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 كلمة النقيب سليم عبد الباقي

 في افتتاح المؤتمر الواحد والعشرين

  عملث وز ر اثا صاد اث تس ص  ث   ممثل ا  راعي المؤتمر فخامة رئيس الجمهوريةة العمةاد ميشةاو عةون

 اصئتس خراي

 أاح ب صومل وز رصو ل تسة رصو ا تسة

 صو ما ت رصو م ء

 صوحضرا صوكاام 

 

 

 

 
والحوكمة على نطاٍق واسع  يعا الاطعاعال ال عام والخعاب وهدعاً تعديال تسع ى لع  دخل مفهوم االستدامة 

الحكومات وكارى الشركات يا ال الم. يأتداف االسعتدامة السعا ة عشعر كمعا هعلنتهعا المعم المتحعد  وكمعا 

ر الاضاء على الفا تا ماّانةل خلفا على شاشات المؤتمر تتمحور حول اإلنسال وحا  يا الاائة، المساوا ،

ولم ت د مسعألة  ا اد  المدى، ال مل الالئق ونمو اإلقتداد، وهداحت تذه التداف والاام عالماة والجوع،

  تت لق ادولة هو إدار  واحد ، ال هداحت شاملةل ت نا كل دول ال الم اما ياها المم المتحد .

المسعتدامة وععل الاضعاء علعى وعلى الرغم مل هل كل الد اتحمل المسؤولاة الرئاساة عل تحااعق التنماعة  

الفار يا ، إال هلَّ ال ولمة وت اول الدول، هوجب ضعرور  إتخعاذ تعدااار مشعتركة اانهعا لتحااعق هتعدايها يعا 

 مجال التنماة المستدامة.

ل ل الا ض انظر لاضاة االستدامة امفهومها التنموي ال عام هو الضعاق المعرتاط االشعركات ااعتاعاره تريعال 

جدلاععة، لكععل الكماععر منععا علععى المسععتوى الشخدععا وال ععائلا اهععتم ااسععتدامة هسععرت  واسعع ى  يكراععال هو مععاد ل 
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لالطمئنال قدر المستطاع على خلف  مل الجاال الاادمة، ياالستدامة تاوم على االسعتمراراة عاعر الجاعال 

تفسعد علعى  يمل غار الجائز هل اسعاء الجاعل الحعالا اسعتخدام معوارده الطاا اعة المالاعة والاشعراة اطرااعةٍ 

 الجاال الالحاة يرب التنماة واإلزدتار.

إل مسؤولاتنا تجاه المجتم ، تجاه الوطل، وحتى تجاه هنفسنا تفرض علانا هل نساتم يا التنماعة المسعتدامة 

االت اول والتكامل م  ااقا تائات الاطاع الخاب اجد ودول كلل، ضمل الادرات المتوير  لنا وهل ن مل، 

لجهود والموارد المالاة والاشراة على مستوى الوطل مجتم ال مدركال هل ركائز االستدامة وال ام لتوحاد ا

اإلقتداداة، اإلجتماعاة والاائاة تتكامل مع  ا ضعها العا ض لخدمعة اإلنسعال، وامكعل معل خعالل الحوكمعة 

لوالدنعا التا تحاق هتداف تذه االسعتدامة هل نرسعم دعور ل ععل ال عالم العذي ندعاو إلاع  ونأمعل هل اكعول 

 وهجاالنا الاادمة مكانال يا .

عنوانعال لمؤتمرنعا تعاديال إلعى  صا  تسصمة من خ ل صوحركمة # مالحة_رطناةمل تنا كانت يكر  إطالق 

كعذل  تعويار مناعر لدعان ا السااسعة وقطعاع  .تشجا  الحعوار وتاعادل الم ريعة حعول االسعتدامة والحوكمعة

 العمال الحكوماة وغار الحكوماة.

الاواععد  ياعلة )مرادف للحوكمة( ترتكز يا حكمها علعى إدار تحااق هتداف االستدامة افترض وجود  إل

الالزمة إلدار  المؤسسات والشركات والرقااة علاها عل طراق تنظام ال القعات اعال مجلع   واإلجراءات

لاة اإلجتماعاعة والاائاعة اإلدار ، اإلدار  التنفاذاة، المساتمال، وهدحاب المدالً اآلخرال، كذل  المسعؤو

للشركة، يها مل جهة مجموع الممارسات والضوااط والم ااار الناظمة لاائة الشركة الداخلاة، ومل جهٍة 

 هخرى عالقة الشركة وتفاعلها م  محاطها الخارجا. 
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ً إل اإلطار ال ام للحوكمة تو إطار للرقااعة والتوجاع ، احعدد المسعؤلاات، الحاعوق وال القعات، كمعا اوضع

الاواعد واإلجراءات الالزمعة لدعن  الاعرارات الرشعاد  المت لاعة اأعمعال اإلدار ، اعدعم ال دالعة، الشعفاياة، 

 والمساءلة وا زز الماة والمدداقاة يا اائة العمال.

