لبنان:

التقدم نحو الهدف  16من أجندة أهداف
التنمية المستدامة:
تقرير المجتمع المدني المتعلق باألهداف
16.10 ،16.6 ،16.5 ،16.4

16

السالم والعدل
والمؤسسات
القوية

* أهــداف التنميــة المســتدامة

الباحثون

داني حداد،
مدير تنفيذي

روى زغيب،
باحثة

الباحثون:
داني حداد ،مدير تنفيذي
روى زغيب ،باحثة
تم بذل أقصى جهد ممكن للتحقق من دقّة المعلومات الواردة في هذا التقرير .يُعتقد
أن كل المعلومات صحيحة اعتبارً ا من شهر تموز\يوليو  .8102ومع ذلك ،ال
تتحمل الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية مسؤولية تداعيات استخدامها ألغراض
أخرى أو في سياقات أخرى.
عنوان الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – ال فساد:
جادة سامي الصلح ،سنتر كالوت ،الطابق التاسع ،بدارو ،بيروت
صندوق بريد رقم  ،008-01لبنان
هاتف/فاكس+961-1-388113/4/5 :
info@transparency-lebanon.org

تم إعداد هذا التقرير بتميل من االتحاد األوروبي .تتحمل الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية وحدها مسؤولية محتوى هذا
التقرير وال يعكس بالضرورة آراء االتحاد األوروبي.

قائمة المحتويات
الملخص التنفيذي والنتائج التي خلصت إليها الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية بشأن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة رقم
 4.61و 4.61و 4.6.و 4.641على المستوى الوطني 3 ...................................................................................................
النتائج الرئيسية الخاصة بالمقصد  :4.61بحلول سنة  ،0131تقليص التدفقات غير المشروعة لألموال واألسلحة بشكل ملحوظ،
وتعزيز عمليات استرداد األصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة 3 ................................................
النتائج الرئيسية الخاصة بالمقصد  :4.61الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما 1 ...........................................
النتائج الرئيسية الخاصة بالمقصد " :4.6.إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات1 ................... ".
النتائج الرئيسية الخاصة بالمقصد " :4.641ضمان حق وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات األساسية ،وف ًقا للتشريعات
الوطنية واالتفاقات الدولية1 ................................................................................................................................ ".
التوصيات 1 ......................................................................................................................................................
المقصد 1 ............................................................................................................................................ :4.61
المقصد 1 ............................................................................................................................................ :4.61
المقصد 1 ............................................................................................................................................ :4.6.
المقصد 1 ........................................................................................................................................... 4.641
جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة لسنة 1 ........................................................................................................ 0131
تعليل كتابة تقرير الظل . ..........................................................................................................................................
المقدمة 7 .............................................................................................................................................................
المنهجية 7 ............................................................................................................................................................
تقرير التقدّم الوطني 8 ..............................................................................................................................................
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الملخص التنفيذي والنتائج التي خلصت إليها الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية بشأن التقدم المحرز نحو تحقيق
أهداف التنمية المستدامة رقم  4.61و 4.61و 4.6.و 4.641على المستوى الوطني
باتت محاربة الفساد اليوم الموضوع األكثر تداوالً في المناقشات في لبنان .خالل خطاب القسم ،شدد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون
على أن معالجة مشكلة الفساد ستكون أحد األهداف الرئيسية في عهده .واليوم ،تحدد كل األحزاب السياسية أن الفساد هو الخطر األساسي
الذي يتهدد مستقبل لبنان واالستقرار االقتصادي ،وأطلقت جميعها مبادرات حلول في هذا المجال.
بدأت الجهود الرامية لتقييم مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة قبل ثالث سنوات ،وتحدي ًدا في شهر أيلول\سبنمبر  8100خالل اجتماع
في مق ّر األمم المتحدة في نيويورك حيث قرر الرؤساء ومندوبو الدول والممثلون الرفيعو المستوى إطالق أهداف التنمية المستدامة الجديدة
وأعلنوا التزامهم بتطبيقها بحلول عام  .8101وضع جدول األعمال هذا بهدف تحديد المسائل العالمية المشتركة كافة ،التي تؤثر في حياة
البشر(أي الفقر والجوع والتفاوتات المعيشية واألزمة االقتصادية واألزمة االجتماعية ،إلخ) ومكافحتها .وتتم معالجة كل مسألة من هذه
المسائل بواسطة أهداف ترمي إلى تشجيع الحكومات على وضع سياسات وإستراتيجيات من أجل تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها االقتصادية
واالجتماعية والبيئية.
وبهدف متابعة تنفيذ جدول األعمال هذا ،تعهّد رئيس الوزراء اللبناني السابق تمّام سالم بأن الدولة اللبنانية ملتزمة بجدول أعمال أهداف
التنمية المستدامة الذي وضعته األمم المتحدة لسنة  8101خالل قمة التنمية المستدامة التي انعقدت في  82أيلول\سبتمبر  8100في
نيويورك .أطلقت الحكومة اللبنانية عد ًدا من المبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الغاية وهي )0 :التوقيع على مستند مشروع أهداف التنمية
المستدامة بتاريخ  81حزيران\يونيو 8102؛  )8إنشاء اللجنة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة 8101
بموجب القرار رقم  8102/810استنا ًدا إلى المرسوم رقم  8الصادر بتاريخ  ،8102/08/02والقرار رقم  26الصادر بتاريخ
 8102/2/80عن مجلس الوزراء .حددت المواد الثالث التي يتألف منها هذا القرار رئيس اللجنة ووضعت الئحة بأعضائها وأمانة سرّها،
إضافة إلى تعريف أهدافها ومقاصدها.
والهدف من إنشاء اللجنة الوطنية هذه ،هو قيادة جهود تنفيذ جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة لعام  8101حتى شهر حزيران\يونيو
 ،8102ضمن إطار مشروع "أهداف التنمية المستدامة في لبنان :تحليل الثغرات وتقارير التقدّم" .تعد هذه الخطوة من الخطوات الواعدة
التي قامت بها الدولة اللبنانية نحو التنمية الفعّالة على المستوى الوطني .يتضمن هذا المشروع مكونين أساسيين ،األوّ ل هو "تحليل الثغرات"
الذي يتضمن مراجعة القوانين والمراسيم واإلستراتيجيات والخطط الوطنية الحالية ذات الصلة استنا ًدا إلى أهداف التنمية المستدامة وأهميتها
في تحقيق األهداف .والم ّكون الثاني عبارة عن "عملية مراجعة وطنية طوعية" تلي مرحلة تحليل الثغرات.
الهدف من عملية المراجعة هذه هو اقتراح إطار عمل مؤسساتي شامل يسمح بتنفيذ جدول األعمال لسنة  8101بالشكل المناسب .منذ
إنشائهاّ ،
نظمت اللجنة عد ًدا من االجتماعات وتواصلت مع ألف منظمة من منظمات المجتمع المدني تقريبًا في المناطق اللبنانية الخمس
ً
لمناقشة األولويات الخاصة بكل منطقة وفقا ألسس أهداف التنمية االجتماعية الخمسة .أفضت هذه االجتماعات إلى وضع تقرير تم عرضه
خالل المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي انعقد في شهر تموز\يوليو ( 8102لمزيد من المعلومات حول عملية المراجعة الطوعية
الخاصة بلبنان ،الرجاء زيارة الرابط االلتروني التالي:
()https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19624LebanonVNR2018.pdf
اعتمدت اللجنة مقاربة شاملة لمسألة تنفيذ جدول األعمال لسنة  ،8101بأهدافها وغاياتها ،من أجل تحسين مستوى المساءلة لدى كل الجهات
الفاعلة في مجال التنمية واالستشارات الفاعلة لدى مجلس النواب اللبناني والقطاعات المختلفة ،التي تنشط فيها وكاالت األمم المتحدة
والمعنيين وأصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ورد في تقرير الظ ّل الذي وضعته الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ،عملية تقييم ألربعة مقاصد ( 4و 0و 2و )01من الهدف رقم 02
والمعلومات صالحة لغاية تموز\يوليو .8102

