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  األمني العام
    

  الدويل ملكافحة الفساد اليومرسالة مبناسبة 

  2009ديسمرب /األول كانون9
    

 تركواال ت‘‘حتت شعار  –يوم الدويل ملكافحة الفساد بالموضوع االحتفال هذا العام   
يف وجـه  اليت تقـف  يسلط الضوء على واحدة من أكرب العقبات  - ’’الفساد يقتل التنمية

  .األهداف اإلمنائية لأللفية لبلوغاجلهود اليت يبذهلا العامل 

أال تتـوفر  يعـين   فإن ذلك ،العامة لتحقيق مكاسب خاصة األموالعندما تتم سرقة ف  
عندما يتم حتويل و. أقل لبناء املدارس واملستشفيات والطرق ومرافق معاجلة املياه سوى موارد

. مشاريع البىن التحتية الرئيسـية  توقفت ،احلسابات املصرفية اخلاصة إىلاملساعدات اخلارجية 
املغشوشة أو املتدنيـة النوعيـة، ومـن    دوية ميكّن من إغراق األسواق باألالفساد  كما أن

وتكون الفئات الضعيفة هـي  . يف احمليطاتو مدافن القمامةيف اخلطرة التخلص من النفايات 
  .ضررأول من يعاين وأكثر من يتعرض لل

نتيجـة لقـرارات    نه حيـدث إبل . اردة نوعا من القوة اهلائلةولكن الفساد ليس   
  .يف معظم األحيان اجلشعيدفعها  ،شخصية

. االنتخابـات نتـائج  الفساد يسرق ف. للفساد الضحية الوحيدةهي التنمية ليست و  
 ،العام املاضي على مداركما شهدنا و. األمنيهدد  أنوميكن . دة القانوننه يقوض سياأ كما

  .النظام املايل الدويل أن يكون له تأثري خطري علىأيضا ميكن 

اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة   ف. تصدي لذلكهناك طريقة لل، حلسن احلظولكن   
ليـة  كمـا أن اآل . يف العامل النزاهة ومكافحة الفساد لتدعيمأقوى صك قانوين  يالفساد ه

 ،مـن اآلن فصـاعدا   ،عين أنهتاملؤمتر األخري للدول األطراف يف الدوحة  اليت قررهاديدة اجل
جرد الوعود اليت مبوليس  ،إجراءات ملكافحة الفسادمن  مبا تتخذهالدول على حكم سوف ي

  .تقطعها على نفسها

الشركات منـع  على يجب أيضا ف. احلكومات عنالقطاع اخلاص وجيب أال يتخلف   
أحـث   وإنـين . ن العطـاءات وعمليـات الشـراء   عالرشوة  وإبعاد ،الفساد يف صفوفها
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وعلـى  . تفاقيـة األمـم املتحـدة   تدابري ملكافحة الفساد وفقا ال تبيناخلاص على  القطاع
املتعلـق   ، وهو املبـدأ االتفاق العامليالعاشر من ملبدأ ا تتبىنتلك اليت  سيما وال - الشركات

استعراض األقـران  بأن تفتح أبواا أمام و ،لغشللجوء لأن تتعهد بعدم ا -كافحة الفساد مب
  .نفس القواعدباجلميع  تقيدلضمان 

الفسـاد لعـام    ويف اليوم الدويل ملكافحة. بد من القيام به ال دورمجيعا  ولكل منا  
 مـن خـالل  محلة األمم املتحدة ملكافحة الفساد  إىلالنضمام على اميع اجلأحث  ،2009

www.yournocounts.org .أو  لتقدمي الرشـوة  ال: مفادهتعهد  إعالناجلميع على أشجع  إنينو
إىل  ناوصولفرص وستزداد  -نزاهة العامل مكانا أكثر سيصبح  ،ذا الشعار فإذا عشنا. اقبوهل

  .األهداف اإلمنائية لأللفية

  


