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 بسم اهلل الرحمن الرحيم ؛

 ، النائب العام ؛علي بن فطيس المريالسيد 

 السيد حسن عكور، عميد كلية الحقوق بجامعة قطر ؛

 السيد ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ؛

 ؛ممثل مركز الدوحة لحكم القانون ومكافحة الفساد السيد 

 ؛ الخبراء السيدات والسادة
 

 م ورحمة اهلل تعالى وبركاته ؛عليك السالم

أن أعرب لكم عن اعتزازي بالتواصل ، الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفسادة أتشرف برئاسوأنا سعدني ي
بتعاون مع برنامج األمم المتحدة  ،بالدوحةالجلسة العامة االستثنائية األولى للمجموعة غير الحكومية معكم في هذه 

، مركز الدوحة لحكم القانون ومكافحة الفسادو  ة العامة بدولة قطر، وكلية الحقوق بجامعة قطر،، والنياباإلنمائي
  .1122أواخر سنة  بالمملكة المغربيةاستكماال ألشغال الجلسة األولى التي انعقدت 

ختلف إنـي ألنوه بالدعم الذي حظيت به المجموعة غير الحكومية من طرف الشبكة العربية، كشريك حقيقي في م
المبادرات الرامية إلى وضع السياسات العمومية وتتبع تنفيذها ميدانيا، اعترافا منها بالدور الذي تقدمه هذه المجموعة 

 .في تفعيل المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد

سلطات عمومية، بل أضحت قضية  إلى أن مكافحة الفساد لم تعد قضيةفي هذا اللقاء من األساسي اإلشارة 
كقوة اقتراحية وازنة في تطويق  إلى جانب الحكومة جتمعية يتفاعل معها الجميع في اتجاه إشراك المجتمع المدنيم

 .ثقافة النزاهة والمساهمة في تخليق الحياة العامة وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة نشرو ، الفساد وقائيا وزجريا

حق قدرها في هذه المكافحة لمشاركة المجتمعية ل أعطتغير خاف عليكم، أن االتفاقية األممية لمكافحة الفساد 
والتحسيس  ،والنفاذ إلى المعلومات ،تمكينها من اآلليات الكفيلة بضمان فعاليتها عبر تعزيز الشفافية والحكامة الجيدةب

 .وعدم التسامح معها والتعريف بعواملها ومخاطرها عي العام بالظاهرةللرفع من مستوى الو  والتربية والتكوين واإلعالم

ه ، لما يعبر عنبالنسبة للشبكة العربية يكتسي أهمية خاصةحكومية الالمجموعة غير فإن التجاوب مع ، من أجل ذلك
 الترافعو  ،جرائمالتبليغ عن العلى المجتمع المدني في  مهام المطروحة آنياالبموضوعي نضج من هذا التواصل 

االنتصاب كمطالب بالحق المدني في و خلق مراكز االستماع والتوجيه واإلرشاد للضحايا والمبلغين، و ، والمناصرة
  .تأسيس مراكز لألبحاث والدراسات العلميةو الدعاوى الجنائية، 
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 ؛حضرات السيدات والسادة 

 ستحضرالفساد، جعلت المملكة المغربية ت في سياسات مكافحة لفعل المجتمعيلإن استحضار األدوار الطالئعية 

إثراء في للفعاليات الجمعوية وكيانات القطاع الخاص والهيئات المهنية والنقابية والباحثين الجامعيين المضافة  ةقيمال
 مكوناتفتاح على مختلف نااليكرس ، بما بشأن إعداد االستراتيجيات الوطنية لعمومي واقتراح التوصياتالنقاش ا

 .وتعزيز الديمقراطية التشاركيةع المغربي المجتم

 . في الختام أتمنى لكل المشاركين كامل التوفيق والنجاح

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته لما فيه الخير،وفقنا اهلل 


