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  ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۲۰ جمعةلا

 

خطوات عملیة لمنع ھذه  حولاختتام مؤتمر مكافحة الفساد باعتماد قرارات مھمة 
 ومكافحتھا الجریمة

 

اختُتمت الیوم أعمال    –  مركز األمم المتحدة لإلعالم)(  ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر    ۲۰الجمعة    -ابو ظبي
الدورة الثامنة لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد بإقرار قرارات تھدف إلى  

 تعزیز الوقایة وعمل ھیئات مكافحة الفساد، وتحسین جمع البیانات، باإلضافة إلى أمور أخرى.  

ة األولى للجمعیة العامة لألمم  كما تم اإلتفاق على قرار ینّص على االستعدادات إلنعقاد الدورة االستثنائی
 ، والذي سیتم طرحھ على الجمعیة العامة إلقراره. ۲۰۲۱المتحدة حول مكافحة الفساد في أبریل  

یوري فیدوتوف:   (UNODC)وقال المدیر التنفیذي لمكتب االمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة 
لم حول ھذا الصك القانوني العالمي والشامل لمكافحة  "أفضت الدورة الثامنة للمؤتمر األكثر تمثیالً في العا

 الفساد، إلى تجدید المجموعة الدولیة تأكیدھا والتزامھا بمنع ومكافحة ھذه الجریمة". 
 

یمكن إلنجازاتكم أن توفّر مساھمة حاسمة في تطبیق اتفاقیة مكافحة الفساد، السیّما ونحن ندخل    وأضاف: "
 ة المستدامة". ھذا العقد لتحقیق أھداف التنمی

 
وفي ھذا اإلطار، تم اعتماد خمسة عشر قراًرا خالل الدورة التي استمرت أسبوًعا، والتي تناولت عمل  
ھیئات مكافحة الفساد ومراجعة الحسابات، ووحدات االستخبارات المالیة والبرلمانات، باإلضافة إلى قضایا  

ل الجزریة الصغیرة النامیة، ومواضیع حول  تشمل نزاھة القطاع العام وتوعیة الجمھور، وتحدیات الدو
 الوقایة، واستعادة األصول، والرشوة وقیاس الفساد والجریمة البیئیة والفساد في الریاضة. 

كما وافق المؤتمر أیضا على مواصلة العمل في إطار الدورة الثانیة آللیة استعراض تنفیذ االتفاقیة التي  
 تشمل منع الفساد واستعادة األصول. 

طرفًا، الصك العالمي الوحید الملزم قانونًیا لمكافحة الفساد.   ۱۸٦عتبر اتفاقیة مكافحة الفساد، التي تضم ت
 في مصر.  ۲۰۲۱تجتمع الدول األطراف في االتفاقیة كل سنتین ومن المقرر عقد الجلسة التاسعة عام 

ر، بما في ذلك سلسلة من  حدثًا خاًصا على ھامش المؤتم ٤٦تجدر اإلشارة إلى أنھ تم تنظیم حوالي 
التابعة للبنك الدولي ومكتب األمم المتحدة المعني   الجلسات حول عمل مبادرة استرداد األصول المسروقة 

بالمخدرات والجریمة. كما قدم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، بالشراكة مع حكومة  
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الذي یبحث في انتشار تردد سلوك النیجریین الباحثین  نیجیریا، المسح الثاني حول الفساد في نیجیریا، و
 عن الرشوة. 

 **** * 

 

 :تتوفر مزید من المعلومات لوسائل اإلعالم على الرابط التالي

http://www.unis.unvienna.org/unis/en/events/2019/cosp8.html 

 

 :للمؤتمر ) UNODC) الموقع اإللكتروني الخاص بمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/session8.html 

 

 :الموقع اإللكتروني الخاص بالبلد المضیف للمؤتمر 

http://www.8cosp.ae/ 

 

 الشبكي للمؤتمر:  الرابط للبث 

http://www.unis.unvienna.org/unis/en/webcast-cosp8.html 
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 :لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بـ 

 

 السیدة سونیا یي 

 والجریمة  الناطقة الرسمیة في مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 

/Mobile (+43-699) 1459-4990 خلیوي 

 sonya.yee[at]un.orgالبرید اإللكتروني: 

 

 أو

 السیدة آن توماس 

 فیینا -المسؤولة اإلعالمیة في مركز األمم المتحدة لإلعالم 

/Mobile (+43-699) 1459-5588 خلیوي 

 anne.thomas[at]unvienna.orgالبرید اإللكتروني: 

 

 أو

 السیدة سینتیا دروس خوري 

 المسؤولة اإلعالمیة في مركز األمم المتحدة لإلعالم في بیروت 

/Mobile (+961 76) 888582 خلیوي 

 khouryc@un.orgالبرید اإللكتروني: 
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یمكنكم متابعة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة ومكتب األمم المتحدة في فیینا على  
 وسائل التواصل االجتماعي  

Twitter: @UNODC @UN_Vienna 

Instagram @unitednationsvienna 

 

 #UnitedAgainstCorruptionو  # NoToCorruptionكما یمكنكم متابعة نقاشات المؤتمر على:  
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