
تعتبر اتفاقية األمم المتتتةت      

لتتتمتتتاتتتادتتتةتتتة التتتفتتت تتتا              

UNCAC         متعتاتمتال  ًلتيتال )

ًمعاه  ل  ًليةل ض  الف تا    

ًالتي تم إقرارهتا متق قتبت          

التتعتتمتتعتتيتتة التتعتتامتتة لتت متتم         

. ًتتتتتي      3002المتة   دي شهر تشريق أًل/أكتوبر لاتعتا       

تاك االتفاقية كاستعابة لمشااة عالميتة  كتمتا ًتتودتر إ تار             

عم   ًلي دري  لاعم  عاى كبت  التفت تا  ً تمتيته تتبتعتاتت                   

 ًلة حول العالم بتهت ا االتتفتاقتيتة          861الم مر . ًمه التزا  

حتى اآلن  دإن تاك االتفاقية ال تعتبر دري   دقت  متق حتيت          

تغطيتها عاى الصعي  العالمي  إنما أيضال دي ات اع أحاامها 

ًتفصياها. ًتع   تاك االتفاقية ً هة نظر شتمتولتيتة بشتتن         

الف ا  دي القطاعيق العا  ًالخاص  مه التتكي  عاى أهتمتيتة    

اتباع  ميه الت ابير الوقائية ًالعزائية عاى ح  ستوا.. كتمتا       

ًتتناًل تاك االتفاقية أيضال  بيعة الف ا  العابر لاةت ً  مته     

ً و  أحاا  بشتن التعاًن ال ًلي ًعو   العائ ات المتتتتيتة   

مق الف ا . كما تةم  االتفاقية ًع ال كبيرال لامعتمه الت ًلتي      

إذ أنها ت عو إلى مشاركة الموا نيق دي عمايات التمت تا.لتة     

 ًتش   عاى أهمية ًصول الموا نيق إلى المعاومات. 

  

www.uncaccoalition.org 

األمم المتحدة لمكافحة 

 الفساد:
 

 شبكة مجتمع مدني عالمية 

 
 لدعم

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

  الفساد

 انضم إلى العضوية

إن عضوية ائتالف اتفاقية األمم المتة   لماادةة الف ا  متفتتتوحتة أمتا   تمتيته               

منظمات المعتمه الم ني كما يشرك االئتالف األدرا  أيضال ممق لهتم مصتاتةتة       

دي رؤية تع ي  ًعو  اتفاقية  األمم التمتتتةت   لتمتاتادتةتة التفت تا  عتاتى أر                          

 الواقه.  

بإماان المنظمات االنضما  إلى االئتالف مباشر  مق خالل الموقه اإللاترًنتي  

. ًيتمتاتنتاتم دتي هت ا التمتوقته                    www.uncaccoalition.orgالتالي:    

 عاى الصفةة الرئي ية.  “ التةق”اإللاترًني الضغ  عاى زر 

ًدي حال رغبتم كتدرا  باالنضما  إلى االئتالف  دال ب  أن يتم التتتعتريتم بتاتم           

مق قب  أح  أعضا. االئتالف الةالييق ًذلك عق  ريق رستالتة متر تعتيتة يتتتم             

إرستتتتالتتتتهتتتتا عتتتتاتتتتى عتتتتنتتتتوان التتتتبتتتتريتتتت  اإللتتتتاتتتتتتتتترًنتتتتي التتتتتتتتتالتتتتي:                                      

info@uncaccoalition.org . 

 

 

 

 

 3102أيلول / سبتمبر 

 بإمكانكم أيضًا  رؤيتنا على المواقع التالية: 

 http://twitter.com/uncaccoalition 

 http://ow.ly/131lw 

 https://www.facebook.com/uncaccc 

 ما هي اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد



 الفساد: مشكلة عالمية تقتضي تحركًا عالميًا على صعيد المجتمع المدني

 

 ماهية عملنا 

ينخرط االئتالف في التحرك المشترك حول مواقف عامة تتعلق باتفاقية األمم المتحدة                

لمكافحة الفساد؛ ويعمل االئتالف على تسهيل عملية تبادل المعلومات بين أعضائه؛                      

وعلى دعم الجهود التي يبذلها المجتمع المدني على الصعيد الوطني في سبيل تشجيع                   

تطبيق تلك االتفاقية والترويج لها. ويتبادل أعضاء االئتالف وجهات النظر من خالل                  

كل من الموقع اإللكتروني لالئتالف، وقائمة العناوين البريدية للمراسلة عبر شبكة                        

 اإلنترنت باالضافة الى مجموعات العمل المساعدة.   

كان هدف االئتالف من وراء حملته                 3112الى عام      

 3112-3112األولية والتي تم تنفيذها ما بين األعوام              

فقد تمثل في العمل على تأمين وجود آلية رصد التفاقية                

األمم المتحدة لمكافحة الفساد تتسم بالفعالية، والشفافية                  

وتكون مبنية على أساس من المشاركة. وتحقيقًا لهذه                     

الغاية، فقد انخرط األعضاء في عمليات مشتركة للمناصرة والتأييد وذلك قبيل وخالل               

انعقاد االجتماعات الرئيسية المشتركة للحكومات. ومنذ المصادقة على آلية مراجعة                   

التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك في شهر تشرين ثاني/نوفمبر للعام                                   

، 3101، إذ ابتدأت عملية التطبيق الفعلي خالل شهر تموز/يوليو من العام                       3112

فان االئتالف يسعى إلى ضمان كون منظمات المجتمع المدني قادرة على المساهمة                     

في عملية المراجعة ودعم تلك المجموعات لتتمكن من تقديم الوثائق النوعية. كما                           

يهدف االئتالف أيضًا إلى الحصول على موافقة الحكومة للعمل على نشر تقارير                           

المراجعة لالطالع عليها جماهيريًا وضمان الشفافية في عملية المراجعة بكل                                   

 مراحلها.  

