
 مؤتمر الكويت الّدولـي  إعالن

نميـة"
ّ
زاهـة من أجل الت

ّ
 "الن

زاهـة من أجل الّتنميـة" املنعقـد 
ّ
نحن املشاركون في مؤتمر الكويت الّدولـي "الن

تحت رعايـة ساميـة من حضرة  2019يناير  16و 15بمدينة الكويت يومي 

يخ صباح األحمـد الجابـر
ّ
 الصبـاح صاحب الّسمو أمير دولـة الكويت الش

زاهـةبأن مّنا  إقتنـاعا 
ّ
ا من أركان التنمية املستدامة  الن تشكّل ركًنا أساسيًّ

التي ال يمكن أن تتحّقق في ظّل وجود الفساد وغياب الشفافية واملساءلة 

 وسيادة القانون،

ل مّنا بتنفيذ  وإلتزاًما
ّ
فاقية األمم املّتحدة ملكافحة الفسـاد التي تمث

ّ
إت

املمارسات الالزمة للوقاية املرجع الّدولـي األسـاس ي لضبط الّسيـاسات وتحديد 

من الفساد وتجريمه وإنفاذ القوانين ذات الصلة وتعزيز التعاون الدولي ضّده 

 واسترداد املوجودات املتحّصلة عنه،



طى نحو ضرورة ب مّنا وعيا و 
ُ
 الخ

ّ
 2030لعام ل الخطة العامليةتنفيـذ حث

بشأن الّتنميـة املستدامة الصادرة عن قادة دول العالم بأهدافها الّسبعة 

 عشر،

 التنمية املستدامة رقم هدفإعطاء األولوية لتنفيذ  على ضرورة نشّدد .1

ق بـ"السالم والعدل واملؤّسسـات القوّية"  16
ّ
في نظًرا لدوره املحوري املتعل

والخطط  2030الواردة في الخطة العاملية للعام هداف األ بقّيـة تحقيق 

 والبرامج الوطنية ملرتبطة بها، 

تعزيز النزاهة ومكافحة ب لتزام الّسياسـياالالتعبير عن  بتنامي نرّحب .2

من خالل  املستوى التطبيقي ترجمته علىالى وندعو  في أنحاء العالم الفساد

 تنفيذتطوير و ل الكافية املالية والبشرية توفير املواردو  تفعيل التعاون الدولي

وحماية  املتخصصةدعم الهيئـات و  ،االستراتيجيات الوطنية ذات الصلة

وتنمية قدراتها الفنية وتيسير التعاون العملياتي بينها، فضال عن استقالليتها 

 ،في هذا الشأن املشترك واملشاركة املجتمعيةتوفير مساحة كافية للعمل 

سم بجّيـات مكافحة الفسـاد يإسترات جيل جديد من الىندعو  .3
ّ
مزيد من يت

تعميق التركيز على الجانب بو  ،القطاع الخاّص واملجتمع املدنينفتاح على اال 



ل بإصالح 
ّ
للحد من واإلجراءات  والسياسات النظمالتشريعات و الوقائي املتمث

خصوصية تتناسب مع آلّيـات وخطط  واعتماد، مخاطر وقوع الفساد

 ،مثل الصحة والتعليم والجمارك وغيرها القطاعات املختلفة في كل دولة

ملنع الفسـاد في القطاع العام  مبتكرة على تطوير آلّيـات وقائّيـة نشّجع .4

فاقيـة األمم املّتحدة ملكافحة الفسـاد  الفصل الثانيتجسيما ملقتضيـات 
ّ
من إت

غرار ترسيخ األخالقّيـات أسوة باملمارسـات الّناجحة في املجال على و 

زيهـة
ّ
واعتماد منهجيات فعالة إلدارة  ،في الوظيفة العامة والّسلوكيـات الن

مخاطر الفسـاد، وتبسيط اإلجراءات واعتماد الحكومة االلكترونية، وتعزيز 

 ،العامةالشفافية واملساءلة في إدارة األموال والشؤون 

5.  
ّ

تعزيز  من أجلالخاص و العام  ينبين القطـاع التعاون  عزيزت على نحث

