
 

 

 

 

 
 الموقع اإللكتروني

لمياء المبيّض بساط عضواً في لجنة خبراء 

 المجلس االقتصادي في األمم المتحدة

 
شاركت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع لوزارة المال لمياء المبيّض بساط في 

االجتماع السنوي السابع عشر للجنة خبراء اإلدارة العامة التابعة للمجلس االقتصادي 

الذي اختُتَِم اليوم الجمعة في المقر الرئيسي لألمم  UN-CEPAواالجتماعي في األمم المتحدة 

متحدة في نيويورك. وهذا اإلجتماع هو األول تشارك فيه بساط منذ تعيينها عضواً في اللجنة ال

، 2021إلى  2018بموجب قرار من األمين العام لألمم المتحدة، لوالية واحدة تمتد من العام 

 خبيراً متعددي الجنسية. 24وهي بذلك باتت أحد عضوين عربيين في هذه اللجنة التي تضّم 

ADVERTISING 
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وناقشت اللجنة في اجتماعها السياسات واآلليات المتبعة من قبل الدول األعضاء لتحقيق الهدف 

والمتمثل في "السالم والعدل  2030السادس عشر من أهداف خطة التنمية المستدامة للعام 

دارة العامة والحوكمة في بناء والمؤسسات القوية". وتطّرق الخبراء في هذا اإلطار إلى دور اال

مؤسسات فاعلة وخاضعة للمساءلة. وَعَرض المجتمعون للخبرات الوطنية واإلقليمية في مجال 

اإلدارة الرشيدة من أجل تنمية المستدامة، أو في ما يتعلق بحشد الموارد المالية وإدارتها، وبناء 

وطنّي المركزّي، أو على مستوى قدرات الموظفين الحكوميين وكفاياتهم، إن على المستوى ال

 الهيئات المحليّة.

 

وإذ رأت بساط أن تعيينها عضوا في اللجنة "يعّزز موقع لبنان في هذا المحفل الدولي"، أشارت 

إلى أنه يأتي "في وقت تولي الحكومة اللبنانية أهمية كبيرة للعمل على تحقيق أهداف التنمية 

لَت لمتابعة هذا الملف، وهي "تحظى بمساندة تقنية من المستدامة"، مذكِّرةً بأن لجنة وطنية  ُشكِّ

وكاالت األمم المتحدة العاملة في لبنان". والحظت أن "لبنان أمام مرحلة مصيرية بعد مؤتمر 

سيدر، السيّما على المستويين اإلداري والمالي، وثمة جهود إصالحية هيكلية منتظرة من 

نمو المستدام". وشّددت على أّن "أّي التزام للبنان بأجندة االحكومة لتحقيق النهوض االقتصادي وال

لن يؤتي ثماره إال من خالل بلورة خطة إنمائية متكاملة، وتحويل  2030التنمية المستدامة ألفق 

http://www.annahar.com/
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عمل المؤسسات إلى أنماط أكثر تشاركية ومرونة وكفاءة، تلحظ دوراً بارزاً لتنمية القدرات 

طاء األولوية أيضاً لجعل اإلدارة العامة ُمنتجة للمعلومات والكفايات". وأبرزت ضرورة "إع

 والمؤشرات، وقادرة على تقييم الجهود المبذولة للتقّدم في مسار التنمية".

 

وتجدر اإلشارة إلى أّن مساهمة بساط في أعمال اللجنة تشمل أيضاً تقييم الترشيحات لجائزة األمم 

سيتّم اإلعالن عنها خالل مؤتمر يعقد في المغرب من ، والتي 2018المتحدة للخدمة العامة لعام 

 حزيران المقبل. 23إلى  21

-https://www.annahar.com/article/796831
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المبيّض بساط عضو في لجنة خبراء اإلدارة العامة التابعة 

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة
شاركت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع لوزارة المالية، لمياء المبيض بساط 

في االجتماع السنوي السابع عشر للجنة خبراء اإلدارة العامة التابعة للمجلس االقتصادي 

، الذي اختتم أمس في المقر الرئيسي لألمم المتحدة UN-CEPAواالجتماعي في األمم المتحدة 

 نيويورك. في

 

وهذا االجتماع هو األول الذي تُشارك فيه بساط منذ تعيينها عضواً في اللجنة بموجب قرار من 

، وهي بذلك باتت أحد 2021إلى  2018األمين العام لألمم المتحدة، لوالية واحدة تمتد من العام 

 خبيراً متعددي الجنسية. 24عضوين عربيين في هذه اللجنة التي تضم 

 

يُعزز موقع لبنان في هذا المحفل الدولي، يأتي »ساط إلى أن تعيينها عضواً في اللجنة وأشارت ب

، مذكرة «في وقت تولي الحكومة اللبنانية أهمية كبيرة للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 لجنة وطنية شكلت لمتابعة هذا الملف، وهي تحظى بمساندة تقنية من وكاالت األمم المتحدة»بأن 

 «.العاملة في لبنان

 

لبنان أمام مرحلة مصيرية بعد مؤتمر سيدر، ال سيما على المستويين اإلداري »والحظت أن 

والمالي، وثمة جهود إصالحية هيكلية منتظرة من الحكومة لتحقيق النهوض االقتصادي والنمو 

لن يؤتي ثماره  2030 أي التزام للبنان بأجندة التنمية المستدامة ألفق»، مشددة على أن «المستدام

