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مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة القرارات اليت اعتمدها   - أوالً  
    ملكافحة الفساد

ــه       -١ ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يف دورت اعتمــد مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقي
ــن       ــي، مـ ــاد الروسـ ــربغ، االحتـ ــانت بطرسـ ــة سـ ــودة يف مدينـ ــة املعقـ ــرين  ٦إىل  ٢السادسـ تشـ

  :، القرارات التالية٢٠١٥نوفمرب /الثاين
    

  ٦/١ار القر
      مواصلة استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
ــد إذ      ــة األمــم املتحــدة      يؤكِّــد مــن جدي ــذ اتفاقي ــة اســتعراض تنفي اإلطــار املرجعــي آللي

لية وخصائصـها الـواردة يف الفصـل الثـاين مـن      ملكافحة الفساد، وال سيما املبادئ التوجيهية لآل
  اإلطار املرجعي،

الـذي   ٢٠٠٩نـوفمرب  /تشرين الثاين ١٣املؤرَّخ  ٣/١قراره  أيضاًوإذ يؤكِّد من جديد     
يشكل الوثيقـة األساسـية آلليـة اسـتعراض التنفيـذ، والـذي قـرَّر فيـه، يف مجلـة أمـور، أن يقـوم،            

راض الفصلني الثاين (التدابري الوقائيـة) واخلـامس (اسـترداد    أثناء دورة االستعراض الثانية، باستع
  )١(املوجودات) من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،

الـيت   ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢٨املؤرَّخة  ٤/٦و ٤/٥و ٤/١قراراته  وإذ يستذكر  
 ٥/١ذ، ومقــرَّره قــدَّم فيهــا املزيــد مــن اإلرشــادات بشــأن اآلليــة وأعمــال فريــق اســتعراض التنفيــ  

  أداء اآللية،بشأن األعمال التحضريية لتقييم  ٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ٢٩املؤرَّخ 
بــأنَّ عــدداً كــبرياً مــن الــدول الــيت كانــت أطرافــاً يف االتفاقيــة يف بدايــة دورة   ُيقــرُّ وإذ   

مـة  قدِّاالستعراض األوىل أجنـزت استعراضـاهتا القطريـة وأنَّ عـدة دول أخـرى بلغـت مرحلـة مت       
  )٢(يف هذه العملية،

───────────────── 
  .٤٢١٤٦ الرقم ،٢٣٤٩ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  
االتفاقية يف بداية دورة  يف أطرافا كانت اليت الدول من دولة ٨٦ حىت تاريخ اعتماد هذا القرار، أجنزت  )٢(  

  االستعراض األوىل استعراضاهتا القطرية.
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يف العديـد مـن    اًني الثالث والرابع ال يـزال جاريـ  استعراض تنفيذ الفصلأنَّ  وإذ يالحظ  
الدول األطراف اليت انضـمت إىل االتفاقيـة بعـد بـدء دورة االسـتعراض األوىل، يف حـني أمتَّـت        

  دول أخرى استعراضاهتا القطرية،
  ق اآللية تطبيقاً فعاالً،نَّ مجيع الدول األطراف تطبِّعلى ضرورة التأكُّد من أ وإذ يشدِّد  
التزام الدول األطراف بعملية االسـتعراض القطـري، وإذ حيـيط     وإذ يالحظ مع التقدير  

املنبثقة عن استعراض تنفيذ الفصلني الثالث (التجرمي وإنفـاذ القـانون) والرابـع     باملعلوماتعلماً 
  (التعاون الدويل) من االتفاقية،

أنَّ كـل دولـة طـرف سـوف تقـدِّم يف مرحلـة االسـتعراض الثانيـة          يضع يف اعتبـاره  وإذ  
معلومات عن التقدُّم احملَرز بشأن املالحظات الـواردة يف تقـارير استعراضـها القطـري السـابقة،      

  وعن مدى تقدمي املساعدة التقنية الالزمة واملطلوبة املبيَّنة يف تقرير استعراضها القطري،
بأنَّ نتائج عملية االستعراض القطري ينبغي أن ُتسـتخدم أيضـاً لتشـجيع وتيسـري      وإذ يسلِّم  

  التعاون التقين بني الدول األطراف اليت حتتاج إىل مساعدة تقنية وبني مقدِّمي تلك املساعدة،
تطبيـق بـرامج املسـاعدة     قُطـري، قيـادةً وتنفيـذاً، يف    تأييده التبـاع هنـج   وإذ يعيد تأكيد  

باعتبـاره وســيلة فعالــة لتعزيـز تنفيــذ االتفاقيـة، عمــالً بقــراره     ،و منسَّــقاً متكـامالً  التقنيـة تطبيقــاً 
  ،٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٣املؤرَّخ  ٣/٤

باحلاجــة إىل تيســري مشــاركة خــرباء حكــوميني مــن مجيــع الــدول األطــراف   وإذ يســلِّم  
  على أوسع نطاق ممكن يف اجتماعات اهليئات الفرعية،

للجهود اجلارية املبذولة من الـدول األطـراف الـيت ال تـزال قيـد       تقديره وإذ يعرب عن  
االستعراض والدول األطراف املستعرِضة هلا واألمانة من أجل التعجيل بإمتـام عمليـة اسـتعراض    

  تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية،
ــة ا    ُيعلــن  -١   ــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقي ــة آللي ألمــم املتحــدة اســتهالل الــدورة الثاني

  ؛٣/١مع قرار املؤمتر  ومتاشياً لآللية، املرجعي اإلطار من ١٣ملكافحة الفساد، عمال بالفقرة 
إىل فريــق اســتعراض التنفيــذ أن َيشــَرع يف بدايــة دورتــه الســابعة يف        يطلــب  -٢  

دورة االسـتعراض الثانيـة، وذلـك بسـحب      اختيار الدول األطـراف املستعَرضـة واملستعرِضـة يف   
  التنفيذ؛ استعراض آللية املرجعي اإلطار من ١٩و ١٤عة وفقاً للفقرتني القر

بالدول األطراف اليت ال تزال قيد االستعراض وبالـدول املستعرضـة هلـا     يهيب  -٣  
أن تواصل التعاون من أجـل إمتـام اسـتعراض تنفيـذ الفصـلني الثالـث والرابـع مـن اتفاقيـة األمـم           
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 الوقـت  يف الـدول  هـذه  تزويـد  تواصـل  أن األمانـة  إىل ويطلـب  )١(املتحـدة ملكافحـة الفسـاد،   
  الصدد؛ هذا يف الفعالة باملساعدة املناسب
ــق     يطلـــب  -٤   ــه مـــن فريـ ــراف وبتوجيـ ــدول األطـ ــع الـ ــاور مـ ــة، بالتشـ إىل األمانـ

اســتعراض التنفيــذ، أن تواصــل حتســني قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة الشــاملة اخلاصــة بالــدورة 
ــتعراض  ــة اسـ ــة آلليـ ــاء دورة     الثانيـ ــة أثنـ ــة املتَّبعـ ــموليتها أو باملنهجيـ ــاس بشـ ــذ، دون مسـ التنفيـ

  ؛الدورة الثانية باستهالل االستعراض األوىل، ودون املساس
إىل فريــق اســتعراض التنفيــذ أن يعقــد اجتماعــات فيمــا بــني الــدورات   يطلــب  -٥  

 املرجعـي  راإلطـا  مـن  ١٩ُتفتح أمام مجيع الدول األطراف بغرض سحب القرعة وفقـاً للفقـرة   
 يف القرعة سحب إعادة تطلب أن يف الطرف الدولة حبق املساس دون التنفيذ، استعراض آللية

  الالحقة؛ العادية دورته يف أو الدورات بني ما فترة يف للفريق الالحق االجتماع
لالســـتعراض يف كـــل ســـنة مـــن   ُخمـــس الـــدول األطـــراف أن خيضـــع يقـــرِّر  -٦  

  دورة االستعراض الثانية؛السنوات اخلمس اليت تستغرقها 
ة إىل االتفاقية بعد الـدورة السادسـة للمـؤمتر    تقوم الدول املنضمَّ نأ يقرِّر أيضاً  -٧  

بإمتام اسـتعراض تنفيـذ الفصـلني الثالـث والرابـع مـن االتفاقيـة يف موعـد ال يتجـاوز سـنتني مـن            
واخلــامس مــن تــاريخ إيــداع صــك انضــمامها وأن تشــارك يف اســتعراض تنفيــذ الفصــلني الثــاين 

  االتفاقية خالل السنة األخرية من دورة االستعراض الثانية؛
أوجــه التــآزر، بالتنســيق والتعــاون مــع  باألمانــة أن تواصــل استكشــاف يهيــب  -٨  

أمانات اآلليات املتعدِّدة األطراف األخرى يف جمال مكافحة الفساد، وتعزيز أوجه التآزر تلـك  
والفقـرة   املرجعـي،  اإلطار من ٣١(ج) و ٢٧و ٥ام للفقرات عند االقتضاء، حتقيقا لالمتثال الت

 فريـق  تبلـغ  وأن االتفاقيـة،  مـن  ٦٤واملـادة   احلكـوميني  للخـرباء  التوجيهيـة  املبـادئ  مـن  ٦
  الصدد؛ هذا يف املتخذة باإلجراءات التنفيذ استعراض
إىل األمانــة أن تــنظم جــداول األعمــال املؤقَّتــة لفريــق اســتعراض التنفيــذ  يطلــب  -٩  

وسائر اهليئات الفرعية اليت أنشأها املؤمتر حبيث تتجنب تكـرار املناقشـات، مـع مراعـاة الواليـات      
علـى مـدى مخـس فتـرات مـدة كـل        ختطـط لعقـد االجتماعـات    وأن )٣(اهليئات، املسندة إىل تلك

ة منها مخسة أيام عمل خالل الفترة السابقة النعقاد الدورة السابعة للمؤمتر، مع النظـر يف إمكانيـ  
  تنظيم اجتماعات بالتعاقب عندما ُيتوقع أن حيضر تلك االجتماعات نفس اخلرباء احلكوميني؛

───────────────── 
  .٤/٢و ٣/٢و ٣/١و ١/٤ يف قرارات املؤمتر تردكما   )٣(  
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إىل فريــق اســتعراض التنفيــذ أن ينظــر يف اعتمــاد خطــة عمــل متعــدِّدة    يطلــب  -١٠  
ــه التحليليــة خــالل الفتــرة      حتديــد مــع ،٢٠١٩-٢٠١٦الســنوات مــن أجــل مواصــلة أعمال

 واملالحظـات  املطروحـة  والتحديات اجليِّدة واملمارسات ناجحةال بالتجارب املتعلقة املعلومات
 لتنفيـذ  القطريـة  االستعراضـات  عن املسـتقاة مـن   تنبثق اليت التقنية، املساعدة من واالحتياجات

 املوضـوع  لتكـون  واخلـامس،  والرابـع  والثالـث  الثـاين  لالتفاقيـة،  األربعـة  الفصـول  مـن  واحـد 
  مستأنفة؛ أو عادية دورة لكل الرئيسي
إىل فريـق اسـتعراض التنفيـذ أن يقـوم بتحليـل املعلومـات املتعلقـة        يطلب أيضـاً    -١١  

بالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة والتحديات املطروحة واملالحظـات واالحتياجـات مـن    
 مبراعـاة  املساعدة التقنية، اليت تنبثق عن االستعراضـات القطريـة أثنـاء دورة االسـتعراض األوىل،    

 جمموعـة  يقـدِّم  وأن املرجعـي،  اإلطـار  مـن  ٣٥نفيذ املواضيعي الذي أُعدَّ وفقاً للفقـرة  تقرير الت
 الفصـلني  تنفيـذ  بشأن املستفادة الدروس على القائمة واالستنتاجات امللزِمة غري التوصيات من

  السابعة؛ دورته يف وإقرارها فيها للنظر املؤمتر إىل االتفاقية من والرابع الثالث
الـــدول األطـــراف علـــى مواصـــلة تبـــادل املعلومـــات طواعيـــة بشـــأن   يشـــجِّع  -١٢  

ــداملمارســات اجل ــارير استعراضــها       يِّ ــاز تق ــد إجن ــدابري ذات الصــلة املتَّخــذة بع ة واخلــربات والت
القطــري، مبــا يف ذلـــك املعلومــات املتصـــلة باملســاعدة التقنيـــة، وعلــى النظـــر يف تقــدمي هـــذه       

  ا الشبكي؛املعلومات إىل األمانة لنشرها على موقعه
بالدول األطـراف أن تسـتخدم نتـائج استعراضـها القطـري لتعزيـز أطـر         يهيب  -١٣  

  مكافحة الفساد لديها بسبل منها االستعانة باملساعدة التقنية، عند الطلب؛
لنظمهـا   الدول األطراف على أن تضع أو تنقِّح، عنـد االقتضـاء، طبقـاً    يشجِّع  -١٤  

 تعاجلـه،  فيمـا  تعـاجل،  الفسـاد  ملكافحـة  وطنيـة  عمل خطط أو/القانونية الوطنية، استراتيجيات و
 أو/االسـتراتيجيات و  هلـذه  تـروِّج  وأن القطريـة،  استعراضـاهتا  خـالل  املسـتبانة  االحتياجـات 

 وفـق  التقنية املساعدة لتقدمي ومتكاملة منسقة برامج وتنفيذ لوضع أداة باعتبارها العمل خطط
  وتنفيذاً؛ قيادةً قطري، هنج

الـدول األطـراف املستعَرضـة واألمانـة إىل أن تشـترك يف إبـالغ املمـثلني         ويدع  -١٥  
احمللـــيني للجهـــات الدوليـــة املقدمـــة للمســـاعدة التقنيـــة الثنائيـــة واملتعـــددة األطـــراف واملـــاحنني 
الــدوليني، وكــذلك املنظمــات غــري احلكوميــة ذات الصــلة، عنــد االقتضــاء، باالحتياجــات مــن   

  ة يف االستعراض القطري؛املساعدة التقنية املستبان
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من املساعدة التقنية املسـتبانة   سد االحتياجات ذات األولوية على أمهية يشدِّد  -١٦  
مراعـاة تلـك األولويـات     يف إطار االستعراضات القطرية، ويـدعو مقـدِّمي املسـاعدة التقنيـة إىل    

  ة؛إمَّا لوضع برامج جديدة للمساعدة التقنية أو إلدراجها يف الربامج احلالي
رة إىل األمانة أن تبحث مبزيد من التعمُّق أوجه القصور املبيَّنـة يف مـذكِّ   يطلب  -١٧  

وحتديــد مــدى إمكانيــة معاجلــة  )٤(األمانــة عــن االحتياجــات مــن املــوارد الالزمــة لتشــغيل اآلليــة
االقتصاد يف التكاليف أو تقدمي التربعـات ومراعـاة هـذا القصـور      أوجه القصور هذه من خالل

 مـن  السـابع  للبـاب  وفقـاً  ،٢٠١٩-٢٠١٨دمي امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني عند تق
  املرجعي. اإلطار

    
  ٦/٢القرار 

      تيسري التعاون الدويل يف جمال استرداد املوجودات وإعادة عائدات اجلرمية
  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
أنَّ إرجاع املوجودات املتأتية من مصدر غري مشروع هو مبدأ أساسـي يف   كرإذ يستذ  

وإذ يضــع يف اعتبـاره أنَّ الفصـل اخلـامس مـن تلــك      )٥(اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد،     
  االتفاقية هو أحد الفصول البالغة األمهية للنجاح يف تنفيذ االتفاقية،

اليت ُتلزِم الدول األطراف بـأن َيُمـدَّ بعضـها     ،اقيةمن االتف ٥١املادة  أيضاًوإذ يستذكر   
  بإرجاع املوجودات، بعضاً بأكرب قدر من العون واملساعدة فيما يتعلق

ــد جمــدَّداً    ــذ االلتزامــات      وإذ يؤكِّ ــدول األطــراف، ويعقــد العــزم علــى تنفي التزامــات ال
ئـدات اإلجراميـة وكشـفها    للعا الواردة يف الفصل اخلامس من االتفاقية ملنع التحويالت الدوليـة 
  وردعها، وتعزيز التعاون الدويل يف جمال استرداد املوجودات،

