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الملف
جورج شاهني

التنمية اإلدارية ...دورها وفاعليتها في التطوير
قطار :نسعى إلى ما يحاكي
التحول الرقمي
دميانوس ّ
ّ

يرغب فيها .اما الشق الثاين املعتمد يف
مكافحة الفساد ،فيستند اىل التحضريات
الجارية لوضع الهيكلية والنظام الداخيل
واملستندات املتعلقة بالهيئة الوطنية
ملكافحة الفساد التي ننتظر تشكيلها
قريبا .وهي مهمة لجنة فنية وادارية
تعمل بفاعلية وحامسة مل نكن نتوقعهام،
من اجل اتخاذ الخطوات التي تحمي
كاشفي الفساد ،بالتنسيق مع وزارة
العدل ،مع التنبه اىل اهمية املواءمة بني
قوانني مكافحة الفساد والقوانني الدولية.
لكن ويالالسف ،مل ولن يلمس املواطن
اهمية ما انجز بعد ،بسبب ما تركته
الظروف الصعبة .مع الوقت ستظهر
نتيجة التعاون القائم بني الوزارة ورشكائنا
الدوليني واملحليني واملجتمع املدين.

منذ ان انىشء مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية قبل  26عاما ،كلف مواكبة التطورات التي تخدم االدارة .تحول االداة
االوىل للحكومة لالفادة من التقنيات الحديثة ،وتبسيط اجراءات العمل ،وتدريب املوظفني ،وتوفري الجودة ،وتنفيذ مشاريع التنمية.
فبادر اىل طرح قوانني واسرتاتيجيات يف اتجاه التحول الرقمي ،وتقريب املواطن من دولته وخدمته باقرص الطرق وباقل كلفة
منذ استقالته من الحكومة يف  9آب
 ،2020ما زال الوزير دميانوس قطار يوزع
نشاطه بني وزاريت البيئة ومكتب وزير
الدولة للتنمية االدارية ،ويقوم بترصيف
االعامل .وما يؤدي اىل هذه املالحظة انه
محتجب عن االعالم قبل ان يتحدث اىل
"االمن العام" عن شؤون االدارة العامة
وشجونها .عدم الظهور االعالمي ال يعني
التوقف عن العمل ،فهو حارض ويشارك
يف املؤمترات املحلية والدولية.
■ منذ تسلمك وزارة التنمية ما هي
االسرتاتيجيا املعتمدة؟ تحديدا تلك التي
تقود اىل التحول الرقمي؟
□ الحديث عن التحول الرقمي يقودنا
اىل القول اننا نعيش اليوم املراحل االخرية
من املوجة الرابعة ،وفيام كنا نستعد
للموجة الخامسة حصل ما مل يكن يف
الحسبان .جاء تفجري مرفأ بريوت يف  4آب
املايض ،تزامنا مع تطور جائحة الكورونا
وتفاعالت االزمة االقتصادية والنقدية،
فتجمدت الخطوات التي كنا نستعد
لها .املوجة االوىل انطلقت من مبدأ
اعتامد املعلوماتية يف االدارة اللبنانية
وفق دراسات وضعت لتأمني كل ما له
عالقة باللوجستية املعلوماتية لالرتقاء اىل
املستوى املطلوب وتوفري املؤهالت التي
تضمنها .املوجة الثانية قضت برضورة
العمل عىل زيادة فعالية االدارة بهدف
الوصول اىل ما يسمى االدارة الرشيقة
والفاعلة ،واكبتها الوزارة بقرارات
اصدرها مجلس الوزراء ،شكلت مبوجبها
لجانا وفرق عمل للتنسيق يف ما بينها

وبني الوزارات واملؤسسات العامة عرب
مجموعة من املبادرات .املوجة الثالثة
شددت عىل اهمية التخطيط الذي يبنى
قياسا باملعطيات والتحوالت الحاصلة يف
العامل ،لنواكب ما بلغته التكنولوجيا من
تقدم ،من طريق االندماج بني التكنولوجيا
التي وفرت الكثري من االليات للدمج بني
املعلومة وااللية والقرار مبا يعرف بالذكاء
االصطناعي .اما املوجة الرابعة التي
عربناها اليوم ،فهي تقود اىل االستشارة
الوطنية الكاملة استنادا اىل االمكانات
واملعطيات املتوافرة ملواجهة ما طرأ من
عقبات ،مع دخولنا مرحلة التحول الكبري
يف االقتصاد العاملي نحو االقتصاد الرقمي،
ومساهمة الدولة يف ما يعرف بالتحول
الرقمي يف ضوء االسرتاتيجيات املعتمدة.
ال ميكننا ان نتجاهل انه كان لكل موجة
من هذه املراحل االربع ،اسرتاتيجيتها
وظروفها وامكاناتها .وملا كانت االوىل
منها صعبة ،كانت تحايك عقل املوظف
وذهنيته التقليدية .جاءت املوجة الثانية
اقل صعوبة قياسا بتجاوب االدارة مع
ما هو جديد وتوفري االمكانات الالزمة.
فعند الحرص عىل حامية رسية املعلومات
ومركزية الشبكة ،برزت مشكلة اساسية
لجهة االستمرار يف توفري الخدمات التي
يطالب بها املواطن بشفافية ودينامية.
طيلة هذه الفرتة التي عربت فيها الوزارة
املوجات االربع ،كانت تواكبها بكامل
كوادرها ،فالهدف كان بلوغ اكرث املراحل
تقدما لتحديث االدارة عرب املعلوماتية
ومبادرات اعادة الهيكلة .عىل هذه
الخلفيات ،تطورت االسرتاتيجيات

