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الإعالن عن جائزة مي�سال اإده للحكم الر�سيد يف «الي�سوعية»
لت�سجيع البحث اجلامعي وتعزيز الإهتمام بال�ساأن العام
ّ

الوزيرة عز الدين ،الوزير السابق إده ،ورئيس اجلامعة خالل االعالن عن اجلائزة
العامة واحلكم الرشيد
أعلن مرصد الوظيفة
ّ
التابع جلامعة الق ّديس يوسف فــي بــيــروت عن
جائزة ميشال إ ّدة للحكم الرشيد ،في قاعة مجلس
اجلــامــعــة فــي حـــرم االبــتــكــار والــريــاضــة ،طريق
الــشــام ،بــحــضــور رئــيــس اجلــامــعــة البروفسور
اليسوعي والوزير السابق ميشال
سليم دكّ ــاش
ّ
إ ّدة ومــديــرة املــرصــد الــبــروفــســورة فــاديــا كيوان
ووزيرة التنمية اإلدار ّية عناية عزالدين التي قالت
«عملنا على استراتيجية وطن ّية ملكافحة الفساد
وسنرسلها إلى مجلس الـــوزراء ،واستراتيجية
رقــيــمــة كــمــا أعــلــنــا بــرعــايــة رئــيــس اجلمهورية
عــن برنامج لتحديث اإلدارة وتعزيز الشفافية
والنزاهة».
أمــا البروفسورة كــيــوان فاعتبرت أن «إدارة
الشأن العام ،املتع ّثرة نتيجة للسنوات الصعبة
التي م ّر بها لبنان وللتصرفات اخلاطئة وتراجع
ثقافة القانون ،هو هدف نبيل يستدعي جهو ًدا من
قبل اجلميع ورد االعتبار للسياسة بصفتها سع ًيا
نحو اخلير العام».
مــن جــهــتــه ،قـــال الــبــروفــســور دكّ ـــــاش« :يضع
مــيــشــال إ ّدة نــفــســه فـــي إطـــــار اخلـ ّ
الفكري
ــــط
ّ
ـؤســس لهذه
ـي ملــيــشــال شيحا حــن يـ ّ
والــســيــاسـ ّ
اجلائزة ،شيحا املع ّلم املفكّ ر الذي ربط بقاء لبنان
وأهم ّية سيادته ،في حلظات عديدة من أعماله
حول السياسة ال ّلبنان ّية ،باحلكم الرشيد لبلدنا،

ومكافحة احملسوب ّية والفساد وتعليم شعبنا على
النظر إلى الصالح العام باعتباره أم ًرا مق ّد ًسا».
فيما حــرص ميشال إ ّدة على أن يــكــون حفل
اإلعــان عن اجلائزة برعايته وحضوره ،واعتبر
أن «ال أحد يجهل سوء أوضاع اإلدارة العامة في
لبنان ،لذلك نطلق هذه اجلائزة من أجل تشجيع
ـي حـــول احلــكــم الــرشــيــد وحول
الــبــحــث اجلــامــعـ ّ
التحد ّيات التي تواجهها هذه اإلدارة وموظفيها،
وتــعــزيــز االهــتــمــام بــالــشــأن الــعــام لـــدى األجيال
ّ
وحث املواطنن على املشاركة في آليات
اجلديدة
احلكم الرشيد».
اجلــديــر ذكـــره أن هــذه اجلــائــزة ســوف مُت َنح
إلى أفضل ثاث أطاريح دكتوراه تعنى باإلدارة
ـامــة الـــرشـــيـــدة .وســــوف مُتـــ َنـــح هـــذه للم ّرة
الــعـ ّ
األولى في سنة  2018ويجب أن تستوفي طلبات
الترشيح الــشــروط التالية :على األطــروحــة أن
تكون قد نوقشت خال السنوات الثاث األخيرة
 2017-2015ضم ًنا ،أن تــكــون قــد عــاجلــت أحد
مواضيع العلوم االجتماعية املتصلة مباشرة
باإلدارة الرشيدة في املجال العام في لبنان ،على
املرشح أو املرشحة أن يكون لبناني وأن يكون
قد ناقش اطروحته في احدى اجلامعات احمللية
أو الــعــاملــيــة ،عــلــى األطـــروحـــة أن تــكــون مكتوبة
بــإحــدى الــلــغــات الـــثـــاث :الــعــربــيــة ،الفرنسية
أواإلنكليزية ،يجب أن يرفق املرشح أو املرشحة،

بكتاب ترشحه 4 ،نسخ من االطروحة وملخصا
من صفحتن في كل من اللغتن اللتن لم تعتمدا
فــي كتابة االطــروحــة ،يجب أن يتم إيـــداع امللف
ومــرفــقــاتــه بــالــيــد لـــدى مــرصــد الــوظــيــفــة العامة
واحلــكــم الــرشــيــد فــي جــامــعــة الــقــديــس يوسف،
حرم العلوم االجتماعية ،شارع هوفان ،البناءأ،
الــطــابــق اخلــامــس ،ميكن الــى غير املقيمن في
لبنان إرســـال ملف ترشيحهم عبر الــبــريــد الى
العنوان البريدي اآلتي :مرصد الوظيفة العامة،
جامعة القديس يوسف في بيروت ،حرم العلوم
االجتماعية ،شـــارع هــوفــان .صــنــدوق البريد:
 208-175مار مخايل بيروت لبنان.
وفي هذه احلال يجب أن يتم اإلرسال أسبوعن
على األكــثــر قبل انتهاء مهلة الترشيح على أن
يــرســل املــرشــح كــتــا ًبــا يعلم فــيــه املــرصــد بشأن
اإلرســـــال الــبــريــدي ويــرفــق صــــورة عــن محضر
اإلرسال البريدي وتاريخه .وحدد تاريخ  15توز
 ،2018موع ًدا نهائ ًيا لقبول الترشيحات للجائزة
للعام  ،2018وعند انقضاء املهلةّ ،
حتول امللفات
الـــى جلــنــة حــاكــمــة مــؤلــفــة مــن خــبــراء وأصحاب
اختصاص ذات الصلة .وتعطى اللجنة ثاثة
أشهر الختيار أفضل أطروحة ولكتابة تقريرها،
يقام حفل خاص خال شهر أيلول  2018لإلعان
درعا خاصة
عن نتيجة التحكيم ،مينح الفائز(ة) ً
ٍ
عشرة آالف دوالر أميركي.
باجلائزة وشيكًا بقيمة

