
 

 شبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية مؤتمر
 

رأى وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية نبيل دو فريج أن "الدولة واإلدارة العامة في لبنان ال تزال موجودة 

بفضل قدرة اللبنانيين على الصمود واالستمرار"، وذلك خالل مشاركته في افتتاح أعمال المؤتمر السنوي 

مينا" الذي تناول  -معاهد ومراكز التدريب الحكومية في الشرق األوسط وشمال افريقيا "غيفت السابع لشبكة 

موضوع "الحوكمة في ضوء تحديات بناء الدولة والتنمية المستدامة". وكانت له على هامش المؤتمر سلسلة 

ومستشار وزيرة الخدمة اجتماعات فالتقى وزير الدولة الفرنسي لشؤون التنمية والفرنكوفونية أندره فاليني 

المدنية الفرنسية آنيك جيراردان التي أبلغته أنها ستلبي دعوته إلى زيارة لبنان قريباً. وبحث مع وزير 

التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري في مصر أشرف العربي، ووزير الحوكمة المحلية في السنغال ابوالي 

 .ارة كواكو باسكال ابينان في التعاون المشتركضيوف سار، ووزيرة الوظيفة العامة وتطوير اإلد
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 دي فريج: الدولة مستمّرة بصمود اللبنانيين

 
 

رأى وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية نبيل دي فريج الذي شارك في باريس في افتتاح أعمال المؤتمر 

، «مينا -غيفت »ومراكز التدريب الحكومية في الشرق األوسط وشمال افريقيا  السنوي السابع لشبكة معاهد

 «.الدولة واإلدارة العامة في لبنان ال تزال موجودة بفضل قدرة اللبنانيين على الصمود واالستمرار»أن 

 

ناء الحوكمة في ضوء تحديات ب»وشدد دي فريج، رداً على أسئلة خالل جلسة افتتاح المؤتمر الذي تناول 

اللبنانيين يتميزون بقدرتهم على االستمرار والتكيف وتحمل »، على أن «الدولة والتنمية المستدامة

القدرة على االستمرار تعكس تصميم اللبنانيين على »وقال: «. االهتزازات والصعوبات من دون اإلنهيار

 «.الحفاظ على بلدهم لكونه نموذجا فريدا للتعايش بين مختلف الطوائف

 

الدولة واإلدارة »، وشدد على أن «القدرة على الصمود تشمل األفراد والمؤسسات على السواء»حظ أن وال

االنتخابات البلدية األخيرة أتاحت لبعض »وذكر بأن «. العامة في لبنان ال تزال موجودة بفضل هذه القدرة

نتخابات حتى انكفأ المجتمع ناشطي المجتمع المدني خوض االنتخابات في مدن كبيرة، ولكن ما أن انتهت اال

  «.المدني

 

وكانت لدي فريج على هامش المؤتمر سلسلة اجتماعات، فالتقى وزير الدولة الفرنسي لشؤون التنمية 

والفرنكوفونية أندره فاليني ومستشار وزيرة الخدمة المدنية الفرنسية آنيك جيراردان الذي أبلغه أنها ستلبي 

واجتمع مع وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري في مصر، أشرف  دعوته إلى زيارة لبنان قريبا.

العربي، ووزير الحوكمة المحلية في السنغال ابوالي ضيوف سار، ووزيرة الوظيفة العامة وتطوير اإلدارة 

 كواكو باسكال ابينان.

 

http://www.almustaqbal.com/issues/images/5000to5999/5871/c5n33.gif


العامة بما يخدم السالم  التعاون وتحسين الحوكمة»أتاحت ألعضائها « مينا -غيفت»وذكر فاليني في كلمته أن 

«. وتنمية المنطقة التي واجهت النزوح الكبير لالجئين جراء النزاع في سوريا وانخفاض المداخيل النفطية

الحراك الشعبي في عدد من الدول العربية ينطلق من مطالب العدالة االجتماعية والولوج إلى »والحظ أن 