إل اإلرتااء اتطااعق ماعادو وقواععد االسعتدامة والحوكمعة اتطلعب تكامعل كايعة قطاععات العمعال الخادعة 

ئات تشرا اة، تنظاماة ورقاااة، وعلى كاية المسعتواات الاااداعة، االشعراياة والتنفاذاعة، والحكوماة، مل تا

ممععا اععؤدي إلععى تحااععق ال داععد مععل التععداف، منهععا تحسععال ي الاععة وكفععاء  إدار  ال ملاععات، توظافهععا يععا 

اعق المسعاءلة المجاالت التا تحاق اإلسعتالالل الممعل للمعوارد، انعاء ماايعة وتنماعة العوالء المؤسسعاتا وتحا

والشفاياة، محاراة ومكايحة الفساد اأشعكال  وممارسعات ، كعذل  اسعتدامة الاائعة الداعمعة للتنماعة والتطعوار، 

تحااق التوجهات والتداف اإلستراتاجاة لإلدار  واالتالا المساتمة الف الة يا اناء وطل متماز تتوير يا  

 استدامة رياتاة ال اش وماومات النجاح.

لكالم عل التكامل اال الهائات، ل ل  مل المناسعب تضعاير جهعود وزار  اإلقتدعاد والتجعار  ويا م رض ا

)ااعتاارتععا الااَّمععة علععى تطااععق قععانول الشععركات( وتائععة السععواق المالاععة ومدععرف لانععال لوضعع  الئحععة 

 السععتدامة الشععركات تطاععق علععى مراحععل، يتطااهععا تائععة السععواق المالاععة ومدععرف لانععال علععى الشععركات

المدرجة والمرخدة مل قالها، وهاضال مل المفاد هل تتولى الجهات ذات التأمار يا الاطاعات اإلقتداداة، 

تطااق تل  الالئحة يا الشركات ال املة ذات الدلة كأل تطلب المدارف مل الشركات التا تشار  ياهعا 

كوماعععة، كمؤسسعععات هل تمعععار  هسععع  االسعععتدامة وذات المعععر االنسعععاة للمؤسسعععات الحكوماعععة وشعععا  الح

وااليدعاح ويعق مفهعوم التاعارار ، التجاراعة المدعارفواعالطا  علعى  ،الكهرااء والمااه على ساال الممعال
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، التا تتضمل الجوانب المالاة وغار المالاعة لواقع  الشعركة، ممعا "Integrated Reporting"المتكاملة 

ا المستاالاة لل داد مل الاضااا ذات ا زز االيداح مل جهة وااال مل جهة هخرى جهود الشركات ورؤاته

الدلة اتوظافها للموارد وعنااتها اها، اما يا ذل  مواردتا الاشعراة، اتتمامهعا االاائعة المحاطعة اهعا علعى 

د د مت دد  ااال مسؤلاتها اإلجتماعاة، وتنعا ال اعد هل نعذكر هل هسع  المسعؤولاة االجتماعاعة دخلعت يعا 

كارى يا لانال وال كانت ادااات خجولة ا عض الشعاء واحاجعة سااسات ا ض المدارف والمؤسسات ال

الى تضاير الجهود لج لها الزاماة، ول ل ذل  اجاب عل السعؤال المطعروح دومعال حعول دور كعل معل تعذه 

 . الهائات يا اإلقتداد والمجتم 

اعق تحااعق ت مام مراعا  التنماة المستدامة علعى جماع  المسعتواات ععل طر ضرور   إذ ن اد التأكاد على 

ركائزتا اإلقتداداة، اإلجتماعاة والاائاة، كما اإلقرار االدلة التا تراط اال تذه الركائز، احاع  اتسعنى 

ناتعرح تشعكال تائعة وطناعة لالسعتدامة وحوكمعة الشعركات )اعال  .تحااق التنماعة المسعتدامة اجماع  اا ادتعا

هشعالال ....، مدعرف لانعال  ، اائعة،اقتدعاد  –تائات حكوماة وغار حكوماة على سعاال الممعال وزارات 

تض  الم ااار والدلعة االرشعاداة   وتائات مل المجتم  المدنا التا ت نى االرعااة الدحاة واالجتماعاة( 

كمعا تضعمل تطااعق ماعادو الحكعم الرشعاد  ومراقاة التزامها اهعذه الم عااارللشركات والمؤسسات يا لانال 

 ععااار االسععتدامة يععا سااسععات واجععراءت الشععركة يععال اتععأمر والممارسععات الفضععلى يععا اإلدار ، ودمعع  م

الشركات واإلدار  ال امعة  وهداءتالار الشخاب يا اإلدار . منوتال األ اإلرتااء اأعمال  نتاجة استمرارتا

اتطلب اإلتتمام امسائل الاام والنزاتة واإللتزام االاوانال، كذل  نؤكد على إعتماد منهجاة شاملة لاليداح 

مل خالل التاارار المتكاملة واإللتزام االم ااار الدولاة للتاارار المالاة مما اساعد على إادال الم لومعات 
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ومسعتخدما الااانعات المالاعة وريع  مسعتوى الشعفاياة وااليدعاح ععل لدحاب المدعالً معل المسعتممرال 

 استدامة الشركات متضمنةل الا د الاائا، اإلجتماعا واإلقتدادي.

التعا جهعدنا يعا ال معل علعى اغنائهعا  ،ل اضعاء امحعاورههواآلل اترككم م  ي الاات المؤتمر الذي نتمنى 

آملال هل نتر  ادعمة  ،ضمل اطار موضوعناامحاضرال مل مختلف الاطاعات والتجارب والتا تدب 

إاجاااة يا اائة العمال ومناخات االستممار لما يا  الخار والمدلحة ال امة. يكل الظعالم العذي يعا العدناا 

 ال استطا  هل اخفا ضوء شم ة مضائة، وشكرال.

 

  عش م ، ع شت نق عة خعاصء صومح  عة صومج  ان فز وعن ن

   ش وعن نع
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