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ي جورج عط�ة
 القا�ض

 رئ�س التفت�ش المركزي 

ة رئ�س جامعة القد�س يوسف وف�سور سل�م دكاش ح�ض وف�سور ممثال ب ال�ب  ابو جودة صالح االب ال�ب

ض   معا�ي الوزراء، سعادة السفراء، سعادة المدراء العامني

ايها الحفل  العزاء،  اهل االعالم والصحافة ا، االها�ي ال�رام،    Youth4governanceشبان وشابات برنامج  
 ال���م

ي من الفئة العم��ة  �كل تّجرد  بدا�ة و   اقف امامكم و   الشابةو�سبب قرئب
ّ
بهم  اشعر بنبض الشبان والشابات وترق

ابحاثهم تق��رهم ونت�جة  لعرض  التاللحظة  ي  اليت المدة  ي طوال 
لطالما راودئض ي مكاتب ، شعور 

قينا خاللها �ض
ي 

المتل�ت بموقع  وانا  والمواجهةل  التفت�ش  للصمود  الوح�د  الدافع  دائما  لنا  ل 
�
�شك الذي  النبض  نبض هذا   ،

 الشباب الالمحدود المنشد للتغي�ي 

فهو انه ال خالص للبنان وال تجدد وال تطّور   الشهر الماض�ةف�ا ايها الشباب ان كنتم قد برهنتم شيئا خالل ا
 علمكم وفكركم من دون 

ي التفت�ش المركزي من خالل اللقاء والعمل مع الشبان والشابات ما زالت اصدا 
ناە �ض ە  ؤ اقول هذا الن ما اخت�ب

ي ق ي االدارات والمؤسسات اليت
ي مكاتب التفت�ش و�ض

دد �ض ض الذين تّم اللقاء   متمت�ت ض المواطنني ب��ارتها، وا�ضا بني
 بهم. 

عرض سيتم  والذي  عل�ه  واطلعت  سبق  الذي  ض    هتق��ركم  حني ومدى    لّخصبعد  ض  المواطنني آراء 
،  Impactومنصته     الخدمة العامة ومدى اتصالهم بمؤسسات الدولة ورأيهم بالتفت�ش المركزي عن رضاهم

ي منها اكما لّخص 
ي �عائض ي تحول دون تطورالمشا�ل اليت وتعيق تقدمهم وا�ضا   آدائهم لموظفون العامون واليت

ومنصته   المركزي  بالتفت�ش  ا  Impactرأيهم  واخ�ي المركزي لّخص  ،  بالتفت�ش  لحق  الذي  التطور 
 . المرتقب والمنتظر منه ا� جانب الدور والمنوي تعم�مه ع� االدارات والمؤسسات العامة وموظف�ه

 
والتط��ر ح�ث تّم استخدام ركائز العلم �شكل ورقة اساس�ة �مكن البناء عليها واعتمادها لالصالح  تق��ركم  

هذە المعلومات  .  الحد�ث مع وضع منهج�ة للعمل واستطالع الرأي لجمع المعلومات الوافرة كم�ا ونوع�ا 
الواقع  نةمكوّ ال عن  والناتجة  متّجرد  ض �شكل  خاللو االجتما�ي    ني من  ال�ف  ي 

ض   الوظ��ض بالمواطنني لقائكم 
ض  ض العامني ي التفت�ش  والموظفني

ض �ض المجتمع ، تّم من خاللها توص�ف الواقع الذي تع�شونه و�ع�شه  والموظفني
ي منها والتحد�ات النفس�ة  مع مجمل التحد�ات والمشا�ل  ونالموظفو 

ي نعائض كما تّم �سل�ط الضوء ع�   ،اليت
ض ورؤ�تهم لل حلول الممكنة من خالل اعالمهم بالخطط واالهداف  قدرات االدارة والطموحات عند الموظفني

ي تنف�ذها 
ا�هم �ض ات�ج�ة وا�ش �سل�ط الضوء ع� الثغرات   هذە المعلومات ا�ضا   واستطعتم من خالل  . االس�ت



تّم اصدار تق��ر موّح  ، و�النها�ة  ض ض  د لمن دون انتحال�م صفة المحققني االتفت�ش المركزي  تمكني اح  من  ج�ت
ات�ج�ات الالزمة للخروج من االزمة الراهنة. رسم  ،الحلول  الس�اسات العامة ووضع االس�ت

ي نقوم بالعمل عليها منذ  ي صلب الخطة االصالح�ة اليت
حات وتوص�ات تق��ركم �ض اعاهدكم ان يتم ادراج مق�ت

ي تّم مسحها وتحل�لها لتبنّ  ي تتضّمن العد�د من القرارات اليت ي التفت�ش المركزي واليت
ي عمل�ة  ا��� من سنة �ض