باحتضان لبنان واألردن ماليين النازحين، »ونوه «. العامة الفرص االقتصادية وتعزيز المشاركة في الحياة

 «.وإدارة هذه الظاهرة تحتاج بدورها إلى إدارات عامة صلبة ومنظمة، وأعضاؤها مدربون جيدا

 

أهمية ما »وشدد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة في المملكة المغربية محمد مبديع على 

«. ي سبيل تعزيز الحوار وتشجيع تبادل الخبرات والمهارات وتحديث اإلدارة العموميةف« مينا-غيفت»شكلته 

للعمل على ضمان إشعاع »ونوه بجهود معهد باسل فليحان اللبناني الذي يتولى أمانة السر التنفيذية للشبكة، 

 «.هذه الشبكة على المستوى اإلقليمي والدولي

 

http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=720046 
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 دو فريج يشارك في المؤتمر السنوي

 لمراكز التدريب الحكومية في الشرق األوسط

 
 

اإلدارية نبيل دو فريج في افتتاح أعمال المؤتمر السنوي السابع لشبكة شارك وزير الدولة لشؤون التنمية 

الذي تناول موضوع « مينا -غيفت »معاهد ومراكز التدريب الحكومية في الشرق األوسط وشمال افريقيا 

 «.الحوكمة في ضوء تحديات بناء الدولة والتنمية المستدامة»

نظرائه، فالتقى وزير الدولة الفرنسي لشؤون التنمية  وكانت له على هامش المؤتمر سلسلة اجتماعات مع

والفرنكوفونية أندره فاليني ومستشار وزيرة الخدمة المدنية الفرنسية آنيك جيراردان الذي أبلغه أنها ستلبي 

دعوته إلى زيارة لبنان قريبا. واجتمع مع وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري في مصر أشرف 

لحوكمة المحلية في السنغال ابوالي ضيوف سار ووزيرة الوظيفة العامة وتطوير اإلدارة العربي ووزير ا

 كواكو باسكال ابينان وبحث معهم في التعاون المشترك.

اللبنانيين يتميزون بقدرتهم على »وأجاب دو فريج خالل جلسة االفتتاح عن عدد من األسئلة، مشددا على أن 

القدرة على االستمرار هي »وقال: «. ازات والصعوبات من دون اإلنهياراالستمرار والتكيف وتحمل االهتز

العزيمة التي تدفع اللبنانيين إلى وضع كل إمكاناتهم في خدمة بقاء وطنهم عندما يتبين أنه مهدد. القدرة على 

االستمرار تعكس تصميم اللبنانيين على الحفاظ على بلدهم لكونه نموذجا فريدا للتعايش بين مختلف 

 «.الطوائف

الدولة »، وشدد على أن «هذه القدرة على الصمود تشمل األفراد والمؤسسات على السواء»والحظ أن 

بعض اإلدارات في الوزارات يعمل من »وقال: «. واإلدارة العامة في لبنان ال تزال موجودة بفضل هذه القدرة

 «.فقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراءدون أن يكون على رأسها مديرون عامون، إذ أن تعيينهم يستوجب موا

ال تنمية وال استقرار من دون إدارة عامة صلبة يتم اختيار أعضائها بشكل »وشدد فاليني من جهته على أن 

دقيق ويتم تدريبهم جيدا، ويكونون ملتزمين قواعد السلوك المهنية وخدمة المصلحة العامة، ومنفتحين على 

 «.2030ف أجندة التنمية المستدامة للعام االبتكار والعصر الرقمي، وهذا هو هد

أهمية ما »بدوره اكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة في المملكة المغربية محمد مبديع 

كأحد العناصر الجامعة للجهود والمساعي في سبيل تعزيز الحوار وتشجيع تبادل « مينا-غيفت»شكلته شبكة 

ونوه بجهود معهد باسل فليحان اللبناني الذي يتولى أمانة «. اإلدارة العموميةالخبرات والمهارات وتحديث 

 «.للعمل على ضمان إشعاع هذه الشبكة على المستوى اإلقليمي والدولي»السر التنفيذية للشبكة، 
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 دو فريج: الدولة موجودة بفضل قدرة اللبناني على الصمود

