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 مكافحة الفساد في القطاع العام و�نشاء الهیئة الوطن�ة لمكافحة الفساد
 ،أقر مجلس النواب

 و�نشر رئ�س الجمهور�ة القانون التالي نصه:

 -وحیدةمادة 
 2019تمـــوز  25تـــار�خ  5272صـــدق القـــانون الُمعـــاد إلـــى مجلـــس النـــواب �موجـــب �المرســـوم رقـــم  -

والمتعلــق �مكافحــة الفســاد فــي القطــاع العــام و�نشــاء الهیئــة الوطن�ــة لمكافحــة الفســاد، �مــا عدلتــه اللجــان 
 الن�اب�ة المشتر�ة ومجلس النواب.

 ُ�عمل بهذا القانون فور نشره في الجر�دة الرسم�ة. -

قانون مكافحة الفساد في القطاع العام و�نشاء الهیئة الوطن�ة لمكافحة 
 الفساد

 األول: تعر�فات ال�اب
 تعر�فات -المادة األولى

 تعتمد من أجل تطبیق أحكام هذا القانون، التعار�ف والمصطلحات التال�ة:
الفســـاد: اســـتغالل الســـلطة أو الوظ�فـــة أو العمـــل المتصـــل �المـــال العـــام بهـــدف تحقیـــق مكاســـب أو  -أ

 .منافع غیر مشروعة لنفسه أو لغیره، سواء �صورة م�اشرة أو غیر م�اشرة 
وتعتبر من أفعال الفساد الجرائم الواقعــة علــى اإلدارة العامــة والمنصــوص علیهــا فــي الفصــل األول مــن 
ال�اب الثالــث مــن الكتــاب الثــاني مــن قــانون العقو�ــات مــا خــال النبــذة الرا�عــة منــه، واإلثــراء غیــر المشــروع، 

وسینضــم إلیهــا لبنــان والتــي تعنــى وأفعــال الفســاد التــي تــرد فــي االتفاق�ــات والمعاهــدات الدول�ــة التــي انضــم 
 �مكافحة الفساد.

الكشف: أي �تــاب أو مســتند، �معــزل عــن وصــفه أو عنوانــه المــدون فــي متنــه مــن قبــل الكاشــف،  -ب
 كالكشف أو االخ�ار أو الشكوى أو الرسالة المتضمن أي منها معلومات تتعلق �الفساد.

 الهیئة: الهیئة الوطن�ة لمكافحة الفساد. -ج

 ثاني:ال�اب ال

 مكافحة الفساد

 الفصل األول:

 جرائم الفساد



 -2 المادة 
تعتبــر جر�مــة فســاد �ــل جر�مــة منصــوص علیهــا فــي القــوانین اللبنان�ــة تتعلــق �فعــل فســاد وفــق تعر�ــف 

 المادة األولى من هذا القانون.

  -3 المادة 
 تعتبر أ�ضًا جرائم فساد األفعال التال�ة: -أ

ها أو االستحصال علــى الــرخص مــن أحــد أشــخاص الحــق العــام جل�ــًا نیل االلتزامات أو سوء تنفیذ -1
 للمنفعة الخاصة إذا حصل أي منها خالفًا للقانون.

استخدام األموال العامة، ووســائل الدولــة وســائر اشــخاص الحــق العــام، خالفــًا للقــانون جل�ــًا لمنفعــة  -2
 خاصة.

حصل بناًء علــى معلومــات غیــر متاحــة شراء أو ب�ع شخص ما ألموال منقولة أو غیر منقولة اذا  -3
للعمــوم وســا�قة للشــراء او الب�ــع �ــأن ق�متهــا ســترتفع او تــنخفض �ســبب قــوانین أو انظمــة قیــد االصــدار او 
مشار�ع مخطط الق�ام بها، حصل علیها هذا الشخص �حكم وظ�فته او سلطته او صــلة قرابتــه او شــراكته 

 او عمله او خدمته وأدت الى �سب محقق.
 2و 1�شترط أن تحصل المنفعة الخاصة التــي تتــأتى عــن جــرائم الفســاد المحــددة فــي الفقــرات: ال  -ب

�مكــن أن تنشــأ عــن االســتفادة مــن المشــار�ع المنــوي من البند (أ) من هذه المــادة، م�اشــرة أو قــورًا، بــل  3و
 تنفیذها وان لم تنفذ.

المــادة �ــالح�س مــن ثالثــة اشــهر �عاقب �ل من یرتكب أ�ًا من األفعال المنصوص علیها فــي هــذه  -ج
 حتى ثالث سنوات و�غرامة تتراوح بین ضعفي وثالثة اشعاف ق�مة المنفعة الماد�ة المتوقعة او المحققة.

 الفصل الثاني:

 اصول خاصة لالستقصاء والتحقیق والمحاكمات في جرائم الفساد
 -4 المادة 

 تخضع جرائم الفساد لألصول الخاصة التال�ة:
نــص قــانوني آخــر، �مكــن إجــراء االستقصــاءات والتحق�قــات والمالحقــات الجزائ�ــة فـــي  خالفــًا ألي -أ

جــرائم الفســاد مــن دون حاجــة لالستحصــال علــى أي مــن األذونــات أو التــراخ�ص المســ�قة الملحوظــة فــي 
 القانون متى تمت هذه المالحقة بناًء على طلب من الهیئة الوطن�ة لمكافحة الفساد.

 الجزائ�ة دون المالحقة التأدیب�ة.ال تحول المالحقة  -ب
ال تســـقط المالحقـــة الجزائ�ـــة فـــي جـــرائم الفســـاد فـــي حالـــة االســـتقالة أو الصـــرف مـــن الخدمـــة أو  -ج

ــة، أو  ــاع وظ�ف�ـ ــابهها مـــن اوضـ ــا شـ ــة أو الوضـــع �التصـــرف أو مـ ــاء الخدمـ ــد أو انتهـ االحالـــة علـــى التقاعـ
 انتهاء مدة تولي الخدمة العامة.

زامات ذات الطــا�ع المــالي علــى �ــل مــن آلــت إل�ــه األمــوال �ــاإلرث أو �اإل�صــاء �جوز الحكم �االلت -د
 أو �اله�ة، ضمن حدود هذه األموال.

