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

  من جدول األعمال ٤البند 
        املنع

وتركيا وبريو والربازيل يا إندونيسواإلمارات العربية املتحدة وواألردن  أذربيجان    
والكويت ودولة فلسطني والسودان والفلبني وفييت نام وقطر وكمبوديا واجلزائر 
  قرار منقَّح عمشرو :السعوديةاململكة العربية و واملغرب وماليزيا

  
منع الفساد من خالل تعزيز الشفافية واملساءلة والكفاءة يف تقدمي اخلدمات     

  واالبتكارات التكنولوجيةالفضلى عن طريق تطبيق املمارسات  العمومية
  

  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
لفساد وخماطره على استقرار اجملتمعات وأمنـها،  إزاء فداحة مشاكل ا إذ يساوره القلق  
ض مؤسسات الدميقراطية وقيمهـا والقـيم األخالقيـة والعدالـة، ويهـدِّد التنميـة املسـتدامة        وِّممَّا يق

  وسيادة القانون،
إزاء األثر السليب النتشار الفساد على التمتُّـع حبقـوق اإلنسـان، وإذ    وإذ يساوره القلق   

  ثِّل عقبة أمام تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها بفعالية،يقرُّ بأنَّ الفساد مي
د احلوكمــة الرشــيدة يف مجيــع   التــدابري الفعالــة ملنــع الفســاد توطِّــ     بــأنَّ منــه واقتناعــاً  

، وتقــوِّي روح املســؤولية االجتماعيــة لــدى  العموميــةز الثقــة يف املؤسســات القطاعــات، وتعــزِّ
  اخلاص، وميكن أن تؤدي إىل حتسني النمو االقتصادي،و ني العامالقطاع مؤسسات
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 ٦و ٥الغـايتني   خصوصـاً و )١(،٢٠٣٠م اعتماد خطة التنمية املستدامة لعاب بوإذ يرحِّ  
، املتمثلتني يف احلـد بدرجـة كـبرية مـن الفسـاد والرشـوة جبميـع أشـكاهلما، ويف         ١٦ اهلدفمن 

  ،يع املستوياتإنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على مج
باملكانــة البــارزة الــيت  ويســلِّم )٢(الفســاد،اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  وإذ يســتذكر  

أولتها هذه االتفاقيةُ ملنع الفساد بتخصيصـها كامـل الفصـل الثـاين منـها لتـدابري منـع الفسـاد يف         
  القطاعني العام واخلاص على السواء،

ــدرك   ــا   وإذ ي ــادل املعلوم ــدول األطــراف عــن املمارســات    ضــرورة تيســري تب ت بــني ال
  الناجحة يف جمال منع الفساد،

تـرويج   بأنَّ مسؤولية تنفيـذ االتفاقيـة تقـع علـى عـاتق الـدول األطـراف، لكـنَّ         وإذ يسلِّم  
مسؤوليات ينبغي أن تتقامسها مجيـع قطاعـات    يثقافة النـزاهة والشفافية واملساءلة ومنع الفساد ه

  من االتفاقية، ١٣إىل  ٧ملعنيني مبكافحة الفساد، وفقاً للمواد اجملتمع وأصحاب املصلحة ا
أمهيــة ضــمان النـــزاهة والتشــجيع علــى نبــذ الفســاد يف القطــاعني  وإذ يضــع يف اعتبــاره  

  العام واخلاص،
بطريقـة ناجعـة وسـهلة املنـال وشـفافة وخاضـعة       العمومية تقدمي اخلدمات  بأنَّ وإذ يقرُّ  

هو أحد العناصـر األساسـية يف إقامـة بيئـة      وتعقيباهتمجات املواطنني للمساءلة مبا يتفق مع احتيا
  مناهضة للفساد يف القطاع العام،

يف هذا الصدد على أمهية الدور الـذي تضـطلع بـه احلكومـات يف اسـتخدام       دوإذ يؤكِّ  
ويف تقـدمي   العموميـة يف وضـع سياسـاهتا    االًعَّـ ف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اسـتخداماً 

وتسـتند إىل أُسـس منـها     اليت تسـتجيب لالحتياجـات واألولويـات الوطنيـة،     العموميةخلدمات ا
هنج تعـدُّد اجلهـات املعنيـة دعمـاً جلهـود التنميـة الوطنيـة، حسـبما ورد يف قـرار اجلمعيـة العامـة            

  ،٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩املؤرَّخ  ٦٩/٢٠٤
كـارات التكنولوجيـة واخلـدمات اإللكترونيـة     ع يف تطبيق االبتالتوسُّ أنَّ علىد وإذ يشدِّ  

مـن الفسـاد عـن طريـق      دِّيف احلـ  مـا ها ميكـن أن يـؤدي دوراً   العموميـة يف جمال تقدمي اخلـدمات  
ن البيئـة واألدوات الالزمـة لتيسـري سـبل حصـول عمـوم       ترويج ثقافـة الشـفافية وميكـن أن حيسِّـ    

