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 المتحـــــدة  األمـــــــــم
    

األمین العام  
---  

-بیان بشأن الفساد في سیاق مرض كوفید 19  
  

إن الفساد فعل إجرامي الأخالقي وخیانة لألمانة المستودعة من الشعب.   

أوقات األزمات، كما في الوقت الحالي الذي یكابد فیھ العالم جائحة وضرره یكون أشد جسامة في  

-كوفید 19.  

والتعامل مع ھذا الفیروس یخلق فرصا جدیدة الستغالل ضعف الرقابة وعدم كفایة الشفافیة، حیث  

  یتم تسریب األموال بعیدا عن الناس في أوقات ھم فیھا أحوج ما یكونون إلى تلك األموال.

  الحكومات على عجل دون التحقق من الموردین أو تحدید أسعار عادلة.فقد تتصرف  

ویقوم التجار عدیمو الضمیر ببیع منتجات معیبة، مثل أجھزة التنفس الصناعي التالفة  

  الفحوصات السیئة الصنع أو األدویة المزیفة. أو

التي تشتد الحاجة إلیھا، وأدى التواطؤ بین المتحكمین في سالسل التورید إلى تكالیف باھظة للسلع  

  مما أفضى إلى انحراف السوق وحرمان العدید من الناس من العالج المنقذ للحیاة البعید عن متناولھم.

اللصوصیة واالستغالل عن طریق تضییق الخناق على التدفقات  ھذهویجب أن نعمل معا لوقف  

الطفیلیة التي تستفید من السریة والفساد؛ المالیة غیر المشروعة والمالذات الضریبیة؛ والتصدي للمصالح 

وممارسة أقصى درجات الیقظة بشأن كیفیة إنفاق الموارد على الصعید الوطني.   

  ویجب علینا معا أن ننشئ دون تأخیر نظما أقوى للمساءلة والشفافیة والنزاھة. 

ویجب أن نحاسب القادة.    

ویجب على أصحاب األعمال التصرف بمسؤولیة.   

جب أن یكون ھناك حیز مدني نابض بالحیاة وأن تتاح إمكانیة الوصول إلى المعلومات. كما ی   

ویجب أن نحمي الحقوق وأن نقدر شجاعة المبلغین عن الجرائم الذین یكشفونھا للناس.    

ویمكن أن تساعد أوجھ التقدم التكنولوجي على زیادة الشفافیة وتحسین رصد شراء اللوازم الطبیة.    

ھیئات مكافحة الفساد إلى مزید من الدعم والتمكین.وتحتاج    

وتواصل األمم المتحدة نفسھا إعطاء األولویة للشفافیة والمساءلة، في سیاق التعامل مع مرض  

-كوفید   وخارجھ. 19
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ولقد ظل الفساد لفترة طویلة، بالنسبة ألعداد كبیرة من الناس في جمیع المناطق، مصدراً لعدم ثقتھم  

وحكوماتھم وغضبھم علیھم.في قادتھم   

-ولكن الفساد في وقت كوفید  یمكن أن یقوض الحكم الرشید في جمیع أنحاء العالم تقویضا  19

خطیرا، وأن یبعدنا أكثر عن المسار الصحیح في عملنا على تحقیق أھداف التنمیة المستدامة.  

ة، واستخدام األدوات التي إني أحث جمیع الحكومات وجمیع القادة على التحلي بالشفافیة والمساءل 

توفرھا اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد.  

فالفساد آفة موجودة منذ القدم تتخذ اآلن أشكاال جدیدا، فلنجدْد في مكافحتھا أفق المواجھة ولیكْن لنا  

تصمیم متجدد على محاربتھا.  

 


