
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد/ سلىم عادل 

               FDHRD                                                                                   2022يناير         

  شرم الشيخ لمكافحة الفساد: إعالن

 وبئةاآل ظل للتنمية المستدامة في ةخطو 
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م الشيخ لمكافحة الفساد:   إعالن شر

ي ظل اآلوبئة 
 
 خطوة للتنمية المستدامة ف

 

 ة وحقوق اإلنسانملتقى الحوار للتنمي

  غير حزبية – 2005لسنة  6337مشهرة برقم  –مؤسسة أهلية 

الخاص  2019لسنة  149ال تهدف إلى الربح يخضع نظامها األساسي للقانون رقم  

 . بالجمعيات األهلية والمؤسسات الخاصة

  :   /https://www.fdhrd.orgالموقع األلكتروني
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 مقدمة: ال

والعدل  بالسالم  الخاصة  المستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  عقبات  من  الفساد  يعد 

، والخاصة بالبيئة، حيث يؤدي الفساد إىل اهدار المال العام، ويؤثر سلًبا عىل الدول  والمؤسسات القوية

 النامية خاصة. 

ي إساءة استخدام السلطة الموكلة لمكاسب شخصية،  
ولها عواقب اقتصادية  الفساد ظاهرة عالمية تعن 

الدول   قامت  لذلك  الدول،  عىل  وخيمة  وسياسية  لواجتماعية  عدة  الظاهرة بمحاوالت  هذه  مكافحة 

الفساد  مكافحة  ي 
ف  الدوىلي  التعاون  أهمية  اتضح  الوقت  مرور  مع  ولكن  من   محلًيا،  العديد  انشاء  وتم 

الشأن بهذا  المعنية  االقليمية  )  ،االتفاقيات  الفساد  لمكافحة  األمريكية  البلدان  اتفاقية  (، 1996مثل 

ي بشو 
ي منطقة آسيا  و   (،1999أن الفساد ) اتفاقية مجلس أوروبا للقانون الجنائ 

مبادرة مكافحة الفساد ف 

ي للوقاية من الفساد ومكافحته )و ،  (1999والمحيط الهادئ )
وجدت  و .  (2003اتفاقية االتحاد األفريق 

إىل   الحاجة  المتحدة  الفساد  األمم  لمنع ومكافحة ومعاقبة  اتفاقية وضع إطار شامل  اعتماد  تم  لذلك 

 . مكافحة الفساد 

 لمكافحة الفساد    19-فيد ولقد شكلت جائحة كو 
ً
ي العالم، و تحديا

  المفسدون الفجوة الرقابية   استغلف 

ي تنفيذ المكاسب الشخصية    ة حأثناء الجائ
ي نطاق عملهمف 

ي تحقيق    ،ف 
وهو ما يزيد من عقبات الدول ف 

المستدامة  التنمية  والجائحة  أهداف  الفساد  مكافحة  وعقبات  أحمال  ومضاعفة   ، 
ً
دعم   معا أجل  من 

ركود  دون  والتنموية  االقتصادية  تدهور   التدفقات  االجتماعية  كبي    أو  األوضاع  ي 
أن    . ف  تسيطر  أ أي  ال 

الفساد والجائحة  اتد الدولة  عيات  المستدامة. ومن ذلك، عملت  التنمية  ة  الوقت عىل مسي  ي نفس 
ف 

ي مجابهة تداعيات  اإلدراك المبكر إلنذار الجائحة والالمرصية عىل  
فساد، وسارت عىل خىط مستقيمة ف 

 . ي ي إطار مؤسسي رقائ 
  الظاهرتي   ف 

الدورة التاسعة لمؤتمر الدول  يناقش التقرير اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويركز عىل قرارات  

ي ديسمي   
ي االتفاقية الذي أقيم ف 

م الشيخ، كما يفحص عالقة    2021األطراف ف  ي مرص، وخاصة إعالن شر
ف 

ها عىل الدول النامية ، اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد بأهداف التنمية المستدامة، وكذلك تأثي 

 جهود الدولة المرصية. بتوصيات المؤتمر ارتباط قش وكذلك ينا

 

 
ا
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد؟  : ما هي أول

وجدت األمم المتحدة الحاجة إىل وضع تدابي  وحلول ظاهرة عي  وطنية،  نظًرا ألن الفساد أصبح  

كة لحل مشكلة الفساد  ي  ، لذلك تم اعتماد هذ دولية مشي 
دولة بالتوقيع    189، وقامت  2003ه االتفاقية ف 

عليها  مثل  والتصديق  الفساد  لمنع  وقائية  تدابي   االتفاقية  تضمنت  لمكافحة  .  مستقلة  هيئات  انشاء 

ي  الفساد،  
ائية  نشاء نظم  إ،  تعيي   المناصب العمومية، تطبيق مدونات أو معايي  سلوكيةالشفافية ف  شر

