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( 17 المدداد   اإلجرائيددة( بمجلددس الددوزراء ال ددل ة 1990ال سددتور الج  دد    أنددا لقدد  

(. ومددا الحددالحيات التددس  مارسدداا مجلددس الددوزراء 18وصددالحية ارتددراق القددوانيا  المدداد  

 هس التالية:، 65وفقًا للماد  

وضع ال ياسة العامة لل ولة فس جميع المجاالت ووضع مشار ع القوانيا  -1

 (.األولىوالمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات الالزمة لت بيقاا  الفقر  

 أجادد  كدد   أعمددالعلددى  واإلشددرا  واألنظمددةال ددار علددى تنفيددا القددوانيا  -2

سدتثناء  الفقدر  ا البد وأمنيةومؤس ات م نية وع كر ة  إداراتال ولة ما 

 الثانية(.

          

 :       أتسإلى ما  أشارت 65كما أن الفقر  الخام ة ما الماد  

رئدديس الجماور ددة جل ددات   و تددرأ "  جتمددع مجلددس الددوزراء دور ددًا فددس مقددر  ددا  

. و تخددا رراراتدد  أع.ددائ عندد ما  ح.ددر. و كددون النحددان القددانونس النعقددادي أكثر ددة  لثددس 

 الح.ور الخ...". بأكثر ةا تعار ذلك فبالتحو ت، و تخا ررارات  توافقيًا. فإذ

 

 64مجلدس الدوزراء، فدان الفقدر  ال ادسدة مدا المداد   أعمدالوفس ما  تعلق بجد ول 

 : أتسنحت على ما 

، أعمالدد عقدداد و .ددع جدد ول ن" دد عو  رئدديس مجلددس الددوزراء( مجلددس الددوزراء إلددى اال

على المواضيع التس  ت.مناا وعلى المواضيع و  لع رئيس الجماور ة والوزراء م بقًا 

 ال ارئة التس ستبحث".

 

، اندد  أعدداليوالثانيددة والخام ددة وال ادسددة المدداكور   األولددىو تبدديا، مددا الفقددرات 

بحور  صحيحة، ما لم تح ر النحو  القانونية الالزمة التس تح د تلقائيًا  تعار ت بيقاا 

 كيفية ت بيقاا.

 

 إصد ارر ة والنيابيدة( ب.درور  ابعض القوى ال ياسية  الوزوإزاء هاا الوضع، طالبت 

وال سديما  األ رىرانون  ح د كيفية ت بيق هاي الفقرات ال ستور ة، إال أن بعض القوى 

فقط  إنماعلى القول أن هاي الم ألة ال تحتاج إلى ص ور رانون،  أصرتالحكومية مناا، 

 نفيا ة.تإلى نص تنظيمس  ح ر عا ال ل ة ال
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( 1992 -1990نقاش م تفيض حول هاا الموضدو،، اسدتمر طدوال ال دنتيا   وبع 

المتعلدق بتنظديم  4717/94المع ل بموجب المرسوم ررم  2552/92ص ر المرسوم ررم 

 مجلس الوزراء. أعمال

 

علددى م.ددمون المرسددوم المدداكور،  تبدديا بحددور  واضددحة، اندد  حدد د  اإلطددال،وبعدد  

ء، اجتماعددات مجلددس الددوزراء، مدد اوالت مجلددس جلددس الددوزرام أعمددال جدد ول إعدد ادكيفيددة 

القدرارات ومتابعدة تنفيداها. كمدا حد د المرسدوم  إبدال الوزراء ومقررات ، صياغة المقررات، 

 عندس  األمدرالخ.. وهداا  واألنظمةالتس تتم فياا ال ار على تنفيا القوانيا  اآللية أ .اً 

  ت بيقدًا مباشدرًا وصدر حًا مجلس الوزراء  شك  بح  ذاتد أعمالبوضوق أن مرسوم تنظيم 

 الماكور . 6و 5و 2و 1للفقرات 

 

 إن ال ؤال القانونس الاي   رق فس هاا المجال هو التالس:

نددص  أمهدد  أن ت بيددق نددص دسددتوري   ددتل م صدد ور رددانون عددا مجلددس النددوان 

تنظيمس  ح ر عا ال دل ة التنفيا دةو واسدت رادًا هد  أن م.دمون المرسدوم المتعلدق 

 القانونية النافا و األحكاممجلس الوزراء  توافق مع  أعمالبتنظيم 

 القانونية الالزمة لت بيق نص دسدتوري األحكامأواًل: المرجع الحالح التخاذ 

 معيا

كانددت هندداض بعددض النحددو  ال سددتور ة ال تحتدداج إلددى صدد ور نحددو  رانونيددة  إذا

ت بيقادا مدا لدم ال  مكدا  أ رىتح د كيفية ت بيقاا، إال ان ، فس المقاب ، هناض نحو  

 رانونية تح د كيفية تنفياها. أحكامتح ر 

مددا ال سددتور، فاندد   64و  65مددا المددادتيا  6و -5 -2 -1وفددس مددا  تعلددق بددالفقرات 

  تعار ت بيقاا ب ون ص ور نحو  رانونية توضح كيفية ت بيقاا.

 .1994المع ل عام  2552وال لي  على ذلك، هو ص ور المرسوم ررم 

 

علمدًا واجتادادًا، أن الدنص القدانونس، الواجدب صد وري لت بيدق ندص ما المتفق عليد  

فس الفقدر   أشارفال ستور اللبنانس  .دستوري معيا، هو رانون صادر عا مجلس النوان

العمدد  لدد ى المجلددس ال سددتوري تحدد د رددانون، كمددا أن  أصددول، إلددى أن 19مددا المدداد   2

شدددرو  ال.دددمانة الق.دددائية  إلدددى أن أشدددارتالمتعلقدددة بال دددل ة الق.دددائية،  20المددداد  

 أناطدتالق  مدة مدا ال سدتور، التدس  53تح د بموجدب ردانون. وت بيقدًا للمداد   وح ودها
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مجموعة ما النحدو  التشدر عية، ص رت برئيس الجماور ة صالحية تولية الموظفيا، 

 م أوضا، مختلف العامليا فس الق ا، العام.تنظ

 

، فان ص ور القدانون  بقدى األمروحتى فس حال سكوت المشّر، ال ستوري عا هاا 

الزمدددًا وضدددرور ًا لتح  ددد  كيفيدددة ت بيدددق الدددنص ال سدددتوري، وذلدددك ان دددجامًا مدددع القاعددد   

 hierarhie desالقانونيدة فدس القدانون العدام   األعمدال ت ل د القانونيدة المتعلقدة "ب

actes juridiques endroit public)وزراء ن ال ستور اللبنانس، لم  منح مجلس الد. كما وأ

بموجب ررار من ، وذلك بخال  ما فعل  بالن بة   النظام ال ا لس( أعمال صالحية تنظيم 

 من  على ما  أتس: 43 ة المشرعة حيث نحت الماد  ل لل

 "للمجلس  النيابس( أن  .ع نظام  ال ا لس".

ن ال دددل ة التنفيا دددة، فدددس لبندددان، هدددس المكلفدددة بالعمددد  علدددى ت بيدددق وتنفيدددا إ

مل مة، لكس تجع  هاي القوانيا نافدا ، أن تحد د كيفيدة ت بيقادا، وذلدك  القوانيا، فاس

(. و خدرج 65والثانية مدا المداد   األولىعا طر ق نحو  تنظيمية تح ر عناا  الفقرتان 

نحو  تنظيمية تتعلق بت بيق نحو  دستور ة، باعتبار  إص اربالتالس عا صالحياتاا، 

يدة العامدة، مدا صدالحية المشدر،. ولدم   دبق ، هدو ح دب المبدادىء القانوناألمدرأن هاا 

ررارات تنظيمية تتعلدق بكيفيدة ت بيدق ندص  أص رتلل ل ة التنفيا ة، ح ب علمنا، أن 

 دستوري.

