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  بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفسادبيان صحفي 

   2009 ديسمبر/كانون األول 9بيروت، في 

 

هذه  هاماً بعداً ديسمبر،/اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يحتفل به العالم في التاسع من كانون األوليكتسب 

، "النزاهة وحماية الفساد لمكافحة السادس يالعالم المنتدى "يأتي بعد ختام حدثين دوليين هامين هما  فهو .السنة

والدورة الثالثة لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، اللذين عقدا في قطر الشهر 

إتفاقية األمم ة لمتابعة تنفيذ إلتزامات الدول بنصوص دول العالم على اعتماد الية دوليوإنتهيا إلى توافق  الفائت

   .ومتكامال لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرةالتي تشكّل إطارا جامعا لمكافحة الفساد حدة المتّ

 استمرارفي ظل ز بتعاظم التحديات وتكاثرها في فترة تتميكما يأتي اليوم العالمي لمكافحة الفساد هذه السنة 

 ودفع، زمة اإلقتصادية العالميةعيات األتدامعالجة المنطقة والعالم من أجل  بلدانالذي تبذله العمل الدؤوب 

  . قُدماعجلة التنمية 

 تجلّياتها، في المعقّدة الظاهرة بمكافحة الفساد، تلك للمهتمين مميزة فرصة يشكّل يومال هذا انوعليه، ف

 الطاقات يهدر الذي الفساد ضد الكلمة وتوحيد الهمم، وشحذ الوعي، زيادة اجل من تأثيراتها، في الواضحة

قد وجه األمين العام بالفعل، فو .العالم حول التنمية جهود أمام الخطورة بالغ عائقا ويشكّل والبشرية المالية

 ،"التنمية يقتل الفساد تتركوا ال" شعار تحتلمنظمة األمم المتّحدة رسالة بمناسبة هذا اليوم الذي يتم إحياؤه 

 لبلوغ العالم يبذلها التي الجهود وجه في تقف التي تالعقبا أكبر من تباره واحدةلفساد باعا على الضوءمسلّطًا 

  .لأللفية اإلنمائية األهداف

 األسس مع يتعارض ألنّه ،الفساد مكافحةتعزيز جهود  ضرورة علىفي المنطقة  الجميع فيه يتّفق وقت وفي

 ويعيق المنطقة، عوبش ثروات ويلتهم والدينية، اإلجتماعية بمكوناتها العربية الثقافة عليها تقوم التي والقيم

 حكم ويعطّل المواطنون، يتلقّاها التي األساسية الخدمات نوعية من ويخفّض واألجنبي، الداخلي اإلستثمار
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 التعاون وتعزيز العربية الجهود وتنسيق توحيد الى الحاجة تبرز وأمنها، المجتمعات استقرار ويهدد القانون،

 .الفساد ومكافحة النزاهة تعزيز مجال في االخرى الدول وبين وبينها العربية الدول بين

 خطوة ،2009خالل العام ) ACINET( الفساد ومكافحة النزاهة لتعزيز العربية الشبكة نجازاتإ تشكّل وقد

 والتصديق كالتوقيع العربية الدول من عدد بها قام التي األخرى الخطوات الى تضاف المجال هذا في مهمة

 في متخصصة هيئات وتعزيز وإنشاء الجديدة، التشريعات وسن الفساد، لمكافحة تّحدةالم األمم إتفاقية على

 تحتاج التي الخطوات من وغيرها الفساد جرائم في والمالحقة التحقيق عمليات وتفعيل الفساد، مكافحة مجال

 .المستمر والدعم الجادة المتابعة الى

والخوض في البحث الجاد  ،العربية لناحية إحياء هذا اليوم البلدانشهد هذا األسبوع حركة غير مسبوقة في وي

بين  المشترك العملحول سبل تعزيز النزاهة ومواجهة مخاطر الفساد ما يفتح الفرصة إلى تجديد الدعوة إلى 

  .القادمة األجيال تجاه أخالقي والتزام وطني كواجب في هذا المجال العربية الدول

عزيز النزاهة ومكافحة الفساد وبرنامج إدارة الحكم في الدول لشبكة العربية لتي اوحدة الدعم اإلقليمية فنتهز وت

في هذا المجال،  التعاون مادو لتمنّيالفرصة ) UNDP-POGAR(العربية التابع لبرنامج األمم المتّحدة اإلنمائي 

إلى لنا، وأخيرا يتوجهان  ةالمتاح الوسائل بكّل الجهود لهذه الدعم كّل تقديم في باالستمرار تأكيد إلتزامهماو

مسيرة التحديث دعم االلتزام بمع تجديد بهذه المناسبة،  التمنّياتأعضاء الشبكة الكرام واصدقائها بأصدق 

  . منطقتنا فيالتنمية  من أسس تحقيقوالتطوير واإلصالح التي تعتبر اساسا 

ى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة إل إرسالها الرجاء تعليقات، او استفسارات أو أسئلة أي وجود بحال

  . info@arabacinet.org: اإللكتروني البريد وأ  9611981645+ الفاكس رقم على ومكافحة الفساد

***  


