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

  من جدول األعمال ٧البند 
  من االتفاقية،  ٦٣(ج) من املادة  ٤تنفيذ الفقرة 

  مبا يف ذلك مناقشة التعاون مع املنظمات واآلليات الدولية 
        واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة

      التقرير مشروع    
  (املغرب) أريفيكمال : املقرِّر

    
      إضافة    

من االتفاقية، مبا يف ذلك مناقشة  ٦٣(ج) من املادة  ٤تنفيذ الفقرة   - ثامناً  
  التعاون مع املنظمات واآلليات الدولية واإلقليمية واملنظمات 

    غري احلكومية ذات الصلة
تشرين الثاين/نوفمرب  ٥عقودة يف امل الثامنةيف جلسته  ،الدول األطراف نظر مؤمتر  - ١

من  ٦٣(ج) من املادة  ٤تنفيذ الفقرة من جدول األعمال املعنون " ٧، يف البند ٢٠١٥
االتفاقية، مبا يف ذلك مناقشة التعاون مع املنظمات واآلليات الدولية واإلقليمية واملنظمات غري 

  ".احلكومية ذات الصلة
 رئيس املؤمتر. واستذكر يف مالحظاته  نائب، ويت)صادق معريف (الكس املناقشة وترأَّ  - ٢

اجلمعية العامة دعت  نَّمشرياً إىل أ ،من االتفاقية ٦٣(ج) من املادة  ٤االستهاللية أحكاَم الفقرة 
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، إىل إيالء العناية الواجبة لتنفيذ تلك األحكام من االتفاقية. وذكَّر ٦٩/١٩٩املؤمتر، يف قرارها 
  .CAC/COSP/2015/CRP.3اعات أيضاً بورقة غرفة االجتم

وأشار متكلمون كثريون إىل الدور اهلام الذي تؤديه املنظمات غري احلكومية يف   -٣
من االتفاقية، خاصة يف جمال منع  ١٣جماهبة الفساد على الصعيد الوطين متشياً مع املادة 

قنية. وأوضح عدة الفساد وإذكاء الوعي به واإلبالغ عنه، وجمايل التعليم وتقدمي املساعدة الت
على حنو نِشط يف متكلمني أن الغالبية العريضة من الدول األطراف أَشركت اجملتمَع املدين 

  هذه املشاركة النِشطة أسهمت إسهاماً إجيابياً. نًَّبأ وأفادت ،استعراضاهتا القطرية
 CAC/COSP/2015/CRP.3وأعرب عدة متكلمني عن ثنائهم على ورقة غرفة االجتماعات   - ٤

اليت قدمت معلومات أساسية عن تاريخ مشاركة اجملتمع املدين يف تنفيذ االتفاقية وسعت إىل حتديد 
  األسس املشتركة واخليارات املختلفة.

املنظمات غري احلكومية وآلية ، املعنون "٤/٦وأشار عدة متكلمني إىل قرار املؤمتر   -٥
، ال سيما فيما خيص جلسات اإلحاطة استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد"

اليت ُعقدت على هامش دورات فريق استعراض التنفيذ من أجل إطالع املنظمات غري 
تلك اجللسات  نَّاحلكومية على نتائج عملية االستعراض. وشدد متكلمون كثريون على أ

املنظمات شجعت على إجراء حوار بناء وسامهت يف إرساء دعائم الثقة يف الدور الذي تؤديه 
غري احلكومية يف عملية االستعراض. وأبدى بعض املتكلمني قلقهم إزاء احلاالت اليت مل 

. وشدد عدة متكلمني على وجوب توسيع نطاق ٤/٦بأحكام القرار  تاماتشهد َتقيُّداً 
التمثيل اجلغرايف واجلوهري جللسات اإلحاطة اإلعالمية؛ ودعوا األمانة والدول األطراف إىل 

   هذا التمثيل.تيسري
وأعرب عدة متكلمني عن تأييدهم ملشاركة املنظمات غري احلكومية بصفة مراقب يف   -٦

أعمال هيئات املؤمتر الفرعية. وشدد بعض هؤالء املتكلمني على أن الطابع احلكومي الدويل 
لتلك اهليئات ال يتعارض مع مشاركة املنظمات غري احلكومية يف أعماهلا بصفة مراقب. 

