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  الدورة السادسة
        ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦-٢سانت بطرسربغ، االحتاد الروسي، 

      مشروع التقرير    
      : كمال أريفي (املغرب)املقرِّر    

    مقدِّمة  - أوالً  
 )١(، اتفاقيةَ األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد.   ٥٨/٤اعتمدت اجلمعيةُ العامة، يف قرارها   -١

مـن   ١. وقد نّصـت الفقـرة   ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٤نفاذ يف ودخلت االتفاقيةُ حّيز ال
من االتفاقيـة علـى إنشـاء مـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة            ٦٣املادة 

الفساد من أجل حتسني قدرة الدول األطراف وتعاوهنا على حتقيق األهداف املبّينـة يف االتفاقيـة   
  .واستعراضهها ومن أجل التشجيع على تنفيذ

    
    تنظيم الدورة  - ثانياً  
    افتتاح الدورة  - ألف  

التزم مؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد دقيقـة صـمت            -٢
تشـرين   ٣١يف  تابعـة لالحتـاد الروسـي   حدادا على أرواح ضحايا احلادث األليم لسقوط طائرة 

  .٢٠١٥األول/أكتوبر 

                                                          
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(  
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ؤمتر املنتهيــة واليتــها مبالحظــات اســتهاللية ســلطت فيهــا الضــوء علــى وأدلــت رئيســة املــ  - ٣
أوجـه التقــدم احملــرز منــذ الــدورة اخلامســة للمــؤمتر، ومنــها الزيــادة يف عــدد الــدول املصــدقة علــى  
االتفاقيــة واملنضــمة إليهــا وتقــارير االســتعراض القطــري املنجــزة يف إطــار آليــة اســتعراض تنفيــذ     

ــم املتحــدة مل  ــة األم ــواردة يف      اتفاقي ــذ التوصــيات ال ــى تنفي ــدول عل كافحــة الفســاد. وشــجعت ال
االستعراضــات وأشــارت إىل أوجــه التــآزر احملققــة مــع اآلليــات الدوليــة األخــرى. وأشــارت إىل    

لدوليـة واإلقليميـة   اجلديد يف جدول األعمـال املؤقـت املخصـص للتعـاون مـع املنظمـات ا       ٧  البند
ــة ــدورة   . وأشــارت أيضــا إىل النتــ وغــري احلكومي ائج املتوقعــة للمــؤمتر، ومــن ضــمنها اســتهالل ال

  االستعراضية الثانية آللية استعراض التنفيذ وإِعمال اآللية.
 ونقل سريجي إيفـانوف، كـبري مـوظفي املكتـب التنفيـذي لرئاسـة اجلمهوريـة باالحتـاد          -٤

يف رسـالته  الروسي، رسالة إىل املؤمتر من رئيس االحتاد الروسي. وأكد رئيس االحتـاد الروسـي   
علــى الطــابع العــاملي والشــرعية الفريــدة لألمــم املتحــدة وأمهيــة الشــراكة املتكافئــة يف مكافحــة    
املخــاطر العامليــة. وأبــرز كــبري املــوظفني يف مالحظاتــه أمهيــة االتفاقيــة يف العمــل علــى مكافحــة  

القطـري يف  الفساد على الصعيدين الوطين والدويل. وقال إن االحتاد الروسي قد أمت استعراضـه  
، وأكــد ضــرورة أن يســتهل املــؤمتر يف دورتــه احلاليــة الــدورة االستعراضــية الثانيــة   ٢٠١٢عــام 

هج الوطنيـة واإلقليميـة املتبعـة يف مكافحـة     وء أيضا علـى خمتلـف املعـايري والـنُّ    لآللية. وسلط الض
عــدة  الفســاد وعلــى ضــرورة مراعاهتــا املراعــاة الواجبــة خــالل عمليــة االســتعراض. وأشــار إىل  

تــدابري وقائيــة ترمــي بــاألخص إىل تكــوين شــراكة قويــة مــع القطــاع اخلــاص يف جمــال مكافحــة 
الفساد، ومنها ميثاق مكافحة الفسـاد الـذي اعتمدتـه دوائـر األعمـال الروسـية. وأكـد كـذلك         

