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مبادرة "قلوب شفافة"
أطلقت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية  -ال فساد ،الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية ،بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لالقتصاد
السلوكي -نادج ليبانون ،مبادرة "قلوب شفافة ”Transparent Hearts-وهي منصة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إطار
جهود اإلغاثة اإلنسانية وإعادة اإلعمار التي تقوم بها الجمعيات غير الحكومية والدولية وغيرها من المبادرات العاملة في مجال
اإلغاثة في لبنان ،في أعقاب انفجار  ٤آب في بيروت .تتمثل هذه المبادرة بمنصة للشفافية والممارسات النزيهة للمنظمات غير
الحكومية وغيرها من المبادرات التي تجمع وتتلقى التبرعات المالية والعينية وتعمل على توزيعها.
في هذا اإلطار يوضح المدير التنفيذي لجمعية ال فساد ،السيد جوليان كورسون:
"تأتي مبادرة قلوب شفافة في مرحلة حاسمة للغاية من توجه لبنان نحو اإلصالح والشفافية .وقد أبدت العديد من المنظمات غير
الحكومية والمبادرات اهتمامها ورغبتها في االلتزام بمعايير الشفافية .إن من واجبنا ومطالبنا المشتركة كمنظمات مجتمع مدني
أن نكون قدوة يحتذى بها وأن نوحد قلوبنا وجهودنا في دعم لبنان للوصول إلى ممارسة فعلية لمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية
"
باإلضافة إلى ذلك ،ستطبق الجمعية اللبنانية لإلقتصاد السلوكي -نادج ليبانون ،رؤى سلوكية وأساليب تجريبية للحث على تحسين
مقاييس محددة تتعلق بتعزيز الثقة والمصداقية بالمنظمات غير الحكومية والمبادرات األخرى العاملة في جهود اإلغاثة وإعادة
اإلعمار.
يوضح الدكتور فادي مكي ،مؤسس ورئيس الجمعية اللبنانية لإلقتصاد السلوكي -نادج ليبانون ،أن:
"هذه المبادرة المهمة تعزز الحوكمة الرشيدة عبر إستخدام األساليب العلمية .انها تساهم في انارة معايير الرصد والتقييم بالرؤى
السلوكية وترفعها إلى آفاق جديدة .نحن فخورون بكوننا الشريك العامل على الرؤى السلوكية لجمعية ال فساد ،ونأمل بمشاركة
العديد من اآلخرين في هذه المبادرة أيضا "
من خالل دعم المنظمات غير الحكومية والمبادرات لتعزيز الشفافية في جهود اإلغاثة وإعادة اإلعمار ،ستسمح مبادرة "قلوب
شفافة" للمانحين والمواطنين بالتعرف على مستوى شفافية مساعدات اإلغاثة وجهود إعادة اإلعمار .كما ستوفر المبادرة آلية
للمواطنين لإلبالغ عن المخالفات واإلبالغ عن الممارسات الخاطئة في جهود اإلغاثة وإعادة اإلعمار.
تمثل مبادرة قلوب شفافة جهد مشترك لتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة.
رابط المنصةwww.Transparent-Hearts.org :