 
 

ية اإلدارية نبيل دو فريج أن "الدولة واإلدارة العامة في لبنان ال تزال موجودة رأى وزير الدولة لشؤون التنم

 ."بفضل قدرة اللبنانيين على الصمود واالستمرار

  

ويشارك دو فريج في افتتاح أعمال المؤتمر السنوي السابع لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في 

الذي تناول موضوع "الحوكمة في ضوء تحديات بناء الدولة مينا"  -الشرق األوسط وشمال افريقيا "غيفت 

 ."والتنمية المستدامة

  

وكانت له على هامش المؤتمر سلسلة اجتماعات مع نظرائه، فالتقى وزير الدولة الفرنسي لشؤون التنمية 

ه أنها ستلبي والفرنكوفونية أندره فاليني ومستشار وزيرة الخدمة المدنية الفرنسية آنيك جيراردان الذي أبلغ

دعوته إلى زيارة لبنان قريبا. واجتمع مع وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري في مصر أشرف 

العربي ووزير الحوكمة المحلية في السنغال ابوالي ضيوف سار ووزيرة الوظيفة العامة وتطوير اإلدارة 

 .كواكو باسكال ابينان وبحث معهم في التعاون المشترك

  

و فريج خالل جلسة االفتتاح عن عدد من األسئلة، مشددا على أن "اللبنانيين يتميزون بقدرتهم على وأجاب د

االستمرار والتكيف وتحمل االهتزازات والصعوبات من دون اإلنهيار". وقال: "القدرة على االستمرار هي 

ما يتبين أنه مهدد. القدرة على العزيمة التي تدفع اللبنانيين إلى وضع كل إمكاناتهم في خدمة بقاء وطنهم عند

االستمرار تعكس تصميم اللبنانيين على الحفاظ على بلدهم لكونه نموذجا فريدا للتعايش بين مختلف 

 ."الطوائف

  

والحظ أن "هذه القدرة على الصمود تشمل األفراد والمؤسسات على السواء"، وشدد على أن "الدولة واإلدارة 

موجودة بفضل هذه القدرة". وقال: "بعض اإلدارات في الوزارات يعمل من دون أن العامة في لبنان ال تزال 

 ."يكون على رأسها مديرون عامون، إذ أن تعيينهم يستوجب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء



  

حت وتطرق إلى المجتمع المدني في لبنان، واصفا إياه بأنه "نشيط". وذكر بأن "االنتخابات البلدية األخيرة أتا

لبعض ناشطي المجتمع المدني خوض االنتخابات في مدن كبيرة، فربح بعضهم وخسر آخرون، ولكن ما أن 

انتهت االنتخابات حتى انكفأ المجتمع المدني". وشدد على "ضرورة أن يتوحد المجتمع المدني على برنامج 

 ."وأن يعتمد استراتيجية وخطة عمل

http://www.aljoumhouria.com/news/index/330883 
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 دو فريج من باريس: الدولة موجودة 

 بفضل قدرة اللبناني على الصمود
 

 
 11:07 - 2016تشرين األول  16األحد 

 

"الدولة واإلدارة العامة في لبنان ال تزال موجودة بفضل قدرة رأى وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية نبيل دو فريج أن 

 ."اللبنانيين على الصمود واالستمرار

ويشارك دو فريج في افتتاح أعمال المؤتمر السنوي السابع لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في الشرق األوسط وشمال 

 ."وء تحديات بناء الدولة والتنمية المستدامةمينا" الذي تناول موضوع "الحوكمة في ض -افريقيا "غيفت 

وكانت له على هامش المؤتمر سلسلة اجتماعات مع نظرائه، فالتقى وزير الدولة الفرنسي لشؤون التنمية والفرنكوفونية أندره 

ان قريبا. واجتمع مع فاليني ومستشار وزيرة الخدمة المدنية الفرنسية آنيك جيراردان الذي أبلغه أنها ستلبي دعوته إلى زيارة لبن

وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري في مصر أشرف العربي ووزير الحوكمة المحلية في السنغال ابوالي ضيوف سار 

 .ووزيرة الوظيفة العامة وتطوير اإلدارة كواكو باسكال ابينان وبحث معهم في التعاون المشترك

ن األسئلة، مشددا على أن "اللبنانيين يتميزون بقدرتهم على االستمرار والتكيف وأجاب دو فريج خالل جلسة االفتتاح عن عدد م

وتحمل االهتزازات والصعوبات من دون اإلنهيار". وقال: "القدرة على االستمرار هي العزيمة التي تدفع اللبنانيين إلى وضع 

تمرار تعكس تصميم اللبنانيين على الحفاظ على بلدهم كل إمكاناتهم في خدمة بقاء وطنهم عندما يتبين أنه مهدد. القدرة على االس

 ."لكونه نموذجا فريدا للتعايش بين مختلف الطوائف

والحظ أن "هذه القدرة على الصمود تشمل األفراد والمؤسسات على السواء"، وشدد على أن "الدولة واإلدارة العامة في لبنان 

دارات في الوزارات يعمل من دون أن يكون على رأسها مديرون عامون، ال تزال موجودة بفضل هذه القدرة". وقال: "بعض اإل

 ."إذ أن تعيينهم يستوجب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء

وتطرق إلى المجتمع المدني في لبنان، واصفا إياه بأنه "نشيط". وذكر بأن "االنتخابات البلدية األخيرة أتاحت لبعض ناشطي 

ات في مدن كبيرة، فربح بعضهم وخسر آخرون، ولكن ما أن انتهت االنتخابات حتى انكفأ المجتمع المدني خوض االنتخاب

 ."المجتمع المدني". وشدد على "ضرورة أن يتوحد المجتمع المدني على برنامج وأن يعتمد استراتيجية وخطة عمل

ة "التعاون وتحسين الحوكمة العامة مينا" أتاحت ألعضائها خالل السنوات العشر المنصرم-أما فاليني فذكر بأن شبكة "غيفت

 ."بما يخدم السالم وتنمية المنطقة التي واجهت النزوح الكبير لالجئين جراء النزاع في سوريا وانخفاض المداخيل النفطية

 وأكد اقتناعه "بوجوب أن تكون اإلدارات العامة متماشية مع عصرها"، مالحظا أن "الحراك الشعبي في عدد من الدول العربية

ينطلق من مطالب العدالة االجتماعية والولوج إلى الفرص االقتصادية وتعزيز المشاركة في الحياة العامة". وأشار إلى أن 

 .""اإلدارات العامة هي المعنية األولى بكل هذه المواضيع لكونها األقرب إلى المواطنين وإلى حاجاتهم وهواجسهم



إدارة عامة صلبة يتم اختيار أعضائها بشكل دقيق ويتم تدريبهم جيدا، ويكونون  وشدد على أن "ال تنمية وال استقرار من دون

ملتزمين قواعد السلوك المهنية وخدمة المصلحة العامة، ومنفتحين على االبتكار والعصر الرقمي، وهذا هو هدف أجندة التنمية 

 ."2030المستدامة للعام 

مها لهم يتم من خالل الجهات المعنية بالتعاون اإلداري"، مشيرا إلى أن وأكد أن "فرنسا تواكب شركاءها بهذه الروحية، ودع

بالده "تكرس موارد كبيرة ومنها أكثر من ستة ماليين يورو لتمويل المنح للموظفين األجانب، ومشاريع ثنائية لتدعيم قدرات 

 ."القطاع العام، ومهمة ترسيخ االستقرار الخاصة بمركز األزمات والدعم

"باحتضان لبنان واألردن ماليين النازحين، وإدارة هذه الظاهرة تحتاج بدورها إلى إدارات عامة صلبة ومنظمة، ونوه 

 ."وأعضاؤها مدربون جيدا

-وشدد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة في المملكة المغربية محمد مبديع على "أهمية ما شكلته شبكة "غيفت