  على أمهية مشاركة اجملتمع املدين يف العمل على منع الفساد ومكافحته.
تب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية (املكتب) رسـالة  ونقل املدير التنفيذي ملك  -٥

إىل املؤمتر من األمني العام لألمم املتحدة. وأكد األمني العام يف رسالته على أمهية خطة التنميـة  
الـيت تـوفر خمططـا أوليـا مفصـال لتحقيـق التنميـة الشـاملة املسـتدامة.           )٢(،٢٠٣٠املستدامة لعـام  

ــه االســتهاللية إىل أمهيــة اهلــدف  وأشــار املــدير التنفيــ  ــة   ١٦ذي يف مالحظات مــن أهــداف التنمي
املستدامة واألغـراض املنشـودة يف إطـاره الـيت تتصـل جبملـة أمـور منـها سـيادة القـانون والعمـل            
الفعال علـى مكافحـة الفسـاد والرشـوة واسـترداد املوجـودات. وقـال إن االتفاقيـة، الـيت باتـت           

الوحيدة من بني اتفاقيات األمم املتحدة اليت حتظـى بآليـة متينـة    طرفا، هي االتفاقية  ١٧٧تضم 
قائمــة مرجعيــة  ١٦٠خالصــة وافيــة و ١٢٠الســتعراض األقــران. وأشــار إىل إجنــاز أكثــر مــن  

                                                          
  .٧٠/١قرار اجلمعية العامة  )٢(  
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زيارة قطرية واجتماعـا مشـتركا. وأكـد أنـه يتوقـع أن املـؤمتر        ١٥٠للتقييم الذايت وإجراء قرابة 
واختتام دورهتا االستعراضية األوىل ومتابعتها وأسـاليب  سوف يتخذ قرارات هامة بشأن اآللية 

تنفيــذ الــدورة االستعراضــية الثانيــة، كمــا أكــد أن املكتــب علــى أهبــة االســتعداد لــدعم جهــود  
  الدول األطراف يف العمل على ترمجة استنتاجات املؤمتر إىل أفعال.

اون واحلـوار الدوليـة   وأكد رئيس املـؤمتر علـى أن املـؤمتر هـو أهـم منـرب مـن منـابر التعـ           -٦
الواعدة يف جمال مكافحة الفساد. ونـوه بأمهيـة اسـتهالل الـدورة االستعراضـية الثانيـة لآلليـة يف        

. وشدد علـى الـدور اخلطـري الـذي يسـاهم بـه احلـوار البنـاء بـني القطـاعني اخلـاص            ٢٠١٥عام 
حــب الــرئيس والعــام يف مكافحــة الفســاد وأمهيــة إجيــاد آليــات لتطــوير آفــاق هــذا احلــوار. ور   

  مبشاركة املنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالم يف عمل املؤمتر.  
ممثل جنـوب  ووالصني،  ٧٧  جمموعة ال نيابة عنوأدىل ببيانات كل من ممثل إندونيسيا   -٧

جمموعـة دول آسـيا    نيابـة عـن  جمموعة الدول األفريقية، وممثل مجهورية كوريـا   نيابة عنأفريقيا 
ي، وممثـل املكتـب   ـأمريكـا الالتينيـة والكاريبـ    دول جمموعة نيابة عنثل بريو واحمليط اهلادئ، ومم

األعضــاء، فضــال عــن البلــدان   هدولــنيابــة عــن االحتــاد األورويب و األورويب ملكافحــة االحتيــال 
 ،اجلبـل األسـود   ،تركيـا  ،البوسـنة واهلرسـك   ،آيسلندا ،أوكرانيا ،ألبانيا التالية اليت أيدت البيان:

 النرويج. ،صربيا ،مجهورية مولدوفا ،دونيا اليوغوسالفية سابقامجهورية مق

والصــني، فأكــد أن الفســاد عقبــة يف  ٧٧  وتكلــم ممثــل إندونيســيا نيابــة عــن جمموعــة ال  -٨
ســبيل التنميــة املســتدامة. ورحــب باعتمــاد إعــالن الدوحــة وإعــالن مــراكش بشــأن مكافحــة     

