
2880العدد    18-05-2012   

6
4629العدد    2018-05-04 الجمعة   

أعلن مرصد الوظيفة العاّمة والحكم 
لقّديس  ا لجامعة  بع  لتا ا لرشيد  ا
يوسف في بيروت عن جائزة ميشال 
إّدة للحكم الرشيد، في قاعة مجلس 
الجامعة في حرم االبتكار والرياضة، 
طريق ال��ش��ام، ف��ي حضور رئيس 
اش 

ّ
الجامعة البروفسور سليم دك

اليسوعّي والوزير ميشال إّدة ومديرة 
المرصد فاديا كيوان ووزيرة التنمية 
اإلدارّي���ة عناية عز الدين وال��وزراء 
السابقين بهيج طبارة ونايلة معوض 
لرئيس  وا لنائب غسان مخيبر  وا
شكري صادر رئيس اتحاد جمعّيات 
خريجي جامعة القّديس يوسف 
وأمين عام المجلس الوطني للبحوث 
العلمّية معين حمزة ومدير مكتب 
الشرق األوسط في الوكالة الجامعّية 
ان  بور للفرنكوفونّية هيرفيه سا
وممثلة عن الجامعة اللبنانية والمديرة 
العاّمة للمؤسسة المارونية لالنتشار 
ء  هيام بستاني وحشد من عمدا

الجامعة وأساتذتها ومسؤوليها.
قالت عز ال��دي��ن: “حرصت على 
تلبية هذه الدعوة الكريمة إلطالق 
هذه المبادرة التي تتوّجه إلى الشباب 
مة وهي بحاجة 

ّ
من خالل اإلدارة العا

لدماء شابة ومبدعة. لقد اطلعت 
خالل السنة التي أمضيتها في وزارة 
التنمية اإلدارّية على مشاكل اإلدارة 
وم��دى حاجتها إل��ى م��وارد بشرّية 
ووسائل إدارة حديثة ليست متوفرة 
حالًيا إذ اننا ما زلنا في عصر ما قبل 
اإلنترنت، يضاف إل��ى ذل��ك غياب 

الشفافية والمحاسبة، لذلك عملنا 
على استراتيجية وطنّية لمكافحة 
الفساد وسنرسلها إلى مجلس الوزراء، 
واستراتيجية رقمية كما أعلنا برعاية 
رئيس الجمهورية عن برنامج لتحديث 

اإلدارة وتعزيز الشفافية والنزاهة”.
أما كيوان فاعتبرت “أن إدارة الشأن 
رة نتيجة للسنوات 

ّ
العام، المتعث

الصعبة التي مّر بها لبنان وللتصرفات 
الخاطئة وتراجع ثقافة القانون، هو 
هدف نبيل يستدعي جهوًدا من 
قبل الجميع ورد االعتبار للسياسة 

بصفتها سعًيا نحو الخير العام”. 
��اش: “يضع 

ّ
من جهته ق��ال دك

 
ّ
ميشال إّدة نفسه في إط��ار الخط
الفكرّي والسياسّي لميشال شيحا 
حين يؤّسس لهذه الجائزة، شيحا 
ر الذي ربط بقاء لبنان 

ّ
م المفك

ّ
المعل

وأهمّية سيادته، في لحظات عديدة 
بنانّية، 

ّ
من أعماله حول السياسة الل

لبلدنا، ومكافحة  الرشيد  بالحكم 
المحسوبّية والفساد وتعليم شعبنا 
على النظر إلى الصالح العام باعتباره 

أمًرا مقّدًسا”.
أم��ا ميشال إّدة ال��ذي ح��رص أن 
يكون حفل اإلع���الن ع��ن الجائزة 
برعايته وحضوره، اعتبر أن “ال أحد 
يجهل سوء أوضاع اإلدارة العامة في 
لبنان، لذلك نطلق هذه الجائزة من 
أجل تشجيع البحث الجامعّي حول 
الحكم الرشيد وحول التحدّيات التي 
تواجهها هذه اإلدارة وموظفيها، 
وتعزيز االهتمام بالشأن العام لدى 
 المواطنين 

