
 
  

 
 
 

 

جاء اليوم مؤتمراً صحافياً  اللبناني للحوكمة الرشيدة في الصناعات االستخراجيةعقد التحالف 

  فيه التالي :

 

 مة الرشيدة في الصناعات االستخراجيةكالمؤتمر الصحفي للتحالف اللبناني للحو

 فندق السمولفيل -بدارو 23/3/2018بتاريخ 

 حضرات السادة الحضور:

 --------سعادة ممثلين السفارات  -------والمياه ممثال بالمستشار معالي وزير الطاقة 

 رئيس هيئة ادارة قطاع البترول 

 ممثلي المنظمات والنقابات 

 الزمالء في التحالف

 ممثلو وسائل االعالم

 ايها الحضور الكريم،

مدى حضوركم ومعتبرين هذا اللقاء صورة مستقبلية واضحة عن  شاكرين نرحب بكم معنا 

التعاون الذي سيؤسسه التحالف مع باقي الشركاء في قطاع النفط والغاز الدارة شفافة لقطاع 

 جي سيرسم مستقبل لبنان واجياله طيلة العقود القادمة.ياسترات

 اهال وسهال فيكن

سؤولية في ادارة قطاع النفط والغاز ال تقع فقط على الحكومة او البرلمان. هناك مسؤولية مالان 

لمجتمع المدني كشريك يقظ للبرلمان والحكومة يساعدهم في إختيار النهج اع على عاتق اساسية تق

الصحيح وهو نهج الحوكمة الرشيدة. حيث ال يمكن أن نطبق مبادئ الحوكمة الرشيدة على قطاع 

الدروس  بأن نجد ونحنل. ءخراط المجتمع المدني كشريك و رقيب و مسانالنفط والغاز من دون ا

لممارسات الجيدة من قبل الدول التي سبقتنا في إنتاج النفط والغاز تعلمنا أن الحوكمة المستقاة وا

 . الطبيعية الى تنمية مستدامة تهاالرشيدة هي المفتاح الذي سيمكن لبنان من أن يحول ثرو



 
  

 
 
 

ال أالجل التوصل الى إدارة القطاع بطريقة رشيدة، هناك مبادىء أساسية يجب أن ترسخ، و

الدولة أن تلتزم بتطبيق هذه  فعلى. الشفافية، المساءلة، التشاركية، و حكم القانون: وهي 

المبادىء و على المجتمع المدني أن يفعل دوره كرقيب على تطبيق و كشريك في تنفيذ هذه 

 . االسس الهامة

 وبناء عليه 

 

 

عن تشكيل التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة في الصناعات  أمامكم جئنا اليوم نعلن

يتألف من عدة منظمات أهلية ودولية تعمل في مجال حوكمة قطاع النفط والذي االستخراجية 

  9. يتألف التحالف من والغاز ومكافحة الفساد والشفافية والمسائلة وارساء دولة القانون.

 التـاليــة : وهي منظمات دولية 4و  اللبنانيمدني المجتمع من المنظمات 

 منظمة تران تران

 سكر الدكانة

 كلنا إرادة

 بيتي

 الحركة البيئية اللبنانية

 والتنقيب في لبنانلعاملين في قطاع الغازتحاد نقابات اا

 منظمة إستدامة الطاقة و البترول في لبنان

 الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية 

 الغازالمبادرة اللبنانية للنفط و 

 منظمة أنشر ما تدفع

 شنديفريدريتش ايبيرت فاون

 معهد حوكمة الموارد الطبيعية



 
  

 
 
 

 جمعية المساعدات النروجية الشعبية

 

 الرؤية في  اوال :

سوف يعزز النمو االقتصادي  النفط والغازترتكز رؤية التحالف على إيمانه بأن قطاع 

دعم الدولة اللبنانية في  وذلك عبر تنمية وطنية مستدامة بالتالي ويؤمنفي لبنان  االجتماعي 
. كما نؤمن أنه على الدولة أن لة في هذا القطاعلمعايير الشفافية والمساء  تطبيق التزاماتها

