
 

 
8CoSP@saiuae.gov.ae 

www.8cosp.ae 

 یرجى األخذ بالعلم بأن ھذا المستند غیر رسمي 

 ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر   ۱۷

 

 استئصال الفساد أمر أساسي لتحقیق التنمیة المستدامة
 

الفساد ظاھرة عالمیة    –  )مركز األمم المتحدة لإلعالم(  ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر    ۱۷  الثالثاء  -بو ظبي أ
بالفقراء أكثر من غیرھم. من خالل  غیر أنّھا تلحق الضرر  ،  موجودة في جمیع البلدان وتؤثّر على الجمیع

تقویض التنمیة، وإتالف االزدھار االقتصادي، والتأثیر سلبًا على الحكم الرشید وعلى توفیر الخدمات  
 .العامة، یعّد الفساد عائقًا كبیًرا أمام تحقیق أھداف التنمیة المستدامة

تریلیون دوالر من خالل الفساد كل عام    ۲٫٦عن  یقّدر المنتدى االقتصادي العالمي أنّھ تتّم سرقة ما ال یقّل  
 .أي ما یعادل خمسة في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي  -

في خطابھ بمناسبة الیوم العالمي لمكافحة الفساد في   شوقال األمین العام لألمم المتحدة، انطونیو غوتیری 
ن، فالفساد یھّدد رفاه مجتمعاتنا ومستقبل أطفالنا  وقٍت سابق من ھذا الشھر: "یحّق للناس أن یكونوا غاضبی

 ".وصحة كوكبنا. یجب محاربتھ من قبل الجمیع، ومن أجل الجمیع 

 معالجة الفساد ضروریة لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة 

حسین  الفساد یھّدد تحقیق أھداف التنمیة المستدامة. یمكن استخدام المبالغ الطائلة التي أھدرت نتیجة الفساد لت
 .مستویات المعیشة عن طریق زیادة فرص النفاذ إلى السكن والصحة والتعلیم والمیاه

في ھذا السیاق، قال المدیر التنفیذي لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم، یوري فیدوتوف:  
، فإنّھ لضرورّي أن  "مع دخولنا لعقٍد من العمل الطموح لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة في الوقت المحدد 

نقوم بتكثیف الجھود للقضاء على الفساد وتعزیز الحكم الرشید إذا أردنا فعالً أن نفي بتعّھدنا العالمي بعدم  
ترك أي فرٍد مھّمشاً. بھدف الفوز بالمعركة ضّد الفساد، یجب تھیئة الظروف الالزمة لمكافحة الفقر  

 ".والتفاوتات الناجمة عنھ بفعالیة

الجمعیة العامة لألمم المتحدة أیضاً أّن الفساد یشّكل عائقا أمام التنمیة ویحّول مسار الموارد  وقد أدركت 
بعیداً عن الجھود المبذولة للقضاء على الفقر وتحقیق التنمیة المستدامة. كما حثّت الجمعیة العامة الدول  

 .نضمام إلیھا التي لم تصّدق بعد على اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد على اال 
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الذي یھدف إلى   ۱٦إن الحّد بشكل كبیر من الفساد والرشوة بجمیع أشكالھما ھو من بین غایات الھدف 
تعزیز المجتمعات السلمیة والشاملة، وتوفیر النفاذ إلى العدالة للجمیع وبناء مؤسساٍت فعّالة، خاضعة  

 .للمساءلة، وشاملة على جمیع المستویات 

مكافحة الفساد أن تساعد في تعزیز التنمیة المستدامة وبناء ثقة المجتمع في سیادة القانون  یمكن لتدابیر 
 .والمساءلة داخل المؤسسات المنشأة في األساس لحمایة وتوفیر العدید من الخدمات لھم

 تكالیف الفساد 

الفساد یفسد نسیج المجتمع ویضعف   - تكلفة الفساد أكبر من مجّرد تحویل الموارد عن غرضھا الصحیح 
سیادة القانون، ویقّوض الثقة بالحكومة، ویضعف نوعیة حیاة الناس، ویخلق بیئة مؤاتیة الزدیاد الجرائم  

 .المنّظمة، واإلرھاب والتطّرف العنیف 

تقّدماً كبیراً، حیث اعترفت الدول األعضاء صراحةً بأھمیة    ۲۰۳۰لعام  شّكل اعتماد خطة التنمیة المستدامة  
 .تعزیز الشفافیة والمساءلة والنزاھة لتحقیق التنمیة المستدامة

