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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة والثالثون

 2018آذار/مارس  23 -شباط/فرباير  26
 من جدول األعمال 3البند 

قتصوايية واال تعزيز ومحاية مجيع حقووق اإلنسوانا اندنيوة والسيا وية
 واالجتماعية والثقافيةا مبا يف ذلك احلق يف التنمية

ا †ا توووو*ا تركيوا*ا اتيلنود*ا الربتغوا *ا إ بانياا أفغانستانا إكووايورا أورووووا *أذربيجان  
ا انملكووة العربيووة السووعوييةا *الفلبوو ا كينيوواا للوودي ا جورجيوواا لوويل ا *مجهوريووة لولوودوفا

 لشروع قرار نيبا :

تعزيووز حقوووق اإلنسووان وألووداة التنميووة انسووتدالة عوو   ريووق تووو    .../٣٧
 عنها الشفافية والكفاءة يف تقدمي اخلدلات العالة وانساءلة

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ يسرتشد 
إىل اإلعييييلن ال يييياملإل سقييييوق اإلنسييييان وال صييييدين الييييدولي  ا اصيييي   قييييوق  وإذ يشيييير 

 اإلنسان وغر ذلك من الصكوك الدولية املت لقة  قوق اإلنسان،
 على أمهية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وإذ جيدد التأكيد 
إىل مجيييق قييرارام األمييم املتحييدة ذام الصييلة، مبييا فيصييا قييرارام جملييس حقييوق  وإذ يشيير 

 اإلنسان بشأن اسكم الرشيد والفساد،
امل نون "منق الفساد من خلل ت زيز الشيفافية واملسياةلة  6/8إىل القرار  وإذ يشر أيضا   

 تكييييييارامبوالكفيييييياةة   تقييييييدا ا ييييييدمام ال اميييييية عيييييين  رييييييي  ت بييييييي  املمار ييييييام الفضييييييلى واا
حيية الفسيياد   دة ملكافالتكنولوجييية" الييعت اعتمييد  مييل ر الييدول األ ييراا   اتفاقييية األمييم املتحيي

 دورته الساد ة،
__________ 

 عضو   جملس حقوق اإلنسان.غر دولة  *
 اب م الدول األعضاة   األمم املتحدة األعضاة   جمموعة الدول األفريقية. †
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وامل نيون  2015أيلول/ يبتمرب  25امليلر   70/1قرار اجلم ية ال امة  وإذ يلكد من جديد 
مييييين بينصيييييا  ائن، اليييييعت يت يييييرق إىل مسييييي"2030حتويييييين عاملنيييييام خ ييييية التنميييييية املسيييييتدامة ل يييييا  "

م يام ييز بنياة جمتمن أهداا التنمية املستدامة، العت يشيعق اليدول األ يراا عليى ت ز  16 اهلدا
ل دالييية ول إىل امسييياملة وحا ييينة للعمييييق مييين أجييين حتقيييي  التنميييية املسيييتدامة، وعليييى إ حييية الوصييي

 ، وايمفة املستفتوحة للعميق على كاللعميق، وعلى بناة مل سام ف الة وخا  ة للمساةلة وم
بشييييأن خ يييية عميييين أديييييس أاباب  69/313قييييرار اجلم ييييية ال اميييية  وإذ يلكييييد ميييين جديييييد 

لتنمييية، الييعت يشييكن والصييادر عيين املييل ر الييدو  الثاليي  لتموييين ا 2015 وز/يوليييه  27 املييلر 
 ،2030ا يتعزأ من خ ة التنمية املستدامة ل ا   جزةا  

أمهيييية املنتيييدايم املت يييددة األ يييراا وآلييييام الشيييراكة بييي  الق ييياع  ال يييا   وإذ يلحييي  
مة، مثييين املسيييتدا وا يييال الييي  ترميييإل إىل ت زييييز  يا يييام اسكيييم الرشييييد وتنفييييع أهيييداا التنميييية

