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الملف

رئيس التفتيش املركزي: أقفلنا الباب
على التدّخالت مهما عال مصدرها

انىشء التفتيش املركزي عام 1959 يف عهد الرئيس فؤاد شهاب ضمن حملة االصالح االداري التي ارست املؤسسات الرقابية 
العامة والبلديات،  التفتيش جميع االدارات واملؤسسات  العامة وتطويره. تشمل صالحيات  االساسية ملراقبة عمل االدارات 

كذلك القضاء والقوى العسكرية، لكن لناحية الشؤون املالية فقط ويف حدود ما تسمح به قوانينها الخاصة

وفق  انشائه،  منذ  املركزي  التفتيش  عمل 
املرسوم  من   2 املادة  يف  عليه  املنصوص 
االشرتاعي رقم 115/59، عىل مراقبة االدارات 
واملؤسسات العامة، والتدقيق يف سري العمل 
تطوير  اىل  وسعى  ثغرها،  وكشف  فيها 
التقارير  تؤكد  كام  االداري،  العمل  اساليب 
واملامرسات  الفساد  كشفت  التي  والقرارات 

القانونية.  غري 
"االمن العام" حاورت رئيس التفتيش املركزي 
التفتيش  دور  عن  عطية  جورج  القايض 
واملخالفات  التقصري،  وحجم  ومهامه، 
العقوبات،  وطبيعة  العامة  االدارات  يف 
والعقبات امام عمله وحجم التدخالت فيه.

مراقبة  يف  املركزي  التفتيش  دور  هو  ما   ■
االدارات واملؤسسات الرسمية؟

االدارات  وتفتيش  مراقبة  التفتيش  يتوىل   □
واملؤسسات العامة واملوظفني التابعني لها يف 
ما يتعلق بقيامهم مبهامهم وتأدية واجباتهم 
يقوم  كام  مسؤوليات.  من  عليها  يرتتب  وما 
لزيادة  االداري  العمل  وتطوير  بتحسني 
خالل  من  العامة  الخدمة  وجودة  فعالية 
دوره املتجسد يف تنسيق االعامل بني مختلف 
املركزي  التفتيش  رقابة  من  وتنتج  الجهات. 
احالتهم  او  املخالفني،  املوظفني  معاقبة 
القضاء،  عىل  او  للتأديب  العليا  الهيئة  عىل 
التوصيات  واصدار  منهم،  املستحق  وتقدير 

مبا يساهم يف تحسني سري العمل االداري.

الدولة  مؤسسات  يف  التقصري  مدى  ما   ■
واسبابه؟ 

باداء  اليوم  الدولة  مؤسسات  تقوم  ال   □
ذلك  عن  وينجم  وجه،  اكمل  عىل  مهامها 

تحقيق  وعدم  املواطن  خدمة  يف  تقصري 
املصلحة العامة. فهذه املؤسسات التي تهدف 
ارشاف  تحت  تعمل  املواطن  خدمة  اىل  اوال 
غري  املركزي.  التفتيش  اهمها  رقابية  اجهزة 
وتحسني  مبراقبة  املولجة  االجهزة،  هذه  ان 
العمل االداري، هّمشت وهّمش عملها بعدم 
تطويرها منذ ثالثني عاما. فاملالك امللحوظ يف 
نص انشاء التفتيش املركزي عام 1959 تبقى 
العامة  االدارة  ملراقبة  فقط   %30 اليوم  منه 
موظف  االف   10 حواىل  تشمل  كانت  التي 
العامة،  االدارات  من  قليال  وعددا  حينه  يف 
فباتت حاليا تضم اكرث من 100 الف موظف 
لكن  العامة.  واملؤسسات  االدارات  واالف 
املوارد  يف  امللحوظ  النقص  من  الرغم  عىل 
رقابة  شمولية  عىل  التفتيش  يعمل  البرشية، 
يف  التقصري  يظهر  هنا  من  املوظفني.  جميع 
عدم  منها  عدة،  السباب  الدولة  مؤسسات 
تفعيلها  وعدم  الرقابية  االجهزة  يف  االستثامر 
او  موظفيها  قدرات  تطوير  عىل  العمل  او 
اقرتاحاتها  تجاهل  كذلك  حالتهم.  تحسني 
العمل  اساليب  تحسني  اىل  االيلة  وتوصياتها 
غري  االداري  املسار  ان  نالحظ  كام  االداري. 
محرتم يف الدولة اللبنانية. فاملعامالت االدارية 
اىل  االداري  السلم  ادىن  من  توجه  ان  يجب 
والقوانني  العمل  اساس  وهذا  املراجع،  اعىل 
لكن  االداري،  التسلسل  بحسب  املوضوعة 
الوزير  مبكتب  حاليا  يخترص  االداري  العمل 
اساسية  مشكلة  نذكر  كذلك  ومستشاريه. 
الذي  الرشعي  غري  التوظيف  ظاهرة  هي 
فيصبح  السياسية،  الزبائنية  حكام  منه  تنتج 
والء املوظف يف االدارة العامة لزعيمه الذي 
خدمة  اىل  الهادفة  لوظيفته  وليس  وظفه، 
عندها  فيتحول  العامة.  واملصلحة  املواطن 

