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  الدورة السادسة
  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦- ٢سانت بطرسربغ، االحتاد الروسي، 

  من جدول األعمال ٤البند 
      املنع

 *االحتاد الروسي وأذربيجان واألردن وإندونيسيا وبريو وجنوب أفريقيا
فلسطني والسلفادور والسودان وشيلي وغواتيماال وقطر والكويت  ودولة

      : مشروع قرار منقَّحربية السعودية وهاييتواملغرب واململكة الع
      متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد  

  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
إزاء خطورة التهديدات اليت يشكلها الفساد على استقرار اجملتمعـات   إذ يساوره القلق  

ت العمومية الرئيسية وفعاليتها والقيم الدميقراطية، وتعـريض  من خالل تقويض شرعية املؤسسا
  التنمية املستدامة وسيادة القانون للخطر،

على األمهية واملكانـة اللـتني أولتـهما اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة         وإذ يسلِّط الضوَء  
اين منـها  ملسـألة منـع الفسـاد يف إطـار هنـج شـامل حملاربتـه حيـث كرَّسـت الفصـل الثـ            )١(الفساد

  برمَّته لتدابري منع الفساد،
تلـك اخلطـة    نَّويسـتذكر أ  )٢(٢٠٣٠باعتماد خطة التنميـة املسـتدامة لعـام     وإذ يرحِّب  

تناولت ضـرورة التشـجيع علـى إقامـة جمتمعـات مسـاملة ال ُيهمَّـش فيهـا أحـد مـن أجـل حتقيـق             
                                                         

  .ة اليت هي أعضاء يف جمموعة الدول األفريقيةنيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحد  *  
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  

 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٢(  
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اء مؤسسـات فعالـة وخاضـعة    التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول اجلميع إىل العدالة، وبنـ 
  للمساءلة وشاملة للجميع على كل املستويات،

بإعالن سانت بطرسربغ الصادر عـن الرابطـة الدوليـة ألجهـزة مكافحـة       حييط علما وإذ  
  )٣(الفساد؛

بأنَّ تقدمي اخلدمات العمومية بطريقـة ناجعـة وسـهلة املنـال وشـفَّافة وخاضـعة        يقرُّوإذ   
  األساسية يف إقامة بيئة مناهضة للفساد يف القطاع العام،للمساءلة هو أحد العناصر 

إزاء الصالت القائمـة بـني الفسـاد وسـائر أشـكال اجلرميـة، وخباصـة        وإذ يساوره القلق   
  اجلرمية املنظمة واجلرمية االقتصادية،

أنَّ التــدابري الوقائيــة هـي واحــدة مــن أجنــع الوسـائل ملكافحــة الفســاد وجتنــب    وإذ يؤكِّـد   
لسلبية على التمتـع حبقـوق اإلنسـان، ويشـدِّد علـى ضـرورة تعزيـز تـدابري املنـع علـى مجيـع            آثاره ا

  املستويات،
بأنه بالرغم من كون املسـؤولية عـن تنفيـذ االتفاقيـة تقـع علـى عـاتق الـدول          وإذ يسلِّم  

ن األطراف، فإنَّ مسؤوليات الترويج لثقافة النـزاهة والشـفافية واملسـاءلة ومنـع الفسـاد ينبغـي أ     
تكون مشـتركة بـني اجلميـع وأن تشـمل تشـجيع أفـراد ومجاعـات خـارج القطـاع العـام، مثـل            
اجملتمع األهلي واملنظمات غري احلكوميـة ومنظمـات اجملتمـع احمللـي، علـى املشـاركة النشـطة يف        

  من االتفاقية، ١٣هذا اجملال، وفقاً للمادة 
ثـاين أثنـاء الـدورة الثانيـة آلليـة      ، يف ضوء االستعراض املقبل لتنفيـذ الفصـل ال  وإذ يشدِّد  

استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، علـى أمهيـة بنـاء أطـر وقـدرات تشـريعية       
  ومؤسسية متسقة مع متطلبات ذلك الفصل،

ؤمتر بالتقدم الـذي أحرزتـه الـدول األطـراف واألمانـة يف تنفيـذ قـرارات املـ         وإذ يرحِّب  
تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢٨خ رَّاملـــؤ ٤/٣، و٢٠٠٩لثـــاين/نوفمرب تشـــرين ا ١٣خ املـــؤرَّ ٣/٢

ــؤ ٥/٤و ٢٠١١ ــاين/نوفمرب   ٢٩خ رَّامل ــى     ٢٠١٣تشــرين الث ــع الفســاد، ويشــدِّد عل بشــأن من
  ضرورة املواظبة على بذل اجلهود يف هذا الصدد،

