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التي اطلقتھا مؤسسة " الشفافية والمساءلة"افتتح الرئيس أمين الجميل امس ورشة عمل 
، في "منظمة الشفافية الدولية"و" كونراد أديناور"بالتعاون مع مؤسسة  "بيت المستقبل"

المستقبل في سرايا بكفيا والقى كلمة تناول فيھا السبل الكفيلة بإنفاذ مبدأي مقر بيت 
العمل التوعوي : بعض النقاط التي تتناول شقين"الشفافية والمساءلة، وركز على 

 ."والعمل التشريعي والتنفيذي

/ بد من العمل الجاد على توعية المواطن على أھمية : "وعن العمل التوعوي، قال
والمساءلة من باب توعيته على حقوقه وواجباته كمواطن وبالتالي كشريك في  الشفافية

نركز دائما على أھمية مفھوم المواطنة في إرساء دولة . عملية الحكم وا5دارة
المؤسسات وأھمية ترسيخھا في الثقافة السياسية والمجتمعية للمواطنين ولشريحة 

مة إشراك ا=طراف المجتمعية كافة فالحوكمة فرضت على الحكو. الشباب منھم بخاصة
في الحكم وا5دارة وفرضت على المواطن من جھة أخرى ا5نخراط الجاد والمسؤول 

لن نذكر مرة أخرى بأھمية التربية المدنية في ھذا المجال وا5صAح . في ھذه العملية
دماج التربوي بعامة لجھة تحديث المناھج التربوية بعامة وأساليب التعليم أو لجھة إ

ضرورة البدء "وشدد الجميل على ".مفھوم المواطنة والحوكمة الرشيدة في ھذه المناھج
بورشة تحديث للقوانين وبخاصة تلك التي ترعى عمل وھيكلة ا5دارة العامة، إضافة 
إلى ورشة لAصAح ا5داري التي تبدأ بإعادة تفعيل مجلس الخدمة المدنية على أسس 

 ."/نتقال إلى الحكومة ا5لكترونيةسليمة وأجھزة الرقابة وا
يزداد وضع الشفافية : "ھA ناصر كلمة وقالت" كونراد "والقت ممثلة مؤسسة 

والمساءلة في لبنان سوءا يوما بعد يوم، فوفقا للتقارير ا=خيرة للمنظمات العالمية حول 
ى عالميا، وھو المركز ا=ول على مستو 168على  123الفساد يحتل لبنان المركز 

العالم العربي، علما ان الدولة اللبنانية قد وقعت على اتفاقية ا=مم المتحدة لمكافحة 
من ا=ھمية في "ورأت انه  ."، غير انھا لم تطبقھا حتى اليوم2008الفساد في العام 

لبنان، تشريع الحق في الوصول الى المعلومات ونشر المعلومات ا=ساسية للحكومة 
ية اضافة الى تفعيل آليات الرقابة ا5دارية والبرلمانية والقضائية على المواقع ا5لكترون

 ."وتحديد ا=طر القانونية لمعاقبة الفاسد والرافض للشفافية معاقبة صارمة
  . ثم عقدت جلسات عمل ومناقشة

  :«الشفافية والمساءلة«لجمي ل افتتح ورشة عمل ا



  لترسيخ مفھوم المواطنة في إرساء دولة المؤسسات

 ة اللواءيدجر
  2016الثاني  تشرين 19,السبت

 

 
 (دا�تي ونھرا: تصوير(» بيت المستقبل«الرئيس الجمّيل متحدثاً في ندوة 

التي اطلقتھا مؤسسة » الشفافية والمساءلة«افتتح الرئيس أمين الجميل ورشة عمل 
، »الدوليةمنظمة الشفافية «و» كونراد أديناور«بالتعاون مع مؤسسة » بيت المستقبل«

في مقر بيت المستقبل في سرايا بكفيا بحضور النائب غسان مخيبر، الوزيرين السابقين 
في لبنان ھA ناصر، عضو  «كونراد اديناور«خالد قباني وزياد بارود، ممثلة مؤسسة 

الھيئة ا/دارية العالمية لمنظمة الشفافية الدولية ندى عبد الساتر، امين عام المنظمة 
كافحة الفساد عامر خياط، مدير البرنامج ا5قليمي لبرنامج ا=مم المتحدة العربية لم

ا5نمائي اركان السبAني، رئيس المجلس ا=على للخصخصة زياد حايك وعدد من 
 .المتخصصين

يشھد عالمنا الذي بات اليوم قرية كونية «: بداية النشيد الوطني ثم تحدث الجميل فقال
جية مجموعة من المتغيرات السياسية وا/قتصادية صغيرة بفعل الثورة التكنولو

والثقافية، طالت كافة المفاھيم المرتبطة بالحكم، وأدت إلى اتساع نطاقه من المستوى 
  .«الرسمي إلى المستوى غير الرسمي من خAل إشراك ا=طراف المجتمعية

الحق ھذا المفھوم الجديد للحكم قضى على سرية العمل ا5داري واعترف ب«: اضاف
بالوصول إلى المعلومات كما بالحق بالمحاسبة، وبات ا=خذ بمبدأ الشفافية كمبدأ عام 
في إدارة الشؤون العامة، قضية ملحة كأداة من أدوات ا5صAح ا5داري وأحد روافد 



عملية التنمية المستدامة في المجا/ت التنموية كافة، فمبدأ الشفافية متAزم مع مبدأ 
 .المساءلة

على أھمية مفھوم المواطنة في إرساء دولة المؤسسات وأھمية ترسيخھا في الثقافة واكد 
 .«السياسية والمجتمعية للمواطنين ولشريحة الشباب منھم بخاصة

ضرورة البدء بورشة تحديث للقوانين وبخاصة تلك التي ترعى «وشدد الجميل على 
داري التي تبدأ بإعادة تفعيل عمل وھيكلة ا5دارة العامة، إضافة إلى ورشة لAصAح ا5

مجلس الخدمة المدنية على أسس سليمة وأجھزة الرقابة وا/نتقال إلى الحكومة 
 .«ا5لكترونية

من ا=ھمية في لبنان، تشريع الحق «فرأت انه » كونراد«وألقت ناصر كلمة مؤسسة 
في الوصول الى المعلومات ونشر المعلومات ا=ساسية للحكومة على المواقع 

