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 دولة رئیس مجلس الوزراء

 المحترم حسان دیاباألستاذ 

 

ه إلى الحكومة حول   .وسیط الجمهوریة الموضوع: سؤال موجَّ

 : باإلشارة إلى الموضوع أعاله، نتوجه إلى الحكومة بالسؤال التالي

الُمتعلِّــق بوســیط الجمهوریَّــة وهــو بحســب المــادة  664/2005صــدر القــانون رقــم  4/2/2005بتــاریخ 

ســلطة، ویتــدخَّل ضــمن الشــروط  أي مــن التعلیمــات تتلقــى ال مســتقلة شخصــیةاألولــى مــن هــذا القــانون 

 هــذا عــن الناجمة الخالفات حل على والمساعدة اإلدارة مع التعامل الُمحدَّدة بُمقتضى القانون، لتسهیل

 .التعامل

وعلى الرغم من انصرام أكثر من أربعة عشر عامًا على نفاذ هذا القانون، لم تضــعه الحكومــة موضــع 

التنفیــذ كمــا لــم تعَمــد أقلَّــه إلــى تعیــین الوســیط علــى الــرغم مــن عــدم وجــود أي مــانع قــانوني یحــْول دون 

ذلــك، علمــًا أن وزیــر الدولــة لشــؤون التنمیــة اإلداریــة األســبق ابــراهیم شــمس الــدین كــان قــد أعــّد مشــروع 

ولــم ُیَقــّر فــي مجلــس  إال أنــه لــم ُینــاَقش 2009المرســوم التطبیقــي لقــانون وســیط الجمهوریــة منــذ العــام 

 الوزراء منذ ذلك الحین.



، أنــه مــن شــأن مؤسســة وســیط الجمهورّیــة 664/2005ولما كان یتبیَّن من مراجعة أحكام القــانون رقــم 

تفعیــل التواصــل بــین المــواطن واإلدارة بشــكل راٍق وُمنــِتج، وتفعیــل حــّل النزاعــات اإلدارّیــة بأیَســر وأســَرع 

ختنــاق القضــائي كمــا وحــّث اإلدارة علــى احتــرام وتنفیــذ األحكــام القضــائیَّة الطُّــُرق وبالتــالي تخفیــف اإل

الصـــادرة بحقَّهـــا، وبالتـــالي فـــإن هـــذه المؤسســـة تكتســـي اهمیَّـــة بالغـــة تُبـــِرز الحاجـــة الماّســـة إلیهـــا وٕالـــى 

 وضعها موضع التطبیق في أسرع وقت ممكن . 

 لذلــك،

ه بواسطة رئاستكم الموقَّرة،  دولة رئیس مجلس وتحدیدًا إلى  سؤاًال إلى الحكومةأتشرَّف بأن أوجِّ

 ، على الوجه األتي: الوزراء ووزیرة العدل ووزیر الدولة لشؤون التنمیة اإلداریَّة

 لماذا لم تعَمد الحكومة حتى تاریخه إلى تعیین وسیط الجمهوریَّة ؟؟؟ -1

ـــــّر الحكومـــــة حتـــــى تاریخـــــه المرســـــوم التطبیقـــــي لقـــــانون وســـــیط الج -2 ـــــة رقـــــم لمـــــاذا لـــــم تُق مهوریَّ

؟؟؟ ولماذا لم ُیناَقش أو یوضع على جدول أعمال مجلس الوزراء علــى الــرغم  664/20005

 ؟؟؟ 2009من إعداد مشروعه من ِقَبل وزیر الدولة لشؤون التنمیة اإلداریة منذ العام 

قــم هل أن هناك نیَّة جدیَّة لدى الحكومة لتعیین وسیط الجمهوریة ووضع القانون الُمتعلِّــق بــه ر  -3

ــــذ ال ســــّیما مــــن خــــالل إقــــرار مرســــومه التطبیقــــي؟؟؟ وفــــي حــــال  664/2005 موضــــع التنفی

 اإلیجاب هل من مدى زمني تلتِزم به الحكومة لتحقیق ذلك؟؟؟

 بناء على ما تقدم، 

فإني آمل من دولتكم إجراء المقتضى القانوني وٕاحالة هذا السؤال إلى الحكومة للجواب علیه خالل 
من النظام الداخلي لمجلس النواب، وٕاال اضطررت الى تحویل سؤالي  124في المادة المهلة الُمحدَّدة 

                                                       هذا إلى استجواب وفقًا لألصول
 حترام وتفضلوا بقبول اال                          

 النائبة بوال یعقوبیان                                                             
 2020/06/07بیروت في         


