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 یرجى األخذ بالعلم بأن ھذا المستند غیر رسمي 

 ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر   ۱٥

   

  الفساد والریاضة
یزداد خطر استغالل الریاضة لتحقیق مكاسب غیر مشروعة، لذلك ال بّد من اتّخاذ المزید من اإلجراءات لحمایة الریاضة  

 من الفساد والجریمة وتعزیز النزاھة في ھذا المجال 

 

الریاضة    أسرت  –   )مركز األمم المتحدة لإلعالم(   ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر    ۱٥  األحد   - بو ظبيأ
ون المباریات.  شاھد ی  أو   الریاضة ون  لعبی  األشخاص حول العالم   ملیارات العالم أجمع، والدلیل على ذلك أّن  

  یتمّ   إنماتمتّع الالعبون بالقّوة الجسدیّة،  وی   العدالة والنزاھة  أنّھ من المفترض أن تتمتّع اللّعبة بصفتيّ   رغمو
.  غیر قانونیة ما تكون  بشكل متزاید لتحقیق مكاسب غیر مشروعة غالبًا  ل األلعاب الریاضیّةاستغال الیوم 
. كما وتعتبر الجریمة المنظمة  المراھنة غیر القانونیةالمخاطر على سبیل الحصر التالعب بالنتائج، و  تشمل

   عامل تقویض أساسي للریاضة. 

تحولّت المراھنة غیر القانونیة والتالعب بالنتائج إلى ممارسة شائعة ما بین الدول تضاھي ملیارات  
الدوالرات مّما یھّدد مصداقیّة الریاضة. فمع ظھور ألعاب المیسر (القمار) على االنترنت، أصبح لدى عدد  

ناس مصالح اقتصادیة بالمسابقات الریاضیة، مما یمكن ربطھ بازدیاد ظاھرة التالعب بالنتائج.  كبیر من ال
وبما أن الریاضة أصبحت أكثر تجاریة، فقد ازداد الربح الذي یمكن تحقیقھ جّراء المراھنات المتعلّقة  

الفرص للمجرمین في   ببعض األلعاب الریاضیة. وفي ھذا اإلطار، یوفّر النظام المالي العالمي العدید من
 الدول للقیام بعملیات تبییض لألموال الناتجة عن ھذه الرھانات. 

وبما أّن الریاضة لیست محّصنة ضّد المخاطر والتھدیدات المرتبطة بالفساد والجریمة، فقد أدرك المجتمع  
 الدولي أھمیّة مضاعفة جھوده لحمایة الریاضة وتعزیز النزاھة في ھذا المجال. 

)  UNDOCھذا اإلطار، قال المدیر التنفیذي لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة ( وفي 
یوري فیدوتوف، "سویاً بإمكاننا تعزیز النزاھة ومنع المجرمین من استغالل الریاضة لتحقیق مكاسب غیر  

 مشروعة واستعمالھا كقوة لتحقیق التنمیة والسالم". 

خالل الدورة السابعة لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انعقدت في  
،  حول الفساد في قطاع الریاضة. یُعتبر القرار خطوة ھامة ۸/ ۷الدول األطراف قرار رقم  اقّرت فیینا، 

واإلبالغ عن المخالفات،  المراھنة غیر القانونیة،  ھا بما فی ،فھو یغطي مجموعة واسعة من القضایا
 والحوكمة الرشیدة والتالعب بنتائج المباریات. 
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 مكافحة للفساد في الریاضة على  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة   عملیة كیف

نامج العالمي لحمایة الریاضة من الجریمة والفساد، یعمل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات  للبر وفقاً  
بناء القدرات والقیام  ووالجریمة على حمایة الریاضة من الفساد والجریمة من خالل رفع مستوى الوعي، 

  یبرز ت الجنائیة الوطنیة. بأنشطة تھدف إلى تقدیم المساعدة التقنیة للمنّظمات الریاضیّة وممثّلي المؤسسا
التالعب في   مواضیع عدة، منھا: رّكز على ی الذي ۷/۸ م للقرار رق الكاملمكتب في دعم التنفیذ الدور 

انتشار الجریمة المنّظمة في مجال الریاضة،  وتبییض األموال،  و المراھنة غیر القانونیة،  ونتائج المباریات،  
الحوكمة  والتضارب في المصالح، والرشوة، والة الجنائیة، التعاون القائم بین الریاضة وسلطات العد و

 الرشیدة في المنظمات الریاضیة وآلیات التبلیغ عن الفساد.

