املقدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
كلمة رئيسـة جملـس اخلدمـة املدنيـة
نتقدم ابلتقرير السنوي يف ظل معاانة اقتصادية مالية واجتماعية معيشية تُعترب من أخطر األزمات
مرت هبا الدولة منذ نشوئها لتنعكس على اإلدارة العامة ومواردها البشرية واملثقلة بدورها بضغوطات
اليت ّ
وحتدايت تواجهها على أكثر من صعيد ويف مقدمتها أزمة الثقة ابلدولة ومؤسساهتا وعلى وقع تنامي
الدعوات وصرخات املواطنني لوقف الفساد واملطالبة مبكافحته.
ورغم الظروف البالغة الصعوبة اثبر هذا اجمللس على االضطالع بدوره الرقايب مراعياً قيمه ومبادءه
يف احرتام سيادة القانون عند إصدار القرارات والكتب متوخياً فيها احلفاظ على مبدأ الشرعية ومتسمة
ابلنزاهة واحلياد كما يف أدائه لسائر مهامه.
إ ّن ما أُجنز يف العام موضوع هذا التقرير هو نتيجة تضافر جهود وتفاين العاملني يف اجمللس
برئيسي اإلدارتني فيه عضوي هيئته ،وابملراقبني األول واملراقبني ،وسائر موظفيه جعلت منهم الصفات
اليت يتحلّون هبا مثاالً جديراً ابإلحرتام والتقدير ،وأدينا معهم املهام أبمانة وجترد وإحساس ٍ
عال ابملسؤولية
ّ
ّ
لإلبقاء على الصورة املشرفة واحلفاظ على املوقع الذي يتبوأه هذا اجمللس ابعتباره مصدر ثقة ومرجعاً
حمصناً من كل تدخل أو ضغط أو ممارسة نفوذ تلجأ إليه االدارة لالستنارة به يف اختاذ القرارات يف حقل
ّ
الوظيفة العامة.
لقد حرصنا يف هذا التقرير على عرض ما متّ حتقيقه خالل عام كامل واتّبعنا املنهجية الثابتة يف
تقسيم املواضيع عند إعداد التقرير السنوي ألعمال جملس اخلدمة املدنية ،إضافة إىل ما استجد يف هذا
العام نرى مفيداّ حبثه والتطرق إليه.
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يف الرقابة على أعمال اإلدارة:

استناداً إىل الدور االستشاري والرقايب املناط به ،وحبكم إئتمانه على الوظيفة العامة وانطالقاً من
حرصه على أن أتيت أعمال اإلدارة الوظيفية متوافقة وأحكام القانون واملصلحة العامة وحتصيناً هلا من
الطعن فيها وإبطاهلا ،حرص جملس اخلدمة املدنية على تصويب وتوصية وإرشاد اإلدارة سواء يف مشاريع
أو اقرتاحات القوانني ذات الصلة بصالحيته واليت ترده بوصفه املستشار جمللس الوزراء هبذا الشأن إلبداء
الرأي فيها أو يف مشاريع النصوص التنظيمية أو يف القرارات واملمارسات اإلدارية اليت يرصدها هذا
اجمللس.
ففي مشروع قانون يرمي إىل اعتبار املوظفني املعينني يف الفئة األوىل من خارج املالك ،والذين ال
يزالون يف اخلدمة ،من عداد املعينني من داخل املالك وخارج نسبة الثلث الواردة يف املادة  12من نظام
املوظفني ،رأى جملس اخلدمة املدنية أن األحكام القانونية اليت ترعى التعيني يف وظائف الفئة األوىل
وضعت قاعدة عامة مفادها أن التعيني يف هذه الوظائف يتم من داخل املالك عن طريق الرتفيع
ابالختيار من بني موظفي الفئة الثانية املستوفني شروط الرتفيع إىل الفئة األوىل ،ونصت استثناءً على أنّه
ميكن التعيني من خارج املالك بنسبة الثلث يف وظائف هذه الفئة ،وأ ّن قرار جملس الوزراء يف العام
 2010ويف إطار وضع آلية لتطبيق املادة املذكورة أعطى األولوية يف ملء املراكز الشاغرة يف الفئة األوىل
يف املالك للموظفني من الفئة الثانية فيه ،على أن يُصار إىل التعيني من خارج املالك استثناءً ويف حدود
النسبة احملددة يف املادة  .12وأن موظفي الفئة الثانية املؤهلني للرتفيع إىل الفئة األوىل قد دخلوا الوظيفة
استناداً إىل االجازات اليت حيملوهنا وبعد مباراة أجراها جملس اخلدمة املدنية وفق معايري الكفاءة واجلدارة
وقد اتبع معظمهم دورة إعداد يف املعهد الوطين لإلدارة قبل تعيينهم بوظائف من الفئة الثالثة يف املالك
االداري العام ،وان ترفيعهم إىل الفئة الثانية تطلّب إضافة إىل شرط األقدمية واخلربة ،النجاح يف الدورة
التدريبية يف املعهد ،فيكون الرتفيع إىل الفئة االوىل من بني هؤالء هو نتيجة مسار عمل املوظف خالل
مراحل خدمته يف الوظيفة مبا ميكنه من تويل القيادة اإلدارية ،وأن احلد من فرص ترفيع املوظفني إىل مراكز
وظيفية أعلى يف الفئة األوىل -كما هو مقرتح  -من شأنه حال السري به ،اإلفساح يف اجملال ألشخاص ال
يتمتعون ابخلربة اإلدارية لتبوء مراكز عليا يف اإلدارة وحرمان املوظفني من حقهم يف الرتفيع ،مما يؤدي إىل
التعرض إىل حق املوظف يف الطموح ابالنتقـ ـ ـال إىل فئة وظيفيـ ـ ـ ـ ـة أعلى وإىل تدين معنوايت ـ ـه وش ـعوره ابلوالء
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ٍ
وحتول أصحاب الكفاءة عن
لإلداره نتيجة إفتقاره لالستقرار الوظيفي مع ما يستتبعه من تدن يف األداء ّ
جراء انسداد االفق ملسارهم الوظيفي ،األمر الذي يرتك انعكاسات سلبية على حسن سري
القطاع العام ّ
املرفق العام.

ويف اقرتاح قانون يُوجب تعيني الناجحني يف مبارايت جملس اخلدمة املدنية ومتكينهم من مباشرة العمل
بقرار يصدر عن الوزير ،أبدى هذا اجمللس أنه يتبني من األحكام الدستورية أن املشرتع الدستوري ومبوجب
نصوص دستورية أانط برئيس اجلمهورية وبرئيس جملس الوزراء وابلوزير املختص صالحية التوقيع على
مراسيم تعيني املوظفني وأانط مبجلس الوزراء التعيني والصرف وقبول االستقالة ،وأن اقرتاح القانون الرامي
إىل مباشرة عمل الناجحني بقرار يصدر عن الوزبر رغم كل نص خمالف دون صدور املرسوم املتعلق بتعيني
الناجحني يف هذه املبارايت يُشكل تعديالً لألحكام الدستورية ويستوجب استصدار قوانني دستورية
عمالً بقاعدة موازاة الصيغ .وأن السري هبذا االقرتاح من شأنه أن يؤدي إىل إلغاء هذه الصالحيات،
االمر الذ جيعل من النص املقرتح خمالفاً للدستور ولقواعد الصالحية املناطة بسلطات دستورية.
وأن قطع مهلة السنتني على إعالن النتائج حيفظ للناجحني احلق ابلتعيني سنداً لقرار جملس الوزراء رقم
 2003/27وملوقف جملس اخلدمة املدنية املستقر هبذا الشأن دون حاجة إلختاذ اية اجراءات اضافية،
وابلتايل فإن التأخري يف تعيني الناجحني الذين وردت معامالت تعيينهم إىل هذا اجمللس قبل انقضاء مهلة
السنتني ،ال يفقدهم حقهم يف التعيني وهو يبقى قائماً وميكن وضعه موضع التنفيذ من قبل السلطات
املختصة وفقاً لألصول على أن يؤخد ابالعتبار مراعاة املهل املعقولة اليت يتطلبها التعيني ،وانتهى اجمللس
إىل إبداء عدم السري ابالقرتاح.
ويف اقرتاح قانون يتعلق ابلسلطة القضائية ،وفيما خص صالحياته وبعد عرضه للنصوص ذات الصلة،
أبدى هذا اجمللس انه يتبني من األحكام القانونية اقتضاء استطالع رأيه بشأن شروط املباراة يف تعيني
املساعدين القضائيني الذي خيضعون يف مجيع مراحل مسارهم الوظيفي لرقابة هذا اجمللس بدءاً من تعيينهم
حىت اهناء خدمتهم كسائر املوظفني االداريني ،كما خيضعون لألحك ـ ـ ـ ـام عينها املطبقة على املوظفني
االدارييـ ـ ـ ـ ـ ـن فـ ـي حتديـ ـ ـ ـ ـد رواتبهـ ـ ـ ـم وتعويضاهت ـ ـ ـ ـم الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهرية .لذلـ ـ ـك رأى اجملل ـ ـ ـ ـ ـس أن تكـ ـون املبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاراة
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كرسها
الرامية لتعيني مساعدين قضائيني من اختصاصه حفاظاً على مرجعيته يف إجراء املبارايت واليت ّ
املشرتع يف أكثر من نص تشريعي.
