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تمهيد
تواقــون إلــى المعرفــة وتحديــث الدولــة
منــذ أن بــدأت مســيرة معهدنــا ،منــذ  26ســنة ،ونحــن ّ
ومثابــرون علــى مواجهــة الصعــاب وتعزيــز موقــع لبنــان كتجربــة نموذجيــة فريــدة .فبالرغــم
مــن تتالــي األزمــات وعمقهــا وتهديدهــا للبنانييــن فــي لقمــة عيشــهم وأمنهــم وقضائهــم
ّ
وحثهــم علــى اإلستســام واإلغتــراب ،أبينــا إال وأن ننحــت الصخــر «نقطــة ورا نقطــة» كمــا
وعدنــا عــام .2021
يحمــل معهدنــا اليــوم «أمانــة وطنيــة» لمتابعــة مســيرة تحديــث الشــراء العــام فــي لبنــان
بالتنســيق مــع لجنــة متابعــة القوانيــن فــي المجلــس النيابــي .ويزخــر برنامــج  2022بالتشــاور
الوطنــي العتمــاد خطــة واضحــة لوضــع القانــون رقــم  244موضــع التنفيــذ.
ـهال علينــا وضــع برنامــج  2022فــي ظـ ّ
ـتمر للخبــرات
لــم يكــن سـ ً
ـل شـ ّـح المــوارد والنــزف المسـ ّ
ـا عــن تدهــور
أوليــة وبنيــة
تحتيــة فضـ ً
ّ
وشــبه اســتحالة تأميــن أدنــى شــروط العمــل مــن مــواد ّ
ً
ً
ً
جبــارة
خصوصــا .إال أننــا بذلنــا
عمومــا والعامليــن فــي الدولــة
أوضــاع اللبنانييــن
جهــودا ّ
وعولنــا علــى مخــزون مــن
ـارج،
ـ
الخ
ـن
ـ
وم
ـل
ـ
الداخ
ـن
ـ
م
ـة،
ـ
المانح
ـات
ـ
والجه
ـركاء
لنيــل ثقــة الشـ
ّ
التجــارب العلميــة والتحديثيــة وخبــرة طويلــة فــي إدارة األزمــاتّ ،
وركزنــا األولويــات علــى
ُبعديــن أساســيين ّ
تمثــا بالشــراء العــام والشــفافية الماليــة.
لعام  ،2022سوف نلتزم:
ماليا من زوايا متعددة ومنها الشراء العام؛
 - 1العمل على مسار تحديث الدولة
ّ
بتصــرف أصحــاب القــرار
ووضعهــا
ــة
العلمي
واألبحــاث
 - 2إعــداد الدراســات والتقاريــر
ّ
ّ
والمهتمين؛
والشركاء
ّ
ّ
 - 3اعتمــاد مقاربــات عمــل جديــدة وأدوات رقميــة ،إن فــي إعــداد البيانــات أو التعلــم ،وتوفيــر
أكبر قدر ممكن من البيانات المفتوحة؛
للتصدي لألزمات؛
التحوالت في اإلدارة والتضامن مع القياديين
 - 4مواكبة
ّ
ّ
واالقليميــة الشــريكة لتمكيــن
ــة
العربي
والمؤسســات
الدوليــة
المنظمــات
مــع
 - 5العمــل
ّ
ّ
لبنان من تفادي االنهيار وسلوك ّبر األمان.
سنقرأ لبنان بقراءة جديدة

سنصنع ،معكم ،فسحة أمل

سنحافظ على إرادة الحياة ومؤسسات الدولة

األداء
PERFORMANCE

سياسات
Policies

قدرات
People

شراكات
Partners

الموازنة العامة  -المحاسبة والتدقيق  -الشراء العام
الضرائب  -مكافحة الجرائم المالية  -الشراكة بين
القطاعين العام والخاص  -الثقافة اإلقتصادية والمالية
العقارية  -الخدمة العامة  -التعلم والتطوير

#Policies4Performance
#People4Performance
#Partners4Performance

رئيسة وفريق عمل معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي
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POLICIES
المســـاهمة يف رمس السياســــات العــــامة

فعــال برســم السياســات
يســعى المعهــد إلــى المســاهمة بشــكل ّ
ّ
ّ
العامــة مــن منظاريهــا االســتراتيجي والتقنــي ،كمــا ويركــز تدخلــه علــى
مختلــف أوجــه اإلدارة الماليــة مــن إصــاح منظومــة الشــراء العــام
وتعزيــز شــفافية الموازنــة العامــة وإعــداد الموازنة وإدارة االســتثمارات
العامــة ومواضيــع أخــرى.

مــن المتوقــع أن يشــهد العــام  2022تغييــرا ًجذريـ ًـا لناحيــة المقاربات
ســيما بعــد
السياســاتية والتطبيقيــة للشــراء العــام فــي لبنــان ،ال
ّ
إقــرار قانــون الشــراء العــام  ،244تاريــخ  19تمــوز  ،2021الــذي
ـداء مــن آب  ،2022حيــث سيســاهم المعهــد
يدخــل ّ
حيــز التنفيــذ ابتـ ً
ً
انطالقــا مــن موقعــه ومســؤوليته فــي التحضيــر لهــذه المرحلــة.
ً
تطويــرا لبرامــج تســهيل الوصــول إلــى
كمــا سيشــهد هــذا العــام
المعلومــات وكذلــك إطــاق ورشــة نحــو مأسســة االســتثمار العــام

فــي لبنــان وإدارتــه بالتعــاون مــع وزارة الماليــة والبنــك الدولــي.