المنظمة الدولیة  ویعمل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة مع اللجنة األولمبیة الدولیة، 
قام المكتب بالتعاون مع اإلتحاد اآلسیوي لكرة   للشرطة الجنائیة (اإلنتربول) والمفوضیة األوروبیة. كما

اإلتحاد  ووحدة نزاھة التنس الدولیّة، والمجلس الدولي للكریكیت، و ،االتحاد الدولي لكرة القدموالقدم، 
وھو اآلن عضو مؤسس في الشراكة الدولیة لمكافحة   . عالم الرجبيباإلضافة إلى األوروبي لكرة القدم، 

 الفساد في الریاضة. 

نّظم المكتب في ھذا اإلطار مؤتمراً  ،  تحقیق أھداف التنمیة المستدامة  يفأن تساھم  لریاضة  ھ یمكن لوبما أن
الروسي  برعایة مشتركة من االتحاد  ۲۰۱۹في فیینا تحت عنوان "حمایة الریاضة من الفساد" في أیلول 

مشاركاً من الدول األعضاء والمنظمات الریاضیة وأطراف   ۲۷۰أكثر من  جمع المؤتمر  . وقد وإیطالیا
 لمحاربة الفساد في قطاع الریاضة.   ۸/ ۷  م رق  فاعلة قامت بتبادل الممارسات الجیدة التي تتعلق بتنفیذ القرار

نیّة أخرى تتعلّق بالفساد في الریاضة وكیفیّة  تطّرأ المجتمعون أیضاً إلى آلیة تنفیذ القوانین وأمور قانوكما 
.  (IPACS) رفع مستوى الوعي حول القیام بشراكات مثل الشراكة الدولیة لمكافحة الفساد في الریاضة 

ً في تعزیز المساواة بین الجنسین،  الحّد من  فضالً عن تمكین المرأة في الریاضة، وكما تّم البحث أیضا
معالجة التالعب  وتعزیز الحوكمة في الریاضة، و مخاطر الفساد المرتبطة باألحداث الریاضیة الكبرى، 

 بنتائج المباریات وتسلیط الضوء على الطرق التي یجب اعتمادھا لمنع المراھنة غیر القانونیة. 

 ألولمبیة الدولیة   مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة بالتعاون مع اللجنة ا  عمل

وقّع   ،أبعاد دولیةً  تتداخل فیھاینتج عنھا الكثیر من الربح التي أّن العدید من األنشطة المخالفة للقانون ا بم
مع اللجنة األولمبیة الدولیة یتّم بموجبھا التعاون  اتفاقیّة  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة 

 بالنتائج وكافّة أشكال الفساد في مجال الریاضة. لمكافحة التالعب  

  ،، قام مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة واللجنة األولمبیة الدولیة۲۰۱۸یونیو  /حزیران منذ  
الریاضة   النزاھة في ورش عمل متعددة حول تنظیم ب  ، ق مع شركاء آخرین كاإلنتربولالوثیبالتعاون 
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غانا،  و كولومبیا،  والبرازیل،  وبولیفیا،  واألرجنتین،  والجزائر،  من  وریاضیة    منظمات قانونیةمسؤولین في  ل
 وروغواي وقطر. واأل الیابان،  والبرتغال،  وبیرو، وباراغواي،  ونیجیریا،  و مالیزیا، وإندونیسیا،  و

بما فیھا نموذج أحكام   ،ام المكتب بالتعاون مع اللجنة بتحضیر عدد من الدراسات وأدوات التوجیھقكما و
في   حول الموضوع نفسھ  أخرى  دراسةباإلضافة إلى ، القانون الجنائي لتجریم التالعب بنتائج المنافسة

تحت عنوان:    تسھیل اكتشاف الممارسات الخاطئة في الریاضة حول  كتیّب  مؤخراً  أطلقوا  قد  و  . ۲۰۱٦عام  
 .  ۲۰۱۹في تشرین األول/أكتوبر   هشرنتم  الذي   والتنفیذ" "آلیات التبلیغ في الریاضة: دلیل عملي للتنمیة  

الحكومات ومنّظمات أخرى حول كیفیّة إنشاء وتنفیذ آلیات  وللمنّظمات الریاضیّة،  ارشادات الكتیّب  یوفّر
  فھو  للتبلیغ عن االنتھاكات المحتملة للنزاھة في مجال الریاضة، خصوصاً التالعب في نتائج المباریات.