وبشأن أتليف جملس أتدييب خاص ابملساعدين القضائيني مبوجب املرسوم  5541اتريخ
 ،2019/8/29أبدى جملس اخلدمة املدنية ان املشرتع وضع قاعدة عامة تقضي ابلصالحية الشاملة
للهيئة العليا للتأديب للنظر ابملخالفات اليت ُحيال بسببها مجيع العاملني لدى أشخاص القانون العام
حبيث تشمل سلطة اهليئة إنزال العقوابت كافة الواردة يف سلم العقوابت اخلاصة ابملوظفني واملتعاقدين
واملستخدمني واالجراء واملتعاملني ،واستثىن من اخلضوع لسلطة اهليئة فئات اوردها حصراً ،وانه وفق
املبادىء العامة لتفسري القوانني فانه يقتضي تفسري وتطبيق االحكام القانونية االستثنائية بصورة ضيقة
ضمن النطاق احملدد هلا وحصر مفعوهلا يف إطار صراحة النص وحرفيته ،وعندما ينص املشرتع على استثناء
وحيدد الفئات واالوضاع اليت تشمله ،فعلى االدارة ان تعمد اىل تطبيقه حرفياً وال جيوز التوسع يف التفسري
والتطبيق او اعطاء النص مدلوالً يتخطى االطار الذي رمسه املشرتع أو اضافة اوضاع غري مشمولة به.
وأن الفئات املستثناة احملددة مبوجب نص املادة  12من القانون رقم  65/54تقتصر حصراً على اعضاء
هيئيت جملس اخلدمة املدنية والتفتيش املركزي ،القضاة ،رجال اجليش وقوى االمن الداخلي واالمن العام
وامن الدولة والضابطة اجلمركية واملدنيني العاملني يف اجليش وقوى االمن الداخلي واالمن العام وامن
الدولة وافراد اهليئة التعليمية يف اجلامعة اللبنانية ،دون ان يشمل النص أبحكامه املساعدين القضائيني،
وان املشرتع اراد اخضاعهم للصالحية الشاملة اليت اوالها للهيئة العليا للتأديب ،وابلتايل ألغى اجمللس
التأدييب اخلاص ابملساعدين القضائيني وأن املرسوم  2019/5541مبا تضمنه يشكل تعديالً لألحكام
القانونية إبضافة فئة املساعدين القضائيني إىل الفئات املستثناة احملددة يف القانون ،االمر الذي خيالف
قاعدة املوازاة يف الصيغ اليت تستوجب يف احلالة املعروضة نصاً تشريعياً موزازايً لنص القانون وان اصدار
مرسوم هبذا الشأن جيعله عرضة لإلبطال لتجاوز حد السلطة.
ويف مشروع قانون يرمي إىل معاقبة جرمية التحرش اجلنسي يف أماكن العمل رأى أنه يقتضي
تعميم األحكام اجملّرمة لفعل التحرش اجلنسي يف مكان العمل لتطال العاملني يف القطاع العام وأن هذه
املتعرض هلا اجرياً أو موظفاً أو مستخدماً أو
اجلرمية تشكل أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان سواء كان ّ
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متعاقداً الهنا متس شخص االنسان وجسده وكرامته وحقه ابلعمل يف بيئة سليمة ،وشدد اجمللس على
اعتبار التحرش اجلنسي جرمية شائنة مانعة من التوظيف.
ويف مشروع مرسوم حتويل سلسلة رتب ورواتب املستخدمني يف مراكز اخلدمات االمنائية واملشاريع
االجتماعية املنبثقة عن وزارة الشؤون االجتماعية واملشاريع املشرتكة مع اجلمعيات واهليئات االهلية ،أبدى
اجمللس أن العاملني يف املشاريع االجتماعية والربامج املشمولني مبشروع املرسوم ليسوا من عداد موظفي
املالك االداري العام او املستخدمني يف املؤسسات العامة واملصاحل املستقلة ،وال يوجد أي سند قانوين
جييز اعتماد التحويل يف رواتبهم سنداً للقانون رقم  2017/46لعدم ورودهم ضمن الفئات املعنية بتحويل
الرواتب الوارد النص عليها يف أحكام القانون ،وأوصى إبعادة النظر يف هذه املراكز والعاملني فيها
والتحقق من مدى اجلدوى اخلدماتية واالقتصادية واالمنائية من وجود أو استمرار بعضها وحتديد احلاجات
الفعلية للعاملني فيها واعتماد االصول القانونية يف استخدامهم ،كما ويف أعداد املشاريع املنشأة والعقود
املشرتكة املنظمة مع اجلمعيات واهليئات ومدى إمكانية قيام ازدواجية يف العمل بينها وبني الوزارة وأتثري
ذلك على االنفاق العام.
ويف مشروع قرار طلب إجراء مباراة مللء مراكز شاغرة يف مالك احتاد بلدايت ،أبدى اجمللس أن
املنع املنصوص عليه يف املادة  21من القانون  2017/46يطبق على مجيع اجلهات املعنية به ومن بينها
احتادات البلدايت ،وأنه وحلني االنتهاء من إجراء املسح الوظيفي الشامل ،توقف مجيع حاالت التوظيف
والتعاقد اجلديد مبختلف تسمياته ،وأن القانون رقم  2019/144مل يُدخل أي تعديل على القانون رقم
 2017/46لناحية اجلهات املعنية بوقف التوظيف والتعاقد ولناحية اآللية واألصول اليت يقتضي اعتمادها
عند إجراء أي توظيف أو تعاقد جديد واليت تستلزم استصدار قرار عن جملس الوزراء بناء على حتقيق
جترية إدارة االحباث والتوجيه ،حيث تعود هذه اآللية واألصول إىل السراين والتطبيق بعد انتهاء عملية
املسح الوظيفي.
وتبني يف معرض دراسة املعامالت الواردة اىل جملس اخلدمة املدنية ،أن عدداً من املخالفات
اإلدارية للنصوص القانونية يتم ارتكاهبا حتت ستار تسيري املرفق العام وقد اختذت طابع االستمرارية
وأصبح املستفيدون منها يتذرعون هبا لإلدالء حبقوق مكتسبة انشئة عنها ،فكان لزاماً تنبيه اإلدارة إىل
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أخطارها وما ينتج عنها من آاثر سلبية سامهت يف تراجع مستوى األداء اإلداري ،فقد ُرصدت حاالت
تعاقد على وظائف ملحوظة يف املالك واستخدام وإجارة خدمة وأعمال ابلفاتورة أبجر شهري متت بني
كرره اجمللس ابقتضاء
اإلدارة واألشخاص املعنيني وغابت عنها الصيغ واألصول والقواعد املرعية ،األمر الذي ّ
التقيد ابألحكام القانونية ،وطلب إعادة النظر يف قرارات جملس الوزراء اليت خالف فيها جملس اخلدمة املدنية
ووافق على طلبات وزراء ابلتعاقد املباشر.

ووردت إىل اجمللس أكثر من معاملة تتضمن التعاقد مع موظفني أحيلوا إىل التقاعد أو صرفوا من اخلدمة
لبلوغهم السن القانونية ،اقرتنت بعدم موافقته عليها العتباره أن نظام املوظفني ال جييز هذا التعاقد وال
االستخدام يف أية إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية ،وأن املادة  624من قانون املوجبات والعقود
تتعلق بـ «إجارة العمل أو اخلدمة» اليت تتصف ابلطابع املؤقت وال جيوز االستناد إليها يف خدمة عامة
هلا طابع االستمرار ،منتهياً إىل ضرورة إاتحة اجملال أمام املوظف الذي بلغ السن القانوين للركون إىل
الراحة.

وأمام تنامي ظاهرة التكليف اليت تشهدها اإلدارات العامة ،وهو ما ينبِّّه إليه هذا اجمللس ويذكره يف
التقارير السنوية ،مبمارسة موظفني ملهام وظائف أعلى من تلك املعيَّنني فيها وتويل دوائر ومصاحل
ومديرايت ،كان يلفت إىل ما يش ّكله التكليف من حالة غري قانونية حمظرة ابملادة  49من نظام
املوظفني تؤدي إىل إشغال مراكز وظيفية ممن ال يستوفون الشروط املطلوبة لتويل مهامها ،مما انعكس
سلباً على حسن سري العمل نتيجة إنعدام الكفاءة وضياع املسؤوليات وغياب املساءلة واحملاسبة،
األمر الذي يقتضي معه منع اللجوء إىل التكليف والعمل على ملء املراكز الشاغرة وفـ ـ ـ ـ ـق األوضاع
القانوني ـة ابللجـوء إىل التعيني ابألصالة أو اإلانبة أو الوكالـة ،وإذا كان متعذراً إجراء تعيني جديد وكان
حسن سري العمل يستدعي ملء املركز الشاغر فيمكن اعتماد أحكام النقل الواردة يف نظام املوظفني.
وقيام بعض املراجع اإلدارية إبجراء مناقالت بني املوظفني مبذكرات أو بقرارات دون التقيد ابألصول
القانونية املنصوص عليها يف نظام املوظفني (املواد  41و 42و )43وهي صيغ جوهرية ال سيما منها
رقابة جملس اخلدمة املدنية قبل إجراء النقل ،ووجوب التعليل ،مما جعل هذه املناقالت مبنأى عن أية
رقابة مسبقة للتحقق من االعتبارات اليت بُنيت عليها وهي اعتبارات جيب أن تكون مستمدة من
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صاحل اخلدمة وليس حتويراً للسلطة يف اعتماد النقل لغاية إفادة املوظف املنقول من منافع خاصة ،أو
الختاذه كإجراء أتديبـي مقنَّع.