ّ
األجيال الجديدة وحث

آليات الحكم  على المشاركة في 
ال��رش��ي��د”. كما دع��ا إّدة الجامعة 
اليسوعّية إلى تشجيع البحث في 
قضايا العالقات اإلسالمّية المسيحّية 
والعلمانّية وموقع اإلسالم في العالم، 
إذ تكتسي هذه القضايا، حسب إّدة، 
أهمية خاصة ولبنان هو األكثر قدرة 

على مناقشتها ومعالجتها”.
الجدير ذكره أن هذه الجائزة سوف 
مَنح إل��ى أفضل ث��الث أطروحات 

ُ
ت

دك��ت��وراه تعنى ب����اإلدارة العاّمة 
مَنح هذه للمّرة 

ُ
الرشيدة. وسوف ت

األول��ى في سنة 2018 ويجب أن 
تستوفي طلبات الترشيح الشروط 

التالية:
- على األط��روح��ة أن تكون قد 
نوقشت خ��الل ال��س��ن��وات الثالث 

األخيرة 2015-2017 ضمًنا.
- ع��ل��ى األط���روح���ة أن ت��ك��ون 
ق��د عالجت أح��د مواضيع العلوم 
االجتماعية المتصلة مباشرة باإلدارة 
الرشيدة في المجال العام في لبنان.

- على المرشح أو المرشحة أن 
يكون لبنانيا وأن يكون قد ناقش 
اطروحته في احدى الجامعات المحلية 

أو العالمية.
- على األطروحة أن تكون مكتوبة 
بإحدى اللغات ال��ث��الث: العربية، 

الفرنسية أو اإلنكليزية.
- ي��ج��ب أن ي��رف��ق ال��م��رش��ح أو 
المرشحة، بكتاب ترشحه، 4 نسخ من 
االطروحة وملخصا من صفحتين في 
كل من اللغتين اللتين لم تعتمدا في 

كتابة االطروحة.
- يجب أن يتم إي���داع الملف 

ومرفقاته باليد لدى مرصد الوظيفة 
العامة والحكم الرشيد في جامعة 
ال��ق��دي��س ي��وس��ف، ح��رم العلوم 
االجتماعية، شارع هوفالن، البناء أ، 

الطابق الخامس.
يمكن لغير المقيمين في لبنان 
إرسال ملف ترشيحهم عبر البريد الى 

العنوان البريدي اآلتي:
مرصد الوظيفة العامة، جامعة 
القديس يوسف في بيروت، حرم 
العلوم االجتماعية، شارع هوفالن. 
صندوق البريد: 175-208 مار مخايل 

بيروت لبنان.
وف��ي ه��ذه الحال يجب أن يتم 
اإلرس��ال أسبوعين على األكثر قبل 
انتهاء مهلة الترشيح على أن يرسل 
ًبا يعلم فيه المرصد  المرشح كتا
بشأن اإلرسال البريدي ويرفق صورة 
عن محضر اإلرسال البريدي وتاريخه.

- حدد تاريخ 15 تموز 2018، موعًدا 
نهائًيا لقبول الترشيحات للجائزة 

للعام 2018.
لمهلة، تحول  ا ء  انقضا ع��ن��د  -
الملفات الى لجنة حاكمة مؤلفة من 
خبراء وأصحاب اختصاص ذات الصلة. 
وتعطى اللجنة ثالثة أشهر الختيار 

أفضل أطروحة ولكتابة تقريرها.
- يقام حفل خاص خالل شهر 
أي��ل��ول 2018 ل��إع��الن ع��ن نتيجة 

التحكيم.
- يمنح ال��ف��ائ��ز)ة( درًع���ا خاصة 
ا بقيمة عشرة آالف 

ً
بالجائزة وشيك

دوالر أميركي.

اإلعالن عن جائزة ميشال إّدة للحكم الرشيد في “اليسوعّية”

USJ المتحدثون في المؤتمر 




