
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بشأن دورة تدريبية
 المشاركة في إستعراض ودعم تنفيذ 
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

 2017آب  8، األردن، عمان

 
 

 
البرنامج



 

 4 من 1 صفحةال
 

  لمحة مختصرة 
 "ةمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربيـ "اإلقليمي لمشروعه  من خالل "اإلنمائي حدةبرنامج األمم المت" يتعاون 

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة ستعراض ودعم تنفيذ االمشاركة في حت عنوان "ت في تنظيم دورة تدريبية "مركز الشفافية األردني"مع 
غير الحكومية في  ةالمجموعأعضاء ما خلص إليه تنفيذ في إطار  النشاطأتي ي . 2017آب  8بتاريخ ان عم  وذلك في  "الفساد

التشاركية  عزيزتلناحية  (2017تموز  13-12، ان)عم  األخير  في إجتماعها "مكافحة الفسادعزيز النزاهة و شبكة العربية لت"ال
وتركز على الفصل الثاني المتعلق  2021حتى  2016والتي تمتد من  ،تفاقيةاالتنفيذ  لدورة الثانية من استعراضاي فوالفعالية 

   ."إسترداد الموجودات"ـ الوقائية" والفصل الخامس المتعلق ب"التدابير ـ ب

مع التعمق في أحكام مختارة من الفصلين  ،طبيقهاأطر تو  يةممألتفاقية االابأحكام عريف المشاركين إلى ت الدورةتهدف 
من آلية اإلستعراض على تدربيهم الى تسعى كما  ،2009 فيالتي تم إعتمادها تعراض تنفيذها إسة ليبآوكذلك  ،المذكورين أعاله

ختتم بحلقة حوراية مفتوحة حول آفاق تعزيز دور المشاركين في الجهود ذات الصلة التي ستبذل في وت   ،خالل تمارين تطبيقية
  األردن مستقباًل. 

 دول األعمالج

 2017 آب 8 ،الثالثاء
 

 التسجيل  09:30 – 09:00

 

 فتتاحيةالجلسة اال 09:45 – 09:30

  للتدريب وأهدافه. عرض اإلطار العام  :الهدف

 عرض  • 

 وتعزيز الفساد مكافحة" لـ اإلقليمي المشروع ومدير الفنيين المستشارين كبير السبالني، أركان
 .اإلنمائي المت حدة األمم لبرنامج التابع" العربية البلدان في النزاهة

 

 لجلسة األولىا 10.45 – 09.45

والسياق العام الذي أدى الى نشوئها باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد تعريف المشاركين  الهدف:
  .وأهدافها وفصولها وأبرز أحكامها

http://www.undp-aciac.org/resources/ac/details.aspx?aid=474


 

 4 من 2 صفحةال
 

 عرض  • 

"مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان  المشروع اإلقليمي لـ  في أخصائية فشحو، نانسي
 اإلنمائي.العربية" التابع لبرنامج األمم المت حدة 

 مناقشة عامة  •

 

 الجلسة الثانية 10:45-11:45

من الفصل الثاني المتعلقة  6المادة  تمكين المشاركين من اإلطالع بشكل أكثر عمًقا على الهدف:
"وحدة ـ من الفصل الخامس المتعلقة ب 58"هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية" والمادة ــ ب

وذلك بالرجوع الى الدليل التشريعي والتقني وبالنظر الى الممارسات  المالية"المعلومات اإلستخبارية 
 الجيدة والدروس المستفادة من تجارب مقارنة. 

 عرض • 

 وتعزيز الفساد مكافحة" لـ اإلقليمي المشروع مديرو  الفنيين المستشارين كبير السبالني،أركان 
 .اإلنمائي المت حدة األمم لبرنامج التابع" العربية البلدان في النزاهة

 مناقشة عامة  •

 

 إستراحة  12:00 – 11:45
 

 لثةالجلسة الثا 13:00 – 12:00

التي تم  "اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد"تنفيذ  تعريف المشاركين بآلية استعراضالهدف: 
 .االتفاقية هذه ألحكام الدول تنفيذ لتقييم 2009 العام في األطراف دول إعتمادها من قبل

 عرض  • 

"مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان  المشروع اإلقليمي لـ، محللة في سركيس ناتاشا
 العربية" التابع لبرنامج األمم المت حدة اإلنمائي.

 مناقشة عامة  •

 



 

 4 من 3 صفحةال
 

*** 

 

 

 الغداء  14:00 – 13:00
  

  الرابعة  الجلسة 14:00-15:45

بناء القدرات غير الحكومية في المساهمة في إستعراض تنفيذ "اتفاقية األمم المتحدة  نحوالهدف: 
التركيز على المادة مع آلية استعراض تنفيذها حول  نيتطبيقي تمرينين خالل من لمكافحة الفساد"

"مشاركة من الفصل الثاني المتعلقة بـ  13والمادة "إبالغ الناس" ـ من الفصل الثاني المتعلقة ب 10
 المجتمع".

 عرض • 
 وتعزيز الفساد مكافحة" لـ اإلقليمي المشروع ومدير الفنيين المستشارين كبير السبالني، أركان
  .اإلنمائي المت حدة األمم لبرنامج التابع" العربية البلدان في النزاهة

 التمرين األول  •
  التمرين الثاني  •

 

 إستراحة  15:45-16:00
 

  الخامسةالجلسة   17:00 -16:00

 التطبيقيين التمرينين خالصات عرض • 

 وتعزيز الفساد مكافحة" لـ اإلقليمي المشروع ومدير الفنيين المستشارين كبير السبالني، أركان
 .اإلنمائي المت حدة األمم لبرنامج التابع" العربية البلدان في النزاهة

  عامة مناقشة •
  حوارية  حلقة •

 

 


