
 

 

 

 

 وفد فرنسي يبحث مع معهد باسل فليحان

 «سيدر»تحديات تحديث الدولة والتحضير لمؤتمر 
     

 
 الوفد الفرنسي مع اعضاء معهد باسل فليحان

 



وزارة المال وفداً من المديرية العامة لإلدارة والخدمة العامة  -إستقبل معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

مديرها العام تييري لوغوف، بحضور ممثلين عن السفارة الفرنسية، وبحث الجانبان في في فرنسا برئاسة 

المرتقب في نيسان « سيدر»تحديات تحديث الدولة في لبنان في ضوء التوجهات الحكومية والتحضير لمؤتمر 

 .المقبل

 

الفرنسية حول  -اللبنانية ويندرج هذا اللقاء، ضمن زيارة الوفد الفرنسي لبيروت للمشاركة في مؤتمر الشراكة 

 .تحديث القطاع العام وإدارة الموارد البشرية، والبحث في أطر التعاون اإلداري بين البلدين

 

وشارك في اإلجتماع ممثلون عن المؤسسات األعضاء في الشبكة الوطنية للتدريب في لبنان التي حظيت 

أهمية تفعيل العمل المشترك بين المعاهد »لى . وتطرق المجتمعون إ2014بالدعم الفرنسي منذ تأسيسها عام 

 .«التدريبية في القطاع العام وخلق دينامية مشتركة تساهم في مواكبة مشاريع التحديث

 

، شارحاً الدور الذي «2022أفق »وتناول لوغوف تجربة بلده في مجال تحديث اإلدارة العامة وفق خطة 

امة في إدارة الموارد البشرية، علماً أن عدد الموظفين الحكوميين تقوم به المديرية العامة لإلدارة والخدمة الع

 .ماليين موزعين على المستويين المركزي والمحلي وفي المستشفيات الحكومية 5.6في فرنسا يتجاوز 

 

وأوضح لوغوف أن الجهود في هذا اإلطار تتركز على االنتقال إلى أنماط ومقاربات جديدة للتعاون بين 

زيز الحوار بينها، وتنمية قدرات المسؤولين والموظفين الحكوميين باالستناد إلى الكفايات اإلدارات وتع

 .والمتطلبات الوظيفية، والتوجهات الحديثة التي تواكب العصر الرقمي
http://almustaqbal.com/article/2030660/%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%D

8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3/%D9%88%D9%81%D8%AF-

%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-

%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-

%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%

D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-

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

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1-

%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://almustaqbal.com/article/2030660/%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/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B1
http://almustaqbal.com/article/2030660/%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/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B1
http://almustaqbal.com/article/2030660/%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/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B1
http://almustaqbal.com/article/2030660/%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/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B1
http://almustaqbal.com/article/2030660/%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/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B1
http://almustaqbal.com/article/2030660/%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/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B1
http://almustaqbal.com/article/2030660/%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/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B1
http://almustaqbal.com/article/2030660/%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/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B1
http://almustaqbal.com/article/2030660/%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/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B1
http://almustaqbal.com/article/2030660/%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/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B1


 

 

 

 في معهد فليحانوفد إداري فرنسي 
  2018آذار  24السبت 

وزارة المال وفداً من المديرية العامة لإلدارة والخدمة العامة  -استقبل معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

في فرنسا برئاسة مديرها العام تييري لوغوف، بحضور ممثلين عن السفارة الفرنسية، وبحث الجانبان في 

المرتقب في نيسان « سيدر»نان في ضوء التوجهات الحكومية والتحضير لمؤتمر تحديات تحديث الدولة في لب

  .المقبل

 

الفرنسية حول –يندرج هذا اللقاء ضمن زيارة الوفد الفرنسي لبيروت للمشاركة في مؤتمر الشراكة اللبنانية 

البلدين. وشارك في تحديث القطاع العام وإدارة الموارد البشرية، والبحث في أطر التعاون االداري بين 

اإلجتماع ممثلون عن المؤسسات األعضاء في الشبكة الوطنية للتدريب في لبنان التي حظيت بالدعم الفرنسي 

. وتطرق المجتمعون إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين المعاهد التدريبية في 2014منذ تأسيسها عام 

  .مشاريع التحديثالقطاع العام وخلق دينامية مشتركة تساهم في مواكبة 

 

، شارحاً الدور الذي «2022أفق »وتناول لوغوف تجربة بلده في مجال تحديث اإلدارة العامة وفق خطة 



تقوم به المديرية العامة لإلدارة والخدمة العامة في إدارة الموارد البشرية، علماً أن عدد الموظفين الحكوميين 

 .تويين المركزي والمحلي وفي المستشفيات الحكوميةماليين موزعين على المس 5.6في فرنسا يتجاوز 

http://www.aljoumhouria.com/#/3584/10/276075 
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 وفد مديرية الخدمة العامة الفرنسية

 تابع تحضيرات مؤتمر سيدر
 

وزارة المال وفدا من المديرية العامة لالدارة والخدمة العامة  -معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي إستقبل 

في فرنسا برئاسة مديرها العام تييري لوغوف، بحضور ممثلين عن السفارة الفرنسية، وبحث الجانبان في 

مر سيدر المرتقب في نيسان تحديات تحديث الدولة في لبنان في ضوء التوجهات الحكومية والتحضير لمؤت

  .المقبل

 

 

 

الفرنسية حول -ويندرج هذا اللقاء، ضمن زيارة الوفد الفرنسي لبيروت للمشاركة في مؤتمر الشراكة اللبنانية 

  .تحديث القطاع العام وإدارة الموارد البشرية، والبحث في أطر التعاون االداري بين البلدين



سسات األعضاء في الشبكة الوطنية للتدريب في لبنان التي حظيت وشارك في اإلجتماع ممثلون عن المؤ

. وتطرق المجتمعون إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين المعاهد 2014بالدعم الفرنسي منذ تأسيسها عام 

  .التدريبية في القطاع العام وخلق دينامية مشتركة تساهم في مواكبة مشاريع التحديث

، شارحا الدور الذي تقوم 2022في مجال تحديث اإلدارة العامة وفق خطة أفق وتناول لوغوف تجربة بلده 

به المديرية العامة لالدارة والخدمة العامة في إدارة الموارد البشرية، علما أن عدد الموظفين الحكوميين في 

  .ماليين موزعين على المستويين المركزي والمحلي وفي المستشفيات الحكومية 5.6فرنسا يتجاوز 

وأوضح لوغوف أن الجهود في هذا اإلطار تتركز على االنتقال إلى أنماط ومقاربات جديدة للتعاون بين 

االدارات وتعزيز الحوار بينها، وتنمية قدرات المسؤولين والموظفين الحكوميين باالستناد إلى الكفايات 

 والمتطلبات الوظيفية، والتوجهات الحديثة التي تواكب العصر الرقمي.

