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 السيد الرئيس،

 باسمبيان جنوب أفريقيا كذا حركة عدم االنحياز، وة عن نياب   اإلسالمية إيران جمهورية يؤيد وفد مصر بيان 

عرب مصر عن التقدير للسكرتارية على تقرير السكرتير العام الم تضمن في الوثيقة ت   كما. المجموعة األفريقية

A/75/284 ، دولي والوطني خالل العام الماضي، بما يشملسيادة القانون على الصعيدين ال تطوراتالذي يستعرض 

 الظروف االستثنائية التي فرضتها جائحة الكورونا.

 السيد الرئيس،

ا بما تضمنه تقرير السكرتير العام بشأن جهود األمم المتحدة في تدعيم سيادة القانون على   تأخذ مصر علم 

 الدول على العديد من المحاور.بعض أوجه الدعم المقدمة لوكذا الصعيدين الوطني والدولي، 

 ٧٤الفقرة استنتاجات التقرير في إلعراب عن أسفنا إزاء ما في اننضم إلى من سبقونا في هذا الصدد،  

من أهداف التنمية المستدامة،  ١٦غير متوافقة مع الهدف  من حيث اعتبار تلك العقوبة ،عقوبة اإلعدامحول 

معها آليات األمم المتحدة للمساءلة إال مع الدول التي ال تطبق عقوبة اإلعدام. ج  والدفع نحو عدم تقاسم األدلة التي ت  

عهد الدولي في أكثر من مناسبة من عدم تعارض تطبيق عقوبة اإلعدام مع ال ذكرناهما د على نعيد التأكيهنا و

أي توافق دولي حول إلغاء عقوبة اإلعدام التي يدخل تطبيقها في صميم ممارسة غياب لحقوق السياسية والمدنية، ول

بما يتسق مع أحكام القانون الدولي بية وتشريعاتها العقاكل دولة لحقها السيادي في تطوير نظامها القانوني الوطني 

جدد مطالبة السكرتارية بالتزام الحياد عند صياغة تقاريرها، وعدم استغالل تقارير المنظمة للدفع بناء  عليه، ن   .العام

مثل تلك حول هذا البند بتوجهات خاصة ال تحظى على توافق الدول األعضاء، ونرجو أال تتضمن التقارير المقبلة 

 اإلشارة غير المحايدة وغير المتوازنة لعقوبة اإلعدام.
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 السيد الرئيس،

 لمواجهةتولي مصر أهمية خاصة  .منع ومكافحة الفسادوهو ، ن إلى موضوع النقاش الفرعي للبندأنتقل اآل

ا  وتعتبره منالفساد،  في العامة تآكل الثقة إلى  يقودسيادة القانون، وي خل ب ، حيثبالمجتمعاتأكثر اآلفات إضرار 

كتسبات التنمية،  وي هدرمؤسسات الدول،  تحرص حكومة ، بالتالي .مستقبلهابما يسلب الشعوب وأجيالها القادمة م 

 :منها إلى ما يلي هنا، أشير بالدي على تعزيز إجراءات منع ومكافحة الفساد على أكثر من مستوى

منع ومكافحة المنوط بها  ةرقابيالكل اهيمن الكيانات أو ال ١٥: على المستوى المؤسسي، يوجد في مصر أكثر من أوال  

الوحدات الرقابية الداخلية بمؤسسات الدولة، وأجهزة حيث تشمل تتكامل أدوارها لسد الثغرات وحصار الفساد، الفساد، 

وإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ووحدة مكافحة غسل  ،الرقابة التخصصية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات

إلى تداخل موضوعات . وبالنظر التي تمارس دور رقابي عام األموال وتمويل اإلرهاب، فضال  عن هيئة الرقابة اإلدارية

ية، فقد شهدت وتطلبها في كثير من األحيان لتنسيق جهود أكثر من جهة وطنية سواء تنفيذية أو قضائمكافحة الفساد، 

مثل اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية ، العديد من اللجان التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد استحداثاألعوام الماضية 

 . والموجوداتأراضي الدولة، ولجنة استرداد األموال واألصول  استردادمن الفساد ومكافحته، ولجنة 

، بعد ٢٠٢٢ – ٢٠١٩: تقوم الحكومة المصرية حالي ا بتنفيذ االستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد للفترة ثاني ا

تهدف االستراتيجية إلى تطوير و. ٢٠١٨ – ٢٠١٤ التي غطت الفترةأن تم االنتهاء من تنفيذ االستراتيجية األولى 

الوحدات كافة عامة، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بجهاز إداري كفء وفعال، واالرتقاء بمستوى الخدمات ال

، القضائية لخدمة تلك األهداف تاإلجراءاتحديث مع  ،الحكومية، وتطوير البيئة التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد

أبرزها تدعيم سيادة القانون، والحوكمة،  ،االستراتيجية على العديد من المبادئ كما تقوم. وتحقيق العدالة الناجزة

، على المصالح الخاصة واحترام حقوق اإلنسان والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، وتقديم المصلحة العامة
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كافة المؤسسات  االستراتيجية شترك في تنفيذويالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الفساد. تعزيز و

لخاصة بمكافحة الفساد، باإلضافة إلى المجالس المحلية، والوحدات اإلدارية، والجامعات والمؤسسات الوطنية ا

 والمجتمع المدني. ،البحثية، ووسائل اإلعالم

 السيد الرئيس،

 فسادفي حدود الوقت المتاح عن جهود الحكومة المصرية في منع ومكافحة السريعة بذة كانت هذه ن  

ا في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  األطرافتطلع مصر الستضافة المؤتمر التاسع للدول وفي الختام، ت .مؤخر 

، وتأمل في أن يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الدولي في منع ٢٠٢١عام الفساد خالل الربع األخير من 

 ومكافحة الفساد.

ا السيد الرئيس.  شكر 