إال من خالل بلورة خطة إنمائية متكاملة، وتحويل عمل المؤسسات إلى أنماط أكثر تشاركية 

إعطاء األولوية »، مؤكدة ضرورة «ومرونة وكفاءة، تلحظ دوراً بارزاً لتنمية القدرات والكفايات

ويم الجهود المبذولة أيضاً لجعل اإلدارة العامة منتجة للمعلومات والمؤشرات، وقادرة على تق

 «.للتقدم في مسار التنمية

 

وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها السياسات واآلليات الُمتبعة من قبل الدول األعضاء لتحقيق 

السالم »والمتمثل في  2030الهدف السادس عشر من أهداف خطة التنمية المستدامة للعام 

هذا اإلطار إلى دور اإلدارة العامة والحوكمة  وتطرق الخبراء في«. والعدل والمؤسسات القوية
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في بناء مؤسسات فاعلة وخاضعة للمساءلة. وعرض المجتمعون للخبرات الوطنية واإلقليمية في 

مجال اإلدارة الرشيدة من أجل تنمية المستدامة، أو في ما يتعلق بحشد الموارد المالية وإدارتها، 

هم، إن على المستوى الوطني المركزي، أو على وبناء قدرات الموظفين الحكوميين وكفايات

 مستوى الهيئات المحلية.

 

تجدر اإلشارة إلى أن مساهمة بساط في أعمال اللجنة، تشمل أيضاً تقويم الترشيحات لجائزة األمم 

، والتي سيتم اإلعالن عنها خالل مؤتمر يُعقد في المغرب من 2018المتحدة للخدمة العامة لعام 

 حزيران المقبل. 23إلى  21
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http://almustaqbal.com/article/2040637/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://almustaqbal.com/article/2040637/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://almustaqbal.com/article/2040637/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://almustaqbal.com/article/2040637/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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لمياء بسـاط عضواً في لجنـة خبراء تابعة للمجلس 

 االقتصادي واالجتماعي باألمم المتحدة
شاركت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع لوزارة المال لمياء المبيّض بساط في 

االجتماع السنوي السابع عشر للجنة خبراء اإلدارة العامة التابعة للمجلس االقتصادي 

الذي اختُتَِم يوم أمس الجمعة في المقر الرئيسي  UN-CEPAواالجتماعي في األمم المتحدة 

 المتحدة في نيويورك.لألمم 

هذا اإلجتماع هو األول الذي تشارك فيه بساط منذ تعيينها عضواً في اللجنة بموجب قرار من 

، وهي بذلك باتت أحد 2021إلى  2018األمين العام لألمم المتحدة، لوالية واحدة تمتد من العام 

 خبيراً متعددي الجنسية.  24عضوين عربيين في هذه اللجنة التي تضّم 

وناقشت اللجنة في اجتماعها السياسات واآلليات المتبعة من قبل الدول األعضاء لتحقيق الهدف 

السالم والعدل »والمتمثل في  2030السادس عشر من أهداف خطة التنمية المستدامة للعام 

وتطّرق الخبراء في هذا اإلطار إلى دور االدارة العامة والحوكمة في بناء « والمؤسسات القوية

سات فاعلة وخاضعة للمساءلة. وَعَرض المجتمعون للخبرات الوطنية واإلقليمية في مجال مؤس

اإلدارة الرشيدة من أجل تنمية المستدامة، أو في ما يتعلق بحشد الموارد المالية وإدارتها، وبناء 

قدرات الموظفين الحكوميين وكفاياتهم، إن على المستوى الوطنّي المركزّي، أو على مستوى 

 يئات المحليّة.اله

، أشارت «يعّزز موقع لبنان في هذا المحفل الدولي»وإذ رأت بساط أن تعيينها عضوا في اللجنة 

في وقت تولي الحكومة اللبنانية أهمية كبيرة للعمل على تحقيق أهداف التنمية »إلى أنه يأتي 

لَت لمتابعة هذا الملف، وهي «المستدامة تحظى بمساندة تقنية من »، مذكِّرةً بأن لجنة وطنية ُشكِّ

وتجدر اإلشارة إلى أّن مساهمة السيدة بساط في أعمال «. وكاالت األمم المتحدة العاملة في لبنان
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، والتي سيتّم 2018اللجنة تشمل أيضاً تقييم الترشيحات لجائزة األمم المتحدة للخدمة العامة لعام 

 حزيران المقبل. 23إلى  21اإلعالن عنها خالل مؤتمر يعقد في المغرب من 

 

http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%

D8%AF/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-

%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%B7-

%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-

%D9%84%D8%AC%D9%86-%D8%A9-

%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-

%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%

D8%AF%D9%8A-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%

D8%A7%D8%B9%D9%8A-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/ 

 

  

http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86-%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86-%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86-%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86-%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86-%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86-%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86-%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86-%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86-%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86-%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86-%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86-%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86-%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86-%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/
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 لبنان في المجلس اإلقتصادي الدولي

   2018نيسان  28السبت 

شاركت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع لوزارة المال لمياء المبيّض بساط في 

االجتماع السنوي السابع عشر للجنة خبراء اإلدارة العامة التابعة للمجلس االقتصادي 

ئيسي لألمم المتحدة الذي اختُتَِم امس في المقر الر UN-CEPAواالجتماعي في األمم المتحدة 