الجامعة للجهود والمساعي في سبيل تعزيز الحوار وتشجيع تبادل الخبرات والمهارات وتحديث اإلدارة  مينا" كأحد العناصر

العمومية". ونوه بجهود معهد باسل فليحان اللبناني الذي يتولى أمانة السر التنفيذية للشبكة، "للعمل على ضمان إشعاع هذه 

  ."الشبكة على المستوى اإلقليمي والدولي

http://www.lebanonfiles.com/news/1098666 
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 دوفريج: الدولة ال تزال موجودة بفضل قدرة اللبنانيين على االستمرار
 10:11آخر تحديث    2016تشرين األول  16األحد 

 
أن "الدولة واإلدارة العامة في لبنان ال تزال موجودة بفضل قدرة  نبيل دو فريج التنمية اإلداريةرأى وزير الدولة لشؤون 

 ."اللبنانيين على الصمود واالستمرار

فتتاح أعمال المؤتمر السنوي السابع لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في الشرق األوسط وشمال وخالل مشاركته في ا

على أن "اللبنانيين  مينا( الذي تناول موضوع "الحوكمة في ضوء تحديات بناء الدولة والتنمية المستدامة"، شدد-افريقيا )غيفت

 ."ل االهتزازات والصعوبات من دون اإلنهياريتميزون بقدرتهم على االستمرار والتكيّف وعلى تحمّ 

ولفت الى أن "القدرة على االستمرار هي العزيمة التي تدفع اللبنانيّين إلى وضع كل إمكاناتهم في خدمة بقاء وطنهم عندما يتبيّن 

نموذجاً فريداً للتعايش  أنّه مهّدد"، مشيرا الى أن "القدرة على االستمرار تعكس تصميم اللبنانيين على الحفاظ على بلدهم كونه

 ."بين مختلف الطوائف

وشدد على أن "الدولة واإلدارة العامة في لبنان ال تزال موجودة بفضل هذه القدرة"، الفتا الى أن "بعض اإلدارات في الوزارات 

 ."يعمل من دون أن يكون على رأسها مديرون عامون، إذ أن تعيينهم يستوجب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء

وتطّرق دوفريج إلى المجتمع المدني في لبنان، واصفاً إيّاه بأنه "نشيط"، مذكرا بأّن "االنتخابات البلديّة األخيرة أتاحت لبعض 

ناشطي المجتمع المدني خوض االنتخابات في مدن كبيرة، وفربح بعضهم وخسر آخرون، ولكن ما أْن انتهت االنتخابات حتى 

 ."دا "ضرورة أن يتوّحد المجتمع المدني على برنامج، وأن يعتمد استراتيجيّة وخطة عملانكفأ المجتمع المدني"، مؤك

 

http://www.elnashra.com/news/show/1039734/%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%8A

%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-

%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-

%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-

%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%

86-%D8%B9%D9%84%D9%89 
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http://www.elnashra.com/news/show/1039734/%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89
http://www.elnashra.com/news/show/1039734/%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89
http://www.elnashra.com/news/show/1039734/%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89
http://www.elnashra.com/news/show/1039734/%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89
http://www.elnashra.com/news/show/1039734/%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89
http://files.elnashra.com/elnashra/pictures/7845283_1460270102.jpg


 

 على االستمراردو فريج: الدولة موجودة بفضل قدرة اللبنانيين 

 
الدولة واإلدارة العامة في لبنان ال تزال “رأى وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية نبيل دو فريج خالل مؤتمر في باريس أن 

 ”.موجودة بفضل قدرة اللبنانيين على الصمود واالستمرار

التدريب الحكومية في الشرق األوسط وشمال وشارك دو فريج في افتتاح أعمال المؤتمر السنوي السابع لشبكة معاهد ومراكز 

 ”.الحوكمة في ضوء تحديات بناء الدولة والتنمية المستدامة“مينا( الذي تناول موضوع -افريقيا )غيفت

وكانت للوزير دو فريج على هامش المؤتمر سلسلة اجتماعات مع نظرائه، فالتقى الوزير فاليني، المكلف شؤون التنمية 