بعض املتكلمني الضوَء على القيمة اليت يضيفها اجملتمع املدين إىل أعمال تلك اهليئات  وسلط
وإثرائه إياها خبرباته وموارده. والحظ بعض املتكلمني أن هناك هيئات وآليات مماثلة َتخِدمها 
األمانةُ، وكذلك املنظماُت احلكومية الدولية ذات الصلة، أفلحت يف اتباع هنج متوازن حيال 

  شاركة اجملتمع املدين؛ وأن ذلك النهج أسفر عن نتائج إجيابية وميكن اختاذه مرجعاً قيِّماً.م
وأعرب عدة متكلمني آخرين عن رأي مؤداه أن اآلليات الراهنة اليت أُنشئت مبقتضى   -٧

 توفر للدول األطراف وسائلَ كافيةً للتعامل مع املنظمات غري احلكومية. وسلط ٤/٦القرار 
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متكلمون الضوَء أيضاً على الطابع احلكومي الدويل الذي تتسم به هيئاُت املؤمتر الفرعيةُ. 
استعراض التنفيذ أشري إىل املبادئ التوجيهية لآللية واخلصائص اليت تتميز  وفيما خيص فريق

يق، هبا، الواردة يف الفصل الثاين من إطار اآللية املرجعي؛ وإىل الطابع احلكومي الدويل للفر
من ذلك اإلطار املرجعي. وُشدِّد أيضاً على أن الفريق يناقش  ٤٢املذكور يف الفقرة 

معلوماٍت حساسة وسريةً؛ وعلى أن املؤمتر قد توصل إىل توافق يف اآلراء بشأن مشاركة 
 ٣٠و ٢٨أصحاب املصلحة املعنيني يف آلية استعراض التنفيذ على النحو الوارد يف الفقرتني 

  رجعي.من اإلطار امل
وساق عدد من املتكلمني مقترحات بشأن املضي قدماً يف تناول هذه األمور   -٨

اشتملت على الدعوة إىل اتباع هنج تدرجيي من شأنه أن يفضي إىل زيادة تدرجيية يف حجم 
املشاركة. وقال بعض املتكلمني إن جلسات اإلحاطة اإلعالمية ميكن أن تنظَّم على هامش 

ات الفرعية وأن ُتعقَد على فترات فاصلة منتظمة أثناء االجتماعات؛ وإن اجتماعات مجيع اهليئ
بوسع اهليئات الفرعية أن تقرر عقَد جلسات مفتوحة أثناء مناقشة مواضيع معينة، وأن تقرر 

  أيضاً دعوةَ خرباء من اجملتمع املدين إىل املسامهة يف حلقات النقاش. 
يف كـل مراحـل االستعراضـات القطريـة؛      وشجع بعض املـتكلمني علـى تـوخي الشـفافية      -٩

وأثنوا على "َتعهُّد ائتالف اجملتمع املدين املناصـر التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد بتـوخي        
  د ومببادئه.هُّأعربت بعض الدول عن التزامها بذلك التعو )١(الشفافية يف عملية االستعراض".

قة ع يف جداول أعمال املؤمتر الالحواقترح بعض املتكلمني إدراَج هذا املوضو  - ١٠
  متكلمني آخرين رأوا أال ضرورة تقتضي هذا اإلدراج.  نَّباعتباره بنداً دائماً؛ إال أ

وسلط ممثل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا الضوَء على عمل منظمته وعلى تعاوهنا   -١١
وفري املساعدة التشريعية من أجل رات واجلرمية، خاصةً يف تدِّمع مكتب األمم املتحدة املعين باملخ

تنفيذ االتفاقية. وأعرب عن تأييد منظمته املستمر آللية استعراض التنفيذ أثناء دورهتا الثانية؛ 
  يف ذلك أنشطة بناء الثقة يف جماالت منع الفساد واالشتراء العمومي واستعادة املوجودات.  مبا
ى اخلربات واملهنية اليت يتحلى هبا أعضاء وسلط ممثل مؤسسة الشفافية الدولية الضوَء عل  -١٢

املنظمات غـري احلكوميـة علـى الصـعيد الـوطين والصـعيد املتعـدد األطـراف؛ ودعـا إىل املضـي يف           
حتسني املمارسات القائمة. وأهاب ممثل املركز الوطين املناهض للفساد، التـابع لالحتـاد الروسـي،    

عضائها معايَري صارمةً ختص التمثيلَ واالستقالليةَ. بدوائر املنظمات غري احلكومية أن تطبِّق على أ
وشدد ممثل ائتالف اجملتمع املدين املناصر التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على ضرورة بناء 

───────────────── 
  .CAC/COSP/2015/NGO.1يرد يف الوثيقة   )١(  



 

4 V.15-07846 

 

CAC/COSP/2015/L.1/Add.5 

الثقة بني اجملتمع املدين واحلكومات، وعلى الدور الذي يضطلع به اجملتمع املدين يف إجنـاح عمليـة   
د الـذي اقترحـه االئـتالف الـذي ميثلـه بشـأن       هُّـ الـدول علـى االلتـزام بالتع   ؛ وشجع تنفيذ االتفاقية

توخي الشفافية. وأبرز ممثل املنظمة العاملية للربملـانيني املناهضـني للفسـاد الـدوَر الفريـد مـن نوعـه        
الذي يؤديه الربملانيون يف كفالـة االمتثـال لالتفاقيـة ويف تنفيـذها؛ معربـاً عـن تقـديره للـدول الـيت          

  ت برملانيني يف وفودها ويف عملية االستعراض القطري اخلاص هبا.أشرك
  


