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

  من جدول األعمال ٤البند 
      املنع

   حمنقَّ : مشروع قراروأملانيا إسرائيل
  التشجيع على استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت     

   من أجل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
 مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، إنَّ  

مـــن اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة  ١الفقـــرة الفرعيـــة (أ) مـــن املـــادة  يســـتذكر إذ  
مـن األهـداف الرئيسـية لالتفاقيـة تـرويج وتـدعيم التـدابري الراميـة          نَّاليت تنص على أ )١(الفساد،

  فأ وأجنع،  إىل منع ومكافحة الفساد بصورة أك
من االتفاقية ُتلزم الدول األطراف بأن تسـعى،   ٧من املادة  ٤الفقرة  نَّأ وإذ يستذكر أيضا  

 وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الوطين، إىل اعتماد واستيفاء وتدعيم نظم تعزِّز الشفافية،

علـى النحـو الـذي    بأمهية تنفيذ الفصل الثاين (التدابري الوقائية) من االتفاقية،  وإذ يسلِّم  
، املعنون "إعالن مـراكش بشـأن   ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ٢٨املؤرَّخ  ٤/٣أكَّده يف قراره 

تنفيـذ الفصـل الثـاين سـوف ُيسـتعَرض خـالل الـدورة الثانيـة          نَّمنع الفساد"، وإذ يسلِّم أيضا بأ
 ،٣/١لقرار املؤمتر املقبلة آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وفقا 

───────────────── 
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ــؤوإذ ي   ــة بالفســاد      د كِّ ــة التمــاس املعلومــات املتعلق ــة حري ــز ومحاي ــرام وتعزي ــة احت أمهي
وإذ يشدِّد على ضرورة القيام هبذه األنشطة وفقا للقـوانني الوطنيـة   وتلقيها ونشرها وتعميمها، 

 للدول األطراف،

، املعنــون "متابعــة ٢٠١٣تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٩املــؤرَّخ  ٥/٤قــراره  وإذ يســتذكر  
، ٢٠١٣تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٩املـؤرَّخ   ٥/٥إعالن مـرَّاكش بشـأن منـع الفسـاد"، وقـراره      

قافــــة احتــــرام املعنــــون "تشــــجيع مســــامهة الشــــباب واألطفــــال يف منــــع الفســــاد وتعزيــــز ث  
 والنـزاهة"،  القانون

ا املعلومــــات اســــتخداَم اجلهــــات املعنيــــة التــــدابَري املتعلقــــة بتكنولوجيــــ وإذ يالحــــظ  
 واالتصاالت املبتكرة يف مجع وتعميم معلومات عن املواضيع اليت تشملها االتفاقية،

بالنمو اهلائل الذي شهده العامل يف جمال تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت    وإذ يسلِّم  
وباحلاجـة إىل تقلـيص    )٢(خالل العقد املاضي على حنـو مـا أوضـح االحتـاد الـدويل لالتصـاالت،      

 جوة الرقمية،الف

الــدوَر اهلــام الــذي تضــطلع بــه احلكومــة اإللكترونيــة يف تســيري   وإذ يأخــذ يف احلســبان  
ــدول األطــراف يف اســتخدام       ــة، وَتَوســَع ال ــة يف احلكوم ــز الثق ــة كوســيلة لتعزي اإلدارة العمومي

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل هذا الغرض،أدوات 
إىل  ، ضـمن مجلـة أمـور،   ن أهداف التنمية املستدامة يـدعو م ١٦اهلدف  نَّبأم لِّوإذ يس  

 ، وفقاً للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية،  فالة وصول اجلمهور إىل املعلوماتك

بالــدول األطــراف أن تســتمر يف تطــوير وتعزيــز اســتخدام تكنولوجيــا    يهيــب  -١  
مــن اتفاقيــة األمــم  ١٣ة املعلومــات واالتصــاالت مــن أجــل حتســني فعاليــة وكفــاءة تنفيــذ املــاد  

ــة           ــة اإللكتروني ــات احلكوم ــتخدام آلي ــن خــالل اس ــثال م ــك م ــاد، وذل املتحــدة ملكافحــة الفس
ومنصــات اإلنترنــت وتطبيقــات اهلواتــف الذكيــة ووســائل اإلبــالغ الكائنــة بــاهلواتف احملمولــة   

 ووسائط التواصل االجتماعية؛  

 مناســبة، ضــمن حــدود  أن تتخــذ تــدابريللــدول األطــراف بأنــه ينبغــي  يســلِّم  -٢  
إمكاناهتا ووفقـا للمبـادئ األساسـية لقانوهنـا الـوطين، لتشـجيع أفـراد ومجاعـات ال ينتمـون إىل          
القطاع العام، مثل اجملتمع املدين واملنظمات غـري احلكوميـة ومنظمـات اجملتمعـات احملليـة، علـى       

───────────────── 
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جـود الفسـاد وأسـبابه    املشاركة النشيطة يف منع الفساد وحماربته، وإلذكاء وعي الناس بشـأن و 
  وجسامته وما ميثله من خطر؛

الدول األطراف بأن تنظر يف االستفادة مـن منصـات اإلنترنـت لتيسـري      يوصي  -٣  
التشاور مع اجلمهور العام، عند االقتضاء، بشأن املسائل املتعلقة مبنع الفساد ومكافحتـه، وفقـا   

 من االتفاقية؛ ١٣) (أ) من املادة ١للفقرة الفرعية (

مـن االتفاقيـة، ويشـجع الـدول      ١٣من املادة  ٢على أمهية تنفيذ الفقرة  يشدِّد  -٤  
األطراف يف هذا الصدد على إنشاء آليات ميسورة االستخدام على اإلنترنت إلبـالغ اجلهـات   

