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 أثر فّعال عمى العجمة االقتصادية" حماية كاشفي الفساد"لقانون : الصفدي

استثمارات وال ثبات في النمو من دون قوانين تضمن لممواطن وبالتحديد ال "رأى وزير اإلقتصاد والتجارة محمد الصفدي أن 
لبنان لن يحافظ عمى مصداقيتو تجاه الّسياح والزّوار من "، معتبًرا أن "المستيمك حق المعرفة وتكافح الفساد وتحمي من يكشفو

 ."دون ضوابط رادعة تحّد من الفساد أينما ُوِجدْ 
 

مكافحة الفساد في القطاع "ومالحظات عمى اقتراح قانون " حماية كاشفي الفساد"اقتراح قانون الصفدي، وخالل اإلعالن عن 
وزارة االقتصاد والتجارة تسعى إلى تعزيز الشفافّية في اإلدارة ومكافحة "قاعة المكتبة، لفت إلى أن  -في مجمس النواب " العام

نحن نتطمع إلى حماية المواطن بواسطة القضاء : "، مضيًفا"والدولةالفساد كخطوة أساسية لبناء الثقة وتعزيزىا بين المواطن 
ومكافأتو عندما يقوم بكشف الفساد السيما عندما يحصل عمى المعمومة في معرض عممو الذي يفرض عميو واجب السرية 

ت خطير جدًا، فالشائعات كثيرة عن الكمفة االقتصادية واالجتماعية لمفساد كبيرة جدًا وتأثيره عمى االستثمارا"، معتبًرا أن "المينية
 "فساد عمني في الدوائر الحكومية، فيل القطاع الخاص بمنأى عن الفساد؟

 
أثر إيجابي وفّعال عمى العجمة االقتصادية لجية تعزيز المساءلة التي من شأنيا " حماية كاشفي الفساد"وأكد أنو سيكون لقانون 

لعل أبرز التحديات التي سنواجييا بعد إقرار ىذه : "وقال". ومة والترويج لالستثمارالحّد من أعمال الفساد وزيادة فعالية الحك
المشاريع في مجمس النواب، تكمن في كيفية تطبيقيا وفي تغيير الذىنية السياسية واالجتماعية، وبالتالي قبول فكرة المساءلة 

 ."سادوالمحاسبة والشفافية وحماية كاشف الفساد بداًل من حماية مرتكب الف
 

حق "و" مكافحة الفساد في القطاع العام"المجمس النيابي الذي سيناقش اقتراحات القوانين المتعمقة بـ"وختم الصفدي مناشًدا 
 "، أن يقّرىا كسمة واحدة بأسرع وقت، وأن يعتبرىا من األولويات التشريعّية"حماية كاشفي الفساد"و" الوصول إلى المعمومات
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 متى يصبح نافذًا؟..". حماية كاشفي الفساد"قانون 

 صدى البمد

مكافحة "ومالحظات عمى اقتراح قانون " كاشفي الفسادحماية "اعمن امس في مكتبة مجمس النواب عن انجاز اقتراح قانون 
ويعتبر القانون " الشبكة الوطنية لتعزيز الحق في الوصول الى المعمومات"في المؤتمر الذي نظمتو " الفساد في القطاع العام

الشبكة الوطنية "اطار  نتاج عمل مشترك لمجموعة من النواب والــوزارات والنقابات وىيئات المجتمع المدني، التقوا جميعيم في
 ".اتفاق األمم المتحدة لمكافحة الفساد"، وفي سياق مصادقة لبنان عمى "لتعزيز الحق في الوصول الى المعمومات

ساسيا أتـــى اقـــتـــراح الــقــانــون عمى جــانــب كــبــيــر مــن األىــمــيــة من حيث المضمون والشكل، فيو يشكل مدماكا تشريعيا ا
نظام النزاىة الوطني في لبنان، عمال بمتطمبات اتفاق األمم المتحدة لمكافحة الــفــســاد الـــذي أبرمو ء ضـــروريـــا مــن اجـــل بــنــاو 

ال سيما  -ـيــة لــبــنــان ويــضــاف ىـــذا االقــتــراح الــى مداميك تشريعية اخــرى، منيا ما ىو منصوص عميو في الــقــوانــيــن الــمــرعـ
األحــكــام الجزائية التي تجرم اعمال الفساد وصــرف النفوذ، ىذا ما اشار اليو النائب غسان مخيبر أحد النواب الذين تقّدموا 

 مــؤكــدًا معاناة لبنان مــن آفة الفساد" برلمانيون عرب ضد الفساد"باقتراح القانون، وقد ألقى كممة مجمس ادارة الشبكة ومنظمة 
 .الــذي ينخر مؤسساتو

م اما من حيث الشكل فيو نتاج عمل مشترك في اطــار الشبكة الــوطــنــيــة لــتــعــزيــز الــحــق في الوصول الى المعمومات والتي تض
الــمــدنــي المعنية وىي تسعى نوابا برلمانيين من كتل مختمفة ووزارات مختصة مختمفة ونــقــابــات مــيــن حـــرة وىيئات الــمــجــتــمــع 

ال سيما  -مع سائر ىيئات الــمــجــتــمــع الـــى رفـــع مستوى ا لتو عية وا لتثقيف وتحفيز الــحــوار حــول قوانين مكافحة الفساد 
 .بمختمف الوسائل المتاحةقوانين الحق فــي الــوصــول الــى المعمومات وحماية كاشفي الفساد وىيئة مــكــافــحــة الــفــســاد، 

ـضـــرر الــــذي قد يصيب اشــــار مــخــيــبــر الـــى أىـــداف اقتراح القانون الذي يتضّمن الــتــشــجــيــع، اذ وضــعــت آلــيــة لــتــعــويــض الــ
ـطــى الكاشف مكافآت في حــاالت كاشف الفساد وبرنامج مكافآت في حال ادى ذلك الى استرجاع المال العام الميدور، كما أعـ

حماية كــاشــف الــفــســاد مـــن الــضــرر الــوظــيــفــي أو غــيــر الــوظــيــفــي الــذي قــد يصيبو )وىــو يؤمن الحماية عمى مستويين . معينة



وحماية المعمومات المتعمقة  -ــرر والــتــعــويــضقيامو بكشف الفساد، ولذلك يتضمن الــقــانــون آلــيــة لمحماية ورفــع الــضء جــرا
، كما ييدف الــى فعالية المالحقة ال سيما عبر ا لييئة ا لو طنية لمكافحة الفساد، التي ما (بكاشف الفساد التي تعتبر سرية

نائب روبير غانم باقتراح قانون يرمي زالت فــي طــور المشروع قيد النظر في المجان النيابية المختصة بعدما تــقــدم الــزمــيــل ال
باالضافة الى مجموعة اقتراحات جديدة تزيد مــن الــصــالحــيــات والــحــصــانــات ". قــانــون مكافحة الفساد"الــى انــشــائــيــا بــاســم 

 .والــفــعــالــيــة الــتــي يــفــتــرض ان تتمتع بيا الييئة

الحق في " يــكــمــل منطقيا اقتراح قانون"حماية كــاشــفــي الـــفـــســـاد "صفدي أن اإلعالن عن اقتراح قانون اعتبر الوزير محمد ال
، الــذي شاركت وزارة االقتصاد والتجارة في "مــكــافــحــة الــفــســاد فــي الــقــطــاع الــعــام " واقـــتـــراح قـــانـــون"الوصول إلى المعمومات 

نحن في وزارة االقتصاد والتجارة معنيون بمثل ىذه القوانين، فــال استثمارات وال ثبات في النمو من دون قوانين " صوغو وقال
ه تضمن لممواطن وبالتحديد المستيمك حق المعرفة وتكافح الفساد وتحمي من يكشفو، وال يحافظ لــبــنــان عــمــى صــدقــيــتــو تــجــا

ثمرين من دون ضوابط رادعة تحد من الفساد أينما وجد، من ىنا تنظر وزارة االقتصاد والتجارة إلى ان تعزيز السياح والمست
كــمــا أنــنــا نتطمع إلى حماية المواطن . الثقة وتعزيزىا بين المواطن والــدولــةء الشفافية في اإلدارة ومكافحة الفساد خطوة أساسية لبنا

عندما يقوم بكشف الفساد خصوصا عندما يحصل عــمــى الــمــعــمــومــة فــي مــعــرض عممو الذي يفرض ومكافأتو ء بواسطة القضا
مكافحة الفساد فــي " ونــاشــد الصفدي المجمس النيابي الذي سيناقش اقتراحات القوانين المتعمقة بـ". عميو واجب الــســريــة الــمــيــنــيــة

أن يقرىا سمة واحدة في أسرع وقت، وان "حــمــايــة كاشفي الفساد " و"حــق الـــوصـــول إلـــى الــمــعــمــومــات " و"م الــقــطــاع الـــعـــا
 ".يعتبرىا من األولويات التشريعية

ىمية تقديم في القطاع الخاص عمى أء فادي صعب أكد في كممة الشركا" ال فساد" -" الجمعية المبنانية لتعزيز الشفافية"أمين سر 
اقتراح قانون حول حماية كاشفي الفساد، التي تأتي في ظل التكتم الذي غالبا ما يحيط بممفات الفساد في لبنان، فيذه التجربة 
ىي امتداد لمتعاون الذي بدأ منذ قرابة عامين ضمن اطار الشبكة الوطنية لتعزيز الحق في الوصول الى المعمومات والذي كان 

انو ولممرة االولـــى فــي "اضــاف . 2002م اقتراح قانون حول الحق في الوصول الى المعمومات في نيسان نتاجو االول تقدي
ولفت ان االىم اليوم ىو مواجية التحديات في سبيل ". مسار العمل ا لتشر يعي، يسا ىم ا لمجتمع المدني في صنع القرار

من اقتراحات ومشاريع القوانين الى قوانين نافذة بعد مراجعتيا فــي تعزيز الحكم الصالح، ولذلك يجب االسراع في االنتقال 
المجان النيابية المختصة واحالتيا عمى الييئة العامة، ومن ثم ضمان حسن تنفيذ القوانين بما يتوافق واىدافنا في تطبيق 

