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بيان صحفي
صادر عن الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – ال فساد
لبنان يحل في المرتبة  136من أصل  176في الترتيب العالمي لمستوى النزاهة ،بحسب
مؤشر مدركات الفساد للعام 2016

أعلنتت "الجمعيت اللبنانيت لتعزيتز الشتاافي – ال فستاد" اليتو  ،بتالتزامن مت الاترو الوطنيت "لمنظمت الشتاافي
الدوليت " فتي أناتاا العتال كافّت  ،نتتاج مؤشتر متدركات الاستاد ) (Corruption Perception Indexلعتا
 ،2016وهو المؤشر العالمي ،الذي تنتظر إعالنه جمي الدول ،في كل سن .
شتتمل مؤش تر متتدركات الاستتاد لاتتذا العتتا  176دول ت متتن أنا تاا العتتال المختلا ت  ،ايتتأ أاتترز  %96متتن هتتذ
التتدول ،علت أقتتل متتن  05نقطت علت مقيتتاو يتتراو متتن صتتار (مستتتوع عتتال متتن الاستتاد المتتدرك) إلت 055
(نظيت

متن الاستاد المتدرك) .وقدد حداز لبندان علدج درجدة  82/100محافظدا علدج مسدتوى النزاهدة المتددني

نفسد بالمقارنددة مد العددام الما.ددي كمددا تراجد لبنددان إلددج المرتبددة  631مددن أصددل  671بعدددما كددان فددي
المرتبة  683من أصل  612في العام الما.ي
في ضوا النتيج التي ااتلاا لبنان والتي عكست إل اد كبير فترة ما قبل انتخاب رجيو الجماوري  ،ايأ
ان الاساد استاال ليطال جمي القطاعات ،مستايداّ من الخال

السياسي الذي لعب دو اًر اساسياً في تعطيل

الألداا الاكومي ،وش ّل الارك التشريعي للمجلو النيابي ،مما ساه بشكل اساسي في تغييب االجازة
قد
الرقابي  ،ترع الجمعي اللبناني لتعزيز الشاافي -الفساد أن اقرار قانون "اق الوصول ال المعلومات" الم ّ

من الناجب األستاذ غسان مخيبر وجمعي ال-فساد وو ازرة الدول لشؤون التنمي االداري " وجمعيات اخرعُّ ،
يعد

مدماكاً اساسياً لمكافا الاساد والذي سبقه ايضاً تعيين وزي اًر في الاكوم لاذ الغاي  ،وهذا مؤشر عل ني
الجدي في سعياا لمكافا الاساد.
الاكوم
ّ
إن الجمعي اللباني لتعزيز الشاافي تعلن عزماا ،اليو أكثر من أي وقت مض  ،عل

مكافا الاساد،

اللبناني ،بعد اعادة
وتعزيز مبادعا الشاافي  ،واذ تشدد باستمرِارها في امالت الضغط عل المجلو النيابي
ّ
تاعيل دور التشريعي ،من أجل إقرار اقتراح قانون يجيز انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،التي او ِكل إليها
صالحية المساعدة في الحق في الوصول إلى المعلومات مع االدارات المتمنِّعة .كما ،تطالب الجمعية
بضرورة اقرار قانون "حماية كاشفي الفساد" ،وقانون "الحكومة االلكترونية" ،نظ اًر لما تامل هذ القوانين
من أهمي في تعزيز الشاافي في القطا

العا والخاص ،وارساا قواعد مكافا الاساد ،وتاعيل مبدأي

المااسب والمساال  ،ورف مستوع مشارك المواطنين في صن القرار وتعزيز النظا الديمقراطي في لبنان.
ان الجمعي اللبناني لتعزيز الشاافي – ال فساد ستض هذ النتاج  ،برس معالي وزير الدول لمكافا الاساد،
نقوال تويني ،اذ ترع فيه خير الي

في مسيرتاا النضالي في مجال مكافا الاساد والعمل عل

سيادة

القانون والشاافي والاك الصالح.
كما تتمن الجمعي ان ياقق لبنان نتاج افضل في السن المقبل في مؤشر مدركات الاساد العالمي.

مالحظة :ال بد من اإلشارة هنا إل الارق بين المرتب والدرج ؛ فبينما تشير الدرج التي يارزها البلد ،أو

المنطق  ،عل المؤشر إل المستوع المدرك من الاساد في القطا العا  ،عل مقياو تتراو درجاته ما بين

 5إل ( 055عل الناو المذكور أعال ) .أما المرتب التي ياتلاا البلد ،فتشير إل الموق الذي ياتله
بالنسب إل البلدان األخرع المدرج عل المؤشر .ويمكن للمراتب أن تتغير لمجرد أن يط أر تغيير عل عدد

البلدان التي يت إدراجاا عل هذا المؤشر.