في نيويورك. وهذا اإلجتماع هو األول تشارك فيه بساط منذ تعيينها عضواً في اللجنة بموجب 

، وهي بذلك 2021إلى  2018قرار من األمين العام لألمم المتحدة، لوالية واحدة تمتد من العام 

 نسية.خبيراً متعددي الج 24باتت أحد عضوين عربيين في هذه اللجنة التي تضّم 

 

، أشارت «يعّزز موقع لبنان في هذا المحفل الدولي»وإذ رأت بساط أن تعيينها عضوا في اللجنة 

في وقت تولي الحكومة اللبنانية أهمية كبيرة للعمل على تحقيق أهداف التنمية »إلى أنه يأتي 

لَت لمتابعة هذا الملف، وهي «المستدامة بمساندة تقنية من تحظى »، مذكِّرةً بأن لجنة وطنية ُشكِّ

لبنان أمام مرحلة مصيرية بعد مؤتمر »والحظت أن «. وكاالت األمم المتحدة العاملة في لبنان

سيدر، السيّما على المستويين اإلداري والمالي، وثمة جهود إصالحية هيكلية منتظرة من 

ام للبنان بأجندة أّي التز»وشّددت على أّن «. الحكومة لتحقيق النهوض االقتصادي والنمو المستدام

لن يؤتي ثماره إال من خالل بلورة خطة إنمائية متكاملة، وتحويل  2030التنمية المستدامة ألفق 

عمل المؤسسات إلى أنماط أكثر تشاركية ومرونة وكفاءة، تلحظ دوراً بارزاً لتنمية القدرات 

 «.والكفايات

http://www.aljoumhouria.com/#/3701/12/282575 

  

http://www.aljoumhouria.com/#/3701/12/282575
http://www.aljoumhouria.com/#/3701/12/282575
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 لمياء بساط عضوا في لجنة

 خبراء االدارة في المجلس االقتصادي
شاركت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع لوزارة المال لمياء المبيّض بساط في 

االجتماع السنوي السابع عشر للجنة خبراء اإلدارة العامة التابعة للمجلس االقتصادي 

الذي اختُتَِم امس الجمعة في المقر الرئيسي لألمم  UN-CEPAواالجتماعي في األمم المتحدة 

حدة في نيويورك. وهذا اإلجتماع هو األول الذي تشارك فيه بساط منذ تعيينها عضواً في المت

إلى  2018اللجنة بموجب قرار من األمين العام لألمم المتحدة، لوالية واحدة تمتد من العام 

خبيراً متعددي  24، وهي بذلك باتت أحد عضوين عربيين في هذه اللجنة التي تضّم 2021

 الجنسية.

 

قشت اللجنة في اجتماعها السياسات واآلليات المتبعة من قبل الدول األعضاء لتحقيق الهدف ونا

والمتمثل في السالم والعدل  2030السادس عشر من أهداف خطة التنمية المستدامة للعام 

والمؤسسات القوية. وتطّرق الخبراء في هذا اإلطار إلى دور االدارة العامة والحوكمة في بناء 

فاعلة وخاضعة للمساءلة. وَعَرض المجتمعون للخبرات الوطنية واإلقليمية في مجال مؤسسات 

اإلدارة الرشيدة من أجل تنمية المستدامة، أو في ما يتعلق بحشد الموارد المالية وإدارتها، وبناء 

قدرات الموظفين الحكوميين وكفاياتهم، إن على المستوى الوطنّي المركزّي، أو على مستوى 

 المحليّة. الهيئات



 

 Page 9 of 24   4/30/2018 

وإذ رأت بساط أن تعيينها عضوا في اللجنة يعّزز موقع لبنان في هذا المحفل الدولي، أشارت إلى 

أنه يأتي في وقت تولي الحكومة اللبنانية أهمية كبيرة للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 

لَت لمتابعة هذا الملف، وهي تحظى بمسا ندة تقنية من وكاالت األمم مذكِّرةً بأن لجنة وطنية ُشكِّ

المتحدة العاملة في لبنان. والحظت أن لبنان أمام مرحلة مصيرية بعد مؤتمر سيدر، السيّما على 

المستويين اإلداري والمالي، وثمة جهود إصالحية هيكلية منتظرة من الحكومة لتحقيق النهوض 

ن بأجندة التنمية المستدامة ألفق االقتصادي والنمو المستدام. وشّددت على أّن أّي التزام للبنا

لن يؤتي ثماره إال من خالل بلورة خطة إنمائية متكاملة، وتحويل عمل المؤسسات إلى  2030

أنماط أكثر تشاركية ومرونة وكفاءة، تلحظ دوراً بارزاً لتنمية القدرات والكفايات. وأبرزت 

علومات والمؤشرات، وقادرة على ضرورة إعطاء األولوية أيضاً لجعل اإلدارة العامة ُمنتجة للم

 تقييم الجهود المبذولة للتقّدم في مسار التنمية.

