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روزيت فاضل 

يقارب المرصد عمله اإلصلحي من 
"النيوشهابية"  من  قريبة  مدرسة 
المؤسسات  بناء  ف��ي  نجحت  التي 
وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة 
من خلل آلية عمل شفافة وفاعلة 

وغير منحازة بين المواطنين.
ح����اول����ت" ال���ن���ه���ار" م��ع��رف��ة آل��ي��ة 
عمل المرصد التي بدت مثالية في 
التشبيك بين  ال��زم��ن، وط���رق  ه��ذا 
الجهات المعنية لبناء دولة فاعلة، 
المرصد  لقاء مع مديرة  وذل��ك في 
واألس�������ت�������اذة ف�����ي م���ع���ه���د ال���ع���ل���وم 
الدكتورة  الجامعة  في  السياسية 

فاديا كيوان. 
ي��ت��وق ال��م��رص��د، وف��ق��ًا لكيوان، 
إلى إطلع الرأي العام على معلومات 
مقترحات  جملة  وتقديم  دقيقة 
م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ب��ح��وث ح����ول ق��ض��اي��ا 
محددة تعني كل فئات المجتمع. 
ال��م��رص��د سيصدر  ك���ان  إذا  وع��م��ا 
بيانًا ينتقد فيه بعض المخالفات 
"ل��ي��س دورن���ا  ق��ال��ت:  ف��ي اإلدارة، 
ن��م��ارس دور  ل��ن  اإلدارة.  ل��ة  م��س��اء

قائد الرأي العام. هدفنا المساهمة 
ب���اإلق���ن���اع وال���م���ش���ارك���ة وال��ن��ص��ح، 
ومهمتنا السعي إلى تغيير سلوك 
ال��ن��اس وال��ذه��ن��ي��ة. ون��ت��رج��م ذل��ك 
م��ن خ���لل إن��ت��اج م��ع��رف��ة علمية ال 
ت���دخ���ل ف����ي س����ج����االت س��ي��اس��ي��ة 
وإص������دار س��ل��س��ل��ة م��ق��ت��رح��ات من 
أه������ل االخ����ت����ص����اص ت���س���اع���د ف��ي 
ت��ع��م��ي��م ث���ق���اف���ة ال���م���واط���ن���ة ل���دى 
بالدولة".  علقته  وتوثق  اللبناني 
وأعلنت "السعي في مرحلة الحقة 
إلى إدراج مادة أو مادتين تدخلن 
إختيارية لطلب  م��واد  ف��ي سياق 
وع��لق��ت��ه��ا  اإلدارة  ع����ن  ال���ج���ام���ع���ة 
ب��ص��ن��اع��ة ال���ق���رار ف���ي ال��س��ي��اس��ات 
العامة ورسمها، الى النظم المتبعة 
ل��ب��ن��اء ع��لق��ة س��ل��ي��م��ة ب��ي��ن ال��دول��ة 
وال����م����واط����ن ب���ع���ي���دًا م����ن ال��س��ج��ال 

السياسي". 
وان���ت���ق���ل���ت ف�����ي ح���دي���ث���ه���ا إل���ى 
��ع 

اّ
"وق وق��ال��ت:  المرصد،  عمل  آلية 

المرصد، الذي يحظى عمله بدعم 
سليم  البروفسور  الجامعة  رئيس 
دك���اش، م��ذك��رات ت��ع��اون ع��دة مع 
التنمية  وزارة  بينهم  م��ن  ش��رك��اء 

ل��إدارة  الوطني  والمعهد  اإلداري���ة 
ال���ع���ام���ة ال���م���ول���ج إع��������داد م��وظ��ف��ي 
ال���ق���ط���اع ال�����ع�����ام. وش��������ددت ع��ل��ى 
أن ال���ط���اق���ات ك��ل��ه��ا ت���وظ���ف "ف��ي 
ال��ب��ح��وث وإع��داده��ا  ل��دع��م  الجامعة 
ف���ي ال���م���رص���د، وال���ت���ي ت���ق���وم على 
مجموعة  تعدها  رأي  إستطلعات 
م�����ن ال�����ط�����لب ب�����إش�����راف أس����ات����ذة 
األم��ور  واق���ع  تكشف  متخصصين 
وتساهم في وضع األولويات التي 
التوصيات،  إتباعها إلص��دار  يجب 
وال��ت��ي ي��م��ك��ن ت��ن��ف��ي��ذه��ا ف��ي إط��ار 