إصــاح الرشاء العام يف لبنان
المالية العامة أســاس للخروج من األزمات
شــفافية الموازنة العامة والحق
يف الوصــول إلى المعلومات

2022
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POLICIES

إصالح الرشاء العام
يف لبنان
موحــد وعصــري للشــراء العــام وانتقــل إلــى مرحلــة التحضيــر لدخــول القانــون
أقـ ّـر لبنــان خــال عــام  2021قانــون
ّ
حيــز التنفيــذ فــي آب ّ .2022
وكلــف وزيــر الماليــة اللبنانيــة المعهــد مواصلــة جهــود إصــاح قانــون الشــراء العــام
ّ
أعــد المعهــد لهــذا الصــدد
والعمــل علــى التحضيــر لهــذا التغييــر فــي الممارســات والمقاربــات المؤسســية.
ّ
اســتراتيجية وطنيــة إلصــاح الشــراء العــام بمســاندة تقنيــة مــن البنــك الدولــي والوكالــة الفرنســية للتنميــة
بالتنســيق مــع كافــة الجهــات المعنيــة وبالتعــاون الوثيــق مــع المؤسســات الدوليــة المواكبــة للمســار اإلصالحــي.

التشــاور حــول تنفيذ االســراتيجية الوطنيــة إلصالح الرشاء العام
مــن خــال بلــورة اســتراتيجية وطنيــة إلصــاح الشــراء العــام وخطــة عمــل تنفيذيــة ،يكــون لبنــان قــد خطــى خطــوة
مكوناتها التنظيمية والمؤسســية
أســاس لتحديــد األهــداف القصيــرة والمتوســطة المــدى لعملية اإلصالح بكافة
ّ
والموضوعيــة ومتطلبــات
ـة
ـ
العلمي
والعمليــة .فــي حيــن ارتكــز العمــل علــى اإلســتراتيجية الوطنيــة علــى المعطيــات
ّ
ّ
أن
ـد
ـ
وللتأك
ـتراتيجية
ـ
اإلس
ـول
ـ
ح
ـاور
ـ
ـيوفر المعهــد خــال  2022مســاحة وطنيــة للتش
تنفيــذ القانــون الجديــد .وسـ ّ
ّ
الخيــارات المقترحــة تتمتّ ــع بعناصــر نجــاح كافيــة وتتــاءم ودقــة المرحلــة واألولويــات بحســب اإلطــار الزمنــي
لتنفيــذ القانــون.

التخصص وبنــاء القدرات يف الرشاء العام
التشــاور حــول اســراتيجية
ّ
إضافــة إلــى اإلســتراتيجية الوطنيــة إلصــاح الشــراء العــام ،أعـ ّـد المعهــد بمســاندة مــن البنــك الدولــي ،اســتراتيجية
ً
أيضــا مصــدر نقــاش فــي لقــاءات
للتخصــص وبنــاء القــدرات فــي الشــراء العــام ،وســتكون هــذه اإلســتراتيجية
ّ
تشــاورية تجمــع الجهــات المعنيــة مــن مؤسســات التدريــب والشــركاء والمســتفيدين بغيــة تثبيــت األولويــات،
والتخصــص علــى المدييــن القصيــر
وتحديــد أكثــر دقــة للحاجــات المؤسســية المرتبطــة بتطويــر القــدرات
ّ
والمتوســط.

سلســلة السياســات العامــة حول الرشاء العام

POLICIES
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المالية العامة أساس
للخروج من االزمات
فــي ســياق الوضــع القائــم ،أصبــح مــن المســتحيل الخــروج مــن األزمــة الماليــة وتداعياتهــا إال مــن خــال إصــاح
الماليــة العامــة بتعـ ّـدد أوجههــا بمــا فيهــا إعــداد الموازنــة وتنفيذهــا وإدارة االســتثمار العــام ،تحقيــق اإلســتدامة
توجهات
الماليــة وغيرهــا مــن مســتلزمات حســن ســير الشــأن العــام .وتنــدرج نشــاطات المعهــد لعــام  2022ضمــن ّ
وزارة الماليــة وتحديـ ً
ـدا لجهــة تقييــم تداعيــات األزمــة علــى اإلدارة العامــة وكذلــك التفكيــر فــي وضــع حجــر األســاس
لنظــم االســتثمار العــام فــي لبنــان.

سلســلة لقاءات تشــاورية حــول تداعيات االزمات
المتتاليــة علــى اإلدارة العامــة يف لبنان
مــا هــي التحديــات التــي يواجههــا القطــاع العــام فــي الحفــاظ علــى أداء وظائفــه األساســية وســط أزمــة غيــر
حيــز التنفيــذ
مســبوقة؟ مــا هــي آثــار شـ ّـح المــوارد وغيــاب الدعــم الدولــي؟ هــل اإلدارات جاهــزة إلعــداد ووضــع ّ
خطــط اســتباقية علــى المدييــن القصيــر والمتوســط؟
هــذه العناويــن هــي محــور لقــاءات تشــاورية ســيعقدها المعهــد خــال  2022بالتعــاون مــع منظمــة اليونيســف
أعــده المعهــد عــام  2021حــول
وشــركة  Insights Analyticaوســترتكز علــى نتائــج المســح التقييمــي الــذي
ّ
تداعيــات األزمــات االقتصاديــة والماليــة والصحيــة علــى قــدرة اإلدارات والمؤسســات العامــة علــى القيــام
بمهامهــا وتأميــن اســتمرارية عملهــا.