 

http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=5&articleID=360802 

  

http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=5&articleID=360802


 

 

 

 

 « الخدمة العامة الفرنسية»وفد من 

 عرض التحضير لمؤتمر سادر

 
 

وزارة المال وفد من المديرية العامة لإلدارة والخدمة العامة في  -زار معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

فرنسا برئاسة مديرها العام تييري لوغوف، في حضور ممثلين عن السفارة الفرنسية، وبحث الجانبان في 



المرتقب في نيسان « سادر»لمؤتمر تحديات تحديث الدولة في لبنان في ضوء التوجهات الحكومية والتحضير 

 المقبل.

 

 

الفرنسية  –ويندرج هذا اللقاء ضمن زيارة الوفد الفرنسي إلى بيروت للمشاركة في مؤتمر الشراكة اللبنانية 

 حول تحديث القطاع العام وإدارة الموارد البشرية، والبحث في أطر التعاون اإلداري بين البلدين.

 

 

عن المؤسسات األعضاء في الشبكة الوطنية للتدريب في لبنان التي حظيت  وشارك في االجتماع ممثلون

. وتطرق المجتمعون إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين المعاهد 2014بالدعم الفرنسي منذ تأسيسها عام 

 التدريبية في القطاع العام وخلق دينامية مشتركة تساهم في مواكبة مشاريع التحديث.

 

 

، شارحاً الدور الذي «2022أفق »ربة بلده في مجال تحديث اإلدارة العامة وفق خطة وتناول لوغوف تج

تقوم به المديرية العامة لإلدارة والخدمة العامة في إدارة الموارد البشرية، علماً أن عدد الموظفين الحكوميين 

 شفيات الحكومية.ماليين موّزعين على المستويْين المركزي والمحلي وفي المست 5.6في فرنسا يتجاوز 

 

 

الجهود في هذا اإلطار تتركز على االنتقال إلى أنماط ومقاربات جديدة للتعاون بين االدارات »وأوضح أن 

وتعزيز الحوار بينها، وتنمية قدرات المسؤولين والموظفين الحكوميين استناداً إلى الكفايات والمتطلبات 

 «.الرقمي الوظيفية، والتوّجهات الحديثة التي تواكب العصر

 

http://www.elsharkonline.com/ViewArticle.aspx?ArtID=114827 
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 الفرنسية -مؤتمر في السراي عن الشراكة اللبنانية 

 لتحديث إدارة الموارد البشرية
 

الدولة لشؤون التنمية اإلدارية بالتنسيق مع السفارة الفرنسية في لبنان ومديرية اإلدارة والوظيفة نظمت وزارة 

العامة في فرنسا ومعهد باسل فليحان المالي واالقتصادي مؤتمر الشراكة اللبنانية الفرنسية لتحديث إدارة 

راي الحكومي، في حضور وزيرة الموارد البشرية في القطاع العام: اإلنجازات وآفاق المستقبل، في الس

الدولة لشؤون التنمية االدارية الدكتورة عناية عز الدين، مساعد وزير اإلعالم إلدارة الموارد البشرية أدهم 

، المدير العام Bruno Foucher منصور ممثال وزير اإلعالم ملحم الرياشي، السفير الفرنسي برونو فوشر

رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطيه،  Thierry Le Goff فرنساإلدارة الوظيفة العامة واإلدارة في 

المديرة العامة لوزارة اإلقتصاد عليا عباس، مدير عام التعاونيات في وزارة الزراعة غلوريا ابو زيد، مدير 

عام النفط اورو فغالي، مدير عام مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، رئيس المعهد الوطني 

دارة الدكتور جورج لبكي، وقياديين إداريين وموظفين من اإلدارتين اللبنانية والفرنسية وممثلين عن لال

  .البلديات



 

 

 

بداية، النشيدان اللبناني والفرنسي، ثم ألقى المسؤول الرئيسي للتدريب في وزارة التنمية اإلدارية سامر حنقير 

قيام قطاع حكومي فاعل يكون فيه العنصر البشري حجر كلمة أكد فيها أن مسيرة التحديث ال تستقيم دون 

  .األساس، مثنيا على الدور الذي تلعبه فرنسا في هذا المجال

 أبو الحسن

وتحدثت مدير عام اإلدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات فاتن ابو الحسن، ناقلة تحيات 

رين، موضحة دور المديرية العامة والمهام الملقاة على عاتقها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق للمؤتم

التي تتولى كل القضايا المتعلقة بالبلديات واتحاد البلديات. وركزت على أهمية الدعم والشراكة ما بين 

وزارتي الداخلية والبلديات ووزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية والمالية من جهة ووزارة الالمركزية 

مة في الجمهورية الفرنسية للوصول الى االهداف المرجوة، في دور الوزارة في تفعيل وارشاد البلديات والخد

  .وتوجيهها نحو الوسائل الكافية لرفع مستواها وزيادة فعاليتها

 البساط

 واعتبرت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي لمياء المبيض البساط، ان تحديث جهاز الدولة اليوم

وفي زمن األزمات وقبل استفحالها، هو حاجة ماسة مالية كما هو حاجة مجتمعية، للمحافظة على البالد 

وقدرتها على الصمود. وهذا عمل فني يعني القطاع الخاص كما القطاع العام والمجتمع المدني، ألنه يمس 

حاط بأعلى مستويات القرار بالعقد االجتماعي ما بين الدولة ومواطنيها. وقالت: لذلك، فهو يستحق أن ي

السياسي وأن يبنى على قواعد البيانات والتحاليل االستباقية التي تسمح بتحديث الدولة ومراقبة حجمها وكلفتها 

  .بشكل مستمر

 فوشيه

من جهته، قال السفير فوشيه: نجتمع اليوم الختتام مشروع طموح لتحديث اإلدارة، وهو ثمرة تعاون دام ثالث 

بنان وفرنسا ركزنا فيه على تحديث اإلدارة لتفعيل العمل اإلداري وتقوية المؤسسات وزيادة سنوات بين ل

انتاجيتها وفعاليتها، وعلى التدريب الذي هو شرط لخدمة عامة نوعية مع تطوير السياسة الوطنية للتدريب 

ي الخدمة العامة. وحاولنا التي تضم عدة وزارات. كما شددنا على تنمية الموارد البشرية وتقوية دور المرأة ف

ايجاد نظم ادارية تجمع الفعالية الى احترام األخالقيات بالتعاون مع المعهد المالي وحفزنا المدراء العامين 

  .على اإلدارة المالية الجيدة

ورأى ان الشفافية وتبسيط اإلجراءات ضروريان لتوطيد الثقة باإلدارة، وقال: عملنا على تدريب العاملين في 

