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2017كانون األول  4االثنين    

 

 كلمة راعي املؤتمر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثال بمعالي وزير االقتصاد رائد خوري

 

اته كلفني فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، راعي هذا املؤتمر، أن أمثله فشرفني هذا التكليف، واذ أنقل تحيات فخامة الرئيس وتمني

بأن أكون بينكم اليوم في افتتاح املؤتمر الدولي الواحد والعشرين تحت عنوان: االستدامة من خالل لكم بالنجاح، كما وأؤكد مدى سروري 

لنظرية الحوكمة. عنوان مهم وشامل، تندرج في إطاره الكثير من األمور نظرا الى تنامي أهمية هذا املوضوع ونظرا لضرورة أن تنتقل الحوكمة من ا

 ."ايجابية على عمل املؤسسات واالقتصادإلى التطبيق، ملا لذلك من تداعيات 

 

األساليب  يمكن تعريف "الحوكمة" على أنها مجموعة من القوانين واألنظمة والقرارات الهادفة إلى تحقيق الجودة والتميز في األداء من خالل اختيار 

 ."املوضوعة والفعالة لتحقيق الخطط واألهداف املناسبة

 

زيز الشفافية واملساءلة واملسؤولية واملساواة كما وفي زيادة االنتاجية خصوصا وأنه يتم من خاللها وضع اإلطار في الواقع، تساهم الحوكمة في تع 

على أهميتها املناسب التخاذ القرار والقيام باإلجراءات وتحديد أدوار العاملين بوضوح. إال أن ما تحتاجه الحوكمة في لبنان اليوم هو زيادة الوعي 

 :ليؤمن بها ويتبناها ومن ثم يطبقها بنجاح لالستفادة من امليزات التي تنتج عنها والتي نذكر منها على سبيل املثال ال الحصروتثقيف املجتمع 

 

 .مكافحة الفساد من خالل االستخدام األمثل للموارد املتاحة أوال:

 .الحد من هروب رؤوس األموال املحلية ملحلية، كما يساعد فيجنبية أم اتعزيز الثقة في املؤسسات ما يساعد على جذب االستثمارات سواء األ  ثانيا:

 .تحقيق النمو املستدام وتحسين االنتاجية ثالثا:

لق فرص هذه الفوائد وغيرها ما هي إال عوامل تساهم في تعزيز الثقة في الكيان االقتصادي ككل وبالتالي تحقيق نمو مستدام تنتج عنه زيادة في خ

 .العمل وبالتالي في تحسين رفاهية املجتمع بشكل عام

 

املناخ املناسب لتطبيقها على أفضل وجه لجني نتائجها االيجابية. لذلك، فإنه بات ال يسعنا تطبيق القواعد التي تنص عليها الحوكمة إال بعد تهيئة 

ر في األداء من الضروري إعادة النظر في طريقة إدارة املوارد وتعزيز النظم واألطر التشريعية التي تحكم العالقات بين األطراف األساسية والتي تؤث

 .وفي تحقيق الشفافية وتحسين املنتج

 

 :ضرورة فيالعناصر الثالثة االساسية للحوكمة الرشيدة تتمثل في االستراتيجية الواضحة والنظام املوثق والثقافة املناسبة. وبالتالي، فإننا نرى ن إ

 .وضع أطر قانونية عادلة تتضمن حماية كاملة لجميع مكونات املجتمع أوال:
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األساسية متوفرة ومتاحة ومن السهل الحصول عليها. وقد يتم ذلك من خالل خلق قاعدة  تعزيز الشفافية من خالل أن تكون املعلومات ثانيا:

رار بيانات موحدة تشتمل على املعلومات الصادرة عن املؤسسات الحكومية وغير الحكومية كافة. في الواقع، يساهم ذلك في تحسين عملية صنع الق

 .وفي ايجاد البدائل والحلول للتحديات التي قد تطرأ

 

ان الحوكمة هي مصلحة وطنية ألنها ال تخدم الدولة فحسب وإنما تصب في مصلحة بلدنا لبنان، فهي أداة مثلى لتحقيق التنمية كد ؤ وأ

االقتصادية من خالل جذب االستثمارات ودعم األداء االقتصادي والقدرة على املنافسة على املدى الطويل. أتمنى أن نستطيع من خالل هذا 

روج بتوصيات يكون من شأنها تعزيز مفهوم الحوكمة في لبنان واملساهمة في نقلها من مجرد مصطلح إلى واقع فعلي تتبناه املؤسسات املنتدى الخ

 .بشكل فعال

 

 "بجهود نقابة خبراء املحاسبة املجازين في لبنان واالتحاد الدولي للمحاسبين والبنك الدولي لتنظيم هذا املؤتمر املهم أختم منوهاو 