إدارة االســتثمار العــام يف لبنان
علــى ضــوء التوصيــات الصــادرة عــن مســح تقييــم إدارة اإلســثمار العــام ( )PIMAفــي عــام  2018وكشــرط أســاس
فــي تطبيــق خطــة إعــادة اإلعمــار  3RFللبنــان ،ســيجري المعهــد بالتعــاون مــع البنــك الدولي سلســلة مــن اللقاءات
التشــاورية وأوراق سياســية مــن أجــل التفكيــر فــي التأســيس المحتمــل لوظيفــة إدارة اإلســتثمار العــام فــي اإلدارة
العامــة اللبنانيــة وفــي اإلطــار التنظيمــي والمؤسســي والمتطلبــات الالزمــة إلجــراء هــذا اإلصــاح.

فـي سـياق سلسـلة أوراق السياسـات العامـة ،سـيعمل الباحثـون فـي المعهـد مـع الخبـراء على وضع ونشـر مجموعة
مـن األوراق البحثيـة ّ
تتعلـق بمواضيـع تتوجـه إلـى صانعـي القـرار والمسـؤولين الحكومييـن والناشـطين في قطاعات
األعمال والمجتمـــع المدنـــي .تهـــدف هـــذه السلسـلة إلـى زيـــادة الوعـي حـول المعاييـر والممارسـات الدوليـة الجيـدة،
ومنهــا إدارة المخاطــر ،والرقابــة والبعــد الجنــدري والشــراء اإللكترونــي والبيانــات المفتوحــة ،وغيرهــا ،والنقـــاش حـــول
الخيـــارات الفضلـــى للبنـــان في سياق تنفيذ قانون الشراء العام الجديد وتوصيـــات المســـح التقييمـــي.
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ّ
والحق
شــفافية الموازنــة العامة
يف الوصول إلــى المعلومات
كــون الشــفافية الماليــة جــزء ال يتجــزأ مــن عمليــة إصــاح إدارة المــال العــام ،يثابــر المعهــد علــى اإلســهام فــي
تســهيل وصــول المواطنيــن والمعنييــن إلــى المعلومــات الماليــة .هــذه الشــفافية الماليــة هــي أســاس فــي
اســتعادة الثقــة بــاإلدارة العامــة وإرســال إشــارات إيجابيــة لألســواق الماليــة وللمجتمــع الدولــي الــذي يعـ ّـول علــى
هــذا اإلصــاح بالــذات لتفعيــل مبــادرات الدعــم.

ِ
منصــة تفاعلية ودليل
موازنــة
المواطنــة والمواطنّ :
كمــا ّ
يجــدد المعهــد حرصــه علــى تعزيــز الشــفافية الماليــة وإشــراك النــاس فــي النقــاش العــام حــول
كل عــام،
ّ
المواطنــة والمواطــن»ّ .
ِ
حــد ســواء،
تمكــن هــذه الوثيقــة المواطــن العــادي كمــا
«موازنــة
المتخصــص علــى ٍّ
ّ
مــن التعـ ّـرف علــى محتــوى قانــون الموازنــة العامــة والموازنــات الملحقــة ومــن قــراءة وتحليــل أرقــام النفقــات
وااليــرادات وتقديــرات العجــز والديــن العــام وغيرهــا مــن المواضيــع التــي ّ
تؤثــر فــي حياتهــم .إضافــة الــى الدليــل،
يعمــل المعهــد علــى تيويــم المنصــة التفاعليــة  Lebanon Citizen Budget Dashboardبالبيانــات وأرقــام
للمهتميــن بتحليلهــا ومقارنــة االنفــاق عبــر الســنوات.
والمنفــذة ممــا يســمح
المقــدرة
الموازنــات
ّ
ّ
ّ

تقريــر تقــي حول االنفاق مــن خارج الموازنة
تعزيـ ً
ـزا للشــفافية الماليــة الســيما فــي مجــال اإلنفــاق مــن خــارج الموازنــة العامــة ،ســيعمل الباحثــون فــي المعهــد
بالتعــاون مــع جمعيــة  FIWIعلــى إعــداد تقريــر تقنــي يوصــف واقــع حــال الهيئــات العامــة مــن ناحية األطــر القانونية
التــي ترعــى عملهــا ،وكذلــك مســار إعــداد موازنتهــا وآليــة االنفــاق .ســيحدد التقريــر حجــم هــذا االنفــاق والمخاطــر
ـوال الــى تقديــم
الماليــة الناتجــة عنــه باالســتناد إلــى عــدد مــن المؤشــرات ومقارنــة بتجــارب وممارســات دوليــة وصـ ً
توصيــات عامــة مــن شــأنها أن تســاهم فــي ترشــيد اإلدارة الماليــة وتعزيــز شــمولية الموازنــة.

