
إعداد وإصدار املراسيم والقرارات الالزمة لتعيني أعضاء الهيئة وتفعيلها
تزويد الهيئة باملوارد املالية الالزمة لإلضطالع مبهامها

 توفير برامج تدريبية متخصصة ألعضاء الهيئة
وضع النظام الداخلي للهيئة وإجراءات العمل فيها ومدونة السلوك اخلاصة بها

تعيني موظفي اجلهاز االداري للهيئة وتوفير برامج تدريبية مخصصة لهم
وضع برامج عمل الهيئة ودعم تنفيذ ونشر تقارير دورية عن تنفيذه

وضع وتنفيذ خطة إتصال وإعالم لصالح الهيئة

 تنفيذ قرارات مجلس الوزراء املتعلق بتشكيل جلان تدقيق يف األشخاص املشتبه مبخالفتهم قانون اإلثراء غير
املشروع النافذ رقم 451 تاريخ 9991/21/72

 إقرار مشروع قانون تعديل اإلثراء غير املشروع  مبا فيه النصوص املتعلقة بالتصريح بالذمة املالية
إعداد وإصدار املراسيم والقرارات الالزمة

تدريب املوظفني املعنيني على حسن تطبيق القانون
مكننة التصريح بالذمة املالية

تنفيذ حملة وطنية جلمع تصاريح الذمة املالية وفق القانون اجلديد

إعداد وإصدار املراسيم والقرارات الالزمة
رصد املوازنة الالزمة لتقدمي املكافآت واملساعدات الى كاشفي الفساد

إنشاء وتفعيل آليات فعالة لتقدمي كشف الفساد
تدريب املوظفني املعنيني على حسن تطبيق القانون

تنفيذ حملة وطنية للتشجيع على كشف الفساد وفق القانون اجلديد

إسترجاع مشروع قانون تضارب املصالح املعروض على مجلس الوزراء ملراجعته وحتديثه
إقرار مشروع قانون تضارب املصالح

إعداد وإصدار املراسيم والقرارات الالزمة
وضع وإقرار خطة عمل لدعم تطبيق قانون تضارب املصالح

تدريب املوظفني املعنيني على حسن تطبيق القانون
تنفيذ خطة عمل دعم تطبيق قانون تضارب املصالح ونشر تقارير دورية بذلك

إعداد وإصدار املراسيم والقرارات الالزمة
تكليف موظفي املعلومات يف كافة اإلدارات املشمولة بالقانون وربطهم معا يف شبكة وطنية

تدريب املوظفني املعنيني على حسن تطبيق القانون
وضع وإقرار خطة عمل دعم تطبيق قانون احلق يف الوصول الى املعلومات

تنفيذ خطة عمل دعم تطبيق قانون احلق يف الوصول الى املعلومات ونشر تقارير دورية بذلك
 بناء قدرات الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد لالضطالع مبهامها املتعلقة بالقانون

مراجعة اقتراحات القوانني املتعلقة باستراداد األموال وإدماجها يف نص متكامل
إقرار قانون السترداد األموال العامة املنهوبة

إعداد وإصدار املراسيم والقرارات الالزمة
تدريب املوظفني املعنيني على حسن تطبيق القانون

إجراء دراسة مسحية حول االموال املشتبه بتهريبها الى خارج لبنان وبدء التعقب يف شأنها

 النظر يف تطوير تشريعات أخرى متخصصة مبكافحة الفساد ال ّسيما إقتراح القانون الرامي الى تعديل
 صالحيات هيئة التحقيق اخلاصة املنشأة مبوجب قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب رقم 44

تاريخ 24/11/2005
تشكيل وتدريب فريق وطني متخصص إلجراء التقييمات واملراجعات الدورية مقارنة باالتفاقيات الدولية

إجراء تقييم شامل لتشريعات مكافحة الفساد وفعالية تطبيقها ونشر تقرير بذلك
إنشاء وتفعيل آلية لتقييم مخاطر الفساد يف إقتراحات ومشاريع القوانني إضافًة الى التشريعات القائمة

إنشاء وتفعيل آلية لتقييم األثر التشريعي )Regulatory Impact Assessment( من منظور مكافحة الفساد
 إنشاء وتفعيل آلية للتشاور مع املجتمع املدني والقطاع اخلاص يف شأن املراجعات والتقييمات التي سيتّم

إجراؤها من جانب الفريق الوطني
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 هيئة وطنية ملكافحة
الفساد منشأة ومفّعلة

 منظومة محدثة
 وفعالة ملكافحة اإلثراء

 غير املشروع قائمة
ومطبقة

 قانون حماية كاشفي
الفساد مطبق بشكل فعال

 منظومة فَعالة إلدارة
 تضارب املصالح قائمة

ومطّبقة

 قانون احلق يف
 الوصول الى املعلومات

مطّبق بشكل فّعال

 منظومة فعالة السترداد
 األموال العامة املنهوبة

قائمة ومطبقة

 تشريعات مكافحة
 الفساد املختصة

 ومدى فعاليتها  ُتقّيم
وُتراجع بشكل دوري

1. ترشيعات مكافحة الفساد املتخصصة ُمستكملة مبا يتوافق مع املعايري الدولية وُمطّبقة بشكل أفضل

مجاالت العملاملخرجات املستهدفة

 مجلس الوزراء / وزارة العدل/  وزارة الدولة لشؤون
 التنمية االدارية / الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد

)بعد تعيينها( / مجلس اخلدمة املدنية

 مجلس النواب / مجلس الوزراء / وزارة املالية /
 وزارة اخلارجية / وزارة العدل / وزارة الدولة لشــؤون
 التنميـة اإلدارية / الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد

)بعد تعيينها(

 مجلس الوزراء / وزارة العدل / وزارة املالية / وزارة
 الدولة لشؤون التنمية االدارية / الهيئة الوطنية

