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املوظفني  قدرات  وبناء  الرشيدة،  واالدارة  للمساءلة  وخاضعة  فاعلة  مؤسسات  بناء  يف  والحوكمة  العامة  االدارة 
الحكوميني وكفاياتهم، والتزام الدول تحقيق اهداف خطة التنمية املستدامة لعام 2030، مواضيع باتت تطرح بقوة 
التنمية، وهي تشكل االهداف الرئيسية لعمل  يف السنوات االخرية وتصب يف اطار الجهود املبذولة للتقدم يف مسار 

لجنة االمم املتحدة للخدمة العامة

رئيسة معهد باسل فليحان املالي واالقتصادي:
سيدر قد يحتاج الى تحديث بعد التغييرات األخيرة

البساط  مبيض  مليا  تشغل   2001 العام  منذ 
املايل  فليحان  باسل  معهد  رئيسة  منصب 
واالقتصادي يف وزارة املال، بناء عىل اقرتاح من 
الجانب الفرنيس. وقد عّينها االمني العام لالمم 
املتحدة انطونيو غوترييس عام 2018 يف لجنة 
االمم املتحدة للخدمة العامة التابعة للمجلس 
 ،UN-CEPA االقتصادي االجتامعي يف منظمة
يف  الرئيس  نائبة  منصب  السنة  هذه  لتتوىل 

املنظمة. 
بازاء  وحاورتها  البساط  التقت  العام"  "االمن 
لبنان  يف  التنموي   - االقتصادي  للواقع  رؤيتها 
للخدمة  املتحدة  االمم  "لجنة  العريب:  والعامل 
االقتصادي  املجلس  من  جزء  هي  العامة 
تعمل  وهي  املتحدة،  لالمم  التابع  االجتامعي 
بتوجيهات املجلس ضمن منظومة لجان تضم 
املتحدة  لالمم  العام  االمني  ينتقيهم  خرباء 
وتأثريهم  ومهنيتهم  خربتهم  عىل  بناء  شخصيا 
رئيسية  ملناصب  خالفا  التنموي.  املجتمع  يف 
اخرى يف االمم املتحدة، فان الرتشيحات لهذه 
ترتبط بدول  ذاتها ال  قامئة يف  آلية  لها  اللجنة 
وال برتشيحات سياسية حرصا عىل استقالليتها، 
الذين  اعضائها  باختيار  العام  االمني  يقوم  اذ 
ينتخبون يف ما بينهم رئيسا ونائبا له، ويعملون 
يتعلق  مسبقا  محدد  نطاق  ضمن  جميعا 
مبواضيع تنموية، وبشكل خاص اجندة التنمية 

املستدامة 2030".

لبنان  يساعد  ان  املنصب  لهذا  كيف ميكن   ■
واملنطقة العربية ككل؟

اىل  اللجنة  □ اسعى من خالل عميل يف هذه 
وخصوصيتها  العربية  املنطقة  صوت  ايصال 

رئيسة معهد باسل فليحان املايل واالقتصادي مليا مبيض البساط. 

نسعى الى معالجة 
كل امللفات من زاوية 
املؤسسات ودورها  

ويتمتعون بصدقية دولية متكنهم من مخاطبة 
ال  كذلك  الدولية.  واملؤسسات  الجهات  واقناع 
بد من العودة اىل التفاوض مع املجتمع الدويل 
عرب اشخاص مشهود لهم باحرتافهم وجدارتهم 
عن  فضال  العاملي،  الصعيد  عىل  وصدقيتهم 
تأمني قرار مجتمعي للسري بهذا املسار املوجع، 
فرتة  تقصري  امكانه  يف  الذي  الوحيد  انه  علام 

االمل عىل املدى الطويل.