ويف ختفيض اإلنفاق ووقف اإلنفاق غري اجملدي على القطاع العام سعى اجمللس إىل ضبطه يف
القرارات والكتب املتعلقة:
هبيكليات اإلدارات واملؤسسات العامة عرب التخلي عن تلك الفضفاض منها املرتفع عدد املوظفني
فيها وإلغاء ما انتفت احلاجة إليها واجلدوى منها وفق أسس ومعايري سرتد الحقاً يف منت هذا
التقرير.
وابألبنية احلكومية ،ويف إطار مهامها املتعلقة بتنظيم شؤون واستئجار املباين اليت تشغلها إدارات
ومؤسسات عامة وبلدايت ،رأت إدارة األحباث والتوجيه يف جملس اخلدمة املدنية عدم املوافقة على
استئجار ٍ
مبان جديدة لعدة إدارات واختذت موقفاً حبصر االستئجار يف اإلطار الضيق الذي توجبه احلالة
املستعجلة واالستثنائية ،كما أبدت وجوب إخالء األبنية املستأجرة غري املشغولة أو تلك اليت انتفت
احلاجة إليها ،وختفيض مبالغ املصاحلات الناجتة عن هذا التأجري ،إضافة إىل أن هذه اإلدارة تقوم حالياً
ٍ
إبحصاء لألبنية املستأجرة اليت تولت اجلهة املستأجرة ابلتفاوض مع اجلهة املالكة ختفيض بدالت اإلجيار
تطبيقاً للتعميم الصادر عن رئيس جملس الوزراء بتاريخ  2019/12/3يطلب مبوجبه من اإلدارات
واملؤسسات العامة والبلدايت واحتادات البلدايت واهليئات العامة اليت تشغل ابإلجيار م ّقرات هلا ،التفاوض
مع املؤجرين لتخفيض بدالت اإلجيار مبا يتناسب مع أوضاع املالية العامة ،ووضع تقرير هبذا الشأن ورفعه
كتب عدة تضمنت ختفيضاً يف بدالت
إىل جملس اخلدمة املدنية – إدارة األحباث والتوجيه ،وقد بدأت ترد ٌ
إجيارات أبنيتها وهي حىت اترخيه :وزارة الثقافة ،املديرية العامة للنقل الربي والبحري ،تعاونية موظفي
الدولة ،املؤسسة العامة لرتتيب منطقة الضاحية اجلنوبية الغربية ملدينة بريوت – أليسار ،مصلحة استثمار
مرفأ صور ،اهليئة العليا لإلغاثة ،جملس اجلنوب وإدارة اجلمارك .وإننا نرى أنه يقتضي استكمال هذا
اإلجراء ابإلسراع يف تطبيق النصوص القانونية اليت صدرت مؤخراً يف القانون رقم  2018/79والقانون
رقم  2019/144خمصصة اعتمادات لتشييد أبنية لإلدارات العامة يف سبيل االستغناء عن أعباء
وم ِّلزمةً هذه اإلدارات إبخالء األبنية احلكومية
وأكالف استئجار املباين واإلنشاءات اليت تشغلها ُ
املستأجرة وتسليمها إىل مالكيها هناية العام  ،2022وذلك حتقيقاً للغاية املتوخ ـاة
-7-

منها ،وهي ترشيد اإلنفاق واحلد من األعباء املالية املرتتبة عن استئجار األبنية احلكومية املشغولة منها
كمكاتب ومؤسسات تربوية ومراكز خدمات ومستودعات ومواقف ،وغري املشغولة تستأجرها وتُس ّدد
عنها بدالت إجيار ونفقات صيانة وترميم دون االنتفاع منها ،إضافة إىل أن تشييد مبانٍ حكومية وفق
القواعد اهلندسية احلديثة تليب شروط السالمة واحلفاظ على البيئة والطاقة واالستفادة القصوى من
املساحات والتسهيالت لذوي االحتياجات اخلاصة ،واخلدمات التشغيلية املشرتكة.
وابآلليات واملركبات املستعملة يف القطاع العام أبدى هذا اجمللس أن اقتناء السيارات من قبل أي
من أشخاص القانون العام سواء عن طريق الشراء أو اهلبة ،يستتبع إضافة إىل كلفة الشراء انفاقاً مستمراً
ومتزايداً يف نفقات االستعمال نتيجة وضعها ابلسري (حمروقات ،زيوت ،صيانة مستمرة ،تصليح،
أتمني )...ونفقات استئجار مواقف يف بعض اإلدارات اليت تفتقر مبانيها إىل مواقف ،إضافة إىل النفقات
املرتتبة عن ختصيص سائقني وما يرتتب عليه من رواتب وتعويضات .وأنه ،سنداً للنصوص القانونية ذات
الصلة ال سيما املادة  63من القانون رقم  2017/66واملادة  79من القانون رقم  ،2019/144فإن
أتمني مركبة ألية جهة حكومية أصبح متوقفاً على اتباع اآللية والصيغ احملددة قانوانً جلهة وجوب استصدار
مرسوم بعد موافقة جملس الوزراء يتضمن وجهة استخدام كل آلية والصيغ احملددة قانوانً جلهة وجوب
استصدار مرسوم بعد موافقة جملس الوزراء يتضمن وجهة استخدام كل آلية وصفة مستخدمها وكيفية
توزيع اآلليات وحتديد عددها ،على أن يُراعى يف استخدام اآلليات وجوب أن يكون االستخدام بناء
على تكليف مبهمات من قبل املرجع املختص ولصاحل اخلدمة العامة فقط.
ورأى اجمللس أن يُصار إىل تكليف هيئة إدارة السري واآلليات واملركبات ،وابالستناد إىل قيودها وسجالهتا،
إجراء مسح شامل لآلليات املقتناة من قبل اإلدارات واملؤسسات العامة والبلدايت واحتادات البلدايت
متول كلياً أو جزئياً من الدولة وحتديد حالتها واقرتاح إجراء
واملصاحل والصناديق واجملالس واهليئات اليت ّ
مزايدة لبيع اآلليات اليت مل تعد حاجة اإلدارة قائمة الستخدامها أو إعادة ختصيصها جلهة حكومية
أخرى ،كما اقرتح إصدار تعميم إىل مجيع اجلهات املذكورة ابلتصريح واإلفادة عن السيارات اململوكة أو
املستعملة منها ووجهة االستعمال والكلفة املرتتبة عنها ،وذلك هبدف إعادة تنظيم شراء واستخدام هذه
اآلليات ووضع معايري وقيود عليها وختفيف وترشيد اإلنفاق إىل حده األقصى ،وحصر الشراء ابحلاجات
الفعلية والواقعية .وأن إدارة األحباث والتوجيه رأت الرتيث يف شراء أية سيارة لصاحل أية إدارة أو مؤسسة
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عامة ،واقرتاح إصدار مرسوم منوذجي يقتضي التقيد به عند إعداد مشروع املرسوم املتعلق ابقتناء املركبات
اخلاصة بكل منها.
وابلتعويضات عن األعمال اإلضافية أبدى اجمللس عدم موافقته على أنظمة العمل اإلضايف الدائم
لإلدارات واملؤسسات العامة ابستثناء رائسة اجلمهورية ورائسة جملس الوزراء وإدارات األجهزة الرقابية،
مستنداً إىل أن جممل أحكام القانون رقم  2017/46تُ ّبني أن املشرتع اجته إىل إجراءات إصالحية يف
هذا اجملال حبيث ونتيجة لزايدة الرواتب واألجور يف القطاع العام عُ ّدلت زايد ًة ساعات الدوام الرمسي
وخ ّفضت ساعات العمل اإلضايف .علماً أن بقاء املوظفني يف اإلدارات العامة لفرتة اطول من الدوام
الرمسي يستتبع نفقات إضافية غري تلك الناجتة عن تعويضاهتم عن العمل اإلضايف ،وأن هذا املنحى ينطلق
من حرص اجمللس على تطبيق األحكام القانونية والقواعد اليت ترعى الوظيفة العامة واليت توجب أن تكون
الرواتب والتعويضات مقابلة خلدمة عامة فعلية حتقق هدف املرفق العام ،ومن مبدأ احلفاظ على املال
العام ،كما ينطلق من احلاالت اليت يرصدها هذا اجمللس من تقاضي عاملني يف القطاع العام تعويضات
عن أعمال إضافية غري قائمني هبا فعلياً.
وابملكافآت السنوية والبدل املايل عن اإلجازات اإلدارية املرتاكمة ،أبدى اجمللس موقفاً صارماً منها
حبيث ال تُؤدى إال عند الضرورة واحلاجة امللحة اليت ال بد منها لتسيري املرفق العام وهي ليست حقاً
مكتسباً يستفيد منها حكماً كل عامل عمومي.

