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عن الكاتب

قائمة املحتويات

عمل الدكتور فار�س الزين منذ عام  2006وحتى العام  2013ك�شريك �إداري
ومدير تنفيذي ل�شركة �إدارة التنمية الدولية (Development Management
 .)Internationalكما عمل كم�ست�شار ًا ونائب ًا لرئي�س فريق العمل يف برنامج
تعزيز الإدارة الت�شريعية الذي يديره يف لبنان مركز التنمية الدولية يف جامعة
والية نيويورك .ويعمل الدكتور الزين حالي ًا ب�صفة رئي�س م�شروع بناء التحالفات
من �أجل التنمية والإ�ستثمار – بناء القدرات ( )BALADI CAPاملمول من قبل
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDوالذي يهدف �إىل بناء القدرات
امل�ؤ�س�ساتية ملنظمات املجتمع املدين اللبناين والبلديات والإحتادات البلدية .كما
حا�ضر يف مو�ضوع الإدارة العامة يف عدد من اجلامعات يف لبنان كاجلامعة
الأمريكية يف بريوت وجامعة هايكازيان وجامعة رفيق احلريري الكندية وجامعة
البلمند وجامعة �سيدة اللويزة ( )NDUواجلامعة اللبنانية .وقدم الدكتور الزين
العديد من الإ�ست�شارات ملنظمات وم�ؤ�ؤ�س�سات دولية مثل البنك الدويل والإحتاد
الأوروبي وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ومنظمة �أوك�سفام .حا�صل على درجة
الدكتوراه يف الإدارة العامة وال�سيا�سة من جامعة والية نيويورك ،وله العديد من
الدرا�سات حول الإ�صالح الإداري يف لبنان.
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ملخـ�ص
ّ
يتوقف �إيجاد حلول جذرية للمتعاقدين يف الإدارة اللبنانية على وجود ر�ؤية وا�ضحة لدور الدولة اللبنانية يف االقت�صاد ،وبالتايل دور الإدارة العامة يف تنفيذ
�سيا�سات الدولة واحلجم املراد لتلك الإدارة .ومبا �أن الر�ؤية �أعاله مل تكن مو�ضع بحث النظام ال�سيا�سي اللبناين منذ �أكرث من ثالثني عام ًا ،ف�إن �أي حلول مقرتحة
مل�س�ألة املتعاقدين يف الإدارة اللبنانية تبقى مبتورة وجمتز�أة وم�ؤقتة ب�أح�سن الأحوال.
يقرتح البحث �إعادة النظر يف دور الدولة يف االقت�صاد اللبناين وح�صره على املدى اال�سرتاتيجي بالدور املخطط والناظم وامل�سهل لعمل القطاع اخلا�ص الذي
ميكنه توفري اخلدمات الأ�سا�سية للمواطنني ،يف حال توفر البنية التحتية القانونية وامل�ؤ�س�ساتية ال�ضرورية لعملية ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص.
وعند حتقيق ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص وفق ر�ؤية وا�ضحة ت�ضمن ال�شفافية واملناف�سة العادلة ،ميكن عندئذٍ البحث يف �إعادة هيكلة الإدارة العامة
وتق�سيمها �إىل وزارات خمططة وم�سهلة ،ووكاالت تنفيذية تكون مهمتها مناف�سة القطاع اخلا�ص على ت�أمني اخلدمات احليوية للمواطنني وفق ًا لعقود �إدارة مربمة
ا�سب على �أ�سا�سها ب�شكل �سنوي.
مع وزارات الو�صاية ،ووفق معايري �أداء ُت َ
ويكون من �ضمن هذه الر�ؤية نقل املوظفني املتعاقدين �إىل الوكاالت التنفيذية وفق "عقود �أداء" �سنوية تت�ضمن مقايي�س وا�ضحة للأداء وحوافز م�شجعة ت�ضمن
حتقيق الأهداف املو�ضوعة �ضمن العقود الفردية.

مقدمة
حول هذه الظاهرة
�إن تعاظم ظاهرة املياومني واملتعاقدين والأجراء يف الإدارة العامة اللبنانية ،ومطالبة العديد منهم بالتثبيت للح�صول على احلقوق الوظيفية ّ
من �أداة لتفعيل العمل الإداري وت�سريع �إجنازه �إىل م�شكلة باتت تهدد املالية العامة للدولة عرب ال�ضغط على موارد اخلزينة العامة املثقلة �أ�ص ًال ب�أعباء خدمة الدين
والرواتب واخلدمات االجتماعية.
وعلى الرغم من �أن وجود الأجراء واملتعاقدين واملياومني هو قدمي قِ َدم القوانني الراعية لإن�شاء الإدارة اللبنانية يف عهد ف�ؤاد �شهاب ،ف�إن اال�ستغالل ال�سيا�سي
املتمادي لهذه الظاهرة عمد �إىل ت�ضخيمها لدرجة �أ�صبحت م�شكلة وطنية ت�ضغط ب�شكل يومي على املواطنني املهددين دوم ًا بالإ�ضرابات يف الإدارة العامة
واملدار�س الر�سمية واجلامعة اللبنانية ،وعلى املياومني واملتعاقدين والأجراء �أنف�سهم املهددين ب�شبكات �أمانهم االجتماعية و�ضماناتهم الوظيفية و�ضعف قدرتهم
ال�شرائية.
يهدف هذا البحث �إىل:
�أ -عر�ض موجز لأبعاد وحجم م�شكلة املوظفني املياومني واملتعاقدين والأجراء يف الإدارة اللبنانية.
ب -توفري ر�ؤية حللول متو�سطة وبعيدة الأمد للم�شكلة تكون مرتبطة يف الأ�سا�س بالنظرة �إىل دور الدولة يف االقت�صاد اللبناين ،وبالتايل دور الإدارة العامة
وحجمها� .إن االفرتا�ض الأ�سا�س لهذا البحث يكمن يف �أن �أي حلول مقرتحة مل�س�ألة �إدارة املوارد الب�شرية يف الإدارة العامة اللبنانية ب�شكل عام ،وم�س�ألة املوظفني
املياومني واملتعاقدين والأجراء ب�شكل خا�ص ،ال ميكن طرحها مبعزل عن ر�ؤية علمية وعملية للدور امل�ستقبلي للدولة يف االقت�صاد اللبناين ،وبالتايل للخدمات التي
"يجب" �أن توفرها هذه الدولة مقارنة بالقطاع اخلا�ص .عندئذ ،ي�صبح من املمكن حتديد دور وحجم وكلفة الإدارة العامة املرجوة وكيفية مقاربة ا�سرتاتيجيات
�إدارة املوارد الب�شرية فيها� .أما البحث يف حل م�شكلة الأجراء واملياومني واملتعاقدين من دون الإجابة على امل�سائل املطروحة �أعاله ،فيحول الدرا�سة �إىل مقاربة
جمتز�أة للمو�ضوع ،كون �إدارة املوارد الب�شرية على امل�ستوى اال�سرتاتيجي يف القطاعني العام واخلا�ص ال ميكن �أن تتم مبعزل عن الر�ؤية اال�سرتاتيجية الأ�شمل
للإدارة املعنية ولدورها واخلدمات التي توفرها و�ستوفرها للم�ستفيدين يف امل�ستقبل.

الكلمات املفتاح:

اخلدمة العامة � -إدارة املالية العامة � -سل�سلة الرتب والرواتب  -املياومني � -إدارة
النفقات
4

Keywords:

Civil service - public financial management - the salaries and
wage scale - the daily wage earners - expenditure management.

