
  كلمة وفد جمھورية مصر العربية

  الدورة السابعة المستأنفة الجتماع فريق استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادباجتماع 

  ٢٠١٦نوفمبر  ١٦-١٤

  

  ،السيد الرئيس

  ،عضاء الوفودالسادة رؤساء وأ

بالمخدرات والجريمة عن كل أن أعرب ألمانة مكتب األمم المتحدة المعني في البداية اسمحوا لي 
الشكر والتقدير على ما بذلوه من أجل االعداد لعقد االجتماع، متمنين لرئاسة االجتماع ولكل الدول 
المشاركة التوفيق والسداد في فعاليات ھذا المحفل الھام، وأن يثمر عن النتائج المرجوة التي ترتقي 

  لتطلعات شعوبنا.

  ،السيد الرئيس

اقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد تعزيزاً للتعاون الدولي لمكافحة الفساد بكل لقد تم إبرام اتف
ً لما تمثله ھذه اآلفة الخطيرة من تھديد ليس فقط ألھداف التنمية واالزدھار  أشكاله وصوره، وذلك إدراكا

  لشعوبنا، وإنما أيضا ألمنھا واستقرارھا.

ً كبيراً بالعمل الدولي ال جماعي في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة إن مصر تولي اھتماما
  الفساد، وتؤكد على ثوابت رؤيتھا للتعامل مع الفساد وفقا لما يلي:

 إال إذا توافرت اإلرادة السياسية الداعمة له.أن القضاء على الفساد ال يمكن أن ينجح  -
أن إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ھو منھج الحد من ظاھرة الفساد، وأن آليات التنفيذ البد  -

 .في كل دولةوأن تتسم بالمرونة المناسبة التي تأخذ في االعتبار تباين الظروف 
نب مكافحة أن العمل على منع الفساد والوقاية منه من خالل التدابير الوقائية يجب أن يتم تفعيله بجا -

 الفساد.
أن جھود مكافحة الفساد ال يمكن أن تنجح إذا ما اقتصرت على الجھود الحكومية، والبد من اضطالع  -

العمل األھلي بدوره في نشر التوعية بخطورة الفساد وأھمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين في 
 مؤسسات الدولة.

  السيد الرئيس،

ذا المنطلق ضًمنت التشريعات المصرية تجريم الجرائم لقد أدركت مصر بخطورة الفساد، ومن ھ
المنصوص عليھا في باب التجريم وإنفاذ القانون في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحرص 
الدولة المصرية على تطوير جھودھا في ھذا المجال من خالل التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل 

  تية من أبرز الجھود المبذولة في منع ومكافحة الفساد:الممارسات، وتعد النقاط اآل

تشكيل لجنة وطنية تنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته ممثل بھا كافة جھات إنفاذ القانون  -
والوزارات المعنية، ومنبثق عنھا لجنة فرعية برئاسة ھيئة الرقابة اإلدارية، وقد قامت اللجنة بدراسة 



د استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والتي تم إطالقھا في أسباب ومخاطر الفساد وإعدا
ولمدة أربعة سنوات، واشتملت االستراتيجية على عدة أھداف وسياسات تنفيذ، وتم  ٩/١٢/٢٠١٤

إرسالھا إلى كافة الجھات المشاركة في التنفيذ وتكليفھم بتشكيل مجموعات عمل لوضع الخطط 
 آلليات التقييم والمتابعة. تنفيذية لالستراتيجية، وإنشاء نظامال

 وقد نتج عن تنفيذ االستراتيجية عدة ممارسات إيجابية أبرزھا: -

الجھود المبذولة للوفاء بااللتزامات الدولية في مجال مكافحة الفساد الواردة في اتفاقية األمم المتحدة   ) أ
 لمكافحة الفساد:

التقييم الذاتي للفصلين الثالث والرابع من تم تشكيل لجنة ھيئة الخبراء الوطنيين واالنتھاء من إعداد  -
االتفاقية، ونتج عنھا وجود العديد من اإليجابيات وبعض التحديات التي تن وضع آليات إلزالتھا، 
ومنھا إعداد قوانين لحماية الشھود والمبلغين، وحرية تداول المعلومات، والتعاون الدولي، رشوة 

 عتبارية، حظر تعارض المصالح.الموظفين األجانب، مسئولية الشخصية اال
 يجري حاليا اإلعداد لدورة االستعراض الثانية. -

 :ي مجال تنفيذ االستراتيجيةفعلى المستوى الوطني أبرز الممارسات اإليجابية   ) ب
إعداد وتنفيذ حملة إعالمية لمخاطبة المواطنين بمخاطر الفساد وآثاره على الوطن والمواطن، وذلك  -

 بكافة وسائل اإلعالم.
إعداد منھج دراسي بكافة المراحل التعليمية لتوعية الطالب بمخاطر الفساد ونشر إجراءات النزاھة  -

 والشفافية.
ً لتحقيق المنافسة  - إنشاء بوابة للمشتريات الحكومية على موقع وزارة المالية والذي روج له إعالميا

 العادلة بين مختلف الجھات.
 العرضة للفساد.تطبيق سياسة التدوير الوظيفية للوظائف  -
 ميكنة وتبسيط العديد من الخدمات الجماھيرية لفصل طالب الخدمة عن مقدمھا. -
عقد العديد من الدورات التدريبية للجھاز اإلداري للدولة وجھات إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع  -

ختصاصھا، المدني لنشر قيم النزاھة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد ودور األجھزة الرقابية وا
وذلك بمقر ھيئة الرقابة اإلدارية، كما تم إعداد دورات إعداد للمدرسين لبعض العاملين بالجھاز 

 اإلداري لنشر التوعية بشكل أكبر.
 إعداد مؤشر قياس إدراك فساد محلي والخروج بتوصيات وآليات قابلة للتنفيذ للحد من الفساد. -
الجھات، كما تم إصدار مدونات سلوك وظيفي  إصدار مدونة السلوك الوظيفي وإتاحتھا لكافة -

 ركزي.تخصصية ألعضاء النيابة العامة والنيابة اإلدارية والدبلوماسيين والعاملين بالبنك الم

  ختاماً سيدي الرئيس،

أود أن أؤكد عزم مصر الصادق نحو إنجاح أعمال االجتماع، وحرصھا على تبادل الخبرات 
الغاية النبيلة من إبرام اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، ونحيي  والتجارب وأفضل الممارسات لتحقيق

ً من القضاء على الفساد بما يخدم شعوبنا  جھود السكرتارية الھادفة لتحقيق ما نصبو إليه جميعا
  واستقرارھا.

  

  وشكراً سيدي الرئيس


