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 دورة تدريبية وطنية

دور المجتمع المدني الفلسطيني في تفعيل إتفاقية األمم المّتحدة لمكافحة 

 الفساد ومراقبة تنفيذها

 

 عّمان، المملكة األردنّية الهاشمّية

2012ديسمبر /كانون االول 21-22  

  

   البرنامج
   

 



 

 6 من 2الصفحة 

  لمحة مختصرة

 مشروعه اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربّيةمن خالل ينّظم برنامج األمم المّتحدة اإلنمائي   
المدني  لمجتمعتعزيز دور وقدرات المخصصة وطنية ، دورًة تدريبّية "أمان"وبالتعاون مع االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة 

 22-21بتاريخ ) األردن(ان عمّ مدينة ، وذلك في "ومراقبة تنفيذهاتفعيل إتفاقّية األمم المّتحدة لمكافحة الفساد  في الفسلطيني
للشبكة العربية لتعزيز النزاهة  غير الحكومية ةتنفيذ خطة عمل المجموعتأتي الدورة في سياق  .2012 ديسمبر/ األول  كانون

في و  ،"الفساد لمكافحة المّتحدة األمم إتفاقية تنفيذ تقييم على التدريب"ـ المتعلق باألول منها  المحور خاصةً و  ،ومكافحة الفساد
تحت  2012يونيو /حزيران 26-25الذي انعقد أيًضا في عّمان في  المستوى رفيع قليمياال مؤتمرمتابعة توصيات الإطار 
المشاركين  توعيةإلى تسعى الدورة  1."الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية تنفيذ في الوطنية العدالة سلطات دور" عنوان

ت اذمقارنة ، والتعرف على بعض التجارب التفعيلهادور المجتمع المدني في مناقشة هم من تمكينو  ،متطّلبات تنفيذ اإلتفاقّيةب
على إستخدام قائمة التقييم الذاتي الخاّصة  الدورة إلى تعزيز قدرات المشاركينتسعى و كما . المنطقة والعالم الصلة من

إنطالًقا من ، ي المستقبلودعمه ف اإلتفاقية تنفيذالفلسطينية لتقييم  دعم الجهود الفعالة في من ثّم تيسير مساهمتهمباإلتّفاقّية، و 
  . ناشطون في المجتمع المدني الفلسطينين و خبراء غير حكوميو الدورة شارك في ي. 2009أعتمدت في  التي آلية التنفيذ

   عمالاألدول ج

                                                           

  .http://www.pogar.org/arabic/resources/ac/details.aspx?aid=338لمراجعة وثائق المؤتمر وتحميلها، يرجى زيارة الرابط التالي  1 

  2012 كانون االول/ دسمبر  21 جمعةال
  

   ليسجتّ ال   09.30 – 09.00
  

   اإلفتتاحيةالجلسة   10.00 – 09.30

   .اإلطار العام للدورة والنتائج المتوقعة منهاتقديم : الهدف

 الترحيب  كلمات •  

، الدكتور عزمي شعيبي، مفوض مكافحة الفساد في إئتالف آمان للشفافية والنزاهة في فلسطين
  الفساد ومكافحة النزاهة لتعزيز العربية للشبكة الحكومية غير المجموعة ومنسق

اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية السيد أركان السبالني، مدير المشروع 
  التابع لبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائي



 

 6 من 3الصفحة 

 عرض برنامج الدورة •

 ، محللة في المشروع االقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان سركيسناتاشا السيدة 
 التابع لبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائيالعربية 

  والمدّربين المشاركين تعريف •
  

  الجلسة األولى   12.30 – 10.00

   ومتطّلبات تنفيذها إتفاقّية األمم المّتحدة لمكافحة الفساد

ن تمكين المشاركين مو وخلفية نشوئها،  الفساد لمكافحة المّتحدة األمم إتفاقّية بمضمون التوعية :الهدف
  .والتعرف على تفاصيل آلية إستعراض تنفيذها، وأبرز أحكامها ،هابات تنفيذالتعّمق في فهم متطلّ 

 مةمقدّ  •  

 ، محللة في المشروع االقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان سركيسناتاشا السيدة 
 التابع لبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائيالعربية 

 الفصلين الثالث والرابع  نأشب ضر ع •

السيد حسين حسن، مدير مشروع مكافحة الفساد، المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
  مكتب األمم المّتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

 شاقن •

 الثاني والخامس نيلصفلا ناشب ضر ع •

اذ قانون محاضر في جامعة بيروت العربية، وخبير إقليمي بمجال الدكتور عبداهللا عبداهللا، است
  الفسادتعزيز النزاهة ومكافحة 

   نقاش •
  ض

  استراحة   13.00 – 12.30
  

  انيةلثّ الجلسة ا  14.00 – 13.00

  مكافحة الفساد تعزيز النزاهة و دور المجتمع المدني في إتفاقية األمم المّتحدة لمكافحة الفساد و 