وتجدر اإلشارة إلى أّن مساهمة السيدة بساط في أعمال اللجنة تشمل أيضاً تقييم الترشيحات 

، والتي سيتّم اإلعالن عنها خالل مؤتمر يعقد في 2018لجائزة األمم المتحدة للخدمة العامة لعام 

 حزيران المقبل. 23إلى  21من  المغرب

http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=5&articleID=363117 

 

  

http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=5&articleID=363117
http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=5&articleID=363117
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 لمياء المبيّض بساط عضواً في لجنة خبراء اإلدارة العامة التابعة 

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة
 اقتصاد الدول10:41   2018نيسان  27الجمعة 

 
واالقتصادي" التابع لوزارة المال، لمياء المبيّض  شاركت رئيسة "معهد باسل فليحان المالي

بساط، في االجتماع السنوي السابع عشر للجنة خبراء اإلدارة العامة التابعة للمجلس االقتصادي 

الذي اختُتَِم اليوم في المقر الرئيسي لألمم المتحدة  "UN-CEPA" األمم المتحدة واالجتماعي في

واً في اللجنة بموجب وهذا اإلجتماع هو األول تشارك فيه بساط منذ تعيينها عض .نيويورك في

، وهي بذلك 2021إلى  2018قرار من األمين العام لألمم المتحدة، لوالية واحدة تمتد من العام 

 .خبيراً متعددي الجنسية 24باتت أحد عضوين عربيين في هذه اللجنة التي تضّم 

  

حقيق الهدف وناقشت اللجنة في اجتماعها السياسات واآلليات المتبعة من قبل الدول األعضاء لت

والمتمثل في "السالم والعدل  2030للعام  التنمية المستدامة السادس عشر من أهداف خطة

والحوكمة في بناء  االدارة العامة ية". وتطّرق الخبراء في هذا اإلطار إلى دوروالمؤسسات القو

خبرات الوطنية واإلقليمية في مجال مؤسسات فاعلة وخاضعة للمساءلة. وَعَرض المجتمعون لل

اإلدارة الرشيدة من أجل تنمية المستدامة، أو في ما يتعلق بحشد الموارد المالية وإدارتها، وبناء 

قدرات الموظفين الحكوميين وكفاياتهم، إن على المستوى الوطنّي المركزّي، أو على مستوى 

 .الهيئات المحليّة

  

في هذا المحفل الدولي"، أشارت  لبنان في اللجنة "يعّزز موقعوإذ رأت بساط أن تعيينها عضوا 

أهمية كبيرة للعمل على تحقيق أهداف التنمية  الحكومة اللبنانية إلى أنه يأتي "في وقت تولي

لَت لمتابعة هذا الملف، وهي "تحظى بمساندة تقنية من  المستدامة"، مذكِّرةً بأن لجنة وطنية ُشكِّ

والحظت أن "لبنان أمام مرحلة مصيرية بعد مؤتمر وكاالت األمم المتحدة العاملة في لبنان". 

سيدر، السيّما على المستويين اإلداري والمالي، وثمة جهود إصالحية هيكلية منتظرة من 

https://www.eliktisad.com/category/show/news/19/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84
https://www.eliktisad.com/category/show/news/19/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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االحكومة لتحقيق النهوض االقتصادي والنمو المستدام". وشّددت على أّن "أّي التزام للبنان بأجندة 

ره إال من خالل بلورة خطة إنمائية متكاملة، وتحويل لن يؤتي ثما 2030التنمية المستدامة ألفق 

عمل المؤسسات إلى أنماط أكثر تشاركية ومرونة وكفاءة، تلحظ دوراً بارزاً لتنمية القدرات 

والكفايات". وأبرزت ضرورة "إعطاء األولوية أيضاً لجعل اإلدارة العامة ُمنتجة للمعلومات 

 ."ذولة للتقّدم في مسار التنميةوالمؤشرات، وقادرة على تقييم الجهود المب

https://www.eliktisad.com/news/show/345653/%D9%84%D9%85%D9%

8A%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%B6-

%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-

%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%8B-

%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-

%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eliktisad.com/news/show/345653/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%B6-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/show/345653/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%B6-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/show/345653/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%B6-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/show/345653/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%B6-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/show/345653/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%B6-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/show/345653/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%B6-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/show/345653/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%B6-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/show/345653/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%B6-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/show/345653/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%B6-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
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لمياء المبيّض عضوا في لجنة خبراء اإلدارة 

 العامة

 
شاركت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع لوزارة المال لمياء المبيّض بساط في 

االجتماع السنوي السابع عشر للجنة خبراء اإلدارة العامة التابعة للمجلس االقتصادي 

الذي اختُتَِم اليوم الجمعة في المقر الرئيسي لألمم  UN-CEPAواالجتماعي في األمم المتحدة 

متحدة في نيويورك. وهذا اإلجتماع هو األول تشارك فيه بساط منذ تعيينها عضواً في اللجنة ال

، 2021إلى  2018بموجب قرار من األمين العام لألمم المتحدة، لوالية واحدة تمتد من العام 

 خبيراً متعددي الجنسية. 24وهي بذلك باتت أحد عضوين عربيين في هذه اللجنة التي تضّم 

 

اللجنة في اجتماعها السياسات واآلليات المتبعة من قبل الدول األعضاء لتحقيق الهدف  وناقشت

والمتمثل في "السالم والعدل  2030السادس عشر من أهداف خطة التنمية المستدامة للعام 

والمؤسسات القوية". وتطّرق الخبراء في هذا اإلطار إلى دور االدارة العامة والحوكمة في بناء 

اعلة وخاضعة للمساءلة. وَعَرض المجتمعون للخبرات الوطنية واإلقليمية في مجال مؤسسات ف

اإلدارة الرشيدة من أجل تنمية المستدامة، أو في ما يتعلق بحشد الموارد المالية وإدارتها، وبناء 