ي التعامل بسيط االجراءات االدارية،  ت  لموضوعية،مبنية عىل الشفافية والتنافس وا
منع تضارب المصالح ف 
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الخاص، القطاع  شامل  إ  مع  داخىلي  رقابة  نظام  المالية،نشاء  األهىلي و   للمؤسسات  المجتمع  تشجيع 

.  والمنظمات غي  الحكومية عىل المشاركة   ونشر الوعي

  ، الفاسدةمن خالل توضيح بعض الممارسات  اذ القانون لمعاقبة الفساد  أخرى للتجريم وإنفوشمل تدابي   

العموميي   رشو    : مثل رشو   الموظفي     ، العموميي      الوطنيي   المؤسسات   األجانب الموظفي    ي 
وموظق 

العمومية و الدولية  الخاصالرشوة  ،  القطاع  ي 
تبديد    . ف  أو  اختالس  بالنفوذ،  المتاجرة  كما حددوا جرائم 

وغسل   وع،  المشر غي   واإلثراء  الوظائف،  استخدام  وإساءة  الخاص،  أو  العام  القطاع  ي 
ف  الممتلكات 

اال ال العدالةي ماجر عائدات  وع. كما  ة، وإخفاء وإعاقة  الخاصة بالشر القانونية  أو    ذكرت بعض االجراءات 

كأركا العلم  أو  القضائية،  المشاركة،  والجزاءات  والمالحقة  والتقادم،   ، االجرامي للفعل  ومصادرة ن 

 . والمبلغي    ممتلكات، وحماية الشهود والضحايا ال

ي ال  ظاهرةعىل أهمية التعاون الدوىلي لمواجهة هذة ال   تكما أكد  
تحقيقات و اإلجراءات  من خالل التعاون ف 

الصلة   ذات  واإلدارية  الدنية  بالمسائل  الدوىلي  بالفساد الخاصة  التعاون  و  ال ،  ا 
ً
أيض وري  داد  ض  سي 

الجريمة  ، الموجودات من  المتأتية  العائدات  وكشف  االتفاقية  . ومنع  تتضمن  ييب    أهمية  كما  الي 

 . تبادل المعلوماتجمع و المساعدة التقنية و و 

 

ي اتفاقية األمم المتحدة الدورة التاسعة لثانًيا: 
 
 لمكافحة الفسادمؤتمر الدول األطراف ف

  ، األهداف "من أجل تحسي   قدرة الدول األطراف وتعاونها عىل تحقيق  يقام المؤتمر كل عامي  

ي هذه االتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها  
تسع دورات للمؤتمر حن     واقيمت ،  واستعراضه" المبينة ف 

ي مرص اآلن، أقيمت 
ي ديسمي   الدورة التاسعة ف 

 . 2021ف 

ي هذه الدورة،  
ي ب  صدر ف 

م الشيخ المعن  ي إعالن شر
ي مجال منع الفساد ومكافحته ف 

تعزيز التعاون الدوىلي ف 

ي منها 
:  أوقات الطوارئ واالستجابة لألزمات والتعاف   ، ونص اإلعالن عىل ما يىلي

لحاالت لالستعداد مكافحة الفساد تفاقية لتحسي   سياسات لال االستخدام الفعال حث الدول عىل  .1

 والتصدي للفساد.  الطوارئ

 . وتأثي  الوباء عىل اتجاهات الفساد  ،أثناء األزماتالمنفذة التدابي  رصد  .2

منح هيئات مكافحة الفساد وأجهزة الرقابة العليا والجهات األخرى ذات الصلة الصالحيات المناسبة   .3

 . واالستقاللية والموارد الالزمة

المحتمل  من خالل الكشف عن تضارب المصالح  لمسؤولي    لمناصب  الفرص إساءة استخدام    منع .4

 . ة الدوريةوالمراجع

يات عامة شفافة وتنافسية وموضوعية .5 ونية  إنشاء أنظمة مشي  ووضع   ،يتم إجراؤها بالوسائل اإللكي 

ي حاالت الطوارئ
يات ف   . وتحسي   المبادئ التوجيهية الستخدام وإدارة إجراءات المشي 

ي  .6
ف  اإلغاثة  وتوزي    ع  تخصيص  مراقبة  ي 

ف  للمساعدة  وتعزيزها  داخلية كافية،  تدقيق  أنظمة  امتالك 

 . حاالت الطوارئ
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أثناء  وضع   .7 العامة  المالية  إدارة  ي 
ف  والمساءلة  الشفافية  منها، تدابي   ي 

والتعاف  لألزمات  االستجابة 

انيات والحسابات للجمهور، باستخدام  انية لضمان إتاحة المي   وتعزيزها من خالل عرض بنود المي  

سياسات توزي    ع ماىلي مرنة وفعالة إلدارة األموال المخصصة لإلغاثة والتمكي   أجهزة الرقابة العليا  

