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الشفافيَّة تنقذ الحياة
بيان صادر عن الجمعيَّة اللبنانيَّة لتعزيز الشفافيَّة  -ال فساد ،الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية،
حول إدارة الدولة الستيراد وتوزيع لقاح كورونا

فيييييي إديييييار إدارة النكومييييية اللبنانيةييييية لمواجَّييييية جاونييييية كورونيييييا ،السييييييةما خ ة
طييييية تو ييييييع الل ا يييييات المسيييييت دمة مييييين
صيييييية ،تييييييدعوا ال معيةيييييية اللبنانيةيييييية لتعزيييييييز الشييييييفافيةة – ال
الشييييييركات األجنبيةيييييية عبيييييير الدوليييييية أو عبيييييير الشييييييركات الزا ة
فسييييياد ،الفيييييرم اليييييودني لمنلمييييية الشيييييفافيةة الدول ةيييييية ،النكومييييية اللبنان ةيييييية إليييييى اعتمييييياد أقصيييييى معيييييايير الشيييييفافيةة فيييييي
ملتَّا لتل يح أكبر شرينة ممكنة من الموادنين والم يمين على األراضي اللبنانيةة.
علييييى أن تعتميييييد فيييييي ذليييييل ،عليييييى نشييييير الع يييييود الموقعييييية ميييييع الشيييييركات الميييييوردة لل ا يييييات والسيييييند ال يييييانوني للتعاقيييييد
معَّيييييا والمعييييييار اليييييذي تيييييم عليييييى أساسيييييي اختييييييار أنيييييوام الل ا يييييات ،كميييييا ونشييييير الز ة
طييييية المعتميييييدة لتو ييييييع الل يييييا
وتبييييييان المعيييييايير المتعلد ييييية بتندييييييد المسيييييتفيدين عليييييى أن يكونيييييوا مييييين األشيييييزاص األك ييييير اجييييية ليييييي .إليييييى جانييييي
سيييييس التيييييي تيييييم اعتمادهيييييا عليييييى أساسيييييَّا ،كميييييا ونشييييير ال يييييدو الزمنيييييي المتوقيييييع
نشييييير أمييييياكن مراكيييييز التل ييييييح واأل ا ا
الست دام الل ا ات وتو يعَّا وذلل وف ا ً لمعايير منلمة الص ةنة العالميةة.
كميييييييا وتيييييييدعوا ال معيةييييييية النكومييييييية اللبنانيةييييييية إليييييييى إنشيييييييا قاعيييييييدة بيانيييييييات تنتيييييييرم خصوصييييييييةة األفيييييييراد لتندييييييييد
األشزاص الذين تم تل ينَّم/ن.
ة
إن ال معيةييييية إذ ت دكيييييد عليييييى أهميةييييية الشيييييفافيةة فيييييي إدارة مواجَّييييية جاونييييية كورونيييييا ،ت دكيييييد أي يييييا ً عليييييى أهميتَّيييييا فيييييي
تعزييييييز ل ييييية الميييييوادنين بالدولييييية اللبنانيةييييية وأجَّزتَّيييييا ،وهيييييو الشيييييرد األساسيييييي ل يييييمان فعاليةييييية تنفييييييذ أي قيييييرار أو
فإن نرى ة
سياسة ت ا ةرها النكومة اللبنانيةة .من هنا ة
بأن الشفافيةة تن ذ النياة.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع األستاذ جوليان كورسون ،المدير التنفيذي في جمعية "ال فساد" على الرقم  76553336أو عبر
البريد االلكتروني jcourson@transparency-lebanon.org

