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 توصيات املؤتمر الدولي الواحد والعشرين لنقابة خبراء املحاسبة املجازين 

 

بنانية اختتمت نقابة خبراء املحاسبة املجازين في لبنان اعمال مؤتمرها الدولي الواحد والعشرين الذي عقدته برعاية فخامة رئيس الجمهورية الل

 بيروت –يومي االثنين والثالثاء املاضيين في فندق فينيسيا   IFACميشال عون، وبالتعاون مع البنك الدولي واإلتحاد الدولي للمحاسبين العماد

 .اإلستدامة من خالل الحوكمة #مصلحة_وطنيةبعنوان : 

 

 واصدرت توصيات املؤتمر على الشكل التالي :

:
ً
مصلحة وطنية بإمتياز، إذ أنَّ تطبيقها وإحترام قواعدها ومبادئها يساهمان في تعزيز الشفافية يؤكد املشاركون على أن الحوكمة هي  أوال

 واملساءلة واملساواة.

 

:
ً
إن الحوكمة أداة مثلى لتحقيق التنمية اإلقتصادية ومكافحة الفساد والدعوة للهيئات املعنية في القطاعين العام والخاص إلى نقلها من  ثانيا

 واقع فعلي عبر: مجرد مصطلح إلى

 خلق ثقافة عامة ورؤيا شاملة حول مبادىء الحوكمة وتأثيرها اإليجابي على مسار األعمال في القطاعين العام والخاص. -1

 دعوة الهيئات الرقابية للقيام بدورها وتحديث وتطوير أساليب الرقابة بما يتماش ى مع النظم العصرية. -2

الل االستخدام األمثل للموارد املتاحة، ورفع الحصانة عن أي شخص ضالع في ملف قيام القضاء بدوره في مكافحة الفساد من خ -3

 فساد.

إصدار التشريعات الالزمة لتحديث القوانين التي ترعى الحوكمة ومكافحة الفساد، إلزالة العقبات األساسية التي تعترض أصول وآلية  -4

 وشمولية مبدأ الحوكمة.

 ام والخاص وتأمين الشفافية بإشراك جميع الجهات املعنية بالقرار.تفعيل عقود الشراكة بين القطاعين الع -5

 تطبيق قانون اخضاع املؤسسات العامة والصناديق املستقلة للتدقيق الخارجي، والعمل على تأمين شفافية مطلقة. -6

 اشراك نقابة خبراء املحاسبة املجازين في لبنان بوضع تصور شامل وآلية تطبيقية لتفعيل الرقابة. -7

لب إلى وسائل اإلعالم ومستخدمي مواقع التواصل اإلجتماعي تطبيق مبادىء الحوكمة بطريقة مسؤولة وضمن ضوابط ثابتة ال الط -8

 تتعارض وحرّية اإلعالم.

 

:
ً
 يدعو املشاركون إلى اعتماد أهداف اإلستدامة السبعة عشر كما اعلنتها األمم املتحدة، واعتبارها مصلحة وطنية تتخطى املفهوم ثالثا

التنموي الضيق إلى ما يؤمن االستمرارية والديمومة عبر األجيال ويؤكدون على أن االستدامة عنصر اساس ي وهام في التنمية وفي تطبيق 

 مبادىء الحوكمة على مختلف األصعدة.

 

:
ً
اللتزام بالقيم والنزاهة، واحترام القوانين يدعو املشاركون إلى إنشاء هيئة وطنية تضع القواعد واملبادىء واملعايير لالستدامة. بما يعزز ا  رابعا

 واملسؤولية االجتماعية.
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:
ً
إن املشاركين في املؤتمر يرفعون توصية إلى الهيئات املعنية إلى تأليف هيئة حوار وطني بين القطاعين العام والخاص، واشراك النقابات    خامسا

 وهيئات املجتمع املدني واملؤسسات األهلية املحلية للعمل على املستوى الوطني :

ادىء الحوكمة واالدارة الرشيدة، وحق املواطن بالحصول على املعلومات القيام بحمالت توعية وارشاد للرأي العام حول الشفافية ومب -1

ق واإلطالع على واقع القطاع العام وذمته املالية ونتائج الرقابة التي تجريها الهيئات املتخصصة، ودعوة تلك الهيئات إلى التعاون الوثي

 بينها.

ومتابعة األبحاث الجامعية حيث تصبح مكافحة الفساد عنصرا ً هاما ً في  العمل على ادخال مشاريع مكافحة الفساد في البرامج التربوية، -2

 الحفاظ على القيم اإلجتماعية والثقافية وتعزيز أساليب الشفافية واملسؤولية.

صلحة اقتراح القوانين والتشريعات الالزمة التي تتضمن قواعد الوقاية من تضارب املصالح، وتأمين املصلحة العامة وتفضيلها على امل -3

 الخاصة السيما :

 ضمان استقاللية السلطة القضائية. -

 عدم الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. -

 حماية الهيئات الرقابية من التدخالت واملداخالت السياسية التي تعيق عملها. -

 ال حصانة ألي متهم بالفساد مهما كان موقعه أو انتماؤه. -

 رقابية وحمايتهم.تأمين حياد العاملين في الهيئات ال -

 دعم وطني وإلتزام سياس ي قّوي، مما يؤدي الى تشجيع الشراكة وتوفير عناصر القوة لتعزيز النمو وتحسين اإلقتصاد. -4

 

:
ً
أمام املتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية، وتماشيا ً مع مبدأ اإلستدامة، يدعو املشاركون الى االنتقال من الشركات العائلية وتطبيق  سادسا

 لتنميتها.م
ً
 فهوم اإلدارة املؤسساتية وإعتماد مبدأ الحوكمة أساسا

 

 
ً
 مع اعتماد مبادىء الحوكمة وتحقيق االستدامة يوص ي املشاركون بتعديل القوانين التي ترعى إنشاء املؤسسات والشركات لجهة:         :سابعا

 صيتها.تحفيز املؤسسات الفردية على اإلنتقال إلى شركات مع الحفاظ على خصو  -

تعزيز الثقة في املؤسسات من خالل الشفافية ما يساعد على جذب اإلستثمارات األجنبية واملحلية والحد من هروب رؤوس  -

 األموال.

 منح املؤسسات التي تعتمد مبادىء الحوكمة والشفافية حوافز تساعدها على تحقيق النمو املستدام وتحسين اإلنتاجية. -

 بين اإلدارة واألطراف ذات العالقة في سبيل تنمية اقتصادية وإجتماعية.تحديد اإلطار العام للعالقة  -

إعتماد معايير املحاسبة الدولية في املؤسسات والشركات مما يسهل تطبيق مبادىء الحوكمة، ومن جهة أخرى يوص ي  -

 املشاركون بأن تعتمد معايير املحاسبة الدولية التي ترعى محاسبة القطاع العام.

 

 ت :لجنة التوصيا

 رئيس اللجنة النقيب األستاذ فريد جبران -

 األستاذ أسعد مهنا -

 األستاذ غازي الهبري  -

 الدكتور فريد فوزي )مصر( -

 النقيب عمران التالوي )األردن( -

 األستاذة منال صالح -

 األستاذ نبيل غيث -
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