النتائج الرئيسية الخاصة بالمقصد  :4.61بحلول سنة  ،0101تقليص التدفقات غير المشروعة لألموال واألسلحة بشك ٍل
ملحوظ ،وتعزيز عمليات استرداد األصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة.
وقّع لبنان على اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية .وتماشيًا مع التوصية الثالثة لمجموعة العمل المالي ()FATF
والمادة رقم  7و 92فقرة (د) من اتفاقية بالريمو ،أق ّر لبنان القانون رقم  813سنة  9001المعدّل سنة  9008من خالل إضافة جرائم
إضافية إلى الالئحة .يسمح هذا القانون برفع السريّة المصرفية ،يجرّم تبييض األموال ،ويمهّد الطريق لسياسة "معرفة الزبون/العميل"
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( ،)KYCويضمن إمكانية الوصول إلى المعلومات والسجالت المصرفية من السلطات القضائية ويجرّم تمويل اإلرهاب .أصدر المصرف
المركزي التعميم األساسي رقم  38لسنة  9001الموجّه للمصارف والمؤسسات المالية التي تتح ّكم بالعالقة مع المصارف األجنبية المراسلة
في الخارج لتوفير مستوى إضافة من التح ّكم والمراقبة للمعامالت المصرفية من أجل مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب .أق ّر لبنان
القانون رقم  77لسنة  9012المتعلق بإلغاء األسهم لحامله واألسهم ألمر كوسيلة لتحسين مستوى مراقبة نقل الحصص من حامل آلخر.
يتوجب على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية المحددة إجراء دراسات متفحصة بشأن عمالئهم والمحافظة على سجالت بالمعامالت
المشبوهة .كما يتوجب عليها إعالم لجنة التقصي الخاصة حين تشتبه أو حين يتوافر لديها أسباب لإلشتباه بأموال مكتسبة عن أنشطة غير
مشروعة .يتم التبليغ عن مئات المعامالت المشبوهة وحاالت تبييض األموال لدى لجنة التقصّي الخاصة كل عام .يتوجب على المؤسسات
المالية على الدوام تحديد المالكين المستفيدين المرتبطين بعمالئهم عند بناء عالقة تجارية وف ًقا للمادة رقم  8من التعميم األساسي رقم 38
المعدّل سنة .9012
النتائج الرئيسية الخاصة بالمقصد  :4.61الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما.

يتمتع لبنان بإطار قانوني شبه كامل لمكافحة الفساد .يعتري هذا اإلطار ثالثة عيوب صغيرة يجب معالجتها في المستقبل .استغالل
النفوذ ال يعتبر جريمة في قانون العقوبات .وال يغطي قانون العقوبات كل الجرائم المدرجة في المادة رقم  80من اتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة الفساد ،وال يج ّرم أي ً
ضا الحجز المستمر للممتلكات والعدالة التي من السهل إعاقتها أحيا ًنا .المؤسسات الوطنية
التي يجب أن تعمل على تعزيز ثقافة مكافحة الفساد هي :هيئات ومكاتب مكافحة الفساد ،مؤسسات التدقيق العليا ،والمؤسسات
القضائية واألجهزة األمنية .لم يتم تأسيس مؤسسة مكافحة الفساد بعد.ولكن ،تم إعداد مشروع قانون خاص بتأسيس هذه المؤسسة
ويجب أن يخضع للتصويت في مجلس النواب .يتمتع ديوان المحاسبة بهامش من االستقاللية والحصانة في وجه التدخالت
السياسية ،ولكنه تع ّرض لضغوطات سياسية في حاالت متعددة .تنطبق هذه الحالة أي ً
ضا على المؤسسات القضائية وأجهزة األمن.
يكرس الدستور اللبناني ويصونها استقاللية القضاء ،وقد ورد ذلك في مقدمة هذا الدستور وفي الفقرة الثانية من المادة رقم .22

النتائج الرئيسية الخاصة بالمقصد " :4.6.إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات".
تتوفر سياسة واضحة وصريحة في لبنان بشأن "الباب الدوار" ،ولكن ال تفرض أي عقوبات على األفراد والشركات التي ال تلتزم بالقانون
أو السياسة التي ّ
تنظم مسألة "الباب الدوار" .وعلى الرغم من أن قانون اإلثراء غير المشروع ينطبق على كل موظفي الدولة ،ال تتوفر آلية
مراقبة قوية خاصة به لرصد التغيّرات في ثروات الموظفين الحكوميين .ويعاني النظام الضريبي من غياب الشفافية نظرً ا للقيود القانونية
لناحية إمكانية الوصول أو اإلفصاح عن الحسابات الخاصة بالسياسيين أو المحسوبين على المسؤولين السياسيين أو ذوي المصالح الخاصة.
باإلضافة إلى أن الوصول إلى المعلومات المالية غير متاح للعموم.

النتائج الرئيسية الخاصة بالمقصد " :4.641ضمان حق وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات األساسية،
وفقا للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية".
يعتبر قانون حق الوصول إلى المعلومات من اإلنجازات األولى للحكومة اللبنانية .أق ّر مجلس النواب اللبناني هذا القانون بتاريخ  06كانون
الثاني  .8102ولكن حتى تاريخه ،يفتقر هذا القانون الى آلية تطبيق ،وما زال تطبيقه غير مفروض بالشكل المناسب من قبل اإلدارات
العامة .إال أن القيود التي تواجه هذا القانون على المستوى العملي واضحة وجليّة .والدليل على ذلك ،عدم نشر معظم اإلدارات العامة
للمعلومات على اإلنترنت وعدم احترامها لمهلة الـ 00يومًا الممنوحة لها للرد على طلبات الحصول على المعلومات ،وحتى تاريخه لم تعيّن
موظف المعلومات المكلّف تلقي مثل هذه الطلبات.

