الجمهورية اللبنانية

المؤتمر الرابع
للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

"التوفيق بين الواقع والمأمول في مجال مكافحة الفساد :نحو
المزيد من االبتكار والتجديد"
فندق إنتركونتننتال فينيسيا
بيروت ،الجمهورية اللبنانية
 41-41أبريل/نيسان 3142
كلمة رئيس قسم التشريع القانوني في و ازرة العدل
السيد عواطف عبد الكريم

النسخة النهائية

1

بسم اهلل الرحمن الرحيم
كلمه السودان فى المؤتر الرابع للشبكه العربيه لتعزيز النزاهه ومكافحه الفساد.
اصحاب السعاده السيدات والساده الوزراء ورؤساء الوفود والمؤتمرين .
السالم عليكم
فى البدء يطيب لي ان احي الحكومه والشعب اللبنانى المضياف لحسن االستقبال وكرم الوفاده.
كما اشكر الشبكه العربيه لتعزيز النزاهه ومكافحه الفساد لتقديم الدعوه للمشاركه.
ارجو ان اشير الى مالمح من جهود من حكومه السودان فى سبيل مكافحه الفساد تلك الجهود
التى تتمثل فى :-
1محور السياسات واالستراتجياتوضع السودان العديد من السياسات واالستراتجيات التى تعزز النزاهه فى اجهزة الدوله
ومكافحة الفساد بكافة صوره.
2محور التشريعاتاصدرت الدوله العديد من التشريعات فى المجاالت المختلفه بدءا بدستور جمهوريه السودان
االنتقالى  3112والذى نص علي ان تسن الدوله القوانين لحمايه المجتمع من الفساد والحيلوله
دون اساءه استخدام السلطه ولضمان الطهاره فى الحياه العامه كما الزم المواطن السودانى
بالمحافظه علي االموال والممتلكات العامه وان يتجنب الفساد والتخريب.
كما اصدرت الدوله بعض القوانين التى تعنى مباشره بتعزيز النزاهه ومكافحه الفساد وهى:
1قانون مكافحه الثراء الحرام والمشبوه 41912قانون جرائم المعلوماتيه 31123-قانون مكافحه غسل االموال وتمويل االرهاب 3141
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هذا باالضافه لوجود العديد من المواد ذات الصله بمكافحه الفساد فى قوانين اخرى كالقانون
الجنائى  4114والذى يشتمل على الجرائم المتعلقه بالموظف العام والمستخدم وغيرها
محور االليات
اوجدت الدوله نظاما لتعزيز النزاهه ومكافحة الفساد يتمثل فى انشاء سلطه قضائيه مستقله
تستمد استقاللها من الدستور والقانون كما تم انشاء المحكمه الدستوريه مستقله عنالسلطتين
التشريعيه والتنفيذيه ومنفصله عن السلطه القضائيه
كما نص الدستور على رقابة البرلمان على السلطه التنفيذيه واجاز عزل القاضى بسبب
السلوك المشين او عدم الكفاءه اوفقدان االهليه
تم انشاء المفوضيه القوميه للخدمه المدنيه وديوان العداله للعاملين بالخدمه المدنيه ومفوضية
حقوق االنسان وديوان المظالم العامه.
من اال ليات ايضا انشاء الية مكافحة الفساد فى اجهزة الدوله تتكون من اعضاء مستقلين
يتمتعون بالنزاهه والكفاءة
ويعتبر وجود ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بو ازرة العدل من اهم االليات حيث تعنى
باق اررات الذمه للمسؤلين والموظفين فى الوظائف القياديه بالدوله
فى الختام اتمنى للمؤتمر النجاح
والسالم عليكم
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