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رضوان عقيل

الملف

رئيسة مجلس الخدمة املدنّية: عدم توافر
اإلعتمادات إنعكس سلبًا على إنتاجية املوظف

توقفت مباريات التوظيف والتعاقد يف مجلس الخدمة املدنية بعد صدور القانون رقم 2019/144 عىل الرغم من وجود 
مبدأ  مع  يتعارضان  كام  النافذة،  واالنظمة  القوانني  يخالفان  العشوايئ  والتعاقد  فالتوظيف  الوزارات.  يف  شاغرة  مواقع 

الكفاية والجدارة يف تويل الوظيفة العامة

يعمل مجلس الخدمة املدنية بكل طاقاته من 
واالنتاجية  العمل  سريورة  عىل  الحفاظ  اجل 
االقتصادية  االزمات  ظل  يف  االمكان  قدر 
لبنان،  يشهدها  التي  والنقدية  واالجتامعية 
العامة، وتأمني  املرافق  وانعكاسها عىل تسيري 
االحباط  من  والحد  للمواطنني،  الخدمات 
انتموا.  سلك  اي  اىل  املوظفون  يعيشه  الذي 
ويف سبيل تعزيز االنتامء الوظيفي العادة بناء 
رئيسة  عرضت  العام،  بالقطاع  املواطن  ثقة 
مشمويش  نرسين  املدنية  الخدمة  مجلس 
ترصيف  حكومة  رئيس  اىل  رفعتها  دراسة  يف 
االعامل حسان دياب، يف 29 حزيران الفائت، 
شأنها  من  اقرتاحات  مجموعة  فيها  تناولت 
تأمني تقدميات وحوافز قد تخفف جزئيا من 
موظف  عن  واالجتامعي  االقتصادي  العبء 
القطاع العام، وتساهم يف اعادة انتظام العمل 
وحسن سريه، السيام لجهة افادته من البطاقة 
مركز  من  االنتقال  كلفة  وخفض  التمويلية 
العمل واليه، يف ظل غياب منظومة متكاملة 
لتأمني خدمات النقل العام وتعزيز التقدميات 

الصحية واالجتامعية. 
واقع  عىل  العام"  لـ"االمن  مشمويش  تيضء 
اىل  مضطرة  نفسها  وجدت  التي  الوزارات 
الذي  كورونا،  فريوس  تبعات  مع  التعامل 
حيث  من  التوقعات  كل  جسامته  فاقت 
عىل  القدرة  وعدم  انتشاره  ورسعة  تحوالته 
املتها  قاسية  ظروف  يف  مبضاعفاته،  التنبؤ 
ازمات اقتصادية ومالية خطرية وانهيار حاد يف 

قيمة العملة الوطنية. 

■ كيف تصفني واقع مجلس الخدمة املدنية 
يف ظل كل هذه االوضاع الصعبة، وكيف تسري 

اعامل الوزارات؟

□ ال شك يف ان جودة الخدمات التي يقدمها 
استثامر  حسن  عىل  تتوقف  العام  القطاع 
املوارد البرشية ورفع مستوى مهاراتها يف ظل 
احداث  الرتكيز عىل  اهمية  االزمات. من هنا 
اداء  يف  وجوهرية  ايجابية  اساسية  تغيريات 
النظم  تطوير  عرب  وموظفيه  العام  القطاع 
وابتكار  واملسؤوليات،  املهامت  ترعى  التي 
حلول عملية ابان االزمات كبدائل من االليات 
املعتمدة خالل االوقات العادية تتيح للحكمة 
ترشيد استغالل املوارد املتاحة واتخاذ قرارات 
رسيعة واستثنائية محكمة الدرس. ان مجلس 
الخدمة هو كسائر االدارات العامة التي تعاين 
االمكانات  يف  ضعف  من  الحايل  الوقت  يف 
واملالية، السيام  واللوجستية  واملادية  البرشية 
بريوت  مرفأ  يف  حصل  الذي  االنفجار  بعد 
سبيل  عىل  باالدارة.  لحقت  التي  واالرضار 
االرضار  من  املجلس  يف  نعاين  نزال  ال  املثال، 
والقاعات  املكاتب  اصابت  التي  املادية 
ينتج  ما  اىل  اضافة  املعلوماتية،  وتجهيزات 
توقف  لجهة  املازوت  توفري  ازمة  من  راهنا 
انظمة وبرامج املعلوماتية تبعا النقطاع التيار 
الكهربايئ واالعطال املستمرة عىل التجهيزات، 
تصليحها  او  استبدالها  عىل  القدرة  وعدم 
بسبب عدم تناسب التكاليف مع االعتامدات 

املرصودة لهذه الغاية. 

