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  رئيسالد�السيّ  �

 ،رؤساء�وأعضاء�الوفوددات�والسادة�السيّ  �
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 �طيب��يي
ُ
  هنأكمأن�أ

ّ
الدورة�التاسعة�$ؤتمر�يكم�رئاسة�باسم�الجزائر�لتول

التوفيق�متمنيا�لكم��الدول�0طراف�3ي�إتفاقية�0مم�ا$تحدة�$كافحة�الفساد

  .والسداد

جمهورية�مصر�العربية�أسدي�جزيل�الشكر�لحكومة�;�يفوت:�9أن� كما

�استضاف�FGالشقيقة �الدورةعJى �لهذه �الظروف ا �Qستثنائية��رغم الصحية

�العالم �يمر�FSا 9Tموص�الشكر و �ال� �لWمانةول ��أيضا �الحثيث�عJى 3ي�جهدها

   .توف\]�شروط�نجاحهو �لمؤتمر للتحض\]�ا

         C��
� 	
� D�4�  

تعزيز�التعاون�الدو�ي� ″:ا$عنون �إعgن�شرم�الشيخبتب:�9ترّحب�الجزائر�   

أهمية� ؤكد�عJىي ذيال ″$نع�الفساد�أثناء�فm]ات�الطوارئ�و0زمات�والتعا3ي

الصفقات�خاصة�3ي�مجال�تعزيز�آليات�الرقابة�ضرورة�و  لوقاية�من�الفسادا

مثل�الQ��9Tستثنائيةالظروف�و  زمات0  $نع�فرص�الفساد�3ي�فm]اتالعمومية�

�حاليا � ،نمر�FSا �الدو�ي��ا$ستقبلية لWزمات Qستعدادمع �التعاون وتوجيه

  .قصد�مرافقFGا�3ي�تعزيز�قدراFwا�النامية لبلداننحو�ا يةتقنال ا$ساعدةو 
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�بgدي ��الxmامها تؤكد �$كافحةالكامل �ا$تحدة �0مم �الفساد،�باتفاقية

�$�Fzاوسعى �الدائم �الوطنية �القانونية �منظومFGا �0خذ�و واءمة �مع أحكامها

 كما�بأفضل�ا$مارسات�ا$ستخلصة�من�مباد}Fا�
ُ
بالدور�الذي�تلعبه�آلية��رّ قِ ت

� �تنفيذQستعراض�3ي �عJى �الدول ��Qتفاقية مساعدة �الخ�]ات 3ي� وتبادل

   .من�الفساد�ومكافحته مجال�الوقاية

همية�بgدي،�بقيادة�السيد�رئيس�الجمهورية،�عبد�ا$جيد�تبون،�أ�و�يت

    الشؤون�العمومية�وذلك�ل�xاهة�3ي�تسي\]�االشفافية�و مبدئي�تكريس�ل قصوى 

� ��إطار�مسار�بناء3ي �جزائر�جديدة �عJى �و �أسسقائمة �القانون الحكم�دولة

أجهزة�العمل�ا$شm]ك�ب\ن�اج�مقاربة�شاملة�تعتمد�الوقاية�و مع�انFGالراشد�

  .فعاليات�ا$جتمع�ا$دني�و  الرقابة�وهيئات�مكافحة�الفساد

�و �إن �السياسية �ا$جال�رادة �هذا �3ي تعززت�أيضا� الخطوات�ا$نتهجة

�ومكافحتها�إنشاءمن�خgل� �من�الفساد �والوقاية �للشفافية �العليا �لسلطة

الفاتح�من�نوفم�]� الذي�صادق�عليه�الشعب�الجزائري�3ي� دستور ال بمقت���

�رقابية�مستقلة�جعل�م�Fاالذي�و  ،2020 �دور� مؤسسة ينتظر�أن�يكون�لها

�ل �الوطنية �السياسة �وضع �3ي �مكافحتهرئي��9 �و �الفساد �من ح\��xلوقاية

  .التطبيق
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�للتذك\]�ب  �الفرصة �الدول  القصوى �هميةا� أغتنم�هذه  0طراف ;لxmام