دور الشــباب والصحافــة يف تعزيــز الشــفافية المالية
ّ
تتوجــه للباحثيــن
ينظــم المعهــد ،بالشــراكة مــع اليونيســف ،هاكاتــون ( )Hackathonحــول البيانــات الماليــة
ّ
ـيوفر لهــم هــذا الحــدث فرصــة لتطبيــق معارفهــم ومهاراتهــم علــى قضايــا القطــاع العــام
الشــباب واإلعالمييــن .سـ ّ
والتفكيــر فــي حلــول مشــتركة لتعزيــز دورهــم فــي المســاءلة والمحاســبة وذلــك باالســتعانة بالمنصــة االلكترونيــة
الخاصــة بموازنــة المواطــن وغيرهــا مــن األدوات المتوافــرة.
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تنميــــــة القـــــدرات البرشيــــــــــــة

التخصصيــة وإلــى
تتجــه برامــج  2022فــي المعهــد إلــى المزيــد مــن
ّ
ّ
وتوجهــات وزارة الماليــة ال ســيما فــي
مواكبــة األولويــات الوطنيــة
ّ
مواضيــع الموازنــة والشــراء العــام واالقتصــاد والرقمنــة .وفــي
يتخبــط لبنــان فــي أزماتــه وتنعكــس بشــكل مأســاوي علــى
حيــن
ّ
العامليــن فــي اإلدارة ،فإننــا ســنثابر علــى محاولــة تأميــن فــرص
ً
ّ
حضوريــا وفــق المســتجدات التــي يمكــن أن
التعلــم عــن ُبعــد أو
التوجــه المــرن ،مجموعــة مــن
هــذا
فــي
المعهــد،
ويعــاون
تطــرأ.
ّ
وشــجعونا علــى إعــداد
الشــركاء والخبــراء الذيــن أودعونــا ثقتهــم
ّ
محتــوى البرامــج وعلــى تشــجيع تبــادل التجــارب المحليــة والدوليــة.
فــي لبنــان وإدارتــه بالتعــاون مــع وزارة الماليــة والبنــك الدولــي.

المالية العامة

اقتصاد

الموازنة العامة

التح ّوالت الرقمية

الرشاء العام

2022
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المالية العامة
ويبنار
وحدات
تعلمية رقمية

مرافقة

التع ّلم
والتطوير

مساندة
تقنية

شهادات
تخصصية
عن بعد

ويبنار
وحدات تعلمية رقمية
مساندة تقنية
شــهادات تخصصية عن بعد

تدريب ُمدمج

ورش عمل

ان الوضــع اإلقتصــادي واإلجتماعــي المتــأزّ م الــذي يمـ ّـر بــه لبنــان يســتدعي مــن الدولــة وضــع
ّ
سياســات اســتجابة ســريعة وشــاملة ،ال ســيما لجهــة الحمايــة االجتماعيــة ،للتخفيــف مــن
فقــدان ســبل كســب الــرزق ومخاطــر اإلفقــار المتزايــدة .إضافــة إلــى تعزيــز دور البلديــات فــي
إدارة األزمــات وضمــان اســتمرارية تقديــم الخدمــات العامــة للمواطنيــن .وال يقتصــر المحــور
علــى الواقــع الحالــي فــي لبنــان بــل يعــرض ويناقــش أبــرز التجــارب الدوليــة الجيــدة فــي مجــال
تعزيــز الرقابــة الماليــة والحـ ّـد مــن المخاطــر الماليــة.

اإلنفاق علــى الحماية
اإلجتماعية
نيسان 2022

الفئة المســتهدفة:

المعنيــون يف القطاعــن العام والخاص

نوع النشــاط :سلســلة لقاءات
العربية
اللغــة:
ّ
المــدة 3 :ســاعات لكل لقاء
تناقــش هــذه اللقــاءات نتائــج الدراســة حــول انفــاق
أعدهــا المعهــد بالتعــاون مــع
الحمايــة االجتماعيــة التــي ّ
اليونيســف ومنظمــة العمــل الدوليــة .تتنــاول اللقــاءات
مختلــف جوانــب هــذا االنفــاق بـ ً
ـدءا مــن تقييــم التمويــل
ـوال الــى
الحالــي وطريقــة توزيعــه وأثــره االجتماعــي وصـ ً
تفكيــر مشــترك حــول التدابيــر الواجــب اعتمادهــا إلعــادة
ترتيــب أولويــات االنفــاق االجتماعــي الحالــي علــى
ضــوء مؤشــرات اجتماعيــة ورؤيــة واضحــة للخطــوات
المســتقبلية.

ورش عمل
تدريب مدمج
مرافقة
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 ورش عمل:نوع النشــاط
العربية
:اللغــة
ّ
 ســاعة15 :المدة

The management of StateOwned Entreprises

Type of activity: E-learning
Language: English with simultaneous translation
Duration: 12 hours

Target Audience:
Public Institutions

This workshop, addressed to a multisector
audience, is organized in continuation of the
collaboration that was started in 2021 and that
aimed at presenting good practices related
to the financial governance and surveillance
of State-Owned Enterprises. This is expected
to help SOEs improve their financial reporting
practices and standards and assist the Ministry
of Finance in addressing fiscal risks emanating
from SOEs.

February 2022

17

يتعــرف المشــاركون علــى اإلطــار القانونــي واإلداري
ّ
للعمــل البلــدي وصالحيــات مختلــف الفرقــاء المعنييــن
 كمــا يعــززون مهاراتهــم فــي اإلدارة الماليــة ال ســيما.بــه
فــي ظــل األزمــات االقتصاديــة والماليــة واإلجتماعيــة
 تلقــي ورش العمــل الضــوء.التــي تعيشــها البلديــات
الجيــد مــع التركيــز بشــكل
ّ علــى مبــادئ الحكــم المحلــي
خــاص علــى الشــفافية ومكافحــة الفســاد والقيمــة
.الفضلــى مــن االنفــاق

2022 برامج العام

الحكم المحلي يف زمن األزمات
2022 شباط
:الفئة المســتهدفة

رؤســاء وأعضاء وموظفــو المجالس البلدية
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الموازنة العامة
Type of activity: E-learning
Language: English with simultaneous translation
Duration: 12 hours

Basic Budget Planning

This workshop will aim to enhance the skills of
budget officials in line ministries and in particular
to consolidate their forecasting and planning
techniques during the budget preparation phase,
and to consolidate fiscal discipline and their
working relation with the Ministry of Finance.