�جوز الحكم �اإللزامات ذات الطــا�ع المــالي علــى الخلفــاء الخاصــین مــن غیــر المعــددین فــي الفقــرة  -هـ
ن �علمــوا �ــأن األمــوال التــي آلــت (د) مــن هــذه المــادة، فــي حــال ثبــوت أنهــم �ــانوا عــالمین أو مــن واجــبهم أ

 إلیهم متأت�ة عن أفعال فساد.
�جوز الحكم �اإللزامات ذات الطا�ع المالي على مدیري ورؤساء وأعضــاء مجلــس اإلدارة والشــر�اء  -و

وأعضـــاء الشـــخص المعنـــوي، الـــذین آلـــت إلـــیهم األمـــوال المتأت�ـــة عـــن الفســـاد، �صـــورة م�اشـــرة أو غیـــر 



معنــوي، فــي حــال ثبــوت أنهــم �ــانوا علــى علــم أو مــن واجــبهم أن �علمــوا �ــأن م�اشــرة، �عــد حــل الشــخص ال
 األمخوال التي آلت إلیهم متأت�ة عن أفعال فساد.

 ال�اب الثالث:

 إنشاء وتنظ�م الهیئة الوطن�ة لمكافحة الفساد
 إنشاء الهیئة -5 المادة 

تتمتـــع �الشخصـــ�ة المعنو�ـــة ، »الهیئـــة الوطن�ـــة لمكافحـــة الفســـاد«تنشـــأ هیئـــة إدار�ـــة مســـتقلة تســـمى  -أ
 .»الهیئة«و�االستقالل المالي واالداري و�شار الیها في هذا القانون بـ 

یــؤدي أعضــاء الهیئــة والموظفــون وســائر العــاملین لــدیها مهــامهم �اســتقالل �امــل عــن أ�ــة ســلطة  -ب
 أخرى في اطار أحكام هذا القانون.

 تشكیل الهیئة -6 المادة 
ضــاء �مــن فــیهم الــرئ�س ونائــب الــرئ�س و�عینــون �مرســوم یتخــذ فــي مجلــس تشكل الهیئة من ستة أع -أ

 الوزراء لمدة ست سنوات غیر قابلة للتجدید.
یــتم اخت�ــار األعضــاء مــن بــین األشــخاص ذوي الســیرة األخالق�ــة العال�ــة المشــهود لهــم �النزاهــة،  -ب

تــوفر فــي المرشــح الشــروط الواج�ــة وذوي الكفاءة العلم�ة والخبــرة، بنــاًء علــى ســیرة ذات�ــة موثقــة، علــى أن ت
 لتعیین موظفي الفئة األولى وعلى أن تتوفر الشروط اإلضاف�ة التال�ة:

 أال �قل عمر المرشح عن األر�عین عامًا وأال یتجاوز الرا�عة والستین عامًا لدى التعیین. -أ
اســي أو حز�ــي، أن ال �كون، عند التعیین وخالل الخمس الســنوات الســا�قة، متول�ــًا أي منصــب س� -2

وأال �كون حال�ًا وخالل الفترة المذ�ورة عضوًا فــي أي جمع�ــة تمــارس العمــل الس�اســي أو عضــوًا فــي أحــد 
 األحزاب.

 أدناه أو مرشحًا لها. 7أن ال �كون في أ�ة حالة من حاالت التمانع المنصوص علیها في المادة  -3
 تشكل الهیئة على النحو التالي: -ج
�منصـــب الشـــرف، یـــتم انتخابهمـــا وفـــق األصـــول التـــي ترعـــى انتخـــاب أعضـــاء  قاضـــ�ان متقاعـــدان -1

مجلس القضاء األعلى، على أن تتــألف الهیئــة الناخ�ــة مــن مجمــل القضــاة األصــیلین فــي القضــاء العــدلي 
واإلداري والمــالي، وعلــى أن تــتم الــدعوة واإلشــراف علــى االنتخا�ــات مــن قبــل القاضــي األعلــى درجــة مــن 

 لقضاء األعلى ورئ�س مجلس شورى الدولة ورئ�س دیوان المحاس�ة.بین رئ�س مجلس ا
 یرفع وز�ر العدل اسمي القاضیین المنتخبین إلى مقام مجلس الوزراء.

محام أو حقوقي من بین أر�عة أسماء یرشح اثنین منهم مجلس نقا�ة المحــامین فــي بیــروت واثنــین  -2
 مجلس نقا�ة المحامین في طرابلس.

 من بین ثالثة أسماء یرشحها مجلس نقا�ة خبراء المحاس�ة المجاز�ن في لبنان.خبیر محاس�ة،  -3
خبیــر فـــي األمـــور المصـــرف�ة أو االقتصـــاد�ة، مـــن بــین ثالثـــة أســـماء ترشـــحهم هیئـــة الرقا�ـــة علـــى  -4

 المصارف.
 خبیر في شؤون االدارة العامة أو المال�ة العامة أو مكافحــة الفســاد مــن بــین ثالثــة اســماء یرشــحهم  -5

 وز�ر الدولة لشؤون التنم�ة اإلدار�ة.
�شــترط فــي األعضــاء الخبــراء المنصــوص علــیهم أعــاله ح�ــازة شــهادات عل�ــا (ماج�ســتر ومــا فــوق)  -د

 في اختصاصهم �اإلضافة الى خبرة ال تقل عن عشر سنوات.



ـ ثــة اشــهر علــى الهیئــات المــذ�ورة اعــاله ان تقــوم �ــاالقتراح أو االنتخــاب للمــرة األولــى فــي مهلــة ثال -هــ
 من تار�خ نشر هذا القانون في الجر�دة الرسم�ة.

 كما �جب أن تتم هذه العمل�ة في المرات الالحقة قبل انتهاء وال�ة أعضاء الهیئة �شهر�ن على األقل.
�جــب أن تكتمــل عمل�ــة التعیــین، فــي المــرة األولــى، خــالل مهلــة أقصــاها شــهر واحــد تلــي المهلــة  -و

هــا فــي هــذه المــادة. �مــا �جــب أن تــتم هــذه العمل�ــة فــي المــرات الالحقــة قبــل الثالثة اشــهر المنصــوص علی
 انتهاء وال�ة اعضاء الهیئة �شهر على األقل.

�كون القاضي األعلى درجة، عند التقاعد، الرئ�س الحكمي للهیئة، و�ذا تساوت درجــات القاضــیین  -ز
 المنتخبین �كون القاضي االكبر سنًا رئ�سًا.

هیئــة التصــار�ح المنصــوص علیهــا فــي قــانون اإلثــراء غیــر المشــروع خــالل مهلــة یــنظم أعضــاء ال -ح
أسبوعین من تار�خ أدائهم ال�مین، و�رفعون السر�ة المصــرف�ة عــن حســا�اتهم وحســا�ات زوجــاتهم وأوالدهــم 

 القاصر�ن، وتنشر الهیئة هذه التصار�ح فورًا على الموقع االلكتروني للهیئة.
�صــفتهم الشخصــ�ة و�اســتالل تــام وال یتقیــدون بتوجیهــات مــن أي مرجــع �مارس االعضاء مهامهم  -ط

 �ما فیها الجهة التي سمتهم أو انتخبتهم.