 تأخذ االجراءات المناسبة إلنتقال لبنان إلستعمال الطاقات المتجددة.
سلك يقف اليوم امام مفترق طرق : اما أن ي هذا البلد الذيمع بداية حقبة جديدة من تاريخ   

الى المزيد من االنهيار  هاسيقضي حتما على البالد ويؤدي ب طريق المحصاصات والفساد الذي

عتمد طريق الشفافية واالدارة الفعالة التي ترتكز على الرؤيا ي االقتصادي واالجتماعي، إو أن

 إقتصادية و إجتماعية وسياسيةظم نالواضحة و االهداف االستراتيجية التي تتمحور حول 

 وشعبه من كبوته االقتصادية والمالية .تصب في مصلحة نهوض لبنان 

 

 االهداففي ثانيا: 

 

 : يهدف التحالف الى

  حول قطاع النفط والغاز رفع مستوى الوعي لدى المجتمع اللبناني -أ

 بناء قدرات المجتمع المدني حول إدارة ثرواته الطبيعية الناضبة -ب

 بحمالت مناصرة وتوعية من اجل قطاٍع اكثر شفافية القيام -ت

 دعم تطبيق مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية -ث

 تعزيز تمثيل المجتمع المدني في مجلس أصحاب المصلحة -ج

 
 



 
  

 
 
 

 ثالثا: في البرنامج

مبادىء أساسية وفق بطريقة رشيدة، ز االنفط والغ قطاع إدارة المساهمة في الى يسعى التحالف 

الدولة اللبنانية  على أن تلتزموسيعمل . الشفافية، المساءلة، التشاركية، و حكم القانون  ترسخ

هذه المبادئ المجتمع المدني دوره كرقيب على تطبيق ان يفعل تطبيق هذه المبادىء و على  على

 وذلك عبر تحقيق المطالب التالية: و كشريك في تنفيذ هذه االسس الهامة

مع ائتالف الشركات: توتال، اني  الموقعيننشر العقدين الى  الحكومة اللبنانية ندعو  -1

 .ونوفاتيك

نشر العقديين، وذلك تماشيًا مع لحث الحكومة اللبنانية على شركة توتال المشغل  ندعو -2

قرار اتخذته ادارة الشركة في شباط الماضي بالعمل على دفع الحكومات على نشر 

 عقودها مع الشركات

 لب الحكومة باطالق تنفيذ مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجيةنطا -3

اطالق الحوار الوطني حول استخدام الطاقة في لبنان لنخرج الى الحكومة  ندعو -4

 بصورة واضحة حول سياسات الطاقة  

قرار قانون الشفافية في الصناعات االستخراجية بضرورة إ البرلمان المقبل نؤكد على   -5

 ة عامة تعقدفي اول جلس

التعاون مع التحالف لمناقشة اقتراحات قوانين بضرورة نطالب البرلمان المقبل كما  -6

 .النفط والغاز المطروحة على اللجان 
 

  اخيرا 

وبعد اكثر من سنتين من االجتماعات والتحضير له من خالل  ان اطالقنا اليوم لهذا التحالف

قل المهارات الساعات في التدريب وفي صلعشرات تمضية ممثلي منظمات هذا التحالف 

لهو عنوان وحيد وهو حرصنا كمنظمات اهلية على ان  المطلوبة لحوكمة رشيدة لهذا القطاع 

موضوعي ألداء السلطات في إدارة هذا القطاع الرقيب الواللبنانية  يقظ للدولةالشريك ال نكون

لمستقبل اللبنانين خصوصا في الحفاظ على ثروة نفطية تخرج بلدهم من ازماته المالية  الهام

  وتنعكس على االقتصاد والمجتمع المدني بمزيد من الرفاهية والتقدم. 

حان وقت العمل . يبقى أن نؤكد على إنفتاح التحالف لكافة المنظمات التي تشاركه رؤيته وأهدافه

 . مستقبل واعد مشرق و بناءوالتكاتف ألجل تأمين 

رفاقي في التحالف اشكر حضورك .  ي واسمبأسم  