أنَّ الفساد جبميـع أشـكاله، مبـا يشـمل اإلثـراء غـري املشـروع، يشـكِّل          وإذ يؤكِّد جمدَّداً  
حتــدياً خطــرياً أمــام اســتقرار الــدول وأمنــها، ويقــوِّض املؤسســات والقــيم األخالقيــة والعدالــة،   

  لتنمية املستدامة وسيادة القانون،وُيضر با

───────────────── 
  .ذا التقريرهبانظر املرفق األول   )٤(  
  .٤٢١٤٦ الرقم ،٢٣٤٩ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٥(  
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مــن  ٥٧مــن املــادة  ٤حبــق الدولــة الطــرف املتلقيــة للطلــب، مبقتضــى الفقــرة  ُيقــرُّ  وإذ  
االتفاقيــة، يف أن تقتطــع، عنــد االقتضــاء، مــا مل تقــرِّر الــدول األطــراف خــالف ذلــك، نفقــات  

إرجـاع   ة املفضـية إىل اإلجـراءات القضـائي   معقولة تكبدهتا يف عمليـات التحقيـق أو املالحقـة أو   
  تتصرف فيها، املمتلكات املصاَدرة أو

الذي أنشـئ مبوجبـه    ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول ١٤املؤرَّخ  ١/٤قراره  وإذ يستذكر  
املؤرَّخ  ٢/٣الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات، وقراره 

جمـدَّداً واليـة الفريـق العامـل، وإذ حيـيط علمـاً باملسـامهات        الذي أكَّد فيه  ٢٠٠٨فرباير /شباط ١
املقدَّمــة مــن مبــادرة اســترداد املوجــودات املســروقة املشــتركة بــني البنــك الــدويل ومكتــب األمــم  
املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة، ومبـادرات املركـز الـدويل السـترداد املوجـودات واملبـادرات         

 قـدرة الـدول علـى تنفيـذ االتفاقيـة تنفيـذاً فعـاالً، وال سـيما التوصـيات          املماثلة الرامية إىل حتسـني 
  املقدَّمة يف إطار هذه املبادرات من أجل حتسني عملية استرداد املوجودات،

بشـأن تيسـري    ٢٠١٣نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   ٢٩املـؤرَّخ   ٥/٣قـراره   وإذ يستذكر أيضـاً   
أعاد فيه بيان أمهية التبادل التلقـائي للمعلومـات،   التعاون الدويل على استرداد املوجودات، الذي 

مـن   ٣وإرجـاع العائـدات اإلجراميـة سـريعاً مبـا يتَّفـق مـع الفقـرة          دون املساس بالقانون الـوطين، 
  من االتفاقية، ووضع مبادئ توجيهية عملية لتيسري استرداد املوجودات، ٥٧املادة 

ع كـل دولـة طـرف، دون إخـالل     من االتفاقية، ويشجِّ ٥٦املادة  وإذ يستذكر كذلك  
بقانوهنــا الــوطين، علــى الســعي إىل اختــاذ تــدابري جتيــز هلــا أن حتيــل، دون مســاس بتحقيقاهتــا أو   
مالحقاهتــا أو إجراءاهتــا القضــائية، معلومــات عــن العائــدات املتأتيــة مــن األفعــال اجملرَّمــة وفقــاً    

إفشـاء تلـك املعلومـات قـد      لالتفاقية إىل دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عنـدما تـرى أنَّ  
يســاعد الدولــة الطــرف املتلقيــة علــى اســتهالل أو إجــراء حتقيقــات أو مالحقــات أو إجــراءات  
  قضائية أو قد يؤدي إىل تقدمي تلك الدولة الطرف طلبا مبقتضى الفصل اخلامس من االتفاقية،

جــدول إعــالن الدوحــة بشــأن إدمــاج منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف    وإذ يســتذكر  
أعمال األمم املتحـدة األوسـع مـن أجـل التصـدِّي للتحـدِّيات االجتماعيـة واالقتصـادية وتعزيـز          

الذي ذكرت فيه الـدول   )٦(سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور،
األعضــاء أهنــا تعمــل جاهــدة مــن أجــل تنفيــذ تــدابري فعالــة لكشــف الفســاد ومنعــه ومكافحتــه، 

قــل املوجــودات املتأتيــة مــن الفســاد إىل اخلــارج وغســلها، وتــدعيم التعــاون الــدويل  وكــذلك ن
واملساعدة املقدَّمة إىل الدول األعضاء يف جمـال التعـرُّف علـى تلـك املوجـودات أو جتميـدها أو       

───────────────── 
  .٢٠١٥/١٩ اجمللس االقتصادي واالجتماعيمرفق قرار   )٦(  
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وإرجاعها، وفقاً للفصـل اخلـامس مـن االتفاقيـة، والعمـل يف هـذا        حجزها، وكذلك استردادها
مناقشة طرائق مبتكرة لتحسني تبادل املساعدة القانونيـة مـن أجـل تسـريع      الصدد على مواصلة

  إجراءات استرداد املوجودات وزيادة فرص جناحها،
خطـة عمـل أديـس أبابـا الصـادرة عـن املـؤمتر الـدويل الثالـث لتمويـل            وإذ يستذكر أيضاً  
ة يف جمــال إرجــاع دجيِّــالــيت ُشــجِّع فيهــا اجملتمــع الــدويل علــى اســتحداث ممارســات    )٧(التنميــة،

  املوجودات،
الزيادة املطردة يف تدفقات األموال املتأتيـة مـن مصـدر غـري مشـروع       بقلق وإذ يالحظ  

مــن البلــدان الناميــة علــى وجــه اخلصــوص، واخلطــر الــذي تشــكله تلــك الزيــادة علــى التنميــة     
  املستدامة وسيادة القانون وأمن الدول،

من عـون ومسـاعدة إىل الـدول الطالبـة يف جمـال       مبا قدَّمته الدول األطراف وإذ يرحِّب  
  العائدات اإلجرامية وإرجاعها، استرداد

مببــادرة عمليــة لــوزان بشــأن املبــادئ التوجيهيــة العمليــة    مــع التقــديرعلمــاً وإذ حيــيط   
، بالتعـاون الوثيـق مـع    طرفـاً لتحقيق الكفاءة يف استرداد املوجودات، اليت وضعتها ثالثون دولة 

 السترداد املوجودات وبدعم مـن مبـادرة اسـترداد املوجـودات املسـروقة، هبـدف       املركز الدويل
وضع هنوج فعالة ومنسَّقة السترداد املوجـودات لصـاحل املمارسـني مـن الـدول الطالبـة والـدول        

  املتلقية للطلب،
بأنَّ الـدول ال تـزال تواجـه حتـديات يف جمـال اسـترداد املوجـودات ألسـباب          وإذ يسلِّم  

تطبيق آليات مثـل املصـادرة دون االسـتناد إىل حكـم      ف نظمها القانونية، وحمدوديةمنها اختال
إدانة، والتعقُّـد الـذي تتَّسـم بـه التحقيقـات واملالحقـات القضـائية املشـتركة بـني عـدة واليـات            
قضائية، وعدم اإلملـام بـإجراءات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة لـدى الـدول األطـراف األخـرى،          

  اليت تكتنف استبانة وكشف تدفُّق عائدات الفساد،والصعوبات 
علـى وجـه اخلصـوص أنَّ نسـبة كـبرية مـن عائـدات الفسـاد، مبـا يف ذلـك            وإذ يالحظ  

األفعــــال اجملرمــــة  العائــــدات املتأتيــــة مــــن الرشــــوة العــــابرة للحــــدود الوطنيــــة وغريهــــا مــــن
ــة، مل مبقتضــى ــا   االتفاقي ــُد إرجاعه ــتم بع ــراف الطالبــ   ي ــدول األط ــا الشــرعيني  إىل ال ة ومالكيه

  السابقني وضحايا اجلرمية،

───────────────── 
  .٦٩/٣١٣ مرفق قرار اجلمعية العامة  )٧(  
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إزاء الصعوبات العملية اليت تواجهها الدول الطالبـة والـدول املتلقيـة     وإذ يساوره القلق  
  للطلب يف استرداد املوجودات،

ــات الصــلة بــني       وإذ يســلِّم   ــدول األطــراف يف إثب ــا ال ــيت تواجهه بالصــعوبات املشــتركة ال
رمية اليت تأتت تلك املوجودات من جراء ارتكاهبا، وإذ يشدِّد على األمهيـة  املوجودات املستبانة واجل

  التحقيقات الوطنية والتعاون الدويل من أجل التغلُّب على تلك الصعوبات، البالغة لفعالية
ــترداد املوجـــودات يف بعـــض الواليـــات    بقلـــق وإذ يالحـــظ   ــة الباهظـــة السـ أنَّ التكلفـ

املوجودات صعباً، ممَّا أفضـى إىل التخلـي عـن بعـض القضـايا      القضائية قد جعلت استرداد تلك 
  العائدات اإلجرامية إىل بلدان املنشأ، إرجاع اليت الُتِمس فيها

االجتــاه املتمثــل يف جلــوء بعــض الــدول األطــراف إىل التســويات واآلليــات  وإذ يالحــظ  
أنَّ بـ  يسـلِّم د الوطنيـة، وإذ  لتسوية القضايا املتعلقة بالفسـاد عـرب احلـدو    القانونية البديلة األخرى

تلك اآلليات اجلديدة، اليت عزَّزت إجراءات اإلنفاذ يف بعـض قضـايا الفسـاد يف خمتلـف أرجـاء      
العائـدات   اسـترداد  العامل، ينبغي أن ُتستخدم على حنو يراعي أهداف االتفاقية املتمثلة يف تعزيز

  املعنية، فيما بني مجيع الدول األطراف اإلجرامية والتعاون الدويل
تنــامي املمارســة املتمثلــة يف جلــوء الــدول األطــراف إىل التســويات     وإذ يالحــظ أيضــاً  

ــة، وإذ يهيــب       ــابرة للحــدود الوطني ــة األخــرى يف قضــايا الرشــوة الع ــة البديل واآلليــات القانوني
ــار الواجــب إلشــراك الواليــات القضــائية الــيت     تكــون منشــأ بالــدول األطــراف أن تــويل االعتب

  مكان رشو املوظفني األجانب، رشوة أوخمططات ال
اسـترداد   مبـادرة  إىل إيالء االهتمام العاجل إىل ما أشارت إليـه دراسـة أجرهتـا    وإذ يدعو  

يف املائة من األموال املتحصَّل عليها حىت اآلن من  ٣نسبة ال تتعدى أنَّ  املوجودات املسروقة من
باليــني دوالر مــن دوالرات   ٦,٢ى خــالل التســويات علــى الصــعيد العــاملي، والــيت تربــو علــ       

 معــامالت وأجريــت فيهــا رشــوة تلقَّــى موظفوهــا دول الواليــات املتحــدة، هــي الــيت أعيــدت إىل
  اإلرجاع أحد األهداف األساسية للفصل اخلامس من االتفاقية،أنَّ  منطوية على فساد، مع العلم

ملــا تتلقــاه مــن طلبــات للطلبــات علــى االســتجابة  الــدول األطــراف املتلقِّيــة وإذ يشــجِّع  
  من االتفاقية يف حالة انتفاء ازدواجية التجرمي، ٤٦مساعدة مبقتضى املادة 

 العائدات اإلجراميـة  حيثُّ مجيع الدول األطراف على أن تتعاون على استرداد  -١  
االتفاقية، مبا فيها األموال العموميـة املختلسـة واملوجـودات املسـروقة، وعلـى       املشمولة بأحكام

العائدات اإلجرامية، مبـا يف ذلـك املوجـودات غـري املدونـة يف       نع وتكشف عمليات حتويلأن مت
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إرجـاع   بضـمان  اقويـ  التزامـاً الدفاتر املتأتية من الفساد، يف الداخل واخلـارج، وعلـى أن تبـدي    
 ٥٧إرجاعهـا إىل بلـدان املنشـأ، وفقـاً للمـادة       تلك املوجودات أو التصـرف فيهـا، مبـا يف ذلـك    

  )٨(الفساد؛ ملكافحة املتحدة األمم اقيةاتف من
 الـدولَ األطـراف علـى ضـمان أن تسـمح إجـراءات التعـاون الـدويل         حيثُّ أيضاً  -٢  

تـؤول إليـه    كاملـةً يف انتظـار مـا    تكفـي للمحافظـة عليهـا    حبجز املوجودات والتحفُّظ عليها لفترة
حكـام القضـائية األجنبيـة    اإلجراءات يف دولة أخرى، وعلـى فسـح اجملـال للتعـاون علـى إنفـاذ األ      

  الصادرة بشأن املصادرة أو توسيع نطاق ذلك التعاون، بوسائل منها توعية السلطات القضائية؛
الدولَ األطراف، وفقاً للفصلني الثالث واخلـامس مـن االتفاقيـة،     حيثُّ كذلك  -٣  

  :على القيام مبا يلي
ل املتأتيـة مـن مصـدر غـري     للعائدات اإلجرامية واألموا التحويالت الدولية منع  (أ)  

  مشروع وكشفها وردعها على حنو أكثر فعالية؛
ــة         (ب)   ــات املاليـ ــال املؤسسـ ــة امتثـ ــور إىل كفالـ ــة أمـ ــي يف مجلـ ــدابري ترمـ ــاذ تـ اختـ

العائــدات اإلجراميــة واألمــوال املتأتيــة مــن   واملؤسســات غــري املاليــة املعيَّنــة، مــن أجــل اســتبانة  
  وإرجاعها؛ ردادهاوحجزها واست مصدر غري مشروع وتعقبها

ــة خاصــة    ُيهيــب  -٤   ــدول األطــراف أن تنظــر بســرعة وعناي ــات   بال ــذ طلب يف تنفي
  املساعدة القانونية املتبادلة يف جمال استرداد املوجودات؛

الدول األطراف على أن تنظر، عنـد االقتضـاء ومبـا يتوافـق مـع قانوهنـا        ُيشجِّع  -٥  
لتوجيهيـة مـن أجـل حتقيـق الكفـاءة يف اسـترداد       الوطين، يف اإلشارة إىل مشروع مبادئ لوزان ا

املوجودات املسروقة يف ممارساهتا، وأن تواصل تبـادل خرباهتـا العمليـة ودجمهـا يف دليـل مفصَّـل       
دليل عملي السترداد املوجودات، بالتعاون مع الـدول املهتمـة ومقـدِّمي املسـاعدة      غري ملزم أو

  عنية ذات الصلة؛التقنية املهتمني، بناء على طلب األطراف امل
إىل الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العضــوية املعــين باســترداد  يــوعز  -٦  

  :املوجودات بأن يقوم مبا يلي
استهالل عملية استبانة املمارسات الفضلى مـن أجـل اسـتبانة ضـحايا الفسـاد        (أ)  

  ومعايري التعويض؛

───────────────── 
  .٤٢١٤٦ ، الرقم٢٣٤٩ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٨(  
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مبـادئ توجيهيـة للمبـادرة    استهالل عملية استبانة املمارسات الفضلى ووضع   (ب)  
يف الوقـت املناسـب مـن أجـل متكـني الـدول األطـراف مـن اختـاذ اإلجـراءات            بتبادل املعلومات

  االتفاقية؛ من ٥٦املناسبة وفقاً للمادة 
القيــام، بــدعم مــن األمانــة، جبمــع معلومــات عــن اســتخدام الــدول األطــراف     (ج)  

ل اليت تـؤثر علـى الفـروق بـني املبـالغ احملقَّقـة       للتسويات واآلليات البديلة األخرى وحتليل العوام
يف التسويات واآلليات القانونية البديلة األخرى واملبالغ املعادة إىل الدول املتضررة، بغية النظـر  
يف جدوى وضع مبادئ توجيهية من أجل تيسري االستعانة بنهج أكثر تنسيقا وشفافية للتعـاون  

  اإلرجاع؛ فعالية يف عملياتاملعنية وحتقيق ال بني الدول األطراف
 بــإبالغ مــؤمتر الــدول األطــراف يف دورتــه املقبلــة القيــام، بــدعم مــن األمانــة،   (د)  

  بالنتائج اليت توصل إليها فيما خيص كل واحد من هذه األمور؛
بالــدول األعضــاء أن تنظــر يف اإلعفــاء إىل أدىن حــد مــن التكــاليف         يهيــب   -٧  

وال سـيما عنـدما تكـون الدولـة      ،اد املوجـودات أو ختفيضـها  املعقولـة الـيت تقتطعهـا عنـد اسـترد     
الطالبة من البلدان الناميـة، آخـذةً يف اعتبارهـا أنَّ إرجـاع املوجـودات الـيت احتيـزت علـى حنـو          

  غري مشروع تسهم يف حتقيق التنمية املستدامة؛
الدول األطراف على تعزيز التعاون الـدويل واسـترداد املوجـودات مـن      يشجِّع  -٨  

 مع يتفق حنو اجلرمية" على ضحايا"اإلجرامية" و ل تفسري مصطلحات من قبيل "العائداتخال
  االتفاقية؛ أحكام

الــدول األطــراف الــيت تســتخدم التســويات واآلليــات القانونيــة البديلــة    حيــثُّ  -٩  
األخرى حلل القضايا املتعلقة بالفسـاد علـى العمـل بالتعـاون مـع مجيـع الـدول األطـراف املعنيَّـة          

 غرض تعزيز التعاون الدويل وتبادل املعلومات واسترداد العائدات اإلجرامية؛ب
ــة       أيضــاًحيــثُّ   -١٠   ــات القانوني ــيت تســتخدم التســويات واآللي ــدول األطــراف ال ال

البديلة األخرى حلل القضايا املتعلقة بالفساد على أن تبادر بتبادل املعلومات دون تقـدمي طلـب   
 ٤األطـراف املعنيـة يف العمليـة يف وقـت مبكـر، وفقـاً للفقـرة         مسبق، حبيث تشرك سائر الدول

  االتفاقية؛ من ٥٦وللمادة  ٤٨املادة  (و) من ١الفرعية  وللفقرة ٤٦املادة  من
إىل األمانة أن تقوم، يف حدود املوارد املتاحة، مبساعدة الفريق العامل يف  يطلب  -١١  

  شفوية باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة؛أداء مهامه، بطرائق منها توفري خدمات الترمجة ال
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الدول األطراف واجلهات املاحنـة األخـرى إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج        يدعو  -١٢  
  امليزانية لألغراض احملدَّدة يف هذا القرار، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.

