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ABOUT LTA

LTA, established in May 1999, is Transparency International (TI)’s national chapter in Lebanon. It is
the first Lebanese Non Governmental Organization (NGO) that aims at curbing corruption in its various forms and promoting the principles of good governance. Its main objective is to establish the
rule of law, thus advance the concepts of transparency and accountability. Moreover, LTA aspires at
strengthening the respect of basic Human Rights as declared in both the Lebanese Constitution and
International Charters.
The organization resorts to any necessary means to fight corruption, improve the quality of life, and
encourage civil society to take measures towards transparency and accountability.
LTA does not investigate or expose individual cases of corruption; instead, it advocates for reform
by focusing on systemic improvement and by building coalitions with other anti-corruption stakeholders, including the government, parliamentarians, the private sector, media institutions, the international community, and civil society organizations.
In its attempt to reduce corruption, LTA implements its strategy along the lines of the four following
programs:
I.
II.
III.
IV.

Democratization and Public Accountability
Transparency in the Private Sector
Promoting Access to Information
Youth Against Corruption

These programs function in coordination with LTA’s grassroots, and research and training
departments.

The Lebanese Transparency Association
Sami El Solh Avenue, Kalot Center, 9th Floor
Badaro, Beirut
P.O. Box: 50-552 LEBANON
Tel: +961 1 388113/4/5			
Fax: +961 1 388113/4/5 ext. 16
www.transparency-lebanon.org
info@transparency-lebanon.org
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CAMPAIGN FINANCE MONITORING (CFM)
As of 2005, LTA launched projects that would promote transparency and accountability in the
framework of Lebanese Elections; more specifically, LTA focused on electoral reform. As a result, LTA
teamed up with the Lebanese Association for Democratic Elections (LADE) and the Lebanese Center
for Policy Studies (LCPS) to establish the Civil Campaign for Electoral Reform (CCER), a coalition of
approximately 60 Lebanese organizations aiming at transforming the electoral culture in Lebanon
by promoting a law that guarantees open, democratic and participatory elections, and to create
opportunities for Lebanese citizens to lead change. Among the reforms suggested by LTA and its
partners, was the introduction of campaign finance regulations in the Lebanese Electoral Law.
In August 2008, LTA launched its Campaign Finance Monitoring project, in cooperation with the
LADE, and with support from the United Kingdom Embassy in Beirut, the Open Society Institute
(OSI), and the Glyn Berry Program’s Global Peace and Security Fund through the Canadian Embassy
in Beirut. The project’s overarching goal was to monitor campaign finance during the 2009 parliamentary elections in order to ensure that the electoral process was administered in accordance with
democratic principles that advocate good governance. This initiative was a premiere in Lebanon as
well as the Arab region.
LTA believes that successful elections require a monitoring process that is independent and objective – a mechanism that is capable of enforcing electoral laws and regulations.

OBJECTIVES
•
•
•
•

Providing a credible estimate of the amount spent on campaign activities, and documenting
illicit practices observed during elections.
Ensuring that the implementation process of the campaign finance provisions in the 2008 parliamentary law, meets the international standards without setting unrealistic expectations.
Building the capacity of Lebanese civil society to monitor campaign spending during the 2009
election period, to assess the effectiveness of the new law and identify patterns of abuse.
Developing a long-term out-reach and advocacy campaign, in order to promote additional legislative reforms and to influence the attitudes of the public regarding money and politics.

METHODOLOGY
•
•
•
•

LTA’s methodology covered 3 phases: pre-campaign (as of August 2008), campaign (as of April
2009), and elections’ day.
LTA’s monitoring focused on abuse of official resources, routine campaign expenditures, and
vote-buying, based on field monitoring as well as review of 5 daily newspapers.
LTA has established an Advisory Board made up of national and international electoral/campaign
finance experts. LTA formed a headquarters’ team, and recruited 5 Regional Coordinator.
LTA recruited and trained 79 monitors, who conducted monitoring rounds in the 26 electoral districts.

LTA’s methodology is further detailed in the Campaign Finance Monitoring Manual published in
February 2009.
The findings of LTA’s Campaign Finance Monitoring project will be made public in a final report to be
published in the last quarter of 2009.
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LEBANESE ADVOCACY AND LEGAL ADVICE CENTER (LALAC)
On March 10, 2009, LTA launched the Lebanese Advocacy and Legal Advice Center (LALAC), based
on a model developed by Transparency International (TI), implemented in more than 30 countries
throughout the world, and adapted to the specificities of the Lebanese context.
LALAC provides assistance to victims and witnesses of corruption. LALAC considers the legal options and perspectives of all complaints filed, within the limits of its mission and capabilities.
LALAC provides general legal advice on existing complaints-related actions. It encourages citizens
to come forward and reveal any corruption cases which affect individuals and society at large.
LALAC aims at creating effective channels of dialogue, providing feedback on the database of current cases, and establishing working partnerships with relevant government institutions involved in
the fight against corruption. In summary, LALAC seeks to translate citizens’ concerns on corruption
into efficient structural changes that lead to better local governance.
www.lalac.org

TRANSPARENCY IN THE BUDGET PROCESS
As there is a growing need for understanding the major issues at stake in the formulation of the
national budget, LTA launched the National Budget Transparency initiative. The ultimate goal of the
project is to introduce more transparency into the budget process and to develop tools that address
both general concerns and specific needs of various groups in order to impact the national budget.
It is in this context that, on February 4, 2009, LTA released the results of the 2008 Open Budget
Index for Lebanon and the Arab World. The results for Lebanon were compiled following responses
to a questionnaire provided by LTA researchers. During the release conference, the challenges faced
by Lebanon and the Arab region were discussed along with a series of recommendations, including
the adoption of a performance-based budgetary system, more access to information, as well as a
participatory budget process. LTA is currently in the process of completing the 2010 Open Budget
Index questionnaire.
LTA is also currently working with the Ministry of Finance (MoF), in the framework of the Memorandum of Understanding (MoU) “Partners in Transparency” reached in 2007, to develop a Citizens’
Budget for Lebanon, a simplified and non- technical representation of the budget.

POST WAR RECONSTRUCTION
LTA’s post-war reconstruction project started in 2003 with an awareness campaign to promote
transparency and integrity in the reconstruction process, and in the framework of which a number
of experts meetings took place and books and articles were published.
Following the 2006 war, LTA was involved at all levels of reconstruction, starting from relief. A petition was developed for further transparency in the aid dissemination and reconstruction processes.
LTA also played, for the first time, a monitoring role of concrete reconstruction projects. To this end,
LTA teamed up with the Academic Urban Observatory – MAJAL – and looked at the reconstruction of
6 bridges destroyed as a result of the July 2006 war, as well as housing compensations. The findings
of the monitoring will be released in a report to be published in the last quarter of 2009.
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MEASURING ANTI-CORRUPTION EFFORTS AND BUILDING DEMAND
FOR EFFECTIVE NATIONAL INTEGRITY SYSTEMS IN EGYPT AND THE
ARAB WORLD (MABDA)
MABDA, a regional project launched by Transparency International and implemented in Egypt, Palestine, Morocco, and Lebanon, aims at:
• Building the capacity of the Egyptian civil society, benefitting from the expertise of the National
Chapters established in Morocco, Lebanon and Palestine;
• Developing NIS study methodology for the Arab World.
• Developing and implementing national civil society-advocacy strategies and plans- to promote
anti corruption reforms.
• Completing of Gap analyses around the United Nations Convention against Corruption (UNCAC)
and NIS Studies successfully, across the four countries: Egypt, Morocco, Lebanon and Palestine.
Since mid-2008, LTA participated in the development of the National Integrity System (NIS) study
for Lebanon, that was published on November 5, 2009. The Lebanese NIS is the result of collective
work by LTA’s researchers, extensive desk research, interviews with anti-corruption stakeholders
and experts, and peer review by experts and other chapters of TI. The NIS looks at key institutions,
sectors or specific activities (the ‘pillars’) that contribute to integrity, transparency and accountability in a society. In the case of Lebanon, 17 institutions/pillars were reviewed. When it functions
properly, the NIS combats corruption as part of the larger struggle against abuse of power, malfeasance and misappropriation in all its forms. Strengthening the NIS is about promoting better
governance across all aspects of society.
In the upcoming phases, LTA will be implementing a national advocacy plan that aims at promoting
further transparency and accountability in the country, based on the priorities and recommendations identified as part of the NIS study. LTA will also be conducting a gap analysis of the UNCAC,
ratified by Lebanon, but lacking major implementation mechanisms.
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LEBANON CORPORATE GOVERNANCE TASK FORCE (LCGTF)
Created in November 2002 by the Lebanese Transparency Association (LTA), the goal of the Lebanon
Corporate Governance Task Force (LCGTF) is to build and maintain a coalition that promotes good
corporate governance in Lebanon. It is a permanent working group, consisting of prominent representatives from the Lebanese private and public sectors, as well as the civil society.
The Task Force works on initiating a wide ranging dialogue on corporate governance between various
stakeholders. It is also responsible for the design and implementation of a number of projects on corporate governance in Lebanon and acts as a consultative body for LTA on corporate governance.
The Task Force aims to achieve changes in the Lebanese private sector on two levels. First, on a
structural level, the group seeks to establish a constructive dialogue between the private and public sectors as well as civil society groups. This dialogue is enriched by the direct involvement and
ownership of stakeholders on the issue of corporate governance. On a functional level, the Task
Force aims at building capacities of the private sector, to contribute to the body of knowledge on the
level of corporate governance, and to actively promote the application of the principles of corporate
governance in Lebanon and throughout the Middle East.
Since its formation, the Task Force team has met on a regular basis. LCGTF is responsible for the implementation and follow-up on a number of tasks, such as knowledge/information dissemination,
adaptation of international trends and literature, and representation of Lebanon’s private sector in
regional and international initiatives.

CORPORATE GOVERNANCE ACTIVITIES
LTA and LCGTF have launched several projects within the Corporate Governance program:
LTA and LCGTF organize awareness workshops on a continuous quarterly basis in all areas of Lebanon, which owners and directors of companies are invited to attend. LTA and LCGTF have also conducted surveys and issued several publications on Corporate Governance. More recently, LTA has
provided Corporate Governance Assessments for companies, which include clear recommendations
and implementation plans. In 2009, LTA also introduced corporate governance training workshops
for board members and directors of companies.
Furthermore, LTA and LCGTF have organized regional activities with the Centre for International and
Private Enterprise (CIPE), the Union of Arab Banks, and the Union of Arab Stock Exchanges.
For more information on all of LTA’s corporate governance activities and publications, kindly visit:
www.lcgtf.org

ANTI BRIBERY NETWORK
On October 20, 2008, The Lebanese Transparency Association (LTA), in partnership with CIPE,
launched a newly established Lebanese Anti-Bribery Network (LABN). This event was attended by
representatives of Ministries (including the Ministry of Justice and the Ministry of Interior and Municipalities), several presidents of prominent business associations, a sample of owners and directors of small and medium enterprises (SMEs) from Beirut and all peripheries of the country, as well
as representatives of academia and civil society.
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During the meeting, a constructive dialogue on the status of Bribery in Lebanon was launched, and
initial activities of LABN were also introduced:
• Developing an anti-bribery guidebook for companies;
• Developing a code of ethics for SMEs;
• Developing three position papers covering specific aspects of bribery and corruption in Lebanon, including recommendations for both public and private sector actors.
More importantly, this first Network meeting served to discuss the most effective ways to counter
bribery in Lebanon. Indeed, while all participants saw the added value of this inclusive approach to
tackling this systemic problem, a sizeable majority also stressed the important role of politicians
and public officials – particularly the need for more will-power to act and lead by example, and the
equally important need to enforce existing laws and regulations by strengthening the capacity of
the police and judiciary. In November 2009, LABN launched the code of Ethics for SMEs and a position paper on the need for reform in the electricity sector. The two remaining position papers will
focus on corruption in the taxation system and the construction sector.