ملكافحة الفساد )بعد تعيينها(

 مجلس النواب / مجلس الوزراء / وزارة العدل / وزارة
 الدولة لشــؤون التنميـة اإلدارية / مجلس اخلدمة

 املدنية / ديوان احملاسبة / التفتيش املركزي/ الهيئة
الوطنية ملكافحة الفساد )بعد تعيينها(

 مجلس الوزراء / وزارة العدل / وزارة الدولة لشـؤون
 التنميـة اإلدارية / التفتيش املركزي / مجلس شورى

 الدولة / الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد )بعد
تعيينها(

 مجلس النواب / مجلس الوزراء / وزارة اخلارجية /
  وزارة العدل / وزارة الدولة لشــؤون التنميـة اإلدارية/

 النيابة العامة / مصرف لبنان / هيئة التحقيق
 اخلاصة / الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد )بعد

تعيينها(

 مجلس النواب / مجلس الوزراء / وزارة العدل /
 وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية / مجلس

 القضاء األعلى / مجلس شورى الدولة / الهيئة
الوطنية ملكافحة الفساد )بعد تعيينها(

جهات رئيسية مسؤولة
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 دراسة التوصيف الوظيفي يف إطار الهيكلية القائمة لتوضيح األدوار واملسؤوليات وإزالة اخللل املؤدي الى
الفساد فيها

 وضع وتنفيذ خطة عمل ملعاجلة اخللل املؤدي الى الفساد والناجت عن غياب التوصيف الوظيفي أو التباسه يف
إطار الهيكلية القائمة

 وضع سياسة عامة إلعادة هيكلة القطاع العام مبا يتوافق مع مقتضيات احلكم الرشيد والتنمية املستدامة، مبا
يف ذلك املجالس واملؤسسات العامة واإلدارات األخرى غير اخلاضعة ملجلس اخلدمة املدنية

إعداد وإقرار القوانني الالزمة لتنفيذ السياسة العامة إلعادة هيكلة القطاع العام
وضع وإقرار توصيف الوظائف وتصنيفها يف إطار كل هيكلية جديدة بعد إقرارها

 مراجعة وتطوير آلية تعيني موظفي الفئتني األولى والثانية والنظر يف إقرار قانون لتحديد آلية التعيني وفق
معايير شفافة وموضوعية

وضع وإقرار نظام لتقييم انتاجية وأداء املوظفني العامني وإعمال مبدأ الثواب والعقاب تبعا لذلك
 وضع وتطبيق آليات تضمن احترام معايير الشفافية واجلدارة عند تصميم املباريات وإصدار النتائج وصوال الى

اتخاذ قرارات التعيني و/أو التطويع يف جميع اإلدارات مبا يف ذلك األسالك غير املدنية
 ملء الوظائف الشاغرة يف جميع اإلدارات عبر التعيني باألصالة أو اإلنابة أو الوكالة وغيرها من األوضاع

 امللحوظة يف نظام املوظفني، واآللية املقرة لتعيني موظفي الفئتني األولى والثانية، شرط اال يتعارض ذلك مع
السياسات والقوانني التي حتّد أو متنع ذلك

 مراقبة االلتزام بتطبيق القوانني واآلليات الرسمية املتعلقة بتعيني أو تطويع املوظفني العامني، مبا فيهم
 املنتمني الى األسالك غير املدنية، ونقلهم وترقيتهم ووضع تقرير سنوي عن املخالفات التخاذ املقتضى

القانوني بشأنها
 وضع ضوابط محددة مسبًقا لتنظيم اللجوء إلى التكليف يف إدارة املوارد البشرية يف االدارات مبا يف ذلك

املؤسسات العامة والبلديات واحلد منه الى أقصى درجة ممكنة
 تقييم انتاجية واداء املوظفني من جانب كل إدارة ومؤسسة عامة وتزويد األجهزة املعنية بتقرير يشمل نتائج

التقييم وما جنم عنها من مكافآت وعقوبات
إعداد وإقرار نصوص قانونية وتنظيمية بشأن اإلكراميات والهدايا على أنواعها

إعداد وإقرار نصوص تنظيمية خاصة لضبط معايير تشكيل اللجان ومكافأة اعضائها

نة للسلوكيات األخالقية للموظفني العامني مبا يشمل اخلاضعني وغير اخلاضعني  مراجعة وتطوير وإقرار ُمَدوَّ
 لسلطة مجلس اخلدمة املدنية

 تصميم وتنفيذ حملة لتعميم مدونة السلوك على االدارات مبا يف ذلك املؤسسات العامة والبلديات وتوعية
املتعاملني مع هذه اجلهات مبضامني املدونة

 إنشاء آليات ملراقبة االلتزام باملدونة مبا يف ذلك توفير اإلرشاد والتدريب، واتخاذ تدابير للتحفيز على تطبيقها
ومنح املكافآت وإنزال العقوبات طبقا لها

 تكليف موظف أو جلنة يف كل إدارة ومؤسسة عامة وبلدية ملتابعة تنفيذ املدونة والرقابة على االلتزام بها ورفع
تقرير بذلك الى رأس الهرم اإلداري يف اجلهة املعنية إلجراء املقتضى، وربطهم معا يف إطار شبكة وطنية

 وضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص للموظفني وأعضاء اللجان املكلفني مبتابعة تنفيذ املدونة والرقابة
على االلتزام به

 إعداد تقرير حول إمكانية توسيع نطاق اختصاص مجلس اخلدمة املدنية واقتراح البديل املناسب لتعزيز
نزاهة املوظفني العموميني يف اجلهات غير اخلاضعة لرقابته

مراجعة قانون مجلس اخلدمة املدنية وإقرار التعديالت الالزمة لتحديثه وتطويره وفق املعايير الدولية
إعداد وإصدار املراسيم والقرارات الالزمة

وضع وتنفيذ برنامج تدريبي ملوظفي مجلس اخلدمة املدنية وفق القانون اجلديد واملراسيم املتعلقة به
القدرات الداخلية مجلس اخلدمة املدنية على مكافحة الفساد

