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مفهوم الفساد 

"  سلطة ممنوحة"أن يمتلك أحدهم •

باإلنحراف في " السلطة املمنوحة"أن يقوم صاحب •

ممارستها 

"  وحةالسلطة املمن"أن يكون سبب اإلنحراف في ممارسة •

النية بتحقيق منفعة خاصة



الفساد والتنمية 

امللعمكافحة الفساد جزء من األجندة العاملية للتنمية املستدامة •

"السالم والعدل واملؤسسات القوية"حول 16وتحديًدا الهدف 2030

في املائة 5سنوًيا وهي حوالي تريليون دوالر 2.6كلفة الفساد في العالم •

من االقتصاد العالمي

قد أنها ال يوجد تقديرات رسمية لكلفة الفساد في لبنان، ولكنه ُيعت•

مليار دوالر سنوًيا 5حوالي 



اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

 2003عام " ية األمم املتحدة ملكافحة الفساداتفاق"إعتمدت •

2005واصبحت نافذة عام 

مادة 71فصول و8" ية األمم املتحدة ملكافحة الفساداتفاق"تشمل •

ن، التدابير الوقائية، التجريم وإنفاذ القانو : مجاالت4وتركز على 

التعاون الدولي، استرداد املوجودات 

لتحديد 2009إعتمدت آلية استعراض تنفيذ االتفاقية في العام •

ة الفنية مدى إلتزام الدول األطراف بأحكام اإلتفاقية وتوفير املساعد

لها



اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لبنان في 

بعد ان قام البرملان بإجازة )2009نيسان 22لبنان عضو في اإلتفاقية منذ •

(2008اإلنضمام في العام 

كام تحديدا في األح)، تم تقييم إلتزام لبنان باإلتفاقية 2014في العام •

ور على والتقرير منش( املتعلقة بالتجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي

موقع مكتب األمم املتحدة للمخدرات والجريمة

ي تحديدا ف)، سوف يتم تقييم إلتزام لبنان باإلتفاقية 2021في العام •

ن يكون ويتوقع ا( األحكام املتعلقة التدابير الوقائية واسترداد املوجودات

للشباب واملجتمع املدني دور في ذلك



خطوات تأسيسية أخذها لبنان في مجال مكافحة الفساد

ئيس ، شكل لبنان لجنة وزارية ملكافحة الفساد برئاسة ر 2011في العام •

التنمية مجلس الوزارء ولجنة فنية ملعاونتها برئاسة وزير الدولة لشؤون

اإلدارية، وقامت اللجنتان بعدة اعمال تحضيرية 

، تم إعالن مشروع اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة 2018في نيسان •

الفساد ومخططها التنفيذي 

اد يتم العمل على سلة قوانين جديدة متخصصة في مكافحة الفس•

صدر منها حق في الوصول الى املعلومات، وقانون حماية كاشفي )

شروع الفساد،  وبقي عدةقوانين أخرى منها تعديل قانون اإلثراء غير امل

وغيرها مكافحة الفساد، وقانون لإلنشاء هيئة وطنية ملكافحة الفساد،

  )...



قانون الحق في الوصول الى املعلومات

، وعليها 2017كل إدارات الدولة ملزمة بهذا القانون الذي صدر في شباط •

علوماتوتنش ئ موقعا إلكترونيا لها لنشر امل" موظف معلومات"أن تكلف 

 )يلزم القانون اإلدارات بنشر معلومات هامة تلقائًيا •
ً

العمليات جميع: مثال

(  التي يتم بموجبها دفع أموال تزيد عن خمس ماليين ليرة

ندات يحق ألي شخص، طبيعي أو معنوي، الوصول الى املعلومات واملست•

ت ولكن يوجد بعض اإلستثناءا)املوجودة لدى اإلدارة واإلطالع عليها 

(  املنصوص عليها في القانون 



قانون حماية كاشفي الفساد

الكاشف عن الفساد هو أي شخص طبيعي أو معنوي يدلي •

ملصلحةبمعلومات يعتقد إنها تتعلق بالفساد بمعزل عن الصفة وا

دي يحصل كاشف الفساد على حماية من الضرر الوظيفي والجس•

واملعنوي واملادي

من % 5مساعدة تصل الى ال/يحصل كاشف الفساد على مكافأة•

دارة أو قيمة املبالغ املحصلة أو املكاسب املادية التي حققتها اإل 

الضرر املادي الذي جنبه الكشف لإلدارة



الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد 

ناقشته في وتتم م" الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد"يوجد إقتراح قانون إلنشاء •

مجلس النواب

ئات املعنية تقوم الهيئة بتقص ي جرائم الفساد وتحيلها عند اإلقتضاء الى الهي•

 تقوم الهيئة بمهام تتعلق بالوقاية من الفساد وبدعم تطبيق عدد من•

تسلم مثال تحمي كاشفي الفساد وت)القوانين املتعلقة بمكافحة الفساد 

(   الشكاوى بعدم تطبيق قانون الحق في الوصول الى املعلومات



اإلثراء غير املشروع 

اد، من إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس20حسب املادة •

ف ال اإلثراء غير املشروع هو أي زيادة كبيرة في موجودات موظ

شروع يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياًسا الى دخله امل

ولكنه لم يطبق 1953يوجد قانون مماثل في لبنان منذ العام •

ديد أبًدا ألن فيه ثغرات فاضحة، واآلن يوجد إقتراح قانون ج

لتعديله في مجلس النواب 

جريمة القانون اللبناني الحالي ال يوجد فيه تعريف صحيح ل•

اإلثراء غير املشروع وال عقوبات واضحة 



وتم 1954يوجد قانون مختص بالتصريح عن الثروة منذ العام •

واآلن هناك اقتراح 1999ضمه الى قانون اإلثراء غير املشروع عام 

قانون جديد لتعديله في مجلس النواب

على كل قاض ي وكل قائم بخدمة عامة ما عدا أفراد الهيئة •

ريح عن التعليمية في الجامعة اللبنانية واملدارس الرسمية التص

جهة 13ثروته، وتودع التصاريح لدى 

يمكن التصاريح هي ذات طابع سري ال يمكن التأكد من صحتها وال •

أن يطلع عليها سوى مرجع قضائي مختص في حال حصول 

املالحقة

التصريح عن الثروة 