التمويل يف املؤسسات، ما هو  توافر  ■ عدم 
انعكاسه عىل االنتاجية؟

املوارد  وشح  العامة  الخزينة  وضع  ان   □
انعكسا سلبا عىل االداء يف االدارة العامة وتوفري 
الصعيد  عىل  السيام  للمواطن،  خدمة  افضل 
ازمة  بعد  املشكلة  تفاقمت  وقد  اللوجستي. 
وتأثر  االقتصادية  االوضاع  وتردي  املحروقات 

العاملني يف القطاع العام بها مبارشة. فمن جهة 
بالشكل  تعمل  والتجهيزات  االنظمة  تعد  مل 
القدرة  انخفضت  اخرى  املطلوب، ومن جهة 
كاملة، خاصة يف  االنتاجية  الطاقة  تأمني  عىل 
ادارات ومؤسسات قادرة تبعا لطبيعة عملها 
توفري واردات للخزينة، ما اثر عىل وترية العمل 
يف ظل هذه الظروف الصعبة. علام اننا ادارة 
التي  االدارات  بسائر  قياسا  الحجم  صغرية يف 
ترضرت بشكل كبري ومل تتمكن لغاية تاريخه 
الالزمة، وان كان عدد  التصليحات  اجراء  من 
منها تلقى هبات ومساعدات استفاد منها من 
يصدر  مرسوم  عرب  اي  الرسمية،  االطر  خالل 
وفق االصول. هذا االمر ال دور للمجلس فيه.

■ بعد مرور سنة عىل التفجري ماذا تقولني؟
□ التحديات والظروف املعقدة التي نواجهها 
الكفيلة  واالليات  االطر  البحث يف  علينا  متيل 
وتطوير  ومؤسساتها  الدولة  ادارات  تحديث 
اداء  من  ميكنها  مبا  فيها  العاملني  قدرات 
لجهة  السيام  مستدام،  نحو  عىل  مهامها 
تحقيق بنى تحتية واعتامد ما يلزم من برامج 
تستجيب ملتطلبات العمل من بعد مع مراعاة 
مقتضيات الرسية واالمان، وحصول املواطنني 
يف الوقت عينه عىل خدماتهم من بعد، بعد 
وفق  االلكرتونية  الحكومة  مقومات  ارساء 
هذه  الفساد.  ومكافحة  الشفافية  معايري 
االمور تتطلب اعادة هيكلة القطاع العام عىل 
استجابة  االداء وتوفري  املرونة يف  نحو يضمن 
استثنائية،  ظروف  اي  يف  وفاعلة  رسيعة 
البرشية  املوارد  قدرات  تطوير  اىل  باالضافة 
توفري  مع  ظلها  يف  والعمل  االزمات  ملواجهة 
مقتضيات السالمة العامة الجسدية والنفسية 
مع  يتناسب  مبا  حقيقية،  مخاطر  ظل  يف 

الجهود االستثنائية املبذولة يف بعض االحيان، 
من دون ان نغفل عن تفعيل اليات املساءلة 

واملحاسبة السيام ابان االزمات. 

■ ملاذا توقفت مباريات التوظيف يف السنوات 
االخرية يف املجلس؟

املركزية  االدارة  هو  الخدمة  مجلس   □
الشؤون  صالحياته  تشمل  البرشية،  للموارد 
العامة  االدارات  ملوظفي  الوظيفية 
وموظفي  العامة  املؤسسات  ومستخدمي 
البلديات الخاضعة لصالحيته كام املتعاقدين 
املوظف  مبارشة  تاريخ  من  فيها،  واالجراء 
مساره  خالل  الخدمة  تركه  حني  اىل  العمل 
الوظيفي اىل اية اي فئة انتمى )من حاجب 
اىل مدير عام(. ان اعتامد املباراة عرب املجلس 
يف  لالستخدام  او  للتعاقد  او  للتعيني  كرشط 
مستقرة  راسخة،  قاعدة  هو  العامة  الوظيفة 
احكام  تكريسها يف  اىل  املشرتع  وثابتة، عمد 
واىل  املجلس،  انشاء  وقانون  املوظفني  نظام 
جميع  وظائف  عىل  وتعميمها  بها  التمسك 
عىل  تقترص  تعد  ومل  العام  القانون  اشخاص 
وظائف املالك االداري العام. فقانون املوازنة 
 54 املادة  يف  اخضع   2004 لعام  العامة 

