اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

هرسوم رقن  37287375صادر في  39هي رهضاى
 34( 2549يوًيو  )3128بإحداث اللجٌة الوطٌية
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لوكافحة الفساد
سئٛظ انذكٕيخ ،
ثُبء ػهٗ انذعزٕسٔ ،العًٛب انفصم  09يُّ؛
ٔثؼذ انًذأنخ ف ٙيجهظ انذكٕيخ انًُؼمذ ثزبسٚخ  6سيعبٌ  ( 8341فبرخ
 ،)7982 َٕٕٛٚسعى يب ٚه: ٙ
الوادة األولى
رذذس نذٖ سئٛظ انذكٕيخ نجُخ رغًٗ « انهجُخ انٕغُٛخ نًكبفذخ انفغبد »
ٔٚشبس إنٓٛب فًٛب ٚه ٙيٍ ْزا انًشعٕو ثبعى « انهجُخ ».
الوادة 3
يغ يشاػبح االتخزصبابد انًغُذح إنٗ انمابػبد ٔانٓٛآد األتخشٖ ثًٕجت
انُصٕص انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انجبس٘ ثٓب انؼًمٚ ،ؼٓذ إنٗ انهجُخ ،ػهٗ
انخصٕص ،ثًب ٚه: ٙ
 رمذٚى كم يمزشح إنٗ انذكٕيخ ثشؤٌ انزٕجٓبد االعزشارٛجٛخ ٔانزذاثٛشٔانًشبسٚغ ٔاإلجشاءاد انكفٛهخ ثزؼضٚض انُضاْخ ٔيكبفذخ انفغبد َٔشش
لٛى انزخهٛك ٔانشفبفٛخ ؛
 انزذأل ثشؤٌ كم انجشايج أٔ انزذاثٛش أٔ انًشبسٚغ أٔ انًجبدساد انزٙرشي ٙإنٗ يكبفذخ انفغبد ٔانًصبدلخ ػهٓٛبٔ ،رزجغ رُفٛزْب ٔرمًٓٛٛب؛
 رمذٚى كم يمزشح إنٗ انذكٕيخ ثشؤٌ يجبالد يكبفذخ انفغبد راداألٔنٕٚخ؛
 يٕاكجخ انمابػبد انًؼُٛخ ثجشايج انغٛبعخ انؼًٕيٛخ انًزؼهمخ ثًكبفذخانفغبد ٔارخبر انزذاثٛش انالصيخ نعًبٌ إنزمبئٛخ ْزِ انجشايج؛
 رمذٚى كم يمزشح إنٗ انذكٕيخ ثشؤٌ انزذاثٛش االصو ارخبرْب نًغبػذحانمابػبد انًزكٕسح ػهٗ رفؼٛم ثشايج يكبفذخ انفغبد ؛
 رمذٚى كم يمزشح إنٗ انذكٕيخ ثشؤٌ اإلجشاءاد انًُبعجخ ٔانالصيخ نزُفٛزانزٕاٛبد ٔانًمزشدبد انصبدسح ػٍ انٓٛئخ انٕغُٛخ نهُضاْخ ٔانٕلبٚخ
يٍ انششٕح ٔيذبسثزٓب ؛
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 رمذٚى كم يمزشح إنٗ انذكٕيخ ثشؤٌ انزذاثٛش االصو ارخبرْب نزؼضٚضانزؼبٌٔ انذٔن ٙثٓذف دػى انًجٕٓداد انٕغُٛخ نًكبفذخ انفغبد ؛
 انًصبدلخ ػهٗ انزمشٚش انزشكٛج ٙانغُٕ٘ انًزؼهك ثزمٛٛى يغزٕٖ رُفٛزانًشبسٚغ انًزؼهمخ ثجشايج يكبفذخ انفغبد ٔ ،انزٕاٛبد انكفٛهخ ثزجبٔص
يؼٛمبد رُفٛزْب.
