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  ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۱٦اإلثنین 

 

األمم المتحدة لمكافحة الفساد ینطلق في أبو ظبي:  اتفاقیةمؤتمر الدول األطراف في 
 مكافحة الفساد من أجل إحراز تقدم في أھداف التنمیة المستدامة

 

المؤتمر   انطلق  -- مركز األمم المتحدة لإلعالم)(  ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۱٦اإلثنین  -ابو ظبي
من   تھ ومكافح العالمي األول لمكافحة الفساد في أبو ظبي الیوم بدعوة لتعزیز الجھود المبذولة لمنع الفساد 

 تحقیق أھداف التنمیة المستدامة. أجل 

  ، الدورة الثامنة لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد وفي رسالة لمناسبة انطالق  
العمل  من  عقد  المع دخولنا  العام لألمم المتحدة أنطونیو غوتیریش، "تجتمعون في لحظة حرجة.  قال األمین  

أن نتحد ضد الفساد لوقف ھجرة الموارد الناجمة عن التدفقات   علیناتحقیق أھداف التنمیة المستدامة، ل
صحة كوكبنا. یجب  رفاھیة مجتمعاتنا ومستقبل أطفالنا و". وأضاف، "یھدد الفساد المالیة غیر المشروعة 

 . " أن یحاربھا الجمیع، من أجل الجمیع 

یوري   (UNODC)من جھتھ، شدد المدیر التنفیذي لمكتب االمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة 
التي تطلق  على دور الفساد في تسھیل الجریمة ومخاطر أخرى، واصفاً الفساد بأنھ "الشرارة  فیدوتوف

 ".المشاكل التي نواجھھاأسوأ 

منع    من خالل منع حدوثھ. كما یتوجب علینا  في عدم االستقرار  ة الفساد یمكننا أن نضع حدًا لمساھموقال: " 
  قق من التدفقات المالیة غیر المشروعة وإعادة الموارد.التح، والفساد من إطالة أمد الصراع وإفساد السالم

نحن  یمكننا استعادة الثقة التي عندھا  ،الثقة العامة لتحقیق مكاسب خاصة استخدام لسوء عندما نضع حداً 
 " واالستثمار في مستقبلنا. بأمس الحاجة إلیھا

  ا لمكافحة الفساد. یالعالمي الوحید الملزم قانونً ، الصك طرفًا ۱۸٦، التي تضم اتفاقیة مكافحة الفساد تعتبر 
من  معالجة الفساد  یفیةومناقشة ك االتفاقیة تنفیذ الستعراض  ینكل سنت االتفاقیةتجتمع الدول األطراف في 

 قبل الدول بشكل أفضل.

 سیتم النظر في حوالي العالم.حول مشارك من دول  ۱۳۰۰أكثر من  ،االجتماع الذي یستمر أسبوًعا یضم
األصول   نع الفساد واسترداد ي ستناقش في الدورة الثامنة ھي مالت المواضیع ین ومن ب  مشروع قرار. ۱٥

الفساد التي  العامة لمكافحة للجمعیة االستثنائیةللدورة  التحضیریةعن األعمال ، فضالً والتعاون الدولي
 .  ۲۰۲۱ستعقد في عام 
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الفساد خالل العام المقبل وما   ظبي سیبقي االھتمام الدولي حولوتابع فیدوتوف: "إن العمل الذي بدأ في أبو  
." وأضاف أن ھذا یوفّر ۲۰۲۱ألول دورة استثنائیة للجمعیة العامة لمكافحة الفساد في عام  ونستعد بعده، 

 . فرصة حقیقیة لالتفاق على مناھج جدیدة والبحث عن حلول مبتكرة لتھدیدات الفساد التي تواجھ جمیع بلداننا

 

 **** * 

 

 :من المعلومات لوسائل اإلعالم على الرابط التالي ید تتوفر مز

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

 

 :للمؤتمر ) UNODC) یمةاإللكتروني الخاص بمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجر الموقع

corruption/COSP/session8.htmlhttps://www.unodc.org/unodc/en/ 

 

 :للمؤتمر  یفاإللكتروني الخاص بالبلد المض الموقع

http://www.8cosp.ae/ 

 

 الرابط للبث الشبكي للمؤتمر: 

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

 

 یي  یاسون السیدة

 یمة في مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجر یةالرسم الناطقة

/Mobile (+43-699) 1459-4990 خلیوي 

 sonya.yee[at]un.orgالبرید اإللكتروني: 

 

 أو

 آن توماس  السیدة

 یینا ف-في مركز األمم المتحدة لإلعالم  یةاإلعالم المسؤولة

/Mobile (+43-699) 1459-5588 خلیوي 

 anne.thomas[at]unvienna.orgالبرید اإللكتروني: 

 

 

 أو

 دروس خوري  ینتیاس یدةالس

 یروت في مركز األمم المتحدة لإلعالم في ب یةاإلعالم المسؤولة

/Mobile (+961 76) 888582 خلیوي 

 khouryc@un.orgالبرید اإللكتروني: 
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على    ییناومكتب األمم المتحدة في ف یمةمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجر ةمتابع یمكنكم
 التواصل االجتماعي   وسائل

Twitter: @UNODC @UN_Vienna 

Instagram @unitednationsvienna 

 

 UnitedAgainstCorruption#  و  NoToCorruption#متابعة نقاشات المؤتمر على:   یمكنكم كما
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