سـاد. وأبـرز املـتكلم فوائـد آليـة اسـتعراض التنفيـذ        ورسالتيهما القـويتني املنـاوئتني للف   )٣(الفساد
وأكد أمهية التقيد بإطارها املرجعي. وأعرب أيضا عـن تأييـده السـتهالل الـدورة االستعراضـية      
الثانية اليت ستتضمن استعراض الفصلني اخلاصني بالتدابري الوقائية واسترداد املوجـودات وشـدد   

ة العادية لألمم املتحـدة. ونـوه املـتكلم أيضـا بالـدور      على ضرورة ضمان متويل اآللية من امليزاني
البالغ األمهية للمساعدة التقنية يف دعم العمل على تنفيذ االتفاقيـة. ودعـا كـذلك مجيـع الـدول      
ــترداد           ــدويل واس ــاون ال ــتعلقني بالتع ــذ الفصــلني امل ــد لتنفي ــن اجله ــد م ــذل املزي ــراف إىل ب األط

راءات املدنيـة واإلداريـة يف هـذا الشـأن. وحـث املمثـل       املوجودات وأبرز أمهية التعاون يف اإلجـ 
الــدول األطــراف علــى أن تبــدي إرادة سياســية وأن تتخــذ خطــوات ملموســة إلزالــة معوقــات  

  اسـترداد املوجـودات املسـروقة وإعادهتـا علـى حنـو سـريع وأن       رياسترداد املوجـودات بغيـة تيسـ   

                                                          
  .٤/٣قرار املؤمتر  )٣(  
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ونيســيا بعــرض احلكومــة النمســاوية تزيــل املــالذات اآلمنــة لعائــدات الفســاد. ورحــب ممثــل إند
  استضافة الدورة السابعة للمؤمتر يف فيينا.

وتكلم ممثل جنوب أفريقيا نيابة عن جمموعـة الـدول األفريقيـة، فرحـب باعتمـاد خطـة         -٩
املنشــود فيهــا. وأكــد أنــه ال غــىن عــن  ١٦ســيما اهلــدف  وال )٤(٢٠٣٠التنميــة املســتدامة لعــام 

 ٣/١تفاقية. كما أكـد التـزام جمموعـة الـدول األفريقيـة بتنفيـذ القـرار        املساعدة التقنية لتنفيذ اال
سـيما فيمـا يتعلـق     وأمهية اتباع مجيع املبادئ املقررة واخلصائص احملددة آلليـة االسـتعراض، وال  

بطابعها احلكومي الدويل. وأبرز املمثل الفائدة اليت سـتعود مـن اسـتهالل الـدورة االستعراضـية      
ستعراض وأشـار إىل أن جمموعتـه تـؤثر اسـتخدام نفـس القائمـة املرجعيـة للتقيـيم         الثانية آللية اال

الـــذايت، الـــيت اســـتخدمت يف الـــدورة االستعراضـــية األوىل، يف الـــدورة االستعراضـــية الثانيـــة.   
وأعرب املتكلم عن شواغل خطرية بشأن مواطن القصور اليت تشـوب التعـاون الـدويل وتبـادل     

مـل علـى اسـترداد املوجـودات املسـروقة وإعادهتـا، وكـذلك انعـدام         املعلومات يف إطار دعم الع
اإلرادة السياسية يف هذا الشأن. وأهاب بالدول األطـراف أن تتعـاون وتتبـادل املعلومـات فيمـا      

  بينها إىل أقصى حد ممكن يف ذلك السياق.  
وتكلــم ممثــل مجهوريــة كوريــا نيابــة عــن جمموعــة دول آســيا واحملــيط اهلــادئ، فرحــب    -١٠

املنشـود فيهـا. وأبـرز الـدور      ١٦، وخاصـة اهلـدف   ٢٠٣٠باعتماد خطة التنمية املستدامة لعام 
اهلــام الــذي تؤديــه آليــة اســتعراض التنفيــذ يف ضــمان قــدرة الــدول األطــراف علــى التنفيــذ            

ــة.      ويف ــية الثانيـ ــدورة االستعراضـ ــتهالل الـ ــا باسـ ــها. ورحـــب أيضـ ــا بينـ ــاون فيمـ ــمان التعـ ضـ
 املساعدة التقنية املنسقة يف جمال مكافحـة الفسـاد والـدور اهلـام الـذي      كذلك بأمهية توفري ونوه

ينهض به املكتب يف هذا الشأن. كما أعرب املتكلم عن ترحيبـه بـإجراء املزيـد مـن املناقشـات      
  حول موضوعي استرداد املوجودات واحلد من التدفقات املالية غري املشروعة.