�أو ًال :يف تعريف امل�صطلحات:
يرتبط بح�سب املادة الأوىل من املر�سوم اال�شرتاعي رقم  112تاريخ  ،1959/6/12وامللخ�صة بالدرا�سة ال�صادرة عن املر�صد اللبناين حلقوق العمال واملوظفني
عام  2013املعنونه "املياومون يف الإدارات العامة" ،يق�سم املوظفون يف الإدارة العامة يف لبنان �إىل دائمني وم�ؤقتني ،و ُي َّعرف هذان النوعان على النحو التايل:
Ó Óاملوظف الدائم ،من و ّيل عم ًال دائم ًا يف وظيفة ملحوظة يف �أحد املالكات التي يحددها القانون� ،سواء خ�ضع ل�شرعة التعاقد �أم مل يخ�ضع.
Ó Óاملوظف امل�ؤقت ،من و ّيل وظيفة �أن�شئت ملدة معينة �أو لعمل عار�ض.
Ó Óاعترب النظام اللبناين "�أجري ًا" كل �شخ�ص يف خدمة الدولة وال ينت�سب �إىل �أحد النوعني ال�سابقني.
�Ó Óأما املتعاقد ،فهو كل �شخ�ص يتعاقد معه الوزير ملدة حمددة وللقيام بعمل معني يتطلب معارف �أو م�ؤهالت خا�صة� ،ضمن حدود االعتمادات املخ�ص�صة لهذه
الغاية يف املوازنة ،ويف نطاق العدد املحدد فيها /وال ين�ص عليها املالك (املر�صد اللبناين� ،2013 ،ص.)21-20:
يخ�ضع املوظف الدائم لأحكام نظام املوظفني وي�شرتط فيه �أن ي�شغل ب�صورة قانونية وظيفة دائمة ملحوظة يف �أحد املالكات التي يحددها القانون� ،أو ي�ساهم
ب�صورة م�ستمرة يف تنفيذ �أعمال مرفق عام تديره الدولة ب�صورة مبا�شرة .ويتقا�ضى هذا املوظف عن عمله راتب ًا �شهري ًا حمدد ًا يف القانون ،كما يتقا�ضى يف
نهاية خدمته معا�ش ًا تقاعدي ًا �أو تعوي�ض �صرف من اخلدمة.
�أما املوظف امل�ؤقت ،ف�إنه ي�شغل ب�صورة قانونية وظيفة م�ؤقتة حتدث مبر�سوم يتخذ يف جمل�س الوزراء ،ويخ�ضع لأحكام خا�صة من�صو�ص عليها يف نظام املوظفني
ويف املر�سوم املح ّدث �أ�سالكه امل�ؤقتة .وهو ي�ساهم ب�صورة م�ؤقتة يف تنفيذ �أعمال مرفق عام تديره الدولة ب�صورة مبا�شرة ،ويتقا�ضى يف نهاية عمله تعوي�ض
�صرف من اخلدمة من دون �أن يكون له احلق يف املعا�ش التقاعدي.
وفيما يتعلق باملتعاقد والأجري ،فهما كاملوظفني العامني من عمال الإدارة الذين ي�ساهمون يف �إدارة مرفق عام تديره الدولة مبا�شرة ،لكنهما ال يعتربان موظفني
عامني باملفهوم ال�ضيق للكلمة� .إذ يخ�ضع املتعاقد لأحكام العقد املوقع بينه وبني الوزير املخت�ص ،يف حني يخ�ضع الأجري لنظام الأجراء العام الذي ت�ضعه الدولة
ويت�ضمن الأحكام العامة التي يخ�ضع لها جميع الأجراء العاملني يف �إدارات الدولة ،ولنظام خا�ص ت�ضعه كل �إدارة ،ويطبق على �أجرائها دون �سواهم ،على �أال
يتعار�ض هذا النظام اخلا�ص مع نظام الأجراء العام .ويتقا�ضى كل من الأجري واملتعاقد ،كاملوظف امل�ؤقت ،تعوي�ض �صرف من اخلدمة يف نهاية عمله ،وال يحق
لأي منهما اال�ستفادة من املعا�ش التقاعدي (املر�صد اللبناين� ،2013 ،ص.)21-20:
وبالن�سبة �إىل املياومة ،فهي عمل م�ؤقت ال ي�ستوجب عم ًال دائم ًا ،فاملياوم حمروم من �ضمانات الوظيفة العامة ،وما ين�ص عليه املر�سوم رقم  112وقانون املوظفني
جلهة التقدميات االجتماعية ونهاية اخلدمة.

ثاني ًا :يف حتديد حجم امل�شكلة املطروحة ونوعها:
�إن الهدف من هذه الدرا�سة هو طرح ر�ؤية للحلول الإدارية املمكنة ملو�ضوع املوظفني امل�ؤقتني والأجراء واملتعاقدين يف �إدارات الدولة اللبنانية وم�ؤ�س�ساتها
العامة .من هنا ،تركز الدرا�سة على ال�شقني الإداري ( )managementواال�سرتاتيجي للم�شكلة� ،أي املوظفني املتعاقدين غري املثبتني يف مالكات الإدارات
وامل�ؤ�س�سات العامة من دون التطرق �إىل الأطر والت�سميات القانونية له�ؤالء .ففي املرحلة الأوىل من البحث يجب البدء مبعاجلة ق�ضايا الإدارة العامة يف لبنان من
باب اال�سرتاتيجيات و\�أو ال�سيا�سات الإدارية العامة للقطاع العام ،بعيد ًا عن القانون الإداري ،وعندما تتمكن الدولة اللبنانية من �صياغة ر�ؤية لال�سرتاتيجيات
وال�سيا�سات الإدارية ،وبالتايل معاجلة مو�ضوع املوظفني غري املثبتني/املتعاقدين يف مالكات الإدارة العامة وامل�ؤ�س�سات العامة ،ي�صبح ممكن ًا وواجب ًا تعديل
القوانني الناظمة لعمل الإدارات العامة وامل�ؤ�س�سات العامة كي تتالءم مع متطلبات تنفيذ اال�سرتاتيجيات الإدارية اجلديدة للقطاع العام .وهو ما تفتقده معظم
الدرا�سات والأبحاث ال�صادرة عن الإدارة اللبنانية والتي تنطلق يف معظمها من منظور قانوين للإدارة العامة يف لبنان ،وهو منظور يظل عاجز ًا عن �صياغة حلول
ا�سرتاتيجية للإدارة العامة ب�سبب �ضعف مكون علم الإدارة فيه وطغيان القانون الإداري املقارن على مقارباته.
لذا ،ولتجنب التعقيد� ،سوف تعتمد هذه الدرا�سة ت�سمية "املوظفني املتعاقدين –  "contractual employeesللداللة على "املوظفني امل�ؤقتني" و"الأجراء"
و"املتعاقدين" و"املياومني" ،بح�سب امل�سميات املعتمدة حالي ًا يف القانون الإداري اللبناين .ويعود ال�سبب يف اختيار هذه الت�سمية �إىل �أن النقا�ش احلقيقي
يف الإدارة العامة على امل�ستويني العاملي واملحلي يرتكز على �أهمية نظم الإدارة العامة �أو �أحقية الدولة يف تعديل �أو �إنهاء العمل ب�أنظمة اخلدمة املدنية (مبا يعنيه
ذلك من �إعادة النظر يف معظم املهام املناطة مبجل�س اخلدمة املدنية ،واالمتحانات والرتقيات والرتفيعات والدرجات ح�سب مدة اخلدمة والوظيفة مدى احلياة)،
وا�ستبدالها بنظام التعاقد الوظيفي امل�شابه للقطاع اخلا�ص ،واملبني على العقد امل�ؤقت ح�سب املهارات والكفاءات ،وعلى التقييم الدوري للأداء لتقرير املكاف�آت
والرتقيات وم�صري املتعاقد.
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ومن الطبيعي �أن يكون �أي قرار متعلق باحلفاظ على نظام اخلدمة املدنية �أو �إ�ضعافها ل�صالح التعاقد ( ،contractingمرتبط ًا ارتباط ًا وثيق ًا بر�ؤية ال�سلطة �أو
النخبة احلاكمة لدور الدولة وحجمها يف االقت�صاد ،وبالتايل اخلدمات التي يجب �أن يوفرها (�أو ال يوفرها) القطاع العام (للبحث �صلة يف �أق�سام �أخرى من هذه
الدرا�سة) .ويعر�ض الق�سم التايل نظرة �سريعة وخمت�صرة وملخ�صة �إىل واقع التعاقد يف الإدارة العامة يف لبنان ،ا�ستناد ًا �إىل الدرا�سة التي �أجراها املر�صد
اللبناين حلقوق العمال واملوظفني ومنظمة دياكونيا – ال�سويد يف �أيلول�/سبتمرب  2013على الإدارة العامة يف لبنان وعلى عينة خمتارة من امل�ؤ�س�سات العامة.

