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PRIVATE SECTOR

مؤشر

مؤشرات العدالة العالمية...
لبنان في أسفل الترتيب
أصدر مشروع العدالة العاملية World
 ،Justice Projectوهو منظمة مستقلة
تعمل على دفع وتعزيز سيادة القانون
ح ــول الـعــالــم ،فــي أواخ ــر آذار املاضي
تقريره عن مؤشر انفتاح الحكومات
ل ـعــام  ،2015الـ ــذي يـشـمــل  102دول ــة.
ويرتكز مؤشر انفتاح الحكومة على
أربعة مؤشرات أساسية هي:
ـ ـ مؤشر القوانني والبيانات الحكومية

ّحل لبنان في المرتبة الـ  100من
أصل  102دولة على مؤشر الحق
في الوصول للمعلومات
امل ـن ـش ــورة ال ـ ــذي ي ـق ـيــس مـ ــدى تــوافــر
ال ـقــوانــن األســاس ـيــة واملـعـلــومــات عن
ال ـح ـق ــوق ال ـق ــان ــون ـي ــة ألكـ ـب ــر ق ـ ــدر مــن
املواطنني.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــق فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول
لـلـمـعـلــومــات ،وي ـق ـيــس م ــدى وســرعــة
اس ـت ـج ــاب ــة الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـعـ ــام ل ـط ـل ـبــات

تـتـعـلــق بــال ـح ـصــول ع ـلــى مـعـلــومــات
مـعـيـنــة وم ـ ــدى دقـ ــة هـ ــذه امل ـع ـلــومــات
وشموليتها.
ـ ـ ـ ـ م ــؤش ــر م ـش ــارك ــة امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي،
ويقيس مــدى فعالية آلـيــات مشاركة
املجتمع املدني.
ـ ـ مؤشر آليات الشكوى ويقيس مدى
قـ ـ ــدرة امل ــواطـ ـن ــن ع ـل ــى رفـ ــع ش ـك ــاوى
ل ـل ـح ـكــومــة ع ــن أداء امل ــوظ ـف ــن خ ــال
الخدمة وعن مدى استجابة الحكومة
لهذه الشكاوى.
ّ
وقد حل لبنان في املرتبة الـ  81عامليًا
من أصل  102دولــة في مؤشر انفتاح
الحكومة مع تحقيقه نتيجة  0.45على
مقياس .1
أمــا بالنسبة لـبـلــدان الـشــرق األوســط
وش ـم ــال أفــريـقـيــا فـقــد ّح ــل لـبـنــان في
املرتبة الخامسة مــن أصــل سبع دول
ف ــي م ــؤش ــر ان ـف ـتــاح ال ـح ـكــومــة ،خلف
تــونــس امل ـت ـص ــدرة ،امل ـغ ــرب ،اإلمـ ــارات
العربية املتحدة واألردن ومتقدمًا على
مصر وإيران.
هـ ــذا ع ـم ــوم ــا ،أمـ ــا بــالـنـسـبــة إلـ ــى كل
مــؤشــر عـلــى ح ــدة ،فـقــد اح ـتــل لبنان

ترتيب يظهر حق الوصول الى المعلومة بحسب البلد
امل ــرتـ ـب ــة  88ع ـل ــى م ــؤش ــر ال ـق ــوان ــن
والـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة امل ـن ـش ــورة،
وامل ــرتـ ـب ــة  51ع ـل ــى م ــؤش ــر م ـشــاركــة
املجتمع املدني ،وفي املرتبة  80على
م ــؤش ــر آلـ ـي ــات الـ ـشـ ـك ــاوى .وامل ــأس ــاة
تكمن في حلول لبنان في املرتبة الـ
 100من أصــل  102دولــة على مؤشر

الحق في الوصول للمعلومات.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،وف ـ ــي م ـ ــا يـتـعـلــق
ب ـح ــري ــة الـ ـ ـ ــرأي وال ـت ـع ـب ـي ــر ،ح ـصــدت
حرية اإلعــام في لبنان  ،%69وحرية
املواطنني في التعبير عن رأيهم ،%73
وحرية منظمات املجتمع املدني ،%60
وح ــري ــة األحـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة .%64

وبــالـنـسـبــة إل ــى مـحــاسـبــة املـســؤولــن
لـســوء الـسـلــوك حــل لبنان فــي املرتبة
ال ـ  76عامليًا بمعدل  0.38و %17فقط
م ــن املـسـتـطـلـعــن الـلـبـنــانـيــن أعـلـنــوا
معرفتهم بــوجــود قــوانــن تتيح لهم
ال ـ ــوص ـ ــول الـ ـ ــى م ـع ـل ــوم ــات ووث ــائ ــق
حكومية وعامة.

