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

  من جدول األعمال ٢البند 
      األمم املتحدة ملكافحة الفساد استعراض تنفيذ اتفاقية

     منقَّح سويسرا: مشروع قرار    
    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادمواصلة     

 إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  

 اإلطار املرجعي آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة   د من جديدكِّإذ يؤ  
يف الفصـل الثـاين مـن اإلطـار      الـواردة وال سيما املبـادئ التوجيهيـة لآلليـة وخصائصـها     ، الفساد

  املرجعي،
يشـكل  الذي  ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣املؤرَّخ  ٣/١ قراره د من جديدكِّوإذ يؤ  

أثنـاء دورة  أن يقـوم،   ، يف مجلـة أمـور،  ر فيـه رَّقـ الـذي  ، وتنفيـذ اللية استعراض آلالوثيقة األساسية 
استعراض الفصلني الثاين (التـدابري الوقائيـة) واخلـامس (اسـترداد املوجـودات)      ب االستعراض الثانية

 )١(،من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

الـيت   ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ٢٨املؤرَّخة  ٤/٦و ٤/٥و ٤/١قراراته ستذكر يوإذ   
 ٥/١ره رَّمقــم فيهــا املزيــد مــن اإلرشــادات بشــأن اآلليــة وأعمــال فريــق اســتعراض التنفيــذ، و  دَّقــ

  بشأن األعمال التحضريية لتقييم األداء، ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩املؤرَّخ 

───────────────── 
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(  
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يف االتفاقيـة يف بدايـة دورة    كانـت أطرافـاً  ل الـيت  مـن الـدو   كـبرياً  اًعـدد أنَّ ب ميسلِّوإذ   
دول أخـرى بلغـت مرحلـة متقدمـة      عـدة  وأنَّ االستعراض األوىل، أجنزت استعراضاهتا القطريـة 

  )٢(هذه العملية،يف 
يف العديـد مـن    أنَّ استعراض تنفيذ الفصلني الثالث والرابع ال يـزال جاريـاً   وإذ يالحظ  

 متَّـت أيف حـني   األوىل، ورة االسـتعراض دالدول األطراف اليت انضـمت إىل االتفاقيـة بعـد بـدء     
  دول أخرى استعراضاهتا القطرية،

 قــاًمجيــع الــدول األطــراف تطبــق اآلليــة تطبي  د مــن أنَّعلــى ضــرورة التأكُّــ  وإذ يشــدِّد  
 ،فعاالً

املعلومـات  والتزام الدول األطراف بعملية االستعراض القطري  وإذ يالحظ مع التقدير  
مـن خـالل اسـتعراض تنفيـذ الفصـلني الثالـث (التجـرمي وإنفـاذ القـانون) والرابـع            تعمَّالذي جت

 (التعاون الدويل) من االتفاقية،

م يف مرحلـة االسـتعراض الثانيـة    دِّكـل دولـة طـرف سـوف تقـ      نَّأ وإذ يضع يف اعتبـاره   
استعراضـها القطـري السـابق،    تقريـر  ز بشـأن املالحظـات الـواردة يف    َرم احملـ دُّمعلومات عن التق

 ،يف تقرير استعراضها القطري املبيَّنةاملساعدة التقنية الالزمة واملطلوبة ن مدى تقدمي وع

ــة  لِّموإذ يســ   ــائج عملي ــأنَّ نت لتشــجيع  اًســتخدم أيضــ ُتاالســتعراض القطــري ينبغــي أن   ب
مي تلــك دِّمقــبــني وتيســري التعــاون الــتقين بــني الــدول األطــراف الــيت حتتــاج إىل مســاعدة تقنيــة و

 املساعدة،

تقــدمي بــرامج  يف نــهج القطــري، مبــادرةً وتنفيــذاً،    التبــاع التأييــده  وإذ يعيــد تأكيــد   
 بقـراره  الًتنفيـذ االتفاقيـة، عمـ   وسـيلة فعالـة لتعزيـز     باعتبـاره ، املساعدة التقنية املتكاملة واملنسَّـقة 

 ،٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣املؤرَّخ  ٣/٤

الـدول األطـراف   تيسـري مشـاركة اخلـرباء احلكـوميني مـن مجيـع       باحلاجة إىل  ملِّوإذ يس  
  على أوسع نطاق ممكن يف اجتماعات اهليئات الفرعية،

الـدول األطـراف الـيت ال تـزال قيـد      ارية املبذولة من اجل للجهوديعرب عن تقديره وإذ   
عمليـة اسـتعراض    متـام التعجيل بإ من أجلاالستعراض والدول األطراف املستعرِضة هلا واألمانة 

  ،تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية
───────────────── 

] دولة من الدول اليت كانت أطرافا يف االتفاقية يف بداية دورة ...[ تحىت تاريخ اعتماد هذا القرار، أجنز )٢(  
 االستعراض األوىل استعراضاهتا القطرية.
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ــة اســتعراض تنفيــذ    لســتهالا علــنُي  -١   ــة آللي ــة األمــم املتحــدة  الــدورة الثاني اتفاقي
  ؛  ٣/١مع القرار  ومتاشياًمن اإلطار املرجعي لآللية،  ١٣لفقرة عمال باملكافحة الفساد، 