�أ .حول حجم امل�شكلة:

ومن تورد الدرا�سة التي ن�شرها املر�صد اللبناين حلقوق العمال واملوظفني يف عام  2013بع�ض الإح�صاءات عن حجم ظاهرة التعاقد يف الإدارة العامة اللبنانية
وامل�ؤ�س�سات العامة ،ونورد عينة منها على �سبيل املثال للداللة على حجم امل�شكلة:
Ó Óعدد الوظائف يف املالك الإداري العام (وزارات) يقدر بنحو  25.000وظيفة.
Ó Óعدد املوظفني الدائمني يف املالك يقدر بنحو  8930موظف ًا (�شغور يف وظائف املالك بن�سبة تفوق .)٪65
Ó Óعدد املوظفني املتعاقدين (متعاقدون � +أجراء) يقدر بنحو  6584موظف ًا (نحو  ٪26من الوظائف يف
املالك الإداري العام).
Ó Óعدد الوظائف يف مالك كهرباء لبنان هو  5034وظيفة ،منها نحو  2000-1870وظيفة ي�شغلها ُت ِّبي الدرا�سة �أن عدد املياومني
يتجاوز يف بع�ض امل�ؤ�س�سات عدد
موظفون دائمون ،بينما ي�شغل البقية موظفو "غب الطلب"� ،أي املياومون ( )2400والأجراء.
Ó Óعدد الوظائف يف مالك مياه بريوت يق َّدر بـ  1200وظيفة ،منها  600وظيفة ي�شغلها موظفون دائمون ،املالك ب�ضعفني ون�صف ،كما يف
و 300وظيفة ي�شغلها "م�ستخدمون" و� 300أخرى ي�شغلها عمال "غب الطلب".
م�صلحة مياه لبنان اجلنوبي بن�سبة
Ó Óعدد الوظائف يف مالك وزارة املالية يبلغ  2500وظيفة ،منها  1630وظيفة ي�شغلها موظفون دائمون ،٪242 ،ويف م�صلحة مياه لبنان
وبقية الوظائف ي�شغلها مياومون ،وخ�صو�ص ًا يف جمال �إدخال املعلومات.
ال�شمايل حيث بلغت ن�سبة املياومني
Ó Óت ُِّبي الدرا�سة �أن عدد املياومني يتجاوز يف بع�ض امل�ؤ�س�سات عدد املالك ب�ضعفني ون�صف ،كما يف بالن�سبة �إىل املالك  ،٪80ويف
م�صلحة مياه لبنان اجلنوبي (عدد املالك  243عام ًال وعدد املياومني  589عام ًال� ،أي ما ن�سبته  ،)٪242م�صلحة مياه بريوت وجبل لبنان
ويف م�صلحة مياه لبنان ال�شمايل حيث بلغت ن�سبة املياومني بالن�سبة �إىل املالك  ،٪80ويف م�صلحة
حيث بلغت الن�سبة .٪125
مياه بريوت وجبل لبنان حيث بلغت الن�سبة .٪125
Ó Óيف م�صلحة مرف�أ بريوت ،هناك  550موظف ًا باملالك و 500عامل مياوم.
Ó Óيف م�ؤ�س�سة �أوجريو  1550عام ًال يتم التعاقد معهم بقرارات �إدارية و 290مياوم ًا ال يتقا�ضون �أية
تعوي�ضات.
Ó Óيف م�ست�شفى بريوت احلكومي ،و�صل عدد املياومني �إىل  370مياوم ًا يف مقابل  700يف املالك.
Ó Óيف وزارة الرتبية والتعليم العايل ،بلغ التعاقد بال�ساعة يف خمتلف مراحل التعليم ن�سب ًا عالية جد ًا 14.000 :متعاقد يف التعليم املهني يف مقابل  1800يف
املالك ،و 11.700متعاقد بال�ساعة يف التعليم الأ�سا�سي ،و 2500متعاقد يف التعليم الثانوي يف مقابل  6300يف املالك (املر�صد اللبناين� ،2013 ،ص:
.)48-42

الر�سم البياين رقم  :1عدد املوظفني يف املالك مقارن ًة بـ "املتعاقدين" يف �إدارت خمتارة
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ب .نوع\تو�صيف امل�شكلة:
ب�صورة عامة ،ال ي�شكل وجود موظفني م�ؤقتني و�أجراء ومتعاقدين م�شكلة بذاته يف الإدارة العامة ،ذلك ب�أنه يحق لهذه الإدارة تنويع �أ�شكال التعاقد واحلاالت
الوظيفية بح�سب م�صاحلها و�أهدافها ،مع املحافظة على امل�صلحة العليا للدولة من جهة ،وعلى حقوق املوظفني من جهة �أخرى.
�أما يف احلالة اللبنانية ،فقد �أ�صبح توظيف  -املوظفني املتعاقدين  -على �أ�شكاله ظاهرة ال تلبي امل�صلحة العليا للدولة اللبنانية ،وال ت�ؤمن حقوق ًا معينة ل�شريحة ال
ب�أ�س بها من "املوظفني املتعاقدين" ،وهنا �أ�صل امل�شكلة.

 .1يف امل�صلحة العليا للدولة اللبنانية:

يورد الدكتور عدنان الأمني �أن "تقارير املفت�شية العامة الرتبوية تفيد �أن التعاقد والتعيني ال يت ّمان بال�ضرورة نتيجة حاجة �أو ال ي�سدان حاجة بال�ضرورة ،بل �أنه
كثري ًا ما يزيد الفائ�ض هنا وتبقى احلاجة على حالها هناك ،وال قدرة للوزارة [وزارة الرتبية والتعليم العايل] على التحكم بالأمر" .وقد دفع هذا العجز الوزارة
"على التوقف عن طلب تخريج معلمني جدد من دور املعلمني وكلية الرتبية ،وعلى اللجوء �إىل التعاقد مع مدر�سني مرجتلني قد يحملون م�ؤهالت علمية و�أكادميية
لكنهم يفتقدون �إىل الإعداد الرتبوي" (املر�صد اللبناين� ،2013 ،ص.)50-49 :
وميكن �إيراد فقرة من فقرات الأ�سباب املوجبة مل�شروع قانون التعاقد ،حيث جاء يف الن�ص ،ودائم ًا بح�سب درا�سة املر�صد اللبناين حلقوق العمال واملوظفني
ومنظمة دياكونيا� ،أن القاعدة �أ�صبحت هي تثبيت املعينني (�أي املتعاقدين) من خالل املباراة املح�صورة �أو من دون مباراة ،وحتى من دون ا�شرتاط م�ؤهل علمي
يف معظم الأحيان ،بينما �أ�صبح اال�ستثناء هو �إجراء مباراة مفتوحة ي�شرتك فيها جميع
�أ�صبح "التعاقد الوظيفي" بجزء �أ�سا�سي
املواطنني على قدم امل�ساواة وفق ًا لقاعدة اجلدارة واال�ستحقاق.
منه غري خم�ص�ص ل�سد عجز
ويتبني من الدرا�سة التي �أجراها املر�صد �أن "مقاربة �آلية التوظيف للمياومني  ....هي
�أو توفري حاجة �إدارة عامة ما،
الو�ساطة ال�سيا�سية �أو التوظيف ال�سيا�سي عرب متنفذ �أو وزير .وهذه الآلية موزعة
على الطوائف .يف التعليم مث ًال ،لكي يتم �إعطاء �ساعات التدري�س يف ثانوية ما �أو يف
بل خلدمة �أهداف �سيا�سية متعلقة
اجلامعة اللبنانية ،ال بد من دعم �سيا�سي من املرجع الطائفي املحدد� ،إال ما ندر يف بع�ض
ب�إيجاد فر�ص عمل يف القطاع
االخت�صا�صات �أو احلاجات" (املر�صد اللبناين� ،2013 ،ص.)59:
العام لأ�شخا�ص ال ميلكون الكفاءات
�إذ ًا ،وكما ُي�ستنتَج من الفقرتني �أعاله� ،أ�صبح "التعاقد الوظيفي" بجزء �أ�سا�سي منه غري
خم�ص�ص ل�سد عجز �أو توفري حاجة �إدارة عامة ما ،بل خلدمة �أهداف �سيا�سية متعلقة
واملهارات املطلوبة ( )...يف مقابل
ب�إيجاد فر�ص عمل يف القطاع العام لأ�شخا�ص ال ميلكون الكفاءات واملهارات املطلوبة
تثبيت نفوذ �سيا�سي معني
يف القانون يف معظم الأحيان ،متهيد ًا لتثبيتهم يف الإدارة العامة وامل�ؤ�س�سات العامة
يف الإدارة املعنية� ،أو لقاء
يف مقابل تثبيت نفوذ �سيا�سي معني يف الإدارة املعنية� ،أو لقاء خدمات انتخابية معينة
هي يف �أ�سا�س النظام الزبائني اللبناين املبني على تبادل اخلدمات بني املواطن والزعيم
خدمات انتخابية معينة ...
ال�سيا�سي.
وقد �أدت هذه املمار�سة وال تزال �إىل ت�ضخيم عدد املوظفني املتعاقدين ذوي الكفاءة غري الأكيدة لدى جزء غري ي�سري منهم ،وبالتايل تكبيد الدولة اللبنانية
واملكلف اللبناين �أعبا ًء �ضريبية باهظة نرى تداعياتها املقبلة يف م�شروع قانون �سل�سلة الرتب والرواتب ( 2000مليار لرية ككلفة مقدرة) ،ويف مطالبة �أكرث من
� 1000أ�ستاذ متعاقد مع اجلامعة اللبنانية بالتثبيت ،ومثلهم الآالف من موظفي كهرباء لبنان وم�صالح املياه وامل�ست�شفيات احلكومية وغريهم من موظفي الإدارة
العامة ،مبا يفوق قدرة اخلزينة اللبنانية على التحمل ،وبالتايل مبا ي�ؤدي �إىل زيادة حتمية يف ال�ضرائب ،الأمر الذي يو�صل لبنان �إىل و�ضع يختلط فيه الت�ضخم
باالنكما�ش االقت�صادي ( ،)stagflationوهو من ال�سيناريوهات الأ�سو�أ اقت�صادي ًا لبلد يعاين جراء �أزمة ديون حادة يقابلها انكما�ش اقت�صادي ميكن �أن ي�ؤدي
بدوره وعلى املدى املتو�سط �إىل عدم قدرة الدولة اللبنانية على الإيفاء بتعهداتها املالية داخلي ًا وخارجي ًا� .أما التداعيات على قدرة الإدارة اللبنانية على �صنع
ال�سيا�سات وتوفري خدمات �أ�سا�سية للمواطنني ،فال داعي للتو�سع يف �شرحها كون العالقة ال�سلبية بني تدين م�ستوى املوظفني يف �إدارة ما و�إنتاجية تلك الإدارة،
هي من الأمور املثبتة علمي ًا.

 .2يف حقوق املوظفني:

يحدد قانون املوظفني  59\112وقانون الأجراء  94\5883حقوق املوظفني الدائمني واملتعاقدين والأجراء فيما يتعلق بالراتب والتعوي�ضات وحق اال�ستفادة من
ال�ضمان االجتماعي� .أما بالن�سبة �إىل املياومني ،فيتحدد �أجرهم ب�ساعات �أو �أيام العمل الفعلية ،من دون �أن يكون لهم �أية �ضمانات وظيفية �أو �ضمانات اجتماعية
�أو تعوي�ضات دائمة و�صريحة .وحتدد امل�ؤ�س�سة �أو الإدارة �آليات رواتبهم عرب دفرت �شروط يت�ضمن احلد الأدنى مق�سوم ًا على  24يوم ًا .وتعد جداول املياومني
يف امل�ؤ�س�سة با�سم املتعهد (املر�صد اللبناين.)2013 ،
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�إن حتديد حقوق املوظفني املتعاقدين يف الإدارة العامة يف لبنان عرب مقارنتها بحقوق املوظفني املثبتني باملالك هو حتديد يف غري حمله ،متام ًا كما ال جتوز املقارنة
بني املوظفني الدائمني واملتعاقدين يف الإدارة اخلا�صة .فثمة �أنواع متعددة من العقود الوظيفية ترتتب عليها حقوق وواجبات خمتلفة ،بح�سب العقود املوقعة
واالتفاقات املربمة بني طريف الإنتاج ،ومبوافقتهما.
كما �أن اعتبار التثبيت "حق ًا مكت�سب ًا" من حقوق املوظفني املتعاقدين هو �أي�ض ًا من الأمور غري املقبولة يف العلم الإداري ب�شكل عام ،وعلم �إدارة املوارد الب�شرية
ب�شكل خا�ص.
�إن املمار�سات واملعتقدات اخلاطئة �ضمن الإدارة العامة يف لبنان فيما يتعلق بحقوق املوظفني املتعاقدين توجب �صياغة قانون يتعلق ح�صر ًا باملتعاقدين وحقوقهم
وواجباتهم و�آليات تعيينهم وا�ستمرارية عملهم داخل الأ�سالك املتعددة للإدارة اللبنانية ،على �أن يكون هذا الت�شريع املقرتح من �ضمن جمموعة ت�شريعات تت�ضمن
دور الدولة والقطاع اخلا�ص يف االقت�صاد اللبناين و�إدارة املوارد الب�شرية يف القطاع العام اللبناين.