ي، فأكــد علــى ـول أمريكــا الالتينيــة والكاريبــ وتكلــم ممثــل بــريو نيابــة عــن جمموعــة د    -١١
 األمهية اليت توليها بلدان املنطقـة للتعـاون علـى منـع الفسـاد وكشـفه ومالحقتـه قضـائيا. وأكـد         
على ضرورة زيادة فعالية العمل على استرداد املوجودات وحتسني قدرات املنطقة علـى معاجلـة   

ــوانني    ــاذ الق ــاملنع والتجــرمي وإنف ــة ب ــزام جمموعــة دول أمريكــا   املســائل املتعلق . وأكــد جمــددا الت
الالتينية والكاريبـي بآلية استعراض التنفيذ وشـدد علـى حاجـة اآلليـة إىل متويـل أكثـر اسـتقرارا        
وأيسر على التنبؤ مما هو اآلن لضمان كفاءهتا واستمراريتها وحيدهتا يف األداء. وأعـرب املمثـل   

انيــة لآلليــة سـوف يســتتبعها اســتعراض الفصــلني  أيضـا عــن ثقتــه يف أن الـدورة االستعراضــية الث  
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الثاين واخلامس من االتفاقية وأكد على أمهية إجراء متابعة كافية لتنفيـذ التوصـيات املنبثقـة مـن     
 ٢٠١٥الدورة االستعراضية األوىل. كما نوه باعتماد خطة األمم املتحدة اإلمنائية ملـا بعـد عـام    

احلد بدرجـة كـبرية مـن    تدامة املنشودة يف هذه اخلطة مؤخرا، وبأن من بني أهداف التنمية املس
 .الفساد والرشوة جبميع أشكاهلما

 ،٢٠٣٠وأعرب ممثل االحتاد األورويب عن تأييده العتمـاد خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام        -١٢
ــك اهلــدف    ــا يف ذل ــاد إعــالن الدوحــة.        ١٦مب ــده العتم ــا أعــرب عــن تأيي ــا. كم املنشــود فيه

ــاد ــل مبشــاري  وأف ــا االحتــاد األور   املمث ــهض هب ــيت ين ــاون ال ــة لالحتــاد  وع التع يب واملســامهات املالي
عمل املكتب يف جمال املساعدة التقنية على مكافحة الفساد. وأكـد املـتكلم علـى أن العمـل      يف

الوقائي والتجرمي وإنفاذ القوانني واسترداد املوجودات والتعـاون الـدويل كلـها عناصـر أساسـية      
ك الَّوه بأمهية تعزيز الشفافية بشأن التدفقات املالية واملعلومـات املتعلقـة بـاملُ   ملكافحة الفساد. ون

لثانية ينبغي أن تتسـم بالشـفافية وعـدم اإلقصـاء     املنتفعني. وقال املمثل إن الدورة االستعراضية ا
والكفاءة يف العمل والتكلفـة وأن تزيـد مـن جوانـب التضـافر مـع آليـات االسـتعراض األخـرى          
املعنية مبكافحـة الفسـاد. وأبـرز أمهيـة توصـل الـدول األطـراف إىل توافـق يف الـرأي حـول دور           

  اجملتمع املدين يف الدورة االستعراضية الثانية.
    

    انتخاب أعضاء املكتب  - ءبا  
انتخب املؤمتر بالتزكية ألكسندر كونوفالوف (االحتـاد الروسـي) رئيسـا لـه يف جلسـته        -١٣

  ,٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢األوىل املعقودة يف 
  الثالثة واملقّرر، وفيما يلي أمساؤهم: الرئيسويف اجللسة ذاهتا، انُتخب بالتزكية نّواب   -١٤

  يدريش دويبليه (أملانيا)فر  نّواب الرئيس:  
  صادق معريف (الكويت)      
  أندريس الموليايت فارغاس (شيلي)      
  كمال أريفي (املغرب)    :راملقرِّ  

    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - جيم  

جـــدولَ  ٢٠١٥تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢أقـــرَّ املـــؤمتُر يف جلســـته األوىل املعقـــودة يف    -١٥
  ه السادسة:األعمال التايل لدورت