يف التعيني

 يف التعيني يف الفئتني األوىل والثانية وآليتهألن التعيني يف الوظائف القيادية العليا ،وعلى ضوء أحكام نظام املوظفني ،غري خاضع لشرط
املباراة ،وألن التشريع خيلو من نص يوجب حيازة املرشح لتويل وظائف الفئة األوىل يف املالك اإلداري
العام لإلجازة يف االختصاص املطلوب ،ولتحييد الوظيفة العامة وابعادها عن التأثري والضغوط ،وضع
جملس الوزراء بقراره اتريخ  2010/4/12آلية هلذا التعيني ُحددت مسارها يف منت القرار ،وأوكل أمر
تطبيقها فيما خص الفئة األوىل إىل جلنة من الوزير املختص ورئيس جملس اخلدمة املدنية ووزير الدولة
لشؤون التنمية اإلدارية .وأن هذا اجمللس ،وانطالقاً من املعطيات الواقعية والقانونية الراهنة والشغور الذي
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تُعاين منه مالكات اإلدارات العامة يف وظائف الفئة األوىل ( 23وظيفة شاغرة من جمموع وظائف الفئة
األوىل البالغ  79وظيفة) ،وملا الختيار متوليها من أتثري على حسن سري املرفق العام ،يرى اإلبقاء على
هذه اآللية واعتمادها يف التعيينات لألسباب واالعتبارات التالية:
 أهنا تضمن قاعدة التخصص الوظيفي بتعيني أصحاب االختصاص املتوافق وطبيعة مهام الوظيفة،فتكون اآللية اليت تضع شرط حيازة املرشح للشهادة العلمية املناسبة ووضع أفضليات للمؤهل
العلمي واخلربة العملية قد سدت النقص التشريعي ،ال سيما جلهة املؤسسات العامة وهي مرافق
عامة ختصصية.
 أهنا مبعايري ومواصفات تضمنتها اآللية وأانطت أمر حتديدها بتوافق وزارة الدولة لشؤون التنميةاإلدارية والوزارة املختصة وجملس اخلدمة املدنية وهي مراجع حتوز املعطيات اليت متكنها من حتديد
هذه املعايري ،حتقق الغاية املتوخاة منها وهي رفع مستوى متويل الوظيفة العامة وتغليب
االستحقاق واجلدارة على غريها من املعايري.
 إن اإلجراءات املسبقة ملقابلة املرشحني أمام اللجنة ،ابلرجوع إىل أجهزة الرقابة (التفتيش املركزي،ديوان احملاسبة واهليئة العليا للتأديب) للتحقق ما إذا كان املرشح من داخل املالك قد ارتكب
خمالفة أو فرضت عليه عقوبة حتول دون توليه الوظيفة العامة ،من شأهنا أتمني وصول عناصر
مبسلكية ومناقبية تؤهلها إىل مراكز قيادية.
 أهنا مبضموهنا وإجراءات تنفيذها ال تستلزم مهالً زمنية طويلة علماً أن الوزير املختص هو املرجعاملختص إلطالق بدء املهلة.
 أهنا مبا توجبه من إجراء مقابلة مع املرشح ،الذي مت تقييم استمارته وانل املعدل املؤهل لالنتقالإىل هذه املرحلة ،تضمن حسن االختيار من خالل التعرف إىل شخصيته ومهارته القيادية وكيفية
توظيف خرباته والوقوف على مقرتحاته ملمارسة مهام الوظيفة على أفضل وجه.
 أهنا حتقق تطبيق أحكام الدستور ال سيما املادة  12اليت تضمن لكل لبناين احلق يف تويلالوظائف العامة ،فهي تؤمن تطبيق قواعد املساواة والعدالة وتكافؤ الفرص سواء من خالل إعداد
لوائح جلميع موظفي الفئة الثانية املؤهلني للرتفيع للفئة األوىل ودعوهتم للمقابالت (داخل املالك)،
أو من خالل دراسة االستمارات مبوضوعية مبنية على املعايري اليت تضعها اللجنة على حنو يؤمن
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التجرد والشفافية (درس وتدقيق االستمارات يتم دون معرفة اسم املرشح) عند التعيني من خارج
املالك.
 أهنا حتفظ الصالحية الدستورية للوزير املعين إبعطائه احلق برفع اسم يقرتحه مع امسيني إضافينيمن الالئحة اليت يتم اختيارها إىل رائسة جملس الوزراء.
 ان اعتماد اآللية منذ صدورها وتطبيقها ومتابعة أداء متويل الفئات األوىل الذين عينوا وفقاً هلا،أثبت جناحهم يف مهامهم وكفاءهتم وسلوكياهتم وأتمينهم حسن سري املرفق العام.
 أهنا تضمن مراعاة التنوع اجلندري عند اختيار املرشحني ورفع أمسائهم إىل جملس الوزراء.وأن ما سبق بيانه من ضماانت تؤمن االختيار املوضوعي للتعيني يف وظائف الفئة األوىل ،يؤكد على
أمهية التمسك ابآللية اليت تُق ِّّدم إىل جملس الوزراء أفضل العناصر املرشحة للوظائف القيادية حبيث يكون
عند التعيني سنداً هلا ،على بينة من مجيع املعلومات املتعلقة ابلشخص املقرتح من بني األمساء الثالثة
للتعيني والذي ساهم الوزير املختص يف تقييمه واختياره ،وابلتايل إانرة السلطة التنفيذية عند التعيني.
وال بد يف هذا اإلطار من إلقاء الضوء على واقع مشاركة املرأة يف ملء وظائف الفئة األوىل حبيث تشغل
يف السلك اإلداري العام  15منها (بنسبة ال ـ  % 18من جممل عدد هذه الوظائف) كما تشغل يف
السلك الدبلوماسي  20منها (بنسبة  % 29من جممل عدد السفراء) وهي نسب ضئيلة ،آملني أن
حتظى املرأة ،وهي أثبتت القدرة والكفاءة على القيام أبعباء الوظيفة العامة ،بنسب متقدمة يف التعيينات
املنوي إجراؤها ،وأن جملس اخلدمة املدنية ويف معرض دراسته ملشاريع واقرتاحات تتعلق ابلكوات النسائية
رأى أن اعتماد حتديد الكوات وان كان يشكل خرقاً ملبدأ املساواة يف الوظيفة العامة ،فهو حلٌّ مرحلي
مؤقت وهو متييز اجيايب يساهم يف اتساع هذه املشاركة.
كما تقتضي اإلشارة إىل أن عدداً من موظفي الفئة األوىل صدرت مراسيم وضعهم ابلتصرف وال يزالون
على هذه الوضعية اليت ابتدأت منذ العام  1999وحىت صدور آخر مرسوم يف العام  2019وذلك يف
عدة وزارات ،وأن رواتب وتعويضات ومنافع ترتتب هلم دون أن يكون البعض منهم قائماً أبية خدمة
عامة ،األمر الذي يقتضي معه البت يف أوضاعهم وفق األحكام القانونية اليت ترعى الوضع ابلتصرف.
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وبشأن التعيني يف وظائف الفئة الثانية فإن املالك اإلداري العام يشهد شغوراً كبرياً فيها وصل
إىل  327وظيفة شاغرة من جمموع هذه الوظائف البالغ ( 429بنسبة جتاوز الـ  )%76أدى إىل اشغال
معظمها «ابلتكليف» ،وهو حالة حمظرة قانوانً ،ملصاحل ومديرايت ممن ال يستوفون الشروط املطلوبة لتويل
مهامها (تكليف حمرر أو سائق مبهام رئيس مصلحة) ،األمر الذي انعكس سلباً على حسن سري العمل،
مما يقتضي معه وقف ومنع اللجوء إىل التكليف وملء هذه الوظائف وفق األوضاع املقررة قانوانً ابلتعيني
فيها عرب الرتفيع من موظفي الفئة الثالثة ،علماً أن عشرات مشاريع مراسيم الرتفيع إىل الفئة الثانية وردت
من الوزارات إىل جملس اخلدمة املدنية أجرى رقابته عليها واقرتنت مبوافقته منذ سنوات وأصبح إصدارها
ضرورة ملحة ملا حتققه من حسن سري اإلدارة وانتظامها ،إضافة إىل أن ملء هذه الوظائف يؤمن توسيع
دائرة االختيار للتعيني يف وظائف الفئة األوىل تطبيقاً ألحكام نظام املوظفني اليت وضعت قاعدة عامة
مفادها أن التعيني يف هذه الوظائف يتم من داخل املالك عن طريق الرتفيع ابالختيار من بني موظفي
الفئة الثانية املستوفني شروط الرتفيع إىل الفئة األوىل.
 -يف التعيني يف سائر الفئات الوظيفية والتعاقد واالستخدام

ان التوظيف واالستخدام يف الفئات الثالثة والرابعة واخلامسة لدى أي من أشخاص القانون العام
– اإلدارات العامة واملؤسسات العامة والبلدايت – يتم إما عرب التعيني يف املالك أو عرب التعاقد على
مهام أو استخدام األجراء ،وأنه ،وانطالقاً من الصالحيات املناطة به مبوجب قانون إنشائه (املرسوم
االشرتاعي رقم  )1959/114ونظام املوظفني (املرسوم االشرتاعي رقم  )1959/112يتوىل جملس
اخلدمة املدنية تنظيم وإجراء مبارايت التعيني يف املالك اإلداري العام ،وعمالً أبحكام القانون رقم 23
اتريخ  2008/9/5فإن التعاقد يف اإلدارات العامة أصبح ومنذ صدور هذا القانون خيضع ملباراة جيريها
جملس اخلدمة املدنية وقد صدر التعميم رقم  2008/25متضمناً أن كل تعاقد يتم خالفاً هلذه األحكام
يعترب ابطالً وعدمي الوجود ،ومبوجب املادة  54من القانون رقم  583اتريخ  2004/4/23أخضع
املشرتع التعيني والتعاقد يف مجيع املؤسسات العامة واملصاحل املستقلة واجملالس واهليئات والصناديق العامة
– ابستثناءمصرف لبنان – ملباراة جيريها هذا اجمللس وقد صدر التعميم رقم  2017/16أكد على
وجوب التقيد أبحكام املادة  54وطلب من التفتيش املركزي مراقبة حسن التطبيق.