LTA ANNUAL REPORT / 2008 - 2009

9

10

LTA ANNUAL REPORT / 2008 - 2009

ACCESS TO INFORMATION

LTA ANNUAL REPORT / 2008 - 2009

11

THE NATIONAL NETWORK FOR THE RIGHT OF ACCESS TO INFORMATION
Successful governance related to the principles of transparency and accountability is based on the
possibility to access public documents. It plays a key role in enabling citizens to monitor what is
happening within the government, and in exposing corruption and negligence. Since LTA’s establishment, access to information has been one of the core aspects of its work, as access to information has become a concrete expression of the right of all citizens to access official documents and
be informed about governmental activities.
In Lebanon, access to information legislation is a necessity that would allow civil society to obtain
information on governments, private corporations and international organizations’ activities.
To this end, LTA, along with the Lebanese Parliamentarians against Corruption (LebPAC) and the
Association pour la Défense des Droits et des Libertés (ADDL), in collaboration with the American
Bar Association (ABA) Rule of Law Initiative in Lebanon, established in April 2008 the National
Network for the Right of Access to Information. The Network, a multi-sectoral group including
representatives of the government, the public sector, civil society, media, and the private sector,
seeks to enhance transparency and accountability and to strengthen the rule of law and civic
participation in Lebanon through access to information and protection for individuals who report
corruption (“whistleblower protection”). LTA is represented in the Network’s Steering Committee, and coordinates the Advocacy Working Group. LTA is responsible of building capacity and
knowledge on both access to information and whistleblowers’ protection. A series of factsheets
on both rights, targeting the different stakeholders, have been developed and published; awareness sessions for the private sector have been held; LTA, along with the Ministry of Finance (MoF)
and the Basil Fuleihan Institute of Finance, also held training sessions for Public Servants. LTA is
currently finalizing two manuals on Access to Information and Whistleblowers’ Protection to be
used as toolkits by the different stakeholders.

PROMOTING PUBLIC PARTICIPATION AND ACCESS TO INFORMATION
IN URBAN PLANNING
Urban projects have rarely been successful in Lebanon. Within an obsolete legal framework, the
government has usually acted unilaterally, with little – if any - appeal to the population.
The ultimate arbiters of any urban projects are its long-term users. The true success of an initiative
can only be measured retrospectively, proportionally to the level of public satisfaction it generates.
It is therefore normal that the views and demands of the city inhabitants be considered as the most
valuable input during the development and implementation of an urban project.
Therefore, LTA, is coordinating with MAJAL a lobbying campaign, for legislative reform to include
further transparency and the principle of public consultation in urban planning law in Lebanon.
It is believed that a renewal of the Lebanese legal framework along these lines will strongly contribute to building new concepts on transparency and accountability in urban policy. On the other hand,
the proposed activity consists of empowering the Lebanese public and civil society with legal tools
to inquire into urban projects, influence decision-making and hold authorities accountable.
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YOUTH CIVIL SOCIETY LEADERS (YCSL)
In January 2008, the International Research and Exchange Board (IREX) and LTA launched the Youth
Civil Society Leaders (YCSL) project. Thgoal of YCSL was to encourage young activist leaders (ages 1525) to address corruption and bad governance. The program mobilized youth leaders and empowered
them with resources and skills to combat inefficient and corrupted governance in Lebanon.
The project consisted of four mutually reinforcing objectives:
• Building the capacity of youth leaders on advocacy and anti-corruption techniques
• Identifying problem-based projects that bridge sectarian divisions
• Implementating community-driven youth projects that improve government transparency and
accountability
• Forming a nation-wide youth coalition called “Lebanese Youth Coalition Against Corruption” (LYCAC)
More than 500 youth leaders participated in the project, among which 325 received 88 hours
of issue-based training. Beneficiaries came from eight sensitive Lebanese areas, and were capable of mobilizing local communities to address poor governance. The regions covered by
the project were: East Baalbek; Bekaa region (near Deir el Ahmar); Southern Borders; Jezzine,
East Saida, and Saida; Tripoli-Bab el Tebaneh (North); Southern and Southeastern suburbs of
Beirut; and South Mount Lebanon.
Youth involved in the projecreceived thematic and technical training on:
•
•
•
•
•
•
•

Citizenship
Transparency and Accountability
Good Governance
Leadership
Conflict Resolution
Proposal writing and budgeting
Project management

Throughout the training sessions, youth leaders learned to identify the issues related to corrupt
governance, to mobilize stakeholders to increase transparency and accountability of local governmental institutions, and to unify across ethnic and religious boundaries.
In addition to training, the project provided small grants (not exceeding 5,000 USD) amounting
to 120,000 USD to support youth leaders in implementing projects at the community level that
encouraged transparency and bridged sectarian divides. In total, 136 proposals were received,
and based on objective selection criteria, 28 anti-corruption small projects were selected and
were implemented in eight different regions. The grantees were 28 young Lebanese individuals,
among them 18 females.
Finally, the youth leaders consolidated their resources in a nation-wide youth coalition entitled the
Lebanese Youth Coalition Against Corruption (LYCAC) that was launched on May 9, 2009.
www.LYCAC.org

TOMORROW’S LEBANON
Tomorrow’s Lebanon (TL), a project initiated by the Lebanese Transparency Association (LTA) in cooperation with the Friedrich Naumann Foundation (FNF), aims at gathering an assembly of active
and opinionated individuals who aspire to take part in an open forum that will discuss several Lebanese Politics. A new charter will be forged for a common future. Citizens will be asked to reclaim
control of their own destiny, and no longer remain silent to Lebanon’s subversive political reality
through the creation of the “Mandate for Reform”.
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Tomorrow’s Lebanon is a mainstream political project run and lobbied for by active young Lebanese.
It represents a conscious forum to re-assert a national agenda through dialogue between citizens.
The project isbeing executed in four phases including a capacity building study tour of Lebanon,
a three-day retreat to work toward a draft for reform, and an extensive monitoring period that will
integrate focus groups and universities into the discussion to further the participants’ findings. Finally, an advocacy and lobby component will be used as a pressure tool to progress reform beyond
rhetoric and into implementation.
Capacity building will focus on skills such as: Conflict resolution and facilitation, citizenship, Constitution and Equitable Development, as well as, Advocacy and Lobbying. The tour will reflect geographical, religious, sectarian, historical, and conflict representation. Most of the chosen locations
have witnessed some interesting event throughout its history, from Israeli invasion, to civil confrontations, internal disputes, to societal disconnection and minorities’ outbursts.
To this date, 4 regional workshops have been conducted in Baalbeck, Nabatiyeh, Tripoli, Kesserwan
and two workshops in Beirut in cooperation with local youth NGOs namely Youth Link, Jahed and
No’ta Fasleh. The workshops were attended by youth from different political affiliations who discussed controversial topics in a free and diverse environment.
The topics covered throughout these workshops focused on the case of Lebanon and included: the
definition of the state, sectarianism, political system, reforms, the politics of axes and foreign intervention, the defence strategy and the role of the army, the economy, and the society.
At the beginning of December 2009, around 30 youth were selected from the participants of the
regional workshops to attend the first retreat and work on the draft for reform. The selected participants went on a tour on December 4 to Bourj al Barajneh camp, Bourj Hammoud, Ashrafiyeh and
Hamra. Then, they departed to the Mediterranean Forest Development Center of Lebanon (MFDCL)
on December 5 and 6, where they discussed the topics profoundly in the presence of experts and
academics, and reached a first draft of the reform agenda.
www.tomorrowslebanon.org

