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  مسائل أخرى.  -٨
  .السابعةجدول األعمال املؤقَّت للدورة   -٩

  اعتماد التقرير.  - ١٠
    

    الشروح    
    املسائل التنظيمية  - ١  

   السادسةافتتاح الدورة   (أ)  
األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، الـيت       ، اتفاقيـةَ ٥٨/٤العامة، مبقتضى قرارها  اجلمعيةُاعتمدت 

ــادةُ  ــها مــؤمتراً  ٦٣ تنشــئ امل ــدول      من ــدرة ال ــة مــن أجــل حتســني ق ــدول األطــراف يف االتفاقي لل
ــداف املبيَّ    ــق األه ــى حتقي ــا عل ــراف وتعاوهن ــذها     األط ــن أجــل تشــجيع تنفي ــة، وم ــة يف االتفاقي ن

ان، يف الفتـرة  األوىل يف عمَّـ املؤمتر  من تلك املادة، ُعقدت دورةُ ٢الً بالفقرة واستعراضه. وعم
مــن النظــام  ٣مــن املــادة  ٢. وتقتضــي الفقــرة ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب  ١٤إىل  ١٠مــن 

العاديـة الثانيـة يف غضـون     الداخلي للمؤمتر، الذي اعُتِمـد يف الـدورة األوىل، بـأن ُتعقـد الـدورةُ     
الثانيــة يف  ، ُعِقــدت الــدورة١/١ُانعقــاد الــدورة األوىل. ووفقــاً ملقــرر املــؤمتر  ســنة واحــدة بعــد

. ٢٠٠٨شـــباط/فرباير  ١كـــانون الثاين/ينـــاير إىل  ٢٨دوا، إندونيســـيا، يف الفتـــرة مـــن  نوســـا
تشـرين   ١٣إىل  ٩الثالثـة يف الدوحـة يف الفتـرة مـن      قـدت الـدورةُ  ، ُع٢/١ر املـؤمتر  وعمالً مبقرَّ
اكش بـاملغرب  الرابعـة يف مـرَّ   الـدورةُ ، ُعِقـدت  ٣/١ر املـؤمتر  . وعمالً مبقر٢٠٠٩َّ الثاين/نوفمرب

ــرة مــن  ــوبر   ٢٨إىل  ٢٤يف الفت ، ٣/١ر املــؤمتر مبقــرَّ أيضــاً. وعمــالً ٢٠١١تشــرين األول/أكت
  .  ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩إىل  ٢٥مدينة بنما يف الفترة من  يفاخلامسة  الدورةُُعِقدت 

ألـف بشـأن    ٤٧/٢٠٢قـرار اجلمعيـة العامـة     الذي اسـتذكر فيـه  ، ٤/١ره املؤمتر يف مقرَّقرَّر قد و
 ورحَّـب مـن نظامـه الـداخلي،     ٦واملـادة   ٣من املادة  ٢الفقرة  وأخذ يف اعتبارهخطة املؤمترات، 
يف السادســة ، أن يعقــد دورتــه السادســة املــؤمتر دورةاستضــافة االحتــاد الروســي بعــرض حكومــة 

  .٢٠١٥يف عام سي االحتاد الرو
ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد      السادسة الدورة  ُتفَتَتُحوف سو

يف ع لينِكْسـبو للمعـارض   جمَّـ ، يف ُم٠٠/١٠، الساعة ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢االثنني  يوَم
  .بطرسربغمدينة سانت 
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    انتخاب أعضاء املكتب (ب) 
 هلــا ب، عنــد افتتــاح كــل دورة، رئــيس ُينتَخــ ،مــن النظــام الــداخلي للمــؤمتر  ٢٢ لمــادةوفقــاً ل

  لي الدول األطراف احلاضرة يف تلك الدورة.اب للرئيس ومقرِّر من بني ممثِّوثالثة نوَّ
ابـه واملقـرِّر بصـفتهم أعضـاء مكتـب املـؤمتر يف كـل دورة.        يعمل الـرئيس ونوَّ  ،لمادة نفسهال ووفقاً

جمموعـة مـن اجملموعـات اإلقليميـة اخلمـس بعضـو        ل كـلُّ ء مكتب الدورة، متثَّـ ولدى انتخاب أعضا
  للتناوب بني اجملموعات اإلقليمية اخلمس. ره عادةًبا رئيس املؤمتر ومقرِّواحد. وخيضع منِص
األمــم املتحــدة  عقــد خــارج مقــارِّاملــؤمترات الــيت ُت خيــصُّبعــة فيمــا املتَّالراســخة ووفقــاً للممارســة 

بـع املـؤمتر   لدولة املضيفة. وقد اتَّال الرئيس عادة ملمثِّ ح منصُبمَنإحدى احلكومات، ُيمن  بدعوٍة
لـو األردن  ب ممثِّخِـ ، حيـث انتُ واخلامسـة  هذه املمارسة يف دوراته األوىل والثانية والثالثـة والرابعـة  

بـاع تلـك   ر اتِّر املـؤمت ، على التوايل، رؤسـاء للمـؤمتر. وإذا مـا قـرَّ    وبنما وإندونيسيا وقطر واملغرب
ع أن ُيتوقَّـ و ،رئيسـاً للمـؤمتر  االحتـاد الروسـي    لُممثِّـ  ُبخَـ نَتُيسـوف  ، فالسادسةاملمارسة يف دورته 

مـن نظامـه الـداخلي،     ٢٢باملـادة   ر املـؤمتر العمـلَ  ا إذا مـا قـرَّ  . أمَّـ املقـرِّر األفريقيـة   تعيِّن اجملموعـةُ 
  دول أوروبا الشرقية املقرِّر. تعيِّن جمموعةُاألفريقية الرئيس و توقَّع أن تعيِّن اجملموعةُفُي
حني لشــغل املناصــب  إىل التشــاور بشــأن تعــيني املرشَّــ    حثيثــاً مــدعوَّة اجملموعــات اإلقليميــة و

، بغية االتفاق على قائمة من املرشحني يكون عددهم مسـاوياً  ةمبدَّاالنتخابية قبل بداية الدورة 
ــي     ــا يت ــراد شــغلها، مم ــؤمتر    لعــدد مناصــب املكتــب امل ــع أعضــاء مكتــب دورة امل ح انتخــاب مجي

  بالتزكية ويغين عن احلاجة إىل االقتراع السري.السادسة 
    

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال (ج) 
 

ــه اخلامســة  ،عقــد املــؤمتر  ــه مناقشــة بشــأن مشــروع جــدول األعمــال املؤقَّــ    ،يف دورت ت لدورت
ــالنظر إىل أنَّ  ــؤمتر جــدول األعمــال   املناقشــات مل تصــل إىل  السادســة. وب  نتيجــة، مل يعتمــد امل

  ت للدورة السادسة يف ختام دورته اخلامسة.املؤقَّ
ت قـدت مشــاورات غــري رمسيــة بشـأن جــدول األعمــال املؤقَّــ  ومببـادرة مــن االحتــاد الروســي، عُ 

التوصـل إىل توافـق يف    متَّللدورة السادسة يف فيينا. ويف أعقاب تلـك املفاوضـات غـري الرمسيـة،     
  .  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٥ت يف اء بشأن جدول األعمال املؤقَّاآلر

  األعمال املقترح. من النظام الداخلي للمؤمتر، تنظيَم ٨وأعدَّت األمانة، وفقاً للمادة 



