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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 والصالة والسالم علي خاتم المرسلين

 

  عبد السالم درار  ــ  رئيس الشبكة العربية لمكافحة / معالي الدكتور
 .الفساد 

  أصحاب المعالي الوزراء. 

 الدوليةحاب السعادة السفراء وممثلي الهيئات أص. 

 الحضر الكرام  والسادة السيدات. 

دعــــائم النزا ــــة  بــــ  ترســــون... بــــار  اهلل فــــي جمعكــــم  ــــ ا 

حجـــة اهلل  فتقيمـــون.... وتكـــافحون الفســـاد والمفســـدين . .والشـــفافية

وفـي  ....علي المالئكة أن  خلق آدم ليكون خليفت  في أعمار األرض

فـــ ل  ســـبب خلـــق آدم ومبـــرر  رســـال . ...والمفســـدين  حـــرب الفســـاد
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نــــزال الكتــــب  ــــاء   ــــ ا طــــريقكمف. ...الرســــل وال ســــار فيــــ  كــــل األنبي

أن  ولإلنسـانيةوحـق لممـة العربيـة  ،والمصلحين في كـل بلـدان العـالم

أمــالف فــي أن يجــدوا ســبيالف لــرد حقــوقهم .. تتطلــع  لــي اجتمــاعكم  ــ ا 

و ــي تشــعر .. أمــوالهم المنهوبــة و .. وحريــاتهم الســليبة .. ضــائعةال

كثرتهـا مـن أخـ  مكانـة بـين  لـ بالخجل بـأن بـالد العـرب لـيس فيهـا ع

قــد ... ومثقفو ــا وشــعوبها ... وأن حكامهــا . ...دول العــالم المتقــدم 

 .وتاريخاف مجيداف ... بدووا تراثاف عظيما 

 ... أن اعتــرل لكــم بفضــل الســبق ... واســمحوا لــي باســم مصــر

سمها أيضاف أن تكون مصر كمـا عودتنـا سـباقة  لـي بـ ل وأن أعدكم با

خالص النصيحة   .الجهد وال
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نهـار النظـام افقـد .... تعاني من الفساد .. قد عانت مصر وال تزال و  

كـل مسسسـات الدولـة  حـت أصـاب القديم بسبب فسـاد  الـ ا استشـر 

ـــفشـــاركت التـــي  مـــا أن تلـــ  المسسســـات ...  ـــل ....   ي أو فـــي القلي

 .كافحت  عن معجزت 

ــد    ــا ال ان مصــر بع ــي ظــل آالم المخــاضو ــي ...  ثورته ــزال ف  ال ت

حــــاول  عــــادة بنــــاء تمزقــــات التــــي تصــــاحب عمليــــات التحــــول والت

 .مسسساتها أو ترميمها 

أن منــع الفســاد قبــل  .. مصــر مــن تجربتهــا الجاريــة أدركتــ وأول مــا 

يصـاب وأن أول مـن  .. وقوع  أيسر كثيراف من مكافحت  بعد استشـرائ 

لحمايتـ  فيحولها  لي أدوات  .. مكافحت باألجهزة المكلفة بالفساد  ي 
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علينــا أن و .. الشــرفاء والمتطهــرين  لضــربويســتعملها  ــي بــ اتها  ..

 .....  مقولة الشاعر.. نت كر دائماف ونحن نطارد الفساد 

 ".كوقعهن آليم .. ونزع السهام "                 

اللجنة  س مجلس الوزراء المصر  بانشاءومن  نا كان قرار رئي... 
 ة وزير العدلالوطنية المصرية التنسيقية لمكافحة الفساد، برئاس

 .عشر جهات رقابية وتنفي يةل نوعضوية ممثلي

سواء ..  كافحة الفسادمنع وم و ي اللجنة التي نيط بها مهام
 بين كافة الجهات الرقابية، أو من خالل صياغة بالتنسيق

تفعيل اإلنفا  الفعلي ب نية لمكافحة الفساد، أوة الوطاالستراتيجي
اللجنة  ي الجهة الرسمية الوحيد   فباتت. ...األمم المتحدة  التفاقية

كل     االختصاصات  ات ف  جمهورية مصر العربية المنوط بها 
 .بمكافحة الفساد  الصلة

 



   

 

6 

 .السيدات و السادة الحضور الكرام 

طـو .. بناء الديمقراطية  ن  الق حريـات األفـراد وضـمان  سـهامهم فـي ال

  ـي الوسـيلة الوحيـدة لمنـع الفسـاد.. صنع القرار السياسـي ومراقبتـ  

و نا البد أن نعترل أن ثقافتنـا العربيـة واإلسـالمية لـم تسـتطع أن  ...