 

 الاًل بمب أ الفح  بيا لوزراء، عا طر ق رانون، ال  شك  إإن تنظيم أعمال مجلس ا

لددى ذلددك، أن النظددام ال ددل ات، بدد   عتبددر ت بيقددًا صددحيحًا ألحكددام ال سددتور. والمثددال ع

 دتقلة، لدم  حد ر بقدرار مال ا لس للمجلس ال سدتوري، الداي  عتبدر مؤس دة دسدتور ة 

 عن ، ب  بموجب رانون صادر عا مجلس النوان.

وف.اًل عما تق م، إن القانون المنظم ألعمال مجلس الوزراء  خ.ع لررابة المجلدس 

ا ة بااا الشأن،  خرج عدا ررابدة ال ستوري، فس حيا، أن القرار الحادر عا ال ل ة التنفي

 ال ستوري، وأ .ًا ررابة مجلس الشورى باعتباري عماًل حكوميًا. سالمجل

 

مجلس الوزراء، الاي ح د كيفية ت بيق الفقرات  أعمالإن المرسوم المتعلق بتنظيم 

 ، هو، ما الناحية القانونية ردرارًا تنظيميداً 64ما الماد   6، والفقر  65ما الماد   5و 1-2

لقاعدد   ت ل دد   متخدداًا مددا ربدد  رئدديس الجماور ددة. و عتبددر، بددالنظر لمددا تقدد م، مخالفدداً 
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كوند  متخداًا مدا سدل ة غيدر مختحدة، وبالتدالس غيدر  األعمال القانونية فس القانون العام،

 رانونس.

 

ولنفتددرج جدد اًل، اندد   مكددا بموجددب رددرارا تنظيمددس، تح  دد  كيفيددة ت بيددق الفقددرات 

الدوزراء هدو أعمال مجلدس ، فا  أن المرسوم المتعلق بتنظيم أعاليال ستور ة الماكور  

 متخا ما المرجع الحالح الاي  ملك ال ل ة التنظيميةو

 

 المداد   اإلجرائيدةكان رئيس الجماور ة  تولى بمقت.ى ال سدتور القد  م، ال دل ة 

اء ال ل ة بمجلس الوزر أنا (، إال أن ال ستور الج    51( وال ل ة التنظيمية  الماد  17

 (. األولىالفقر   -65(، وال ل ة التنظيمية  الماد  1990تع     – 17 الماد   اإلجرائية

 

أصددبح  توالهددا مجلددس فلددم  عدد  رئدديس الجماور ددة  ملددك ال ددل ة التنظيميددة، بدد  

 عا طر ق ررارات تنظيمية  تخاها. الوزراء بحور  م تقلة، وهو  مارساا

 

مجلددس  أعمددالبتنظدديم علياددا المرسددوم المتعلددق  تبدديا مددا البندداءات التددس اسددتن  

 29/4/1992الوزراء، ان  متخا ما رب  رئيس الجماور ة بع  موافقة مجلس الوزراء بتار خ 

،  عنس رانونًا، أن رئيس الجماور ة هو ما  ملك األمر، وهاا 10/1/1994و  8/7/1992و 

 الموافقة فقط.الحالحية التخاذ المرسوم وان مجلس الوزراء ارتحر دوري على 

 

ا "الموافقددة" دمددا المتفددق عليدد ، علمددًا واجتاددادًا، أن "الحددالحية" تختلددف رانونددًا عدد

القانونيددة التددس  األهليددة(، تعنددس، وفقددًا للقددانون العددام، la competenceفالحددالحية   

تملكاا سل ة معينة، التخاذ ررارات رانونية باسدم شدخص عدام، فدس حديا أن الموافقدة، 

 ة صدداحبة الحددالحية ال ت ددت ع رانونددًا اتخدداذ القددرار دون موافقددة سددل ة تعنددس أن ال ددل

 formalité، معاملددددة جوهر ددددة  اإلداري. فالموافقددددة تشددددك  فددددس القددددانون أ ددددرى

substantielle صحيحًا. اإلداري(، وب ون مراعاتاا ال  كون القرار 

 

ة التخدداذ القانونيدد األهليددةوطالمددا أن مجلددس الددوزراء هددو مددا  ملددك الحددالحية، أي 