 .3يف حتليل امل�شكلة:

حتول التعاقد الوظيفي يف لبنان مبختلف �أنواعه من �أداة لتلبية القدرات الآنية للإدارة اللبنانية �إىل �أداة للتوظيف ال�سيا�سي عرب الهروب من متطلبات جمل�س
اخلدمة املدنية الذي مت حتييده بقرار �سيا�سي من الوزراء منفردين ومن جمل�س الوزراء جمتمع ًا .فقد جرى ا�ستخدام هذا املجل�س ك�أداة ال�ستيعاب املتعاقدين يف
الإدارة اللبنانية من خالل �آلية املباراة املح�صورة ،كما ا�ستُبعد دوره يف تقدير حاجة الإدارة املعنية �إىل التعاقد الوظيفي والت�أكد من مالءمة املتعاقد مع متطلبات
الوظيفة ،وذلك مل�صلحة التوظيف ال�سيا�سي.
ونظر ًا �إىل افتقار الر�ؤية لدور الدولة يف االقت�صاد على امل�ستوى ال�سيا�سي نتيجة غياب النقا�ش ب�ش�أن املو�ضوع (وب�ش�أن ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية
والإدارية ب�صورة عامة) ،مت التعامل مع ظاهرة التعاقد الوظيفي من خالل منظور نفعي يتعلق ح�صر ًا مبلء الإدارة العامة باملوظفني امل�ؤقتني واملتعاقدين والأجراء
واملياومني خلدمة الأهداف ال�سيا�سية لزعماء الطوائف ،ومنها حل م�شكلة البطالة على امل�ستوى الوطني الناجمة �أ�سا�س ًا عن م�شاكل هيكلية يف االقت�صاد اللبناين،
ال جمال لذكرها هنا.
�أما النتيجة النهائية لهذه املمار�سة فتجلت يف ت�ضخم �أعداد املوظفني املتعاقدين يف الإدارة اللبنانية وم�ؤ�س�ساتها العامة ب�شكل �أ�صبح من ال�صعب على اخلزينة
تدن حاد يف �إنتاجية بع�ض الوزارات وامل�ؤ�س�سات العامة ،ويعود ال�سبب يف
اللبنانية ت�أمني رواتبهم وتعوي�ضاتهم .وقد ترافقت ظاهرة ت�ضخم الإدارة اللبنانية مع ٍ
ذلك ،من بني �أمور �أخرى� ،إىل فقدان القدرة على التحكم مبهارات وكفاءات املتعاقدين من قبل الوزراء املتعاقبني ب�سبب ال�ضغوط ال�سيا�سية للتوظيف .وانعك�س
�ضعف الإنتاجية �ضعف ًا يف القدرة على توفري خدمات �أ�سا�سية ذات جودة مقبولة للمواطنني ،مثل الطاقة واملياه والتعليم الر�سمي والطبابة الر�سمية والنقل العام،
�إلخ...

ثالث ًا :يف احللول املقرتحة
�أ .حتديد دور الدولة يف االقت�صاد وبالتايل دور الإدارة العامة وحجمها:

كما ذكرنا يف الأق�سام التمهيدية لهذه الدرا�سة� ،إن �أي حل مقرتح لق�ضية املوارد الب�شرية يف
الإدارة اللبنانية وبالتحديد لظاهرة املتعاقدين ( )contractualsهو غري ممكن ما مل يتم االتفاق
بني امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية على حتديد دور الدولة يف االقت�صاد واملجتمع ب�شكل عام.
على الدولة اللبنانية ،ونظر ًا �إىل م�ساحة لبنان ال�صغرية و�ضعف �إمكاناته االقت�صادية ومتا�شي ًا
مع نظريات الإدارة العامة احلديثة ( )New Public Managementواملتما�شية بدورها مع
االجتاهات االقت�صادية العاملية� ،أن ت�ؤدي دور ًا ناظم ًا وحمفز ًا لالقت�صاد اللبناين ال دور املنتج
لل�سلع واخلدمات ب�شكل عام ،با�ستثناء بع�ض احلاالت التي لها عالقة بحماية الطبقات الفقرية
وحتقيق امل�ساواة االجتماعية بحدها الأدنى.
وبالتايل ،ويف حال متكن القطاع اخلا�ص من ت�أمني املوارد املالية والإدارية الالزمة ،من املفيد
حينها �أن تن�سحب الدولة اللبنانية من قطاعات �إنتاجية حمددة مثل :توليد الطاقة ،وا�ستثمار
املياه ،و�إدارة مرف�أ بريوت ،والنقل العام ،واالت�صاالت ،وحتى بع�ض القطاعات ال�صحية
(م�ست�شفيات حكومية ومدار�س حكومية).
�إال �أن هذا االن�سحاب ال يعني ب�أي �شكل من الأ�شكال عدم توفري اخلدمات للمواطنني غري
القادرين على دفع كلفة القطاع اخلا�ص ،بل ميكن للدولة �أن تدعم ه�ؤالء املواطنني من خالل
�آليات �أخرى ت�ستفيد من القطاع اخلا�ص عرب منحهم مث ًال كوبونات للتعليم ()vouchers
واال�ست�شفاء جمان ًا �أو ب�أ�سعار مدعومة يف م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص� ،إلخ...
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على الدولة اللبنانية ،ونظر ًا
�إىل م�ساحة لبنان ال�صغرية
و�ضعف �إمكاناته االقت�صادية
ومتا�شي ًا مع نظريات الإدارة
العامة احلديثة ()...
�أن ت�ؤدي دور ًا ناظما
ً وحمفز ًا لالقت�صاد اللبناين
ال دور املنتج لل�سلع
واخلدمات ب�شكل عام

كذلك ال يعني هذا االن�سحاب بال�ضرورة بيع القطاع العام ،فمن املمكن احلفاظ على �أ�صول القطاع العام مع تلزمي �إدارة مرافق معينة للقطاع اخلا�ص� ،أو بال�شراكة
بني القطاعني اخلا�ص والعام مبا ي�ؤدي �إىل تخفيف نفقات القطاع العام ب�شكل ملحوظ ومتدرج.
�إن االنتقال من "الدولة املنتجة" �أو "دولة الرعاية" �إىل "الدولة الناظمة وامل�سهلة" يتطلب �إجراء تعديالت جدية وعميقة وطويلة الأمد يف بنية الدولة القانونية
والإدارية ،فمن ناحية يجب القيام ب�إجراءات ت�شريعية ت�ضع الأطر الناظمة لإ�شراك القطاع اخلا�ص يف عمليات الإنتاج ،ومن ناحية �أخرى يجب �صياغة �إطار ناظم
لل�سوق ولن�شاط القطاع اخلا�ص مبا ي�ضمن املناف�سة ويلغي �إمكانية االحتكار يف توفري اخلدمات .كذلك تتطلب عملية التغيري بالدرجة الأوىل والأهم تعزيز دور
هيئات الرقابة (جمل�س اخلدمة املدنية والتفتي�ش املركزي وديوان املحا�سبة ووزارة املالية والق�ضاء) للت�أكد من مدى وكيفية تطبيق االتفاقات املعقودة مع القطاع
اخلا�ص.
وال ميكن �أن ينجح تطبيق �أي نوع من ال�شراكات مع القطاع اخلا�ص من دون �إن�شاء نظام\�إطار
رقابي\ ناظم ي�ؤمن ال�شفافية وجودة اخلدمة وحقوق العمال املنتقلني من م�ؤ�س�سات الإدارة العامة
�إىل م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص .فال�صعوبات التي تواجهها حالي ًا م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان ،مث ًال ،مع
املياومني الذين انتقلوا �إىل القطاع اخلا�ص ناجتة �أ�سا�س ًا من �ضعف قدرة الدولة على �صياغة قانون
ال ميكن �أن ينجح تطبيق
ي�ؤ ّمن انتقا ًال �سل�س ًا للقطاع �إىل الإدارة اخلا�صة ،ومن �ضعف قدرة م�ؤ�س�سات الدولة على �صياغة
�أي نوع من ال�شراكات
عقود مع القطاع اخلا�ص تن�ص ب�شكل وا�ضح على كيفية التعامل مع املوظفني الثابتني واملتعاقدين
خالل عمليات اخل�صخ�صة وبعدها.
مع القطاع اخلا�ص من دون