لكترونية اضافة الى تفعيل آليات الرقابة ا5دارية والبرلمانية والقضائية وتحديد ا5
 .«ا=طر القانونية لمعاقبة الفاسد والرافض للشفافية معاقبة صارمة

ان الحكومة الحالية سحبت القانون من مجلس النواب «من جھتھا، اعلنت عبد الساتر 
، اما القانون التوأم لھذا القانون ھو قانون /عادة درسه، علينا الضغط من جديد 5قراره

حماية المبلغين عن الفساد، يشكل ھذان القانونان أطارا للحد من الفساد إضافة الى 
 .«تطبيق الحكومة ا/لكترونية ما يخلق /حقا ثقافة الشفافية من قبل المواطن والمسؤول

  

  

  

  

  

  

  

  

  » بيت المستقبل«ورشة عمل في 
 ة في صنع القرار الجميل لشراكة جماعي

  جريدة المستقبل
 2016تشرين الثاني  19السبت 



 
عالمنا يشھد تطورات جذرية وتحو/ت مھمة فبات «لفت الرئيس أمين الجمّيل الى أن 

شراكة ا/طراف في عملية صنع القرار، مھمة «، مشيراً الى أن »قرية كونية صغيرة
  .«الخاصاضافية الى الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع 

  
بيت «التي أطلقتھا مؤسسة « الشفافية والمساءلة«وقال الجمّيل في افتتاح ورشة عمل 

ومنظمة الشفافية الدولية، في مقر « كونراد أديناور«بالتعاون مع مؤسسة « المستقبل
في سرايا بكفيا امس، في حضور النائب غسان مخيبر، الوزيرين « بيت المستقبل«

في لبنان ھA « كونراد اديناور«ياد بارود، ممثلة مؤسسة السابقين خالد قباني وز
ناصر، عضو الھيئة ا/دارية العالمية لمنظمة الشفافية الدولية ندى عبد الساتر، ا/مين 

العام للمنظمة العربية لمكافحة الفساد عامر خياط، مدير البرنامج ا5قليمي لبرنامج ا=مم 
س المجلس ا=على للخصخصة زياد حايك وعدد المتحدة ا5نمائي أركان السبAني، رئي

ان ا/نتقال من نموذج الحكم المركزي إلى نموذج الحكم «: كبير من المتخصصين
الموسع قضى على سرية العمل ا5داري واعترف بالحق بالوصول إلى المعلومات كما 

مة، قضية بالحق بالمحاسبة، وبات ا=خذ بمبدأ الشفافية كمبدأ عام في إدارة الشؤون العا
ملحة كأداة من أدوات ا5صAح ا5داري وأحد روافد عملية التنمية المستدامة في 

، مشيراً الى أن السبل «المجا/ت التنموية كافة، فمبدأ الشفافية متAزم مع مبدأ المساءلة
العمل التوعوي والعمل التشريعي : الكفيلة بإنفاذ مبدأي الشفافية والمساءلة تتناول شقين

  .فيذيوالتن
  

ضرورة البدء بورشة تحديث للقوانين وخصوصاً تلك التي ترعى عمل «وشدد على 
وھيكلة ا5دارة العامة، إضافة إلى ورشة لNصAح ا5داري التي تبدأ بإعادة تفعيل 

مجلس الخدمة المدنية على أسس سليمة وأجھزة الرقابة وا/نتقال إلى الحكومة 
  .«ا5لكترونية

  
، »الفساد«ن ناصر وعبد الساتر، عقدت الجلسة ا=ولى تحت عنوان وبعد كلمتين لكل م

خصصت للتعريف بمفھوم الفساد وبأشكاله المختلفة وحددت العوامل الرئيسة الكامنة 
  . وتلتھا جلستان ثانية وثالثة. في النظام الوطني والتي تؤدي إلى استشرائه

Lutte contre la corruption : par où commencer, et avec quels 
outils... 

« C'est maintenant que s'offre plus que jamais l'opportunité de 
changer et d'entamer le chantier de la lutte contre la corruption », 



estime Badri Méouchi, président de la Lebanese Transparency 
Association. 

L’Orient le Jour 

Samedi 19 Novembre 2016 

Jeanine JALKH | OLJ 

  

 Les politiciens ne voient la lumière que lorsqu'ils sentent le feu. » 
C'est l'un des adages qui expliquerait le mieux la synthèse à 
laquelle sont parvenus hier plusieurs experts en matière de 
corruption. Citée par l'un des intervenants lors d'une conférence 
organisée par la Maison du futur (à l'initiative de l'ancien président 
de la République, Amine Gemayel), Transparency International et 
la fondation allemande Konrad Adenauer sur le thème de la 
transparence et de la reddition de comptes, cette phrase-clé serait 
l'une des réponses fondamentales au phénomène de corruption 
rampante qui a achevé de gangrener l'État libanais et la société 
dans son ensemble. 

Le Liban n'est certes pas le seul pays à figurer sur la carte de la 
corruption, mais il serait probablement l'un des plus réticents à la 
combattre, si l'on en croit Arkan el-Siblani, responsable du projet 



régional sur ce même thème au sein du Programme des Nations 
unies pour le développement (Pnud). 

Devenu un véritable « cancer qui s'est répandu à l'ensemble des 
secteurs », public mais aussi privé, « la corruption a pratiquement 
été érigée en règle de gouvernance. Elle s'est transformée en mode 
vie et s'est imposée comme une véritable culture nationale ». Ces 
propos amers de l'ancien ministre Khaled Kabbani, jadis directeur 
de la Fonction publique, illustrent la gravité de la situation à 
laquelle est parvenu le Liban, où les pratiques de corruption se sont 
tant et si bien banalisées qu'elles ont fini par décourager, voire 
neutraliser, toute velléité de changement et de réforme. 

Devenue un moyen de promotion sociale et une voie 
d'enrichissement facile et rapide, la corruption ne fait même plus 
honte, devaient s'accorder à dire les participants. 

  

Citoyen complice 
Encore faut-il savoir par où commencer et avec quels outils, tant il 
est vrai que les crimes de corruption sont « complexes » et les 
moyens pour les combattre multiples mais inefficaces en l'absence 
d'une volonté politique réelle. En l'absence également d'une 
application de la règle de droit, notamment par des organismes de 
contrôle que les politiques ont fini par neutraliser. « Le vice est en 
nous », dit Amer Khayat, secrétaire général de l'Arab Transparency 
Association, en parlant de la culture et de la mentalité qui prévaut 
dans le monde arabe en général, une culture qui a besoin d'être 
« revue de fond en comble ». 

