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 عز الدين افتتحت مؤتمر التكنولوجيات الحديثة: لبنان يواجه تحديات كبيرة في مسيرته نحو الحكومة المفتوحة

وطنية - افتتحت وزيرة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية عناية عز الدين الجلسة الرئيسية لمؤتمر "الحكومة المفتوحة
والتكنولوجيات الحديثة في المنطقة العربية" الذي تنظمه "اإلسكوا" في بيت األمم المتحدة، في ساحة رياض الصلح، في حضور

مشاركين من الدول العربية. 

وألقت نائبة األمين التنفيذي ل"اإلسكوا" بالوكالة خوال مطر كلمة "اإلسكوا"، وأكدت دور التكنولوجيا ومساهمتها في التنمية
اإلقتصادية واإلجتماعية الشاملة وتحقيق الرفاه للمواطنين واألفراد في كل مكان، الفتة إلى أن "خطة التنمية المستدامة 2030 أكدت

أهمية الحوكمة الرشيدة وبناء المؤسسات العامة الشفافة والفعالة كأساس لجهود التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية المستدامة
والشاملة للجميع وعلى إتخاذ القرارات على نحو تشاركي يلبي اإلحتياجات وقدرة الفرد للنفاذ للمعلومة ألن في ذلك تمكينا من

القدرة على المشاركة في بناء المجتمعات والدول على نحو من الديموقراطية والعدالة". 

أضافت: "أصبح موضوع الحوكمة وتطوير المؤسسات من األولويات في ظل ما نشهده من أزمات متعددة ومتشعبة، وفي دولنا
اليوم ال يمكن فصل التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية عن المنظور السياسي وتوفير السلم والعدالة، وإن اإلسكوا تتعاون مع واضعي

السياسات ومع الخبراء في المنطقة وفي العالم، كما تتعاون مع المجتمع المدني لما له من دور في الحشد الوطني وفي النقاش
اإلصالحي وتبني شراكات مع القطاع. إن التعاون الحر والمفتوح بين الحكومة ومختلف قطاعات المجتمع يؤدي إلى تقوية المؤسسات

العامة والى بناء قطاع عام شفاف وخاصع للمساءلة، فمن الضروري اليوم التوجه إلى إقامة الحكومات المفتوحة وبناء شراكة بين
الحكومة ومختلف أصحاب المصلحة كالقطاع الخاص والمجتمع المدني واألفراد، تمكنهم من التعبير عن متطلباتهم واالنخراط

في عملية البحث عن الحلول المناسبة ووضع الحلول موضع التنفيذ". 

وختمت: "هناك اقتناع رئيسي لدى االسكوا بأننا في حاجة شديدة الى الحكومة المفتوحة والى الحوكمة والمشاركة الحقيقية
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والشفافية والتي كانت السبب األكبر للعديد من االنتفاضات التي تحولت في بعض دولنا إلى نزاعات مسلحة أعادت دولنا الى مراحل
متأخرة في التنمية، مما يشكل التحدي الحقيقي الذي سنواجهه لسنوات مقبلة، وليس أمامنا سوى أن نعمل على المزيد من االنفتاح

والمشاركة". 

عز الدين 
وشددت عز الدين في كلمتها على ضرورة "أن تلج الحكومة اللبنانية الى مجال الحكومة المفتوحة في أسرع وقت ممكن، وأن يتم

العمل على تحضير البنى التحتية الضرورية لهذا المشروع بالتعاون مع منظمة االسكوا. هذا االقتناع تكرس لدي خالل األشهر
القليلة الماضية التي توليت فيها موقعي كوزيرة دولة لشؤون التنمية اإلدارية حيث كنت على تماس واحتكاك مباشرين مع الكثير
من الوزارات وأقسام اإلدارة العامة في لبنان ولمست بشكل مباشر حجم أزمة الثقة القائمة بين المواطن واإلدارة العامة في لبنان،

مما ساهم في اهتزاز صورة مؤسسات الدولة كافة، وليس فقط الحكومة لدى المواطن اللبناني. وليس عبثا جاءت تسمية هذه
الحكومة حكومة استعادة الثقة، وجوهر الحكومة المفتوحة هو معالجة هذه األزمة وصوال إلى تمكين المواطنين من المساهمة في

صنع القرار ورسم السياسات وتقديم المعلومات التي تخص القضايا المختلفة. األمر ليس ترفا إنما ضرورة، وخصوصا أنه من
المسلم به أن إرساء الحكومة الرشيدة وبناء المؤسسات العامة والفعالة والخاضعة للمساءلة هي متطلبات ضرورية إلقامة

مجمعات يسودها السالم، وهي من أدوات تحقيق التنمية المستدامة". 