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وأنه ،استناداً هلذه األحكام ،أجرى جملس اخلدمة املدنية عدداً من املبارايت للتعيني يف وظائف الفئات
الثالثة والرابعة واخلامسة والتعاقد على مهام يف إدارات ومؤسسات عامة ،حرص فيها اجمللس على وضع
أنظمة للمبارايت تتضمن ،إضافة إىل الشروط العامة واخلاصة املتعلقة ابلوظيفة املنوي إشغاهلا عرب هذه
املبارايت ،تدابري تتيح وتسهل ممارسة حق الرتشح للوظيفة تطبيقاً للقاعدة الدستورية اليت تضمن للبنانيني
احلق يف تويل الوظائف العامة دون متييز بينهم ،ووضع معايري االستحقاق واجلدارة أساساً للنجاح وااللتزام
عند السري إبجراءات املباراة مببادىء املساواة وتكافؤ الفرص والشفافية والدقة يف إعالن النتائج املعربة
عن كفاءة الناجحني ،وعلى هذه األسس واملعايري ،أُجريت املبارايت بناء على طلب وإحلاح اإلدارات
واملؤسسات العامة مبلء الشواغر لديها واستناداً إىل موافقة جملس الوزراء عليها ،كما أجرى جملس اخلدمة
املدنية رقابته على مشاريع املراسيم والقرارات العائدة هلا ،غري أن مراسيم تعيني وقرارات استخدام الناجحني
معزوة إىل عدم التوازن الطائفي ،مما انعكس على حقوق
يف هذه املبارايت مل تصدر حىت اترخيه ألسباب َّ
الناجحني يف التعيني ،وعلى مصلحة اإلدارة يف تلبية حاجتها مللء الشغور الذي تعانيه كما على املصلحة
العامة وواجب الدولة يف أتمني فرص العمل ملواطنيها.
وابملقابل كان جملس اخلدمة املدنية يرصد حاالت تسرب إىل القطاع العام عن طريق التعاقد واالستخدام
وإجارة اخلدمة وأعمال ابلفاتورة أبجر شهري واالستعانة وغريها من التسميات الطارئة على اإلدارة متت
مباشرة بني اإلدارة واألشخاص املعنيني دون اتباع الصيغ واألصول املقررة هبذا الشأن ،ال سيما دون
التحقق من احلاجة ودون موافقة جملس الوزراء ودون اخلضوع ملباراة (فيما يتعلق ابملتعاقدين) على حنو
يرهق اإلدارة بفائض جمهول الكفاءة واالختصاص واملسلكية ،وبرواتب وتعويضات مرتفعة تفوق أضعاف
ما يتقاضاه املوظفون املعيّنون وفق األصول ،مما ش ّكل عبئاً ثقيالً على اخلزينة متثَّل يف كلفة الزايدة على
الرواتب والتعويضات اليت أعطيت مبوجب القانون رقم  ،2017/46وقد نبَّه اجمللس إىل أخطار هذه
الظاهرة اليت اجتاحت اإلدارة أبعداد كبرية ،فشهد العام  2019انكشاف «التوظيف العشوائي» ،حيث
تولت جلنة املال واملوازنة يف جملس النواب ،ويف إطار الرقابة الربملانية التحقيق بشأنه ومناقشته ومجع
املعلومات واملستندات مبشاركة التفتيش املركزي وجملس اخلدمة املدنية ،ومت إحالة مجيع امللفات إىل ديوان
احملاسبة للبت فيها.
وإزاء ما مت ارتكابه من خمالفات يف التوظيف غري القانوين آلالف الداخلني إىل القطاع العام ،يف حني أن
مشاريع املراسيم املتعلقة بناجحي املبارايت مل تصدر لغاية اترخيه وال يزال املرشحون يناشدون التعيني ،اختذ
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اجمللس قراراً بوقف املبارايت مث تال هذا املوقف صدور القانون رقم  144اتريخ  2019/7/31الذي
أوجب وقف مجيع حاالت التوظيف والتعاقد اجلديد يف اإلدارات واملؤسسات العامة مبا فيها القطاع
التعليمي والعسكري واألمين مبختلف تسمياته واختصاصاته ،وذلك حلني االنتهاء من إجراء املسح
الوظيفي الشامل ،وأن هذا اجمللس يرى أن احلل لقضية الناجحني يف املبارايت ،هو يف تطبيق األحكام
القانونية والدستورية النافذة ،فاملادة  96من املرسوم االشرتاعي رقم  59/112أوجبت مراعاة أحكام
املادة  95من الدستور يف تعيني املوظفني ،واملادة  95اليت أُحيل إليها ألغت قاعدة التمثيل الطائفي
ونصت على اعتماد االختصاص والكفاءة يف الوظائف العامة ابستثناء وظائف الفئة األوىل.
على أن يُصار إىل العمل على حث الطوائف اليت حتجم عن التقدم إىل وظائف الفئتني الرابعة واخلامسة
وتشجيعها على اإلقدام على االشرتاك يف مبارايت هذه الوظائف ،كما يرى أال تقتصر معاجلة ملف
«التوظيف غري القانوين» على اإلحالة إىل ديوان احملاسبة للبت يف مصري األشخاص الذين مت توظيفهم
وإصدار القرارات بشأن العقود والقرارات اليت أجازت هذا التوظيف ،بل يقتضي حتريك املساءلة واحملاسبة
لكل من كان مسؤوالً عن إجراء التعاقد واالستخدام مستسهالً خمالفة القانون ومتجاوزاً صالحيات
املراجع واهليئات اليت ُجتيز التوظيف وتتحقق من توافر الشروط املطلوبة كاملؤهل العلمي والسجل العديل
واجتياز املباراة وغريها من الشروط اليت جنزم أن معظمها ال يستوفوهنا مستعيضني عنها مبعايري االعتبارات
املذهبية والطائفية واملناطقية واالنتخابية يف توقيتها.
 يف تعيني ذوي االحتياجات اخلاصةألن حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة بقيت نصوصاً يف مواد القانون رقم  220منذ صدوره يف
العام  2000ومل توضع املراسيم التطبيقية الالزمة ال سيما املتعلقة ابلعمل والتوظيف وابلتزام الدولة تطبيق
املساواة وتكافؤ الفرص وبتخصيص الوظائف هلم يف القطاع العام ،وعلى القاعدة الدستورية اليت تويل
كل لبناين احلق يف تويل الوظائف العامة ،وإدراكاً منّا ألمهية هذا املوضوع ،عمل جملس اخلدمة املدنية
على وضع مشروع مرسوم لتطبيق املادة  73من القانون واليت تُوجب ختصيص وظائف يف القطاع العام
وض َّم َن املشروع
لألشخاص املعوقني بنسبة  % 3على األقل من العدد اإلمجايل للفئات والوظائفَ ،
أحكاماً تؤمن تسهيل مشاركة األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة يف املبارايت وحتفيزاً هلم للدخول إىل
القطاع العام ،وتُلزم اإلدارات واملؤسسات العامة والبلدايت مراعاة النسبة املئوية احملددة قانوانً ،وقد أُودع
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املشروع رائسة جملس الوزراء ،آملني إصداره عاجالً وتطبيقه على التعيني يف مجيع الفئات الوظيفية ويف
التعاقد واالستخدام ملا حيققه من دمج وإفادة من الطاقات الكامنة لدى عدد كبري منهم وتوظيف
كفاءاهتم يف اخلدمة العامة.
كما مت إصدار تعميم عن رئيس جملس اخلدمة املدنية تضمن الطلب إىل مجيع اإلدارات واملؤسسات
العامة والبلدايت اخلاضعة لصالحية هذا اجمللس ،إفادته عن ذوي االحتياجات اخلاصة بني العاملني
لديها وإيداعه جدوالً مفصالً عن األعداد والوظائف اليت يشغلون والنسب املئوية ،وقد جرى مجع
املعلومات املودعة يف لوائح مفصلة ،وذلك للبناء عليها يف التعيني والتعاقد و االستخدام.

يف الرقابة على املؤسسات العامة اخلاضعة لوصاية جملس اخلدمة املدنية:

تعاونية موظفي الدولة
بعد نيلها جائزة األمم املتحدة يف العام  ،2012ال تزال تعاونية موظفي الدولة تسعى للرايدة
والتميز ،وقد برزت إجنازات عام  2019كتكملة للجهود واملساعي اليت بُ ِّذلت يف األعوام السابقة وما
رافقها من جهود لتحقيق األهداف املرجوة .فعلى الصعيد الداخلي ،متّ إعادة النظر أبنظمة موظفي
التعاونية ونظام املنافع واخلدمات لتتالءم مع النصوص القانونية اجلديدة ومتطلبات املرفق العام الصحي،
وأطلقت التعاونية خطة إنشاء البطاقة الصحية اإللكرتونية حيث وافق برانمج الدعم التقين للحكومة
اللبنانية ،ابلتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية على تقدمي املساعدة التقنية للمشروع ،وهي
بصدد التحضري إلجراء املناقصة هبذا الشأن ،أما على الصعيد الصحي فإن التعاونية تسعى للتعاقد مع
مستشفيات وخمتربات طبية خارجية مت ّكن املنتسب من إجراء الصور الشعاعية والفحوصات الطبية ودفع
النسبة املتوجبة عليه فقط ،على أن تقوم التعاونية بتسديد نسبتها مباشرة للمراكز واملستشفيات وفق
إجراءات إدراية منظمة وخمتصرة توفر الوقت واملال على املستفيدين وعلى التعاونية إضافة إىل وضع
تعريفات ألعمال طبية مل تكن مدرجة سابقاً.