كما يضع االئتالف عددًا من األهداف المتعلقة بالدعم والمناصرة فيما يخص عددًا من                

الموضوعات كالحصول على المعلومات، واستعادة األصول وحماية المبلغين                                

 والناشطين في مجال مكافحة الفساد.  

ولتحقيق هذه االهداف، ستبقى جلسات المؤتمرات التي تعقدها الدول األطراف التفاقية             

( موضوعًا للتركيز عليه بشكل خاص من قبل          CoSPاألمم المتحدة لمكافحة الفساد )     

االئتالف. وسيحضر أعضاء االئتالف تلك االجتماعات التي تتضمن مشاركة                                  

الحكومات المختلفة حول العالم كجهة مراقبة. وسيلتقي األعضاء مع مبعوثي                                    

الحكومات، وسيعملون على اإلدالء بتصريحاتهم، وعقد جلسات صحفية توجز اخر                   

االخبار، ونشر نشرتهم اإلخبارية، وإصدار الصفحات اإللكترونية المتعلقة باآلراء                     

 والتعليقات، والبيانات الصحفية . 

 لماذا يعتبر التحرك المشترك أمرًا هامًا وضروريًا

لعل العمل بشكل فعال من أجل مكافحة الفساد يتطلب بذل الجهود ليس                     

على صعيد الحكومات فحسب، إنما على صعيد مؤسسات المجتمع                            

المدني، والقطاع الخاص والعام األوسع. إن الحاجة إلى مساهمة المجتمع            

المدني، وكذلك أهمية الحصول على المعلومات والوصول إليها قد تم                      

من اتفاقية األمم      02التعبير عنهما بشكل واضح وصريح في المادة رقم            

 المتحدة لمكافحة الفساد.  

وسيبقى التزام الحكومات بمكافحة الفساد يشكل نافذة تغطية ضيقة من                     

دون ممارسة الضغط من قبل مجموعات المجتمع المدني. ان وجود                         

تحرك منسق على الصعيد العالمي من قبل عدد كبير من مجموعات                          

المجتمع المدني تساعد في ضمان تحقيق الوعد الذي تحمله اتفاقية األمم                 

 المتحدة لمكافحة الفساد.  

 

تظاهرة ائتالف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة               ]العنوان التوضيحي أسفل الصورة       [ 

الفساد خالل مؤتمر اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد الثالث للدول األطراف في مدينة 

 . 3112الدوحة في دولة قطر. تشرين ثاني/نوفمبر 

 

 

يعتبر ائتالف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد شبكًة               

مؤسسة مجتمع مدني في ما         251اكثر من    عالميًة تضم    

دولة حول العالم. ويلتزم االئتالف بالعمل         011يزيد عن   

على تشجيع الدول     

على المصادقة             

على اتفاقية األمم        

المتحدة لمكافحة         

الفساد، وتطبيقها        

ورصدها. كما يعمل االئتالف، الذي         

،  على حشد وتنظيم           3112تم تأسيسه في شهر آب/أغسطس من العام                  

الجهود التي يبذلها المجتمع المدني في سبيل التحرك نحو تطبيق اتفاقية                         

األمم المتحدة لمكافحة الفساد على كل من الصعد الدولية، واإلقليمية                                 

 والمحلية.  

ويتمثل إطار العمل الذي ينظم اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

بالشمولية بحيث تغطي تلك االتفاقية عددًا كبيرًا من مؤسسات المجتمع 

المدني. ويشكل االئتالف مجموعات للعمل في مجاالت حقوق االنسان 

وحقوق التشغيل، والحكم الديموقراطي، والتنمية االقتصادية واالجتماعية، 

والمساءلة البيئية ومساءلة القطاع الخاص. وتشمل المجموعات األعضاء 

، AfriCOG، و AccessInfoEuropeركيزة خامسة وهي كاًل من مؤسسات 

حول الحاكمية، ومؤسسة العون المسيحية، BRACومعهد جامعة براك 

، ومؤسسة الشاهد GAATWومبادرة الكومنويلث لحقوق اإلنسان، ومؤسسة 

، وبرنامج PSI Linkالعالمية، ومعهد الدراسات األمنية في إفريقيا، ومؤسسة 

SERAPالمساءلة والحقوق االجتماعية واالقتصادية  وشبكة العدالة  ،

، ومنظمة الشفافية الدولية، ومؤسسة Tearfundالضريبية، وصندوق 

UNICORN  وغيرها من المؤسسات األخرى. وتشرف على االئتالف لجنة

عضر يتم انتخابهم لمدة سنتين، أما بالنسبة لألمانة  12تنسيق مكونة من 

 العامة لالئتالف، فتضم منظمة الشفافية الدولية كإحدى األعضاء المؤسسين

 من نحن


