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 الحمد هلل، والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وآله وصحبه. 

 الفساد )نزاهة( باململكة العربية السعودية؛معالي السيد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة 

 ؛معالي السيد األمين العام لجامعة الدول العربية 

 ؛ ةملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريم ةالتنفيذي املديرة السيدةمعالي 

 هيئات مكافحة الفساد بالدول األطراف؛  يوممثلأصحاب املعالي والسعادة رؤساء 

 الدول األطراف في االتفاقية العربية؛ يممثلأصحاب املعالي والسعادة 

 املنظمات الدولية. يوممثلأصحاب املعالي والسعادة رؤساء 

 حضرات السيدات والسادة؛ 

َنُمدَّ جسور االتصال  طة والسرور أن نلتقي مجددا  ب  إنه ملن دواعي الغ   بكم بأرض الضيافة ل 

اململكة   السعوديةوالكرم  في    ،العربية  األطراف  الدول  ملؤتمر  الرابعة  الدورة  انعقاد  بمناسبة 

 .االتفاقية العربية ملكافحة الفساد 

مازن بن إبراهيم بن محمد أن أتقدم إلى أخي معالي السيد    ،واسمحوا لي في مستهل كلمتي هاته 

 
َ
الفساد ُم ه  الك ومكافحة  الرقابة  هيئة  رئيس  حفاوة   وس  على  واالمتنان  الشكر  عبارات  بأسمى 

على ما بذلوه من جهود في سبيل  ذه الهيئة  ولكافة املسؤولين والعاملين به  ،االستقبال وكرم الضيافة

 على الدوام   مستوى التفاعل واالنخراط الذي تبديه كما أثمن عاليا    .اإلعداد لتنظيم هذا املؤتمر

في سبيل تذليل الصعاب   ،قطاع الشؤون القانونيةاألمانة العامة لجامعة الدول العربية، السيما  

لتداول ا  بين ممثلي الدول األطراف في االتفاقية العربية ملكافحة الفساد، قصد  وتيسير سبل التالقي

الصلة ذات  املواضيع  حول  وتقييم مستوى    والنقاش  مقتضياتبتتبع  أنجع    هاتنفيذ  عن  والبحث 

 
َ
 رَ ج  اآلليات الكفيلة بأ

َ
 ها بالشكل الذي يتوافق مع ما تفرضه من ا  ت  أ

 
هذه الدول بمكافحة الفساد،    تزام  ل

 
َ
 .للجهود الوطنية في هذا املجال لقيم النزاهة، وتنسيق   سيخ  ر  وت



3 
 

وال يفوتني في هذا املقام التعبير عن مشاعر التقدير والثناء للدعم واملساعدة التي ما فتئت   

املشترك  اتقدمه العربي  العمل  وتقوية  تعزيز  سبيل  في  واإلقليمية  الدولية  يضمن   ،املنظمات  بما 

ب  تفعيال بالذكر مكتب األمم املتحدة املعني  املخدرات  أمثل ألحكام االتفاقية العربية، وأخص هنا 

 والجريمة. 

   أعرب   كما
َ
 ل
ُ
   عن  مك

َ
 ت
 
  املزيد   إلى  يدعونا جميعا  إقليمي  سياق    في  تنظيم هذه الدورة  ألهمية  نا مين  ث

العمل والجهد من أجل القضاء على آفة الفساد والنهوض بقيم النزاهة    ملواصلة  والتعاون   التآزر   من

تُ    ؤَ والشفافية والحكامة الجيدة وفق ما 
 
 الصلة،   على ذلك االتفاقيات اإلقليمية والدولية ذات   ُد ك

 
َ
ت يَ ف  وما  التي  واإلكراهات  التحديات   رضه 

 
للدول ط التنموي  املسار  على  اآلفة  هذه  تفش ي  رحها 

 . بمختلف تجلياته السياسية واالقتصادية واالجتماعية والحقوقية والبيئية 

   املعالي والسعادة؛ أصحاب

 والسادة؛ حضرات السيدات 

لقد جاءت االتفاقية العربية ملكافحة الفساد كإطار قانوني إقليمي لتنسيق وتوحيد الجهود 

والࣤتࣴوࣤعࣦوࣤية  مبدأ التكامل واالنسجام بين التدابير الوقائية والزجرية    تكرسالعربية، ووثيقة مرجعية  

 والدولي في هذا املجال. والتواصلية، وتأخذ بعين االعتبار أهمية التعاون والتنسيق الوطني 

العربية االتفاقية  في  األطراف  الدول  مؤتمر  دورات  انعقاد  انتظام  اجتماعات   ،ولعل  وكذا 

