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  تعريف الشفافية

الشفافية في اللغة تعني الشيء الشفاف الذي ال يحجب ما وراءه فمعنى شف أي رق   
حتى يرى ما خلفه أي تعنى الوضوح وهي عكس التعتيم والسرية ولعل استخدام هذه الكلمة 

 .اصطالحا ال يختلف كثيرًا عن معناها اللغوي

ي حياتنا والصدق يعني قيمة وليس شعارًا وهي قيمة موجودة فالشفافية هي الصدق ف  
  .ويجب أن تكرس في حياتنا على صعيد المنزل والعمل والمجتمع والوطن

  

  استراتيجي.مفھوم وخيار والمسائلة الشفافية 

مبدأ تنموي استثماري واقتصادي مهم يعني ضرورة اإلعالن واإلعالم عن  الشفافية  
 منتنفذها المنظمة ، وكذلك األمر بالنسبة للدول فكثيرًا ما نسمع األنشطة والبرامج التي 

 المسئولين أن تصرفات الحكومة تتصف بالشفافية. فما معني ذلك؟

معنى ذلك أن مصادر الدخل واضحة وأوجه اإلنفاق واضحة. فميزانية الدولة متاح معرفتها 
مكن محاسبة المسئولين بعد ذلك للجميع ومشاريع الدولة وقيمتها الحقيقية متاحة أيضًا حتى ي

،  ةالشفافيعن أي خسائر أو تغيير يحدث فيما هو مخطط له وما تم فعال من منطلق هذه 
ولهذا فال عجب أن نجد مثًال في بعض الدول الديمقراطية أن يتهم رئيس أو وزير بالرشوة أو 

في أعناقهم ومن الفساد وذلك عن مرئي ومسمع من الناس ألن الرقابة أمانه وضعها الشعب 
  .حتى يستطيع ان يقرر مصيره الحقائقحق الشعب أن يعرف 

 

 



فالشفافية تعد أحد أهم مبادئ الحوكمة وتعود هذه األهمية إلى أنها السالح األول 
هو الذي  الشفافيةكثيرًا ما نسمع عنها. فغياب  التي رشاوىلمحاربة الفساد واالختالسات وال

 الشفافيةأما مع وجود   المغلقة األبوابخلف صفقات الفساد  لعقد هيفتح الباب على مصراعي
 .فإنه يصعب حينها إساءة استخدام السلطة لصالح فئة تعمل في الخفاء

حيث حرية الكلمة  الشفافيةومن الجدير بالذكر هنا أن لإلعالم دورا كبيرًا في تحقيق 
تسليط الضوء والكشف عن والتعبير والنشر تساعد على الحفاظ على هذا المبدأ وتساهم في 

أي تالعب يكون، فالشفافية والوضوح بما تعنيه من نشر المعلومات والبيانات الحكومية 
والحرص على تدفقها وعالنية تداولها عبر مختلف وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة 

 .والمقروءة يعتبر عنصرًا رئيسيًا في مكافحة مختلف أشكال الفساد واجتثاثه من جذوره

في أن تكونا أحد أهم أسباب  شكهما وسيلة وغاية التنمية. وال الشفافية والمساءلة   
تقدم األمم ونهضتها. فكلما زاد مستوى الشفافية والمساءلة كان ذلك أدعى الرتقاء المجتمع 

وقد يكون غيابهما المعضلة الرئيسة التي تعانيها الدول النامية في ¡ وتطوره والعكس صحيح
دم واللحاق بركب المجتمعات المتقدمة. فإذا كانت التنمية تعني استكشاف محاولة التق

¡ اإلمكانات والقدرات وتوظيفها على نحو يضمن تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية
فإن الشفافية والمساءلة ¡ ويرتقي بالمجتمع السلم الحضاري ويعتلي قائمة التنافس االقتصادي

اكمية وضبط التنمية وتوجيهها. التنمية ليست مجموعة من المشاريع آلية التعلم والمعرفة التر 
الهدف الحقيقي للتنمية هو ¡ فهذه وسائل وليست غايات بحد ذاتها¡ والخدمات العامة وحسب