وقد كان للتعاونية إجنازات أتت نتائجها يف العام  2019ميكن اختصارها إدارايً بشراء املباين بدالً من
االجيار وختفيض بدالت ما هو مستأجر منها بعد التفاوض مع املؤجرين ،واستحداث فروع جديدة يف
احملافظات ومكاتب على مستوى األقضية .وصحياً بزايدة نسبة تغطية أدوية األمراض السرطانية
واملستعصية والعالج الكيميائي إىل  ،% 100وزايدة تغطية استشفاء والدي املنتسب إىل .% 90
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واجتماعياً بزايدة منح التعليم وتفعيل التحقيق االجتماعي .وتقنياً بتطوير أعمال املكننة والربامج
اإللكرتونية واعتمادها إدارايً ومالياً .فكان ملا حققته التعاونية أتثرياً اجيابياً من وفر يف املال العام وتبسيط
ودقة وسرعة يف إجناز املعامالت.
وما يقتضي التوقف عنده أن التشريعات ال تزال ختلو من أية أحكام تكرس احلق جلميع اللبنانيني يف
االستفادة من نظام تقاعد ومحاية اجتماعية أو ما يُعرف «بنظام الشيخوخة» ،وحلني إقراره وهو ضرورة
ملحة ،فإن تعاونية موظفي الدولة تعطي احلق للمنتسب ابالستفادة عن
صحية واجتماعية وإنسانية ّ
والديه مهما بلغ سنهما وفق نظام العهدة.
املعهد الوطين لإلدارة
ان للمعهد الوطين لإلدارة دوراً هاماً يف إعداد القيادات اإلدارية وتدريبها وتعزيز قدراهتا سواء
إبعداد العناصر البشرية عند دخوهلا الوظيفة ،أو ابلتدريب املستمر خالل حياهتا الوظيفية .وقد استطاع
املعهد أن حيقق تطوراً على مستوى التنمية البشرية املستدامة للعاملني يف القطاع العام إبعداد وتدريب
موظفي اإلدارات العامة واملؤسسات العامة والبلدايت اخلاضعة لصالحيات جملس اخلدمة املدنية ،وأظهر
متيزاً يف مسريته التصاعدية ،ما حدا ابلعديد من الشركاء الوطنيني واألجانب لدعمه والتعاون معه على
أكثر من صعيد .وقد شهد العام  ،2019واستناداً إىل قرارات صادرة عن جملس اخلدمة املدنية بوصفه
قائماً أبعمال جملس إدارة املعهد ،تنظيم املعهد لدورات متخصصة أبرزها:
 دورة إعداد املرشحني الناجحني يف مبارايت جملس اخلدمة املدنية لتويل وظائف الفئة الثالثة تُوجبالنصوص القانونية خضوعهم لدورة إعدادية قبل إلتحاقهم ابإلدارات العامة ،وقد أجرى املعهد هذه
الدورة انتهت بتخريج  128موظفاً توزعوا على الوظائف احملجوزة هلم يف اإلدارات العامة.
 دورة مؤهلة لرتفيع رؤساء الدوائر واألقسام وسائر موظفي الفئة الثالثة ،يستكملون ابنتهائها شرطاً منشروط الرتفيع إىل الفئة الثانية ،وقد أجرى املعهد هذه الدورة لإلداريني يف اإلدارات العامة ومن مياثلهم
يف املؤسسات العامة والبلدايت انتهت بنجاح  189متدرابً.
 دورة مؤهلة لتثبيت موظفي وزارة املالية الذين يبقون متمرنني إىل أن خيضعوا لدورة تدريبية إلزامية يفاملعهد يُثبّت الناجحون بنهايتها يف الوظائف اليت عينوا فيها ،وقد أجرى املعهد الدورة التدربية اخلاصة
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لتثبيت مراقيب الضرائب الرئيسيني أو مراقيب التحقق أو رؤساء احملاسبة املتمرنني ،انتهت بنجاح 61
متدرابً.
ووقع املعهد عدداً من االتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكوالت التعاون مع املعاهد واملنتدايت يف لبنان
واخلارج ،ونظم ورش عمل تدريبية مع شركاء أكادمييني ومنظمات حملية وإقليمية ودولية َّ
وسجل حضوراً
ومشاركة يف املؤمترات الدولية ذات الشأن ،وقد حاز على شهادة األيزو الدولية يف االختصاص.
وال بد هلذا اجمللس من التأكيد على ما سبق أن طلبنا يف التقارير السابقة ومن املراجع املعنية حول ضرورة
تعيني جملس إدارة للمعهد الوطين لإلدارة إذ أن قيام جملس اخلدمة املدنية أبعمال جملس إدارته منذ العام
 2008بتكليفه تسيري األعمال اإلدارية ،وأتمني أعمال جملس إدارته إىل حني بت جملس الوزراء مبوضوع
جملس اإلدارة ،من شأنه حال استمراره أن يتعارض ومبدأ الفصل بني سلطة التقرير وسلطة الوصاية،
وابلتايل مل يعد من اجلائز مجع هاتني السلطتني يف هيئة واحدة وإصدار قرار عن هيئة جملس اخلدمة املدنية
بوصفها سلطة تقريرية مث التصديق على هذا القرار من اهليئة ذاهتا بوصفها سلطة وصاية .لذلك ،واستناداً
إىل املرسوم رقم  4329اتريخ  ،2000/10/25ابدر جملس اخلدمة املدنية إىل اقرتاح تعيني جملس إدارة
ورفع بتاريخ  2017/5/19إهناءً هبذا الشأن آملني إصدار مرسوم التعيني ذي الصلة حفاظاً على شرعية
القرارات اإلدارية الصادرة عن جملس اإلدارة ،وحرصاً على ضمان وجود سلطة تقريرية للمؤسسة العامة
كما توجب القوانني واألنظمة ،وجتنباً لقيام التضارب يف الصالحيات بني سلطة الوصاية اإلدارية
واملؤسسة العامة املوصى عليها.
يف هيكليات القطاع العام والتوصيف الوظيفي

إن جملس اخلدمة املدنية وانطالقاً من حرصه على رفع مستوى اإلدارة وزايدة فعاليتها وحتديثها عمل
على تاليف اهليكليات الفضفاضة وترشيقها ختفيضاً وترشيداً لإلنفاق على القطاع العام ،وتطبيقاً للمادة 80
من القانون رقم  ،2019/144وهبدف إجراء املسح الوظيفي الشامل متهيداً لتوصيف الواقع احلايل للقطاع
العام وأوضاع العاملني فيه ووضع رؤية متكاملة للهيكليات واملالكات اإلدارية واحلاجات املستقبلية إىل
الوظائف واملهام والكفاايت ،وإجناز التوصيف الوظيفي املنصوص عليه يف املادة  21من القانون رقم
 ،2017/46وابعتبار أن املشرتع أوقف مجيع حاالت التوظيف والتعاقد حلني االنتهاء من إجراء هذا
املسح ،صدر عن رئيس جملس الوزراء بتاريخ  2019/9/4تعميم طلب فيه إىل مجيع اإلدارات العامة
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واملؤسسات العامة واملصاحل والصناديق املستقلة واجملالس واهليئات اليت متول جزئياً أو كلياً من الدولة
إيداع جملس اخلدمة املدنية املعلومات املتعلقة ابلعاملني لديها من موظفني ومتعاقدين وأجراء وأبية صفة
كانت ،وبيان تفصيلي مبالك كل من اجلهات املذكورة ،وأن هذا اجمللس وعلى أثر ايداع عدد من الوزارات
املعلومات املطلوبة وحلني استكماهلا من سائر املعنيني ابلتعميم ،سارع إىل تنظيمها ومكننتها ،ومت تشكيل
فرق عمل من املراقبني األول يف اجمللس لدراسة واقع اهليكل التنظيمي جلهاز الدولة املركزي وللمؤسسات
العامة اخلاضعة لوصاية الوزارات ،واقرتاح إعادة هندسة جديدة هليكلية كل وحدة إدارية مستندين فيها
على مبادىء ومعايري ،وضعها هذا اجمللس العتمادها عند دراسته ملشاريع نصوص قانونية وتنظيمية هبذا
الشأن ،وهي التالية:
 تصميم وهندسة هيكليات خمتصرة ابعتماد التنظيم األفقي املسطّح يتم فيه االستغناء عنوحدات ال فائدة من وجودها كالوحدات التسلسلية اليت تتبع اهلرم العامودي بوظائف ختصصية
تعاون رؤساء الوحدات اإلدارية وتليب احلاجة الفعلية ملتطلبات طبيعة املرفق العام ،واستحداث
وظائف متخصصة يف جمال عمل الوحدات احملدثة.
