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  لمحة مختصرة
 مكافحةـ"ل مياإلقلي المشروع ينّظمالجمهورية اللبنانية،  في الدولة لشؤون التنمية اإلدارية وزير مكتبمع بالتعاون 

مدى تنفيذ  تقييم" عنوان ية تحتتدريبدورة  اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج التابع "العربية البلدان في النزاهة وتعزيز الفساد
-9 بتاريخ روتبي فيوذلك " الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقيةالوقاية من الفساد واسترداد الموجودات في لتدابير  لبنان
أولهما ، ُتعنى رعيتينف إنشاء لجنتينلبنان ب اللجنة الفنية لمكافحة الفساد في قيام إثر التدريبية تأتي الدورة. 4102 تموز 01

امس المتعلق باسترداد الفصل الخمراجعة تنفيذ تنفيذ الفصل الثاني المتعلق بالتدابير الوقائية، أما الثانية فُتعنى ببمراجعة 
 ن الثالثيالفصل بالنسبة لتنفيذ 4102-4104أجراها لبنان في تفاقية التي  لعملية تقييم تنفيذ الاستكمالً وذلك  الموجودات،

نفاذ القانونا الفرعيتين،  لجنتينيشارك في الدورة التدريبية أعضاء ال. المتعّلق بالتعاون الدوليالرابع الفصل و  لمتعّلق بالتجريم وا 
عداد إالفصلين الثاني والخامس ومنهجيات المراجعة ذات الصلة، وذلك بغية تنفيذ ت تعميق معرفتهم بمقتضيا هدف إلىتو 

لفساد بشكل فّعال دعًما للعمل الجاري على إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة اجراء التقييم الذاتي إلالفرعيتين تين أعضاء اللجن
 . التنفيذ من جهة أخرىمن جهة، وتيسيًرا لمهمة لبنان في إطار اآللية الدولية لستعراض 

 خلفية
 التالقي أهّم نقاط إحدى 4112ديسمبر   14في النفاذ حيز دخولها منذ ،الفساد لمكافحة المتحدة األمم إتفاقّيةٌتعّد 

خارطة طريق وتشّكل ، 1بلًدا عربًيا 09 بلًدا بينهم 070 التزم بتنفيذها حتى اآلنقد و ، الفساد لمكافحة الجهود العالمّية في
لمساعدة بالغة األهمّية  فرصةً  2تنفيذ هذه اإلتفاقية ستعراضإبشأن أهّم التدابير التي يجب اتخاذها لمكافحة الفساد. وتتيح آلية 

                                                           
قطر، ولبنان، والكويت، و  وعمان، والسلطة الوطنية الفلسطينية، والعراق،والسعودية، والجزائر، وجيبوتي،  ،القمر وجزراألردن، واإلمارات، والبحرين، وتونس،  1

 وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن.

 . :www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/IRG.htmlhttp// ، يرجى زيارةلتحميل الوثائق الّرسمية الخاصة بآلية اإلستعراض 2 

http://www.omsar.gov.lb/
http://www.undp-aciac.org/
http://www.undp-aciac.org/
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50024_A.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/IRG.html
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 تعزيز مجال في ةالوطنيّ  اإلصالحات دعمل ذات الصلة التقنية واحتياجات المساعدة في التنفيذ تحديد الفجواتالدول على 
 .الفساد ومكافحة النزاهة

 تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في لبنان
األعضاء ، وهو أيًضا من 4119نيسان  44بتاريخ  "اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد"في  اطرفً  دولةً أصبح لبنان 

اإلقليمية  تالمنظماالشبكات و  وعضوا في عدد من"، ويترأسها حاليًّا، شبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفسادالمؤسسين للـ"
دعمها ، برئاسته، تمكافحة الفساد، قام دولة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء لجنة وزارية ل4100في نهاية كانون األول والدولية. و 

، لتفاقيةالجنة فنية برئاسة معالي وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، وكّلفهما بعّدة مهام من شأنها تمكين لبنان من تنفيذ 
طنّية لمكافحة جّية و قّدم مقترحات لستراتي. وتمّكنت اللجنتين من وضع ثالثة تقارير، األول الشبكة العربيةوتفعيل إنخراطه في 

