
 
 

 الشفافیة: ضرورة فى األزمات
 CAE -وبوب ھاریس    IOM  - كریم شعبان 

 
االعمال ذات العضویة الطوعیة بتطبیق معاییر الحكومات ومنظمات  ضمان قیام  أصبح من الضروري  أكثر من أي وقت مضى،  

    الشفافیة او السعي نحو تطبیقھا فى جمیع أعمالھا. 
 

طط  بشأن خلى الحكومات اتخاذ قرارات عاجلة یُعرف بجائحة كورونا، یتعیّن عبات ) أو ما 19-عند التصّدي ألزمة (كوفید 
القرارات على مضامین مھّمة  بالنسبة لمؤسسات تنطوي ھذه  وضع برامج لتحفیز االقتصاد. اإلغاثة الصحیة واالقتصادیة أو 

عند تصمیمھا للشفافیة والمشاركة الشاملة وإن افتقرت ھذه الخطط والطویل،  د بمجملھ على المدى القصیرالقتصاولاألعمال 
 األطراف المعنیة فیھا، ولذلك یخشي ان تنتھي الى الفشل من تحقیق ما كانت تصبو الیھ.رأي   وتنفیذھا وتعدیلھا بناء على

تمت بصورة شفافة وبمشاركة من میة للجائحة ستجابة الحكواإلأن األعمال في التأكد من  جمعیات نظراً لألھمیة البالغة لدورو
التعبیر عن رأي غالبیة  لحرص على شفافیة ھذا التعامل ووا مع أعضائھا مسؤولیة التعاملأیضاً تتحمل  ھياألطراف المعنیة، ف

 إلى تقدیم خدمات إضافةً التأیید  كسب  ل  الجھودیتعیّن على جمعیات األعمال أن تعّدل خططھا وأن تصمم وتنّظم  لذلك  و  ؛االعضاء
 العالم.   التي یعیشھا مالئمة لھذه الظروف في ونفس الوقتولألعضاء  ذات قیمة مبتكرة

 
مع المدني والتي تستحق منّا كل اإلحترام نذكر إحدى منظمات المجت اإلطارفي ھذا 

 " الشفافیة الدولیة"   منظمة  أحد فروع  وھي  الجمعیة اللبنانیة لتعزیز الشفافیة.  والتقدیر،
ج الترویدعم مفھوم الشفافیة و  في العالم تقوم على  دولة  ولدیھا فروع في أكثرمن مئة

 . اإلدارة وءوس الفساد الحكوميصّد   وعدر ھي من الشفافیةألن   ؛لھ
 

بعد أن أدركت مجموعة من رجال األعمال واألكادیمیین واالقتصادیین  1999عام اللبنانیة لتعزیز الشفافیة في  أُنِشئت الجمعیة
الفساد ووصولھ إلى مستویات غیر مقبولة في لبنان والحاجة إلى التحرك ضّده ومكافحتھ من وجود  والمحامین والمفكرین حقیقة  

 خالل المجتمع المدني.
 

تخاذ التدابیر  حیاة وتشجیع مسؤولي الحكومة على إنوعیة ال عى إلى تحسینوتستكافح الجمعیة اللبنانیة لتعزیز الشفافیة الفساد 
 . " الشفافیة الدولیة"   منظمة  الالزمة لتحقیق الشفافیة والمساءلة. وھي استراتیجیة مستخدمة في مختلف دول العالم من خالل فروع

 
ومن خالل بناء التحالفات مع الجھات األخرى ذات  مؤسسيإلى اإلصالح من خالل التركیز على التطویر ال الجمعیة تدعو

الدولي ومنظمات  المصلحة والمنخرطة في مكافحة الفساد بما فیھا الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات اإلعالمیة والمجتمع
 فساد الفردیة وال تكشف عنھا.المجتمع المدني وال تُعنى الجمعیة في تحقیقات قضایا ال

 
  بالغة  ةكتسب عمل الجمعیة اللبنانیة لتعزیز الشفافیة أھمیإ

ستجابة توجھ الحكومة اللبنانیة لإل أنالتأكید على  من خالل
وكفؤ وعادل وفاعل  ھو توجھ شامل  لمتطلبات الجائحة

فھم یطالبون   المشتركة. أصحاب العالقة وشفاف لكافة 
الحكومة اللبنانیة بممارسة أعلى معاییر الشفافیة في جمع 
التبرعات العینیة والمالیة وصرفھا واإلبالغ عنھا ، وكذلك 
في اإلنفاق العام وعملیات الشراء المرتبطة بھ. كما تطالب 
الجمعیة اللبنانیة لتعزیز الشفافیة أیًضا بإنشاء خط ساخن  

االحتیال أو التبدید أو إساءة ألي شخص لإلبالغ عن حاالت  
 ألفراد الذین یبلغون عن مثل ھذه الحاالت. اآلیات لحمایة ویطالبون أیضاً باستخدام السلطة فیما یتعلق بإدارة األموال العامة. 