التوصيات
المقصد :4.61


على المشرعين اللبنانيين وضع تعريف واضح وموحّد للملكية الحقيقية أو الملكية النفعية يمكن اعتماده في القانون التجاري،
باإلضافة إلى األنظمة المصرفية والمالية .إضافة إلى ذلك ،يجب أن يحدد الباب الخاص بالملكية النفعية السلطات المختصة القادرة
على الوصول إلى معلومات الملكية النفعية في حال لم تكن المعلومات متاحة للعموم.
على المصارف وضع توجيهات واضحة تسمح لها بإجراء دراسات معمقة أفضل لعمالئها أو المالكين المنتفعين المرتبطين
بالسياسيين أو المحسوبين على المسؤولين السياسيين أو ذوي المصالح الخاصة أو أفراد عائالتهم أو حتى شركائهم المقربين.
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على المصارف في لبنان أن تكون قادرة على تحديد المالكين المنتفعين للحسابات ،من أجل إجراء عمليات تحقق من هويات
العمالء العابرين واالحتفاظ بسجالت كافة المستندات المتعلقة بالمعامالت المنجزة أو إغالق الحسابات.
على المصارف أيضًا وضع مؤشرات يمكن أن تكشف عن حاالت تبييض أموال أو تطبيق دراسات معمقة قد تؤدي إلى رصد
معامالت مشبوهة .يجب وضع تدابير وعملية تقييم لخطر تبييض األموال لألشخاص المعنويين.
على لبنان تأسيس وحدة/فريق متخصص باسترداد األصول الوطنية تدعمه سياسة واضحة خاصة باسترداد األصول غير
المشروعة.




المقصد :4.61


يحتاج لبنان حتى هذه اللحظة مضاعفة الجهود لناحية تعزيز استقاللية أجهزة الرقابة والسلطات القضائية ،وغير ذلك من الجهود
الذي يجب أن تؤخذ في الحسبان كمكونات أساسية في محاربته الفعالة للفساد.
يتوجب على لبنان تجريم رشوة المسؤولين الرسميين األجانب ،ويجب أن يعمل على وضع قانون يمنع التواطؤ في المناقصات
العمومية .إضافة إلى ذلك على لبنان تحديد إطار قانوني خاص بعمل جماعات الضغط.
اإلطار القانوني الناظم لتمويل األحزاب السياسية والمرشحين لإلنتخابات في لبنان ينقصه بعض المكونات األساسية وبعض
معايير الشفافية والمحاسبة .على سبيل المثال ،ال يفرض القانون على األحزاب السياسية واألفراد المرشحين اإلفصاح عن
الكشوفات المصرفية الخاصة بحمالتهم التي تبيّن بالتفصيل مصادر مداخيلهم وتبرر نفقاتهم ،باإلضافة إلى تحديد الجهات الممولة
لحمالتهم .إضافة إلى ذلك ،ال يفرض القانون عليهم اإلفصاح عن حساباتهم السنوية التي تف ّند مداخيلهم ونفقاتهم والجهات الممولة.
ال تخضع الحسابات السنوية الخاصة باألحزاب السياسية ألي عملية تدقيق مستقلة في لبنان .لم تفرض أي عقوبات بسبب مخالفة
قوانين التمويل السياسي أو عدم االلتزام بشروط اإلفصاح خالل السنتين الماضيتين.






المقصد :4.6.


يجب أن تتمتع المصارف والسلطات بالحق الكامل في الوصول إلى البيانات المتعلقة بالحسابات المصرفية لألشخاص السياسيين
أو المحسوبين على المسؤولين السياسيين أو ذوي المصالح الخاصة من أجل إجراء دراسات أكثر دقّة .يجب ان يتاح للعموم
الوصول كل المعلومات الخاصة بالحسابات المصرفية ،وال سيما حين ترتبط بالمصلحة العامة ،كضمانة للشفافية الضريبية الفعلية
ومكافحة اإلثراء غير المشروع.
تعمل الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية على الضغط باتجاه إقرار قانون حماية كاشفي الفساد .أقرّت اللجان المشتركة في مجلس
النواب مشروع قانون خاص بحماية كاشفي الفساد ،وما زال مشروع القانون هذا ينتظر إقراره من قبل الجمعية العامة للمجلس
ليصبح قيد التنفيذ.



المقصد :4.641
دورً
ا أساسيًا في مكافحة الفساد.
 يتوجب على لبنان تطبيق قانون الوصول إلى المعلومات وتنفيذه بالطريقة المناسبة بما أنه يؤدي

جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة لسنة 0101
ضا باسم تحويل عالمنا :جدول أعمال  0202للتنمية المستدامة ،هي مجموعة
بقيادة األمم المتحدة ،أهداف التنمية المستدامة ،المعروفة أي ً
طموحا يندرج ضمنها  761مقصدًا اعتمدت سنة  5172من قبل الدول الـ 711األعضاء في األمم المتحدة.
من  71هد ًفا عالم ًيا
ً
التزمت جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة بهذه األهداف العالمية التي تهدف لتوجيه صناعة السياسات وتمويل جهود التنمية على مدى
السنوات الـ 00المقبلة .يرتبط الهدف رقم  02حول الحوكمة المستدامة بجدول أعمال مكافحة الفساد بشكل خاص ،ويعنى المقصد 0264
بالتدفقات المالية غير المشروعة ،والمقصد  0260بالرشوة والفساد ،والمقصد  0262بالمؤسسات الشفافة والخاضعة للمحاسبة ،والمقصد
 02601بالوصول إلى المعلومات.
تم تحديد المقاصد والمؤشرات العملية لكل هدف من هذه األهداف ،ويتوقع أن يتم إدراجها ضمن إجراءات وسياسات التخطيط الوطنية.
إضافة إلى ذلك ،يتم ّ
حث الدول على وضع مقاصد وطنية محددة ومناسبة لظروفها الخاصة ،وتحديد المؤشرات ومصادر البيانات المناسبة
للسياق المحلي ،التي سيتم استخدامها لقياس التقدّم نحو تحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة.
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ّ
يحث جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة لسنة  8101الدول األعضاء على إجراء
ومن ضمن آليات المتابعة والمراجعة الخاصة بها،
عمليات مراجعة وطنية دورية للتقدّم المحرز نحو تحقيق هذه األهداف عبر آلية طوعية تشمل الجميع وبقيادة الدولة .إضافة إلى ذلك ،تتطوع
جهات حكومية معيّنة كل سنة لتقديم تقرير حول التقدّم المحرز على المستوى الوطني للمنتدى السياسي الرفيع المستوى ،الذي اجتمع في
شهر تموز\يوليو  8102في نيويورك .كان لبنان من ضمن الدول التي قدّمت التقارير هذا العام .وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة
الستة عشر لن يتم مراجعتها بشكل معمّق من قبل المنتدى قبل سنة  ،8106إال أن المخاطر المتصلة بالنزاهة ضمن إطار عمل أهداف
التنمية المستدامة تدل على ضرورة مراقبة التقدّم المحرز على المستوى الوطني في مكافحة الفساد منذ البداية.