ما التقرير أ الفساد، والثاني قّدم وضع مشاريع ومقترحات القوانين المتعّلقة بمكافحة الفساد المطروحة حاليًّا أمام مجلس النواب.
ومن أبرز  .منهارابع لاتناول وضع تنفيذ اتفاقية األمم المّتحدة لمكافحة الفساد في لبنان، وتحديًدا الفصل الثالث و الثالث فقد 

 أشار إلىلكنه و  إلى تجريمها، تفاقيةال تدعوالتي  األفعالمعظم قانون العقوبات اللبنانّي ُيَجّرم أّن  التقرير إليه خلصما 
الثغرات  بعض ، ومعالجةأكثر فاعلّية الجعلهوتعديل قوانين معّينة  محّددةفي مجالت تجريم في التوسيع نطاق  ةضرور 

 وزارة نقرير أبالنسبة للتعاون الدولّي، فقد بّين التمالحقة جرائم الفساد بشكل فّعال. أّما  اإلجرائية التي قّد تحّد من القدرة على
ا أيضً ّين التقرير . وقد بوالمغتربين الخارجية وزارة بهذا األمر، وأن التواصل معها يتّم عبر ةالمعنيّ  ةالمركزيّ  السلطة هي العدل
في هذا تفرقة مخاّصة  أحكاًما يتضمَّنداخلّي الذي ال لقانونوا الثنائية تفاقياتما تزال خاضعًة لال المجرمين تسليم شروطأن 

اللبنانّي،  امالع النظام مع تعارضها عدم بقدر مدنية إلزامات من فيها وما األجنبية الجزائية باألحكامالمجال تتيح العتراف 
 . المتبادلة القانونية لمساعدةنصوص واضحة منسقة ُتعنى بموضوع اولفت إلى غياب 

 صليهافلتشمل  تفاقيةالعملية تقييم تنفيذ  تستكملأن  4102أيار  02في اد وقد قّررت اللجنة الفنّية لمكافحة الفس 
ن أجل موالخامس، ليكون لبنان الدولة العربية الرابعة، بعد األردن وفلسطين والكويت، التي تقوم بهذه الخطوة، وذلك الثاني 

من شأنها اءات ا لتخاذ قرارات واجر عن وضع تنفيذ التفاقية تمهيدً  من تكوين صورة متكاملةتمكين صانعي القرار في لبنان 
تعراض من أجل تيسير مهمة لبنان في إطار اآللية الدولية لس، وكذلك تفاقيةأحكام النية و لمواءمة بين التشريعات اللبناا تعزيز

قد ُأنشئ و  التنفيذ التي ثبت أن عملية التقييم الذاتي فيها تستغرق وقتًا طوياًل يفيد في ظله التحضير المعّمق بشكل مسبق.
اجعة تنفيذ ي المتعلق بالتدابير الوقائية، أما الثانية فُتعنى بمر لهذا الغرض لجنتان. ُتعنى أولهما بمراجعة تنفيذ الفصل الثان

 الفصل الخامس المتعلق باسترداد الموجودات.

 

http://www.arabacinet.org/
http://www.arabacinet.org/
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 المنهجية
ن "اتفاقية األمم متهدف الدورة التدريبية إلى تعميق معرفة المشاركين بمقتضيات تنفيذ الفصلين الثاني والخامس  

اء التقييم الذاتي جر إلالفرعيتين وبمنهجيات المراجعة ذات الصلة، وذلك بغية إعداد أعضاء اللجنتين المّتحدة لمكافحة الفساد" 
بشكل فّعال دعًما للعمل الجاري على إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد من جهة، وتيسيًرا لمهمة لبنان في إطار اآللية 

 الدولية لستعراض التنفيذ من جهة أخرى. 

 .خالل فترة بعد الظهر على امتداد يومي عمل تفاعلي بأسلوب نةمعيّ  أهداف معرفية لتحقيق لدورة التدريبيةصّممت ا 
الفرعية  جنةل، واليوم التالي مخصص ألعضاء الالثاني الفصل تقييمالفرعية المكلفة ب لجنةاليوم األول مخصص ألعضاء ال

 ويتخّللها عروض ومناقشات وتمارين كل يوم،في  تينجلس بواقعجلسات أربعة الدورة  تضّمنتالخامس.  الفصل تقييمالمكلفة ب
 .هي اللغة المعتمدةالعربية  ةاللغ عملّية.