 

4V.15-05909 

 

CAC/COSP/2015/1

ــود جــدول األعمــال يف حــدود الوقــت        قصــدوال مــن تنظــيم األعمــال هــو تيســُري النظــر يف بن
، السادسـة مح املوارد املتاحة للمؤمتر، يف دورتـه  تسوف وس ص واملوارد املتاحة للمؤمتر.املخصَّ

وف بعقد جلسات متوازية، مع توفري الترمجة الفورية بلغات األمم املتحدة الرمسية السـت. وسـ  
  جلسة توفَّر هلا الترمجة الفورية. ١٨يتمكَّن املؤمتر بذلك من عقد ما جمموعه 

    
    مشاركة املراقبني (د)  

رهنـاً بتوجيـه إشـعار خطـي مسـبق إىل       ،لـداخلي للمـؤمتر علـى أنـه    مـن النظـام ا   ١٤تنصُّ املادة 
 منظمة تكامل اقتصادي إقليمية موقِّعة على االتفاقيـة، وفقـاً   أيِّحيق أليِّ دولة أو ، األمني العام

 يف املـؤمتر، وجيـوز هلـا تبعـاً     من االتفاقية أن تشارك بصفة مراقب ٦٧من املادة  ٢و ١للفقرتني 
  داوالته.لذلك املشاركة يف م

منظمـة تكامـل اقتصـادي     أيِّمن النظام الداخلي على أنَّه جيـوز أليِّ دولـة أو    ١٥املادة  وتنصُّ
منـها أن تقـدِّم إىل املكتـب     ٦٧مـن املـادة    ٢و ١إقليمية مل توقِّع علـى االتفاقيـة وفقـاً للفقـرتني     

  الف ذلك.ر املؤمتر خالصفة ما مل يقرِّتلك منح طلباً للحصول على صفة مراقب، وُت
بتوجيـه   التاليـة، رهنـاً   لي اهليئات واملنظماتمن النظام الداخلي على أنه حيق ملمثِّ ١٦املادة  وتنصُّ

مــداوالت املــؤمتر: ممثلــي يف  نيبصــفة مــراقبإشــعار خطــي مســبق إىل األمــني العــام، أن يشــاركوا  
بصفة مـراقبني يف دورات  ت دعوة دائمة من اجلمعية العامة للمشاركة اهليئات واملنظمات اليت تلقَّ

لـي هيئـات األمـم املتحـدة ووكاالهتـا      عقد حتت رعايتـها، وممثِّ مجيع املؤمترات الدولية اليت ُتوأعمال 
  لي اللجان الفنية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي.صة وصناديقها، وكذلك ممثِّاملتخصِّ
ات غـري احلكوميـة ذات الصـلة الـيت     من النظام الداخلي علـى أنـه جيـوز للمنظمـ     ١٧املادة  وتنصُّ
م إىل املكتـب طلبـاً للحصـول    لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن تقدِّ بصفة استشاريةع تتمتَّ

ر املـؤمتر خـالف ذلـك. وجيـوز أيضـاً      هـذه الصـفة مـا مل يقـرِّ     ينبغـي منحهـا  على صـفة مراقـب، و  
ــة ذات الصــلة أن تقــدِّم إىل املك    ــاً للحصــول علــى صــفة   لســائر املنظمــات غــري احلكومي تــب طلب

بتلــك املنظمــات، تتضــمَّن معلومــات  تعمِّــم، يف شــكل وثيقــة، قائمــةًأن  األمانــةعلــى مراقــب. و
. ويف حـال عـدم وجـود اعتـراض علـى      من انعقاد املـؤمتر  كافية عنها، قبل ثالثني يوماً على األقل

مل يقـرِّر املـؤمتر خـالف    مـا  الصـفة  تلـك  ينبغي منحهـا  مراقب،  منح منظَّمة غري حكومية ما صفةَ
  اعتراض، ُيحال األمر إىل املؤمتر للبتِّ فيه.ويف حال وجود ذلك. 
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    اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض (ه) 
من النظـام الـداخلي علـى أن يقـوم مكتـب أيِّ دورة بفحـص وثـائق التفـويض          ١٩املادة  تنصُّ
لني أن يشـاركوا  علـى أنـه حيـق للممـثِّ     ٢٠املادة  وتنصُّذا الشأن إىل املؤمتر. هبم تقريره يقدِّ أنْو

ل أيِّ دولـة  إىل حني اختاذ املكتب قراراً بشأن وثائق تفويضهم. وُيسـمح ملمثِّـ   ،تاً يف الدورةمؤقَّ
احلقوق بـ تـاً،  مؤقَّحيضر على مشاركته بأن  مت اعتراضاًقد قدَّطرف أخرى  دولةٌكانت طرف 
ه واختـاذ  تقريـرَ  الـدول األطـراف األخـرى، إىل حـني تقـدمي املكتـبِ       لـو ع هبـا ممثِّ اليت يتمتَّـ نفسها 

  ذا الشأن.هبه املؤمتر قراَر
    

    املناقشة العامة (و) 
لني الرفيعـي  أُدرج بند فرعي عنوانه "املناقشة العامة" يف جـدول األعمـال إلتاحـة الوقـت للممـثِّ     

تفاقيـة. وتقتـرح األمانـة    االاملستوى لإلدالء بكلمات عن مسائل ذات طابع عـام تتصـل بتنفيـذ    
عربـوا  لني الرفيعي املستوى أن ُيى للممثِّدورته لكي يتسنَّ عقد املناقشة العامة للمؤمتر يف مستهلِّ

بـاع هـذه الطريقـة يف تنظـيم     دوا االجتاه السياسي للمؤمتر. كمـا أنَّ اتِّ عن وجهات نظرهم وحيدِّ
د من التركيز والتفاعـل يف إطـار بنـود جـدول     يتيح تبادل اآلراء مبزيمن شأنه أنْ أعمال الدورة 

  األعمال املوضوعية.
ــة، يف  وف وســ ــتح األمان ــوبر   ٢تف ــتكلِّ  ، قائمــة٢٠١٥ًتشــرين األول/أكت تظــل مني، بأمســاء امل

. وســوف ُتقبــل طلبــات اإلدراج يف  ٢٠١٥تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢مفتوحــة حــىت ظهــر يــوم  
لني برتبـة وزيـر أو مـا مياثلـها.     للممـثِّ  ولويـةُ ى األالقائمة حسب أسـبقية ورودهـا، علـى أن تعطَـ    

  وُيرجى من املتكلمني احلرص على إلقاء كلماهتم يف مدة ال تتجاوز مخس دقائق.
    