  
  ٦/٣القرار 

    الية العمل على استرداد املوجوداتتعزيز فع
  ؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،إنَّ م  
ــاره    ــادئ      إرجــاع املوجــودات  أنَّ إذ يضــع يف اعتب ــية واملب ــداف الرئيس ــو أحــد األه ه

وأنَّ الـدول األطـراف يف االتفاقيـة ملزمـة      )٩(األساسية التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد،   
  يف هذا الصدد، ن العون واملساعدةبأكرب قدر م بعضاًبعضها  بأن ميدَّ

ــاً   وإذ يســلِّم   ــي، وفق ــه ينبغ ــال      بأنَّ ــون بأعم ــن يقوم ــة، أن خيضــع م ملقتضــيات االتفاقي
ــة،    ــة أم اعتباري ــام الســلطات املختصــة    الفســاد، ســواء أكــانوا شخصــيات طبيعي   للمســاءلة أم

عـن املوجـودات    وملالحقتها القضائية، وأنه ينبغي بذل قصـارى اجلهـود إلجـراء حتريـات ماليـة     
ــة أو      الــيت اكتســبوها بصــفة غــري مشــروعة واســتردادها عــن طريــق إجــراءات املصــادرة الوطني

  يف جمال املصادرة أو تدابري االسترداد املباشر املالئمة، التعاون الدويل
ــترداد    وإذ يســـاوره القلـــق   إزاء مـــا تواجهـــه الـــدول األطـــراف مـــن صـــعوبات يف اسـ

ــدات  املوجــودات، وإذ يأخــذ يف اعتبــ  ــة اخلاصــة الســترداد العائ ــة اره األمهي ــق  اإلجرامي يف حتقي
تقـيم الصـلة    التنمية املستدامة واالستقرار، وإذ يالحظ الصعوبات اليت تكتنف تقدمي معلومـات 

بني عائدات الفساد يف الدول املتلقيـة للطلـب واجلرميـة املرتكبـة يف الدولـة الطالبـة، وهـي صـلة         
  الت،يصعب إثباهتا يف كثري من احلا

الــدول األطــراف علــى االســتفادة التامــة مــن أدوات اســترداد املوجــودات   وإذ يشــجِّع  
املنصوص عليها يف الفصل اخلامس من االتفاقيـة، مبـا فيهـا آليـات إنفـاذ أوامـر الـتحفُّظ وأوامـر         

دها عــادةً الدولــة املصــادرة األجنبيــة، كوســيلة للحــدِّ بقــدر كــبري مــن النفقــات الــيت قــد تتكبَّــ   
  يف سعيها إىل استرداد املوجودات، الطرف

جبميع الدول األطراف، وخاصـة الـدول الطالبـة والـدول املتلقيـة للطلبـات،        وإذ يهيب  
االتفاقية، وتبدي التزامـاً راسـخاً    املشمولة بأحكام العائدات اإلجرامية أن تتعاون على استرداد

  من االتفاقية، ٥٧إرجاع هذه العائدات أو التصرُّف فيها وفقاً للمادة  بكفالة
───────────────── 

  .٤٢١٤٦ الرقم ،٢٣٤٩ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٩(  
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مببادرة عملية لوزان بشأن املبادئ التوجيهية العمليـة للكفـاءة    تقديرمع العلماً وإذ حييط   
بالتعــاون الوثيــق مــع املركــز الــدويل   طرفــاًيف اســترداد املوجــودات، الــيت وضــعتها ثالثــون دولــة  

ة بني البنك الدويل مبادرة استرداد املوجودات املسروقة املشترك السترداد املوجودات وبدعم من
إتاحـة ُنهـوج فعالـة ومنسَّـقة      والـيت هتـدف إىل   ،ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة 

  السترداد املوجودات من أجل املمارسني املنتمني إىل الدول الطالبة والدول املتلقية للطلبات،
ترداد املوجـودات ُتعـزى   بأنَّ الدول األطراف ما زالت تواجه حتديات يف اس وإذ يسلِّم  

جزئيــا إىل االختالفــات القائمــة بــني الــنظم القانونيــة، وتعقُّــد التحقيقــات وعمليــات املالحقــة    
ــة        ــإجراءات املســاعدة القانوني ــام ب ــات قضــائية، وعــدم اإلمل القضــائية املشــتركة بــني عــدة والي

أدوات مـن قبيـل املصـادرة    تطبيـق   املتبادلة لدى الدولة املتلقية للطلب، مبا يف ذلك القدرة علـى 
غــري املســتندة إىل حكــم إدانــة وغريهــا مــن اإلجــراءات اإلداريــة أو املدنيــة الــيت تفضــي إىل           

  اليت تكتنف تعقُّب عائدات الفساد، املصادرة، والصعوبات
باألمهيــة احليويــة لضــمان اســتقاللية وفعاليــة الســلطات، لــدى الــدول الطالبــة   ُيقــرُّ وإذ   

 قضـايا  لبات على حد سواء، املكلَّفـة بالتحقيقـات واملالحقـات القضـائية يف    والدول املتلقية للط
الفســاد، والســترداد عائــدات تلــك اجلــرائم بعــدَّة وســائل مثــل إرســاء اإلطــار القــانوين الــالزم   
وختصيص املوارد الالزمـة، وإذ يالحـظ الـدور الـذي ميكـن أن تضـطلع بـه املسـاعدة التقنيـة يف          

  هذا الصدد،
 مســؤولية الــدول األطــراف الطالبــة واملتلقيــة للطلبــات يف التعــاون علــى   إىل وإذ يشــري  

إرجاعها أو التصـرف فيهـا علـى     كفالة استرداد نسبة كبرية من العائدات املتأتية من الفساد أو
  حنو آخر، وفقاً لألحكام ذات الصلة من االتفاقية،

رداد عائـدات الفسـاد يف   إىل التحدِّيات اخلاصة اليت ينطـوي عليهـا اسـت    أيضاًوإذ يشري   
وظـائف عموميـة بـارزة وكـذلك      ،يتولـون، أو كـانوا يتولـون    احلاالت الـيت يتـورَّط فيهـا أفـراد    

  أفراد أُسرهم ومعاونوهم املقرَّبون،
على األمهية البالغة لتعبئة اإلرادة السياسية مـن أجـل تنفيـذ الفصـل اخلـامس       وإذ يشدِّد  

  من االتفاقية تنفيذاً فعاالً،
جبميع الدول األطراف، الطالبة واملتلقية للطلبات على السواء، أن تواصل إبـداء   هيبوإذ ي  

االتفاقيـة،   املشـمولة بأحكـام   اإلرادة السياسية على العمل معاً من أجل استرداد العائدات اإلجرامية
ة أو إىل الـدول األطـراف الطالبـ    وإرجاعهـا بفعاليـة   وجتاوز العوائق اليت تعترض استرداد املوجودات

  من االتفاقية، ٥٧املالكني الشرعيني السابقني أو ضحايا اجلرمية، وفقاً للمادة 
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إعــالن الدوحــة بشــأن إدمــاج منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف جــدول    وإذ يســتذكر    
أعمال األمم املتحـدة األوسـع مـن أجـل التصـدي للتحـديات االجتماعيـة واالقتصـادية وتعزيـز          

الــذي أعلنــت فيــه   )١٠(،عيدين الــوطين والــدويل ومشــاركة اجلمهــور ســيادة القــانون علــى الصــ 
الــدول األعضــاء أهنــا تســعى جاهــدة إىل تنفيــذ تــدابري فعالــة لكشــف ومنــع ومكافحــة الفســاد   
وعمليات حتويل األموال املتأتية منـه إىل اخلـارج وغسـلها، وإىل تعزيـز التعـاون الـدويل وتقـدمي        

ــدول األعضــاء لكشــف تلــك   ــدها أو حجزهــا، وكــذلك    املســاعدة إىل ال املوجــودات أو جتمي
  الستردادها وإرجاعها، وفقا ألحكام اتفاقية مكافحة الفساد،

 بفائدة قيام الدول األطـراف بتبـادل املعلومـات املتعلقـة باملمارسـات يف جمـال       هينوِّ وإذ  
  واحملجوزة واملصاَدرة واستخدامها والتصرُّف فيها، إدارة املوجودات اجملمَّدة

 أنشــأ الــذي ،٢٠٠٦ديســمرب /كــانون األول ١٤املــؤرَّخ  ١/٤قــراره  يســتذكروإذ   
 يشـري  وإذ املوجـودات،  باسترداد املعين العضوية املفتوح الدويل احلكومي العامل الفريَق مبوجبه
تشـرين   ١٣املـؤرَّخ   ٣/٣و ،٢٠٠٨فربايـر  /شباط ١املؤرَّخ  ٢/٣لقراراته  املستمرة األمهية إىل

 أن فيهـا  قـرَّر  الـيت  ،٢٠١١أكتـوبر  /تشـرين األول  ٢٨املـؤرَّخ   ٤/٤و ،٢٠٠٩نـوفمرب  /الثـاين 
  عمله، العامل الفريق يواصل

الـــدور املهـــم الـــذي ميكـــن أن يضـــطلع بـــه اجملتمـــع املـــدين يف اســـترداد    وإذ يالحـــظ  
  وإرجاعها، املوجودات

وفــق مــا يــرد يف  دروس ة واســتخالصجيِّــد ممارســات بــروز تقــديرمــع ال وإذ يالحــظ  
ر الفريق العامل احلكـومي الـدويل املفتـوح العضـوية املعـين باسـترداد املوجـودات، وتبـادلَ         تقاري

  ة،يِّدتلك املمارسات اجل
الصـادرة عـن مكتـب األمـم املتحـدة املعـين        املوارد التقنية أيضاًتقدير مع ال وإذ يالحظ  

 ،الــدويل واملكتــب باملخــدِّرات واجلرميــة ومبــادرة اســترداد املوجــودات املســروقة التابعــة للبنــك 
  واملركز الدويل املعين باسترداد املوجودات التابع ملعهد بازل للحوكمة،

جهــود مشــتركة، بتطبيــق الــدروس  الــدول األطــراف علــى أن تقــوم، يف إطــار يشــجِّع  -١  
إنشـاء أطـر    املستفادة يف مجيع جماالت التعاون على استرداد املوجـودات، وذلـك بوسـائل منـها    

املؤسسات الوطنيـة وتـدعيم التعـاون الـدويل مـن خـالل املشـاركة يف الشـبكات         قانونية وتعزيز 
الدولية املعنية بإنفاذ القوانني، مثل جهات الوصل املعنية باسـترداد املوجـودات يف إطـار اتفاقيـة     

───────────────── 
  .٢٠١٥/١٩واالجتماعي  مرفق قرار اجمللس االقتصادي  )١٠(
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ــة جلهــات الوصــل املدعومــة مــن املنظمــة     )١١(األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد،  ــادرة العاملي واملب
اجلنائيـة (اإلنتربـول) ومبـادرة اسـترداد املوجـودات املسـروقة، وشـبكة كامـِدن          الدولية للشرطة

ــة، مثــل املنتــدى العــريب       ــادرات اإلقليمي املشــتركة بــني الوكــاالت الســترداد املوجــودات، واملب
  السترداد األموال، حسب االقتضاء؛

ــدِّد   -٢   ــراف   يشـ ــدول األطـ ــع الـ ــداء مجيـ ــة إبـ ــى أمهيـ ــية علـ ــخة  إرادةً سياسـ راسـ
ــا  ومتو ــاًاصــلة، والتزامه ــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، بشــأن جتــرمي الفســاد        طبق ــة األم التفاقي

ومالحقة مرتكيب جرائم الفساد قضائيا وبشأن التعاون الفعـال علـى اسـترداد العائـدات املتأتيـة      
  من جرائم الفساد؛

الــدول األطــراف علــى أن تزيــل العقبــات أمــام اســترداد املوجــودات،   يشــجِّع  -٣  
ائل منـها تبسـيط اإلجـراءات القانونيـة مـع منـع إسـاءة اسـتخدامها، ويشـجِّع أيضـاً الـدول            بوس

ــة وفقــاً لنظمهــا      ــة الوطني األطــراف علــى أن َتُحــدَّ، حســب االقتضــاء، مــن احلصــانات القانوني
  القانونية ومبادئها الدستورية؛

نون للقـا  الـدول األطـراف علـى النظـر، حسـب االقتضـاء ووفقـاً        يشجِّع أيضـاً   -٤  
الوطين، يف اإلشـارة إىل مشـروع مبـادئ لـوزان التوجيهيـة بشـأن كفـاءة العمـل علـى اسـترداد           
املوجــودات املســروقة يف ممارســاهتا وعلــى أن تواِصــلَ تبــادل خرباهتــا العمليــة وجتمَِّعهــا يف دليــل 

 غري ملزِم أو يف دليل عملي السـترداد املوجـودات، وذلـك بالتعـاون مـع الـدول املهتمـة        مفصَّل
  ومقدِّمي املساعدة التقنية املهتمني، بناء على طلب األطراف املعنية ذات الصلة؛

إرجــاع املوجــودات  بالــدول األطــراف أن تتعــاون تعاونــاً وثيقــاً علــى   يهيــب  -٥  
  من االتفاقية؛ ٥٧والتصرف فيها وفقاً للمادة 

الـــدول األطـــراف علـــى وضـــع التنميـــة املســـتدامة يف االعتبـــار لـــدى  عجِّيشـــ  -٦  
  استخدام وإدارة املوجودات املستردة؛

الدول األطراف إىل القيـام، وفقـاً لتشـريعاهتا وسياسـاهتا الوطنيـة، جبمـع        يدعو  -٧  
أرجعتـها أو   حجزهتا والياُتها القضائية أو صـادرهتا أو  ونشر بيانات عن حجم املوجودات اليت

  تصرَّفت فيها؛
ق مــع الفصــل اخلــامس مــن  الــدول األطــراف علــى أن تكفــل، مبــا يتَّفــ   حيــثُّ  -٨  
وجود أطر قانونية ومؤسسية وافية لـديها مـن أجـل مالحقـة مـرتكيب جـرائم الفسـاد         االتفاقية،