المعد ل، الداي  2552ررارات تنظيمية، ولديس رئديس الجماور دة، فيكدون المرسدوم رردم 

 غير رانونس أ .ًا.ما سل ة غير مختحة وبالتالس  إذن عتبر ررارًا تنظيميًا، متخاًا 
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ق بتنظدديم  ة المرسددوم المتعلدد ًا: مخالفدد انيدد ال  املألمجلددس الددوزراء  أعمدد  حكدد

ادىء  العامةالقانونية  والمب

 أعمدالإلى كون  متخاًا ما رب  سل ة غيدر مختحدة، فدان مرسدوم تنظديم  إلضافةبا

مجلدددس الدددوزراء،  ت.دددما الع  ددد  مدددا الشدددوائب والندددوارص والمخالفدددات القانونيدددة، 

 ناا:مالبعض  بإ رادوسنكتفس 

صددالحية  "عددام مجلددس الددوزراء أمدديا"وم، سددالمدداد  الثانيددة مددا المر أع ددت -1

ار  السددتكمال ، فددس حدديا أن مددا  ملددك الملددف "النددارص" إلددى الددوز إعدداد 

 الوزراء فقط.بإعاد  الملف هو رئيس مجلس الحالحية 

الملف إلى المراجع  إحالةالماد  الثالثة رئاسة مجلس الوزراء صالحية  أع ت -2

  عندس أن األمدروتعلدم الدوز ر المخدتص بدالك. وهداا  الرأي إلب اءالمختحة 

 تص ب ون أي م و  رانونس.الوزراء حّلت مح  الوز ر المخرئاسة مجلس 

 : أتسالماد  الرابعة ما المرسوم إلى ما  أشارت -3

األصددول المحدد د  فددس وفددق  األعمددال .ددع رئدديس مجلددس الددوزراء جدد ول " 

ال ستور و  لع رئيس الجماور دة م دبقًا علدى المواضديع التدس  ت.دمناا 

وعلددى المواضدديع ال ارئددة التددس سدددتبحث وترسدد  ن ددخ عندد  إلددى رئاسدددة 

 والى جميع الوزراء وذلك: الجماور ة

لتار خ منارشدتاا بالن دبة لمشدار ع القدوانيا  األر على  أسبو،رب   -

والمراسيم التنظيمية، و قت.س أن ترفدق بمشدار ع القدوانيا جد اول 

الموجبدددة  واألسدددبانمقارندددة تبددديا الدددنص الحدددالس والدددنص المقتدددرق 

 للتع   .

القدوانيا ار ع الوزراء منارشة مش"غير ان   مكا بع  موافقة مجلس  -

 األسدددبو،ون التقيددد  بمالدددة فدددس الجل دددة د التنظيميدددة والمراسددديم

 ".(األولى، الماد  94/ 4717الماكور   المرسوم 

 لمنارشتاا بالن بة ل ائر المواضيع. األر رب   وميا على  -

مكاندد  وبعدد  موافقتدد ، بإ، 1994مقت.ددى تعدد    وأصددبح مجلددس الددوزراء، ب

  بمالددددة يددددسددددوم تنظيمددددس دون التقمر أومنارشددددة أي مشددددرو، رددددانون 

 علمدون بوجدود هداا المشدرو، إال  عنس أن الدوزراء ال  األمر، وهاا األسبو،

اندد ، فددس  أو، لعمددااألالجل ددة، باعتبدداري، غيددر مدد رج أصدداًل علددى جدد ول فددس 

، ردد   كددون هدداا المشددرو، ردد  الحددق بالجدد ول، إال أن مالددة األحددوال أح ددا

 الجل ة. األسبو، لم تنق.س بع  لمنارشت  فس
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الوزراء الم بق على المواضيع التس ستنارش فس  بإطال،وفس ما  تعلق 

رئديس مجلدس  إلدى أن أشدارت 64مدا المداد   6مجلس الوزراء، فان الفقدر  

الدددوزراء   لدددع رئددديس الجماور دددة والدددوزراء م دددبقًا علدددى المواضددديع التدددس 