Certes, le citoyen est complice, qu'il soit corrompu ou corruptible, 
mais à quel point peut-on lui faire assumer la responsabilité de 
cette culture et des actes qu'elle induit ? Ce n'est pas du citoyen 
qu'il faut attendre une initiative, estime M. Siblani. « S'il se trouve 
contraint de soudoyer pour hospitaliser l'un de ses proches, il le 



fera sans frein et ne peut être blâmé pour cela. On ne peut 
s'attendre non plus des politiciens à ce qu'ils renoncent à leurs 
privilèges ou leurs acquis, et donc à mener une lutte contre la 
corruption » , a-t-il dit. D'où le besoin de recourir à des moyens de 
pression multilatéraux, notamment de la part de la communauté 
internationale mais aussi par le biais d'une « alliance objective 
entre gens honnêtes », comme le suggère le député Ghassan 
Moukheiber. Cette alliance ou ce partenariat regrouperait aussi 
bien des figures politiques issues des partis que des activistes de la 
société civile et des journalistes. Elle miserait entre autres sur une 
batterie de nouvelles lois mises en place pour entamer une 
« réforme structurelle ». En priorité, la loi relative au mécanisme 
des marchés publics qui fait actuellement l'objet d'un amendement 
en commission, mais aussi la loi sur le droit à l'information, une 
arme redoutable pour mener à bien la bataille contre le monstre de 
la corruption. 

Une telle loi est à même d'assurer la transparence au niveau des 
dépenses de l'administration y compris au sein des municipalités, 
souligne le député qui rappelle que le citoyen n'a par exemple 
aucune information relative au quitus de l'exécution du budget qui 
n'a pas été effectué par les gouvernements successifs depuis 15 
ans. « Le plus important est que le citoyen pourra avoir accès à 
l'avenir aux cahiers des charges de l'ensemble des marchés publics 
effectués », dit-il. À ce propos, Ziad Hayek rappelle qu'en sa 
qualité de directeur du Conseil de la privatisation, il n'a jamais pu 
obtenir ou connaître les cahiers des charges relatifs au dossier 
concernant la collecte des déchets et leur traitement. 

  

Pression internationale 
Autre outil à même de servir la lutte contre la corruption: la 
Convention des Nations unies pour la lutte contre la corruption, 
adoptée en 2003 et ratifiée par le Liban en 2009. 



« La corruption est un mal insidieux dont les effets sont aussi 
multiples que délétères. Elle sape la démocratie et l'État de droit, 
entraîne des violations des droits de l'homme, fausse le jeu des 
marchés, nuit à la qualité de la vie et crée un terrain propice à la 
criminalité organisée, au terrorisme et à d'autres phénomènes qui 
menacent l'humanité », signalait dans un avant-propos le secrétaire 
général de l'Onu, Kofi Annan, en 2003, date de l'adoption de la 
convention. « L'adoption de cette convention par l'État libanais 
n'était pas prévue au départ. Aujourd'hui, il est pris dans le piège 
puisqu'il est désormais entraîné dans l'engrenage », a fait 
remarquer M. Moukheiber. Un comité, formé des ministères de la 
Justice, de l'Intérieur, des Finances et du Développement 
administratif, a été créé pour assurer le suivi de l'exécution du texte 
international. 

« Certes », précise le juge Marcel Bassil, chargé de contribuer au 
rapport présenté à l'organisation onusienne par la direction 
générale du ministère de la Justice prévu dans le cadre de la 
convention, sauf que « ce type de convention nécessite toute une 
série d'amendements à introduire à nos lois nationales pour pouvoir 
mettre à exécution la totalité de ses clauses ». « À ce jour, nous ne 
pouvons les appliquer en tant que magistrats », a-t-il précisé. 

Il s'agit, conclut Badri Méouchi, président de la Lebanese 
Transparency Association, d'un travail de longue haleine qui 
s'inscrit dans un processus pluriel, mettant en œuvre un partenariat 
et des dynamiques complexes. « Lorsque je suis arrivé au Liban, 
en 2005, le sujet de la corruption était tabou. Personne n'osait en 
parler. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, car le citoyen est parvenu à 
une clairvoyance et une prise de conscience aiguë. C'est 
maintenant que s'offre plus que jamais l'opportunité de changer et 
d'entamer le chantier de la lutte contre la corruption », a-t-il dit, en 
réponse à une question sur la pertinence d'une réforme à l'ombre de 
l'effondrement de l'État et des institutions de contrôle. Un 
optimisme qui est également partagé par M. Moukheiber qui 



conclut, en reprenant une citation au révolutionnaire cubain des 
années 60, Che Guevara: « Soyons réalistes, exigeons 
l'impossible. » 
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التي اطلقتھا مؤسسة بيت " الشفافية والمساءلة "افتتح الرئيس أمين الجمّيل ورشة عمل 
في مقر بيت  المستقبل بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور ومنظمة الشفافية الدولية، 

المستقبل في سرايا بكفيا في حضور النائب غسان مخيبر، الوزيرين السابقين خالد 
ة مؤسسة كونراد اديناور في لبنان ھA ناصر، عضو الھيئة قباني وزياد بارود، ممثل



ا=دارية العالمية لمنظمة الشفافية الدولية ندى عبد الساتر، امين عام المنظمة العربية 
لمكافحة الفساد عامر خياط، مدير البرنامج ا5قليمي لبرنامج ا=مم المتحدة ا5نمائي 

صة زياد حايك وعدد كبير من اركان السبAني، رئيس المجلس ا=على للخصخ
 .المتخصصين

  

 الرئيس الجمّيل

يشھد عالمنا الذي بات : "بداية النشيد الوطني اللبناني ثم تحدث الرئيس الجمّيل وقال
اليوم قرية كونية صغيرة بفعل الثورة التكنولوجية مجموعة من المتغيرات السياسية 

تبطة بالحكم، وأدت إلى اتساع نطاقه من وا/قتصادية والثقافية، طالت كافة المفاھيم المر
". المستوى الرسمي إلى المستوى غير الرسمي من خAل إشراك ا=طراف المجتمعية
وترافق ذلك مع ظھور فلسفة جديدة في إدارة شؤون الدولة الحديثة طرحت مفھوما 

