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  خبراء حول إجتماع
 لمكافحة الفساد ستراتيجية الوطنيةاإل

 4152 أّيار 51الخميس بيروت، 
 

 البرنامجمسّودة 
 

بالتعاون مع المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربّية 
 برنامج األمم المّتحدة اإلنمائيـالتابع ل

 
 



 

 3 من 2 صفحةال  

 مقّدمة

 4152 أّيار 51بتاريخ في بيروت اللجنة الفنية لمكافحة الفساد  ولة لشؤون الّتنمية اإلدارّيةالدوزير معالي برئاسة تجتمع 
المشروع االقليمي لمكافحة بالتعاون مع  لمتابعة عملها في اتجاه وضع استراتيجية وطنية فّعالة ومنّسقة لمكافحة الفساد في لبنان

لمساندة اللجنة  4155ت اللجنة في نهاية لشكّ ت. الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربّية التابع لبرنامج األمم المتحدة االنمائي
التنمية وزير الدولة لشؤون وزراء المالية والداخلية والبلديات والعدل و ترأسها دولة رئيس الوزراء وتضم لمكافحة الفساد، التي يالوزارية 
. المعنية والهيئات القضائية والرقابيةوزارات المجلس الوزراء و رئاسة خبراء رفيعي المستوى يمّثلون تضّم فاللجنة الفنّية أّما اإلدارية. 

 المشروع االقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربّية التابع لبرنامج األمم المتحدة االنمائي.وتعمل اللجنة بالتعاون مع 
أعمال اللجنة واتخاذ قرارات بشأن الخطوات المقبلة التقدم المحرز في  عرضتمكين المشاركين من إلى  تحديًدا اإلجتماعهدف ي

نقاش تفاعلي حول إلتزامات لبنان الدولية في مجال مكافحة الفساد وأبرز الدروس المستفادة من التجارب المقارنة  وذلك في ضوء
تنفيذ إتفاقية األمم استكمال ( 5) تفعيل العمل في ثالثة إتجاهات رئيسية أال وهيع أن تسهم نتائج اإلجتماع في وُيتوقّ ذات الصلة. 

إطالق مسار  (3و) اتخاذ تدابير محّددة على المدى القصير للوقاية من الفساد ومكافحتهالشروع في ( 4، و)المتحدة لمكافحة الفساد
 .فساد وخطط عملهاصياغة وثيقة االستراتيجية الوطنية لمكافحة ال

  جدول األعمال

 2112 مايو/أّيار 11الخميس 
 

 الجلسة األولى 12.11 – 11.11

  كلمة اإلفتتاح 

 ولة لشؤون الّتنمية اإلدارّيةدمعالي السيد نبيل دي فريج، وزير 

  والتقّدم المحرز في تنفيذها في لبنان إتفاقّية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

المشروع االقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في السيد حسين حسن، إختصاصي إقليمي، 
 المتحدة االنمائيالبلدان العربّية التابع لبرنامج األمم 

 شربل سركيس، المستشار القانوني، مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية المحامي

 عام نقاش 
 متابعة العمل على إعداد منظومة تشريعية متكاملة تسهم في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 

 وسبل اإلسراع في إصدارهامشاريع/اقتراحات قوانين مكافحة الفساد الموجودة لدى المجلس النيابي 
 مشاريع/إقتراحات قوانين مكافحة الفساد الموجودة لدى مجلس الوزراء وسبل اإلسراع في البت بها

 بلورة مقترحات محّددة لتعزيز شفافية ونزاهة القوانين واألنظمة التي ترعى المالية العامة



 

 3 من 3 صفحةال  

 إعداد قانون جديد متكامل الستحداث مديرية األمالك العمومية 
 إعداد قانون جديد متكامل للتعاون الدولي في مجال إسترداد األموال المنهوبة

 وضع آلية فعالة لمالحقة الوزراء وأصحاب المناصب العمومية المستبه بارتكابهم أفعال فساد

 من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته مقترحة للتنفيذ على المدى القصيرأخرى  إجراءات 

 واردات ونفقات كافة أشخاص القانون العامنشر مندرجات تنفيذ 
 نشر رواتب ومخصصات جميع القائمين بخدمة عامة

 إنشاء وتفعيل وحدات نموذجية للرقابة الداخلية داخل إدارات عامة مختارة
 تقييم مخاطر الفساد في قطاعات محّددة ووضع خطط إصالحية 
 جديدة تطوير وتفعيل مدونات السلوك الموجودة ووضع مدونات سلوك

 بطاقات تعريف للموظفين الذين هم على تماس مباشر مع المواطنين
عادة هيكلة اإلدارات والمؤسسات العامة  خطة عمل لهيكلة وا 

 (4152كانون األول  9إعداد حملة لليوم العالمي لمكافحة الفساد )
 إعداد قاعدة بيانات تشمل الدراسات المعنية بمكافحة الفساد في لبنان

 اهج التربوية والتعليمية في المراحل موًدا دراسية ُتعنى بمكافحة الفسادتضمين المن

 ... تدابير تشريعية أو إجرائية أخرى 
 

 ةالثانيالجلسة  12.31 – 12.11

   إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد صياغةنحو 

البلدان العربّية  السيد أركان السبالني، مدير المشروع االقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في
 التابع لبرنامج األمم المتحدة االنمائي

 السيد ناصر عسراوي، مدير وحدة التعاون الفني، مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية 

 نقاش عام 
 خالصات اإلجتماع والخطوات المقبلة  
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