حيية الفسييياد   ومكافشييراكة اسكومييام املنفتحيية اليي  عييدا إىل ت زييييز الشييفافية و كيي  املييوا ن
 اجلديدة لتدعيم اسوكمة،وتسخر التكنولوجيام 

إىل تقريييير مفيييو  األميييم املتحيييدة السيييامإل سقيييوق اإلنسيييان بشيييأن دور ا يييدمام  وإذ يشييير 
 ،(1)ال امة ابعتبارها عنصرا  أ ا يا  من عناصر اسكم الرشيد   جمال ت زيز حقوق اإلنسان ومحايتصا

املسييياةلة عنصيييا،  أبن إ حييية خيييدمام عامييية تتسيييم ابملصنيييية والشيييفافية و كييين وإذ يسيييل م 
 ا يإل مين عناصير ، عنصير أأعليى م ياير الفاعليية والكفياةة والنزاهية والتيسدير وعيد  التميييز وتليب

 اسكم الرشيد،
مييين ال صيييد  25مييين اإلعيييلن ال ييياملإل سقيييوق اإلنسيييان وامليييادة  21إىل امليييادة  وإذ يشييير 

 اا يتفادة  ن اسي  لكن ميوا  الدو  ا ال ابسقوق املدنية والسيا ية، اللتان تنصان على أن
 قوليية وا ود غيير مميين ا ييدمام ال اميية   بلييد  علييى قييد  املسيياواة مييق  ييوا  بوجييه عييا ، دون قييي

 من ال صد، 2أت  ييز من أت نوع ورد ذكرُ    املادة 
 2030أبن ت زييييزق حقيييوق اإلنسيييان ومحايتصيييا وخ يييةق التنميييية املسيييتدامة ل يييا   وإذ يسيييلم 

 ن ومت اِ دان؛حموران متكامل
ميين أن ا تشييراة الفسيياد يضيير ابلتمتييق  قييوق اإلنسييان، وإذ يسييلم أبن  وإذ يسيياور  القليي  

 رايم األ ا ية،سان واسالفساد من ال قبام ال  حتول دون الت زيز واسماية الف ال  سقوق اإلن
أبن إ حييية ا يييدمام ال امييية الناج ييية واملتيسيييرة والشيييفافة والييي   كييين املسييياةلة  وإذ يقييير 

يصيا، تشيكن أهيم رائصيم فعنصا، دومنا  ييز ب  الناس، ومبا يليب احتياجام امليوا ن  ويسيتعيل آ
إلنسان وتنفيع ة حقوق اعناصر عيئة بيئة مناهضة للفساد   الق اع ال ا  وتسصم   ت زيز ومحاي

 ،2030ا  خ ة ع
على أن من شأن زايدة ت بي  اابتكارام التكنولوجية وا دمام اإللكرتونية  وإذ يشدد 

  اسيييد مييين الفسييياد عييين  ريييي  ت زييييز الشيييفافية  هاميييا     تقيييدا ا يييدمام ال امييية أن تيييلدت دورا  
يين البيئيية واألدوام اللزميية لييزايدة تيسيير ا  ييلع اجلمصيي ور علييى واملسيياةلة، كمييا ميين شييأّا أن حتس 

 امل لومام ال  تت ل  مبنق الفساد ومبكافحته،
__________ 

(1) A/HRC/25/27. 
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  هييييعا الصييييدد علييييى أمهييييية دور اسكومييييام   ا ييييتخدا  تكنولوجيييييا امل لومييييام  وإذ يلكييييد 
وااتصييييياام ا يييييتخداما  ف ييييياا    و يييييق السيا يييييام ال امييييية و  تيييييوفر ا يييييدمام ال امييييية مبيييييا يلييييييب 

ِِ ت يدد أصيحامل املصيلحة، وذليك  يدا ااحتياجام واألولوايم الو نية، على أُ س منص ا ات باع ّي
كيييانون   19امليييلر   69/20٤دعيييم جصيييود التنميييية الو نيييية عميييل  مبيييا نيييع علييييه قيييرار اجلم يييية ال امييية 

