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لفريق  المستأنفة ةبعبيان وفد جمھورية السودان في الدورة السا
تفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد إ  إستعراض تنفيذ  

 البند ٣: أداءآلية استعراض تنفيذ االتفاقية

رئيسالالسيد   

 السيدات والسادة رؤساء واعضاء الوفود

حسن ھذه الدورة . وال نشك بان  جتماعات إ س أترتسعدنا ان نراك مجدداً وانت يفي البدء ، 
عمال ھذه أبنھاية  لوصول الي نتائج ممتازةلستقودنا جميعا  التي عھدناھا من قبل دارتكمإ

علي مجھوداتھم المتواصلة في متابعة تنفيذ اتفاقية  لألمانةوالشكر موصول  الدورة .
  عداد لھذه الدورة.مكافحة الفساد واإل

  السيد الرئيس

ساسية ومحورية لضمان تنفيذ روح ونصوص أ داةأ تنفيذ االتفاقية ستعراضإ ليةآمثل ت
  مميطار األوھي اإل الدوليةتفاقيات ھم اإلأتفاقية مكافحة الفساد التي تظل واحدة من إ

التحديات   مدرك لحجم المتعددة ، وال شك ان الكل للتعاطي مع موضوعات مكافحة الفساد
وجود قدر عال من  حكام ھذه االتفاقية يتطلبأنزال إ، فه االتفاقيةحكام ھذأ تنفيذ التي تواجه

لخبراء لكما يتطلب ترقية القدرات المھنية  ،لتزام من قبل الدول وكل الجھات المعنيةاإل
طر التنظيمية والمؤسساتية المناسبة للتعامل مع قضايا الفساد عن األ المعنيين بتنفيذھا فضالً 

ھذه المسائل تلقي  .ال سيما في مجاالت التحريات المالية   التي تتسم بعضھا بالتعقيد
مم المتحدة المعني بالمخدرات مكتب األعلى بمسؤوليات مضاعفة على عاتق الدول وكذلك 

  والجريمة وبقية المؤسسات ذات الصلة. 

  السيد الرئيس 

 لھاكما سبق .  ٢٠١٤سبتمبر في  بالدي على االتفاقية االممية لمكافحة الفساد صادقتلقد 
التوقيع والمصادقة علي االتفاقيات االقليمية المعنية مثل االتفاقية العربية لمكافحة الفساد 

عقبت عملية المصادقة العديد من أو تحاد االفريقي لمنع الفساد ومحاربته.تفاقية اإلإو
كن  رض الواقع وتنفيذ مقرراتھا والتي يمأنزال مضامينھا على إالخطوات التي ترمي الي 
  :تفصيلھا في النقاط األتية 
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الدول  ومانة الي األ تسليمھاحيث تم ستمارة التقييم الذاتي إسئلة اجابة علي اإل تتم -١
وتم تلقي تعلقيات الخبراء من  المستعرضة وھي دولة فلسطين وجمھورية انغوال.

التقييم ستمارة إسئلة الواردة في لقد كانت عملية الردود علي األ الدول المستعرضة.
عادة قراءة لبالدي إل الذاتي بشأن الفصلين الثالث والرابع من االتفاقية  مدخالً 

من التشريعات علي ضوء االتفاقية، ورصد مستوي التجربة  القائمةمكانات اإل
ستقبلت بالدي في نھاية إكما تم تنفيذ الزيارة القطرية للخبراء حيث  وتفاصيلھا  .

وتم عقد عدد من  ،مانة والدولتين المستعرضتينمن األاكتوبر الماضي وفد الخبراء 
 تفاقية وتنفيذھا . وستعمل بالدي علىجھزة ذات الصلة باإلجتماعات شملت األاإل
كما .  الصادرة ووضعھا موضع التنفيذالتوصيات ب خذ ستفادة من التقييم عبر األاإل

ستعراض تنفيذ جمھورية غامبيا وتم وضع قامت بالدي بتشكيل لجنة من الخبراء إل
 ستمارة التقييم الذاتي التي وردت الينا من قبل غامبيا.إالمالحظات على 

طار التشريعي عبر مراجعة القوانين الوطنية ذات الصلة بتنفيذ تقوية اإل ىلع عملال  -٢
يث طار فقد تم إدخال تعديالت علي القانون الجنائي حتفاقية. وفي ھذا اإلحكام اإلأ

جري بموجب ذلك تعديل المادة المتعلقة بتحريم رشو موظفي القطاع الخاص وتجريم 
جراء تعديالت إتم تفاقية مكافحة الفساد. كما إستغالل الوظائف وفق متطلبات إساءة إ

طار التماشي مع المعايير والمتطلبات إلقانون غسل االموال وتمويل االرھاب في 
وتوصيات لجنة العمل المالي الدولية (  ية مكافحة الفسادتفاقإالدولية ومنھا المتعلقة ب

تلقي  جراءاتإحددت  التيجراءات التعاون الدولي إقواعد  صدارإكما تم .  الفاتف)
 موال المصادرة والمحجوزةضافة الي مسؤولية ومتابعة األطلبات التعاون الدولي باإل

وتحسين نظام  حركة االموالصدار عدد من اللوائح التنظيمية التي تنظم إكما تم 
 . المشتريات العامة

مفوضية وطنية للشفافية ومكافحة الفساد بمشاركة كل الجھات ذات  ت بالديأنشأ -٣
نشاء المفوضية خطوة قيمة في سياق نشر إالصلة وبصالحيات واسعة. وسيشكل 

 .ثقافة الشفافية، وتقوية نظم مكافحة الفساد ، والتوعية بمخاطره وانواعه
حيث دخل كاديمية مكافحة الفساد كمنظمة دولية أتفاقية تأسيس إل بالدي نضمتإ -٤

نضمامنا إن يمثل أمل أون نضمام موقع التنفيذ في الخامس من نوفمبر الجاري .اإل
لالكاديمية خطوة تساعد بالدي في بناء القدرات والتدريب والتعليم المتصل بمكافحة 

  الفساد.
عبر جراءات وتدابير ترمي الي التقليل من  المعامالت المالية المباشرة إتخذت بالدي إ -٥

لغاء إنتھاج برامج الحكومة االلكترونية وإستخدام االدوات االلكترونية حيث تم إ
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ل مؤسسات كستمارة االستالم النقدي الورقية واستخدام نظام موحد يتم تطبيقه في إ
 . الدولة 

 السيد الرئيس

مثل الحكام ھذه أبمواصلة مجھوداتھا الھادفة الي تنفيذ مرة اخري ام بالدي ود ان اؤكد التزأ
طار االطر الدستورية والقانونية الحاكمة ببالدي وفي اطار االلتزام باالتفاقيات إاالتفاقية في 

ذات الصلة والصكوك الدولية واالقليمية   

تأكيده لدعم الجھود الرامية النجاح اعمال ھذه الدورة بما يحقق اھدافھا  بالدييجدد وفد كما 
  . المرجوه

 

 شكرا السيد الرئيس


