
 

 
 

 
 الشفافية والمساءلة

 ، بكفيا"بيت المستقبل"مؤسسة 
 2016نوفمبر / تشرين الثاني 18

 
 

 :لمحة عامة
في إطار تركيزها على أهمية الحوكمة الرشيدة ودورها في تعزيز الممارسة الديمقراطية في لبنان والمنطقة، تطلق مؤسسة  
على المستويين النظري والعملي، من خالل إجراء  هذه المسألة الحيوية برنامجاً حول الشفافية والمساءلة يتناول " بيت المستقبل"

المالئمة للحالة اللبنانية، وتقديم تحليل لدراسة حاالت يثمر تطبيق مبادئ الشفافية  تقييمات مقارنة تسمح بتحديد أفضل الممارسات
مل أولى بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور سُيطلق هذا البرنامج في ورشة ع. والمساءلة فيها عن مكاسب كبيرة للمواطنين

 .بسرايا بكفيا 2016نوفمبر، / تشرين الثاني 18ومنظمة الشفافية الدولية، ُتعقد في 
 

 البرنامج
 

 تسجيل المشاركين                     9.00 – 8.30
 

 الرئيس أمين الجمّيل: كلمة افتتاحية                     9.15 – 9.00
 لبنان/ مؤسسة كونراد أديناور الممثل المقيم،بيتر ريمليه                                                              

 عضو الهيئة اإلدارية العالمية      المحامية ندى عبد الساتر                                                              
 لمنظمة الشفافية الدولية                                                              

                                          
 الفساد: الجلسة األولى                   10.45 – 9.15

 
  لفةستُخّصص هذه الجلسة التمهيدية لتوضيب معلومات المشاركين حول تعريف مفهوم الفساد وأشكاله المخت :أهداف الجلسة

على  أيضافي هذه الجلسة  سيُسلط الضوء. والبدء في تحديد العوامل الرئيسة الكامنة في النظام الوطني والتي تؤدي إلى استشرائه
وسيستعرض في خاللها بعض  ،األسباب التي يجب أن تدفعنا للمشاركة بمكافحة الفساد عبر المناصرة لتعزيز الشفافية والمساءلة

 .التي يمكن للمواطنين والحكومات استخدامها لهذه الغايةالتكتيكات واآلليات 
 

 :أفكار للمناقشة
 

 تعريف الفساد -
 ما هي مختلف أشكال الفساد؟ -
 ما هي العناصر التي تساعد على تطوير الشفافية والمساءلة؟ -
 )لماذا نحارب الفساد؟(هل من دراسة جدوى للشفافية والمساءلة؟  -
 زيز الشفافية والمساءلة؟كيف يمكن للمشرعين والمواطنين  تع -

 Abbvieنائب الرئيس لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا، : عبود بجاني: المنسق

منظمة ال امعمين أعامر خياط، ، بدري المعوشي، رئيس الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، سابق وزيرخالد قباني، : المتحدثون

 .العربية لمكافحة الفساد

 



 

 

 

 
 إستراحة قهوة           11.00 – 10.45

 
 
 

 الشفافية والمساءلة في لبنان: الجلسة الثانية           12.30 – 11.00
 

ستتناول هذه الجلسة التحديات الراهنة التي يواجهها لبنان على مستوى الحوكمة والشفافية والمساءلة وستركز : أهداف الجلسة
 .ولم يطبقها حتى اليوم 2008التي وقّع عليها لبنان في العام  UNCACكافحة الفساد أيضا على اتفاقية األمم المتحدة لم

 
 :أفكار للمناقشة

 
تحليل الثغرات في القوانين اللبنانية المرعية (ما هو األثر الُمحتمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد على لبنان؟  -

 )اإلجراء
 ية والمساءلة في لبنان؟ما هي األسباب الكامنة وراء ضعف الشفاف -
 )دور وزارة العدل: دراسة حالة(كيف يمكن تعزيز الشفافية والمساءلة في الوزارات وغيرها من مؤسسات الدولة   -
تخطي هذه / ما هي التحديات التي تحول دون تعزيز الشفافية والمساءلة في لبنان؟ ما هي أفضل السبل لمعالجة -

 التحديات؟
 ن على االنخراط في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة؟كيف يمكن تشجيع المواطني -

 )رئيس الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية(بدري المعوشي : المنسق

 )مدير البرنامج اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي(أركان السبالني  :المتحدثون
 .ل باسيلالقاضي مارسي ،)نائب في البرلمان اللبناني(غسان مخيبر  
 
 

 دراسة حاالت: الجلسة الثالثة             13.30 – 12:30
 

ستناقش هذه الجلسة مشكلتين مستديمتين في لبنان تشكالن سببا رئيسا وراء إحباط  اللبنانيين  من إمكانية : أهداف الجلسة
ن منذ نهاية الحرب في العام استمرار فشل مؤسسة كهرباء لبنا) أ: (ستستعرض المداخالت. تطبيق الشفافية والمساءلة

التلزيم الملتبس لمهام إدارة النفايات لشركة ) ب(، في تأمين حاجات لبنان من الطاقة الكهربائية المنزلية والصناعية؛ 1990
 .خاصة واالنتهاكات الصارخة للممارسات السليمة من قبل الحكومة وهذه الشركة على حساب المجتمع والبيئة

 
 ف يمكن تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة في مؤسسة كهرباء لبنان؟كي :قطاع الكهرباء -

 
 كيف يمكن تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة في قطاع إدارة النفايات؟ :قطاع النفايات -

 سامي حداد المهندس: المنسق

، ميرفت الهوز )لبنانسابقة في مؤسسة كهرباء  مستشارة(، جينا شماس )رئيس مجلس الخصخصة(زياد حايك  :المتحدثون
 .)البلمند في جامعة الهندسة البيئية برنامج رئيسة(
 

 ، متحدث رئيس غداء   13،30
 ، وزير سابقالدكتور زياد بارود        

 
 