للفساد تأثیر مدّمر في جمیع أنحاء العالم، حیث یؤثر بشكٍل غیر متناسب على أكثر الشعوب فقراً وضعفاً  
 .في المجتمع

تریلیون دوالر على شكل رشاوى كل عام من قبل   ۱لي، یتّم دفع أكثر من بحسب تقدیرات البنك الدو
الشركات واألفراد. وفقًا لصندوق النقد الدولي / المنتدى االقتصادي العالمي، فإّن الحكومات األقّل فساًدا  

ذات  تحصل على نسبٍة أعلى بأربعة في المائة من إجمالي الناتج المحلي في إیرادات ضریبیة، من البلدان 
 .المستوى نفسھ لناحیة التنمیة االقتصادیة وإنّما التي تعاني من أعلى مستویات الفساد 

الیوم، ھناك إرادة سیاسیة وخبرة فنیة لمكافحة الفساد. كما نجد أیضاً شراكاٍت بین مجموعٍة واسعة من  
ة والشباب، مع  أصحاب المصالح، بما في ذلك القطاع الخاص، والمجتمع المدني، واألوساط األكادیمی

إجماعٍ عالمي على أّن الفساد یكمن وراء العدید من مشاكلنا في جمیع أنحاء العالم، ویجب معالجتھ من  
 .خالل نھج كلّي، ھادف وجماعي 

 للتصدي للفساد (UNODC) ما یفعلھ مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة 

لجریمة مجموعةً واسعة من أسالیب الدعم للدول األعضاء  یقّدم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات وا
لتحسین قدرتھا على كبح الفساد واكتشافھ والتحقیق فیھ ومالحقتھ قضائیاً. كما یدعم المكتب المذكور البلدان  
من خالل تطویر وتنسیق أنشطة المساعدة التقنیة المتعلقة بمكافحة الفساد على المستویات اإلقلیمیة والوطنیة  

 .دولیة وال

كما یشترك مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة أیًضا مع البنك الدولي في مبادرة استرداد 
اآلمنة لألموال   التي تدعم الجھود المبذولة لوضع حّدٍ للمالذات  ،  (StAR)مبادرة) األموال المنھوبة 
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الفاسدة. تعمل مبادرة استرداد األموال المنھوبة عن كثب مع البلدان والمراكز المالیة لمنع غسل عائدات  
 .الفساد وتسھیل عودة األموال المنھوبة بصورةٍ أكثر منھجیة وفي الوقت المناسب 

د ودعم عملیة صنع السیاسات  ولمعالجة مشكلة االفتقار إلى منھجیات أو معاییر دولیة محددة لقیاس الفسا
القائمة على األدلّة، تعاون مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة مع كّل من مركز التفّوق  

ومقّره   INEGI - للمعلومات اإلحصائیة التابع لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة
لتطویر مبادرةٍ جدیدة لقیاس الفساد: "دلیل مسوحات    (UNDP)  المكسیك، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

الفساد". یقّدم الدلیل إرشاداٍت منھجیة حول قیاس الرشوة وغیرھا من أشكال الفساد من خالل استطالعات  
من أھداف التنمیة المستدامة، والذي   ۱٦٫٥ مقصد رقم ب  العیّنة، ویھدف إلى دعم إعداد التقاریر المتعلقة 

 ."ألعضاء "الحّد بشكل كبیر من الفساد والرشوة بجمیع أشكالھما یتطلب من الدول ا

 معاً لمعالجة الفساد 

لقد أدرك المجتمع العالمي أّن الفساد یشّكل عقبةً أمام تحقیق أھداف التنمیة المستدامة بشكٍل كامل وأنّھ  
الجمعیة العامة لألمم المتحدة  ، ستعقد ۲۰۲۱یساھم في تصعید الجھود لمكافحة الفساد. في نیسان/أبریل 

دورةً استثنائیة لمكافحة الفساد، تنظر خاللھا في التحدیات والتدابیر الرامیة إلى كبح الفساد ومكافحتھ  
 وتعزیز التعاون الدولي بھذا الشأن. 

 

  **** 

 

 

 :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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 :لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بـ 

 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-المسؤولة اإلعالمیة في مركز األمم المتحدة لإلعالم

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: 

 
 

وسائل  ومكتب األمم المتحدة في فیینا على    مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة  ةمتابع   مكنكمی
 Twitter (@UNODC @UN_Vienna) :التواصل االجتماعي

         Instagram (@unitednationsvienna) 
 

  UnitedAgainstCorruption# و NoToCorruption# : نقاشات المؤتمر علىكما یمكنكم متابعة  
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