 حاالت التمانع والتفرغ -7 المادة 
�حظر على اعضاء الهیئة ممارسة أي عمل آخــر عــام أو خــاص، مــأجور أو غیــر مــأجور، خــالل  -أ

ة أو عضــو�ة الـــوزارة أو مجلــس النــواب، ورئاســـة أو تــولیهم مهــامهم، �مــا ف�ـــه، علــى ســبیل المثـــال، رئاســ 
عضـــو�ة مجلـــس إدارة مؤسســـة عامـــة أو شـــر�ة خاصـــة أو مصـــرف، ورئاســـة أو عضـــو�ة هیئـــة عامـــة، 
ورئاســة أو عضــو�ة مجلــس بلــدي أو شــر�ة خاصــة تتــولى إدارة مرفــق عــام ورئاســة أو عضــو�ة مجــالس 

 النقا�ات أو الهیئات المرشحة لألعضاء.
الهیئة ان �كون له ا�ة مصلحة م�اشــرة أو غیــر م�اشــرة فــي أي مؤسســة خاضــعة  ال �جوز لعضو -ب

 لرقا�ة الهیئة.
ال �جــــوز لعضــــو الهیئــــة، قبــــل انقضــــاء ســــت ســــنوات �املــــة علــــى انتهــــاء عضــــو�ته، أن یترشــــح  -ج

 لالنتخا�ات الن�اب�ة  أو البلد�ــة أو االخت�ار�ــة أو أن یتــولى أي منصــب عــام س�اســي أو إداري أو أمنــي أو
 نقابي.

�عتبر أساتذة التعل�م العــالي األصــلیون والموظفــون العــامون �حكــم المســتقلین �مجــرد قبــولهم التعیــین  -د
 في الهیئة.

 قسم ال�مین -8 المادة 
 �قسم أعضاء الهیئة أمام رئ�س الجمهور�ة ال�مین التال�ة:

أمانــة و�خــالص واســتقالل، أقســم �ــا� العطــ�م أن أقــوم �مهــامي فــي الهیئــة الوطن�ــة لمكافحــة الفســاد �«
 .»وأن أتصرف في �ل ما أقوم �ه بنزاهة �ما �عزز الثقة �الهیئة و�وطد حكم القانون 

 النظام الداخلي -9 المادة 
تضــع الهیئــة نظامــًا داخل�ــًا یتضــمن القواعــد واألصــول التفصــیل�ة التــي ترعــى تنظ�مهــا وســیر العمــل  -أ

ل مــن الــرئ�س ونائــب الــرئ�س وغیرهــا مــن الوظــائف فــي مهلــة لدیها و�دارتها المال�ة �ما فیها صــالح�ات �ــ 
ثالثــة أشــهر مــن تــار�خ صــدور مرســوم تعیــین أعضــاء الهیئــة �موجــب قــرار تنظ�مــي �صــدر عــن الهیئــة 

 �غالب�ة ثلثي األعضاء الذین �حق لهم التصو�ت و�عد موافقة مجلس شورى الدولة.
 للهیئة تعدیل النظام الداخلي وفق األصول عینها. -ب
 تضع الهیئة وفقًا لألصول المحددة أعاله مدونة سلوك إلزام�ة تطبق في أعمالها. -ج
 للهیئة أن تنشئ لجانًا ألداء مهمات دائمة أو مؤقتة وفق ما �حدده النظام الداخلي. -د



 الشغور -10 المادة 
حــین �ســتمر أعضــاء الهیئــة فــي ممارســة مهــامهم �ــالرغم مــن انقضــاء الوال�ــة ألي ســبب �ــان إلــى  -أ

 تعیین بدالء عنهم وأدائهم ال�مین القانون�ة.
إذا شــغر مر�ــز فــي الهیئــة �الوفــاة أو االســتقالة أو انعــدام األهل�ــة أو ألي ســبب آخــر قبــل انتهــاء  -ب

مجلــس والیتها �ستة أشهر على االقل، تتثبــت الهیئــة مــن حصــول الشــغور وتبلــغ األمــر خــالل أســبوع إلــى 
جراءات الالزمة الخت�ــار البــدیل للمــدة المت�ق�ــة مــن الوال�ــة الشــاغرة، علــى أن الوزراء ألخذ العلم واتخاذ اإل

مــن  6یومــًا مــن تــار�خ أخــذ العلــم وفــق األصــول المنصــوص علیهــا فــي المــادة  15�جــري االخت�ــار خــالل 
 هذا القانون.

 حصانة األعضاء -11 المادة 
اء الهیئــة، بــدعوى جزائ�ــة أو فــي مــا خــال الجــرائم المشــهودة، ال �جــوز مالحقــة أي عضــو مــن أعضــ  -أ

اتخاذ أي إجراء جزائي �حقهم أو الق�ض علیهم أو توق�فهم طوال مدة والیــتهم إال �عــد الحصــول علــى إذن 
مــن الهیئــة �أكثر�ــة ثلثــي األعضــاء الــذین �حــق لهــم التصــو�ت علــى األقــل �اســتثناء العضــو المعنــي الــذي 

 �ستمع إل�ه وال �شارك في جلسة التصو�ت.
خــال الجــرائم المشــهودة، ال �جــوز مالحقــة أي مــن العــاملین لــدى الهیئــة أو المنتــدبین مــن  فــي مــا -ب

قبلهــا، بــدعوى جزائ�ــة أو اتخــاذ أي إجــراء جزائــي أو القــ�ض علــیهم طــوال مــدة عملهــم فــي الهیئــة، ألفعــال 
 تتعلــــق بهــــذا العمــــل إال �عــــد الحصــــول علــــى إذن مــــن الهیئــــة �أكثر�ــــة ثلثــــي األعضــــاء الــــذین �حــــق لهــــم 
التصو�ت على األقل. تنحصر صالح�ة الهیئة في هذه الحالة بتحدیــد مــا إذا �ــان الفعــل المطلــوب إجــراء 
المالحقــة �شــأنه متعلقــًا �العمــل لــدیها، وال �جــوز لهــا رفــض إعطــاء اإلذن، إال متــى رأت أن الفعــل مــرت�ط 

 �العمل لدیها والمالحقة �شأنه �ید�ة وغیر مسندة إلى أي سبب جدي.
ــة ال �جــــ  -ج ــد موافقــ ــأنها إال �عــ ــائي أو إداري �شــ ــراء قضــ ــاذ أي إجــ ــة أو اتخــ ــب الهیئــ ــ�ش مكاتــ وز تفتــ

رئ�سها. ولهذا الغرض یوجه المرجع القضائي المعنــي �تا�ــًا ســر�ًا إلــى رئــ�س الهیئــة بهــدف إعطــاء اإلذن. 
فــي  على الرئ�س أن یبت �الطلب خالل خمسة أ�ام من تار�خ وروده. في حال انقضــاء المهلــة دون البــت

