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بيان صحفي

منظمة جورجية غير حكومية منعت من المشاركة في مؤتمر المم المتحدة لمكافحة الفساد

خذ خطوات قد ات سي  يد بأن التحاد الرو تي تف ير ال ساد بقلق بالغ إزاء التقار حة الف مم المتحدة لمكاف ية ال ظر تحالف اتفاق  ين
نع  ما بأن هذه المنظمة "لم ساد. عل في الجتماع القادم للمم المتحدة حول الف ية  كزمشاركة منظمة جورجية غير حكوم  مر

مة العابرة للحدود ساد والجري في الجتماعين السابقين لمؤتمر الدول الطراف لتفاقية المم"القوقاز للف تم اعتماد مشاركتها  قد   ، 
المتحدة لمكافحة الفساد. 

 مؤتمر المم المتحدة; والذي يعقد كل عامين; بين الحكومات الموقعة على اتفاقية المم المتحدة لمكافحة الفساد لمناقشةيجمع 
في عام  سابقان عقدا  ية. الجتماعان ال يذ أحكام التفاق عة تنف طة والخطوات المتخذة لمتاب  2008 وأوائل عام 2006النش

في الدوحة من  قد  مبر 13 إلى 9والجتماع القادم سوف يع ني نوف ستبعاد أي2009 تشرين ثا تم ا نه لم ي ير بالذكر أ  . والجد
 منظمة غير حكومية من المشاركة في اجتماعات مؤتمر الدول الطراف في اتفاقية المم المتحدة لمكافحة الفساد في السابق

. على الرغم من أنه قد قدم اعتراض بالماضي وتم سحبه لحقا نتيجة لعتراض أي من الحكومات.

سيد "إذا  ما ذكره ال سابقة خطيرة" هذا  سيشكل  نه  ما، فإ قي هذا العتراض قائ كةVincent Lazatinب ير التنفيذي  لشب    المد
 الشفافية والمساءلة في الفلبين، وهو تحالف مؤسسات كان هدفا لعتراض الحكومة السابقة لمشاركته قبيل انعقاد المؤتمر

 : "هذا يشير إلى أن العتراضات التعسفية يمكن أنLazatinالول حول اتفاقية المم المتحدة لمكافحة الفساد. كما أضاف 
 تتخذ".

بل أيإن  من ق ير  يد خط ساد تتعرض لتهد حة الف مم المتحدة لمكاف ية ال ها اتفاق ما تعرض ساد ك حة الف ية لمكاف  الجهود العالم
مر الدول الطراف ني لجتماعات مؤت مع مد مة مجت نع حضور أي منظ ساس له أو خلف ذلك لم سياسي ل أ  اعتراض 
ساد على حة الف ية المم المتحدة لمكاف في اتفاق ثة عشر الواردة  قد نصت المادة الثال ساد. ل حة الف ية المم المتحدة لمكاف  لتفاق
 وجه التحديد بأهمية دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في جهود مكافحة الفساد ودعت إلى مشاركتها في هذه

الجهود فضل عن تمكينها من الوصول إلى المعلومات الحكومية. 

يةإن  ساد الحكوم حة الف مم المتحدة لمكاف ية ال في اجتماعات اتفاق كة  ها الحكومات للمشار تي اعتمدت  الحكام والجراءات ال
 الدولية ، سمحت بالعتراض من قبل طرف حكومي على أي مشاركة دون إبداء السباب من قبل هذا الطرف أو كشف هذه
 الجهة الحكومية المعترضة من قبل المم المتحدة. وهذا على نقيض مع التفاقية التي تدعو إلى الشفافية والمساءلة ومشاركة

المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد. 

ساد  حة الف ية المم المتحدة لمكاف ستبعاد أيتحالف اتفاق  يدعو إلى سحب العتراض واتخاذ الخطوات الواجبة لضمان عدم ا
صول على وجهات سلة الحكومات للح سيقوم التحالف بمرا سفية.  ستنادا إلى اعتراضات تع ية ا ير الحكوم  من المنظمات غ

نظرهم حول هذا الموضوع. 

ين ساد : ملحظة للمحرر حة الف ية المم المتحدة لمكاف ساد. وهيإن اتفاق حة الف مي الشمل لمكاف هي الطار القانوني العال   
  حول قواعد ومتطلبات منع وكشف والتحقيق ومعاقبة ممارسات الفساد. دولة141اتفاقية ملزمة تم المصادقة عليها من قبل 

حة ية مكاف ساسي لنجاح اتفاق مر أ هو أ مر القادم للدول الطراف  في المؤت ية  يذ هذه التفاق عة تنف ية فعالة لمتاب  إن اعتماد آل
الفساد. 

 60 ويضم أكثر من مائة منظمة مجتمع مدني في أكثر من 2006تحالف اتفاقية المم المتحدة لمكافحة الفساد تشكل في عام 
بلدا. يهدف التحالف إلى الترويج للمصادقة وتنفيذ ومراقبة تنفيذ اتفاقية المم المتحدة لمكافحة الفساد. 
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