لشأن البلدي، ومنهم الشرطة البلدية، من أجل تنمية السياسات المحلية اإلجتماعية التي تشكل التحدي األكبر ا

  .في ظل األزمة السورية

 عز الدين

وألقت الوزيرة عز الدين الكلمة اآلتية: ليس غريبا أن يرتبط تحديث القطاع العام بالموارد البشرية، ألن 

نسان وفكره وإرادته وبمبادرة منه وال يمكن تطبيقه دون المهارات والجهود التحديث ينطلق من قناعة اإل

برعاية  2018آذار  13و 12البشرية. وفي هذا السياق نظمنا المؤتمر الوطني الثاني للتحول الرقمي في 

ي وحضور فخامة رئيس الجمهورية حيث اطلقنا االستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. ومن خالل التشبيك الذ

نقوم به مع المؤسسات األكاديمية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية وسائر إدارات القطاع العام سنعمل 

على االستعانة بالمواهب والطاقات واإلبداعات البشرية الموجودة كما سنعمل على بناء القدرات الضرورية 

  .لجعل التحول الرقمي امرا واقعا

وأكدت ان ميزة لبنان تكمن في موارده البشرية التي ما فتئنا نصدرها للخارج بدل أن نجد لها الفرص والبيئة 

المالئمة الستثمار طاقاتها في مجال التطوير اإلداري والرقمي. وقالت: هذا االستثمار يبدأ باالستفادة من 



وصوال إلى استقطاب أصحاب الخبرات من المواهب الشابة المتوفرة لدى طالب الجامعات، إلى أساتذتهم، 

القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. ويجب أال يغيب عن بالنا أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

يجب ان نتعاطى معها على انها مكون أساسي من مكونات البنى التحتية التي تسعى حكومتنا إلى تطويرها 

المقرر Cedreية والشركات من أجل دعمها وتحويلها من خالل مؤتمروتحريك الحكومات والمؤسسات الدول

  .في فرنسا كما انها تشكل نقطة جذب أساسية في عصرنا اليوم للطاقات البشرية التي تشكل عصب التحديث

ورأت أن التعاون مع الجهات الدولية واالنفتاح على تجاربها التطويرية يفتح لنا آفاقا جديدة ويغني خبرتنا. 

لشراكة القائمة بين لبنان وفرنسا على األصعدة كافة هي موضع تقدير، فكيف بالحري إذا امتدت هذه وا

 الشراكة إلى النواحي اإلدارية، وهي النواحي التي تهم وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية وسائر اإلدارات.

http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=6&articleID=360757 

  

http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=6&articleID=360757


 

 

 

 
 ُمؤتمر عن الشراكة اللبنانيّة ــ الفرنسيّة لتحديث اإلدارة

 عز الدين : ميزة لبنان تكمن في موارده البشريّة

 فوشيه : ُمؤتمر سيدر يهدف للخوض في إصالحات أساسيّة
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نظمت وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية بالتنسيق مع السفارة الفرنسية في لبنان ومديرية اإلدارة والوظيفة 

الشراكة اللبنانية الفرنسية لتحديث إدارة »العامة في فرنسا ومعهد باسل فليحان المالي واالقتصادي مؤتمر 

، في السراي الحكومي، في حضور وزيرة «اإلنجازات وآفاق المستقبلالموارد البشرية في القطاع العام: 

 الدولة لشؤون التنمية االدارية الدكتورة عناية عز الدين.

بداية، النشيدان اللبناني والفرنسي، ثم ألقى المسؤول الرئيسي للتدريب في وزارة التنمية اإلدارية سامر حنقير 

س المحلية في وزارة الداخلية والبلديات فاتن ابو الحسن، موضحة كلمة وتحدثت مدير عام اإلدارات والمجال

دور المديرية العامة والمهام الملقاة على عاتقها التي تتولى كل القضايا المتعلقة بالبلديات واتحاد البلديات. 

ة أهمية الدعم والشراكة ما بين وزارتي الداخلية والبلديات ووزارة الدولة لشؤون التنمي»وركزت على 

اإلدارية والمالية من جهة ووزارة الالمركزية والخدمة في الجمهورية الفرنسية للوصول الى االهداف 

المرجوة، في دور الوزارة في تفعيل وارشاد البلديات وتوجيهها نحو الوسائل الكافية لرفع مستواها وزيادة 

 «.فعاليتها

ان االستثمار في التدريب »ء المبيض البساط، واعتبرت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي لميا

«. وفي تعزيز القدرات خصوصا في المواضيع المالية عمل ضروري، وهو ال يترجم بفعالية إن لم يكن ملزما

لعلكم تعرفون أن االختالل الملحوظ بين المهارات المطلوبة في إدارة األموال العامة في كافة »وقالت: 

والمتوفر منها يمثل وبمنظور التقارير الدولية خطرا ائتمانيا كبيرا بالنسبة إلى  األسالك المدنية والعسكرية

 «.الحكومة

نجتمع اليوم الختتام مشروع طموح لتحديث اإلدارة، وهو ثمرة تعاون »من جهته، قال السفير برونو فوشيه: 

اإلداري وتقوية المؤسسات دام ثالث سنوات بين لبنان وفرنسا ركزنا فيه على تحديث اإلدارة لتفعيل العمل 

وزيادة انتاجيتها وفعاليتها، وعلى التدريب الذي هو شرط لخدمة عامة نوعية مع تطوير السياسة الوطنية 

 للتدريب التي تضم عدة وزارات.

عملنا على تدريب »، وقال: «ان الشفافية وتبسيط اإلجراءات ضروريان لتوطيد الثقة باإلدارة»ورأى 

البلدي، ومنهم الشرطة البلدية، من أجل تنمية السياسات المحلية اإلجتماعية التي تشكل العاملين في الشأن 

 «.التحدي األكبر في ظل األزمة السورية

ملتزمون ان نبقى الى جانب لبنان، ونحن اآلن في مجال التفكير في شكل تعاوننا مستقبال، واتمنى »واكد اننا 

 «.رة فرنسية مهمة للبنان ستتم في األشهر المقبلةان نصل الى اتفاقات اكثر طموحا خالل زيا

مليون اورو ودعم اإلقتصاد اللبناني ليرى  400لقد تعهدنا في مؤتمر روما على تخصيص نحو »وختم: 

  «.طريق اإلزدهار، كما ان مؤتمر سيدر يهدف الى مرافقة لبنان للخوض في اصالحيات هيكلية اساسية



ميزة لبنان تكمن في موارده البشرية التي ما فتئنا نصدرها »دت فيها: ان وألقت الوزيرة عز الدين كلمة اك

«. للخارج بدل أن نجد لها الفرص والبيئة المالئمة الستثمار طاقاتها في مجال التطوير اإلداري والرقمي