LOCAL GOVERNANCE THROUGH YOUTH MUNICIPALITIES
In November 2009, LTA) and Mercy Corps launched a new project entitled Local Governance through
Youth Municipalities (LGYM). LGYM seeks to mentor youth on how they can best participate and be
involved in their communities and to enable them to take part in the decisions that impact their lives
in an informed manner.
In a first place, 150 youth in five areas of Lebanon will undergo an election process to create five Youth
Municipalities, representing them transparently.60 youth between the ages of 17 and 23 from the areas of Bourj Al Barajne, Baal Mohsen, Tyr, Nabatiyeh, and Baalbeck will receive training on good governance, transparency, accountability, municipal law, leadership, and multimedia. 30 Selected youth
in each of the five regions will then form two competing electoral lists and a monitoring committee.
The two lists will run the elections according to a program that they set themselves and that includes
a project that benefits their local community, and another that tackles a global issue. After the elections, the winning list will implement its project in cooperation with those who didnt succeed.
Then LTA and Mercy Corps will create an expandable network of youth municipalities.
At the end of the project, all the youth from the five targeted areas who participated in the project will
gather in a national conference in which they will share their experiences and lessons learned. This will
lead to the establishment of a nation-wide youth network. Moreover, toolkits for the creation of Youth
Municipalities capable of joining the national network will be developed and published.
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Mohamad Mattar, Chairman
Mohamad Mattar is the managing partner of the Mattar, Mouawad, Majdalany, El Khazen Law Firm
in Lebanon. He graduated with both a law degree from the Lebanese University and a philosophy
degree from the American University of Beirut. He pursued his post graduate studies at the University of London – School of Oriental and African Studies and at Oxford University – St. Anthony’s
College. He is also a lecturer at the Saint Joseph University in Lebanon.
Gérard Zovighian, Vice Chairman
Gérard Zovighian (an ESSEC-Paris graduate) has been an Auditor and Corporate Advisor, throughout his 35 year career, in Paris, London and Beirut. He is a Council Member of BDO International
(Auditors and Consultants) and Managing Partner of the BDO member firm in Lebanon.
He also has various professional memberships, which include the Lebanese Association of Certified
Public Accountants, a lawyer at the Paris Bar, a member of the Chambre Nationale des Conseillers Financiers (Paris), a member of the Lebanese Higher National Accounting Council (an independent advisory body to the Ministry of Finance) and a Knight of the Order of Malta.Gérard Zovighian
is a founding member and Vice Chair person of the Lebanese Transparency Association (LTA), the
Lebanese Chapter of Transparency International (TI) and Chair person of its Corporate Governance
Task Force (LCGTF). As such, he has contributed to the publication of several corporate governance
codes and guidelines for corporations and Banks.
He was elected as a Member of the Board of Directors of TI at the Annual General Meeting in Berlin
in 2005 and re-elected in 2008.
Fadi Saab, Secretary General
Fadi Saab holds an M.B.A. in Finance (INSEAD) and a B.A. in Economics - Statistics (AUB). He began his career in 1979 in the banking field in London (SIB) and New York (Morgan Guarantee Bank
and Bankers Trust Co, until 1985 as Vice President). In 1986, he established Trans Capital Holding specializing in Finance & Tourism; and was Chairman and President of a group of companies
in Europe and the Middle East; including a management consultancy firm, two passenger charter
airlines (Egypt and France), a tour operator, and other related activities. From 1996 till 2008 he
was appointed Chairman and President of Lebanon’s national cargo airline (Trans Mediterranean
Airways-TMA). He is currently President of the Lebanese Society for Quality (LSQ), Chairman of the
Tourism Committee at the International Chamber of Commerce in Lebanon, Chairman of the Better
Business Group (BBG) at the American-Lebanese Chamber of Commerce, Secretary General of the
Lebanese Economic Forum, and remains an active member of several other business associations
and civil society organizations.
Yahya Hakim, Treasurer
Yahya Hakim holds a graduate degree in Social Anthropology from the University of Wyoming, a
Masters of Arts in Economy, Management and Marketing Research and a MBA in Business Administration and Finance from the International Center for Higher Studies in Tourism. He has held several
government positions, including Advisor to the President of the Republic, Advisor to the Minister
of Environment, Advisor to the Minister of State for Administrative Reform, Advisor and Director of
the office of the Minister of Finance, Advisor to the Governor of the Central Bank of Lebanon (BDL),
and Advisor to the Speaker of the Chamber. He has also worked as a consultant and lecturer on
Management Development Programs, Finance and Work Processes, feasibility studies, marketing
surveys and restructuring of companies. Moreover, he is a co-founder of the Center for Economic
Policy Research and Analysis (CEPRA).
Nada Abdelsater-Abusamra, Member
Nada Abdelsater-Abusamra is a corporate and finance attorney practicing in Beirut, and is also admitted to the courts of New York. In addition to her law degree from the Saint Joseph University
in Beirut, she holds a B.Sc. from the American University of Beirut and an LL.M from Harvard Law
School with emphasis on corporate governance and corporate law. She is an active member of
several boards of directors, including LTA, LCGTF, and the Lebanese Institute for Excellence in Government. She is the author of various articles, and a speaker on corporate governance in several
national and international conferences.
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Charles Adwan, Member
Charles Adwan is presently a governance specialist at the Social and Economic Development Group
of the World Bank’s Middle East and North Africa (MENA) Vice Presidency. As a member of the MENA
governance team, he led the work on governance and anti-corruption in Lebanon and the governance dialogue in Syria. He was part of the core team that conducted the consultations, in the
MENA region, around the World Bank’s Governance and Anti-Corruption strategy. Previously, Mr. Adwan was Executive Director of LTA, which he co-founded. In this capacity, he led many advocacy and
awareness raising initiatives in Lebanon and in the MENA region. He also played a key role in the
establishment of several regional and global networks, such as the Arab Region Parliamentarians
Against Corruption (ARPAC). He conducted research and published on many governance issues,
such as freedom of information, nepotism, corporate governance, electoral reform, and corruption
in post-war reconstruction.
Yasser Akkaoui, Member
Yasser Akkaoui is the founder of the Center for Strategic Studies, a non-profit organization engaged
in awareness creation on employment concerns and resources development strategies for the
21st century. Moreover, Mr. Akkaoui represents the interests of EXECUTIVE Magazine, the Middle
East’s most respected economic and trade publication since 2001. He is also the founder of Capital
Concept sal, a business development advisory firm that, in addition to its consultancy services, is
specialized in fundraising for Civil Society initiatives clients. Mr. Akkaoui also created PrimeJob, a
headhunting agency working alongside some of the biggest companies around the Middle East.
Additionally, he is a Management and Entrepreneurship instructor at the American University of
Beirut (AUB), thus exposing students to real life case studies that help them assess opportunities
in regional economies and adapt their decision making to the ever changing business environment
in the Middle East.
Faysal El Kak, Member
Faysal El Kak is a medical doctor specialized in Obstetrics and Gynecology, and a public health professional who has been involved for over 10 years in clinical and academic work, and in national and
international organizations as consultant and advisor. He is currently a senior lecturer at the Faculty
of Health Sciences at the American University of Beirut. With the UN agencies, namely UNFPA, he
consulted on various women’s health issues in Lebanon and the region. He has authored and coauthored many scientific papers, articles, and chapters. Moreover, he is the chair of the scientific
committee of the Lebanese Ob/Gyn and the Arab Women Health Initiative of the Arab Federation
of Obstetrician and Gynecologist. On the national level, he is the president of the Beqaa branch of
the AUB alumni, member of the National Social Health Association, and member of the Lebanese
Association for Democratic Elections. Internationally, he is a founding member of the Coalition for
Sexual and Bodily Rights (CSBR).
Nassib Ghobril, Member
Nassib Ghobril joined the Byblos Bank Group in March 2006 as Head of the Economic Research and
Analysis Department. Previously, he was Head of Research at Lebanon Invest, a leading investment
bank in Lebanon at the time, where he worked from 1997 till 2002. He then joined Saradar Investment
House – the investment banking arm of Groupe Saradar – as Head of Research and built a research
department from the ground up. After Bank Audi acquired Saradar in mid-2004, he joined the research
department of Audi as Deputy Head of Research and Head of Sector Research where he expanded
the scope of the research being conducted there. He holds a Bachelor of Arts in Political Studies from
the American University of Beirut, a MA in International Relations from the American University in
Washington, DC, and a Master in International Management with a concentration in finance form the
American Graduate School of International Management (Thunderbird) in the United States.
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Kamal Shehadi, Member
Kamal Shehadi holds a Ph.D. in International Political Economy. He is the Chairman of the Telecommunications Regulatory Authority of Lebanon. He has advised on telecommunications, liberalization, the establishment of regulatory authorities, ministries of telecommunication firms, international organizations and other public institutes. Dr. Shehadi was the Director of Research of the
Lebanese Center for Policy Studies from 1994 to 1997. Later on, 1999, he was a senior advisor on
privatization to the Lebanese Ministry of Economics and Trade. He is the author of several books
and reports on privatization, foreign direct investment, public finance, fiscal deficit, international
political economy amongst others.
Fouad Zmokhol, Member
Fouad Zmokhol holds a Ph.D. in Business Administration. He is the General Manager and co-owner
of Zimco Group: a holding company that includes a printing press, an advertising agency, a leather
gift factory and a diary publishing agency. Furthermore he is Vice-President of the Lebanese Businessmen Association (RDCL), board member of the Forum Francophone des Affaires (FFA),. member
of the Lebanese Management Association ( LMA) an active member in several other business associations and civil society organizations. Dr. Zmokhol is a professor at the Saint Joseph University
in Lebanon (USJ), speaker in national and international conferences and author of multiple publications on strategic management, Corporate Governance, economics and finance.
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Badri el Meouchi, Executive Director
Badri El Meouchi is LTA’s Executive Director. Moreover, he is the Project Manager of the Lebanon
Corporate Governance Task Force (LCGTF). Over the past years, he has coordinated LCGTF’s efforts
to draft and launch a code of corporate governance in Lebanon, while continuously working to raise
awareness in the private sector on the principles of Corporate Governance. Such initiatives have
also included launching a website on this subject, and identifying companies which can serve as
case studies in applying corporate governance.
Email: belmeouchi@transparency-lebanon.org
Gaëlle Kibranian, Programs Director
Gaëlle Kibranian joined LTA in 2004. She currently is the Programs Director of 3 of LTA’s programs:
Democratization and Public Accountability, Youth, and Access to Information. From 2007 to 2009,
she managed a project on corruption in Lebanon at the United Nations’ Development Programme
(UNDP). Additionally, Ms. Kibranian is a member of the Lebanon Corporate Governance Task Force
(LCGTF), a Middle East Partnership Initiative (MEPI) alumna since 2006, and one of Aid Lebanon’s
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Raghda Allouche, Project Coordinator
Raghda Allouche graduated with a BA in Political Science and International Affairs and a minor in
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Dany Haddad, Researcher
Dany Haddad holds a Masters in International Relations from the Lebanese University with special emphasis on European Union and Turkish relations. He is currently working as a Researcher at
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works as Project Coordinator as part of LTA’s projects on Democratization and Public Accountability
Program. In 2009, Ms. Noureddine was a National Observer of the Lebanese parliamentary elections.
E-mail: mnoureddine@transparency-lebanon.org
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Natacha Sarkis graduated from the University of Montpellier 1 - France with a Masters in Analysis
and Economic policies. She works at LTA as an Analyst on the Campaign Finance Monitoring project.
In 2009, Ms. Sarkis was a National Observer of the Lebanese parliamentary elections.
Email: nsarkis@transparency-lebanon.org
Sarah Touma, Project Coordinator
Sarah Touma graduated with a BE in Computer and Communication Engineering from the American
University of Beirut. She is currently working as Project Coordinator as part of LTA’s Corporate Governance Program.
E-mail: stouma@transparency-lebanon.org
Rana Traboulsi, Project Coordinator
Rana Traboulsi joined LTA in 2008. She holds a BSc in Chemistry and a minor in Environmental
Health from the American University of Beirut. She is currently working as Project Coordinator on
the Lebanese Advocacy and Legal Advice project and contributes to the Access to Information project. Ms. Traboulsi had also conducted research on transparency in the health sector and transparency in the environment. In 2009, Ms. Traboulsi was a National Observer of the Lebanese parliamentary elections.
E-mail: rtraboulsi@transparency-lebanon.org
Pamela Zouein, Assistant Accountant
Pamela Zouein holds a BBA in Banking and Finance from the Lebanese University. She is currently
working at LTA as Assistant Accountant.
E-mail: pzouein@transparency-lebanon.org
Nadine Imad, Intern
Nadine Imad is a Law student at the Filière Francophone de Droit of the Lebanese University. She
contributes to various projects within the Democratization and Public Accountability Program.
E-mail: nimad@transparency-lebanon.org
Nasri Messara, IT Supervisor
Mohamad Mehdi, Clerical Assistant

LTA ANNUAL REPORT / 2008 - 2009

23

24

LTA AUDIT 2008

LTA 2008 Audited Budget
PROJECT

DONOR CONTRIBUTIONS

U.S.D

Lebanon Corporate Governance Project

International Finance Corporation (IFC)

79,266

Lebanese Anti-Bribery Network

Center for International Private Enterprise (CIPE)

59,792

Civil Campaign for Electoral Reform (CCER)

Middle East Partnership Initiative (MEPI)

56,970

National Democratic Institute (NDI)

41,000

Furtherance of Corporate Governance Code
in Lebanon

Center for International Private Enterprise (CIPE)

47,221

Strengthening Youth Civil Society Leaders to
Promote Transparency and Accountability in
Lebanon

International Research and Exchange (IREX)

33,269

Measuring Anti-Corruption Efforts and Build- Transparency International / United States Agency for Internaing Demand for Effective National Integrity
tional Development (USAID) grant
Systems in Egypt and Arab World (MABDA)

35,000

Lebanese Advocacy and Legal Advice Center
(LALAC)

18,472

Transparency International / United Kingdom Department for
International Development (DFID) grant

Campaign Finance Monitoring

British Embassy

22,549

Money and Politics: The Regulations of
Campaign Finance in Lebanon

International Foundation for Electoral Systems (IFES)

6,815

Other grants - cash
Management fees reimbursement

9,970
Arab Region Parliamentarians Against Corruption (ARPAC)

86,400
496,724

Project and administrative expenses

This account analyzes as follow: 2008 U.S.D
Salaries

110,920

Bonus

18,404

Campaigns advertising

12,440

Consultancy fees

89,453

Post and telephone

29,825

Receptions & Lunch Participants

6,495

Travel Expenses

18,805

Social Security Contributions

19,798

Translation expenses

8,000

Meeting expenses

21,169

Rent & building expenses

37,122

Staff transportation

13,216

Stationary and office supplies

25,792

Office and other expenses

11,212

Maintenance & repairs

5,225

Researchers

4,000

Electricity

8,498

Audit Fees

1,925
442,299
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بيان عن تدقيق الحسابات يف الجمعية اللبنانية
لتعزيزالشفافية لسنة 2008
امل�رشوع
م�رشوع حوكمة ال�رشكات
ال�شبكة الوطنية ملكافحة الر�شوة
احلملة املدنية للإ�صالح االنتخابي
تقوية د�ستور حوكمة ال�رشكات يف لبنان
تقوية قادة املجتمع املدين ال�شباب بهدف تعزيز
ال�شفافية وامل�ساءلة يف لبنان

م�ساهمات اجلهات املانحة
ال�رشكة الدولية للتمويل

دوالر امريكي
79,266

()IFC

59,792

مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ()CIPE

ال�سفارة االمريكية – مبادرة ال�رشاكة مع ال�رشق االو�سط
املعهد الدميقراطي الوطني

)(MEPI

)(NDI

56,970
41,000

مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة

)(CIPE

47,221

الهيئة الدولية لالبحاث والتعاون

)(IREX

33,269

املعهد الدميقراطي الوطني )(NDI

قيا�س جهود مكافحة الف�ساد وبناء الطلب على انظمة
النزاهة الوطنية يف م�رص والعامل
العربي «مابدا»ا
قيا�س جهود مكافحة الف�ساد وبناء الطلب على انظمة
منظمة ال�شفافية الدولية \ الوكالة االمريكية للتنمية الدولية )(USAID
النزاهة الوطنية يف م�رص والعامل العربي املعروف
ب «مابدا»
الف�ساد
�ضحايا
حلماية
اللبناين
املركز
منظمة ال�شفافية الدولية \ ادارة اململكة املتحدة اللتنمية الدولية )(DFID
ال�سفارة الربيطانية
مراقبة االنفاق االنتخابي
لبنان
يف
إنتخابي
ل
ا
إنفاق
ل
ا
ث�رشيعات
املال و ال�سيا�سة:
امل�ؤ�س�سة الدولية لالنظمة االنتخابية )(IFES
برملانيون عرب �ضد الف�ساد

)(ARPAC

35,000
18,472
22,549
6,815
9,970
86,400
496,724

مصاريف مشاريع و مصاريف ادارية

يتضمن هذا البند ما ييل 2008 :دوالر امريييك
رواتب و اجور

110920

مكاف�آ�آت
حمالت اعالنية
اتعاب ا�ست�شارات
م�صاريف هاتف و بريد
م�صاريف ت�رشيعات
م�صاريف �سفر
ا�شرتاكات ال�ضمان االجتماعي
م�صاريف ترجمة
م�صاريف اجتماعات
م�صاريف ايجارات وابنية
م�صاريف نقل املوظفني
قرطا�سية و مطبوعات
م�صاريف مكتبية و خالفة
�صيانة و ت�صليحات
اتعاب باحثني
م�صاريف كهرباء االنارة
اتعاب تدقيق

