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 3142نيسان  41في يوم االثنين " أبرز مستجدات جهود الوقاية من الفساد ومكافحته في البلدان العربية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيدات والسادة  /والنيافةأصحاب العطوفة والسعادة والسماحة والغبطة  ،السادة الوزراء ،أصحاب المعالي 
 .الحضور مع حفظ األلقاب والمقامات 

 ـــ الجمهورية اللبنانيةشكيب قرطباوي وزير العدل  السيدمعالي  

 

انقل  أن ،أيضاً لي اسمحوا  و  هذا اللقاء الهام  أشارككملي ابتداًء بالتعبير عن سعادتي بان اسمحوا           
من  لكم تحية خاصةان انقل  ،يفوتني ايضاً  ، والوحكومة رئاسةً  ،وقضية وشعبناً  أرضاً  ،تحيات فلسطين إليكم

 قبول اعتذاره عن متمنياً  ،رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية(  ابو شاكر)رفيق النتشة  األخمعالي 
 .هذا اللقاء الهام الرتباطات مسبقة  مشاركتكم

  ،،السيدات والسادة

التكاتف  جميعامما يحتم علينا  ،حدود والقاراتلبل عابرًا ل ،ًا خالصاً وطني هماً  ومكافحتهلم يعد الفساد   
خاصة في ظل وحدة الهدف  ،وتطورها األمميهدد نهضة  أصبحهذا الوباء الذي  هللوقوف في وج ،والتعاضد

 .والمصير العربي

 أكثر فتكاً التجربة الفلسطينية في  فانه ،أشكاله يستوجب العالج بكافة عضاالً  اً كان الفساد وباًء ومرض ذاا  و 
 .استئصالتدخل جراحي وعملية  إلىوبحاجة 

وقد تحتم على شعبنا  ،ةً وحالة من التعقيد والتداخل غير مسبوقة خاص ،فالتجربة الفلسطينية تتمتع بالخصوصية
 البناء الفلسطيني قبل انجاز كنس   ميكامدوالمباشرة في رفع  ،الفلسطيني الجمع ما بين معركتي التحرير والبناء

 . وانجاز التحرير ،االحتالل

تمثل البيئة  ،في االتجاهات المختلفة وامتداداتها وآثاره ،بان االحتالل وتداعياته بقولناوال نبالغ في هذا السياق  
 ،الفلسطينية األرضر ه، فاستمرار جثوم االحتالل على صدوالمعوق الرئيس في طريق مكافحت ،الخصبة للفساد

 ي، والحيلولة دون بسط السيادة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطينلي عدم انجاز بناء مؤسسات الدولةوبالتا
المتحدة في  لألممبعد القرار الصادر عن الجمعية العامة خاصًة  ،وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ،المحتل

 .ورعاية لهالساحة الفساد  ير هو في حد ذاته .....  32/44/3143
 ،،،السادة السيدات و

في ظل غياب سياسة تجفيف   إدارية أوصالحية مالية  أوسلطة  أليةطبيعي  فرازإالفساد  أنبصحيح  
 فإنناانه ولخصوصية الحالة الفلسطينية  الإ ،بؤر انتشاره ومكافحةوب على محاصرته ؤ والعمل الد ،منابعه

في مرحلة النضال  لناال ز  ألننا أولا  الفساداستجابة الحتياجات مكافحة  أكثركون ن أنب اكثر من سوانامطالبون 



 
 

من  فالاآلدم على مذبحها مئات ورثة الثورة الفلسطينية المعاصرة التي ق   ألننا ثانياا و ،الوطنيمشروعنا  إلنجاز
 .الكبائرمستوى  إلى الفساد فيها يرقىمما يجعل  ،واألسرىالشهداء والجرحى 

 ،،الحضور الكرام

عام البذلك في  اً خاص اً قانون حيث شرع   ،ته الفلسطينيةاياولو لقد تنبه المشرع الفلسطيني مبكرًا لمكافحة الفساد و  
 3141عام الوقد تم تعديل هذا القانون في  ،3111لسنة  ( 4) رقم "المشروعالكسب غير " باسم قانون 3111

لها  ارئيس ين  هيئة مكافحة الفساد وع   تئأنش  ذلك التاريخ  ومنذ ".هيئة مكافحة الفساد" ليصبح اسمه قانون
 ."ابو شاكر"الوزير رفيق النتشة  األخمعالي 

ومن  ،الوقائية والعالجية بأبعادهوجادة لجهة مكافحة الفساد  ثابتة نسير بخطى أن عنا فلسطينياً استطوبذلك 
هيئة مكافحة الفساد بنيابة  خصان المشرع قد تجربة الفلسطينية في هذا السياق ال بهابرز ما تميزت 

لجهة مراكمة الخبرة  وذلك ة الفسادبالنظر في قضايا مكافحمتخصصة في شؤونها ومحكمة متخصصة 
 .التقاضي فيها  أمدلبت في مثل هذه القضايا وتقصير قيقية والتسريع باالتح

في  واعادة التموضععلى التكيف  اً قادر  اً حي اً نفالفساد يمكن اعتباره كائ ،مازلنا في بداية الطريق ،رغم ذلك
مما يجعل عملية مكافحة الفساد عملية مستمرة  ،مستحدثةبأشكال وصياغات البيئات المتجددة لمكافحة الفساد 

ذا ،وال متناهيةومتطورة  فجذور الفساد  ،لقطاعاتفهو في الوقت ذاته عابرًا ل ،كان الفساد جريمة عابرة للحدود وا 
مما يتطلب شراكة حقيقية ما بين هذه القطاعات  ،والخاص واألهليومتصلة ما بين القطاع الرسمي ممتدة 

الشفافية والنزاهة ونشر وتعزيز بيئة ومناخات  ،تواجدها أماكنفي كافة  نوياته الفساد وضربالثالث لمكافحة 
وفي ذات ، مشاريع البناء في القريب العاجلقيادة  بهاالشابة التي سيناط  األجيال أوساطخاصًة في ثقافتهما، 

 .وتنفيذيًا وقضائياً  السياق فالبد ايضًا من تكاتف السلطات الثالث في خوض هذه المعركة تشريعياً 

التعاون وتبادل الخبرات مع  أشكالعلى كافة ايجابًا في دولة فلسطين منفتحين  بأننانؤكد  أنوهنا ال يفوتنا     
من اجل انجاز هذا الهدف السامي المتمثل بمكافحة الفساد وتعزيز قيم الشفافية  ،كافة الدول العربية الشقيقة

 .عوبنا وتطلعاتها وأمانيها والنزاهة على نحو يليق بنضال ش

 شاكرا لكم حسن استماعكم

 ،،،،والسالم عليكم ورحمة اهلل
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