برامج االمتثال الداخلي واعتماد  لممارسة االعمافي  مكافحـة الفسـادو  النزاهة

 بشكل مباشر مما سُيسهم في الشركات وضمان التزام الجميع بأحكام القانون،

  ،وجذب اإلستثمار التنافسيةوتشجيع دعم اإلصالحات اإلقتصادية في 

د .6
ّ

، وعمادها مكافحة الفسـاد شرط من شروطعلى أّن الشفافيـة  نؤك

وانفتاح سائر  السلمي الحق في الوصول الى املعلومات وحماية حرية التعبير



تعزيز ثقـة  ، ملا لذلك من أثر ملموس علىهافيما بين األطراف على التعاون 

 وإرساء دعائم االمن واالستقرار بشكل مستدام،املواطنين بمؤّسسـات الّدولـة 

رات وطنّيةاب قيام الدول  همّيـةإلى أ نلفت .7
ّ
 ذات مصداقية عتماد مؤش

 صورة  رسمل
ً

تعزيز النزاهة في ها حقيقة جهودعن ووضوًحا  أكثر اكتماال

مع االستفادة من املؤشرات الدولية املتعددة ذات الصلة  ومكافحة الفساد

 ود املبذولة من أجل تطويرها وزيادة قيمتها املضافة، ومتابعة الجه

مـات دولناتعزيز الّتعاون بين ب نلتزم .8
ّ
اإلقليمية والدولية  ناشبكاتو  ناومنظ

زاهـة ومكافحة الفسـاد من خالل نقل الخبرات واإلستفادة 
ّ
في مجال تعزيز الن

عبر الحدود،  القانوني والقضائي من الّتجارب الّناجحـة وتفعيل آلّيـات الّتعاون 

االموال  واستردادالعدالة  ال سيما في استرداد املجرمين والهاربين من وجه

 ،املتحّصلة عن الفساد

دولة الكويت على الجهود التي تبذلها لتعزيز النزاهة ومكافحة  نحّيي .9

 ، ونهنئها على إعتمادفي هذا الشأنمي والدولي اإلقلي ينودعم الحوار  الفساد

له من نموذج رصين قائم على أول استراتيجية وطنية لها في هذا املجال مل
ّ
ا تمث

يجسد احدث التوجهات في  ومنسجم مع املمارسات الفضلى مسار تشاركي



دولة ب ، وكذلك على اختيار الهيئة العامة ملكافحة الفساد )نزاهة(امليدان

لتولي رئاسة الدورة السابعة للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة  الكويت

 ، الفساد

ا من أجل بناء علينا هو أن نع أّن حّق األجيـال القادمـة نؤمن .10 مل سويًّ

، وان التعليم والتثقيف والتوعية جزء فة النزاهة في مجتمعاتنا ومؤسساتناثقا

ُدًما لم يعد خياًرا من هذا العمل ال يتجزأ
ُ
بل مسؤولية أمامنا ، وان املض ي ق

انسجاما مع  اهداف التنمية املستدامة وضمانا  على عاتق الجميع تقع مشتركة

 لحق األجيال القادمة في حياة افضل،

نشكر صاحب سمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، أمير دولة ا وختاًم 

 بالتقدير واإلمتنان 
ً

الكويت، على حضوره ورعايته أعمال مؤتمرنا، موصوال

هيئـة العاّمـة ى رأسهم اللكافة الجهات التي ساهمت في تنظيمه وإنجاحه وعل

، مع أملنا أن ألمم املّتحدةومنظمة ابدولـة الكويـت )نزاهة( ملكافحـة الفسـاد 

لرصد ودعم العمل دورية  يتكّرر انعقاد هذا املؤتمر ويتحول الى منصة دولية

 املشترك على تعزيز النزاهة من أجل التنمية املستدامة.