التي وضعناها لتأمني افضل الظروف
للعبور من املراحل النظرية اىل املراحل
التطبيقية ،بعد الدمج بني املعلومة
وااللية والقرار ،اي ما يعرف بالذكاء
االصطناعي.
■ يف العودة اىل املوجة الخامسة ،ما
الذي كانت تهدف اليه؟
□ املوجة الخامسة تأثرت اىل حد بعيد
مبا نعيشه اليوم من مظاهر االزمة
املالية وتداعيات انفجار املرفأ والكورونا.
ففي وجود موازنة غري قادرة عىل تلبية
حاجات االدارة والقيام بابسط ما هو
مطلوب ،زادها صعوبة تأمني التمويل
الخارجي من الدول املؤسسات املانحة،
وان وجد فهو نادر .كانت الوزارة اطلقت
مشاريع يف اكرث من مجال ،منها عىل
سبيل املثال ،مكننة الضامن االجتامعي
واملحاكم يف وزاريت العدل واالقتصاد بكل
اقسامها ،حيث انجزنا عمال متقدما يف
وزارة االقتصاد وفر حامية مستنداتها
ومعامالت املواطنني عند االعتداء الذي
استهدفها قبل فرتة .يف املطلق ،لدينا
اكرث من  60مرشوعا وضعت عىل الئحة
التنفيذ قبل ان يحصل ما حصل .تجدر
االشارة اىل ان تطوير مرشوع دولتي مل
يكتمل بعد ،وهو ما حال دون اهدافه
لجهة انجاز املعاملة االلكرتونية للمواطن
عرب البوابة املوحدة يف اطار التبادل
البيني وفق الية متكاملة ومرتابطة
بالدفع االلكرتوين ،لتتحول اىل مرجعية
للمواطن الذين سيحصل عىل الرقم
الوطني املوحد ،توفر له خدمة متكاملة

وزير البيئة وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية يف حكومة ترصيف االعامل دميانوس قطار.

وننتظر ما يسمح بانعاشه .لدينا ايضا
مرشوع تبسيط االجراءات االدارية من
اجل الشبك بني التحول الرقمي وهيكلية
االدارة واملكننة ،كام جرى يف بعض
الوزارات ،منها السياحة والزراعة .ننتظر
ايضا ما يحيي مرشوع البوابة املوحدة.
■ ما الذي تحقق عىل مستوى مكافحة
الفساد؟
□ لدينا يف وزارة التنمية مقاربة ملواجهة
الفساد بطريقة غري تقليدية وهي تبتعد
من منطق القوة .فالفساد ليس حالة
ظرفية ،ونحتاج ملواجهته اىل اسرتاتيجيا
متكاملة وضعتها اللجنة الفنية التي
يرأسها وزير التنمية ،وتضم ممثلني عن
مختلف الوزارات واملؤسسات املعنية،
وهي تعمل منذ العام  2011اىل ان
توصلنا اىل ما سميناه االسرتاتيجيا الوطنية
 .2025 - 2020وهي خالصة عمل
جامعي ارشكنا فيه ممثلني عن مختلف
االحزاب والقوى اللبنانية واملجتمع املدين
وجمعيات متخصصة مبكافحة الفساد،
بدعم من برنامج االمم املتحدة االمنايئ،

سعينا مستمر
للوصول الى ما يسمى االدارة
الرشيقة والفاعلة
وقد اقرت يف ايار  .2020ابرز ما هدفت
اليه فلسفة هذه االسرتتيجيا الوطنية،
انها استندت اىل مبدأ الشفافية وما قال
به قانون الحق يف الوصول اىل املعلومات
الذي يعترب احدى الخطوات املعتمدة
دوليا يف اتجاه الحكومة املفتوحة واحد
ركائزها االساسية .هذه املهمة انجزها
فريق العمل الفني والوزاري ،بالتعاون
مع برنامج االمم املتحدة واملنظمة
االوروبية للتعاون والتنمية االقتصادية.
ميكنني القول انه القانون الوحيد الذي
يحظى بخطة عمل ،وسيدعم اوىل
خطواتها الدليل الذي سيعتمد يف تدريب
موظفي االدارة ليعطي كل مواطن
حقه يف الوصول اىل املعلومات التي