18404
12440
89453
29825
6495
18805
19798
8000
21169
37122
13216
25792
11212
5225
4000
8498
1925
442299
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املكتب التنفيذي

عمر ك ّبول ،من�سق الإعالم
يحمل اجازة يف العلوم ال�سيا�سية والعالقات الدولية من جامعة احلكمة ويعمل حالي ًا كمن�سق للإعالم يف اجلمعية اللبنانية
لتعزيز ال�شفافية .قبل ذلك عمل كمن�سق الربامج امليدانية يف احلملة املدنية لال�صالح االنتخابي بني ني�سان  2008و�آذار 2009
 ،و�ألقى مداخالت يف عدد من امل�ؤمترات حول اال�صالح االنتخابي يف لبنان والأنظمة الإنتخابية� .شارك يف م�رشوع مراقبة
ال�ضنية (وحدة
االنتخابات النيابية لعام  2009مع اجلمعية اللبنانية من �أجل دميقراطية االنتخابات كمن�سق دائرة املنية –
ّ
الدعم التقني والقانوين).
الربيد االكرتوينokabboul@transparency-lebanon.org :
حممود قادري ،م�ست�شار قانوين
امل�ست�شار القانوين للمركز اللبناين حلماية �ضحايا الف�ساد ،وم�رشوع تعزيز امل�شاركة العامة يف �سيا�سة التخطيط املدين يف
لبنان� .شارك يف مراقبة االنتخابات النيابية التي جرت �سنة  ،2009وهو يحمل اجازة يف القانون من جامعة بريوت العربية.
الربيد االكرتوينmkadri@transparency-lebanon.org :
َمي نور الدين ،من�سقة برامج
حتمل �شهادة املاج�ستري يف ادارة االعمال واجازة يف العلوم االقت�صادية من اجلامعة اللبنانية االمريكية .تعمل كمن�سقة
م�شاريع �ضمن برامج بناء الدميقراطية وال�شفافية العامة يف اجلمعية اللبنانية لتعزيزال�شفافية ،كما �شاركت كمراقبة وطنية
يف االنتخابات النيابية ل�سنة .2009
الربيد االكرتوينmnoureddine@transparency-lebanon.org :
نتا�شا �رسكي�س ،حمللة
حتمل �شهادة املاج�ستري يف التحليل وال�سيا�سات االقت�صادية من جامعة مونبيليي يف فرن�سا ،تعمل كمحللة يف �إطار م�رشوع
مراقبة االنفاق االنتخابي ،كما و�شاركت كمراقبة وطنية يف االنتخابات النيابية ل�سنة .2009
الربيد االكرتوينnsarkis@transparency-lebanon.org :
�ساره توما ،من�سقة برامج
حتمل اجازة يف هند�سة الكومبيوتر من اجلامعة االمريكية يف بريوت وتعمل حالي ًا من�سقة م�رشوع يف �إطار برنامج
حوكمة ال�رشكات.
الربيد االكرتوينstouma@transparency-lebanon.org :
رنا طرابل�سي ،من�سقة م�شاريع
بد�أت العمل يف اجلمعية اللبنانية لتعزيزال�شفافية �سنة  2008وهي حتمل اجازة يف الكيمياء مع اخت�صا�ص ثانوي يف ال�صحة
البيئية من اجلامعة االمريكية يف بريوت .تعمل حالي ًا كمن�سقة املركز اللبناين حلماية �ضحايا الف�ساد ،وت�شارك اي�ض ًا يف م�رشوع
احلق يف الو�صول اىل املعلومات .هذا و�أجرت الآن�سة طرابل�سي ابحاث ًا حول ال�شفافية يف القطاع ال�صحي ويف البيئة ،و�شاركت
كمراقبة وطنية يف االنتخابات النيابية ل�سنة .2009
الربيد االكرتوينrtraboulsi@transparency-lebanon.org :
باميال زوين ،م�ساعدة يف املحا�سبة
حتمل اجازة يف علم امل�صارف واملالية من اجلامعة اللبنانية وتعمل حالي ًا كم�ساعدة يف ق�سم املحا�سبة.
الربيد االكرتوينpzouein@transparency-lebanon.org :
نادين عماد ،متدربة
طالبة حقوق يف الربنامج الفرنكوفوين للحقوق التابع للجامعة اللبنانية ،وت�شارك يف عدد من امل�شاريع اخلا�صة بربامج بناء
الدميقراطية وامل�ساءلة العامة.
الربيد االكرتوينnimad@transparency-lebanon.org :
ن�رصي م�رسّه ،م�س�ؤول عن تكنولوجيا املعلومات
حممد مهدي ،م�ساعد اداري
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بدري املعو�شي ،املدير التنفيذي
اىل جانب عمله كمدير تنفيذي للجمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية ،يعمل ال�سيد املعو�شي كمدير جمموعة العمل حلوكمة ال�رشكات
يف لبنان .ويف ال�سنوات االخرية عمل على تن�سيق اجلهود املبذولة يف �سبيل �صياغة واطالق د�ستور حوكمةال�رشكات يف لبنان،
ويف الوقت نف�سه عمل با�ستمرارعلى ن�رش الوعي يف القطاع اخلا�ص ب�ش�أن مبادىء حكم ال�رشكات .و�شملت هذه املبادرات
اطالق موقع الكرتوين خا�ص باملو�ضوع ،ا�ضافة اىل ر�صد ال�رشكات التي ميكن ان ت�شكل حاالت درا�سية عن تطبيق مبادىء
حكم ال�رشكات.
الربيد االكرتوينbelmeouchi@transparency-lebanon.org :
غايل قربانيان ،مديرة الربامج
بد�أت العمل يف اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية اللبنانية �سنة  2004وهي حالي ًا تدير ثالثة برامج ت�شمل تعزيز الدميقراطية
وامل�ساءلة العامة ،ال�شباب ،والو�صول �إىل املعلومات .بني �سنتي  2007و 2009عملت كمديرة مل�رشوع عن الف�ساد يف الربنامج
االمنائي لالمم املتحدة .ا�ضافة اىل ذلك فان الآن�سة كيربانيان ع�ضو يف تا�سك فور�س اي جمموعة العمل حلوكمة ال�رشكات يف
لبنان  ،وع�ضو يف منظمة  Aid Lebanonاحلملة املدنية للإغاثة منذ العام  .2006ع�ضو م�ؤ�س�س يف جمعية خريجات MEPI
مبادرة ال�رشاكة مع ال�رشق االو�سط .يف �سنة  2009عملت كمراقبة وطنية يف االنتخابات النيابية .حتمل اجازة يف العلوم
ال�سيا�سية فرع العالقات الدولية من اجلامعة اللبنانية االمريكية ،كما كتبت و�شاركت يف كتابة عدد من الكتب واوراق العمل
واملقاالت عن اعادة اعمار ما بعد احلرب/بناء ال�سالم ،احلكم اجليد ،اال�صالح االنتخابي ،امل�ؤ�س�سات اللبنانية ،تعبئة ال�شباب،
وحكم ال�رشكات.
الربيد االكرتوينgkibranian@transparency-lebanon.org :
�سعيد عي�سى ،مدير الربامج امليدانية
يحمل دكتوره يف االنرثوبولوجيا االقت�صادية من اجلامعة اللبنانية و�شهادة املاج�ستري يف علم االجتماع وديبلوم درا�سات
معمقة يف علم االجتماع -االنرثوبولوجيا املدنية من اجلامعة اللبنانية .ي�شغل حالي ًا من�صب مدير الربامج امليدانية يف م�رشوع
الرتبية املدنية يف اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية .عمل ال�سيد عي�سى مراقب ًا وطني ًا خالل االنتخابات النيابية التي جرت
�سنة .2009
الربيد االكرتوينsissa@transparency-lebanon.org :
عطاهلل ال�سليم ،باحث
يحمل اجازة يف العلوم ال�سيا�سية من اجلامعة اللبنانية االمريكية ويعمل حالي ًا كباحث �ضمن برنامج احلق يف الو�صول اىل
املعلومات و�شفافية املوازنة ،اىل جانب كونه من�سق برنامج تعزيز امل�شاركة العامة يف م�رشوع التخطيط املدين.
الربيد االكرتوينasalim@transparency-lebanon.org :
راغدة علو�ش ،من�سقة برامج
حتمل اجازة يف العلوم ال�سيا�سية مع تخ�ص�ص يف العالقات الدولية وتخ�ص�ص ثانوي يف االقت�صاد من جامعة البلمند .تعمل
حالي ًا كمن�سقة برامج يف م�شاريع املجتمع املدين ال�شبابي وبرنامج القيادة ولبنان الغد .وعملت الآن�سة علو�ش كمراقبة وطنية
يف االنتخابات النيابية التي جرت �سنة .2009
الربيد االكرتوينrallouche@transparency-lebanon.org :
داين حداد ،باحث
يحمل �شهادة املاج�ستري يف العالقات الدولية من اجلامعة اللبنانية .حالي ًا يعمل كباحث يف اجلمعية اللبنانية لتعزيزال�شفافية
ويف منظمة «برملانيون عرب �ضد الف�ساد» .ع�ضو فريق العمل املتخ�ص�ص بتطبيق اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الف�ساد يف
لبنان واملنطقة العربية ،ال�شفافية يف تدبري املداخيل ال�رضيبية� ،شفافية املوازنة ،ونظام النزاهة الوطني� .ساهم يف ن�رش «ادوات
الربملانيني لتطبيق اف�ضل التفاقية االمم املتحدة ملكافحة الف�ساد» و»ادوات املراقبة للربملانيني العرب» ،اىل جانب من�شورات
اخرى تتعلق مببادىء احلكم اجليد .و�شارك ال�سيد حداد يف مراقبة االنتخابات النيابية التي جرت �سنة .2009
الربيد االكرتوينdhaddad@transparency-lebanon.org :
هدى جعفر ،امل�س�ؤولة املالية
حتمل اجازة يف العلوم ال�سيا�سية من جامعة البلمند وتعمل حالي ًا كم�س�ؤولة مالية يف اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية.
وعملت ال�سيدة جعفر كمراقبة وطنية خالل االنتخابات النيابية التي جرت �سنة .2009
الربيد االكرتوينhjaafar@transparency-lebanon.org :
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مجلس اإلدارة