 إلغاء ودمج وحدات إدارية (مديرايت أو مصاحل أو دوائر) وجعل مهامها جزءاً من مهاموحدات أخرى لتقارب املهام بني الوحدات املدجمة واحلؤول دون استحداث وحدات بطريقة
متشعبة تؤدي إىل توسيع املالك على حنو ال يتوافق وطبيعة عمل الوزارة أو املؤسسة العامة أو
البلدية ،وذلك مبا يراعي مبدأ عدم تشتيت املسؤوليات واختصاراً لإلجراءات ،وعدم استحداث
وحدات على مستوى األقسام عندما يكون تنفيذ املهام يتحقق عرب الدوائر ،وإلغاء بعض
الوظائف اليت مل تعد تتناسب ومفاهيم التنظيم اإلداري احلديث كوظائف مستكتب ،كاتب،
خمتزل ،انسخ ،مساعد حماسب ،مساعد أمني صندوق ،رئيس قسم ،...واعتبار املوظفني الذين
يشغلوهنا قيد التصفية واالستعاضة عنها بوظيفة مدخل معلومات.
 استحداث وحدات للمعلوماتية والوظائف التخصصية ومكننة أعمال اإلدارات واملؤسساتالعامة والبلدايت وإنشاء بنية حتتية الستخدامات املعلومات وتبسيط اإلجراءات اإلدارية عرب
هذه االستخدامات ملتابعة املعامالت عرب الطرق االلكرتونية مبا يساهم يف حتقيق متطلبات
احلكومة االلكرتونية واحلكومة الرقمية وجتنباً لتعريض املواطن للمساومة والوساطة.
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 استحداث دائرة للموارد البشرية هبدف االنتقال من املفهوم التقليدي إلدارة شؤون املوظفنيإىل املفهوم احلديث إلدارة املوارد البشرية ،إذ أن االستثمار يف تنمية قدرات املوارد البشرية
وحتفيزهم ورفع كفاءاهتم وإنتاجيتهم يساهم يف رفع مستوى األداء يف االدارة العامة.
 تفعيل عمل الوحدات اإلقليمية املنشأة تنفيذاً لالحصرية اإلدارية اختصاراً للوقت وتقليصاًللنفقات ،وختفيفاً لضغط العمل عن اإلدارة املركزية وتلبية حلاجات املواطنني مباشرة وابلسرعة
املطلوبة.
ويف هذا اإلطار أ َْوَىل جملس اخلدمة املدنية موضوع املؤسسات العامة اليت انتفت اجلدوى اإلدارية
واالقتصادية واملالية من وجودها واستمرارها االهتمام الالزم وذلك ابحلث على إصدار النصوص القانونية
والتنظيمية اليت تقضي إبلغائها أو بدجمها ،فكانت أوىل اخلطوات إصدار املرسوم رقم 2017/919
املتعلق بتسـوية أوضاع العاملني يف الصندوق املركزي للمهجرين ابعتبار بعض العاملني فيه من الفائض
متهيداً إلقفاله وأن جملس اخلدمة املدنية أهنى إحلاق مجيع هذا الفائض ابإلدارات واملؤسسات العامة،
وتاله املرسوم رقم  2018/3397املتعلق بتسـوية أوضاع بعض العاملني يف جملـس اجلنوب متهيـداً إلقفاله
وأن جملس اخلدمة املدنيـة هو يف صدد االنتهاء من توزيـع الباقي من الفائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض فيه .علماً أن املشرتع
تنبَّه إىل انتفاء مربر وجود واجلدوى من استمرار بعض املؤسسات العامة فضمن القانون رقم 2018/79
نص املادة  43أوجب فيها على جملس الوزراء خالل مهلة اقصاها  2020/12/31إلغاء املؤسسات
العامة اليت يرى انتفاء اجلدوى االقتصادية واخلدماتية من استمرارها ودمج املؤسسات العامة امللغاة ،وأوىل
جلنة مشكلة هلذه الغاية وضع الئحة هبا كما أوجب على الوزراء املختصني رفع مقرتحاهتم هبذا الشأن،
وأن نص هذه املادة اُبطل مبوجب القرار الصادر عن اجمللس الدستوري بتاريخ  ،2018/5/14على أننا
نرى أن إبطال النص ال حيول دون استكمال هذه اخلطوات ملا حتققه من إجراءات إصالحية جلهة احلفاظ
على املال العام وترشيد اإلنفاق.
ويف ظل غياب التصنيف والتوصيف الوظيفي ،وتطبيقاً للمادة  21من القانون رقم  ،2017/46قام
جملس اخلدمة املدنية بوضع منوذج وصف وظيفي يتضمن التعريف ابلوظيفة ومهامها ومسؤولياهتا،
املؤهالت العلمية واخلربات العملية ،اللغات املطلوبة ،الكفاايت الواجب توافرها ،مؤشرات األداء
والعالقات والتواصل داخل اإلدارة وخارجها ،العتماده يف توصيف وظائف املالك اإلداري العام ولوضع
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مصنَّف جملموعات الوظائف املتشاهبة وتوصيف وظيفي للوظائف املشرتكة ضمن كل جمموعة وظيفية،
مي ّكن الحقاً كل إدارة من وضع توصيف لكل وظيفة يف مالكها يراعي طبيعة الوظيفة على حنو متوافق
مع التوصيف العام .ومبشاركة ممثلني عن الوزارات وابلتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية عُقدت
جلسات مكثَّفة يف جملس اخلدمة املدنية إلجناز التوصيف الوظيفي للوظائف املشرتكة يف املالك اإلداري
العام ،متَّ بنتيجتها ،ولغاية وضع هذا التقرير ،حتديد الوصف لوظائف مدير املديرية/رئيس املصلحة اإلدارية
املشرتكة ،رئيس مصلحة الديوان ،رئيس الديوان ،رئيس دائرة الشؤون اإلدارية ،رئيس دائرة احملاسبة
(الشؤون املالية/املالية) ،رئيس دائرة املوظفني ،رئيس دائرة املوارد البشرية ،رئيس دائرة العالقات العامة
واإلعالم ،رئيس دائرة الشكاوى واملراجعات ،رئيس دائرة الشؤون القانونية ،مربمج ،حماسب ،حمرر،
حاجب وسائق ،على أن تستكمل بوصف وظيفي للوظائف التخصصية يف مجيع الوزارات واملؤسسات
العامة والبلدايت.
يف أعمال األرشفة واملكننة

بدأ اجمللس منذ العام  2018إجراء األرشفة االلكرتونية حملفوظاته واملسح الضوئي جلميع املعامالت
الواردة إليه والصادرة عنه وتسجيلها إلكرتونياً وتوزيعها على وحدات اجمللس إبرساليات ممكننة ،وقد مت
لغاية اترخيه إجناز أعمال األرشفة االلكرتونية جلميع املراسيم والقرارات الصادرة عن جملس الوزراء واملبلغة
إىل اجمللس منذ إنشائه والتعاميم الصادرة عن رئيسه وعن هيئته منذ أتسيسه ،وقراراته وكتبه ،كما عمد
إىل إعادة تنظيم ملفات التصريح عن الثروة عند الدخول إىل اخلدمة وعند انتهائها واليت يتقدم هبا
املوظفون املشمولون بصالحية جملس اخلدمة املدنية تطبيقاً لقانون اإلثراء غري املشروع ،ومكننتها عرب
برانمج معلومايت يسهل الوصول إليه ـ ـ ــا.
ومن األمهية مبكان التأكيد على وجوب تعميم مفهوم احلكومة اإللكرتونية واعتماد تطبيقاهتا يف مجيع
اإلدارات وسائر أجهزة القطاع العام على ضوء تطور تكنولوجيا املعلومات والعصر الرقمي إذ أصبح
ضرورايً وملحاً مواكبتها من خالل إعادة تكوين البنية التحتية املعلوماتية وتبسيط اإلجراءات اإلدارية
للتحول
وتوحيدها وتقدمي املعامالت ومتابعتها عرب الطرق االلكرتونية ،متهيداً إلقرار االسرتاتيجية الشاملة ّ
الرقمي ( )Digital transformationوتطبيقها ،هبدف تعزيز الشفافية والنـزاهة واإلدارة الرشيدة لألموال
العمومية.
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وأمام هذا الواقع وما تواجهه اإلدارة العامة من بنية إدارية ضعيفة وقدرة حمدودة على األداء واإلنتاجية
والشكوى من سوء اخلدمة العامة وتعقيد اإلجراءات ،وانطالقاً من حالة الضرورة اليت تستدعي االستجابة
لصرخات املواطنني يف ايقاف منظومة الفساد ،ومن خالل ما يلحظه جملس اخلدمة املدنية من تراجع
ٍ
وتدن يف وضع اإلدارة ،واملسؤولية اليت ُمتلي علينا عرض الصعوابت والعقبات اليت تواجهها وطرح
املقرتحات واحللول املالئمة ،نرى ،وفضالً عما سبق التطرق إليه ،أن أوىل اخلطوات على الطريق الصحيح
يف اإلصالح ومكافحة الفساد هي اإلسراع يف اختاذ اإلجراءات والتدابري وإقرار التشريعات التالية:
 تقليص حجم القطاع العام عرب إعادة النظر يف اهليكليات التنظيمية القائمة وذلك مببادرة الوزير إىلتكليف من يلزم يف الوزارة بدراسة النصوص القانونية والتنظيمية احلالية املتعلقة هبيكلية الوزارة اليت يرتأسها
واملؤسسات العامة والبلدايت اليت يتوىل الوصاية عليها ومقارنتها مع املهام اليت يتطلبها دور املرفق العام
الذي تديره كل منها ،وبعد األخذ ابالعتبار اجلدوى التنظيمية واالقتصادية واالجتماعية واملالية للوحدات
اإلدارية القائمة ،وابلتايل إعادة هندسة اهليكل التنظيمي دجماً وإلغاءً مبا يؤمن تقليص حجمه وتبسيط
اإلجراءات والتنسيق بني الوحدات اإلدارية فيه وحيول دون االزدواجية يف الصالحيات ،واشغال الوحدات
من موظفني على أساس االحرتاف والتخصص فقط ،إضافة إىل درس احلاجة الفعلية على املديّني القصري
واملتوسط لتحديد عدد املوظفني والفائض من العاملني .واحلد من ظاهرة تكاثر عدد املستشارين يف
الوزارات حيلَّون حمل املوظفني ال سيما املدراء العامني مما يؤدي إىل جتاوز البعض منهم املشورة وإبداء
الرأي إىل التدخل يف مهام املوظفني واملعامالت وإىل دفع أتعاب ورواتب مرتني عن اخلدمة نفسها ،علماً
أن مجيع إدارات الدولة تتضمن دوائر قضااي يرأسها موظفون ،كما إعادة النظر جبدوى وجود مستشاري
وموظفي برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  UNDPاليت تقوم بدفع أجورهم من خزينة الدولة.