  املسائل التنظيمية:  -١  
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  افتتاح دورة املؤمتر السادسة؛  (أ)    
  انتخاب أعضاء املكتب؛  (ب)    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال؛  (ج)    
  مشاركة املراقبني؛  (د)    
  اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض؛  (ه)    
  املناقشة العامة.  (و)    
  مم املتحدة ملكافحة الفساد.استعراض تنفيذ اتفاقية األ  -٢  
  املساعدة التقنية.  -٣  
  املنع.  -٤  
  استرداد املوجودات.  -٥  
  التعاون الدويل.  -٦  
من االتفاقية، مبا يف ذلك مناقشة التعاون مع  ٦٣(ج) من املادة  ٤تنفيذ الفقرة   -٧  

  املنظمات واآلليات الدولية واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة. 
  مسائل أخرى.  -٨  
  جدول األعمال املؤقَّت للدورة السابعة.  -٩  
  اعتماد التقرير.  -١٠  

    
    احلضور  - دال  

ــةً يف دورة املــؤمتر السادســة: االحتــاد      -١٦ ــة ممثَّل ــة األطــراف يف االتفاقي ــدول التالي  كانــت ال
تونيا، إسـرائيل،  الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسـ 

أفغانســتان، إكــوادور، أملانيــا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، إندونيســيا، أنغــوال، أوروغــواي،         
يرلنــدا، إيطاليــا، بــاراغواي، باكســتان، آاإلســالمية)، -أوزبكســتان، أوغنــدا، إيــران (مجهوريــة

غالديش، بنمــا، البحــرين، الربازيــل، الربتغــال، بــروين دار الســالم، بلجيكــا، بلغاريــا، بــنبــاالو، 
املتعـددة القوميـات)، بـريو،    -بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بورونـدي، بولنـدا، بوليفيـا (دولـة    

ليشيت، جامايكـا، اجلبـل   -بيالروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، توغو، توفالو، تونس، تيمور
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يقيـا  األسود، اجلزائـر، جـزر سـليمان، جـزر القمـر، جـزر كـوك، جـزر مارشـال، مجهوريـة أفر          
ــة تنــ    ــة التشــيكية، مجهوري ــة الو   ـالوســطى، اجلمهوري ــا، مجهوري ــة كوري زانيا املتحــدة، مجهوري

الدميقراطية الشعبية، مجهورية مولـدوفا، جنـوب أفريقيـا، جنـوب السـودان، الـدامنرك، روانـدا،        
ــابوي، ســان تــومي وبرينسيبــ   ــا، زمب ــا، زامبي ي، ســري النكــا، الســلفادور، ســلوفاكيا،  ـروماني

ا، ســنغافورة، الســنغال، ســوازيلند، الســودان، الســويد، سويســرا، ســرياليون، شــيلي،   ســلوفيني
بيسـاو،  -صربيا، الصني، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيماال، غينيا، غينيـا 

البوليفاريـة)، فنلنـدا، فيجـي، فييـت نـام، قـربص،       -زويال (مجهوريـة ـفانواتو، فرنسا، الفلبني، فنـ 
ــر، قري غيزســتان، كازاخســتان، الكــامريون، كرواتيــا، كمبوديــا، كوبــا، كــوت ديفــوار،        قط

الكويـــت، كينيـــا، التفيـــا، لبنـــان، لكســـمربغ، ليتوانيـــا،  الكونغـــو، كوســـتاريكا، كولومبيـــا، 
ليختنشتاين، ليسـوتو، مـايل، ماليزيـا، مدغشـقر، مصـر، املغـرب، املكسـيك، مـالوي، اململكـة          

يرلنـدا الشـمالية، منغوليـا، موريشـيوس،     آتحدة لربيطانيا العظمـى و العربية السعودية، اململكة امل
املوحـدة)، ناميبيـا، نـاورو، النـرويج، النمسـا، نيبـال،       -موزامبيق، ميامنار، ميكرونيزيا (واليـات 

النيجــر، نيجرييــا، نيكــاراغوا، هــاييت، اهلنــد، هنــدوراس، هنغاريــا، هولنــدا، الواليــات املتحــدة    
  ان.األمريكية، اليمن، اليون

