
 

 3 من 1 الصفحة

 
 الجمهورية اللبنانية

  
 

  "الفساد ومكافحة النزاهة لتعزيز العربية الشبكة" رئاسة إلنتقال تحضيًرا المستوى رفيعة زيارة
 4134 سبتمبر/أيلول 4آب إلى /أغسطس 13من بيروت، 

 مقّدمة
 في العدل وزير احالي   يتوالها التي ،"الفساد ومكافحة النزاهة لتعزيز العربية الشبكة" رئاسة النتقال االستعداد إطار في

 والوظيفة وكمةبالح المكّلف الحكومة رئيس لدى )وزير دولة( الدولة كاتبب ممثلة   التونسية الجمهورية إلى اللبنانية، الجمهورية
 تنتقل اللتين الدولتين بينرسمية رفيعة المستوى  زيارة تُقامس ،4112 في العربية الشبكة تأسيس منذ العرف درج وكما العمومية،

 :وهي رئيسية أهداف لثالثة تحقيق ا وذلك بينهما، الرئاسة

 المقبلة  للفترة المحتملة األولويات وبلورة 4134و 4131في ظّل الرئاسة اللبنانية في  الشبكة عمل تقدم بحث
 الرئاسة التونسيةفي ظّل 

 لعامفي تونس قبل نهاية هذا ا الوزاري المستوى على ُيتوقع أن ُيعقد الذي الشبكة لمؤتمر التحضير إطالق 
 الدولتين مسؤولي بين الفساد ومكافحة النزاهة بتعزيز المتعلقة والتجارب الخبرات تبادل 

 في المستوى، فيعير  مسؤولين ويضم الدولة، كاتب معالي يترأسه الذي التونسي الوفد زيارة لتقع الترتيب تمّ  عليه، بناء
 الجمهورية في المعنيين الوزارء السادة مع لقاءات على وستشتمل ،4134 أيلولسبتمبر/ 4 إلى آبأغسطس/ 13 من الفترة

 جلسات على لستشتم كما الرقابية، الهيئات ورؤوساء الملف، هذا على العاملين النواب السعادة أصحاب إلى باإلضافة، اللبنانية
 أعاله.  المذكورة لألهداف تحقيق اووحدة الدعم اإلقليمية في الشبكة  العدل وزارة عمل فريق مع مركزة عمل

ئيس ، ور يةالعموم والوظيفة بالحوكمة مكّلفال الحكومة رئيس لدى دولةال كاتبالسادة معالي يتألف الوفد التونسي من 
باإلضافة  ،رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، و لرئيس األول لدائرة المحاسبات، واوالماليةالهيئة العليا للرقابة اإلدارية 

 .العمومّية والوظيفة للحوكمةالعمومّية  المصالح مستشار، و الهيئة الوطنية لمكافحة الفسادإلى عضو مجلس 

 المّتحدة االمم رنامجلب التابع العربية البلدان في الفساد ومكافحة النزاهة لتعزيز اإلقليمي المشروع من بدعم الزيارة تتمّ 
 أدناه. الزيارةجدول ُيرجى مراجعة  .وبالتعاون مع حكومة الجمهورية اللبنانية اإلنمائي



 

 3 من 2 الصفحة

 

 المقترح جدول الزيارة

 2112أغسطس/آب  31األحد 

 13.11 وصول الوفد التونسي إلى مطار رفيق الحريري الدولي

 2112 أيلول/سبتمبر 1 اإلثنين

 10.31 "وحدة الدعم اإلقليمية"جلسة عمل تحضيرية مع 

 11.21  لقاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء

 13.11 رئيس لجنة اإلدارة والعدل في مجلس النواب وأصحاب السعادة النواب لقاء مع 

 12.31 غداء 

 21.11 عشاء 

 2112سبتمبر/أيلول  2الثالثاء 

 11.11 األجهزة الرقابية مع رؤساء  لقاء

 12.31 لقاء مع معالي وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية

 12.11 غداء 

 10.11 جلسة عمل مع "وحدة الدعم اإلقليمية"

 21.31 بدعوة من سعادة السفير التونسي في الجمهورّية اللبنانّيةعشاء 

 2112سبتمبر/أيلول  3األربعاء 

 11.31 لبنان لقاء مع سعادة حاكم مصرف



 

 3 من 3 الصفحة

 11.11 لقاء مع أمين سر هيئة التحقيق الخاصة

 12.11 الشبكة العربية رئيس جلسة عمل مع معالي وزير العدل

 12.11  غداء

 16.11 برنامج ترفيهي

 20.30 رئيس الشبكة العربية معالي وزير العدل بدعوة من عشاء

 2112سبتمبر/أيلول  2الخميس 

 12.11 مطار رفيق الحريري الدولي منالوفد التونسي  مغادرة
 

*** 

 


