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Training Session for the Djiboutian 
Governmental Experts on the UNCAC 

and its Review Mechanism (Djibouti, 10-
11 December 2012) 

دورة تدريبية مخصصة للخبراء الحكوميين في 
فاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد جيبوتي بشأن إت

كانون  00-01،جيبوتي)وآلية إستعراض تنفيذها 
 (0101ديسمبر /األول
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