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اللبنانية الجمهورية  

 2020 نيسان 9بيروت، 

 تحدة المعني بالمخدرات والجريمةجانب مكتب االمم الم

 . "طلب آراء بشأن االعالن السياسي للجمعية العامة حول مكافحة الفساد"على  المشتركة للبنان االجابة :الموضوع

 
 الموضوع والمرجع أعاله،اشارة الى 

 
بشأن الدول آراء يطلب ( والتي UNODCبناًءا على مذكرة مكتب األمم المّتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )

ما يلي برأينا حول هيكل ومضمون اإلعالن  نزودكم في، االعالن السياسي للجمعية العامة حول مكافحة الفساد
 ه موزعًا على شقين: داخلي وخارجي باالضافة الى موضوع مشترك. نرا السياسي المشار إليه في الموضوع والذي

 
 أواًل: في الشق الداخلي

ان يشير االعالن السياسي بوضوح الى الحاجة الى تقديم دعم للدول األطراف من ناحية تطوير سياساتها  نقترح .1
 مؤسساتها ويتجلى ذلك بدعم: تمكين وقوانينها و

 خالل:االستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد من 
 بما يتواءم مع المعايير الدولية وباالستفادة من التجارب الناجحة  تقديم الدعم الفني لوضع االستراتيجيات

  وباألخص بما ينسجم مع السياق الوطني؛  والدروس المستفادة
 البشرية المتخصصة وفي تنفيذ مجاالت العمل  تقديم الدعم في تنفيذ االستراتيجيات من خالل بناء القدرات

 نظم رقمنة ومعلوماتية، ...(.  نظم لتبسيط االجراءات، تدريبات،مثاًل: المحددة في االستراتيجيات )
  وضع دراسات مقارنة بين المقاربات المختلفة المعتمدة في االستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد؛ 
  وكلفته على  من مخاطر الفساد والتحذير اتإعالمية لشرح اإلستراتيجيخطة ذ لوضع وتنفيالمستمر تقديم الدعم

  .وضرورة مكافحته المجتمع واالقتصاد

 القضاء   -الهيئات الرقابية – ات الوطنية لمكافحة الفسادئالهي: المعنية بمكافحة الفساداالجهزة 
  وباالستفادة من  بما يتواءم مع المعايير الدولية لألجهزة المعنية بمكافحة الفسادقوانين تقديم الدعم الفني لوضع

خص بما ينسجم مع السياق الوطني وبشكل يعطي هذه األجهزة التجارب الناجحة والدروس المستفادة وباأل
  االستقاللية والصالحيات الكافية للقيام بدورها بفعالية؛

 وتزويدها باألدوات الالزمة للقيام  األجهزةهذه لموظفي  بمكافحة الفساد تقديم الدعم لبناء قدرات متخصصة
  بعملها؛ 

  في مختلف الدول لتبادل الخبرات والتجارب. األجهزة المعنية بمكافحة الفسادتفعيل امكانيات التواصل بين 
  في اعالم المواطنين بجهود مكافحة الفساد وواقع الفساد من خالل تطوير خاصًة دعم هيئات مكافحة الفساد

 وبيانات؛مؤشرات وطنية 
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 الهيئات المصرفية من خالل: 
 الالزمة االستقاللية واعطاءها الفساد مكافحة في المساعدة بغية والمصرفية المالية الرقابية الجهات دور تفعيل 

 ؛العمل بهذا للقيام الضرورية والصالحيات

 المراسلة والبنوك المالية والمؤسسات المصارف دور تفعيل  Correspondent banksمن يجب بما للقيام 
 وهيكلة االقتصادي الحق صاحب لجهة خاصة بها تقوم التي العمليات على Due Diligence الواجبة العناية
 .لزبائنها العائدة واالدارة الملكية

 

  الهيئات  –تفعيل التنسيق فيما بين األجهزة المعنية بمكافحة الفساد )الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد
الهيئات المصرفية( وانشاء وتطوير منصات الكترونية تبرز النجاحات في مكافحة  -القضاء -بيةالرقا

 الفساد اقليمًيا ودولًيا. 
 

 : من خالل التشريعات المتخصصة بمكافحة الفساد
  إنشاء الهيئة وقانون مكافحة الفساد متخصصة بمكافحة الفساد وخاصًة: تشريعات تقديم الدعم الفني لوضع

، قانون حماية كاشفي الفساد، قانون استرداد الموجودات واألموال المتأتية عن الفساد، الوطنية لمكافحة الفساد
ع والتصريح عن الذمة المالية، قانون الحق قانون وآليات لمنع تضارب المصالح، قانون االثراء غير المشرو

 في الوصول الى المعلومات. 
 المساحة الالزمة للعب دوره في مكافحة الفساد.  ئهاالشارة بوضوح الى ضرورة اشراك المجتمع المدني واعطا 
 وهي: إدارات مكافحة الفساد وجهات إنفاذ  الفساد لمكافحةئز الوطنية االشارة الى ضرورة التنسيق بين الركا

 القانون والنيابة العامة والمحاكم. 
 

 المقاربات القطاعية للوقاية من الفساد: 
اعتماد مقاربات قطاعية للوقاية من الفساد وذلك من خالل تقييم مخاطر الفساد في قطاعات محددة دعم الدول في 

 نه الحد من امكانية حدوث الفساد. لمعالجة هذه المخاطر مما من شأ ذات أولوية وتقديم الدعم لتطوير حلول محددة
 

 في الشق الخارجي: ثانيًا
تسهيل اآلليات اإلدارية للتواصل بين هيئات مكافحة الفساد في الدول في مرحلة جمع المعلومات لبناء القضايا  .1

 الة إلى الجهات القضائية المعنية؛قبل اإلح
 األدلة الثبوتية وتنفيذ األحكام؛ عبر الحدود في تبادلوبين كافة األجهزة المتخصصة تسهيل سبل التعاون القضائي  .2
التعاون الدولي في إطار تنفيذ أحكام المصادرة وإسترداد األموال المنهوبة لكونها خطوة أساسية ورادعة في  .3

 منظومة المكافحة ترمي إلى حرمان المجرمين من العائدات الجرمية. 
   بوضوح الى ضرورة دعم وتفعيل آلية مراجعة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة في مكافحة الفساد.ثالًثا: االشارة 

        ***  