مهيـة  تقدمي املسـاعدة التقنيـة، وال سـيما إىل البلـدان الناميـة، أمـٌر بـالغ األ        أنَّ وإذ يدرك  
لتعزيــز القــدرات اهليكليــة واملؤسســية والبشــرية، ومــن ثَــمَّ تيســري تنفيــذ أحكــام الفصــل الثــاين    

  االتفاقية،  من
                                                         

  )٣(  CAC/COSP/2015/CRP.8. 
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ــب   ــع الفســاد،        وإذ يرحِّ ــوح العضــوية املعــين مبن ــدويل املفت ــق احلكــومي ال ــال الفري بأعم
يــذها يف ســيما املناقشــات املوضــوعية حــول خمتلــف أحكــام الفصــل الثــاين الــيت ُيســتعرض تنف   وال

، واالسـتنتاجات والتوصـيات   ٢٠١٥إطار خطة العمل املتعددة السنوات للفترة املمتدة حىت عـام  
 أيلــول/ ١٠إىل  ٨املعتمــدة أثنــاء االجتمــاعني اخلــامس والســادس للفريــق العامــل، املعقــودين مــن 

ب ، وإذ يرحِّـ ، علـى التـوايل  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢آب/أغسطس إىل  ٣١ومن  ٢٠١٤سبتمرب 
أي دليـل املـوارد بشـأن املمارسـات اجليـدة يف جمـال       ضا باملواد التوجيهية اليت وضـعتها األمانـة،   أي

  و"الدليل العملي لوضع االستراتيجيات الوطنية ملكافحة الفساد وتنفيذها"، محاية املبلغني
الدولَ األطـراَف علـى التـرويج النضـمام مجيـع دول العـامل إىل اتفاقيـة         يشجِّع  -١    

وحيثُّ مجيع الدول اليت مل تصدِّق عليهـا أو تنضـم إليهـا بعـُد      )١(تحدة ملكافحة الفساد،األمم امل
  على أن تفكِّر يف القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن؛

بالــدول األطــراف أن تواصــل وتعــزز التنفيــذ الفعــال للتــدابري الوقائيــة    ُيهيــب   -٢  
  لصادرة عن مؤمتر الدول األطراف؛املبيَّنة يف الفصل الثاين من االتفاقية ويف القرارات ا

الدول األطراف بأن تكفل متتع هيئـات مكافحـة الفسـاد مبـا يلـزم مـن        يوصي  -٣  
االســتقاللية، وفقــا للمبــادئ األساســية لنظمهــا القانونيــة، وأن تكفــل تزويــدها بــاملوارد املاديــة   

ري ال لـزوم لـه،   واملوظفني املتخصصـني لتمكينـها مـن أداء وظائفهـا بفعاليـة ومبنـأى عـن أي تـأث        
  من االتفاقية؛ ٦من املادة  ٢وفقا للفقرة 

زاهة والشـفافية  ـبالدول األطراف أن تتخذ التدابري الرامية إىل تعزيـز النـ   ُيهيب  -٤  
واملســاءلة وســيادة القــانون يف اإلدارة العموميــة، يف إطــار املبــادئ األساســية لنظمهــا القانونيــة، 

قــدمي اخلــدمات العموميــة ووضــع تــدابري ونظــم لتيســري  يف ذلــك مــن خــالل تعزيــز فعاليــة ت  مبــا
  اإلبالغ عن احلوادث اليت قد تعترب مبثابة أفعال جمرَّمة مبوجب االتفاقية؛

زاهــة علــى نطــاق جهــاز العدالــة   بالــدول األطــراف أن تعــزِّز الــن أيضــا  ُيهيــب  -٥  
ة بشأن إدمـاج منـع   (د) من إعالن الدوح ٥اجلنائية بأكمله، على حنو ما طُلب أيضا يف الفقرة 

اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع مـن أجـل التصـدِّي للتحـدِّيات     
االجتماعيــة واالقتصــادية وتعزيــز ســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل ومشــاركة    

األمانــة إىل الــدول مــع مراعــاة اســتقاللية القضــاء، وينــوِّه مــع التقــدير مبــا تقدِّمــه    )٤(اجلمهــور،
األطراف من مساعدة بناًء على الطلـب مـن أجـل دمـج تـدابري مكافحـة الفسـاد يف مؤسسـات         

