
 بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مبناسبة اليوم الدولي ملكافحة الفساد

حيث  الفساد، ملكافحة الدولي باليوم عام كل من ديسمرب شهر من التاسع يف العامل حيتفل

 ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية 3001 أكتوبر 13 يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية اعتمدت

 ديسمرب 9 يوم أيضا العامة اجلمعية ، وعّينت3002 ديسمرب يف التنفيذ اليت دخلت حيز الفساد

 مكافحته يف االتفاقية وبدور الفساد مبشكلة الوعي إذكاء أجل من الفساد، ملكافحة يوما دوليا

 .ومنعه

 يف تراجع أو تقدم من الدول حققته ما على الضوء لتسليط كمناسبة اليوم هذا ويربز

 النمو تهدد اليت التحديات ابرز من ال يزال الفسادحيث ،لعام  عام من الفساد آفةمكافحة 

 السياسية احلياة مناحي مجيع على آثارا وترتك التنمية مسرية قوتعو االقتصادي

 وسياسية اجتماعية بأنه: "ظاهرة الفساد املتحدة األمم وتعرفواالجتماعية،  واالقتصادية

 التنمية ويبطئ الدميقراطية املؤسسات ويقوض البلدان، مجيع يف تؤثر معقدة واقتصادية

 مقاصده عن القانون بسيادة الفساد وينحرف احلكومي، االضطراب يف ويسهم االقتصادية

 ."الرشوة خالل من إال هلا بقاء ال بريوقراطية مستنقعات ظهور إىل ويؤدي

 رقم قانونال مبوجب الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية على البحرين وقد صدقت مملكة

إجيابية  خطوات إىل حباجة اليوم اململكة باتت، و3030 فرباير 4 بتاريخ 3030 لسنة( 7)

 يف عنه غنى ال جزء فمكافحة هذه اآلفة، قصوى أولوية الفساد حماربة من جتعل ملموسةو

مكافحة الفساد من اتفاقية ( 3الفقرة )( 6تفعيل املادة )، وخاصة السياسي اإلصالح عملية

 للمبادئ وفقا طرف دولة كل تكفلاليت نصت على انه: " بإنشاء هيئة ملكافحة الفساد

 الفساد". منع تتوىل االقتضاء، حسب هيئات، أو هيئة وجود القانوني لنظامها األساسية

مؤسسات وأفراد اجملتمع  على بل فحسب، وحدها الدولة مسؤولية ليست الفساد مكافحة أن

 يف عاٍل سقٍف من به تتمتع ملا نظرًا اإلعالمية، األجهزة وخاصة ،متهمسؤوليا حتمل املدني

 بأهمية الوعي زيادة ، وعليه تدعو املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل ضرورةالتعبري حرية

 اجلهد وتنسيق ملكافحته، احلكومية اإلعالمية السياسات تنسيق خالل الفساد من مكافحة

 حول األمنيني وكبار والقضاة املسؤولني فيهم مبن واملوظفني اجملتمعات لتوعية اإلعالمي

 الشراكة واحملاكمة، وأهمية وقمعها اجلرمية عن الكشف بهدف الدولي التعاون أساليب

 حملاربته. واحدا صفًا الوقوف إىل يدفع مبا  اجملتمع مكونات كل بني الفعلية



 واإلدارية املالية الرقابة ديوان تقريراملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ب تشيدوبهذه املناسبة، 

مجيع األطراف ذوي العالقة ، وتؤكد ضرورة قيام الفساد بقضايا احمللي العام الرأي تنوير يف

 والنزاهة الشفافية قيم لتعزيز واإلدارية واجلنائية فيما يتعلق بالرقابة السياسية بأدوارهم

 .العام املال على للحفاظ القانونية املسؤولية وحتمل

 