ذتهم، هذا االستثمار يبدأ باالستفادة من المواهب الشابة المتوفرة لدى طالب الجامعات، إلى أسات»وقالت: 

وصوال إلى استقطاب أصحاب الخبرات من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. ويجب أال يغيب عن 

بالنا أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يجب ان نتعاطى معها على انها مكون أساسي من مكونات البنى 

الدولية والشركات من أجل دعمها  التحتية التي تسعى حكومتنا إلى تطويرها وتحريك الحكومات والمؤسسات

المقرر في فرنسا كما انها تشكل نقطة جذب أساسية في عصرنا اليوم  Cedreوتحويلها من خالل مؤتمر 

 «.للطاقات البشرية التي تشكل عصب التحديث

لى لحظت استراتيجيا تطوير اإلدارة اللبنانية التي أطلقتها وزارتنا من هذا الصرح أهمية العمل ع»وقالت: 

تطوير إدارة الموارد البشرية، ونحن نعمل اليوم على تطبيق هذا الجزء من االستراتيجيا من خالل برنامج 

خاص تندرج ضمنه مبادرات متعددة كمشروع تعزيز قدرات الوزارات إلدارة مواردها البشرية المدعوم من 

والذي نتج عنه مجموعة من األنظمة االتحاد األوروبي والذي تم تنفيذه بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية 

المقترحة الكفيلة بتطوير عملية اختيار الموظفين، ومواكبة وتقييم أدائهم، وتلبية حاجاتهم التدريبية، ورسم 

  مسارهم الوظيفي.

آن األوان كي نعلن صراحة وبشكل ال لبس فيه دعمنا كقيادات لجهود تلك الفرق كي ال يبقى عملها »وقالت: 

إذ على القيادات العليا أن تؤمن بالتطوير، وأن تكرس أشخاصا من داخل إداراتها من أجله يعملون  بال نتائج.

في سبيله، وأن يكون لها الجرأة على اختبار األفكار الجديدة وتطبيقها تمهيدا لتعميمها رسميا. ولمجلس الخدمة 

 «.جالالمدنية بدعم من وزارة التنمية اإلدارية الدور المحوري في هذا الم

للدفع بمسيرة تعزيز إدارة »وتحدث مدير عام إدارة الوظيفة العامة واإلدارة في فرنسا عن تجربة بالده 

 «...الموارد البشرية في القطاع الحكومي الفرنسي قدما، وهي مسيرة طويلة وهادفة

لدعم اإلدارة  تقديرا للجهود التي تبذلها إدارته  Thierry Le Goffوقدمت الوزيرة عز الدين درعا لـ 

 اللبنانية.
http://www.addiyar.com/article/1510331-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-

%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%B9%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86--%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A9-

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%86-

%D9%81%D9%8A 
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 دولة قويّةفوشيه: إستقرار المؤسسات وشفافيتها أولوية إلرساء 

  2018آذار  24السبت 
استقرار المؤسسات وفعاليتها وشفافيتها ومساواة »لفت السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه الى ان 

 .«المواطنين وسهولة وصولهم الى الخدمة العامة هي اولويات من اجل ارساء دولة قوية



 
 

مع السفارة الفرنسية في لبنان ومديرية اإلدارة والوظيفة نظمت وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية بالتنسيق 

الشراكة اللبنانية الفرنسية لتحديث إدارة »العامة في فرنسا ومعهد باسل فليحان المالي واالقتصادي مؤتمر 

، في السراي الحكومي، في حضور وزيرة «الموارد البشرية في القطاع العام: اإلنجازات وآفاق المستقبل

ون التنمية االدارية عناية عز الدين، السفير الفرنسي برونو فوشيه، المدير العام إلدارة الوظيفة الدولة لشؤ

رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطيه، والمديرة العامة  Thierry Le Goff العامة واإلدارة في فرنسا

 .لوزارة اإلقتصاد عليا عباس

 

 

 

 أبو الحسن

 

الس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات فاتن ابو الحسن، وأوضحت دور تحدثت مدير عام اإلدارات والمج

المديرية العامة والمهام الملقاة على عاتقها التي تتولى كل القضايا المتعلقة بالبلديات واتحاد البلديات. وركزت 

نمية اإلدارية أهمية الدعم والشراكة ما بين وزارتي الداخلية والبلديات ووزارة الدولة لشؤون الت»على 

والمالية من جهة ووزارة الالمركزية والخدمة في الجمهورية الفرنسية للوصول الى االهداف المرجوة، في 

 .«دور الوزارة في تفعيل وارشاد البلديات وتوجيهها نحو الوسائل الكافية لرفع مستواها وزيادة فعاليتها

 

ما بين اإلدارة اللبنانية والفرنسية الذي حّدد  2014م ان ابرز اوجه التعاون هو االتفاق الموقع عا»وقالت: 

اطار التعاون والتبادل في مجال اإلصالح اإلداري والوظيفة العامة والالمركزية اإلدارية. وشكرت االدارة 

 .«الفرنسية على الدعم الذي تقدمه ضمن البرنامج الوطني لتعزيز قدرات البلديات اللبنانية

 

 

 

 البساط

 

تحديث جهاز الدولة اليوم »سة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي لمياء المبيض البساط، ان واعتبرت رئي

وفي زمن األزمات وقبل استفحالها، هو حاجة ماسة مالية كما هو حاجة مجتمعية، للمحافظة على البالد 

المدني، ألنه يمّس وقدرتها على الصمود. وهذا عمل فني يعني القطاع الخاص كما القطاع العام والمجتمع 

لذلك، فهو يستحق أن يحاط بأعلى مستويات القرار »وقالت: «. بالعقد االجتماعي ما بين الدولة ومواطنيها

السياسي وأن يبنى على قواعد البيانات والتحاليل االستباقية التي تسمح بتحديث الدولة ومراقبة حجمها وكلفتها 

 .«بشكل مستمر



 

 

 

 فوشيه

 

مشروع تحديث اإلدارة، هو ثمرة تعاون دام ثالث سنوات بين لبنان وفرنسا »فير فوشيه ان من جهته، قال الس

ركزنا فيه على تحديث اإلدارة لتفعيل العمل اإلداري وتقوية المؤسسات وزيادة انتاجيتها وفعاليتها، وعلى 

م عدة وزارات. كما التدريب الذي هو شرط لخدمة عامة نوعية مع تطوير السياسة الوطنية للتدريب التي تض

شددنا على تنمية الموارد البشرية وتقوية دور المرأة في الخدمة العامة. وحاولنا ايجاد نظم ادارية تجمع 

الفعالية الى احترام األخالقيات بالتعاون مع المعهد المالي وحفزنا المدراء العامين على اإلدارة المالية 