───────────────── 
  .٤٢١٤٦ ، الرقم٢٣٤٩ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١١(
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قضائيا، وكشف عمليات االحتياز والتحويل غـري املشـروعة للموجـودات املتأتيـة مـن الفسـاد،       
لتأمني وجـود   املتبادلة، وإبدائه، مبا يف ذلك املساعدة القانونية التعاون القانوين الدويل والتماس

 -إليهـا   تسـتند  أالَّ االقتضـاء  عنـد  وميكنـها  إدانـة  أحكـام  إىل عملـها  يف تسـتند  -آليات مناسبة 
 يف الصـادرة  األوامـر  وإنفـاذ  مصـادرهتا،  خـالل  مـن  للفسـاد  عائـدات  مـن  ُيسـتبان  ما السترداد
 إنفـاذ  وضـمان  االتفاقيـة،  اتملقتضـي  وفقاً إليها املستندة وغري إدانة أحكام إىل املستندة اخلارج
  الصدد؛ هذا يف التقنية املساعدة تقدمي على عويشجِّ األطر، هذه

الدول األطراف على إنشاء أو تعزيز آليات وطنيـة للتنسـيق داخـل     حيثُّ أيضاً  -٩  
احلكومات وللتعاون فيما بينها، وضمان مستويات مناسبة من تبادل املعلومـات والتنسـيق بـني    

صة، اليت هلـا دور يف اجلهـود الراميـة إىل منـع الفسـاد ومالحقـة مـرتكيب جـرائم         السلطات املخت
 الفساد قضـائيا وكـذلك يف اسـترداد املوجـودات، مبـا يف ذلـك، علـى سـبيل الـذكر ال احلصـر،          

  وسلطات التحقيق ووحدات االستخبارات املالية والنيابة العامة؛ سلطات التنظيم الرقايب
اف علـى أن تنظـر يف إنشـاء نظـم فعالـة إلقـرارات الذمـة        الدول األطـر  يشجِّع  -١٠  

 ويف مـن االتفاقيـة،   ٥٢املـادة   مـن  ٥فـق مـع الفقـرة    املعنـيني، مبـا يتَّ   املالية للموظفني العموميني
 مـع  يتفـق  مبـا  املعلومـات،  تلـك  بتبـادل  املختصـة  لسـلطاهتا  للسماح تدابري من يلزم قد ما اختاذ

  األخرى؛ األطراف لالدو مع الوطين، القانون متطلبات
الدول األطراف على أن تنفِّـذ مـا يلـزم مـن تـدابري لتمكينـها مـن         أيضا يشجِّع  -١١  

للشـركات أو اهلياكـل االعتباريـة أو غريهـا      امللكية الفعليـة  احلصول على معلومات موثوقة عن
يت ُيســاء مــن اآلليــات القانونيــة املعقَّــدة، مبــا يشــمل االحتــادات املاليــة والشــركات القابضــة، الــ   

استخدامها يف ارتكـاب جـرائم فسـاد أو التسـتُّر عليهـا أو إخفـاء العائـدات وحتويلـها، وتبـادل          
  تلك املعلومات، مبا ييسِّر إجراءات التحقيق وتنفيذ الطلبات؛

الدول األطراف على أن تتيح على نطاق واسع معلومات عـن   يشجِّع كذلك  -١٢  
األطر املستخدمة يف التسويات واآلليـات القانونيـة البديلـة،     أطرها وإجراءاهتا القانونية، مبا فيها

ــدول اســتخداَم تلــك        يف شــكل دليــل عملــي خــاص أو أيِّ شــكل آخــر يســهِّل علــى ســائر ال
  املعلومات، وعلى أن تنظر، عند االقتضاء، يف نشر تلك املعلومات بلغات أخرى؛

ن السـاحنة مـن خـالل    الدول األطراف على النظر يف اغتنام فرص التعـاو  يشجِّع  -١٣  
شبكات املمارسني القائمة، مثل جهات الوصـل املعنيـة باسـترداد املوجـودات يف إطـار االتفاقيـة،       

اإلنتربـول ومبـادرة اسـترداد املوجـودات املسـروقة،       واملبادرة العاملية جلهات الوصل املدعومة مـن 
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دة من املعلومات املقدَّمـة  السترداد املوجودات، واالستفا وشبكة كامِدن املشتركة بني الوكاالت
  على صعيد وحدات االستخبارات املالية، يف سياق تقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة؛

تعيني جهات معنية بتقدمي املساعدة التقنيـة   الدول األطراف على يشجِّع أيضاً  -١٤ 
جمــال  ومســؤولني أو مؤسســات حكوميــة، حســب االقتضــاء، للعمــل بصــفة خــرباء تقنــيني يف   

التعــاون الــدويل واســترداد املوجــودات، مــن أجــل مســاعدة اجلهــات املنــاظرة علــى أن تســتويف  
  بطريقة فعالة مقتضيات املساعدة القانونية املتبادلة دون تأخري غري ضروري؛

حبجـز   الدول األطراف على ضمان أن تسمح إجراءات التعـاون الـدويل   حيثُّ  -١٥  
يف انتظـار مـا    كاملـةً،  املوجـودات  تلك على للمحافظة  كفيت لفترة جتميدها أو/املوجودات و

 احلجـز  أوامـر  إنفـاذ  يف بالتعـاون  والسـماح  أخـرى،  دولـة  يف املصـادرة  إجـراءات  تـؤول إليـه  
 تـدابري  اختـاذ  يشـمل  مبـا  التعـاون،  هـذا  نطـاق  توسـيع  أو األجنبيـة  املصـادرة  وأحكام والتجميد
 إدانـة،  إىل أحكـام  املسـتندة  غـري  املصـادرة  اموأحكـ  والتجميد احلجز بأوامر باالعتراف تسمح
  ذلك؛ أمكن حيثما

الــدول األطــراف ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة  يشــجِّع  -١٦  
واحملجـوزة   إدارة املوجـودات اجملمَّـدة   على االستمرار يف تبادل اخلربات وتطوير املعارف بشـأن 

ف فيهـا، واسـتبانة مـا يلـزم مـن ممارسـات فضـلى يف        واملصادرة واملستردة واستخدامها والتصرُّ
ــتفادة مـــن املـــوارد القائمـــة   احملجـــوزة  تتنـــاول مســـائل إدارة املوجـــودات  هـــذا الشـــأن، باالسـ

  واملصادرة، ألهداف منها املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة؛
ادة املـ  مـن  ٤أنه جيوز للدولة الطرف املتلقية للطلـب، مبقتضـى الفقـرة     يالحظ  -١٧  

 ذلـك،  خـالف  األطـراف  الـدول  تقـرِّر  مل ومـا  االقتضـاء  عنـد  تقتطـع،  أن االتفاقيـة،  مـن  ٥٧
 إىل املفضـية  القضـائية  اإلجـراءات  أو املالحقـة  أو التحقيـق  عمليـات  يف تكبـدهتا  معقولة نفقات
 يف النظـر  علـى  األطـراف  الـدول  حيـثُّ  لكنـه  فيهـا،  أن تتصـرف  أو املصادرة املمتلكات إرجاع

  األدىن؛ احلد إىل ختفيضها يف أو النفقات تلك اقتطاع مناإلعفاء 
إىل األمانة أن تقوم، يف حدود املوارد املتاحة، مبسـاعدة الفريـق العامـل     يطلب  -١٨  

احلكــومي الــدويل املفتــوح العضــوية املعــين باســترداد املوجــودات يف أداء مهامــه، بطرائــق منــها  
  ية الست لألمم املتحدة؛توفري خدمات الترمجة الشفوية باللغات الرمس

الدول األطراف واجلهات املاحنـة األخـرى إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج        يدعو  -١٩  
  امليزانية لألغراض احملدَّدة يف هذا القرار، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.
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  ٦/٤القرار 
نها التعاون بوسائل م تعزيز استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية يف مكافحة الفساد،

    الدويل، يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  

تنص على اسـتخدام اإلجـراءات    )١٢(أنَّ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد إذ يدرك    
ســترداد املوجــودات، حيثمــا كــان ذلــك مناســباً  املدنيــة واإلداريــة كوســيلة ملكافحــة الفســاد وا

  ومتسقاً مع النظم القانونية الوطنية،
أنَّ التعاون الدويل هو أحـد الوسـائل الرئيسـية الـيت تكفـل للـدول        وإذ يضع يف اعتباره  

ــة أن  ــدَّ األطــراف يف االتفاقي ــة يف      بعضــاًبعضــها  مي ــة املتبادل ــن املســاعدة القانوني ــدر م ــأكرب ق ب
  الحقات والدعاوى القضائية املتعلقة باجلرائم املشمولة باالتفاقية،التحقيقات وامل

من االتفاقيـة الـيت تشـجع الـدول األطـراف علـى        ٤٣من املادة  ١الفقرة  وإذ يستذكر  
بعضــها  دَّميــأن  أن تنظــر، حيثمــا كــان ذلــك مناســباً ومتســقاً مــع نظامهــا القــانوين الــوطين، يف 

  جراءات املتعلقة باملسائل املدنية واإلدارية املتصلة بالفساد،بعضاً باملساعدة يف التحقيقات واإل
من االتفاقية الـيت تـنص علـى أنَّ علـى كـل دولـة طـرف،         ٥٣املادة  وإذ يستذكر أيضاً  

وفقاً لقانوهنا الوطين، أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري تسمح لدولـة طـرف أخـرى برفـع دعـوى      
ات اكُتسـبت بارتكـاب فعـل جمـرَّم وفقـاً لالتفاقيـة أو       مدنية أمام حماكمها لتثبيت حق يف ممتلكـ 

لتثبيت ملكية تلك املمتلكات؛ وما قـد يلـزم مـن تـدابري تـأذن حملاكمهـا بـأن تـأمر َمـْن ارتكـب           
لالتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضـررت مـن تلـك اجلـرائم؛ ومـا       أفعاالً جمرَّمة وفقاً

اهتا املختصـة، عنـدما يـتعني عليهـا اختـاذ قـرار بشـأن        قد يلزم من تدابري تأذن حملاكمها أو لسـلط 
املصادرة، بأن تعترف مبطالبة دولة طرف أخرى مبمتلكات اكُتسبت بارتكاب فعل جمرم وفقـاً  

  لالتفاقية، باعتبارها مالكةً شرعية هلا،
مـن االتفاقيـة توضِّـح أنـه جيـوز، رهنـاً باملبـادئ القانونيـة          ٢٦أنَّ املـادة   وإذ يستذكر كذلك  

للدولة الطرف، أن تكون مسؤوليةُ الشخصيات االعتبارية جنائيةً أو مدنيـةً أو إداريـةً؛ وُتلـزِم الـدولَ     
األطــراف بــأن تكفــل إخضــاع الشخصــيات االعتباريــة الــيت ُتلقَــى عليهــا املســؤوليةُ وفقــاً هلــذه املــادة 

  ات النقدية،لعقوبات جنائيٍة أو غري جنائية، فعالٍة ومتناسبة ورادعة، مبا فيها العقوب

───────────────── 
  .٤٢١٤٦ الرقم ،٢٣٤٩ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٢(
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مــن االتفاقيــة الــيت تــنص علــى وجــوب تقــدمي    ٤٦مــن املــادة  ٢الفقــرة  وإذ يســتذكر  
للطلـب   املساعدة القانونية املتبادلة على أمت وجـه ممكـن مبقتضـى قـوانني الدولـة الطـرف املتلقيـة       

ات ومعاهداهتا واتفاقاهتا وترتيباهتا ذات الصلة، فيما يتعلـق بالتحقيقـات واملالحقـات واإلجـراء    
مـن   ٢٦القضائية اخلاصة باجلرائم اليت جيوز أن حتاَسب عليها شخصـيةٌ اعتباريـة، وفقـاً للمـادة     

  االتفاقية، يف الدولة الطرف الطالبة،
بالغة يف بناء القدرات املؤسسـية والبشـرية لـدى     مبا للمساعدة التقنية من أمهيةُيقرُّ  وإذ  

  اقية من خالل التعاون الدويل الفّعال،الدول األطراف من أجل تيسري تنفيذ أحكام االتف
 اللذين ،٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ٢٩املؤرَّخني  ،٥/٣و ٥/١قراريه  وإذ يستذكر    

 الـدويل،  املسـتوى  علـى  بينـها  فيمـا  تتعـاون  أن علـى  االتفاقيـة  يف األطراف الدولَ فيهما عشجَّ
 الفسـاد،  جـرائم  عن الكشف إىل يةالرام واإلدارية املدنية اإلجراءات خيصُّ فيما اإلمكان، عند
 اللـذين  بـالتقريرين  تقـدير مـع ال  علماً حييط وإذ ومصادرهتا، وجتميدها املوجودات استبانة وإىل

  )١٣(التوصيات، تلك تنفيذ يف احملرز التقدم بشأن األمانة أعدهتما
باستنتاجات وتوصيات اجتماع اخلـرباء احلكـومي الـدويل الثالـث املفتـوح       وإذ يرحِّب    
مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املعقـود يف فيينـا    ملشاركة لتعزيز التعاون الدويلا

 السـلطات  شـجع  الـذي  االجتمـاع  وهـو  )١٤(،٢٠١٤أكتـوبر  /تشـرين األول  ١٠و ٩يـومي  
 التعـاون  يف وأن تشـارك  بعضـاً باملسـاعدة،   بعضـها  دَّميـ أن  علـى  األطـراف  الـدول  يف الوطنيـة 
 إطـار التحقيقـات   يف الوطنيـة،  القانونيـة  نظمهـا  مـع  ومتَّسـقاً  مناسـباً  ذلك كان حيثما الدويل،

  بالفساد، الصلة ذات واإلدارية املدنية باملسائل املتعلقة واإلجراءات
ل إليها الفريـق العامـل احلكـومي    باالستنتاجات والتوصيات اليت توصَّ وإذ يرحِّب أيضاً    

 ١١يف اجتماعـه املعقـود يف فيينـا يـومي      اد املوجـودات، الدويل املفتوح العضـوية املعـين باسـترد   
 تنظـر،  بـأن  األطـراف  الـدولَ  العامـل  الفريـقُ  فيهـا  أوصى اليت )١٥(،٢٠١٤سبتمرب /أيلول ١٢و

 متوازيـة  ومدنيـة  جنائيـة  إجـراءات  تنفيذ إجازة يف الوطنية، القانونية نظمها مع سقيتَّ حنو على
 فيهـا  وشـجَّع  اجلنائيـة؛  اإلجـراءات  يف املـدين  بـاحلق  املدعني موقف دعم يف االقتضاء، عند أو،

 اإلجـراءات  يف جمانيـة  قانونيـة  مشـورة  لبعض بعضها يسدي أن يف النظر على األطراف الدول
  القانوين، التمثيل يف بعضاً بعضها يساعد أن يف أو املدنية،

───────────────── 
)١٣(  CAC/COSP/EG.1/2014/2 وCAC/COSP/EG.1/2015/2.  
  .CAC/COSP/EG.1/2014/3ة ترد يف الوثيق  )١٤(
  .CAC/COSP/WG.2/2014/4ة ترد يف الوثيق  )١٥(



 

V.15-08644 21 
 

 CAC/COSP/2015/10 

جــدول إعــالن الدوحــة بشــأن إدمــاج منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف    وإذ يســتذكر    
أعمال األمم املتحـدة األوسـع مـن أجـل التصـدِّي للتحـدِّيات االجتماعيـة واالقتصـادية وتعزيـز          

وهـو اإلعـالن الـذي     )١٦(سيادة القانون علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل ومشـاركة اجلمهـور،      
أبــدت فيــه الــدولُ عزَمهــا علــى االلتــزام باستكشــاف ســبل التعــاون الــدويل فيمــا بينــها يف            

  املدنية واإلدارية املتعلقة مبصادرة املمتلكات،اإلجراءات 
بــأنَّ الــدول األطــراف ال تــزال تواجــه حتــديات يف اســترداد املوجــودات عنــد  ُيقــرُّ وإذ   

استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية يف مكافحـة الفسـاد، مبـا يف ذلـك التعـاون الـدويل، وهـو        
واملالحقــات الــيت  ة وتعقُّــد التحقيقــاتإىل اخــتالف الــنظم القانونيــ األمــر الــذي يعــزى جزئيــا 

