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ليكن النافذة  نلمكافحة الفساد بما يمكن أن نقدمه طبقاً للقوانيرفع مستوى الوعي  والحمالت وزيادة
  .والشفافية ومكافحة الفساد نشر ثقافة النزاھة ف الجميع ھوھد

  

على مستوى العالم قد طريق الفساد عن بالغ المسروقة قيمة الماألمم المتحدة في تقاريرھا إن  تقدر
وھذا مبلغ يساوي خمسة في المائة من الناتج ، ونصف دوالرإلى مايزيد عن ترليونين تصل 

تقدر قيمة  ،وفي البلدان النامية بحسب ما يشير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. المحلي العالمي
الفساد  عتبرتولھذه الدول،  من اجمالي مبالغ المساعدة اإلنمائية المقدمة% 10الفاقد بسبب الفساد 

واحد من أكبر العقبات أمام تحقيق وتماعية وسياسية واقتصادية معقدةججريمة خطيرة وظاھرة ا
  .في العالمأھداف التنمية المستدامة

صعبة بسبب إنخفاض أسعار النفط مما اقتصادية تمر أغلب الدول المصدرة للنفط بظروف 
فرض رسوم وضرائب لزيادة الدخل لتغطية جزء من انخفاض ھذه الدول ب بعضمن استدعى 

مملكة البحرين التي بدأت تھا ومن ھذه الدول النفط الذي تسبب في ارتفاع العجز في ميزانياسعار 
فرض ود وفرض رسوم متعددة وفي الطريق ء والوقافي تخفيض دعم بعض السلع مثل الكھرب

ھتمام بوقف الھدر في الموارد وضبط المصاريف ومتابعة ما قد إن اإلضريبة القيمة المضافة، نعت
وفرض الضرائب العادلة على أرباح ان الرقابة المالية واإلدارية والحد من الفساد يرد في ديو

تغني عن التوسع في فرض ضرائب إضافية حقيق عوائد سساھم بتالشركات العاملة، سوف ت
  .دةومتعد

  

مجموعة من  لصحفيين األستقصائيين نتائج تحقيقاته عنالدولي ل تحادالا نشر 2016العام في 
تلك الوثائق التي خلقت زوبعة فيما يتعلق بالتھرب الضريبي  " أوراق بنما" الوثائق سميت

ومن نتائج نشر تلك . لھذا السببللمالذات اآلمنة وحجم الخسائر التي يتحملھا االقتصاد العالمي 
ابعة تلك واتخدت دول أخرى أجراءات لمتالعالم دول ق استقال بعض المسئولين في بعض الوثائ

الصحفية المالطية كاروانا جاليزيا عندما تم الوثائق، وفي شھر أكتوبر من ھذا العام تم أغتيال 
خصوص أشخاص والتحقيق معھم ب 8تم اعتقال  في األسبوع الماضي. تھا عن بعدرتفجير سيا
مات أو ھذه الحادثة بعد أن عرضت الحكومة المالطية مبلغ مليون يورو لمن يدلي بمعلواتھامھم ب

أھمية إصدار قانون  البد من االشارة الىيساعد في التحقيق للوصول للمجرمين الحقيقيين، ھنا 
ويتمكنوا من المساھمة في كشف  لمبلغين والنشطاء لكي يطمئنوا على حياتھمالحماية الشھود و

قانونية للنشطاء سيوفر حماية صحيح إن مثل ھذا القانون لن يمنع الجريمة ولكنه بالتأكيد  ،الفساد
مالطا بزيارة إلى بي رقام وفد من البرلمان األو في الشھر الماضي. مثل ھذه الجرائم سيحد منو
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سيادة ضمان شكوك وقلق في وجود في مھمة تقصي الحقائق حول ھذه الجريمة وتوصلوا الى 
  .ابسلبيا حول اإلفالت من العقخوفاً وتفي ھذه الحالة القانون في الجزيرة المالطية 

  

صدرت مجموعة جديدة من الوثائق المتعلقة بالمالذات اآلمنة  نوفمبر من ھذا العامبشھر و   
تحاد الوقام ا PARADISE PAPERS" وراق الجنةبأ" والتھرب الضريبي سميت ھذه المرة 

صحفي حول العالم بالتحقيق والتحقق ومتابعة ھذه  370بدعم من  نلصحفيين االستقصائييالعالمي ل
حسين الربيعي الحديث عن .تولى األخ ديوسبنما،  ا سبق أن تولى نفس األمر مع وثائقالوثائق كم

  .ھذا المساء في فقرة تالية ھذا الموضوع

والذي يحتوي على العديد من  بة المالية واإلدارية الرابع عشرالرقاديوان بمناسبة صدور تقرير 
، نحث مجلس النواب منھا السادة النواب في أداء مھام الرقابة دالمالحظات التي يمكن أن يستفي

ت المعنية بتنفيذ راءات المناسبةوالداعمة لجھود ديوان الرقابة المالية والزام الجھاجالتخاذ اال
لدستورية الممنوحة للسادة النواب حسب الصالحيات ا هتوصيات الديوان والتفاعل مع مالحظات

بمتابعة تصحيح المالحظات ودعوة الجھات المعنية التخاد االجراءات التي تمنع تكرار مثل ھذه 
  .المالحظات

أكدنا في جميع فعالياتنا السابقة ونكرر أھمية األلتزام بتنفيذ بنود اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة    
إنشاء ھيئة مستقلة لمكافحة الفساد وإصدار قانون حق الحصول مايتعلق بفيالفساد وعلى األخص 

ندعو وزارة العمل على المعلومات وقانون حماية الشھود المبلغين والنشطاء وبھذه المناسبة
 جتماعية بأھمية مشاركة المؤسسات المدنية في اإلعداد لقانون عصري للجمعياتوالتنمية اإل

واألندية الرياضية والمشاركة من خالل ورش عمل واجتماعات إعداد وتنقيح مقترح  األھلية
 .القانون الذي سيقدم لمجلس النواب

نشطتھا في متمنين استمرار دعمكم للجمعية وأ أكرر شكري لحضوركم ومشاركتكم احتفالنا ھذا
كما  -أن نشير الى قيام الجمعية  ونود ومكافحة الفساد الشفافية والنزاھةنشر ثقافة لأھدافھا  تحقيق

بمراقبة االنتخابات النيابية والبلدية التي من المتوقع أن تقام بشھر أكتوبر  - ھي في المرات السابقة
  .م2018
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