اجلمهوريـة العربيـة    مبـراقبني: تني علـى االتفاقيـة ممثَّلـ    تان التاليتان املوقعتانوكانت الدول  -١٧
  .اليابانو السورية

وُمثِّـــل يف الـــدورة االحتـــاد األورويب، وهـــو منظمـــة تكامـــل اقتصـــادي إقليميـــة طـــرف     -١٨
  االتفاقية. يف
  مراقب: أندورا وتونغا. ا صفةموُمثِّلت أيضاً الدولتان التاليتان اللتان هل  -١٩
  فلسطني، وهي دولة غري عضو حتتفظ ببعثة مراقب دائم لدى األمم املتحدة. ةوُمثِّلت دول  - ٢٠
وُمثِّلــت مبــراقبني وحــداُت األمانــة العامــة، وهيئــات األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا،      - ٢١

ــة اجلنائيــ       ــة والعدال ــع اجلرمي ــم املتحــدة ملن ــامج األم ــد شــبكة برن ة، والوكــاالت املتخّصصــة،  ومعاه
إدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة باألمانـة     ومؤسسات منظومة األمم املتحدة األخرى التالية: 

اتفاقية التجارة الدولية بـأنواع  ملتحدة اإلمنائي، أمانة ا مبرنامج األم، كتب االتفاق العامليمالعامة، 
املركـز الـدويل إلصـالح    ، معهـد بـازل للحوكمـة    ،احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض

  القانون اجلنائي ولسياسة العدالة اجلنائية، البنك الدويل.
وُمثِّلت مبراقبني املنظمات احلكومية الدوليـة التاليـة: جملـس أوروبـا، املنظمـة األوروبيـة         -٢٢

 طة اجلنائيـة، منظمــة للقـانون العـام، األكادمييــة الدوليـة ملكافحـة الفســاد، املنظمـة الدوليـة للشــر      
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التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا، املبـادرة اإلقليميـة          
  ملكافحة الفساد يف جنوب شرق أوروبا.

وُمثِّلــت مبــراقبني املنظمــات غــري احلكوميــة التاليــة ذات املركــز االستشــاري لــدى اجمللــس   - ٢٣
ــة حقــوق اإلنســان، رابطــة احملــامني      االقتصــادي واالجتمــاعي: اجمللــس   األكــادميي املعــين مبنظوم

ــة       ــة احلقــوق جبامعــة نورثوســترن، وكال ــابع لكلي ــة الت ــة، مركــز حقــوق اإلنســان الدولي  األمريكي
التحقيقات البيئية، رابطة طلبة احلقوق األوروبيـة، مركـز هيـدا للمـوارد، رابطـة القضـاة الدوليـة،        

الدوليــة للــنظم االنتخابيــة، االحتــاد اليابــاين لرابطــات احملــامني،   رابطــة "زنــاين" الدوليــة، املؤسســة  
 ، جامعــةلدوليــة االشــتراكيةلاملنظمــة النســائية ليــبريا (منظمــة أمســاء وأرقــام ضــد املافيــا)،  منظمــة

  يل، اجلمعية العاملية حلماية احليوانات.  ندآواشنطن 
ــادة    - ٢٤ ــاً للم ــةُ      ١٧ووفق ــداخلي، عمَّمــت األمان ــام ال ــن النظ ــري   م ــات غ ــةً باملنظم قائم

احلكومية املعنية اليت ليس هلـا مركـز استشـاري لـدى اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي والـيت         
قدَّمت طلباً للحصول على صفة مراقب. وأرسلت األمانةُ بعـد ذلـك دعـوات إىل املنظمـات     

  غري احلكومية املعنية.
املعهد األفريقي للمواطنـة  خرى التالية: األ املعنية وُمثِّلت مبراقبني املنظمات غري احلكومية  -٢٥

املؤسســية، أكادمييــة مكافحــة الفســاد، مركــز مكافحــة الفســاد بواليــة برانشــيز، مركــز البحــوث 
والتعليم يف جمال مكافحة الفساد التابع ألكادمييـة كيـي مـوهيال، رابطـة احملـامني الروسـية، رابطـة        