 جديدا يھدف إلى صياغة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع وھو مفھوم الـ
"Governance" الحوكمة "والبعض ا=خر  "الحكم الجيد"، أطلق عليه البعض مسمى

وظھر ھذا المفھوم كجزء من ثقافة عالمية تقوم على تعزيز مشاركة ". الرشيدة
ا=طراف المجتمعية المتعددة مع الحكومة في صنع وتنفيذ السياسات العامة، تعبيرا عن 

طاع الخاص وا/نتقال من نموذج الحكم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والق
أن ھذا المفھوم الجديد للحكم قضى على : وتابع .المركزي إلى نموذج الحكم الموسع

سرية العمل ا5داري واعترف بالحق بالوصول إلى المعلومات كما بالحق بالمحاسبة، 
أداة من وبات ا=خذ بمبدأ الشفافية كمبدأ عام في إدارة الشؤون العامة، قضية ملحة ك

أدوات ا5صAح ا5داري وأحد روافد عملية التنمية المستدامة في المجا/ت التنموية 
 .كافة، فمبدأ الشفافية متAزم مع مبدأ المساءلة

وعن السبل الكفيلة بإنفاذ مبدأي الشفافية والمساءلة، ركز الرئيس على بعض النقاط 
 .نفيذيالعمل التوعوي والعمل التشريعي والت: تتناول شقين

إنه / بّد من العمل الجاد على توعية المواطن على :" بالنسبة إلى العمل التوعوي، قال
أھمية الشفافية والمساءلة من باب توعيته على حقوقه وواجباته كمواطن وبالتالي 

 .كشريك في عملية الحكم وا5دارة

ت وأھمية نركز دائما على أھمية مفھوم المواطنة في إرساء دولة المؤسسا :اضاف
. ترسيخھا في الثقافة السياسية والمجتمعية للمواطنين ولشريحة الشباب منھم بخاصة

فالحوكمة فرضت على الحكومة إشراك ا=طراف المجتمعية كافة في الحكم وا5دارة 
لن . وفرضت على المواطن من جھة أخرى ا5نخراط الجاد والمسؤول في ھذه العملية



بية المدنية في ھذا المجال وا5صAح التربوي بعامة لجھة نذكر مرة أخرى بأھمية التر
تحديث المناھج التربوية بعامة وأساليب التعليم أو لجھة إدماج مفھوم المواطنة 

 .والحوكمة الرشيدة في ھذه المناھج

وشدد الرئيس الجمّيل على ضرورة البدء بورشة تحديث للقوانين وبخاصة تلك التي 
ة العامة، إضافة إلى ورشة لNصAح ا5داري التي تبدأ ترعى عمل وھيكلة ا5دار

بإعادة تفعيل مجلس الخدمة المدنية على أسس سليمة وأجھزة الرقابة وا/نتقال إلى 
 . الحكومة ا5لكترونية

  

 ناصر

يزداد وضع الشفافية : والقت السيدة ناصر كلمة مؤسسة كونراد اديناور وقالت
عد يوم، فوفقا للتقارير ا=خيرة للمنظمات العالمية حول والمساءلة في لبنان سوءا يوما ب

عالميا، وھو المركز ا=ول على مستوى  168على  123الفساد يحتل لبنان المركز 
العالم العربي، علما ان الدولة اللبنانية قد وقعت على اتفاقية ا=مم المتحدة لمكافحة 

 .م، غير انھا لم تطبقھا حتى اليو2008الفساد في العام 

ورأت انه من ا=ھمية في لبنان، تشريع الحق في الوصول الى المعلومات ونشر 
المعلومات ا=ساسية للحكومة على المواقع ا5لكترونية اضافة الى تفعيل آليات الرقابة 

ا5دارية والبرلمانية والقضائية وتحديد ا=طر القانونية لمعاقبة الفاسد والرافض للشفافية 
 .معاقبة صارمة

  

 عبد الساتر

ورأت عضو الھيئة ا5دارية لمنظمة الشفافية الدولية المحامية عبد الساتر ان المطلوب 
في لبنان وعالميا تشخيص صحيح وعلمي لكلفة الفساد على المواطينين وبعده يصبح 

وطالبت با=دوات القانونية الAزمة لتحقيق الشفافية والمساءلة، مثل قانون . الحل أسھل
على المعلومات، فھذا القانون يعطي الحق للمواطنين بالوصول الى حق الحصول 

ان الحكومة الحالية :" واعلنت .المعلومات غير السرية وغير المتعلقة با/من القومي
سحبت القانون من مجلس النواب /عادة درسه، علينا الضغط من جديد 5قراره، اما 

لمبلغين عن الفساد، يشكل ھذان القانونان القانون التوأم لھذا القانون ھو قانون حماية ا
أطارا للحد من الفساد إضافة الى تطبيق الحكومة ا/لكترونية ما يخلق /حقا ثقافة 

 .الشفافية من قبل المواطن والمسؤول



وتحدثت عن التقرير الدولي الذي تصدره المنظمة سنويا الذي اظھر ان الدول ا/قل 
والدول ا/كثر فسادا . متع مواطنيھا بالرفاھية وا=مانفسادا ھي الدول ا/كثر سعادة ويت

 .ھي الدول التي سكانھا ا/كثر تعاسة

في جميع ا/حوال الفساد . وختمت انه / بد من وجود ضوابط للحد من السلطة المطلقة
في لبنان بات يھدد الحكام، فالفساد في الدولة والمؤسسات بات يھدد الدولة والمؤسسات 

  .بالسقوط

  

 الجلسة ا1ولى

  

، خصصت للتعريف بمفھوم الفساد وبأشكاله "الفساد"عقدت الجلسة ا=ولى تحت عنوان 
. المختلفة وحددت العوامل الرئيسة الكامنة في النظام الوطني والتي تؤدي إلى استشرائه
أدارھا نائب رئيس مؤسسة أبفي لمنطقة الشرق ا=وسط وأفريقيا عبدو بجاني، وتحدث 

وتطرق خAلھا أمين عام  الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية بدري معوشي  فيھا رئيس
في بعض الدول  لحال الفساد السياسي   المنظمة العربية لمكافحة الفساد عامر خياط

العربية مع ما يشمله من احتكار للسلطة وعدم تداولھا او الفصل بين السلطات 
قAلية القضاء مما يؤدي الى شلل والتAعب با/نتخابات والمحسوبية وعدم است