ي تدعم سياسات وإجراءات إدارة المالية العام
 . ةالن 

ي يمكن أن يؤثر بها الفساد عىل النساء  .8
ي ذلك الطرق الن 

فهم الروابط بي   نوع الجنس والفساد، بما ف 

ي أوقات الطوارئ، ومواصلة تعزيز المساواة بي   الجنسي   وتمكي   خاصة  والرجال بشكل مختلف،  
ف 

يعات   تضمينها المرأة من خالل  ي التشر
امج و ف   . السياسات والبحوث والمشاري    ع والي 

ي منها  تن  .9
ي المؤسسات المسؤولة عن االستجابة لألزمات والتعاف 

فيذ عمليات إدارة مخاطر الفساد ف 

ي تحديد مخاطر الفساد المحتملة والتخفيف من حدتها عند تصميم  
أو المعنية بها، للمساعدة ف 

يات العامة وتدابي  اإلغاثة  . وإدارة الدورة الكاملة للمشي 

الفساد الالزمة المتثال القطاع الخاص للقواني   واللوائح المعمول   اعتماد أو تعزيز تدابي  مكافحة  .10

ف والسليم  . بها، وتطوير مدونات قواعد السلوك من أجل األداء الصحيح والمشر

ي مجال التعاون الدوىلي واتخاذ التدابي  المناسبة لتعزيز شفافية الملكية    .11
عن   االنتفاعيةبذل الجهود ف 

 .وإتاحتها للسلطات المختصة االنتفاعيةطريق ضمان إتاحة معلومات كافية ودقيقة عن الملكية 

ي اتفاقية مكافحة الفساد ومقاضاة مرتكبيها   .12
ي الجرائم المنصوص عليها ف 

ي تؤدي إىل  و   ،التحقيق ف 
الن 

ي أسعار السلع والخدمات األساسية أو المناقصات
 . ممارسات تجارية غي  عادلة، مثل التالعب ف 

  فساد ارتكاب أو استخدام لتسهيل أعمال  تعزيز التعاون بي   الوكاالت عىل جميع المستويات لمنع  .13

كات والكيانات القانونية األخرى والنظم    من قبل المستخدمة لتحويل األموال، وكذلك األفراد والشر

الكيانات المالية أو التجارية أو غي  التجارية غي  المنظمة أو غي  المسجلة المعرضة لخطر جسيم  

ي جرائم فساد وغسل األموال
 .  ُيساء استخدامها ف 

أثناء    .14 الطوارئ  حاالت  ي 
ف  التنفيذية  السلطة  باستخدام  يتعلق  فيما  الفساد  لمكافحة  تدابي   اتخاذ 

ي منها 
 . االستجابة لألزمات والتعاف 

ي أوقات الطوارئ   .15
ي الوقت المناسب ف 

ويد الجمهور بالمعلومات ف   . اتخاذ التدابي  لي  

مثل    .16 العام،  القطاع  خارج  من  والجماعات  لألفراد  النشطة  المشاركة  ، ال مجتمع  التعزيز  ي
مدئ 

و المنظمات غي   الو  العام المنظمات  الحكومية،  الوعي  لرفع مستوى  الخاص،  والقطاع  مجتمعية، 

ام وتعزيز وحماية حرية الفساد بشأن وجود وأسباب وخطورة  ها ل الوصول، واحي   . لمعلومات ونشر

إليها    .17 الوصول  يمكن  ي 
الن  المحمية  اإلبالغ  وأنظمة  الشية  الشكاوى  أنظمة  وتعزيز  وتنوي    ع  إنشاء 

ي الوقت المناسب التسهيل 
   باالبالغ.  يقوم ألي شخص  الحماية وتوفي  إلبالغ ف 

مكافحة    .18 هيئات  ن 
ّ
تمك الجودة  وعالية  موثوقة  ونية  إلكي  اتصال  قنوات  استخدام  وتعزيز  تطوير 

الصلة ذات  الكيانات  من  ها  وغي  الحسابات  لمراجعة  العليا  والمؤسسات  تبادل   ،الفساد  من 

اآلليا خالل  من  والدوىلي  ي 
الوطن  الصعيدين  عىل  بشعة  تلك  المعلومات  ذلك  ي 

ف  بما  القائمة،  ت 

بول(  . الخاصة ب  )اإلني 

عىل   .19 الرقابة  مؤسسات  ي 
ف  المعنيي    المسؤولي    حصول  لضمان  الالزمة  والموارد  التدريب  توفي  

لها   التخطيط لألزمات واالستجابة  لتوجيه  والمعلومات  البيانات  لتحليل  الالزمة  ة  والخي  األدوات 
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ي منها، واالستفادة من برام
ي والتعاف 

