
 :العام القطاع فً الفساد لمكافحة قاننناًا  اقترح غانم

 " نالشافٌة النزاهة تعزٌز"لـ" نطنٌة هٌئة" تألٌف

 حق استغالل منع)...(   إلى" ٌهدف العام القطاع فً الفساد لمكافحة قاننن باقتراح غانم رنبٌر النائب تقدم

 ". نالصناعة التجارة نبحرٌة ةاالقتصادي بالمؤسسات اإلضرار أن العامة الخدمات فً المناطنٌن

 نالمساءلة نالشفافٌة النزاهة تعزٌز على" للعمل" الفساد لمكافحة النطنٌة الهٌئة" إنشاء على االقتراح ننص

 النٌابة أمام بشكانى التقدم صالحٌة نأعطاها ،"منها المالٌة نخصنصاًا  العامة للشؤنن السلٌمة ناإلدارة

 . العامة

 :االقتراح نص نهنا

 عامة احكام: االنل ابالب"

 فعل نكل خاصة، مكاسب لتحقٌق العامة السلطة استغالل القاننن هذا بمفهنم فساداًا  ٌعتبر: االنلى المادة"

 أن للنظٌفة الطبٌعً السٌر فً التأثٌر شأنها من متنجبة غٌر منفعة قبنل أن عرض أن التماس إلى ٌؤدي

ٌّمٌن نشفافٌة العام القطاع مسارب الثقة زعزعة إلى ٌفضً فعل نكل العامة، للخدمة  .علٌه الق

 :اآلتٌة األفعال فساداًا  تعتبر: الثانٌة المادة
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 ناإلخالل لطةالس استعمال نإساءة النظٌفة، ناستثمار ناالختالس النفنذ، نصرف الرشنة،) العقنبات

 .منه الرابعة النبذة خال ما( النظٌفة بناجبات
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 (.التمغة نأنراق الطنابع تزنٌر العامة، ناألسناد العملة تزنٌر الرسمٌة، نالعالمات الدنلة خاتم تقلٌد)
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 .الصلة ذات القنانٌن من غٌرها فً أن االنتخاب
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 بمكافحة تعنى نالتً لبنان إلٌها انضم التً الدنلٌة نالمعاهدات االتفاقٌات فً الناردة األفعال مٌعج  -6

 .العام القطاع فً الفساد

 .المشرنع غٌر اإلثراء جرائم  -7

 .الفساد جرائم من بنصفها القاننن علٌها ٌنص أخرى جرٌمة كل  -8



 الفساد لمكافحة النطنٌة الهٌئة: الثانً الباب

 نالشفافٌة النزاهة تعزٌز على تعمل" الفساد لمكافحة النطنٌة الهٌئة" تسّمى مستقلة هٌئة تؤلف: الثالثة ادةالم

 هذا تضمنها التً القناعد تطبٌق نعلى منها، المالٌة نخصنصاًا  العامة للشؤنن السلٌمة ناإلدارة نالمساءلة

 لبنان ٌكنن نالتً العام القطاع فً الفساد كافحةلم الدنلٌة نالمعاهدات االتفاقات تتضمنها التً نتلك القاننن

 .إلٌها منضماًا 

ٌّننن الرئٌس ننائب الرئٌس فٌهم بمن أعضاء 10 من الهٌئة ُتشّكل:  الرابعة المادة  فً ٌتخذ بمرسنم ٌع

 .العدل نزٌر اقتراح على بناءًا  النزراء مجلس

 المدنٌة الخدمة مجلس لدى المتقاعدٌن نلىاأل الفئة نمنظفً المتقاعدٌن القضاة بٌن من األعضاء اختٌار ٌتم

 قد جمٌعاًا  هؤالء ٌكنن أن على المتقاعدٌن الجامعٌٌن ناألساتذة للتأدٌب العلٌا نالهٌئة المركزي نالتفتٌش

 . األقل على سنة عشرٌن الخدمة فً أمضنا

 .نمتفرغاًا  متقاعداًا  قاضٌاًا  الهٌئة رئٌس ٌكنن

 أال على السن، شرط باستثناء األنلى الفئة منظفً لتعٌٌن تنافرها الناجب الشرنط الهٌئة أعضاء على تطبق

 . التعٌٌن لدى نالسبعٌن الرابعة العضن عمر ٌتجانز

 :التالٌة الٌمٌن العدل، نزٌر بحضنر الجمهنرٌة رئٌس أمام الهٌئة أعضاء ٌقسم: الخامسة المادة

 نأن المذاكرة، سر أحفظ نأن نإخالص، انةبأم الفساد مكافحة هٌئة فً بمهامً أقنم أن العظٌم باهلل أقسم"

 ".القاننن حكم على الحرص نٌنطد الشفافٌة نٌعزز الثقة ٌنحً تصرفاًا  به أقنم ما كل فً أتصرف