عملنا على »، وقال: «ءات ضروريان لتوطيد الثقة باإلدارةان الشفافية وتبسيط اإلجرا»ورأى «. الجيدة

تدريب العاملين في الشأن البلدي، ومنهم الشرطة البلدية، من أجل تنمية السياسات المحلية اإلجتماعية التي 

 .«تشكل التحدي األكبر في ظل األزمة السورية

 

التفكير في شكل تعاوننا مستقبال، واتمنى  اننا ملتزمون ان نبقى الى جانب لبنان، ونحن اآلن في مجال»واكد 

ان »وقال «. ان نصل الى اتفاقات اكثر طموحا خالل زيارة فرنسية مهمة للبنان ستتم في األشهر المقبلة

استقرار المؤسسات وفعاليتها وشفافيتها ومساواة المواطنين وسهولة وصولهم الى الخدمة العامة هي اولويات 

وان التعاون اللبناني الفرنسي من اجل تحديث اإلدارة ينعكس دينامية لعالقات من اجل ارساء دولة قوية. 

التعاون والثقة والصداقة في بلدينا، وقد اكدنا من خالل التعاون على رغبتنا في العمل على تأمين امن وسيادة 

 .«لبنان مما يسمح له ببسط سيادته على مجمل اراضيه

 

 عز الدين

 

ميزة لبنان تكمن في موارده البشرية التي ما فتئنا نصّدرها »لمة اكدت فيها: ان ألقت الوزيرة عز الدين ك

«. للخارج بدل أن نجد لها الفرص والبيئة المالئمة الستثمار طاقاتها في مجال التطوير اإلداري والرقمي

لى أساتذتهم، هذا االستثمار يبدأ باالستفادة من المواهب الشابة المتوفرة لدى طالب الجامعات، إ»وقالت: 

وصوال إلى استقطاب أصحاب الخبرات من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. ويجب أال يغيب عن 

بالنا أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يجب ان نتعاطى معها على انها مكون أساسي من مكونات البنى 

لمؤسسات الدولية والشركات من أجل دعمها التحتية التي تسعى حكومتنا إلى تطويرها وتحريك الحكومات وا

المقرر في فرنسا كما انها تشكل نقطة جذب أساسية في عصرنا اليوم Cedreوتحويلها من خالل مؤتمر

 .«للطاقات البشرية التي تشكل عصب التحديث

 

http://www.aljoumhouria.com/#/3584/10/276076 
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 مؤتمر الشراكة اللبنانية الفرنسية لتحديث إدارة الموارد

     

 



 عز الدين وفوشيه ومقدم الحضور في السرايا

 

نظّمت وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية بالتنسيق مع السفارة الفرنسية في لبنان ومديرية اإلدارة والوظيفة 

الشراكة اللبنانية الفرنسية لتحديث إدارة »ومعهد باسل فليحان المالي واالقتصادي مؤتمر العامة في فرنسا 

، في السراي الحكومي. وحضر وزيرة الدولة «الموارد البشرية في القطاع العام: اإلنجازات وآفاق المستقبل

شرية أدهم منصور ممثالً لشؤون التنمية اإلدارية عناية عز الدين، مساعد وزير اإلعالم إلدارة الموارد الب

الوزير ملحم الرياشي، السفير الفرنسي برونو فوشيه، المدير العام إلدارة الوظيفة العامة واإلدارة في فرنسا 

 .تييري لوغوف

 

مسيرة التحديث ال »وألقى المسؤول الرئيسي للتدريب في وزارة التنمية اإلدارية سامر حنقير كلمة قال فيها 

، مثنياً على دور فرنسا في هذا المجال. ونقلت مدير عام اإلدارات «ومي فاعلتستقيم دون قطاع حك

والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات فاتن أبو الحسن، تحيات الوزير نهاد المشنوق. وركزت على 

ارية والمالية من أهمية الدعم والشراكة ما بين وزارتي الداخلية والبلديات ووزارة الدولة لشؤون التنمية اإلد»

 .«جهة ووزارة الالمركزية والخدمة في الجمهورية الفرنسية للوصول إلى األهداف المرجوة

 

تحديث جهاز الدولة اليوم »واعتبرت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي لمياء المبيض البساط، أن 

اجة مجتمعية، للمحافظة على البالد وفي زمن األزمات وقبل استفحالها، هو حاجة ماسة مالية كما هو ح

 .«وقدرتها على الصمود

 

وقال فوشيه، إن المشروع ثمرة تعاون دام ثالث سنوات بين لبنان وفرنسا ركّزنا فيه على تحديث اإلدارة. كما 

شددنا على تنمية الموارد البشرية وتقوية دور المرأة في الخدمة العامة. وحاولنا إيجاد نظم إدارية تجمع 

عالية إلى احترام األخالقيات بالتعاون مع المعهد المالي وحفّزنا المدراء العامين على اإلدارة المالية الجيدة. الف

ملتزمون أن نبقى إلى جانب لبنان، ونحن اآلن في مجال التفكير في شكل تعاوننا مستقبالً، وأتمنى »وأكد أننا

التعاون »وقال: «. همة للبنان ستتم في األشهر المقبلةأن نصل إلى اتفاقات أكثر طموحاً خالل زيارة فرنسية م

اللبناني الفرنسي من أجل تحديث اإلدارة ينعكس دينامية لعالقات التعاون والثقة والصداقة في بلدينا، وقد أكدنا 

وختم: «. من خالل التعاون رغبتنا في تأمين أمن وسيادة لبنان مما يسمح له ببسط سيادته على مجمل أراضيه

مليون يورو ودعم اإلقتصاد اللبناني، كما أن مؤتمر سيدر  400هدنا في مؤتمر روما تخصيص نحو تع»

 .«يهدف إلى مرافقة لبنان للخوض في إصالحيات هيكلية أساسية

 

وشّددت الوزيرة عز الدين على أهمية تطوير إدارة الموارد البشرية في الدولة باالستناد إلى استراتيجيا 

ام التي وضعتها الوزارة. ونّوهت ببروتوكول التعاون الموقّع مع الجانب الفرنسي والذي تطوير القطاع الع

جرى من خالله تنفيذ مبادرات عّدة في هذا المجال، مؤّكدة على الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس 

دراته. ورأت الخدمة المدنية وعلى الدعم الذي تقدمة وزارة التنمية اإلدارية له لكي يتمّكن من تعزيز ق

عزالدين أن التحّدي األبرز يبقى أن تلمس اإلدارة اللبنانية منافع هذا التعاون والتي ال يمكن أن تحصل عليها 

اإلدارة إال بمقدار ما تجتهد وتعمل مع النَُخب المعنيّة بالتطوير فيها لتحقيقها. فاالطالع على التجربة الفرنسية 

