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 املقدمة

 

 لغنيةما الفرق بني البلدان ا"ختزنته يف حاسويب ألهميته وهو: فاعىل تساؤل يوماً  تعوق

الخمسة يفوق عمرها  مثالً مرص )قدمها يف التاريخ(؟ ف ؟ أيقاس ذلك بعمرهافقريةوالبلدان ال

وبالرغم من  ،سنة 051أما كندا وأسرتاليا ونيوزيالندا مل تكن موجودة قبل  ،عام وهي فقريةآالف 

فرة، ااىل مواردها الطبيعية املتو أو غناها ل فقر الدو  وال ميكن رد   ك هي دول متطورة وغنية.ذل

عبارة عن جبال غري صالحة للزراعة أو لرتبية املوايش من أراضيها % 81:بان مساحة محدودةالليف

 فهي عبارة عن مصنع كبري عائم، يستورد املوادإقتصاد يف العامل. متثل ثاين أقوى  هاولكن

الخام إلنتاج مواد مصنعة يصدرها لكل أقطار العامل. مثال آخر هو سويرسا، فبالرغم من عدم 

الصغرية ال تسمح لها بالزراعة زراعتها للكاكاو إال أنها تنتج أفضل شوكوال يف العامل. ومساحتها 

غزرها يف أ شهر يف السنة إال أنها تنتج أهم منتجات الحليب و أ ألكرث من أربعة  أو برتبية املوايش

ها أقوى خزنة يف تجعل صورة األمن والنظام والعمل التي تعكسها، ولكن العامل. إنها بلد صغري

 العامل. 
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ز الناس من الناحية العقلية ولجهة املتابعون للتفاوت بني البالد املتطورة مل يجدوا فروقاً متي  

صلية هم كساىل يف بالدهم األ فاملهاجرون املصنفون  ،. اللون والعرق ال تأثري لهامإمكانياتهم

 القوة املنتجة يف أوروبا والواليات املتحدة واسرتاليا وكندا. 

 أين يكمن الفرق إذاً؟

 يكمن الفرق يف السلوك املتشكل واملرسخ عرب سنني من الرتبية والثقافة.

ن الغالبية يتبعون املبادئ التالية يف وك الناس يف الدول املتقدمة نجد أ عند تحليل سل

 حياتهم: 

 

 ،األخالق كمبدأ أسايس – 0

 ،اإلستقامة -2

 ،املسؤولية -3

 ،إحرتام القانون والنظام -4

 ،إحرتام حقوق باقي املواطنني -5

 ،حب العمل -6

 ،حب اإلستثامر واإلدخار  -7

 ،املتمي زةالسعي للتفوق واألعامل  -8

 الدقة. -9

 

. الناس لة من الناس يف حياتهم اليوميةيف البلدان الفقرية ال يتبع هذه املبادئ سوى قلة قلي

ليسوا فقراء أو متخلفني بسبب نقص يف املوارد أو بسبب كون الطبيعة قاسية معهم. الشعوب 

املبادئ  (والتأقلم مع)فقرية بسبب عيب يف السلوك، وخلل يف النظم وبسبب عجز يف تعلم 

 التي أدت اىل تطور املجتمعات وغناها." تلكاألساسية، 

 

وفق تعريف منظمة " سوء استغالل السلطة من أجل تحقيق مكاسب شخصية"أي  سادالف إن

العائق األكرب أمام التطور االقتصادي والدميقراطي يف و آفة العرص األوىل الشفافية الدولية، 

ساد الرأي بأن  ،عقود طويلة خالل الثالث بصورة خاصة.مل ادول العدول العامل بصورة عامة و 

إال أنه أصبح   افة بعض البلدان ولذلك وجب القبول به وعدم التعرض اليه.من ثق جزءالفساد 

جلياً أن الفساد يف كل من القطاعني العام والخاص يشكل تهديًدا لألمن الوطني، فهو يقوض 

 انتشار ااهري ويعيق املنافسة العادلة والرشيفة، ويساهم يف اتثقة املواطنني يف الحكوم

 تنامي الجرمية املنظمة. ىل الفقر والبطالة إضافة ا

 

طقس وحيث أن  ،بإمكان أي منا إدراج الئحة بنامذج متعددة ألمناط الخلل يف اإلدارة اللبنانية

