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ّ
السيد الرئيس

ّ
السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود،

 * ?@.A: B. 9 8 /
ُ
ّ
يطيب ي أن أهنأكم باسم الجزائر لتوليكم رئاسة الدورة التاسعة ملؤتمر
الدول ٔالاطراف 3ي إتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الفساد متمنيا لكم التوفيق
والسداد.

كما ال يفوت 9:أن أسدي جزيل الشكر لحكومة جمهورية مصر العربية
الشقيقة عJى استضافFGا لهذﻩ الدورة رغم الظروف الصحية الاستثنائية
ال 9Tيمر FSا العالم والشكر موصول أيضا لألمانة عJى جهدها الحثيث 3ي
التحض\[ للمؤتمر وتوف\[ شروط نجاحه.
 D4  C
ّ
ترحب الجزائر بتب 9:إعالن شرم الشيخ املعنون ″:تعزيز التعاون الدوي
ملنع الفساد أثناء ف[mات الطوارئ ؤالازمات والتعا3ي ″الذي يؤكد عJى أهمية
الوقاية من الفساد وضرورة تعزيز آليات الرقابة خاصة 3ي مجال الصفقات
العمومية ملنع فرص الفساد 3ي ف[mات ٔالازمات والظروف الاستثنائية مثل ال9T
نمر FSا حاليا ،مع الاستعداد لألزمات املستقبلية وتوجيه التعاون الدوي
واملساعدة التقنية نحو البلدان النامية قصد مرافقFGا 3ي تعزيز قدراFwا.
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تؤكد بالدي الxmامها الكامل باتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الفساد،
وسعىFzا الدائم ملواءمة منظومFGا القانونية الوطنية وأحكامها مع ٔالاخذ
ُ
بأفضل املمارسات املستخلصة من مباد{Fا كما ت ِق ّر بالدور الذي تلعبه آلية
الاستعراض 3ي مساعدة الدول عJى تنفيذ الاتفاقية وتبادل الخ[ات 3ي
مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
توي بالدي ،بقيادة السيد رئيس الجمهورية ،عبد املجيد تبون ،أهمية
قصوى لتكريس مبدئي الشفافية والxاهة 3ي تسي\[ الشؤون العمومية وذلك
3ي إطار مسار بناء جزائر جديدة قائمة عJى أسس دولة القانون والحكم
الراشد مع انFGاج مقاربة شاملة تعتمد الوقاية والعمل املش[mك ب\ن أجهزة
الرقابة وهيئات مكافحة الفساد و فعاليات املجتمع املدني.
إن ٕالارادة السياسية والخطوات املنتهجة 3ي هذا املجال تعززت أيضا
من خالل إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
بمقت الدستور الذي صادق عليه الشعب الجزائري 3ي الفاتح من نوفم[
 ،2020والذي جعل مFا مؤسسة رقابية مستقلة ينتظر أن يكون لها دور
رئي3 9ي وضع السياسة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته ح\x
التطبيق.
   %D4
أغتنم هذﻩ الفرصة للتذك\[ باألهمية القصوى اللxmام الدول ٔالاطراف
بتنفيذ أحكام الفصل الخامس لالتفاقية وما تضمنه ٕالاعالن السيا 9ملكافحة
الفساد الصادر عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة 3ي جوان
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 ،2021الذي أكد أن اس[mداد املوجودات هو أحد ٔالاهداف الرئيسية لالتفاقية
ً
و
وأعت[ﻩ مبدأ أساسيا يسهم 3ي تعزيز التنمية املستدامة وشدد عJى ضر رة
إقامة تعاون دوي فعال وكفؤ وسريع الاستجابة 3ي مجال اس[mداد املوجودات.
و ح Tنكون واقعي\ن ينبي القول أن مجهودات إضافية يجب بذلها من
كل ٔالاطراف لرفع الحواجز و التحديات الُ 9T
تحول دون الفعالية املرجوة 3ي
هذا املجالٔ ،الامر الذي يجعل 9:أجدد الدعوة لجميع الدول ٔالاطراف لتنفيذ
الxmاماFwا الدولية وتسريع ٕالاجراءات بغرض تسهيل اس[mداد املوجودات ،كما
ّ
ؤك ُد الجزائر ،مرة أخرى ،أن إدارة وتسي\[ ٔالاصول املس[mجعة واستخدامها
ت ِ
¤ي بالدرجة ٔالاوى مسؤو ّلية الدولة الطالبة وحدها دون شروط ومع الاح[mام
الكامل للحقوق السيادية للدول.
و3ي ٔالاخ\[ ،أتم :النجاح لهذا املؤتمر الذي آمل أن يكون لبنة إضافية
3ي مجهوداتنا املش[mكة ملكافحة الفساد.

ً
شكرا لكم ع1ى كرم ٕالاصغاء
السيد عبد الرشيد طبي
وزير العدل ،حافـظ األختام
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