التجريـد مـن    تطبيـق األدوات احملليـة الفعالـة، مثـل     جتري يف واليات قضائية متعددة، وحمدوديـة 
ــة الســتردادها  املوجــودات غــري املســتند  ــة أو   ،إىل أحكــام إدان عــالوة علــى اإلجــراءات اإلداري

بـإجراءات الـدول األخـرى      ملـام املدنية األخرى اليت تفضي إىل مصـادرة املوجـودات وعـدم اإل   
  املساعدة القانونية املتبادلة، يف جمال

اجلهوَد اجلارية اليت تضطلع هبا املنظمـاُت واملنتـديات اإلقليميـة     قديرمع الت وإذ يالحظ  
لتعزيــز التعــاون يف جمــال مكافحــة الفســاد مــن خــالل اســتخدام اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة     

  املتعلقة بالفساد،
، حيثمـا كـان ذلـك مناسـباً     بعضـاً بعضـها   دَّميـ  الـدول األعضـاء علـى أن    ثحي  -١    

بــأكرب قــدر مــن املســاعدة يف التحقيقــات واإلجــراءات   ومتســقاً مــع نظمهــا القانونيــة الوطنيــة،
املتعلقــة باملســائل املدنيــة واإلداريــة املتصــلة جبــرائم الفســاد الــيت ترتكبــها شخصــيات طبيعيــة أو  

املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، بغيـة الكشـف عـن جـرائم         ، عند االقتضـاء، بوسائل منها اعتبارية،
املوجودات وجتميدها ومصادرهتا، عالوة على األغراض األخرى املـذكورة يف   الفساد واستبانة

  )١٧(الفساد؛ ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية من ٤٦املادة  من ٣الفقرة 
 ٥٣عاالً الفقرةَ الفرعية (أ) من املـادة  بالدول األطراف أن تنفذ تنفيذاً ف يهيب  -٢  

 طـرف  لدولـة  للسماح تدابري من يلزم ما اختاذ خالل من الوطنية، لقوانينها وفقاً االتفاقية، من
 بارتكـاب  اكُتسـبت  ممتلكـات  يف حـق  لتثبيـت  حماكمهـا  أمـام  مدنيـة  دعـوى  برفـع  أخـرى 

  املمتلكات؛ تلك ملكية لتثبيت أو فساد جرائَم اعتبارية أو طبيعية شخصيات

───────────────── 
  .٢٠١٥/١٩ واالجتماعي قرار اجمللس االقتصاديمرفق   )١٦(
  .٤٢١٤٦ ، الرقم٢٣٤٩ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٧(
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بالدول األطـراف أن تنفـذ تنفيـذاً فعـاالً، وفقـا لقوانينـها الوطنيـة،         يهيب أيضاً  -٣  
 تـدابري  مـن  يلـزم  ما اختاذ خالل من االتفاقية من ٥٣الفقرتني الفرعيتني (ب) و(ج) من املادة 

 دفـع  أجـل  مـن  أخرى أطراف دول ترفعها اليت املدنية بالدعاوى باالعتراف حملاكمها للسماح
 ممتلكـات  ملكيـة  يف احلـق  تثبيـت  أجـل  ومـن  فسـاد  جـرائم  سببتها اليت األضرار عن تعويضات
  اجلرائم؛ هذه اعتبارية أو طبيعية شخصيات ارتكاب طريق عن اكُتسبت مصاَدرة
الدول األطراف إىل أن تنظر، عند اختاذها تدابَري ترمـي إىل تنفيـذ املـادة     يدعو  -٤  

 بـأن  أخـرى  أطـراف  لـدول  السـماح  يف الوطنيـة،  لقوانينها وفقاً ،فعاالً تنفيذاً االتفاقية من ٥٣
 أو منـها  تتـألف  الـيت  االحتاديـة  الوحـدات  أو السياسـية  تقسـيماهتا الفرعيـة   عـن  نيابـة  تتصـرف 
  األخرى؛ كياناهتا أو هيئاهتا أو وكاالهتا أو أجهزهتا

تمــاع باالســتنتاجات والتوصــيات الــواردة يف التقريــر الصــادر عــن اج  يرحِّــب  -٥    
الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضـوية املعـين باسـترداد املوجـودات، املعقـود يف فيينـا       

 عنـد  تنظـر،  أن علـى  األطـراف  الـدول  ويشـجع  )١٨(،٢٠١٤سـبتمرب  /أيلـول  ١٢و ١١يـومي  
 ومتثيـل  جمانيـة  قانونيـة  مشـورة  تـوفري  يف الوطنية، القانونية نظمها مع يتسق حنو وعلى اإلمكان

 جنائيـة  إجـراءات  يف تتـدخل  أو مدنيـة  دعوى ترفع اليت األخرى األطراف للدول جماين ينقانو
 يف ملكيـة  حـق  تثبيـت  بغـرض  أو املتكبـدة  األضـرار  عـن  تعويضـات  دفـع  بغـرض  حماكمهـا  يف

  فساد؛ جرائم ارتكاب خالل من اكُتسبت مصادرة ممتلكات
ظــر يف إمكانيــة الــدول األطــراف، حيثمــا اقتضــت الضــرورة، علــى الن يشــجِّع  -٦  

إبــرام معاهــدات أو اتفاقــات أو ترتيبــات متعــددة األطــراف أو إقليميــة أو ثنائيــة بشــأن األمــور  
املدنيـة واإلداريـة املتعلقـة بالفســاد، مبـا يف ذلـك التعـاون الــدويل، بغيـة تعزيـز األسـاس القــانوين          

نونية املتبادلة اليت ختـص  بسرعة وفعالية، على طلبات املساعدة القا املوافقة، ُيستند إليه يف الذي
  شخصيات طبيعية أو اعتبارية؛

الدول األعضاء إىل االستمرار يف موافاة األمانة طواعية، عند اإلمكـان،   يدعو  -٧  
مبعلومات عن اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد من أجل حتديد نطاق املسـاعدة الـيت   

اجليِّــدة  لــى تقــدمي املعلومــات عــن املمارســات ميكــن تقــدميها بشــأن تلــك اإلجــراءات عــالوة ع 
 مجـعَ  ُتواصـل  أن األمانـة  إىل ويطلـب  االتفاقيـة،  مـن  ٥٣واألدوات اليت هلـا صـلة بتنفيـذ املـادة     

 الفرعيـة  وهيئاتـه  املؤمتر إىل الصدد هذا يف تقارير تقدمي منها وسائل بعدة املعلومات تلك ونشر
 لتوفري الالزمة واآلليات التقنية املساعدة من جاتاالحتيا بشأن اقتراحات على تشتمل املعنية،

───────────────── 
)١٨(  CAC/COSP/WG.2/2014/4.  
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 بتيسـري  الكفيلـة  والسـبل  املمارسـات  أفضـلَ  حتـدِّد  دراسـة  إجـراء  علـى  عـالوة  املسـاعدة،  تلـك 
  املوارد؛ بتوافر رهنا اجملال، هذا يف التعاون

 مسـؤولني أو  بالدول األعضاء أن ُتبلغ األمانةَ جبهات الوصـل املعينـة مـن    يهيب  -٨  
حســب االقتضــاء، فيمــا خيــص اســتخدام اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة يف مكافحــة    مؤسســات،

الفساد، مبا يف ذلك التعاون الدويل، ويطلب إىل األمانة أن جتمع تلـك املعلومـاِت وتتيحهـا لكـل     
  املعنية؛ الدول األطراف وأن تقدم تقريراً يف هذا الصدد إىل املؤمتر وهيئاته الفرعية

ــدعو  -٩   ــدول األ ي ــة األخــرى    ال ــة واملنظمــات الدولي عضــاء إىل العمــل مــع األمان
املعنيــة مبكافحــة الفســاد، ومــع املــاحنني ومقــدمي املســاعدات ومنظمــات اجملتمــع املــدين املعنيــة   
ــز        ــة إىل تعزي ــة الرامي ــة والدولي ــة واإلقليمي ــرويج األنشــطة الثنائي حســب االقتضــاء، مــن أجــل ت

 مكافحة الفساد، مبا يف ذلك تنظيم حلقات عمـل مـن   استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية يف
  ة ذات الصلة؛يِّدأجل تبادل ونشر اخلربات واملمارسات اجل

الدول األطراف واجلهات املاحنة األخرى إىل توفري موارد مـن خـارج    يدعو  - ١٠  
دة األمم املتحـ  لقواعد امليزانية من أجل حتقيق األغراض املذكورة يف هذا القرار، وذلك وفقاً

  وإجراءاهتا.
  

  ٦/٥القرار 
  بيان سانت بطرسربغ بشأن الترويج للشراكات بني القطاعني العام 

    جمال منع الفساد ومكافحته يف واخلاص
  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  

ــة األمــم املتحــدة    إذ يالحــظ     ــالرغم مــن كــون املســؤولية عــن تنفيــذ اتفاقي ملكافحــة  ، ب
مجيـع قطاعـات اجملتمـع املعنيـة مبكافحـة الفسـاد       أنَّ  تقع على عاتق الدول األطراف، )١٩(الفساد

 ال يطال تأثري الفسـاد  إذ ،تتقاسم املسؤولية عن تعزيز النـزاهة والشفافية واملساءلة ومنع الفساد
اص واجملتمـع  احلكومات فحسب، بل ميكن أيضاً أن يكون له تأثري سليب كبري على القطاع اخل

ــة النمــو االقتصــادي واإلضــرار باملســتهلكني وقطــاع األعمــال    وتشــويه املنافســة   املــدين، بعرقل
  ،والقانونستويات الصحة والسالمة واجملتمع وطرح خماطر كبرية على م

───────────────── 
  .٤٢١٤٦ الرقم ،٢٣٤٩ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٩(
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القطاع اخلـاص يـؤدي دوراً هامـا يف منـع الفسـاد ومكافحتـه، جنبـاً إىل        أنَّ  وإذ يدرك  
ريهـا مـن أصـحاب املصـلحة، مبـا يف ذلـك اجملتمـع املـدين، وإذ يشـدِّد          جنب مع احلكومـات وغ 

لتعزيز الشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص يف جمـال       على ضرورة اتِّخاذ خطوات ملموسة
  مكافحة الفساد،

النـهوض بـاجلهود الـيت تبـذهلا الـدول األطـراف، وفقـاً للمـادة          وإذ يشدِّد على ضـرورة   
  ل منع الفساد ومكافحته يف القطاع اخلاص،من االتفاقية، من أج ١٢

 القطـاع "واملعنون  ٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ٢٩املؤرَّخ  ،٥/٦قراره  وإذ يستذكر    
  )٢٠(تنفيذه، عن األمانة بتقرير تقديرمع ال علماً وإذ حييط ،"اخلاص

واملعنــون  ٢٠١٣نــوفمرب /تشــرين الثــاين ٢٩املــؤرَّخ  ،٥/٤قــراره  وإذ يسـتذكر أيضــاً   
 اخلـاص  القطـاع  مشاركة أمهية إىل فيه أشار الذي ،"الفساد منع بشأن مراكش إعالن متابعة"
  الفساد، منع يف

مجيـع الوثـائق ذات الصـلة الصـادرة عـن األمـم املتحـدة وغريهـا          وإذ يأخذ يف االعتبـار   
 الفسـاد من املنظمات، واليت تقرُّ، يف مجلة أمور، بأنَّـه ال ميكـن بلـوغ ثقافـة عـدم التسـامح إزاء       

 واجملتمـع املـدين، وإذ يرحِّـب مببـادرات     قطاع األعمـال  بالشراكة مع إذا عملت احلكوماتإالَّ 
الراميــة إىل تعزيــز اإلجــراءات اجلماعيــة ملكافحــة الفســاد ووضــع ترتيبــات         قطــاع األعمــال 

  مكافحة الفساد يف القطاع اخلاص، مؤسسية لتعزيز االمتثال ملبادئ
 قــق بفضــل لقــاءات حــول هــذا املوضــوع بــني أصــحابالــذي حت الــزخم وإذ يســتذكر  
أعربـت فيهـا كيانـات القطـاع اخلـاص عـن التزامهـا بتعزيـز الشـراكات بـني            متعدِّدين، مصلحة

وبالعمـل علـى مواءمـة     ،قطـاع األعمـال   القطاعني العام واخلاص من أجـل مكافحـة الفسـاد يف   
مكافحـة الفسـاد، وبالتأكُّـد مـن      املكرسـة يف اتفاقيـة   مع القيم األساسـية  مبادئ قطاع األعمال

أنَّ سياسات واستراتيجيات مكافحة الفساد تشمل توفري محاية فعالـة للمـبلغني عـن املخالفـات     
ــع الرشــاوى       ــوكالء أو الوســطاء ومعاجلــة مســائل دف ــار ال ــوخى احلــرص الواجــب يف اختي وتت

ة نقَّحـ بـادئ امل للم الشـركات  امتثـال  السـتعراض مـدى   آليات وبوضع ،"الدفع لتيسري األمور"و
  ،املعمول هبا يف قطاع األعمال ملكافحة الفساد

ة الوطنيــة بشــأن الشــراكات بــني  يِّــدوإذ ينــوِّه بفائــدة تبــادل اخلــربات واملمارســات اجل   
  القطاعني العام واخلاص يف تنفيذ أحكام االتفاقية،

───────────────── 
)٢٠(  CAC/COSP/2015/9.  
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 وظــائف رمسيــة بالتجربـة اإلجيابيــة يف بعــض البلـدان، املتمثلــة يف إنشـاء    وإذ ينـوِّه أيضــاً   
  لدى احلكومات (مثل أمناء املظامل)، القطاع اخلاص خمصصة للدفاع عن مصاحل

أطـراف ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين       دول باملبـادرات الـيت اتَّخـذهتا    ينوه كذلك وإذ  
 باملخدِّرات واجلرمية لتعزيز الشـراكات املسـتدامة مـع القطـاع اخلـاص بشـأن مكافحـة الفسـاد،        

  معنية، لتعاون الوثيق مع منظمات أخرىبوسائل منها ا
ــديرمــع ال وإذ حيــيط علمــاً    ــيت أعــدَّها  تق ــم املتحــدة املعــين    باملنشــورات ال مكتــب األم

  بناء القدرات يف جمال منع الفساد ومكافحته يف القطاع اخلاص، بشأن باملخدِّرات واجلرمية
القطـاعني العـام واخلـاص    على أمهية تبادل اآلراء وأساليب العمل بني ممثلـي  وإذ يشدِّد   

بوسائل منها احملافـل الوطنيـة واإلقليميـة     من أجل النهوض باجلهود الرامية إىل مكافحة الفساد،
  املعنية، والدولية
بــالتقرير عــن املــؤمتر الــدويل املعــين بالشــراكات بــني القطــاعني العــام     وإذ حيــيط علمــاً  

 ،٢٠١٥مـارس  /آذار ٢٧و ٢٦واخلاص يف مكافحـة الفسـاد، الـذي عقـد يف موسـكو يـومي       
 املتحـدة  األمـم  ومكتـب  والصـناعة  للتجـارة  الروسي االحتاد غرفة تنظيمه يف تشاركت والذي
  الفساد، ملكافحة الدولية واألكادميية واجلرمية باملخدِّرات املعين

علــى أمهيــة اجلهــود الــيت تبــذهلا الــدول األطــراف لكــي تتَّخــذ،     يؤكِّــد جمــدَّداً  -١    
 األساسـية  املبـادئ  ومـع  )٢١(الفسـاد،  ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  اتفاقية من ١٢املادة يتَّفق مع  مبا

ويـدعو الـدول األطـراف،     اخلـاص،  القطـاع  يف الفسـاد  منـع  إىل راميـة  تـدابري  الـوطين،  للقـانون 
 حتكـم  السـلوك  لقواعـد  مـدونات  وضع على التشجيع منها بأمور القيام إىل الغاية، هلذه حتقيقاً
 ذات املهـن  ومجيـع  يف قطاع األعمـال  لألنشطة والسليم بالتزام قواعد الشرف الصحيح األداء
 ويف األعمـال  قطـاع  يف ةيِّـد اجل التجاريـة  باملمارسـات  وتأخـذ  املصـاحل،  تضـارب  ومتنع الصلة،