  نظام العدالة اجلنائية؛
                                                         

 .٢٠١٥/١٩مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )٤(  
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بالـدول األطـراف أن تعـزز التـدابري الراميـة إىل منـع الفسـاد يف         كـذلك  يهيب  -٦  
ذلـك، احلصـول    عملية االشتراء العمـومي وإدارة األمـوال العموميـة، وأن تكفـل، عـالوة علـى      

على القدر الكايف من املعلومات وأن تشجع، حسب االقتضاء، على مشاركة القطـاع اخلـاص   
  يف منع الفساد؛

ــرُّ  -٧   ــى النــ    يق ــة عل ــة احملافظ ــز     ـبأمهي ــن خــالل تعزي ــاب الرياضــية م زاهة يف األلع
ياضـة علـى   احلوكمة الرشيدة يف هذه األلعاب، وختفيف خماطر الفساد العاملية الـيت تواجههـا الر  

الصــعيد العــاملي، ويطلــب إىل األمانــة أن تواصــل، بالتعــاون مــع املنظمــات الدوليــة والشــركاء    
واجلهات املاحنة املعنية، إعداد الدراسات واملواد التدريبية واألدلة واألدوات لصـاحل احلكومـات   

التـدابري املتخـذة يف هـذا اجملـال، وينـوِّه بالعمـل        واملنظمات الرياضية لتمكينـها مـن زيـادة تعزيـز    
ــين باملخــ       ــم املتحــدة املع ــب األم ــه مكت ــام ب ــذي ســبق أن ق ــذا الصــدد،   دِّال ــة يف ه رات واجلرمي

وخصوصا إعداد دراسات وأدلة باالشتراك مـع اللجنـة األوملبيـة الدوليـة واملركـز الـدويل ألمـن        
  األلعاب الرياضية؛

أن تعزِّز التـدريب والتثقيـف يف جمـال منـع الفسـاد       إىل الدول األطراف يطلب  -٨  
على مجيـع مسـتويات القطـاع العـام، وأن تعمـل مـع القطـاع اخلـاص يف هـذا اجملـال، ويرحِّـب            
باإلجنـازات الـيت حتققـت يف إطـار املبـادرة األكادمييـة ملكافحـة الفسـاد، ويطلـب إىل األمانـة أن           

املـواد األكادمييـة واملـواد التعليميـة األخـرى يف      تواصل، بالتعـاون مـع الشـركاء املعنـيني، إعـداد      
جمال مكافحة الفساد لصاحل اجلامعـات واملؤسسـات األخـرى، ويطلـب إىل األمانـة أن تواصـل       

  تقدمي الدعم إىل الدول األطراف يف هذا امليدان؛
رات واجلرميــة أن يواصــل تــوفري مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّإىل  يطلــب  - ٩  

بادرات لبناء القـدرات، مبـا يف ذلـك منتجـات معرفيـة وأدوات تقنيـة جديـدة، بنـاء         واستحداث م
ــد            ــع الفســاد، وحتدي ــدابري من ــة، بشــأن ت ــن خــارج امليزاني ــوارد م ــوافر م ــا بت ــب ورهن ــى الطل عل
  املمارسات اجليدة املقاَرنة وتيسري تبادل اخلربات والدروس املستفادة فيما بني الدول األطراف؛

ول األطــراف أن تتخــذ االتفاقيــة إطــاراً الســتحداث ضــمانات      بالــد ُيهيــب  -١٠  
شـديدة التعـرُّض لـه،     حمـدَّدة مصمَّمة حسب االحتياجات ملنع الفساد، مبـا يف ذلـك يف جمـاالت    

ويطلب إىل األمانة أن تساعد الدول األطراف يف حتقيق ذلـك، بنـاًء علـى طلبـها ورهنـا بتـوافر       
  املوارد من خارج امليزانية؛
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الــدول األعضــاء إىل أن حتــدد وتتبــادل مــع الــدول األطــراف واألمانــة     يــدعو  -١١  
ــوخِّي          ــافس وت ــفافية والتن ــز الش ــق بتعزي ــيت تتعل ــال مكافحــة الفســاد ال ــدة يف جم ــاهتا اجلي ممارس

  من االتفاقية؛ ٩املوضوعية يف اختاذ القرارات يف إطار نظم االشتراء العمومي، وفقا للمادة 
افحـة الفسـاد يف خطـة التنميـة األوسـع نطاقـا، مبـا يف ذلـك         بأمهية إدراج مك يقرُّ  -١٢  