■ ما الذي نفذ حتى اليوم عىل مستوى
اعادة هيكلة االدارة العامة؟
□ بادرت وزارة التنمية اكرث من مرة،
ولعبت ادوارا رئيسية عىل اساس انه ال
ميكن الفصل بني حداثة الدولة وكفاية
مواردها البرشية .لذلك اطلقنا اكرث
من برنامج يهدف اىل اعادة توصيف
الوظائف وتقييم االداء ،مام سيقود اىل
ادارة رشيقة وفاعلة وهو امر ال يتحقق
من دون تبسيط االجراءات وتدريب
املوظفني وفق منهجية جديدة مع اعتامد
مبدأ الثواب والعقاب .هذا االمر ترجمته
الوزارة من خالل االلية التي وضعت
عند اختيار موظفي الفئة االوىل والتي
كنا نسعى اىل تطويرها لتتحول قانونا
اقره املجلس النيايب ،وكاد ان يكون نافذا
لو مل يرص اىل الطعن به امام املجلس
الدستوري بحجة معارضته للامدة 65
من الدستور .علام ان االلية التي قال بها
طبقت يف اكرث من وزارة ،وكان بديال من
اعتامد االستنسابية والزبائنية املعتمدة
يف كثري من االحيان .ما اطمح اليه ان
نعود اىل احياء هذا القانون من جديد.
هنا ال يسعني سوى االشادة مبا حققه
برنامج مؤرشات االداء التنظيمية
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اطمح اىل احياء الية اختيار موظفي الفئة االوىل واقرار القانون الضامن لها.

والقطاعية الذي نطبقه بالتعاون مع
التفتيش املركزي والذي استفادت منه
 12وزارة وادارة عامة .فهو انتهى اىل
وضع االف املؤرشات الشفافة والعلمية
لحسن االداء ،ونرشت يف سلسلة تقارير
رفعت اىل هيئة التفتيش املركزي .اخريا،
اطلقنا مبادرة جديدة تهدف اىل مواجهة
التحديات املستقبلية لالدارة اللبنانية
وكيفية اعادة هيكلتها وتحديثها ،ونحن
ماضون بها بالتعاون مع رئاسة الحكومة
ومجلس الخدمة املدنية يف اطار برنامج
سيغام مع االتحاد االورويب واملنظمة
االوروبية للتعاون والتنمية االقتصادية،
مبشاركة العديد من كبار املوظفني وممثيل
االدارات العامة والهيئات الرقابية.
■ كان لوزارة التنمية دور مهم يف ادارة
ملفات عدة ،منها النفايات الصلبة ،ما
الذي تحقق؟
□ صحيح ،اىل جانب امللفات االدارية
تولت وزارة التنمية ملف االرشاف عىل

تداعيات االزمة املالية
وانفجار املرفأ والكورونا
اعاقت حاجات االدارة

املجتمع املدين .ابرزها ما نفذ من ضمن
برنامج افكار الذي يقوم بدور اسايس
للتنسيق بني الدول واملؤسسات املانحة
واملجتمع املدين ،وتجلت انجازاته يف
قطاعات ومجاالت عدة بغية تطوير
قدرات املجتمع املدين وتحسني بيئة
االعامل.

النفايات الصلبة يف مناطق خارج بريوت
وجبل لبنان بتمويل من االتحاد االورويب
وتابعناه بشكل جدي مع اتحادات
البلديات حيث وجدت ،ومع البلديات
من اجل تطوير قدراتها البرشية
واالدارية .ال انكر انه ملف صعب
ومعقد يف ظل الظروف املالية التي
رفعت العوائق املادية واالدارية التي
تحول دون تحقيقه .كام اطلقت وزارة
التنمية مجموعة اخرى من املبادرات
واملشاريع التي تتجاوز امللفات االدارية
وصوال اىل تعزيز الرشاكة والتعاون مع

■ اخريا ،ما الذي يتمناه وزير التنمية
االدارية يف ظل االزمة التي تعصف بلبنان
وضعف االمكانات؟
□ ما امتناه ان يتوسع دور وزارة التنمية
االدارية لتلعب دورا مركزيا يف الدولة عىل
مستوى التحول الرقمي الذي نسعى اليه.
فالخربات املرتاكمة تشجع عىل االفادة
منها واستثامرها يف مختلف االدارات
واملؤسسات العامة رشط ان تعمل وفق
مبدأ الشفافية وحسن االداء واملعلومات.
وهو امر يتجاوز ما يطالبنا به املجتمع
الدويل والدول املانحة ،فال ننىس انه من
ابرز امنيات املواطن اللبناين.

