
 ندوة حول الشفافية والمساءلةبمناسبة مؤسسة كونراد آديناور في لبنان كلمة 

 ٢٠١٦ الثاني تشرين ١۸ جمعةال ،بيت المستقبل

 

 ،أصحاب المعالي والسيادة ،فخامة الرئيس

 ،صباح الخير ،أيها الحفل الكريم ،سيداتي سادتي

أرحب بكم في بيت  ،وباسم الممثل المقيم للمؤسسة في لبنان السيد بيتر ريميليه آديناور كونراد باسم مؤسسة

والتي يشرفنا  ،في هذه الندوة حول الشفافية والمساءلة في لبنانحضوركم معنا اليوم وأشكركم على  ،المستقبل

 .أن ننظمها مع بيت المستقبل ومنظمة الشفافية الدولية

 في تضم مكاتبنا. الحرية والعدالة والتضامنتعنى بمبادئ  ألمانية يةمؤسسة سياس آديناور كونراد مؤسسة

 الشرق في القانون حكماإلقليمي حول  برنامجالو  ،بلبنان الخاص البرنامج وهي أال برامج، ثالثة حالياً  بيروت

وتندرج هذه الندوة في سياق مشاريع  .بسوريا والعراق الخاص البرنامجإضافًة إلى  ،أفريقيا وشمال األوسط

 وجه على القضاء إدارات عمل السلطات ودعم فصل برنامج حكم القانون االقليمي لجهة اتصالها بتعزيز مبدأ

 .ءجرااإل ةالمرعي والنظم للقوانين ووفقاً  سليم

الرتباطهما بمبدأ  ،الشفافية والمساءلة أيضاً  تتناولمن مشاريعنا المتعلقة بالبرامج األخرى  عديدال إن

هذه  نظم المكتب الخاص بلبنان ،فعلى سبيل المثال ال الحصر. الديمقراطية والعدالة االقتصادية واالجتماعية

في إتاحة  وخاصة استونيا لنجاحها في عدد من البلدان األوروبيةلكترونية مة اإلكو الحالسنة ندوة حول 

 ،هذا األسبوعو  .مما يعزز الشفافية وثقة الشعب بالحكومة ،الوصول إلى المعلومات أمام جميع المواطنين



إدارة النفايات والثانية حول محاربة  ملف األولى حول ،مصغرتين مع منظمات المجتمع المدني ندوتيننظمنا 

لنشر الوعي بين جميع المنظمات والجمعيات تعاون التنسيق و الوكان التركيز في كليهما على ضرورة . الفساد

تأليف قوة ضغط فاعلة للتأثير على الدولة بهدف  توحيد المطالبشريحة من المواطنين و  لدى أكبر

  .والمطالبة بالشفافية والمساءلةلجهة احترام القوانين  ومؤسساتها

وثانيًا على  ،أوًال على مستوى المجتمع الدولي: مستويات ةقد تتم معالجة موضوع الشفافية والمساءلة وفق ثالث

 . الفردو  المجتمع وثالثًا على مستوى ،مستوى الدولة

عبارة عن مجموعة من الدول تربطها عالقات منظمة وفق قانون دولي تضمن تطبيَقه فالمجتمع الدولي 

صرامًة ليضمن الشفافية في التعامل أكثر يحاول أن يصبح ونلحظ اليوم أن القانون الدولي . منظمات الدوليةال

بإحدى ركائزه كحقوق اإلنسان وضمان السلم وحماية استقالل الدول ويحاسب من يخل به أو  بين الدول

عبر  المجتمع الدولي لها مساءلةعض الدول قادرة على اإلفالت من ما زالت ب ،ومع ذلك. وغيرها من القيم

 الخاصة روما من معاهدة توقيعهال روسيا كسحب ،اأو تحاول اإلفالت منه عدم التوقيع على هكذا قوانين

 .البارحة مثالً  الدولية الجنائية المحكمة بتأسيس

ركيزة الحوكمة السليمة  هذا الموضوعف ،وقد نعالج موضوع الشفافية والمساءلة على مستوى الدولة أيضاً 

تحٍد كبير لجميع  وقد أصبح ذلك. باإلضافة إلى شرعيتها لدى المواطنين ،وحسن سير عمل الدولة ومؤسساتها

 وزراء ثالثة إقالة قرر مؤخراً ي األفغاني البرلمان فها هو. مهما اختلف مستوى تقدمها ،سواءالدول على حد 