 .ناإلداري المالً نباالستقالل المعننٌة بالشخصٌة الهٌئة تتمتع : -السادسة المادة

 بالرغم مهامهم ممارسة  فً الهٌئة أعضاء ستمرني. للتجدٌد قابلة غٌر سننات ست الهٌئة نالٌة مدة تكنن -

 .عنهم بدالء تعٌٌن حٌن إلى النالٌة انقضاء من

 هذا من الرابعة المادة أحكام نفق البدٌل تعٌٌن إلى ٌُصار كان سبب ألي العضنٌة مركز شغنر حال فً -

 . النالٌة من المتبقٌة المدة الجدٌد العضن ٌكمل أن على القاننن

 .بمرسنم الهٌئة نتعنٌضات مخصصات تحدد -

 . رئٌسها من دعنة على بناءًا  األقل على شهر كل مرة الهٌئة تجتمع: السابعة المادة

 . األقل على أعضاء سبعة بحضنر قانننٌاًا  االجتماع نٌكنن

 .قاننناًا  ٌشكلننها الذٌن األعضاء عدد من المطلقة باألكثرٌة الهٌئة قرارات نتتخذ

 .المهام بهذه الرئٌس نائب ٌقنم كان سبب ألي مهبمها الرئٌس قٌام تعذر عند



 علٌها ٌنافق التً الهٌئة نمن المنازنة فً لها المرصدة االعتمادات من الهٌئة إٌرادات تتكنن: الثامنة المادة

 .المرعٌة القنانٌن علٌه تنص آخر مصدر أي نمن النزراء مجلس

 . إداري جهاز نٌعاننه متفرغ عام أمٌن ٌدٌرها عامة أمانة الهٌئة تعانن: التاسعة المادة

 مجلس فً ٌتخذ بمرسنم نمهامه اإلداري الجهاز تعٌٌن نأصنل نمهامه العام األمٌن تعٌٌن أصنل تحدد

 .العدل نزٌر اقتراح على بناءًا  النزراء

 الهٌئة مهام فً: الثانً الفصل

 :التالٌة المهام بالهٌئة تناط: العاشرة المادة
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 .القاننن سٌادة مبادىء تنطٌد فً المساعدة  -3
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 التشدٌد ٌنهاب نمن الشأن، بهذا الالزمة التدابٌر باتخاذ نالتنصٌة الفساد مكافحة إلى ٌؤدي ما كل فً العام

 .العامة النظائف فً التعٌٌن لدى الجدارة تنافر نجنب على
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 .التربنٌة المؤسسات
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 .بذلك خاصة نمكتبة معلنمات مركز
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 نالعاهدات االتفاقٌات تطبٌق سالمة نعلى لبنان فً مقرراتها تطبٌق على نالعمل بذلك المتعلقة الدنلٌة

 .العام القطاع فً الفساد بمكافحة المتعلقة الدنلٌة
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 . النافذة القنانٌن نفق بها تناط اخرى اختصاصات أن مهام أيّ 

 تراها التً اتالمعلنم أن بالمستندات تزنٌدها العامة اإلدارات من تطلب أن للهٌئة: عشرة الحادٌة المادة

 .إبطاء دنن للطلب اإلستجابة المختصة اإلدارة نعلى. مهامها ممارسة لحسن مفٌدة

 علٌها معاقباًا  جرائم تشّكل قد أفعال نقنع الهٌئة لدى المتنافرة المعلنمات من ثبت إذا: عشرة الثانٌة المادة

 . العام القطاع فً الفساد كافحةم على مؤتمنة باعتبارها العامة النٌابة أمام بشكنى تتقدم أن فللهٌئة

 ٌقنم شخص كل نٌعاقب. سرٌة لدٌها تتنافر التً نالمعلنمات الهٌئة مدانالت تعتبر: عشرة الثالثة المادة

 قاننن فً علٌها المنصنص بالعقنبات نالتأدٌبٌة، القضائٌة اإلجراءات إطار غٌر فً منها، أي بإفشاء

 .العقنبات

 ختامٌة أحكام: الثالث الفصل

 :عشرة الرابعة المادة

 سننٌاًا  تقرٌراًا  الهٌئة تنظم .                 -العام القطاع فً الفساد لمكافحة سننٌاًا  برنامجاًا  الهٌئة تضع -

 تضمنه النزراء مجلس نرئاسة النناب مجلس نرئاسة الجمهنرٌة رئاسة من كل مقام إلى ٌرفع بنشاطاتها

 .فحتهنمكا الفساد تدارك إلى اآلٌلة المقترحات

 إقتراح  على بناءًا  النزراء مجلس فً تتخذ بمراسٌم القاننن هذا تطبٌق دقائق تحدد: عشرة الخامسة المادة

 .العدل نزٌر

 ".الرسمً الجرٌدة فً نشره فنر القاننن بهذا ٌعمل: عشرة السادسة المادة

 