اىل  املواطن  خدمة  من  االداري  العمل 
خدمة الزعيم، ما يؤثر عىل انتاجية االدارات 

العامة وفعاليتها.  واملؤسسات 

■ كم بلغ عدد املخالفات او الشكاوى هذه 
السنة؟

املركزي  التفتيش  فّعلها  وسيلة  الشكاوى   □
اجراءات  بها  ويحرك   ،2018 العام  منذ 
التفتيش يف االدارات العامة. فقد بلغ عددها 
لغاية 2021/8/3 نحو 100 شكوى وهو عدد 
يف  سجلت  حيث   2020 بعام  مقارنة  قليل 
 246 املركزي  التفتيش  يف  الديوان  مصلحة 
نحو   2019 عام  عددها  بلغ  فيام  شكوى، 
عىل  دليل  هذا   .2018 عام  و312   ،554
لتحسني  العامة  االدارة  مع  املواطن  تشبيك 
التفتيش من مامرسة دوره  عملها مع متكني 
االعتبار  يف  االخذ  مع  اكرب،  بفعالية  الرقايب 
عىل  السلبية  واثارها  كورونا  جائحة  طبعا 
السنتني  العامة خالل  عالقة املواطن باالدارة 

االخريتني. 

■ ما هي انواع املراقبة، كيف تتم وعرب اي 
جهاز رقابة؟

رقابة جميع  املركزي عىل  التفتيش  يعمل   □
والبلديات،  العامة  واملؤسسات  االدارات 
املتخصصة:  العامة  املفتشيات  خالل  من 
العامة  املفتشية  االدارية،  العامة  املفتشية 
الرتبوية،  العامة  املفتشية  الهندسية، 
واالجتامعية  الصحية  العامة  املفتشية 
والزراعية، املفتشية العامة املالية، ومفوضية 
للتأديب. تشمل  العليا  الهيئة  لدى  الحكومة 
انواع  من  نوعني  املركزي  التفتيش  اعامل 
الرقابة هام رقابة االمتثال لالنظمة والقوانني 

تتضمن  كام  والبلديات،  العامة  االدارات  يف 
مراقبة اداء املوظفني يف تلك االدارات بهدف 
تحديد املتطلبات الرضورية يف االدارة العامة 
املواطن  خدمة  يف  ادائها  تطوير  اجل  من 
التفتيش  ادارة  العامة. كام تراقب  واملصلحة 
والبلديات  العامة  االدارات  وتفتيش  املركزي 
املوكولة  باملهام  قيامها  بكيفية  يتعلق  ما  يف 
العامة  لالدارات  التابعني  واملوظفني  اليها، 
قيامهم  بكيفية  يتعلق  ما  يف  والبلديات 
عليهم،  املرتتبة  واملسؤوليات  بالواجبات 
العامة  املؤسسات  موظفي  ايضا  وتراقب 
التي  للرشوط  وفقا  تفتيشهم  عىل  وتعمل 

تنص عليها انظمتها الخاصة. 

■ ما هي ادوات املراقبة وكيف تتم محاسبة 
املرتكبني؟ 

الرقايب  دوره  املركزي  التفتيش  ميارس   □
تنتهي  متنوعة،  ادوات  خالل  من  الفعال 
بهدف  الهيئة  عىل  التفتيش  ملفات  باحالة 
التوصيات  واصدار  املقرتحة  العقوبات  انزال 
فان  املراقبة،  ادوات  اىل  بالنسبة  الواجبة. 
التفتيش يجري وفقا لربامج سنوية واستثنائية 
لجان  بواسطة  خاصة،  تكاليف  عىل  بناء  او 