قدرات الموظفين الحكوميين وكفاياتهم، إن على المستوى الوطنّي المركزّي، أو على مستوى 

 المحليّة.الهيئات 

 

وإذ رأت بساط أن تعيينها عضوا في اللجنة "يعّزز موقع لبنان في هذا المحفل الدولي"، أشارت 

إلى أنه يأتي "في وقت تولي الحكومة اللبنانية أهمية كبيرة للعمل على تحقيق أهداف التنمية 

لَت لمتابعة هذا الملف، وهي "تحظى بمساندة تقنية من  المستدامة"، مذكِّرةً بأن لجنة وطنية ُشكِّ

وكاالت األمم المتحدة العاملة في لبنان". والحظت أن "لبنان أمام مرحلة مصيرية بعد مؤتمر 

سيدر، السيّما على المستويين اإلداري والمالي، وثمة جهود إصالحية هيكلية منتظرة من 

تزام للبنان بأجندة االحكومة لتحقيق النهوض االقتصادي والنمو المستدام". وشّددت على أّن "أّي ال

لن يؤتي ثماره إال من خالل بلورة خطة إنمائية متكاملة، وتحويل  2030التنمية المستدامة ألفق 

عمل المؤسسات إلى أنماط أكثر تشاركية ومرونة وكفاءة، تلحظ دوراً بارزاً لتنمية القدرات 

ة ُمنتجة للمعلومات والكفايات". وأبرزت ضرورة "إعطاء األولوية أيضاً لجعل اإلدارة العام

 والمؤشرات، وقادرة على تقييم الجهود المبذولة للتقّدم في مسار التنمية".
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وتجدر اإلشارة إلى أّن مساهمة السيدة بساط في أعمال اللجنة تشمل أيضاً تقييم الترشيحات 

يعقد في ، والتي سيتّم اإلعالن عنها خالل مؤتمر 2018لجائزة األمم المتحدة للخدمة العامة لعام 

 حزيران المقبل. 23إلى  21المغرب من 

http://www.lebanonfiles.com/news/1319095 

  

http://www.lebanonfiles.com/news/1319095
http://www.lebanonfiles.com/news/1319095
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لمياء المبيّض بساط عضواً في لجنة خبراء اإلدارة 

العامة التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي في 

 األمم المتحدة

 
شاركت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع لوزارة المال لمياء المبيّض بساط في 

االجتماع السنوي السابع عشر للجنة خبراء اإلدارة العامة التابعة للمجلس االقتصادي 

الذي اختُتَِم اليوم الجمعة في المقر الرئيسي لألمم  UN-CEPAواالجتماعي في األمم المتحدة 

لمتحدة في نيويورك. وهذا اإلجتماع هو األول تشارك فيه بساط منذ تعيينها عضواً في اللجنة ا

، 2021إلى  2018بموجب قرار من األمين العام لألمم المتحدة، لوالية واحدة تمتد من العام 

 خبيراً متعددي الجنسية. 24وهي بذلك باتت أحد عضوين عربيين في هذه اللجنة التي تضّم 

اللجنة في اجتماعها السياسات واآلليات المتبعة من قبل الدول األعضاء لتحقيق الهدف  وناقشت

والمتمثل في "السالم والعدل  2030السادس عشر من أهداف خطة التنمية المستدامة للعام 

والمؤسسات القوية". وتطّرق الخبراء في هذا اإلطار إلى دور االدارة العامة والحوكمة في بناء 

اعلة وخاضعة للمساءلة. وَعَرض المجتمعون للخبرات الوطنية واإلقليمية في مجال مؤسسات ف

اإلدارة الرشيدة من أجل تنمية المستدامة، أو في ما يتعلق بحشد الموارد المالية وإدارتها، وبناء 

قدرات الموظفين الحكوميين وكفاياتهم، إن على المستوى الوطنّي المركزّي، أو على مستوى 

 المحليّة.الهيئات 

وإذ رأت بساط أن تعيينها عضوا في اللجنة "يعّزز موقع لبنان في هذا المحفل الدولي"، أشارت 

إلى أنه يأتي "في وقت تولي الحكومة اللبنانية أهمية كبيرة للعمل على تحقيق أهداف التنمية 

لَت لمتابعة هذا الملف، وهي "تحظى  بمساندة تقنية من المستدامة"، مذكِّرةً بأن لجنة وطنية ُشكِّ

وكاالت األمم المتحدة العاملة في لبنان". والحظت أن "لبنان أمام مرحلة مصيرية بعد مؤتمر 

سيدر، السيّما على المستويين اإلداري والمالي، وثمة جهود إصالحية هيكلية منتظرة من 

زام للبنان بأجندة االحكومة لتحقيق النهوض االقتصادي والنمو المستدام". وشّددت على أّن "أّي الت

لن يؤتي ثماره إال من خالل بلورة خطة إنمائية متكاملة، وتحويل  2030التنمية المستدامة ألفق 

عمل المؤسسات إلى أنماط أكثر تشاركية ومرونة وكفاءة، تلحظ دوراً بارزاً لتنمية القدرات 
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ُمنتجة للمعلومات  والكفايات". وأبرزت ضرورة "إعطاء األولوية أيضاً لجعل اإلدارة العامة

 والمؤشرات، وقادرة على تقييم الجهود المبذولة للتقّدم في مسار التنمية".