العُ  مفتوحة   اللجنة 
ُ
الخ من  الُح ضوية  املستقلةوُم كوميين  براء  الهيئات  وخير    ألفضلُ   ،مثلي  تعبير 

من خالل  ،  بلوغ ما نصبو إليهتكثيف الجهود من أجل  بتجسيد لاللتزام املوحد من طرفنا جميعا  

الوطنية، تجاربنا  مع    استعراض  املشترك،  والتقدم  املتبادلة  االستفادة  خدمة  في  تقييم ووضعها 

على الرفع من قدرات   تساعد  ،استشراف آفاق جديدة للتعاون و مستوى التزامها باملعايير املعتمدة،  

الوطنيين ال  ،الفاعلين  واألجهزة  املؤسسات  ممارسات  في  وتجويد  الفساد  بمكافحة  املعنية  وطنية 

 أبعادها املختلفة.
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  ت اململكة وانطالقا من القناعة الراسخة بأهمية العمل املشترك في إطار هذه االتفاقية، أكد

ومبادئها صادقممنذ  ية  املغرب أهدافها  مع  اإليجابي  تفاعلها  العربية،  االتفاقية  إلى  وانضمامها  تها 

في جميع   ت حريصةحيث ظل  ؛الدول األخرى إلى جانب    الفعال  اوانخراطه النشطة  املشاركة  على 

للدورتين الثانية    افعاليات هذه االتفاقية، واالضطالع بمهمة تنسيق وتتبع أنشطتها من خالل رئاسته

 والثالثة ملؤتمر الدول األطراف.  

، في يناير  لقد راهنت اململكة املغربية عند استضافتها للدورة الثالثة ملؤتمر الدول األطراف

على جعلها محطة فارقة في مسلسل التعاون والتنسيق العربيين في مجال مكافحة الفساد،   2021

الحرص األكيد   العرب، على  وذلك من خالل  في عمل   إذكاءواملشترك مع إخواننا  دينامية جديدة 

 يَ املؤتمر بوصفه آل  
َ
 ة لالتفاقية العربية ملكافحة الفساد وتحقيق  فيذيَ ن  ة ت

ُ
حدث من  األهداف التي أ

سواء على مستوى ما تقوم به    ،خلق زخم علمي  نحو، على مدار الدورة،  السعيأجلها، وذلك عبر  

الوطنية التي  أو    ،الهيئات  والندوات  اللقاءات  برمجة عدد من  أن  عن طريق  في   تساهممن شأنها 

لعقد   تمهيدا  االقتراحية،  والقوة  املعرفي  الرصيد  بصددهاالدورة  هذه  تعزيز  نحن  حيث   ؛التي 

ة واليالزمنية تغطي فترة  برمجة  وفق    ةعمل مسطر خطة  تنزيل    ،وضعت رئاسة الدورة كهدف لها

العربية، الدول  لجامعة  العامة  األمانة  مع  للدول   بالتنسيق  الوطنية  الهيئات  من  مجموعة  ومع 

  األطراف.

فرضورغم   التي  والوطنية  الدولية  الصحيةها  ت املستجدات  من   العاملية  األزمة  طرحته  وما 

وإكراهات  وأأمام    صعوبات  اتنفيذ  ة 
َ
َرأ املبرمجةج   َم قد  ف  ،ألنشطة 

َّ
اإلمكانات    نانَ ك استغالل 

تذليل الصعاب وتيسير    فيعلى أهداف العمل املشترك، مما ساهم    ها، من الحد من آثار ةالتكنولوجي

في سبل التالقي والتواصل ملا من شأنه تحقيق االستمرارية في التنسيق والتشاور وتعزيز القدرات  

تم عقد االجتماع الرابع للجنة مفتوحة العضوية    وفي هذا اإلطارمجال تنفيذ االتفاقية العربية.  

للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات املستقلة بالدول األطراف في االتفاقية العربية ملكافحة الفساد 

أبرز مخرجاته    2020أواخر سنة   من  كان  الذي  املرئية،  املناظرة  تقنية  اململكة :  عبر  مقترح  تبني 
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تعزيز النزاهة والوقاية من مخاطر الفساد في "    حول موضوعلمية  ندوة ع  املغربية القاض ي بتنظيم

حيث جاء تنظيم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لهذا    ؛"ظل جائحة كورونا

سنة   مطلع  العلمي  قناع  2021اللقاء  من  بكون ال  تهاانطالقا  لها    راسخة  كانت  وكما  الجائحة، 

وتداعيات   آثار انعكاسات  وخلفت  واالجتماعية  واالقتصادية  الصحية  املنظومات  همت    ا بليغة 