 
في التحسین المستمر لممارسات   الجمعیةالضوء على مھمة  ،  س الجمعیة اللبنانیة لتعزیز الشفافیةبدري المعوشي، رئیوقد سلط  

الحوكمة داخلیًا ومع الحكومة على النحو التالي "... رحلة من التحسین المستمر لألنظمة واإلجراءات والسیاسات ، والتي 
رحلة طویلة ولكن الشيء المھم ھو االلتزام تعتبر  ...بشكل عام   تعكس المساءلة والمسؤولیة والشمول والشفافیة واإلنصاف

 ." الصحیح ھاوأن تكون على طریقبھا 
 

 لمبدأ الشفافیة جمعیات األعمال  تطبیق
 

مع أفراد الرشیدة. وتُعتمد في أحیان كثیرة كمبدأ لتوجیھ نقاشات مجالس اإلدارة  جوھري في الحوكمةومبدأ الشفافیة مفھوم 
 والقرارات التي تتخذھا ھذه المجالس.  الكادر

 
وھم یرغبون في أن تكون   معیات أن تراعي جمعیتھم مفھوم سیاسة الباب المفتوحجمعیة من الجفي العادة، یتوقع أعضاء أي 

 لدیھم ثقة في المجلس والقرارات التي یتخذھا بالنیابة عنھم. 
 
المعلومات  تحجبقد تمارس بعض الجمعیات ما یتناقض تماما مع مبادئ الشفافیة، فنجدھا تحیط اعمالھا بسیاج من السریة وو

ال تأبھ بمالحظات أعضائھا والعاملین   الجمعیات  التقاریر.  إن ھذه  على  تطلعھم  ستراتیجیة أوتشاركھم اإل  أال  أو  ھاعضاءعن أ
فیھا، تسامح  الو  الممارسات غیر األخالقیة  صل بھا األمر إلى غض الطرف عنوقد ی  فیھا وال تدعوھم إلى التعبیر عن آرائھم؛

وإن حدثت مشاكل یمكن أن یحدد ویقید الحصول على المعلومة وحضور االجتماعات،  الجمعیاتإدارات ھذه أن مجلس كما 
واالنحرافات المالیة   حاالت تضارب المصالح -على سبیل المثال  – معالجتھابھا والعتراف ا  ترفض ھذه المجالسقد معینة، 

  ات.داخل الجمعی
 
 مجالس إدارتھا.   تعتمده یسیة لھا باإلضافة إلى كونھا نھجاً رسمیاً الجمعیات الناجحة ھي التي تعتمد الشفافیة قیمة رئ 

 
  :یجب تنفیذ اآلتيمبدأ الشفافیة،  باإلضافة إلى تبنيو
 
وكیفیة ترجمتھا إلى عمل على أرض الواقع وھو ما   في الجمعیة وما تعنیھ ةالشفافیة المتبنا بأھمیةینبغي توعیة األعضاء  •

 یُسھم في تعزیز والء األعضاء لجمعیتھم وفي الحفاظ على نًِسب العضویة فیھا.  
 

اء حول طریقة إظھارھا في  ینبغي تدریب اإلدارة وأفراد الكادر على مفھوم الشفافیة وتشجیعھم على تثقیف األعض •
مختلف برامجھا   وضمنأیضاً ضمن استراتیجیة االتصال الخاصة بالجمعیة  وضع ھذه الرسائل والفعلیة.  الممارسات
 وأنشطتھا. 

 

معنیین قبل انعقاد االجتماع. وتعمیم جدول األعمال على ال  العلنیة (المفتوحة)مجلس اإلدارة التشجیع على االجتماعات  على   •
ً  معظم مجالس اإلدارة تقوم  وسعةت عملیةتُیّسرالتكنولوجیا  حیث أن باستخدام التكنولوجیا بعقد اجتماعاتھا عن بعد حالیا

 لمشاركة بھا. ا
 

 إلى المشاركة من خالل االستبیانات   . والدعوةالسعي المستمر للحصول على مساھمة األعضاء وأصحاب العالقة المشتركة •
 ع نطاقی. وفي ھذا اإلطار یُوصى وبشّدة توسلمنّصات التكنولوجیةوغیرھا من امجموعات النقاش عبر اإلنترنت وربما 

