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 جامعة الدول العر�یةأمین عام ط احمد أبو الغیمعالي  �اسمكلمة 
 یلقیها السفیر محمد سمیر قو�عة رئیس �عثة الجامعة �فیینا

 المؤتمر الثامن للدول األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد
 2019د�سمبر  20-16أبو ظبي (اإلمارات العر�یة المتحدة) 

 الرئیس، السید
  ،أصحاب المعالي

 السیدات والسادة الحضور،

 السید أحمد أبو الغیط معالي األمین العام لجامعة الدول العر�یة�شّرفني أن أنقل إلیكم تحیات 
 .كّلل أعمال المؤتمر �النجاح الذي ننشده جمیعًا لمحار�ة الفساداته الخالصة أن تُ یوتمن

كما �سعدني أن أتقّدم إلیكم �أحّر التهاني �مناسبة توّلیكم رئاسة الدورة الثامنة لمؤتمر الدول 
األطراف في إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد ونحن على �قین أنكم ستقودون أعمالنا 

 �فضل الخبرة والحنكة المشهودة لكم.�كل حكمة 

شكر والتقدیر لدولة اإلمارات العر�یة المتحدة الشقیقة كما ال �فوتني أن أتقّدم �أسمى عبارات ال
لى حسن الضیافة وحفاوة ام وعهعلى الجهود القّیمة التي بذلتها الحتضان هذا المؤتمر ال

ب المؤتمر، والشكر إلى األمانة على ، والتهاني موصولة �ذلك لكل أعضاء مكتاإلستقبال
 اإلعداد المتمّیز والتحضیر إلجتماعاتنا.

 الرئیس، السید

تنعقد الدورة الثامنة للمؤتمر ونحن نسّجل �كل امتنان عالمیة اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة 
دولة، �ما نتا�ع ببالغ اإلهتمام األشواط التي قطعتها الدول األطراف  186الفساد �انضمام 

ز الذي صاحب نقّدر النجاح الُمحرَ اذ آللیة استعراض تنفیذ اإلتفاقیة. و�ننا  ة إستجا�ةً سو�ّ 
هذا المجهود �دلیل على اإللتزام الجماعي للتصّدي لجرائم الفساد �مختلف أشكالها وفق 

جمع بین ت ةشامل مقار�ةنشّدد على ضرورة اّتباع  فإننا. المعاییر الدولیة الُمّتَفق علیها
ئات الضرور�ة �ما فیها وحدة التحّر�ات یعیة ورفع الوعي، و�نشاء الهالتدابیر الوقائیة والردّ 
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وتعز�ز التعاون اإلقلیمي والدولي وتوفیر المساعدة التقنیة لبناء ودعم القدرات الوطنیة للدول 
التي هي �حاجة إلیها واإلستفادة من التجارب الناجحة وتبادل المعلومات عبر مختلف 

 المنّصات المعنّیة.

سعي إلزالة العقبات التي تواجهها آلیة استعراض نحن مدعّوون الیوم إلى المز�د من ال
توفیر الموارد المالیة الضرور�ة الثابتة لتجّنب التأخیر في اإلستعراض  والعمل علىاإلتفاقیة 

 الجاري والتسر�ع في تنفیذ ما یتعّین �خصوص الوقا�ة من الفساد واسترداد الموجودات.

 السید الرئیس،

العر�یة التعاون القائم مع مكتب األمم المتحدة لمكافحة الفساد وتسعى تثّمن جامعة الدول 
إلى تعز�زه وتحسین إطاره �ما �ضمن فعالّیة ونجاعة مجهودات الدول األعضاء للتصّدي 

 العر�یة لهذه اآلفة الخطیرة، وتواصل جامعة الدول العر�یة الجهود لتعز�ز التعاون بین الدول
فساد. وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى اعتماد اإلتفاقیة األعضاء في إطار مكافحة ال
، والتي تتضّمن 2013والتي دخلت حّیز التنفیذ سنة  2010العر�یة لمكافحة الفساد سنة 

بلغین والشهود ، وحما�ة المُ جمید والُمصادرة وتدابیر الوقا�ةالتجر�م والت�إجراءات متعّلقة 
تمع المدني والتعاون مع القطاع الخاص. وقد مشار�ة المجتشجیع والخبراء والضحا�ا و 

لجنة مفتوحة العضو�ة من  تمّثل فيانعقدت دورتین لمؤتمر الدول العر�یة األطراف الذي 
بذلها الدول الخبراء الحكومیین مكّلفة �متا�عة التوصیات ودراسة التقار�ر حول الجهود التي ت

اإلتفاقیة. �ما سّجلت الجهود الُمشتر�ة إعتماد القانون العر�ي طار تنفیذ العر�یة األطراف في 
 اإلسترشادي لمكافحة الفساد.

 السید الرئیس،

إن الجهود الرامیة للتصّدي للفساد، �الرغم من أهمیتها، لن تحّقق األهداف المرجّوة دون 
درات وذلك نظرًا التر�یز وتعز�ز التعاون الدولي سیما عبر تبادل المعلومات والخبرات ودعم الق

لألخطار التي �شّكلها الفساد وسائر الجرائم المّتصلة �ه على اإلستقرار واألمن وتداعیاته 
 السلبیة على التنمیة الُمستدامة وسیادة القانون والحكم الرشید والحیاة الكر�مة للشعوب.

    شكرًا سیدي الرئیس


