
 6 من 1 صفحة
 

 أصحاب المعالي والسعادة،

 الحضور، السيدات والسادة

ي برفقة صديقي معال أنضم إليكمأن  يسّرني اليوم
الوظيفة العمومية  ع وزيريالوزير السيد محمد مبد

ن ين عن إثنيوكذلك ممثل   ،اإلدارة في المغرب ثوتحدي
عربية للشبكة الو من أقرب الشركاء للجمهورية اللبنانية 

 تلومكافحة الفساد، السيد جايسون رايكو لتعزيز النزاهة 
 .UNDPـالوالسيد أركان السبالني من  UNODCـال من

 الحضور الكريم،

، 8002 سنةكما تعلمون تأسست شبكتنا العربية 
 وأخذت بالتوسع منذ ذلك الحين حتى أصبحت مساحة  
مشتركة  لجميع المعنيين في تعزيز النزاهة ومكافحة 



 6 من 2 صفحة
 

وزارة  64العربية، وهي اآلن تضم الفساد في منطقتنا 
 راتبلد ا عربي ا بما في ذلك وزا 71وهيئة رسمية من 

تنمية إدارية ومجالس قضائية ونيابات  اتعدل ووزار 
عامة وهيئات رقابية وهيئات متخصصة بمكافحة 
الفساد، باإلضافة إلى عضوين مراقبين من البرازيل 

منظمة  86ليزيا ومجموعة غير حكومية تضم اوم
مستقلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجال 

 األكاديمي.

خفى على أحد أيها السيدات والسادة، أّن الفساد ال ي  و 
حديد ا وتهم ت ،رهسأصبح قضية تهم المجتمع الدولي بأ

قرار واالستتحقيق األمن إلى بلداننا العربية الساعية 
ناء ب دون   لتلك األمور أن تتحقق. وال يمكن واالزدهار



 6 من 3 صفحة
 

، ةلءلمساقابل لشفاف و مؤسسات قوية تعمل بشكل 
قّرته  أالدولة، وهذا ما في طنين اثقة المو  وبالتالي تعزز

 ت من بين أهدافهادداف التنمية المستدامة عندما أفر أه
ا لمسألة الس بناء لم والعدل و السبعة عشر هدف ا مخصص 

الذي ينص تحديد ا  74وهو الهدف ، المؤسسات القوية
لتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال ي هّمش ا"على 

تاحة  فيها أحد، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وا 
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات 
فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

 ."المستويات

كّنا  ،هاسؤ أتشرف بتر  ، التيونحن في الشبكة العربية
حريصين منذ البداية على إيجاد اإلمكانيات والفرص 



 6 من 4 صفحة
 

لتنمية القدرات وتيسير تبادل المعلومات وتطوير 
 ينا ضمن هذا اإلتجاه، وبالتالنالسياسات العامة في بلدا

ن ل رافعة جديدة يمكأهداف التنمية المستدامة تشكّ  فإن
لنا أن نستفيد منها في تعزيز العمل الذي نقوم به 

. فالحقيقة أن الجميع يدرك أّنه، وبرغم الجهود وتعميقه
مة التي تبذلها الكثير من الدول والكثير من يّ الق  

المنظمات الحكومية وغير الحكومية في منطقتنا، فإّنه 
نا العديد من التحديات وما زال الطريق طويال  زال أمام   ال

 ويحتاج إلى متابعة ومثابرة.

 أصحاب المعالي والسعادة،

 ت والسادة،السيدا



 6 من 5 صفحة
 

ط نا اليوم إلى تسليؤ يهدف لقافي ذها اإلطار العام، 
وعالقتها  ،الضوء على اإلتفاقية العربية لمكافحة الفساد

كشاف وذلك الست ،ة الفسادكافحباتفاقية األمم المتحدة لم
 ةمواءمل بمكامن الشبه واالختالف بينهما وبحث س  

 التشريعات العربية مع أحكامهما.

قد عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب ل
األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة طوال السنة 

. أنبهذا الشالماضية على إعداد دراسة تحليلية مقارنة 
مع جامعة الدول مناقشتها واثراؤها بالتعاون  وقد تم
 في شهر يونيو/حزيرانوذلك في القاهرة  ،العربية
 اتها السيد رايكلت.، وسيعرض خالص8076



 6 من 6 صفحة
 

 لخال اسنبحث أيض   ،باإلضافة إلى هذه الدراسة
أبرز المستجدات التشريعية ذات الصلة في  ،لقائنا اليوم

عالقة بين تشريعات مكافحة الفساد الالمنطقة العربية و 
وأهداف التنمية المستدامة التي تم إقرارها من جانب قادة 

هاية في نالعالم في مدينة نيويورك منذ شهر تقريب ا 
، وسنستمع إلى عرض في سبتمبر/أيلول من هذا العام

 هذا الشأن من جانب السيد السبالني.

يد الس ، أود أن ادعو معالي الوزيرفي البدايةولكن 
 للتفضل بتقديم مداخلته.محمد مبدع 

*** 

 