 ".تشبيك والتعاون لما لو من فوائد عمى المصمحة العامةلــة والــمــحــاســبــة، كذلك متابعة الضغط عمى مواقع القرار بيدف الءالــمــســا

مايا نجم رأت أن إنجاز "مــبــادرة ســيــادة القانون  -جمعية المحامين والقضاة األمــيــركــيــيــن "وفي مداخمة لممستشارة األولى في 
لبنان بالتزاماتو الدولية ال سيما معاىدة األمم المتحدة ء اقــانــون حـــول حــمــايــة كاشفي الفساد واقراره ىو خطوة ميمة في اتجاه وف

ومن أجل ضمان إنفاذ ىذا القانون، ال بد أن تواكب ىذه الخطوة بآليات تطبيق  2002لمكافحة الفساد التي أقرىا لبنان عام، 
ىـــذه الــمــبــادئ فــي مختمف ء د، وكــذلــك إرســــاىيئة وطنية لمكافحة الفساء تشمل سمطات إشراف قــويــة ومــســتــقــمــة عــبــر إنــشــا

يــســرنــا تو فير ا لمسا عد ة لممؤ سسا ت المبنانية لدعم خطواتيا الالحقة فــي ىــذا " اإلدارات العامة والــخــاصــة، وتــابــعــت
ــن وزارات ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خــاص الــمــجــال ويشرفنا أن نــكــون قــد تــعــاونــا مــع الشبكة الوطنية م



المجنة ء وأعــضــا" بر لما نيو ن لبنا نيو ن ضــد الــفــســاد"وســعــادة النائب غسان مــخــيــبــر وزمـــالئـــو الـــنـــواب في منظمة 
لـــذيـــن كــرســوا الــكــثــيــر مــن الــوقــت والــجــيــود فــي نــشــاطــات الــشــبــكــة لغاية اليوم الــقــانــونــيــة ولــجــنــة الــمــدافــعــة وكـــل األفــــــراد ا

" مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل"ولفتت الى انو تم توفير الدعم التقني والمالي والخبرة المقارنة من خالل منحة قدميا 
بعد ذلك، عرضت أحكام اقتراح القانون والمالحظات ثم جرت مناقشة عامة شارك فييا النواب . ميركيةالتابع لوزارة الخارجية األ

 .في المنظمةء وأعضا

غسان مخيبر، ياسين جابر، وليد خوري، زياد القادري، عماد الحوت، آالن : النواب" حماية كاشفي الفساد"قّدم اقتراح قانون 
الشبكة "ونّظم المؤتمر " مكافحة الفساد في القطاع العام"ظات عمى اقتراح قانون عون، جوزف معموف وعمي فياض، والمالح

برلمانيون لبنانيون ضد "وزارة الدولة لشؤون التنمية االدارية، : والتي تضم" الوطنية لتعزيز الحق في الوصول الى المعمومات
 ".الجمعية المبنانية لتعزيز الشفافية"، "عدل" - ، نقابة المحامين في بيروت، جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات"الفساد
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 لبنان يسعى إلى إقرار مشاريع قوانين تكافح الفساد وتحمي كاشفيه
 البلد ونهوضهبات آفة تنخر في المؤسسات وتشكل عائقاً أمام تقدم : مخيبر

 

قال مخٌبر إن الفساد ٌتسبب فً الفقر وٌنتهك حقوق اإلنسان وٌقّوض الدٌمقراطٌة، وٌشكل عائقاً أمام النمو االقتصادي 

 .واالجتماعً والبٌئً، إضافة إلى أنه ٌعتبر إحدى أدوات الجرٌمة المنظمة

 

المتعلقة بمكافحة الفساد، والتً تضمن بشكل رئٌسً التطبٌق ٌسعى لبنان حالٌاً إلى إقرار سلة متكاملة من مشارٌع القوانٌن 

 .8002األمثل التفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد التً وقَّع لبنان علٌها فً عام 

وفً هذا اإلطار، أعلن رئٌس منظمة برلمانٌون عرب ضد الفساد رئٌس الفرع اللبنانً للمنظمة النائب غسان مخٌبر أمس، 

، بهدف مكافحة آفة الفساد تمهٌداً للقضاء علٌها وتطبٌق اتفاقٌة األمم المتحدة التً 'حماٌة كاشفً الفساد'قانون إنجاز اقتراح 

 .8002صادق علٌها لبنان فً عام 

النائب ' الشبكة الوطنٌة لتعزٌز الحق فً الوصول الى المعلومات'جاء ذلك فً ندوة ترأّسها رئٌس المنظمة رئٌس مجلس إدارة 

ً مقر مجلس النواب اللبنانً، بحضور وزٌر التجارة واالقتصاد محمد الصفدي ممثالً عن القطاع العام، وعدد من مخٌبر ف

 .النواب، باإلضافة الى حشد من ممثلً منظمات المجتمع المدنً والمؤسسات اإلعالمٌة

من مجلس النواب عدد من النواب فً  ، الذي وّقعه وتقدم به رسمٌاً 'حماٌة كاشفً الفساد'وأعلن مخٌبر إنجاز اقتراح قانون 

، من بٌنهم باإلضافة الى مخٌبر كل من النواب ٌاسٌن جابر وولٌد 'البرلمانٌون ضد الفساد'البرلمان اللبنانً أعضاء مجموعة 

 .خوري وزٌاد القادري وعماد الحوت وأالن عون وجوزٌف معلوف وعلً فٌاض

اد ٌشّكل مدماكاً تشرٌعٌاً أساسٌا وضرورٌاً، من أجل بناء نظام النزاهة الوطنً وأكد مخٌبر ان اقتراح قانون حماٌة كاشفً الفس

 .فً لبنان، عمالً بمتطلبات اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد

ٌّن مخٌبر أن الفساد بات آفة تنخر فً المؤسسات وتشكل عائقاً امام تقدم البلد ونهوضه بشكل سلٌم، الفتاً إلى أن الفساد  وب

بب فً الفقر وٌنتهك حقوق اإلنسان وٌقّوض الدٌمقراطٌة وٌشكل عائقا امام النمو االقتصادي واالجتماعً والبٌئً، ٌتس

 .باإلضافة إلى أن الفساد ٌعتبر إحدى ادوات الجرٌمة المنظمة

شهادات موثقة وادلة واعتبر ان الوسٌلة األكثر فعالٌة وجدوى فً مكافحة الفساد، هً اثبات حصول األفعال التً تشكل فسادا ب

ٌّة تمكن من اثارة هذه الوقائع بشكل واثق فً المحافل الرقابٌة والقضائٌة المختصة، وصوالً الى إلقاء القبض على الفاسدٌن  حس

 .ومحاكمتهم وفق االحكام الجزائٌة العدٌدة المتوافرة فً القانون اللبنانً

واطنٌن الذٌن ٌمتلكون مثل هذه األدلة، لجهة التداعٌات السلبٌة لكن مخٌبر رأى فً هذا األمر خطورة على الموظفٌن والم

 علٌهم من جراء حصولهم على تلك األدلة
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بمكافحة الفساد في القطاع »ناشد وزير االقتصاد والتجارة محمد الصفدي المجمس النيابي إقرار اقتراحات القوانين المتعمقة 
كسّمة واحدة بأسرع وقت وان يعتبرىا من األولويات « الفسادحماية كاشفي »و« حق الوصول إلى المعمومات»و« العام

  .التشريعية
الذي أقيم أمس، في مجمس « حماية كاشفي الفساد»كالم الصفدي جاء خالل مشاركتو في مؤتمر اإلعالن عن اقتراح قانون 

واعتبر الصفدي أن . تالنواب بحضور عدد من النواب وأعضاء الشبكة الوطنية لتعزيز الحق في الوصول الى المعموما
المؤتمر يكمل منطقيًا اقتراح قانون الحق في الوصول إلى المعمومات واقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، الذي 

  .شاركت وزارة االقتصاد والتجارة في صياغتو
ارات خطير جدًا، فالشائعات كثيرة عن الكمفة االقتصادية واالجتماعية لمفساد كبيرة جدًا وتأثيره عمى االستثم»: أضاف الصفدي

فساد عمني في الدوائر الحكومية فيل القطاع الخاص في منأى عن الفساد؟ من باب المعمومات فقط، يكشف البنك الدولي في 
ألف مميار دوالر، وىو حجم االقتصاد العالمي، ىناك أكثر من ألف مميار تيدر سنويًا كرشى في  35دراسة لو، انو من أصل 

  .«وبحسب الدراسة نفسيا، فإن الدول التي حاربت الفساد زاد دخميا الوطني أربعة أضعاف. عالمال
لعل أبرز التحديات التي سنواجييا بعد إقرار ىذه المشاريع في مجمس النواب، تكمن في كيفية تطبيقيا وفي »: وتابع الصفدي

اءلة والمحاسبة والشفافية وحماية كاشف الفساد بدال من حماية تغيير الذىنية السياسية واالجتماعية، وتاليا قبول فكرة المس
 .«مرتكب الفساد
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 اقتراح قانون حماية كاشفي الفساد مدماك لبناء نظام النزاىة الوطني: مخيبر

 0202حزيران  24

 
مخيبر، خالل افتتاح مؤتمر االعالن عن اقتراح قانون حماية كاشفي النائب غسان " التغيير واالصالح"اعمن عضو تكتل 

الفساد المقدم منو ومالحظات عمى اقتراح قانون مكافحة في المجمس النيابي، أن االقتراح المقدم منو يشكل مدماكا تشريعيا 
  .ة لمكافحة الفساد التي أبرميا لبناناساسيا من اجل بناء نظام النزاىة الوطني في لبنان عمال بمتطمبات اتفاقية األمم المتحد

تم وضع آلية لمتعويض عن الضرر الذي قد يصيب كاشف الفساد وبرنامج مكافآت في حال أدى ذلك الى "واشار الى انو 
 استرجاع المال الميدور والى الحماية وكذلك الى فاعمية المالحقة وىذا االقتراح يمثل خطوة اضافية وىامة جدا لبناء المؤسسات

