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  بيان صحفي
  

   مؤتمر األمم المتحدة لمكافحة الفسادالمشارآة في غير حكومية منعت من منظمة جورجية

حة الفساد بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن االتحاد الروسي قد اتخذ خطوات ينظر تحالف اتفاقية األمم المتحدة لمكاف
رآز " علما بأن هذه المنظمة.  الفسادحول المتحدة لألممغير حكومية في االجتماع القادم جورجية  منظمة مشارآةلمنع  م

دود  ابرة للح ة الع اد  والجريم از للفس  االجتماعين السابقين لمؤتمر الدول األطراف مشارآتها في تم اعتماد  قد،"القوق
  . التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

مكافحة الفساد لمناقشة  المتحدة لاألمم بين الحكومات الموقعة على اتفاقية ;والذي يعقد آل عامين ; األمم المتحدةمؤتمريجمع 
 2008 وأوائل عام 2006االجتماعان السابقان عقدا في عام . ذة لمتابعة تنفيذ أحكام االتفاقيةوالخطوات المتخاألنشطة 

والجدير بالذآر أنه لم يتم استبعاد أي . 2009نوفمبر  تشرين ثاني 13 إلى 9 يعقد في الدوحة من واالجتماع القادم سوف
  في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في السابقمنظمة غير حكومية من المشارآة في اجتماعات مؤتمر الدول األطراف

 . اعتراض بالماضي وتم سحبه الحقاقدم على الرغم من أنه قد  .اتلحكومأي من انتيجة العتراض 

 لشبكة   المدير التنفيذي Vincent Lazatinهذا ما ذآره السيد "  هذا االعتراض قائما، فإنه سيشكل سابقة خطيرةبقيإذا "
 انعقاد المؤتمر قبيللمشارآته  الحكومة السابقةالعتراض  آان هدفامؤسسات  تحالف وهو والمساءلة في الفلبين، الشفافية
 يمكن أن تعسفيةالأن االعتراضات إلى هذا يشير  ":Lazatin أضافآما .  األمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقيةحولاألول 
   ".تتخذ

تهديد خطير من قبل أي تتعرض لالفساد األمم المتحدة لمكافحة  اتفاقية ما تعرضهاآالجهود العالمية لمكافحة الفساد إن 
 الجتماعات مؤتمر الدول األطراف مجتمع مدنيمنظمة أي حضور لمنع أو خالف ذلك ال أساس له اعتراض سياسي 

مكافحة الفساد على ل  األمم المتحدةاقيةلقد نصت المادة الثالثة عشر الواردة في اتف. التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
 في هذه  مشارآتهاودعت إلى مكافحة الفساد جهودلمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في بأهمية دور اوجه التحديد 

  . الوصول إلى المعلومات الحكوميةتمكينها من  فضال عن الجهود

مكافحة الفساد الحكومية ل  األمم المتحدةاتفاقية اجتماعات للمشارآة في الحكومات ا اعتمدتهواإلجراءات التي األحكامإن 
دون إبداء األسباب من قبل هذا الطرف أو آشف هذه   من قبل طرف حكومي على أي مشارآةعتراضالاب سمحتالدولية ، 

لمساءلة ومشارآة  مع االتفاقية التي تدعو إلى الشفافية واعلى نقيضهذا و. الجهة الحكومية المعترضة من قبل األمم المتحدة
  . المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد

 
عدم استبعاد أي  لضمان ة الخطوات الواجبواتخاذاالعتراض سحب يدعو إلى تحالف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

 على وجهات  الحكومات للحصولبمراسلةالتحالف سيقوم . ةاعتراضات تعسفياستنادا إلى المنظمات غير الحكومية من 
  .  هذا الموضوعنظرهم حول

 

 يوه.  لمكافحة الفساد االشملعالميالقانوني الطار اإل هي  إن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد: مالحظة للمحررين
. قواعد ومتطلبات منع وآشف والتحقيق ومعاقبة ممارسات الفساد حول  دولة141من قبل  دقة عليهاتم المصا مة ملزيةاتفاق
ي لنجاح اتفاقية مكافحة  في المؤتمر القادم للدول األطراف هو أمر أساسلمتابعة تنفيذ هذه االتفاقيةاعتماد آلية فعالة إن 

  . الفساد

 60 مجتمع مدني في أآثر من        مائة منظمة  من   ويضم أآثر  2006في عام   تحالف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد تشكل        
  . اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادتنفيذ  ومراقبة وتنفيذ للمصادقة الترويج يهدف التحالف إلى. بلدا
 org.uncaccoalition.wwwمات يمكن االطالع على مزيد من المعلول
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