واألهــداف األخــرى ذات الصــلة مــن خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  ١٦مــن خــالل تنفيــذ اهلــدف 
ــع         )٢(،٢٠٣٠ ــات م ــادل املعلوم ــز التنســيق وتب ــة إىل تعزي ــادرات األخــرى الرامي ــن خــالل املب وم

  الشركاء اإلمنائيني؛
إجنـازات الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العضـوية        ب ينوِّه مع التقدير  -١٣  

ــا         ــدول األطــراف بشــأن مبادراهت ــني ال ــادل املعلومــات ب ــع الفســاد يف جمــال تيســري تب املعــين مبن
وممارســاهتا اجليِّــدة فيمــا يتعلــق باملواضــيع الــيت نظــر فيهــا الفريــق العامــل يف اجتماعيــه اخلــامس   

علـى مواصـلة تزويـد األمانـة مبعلومـات وممارسـات جيِّـدة        ، ويشجِّع الدولَ األطراَف والسادس
  بشأن تنفيذ الفصل الثاين؛

مبا أبدته الـدول األطـراف مـن التـزام ومـا بذلتـه مـن جهـود مـن أجـل            يرحِّب  -١٤  
ــا          ــة جبمعه ــوم األمان ــيت تق ــع الفســاد، ال ــدة يف جمــال من ــات عــن املمارســات اجلي ــوفري املعلوم ت

، ويطلـب إىل الـدول األطـراف    يـا دول مهامها بوصفها مرصـداً يف سياق أداء وتنظيمها ونشرها 
أن تواصل تبـادل املعلومـات ويطلـب إىل األمانـة، رهنـا بتـوافر مـوارد مـن خـارج امليزانيـة، أن           
تواصل عملها باعتبارها مرصدا، وذلك بالقيام بأمور منـها حتـديث املوقـع الشـبكي املواضـيعي      

  ات ذات الصلة؛للفريق العامل املعين بإدراج املعلوم
إىل األمانة أن تواصل، بالتعـاون الوثيـق مـع مقـدِّمي املسـاعدة املتعـدِّدة       يطلب   -١٥  

األطراف والثنائية، تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األطراف، وخصوصا البلدان الناميـة، بنـاًء   
الفصل الثـاين مـن   على طلبها ورهنا بتوافر املوارد من خارج امليزانية، من أجل املضي يف تنفيذ 

االتفاقية، مبا يف ذلك يف شكل مسـاعدة مصـمَّمة حسـب االحتياجـات مـن أجـل املشـاركة يف        
  عملية االستعراض اخلاصة بالفصل الثاين؛

أنَّ عدداً كبرياً من الدول األطراف قد أبلغ األمـني العـام بتعـيني سـلطات     يالحظ   - ١٦  
ف األخرى يف وضع وتنفيذ تدابري حمدَّدة ملنـع الفسـاد،   خمتصَّة ميكن أن توفِّر املساعدة للدول األطرا

مــن االتفاقيــة، وُيهيــب بالــدول األطــراف أن تقــدِّم هــذه    ٦مــن املــادة  ٣وفــق مــا تقتضــيه الفقــرة  
  املعلومات أو تقوم عند احلاجة بتحديث املعلومات املوجودة، إذا مل تكن قد فعلت ذلك بعُد؛
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مــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة  علــى أمهيــة تزويــد مكتــب األ  يشــدِّد  -١٧  
بالتمويل الكايف والوايف لتمكينه من االستجابة للطلب املتزايـد علـى خدماتـه، ويشـجِّع الـدولَ      

مـن االتفاقيـة، الـذي     ٦٢األعضاء على أن تقدِّم تربُّعات كافية للحساب املشـار إليـه يف املـادة    
بغية تزويـد البلـدان الناميـة     )٥(رمية والعدالة اجلنائية،ُيدار يف إطار صندوق األمم املتحدة ملنع اجل

والبلدان الـيت متـرُّ اقتصـاداهتا مبرحلـة انتقاليـة باملسـاعدة التقنيـة الـيت قـد حتتاجهـا مـن أجـل بنـاء              
  قدراهتا على تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية؛

املـؤمتر يف دورتـه    إىل األمانة أن تقدِّم تقريـراً عـن تنفيـذ هـذا القـرار إىل      يطلب  -١٨  
  ؛وأجهزته الفرعية ذات الصلة السابعة

الدولَ األطراَف واجلهات املاحنة األخـرى إىل تقـدمي مـوارد مـن خـارج      يدعو   -١٩  
  امليزانية من أجل الغايات احملددة يف هذا القرار، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.

  

                                                         
  .٥٨/٤ ةمن قرار اجلمعية العام ٤ انظر الفقرة  )٥(  


