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

  من جدول األعمال ٢البند 
      املنع

     منقَّح : مشروع قرارالنمساو فنلندا وفييت نام    
   يف مكافحة الفساداملختصني تعليم وتدريب املهنيني    

 دة ملكافحة الفساد،إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتح  

قمـة األمـم املتحـدة العتمـاد خطـة      بالوثيقة اخلتامية الصـادرة عـن مـؤمتر    حييط علما إذ   
وإذ  )١("،٢٠٣٠املعنونة "حتويل عاملنا: خطة التنميـة املسـتدامة لعـام     ٢٠١٥بعد عام  التنمية ملا

  ؛يسلِّط الضوء على أمهية هذه الوثيقة ملكافحة الفساد على الصعيد العاملي
التشجيع علـى  من أهداف التنمية املستدامة، املتعلق ب ١٦على أمهية اهلدف وإذ يشدِّد   

إقامة جمتمعات مساملة ال ُيهمَّش فيها أحد من أجـل حتقيـق التنميـة املسـتدامة، وإتاحـة إمكانيـة       
وصول اجلميع إىل العدالـة، وبنـاء مؤسسـات فعالـة وخاضـعة للمسـاءلة وشـاملة للجميـع علـى          

 وخصوصــاســتويات، وأمهيــة غاياتــه املنشــودة، وال ســيما مــا يشــري منــها إىل الفســاد،   مجيــع امل
    ؛٦و ٥و ٤و ٣ اتالغاي

أنَّ الفساد قد ُسلِّط عليه الضوء يف خطـة التنميـة املسـتدامة، وال سـيما يف     وإذ ُيالحظ   
سـتدامة  ، باعتباره من العوامـل الـيت تعيـق حتقيـق التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة امل       ١٦اهلدف 

  والشاملة للجميع وتفضي إىل العنف وانعدام األمن والظلم،

                                                         
  .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )١(  
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ــدويل الثالــث     وإذ ُيالحــظ باهتمــام     ــا، الــيت اعتمــدها املــؤمتر ال خطــة عمــل أديــس أباب
، والــيت ٢٠١٥متوز/يوليــه  ١٦إىل  ١٣لتمويــل التنميــة، املعقــود يف أديــس أبابــا يف الفتــرة مــن  

يؤكِّــد جمــدَّداً ، وإذ ٢٠١٥متوز/يوليــه  ٢٧املــؤرَّخ  ٦٩/٣١٣أيــدهتا اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا 
أمهية احلرية وحقوق اإلنسان والسـيادة الوطنيـة واحلوكمـة الرشـيدة وسـيادة القـانون والسـالم        

ووجـود مؤسسـات دميقراطيـة     ،أشكالهميع جبوواألمن ومكافحة الفساد على مجيع املستويات 
عد دون الــوطين والــوطين والــدويل علــى الصُّــ مفتوحــة أمــام اجلميــعفعالــة خاضــعة للمســاءلة و

، يةوشــفاف ةءاوكفــ يــةفعالبباعتبارهــا عوامــل حموريــة يف الــتمكني مــن تعبئــة واســتخدام املــوارد 
  مثلما جاء يف خطة عمل أديس أبابا؛

الفساد يؤثر على مجيع جوانب التنميـة ويضـعف بشـدة مـن قـدرهتا علـى       أن  وإذ يعترب  
  رية على التنمية االقتصادية والترابط االجتماعي،  خط، وله تداعيات االستدامة
إعـالن الدوحـة بشـأن إدمـاج     بإعالن الدوحة ذي املنحـى العملـي املعنـون    وإذ يرحِّب   

ــة يف جــدول أعمــال األمــم املتحــدة األوســع مــن أجــل التصــدِّي        ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال من
ون علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل  للتحــدِّيات االجتماعيــة واالقتصــادية وتعزيــز ســيادة القــان 

الـذي اعتمـده مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة            )٢(،ومشاركة اجلمهور
، والـذي ميكـن أن   ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٩إىل  ١٢اجلنائية، املعقود يف الدوحة يف الفترة مـن  

مــن أجــل منــع اجلرميــة وحتقيــق يســاعد علــى املضــي قُــدماً يف تــدعيم اجلهــود اجلماعيــة املبذولــة 
  العدالة اجلنائية وتعزيز سيادة القانون واملسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة،

توفِّر إطـاراً شـامالً للعمـل     )٣(أنَّ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادوإذ يؤكِّد جمدَّداً   
ئيا علـى الصـعيد الـوطين    املنسَّق بني الدول األطراف على منـع الفسـاد ومالحقـة مرتكبيـه قضـا     

ــدول األطــراف         ــتقين لل ــدعم ال ــوفري ال ــه ينبغــي ت ــر بأن ــدويل، وإذ يق ــى الصــعيد ال ــاون عل وللتع
  لتمكينها من تنفيذ مجيع تدابري مكافحة الفساد،