وتجدر اإلشارة إلى أّن مساهمة السيدة بساط في أعمال اللجنة تشمل أيضاً تقييم الترشيحات 

يعقد في ، والتي سيتّم اإلعالن عنها خالل مؤتمر 2018لجائزة األمم المتحدة للخدمة العامة لعام 

 حزيران المقبل. 23إلى  21المغرب من 

http://www.alkalimaonline.com/newsdet.aspx?id=283273 

 

  

http://www.alkalimaonline.com/newsdet.aspx?id=283273
http://www.alkalimaonline.com/newsdet.aspx?id=283273
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لمياء المبيّض بساط عضواً في لجنة خبراء اإلدارة 

اعي في العامة التابعة للمجلس االقتصادي واالجتم

 األمم المتحدة

 
شاركت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع لوزارة المال لمياء المبيّض بساط في 

االجتماع السنوي السابع عشر للجنة خبراء اإلدارة العامة التابعة للمجلس االقتصادي 

الذي اختُتَِم اليوم الجمعة في المقر الرئيسي لألمم  UN-CEPAواالجتماعي في األمم المتحدة 

المتحدة في نيويورك. وهذا اإلجتماع هو األول تشارك فيه بساط منذ تعيينها عضواً في اللجنة 

، 2021إلى  2018بموجب قرار من األمين العام لألمم المتحدة، لوالية واحدة تمتد من العام 

 خبيراً متعددي الجنسية.   24ذه اللجنة التي تضّم وهي بذلك باتت أحد عضوين عربيين في ه

 

وناقشت اللجنة في اجتماعها السياسات واآلليات المتبعة من قبل الدول األعضاء لتحقيق الهدف 

والمتمثل في "السالم والعدل  2030السادس عشر من أهداف خطة التنمية المستدامة للعام 

 والمؤسسات القوية".

 

 

ا اإلطار إلى دور االدارة العامة والحوكمة في بناء مؤسسات فاعلة وتطّرق الخبراء في هذ

وخاضعة للمساءلة. وَعَرض المجتمعون للخبرات الوطنية واإلقليمية في مجال اإلدارة الرشيدة 

من أجل تنمية المستدامة، أو في ما يتعلق بحشد الموارد المالية وإدارتها، وبناء قدرات الموظفين 

 م، إن على المستوى الوطنّي المركزّي، أو على مستوى الهيئات المحليّة.الحكوميين وكفاياته
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وإذ رأت بساط أن تعيينها عضوا في اللجنة "يعّزز موقع لبنان في هذا المحفل الدولي"، أشارت 

إلى أنه يأتي "في وقت تولي الحكومة اللبنانية أهمية كبيرة للعمل على تحقيق أهداف التنمية 

لَت لمتابعة هذا الملف، وهي "تحظى بمساندة تقنية من المستدامة"، مذكِّ  رةً بأن لجنة وطنية ُشكِّ

 وكاالت األمم المتحدة العاملة في لبنان".

 

 

والحظت أن "لبنان أمام مرحلة مصيرية بعد مؤتمر سيدر، السيّما على المستويين اإلداري 

يق النهوض االقتصادي والنمو والمالي، وثمة جهود إصالحية هيكلية منتظرة من االحكومة لتحق

 المستدام".

 

 

لن يؤتي ثماره إال من  2030وشّددت على أّن "أّي التزام للبنان بأجندة التنمية المستدامة ألفق 

خالل بلورة خطة إنمائية متكاملة، وتحويل عمل المؤسسات إلى أنماط أكثر تشاركية ومرونة 

 كفايات".وكفاءة، تلحظ دوراً بارزاً لتنمية القدرات وال

 

 

وأبرزت ضرورة "إعطاء األولوية أيضاً لجعل اإلدارة العامة ُمنتجة للمعلومات والمؤشرات، 

 وقادرة على تقييم الجهود المبذولة للتقّدم في مسار التنمية".

 

 

وتجدر اإلشارة إلى أّن مساهمة السيدة بساط في أعمال اللجنة تشمل أيضاً تقييم الترشيحات 

، والتي سيتّم اإلعالن عنها خالل مؤتمر يعقد في 2018المتحدة للخدمة العامة لعام لجائزة األمم 

 حزيران المقبل. 23إلى  21المغرب من 

-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1https://www.newstelegraph.net/2018/04/27/%D9%84
-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A

-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7

-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1
-D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9

-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A

-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A

84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85/ 
  

https://www.newstelegraph.net/2018/04/27/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A-%D8%B6-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/
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 لمياء المبيّض بساط عضواً في لجنة خبراء اإلدارة العامة 

 التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة
 

 
شاركت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع لوزارة المال لمياء المبيّض بساط في 

السابع عشر للجنة خبراء اإلدارة العامة التابعة للمجلس االقتصادي االجتماع السنوي 

الذي اختُتَِم اليوم الجمعة في المقر الرئيسي لألمم  UN-CEPA واالجتماعي في األمم المتحدة

المتحدة في نيويورك. وهذا اإلجتماع هو األول تشارك فيه بساط منذ تعيينها عضواً في اللجنة 

، 2021إلى  2018العام لألمم المتحدة، لوالية واحدة تمتد من العام بموجب قرار من األمين 

 .خبيراً متعددي الجنسية  24وهي بذلك باتت أحد عضوين عربيين في هذه اللجنة التي تضّم 

وناقشت اللجنة في اجتماعها السياسات واآلليات المتبعة من قبل الدول األعضاء لتحقيق الهدف 

