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 �سم هللا الرحمن الرحیم

 السيد الرئيس...

 السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود الكرام...

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته... 

الـدول مر بدا�ة �لمتي، أن أتقدم �عمیق الشكر والتقدیر إلـى رئـیس وأعضـاء مكتـب الـدورة السـا�عة لمـؤت في�سعدني     
األطــراف فــي اتفاقیــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد وأمانتــه العامــة، لقــاء جهــودهم الحثیثــة فــي إدارة هــذا المــؤتمر الرفیــع 

 وتنظیم أعماله ومتا�عة شئونه �صورة مثمرة ومتمیزة. 

راجیـًا هللا عـز ، ةامنـألعمـال دورتـه الث مكتـب مـؤتمر الـدول األطـراف رئـیس وأعضـاءإلـى  �خالص التهنئـة أتقدم �ما    
 .وأعمال المؤتمر في إدارة فعالیات وجل أن یوفقهم

عــن �امــل ســعادتنا واعتزازنــا  �األصــالة عــن نفســي و�النیا�ــة عــن أعضــاء الوفــد المرافــق لــي،أن أعــرب  ،و�طیــب لــي   
شـعب ادة وحكومـة و قیـ إلـىالشـكر وثمـین االمتنـان  جز�ـلومنـا ، الحبیبـةبوجودنا الیوم على أرض دولة اإلمارات العر�یـة 

 .، نظیر ما لمسناه من حفاوة االستقبال و�رم الضیافة وحسن التنظیمدولة اإلمارات

 السيد الرئيس... احلضور الكريم... 

إدراك  ، إ�مانًا منها �أنالمنظمات اإلقلیمیة والدولیة معإلى المز�د من العمل المشترك ، دومًا دولة الكو�تتتطلع 
 مجتمع الدولي، لن �كون مثمرًا إال من خالل تكاتف جهود جمیع أعضائه من أجل الوصول إلىال �أملهااألهداف التي 

 .التنمیة المستدامة غا�ات وتتحقق فیه االستقرارالتقدم و عالم �سوده األمن و 

 جهودها الكبیرة التي بدأتها منذ سنوات طو�لة في إطار منع ومكافحة الفساد، �إطالق دولة الكو�ت توجتلقد و 
حرص دولة الكو�ت الشدید على ضمان �كل تأكید، تراتیجیتها الوطنیة األولى لتعز�ز النزاهة ومكافحة الفساد، لتعكس اس

تطو�ر اآللیات والخطط الواقعیة والفنیة المرتبطة �سیاسات منع ومكافحة الفساد �ما یتسق تمامًا مع متطلبات التطبیق 
 حة الفساد.كافاألمثل ألحكام اتفاقیة األمم المتحدة لم

 السيدات والسادة احلضور الكرام...
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متصل، تتبنى الهیئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة"، آلیات واضحة وتدابیر إجرائیة دقیقة، تكفل تیسیر في سیاٍق    
 اختصاصحیث ُ�عد عملیات تلقي بالغات الفساد وفحصها واتخاذ ما یلزم �شأنها من إجراءات القانونیة �صورة ناجزة، 

د هذه الوقائع من األخبار العامة ومنصات التواصل الشكاوى عن وقائع الفساد و�ذا رصالهیئة بتلقي البالغات و 
 واحدًا من أهم محاور عمل الهیئة.االجتماعي، 

 تجر�ة دولة الكو�ت�ه  م، من أبرز ما تتسُتعد عملیة تلقي إقرارات الذمة المالیة وفحص عناصرهاآخر، ومن جانب    
دولة الكو�ت على المستوى  �هیة وترسیخ قیم المساءلة واإلفصاح، وهو أمر تنفرد في مجال تعز�ز النزاهة والشفاف

 ،الثالث للدولة الدستور�ة السلطاتة �أحكام الكشف عن الذمة المالیة، رؤساء اإلقلیمي حیث تشمل الفئات المخاطب
 من في حكمهم.وصوًال إلى المدراء و  ،التنفیذ�ة �القیاداتمرورًا 

 العامة لمكافحة الفساد، إذ تتنوع أنشطتها  الهیئة مقومات النزاهة ومكافحة الفساد داخل المجتمع، فإن �زوارتباطًا بتعز    
إلى إجراء البحوث والدراسات  ، لتمتدالوخیمة �مسبباته وتثقیف المجتمع �آثارهالتوعیة الوقا�ة من الفساد و  تفي مجاال

الشر�اء الدولیین  معبهذا الشأن التعاون الجاد والمثمر  من خاللفیة قیم النزاهة والشفا ونشرالفساد في مجاالت مكافحة 
المؤسسات الدینیة المعنیة و ، المختلفة�مراحلها والمؤسسات التعلیمیة  ،�أنماطها المتنوعة الوسائل اإلعالمیةو  ،والوطنیین

د�ة وسیاسیة تالءم متطلبات خلق بیئة اجتماعیة واقتصا �غیة ،ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني بدور العبادة
 .2035تنفیذ خطة التنمیة المستدامة ورؤ�ة الكو�ت 

 السيد الرئيس... السيدات والسادة احلضور الكريم... 

ال تألو جهدًا في سبیل التفاعل مع المؤتمر وأمانته وفرق العمل الحكومیة  أن دولة الكو�ت، إذ .والحق أقول..
، أو من ما یتم عقده وتنظیمه في هذا السیاق من فعالیاتالل المشار�ة في حضور لمنبثقة عنه، سواء �ان ذلك من خا

 خالل تنفیذ قرارات ومقررات المؤتمر والعمل الجاد نحو تبني التوصیات الدولیة المرتبطة �منع ومكافحة الفساد.

، داعیًا هللا والسادة الحضور الكرام، لحسن استماعهمإلى جمیع السیدات الشكر � أتوجهكلمتي هذه، وفي ختام 
 نعم على دولنا دومًا �الخیر واألمن والتقدم واالستقرار.العز�ز القدیر أن ی

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 