من ال�شبكات االقليمية والدولية مثل برملانيون عرب �ضد الف�ساد .واجرى ابحاث ًا وله من�شورات عن العديد من ق�ضايا احلكم مثل
حرية النفاذ اىل املعلومات ،املح�سوبية ،حكم ال�رشكات ،اال�صالح االنتخابي ،والف�ساد يف اعادة االعمار ما بعد احلرب.
يا�رس عكاوي ،ع�ضو
م�ؤ�س�س مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية وهي منظمة غري حكومية تعنى بخلق الوعي بخ�صو�ص �ش�ؤون التوظيف وا�سرتاتيجيات
تنمية املوارد للقرن الواحد والع�رشين .وهو احد مالكي جملة  ،EXECUTIVEاملجلة االقت�صادية االوىل يف ال�رشق االو�سط منذ
�سنة  ، 2001اىل جانب كونه م�ؤ�س�س �رشكة اال�ست�شارات  ,Capital Concept salالتنمية يف االعمال ،وهي اي�ض ًا متخ�ص�صة
يف جمع املوارد املالية للزبائن القائمني باملبادرات يف املجتمع املدين .و�أ�س�س ال�سيد عكاوي �رشكة  Prime Jobالتي تعنى
بالتفتي�ش عن الطاقات الب�رشية وتعمل اىل جانب عدد من ال�رشكات الكربى يف ال�رشق االو�سط .ا�ضافة اىل ذلك ،هو ا�ستاذ
يعرف الطالب اىل درا�سات عن حاالت
حما�رض يف مادتي االدارة واملبادرة يف االعمال يف اجلامعة االمريكية يف بريوت ،حيث ّ
ملمو�سة من �صميم احلياة ،مما ي�ساعدهم على تقييم الفر�ص املتوفرة يف االقت�صادات االقليمية وعلى تكييف قراراتهم مع بيئة
االعمال املتغرية با�ستمرار يف ال�رشق االو�سط.
في�صل القاق ،ع�ضو
طبيب ن�سائي ومهني حمرتف يف �ش�ؤون ال�صحة العامة بحيث يعمل منذ ما يزيد على الع�رش �سنوات يف احلقلني الطبي
واالكادميي ويف العمل اال�ست�شاري لدى منظمات حملية ودولية .حالي ًا هو ا�ستاذ حما�رض يف كلية الطب التابعة للجامعة
االمريكية يف بريوت ،وقد عمل كا�ست�شاري يف عدد من االمور اخلا�صة بالطب الن�سائي لدى �صندوق االمم املتحدة لل�سكان يف
لبنان واملنطقة .ون�رش الدكتور القاق عدداً من الدرا�سات العلمية واملقاالت والف�صول يف عدد من الكتب .اىل جانب ذلك ،هو
رئي�س اللجنة العلمية للطب الن�سائي يف لبنان ورئي�س املبادرة اخلا�صة بالطب الن�سائي يف االحتاد العربي للطب الن�سائي .على
امل�ستوى الوطني ير�أ�س فرع البقاع جلمعية خريجي اجلامعة االمريكية يف بريوت ،وهو ع�ضو يف جمعية ال�صحة االجتماعية
الوطنية ،وع�ضو يف اجلمعية اللبنانية من اجل دميقراطية االنتخابات .اما على ال�صعيد الدويل فهو ع�ضو م�ؤ�س�س يف االحتاد
الدويل للحقوق اجلن�سية واجل�سدية (.)CSBR
ن�سيب غربيل ،ع�ضو
ي�شغل من�صب رئي�س ق�سم االبحاث والتحاليل االقت�صادية يف جمموعة بنك بيبلو�س منذ �آذار  .2006بني �سنتي 1997
و� 2002شغل من�صب رئي�س ق�سم االبحاث يف �رشكة ليبانون �إنف�ست ،وهو م�رصف رائد يف اال�ستثمارات .بعدها عمل يف
 Saradar Investment Houseالذي هو ق�سم اال�ستثمار يف جمموعة �رسادار ،و�شمل عمله ت�أ�سي�س ورئا�سة ق�سم لالبحاث.
بعد �رشاء جمموعة �رسادار من قبل بنك عوده ،عمل نائب ًا لرئي�س ق�سم االبحاث ورئي�س ًا لق�سم ابحاث القطاعات حيث قام بتو�سيع
نطاق البحث .يحمل ال�سيد غربيل اجازة يف العلوم ال�سيا�سية من اجلامعة االمريكية يف بريوت ،و�شهادة املاج�ستري يف العالقات
الدولية من اجلامعة االمريكية يف وا�شنطن دي �سي ،و�شهادة ماج�ستري يف االدارة الدولية مع تخ�ص�ص يف املالية من املعهد
االمريكي لالدارة الدولية (.)Thunderbird
كمال �شحاده ،ع�ضو
يحمل الدكتوراه يف االقت�صاد ال�سيا�سي الدويل .حالي ًا هو رئي�س الهيئة الناظمة لالت�صاالت يف لبنان ،وقدم ا�ست�شارات حول
االت�صاالت وحترير التجارة وان�شاء الهيئات الناظمة وال�رشكات التابعة لوزارة االت�صاالت ومنظمات دولية وغريها من
امل�ؤ�س�سات العامة .عمل الدكتور �شحاده كمدير لالبحاث يف املركز اللبناين للدرا�سات بني �سنتي  1994و ، 1997ويف �سنة
 1999عمل كم�ست�شار يف اخل�صخ�صة يف وزارة االقت�صاد والتجارة يف لبنان .ن�رش عدداً من الكتب والتقارير عن اخل�صخ�صة،
اال�ستثمار اخلارجي املبا�رش ،املالية العامة ،العجز ال�رضيبي ،واالقت�صاد ال�سيا�سي الدويل ،وغريها.
ف�ؤاد زخمّ ل ،ع�ضو
يحمل �شهادة الدكتوراه يف ادارة االعمال ،وي�شغل من�صب املدير العام ل�رشكة زميكو غروب التي ميلك ق�سم ًا منها ،وهي �رشكة
مهيمنة ت�شمل مطبعة و�رشكة اعالنات وم�صنع ًا للهدايا اجللدية و�رشكة لن�رش دفاتر التدوين اليومية .كما وي�شغل من�صب نائب
رئي�س جتمع رجال االعمال يف لبنان وهو اي�ض ًا ع�ضو جمل�س ادارة املنتدى الفرانكوفوين لالعمال( ، )FFAوع�ضو يف اجلمعية
زخمل نا�شط يف عدد من جمعيات االعمال ومنظمات املجتمع املدين اىل جانب كونه ا�ستاذاً
اللبنانية الدارة االعمال .ال�سيد ّ
يف جامعة القدي�س يو�سف يف لبنان .وهو القى العديد من املحا�رضات يف م�ؤمترات وطنية ودولية وله من�شورات عديدة عن
ا�سرتاتيجية االدارة  ،وحكم ال�رشكات ،واالقت�صاد واملالية.
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حممد مطر ،الرئي�س
�رشيك ومدير يف مكتب مطر ومعو�ض وجمدالين واخلازن للمحاماة يف لبنان .يحمل اجازة يف احلقوق من اجلامعة اللبنانية
و�شهادة يف الفل�سفة من اجلامعة االمريكية يف بريوت ،وتابع درا�ساته العليا يف كلية الدرا�سات ال�رشقية االفريقية التابعة
جلامعة لندن ويف معهد �سانت انتوين التابع جلامعة اوك�سفورد .وهو اي�ض ًا ا�ستاذ حما�رض يف جامعة القدي�س يو�سف يف لينان.
جريار زوفيغيان ،نائب الرئي�س
تخرج من املعهد العاملي لالعمال يف باري�س ،ESSEC ،عمل ال�سيد زوفيغيان كمدقق ح�سابات وكم�ست�شار
بعد ان ّ
لل�رشكات طوال حياته املهنية امل�ستمرة منذ  35عام ًا يف كل من باري�س ولندن وبريوت .هوع�ضو يف جمل�س ادارة �رشكة
 ،BDO Internationalالعاملة يف التدقيق واال�ست�شارات ،و�رشيك يف ادارة فرع ال�رشكة يف لبنان.
حمام يف نقابة
ال�سيد زوفيغيان ع�ضو يف عدد من اجلمعيات املهنية مثل اجلمعية اللبنانية خلرباء املحا�سبة املجازين ،وهو
ٍ
حمامي باري�س ،وع�ضو يف الغرفة الوطنية لال�ست�شارات املالية يف باري�س ،وع�ضو يف املجل�س اللبناين االعلى خلرباء املحا�سبة
(هيئة ا�ست�شارية م�ستقلة يف وزارة املالية) ،اىل جانب كونه ع�ضو يف منظمة فر�سان مالطا .انه ع�ضو م�ؤ�س�س ونائب الرئي�س يف
اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية التي هي فرع من منظمة ال�شفافية الدولية ،كما انه رئي�س جمموعة العمل حلوكمة ال�رشكات
يف لبنان العامل يف اجلمعية .و�ساهم يف اعداد ون�رش عدد من د�ساتري احلكم لل�رشكات ودليل ال�رشكات وامل�صارف.
مت انتخابه كع�ضو يف جمل�س ادارة منظمة ال�شفافية الدولية يف امل�ؤمتر العام املنعقد �سنة  2005واعيد انتخابه �سنة .2008
فادي �صعب ،االمني العام
يحمل �شهادة املاج�ستري يف املالية من  ،INSEADواجازة يف االقت�صاد واالح�صاءات من اجلامعة االمريكية يف بريوت� .سنة
 1979بد�أ حياته املهنية يف القطاع امل�رصيف يف لندن ( ،)SIBونيويورك حيث كان حتى �سنة  1985نائب ًا للرئي�س يف
� .Morgan Guarantee Bank and Bankers Trust Coسنة � 1986أ�س�س �رشكة  ،Trans Capital Holdingاملتخ�ص�صة
باملالية وال�سياحة ،وتر�أ�س ال�سيد �صعب جمموعة من ال�رشكات يف اوروبا وال�رشق مبا فيها �رشكة لال�ست�شارات االدارية،
و�رشكتي طريان يف م�رص وفرن�سا ،وغريهما .مت تعيينه رئي�س ًا ملجل�س ادارة �رشكة طريان عرب املتو�سط اخلا�صة بال�شحن يف
لبنان ،وهو حالي ًا رئي�س اجلمعية اللبنانية للجودة ،ورئي�س جلنة ال�سياحة يف غرفة التجارة الدولية يف لبنان .كما انه رئي�س
جمل�س ادارة جمموعة تطوير الأعمال التابعة لغرفة التجارة االمريكية اللبنانية ،وامني �ﺮﺳ اﻟﻨﺪوة اﻻﻗﺘ�ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ .ال�سيد
ال�صعب ع�ضو نا�شط يف جمعيات اخرى لالعمال ويف منظمات املجتمع املدين.
يحيا حكيم ،امني ال�صندوق
يحمل �شهادة يف الدرا�سات العليا يف علم االجتماع من جامعة وايومينغ ،و�شهادة ماج�ستري يف االقت�صاد مع تخ�ص�ص يف
ابحاث االدارة والت�سويق ،و�شهادة ماج�ستري يف ادارة االعمال واملالية من املركز العاملي للدرا�سات العليا لل�سياحة .لقد �شغل
منا�صب حكومية عديدة ،فعمل م�ست�شاراً لكل من رئي�س اجلمهورية ووزير البيئة ووزير التنمية االداري ًة وزارة املالية وحاكم
امل�رصف املركزي ورئي�س جمل�س النواب .كما عمل م�ست�شاراً وحما�رضاً عن برامج التنمية يف االدارة ،والعمليات يف العمل
واملالية ،ودرا�سات اجلدوى االقت�صادية ،وامل�سوحات الت�سويقية ،واعادة هيكلة ال�رشكات .اىل جانب ذلك فان ال�سيد حكيم �شارك
يف ت�أ�سي�س مركز درا�سات ال�سيا�سات والتحاليل االقت�صادية.
ندى عبد ال�ساتر ابو �سمرا ،ع�ضو
حمامية متخ�ص�صة يف امور املالية وال�رشكات وممار�سة يف بريوت ويف حماكم نيويورك .اىل جانب االجازة يف احلقوق من
جامعة القدي�س يو�سف يف بريوت ،حتمل اجازة يف العلوم من اجلامعة االمريكية يف بريوت و�شهادة املاج�ستري يف احلقوق
من جامعة هارفرد مع اخت�صا�ص بحكم وقوانني ال�رشكات .وهي ع�ضو نا�شط يف عدد من جمال�س االدارة يف كل من اجلمعية
اللبنانية لتعزيز ال�شفافية ،وجمموعة العمل حلوكمة ال�رشكات ،واملعهد اللبناين لالمتياز يف احلكم .كتبت عدداً من املقاالت
وحا�رضت عن حكم ال�رشكات يف عدد من امل�ؤمترات املحلية والعاملية.
�شارل عدوان ،ع�ضو
يعمل حالي ًا كاخت�صا�صي يف احلكم يف مكتب نائب رئي�س جمموعة التنمية االقت�صادية التابعة لربنامج البنك الدويل لل�رشق
االو�سط و�شمايل افريقيا .وب�صفته ع�ضواً يف فريق احلكم يف ال�رشق االو�سط و�شمال افريقيا ،تر�أ�س عدوان العمل حول احلكم
ومكافحة الف�ساد يف لبنان وحول احلوار ب�ش�أن احلكم يف �سوريا .وكان ع�ضواً يف الفريق الرئي�سي الذي اجرى اال�ست�شارات
يف منطقة ال�رشق االو�سط و�شمال افريقيا بخ�صو�ص ا�سرتاتيجية البنك الدويل املتعلقة باحلكم ومكافحة الف�ساد .قبل ذلك
�شغل عدوان من�صب املدير التنفيذي للجمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية التي �شارك اي�ض ًا يف ت�أ�سي�سها ،ويف هذا االطار تر�أ�س
مبادرات عديدة للمنا�رصة والتوعية يف لبنان ومنطقة ال�رشق االو�سط و�شمال افريقيا .كما لعب دوراً رئي�سي ًا يف ت�أ�سي�س عدد
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شباب ضد الفساد