    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد - ٢  
خـذها   الـيت تتَّ من االتفاقية، يكتسب املؤمتر املعرفة الالزمة بالتدابري ٦٣من املادة  ٥عمالً بالفقرة 

الدول األطراف لتنفيذ االتفاقية، والصعوبات اليت تواجهها يف ذلك، مـن خـالل املعلومـات الـيت     
  مها تلك الدول ومن خالل ما قد ينشئه املؤمتر من آليات استعراض تكميلية.تقدِّ

ي إنشـاء  الذي اعتمده يف دورته األوىل، علـى أنَّ مـن الضـرور    ١/١فق املؤمتر، يف قراره وقد اتَّ
فريقاً عامالً مفتوح العضـوية   املؤمتُر وأنشأ ؛آلية مناسبة ملساعدته على استعراض تنفيذ االتفاقية

من خرباء حكوميني دوليني ليقدِّم توصيات إليه. ويف القرار نفسه، شدَّد املؤمتر علـى السـمات   
  سم هبا آلية االستعراض.اليت ينبغي أن تتَّ
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ف مبــادئ إضــافية ينبغــي مراعاهتــا يف آليــة االســتعراض، وكلَّــ   ،٢/١ووضــع املــؤمتر، يف قــراره 
الفريَق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باستعراض تنفيـذ االتفاقيـة بإعـداد إطـار     

  ورمبا يعتمده يف دورته الثالثة. ،خذ إجراء بشأنهمرجعي آللية االستعراض لينظر فيه املؤمتر ويتَّ
ــة، املعقــودة يف الدوحــة مــن   واعتمــد املــؤمتر، يف   ــه الثالث ــاين/نوفمرب   ١٣إىل  ٩دورت تشــرين الث

آلية استعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة      أُنشئت مبوجبه الذي  ٣/١، قراره ٢٠٠٩
ــرة   ــاً للفق ــادة   ٧الفســاد، وفق ــة. ويتضــمَّ  ٦٣مــن امل ــرار  مــن االتفاقي ــق الق  اإلطــاَر ٣/١ن مرف

املبـــادئ التوجيهيـــة للخـــرباء احلكـــوميني واألمانـــة بشـــأن إجـــراء  املرجعـــي لآلليـــة، ومشـــروَع
  االستعراضات القُطرية ومشروع املخطط النموذجي لتقارير االستعراض القُطرية.

تــا تكــوين صــورة اســتعراض التنفيــذ، الــذي أُســنِدت إليــه مهمَّ ، فريــَق٣/١وأنشــأ املــؤمتر، يف قــراره 
ــة  ــى  إمجاليـ ــوف علـ ــتعراض، للوقـ ــة االسـ ــن عمليـ ــدِّ عـ ـــ التحـ ــات اجليِّ ــر يف يات واملمارسـ دة، والنظـ

م فريـق  يقـدِّ و. العلـى حنـو فعَّـ   االحتياجات من املساعدة التقنية، وذلك بغيـة ضـمان تنفيـذ االتفاقيـة     
مــداوالت، توصــيات واســتنتاجات إىل املــؤمتر للنظــر فيهــا  علــى مــا جيريــه مــن  ، بنــاًءســتعراضاال
  .املوافقة عليهاو

ف كل مرحلة من مراحل استعراض التنفيـذ مـن دورتـني استعراضـيتني،     تتألَّر املؤمتر أن كما قرَّ
وأن ُيستعرض يف كل سنة من السنوات األربع األوىل مـن كـل    ،مدة كل منهما مخس سنوات

ر املـؤمتر أيضـاً أن يسـتعرض    عدد الـدول األطـراف. ويف القـرار ذاتـه، قـرَّ      دورة استعراضية ربُع
لفصــل الثالــث (التجــرمي وإنفــاذ القــانون) والفصــل الرابــع (التعــاون ا أثنــاء الــدورة األوىل تنفيــذَ

الثـاين (التـدابري الوقائيـة)     الفصـلِ  الدويل) من االتفاقية، وأن يستعرض أثناء الدورة الثانية تنفيـذَ 
  اخلامس (استرداد املوجودات). والفصلِ

تشـرين   ٢٨إىل  ٢٤ة مـن  اكش يف الفتـر واعتمد املؤمتُر، يف دورته الرابعـة، الـيت ُعقـدت يف مـرَّ    
آليـــة اســـتعراض تنفيـــذ اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة املعنـــون " ٤/١، القـــراَر ٢٠١١األول/أكتـــوبر 
أيَّد املـؤمتُر املبـادَئ التوجيهيـة للخـرباء احلكـوميني واألمانـة       ". ويف ذلك القرار، ملكافحة الفساد

اللـذين   ستعراضات القُطريةبشأن إجراء االستعراضات القُطرية واملخططَ النموذجي لتقارير اال
  .فريُق استعراض التنفيذ يف صيغتهما النهائية يف دورته األوىلوضعهما 

املعنون "آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد"، أن    ٥/١املؤمتر، يف قراره ر قرَّو
ناقشـة املعلومـات ذات الصـلة    مـن األمانـة، يف مجـع وم    استعراض التنفيذ على الفور، بدعمٍ يبدأ فريُق

مـن اإلطـار املرجعـي، عقـب اختتـام دورة االسـتعراض        ٤٨للفقـرة   من أجل تيسري تقييم األداء وفقاً
يف جـدول األعمـال يتـيح مناقشـة تلـك املعلومـات؛        يف دوراته املقبلة بنـداً  ج الفريُقاألوىل، وأن يدرِ
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بـالفقرة (أ) أعــاله، متطلبــات   ات عمــالًوأن يضـع فريــق االسـتعراض يف اعتبــاره، لـدى مجــع املعلومـ    
  من اإلطار املرجعي.   ٤١و ٤٠للفقرتني  املتابعة يف املستقبل وفقاً

 وأنسـبَ  جتمـع أعـمَّ  أن األمانـة  من اإلطار املرجعي آلليـة االسـتعراض، علـى     ٣٥للفقرة  ووفقاً
دة رسات اجليِّـ يرد يف تقارير االستعراض القُطرية من معلومات عن التجارب الناجحة واملما ما

 فةًوالتحديات املطروحة ومن املالحظات واالحتياجات مـن املسـاعدة التقنيـة، وتـدرجها مصـنَّ     
حبسـب املواضــيع احملوريــة يف تقريــر مواضــيعي عـن التنفيــذ ويف إضــافات تكميليــة إقليميــة، مــن   

  أجل إحالتها كلها إىل فريق استعراض التنفيذ.
، بالتقريرين املواضيعيني املتعلقني بتنفيذ الفصلني الثالـث  ٤/١وقد أحاط املؤمتر علماً، يف قراره 

والرابع من االتفاقية اللذين أعدهتما األمانة، ودعا الدولَ األطراف إىل أن تسترشد باخلربة الـيت  
تراكمت من خالهلما يف جهودها الراميـة إىل تنفيـذ االلتزامـات الـيت تفرضـها عليهـا االتفاقيـة،        

  من اإلطار املرجعي. ٨فقرة آخذة يف اعتبارها ال
دت األمانــة املــؤمتر بدراســة زوَّ حــىت موعــد التقريــر، الــيت أُكملــت االستعراضــاتإىل  واســتناداً

: التجـرمي وإنفـاذ القـانون    حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادعة بعنوان حتليلية جممَّ
ــة   اًمـــــوجزم إىل املـــــؤمتر قـــــدِّوســـــوف ُت، والتعـــــاون الـــــدويل ــة تنفيـــــذ االتفاقيـــ عـــــن حالـــ

)CAC/COSP/2015/5.(  
  حزيران/يونيـه إىل   ٢٨التالية: الدورة األوىل من  االجتماعاتوقد عقد فريق استعراض التنفيذ 

كــانون  ١تشــرين الثــاين/نوفمرب إىل  ٢٩؛ والــدورة األوىل املســتأنفة مــن ٢٠١٠متوز/يوليــه  ٢
ــمرب  ــن  ٢٠١٠األول/ديسـ ــة مـ ــدورة الثانيـ ــايو إىل أيا ٣٠؛ والـ ــه  ٢ر/مـ ؛ ٢٠١١حزيران/يونيـ