وتابعت: "يمكن الحديث عن ورشة عمل على هذا الصعيد، وسأذكر بعض التفاصيل لكونها تتقاطع مع ما ورد في دراستكم من
معايير ومعطيات ومقومات للحكومة المفتوحة، وهي جزء من المعطيات التي أخذتها االسكوا في االعتبار في استبيانها الذي نتج

منه تصنيف لبنان من الدول التي لديها خطط جزئية مرتبطة بالحكومة المفتوحة، أبرز هذه األمور استكمال مسودة االستراتيجية
الوطنية لمكافحة الفساد ووضع خطة تنفيذية وتطويرية من العمل عليها في اللجنة الفنية المكلفة من رئاسة الوزراء،

وسنقدمها مساء اليوم للجنة الوزارية". 

ولفتت عز الدين إلى أنه صدر خالل شهر كانون الثاني من هذا العام قانون حق الوصول الى المعلومات، وهو اقتراح قانون من وزارة
ogp التنمية للشؤون اإلدارية تبنته في ما بعد اللجان النيابية المختصة، والواضح أن هذا اإلنجاز يحسن تصنيف لبنان لجهة مؤشر

الشراكة في الحكومة المفتوحة لتصبح 4/4 في ما يخص هذا المؤشر، كما أننا في صدد متابعة سلسلة من المشاريع اإلصالحية على
مستوى اإلدارة العامة من خالل إعادة هيكلية بعض الوزارات واقتراحات الستحداث وحدات إدارية جديدة، كما نعمل على تطوير

برامج قياس األداء وبرامج دعم الحوكمة والمساءلة والشفافية. أما المشروع الذي يحظى هذه الفترة بالمتابعة اليومية والحثيثة،
فهو اإلعداد للمؤتمر الوطني األول عن التحول نحو الحكومة الرقمية بإرساء أسس متينة للتحول الرقمي، وهي المقاربة التي نحاول

من خاللها إرساء رفع مستوى الكفاءة والفاعلية للعمليات واإلجراءات في القطاع الحكومي وتقليل تكاليفها وتقديمها الكترونيا
بفاعلية وسرعة ودقة في الوقت المناسب، وتحقيق التكامل بين المشاريع الحكومية والقطاعات الخاصة وتسهيل التعامالت

بينهما بما يخدم االقتصاد الوطني. وقد أكدت الدراسة التي أعدتها االسكوا ما سمته "التقاطع المشترك بين الحكومة االلكترونية
والحكومة المفتوحة في البيانات والرسائل"، وهو ما يمكن أن يدفعنا الى اعتبار الحكومة االلكترونية خطوة اساسية في اتجاه

الحكومة المفتوحة". 

وقالت: "إننا في لبنان نواجه تحديات كبيرة في مسيرتنا نحو الحكومة المفتوحة، فلبنان يعاني المشاكل في اإلدارة العامة التي تعاني
بدورها منسوبا غير مقبول من الترهل والقصور وغياب مفهوم الخدمة العامة، مع وجود خبرات عالية لألشخاص والموظفين الى

درجة يمكن فيها أن نتحدث عن تصلب في شرايين المؤسسات العامة، إال أن تجاوز هذه التحديات ضرورة، وما ورد في الدراسة يدفعنا
أكثر لبذل كل الجهود إلنجاح مشروع االسكوا في لبنان. فالحكومة المفتوحة بمعاييرها معطياتها ومؤشراتها يمكن ان تشكل أحد
العالجات المهمة لالمراض المزمنة التي تعانيها اإلدارة اللبنانية. ونحن نتحدث عن مشروع يتأسس تقنيا ويرتكز على التطور التقني

وثورة االتصاالت، وينطلق من معطيات الشفافية وقابلية الوصول الى المعلومات والتجاوبية، هو مشروع يسعى لتحسين التفاعل
بين الحكومة من جهة والقطاع الخاص والمجتمع المدني األهلي والجمهور من جهة أخرى، ويعيد االعتبار الى مفهوم الخدمة العامة

للقطاع العام الذي يتعرض من فترة الى اخرى لهجوم، وال يتوقف البعض عن السعي لتحجيمه والتعاطي معه كعبىء على الدولة
الحكومة المفتوحة اليوم تنطلق من مفهوم الخدمة العامة حيث الحكومة وسيلة لتسهيل الوساطة والتسوية، وهو ما يشجع
المواطنة الفاعلة. أما الهدف فهو المصلحة العامة، والمواطن مواطن وليس زبونا او مستهلكا، والقيمة لإلنسان أوال واإلنتاجية

ثانيا. للمواطنة اوال قبل القطاع الخاص وان تتشكل قناعة للموظفين في القطاع العام بأنهم يعملون في حكومة يملكها
مواطنون وليس كمالكين لعمل تجاري". 

