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 مجموعة 

 برلمانيين لبنانين 
 ضّد الفساد

 

 حول ندوة

  "في لبنان الفساد كاشفي  حماية"
 6102 آذار 62، بريوت، جملس النواب

 البرنامجمسّودة 
 المتحدة االمم لبرنامج التابع" العربية البلدان في النزاهة وتعزيز الفساد مكافحة" لـ اإلقليمي المشروع من كل   يشترك

 حماية" حول ندوة نظيمت في" الفساد ضد   لبنانيين برلمانيين" ومجموعة ،"فساد ال – الشفافية لتعزيز اللبنانية الجمعية"و االنمائي،
 منظومة وضع إلى الرامي ة الوطنية للجهود دعًما النشاط يأتي. 6102 آذار 62 بتاريخ بيروت في وذلك ،"لبنان في الفساد كاشفي
 تسهم أن يتوقع .األخرى والدول العربية المنطقة في المقارنة الجهود من بذلك مستفيدة لبنان، في الفساد كاشفي لحماية فع الة
ثراء جعةمرا من وتمكينهم المجال، هذا في التشريعية الجهود مستجدات آخر عن وافية بصورة المشاركين تزويد في الندوة  دليل وا 

 الجلسة في ركيشا. الفساد عن الكشف في اإلنخراط على المواطنين وتشجيع الموضوع هذا في العام الوعي بزيادة ُيعنى إرشادي
 .المذكور والدليل الصلة ذي القانون إقتراح وضع في ساهمو آخرون معنييون وأطراف نو اب

 

 2112آذار  22 الخميس
 

 تسجيل المشاركين 12.11 – 11.31
 

 األولىالجلسة  14.11 – 12.11

 نحو قانون حماية كاشفي الفساد 

 التشريعية لمكافحة الفساد مع التركيز علىمستجدات التمكين المشاركين من االطالع على   الهدف:
 .قتراح قانون حماية كاشفي الفسادإ

  تقديم 
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 مانيينبرل" مجموعة ورئيس ، النواب مجلس والعدل، اإلدارة لجنة عضو مخيبر، غسان النائب سعادة
 "الفساد ضد لبنانيين

 ناقشة عامة وخالصاتم 
 

 غداء عمل 12.11 – 14.11
 

 الثانيةالجلسة  17.11 – 12.11

  دليل المواطن حول الكشف عن الفساد

فساد"  ال – يةالشفاف لتعزيز اللبنانيةالذي أعد ته "الجمعية  من مراجعة الدليل تمكين المشاركين  الهدف:
هم بهدف رفع وعي المواطنين بهذا الشأن وتشجيع ضد الفساد لبنانيينبرلمانيين  مجموعةبالتعاون مع 

خراجه في شكله النهائي.، على المشاركة في الكشف عن الفساد  وتقديم مالحظاتهم بغية تنقيحه وا 

  رئيس الجلسة 

 "ربيةمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العـ "لالسيد أركان السبالني، مدير المشروع اإلقليمي 
 التابع لبرنامج االمم المتحدة االنمائي

 مراجعة وتنقيح الدليل 
 

17.11 – 17.31 

 

 الثالثةالجلسة 

 مقبلةالخطوات ال

العمل نحو إقرار إقتراح القانون وبلورة توصيات بشأن بحث السبل التي يمكن من خاللها دعم : الهدف
 الخطوات المستقبلية.

  خالصات 

 

 