 $كافحة السيا��9 �عgن تضمنه وما لgتفاقية الخامس الفصل أحكام بتنفيذ

 جوان�3ي ا$تحدة لWمم العامة للجمعية Qستثنائية الدورة عن الصادر الفساد
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 لgتفاقية الرئيسية 0هداف

 ضرورة عJى وشدد ا$ستدامة

  .ا$وجودات اسm]داد مجال

و�ح��Tنكون�واقعي\ن�ينب�ي�القول�أن�مجهودات�إضافية�يجب�بذلها�من�

3ي�الفعالية�ا$رجوة�ال�9Tتُحول�دون�

راف�لتنفيذ�الدول�0ط�جميع

كما�تسهيل�اسm]داد�ا$وجودات،�

أن�إدارة�وتسي\]�0صول�ا$سm]جعة�واستخدامها�

ومع�Qحm]ام� مسؤولّية�الدولة�الطالبة�وحدها�دون�شروط

               ،�أتم:��النجاح�لهذا�ا$ؤتمر�الذي�آمل�أن�يكون�لبنة�إضافية�

  شكًرا�لكم�ع1ى�كرم�-صغاء

  عبد الرشيد طبيالسيد 

  وزير العدل، حافـظ ا�ختام

  
  

  

 

 '(�)� '(�)� '(�)� '(�)�2021202120212021 

 

 ��+�� 0��1 %�	�
� �)2� 3��� & �4�56� -     ����
� ����� �	��� ���� ��-��.� , ������ ��	
� ��� �����
� ���	
� �*+

0هداف أحد هو ا$وجودات اسm]داد أن أكد

ا$ستدامة التنمية تعزيز 3ي يسهم ساسيا

مجال�3ي Qستجابة وسريع وكفؤ فعال دو�ي

و�ح��Tنكون�واقعي\ن�ينب�ي�القول�أن�مجهودات�إضافية�يجب�بذلها�من�

ال�9Tتُحول�دون�الحواجز�و�التحديات�كل�0طراف�لرفع�

جميعلدعوة�ال 0مر�الذي�يجعل:�9أجدد

تسهيل�اسm]داد�ا$وجودات،�بغرض� تسريع��جراءاتالxmاماFwا�الدولية�و 

أن�إدارة�وتسي\]�0صول�ا$سm]جعة�واستخدامها�،�مرة�أخرى،�

مسؤولّية�الدولة�الطالبة�وحدها�دون�شروطبالدرجة�0و�ى�

  .للدول الكامل�للحقوق�السيادية�

،�أتم:��النجاح�لهذا�ا$ؤتمر�الذي�آمل�أن�يكون�لبنة�إضافية�

  .3ي�مجهوداتنا�ا$شm]كة�$كافحة�الفساد

  

شكًرا�لكم�ع1ى�كرم�-صغاء
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أكد الذي ،2021

  عت�]هأو 
ً
ساسياأ�مبدأ

دو�ي تعاون  إقامة
  

و�ح��Tنكون�واقعي\ن�ينب�ي�القول�أن�مجهودات�إضافية�يجب�بذلها�من�

كل�0طراف�لرفع�

0مر�الذي�يجعل:�9أجدد،�هذا�ا$جال

الxmاماFwا�الدولية�و 

ُد�الجزائرت ِ
ّ
،�مرة�أخرى،�ؤك

بالدرجة�0و�ى�¤ي�

الكامل�للحقوق�السيادية�

،�أتم:��النجاح�لهذا�ا$ؤتمر�الذي�آمل�أن�يكون�لبنة�إضافية�3ي�0خ\]و

3ي�مجهوداتنا�ا$شm]كة�$كافحة�الفساد


