
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 األفراد يحققون اإلنجازات، ولكن المؤسسات تحقق اإلستدامة""

 جان مونيه
 

 

 المهمة  التواريخالتسجيل و

ملء طلب الترشيح تزويد المعهد برّد خطّي لتأكيد الترشيح و

 https://arcg.is/1yWenD ي:على الرابط اآلت

 2019تشرين األول  25وذلك قبل 

  2019تشرين األول  30في  المقبولةالطلبات الرّد على 
 

 معلومات عملية

  :2019تشرين الثاني  8و 7تاريخ اللقاء 

  :معهد باسل فليحان المالي واالقتصاديالمكان 

 512كورنيش النهر، بيروت، لبنان ، 

  :لالستفسار 

 230أو  521مقسم  425146/9 1 961+هاتف: 

 +961 1 426860فاكس: 

 training@finance.gov.lbبريد الكتروني: 

موقع الكتروني: 

www.institutdesfinances.gov.lb 

 لمن يتوّجه هذا البرنامج؟ 

 العامون في القطاع العام  المديرون 

 القضاة 

  القطاعين العسكري واألمنيكبار المسؤولين في 

 

 فرصة لكم  هو اللقاء ذاه

  ات ودورة حياتهااألزممكّونات لفهم 

  للتزّود بالمهارات الالزمة لالستجابة لها 

  لتعزيز كفاياتكم القيادية 

 وللتواصل بفعالية في أوقات األزمات  

 

 

 
 

 العام  القطاعلقاءات الكوادر العليا في 

 القيادة في زمن األزمات

2019 

للتبادل والتعلّم والتفكير االستراتيجي يوّفرها معهد باسل بمثابة مساحة مشتركة هي  القطاع العامالكوادر العليا في لقاءات 

فليحان المالي واالقتصادي بالشراكة مع المدرسة الوطنية الفرنسية لإلدارة وبدعم من المعهد الفرنسي التابع للسفارة 

 الفرنسية في لبنان.

ات المتتالية األزم. ففي ظّل "القيادة في زمن األزمات"، موضوع 2019تشرين الثاني  8و 7يتناول اللقاء األول، في 

 اتاألزم مكّونات فهموعلى  إثبات موقعهمعلى  ادتهافي قدرة قتها ليعادرة استجابة اإلدارات وفالتي يمّر بها لبنان، تكمن ق

 االجراءات والمفاتيح المهّمة لتخّطيها. وإتقان جها وكيفية التعاطي مع نتائ ودورة حياتها

mailto:training@finance.gov.lb
http://www.institutdesfinances.gov.lb/


 

 
 

  اللقاءمنهجية 

ويعالج أوضاع مّحددة من واقع القياديين/ات في يعتمد هذا اللقاء على الدمج بين المحتوى النظري والمنهجيات العملية 

 حاالت محددة وتبادل الخبرات والتجارب. من خالل  /ات نويتفاعل المشاركالقطاع العام. 

  .متوفرةإلى اللغة العربية ترجمة الفورية ال

 

 

 البرنامج

 

 

  رافعات الخروج من األزمة في لبنان

 صباحا   10.30لغاية الساعة  9.00من الساعة  – 2019تشرين الثاني  7

 

 

 

 

 

 

 

 القيادة في زمن األزمات

 من بعد الظهر 4.00لغاية الساعة  9.00من الساعة  - 2019تشرين الثاني  7

 من بعد الظهر 2.00لغاية الساعة  9.00من الساعة  - 2019تشرين الثاني  8

 الوقاية من األزمات 
 لالستجابة لها؟ كيف نصّنفها ما هي األزمة؟ كيف تنشأ وتتطّور؟  

 جهاز إلدارة األزمة وارتقابها وفقاً لسيناريوهات محددة  : ايجادالتخطيط والتنظيم للوقاية من األزمات 

  هل يمكن أن تشّكل األزمة فرصة للتطوير؟ 
 

 قيادة األزمات 
  إدارة األزمة: مبادئ وتقنيات 

  ؟خالل األزمة ينالقياديأي نوع من 

 التواصل خالل األزمة: مع وسائل اإلعالم، خارج وسائل اإلعالم وعبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

 

 الخبيرة في سطور 

إدارة األزمات وفي العالقة مع وسائل اإلعالم. لها خبرات ومداخالت عّدة في كيفية إدارة  اخصائية فيهي  تالي مارونان

األزمات ومعالجة اإلشكاليات المعّقدة والتواصل خصوصاً في ظلّ األوضاع الخطيرة في الميادين السياسية. تساند المؤسسات 

شهادة دكتوراه وتتقن اللغات العربية والفرنسية  زةفي إدارة أزماتها من خالل سيناريوهات محددة وتمارين عملية. حائ

  واالنكليزية.  

 

الجلسة 
 اإلفتتاحية

تحسين بنيته التحتية وإعادة تزال الفرص موجودة لالتي يمّر بها لبنان، ال  خطيرةالجتماعية االقتصادية واالزمة في ظلّ األ

 . فرص العمل ةهيكلة اقتصاده وإنعاش نموه وتنمي

هي ما هي اإلصالحات الهيكلية األكثر إلحاحاً إلعادة إطالق االقتصاد اللبناني؟ ما وهي رافعات الخروج من األزمة؟ فما 

في زمن  ه على االبتكارتمكن لبنان من إثبات قدرتيإلى أي مدى سآليات التنسيق الضرورية لنجاح خطط اإلنعاش؟ 

 األزمات؟ وما هو دور الكوادر العليا في القطاع العام ؟

 اللقاء األول