 .المؤسسات وظھورالدول الفاشلة

الوزير السابق قباني فاعتبر ان دولة تعتبر فيھا الثروة وسيلة لبلوغ السلطة،  اما  
والسلطة اداة لبلوغ الثروة، ھي الدولة / تقيم وزنا 5حترام القانون ولقيم الحق 

وما يحصل في لبنان يثبت ان .دوالمساواة والعدالة تشكل بيئة حاضنة للفسا
الديموقراطية لم تؤمن ا/ليات المناسبة لما يتطلبه مجتمعنا من اصAحات سياسية 

واذا لم تعمل القيادة السياسية على بث روح جديدة في الحياة . واقتصادية واجتماعية
ف� السياسية والسعي الى بناء ادارة حيادية نزيھة شفافة حريصة على المصلحة العامة 

 .امل با5صAح و/ امل بالقضاء على الفساد

  

 الجلسة الثانية

مدير البرنامج ا5قليمي كل من  أدار الجلسة الثانية بدري المعوشي، وتحدث فيھا 
لبرنامج ا=مم المتحدة ا5نمائي اركان سبAني الذي اعلن ان لبنان وقع على ا/تفاقية 



ثم شكلت   2009وصدق عليھا عام  ، وعام 2008ا=مم المتحدة لمكافحة الفساد عام  
لتطبيق ھذه ا/تفاقية التي تتضمن التدرج في عملية مكافحة  2012لجنة وزارية عام  

 .الوقاية، التجريم، التعاون الدولي واخيرا استعادة ا/موال: الفساد

به وزارة العدل في مجال مكافحة الفساد   بدوره عرض القاضي مارسيل باسيل ما تقوم
تبادل المعلومات الضرائبية، مكافحة تبييض ا/موال وتمويل ا/رھاب، ا/نضمام   من

حق الوصول الى : انين اخرى قيد الدرسالى ا/تفاقية الدولية لقمع ا/رھاب وقو
 . المعلومات الحكومة ا/لكترونية

النائب مخيبر اعتبر بدوره ان مكافحة الفساد ھو جزء من مشروع بناء الدولة ويتسم  
. بخصوصية كونه بنيوي ويرتبط بالبيئة السياسية للدولة واسوأ وجوھه ھي الزبائنية 

ن حله بمعادلة بسيطة وھي ان نجعل كلفة ورأى ان الفساد ھو مجموعة جرائم ويمك
واعتبر مجلس النواب مقصرا في . الفساد على الفاسد اغلى من المنافع المتأتية منه

جلسة مساءلة  18ممارسة دوره الرقابي فمنذ الطائف حتى اليوم لم يعقد سوى 
 للحكومات وطالب بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وتعديل دوره الرقابي،

لن ان قانون حق الوصول الى المعلومات بات جاھزا يتوقع ان يقر باول جلسة واع
لمجلس النواب ومن اھم احكامه انه يسمح بحا/ت النشر الحكمي للمعلومات واھمھا 

القانون ا/خر . مصارف، ا/دارات، البلديات والشركات التي تعمل في خدمة عامة
تضمن احكام جيدة لتشجيع كاشفي الفساد الجاھز ھو حماية المبلغين عن الفساد وھو ي

 .وجمايته وظيفيا ومكافأته

 .يبقى ا=ھم ھو استعمال ھذه المنظومة والسعي لكي تبصر النور: وختم النائب مخيبر 
في ا/دارة والقضاء ومجلس الوزارء والكتل . / يمكن ان ننجح سوى بتحالف النزيھين

فحة الفساد ربط النواب بدورھم الرقابي برلمانيين من اجل مكا. النيابية والبرلمان
  .والتشريعي وايجاد شراكة بين السلطة والمجتمع المدني وا/طراف المجتمعية ا/خرى

 

 الجلسة الثالثة 

مشكلتين مستديمتين في  استعرضت الجلسة الثالثة التي ادراھا المھندس سامي حداد 
تمرار فشل مؤسسة كھرباء لبنان اس  اللبنانيين   لبنان تشكAن سببا رئيسا وراء إحباط

، في تأمين حاجات لبنان من الطاقة الكھربائية 1990منذ نھاية الحرب في العام 
 .المنزلية والصناعية



تحدث في ھذه الجلسة كل من رئيس مجلس الخصخصة في لبنان زياد حايك عن 
القطاعين السعي الى تنظيم العAقة بين   الشراكة بين القطاعين العام والخاص معلنا

 .والفصل بين من يريد وبين من يؤمن الخدمة عبر قانون لتأمين الشفافية، 

اما المستشارة السابقة في مؤسسة كھرباء لبنان جينا شماس فتحدثت عن وضع مؤسسة  
في  الھندسة البيئية برنامج الكھرباء والفساد المشتشري فيھا فيما رأت رئيسة

دعامتان للحوكمة  سألة الشفافية والمسائلة ھما ان م  البلمند ميرفت الھوز  جامعة
 .الرشيدة وجودھما يعزز ادارة النفايات

  

 الوزير السابق بارود

الكAم في الفساد كثير : اختتم الوزير السابق زياد بارود ورشة العمل بكلمة قال فيھا
 واعتبر ان ھناك سياسات. والعمل قليل وليس كل من يدعي مكافحة الفساد يقوم به

ولفت الى ان ھناك مستويات . لمكافحة الفساد انما / وجود لتدابير ادارية وقضائية
المستوى التشريعي ومستوى اداء مجلس النواب،  : لمكافحة الفساد يجب العمل عليھا

فبغياب رئيس للدولة لم يكن المجلس يجتمع لممارسة دوره الرقابي، وبعد انتخاب 
 .الرقابية وھذا ما ننتظره ي ا=يام المقبلة رئيس / سبب لعدم ممارسته مھامه

وطالب باقرار عدد من القوانين المطلوبة لمواكبة عمل مكافحة الفساد منھا قانون الحق 
بالحصول على المعلومات الذي نوقش في اللجان، فحق الوصول الى المعلومات من 

وعدد من القوانين  القوانين ا=ساسية للمساءلة، اضافة الى قانون حماية كاشفي الفساد
 .ا=حرى وا5تفاقات الدولية التي يجب اقرارھا

