
 

 

 

 

 

 

                 

 بشأن تكوينيةدورة 
 المشاركة في إستعراض ودعم تنفيذ 
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

  2017أوت  25، قمرت
 
 

 
 
البرنامجمسودة 



 

 4 من 2 صفحةال

  لمحة مختصرة 

" مكافحة الفسادة و شبكة العربية لتعزيز النزاهفي "الغير الحكومية  ةالمجموعما خلص إليه أعضاء في إطار متابعة 
لدورة الثانية من استعراض تنفيذ افي التشاركية والفعالية  تعزيزلناحية  (2017 جويلية 13-12 )عمان،لقائهم األخير  أثناء

وبالتنسيق مع "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، وبدعم من  "والشفافية للنزاهة التونسي التحالف" (، ينظم2021-2016تفاقية )اال
 األمم تنفيذ اتفاقية ودعم ستعراضا في المشاركةحت عنوان "ت تكوينية   دورة  حدة اإلنمائي" برنامج األمم المتالمركز اإلقليمي لـ "

  . 2017أوت  25بتاريخ  تونسوذلك في  "الفساد لمكافحة المتحدة

الفصل مع التعمق في أحكام مختارة من  ،طبيقهاأطر تو  يةممألتفاقية االابأحكام عريف المشاركين إلى ت الدورةتهدف 
الى تسعى كما  ،2009 فيالتي تم إعتمادها  تعراض تنفيذ االتفاقيةإسة ليبآتعريفهم وكذلك  ،المتعلق بـ "التدابير الوقائية" الثاني

ختتم بحلقة حوراية مفتوحة حول آفاق تعزيز دور المشاركين في وت   ،من خالل تمارين تطبيقيةاإلستعراض آلية على تدربيهم 
  مستقبال .  تونسالجهود ذات الصلة التي ستبذل في 

 دول األعمالج

   2017 أوت 25الجمعة، 

 التسجيل  09:00 – 08:30
  

  الجلسة األولى 11:30 – 09:00
وأبرز مضامينها وخلفيتها د" تعريف المشاركين بسياق "إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسا الهدف:

 وآلية تنفيذها. 

 تقييم ابتداء الدورة التكوينية • 
 كلمة ترحيبية •

 "والشفافية للنزاهة التونسي التحالف"، رئيس طرابلسيأنيس السيد 

 كلمة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد •

 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ةممثلالسيدة نادية السعدي، 

http://www.undp-aciac.org/resources/ac/details.aspx?aid=474


 

 4 من 3 صفحةال

 عرض تأطيري  •

كبير المستشارين الفنيين ومدير المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز  السبالني،أركان السيد 
 النزاهة في البلدان العربية، برنامج األمم المّتحد اإلنمائي

 "إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد" مدخل الى •

في المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز البحوث والتنسيق  مسؤولةريم قائدبيه، السيدة 
 العربية التابع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي البلدانالنزاهة في 

  مناقشة عامة  •

 إستراحة  12:00 – 11:30
 

 الثانيةلجلسة ا 14:00 – 12:00
واألعمال تنفيذ "اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد"  تعريف المشاركين بآلية استعراض الهدف:
 . 2009في إطارها منذ إعتمادها في سنة ت بها تونس التي قام

 المتحدثون  • 

كبير المستشارين الفنيين ومدير المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز  السبالني،أركان السيد 
 النزاهة في البلدان العربية، برنامج األمم المّتحد اإلنمائي

سابقا  ورئيس الفريق الوطني  العمومية للمصالح العامة الرقابة هيئة رئيس ،العذاري  خالد السيد
 لمكافحة الفساد""اتفاقية األمم المتحدة  تنفيذ إلستعراض

إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة " تنفيذ تعقيب بشأن دور المجتمع المدني في آلية استعراض •
 في تونس  "الفساد

 والشفافية للنزاهة التونسي التحالف"، رئيس طرابلسيأنيس السيد 

 عامة  مناقشة •

    الغداء 13:30-14:30



 

 4 من 4 صفحةال

*** 

   الثالثة الجلسة 14:30-16:45
األمم المتحدة  ةبناء القدرات غير الحكومية في المساهمة في إستعراض تنفيذ "اتفاقينحو الهدف: 

من االتفاقية والثاني  6و 5لمكافحة الفساد" من خالل تمرينين تطبيقين يتناول األول المادتين 
 منها. 13و 10المادتين 

  األول التمرين • 

 6المادة و  وممارسات مكافحة الفساد الوقائية"من الفصل الثاني المتعلقة بـ "سياسات  5المادة 
 "الوقائية الفساد مكافحة هيئات أو هيئة" بــ المتعلقة الثاني الفصل من

 األولعرض خالصات التمرين  •
  الثاني التمرين •

 بـ المتعلقة الثاني الفصل من 13 المادةو  من الفصل الثاني المتعلقة بـ "إبالغ الناس" 10المادة 
 المجتمع" مشاركة"

 الثاني عرض خالصات التمرين •
  

   إستراحة  16:45-17:00

  الرابعةالجلسة  17:00-18:00

 مفتوحة بشأن الخطوات المستقبلية حلقة حوارية • 
 تقييم اختتام الدورة التكوينية •

 