ب� .شكل الإدارة العامة املواكب لدور الدولة امل�ستجد:

�إن�شاء نظام\ �إطار رقابي\ ناظم
ي�ؤمن ال�شفافية وجودة اخلدمة
وحقوق العمال املنتقلني من
م�ؤ�س�سات الإدارة العامة
�إىل م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص

ال بد كي تكتمل ال�صورة من �إعادة درا�سة دور الوزارات وامل�ؤ�س�سات العامة مبا يتنا�سب مع دور
الدولة اجلديد املقرتح بعد نقل بع�ض عمليات �إنتاج ال�سلع واخلدمات �إىل القطاع اخلا�ص .ومن
املمكن يف هذا الإطار مراجعة التجربة الربيطانية التي ف�صلت الإدارة العامة �إىل وحدات تخطيط
و�صنع �سيا�سات من جهة (وهذه هي الوزارات يف لبنان) ،ووحدات تنفيذ للأ�شغال (Next Step
 )Agenciesتكون عالقتها بالوزارات مبنية على عقود �أداء بني الوزير ومدير الوحدة التنفيذية
من جهة �أخرى (� .)Kettle, 1997إن مبد�أ ف�صل عمليات التوجيه والتخطيط عن عمليات التنفيذ
( )steering vs rowingميكّ ن الوزارات من التخطيط و�صنع ال�سيا�سات ب�شكل �أف�ضل ،وترك ما
تبقى من العمليات الإنتاجية �أو التنفيذية لوكاالت تنفيذية ( )Implementing Agenciesتكون
مهمتها الوحيدة التنفيذ ،وتكون مرتبطة بوزاراتها عرب عقد عمل ذي �أهداف حمددة قابلة للقيا�س ب�شكل �سنوي .وبح�سب التجربة الربيطانية ،مت نقل ثلثي
املوظفني من الوزارات �إىل الوكاالت التنفيذية وفق عقود عمل جديدة م�ؤقتة ومبنية على معايري الأداء ،فقد جنحت هذه التجربة يف ثمانينيات القرن الع�شرين يف
معاجلة الدين العام الهائل للدولة الربيطانية ،ويف متكني الإدارة العامة من الرتكيز على التخطيط اال�سرتاتيجي وعلى نوعية اخلدمات املتوفرة لل�سكان ،لكنها
�أثبتت �أي�ض ًا �أن �أمرا�ض القطاع اخلا�ص (مثل االحتكار ورداءة نوعية اخلدمات لتحقيق هوام�ش �أعلى للأرباح) ميكن �أن جته�ض جتارب مماثلة يف دول العامل
الثالث .وقد قاد حزب العمال الربيطاين العديد من التظاهرات يف العقدين الأخريين للمطالبة با�ستعادة دور الدولة يف توفري اخلدمات ب�شكل مبا�شر لل�سكان.
وبناء على ما �سبق� ،أي �إعادة درا�سة دور الوزارات وامل�ؤ�س�سات العامة مبا يتنا�سب مع دور الدولة اجلديد املقرتح ودور الإدارة العامة املقرتح ،تتم �إعادة درا�سة
هيكلية ما تبقى من الوزارات (بعد حتويل بع�ضها �إىل هيئات �صنع �سيا�سات وهيئات ناظمة) ب�شكل يف�صل بني اجل�سم املخطط واملقرر يف الوزارة من جهة،
والوكاالت �أو الإدارات التنفيذية للوزارة �شبه امل�ستقلة ب�أجهزتها و�أنظمتها الإدارية من جهة �أخرى ،ودائم ًا وفق عقود �أداء ذات نتائج قابلة للقيا�س بني الوزارة
املعنية ووكاالتها التنفيذية .وقد وقعت بع�ض مراكز الدرا�سات العامة �أو اخلا�صة يف لبنان يف خط�أ �إعادة درا�سة و�إنتاج الهيكليات الإدارية للوزارات اللبنانية من
دون املرور بتمرين حتديد دور الدولة والقطاع العام يف االقت�صاد.
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ج .معاجلة م�شكلة املوظفني املتعاقدين يف الإدارات وامل�ؤ�س�سات العامة:

مما تقدم ،ميكن معاجلة ظاهرة املوظفني املتعاقدين يف الإدارات وامل�ؤ�س�سات العامة عرب �أربعة حماور وبع�ض الإجراءات املرافقة ال�ضرورية:

 .1حتويل عدد كبري من املتعاقدين �إىل القطاع اخلا�ص:

بالن�سبة �إىل املوظفني املتعاقدين من حملة ال�شهادات �أو ذوي املهارات املنخف�ضة ،نقرتح �إعادة توزيع ه�ؤالء على ال�شركات اخلا�صة الفائزة بعقود ال�شراكة مع
القطاع العام وفق حاجة هذه ال�شركات وبناء على امتحانات عملية وخطية (ح�سب املهارات املطلوبة) يكون من�صو�ص ًا عليها ب�صراحة وو�ضوح يف ن�ص قانون ناظم
لعمليات ال�شراكة بني القطاعني اخلا�ص والعام .كما يكون العقد بني القطاعني العام واخلا�ص وا�ضح ًا جلهة م�صري العمال املتعاقدين وحتى الثابتني عند انتقال
امللكية �أو الإدارة اىل القطاع اخلا�ص ،مبا يف ذلك �إعطاء الأف�ضلية للعمال ال�سابقني يف القطاع العام للتقدم �إىل مراكز �شاغرة يف القطاع اخلا�ص.

 .2حتويل عدد كبري من املتعاقدين �إىل الوكاالت التنفيذية يف القطاع العام:

�أما العدد املتبقي من املتعاقدين يف الإدارات العامة فيتم حتويلهم يف �أغلبيتهم ال�ساحقة �إىل الوكاالت التنفيذية التي تعمل وفق نظام �إداري ونظام موظفني خا�ص
بها يختلف عن الوزارات ،ويعتمد التعاقد الوظيفي يف جميع املراكز مبا فيها مركز املدير التنفيذي .وترتاوح مدة عقد العمل يف هذه الوكاالت بني �سنة وثالث
�سنوات كنظرياتها يف القطاع اخلا�ص ،ويت�ضمن هذا العقد �أهداف ًا قابلة للقيا�س يتم تقييم �أداء املوظف على �أ�سا�سها عند انتهاء مدته (العقد) ،حيث يتقرر �إنهاء
العقد �أو متديده .ويتم االتفاق على �إن�شاء تلك الوكاالت التنفيذية وت�شغيلها ،وفق عقود العمل
املذكورة ،مع الوزارات املعنية� ،إذ ت�ساهم �صياغة عقود كهذه مع املوظفني يف خلق بيئة منتجة
تركز على الأداء يف الإدارة العامة وربطه بالتعوي�ض ال�سنوي عو�ض ًا عن املفهوم احلايل املرتكز
�أما الإدارات العامة/الوزارات
فقط على احلقوق من دون �أي ذكر لتح�سني الأداء ،كما يف الزيادات على رواتب �أ�ساتذة اجلامعة
املعنية بالتخطيط والتنظيم
اللبنانية (من املمكن �أن تتحول �إىل واحدة من الوكاالت التنفيذية) والق�ضاة الذين متت زيادة
رواتبهم ب�شكل كبري بدون و�ضع �أي معايري لتقييم الأداء �أو حت�سينه.
والإ�شراف ،فتحتفظ بن�سبة

 .3فتح الأ�سالك الوظيفية املركزية والالمركزية على بع�ضها وال�سماح للموظفني
باالنتقال من �سلك مركزي �إىل �آخر ومن �سلك مركزي �إىل �سلك المركزي وبالعك�س:

من املوظفني املتعاقدين ذوي
املهارات وال�شهادات العالية،
والذين يعملون كم�ست�شارين
للوزراء �أو م�س�ؤولني عن
وحدات التخطيط و�صنع
ال�سيا�سات ،جنب ًا �إىل جنب
مع املوظفني الدائمني يف املالك

يف مقابل الفوائ�ض يف العمال املتعاقدين يف بع�ض الإدارات ،جند �أن هناك ن�سب �شغور عالية
يف �إدارات �أخرى على امل�ستوى املركزي ،و�أي�ض ًا يف مالكات البلديات نتيجة �ضعف القدرة على
التوظيف ب�سبب الإجراءات البريوقراطية التي تفر�ضها الإدارة املركزية على التوظيف يف هذه
املالكات ،يف حال وجدت تلك الأخرية.
ويوفر ال�سماح للموظفني املتعاقدين ،مبختلف �أنواع تعاقدهم ،باالنتقال بني �أ�سالك الإدارة املركزية
(وزارات) وامل�ؤ�س�سات العامة والبلديات فر�صة ممتازة لتبادل اخلربات بني خمتلف الأ�سالك من
جهة ،وي�ستوعب من جهة �أخرى العدد الكبري من املتعاقدين يف الإدارات العامة الذين يف�ضلون
العمل يف قراهم و�أماكن �سكنهم الأ�صلية عو�ض ًا عن القدوم �إىل العا�صمة ب�شكل يومي� .إن البلديات واالحتادات البلدية (وجمال�س �إدارة الق�ضاء يف حال مت
الت�صويت على م�شروع قانون الالمركزية الإدارية) يف حاجة ما�سة �إىل قدرات وكفاءات ومهارات موظفي الإدارة املركزية ،وخ�صو�ص ًا املتعاقدين الذين ميكن �أن
ي�ستفيدوا من فر�ص التثبيت يف املالكات الالمركزية امل�ستحدثة.
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 .4بقاء عدد قليل من املتعاقدين يف الإدارات العامة:

�أما الإدارات العامة/الوزارات املعنية بالتخطيط والتنظيم والإ�شراف ،فتحتفظ بن�سبة من املوظفني املتعاقدين ذوي املهارات وال�شهادات العالية ،والذين يعملون
كم�ست�شارين للوزراء �أو م�س�ؤولني عن وحدات التخطيط و�صنع ال�سيا�سات ،جنب ًا �إىل جنب مع املوظفني الدائمني يف املالك.
كما �سبق �أن ذكرنا ،ف�إن عدد املوظفني املتعاقدين (على اختالف �أنواع تعاقدهم وت�سمياته القانونية) لي�س هو الظاهرة التي يجب الت�شديد عليها ،كما �أن درا�سة
ن�سبة ال�شغور يف مالكات الدولة تُع ُّد درا�سة م�ضللة يف �أح�سن الأحوال كون معظم هذه املالكات بحاجة �إىل �إعادة �صياغة وتعديل نظر ًا �إىل التغيريات التي
ح�صلت يف علم الإدارة والعلوم املوازية من ناحية ،و�إىل تطور االقت�صاد اللبناين وبالتايل دور الإدارة العامة يف هذا االقت�صاد من ناحية �أخرى ،الأمر الذي يحتم
�إلغاء العديد من الوظائف احلالية يف املالك و�إ�ضافة وظائف �أخرى تتعلق بالأبحاث والإح�صاءات و�صنع ال�سيا�سات وا�ستعمال تكنولوجيا االت�صاالت وما �إىل
هنالك من اخت�صا�صات بات وجودها �ضروري ًا لت�سيري مرافق الدولة بكلفة منخف�ضة و�إنتاجية عالية.
فما يجب الرتكيز عليه فعلي ًا هو كيفية جذب �أ�صحاب املهارات وال�شهادات العليا �إىل الإدارة اللبنانية
بكلفة معقولة من دون اال�ضطرار �إىل حتمل نفقات الرواتب واخلدمات االجتماعية لل�سنوات الأربعني
�أو اخلم�سني املقبلة من عمر موظفي الإدارة .وبالتايل ي�صبح التعاقد الوظيفي �أ�سلوب ًا مقبو ًال لتوفري
موارد الإدارة العامة املالية ،ويف الوقت نف�سه ُتنح هذه الإدارة املرونة الالزمة لتتكيف مع متطلبات
اقت�صاد جديد مل يكن موجود ًا عند و�ضع قوانني �إن�شاء معظم الإدارات عام .1959
�إن تنفيذ التغيريات اال�سرتاتيجية

املذكورة �أعاله يتطلب بالدرجة
الأوىل قرار ًا �سيا�سي ًا ب�إعادة
بحث دور الدولة يف االقت�صاد،
وبالتايل �شكل الإدارة العامة
وحجمها ،وهو نقا�ش
مل ُيفتح ب�صورة جدية
منذ عهد الرئي�س ف�ؤاد �شهاب

� .5إجراءات مرفقة:

�إن تنفيذ التغيريات اال�سرتاتيجية املذكورة �أعاله يتطلب بالدرجة الأوىل قرار ًا �سيا�سي ًا ب�إعادة بحث
دور الدولة يف االقت�صاد ،وبالتايل �شكل الإدارة العامة وحجمها ،وهو نقا�ش مل ُيفتح ب�صورة جدية
منذ عهد الرئي�س ف�ؤاد �شهاب .ففي الوقت احلايل ،ال يعترب التطوير الإداري على الئحة �أولويات
ال�سلطة ال�سيا�سية ،وبالتايل ف�إن فر�ص تطبيق الإ�صالحات املذكورة �ضعيفة جد ًا �إن مل تكن معدومة.
�أما �إذا افرت�ضنا �أن هناك فر�صة ما لل�سري قدم ًا يف م�شروع �إعادة �صياغة دور الإدارة العامة يف
لبنان و�شكلها ،ف�إن �أ�سا�س جناح هذه العملية يعتمد على �إعادة �صياغة دور جمل�س اخلدمة املدنية
والتفتي�ش املركزي يف اجتاه تقويتهما وتعزيز دورهما الرقابي على الإدارة العامة وال�شراكات
العامة-اخلا�صة امل�ستجدة ،ذلك ب�أن �إجراء عملية بهذا احلجم لإعادة توزيع املوظفني املتعاقدين ال
ميكن �أن يتم يف �ضوء �صالحيات مقيدة للهيئات الرقابية املوجلة �أ�ص ًال �إدارة املوارد الب�شرية للإدارة
اللبنانية.
كذلك تت�ضمن �إعادة ال�صياغة هذه تخفيف دور جمل�س اخلدمة املدنية فيما يتعلق مبراقبة الوحدات �أو
الوكاالت التنفيذية املقرتح �إن�شا�ؤها ،وترك احلرية لها بالتوظيف والرتقية و�إنهاء اخلدمات ،و�أي�ض ًا
ترك احلرية ملدرائها يف �إدارة مواردهم الب�شرية على �أن تتم حما�سبتهم الحق ًا فيما يتعلق بتحقيق الأهداف املتفق عليها يف العقد مع الوزارة املعنية.
نواح �أخرى� ،أي �إعادة تكييف دور املجل�س ( )recalibrationليتالءم مع ال�سري
نواح معينة وتخفيفه يف ٍ
وبالتايل ،يجب تقوية دور جمل�س اخلدمة املدنية يف ٍ
قدم ًا يف تطبيق اال�سرتاتيجيات املذكورة �أعاله ،ومبا ي�ضمن جناح التنفيذ.