ورغـم أن القـيم  ... وحريـاتهمحتـرام حقـوق األفـراد  ضمن ينظماف  ننتج

أفضـل  ... المتقدمـة الحكم فـي الـبالد ال أن نظم . .. اإلنسانية واحدة

عوب الـــدول  لـــ  أن شـــ ،كثيـــراف ممـــا  ـــو موجـــود فـــي بالدنـــا العربيـــة 

... نشغلوا بما ينفع الناس ويمكـ  فـي األرض  المتقدمة ومثقفيها قد 

 .في حين انشغلنا نحن بالزبد ال   ي  ب جفاء وبالعلم ال ا ال ينفع

عــــة مــــن ومــــن  ــــ ا المنطلــــق بــــدأت مصــــر فــــي  عــــداد مجمو 

ـــة  التشـــريعات ـــايير الدولي ـــة والمع ـــوق  ... المتفق تضـــمن صـــيانة حق
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 سـهامهم فـي صـنع القـرار السياسـي  وتعمل عل ...  وحرياتهم األفراد

تفاقياتهـــا وتفـــي بالتزامـــات مصـــر ب ... واالقتصـــاد   نفـــا  تعهـــداتها وال

... ومــن بينهــا اتفاقيــة االمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد .... الدوليــة 

منـع ترسـي  بنيـة تشـريعية تعداد مشروعات قوانين تعمل علـ  افكان 

 قـانون تضـارب المصــال .... ومـن بينهـا ... آثـار  مـن  َتحـد  الفسـاد و 

رشـوة الموظـل  جـريموقـانون ت... . المعلومات وقانون الحق ف ... .

 .وقانون الجمعيات األ لية ...  قانون حماية الشهودو ... . الدولي

الســيما اعضــاء  .. لخبــراء األمــم المتحــدة اف بــالشــكر واج نــا يكــون و 

ـــامج اإلنمـــائي لالمـــم المتحـــدة  المكتـــب المعنـــي بمكافحـــة و .... البرن

مــا  فلهــم منــا خــالص التقــدير علــ .... بالقــا رة المخــدرات والجريمــة 

 تنفي يـةيـة التشـريعية والنالب سا م فـي تطـويرقدمو  لنا من دعم فني 

 .في   ا الخصوص 
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نـا ان يكـون  نـا  تعـاون كـان ا تمام... العربية  وعلي صعيد أمتنا
اقليمي يضـع رسيـة عربيـة موحـدة فـي  طـار مكافحـة الفسـاد والحـد مـن 

 . آثار  ، فكان قرارنا بالتقدم بطلب لعضوية شبكتكم الموقرة 

المشـاركة فـي كـل المـستمرات واللقـاءات  حرصـت مصـر علـيكما 

أ  أو ..  هـادولحـد   أو ... ت  ليهـا جامعـة الـدول العربيـة التي دع

 كما قدمت في  جتمـاع وزراء العـدل العـرب مقترحـاف ..   هامسسساتمن 

. ..بـرد األمـوال المنهوبـة بموجبهـا زم الـدول العربيـة تـ برام اتفاقية تلب

نشاء محكمة  ومحكمـة .. تحاكي محكمة العدل االوربية عربية عدٍل وال

 .في  ل  الشانيكون حكمها ملزماف ... العدل لدول امريكا الجنوبية 

كمــا طالبــت اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد الحكومــة المصــرية 

علـ  مـا وقعـت والتصـديق .. باالنضمام الـي كافـة االتفاقيـات العربيـة 
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ولقـد بـدأت الحكومـة بالفعـل ... علي  منها في مجـال مكافحـة الفسـاد 

 .في تنفي  ما طالبت ب  اللجنة 

مـع جامعـة الـدول العربيـة باالشـترا  مـع دولـة  فضال عن اتفاقنـا

عل  تنظيم مستمر أقليمي في شـهر يونيـو القـادم تسـهم فيـ  ... قطر 

... وعلـ  وجـ  الخصـوص دول الربيـع العربـي .... كل الدول العربية 

 .لبح  سبل مكافحة الفساد واسترداد االموال المنهوبة 

خـالل مـن ..  المصـرية وعل  الصعيد الدولي نجحـت وزارة العـدل

واألوروبيـة .. والمسسسـات الدوليـة .. مم المتحـدة اتصالها بممثلي األ

أنـ  توجـد صـلة بـين  مـن ،ف  طرح وجهة نظر ـا.... واألمريكية .... 

رد  وبـين...  والفسـاد .. والجريمـة العـابرة للحـدود .. مكافحة اإلر ـاب

ـــي شـــعوبها  ـــة  ل ـــوال المنهوب ـــ  .. األم ـــر أســـباب  ل ـــدعواأن أكب ت ال
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 ـــو ... المتقدمـــة  الغاضـــبة للشـــعوب المنهـــوب أموالهـــا  ضـــد الـــدول

