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 لمحة عامة

  بيروت،   مدينة   في  ثانًيا   ا وطني  لقاًءا  اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية  مركز  م الينظ  
  العالقة  ستكشافإ  تستهدف  والتي   كندا  حكومة  مع  بالشراكة  ذها ينف    التي   اإلقليمية  ادرتهب م  إطار   في  اللبنانية  الجمهورية

  دول   في  المعنيين  ودعم   العربية  المنطقة  سياق  في  االجتماعي،  بالنوع  أيًضا  ُيعرف  ما  أو  والجنسانية،  الفساد   بين
 والقطاعية.  الوطنية الفساد   ومكافحة النزاهة تعزيز  وبرامج سياسات  في الجنساني المنظور  إدماج من  المنطقة

المنظور    "إدماج  عنوان   تتح   2022  عام  من  الثاني  تشرين  14  يوم  بيروتي مدينة  ف  الثاني  اللقاء  ينعقد
  الذي  الثالث  االقليمي  االجتماع  إثر  على" وذلك  لبنانالجنساني في اإلستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد: رؤى من  

  لبنانيات سيدات    اللقاء  تشارك في  .2022  الثاني  تشرين  /  نوفمبر  8و  7  يومي  المذكورة   المبادرة   إطار  في  تنظيمه  تم 
المجال  قياديات  هذا  و   في  والخاص  العام  القطاعين  المدني  من  إضافة    والميدان المجتمع  خبراء  إ األكاديمي  لى 

 . لبنان مختصون وممثلون عن الجهات المعنية في 

المذكور   اللقاء  دراسة  يستهدف  في  الوطنية  التعم ق  فيل"اإلستراتيجية  الفساد  )لبنان مكافحة   "2020-
لتي  ا  اإلقليمية  ورقة العملالخيارات المتاحة لتعزيز هذا المنظور باالستفادة من  و من المنظور الجنساني  (  0252

بلورة تصورات وتوصيات  في هذا الشأن، وذلك بغية تمكين المشاركات من    أعدها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
رصدها وتقييمها بما يستجيب  تنفيذها و ستراتيجية وآليات  إلتساعد على إثراء او   اللبنانيتتسق مع السياق  ملموسة  

 حتياجاتها وتطلعاتها. الضرورات إشراك المرأة ومراعاة 

الوطني  تان  المستخدمن  اتاللغ اللقاء  افي  توف  هما  مع  واإلنجليزية  الفورية.لعربية  الترجمة    وثائق ال  أما  ر 
 . aciac.org-www.undp اإللكترونيعلى موقعنا  فستكون متاحة ذات الصلةخرى  األمواد  الو  والصور 

 

 جدول األعمال 

 2022تشرين الثاني   14، اإلثنين 
 

 فتتاحية اإلالجلسة   10:00 – 09:30

 فتتاحية إ ات كلم • 

 اإلدارية، الجمهورية اللبنانيةالوزيرة نجالء رياشي، وزيرة الدولة لشؤون التنمية 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في  مكتب ل مقيمالممثل الالسيد محمد صالح، نائب  
 لبنان  

http://www.undp-aciac.org/
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قراءات وخالصات من اللقاء اإلقليمي الثالث حول إدماج المنظور الجنساني في   •
 مكافحة الفساد  تعزيز النزاهة و ستراتيجيات الوطنية لاإل

مُ  متخصصة  ،  رسلمحاسن  االقتصاديصحافية  الشأن  بيروت  في  صوت   ،
 انترناشونال 

 

   استراحة  10:30 – 10:00
 

  ( من منظور 2025-2020مكافحة الفساد )لاإلستراتيجية الوطنية    الجلسة األولى:  11:30 – 10:30

    جنساني 

-2020)مكافحة الفستتتتتتتتتتاد  لستتتتتتتتتتتراتيجية الوطنية  اإلب  المشاااات ا معرفة  تعميق   :الهدف
وجهود تنفيذها من منظور   محتواهاو   واستتتتتتتتتتتكشتتتتتتتتتتاف مستتتتتتتتتتار اعدادها  لبنانفي   (2025

  أعدها برنامج األمم المتحدة اإلنمائياإلقليمية التي   رقة العملباالستتتتتناد الى و   جنستتتتاني
 بشأن إدماج المنظور الجنساني في االستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد.