ي يقدمها مكتب األمم المتحدة المعن 
ج بناء القدرات والتدريب الن 

 . بالمخدرات والجريمة

ي مجال منع الفساد ومكافحته والدروس المستفادة فيما يتعلق   .20
جمع وتبادل أفضل الممارسات ف 

ها   . باستخدام البيانات واألدوات الرقمية وتوافرها وتأثي 

ي تنص  من االتفاقية    43المادة    تستذكر   .21
ي مساعدة  والن 

ي المسائل الجنائية، والنظر ف 
عىل التعاون ف 

لبعضها   المتعلقة  الدول  واإلدارية  المدنية  بالمسائل  المتعلقة  واإلجراءات  التحقيقات  ي 
ف  البعض 

ويد كل طرف    46المادة  كذلك  بالفساد، و  المتبادل آل لي   القانونية  المساعدة  بأكي  قدر من  ي  خر 
ة ف 

أو  كة  المشي  التحقيقات  خالل  من  ذلك  ي 
ف  بما  القضائية،  واإلجراءات  والمالحقات  التحقيقات 

ات ي للقدرات والخي 
 . الموازية والتشارك الثنائ 

المنظمة    .22 الجريمة  سيما  وال  للجريمة،  األخرى  واألشكال  الفساد  بي    بالروابط  معرفتهم  تعزيز 

ي ذلك غسل األ 
اهة والشفافية والمساءلةوالجريمة االقتصادية، بما ف   . موال، من أجل تعزيز الي  

اء الحكومي الدوىلي المفتوح العضوية إىل تعزيز التعاون الدوىلي من أجل  .23  :يوجه اجتماع الخي 

ي  (أ 
 . جمع المعلومات بشأن التعاون الدوىلي أثناء االستجابة لحاالت الطوارئ والتعاف 

مبادئ    (ب تطوير  بهدف  الواردة  المعلومات  الدوىلي  تحليل  التعاون  لتعزيز  ملزمة  غي   توجيهية 

 . والمتعدد األطراف

الدوىلي كموضوع  يتخذ    .24 التعاون  لتعزيز  المقبل  العضوية  المفتوح  الدوىلي  الحكومي  اء  الخي  اجتماع 

"تعزيز التعاون الدوىلي والمتعدد األطراف لمواصلة منع الفساد وتحديده والتحقيق فيه ومقاضاته  

ي أوقات الطوارئ واال 
ي منها"ف 

 . ستجابة لألزمات والتعاف 

ي تنفيذ هذا القرار  العامة  تقدم األمانة  .25
ي ووجهت ف 

 عن التقدم المحرز والتحديات الن 
ً
 . تقريرا

ي بالمخدرات والجريمة المساعدة التقنية  .26
 .  يقدم مكتب األمم المتحدة المعن 

 

الرياض   مبادرة  عىل  التصديق  تم  الفساد ل كما  مكافحة  قانون  إنفاذ  ي 
ف  الدوىلي  التعاون  وتشمل تعزيز   ،

(، تهدف إىل GlobEعالمية لسلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد )شبكة    عملياتشبكة  المبادرة إنشاء  

  المعلوماتتبادل    ، وتعزيز فحة جرائم الفساد العابرة للحدود توفي  مجموعة أدوات شيعة وفعالة لمكا

مركز    الشبكة لتكون  عمل عىل تطوير بكل دولة، كما    اذ قانون مكافحة الفساد المختصةبي   سلطات إنف

ي متكامل يوفر منتدى للتعاون  
وئ   . عضاء األ يشمل منصة آمنة للتواصل الشي بي   و إلكي 

ال  شملت  لالتفاقيةقرارات  كما  ي 
الثائ  بالفصل  مراكش  (،  الوقائيةالتدابي   )  الخاصة  إعالن  عىل  التأكيد 

المؤتمر السنوي الخامس واالجتماع العام للرابطة الدولية    الذي كان من نتائج(  2011اد )للوقاية من الفس

ي ب  ،لسلطات مكافحة الفساد 
ي المعن  تعزيز التعاون بي   أجهزة الرقابة العليا وهيئات مكافحة  وإعالن أبو ظن 

  ، واستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت لفساد ومكافحته بشكل أكير فعاليةالفساد من أجل منع ا

(2019) . 