اما  املواطنني.  شكاوى  او  خاصة  تحقيق 
التفتيش  ينزلها  التي  العقوبات  اىل  بالنسبة 
يف  فيمكن  املخالفني،  باملوظفني  املركزي 
عرقلة  حاالت  يف  او  املشهودة  املخالفات 
فرض  املفتش  يقرتح  ان  التفتيش،  اعامل 
الدرجة  من  والثانية  االوىل  العقوبتني  احدى 
من   55 املادة  يف  عليهام  املنصوص  االوىل 
نظام املوظفني، اي التأنيب او حسم الراتب 
الفئة  موظفو  اما  االكرث.  عىل  يوما   15 ملدة 
واملؤسسات  العمومية  االدارات  يف  االوىل 
فيحق  والبلديات،  املستقلة  واملصالح  العامة 
عقوبات  مبارشة  عليهم  تفرض  ان  للهيئة 
الدرجة االوىل فقط. كذلك ميكن للهيئة، بعد 

فرض العقوبات التأديبية املقتضاة، ان تحيل 
املسؤول عىل املجلس التاديبي املختص، وان 
وتطلب  املحاسبة  ديوان  عىل  احالته  تقرر 
من املدعي العام التمييزي مالحقته جزائيا. 

التي  والتوصيات  التقارير  التزام  مدى  ما   ■
يصدرها التفتيش، وما هي اجراءات املتابعة 

للتنفيذ؟
□ بعد انتهاء اعامل التفتيش، يرفع املفتشون 
التفتيش  هيئة  اىل  التقرير  يف  مقرتحاتهم 
تراها  التي  التوصيات  وتقر  بها  تتداول  التي 
تنفيذها.  التفتيش  رئاسة  لتتابع  مناسبة، 
اىل  املتابعة  كتب  التفتيش  رئيس  فريسل 
والبلديات  العامة  واملؤسسات  االدارات 
يف  املقرتحات  اتخاذ  عىل  التشديد  اجل  من 
ان  تبني  لكن  التوصيات.  والتزام  االعتبار 
محرتمة،  غري  املركزي  التفتيش  هيئة  قرارات 
وهناك العرشات من القرارات التي مل تحرتم 
رئاسة  ان  علام  واكرث.  عاما   20 مدى  عىل 
التفتيش املركزي هي يف صدد متابعتها حاليا 
كتب  ارسال  خالل  من  قدمية،  كانت  مهام 
ابرز  من  التزامها.  عىل  لحضها  االدارات  اىل 
اهامل  اىل  املؤسسات  تدفع  التي  العوامل 
التفتيش وتوصياته، غياب  تقارير  او تجاهل 
صالحية الرقابة االدارية عىل الوزراء املكلفني 
املتابعة  تبقى  وبالتايل  التوصيات،  تنفيذ 
الوزير  حض  امكان  دون  من  بحت  ادارية 
عىل تنفيذ القرارات والتوصيات بسبب عدم 
عليه  تأديبية  عقوبات  فرض  عىل  القدرة 
التفتيش. يف هذا  التزام مقررات  تحضه عىل 
التواصل  خالل  من  املتابعة  تبقى  الصدد، 

االداري فقط بواسطة الكتب واملناقشات. 

التفتيش  عمل  يف  التدخالت  حجم  ما   ■
يواجهها؟ وكيف 

عىل  الرقابية  االجهزة  اهم  من  التفتيش   □
صالحياته  شمولية  اىل  نظرا  العامة  االدارة 
وقدرته عىل انزال العقوبات باملخالفني. لذا، 
التدخل  محاوالت  تكون  ان  البديهي  من 
لكننا  كثرية.  رقابته  واساليب  عمله  سري  يف 
املحاوالت  هذه  جميع  عىل  الباب  اقفلنا 

التفتيش  دور  ألن  مصدرها،  عال  مهام 

رئيس التفتيش املركزي القايض جورج عطية.

من اسباب التقصير 
في مؤسسات الدولة 

تجاهل اقتراحات هيئات 
الرقابة وتوصياتها
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يف  يصب  ما  يف  الحق  احقاق  يف  يكمن 
املوظفني  ادانة  خالل  من  املواطنني  مصلحة 
مكان  ال  وبالتايل  تربئتهم،  او  املخالفني 
هذا  يف  الشخصية  الحسابات  او  للمناورات 
من  عليه.  يعىل  وال  يعلو  الحق  الن  املجال، 
امام  الباب  املركزي  التفتيش  يقفل  هنا، 
كانت  سواء  كافة،  بانواعها  التدخالت  جميع 
من  حتى  او  السياسية  املناورات  خالل  من 
الصحافية  واملقاالت  االعالمي  الضغط  خالل 
يف  والعاملني  التفتيش  اعامل  تطاول  التي 
هذه االدارة من اجل التأثري عىل الرأي العام 

وتغيري مسار العمل يف االدارة.  

