
 تلتئم في ظّل الحكومة الجديدة مكافحة الفساد اللبنانية جنة ل
ل مر ة بعد تشكيل الحكومة ، 4112نيسان /أبريل 1بتاريخ في لبنان  ة لمكافحة الفسادجنة الفني  إجتمعت الل   ألو 

عالي وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية األستاذ نبيل دي س اإلجتماع مترأ. الجديدة ونيلها الث قة في مجلس الن واب
رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، رئيس وحضره فريج 

اهة في ز وتعزيز النمكافحة الفساد اإلقليمي لمشروع المجلس الخدمة المدنية باإلنابة األستاذ أنطوان جبران، مدير 
رئاسة و  الهيئات الرقابي ةن عن و ني وممثلسبالالأركان األستاذ اإلنمائي مم المتحدة األبرنامج لالتابع البلدان العربي ة 

 .وزارة العدل ووزارة الماليةو ة والبلديات وزارة الداخلي  و  الوزراءمجلس 

تباحث المشاركون في الخطوات المقبلة  
تنفيذ لبنان إلتفاقي ة األمم المتحدة ستكمال تقييم إل

أن  على أهمي ة دي فريج لمكافحة الفساد ورك ز الوزير
ال يقتصر التقييم على واقع النصوص إنما أيًضا 

كما توافق . على مدى تطبيقها على أرض الواقع
المشاركون على أهمي ة العمل على مسارين متوازيين 

وطني ة متكاملة جية ييتعل ق أولهما بإعداد إسترات
التي  المقترحات األولي ةلمكافحة الفساد تستند على 

هما، فيرك ز يأم ا ثان. سنة الماضيةجنة الد تها الل  أع
 الذيونو ه الحاضرون بالد ور المتزايد . للحد  من الفساد ومكافحته ،ممكًناعلى القيام بإجراءات سريعة، حيثما كان ذلك 

جنة تم اإلجتماع بالتأكيد على أهمي ة إلتئام الل  خت  إ. ذا الخصوص خالل األشهر الماضيةلعبته النيابة العامة في ه
 .مجال مكافحة الفساد مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان فيعلى بشكل دوري  لتعزيز قدرتها 

 42/14/4111 صادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ بقرارنشأت وي ذكر أن اللجنة الفني ة لمكافحة الفساد أ   
مكتب وزارة الد ولة وزارة المالية والعدل والداخلية والبلديات و  كل  من لمكافحة الفساد التي تضم   لمساندة اللجنة الوزارية

جية الوطنية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ إلتزامات لبنان يتتمث ل مهام اللجنتين بوضع االسترات .التنمية اإلداريةلشؤون 
في  إتفاقي ة األمم المت حدة لمكافحة الفساد وعلى المستوى اإلقليمي وال سي مافيما يتعل ق بعلى المستوى الدولي وال سيما 

 .الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إطار

يبلغ و ص وزير العدل، كما ي ذكر أن لبنان يترأ س حاليًّا الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بشخ 
من لبنان، وذلك باإلضافة إلى  جهاتخمسة بلًدا عربيًّا من بينهم  12كومي ة من وزارة وهيئة ح 22 عدد أعضائها

 اللبنانية الجمعيةمن بينهم ، و خاصقطاع مدني و مجتمع منظ مة بارزة تمث ل  41 مؤل فة منمجموعة غير حكومي ة 
 .فساد ال – الشفافية لتعزيز

  .مم المتحدة اإلنمائياألبرنامج لالتابع وتعزيز الن زاهة في البلدان العربي ة مكافحة الفساد اإلقليمي لمشروع ال: المصدر
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