اليوم الدولي لمكافحة الفساد
إن الجمعية العامة لألمم المتحدة قررت تس مية يوم  9كانون األول يوما ً دوليا ً لمكافحة الفس اد من أجل إذكاء
الوعي بمش كلة الفساد لمكافحته ومنعه .و للمناسبة فإن الھيئة األھلية لمكافحة الفساد المنشأة بموجب بيان علم
وخبر رقم  527ت اريخ 2011-3-19وغ ايتھ ا العم ل على مك افح ة الفس اد في ك ل أش ك ال ه في مختلف
القطاعات واإلدارات وإدانته في كل مس توياته بال تعريض أو تش ھير ،والعمل على إس تعادة حقوق المواطن
التي جرى إھدارھا بعمليات مخالفة للقانون والدس تور ترى خطورة ما يطرحه الفس اد من مش اكل ومخاطر
على إس تقرار المجتمع وأمنه ،مما يقوض مؤس سات الديمقراطية و قيمتھا والقيم األخالقية و العدالة ويعرض
التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر.
إن الھيئة األھلية لمكافحة الفس اد إذ يقلقھا الص الت القائمة بين الفس اد وس ائر أش كال الجريمة ،وخص وص ا ً
الجريمة المنظمة والجريمة اإلقتص ادية ،بما فيھا غس ل األموال وحاالت الفس اد التي تتعلق بمقادير ھائلة من
الموجودات المادية والمالية التي تحتل نس بة كبيرة من موارد الدولة و التي س تھدد اإلس تقرار الس ياس ي
والتنمية المس تدامة ،ترى أن منع الفس اد و القض اء عليه ھو مس ؤولية تقع على عاتق الدولة التي عليھا أن
تتعاون مع أفراد و جماعات خارج نطاق القطاع العام كالمجتمع األھلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات
المجتمع المحلي وذلك وفقا ً ألحكام إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس اد التي انضم اليھا لبنان بموجب القانون
رقم  33الصادر في .2008 -10 -16
إن الھيئة األھلية لمكافحة الفس اد يھمھا في ھذه المناس بة أن تدعو الدولة وأجھزتھا وھيئات المجتمع المدني
كافة للتعاون من أجل تحقيق أغراض ھذه اإلتفاقية وأھمھا:
أ -ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجح.
ب -ترويج وتيس ير ودعم التعاون الدولي والمس اعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفس اد بما في ذلك مجال
إسترداد الموجودات.
ج -تعزيز النزاھة والمساءلة واإلدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية.
د -التحري عن الفساد ومالحقة مرتكبيه.
ھـ -تجميد وحجز وإرجاع العائدات )األموال( المتأتية من األفعال المجرَّ مة بالفساد.
إن الھيئة األھلية لمكافحة الفس اد ،وتحقيقا ً لألغراض والغايات المبينه أعاله ترى أن تعتمد الدولة س ياس ات و
ممارسات وقائية لمكافحة الفساد ومنھا على سبيل المثال ال الحصر:
 -1وض ع وتنفيذ س ياس ات فعالة تعزز مش اركة المجتمع وتجس د مبادئ س يادة القانون وحس ن إدارة الش ؤون
والممتلكات العمومية والنزاھة والشفافية والمساءلة.
 -2إجراء تقييم دوري للقوانين والت دابير اإلداري ة ذات الص ل ة ،بغي ة تقرير م دى كف ايتھ ا لمنع الفس اد
ومكافحته ،باإلض افة إلى تبيان ما إذا كانت النص وص القانونية تس تھدف مص لحة خاص ة لبعض الفئات
تحت عنوان المصلحة العامة.
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 -3إيجاد ھيئة أوھيئات مكافحة الفس اد الوقائية تتولى منع الفس اد بالوس ائل المش ار إليھا أعاله وبزيادة
المعارف المتعلقة بمنع الفس اد وتعميمھا ،وعلى الدولة أن تمنح الھيئة أو الھيئات المش ار إليھا ،ما يلزم
من اإلس تقاللية ،لتمكين تلك الھيئة أو الھيئات من اإلض طالع بوظائفھا بص ورة فعالة وبمنأى عن أي
تأثير ال مس وغ له.وينبغي أيض ا توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخص ص ين وما يحتاج إليه
ھؤالء الموظفون من تدريب لإلضطالع بوظائفھم.
القطاع العام:
 -4إعتماد وترس يخ وتدعيم نظم لتوظيف المس تخدمين المدنيين واس تخدامھم واس تبقائھم وترقيتھم واحالتھم
على التقاعد ،تقوم على مبادئ الكفاءة والش فافية والمعايير الموض وعية مثل الجدارة واإلنص اف و
األھلية .كما تش تمل ھذه النظم على اإلجراءات المناسبة إلختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية
التي تعتبر عرض ة للفس اد بص فة خاص ة وض مان تناوبھم على المناص ب عند االقتض اء .تش جيع وتقديم
أجور ومرتبات كافية ومنص فة تراعي مس توى النمو اإلقتص ادي للدولة ،ويحقق توزيعا ً عادالً للثروة
الوطنية وحص ة األجور منھا .كما تش جيع على وض ع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين الموظفين من
الوفاء بمتطلبات األداء الصحيح والسليم للوظائف العمومية ،واذكاء وعيھم بمخاطر الفساد.
 -5وض ع معايير تتعلق بالترش ح للمناص ب العمومية وإنتخاب ش اغليھا)نواب  -وزراء  -مجالس الحكم
المحلي.(.....