■ هل من افكار او مقرتحات لديكم لتطوير 
تم  هل  فعاليته؟  وزيادة  التفتيش  عمل 

طرحها عىل الجهات املعنية وما النتيجة؟
عىل  رسيعة  بتحوالت  اليوم  لبنان  مير   □
التفتيش  عىل  تفرض  التكنولوجي،  املستوى 
اداة  واعتامد  عمله  اساليب  تحديث 
واالمنايئ.  الرقايب  دوره  لتأدية  مستحدثة 
االسرتاتيجي  دوره  فّعل  املركزي  التفتيش 
وامللخص  تأسيسه،  منذ  له  املرسوم  االسايس 
مهامه:  صلب  تشكل  مرتكزات  بثالثة 
تحديث  تم  فقد  وامناء.  توجيه،  رقابة، 
لرقابته،  ومتطورة  جديدة  قواعد  وارساء 
املتبعة  التوجيه  اساليب  وتفعيل  تطوير  مع 
العامة والبلديات،  االدارات واملؤسسات  مع 
وصوال اىل تحقيق الرؤية الشاملة عن كيفية 
اسرتاتيجيات  رسم  يف  واملساعدة  املساندة 
من  االمر  هذا  برز  لالمناء.  خطط  ووضع 
للتقييم  املشرتكة  املنصة  استخدام  خالل 
التدقيق يف  يف   Impact واملتابعة  والتنسيق 
يف  ان  كورونا،  فريوس  ضد  التلقيح  عملية 
القدرة عىل مراقبة سري االعامل االدارية من 
خالل الوسائل االلكرتونية، او الرقابة املبنية 
عىل قواعد بيانات رقمية هي االكرث شفافية 
العامة  املفتشية  متكنت  بحيث  وفعالية، 
عملية  كل  آين عىل  بشكل  االرشاف  الصحية 
حصولها  فور  املخالفات  وضبط  التلقيح 
الصحيني  املفتشني  عدد  ان  من  الرغم  عىل 
املهمة.  بتلك  للقيام  فقط  االثنني  يتعدى  ال 
الغاء هيمنة  الرضوري  اخرى، من  من جهة 

ووقف  يرأسها  التي  االدارة  عىل  الوزير 
التنفيذية،  االعامل  يف  املستشارين  تدخل 
التزام  عىل  العامة  االدارات  حض  بهدف 
ما  ومقرتحاته،  املركزي  التفتيش  توصيات 
االدارات  يف  التفتيش  توصيات  تنفيذ  يعزز 
سيطرة  دون  من  له  الخاضعة  واملؤسسات 
التي  االعامل  جميع  عىل  املطلقة  الوزير 
وربط  العامة،  االدارات  صلب  يف  تجري 
اجل  ومن  فقط.  بشخصه  القرارات  تنفيذ 
مع  العامة  االدارات  تعاون  عىل  التشديد 
التفتيش،  عملية  وتسهيل  املركزي  التفتيش 
الجهاز  هذا  مع  املوظفني  تواصل  وتعزيز 
العمل  سري  تحسني  يف  ومشاركتهم  الرقايب 

الزامية  اعتامد  املهم  من  ادارتهم،  ضمن 
ابالغ التفتيش املركزي مبارشة من املوظفني، 
يف  عليهم  مرت  التي  القانونية  باملخالفات 
يسمح  االسلوب  هذا  مهامهم.  تأدية  اثناء 
ملوظفي االدارات العامة تسليط الضوء عىل 
كونهم  مؤسساتهم  يف  الحاصلة  املخالفات 
من العنارص االساسية، واالخرب يف مدى تقيد 
االجراء.  املرعية  واالنظمة  بالقوانني  االدارة 
وصل  كصلة  املركزي  التفتيش  وجود  بفضل 
العامة،  باالدارة  املواطن  لعالقة  ضامنة 
الرقمي،  الرقايب  اسلوبه  تطوير  وبفعل 
عرب  الحوكمة  مبادىء  وارساء  احياء  استطاع 
املساءلة واملحاسبة والتتبع يف حال التقاعس 
الوظيفي،  الواجب  تأدية  يف  املخالفة  او 
املجتمعية،  والعدالة  الشفافية  تحقيق 
مكافحة الفساد املبارش وغري املبارش، واالهم 
الدويل  واملجتمع  املواطن  ثقة  بناء  استعادة 
يتوسع  ان  ينبغي  اخريا،  العامة.  باملؤسسات 
ادارات  اعامل  اىل  الرقمي  العمل  نهج 
وضامن  فعاليتها  زيادة  بهدف  اخرى،  عامة 
عىل  والسهر  املواطن  خدمة  يف  الشفافية 

العامة. املصلحة 

عمل هيئات الرقابة 
هّمش نتيجة عدم تطويرها 

خالل 30 عاما

مل يبق من مالك التفتيش اال 30% فقط ملراقبة كل االدارات.


