
 

 

 

 

 دورة تدريبية متخصصة

الجامعة تنفيذ منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية في  
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 4  من 1  الصفحة
 

 عامة لمحة 

لتنفيذ مبادرة إدارة مخاطر الفساد القطاعية بهدف  برنامج األمم المتحدة االنمائي    تتعاون الجامعة اللبنانية مع
تعزيز نزاهة الحوكمة في الجامعة وتمكينها من لعب الدور الوطني الكبير الذي تضطلع به بشكل أكثر فعالية، بما  

افحة الفساد من جهة أخرى، ال  يصّب في اطار تنفيذ استراتيجية تطوير الجامعة من جهة واالستراتيجية الوطنية لمك
سّيما في محّصلتها السابعة التي تعنى بالوقاية من الفساد على المستوى القطاعي، وهذا ُيسهم أيًضا من تمكين لبنان  
التعليم،   المتعلق بجودة  الرابع  الهدف  المستدامة، وتحديدا  التنمية  أهداف  المتعلقة بتحقيق  من إحراز تقدم في جهوده 

 س عشر المتعلق بالسالم والعدل والمؤسسات القوية. والهدف الساد

كانون األول    20بناء عليه، وعلى إثر جلسة عمل متخصصة انعقدت في مقر رئاسة الجامعة اللبنانية في  
تنفيذ منهجية إدارة مخاطر  بعنوان    دورة تدريبّية متخصصة، ينظم مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان  2022

بيت  في مدينة    2023  شباط  8إلى    6ن  موذلك  ة،  الفساد القطاعية في الجامعة اللبنانية: المفاهيم والتطبيقات العملي
اللبنانية،  مري  العربية"  مشروع  بالتعاون مع، الجمهورية  البلدان  النزاهة في  الفساد وتعزيز  لـ "مكافحة  التابع    اإلقليمي 

 . نفذه بالشراكة مع الوكالة الكورية للتعاون الدوليالذي ي  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

ممثلون عن مختلف دوائر الجامعة اللبنانية وخبراء متخصصون في هذا المجال    الدورة التدريبّيةيشارك في  
حيث سيتم استعراض الجهود اإلصالحية والتطويرية المبذولة من جانب الجامعة اللبنانية، والتباحث في التحديات التي  

تهدف هذه الدورة الى دعم قدرات  ه حوكمتها ال سيما في ظل األزمة المالية واالقتصادية التي تعاني منها البالد.  تواج
التي طورها    لمنهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعيةفريق العمل القطاعي الذي تم تكوينه من خالل عرض معمق  

، مع تشخيص فجوات الحوكمة  لبنانفي    العالي  الّتعليم طاع  خبراء برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وسبل تطبيقها في ق
 في هذا المجال والجهود المبذولة لمعالجتها والتركيز على التطبيقات العملية للمنهجية المذكورة.  

جدول أعمال الدورة التدريبية    تختتم الدورة بمناقشة الخطوات القادمة من مسار إدارة مخاطر الفساد القطاعية. 
وذلك على الموقع    الدورةيتم توفير الوثائق والصور خالل أسبوع من إنتهاء  لعربية.  اللغة المعتمدة هي اللغة ا مدرج أدناه.  
 . aciac.org-www.undpاإللكتروني 

 

 

 

http://www.undp-aciac.org/


 4  من 2  الصفحة
 

 جدول األعمال 

 2023 شباط 6، اإلثنين 
 

 التسجيل  11:00 – 10:30
  

 تقديم واستعراض السياق العام للمبادرة :  األولى الجلسة   12:30 – 11:00

 كلمة تأطيرية  

السيد أركان السبالني، رئيس المستشارين اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة،   •
 المركز اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية

 تعارف المشاركين والمدربين 

 وتعبئة نموذج التقييم السابق للتدريب توزيع 

   األطر المنظمة إنشاء وتسيير الجامعة اللبنانية

 ممثل عن فريق العمل إلدارة مخاطر الفساد في قطاع التعليم •

 خالل السنوات السابقة   والجهود المبذولة لمعالجتها   الجامعة اللبنانية الحوكمة في    تحديات 

 مخاطر الفساد في قطاع التعليمممثل عن فريق العمل إلدارة  •

 مناقشة عامة 
  

 الغداء 13:30 – 12:30
  

 مدخل الى مكافحة الفساد على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية : الثانيةالجلسة   15:30 – 13:30

 إدارة الجلسة  

النزاهة،  السيد أركان السبالني، رئيس المستشارين اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز  •
 المركز اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية

 األطر الدولية واإلقليمية لمكافحة الفساد 
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مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، المركز أخصائي رئيسي في ، هيثم ياسين الدكتور •
 اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية 

   الوطنية لمكافحة الفساد في لبناناألطر 

السيدة ناتاشا سركيس، مدير مشروع مكافحة الفساد لتعزيز الثقة في لبنان، مكتب   •
 برنامج األمم المّتحدة اإلنمائي في لبنان 

 مناقشة عامة 
  

  

 2023 شباط 7، الثالثاء
 

 الفساد القطاعية منهجية إدارة مخاطر مدخل الى : الثالثةالجلسة   12:00 – 10:00

 وأساسها المفاهيمي  المنهجية  خلفيات إعداد 

، المركز اإلقليمي وتعزيز النزاهة  في مكافحة الفساد   يرئيس  أخصائي هيثم ياسين،    الدكتور •
 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية 

 مضمون المنهجية وتقنيات تنفيذها 

المستشارين اإلقليميين لمكافحة الفساد، المركز اإلقليمي  السيد أركان السبالني، رئيس  •
 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية 

 مناقشة عامة 
  

 استراحة 12:30 – 12:00
  

 ( 1) إدارة مخاطر الفساد القطاعية: تطبيقات عملية لمنهجية  الرابعة الجلسة   14:30 – 12:30

 "نطاق" وتفكيكه إلى "نقاط قرار"  إختيار  

 تقييم "األثر"  

 "اإلحتمالية"  تقييم 
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 إخراج خارطة المخاطر 
  

 الغداء 15:30 – 14:30
  

 (1)  تمارين تطبيقية في فرق عمل مصغرة: الخامسة الجلسة   17:00 – 15:30
  

 2023 شباط 8، األربعاء 
 

 ( 1نتائج التمارين التطبيقية )قراءة في  : السادسةالجلسة   10:30 – 09:00

 عرض خالصات تمارين فرق العمل المصغرة  

 ممثلون عن فرق العمل المصغرة •

 تعقيب المدربين 

السيد أركان السبالني، رئيس المستشارين اإلقليميين لمكافحة الفساد، المركز اإلقليمي   •
 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية 

هيثم ياسين، خبير رئيس في مكافحة الفساد، المركز اإلقليمي لبرنامج األمم   د. •
 المتحدة اإلنمائي في الدول العربية

  

 استراحة 11:00 – 10:30
  

 ( 2)  إدارة مخاطر الفساد القطاعية: تطبيقات عملية لمنهجية  السابعةالجلسة   12:30 – 11:00

 الفساد استكشاف سبل التعامل مع مخاطر  

 إلدارة مخاطر الفساد  التخطيط
  

 الخطوات القادمة واحتياجات الدعم :  الثامنة الجلسة   13:30 – 12:30

 نحو خطة عمل للمرحلة الثانية 
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 توزيع وتعبئة نموذج التقييم ما بعد التدريب 

 االختتام وتوزيع الشهادات 
  

 الغداء 13:30

*** 

 

 

 


