
الفساد وتأثيره على
تمويل التنمية المستدامة

كندة حتر

المستشارة اإلقليمية منظمة الشفافية الدولية

بيروت–المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

2018





GCBمقياس الفساد العالمي 



ةوتحقيق التنمية المستدام16الهدف 

صول على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وسيادة القانونتعزيز 16-3
الجميع إلى العدالة

ترداد واألسلحة، وتعزيز اسمن التدفقات غير المشروعة لألموالالحد بقدر كبير 16-4
المنظمةاألصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة 

بجميع أشكالهماالفساد والرشوة الحد بدرجة كبيرة من 5–16

المستوياتعلى جميع للمساءلةمؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة إنشاء 16-6

ي وتشاركوشامل للجميع مستجيب لالحتياجات ضمان اتخاذ القرارات على نحو 16-7
على جميع المستوياتوتمثيلي 

، وفقاً وحماية الحريات األساسيةوصول الجمهور إلى المعلومات كفالة 16-10
الدوليةللتشريعات الوطنية واالتفاقات 





الخدمات الرئيسية التي دفعت بها رشوة







ةبعض أهم التحديات التي توجه تمويل التنمي

خاصمشكلة في تحديد األولويات بشراكة حقيقية مع المجتمع المدني والقطاع ال-1

إشكالية في وضع الخطط التنفيذية ورصد الموازنات-2

ضعف الرقابة والمساءلة وغياب الحريات العامة-3

حضعف في المنظومة القانونية الخاصة بالعطاءات والشراء العام وتضارب المصال-4

ضعف في إجراءات المالحقة وتفشي ظاهرة اإلفالت من العقاب-5

غياب قوانين اإلفصاح عن الملكية النفعية للشركات والتي ال يعرف مالكوها-6
اآلمنةالمالذاتالحقيقيون وتكون مسجلة في 

التهرب الضريبي وضعف آليات التحصيل-7



الموازناتشفافية 

تسهيل الوصول إلى الوثائق الخاصة -
بالموازنات

استخدام المعايير الدولية في الموازنات-
الموازناتمثل تصنيف بنود 

ة استخدام الصفحات اإللكترونية لمراقب-
البلدياتصرف الموازنات العامة وموازنات 

المشاركة الفعالة لمؤسسات المجتمع -
الموازناتالمدني في 



األموال المنهوبة

من متباينة ات تقديرتم نشر لألصول غير القانونية حيث القيمة الكلية من الصعب تقدير 
قدرت البلدان العربية والتيفيالحكومية في غير والمنظمات قبل السلطات الوطنية 

. بعشرات المليارات

وبالرغم من مرور أكثر من ست سنوات إال أن عمليات االسترداد لألموال تواجهها 
:عراقيل كثيرة منها

األحكام القضائية القطعية-1

آليات التحقق واالستقصاء الضعيفة-2

آليات التعاون بين الدول-3

مها آليات ادماج األموال المستردة ووضوح توزيعها على القطاعات المختلفة الستخدا-4
في التنمية



التدفقات المالية غير المشروعة

الدها ترليون يتم سرقتها سنويا بسبب الفساد وتهرب خارج ب2.6يقدر البنك الدولي أن 

وعة من بينما تحدد منظمة النزاهة المالية الدولية أن حجم التدفقات المالية غير المشر
2013-2004المنطقة العربية وأفغانستان وباكستان خالل السنوات 

مليار دوالر556قدرت بحوالي 

عالميا من حيث حجم التدفقات غير 16والمرتبة المرتبة األولى عربيا العراقوأحرزت 
المشروعة بحسب نفس المنظمة

http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2015/12/IFF-Update_2015-Final-1.pdf

http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2015/12/IFF-Update_2015-Final-1.pdf



