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 السيد علي بن فطيس المري، النائب العام ؛

 السيد حسن عكور، عميد كلية الحقوق بجامعة قطر ؛

 السيد ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ؛

 السيدات والسادة الخبراء ؛

 يكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته ؛عل السالم

كرئيس لها الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد فخر واالعتزاز أن ألتقي بكم مجددا في إطار لاإنه لمن دواعي 
تطوير مواد تدريبية بشأن تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ومجال " هذا االجتماع اإلقليمي حول في

بدولة قطر النيابة العامة و بتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالدوحة المنظم  ،"ة العربيةاألعمال في المنطق
 .وكلية الحقوق بجامعة قطر

بالتكوين يدخل في إطار المقاربة ومجال األعمال ربط تنفيذ االتفاقية األممية موضوع إن اختيار الشبكة العربية ل
 بهدف اعتمادساد المتجلية في االنفتاح على الجامعات ومعاهد التكوين األكاديمية والتدريبية لمكافحة الف

وتأصيل مبادئ عوامله وتجلياته ومختلف انعكاساته، وتقييم  تشخيصلظاهرة الفساد تعنى ب تخصصات علمية
دراسات والمساهمة في إغناء النقاش العمومي بال ،والمواطنة التخليققيم النزاهة والحكامة الجيدة، والتربية على 

مفتوحة  ةش علمياور أك والمشاركة في الحمالت التحسيسية والتثقيفية ضد الفساد،، لمية واأليام الدراسية والندواتالع
المجتمعية الحضارية المنظومة التعليمية معززة للقيم  بما يجعل الدروس النظرية بالممارسة العملية اتتفاعل فيه

 .اد وتفعيل أكبر لمبادئ الشفافية والمساءلةومشتال لبناء جيل قادر على محاربة الفس

انطالقا  ،الفسادكما يكون لهذه المقاربة التدريبية بعدا استراتيجيا في تخليق مناخ األعمال وتمنيعه من ممارسات 
، وتطوير قواعد الرقابة والمحاسبة، في المعامالت الشفافيةللتكوين على برامج من إيجاد مستويات أفضل 

وتدعيم حكامة المؤسسات والمقاوالت  ،االقتصاديةحاجيات سوق الشغل، وتعزيز تخليق الحياة والمالءمة مع 
 .الخاصة، والوساطة في حل النزاعات

مستوى الدعم الذي يتعين علينا كهيئات وسلطات تقديمه  يغيبتنزيل هذه األهداف عمليا، ال ينبغي أن  غيـر أن
، وتقديم الخبرات والمساعدة التقنية، والوثائق توفير المعلوماتللجامعات ومراكز البحث ومعاهد التكوين في 

 .على البحوث العلمية وتسهيل إنجاز الدراسات، والمساهمة في التأطير واإلشراف
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 ؛الخبراء ضرات السيدات والسادةح

وعمادها إيمانا من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بأهمية العنصر البشري في سياسات مكافحة الفساد 
المقدمة إلى االستراتيجية ومقترحاتها المحوري، فقد جعلت التربية والتكوين في صلب اهتماماتها وأهم توصياتها 

ساهمت من موقعها في العديد من الدورات  ، حيثالحكومة في إطار التفاعل مع برنامجها المعلن عنه هذه السنة
 . والجامعات المغربية التدريبية لسلطات إنفاذ القانون والمعاهد الخاصة

 برمت الهيئة المركزية مع الوزارة، ألتدارك النقص الحاصل على مستوى الممارسة في مجال مكافحة الفسادو 

يل إدماج قيم النزاهة والتخليق وتدعيم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، تفعل الوصية اتفاقية شراكة
  .تماشيا مع مضامين الدستور الجديد ،عية بالظاهرةوتسهيل تعميق المعرفة الموضو 

وهي األهمية التي جعلت بالدنا توقع على االتفاقية المتعلقة بإنشاء األكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ويوافق عليها 
 .في انتظار عرضها على باقي القنوات الدستورية للمصادقة عليها قبل أسبوع من الشهر الجاري مجلس الحكومة

     

 .أجدد شكري لكم مع متمنياتي الخالصة بالنجاح في المراد

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته       