جميعاً اليه  ملا نصبوالتحدث  ،هذه الحاالت عرضعوضاً عن  أرغب، هال طائل من"جلد الذات" 
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ميتد ليشمل جميع  ،يف معناه األشمل ،فمفهوم الحوكمة .وكمة الرشيدةالحنظام وهو 

وسواء  ية،اتاملؤسسات العاملة يف املجتمع سواء كانت رشكات أو مؤسسات إنتاجية أو خدم

 ،أو رشكات عائلية لكانت تلك الرشكات مدرجة أو غري مدرجة، رشكات أشخاص أو رشكات أموا

ام، وسواء كانت تلك املؤسسات مملوكة من قبل القطاع الخاص أو مملوكة من قبل القطاع الع

املجتمع لصالح  وأ ورفاهه والتي يرتبط نشاطها إما بإنتاج سلعة أو تقديم خدمة لصالح الفرد 

 .ككل

 

الحوكمة الرشيدة، سوف أستعرض يف مداخلتي اليوم مفهوم بعد ملحة رسيعة حول نشأة 

املبادرات التي نشهدها عىل صعيد أبرز ألقي الضؤء عىل حوكمة الرشكات ومن ثم  بادئم

   .عىل مستوى الدولة والحكومة(العامة )لخاصة و االحوكمة 

 

 النشأة

 

كان  .يف العرص الحديث باألزمات واالنهيارات املالية الرشكات ارتبط اهور نظام حوكمة

واإلستغالل عن انحراف بعض عنارص اإلدارة التنفيذية املتمثل يف شيوع اإلهامل  بعضها ناجامً 

مصطلح الحكم )اإلدارة( مصطلحاً جديداً فهو قديم  . ال يعد  والفساد والتالعب يف الحسابات

من األسس عددا    -مثالً–فنالحظ  .اإلسالميةالحضارة  ،مثالً قدم الحضارة اإلنسانية ومن ضمنها

 لعدالة واملسؤولية واملساءلة والشفافية. كا السمحاء التي تقوم عليها العقود وفقاً للرشيعة 

 

يثة فقد اهر مع نشوء الرشكات التجارية، وانتشار ااهرة أما مفهوم الحوكمة يف صيغته الحد

حملة بني إدارة الرشكة و بني صالح امليؤدي إىل تعارض قد فصل امللكية عن اإلدارة مام 

وقد تزايد االهتامم بالحوكمة خالل السنوات املاضية بسبب األزمات املالية  .األسهم

عديد من أسواق املال يف جميع أنحاء واالقتصادية وانهيار رشكات كربى، كالتي شهدها ال

 .2118أواخر العام  يفالعامل، وخاصة األزمة املالية واالقتصادية 

 

 املبادئاملفهوم و 

 

والرقابة نظام لإلدارة ب ،إجامالً ،أو "الحكم الرشيد" ،أو "التيسري الرشيد" ،لحوكمةا فتعر  

ة من القواعد واملبادئ مجموع ذلك يشمل .عامة أو خاصة سواء كانت إدارةً والتوجيه 

الحقوق  تحديد، و الفئات املعنيةواإلجراءات الهادفة إىل تحقيق التوفيق والتوازن بني 

 .واملسؤوليات فيام بينها ضمن إطار عام من الشفافية واإلفصاح واملساواة يف الفرص
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الحوكمة رديف ملفهوم املأسسة، وصامم أمان لحامية املؤسسات، مهام كانت طبيعتها، 

غرض تحقيق الرفاه والنامء حيث يرتبط مفهوم الحوكمة إرتباطاً وثيقاً بالجوانب القانونية ب

 واملالية واملحاسبية واإلقتصادية وصوالً اىل منظومة القيم اإلجتامعية واألعراف املستقرة.