  الناس على املعلومات املتعلقة مبنع الفساد ومكافحته،

                                                         
  .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )١(  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢(  
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بأمهية األنشطة اليت تضطلع هبا كيانات األمم املتحدة، مبا يف ذلك مكتـب   بوإذ يرحِّ  
ــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ    يف جمــال تقــدمي  الفضــلى رات واجلرميــة، يف تــرويج املمارســات   األم

  بروح من الشفافية واملساءلة والكفاءة، العموميةاخلدمات 
يف جمــال مكافحــة  هلا الــدول األطــرافاجلهــود الــيت تبــذ يالحــظ مــع االرتيــاح  -١  
عـن طريـق    العموميـة لضمان التحلي بالكفـاءة واملسـاءلة والشـفافية يف تقـدمي اخلـدمات       الفساد

  واالبتكارات التكنولوجية؛الفضلى تطبيق املمارسات 
ــدول األطــراف أن تتَّ  يناشــد  -٢   ــدابري ال ــادئ األساســية   ي ، مبــاخــذ ت تســق مــع املب

ة تعزيز الربامج اليت تليب املتطلبات األساسية املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـة    لنظمها القانونية، بغي
حيـث التحلـي بالنــزاهة    ر السليم للشؤون العمومية واملمتلكات العمومية، ومن من حيث التدبُّ

مـن خـالل    العمومية، وأن تعزِّز كفاءة تقدمي اخلدمات العموميةوالشفافية واملساءلة يف اإلدارة 
  ربامج؛مثل هذه ال

ــجِّع  -٣   ــق       يشـ ــلة بتطبيـ ــة ذات الصـ ــربة الفنيـ ــديها اخلـ ــيت لـ ــراف الـ ــدول األطـ الـ
علــى أن  العموميــةاالبتكــارات التكنولوجيــة واخلــدمات اإللكترونيــة يف جمــال تقــدمي اخلــدمات  

 معـارف ما لـديها مـن   ، حسب االقتضاء وبناء على الطلب، وأن تنقل الفضلىتتبادل ممارساهتا 
  دة األطراف؛األخرى من خالل قنوات التعاون الثنائية واإلقليمية واملتعدِّالدول األطراف إىل 

الــدول األطــراف علــى مواصــلة تــرويج تلــك املمارســات الفضــلى يف  ع يشــجِّ  -٤  
اإللكترونيــة، وهــي ممارســات ميكــن أن  باخلــدماتباالســتعانة  العموميــةجمــال تقــدمي اخلــدمات 

بتـوافر التمويـل، أن    يـة، ويطلـب إىل األمانـة، رهنـاً    تؤدي إىل زيادة الثقة يف املؤسسـات العموم 
 اخلــدماتب باالســتعانةد الــدول األطــراف بتجميــع لتلــك املمارســات الفضــلى املتعلقــة       تــزوِّ

  ؛العموميةاإللكترونية يف جمال تقدمي اخلدمات 
كيانات األمم املتحدة ذات الصلة، مبا يف ذلك مكتـب األمـم املتحـدة     عيشجِّ  -٥  

رات واجلرميــة، علــى مواصــلة تــرويج ونشــر املمارســات الفضــلى يف جمــال تقــدمي  دِّاملعــين باملخــ
الشـفافية   تعزيـز ، وهي املمارسات اليت ترمـي إىل حتقيـق مجلـة أهـداف منـها      العموميةاخلدمات 
  مكافحة الفساد؛  بغية املسامهة يف العموميةيف اإلدارة 

أبـرز   ا، باعتبارهـ العامـة  جـائزة األمـم املتحـدة للخدمـة     أمهيـة دور علـى   ديشدِّ  -٦  
يف اسـتبانة   يسـهم منظومة األمم املتحدة،  العمومية ضمنز يف جمال اخلدمة اعتراف دويل بالتميُّ

مـن   دٍّوالـيت تقلـل إىل أدىن حـ    العموميـة وترويج االبتكارات واملفاهيم اجلديدة يف جمـال اإلدارة  
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ــم املتحــدة      ــاد، ويشــجِّع األم ــاطر الفس ــائرخم ــات الدو وس ــى مواصــلة التشــجيع    املنظم ــة عل لي
  واملكافأة على مثل هذه املبادرات وعلى تكرارها؛

رات واجلرميــة وســائر املنظمــات مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ  عيشــجِّ  -٧  
م املسـاعدة التقنيـة وتبـذل اجلهـود مـن      اليت تقدِّ املعنيةالدولية واإلقليمية واجلهات املاحنة الثنائية 

يف جمـال مكافحـة الفسـاد، علـى أن تنظـر يف تضـمني بـرامج عملـها بـرامَج          أجل بناء القـدرات  
بكفاءة وبروح من الشفافية واملساءلة، مبا يف ذلك من خـالل تطبيـق    العموميةلتقدمي اخلدمات 

يف هذا امليـدان فيمـا   الفضلى االبتكارات التكنولوجية، وأن تعمل على تيسري تبادل املمارسات 
  بني الدول األطراف؛

خــارج مــن اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد   وســائرالــدول األطــراف  يــدعو  -٨  
  ، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.احملدَّدة يف هذا القرار ألغراضلامليزانية 

 