إدماج مكافحة الفساد بشكل معمق يف برامج املعهد الوطني لإلدارة
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 أدوار ومسؤوليات
 املوظفني العامني
 محددة بوضوح يف

 إطار هيكلية عصرية
ملجمل القطاع العام

 معايير الشفافية
 واجلدارة ُمعتمدة

 وُمحترمة يف التعيني
 والتطويع والنقل

 والترقية ومنح
 التعويضات واملنافع

غير الراتب

 منظومة عصرية
 ومتكاملة لتشجيع

 السلوكيات األخالقية
 يف االدارات مبا يف

 ذلك املؤسسات  العامة
 والبلديات قائمة

ومطّبقة

 استقاللية وفعالية
 مجلس اخلدمة املدنية

معززة

2. مستويات نزاهة أعىل يف الوظيفة العامة

مجاالت العملاملخرجات املستهدفة

 مجلس النواب / مجلس الوزراء / وزارة الدولة
 لشؤون التنمية اإلدارية / مجـلس اخلدمة املـدنية /

 هيئة التفتـيش املركزي

 مجلس النواب / وزارة الدولة لشؤون التنمية
 اإلدارية / مجـلس اخلدمة املدنية / هيئة التفتـيش

 املركزي / وزارة الدفاع الوطني / وزارة الداخلية
والبلديات

 مجلس الوزراء / وزارة الدولة لشؤون التنمية
 اإلدارية / مجـلس اخلدمة املدنية / هيئة التفتـيش

 املركزي / الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد )بعد
تعيينها(

 مجلس النواب / مجلس الوزراء / مجلس اخلدمة
املدنية / وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية

جهات رئيسية مسؤولة

2025 2024 2023 2022 2021 2020

املدى الزمني



 إنشاء منصة رقمية موّحدة اختيارية )يف انتظار منصة إلزامية( لالعالن عن الصفقات ونشر دفاتر الشروط ونتائج
التلزمي بشكل ميّكن أصحاب املصلحة من احلصول على املعلومات اجلوهرية اخلاصة بكافة أنواع عمليات الشراء العام

 استحداث قاعدة معلومات، على املنصة الرقمية املوّحدة، متاحة للعموم تتضمن بيانات املوّردين والعقود التي حصلوا
 عليها وفق القوانني املرعية االجراء

 دعم اعتماد آليات الشراء االلكتروني وتطبيقها بفعالية
 دعم ومساندة كافة اإلدارات مبا يف ذلك املؤسسات العامة والبلديات يف إعداد ونشر خطة الشراء العام السنوية االلزامية

اخلاصة بكل منها
 تشجيع اإلدارات مبا يف ذلك املؤسسات العامة والبلديات على نشر خطة الشراء السنوية ودفاتر الشروط ونتائج

التلزميات عن كافة عمليات الشراء العام التي جتريها
مراجعة واعتماد وثائق واضحة ومتكاملة وموّحدة )دفاتر شروط منوذجّية عامة وخاصة( وفًقا لقانون الشراء العام
 إعادة تصميم اإلجراءات الورقّية يف جميع مراحل الشراء العام واستبدالها بالوسائط الرقمية عند اإلمكان )او عند

اقرار الشراء االلكتروني(
 تعزيز الضوابط التي حتد من االتفاقات الرضائية واالستثناءات التي تطالها الى أقصى درجة ممكنة وذلك وفق

  األنظمة املرعية االجراء وتيوميها عند االقتضاء

مراجعة وإقرار مدونات السلوك األخالقي لكافة املوظفني املعنيني واجلهات املتدخلة يف الشراء العام
 تخصيص جلسات تدريبية خاصة بالنزاهة يف كافة البرامج التدريبية املرتبطة بالشراء العام للموظفني املعنيني يف

القطاعني العام واخلاص مبا يف ذلك الرقابة والتدقيق
 مراجعة وإقرار وتعميم أدّلة عملّية وإجرائّية للشراء العام املركزي وغير املركزي واإلشراف والرقابة والتدقيق على

عملياته بكافة أنواعهه ومراحلها
 تطبيق القوانني النافذة وتوحيد اآلليات املتعلقة بتصنيف املوَردين واالستشاريني والعمل على ايجاد نصوص لالقصاء

 عن االشتراك يف عمليات الشراء العام املركزي وغير املركزي
 استحداث قاعدة معلومات متاحة للموظفني العامني املعنيني بالشراء العام تتضمن بيانات املوّردين والعقود التي

حصلوا عليها
وضع وإقرار آليات إشراف واضحة على دورة الشراء العام غير املركزي

العمل على وضع نصوص للتعامل مع الشكاوى واالعتراضات بطريقة عادلة وشفافة ومتخصصة ويف الوقت املناسب
 تعزيز الرقابة الداخلية يف اإلدارات مبا يف ذلك املؤسسات العامة والبلديات على نزاهة عمليات الشراء العام التي جتريها
 تشجيع املوردين على وضع وتطبيق متطلبات للرقابة الداخلية وتدابير االمتثال وبرامج ملكافحة الفساد يف الشراء العام

من جانب القطاع اخلاص

  اجراء التعديالت القانونية والتنظيمية الالزمة من أجل تفعيل دور ادارة املناقصات يف ما يخص مكافحة الفساد
تعزيز القدرات املؤسساتية والبشرية واملالية لدى ادارة املناقصات

 وضع وتنفيذ برنامج تدريبي ملوظفي إدارة املناقصات على تقييم مخاطر الفساد يف الشراء العام وكشفه
 وضع دليل توجيهي لعمل جلان الصفقات العمومية التي تشكلها ادارة املناقصات وتضمينه توجيهات ترعى معايير

 النزاهة والشفافية
 متكني ادارة املناقصات من درس وحتليل االعتراضات التي ترد اليها وابداء الرأي فيها