 ".القانونية واالدارية الضرورية لمكافحة آفة الفساد بجدية في لبنان
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عن الفساد مكافحتو؟« حماية المبّمغين»ىل يفّعل   

المعمومات، اقتراح قانون بالتعاون مع الشبكة الوطنية لتعزيز الحق في الوصول إلى « برلمانيون ضد الفساد»قّدمت منظمة 
 .لحماية كاشفي الفساد

 أحمد محسن
حماية »فوفقًا لنص اقتراح قانون . لكن، رغم ذلك، يكاد الحديث عنو في لبنان، أن يكون أشبو بنكتة. الفساد جريمة منّظمة

الوصول إلى المعمومات، ُيعّد ، الذي قّدمو عدد من النواب أمس، بالتعاون مع الشبكة الوطنية لتعزيز الحق في «كاشفي الفساد
أّي استغالل لمنفوذ أو السمطة العامة أو المال لتحقيق مكاسب خاصة »فسادًا من الناحية القانونية في القطاعين العام والخاص 

كان ىذا . «غير متوّجبة، وكل عمل يؤدي إلى التماس أو عرض أو قبول منفعة خاصة غير متوّجبة مباشرًة أو عبر وسطاء
وىذه مفارقة أولى، فجزء كبير . يف مقّدمة إلطالق اقتراح القانون في مكتبة مجمس النواب، المستكين في رحاب سوليديرالتعر 

 .من المبنانّيين يضع ألف عالمة استفيام حول سوليدير مثالً 
تسريع إقرار ىذا  وتزامنًا مع عرض النواب الحاضرين آلرائيم المتحمسة بشأن ضرورة قوننة محاربة الفساد، برزت ضرورات

، (2002تشرين األول  16) 33فمبنان، صّدق عمى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، بموجب القانون رقم . القانون تدريجاً 
برلمانيون ضد »النائب غسان مخيبر، الذي ألقى كممة . «حماية المبّمغين»من االتفاقية المذكورة، عمى  33كما نصت المادة 

مس إدارة الشركة الوطنية لتعزيز حق الوصول إلى المعمومات، استفاض في الحديث عن االقتراح، من دون أن ومج« الفساد
، المقّدم من النائب روبير غانم، والتعميق «مكافحة الفساد في القطاع العام»يفوتو تسجيل بعض المالحظات عمى اقتراح قانون 

 .عمى قانون اإلثراء غير المشروع
 ح الفاسدون أكثر من المبّمغين عنيم؟ىل يمكن أن يصب

. ىذا القانون، بالنسبة إلى العديد من المواطنين العادّيين، حبٌر عمى ورق، ال بل حبٌر عمى حبر، ألنيم بالكاد يعرفون شيئًا عنو
ّن السّياح وزير االقتصاد محمد الصفدي، الذي يرى أ. لم يسمع أحد يومًا بمالحقة فاسد قضائيًا، رغم آالف قضايا الفساد

، (مكافحة الفساد في القطاع العام، وحماية كاشفي الفساد)« سّمة واحدة»والمسثتمرين أولوية، لفت إلى أّن إقرار ىذا القانون، في 
. وبكالم أدق، محاربة الفساد لتعزيز االسثمارات! فاالستثمار أّوالً . من شأنو أن يعّزز الثقة بين المستثمرين والدولة المبنانية

 .ق المواطن تأتي الحقاً حقو 
. في المقابل، كان ممثل الشركات في القطاع الخاص، وأمين سر الجمعية المبنانية لتعزيز الشفافية، فادي صعب أقل حماسة



لم يكتِف . «في مشوار األلفي ميل»وفي خالل عرضو الكالسيكي لضرورات محاربة الفساد، أعمن أّن ىذه ىي الخطوة األولى 
النائب عمي فياض، طمب توسيع دائرة عمل . جتمع المدني، عمى ما يبدو، جاّد في تقدير الفساد أكثر من النوابالم. بميل واحد

فيل يمكن أن يصبح الفاسدون أكثر من . «ال نتائج والفساد في تفاقم»المجتمع المدني لتفعيل الرقابة القانونية، فحتى اآلن 
ىكذا، بدأ خوري من محطة القضاء، فتحّدث عن وجوب . ر إلى مكان مختمفالمبّمغين عنيم؟ النائب وليد خوري نقل الحوا

وفيما لم يتطّرق النائب عماد الحوت إلى موضوع . في رأيو، المسؤولية بالدرجة األولى تقع عمى عاتق القضاء. إصالحو
كبر من المساحة الرسمية، القضاء، كان الفتًا إصرار النائب عن الجماعة اإلسالمية عمى إيالء المجتمع المدني مساحة أ

كأّن الحوت عمى ثقة بأّن الفساد داخل مؤسسات الدولة أكثر منو خارجيا؟ وكأّن عتاب النائب سكرية تاليًا . لمجابية الفساد
في المحّصمة، الجميع ينتظر جية . لممجتمع المدني عمى تقصيره في فضح الحقائق ىو اآلخر بدأ مألوفًا لمحاضرين؟ ال فرق

والمطالبات من الحقوقّيين الحاضرين في جمسة النقاش، التي تمت اإلعالن عن . إلقرار ىذا القانون( جمس النوابم)رسمية 
 .مادة في األدراج 24فصول، و 2المشروع المؤلف من « تنويم»االقتراح، اخُتصرت بعدم 

يتظّممون « الفاسدين»د أصاًل في لبنان، ما يعني أيضًا أّن إّن تقديم ىذا االقتراح ـــــ ولو متأخرًا ـــــ يعني أّن ىذا القانون غير موجو 
 .بغياب النصوص القانونّية
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  االكثر فاعلٌة اثبات حصول الفساد بشهادات وادلة حسٌة: مخٌبر

 دالفسامؤتمر فً البرلمان حول اقتراح قانون حماٌة كاشفً 

 

افتتح قبل ظير امس، في قاعة المكتبة العامة في المجمس النيابي، مؤتمر االعالن عن اقتراح قانون حماية كاشفي الفساد 
غسان مخيبر، ياسين جابر، وليد خوري، زياد القادري، عماد الحوت، آالن عون، جوزف معموف وعمي : المقدم من النواب

مكافحة الفساد في القطاع العام والذي نظمتو الشبكة الوطنية لتعزيز الحق في فياض، ومالحظات عمى اقتراح قانون 
وزارة الدولة لشؤون التنمية االدارية، برلمانيون لبنانيون ضد الفساد، نقابة المحامين : الوصول الى المعمومات والتي تضم

 .زيز الشفافيةعدل، الجمعية المبنانية لتع -في بيروت، جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات 
 

غسان مخيبر، عمي فياض، عماد الحوت، طوني ابو : وحضر المؤتمر وزير االقتصاد والتجارة محمد الصفدي، والنواب
خاطر، وليد خوري، آالن عون وعاصم عراجي، النائب السابق اسماعيل سكرية، مجمس ادارة الشبكة، منظمة برلمانيون 

  .حقوق والحريات وممثمون لجمعيات أخرى وميتمونضد الفساد، ممثمون لجمعية الدفاع عن ال
  مخيبر

يسرني ويشرفني : في البدء كانت كممة مجمس ادارة الشبكة ومنظمة برلمانيون عرب ضد الفساد النائب مخيبر الذي قال
واب عدد من في ىذا المقاء ان اعمن عن انجاز اقتراح قانون حماية كاشفي الفساد الذي وقعو وتقدم بو رسميا من مجمس الن

ياسين جابر، وليد : الزمالء النواب اعضاء مجموعة البرلمانيون ضد الفساد وىم، الى غسان مخيبر، الزمالء النواب
  .خوري، زياد القادري، عماد الحوت، آالن عون، جوزف معموف وعمي فياض

ات والنقابات وىيئات المجتمع كان انجاز اقتراح ىذا القانون نتاج عمل مشترك لمجموعة من النواب والوزار : واضاف
المدني، التقوا جميعيم في اطار الشبكة الوطنية لتعزيز الحق في الوصول الى المعمومات، وفي سياق مصادقة لبنان عمى 

  .اتفاق األمم المتحدة لمكافحة الفساد، فأتى اقتراح القانون عمى جانب كبير من األىمية من حيث المضمون والشكل
  :مضمونمن حيث ال: اوال

يشكل اقتراح قانون حماية كاشفي الفساد مدماكا تشريعيا اساسيا وضروريا من اجل بناء نظام النزاىة الوطني في لبنان، 
ىذا اإلقتراح يضاف الى مداميك تشريعية اخرى، . عمال بمتطمبات اتفاق األمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي أبرمو لبنان

 -ال سيما األحكام الجزائية التي تجرم اعمال الفساد وصرف النفوذ  -انين المرعية منيا ما ىو منصوص عميو في القو 
ومنيا ما ال يزال في مرحمة المشروع، ابرزىا اقتراح قانون الحق في الوصول الى المعمومات، واقتراح قانون الييئة الوطنية 



  .غير المشروعلمكافحة الفساد، ومنيا اآلخر ما يحتاج الى تعديل مثل قانون اإلثراء 
بات من نافل القول التأكيد ان لبنان يعاني آفة الفساد الذي ينخر مؤسساتو ويشكل عائقا أمام تقدم البمد ونيوضو : وتابع

بشكل سميم، إذ ان الفساد يتسبب بالفقر وينتيك حقوق اإلنسان ويقوض الديموقراطية ويشكل عائقا أمام النمو االقتصادي 
  .ما إنو إحدى أدوات الجريمة المنظمةواإلجتماعي والبيئي، ك

اما الوسيمة األكثر فاعمية وجدوى في مكافحة الفساد، فيي إثبات حصول األفعال التي تشكل فسادا بشيادات موثقة وأدلة 
حسية، تمكن من اثارة ىذه الوقائع بشكل واثق في المحافل الرقابية والقضائية المختصة وصوال الى القبض عمى الفاسدين 

لكن الموضوع فيو من الخطورة ما يجعل الموظفين . حاكمتيم وفق األحكام الجزائية العديدة المتوافرة في القانون المبنانيوم
والمواطنين الذين يمتمكون مثل ىذه األدلة يحجمون عن التحرك، اما بسبب خشية من تداعيات سمبية عمييم، من جية، او 

