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 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادائتالف  شبكة –اليوم العالمي لمكافحة الفساد
 

واالعتراف بحق األفراد في الحصول على المعلومات الت الفاسدين من العقاب إنهاء إف
 والمشاركة

 
 ات المنظمات حول العالم تدعو الحكومات إلى التحركمئ
 
وهي -اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ائتالف  شبكة دعوتمكافحة الفساد ل العالمي وميال بمناسبة – 4102دسمبر  9

نظرًا حيال التعامل مع الفساد التصرف بجدية الحكومات إلى  -حول العالمالموضوع هذا ذات عالقة ب منظمة 051شبكة تضم 
وتنامي الموارد العامة استنزاف وتشير المنظمات إلى لفساد، ية األمم المتحدة لمكافحة ااتفاقلموافقتهم على هذا لدى اعتمادهم 

 بسبب الفساد.حول العالم عدم المساواة وانعدام االستقرار 
التسجيل العمومي لملكية متطلب هي وضع مزيد من التأخير  دوناتخاذها ومن الخطوات الملموسة التي ينبغي على الحكومات 

ائتالف اتفاقية األمم رئيس شبكة  منصور حسن . يقولة األمم المتحدة لمكافحة الفسادنصت عليه اتفاقي تمشيًا مع ماالشركات 
وغيرها من أموال الفساد لغسيل ذات المالكين الغامضين تستخدم الوهمية يعلم الجميع أن الشركات : "المتحدة لمكافحة الفساد

فقد لهذا السبب " :وعة النزاهة المالية العالميةمن مجم الشبكة رئيسنواب كلوف إحدى ن كريستيضيف وت ،"عائدات الجرائم
، وينبغي على المجتمع الدولي المنفعةملكية شفافية  حولمبادئ هامة رفيعة المستوى اعتمدت دول مجموعة العشرين مؤخرًا 

لذهاب إلى ما هو واعلى هذه المبادئ بناء المن أجل ضمن اإلطار العام التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد التحرك بسرعة 
 ."ملموسةتدابير اذ اتخ، وهذا يتضمن أبعد من ذلك

 أمام إجراء التحقيق مع المدانين بجرائم االختالسالمعيقات الجوهرية إلزالة اتخاذ إجراءات تدعو الشبكة الحكومات إلى كما 
دتوقيفهم و  أموال الفسادوغسيل ودفع الرشوة وأخذها  غياب الحماية للمبلغين صحيح تكما يجب على الحكومات انتهم، وا 

السلطتين القضائية في والموارد االستقاللية وغياب والتساهل الزائد في التسويات للمسؤولين العموميين  الممنوحة الحصانةو 
حصانة الممنوحة للفساد، وضاق الإلى تنفيذية لفي المنظومات اتضيف كافة أوجه الفشل هذه حسن: " منصور يقولفيذية. والتن
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة أن نرى نريد  ونحن، هذه الحصانةإنهاء حيال التصرف بجدية ويريدون من الحكومات ذرعًا  ساالن

 ."تنفيذ كامل موضع الفساد
لديها في مواجهة الفساد، لكن أساسيًا دورًا أن المجتمع المدني يلعب شبكة ائتالف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد تقول 

على محافل األمم المتحدة المحلي أو على مستوى سواء على المستوى الحيز الممنوح للمجتمع المدني بشأن تقليص مخاوف 
التجمع وتكوين الجمعيات. حول حرية مقرر األمم المتحدة الخاص  ماينا كياي ر عنصادالمعترف به في تقرير حديث النحو 
نحن ندعو الحكومات إلى " :09لشبكة ائتالف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد عن المادة النائب  بانيزاريفيد يقول دا
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هذه الحقوق وااللتزامات . الجهود الرامية لمكافحة الفسادة في ي الوصول إلى المعلومات والمشاركبحق الجمهور فاالعتراف 
 ."لمعاهدات الدولية لحقوق اإلنساناوفي اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد منصوص عليها في 

النمو االقتصادي يقوض  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادعلى اعتماد عشر سنوات ال يزال الفساد وبعد مرور ما يزيد عن 
ار الناجمة أما األضر في العديد من البلدان حول العالم، وعدم المساواة ويفاقم الفقر حقوق اإلنسان األساسية الوصول إلى ويعيق 

سلسلة من الدول أدى في غضب عالمي محل التي يسببهما وانعدام المساواة والظلم متعددة األوجه، و معروفة عن الفساد فهي 
 احتجاجات واسعة. اندالع إلى

على وقفه، ببطء مؤلم تعمل الكثير من الحكومات جريمة عادية بل يدمر حياة الناس، و  إن الفساد ليسيقول منصور حسن: "
 ."ضد الفسادخسرنا المعركة إذا ومنصفة تنمية مستدامة كافة جهودنا الرامية لضمان وستفشل 

العامة لألمم المتحدة عام  التي اعتمدتها الجمعية اتفاقية األمم المتحدة الشاملة لمكافحة الفسادتعتبر : مالحظة للمحررين
من دولة  074صادقت عليها اتفاقية ملزمة حول العالم، وهي لمحاربة الفساد القانوني الوحيد  العالمي اإلطار العام 4110

 ومعاقبته.والتحقيق فيه تعقبه و منع الفساد معايير ومتطلبات الدول األطراف بشأن 
يسمبر د 9يوم  -4110إلى جانب اعتماد اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد عام  - حددت الجمعية العامة لألمم المتحدة

االستفادة من اتفاقية وبكيفية الفساد على حياة الناس أثر التوعية بشأن افحة الفساد، حيث هدف هذا القرار إلى كيوم عالمي لمك
 ومنعها حول العالم.ممارسات الفساد األمم المتحدة لمكافحة الفساد في مكافحة 

مجتمع منظمة  051تضم أكثر من  كةشب 4112التي تأسست عام شبكة ائتالف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد تعتبر 
ووضعها موضع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادقة على تعزيز دولة، وهي تهدف إلى  011مدني في أكثر من 

 الرقابة عليها.التنفيذ و 
 

 موقع شبكة ائتالف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد على شبكة اإلنترنت
 

 االستفسارات اإلعالمية
 النا طواشة

 منسقة ائتالف اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد في منطقة الشرق االوسط وشمال افريفيا
                                                 ) 10097)  599451941: هاتف نقال

 lana@aman-palestine.orgبريد الكتروني: 

 
 