الوادة 4
ٚشأط انهجُخ سئٛظ انذكٕيخٔ ،رزؤنف يٍ :
أ) السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية :
 دمٕق اإلَغبٌ ؛ انذاتخهٛخ ؛ انؼذل ؛ انًبنٛخ ؛ انزشثٛخ انٕغُٛخ ٔ انزكٕ ٍٚانًُٓ ٔ ٙانزؼهٛى انؼبن ٔ ٙانجذش انؼهًٙ؛ انصُبػخ ٔ االعزضًبس ٔ انزجبسح ٔ االلزصبد انشلً ٙ؛ االرصبل ؛ إاالح اإلداسح ٔ انٕظٛفخ انؼًٕيٛخ.ب) رئيس كل هيئة من الهيآت التالية :
 انٓٛئخ انٕغُٛخ نهُضاْخ ٔ انٕلبٚخ يٍ انششٕح ٔ يذبسثٓٛب ؛ يجهظ انًُبفغخ؛ انهجُخ انٕغُٛخ نهاهجٛبد انؼًٕيٛخ ؛ ٔدذح يؼبنجخ انًؼهٕيبد انًبنٛخ.الوادة 5
رؼمذ انهجُخ اجزًبػبرٓب ثذػٕح يٍ سئٛغٓب ،ثُبء ػهٗ جذٔل أػًبل ٚذذدِ نٓزِ
انغبٚخ ،كهًب دػذ انعشٔسح نزنك ٔػهٗ األلم يشر ٍٛف ٙانغُخ ػهٗ سأط كم عزخ
أشٓش.
ًٔٚكٍ نشئٛظ انهجُخ أٌ ٚفٕض ،ثصفخ اعزضُبئٛخ ،نغهاخ دكٕيٛخ أتخشٖ،
سئبعخ اجزًبع يٍ اجزًبػبرٓب.
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الوادة6
ًٚكٍ نشئٛظ انهجُخ أٌ ٚذػٕ نذعٕس اجزًبػبرٓب ،ثصفخ اعزشبسٚخ ،كم عهاخ
دكٕيٛخ أتخشٖ أٔ يغؤٔل ػٍ أ٘ يؤعغخ ػًٕيٛخ أٔ ْٛئخ أٔ جًؼٛخ يٍ جًؼٛبد
انًجزًغ انًذَ ٙأٔ يُظًخ يُٓٛخ ٔكزا كم شخصٛخ أٔ ْٛئخ ٚشٖ فبئذح ف ٙدعٕسْب.
الوادة 7
ًٚكٍ ألػعبء انهجُخ اَزذاة يًضه ٍٛػُٓى نذعٕس اجزًبػبرٓب.
ٚشزشغ ف ٙيًضه ٙأػعبء انهجُخ أٌ ٚكَٕٕا ػهٗ األلم يٍ دسجخ يذٚش نإلداسح
انًشكضٚخ أٔ يب ًٚبصهّ.
الوادة 8
ٚجٕص نهجُخ إدذاس يجًٕػبد ػًم يٕظٕػبرٛخٚ ،ؼٓذ إنٓٛب ثذساعخ أٔ رزجغ
ثؼط انمعبٚب انًشرجاخ ثًجبل اتخزصبابد انهجُخ.
الوادة 9
رعاهغ انغهاخ انذكٕيٛخ انًكهفخ ثئاالح اإلداسح ٔثبنٕظٛفخ انؼًٕيٛخ ثًٓبو
انكزبثخ انذائًخ نهجُخٔ .رغٓش ثٓزِ انصفخ ،ػهٗ إػذاد أشغبل انهجُخ ٔرزجغ رُفٛز
لشاسارٓب.
ٔنٓزا انغشض ،رُبغ ثٓب ،ف ٙإغبس اتخزصبابد انهجُخ ،ػهٗ انخصٕص انًٓبو
انزبنٛخ :
 الزشاح جذٔل أػًبل اجزًبػبد انهجُخ ٔإػذاد يذبظش ْزِ االجزًبػبد؛ إػذاد يشبسٚغ لشاساد ٔرٕاٛبدٔ ،رمبسٚش انهجُخ؛ دصش انجشايج ٔانزذاثٛش ٔانًشبسٚغ ٔانًجبدساد انمابػٛخ انز ٙرشي ٙإنٗيكبفذخ انفغبد ثؼذ دساعزٓب ،لجم ػشظٓب ػهٗ انهجُخ نهًصبدلخ ػهٓٛب؛
 رزجغ رُفٛز لشاساد ٔرٕاٛبد انهجُخ؛ إػذاد انزمشٚش انزشكٛج ٙانغُٕ٘ انًشبس إن ّٛف ٙانًبدح  7أػالِ؛ إػذاد ثشايج نذػى لذساد انًٕاسد انجششٚخ انًششفخ ػهٗ رُفٛز ثشايج يكبفذخانفغبد.
الوادة :
ُٚشش انزمشٚش انزشكٛج ٙانغُٕ٘ انًشبس إن ّٛف ٙانًبدح  7أػالِ ف ٙانجشٚذح
انشعًٛخ.
الوادة 21
ُٚشش ْزا انًشعٕو ثبنجشٚذح انشعًٛخ.
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اإلمضاء :سعد الدين العثماني.
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