تعليل كتابة تقرير الظل
على الرغم من أنه من المتوقع أن تتولى الحكومات قيادة عمليات مراجعة التقدّم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،ال بد أن تتخطى
عملية المراقبة على المستوى الوطني إطار الحكومات لتشمل المجتمع المدني وأصحاب مصلحة آخرين.
ً
استجابة لثالث مسائل أساسية مرتبطة
يستند تقرير الظ ّل هذا إلى البيانات المجموعة من قبل قسم تعزيز الشفافية الدولي .وتم وضع التقرير
ّ
بإجراءات المراقبة الرسمية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة :طبيعة مقاصد أهداف التنمية المستدامة المتعددة األبعاد ،وتوفر البيانات
ً
مجتمعة أساسا ً متينا ً لتعليل إجراء عملية تقييم مستقلة للجهود
الصادرة عن المؤسسات الحكومية ومصداقيتها الملموسة .توافر هذه القيود
الحكومية في مجال مكافحة الفساد ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة.
أوالً ،يعتبر عدد من المقاصد المندرجة ضمن الهدف رقم  02متعدد األبعاد .ما يعنيه ذلك ،هو أنها تستخدم لقياس مفاهيم عامة مثل "الفساد"
التي ال يمكن تحديدها بطريقة مناسبة بواسطة مؤشر واحد فقط .إضافة إلى ذلك ،ال تغطي المؤشرات الموضوعة ضمن مجموعة المؤشرات
العالمية الرسمية كامل تطلعات المقاصد بالشكل الكافي .على سبيل المثال ،يسعى المقصد  0260إلى تقليص ملحوظ في مستوى الفساد
والرشاوي "بكافة أشكالها" ،إال أن المؤشرات الوحيدة المتفق عليها عالميًا تقيس الرشاوي المتداولة بين المسؤولين الحكوميين وعامة الناس
أو الشركات .ال تتوافر أي وسيلة لقياس الفساد ضمن الحكومات أو بين الحكومات أو األشكال األخرى من الفساد غير الحكومي .وبالنسبة
لبعض المقاصد ،المؤشرات العالمية المختارة غير قادرة على رصد جوانب مهمة .على سبيل المثال ،يسعى المقصد  0264إلى مكافحة كل
أشكال الجريمة المنظمة ،ولكن ال يتوافر أي مؤشر رسمي لقياس الجريمة المنظمة وال يتوفر أيضًا أي مؤشر مرتبط بتعزيز استرداد
األصول المسروقة وإعادتها ألصحابها.

يسعى تقرير الظ ّل هذا لتقديم صورة أشمل لمدى التقدم المنجز على المستوى الوطني في مجال مكافحة الفساد في مجموعة من مجاالت
السياسات.

ثانيًا ،حتى حين تكون المؤشرات الرسمية قادرة على رصد الت ّقدم المحرز في مقاصد الهدف رقم  ،02ال تتوفر البيانات الالزمة لهذه
المؤشرات .إذ تعتمد مؤشرات متعددة مرتبطة بالهدف رقم  0على بيانات ال يتم إصدارها بصورة دورية أو ال تتوافر لها حاليًا منهجية أو
معايير محددة لجمع البيانات.

عملية إعداد تقرير الظ ّل هذا تعتبر جزءًا من الجهود الرامية إلى التعويض عن التغطية والبيانات المتوفرة غير الكافية الخاصة بمؤشرات
الهدف رقم  61عبر تقديم مؤشرات ومصادر معلومات ووسائل بديلة.

وأخيرً ا ،ستعتمد عملية التقييم الرسمية للتقدم المحرز نحو مقاصد هذا الهدف على بيانات تصدرها المؤسسات الحكومية ،وال سيما المكاتب
المختصة باإلحصاءات الوطنية .موثوقية ومصداقية البيانات الرسمية قد تكون موضعًا للشك لسببين .السبب األوّ ل هو ،أنه في بعض
السياقات ،قد تكون مكاتب اإلحصاء الوطنية غير قادرة بكل بساطة على تولي مسؤولية إصدار هذا الكم الهائل من البيانات الخاصة بـ026
مقص ًدا .أما السبب الثاني فهو مرتبط بالمقاصد الحساسة سياسيًا ،كتلك المرتبطة بالفساد وتطبيق قواعد الحكم الصالح .فتستوجب هذه
المقاصد تقييم الحكومات لفعاليتها الذاتية؛ قد يكون مسؤولون حكوميون متورطون بتدفقات مالية غير مشروعة ( ،)0264وقد يتورط في
الفساد ُنخب على مستوى الحكومة ( )0260في حين أن الحكومات قد تعمل على حجب المعلومات أو حتى على استهداف الصحافيين
والمسؤولين النقابيين أو الناشطين في المجتمع المدني (.)02601

نظرً ا للتحديات المذكورة أعاله ،ال بد من إجراء عملية تحليل مستقلة إلكمال والتدقيق في تقارير التقدم التي تعدّها الحكومات الرسمية
المتصلة باألهداف  6161و 6161و 6161و .61661تقرير الظ ّل هذا عبارة عن محاولة لملء هذه الثغرات.
يمكن استخدام المعلومات المستخرجة من عملية إعداد تقرير الظ ّل المقدمة في هذا التقرير كمداخل في علميتين أساسيتين .على المستوى
العالمي ،يمكن استخدام هذه المعلومات كتتمة لعمليات المراجعة الوطنية الطوعية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى في تموز\يوليو
 .8102وعلى المستوى الوطني ،يمكن إدراج المعلومات هذه ضمن عمليات المراجعة الحكومية ألهداف التنمية المستدامة التي تقوم بها
كل دولة مداور ًة.

6

ANTI-CORRUPTION CIVIL SOCIETY ENGAGEMENT WITH THE SDGS

المقدمة
أعلنت الحكومة اللبنانية التزامها باعتماد جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة لسنة  8101وتطبيقها بشكل فعّال في قمة سنة  8100في
نيويورك .وكانت الخطوة األولى التي اتخذها مجلس الوزراء اللبناني هي التوقيع على مشروع أهداف التنمية المستدامة الذي يحمل عنوان
"أهداف التنمية المستدامة في لبنان :تحليل الثغرات وتقارير التقدّم" في حزيران\يونيو  ،8102يليها تأسيس لجنة وطنية مستقلة ،يرأسها
رئيس الوزراء ،تقو مهمة تنفيذ جدول األعمال .مهمة هذه اللجنة التنسيق مع أصحاب المصلحة على المستوى المحلي المرتبطين بوكاالت
األمم المتحدة والقطاع الخاص وعدد معيّن من منظمات المجتمع المدني في كل المناطق اللبنانية من أجل الخروج بأولوياتهم بشأن أهداف
التنمية المستدامة الخمس األساسية .نتج عن جهود اللجنة نتيجة أساسية واحدة ،أال وهي التأسيس لخارطة طريق وطنية للتنمية المستدمة
تشمل الجميع وتحدد السياسات وأطر العمل المؤسساتية واإلستراتيجيات وخطط العمل المناسبة لتنفيذ أهداف المشروع بالشكل المالئم.
ّ
نظمت اللجنة ورش عمل وجلسات ولقاءات استشارية مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني إلعداد عملية المراجعة الوطنية الطوعية.
تستعرض المراجعة الوضع الحالي لعملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في لبنان إلى جانب تحديد المجاالت التي ما زال االلتزام بجدول
األعمال  8101فيها ضعي ًفا أو غائبًا .قدّم األمين العام لألمم المتحدة توجيهات بشأن التحضيرات الخاصة بعملية المراجعة الوطنية الطوعية
وقد تم اخذ هذه التوجيهات بعين االعتبار عند صياغة المراجعة.
شهدت سنة  8102تحوّ الً ملحو َظا على المستوى المفاهيم في الخطابات وجداول األعمال السياسية الوطنية اللبنانية .فابتعد لبنان عن خطط
التنمية العامة السائدة وبات التركيز على وضع مكافحة الفساد على رأس سلم األولويات على المستوى الوطني إذا تم ذكر ذلك تقريبًا في
كل الخطابات والبرامج السياسية الخاصة باألحزاب السياسية اللبنانية والمرشحين لالنتخابات النيابية سنة  8102التي نظمت في شهر أيّار.
نفّذت الحكومة اللبنانية عد ًدا من الخطوات اإليجابية العملية لمكافحة الفساد ،وهي مذكورة في هذا التقرير ،ولكن لم يتم قياس فعاليتها بعد.
أي ال تتوافر مؤشرات وطنية ألهداف التنمية المستدامة وإجراءات مكافحة الفساد من أجل قياس مدى التقدّم الفعلي في تطبيقها .لذلك ،يمكن
تصنيف التقرير التالي على أنه دراسة نوعية أكثر مما هو دراسة كمّية .آلية تحديد طريقة قياس تحقق أهداف التنمية المستدامة على المستوى
الوطني تكاد تكون غائبة ،إال أن التحليل النوعي يظهر بوضوح موقف لبنان بشأن تنفيذ جدول أعمال أهداف التنمية تماشيًا مع دول العالم
األخرى.
يتضمن هذا التقرير دراسة للهدف رقم  02من جدول األعمال لسنة  8101الذي يحمل عنوان "السالم والعدل والمؤسسات السليمة" وير ّكز
ً
مجتمعة كل مستلزمات أي تحليل موحّد لحالة مكافحة الفساد على المستوى
بشكل خاص على المقاصد رقم  4و 0و 2و 01التي تش ّكل
الوطني في دولة ما.
منذ سنة  ،8102اتخذت الحكومة اللبنانية خطوات مهمة متعددة تهدف إلى مكافحة الفساد .وف ًقا لمؤشر مدركات الفساد العالمي لسنة ،8102
 01في المئة من المشاركين قالوا أن حكومتهم تعمل "جي ًدا" على محاربة الفساد في الحكومة .وفي كانون الثاني\يناير  ،8102عبّر لبنان
عن نيته االنضمام إلى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية ،وأق ّر قانون الوصول إلى المعلومات .وفي شهر نيسان\ابريل
 ،8102أع ّد مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية اإلستراتيجية الوطنية األولى لمكافحة الفساد التي يجب أن يصادق عليها مجلس
الوزراء لتدخل حيّز التنفيذ .وفي شهر تموز\يونيو  ،8102وافقت اللجان النيابية المشتركة على مشروع قانون حماية كاشفي الفساد الذي
لم تصادق عليه بعد الجمعية العامة لمجلس النواب .أخيرً ا ،تم إقرار قانون جديد لإلنتخابات النيابية سنة  8102يضمن تمثيالً أوسع استنا ًدا
إلى نظام النسبية.