 الطلب صراحًة، �عتبر أنه أعطى اإلذن.
فــي الجــرائم المشــهودة، یــتم تفتــ�ش مكاتــب الهیئــة �ــأمر مــن النائــب العــام لــدى محكمــة التمییــز أو �قــرار 

 من قاضي التحقیق األول، على أن یتم ذلك �حضور رئ�س الهیئة أو من ینتد�ه لهذه الغا�ة.
اتـــب أو أي إجـــراء قضــائي آخـــر قابلـــة للطعـــن أمـــام تكــون قـــرارات رئـــ�س الهیئـــة �شــأن تفتـــ�ش المك -د

 یوم من تار�خ تبل�غها للمرجع الذي طلب المالحقة. 15الهیئة العامة لمحكمة التمییز خالل مهلة 

 عدم جواز إقالة األعضاء -12 المادة 
ال �جــوز إقالــة عضــو أو أكثــر مــن أعضــاء الهیئــة إال �قــرار مــن مجلــس الــوزراء �عــد موافقــة ثلثــي  -أ

اء الهیئة الذین �جوز لهم التصو�ت دون الشخص المعني، وذلك امــا بنــاًء لطلــب مجلــس الــوزراء أو أعض
بناًء لطلب نصف أعضاء الهیئة و�عــد اســتماع الهیئــة الــى العضــو المشــكو منــه، وذلــك فقــط فــي الحــاالت 

 التال�ة:
 إذا فقد األهل�ة، أو أي شرط من شروط التعیین أو التمانع أو التفرغ. -1
 إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون ق�امه �مهامه. -2
 إذا ارتكب خطأ جس�مًا في تأد�ة مهامه. -3
تــتم اإلقالــة حكمــًا عنــد صــدور حكــم مبــرم علــى العضــو �جنا�ــة أو جنحــة شــائنة. �مــا �عــود للهیئــة  -ب

و�ته أن تقرر �أكثر�ــة ثلثــي أعضــائها الــذین �جــوز لهــم التصــو�ت، دون الشخصــي المعنــي، أن تعلــق عضــ 
 فور صدور قرار ظني أو أي حكم �حقه �الجرائم المذ�ورة آنفًا.

غ مجلــس الــوزراء �ــالقرار لتعیــین عضــو بــدیل مــن العضــو المقــال أو المســتقیل وفــق األصــول  -ج ــّ یبل
 وضمن المهل المحددة في هذا القانون.



فــي أي ظــرف مــن ال �جــوز لمجلــس الــوزراء اتخــاذ القــرار بتعلــق عمــل الهیئــة أو بوقفــه أو �حلهــا  -د
 الظروف، �ما في ذلك حاالت الطوارئ والحروب.

 اجتماعات الهیئة -13 المادة 
تجتمع الهیئة مرة �ــل اســبوع علــى األقــل و�لمــا دعــت الحاجــة بنــاًء علــى دعــوة مــن رئ�ســها أو ثلــث  -أ

 اعضائها.
 صو�ت.�كون االجتماع قانون�ًا �حضور األكثر�ة المطلقة من األعضاء الذین �حق لهم الت -ب
 تتخذ قرارات الهیئة �األكثر�ة المطلقة من األعضاء الذین �حق لهم التصو�ت. -ج
ال �حـــق ألي عضـــو التغیـــب عـــن أي مـــن اجتماعـــات الهیئـــة إال �عـــذٍر مشـــروع وألســـ�اب قـــاهرة،  -د

و�عتبر العضو الذین یتغیب عن ثالثــة اجتماعــات غیــر مبــررة خــالل ثالثــة اشــهر مســتقیًال حكمــًا و�صــار 
 عیین بدیل عنه وفق األصول.إلى ت
تعتبر الهیئة مستقیلة حكمًا عندما تمتنع عــن عقــد اجتماعاتهــا األســبوع�ة لــثالث مــرات متتال�ــة إال  -هـ

 ألس�اب قاهرة.

 الجهاز االداري  -14 المادة 
�عاون الهیئة جهاز اداري متفرغ على رأسه أمین عام، یتم تعیینه من قبل الهیئــة �عــد م�ــاراة �جر�هــا  -أ

 جلس الخدمة المدن�ة.م
تحـــدد أصـــول تعیـــین األمـــین العـــام ومهامـــه وأصـــول تنظـــ�م وتعیـــین الجهـــاز اإلداري ومهامـــه فـــي  -ب

 النظام الداخلي.
 للهیئة أن تستعین �من تشاء من الخبراء من خارج الهیئة وموظفیها. -ج
 �خضع األمین العام وأعضاء الجهاز اإلداري إلى نظام الموظفین. -د

 التمو�ل -15 المادة 
ــة  -أ ــة وتكـــون �اف�ـ ــنو�ة خاصـــة تـــدرج فـــي �ـــاب خـــاص ضـــمن الموازنـــة العامـ �كـــون للهیئـــة موازنـــة سـ

لتغط�ــة مصــار�ف الهیئــة ونشــاطاتها. تعــد الهیئــة مشــروع الموازنــة و�رفعــه رئ�ســها إلــى وز�ــر المــال الــذي 
ــولى احالتهـــ  ــذي یتـ ــوزراء الـ ــس الـ ــة الـــى مجلـ ــة المرفوعـ ــة العامـ ــروع الموازنـ ــى مشـ ــمه الـ ــى الجهـــات �ضـ ا الـ

 المختصة حسب األصول.
�فتح للهیئة حســاب خــاص لــدى مصــرف لبنــان، و�تــولى رئــ�س الهیئــة عقــد نفقاتهــا ومراق�ــة عقــدها  -ب

وفقــًا لألصــول المنصــوص علیهــا فــي قــانون المحاســ�ة العموم�ــة. وفــي نها�ــة الســنة المال�ــة، یرســل رئــ�س 
ل�ـــة مصـــدقة منـــه، وتطبـــق فـــي شـــأن هـــذه الجـــداول إلـــى وزارة الماالهیئـــة جـــداول �االعتمـــادات المصـــروفة 

 أحكام النظام المالي الخاص �الهیئة.
ــدقیق  -ج ــل مكاتــــب التــ ــتقل مــــن قبــ ــدقیق المســ ــداخلي وللتــ ــدقیق الــ ــام التــ ــة لنظــ ــا�ات الهیئــ تخضــــع حســ

(قــــانون موازنــــة العــــام  28/6/2001تــــار�خ  326مــــن القــــانون رقــــم  73والمحاســــ�ة وفقــــًا الحكــــام المــــادة 
ر الحســــا�ات وتقـــار�ر التــــدقیق العائـــدة لهــــا فــــي الجر�ـــدة الرســــم�ة وعلـــى الموقــــع الرســــمي )، وتنشـــ 2001

 االلكتروني للهیئة.
�فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للهیئة للسنة التشغیل�ة األولى �عد دخــول هــذا القــانون حیــز  -د

 النفاذ، ق�مته عشرة مل�ارات لیرة لبنان�ة.