  والدولة؛ األعمال قطاع بني التعاقدية العالقات
ــدابري املن   يهيــب  -٢   ــة أن تتَّخــذ الت ــدول األطــراف يف االتفاقي اســبة، يف حــدود  بال

مواردها ووفقاً للمبادئ األساسية لقوانينها الوطنية، من أجل تعزيز املشـاركة النشـيطة لألفـراد    
واجلماعــات مــن خــارج القطــاع العــام، مثــل القطــاع اخلــاص واجملتمــع املــدين، يف منــع الفســاد 

  وتوعية اجلمهور بوجوده وأسبابه ومدى خطورته والتهديد الذي يطرحه؛ ومكافحته

───────────────── 
  ٤٢١٤٦ ، الرقم٢٣٤٩ ، اجمللدوعة املعاهداتجمماألمم املتحدة،   )٢١(
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الدول األطراف إىل تعزيز التعاون بني السلطات العمومية على الصـعيد   يدعو  -٣  
ــة،           ــة الوطني ــا القانوني ــع ُنظُمه ــا يتماشــى م ــي، حســب االقتضــاء ومب ــي واحملل ــوطين واإلقليم ال
والقطاع اخلاص يف جمال مكافحة الفساد، وإىل إشراك طائفة واسعة من ممثلي القطـاع اخلـاص   

  منع الفساد؛ يف اجلهود الرامية إىل
ــع      يوصــي  -٤   ــدابري شــاملة ملن ــدول األطــراف ت ــأن تتَّخــذ ال ــة  ب ــال اجملرم يف  األفع

  وعلى اجملتمع بأسره؛ االتفاقية واليت تؤثِّر سلباً على بيئة قطاع األعمال
بــأن تعمــل الــدول األطــراف علــى تعزيــز الشــفافية بــني كيانــات    يوصــي أيضــاً  -٥  

اء وضــع تــدابري متعلقــة هبويــة الشخصــيات االعتباريــة   القطــاع اخلــاص، مبــا يشــمل عنــد االقتضــ  
 الفعلـيني  وتدابري كفيلة بتحديد هوية املالكني اليت تقوم بإنشاء كيانات جتارية وإدارهتا، والطبيعية

  االتفاقية؛ من ٥٢املادة  من ٢والفقرة  ١٢املادة  (ج) من ٢لألموال، مبا يتماشى مع الفقرة 
 دعم الشــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاصبالــدول األطــراف أن تــ يهيــب  -٦  

 قبــول الرشــوةأنَّ  املــوظفني العمــوميني واجلهــات الفاعلــة يف القطــاع اخلــاص لريســخ يف أذهــان
  والتماسها أمران غري مقبولني؛

الدول األطراف إىل أن تتَّخذ ما قد يلزم من تدابري لكـي تشـجِّع، وفقـاً     يدعو  -٧  
قطاع اخلاص تعاونـاً فعَّـاالً مـع التحقيقـات الرمسيـة، مبـا يتماشـى        لقانوهنا الوطين، على تعاون ال

 القانونيـة  لنظمهـا  وفقـاً  األطـراف،  الـدول  تنظـر  بـأن  ويوصـي  االتفاقيـة،  مـن  ٣٩مـع املـادة   
 فعالـة  محايـة  لتـوفري  وتـدابري  بـرامج  ووضـع  الشـكاوى،  لتقـدمي  سـرية  نظـم  إنشـاء  يف الوطنيـة، 
  االتفاقية؛ من ٣٣و ٣٢املادتني  مع يتماشى امب املخالفات، عن وللمبلِّغني للشهود

بالدول األطراف أن تعزِّز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمـال   يهيب  - ٨  
بأســاليب منــها النــهوض بالتحــاور  منــع الفســاد، مبــا يتَّفــق مــع املبــادئ األساســية لنظمهــا القانونيــة،

مــة لــنظم االشــتراء العمــومي وتنفيــذ تلــك الالز والتعــاون، ووضــع مبــادرات للتــرويج لإلصــالحات
اإلصالحات، ومعاجلة املمارسات اليت تضـعف املناعـة أمـام إغـراء الفسـاد، والتـرويج للممارسـات        

  وألخالقيات مناهضة للفساد وبرامج االمتثال هلا من أجل كيانات القطاع اخلاص؛ ةيِّداجل
داريـة، عنـد االقتضـاء،    بالدول األطراف أن تبسِّط اإلجـراءات اإل  يهيب أيضاً  -٩  

  إمكانيات الفساد؛ هبدف احلد من
ــة يِّــدالــدول األطــراف علــى تبــادل اخلــربات واملمارســات اجل   يشــجِّع  -١٠   ة الوطني

  املتعلقة بالشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال منع الفساد ومكافحته؛
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ــه  -١١   ــدول األطــراف إىل ضــرورة  ينب ــاً باســتمعلمــاً إحاطــة اجلمهــور   ال رار، وفق
  بقضايا الفساد وبالتدابري املتَّخذة ملعاقبة مرتكيب جرائم الفساد؛ لتشريعاهتا احمللية،

علـى أمهيـة تعزيـز احلـوار بـني القطـاعني العـام واخلـاص مـن أجـل تيسـري             يشدِّد  -١٢  
ت، مبسك الدفاتر والسـجال  اعتماد الدول األطراف، وفقاً للقوانني واللوائح احمللية، تدابري متصلة

املـادة   مـن  ٣حلظـر األفعـال احملـدَّدة يف الفقـرة      ،وكشوف الذمة املالية، ومعايري احملاسبة واملراجعة
  االتفاقية؛ يف األفعال اجملرمة من أيٍّ ارتكاب بغرض واملنفَّذة االتفاقية، من ١٢

بالدول األطراف أن تشجِّع ممثلي القطاعني العام واخلاص علـى املسـامهة    يهيب  -١٣  
احلاجـة ترمـي إىل تنفيـذ     موحدة ومكيَّفة حسب اهتم وتبادهلا يف إطار برامج تدريبية وتثقيفيةخبرب

  وتنفيذها؛ أحكام االتفاقية، وعلى املشاركة بنشاط يف وضع مثل هذه الربامج
وبالتعـاون مـع    الدول األطراف على أن تواصل، مبسـاعدة مـن األمانـة    يشجِّع  -١٤  

املعنيــة حســب االقتضــاء، تعزيــز الشــراكات بــني القطــاعني العــام املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة 
واخلاص يف منع الفساد ومكافحتـه، بأسـاليب منـها تـوفري فـرص لتبـادل اخلـربات واملمارسـات         

  ة ذات الصلة هبذا اجملال أو تشجيع القطاع اخلاص على توفريها؛يِّداجل
مانة لتعزيـز الشـراكات مـع    تقدير باملبادرات اليت قامت هبا األمع ال حييط علماً  -١٥  

القطاع اخلاص مـن أجـل مكافحـة الفسـاد، بالتعـاون الوثيـق مـع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة           
ــة         ــادئ االتفاقي ــوعي مبب ــاء ال ــدمي املســاعدة إلذك ــة أن تســتمر يف تق ــب إىل األمان ــة، ويطل املعني

  القطاع اخلاص؛  يف
ىل تـوفري مـوارد مـن خـارج     الدول األطراف واجلهات املاحنـة األخـرى إ   يدعو  -١٦  

  امليزانية لألغراض احملدَّدة يف هذا القرار، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.
    

  ٦/٦القرار 
      متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد

  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
ديدات اليت يشكلها الفساد على استقرار اجملتمعـات  إزاء خطورة الته إذ يساوره القلق  

من خالل تقويض شرعية املؤسسات العمومية الرئيسية وفعاليتها والقيم الدميقراطية، وتعـريض  
  التنمية املستدامة وسيادة القانون للخطر،
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ة واملكانـة البـارز   )٢٢(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد أمهية الضوَء على وإذ يسلِّط    
اليت أولتها ملسألة منع الفساد يف إطار هنـج شـامل حملاربتـه، حيـث كرَّسـت الفصـل الثـاين منـها         

  برمَّته لتدابري منع الفساد،
ــب     ــل    وإذ يرحِّ ــة "حتوي ــة املعنون ــاد اخلط ــام     باعتم ــة املســتدامة لع ــة التنمي ــا: خط عاملن

 مسـاملة  جمتمعـات  إقامـة  علـى  التشـجيع  ضـرورة  تتنـاول  اخلطـة  تلك أنَّ ويستذكر )٢٣("٢٠٣٠
 وبناء العدالة، إىل اجلميع املستدامة، وتيسُّر احتكام التنمية حتقيق أجل من أحد فيها ُيهمَّش ال

  املستويات، كل على للجميع وشاملة للمساءلة وخاضعة فعالة مؤسسات
ــة ألجهــزة     علمــاً وإذ حيــيط    ــه الرابطــة الدولي ــإعالن ســانت بطرســربغ الــذي اعتمدت ب

يف مؤمترها السنوي الثامن، الذي ُعقد يف سانت بطرسربغ باالحتـاد الروسـي،   مكافحة الفساد 
  ،٢٠١٥نوفمرب /تشرين الثاين ١إىل  أكتوبر/تشرين األول ٣٠يف الفترة من 

العامــة بطريقــة ناجعــة وســهلة املنــال وشــفَّافة وخاضــعة  بــأنَّ تقــدمي اخلــدماتُيقــرُّ وإذ   
  ئة بيئة مناهضة للفساد يف القطاع العام،هتي للمساءلة هو أحد العناصر األساسية يف

ــق    ــة،       وإذ يســاوره القل ــن أشــكال اجلرمي ــني الفســاد وغــريه م ــة ب إزاء الصــالت القائم
  وخباصة اجلرمية املنظمة واجلرمية االقتصادية،

أنَّ التدابري الوقائية هي واحـدة مـن أجنـع الوسـائل ملكافحـة الفسـاد وجتنـب         وإذ يؤكِّد  
علـى   لتمتـع حبقـوق اإلنسـان، وإذ يشـدِّد علـى ضـرورة تعزيـز هـذه التـدابري         آثاره السلبية على ا
  مجيع املستويات،

بــالرغم مــن كــون املســؤولية عــن تنفيــذ االتفاقيــة تقــع علــى عــاتق الــدول    ،وإذ يســلِّم  
بأنــه ينبغــي تقاســم مســؤوليات التــرويج لثقافــة النـــزاهة والشــفافية واملســاءلة ومنــع    األطــراف،

 ع وأن تشمل تشجيع أفراد ومجاعات مـن خـارج القطـاع العـام، مثـل اجملتمـع      الفساد بني اجلمي
املــدين واملنظمــات غــري احلكوميــة ومنظمــات اجملتمــع احمللــي، علــى املشــاركة النشــطة يف هــذا     

  من االتفاقية، ١٣اجملال، وفقاً للمادة 
ثانيـة آلليـة   ، يف ضوء االستعراض املقبل لتنفيـذ الفصـل الثـاين أثنـاء الـدورة ال     وإذ يشدِّد  

استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، علـى أمهيـة بنـاء أطـر وقـدرات تشـريعية       
  تفي مبتطلبات ذلك الفصل، ومؤسسية

───────────────── 
  ٤٢١٤٦ الرقم ،٢٣٤٩ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٢(
  .٧٠/١ قرار اجلمعية العامة  )٢٣(
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م الـذي أحرزتـه الـدول األطـراف واألمانـة يف تنفيـذ قـرارات املـؤمتر         بالتقدُّ وإذ يرحِّب  
ــاين  ١٣املــؤرَّخ  ٣/٢ ــوفمرب /تشــرين الث ــوبر /تشــرين األول ٢٨املــؤرَّخ  ٤/٣و ،٢٠٠٩ن أكت

، بشـأن منـع الفسـاد، ويشـدِّد علـى      ٢٠١٣نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   ٢٩املؤرَّخ  ٥/٤و ،٢٠١١
  ضرورة املواظبة على بذل اجلهود يف هذا الصدد،

يف تعزيـز   أنَّ تقدمي املساعدة التقنية، وال سيما إىل البلـدان الناميـة، أمـٌر بـالغ األمهيـة     ُيقرُّ وإذ   
  درات اهليكلية واملؤسسية والبشرية، ومن ثَمَّ تيسري تنفيذ أحكام الفصل الثاين من االتفاقية،الق

ــع       وإذ يرحِّــب   ــوح العضــوية املعــين مبن ــدويل املفت ــق العامــل احلكــومي ال بأعمــال الفري
الفســاد، وال ســيما املناقشــات املوضــوعية حــول خمتلــف أحكــام الفصــل الثــاين الــيت ُيســتعرض   

 ،٢٠١٥طــــار خطــــة العمــــل املتعــــددة الســــنوات للفتــــرة املمتــــدة حــــىت عــــام  تنفيــــذها يف إ
إىل  ٨مـن   فيينـا  يف املعقـودين  العامـل  الفريـق  اجتمـاعيْ  يف املعتمـدة  والتوصيات واالستنتاجات

ــول ١٠ ــبتمرب /أيلـ ــن  ٢٠١٤سـ ــول ٢إىل  أغســـطس/آب ٣١ومـ ــبتمرب /أيلـ ــى ،٢٠١٥سـ  علـ
 املرجعـي  الـدليل ومهـا   األمانة،اللذين وضعتهما  بالنصني اإلرشاديني أيضاً يرحِّب وإذ التوايل،
 الوطنيـة  االسـتراتيجيات  لوضع العملي الدليلو املبلغني محاية جمال يف ةيِّداجل املمارسات بشأن
  ،وتنفيذها الفساد ملكافحة

الدولَ األطـراَف علـى التـرويج النضـمام مجيـع دول العـامل إىل اتفاقيـة         يشجِّع  -١    
وحيثُّ مجيع الدول اليت مل تصدِّق عليها أو تنضم إليهـا بعـُد    )٢٤(الفساد، األمم املتحدة ملكافحة

  على أن تفكِّر يف القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن؛
بالــدول األطــراف أن تواصــل وتعــزز التنفيــذ الفعــال للتــدابري الوقائيــة     ُيهيــب  -٢  

  ر الدول األطراف؛املبيَّنة يف الفصل الثاين من االتفاقية ويف القرارات الصادرة عن مؤمت
الدول األطراف بأن تكفل متتع هيئـات مكافحـة الفسـاد مبـا يلـزم مـن        يوصي  -٣    

االســتقاللية، وفقــا للمبــادئ األساســية لنظمهــا القانونيــة، وأن تكفــل تزويــدها بــاملوارد املاديــة   
 ،لـه  تـأثري ال مسـوغ  أيِّ  واملوظفني املتخصصني لتمكينها من أداء وظائفها بفعاليـة ومبنـأى عـن   

  االتفاقية؛ من ٦املادة  من ٢وفقا للفقرة 
راميـة إىل تعزيـز النــزاهة والشـفافية      تـدابري  بالـدول األطـراف أن تتخـذ    ُيهيب  -٤    

 واملســاءلة وســيادة القــانون يف اإلدارة العموميــة، يف إطــار املبــادئ األساســية لنظمهــا القانونيــة،

───────────────── 
  .٤٢١٤٦ ، الرقم٢٣٤٩ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٤(
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عامة ووضـع تـدابري ونظـم لتيسـري اإلبـالغ عـن       ال بوسائل منها تعزيز الفعالية يف تقدمي اخلدمات
  احلوادث اليت قد ُتعترب مبثابة أفعال جمرَّمة مبوجب االتفاقية؛

زاهـة علـى نطـاق جهـاز العدالـة اجلنائيـة        بالدول األطراف أن تعزِّز الن أيضا ُيهيب  - ٥    
 والعدالة جلرميةا منع إدماج بشأن الدوحة إعالن (د) من ٥يف الفقرة  بأكمله، على النحو املطلوب

 االجتماعيـة  للتحـدِّيات  التصـدِّي  أجـل  مـن  األوسـع  املتحـدة  األمـم  أعمـال  جـدول  يف اجلنائيـة 
 مـع  )٢٥(اجلمهـور،  ومشـاركة  والـدويل  الـوطين  الصـعيدين  علـى  القـانون  سيادة وتعزيز واالقتصادية

 بنـاءً  مسـاعدة  من األطراف الدول إىل األمانة تقدِّمه مبا تقديرمع ال وينوِّه القضاء، استقاللية مراعاة
  اجلنائية؛ العدالة نظام مؤسسات يف الفساد مكافحة تدابري دمج أجل من الطلب على

