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 3 من 2 الصفحة

 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ،عبد الس�م أبو درار رئيس الھيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومكافحة الفساد معالى السيد - 

بالنزاھة في الع�قة بين ( ورشة العمل ا)قليمية الخاصة حضرات السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في   - 
  ،)القطاعين الخاص والعام في البلدان العربية

  .ور الكراموالسادة الحضحضرات السيدات  - 

، مستظال بسمائها، ن أكون على ارض المملكة المغربيةيسعدني في مستهل حديثي أن اعبر عن بالغ امتناني أ

، لنتداول سويا موضعا بات هو األهم ، وفي ضيافة نخبة من المعنيين بمكافحة الفساد في وطننا العربيمتواجدا على أرضهاو 

  .توى اإلقليمي، إال وهو مكافحة الفسادلى المسسواء على مستوى العالم أو ع

كما أود أن انقل لكم خالص تقدير معالي المستشار الجليل عادل عبد الحميد وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية المصرية 

  .ته لكم بالتوفيق في اجتماعكم هذالمكافحة الفساد، و اصدق أمنيا

كريم عبد السالم أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة كما إنني أتوجه بخالص التقدير والشكر لألخ ال

، كما إنني أتوجه بالشكر والتقدير إلي ركة في ورشتكم الناجحة بإذن اهللاومكافحة الفساد، على دعوة سيادته الكريمة لنا للمشا

 السبالني الذي ال يألو جهدا في سبيل دعم الجهود، ومديره األخ العزيز أركان ائي لألمم المتحدةالمشروع اإلقليمي للبرنامج اإلنم

أن يكلل أعمالكم في تلك الورشة بالنجاح والتوفيق، وأن يحقق األهداف داعيا المولى عز وجل  ،العربية المعنية بمكافحة الفساد

  .نشودة منه في مجال مكافحة الفسادالم

  حضرات السيدات والسادة الحضور الكرام

خطت خطوات جادة  ـثورتين كان الدافع والمحرك األساسي لهما هو المطالبة بمحاربة الفسادوبعد ، اآلنمصر  إن

الفساد هو نتيجة طبيعية لقصور في أداء مؤسسات إدارة الحكم في المجالين العام ف .وهامة للقضاء على الفساد ومحاربته

لذا قامت الحكومة  .وتعزيز التنمية البشرية األهداف اإلنمائية،والخاص، وهو يضعف الجهود المبذولة للحد من الفقر وتحقيق 

نسيق المصرية بجهود فاعلة في مجال محاربة الفساد من خالل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد وهي اللجنة المعنية بالت

إنها صاحبة االختصاص األوحد في مصر في مجال وضع وتنفيذ خطط الوقاية من ، فضال عن بين أجهزة المكافحة المصرية

  :اللجنة علي ثالث محاور رئيسية كانت جهود وفي هذا اإلطار .الفساد ووضع اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومنعه

  المحور التشريعي

باعداد عدد من مشروعات القوانين ذات الصلة  حيث قامت اللجنة التشريعية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد

  ـ:بمكافحة الفساد وهي

، وهو القانون الذي نعول عليه كثيرا في تنفيذ توصياتكم التي صدرت عن قانون حرية المعلومات  .1

، على نحو يحقق مبدأ تكافؤ ، من أهمية توافر المعلومات بشفافيةورتين السابقتين في تونس والكويتالد

  .النزاهة في العالقة بين القطاعين الخاص والعام ، ويعززالفرص

  ،قانون حماية الشهود .2

  ،قانون منع تضارب المصالح .3

  ،الموظف الدوليقانون تأثيم رشوة  .4
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 ،دوان على أموال الشركات المساهمةقانون تأثيم الع .5

  ،تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات .6

القانون اللصيق الصلة بورشتنا كونه يمثل أهم الدعائم ، وهو المزايداتدراسة تعديل قانون المناقصات و  .7

 ،عالقة بين القطاعين العام والخاصالتشريعية لتعزيز الشفافية والنزاهة في ال

، وقانون الشركات، وذلك بالتعاون مع وزارة رديالت القوانين الخاصة باالستثمادراسة عدد من تع .8

وتعديل قانون تنظيم قانوني للوساطة القضائية، وضع  االستثمار المصرية، مثل تعديل قانون اإلفالس و

، على االفصاح والشفافية في ميزانيتها المحاسبة التجارية، على نحو يلزم كافة الشركات بااللتزام بقواعد

 .ة غير مباشرة جهود مكافحة الفسادنحو يدعم بصور 

  المحور التنظيمي والهيكلي

  :الفساد تمثلت في اآلتي مكافحةتدعيم آليات إصدار عدد من القرارات التي من شانها حيث تم 

 ،لموظفي الجهاز المركزي للمحاسباتمنح صفة الضبطية القضائية  .1

وهو األمر الذي ، ة وآليةبطريقة مميكنٕاجراءات االستعالم عنها ميكنة إجراءات رفع الدعوى و البدء في  .2

تعامل الجهاز منظومة التقاضي من خالل الحد من  اد اإلداري فيسوف يترتب عنه الحد من الفس

  ،، سواء كان فرد أو ممثل للقطاع الخاصاإلداري مع المتقاضي

ميكنة مكاتب الشهر العقاري على نحو يمنع التالعب في البيانات المسجلة بالمأموريات ويحد من أية  .3

 ،ظاهر فساد في ذلك القطاع الخدميم

  والتوعويالمحور التثقيفي 

الخاص لنشر ثقافة  حيث تم إعداد العديد من الدورات التدريبية و ورش العمل سواء للقطاع العام أو القطاع

  . ، وبيان آثاره السلبية على المجتمع واالقتصادمكافحة الفساد

  الكرام السادة الحضور السيدات و حضراتـ  

، آملين أن يثمر عن ما فيه استفادة ةالهام لهذه الورشة، رأؤكد على اننا نتطلع باهتمام كبيالنهاية أود أن  في

ذاتية تعمل على محاربة الفساد ومنعه في م إليه من تفعيل نظ تحقيق ما نتطلعية في مجال مكافحة الفساد، و العرب لمنظومتنا

  .القطاعين العام والخاص

  و اهللا الموفق ،،،

***  

                                              

 