 مخصصات األعضاء -16 المادة 
ــس  ــاء المجلــ ــ�س وأعضــ ــب رئــ ــًا لراتــ ــًا مواز�ــ ــهر�ًا مقطوعــ ــًا شــ ــة تعو�ضــ ــاء الهیئــ ــ�س وأعضــ ــى رئــ یتقاضــ

 الدستوري.

 حق تلقي المستندات والمعلومات -17 المادة 



للهیئــة أن تطلــب مــن أي جهــة لبنان�ــة أو أجنب�ــة تزو�ــدها �المســتندات أو المعلومــات التــي تراهــا مفیــدة 
هــا. وعلــى الجهــات اللبنان�ــة المعن�ــة االســتجا�ة للطلــب دون إ�طــاء ضــمن االصــول لحســن ممارســة مهام

 القانون�ة.
 �مكن ان یوجه الطلب م�اشرة الى الموظف المختص على أن ُ�علم رؤساءه بذلك.

 في حال عدم االستجا�ة من قبل االدارة المعن�ة للهیئة مراجعة القضاء المختص بهذا الشأن.

 ال�اب الرا�ع:

 صالح�ات الهیئةمهام و 
 تعر�ف مهام الهیئة -18 المادة 

تعمل الهیئة على مكافحة الفساد والوقا�ة منه و�شفه، وعلى تطبیق االتفاق�ــات والمعاهــدات الدول�ــة  -أ
ذات الصــلة التــي �كــون لبنــان منضــمًا إلیهــا، وأداء المهــام الخاصــة المناطــة بهــا المحــددة فــي هــذا القــانون 

 وغیره من القوانین.
 شكل خاص، ُتناط �الهیئة المهام التال�ة وفق أحكام هذا القانون:� -ب
ــد  -1 ــا عنـ ــها و�حالتهـ ــاد، ودرسـ ــرائم الفسـ ــاء جـ ــاد، استقصـ ــة �الفسـ ــا والمتعلقـ تلقـــي الكشـــوفات التـــي تردهـ

 االقتضاء إلى سائر الهیئات الرقاب�ة والتأدیب�ة والقضائ�ة المختصة.
افحتــــه والوقا�ــــة منــــه فــــي ضــــوء القــــوانین النافــــذة رصــــد وضــــع الفســــاد و�لفتــــه وأســــ�ا�ه وجهــــود مك -2

والس�اسات المعتمــدة واالتفاق�ــات الثنائ�ــة والمتعــددة األطــراف الملزمــة ووضــع التقــار�ر الخاصــة أو الدور�ــة 
 في هذه الشؤون ونشرها في الجر�دة الرسم�ة وعلى موقعها االلكتروني.

ــع المختصـــــة -3 ــاًء لطلـــــب المراجـــ ــوًا أو بنـــ ــداء الـــــرأي، عفـــ ــرارات إبـــ ــ�م والقـــ ، فـــــي التشـــــر�عات والمراســـ
 ومشار�عها والس�اسات واالسترات�ج�ات المتعلقة �مكافحة الفساد والوقا�ة منه.

المســـاهمة فـــي نشـــر ثقافـــة النزاهـــة فـــي اإلدارات والمؤسســـات العامـــة والمجتمـــع والمعـــارف الالزمـــة  -4
 لمكافحة الفساد والوقا�ة منه.

 تي تن�طها بها القوانین �افة �اإلضافة إلى المهام التال�ة:تتولى الهیئة أ�ضًا المهام ال -ج
تلقــي التصــار�ح عــن الذمــة المال�ــة وحفظهــا و�دارتهــا والتــدقیق بهــا وفــق أحكــام قــانون اإلثــراء غیــر  -1

 المشروع.
 حما�ة �اشفي الفساد وتحفیزهم وفق أحكام قانون حما�ة �اشفي الفساد. -2
تطبیــق قــانون الحــق فــي الوصــول الــى المعلومــات والتحقیــق فیهــا اســتالم الشــكاوى المتعلقــة �عــدم  -3

و�صدار قرارات �شأنها، إبداء المشورة للسلطات المختصــة حــین تنفیــذ القــانون ووضــع تقر�ــر ســنوي �شــأنه 
 ونشره، والمشار�ة في تثق�ف المجتمع لترس�خ هذا الحق.

ون مــع اإلدارات والمؤسســات العامــة تمارس الهیئة مهامها في إطار م�ادئ الحو�مة الرشــیدة وتتعــا -د
وهیئات المجتمع المدني والقطاع الخاص واإلعالم ومع المنظمات اإلقل�م�ة والدول�ــة ونظرائهــا مــن الــدول 

 األخرى.

 الفصل األول:

 المهام والصالح�ات الخاصة �االستقصاء واالحالة
 صالح�ات الهیئة االستقصائ�ة -19 المادة 



 ت التال�ة:تتمتع الهیئة �الصالح�ا -أ
استقصــاء جــرائم الفســاد، عفــوًا أو بنــاًء علــى مــا تتلقــاه مــن �شــوفات، ولهــا، خالفــًا ألي نــص آخــر، أن 
تطلب مساعدة الضا�طة العدل�ة ومعاونیها لجهــة الحصــول علــى المعلومــات المتــوافرة لــدیها مــع االحتفــاظ 

 �سر�تها.
الضــروري التحقیــق فــي حســا�ات مصــرف�ة  إذا ارتأت الهیئة خالل االستقصاءات التي تقوم بها أنه مــن

المنصوص علیها في القانون المعجــل رقــم  »هیئة التحقیق الخاصة«معینة، لها أن توجه طل�ًا معلًال إلى 
ــذه االخیـــــرة صـــــالح�اتها  44/2015 ــة تبیـــــ�ض األمـــــوال وتمو�ـــــل االرهـــــاب لتمـــــارس هـــ المتعلـــــق �مكافحـــ

هیئــة التحقیــق الخاصــة رفــع الســر�ة المصــرف�ة المنصــوص علیهــا فــي القــانون المــذ�ور. فــي حــال قــررت 
الــى الهیئــة الوطن�ــة  »هیئــة التحقیــق الخاصــة«عن الحسا�ات المعن�ة، یتم ذلك أ�ضًا لصالح الهیئــة. تبلــّغ 

 لمكافحة الفساد في أسرع وقت ممكن.
للهیئة ان تفوض �عض صالح�اتها في �ل حالة على حــدة، الــى أحــد أعضــائها أو احــد العــاملین  -ب