بالـدول األطـراف أن تعـزز التـدابري الراميـة إىل منـع الفسـاد يف         كـذلك  يهيب  -٦  
ــر       ــك، تيسُّ ــى ذل ــة، وأن تكفــل، عــالوة عل ــة االشــتراء العمــومي وإدارة األمــوال العمومي عملي

على املعلومات مبا فيه الكفاية وأن تشجع، حسب االقتضـاء، علـى مشـاركة القطـاع      لاحلصو
  اخلاص يف منع الفساد؛

مـن خـالل تعزيـز احلوكمـة      بأمهية احملافظة على النـزاهة يف اجملال الرياضيُيقرُّ   -٧  
إىل اليت يواجههـا علـى الصـعيد العـاملي، ويطلـب       وختفيف خماطر الفساد هذا اجملال الرشيدة يف

 ،دوليـة وشـركاء وجهـات ماحنـة     منظمـات  األمانة أن تواصل، بالتعاون مع اجلهات املعنيـة مـن  
إعداد الدراسـات واملـواد التدريبيـة واألدلـة واألدوات لصـاحل احلكومـات واملنظمـات الرياضـية         

بـه  بالعمـل الـذي سـبق أن قـام     ُيقـرُّ  لتمكينها من زيادة تعزيز التـدابري املتخـذة يف هـذا اجملـال، و    
إعـداد دراسـات    خصوصـاً مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة يف هـذا الصـدد، و     
  الرياضي؛ وأدلة باالشتراك مع اللجنة األوملبية الدولية واملركز الدويل لألمن

إىل الدول األطراف أن تعزِّز التـدريب والتثقيـف يف جمـال منـع الفسـاد       يطلب  -٨  
العـام، وأن تعمـل مـع القطـاع اخلـاص يف هـذا اجملـال، ويرحِّـب         على مجيـع مسـتويات القطـاع    

باإلجنـازات الـيت حتققـت يف إطـار املبـادرة األكادمييـة ملكافحـة الفسـاد، ويطلـب إىل األمانـة أن           
أخـرى شـاملة يف    تعليميـة  أكادمييـة و مـواد   مـواد  تواصل، بالتعاون مع الشركاء املعنيني، إعداد

أخــرى، ويطلــب إىل األمانــة أن تواصــل تقــدمي  ومؤسســاتللجامعــات  جمــال مكافحــة الفســاد
  الدعم إىل الدول األطراف يف هذا امليدان؛

───────────────── 
  .٢٠١٥/١٩ واالجتماعي قرار اجمللس االقتصاديمرفق   )٢٥(
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 إىل مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـل تـوفري      يطلب  -٩  
وإعداد مبادرات لبناء القدرات، مبا يف ذلك منتجات معرفية وأدوات تقنية جديـدة، بنـاء علـى    

ا بتوافر موارد من خارج امليزانية، بشأن تـدابري منـع الفسـاد، وحتديـد املمارسـات      الطلب ورهن
  ة املقاَرنة وتيسري تبادل اخلربات والدروس املستفادة فيما بني الدول األطراف؛يِّداجل

ُيهيــب بالــدول األطــراف أن تتخــذ االتفاقيــة إطــاراً الســتحداث ضــمانات          -١٠  
يف جماالت منها جماالت حمدَّدة شـديدة التعـرُّض لـه،     اد،مصمَّمة حسب االحتياجات ملنع الفس

 ويطلب إىل األمانة أن تساعد الدول األطراف يف حتقيق ذلـك، بنـاًء علـى طلبـها ورهنـا بتـوافر      
  موارد من خارج امليزانية؛

ة يف جمال مكافحـة الفسـاد الـيت    يِّديدعو الدول األعضاء إىل أن حتدد ممارساهتا اجل  - ١١  
ــز ــوخِّي املوضــوعية يف اختــاذ القــرارات يف إطــار نظــم االشــتراء      تتعلــق بتعزي ــافس وت الشــفافية والتن

  االتفاقية، وأن تطلع الدول األطراف واألمانة على تلك املمارسات؛ من ٩العمومي، وفقا للمادة 
بوسـائل منـها تنفيـذ     بأمهية إدراج مكافحة الفساد يف خطة التنمية األوسـع نطاقـا،  ُيقرُّ   -١٢  

 التنميـة  عاملنـا: خطـة   مـن اخلطـة املعنونـة "حتويـل     الصـلة  ذات األخـرى  واألهـداف  ١٦اهلـدف  
 وتبـادل  التنسـيق  تعزيـز  إىل الراميـة  األخـرى  املبادرات خالل ومن )٢٦(،"٢٠٣٠لعام  املستدامة
  يف التنمية؛ الشركاء مع املعلومات
تـوح العضـوية   تقدير بإجنـازات الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املف     مع ال ينوِّه  -١٣  

ــا         ــدول األطــراف بشــأن مبادراهت ــني ال ــادل املعلومــات ب ــع الفســاد يف جمــال تيســري تب املعــين مبن
وممارساهتا اجليِّدة فيما يتعلق باملواضيع اليت نظر فيها الفريـق العامـل يف اجتماعيـه املعقـودين يف     

ــا مــن   ــول ١٠إىل  ٨فيين ــول ٢إىل  أغســطس/آب ٣١ومــن  ٢٠١٤ســبتمرب /أيل رب ســبتم/أيل
 جيِّـدة  وممارسـات  مبعلومـات  األمانـة  تزويـد  مواصـلة  علـى  األطـرافَ  الـدولَ  ويشجِّع ،٢٠١٥
  االتفاقية؛ من الثاين للفصل تنفيذها بشأن وحمدَّثة جديدة

مبا أبدته الـدول األطـراف مـن التـزام ومـا بذلتـه مـن جهـود مـن أجـل            يرحِّب  -١٤  
تقـوم األمانـة جبمعهـا وتنظيمهــا     الفســاد ة يف جمـال منـع  يِّـد معلومـات عـن املمارســات اجل   تـوفري 

 ونشرها يف سياق أداء مهامها بوصفها مرصداً دوليا، ويطلب إىل الـدول األطـراف أن تواصـل   
توفري تلك املعلومات، ويطلب إىل األمانة، رهنا بتوافر مـوارد مـن خـارج امليزانيـة، أن تواصـل      

───────────────── 
  .٧٠/١ رار اجلمعية العامةق  )٢٦(
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يث املوقـع الشـبكي املواضـيعي للفريـق     عملها باعتبارها مرصدا، وذلك بالقيام بأمور منـها حتـد  
  العامل املعين بإدراج املعلومات ذات الصلة؛

إىل األمانـة أن تواصـل، بالتعـاون الوثيـق مـع مقـدِّمي املسـاعدة الثنائيـة          يطلب  -١٥  
البلـدان الناميـة،    خصوصـاً تقـدمي املسـاعدة التقنيـة إىل الـدول األطـراف، و      ،واملتعدِّدة األطـراف 

موارد من خارج امليزانية، من أجل املضي يف تنفيذ الفصـل الثـاين    ورهنا بتوافر بناًء على طلبها
احلاجــة مــن أجــل املشــاركة يف  بأشــكال منــها تقــدمي مســاعدة مصــمَّمة حســب مــن االتفاقيــة،

  عملية االستعراض اخلاصة بالفصل الثاين؛
بتعـيني سـلطات   أنَّ عدداً كبرياً من الدول األطراف قـد أبلـغ األمـني العـام      يالحظ  - ١٦  

خمتصَّة ميكن أن توفِّر املساعدة للدول األطراف األخرى يف وضع وتنفيذ تـدابري حمـدَّدة ملنـع الفسـاد،     
 املعلومات هذه تقدِّم أن األطراف بالدول وُيهيب االتفاقية، من ٦املادة  من ٣وفق ما تقتضيه الفقرة 

  بعُد؛ ذلك فعلت قد تكن مل إذا املوجودة، املعلومات بتحديث احلاجة عند تقوم أو
علــى أمهيــة تزويــد مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة     يشــدِّد  -١٧    

بالتمويل الكايف والوايف لتمكينه من االستجابة للطلـب املتزايـد علـى خدماتـه، ويشـجِّع الـدولَ       
 الـذي  االتفاقيـة،  مـن  ٦٢األعضاء على أن تقدِّم تربُّعات كافية للحساب املشـار إليـه يف املـادة    

 النامية البلدان تزويد بغية )٢٧(اجلنائية، والعدالة اجلرمية ملنع املتحدة األمم صندوق إطار يف ُيدار
 بنـاء  أجـل  مـن  حتتاجهـا  قـد  الـيت  التقنيـة  باملسـاعدة  انتقاليـة  مبرحلـة  اقتصـاداهتا  مترُّ اليت والبلدان
  االتفاقية؛ من الثاين الفصل تنفيذ على قدراهتا

إىل األمانة أن تقدِّم تقريـراً عـن تنفيـذ هـذا القـرار إىل املـؤمتر يف دورتـه         يطلب  -١٨  
  املعنية؛ هيئاته الفرعية السابعة وإىل

الدولَ األطراَف واجلهات املاحنة األخـرى إىل تقـدمي مـوارد مـن خـارج       يدعو  -١٩  
  تحدة وإجراءاهتا.امليزانية من أجل الغايات احملددة يف هذا القرار، وفقاً لقواعد األمم امل

    

───────────────── 
  .٥٨/٤ انظر قرار اجلمعية العامة  )٢٧(
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  ٦/٧القرار 
التشجيع على استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل تنفيذ 

      اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  

ألمـــم املتحـــدة ملكافحـــة مـــن اتفاقيـــة ا ١الفقـــرة الفرعيـــة (أ) مـــن املـــادة  إذ يســـتذكر    
اليت تنص على أنَّ من األهداف الرئيسـية لالتفاقيـة تـرويج وتـدعيم التـدابري الراميـة        )٢٨(الفساد،

  إىل منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأجنع،
من االتفاقية ُتلزم الدول األطراف بأن تسـعى،   ٧من املادة  ٤أنَّ الفقرة  وإذ يستذكر أيضا  

  وتعهُّد وتدعيم نظم تعزِّز الشفافية، ية لقانوهنا الوطين، إىل اعتمادوفقا للمبادئ األساس
بأمهية تنفيذ الفصل الثاين (التـدابري الوقائيـة) مـن االتفاقيـة، علـى النحـو الـذي        ُيقرُّ  وإذ  

 بشأن مراكش إعالن"املعنون  ،٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢٨املؤرَّخ  ٤/٣أكَّده يف قراره 
 الثانيـة  الـدورة  خـالل  ُيسـتعَرض  سـوف  الثـاين  الفصـل  تنفيـذ  بـأنَّ  أيضـاً قرُّ ُي وإذ ،"الفساد منع

 ٣/١املـؤمتر   لقـرار  وفقـا  الفسـاد،  ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  تنفيـذ  اسـتعراض  آلليـة  املقبلة
  ،٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٣خ رَّاملؤ

ــد   ــة التمــاس املعلومــات     وإذ يؤكِّ ــة حري ــز ومحاي ــرام وتعزي ــة احت ــة بالفســاد   أمهي املتعلق
وتلقيها ونشرها وتعميمها، وإذ يشدِّد على ضرورة القيام هبذه األنشطة وفقا للقـوانني الوطنيـة   

  للدول األطراف،
 إعـالن  متابعة"املعنون  ،٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ٢٩املؤرَّخ  ٥/٤قراره  وإذ يستذكر  
املعنـون   ،٢٠١٣نـوفمرب  /ن الثـاين تشـري  ٢٩املـؤرَّخ   ٥/٥وقـراره   ،"الفسـاد  منـع  بشـأن  مـرَّاكش 

  ،"والنـزاهة القانون احترام ثقافة وتعزيز الفساد منع يف واألطفال الشباب مسامهة تشجيع"
ــا املعلومــات   تــدابَري مبتكــرة اســتخداَم اجلهــات املعنيــة  وإذ يالحــظ   متعلقــة بتكنولوجي

  ية،يف مجع وتعميم معلومات عن املواضيع اليت تشملها االتفاق واالتصاالت
بـالنمو الكـبري الـذي شـهده العـامل يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت           ملِّوإذ يس    

وباحلاجـــة إىل تقلــــيص   )٢٩(خـــالل العقـــد املاضـــي كمـــا أوضــــح االحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالت       
  الرقمية، الفجوة

───────────────── 
  ٤٢١٤٦ الرقم ،٢٣٤٩ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٨(
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 للحكومــة اإللكترونيــة وَتَوسُّــَع الــدول األطــراف يف الــدوَر اهلــام يضــع يف اعتبــاره وإذ  
كوسـيلة لتعزيـز الثقـة    اإلدارة العموميـة   استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

  يف احلكومة،
ــه يــدعى يف اهلــدف   وإذ يســلِّم   ــة املســتدامة  ١٦بأنَّ ــها  مــن أهــداف التنمي إىل أمــور من
  املعلومات، وفقاً للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية، حصول اجلمهور على كفالة

بالــدول األطــراف أن تســتمر يف تطــوير وتعزيــز اســتخدام تكنولوجيــا    يهيــب  -١    
 األمـم  اتفاقيـة  من ١٣املعلومات واالتصاالت من أجل حتسني الفعالية والكفاءة يف تنفيذ املادة 

 اإللكترونيـة  احلكومـة  آليـات  اسـتخدام  خـالل  مـن  مـثال  وذلـك  )٣٠(الفسـاد،  ملكافحـة  املتحـدة 
 احملمولـة  بواسـطة اهلواتـف   واخلدمات اإلعالمية الذكية اهلواتف توتطبيقا اإلنترنت ومنصات
  االجتماعي؛ التواصل ووسائل
بأنــه ينبغــي للــدول األطــراف أن تتخــذ تــدابري مناســبة، ضــمن حــدود     يســلِّم  -٢  

ــراد ومجاعــات     ــادئ األساســية لقانوهنــا الــوطين، لتشــجيع أف  مــن خــارج  إمكاناهتــا ووفقــا للمب
علــى  ،احمللــي مــع املــدين واملنظمــات غــري احلكوميــة ومنظمــات اجملتمــعالقطــاع العــام، مثــل اجملت

 وأسبابه ومدى خطورتـه  ولتوعية اجلمهور بوجوده املشاركة النشيطة يف منع الفساد وحماربته،
  والتهديد الذي يطرحه؛

الدول األطراف بأن تنظر يف االستفادة مـن منصـات اإلنترنـت لتيسـري      يوصي  -٣  
لعام، عند االقتضاء، بشأن املسائل املتعلقة مبنع الفساد ومكافحتـه، وفقـا   التشاور مع اجلمهور ا

  االتفاقية؛ من ١٣املادة  (أ) من ١للفقرة الفرعية 
 الـدول  ويشـجع  االتفاقية، من ١٣املادة  من ٢على أمهية تنفيذ الفقرة  يشدِّد  -٤  
 اجلهـات  إلبـالغ  تاإلنترنـ  علـى  لالستخدام متاحة آليات إنشاء على الصدد هذا يف األطراف
 األفعـال  أحـد  تشـكل  قـد  حـوادث  أيِّ عـن  مع إمكانية عـدم إفشـاء اهلويـة، مبعلومـات     ،املعنية
  الوطنية؛ وقوانينها لالتفاقية وفقا اجملرَّمة

ــع النظــر يف اســتخدام       يهيــب  -٥   ــت، م ــى اإلنترن ــيح عل ــدول األطــراف أن تت بال
يف قوانينها الوطنية، أقصى قـدر ممكـن مـن    أشكال البيانات املفتوحة ورهناً بالقيود ذات الصلة 

───────────────── 
  " ICT Facts and Figures: The World in 2015" انظر وثيقة االحتاد الدويل لالتصاالت املعنونة  )٢٩(

  ).٢٠١٥، جنيف(
  .٤٢١٤٦ ، الرقم٢٣٤٩ ، اجمللدعة املعاهداتجممواألمم املتحدة،   )٣٠(
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املعلومــات احلكوميــة املتعلقــة بتنفيــذ االتفاقيــة، وذلــك حــىت يتســىن حتســني الشــفافية واملســاءلة  
  والكفاءة يف هذا الشأن؛

 االتفاقيـة  مـن  ٩املادة  من ١الدول األطراف على تعزيز تنفيذ الفقرة  يشجِّع  -٦  
 االشـتراء  بعمليـات  املتعلقـة  املعلومـات  لتوزيـع  نترنـت اإل علـى  منصات إنشاء منها أمور جبملة