  .بسبب عدم ثقة بجدوى المالحقة وفاعميتيا
لذلك، برزت الحاجة الى تشجيع الناس عمى التحرك واإلدالء بمعموماتيم حول الفساد بشكل يتجاوز النصح الكالمي، كما 

جميع ىذه األسباب وغيرىا اوضحناىا في األسباب الموجبة، وييدف . الحاجة الى توفير الحماية الالزمة لكاشفي الفساد
  :اقتراح القانون إلى

ية لتعويض الضرر الذي قد يصيب كاشف الفساد وبرنامج مكافآت في حال ادى ذلك الى استرجاع التشجيع، وضعت آل -
  .المال العام الميدور، كما أعطى الكاشف مكافآت في حاالت معينة

  :الحماية عمى مستويين -
د، ولذلك يتضمن حماية كاشف الفساد من الضرر الوظيفي أو غير الوظيفي الذي قد يصيبو جراء قيامو بكشف الفسا -1

  .القانون آلية لمحماية ورفع الضرر والتعويض
  .حماية المعمومات المتعمقة بكاشف الفساد التي تعتبر سرية -2
فاعمية المالحقة ال سيما عبر الييئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي ما زالت في طور المشروع قيد النظر في المجان  -

ونحن . زميل النائب روبير غانم باقتراح قانون يرمي الى انشائيا باسم قانون مكافحة الفسادالنيابية المختصة بعدما تقدم ال
بدورنا تقدمنا بمجموعة اقتراحات جديدة تزيد من الصالحيات والحصانات والفالية التي يفترض ان تتمتع بيا الييئة 

  .المذكورة
  :من حيث الشكل -ثانيا 

عمل مشترك قل نظيره في لبنان، في اطار الشبكة الوطنية لتعزيز الحق في الوصول  ان اقتراح القانون المنجز ىو نتاج
  :والتي تتميز بتنوع قطاعي وميني كبير، إذ تضم 2002الى المعمومات التي تأسست في نيسان 

عي الضروري لبناء ذلك ما يؤكد أىمية التعاون في العمل التشري: نوابا برلمانيين من كتل مختمفة وقعوا اقتراح القانون - 1
  .نظام النزاىة ومكافحة الفساد والوقاية منو

  .العدل، اإلقتصاد والتجارة، مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، الداخمية والمال: وزارات مختصة مختمفة - 2
  .نقابات مين حرة وىيئات المجتمع المدني المعنية، وىي عديدة ومتنوعة - 3
لخبرة القانونية والدولة المقارنة من خالل مجموعة عمل قانونية مؤلفة من خبراء قانونيين متطوعين، التعاون في ا - 4

وتعاون مع جمعية المحامين والقضاة األميركيين التي وفرت الخبرة القانونية المقارنة من خالل اختصاصيين لبنانيين 



  .ودوليين، ال سيما مع المحامية الدكتورة ماري غنطوس
  يالصفد

باسم وزارة االقتصاد والتجارة يشرفني أن أكون حاضرا اليوم في مؤتمر اإلعالن عن : والقى الوزير الصفدي كممة جاء فييا
اقتراح قانون حماية كاشفي الفساد فيو يكمل منطقيا اقتراح قانون الحق في الوصول إلى المعمومات واقتراح قانون مكافحة 

نحن في وزارة االقتصاد والتجارة معنيون بمثل . ركت وزارة االقتصاد والتجارة في صوغوالفساد في القطاع العام، الذي شا
ىذه القوانين، فال استثمارات وال ثبات في النمو من دون قوانين تضمن لممواطن وبالتحديد المستيمك حق المعرفة وتكافح 

تثمرين من دون ضوابط رادعة تحد من الفساد وال يحافظ لبنان عمى صدقيتو تجاه السياح والمس.الفساد وتحمي من يكشفو
من ىنا تنظر وزارة االقتصاد والتجارة إلى تعزيز الشفافية في اإلدارة ومكافحة الفساد خطوة أساسية لبناء الثقة .أينما وجد

الفساد كما أننا نتطمع إلى حماية المواطن بواسطة القضاء ومكافأتو عندما يقوم بكشف .وتعزيزىا بين المواطن والدولة
  .خصوصا عندما يحصل عمى المعمومة في معرض عممو الذي يفرض عميو واجب السرية المينية

فالشائعات كثيرة عن فساد . الكمفة االقتصادية واالجتماعية لمفساد كبيرة جدا وتأثيره عمى االستثمارات خطير جدا: واضاف
؟ من باب المعمومات فقط، يكشف البنك الدولي في عمني في الدوائر الحكومية فيل القطاع الخاص بمنأى عن الفساد

ألف مميار دوالر، وىو حجم االقتصاد العالمي، ىناك أكثر من ألف مميار تيدر سنويا رشاوى  35دراسة لو، أنو من أصل 
نو مما ال ريب فيو أ.وبحسب الدراسة نفسيا، فإن الدول التي حاربت الفساد زاد دخميا الوطني أربعة أضعاف.في العالم

سيكون لقانون حماية كاشفي الفساد أثر إيجابي وفاعل عمى العجمة االقتصادية لجية تعزيز المساءلة التي من شأنيا الحد 
ولعل أبرز التحديات التي سنواجييا بعد إقرار ىذه المشاريع .من أعمال الفساد وزيادة فاعمية الحكومة والترويج لالستثمار

تطبيقيا وفي تغيير الذىنية السياسية واالجتماعية، وبالتالي قبول فكرة المساءلة في مجمس النواب، تكمن في كيفية 
  .والمحاسبة والشفافية وحماية كاشف الفساد بدال من حماية مرتكب الفساد

وناشد المجمس النيابي الذي سيناقش اقتراحات القوانين المتعمقة بمكافحة الفساد في القطاع العام وحق الوصول إلى 
  .مات وحماية كاشفي الفساد أن يقرىا سمة واحدة في أسرع وقت، وان يعتبرىا من األولويات التشريعيةالمعمو 
أريد ىنا ان اتكمم عمى امر صغير حصل معنا، لقد وصمت من الصين مساء امس، وكان من ضمن البرنامج : وختم

اك زيارة لرئيس مجمس ادارة احدى مميون شحص، وكان ىن 60الرسمي لمزيارات زيارة لحاكم مقاطعة عدد سكانيا 
الشركات الكبيرة في الصين، وألغيت االجتماعات عمى اساس انو تم توقيف ىذين الشخصين بخصوص الفساد، وحقيقة 
سرنا االمر جدا ان دولة مثل الصين فييا فساد مثل كل الدول، تأخذ االمر جديا وتوقف اشخاصا في مراكز كبيرة جدا 

  .تيمة الفساد، ان شاء اهلل نتمكن يوما من ذلكوتحيميم عمى القضاء ب
  صعب

ال فساد فادي صعب، جاء  -ثم كانت كممة الشركاء في القطاع الخاص القاىا امين سر الجمعية المبنانية لتعزيز الشفافية 
تقديم اقتراح قانون  باسم الجمعية المبنانية لتعزيز الشفافية ونيابة عن مجموعة المناصرة والضغط، أود ان اؤكد أىمية: فييا

فيذه التجربة ىي امتداد . حول حماية كاشفي الفساد، تأتي في ظل التكتم الذي غالبا ما يحيط بممفات الفساد في لبنان
لمتعاون الذي بدأ منذ قرابة عامين ضمن اطار الشبكة الوطنية لتعزيز الحق في الوصول الى المعمومات والذي كان نتاجو 

وفي ىذا السياق، يأتي التكامل بين . 2002قانون حول الحق في الوصول الى المعمومات في نيسان االول تقديم اقتراح 



الحق في الوصول الى المعمومات وحماية كاشفي الفساد، اذ ال يمكن اقرار قانون من دون وجود اآلخر، مع ايماننا بان 
  .لمكافحة الفساد في لبنان ىاتين المبادرتين تشكالن الخطوتين االساسيتين في مشوار االلف ميل

  نجم
مبادرة سيادة القانون اآلنسة مايا نجم مداخمة جاء  -والقت المستشارة األولى في جمعية المحامين والقضاة األميركيين 

ة إنجاز قانون حول حماية كاشفي الفساد واقراره ىو خطوة ميمة في اتجاه وفاء لبنان بالتزاماتو الدولية ال سيما معاىد: فييا
لكن، من أجل ضمان إنفاذ ىذا القانون، ال بد أن تواكب ىذه . 2002األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرىا لبنان عام 

الخطوة بآليات تطبيق تشمل سمطات إشراف قوية ومستقمة عبر إنشاء ىيئة وطنية لمكافحة الفساد، وكذلك إرساء ىذه 
يسرنا توفير المساعدة لممؤسسات المبنانية لدعم خطواتيا الالحقة في ىذا . ةالمبادىء في مختمف اإلدارات العامة والخاص

المجال ويشرفنا أن نكون قد تعاوننا مع الشبكة الوطنية من وزارات ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص وسعادة 
لمجنة القانونية ولجنة المدافعة النائب غسان مخيبر وزمالئو النواب في منظمة برلمانيون لبنانيون ضد الفساد وأعضاء ا

  .وكل األفراد الذين كرسوا الكثير من الوقت والجيود في نشاطات الشبكة لغاية اليوم
لقد استطعنا أن نوفر الدعم التقني والمالي والخبرة المقارنة من خالل منحة قدميا مشكورا مكتب الديمقوراطية : وختمت

تتطمع الجمعية إلى االستمرار في دعم الجيود إلرساء سيادة . الخارجية األميركيةوحقوق اإلنسان والعمل التابع لوزارة 
  .القانون وتعزيز الشفافية في لبنان والمنطقة

 .بعد ذلك، عرضت أحكام اقتراح القانون والمالحظات ثم جرت مناقشة عامة شارك فييا النواب وأعضاء في المنظمة
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 حاضر في مجمس النواب عن الفساد

التحدي يكمن في تطبيق القوانين: الصفدي  
 

بمكافحة الفساد في القطاع »االقتصاد والتجارة محمد الصفدي المجمس النيابي إقرار اقتراحات القوانين المتعمقة ناشد وزير 
كسّمة واحدة بأسرع وقت وان يعتبرىا من األولويات « حماية كاشفي الفساد»و« حق الوصول إلى المعمومات»و« العام