 ختصین لدیها.الم
مــــن قــــانون االجــــراءات  25مــــع مراعــــاة أحكــــام قــــانون الســــر�ة المصــــرف�ة وخالفــــًا ألحكــــام المــــادة  -ج

الضــر�ب�ة، ان االستحصــال علــى معلومــات أو مســتندات تطلبهــا الهیئــة �معــرض عملهــا االستقصــائي أو 
بــین عشــرة أضـــعاف توجههــا الــى الجهـــات غیــر القضــائ�ة واج�ـــة التنفیــذ، تحــت طائلـــة غرامــة تتــراوح مـــا 

وعشــر�ن ضــعفًا مــن الحــد األدنــى الرســمي لألجــور �حكــم بهــا علــى الشــخص المعنــي الممتنــع عــن تنفیــذ 
القرار أو على من �عیق هــذا التنفیــذ، �عــد إنــذاره خط�ــًا مــن قبــل الهیئــة بوجــوب التنفیــذ خــالل مهلــة خمســة 

 أ�ام.
دیب�ــــًا فــــي حــــال تــــوافر شــــروط هــــذه ال �حـــول تغــــر�م الشــــخص المعنــــي دون مالحقتــــه جزائ�ــــًا أو تأ -د

 عقو�ات. 371المالحقة، س�ما وفق أحكام المادة 

 التدابیر االحتراز�ة -20 المادة 
تتمتـــع الهیئـــة �الصـــفة والصـــالح�ة للطلـــب مـــن الجهـــات المختصـــة اتخـــاذ جم�ـــع التـــدابیر االحتراز�ـــة 

 المتاحة ومنها:
علل �منع المشــكو منــه مــن اســفر لفتــرة الطلب من قاضي االمور المستعجلة اصدار قرار رجائي م -1

ال تتجاوز ثالثة اشــهر، �مكــن تجدیــدها بنــاًء لطلــب الهیئــة لمــرة واحــدة فــي حــال تــوافر اســ�اب جد�ــة تبــرر 
 ذلك. تبّلغ الهیئة القرارات الصادرة بهذا الشأن.

الطلب من قاضي االمــور المســتعجلة ضــ�ط أمــوال االشــخاص المشــت�ه بهــم، ومنــع التصــرف بهــا،  -2
ووضع اشارة منــع تصــرف علــى األمــوال غیــر المنقولــة أو المنقولــة الخاضــعة للتســجیل �قــرار معلــل ولفتــرة 
غ  ثالثــة اشــهر �مكــن تجدیــدها بنــاًء لطلــب الهیئــة لمــرة واحــدة فــي حــال تــوافر اســ�اب جد�ــة تبــرر ذلــك. تبلــّ

 الهیئة القرارات الصادرة بهذا الشأن.
تــــار�خ  44/2015منصــــوص علیهــــا فــــي القــــانون رقــــم ال »هیئــــة التحقیــــق الخاصــــة«الطلــــب مــــن  -3
(مكافحة تبی�ض االموال وتمو�ل االرهاب) اتخاذ االجــراءات االحتراز�ــة المتاحــة �مــا فیهــا  24/11/2015

ــًا  تجمیــــد الحســــاب او الحســــا�ات المصــــرف�ة العائــــدة للمشــــكو منــــه ولســــائر االشــــخاص المشــــت�ه بهــــم وفقــ
 د.لألصول القانون�ة المرع�ة في هذا الصد

 صالح�ات اإلحالة -21 المادة 
 بنت�جة اعمال االستقصاء تتخذ الهیئة أي من القرارات التال�ة: -أ

 حفظ الملف إذا تبین انه ال �ستدعي المالحقة القضائ�ة أو التأدیب�ة أو أي تدبیر آخر. -1
ء والتحقیــق اإلحالة إلى الن�ا�ــة العامــة المختصــة التــي علیهــا أن تطلــع الهیئــة علــى ســیر االستقصــا -2

اللــذین تقــوم بهمــا ونت�جتهمــا، و�ا قــررت الن�ا�ــة العامــة حفــظ الملــف، للهیئــة ان تطلــب منهــا التوســع فــي 
 التحقیق.



االدعــاء م�اشــرة أمــام القضـــاء المخــتص للمطال�ــة �معاق�ــة المـــرتكبین والحكــم �االلتزامــات المدن�ـــة  -3
رة بهــذا الشــأن ضــمن المهــل المنصــوص علیهــا لصــالح الدولــة. وللهیئــة الطعــن اصــوًال فــي القــرارات الصــاد

 قانونًا.
التقـــدم �الـــدعاوى والمراجعـــات الالزمـــة امـــام الجهـــات القضـــائ�ة أو االدار�ـــة المختصـــة، للمطال�ـــة  -4

�إعادة الحال إلى ما �انت عل�ه واســترداد األمــوال والتعو�ضــات، نت�جــة اعمــال فســاد ثبتــت صــحتها �قــرار 
 اداري أو قضائي مبرم.

تع الهیئة في القضا�ا المتعلقة �الفساد، �جم�ع الحقــوق والصــالح�ات المعطــاة للدولــة وللمــدعي تتم -ب
الشخصـــي فـــي قـــوانین أصـــول المحاكمـــات المدن�ـــة والجزائ�ـــة والتأدیب�ـــة وذلـــك فـــي جم�ـــع مراحـــل التحقیـــق 

 والمحاكمة.
 تعفى الهیئة من جم�ع الرسوم والسلفات والكفاالت القضائ�ة والتأدیب�ة. -ج

 موجب السر�ة -22 لمادة ا
تعتبــر ســر�ة االستقصــاءات التــي تقــوم بهــا الهیئــة والمعلومــات التــي تتــوافر لــدیها �شــأنها والمــداوالت  -أ

المتعلقة بها، و�عاقب �ل شــخص �قــوم �إفشــاء أي منهــا �ــالح�س حتــى ســنتین و�غرامــة تتــراوح بــین خمســة 
 عین ضعفًا أو �إحدى هاتین العقو�تین.وعشر�ن ضعفًا من الحد االدنى الرسمي لألجور وخمسة وس�

�عاقــب �ــالح�س حتــى ثــالث ســنوات و�غرامــة تتــراوح بــین أر�عــین ضــعفًا مــن الحــد االدنــى الرســمي  -ب
لألجــور ومئــة وعشــر أضــعاف أو �إحــدى هــاتین العقــو�تین أي شــخص �قــوم بتســر�ب معلومــات علــم بهــا 

 خالل عمله في الهیئة.
 خاذ الهیئة أ�ة تدابیر تأدیب�ة تنص علیها أنظمتها الداخل�ة.ال تحول هذه المالحقات دون ات -ج

 الفصل الثاني:

 الصالح�ات الخاصة �الرصد والتقی�م
 الرصد والتقی�م -23 المادة 

 رصد حاالت الفساد وتوث�قها ومتا�عتها �جم�ع الوسائل المتاحة لوضع حد لإلفالت من العقاب. -أ
اإلدار�ــة والمــذ�رات والتعــام�م �افــة، علــى ضــوء معــاییر مكافحــة  تقی�م القوانین والمراس�م والقــرارات -ب

 الفساد والوقا�ة منه.
رصد التقدم المحــرز فــي تنفیــذ التشــر�عات والمراســ�م والس�اســات واالســترات�ج�ات المتعلقــة �مكافحــة  -ج

 الفساد والوقا�ة منه.
یر االقتراحـــات والتوصـــ�ات تقیــ�م مخـــاطر الفســـاد فـــي القطـــاع العـــام وفـــق المنهج�ـــات العلم�ـــة وتـــوف -د

 الالزمة لمكافحة الفساد والوقا�ة منه.