 وامل نون "تسخر تكنولوجيام امل لومام وااتصاام ألغرا  التنمية"، 201٤األول/ديسمرب 
ه اجملتميق امليدو وجصيام م نيية أخير    أبمهية الدور العت  كن أن يقيو  بي وإذ ي رتا 

 تصودر تقدا خدمام عامة تتسم ابلشفافية والكفاةة و كن املساةلة عنصا و  تقد صا وت زيزها،
 ليييية والو نيييية واإلقليميييية منييياذ عليييى  يييرورة أن تُيييدمقِ   ا  ييي  اإلمنائيييية اح وإذ يلكيييد 

 كن املساةلة عنصا،لتقدا خدماٍم عامة تتسم ابلشفافية والكفاةة و 
عليى أمهيية الوصيول إىل امل لومية ذام الصيلة ابعتبيار  مين أهيم عناصير  وإذ يسل  الضوة 

الكفاةة   تقدا ا دمام ال امية، وإذ يشيدد عليى أمهيية احيرتا  حريية الت بير وت زيزهيا ومحايتصيا، 
 صيييد اليييدو  ا يييال مييين ال 19مبييا فيصيييا حريييية التمييياس امل لومييام وتلقيصيييا ونقلصيييا، عميييل  ابملييادة 

 ابسقوق املدنية والسيا ية،
أنه ينبغإل أن تتاح لكن شيخع، حيا املقييم   املنيا   النائيية مين البليد، فُييرقُل  وإذ يلح  

اا ييتفادة مييين ا يييدمام ال امييية البسيييي ة واهلادفيية إىل إر ييياة املسيييتصلك، حسيييل ااقتضييياة، بو يييائن 
  ري  اانتقال، فضل  عن الت بيقام اإللكرتونية،منصا إ حة ا دمام عرب شبكة اإلنرتنت وعن 

 أبمهية مراقبة جودة ا دمام ال امة اب تمرار  دا كفالة املساةلة عنصا، وإذ يسلم 
بضييرورة التبييادل ال ييوعإل لكيين مييا هييو مفيييد ميين م لومييام وخييربام ودراييية فنييية  وإذ يقيير 

وتكنولوجيا فيما يت ل  ابملمار يام الو نيية الناجحية   جميال تقيدا خيدماٍم عامية تتسيم ابلكفياةة 
 والشفافية و كن املساةلة عنصا، وف  شروط تتف  عليصا األ راا امل نية وعلى مجيق املستوايم،

أمهييية الييدور الييعت  كيين أن تلديييه مراكييز الرباعيية ال اميية املت ييددة الق اعييام  وإذ يلحيي  
علييييى الصيييي يدين اإلقليمييييإل والييييو     التييييداول بشييييأن ايفاهييييام اابتكييييار وت بيقاتييييه   جمييييال 

 ا دمام ال امة وت زيز املل سام امل تِمدة على األدلة والت لم من األقران،
ابلييييدور املصييييم الييييعت تضيييي لق بييييه اسكوميييية، ابعتبارهييييا اجلصيييية اليييي  تقييييد   يقيييير -1 

ا ييدمام، فضييل  عيين  ييائر أصييحامل املصييلحة اآخييرين، مبييا   ذلييك الق يياع ا ييال واجملتمييق 
امليييدو،   ت زييييز ومحايييية مجييييق حقيييوق اإلنسيييان، وحسيييل ااقتضييياة،   تنفييييع أهيييداا التنميييية 

 املستدامة وخ ة عمن أديس أاباب؛
ُييييِ مبتكييييرة، وا  يييييما ا ييييتخدا  الييييدول ال لييييم  يلحيييي  مييييق التقييييدير -2  ُّ ت بييييي  

واابتكار التكنولوجإل   توفر ا دمام ال امة، مبا يضمن ا يتفادة اجلمييق مين ا يدمام ال امية 
 على النحو األكمن والتقلين إىل أدىن حد من خما ر الفساد؛