أضافت: "ما أحوجنا في لبنان إلى هذه الثقافة التي إذا نجحنا في زرع بذورها سنكون قادرين على التغيير والتطوير واالنتقال من دولة
الطوائف واالحتكارات والمصالح الضيقة الى دولة المواطنة والقانون والمصلحة العامة. وقد ورد في دراستكم أن الحكومة

المفتوحة تقوم على 3 أسس: تعاون مفتوح وإشراك مفتوح وابتكار مفتوح بين المواطن من جهة، والحكومة من جهة أخرى، مما
يشجع على مشاركة المواطنين في صنع القرار ويؤمن للجمهور أدوات تسمح بإخصاع الحكومة للمساءلة. اسمحوا لي أن أستعير

ثالثية التعاون المفتوح واإلشراك المفتوح واالبتكار المفتوح ألقول إننا في أمس الحاجة اليها اليوم في لبنان في موضوع قانون
االنتخاب الذي يشكل المدخل األساسي ألي إصالح سياسي واداري واقتصادي واجتماعي في لبنان، وهذا القانون اليوم يحتاج الى عقول

مفتوحة وقلوب مفتوحة وتعاون واشراك وابداع ليفتح أمام البلد واألجيال المستقبل األفضل، بعيدا عن مشاريع قوانين ترفع

منسوب التوتر الطائفي والمذهبي وتعيد البالد عشرات السنين الى الوراء وتضع لبنان على حافة المجهول". 



منسوب التوتر الطائفي والمذهبي وتعيد البالد عشرات السنين الى الوراء وتضع لبنان على حافة المجهول". 

وختمت: "المطلوب قانون قائم على النسبية منسجم مع نصوص الدستور يؤمن االنصهار الوطني وصحة التمثيل وعدالته، ويفتح
مسارات اإلصالح ومكافحة الفساد وتطوير بنية الدولة ورفع مستوى الكفاءة والفاعلية للحكومة اللبنانية".  
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استكمال عن  اإلسكوا  منبر  على  من  الدين  عز  عناية  الدكتورة  لبنان  في  اإلدارية  التنمية  لشؤون  الدولة  وزيرة  أعلنت 
مسودة االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ووضع خطة تنفيذية وتطويرية انتهى العمل عليها في اللجنة الفنية المكلفة

من رئاسة الوزراء وسيتم تقديمها مساء اليوم للجنة الوزارية. 

العربية" المنطقة  في  الحديثة  والتكنولوجيات  المفتوحة  "الحكومة  حول  لإلسكوا  اجتماع  افتتاح  في  جاء  الدين  عّز  كالم 
الذي استهلّته بوصف مشروع الحكومة المفتوحة على انّه من أهم المشاريع التي يمكن ان تحدث نقلة نوعية ومفصلية

في لبنان ودول المنطقة.

وأضافت أنها اّطلعت على دراسة اإلسكوا في هذا الصدد وقد عززت قناعتها "بضرورة ان تلج حكومتنا اللبنانية في هذا

المجال بأسرع وقت ممكن وأن يتم العمل على تحضير البنى التحتية الضرورية لهذا المشروع بالتعاون طبعا مع منظمة
اإلسكوا".

وقالت إنها خالل األشهر القليلة الماضية التي تولت فيها موقعها كوزيرة دولة لشؤون التنمية اإلدارية كانت على تماس
واحتكاك مباشرين مع الكثير من الوزارات وأقسام اإلدارة العامة في لبنان ولمست "بشكل مباشر حجم أزمة الثقة القائمة
بين المواطن واإلدارة العامة في لبنان ما ساهم باهتزاز صورة مؤسسات الدولة كافة وليس فقط الحكومة لدى المواطن
اللبناني. وجوهر الحكومة المفتوحة هو معالجة هذه االزمة وصوالً إلى تمكين المواطنين من المساهمة في صنع القرار

ورسم السياسات وتقديم المعلومات الراجعة التي تخص القضايا المختلفة".
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"خطة اإلستجابة"... مستجابةاتفاق تعاون بين دو فريج والصديقي

حاصباني: كالم الرئيس ال ينسحب على ما ورد في البيان الوزاري

جعجع: الحكومة اإللكترونية أحد ركائز الجمهورية"السفير": اعداد النازحين السوريين في لبنان تتراجع

الحكومة الجديدة تلتزم عدم التنسيق مع الحكومة السورية

اخبار ذات صلة

اخترنا لك

في البيان الوزاري
13/2/2017

"السفير": اعداد النازحين
السوريين في لبنان

تتراجع
19/3/2015

كما قالت عّز الدين إنّه خالل شهر كانون الثاني من هذا العام صدر "قانون حق الوصول إلى المعلومات وهو خرج
كاقتراح قانون من وزارة التنمية اإلدارية وتبنته في ما بعد اللجان النيابية المختّصة. والواضح اّن هذا اإلنجاز يحسن

تصنيف لبنان لجهة مؤشر "الشراكة في الحكومة المفتوحة" لتصبح 4/4 بما يخص هذا المؤشر".