يها �ض
 العامة.  االدارةوترشيق  استنهاض 

وع  اال ان النقطة االهم   ي �شاطكم وحيث�ة تدرجكم ضمن م�ش
ء ع�    Youth4governanceواالبرز �ض ي

ت�ض
 ، نحو القطاع العام  حّولنحو القطاع الخاص ا� التقبل وفور التخّ�ج  التحّول الحاصل من االنكباب والتوجه  

   وضوحا �كم وتك��نكم فكرة ا���  بعد تق�ّ 
�
له هذا القطاع، مشك ض ي عما �خ�ت

ض بدوركم رسالة ا� الشباب اللبنائض لني
ال خالل  من  العامة  الوظ�فة  غمار  خوض  ع�  برنامج تدرّ لتشج�عهم  ي 

�ض والمشاركة  ج 
Youth4governance  حاجة باليوم قبل الغد  ، النه كما ان القطاع الخاص بحاجة ال�كم، هكذا القطاع العام

الذي من خالله �قوم الموظف وستقومون انتم غدا بخدمة انفسكم من خالل القطاع العام  ،  امّس ال�كم
ض   العامة.   اتالخدم س�لتقد�م اواجب امني

ا ول�س آخرا ال �مكننا الحد�ث او ال�الم من دون     Impactذكرها، منصة التفت�ش المركزي  االت�ان ع�  واخ�ي
ي لبنان مع امتنان ورضا    ابتكار 

ي اداري استطاع تثب�ت قواعد الحوكمة الرش�دة �ض ض  رقائب فعال�ة    عنللمواطنني
، ان هذا االمر وان دّل ع�ومرو  ض ي تق��ركم الذي سنشاهد بعد حني

ء فهو  نة هذە المنصة كما ذكرتم �ض  شيي
ي النجاز كافة معامالته رقم�ا. و 

من ناح�ة ثان�ة �ش�ي هذا االمر ا�  االستعداد والجهوز�ة عند المجتمع اللبنائض
ي قوامها ثالث ي عمل التفت�ش المركزي واليت

اعمدة: الرقابة، الحوكمة وادارة االزمات.  ةالمنهج�ة المستحدثة �ض
ض وفق آل�ات وقواعد  فرقابتنا اليوم تصل رقم�ا ا� كافة مؤسسات وادارات الدولة ع�ب تفت�ش شامل ممكنض

تطعنا ارساء مبادىء الشفاف�ة والحق بالوصول ا� المعلومات ع�ب ��ش  بما �ختص بالحوكمة اسمحكمة،  
ي  

وئض ، وا�ضا ضمن الحوكمة ثبتنا مفاه�م و جميع التحق�قات ع� موقعنا االل��ت مواقع التواصل االجتما�ي
ي ادارة االزمات قمنا بمساندة السلطات التنف�ذ�ة لتنف�ذ خططها  

ا �ض المساءلة والمالحقة والمحاسبة، واخ�ي
ي مواجهة جائحة كورونا 

مع   وانجاح الخطة الوطن�ة للتلقيحخالل االغالق العام من خالل اذونات التنقل �ض
 مراقبة آن�ة وحثيثة ل�افة مراحلها يتم متابعتها حيت اليوم. 

Impact   صحيح تع��فها المنصة الرقم�ة للبلد�ات والوزارات للتقي�م والتنسيق والمتابعة، ل�نها تجّسد اهم
ض مختلف صالح� كة بني ي تدخل ضمن صلب مهامه لجهة تنسيق االعمال المش�ت ات التفت�ش المركزي واليت

توا�به  االدارات والمؤسسات مع مراقبة وتص��ب لهذە االعمال، ومعها اصبح ل�ل قرار تنف�ذي قواعد علم�ة  
القرارات  مع  الرقابة  ى انطالق  تساو من لحظة صدورە حيت لحظة تنف�ذە مع تحت�م وتحد�د للمسؤول�ات، ف

 ضمانة لها لتحقيق افضل النتائج. و حما�ة 

الشباب المتخّ�ج ليتحّولوا عن فكرة الهجرة  و�االخّص  تج��تكم هذە ستكون محّط انظار كافة الفئات العم��ة  
للتوظ�ف االجنب�ة  كات  السفارات وال�ش ابواب  ا  ،وطرق  الرسم�ةا�  للوظ�فة  الغن�ة  التج��ة  ي 

�ض ،  النخراط 
ض محقق ي منطق االنتماء الو   معزز�نق�مة مضافة ع� العمل االداري،    ني

ي الوظ��ض ، ومن هنالك يبدأ معكم طيض
 .   انتم �ا من �شكلون نبض الدولة، يبدأ التغي�ي


