
 حفظ الدرس األول + قراءة الدرس الثاني
 .عالقة المواطن باإلدارة العامَّة المحور الثالث:

  .اإلدارة العامَّة في خدمة المواطنينالدرس األول: 

دون  السهر على تطبيق القوانين وسير المصلحة العامَّة ةالمكلف  تابعة للدولة هي المؤسسة  اإلدارة العامة : مفهوم ˗١ ˗أولا 
 تمييز.

 ة:اإلدارة العام مواصفات أدوار أو ˗٢ 
      .تعمل ألجل المصلحة العامة  ●     .تمييزدون   تخدم الجميع ●      .القوانيناألنظمة و تسهر على تطبيق  ● 

 العامة.السهر على حسن سير المصالح   -تقديم الخدمات إلى جميع المواطنين  الغاية من إنشاء اإلدارة العامة:  -٣
 الفساد في اإلدارة العامة  -ثانياا 

 . الرشوة م  قد   ي    الذي  المواطن ←الموظ ف الذي يقبل الرشوة :  األطراف المسؤولة عن الفساد ˗١
   -ة ب من المسؤولي  التهر   -ة وشخصي ة  ة لتحقيق مكاسب خاص  استعمال السلطة العام   :)حالت الفساد( الفساد تعريف ˗٢

 ".  رشوةاالمتناع عن تأدية الخدمة إال  مقابل "  –انتهاك القوانين 
 . ... شراء األصوات –االختالس  –ة المحسوبي   –الرشوة  : الفساد مظاهر ˗٣
 ار أو نتائج ( الفساد :مخاطر )آث   ˗٤
 انتهاك حقوق اإلنسان األساسيَّة.يؤدي إلى  ■      .ة القانون فاعلي   ثقة المواطنين بأجهزة الدولة و عف  ض  ي   ■
 ة على الخزينة .خسائر مالي   ■
 اإلدارة العامة.)اقتراحات لضبط المخالفات( أداء وتحسين الفساد مكافحة في المواطن دور ˗٥
         والرسومتأدية الضرائب  ■       احترام القوانين واألنظمة ■الرقابة.    هيئات  مراجعة  ■.   الرشوة تقديم عن االمتناع ■
 أسباب شكاوى المواطن من اإلدارة العامة: -٦
ة اإلجراءات ●         البيروقراطي ة ●   . المعامالت في تعقيدات و بطء ●        الم َعقد 

 .دون مباالت بمصالح الناس مصطلح ي ستخدم للتعبير عن سيطرة الموظفين :البيروقراطيةتعريف  -أ -٧
 التقي د بحرفَية النصوص. -المبالغة في التواقيع  - التسلسل المعق د  - الروتين اإلداري  للبيروقراطية: ةمظاهر سلبي   -ب     

 العمل اإلداري )لتذليل الصعوبات اإلداري ة(تطوير ل إقتراحات ˗٨
    التدريب المستمر للموظفين ●تحديث القوانين واألنظمة واإللتزام بها                    ●            المعامالت تبسيط ●
  هواتف ... (ال,  الكمبيوتر مثل) اإلداري  العمل في حديثة وسائل إعتماد ●اعتماد معايير الكفاءة        ●
 :هي إجراٌء إداري  تحفظ حقوق المواطن. معاملة رسمي ة 
  :هي المهلة الَّتي َين ص  علي ها القانون إلنجاز معاملٍة أومهلة قانونّية .  القيام بإجراٍء إداري  
هو اكتساب الموظ ف درجًة واحدة ضمن فئته، كل ما قضى أربعًة وعشرين شهرًا في درجة واحدة.التدرُّج : 
 :تأدية الخدمة بشكل مخالف للقانون وم سيء لألموال.الفساد اإلداري 



 الدرس الثاني: أنا موظ ف في إدارة عامة .