 .ستبحثارئة التس   ت.مناا  الج ول( وعلى المواضيع ال

لمنارشة أي موضو، فس مجلس الوزراء،  اشترطتو تبيا أن هاي الفقر ، 

، وان  كون هاا الجد ول رد  وز، م دبقًا األعمالأن  كون م رجًا على ج ول 

سدتور ًا لإلطدال، عليد ، وال  مكدا بالتدالس دعلى الوزراء ضما مالة كافيدة، 

   دت يع منارشة أي موضو، ما لم   لع علي  الدوزراء م دبقًا. فدالوز ر، ال

أو كددان متعلقددًا بمشددرو، رددانون  إذاعمليددًا، منارشددة أي موضددو، وال سدديما 

سددبق لدد  أن درسدد  وتمحددص بدد ، وردد    ددتعيا  إذامرسددوم تنظيمددس، إال 

الم ددبق  شددك  شددرطًا ضددرور ًا  فدداإلطال،بددبعض الخبددراء مددا اجدد  ذلددك، 

ًا المنارشدة وذلدك ت بيقدما المشاركة الج  دة والفاعلدة فدس  لتمكيا الوز ر

س الدوزراء الداي  تدولى ال دل ة مت  الحكومية بحفت  ع.وًا فدس مجلدلما

 التنفيا ة.

 

بدالثلثيا علدى  أو الم لقدة ةبالغالبيدإن موافقة مجلس الدوزراء سدواء كاندت 

المرسدددوم التنظيمدددس بددد ون التقيددد  بمالدددة  أومنارشدددة مشدددرو، القدددانون 

نارشددة، شددرعية دسددتور ة علددى الم أ ددة إضددفاء، لدديس مددا شدداناا األسددبو،

فمنارشددة المشددرو،، بددالرغم مددا موافقددة مجلددس الددوزراء، تبقددى مخالفددة 

 المتق م ذكرها. 6الفقر   ألحكام

 

مخالف هو ، 4717سوم ررم رب  الم أتىو نتج عما تق م، أن التع    الاي 

 لل ستور، و عتبر بالتالس غير رانونس.

 

عرج علدى ونشير، فس هاا المجال، إلى أن رئيس مجلس الوزراء هو ما  

ر ع القددددوانيا والمراسددددم التنظيميددددة، وردددد  تكددددون تلددددك االمنارشددددة مشدددد

كددا أن مالقددانونس، كمددا اندد    أوالمشددار ع هددس مددا ا تحاصدد  ال سددتوري 

 فس صالحية وز ر معيا. إنمافس صالحيات ،  أصاًل تكون غير دا لة 
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والمؤس دددات  المجدددالسمختلدددف  أعمدددالوف.ددداًل عمدددا تقددد م، أن جددد ول 

القانونية العامة، حتى  المبادئ، ح ب األع.اء، م بقًا على القانونية  وز

 تمكنوا ما منارشة المواضيع التس  ت.مناا بحدور  ج  دة ومفيد  . فدال 

ردد  اطلعددوا عليدد   األع.دداء جددوز رانونيددًا منارشددة أي موضددو،، مددا لددم  كددا 

 م بقًا ضما مالة كافية.

 

القددانون جدد اول ت دداءل، لمدداذا اشددتر  الددنص أن  رفددق بمشددرو، ن، وأ يددراً 

بالن دبة  األمدرمقارنة بيا النص الحالس والنص المقترق، ولدم  شدتر  هداا 

وم التنظيمدس  شدب  القدانون رسدلمشار ع المراسم التنظيمية، علمًا أن الم

ت بق على ع د  إل اميةالم.مون، باعتبار ان   ت.ما رواع  عامة  ما حيث

 .األشخا غير مح د ما 

 

المدداد  الخام ددة مددا المرسددوم كدد  مددا رئدديس  ة مددايددالفقددر  الثان أع ددت -4