 

 6 من 4الصفحة 

األحكام األخرى و  13الماّدة نهج اإلتفاقية بالنسبة لمشاركة المجتمع المدني إنطالًقا من شرح  :الهدف
والّدروس المقارنة الّتجارب بناء على  فلسطينذات الصلة، وبحث سبل تفعيل هذه المشاركة في 

  .المستفادة من المنطقة العربّية والعالم

 دور المجتمع المدني في ضوء إتفاقية األمم المّتحدة لمكافحة الفساد •  

بيروت العربية، وخبير إقليمي بمجال  اذ قانون محاضر في جامعةالدكتور عبداهللا عبداهللا، است
  تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

 المساءلة اإلجتماعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد •

  و، مسؤولة مشاريع، مكتب برنامج األمم المّتحدة اإلنمائي في األردنشحالسيدة نانسي ف

 ومكافحة الفسادالنزاهة العربية في تعزيز  المنطقةتجربة المجتمع المدني في  •

 الدكتور خليل جبارة، أستاذ محاضر في الجامعة األميركية في بيروت

   نقاش مفتوح •
  

   الغداء  15.00 – 14.00
  

  الجلسة الثالثة   16.30 – 15.00

   إتفاقّية األمم المّتحدة لمكافحة الفساد تنفيذ ستعراضال المخصصة القائمة المرجعية للتقييم الذاتي

   .على القائمة المرجعية للتقييم الذاتي وتدريبهم على إستخدامها المشاركينتعريف  :الهدف

 القائمة المرجعية للتقييم الذاتي •  

السيد حسين حسن، مدير مشروع مكافحة الفساد، المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
   مكتب األمم المّتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

  "امان"زيدان، مديرة مركز المناصرة واالرشاد القانوني في االستاذة هامة 

  أسئلة وٕاجابات •
  



 

 6 من 5الصفحة 

  2012 كانون االول/ دسمبر  22السبت 
  

  الرابعةالجلسة   12.00 – 09.00

  تمارين تطبيقية على القائمة المرجعية للتقييم الذاتي

ترسيخ مهارات إستخدام القائمة المرجعيية للتقييم التعمق في شرح مواد مختارة من اإلتفاقية، و  :الهدف
  .باستخدام القائمة المختارةمواد لالذاتي وتمكين من المشاركين من انتاج تقييمات ل

 المدّربين •  

أفريقيا، السيد حسين حسن، مدير مشروع مكافحة الفساد، المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال 
  مكتب األمم المّتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

اذ قانون محاضر في جامعة بيروت العربية، وخبير إقليمي بمجال الدكتور عبداهللا عبداهللا، است
  تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

  التمارين التطبيقية •
  

  استراحة   12.30 – 12.00
  

  الخامسةالجلسة    13.30 – 12.30

  تطبيقية على مراحل آلية إستعراض تنفيذ إتفاقية األمم المّتحدة لمكافحة الفسادتمارين 

   .ترسيخ المهارات المطلوبة لإلنخراط الفعالة بمراحل آلية اإلستعراض :الهدف

 المدربين •  

السيد حسين حسن، مدير مشروع مكافحة الفساد، المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
  المّتحدة المعني بالمخدرات والجريمةمكتب األمم 

اذ قانون محاضر في جامعة بيروت العربية، وخبير إقليمي بمجال الدكتور عبداهللا عبداهللا، است
  تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

  التمارين التطبيقية •
  



 

 6 من 6الصفحة 

  

  ادسة السالجلسة    14.30 – 13.30

إتفاقّية األمم المتحدة  تفعيلفي  الفلسطيني المجتمع المدني تعزيز دورآفاق مفتوح بشأن  حوار

  ومراقبة تنفيذهالمكافحة الفساد 

تمكين المشاركين من عرض إنطباعاتهم بشأن المعلومات والخبرات التي تّم تبادلها أثناء الدورة  :الهدف
 المجتمع المدني دورتفعيل  يمكن لهم من خاللها التيودعمهم في إجراء نقاش مفتوح بشأن الكيفية 

  .وآلية إستعراض تنفيذهاإتفاقّية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  تقعيلفي  الفلسطيني

 مقدمة •  

الدكتور محي الدين توق، مستشار رئيس في المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في 
اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن ، ورئيس البلدان العربية التابع لبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائي

 إتفاقية األمم المّتحدة لمكافحة الفساد

 مفتوح نقاش •

 الخطوات المقبلةو  أبرز الخالصات •

  الدكتور عزمي شعيبي، مفوض مكافحة الفساد في إئتالف آمان للشفافية والنزاهة في فلسطين
  

  الغداء    14.30
  

  

***  