ُيعترب لبنان الغد م�رشوع ًا �سيا�سي ًا يحاكي االجتاه ال�سائد ويقوم بادارته وخلق لوبي يف �سبيله �شباب لبنانيون نا�شطون .وهو
منتدى ي�سعى اىل اعادة الت�أكيد على اجندة وطنية من خالل اقامة احلوار بني املواطنني.
ميثل
ً
يجري تنفيذ امل�رشوع على اربعة مراحل ت�شمل جولة درا�سية لبناء القدرات يف لبنان ،وخلوة مدتها ثالثة ايام للعمل على
�صياغة م�سودة ا�صالحية ،وفرتة من املراقبة املكثفة التي تدمج جمموعات تركيز وجامعات يف املناق�شة من اجل حت�سني
النتائج التي �سيتو�صل اليها امل�شاركون .واخرياً �سوف ي�ستعمل مك ِّون املنا�رصة واللوبي ك�أداة �ضغط لتطوير اال�صالح وجعله
يتخطى لغة البالغة اىل التنفيذ.
�سيتم الرتكيز يف بناء القدرات على مهارات مثل حل النزاعات والت�سهيل ،املواطنية ،الد�ستور والتنمية العادلة ،واملنا�رصة
واللوبي� .سوف تعك�س اجلولة التمثيل اجلغرايف والديني واملذهبي والتاريخي وال�رصاعي .ان غالبية املواقع النتقاة �شهدت
احداث ًا هامة يف تاريخها ،من االجتياح اال�رسائيلي اىل املواجهات الداخلية وانقطاع التوا�صل االجتماعي وانفجار
ال�رصاعات بني االقليات.
لغاية هذا التاريخ اقيمت اربع ور�ش عمل اقليمية يف بعلبك والنبطية وطرابل�س وك�رسوان ،ا�ضافة اىل ور�شتي عمل يف بريوت
بالتعاون مع منظمات غري حكومية حملية تعنى بال�شباب مثل رابط ال�شباب وجاهد ونقطة فا�صلة� .شارك يف ور�ش العمل �شباب
ذات خلفيات �سيا�سية متعددة وناق�شوا موا�ضيع خالفية يف جو من احلرية والتنوع.
وتركزت املوا�ضيع التي نوق�شت اثناء ور�ش العمل على الو�ضع اللبناين و�شملت :حتديد مفهوم الدولة ،املذهبية ،النظام ال�سيا�سي،
اال�صالح� ،سيا�سة املحاور والتدخل اخلارجي ،ال�سرتاتيجية الدفاعية ودور اجلي�ش ،االقت�صاد ،واملجتمع.
يف بداية كانون االول  2009مت اختيار ثالثني �شاب ًا و�شابة من بني امل�شاركني يف ور�ش العمل التي عقدت يف املناطق ،وذلك
من اجل امل�شاركة يف اول خلوة والعمل على �صياغة م�سودة لال�صالح .وقام املختارون يف  4كانون االول بجولة على خميم
برج الرباجنة وبرج حمود واال�رشفية واحلمراء .ومن ثم غادروا يف  5و 6كانون االول اىل املركز اللبناين لتنمية الغابات لبحر
املتو�سط حيث ناق�شوا املوا�ضيع بعمق بح�ضور خرباء واكادمييني وتو�صلوا اىل �صياغة امل�سودة االوىل لالجندة اال�صالحية.
www.tomorrowslebanon.org

الحكم املحيل عرب بلديات شبابية
يف ت�رشين الثاين  2009اطلقت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية ومر�سي كورب�س م�رشوع ًا بعنوان احلكم املحلي عرب بلديات
�شبابية .ي�سعى امل�رشوع اىل تعليم ال�شباب كيفية ت�أمني اف�ضل م�شاركة يف جمتمعاتهم وكيفية امل�شاركة يف اتخاذ القرارات
الواعية التي ت�ؤثر على حياتهم.
يف البداية �سوف ي�شارك � 150شاب و�شابة يف خم�س مناطق لبنانية بعملية انتخابية من اجل خلق خم�س بلديات �شبابية
متثلهم ب�صورة �شفافة .ويرتاوح اعمار ال�شباب ال�ستني بني  17و� 23سنة وهم من مناطق برج الرباجنة وبعل حم�سن و�صور
والنبطية وبعلبك .و�سيخ�ضع ه�ؤالء اىل التدريب على احلكم ال�صالح ،ال�شفافية ،امل�ساءلة ،القانون البلدي ،القيادة ،واالعالم.
ومن ثم �سوف ي�شكل ثالثون من ال�شباب املختارين يف كل منطقة الئحتني انتخابيتني متناف�ستني وجلنة للمراقبة .و�سوف تدير
الالئحتان االنتخابات وفق ًا لربنامج و�ضعه االع�ضاء بانف�سهم ،وي�شمل برناجم ًا يعود بالفائدة على جمتمعهم وبرناجم ًا �آخر
يعالج م�س�ألة عامة .بعد االنتخابات �سوف تقوم الالئحة الفائزة بتنفيذ م�رشوعها بالتعاون مع الذين مل يفوزوا.
بعد ذلك �ستقوم اجلمعية اللبنانية اتعزيز ال�شفافية ومر�سي كورب�س بان�شاء �شبكة من البلديات ال�شبابية قابلة للتو�سيع.
يف نهاية امل�رشوع�سيجتمع جميع ال�شباب اللمثلني للمناطق اخلم�سة امل�ستهدفة وامل�شاركني يف امل�رشوع يف م�ؤمتر وطني
يت�شاركون خالله جتاربهم واالمثوالت التي تعلموها ،و�سي�ؤدي ذلك اىل اقامة �شبكة �شبابية على م�ستوى الوطن .ا�ضافة اىل
ذلك� ،سوف يتم اعداد ون�رشالعدة اخلا�صة بان�شاء البلديات ال�شبابية القادرة على االن�ضمام اىل ال�شبكة الوطنية.
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برنامج الشباب والقيادة يف املجتمع املدين اللبناين
برنامج ال�شباب والقيادة يف املجتمع املدين اللبناين
يف كانون الثاين  2008قامت الهيئة الدولية لالبحاث والتعاون واجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية باطالق برنامج ال�شباب
والقيادة يف املجتمع املدين اللبناين .يهدف الربنامج اىل ت�شجيع القادة ال�شباب النا�شطني والذين ترتاوح اعمارهم بني  22و25
عام ًا على معاجلة الف�ساد واحلكم ال�سيء .وقام الربنامج بتعبئتهم ومتكينهم عرب املوارد واملهارات من اجل مكافحة احلكم غري
الفعال والفا�سد يف لبنان.
للربنامج اربعة اهداف تدعم بع�ضها بع�ضاً:
بناء القدرات لدى القادة ال�شباب املتعلقة بتقنيات املنا�رصة ومكافحة الف�ساد.
ر�صد امل�شاريع املبنية على معاجلة امل�شاكل وايل تهدف اىل ردم االنق�سامات الطائفية.
تنفيذ امل�شاريع املوجهة اىل جمتمعات ال�شباب والتي حت�سن �شفافية احلكومة وحما�سبتها.
ت�شكيل ائتالف �شبابي على م�ساحة الوطن حتت ا�سم «حتاد ال�شباب اللبناين ملكافحة الف�ساد».
�شارك يف الربنامج اكرث من  500من القادة ال�شباب ،وخ�ضع  325من بينهم اىل � 88ساعة تدريب مرتكزة على موا�ضيع معينة.
اتى امل�ستفيدون من امل�رشوع من ثمانية مناطق لبنانية ح�سا�سة ومتكنوا من تعبئة اجلماعات املحلية من اجل معاجلة احلكم
ال�سيء .ان املناطق امل�شمولة بالربنامج هي :بعلبك ال�رشقية ،منطقة البقاع (بالقرب من دير االحمر) ،احلدود اجلنوبية ،جزين،
�رشق �صيدا و�صيدا ،باب التبانة يف طرابل�س (ال�شمال) ،ال�ضواحي اجلنوبية واجلنوبية ال�رشقية لبريوت ،وجنوب جبل لبنان.
وخ�ضع ال�شباب امل�شاركون يف الربنامج اىل التدريب التقني والتدريب املرتكز اىل موا�ضيع حمددة مثل:
املواطنية
ال�شفافية وامل�ساءلة
احلكم اجليد
القيادة
حل النزاعات
عداد اقرتاحات امل�شاريع واملوازنات
ادارة امل�شاريع
طوال الدورات التدريبية تعلم القادة ال�شباب ر�صد امل�سائل املتعلقة باحلكم الفا�سد ،وتعبئة املعنيني من اجل زيادة ال�شفافية
وامل�ساءلة يف امل�ؤ�س�سات احلكومية املحلية ،كما تعلموا االحتاد متجاوزين احلدود االتنية والطائفية.
اىل جانب التدريب ،قدم الربنامج قرو�ض ًا �صغرية (ال تتجاوز قيمة الواحد منها  5000دوالر امريكي) بلغ جمموعها 120000
دوالر امريكي لتوفري الدعم للقادة ال�شباب يف تنفيذ امل�شاريع على �صعيد املحلة والتي ت�شجع على اعتماد ال�شفافية وتتخطى
االنق�سامات الطائفية .بلغ جمموع امل�شاريع املقدمة  ، 136وباال�ستناد اىل معايري مو�ضوعية لالختيار ،مت اختيار  28م�رشوع ًا
�صغرياً ملكافحة الف�ساد وجرى تنفيذها يف ثماين مناطق خمتلفة .بلغ عدد احلا�صلني على الهبات � 28شخ�ص ًا من ال�شباب من
بينهم � 18شابة.
واخرياً جمع القادة ال�شباب مواردهم يف ائتالف على م�ستوى الوطن حتت عنوان «احتاد ال�شباب اللبناين ملكافحة الف�ساد»
«ليكاك» والذي مت اطالقه يف  9ايار .2009
www.LYCAC.org

لبنان الغ ًد
ميثل لبنان غداً م�رشوع ًا اطلقته اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية بالتعاون مع م�ؤ�س�سة فريدريت�ش ناومان ،وهو يهدف اىل
جتميع عدد من اال�شخا�ص النا�شطني وا�صحاب الر�أي الذين يطمحون اىل امل�شاركة يف منتدى مفتوح ملناق�شة موا�ضيع �سيا�سية
متعددة� .سوف يتم �صوغ �رشعة جديدة مل�ستقبل م�شرتك و�سوف ُيطلب من املواطنني ا�ستعادة التحكم مب�صريهم وعدم البقاء
�صامتني ازاء الواقع ال�سيا�سي غري امل�ستقر يف لبنان من خالل ابتكار «تفوي�ض لال�صالح».
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الشبكة الوطنية لتعزيز الحق يف الوصول إىل املعلومات
يرتكز احلكم الناجح املتعلق مببادىء ال�شفافية وامل�ساءلة على امكانية النفاذ اىل وثائق ر�سمية ،ويلعب دوراً رئي�سي ًا يف متكني
املواطنني من مراقبة ما يحدث داخل احلكومة ومن ك�شف الف�ساد واالهمال .منذ ت�أ�سي�س اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية
ي�شكل النفاذ اىل املعلومات واحداً من ابرز وجوه عملها،اذ ان النفاذ اىل املعلومات ا�صبح تعبرياً ح�سي ًا عن حق جميع املواطنني
بالنفاذ اىل الوثائق الر�سمية وباحل�صول على معلومات عن الن�شاطات احلكومية.
يف لبنان ا�صبح الت�رشيع للحق يف الو�صول �إىل املعلومات �رضورة تتيح للمجتمع املدين احل�صول على معلومات عن اعمال
احلكومات وعن الن�شاطات التي تقوم بها ال�رشكات اخلا�صة واملنظمات الدولية.
ولهذه الغاية ،قامت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية ،اىل جانب «برملانيون لبنانيون �ضد الف�ساد» وجمعية الدفاع عن
احلقوق واحلريات ،بان�شاء ال�شبكة الوطنية لتعزيز احلق يف الو�صول �إىل املعلومات يف ني�سان  ،2008وذلك بالتعاون مع
مبادرة �سيادة القانون التابعة جلمعية املحامني والق�ضاة الأمرييكيني .ان ال�شبكة هي عبارة عن جمموعة تعمل يف قطاعات
متعددة وت�ضم ممثلني عن احلكومة والقطاع العام واملجتمع املدين والقطاع االعالمي والقطاع اخلا�ص .ت�سعى ال�شبكة اىل
تعزيز ال�شفافية وامل�ساءلة ،واىل تقوية حكم القانون وامل�شاركة املواطنية يف لبنان من خالل �إقرار قانون احلق يف الو�صول
اىل املعلومات وحماية كا�شفي الف�ساد.
ان اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية ممثلة يف اللجنة القيادية لل�شبكة وتن�سق ن�شاطات جمموعة العمل للمنا�رصة .وتقوم
املنظمة ببناء القدرات واملعلومات املتعلقة بكل من النفاذ اىل املعلومات وحماية كا�شفي الف�ساد .ويف هذا االطار مت ن�رش يف
عدد من ال�صحف وقائع عن هذين احل ّقني وهي موجهة اىل خمتلف املعنيني .كما عقدت دورات توعية للقطاع اخلا�ص ،فيما
قامت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية وبالتعاون مع وزارة املالية ومعهد با�سل فليحان املايل واالقت�صادي بعقد دورات
كتيبني عن
تدريبية ملوظفي القطاع العام .ان اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية هي الآن يف �صدد و�ضع اللم�سات االخرية على ّ
احلق يف الو�صول اىل املعلومات وحماية كا�شفي الف�ساد اللذين ي�ستعمالن كحقيبة ادوات من قبل كافة املعنيني.