 دارة النقاش إ • 

اإلقليمي  السيدة   المشروع  والجنسانية،  الحوكمة  شؤون  في  خبيرة  الغري،  حكيمة 
 لتمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 عرض تقديمي  •

علي برو، مسؤول وحدة مكافحة الفساد، وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية،  السيد  
   اللبنانيةالجمهورية 

 مفتوحة  مناقشة •
  

الثانية 13:00 – 11:30 الجنساني   المراعيةالسياسات    :الجلسة  و   للمنظور  الفساد  مكافحة  تعزيز  في 
 الجزء األول   –  والوقاية من الفساد ومحاربته النزاهة

من    عرض  الهدف: سلسلة  في    المقترحة  السياساتوتحليل  دمجها  يمكن  التي 
لمنظور الجنساني وأكثر فعالية في  شاملة ل االستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد لجعلها  

، وذلك في إطار نقاش مفتوح يستند الى عرض تقديمي المساواة بين الجنسينمبدأ  تحقيق  
الفرص    حولنظر المشاركات  ال وجهات    تبادل بخاص في هذا الشأن تقوم بعده المشاركات  
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هذه السياسات في  ودعم إدماج  فيما يتعلق بمناصرة    اللبنانيالخاصة بالسياق    والتحديات
  والممارسات المتصلة بها.  وخطط تنفيذها  الحالية ةاالستراتيجي

 الجلسة دارة  إ • 

اإلقليمي   المشروع  والجنسانية،  الحوكمة  شؤون  في  خبيرة  الغري،  حكيمة  السيدة 
 النزاهة في البلدان العربية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتمكافحة الفساد وتعزيز  

 عرض تقديمي   •

، المشروع اإلقليمي شؤون الحوكمة والجنسانيةنيكوال إيلرمان، مستشارة رئيسة في  
 لتمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

 مفتوحة  مناقشة  •
  

 الغداء   14:00 – 13:00
  

الثانية  15:00 – 14:00 الجنساني   المراعيةالسياسات    :الجلسة  و   للمنظور  الفساد  مكافحة  تعزيز  في 
 الجزء الثاني   –  والوقاية من الفساد ومحاربته النزاهة

ة من  السياسات  وتحليل سلسلة    عرضاستكمال    الهدف: المقترحة في ورقة العمل المعد 
برنامج   و جانب  اإلنمائي  المتحدة  الوطنية  األمم  االستراتيجيات  في  دمجها  يمكن  التي 

المساواة  مبدأ  لمنظور الجنساني وأكثر فعالية في تحقيق  شاملة للمكافحة الفساد لجعلها  
، وذلك في إطار نقاش مفتوح يستند الى عرض تقديمي خاص في هذا  بين الجنسين 

  الفرص والتحديات  حولنظر المشاركات  ال وجهات    الشأن تقوم بعده المشاركات بتبادل 
  ةهذه السياسات في االستراتيجيودعم إدماج  فيما يتعلق بمناصرة    اللبناني الخاصة بالسياق  

 وخطط تنفيذها والممارسات المتصلة بها.   الحالية

 الجلسة دارة  إ • 

اإلقليمي   المشروع  والجنسانية،  الحوكمة  شؤون  في  خبيرة  الغري،  حكيمة  السيدة 
 لتمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 عرض تقديمي   •



   

 

 4  من 4 الصفحة

*** 

نيكوال إيلرمان، مستشارة رئيسة في الحوكمة والنوع اإلجتماعي، المشروع اإلقليمي  
 لتمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

 مفتوحة  مناقشة  •
 

لتعزيز  خطوات    :الثالثة جلسة  ال 16:30 – 15:00 الوطنية    في  الجنساني   المنظورعملية  اإلستراتيجية 
    لبنانومكافحة الفساد في  للنزاهةالمحدثة  

الجلسة    :الهدف  بتحديد  قوم تسخالل هذه  وتنفيذ سياسات    مقترحات  المشاركات  لتطوير 
الجهود الوطنية لمكافحة مخرجات  ز  يتعز   ساهم فيت  مراعية للمنظور الجنساني وتدابير

في   نساءالمساواة بين الجنسين وتمكين ال  على  حدث تأثير إيجابيوي  لبنانالفساد في  
س د.  لالب  تالمشاركات    ناقش يكما  الممكنةتوصيات  الملموسة  بالتدابير  إلدماج    تعلق 

 المنظور الجنساني في الجهود الحالية والمستقبلية. 

 الجلسة دارة  إ • 

إختصاصية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، المركز   ،سارة ديكسالدكتورة  
   اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 نقاش مصغرة مجموعات   •

 توصيات مجموعات النقاش المصغرة •

 مالحظات ختامية  •

أركان السبالني، رئيس المستشارين الفنيين اإلقليمي لشؤون مكافحة الفساد  السيد  
 وتعزيز النزاهة، المركز اإلقليمي لبرنامج األمم اإلنمائي في الدول العربية

 

 