هيئات ووزارات معنية يمثلون  شخًصا 00الدورة التدريبية أعضاء اللجنتين الفرعيتين البالغ عددهما  يشارك في 
يز النزاهة المشروع اإلقليمي لـ"مكافحة الفساد وتعز  من خبراء مختصينباإلضافة إلى  الجمهورية اللبنانية،بمكافحة الفساد في 

 . اإلنمائي المتحدة األمم برنامجفي البلدان العربية" التابع ل

  جدول األعمال

 2114 تموز 9 األربعاء
 

 الجلسة األولى 15.11 – 13.11

تنفيذها  آلية استعراضو اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  توفير صورة متكاملة عنالهدف: 
تمكين و  ،بما في ذلك أبرز التجارب الجيدة والدروس المستفادة من التجارب المقارنة ذات الصلة

لذي يشتمل اتفاقية الأحكام الفصل الثاني من التعمق في فهم مقتضيات تنفيذ مشاركين من ال
 .ادعلى تدابير الوقاية من الفس

  وآلية استعراض تنفيذهااقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد اتف 

دان مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلـ"، مدير المشروع القليمي لالسبالني أركانالسيد 
 التابع لبرنامج األمم المتحدة النمائي "العربّية

 يجابات  أسئلة وا 
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد فيالوقائية  التدابيرتنفيذ  مقتضيات 
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نزاهة مكافحة الفساد وتعزيز ال"السيد حسين حسن، إختصاصي إقليمي، المشروع القليمي لـ
  في البلدان العربّية" التابع لبرنامج األمم المتحدة النمائي

  جاباتوا  أسئلة 
 

 استراحة 15.15 – 15.11
 

 الثانيةالجلسة  16.31 – 15.15

 الفساد لمكافحة دةالمتح األمم اتفاقيةتنفيذ ل الذاتي التقييم منهجيةالمشاركين على  تعريفالهدف: 
في إطار آلية اإلستعراض، وتدريبهم على استخدامها في ما يخّص الفصل الثاني المتعّلق بالتدابير 

 مجال في ةالوطنيّ  اإلصالحات دعم أجل من هذا التقييم فوائدمساندتهم في استكشاف و  الوقائية،
 .الفساد ومكافحة النزاهة تعزيز

  منهجية التقييم الذاتي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادعن  عرض 

، مدير المشروع القليمي لـ"مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان السبالني أركانالسيد 
 العربّية" التابع لبرنامج األمم المتحدة النمائي

 تمارين تطبيقية 
 

 2114 تموز 11 الخميس
 

 الجلسة األولى 15.11 – 13.11

توفير صورة متكاملة عن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراض تنفيذها الهدف: 
تمكين و  بما في ذلك أبرز التجارب الجيدة والدروس المستفادة من التجارب المقارنة ذات الصلة،

يشتمل  س من التفاقية الذيمقتضيات تنفيذ أحكام الفصل الخام التعمق في فهم مشاركين منال
 .على تدابير إسترداد الموجودات

  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراض تنفيذها 
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، مدير المشروع القليمي لـ"مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان السبالني أركانالسيد 
 العربّية" التابع لبرنامج األمم المتحدة النمائي

 يجابات  أسئلة وا 
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في استرداد الموجودات تدابيرتنفيذ  مقتضيات 

نزاهة مكافحة الفساد وتعزيز الاصي إقليمي، المشروع القليمي لـ"السيد حسين حسن، إختص
  لبرنامج األمم المتحدة النمائيفي البلدان العربّية" التابع 

  جاباتوا  أسئلة 
 

 استراحة 15.15 – 15.11
 

 الثانيةالجلسة  16.31 – 15.15

 الفساد لمكافحة دةالمتح األمم اتفاقيةتنفيذ ل الذاتي التقييم منهجيةتعريف المشاركين على الهدف: 
في إطار آلية اإلستعراض، وتدريبهم على استخدامها في ما يخّص الفصل الخامس المتعّلق 

 ةالوطنيّ  تاإلصالحا دعم أجل من هذا التقييم فوائدباسترداد الموجودات، ومساندتهم في استكشاف 
 .الفساد ومكافحة النزاهة تعزيز مجال في

   المتحدة لمكافحة الفسادعرض عن منهجية التقييم الذاتي التفاقية األمم 

، مدير المشروع القليمي لـ"مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان السبالني أركانالسيد 
 العربّية" التابع لبرنامج األمم المتحدة النمائي

 تمارين تطبيقية 
 

 

*** 


