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 4 من 1 الصفحة

 لمحة عامة

األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية اللقاء الوطني التشاوري الثالث  ينظم المركز اإلقليمي لبرنامج  
  27بتاريخ    وذلك   رؤى من لبنان   حول ادماج المنظور الجنساني في السياسات والبرامج القطاعية لمكافحة الفساد: 

تشارك فيه سيدات   مع حكومة كندا.    بالشراكة  الجمهورية اللبنانية ، في مدينة بيروت،  2023يناير/كانون الثاني  
عن   ممثلين  الى  إضافة  االعمال  وممارسة  األكاديمي  والعمل  المدني  والمجتمع  السياسية  في  قياديات  لبنانيات 
المنظمات االقليمية والدولية المعنية، ومسؤولون رئيسيون معنيون بوضع وتنفيذ السياسات والبرامج القطاعية لتعزيز  

 النزاهة ومكافحة الفساد. 

القطاعية  يمّكن   السياسات والبرامج  الجنساني في  الُبعد  المشاركات من استكشاف  الثالث  الوطني  اللقاء 
لمكافحة الفساد وذلك من خالل تحليل كيفية تأثير الفساد على الجنسانية في قطاعات معرضة بشكل خاص للفساد  

ًقا من ورقة العمل الثالثة التي أعدها  والتي لها دور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة والنمو االقتصادي. انطال
الفساد و المشاركات بتحليل مخاطر  تقوم  التقديمية،  اإلنمائي ومن العروض  المتحدة  أهمية ادماج    برنامج األمم 
 تدابير محددة في سياسات وبرامج مكافحة الفساد القطاعية لجعلها أكثر مراعاة لالعتبارات الجنسانية. 

خرجات اللقاء اإلقليمي الرابع لنساء قياديات في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة توفر ورقة العمل هذه ومُ 
نقطة انطالق    ،2023يناير/كانون الثاني    25و  24الفساد المنعقد في مدينة بيروت، الجمهورية اللبنانية، بتاريخ  

البرامج القطاعية لمكافحة للنقاش في كيفية تطوير ومناصرة تدابير محددة الدماج المنظور الجنساني في السياسات و 
التدابير واآلليات الدماج   التفكير في  امكانية  النقاش  يتيح  الوطني. كما  السياق  الفساد مع األخذ بعين االعتبار 
المنظور الجنساني في السياسات والبرامج القطاعية لمكافحة الفساد، بما في ذلك إدراج تحديات المرأة واحتياجاتها  

توقع أن تصبح المشاركات أكثر استعداًدا الستكشاف مناهج ملموسة لبناء أنظمة نزاهة تستجيب  واهتماماتها. ومن الم
في   الجنساني  النوع  اعتبارات  لتعميم  الجيدة  الممارسات  إلى  باإلضافة  القطاعات  مختلف  في  المرأة  الحتياجات 

 السياسات والبرامج ذات الصلة. 

وثائق ومواد    ُتنشرالعربية واإلنجليزية مع توفير الترجمة الفورية.  تان في االجتماع هما  المستخدم  ن اتاللغ
 . aciac.org-www.undpاإللكتروني أخرى من اللقاء اإلقليمي على موقعنا 

 

 

 

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


   

 

 4 من 2 الصفحة

 جدول األعمال 

 2023يناير  / كانون الثاني 27الجمعة، 
 

 الجلسة االفتتاحية  10:00 – 09:30

 الكلمة االفتتاحية  • 

المركز   ،ومكافحة الفساد   الدكتورة سارة ديكس، أخصائية في مجال تعزيز النزاهة
   اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية  

اللقاء  • من  وخالصات  الوطنية  و الرابع  اإلقليمي    قراءات  إدماج  اللقاءات  حول 
 مكافحة الفساد ل  السياسات والبرامج القطاعيةالمنظور الجنساني في  

 نسرين مشموشي، رئيسة مجلس الخدمة المدنية، الجمهورية اللبنانية   ة معالي السيد 
 

األولى: 11:00 – 10:00 الفساد    الجلسة  بين  المحتملة  والعالقة  محددة  قطاعات  في  الفساد  مخاطر 
 والجنسانية 