دورتــه الســابعة يف  بدايــة ع يف شــَرإىل فريــق اســتعراض التنفيــذ أن يَ   يطلــب  -٢  
ــدول األطــراف املستعَرضــة واملستعرِضــة يف    ــار ال ــة، وذلــك  إطــار اختي دورة االســتعراض الثاني

  ية؛من اإلطار املرجعي لآلل ١٤بسحب القرعة وفقاً للفقرة 
بالدول األطراف اليت ال تزال قيد االستعراض وبالـدول املستعرضـة هلـا     يهيب  ‐٣  

األمـم  أن تواصل التعاون من أجـل إمتـام اسـتعراض تنفيـذ الفصـلني الثالـث والرابـع مـن اتفاقيـة          
ــد   )١(املتحــدة ملكافحــة الفســاد،  ــة أن تواصــل تزوي ــدول  ويطلــب إىل األمان يف الوقــت  هــذه ال

  ؛املناسب باملساعدة الفعالة يف هذا الصدد
ــة،يطلـــب   -٤[   ــراف   إىل األمانـ ــدول األطـ ــع الـ ــاور مـ ــق  بالتشـ ــه مـــن فريـ وبتوجيـ

اســتعراض التنفيــذ، أن تواصــل حتســني قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة الشــاملة اخلاصــة بالــدورة 
سـتعراض  بعة أثناء دورة اال، دون مساس بشموليتها وباملنهجية املتَّالتنفيذ الثانية آللية استعراض

 األوىل؛]

بــني الــدورات  فيمــاعقــد اجتماعــات يإىل فريــق اســتعراض التنفيــذ أن يطلــب   -٥  
مـن اإلطـار املرجعـي     ١٩للفقـرة   اًأمام مجيع الدول األطراف بغرض سـحب القرعـة وفقـ    ُتفتح

ــة   االجتمــاع أن تطلــب إعــادة ســحب القرعــة يف  يف الطــرف لآلليــة، دون املســاس حبــق الدول
 الالحق للفريق يف فترة ما بني الدورات أو يف دورته العادية الالحقة؛

مـن  سـنة  يف كـل  سوف خيضـع لالسـتعراض   مس الدول األطراف ُخ نَّأ ررِّيق  -٦  
 الثانية؛ دورة االستعراضاليت تستغرقها السنوات اخلمس 

 للمـؤمتر  الدول املنضمة إىل االتفاقية بعد الـدورة السادسـة  تقوم  نَّأ أيضاً ررِّيق  -٧  
يتجـاوز سـنتني مـن    تنفيـذ الفصـلني الثالـث والرابـع مـن االتفاقيـة يف موعـد ال        اسـتعراض   بإمتام

مــن الفصــلني الثــاين واخلــامس  تشــارك يف اســتعراض تنفيــذأن و انضــمامهاإيــداع صــك تــاريخ 
 الثانية؛ ة االستعراضدورخالل السنة األخرية من االتفاقية 

 ،التـآزر أوجـه  ، وعنـد االقتضـاء، تعزيـَز    استكشـاف أن تواصل األمانة ب يهيب  -٨  
، دة األطـراف األخـرى يف جمـال مكافحـة الفسـاد     دِّليـات املتعـ  اآلمع أمانـات  بالتنسيق والتعاون 

مـن املبـادئ    ٦من اإلطار املرجعي، والفقـرة   ٣١(ج) و ٢٧و ٥حتقيقا لالمتثال التام للفقرات 
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وأن تقـدم إىل فريـق اسـتعراض التنفيـذ      ،مـن االتفاقيـة   ٦٤واملادة  التوجيهية للخرباء احلكوميني
 ؛تقريرا عن اإلجراءات املتخذة يف هذا الصدد

 التنفيـذ فريـق اسـتعراض   ل تـة األعمـال املؤقَّ  اولجـد  تـنظم أن إىل األمانة  يطلب  -٩  
مع مراعاة الواليـات  املناقشات،  تكرار تتجنب حبيث املؤمتراليت أنشأها اهليئات الفرعية  وسائر

مـدة كـل منـها    يف مخس فتـرات  االجتماعات تقرر عقد وأن  )٣(املسندة إىل تلك االجتماعات،
النظـر يف إمكانيـة    مـع  نعقـاد الـدورة السـابعة للمـؤمتر،    المخسة أيام عمل خالل الفتـرة السـابقة   

 ؛نياخلرباء احلكومينفس أن حيضر تلك االجتماعات ُيتوقع ما تنظيم اجتماعات بالتعاقب عند

خطــة عمــل متعــدِّدة  ينظــر يف اعتمــاد أن  إىل فريــق اســتعراض التنفيــذ  يطلــب  -١٠  
 حتديــد مــع ، ٢٠١٩-٢٠١٦خــالل الفتــرة  أعمالــه التحليليــة  مواصــلة  الســنوات مــن أجــل   

التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة والتحـديات املطروحـة واملالحظـات    ب املتعلقةعلومات امل
واحـد مـن   تنفيـذ  ، الـيت تنبثـق عـن االستعراضـات القطريـة ل     واالحتياجات مـن املسـاعدة التقنيـة   

وع الرئيسـي لكـل   الفصول األربعة لالتفاقية، الثـاين والثالـث والرابـع واخلـامس، لتكـون املوضـ      
 ؛دورة عادية أو مستأنفة

 املتعلقـة علومـات  املتحليـل  أن يقـوم ب إىل فريـق اسـتعراض التنفيـذ     أيضـاً  يطلب  -١١  
التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة والتحديات املطروحة واملالحظـات واالحتياجـات مـن    ب

مــع األوىل،  دورة االســتعراض ، الــيت تنبثــق عــن االستعراضــات القطريــة أثنــاء املســاعدة التقنيــة
أن يقـدِّم  مـن اإلطـار املرجعـي، و    ٣٥للفقـرة   اًوفقـ  دَّعـ الذي أُي النظر يف تقرير التنفيذ املواضيع

تنفيـذ  املسـتفادة بشـأن   مة واالستنتاجات القائمة علـى الـدروس   زِلاملجمموعة من التوصيات غري 
 ؛إقرارها يف دورته السابعةفيها والفصلني الثالث والرابع من االتفاقية إىل املؤمتر للنظر 

علـــى مواصـــلة تبـــادل املعلومـــات طواعيـــة بشـــأن   الـــدول األطـــراف يشـــجِّع  -١٢  
ــدة واخلــربات و   ــد إ   املمارســات اجلي ــدابري ذات الصــلة املتَّخــذة بع ــارير الت ــاز تق  هااستعراضــ جن

هـــذه مبــا يف ذلـــك املعلومــات املتصـــلة باملســاعدة التقنيـــة، وعلــى النظـــر يف تقــدمي       القطــري، 
  املعلومات إىل األمانة لنشرها على موقعها الشبكي؛

نتـائج استعراضـها القطـري لتعزيـز أطـر      أن تسـتخدم  بالدول األطـراف   يهيب  -١٣  
  مكافحة الفساد لديها بسبل منها االستعانة باملساعدة التقنية، عند الطلب؛

───────────────── 
 .٤/٢و ٣/٢و ٣/١و ١/٤كما وردت يف قرارات املؤمتر  )٣(  
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طبقـا لنظمهـا القانونيـة    الدول األطراف على أن تضع أو تنقِّح، عند االقتضاء،  يشجِّع  -١٤
ــة،  ــتراتيجيات و/أو خطـــط الوطنيـ ــلاسـ ــاجل،   عمـ ــاد تعـ ــة الفسـ ــة ملكافحـ ــفيوطنيـ ــا تعاجلـ ، همـ

ج هلــذه االســتراتيجيات و/أو  االحتياجــات املســتبانة خــالل استعراضــاهتا القطريــة، وأن تــروِّ     
وفـق  ملسـاعدة التقنيـة   تقدمي المنسقة ومتكاملة برامج وتنفيذ وضع لخطط العمل باعتبارها أداة 

  ؛وتنفيذاً قيادةً ،هنج قطري
رك يف إبــالغ املمــثلني احمللــيني تأن تشــ إىلالــدول األطــراف املستعَرضــة واألمانــة  يــدعو  -١٥
ــة املقدمــة ل لجهــات ل ــة  الدولي ــة واملتعــددة األطــراف واملــاحنني   لمســاعدة التقني ــدوليالثنائي  ني،ال

وكــذلك املنظمــات غــري احلكوميــة ذات الصــلة، عنــد االقتضــاء، باالحتياجــات مــن املســاعدة    
  التقنية املستبانة يف االستعراض القطري؛

أولويـات املسـاعدة التقنيـة املسـتبانة يف إطـار االستعراضـات       معاجلـة  علـى أمهيـة   د يشـدِّ   ‐١٦
ــة إىل النظــر يف تلــك األ    ــدعو مقــدِّمي املســاعدة التقني ــة، وي ــرامج  ولويــات إمَّــ القطري ا لوضــع ب

  ؛احلاليةجديدة للمساعدة التقنية أو إلدراجها يف الربامج 
ــد مــن التعمُّــ   يطلــب  -١٧ ــة أن تبحــث مبزي ــة يف [مــذكرة]   إىل األمان ق أوجــه القصــور املبيَّن

وحتديـد مـدى إمكانيـة معاجلـة أوجـه      لية اآلاالحتياجات من املوارد الالزمة لتشغيل األمانة عن 
القصـور  ذا هـ من خالل حتقيق الكفاءة يف التكـاليف أو تقـدمي التربعـات ومراعـاة      هذه القصور

مـن   لسـابع اللبـاب   ، وفقـاً ٢٠١٩-٢٠١٨عند تقدمي امليزانية الربناجمية املقترحة لفتـرة السـنتني   
  ي.اإلطار املرجع

 