؛ والـدورة الثانيـة املسـتأنفة جمـدَّداً     ٢٠١١أيلول/سـبتمرب   ٩إىل  ٧والدورة الثانية املسـتأنفة مـن   
يف  تُعِقـد الـيت  املـؤمتر   الـدورة الرابعـة مـن    علـى هـامش   ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ٢٥يوم 
ــة مــن  ، املغــرباكشمــرَّ ــدورة الثالث ــه حزيران ٢٢إىل  ١٨؛ وال ــة  ٢٠١٢/يوني ــدورة الثالث ؛ وال

ــن   ــتأنفة م ــاين/نوفمرب   ١٦إىل  ١٤املس ــن   ٢٠١٢تشــرين الث ــة م ــدورة الرابع  ٣١إىل  ٢٧؛ وال
، ٢٠١٣تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٧و ٢٦ يف يومي؛ والدورة الرابعة املستأنفة ٢٠١٣أيار/مايو 

 ٦إىل  ٢خلامسـة مـن   على هامش الدورة اخلامسة للمؤمتر، املعقـودة يف مدينـة بنمـا؛ والـدورة ا    
ــه  تشــرين األول/أكتــوبر   ١٥إىل  ١٣؛ والــدورة اخلامســة املســتأنفة مــن    ٢٠١٤حزيران/يوني

وقـد ُعقـدت مجيـع الـدورات     . ٢٠١٥حزيران/يونيـه   ٥إىل  ١؛ والدورة السادسة مـن  ٢٠١٤
ة املستأنفة للفريـق خـالل دور  السادسة د الدورة عقَُتوف خالف ذلك. وس ُيبيَّنيف فيينا، ما مل 

  .، االحتاد الروسيبطرسربغسانت يف املؤمتر السادسة 
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اجتماعـات فريـق اسـتعراض    خـالل   املعقـودة املناقشـات  وبناًء على وثائق املعلومات األساسـية و 
ألداء  تقييمــاًن معلومـات أساســية لكـي ينظـر فيهـا املـؤمتر، تتضـمَّ       ت األمانـة ورقـةَ  التنفيـذ، أعـدَّ  

  .اآللية
حة من أجل استعراض الفصلني الثـاين  مرجعية منقَّ تقييم ذايت قائمة ت األمانة مشروَعكما أعدَّ

املعنونـة "قائمـة التقيـيم الـذايت      اتاالجتماعـ  غرفـة  ورقـة ج يف واخلامس من االتفاقية، وهو مـدرَ 
حــــة للــــدورة الثانيــــة مــــن آليــــة اســــتعراض التنفيــــذ: مشــــروع للمناقشــــة"         املرجعيــــة املنقَّ

)CAC/COSP/IRG/2015/CRP.1َّاآلليـــة املـــذكورة  ، علـــى أن٣/١َّد املـــؤمتر، يف قـــراره ). وشـــد
  حتتاج إىل ميزانية تكفل هلا العمل على حنو يتسم بالكفاءة واالستمرار والرتاهة.  وف س

ــ ــراره وأيَّـ ــؤمتر، يف قـ ــراَر٤/١د املـ ــده فريـــقُ  ١/١ ، القـ ــأن   الـــذي اعتمـ ــذ بشـ ــتعراض التنفيـ اسـ
ــة     ــة لتشــغيل آلي ــوارد الالزم ــن امل ــرة الســنتني   االحتياجــات م ــذ يف فت -٢٠١٢اســتعراض التنفي

عـن النفقـات مـن امليزانيـة حـىت الوقـت        وقُدِّمت إىل فريق استعراض التنفيذ املعلومـاتُ . ٢٠١٣
مــن تشــغيل آليــة االســتعراض، وكــذلك     إىل اخلامســة  الــراهن فيمــا يتعلــق بالســنوات األوىل    

مـن تشـغيل اآلليـة، واملـوارد     ة واخلامسـة  الثانية والثالثة والرابعحة بشأن السنوات التقديرات املنقَّ
    .املتلقاة من امليزانية العادية والتربعات

األمانـة   أعـدَّهتا الـيت   ذكِّرةأن يسـتند يف مداوالتـه إىل املعلومـات الـواردة يف املـ      يودُّاملؤمتر  لعلَّو
من األمانـة   رةذكِّ، والواردة يف امل)CAC/COSP/2015/7بشأن املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية (

يف اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد        التكاليف املتوقَّعة لعمل آليـة  بشأن 
  ). CAC/COSP/IRG/2015/CRP.6( دورة عملها الثانية

    
    الوثائق    

الة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: التجـرمي وإنفـاذ القـانون والتعـاون     ح عن موجز
  (CAC/COSP/2015/5)دويل ال

من األمانة بشأن تقييم أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد     مذكِّرة
)CAC/COSP/2015/6(  

  )CAC/COSP/2015/7من األمانة بشأن املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية ( مذكِّرة
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    املساعدة التقنية  - ٣  
، أن يتــوىل فريــق اســتعراض التنفيــذ متابعــة ومواصــلة العمــل الــذي  ٣/١ه ر املــؤمتُر، يف قــرارقــرَّ

ضطلع به الفريق احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنية. ومبقتضـى  سبق أن ا
مــن أ مــن آليــة االســتعراض. ولــذلك كــان  ال يتجــزَّ املســاعدة التقنيــة جــزءاً ذلــك القــرار، تعــدُّ

مساعدةُ الدول األطراف على حتديد االحتياجات اخلاصة مـن املسـاعدة    أهداف عملية االستعراض
 النـهجَ  ،٣/٤املـؤمتر، يف قـراره    قـرَّ وتيسـري تقـدمي املسـاعدة التقنيـة. وأ    تسويغها وعلى تعزيز التقنية و

وسـيلة   اقة باعتبارهـ املسـاعدة التقنيـة املتكاملـة واملنسَّـ    ، لتقدمي والتنفيذبادرة من حيث امل طري،القُ
م املسـاعدة علـى   ع اجلهات املاحنة وغريها من اجلهات الـيت تقـدِّ  عَّالة لتعزيز تنفيذ االتفاقية، وشجَّف

    مع بناء القدرات يف صميم براجمها اخلاصة باملساعدة التقنية.تضمني مفهوم هذا النهج 
لتنفيــذ  مــة دعمــاًمــن األمانــة بشــأن املســاعدة التقنيــة املقدَّ  مــذكِّرةُتعــرض علــى املــؤمتر وف وســ

ــة ( ــة قصــد ب). وُيCAC/COSP/2015/2االتفاقي ــزة عــن   األعلومــات املورق ــوفري حملــة وجي ساســية ت
املساعدة التقنية املقدَّمة، وتقدمي عرض أويل عن أنشطة املساعدة التقنية اليت يعتـزم مكتـب األمـم    

ــذها يف املســتقبل القريــب، والــيت ســ     بعضــها فِّــذ ينوف املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة تنفي
اسـتعراض   دي األطـراف، حسـبما أوصـى بـه فريـقُ     الثنـائيني واملتعـدِّ   شركاءبالتعاون الوثيق مع ال

  التنفيذ.
مــن اإلطــار  ١١يف االعتبــار أنَّــه، عمــالً بــالفقرة  ،يف دورتــه الثانيــة ،وأخــذ فريــق اســتعراض التنفيــذ