لتلــ   االســتعمار  الماضــي  بعثــمللحضــارة الحديثــة  شــيوع فكــر معــاد  

االعتقـاد بانهـا  بـل .. تحمي استبداد الحكام وفسـاد م ها وأن..  الدول

للحكــام الفاســدين  بســماحها... الشــعوب  تلــ  فــي نهــب أمــوال ةشــريك

أو فــي بــالد خاضــعة .. تفــاظ بهــ   األمــوال فــي بالد ــا وأعــوانهم باالح

فـي األحكـام الصـادرة  مشككة  أو .. متعللة ب جراءات عقيمة  ..لنفو  ا

المتقدمـة أن  باسـطاعة تلـ  الـدولفـي حـين أنـ   .... األموالتل  برد 

..  تعقـب تمويـل اإلر ـاب المتخصصـة فـيتلجأ  لـي تحريـات أجهزتهـا 

علـ  .. ومـن ثـم رد ـا ... االفصـاح عنهـا في رصد االمـوال المهربـة و 

 ...طهر شـعوبها مـن االسـتفادة بـاألموال المتحصـلة مـن جـرائم نحو ي

حتـرام الـدول المتقدمـة للقـيم مـدا  ثقة شعوب العالم الثال  في  يعيدو 

 .اليها اإلنسانية التي تدعو 
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التـي عرضـنا عليهـا وجهـة نظرنـا تلـ  الـدول  ولقد أعرب ممثلو 

ووعــدوا بــأن  ...بمقتضــا ا  ورضــا م ...لمنطقهــا  عــن تفهمهــم... 

ووعـدونا بأنــ  .. .فـي دولهــم ينقلـوا  ـ   المبــادرة  لـي أصــحاب القـرار 

 . لتل  المبادرةاالستجابة  فيدما يفي شهر يونيو القادم سيصدر 

 .حضرات السيدات والسادة الحضور الكرام

ضـوح لتكشـل بو .....  فيـ   ن فكرة  ـ ا االجتمـاع و مشـاركة مصـر
والتــ   ،عــن اال ميــة البالغــة للموضــوعات المدرجــة بجــدول االعمــال

تعكــس فــ  حقيقــة االمــر ضــرورة التضــامن لتطــوير آليــات التعــاون 
جـرائم مـا يشـكل منهـا وال سـيما  فسـاد،ف  مجال مكافحـة ال قليمياال

 .حدودللعابرة 

 .....طيبــة مباركــة  ســيكون فرصــةايضــا ال شــ  ان  ــ ا االجتمــاع 
ل  بعض التجارب والنمـا   للتـدابير التـ  اتخـ تها الـدول لالطالع ع

كسـن و تطـوير القـوانين  اعضاء الشبكة في مجـال مكافحـة الفسـاد،



   

 

12 

أو فـــ  المجـــاالت االمنيـــة أو القضـــائية،  .... الخاصـــة  ات الصـــلة
ونرنــو الــ   .....مجــال  لــ  الونحــن نتطلــع الــ  تبــادل خبراتنــا فــ  

آليـــات غيـــر تقليديـــة ســـتحدا  أو  ،تشـــريعيةاقليميـــة خلـــق منظومـــة 
ومبتكـــرة مـــن خـــالل قواعـــد و تـــدابير وقائيـــة تســـتوعب خصوصـــية 

مـن  فاسدينوتضمن استحالة افالت ال ... المستحدثة ظوا ر الفساد
 .العقاب 

 : النظر في التوصيات االتية  قد يرا و ختاماف 

 نشاء آلية تنفي ية أقليمية تابعة للشبكة العربية للنزا ة  .1
كون مهمتها التنسيق بين الدول االطرال والدول والشفافية ت

األجنبية في مجال استرداد االموال الناتجة عن الفساد، فضال 
عن تفعيل الوسائل الودية لتسوية المنازعات المتعلقة ب ل  
االسترداد والمنصوص عليها في اتفاقية االمم المتحدة 

وتبد  مصر  ستعداد ا الكامل ....  لمكافحة الفساد
 .ستضافة الدائمة لتل  اآللية ودعمها بكل ما يلزمهالال
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مطالبة الدول االجنبية  في شأندعم وتوحيد الجهود المب ولة  .2
باستخدام ما لديها من معلومات متعلقة بمكافحة االر اب 

في مجال المساعدة في استرداد االموال  ، و ل وغسل االموال
   .الفساد  المتحصلة منالمنهوبة و 

للمقترح المصر  المقدم لجامعة الدول ء الشبكة اعضاتبني   .3
العربية بانشاء محكمة العدل العربية ومنحها اختصاص الزام 

 .الدول العربية برد االموال الناتجة عن الفساد 

وأخيراف فان مصر ليشرفها استضافة االجتماع القادم للشبكة 
 .العربية لتعزيز النزا ة ومكافحة الفساد

 سادة الحضور الكرامحضرات السيدات وال

في النهاية أود أن أسكد عل  اننا نتطلع با تمام كبير، له ا   
االجتماع الهام ، آملين أن يثمر عن ما في  استفادة لدولنا 
العربية، وتحقيق ما نتطلع  لي  من تفعيل آليات جادة جديدة لمنع 

 .الفساد ومكافحت ، و  ل  بآليات حديثة و فكر متطور 
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 فق ،،،و اهلل المو 

 وزيـر الـعـدل                                       

 بجمهورية مصر العربية                                  

 احمد محمود مكي /المستشار                               

  لمكافحة الفساد رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية                   

 

 

 