 تطبيق إجراءات الشراء اإللكترونية من جانب إدارة املناقصات يف ما يتعلق بالصفقات العمومية التي تقع ضمن
 صالحياتها

 اجناز التقييم املسحي الشامل مع أخذ التقييمات املنجزة سابقا يف احلسبان للوقوف على حاجات تطوير منظومة
 الشراء العام من منظور مكافحة الفساد

 وضع وتنفيذ آلية إلشراك القطاع اخلاص واملجتمع املدني عند بلورة أو إدخال أي تعديالت قانونّية أو تنظيمّية على
النصوص القانونية التى ترعى الشراء العام

العمل على إقرار قانون للشراء العام جديد وعصري يعتمد افضل املعايير والتوصيات الدولية
إعداد وإصدار املراسيم والقرارات الالزمة

  اصدار القواعد االرشادية لتفسير قانون الشراء العام بعد اقراره
 وضع وتنفيذ برامج تدريبية بشأن القانون اجلديد جلميع املوظفني واملتدخلني يف الشراء العام يف القطاعني العام

واخلاص
 مراجعة دورية للقوانني لتفادي تضارب الصالحيات بني املؤسسات املعنية بالشراء العام واعادة رسم هذه الصالحيات

 وحتديد املهام عند االقتضاء
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 الشراء العام، املركزي
 وغير املركزي، أكثر
شفافية وتنافسية

 آليات واضحة
 لإلشراف والرقابة
 والتدقيق معتمدة

 ومطبقة يف كافة
 مراحل الشراء العام

املركزي وغير املركزي

 إدارة املناقصات ممكنة
 للحد من الفساد يف
 الشراء العام ضمن

صالحياتها

 قانون شامل يرعى
 الشراء العام والرقابة

 والتدقيق عليه وفق
 املعايير الدولية معتمد

ومطّبق

3. منظومة رشاء عام أّقل عرضة للفساد

مجاالت العملاملخرجات املستهدفة

 مجلس الوزراء / وزارة املالية / وزارة الدولة لشؤون
 التنمية اإلدارية / إدارة املناقصات لدى التفتيش

املركزي

 مجلس الوزراء / مجلس النواب / وزارة املالية/
 وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية / إدارة

املناقصات لدى التفتيش املركزي / ديوان
احملاسبة /  مجلس شورى الدولة

 مجلس الوزراء / مجلس النواب / وزارة املالية/
 إدارة املناقصات لدى التفتيش املركزي / وزارة

الدولة لشؤون التنمية اإلدارية

 مجلس الوزراء / مجلس النواب / وزارة العدل/
وزارة املالية / وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية/

 إدارة املناقصات لدى التفتيش املركزي / ديوان
احملاسبة

جهات رئيسية مسؤولة
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وضع واعتماد معايير علمية دقيقة يف مناقالت القضاة وتطبيق برنامج مناقالت دورية
تعزيز التعاون بني السلطات املعنية للمحافظة على الضمانات املادية واملعنوية للقضاة

وضع وإقرار آلية تكّرس عدم نقل القضاة املعّينني وفق قرار مجلس الوزراء
حتسني األوضاع األمنية لقصور العدل وتعزيز أمن القضاة

إعداد وإقرار قانون شامل لتعزيز إستقاللية القضاء وفق املعايير الدولية
إعداد وإصدار املراسيم والقرارات الالزمة

نات للسلوكيات األخالقية تشمل القضاة واملعاونني القضائيني واخلبراء  مراجعة وتطوير وإقرار ُمَدوَّ
مصحوبة بدليل توجيهي لكل منها

 تصميم وتنفيذ حملة لتعميم مدونات السلوك وأدلتها التوجيهية على املشمولني مبضمونها واملتعاملني
معهم

 إنشاء آليات ملراقبة االلتزام باملدونات مبا يف ذلك توفير اإلرشاد والتدريب، واتخاذ تدابير للتحفيز على
تطبيقها ومنح املكافآت وإنزال العقوبات طبقا لها

حتديث ودعم هيئة التفتيش القضائي بالقدرات البشرية والتكنولوجية الالزمة
وضع وإقرار نظم حديثة لتقييم العمل القضائي

وضع وإعتماد نظام شفاف ومنصف لتوزيع اللجان القضائية وذات الطابع القضائي على القضاة
تفعيل نشر التدابير التأديبية القاضية بعزل القضاة املخالفني

إصدار تقارير سنوية عن أعمال اجلهاز القضائي ونشرها
تعزيز قدرات اإلعالم واإلتصال لدى مجلس القضاء األعلى ومجلس شورى الدولة

وضع برنامج واضح ومتكامل لعقد جلسات احملاكمة وتقصير املدة الفاصلة بني كل منها
 وضع وإقرار تعديالت على النصوص القانونية للتسريع يف إجناز الدعاوى وفق جداول زمنية واضحة

للمتقاضني
 ضبط وتفعيل وحتديث منظومات الطب الشرعي والنظر يف مساءلة التشخيص واعطاء احللول ورفع

قيمة املعاينة
إنشاء هياكل مسؤولة عن االستقبال واملعلومات والتوجيه للمواطنني يف قصور العدل

تبسيط اإلجراءات وتعزيز الشفافية واملساءلة يف إدارة السجل التجاري
إدخال تكنولوجيا املعلومات الى العمل القضائي ومكننة اإلجراءات داخل احملاكم

 النظر يف تطوير قضاء متخّصص ونيابات عامة وضابطة عدلية متخصصة يف مكافحة الفساد
 وضع وإقرار تعديالت تشريعية لسَد الثغرات وتفادي تضارب الصالحيات يف التشريعات املتعلقة باجراءات

مالحقة جرائم الفساد وجتاوز العقبات ذات الصلة السّيما احلصانات والسرّية املصرفية
النظر يف تطوير النصوص الدستورية والقانونية املنّظمة للمجلس األعلى حملاكمة الرؤساء والوزراء

