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 ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر   ۱٤

 

 تجتمع الدول في أبو ظبي إللقاء الضوء على الفساد
 في أبو ظبي  الدورة الثامنة لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

 ) ۲۰۱۹  كانون األول/دیسمبر ۲۰- ۱٦( 

 

من المتوقع أن   --  )مركز األمم المتحدة لإلعالم(  ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۱٤ السبت  - بو ظبيأ
شخص في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ھذا الشھر في أحد أكبر التجمعات   ۱۳۰۰یشارك أكثر من 

) في اتفاقیة األمم  COSP8لمكافحة الفساد في العالم. ستعقد الدورة الثامنة لمؤتمر الدول األطراف ( 
 . ۲۰۱۹دیسمبر كانون األول/ ۲۰إلى   ۱٦المتحدة لمكافحة الفساد في أبو ظبي في الفترة من  

اعتمدت اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ ستة عشر عاماً وھي تُعتبر الصك العالمي الوحید الملزم  
 لم. دولة أي معظم دول العا ۱۸٦قانونیاً لمكافحة الفساد. وقد صادقت على االتفاقیة  

من  معالجة الفساد  فیةتجتمع الدول األطراف في االتفاقیة كل سنتین الستعراض تنفیذ االتفاقیة ومناقشة كی
واسترداد  الفساد  نع م  ھي  بشكل أفضل. ومن بین المواضیع التي ستناقش في الدورة الثامنة قبل الدول 

األصول والتعاون الدولي، فضالً عن األعمال التحضیریة للدورة االستثنائیة للجمعیة العامة لمكافحة  
 . ۲۰۲۱الفساد، التي ستعقد في عام  

 اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد

اء في  قت علیھا معظم الدول األعضوصدّ  ۲۰۰٥دیسمبر كانون /األول دخلت االتفاقیة حیز التنفیذ في 
 . ۲۰۱۸في عام ضموا الذین ان األمم المتحدة. أحدث الدول األطراف ھي ساموا وغینیا االستوائیة وتشاد 

النفوذ، وإساءة استخدام  ب  والمتاجرةتغطي االتفاقیة العدید من أعمال الفساد المختلفة، مثل الرشوة، 
الخاص. بموجب االتفاقیة، تكون الدول ملزمة  الوظائف، باإلضافة إلى أعمال الفساد المختلفة في القطاع 

ً قانونً  تحسین  ب و ؛ترداد وإعادة األصول المسروقةاس بوتعزیز التعاون الدولي؛ ب وبمنع الفساد وتجریمھ؛  یا
 المساعدة التقنیة وتبادل المعلومات في كل من القطاعین العام والخاص. 

 تجریم الفساد
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الرشوة  ك س فقط أعمال الفساد التقلیدیة لیتلزم االتفاقیة الدول بتجریم مجموعة واسعة من أعمال الفساد، 
ي  تغطالنفوذ وإخفاء عائدات الفساد وغسلھا. كما ب  المتاجرة أیًضا  بل  ،فحسب  واختالس األموال العامة

 فساد القطاع الخاص.  االتفاقیة أیضاً 

 مكافحة الفساد

وفعالیّة المؤسسات وتحقیق التنمیة   إجراءات للحّد من الفساد مھّمة جّداً لضمان ثقة الجمھوراتّخاذ 
الفساد الذي یتّم من خالل تدابیر تشمل القطاعین    لمنع المستدامة. الفصل الثاني من االتفاقیة مكّرس بكاملھ  

یل الحمالت االنتخابیة واألحزاب  العام والخاص، تبدأ بإنشاء ھیئات مكافحة الفساد وتعزیز الشفافیة في تمو
السیاسیّة. وفي ھذا اإلطار، ینبغي على الدول أن تشّجع عملیّات التوظیف الفعّالة والشفافة والتي یتّم  

سلوك الموظفین العمومیین تلزمھم اإلفصاح  لبموجبھا انتقاء موّظفین وفقاً لجدارتھم. كما یجب وضع قواعد  
تدابیر تأدیبیة مناسبة للموظفین  باإلضافة إلى  ،ضارب في المصالح عن مواردھم المالیّة لتفادي أي ت

یتطلب منع الفساد إشراك المجتمع ككل، بما في ذلك  االجراءات. العمومیین الذین ال یلتزمون بھذه 
 المنظمات غیر الحكومیة والمنظمات المجتمعیة. 

 التعاون الدولي

تلتزم الدول بموجب االتفاقیة بأن توفر لبعضھا البعض أوسع مجموعة من المساعدة القانونیة المتبادلة في  
وافقت الدول على التعاون مع  تكون قد التحقیقات والمحاكمات واإلجراءات القضائیة. وبقیامھا بذلك، 

  مطلوب منھا باإلضافة إلى أنھ  ،بعضھا البعض في مجموعة متنوعة من المسائل الجنائیة المتعلقة بالفساد 
 اتخاذ تدابیر تدعم تعقب عائدات الفساد وتجمیدھا وضبطھا ومصادرتھا. 

