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كلمة النائب العام لدولة قطر في الجلسة الختامية للمنتدى 

 العربي السترداد األموال المنهوبة

 

في البداية يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم من جديد ونبدأ بكلمة السيد يوري 

 فيدتوف ، المدير التنفيذي لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة. 

 )فيديو( 

و اآلن كلمة زميلي سعادة السيد / إيريك هولدر النائب العام للواليات المتحددة  

 ...........األمريكية 

 .... شكرًا سعادة النائب العام ...........

ر سدمو أميدر الدباد المفددى عدن اسدتعداد دولدة قطدر لاسدتمرار بددعم هددذا           عب د 

خددال تكليددك مركددا حكددم المددانون و مكافحددة الفسدداد بمتابعددة أعمالدد  و   مددن المنتدددى

اقتدددرن أن يكدددون هندددات اجتماعدددات علدددن مسدددتوى المنيمدددين للحدددر  علدددن تنفيدددذ  

توصدديات  ومسدداعدة الدددول وخاصدد  تددوني و م ددر وليبددا و الدديمن علددن اسددترداد        

 أموالها المنهوبة .... 

ونا دائمًا ندفع لميام العدالدة فدي   أود أن أؤكد لكم بأننا في دولة قطر كما عهدتم

كل مكان وسنيل علن أتم االستعداد حتن نموم بأي عمل يمكدن أن يسداهم أو يسداعد    

 علن استرداد األموال المنهوبة من دول الربيع العربي

حكم المانون ومكافحدة الفسداد تمدديم     السيدات و السادة الحضور سيموم مركا

ل اسددترداد األمددوال المنهوبددة بالتعدداون مددع     الدددورات التدريبيددة للمدددربين فددي مجددا    
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كلفدددل المركدددا بالتعددداون مدددع مبددداردة و  المخت دددةالمنيمددات الدوليدددة واالقليميدددة و  

 من خال شبكة دولية واقليمية السترداد االموال. للعمل)ستار(  

علدن اعدداد دليدل محلدي عدن اسدترداد        الممبلدة  المليلدة وسنعمل خال األسدابيع  

 للجميع علن الموقع اإللكتروني للبنك الدولي.  ًارتوفيكون ماألموال ل

، وأعتمد أن االجتماع المادم في إحدى دول هذا المنتدى ليكون الكام للشدعو  

عن أفعالنا و ما قمنا ب  من تغييرات تعين دول الربيع العربي علدن اسدترداد أموالهدا    

   ......المنهوبة 

إلددن  للمجديل مدل عنددال السدفر   وفدي النهايدة أود أن أشدكركم علددن التكدرم و تح    

الدوحة و المشاركة بهذا الجهد الكبير للتوصل إلن األهداف السامية التي عملتم مدن  

 الحموق ألصحابها . إلعادةأجلها 

 الحضور الكرام ،،،،،، 

مددن تنيدديم المددن نيددم وشددارت فددي كددل  و الثنددال إلددنشددكر بال أتوجدد  و أخيددرًا،

وأثندي علدن     مناقشدات .  أثرىكل من حضر هذا المنتدى و كذلك و شركال و منيمين

الجندود المجهدولين إلنجددان هدذا المنتدددى وهدم المتطدوعين الددذين عملدوا دون ممابددل       

لخدمتنا جميع ، وما هذا إال مدن الشدعور المدوي لدديهم لخدمدة وادنهم الكبيدر الدوان         

 العربي.

 

 و السام عليكم و رحمة اهلل وبركات  ،،،،،،،