فونية، وكذلك مستشار وزيرة الخدمة المدنية الفرنسية آنيك جيراردان الذي أبلغه أنها ستلبي دعوته لزيارة المستدامة والفرنكو

لبنان قريباً. كذلك اجتمع مع وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري في مصر أشرف العربي، ووزير الحوكمة المحلية في 

 مة وتطوير اإلدارة كواكو باسكال ابينان، وبحث معهم في التعاون المشترك.السنغال ابوالي ضيوف سار، ووزيرة الوظيفة العا

اللبنانيين يتميزون بقدرتهم على االستمرار والتكيّف “وأجاب دو فريج خالل جلسة االفتتاح عن عدد من األسئلة، مشدداً على أن 

االستمرار هي العزيمة التي تدفع اللبنانيّين إلى القدرة على “وقال إن ”. وعلى تحّمل االهتزازات والصعوبات من دون اإلنهيار

القدرة على االستمرار تعكس تصميم اللبنانيين على “وتابع: ”. وضع كل إمكاناتهم في خدمة بقاء وطنهم عندما يتبيّن أنّه مهّدد

 ”.الحفاظ على بلدهم كونه نموذجاً فريداً للتعايش بين مختلف الطوائف

الدولة واإلدارة العامة في لبنان “، شدد على أن ”تشمل األفراد والمؤسسات على السواء“الصمود وإذ الحظ أن هذه القدرة على 

بعض اإلدارات في الوزارات يعمل من دون أن يكون على رأسها مديرون “وقال: ”. ال تزال موجودة بفضل هذه القدرة

 ”.عامون، إذ أن تعيينهم يستوجب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء

االنتخابات البلديّة األخيرة أتاحت لبعض “وذّكر بأّن ”. نشيط“ق دوفريج إلى المجتمع المدني في لبنان، واصفاً إيّاه بأنه وتطرّ 

ناشطي المجتمع المدني خوض االنتخابات في مدن كبيرة، وفربح بعضهم وخسر آخرون، ولكن ما أْن انتهت االنتخابات حتى 

 ”.أن يتوّحد المجتمع المدني على برنامج، وأن يعتمد استراتيجيّة وخطة عمل“ورة وشدد على ضر”. انكفأ المجتمع المدني

https://www.lebanese-forces.com/2016/10/16/nabil-de-freige-60/ 
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 وجودةدو فريج من باريس: الدولة م

 بفضل قدرة اللبناني على الصمود واالستمرار
 11:01الساعة  2016تشرين األول  16األحد 

 
رأى وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية نبيل دو فريج أن "الدولة واإلدارة العامة في لبنان ال تزال موجودة بفضل  -وطنية 

 ."قدرة اللبنانيين على الصمود واالستمرار

 

ريج في افتتاح أعمال المؤتمر السنوي السابع لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في الشرق األوسط وشمال ويشارك دو ف

 ."مينا" الذي تناول موضوع "الحوكمة في ضوء تحديات بناء الدولة والتنمية المستدامة -افريقيا "غيفت 

 

زير الدولة الفرنسي لشؤون التنمية والفرنكوفونية أندره وكانت له على هامش المؤتمر سلسلة اجتماعات مع نظرائه، فالتقى و

فاليني ومستشار وزيرة الخدمة المدنية الفرنسية آنيك جيراردان الذي أبلغه أنها ستلبي دعوته إلى زيارة لبنان قريبا. واجتمع مع 

السنغال ابوالي ضيوف سار  وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري في مصر أشرف العربي ووزير الحوكمة المحلية في

 .ووزيرة الوظيفة العامة وتطوير اإلدارة كواكو باسكال ابينان وبحث معهم في التعاون المشترك

 

 اسئلة

 

وأجاب دو فريج خالل جلسة االفتتاح عن عدد من األسئلة، مشددا على أن "اللبنانيين يتميزون بقدرتهم على االستمرار والتكيف 

والصعوبات من دون اإلنهيار". وقال: "القدرة على االستمرار هي العزيمة التي تدفع اللبنانيين إلى وضع وتحمل االهتزازات 