السالم والعدل “والمتمثل في  2030لتنمية المستدامة للعام السادس عشر من أهداف خطة ا

وتطّرق الخبراء في هذا اإلطار إلى دور االدارة العامة والحوكمة في بناء ”. والمؤسسات القوية

مؤسسات فاعلة وخاضعة للمساءلة. وَعَرض المجتمعون للخبرات الوطنية واإلقليمية في مجال 

مستدامة، أو في ما يتعلق بحشد الموارد المالية وإدارتها، وبناء اإلدارة الرشيدة من أجل تنمية ال

قدرات الموظفين الحكوميين وكفاياتهم، إن على المستوى الوطنّي المركزّي، أو على مستوى 

 .الهيئات المحليّة

، أشارت ”يعّزز موقع لبنان في هذا المحفل الدولي“وإذ رأت بساط أن تعيينها عضوا في اللجنة 

في وقت تولي الحكومة اللبنانية أهمية كبيرة للعمل على تحقيق أهداف التنمية “أتي إلى أنه ي

لَت لمتابعة هذا الملف، وهي ”المستدامة تحظى بمساندة تقنية من “، مذكِّرةً بأن لجنة وطنية ُشكِّ

لبنان أمام مرحلة مصيرية بعد مؤتمر “والحظت أن ”. وكاالت األمم المتحدة العاملة في لبنان

ر، السيّما على المستويين اإلداري والمالي، وثمة جهود إصالحية هيكلية منتظرة من سيد

أّي التزام للبنان “وشّددت على أّن ”. االحكومة لتحقيق النهوض االقتصادي والنمو المستدام

لن يؤتي ثماره إال من خالل بلورة خطة إنمائية متكاملة،  2030بأجندة التنمية المستدامة ألفق 

عمل المؤسسات إلى أنماط أكثر تشاركية ومرونة وكفاءة، تلحظ دوراً بارزاً لتنمية  وتحويل

إعطاء األولوية أيضاً لجعل اإلدارة العامة ُمنتجة “وأبرزت ضرورة ”. القدرات والكفايات

 .”للمعلومات والمؤشرات، وقادرة على تقييم الجهود المبذولة للتقّدم في مسار التنمية
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أّن مساهمة السيدة بساط في أعمال اللجنة تشمل أيضاً تقييم الترشيحات  وتجدر اإلشارة إلى

، والتي سيتّم اإلعالن عنها خالل مؤتمر يعقد في 2018لجائزة األمم المتحدة للخدمة العامة لعام 

 .حزيران المقبل 23إلى  21المغرب من 
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http://www.ad-dawra.com/2018/04/27/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%B6-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1/
http://www.ad-dawra.com/2018/04/27/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%B6-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1/


 

 Page 21 of 24   4/30/2018 

 
لمياء بساط شاركت في االجتماع السنوي للجنة 

خبراء اإلدارة العامة التابعة للمجلس االقتصادي 

UNCEPA 

 
شاركت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع لوزارة المال لمياء المبيض  -وطنية 

بساط في االجتماع السنوي السابع عشر للجنة خبراء اإلدارة العامة التابعة للمجلس االقتصادي 

مم ، الذي اختتم اليوم الجمعة في المقر الرئيسي لألUN-CEPAواالجتماعي في األمم المتحدة 

المتحدة في نيويورك. وهذا اإلجتماع هو األول تشارك فيه بساط منذ تعيينها عضوا في اللجنة 

، 2021إلى  2018بموجب قرار من األمين العام لألمم المتحدة، لوالية واحدة تمتد من العام 

 خبيرا متعددي الجنسية. 24وهي بذلك باتت أحد عضوين عربيين في هذه اللجنة التي تضم 

 

شت اللجنة في اجتماعها السياسات واآلليات المتبعة من قبل الدول األعضاء لتحقيق الهدف وناق

والمتمثل في "السالم والعدل  2030السادس عشر من أهداف خطة التنمية المستدامة للعام 

والمؤسسات القوية". وتطرق الخبراء في هذا اإلطار إلى دور االدارة العامة والحوكمة في بناء 

فاعلة وخاضعة للمساءلة. وعرض المجتمعون للخبرات الوطنية واإلقليمية في مجال مؤسسات 

اإلدارة الرشيدة من أجل تنمية المستدامة، أو في ما يتعلق بحشد الموارد المالية وإدارتها، وبناء 

قدرات الموظفين الحكوميين وكفاياتهم، إن على المستوى الوطني المركزي، أو على مستوى 

 حلية.الهيئات الم

 

 بساط

 ورأت بساط أن تعيينها عضوا في اللجنة "يعزز موقع لبنان في هذا المحفل الدولي".

 

وأشارت إلى أنه يأتي "في وقت تولي الحكومة اللبنانية أهمية كبيرة للعمل على تحقيق أهداف 

قنية التنمية المستدامة، مذكرة بأن لجنة وطنية شكلت لمتابعة هذا الملف، وهي تحظى بمساندة ت

من وكاالت األمم المتحدة العاملة في لبنان". والحظت أن "لبنان أمام مرحلة مصيرية بعد مؤتمر 
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سيدر، السيما على المستويين اإلداري والمالي، وثمة جهود إصالحية هيكلية منتظرة من 

 االحكومة لتحقيق النهوض االقتصادي والنمو المستدام".