ي  
ي مجال مكافحة    طار جهود االتفاقية لمنع الفساد، نصت عىلإوف 

تعزيز التثقيف والتوعية والتدريب ف 

ي  المشاركة النشطة لألفراد والجماعات خارج القطاع العام، مثل  ، للحرص عىل  الفساد 
المجتمع المدئ 

 . والمنظمات غي  الحكومية والمنظمات المجتمعية والقطاع الخاص 
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من خالل   ،تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد عىل المستويات اإلقليمية  كما نصت عىل

مكتب األمم حث الدول األطراف عىل تقديم جميع سبل المساعدات التقنية لبعضهم البعض، وتقديم 

ي بالمخدرات والجريمة  الم 
ي تطلبها   المساعدة التقنيةتحدة المعن 

، وحث المنظمات االقليمية  للدول الن 

ي مكافحة الفساد. 
 عىل المشاركة ف 

( لالتفاقية  الخامس  الفصل  داد  وبخصوص  عىلاسي  نصت  معلومات   الموجودات(،  استخدام  تعزيز 

من خالل حث الدول األطراف عىل   لتسهيل تحديد واستعادة وإعادة عائدات الجريمة  االنتفاعيةالملكية  

 إىل معلومات  
ً
 فعاال

ً
ي توفر وصوال

اعتماد نهج متعدد الجوانب من خالل آليات مناسبة مثل السجالت الن 

ي الوقت المناسب من أجل تسهيل التحقيق والمالحقة القضا  االنتفاعيةكافية ودقيقة عن الملكية  
ئية ف 

ي قضايا الفساد 
 . ف 

 

ا: 
ً
م الشيخ إعالن ثالث  أهداف التنمية المستدامة و شر

   2030أجندة األمم المتحدة للتنمية المستدامة  وفر  ت
ً
 مخطط

 
ك لسالم واالزدهار للناس والكوكب، ا لا مشي 

المستقبل ي 
وف  تتضمناآلن  و  ال  ،  المستدامة  التنمية  ال   ،17 أهداف  أهداف   . 169ومقاصدها  تناولت 

الهدف   مضمونها،  ي 
ف  الفساد  مكافحة  اتفاقية  أهداف  المستدامة  والعدل "   16ال التنمية  السالم 

القوية إىل  "والمؤسسات  المستدامة،    يهدف  التنمية  لتحقيق  والشاملة  السلمية  المجتمعات  "تعزيز 

جميع   عىل  وشاملة  للمساءلة  وخاضعة  فعالة  مؤسسات  وبناء  للجميع  العدالة  إىل  الوصول  وتوفي  

 ومن ضمن مقاصد الهدف:  ، المستويات"

داد    16.4 • اسي  وتعزيز  واألسلحة،  لألموال  وعة  المشر غي   التدفقات  من  بقدر كبي   األصول الحد 

 2030المشوقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول عام 

ة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما  16.5 •  الحد بدرجة كبي 

 إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة عىل جميع المستويات  16.6 •

يعات الوطنية  كفالة وصول الجمهور إىل المعلومات وحماية    16.10 •  للتشر
ً
الحريات األساسية، وفقا

 واالتفاقات الدولية 

ا عىل أهداف التنمية المستدامة المتعلقة 
ً
الفساد وغسل األموال والجرائم المالية ذات الصلة تؤثر أيض

عقبة  حيث   ،  بالبيئة ي 
البين  الفساد  المستدامة  يعد  التنمية  أهداف  إىل  الوصول  ي طريق 

ي   ، وهو ف 
يعن 

ي تمارسها  رشوة والمحسوبية  الفساد وال
كات  الن  للقيام بمشاري    ع أو تدابي  لبعض الشر تحصل عىل إذن 

 :من خالل ،ترص  بالبيئة

 . تقويض جهود إنفاذ القانون ضد الجرائم البيئية، واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية •

 تحقيق أهداف التنمية. تقليل من إيرادات الدولة، وبالتاىلي قدرتها عىل  •

 . السماح بالشحن غي  اآلمن لبعض المواد  •

ة للبيئةتحوي • ي )مثل:    ل الممارسات الفاسدة الفردية المرص 
وع والتعدين الحرف  الصيد الجائر غي  المشر

 . ضارة عىل البيئةال ثار مما يزيد اآل مؤسسات إجرامية عالمية  ( إىلوقطع األشجار



 

8 
 

 . تحريف اللوائح الموضوعة للحفاظ عىل البيئة •

ي والوصول العادل إىل  •
إضعاف وتحويل السياسات الحكومية الموضوعة لضمان إعادة التأهيل البين 

 . الموارد الطبيعية

تشغيل المناجم غي  القانونية، واالتجار بالنفايات  )مثل:    األنشطة المدمرة للبيئة  باستمرار   السماح  •

النباتات  ي 
ف  المستدامة  وغي   وعة  المشر غي   والتجارة  لألوزون،  المستنفدة  والمواد  السامة 

 . (والحيوانات

 

ي ارتباط االتفاقية بأهداف التنمية المستدامة، كما أعربت  قامت الدورة التاسعة للمؤتمر بالتأكيد عىل  
ف 

م الشي  تحقيق خطة التنمية المستدامة  ىل  تأثي  حاالت الطوارئ واألزمات ع  إزاء   عن قلقها خ  إعالن شر

الهدف  2030لعام   سيما  وال  السلمية    16،  المجتمعات  تعزيز  بشأن  المستدامة،  التنمية  أهداف  من 