الُمطّلعون عليها إلى بالدهم وعمدوا إلى اقتراح الخطوات الكفيلة بتطوير عمل ال يمكن اإلفادة منها إال إذا عاد 

 .مراعاةً لخصوصيّة اإلدارة اللبنانية« اإلسقاط»إداراتهم ُمبتعدين عن منطق

 

وتحدث لوغوف عن تجربة فرنسا للدفع بمسيرة تعزيز إدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي الفرنسي 

 .هادفة. ثم تسلم من عز الدين درعاً تقديراً للجهود التي تبذلها إدارته لدعم اإلدارة اللبنانيةوهي مسيرة طويلة و



 

بعد ذلك، تم تقديم عروض تقنية من قبل وزارة التنمية اإلدارية ومجلس الخدمة المدنية ووزارة االقتصاد 

 .قني للبلديات اللبنانيةوالتجارة ومعهد باسل فليحان وجمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب الت
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وفٌد من مديرية الخدمة العامة الفرنسية بحث التحضير 

 " في "معهد باسل فليحان"1لـ"سيدر 

 
 فرنسامعهد باسل فليحان المالي واالقتصادي وفداً من المديرية العامة لإلدارة والخدمة العامة في استقبل 

، وبحث الجانبان في تحديات السفارة الفرنسيةبرئاسة مديرها العام تييري لوغوف، بحضور ممثلين عن 

 يدر" المرتقب في نيسان المقبل.في ضوء التوجهات الحكومية والتحضير لمؤتمر "س لبنانالدولة في  تحديث

 

الفرنسية حول –ويندرج هذا اللقاء ضمن زيارة الوفد الفرنسي لبيروت للمشاركة في مؤتمر الشراكة اللبنانية 

 وإدارة الموارد البشرية، والبحث في أطر التعاون االداري بين البلدين. القطاع العامتحديث 

 

األعضاء في الشبكة الوطنية للتدريب في لبنان التي حظيت وشارك في اإلجتماع ممثلون عن المؤسسات 

. وتطرق المجتمعون إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين المعاهد 2014بالدعم الفرنسي منذ تأسيسها عام 

 التدريبية في القطاع العام وخلق دينامية مشتركة تساهم في مواكبة مشاريع التحديث.

 

"، شارحاً الدور الذي تقوم 2022ال تحديث اإلدارة العامة وفق خطة "أفق وتناول لوغوف تجربة بلده في مج

به المديرية العامة لإلدارة والخدمة العامة في إدارة الموارد البشرية، علماً أن عدد الموظفين الحكوميين في 

أوضح ماليين موزعين على المستوين المركزي والمحلي وفي المستشفيات الحكومية. و 5.6فرنسا يتجاوز 

لوغوف أن الجهود في هذا اإلطار تتركز على االنتقال إلى أنماط ومقاربات جديدة للتعاون بين االدارات 

وتعزيز الحوار بينها، وتنمية قدرات المسؤولين والموظفين الحكوميين باالستناد إلى الكفايات والمتطلبات 

 الوظيفية، والتوجهات الحديثة التي تواكب العصر الرقمي.

https://www.eliktisad.com/news/show/339981/%D9%88%D9%81%D8%AF%D9

-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%8C
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-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
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-%D8%A8%D8%AD%D8%AB

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1

%D9%84%D9%80%D8%B3 
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عناية عز الدين شددت على أهمية تطوير إدارة الموارد البشرية في 

 الدولة
على أهمية تطوير إدارة الموارد  الدينعناية عز شّددت وزيرة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية الدكتورة 

التي وضعتها الوزارة. فميزة لبنان تَكُمُن في  القطاع العامالبشرية في الدولة باالستناد إلى استراتيجيا تطوير 

 موارده البشرية التي يجب أن نجد لها المجاالت المالئمة الستثمار طاقاتها.

 

الفرنسية لتحديث إدارة الموارد البشرية في القطاع العام: اإلنجازات وفي كلمة لها بمؤتمر "الشراكة اللبنانية 

، نّوهت عّز الدين ببروتوكول التعاون الموقّع مع الجانب الفرنسي السراي الحكوميوآفاق المستقبل" في 

والذي جرى من خالله تنفيذ مبادرات عّدة في هذا المجال، مؤّكدة على الدور المحوري الذي يضطلع به 

وعلى الدعم الذي تقدمة وزارة التنمية اإلدارية له لكي يتمّكن من تعزيز قدراته. ويبقى  جلس الخدمة المدنيةم

التحّدي األبرز أن تلمس اإلدارة اللبنانية منافع هذا التعاون والتي ال يمكن أن تحصل عليها اإلدارة إال بمقدار 

تطوير فيها لتحقيقها. فاالطالع على التجربة الفرنسية ال ما تجتهد وتعمل هي بنفسها مع النَُخب المعنيّة بال

يمكن اإلفادة منها إال إذا عاد الُمطّلعون عليها إلى بالدهم وعمدوا إلى اقتراح الخطوات الكفيلة بتطوير عمل 

فيذ إداراتهم ُمبتعدين عن منطق "اإلسقاط" مراعاةً لخصوصيّة اإلدارة اللبنانية، على أن تدفعمهم قياداتهم لتن

 االقتراحات.

 

 وشكرت عز الدين اإلدارة الفرنسية على الدعم الذي تقدمه لوزارة التنمية اإلدارية ولإلدارة اللبنانية ُعموماً.

 

قال فيها "نجتمع اليوم الختتام مشروع طموح  Bruno Foucherوكانت كلمات للسفير الفرنسي في لبنان 

. واعتبر ان زيادة انتاجية الدولة وفعاليتها  فرنسالتحديث اإلدارة ثمرة تعاون دام ثالث سنوات بين لبنان و

وكفاءة الموظفين هم من صلب اهتماماتنا ونركز في المشروع على تدريبهم وعلى تطوير الشبكة الوطن 

نا ان نعزز عددا من طرق الحوكمة واإلدارة التي تعمل بفعالية ورفع توعية القادة لألعداد المشترك. حاول

اللبنانيين للشفافية والتوصيف الوظيفي وتبسط اإلجراءات وكلها امور اساسية لتعزيز فعالية الخدمة العامة . 