 ضبط وختفيض اإلنفاق على القطاع العام وذلك ،إضافة إىل إعادة النظر يف اهليكليات التنظيمية،بتفعيل والتشدد يف املراقبة واحملاسبة على تقاضي الرواتب وملحقاهتا والتعويضات (أعمال إضافية،
مكافآت ،تعويضات جلان ،منح إنتاج )...لتكون موازية خلدمة فعلية وعلى قدر اإلنتاجي ــة اليت يبذهلا
املوظف والنفع الذي يعود به أداؤه على اإلدارة ،وعلى تطبيق النصوص اليت تضمنتها قوانني الربامج
املتعلقة بتشييد أبنية لإلدارات العامة بغية االستغناء عن األعباء والتكاليف املرتفعة النامجة عن استئجار
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املباين ووفقاً ملا سبق بيانه آنفاً ،وعلى اآلليات واملركبات املستعملة يف اإلدارات العامة ونفقاهتا ،وعلى
تكاليف السفر إىل اخلارج مبهام رمسية ،كما تطبيق األحكام القانونية اليت ألغت مجيع املوازانت امللحقة
ودجمها ابملوازنة العامة (القانون  )2019/144حبيث تُودع أموال اإلدارات العامة ذات املوازانت امللحقة
يف حساب اخلزينة ،واإلسراع يف إقرار قانون الشراء العام الذي حيصر املناقصات ابإلدارة املركزية ،ووضع
دفاتر شروط منوذجية موحدة تعزيزاً للحوكمة املالية ،مبا يُساهم اخنفاضاً يف عجز املوازنة من شانه أن
يساهم يف حتقيق ايفاء لبنان ابلتزاماته اليت تعهد هبا وإبجراء إصالحات ارتبط هبا يف املؤمترات الدولية.
 ملء الشواغر اليت تعاين منها اإلدارة العامة يف الفئتني األوىل والثانية وهي وظائف قيادية انعكسالشغور فيها شلالً وجماالً إلصدار تكاليف غري قانونية إبشغاهلا ،وضرورة تعيني جمالس إدارات املؤسسات
العامة اليت مضى على معظمها عشرات السنني غري مكتملة ابلعمل على مبدأ اإلستمرارية ،وتعيني
اهليئات الناظمة اليت أوجبت القوانني إنشاءها يف قطاعات حيوية كالطريان املدين والكهرابء.
واإلقالع والتخلي ،عند مباشرة هذا التعيني ،عن ختصيص وظائف للطوائف دون أي سند جييزه ال سيما
يف وظائف الفئة األوىل اليت نصت املادة  95من الدستور على املناصفة فيها دون حتديد وظيفة لطائفة
معينة ،ملا هلذا التخصيص من تعطيل لقواعد االستحقاق واجلدارة والكفاءة وارهتان املوقع الوظيفي
للطائفة ،وضرورة تطبيق املداورة يف متويل هذه الوظائف ،وذلك حلني استكمال اخلطة املرحلية اليت نصت
عليها هذه املادة متهيداً إللغاء التمثيل الطائفي بشكل كلي يف مجيع الفئات الوظيفية ودون أي استثناء.
 مراقبة األداء املؤسسي والبشري إبجراء تقييم مستمر لكل من اإلدارات واملؤسسات العامة ،كما ألداءاملدراء العامني بدالً من وضعهم ابلتصرف ،وألَداء سائر املوظفني وتوثيق املعلومات املتعلقة إبنتاجيتهم
وبكفاءهتم املسلكية وسريهتم وتزويد جملس اخلدمة املدنية وفيما خص صالحياته بالئحة تتضمن نتيجة
تقييم األداء املسندة إىل معايري حمددة لقياس مستوى األداء وفق أحكام نظام تقييم األداء ،تسهيالً
للمساءلة واحملاسبة من جهة والتحفيز والتقدير من جهة أخرى وذلك يف ظل ما هو قائم من إمتناع
الرؤساء التسلسليني يف معظم اإلدارات عن إجراء هذا التقييم أو االقتصار على إرفاقه بعقود املتعاقدين
معلق على تقييم األداء أو حتويل هذا التقييم إىل عقوبة للتشفي واالنتقام
فقط ابعتبار أن جتديد العقود ٌ
من املوظف أو وضع تقييم غري مستند إىل وقائع صحيحة.
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 دعم وتعزيز دور أجهزة الرقابة على املوظفني ،وهي األداة اليت تكافح هبا الدولة الفساد ،مبا يومنإعادة فرض هيبتها ومصداقيتها والثقة هبا اليت ضعفت بفعل تعطيل ٍ
بعض من هذه األجهزة أو عدم
تطبيق قراراهتا أو احلؤول دون قيامها ابملهام املناطة هبا ،وحتريك املساءلة املسلكية والقضائية ساهم غياهبا
وبطؤها يف زايدة اعداد املرتكبني واستقواء املوظف الفاسد وإبعاده عن العقاب وإحباط املوظف الصاحل
فمنع عنه الثواب ،لذلك يقتضي اإلسراع يف إحالة املخالفات املرتكبة من العاملني يف القطاع العام وفور
اكتشافها إىل اجلهات املعنية هبا أعين التفتيش املركزي ،ديوان احملاسبة ،اهلية العليا للتأديب والقضاء
املختص وإعطاء اهليئة املذكورة حق اإلحالة أمام القضاء بتعديل النصوص ذات الصلة ،وعدم تغاضي
املراجع املختصة يف اإلدارة عن اإلحالة بدافع من احلماية واحلصانة ،واختاذ التدابري االحرتازية اليت تثبت
ارتكاب ٍ
أفعال تتّسم ابلفساد مهما كانت الفئة الوظيفية ملرتكبيها.
 إقرار االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد ومشاريع القوانني املرتبطة هبا وبرباجمها التنفيذية ال سيمااملتعلقة منها ابإلثراء غري املشروع ،وإىل حينه يقتضي تطبيق النصوص القانونية النافذة الواردة يف قانون
اإلثراء غري املشروع ابلقيام حبملة شاملة دون أي استثناء لكشف ومالحقة الذين أثروا بصورة غري شرعية
على حساب املال العام ،واسرتداد األموال واملنافع الناجتة عن اإلثراء املتحقق مبناسبة أو نتيجة قيام
املخالف ابلوظيفة العامة ،األمر الذي يربز معه الدور اهلام للسلطة القضائية ابستقالليتها ونزاهتها تصدايً
للجرائم املرتكبة من اختالس ورشوة وصرف نفوذ وحتوير للسلطة ،ومحاية للمواطن من الفساد.
ختاماً،
ورغم كل الصعوابت والتحدايت اليت تواجهها اإلدارة العامة بواقعها املرسومة معامله أعاله ،إننا
على ثقة أن النجاح سيكون حليفنا طاملا لدينا اإلرادة الصلبة والعزمية وااللتزام اجلدي إبصالح وحبلول
جذرية لألزمة وليس إبدارهتا ،بتطبيق القوانني واألنظمة وليس إببقائها حرباً على ورق وممارسة فنون
التهرب من أحكامها ،بتوخي املصلحة العامة املبنية على قيم احلق والعدالة واملساواة وليس التمسك
ابملصاحل الشخصية واملنافع الفئوية السياسية واملادية ،بتعزيز االنتماء إىل الدولة واستعادة الثقة هبا وليس
ابلوالء للطائفة واملنطقة واحلزب والزعامة وغريها من الوالءات اليت تبعد املواطن عن دولته.
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وسيبقى هذا اجمللس من موقعه حاضراً دائماً للمشاركة يف خوض معركة مكافحة الفساد ،مسانداً
لكل ما نصبو إليه من إدارة عادلة حمرتفة وعصرية ،ومن نزع فكرة الفساد عن املوظف واإلدارة اليت سادت
ذهن املواطن ،ومن انتشال لبنان من الدول األكثر فساداً يف العامل ،وهي ليست ببعيدة املنال مع الشرفاء
وأصحاب النفوس الشجاعة والعناصر الكفوءة والنزيهة وهم ليسوا بقلة يف اإلدارة ومعهم يبقى األمل أبن
الواقع الذي نعانيه ليس عصياً عن اإلصالح املنشود الذي طال انتظاره.
بريوت ،يف 2020/3/2
رئيسة جملس اخلدمة املدنية
فاطمة الصايغ
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