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 بشأنوطنية ورشة عمل 
 المالية في فلسطين إقرار الذمة تعزيز فعالية منظومة 

 1112 أيار 11-11رام اهلل، فلسطين، 
 
  

 كلمة رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
 ريفي أشرف معالي اللواء

 اللبنانّية الجمهورّية العدل في وزير
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 الحمداهلل رامي الدكتور دولة رئيس الوزراء

 الفساد مكافحة هيئة السيد رفيق النتشه، رئيس معالي

 ( UNDPاإلنمائي ) المتحدة األمم الشركاء األعزاء في برنامج

 (UNODC) والجريمة للمخدرات المتحدة األمم ومكتب

 

 األخوات واإلخوة الحضور، 

 أن أكون بينكم هذا الصباح في افتتاح ورشة عملكم، ولكنّ  د  كم كنت أوّ 

في األوضاع  تأبى أن أحظى بشرف الحضوِر إلى فلسطين   القاهرة   الظروف  

  الحاضرة.

نا اآلن مائتان وثالثون كيلومترا، ولكن تجمعنا، في كّل آن، األخّوة  ل  تفصِ 

والرغبة  المشتركة  ببناء أوطاٍن مزدهرٍة يسود ها حكم   ،والقضّية  المحّقة  ، الصادقة  

 ! وال فساد القانوِن، وال يعّكر  صفو ها إحتالل  

 عن سعادتي واعتزازي بالتحدث إليكم، فاسمحو لي أن أبدأ كلمتي بالتعبير

ن عبر شاشة، على امل لقاء قريب يجمعنا إن شاء اهلل، فشكرا إلى المنظمين على  وا 
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إتاحة هذه الفرصة لي، وعلى رأسهم هيئة مكافحة الفساد، وشكًرا إلى كل من ساهم 

 الهام. في عقد هذا اللقاء

رة ه المدمّ ن بخطورة الفساد وآثار عن وعي الفلسطينيي يعّبر   م اليوم  ك  اجتماع   إن  

بضرورة التصدي له بمزيد من الحزم والحكمة، وال يكون  القناعةعلى المجتمع، وعن 

ذلك إال بتضافر الجهود الوطنية كافة، وبتكاتف المؤسسات الرسمية وانفتاحها على 

 المجتمع المدني والقطاع الخاص.

م عنها مكافحة الفساد، التي أعلنتوما النسخة الثانية من االستراتيجية الوطنية ل

ي مواجهة هذه ف ومنّسقةٍ  الةٍ فعّ  م على انتهاج مقاربةٍ ك  حرصِ  الشهر الماضي، إال دليل  

الظاهرة الخبيثة التي تجاهلناها طويال في عالمنا العربي، حتى استشرت في كثير 

هل جمن البلدان فدّكت أسس االستقرار فيها، وأدت إلى تعميق مشكالت الفقر وال

 ن ذي قبلٍ م أننا أصبحنا في القرن الواحد والعشرين أكثر عرضةً  النتيجة  و  والبطالة.

 ة  االقتصادي لتدخل الخارج، وتطرف الداخل، في وقت تتفاقم فيه التحديات  

 على مستوى العالم وتهّدد مستقبلنا جميًعا.  والبيئية   واالجتماعية  
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يتمادى  ،غاشمٍ  التحديات في ظّل احتاللٍ  هذه كل   وفي فلسطين، تتضاعف

، ويستفيد بال شك من وجود الفساد، مما يجعل من عملكم، واستبداده في ظلمه

سيداتي وسادتي، فعل مقاومة بكل ما للكلمة من معنى، أنحني أمامه، وأ ِجل  القّيمين 

 عليه، وأتشرف بدعمه بكل ما أوتيت من قدرة.

 ،اخترتم لها موضوًعا بالغ االهمية هذا المسار،ي اليوم إال محطة ف وما لقاؤكم

قد ، تفالشأنوهو "التصريح عن الذمة المالية"، فمن دون منظومة فّعالة في هذا 

يز ساعد على تعز مثل هذه المنظومة تمكافحة الفساد ركًنا أساسًيا من أركانها، ف

على  ة  المعنيّ  زة  األجه عين  ة الناس بالمسؤولين والموظفين، وت  زيد ثق، وتاإلدارة شفافية

 حاالت اإلثراء غير المشروع. و حاالت تعارض المصالح  رصدِ 

ة "الشبكة العربيخاص من جانب  باهتمامٍ  كمموضوع من هذا المنطلق، يحظى

مع قناعاتي ا أيضً ويلتقي التي أتشرف بترؤوسها، لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، 