كما طالب السلطة التنفيذية بتحصين الھيئات الرقابية وابعاد النفوذ السياسي عنھا، 
و/ يزال غير  2005واعطاء دور كبير لوسيط الجمھورية الذي تم انشاؤه بقانون عام 

 .الى القيام بدورھا مة كما دعا كل الھيئات الناظ مطبق الى اRن، 

وشدد على ضرورة ابعاد التدخAت السياسية عن القضاء وتفعيل دوره واطAق دور 
ا=عAم والصحافة ا=ستقصائية لمواكبة عمل القضاء وتزويده بالمواد ا/زمة فيتحول 

 .ا5عAم الى شريك اساسي في مكافحة الفساد

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لترسيخ مفھوم المواطنة في الثقافة السياسية: أمين الجميل
 Lebanon filesموقع 

  05:50 -  2016تشرين الثاني  18الجمعة 



 

بيت "التي اطلقتھا مؤسسة " الشفافية والمساءلة"افتتح الرئيس أمين الجميل ورشة عمل 
مقر ، في "منظمة الشفافية الدولية"و" كونراد أديناور"بالتعاون مع مؤسسة " المستقبل

بيت المستقبل في سرايا بكفيا بحضور النائب غسان مخيبر، الوزيرين السابقين خالد 
في لبنان ھ= ناصر، عضو الھيئة  "كونراد اديناور"قباني وزياد بارود، ممثلة مؤسسة 

اBدارية العالمية لمنظمة الشفافية الدولية ندى عبد الساتر، امين عام المنظمة العربية 
عامر خياط، مدير البرنامج اCقليمي لبرنامج اFمم المتحدة اCنمائي لمكافحة الفساد 

 .اركان السب=ني، رئيس المجلس اFعلى للخصخصة زياد حايك وعدد من المتخصصين

يشھد عالمنا الذي بات اليوم قرية كونية : "بداية النشيد الوطني ثم تحدث الجميل فقال
المتغيرات السياسية واBقتصادية  صغيرة بفعل الثورة التكنولوجية مجموعة من

والثقافية، طالت كافة المفاھيم المرتبطة بالحكم، وأدت إلى اتساع نطاقه من المستوى 
وترافق ذلك ". الرسمي إلى المستوى غير الرسمي من خ=ل إشراك اFطراف المجتمعية

ف إلى مع ظھور فلسفة جديدة في إدارة شؤون الدولة الحديثة طرحت مفھوما جديدا يھد
، "Governance" صياغة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع وھو مفھوم الـ

وظھر ھذا ". الحوكمة الرشيدة"والبعض اFخر  "الحكم الجيد"أطلق عليه البعض مسمى 
المفھوم كجزء من ثقافة عالمية تقوم على تعزيز مشاركة اFطراف المجتمعية المتعددة 

السياسات العامة، تعبيرا عن الشراكة بين الدولة والمجتمع مع الحكومة في صنع وتنفيذ 
المدني والقطاع الخاص واBنتقال من نموذج الحكم المركزي إلى نموذج الحكم 

 ."الموسع

ھذا المفھوم الجديد للحكم قضى على سرية العمل اCداري واعترف بالحق : "اضاف
Fخذ بمبدأ الشفافية كمبدأ عام في بالوصول إلى المعلومات كما بالحق بالمحاسبة، وبات ا



إدارة الشؤون العامة، قضية ملحة كأداة من أدوات اCص=ح اCداري وأحد روافد عملية 
 .التنمية المستدامة في المجاBت التنموية كافة، فمبدأ الشفافية مت=زم مع مبدأ المساءلة

بعض النقاط التي تتناول "وعن السبل الكفيلة بإنفاذ مبدأي الشفافية والمساءلة، ركز على 
 ."العمل التوعوي والعمل التشريعي والتنفيذي: شقين

B بد من العمل الجاد على توعية المواطن على أھمية : "وعن العمل التوعوي، قال
الشفافية والمساءلة من باب توعيته على حقوقه وواجباته كمواطن وبالتالي كشريك في 

على أھمية مفھوم المواطنة في إرساء دولة المؤسسات نركز دائما . عملية الحكم واCدارة
وأھمية ترسيخھا في الثقافة السياسية والمجتمعية للمواطنين ولشريحة الشباب منھم 

فالحوكمة فرضت على الحكومة إشراك اFطراف المجتمعية كافة في الحكم . بخاصة
ل في ھذه واCدارة وفرضت على المواطن من جھة أخرى اCنخراط الجاد والمسؤو

لن نذكر مرة أخرى بأھمية التربية المدنية في ھذا المجال واCص=ح التربوي . العملية
بعامة لجھة تحديث المناھج التربوية بعامة وأساليب التعليم أو لجھة إدماج مفھوم 

 ."المواطنة والحوكمة الرشيدة في ھذه المناھج

ن وبخاصة تلك التي ترعى ضرورة البدء بورشة تحديث للقواني"وشدد الجميل على 
عمل وھيكلة اCدارة العامة، إضافة إلى ورشة ل=ص=ح اCداري التي تبدأ بإعادة تفعيل 

مجلس الخدمة المدنية على أسس سليمة وأجھزة الرقابة واBنتقال إلى الحكومة 
 ."اCلكترونية

في لبنان  يزداد وضع الشفافية والمساءلة: "وقالت" كونراد"والقت ناصر كلمة مؤسسة 
سوءا يوما بعد يوم، فوفقا للتقارير اFخيرة للمنظمات العالمية حول الفساد يحتل لبنان 

عالميا، وھو المركز اFول على مستوى العالم العربي، علما ان  168على  123المركز 
، غير 2008الدولة اللبنانية قد وقعت على اتفاقية اFمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 

 ."ھا لم تطبقھا حتى اليومان

من اFھمية في لبنان، تشريع الحق في الوصول الى المعلومات ونشر "ورأت انه 
المعلومات اFساسية للحكومة على المواقع اCلكترونية اضافة الى تفعيل آليات الرقابة 

شفافية اCدارية والبرلمانية والقضائية وتحديد اFطر القانونية لمعاقبة الفاسد والرافض لل
 ."معاقبة صارمة

المطلوب في لبنان وعالميا تشخيص صحيح وعلمي "من جھتھا، رأت عبد الساتر ان 
وطالبت باFدوات القانونية . لكلفة الفساد على المواطنين وبعده يصبح الحل أسھل