وضع وتنفيذ برنامج لتفعيل املجلس األعلى حملاكمة الرؤساء والوزراء
تعزيز القدرات البشرية يف مالك القضاء ال سيما يف احملاكم والهيئات املعنية مبالحقة جرائم الفساد

إيجاد تقنيات حديثة لتعزيز دور النيابات العامة يف االشراف على التحقيق األولي
 ادخال تعديل تشريعي يلزم اإلدارة مبهلة للجواب على طلب اإلذن الالزم قبل مالحقة املوظف وبإنقضائها

يعتبر اإلذن ممنوًحا
 استحداث وحدة إدارية يف مجلس شورى الدولة ملتابعة تنفيذ قراراته وتوثيق حاالت عدم اإللتزام بتنفيذ

أحكامه ّورفع تقارير بشأنها الى السلطات الدستورية املعنَية
 تطوير مناهج التعليم النظرية والتطبيقية يف معهد الدروس القضائية وإضافة مواد وأساليب دراسية
 جديدة حول مكافحة الفساد يف مجاالت ذات صلة كاملالية العامة واحلسابات واملعلوماتية واالتصاالت

والبيئة.
  وضع وتنفيذ برنامج لبناء القدرات يف مجال التعاون القضائي الدولي: آليات املساعدة القانونية املتبادلة

- استرداد املوجودات - تسليم املجرمني.

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

 إستقاللية القضاء
 معّززة وفق املعايير

الدولية

 نزاهة القضاء مدّعمة
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4. نظام قضايئ أكرث نزاهة وقدرة عىل مكافحة الفساد

مجاالت العملاملخرجات املستهدفة

 مجلـس القضاء األعـلى / مجـلس شـورى الدولـة /
 وزارة العدل / وزارة الدولة لشؤون التنميـة اإلدارية /

مجلس النواب

 مجلـس القضاء األعـلى / مجـلس شـورى الدولـة /
 وزارة العدل / وزارة الدولة لشؤون التنميـة اإلدارية /

مجلس النواب

 مجلـس القضاء األعـلى / مجـلس شـورى الدولـة /
 وزارة العدل / وزارة الدولة لشؤون التنميـة اإلدارية /

مجلس النواب

 مجلس النواب / مجلـس القضاء األعـلى / مجـلس
 شـورى الدولـة / وزارة العدل / النيابة العامة / هيئة
 التحقيق اخلاصة / الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد

)بعد تعيينها(
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إجراء تقييم منهجي لقدرات التفتيش املركزي احلالية يف مجال مكافحة الفساد
وضع وتنفيذ خطة شاملة لتعزيز قدرات مكافحة الفساد لدى التفتيش املركزي

 ملء املراكز الشاغرة يف مالك التفتيش املركزي وتوسيعه مبا يلزم من خبرات فنية شرط اال يتعارض ذلك مع
السياسات والقوانني التي حتّد أو متنع ذلك

 إدخال وسائط تكنولوجيا املعلومات واإلتصال لتعزيز شفافية عمل التفتيش املركزي وفعاليته
 تطوير آلية استقبال ومعاجلة الشكاوى الواردة الى التفتيش املركزي

 مراجعة وتطوير نظم تقييم اداء املفتشني العامني وربطها بآلية شفافة للثواب والعقاب
 إعداد وإقرار النصوص القانونية الالزمة من أجل تعزيز دور التفتيش املركزي واستقالليته وتوسيع نطاق رقابته

 الى أقصى حد ممكن ومتكينه من أداء املهام املوكولة إليه جلهة محاسبة األشخاص الذين يتولون املناصب العامة
ومساءلتهم عَما يرتكبونه من مخالفات مسلكية وإدارية

 حتديث خطة تعزيز قدرات التفتيش املركزي لتتناسب مع مقتضى التعديالت التي مت إدخالها على النصوص
القانونية التي حتكم عمل التفتيش املركزي

 ملء املراكز الشاغرة يف مالك الهيئة العليا للتأديب وتوسيعه مبا يلزم من خبرات فنّية شرط اال يتعارض ذلك مع
السياسات والقوانني التي حتّد أو متنع ذلك

 إعداد وإقرار النصوص القانونية الالزمة من أجل تفعيل دور الهيئة العليا للتأديب عن طريق تعزيز صالحيتها وتطوير
هيكلَيتها لتمكينها من أداء املهام املوكولة اليها

 تعديل مالك الهيئة العليا للتأديب وإستحداث وظائف تتناسب مع مقتضى التعديالت التي مت إدخالها على النصوص
القانونية التي حتكم عملها

 وضع وتنفيذ خطة شاملة لتعزيز قدرات الهيئة العليا للتأديب وفق مقتضى التعديالت التي مت إدخالها على النصوص
القانونية التي حتكم عملها

ة التي يضعها الديوان إلى كلٍّ من: رئيس اجلمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس احلكومة،  إبالغ التقارير اخلاصَّ
النواب ونشرها على موقعه اإللكتروني ويف وسائل اإلعالم

إجراء تقييم منهجي لقدرات ديوان احملاسبة احلالية يف مجال كشف الفساد والتصدي له
وضع وتنفيذ خطة شاملة لتعزيز قدرات القضاة واملستشارين واملوظفني يف ديوان احملاسبة

 ملء املراكز الشاغرة يف مالك ديوان احملاسبة وتوسيعه مبا يلزم من خبرات فنّية شرط اال يتعارض ذلك مع السياسات
والقوانني التي حتّد أو متنع ذلك

 إتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية الالزمة لتوسيع نطاق رقابة ديوان احملاسبة الى أقصى حد ممكن ومنحه
صالحية الرقابة على األداء