الشخصية، إذ أنني قمت  بعد أن توّليت  منصب  وزيِر العدِل مطلع  العام الماضي 

باإلفصاِح عن ثروتي وثروة زوجتي وأوالدي إلى الرأي العام، وقّدمت  مقترحاٍت 

، لتصريحالذي ي عنى بعملية امكافحة اإلثراء غير المشروع اللبناني لقانون اللتعديل 

هذه  أنّ رى أوذلك ألنني  .عيق تطبيقه بشكل فّعالة فجوات ت  يعاني من عدولكّنه 
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د من الفساد لحوا لحماية المال العام ةً أساسيّ  ، وسيلةً تّم تفعيلها، إذا تشّكل المنظومة

 .ومالحقة مرتكبيه

 أيها السيدات والسادة،

فحة ال سّيما "إتفاقية األمم المّتحدة لمكا لنا المعايير اإلقليمية والدولية، توّفر

، الكثير من حول العالم دولة 141في أكثر من  التجارب المقارنةكذلك و  الفساد"،

 ن أجلمالممارسات الجيدة والدروس المستفادة التي يمكن أن نبني عليها في سعينا 

 للتصريح عن الذمة المالية. وضع منظومة فّعالة

 التي يجب أخذها في عين اإلعتبار ذات الصلة المقتضياتمن أبرز ولعّل 

يجاد آلية  هي الحرص على لتحقق مناسبة لإدارية تقديم التصاريح بشكل دوري، وا 

ال نكون قد حكمنا على هذه المنظومة بالفشل!سالمتها وصحتهامن   ، وا 

برنامج "قد وّفرت "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، بالتعاون مع ل

ا في هذ يةعدة بلدان عربة اإلنمائي"، مشورة فنية متخصصة إلى األمم المّتحد

خالل  ن عماليلبنان، اللذو تونس ، ال الحصر ، أذكر منها، على سبيل المثالالمجال

تعديالت هامة على النصوص القانونية ذات الصلة،  اقتراحالسنة الماضية على 
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أن تساعد على إحداث نقلة نوعية في  منها إذ نتوقع ،نأمل أن يتّم اعتمادها قريًبا

جهود مكافحة الفساد في البلدين في وقت ت عاني فيه أكثرية بلدان المنطقة من غياب 

 . تشريعات فّعالة في هذا المجال

امل عن ك وأعّبرخالل هذين اليومين،  نقاشاتكمإلى  من هنا، فإنني أتطلع  

و متوافر لتزويدكم بما ه وزارة العدل اللبنانية، استعدادنا في الشبكة العربية، وفي

كم، ادة أيًضا من أفكاركم ومقترحاتستفلاللدينا من خبرات وتجارب في هذا المجال، و 

  .على مستوى المنطقةنا شبكت   اي ترعاهالتالتعاون آليات في إطار وذلك 

 من كاًل  في فلسطين أعضائهابين  تعد  ، 1112تأسست في التي هذه الشبكة 

 ضمن وذلك، "ديوان الرقابة المالية واإلدارية"و "وزارة العدلو" "هيئة مكافحة الفساد"

 ،ياعضوين مراقبين من البرازيل وماليز كما تضم  ، بلًدا عربًيا 11وزارة وهيئة من  42

عشرين منظمة مستقلة من المجتمع المدني  مؤلفة من"مجموعة غير حكومية" و

ين، إئتالف "آمان" والقطاع الخاص والمجال األكاديمي، ومن بينها، في فلسط

 وجمعية "مساواة".
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وأنا أعتز بأن تكون وزارة العدل اللبنانية طرًفا في هذه اآللية اإلقليمية الممّيزة 

ي منطقتنا، افحة الفساد فالتي اختصرت المسافات بين المعنيين بتعزيز النزاهة ومك

من المحيط إلى الخليج،  ستمرار التواصل والتعاون بيننا جميًعااوأتطلع إلى 

خوتي  .في فلسطين وخصوًصا معكم أنتم، أخواتي وا 

أشكركم مرة أخرى على إتاحة الفرصة لي للتحدث إليكم، وأتمنى ألعمالكم 

امن مع القضية أصدق مشاعر التض عنمرة أخرى النجاح والتوفيق، معرًبا 

الفلسطينية، قضيتنا جميًعا، وكامل االستعداد لمساندة جهودكم في مكافحة الفساد 

التي تشّكل جزًءا ال يتجزأ من تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق إلى بناء دولته 

 الحرة والمستقلة. 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ... وّفقكم اهلل، 

*** 