ال=زمة لتحقيق الشفافية والمساءلة، مثل قانون حق الحصول على المعلومات، فھذا 



الحق للمواطنين بالوصول الى المعلومات غير السرية وغير المتعلقة القانون يعطي 
 ."باBمن القومي

ان الحكومة الحالية سحبت القانون من مجلس النواب Bعادة درسه، علينا : "واعلنت
الضغط من جديد Cقراره، اما القانون التوأم لھذا القانون ھو قانون حماية المبلغين عن 

انونان أطارا للحد من الفساد إضافة الى تطبيق الحكومة الفساد، يشكل ھذان الق
 ."اBلكترونية ما يخلق Bحقا ثقافة الشفافية من قبل المواطن والمسؤول

الدول اBقل "وتحدثت عن التقرير الدولي الذي تصدره المنظمة سنويا الذي اظھر ان 
والدول اBكثر فسادا  .فسادا ھي الدول اBكثر سعادة ويتمتع مواطنوھا بالرفاھية واFمان

 ."ھي الدول التي سكانھا اBكثر تعاسة

في جميع اBحوال الفساد . B بد من وجود ضوابط للحد من السلطة المطلقة"وختمت انه 
في لبنان بات يھدد الحكام، فالفساد في الدولة والمؤسسات بات يھدد الدولة والمؤسسات 

 ."بالسقوط

، خصصت للتعريف بمفھوم الفساد وبأشكاله "الفساد"تحت عنوان  الجلسة ا#ولىعقدت 
. المختلفة وحددت العوامل الرئيسة الكامنة في النظام الوطني والتي تؤدي إلى استشرائه

لمنطقة الشرق اFوسط وأفريقيا عبدو بجاني، وتحدث " أبفي"أدارھا نائب رئيس مؤسسة 
ي وتطرق خ=لھا أمين عام فيھا رئيس الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية بدري معوش

لحال الفساد السياسي في بعض الدول "المنظمة العربية لمكافحة الفساد عامر خياط 
العربية مع ما يشمله من احتكار للسلطة وعدم تداولھا او الفصل بين السلطات والت=عب 

باBنتخابات والمحسوبية وعدم استق=لية القضاء مما يؤدي الى شلل المؤسسات 
 ."لدول الفاشلةوظھورا

دولة تعتبر فيھا الثروة وسيلة لبلوغ السلطة، "اما الوزير السابق قباني فاعتبر ان 
والسلطة اداة لبلوغ الثروة، ھي الدولة B تقيم وزنا Cحترام القانون ولقيم الحق والمساواة 

ؤمن وما يحصل في لبنان يثبت ان الديموقراطية لم ت. والعدالة تشكل بيئة حاضنة للفساد
واذا . اBليات المناسبة لما يتطلبه مجتمعنا من اص=حات سياسية واقتصادية واجتماعية

لم تعمل القيادة السياسية على بث روح جديدة في الحياة السياسية والسعي الى بناء ادارة 
حيادية نزيھة شفافة حريصة على المصلحة العامة ف= امل باCص=ح وB امل بالقضاء 

 ."على الفساد

لبنان وقع "بدري المعوشي، وتحدث فيھا كل سب=ني الذي اعلن ان  الجلسة الثانيةأدار 
 2009، وعام وصدق عليھا عام 2008على اBتفاقية اFمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 



لتطبيق ھذه اBتفاقية التي تتضمن التدرج في عملية  2012ثم شكلت لجنة وزارية عام 
 ."ة، التجريم، التعاون الدولي واخيرا استعادة اBموالالوقاي: مكافحة الفساد

تقوم به وزارة العدل في مجال مكافحة الفساد "بدوره عرض القاضي مارسيل باسيل ما 
من تبادل المعلومات الضرائبية، مكافحة تبييض اBموال وتمويل اBرھاب، اBنضمام 

حق الوصول الى : الدرسالى اBتفاقية الدولية لقمع اBرھاب وقوانين اخرى قيد 
 ."المعلومات الحكومة اBلكترونية

مكافحة الفساد ھو جزء من مشروع بناء الدولة ويتسم "النائب مخيبر اعتبر بدوره ان 
". بخصوصية كونه بنيوي ويرتبط بالبيئة السياسية للدولة واسوأ وجوھه ھي الزبائنية

بسيطة وھي ان نجعل كلفة  الفساد ھو مجموعة جرائم ويمكن حله بمعادلة"ورأى ان 
مقصرا في "واعتبر ان مجلس النواب ". الفساد على الفاسد اغلى من المنافع المتأتية منه

جلسة مساءلة  18ممارسة دوره الرقابي فمنذ الطائف حتى اليوم لم يعقد سوى 
، واعلن "للحكومات وطالب بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وتعديل دوره الرقابي

قانون حق الوصول الى المعلومات بات جاھزا يتوقع ان يقر باول جلسة لمجلس "ان 
النواب ومن اھم احكامه انه يسمح بحاBت النشر الحكمي للمعلومات واھمھا مصارف، 

القانون اBخر الجاھز ھو . اBدارات، البلديات والشركات التي تعمل في خدمة عامة
حكاما جيدة لتشجيع كاشفي الفساد وجمايته حماية المبلغين عن الفساد وھو يتضمن ا

 ."وظيفيا ومكافأته

B يمكن  .يبقى اFھم ھو استعمال ھذه المنظومة والسعي لكي تبصر النور: "وختم مخيبر
في اBدارة والقضاء ومجلس الوزارء والكتل النيابية . ان ننجح سوى بتحالف النزيھين

ربط النواب بدورھم الرقابي والتشريعي برلمانيين من اجل مكافحة الفساد . والبرلمان
 ."وايجاد شراكة بين السلطة والمجتمع المدني واBطراف المجتمعية اBخرى

 الجلسة الثالثة
واستعرضت الجلسة الثالثة التي ادارھا المھندس سامي حداد مشكلتين مستديمتين في 

سة كھرباء لبنان منذ تشك=ن سببا رئيسا وراء إحباط اللبنانيين استمرار فشل مؤس"لبنان 
، في تأمين حاجات لبنان من الطاقة الكھربائية المنزلية 1990نھاية الحرب في العام 

تحدث فيھا كل من رئيس مجلس الخصخصة في لبنان زياد حايك عن ". والصناعية
السعي الى تنظيم الع=قة بين القطاعين عبر "الشراكة بين القطاعين العام والخاص معلنا 

