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  "مكافحة الفسادالشبكة العربية لتعزيز النزاهة و "وفد لبناني رفيع المستوى يزور المغرب في إطار 

 3102مارس / آذار  5-4، المغرب، الرباط

زيارة رسمية إلى  في الجمهورية اللبنانيةشكيب قرطباوي، وزير العدل أنهى السيد  
 ،السالم أبودرار دعوة من السيد عبدب وذلك. 3102مارس / آذار  5و 4 إستمرت يومي الرباط
 "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة"ورئيس  "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"رئيس 

في البلدان تعزيز النزاهة و مكافحة الفساد لالمشروع اإلقليمي "وبدعم من  ،في المملكة المغربية
 . التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي "العربية

 قرطباوي الوزيرالتقى  .لبنانإلى  المغربلنقل رئاسة الشبكة من  التحضيرتأتي الزيارة في إطار 
  سبل تفعيل عمل الشبكة العربيةفي وتباحثوا  ،لين مغاربة بارزينو وزراء وبرلمانيين ومسؤ خاللها 

بوليف  مع محمد نجيبفي صورة  اللبنانيالوفد 
في  الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة

 وفريقه المغرب

 مع الوفد اللبناني اإلجتماعأبودرار وفريقه أثناء 

في الفترة المقبلة، وناقشوا أبرز مستجدات جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في البلدين 
المغربية تعرف الوفد اللبناني عن كثب على التجربة كما . وفرص التعاون المشترك بينهما

ي، وجرى تبادل نشط لألفكار والخبرات في اإلدار اإلصالح و  ئيالقضا اإلصالحفي المميزة 
ستفادة واال بلديهما تعميق التعاون بين هذين المجالين أكد الطرفان في نهايته رغبتهما في

الثنائي كما توافقا على تنشيط التعاون . الصلةذات  التجارب اإلقليمية والدوليةمن  المشتركة
بالشراكة  تتم صياغتها لمكافحة الفسادمتكاملة تراتجية وطنية ســــا لدعم جهود كل بلد في وضع

 إلى ستجيبياألمم المتحدة لمكافحة الفساد و  يتوافق مع أحكام إتفاقية بماو  مع األطراف المعنيين

 الرميد وزير مصطفى مع
  السيد والحريات، العدل

أيًضا ارة ـتّم تخصيص حّيز هام من الزيقد و  .خصوصيات كل بلد
 العربية بكةشــــللمؤتمر الرابع العلى تحضيرات  خيرةاأل لمساتاللوضع 

تحت  3102 أبريل/ نيسان  01-04 المزمع عقده في بيروت في
 اإلبتكار من مزيد نحو: والمأمول الواقع بين التوفيق تحديات"عنوان 
، والذي سينعقد على مستوى وزاري "الفساد مكافحة في والتجديد

 .الشبكةرئاسة تسلم لبنان يشهد و مشارك،  311بحضور أكثر من 
 والقاضية أرليت جريصاتي  النائب غســــــــان مخيبر رافق الوزير قرطباوي

 بللوظيفة المكلف الكروج الوزير العظيم عبد مع
  وفريقه اإلدارة وتحديث العمومية

مكافحة لالمشروع اإلقليمي " أركان السبالني والسيدة كارين بدر منالسيد وزير الدولة للتنمية اإلدارية األستاذ شربل سركيس و ومستشار 
 ".في البلدان العربيةتعزيز النزاهة و الفساد 

     
 الزيارةشريط أحداث 