وأشارت إلى أّن المشروع الذي يحظى هذه الفترة بالمتابعة اليومية والحثيثة هو "اإلعداد للمؤتمر الوطني األول حول
التحول نحو الحكومة الرقمية "بإرساء أسس متينة" للتحول الرقمي، وهي المقاربة التي نحاول من خاللها رفع مستوى
بفعالية وسرعة ودقة في الكفاءة والفعالية للعمليات واإلجراءات في القطاع الحكومي وتقليل تكاليفها وتقديمها الكترونياً 
يخدم بما  بينهما  التعامالت  وتسهيل  الخاصة  والقطاعات  الحكومية  المشاريع  بين  التكامل  وتحقيق  المناسب  الوقت 

االقتصاد الوطني".

الحكومة بين  المشترك  "التقاطع  أسمته  ما  "على  أكدت  قد  اإلسكوا  أعدتها  التي  الدراسة  إن  بقولها  الدين  عز  وختمت 
اإللكترونية والحكومة المفتوحة في البيانات والرسائل" ما يمكن أن يدفعنا إلى اعتبار الحكومة االلكترونية خطوة أساسية
باتجاه الحكومة المفتوحة. ال شك أننا في لبنان نواجه تحديات كبيرة في مسيرتنا نحو الحكومة المفتوحة (...) إال اّن

تجاوز هذه التحديات ضرورة وما ورد في الدراسة يدفعنا أكثر لبذل كل الجهود إلنجاح مشروع اإلسكوا في لبنان".

28 Apr 07:21

من الصحافة
اسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة

28 نيسان 2017 (وكاالت)

هكذا ُيعيد ترامب إيران إلى "بيت الطاعة" األميركي
(المستقبل - ثريا شاهين)

معنى جديد للتمسك بالمبادئ (الحياة - حسام عيتاني)

عن "التأهيلي" الذي انتهى! (الجمهورية - نبيل هيثم)

مقدمات نشرات األخبار المسائية ليوم الخميس في
27-4-2017 (وكاالت)

محفوض: كأننا في أسوأ أزمنتنا حيث
السياسة منعدمة والجشع واللهث وراء

السلطة أعمت بصر وبصيرة معظم الشرائح
وأكثر ما نحتاجه قادة زعماء وليس "زويعميين"

07:02

بالفيديو: الحريري يتعّلم لغًة أخرى

07:03
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أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية في لبنانعناية عز الدينعن استكمال مسودة االستراتيجية
الوطنية لمكافحة الفساد ووضع خطة تنفيذية وتطويرية انتهى العمل عليها في اللجنة الفنية المكلفة من

رئاسة الوزراء وسيتم تقديمها مساء اليوم للجنة الوزارية.

وخالل افتتاح اجتماع لإلسكوا حول "الحكومة المفتوحة والتكنولوجيات الحديثة في المنطقة العربية"،
وصفت مشروع الحكومة المفتوحة على انّه من أهم المشاريع التي يمكن ان تحدث نقلة نوعية ومفصلية
في لبنان والدول المنطقة، مشيرة الى أنها اطلعت على دراسة اإلسكوا في هذا الصدد وقد عززت قناعتها

"بضرورة ان تلج حكومتنا اللبنانية في هذا المجال بأسرع وقت ممكن وأن يتمك العمل على تحضير
البنى التحتية الضرورية لهذا المشروع بالتعاون طبعا مع منظمة اإلسكوا".

لبنان

عز الدين تعلن عن استكمال مسودة االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

27 نيسان 2017 الساعة 16:40
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هذا الشهرهذا األسبوعاألكثر قراءة اليوم

أحوال الطرقات   أخبار عاجلة

شرطة مكافحة اإلرهاب البريطانية تقول إنها
كشفت مخططات لعمليات وشيكة (سكاي نيوز)
اشتباكات عنيفة بين داعش والنصرة غرب معبر

الزمراني بين جرود فليطة والجراجير في
القلمون

مستشار رئيس الجمهورية جان عزيز:الكالم
المنسوب إلى دوائر بعبدا عن لقاءات أمس وعن
جلسة حكومية وجدول أعمال منجز غير صحيح
توقيف عصابة مروجي مخدرات عند منتصف

الليل في محلة بالط  جبيل
القوات العراقية تقطع كل طرق إمداد داعش

المرتبطة بقضاء الحضر (الميادين)
فنيانوس: نؤكد ان ما حصل في المنطقة الحرة
بالمطار يجب ان يكون نموذجا بكل التلزيمات

العائدة لوزارة االشغال

المزيد من األخبار

إشترك في بريدنا

البريد االلكتروني

شارك اآلن

االسد سيقصف سكود على

عروض رحالت الصيف
اذهب الىاحجز رحلة الصيف االن واحصل على افضل االسعار مع تأمين سفر مجاني 
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مرأة 

سياحة وسفر 
ثقافة 

ولفت الى إنها خالل األشهر القليلة الماضية التي تولت فيها موقعها كوزيرة دولة لشؤون التنمية اإلدارية
كانت على تماس واحتكاك مباشرين مع الكثير من الوزارات وأقسام اإلدارة العامة في لبنان ولمست
"بشكل مباشر حجم أزمة الثقة القائمة بين المواطن واإلدارة العامة في لبنان ما ساهم باهتزاز صورة

مؤسسات الدولة كافة وليس فقط الحكمة لدى المواطن اللبناني. وجوهر الحكومة المفتوحة هو معالجة هذه
االزمة وصوال إلى تمكين المواطنين من المساهمة في صنع القرار ورسم السياسات وتقديم المعلومات

الراجعة التي تخص القضايا المختلفة".

