
 

	السیاسات العامة والتشریع في لبنان
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نقاش جلسة مّلخص  

الضاني لیان  

 العامة السیاسات" عنوانب جلسة نقاش الدولیة والشوؤن العامة للسیاسات فارس عصام معھد ظمن
الجلسة مدیر المعھد أدار . 2016 نوفمبر/الثاني تشرین 2 فیھ الواقع األربعاء نھار" لبنان في والتشریع

 القدیس جامعة من كیوان ادیاف الدكتورةو مخیبر غسان النائب كل منتحدث فیھا ي والدكتور طارق متر
. بیروت في األمیركیة الجامعة من خضر ھبھ الدكتورةو یوسف 	

ً  النقاش متري الدكتور استھل  العامة السیاسات صناعةكیفیة  فھم أھمیة على الضوء مسلطا
 التشریعیة العملیة تقییم في مطروحةال المسائل حول بحث ورقة مخیبر النائب قّدم ثم. وتشعباتھا وتحدیاتھا

 تتمیز مراحل سبع لبنان في العامة اتالسیاس لصناعة أن وشرح. اإلصالح نحو أولى خطوة تعتبر التي
 ثم ،التشریعیة ھدافألاو العامة السیاسات بوضع ھذه المراحل بدأت. والشفافیة والمشاركة القانونیة التقنیةب

بعد ذلك و ،العامة المناقشةثم  التمھیدیة المنقاشاتعقد و التقنیة، الرقابةالقیام بو النص، مشروعوضع 
. التنفیذ ومراقبة النشر،و المصادقة  

 صنع من یتمكن كي الوزیر لدى توافرھا یجب التي شروطال عن كیوان فادیا الدكتورة حدثتت
 یأتي أن وزیر كل على رضیف لبنان في الموجود المحاصصة نظام أن أشارت إلىف. لوزارتھ عامة سیاسات

 للوزیر عوائق یسبب ذلك ولكن .العمل فریق المغادرة عندیأخذ معھ أن و ،بفریقھ معینة سیاسیة جھة من
 قد ما فھم في وفریقھ الالحق الوزیر وقت إضاعة إلى یؤدي مما المشاریع معھ یأخذ القدیم فالوزیر ؛الالحق

.الوزارة في ستمراریةا عدم نتجیو علیھ العمل تم  

 على إنھ خضر ھبھ الدكتورة قالت المجال، ھذا في الباحثینو العامة السیاسات صانعي عالقة وعن
 األبحاث أن الإ ،على سبیل المثال المغلقة نكاألما في التدخین منع كقانونبعض السیاسات،  نجاح من الرغم
ً و ،عادةً  البلد واقع عن بعیدة  تلك أن إال ،ملموسة أدلة تنتج أنھامع و .وتقنیة ومعقدة ةً طویل ما تكون غالبا
 العامة السیاسات صّناع" أن خضر وشرحت. العامة السیاسات صنع في بالضرورة تستخدم ال األدلة

 مشددةً  وختمت ."كثیرة لدراسات طویلة شروحات قراءة یحبذون ال ألنھم الباحثین مع التعاون عدم یفضلون
. موجزة شروحات وتقدم البلد في الموجودة حتیاجاتاال تخدمدراسات ب الباحثین قیام أھمیة على  

ً  المشاركون اتفق  السیاسات موضوع حول المواطنین لدى وثقافة وعي وجود أھمیة على جمیعا
الوزراء.من  كخدمات علیھا الحصول السیما، وتحقیقھا بھا المطالبة وكیفیة العامة 	