مـن اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد      ٦٠واملادة  ١٣(ج) من املادة  ١أحكام الفقرة  وإذ يستذكر  
لـى االضــطالع بأنشـطة إعالميـة ملكافحــة الفسـاد وبـرامج للتوعيــة      الـيت تشـجِّع الــدول األطـراف ع   

العامة يف هذا الشأن تشمل املناهج الدراسـية واجلامعيـة، بغيـة تعزيـز العمـل الوقـائي، وإذ يسـلِّم مبـا         
  للتعليم واحلمالت اإلعالمية والتدريب واملساعدة التقنية من أمهية أساسية يف مكافحة الفساد،

                                                         
  .٢٠١٥/١٩مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )٢(  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد موعة املعاهداتجماألمم املتحدة،   )٣(  
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ــراره  أيضــاً يســتذكروإذ    ــؤرَّخ  ٤/٣ق ــوبر   ٢٨امل ــون  ٢٠١١تشــرين األول/أكت واملعن
 علـى إدراج  الـدولَ األطـراف أن تشـجِّع   "، الذي ناشـد فيـه   إعالن مراكش بشأن منع الفساد"

 ، متاشـيا خمتلف مستويات نظامهـا التعليمـي   ، علىبرامج تعليمية تغرس مفاهيم ومبادئ النـزاهة
  ،ة والقانونيةمع املبادئ األساسية لنظمها التعليمي

واملعنــون  ٢٠١٣تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٩املــؤرَّخ  ٥/٥قــراره كــذلك  يســتذكروإذ   
  "،والنـزاهة  تشجيع مسامهة الشباب واألطفال يف منع الفساد وتعزيز ثقافة احترام القانون"

بأمهية تضافر اجلهود املبذولة على الصعيدين العاملي واإلقليمي لدعم اتفاقيـة  وإذ يسلِّم   
املـؤرخ   ٣/٤مكافحة الفساد وسائر الصكوك الدولية ذات الصلة؛ وإذ يشـري مـن مث إىل قـراره    

ــة األمــم    واملعنــون " ٢٠٠٩تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٣ ــة مــن أجــل تنفيــذ اتفاقي املســاعدة التقني
  منه، ٨"، وال سيما الفقرة املتحدة ملكافحة الفساد

واملعنون  ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢ؤرَّخ امل ٢٩/١١قرار جملس حقوق اإلنسان  وإذ يستذكر  
"، الــذي ســلَّم فيــه اجمللــس بــأنَّ مــن املمكــن  آثــار الفســاد الســلبية علــى التمتــع حبقــوق اإلنســان "

 يـة مكافحة آثار الفساد السلبية على حقوق اإلنسـان والتنميـة املسـتدامة مـن خـالل بـرامج تعليم      
واملنـاهج الدراسـية املتخصصـة الـيت     مناهضة للفساد والحظ بعـني التقـدير أنشـطة بنـاء القـدرات      

  وضعتها املؤسسات ذات الصلة،
بقــدرة التعلــيم احملفــزة للعمــل مــن أجــل القضــاء علــى الفقــر جبميــع أشــكاله وإذ يســلِّم   

وأبعاده، وحتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة والشـاملة للجميـع، وتعزيـز املسـاواة     
ومنصـفة، وإذ يسـلِّم أيضـا باحلاجـة إىل وضـع بـرامج تعليميـة        والعدالة وإقامـة جمتمعـات عادلـة    

  وإعالمية من أجل نشر ثقافة الشفافية واملساءلة على مجيع مستويات اجملتمع،
باملبادرات األكادميية املتخصصة، مثل املبادرة األكادميية ملكافحـة الفسـاد،   وإذ يرحِّب   

باملخــدرات واجلرميــة، وهــي مبثابــة منــرب    ا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين هالــيت ينسِّــقها ويــدعم 
كافحـة  تتعلـق مب مواد أكادميية شـاملة  لتشجيع أنشطة البحث والتبادل األكادميية ووضع وتوفري 

  املؤسسات األكادميية، غريها منالفساد من أجل اجلامعات و
بأنَّ أنشطة التعليم املناهضة للفساد تساعد على تـدعيم قـدرة الفـرد علـى     يسلِّم   -١  

اذ قرارات أخالقية، وغرس ثقافة مقاومـة الفسـاد علـى مجيـع مسـتويات اجملتمـع واإلسـهام يف        اخت
أجهـزة إنفـاذ    وخصوصـا فهم املواطنني ألنشـطة مكافحـة الفسـاد الـيت تقـوم هبـا أجهـزة الدولـة،         
  القوانني واملؤسسات القضائية، ويف احترامهم ومراقبتهم هلذه األنشطة؛
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ــدول األطــراف علــى  حيــث   -٢   ــدعيم   ال ــة إىل ت ــز مســاعيها الرامي أن تواصــل تعزي
أنشطة التعليم املناهضة للفساد وإذكاء الوعي بالفساد وبآثاره السلبية على اجملتمع، مـن خـالل   