لبنان بعيدا من اجندة  ■ اىل اي مدى اصبح 
التنمية؟

اكرث  منذ  التنموية  الساحة  غائب عن  لبنان   □
من عرش سنوات، فاملؤمترات وحدها غري كافية 
للسري بالتنمية. بات االمر يتطلب تبني سياسات 
القطاعات،  مختلف  تشمل  عامة  تنموية 
للناس.  والعادلة  املتوازنة  االجتامعية  كالحامية 
فهل يعقل ان يحظى فقط عرشون يف املئة من 
سكان لبنان بحامية اجتامعية، يف حني سيكون 
االنهيار  لخطر  معرضني  منهم  املئة  يف   80
بسبب  املدقع  الفقر  اىل  والوصول  االجتامعي 
تنموية؟  اجتامعية  سياسات  وضع  يف  تخاذلنا 
اثبتت جائحة كورونا اهمية كبرية لوجود هذه 
السياسات، فبعدما اجرب املواطنون يف كل دول 

دون  من  والبقاء  منازلهم  مالزمة  عىل  العامل 
عمل وبال مدخول لفرتات طويلة، ظهرت مدى 
قوة بعض الدول، السيام التي تتمتع مبنظومات 
الدول من حامية  اجتامعية. فقد متكنت هذه 
والعائالت  وشبابها  العاملة  وقواها  سكانها 
خالل  من  املهمشة  واملجتمعات  الضعيفة 
االساس،  يف  تعتمدها  كانت  معينة  سياسات 
الحامية  النظمة  الفاقدة  الدول  عانت  حني  يف 
اجتامعية  صعوبات  من  والتنموية  االجتامعية 
ومالية واقتصادية كثرية سرتافقها حتى ما بعد  
احتياطات  متلك  التي  الدول  الجائحة.  انتهاء 
لزمن  احتياطات  مع  جيدة  مالية  وادارة  مالية 
االزمات، استعملت احتياطاتها لدعم الصناعات 
مع  فرنسا  فعلت  كام  االساسية  االسرتاتيجية 

الواليات  دعمت  وكام    ،Air france رشكة 
هذا  وغريه.  السيارات  انتاج  قطاع  املتحدة 
ومرشوطا  التنمية،  باجندة  مرتبطا  كان  الدعم 
بيئيا. لقد نجحت  امناط مستدامة  اىل  بالتحول 
هذه الدول يف االستفادة من االزمة عرب تحويل 
لحامية  مستدامة  امناط  اىل  االنتاجية  امناطها 
مجتمعاتها، وخاصة الشبابية منها. يف املستقبل 

سيتسع الفارق بيننا وبينها اكرث فاكرث.

■ كيف ساعدتك سنوات الخربة يف معهد باسل 
فليحان يف عملك داخل اللجنة؟

املتحدة  االمم  منظومة  يف  وعملت  سبق   □
من خالل UNDP  وESQUA وعرب رصيدي 
االممية  املؤسسات  يف  جذورا  امتلك  املهني. 
رأس  عىل  وجودي  لكن  مهم،  دور  ولذلك 
بها  اضطلع  التي  االقليمية  والنشاطات  املعهد 
ومنها انشاء شبكة معاهد التدريب الحكومية 
يف منطقة الرشق االوسط، اوجد مساحة حوار 
تكن  مل  الحوكمة  مواضيع  حيال  املنطقة  يف 
متكنت  سنة،   12 مدى  فعىل  سابقا.  موجودة 
شبكة معاهد التدريب من الربط بني واضعي 
كل  يف  االدارة  ومعاهد  ومراكز  السياسات 
القطاعات يف العامل العريب، وايجاد ادوات عمل 
مشرتكة واعداد برامج تدريبية وتبادل للخربات 
بني املؤسسات حول  مناذج املوازنات املراعية 
ذلك  كل  املعارف.  وتبادل  وغريها،  للجندرة 
لفتت انتباه االمم املتحدة، ويف احد اجتامعاتنا 
يف املغرب فوجئنا باشخاص من االمم املتحدة 
يطلبون منا حضور نشاطاتنا، لذا اعتقد ان ذلك 

كان له االثر االكرب يف ما  وصلت اليه حاليا. 

يف  عملك  يف  التوفيق  من  ستتمكنني  هل   ■
هذين املنصبني؟

□ وجودي يف هذه اللجنة ال يقتيض حضورا 
يف  مشاركة  يتطلب  بل  نيويورك،  مدينة  يف 
الحوارات وعمال بحثيا نعرضه خالل اجتامعنا 
واحد.  اسبوع  مدى  ميتد عىل  الذي  السنوي 
كام ان العمل والتجربة واملعاناة التي نعانيها 
النقاشات  يف  ومشاركتنا  العريب  العامل  يف 
خالل  حضوري  ذاتها  حد  يف  تغذي  العربية 

هذا االسبوع.

