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  "مكافحة الفساد"الشبكة العربية لتعزيز النزاهة و إلنتقال رئاسة  تحضيًراالمستوى  ةرفيعزيارة 

 4112 أيلول/  سبتمبر 3-1، لبنان، بيروت

 3إلى  1إمتّدت من  ،رسمّية إلى بيروتوفد رفيع المستوى من الجمهورّية التونسّية زيارة أنهى 
زيز "الشبكة العربية لتع رئيس أشرف ريفي، اللواء ،معالي وزير العدلدعوة من ب وذلك، 4112 أيلول/سبتمبر

 العربية" في البلدانتعزيز النزاهة و مكافحة الفساد لالمشروع اإلقليمي "وبدعم من  ،النزاهة ومكافحة الفساد"
لجمهورّية ارئاسة الشبكة من  إلنتقال تأتي الزيارة في إطار التحضير .المتحدة اإلنمائيالتابع لبرنامج األمم 

ّلف كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكّ ّية، ممّثلًة بتونسالجمهورّية ال إلى ، ممثلة بوزير العدل،ّيةلبنانال
  .بالحوكمة والوظيفة العمومّية

 
 تيدالعبين الرئيس الحالي والرئيس 

 لقاء دولة رئيس مجلس الوزراءمن 

لسادة رئيس من ا كل   ورافقهن خليفة، السيد أنور ب ،معالي كاتب الدولة ترأس الوفد التونسي
الرقابة على  ةورئيس هيئ ،والرئيس األول لدائرة المحاسباتالهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية، 

باإلضافة إلى ممّثلة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومدير بكتابة الدولة  المصالح العمومية،
 للحوكمة والوظيفة العمومية. 

ام لبنان لتز أكّد االذي  السّيد تمام سالم، ،مع دولة رئيس مجلس الوزراءفاتحة اللقاءات كانت 
 لوفد بعدهاادها. إلتقى باالنخراط في عمل الشبكة، ودعا الحضور إلى توفير كل ما يلزم لدعم جهو 

 وأعضاء جمعية مجلس الّنواب، وعدًدا من النواب أعضاء اللجنةفي اإلدارة والعدل  رئيس لجنة
البلدين  فتباحثوا في مستجدات العمل التشريعي لمكافحة الفساد في"برلمانيين لبنانيين ضد الفساد"، 

رؤساء  في اليوم الثاني، اجتمع الوفد معوسبل تعزيزه من خالل التعاون الثنائي والمتعدد األطراف. 
 الهيئة العلياو  التفتيش المركزيو ديوان المحاسبة و  مجلس الخدمة المدنّيةاألجهزة الرقابية في لبنان )

وتعرفوا على مكامن التشابه واالختالف في المنظومتين الرقابيتين، وتبادلوا األفكار حول (، للتأديب
 مكافحة الفسادلتشابه األولويات التشريعية   وتـــــمّ  ،ةلّدولة لشؤون التنمية اإلداريّ الوفد معالي وزير ا التقى. كما سبل تعزيزهما في إطار الشبكة

 حديث مع حاكم مصرف لبنان

 

ية، إرساء الحوكمة اإللكترونّية، وتخليق الوظيفة العموم في التوافق على إعداد إتفاقية ثنائية للتعاون
دة حاكم مصرف لبنان، ومن سعاوتبسيط اإلجراءات اإلدارية للحّد من مخاطر الفساد. وفي اللقاء مع 

موال ال سّيما في إسترداد األبل التعاون، تّم التداول في س ،لتحقيق الخاّصةاهيئة ثم مع أمين سّر 
فة دول شّكل نموذًجا جّيدا لكافد التونسي تعاون لبنان في هذا المجال معتبًرا أنه المهّربة، وثّمن الو 

 الدعم ة"وحد والفريق المعاون له وأعضاءلعدل ي وزير اع معالت الزيارة بجلسة عمل متماخت  و العالم. 
وبلورة تصورات مبدئية ألولويات العمل ، 4112و 4113ض تقدم عمل الشبكة في خاللها من استعرا المشاركون، تمكن اإلقليمية" في الشبكة

 الذي يتوقع عقده في تونس قبل نهاية العام.الخامس لشبكة المؤتمر المقبلة، والتحضير في المرحلة 
s 

 