اكثر من مشاريع شراكة نرافق عن كثب عملية الالمركزية بالتعاون مع البلديات التي تربطها بالمدن الفرنسية 

وتطوير السياسات اإلجتماعية. وان عملية تحديث القطاع العام انطلقت بشكل جيد وال يزال امامنا الكثير 

 المتوقعة في األشهر المقبلة". باريسوآمل ان تتبلور اتفاقيات اكثر طموحا بمناسبة احدى ابرز الزيارات الى 

 

المالي واالقتصادي لمياء المبيّض بساط أن" خالل أربع  ليحانمعهد باسل فمن جهتها، اعتبرت رئيسة 

سنوات من عمر هذه اإلتفاقية ساهم معهدنا في تخطيط األنشطة والمشاريع المقررة ضمنها وفي متابعة 

اسم الشبكة الوطنيّة للتدريب، جمعت  2010تنفيذها." وأضافت " هذا اإلطار التعاوني أطلقنا عليه في العام 

والمعهد  قوى األمن الداخليومعهد  الجيش اللبنانينا معهد القضاء ومجلس الخدمة المدنيّة ومعاهد إلى معهد

 ووزارة التنمية االدارية وغيرها". وزارة التربيةالوطني لإلدارة و

 

عن تجربة بالده للدفع  Thierry Le Goffكما تحدث مدير عام إدارة الوظيفة العامة واإلدارة في فرنسا 

 مسيرة تعزيز إدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي الفرنسي قُّدًماك وهي مسيرة طويلة وهادفة.ب



 

 وزارة االقتصاد والتجارةوبعد تقديم عروض تقنيّة من قبل وزارة التنمية اإلدارية ومجلس الخدمة المدنية و

ي للبلديات اللبنانية، إنقسم الحضور إلى ومعهد باسل فليحان وجمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقن

مجموعات عمل خرجت بتوصيات متعلقة بوضع خارطة طريق لوضع إطار مرجعّي للكفاءات في اإلدارة 

اللبنانية، ووضع شرعة للتدريب تتضّمن مجموعة من المبادئ والقيم التي يجب أن تلتزم بها كافة األطراف 

 كفاءات الموظفين. المعنية، ودور معاهد التدريب في تطوير

 

تثميناً للجهود التي تبذلها إدارته لدعم  Thierry Le Goffوقّدمت وزارة التنمية اإلدارية درعاً تقديرياً للسيد 

 اإلدارة اللبنانية.

https://www.elnashra.com/news/show/1192544/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9

-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%8A%D8%A9

-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%AA

-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9

-9%88%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%B7%D

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

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF

%D8%A7%D9%84%D8%A8 
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وفٌد من مديرية الخدمة العامة الفرنسية زار معهد باسل 

 فليحان

 
لإلدارة والخدمة العامة  وزارة المال وفداً من المديرية العامة -استقبل معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

في فرنسا برئاسة مديرها العام تييري لوغوف، بحضور ممثلين عن السفارة الفرنسية، وبحث الجانبان في 

تحديات تحديث الدولة في لبنان في ضوء التوجهات الحكومية والتحضير لمؤتمر "سيدر" المرتقب في نيسان 

 المقبل.

 

الفرنسية حول –الفرنسي لبيروت للمشاركة في مؤتمر الشراكة اللبنانية ويندرج هذا اللقاء ضمن زيارة الوفد 

 تحديث القطاع العام وإدارة الموارد البشرية، والبحث في أطر التعاون االداري بين البلدين.

 

وشارك في اإلجتماع ممثلون عن المؤسسات األعضاء في الشبكة الوطنية للتدريب في لبنان التي حظيت 

. وتطرق المجتمعون إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين المعاهد 2014منذ تأسيسها عام  بالدعم الفرنسي

 التدريبية في القطاع العام وخلق دينامية مشتركة تساهم في مواكبة مشاريع التحديث.

 

"، شارحاً الدور الذي تقوم 2022وتناول لوغوف تجربة بلده في مجال تحديث اإلدارة العامة وفق خطة "أفق 

به المديرية العامة لإلدارة والخدمة العامة في إدارة الموارد البشرية، علماً أن عدد الموظفين الحكوميين في 

ماليين موزعين على المستوين المركزي والمحلي وفي المستشفيات الحكومية. وأوضح  5.6فرنسا يتجاوز 

اربات جديدة للتعاون بين االدارات لوغوف أن الجهود في هذا اإلطار تتركز على االنتقال إلى أنماط ومق

وتعزيز الحوار بينها، وتنمية قدرات المسؤولين والموظفين الحكوميين باالستناد إلى الكفايات والمتطلبات 

 الوظيفية، والتوجهات الحديثة التي تواكب العصر الرقمي.

http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=272452 
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وفٌد من مديرية الخدمة العامة الفرنسية زار معهد باسل 

 فليحان

 
وزارة المال وفداً من المديرية العامة لإلدارة والخدمة العامة  -استقبل معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

لوغوف، بحضور ممثلين عن السفارة الفرنسية، وبحث الجانبان في في فرنسا برئاسة مديرها العام تييري 

تحديات تحديث الدولة في لبنان في ضوء التوجهات الحكومية والتحضير لمؤتمر "سيدر" المرتقب في نيسان 

 المقبل.

 

حول الفرنسية –ويندرج هذا اللقاء ضمن زيارة الوفد الفرنسي لبيروت للمشاركة في مؤتمر الشراكة اللبنانية 

 تحديث القطاع العام وإدارة الموارد البشرية، والبحث في أطر التعاون االداري بين البلدين.

 

وشارك في اإلجتماع ممثلون عن المؤسسات األعضاء في الشبكة الوطنية للتدريب في لبنان التي حظيت 

المشترك بين المعاهد . وتطرق المجتمعون إلى أهمية تفعيل العمل 2014بالدعم الفرنسي منذ تأسيسها عام 

 التدريبية في القطاع العام وخلق دينامية مشتركة تساهم في مواكبة مشاريع التحديث.

 

"، شارحاً الدور الذي تقوم 2022وتناول لوغوف تجربة بلده في مجال تحديث اإلدارة العامة وفق خطة "أفق 

بشرية، علماً أن عدد الموظفين الحكوميين في به المديرية العامة لإلدارة والخدمة العامة في إدارة الموارد ال

ماليين موزعين على المستوين المركزي والمحلي وفي المستشفيات الحكومية. وأوضح  5.6فرنسا يتجاوز 

لوغوف أن الجهود في هذا اإلطار تتركز على االنتقال إلى أنماط ومقاربات جديدة للتعاون بين االدارات 

قدرات المسؤولين والموظفين الحكوميين باالستناد إلى الكفايات والمتطلبات وتعزيز الحوار بينها، وتنمية 

 الوظيفية، والتوجهات الحديثة التي تواكب العصر الرقمي.

http://www.lebanonfiles.com/news/1305357 
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الفرنسية زار معهد باسل وفٌد من مديرية الخدمة العامة 

فليحان والبحث تناول تحديات تحديث الدولة والتحضير 

 ”سيدر“لمؤتمر 

 
وزارة المال وفداً من المديرية العامة لإلدارة والخدمة العامة  -استقبل معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

الفرنسية، وبحث الجانبان في  في فرنسا برئاسة مديرها العام تييري لوغوف، بحضور ممثلين عن السفارة

المرتقب في نيسان ” سيدر“تحديات تحديث الدولة في لبنان في ضوء التوجهات الحكومية والتحضير لمؤتمر 

 المقبل.