التي  الفعالیات  دوماً یدعمون فاألشخاصوإشراك جمیع المعنیین خصوصاً في ھذه األوقات الحرجة، " المشاركة الشاملة 
 . " ھایساھمون  في إنشائ

 

 وتوفیر نسخ  على األعضاء وأصحاب العالقة المشتركة تحدیث الخطة االستراتیجیة للجمعیة وتوزیعھا على نطاق واسع •
 حقق لبیان كفاءة ھذه الخطة وإمكانیة االعتماد علیھا.  محّدثة بانتظام حول اإلنجاز الم

 

التفكیر في تنظیم فریق عمل یكون بمثابة "خلیة إدارة األزمة" بحیث یتصل مع األعضاء بشكل منتظم لتفقّد أحوالھم   •
 معھم باإلضافة إلى تزویدھم بالمعلومات والتحلیالت القیّمة. والتعبیر عن التعاطف 

 

على تمثیلھم  بقدرة الجمعیةشعرھم بالثقة وابّث األمل في نفوس األعضاء و و ھب حساساال رسخمارس دور القیادة و  •
   حول ذلك. ن تنفّذ ما وعدت بھ وأن تصدر التقاریر الالزمة  على الجمعیة أوالدفاع عن مصالحھم. بعد ذلك، 

 

في الوقت الراھن وتجنُّب األشخاص الذین یتالعبون   لمصالح سواء كانت متوقعة أو حاصلة اإلفصاح عن حاالت تضارب ا •
   بصنع القرار.

 

معظم الدول وقد   على محمل الجد في محاوالت االحتكارؤخذ ت تحدید األسعار وتخصیص حصة السوق تعتبر جریمة. •
جمعیة وأعضاء مجلس إدارتھا ناھیك عن الضرر الجسیم الذي سیلحق التترتب على  بمخاطر و اضرار كارثیةتتسبب 

 بسمعة الجمعیة.
 



یكشفون حاالت الغش یدقّون ناقوس الخطر و یجب التأكد من وجود سیاسة لإلبالغ عن المخالفات لحمایة أولئك الذین •
 واالحتیال وھدر الموارد أو سوء استعمال السلطة.  

 

تعمل على توجیھ االعضاء للعمل الخیري و التبرع لجھات معینھ او تعمل على انشاء صندوق مالي لالغاثھ او  إذا كنت  •
اعتمد الشفافیة  اذن ,ونا التبرع مباشرة من الجمعیة لتقلیص االضرار االقتصادیة و االنسانیة الناتجة عن جائحة الكور

 . یتمركز علیھا العمل و توجھھسیاسة رئیسیة ك
 

 تعتبر الشفافیة مبدا جوھریا من مبادئ االدارة والتنظیم لعمل االفراد في الجمعیة وتسییر شؤونھم.
 
 وأعضاء فرق العمل.    مجلس األمناء  معفي عملھم  التنفیذي ورؤساء الدوائر/األقسام أن یكونوا نموذجاً للشفافیة    على المدیر •

 

باستمرار وافتح الباب أمام  بمعلومات دقیقة و احرص على تحدیث الموقع اإللكتروني ومنصات التواصل االجتماعي  •
 .و المشاركة االستفسارات

 

 وتأكد من دقتھا وشمولیتھا. تأكد من صدور التقاریر المالیة في الوقت المطلوب  •
 

األزمة الحالیة فال مجال  وال تتذرع بممارسات المشتریات والمحاسبة السلیمة تطبیق  احرص علىبالنسبة للمشتریات،  •
 للعثرات في ھذا المجال.  

 

ألعضاء وبخاصة في ظل الظروف الحالیة. وفّكر في  أجب بطریقة مالئمة وفي الوقت المطلوب على استفسارات ا  •
 استحداث خّط اتصال ساخن یعمل على مدار الساعة لخدمة أعضاء الجمعیة. 

 

 .  المخالفاتاإلبالغ عن  حفز •
 

  مناصرة معلیھ أنكما ,نموذجاً للشفافیة التي تمثل مجتمع األعمال  الجمعیاتبما فیھم  منظمات المجتمع المدنيأن تكون  جبی
الى الھالك و بالتالي المجتمعات د  اتق  عمل بالخفاءت  تيالجمعیات  . فالاعلى معاییر الشفافیةلتبني و تطبیق  مسؤولي القطاع العام  

 . تدمیر األمةل كون سببات عمل بالخفاءت التي
 

 عن كاتبي المقال:  
 

 شرق البحراألبیض المتوسط في  دول مدیر برامج  - IOM ,كریم شعبان

 )CIPEمركز المشروعات الدولیة الخاصة (

 arabia.org-www.cipe • www.cipe.org  • kshaaban@cipe.org .(للعربیة)
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