املرجعي، ينبغي أن يكون أحد أهداف آلية االستعراض هو مساعدة الـدول األطـراف علـى حتديـد     
. تعزيـز وتيسـري تقـدمي املسـاعدة التقنيـة     علـى  ، وتسـويغها االحتياجات اخلاصة من املساعدة التقنية و
  .٤/١ية، حظيت بتأييد املؤمتر يف دورته الرابعة يف قراره واعتمد الفريق توصيات لتعزيز تلك الوال

وقد اعترف املؤمتر مراراً بالدور املتواصل والقيِّم للمسـاعدة التقنيـة يف إطـار آليـة االسـتعراض،      
وكذلك بأمهية اتِّباع هنج قُطري، من حيث املبادرة والتنفيذ، يف برجمة وتقدمي املسـاعدة التقنيـة   

ق، باعتبـار ذلـك وسـيلة فعَّالـة لتلبيـة احتياجـات الـدول األطـراف مـن          على حنو متكامل ومنسَّـ 
إىل األمانـــة أن تواصـــل وضـــع هنـــج ثالثـــي  ٤/١املســـاعدة التقنيـــة. وطلـــب املـــؤمتر يف قـــراره 

الــيت  ذكِّرةاملســتوى العــاملي واإلقليمــي والــوطين. وتتضــمَّن املــ كــل مــن أْي علــى  :املســتويات
دتــه الــدول املستعَرضــة عــة وحتلــيالً ملــا حدَّمعلومــات جممَّ (CAC/COSP/2015/4)األمانــة  أعــدَّهتا

باملسـاعدة التقنيـة    فيمـا يتصـل  أولويـة  االت ذات جمـ حتياجـات و خالل عملية االستعراض مـن ا 
  املستبانة يف إطار هذه العملية.
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    الوثائق    
يـة األمـم املتحـدة ملكافحـة     املساعدة التقنيـة املقدَّمـة دعمـاً لتنفيـذ اتفاق    من األمانة بشأن  مذكِّرة
  (CAC/COSP/2015/2)الفساد 
ــذكِّرة ــتبانة      مـ ــة املسـ ــاعدة التقنيـ ــن املسـ ــات مـ ــل االحتياجـ ــأن حتليـ ــة بشـ ــن األمانـ ــار مـ يف إطـ

  (CAC/COSP/2015/4)االستعراضات القطرية 
    

    املنع  - ٤  
ابري الوقائيـة يف جمـال   ، على األمهية احلامسـة للتـد  واخلامسة ته الثالثة والرابعةاأكَّد املؤمتر، يف دور

  منع الفساد.   موضوع بشأن ٥/٤و ٤/٣و ٣/٢، واعتمد قرارات املؤمتر مكافحة الفساد
الـذي اختـذه يف دورتـه الثالثـة، الفريـَق العامـل احلكـومي         ٣/٢وقد أنشأ املؤمتر، مبقتضى قـراره  

تطـوير   ور منـها: (أ) فـه مبسـاعدة املـؤمتر يف أمـ    وكلَّ ،الدويل املفتوح العضوية املعين مبنـع الفسـاد  
رف يف جمــال منــع الفســاد؛ و(ب) تيســري تبــادل املعلومــات واخلــربات بــني الــدول اعــاملوجتميــع 

يتعلق بالتـدابري واملمارسـات الوقائيـة؛ و(ج) تيسـري مجـع أفضـل املمارسـات يف جمـال منـع           فيما
مجيـع أصـحاب   الفساد وتعميمها والترويج هلا؛ و(د) مساعدة املؤمتر على تشجيع التعـاون بـني   

  املصلحة وقطاعات اجملتمع بغية منع الفساد.
اكش بشــأن منــع الفســاد"، ، املعنــون "إعــالن مــر٤/٣َّالقــرار  واعتمــد املــؤمتر يف دورتــه الرابعــة

ــتناداً ــرار      واس ــه اخلامســة الق ــد يف دورت ــرار، اعتم ــك الق ــة  ٥/٤إىل ذل ــون "متابع ــالن ، املعن إع
العامــل  أن يواصــل الفريــقُ ؤمتر يف هــذين القــرارين  املــقــرَّر . واكش بشــأن منــع الفســاد"  مــرَّ

املشـورة إىل املـؤمتر ومسـاعدته يف     إسـداءَ املعـين مبنـع الفسـاد    احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
انعقـاد  اجتماعني على األقل قبـل  الفريق منع الفساد، وأن يعقد دة إليه بشأن الوالية املسَنتنفيذ 
  .التالية املؤمتر دورة

ومثلمـا  اجتماعـات.  ستة ، عقد الفريق العامل ٥/٤و ٤/٣و ٣/٢املؤمتر  اتقراروعمالً ب
أيلول/ســبتمرب   ١٠إىل  ٨فعــل الفريــق العامــل يف اجتماعــه اخلــامس املعقــود يف فيينــا مــن  

آب/أغسـطس إىل   ٣١يف اجتماعـه املعقـود يف الفتـرة مـن      ناقش الفريق العامـل ي ،٢٠١٤
: الـواردة يف خطـة العمـل املتعـددة السـنوات      اليـة املواضـيع الت ، ، ٢٠١٥أيلول/سبتمرب   ٢
التـــدابري ؛ بـــاملنع فيمـــا يتعلـــقهيئـــة أو هيئـــات مكافحـــة الفســـاد  املســـَندة إىل واليـــاتال

فيهـا التـدابري الراميـة إىل تعزيـز الشـفافية يف متويـل         التشريعية واإلدارية للقطاع العـام، مبـا  
نطبـــق احلـــال، متويـــل األحـــزاب الترشــيحات النتخابـــات املناصـــب العموميـــة، وحيثمـــا ا 
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يف املشـــتريات العموميـــة ؛ التـــدابري الراميـــة إىل منـــع غســـل األمـــوال؛ الرتاهـــة   السياســـية
النظــر يف مناقشــات  يــودُّاملــؤمتر  لعــلَّ. ووالشــفافية واملســاءلة يف إدارة األمــوال العموميــة 

ــري     ــواردة يف تقري ــه اخلامســة والسادســة، ال ــق العامــل يف دورتي ــة وتوصــيات الفري  األمان
)CAC/COSP/WG.4/2014/5 وCAC/COSP/WG.4/2015/4 .(  

سـقة مـع متطلبـات    على أمهية بناء أطر تشريعية ومؤسسـية متَّ  ٥/٤يف قراره  د املؤمتر أيضاًوشدَّ
، دعا املـؤمتر الـدول األطـراف إىل القيـام بـأمور      أكثر حتديداً وبصفةالثاين من االتفاقية.  الفصل
روِّج ؛ وتـ زاهة على نطـاق جهـاز العدالـة اجلنائيـة بأكملـه      لتعزيز الن اخاصأن تويل اهتماماً منها 

للتدريب والتثقيـف علـى مجيـع مسـتويات القطـاع العـام، والقطـاع اخلـاص عنـد االقتضـاء، يف           
مثـل اجملتمـع    ع مشاركة األفراد واجلماعات من خارج القطـاع العـام،  تشجِّ؛ وجمال منع الفساد

سـاق نظامهـا   اتِّ؛ وتضـمن  كومية واملنظمات اجملتمعية، يف منـع الفسـاد  املدين واملنظمات غري احل
    .نة يف االتفاقيةللخدمة العمومية مع املبادئ املبيَّ

ــؤمتر    ــك، طلــب امل ــها   إىل وباإلضــافة إىل ذل ــأمور من ــة أن تقــوم ب الوظــائف أداء مواصــلة األمان
ة عن املمارسات اجليِّـدة يف جمـال منـع    جلمع املعلومات املتاح ادولي اًمرصداملنوطة هبا باعتبارها 

 قُـدماً  املضـيِّ مـن أجـل   لدول األطراف، بناًء علـى طلبـها،   إىل ااملساعدة التقنية قدمي الفساد؛ وت
الفصـل  اخلاصـة ب سـتعراض  االللمشـاركة يف عمليـة   يشـمل التحضـري   يف تنفيذ الفصل الثاين، مبا 

ائمــة يف جمــال املنــع، وذلــك بطرائــق منــها الثــاين؛ واالســتمرار يف تنفيــذ عــدد مــن املبــادرات الق
  إذكاء الوعي مببادئ االتفاقية يف دوائر األعمال التجارية واألوساط األكادميية.

