
 

 كلمة السید عبد السالم أبودرار

 ، المملكة المغربیةرئیس الهیئة المركزیة للوقایة من الرشوة

 السید مستشار البرنامج اإلقلیمي،

 السیدات والسادة الوزراء ورؤساء الهیئات وأصحاب المعالي،

 أیها الحضور الكریم، 

 مرحبا بكم وشكرا على حضوركم،

یسعدني أن أكون بینكم هذا الصباح ألشارككم افتتاح أشغال هذا اللقاء الهام والذي یعتبر فرصة 
لتجدید النقاش وٕاغنائه حول قضیة الفساد في العالم العربي الذي كان الشرارة التي أشعلت فتیل ما یسمى 

 خفت في السنتین األخیرتین.بالربیع العربي قبل أن ی

ویعتبر هذا اللقاء امتدادا واستمراریة لعدد من اللقاءات التي احتضنها المغرب ودول عربیة أخرى 
من أجل البحث عن أجوبة إلشكالیة الفساد إذ همت هذه المشاورات مجموعة من المواضیع والقطاعات 

زیز مكافحة الفساد في العالم العربي وكذلك تعالحیویة من قبیل القطاع الخاص، نذكر منها استراتیجیات 
وتقویة قدرات هیئات مكافحة الفساد في المنطقة باإلضافة إلى دورات تدریبیة للعاملین والناشطین في هذا 

 المجال.

وجدیر بالذكر أن المغرب الذي یستضیف لقاءنا الیوم، قد قام بخطوات عدیدة في مجاالت الحكامة 
، تتجسد على الخصوص في تنصیص دستور 2011ومكافحة الفساد منذ سنة  الجیدة وتعزیز النزاهة

المملكة على مبادئ الحكامة الجیدة بما في ذلك تخصیص باب كامل لهذا الموضوع، مع االرتقاء بعدد 
من هیئات الحكامة إلى مؤسسات دستوریة وٕاحداث أخرى وتمتیعها باالستقاللیة وتمكینها من صالحیات 

 اعتها وفعالیتها.واسعة لضمان نج

باإلضافة إلى ذلك، انخرط المغرب في إعداد استراتیجیة وطنیة للوقایة من الفساد ومحاربته، 
والتي من المنتظر أن تأخد في اعتبارها الكثیر من التوصیات التي تقدمت بها الهیئة المركزیة للوقایة من 

أنجزته  لیها البحث الوطني حول الرشوة الذيالرشوة في تقاریرها المختلفة وكذلك أهم النتائج التي خلص إ
 الهیئة والتي ستنشر قریبا.

 



 

 أیها الحضور الكریم،

عودة إلى لقائنا الیوم، أشیر إلى أن الهدف األساسي منه یتمثل في تقییم النتائج والخالصات التي 
ار الفساد خاصة في إطأسفرت عنها أربع سنوات من العمل المستمر في مجال تعزیز النزاهة ومكافحة 

الشبكة العربیة لتعزیز النزاهة ومكافحة الفساد والمشروع اإلقلیمي لمكافحة الفساد وتعزیز النزاهة في البلدان 
العربیة المدعوم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. كما یتمثل أیضا في استشراف آفاق المراحل القادمة، 

الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وهیئات مكافحة  مستفیدین من حضور نخبة من أهم ممثلي
 الفساد وخبراء من المنطقة ودولیین.

في ختام هذه الكلمة، أتقدم بالشكر إلى مسؤولي المكتب العربي في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
اهمین كافة المسوممثلي المكتب الوطني لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في المملكة المغربیة وٕالى 

 في إغناء هذا اللقاء من منظمین ومشاركین في أشغاله، متمنیا لكم كامل الناجح. 

 والسالم علیكم ورحمة اهللا. 
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