 الوظيفة العام ة .الت عرُّف إلى مفهوم  -أولا 
 .كل عمل مأجور دائم أو مؤقت يعهد إلى مواطن ما في خدمة مرفق عامهي : العامة الوظيفة تعريف ˗١

 شروط التوظيف العام ة والغاية منها  -٢
 الغاية منها شروط التوظيف

ر  سنواٍت على األقل   ˗١ ح  لبنانيًا منذ عش   للوطن ووالئه له للتأك د  من ا نتمائه   .أن يكوَن المرشَّ
 لتوف ر  النضوج والوعي الكافيين لممارسة الوظيفة .أن يكون قد أتمَّ العشرين من عمره ˗٢
لت ثبت أنَّه  سليٌم من األمراض والعاهات التي َتحول  دوَن قيامه   أن يبرز شهادة طب  يَّة رسمي ة. ˗٣

 بأعباء  وظيفت ه .
٤˗ .  تفيد أنَّه متمت  ٌع بحقوق ه  المدنيَّة  , وغير محكوم عليه بجناية أن يبرز نسخة عن سجل  ه  العدلي 
 لكي َيَتَمتََّع بالمؤهالت العلمي ة والكفاءات المطلوبة لهذه الوظيفة أن يكون حائزًا على الشهادات والمؤهالت المطلوبة.  ˗٥
  أن يجتاز بنجاح مباراة مجلس الخدمة المدنيَّة.  -٦

 . مجلس  الخدمة  المدني ة: العامة الوظائف في التعيين مباريات إجراء تتوّلى التي الجهة ◄
 الصالحيات المعطاة لمجلس الخدمة المدني ة:  ◄

 صرفهم من الخدمة -ترقيتهم والتعويضات        -     أديبهم     نقل الموظفين وت -  تعيين الموظفين             -
َفق عام. الرسمي:التعريف موظف  ˗ ١-ثانياا  هو الذي ي عهد إليه بعمل دائم أو مؤق ت في خدمة م ر 

 .الموظ ف الر سميّ  صفات -٢
 .الثقافة ...  –األمانة  – المسؤولية  - نظافة الكف     - النزاهة   -  الخبرة   -التهذيب   -الكفاءة   

 )مساوئ الرشوة( فانعكاسات الرشوة على الموظّ  -۳
   بالمواطنين عالقته الى تسيء ●       ة  القانوني   للمالحقة   ه  ض  عر   ت   ●               الموظف الشريف تسيء الى سمعة ●
 بحرمانها من مداخيلها القانونية      تظلم الدولة ●
 : التأديبية العقوبات ˗٤

 العزل من الوظيفة .  -إنهاء الخدمة   -التدر ج   تأخير  -الحسم من الراتب الشهري    -تصر ف للر دع واإلصالح( التأنيب)
 ف في اإلدارة العامة:أداء الموظّ  ة تطويركيفي   ˗٥
 للمراقبة إخضاعه ▬ة تدريبي   دورات متابعة ▬ة العلمي   الكفاءة حسب الموظفين تعيين ▬تحسين رواتب الموظفين  

 تفعيل دور التفتيش وزيادة عددهم.  ▬ والمحاسبة
 على الموظف )الممنوعات(.  المحظورات -٦
              .قبول الرشوة واإلكراميات .البوح بمعلومات مرتبطة بالوظيفة 
 .ي   من رئيس إدارته  أن ي لقي أو ينشر مقاالت أو تصريحات أو مؤلَّفات  دون أذن خط  



 الواجبات أو مهام الموظف الرسمي. -٨ .الرسمي الموظف حقوق  ˗٧
 .  رؤسائه ومن المجتمع من المعنوي   التَّقدير ♦
صات الت عويضات نيل ♦ يَّة  والمخصَّ الماد  

ة.  العائليَّة والخاصَّ
 نيل المكافآت والمساعدات.          و  الراتب العادل ♦
 .والترفيع والترقية التدر ج من االستفادة ♦

 أن يسهر على  تطبيق القوانين واالنظمة .           تجاه الدولة:
              المحافظة على األموال العام ة 

 أن يستقبل المواطنين بروح المحب ة والخدمة دون تمييز.  تجاه المواطن:
                    .أن ي نجَز معامالت المواطنين بدق ة وسرعة وإخالص 

 الكفاءة والتفاني في خدمة المواطنين والوطن 
 .أن يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها 

  
 سير المعامالت اإلداريَّة. )ملغى(الدرس الثالث: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