 

لن يؤتي ثماره إال من  2030أجندة التنمية المستدامة ألفق وشددت على أن "أي التزام للبنان ب

خالل بلورة خطة إنمائية متكاملة، وتحويل عمل المؤسسات إلى أنماط أكثر تشاركية ومرونة 

وكفاءة، تلحظ دورا بارزا لتنمية القدرات والكفايات". وأبرزت ضرورة "إعطاء األولوية أيضا 

ت والمؤشرات، وقادرة على تقييم الجهود المبذولة للتقدم في لجعل اإلدارة العامة منتجة للمعلوما

 مسار التنمية".

 

وتجدر اإلشارة إلى أن مساهمة بساط في أعمال اللجنة، تشمل أيضا تقييم الترشيحات لجائزة 

، والتي سيتم اإلعالن عنها خالل مؤتمر يعقد في المغرب 2018األمم المتحدة للخدمة العامة لعام 

 حزيران المقبل. 23إلى  21من 

news/341701/UNCEPA-leb.gov.lb/ar/show-http://nna 

  

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/341701/UNCEPA
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/341701/UNCEPA
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 لمياء بسـاط عضواً في لجنـة خبراء اإلدارة العامـة

األمم  -التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي 

 المتحدة

 
 

 

شاركت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع لوزارة المال لمياء  -المركزية

المبيّض بساط في االجتماع السنوي السابع عشر للجنة خبراء اإلدارة العامة التابعة للمجلس 

الذي اختُتَِم اليوم الجمعة في المقر  UN-CEPAاالقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة 

ي لألمم المتحدة في نيويورك. وهذا اإلجتماع هو األول الذي تشارك فيه بساط منذ تعيينها الرئيس

 2018عضواً في اللجنة بموجب قرار من األمين العام لألمم المتحدة، لوالية واحدة تمتد من العام 

خبيراً متعددي   24، وهي بذلك باتت أحد عضوين عربيين في هذه اللجنة التي تضّم 2021إلى 

 الجنسية.

 

وناقشت اللجنة في اجتماعها السياسات واآلليات المتبعة من قبل الدول األعضاء لتحقيق الهدف 

والمتمثل في "السالم والعدل  2030السادس عشر من أهداف خطة التنمية المستدامة للعام 

في بناء والمؤسسات القوية". وتطّرق الخبراء في هذا اإلطار إلى دور االدارة العامة والحوكمة 

مؤسسات فاعلة وخاضعة للمساءلة. وَعَرض المجتمعون للخبرات الوطنية واإلقليمية في مجال 

اإلدارة الرشيدة من أجل تنمية المستدامة، أو في ما يتعلق بحشد الموارد المالية وإدارتها، وبناء 

ى مستوى قدرات الموظفين الحكوميين وكفاياتهم، إن على المستوى الوطنّي المركزّي، أو عل

 الهيئات المحليّة.

 

وإذ رأت بساط أن تعيينها عضوا في اللجنة "يعّزز موقع لبنان في هذا المحفل الدولي"، أشارت 

إلى أنه يأتي "في وقت تولي الحكومة اللبنانية أهمية كبيرة للعمل على تحقيق أهداف التنمية 
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لَت لمتابعة هذا  الملف، وهي "تحظى بمساندة تقنية من المستدامة"، مذكِّرةً بأن لجنة وطنية ُشكِّ

وكاالت األمم المتحدة العاملة في لبنان". والحظت أن "لبنان أمام مرحلة مصيرية بعد مؤتمر 

سيدر، السيّما على المستويين اإلداري والمالي، وثمة جهود إصالحية هيكلية منتظرة من 

على أّن "أّي التزام للبنان بأجندة  االحكومة لتحقيق النهوض االقتصادي والنمو المستدام". وشّددت

لن يؤتي ثماره إال من خالل بلورة خطة إنمائية متكاملة، وتحويل  2030التنمية المستدامة ألفق 

عمل المؤسسات إلى أنماط أكثر تشاركية ومرونة وكفاءة، تلحظ دوراً بارزاً لتنمية القدرات 

عل اإلدارة العامة ُمنتجة للمعلومات والكفايات". وأبرزت ضرورة "إعطاء األولوية أيضاً لج

 ”.والمؤشرات، وقادرة على تقييم الجهود المبذولة للتقّدم في مسار التنمية

 

وتجدر اإلشارة إلى أّن مساهمة السيدة بساط في أعمال اللجنة تشمل أيضاً تقييم الترشيحات 

عنها خالل مؤتمر يعقد في ، والتي سيتّم اإلعالن 2018لجائزة األمم المتحدة للخدمة العامة لعام 

 حزيران المقبل. 23إلى  21المغرب من 

https://www.almarkazia.com/ar/news/show/28412/%D9%84%D9%85%

-D9%8A%D8%A7%D8%A1

-%D8%A8%D8%B3%D9%80%D8%A7%D8%B7

-%D9%81%D9%8A-A7%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%

-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%80%D8%A9

-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1

-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%80%D8%A9

%D8%A7%D9%84 

https://www.almarkazia.com/ar/news/show/28412/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D9%80%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%80%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/28412/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D9%80%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%80%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/28412/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D9%80%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%80%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/28412/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D9%80%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%80%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/28412/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D9%80%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%80%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/28412/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D9%80%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%80%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/28412/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D9%80%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%80%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/28412/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D9%80%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%80%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/28412/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D9%80%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%80%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/28412/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D9%80%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%80%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84