  .التشريعية
الذي أقيم أمس، في مجمس « حماية كاشفي الفساد»اإلعالن عن اقتراح قانون  كالم الصفدي جاء خالل مشاركتو في مؤتمر

واعتبر الصفدي أن . النواب بحضور عدد من النواب وأعضاء الشبكة الوطنية لتعزيز الحق في الوصول الى المعمومات
الفساد في القطاع العام، الذي المؤتمر يكمل منطقيًا اقتراح قانون الحق في الوصول إلى المعمومات واقتراح قانون مكافحة 

  .شاركت وزارة االقتصاد والتجارة في صياغتو
الكمفة االقتصادية واالجتماعية لمفساد كبيرة جدًا وتأثيره عمى االستثمارات خطير جدًا، فالشائعات كثيرة عن »: أضاف الصفدي

باب المعمومات فقط، يكشف البنك الدولي في فساد عمني في الدوائر الحكومية فيل القطاع الخاص في منأى عن الفساد؟ من 
ألف مميار دوالر، وىو حجم االقتصاد العالمي، ىناك أكثر من ألف مميار تيدر سنويًا كرشى في  35دراسة لو، انو من أصل 

  .«وبحسب الدراسة نفسيا، فإن الدول التي حاربت الفساد زاد دخميا الوطني أربعة أضعاف. العالم
ل أبرز التحديات التي سنواجييا بعد إقرار ىذه المشاريع في مجمس النواب، تكمن في كيفية تطبيقيا وفي لع»: وتابع الصفدي

تغيير الذىنية السياسية واالجتماعية، وتاليا قبول فكرة المساءلة والمحاسبة والشفافية وحماية كاشف الفساد بدال من حماية 
  .«مرتكب الفساد
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 <إلقرار قانون حماية كاشفي الفساد :الصفدي
 أثر إيجابي عمى العجمة اإلقتصادية

 
 

أن إقرار قانون حماية كاشفي الفساد سيكون لو اثر إيجابي وفعال عمى العجمة أعمن وزير االقتصاد والتجارة محّمد الصفدي 
 ·االقتصادية لجية تعزيز المساءلة التي من شأنيا الحد من اعمال الفساد وزيادة فعالية الحكومة والترويج لالستثمار

ساد المقدم من رئيس منظمة كالم الصفدي جاء خالل مشاركتو في مؤتمر لالعالن عن اقتراح قانون حماية كاشفي الف
برلمانيون عرب ضد الفساد ورئيس مجمس إدارة الشبكة الوطنية لتعزيز الحق في الوصول إلى المعمومات النائب غّسان مخيبر 

غّسان مخيبر، عمي فياض، عماد الحوت، طوني أبو : في قاعة المكتبة العامة الممحقة بالمجمس النيابي بحضور النواب
، آالن عون، عاصم عراجي والنائب السابق اسماعيل سكرية، مجمس إدارة الشبكة ومنظمة برلمانيون ضد خاطر، وليد خوري

 ·الفساد، ممثمون عن جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات، ممثمون عن جمعيات أىمية واجتماعية

لعام، وكانت الكممة األولى تمت خالل المؤتمر مناقشة بعض المالحظات عمى اقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع ا
لصاحب االقتراح رئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد النائب مخيبر الذي اعتبر أن اقتراح قانون حماية كاشفي الفساد 
ُيشّكل مدماكًا تشريعيًا اساسيًا وضروريًا من أجل بناء نظام النزاىة الوطني في لبنان، عماًل بمتطمبات اتفاقية األمم المتحدة 

 ·مكافحة الفساد التي ابرميا لبنانل

· الكمفة االقتصادية واالجتماعية لمفساد كبيرة جدًا وتأثيره عمى االستثمارات خطير جداً : ثم تحدث الوزير الصفدي وقال
فالشائعات كثيرة عن فساد عمني في الدوائر الحكومية فيل القطاع الخاص بمنأى عن الفساد؟ من باب المعمومات فقط، يكشف 

ألف مميار دوالر، وىو حجم االقتصاد العالمي، ىناك اكثر من ألف مميار تيدر  35بنك الدولي في دراسة لو، انو من أصل ال
 ·وبحسب الدراسة نفسيا، فان الدول التي حاربت الفساد زاد دخميا الوطني أربعة اضعاف· سنويًا كرشاوى في العالم

اثر إيجابي وفعال عمى العجمة االقتصادية لجية تعزيز  <ية كاشفي الفسادحما>مما ال ريب فيو انو سيكون لقانون : واضاف
 ·المساءلة التي من شأنيا الحد من اعمال الفساد وزيادة فعالية الحكومة والترويج لالستثمار
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 "اقتراح لحماية كاشفي الفساد"ي مؤتمر ف
 التحديات بالتنفيذ :مخيبر والصفدي

 
 

النائب غسان مخيبر في مؤتمر االعالن عن اقتراح قانون حماية كاشفي الفساد في " التغيير واالصالح"اعمن عضو تكتل 
كان نتاج عمل مشترك لمجموعة من النواب والوزارات والنقابات وىيئات المجتمع " انجاز"مكتبة مجمس النواب امس، عن 

وفي سياق اقرار لبنان اتفاق االمم " الشبكة الوطنية لتعزيز الحق بالوصول الى المعمومات"في اطار  المدني التقوا جميعيم
 .المتحدة لمكافحة الفساد

ياسين جابر، وليد خوري، زياد القادري، عماد الحوت، آالن عون، جوزف معموف وعمي : وقع عمى االقتراح، اليو، النواب
عن الضرر الذي قد يصيب كاشف الفساد ويرنامج مكافآت في حال ادى ذلك الى  وييدف الى وضع آلية لمتعويض. فياض

استرجاع المال العام الميدور، وتأمين حماية لكاشف الفساد من الضرر الوظيفي او غير الوظيفي الذي قد يصيبو من جراء 
 .قيامو بكشف الفساد، ولممعمومات التي تعتبر بانيا سرية

اننا في الوزارة معنيون بمثل ىذه القوانين الن ال استثمارات وال "والتجارة محمد الصفدي في كممتو  واكد وزير االقتصاد الوطني
وال بد، ". ثبات في النمو من دون قوانين تضمن لممواطن، وتحديدا لممستيمك، حق المعرفة وتكافح الفساد وتحمي من يكشفو

خطوة اساسية لبناء الثقة وتعزيزىا بين المواطنين والدولة، الى حماية نعزيز الشفافية في االدارة ومكافحة الفساد "بحسبو، من 
الف مميار دوالر  35من اصل "ونقل عن دراسة لمبنك الدولي انو ". المواطن بواسطة القضاء ومكافأتو عندما يكشف عن الفساد

بحسب الدراسة، فان الدول التي حاربت و . وىو حجم االقتصاد العالمي، ىناك اكثر من الف مميار تيدر رشاوى سنويا في العالم
ومن ابرز التحديات التي ستواجو القوانين تكمن في تطبيقيا وتغيير الذىنية السياسية ". اضعاف 4الفساد زاد دخميا الوطني 

 ".قبول فكرة المساءلة والمحاسبة والشفافية وحماية كاشف الفساد بدال من حماية مرتكبو"واالجتماعية، وتاليا 
االسراع "التي تعاونت والنواب ومعنيين لوضع االقتراح ضرورة " الجمعية المبنانية لتعزيز الشفافية"لسيد فادي صعب عن ورأى ا

في االنتقال الى قوانين نافذة وضمان حسن تنفيذ القوانين، ومتابعة الضغط عمى مواقع القرار بيدف التشبيك والتعاون لما لو من 
 ".فوائد عمى المصمحة العامة
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 "حماية كاشفي الفساد"نواب قّدموا اقتراح قانون  8
 تحديات كثيرة بعد إقراره: الصفدي

 التوّرط بشيادات وأدل إثبات: مخيبر

غسان مخيبر وياسين جابر ووليد خوري : ، ىم"حماية كاشفي الفساد"قدم أمس ثمانية نواب من كتل نيابية مختمفة، اقتراح قانون 
ىذا االقتراح انجاز، ولكن ال بد من ضمان "وزياد القادري وعماد الحوت وآالن عون وجوزف معموف وعمي فياض، وأكدوا أن 

 ."، وانشاء ىيئة وطنية تواكب آليات التطبيقحسن تنفيذه
عقد النواب مؤتمرا صحافيا في قاعة المكتبة العامة في مجمس النواب، وقدموا مالحظات عمى اقتراح القانون الذي نظمتو 

مانيون لبنانيون برل"، والتي تضم وزارة الدولة لشؤون التنمية االدارية و"الشبكة الوطنية لتعزيز الحق في الوصول الى المعمومات"
 ."الجمعية المبنانية لتعزيز الشفافية"، و(عدل) –" جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات"و" ضد الفساد

 .حضر المؤتمر وزير االقتصاد والتجارة محمد الصفدي ونواب وممثمون لجمعيات مدنية

 مخيبر
االقتراح يعتبر مدماكا تشريعيا "، وأوضح أن "سادبرلمانيون عرب ضد الف"ومنظمة " الشبكة"والقى مخيبر كممة مجمس ادارة 

اساسيا وضروريا من اجل بناء نظام النزاىة الوطني في لبنان، عمال بمتطمبات اتفاق األمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي أبرمو 
م تقدم البمد ونيوضو بشكل لبنان، وبات من نافل القول التأكيد ان لبنان يعاني آفة الفساد الذي ينخر مؤسساتو ويشكل عائقا أما

سميم، إذ ان الفساد يتسبب بالفقر وينتيك حقوق اإلنسان ويقوض الديموقراطية ويشكل عائقا أمام النمو االقتصادي واالجتماعي 
 ."والبيئي

موثقة الوسيمة األكثر فاعمية وجدوى في مكافحة الفساد، ىي إثبات حصول األفعال التي تشكل فسادا بشيادات " ولفت الى ان 
وأدلة حسية، تمكن من إثارة ىذه الوقائع بشكل واثق في المحافل الرقابية والقضائية المختصة، وصوال الى القبض عمى الفاسدين 