السياسات العامة الطويلة األمد". 
وع���ن ك��ي��ف��ي��ة إش�����راك ال��م��واط��ن 
ق��ال��ت: "ندخل  المرصد،  ف��ي عمل 
ع����ل����ى خ�����ط ال���م���ج���ت���م���ع م�����ن خ����لل 
حقوقية  ثقافية،  تنموية،  ب��رام��ج 
والجامعات  ال��م��دارس  في  ومدنية 
وم���ؤس���س���ات ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي". 
يتناول  األول  البرنامج  أن  وأعلنت 
االج��ت��م��اع��ي��ة"  ال���ت���ح���والت  "إدارة 
ت������دري������ب  دورات  وي�����ت�����ض�����م�����ن 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��م��ك��ت��ب اإلق��ل��ي��م��ي 
ل��أون��ي��س��ك��و ف���ي ب���ي���روت وال��ل��ج��ن��ة 

ال��وط��ن��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ل��أون��ي��س��ك��و 
ل���ف���ئ���ات م����ن ال��ن��اش��ط��ي��ن ل��ت��ع��زي��ز 
اإلستراتيجي  والتفكير  ثقافتهم 
ح���ول ب��ع��ض ال��ق��ض��اي��ا ال��م��ت��داول��ة، 
كالفقر وح��ق��وق اإلن��س��ان وال��م��رأة 
وقالت:  وس��واه��ا.  والديموقراطية 
"ع��م��ل ال��م��رص��د على ال��ت��واص��ل مع 
للمشاركة  الجامعات  من  مجموعة 
في هذا البرنامج والعمل معًا لنقل 
هذه الدورات على مستوى البلد". 
الثاني،  البرنامج  ع��ن  وتحدثت 
و"ي���رت���ك���ز ع��ل��ى دراس������ة م��ي��دان��ي��ة 

ع��ن واق��ع اإلدارة ف��ي لبنان يعدها 
طلب من جامعة القديس يوسف 
ب����إش����راف أس����ات����ذة م��ت��خ��ص��ص��ي��ن، 
وت����ع����رض ن���ت���ائ���ج���ه���ا ف����ي ن������دوات 
ع������دة. وع����رض����ت أله���م���ي���ة ال���ن���دوة 
وبناء  العامة  "اإلدارة  ع��ن  ال��دول��ي��ة 
دول���ة ال��ق��ان��ون م��ن منظار م��ق��ارن" 
الجاري  األربعاء 14  وال��ذي ينطلق 
وي���س���ت���م���ر إل������ى ال���ج���م���ع���ة ال��م��ق��ب��ل 
ف���ي ح���رم ال��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة في 
الجامعة  ط��لب  وي��ع��رض  الجامعة، 
خللها إستطلع رأي لمعرفة صورة 
اللبنانيين  ب��ن��ظ��ر  ال��ع��ام��ة  اإلدارة 
وانتظارات الناس، فضًل عن جزء 
يطال الجيل الجديد من متخرجي 
ال���ق���ط���اع���ي���ن ال�����خ�����اص وال���رس���م���ي 
وم��دى  العامة  للوظيفة  ونظرتهم 
البرنامج  أما  لدخولها".  اهتمامهم 
الثالث، وفقًا لها، فيتعلق "بالشأن 
ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي، ال���م���دن���ي، ال��س��ي��اس��ي 
المحلي  المستوى  على  والحقوقي 
في  سيما  ال  المناطق،  بعض  ف��ي 
ال��ش��م��ال، ال��ب��ق��اع ال��ش��م��ال��ي، جبل 

لبنان والجنوب". 
وعما إذا كانت طروحات المرصد 
بواقع  أن تصطدم  ويمكن  مثالية 
ال��ف��س��اد وال���وس���اط���ة ف���ي وظ��ائ��ف 
ق��ال��ت: "إن تعزيز  ال���ع���ام،  ال��ق��ط��اع 
الثقة بالدولة تستوجب جهدًا من 
والمواطن،  ال��دول��ة  أي  الفريقين، 
واإلدارة.  ال��خ��دم��ات  مستوى  على 
في  وال��ث��ق��ة  الشفافية  إل��ى  نحتاج 
إل��ى  ال��م��واط��ن  يلجأ  ال  ل��ك��ي  األداء 

الوساطة".
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)األرشيف( الدكتورة فاديا كيوان.  

إطالق مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد يف اليسوعية
كيوان لـ"النهار": مهمتنا نشر األفكار لتغيير السلوك والذهنية

يتطلع مرصد الوظيفة العامة والحكم 
الرشيد في جامعة القديس يوسف إلى 

استعادة الدور الريادي الذي أدته الجامعة 
في مرحلة تأسيس لبنان، والسعي إلى 
تأسيس شركة حقيقية ومتكافئة بين 

مكونات الوطن لبناء إدارة حديثة تتميز 
بأداء موظفيها في كل المجاالت. 