وتحدياتها التنموية اىل صلب القرار االممي عرب 
التي نرفعها اىل املجلس االقتصادي  التوصيات 
الدول  قبل  من  ملناقشتها  متهيدا  االجتامعي، 
االعضاء واقرار ما يناسب منها. املنطقة العربية 
التنموية  املسائل  يف  جدا  ضعيف  صوتها 
بسبب  االجتامعي  االقتصادي  املجلس  داخل 
يؤدي  مام  فيها،  السياسية  التحديات  طغيان 
اىل تراجعها بشكل كبري عن معالجة املواضيع 
التنموية االساسية. وقد ادت جائحة كورونا اىل 
تفاقم االزمات املرتبطة بهذه املواضيع، بحيث 
الوسائل  بامتالك  مرتبطا  مثال  التعلم  بات 
ناقشناه  املتقدمة، وهذا موضوع  التكنولوجية 
يف اللجنة واصدرنا يف شأنه توصيات تحث االمم 
املتحدة والدول االعضاء عىل معالجة الفوارق 
الرتبية،  موضوع  يف  التكنولوجيا  تحدثها  التي 
الدور  ناقشنا  كذلك  االولويات.  من  واعتباره 
العاملني  لصغار  الجائحة  اظهرته  الذي  الكبري 
كالعاملني  الظروف،  هذه  يف  اهميتهم  ومدى 
يف الكادر الصحي واملمرضني والذين مل يكونوا 

ضمن االولويات يف السابق. 

تشغلهام  اللجنة  يف  ونائبه  الرئيس  منصب   ■
امرأة، كيف ميكن ان يؤثر ذلك عىل عملها؟

بقيام  يسمح  املنصب  هذا  يف  املرأة  وجود   □
حوار اكرث شمولية وتنوعا يتفهم ويتبنى منظور 
يف  جدا  واضح  بشكل  يظهر  ما  وهذا  املرأة، 
اجندتنا ويف التوصيات التي نرفعها اىل املجلس 
السنة  هذه  فيها  ركزنا  االجتامعي.  االقتصادي 
من  للحد  عملية  آليات  وضع  وجوب  عىل 
العنف ضد املرأة بشكل خاص، وارساء قواعد 
الوزارات  وتلتزمها  الدول  تضعها  مؤسساتية 

غري  او  مبارش  بشكل  املوضوع  بهذا  املعنية 
امللفات  كل  معالجة  اىل  نسعى  فنحن  مبارش، 

من زاوية املؤسسات ودورها. 

املنظومة  انهيار  مع  انتخابك  يتوافق   ■
االقتصادية يف لبنان بشكل كامل، فهل االمل يف 

اعادة النهوض ال يزال قامئا؟ 
□ يتزامن انهيار املنظومة االقتصادية يف لبنان 
االمل  املؤسساتية.  للمنظومة  كبري  انهيار  مع 
موجود دامئا، ونحن نلمس ذلك باستمرار خالل 
عملنا يف اللجنة، نستقبل ممثيل دول يتحدثون 
عن مسار بالدهم يف اجندة التنمية 2030. ال 
االنحداري  املسار  من  لبنان  يخرج  ان  ميكن 
الذي يسري به حاليا اال من خالل قرار داخيل 
يقوم  رؤية  ذات  موجعة  باصالحات  للسري 
املنظومات  خارج  من  رؤيويون  اشخاص  بها 
املعتادة، وهذه مسؤولية مجتمعية. اذا بقينا 
بعيدين من ذلك، لن نتمكن من استقطاب اي 
اهتامم او دعم دوليني وال حتى استعادة الثقة 
الدولية، وسنكمل يف املسار االنحداري بارادتنا. 
الرشاء  منظومة  لتقييم  اعددتها  دراسة  وفق 
مع  املرتبة  يف  يتساوى  لبنان  ان  تبني  العام، 

بنغالدش وموزامبيق. هذا هو مستوانا حاليا.

■ هل يجب العودة اىل االصالحات التي نص 
عليها مؤمتر سيدر؟

هذا  مقررات  تكون  قد  بالرضورة.  ليس   □
املؤمتر يف حاجة اىل تحديث بعد كل التغيريات 
االقتصادية  االوضاع  وتراجع  شهدناها  التي 
مسار  اىل  فورا  العودة  يجب  مخيف.  بشكل 
اختصاص  ذوي  رؤيويني  اشخاص  مع  االصالح 
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