
 

 

 

 " في لبنان الشراء العامدارة المخاطر في نحو مقاربة إلبعنوان " ورشة عمل

 )توقيت بيروت(   ظهراً  1:00 – صباحاً  10:30، 2021كانون األول  7الثالثاء 

 ZOOMعلى تطبيق  

 

 جدول األعمال 

 الجلسة االفتتاحية  
 بالتكليف   المالي واالقتصاديمعهد باسل فليحان  زعني، رئيسالالسيد غسان  ▪
 مة،، قسم البنية التحتية والمشتريات العارئيسيةت سياسا ة مستشار  السيدة إيريكا بوزاي، ▪

 ة منظمة التعاون االقتصادي والتنمي
 رفتعا ▪

10:30  – 11:00 

 لمقاربة إدارة المخاطر د قانون الشراء العام الجديد  كيف يمه  الجلسة األولى: 
  الجديد  قانون الشراء العام  ان لناحيةبنتسلط هذه الجلسة الضوء على اصالح الشراء العام في ل 

إلدارة المخاطر في الشراء  د العتماد مقاربةأحكام تمه  و مبادئ يتضمنه من  وما 244/2021
 العام. 

معهد باسل فليحان   في الشراء العام، اختصاصية رئيسيةالسيدة رنا رزق هللا فارس،  ▪
 المالي واالقتصادي 

 نقاش 

11:00  – 11:25 

 دور وأهمية إدارة المخاطر في الشراء العامالجلسة الثانية: 
الخدمات التي تقدمها الحكومات.  وفعاليةعلى جودة م الشراء العاعمليات  في مخاطر ال تؤثر

ر العديد من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية استراتيجية لتقييم في هذا السياق، طو  
 . المخاطر في دورة الشراء العام الوقاية والتخفيف من 
ف هذه الجلسة ب ومساهماتها في دارة المخاطر في الشراء العام اعتماد مقاربات إلأهمية تعر 

 ومرونة.أنظمة شراء عام أكثر كفاءة تحقيق 
 كنزا خاشاني، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ة السيد  ▪
 البنك االسالمي للتنمية  ار والسيدة آية عامر،السيد الحاج مالك سوم ▪

 نقاش 

11:25  – 11:55 

 في الشراء العام   دارة المخاطرإلتطوير وتنفيذ استراتيجيات الجلسة الثالثة: 
تناقش هذه الجلسة العناصر التي يجب مراعاتها لتطوير استراتيجية إدارة المخاطر في  

 ، مع اإلضاءة على تجارب البلدان في هذا المجال. المشتريات العامة
 كنزا خاشاني، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ة السيد  ▪
 مي، تونسولعما  بل طلل لعلياا  لهيئةاالسيدة ريم زهري،  ▪

 نقاش 

11:55  – 12:20 

 12:50 –  12:20 نقاش 

 اختتام  
منظمة التعاون االقتصادي   مة،قسم البنية التحتية والمشتريات العاالسيد ايدوين لو، رئيس  ▪

 ةوالتنمي
معهد باسل فليحان   في الشراء العام، اختصاصية رئيسيةالسيدة رنا رزق هللا فارس،  ▪

 المالي واالقتصادي 

12:50  – 12:55 

 )الترجمة الفورية متوافرة(  والعربية باللغتين اإلنكليزية العمل تعقد ورشة