واشارت الى إنّه قد صدر خالل شهر كانون الثاني من هذا العام "قانون حق الوصول إلى المعلمات وهو
خرج كاقتراح قانون من وزارة التنمية اإلدارية وتبنته في ما بعد اللجان النيابية المختّصة. والواضح اّن
هذا اإلنجاز يحسن تصنيف لبنان لجهة مؤشر "الشراكة في الحكومة المفتوحة" لتصبح 4/4 بما يخص

هذا المؤشر".

وأشارت عز الدين إلى المشروع الذي يحظى هذه الفترة بالمتابعة اليومية والحثيثة وهو "اإلعداد للمؤتمر
الوطني األول حول التحول نحو الحكومة الرقمية "بإرساء أسس متينة" للتحول الرقمي، "وهي المقاربة
التي نحاول من خاللها رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات واإلجراءات في القطاع الحكومي وتقليل

تكاليفها وتقديمها الكترونياً بفعالية وسرعة ودقة في الوقت المناسب وتحقيق التكامل بين المشاريع
الحكومية والقطاعات الخاصة وتسهيل التعامالت بينهما بما يخدم االقتصاد الوطني".

المفتوحة إال اّن تجاوز هذه التحديات ضرورة وما ورد في الدراسة يدفعنا أكثر لبذل كل الجهود إلنجاح
مشروع اإلسكوا في لبنان".

اسرائيل

بالفيديو: فضيحة نسرين طافش
بدون مالبس !!

بالفيديو: فضيحة الممثلة السورية
رنا االبيض ... لن تصدقوا ما

فعلته!

بوتين حاول.. واالسد رفض

الرد على هجوم مطار دمشق
بدأ..

 نسرين طافش عربي أحبَّ
وهجرها بعد أن اكتشف أنها...!!
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االسد سيقصف سكود على
اسرائيل

بالفيديو: فضيحة نسرين
طافش بدون مالبس !!

بالفيديو: فضيحة الممثلة
السورية رنا االبيض ... لن

تصدقوا ما فعلته!

جرأة غير اعتيادية.. فيلم
عربي داخل حمام نسائي!
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تكبير الخط + | تصغير الخط    اقتصاد أبريل 28, 2017 

استقبل وزير األشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، سفير فرنسا إيمانويل بون وعرض معه األوضاع العامة. 
 

كما التقى فنيانوس سفير البرازيل جورج جيرالدو قادري. 
 

وعقد وزير األشغال اجتماعاً مع رئيس االتحاد العمالي العام بشارة األسمر وأمين سر نقابة موظفي وعمال مرفأ
بيروت خليل زعيتر، حيث تّم البحث في «أوضاع المرفأ وسير العمل فيه في ضوء التطورات والمستجدات، وعملية

تفعيل وتنشيط دور المرفأ بما يتوافق مع مستلزمات تطورات النقل البحري، واألوضاع البيئية للمرفأ». 
 

ولفت األسمر إلى أّن «الوزير يتعاطى بإيجابية مع قضايا المرفأ والعمال، ومع موقف سائقي شاحنات مرفأ بيروت
اإليجابي وبعدم المشاركة بالتحركات األخيرة». 

 
وتابع فنيانوس أوضاع مرفأ طرابلس والخطط التطويرية لتنشيط عمله، مع مدير المرفأ أحمد تامر. ثم التقى النائب

قاسم عبد العزيز. 
 

التقى وزير الصناعة حسين الحاج حسن وفداً من تجمع أصحاب المطاحن، ناشده «التدخل لحماية آالف الوظائف
اللبنانية وقطاع المطاحن في لبنان من إغراق األسواق اللبنانية بالطحين المستورد والمدعوم وال سيما من

تركيا». 
 

وطالب الوفد «بإقرار مبدأ المعاملة بالمثل، فيما يتعلق باستيراد الطحين التركي، حيث تفرض الدولة التركية
ضريبة تفوق 100 في المئة على الطحين المستورد»، واستند «إلى تقرير صادر عن البنك الدولي أقرّ منع الدول
من استيراد الطحين التركي بسبب سياسة اإلغراق والدعم الذي يؤثر على الطحين المحلي»، منبهاً «من خطر

اإلقفال الذي يواجه المطاحن اللبنانية». 
 

