
 

 

 

 األفراد قبل من تطبٌقها تعزٌز ظل فً والمساءلة، والشفافٌة النزاهة تحقق بمبادئها الحوكمة أن ومختصون خبراء كدا

 وأسسهاا، الحوكمة ثقافة نشر به ٌناط الراغبة، للدول للحوكمة عربً مجلس بتشكٌل وطالبوا. والحكومات والمؤسسات

 العربٌة، المؤسسات فً الحوكمة مدونات لتعدٌل الالزمة واإلدارٌة القانونٌة التدابٌر واتخاذ والتقارٌر، الدراسات وإعداد

 التوصٌات فً ذلك جاء(.الحوكمة) بعنوان دورٌة مجلة إلصدار إضافة اجبارٌة بنود إلى بنودها تحوٌل على والعمل

 الواقع:  المؤسسات فً واالقتصادٌة اإلدارٌة والتنمٌة الحوكمة" بعنوان المشترك الدولً العلمً للمؤتمر الختامٌة

 االدارٌة والعلوم األردنٌة الجامعة فً األعمال كلٌتً بٌن مشترك بتنظٌم ٌومٌن مدار على اقٌم الذي ،"والطموح

 بالدول والتعلٌم التربٌة وزارات فً متكاملة منظومة ببناء المشاركون وطالب. المفتوحة القدس جامعة فً واالقتصادٌة

 الجامعات اتحاد انجزه ما ضوء فً فٌها، والمساءلة واإلفصاح والشفافٌة النزاهة وممارسات مبادئ لتبنً العربٌة،

 المدرسٌة المناهج فً وابعادها وافكارها مبادئها تضمٌن على التركٌز ضرورة عم علٌه، والبناء المجال فً العربٌة

 لتهٌئة المعنٌة؛ األطراف جمٌع بتعاون العربٌة المجتمعات قٌم من جزءا   الحوكمة تصبح أن أهمٌة وأكدوا. والجامعٌة

 على توصٌاتهم فً وركزوا. اإلطار فً الالزمة القوانٌن تشرٌع بعد ومعاٌٌرها وقواعدها أسسها لتطبٌق المناسبة البٌئة

 مع الحوكمة، فً ومختصٌن خبراء مع بالتشارك تطوٌرها بعد والخارجً الداخلً التدقٌق بعملٌات االلتزام ضرورة

 عنها وٌنجم( اإلبداعٌة المحاسبٌة) الخادعة المحاسبٌة للممارسات السرٌعة واإلدارٌة القانونٌة المعالجة على التأكٌد

 الحوكمة ومعاٌٌر أسس تضع متخصصة فرق وجود أن إلى واشاروا.التكالٌف فً وارتفاع والمالٌة االقتصادٌة األزمات

 وتضمنت. الشاملة المؤسسٌة الحوكمة تحقٌق فً مباشرة ٌساهم بمتغٌراتها البشرٌة والموارد االنتاج مثل الوظائف فً

 على تشتمل متكاملة عمل خطط وفق، الصحٌحة وتطبٌقاتها بالحوكمة المؤسسٌة القٌادات تعزٌز على التركٌز التوصٌات

 فً القٌادٌة الوظائف إشغال شروط من لتكون الحوكمة فً المهنٌة الدبلوم وبرامج، المتخصصة التدرٌبٌة الدورات

 ستراتٌجٌةاال ضمن جاء المؤتمر ان الشناق رفعت الدكتور األردنٌة الجامعة فً األعمال كلٌة عمٌد وقال.المؤسسات

 البحثٌة العالقات وتكثٌف العربً، العالم فً العلمً البحث بواقع للنهوض واستمرارها الجامعتٌن كال فً البحثٌة

 . فاعلة تجمعات فً تأطٌرها بهدف ودعمها

 المؤسسات فً تطبٌقها وضرورة  ألهمٌتها الحوكمة فً لخبراء بحثٌة أوراقا تضمنت المؤتمر جلسات أن وأضاف

 .. وكما نوعا فٌها بالعمل االرتقاء عن فضال واالقتصادٌة اإلدارٌة التنمٌة وتحقٌق المؤسسً األداء تحسٌن بهدف