 

األخري اىل يهدف ن يطرح تساؤل حول عالقة الحوكمة الرشيدة باإلصالح اإلداري. أ من الطبيعي 

ء ورفع كفاءة النظم اإلدارية ارة مبا يكفل تحسني مستويات األداغيريات أساسية يف أنظمة اإلدت

عرب إحداث نقلة نوعية يف تقديم الخدمات مع تقليص التكاليف وتحويل إدارة الخدمات من 

إلداري ن آليات وإجراءات اإلصالح اإأسلوب بريوقراطي اىل أسلوب أكرث مرونة وفعالية. وعليه، ف

عد من العنارص املهمة يف نظام الحوكمة والذي ميثل حالً فعاالً للشللية واملحسوبية ت

 وإستغالل النفوذ والزبائنية واملحاباة.

 

العالقة بني األصيل والوكيل حيث أن املستثمرين  إشكاليةمع  "حوكمة الرشكاتتقليدياً، ترتبط "

هناك احتامل أن تتعارض النيابة عنهم. )األصالء( يوكلون املدراء )الوكالء( لتشغيل الرشكات ب

مصالح  تأطريتسعى الحوكمة الرشيدة اىل . عليه، املدراء مع مصالح مصالح املستثمرين 

واحد وضامن تشغيل الرشكات لصالح املستثمرين. تشمل حوكمة الرشكات  إتجاهالطرفني يف 

مجلس اإلدارة بدورههم  مساءلة أعضاء كيفية إرشاف مجلس اإلدارة عىل إدارة الرشكة، وكيفية

يتم من خالله وضع أهداف أمام املساهمني والرشكاء. كام توفر حوكمة الرشكات الهيكل الذي 

اء. توفر الحوكمة الرشيدة للرشكات تحديد وسائل تحقيق تلك األهداف ومراقبة األدالرشكة و 

مصالح الرشكة دم تخلتحقيق أهداف  التنفيذية إلدارةكام لالحوافز املناسبة ملجلس اإلدارة 

 تدفع؛ وبالتايل املحرزةوتلك نتائج املرتقبة كام ترصد بفعالية الوأصحاب املصالح فيها، 

 بشكل أكرث كفاءة. مواردهاستخدام إل الرشكات 

 

: االمتثال واألداء. عىل هذا النحو، تهدف الحوكمة الرشيدة يف بعدان إثنانحوكمة الرشكات ل 

وإىل تحسني األداء االقتصادي، وتسهيل وصول  ،ل من جهةالتقليل من خطر الفشل واالحتيا

وبرصف النظر عن مفهوم  الرشكات إىل رأس املال، وتحسني مناخ االستثامر من جهة أخرى.

بني مامرسات الحوكمة والفعالية والكفاءة فهناك عالقة طردية مبارشة  االمتثال لحوكمة الرشكات

 التنظيمية. 

 

تؤدي إىل التي رشكات، اهرت مجموعة من سامت الحكم الرشيد تزامناً مع انتشار حوكمة ال

التوجيه االسرتاتيجي لإلدارة واإلرشاف  إعطاءاإلدارة،  مجلسفمثالً عىل مستوى  األداء الجيد.

عليها، والفصل بني دور كل من رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ودور املديرين 

املهارات والكفاءات  وإختيارجلس املناسب، وحجم امل )أي غري التنفيذين(،املستقلني 

لجان  ية لجنة مراجعة الحسابات إضافة اىل دوربني أعضاء مجلس اإلدارة، واستقاللاملناسبة 
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، والربط بني األجور، وتقييم فعالية أداء مجلس اإلدارةاملجلس األخرى مثل الرتشيح وتحديد 

ملية التعيني ومدى كفاية التواصل مع مكافآت الرئيس التنفيذي واألداء، والشفافية يف ع

 املستثمرين.

 

الرتكيز عىل أطر إدارة املخاطر  قد تم  فعىل مستوى مراقبة بيئة العمل والعمليات، أما 

لرئيس التدقيق الداخيل للجنة مراجعة املبارشة وايفة الرقابة الداخلية والتقارير و واملامرسات، 

 ات التدقيق واملراجعة الخارجية للحسابات.الحسابات، وإنشاء وايفة االمتثال ومامرس

 

عىل مستوى الحامية واملعاملة املنصفة لحقوق املساهمني، فقد تم التشديد عىل قدرة 

تصويت خالل الجمعية العامة، وتزويدهم باملعلومات الكافية يف الوقت لاعىل املساهمني 

 ىذ برأيهم فيام عن املشاركة يف أرباح الرشكة و األخقدرة املساهمني عىلو املناسب، 

 عادية.الاملعامالت غري 

 