 ."أمين الشفافية، والفصل بين من يريد وبين من يؤمن الخدمةقانون لت

وضع مؤسسة "اما المستشارة السابقة في مؤسسة كھرباء لبنان جينا شماس فتحدثت عن 
، فيما رأت رئيسة برنامج الھندسة البيئية في جامعة "الكھرباء والفساد المستشري فيھا



ئلة ھما دعامتان للحوكمة الرشيدة مسألة الشفافية والمسا"البلمند ميرفت الھوز ان 
 ."وجودھما يعزز ادارة النفايات

الك=م في الفساد كثير : "واختتم الوزير السابق زياد بارود ورشة العمل بكلمة قال فيھا
ھناك سياسات "واعتبر ان ". والعمل قليل وليس كل من يدعي مكافحة الفساد يقوم به

ھناك مستويات "ولفت الى ان  ."دارية وقضائيةلمكافحة الفساد انما B وجود لتدابير ا
المستوى التشريعي ومستوى اداء مجلس النواب، : لمكافحة الفساد يجب العمل عليھا

فبغياب رئيس للدولة لم يكن المجلس يجتمع لممارسة دوره الرقابي، وبعد انتخاب رئيس 
 ."قبلةB سبب لعدم ممارسته مھامه الرقابية وھذا ما ننتظره ي اFيام الم

اقرار عدد من القوانين المطلوبة لمواكبة عمل مكافحة الفساد منھا قانون "وطالب ب
الحق بالحصول على المعلومات الذي نوقش في اللجان، فحق الوصول الى المعلومات 

من القوانين اFساسية للمساءلة، اضافة الى قانون حماية كاشفي الفساد وعدد من القوانين 
السلطة التنفيذية بتحصين "كما طالب ". الدولية التي يجب اقرارھا اFحرى واCتفاقات

الھيئات الرقابية وابعاد النفوذ السياسي عنھا، واعطاء دور كبير لوسيط الجمھورية الذي 
، كما دعا كل الھيئات "وB يزال غير مطبق الى اsن 2005تم انشاؤه بقانون عام 

 .الناظمة الى القيام بدورھا

رورة ابعاد التدخ=ت السياسية عن القضاء وتفعيل دوره واط=ق دور ض"وشدد على 
اFع=م والصحافة اFستقصائية لمواكبة عمل القضاء وتزويده بالمواد اBزمة فيتحول 

  ."اCع=م الى شريك اساسي في مكافحة الفساد
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د رئيس الجمھورية السابق أمين الجميل على  Sضرورة البدء بورشة تحديث للقوانين "شد
وبخاصة تلك التي ترعى عمل وھيكلة ا5دارة العامة، إضافة إلى ورشة لNصAح 

سليمة وأجھزة الرقابة  ا5داري التي تبدأ بإعادة تفعيل مجلس الخدمة المدنية على أسس
  ."وا/نتقال إلى الحكومة ا5لكترونية

بالتعاون مع " الشفافية والمساءلة"ورشة عمل " بيت المستقبل"وخAل إطAق مؤسسة 
يشھد عالمنا الذي بات : "مؤسسة كونراد أديناور ومنظمة الشفافية الدولية، قال الجميل

نولوجية، مجموعة من المتغيرات السياسية اليوم قريًة كونيًة صغيرة، بفعل الثورة التك
وا/قتصادية والثقافية، طالت كافة المفاھيم المرتبطة بالحكم، وأدت إلى اتساع نطاقه من 

. المستوى الرسمي إلى المستوى غير الرسمي من خAل إشراك ا=طراف المجتمعية
مفھوما  وترافق ذلك مع ظھور فلسفة جديدة في إدارة شؤون الدولة الحديثة طرحت

 جديدا يھدف إلى صياغة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع وھو مفھوم الـ
"Governance" الحوكمة "والبعض ا=خر  "الحكم الجيد"، أطلق عليه البعض مسمى

وظھر ھذا المفھوم كجزء من ثقافة عالمية تقوم على تعزيز مشاركة ". الرشيدة
الحكومة في صنع وتنفيذ السياسات العامة، تعبيراً عن ا=طراف المجتمعية المتعددة مع 

الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وا/نتقال من نموذج الحكم 
  ."المركزي إلى نموذج الحكم الموسع

إن ھذا المفھوم الجديد للحكم قضى على سرية العمل ا5داري واعترف بالحق : "وتابع
كما بالحق بالمحاسبة، وبات ا=خذ بمبدأ الشفافية كمبدأ عام بالوصول إلى المعلومات 

في إدارة الشؤون العامة، قضية ملحة كأداة من أدوات ا5صAح ا5داري وأحد روافد 
عملية التنمية المستدامة في المجا/ت التنموية كافة، فمبدأ الشفافية متAزم مع مبدأ 

 ."المساءلة

فھوم المواطنة في إرساء دولة المؤسسات وأھمية نركز دائماً على أھمية م: "وأضاف
. ترسيخھا في الثقافة السياسية والمجتمعية للمواطنين ولشريحة الشباب منھم بخاصة

فالحوكمة فرضت على الحكومة إشراك ا=طراف المجتمعية كافة في الحكم وا5دارة 
لن . عمليةوفرضت على المواطن من جھة أخرى ا5نخراط الجاد والمسؤول في ھذه ال

نذكر مرة أخرى بأھمية التربية المدنية في ھذا المجال وا5صAح التربوي بعامة لجھة 
تحديث المناھج التربوية بعامة وأساليب التعليم أو لجھة إدماج مفھوم المواطنة، 

 ."والحوكمة الرشيدة في ھذه المناھج

د ا Sلجميل على بعض النقاط التي وعن السبل الكفيلة بإنفاذ مبدأي الشفافية والمساءلة، أك
/ بّد من العمل الجاد : "العمل التوعوي والعمل التشريعي والتنفيذي، وقال: تتناول شقين

على توعية المواطن على أھمية الشفافية والمساءلة من باب توعيته على حقوقه 
 ."وواجباته كمواطن وبالتالي كشريك في عملية الحكم وا5دارة
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اعتبر رئيس الجمھورية ا/سبق أمين الجمّيل في حوار في بيت المستقبل بعنوان 
قرية عالمنا يشھد تطورات جذرية وتحو/ت مھمة فبات "أن " الشفافية والمساءلة"

 ."كونية صغيرة

 

 