 -6اتخاذ التدابير التش ريعية واإلدارية المناس بة لتعزيز الش فافية في تمويل الترش يحات النتخاب ش اغلي
المناصب العمومية وفي تمويل األحزاب السياسية.
 -7وض ع المدونات أو قواعد الس لوك المھني من اجل األداء الص حيح والس ليم والمشرف للوظائف العمومية
واتخاذ التدابير التأديبية للذين يخالفون ھذه القواعد.
 -8اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة األموال العمومية وتشمل ھذه التدابير ما يلي:
أ -اجراءات إلعتماد الموزنة الوطنية.
ب -االبالغ عن اإليرادات والنفقات في حينھا.
ج -نظاما ً يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات المالية للدولة.
د -نظاما ً فعاالً وكفوءاً لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية.
ھـ  -اتخاذ ما يلزم من تدابير مدنية وإدارية للمحافظة على س المة دفاتر المحاس بة او الس جالت او
البي ان ات الم الي ة او المس تن دات ذات الص ل ة بالنفقات وااليرادات العمومية ولمنع تزوير تلك
المستندات.
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و -انش اء نظم مناس بة للمش تريات العمومية تقوم على الش فافية والتنافس وعلى معايير الموض وعية
في اتخاذ القرارات تتسم بفعاليتھا في منع الفساد.
ز -اعتماد اجراءات او لوائح تمكن كافة الناس من الحص ول على معلومات عن كيفية تنظيم االدارة
العمومية واش تغالھا وعمليات اتخاذ القرارت فيھا وعن النص وص القانونية واالدارية التي تھم
كافة الناس.
 -9نظراً ألھمية وإس تقالل القض اء وما له من دور حاس م في مكافحة الفس اد ،على الدولة أن تتخذ ،ودون
المساس بإستقالل القضاء تدابير لتدعيم النزاھة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجھاز القضائي.
القطاع الخاص:
 -10إتخاذ الدولة التدابير المناس بة لمنع ض لوع القطاع الخاص في الفس اد ،وتفرض عند اإلقتض اء عقوبات
م دني ة أو إدارية أو جنائية تكون فعالة ومتناس بة ورادعة على عدم اإلمتثال لھذه التدابير ،ويجوز أن
تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق ھذه الغايات ما يلي:
أ -تعزيز التعاون بين أجھزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة.
ب -وض ع معايير وإجراءات وقواعد الس لوك من أجل قيام المنش آت التجارية وجميع المھن الحرة
بممارس ة أنش طتھا على وجه ص حيح ومش رِّ ف وس ليم ومنع تض ارب المص الح .ومن أجل ترويج
إستخدام الممارسات التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفي العالقات التعاقدية بين تلك المنشآت
والدولة.
ت -منع إساءة إستخدام اإلعانات والرخص التي تمنحھا السلطات العمومية لألنشطة التجارية.
ث -إتخاذ الدولة ما يلزم من تدابير وفقا ً لقوانينھا المتعلقة بمس ك الدفاتر والس جالت والكشف عن البيانات
المالية ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات لمنع القيام باألفعال التالية:
 إنشاء حسابات خارج الدفاتر إجراء معامالت دون تدوينھا في الدفاتر أو دون تبيينھا بصورة وافية. تسجيل نفقات وھمية. قيد إلتزامات مالية دون تبيان غرضھا على الوجه الصحيح. إستخدام مستندات زائفة. اإلتالف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون.ج -على الدولة أال تس مح بإقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى من الوعاء الضريبي ألن الرشاوى ھي من
أركان األفعال المجرَّ مة ،وكذلك سائر النفقات المتكبدة في تعزيز السلوك الفاسد.
إننا إذ نكتفي في ھذه المناس بة بما تقدم ،فإننا س نتناول في مناس بات أخرى ،األفعال المحرمة التي تش كل
حاالت فس اد من رش ى الموظفين العموميين ،وإختالس الممتلكات أو تبديدھا أو تس ريبھا من قبل موظف
عمومي ،أو المتاجرة بالنفوذ ،إساءة إستغالل الوظائف العامة أو اإلثراء غير المشروع والرشوة بالقطاع
الخاص وغير ذلك من حاالت الفساد.
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إن الھيئة األھلية لمكافحة الفس اد ،التي قامت ومنذ تأس يس ھا بنش اط مميز لمكافحة الفس اد ،يھمھا أن تعلم
الرأي الع ام ب أنھ ا نظم ت لغ اي ة ت اريخ ه مؤتمراً حول " الم الي ة الع ام ة في لبن ان بين الخل ل البنيوي
والخيارات اإلس تراتيجية " وأعدت كتابا ً يتض من المحاض رات التي ألقيت في ھذا المؤتمر والتوص يات
التي خرج بھ ا المؤتمر وس وف تعم ل الھيئة على توزيع ھذا الكتاب في وقت قريب ،كما نظمت الھيئة
ندوة حول الكھرباء تحت عنوان " :الكھرباء في لبنان أزمة إقتصادية وإجتماعية ".
إن الھيئ ة تتمنى على الدولة وعلى المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي ،وھيئات مكافحة
الفس اد التعاون فيما بينھا والمش اركة النش طة في منع الفس اد ومحاربته ،وإذكاء وعي الناس فيما يتعلق
بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر.

رئيس الھيئة األھلية لمكافحة الفساد

أمين صالح
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