  تقييييدا ا ييييدمام ال اميييية  علييييى أمهييييية حتقييييي  الكفيييياةة وعييييد  التمييييييز يلكييييد -3 
واملسيييياةلة عنصييييا، ويشييييعق   هييييعا الصييييدد اجلصييييود املبعوليييية، مبشيييياركة مجيييييق أصييييحامل املصييييلحة 

 امل ني ، من أجن ت زيز قدرة املكاتل اإلحصائية ونظم البياانم الو نية؛
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الييدول ذام النميياذ  الف اليية   تقييدا ا ييدمام ال اميية علييى أن ُت  لييق  يشييعق -٤ 
ر  علييى أفضيين اار يياعا، وا  يييما الييدول النامييية ميين خييلل أ يير الت يياون الثنييائإل الييدول األخيي

واإلقليميييإل واملت يييدد األ يييراا، ويصييييل ابليييدول مجي صيييا أن تنشيييع نظاميييا  لتقيييدا خيييدمام عامييية 
ابلشيييفافية والكفييياةة و كييين املسييياةلة عنصيييا، تراعقيييى فييييه أفضييين اار يييام اليييدول األخييير ،  تتسيييم

 حسل ااقتضاة؛
مببييادرام الييدول إىل ت زيييز تقييدا ا ييدمام ال اميية بوصييفصا جانبييا  ميين  يرح ييل -5 

 جوانل مو وع حقوق اإلنسان واسكم الرشيد، وذلك بتنظيم ف اليام إقليمية ودولية؛
الت يييياون الييييدو  واجلصييييود الو نييييية، بو ييييائن منصييييا ت زيييييز بنيييياة قييييدرام  يشييييعق -6 

قبين حقوق اإلنسان و يادة القانون واسكم الرشيد املوظف  ال مومي  وتدريبصم   جماام من 
  ق اع ا دمام ال امة، كما يشعق تقدا املساعدة التقنية، مثن التبادل ال وعإل للدراية الفنية 

 والتكنولوجيا بشروط تتف  عليصا األ راا امل نية؛
 علييى الييدور اهلييا  الييعت تلديييه جييوائز األمييم املتحييدة للخييدمام ال اميية، يشييدد -7 

ابعتبارهييا أبييرز اعييرتاا دو  ابلرباعيية   جمييال ا ييدمام ال اميية داخيين منظوميية األمييم املتحييدة،   
تبيييي  وت زييييز اابتكيييارام واملفييياهيم اجلدييييدة   جميييال إدارة الشيييأن ال يييا  الييي  تقلييين مييين خميييا ر 

تليك الفساد، ويشعق كياانم األمم املتحدة وغرها من املنظميام الدوليية عليى مواصيلة تشيعيق 
 املبادرام واملكافأة عليصا وا تنساخصا؛ 

حزيران/يونيييييه مييين كييين  ييينة ييييو  األمييييم  23اعتبيييار ييييو   يلحييي  ميييق التقيييدير -8 
املتحدة للخدمام ال امة، بغيية ااحتفياة بقيمية ا يدمام ال امية وبفِضييلتصا عليى اجملتميق احليإل، 

ية، وينو   ب من امليوظف  ال ميومي ، ويسل  الضوة على إ صا  ا دمام ال امة   ال ملية اإلمنائ
ويشعق الشبامل على ااخنراط    لك الوظيفة ال موميية، ويشيعق اليدول عليى تنظييم ف الييام 

 خاصة احتفاة  بتلك املنا بة؛
مفيو  األميم املتحيدة السيامإل سقيوق اإلنسيان إىل ولييد ييو  ا ييدمام  ييدعو -9 

الييي  ي قيييدها جمليييس حقيييوق اإلنسيييان، بغيييية إذكييياة ال امييية   كييين دورة مييين دورام حزيران/يونييييه 
 الوعإل ابلب د املت ل   قوق اإلنسان   تقدا ا دمام ال امة.

    