املراجع
1 .1املر�صد اللبناين حلقوق العمال واملوظفني" ،درا�سة حول واقع املياومني العاملني يف الإدارات وامل�ؤ�س�سات العامة وامل�صالح امل�ستقلة والبلديات" (بريوت :املر�صد
اللبناتي حلقوق العمال واملوظفني ومنظمة دياكونيا  -ال�سويد.)2013 ،

2. Donald Kettle, “The Global Revolution in Public Management: Driving Themes, Missing Links”. Journal of Policy Analysis

and Management, vol. 16, no. 4, pp. 446-462 (1997).
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Abstract
A Viewpoint for the Resolution of the Issues of Daily Wage Earners and
Contractual Employees in the Lebanese Public Administration
Dr. Fares el-Zein *
Finding radical solutions for the issue of contractuals
in the Lebanese administration is dependent on
the existence of a clear vision for the role of the
Lebanese state in the economy, the role of the public
administration in executing public policies, and the
desired size of this administration. Since the above
vision was not studied by the Lebanese political
system for more than thirty years, any proposed
solution to the issue of contractors in the Lebanese
administration remains truncated, partial, and
temporary at best.

Upon the achievement of public-private
partnership in accordance with a clear vision that
ensures transparency and fair competition, it is
then possible to seek the restructuring of the public
administration and its division into planning and
facilitating ministries, as well as into implementation
agencies that would compete with the private sector
in providing vital services to citizens according to
contracts concluded with the custodian ministries,
and in accordance with performance standards to
which it will be annually assessed upon.

This research suggests a revision of the state's role in
the Lebanese economy and confines it to the strategic
dimension’s role of planner, regulator, and facilitator
of the work of the private sector, which can provide
basic services to citizens, in case the required legal
and institutional infrastructure for public-private
partnerships is existent.

In line with this vision, the transfer of contractual
employees to the executive agencies should be
included in accordance to annual "performance
contracts" with clear indicators of performance and
encouraging incentives to ensure that the goals set in
the individual contracts are met.

* Dr. Fares El-Zein was the managing partner and executive director of Development Management International from
2006 until 2013. He has also worked as a consultant and vice party chief for the Legislative Strengthening Program
managed by the Center for International Development of the State University of New York. Dr. El-Zein currently
heads the Alliance for Alliance for Local Advancement, Development, and Investment – Building Capacities (BALADI
CAP) Project, funded by USAID, and the objective of which is to build the institutional capacities of non-governmental
organizations, municipalities, and municipal unions. Dr. Fares el-Zein is also a lecturer in public administration in a
number of universities in Lebanon including the American University of Beirut, Haigazian University, Hariri Canadian
University, the University of Balamand, and Notre Dame University - Louaize (NDU). Dr. El-Zein has provided a number
of consultancies to international institutions and organizations such as the World Bank, the European Union, the United
Nations Development Program, and OXFAM. Dr. Fares El-Zein holds a PhD in public administration and policy from
the State University of New York, and has published numerous studies in the field of administrative reform in Lebanon.
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Résumé
Une perspective pour la résolution du problème des employés journaliers,
contractuels, et salariés temporaires de l'administration publique Libanaise
Dr. Fares el-Zein *
Trouver des solutions radicales pour la question
des employés temporaires dans l’administration
libanaise dépend de l’existence d'une vision claire
pour le rôle de l’État libanais dans l’économie, du rôle
de l'administration publique dans l’exécution des
politiques publiques, ainsi que de la taille souhaitée
de cette administration, tout en sachant que toute
solution proposée restera biaisée sans la mise en
place d’une réforme globale du système politique.

Une fois la réforme stratégique assurée, il serait
possible de concevoir la restructuration de
l’administration publique et sa division en ministères
de planification, d’exécution, et d’agences de mise en
œuvre qui pourraient concurrencer le secteur privé
dans la prestation des services de base destinés aux
citoyens, et ceci en conformité avec les normes de
performance.

Ainsi, le transfert des employés temporaires aux
Cette recherche remet en question le rôle de l’État "agences de mise en œuvre" searit possible selon
dans l’économie libanaise et relègue son rôle à des "contrats de performance" annuels, basé sur des
la dimension stratégique comme planificateur, indicateurs de performance bien définis.
régulateur et facilitateur au service du secteur privé,
qui serait en position de fournir les services de base
aux citoyens, à condition que le système judiciaire
et institutionnelle en place favorise le partenariats
public-privé.

* Dr. Fares El-Zein fut le le partenaire exécutif et directeur général de Gestion du Développement International (DMI)
de 2006 à 2013. Il fut aussi le consultant et vice-chef de parti auprès du Programme de Renforcement Législatif géré
par le Centre pour le Développement International de l’Université de l’État de New York (State University of New
York). Dr. El-Zein dirige actuellement le projet Alliance pour la Promotion Locale, le Développement, et l’Investissement
– Développement des Compétences (BALADI CAP), dont l’objectif est de développer les capacités des organisations
non-gouvernementales, des municipalités, et des unions municipales. Dr. Fares el-Zein est également chargé de cours
dans le domaine de l’administration publique dans plusieurs universités libanaises, y compris l’Université Américaine de
Beyrouth, l’Université Haigazian, l’Université Canadienne Hariri, l’Université de Balamand, et l’Université Notre Dame
- Louaize (NDU). Dr. El-Zein fut aussi consultant auprès de plusieures institutions et organisations internationales
telles que la Banque Mondiale, l’Union Européene, le Programme des Nations Unies pour le Développement, ainsi que
OXFAM. Dr. Fares El-Zein est titulaire d’un doctorat en administration et politiques publiques de l’Université d’État de
New York, et a publié de nombreuses études dans le domaine de la réforme administrative au Liban.
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The GIFT-MENA Network
  

The Governance Institutes Forum for Training in the Middle
East and North Africa - GIFT-MENA - is a consortium of
schools and institutes working to improve the capacity to govern
at all levels of the State by investing in sustainable capacity and
promoting dialogue among stakeholders concerned with
governance and state modernization.
The primary mission of GIFT-MENA is to help improve the
strategic role and operational capacities of civil service training
institutions to become actors of policy reforms and active
contributors to the agenda of sustainable governance and peace
building.
The network also seeks to foster innovation and responsiveness.
It is an instrument of development cooperation, it nurtures
bilateral and multilateral cooperation, mainly South-South, as
well as peer-to-peer learning, dialogue, partnership-building
and exchange.
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.الدولة
يرتكز عمل ال�شبكة على تطوير الدور اال�سرتاتيجي والعملي للمعاهد الأع�ضاء بحيث
 واحلكم الر�شيد والتنمية،ُيف ّعل دورها ك�شريك م�ساهم يف م�سار تعزيز دولة القانون
.امل�ستدامة يف بلدان املنطقة
ت�شكّ ل ال�شبكة �أداة لتعزيز التعاون بني الأع�ضاء على امل�ستويني الثنائي واملتع ّدد
 واحلوار وتبادل، والتعلّم بني الأقران، ال�س ّيما التعاون بني بلدان اجلنوب،الأطراف
.اخلربات واملمار�سات اجل ّيدة وبناء ال�شراكات
 بلد ًا من منطقة20  معهد ًا يف60  وهي ت�ضم �أكرث من،2006 ت�أ�س�ست يف بريوت عام
 �شريك ًا من املنظمات20  بالإ�ضافة �إىل،ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا واملتو�سط
.الإقليمية والدولية

Launched in Beirut, in March 2006, the network brings together
60 schools and institutes from 20 countries across the MENA
region and the Mediterranean, in addition to 20 partners from
leading regional and international organizations.
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