 .لوزاراتهم المخصصة الميزانيةبباإلضافة إلى مشاكل تتعلق  ،أدائهم ضعف بسبب



يأخذ الفساد  وهنا. كما يمكن معالجة موضوع الشفافية والمساءلة على مستوى الفرد وتفاعله مع المجتمع

. هيكلية المجتمع فيتقبله المواطنون في حياتهم اليومية كشيء عادي جداً عقلية األفراد و فيندمج ب ،طابعًا ثقافياً 

أو يعتقد  – فال يجد المواطن ،وغالبًا ما يكون هذا النوع من الفساد رد فعل عن الفساد اإلداري أو فساد الدولة

واالستمرار في العيش في ظل الظلم الذي يتعرض له بسبب فشل خيارًا آخر للدفاع عن نفسه  –بأنه ال يجد 

لكنه األساس في  ،عتبر هذا الفساد األصعب من حيث إمكانية إصالحهويُ . الحاكمينمؤسسات الدولة وفساد 

 .عملية اإلصالح هذه

وفقًا للتقارير األخيرة ف .سوءًا يومًا بعد يوم لألسف يزداد وضع الشفافية والمساءلة في لبنان ،وفي هذا اإلطار

على مستوى  وهو األكثر فساداً  ،عالمياً  168على  123 يحتل لبنان المركز ،حول الفساد للمنظمات العالمية

 ،2008علمًا أن الدولة اللبنانية قد وقعت على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام  !العالم العربي

 .ها حتى اليومقغير أنها لم تطب

 متقدمةً  ،ألمانيا المركز العاشرواحتلت . فهي الدانمارك وفنلندا والسويد ،أما البلدان األقل فسادًا في العالم

الشفافية واجب تكرسه قوانين واضحة  ،ففي ألمانيا. والعديد من الدول األوروبيةبذلك على الواليات المتحدة 

ُيعتبر الفساد  ،عدد من االتفاقيات الدولية المتعلقة بذلكعلى إلى توقيع الدولة األلمانية  باإلضافةو . وصارمة

 .ولكن الفساد موجود هناك أيضاً  .سواءبالقطاع العام أم الخاص على حد إن مست جريمًة جنائية 

 السبلوذلك من خالل مختلف  ،الشفافية والمساءلة مبدأي تكرسقوانين وجود سياسات عامة و  أهميةمن هنا 

تندات والمعلومات األساسية للحكومة الحق في الوصول إلى المعلومات ونشر المس تشريع مثل ،في لبنان

ويتضمن ذلك  ،إلى تفعيل آليات الرقابة اإلدارية والبرلمانية والقضائية إضافةً  ،على المواقع اإللكترونية



من  الرقابة ممارسة فيه صالحيات إلى نظراً  باإلضافة إلى المجلس النيابي ،المحاسبة وديوان ،المالي التفتيش

 إلى واالستماع واالستجوابات والخطية الشفهية األسئلة طريق عن الحكومة ومساءلة نانيو الق إقرار خالل

استخدامها لتعزيز  من اآلليات التي يمكن للمشرع والمواطن هار وغي .نيابية تحقيق نالج تأليف وعبر هائأعضا

 .مناقشتها مع األخصائيين اليومحتمًا والتي سيتم  ،الشفافية والمساءلة

بل عليها أن تحدد  ،فقط والرقابة ر تلك القوانين والسياسات العامة على الوقايةقتصومن الضروري أال ت

من مسؤوليته تجاه  األطر القانونية لمعاقبة الفاسد والرافض للشفافية والمساءلة معاقبًة صارمة فال يفلتَ 

وغالبًا ما ينتج  ،ألن اإلفالت من العقاب يؤدي إلى الكبت واإلحساس بالظلم لدى الفئات المتضررة. المواطنين

ونكون إذًا في حالة من . ا ما قرر المواطن أخذ حقه بيدهعن ذلك تعصب وعنف قد يصل إلى اإلجرام إذ

 .حلقة مفرغةوهنا نحن أمام . ببه األول الفلتان ذاتهكان س ،بالواقع ،الفلتان الذي

أم أن الحق على المواطن؟ أم  ،ب من يتجرأ على الفساد؟ أيعود ذلك إلى غياب اإلرادة السياسيةفلماذا ال يعاقَ 

 االثنين معًا؟

 .كعادتنا بهأتمنى للبنان أن يلملم جراحه ويبعث مرة أخرى كطائر الفنيق  ،النهايةوفي 

 .قةمؤتمرًا مثمرًا ونقاشات شيأتمنى لكم 

 هناء ناصر

 لمؤسسة كونراد آديناور في لبنان المديرة التنفيذية