المنهجية
يقدم هذا التقرير لمحة عامة ال تتناول مسألة الفساد فحسب ،بل تشمل عد ًدا من مجاالت السياسات ذات الصلة أيضا ً .عملت الجمعية اللبنانية
لتعزيز الشفافية على ملء استمارات مرتبطة بأطر العمل القانونية والمؤسساتية الوطنية .تم الح ًقا تقييم هذه االستمارات إستنا ًدا إلى
التوجيهات الواردة فيها .سيتوجب على الباحثين وضع عالمة لتقييم اإلطار القانوني في بلدهم تحتسب وف ًقا إلجمالي العالمات المحددة لكل
سؤال ،استنا ًدا إلى التوجيهات المقدمة في السؤال .كل العالمات ستتماشى مع أي من العالمات الخمس التالية:
أخضر داكن0/
أخضر فاتح0.75/
برتقالي 0.5/
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أحمر فاتح0.25/
أحمر داكن0/
رمادي /غير قابل للتطبيق أو البيانات غير متوافرة
تتضمن االستمارة ثالثة أنواع من األسئلة:
ً
 يشمل عدد من األسئلة المرتبطة باإلطار القانوني لحكم القانون مراجعا لوضع العالمات .الرجاء وضع عالمة أو تقييم مقترحاستنا ًدا إلى المعلومات التي حددتموها .تم أيضًا تقديم تفاصيل بشأن عملية وضع العالمات في المستند الخاص بمنهجية وضع
العالمات ،باإلضافة إلى ذلك ،تم قديم الئحة بكل األسئلة ولمحة عامة عن العالمات في هذا الجدول ( .)Spreadsheetيشار
إلى األسئلة التي تم وضع عالمات لها بواسطة هذا اللون.
 إضافة إلى العالمات ،ستتاح فرصة تقديم نصّ مقتضب لإلجابة عن السؤال ومعالجة التنفيذ واإللتزام الفعليين .يشار إلى األسئلةالتي يمكن اإلجابة عنها بنصّ بواسطة هذا اللون.
 سيتم أيضًا طلب المعلومات والبيانات المرتبطة بعمليات تقييم الجهات األخرى .يشار إلى هذه األسئلة بواسطة هذا اللون.بدأ هذا البحث في لبنان في شهر أيّار\مايو  8102وانتهى العمل عليه في شهر تموز\يوليو  .8102الموارد متنوعة وتشمل المقابالت مع
أعضاء اللجنة والتقارير العامة الوطنية والمواقع الرسمية للوزارات ومنشورات الوزارات وتقارير وحدة التقصي المالي السنوية والدورية،
ومنشورات المنظمة الدولية وأرشيفها.
واجهنا التحديات التالية أثناء العمل على التقرير:
 -كانت االجتماعات االستشارية مع منظمات المجتمع المدني العاملة على خطة العمل الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية

المستدامة قصيرة ومقتضبة؛
عدم توافر البيانات على اإلنترنت؛
نظرً ا لحساسية المواضيع التي يتناولها التقرير ،المعلومات المتوافرة والمتاحة للعموم محدودة؛
البيانات غير محدّثة أحيا ًنا ،إن وجدت؛
عدم توافر مؤشرات وطنية لقياس فعالية مجاالت السياسات التي تشملها الدراسة.

-

تقرير التق ّدم الوطني
نظرً ا لكل الظروف األمنية والسياسية الحساسة التي يمر بها لبنان وبخاصة خالل السنتين الماضيتين والتي حدّت من إمكانية صنع السياسات
الوطنية ،تم ّكن لبنان من احترام إلتزامه بجدول أعمال أهداف التنمية المستدامة لسنة  8101من خالل إجراء عملية المراجعة الوطنية
الطوعية األوّ لى للبنان وتقديمها للمجتمع الدولي سنة .8102
تتضمن المراجعة الوطنية الطوعية قراءة جدّية للوضع الحالي للسياسات واإلستراتيجيات اللبنانية .تم جمع المعلومات الالزمة للمراجعة
الوطنية الطوعية من مصادر أساسية ومراجعة مصادر ثانوية .استندت المصادر األساسية إلى االستشارات مع الوزارات الرئيسية ومجلس
النواب والجهات الحكومية األخرى .استندت المصادر الثانوية إلى المستندات الرسمية وجمع البيانات .تم أيضًا توزيع استمارة على جميع
إدارات القطاع العام ذات الصلة لجمع المعلومات حول السياسات واإلستراتيجيات الوطنية .تم تأليف لجنة وزارية يرأسها رئيس الوزارء
وضمّت خمسين مسؤوالً حكوميًا وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع مقاربة تشاركية .شملت مهام اللجنة الرئيسية ،التنسيق
والتوعية بشأن أهداف التنمية المستدامة ودمجها في السياسات والبرامج الوطنية .وتولت اللجنة مسؤولية إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتقييم
التقدّم المنجز بالنسبة ألهداف التنمية المستدامة ومراجعة التقدّم بشكل دوري بواسطة عملية المراجعة الوطنية الطوعية .عقدت اللجنة
الوطنية إجتماعها األول في شهر آذار  8102برئاسة رئيس الوزارء ومشاركة نائبه .تم تشكيل مجموعات عمل على الموضوعات األربعة
من المحاور الخمسة التالية:
)0
)8
)0
)4
)0