فعالة  مؤسسات  وبناء  للجميع،  العدالة  إىل  الوصول  وإتاحة  المستدامة،  التنمية  لتحقيق  والشاملة 

 . وخاضعة للمساءلة وشاملة عىل جميع المستويات، وغاياتها 

ي إعالن مراكش عىل  
ي ذلك تنفيذ الهدف  وأكدت ف 

أهمية منع الفساد لخطة التنمية األوسع نطاقا، بما ف 

الصلة    16 ذات  األخرى  واألهداف  المستدامة  التنمية  أهداف  التنمية ب "من  خطة  عالمنا:  تحويل 

لعام   ه  "2030المستدامة  هذه  وغي  المعلومات  وتبادل  التنسيق  تعزيز  إىل  الرامية  المبادرات  من  ا 

كاء التنمية ي بالمخدرات والجريمة، بصفته  طالبت  . لذلكالمعلومات مع شر
مكتب األمم المتحدة المعن 

ي بمكافحة الفساد، أن يواصل التنسيق والتعاون مع برنامج 
ي منظومة األمم المتحدة المعن 

الكيان الرائد ف 

ن تنفيذ  
ّ
ي تمك

ي ومنظومة األمم المتحدة األوسع لتعزيز تدابي  مكافحة الفساد الن 
األمم المتحدة اإلنمائ 

ي تنفيذ إطار األمم المتحدة للتعاون  2030خطة التنمية المستدامة لعام  
، إلدراج تدابي  مكافحة الفساد ف 

الشؤ  إدارة  والتعاون مع  التنسيق  المستدامة وزيادة  التنمية  أجل  وإدارة  من  السالم  وبناء  السياسية  ون 

ي جهود األمم 
عمليات السالم التابعة لألمانة العامة بهدف تعزيز سيادة القانون وتدابي  مكافحة الفساد ف 

 . المتحدة لحفظ السالم وبناء السالم

 

 الدول النامية االتفاقية و رابًعا: 

ًرا من الفساد، حيث أن ي هي    وإمكانياتها قدراتها    الفساد يؤدي إىل تقليل  الدول النامية تعد األكير ترص 
الن 

ير الدول استفادة من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  من أك   الدول النامية  . لذلك تعد محدودة بالفعل

ي إو توفي     لمنع الممارسات الفاسدة،  تستطيع اتباعه  شامل  الفساد، حيث أصبح لها إطار عمل
طار قانوئ 

ول النامية الفرصة عىل الحصول عىل المساعدات التقنية من قبل األمم  وأعطت االتفاقية الدلمعاقبته.  

 .  المتحدة والدول األخرى

وة الوطنية وحيث  ويعد   داد الموجودات مهم بشكل خاص للبلدان النامية حيث أهلك الفساد الير اسي 

داد الفعال للموجودات الجهود  يدعم اال و   ،توجد حاجة ماسة إىل الموارد لتمويل التنمية المستدامة سي 
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المبذولة لمعالجة أسوأ آثار الفساد مع إرسال رسالة إىل الفاسدين مفادها أنه لن يكون هناك مكان إلخفاء  

وعة.   أموالهم غي  المشر

 

 خامًسا: الدولة المرصية وتوصيات الدورة التاسعة للمؤتمر

األمم    اتفاقية  الفساد تستفيد مرص بشكل خاص من  لمكافحة   طرحت مرص   ، حيث المتحدة 

اتيجية  اال   المرحلة األوىل من ي عام  السي 
الفساد ف  ا   2014وطنية لمكافحة 

ً
ي صادقت  لالتفاقية    وفق

الن 

اتيجية  ، وتم اعتماد  2005عام  عليها   بة ولقد انعكست التجر   . 2022  -2019المرحلة الثانية من االسي 

ي اتفاقية  
ي مكافحة الفساد ووباء كورونا عىل توصيات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول األطراف ف 

المرصية ف 

. نمكافحة الفساد، وتب
ً
  قضية مكافحة الفساد  وتعتي     ت األمم المتحدة التوصيات المرصية الناجحة محليا

ي تتخذها الدولة المرصية  ةتقاطعي 
ي كافة اإلجراءات الن 

ي ظل أزمة وباء كورونا.   ، ولم يختلفف 
  هذا األمر ف 

قطاع إدارة األزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم واإلطار المؤسسي المرصي للتعامل مع األزمات هو  

لتعامل  لمجلس المحافظي      ،اللجنة القومية إلدارة األزمات والكوارث والحد من المخاطر ، و اتخاذ القرار 

ي المحافظات
ي الصحة بمجلسي النواب والشيوخ  ، و مع األزمة ف 

أداء الحكومة فيما يتعلق لمتابعة  لجنن 

اتيجيات وطنية  بكافة القرارات المتعلقة باألزمة ،  للحد من مخاطر الكوارث. ويقدم اإلطار المؤسسي اسي 