عىل مستوى الشفافية واإلفصاح، جرى التشديد عىل اإلفصاحات املالية وغري املالية واإلعتامد 

 معايري املحاسبية إلعداد التقارير املالية املعرتف بها دوليا".لالكامل ل

 

حوكمة الرشيدة للرشكات ميكن أن سامت للالية أن ما ورد أعاله من وقد أفادت الدراسات التجريب

لتعقيد العمليات التي مل يتم شملها يف األساليب  ثر جزئياً عىل التباين يف أداء الرشكات نظراً تؤ 

 اإلحصائية والتفاعل بني متغريات الحكم التي ال تقاس.

 

جيد، فهي  ورية آلداء تنظيمييدة قد تكون ض لحوكمة الرشا عوامليف حني أن العديد من 

تلك التي تعنى  –داء التنظيمي حاسمة لأل أخرى بالتأكيد ليست كافية. وعليه تم تحديد عوامل 

 هذه العوامل:تشمل . اإلدارة مجلسعىل مستوى  خصوصاً  -لديناميكيات السلوكية با

 

والرئيس  رةمجلس اإلدا رئيس الوضوح يف األدوار واملسؤوليات والعالقات بني كل من: - 0

 التنفيذي واإلدارة، واملديرين واملساهمني / أصحاب املصلحة؛

 إدارة العمل كفريق واحد؛ - 2

 ؛البناءةلمعارضة لواإلفساح باملجال  ثقافة الثقة - 3

 ؛طبيعة العمل )الصناعة /الخدمات(مبا يف ذلك املعرفة باملهارات املناسبة والكفاءات  - 4

 ؛املستدام بالتدريو جيد ال توجيهال - 5

 املهارات القيادية للرئيس؛ - 6

 ؛وكامل بشكٍل سلس تدفق املعلومات - 7

 .واملديرين التقييم الدوري ألداء املجلس - 8
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الدينامكيات  إاهار واألداء التنظيمي دونالجي د سامت الحكم العالقة بني االكتفاء بإاهار 

. وبالتايل، نحن بحاجة إىل إدراك أهمية الحوكمة دون سواه أحد أبعاد ؤدي إىل تحقيقي السلوكية

عىل  الخاص والعام نيعىل القطاعينطبق  . وهذاعنارص الحوكمةالعالقة املتبادلة بني جميع 

 .حد سواء

 

 املبادرات العامة والخاصة

 

الحكومية يف جميع أنحـاء العـامل. وقـد  والبـرامج أصبحت الحوكمة موضوعاً للنقاش األكادميي

يف تطـوير ضـخمة وموارد  كبيـرا"واضعو السياسات والهيئات الناامة جهداً كرست الحكومات و 

  .الترشيعات والسياسات املتعلقة بالحوكمة الرشيدة

 

إنشاء هيئات رقابة مركزيـة ملكافحـة الفسـاد، عـىل  تشجيععمدت منظمة الشفافية الدولية عىل 

ايـة مـن الفسـاد، ومالحقـة املستوى املحـيل والعـاملي، مـن شـأنها تعزيـز الـوعي العـام و الوق

 خـالل العقـد األخـريمرتكبيه واتخاذ اإلجراءات الرادعة بحقهم. متخض عن عمل هذه املنظمـة 

مجموعة من أدوات وآليات ناجحة ملحاربة الفساد والتي تم تكييفها وتطوير عملها لتتناسـب مـع 

ة الذي يصف، يف بداية طبيعة االحتياجات عىل املستوى املحيل. نذكر منها إعتامد ميثاق النزاه

ف )أو عملية طرح مناقصة أحد املشـاريع، ضورة إعـالن اإلتفـاق بـني صـاحب التكليـف وامل كلـ 

، كـام املرشح(، حيث يقوم كل املشاركني بـإلزام أنفسـهم بعـدم تقـديم أو قبـول أيـة رشـاوى

اتفاقات خفيـة نرش كل املعلومات املتعلقة بعملية املناقصة. كذلك تم منع إجراء أية يلتزمون ب

بني مقدمي العروض، وترسيب معلومات رسية من قبـل ممـثيل الجهـة الطارحـة للمناقصـة إىل 