إرساء نظم لدى ديوان احملاسبة لتقييم جودة األشغال واللوازم واخلدمات املنفذة واملقدمة لصالح اجلهات اخلاضعة لرقابته
ة الالزمة إلعداد حسابات الهيئات اخلاضعة ِللرقابة وحتديد أصول مسكها وتوحيدها ُصوص التنظيميَّ  استصدار النُّ
قابة وتطوير أساليبها واعتماد معايير التدقيق  وإرسالها إلى ديوان احملاسبة ِللتدقيق وامُلراجعة، مع حتديث ُطُرق الرَّ

الدولية، بحيث تصبح رقابة سريعة وناجعة
 تفعيل الرقابة القضائية الالحقة على احِلسابات واملوظفني ورفع قيمة الغرامات التي يفرضها ديوان احملاسبة على

املسؤولني عن املخالفات املرتكبة، مبا يتناسب مع َجسامة األضرار واخلسائر الالحقة باألموال العمومية

تعيني وسيط اجلمهورية وفق القانون رقم 466 تاريخ 05/02/2005
إعداد وإصدار املراسيم والقرارات الالزمة

تزويد وسيط اجلمهورية باملوارد البشرية واملالية الالزمة لالضطالع مبهامه
توفير برنامج تدريبي متخصص لوسيط اجلمهورية واجلهاز املعاون له

تنفيذ حملة وطنية للتعريف بدور وسيط اجلمهورية
وضع وإقرار دليل نظم وإجراءات العمل لوسيط اجلمهورية واجلهاز املعاون له

وضع وتنفيذ برنامج عمل وسيط اجلمهورية ودعم تنفيذه ونشر تقارير دورية بذلك

 تقييم حالة التدقيق الداخلي، مبا يف ذلك حتليل اإلطار القانوني والتنظيمي احلالي، لتقدمي التوصيات املناسبة
إلدخال وظيفة التدقيق الداخلي يف اإلدارات مبا يف ذلك املؤسسات العامة والبلديات

رفع الوعي بأهمية وظيفة التدقيق الداخلي ألجهزة الرقابة الرئيسية )التفتيش املركزي وديوان احملاسبة(
إجراء تقييم لالحتياجات من القدرات واقتراح إطار مؤسسي لوحدة التدقيق الداخلي )الوظائف، التوظيف، إلخ(
 تطوير استراتيجية التدقيق الداخلي، ميثاق التدقيق الداخلي، وكذلك الدالئل والكراسات املستندة على املعايير

الدولية واملمارسات اجليدة
توفير التدريب ذي الصلة إلى وزارة املالية وباقي اإلدارات املعنية

دعم إنتاج تقارير املراجعة الداخلية على أساس دوري

تشكيل وتدريب جلنة مشتركة للتنسـيق الدائم وتبادل املعلومات بني األجهزة الرقابية
 دعم التخطيط االستراتيجي املشترك فيما بني االجهزة الرقابية

الربط اآللي بني امللفات التي تنظر فيها األجهـزة الرقابية وبناء قاعدة بيانات مشتركة
دعم األجهزة الرقابية لتعزيز تواصلها مع املواطنني باستخدام الوسائل التقليدية والرقمية
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25.1
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 التفتيش املركزي
 محّدث وقدراته على

 اكتشاف  الفساد
والتصدي له معّززة

 الهيئة العليا للتأديب
 محّدثة وقدراتها

 على التصدي للفساد
معززة

 ديوان احملاسبة محدث
 وقدراته على اكتشاف
 الفساد والتصدي له

   معّززة

 قانون وسيط
 اجلمهورية مطّبق

بفعالية

 التدقيق الداخلي
 مدمج ومفّعل يف

القطاع العام

 التنسيق والتعاون لتفعيل
 دور االجهزة الرقابية

ممأسس وفّعال

5. االجهزة الرقابية أكرث تخّصًصا وفعاليًّة يف مكافحة الفساد

مجاالت العملاملخرجات املستهدفة

 مجلس النواب / التفتـيش املركزي /  وزارة
 الدولة لشؤون التنميـة اإلدارية / الهيئة الوطنية

  ملكافحة الفساد )بعد تعيينها(

 مجلس النواب / الهيئة العليا للتأديب / وزارة
 الدولة لشؤون التنمية اإلدارية / الهيئة الوطنية

ملكافحة الفساد )بعد تعيينها(

 مجلس النواب / ديوان احملاسبة / وزارة الدولة
 لشؤون التنمية اإلدارية / الهيئة الوطنية

ملكافحة الفساد )بعد تعيينها(

 مجلس الوزارء / وزارة الدولة لشؤون التنمية
االدارية / وسيط اجلمهورية )بعد تعيينه(

 مجلس الوزراء / وزارة املالية / وزارة الدولة
 لشؤون التنمية اإلدارية / التفتيش املركزي /

ديوان احملاسبة

 مجلس الوزراء / وزارة املالية / وزارة الدولة
 لشؤون التنمية اإلدارية / التفتيش املركزي /

 ديوان احملاسبة / الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
)بعد إنشائها( / وسيط اجلمهورية )بعد تفعيله(

جهات رئيسية مسؤولة

2025 2024 2023 2022 2021 2020

املدى الزمني



 تصميم وتنفيذ حملة إعالمية وطنية للتوعية بضرورة احلفاظ على األموال واألمالك العامة وحقوقهم
والتزاماتهم يف هذا اإلطار

  وضع وتنفيذ برنامج لتثقيف املواطنني حول مفاهيم الفساد وأثره على التنمية وحياتهم اليومية، ودورهم
كمواطنني ودور املؤسسات يف مكافحته

 تنظيم حوارات محلية بالتعاون مع البلديات حول سبل تعزيز الشفافية يف العمل البلدي والتعريف باجلهود
املبذولة لهذا الغرض وتلقي اقتراحات السكان بهذا الشأن

 تخصيص نشاطات توعوية ومتكينية لتسليط الضوء على أثر الفساد على املرأة والطفل ودور النساء يف
مواجهة الفساد على كافة املستويات