 

الفرنسية حول –ويندرج هذا اللقاء ضمن زيارة الوفد الفرنسي لبيروت للمشاركة في مؤتمر الشراكة اللبنانية 

 الموارد البشرية، والبحث في أطر التعاون االداري بين البلدين.تحديث القطاع العام وإدارة 

 

وشارك في اإلجتماع ممثلون عن المؤسسات األعضاء في الشبكة الوطنية للتدريب في لبنان التي حظيت 

. وتطرق المجتمعون إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين المعاهد 2014بالدعم الفرنسي منذ تأسيسها عام 

 في القطاع العام وخلق دينامية مشتركة تساهم في مواكبة مشاريع التحديث.التدريبية 

 

، شارحاً الدور الذي تقوم ″2022أفق “وتناول لوغوف تجربة بلده في مجال تحديث اإلدارة العامة وفق خطة 

لحكوميين في به المديرية العامة لإلدارة والخدمة العامة في إدارة الموارد البشرية، علماً أن عدد الموظفين ا

ماليين موزعين على المستوين المركزي والمحلي وفي المستشفيات الحكومية. وأوضح  5.6فرنسا يتجاوز 

لوغوف أن الجهود في هذا اإلطار تتركز على االنتقال إلى أنماط ومقاربات جديدة للتعاون بين االدارات 

كوميين باالستناد إلى الكفايات والمتطلبات وتعزيز الحوار بينها،  وتنمية قدرات المسؤولين والموظفين الح

 الوظيفية، والتوجهات الحديثة التي تواكب العصر الرقمي.

-dawra.com/2018/03/23/%D9%88%D9%81%D8%AF%D9%8C-http://www.ad

-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86

-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9

http://www.ad-dawra.com/2018/03/23/%D9%88%D9%81%D8%AF%D9%8C-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
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http://www.ad-dawra.com/2018/03/23/%D9%88%D9%81%D8%AF%D9%8C-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
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 وفد من "الخدمة العامة الفرنسية" يزور معهد باسل فليحان

 عرض لتحديات تحديث الدولة والتحضير لمؤتمـر "سادر"

 
العامة لإلدارة والخدمة وزارة المال وفد من المديرية  -زار معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي -المركزية

العامة في فرنسا برئاسة مديرها العام تييري لوغوف، في حضور ممثلين عن السفارة الفرنسية، وبحث 

الجانبان في تحديات تحديث الدولة في لبنان في ضوء التوجهات الحكومية والتحضير لمؤتمر "سادر" 

 المرتقب في نيسان المقبل.

 

الفرنسية  –الوفد الفرنسي إلى بيروت للمشاركة في مؤتمر الشراكة اللبنانية ويندرج هذا اللقاء ضمن زيارة 

 حول تحديث القطاع العام وإدارة الموارد البشرية، والبحث في أطر التعاون اإلداري بين البلدين.

 

وشارك في االجتماع ممثلون عن المؤسسات األعضاء في الشبكة الوطنية للتدريب في لبنان التي حظيت 

. وتطرق المجتمعون إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين المعاهد 2014عم الفرنسي منذ تأسيسها عام بالد

 التدريبية في القطاع العام وخلق دينامية مشتركة تساهم في مواكبة مشاريع التحديث.

 

الذي تقوم "، شارحاً الدور 2022وتناول لوغوف تجربة بلده في مجال تحديث اإلدارة العامة وفق خطة "أفق 

به المديرية العامة لإلدارة والخدمة العامة في إدارة الموارد البشرية، علماً أن عدد الموظفين الحكوميين في 

 ماليين موّزعين على المستويْين المركزي والمحلي وفي المستشفيات الحكومية. 5.6فرنسا يتجاوز 

 

أنماط ومقاربات جديدة للتعاون بين االدارات وأوضح أن "الجهود في هذا اإلطار تتركز على االنتقال إلى 

وتعزيز الحوار بينها، وتنمية قدرات المسؤولين والموظفين الحكوميين استناداً إلى الكفايات والمتطلبات 

 الوظيفية، والتوّجهات الحديثة التي تواكب العصر الرقمي".

-https://www.almarkazia.com/ar/news/show/19004/%D9%88%D9%81%D8%AF
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https://www.almarkazia.com/ar/news/show/19004/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/19004/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/19004/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7
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وفد من مديرية الخدمة العامة الفرنسية زار معهد باسل 

فليحان والبحث تناول تحديات تحديث الدولة والتحضير 

 لمؤتمر سيدر

 
العامة لالدارة  وزارة المال وفدا من المديرية -إستقبل معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي  -وطنية 

والخدمة العامة في فرنسا برئاسة مديرها العام تييري لوغوف، بحضور ممثلين عن السفارة الفرنسية، وبحث 

الجانبان في تحديات تحديث الدولة في لبنان في ضوء التوجهات الحكومية والتحضير لمؤتمر "سيدر" 

 المرتقب في نيسان المقبل.

 

الفرنسية حول -الوفد الفرنسي لبيروت للمشاركة في مؤتمر الشراكة اللبنانية ويندرج هذا اللقاء، ضمن زيارة 

 تحديث القطاع العام وإدارة الموارد البشرية، والبحث في أطر التعاون االداري بين البلدين.

 

وشارك في اإلجتماع ممثلون عن المؤسسات األعضاء في الشبكة الوطنية للتدريب في لبنان التي حظيت 

. وتطرق المجتمعون إلى "أهمية تفعيل العمل المشترك بين المعاهد 2014لفرنسي منذ تأسيسها عام بالدعم ا

 التدريبية في القطاع العام وخلق دينامية مشتركة تساهم في مواكبة مشاريع التحديث".

 

ي تقوم "، شارحا الدور الذ2022وتناول لوغوف تجربة بلده في مجال تحديث اإلدارة العامة وفق خطة "أفق 

به المديرية العامة لالدارة والخدمة العامة في إدارة الموارد البشرية، علما أن عدد الموظفين الحكوميين في 

 ماليين موزعين على المستوين المركزي والمحلي وفي المستشفيات الحكومية". 5.6فرنسا يتجاوز 

 

أنماط ومقاربات جديدة للتعاون بين وأوضح لوغوف "أن الجهود في هذا اإلطار تتركز على االنتقال إلى 

االدارات وتعزيز الحوار بينها، وتنمية قدرات المسؤولين والموظفين الحكوميين باالستناد إلى الكفايات 

 والمتطلبات الوظيفية، والتوجهات الحديثة التي تواكب العصر الرقمي.
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