تم معاقبته بدفع غرامة ماليـة ووضـع اسـمه يف تمقدمي العروض. ومن ال يلتزم بهذه الرشوط، 

 .املشاركة يف عمليات املناقصة املستقبليةبقامئة سوداء، وال ي سمح له 

 

 . بأكملها حوكمة قطاعاً أو بلداً أو حتى قارةً قد يطال مفهوم ال

 

كانون الثاين املايض برنامجاً  28يف أملانيا، أطلقت وزيرة الدولة يف وزارة الخارجية يف  قطاعياً،

جديداً حول الدبلوماسية العامة والحوكمة الرشـيدة بهـدف إعـداد قيـادات مسـتقبلية يف أملانيـا 

 مجايل السياسة واإلدارة. مج يفهذا الربنا دول أخرى مشاركة يفيف و 

 

اإلنتقالية ومركـز جنيـف  والعدالةع إتقاقية تعاون بني وزارة حقوق اإلنسان توقي ويف تونس، تم  

 مـن عــربنيسان الفائت بهدف تدعيم الحوكمة الرشـيدة يف قطـاع األ  06للرقابة الدميقراطية يف 

ومـة السـجون وإعـادة األمنيـة ومنظترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان وتأكيد مامرستها يف املنظومة 

 ابهة يف مجاالت األوقاف اإلسالمية والتعليم الجامعي.تخذت مبادرات مشالتأهيل. كام ا
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مدرســة متوســطة و تحســني جــودة املنــاهج وتــدريب املعلمــني  25يف الســنغال، تــم  تجديــد 

ية التعليم وحفز يم عملعرفع الوعي لتدحملٍة ل . وترافق ذلك معدارات املدرسيةإل واملرشفني وا

 للشباب واملجتمع املحيل عىل حد سواء.ثقافة اإلدارة الرشيدة 

 

بشـكل أسـايس  املصارف العاملـة تحـت إرشافهـا يف القطاع املرصيف، تلزم املصارف املركزية

ل نشاط املصـارف ونسـبتي السـيولة واإلحتيـاطي ممبعايري كفاية رأس املال وتحديد حجم ومج

حديـد وتحديـد املخصصـات املناسـبة لكـل فئـة منهـا، إضـافة اىل ت اإللزامي وتصنيف األصول

   .ز اإلقراض لعميل واحد واإلقراض لألطراف املرتبطة واألطراف ذات الصلةمعايري تركـي

 

ى صعيد الرياضة العاملية، حيث قام رئيس كيداً عىل شمولية مفهوم الحوكمة، ننتقل الىتأو 

د ضخمة الصيف املايض، بإستحداث ي هزته فضائح فساالذ)فيفا(، لكرة القدم  تحاد الدويلإل ا

اإلصالحات التي طلبتها الجمعية  مدى تقدملجنة للحوكمة الرشيدة يف املنظمة الدولية لرتاقب 

الشفافية وسياسة عدم التسامح بالنزاهة و  املايض، خصوصاً يف ما يتعلقحزيران العمومية يف 

 .ضد الفساد

 

ساسـية واملتأصـلة األ أحد الركـائز كالتخطيط اإلسرتاتيجي  مفهومإعتمدت بعض الحكومات  كام

 ضـمن إطـار زمنـي واضـح مـن رؤيـة القيـادة مستمد . وهذا املفهوميف عمل الجهات الحكومية

يـة املتحـدة للعـام اتيجية حكومـة دولـة اإلمـارات العربإسـرت ومؤرشات قياس دقيقة. نذكر منها 

حيث تأي الترشيعات  ،ثابتة "املواطن أوالً وثانياً وثالثاً"املبنية عىل األولوية الوطنية ال 2103 -2100

والقــوانني واملراســيم والقــرارات لخدمــة املــواطن وتطــوير قدراتــه عــرب إدارة املــوارد بكفــاءة 

 وشفافية.