 استرداد الموجودات 

كمبدأ أساسي لالتفاقیة، وافقت الدول األطراف على استرداد الموجودات وإعادة ھذه األصول إلى بلدھا  
  أمراً  العودة اإللزامیة لألصول إلى بلدھا األصلي في حالة اختالس األموال العامة وقد كانت األصلي. 

على  ة إلعادة األصول عملیات ناجح  جدیدا في وقت اعتماد االتفاقیة، ویمكن مالحظة بعض التقدم في
 أساس االتفاقیة. 

في حین أن الفساد ظاھرة عالمیة، فإن استرداد الموجودات لھ أھمیة خاصة بالنسبة للعدید من البلدان  
حاجة ماسة إلى الموارد لتمویل التنمیة المستدامة.   ھناكالنامیة حیث أھلك الفساد الثروة الوطنیة وحیث 

رسالة  كما وترسل  ،صول الجھود الرامیة إلى معالجة أسوأ آثار الفساد االسترداد الفعال لألعملیة دعم ت
 لن یكون ھناك مكان إلخفاء أصولھم غیر المشروعة.  مفادھا أنھالفاسدین  إلى المسؤولین

 االتفاقیة  عمل یة یفك
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آلیة   عبر  االتفاقیة م كیفیة وفائھا بالتزاماتھا بموجب ی وافقت الدول األطراف على المشاركة في عملیة تقی
التي تبرز في   مراجعة ھذه إلى تحدید الممارسات الجیدة والتحدیات ال. تھدف عملیة مراجعة تنفیذ االتفاقیة 

یة. تُنشر الملخصات التنفیذیة  اتوالعملیات واألطر المؤسسالوطنیة لمكافحة الفساد القوانین  تطبیق  إطار
تم حتى اآلن استعراض أكثر من  لقد اتھا الرسمیة الست. لالستعراضات كوثائق رسمیة لألمم المتحدة بلغ

 دولة في إطار الدورة الثانیة.  ۳۰دولة من الدول األطراف في إطار الدورة األولى و ۱٦۹

 أخرى في أبو ظبي  فعالیات

بما في   ،على ھامش المؤتمر في أبو ظبي، ستنظم فعالیات خاصة مختلفة حول مجموعة من المواضیعو
الفساد كعقبة رئیسیة أمام أھداف التنمیة  كذلك ذلك حمایة الریاضة من الفساد والرشوة عبر الوطنیة و

  أبعاد جرائم الحیاة البریة ومصاید األسماك والغابات واستكشاف  بالفساد المرتبط  ، باإلضافة إلى  المستدامة
 النوع االجتماعي.   مستوى على  لفساد ا

 المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة ضد الفسادل مكتب األمم اعمأ

ویقدم المساعدة التقنیة  كما    ،یدعم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة الدول في تنفیذ االتفاقیة
  . بالتعاون مع البنك الدولي   (StAR)مبادرة مشتركة الستعادة األصول المسروقة   مكتب الوالتدریب. أنشأ  

  منھجیة بطریقة  أعمال الفساد  عبرصول المسروقة ة األاستعاد عملیة إلى تسھیل المبادرة ھذه تھدف و
، والذي ینص  االتفاق العالمي لألمم المتحدةمن یساھم المكتب أیًضا في تنفیذ المبدأ العاشر و . سریعة و

 الرشوة واالبتزاز". ، بما في ذلك  الفساد   شكالأ  على مكافحة أي شكل منأن تعمل    األعمالعلى    "یجب   : على

  **** 

 :على الرابط التالي  اإلعالم المعلومات لوسائل من تتوفر مزید 

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

 

 للمؤتمر:   (UNODC) المخدرات والجریمةب  المعنيالمتحدة األمم الخاص بمكتب  اإللكتروني الموقع 

n/corruption/COSP/session8.htmlhttps://www.unodc.org/unodc/e 

 :الخاص بالبلد المضیف للمؤتمر اإللكتروني الموقع 

http://8cosp.ae/ 
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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 االكتروني: 

 

 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 دّروس خوري 
 المسؤولة اإلعالمیة في مركز األمم المتحدة لإلعالم في بیروت 

Mobile (+961-76) 888582 / خلیوي 
 khouryc@un.orgالبرید اإللكتروني: 

 
 

وسائل  ومكتب األمم المتحدة في فیینا على    مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة  ةمتابع   مكنكمی
 Twitter (@UNODC @UN_Vienna) :التواصل االجتماعي

         Instagram (@unitednationsvienna) 
 

  UnitedAgainstCorruption# و NoToCorruption# : نقاشات المؤتمر علىكما یمكنكم متابعة  
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