ــراره     ــاملنع. ففــي ق تشــجيع مســامهة  ، املعنــون "٥/٥واعتمــد املــؤمتر قــرارين آخــرين يتعلقــان ب
الـدول  ع املـؤمتر  "، شجَّ ـزاهةالشباب واألطفال يف منع الفساد وتعزيز ثقافة احترام القانون والن

ز احتـرام القـانون والرتاهـة،    وبذل جهـود إضـافية لنشـر ثقافـة تعـزِّ      ،على الترويج لربامج تربوية
وتبادل التجارب بشأن تلك اجلهود، وتعزيـز عالقـات الشـراكة مـع قطـاع التعلـيم. ويف قـراره        

عزيـز  ابري وقائية مـن ضـمنها ت  املؤمتر الدول على اختاذ تد ، املعنون "القطاع اخلاص"، حث٥/٦ّ
الــوعي يف مجيــع أوســاط القطــاع اخلــاص بشــأن احلاجــة إىل إرســاء وتنفيــذ أخالقيــات مناســبة   

مشــاركة أوســاط األعمــال التجاريــة يف منــع وتشــجيع  ملكافحــة الفســاد وبــرامج لالمتثــال هلــا؛
ار اجلهـود املعنيـة   العناية بزيـادة احلـوار والتعـاون بـني القطـاعني العـام واخلـاص يف إطـ        ؛ والفساد

  .  مبكافحة الفساد
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    الوثائق    
اكش بشــأن منــع إعــالن مــّرمتابعــة املعنــون "، ٥/٤حالــة تنفيــذ قــرار املــؤمتر  عــناألمانــة تقريــر 
  )CAC/COSP/2015/8" ( الفساد

ــر  ــة تقريـــ ــناألمانـــ ــؤمتر    عـــ ــرار املـــ ــذ قـــ ــة تنفيـــ ــاص"  ٥/٦حالـــ ــاع اخلـــ ــون "القطـــ ، املعنـــ
)CAC/COSP/2015/9 (  

إىل  ٨فيينــــا، مــــن املعقــــود يف لفريــــق العامــــل املعــــين مبنــــع الفســــاد  ااجتمــــاع عــــن تقريــــر 
 (CAC/COSP/WG.4/2014/5) ٢٠١٤سبتمرب /أيلول  ١٠

إىل آب/أغسـطس   ٣١فيينا، مـن  املعين مبنع الفساد املعقود يف لفريق العامل اتقرير عن اجتماع 
  )CAC/COSP/WG.4/2015/4( ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢
    

    وجوداتاسترداد امل  - ٥  
املؤمتر بدرجة عالية مـن األولويـة يف دوراتـه     حظيت لدىكان استرداد املوجودات من املسائل اليت 

مفتــوح وتــاً مؤقَّ اا دوليــ، أن ينشــئ فريقــاً عــامالً حكوميــ١/٤قــرَّر املــؤمتر، يف قــراره فقــد الســابقة. 
ملتعلقــة بإرجــاع عائــدات تنفيــذ واليتــه اســاعدة مــن أجــل املشــورة واملإليــه العضــوية لكــي يســدي 

  الفساد.
وُعهِد إىل الفريق العامل احلكومي الدويل املفتـوح العضـوية املعـين باسـترداد املوجـودات مبهمـة       

، يف جمـال اسـترداد املوجـودات   اكتسـاب معـارف تراكميـة    مساعدة املؤمتر يف مجلة أمـور منـها   
بنـاء  يف جمـال  الدول األطـراف   واستبانة احتياجات ،وتيسري تبادل املعلومات ،وتشجيع التعاون

  القدرات يف ذلك اجملال.
بل ووسـائل  حتديـد سُـ  مـن أجـل   ، أن يواصـل الفريـق العامـل عملـه     ٢/٣ر املؤمتر، يف قـراره  وقرَّ

ــادرة عـــن اجتماعـــه األول، املعقـــود يـــومي   ترمجـــة  آب/أغســـطس  ٢٨و ٢٧التوصـــيات الصـ
واليــة ال، جــدَّد املــؤمتر ٥/٣و ٤/٤و ٣/٣ات . وعمــالً بــالقرارإىل إجــراءات ملموســة، ٢٠٠٧

وتقـدمي املسـاعدة إىل   إسـداء املشـورة   بعمله  وقرَّر أن يواصل الفريُق ،الفريق العاملاملسندة إىل 
م أيضـاً تقـارير   وأن يقـدِّ  ،عائـدات الفسـاد  اسـترجاع   ة املسندة إليـه بشـأن  والياليف تنفيذ املؤمتر 

الفريــق العامــل اجتمــاعني يف فيينــا يــومي ، عقــد ٥/٣عــن أنشــطته إىل املــؤمتر. وعمــالً بــالقرار 
  .٢٠١٥سبتمرب /أيلول ٤و ٣ويومي  ٢٠١٤سبتمرب /أيلول  ١٢و  ١١
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يف مناقشـات الفريـق العامـل وحصـيلة اجتماعاتـه. فقـد اعتمـد        ن بـتمعُّ  أن ينظر يودُّاملؤمتر  لعلَّو
، خطــة ٢٠١٢آب/أغســطس  ٣١و ٣٠الفريــق العامــل، يف اجتماعــه الســادس املعقــود يــومي   

دة السنوات بقصد هتيئة الدول الستعراض تنفيذ الفصل اخلامس مـن االتفاقيـة خـالل    ل متعدِّعم
ــة. ومبقتضــى خطــة العمــل، أجــرى الفريــق العامــل يف     ــامن دورة االســتعراض الثاني اجتماعــه الث

 ٥٣) واملـادة  نع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية(م ٥٢املادة مناقشة مواضيعية بشأن 
ر أن جيري الفريق العامـل يف اجتماعـه التاسـع    ). ومن املقرَّ االسترداد املباشر للممتلكاتدابري(ت

كمـا أجـرى الفريـق    ). ف فيهـا إرجـاع املوجـودات والتصـرُّ   ( ٥٧مناقشة مواضيعية بشأن املـادة  
قُـُدماً علـى صـعيد اجلوانـب العمليـة السـترداد املوجـودات، مبـا يف          العامل مناقشات بشأن املضـيِّ 

ات والتطـورات املتصـلة مبناقشـاته    دة، وكـذلك بشـأن املسـتجدَّ   يات واملمارسات اجليِّك التحدِّذل
  املواضيعية يف اجتماعه السادس، وبشأن بناء الثقة واملساعدة التقنية.