وهذا ال يتأتى إال ¡ تطوير الفكر والثقافة نحو االبتكار واإلبداع واإلنتاج واحترام القانون والوقت
لشفافية يقصد بها التعرف على ما حدث وما يحدث وما ينوى عمله بكل . فا التطبيقمن خالل 

وضوح بتوفير المعلومات بحيادية ونزاهة وجعل الجميع على بينة من األمر . فالمعلومات جزء 
والتي هي في جوهرها إحداث التغيير في ¡ من عملية التعلم وٕاعادة تثقيف المجتمع وتطويره

. المعلومات تستحث األفراد والجماعات والمؤسسات على الفكر والميول والسلوك لألفضل
صناعة القرارات بكفاءة وفاعلية وتحفزهم في البحث عن األفضل وتحقيق اإلنجاز. المعلومات 

أال نتحرج منها  جبليست على الدوام إيجابية ومشجعة ومميزة ويجب أال تكون كذلك وي
يست هناك مخالفات نظامية. إن التعرف على ونواريها ونخفيها أو نهذبها ونحسنها طالما أنه ل

الثغرة بين الوضع الراهن والوضع المرغوب يتطلب معلومات  قليصحجم المشكلة التنموية وت
لكن ذلك ال يعني عدم ¡ دقيقة وكاملة. نحن لسنا مجتمعا مالئكيا خال من العيوب واألخطاء

وتلك التي تقع ¡ ريحة لألنظمةالتفريق بين األخطاء التي ترتكب عن قصد وٕاصرار ومخالفة ص
عن بعد االجتهاد وخارج عن اإلرادة. وقد يلتبس على كثيرين الفرق بين األخطاء المرتكبة 



وتلقى الشائعات ¡ لعدم توافر المعلومة فتتداخل األمور عليهم ليلقوا باألحكام جزافاقصد أو 
للوصول إلى حقيقة األمر.  والتفسيرات الوهمية. من هنا كانت المساءلة أمرا مكمال للشفافية

فإذا كانت الشفافية معنية بسؤال ماذا يحدث فإن المساءلة تعنى بتحليل الحدث ولماذا األمور 
 تسير على ذلك النحو. 

إن تفسير القرارات والنتائج للعموم عبر المناقشات العامة يتمم دائرة التعلم بين جميع  
يؤدي إلى اقتناع الجميع واتضاح التوقعات ومن ثم األطراف بدال من االتصال باتجاه واحد. هذا 

 إنجاح العمل المشترك.

الشفافية والمساءلة ليستا قيمة أخالقية تحافظ على قوة وتماسك وبقاء واستمرارية الحفاظ 
على المجتمع وحسب ولكنهما آلية للتطوير والتقدم إلى آفاق أرحب في االقتصاد والسياسة. 

من تطبيق ثقافة الشفافية والمساءلة لكن على العكس تماما فإن هناك حذر كبير وغير مبرر 
جعل األمور واضحة وٕاتاحة الفرصة للنقاش وطرح األسئلة يزيد من توثيق العالقة بين 

  المواطنين واألجهزة الرسمية. 

  

  : قياس معدالت الفساد أدواتمن  أداةالشفافية 

نظام  أوتويات الفساد في بلدا ما التي يقاس بها مس األدواتالشفافية تعتبر احد  إن  
ما ( فكلما زادت الشفافية قل الفساد وكلما قلت الشفافية زاد الفساد) ، حيث انه كلما كانت 

وهناك شفافية قلت فرص حدوث الفساد ، ولكن كلما كان هناك غموض وتكتم  واضحة األمور
وع المناقصات العامة وانعدم في الرؤية زادت فرص حدوث الفساد ، وعلي سبيل المثال موض

كلما كانت عالنية ونتائجها منشورة بكل وضوح وبحضور كل المتنافسين قلت نسبة حدوث 
مغلقة والنتائج سرية ، زادت  وأظرفكانت ضمن غرف مغلقة  إذا أمافساد فيها ومحاباة ، 

  ث الفساد .و حدوبالتالي فرصة حدوث تالعب بالنتائج ، و 

  

  

  

  