 

 ،كاألردن عىل سبيل املثال ،فيام وضعت حكومات أخرى إسرتاتيجية وطنية ملكافحة الفساد

ملارسته من خالل إيجاد إطار عمل إداري وقانوين متطور وفاعل  رمخاطغايتها الرئيسية تقليل 

للقطاعني العام والخاص، كام تهدف إىل زيادة فاعلية الجهات املك لفة مبكافحة الفساد 

 ثقة املواطنني يف مؤسسات الدولة.والوقاية منه وتعزيز 

 

د يف شهر آذار يف تونس أيضاً، تم  تأسيس هيئة وطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفسا

املايض. تساهم هذه الهيئة يف سياسات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وضامن الشفافية 

كام تتوىل الهيئة كشف حاالت الفساد يف القطاعني العام  .ثقافتهاومتابعة تنفيذها ونرش 

النصوص وتبدي الهيئة رأيها يف مشاريع  ،والخاص والتحقيق فيها وإحالتها عىل الجهات املعنية

 القانونية ذات العالقة بالفساد وتتكون الهيئة من شخصيات نزيهة مستقلة من ذوي الكفاءة.
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شباط املايض  28جنوب أفريقيا يف يف عىل املستوى القاري، عقد مؤمتر دويل يف جوهنسربغ 

اون برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بالتع ينظمه للقارة األفريقية، تحت عنوان الحوكمة الرشيدة

الت وناقشت التحو  2105ية يف أفريقيا التنم ةخالل املؤمتر أجند تمع الربملان اإلفريقي. طرح

 ،يف بعض دول القارةالجاثم امر عواإلست ،داريةإل والعقبات ا ،واملشكالت الصحية ،اإلقتصادية

ة والتمثيل السيايس. وخلصوا اىل أن الحوكم ،وتدعيم امللكية الوطنية ،ومتطلبات التعليم

الة يف أفريقيا ونقطة إنطالق للحصول عىل أهداف األلفية الرشيدة تشكل الرؤية الحقيقية الفع  

 اإلمنائية.

 

 ،تجربة التعيينات اإلدارية يف املؤسسات العامة يف لبنان أشري إىلوقبل الختام، أود أن 

ملنعقدة جلسة مجلس الوزراء ايف  28إنطالقاً من آلية التعيني التي أقرت مبوجب املحرض 

)عمل اللجنة / املعايري املعتمدة لتقييم املرشحني مبراحلها األربعة من  2101نيسان  02بتاريخ 

داخل املالك اإلداري العام أم من خارجه/ طبيعة عمل فرق الدعم املختصة يف وزارة الدولة 

إختيارها  م  لشؤون التنمية اإلدارية ومجلس الخدمة املدنية وصوالً اىل تحديد األسامء التي يت

 ورفعها اىل مجلس الوزراء بواسطة الوزير املعني(.

 

 الخامتة 

 

أن منطقة الرشق األوسط  أفصحت بوضوحقد التي نشهدها منذ عامني التحوالت العربية إن 

يف أعامق البنى  يًامسترش افسادً  ، وتعاينترزح تحت أعباء أنظمة إدارة ضعيفة ومتدهورة

معدالت منو متفاوتة بني مختلف  . وكانت النتيجةللقطاع العام التحتية السياسية واملؤسسية

الفئات السكانية داخل البلد الواحد وبني البلدان املختلفة، إضافة إىل ضعف السياسات 

مكافحة الفساد وتجفيف منابعه والوقاية منه وترسيخ  هنا تكمن الحاجة اىل .املتكاملة االجتامعية

 عقبة أمام اقتصاد السوق الحر الفساد بحيث ال يشكل و  .نيةثقة املواطنني باملؤسسات الوط

 وأمام الحاكمية الرشيدة يف البالد.

التقدم نحو تحسني الحوكمة عىل املستوى العام وعىل مستوى الرشكات، ال بد أن  إن مسرية

متضيا جنباً إىل جنب، بغية ضامن تحقيق األهداف التي تتطل ع إليها الشعوب. لكن ال ميكن 

قليل من التحديات. فالتجربة التاريخية للبلدان التي تحولت من االنظمة االستبدادية إىل الت

أن مثل هذا التحول هو نهج طويل يتطلب التزاماً  تشريالدميوقراطية يف جميع أنحاء العامل 

 .واملثابرة عىل تطبيقها ،حقيقياً بالتغيري املؤسيس، مدعوماً بالتمسك بثقافة الحوكمة الرشيدة

 

 .شكراو 