 التعاون مع شركات اإلعالن واإلنتاج الفني ووسائل اإلعالم من أجل إدماج قيم النزاهة واالستقامة واملواطنة
 الصاحلة يف أعمالها

إدماج قيم ومفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد يف برامج مؤسسات التربية والتعليم األساسي والثانوني
 وضع برامج محددة ملكافحة الفساد / احلوكمة أو دمج املناهج النمطية أو احملتوى التعليمي بشأن النزاهة

واحلوكمة واألخالقيات ومكافحة الفساد يف برامج مؤسسات التعليم العالي
 وضع برامج محددة ملكافحة الفساد / احلوكمة أو دمج املناهج النمطية أو احملتوى التعليمي بشأن النزاهة

واحلوكمة واألخالقيات ومكافحة الفساد يف برامج مؤسسات التعليم الفني واملهني
إنشاء ودعم شبكة وطنية لنوادي النزاهة مخصصة للطالب يف اجلامعة اللبنانية واجلامعات اخلاصة

تشجيع البحوث املتعلقة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على املستويات املدرسية واجلامعية

 توفير اإلرشاد والدعم والتشجيع إلدماج مبادئ وممارسات احلوكمة الرشيدة يف اجلمعيات والنقابات وسائر
املنظمات التي متارس عمال غير ربحَيا

 وضع وإقرار آليات فعالة لتشجيع مشاركة اجلمعيات والنقابات وسائر مكونات املجتمع املدني يف تنفيذ
االستراتيجية الوطنية والرقابة على تقّدمها

 توفير برنامج تدريبي متخصص لبناء قدرات املجتمع املدني لدعم تنفيذ االستراتيجية الوطنية والرقابة على
تنفيذها

 دعم إنشاء شبكة وطنية جتمع الناشطني وممثلي اجلمعيات والنقابات وسائر مكونات املجتمع املدني لتكون
مساحة للتعاون التنسيق وتنمية القدرات يف مجال مكافحة الفساد

 دعم مجلس النواب يف عقد جلسات استماع وحوارات بني النواب واملواطنني بشان اجلهود املبذولة ملكافحة
الفساد

 مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية واملمارسات السائدة التي تقّيد احلقوق واحلريات احملمية يف إطار
الدستور مبا يف ذلك النصوص املتشّددة يف شأن التشهير والقدح والذم

 توفير برنامج تدريبي متخصص لتعزيز قدرات الصحفيني واإلعالميني على تغطية شؤون مكافحة الفساد
وتشجيع مشاركتهم الفعالة واملستقلة يف نشر وترسيخ ثقافة النزاهة

وضع وتعميم مدونة للسلوك األخالقي واملهني للصحفيني واإلعالميني
 تشجيع وسائل اإلعالم على إفراد مساحات كافية للمساهمة يف بناء ثقافة النزاهة وتعزيز التعاون معها ملدها

باملعلومات الصحيحة يف هذا الشأن
تدريب الصحفيني على تقنيات الصحافة االستقصائية بشكل مهني وموضوعي

إعداد وإعتماد مؤشر وطني يرصد ظاهرة الفساد وفق املعايير العاملية واملنهجيات املتخصصة ذات الصلة
 إجناز بحث وطني حول الفساد وإعداد املؤشرات الوطنية ملراقبة تطوره ولقياس تأثير استراتيجية مكافحة

الفساد
إنشاء بوابة ملكافحة الفساد جلمع وتبادل املعلومات املفيدة حول الفساد مع املواطنني واملهنيني

 استطالع رأي ممثلي اجلمعيات والنقابات وهيئات القطاع اخلاص واملجتمع املدني يف املسائل الهامة املتعلقة
مبكافحة الفساد
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 املواطنون أكثر وعًيا
 بآثار الفساد على

 حياتهم وبدورهم يف
مواجهته

 قيم وسلوكيات النزاهة
 أكثر رسوًخا لدى

 األجيال الصاعدة

 اجلمعيات والنقابات
 واملؤسسات الدينية

 وهيئات املجتمع املدني
 أكثر قدرة على املساءلة

 اإلجتماعية وتعزيز
ثقافة النزاهة

 الصحفيون واإلعالميون
 أكثر قدرة على تسليط

 الضوء على حاالت
 الفساد وجهود اإلصالح

املبذولة ملواجهته

 مؤشر وطني لقياس
 النزاهة والفساد

 قائم ومعّمم ونتائجه
منشورة بشكل دوري

6. املجتمع ممكّن للمشاركة يف نرش وترسيخ ثفافة النزاهة

مجاالت العملاملخرجات املستهدفة

 مجلس النواب / وزارة الداخلية والبلديات / وزارة
 الثقافة / وزارة اإلعالم / وزارة الدولة لشؤون

 التنميـة اإلدارية / الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
)بعد تعيينها(

 وزارة التربية والتعليم العالي / وزارة الثقافة/
 وزارة اإلعالم / وزارة الدولة لشؤون التنميـة

 اإلدارية / الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد )بعد
تعيينها(

 وزارة الداخلية والبلديات / وزارة اإلعالم / وزارة
 الدولة لشؤون التنميـة اإلدارية / الهيئة الوطنية

ملكافحة الفساد )بعد تعيينها(

 وزارة اإلعالم / وزارة الدولة لشؤون التنميـة
 اإلدارية / الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد )بعد

 تعيينها(

 مجلس الوزراء / اإلحصاء املركزي / وزارة الدولة
 لشؤون التنميـة اإلدارية / الهيئة الوطنية ملكافحة