 الفصل الثالث:

 الصالح�ات الخاصة �إبداء الرأي 
 التقار�ر -24 المادة 

تصــدر الهیئــة تقــار�ر ســنو�ة تتعلــق بنشــاطها تتضــمن علــى األقــل معلومــات حــول آل�ــة عملهــا �مــا  -أ
صــعو�ات التــي اعترضــت ســیر عملهــا وحســا�اتها المدققــة، فیها التكال�ف واالهداف والقواعد واالنجازات وال

كمــا الس�اســات العامــة المعتمــدة ومشــار�عها التــي ُنفــذت والتــي لــم ُتنفــذ وأســ�اب ذلــك وأ�ــة اقتراحــات تســاهم 



فــي تطــو�ر عملهــا. ترفــع الهیئــة هــذا التقر�ــر إلــى مقــام �ــل مــن رئاســة الجمهور�ــة ورئاســة مجلــس النــواب 
لنواب والوزراء وتنشر نسخة عنــه فــي الجر�ــدة الرســم�ة وعلــى الموقــع االلكترونــي ورئاسة مجلس الوزراء وا

 الخاص بها.
تصـــدر الهیئـــة تقـــار�ر خاصـــة عـــن وضـــع الفســـاد فـــي لبنـــان و�لفتـــه وأســـ�ا�ه والتقـــدم المحـــرز فـــي  -ب

ا مكافحته والوقا�ة منه والتوص�ات الكفیلة بتعز�ــز هــذه الجهــود، علــى أن تصــدر أول تقر�ــر شــامل فــي هــذ
الخصوص في نها�ة العام األول من والیتها و�ل�ه تقار�ر دور�ة �ل ستة اشهر. ترفع الهیئــة هــذه التقــار�ر 
إلى مقام �ل من رئاسة الجمهور�ة ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والنــواب والــوزراء وترســل 

س دیــوان المحاســ�ة. نســخة منهــا إلــى رئــ�س مجلــس القضــاء األعلــى ورئــ�س مجلــس شــورى الدولــة ورئــ�
 وتنشر نسخة عنها في الجر�دة الرسم�ة وعلى الموقع االلكتروني الخاص بها.

تقد�م المشورة في معرض وضع التقار�ر المتوج�ة على الدولة اللبنان�ــة �موجــب اتفاق�ــات دول�ــة أو  -ج
 اقل�م�ة، اقتراح التوص�ات المستقلة �شأنها.

لــى تقــد�م التقــار�ر المتوج�ــة فــي األوقــات المحــددة لهــا وضــمن للهیئــة ان تحــث اإلدارات المعن�ــة ع -د
 األصول القانون�ة.

 الفصل الرا�ع:

 الصالح�ات االستشار�ة
 -25 المادة 

إبــداء الــرأي، عفــوًا أو بنــاًء لطلــب فــي جم�ــع التشــر�عات والمراســ�م والقــرارات ومشــار�عها والس�اســات  -أ
 منه. المت�عة في ما یتعلق �مكافحة الفساد والوقا�ة

ــوظفین  -ب ــا لـــدى المـ ــة الواجـــب توافرهـ ــلوك والمناقب�ـ ــد السـ ــة األخالق�ـــات وقواعـ اقتـــراح نصـــوص أنظمـ
 ومتا�عة اقرارها وحسن تنفیذها والترو�ج لها.

 تستشار الهیئة وجو�ًا في وضع االسترات�ج�ة الوطن�ة لمكافحة الفساد والوقا�ة منه. -ج

 الفصل الخامس:

 فةالصالح�ات الخاصة بنشر الثقا
 -26 المادة 

وضــع الدراســات واال�حــاث و�صــدار التقــار�ر والنشــرات والمطبوعــات المتخصصــة فــي مجــال تعز�ــز  -أ
 النزاهة ومكافحة الفساد والوقا�ة منه و�نشاء قاعدة معلومات.

ــائل  -ب ــه �جم�ـــع الوسـ ــبل مكافحتـــه والوقا�ـــة منـ ــاد ونتائجـــه وسـ ــام حـــول أســـ�اب الفسـ توع�ـــة الـــرأي العـ
رامج من أجل التثق�ف والترو�ج للنزاهــة خاصــًة مــن خــالل المؤسســات التر�و�ــة والجامعــة المتاحة ووضع ب

 واإلعالم�ة وهیئات المجتمع المدني واألهلي.
حـــث وزارة التر��ـــة والتعلـــ�م العـــالي وســـائر الهیئـــات التر�و�ـــة العامـــة الرســـم�ة والخاصـــة، والتعـــاون  -ج

ة وتطب�ق�ــة فــي مجــال النزاهــة ومكافحــة الفســاد والوقا�ــة معهــا، علــى تضــمین برامجهــا التر�و�ــة مــوادًا نظر�ــ 
 منه، وعلى تطو�ر هذه المواد والوسائل التر�و�ة المرت�طة بها.

تنظــــ�م المــــؤتمرات والنــــدوات والــــدورات التدر�ب�ــــة لمختلــــف الهیئــــات الرســــم�ة والخاصــــة فــــي جم�ــــع  -د
 المواض�ع الداخل�ة في اختصاصها.



 ال�اب الرا�ع:

 وختام�ةأحكام انتقال�ة 
 دقائق التطبیق -27 المادة 

تحدد دقائق تطبیق هذا القانون عند االقتضاء �مراس�م تتخذ في مجلس الوزراء بنــاًء علــى اقتــراح وز�ــر 
 العدل عفوًا أو �طلب من الهیئة.

 أحكام ختام�ة -28 المادة 
 �عمل بهذا القانون فور نشره في الجر�دة الرسم�ة.