وأكد الحاج حسن «أحقية مطلبهم»، رافضاً «سياسة اإلغراق الحاصلة بشكل تصاعدي ومبرمج، وكأنها تهدف إلى
القضاء على القطاعات الصناعية بطريقة تدريجية». 

 
وشرح لهم الخطوات التي يقوم بها لناحية المباشرة باتخاذ إجراءات حماية قطاعات إنتاجية عديدة، ومن بينها

الطحين، وذلك بالطلب من الوزارات المعنية وفي طليعتها وزارة االقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع رئيس الحكومة
سعد الحريري، وفي إطار سياسة حكومية واضحة وثابتة. 

 
افتتحت وزيرة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية عناية عز الدين الجلسة الرئيسية لمؤتمر «الحكومة المفتوحة

والتكنولوجيات الحديثة في المنطقة العربية» الذي تنظمه «اإلسكوا» في بيت األمم المتحدة ـ بيروت، في حضور
مشاركين من الدول العربية. 

 
خلص منتدى المال واألعمال «استعادة الثقة: السهل الممتنع»، الذي نظمته شركة «كونفكس إنترناشونال»،
بالتعاون مع مصرف لبنان، وبرعاية رئيس الحكومة سعد الحريري مؤخراً، في فندق «فينيسيا» ـ بيروت، إلى

مجموعة توصيات أبرزها ترجمة خطة الحكومة االقتصادية التي أطلق عجلتها الحريري من أجل تعزيز فرص النمو
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و«استعادة ثقة المواطنين بدولتهم والمجتمع الدولي بمؤسساتنا، وتعزيز أجهزة الرقابة لتقوم بواجباتها، والعمل
على استعادة الهوية المؤسساتية للبلد، استناداً إلى مبادىء الشفافية والمحاسبة». 

 
التقى رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي أمس النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان د. سعد

عنداري يرافقه الدكتور علي درويش مدير بنك بيروت والبالد العربية فرع الميناء. 
 

وشّدد دبوسي على ضرورة «تعزيز المشاريع المساعدة على تطوير ابتكارات وإبداعات رواد األعمال من الشباب». 
 

من جهته، شدد عنداري على «أهمية تعزيز الثقة بالذات وبالقدرات اللبنانية النموذجية في االستثمار والتمويل
وإدارة المشاريع». 

 
بعد ذلك، انتقل الجميع للمشاركة في الندوة المالية التي نظمتها كلية إدارة األعمال في جامعة البلمند وتحدث

فيها عنداري متناوالً موضوع «الشباب كمحرك للسياسة النقدية». 

(Visited 6 times, 6 visits today)
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افتتحت وزيرة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية عناية عز الدين الجلسة الرئيسية لمؤتمر "الحكومة المفتوحة والتكنولوجيات الحديثة في المنطقة العربية"
الذي تنظمه "اإلسكوا" في بيت األمم المتحدة٬ في ساحة رياض الصلح٬ في حضور مشاركين من الدول العربية.

والقت عز الدين كلمة شددت فيها على ضرورة "أن تلج الحكومة اللبنانية الى مجال الحكومة المفتوحة في أسرع وقت ممكن٬ وأن يتم العمل على
تحضير البنى التحتية الضرورية لهذا المشروع بالتعاون مع منظمة االسكوا. هذا االقتناع تكرس لدي خالل األشهر القليلة الماضية التي توليت فيها

موقعي كوزيرة دولة لشؤون التنمية اإلدارية حيث كنت على تماس واحتكاك مباشرين مع الكثير من الوزارات وأقسام اإلدارة العامة في لبنان
ولمست بشكل مباشر حجم أزمة الثقة القائمة بين المواطن واإلدارة العامة في لبنان٬ مما ساهم في اهتزاز صورة مؤسسات الدولة كافة٬ وليس فقط

الحكومة لدى المواطن اللبناني. وليس عبثا جاءت تسمية هذه الحكومة حكومة استعادة الثقة٬ وجوهر الحكومة المفتوحة هو معالجة هذه األزمة
وصوال إلى تمكين المواطنين من المساهمة في صنع القرار ورسم السياسات وتقديم المعلومات التي تخص القضايا المختلفة. األمر ليس ترفا إنما
ضرورة٬ وخصوصا أنه من المسلم به أن إرساء الحكومة الرشيدة وبناء المؤسسات العامة والفعالة والخاضعة للمساءلة هي متطلبات ضرورية

إلقامة مجمعات يسودها السالم٬ وهي من أدوات تحقيق التنمية المستدامة".

وتابعت: "يمكن الحديث عن ورشة عمل على هذا الصعيد٬ وسأذكر بعض التفاصيل لكونها تتقاطع مع ما ورد في دراستكم من معايير ومعطيات
ومقومات للحكومة المفتوحة٬ وهي جزء من المعطيات التي أخذتها االسكوا في االعتبار في استبيانها الذي نتج منه تصنيف لبنان من الدول التي

لديها خطط جزئية مرتبطة بالحكومة المفتوحة٬ أبرز هذه األمور استكمال مسودة االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ووضع خطة تنفيذية وتطويرية
من العمل عليها في اللجنة الفنية المكلفة من رئاسة الوزراء٬ وسنقدمها مساء اليوم للجنة الوزارية".