أحداث وصور
ّ
"غراند سينماز" تدشن
صاالتها الجديدة

هيلتون بيروت تحتفل
بساعة األرض

¶ تـحــت إدارة "غ ــران ــد سـيـنـمــاز" ،تم
افتتاح صاالت "سينما غاالكسي" في
سنتر غاالكسي .وقــد أجــرت "غراند
س ـي ـن ـم ــاز" ع ـم ـل ـيــة ت ـج ــدي ــد مـبـتـكــرة
وتحسني كبير فــي صــاالت السينما
امل ـ ـ ـجـ ـ ــددة وال ـ ـكـ ــائ ـ ـنـ ــة داخ ـ ـ ـ ــل امل ــرك ــز
الـ ـتـ ـج ــاري االس ـت ــرات ـي ـج ــي بـمـنـطـقــة
الشياح.
وتم تزويد الصاالت بأفضل شاشات
ال ـس ـي ـن ـم ــا ال ــرقـ ـمـ ـي ــة وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
الصوت املتطورة ،إضافة الــى شباك
تذاكر تم تجديده بالكامل .وقد جهزت
السينما ببارات األطعمة Concession
 ،Barالـتــي جــرى تخصيص مساحة
كبيرة لها على امتداد املوقع.

¶ ان ـض ـم ــت ف ـ ـنـ ــادق ه ـي ـل ـت ــون فــي
بـ ـي ــروت م ــن  8:30الـ ــى  9:30مـســاء
السبت  28آذار املاضي الى مجموعة
ف ـن ــادق ومـنـتـجـعــات هـيـلـتــون حــول
الـعــالــم لـحـمــايــة كــوكــب األرض عبر
مشاركتها في "ساعة األرض "2015
من خالل عدد من املشاريع املبتكرة.
مل ــدة ســاعــة كــامـلــة أطـفـئــت األض ــواء
الـخــارجـيــة للفندق وتـلــك الداخلية
ف ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت خ ـ ـف ـ ـفـ ــت اإلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة ف ــي
املمرات ،واملطاعم والبهو الى حدها
األدنى.
ف ــي م ـ ــوازاة ذلـ ــك ،أضـيـئــت الـشـمــوع
على شكل حــرف " ،"Hشعار فنادق
هيلتون و +60شعار ساعة األرض.

 ABCتطلق مشروع الطاقة الكهروضوئية
¶ أطلقت ال ـ  ABCفي  30آذار  2015مشروعًا بيئيًا هو
األول من نوعه في لبنان ،حيث باشرت بتجهيز مبنى
الكهروضوئية ،هي األكبر
 ABCفي األشرفية بالطاقة
ّ
بالنسبة ملشروع خــاص حيث يوفر  0.45ميغاوات أي
ما يعادل ما قد يحتاجه أكثر من  500منزل من الطاقة

 EuroMenaوحوكمة الشركات
¶ بــال ـت ـعــاون م ــع مــؤس ـســة ال ـت ـمــويــل الــدول ـيــة
( )IFCع ـقــد ص ـن ــدوق يــوروم ـي ـنــا EuroMena
ورشة عمل حول حوكمة الشركات في  27آذار/
مــارس  .2015وكــان هــدف ورشــة العمل تزويد
الشركات ب ــاألدوات الالزمة لتقوم بالعمليات
وتــرســي الهيكليات الــازمــة مــن أجــل حوكمة
س ـل ـي ـم ــة .وق ـ ــد جـ ـ ــاء هـ ـ ــذا ال ـ ـحـ ــدث ك ـم ـتــاب ـعــة
لــإعــان ال ــذي وقـعــه الـصـنــدوق فــي عــام 2014
تحت عنوان "مستثمرون في سبيل الحوكمة
والنزاهة" (.)IGI
واس ـت ـهــدفــت ورش ـ ــة ال ـع ـمــل رؤسـ ـ ــاء وأع ـض ــاء
ً
م ـج ــال ــس اإلدارة ،فـ ـض ــا عـ ــن كـ ـب ــار م ــدي ــري
الـ ـش ــرك ــات ال ـت ــاب ـع ــة لـ ـصـ ـن ــدوق ي ــوي ــزوم ـي ـن ــا
 ،EuroMenaوقــد ضمت العديد من املتحدثني
الدوليني من مؤسسة التمويل الدولية.

ّ
الكهربائية ،وهــو سيشغل املتجر الخاص بـ  ABCمن
خالل الطاقة البديلة التي ينتجها.
وتهدف  ABCمن خالل هذا املشروع الى دعم القضايا
ّ
البيئية التي هي في سلم أولوياتها وعلى رأس برامجها
للمسؤولية االجتماعية.

عقدان من الزمن على "ماجد الفطيم"
¶ تحتفل مجموعة "ماجد الفطيم" ،الشركة
الـ ــرائـ ــدة ف ــي م ـج ــال ت ـطــويــر وإدارة مــراكــز
التسوق ،واملنشآت الترفيهية على مستوى
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هذا
العام بمرور عقدين على تأسيس أول مركز
تـســوق متكامل "سيتي سنتر دي ــرة" ،وهو
أول مشروع "سيتي سنتر" ضمن أكبر مراكز
تسوق في املنطقة اليوم.
ك ـمــا ي ـص ــادف ه ــذا ال ـع ــام اح ـت ـفــال ع ــدد من
وجهات ماجد الفطيم املميزة بذكرى مرور
سنوات عديدة على تأسيسها ،حيث تمكنت
خ ــال ـه ــا مـ ــن إحـ ـ ـ ــداث ع ــام ــة فـ ــارقـ ــة غ ـيــرت
تجربة ومفهوم التسوق والترفيه وساهمت
في ترسيخ مكانة إمارة دبي وتعزيز رحلة
تحولها الى وجهة عاملية.