شكلت مسا بالقواعد واإلجراءات الضامنة نفسية خطيرة على املواطنين، كانت لها أيضا انعكاسات  

   منظومات النزاهة والوقاية من الفساد بمختلف دول العالم.للشفافية ولتعزيز 

  ،ممثلين للدول األطراف وخبراء من منظمات دولية  ،الجميعهذه الندوة فرصة أمام  كانت  وقد  

إجابات واضحة عن بعض اإلشكاليات املرتبطة  التشخيص واالستنتاجات األولية معززة بلتقديم  

وكذا عن    كورونا،بحدود ومظاهر التأثير الذي طال منظومات النزاهة في الدول العربية جراء جائحة  

ذتات التي  ماهية وطبيعة التدابير واإلجراء خ 
   اتُّ

ُ
 على مستوى السلطات العمومية والهيئات امل
 
ة  صَّ تَ خ

أشغال  شكلت    ،إلى ذلكباإلضافة  . و في هذه الدول لحماية هذه املنظومات من التأثيرات املذكورة

الضوابط الواجب التقيد بها لتحصين منظومات النزاهة والوقاية  هذه الندوة فرصة الستشراف  

مخاطر   تكتس يمن  ووقائع  أحداث  تفرضها  قد  التي  االستثنائية  الظروف  ظل  في  طابع    الفساد 

 ة. يَ ائ  َج الُف 

   أصحاب املعالي والسعادة؛

 حضرات السيدات والسادة؛ 

منطلق    ،ناحرص  من 
َ
وك وَ ُد ك الفساد  ملكافحة  العربية  االتفاقية  في  أطراف  لدورة لرئاسة  ل 

سبق لهيئة  ا في التنسيق من أجل مواصلة تنفيذ القرارات املنبثقة عنها،  نعلى القيام بدور الثالثة،  

تقدمت   أن  السعودية  العربية  باململكة  )نزاهة(  الفساد  ومكافحة  االجتماع بمقترح  الرقابة  خالل 

خبراء الحكوميين وممثلي الهيئات املستقلة املنعقد شهر دجنبر  لل  الرابع للجنة مفتوحة العضوية

يرمي2020 علمية  تنظيمإلى    ،  املمكنة    ندوة  الصيغ  أنسب  حول  النقاش  وتعميق  التداول  قصد 
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اللجنة إمكانية خلق آليات عمل موضوعاتية تنكب على دراسة هذه  لقرار القاض ي بتخويل  اتفعيل  ل

   .بعض الجوانب الفنية والتقنية ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية

ني باملخدرات والجريمة تنظيم هذه الندوة شهر  وقد تم، بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املع

العمل على خلق وإيجاد آليات تقنية وفنية    عبر تقنية املناظرة املرئية تحت عنوان: "  2021نونبر  

زت   حيث ؛"تفاقية العربية ملكافحة الفساد الثل لمأل للوصول إلى أفضل السبل ملتابعة التنفيذ ا
َّ
 ترك

 
َ
لق آلية استعراض لالتفاقية العربية ملكافحة الفساد على غرار  أشغال هذا اللقاء العلمي حول خ

االتفاقية   ألحكام  استنادا  وذلك  الفساد،  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  في  بها  املعمول  اآللية 

فقراتها  ،العربية بعض  في  تنص  التي  والثالثون  الثالثة  املادة  منها  الدول   خاصة  مؤتمر  أن  على 

أنشط على  يتفق  ذلك  األطراف  في  بما  االتفاقية،  أهداف  لتحقيق  عمل  وطرائق  وإجراءات  ة 

استعراض مدى تنفيذ الدول األطراف لها، وتقديم توصيات بشأن تحسينها، ورفع كفاءة تنفيذها، 

 كما يُ 
 
   ،إذا ما رأى ضرورة لذلك  ،ئش   ن

َ
ة ا    أيَّ

ً
آلية أو هيئة مناسبة تساعد على تنفيذ االتفاقية تنفيذ

 .
ً
 فعاال

الفساد وعلى   ومكافحة  الرقابة  هيئة  أعدت  ذلك،  األمم   )نزاهة(  ضوء  مكتب  مع  بالتعاون 

بمشروع استبيان للتقييم    (1)  :يتعلق األمر  ،املتحدة املعني باملخدرات والجريمة ثالث وثائق مرجعية

الفسا ملكافحة  العربية  االتفاقية  تنفيذ  الستعراض  آللية و (  2)د،  الذاتي  املرجعي  اإلطار  مشروع 

املرتقب  و   مسودة مشروع القرار القاض ي باعتماد اآلليةو (  3)،  استعراض تنفيذ االتفاقية العربية