Target Audience:
Public Sector

تحليل اإلنفاق من خارج الموازنة
آذار 2022
الفئة المســتهدفة:

الكــوادر العليــا يف القطاع العــام وممثلو منظمات
المجتمــع المدني

March 2022

نوع النشــاط :ورش عمل
العربية
اللغــة:
ّ
المدة 3 :ســاعات
تناقــش هــذه اللقــاءات مختلــف جوانــب اإلنفــاق مــن
خــارج الموازنــة مــن خــال مســح شــامل للجهــات

وصــوال إلــى
الحكوميــة المعنيــة بــه وحجــم االنفــاق
ً
تفصيــل األطــر القانونيــة التــي ترعــى عملهــا ومســار

إعــداد الموازنــة الخــاص بهــا.

يســاهم هــذا العمــل فــي تعزيــز موقــع لبنــان لناحيــة

ويمهــد الطريــق لالســتثمار فــي جمــع
شــفافية الموازنــة
ّ

وتســهيل الوصــول إلــى المعلومــات بشــكل دوري.
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تعزيز الرقابة والشفافية المالية
للربلمانيني ومنظمات المجتمع
المدني

نوع النشــاط :ورش عمل
العربية
اللغــة:
ّ
المدة 3 :ســاعات

حزيران 2022
الفئة المســتهدفة:

الربلمانيــون المنتخبــون حديثـ ًا وممثلو منظمات
المجتمــع المدني

تلقــي هــذه اللقــاءات الضــوء علــى الممارســات الجيــدة
والمعاييــر العالميــة إلعــداد الموازنــة ومراقبتهــا
ً
حــوارا
وتعزيــز شــفافيتها .ومــن المتوقــع أن تخلــق
حــول الضــرورة الملحــة لتحديــث إطــار عمــل الموازنــة
وممارســاتها .كمــا ســتترافق هــذه الجلســات مــع
العمــل علــى إعــداد دليــل منهجــي لدعــم وتحســين األداء
البرلمانــي فــي هــذا اإلطــار.

19

برامج العام 2022

PEOPLE

PEOPLE

برامج العام 2022

الرشاء العام
مــرة فــي لبنــان ،إلزاميــة التدريــب فــي هــذا
كــرس قانــون الشــراء العــام  ،2021/244وألول ّ
ّ
يوفــره معهــد باســل فليحــان المالــي
المجــال مــن خــال تدريــب
متخصــص مســتمر وإلزامــي ّ
ّ
ً
وتحضيــرا لدخــول قانــون
واالقتصــادي لكافــة القائميــن بمهــام الشــراء .فــي هــذا اإلطــار،
حيــز التنفيــذ ،يطلــق المعهــد فــي عــام  2022مقاربــة عمــل جديــدة مــن خــال
الشــراء العــام ّ
برامــج وأدوات عمــل تواكــب متطلبــات اإلصــاح ،بالتنســيق والتشــاور مــع الجهــات الوطنيــة
والدوليــة.

قانون الرشاء العام :ما يجب أن
يعرفه القيادي/ة يف الدولة

كانــون الثاني – حزيران 2022
الفئة المســتهدفة:

الفئات األولى يف اإلدارة ،رؤســاء وأعضاء مجالس
اإلدارة ،رؤساء البلديات

قانون الرشاء العام :ما يجب أن
يعرفه المسؤول/ة عن الرشاء

شــباط – ترشين الثاني 2022
الفئة المســتهدفة:

المولجــون القيــام بكافة المهــام المتعلقة بالرشاء
يف الدولــة اللبنانية
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نوع النشــاط :سلســلة طاوالت مســتديرة
(حضــوري أو عــن ُبعــد)

العربية
اللغــة:
ّ

المدة 3 :ســاعات
يناقــش المشــاركون فــي هــذه الطاولــة المســتديرة
أهميــة حســن تطبيــق القانــون الجديــد فــي إطــار الجهود
الراميــة لمكافحــة الفســاد وحســن إدارة المــال العــام.
مكونــات قانــون الشــراء العــام
يتعرفــون إلــى
كمــا
ّ
ّ
ويســتوضحون المســؤوليات التــي تقــع علــى عاتقهــم
فــي هــذا الســياق واألدوات المتوافــرة لتأميــن عمليــات
الشــراء ضمــن أفضــل الشــروط الممكنــة.

نوع النشــاط :سلســلة دورات تدريبية
(تدريــب ُمدمــج)

العربية
اللغــة:
ّ

المدة 25 :ســاعات
يكتســب المشــاركون فــي هــذه الــدورة المعرفــة
األساســية حــول مبــادئ القانــون الجديــد ونطــاق
ويفصلــون طــرق
تطبيقــه والجهــات المعنيــة بــه،
ّ
الشــراء ويناقشــون التغييــر المطلــوب بيــن الممارســات
القديمــة والممارســات الجديــدة .تهــدف هــذه الــدورة
إلــى مســاعدة المعنييــن فــي الشــراء علــى فهــم كافــة
متطلبــات تنفيــذ القانــون الجديــد وإعدادهــم لتطبيــق
حيــز التنفيــذ.
اإلجــراءات الملزمــة عنــد دخــول القانــون ّ

قانون الرشاء العام :ما يجب أن
يعرفه المسؤول/ة عن الرقابة
شــباط – حزيران 2022

الفئة المســتهدفة:

المعنيــون يف الجهات الرقابية (مجلس شــورى
الدولــة ،ديوان المحاســبة ،التفتيش المركزي،
المراقبــون العامون ،مراقبــو عقد النفقات،
المراقبــون الماليون)

قانون الرشاء العام :ما يجب أن
يعرفه القطاع الخاص
نيسان وأيار 2022

الفئة المســتهدفة:

المو ّردون والمقاولون واالستشــاريون ومقدمو
الخدمات

نوع النشــاط :سلســلة ورش عمل
(تدريــب ُمدمــج)

العربية
اللغــة:
ّ

المدة 10 :ســاعة
يتعــرف المشــاركون فــي هــذه الــدورة علــى مبــادئ
ّ
ومكونــات القانــون الجديــد ويناقشــون أبــرز التحـ ّـوالت
ّ
التــي يفرضهــا عليهــم مــن ضمــن مهــام الرقابــة
واالعتــراض وغيرهــا .هــذه الــدورة أساســية لمســاعدة
الجهــات الرقابيــة للتحضيــر لدورهــم الجديــد عنــد دخــول
حيــز التنفيــذ.
القانــون ّ

نوع النشــاط :سلسلة ورش عمل
(تدريــب ُمدمــج)

العربية
اللغــة:
ّ

المدة 10 :ســاعة

ّ
مكونات
يطلــع المشــاركون فــي هــذه الورشــة علــى أبــرز
ّ
قانــون الشــراء العــام ومبادئــه والفــرص التــي يتحيهــا
للقطــاع الخــاص عبــر آليات تعزيز المنافســة والشــفافية
والفعاليــة فــي عمليــات الشــراء.
والنزاهــة والمســاءلة
ّ
وتفصــل الورشــة طــرق الشــراء الجديــدة واإلجــراءات
ّ
التــي اســتحدثها القانــون فــي مختلــف مراحــل الشــراء،
باإلضافــة إلــى أهميــة المنصــة االلكترونيــة المركزيــة،
ودور كل مــن هيئــة الشــراء العــام وهيئــة االعتراضــات.
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نوع النشاط :دورة تدريبية

(تدريــب ُمدمــج)

العربية
اللغــة:
ّ

المدة 25 :ســاعة

الفئة المســتهدفة:

تصقــل هــذه الــدورة كفايــات الخبــراء والمدربيــن
تمرســهم فــي
ّ
المختصيــن بالشــراء العــام مــن خــال ّ
وتعمــق
ومكوناتــه.
كافــة أبعــاد قانــون الشــراء العــام
ّ
ّ
معارفهــم باألســباب الموجبــة للقانــون والتجــارب
ّ
تــم ّ
وتحثهــم إلــى لعــب دور
تبنيهــا
الدوليــة التــي ّ
التحــول عنــد مســؤولي الشــراء
أساســي فــي إدارة
ّ
ومحفــزة لضمــان حســن
وتقديــم مقاربــة تشــاركية
ّ
تطبيــق القانــون.

الممارسات المستحدثة
يف الرشاء العام

نوع النشاط :ورش عمل

الخرباء والمدربون

العربيــة  /االنكلزيية
اللغــة:
ّ

شــباط – ترشين الثاني 2022

المدة 5 :ســاعات

الفئة المســتهدفة:

يتعـ ّـرف المشــاركون علــى مواضيــع جديــدة فــي الشــراء
العــام كالتخطيــط ،وطــرق الشــراء المســتحدثة ،آليــات
عمــل الهيئــة الناظمــة ،آليــات عمــل هيئــة االعتراضــات،
الشــراء االلكترونــي ومركــزة وإتاحــة البيانــات ،وغيرهــا
حيــز
بمــا
يســهل عليهــم تطبيــق القانــون عنــد دخولــه ّ
ّ
ّ
يتولــى خبــراء دوليــون عــرض هــذه الممارســات
التنفيــذ.
الدوليــة الجيــدة ومناقشــتها ضمــن الســياق اللبنانــي.

كبــار المســؤولني والمولجون مهام الرشاء العام
يف الدولة

اقتصاد
توفــر برامــج  2022فرصــة لتنميــة قــدرات العامليــن فــي القطــاع العــام بغيــة تحليــل
ّ
ومقومــات إدارة األزمات اإلقتصاديــة والمالية بالتعاون
مختلــف المؤشــرات االقتصاديــة
ّ
الوثيــق مــع المعهــد العربــي للتخطيــط بالكويــت .كمــا تخـ ّـص الشــباب والشــابات بوحــدات
ّ
تعلميــة رقميــة تســاعدهم علــى فهــم دورة الماليــة العامــة وتنميــة فكرهــم النقــدي.

سياسات التعايف االقتصادي
يف ظل األزمات

آذار 2022

الفئة المســتهدفة:

المهتمــون من القطاع العام

سياسات وبرامج تخفيف الفقر
أيلول 2022
الفئة المســتهدفة:

المهتمــون من القطاع العام
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نوع النشاط :تدريب عن ُبعد
العربية
اللغــة:
ّ

المدة 15 :ســاعة

يتنــاول البرنامــج أنــواع وأهــداف سياســات التعافــي
ّ
ظــل األزمــات اإلقتصاديــة والماليــة
اإلقتصــادي فــي
وذلــك بطريقــة علميــة مبنيــة علــى الركائــز الرئيســية
لإلقتصــاد .ويعــزّ ز المشــاركون معارفهــم ومهاراتهــم
فــي صياغــة وتنفيــذ وتقييم هذه السياســات باإلســتناد
إلــى تجــارب عربيــة ودوليــة.