الفساد )بعد تعيينها(

جهات رئيسية مسؤولة

2025 2024 2023 2022 2021 2020

املدى الزمني



 التعامالت بني اإلدارة
 العامة واملستفيدين
 من اخلدمات العامة

مبسطة وشفافة

 منهجيات وأدوات
 إدارة مخاطر الفساد

 مدمجة يف عينة أولى
 من اإلدارات مبا يف

 ذلك املؤسسات العامة
والبلديات

 مخاطر الفساد
 مخّفضة يف مجاالت
وقطاعات ذات أولوية

 القطاع اخلاص شريًكا
 فاعاًل يف الوقاية من

الفساد

7. تدابري وقائية ضد الفساد ُمدمجة عىل املستوى القطاعي

املخرجات املستهدفة
 إنشاء وحدات مسؤولة عن االستقبال واملعلومات والتوجيه للمواطنني وسائر املتعاملني مع اإلدارات مبا يف

ذلك املؤسسات العامة والبلديات
تطبيق خدمة الشباك املوّحد يف اإلدارات مبا يف ذلك املؤسسات العامة والبلديات

 حتسني جودة أماكن االنتظار داخل اإلدارات مبا يف ذلك املؤسسات العامة والبلديات ووضع أنظمة إلكترونية
إلدارة وقت االنتظار وحتسني جتارب املواطنني

 العمل على تبسيط  اإلجراءات اإلدارية وتوحيد املعامالت العائدة لها ونشرها يف االدارات املعنية وكذلك عبر
بوابة الكترونية مخصصة

 إنشاء منصة رقمية حلكومة مفتوحة تضع املواطن يف صلب إهتماماتها وتوفر نافذة موحدة ملجمل اخلدمات
احلكومية للمواطنني وللقطاع اخلاص وسائر األطراف األخرى مبا يف ذلك اإلدارات على املستوى احمللي

رفع الوعي وزيادة املعارف املتخصصة لدى جميع اإلدارات مبا يف ذلك املؤسسات العامة والبلديات
تشكيل وتدريب فريق عمل يف إدارات مختارة حول إدارة مخاطر الفساد مبا يف ذلك املؤسسات العامة والبلديات

دعم هذه الفرق إلجراء تقييمات مخاطر الفساد ونشرها وإجراء حوارات ولقاءات حولها
دعم هذه الفرق القتراح خطط التخفيض من املخاطر ونشرها وإجراء حوارات ولقاءات حولها

 توفير الدعم املالي والفني لتنفيذ تدابير مختارة لتخفيض مخاطر الفساد بناء على التقييمات املنجزة
واخلطط املعّدة

دعم هذه الفرق ملراقبة وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ خطط تخفيض املخاطر
إعداد ونشر تقارير دورية عن التقّدم احملرز يف إدارة مخاطر الفساد وفق اآللية املعتمدة يف االستراتيجية

توسيع نطاق العمل ليشمل إدارات أخرى يف مرحلة ثانية
توسيع نطاق العمل ليشمل إدارات أخرى يف مرحلة ثالثة

تفعيل قانون دعم الشفافية يف قطاع البترول
النظام االستشفائي وسلسلة إمداد الدواء واملعدات واملستلزمات الطبية

 حوكمة القطاع املصريف وعالقة "مصرف لبنان" بالسلطة التنفيذية
اإلجازات التي متنحها وزارة الطاقة واملياه

إجراءات معادلة الشهادات املدرسية واجلامعية ومعامالت املدارس واجلامعات اخلاصة
املعامالت اجلمركية ال سيما اإلستيراد

االعتراض واالستئناف بشأن التكليف الضريبي
معامالت السجل العقاري

نظام عمل اللجان املختلفة يف وزارة البيئة
آليات منح شهادات اإلنشاء واالستثمار والرقابة على املقالع والكسارات لدى وزارة البيئة

تنفيذ قانون اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة

وضع وإقرار نصوص تشريعية الستكمال املنظومة القانونية ملكافحة الفساد يف القطاع اخلاص
 تصميم، من خالل نهج تشاركي، مدونة للممارسات اجليدة للوقاية من الفساد يف القطاع اخلاص ووضع آلية

للتحفيز واملراقبة
 مراجعة قانون الشركات والنصوص القانونية ذات الصلة لضمان التشجيع على اعتماد تدابير وآليات احلكم

الرشيد
تشجيع القطاع اخلاص على نشر ثقافة مكافحة الفساد وااللتزام مببادئ الشفافية والنزاهة واملساءلة

تعزيز الشفافية واملساءلة يف مجال الشراكة بني القطاعني العام واخلاص
 إعداد واعتماد حوافز مناسبة لتشجيع العمل اجلماعي لتعزيز نزاهة ومكافحة الفساد مثل عهود النزاهة

وإعالنات االلتزام مببادئ اإلتفاق العاملي لألمم املتحدة
إنشاء آلية مشتركة بني القطاعني العام واخلاص لتعزيز حوكمة الشركات يف القطاع اخلاص

31.1

31.2

31.3

31.4

31.5

32.1

32.2

32.3

32.4

32.5

32.6

32.7

32.8

32.9

33.1

33.2

33.3

33.4

33.5

33.6

33.7

33.8

33.9

33.10

33.11

34.1

34.2

34.3

34.4

34.5

34.6

34.7

مجاالت العمل

 وزارة الدولة لشؤون التنميـة اإلدارية / وزارة
 الداخلية والبلديات / وسائر الوزارات املعنية كل
فيما يخصها / وسيط اجلمهورية )بعد تفعيله(

 الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد )بعد تعيينها(
 / وزارة الدولة لشؤون التنميـة اإلدارية / وزارة

 الداخلية والبلديات / وسائر الوزارات املعنية  كل
فيما يخصها

 مجلس النواب / مجلس الوزراء / الهيئة الوطنية
 ملكافحة الفساد )بعد تعيينها( / وزارة الدولة لشؤون

 التنميـة اإلدارية / وسائر الوزارات واإلدارات املعنية
كل فيما يخصها

 مجلس النواب / مجلس الوزراء / وزارة الصناعة /
 وزارة املالية / وزارة اإلقتصاد والتجارة / وزارة الدولة

 لشؤون التنميـة اإلدارية / مصرف لبنان / املجلس
 األعلى للخصخصة

جهات رئيسية مسؤولة
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املدى الزمني