    
    الوثائق   

ــر مرحلــي عــن تنفيــذ     ــَن واليــاتالتقري الفريــق العامــل املعــين باســترداد املوجــودات      دة إىلاملس
)CAC/COSP/2015/3(  

ــل   ــق العامـ ــاع الفريـ ــن اجتمـ ــر عـ ــومي     تقريـ ــا يـ ــود يف فيينـ ــودات، املعقـ ــترداد املوجـ ــين باسـ املعـ
  )CAC/COSP/WG.2/2014/4( ٢٠١٤أيلول/سبتمرب   ١٢و  ١١

ــومي        ــا يـ ــود يف فيينـ ــودات، املعقـ ــترداد املوجـ ــين باسـ ــل املعـ ــق العامـ ــاع الفريـ ــن اجتمـ ــر عـ تقريـ
  )CAC/COSP/WG.2/2015/4( ٢٠١٥أيلول/سبتمرب   ٤و  ٣
    

    التعاون الدويل - ٦ 
، املعنون "عقد اجتماعات خرباء حكـوميني مفتوحـة   ٤/٢اعتمد املؤمتر يف دورته الرابعة القرار 

اجتماعــات خــرباء أن يعقــد املشــاَركَة لتعزيــز التعــاون الــدويل". ويف ذلــك القــرار، قــرَّر املــؤمتر  
ء املشـورة واملسـاعدة للمـؤمتر    حكوميني مفتوحة املشاركة بشأن التعاون الدويل من أجل إسـدا 

  .  فيما خيص تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة
مســاعدة ي اجتماعــات اخلــرباء املهــام التاليــة: (أ) أن تــؤدِّ ر املــؤمتر أيضــاًويف القــرار نفســه، قــرَّ

 و(ب) مسـاعدة املـؤمتر علـى    املؤمتر على اكتسـاب معـارف تراكميـة يف جمـال التعـاون الـدويل؛      
دة األطـراف،  تشجيع التعاون بني املبادرات القائمة ذات الصلة، الثنائية منها واإلقليمية واملتعـدِّ 

واإلسهام يف تنفيذ األحكام ذات الصـلة مـن االتفاقيـة بتوجيـه مـن املـؤمتر؛ و(ج) تيسـري تبـادل         
الواجــب يات وتعمــيم املعلومــات عــن املمارســات اجليِّــدة اخلــربات بــني الــدول باســتبانة التحــدِّ
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اّتباعهــا لتعزيــز القــدرات علــى الصــعيد الــوطين؛ و(د) بنــاء الثقــة وتشــجيع التعــاون بــني الــدول 
الطالبة والدول متلقِّية الطلب، بتنظيم لقاءات جتمع بـني السـلطات املختصـة وهيئـات مكافحـة      

؛ الفســـاد واملمارســــني العــــاملني يف جمــــايل املســــاعدة القانونيــــة املتبادلــــة وتســــليم املطلــــوبني 
  مساعدة املؤمتر على استبانة احتياجات الدول يف جمال بناء القدرات. ه)و(

الثالــث خلــرباء احلكــوميني ااجتمــاع يعقــد بصــفة مؤقَّتــة، أن  ،ر املــؤمتر، قــر٥/١َّلقــرار ووفقــاً ل
التعاون الـدويل يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد عقـب          بشأناملفتوح املشاركة 

ناظر للفريق العامل املعين بالتعاون الـدويل يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة       االجتماع امل
 ، إذا كــان ذلــك ممكنــاً،نفســه  اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، يف تــوقيتني منفصــلني ويف املكــان

وأن ُيعقـــد  مســـاس باســـتقاللية وواليـــة الفـــريقني، ودون  ضـــماناً لفعاليـــة اســـتخدام املـــوارد، 
  .السادسة املؤمتر دورةكوميني املفتوح املشاركة أثناء الالحق للخرباء احلاالجتماع 

تعزيز التعاون الدويل مبوجب اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة     لالثالث  اخلرباء اجتماُعقد ُعقد و
  .  ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٠و ٩الفساد يف فيينا يومي 

للسـلطات املركزيـة وغريهـا مـن السـلطات       بتنظيم اجتماعات منتظمـة اخلرباء وأوصى اجتماع 
اخلـرباء   اتاملختصَّة يف الدول األطراف يف االتفاقية والدول املوقِّعة عليها، حتت رعايـة اجتماعـ  

تيسـري  ذلـك مـن أجـل    وتعزيز التعاون الدويل مبوجب اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد،     ل
كمـا  . علـى حنـو أفضـل    ابـع مـن االتفاقيـة   فيـذ الفصـل الر  غـرض تن لتبادل التجارب واملعلومـات  

التعـاون   عـن بأن تواصل األمانة جتميع املعلومـات مـن الـدول األطـراف     اخلرباء أوصى اجتماع 
غـرض  لمية إىل الكشف عـن جـرائم الفسـاد،    الدويل فيما خيص اإلجراءات املدنية واإلدارية الرا

ؤمتر عمـال بقـرار املـ   الـدول األطـراف،   هذه املسألة أثناء الدورة السادسة ملـؤمتر   عنتقدمي تقرير 
، وأوصى يف هذا الصدد باستخدام األدوات اليت تيسِّـر جتميـع تلـك املعلومـات وحتليلـها،      ٥/١

  .CAC/COSP/IRG/2014/CRP.5ومنها النموذج الوارد يف ورقة االجتماع 
ملركزيـة أو  للسـلطات ا  العملياتيـة وأبرز االجتماع أمهية بـذل املزيـد مـن اجلهـود لتعزيـز القـدرة       

غريها من السلطات املختصَّة املشاركة يف التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، ومن ذلـك تعزيـز   
املعارف املتخصِّصة لديها بشـأن اجلـرائم املاليـة والفسـاد هبـدف تعزيـز فعاليتـها يف التعامـل مـع          

  الطلبات والتصدِّي للتحدِّيات اليت تواجهها.
واصــل األمانــة تقــدمي اخلــدمات االستشــارية واملســاعدة التقنيــة  ُتبــأن  أيضــاًوأوصــى االجتمــاع 

لتلبية احتياجات الدول األطراف بفعالية فيما يتعلـق بتنفيـذ الفصـل الرابـع مـن االتفاقيـة تنفيـذاً        



 

V.15-05909 15 
 

CAC/COSP/2015/1 

تاما، يف ضوء التحدِّيات وأوجـه القصـور املسـتبانة مـن خـالل آليـة اسـتعراض التنفيـذ و/أو يف         
  طات الوطنية.شكل متابعة لطلبات السل

خـالل اجتمـاع اخلـرباء     ،بـأن تتبـادل الـدول األطـراف يف االتفاقيـة     كـذلك  وأوصى االجتمـاع  
هويــة املــالكني  حتديــد مــن أجــلعــن أفضــل السُّــبل املعلومــات  ،الرابــع بشــأن التعــاون الــدويل 

  املنتفعني للشخصيات االعتبارية.
اتفاقيــة األمــم املتحــدة  مبوجــبيل التعــاون الــدو تعزيــزلالرابــع خلــرباء ااجتمــاع يفتــتح وف وســ

 دورةخـالل   ،٠٠/١٥، السـاعة  ٢٠١٥تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢ملكافحة الفساد يوم االثـنني،  
  .املؤمتر السادسة