المناخيةوا ات  التغي  مع  والكوارثو   ،لتكيف  األزمات  ي حاالت 
ف  المجتمعي  الوعي  قومية  رفع  ، وخطط 

 من مخاطرها ،  حاالت الطوارئ النووية واإلشعاعية  لمواجهة
ّ
الكوارث ،  الكوارث البحرية،  الزالزل والحد

البيئية،  النيلية أخطارها ،  الكوارث  من   
ّ
والحد الجامحة  الطقس  نوبات  ات  من  ،  تأثي  والحد  السيول 

و ، مخاطرها  ى ،السكك الحديديةو   حوادث المي   . ةاألمراض المعدية واألوبئ ، الحرائق الكي 

ي  
ف  تأسيس وحدة رقابة داخلية  يتم  اتخاذ ولم  المعلومات ودعم  بمركز  والكوارث  األزمات  إدارة  قطاع 

ي    هيئة الرقابة اإلدارية   تضمو لجنة تنسيقية إلدارة األزمات والكوارث  ، ولكن تم تأسيس  القرار 
 تعتي  الن 

ي وماىلي  ، و الهيئة الرئيسية لمكافحة الفساد 
، كما تم وإداري عن المؤسسات األخرىتتمتع باستقالل فن 

 تأسيس وحدة رقابة داخلية بجهات حكومية مختلفة من ضمنها وزارة الصحة.  

ي أوقات الطوارئلرصد التدابي  المنفذة و 
ي الوقت المناسب ف 

ويد الجمهور بالمعلومات ف  وزارة ، قامت  لي  

ي اتخذتها   ،"١٩-مرصد إجراءات كوفيدبانشاء "التخطيط والتنمية االقتصادية  
صد كافة اإلجراءات الن  لي 

الصحةقامت  و   . الدولة باطالق  وزارة  مرص  المرصية  "صحة  ويتضمنتطبيق  حول    "  محدثة  بيانات 

انتشاره وس ومدى  أو  حول  وإرشادات    ، الفي  اإلصابة  ي حالة 
ف  وس  الفي  ، ويقدم مخالطةالالتعامل مع 

ي حالة االشتباه باإلصابةو خدمات يمكن الحصول عليها من الوحدات الصحية، 
 . آلية إبالغ ف 

ي  
ي حاالت الطوارئ  الروابط بي   نوع الجنس والفساد طار فهم  إف 

نشاء مرصد السياسات تم ا  ،خاصة ف 

امج المستجيبة الحتياجات الم وس كورونا المستجد والي  المجلس القومي  ، كما قام  رأة خالل جائحة في 

ي ظل الوباء وتقديم توصيات لالستجابة ألثر الوباء عىل  للمرأة
  باعداد بحث حول وضع المرأة المرصية ف 

ي صنع القرار أثناء إدارة األزمات، 
الصحة والتعليم والحماية االجتماعية، والعنف ضد المرأة، والتمثيل ف 

ي تقرير  ثي  عىل الفرص االقتصادية، وتعزيز البيانات والمعرفة. والتأ
عن األمم المتحدة للمرأة    منظمة  ف 
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ي دول شمال    ،تلبية احتياجات النساء من خالل االستجابة للجائحة  مدى
احتلت مرص المرتبة األوىل ف 

ي مجاالت ثالثة هي 
ي اتخذتها ف 

 "الحماية االقتصادية أفريقيا وغرب آسيا من حيث التدابي  واإلجراءات الن 

   للمرأة، والرعاية غي  مدفوعة األجر، ومناهضة العنف ضد المرأة". 

 الرقاب ة   ةيئ به   بمكافحة الفساد  فعيل منظومة خطوط ساخنة وتطوير منظومة الشكاوى المعنيةتتم  كما  

المعلوم ات ودع م إتخ اذ الق رار   الموح  دة بمرك  ز اإلداري  ة والنياب  ة اإلداري  ة ومنظوم  ة الش  كاوى الحكومي  ة  

ال وزراء  بجائحة كورونا،    . بمجل س  المتعلقة  الشكاوى  آليات  توافر  المرصية عىل  الحكومة  كما حرصت 

وعملت منظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء عىل استقبال الشكاوى المتعلقة بالجائحة،  

ونية للمنظومة  ي و االشك كما يمكن تقديم    ،والتعامل معها والرد عليها  ولكن ال    .من خالل البوابة اإللكي 

ي  لحماية المبلغي   والشهود  
ي   ،اء ي  والضحايا والخزالت تحتاج الدولة إىل إطار قانوئ 

والتعاون الدوىلي ف 

 المسائل الجنائية. 