االنسان
الرفاه
اإلزدهار
السالم والعدالة
الشراكات المختلفة

تقدّم وكاالت األمم المتحدة الدعم التقني للوزارات وأصحاب المصلحة .وتم نشر التقرير الطوعي الخاص باألهداف 0264
و 0260و 0262و 02601خالل المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي عُقد في األمم المتحدة في شهر تموز\يوليو .8102
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Country
legal
Scorecard*
lebanon
sdg aggregate value

Traget 16.4 Score

Values

81% - 100%
61% - 80%

Beneﬁcial
Ownership

55%

41%- 60%

Asset Recovery
21%

0% - 20%

0%

sdg aggregate value

N/A

33%

Values

Transparency &
Integrity in Public
Administration

81% - 100%
61% - 80%

Fiscal
Transparency

50%

44%

Integrity in
Public
Procurement

21% - 40%

0%

Anti-Corruption
Framework and
Institutions

81% - 100%
61% - 80%

50%

Policy area

Values

73%

Private Sector

41%- 60%
21% - 40%

Transparency
in Lobbying

25%

0% - 20%

20%
0%

sdg aggregate value

Policy area

Target 16.6

0% - 20%

Arms Trafﬁcking

Traget 16.6 Score

Traget 16.5 Score

Target 16.5

Anti-Money
Laundering

21% - 40%

sdg aggregate value

Policy area

Target 16.4

41%- 60%

35%

Traget 16.10 Score

Target 16.10
Values

Transparency
in Party and
Election Campaign
Finance

56%

Policy area
Access to
Information

81% - 100%
61% - 80%
41%- 60%

56%

21% - 40%
0% - 20%

0%

Whistleblowing

*

This scorecard is simply intended to assess whether a given country’s legislative and institutional anti-corruption
framework is in line international best practice. It does not assess compliance with the legislative framework or the
effectiveness of its implementation.

National progress report
Regarding all the critical political and security conditions that constrained national policy-making
and which Lebanon went through especially throughout the past couple of years, the country
managed to comply with its commitment towards the SDGs 2030 agenda by producing the country’s
first VNR for the international community in 2018.
The VNR includes a concrete reflection of the current status of the Lebanese policies and strategies.
The information to complete the VNR were collected from primary sources and reviewing secondary
sources. The primary sources relied on consultations with key ministries, parliament and other state
entities. The secondary sources relied on official documents and data collection. A questionnaire was
also circulated to all relevant public sector administrations to collect info on national policies and
strategies. A ministerial committee, chaired by the Prime Minister, was formed and included fifty
state officials, representatives from civil society and private sector forming a participatory approach.
Coordination and raising awareness of the SDGs and their integration into the national policies and
programs were the main tasks of the committee. The latter is also responsible for building a national
data base to assess achievement towards the SDGs and reviewing regularity the progress using the
VNR process. The first meeting of the national committee was held in March 2018 under the
leadership of the Prime Minister and the participation of the latter’s deputy. Thematic groupings
were formed for the four of the 5 Ps.
1) People
2) Planet
3) Prosperity
4) Peace, justice and strong institutions
5) Partnership (it is a cross-cutting policy for all the previous ones)
The UN agencies are providing technical support to the ministries and stakeholders. The progress
report on targets 16.4, 16.5, 16.6 and 16.10 was published during the High Level Political Forum

(HLPF) at the UN in July 2018.
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Reform (OMSAR) prepared the first National Anti-Corruption Strategy that needs to be adopted by
the Council of Ministers in order to enter into force. Additionally, in July 2018, the draft law on the
whistleblowing protection was approved by the parliamentary joint committees and awaits for its
adoption by the General Assembly of the Parliament. Finally, a new parliamentary elections’ law was
ratified in 2017, guaranteeing a wider representation based on proportionality.

Methodology
This report provides an overview of corruption in Lebanon, which does not only limit to its narrow
meaning, but rather it went beyond that by covering a number of related policy areas. The
methodology consisted on a questionnaire filled by Lebanese Transparency Association (LTA)
pertaining to the national legal and institutional frameworks which are later scored based on an
evaluation guidance mentioned in the questionnaire. Scored questions will require researchers to
assign a numerical value to their country’s legal framework, based on guidance provided in the
question. Each numerical value will correspond to one of the following five scores:
Dark Green / 1
Light Green / 0.75
Orange / 0.5
Light Red / 0.25
Dark Red / 0
Grey / Not applicable or no data available
There are three types of questions in this questionnaire:
- A number of questions pertaining to the de jure legal framework contain “scoring” references.
Please provide a scoring or rating suggestion, based on information you have identified.
Details about the scoring process are provided in the methodological scoring document, and
a list of all the questions and an overview of the scores is provided in this spreadsheet. Scored
questions are highlighted in this colour.
- Alongside the score, there will be an opportunity to provide a brief narrative to answer the
question and addressing de facto implementation and compliance. Narrative questions are
highlighted in this colour.
- Information and data from relevant third party assessments will also be requested. These
questions are highlighted in this colour.
The research in Lebanon started in May 2018 and ended in July 2018. The resources varied between
interviews with members of the committee, national public reports, official websites of ministries
and their publications and FIU’s annual and periodical reports, international organization’s
publications and archives.
The following challenges were encountered while developing the report:
- The consultation meetings with civil society organizations working on the national

action plan of the SDG implementation in Lebanon was short and concise;

-

Lack of online data availability;
Due to the delicacy of the topics of this report, limited information are made available to the
public;
If found, the data are outdated sometimes;
Lack of national indicators measuring the policy areas studied.
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The information gleaned from the shadow reporting exercise and presented here in this report can
be used as an input into two key processes. At the global level, this information can be used to
complement National Voluntary Reviews at the High Level Political Forum in July 2018. Nationally,
this information generated can feed into the governmental SDG review processes taking place on a
rolling basis in each country.