نوع النشاط :تدريب عن ُبعد
العربية
اللغــة:
ّ

المدة 15 :ســاعة

يتعـ ّـرف المشــاركون علــى المفاهيــم األساســية للفقــر
وأســبابه وتداعياتــه ويعــزّ زون مهاراتهــم فــي أســاليب
ومؤشــرات قيــاس الفقــر وســوء توزيــع الدخــل .وتلقــي
الجلســات الضــوء علــى دور الحكومــات فــي مكافحــة
الفقــر والسياســات المعتمــدة فــي عــدد مــن الــدول
العربيــة والتحديــات التــي تواجههــا فــي تطبيــق هــذه
السياســات.

23

برامج العام 2022

PEOPLE

PEOPLE

برامج العام 2022

التح ّوالت الرقمية
طرق وأساليب إدارة المخاطر
اإلجتماعية
ترشيــن الثاني 2022
الفئة المســتهدفة:

المهتمــون من القطاع العام

المالية العامة من الفها إلى الياء
للشباب والشابات

نوع النشاط :تدريب عن ُبعد
العربية
اللغــة:
ّ

المدة 15 :ســاعة
تعــزّ ز هــذه الــدورة معــارف المشــاركين بأنــواع
المخاطــر اإلجتماعيــة وطريقــة دمجهــا فــي السياســات
يتعرفــون علــى منهجيــات
اإلجتماعيــة المناســبة .كمــا
ّ
تحديــد وتحليــل هــذه المخاطــر ليــس فقــط فــي وقــت
األزمــات انّ مــا الســتباق لمواجهــة األزمــات الراهنــة
والمســتقبلية .يناقــش المشــاركون التجــارب العربيــة
والدوليــة فــي هــذا المجــال.

نوع النشاط :وحدات تع ّلمية رقمية
العربية
اللغــة:
ّ

على مدار الســنة

المدة 6 :ســاعات

الفئة المســتهدفة:

ّ
التعلميــة الرقميــة الفئات الشــابة على
تُ عـ ّـرف الوحــدات
مفاهيــم إدارة المــال العــام مثــل الموازنــة والضرائــب
تتضمــن كل
وتفاعلــي.
والديــن العــام بشــكل ســهل
ّ
ّ
مبســط بالمفاهيــم األساســية وتماريــن
وحــدة تعريــف
ّ
وفيديــو تلخيصــي ضمــن ســيناريو حواري .يختبر الشــاب
والشــابة هــذه الوحــدات بشــكل حـ ّـر ثــم يناقشــونها مــع
خبــراء خــال زيارتهــم للمعهــد.

الشباب والشابات

فــي مواكبــة التطـ ّـور الرقمــي وانعكاســاته علــى كافــة المهــن وطــرق التفكيــر واتخــاذ القــرار
وأســاليب المانجمنــت ،اخترنــا لعــام  2022بعــض المبــادرات التــي يمكــن أن تعــزّ ز الثقافــة
والتمــرس فــي
التحــوالت
تســهل قــراءة
الرقميــة وتغنــي المشــاركين بمفاهيــم جديــدة
ّ
ّ
ّ
أدوات عمــل جديــدة.

Type of activity: E-learning
Language: Arabic with technical words in English
Duration: 8 hours

June 2022

Microsoft Excel is a powerful data analysis
application, considered available for all levels of
expertise. It provides skills necessary to effectively
analyze different sets of data. Once the data
has been analyzed, cleaned and prepared for
presentation, it is easy to present it in interactive
reports, charts and dashboards.

Target Audience:
Public Sector

Type de l'activité: Webinaire
Langue: Français
Durée: 2 heures

Culture numérique:
branchez-vous sur Conecte
Janvier - Mars - Avril - Juin 2022

Un cycle de webinaires autour de différentes thématiques
liées à la culture numérique. Chaque webinaire réunit des
intervenants du Liban et de l’étranger pour présenter,
échanger et discuter autour des tendances numériques
au niveau de l’enseignement, de l’économie, de la
cybersécurité, et autres.

Audience Cible:
Enseignants, formateurs, tuteurs
et les intéressés du grand public

Type de l'activité: Formation à distance
Langue: Français
Durée: 10 heures

La scénarisation et
le tutorat en ligne

Une formation qui vise à accompagner les enseignants
et formateurs dans la conception, scénarisation,
tutorat et évaluation des modules de formation dans
un environnement d'apprentissage virtuel.
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Data Analysis and
Dashboard Reporting

Septembre – Octobre 2022

Audience Cible:
Enseignants, formateurs, tuteurs
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مشـــــــــــــاريـــــــع الشـــــــــراكـــــــــــة 2022