العامة  املؤسسات  يف  والتعاقد  التعيني  منه 
والصناديق  والهيئات  واملجالس  واملصالح 
ملباريات  لبنان،  مرصف  باستثناء  العامة، 
املطلوبة  للرشوط  وفقا  املجلس  يجريها 
مبوجب  انه  كام  فيها.  االستخدام  او  للتعيني 
يف  التعاقد  اصبح   2008/23 رقم  القانون 
وقد  مباراة.  مبوجب  يتم  العامة  االدارات 
مجلس  رئاسة  عن  صادرة  تعاميم  اكدت 
الوزراء عىل وجوب التقيد باالصول املذكورة 
املبارة يكون  اعتامد  ان  التعيني والتعاقد.  يف 
والرابعة  الخامسة  الفئات  اىل  للدخول 
فيتم  الثانية  الفئة  يف  التعيني  اما  والثالثة. 
يكون  االوىل  الفئة  يف  والتعيني  الرتفيع،  عرب 
عرب الرتفيع او التعيني من خارج املالك ضمن 

اوقف  املباريات،  اجراء  لجهة  الثلث.  نسبة 
والتعاقد  التوظيف   2019/144 رقم  القانون 
اىل  كافة  باشكالهام  العام  القطاع  يف  الجديد 
الدارات  شامل  وظيفي  مسح  اجراء  حني 
رئاسة  اودعنا  وقد  ومؤسساتها.  الدولة 
اولية  نتيجة   2020 عام  ايلول  يف  الحكومة 
والعاملني  املتعاقدين  اعداد  السيام  للمسح 
بأي صفة كانت. علام انه ال بد، وقبل العودة 
حديثة  هيكليات  وضع  من  التوظيف،  اىل 
اىل  املستقبلية  الحاجات  وتحديد  ورشيقة، 
القطاع  مهامت  لتطور  تبعا  البرشية  املوارد 
وظائف  الغاء  من  يتطلبه  مبا  وتنوعها  العام 

ومهام واستحداث اخرى. 

كانت  التعاقد  عملية  ان  يعني  هذا  هل   ■
التوازن  فيها  يراعى  وهل  بالوزير،  محصورة 

الطائفي؟
□ قبل عام 2008 كان يعود اىل الوزير التعاقد 
معينة،  وخربات  معارف  تتطلب  مهام  عىل 
لقرار  سندا  الطائفي  التوازن  يراعى  وكان 
صدور  بعد  لكن  الوزراء.  مجلس  عن  صادر 
للقيام  التعاقد  فان   ،2008/23 رقم  القانون 
مبهام يف اي وزارة يستوجب اجراء مباراة وفقا 
لالصول. كذلك بعد صدور قانون املوازنة لعام 
2004 اصبح االستخدام والتعاقد يف املؤسسات 
يراعى  ال  بحيث  مباراة،  يستوجبان  العامة 
التوازن الطائفي بل تعتمد تراتبية النجاح يف 
املباراة. اشارة اىل ان التعاقد يكون ملدة سنة 
ويظهر  املتعاقد،  اداء  تقييم  عىل  بناء  يجدد 
الواقع ان التجديد يحصل تلقائيا لغاية بلوغه 
السن القانونية او تركه العمل بارادته او فسخ 

التعاقد السباب مسلكية.

حصل  االخرية  النيابية  االنتخابات  قبيل   ■
تعاقد عشوايئ يف اكرث من وزارة وادارة؟

والتعاقد  واالستخدام  التعيني  اىل  اللجوء   □
تقدم،  ما  وفق  املباراة  اعتامد  دون  من 
او  بالتعاقد  واملهام  الوظائف  اشغال  يجعل 
مخالفا  فاتورة  مبوجب  او  الخدمات  رشاء 
ومخالفا  السلطة،  حد  ومتجاوزا  للقانون 
ايضا ملبدأ دستوري يوجب املساواة يف تويل 

العامة. الوظيفة 

رئيسة مجلس الخدمة املدنية نرسين مشمويش.

ال يمكن مراعاة 
التوازن الطائفي في 

مباريات التوظيف
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هذا  لوقف  للمجلس  سلطة  توجد  اال   ■
التعاقد؟

□ يتم التعاقد النظامي وفق الية تبدأ مع طلب 
الوزير من املجلس التعاقد عىل مهام محددة، 
والتوجيه  االبحاث  ادارة  عىل  الطلب  ويحال 
يطلب  توافرها،  حال  الحاجة. يف  من  للتحقق 
من الجهة املعنية عرض املوضوع عىل مجلس 
االعداد  وفق  التعاقد  عىل  للموافقة  الوزراء 
واملهام املوافق عليها من املجلس ليصار بعدها 
اىل اجراء املباراة. ان التعاقد واالستخدام خارج 
وعامل  الخدمات  كمقدمي  القانوين،  االطار 
واجراء بالفاتورة وغريها من مسميات، يشكالن 
توظيفا مقنعا يخالف االصول القانونية الواجبة 
املراعاة، الن العمل او تقديم خدمة لقاء بدل 
يقتيض ان يكون موقتا وغري قابل للتجديد او 
التمديد وال يتسم بالدميومة واالستمرار للقيام 
مبهمة محددة وترعى اصوله القوانني النافذة، 
صدرت  وقد  العمومية.  املحاسبة  قانون  منها 
عن املدعي العام لدى ديوان املحاسبة اراء يف 
هذا الشأن. ان حاالت رشاء الخدمات والتعاقد 
ال  العام،  القانون  اشخاص  من  اي  لدى  هذه، 

تبلغ اىل املجلس.