Introduction
The government of Lebanon declared commitment towards the effective adoption and
implementation of the Sustainable Development Goals (SDG) 2030 agenda at the 2015 Summit in
New York. The first step taken by the Lebanese Council of Ministers was the signature of the SDG
project entitled “SDGs in Lebanon: Analysing Gaps and Reporting Progress” in June 2017 followed by
the establishment of an independent national committee, chaired by the Prime Minister, leading the
implementation of the agenda. The mission of the committee is to coordinate with national
stakeholders involving UN agencies, the private sector and a distinctive number of civil society
organisations in all the Lebanese regions to extract their priorities in relation to the five SDG pillars.
The committee’s efforts have generated one major outcome, the origination of an inclusive national
sustainable development roadmap outlining the appropriate policies, institutional frameworks,
strategies and action plans to well execute the project goals.
The committee organized workshops, consultation sessions and meetings with national stakeholders
to prepare the Voluntary National Review (VNR). The review presents the current conjuncture of the
SDG implementation in Lebanon alongside the identification of the areas where the compliance with
the 2030 agenda is still weak or absent. The UN Secretary General provides guidelines for the
preparations of the VNR which were taken into consideration while formulating the review.
In 2016, a paradigm shift can be highly noticeable in the Lebanese national political discourses and
agendas. Lebanon moved away from the mainstream general development plans to prioritizing the
fight against corruption on the national level as it is stated in almost all political speeches and
programs of the Lebanese political parties and candidates to the 2018 parliamentary election that
was held in May.
There are several positive anti-corruption practical steps taken by the government of Lebanon which
all are mentioned in this report, however, their effectiveness is not measured. In other words, there
are no national indicators for SDGs and anti-corruption procedures, measuring their actual
implementation progress status. Therefore, the following report can be categorized mostly as a
qualitative study rather than quantitative. The operationalization of the SDGs on the national level is
almost absent, however, the qualitative analysis reflects clearly the positioning of Lebanon vis-à-vis
the execution of the SDGs agenda and in accordance to other countries in the world.
This report includes the study of goal 16 of the 2030 agenda entitled “Peace, Justice and Good
Institutions” and particularly targets 4, 5, 6& 10 which all, combined, represent all the requirements
for a consolidated analysis on the anti-corruption national status in a certain country.
Since 2016, the government of Lebanon has taken several important stepladders aiming to fight
corruption. According to the Global Corruption Barometer of 2017, 30% of respondents stated that
their government performs “well” at fighting corruption in government. In January 2017, Lebanon
expressed its intention to join the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), and passed
the Access to Information law. In April 2018, the Office of the Minister of State for Administrative
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risks across the SDG framework make it essential to monitor national progress against corruption
from the outset.

Rationale for this Shadow Report
While governments are expected to take the lead in reviewing progress towards the
Sustainable Development Goals (SDGs), national-level monitoring needs to go beyond the
remit of governments to include civil society and other stakeholders.
This shadow report is based on data collected by [Transparency International Chapter]. The report
has been developed in response to three key issues related to the official SDG monitoring processes:
the multi-dimensional nature of SDG targets, data availability and perceived credibility of data
generated by government agencies. Collectively, these limitations provide a strong rationale for an
independent appraisal of the government’s anti-corruption efforts in the context of the Sustainable
Development Goals.
Firstly, several of the targets under Goal 16 are multi-dimensional in the sense that they measure
broad concepts like “corruption” which cannot be adequately captured by a single indicator.
Moreover, the indicators in the official global set do not sufficiently cover the full ambition of the
targets. For instance, target 16.5 seeks a substantial reduction in corruption and bribery “in all their
forms”, but the only approved global indicators measure bribery between public officials and the
public or business. There are no measures of corruption within or between governments or other
forms of non-governmental corruption. For some targets, the selected global indicators fail to capture
critical aspects. For instance, target 16.4 seeks to combat all forms of organised crime, but there is no
official indicator that measures organised crime nor an indicator related to strengthening the
recovery and return of stolen assets.
This shadow report seeks to provide a more comprehensive picture of national anti-corruption progress
across a range of policy areas.
Secondly, even where the official indicators are themselves capable of capturing progress towards
SDG 16 targets, there is an absence of data to speak to these indicators. Many of the global SDG 16
indicators rely on data that is not regularly produced or currently have no established methodology
or standards for data collection.
This shadow reporting exercise is partly an effort to compensate for insufficient coverage of and data
availability for official SDG 16 indicators by presenting alternative indicators, data sources and proxies.
Finally, the official assessment of progress made towards the SDG targets will rely on data generated
by government agencies, particularly national statistics offices. The reliability and credibility of
official data may be open to question for two reasons. First, in some settings, national statistics offices
may simply be overwhelmed by the task of producing data for 169 targets. Second, politically
sensitive targets, such as those related to corruption and governance, require that governments
assess their own efficacy; illicit financial flows (16.4) may involve government officials, corruption
(16.5) may involve government elites, while governments may be restricting information, or even
targeting journalists, trade unionists or civil society activists (16.10).
Given the challenges described above, independent analysis is vital to complement and scrutinise official
government progress reports related to SDGs 16.4, 16.5, 16.6 and 16.10. This shadow report is an
attempt to do just that.
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disclose financial statements for their campaigns detailing itemized income and expenditure,
as well as identifying the individual donors to their campaign finances. Additionally, they are
not required to disclose annual accounts with itemized income and expenditure and
individual donors.
Annual accounts of political parties are not subject to independent scrutiny in Lebanon. There
have not been any sanctions for violating political financing rules or non-compliance with
disclosure requirements in the past two years.

Target 16.6:




Banks and prosecution authorities should have an absolute right to access the data regarding
the PEPs bank accounts for enhanced Due Diligence procedures. All information on bank
accounts, especially when subject to public interest, should be made accessible to the public
in all cases as a matter of guaranteeing actual fiscal transparency and fighting illicit
enrichment.
The Lebanese Transparency Association is lobbying for the passage of the whistle-blowing
protection law. A draft law on whistle-blower protection has been adopted by the
parliament’s joint committees and awaiting to be adopted by the General Assembly to enter
into force.

Target 16.10:


Lebanon should enforce the Access to Information law and implement it properly as it can
play a major role in the fight against corruption.

The 2030 Agenda for Sustainable Development
Spearheaded by the United Nations, the sustainable development goals (SDGs), also known as
Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, is a set of 17
aspirational “global goals” and 169 targets adopted in 2015 by the 193 UN member states.
All UN member states have committed to these global goals that are intended to steer policy-making
and development funding for the next 15 years. Of particular relevance to the anti-corruption agenda
is SDG 16 on sustainable governance, most notably targets 16.4 on illicit financial flows, 16.5 on
bribery and corruption, 16.6 on transparent and accountable institutions, and 16.10 on access to
information
Global targets and indicators have been set for each goal with the expectation that they will be
incorporated into national planning processes and policies. Countries are also encouraged to define
national targets tailored to their specific circumstances and identify locally relevant indicators and
data sources that will be used to measure progress towards achieving each of the SDG targets.
As part of its follow-up and review mechanisms, the 2030 Agenda for Sustainable Development
encourages member states to conduct regular national reviews of progress made towards the
achievement of these goals through an inclusive, voluntary and country-led process. In addition, each
year certain state parties volunteer to report on national progress to the High-Level Political Forum
(HLPF), which will next meet in July 2018 in New York. Lebanon will be among the countries
reporting this year. While SDG 16 will not be reviewed in depth by the HLPF until 2019, integrity
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the ‘revolving door’. Although the illicit enrichment law applies to all public servants, it suffers from
weak monitoring system to detect the fluctuations in the public servants’ wealth. The fiscal system
lacks transparency due to the constraints in the legal aspects regarding the accessibility or disclosure
of the accounts held by high level politically exposed persons and their affiliates. In addition to the
fact that financial information is not accessible by the public.

Key findings under target 16.10: “Ensure public access to information and protect fundamental
freedoms, in accordance with national legislation and international agreements.”
The Access to Information (ATI) law is perceived as one of the Lebanese government primary
achievements in the history of anti-corruption policy framework. The Lebanese parliament passed
this law on January 19, 2017. But up until this date, this law does not have an implementation plan
and it is not being appropriately enforced by the public administrations. The limitations to this law
in practice are noticeable. As a matter of proof, most of public administrations do not publish the
information online, and do not respect the 15 day period of the access to information request
document and up until this date, did not designate the access to information employee to receive such
requests.