  ،بناًء على ورقة العمل التي أعدها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لهذا الغرض  الهدف:
في   للفساد  المختلفة  التحليالت  على  الجلسة  هذه  مراعاة  هذين  تركز  ومدى  القطاعين 

المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها    االعتباراتالمنظور الجنساني في اعتباراتهما، فضاًل عن  
. يسلط العرض التقديمي  المسداة على المستوى القطاعي  النساء في الوصول إلى الخدمات

  الضوء على مخاطر الفساد المحتملة في قطاعي الصحة والتعليم بهدف اقتراح أدوات 
الفساد ممارسات  لتقييم  الفساد    فيهما  وتدابير  مكافحة  وبرامج  سياسات  في  وإدراجها 

 الجنساني.  مراعاتها للمنظور لتعزيزالقطاعية  

 إدارة النقاش  • 

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

 عرض تقديمي  •



   

 

 4 من 3 الصفحة

في   رئيسة  مستشارة  إيلرمان،  نيكوال  المشروع    ، والجنسانيةالحوكمة  شؤون  السيدة 
برنامج األمم المتحدة    ،النزاهة في البلدان العربية  اإلقليمي لـمكافحة الفساد وتعزيز

 اإلنمائي 

 مناقشة مفتوحة  •
 

 استراحة   11:30 – 11:00
  

المنظور   12:30 – 11:30 إدماج  وفرص  المنهجية  القطاعية:  الفساد  مخاطر  ادارة  الثانية:  الجلسة 
 الجنساني 

من االطالع على منهجية ادارة مخاطر الفساد    اتتمّكن هذه الجلسة المشاركالهدف:  
ادماج   كيفية  واستكشاف  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  التي طورها خبراء  القطاعية 
وضع   الى  الفساد  مخاطر  تقييم  من  تطبيقها  مراحل  مختلف  في  الجنسانية  األبعاد 

 . ها مخططات الوقاية منها والفرص المتاحة إلشراك أصحاب المصلحة في مسار 

 إدارة النقاش  • 

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

 عرض تقديمي   •

المركز   ،ومكافحة الفساد   الدكتورة سارة ديكس، أخصائية في مجال تعزيز النزاهة
 اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية  

 مناقشة مفتوحة  
 

على  الجنساني في مكافحة الفساد  المنظور    ج ا دمإلعملية    اعتبارات   الجلسة الثالثة: 13:30 – 12:30
 قطاع الخدمات االجتماعية في لبنان  : المستوى القطاعي

حول    هم أصحاب المصلحة ووجهات نظر مع  تعرض الجلسة نتائج المقابالت  الهدف:  
تأثير الفساد على الجنسانية في قطاع الخدمات االجتماعية في لبنان. تدعم هذه الجلسة  
للجنسانية   وتدابير مراعية  وتنفيذ سياسات  لتطوير  محددة  مقترحات  لتحديد  المشاركات 

من المتوقع أيًضا أن  .  كافحة الفساد في لبنانيمكن أن تعزز نتائج الجهود القطاعية لم



   

 

 4 من 4 الصفحة

 *** 

الجنساني    فيما يتعلق بالتدابير الملموسة الممكنة إلدماج المنظور   نأفكاره  السيدات   يشارك
 . في الجهود الحالية والمستقبلية 

 ادارة النقاش  • 

المركز   ،ومكافحة الفساد   الدكتورة سارة ديكس، أخصائية في مجال تعزيز النزاهة
 اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية  

 عرض تقديمي  •

 الجمهورية اللبنانيةصحافية متخصصة في الجرائم المالية،    رسل،  السيدة محاسن مُ 

 مناقشة مفتوحة 
 

 الجلسة الختامية  14:00 – 13:30

المركز   ،ومكافحة الفساد   الدكتورة سارة ديكس، أخصائية في مجال تعزيز النزاهة 
 اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية  

 

 الغداء 14:00
 

 