  النزیھین الریاضیین حمایة من أجل  الریاضة األخطار التي تھدد عن المبكر  یھدف إلى تعزیز الكشف 
 .  المنافسة العادلةالمحافظة على و

 المؤتمر العام للشراكة الدولیة لمكافحة الفساد في الریاضة 

قبل یوم واحد من افتتاح الدورة الثامنة لمؤتمر الدول   أيدیسمبر، كانون األول/ ۱٥األحد  یوم  ینعقد 
مكتب األمم   ھمظین (IPACS)األطراف، المؤتمر العام للشراكة الدولیة لمكافحة الفساد في الریاضة 

دولة اإلمارات العربیة المتحدة، بحضور ممثل رفیع   وتستضیفھ المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، 
مدیر قسم شؤون  و؛ توماس باخ السید  رئیس اللجنة األولمبیة الدولیة و، اإلمارات دولة  عن المستوى 

رئیس  فضالً عن  ،جون براندولینوالسید  المعاھدات في مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة 
مارین مارسیال ونائب األمین العام في منظمة    السید   ساد التابعة لمجلس أوروبا مجموعة الدول المناھضة للف 
 شالغینھوف.   جیفري السید   التعاون االقتصادي والتنمیة 

خبراء حول: الفساد في تأمین المشتریات المتعلقة بالفعالیات الریاضیة  السیتضمن الحدث تبادالٍت بین 
اختیار األحداث الریاضیة الكبرى؛ مبادئ الحوكمة الرشیدة للتخفیف  والبنى التحتیة؛ ضمان النزاھة في 

سلطات العدالة الجنائیة  ووتعزیز التعاون الفعّال بین المسؤولین عن تطبیق القانون،  ؛من مخاطر الفساد 
 والمنّظمات الریاضیّة. 

   حدث جانبي حول حمایة الریاضة من الفساد

دیسمبر، سیقام حدث جانبي    ۱٦اإلثنین  یوم  على ھامش مؤتمر الدول األطراف الذي سینعقد في أبو ظبي  
اللجنة األولمبیة الدولیة،  باإلضافة إلى ممثلین عن  یجمع ممثلین عن حكومتي إیطالیا واالتحاد الروسي، 

ثلون في مسائل تتعلّق بالفساد  االتحاد اآلسیوي لكرة القدم والمجلس الدولي للكریكیت. سیبحث خاللھ الممو
"حمایة الریاضة    تحت عنوان  قرار  في سیاق مشروع  حول ھذا الموضوع  في الریاضة وأھمیّة زیادة الوعي

 خالل مؤتمر الدول األطراف. دراستھتم ت من الفساد" الذي س
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نعمد إلى  لم فوائد الریاضة من أجل السالم والتنمیة ستظّل في خطر في حال ال بد من اإلشارة إلى أن 
الریاضة لتحقیق مكاسب غیر   استغالل  محاولة بعض األشخاص على نالتیّقظ ممبدأ النزاھة وتعزیز 

 مشروعة. 

وكسر الحواجز المتعلّقة بالتمییز القائم على النوع االجتماعي أو   تغییر المفاھیم تلعب الریاضة دوراً في 
بدور الریاضة كعامل مساعد في تحقیق أھداف    ۲۰۳۰في أجندة    العنصري أو السیاسي. لقد تم االعتراف

  استعمال  من األمم المتحدة كي تتمكن الفساد  ھاالضروري أال یقوض من ولكن ،۲۰۳۰التنمیة المستدامة 
 . تعزیز السالم وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة  من أجل الریاضة 

  **** 

 

 

 :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 

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/session8.html 

 

 :الخاص بالبلد المضیف للمؤتمر اإللكتروني الموقع 

http://8cosp.ae/ 
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 :المعلومات، یرجى االتصال بـلمزید من  

 السیدة سونیا یي 
 الناطقة الرسمیة في مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة 

 Mobile (+43-699) 1459-4990/ خلیوي 
 sonya.yee[at]un.orgالبرید االكتروني: 

 

 أو

 السیدة آن توماس 
 فیینا-لإلعالمالمسؤولة اإلعالمیة في مركز األمم المتحدة 

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: 

 
 

ومكتب األمم المتحدة في فیینا على وسائل    مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمةیمكنكم متابعة  
 Twitter (@UNODC @UN_Vienna): التواصل االجتماعي

         Instagram (@unitednationsvienna) 
 

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