الجماور ة ورئيس مجلس الوزراء صالحية عرج علدى مجلدس الدوزراء، بعد  

التدس لاددا طدابع ال در ة، فددس  أوالم دتعجلة  األمددور، األعمدالتوز دع جد ول 

علدى رئديس مجلدس الدوزراء  أوجبت، 64حيا أن الفقر  ال ادسة ما الماد  

المواضدديع التددس  ت.ددمناا الجدد ول وعلددى أن   لددع الددوزراء م ددبقًا علددى 

الم تعجلة، وكيف  مكا  األمورالمواضيع ال ارئة التس ستبحث، فما هس 

 ال ارئةو. األمورالتميي  بيناا وبيا 

ما المرسوم إلى أن مح.ر جل ة مجلس الدوزراء،  وردع  11الماد   أشارت -5

مح.در . فس حيا أن "الوزراءوأميا عام مجلس "علي  رئيس مجلس الوزراء 

 األع.داءرع علي  الدرئيس وجميدع ومؤس ة رانونية،   أوجل ة أي مجلس 

 .القانونية العامة للمبادئال ر، وذلك وفقًا  أمياإلى  باإلضافة

 رة بعددد  حددد، إلدددى أن مقدددررات مجلدددس الدددوزراء تعتبدددر م18المددداد   أشدددارت -6

المتخدا  مدا ربد   اإلدار ةفس حيا أن القرارات  -تالوتاا فس ناا ة الجل ة

مختلف المؤس ات والمجالس القانونية، ال تعتبر محد رة بمجدرد تالوتادا 

بعد  التوريدع علدى  أوبع  التوريع على المح.در،  إنماال ر،  أمياما رب  

 أوما دعت الحاجدة  إذاال ر،  وأميا واألع.اءتلك القرارات ما رب  الرئيس 

 العجلة، الستخراجاا ما المح.ر رب  التوريع علي .
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شخحيًا على محاضر مجلس  اإلطال،على ان   حق للوز ر  22د  الما أشارت -7

 المبددادئالدوزراء، فدس حدديا اند ،  حدق للددوز ر، الححدول علدى ن ددخة، ح دب 

فدس مجلدس الدوزراء ومشداركًا فدس  أساسياً القانونية العامة، باعتباري ع.وًا 

 الم اوالت والمنارشات، التس  تكون مناا بالنتيجة المح.ر.

إلى أن رئيس مجلس الوزراء،  عرج على مجلس الدوزراء  26الماد   أشارت -8

 أجاد  ما جاندب  إلي   عا التقار ر التس ترفع  كلما كان ضرور ًا  الصة مفي

الررابة، فس حيا أن هاي الخالصدة  جدب أن  عرضداا رئديس مجلدس الدوزراء 

دور دددًا، حتدددى  دددتمكا مجلدددس الدددوزراء مدددا ال دددار علدددى تنفيدددا القدددوانيا 

ال ولدة وذلدك كمدا تق.دس بدالك  أجاد  علدى مختلدف  ا واإلشر واألنظمة

 ما ال ستور. 65ما الماد   2الفقر  

 .وعلى ضوء ما تق م، ماذا بقس ما مامة الوز ر الحكومية -9

 

، إن اسدددتكمال هددداي ال راسدددة،  ت لدددب التعدددرج إلدددى الم دددألتيا الادددامتيا وأ يدددراً 

 التاليتيا: وز ر ال ولة ونائب رئيس مجلس الوزراء.

التعدد  الت  إردرارنت غالبيددة المراسديم المتعلقددة بتشدكي  الحكومدات، بعدد  لقد  ت.دم

، مناصب وزراء ال ولة. وال ؤال الاي   رق، ما هس الحدالحيات أو 1990ال ستور ة عام 

 الماام التس  توالها وز ر ال ولة فس لبنانو.

 

 مددا المتفددق عليدد  فددس القددانون العددام، أن الددوز ر  قددوم بمامتدديا: حكوميددة بحددفت 

ر ة التس  توالها، ابحفت  الرئيس األعلى للحقيبة الوز وإدار ةع.وًا فس مجلس الوزراء، 

 وللمرافق التابعة لاا.