 هذا.مؤتمرنا مناقشته خالل أشغال 

 أصحاب املعالي والسعادة؛ 

 حضرات السيدات والسادة؛ 

بصدور   املاضية  السنة  تميزت  الجديدواعتماد  لقد  بالهيئة   46.19رقم    القانون  املتعلق 

الذي يمثل تقدما هاما للتشريع املغربي  الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، هذا القانون  
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تنزيال   ،حيث  ؛مع أحكام االتفاقيتين األممية والعربية  متهءمال  اتجاه  يفو في مجال مكافحة الفساد،  

للهيئة بموجب القانون امل  ،يةالدستور للمقتضيات   فيما    سواءصالحيات واسعة  كور،  ذأصبحت 

الدولة  يخص استراتيجية   واإل   توجيه 
َ
وت والتنسيق  والبرامج   العمومية  السياسات  يمي  ق  شراف 

ومعالجة  تلقي  مهام  بما يتعلق  فيالناجعة من الفساد، أو  لوقاية  بالتوعية وا  ذات الصلة  الوطنية

، بعد التأكد من  هاتحويللتحري بشأن ملفات الفساد و وا التلقائي    التصديالشكايات والتبليغات و 

صحة األفعال املتعلقة بها، إلى قضايا قادرة على أن تأخذ طريقها نحو سلطات املتابعة التأديبية أو  

 الجنائية. 

  وباملوازاة مع تنظيم اللقاءات العلمية التي ُس وهكذا،  
 
إلى    عمل الدورة وأفضت  خطةت في  رَ ط

ومن    ،الخالصات، فإن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتهااملخرجات و   عدد من

سبق لها    ،املغرب باملتعلقة بتحليل وتشريح وضعية وتطور الفساد    الوطنية  هامهام  خالل تصريف

 
َ
الذي تصدره منظمة الشفافية    عمقة ملختلف مكونات مؤشر مدركات الفساد ُم زت دراسة  َج ن  أن أ

تطور    وتأثيرهاعالقتها    ىومد،  الدولية ب  الفساد. على  الهيئة  بهذه  ترجم وقامت  املتعلق  التقرير  ة 

خالل هذه    واقتراحهعلى الدول األطراف في االتفاقية،    إلى اللغة العربية في أفق تعميمه  الدراسة

 منهجية كوثيقة  ،الدورة
ُ
 مرجعية ت
 
    العربية في مجال مكافحة الفساد. الوثائقية قاعدةالني غ

أن   أحكام كما  وخصوصيات  تقاطعات  تحديد  الى  ترمي  دراسة  من  االنتهاء  بصدد  الهيئة 

ذلك من فريقية، و والعربية واإل   منها  ، األمميةاملتعلقة بمنع ومكافحة الفساد  االتفاقيات مختلف  

على  خالل   ودمج  العمل  األساسيةها  وضعل  تشعباتهاتجميع  الركائز  تتبناها    منهجيةلل   ضمن  التي 

لبلورة   والتوصيات الهيئة  اإلستراتيجية  توجهالو   اآلراء  تقدمهاات  واملؤسسات  لسلطات  ل  التي 

في   تتالءموجعلها  تعزيز الترسانة املؤسساتية والقانونية واالجرائية من أجل وذلك  ،الوطنية املعنية

وجعله    ،النتقال إلى حقبة جديدة ملكافحة الفساد ل  املذكورة، كمدخل  التفاقيات كل أبعادها مع ا

 البالد. طبقا لإلرادة ولتوجهات أعلى سلطة في  ،امستدام ايأخذ منحنى تنازلي
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 ؛ أصحاب املعالي والسعادة 

 حضرات السيدات والسادة؛ 

فرصة التالقي    سوف تتيح لنا جميعا  مهمة  محطة  تنظيم هذه الدورة من املؤتمر  نعتبر  إننا 

من                          وتبادل التجارب والخبرات وأفضل املمارسات حول سبل تعزيز تدابير وآليات الوقاية  

 بُ الفساد ومناقشة التحديات واإلكراهات التي تواجهها 
 
 في هذا الشأن. ا نَ دانُ ل

  شكري  أجدد  فإنني قرارات، من املؤتمر  أشغال هذا هُز ر  ف  تُ َس  ما إلى االهتمام بكامل  نتطلع وإذ 

 جهودهم  على  العاملين بها  كافةو   )نزاهة(  مكافحة الفساد و   الرقابة  رئيس هيئة  لسيدا  وامتناني ملعالي

 .على الوجه األكمللقائنا هذا،  في سبيل تنظيم القيمة

متنا وبُ  هللاوفقنا 
ُ
 ملا فيه خير أ

 
 . تعالى وبركاته، والسالم عليكم ورحمة هللا نا دان  ل

 