للتوظيف  السلبي  االنعكاس  هو  ما   ■
العشوايئ عىل االدارات؟

□ ميس هذا التوظيف هيبة الدولة، ويعطل 
ويضعف  بالتوظيف،  املعني  املرجع  دور 
الكتلة  احرتم  وبوجوب  بالدولة  املواطن  ثقة 
ويرتب  الكفية،  الكوادر  ويحبط  الترشيعية، 
يؤدي  اذ  العامة،  الخزينة  عىل  مالية  اعباء 
اىل ادخال اشخاص اىل القطاع العام من دون 
لتويل  التحقق من االهلية والكفاية والجدارة 

املهام عرب املباراة. 

■ ما هو مصري الذي وظفوا عشوائيا؟
الذي  املحاسبة  ديوان  عىل  امللف  احيل   □
اعد تقريرا يف هذا الشأن واودعه لجنة املال 

واملوازنة يف مجلس النواب. 

هؤالء  وضع  لتصحيح  قدرة  مثة  هل   ■
واخضاعهم للمباريات؟

الواقع  لهذا  حل  عن  البحث  عند  بد  ال   □

تطبيق  وجوب  االعتبار  يف  االخذ  من  الشاذ 
االنساين  الواقع  ومراعاة  واالنظمة،  القوانني 
ان  ميكن  املعنيني.  لالشخاص  واالجتامعي 
اجراء  مثال  منها  حلول،  اىل  الحكومة  تلجأ 
مباراة محصورة بالذين ميكن االستفادة من 
الرشوط  فيهم  وتتوافر  وخرباتهم  معارفهم 
يتم  كان  والتي  للتوظيف،  والخاصة  العامة 
اللجوء اليها سابقا، عىل الرغم من ان موقف 
اعتبار  عىل  مستقر  املدنية  الخدمة  مجلس 
يف  املساواة  مبدأ  تخالف  املحصورة  املباراة 
يستوجب  االمر  وان  العامة،  الوظيفة  تويل 
عىل  مباراة  تجرى  عندها  قانون.  استصدار 
اساس قواعد الكفاية واالستحقاق والجدارة، 
وفق  الناجحني  مع  والتعاقد  التعيني  ويتم 
الحاجة املطلوبة، عىل ان يتم مسبقا تحديد 
اىل  العامة  واملؤسسات  االدارات  حاجات 
عدم  هو  االهم،  يبقى  ومهام.  وظائف 
مثل  اىل  باللجوء  القوانني  مخالفة  تكريس 
املالك  ان  علام  مستقبال.  التوظيف  هذا 
تقريبا،  وظيفة  الف   27 نحو  يضم  االداري 
املشغول منها نحو 8 االف يقتيض الغاء عدد 

منها. 

اىل  رفعها  دراسة  الخدمة  مجلس  اعد   ■
مجلس الوزراء، ما القصد منها؟

□ بادر من خاللها اىل طرح اقرتاحات لتخفيف 
العاملني  عن  واالجتامعية  االقتصادية  االعباء 
يف القطاع العام يف ظل الظروف الراهنة. تأيت 
هذه املبادرة يف اطار دور املجلس يف تحسني 
واقع الوظيفة العامة واوضاع موظفي القطاع 
العام، وايجاد بيئة عمل سليمة، ورفع انتاجية 
القطاع العام لتقديم خدمة افضل للمواطن. 
ومن جهة اخرى، متكني املوظف من االستمرار 
يضمن  مبا  ارسته  وحاجات  حاجاته  تلبية  يف 
افادته  من  بد  ال  فكان  الئقة،  معيشة  له 
بتسهيالت وتقدميات عينية كمتمامت للراتب 
حافزا  تشكل  االجر،  او  الشهري  التعويض  او 
تحمل  ال  مقبولة  بكلفة  بالعمل  لالستمرار 
الخزينة اعباء طائلة، السيام وان تعذر زيادة 
عىل  اجحافا  ينعكس  راهنا  واالجور  الرواتب 
ادارات  من  مكوناته،  مبختلف  العام  القطاع 

عامة ومؤسسات عامة وهيئات وبلديات.   مجلس الخدمة هو االدارة املركزية للموارد البرشية.

مجلس الخدمة غير 
مسؤول عن التوظيف 

العشوائي