ال  تولى حقيبة وزار ة معينة، فإن صالحية وز ر ال ولة تقتحدر، والحالدة  ونظرًا لكون 

ولة هاي، على ممارسة مامت  الحكومية فقط. وتتمث  هاي المامة، فس ح.ور وز ر ال 

،  تددولى ال ددل ة التنفيا ددة فددس 1990مجلددس الددوزراء، الدداي أصددبح، بعدد  عددام  تجل ددا

 س فس القرارات الحادر  بنتيجتاا. اوالت، وبالتالالبالد، ومشاركت  فس المنارشات والم

 

 أساسدياً ، ع.دوًا 1990وبع  أن كان معاونًا لرئيس الجماور ة، أصبح الوز ر، بع  عدام 

وان جامًا مدع  اضع ل ل ة رئيس الجماور ة أو رئيس الحكومة. فس مجلس الوزراء، غير 

الوضددعية ال سددتور ة الج  دد  ، فاندد   نبغددس، ح ددب القواعدد  اإلدار ددة الحددحيحة، أن  هدداي

 ؤما، لوز ر ال ولة، مقر  ا  ب ، وع د معيا ما الم تشار ا، حتى  دتمكا مدا در  
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ء، وبالتدالس مدا المشداركة وتمحيص المواضيع الم رجة علدى جد ول أعمدال مجلدس الدوزرا

 فس اتخاذ القرارات بحور  مفي   وفاعلة.

 

فدس مجلددس  أساسددياً إن تمتدع وز در ال ولددة بمقدر  دا  بدد ، هدو مددالزم لكوند  ع.دوًا 

الوزراء، وال  مكا أن  عتبر ذلك ه  ة أو منة ما احد . وإذا كدان النائدب، ل  د  مقدر  دا ، 

  ب ، سيما أن ع د وزراء ال ولة، ال  تجاوز فما بان أولى، أن  كون لوز ر ال ولة مقر  ا

 .128، فس حيا أن ع د النوان 8الحاالت  أح افس 

 

حقدق، عدا طر دق ولة، وع د معيا مدا الم تشدار ا،  تإن تأميا مقر  ا  لوز ر ال 

مة الثقدة. وبغيدان هداا ررار  تخاي مجلس الوزراء، فس أول جل ة  عق ها، بع  ني  الحكو

ال ولة ما كون  ع.وًا مشداركًا فدس مجلدس الدوزراء، إلدى مجدرد ع.دو،  حول وز رالقرار،  ت

 تقتحر وظيفت  على تكملة الع د وتاميا النحان.

كما أن وز در ال ولدة،  مكدا، فدس بعدض الحداالت، أن  كلدف مدا ربد  مجلدس الدوزراء 

 ما صالحية المجلس. بشأناابماام معينة، على أن  بقى القرار الناائس 

 

فإنندا،  ائب رئيس الحكومة، وبحر  النظر عا ال دجال الد ائر حاليدًا،وفس ما  تعلق بن

 صر ، نوضح األمور التالية: وإداريما من لق دستوري ورانونس 

لددم  شددر ال سددتور، ال القدد  م أو الج  دد ، إلددى "مركدد " نائددب رئدديس مجلددس  -1

تددع مورددع دسددتوري، وال  تم الددوزراء. فنائددب رئدديس الحكومددة ال  شددغ  أي

 ستور ة على اإلطالق.صالحيات د بأ ةبالتالس 

فس المقاب ، لقد  ت.دمنت جميدع المراسديم المتعلقدة بتشدكي  الحكومدات  -2

أو مرك  "نائدب رئديس  نحبم، 1990فس لبنان، وال سيما الحادر  بع  عام 

أن هددداي الممارسدددة تشدددك  عرفدددًا حكوميدددًا ولددديس عرفدددًا  مجلدددس الدددوزراء".

 دستور ًا.

لوزراء أي مورع دسدتوري، ال  حدول دون إن ع م أشغال نائب رئيس مجلس ا -3

تنظدديم نيابددة رئاسددة مجلددس الددوزراء وإلحدداق بعددض اإلدارات والمؤس ددات 

عًا حكوميًا، وذلك على غدرار مدا ححد  مدع رالعامة باا، باعتبار ان   شغ  مو

رئدديس الحكومددة، حيددث اندد  لددم  كددا  شددغ  أي مورددع دسددتوري، فددس ظدد  

 أجاد  بادا  وألحقدتمجلس الوزراء  م، ومع ذلك نظمت رئاسة \ال ستور الق
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بموجدب نحدو  رانونيدة الررابة ومجموعة كبيدر  مدا المؤس دات العامدة 

  اصة.

