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تفاهم حول مكافحة الف�صاد 

ون�صر ال�صفافية يف »الي�صوعية«
كّلف االحتــاد األوروبـــي الوكالة الفرنسية للخبرة 
الفنية الدولية »Expertise France«، تنفيذ مشروع 
مكافحة الفساد ونشر الشفافية في لبنان »Act« يهدف 
الى زيــادة الوعي بني جمهور ومستخدمي اخلدمات 
من  الفساد  ومكافحة  الشفافية  قضايا  بشأن  العامة 

خالل حملة إعالمية.
 »Expertise France« أطلقت  السياق،  هــذا  في 
Act-« ـــشـــروع دعـــــوة لــتــقــدمي مــقــتــرحــات حــــول م

ــادة الوعي على الفساد وحق  Lebanon«، بهدف زي
الــوصــول إلــى املــعــلــومــات. واخــتــارت جلنة التقومي 
املشروع الــذي يقوده مرصد الوظيفة العامة واحلكم 
الرشيد »OFP« في جامعة القديس يوسف في بيروت 
»USJ« بالتعاون مع اجلمعية اللبنانية حلقوق املكلفني 

.»ALDIC«
وبــنــاء على ذلــك وقــع رئيس اجلامعة البروفسور 
سليم دكاش اليسوعي واملدير العام للوكالة جيرميي 
بيليه مذكرة تفاهم حول شروط املشروع، في حضور 
مــديــر املــرصــد الــبــروفــســور بــاســكــال مــونــان، رئيس 
كرمي  احملــامــي  املكلفني  حلــقــوق  اللبنانية  اجلمعية 
ضاهر، املــســؤول عن املــشــروع داخــل جامعة القديس 
يــوســف نــاجــي بــولــس، نــائــبــة مــديــر إدارة احلوكمة 
االقــتــصــاديــة واملــالــيــة فــي الــوكــالــة أليسا روزانوفا، 
خبير  فــورمــيــلــونــي،  لــيــلــي   »Act« مــشــروع  منسقة 
الوصول إلى املعلومات أحمد العاصي وعضوي جلنة 

»ALDIC« احملامي كارين حلو وفارس أبي نادر.
واعتبر البروفسور دكاش أن »لهذه االتفاقية أهمية 

أســاســيــة ألنــهــا تــتــوافــق مــع أهـــداف جامعة القديس 
دورا  لعبت  فاجلامعة  الوطنية.  ورسالتها  يــوســف 
هاما في تاريخ بلدنا وتأسيسه على عدة مستويات. 
ومــن هنا تأتي احلــاجــة إلــى مواصلة عملنا فــي هذا 
االجتـــاه، مــن خــالل مشاركتنا فــي مكافحة الفساد«، 
مشيرا الى انها »طريقة لالسهام في إنعاش لبنان من 
خالل مواردنا البشرية الشغوف وامللتزمة، سواء من 
خالل مرصد الوظيفة العامة أو من خالل املؤسسات 

اجلامعية األخرى أو من خالل متخرجينا«.
من جهته، اعتبر بيليه أنها »شراكة على مستوى 
مشروع بالغ األهمية لوكالة »إكسبيرتيز فرانس«، وهي 
مهمة بشكل خاص للبنان، ألنها جتسد أحد املطالب 

الرئيسية للسكان مكافحة الفساد والشفافية«.
ومتنى البروفسور مونان أن »يفتح هــذا املشروع 
السبيل نحو تعاون طويل ومثمر بني مرصد الوظيفة 

العامة واحلكم الرشيد ومختلف الشركاء«.
بدوره، قال ضاهر: »يشرفني أن أكون جزءا من هذا 
املــشــروع، والعمل مع اكسبيرتيز فرانس وبدعم من 
جامعة القديس يوسف، ومحاولة العمل على تعزيز 
في  واملساعدة  الفساد  ومكافحة  القضاء  استقاللية 

إخراج لبنان من األزمة التي يتخبط فيها«.
واعــــــرب بـــولـــس عـــن تــقــديــره لــلــمــشــروع، وقــــال: 
»هــو واســـع حملــاربــة الــفــســاد وسيستمر لــعــام كامل، 
وسيستغرق سنوات في لبنان لتحقيق نتائج مرضية 
ولكن من جانبنا، سنساهم في تشييد أساس متني لبدء 

رحلة قطار مكافحة الفساد«. 