وقوانينــها  املعنيــة مبعلومــات عــن أيِّ حــوادث قــد تشــكل أحــد األفعــال اجملرَّمــة وفقــا لالتفاقيــة  
 ؛غلِّ، وذلك مبا يشمل إمكانية اإلبالغ دون إفشاء هوية املبالوطنية

ــع النظــر يف اســتخدام       يهيــب  -٥   ــت، م ــى اإلنترن ــيح عل ــدول األطــراف أن تت بال
أشكال البيانات املفتوحة ورهناً بالقيود ذات الصلة يف قوانينها الوطنية، أقصى قـدر ممكـن مـن    

وذلــك حــىت يتســىن حتســني الشــفافية واملســاءلة املعلومــات احلكوميــة املتعلقــة بتنفيــذ االتفاقيــة، 
 والكفاءة يف هذا الشأن؛  

مـن االتفاقيـة    ٩مـن املـادة    ١الدول األطراف على تعزيز تنفيذ الفقرة  يشجِّع  -٦  
جبملة أمور منها إنشـاء منصـات علـى اإلنترنـت لتوزيـع املعلومـات املتعلقـة بعمليـات االشـتراء          

ــادة الشــفافية     العمــومي واملناقصــات العموميــة، وذلــك  علــى حنــو يفضــي إىل منــع الفســاد وزي
وفقـا للمبـادئ األساسـية     وضمان التنافس واتباع معـايري موضـوعية يف صـنع قـرارات االشـتراء     

 ؛لنظمها القانونية

، وفقـــا للمبـــادئ األساســـية لقوانينـــها قـــومتالـــدول األطـــراف إىل أن  يـــدعو  -٧  
ثـال، أنـواع املعلومـات املنصـوص عليهـا يف      ، علـى سـبيل امل  هـا في مبا بإتاحة املعلومات، الوطنية،

من االتفاقية، بناء على طلب ُيَوجهه أحد أفـراد اجلمهـور مـن     ١٠الفقرة الفرعية (أ) من املادة 
للقيـود الـيت يـنص عليهـا      الَّعلـى اإلنترنـت، حبيـث ال ختضـع تلـك املعلومـات إ       منصَّـات خالل 

 من االتفاقية؛   ١٠القانون على حنو يتسق مع املادة 

 ١٣مـن املـادة    ١على أنه ينبغي للدول األطراف، وفقا للفقـرة   اًجمدَّد يؤكِّد  - ٨  
مــن االتفاقيــة، أن حتتــرم وتعــزز وحتمــي حريــة التمــاس املعلومــات املتعلقــة بالفســاد وتلقيهــا    

 الوطنية؛ لقوانينهاونشرها وتعميمها، وذلك ضمن حدود إمكاناهتا ووفقاً 

االجتماعات املقبلة الـيت   أي من لفرعية املعنية، أثناءأنْ تناقَش اهليئاُت ا يطلب  -٩  
كيفيــة التــرويج الســتخدام   مبقتضــى هــذا القــرار،   وطلــب مــؤمتُر الــدول األطــراف عقــَدها،     
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مـن أجـل تعزيـز الشـفافية يف القطـاع العـام       تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتنفيـذ االتفاقيـة   
ــى تلــك امل     ــاًء عل ــة بأفضــل  االقتضــاء،  وحســبناقشــة ومكافحــة الفســاد؛ وأنْ تضــَع، بن قائم

  بشأن كيفية تعزيز وتشجيع هذا االستخدام؛ املمارسات
، ضـمن حـدود إمكاناهتـا ووفقـاً     يـا أن تتوىل دورعلى الدول األطراف يشجِّع   -١٠  
مـن االتفاقيـة واملبـادئ األساسـية املنصـوص عليهـا يف نظمهـا القانونيـة،          ٥مـن املـادة    ٣للفقرة 

ا القانونيـة وتـدابريها اإلداريـة ذات الصـلة بغيـة تعزيـز حريـة التمـاس املعلومـات          تقييَم صكوكه
  من االتفاقية؛ ١٣و ١٠املتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها، مبا يتسق مع املادتني 

ــدعو  -١١     ــا القائمــة، حبــثَ      ي ــها وموارده ــة إىل أن تواصــل، يف حــدود واليت األمان
ــة    ــاد أدوات خمتلف ــن أدوات مســألة اعتم ــك    م ــا يف ذل ــات واالتصــاالت، مب ــا املعلوم تكنولوجي

استخدام مصادر البيانات املفتوحة، من أجل املضي يف تعميم معلومـات عـن تطـوير وظائفهـا،     
وعن بوابة األدوات واملوارد املعرفية املتعلقة مبكافحة الفساد والتقارير العلنية املقدمة إىل املـؤمتر  

  وهيئاته الفرعية؛  
باألعمــال الــيت اضــطلع هبــا الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح   رحِّــبي  -١٢    

العضوية املعين مبنع الفساد يف اجتماعيـه الرابـع والسـادس، اللـذين عقـدا يف فيينـا يف الفتـرة مـن         
أيلول/ســـبتمرب  ٢آب/أغســـطس إىل  ٣١ويف الفتـــرة مـــن  ٢٠١٣آب/أغســـطس  ٢٨إىل  ٢٦

  من االتفاقية. ١٤و ١٣و ١١و ١٠و ٩د بشأن املوا )٣(على التوايل، ٢٠١٥
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