تعزيز املشاركة العامة والوصول إىل املعلومات /التخطيط املدين
ان امل�شاريع املدنية نادراً ما كانت ناجحة يف لبنان .يف ظل اطار قانوين قدمي العهد تقدم احلكومة عادة على العمل ب�صورة
�آحادية مع جتاوب قليل ،اذا ُوجد ،من قبل العامة.
يعود احلكم النهائي يف اي م�رشوع مدين اىل امل�ستفيدين منه على املدى الطويل .وميكن قيا�س النجاح احلقيقي لأي مبادرة
بالعودة اىل الوراء وبقيا�س ن�سبة الر�ضى العام الذي تخلقه .لذلك من الطبيعي ان تعترب �آراء ومطالب �سكان املدينة الرافد االهم
اثناء تخطيط وتنفيذ اي م�رشوع مدين.
نتيجة لذلك تقوم اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية ،وبالتن�سيق مع «جمال» ،باطالق حملة لوبي لال�صالح الت�رشيعي يف �سبيل
ادخال املزيد من ال�شفافية ومبد�أ اال�ست�شارة العامة اىل قوانني التخطيط املدين يف لبنان.
هناك اعتقاد بان حتديث االطار القانوين يف لبنان وفق ًا لهذه اخلطوط �سوف ي�ساهم بقوة يف خلق مفاهيم جديدة عن ال�شفافية
وامل�ساءلة يف ال�سيا�سة املدنية .من ناحية اخرى ،ان الن�شاط املقرتح ي�شمل متكني الر�أي العام اللبناين واملجتمع املدين عرب
تزويدهما باالدوات القانونية كي ي�صبحا قادرين على امل�ساءلة يف امل�شاريع املدنية وعلى الت�أثري على اتخاذ القرارات وعلى
حما�سبة ال�سلطات.
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الشفافية يف القطاع الخاص

خالل اللقاء جرى حوار ب ّناء عن و�ضع الر�شاوى يف لبنان ومت التعريف عن الن�شاطات الرئي�سية التي تقوم بها �شبكة
مكافحة الر�شاوى
تطوير دليل مكافحة الر�شاوى لل�رشكات.
تطوير �رشعة الأخالقيات املهنية لل�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم.
انتاج ثالثة تقارير -تو�صيات ت�شمل مظاهر حمددة للر�شاوى والف�ساد يف لبنان ،وتت�ضمن تو�صيات اىل كل من القطاعني
العام واخلا�ص.
ثمن جميع
واالهم من ذلك ان اللقاء االول �شكل منا�سبة ملناق�شة الو�سائل االجنع ملكافحة الر�شاوى يف لبنان .يف الواقع ،وفيما ّ
امل�شاركني القيمة امل�ضافة لهذه املقاربة ال�شاملة ملعاجلة هذه امل�شكلة النظامية� ،شددت جمموعة كبرية على الدور الكبري الذي
يلعبه ال�سيا�سيون وامل�س�ؤولون ،ال �سيما فيما يخ�ص احلاجة اىل املزيد من �ضبط النف�س والت�رصف كمثل يحتذى به .كما �شددت
املجموعة اي�ض ًا على امر ال يقل اهمية هو احلاجة اىل تطبيق القوانني واالنظمة احلالية من خالل تقوية قدرات ال�رشطة والق�ضاء.
ويف ت�رشين الثاين  2009اطلقت ال�شبكة الوطنية ملكافحة الر�شوة �رشعة الأخالقيات املنية لل�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة
احلجم اىل جانب التو�صيات اخلا�صة ب�إ�صالح قطاع الكهرباء.كما و�سيتم الرتكيز يف التو�صيات اجلاري العمل لإعدادها على
الف�ساد يف النظام ال�رضيبي ويف قطاع البناء.
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مجموعة العمل من اجل حوكمة الرشكات يف لبنان
جاء ان�شاء جمموعة العمل حلوكمة ال�رشكات يف لبنان من قبل اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية يف ت�رشين الثاين 2002
بهدف ت�شكيل ائتالف يعزز ادارة احلكم اجليد يف ال�رشكات اللبنانية .وتت�ألف املجموعة الدائمة العمل من ممثلني بارزين عن
القطاعني اخلا�ص والعام يف لبنان وعن املجتمع املدين.
يقوم فريق العمل باطالق احلوار بني خمتلف املعنيني باحلكم يف ال�رشكات ،كما انه يقوم بت�صميم وتنفيذ عدد من امل�شاريع
املتعلقة باحلكم يف ال�رشكات اللبنانية .وهو يعمل كهيئة ا�ست�شارية حل�ساب اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية فيما يتعلق
بادارة احلكم يف ال�رشكات.
يهدف فريق العمل من اجل حكم ال�رشكات يف لبنان اىل حتقيق التغيري يف القطاع اخلا�ص اللبناين على �صعيدين .اوالً ،وعلى
ال�صعيد البنيوي ي�سعى فريق العمل اىل اقامة حوار ب ّناء بني القطاعني اخلا�ص والعام وبني جمموعات املجتمع املدين .وي�ؤدي
اال�رشاك املبا�رش للمعنيني بادارة حكم ال�رشكات اىل اغناء احلوار .على امل�ستوى العمالين ،يهدف فريق العمل اىل بناء القدرات
يف القطاع اخلا�ص ،واىل امل�ساهمة يف اغناء املعلومات املتعلقة باحلكم يف ال�رشكات اللبنانية ،واىل تعزيز مبادىء حوكمة
ال�رشكات يف لبنان ويف جميع انحاء ال�رشق االو�سط.
يعقد فريق العمل اجتماعات دورية منذ ان�شائه ،ويرتكز عمله على تنفيذ ومتابعة عدد من املهمات مثل ن�رش املعرفة/املعلومات،
تكييف �إدارة ال�رشكات مع االجتاهات واالدبيات دولية ،ومتثيل القطاع اخلا�ص اللبناين يف مبادرات اقليمية وعاملية.

نشاطات متعلقة بحوكمة الرشكات
لقد اطلقت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية وجمموعة العمل من اجل حوكمة ال�رشكات يف لبنان عدداً من امل�شاريع يف اطار
برنامج حوكمة ال�رشكات.
تقوم اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية بالتعاون مع املجموعة يف لبنان بتنظيم ور�ش عمل للتوعية كل ف�صل يف جميع املناطق
اللبنانية و ُيدعى اىل ح�ضورها ا�صحاب ومدراء ال�رشكات .كما قامت اجلمعية وفريق العمل باجراء م�سوحات وا�صدرا عدداً من
املن�شورات عن احلكم يف ال�رشكات .وم�ؤخراً قدمت اجلمعية تقييم ًا عن حوكمة ال�رشكات يت�ضمن تو�صيات وا�ضحة وخطط ًا
تنفيذية .ويف �سنة  2009اقامت اجلمعيةور�ش عمل تدريبية عن حكم ال�رشكات الع�ضاء جمل�س االدارة ومدراء ال�رشكات.
ا�ضافة اىل ذلك نظمت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية واملجموعة ن�شاطات اقليمية بالتعاون مع مركز امل�رشوعات الدولية
اخلا�صة ،واحتاد امل�صارف العربية ،واحتاد البور�صات العربية.
للمزيد من املعلومات عن ن�شاطات اجلمعية املتعلقة بحوكمة ال�رشكات ومبن�شوراتها ،ميكنكم زيارة املوقع االكرتوين:
www.lcgtf.org

الشبكة الوطنية ملكافحة الرشوة
يف  20ت�رشين االول  2008قامت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية ،وبالتعاون مع مركزامل�رشوعات الدولية اخلا�صة ،
باطالق ال�شبكة الوطنية ملكافحة الر�شوة يف لبنان .وح�رض هذا احلدث ممثلون عن وزارات العدل والداخلية والبلديات ،وعدد من
ر�ؤ�ساء ال�رشكات البارزة ،وا�صحاب ومدراء عدد من ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم من بريوت وانحاء اخرى من لبنان،
اىل جانب ممثلني عن القطاع االكادميي واملجتمع املدين.
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يهدف م�رشوع مابدا الذي اطلقته منظمة ال�شفافية العاملية وايل يتم تنفيذه يف كل من م�رص وفل�سطني واملغرب ولبنان اىل:
بناء قدرات املجتمع املدين يف م�رص واال�ستفادة من اخلربات التي تتمتع بها الفروع الوطنية للمنظمة يف املغرب ولبنان
وفل�سطني.
تطوير منهجية لدرا�سة نظام النزاهة الوطني يف العامل العربي.
تطوير وتنفيذ ا�سرتاتيجيات وخطط وطنية ملنا�رصة املجتمع املدين بهدف تعزيز اال�صالحات املتعلقة مبكافحة الف�ساد.
اجناز كل من حتاليل الثغرات املتعلقة مبعاهدة مكافحة الف�ساد التابعة لالمم املتحدة ودرا�سات نظام اال�ستقامة الوطني
بنجاح يف البلدان التالية :م�رص ،املغرب ،لبنان ،فل�سطني.
�شاركت اجلمعية للبنانية لتعزيز ال�شفافية منذ منت�صف �سنة  2008يف تطوير نظام اال�ستقامة الوطني اخلا�ص بلبنان ومت
ن�رشه يف  5ت�رشين الثاين  .2009وهو نتيجة العمل اجلماعي الذي قام به الباحثون يف اجلمعية ،واالبحاث املكثفة يف
معلومات متوافرة ،واملقابالت مع اخلرباء واال�شخا�ص املعنيني مبكافحة الف�ساد ،ا�ضافة اىل مراجعات من قبل خرباء زمالء
ومن قبل فروع اخرى للمنظمة يف العامل .ي�شمل عمل نظام اال�ستقامة الوطني امل�ؤ�س�سات الهامة والقطاعات او الن�شاطات
املحددة (الركائز) اىل ت�ساهم يف تعزيز اال�ستقامة وال�شفافية وامل�ساءلة يف املجتمع .فيما يخ�ص لبنان ،متت مراجعة اعمال
 17م�ؤ�س�سة/ركيزة .عندما يعمل نظام اال�ستقامة جيداً يعمل على مكافحة الف�ساد كجزء من �رصاع اكرث �شمولية ي�شمل �سوء
ا�ستعمال ال�سلطة� ،سوء االداء من قبل امل�س�ؤولني ،و�سوء االمانة يف جميع ا�شكالها .ان تقوية نظام اال�ستقامة الوطني يعني تعزيز
حكماف�ضل يف جميع نواحي املجتمع.
يف املراحل القادمة �ستقوم اجلمعية للبنانية لتعزيز ال�شفافية بتنفيذ خطة وطنية للمنا�رصة تهدف اىل تعزيز املزيد من
ال�شفافية وامل�ساءلة يف البلد باال�ستناد اىل االولويات والتو�صيات التي مت ر�صدها يف درا�سة نظام اال�ستقامة الوطني .و�ستقوم
اجلمعية بتحليل الثغرات املتعلقة مبعاهدة مكافحة الف�ساد التابعة لالمم املتحدة واملوقعة من قبل لبنان ،ولكنها تفتقر اىل
�آليات التنفيذ.
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املركز اللبناين للبناين لحامية ضحاية الفساد – آيالك
يف � 10آذار  2009اطلقت ﺍﺠﻟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟ�ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ املركز اللبناين حلماية �ضحايا الف�ساد باال�ستناد اىل النموذج
الذي ابتكرته منظمة ال�شفافية الدولية واملعمول به يف اكرث من ثالثني بلداً يف العامل ،وقامت اجلمعية بتكييفه مع املوا�صفات
اخلا�صة بالبيئة اللبنانية.
يقوم املركز اللبناين حلماية �ضحايا الف�ساد بتقدمي امل�ساعدة اىل �ضحايا الف�ساد وال�شهود عليه ،وينظر املركز يف اخليارات
واملناظري القانونية لل�شكاوى املقدمة اليه وفق ًا ملا ت�سمح به حدود مهامه وامكاناته.
يقدم املركز اال�ست�شارات القانونية حول االعمال املتعلقة بال�شكاوى املقدمة اليه .وهو ي�شجع املواطنني للتقدم اليه واالفادة
عن اي من حاالت الف�ساد ذات الت�أثري على اال�شخا�ص واملجتمع ب�صورة عامة.
ويهدف املركز اىل خلق قنوات فعالة للحوار ،واالفادة عن ردود الفعل على بنك املعلومات اخلا�ص باحلاالت الآنية ،واقامة
عالقات �رشاكة مع امل�ؤ�س�سات احلكومية املعنية مبكافحة الف�ساد .باخت�صار ي�سعى املركز اىل ترجمة هواج�س املواطنني
املتعلقة بالف�ساد اىل تغيريات بنيوية فعالة ت�ؤدي اىل حكم حملي اف�ضل.
www.lalac.org