خرباء مكافحة الفساد، مركز حبـوث وأعمـال   االرتقاء االجتماعي البنغالديشية، نشرة استعراض 
(املعـروف أيضـا    ائتالف اجملتمـع املـدين املناصـر التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد        السالم، 

باســم ائــتالف اتفاقيــة مكافحــة الفســاد)، منظمــة برملــانيني ضــد الفســاد العامليــة، مجاعــة الرصــد    
ادية واإلداريــة والقانونيــة، الرابطــة الدوليــة  املســتقل لتقــدمي اخلــدمات، معهــد الدراســات االقتصــ 

لسلطات مكافحة الفساد، جلنة مكافحة الفساد مبنظمة التقـدم الدوليـة، مركـز كيتـو تشـا شـرييا       
للتمكني القانوين، مجعية الشفافية الليبية، حركة مكافحة الظلم، اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد، 

ظمــة نيــو اليــن االجتماعيــة، مؤسســة الســالم اجملتمعــي املعهــد الــوطين لبحــوث األمــن العــاملي، من
الباكســـتانية، مركـــز الشـــركاء بـــاألردن لتعـــاون مؤسســـات اجملتمـــع املـــدين، منظمـــة "ريكـــاد"  

ز أفريكــا"، مركــز البحــوث والتــدريب للمســاعدة القانونيــة   ـالكامريونيــة، منظمــة "ســيف فيجنــ 
وارد مكافحـة الفسـاد، األمانـة الدوليـة     االجتماعية، منظمة الشفافية الدولية، مركـز "يـو فـور" ملـ    

  للصندوق العاملي للطبيعة.
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    اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض  - هاء  
من النظام الداخلي للمـؤمتر علـى أن يفحـص مكتـُب أيِّ دورة وثـائَق       ١٩تنصُّ املادة   -٢٦

علـى أنـه حيـق     ٢٠املـادة   تفويض املمـثِّلني وأن يقـدِّم تقريـره يف هـذا الشـأن إىل املـؤمتر. وتـنصُّ       
للممثِّلني أن يشاركوا مؤقَّتاً يف الدورة، إىل حني اختـاذ املكتـب قـراراً بشـأن وثـائق تفويضـهم.       
وُيسمح ملمثِّل أيِّ دولة طرف كانت دولةٌ طـرف أخـرى قـد قـدَّمت اعتراضـاً علـى مشـاركته        

األطــراف األخــرى، إىل حــني  بــأن حيضــر مؤقَّتــاً، بــاحلقوق نفســها الــيت يتمتَّــع هبــا ممثِّلــو الــدول
  تقدمي املكتبِ تقريَره واختاذ املؤمتر قراَره هبذا الشأن.

ــأنَّ      -٢٧ ــؤمتَر ب ــُب امل ــغ املكت ــد أبل ــدورة     ١٤٩وق ــة يف ال ــدول األطــراف املمثَّل ــةً مــن ال دول
مـن   دولتـان دولـة امتثلـت ملتطلّبـات وثـائق التفـويض. ومل متتثـل        ١٥١السادسة والبالغ عددها 

ــدول األ ــداخلي، ومهــ   ١٨للمــادة طــراف ال ــا وتيمــور  امــن النظــام ال . وشــدَّد ليشــيت-كمبودي
، ١٨املكتُب على أنَّ من واجـب كـل دولـة طـرف تقـدمي وثـائق تفـويض ممثِّليهـا وفقـاً للمـادة           

وناشد الدولَ األطراَف اليت مل تقـدِّم بعـُد إىل األمانـة وثـائَق التفـويض األصـلية، أن تقـدِّمها يف        
  .٢٠١٥الثاين/نوفمرب  تشرين ١٣أالّ يتجاوز ذلك موعداً أقصـاه  على أسرع وقت ممكن،

ــتوفيةً          -٢٨ ــدها مسـ ــة ووجـ ــة املقدَّمـ ــائل اخلطيـ ــص الرسـ ــه فحـ ــؤمتَر أنـ ــُب املـ ــغَ املكتـ وأَبلـ
  املطلوبة.  للشروط

املعقـودة يف  احلادية عشـرة  واعتمد املؤمتُر تقريَر املكتب عن وثائق التفويض يف جلسته   -٢٩
  .٢٠١٥ين/نوفمرب تشرين الثا  ٦
 