ولفتت عز الدين إلى أنه صدر خالل شهر كانون الثاني من هذا العام قانون حق الوصول الى المعلومات٬ وهو اقتراح قانون من وزارة التنمية
للشؤون اإلدارية تبنته في ما بعد اللجان النيابية المختصة٬ والواضح أن هذا اإلنجاز يحسن تصنيف لبنان لجهة مؤشر ogp الشراكة في الحكومة
المفتوحة لتصبح 4/4 في ما يخص هذا المؤشر٬ كما أننا في صدد متابعة سلسلة من المشاريع اإلصالحية على مستوى اإلدارة العامة من خالل

إعادة هيكلية بعض الوزارات واقتراحات الستحداث وحدات إدارية جديدة٬ كما نعمل على تطوير برامج قياس األداء وبرامج دعم الحوكمة
والمساءلة والشفافية. أما المشروع الذي يحظى هذه الفترة بالمتابعة اليومية والحثيثة٬ فهو اإلعداد للمؤتمر الوطني األول عن التحول نحو الحكومة
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الرقمية بإرساء أسس متينة للتحول الرقمي٬ وهي المقاربة التي نحاول من خاللها إرساء رفع مستوى الكفاءة والفاعلية للعمليات واإلجراءات في
القطاع الحكومي وتقليل تكاليفها وتقديمها الكترونيا بفاعلية وسرعة ودقة في الوقت المناسب٬ وتحقيق التكامل بين المشاريع الحكومية والقطاعات
الخاصة وتسهيل التعامالت بينهما بما يخدم االقتصاد الوطني. وقد أكدت الدراسة التي أعدتها االسكوا ما سمته "التقاطع المشترك بين الحكومة
االلكترونية والحكومة المفتوحة في البيانات والرسائل"٬ وهو ما يمكن أن يدفعنا الى اعتبار الحكومة االلكترونية خطوة اساسية في اتجاه الحكومة

المفتوحة".

وقالت: "إننا في لبنان نواجه تحديات كبيرة في مسيرتنا نحو الحكومة المفتوحة٬ فلبنان يعاني المشاكل في اإلدارة العامة التي تعاني بدورها منسوبا
غير مقبول من الترهل والقصور وغياب مفهوم الخدمة العامة٬ مع وجود خبرات عالية لألشخاص والموظفين الى درجة يمكن فيها أن نتحدث عن
تصلب في شرايين المؤسسات العامة٬ إال أن تجاوز هذه التحديات ضرورة٬ وما ورد في الدراسة يدفعنا أكثر لبذل كل الجهود إلنجاح مشروع

االسكوا في لبنان. فالحكومة المفتوحة بمعاييرها معطياتها ومؤشراتها يمكن ان تشكل أحد العالجات المهمة لالمراض المزمنة التي تعانيها اإلدارة
اللبنانية. ونحن نتحدث عن مشروع يتأسس تقنيا ويرتكز على التطور التقني وثورة االتصاالت٬ وينطلق من معطيات الشفافية وقابلية الوصول الى
المعلومات والتجاوبية٬ هو مشروع يسعى لتحسين التفاعل بين الحكومة من جهة والقطاع الخاص والمجتمع المدني األهلي والجمهور من جهة
أخرى٬ ويعيد االعتبار الى مفهوم الخدمة العامة للقطاع العام الذي يتعرض من فترة الى اخرى لهجوم٬ وال يتوقف البعض عن السعي لتحجيمه

والتعاطي معه كعبىء على الدولة الحكومة المفتوحة اليوم تنطلق من مفهوم الخدمة العامة حيث الحكومة وسيلة لتسهيل الوساطة والتسوية٬ وهو ما
يشجع المواطنة الفاعلة. أما الهدف فهو المصلحة العامة٬ والمواطن مواطن وليس زبونا او مستهلكا٬ والقيمة لإلنسان أوال واإلنتاجية ثانيا. للمواطنة

اوال قبل القطاع الخاص وان تتشكل قناعة للموظفين في القطاع العام بأنهم يعملون في حكومة يملكها مواطنون وليس كمالكين لعمل تجاري".