 2020أ�ار  8�عبدا في 

 : م�شال عون االمضاء

 .14/5/2020تار�خ  20الرسم�ة رقم في عدد الجر�دة  القانون شر هذا نُ 

 االس�اب الموج�ة
تعتبر مسألة مكافحة الفساد في صدارة المسائل التي تتجه الدولة العصــر�ة الحر�صــة علــى تعز�ــز  -1

�مــا إن تعقــد العــزم  الشــفاف�ة إلــى التصــدي لهــا، وتتحــول هــذه المســألة إلــى تحــد یواجــه الــدول النام�ــة الــت
علــى مواك�ــة التطــور الس�اســي واالقتصــادي واالجتمــاعي حتـــى تصــطدم �مــا �عیــق مســیرتها، ومــن ذلـــك 

ثقافــة الفساد الذي �كبد االقتصاد الوطني �لفة �اهظــة و�نــاقض مفــاه�م الحكــم الصــالح وُ�ســهم فــي إشــاعة 
ســبیل الكســب الســر�ع المجــرد مــن �ــل ســلب�ة هــي ثقافــة انتهــاج الســبل الملتو�ــة وزعزعــة هی�ــة القــانون فــي 

 مشروع�ة.
ــة القــانون مكتوفــة األیــدي إزاء ظــاهرة  -2 ــم تقــف المنظمــات الدول�ــة والــدول الســاع�ة الــى تعز�ــز دول ل

ــه  ــد مفـــاه�م الفســـاد و�لـــى التحـــري عنـ ــتى رمـــت إلـــى تحدیـ الفســـاد، فواجهتهـــا �اتفاق�ـــات وقـــوانین وتـــدابیر شـ
نعــه. ولكنهــا ت�اینــت أح�انــًا فــي تعر�فــه، وفــي تحدیــد مــدى شــموله ومالحقة مرتكب�ه والسعي الحثیــث إلــى م

القطــاعین العــام والخــاص علــى الســواء، وفــي إدراج العقو�ــات المناســ�ة المقابلــة لالفعــال المرتك�ــة أو عــدم 
إدراجها في القوانین الخاصة �مكافحة الفساد، وفي مجاالت أخرى. ولكنهــا أجمعــت علــى اإلقــرار �خطــورة 

 ، و�وجب التصدي لها �الشكل الذي یناسب �ل دولة، في مرحلة معینة من مراحل تطورها.هذه الظاهرة 
ال بــد فــي هــذا المجــال، مــن ذ�ــر الــنص األهــم واألشــمل المتعلــق �الموضــوع، وهــو اتفاق�ــة األمــم  -3

وأصــ�حت  31/10/2003المتحــدة لمكافحــة الفســاد، التــي أقرتهــا الجمع�ــة العامــة لألمــم المتحــدة بتــار�خ 
، وانضمت إلیها دول عدیدة أجنب�ة وعر��ة، ووافــق علیهــا مجلــس الــوزراء فــي 14/12/2005فذة بتار�خ نا

 .8/10/2008، وصدقها مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتار�خ 15/6/2006جلسته المنعقدة بتار�خ 
ة، فــي في ضوء ذلك، �ات من الضروري، فضًال عن محاسن االنضمام إلــى اتفاق�ــة األمــم المتحــد -4

حــال حصــول ذلــك، أن ی�ــادر لبنــان إلــى إیــالء هــاجس مكافحــة الفســاد اهتمامــًا �الغــًا، مــع اإلشــارة إلــى أن 
اإلقرار �استشراء الفســاد فــي المجتمــع اللبنــاني، وفــي القطــاع العــام علــى وجــه التخصــ�ص، هــو حــافز مــن 

 الحوافز الدافعة إلى التصدي له.
 اآلتي: إن أبرز ما تضمنه مشروع القانون هو -5
االقتصار، في هذه المرحلة، على معالجة الموضوع في القطاع العام، دون القطاع الخــاص، نظــرًا  -أ

 لخطورة استشراء الفساد في القطاع العام.
 ض�ط األفعال التي تعتبر فسادًا. -ب



ل االمتنــاع عــن وضــع عقو�ــات مقابلــة لألفعــال المعتبــرة مــن قبیــل الفســاد، طالمــا أن لهــذه األفعــا -ج
عقو�اتهــا المناســ�ة فــي القــوانین األخــرى التــي عالجتهــا (مــن ذلــك، مــثًال قــانون العقو�ــات، وقــانون اإلثــراء 

 غیر المشروع...).
، وعلــى ��ف�ــة تشــكیلها، »الهیئــة الوطن�ــة لمكافحــة الفســاد«الــنص علــى إنشــاء هیئــة مســتقلة تســمى  -د

مــالي حرصــًا علــى تعز�ــز حصــانتها، وســوى وعلــى تمتعهــا �الشخصــ�ة المعنو�ــة و�االســتقالل اإلداري وال
 ذلك من القواعد المتعلقة �سالمة عملها.

إیالء الهیئة �عض المهام العامة التــي تمكنهــا مــن العمــل علــى تــدارك الفســاد و�شــفه وعلــى تعز�ــز  -هـ
النزاهــة والشــفاف�ة فــي القطــاع العــام، وعلــى تعمــ�م ثقافــة مكافحــة الفســاد فــي المجتمــع علــى العمــوم، وفــي 

 المؤسسات التر�و�ة على الخصوص.
ومــن هــذه المهــام منــع اســتغالل أو عرقلــة حــق المــواطن فــي تحقیــق الخــدمات العامــة، و�ســداء المشــروة 
إلــى اإلدارات العامــة �اتخــاذ �ــل التــدابیر الالزمــة لمكافحــة الفســاد ومــن بینهــا التشــدید علــى وجــوب تــوافر 

 هام في التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد.الجدارة لدى التعیین في الوظائف العامة، واإلس
إلـــزام اإلدارات العامـــة بتزو�ـــد الهیئـــة �المســـتندات والمعلومـــات التـــي تراهـــا مفیـــدة لحســـن ممارســـة  -و

 مهامها.
إیالؤهــا صــالح�ة التقــدم �شــكوى أمــام الن�ا�ــة العامــة لــدى تثبتهــا مــن وقــوع أفعــال فســاد قــد تشــكل  -ز

 ت�ارها مؤتمنة على مكافحة الفساد.جرائم معاق�ًا علیها، �اع
إیالؤهــا صــالح�ة التقــدم �شــكوى أمــام الن�ا�ــة العامــة لــدى تثبتهــا مــن وقــوع أفعــال فســاد قــد تشــكل  -ز

 جرائم معاق�ًا علیها، �اعت�ارها مؤتمنة على مكافحة الفساد.
العامــة إلــى  وفي هذه الصالح�ة ما �سمح للهیئة بتحو�ل �عض مهامها من مرت�ــة التوصــ�ات والمراق�ــة

 مرت�ة التصدي الفعلي آلفة الفساد.
 لهذه األس�اب جرى وضع اقتراح القانون المرفق آملین من المجلس الن�ابي الكر�م مناقشته و�قراره.

 