لكن الموضوع فيو من الخطورة ما يجعل الموظفين . ومحاكمتيم وفق األحكام الجزائية العديدة المتوافرة في القانون المبناني
ما لعدم الثقة والمواطنين الذين يمت مكون مثل ىذه األدلة يحجمون عن التحرك، إما بسبب خشية من تداعيات سمبية عمييم، وا 

لذلك، برزت الحاجة الى تشجيع الناس عمى التحرك واإلدالء بمعموماتيم عن الفساد بشكل يتجاوز . بجدوى المالحقة وفاعميتيا
 ."النصح الكالمي

 الصفدي



ح يكمل منطقيا اقتراح قانون الحق في الوصول إلى المعمومات واقتراح قانون مكافحة الفساد في ىذا االقترا" ورأى الصفدي ان 
 ."القطاع العام، الذي شاركت وزارة االقتصاد والتجارة في صوغو

ذ اشار الى ان  شائعات ال"، قال ان "الكمفة االقتصادية واالجتماعية لمفساد كبيرة جدا وتأثيره عمى االستثمارات خطير جدا" وا 
 ."(...) كثيرة عن فساد عمني في الدوائر الحكومية، فيل القطاع الخاص بمنأى عنو؟

بعد إقرار ىذه المشاريع في مجمس النواب، ستواجينا تحديات عدة تكمن في طريقة تطبيقيا وتغيير الذىنية السياسية "وأعمن انو 
 ."فية وحماية كاشف الفساد بدال من حماية مرتكبوواالجتماعية، وبالتالي قبول فكرة المساءلة والمحاسبة والشفا

سيناقش اقتراحات القوانين المتعمقة بمكافحة الفساد في القطاع العام وحق الوصول إلى المعمومات وحماية "وناشد المجمس الذي 
 ."سّمة واحدة، واعتبارىا من األولويات التشريعية  كاشفي الفساد، اقرارىا

 القطاع الخاص
فادي صعب، الفتا الى ( ال فساد) –" الجمعية المبنانية لتعزيز الشفافية"شركاء في القطاع الخاص فألقاىا أمين سر أما كممة ال

التكامل بين الحق في الوصول الى المعمومات وحماية كاشفي الفساد، اذ ال يمكن إقرار قانون من دون   ىذا االقتراح يحقق"ان 
 ."وجود اآلخر

دعم الجيود "مايا نجم التي دعت الى " مبادرة سيادة القانون -جمعية المحامين والقضاة األميركيين "في تمتو المستشارة األولى 
 .، وعرضت تجارب عديدة من دول العالم"المحمية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاىة العامة
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 لبنان يسعى القرار سمة من مشاريع القوانين المتعمقة بمكافحة الفساد وحماية كاشفيو

 

لبنان حاليا القرار سمة متكاممة من مشاريع القوانين المتعمقة بمكافحة الفساد والتي تضمن بشكل رئيسي التطبيق االمثل يسعى 
 . 2002التفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقع لبنان عمييا في العام 

المبناني لممنظمة النائب غسان مخيبر اليوم عن وفي ىذا االطار اعمن رئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد ورئيس الفرع 
بيدف مكافحة آفة الفساد تمييدا لمقضاء عمييا وتطبيق اتفاقية االمم المتحدة التي ( حماية كاشفي الفساد)انجاز اقتراح قانون 

 .2002صادق عمييا لبنان في العام 
النائب ( وطنية لتعزيز الحق في الوصول الى المعموماتالشبكة ال)جاء ذلك في ندوة تراسيا رئيس المنظمة ورئيس مجمس ادارة 

مخيبر في مقر مجمس النواب المبناني بحضور وزير التجارة واالقتصاد محمد الصفدي ممثال القطاع العام وعدد من النواب 
 .باالضافة الى حشد من ممثمي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات االعالمية

الذي وقعو وتقدم بو رسميا من مجمس النواب عدد من النواب في " حماية كاشفي الفساد"قانون واعمن مخيبر عن انجاز اقتراح 
من بينيم باالضافة الى مخيبر كل من النواب ياسين جابر ووليد " البرلمانيون ضد الفساد"البرلمان المبناني اعضاء مجموعة 

 . فياضخوري وزياد القادري وعماد الحوت واالن عون وجوزيف معموف وعمي 
واكد مخيبر ان اقتراح قانون حماية كاشفي الفساد يشكل مدماكا تشريعيا اساسيا وضروريا من اجل بناء نظام النزاىة الوطني 

 . في لبنان عمال بمتطمبات اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد
ونيوضو بشكل سميم الفتا الى ان الفساد وبين مخيبر ان الفساد بات افة تنخر في المؤسسات وتشكل عائقا امام تقدم البمد 

يتسبب بالفقر وينتيك حقوق االنسان ويقوض الديمقراطية ويشكل عائقا امام النمو االقتصادي واالجتماعي والبيئي باالضافة الى 
 .ان الفساد يعتبر احدى ادوات الجريمة المنظمة

ثبات حصول االفعال التي تشكل فسادا بشيادات موثقة وادلة واعتبر ان الوسيمة االكثر فعالية وجدوى في مكافحة الفساد ىي ا
حسية تمكن من اثارة ىذه الوقائع بشكل واثق في المحافل الرقابية والقضائية المختصة وصوال الى القاء القبض عمى الفاسدين 



 .ومحاكمتيم وفق االحكام الجزائية العديدة المتوفرة في القانون المبناني
ىذا االمر خطورة عمى الموظفين والمواطنين الذين يمتمكون مثل ىذه االدلة لجية التداعيات السمبية التي  بيد ان مخيبر راى في

 .قد تنجم عمييم من جراء حصوليم عمى تمك االدلة
واوضح مخيبر ان اقتراح قانون حماية كاشفي الفساد يتضمن وضع آلية لمتعويض عن الضرر الذي قد يصيب كاشف الفساد 

كافآت في حال ادى ذلك الى استرجاع المال العام الميدور وييدف الى حماية كاشف الفساد من الضرر الوظيفي او وبرنامج م
 .غير الوظيفي الذي قد يصيبو من جراء قيامو بكشف الفساد وحماية المعمومات المتعمقة بكاشف الفساد التي تعتبر سرية

المالحقة السيما عبر الييئة الوطنية لمكافحة الفساد التي ما زالت في طور  واشار الى ان اقتراح القانون المذكور يضمن فاعمية
قانون "المشروع قيد النظر في المجان النيابية المختصة بعد ان تقدم النائب روبير غانم باقتراح قانون يرمي الى انشائيا باسم 

 ."مكافحة الفساد
الشبكة الوطنية لتعزيز الحق بالوصول الى "نظيره في لبنان في اطار يذكر ان اقتراح القانون المنجز ىو نتاج عمل مشترك قل 

 .والتي تتميز بتنوع قطاعي وميني كبير 2002التي تأسست في نيسان " المعمومات
واكد المشاركون اىمية التعاون في العمل التشريعي الضروري لبناء نظام النزاىة ومكافحة الفساد والوقاية منو معتبرين ان 

يمثل خطوة ىامة لبناء المؤسسات القانونية واالدارية الضرورية لمكافحة آفة " حماية كاشفي الفساد"عن اقتراح قانون االعالن 
 .الفساد بجدية في لبنان

من جيتو اكد الصفدي في كممتو اىمية اقتراح القانون المذكور كونو يكمل اقتراح قانون الحق في الوصول الى المعمومات 
 .افحة الفساد في القطاع العامواقتراح قانون مك

وبين ان وزارة االقتصاد والتجارة معنية بمثل تمك القوانين اذ ال استثمارات وال ثبات في النمو من دون قوانين تضمن لممواطن 
 .وبالتحديد المستيمك حق المعرفة وتكافح الفساد وتحمي من يكشفو

تجاه المستثمرين من دون ضوابط رادعة تحد من الفساد اينما وجد واشار الى ان لبنان ال يمكنو المحافظة عمى مصداقيتو 
مشددا في الوقت نفسو عمى ضرورة تعزيز الشفافية في االدارة ومكافحة الفساد كخطوة اساسية لبناء الثقة وتعزيزىا بين المواطن 

 .والدولة متطمعا الى حماية المواطن بواسطة القضاء ومكافاتو عندما يقوم بكشف الفساد
وحذر الصفدي من التاثيرات السمبية عمى االقتصاد والمجتمع ومن خطورتو عمى االستثمارات متسائال عما اذا كان القطاع 

الف مميار  35الخاص بمنأى عن الفساد مستشيدا بالمعمومات التي نشرىا البنك الدولي في دراسة كشف فييا انو من اصل 
من الف مميار تيدر سنويا كرشاوى في العالم فيما الدول التي حاربت الفساد زاد  دوالر وىو حجم االقتصاد العالمي ىناك اكثر
 .دخميا اربعة اضعاف بحسب الدراسة نفسيا

حماية كاشفي الفساد سيكون لو االثر االيجابي عمى العجمة االقتصادية لجية تعزيز المساءلة "وراى الصفدي ان اقتراح قانون 
 .لفساد وزيادة فعالية الحكومة والترويج لالستثمارالتي من شانيا الحد من اعمال ا

حق الوصول "و " مكافحة الفساد في القطاع العام"ودعا الصفدي مجمس النواب المبناني الى اقرار مشاريع القوانين المتعمقة ب



 ."سمة واحدة باسرع وقت ممكن واعتبارىا من االولويات التشريعية"وحماية كاشفي الفساد " الى المعمومات
فادي صعب عن اىمية اقتراح قانون حماية كاشفي ( ال فساد-الجمعية المبنانية لتعزيز الشفافية)وتحدث خالل الندوة امين سر 

 24الفساد لتعزيز الحكم الصالح فيما استعرضت المحامية مارس غنطوس احكام اقتراح القانون المؤلف من سبعة فصول و
افحة الفساد لكاشفي الفساد داخل االطار الوظيفي او خارجو ومعاقبة كل شخص يمحق مادة ابرزىا حماية الييئة الوطنية لمك