  :سيخ العدالة ولتكافؤ الفرص لتر أساسيالشفافية كعامل 

 

العدالة ، حيث انه في ظل توفر المعلومات  أدواتمن  أداةالشفافية في حد ذاتها  إن  
في الحصول على  األمرتعلق  إذاللجميع وبدون استثناء هو في حد ذاته عدالة ، والسيما 

الحقوق األساسية للمواطن ، على سبيل المثال الحصول على فرصة للتعيين أو الدراسة أو 
  والتعمير.. الخ . اإلنشاءالمناقصات العامة وعقود 

عملية تكافؤ الفرص ، والمنافسة  إلىوبالتالي فإن توفر المعلومة للجميع يؤدي   
   ها .والعدالة في منح الفرص لمستحقيالشريفة ، 

  

  :د من خالل كسر احتكار  المعلوماتاالشفافية ودورھا في محاربة الفس

عند توفر المعلومات للجميع وبدون استثناء ، فليس هناك مجال الحتكارها والمساومة   
عليها من قبل الموظفين العموميين ، وبالتالي عندما يعرف المواطن ما له وما عليه ، 

والوقت الذي تستغرقه لتقديم الخدمة ة والشروط المطلوبة لعمل الجهوالتشريعات المنظمة 
فليس هناك مجال للموظف العمومي الجهة لتقديم الخدمة للمواطن وبكل وضوح وشفافية ،  

، ولن يكون لديه مجال البتزاز المواطن بطلب رشوة عطيلها ت أوبأن يساوم على تعجيل الخدمة 
   .خدمة  أو

 

 

 

 

 

 



  

  :ة يتطبيقية  للشفاف أمثلة

  

إقرارات الذمة المالية  ، وهي عملية اإلفصاح واإلقرار عن ممتلكات المسؤولين قبل  .1
استالمهم لمهام وظائفهم ، تم اإلفصاح عن ممتلكاتهم وممتلكات عائالتهم  بعد 

  االنتهاء من مهامهم مع التأكيد على المساءلة والمطابقة والمقارنة.

، وحسابات الربح والخسارة والمركز المالية اإلفصاح عن ميزانيات الشركات والمصارف  .2
بشكل صحيح ، ومبسط وسهل الوصول إليه ،هذا األمر سيؤدي إلى بورصة أوراق 
مالية ناجحة  ، ألنه على ضوء المعلومات ومصداقيتها يتم عمليات الشراء والبيع ، 

  وتقدير القيمة الشرائية لألسهم والسندات .

ت العمومية ، إلعمال مبدأ الشفافية من الضروري والمشتريا توالمعطاءاالمناقصات  .3
عن كافة معلومات العطاء من كراسة مواصفات وشروط التقديم  اإلفصاحجدا  

في كافة الوسائل المتاحة و إتاحة الفرصة كاملة لجميع  واإلعالنوالمواعيد ، 
عالن للمشاركة ، وفتح المظاريف بشكل علني ، والعمل بمبدأ المناقصات العلنية ، وإ 

  نتائج المناقصة لجميع المشاركين  

التجربة السنغافورية : يتم في مجلس التخطيط العمراني: عرض كافة المخططات  .4
والمعلومات عن التخطيط السكني والتجاري والتخطيط المستقبلي للعامة دون مقابل، 

  من خالل خرائط ومعلومات عينية أو الكترونية ومجسمات.

إدارة الجوازات والهجرة: حيث ثبت أن الشفافية وٕاتاحة   -التجربة السنغافورية  .5
المعلومات للجميع عن طريق اإلدارة االلكترونية تقلل من نسبة الفساد بشكل واضح، 

الوثائق والجوازات تتم بناء على طلبات تقدم عبر شبكة المعلومات دون حاجة  فإصدار
اريف. كما أن هناك للحضور الشخصي لإلدارة بما في ذلك تسديد الرسوم والمص

تشجيع على اللجوء للوسائط االلكترونية حيث تقل رسوم المعاملة اإلدارية عن تلك 
التي تتم بالحضور الشخصي لإلدارة، بهدف التقليل من االعتماد على الموظف في 
أداء العمل والتقليل من الدفع المالي المباشر للموظف، كل ذلك بهدف التقليل من 

يث أثبت هذا الطريق أن الفساد قل بنسبة كبيرة عما مضى وأن مسببات الفساد. ح
 الشفافية والتعامل بالتكنولوجيا أدى إلى التقليل من ممارسات الفساد بشكل كبير.



