
 

 

 

 بيان صحفي
 

 

 تلتزم وكالة الكورية للتعاون الدوليشراكة جديدة بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وال

 بدعم إصالحات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المنطقة العربية

 

والوكالة  (UNDPأعلن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) "اليوم الدولي لمكافحة الفساد" بمناسبة - 2019ول األديسمبر/كانون  9عمان، 

تسعى  .مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في في البلدان العربية لمساندة جهود( عن شراكة جديدة KOICAالكورية للتعاون الدولي )

مع  بما يتوافق ذات الصلةقوانين الوضع وتطبيق الالزم من أجل بالدعم أصحاب المصلحة في المنطقة العربية  تزويدالشراكة الى 

حشد المعارف لوفعاليتها؛ من سسة النهج الوقائي ضد الفساد داخل القطاعات الحكومية ذات االولوية بما يعزز مألو المعايير الدولية؛

 .القوية والمعني بتعزيز السالم والعدالة والمؤسسات من أهداف التنمية المستدامة 16للمساهمة في تحقيق الهدف  ةوالقدرات اإلقليمي

المقبلة، مع إعطاء  خالل السنوات األربعةالمنطقة العربية  على امتداد األطراف المعنيون بهذه الجهوديستفيد من هذه الشراكة الجديدة 

 وهي األردن، وتونس، والعراق، وفلسطين، ولبنان، ومصر، والمغرب.  بلدان عربيةسبعة لاالولوية 

"إن شراكتنا سوزان دام هانسن، المديرة باإلنابة للمركز اإلقليمي للدول العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومقره عمان  وقالت

 همدعم بغيةتعاونه مع الدول العربية  وتعميق نطاقتوسيع أن يقوم ب اإلنمائي برنامجلل تتيحالجديدة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي 

خطة المنطقة لتحقيق  سياق الجهود المبذولة في في جوهرياألمر هذا "أن  وأضافت ،اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد"في تنفيذ 

 أهدافها السبعة عشر".و 2030التنمية المستدامة 

مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في إطار عمله على يبني المشروع اإلقليمي الجديد على النتائج التي حققها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

للتعاون الدولي الوكالة الكورية ويفتح آفاقًا جديدة لتحقيق مزيد من التقدم حيث ستعمل  على امتداد عقد من الزمن، في البلدان العربية

الحكومات والمجتمع  بما فيهم ممثلين عن، نشاطات المشروعفي  شخص خمسة آالفأكثر من  على إشراكإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة ا

 جهود التنمية.بما يخدم  ألولويات الوطنيةا كي يسهموا في تحقيقالمدني والقطاع الخاص 

أن "الفساد يهدد ويقوض  في تصريحهاي األردن جين، مديرة المكتب الوطني للوكالة الكورية للتعاون الدولي ف-السيدة كيم هيوأوضحت و

حكومي ويبطئ التنمية االقتصادية"، وأكدت أنه "يسر جمهورية كوريا الستقرار اال على ويؤثر سلباعمل المؤسسات الديمقراطية، 

تحقيق اهداف التنمية  تضعونتطلع إلى العمل بشكل وثيق للوصول الى مجتمعات أكثر شفافية  ،ك العالمي ضد الفسادااالنضمام إلى الحر

 المستدامة في أعلى سلم أولوياتها".

مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المنطقة في ب المعنية صالحاتاإللمناقشة مستقبل حوارية إقليمية جلسة  الطرفان نظم، مناسبةهذه البو

 .بلدان عربية ثمانيةمن  ن عن المجتمع المدنيون وممثلوخبراء بارزو المستوى ون رفيعومسؤول شارك فيها، 2030ضوء خطة التنمية 

الدروس أبرز  وتبادلوا اتهمخبرالمشاركون  إستعرض، في مواجهة الفسادعلى خلفية المطالب الشعبية المتزايدة التخاذ إجراءات حاسمة و

 التي تسعىالتنمية المستدامة  بجهود تهاقعال استعرضواكما على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية،  الفضلىالمستفادة والممارسات 

 "عدم تخلف أحد عن الركب"". إلى

 قوانين سن خاصة النساء والشباب، داعين إلىوالضوء على التأثير غير المتكافىء للفساد على الفئات الفقيرة والمهمشة،  المتحدثون طسل  

عن الفساد أنظمة الكشف المبكر  إدخالكما أكدوا على أهمية . واتساقا إلنفاذ تلك القوانين أكثر فعالية جهود ، وإلىوأقوى تأثيرا صصةخمت

ضرورة بذل أيضا إلى المشاركون  ونبه .الفسادمخاطر  للحد منفي جميع القطاعات واالستفادة من التقنيات الحديثة واألساليب المبتكرة 

وأوصوا  ،والرقابيةالقضائية  مكافحة الفساد والهيئات هيئاتسيما  المزيد من الجهود لتعزيز استقاللية وفعالية المؤسسات ذات الصلة، ال

 .ذات الصلةفي جهود اإلصالح  المجتمعية مشاركةال توسيع العمل علىبضرورة 

 

 
 

 :لمزيد من المعلومات أو لتنظيم المقابالت اإلعالمية، يرجى االتصال بـل

 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيالبحث والتنسيق في المشروع اإلقليمي للحد من المعهد وتعزيز النزاهة في الدول العربية، التابع  مسؤولة ريم قائد بيه

 RkaedB @على تويتر:  reem.kaedbey@undp.orgالبريد اإللكتروني:  
 

 

 

الصمود أمام األزمات، وعلى دفع ودعم هذا النوع من النمو يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع الناس على كافة مستويات المجتمع للمساعدة في بناء أمم قادرة على 

دولة ومنطقة. ويعمل على توفير منظور عالمي ورؤية محلية ثاقبة من أجل  170الذي يحس ن جودة الحياة بالنسبة للجميع. يتواجد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ميدانياً في أكثر من 

  www.arabstates.undp.org  تمكين الشعوب وبناء أمم صامدة.
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