 . ضررا وظيفيا بكاشف الفساد
كما كانت مداخالت لعدد من االعالميين نوىوا باقتراح القانون اعاله ومؤكدين اىمية دور االعالم في تسميط الضوء عمى 

  و د/ ع ح ( النياية.)والخاص لضرب المفسدين في اوكارىم مكامن الفساد وعمى التعاون بين القطاعين العام 
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 أثر فّعال عمى العجمة االقتصادية" حماية كاشفي الفساد"لقانون : الصفدي

ال استثمارات وال ثبات في النمو من دون قوانين تضمن لممواطن وبالتحديد "الصفدي أن  رأى وزير اإلقتصاد والتجارة محمد
لبنان لن يحافظ عمى مصداقيتو تجاه الّسياح والزّوار من "، معتبًرا أن "المستيمك حق المعرفة وتكافح الفساد وتحمي من يكشفو

 ."دون ضوابط رادعة تحّد من الفساد أينما ُوِجدْ 

مكافحة الفساد في القطاع "ومالحظات عمى اقتراح قانون " حماية كاشفي الفساد"اإلعالن عن اقتراح قانون الصفدي، وخالل 
وزارة االقتصاد والتجارة تسعى إلى تعزيز الشفافّية في اإلدارة ومكافحة "قاعة المكتبة، لفت إلى أن  -في مجمس النواب " العام

نحن نتطمع إلى حماية المواطن بواسطة القضاء : "، مضيًفا"ين المواطن والدولةالفساد كخطوة أساسية لبناء الثقة وتعزيزىا ب
ومكافأتو عندما يقوم بكشف الفساد السيما عندما يحصل عمى المعمومة في معرض عممو الذي يفرض عميو واجب السرية 

االستثمارات خطير جدًا، فالشائعات كثيرة عن  الكمفة االقتصادية واالجتماعية لمفساد كبيرة جدًا وتأثيره عمى"، معتبًرا أن "المينية
 "فساد عمني في الدوائر الحكومية، فيل القطاع الخاص بمنأى عن الفساد؟

أثر إيجابي وفّعال عمى العجمة االقتصادية لجية تعزيز المساءلة التي من شأنيا " حماية كاشفي الفساد"وأكد أنو سيكون لقانون 
لعل أبرز التحديات التي سنواجييا بعد إقرار ىذه : "وقال". عالية الحكومة والترويج لالستثمارالحّد من أعمال الفساد وزيادة ف

المشاريع في مجمس النواب، تكمن في كيفية تطبيقيا وفي تغيير الذىنية السياسية واالجتماعية، وبالتالي قبول فكرة المساءلة 
 ."مرتكب الفساد والمحاسبة والشفافية وحماية كاشف الفساد بداًل من حماية

حق "و" مكافحة الفساد في القطاع العام"المجمس النيابي الذي سيناقش اقتراحات القوانين المتعمقة بـ"وختم الصفدي مناشًدا 
 ."، أن يقّرىا كسمة واحدة بأسرع وقت، وأن يعتبرىا من األولويات التشريعّية"حماية كاشفي الفساد"و" الوصول إلى المعمومات
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اعمن وزير االقتصاد محمد الصفدي، خالل افتتاح مؤتمر االعالن عن اقتراح قانون حماية كاشفي الفساد المقدم من النائب 
غسان مخيبر، أن وزارة االقتصاد معنية بمثل ىذه القوانين فال ثبات وال استثمارات في النمو من دون قوانين تضمن لممواطن 

وبالتحديد لممستيمك حق المعرفة وتكافح الفساد وتحمي من يكشفو وال يحافظ لبنان عمى مصداقيتو تجاه السياح 
وناشد المجمس النيابي مكافحة الفساد في القطاع العام وحق . اينما وجد المستثمرين من دون ضوابط رادعة تحد من الفساد

  .الوصول لممعمومات وحماية كاشفي الفساد
يكمل منطقيًا اقتراح قانون الحق في الوصول إلى المعمومات واقتراح قانون " حماية كاشفي الفساد"واشار الى ان قانون 

  .وزارة االقتصاد والتجارة في صياغتو مكافحة الفساد في القطاع العام، الذي شاركت
واشار الى ان وزارة االقتصاد والتجارة تنظر إلى تعزيز الشفافّية في اإلدارة ومكافحة الفساد كخطوة أساسية لبناء الثقة 

شف اننا نتطمع إلى حماية المواطن بواسطة القضاء ومكافأتو عندما يقوم بك"وتعزيزىا بين المواطن والدولة، مشيرا الى 
  ".الفساد خاصة عندما يحصل عمى المعمومة في معرض عممو الذي يفرض عميو واجب السرية المينية

، مشيرا الى ان "الكمفة االقتصادية واالجتماعية لمفساد كبيرة جدًا وتأثيره عمى االستثمارات خطير جداً "ولفت الصفدي الى ان 
 ".فيل القطاع الخاص بمنأى عن الفساد؟"، متسائال "الشائعات كثيرة عن فساد عمني في الدوائر الحكومية"
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 فـي المجمس النيابي" حمايـة كاشفـي الفساد"إلعالن عـن اقتـراح قانـون ا

  فـي المجمس النيابي" الفسادحمايـة كاشفـي "اإلعالن عـن اقتـراح قانـون 
  الصفـدي أكـد أن وزارة اإلقتصاد تنظـر الـى تعزيـز الشفافية فـي اإلدارة

  الكمفة اإلقتصادية واإلجتماعية لمفساد كبيرة جدًا وتأثيره عمى اإلستثمارات خطير
  اإلقتراح يشّكل مدماك تشريعي وضروري مـن أجل بناء نظام النزاىة: مخيبـر

  األكثـر فعالية وجـدوى ىـي إثبـات حصول األفعال بشيادات وأدلّـةالوسيمة 
  ـــــــــــــــ
أكد وزير اإلقتصاد والتجارة محمد الصفدي ان لبنان ال يحافظ عمى مصداقيتو تجاه السياح والزوار من دون ضوابط رادعة  

  .تحّد من الفساد أينما ُوجد
يمّثل خطوة ىامة جدًا لبناء " حماية كاشفي الفساد"اإلعالن اليوم عن اقتراح قانون من جيتو، النائب غسان مخيبر، فاعتبر أن 

  .المؤسسات القانونية واإلدارية الضرورية لمكافحة آفة الفساد بجدية في لبنان والوقاية منو
الن عن اقتراح قانون إفتتح عند الحادية عشرة من قبل ظير اليوم في قاعة المكتبة العامة في المجمس النيابي مؤتمر اإلع

ومالحظات عمى إقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع العام والذي نظمتو الشبكة الوطنية لتعزيز الحق " حماية كاشفي الفساد"
برلمانيون لبنانيون ضد الفساد، وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، نقابة المحامين في : في الوصول الى المعمومات والتي تضم

  .جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات ، عدل، الجمعية المبنانية لتعزيز الشفافية –بيروت 
غسان مخيبر، عمي فياض، عماد الحوت، طوني ابو خاطر، : وحضر المؤتمر وزير اإلقتصاد والتجارة محمد الصفدي والنواب

حضره مجمس إدارة الشبكة ومنظمة برلمانيون  وليد خوري، آالن عون، عاصم عراجي، والنائب السابق اسماعيل سكرية، وكما
  .ضد الفساد، وممثمين عن جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات، وممثمين عن جمعيات اخرى وميتمين

  مخيبر
في البدء كانت كممة مجمس إدارة الشبكة ومنظمة برلمانيون ضد الفساد النائب غسان مخيبر الذي اعمن عن انجاز اقتراح 

الذي وقعو وتقدم بو رسميا من مجمس النواب عدد من الزمالء النواب اعضاء مجموعة " كاشفي الفساد حماية"قانون 
ياسين جابر، وليد خوري، زياد القادري، : الزمالء النواب( مع حفظ األلقاب)وىم، الى غسان مخيبر، " البرلمانيون ضد الفساد"

  .عماد الحوت، االن عون، جوزف معموف، عمي فياض



ان انجاز اقتراح ىذا القانون نتاج عمل مشترك لمجموعة من النواب والوزارات والنقابات وىيئات المجتمع المدني، التقوا ك: قال
اتفاقية األمم "، وفي سياق مصادقة لبنان عمى "الشبكة الوطنية لتعزيز الحق بالوصول الى المعمومات"جميعيم في اطار 

  .القانون عمى جانب كبير من األىمية من حيث المضمون ومن حيث الشكل، فاتى اقتراح "المتحدة لمكافحة الفساد
  من حيث المضمون :اوال

يشكل اقتراح قانون حماية كاشفي الفساد مدماك تشريعي اساسي وضروري من اجل بناء نظام النزاىة الوطني في لبنان، عمال 
ىذا اإلقتراح يضاف الى مداميك تشريعية اخرى، منيا ما ىو . نانبمتطمبات اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ابرميا لب

ومنيا ما يزال في ( ال سيما األحكام الجزائية التي تجريم اعمال الفساد وصرف النفوذ)منصوص عنو في القوانين المرعية 
الوطنية لمكافحة الفساد، ومنيا مرحمة المشروع، ابرزىا اقتراح قانونغاذ الحق بالوصول الى المعمومات، واقتراح قانون الييئة 

 (.مثل قانون اإلثراء غير المشروع)اآلخر ما يحتاج الى تعديل 
بات من نافل القول التأكيد عمى ان لبنان يعاني من آفة الفساد الذي ينخر مؤسساتو ويشكل عائقا أمام تقدم البمد ونيوضو 

ويقوض الديمقراطية ويشكل عائقا أمام النمو االقتصادي  بشكل سميم، إذ إن الفساد يتسبب بالفقر وينتيك حقوق اإلنسان
  .واإلجتماعي والبيئي، كما إنو إحدى أدوات الجريمة المنظمة

اما الوسيمة األكثر فعالية وجدوى في مكافحة الفساد، فيي إثبات حصول األفعال التي تشكل فسادا بشيادات موثقة وأدلة حسية، 
اثق في المحافل الرقابية والقضائية المختصة وصوال الى إلقاء القبض عمى الفاسدين تمكن من اثارة ىذه الوقائع بشكل و 

