لقاء حول األبعاد الجندرية للفساد:
رؤى من لبنان
بيروت ،الجمهورية اللبنانية
 27يوليو  /تموز 2022

مسودة البرنامج

مقدمة
يؤدي الفساد إلى تفاقم التمييز ضد المرأة ويعرقل قدرة النساء على الوصول إلى حقوقهن المدنية والسياسية

واالجتماعية واالقتصادية وهو ما ينعكس سلبا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة .بخبرة تمتد ألكثر من عشر
سنوات في دعم تنفيذ اإلصالحات المتعلقة بمكافحة الفساد في المنطقة العربية ،يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
عبر برنامجه االقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية على التصدي للتمييز ضد النساء من

خالل مواجهة تحدي إنمائي مزدوج ،من جهة ،نظ ار لتعرض مشاركة النساء في الشؤون العامة وصنع السياسات

للتهميش ،ومن جهة اخرى بإعتبار أن النساء أكثر عرض ًة ألنواع معينة من الفساد وتتأثرن بآثاره السلبية بشكل غير
متناسب في العديد من القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وممارسة األعمال.

ينظم المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي اللقاء الوطني بعنوان "األبعاد

الجندرية للفساد :رؤى من لبنان "في  27يوليو /تموز  2022في بيروت ،الجمهورية اللبنانية .بهدف تعزيز
إصالحات مكافحة الفساد من منظور جندري ،سيجمع اللقاء نساء لبنانيات تتقلدن مناصب سياسية وحكومية

واقتصادية للمشاركة في مناقشات بشأن الترابط بين الفساد والنوع اإلجتماعي .وسيقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

ورقة عمل حول القضايا األساسية ذات الصلة ،كما ستقوم الحاضرات بعرض شهادات حول الموضوع واستكشاف

تأثير الواقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي على االختالفات بين الجنسين في التصورات والخبرات المتعلقة
بمختلف أشكال الفساد.
ينظم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي هذا اللقاء في اطار مشروعه اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة

في البلدان العربية الذي ينفذه بشراكة مع حكومة كندا .وسيعمل البرنامج على اإلستفادة من مخرجات هذا اللقاء

لدعم النساء وبقية األطراف الفاعلة في دراسة األبعاد الجندرية للفساد ومعالجتها على نحو أفضل وتعزيز المناهج
التي تراعي الفوارق بين الجنسين في اإلصالحات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

ستكون اللغات المستخدمة هي العربية واإلنجليزية مع توفير الترجمة الفورية .سيتم نشر وثائق ومواد أخرى من
االجتماع اإلقليمي على موقعنا على اإلنترنتwww.undp-aciac.org :
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جدول األعمال
األربعاء 27 ،يوليو  /تموز 2022
09:30 – 09:00

الجلسة اإلفتتاحية
مالحظات تمهيدية
• السيد أركان السبالني ،رئيس المستشارين الفنيين اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز
النزاهة ،مركز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي اإلقليمي للدول العربية
قراءات وخالصات من اللقاء اإلقليمي الثاني
•

10:30 – 09:30

السيدة القاضي روزي صادر ،ديوان المحاسبة

الجلسة األولى :تعزيز الحوكمة من خالل مكافحة الفساد والمساواة بين الجنسين
الهدف :ستبحث هذه الجلسة في الفهم السائد حاليا للعالقة بين الفساد والنوع
االجتماعي ،وستتم مناقشة أهمية هذا الموضوع في المنطقة العربية على أساس ورقة
عمل توضح االهتمامات المحددة فيما يتعلق بمكافحة الفساد والمساواة بين الجنسين
في البلدان العربية ،وكذلك المالحظات األولية التي خرج بها اللقاء اإلقليمي حول

النزاهة من جهة ،وعدم التمييز بين الجنسين من جهة أخرى ،كركيزتين أساسيتين للبنى
السياسية واالقتصادية واالجتماعية في المنطقة.
ادارة النقاش
• سارة ديكس خبيرة رئيسة ،المشروع اإلقليمي لـمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في
البلدان العربية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
المتحدثة
• نيكوال إيلرمان ،مستشارة رئيسة في الحوكمة والنوع اإلجتماعي ،المشروع اإلقليمي
لـمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
11:00 – 10:30

استراحة
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13:00 – 11:00

الجلسة الثانية :وجهات نظر حول العالقة بمكافحة الفساد والمساواة بين الجنسين
في لبنان (الجزء األول)
الهدف :ستتناول هذه الجلسة أول مجالين من أربعة مجاالت لتمكين المرأة لتحديد مدى
وكيفية تأثرها بالفساد .سيتم تناول كل قسم من هذه الجلسة من قبل خبيرة تقدم
مالحظات تمهيدية حول القضايا المطروحة على أن تشارك الحاضرات في مناقشتها

مع تبادل الخبرات واآلراء حول الممارسات الجيدة لتعزيز جهود مكافحة الفساد والمساواة
بين الجنسين في لبنان.
إدارة النقاش
• نيكوال إيلرمان ،مستشارة رئيسة في الحوكمة والنوع اإلجتماعي ،المشروع اإلقليمي
لـمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
النساء في الخدمة المدنية :كيفية تأثير الفساد على فعالية مشاركتهن
• نسرين مشمومي ،رئيسة مجلس الخدمة المدنية
وصول النساء إلى الخدمات االجتماعية بما في ذلك القضاء :كيفية تأثير الفساد
على فعالية مشاركتهن
• السيدة منار زعيتر ،خبيرة قانونية في مجال حقوق اإلنسان

14:00 – 13:00

الغداء

ج

16:00 – 14:00

الجلسة الثانية :وجهات نظر حول العالقة بمكافحة الفساد والمساواة بين الجنسين
في لبنان (الجزء الثاني)
الهدف :ستتناول هذه الجلسة المجالين التاليين من المجاالت األربعة لتمكين المرأة
لتحديد مدى وكيفية تأثرها بالفساد .سيتم تناول كل قسم من هذه الجلسة من قبل خبيرة
تقدم مالحظات تمهيدية حول القضايا المطروحة على أن تشارك الحاضرات في
مناقشتها مع تبادل الخبرات واآلراء حول الممارسات الجيدة لتعزيز جهود مكافحة الفساد
والمساواة بين الجنسين في لبنان.
إدارة النقاش
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• نيكوال إيلرمان ،مستشارة رئيسة في الحوكمة والنوع اإلجتماعي ،المشروع اإلقليمي
لـمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
النساء في السياسة :كيفية تأثير الفساد على فعالية مشاركتهن
• النائب الدكتورة عناية عزالدين ،نائبة في البرلمان اللبناني ،رئيسة لجنة المرأة
والطفل النيابية
النساء في ممارسة األعمال :كيفية تأثير الفساد على فعالية مشاركتهن
•

16:30 – 16:00

لسيدات العمل
السيدة أسمهان الزين ،مستشارة مجلس إدارة الرابطة اللبنانية ّ

الجلسة الختامية
• السيد أركان السبالني ،رئيس المستشارين الفنيين اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز
النزاهة ،مركز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي اإلقليمي للدول العربية
***
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