الشفافية يف عملية املوازنة
نظراً اىل احلاجة املتزايدة لفهم الق�ضايا امللحة الرئي�سية املتعلقة باعداد املوازنة العامة ،اطلقت اجلمعية اللبنانية لتعزيز
ال�شفافية مبادرة �شفافية املوازنة العامة .ويهدف امل�رشوع اىل ادخال املزيد من ال�شفافية اىل عملية املوازنة واىل خلق ادوات
تعالج ك ًّال من الهواج�س العامة واحلاجات اخلا�صة ملجموعات كثرية ،وذلك من اجل الت�أثري على اعداد املوازنة العامة.
يف هذا االطار ن�رشت اجلمعية يف � 4شباط  2009نتائج م�ؤ�رش املوازنة املفتوحة يف لبنان والعامل العربي .وجاءت النتائج
ح�صيلة لالجوبة على ا�ستبيان اعده الباحثون التابعون للجمعية .اثناء امل�ؤمتر ال�صحفي الذي اعلنت فيه النتائج متت مناق�شة
التحديات التي يواجهها لبنان والعامل العربي اىل جانب مناق�شة عدد من التو�صيات ،مبا فيها اعتماد نظام للموازنة مرتكز
على االداء ،املزيد من النفاذ اىل املعلومات ،وعملية ت�شاركية يف اعداد املوازنة .واملنظمة هي الآن يف �صدد اكمال اال�ستبيان
اخلا�ص مب�ؤ�رش املوازنة املفتوحة ل�سنة .2010
كما ان اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية تعمل الآن بالتعاون مع وزارة املالية اللبنانية ،يف اطار مذكرة التفاهم «�رشكاء يف
ال�شفافية» التي مت التو�صل اليها �سنة  ،2007على تطوير موازنة للمواطن يف لبنان ،وهي عبارة عن موازنة مب�سطة خالية من
التعابري التقنية.

اعادة اعامر ما بعد الحرب
بد�أ م�رشوع اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية اخلا�ص باعادة اعمار ما بعد احلرب �سنة  2003بحملة توعية تهدف اىل تعزيز
�ضمت عدداً من اخلرباء ،كما ن�رش عدد من الكتب
ال�شفافية واال�ستقامة يف عملية اعادة االعمار .ويف هذا االطار عقدت اجتماعات ّ
واملقاالت بهذا اخل�صو�ص.
بعد حرب متوز � 2006شاركت اجلمعية للبنانية لتعزيز ال�شفافية يف اعادة االعمار على جميع اال�صعدة  ،بدءاً باعمال االغاثة.
ومت اعداد عري�ضة العتماد املزيد من ال�شفافية يف عمليات توزيع امل�ساعدات واعادة االعمار .وللمرة االوىل لعبت اجلمعية دور
املراقبة امليدانية يف م�شاريع اعادة االعمار .ولهذه الغاية تعاونت اجلمعية مع املر�صد امل ُدين االكادميي «جمال» ،وتابعت
اعمال اعادة اعمار �ستة من اجل�سور املدمرة خالل حرب متوز  2006اىل جانب متابعة التعوي�ضات عن املنازل املدمرة .و�سيتم
ن�رش نتائج اعمال املراقبة هذه يف تقرير ي�صدر يف الربع االخري من �سنة .2009
قيا�س جهود مكافحة الف�ساد وبناء الطلب على انظمة النزاهة الوطنية يف م�رص والعامل العربي املعروف ب «مابدا»
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مراقبة االنفاق االنتخايب
ابتداء من �سنة  2005اطلقت ﺍﺠﻟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟ�ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ م�شاريع تهدف اىل تعزيز ال�شفافية وامل�ساءلة يف
اطار االنتخابات اللبنانية ،وركزت اجلمعية على ا�صالح قانون االنتخابات حتديد اً .نتيجة لذلك تعاونت اجلمعية مع
كل من اجلمعية اللبنانية من �أجل دميقراطية االنتخابات واملركز اللبناين للدرا�سات من اجل ان�شاء احلملة املدنية
لال�صالح االنتخابي ،التي هي عبارة عن ائتالف ما يقارب ال�ستني جمعية لبنانية تهدف اىلتطوير الثقافة الإنتخابية
يف لبنان من خالل تعزيز قانون ي�ضمن انتخابات ودميقراطية ويعزز امل�شاركة .كما تهدف هذه اجلمعيات اىل �إتاحة
الفر�ص للمواطنني اللبنانيني للم�شاركة يف عملية التغيري .ومن بني اال�صالحات املقرتحة من قبل ﺍﺠﻟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ
ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟ�ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و�رشكائها ادخال انظمة و �آليات �ضبط االنفاق االنتخابي اىل قانون االنتخابات النيابية.
يف �آب  2008اطلقت ﺍﺠﻟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟ�ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ م�رشوع مراقبة االنفاق االنتخابي بالتن�سيق مع اجلمعية
اللبنانية من �أجل دميقراطية االنتخابات وبدعم من كل من ال�سفارة الربيطانية يف بريوت ،ومعهد املجتمع املفتوح،
و�صندوق م�ؤ�س�سة غلني بريي لل�سالم ال�شامل واالمن من خالل ال�سفارة الكندية يف بريوت .وكان الهدف اال�سا�سي
للم�رشوع مراقبة االنفاق االنتخابي خالل االنتخابات النيابية لعام  ، 2009وذلك من اجل �ضمان ادارة العملية
االنتخابية بالتوافق مع مبادىء الدميقراطية التي تدعو اىل اعتماد احلكم اجليد .فكانت هذه املبادرة االوىل من
نوعها يف لبنان واملنطقة العربية.
تعترب ﺍﺠﻟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟ�ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ان االنتخابات الناجحة تتطلب عملية مراقبة م�ستقلة ومو�ضوعية ،وهي
�آلية تنطوي على القدرة على تطبيق القوانني واالنظمة االنتخابية.

أهداف املرشوع
ت�أمني تقدير موثوق للمبالغ امل�رصوفة على الن�شاطات االنتخابية ،ا�ضافة اىل توثيق املمار�سات غري ال�رشعية التي تتم
م�شاهدتها اثناء االنتخابات.
�ضمان التوافق بني تطبيق البنود اخلا�صة باالنفاق االنتخابي الواردة يف قانون االنتخابات لعام  2008وبني املعايري
العاملية دون و�ضع توقعات غري واقعية.
بناء قدرات املجتمع املدين اللبناين التي ت�ؤهله ملراقبة االنفاق االنتخابي خالل فرتة االنتخابات ل�سنة  2009بهدف
تقييم فعالية القانون اجلديد والتعرف اىل مناذج املخالفات.
العمل على تطوير حملة اعالمية طويلة االمد من اجل تعزيز املزيد من اال�صالحات الت�رشيعية والت�أثري على موقف الر�أي
العام من املال وال�سيا�سة.

منهجية العمل
ت�شمل منهجية العمل املتبعة من قبل ﺍﺠﻟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟ�ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ثالثة مراحل :ما قبل االنتخابات (ابتداء من �آب
 ،)2008االنتخابات (ابتداء من ني�سان  )2009ويوم االنتخابات.
تركز عمل املراقبة الذي قامت به اجلمعية على املخالفات التي ارتكبتها م�صادر ر�سمية ،وامل�صاريف االنتخابية
الروتينية ،و�رشاء اال�صوات ،وذلك باال�ستناد اىل املراقبة امليدانية ومراجعة خم�س �صحف يومية.
ان�ش�أت اجلمعية جمل�س ادارة يت�ألف من خرباء وطنيني وعامليني يف الإنفاق على احلمالت االنتخابية واالنتخابات .كما
�شكلت اجلمعية فريق عمل يف مركزها ووظفت خم�سة من�سقني اقليميني.
اقدمت املنطمة على توظيف وتدريب  79مراقب قاموا بجوالت مراقبة ميدانية يف  26دائرة انتخابية.
كتيب مراقبة االنفاق االنتخابي املن�شور يف �شباط
ان املنهجية املتبعة من قبل ﺍﺠﻟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟ�ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ مف�صلة يف ّ
.2009
كما ان النتائج ايل تو�صل اليها م�رشوع مراقبة االنفاق االنتخابي �ستن�رش يف التقرير النهائي املنوي ا�صداره يف ال�شهر االخري
من �سنة .2009
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التقرير السنوي 2009 - 2008
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

ت�أ�س�ست ﺍﺠﻟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟ�ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ �سنة  1999وهي الفرع اللبناين ملنظمة ال�شفافية الدولية .انها اول منظمة غري
حكومية لبنانية تهدف اىل �ضبط الف�ساد با�شكاله املتعددة ،اىل جانب تعزيز مبادىء احلكم اجليد .ويكمن هدفها الرئي�سي يف
تطبيق حكم القانون ،وتعزيز مفاهيم ال�شفافية وامل�ساءلة ،كما واحرتام حقوق االن�سان اال�سا�سية كما وردت يف كل من الد�ستور
اللبناين واملواثيق الدولية.
تلج�أ اجلمعية اىل كافة الو�سائل الالزمة ملكافحة الف�ساد ،وحت�سني نوعية احلياة ،وت�شجيع املجتمع املدين على اتخاذ التدابري
الآيلة اىل تطبيق ال�شفافية وامل�ساءلة.
ال تعمد ﺍﺠﻟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟ�ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اىل التحقيق او الك�شف عن م�سائل فردية تتعلق بالف�ساد ،وبد ًال من ذلك تدعواىل
اال�صالح عرب الرتكيز على التطوير املنهجي ،وعرب الدخول يف ائتالفات مع �سواها من ا�صحاب امل�صلحة املعنيني مبكافحة
الف�ساد مثل احلكومة والنواب والقطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات االعالمية واملجتمع الدويل ومنظمات املجتمع املدين.
يف حماوالتها للحد من الف�ساد تطبق املنظمة ا�سرتاتيجيتها وفق ًا خلطّ ة مبنية على �أربع برامج ،وهي:
.١
.٢
.٣
.٤

١بناء الدميقراطية وامل�ساءلة يف ال�ش�أن العام
٢ال�شفافية يف القطاع اخلا�ص
٣تعزيز احلق يف الو�صول اىل املعلومات
�٤شباب �ضد الف�ساد

ُتنفذ هذه الربامج بالتن�سيق مع دائرة الربامج ودائرتي االبحاث والتدريب التابعتني للجمعية .

ﺍﺠﻟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟ�ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
جادة �سامي ال�صلح � ،سنرت كالوت  ،الطابق التا�سع
بدارو ،بريوت
�ص.ب  ، 50-552لبنان
هاتف+961 1 388113/4/5 :
فاك�س+961 1 388113/4/5 ext. 16 :
info@transparency-lebanon.org
www.transparency-lebanon.org