لكن الموضوع فيو من الخطورة ما يجعل الموظفين . ومحاكمتيم وفق األحكام الجزائية العديدة المتوفرة في القانون المبناني
خشية من تداعيات سمبية عمييم من جية، او بسبب  والمواطنين الذين يمتمكون مثل ىذه األدلة يحجمون عن التحرك، اما بسبب

لذلك، برزت الحاجة الى تشجيع الناس عمى التحرك واإلدالء بمعموماتيم حول الفساد بشكل . عدم ثقة بجدوى المالحقة وفعاليتيا
رىا اوضحناىا في لجميع ىذه األسباب ولغي. يتجاوز النصح الكالمي، كما الحاجة الى تأمين الحماية الالزمة لكاشفي الفساد

  :األسباب الموجبة، ييدف اقتراح القانون إلى
  :التشجيع: أوالً 

تّم وضع آلية لمتعويض عن الضرر الذي قد يصيب كاشف الفساد وبرنامج مكافآت في حال ادى ذلك الى استرجاع المال العام 
  .الميدور، كما أعطى الكاشف مكافآت في حاالت معينة

  :ستويينعمى م: الحماية: ثانياً 
حماية كاشف الفساد من الضرر الوظيفي أو غير الوظيفي الذي قد يصيبو من جراء قيامو بكشف الفساد، ولذلك يتضمن  (1

 القانون آلية لحماية ورفع الضرر والتعويض؛
  .حماية المعمومات المتعمقة بكاشف الفساد التي تعتبر سرية (2
  :فاعمية المالحقة: ثالثاً 

ال سيما عبر الييئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي ما زالت في طور المشروع قيد النظر في المجان النيابية المختصة بعد ان 



ونحن بدورنا تقدمنا بمجموعة ". قانون مكافحة الفساد"تقدم الزميل النائب روبير غانم باقتراح قانون يرمي الى انشائيا باسم 
  .صالحيات والحصانات والفعالية التي يفترض ان تتمتع بيا الييئة المذكورةاقتراحات جديدة تزيد من ال

  من حيث الشكل: ثانيا
الشبكة الوطنية لتعزيز الحق بالوصول الى "ان اقتراح القانون المنجز ىو نتاج عمل مشترك قل نظيره في لبنان، في اطار 

  :طاعي وميني كبير، إذ تضمّ والتي تتميز بتنوع ق 2002التي تأسست في نيسان " المعمومات
ذلك ما يؤكد عمى اىمية التعاون في العمل التشريعي : نواب برلمانيين من كتل مختمفة الموقعين عمى اقتراح القانون - 1

  .الضروري لبناء نظام النزاىة ومكافحة الفساد والوقاية منو
  .(لدولة لشؤون التنمية اإلدارية، الداخمية، المالالعدل، اإلقتصاد والتجارة، مكتب وزير ا)وزارات مختصة مختمفة  - 2
  .وىي عديدة ومتنوعة: نقابات مين حرة وىيئات المجتمع المدني المعنية - 3
التعاون في الخبرة القانونية والدولة المقارنة من خالل مجموعة عمل قانونية مؤلفة من خبراء قانونيين متطوعين، وتعاون  - 4

لقضاة األمريكيين التي وفرت الخبرة القانونية المقارنة من خالل أخّصائّيين لبنانيين ودولّيين، ال سيما مع مع جمعّية المحامين وا
  .المحامية الدكتورة ماري غنطوس
  :اما ابرز ميام الشبكة فيي اثنتين

موعة البرلمانيين ضد من خالل مجموعة العمل القانونية التي تتضمن اخصائيين في القانون التي اتشرف برئاستيا عن مج *
وعممت عمى مسودة قانون حماية  2002في ربيع " الحق في الوصول الى المعمومات"وقد انجزت مسودة اقتراح قانون : الفساد

  (.ون الييئة الوطنية لمكافحة الفساداي قان)كاشفي الفساد والمالحظات عمى قانون مكافحة الفساد 
التي تسعى مع سائر ىيئات المجتمع عمى رفع مستوى التوعية والتثقيف : المناصرةكما تعمل الشبكة من خالل مجموعة عمل *

ال سيما قوانين الحق بالوصول الى المعمومات وحماية كاشفي الفساد وىيئة مكافحة )وتحفيز الحوار حول قوانين مكافحة الفساد 
والميم اليوم ان تبدأ . قتراحي القانون المنجزةكما وتعمل عمى الضغط حتى اقرار إ. وذلك بمختمف الوسائل المتاحة( الفساد

ويسرني ان اشير الى التعاون الذي قام . المجان النيابية المختصة مناقشة ىذه اإلقتراحات ووضعيا في اولويات التشريع المبناني
  .ادبين الشبكة ومؤسسة الصفدي، حيث عقد في طرابمس مؤتمر حوا الحق بالوصول الى المعمومات ومكافحة الفس

يمّثل خطوة اضافية، انما ىامة جدا، لبناء " حماية كاشفي الفساد"إّن اإلعالن اليوم عن اقتراح قانون : وختم مخيبر بالقول
اال وفقنا اهلل في ىذه الميمة الشاقة . المؤسسات القانونية واإلدارية الضرورية لمكافحة آفة الفساد بجدية في لبنان والوقاية منو

  .الدولة الديمقراطية الفاعمةعمى طريق اقامة 
  الصفدي

باسم وزارة االقتصاد والتجارة يشرفني أن أكون حاضرًا اليوم في مؤتمر اإلعالن عن اقتراح قانون : ثم تحدث الصفدي فقال
في فيو يكمل منطقيًا اقتراح قانون الحق في الوصول إلى المعمومات واقتراح قانون مكافحة الفساد " حماية كاشفي الفساد"

  .القطاع العام، الذي شاركت وزارة االقتصاد والتجارة في صياغتو



ولفت الى اننا في وزارة االقتصاد والتجارة معنيون بمثل ىذه القوانين، فال استثمارات وال ثبات في النمو من دون قوانين تضمن 
  .لممواطن وبالتحديد المستيمك حق المعرفة وتكافح الفساد وتحمي من يكشفو

  .حافظ لبنان عمى مصداقيتو تجاه الّسياح والزّوار من دون ضوابط رادعة تحّد من الفساد أينما ُوِجدْ وال ي
من ىنا تنظر وزارة االقتصاد والتجارة إلى تعزيز الشفافّية في اإلدارة ومكافحة الفساد كخطوة أساسية لبناء الثقة وتعزيزىا بين 

المواطن بواسطة القضاء ومكافأتو عندما يقوم بكشف الفساد خاصة عندما يحصل  المواطن والدولة، كما أننا نتطمع إلى حماية
  .عمى المعمومة في معرض عممو الذي يفرض عميو واجب السرية المينية

فالشائعات كثيرة عن فساد عمني . الكمفة االقتصادية واالجتماعية لمفساد كبيرة جدًا وتأثيره عمى االستثمارات خطير جداً : واضاف
الدوائر الحكومية فيل القطاع الخاص بمنأى عن الفساد؟ من باب المعمومات فقط، يكشف البنك الدولي في دراسة لو، أنو في 

. ألف مميار دوالر، وىو حجم االقتصاد العالمي، ىناك أكثر من ألف مميار تيدر سنويا كرشاوى في العالم 35من أصل 
  .لفساد زاد دخميا الوطني أربعة أضعافوبحسب الدراسة نفسيا، فإن الدول التي حاربت ا

أثر إيجابي وفّعال عمى العجمة االقتصادية لجية تعزيز " حماية كاشفي الفساد"مما ال ريب فيو أنو سيكون لقانون : وتابع
ي سنواجييا ولعل أبرز التحديات الت. المساءلة التي من شأنيا الحد من أعمال الفساد وزيادة فعالية الحكومة والترويج لالستثمار

بعد إقرار ىذه المشاريع في مجمس النواب، تكمن في كيفية تطبيقيا وفي تغيير الذىنية السياسية واالجتماعية، وبالتالي قبول 
  .فكرة المساءلة والمحاسبة والشفافية وحماية كاشف الفساد بداًل من حماية مرتكب الفساد

حق الوصول "و" مكافحة الفساد في القطاع العام"ت القوانين المتعمقة بوناشد الصفدي المجمس النيابي الذي سيناقش اقتراحا
  .أن يقرىا كسمة واحدة بأسرع وقت، وان يعتبرىا من األولويات التشريعية" حماية كاشفي الفساد"و" إلى المعمومات
من ضمن البرنامج  أريد ىناك ان أتكمم عن امر صغير حصل معنا، لقد وصمت من الصين مساء امس، وكان: وقال الصفدي

مميون شخص، وكان ىناك زيارة لرئيس مجمس إدارة احدى  60الرسمي لمزيارات ىناك زيارة لحاكم مقاطعة وعدد سكانيا 
إن الدولة كما الصين . الشركات الكبيرة في الصين، وقد إلغي اإلجتماعان بخصوص الفساد، وحقيقة كان ىذا األمر سريا جداً 

كل الدول، انيا تأخذ األمر بشكل جّدي وتوقف أشخاصًا في مراكز كبيرة جدًا وتحيميم الى القضاء  التي يوجد فييا فساد مثل
  .بتيمة الفساد، إن شاء اهلل يومًا نتمكن من ذلك

  صعب
  :ثم كانت كممة الشركاء في القطاع الخاص، التي ألقاىا أمين سر الجمعية المبنانية لتعزيز الشفافية فادي صعب الذي دعا

حالتيا : الً أو  اإلسراع في اإلنتقال من اقتراحات ومشاريع القوانين الى قوانين نافذة بعد مراجعتيا في المجان النيابية المختصة وا 
  .الى الييئة العامة

  .ضمان حسن تنفيذ القوانين بما يتوافق وأىدافنا في تطبيق المساءلة والمحاسبة: ثانياً 
  .رار بيدف التشبيك والتعاون لما لو من فوائد عمى المصمحة العامةمتابعة الضغط عمى مواقع الق: ثالثاً 

 .وبعد ذلك جرى استعراض أحكام اقتراح القانون والمالحظات ثم جرت مناقشة عامة من قبل النواب واعضاء في المنظمة