    
    الوثائق    

ألفعـال  ايف اإلجراءات املدنيـة واإلداريـة للكشـف عـن     من األمانة بشأن التعاون الدويل  مذكِّرة
  )CAC/COSP/EG.1/2015/2(مم املتحدة ملكافحة الفساد التفاقية األ اجملرَّمة وفقاً

الـدويل مبوجـب    تعزيز التعاونلاملشاركة اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الثالث املفتوح تقرير 
تشـرين األول/أكتـوبر    ١٠و ٩، املعقـود يف فيينـا يـومي    اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد    

٢٠١٤ )CAC/COSP/EG.1/2014/3(  
  

من االتفاقية، مبا يف ذلك مناقشة التعاون مع  ٦٣(ج) من املادة  ٤نفيذ الفقرة ت - ٧ 
    املنظمات واآلليات الدولية واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة

ــة العامــة، يف قرارهــا    ــالء    ، مــؤمتَر٦٩/١٩٩دعــت اجلمعي ــة إىل إي ــدول األطــراف يف االتفاقي ال
ــار الواجــب لتنفيــذ الفقــرة  ــة. وتــنصُّ  ٦٣(ج) مــن املــادة  ٤ االعتب مــن  ٤الفقــرة  مــن االتفاقي

عمـل لتحقيـق    وطرائـق فق مؤمتر الدول األطراف على أنشـطة وإجـراءات   على أن يتَّ ٦٣ املادة
مــن تلــك املــادة، مبــا يف ذلــك التعــاون مــع املنظمــات واآلليــات     ١نــة يف الفقــرة األهــداف املبيَّ

  ومية ذات الصلة.  الدولية واإلقليمية واملنظمات غري احلك
    

    مسائل أخرى - ٨ 
مــن جــدول األعمــال، أن يســتعرض التقــدُّم احملــرز يف  ٨، عنــد نظــره يف البنــد يــودُّاملــؤمتر  لعــلَّ

مواصلة الترويج للتصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها، من أجل زيادة عدد األطراف فيهـا  
تتـاح، يف ورقـة اجتمـاع معلومـات     وف وس ومن مث اإلسهام يف حتقيق انضمام مجيع الدول إليها.

  عن حالة التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واإلخطارات املتعلقة هبا.
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الـيت  أن ينظـر يف أفضـل السـبل     يـودُّ املـؤمتر   لعـلَّ وفيما يتعلـق مبتطلبـات اإلبـالغ مبقتضـى االتفاقيـة،      
؛ ٢٣(د) مـن املـادة    ٢والفقـرة   ؛٦من املادة  ٣رة توافر أحدث املعلومات املطلوبة وفقاً للفق تكفل

؛ ٥٥مـن املـادة    ٥والفقـرة  ؛ ٤٦مـن املـادة    ١٤و ١٣والفقرتني ؛ ٤٤(أ) من املادة  ٦والفقرة 
معلومــات بشــأن  تتــاح، يف ورقــة اجتمــاع وف وســ مــن االتفاقيــة. ٦٦مــن املــادة  ٤والفقــرة 

  نونية املتبادلة واسترداد املوجودات.  اة للمساعدة يف املنع، واملساعدة القاالسلطات املسمَّ
حالـة  بشـأن   اتاجتماعـ غرفـة  ورقـة   يكون معروضاً على املؤمتر، للنظر يف هـذا البنـد،  وف وس

 ٢٠١٥تشـرين األول/أكتـوبر    ١٥اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد حـىت        التصديق على
)CAC/COSP/2015/CRP.1سـماة للمسـاعدة يف   تتضمن السلطات امل اتاجتماع غرفة ) وورقة

ــة، واســترداد املوجــودات حــىت       ــة املتبادل ــع، واملســاعدة القانوني ــوبر   ١٥املن تشــرين األول/أكت
٢٠١٥ )CAC/COSP/2015/CRP.2 .(  

    
     السابعةجدول األعمال املؤقَّت للدورة   - ٩  

تضــعه األمانــة وف ، ســالســابعةت لدورتــه يف جــدول أعمــال مؤقَّــأن ينظــر املــؤمتر  املزمــعمــن 
  لتشاور مع املكتب، وأن يوافق عليه.با
    

    اعتماد التقرير - ١٠ 
  ر إعداده.يتوىل املقرِّوف سالسادسة من املزمع أن يعتمد املؤمتر تقريراً عن دورته 
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    املرفق
  ملؤمتر الدول األطراف السادسة تنظيم األعمال املقترح للدورة   

سانت دها يف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املزمع عق
       ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦إىل  ٢الفترة من   ، يفبطرسربغ

  العنوان أو الوصف  العنوان أو الوصف البند التوقيت  التاريخ
 تشرين الثاين/ ٢االثنني، 
  نوفمرب

    افتتاح الدورة  (أ) ١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

    انتخاب أعضاء املكتب (ب)١  
  إقرار جدول األعمال  (ج)١  

  م األعمالوتنظي
  

    مشاركة املراقبني (د)١  
اعتماد تقرير املكتب عن وثائق  )(ه١  

 التفويض
  

    املناقشة العامة (و)١  
بشأن اخلرباء اجتماع   (تابع)املناقشة العامة (و)١ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

  تعزيز التعاون الدويل
 تشرين الثاين/ ٣الثالثاء، 
  نوفمرب 

شأن اخلرباء باجتماع   (تابع)ة العامةاملناقش (و)١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 تعزيز التعاون الدويل

  (تابع)
فريق استعراض دورة  املنع ٤ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

  املستأنفة السادسة  التنفيذ
تشرين الثاين/ ٤األربعاء، 

  نوفمرب 
استرداد املوجودات والتعاون  ٦و٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

  الدويل 
فريق استعراض دورة 

تأنفة املسالسادسة التنفيذ 
  (تابع)

استعراض تنفيذ االتفاقية؛  ٣و٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
  املساعدة التقنية 

  مشاورات غري رمسية

تشرين الثاين/ ٥اخلميس، 
  نوفمرب 

استعراض تنفيذ االتفاقية؛ ٣و٢ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  (تابع)املساعدة التقنية 

  مشاورات غري رمسية

 ٦٣(ج) من املادة  ٤تنفيذ الفقرة  ٧ ٠٠/١٨-٠٠/١٥  
من االتفاقية، مبا يف ذلك مناقشة 
التعاون مع املنظمات واآلليات 

الدولية واإلقليمية واملنظمات غري 
  احلكومية ذات الصلة

  مشاورات غري رمسية
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  العنوان أو الوصف  العنوان أو الوصف البند التوقيت  التاريخ
 تشرين الثاين/ ٦اجلمعة، 
  نوفمرب 

 ٦٣(ج) من املادة  ٤تنفيذ الفقرة  ٧ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
من االتفاقية، مبا يف ذلك مناقشة 

ملنظمات واآلليات التعاون مع ا
الدولية واإلقليمية واملنظمات غري 

  (تابع) احلكومية ذات الصلة

  مشاورات غري رمسية

    مسائل أخرى ٨    

ت للدورة جدول األعمال املؤقَّ ٩    
 السابعة

  

 ٤و ٣و ٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥  
 ٦و ٥و

 ٧و

رات النظر يف القرارات واملقرَّ
  واعتمادها

  

    ده النظر يف التقرير واعتما١٠  
  

  