، حيث  هيئ ة الرقاب ة اإلداري ة إىل ش  بكة انضم ت ولكن ما زالت هناك جهود للدولة لتعزيز التعاون الدوىلي

ش  بكة دولي  ة ته  دف إىل توحي د الجه ود لتحس ن جم ع المعلوم ات وإدارته ا    ، وهي س  لطات من  ع الفس  اد 

ب   ك     س  لطات مكافح  ة الفس  اد،ي   وتبادله ا بش كل منهج ي  ي ع دد     كما تشي 
القان ون ف  انف اذ  من جه ات 

ي    51، كما تعد مرص من ال والدولي  ة لتنفي  ذ االتفاقي  ات الدولي  ة  ميةالفعالي ات االقلي 
كة ف  شبكة  دولة المشي 

GlobE. 

ي تخصيص وتوزي    ع االغاثات،  
الفساد ف  سعت الحكومة المرصية إىل تطبيق معايي  واضحة ولمكافحة 

ي طلبات موقع رسللقاحات المضادة لكورونا، أطلقت الدولة  وشفافة لضمان التوزي    ع العادل  
لتلق  مي 

خدمات من كما وفرت هذه ال  التسجيل للحصول عىل اللقاح، وتحديد الفئات ذات األولوية من خالله،

ي ال يمكنها 
نت خالل الخط الساخن للفئات الن   . الوصول لالني 

ي   حرصت الدولة المرصية عىل االستخدام الكفء للتكنولوجيا كما   ، من  حسب توصيات إعالن أبو ظن 

آليات   الفساد خالل  تقليل فرص  المختلفة، وتعمل عىل  الخدمات  تتيح  المثال،  واضحة  ، عىل سبيل 

"، ولمنع الفساد يجب التسجيل   أطلقت وزارة الصحة والسكان المرصية تطبيق "جواز السفر الصحي

عىل التطبيق من خالل الرقم القومي أو جواز السفر، والتطبيق مرتبط بمنظومة التسجيل الخاصة باللقاح  

ي حصل عليها الشخص وتاري    خ الحصول عليهاللت 
 .عرف عىل عدد ونوع الجرعات الن 

ب الحكومة  م قامت  ت  ي ع  موقالعىل    2021- 2020المواطن    وازنةنشر
وئ  المالية  اإللكي  بوزارة  ، الخاص 

إىل   تقري ر  باإلضافة  الحكوميةن شر  يات  المشي  الع ام  عن  لل رأي  أزمة    واتاحته ا  ي ظل 
ف  الشفافية  لتعزيز 

من التواصل  ، تتجه الدولة نحو الرقمنة لتقلل  لمسؤولي   لمناصب  الفرص إساءة استخدام    كورونا. ولمنع 

، وقراطية    اتتعقيدو   بي   المواطني   والمسؤولي    للفساد، ولكن  البي 
ً
ي تعىطي مجاًل

لم يت م تفعي ل قان ون الن 

ي الد ي   مصال ح المس ئول  حظ ر تع ارض
الفس  اد والت  ي يعه  د   ول ة لع دم ص دور ق رار إنش اء لجن ة الوقاي ة م ن ف 

 . إليه  ا تطبي  ق أح  كام ه  ذا القان  ون

إطار   ي 
ف  الدولة،  الفساد تقوم  مكافحة  مجال  ي 

ف  والتدريب  والتوعية  التثقيف  تدريبات تعزيز  بعمل   ،

مثل  اإلعالم  ي ووسائل 
المدئ  المجتمع  منظمات  مع  اك  باالشي  للمواطني    توعية  ، وحمالت  للموظفي  

 " يا ترى مي   الكسبان؟و"  "الح  ق حق  ك"مب  ادرة 
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 الخاتمة: 

ي اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد نتج عن  
إعالن   الدورة التاسعة لمؤتمر الدول األطراف ف 

م الش ي  يخشر
أوقات األزمات. كما ، وركز هذا االعالن عىل أهمية التعاون الدوىلي لمكافحة الفساد خاصة ف 

ي   تأكد ، تعزيز التثقيف والتوعية والتدريب ، و عىل  مبادرة الرياضو    عىل إعالن مراكش وإعالن أبوظن 

عائدات  و  وإعادة  واستعادة  تحديد  لتسهيل  االنتفاعية  الملكية  معلومات  و الجريمةاستخدام  تنفيذ ، 

 . اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد عىل المستويات اإلقليمية

،  2030تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام  بالدورة التاسعة للمؤتمر عىل ارتباط االتفاقية    كما أكدت

ي  مطالبة    من أهداف التنمية المستدامة،   16ال   الهدفخاصة  
بالمخدرات  مكتب األمم المتحدة المعن 

ن تنفيذ خطة  ب   والجريمة
ّ
ي تمك

ي لتعزيز تدابي  مكافحة الفساد الن 
التعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

اسعة للمؤتمر بجهود الدولة  ت ضحت االرتباط بي   توصيات الدورة ال ، وأو 2030التنمية المستدامة لعام  

ي ظل ال
 كورونا. المرصية لمكافحة الفساد ف 