إن نائدددب رئددديس أي مؤس دددة رانونيدددة،  عندددس رانوندددًا، أن باسدددت اعت  أن  -4

 مار  صالحيات الرئيس فدس حالدة الغيدان أو حالدة التعدار القيدام بماامد ، 

ر ة  عتبرهدا، العلدم ا ، وهاي االستمرومبرر ذلك هو تأميا استمرار ة العم

 القانونية العامة. المبادئواالجتااد، ما 

ت بيقًا لمب أ االستمرار ة، فإن نائب رئيس مجلس الوزراء،  مكن ، ممارسة  -5

صالحيات رئيس مجلس الدوزراء، باسدتثناء الحدالحيات ال سدتور ة المنوطدة 

لدك فدس حداالت ب ، والتس تت لب ممارستاا وجود نص دستوري صر ح، وذ

عددا  الناجمددة الغيددان أو تعددار القيددام بالماددام، أو اعتبددار الحكومددة م ددتقيلة

 تور.س ما ال 69الفقر  ج ما الماد  

إذا لم ت ن  إلي  حقيبة وزار ة معينة، فإن وضعية نائب رئديس الدوزراء هدس  -6

 - وبحددفت  وز ددراً  مشدداباة لوضددعية وز ددر ال ولددة وإن كانددت متق مددة علياددا.

الحكومة، فإن صالحيت  تقتحر على ممارسة المامدة الحكوميدة ع.وًا فس 

 فقط.

 نبغددس تددأميا مقددر مناسددب لنائددب رئدديس مجلددس الددوزراء، باعتبددار اندد  مددا  -7

المحتم ، أن  مار  صالحيات رئيس مجلس الوزراء غير ال ستور ة، ف.داًل 

 عا ان ،  ن بق علي ، ما حيا المقر، ما  ن بق على وز ر ال ولة.

كلددف نائددب رئدديس مجلددس الددوزراء، بماددام معينددة، بموجددب رددرار  مكددا، أن   -8

  تخاي مجلس الوزراء.

إن رئدديس مجلددس الددوزراء، ال  مكندد ، تفددو ض نائددب رئدديس مجلددس الددوزراء،  -9

 بعض صالحيات ، غير ال ستور ة، إال بموجب نص تشر عس  جي  ل  ذلك.

علدى  بند أي  إلدراجإن رئيس مجلس الدوزراء هدو المرجدع ال سدتوري الحدالح  -10

لدوزراء وسدل ت  فدس هداا المجدال، هدس استن دابية، ج ول أعمدال مجلدس ا

ناسبًا، أو رفض إدراج أي بند   دراي غيدر مناسدب، وفدس ما  راي متجي  ل  إدراج 

 مورف  أو رراري دستور ًا ورانونيًا.الحالتيا  عتبر 
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 الخالصة

 

 اضدعًا  وضدوعًا سياسدياً مجلس الدوزراء ال تشدك  م أعمالإن م ألة تنظيم  -1

تشك  موضوعًا رانونيًا،  تعلق بكيفية ت بيق  أناا، ب  المالئمةللتق  ر أو 

، 65مددا المدداد   5و  2 -1بعددض النحددو  ال سددتور ة وال سدديما الفقددرات 

 .64ما الماد   6والفقر  

القانونية الالزمة لت بيق هاي الفقرات هو  األحكامإن المرجع الحالح التخاذ  -2

 لنوان.مجلس ا

 وللمبددادئ للقددانونمجلددس الددوزراء هددو مخددالف  أعمددالإن مرسددوم تنظدديم  -3

 القانونية العامة.

 نظم أعمال مجلس أن ت.ع مشرو، رانون،  ةالمختح ترتب على ال ل ة  -4

القانونيددة  والمبددادئالددوزراء بحددور  شدداملة،  توافددق مددع أحكددام ال سددتور 

 العامة.

 