Recommendations
Target 16.4:







Lebanese legislators should develop a well consolidated definition of beneficial ownership
that can be adopted in the commercial law as well as in the banking and financial regulations.
Additionally, the beneficial ownership chapter should specify the competent authorities that
can have access to beneficial ownership information in case the information was not available
to the public.
Banks should develop clear guidelines allowing them to conduct enhanced Due Diligence for
their customers or beneficial owners of PEPs or their family members or even for their close
associates.
Banks in Lebanon should be able to determine the beneficial owner of the accounts, to
conduct an identity verification process to transient clients and keep record of all documents
related to the completed operations or to closing accounts.
Banks should also develop indicators that can reveal the existence of money-laundering cases
and to apply the due diligence that lead to suspicious operations detection. A money
laundering risk assessment for legal persons and arrangements should be established.
Lebanon should establish a national asset recovery unit/team backed-up with a well-defined
policy to recover illicit assets.

Target 16.5:




Lebanon still needs to double the efforts when it comes to promoting the independence of
regulatory authorities and the judiciary, among other things, that might also need to be
considered as crucial components of its effective fight against corruption.
Lebanon should criminalize the bribery of foreign public officials and should work on
developing the law that prohibits collusion in public tender. Additionally, Lebanon should
establish a legal framework for lobbying.
The legal framework regulating the financing of political parties and the candidates in
Lebanon lacks some crucial components and some transparency and accountability
standards. For instance, political parties and individual candidates are not required by law to
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active consultations of the Lebanese parliament and different sectors, involving UN agencies,
stakeholders from civil society organizations and the private sector.
The shadow report developed by the Lebanese Transparency Association (LTA) included and
assessment of four targets (4, 5, 6 &10) under goal number 16, and the information is valid till July
2018.

Key findings under target 16.4: By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows,
strengthen the recovery and return of stolen assets and combat all forms of organized crime.
Lebanon signed the agreement on automatic exchange of financial account information. Lebanon, in
compliance with the third recommendation of FATF and Art. 7 and 29 (d) of the Palermo convention
passed law No.318 in 2001 that was amended in 2003 adding additional offences to the list. This law
allows lifting the bank secrecy, criminalizes money laundering, introduces Know Your Customer
(KYC) policy, guarantees access to banking information and records from judicial authorities and
criminalizes terrorism financing. The Central Bank issued a basic circular No.83 of 2001 addressed
to banks and to Financial Institutions controlling the relationship with foreign correspondent banks
abroad for extra control and monitoring of banking operations to fight money laundering and
terrorism financing. Lebanon passed law No. 75 of 2016 cancelling bearer shares and promissory
notes as a way to enhance the monitoring of transmission of shares from one owner to another.
Financial Institutions and Designated Non-Financial Institutions are required to undertake Due
Diligence on their customers and to keep records of suspicious transactions. In the same vein, they
are required to inform the Special Investigation Commission (SIC) when they suspect or have
grounds to suspect that funds are the proceeds of criminal activities. Hundreds of suspicious
transactions and money laundering cases are reported to the SIC every year. Financial institutions
are always required to identify the beneficial owners of their clients when establishing a business
relationship according to Art. 3 of the basic circular No.83 amended in 2016.

Key findings under target 16.5: Substantially reduce corruption and bribery in all their forms.
Lebanon has almost a complete anti-corruption legal framework. There are three minor gaps that
should be filled in the future. The trading in influence is not criminalized by the Penal Code. The latter
does not cover all the offences listed in article 23 of the United Nations Convention Against
Corruption (UNCAC), it also does not criminalize the continuous retention of property and justice
which can be sometimes easily obstructed. The national agencies that should be operating to promote
anti-corruption culture and the fight against it are the following: Anti-corruption agencies, the
supreme audit institutions, the judiciary and the law enforcement agencies. The Anti-Corruption
Agency is yet to be established. However, a draft law on the establishment of this agency is prepared
and needs to be voted on by the Lebanese Parliament. The supreme Audit Court has a margin of
independence and immunity against political interference however; it witnesses several cases where
it has been subject to political pressure. The same thing applies to the judiciary and to law
enforcement agencies. The Judiciary’s independence is guaranteed by the Lebanese constitution, in
both its preamble and the second paragraph of article 66.

Key findings under target 16.6: “Develop effective, accountable and transparent institutions at all
levels”
There is a clear and straight to the point policy in Lebanon for ‘revolving doors’ however, there are
no sanctions for both individuals and companies that do not comply with the law or policy controlling
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Executive Summary and LTA’s findings on national progress towards SDG
16.4, 16.5, 16.6 and 16.10
Fighting corruption has become the main topic of discussion in Lebanon. During his inaugural speech,
the President of the Lebanese Republic Michel Aoun stated firmly that dealing with corruption would
be one of the main goals to achieve during his tenure. Currently, all political parties are describing
corruption as the main threat to Lebanon’s future and economic stability and subsequently launched
initiatives in this concern.
Efforts to assess the Sustainable Development Goals (SDGs) implementation began three years ago
and particularly in September 2015 during a meeting at the United Nations Headquarters in New
York where state Presidents and Governmental Bodies’ delegates and high representatives have
decided to launch the new Global Sustainable Development Goals, and committed to their
implementation by 2030. This agenda is established to recognize and eradicate all sorts of global
commons affecting humanity in general (i.e. poverty, hunger, inequalities, economic crisis, social
crisis and so on). Each of these problems is addressed in goals and targets aiming to encourage
governments to set policies and strategies to achieve sustainable development in three different
dimensions (economic, social and environmental).
As a matter of follow-up on this agenda, the Lebanese former Prime Minister (H.E. Tammam Salam)
pledged commitment of the Lebanese state to the United Nations sustainable development goals
agenda of 2030 at the Summit on Sustainable Development on 26 September 2015 in New York.
Several initiatives were introduced by the Lebanese government towards this end which are
highlighted as follows: the signature of SDG project document on June 20, 2017. The establishment
of the national committee to lead the implementation of the 2030 Sustainable Development Goals
agenda by decision No. 203/2017 based on decree No. 2 dated 18/12/2016 and decision No. 69 dated
21/6/2017 of the Council of Ministers. The three articles of the decision identified the head of the
committee, listed the members and the secretariat while also defined its goals and objectives.
The target behind establishing the national committee is, to lead the implementation of the 2030
agenda and the SDGs by June 2017, under a project entitled “SDGs in Lebanon: Analysing Gaps and
Reporting Progress”. This is one of the promising steps taken by the Lebanese government towards
effective development on the national level. This project included two main components, firstly, a
“Gap Analysis” which includes a review of current relevant laws, decrees, national strategies and
plans in light of the SDGs and their importance towards achieving the goals. Secondly, a “Voluntary
National Review” which is a posterior step to the gap analysis phase.
The objective of this review is to propose a comprehensive institutional framework that enables the
appropriate implementation of the 2030 agenda. Since its creation, the committee organized
meetings while reaching out to around one thousand civil society organizations (CSOs) in the five
Lebanese regions discussing the priorities of each according to the five SDG pillars. The outcomes of
the meetings led to the development of the report that was presented at the High Level Political
Forum in New York in July 2018 (for more information on the Lebanon Voluntary National Review
(VNR)
kindly
visit
the
following
link:
(https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19624LebanonVNR2018.pdf).
The committee adopted a comprehensive approach to the implementation of 2030 agenda including
its goals and targets. It aimed to enhance accountability of all development actors and promote the
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