كل إمكاناتهم في خدمة بقاء وطنهم عندما يتبين أنه مهدد. القدرة على االستمرار تعكس تصميم اللبنانيين على الحفاظ على بلدهم 

 ."ئفلكونه نموذجا فريدا للتعايش بين مختلف الطوا

 

والحظ أن "هذه القدرة على الصمود تشمل األفراد والمؤسسات على السواء"، وشدد على أن "الدولة واإلدارة العامة في لبنان 

ال تزال موجودة بفضل هذه القدرة". وقال: "بعض اإلدارات في الوزارات يعمل من دون أن يكون على رأسها مديرون عامون، 

 ."ثلثي أعضاء مجلس الوزراءإذ أن تعيينهم يستوجب موافقة 

 

وتطرق إلى المجتمع المدني في لبنان، واصفا إياه بأنه "نشيط". وذكر بأن "االنتخابات البلدية األخيرة أتاحت لبعض ناشطي 

المجتمع المدني خوض االنتخابات في مدن كبيرة، فربح بعضهم وخسر آخرون، ولكن ما أن انتهت االنتخابات حتى انكفأ 

 ."دني". وشدد على "ضرورة أن يتوحد المجتمع المدني على برنامج وأن يعتمد استراتيجية وخطة عملالمجتمع الم

 

 فاليني



 

مينا" أتاحت ألعضائها خالل السنوات العشر المنصرمة "التعاون وتحسين الحوكمة العامة -أما فاليني فذكر بأن شبكة "غيفت

 ."ح الكبير لالجئين جراء النزاع في سوريا وانخفاض المداخيل النفطيةبما يخدم السالم وتنمية المنطقة التي واجهت النزو

 

وأكد اقتناعه "بوجوب أن تكون اإلدارات العامة متماشية مع عصرها"، مالحظا أن "الحراك الشعبي في عدد من الدول العربية 

في الحياة العامة". وأشار إلى أن  ينطلق من مطالب العدالة االجتماعية والولوج إلى الفرص االقتصادية وتعزيز المشاركة

 .""اإلدارات العامة هي المعنية األولى بكل هذه المواضيع لكونها األقرب إلى المواطنين وإلى حاجاتهم وهواجسهم

 

وشدد على أن "ال تنمية وال استقرار من دون إدارة عامة صلبة يتم اختيار أعضائها بشكل دقيق ويتم تدريبهم جيدا، ويكونون 

ين قواعد السلوك المهنية وخدمة المصلحة العامة، ومنفتحين على االبتكار والعصر الرقمي، وهذا هو هدف أجندة التنمية ملتزم

 ."2030المستدامة للعام 

 

وأكد أن "فرنسا تواكب شركاءها بهذه الروحية، ودعمها لهم يتم من خالل الجهات المعنية بالتعاون اإلداري"، مشيرا إلى أن 

س موارد كبيرة ومنها أكثر من ستة ماليين يورو لتمويل المنح للموظفين األجانب، ومشاريع ثنائية لتدعيم قدرات بالده "تكر

 ."القطاع العام، ومهمة ترسيخ االستقرار الخاصة بمركز األزمات والدعم

 

ت عامة صلبة ومنظمة، ونوه "باحتضان لبنان واألردن ماليين النازحين، وإدارة هذه الظاهرة تحتاج بدورها إلى إدارا

 ."وأعضاؤها مدربون جيدا

 

 مبديع

 

-وشدد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة في المملكة المغربية محمد مبديع على "أهمية ما شكلته شبكة "غيفت

رات وتحديث اإلدارة مينا" كأحد العناصر الجامعة للجهود والمساعي في سبيل تعزيز الحوار وتشجيع تبادل الخبرات والمها

العمومية". ونوه بجهود معهد باسل فليحان اللبناني الذي يتولى أمانة السر التنفيذية للشبكة، "للعمل على ضمان إشعاع هذه 

  ."الشبكة على المستوى اإلقليمي والدولي

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/249391/ 
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