أضافت: "ما أحوجنا في لبنان إلى هذه الثقافة التي إذا نجحنا في زرع بذورها سنكون قادرين على التغيير والتطوير واالنتقال من دولة الطوائف
واالحتكارات والمصالح الضيقة الى دولة المواطنة والقانون والمصلحة العامة. وقد ورد في دراستكم أن الحكومة المفتوحة تقوم على 3 أسس:

تعاون مفتوح وإشراك مفتوح وابتكار مفتوح بين المواطن من جهة٬ والحكومة من جهة أخرى٬ مما يشجع على مشاركة المواطنين في صنع القرار
ويؤمن للجمهور أدوات تسمح بإخصاع الحكومة للمساءلة. اسمحوا لي أن أستعير ثالثية التعاون المفتوح واإلشراك المفتوح واالبتكار المفتوح ألقول

إننا في أمس الحاجة اليها اليوم في لبنان في موضوع قانون االنتخاب الذي يشكل المدخل األساسي ألي إصالح سياسي واداري واقتصادي
واجتماعي في لبنان٬ وهذا القانون اليوم يحتاج الى عقول مفتوحة وقلوب مفتوحة وتعاون واشراك وابداع ليفتح أمام البلد واألجيال المستقبل األفضل٬

بعيدا عن مشاريع قوانين ترفع منسوب التوتر الطائفي والمذهبي وتعيد البالد عشرات السنين الى الوراء وتضع لبنان على حافة المجهول".

وختمت: "المطلوب قانون قائم على النسبية منسجم مع نصوص الدستور يؤمن االنصهار الوطني وصحة التمثيل وعدالته٬ ويفتح مسارات اإلصالح
ومكافحة الفساد وتطوير بنية الدولة ورفع مستوى الكفاءة والفاعلية للحكومة اللبنانية".

 الوكالة الوطنية لالعالم
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أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية في لبنان عناية عز الدين عن استكمال مسودة االستراتيجية الوطنية
لمكافحة الفساد ووضع خطة تنفيذية وتطويرية انتهى العمل عليها في اللجنة الفنية المكلفة من رئاسة الوزراء وسيتم

تقديمها مساء اليوم للجنة الوزارية.
وخالل افتتاح اجتماع لإلسكوا حول "الحكومة المفتوحة والتكنولوجيات الحديثة في المنطقة العربية"٬ وصفت مشروع

الحكومة المفتوحة على اّنه من أهم المشاريع التي يمكن ان تحدث نقلة نوعية ومفصلية في لبنان والدول المنطقة٬
مشيرة الى أنها اطلعت على دراسة اإلسكوا في هذا الصدد وقد عززت قناعتها "بضرورة ان تلج حكومتنا اللبنانية في
هذا المجال بأسرع وقت ممكن وأن يتمك العمل على تحضير البنى التحتية الضرورية لهذا المشروع بالتعاون طبعا

 النشرة ‐ أخبار لبنان والشرق األوسط
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مع منظمة اإلسكوا".
ولفت الى إنها خالل األشهر القليلة الماضية التي تولت فيها موقعها كوزيرة دولة لشؤون التنمية اإلدارية كانت على
تماس واحتكاك مباشرين مع الكثير من الوزارات وأقسام اإلدارة العامة في لبنان ولمست "بشكل مباشر حجم أزمة
الثقة القائمة بين المواطن واإلدارة العامة في لبنان ما ساهم باهتزاز صورة مؤسسات الدولة كافة وليس فقط الحكمة
لدى المواطن اللبناني. وجوهر الحكومة المفتوحة هو معالجة هذه االزمة وصوال إلى تمكين المواطنين من المساهمة

في صنع القرار ورسم السياسات وتقديم المعلومات الراجعة التي تخص القضايا المختلفة".
واشارت الى إّنه قد صدر خالل شهر كانون الثاني من هذا العام "قانون حق الوصول إلى المعلمات وهو خرج

كاقتراح قانون من وزارة التنمية اإلدارية وتبنته في ما بعد اللجان النيابية المختّصة. والواضح اّن هذا اإلنجاز يحسن
تصنيف لبنان لجهة مؤشر "الشراكة في الحكومة المفتوحة" لتصبح 4/4 بما يخص هذا المؤشر".

وأشارت عز الدين إلى المشروع الذي يحظى هذه الفترة بالمتابعة اليومية والحثيثة وهو "اإلعداد للمؤتمر الوطني
األول حول التحول نحو الحكومة الرقمية "بإرساء أسس متينة" للتحول الرقمي٬ "وهي المقاربة التي نحاول من

خاللها رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات واإلجراءات في القطاع الحكومي وتقليل تكاليفها وتقديمها الكترونيًا
بفعالية وسرعة ودقة في الوقت المناسب وتحقيق التكامل بين المشاريع الحكومية والقطاعات الخاصة وتسهيل

التعامالت بينهما بما يخدم االقتصاد الوطني".
المفتوحة إال اّن تجاوز هذه التحديات ضرورة وما ورد في الدراسة يدفعنا أكثر لبذل كل الجهود إلنجاح مشروع

اإلسكوا في لبنان".
 

عناية عز الدين سياسة

ترامب: لو حكم أندروا جاكسون لفترة طويلة لكنا تفادينا
الحرب األهلية

23:50 | النشرة الدولية
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