  .: لوصول الى مجتمع يدعم الشفافية والنزاھةل  إتباعھاالسبل الواجب 

ود التي يكفلها الشفافية فإن حق االطالع على المعلومات وفي الحد لمبدأترسيخا  .1
ما نصت عليه المادة المجتمع تأكيدا ل أفراديكون مكفوال لكافة  أنالقانون يجب 

 أهميةعلى  المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد األممالناس) من اتفاقية  إبالغالعاشرة (
مصادر المعرفة بسهولة ويسر  إلىاالطالع على المعلومات ليستطيع المواطن الوصول 

 .وذلك وفقا للتالي  األطرافي يكفل حماية تداول المعلومات بين قانون إطارفي 

أو لوائح تمكن الناس عامة من الحصول عند االقتضاء  إجراءاتاعتماد  -
المنظمة  توالقراراالعمومية ،  اإلداراتعلى معلومات عن كيفية تنظيم 

 .وخاصة التي تهم الناس بصفة عامة لعملها

السلطات  إلىاجل تيسير وصول الناس  ، من اإلدارية اإلجراءاتتبسيط  -
 المختصة التي تتخذ القرارات.

تضم تقارير دورية عن  أنتنشر معلومات يمكن  أنعلى الجهات العامة  -
 مخاطر الفساد بها .

، فإنه (مشاركة المجتمع) المتحدة لمحاربة الفساد  األمممن اتفاقية  13وفقا للمادة  .2
ال ينتمون ن والجماعات الذي اإلفرادبتشجيع  من الضروري من مشاركة المجتمع  وذلك

والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع  األهليالقطاع العام مثل المجتمع  إلى
 ومحاربته وذلك بالتالي:المحلي ، على المشاركة في منع الفساد 

  الناس فيها إسهامتعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع 

 ناس فعليا على المعلومات .ضمان تيسير حصول ال 

  تسهم في عدم التسامح مع الفساد ، وكذلك  إعالميةالقيام بأنشطة
 تشمل المناهج المدرسية والجامعية. توعيةبرامج 

  



لين بوصفه اجراء و تفعيل القانون الخاص بالكشف عن الذمم المالية من قبل المسؤ  .3
ي توجيه الصفقات والمال منصبه ف الستغاللعام وقائيا يقطع الطريق عن اي مسؤول 

 العام للكسب غير المشروع .

ترسيخ وتدعيم نظم للتوظيف في القطاع العام والخاص تقوم على مبادئ الكفاءة  .4
 والشفافية ومعايير موضوعية مثل الجدارة واإلنصاف واألهلية.

عن العطاءات من خالل لجان أو هيئات مركزية وبإجراءات شفافة وضبط  اإلعالن .5
 لتعاقد مع الشركات .ا إجراءات

المعلومات ومنحها الضمانات الكافية للقيام  إلىمن الوصول  اإلعالمتمكين وسائل  .6
 التحقيقات التي تكشف قضايا الفساد ومرتكبيها. وٕاجراءبدورها في نشر المعلومات ، 

التي تقوم  والمبادئ األخالقيةالتعليم وذلك بإرساء القيم  أساسهاوضع خطط توعوية  .7
 الصاعدة . األجيالفافية والنزاهة في على الش

العمل على استخدام التقنيات االلكترونية  ، في نشر المعلومات ، والعمل على ميكنة  .8
وربطها بشبكات المعلومات ، لتسهيل وصول المعلومة للمواطن ، وكسر احتكار  اإلدارة

   المعلومات .

  عبدالناصر سويسي                                                       
  مدير مكتب التدريب والتعاون الدولي                                                             
  رئيس الفريق الوطني المناظر لخبراء األمم                                                                         

 (سابقا) المتحدة المعني بمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية                                                 