يمتّ ــن المعهــد شــراكاته االســتراتيجية مــع مؤسســات رائــدة بهــدف
نقــل المعــارف والخبــرات التقنيــة واالطــاع علــى الممارســات
الجيــدة حــول العالــم .كمــا يحــرص علــى تعزيــز التعــاون والتكامــل
ّ
مــع المؤسســات الوطنيــة والعربيــة والدوليــة لتأميــن الدعــم التقنــي
ينســقها ،وتنميــة القــدرات البشــرية،
للمبــادرات االصالحيــة التــي
ّ
وتســهيل الوصــول إلــى المعلومــات.
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يكــرس المعهــد جهــوده لهــذا العــام ويتعــاون مــع عــدد مــن شــركائه إلنجــاز
ّ
عــدة أبرزهــا:
مشــاريع ّ
التعــاون لتعزيــز الشــفافية الماليــة مــن خــال اســتكمال المرحلــة الثانيــة
مــن مشــروع «تعزيــز شــفافية الموازنــة والمســاءلة والشــمولية فــي لبنــان»
والهــادف إلــى:
ّ
المتعلقــة
 -1تســهيل الوصــول إلــى المعلومــات والبيانــات الماليــة الســيما
بالموازنــة العامــة بحيــث ّ
تمكــن المواطنيــن مــن تفعيــل مشــاركتهم فــي
مناقشــة السياســات العامــة علــى أســس علميــة.
 -2المســاهمة فــي أبحــاث علميــة وموجــز سياســات عامــة قائمــة علــى أدلــة
علميــة ولهــا تأثيــر مباشــر علــى ســبل عيــش المواطنيــن اللبنانييــن.

التعاون لمواكبة إصالح الشراء العام والتحضير لتطبيق القانون الجديد:
 تشاور حول اإلستراتيجية الوطنية إلصالح الشراء العامالتخصص وبناء القدرات
 تشاور حول استراتيجيةّ
 إعداد األدوات التطبيقية واإلرشادات تطوير برامج تدريبية ومنصة ّمتخصصة
تعلمية
ّ

إعــداد دراســة تحليليــة حــول البعــد القائــم علــى النــوع االجتمــاع والمشــاركة
اإلقتصاديــة للنســاء فــي قانــون الشــراء العــام ومناقشــة نتائجهــا مــع الجهــات
ـوال إلــى اقتــراح توصيــات لسياســات شــراء عــام فــي هــذا المجال.
المعنيــة وصـ ً

المعهــد شــريك مــع  12جامعــة ومؤسســة فــي لبنــان وبلجيــكا وفرنســا
والنمســا ضمــن مشــروع .Conecte
()Collaborative Network for Career-building, Training, and E-learning
يتمحــور المشــروع ،الــذي ّ
تتولــى تنســيقه جامعــة القديــس يوســف فــي لبنــان،
حــول :
 إعداد دراسات إقتصادية حول المهن الرقمية توفير مساحة ّبتصرف الجامعات
تعلمية افتراضية
ّ
 مقاربة ُطرق ّ
تعلم جديدة Apprentissage par alternance
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المكتبة المالية

كيف أشارك يف الربامج؟

للمهتمين بالحصول على معلومات في المواضيع
مركز توثيق
ّ
المالية والضريبية واإلقتصادية والقانونية والتعليمية؛
مركز ّ
تعلم للشباب لتعزيز ثقافتهم المالية واإلقتصادية؛
عضو في شبكة المكتبات العامة في لبنان الشريكة
لوزارة الثقافة.

متخصصة
مراجــع
ّ
متخصص باللغات الثالث
 25ألف مرجع
ّ
قواعد البيانات القانونية («حمورابي» و «المستشار في القانون اللبناني»)
مجموعة قوانين لبنان
أكثر من  100صحيفة ومجلة
صحفية بالعربية واللغات األجنبية
مقتطفات
ّ
متخصصة
مراجع دولية حديثة وتقارير
ّ

خدمــات بحث وتوثيق
فنية من قبل أمينة المكتبة
مساندة ّ
إمكانية البحث عن المراجع ومعاينة مقتطفات منها عبرالموقع اإللكتروني:
www.institutdesfinances.gov.lb
ً
سنويا للعامة
مجانية للزمالء في وزارة المالية ولقاء مبلغ 30,000ل.ل.
خدمة إعارة
ّ
ركن إنترنت يتيح البحث اإللكتروني
تتضمن أحدث المراجع والمقاالت .لإلشتراك بهذه النشرة:
إلكترونية،
شهرية
نشرة
ّ
ّ
ّ
bibliotheque@finance.gov.lb
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ُيعلن المعهد عن الدورات على موقعه اإللكتروني وعبر مواقع التواصل
اإلجتماعي ومن خالل كتب رسمية ترسل الى اإلدارات والمؤسسات العامة
برد ّ
ّ
المرشح وصفته الوظيفية
يتضمن اسم
خطي
يتم تزويد المعهد ّ
ّ
ّ
ورقم الهاتف

ّ
المرشح استمارة المشاركة على الرابط اإللكتروني https://arcg.is/1yWenD
يمأل
ّ
المرشح بقبوله في الدورة
وي ّبلغ
تُ درس طلبات الترشيح ُ

ً
إلزاميا
يكون حضور التدريب

بحق تعديل أو تأجيل مواعيد الدورات ومحتواها خالل العام
يحتفظ المعهد ّ

31 31

يمكنكــم نســخ أو تحميــل أو طباعــة محتويــات هــذا اإلصــدار لالســتخدام الشــخصي ،وتضميــن مقتطفــات منــه فــي المســتندات

اإللكترونيــة شــرط أن ُيذكــر هــذا اإلصــدار كمرجــع للمعلومــات علــى الشــكل التالــي" :برامــج العــام
والعــروض التقديميــة والمواقــع
ّ
 ،"2022معهــد باســل فليحــان المالــي واالقتصــادي  -وزارة الماليــة اللبنانيــة ،الطبعــة األولــى.2022 ،

يتوجب مراسلة المعهد على البريد االلكتروني:
لالستخدام العام أو التجاري،
ّ
Institute@finance.gov.lb

متوفرة على الموقع االلكتروني:
هذا اإلصدار ومنشورات المعهد
ّ
www.institutdesfinances.gov.lb
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