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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة والعشرون

   من جدول األعمال٣البند 
 املدنية والسياسية واالقتصادية    ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان    

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٣/٩  
  آثار الفساد السلبية على التمتع حبقوق اإلنسان

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
، وإذ يؤكد من جديد اإلعـالن       ومقاصده ومبادئه  مبيثاق األمم املتحدة     إذ يسترشد   

حبقوق اإلنسان، وغري ذلك من صكوك      العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الدوليني اخلاصني       
  حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة،

 إىل مجيع القرارات ذات الصلة الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان وجملـس             وإذ يشري   
 حلقة  بشأن ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٧ املؤرخ   ٢١/١٣حقوق اإلنسان، مبا فيها قرارا اجمللس       

 / آذار ٢٣ املؤرخ   ١٩/٢٠ى التمتع حبقوق اإلنسان، و    آثار الفساد السلبية عل   املتعلقة ب نقاش  ال
 بشأن دور احلكم السديد يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وكذلك قـرار         ،٢٠١٢مارس  

 بشأن منع ومكافحـة     ،٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦٧/١٩٢اجلمعية العامة   
إعادة تلك األصـول إىل     ممارسات الفساد وحتويل عائدات الفساد وتيسري استرداد األصول و        

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورتـه الثالثـة                   *  
  .، الفصل األول)A/HRC/23/2(والعشرين 
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 التفاقية األمـم املتحـدة      أصحاهبا الشرعيني وإىل بلداهنا األصلية على وجه اخلصوص، وفقاً        
  ملكافحة الفساد، وإىل إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية،

وهي أكثر الصكوك املتعلقة  ، إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادوإذ يشري أيضاً    
لدول األطـراف   ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر ا     مجيع القرارات   إىل  و وعاملية،   بالفساد مشوالً 
  يف االتفاقية،

 التمتـع حبقـوق   يف السليب لتفشي الفساد  التأثريبشأن تزايد    وإذ يساوره بالغ القلق     
  اإلنسان،
 بأن الفساد يشكل إحدى العقبات اليت تعوق تعزيـز حقـوق اإلنـسان        وإذ يسلّم   

 فعال وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية وغري ذلك من األهـداف اإلمنائيـة             ومحايتها على حنو  
  املتفق عليها دولياً،

 بالعزم الذي أبدته الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة             وإذ يرحب   
الفساد، وإذ يالحظ باهتمام أحكاَم االتفاقية اليت أفضت إىل وضع آلية بني الدول األطـراف       

 ما أحرزته من تقدم يف مكافحة الفساد، وإذ يرحب أيضاً بالتزام مجيع الدول يف               الستعراض
على أولوية   جبعل مكافحة الفساد     )١(٢٠٠٥الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي املعقود يف عام         

  مجيع الصعد،
والتنسيق الدوليني بني خمتلف اجلهات صاحبة املـصلحة،  على أن التعاون    وإذ يشدد     

يف تعزيز حقـوق    مسامهة إجيابية    يف مكافحة الفساد يساهم      الصعيدين الوطين والدويل،  على  
  اإلنسان ومحايتها،

 بالبيان املشترك املتعلق بآثار الفساد السلبية على التمتع حبقوق اإلنسان،           وإذ يرحب   
 مائة وأربع وثالثني دولة عضواً يف األمم املتحدة يف الدورة العـشرين جمللـس               الصادر باسم 

  حقوق اإلنسان، 
 بعقد جملس حقوق اإلنسان، يف دورته الثانية والعـشرين، حلقـة            وإذ يرحب أيضاً    

  نقاش بشأن آثار الفساد السلبية على التمتع حبقوق اإلنسان،
الذي أعدته مفوضية األمم املتحـدة        بالتقرير املوجز   مع التقدير  حييط علماً   -١  

عن حلقة النقاش اليت عقدها جملس حقوق اإلنسان بشأن آثار الفساد السامية حلقوق اإلنسان  
  ؛)٢(السلبية على التمتع حبقوق اإلنسان

__________ 

 .٦٠/١قرار اجلمعية العامة  )١(
)٢( A/HRC/23/26. 



A/HRC/RES/23/9 

3 GE.13-14970 

 التمتع  ميكن أن حتدث تأثرياً سلبياً خطرياً يف       بأن مجيع أشكال الفساد      يسلم  -٢  
  لس حقوق اإلنسان مواصلة النظر يف هذه املسألة؛حبقوق اإلنسان، وأنه ينبغي جمل

بني جهود مكافحة الفساد وحقوق اإلنـسان وبأمهيـة     بالصلة    أيضاً يسلم  -٣  
 استخدام آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة استخداماً أفـضل يف هـذا              حبث سبل 
  الصدد؛

إلنسان يف دورته    إىل اللجنة االستشارية أن تقدِّم إىل جملس حقوق ا         يطلب  -٤  
بشأن مسألة آثار الفساد السلبية علـى التمتـع    على البحث  قائماً تقريراًالسادسة والعشرين   

  يف هذه املسألة؛الفرعية حبقوق اإلنسان وأن تقدم توصيات بشأن كيفية نظر اجمللس وهيئاته 
 إىل والية مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة             يشري  -٥  

، ويشجع  ٢٠١٣نوفمرب  /الفساد الذي سيعقد دورته اخلامسة يف مدينة بنما يف تشرين الثاين          
  ؛على حضور املؤمتراملفوضية السامية 

 إىل اللجنة االستشارية أن تلتمس آراء وإسهامات الدول األعـضاء           يطلب  -٦  
املتحـدة املعـين    واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية مبسألة الفساد، وال سيما مكتب األمم           

باملخدرات واجلرمية، واألكادميية الدولية ملكافحة الفـساد، واملفوضـية الـسامية، وكـذا             
املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين واملؤسسات األكادميية املعنية، عند إعـداد            

  التقرير القائم على البحث املشار إليه آنفاً؛
تشارية أن تضع يف اعتبارها، حبـسب االقتـضاء،          إىل اللجنة االس   يطلب أيضاً   -٧  

اضـطلعت  الذي  العمل  وإعداد التقرير السالف الذكر، الوالية احملددة جمللس حقوق اإلنسان           لدى
  .واليته هيئات األمم املتحدة وآلياهتا املختصة بشأن هذه املسألة، كلّ منها يف إطار به

  ٣٨اجللسة 
  ٢٠١٣ يونيه/ حزيران١٣

  .]صويتاعُتمد بدون ت[
        