  برامج تعليمية يف مجيع القطاعات تشارك فيها مجيع اجلهات املعنية؛ وضع
اد وتعزيـز قـدرات   على أنَّ االستثمار يف أنشـطة التعلـيم املناهضـة للفسـ    يشدِّد   -٣  

املهنيني يف هـذا اجملـال مهـا سـبيالن فعـاالن لتحقيـق التنميـة املسـتدامة وصـون حقـوق اإلنسـان            
  وترسيخ سيادة القانون؛

الدور احلاسم الذي تؤديه أنشـطة التعلـيم املتعلقـة مبنـع اجلرميـة والعدالـة       يؤكِّد   -٤  
ــدول األطــراف أن     ــة يف مكافحــة الفســاد، ويطلــب إىل ال ــة   اجلنائي تعــزز وتنفــذ أنشــطة تعليمي

ــا         ــع اجلهــات صــاحبة املصــلحة وفق ــع الفســاد لصــاحل مجي ــة يف جمــال من ــدريب مهني ــرامج ت وب
  لتشريعاهتا الوطنية؛

الـدول األطـراف علـى أن تـدعم مؤسسـاهتا الوطنيـة، مبـا يف ذلـك علـى          يشجِّع   -٥  
أن تنظـر، مـن مث، يف   املستوى احمللي، عند االقتضاء، تدعيما فعـاال مـن أجـل مكافحـة الفسـاد، و     

وبنـاء القـدرات   تعزيز مهارات املهنيني املختصني يف مكافحة الفساد من خـالل بـرامج للتـدريب    
  ؛واملساعدة التقنية

بالـــدول األطـــراف أن تشـــجِّع التـــدريب والتعلـــيم يف جمـــال مكافحـــة يهيــب    -٦  
عـل يف هـذا السـياق،    الفساد، عند االقتضاء، ويرحِّب باجلهود اليت بذلتها الدول األطـراف بالف 

ــادرة        ــيت حتققــت يف إطــار املب ــدريب الشــباب، فضــال عــن اإلجنــازات ال ــيم وت مبــا يف ذلــك تعل
األكادميية ملكافحة الفساد، ويشجع مجيـع اجلهـات املعنيـة علـى مواصـلة تقـدمي دعمهـا للـدول         

  األطراف يف هذا اجملال؛
تصـني يف مكافحـة   مهنييهـا املخ الدول األطراف إىل دعـم بـرامج تـدريب     يدعو  -٧  

ــالزم  االســتفادة الفســاد والنظــر يف  ــة    بالقــدر ال ــادرات األكادميي ــاء القــدرات واملب مــن أنشــطة بن
املتخصصة واألدوات اليت أعدهتا اجلهات الدولية الرئيسية املعنية مبكافحـة الفسـاد مثـل مكتـب     

ينـوِّه يف هـذا الصـدد    و ئي،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنا املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية األمم
  األكادميية الدولية ملكافحة الفساد؛باملسامهة اهلامة اليت تقدِّمها منظمات دولية أخرى مثل 

ــدعو  - ٨   ــايل        ي ــدعم امل ــوفري ال ــائر أصــحاب املصــلحة إىل ت ــراف وس ــدول األط ال
قــل سـيما يف أ  مكافحــة الفسـاد مـن كـل قطاعــات اجملتمـع، وال    يف لتـدريب املهنـيني املختصـني    

أوجـه القصـور احلاليـة يف املعرفـة      داركتـ من أجل تعزيز مهارات هـؤالء املهنـيني و  البلدان منوا، 
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ــدان مكافحــة الفســاد   ــع  واملمارســة يف مي ــرة ، متاشــيا م ــادة   ٢الفق ــن امل ــة   ٦٢(ج) م ــن اتفاقي م
  )٣(الفساد؛ مكافحة
بــاره أمانــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، باعت   إىليطلــب   -٩  

مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية، أن يتعاون مع املنظمات الدولية املعنية األخرى، باإلضافة إىل 
، علـى مواصـلة تطـوير بـرامج تعليميـة      شبكة برنامج األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة     

مجيـع املبـادرات    شـجيع مهنية وأنشطة لبنـاء القـدرات يف جمـال مكافحـة الفسـاد، بوسـائل منـها ت       
ذات الصلة وزيادة تعزيز وتوسيع املبادرة األكادميية ملكافحـة الفسـاد مـن أجـل التـرويج لتحقيـق       

مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة، وكـذلك التنفيـذ الكامـل         ١٦الغايات املنشـودة يف إطـار اهلـدف    
  التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛

مم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، باعتباره أمانـة  إىل مكتب األيطلب أيضا   -١٠  
  السابعة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية، أن يقدِّم إليه يف دورته

  