 واتبـاع  التنـافس  وضمان الشفافية وزيادة الفساد ملنع كوسيلة العمومية، واملناقصات العمومي
  القانونية؛ لنظمها األساسية للمبادئ وفقا االشتراء قرارات صنع يف موضوعية معايري

مبـــادئ األساســـية لقوانينـــها الـــدول األطـــراف إىل أن تقـــوم، وفقـــا لل يـــدعو  -٧  
املعلومـات املنصـوص عليهـا يف الفقـرة      الوطنية، بإتاحة املعلومات، مبا فيها، علـى سـبيل املثـال،   

 خـالل  من اجلمهور أفراد أحد ُيوجِّهه طلب على بناء االتفاقية، من ١٠الفرعية (أ) من املادة 
 علـى  القـانون  عليهـا  يـنص  الـيت  دللقيـو إالَّ  املعلومات تلك ختضع وال اإلنترنت، على منصَّات

  االتفاقية؛ من ١٠املادة  مع يتسق حنو
املـادة   (د) مـن  ١جمدَّداً على أنه ينبغـي للـدول األطـراف، وفقـا للفقـرة       يؤكِّد  -٨  

 وتلقّيهـا  بالفسـاد  املتعلقـة  املعلومـات  التمـاس  حريـة  وحتمـي  وتعزز حتترم أن االتفاقية، من ١٣
  الوطنية؛ لقوانينها ووفقاً إمكاناهتا ودحد ضمن وذلك وتعميمها، ونشرها
من االجتماعات املقبلة الـيت   تناقَش اهليئاُت الفرعية املعنية، أثناء أيٍّ أن يطلب  -٩  

ومبقتضــى هــذا القــرار، كيفيــة التــرويج الســتخدام       يطلــب مــؤمتُر الــدول األطــراف عقــَدها    
يـز الشـفافية يف القطـاع العـام     تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتنفيـذ االتفاقيـة مـن أجـل تعز    

ــة بأفضــل         ــى تلــك املناقشــة وحســب االقتضــاء، قائم ــاًء عل ومكافحــة الفســاد؛ وأنْ تضــَع، بن
  املمارسات بشأن كيفية تعزيز وتشجيع هذا االستخدام؛

الدول األطراف على أن تتوىل دوريـا، ضـمن حـدود إمكاناهتـا ووفقـاً       يشجِّع  -١٠  
 صـكوكها  تقيـيمَ  القانونيـة،  لنظمهـا  األساسـية  واملبـادئ  فاقيـة االت مـن  ٥املـادة   مـن  ٣للفقـرة  
 بالفسـاد  املتعلقـة  املعلومـات  التمـاس  حريـة  تعزيـز  بغيـة  الصلة ذات اإلدارية وتدابريها القانونية
  االتفاقية؛ من ١٣و ١٠املادتني  مع يتسق مبا وتعميمها، ونشرها وتلقّيها

احلاليـة، حبـثَ مسـألة     يتها ومواردهااألمانة إىل أن تواصل، يف حدود وال يدعو  -١١  
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك استخدام مصـادر البيانـات    اعتماد خمتلف أدوات

املفتوحة، من أجل املضي يف تعميم معلومات عن تطوير وظائفها، وعن بوابـة األدوات واملـوارد   
  ملقدمة إىل املؤمتر وهيئاته الفرعية؛املعرفية املتعلقة مبكافحة الفساد والتقارير العلنية ا
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باألعمــال الــيت اضــطلع هبــا الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح   يرحِّــب  -١٢    
ــن         ــرة م ــا يف الفت ــدا يف فيين ــذين ُعق ــه الل ــع الفســاد يف اجتماعي ــين مبن  ٢٨إىل  ٢٦العضــوية املع

 )٣١(،٢٠١٥سـبتمرب  /أيلـول  ٢إىل  أغسـطس /آب ٣١مـن   الفتـرة  ويف ٢٠١٣أغسـطس  /آب
  االتفاقية. من ١٤و ١٣و ١١و ١٠و ٩املواد  بشأن

    
  ٦/٨القرار 

 منع الفساد من خالل تعزيز الشفافية واملساءلة والكفاءة يف تقدمي اخلدمات
      العامة عن طريق تطبيق املمارسات الفضلى واالبتكارات التكنولوجية

  الفساد،إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   
إزاء فداحة مشاكل الفساد وخماطره على اسـتقرار اجملتمعـات وأمنـها     إذ يساوره القلق  

الدميقراطيــة واألخالقيــة والعدالــة، وهتديــده   بســبب تقويضــه، للمؤسســات الدميقراطيــة والقــيم 
  للتنمية املستدامة وسيادة القانون،

اد علـى التمتُّـع حبقـوق اإلنسـان،     إزاء األثـر السـليب النتشـار الفسـ     أيضـاً وإذ يساوره القلق   
  م بأنَّ الفساد ميثِّل عقبة أمام تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها بفعالية،لِّيس وإذ

منـــع الفســـاد توطِّـــد احلوكمـــة الرشـــيدة يف مجيـــع   تـــدابري منـــه بـــأنَّ فعاليـــة واقتناعـــاً  
ي روح املســؤولية االجتماعيــة لــدى القطاعــات، وتعــزِّز الثقــة يف املؤسســات العموميــة، وتقــوِّ 

  مؤسسات القطاعني العام واخلاص، وميكن أن تؤدي إىل حتسني النمو االقتصادي،
ــب     ــة    وإذ يرحِّ ــة املعنون ــاد اخلط ــل"باعتم ــا حتوي ــام     :عاملن ــة املســتدامة لع ــة التنمي خط

ــة املســتدامة،  ١٦مــن اهلــدف  ٦و ٥الغــايتني  وخصوصــاً )٣٢("،٢٠٣٠  مــن أهــداف التنمي
 مؤسسـات  إنشـاء  ويف أشـكاهلما،  جبميـع  والرشـوة  الفساد من كبرية بدرجة احلد يف مثلتنياملت

  املستويات، مجيع على للمساءلة وخاضعة وشفافة فعالة

───────────────── 
  .CAC/COSP/WG.4/2015/4و CAC/COSP/WG.4/2013/5 انظر الوثيقتني  )٣١(
  .٧٠/١ قرار اجلمعية العامة  )٣٢(
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وإذ يسلِّم باملكانة البـارزة الـيت    )٣٣(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وإذ يستذكر    
ــع الفســاد بتخصيصــها    ــةُ ملن ــها هــذه االتفاقي ــاين  أولت ــع الفســاد يف    الفصــل الث ــدابري من ــه لت برمت

  القطاعني العام واخلاص على السواء،
بضــرورة تيســري تبــادل املعلومــات بــني الــدول األطــراف عــن املمارســات         ُيقــرُّ  وإذ  

  الناجحة يف جمال منع الفساد،
أنَّ مســؤولية تنفيــذ االتفاقيــة تقــع علــى عــاتق الــدول        ، علــى الــرغم مــن  وإذ يســلِّم  
بأنــه ينبغــي جلميــع قطاعــات اجملتمــع وأصــحاب املصــلحة املعنــيني مبكافحــة الفســاد   ف،األطــرا

وفقـاً للمـواد مـن     ،تقاسم املسؤولية عن ترويج ثقافة النـزاهة والشفافية واملساءلة ومنـع الفسـاد  
  من االتفاقية، ١٣إىل  ٧

طــاعني أمهيــة ضــمان النـــزاهة والتشــجيع علــى نبــذ الفســاد يف الق وإذ يضــع يف اعتبــاره  
  العام واخلاص،

العامــة بطريقــة ناجعــة وســهلة املنــال وشــفافة وخاضــعة  بــأنَّ تقــدمي اخلــدماتُيقــرُّ وإذ   
هتيئـة بيئـة    للمساءلة مبا يتفق مع احتياجات املواطنني وتعقيباهتم هو أحـد العناصـر األساسـية يف   

  مناهضة للفساد يف القطاع العام،
دور الـذي تضـطلع بـه احلكومـات يف اسـتخدام      يف هذا الصدد على أمهية ال وإذ يؤكِّد  

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اسـتخداماً فعَّـاالً يف وضـع سياسـاهتا العموميـة ويف تقـدمي       
العامة اليت تستجيب لالحتياجات واألولويات الوطنية، وتسـتند إىل أُسـس منـها هنـج      اخلدمات

ــة      ــة الوطني ــود التنمي ــاً جله ــة دعم ــات املعني ــدُّد اجله ــبماتع ــة العامــة     ، حس ــرار اجلمعي ــرد يف ق ي
  ،٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ١٩املؤرَّخ  ٦٩/٢٠٤

على أنَّ التوسُّع يف تطبيق االبتكـارات التكنولوجيـة واخلـدمات اإللكترونيـة      وإذ يشدِّد  
العامة ميكن أن يؤدي دوراً هاما يف احلدِّ من الفساد عن طريق تـرويج   يف جمال تقدمي اخلدمات

الشفافية وميكن أن حيسِّن البيئة واألدوات الالزمة لتيسري سبل حصول عموم الناس علـى   ثقافة
  املعلومات املتعلقة مبنع الفساد ومكافحته،

باألنشــطة املهمــة الــيت تضــطلع هبــا كيانــات األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك     وإذ يرحِّــب  
ملمارسات الفضـلى يف جمـال تقـدمي    مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، يف ترويج ا

  العامة بروح من الشفافية واملساءلة والكفاءة، اخلدمات
───────────────── 

  .٤٢١٤٦ الرقم ،٢٣٤٩ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٣(
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اجلهود اليت تبذهلا الدول األطـراف يف جمـال مكافحـة الفسـاد      بارتياح يالحظ  -١  
ــوخي لضــمان ــدمي اخلــدمات    ت ــاءة واملســاءلة والشــفافية يف تق ــق    الكف ــق تطبي ــة عــن طري العام

  ارات التكنولوجية؛املمارسات الفضلى واالبتك
يهيــب بالــدول األطــراف أن تتَّخــذ تــدابري، مبــا يتســق مــع املبــادئ األساســية      -٢    

تليب املتطلبـات األساسـية املنصـوص عليهـا يف اتفاقيـة األمـم        برامج لنظمها القانونية، بغية تعزيز
 العموميـة، من أجل اإلدارة السليمة للشؤون العمومية واملمتلكـات   )٣٤(املتحدة ملكافحة الفساد

ـــزاهة والشــفافية واملســاءلة يف اإلدارة العموميــة، وأن تعــزِّز الكفــاءة يف    تــوخي مبــا يف ذلــك الن
  تقدمي اخلدمات العامة من خالل مثل هذه الربامج؛

صـلة بتطبيـق االبتكـارات     فنيـة ذات  خـربة  الدول األطراف اليت لـديها  يشجِّع  -٣  
ــة يف جمــال   ــة واخلــدمات اإللكتروني ــدول   العامــة علــى أن  تقــدمي اخلــدمات  التكنولوجي ــع ال تطل

األخرى على ممارساهتا الفضلى، حسب االقتضاء وبناء على الطلـب، وأن تنقـل مـا لـديها مـن      
 معــارف إىل الــدول األطــراف األخــرى مــن خــالل قنــوات التعــاون املالئمــة، الثنائيــة منــها          

  ؛واإلقليمية واملتعدِّدة األطراف
ى مواصــلة تــرويج تلــك املمارســات الفضــلى يف  الــدول األطــراف علــ يشــجِّع  -٤  

العامة باالستعانة باخلدمات اإللكترونية، وهي ممارسـات ميكـن أن تـؤدي     جمال تقدمي اخلدمات
إىل زيادة الثقـة يف املؤسسـات العموميـة، ويطلـب إىل األمانـة، رهنـاً بتـوافر التمويـل، أن تـزوِّد          

ملتعلقـة باالسـتعانة باخلـدمات اإللكترونيـة     الدول األطراف بتجميع لتلك املمارسـات الفضـلى ا  
  العامة؛ يف جمال تقدمي اخلدمات

كيانات األمم املتحدة ذات الصلة، مبا يف ذلك مكتـب األمـم املتحـدة     يشجِّع  -٥  
املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، علــى مواصــلة تــرويج ونشــر املمارســات الفضــلى يف جمــال تقــدمي   

ليت ترمـي إىل حتقيـق مجلـة أهـداف منـها تعزيـز الشـفافية يف        العامة، وهي املمارسات ا اخلدمات
  اإلدارة العمومية بغية املسامهة يف مكافحة الفساد؛

علـى أمهيـة دور جـائزة األمـم املتحـدة للخدمـة العامـة، باعتبارهـا أبـرز          يشدِّد   -٦  
ة وتـرويج  يف اسـتبان  العامة ضمن منظومة األمـم املتحـدة،   اعتراف دويل بالتميُّز يف جمال اخلدمة

الــيت تقلــل إىل أدىن حــدٍّ مــن خمــاطر   االبتكــارات واملفــاهيم اجلديــدة يف جمــال اإلدارة العموميــة 

───────────────── 
  .٤٢١٤٦ ، الرقم٢٣٤٩ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٤(
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الفساد، ويشجِّع األمم املتحدة واملنظمـات الدوليـة األخـرى علـى مواصـلة التشـجيع واملكافـأة        
  على مثل هذه املبادرات وعلى تكرارها؛

خــدِّرات واجلرميــة وغــريه مــن املنظمــات  مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل  يشــجِّع  - ٧  
الدولية واإلقليمية واجلهات املاحنة الثنائية املعنية اليت تقدِّم املساعدة التقنية وتبذل اجلهود من أجل بناء 
 القدرات يف جمال مكافحة الفساد، على أن تنظـر يف تضـمني بـرامج عملـها بـرامَج لتقـدمي اخلـدمات       

بوسـائل منـها تطبيـق االبتكـارات التكنولوجيـة، وأن       فية واملسـاءلة، العامة بكفاءة وبـروح مـن الشـفا   
  تعمل على تيسري تبادل املمارسات الفضلى يف هذا امليدان فيما بني الدول األطراف؛

الدول األطراف واجلهات املاحنـة األخـرى إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج        يدعو  -٨  
  لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا. امليزانية لألغراض احملدَّدة يف هذا القرار، وفقاً

    
  ٦/٩القرار 

      تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف الدول اجلزرية الصغرية النامية
  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  

كـانون   ١٤حيِّز النفـاذ يف   )٣٥(بدخول اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد إذ يرحِّب    
  ،٢٠٠٥ديسمرب /األول

ــدول      وإذ يشــدِّد   ــه ال ــة للمجتمــع الــدويل، مبــا في علــى أنَّ مكافحــة الفســاد هــي أولوي
  اجلزرية الصغرية النامية،

ــأنَّ الظــروف اخلاصــة  وإذ يســلِّم   ــة   ب ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــدها   لل تتطلــب تزوي
  ة وذات تكلفة معقولة ملكافحة الفساد،مستدام مبساعدة تقنية مالئمة وإصالحات

بالبيان الصادر عن املؤمتر العاملي املعين باإلصالحات يف جمـال مكافحـة    علماً وإذ حييط    
قـد يف بوانـت أوبيمـون مبوريشـيوس، يف الفتـرة مـن       ُعالذي  الفساد يف الدول اجلزرية الصغرية،

الـذي أوصـى    )٣٦(،"ريشـيوس وهو البيان املعنـون "بيـان مو   ،٢٠١٥أغسطس /آب ٢١إىل  ١٧
 يف ُيعتمـد  قـرار  يف الناميـة  الصـغرية  اجلزريـة  الـدول  شـواغل  بـإيراد  يف املـؤمتر  املشـاركون فيـه  

  الفساد، ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية يف األطراف الدول ملؤمتر السادسة الدورة

───────────────── 
  .٤٢١٤٦ الرقم ،٢٣٤٩ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٥(
)٣٦(  CAC/COSP/2015/CRP.10.  
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ــتذكر     ــار     وإذ يسـ ــة (مسـ ــغرية الناميـ ــة الصـ ــدول اجلزريـ ــل للـ ــل املعجَّـ ــراءات العمـ  إجـ
عن املؤمتر الدويل الثالث املعـين بالـدول اجلزريـة     وهو عنوان الوثيقة اخلتامية املنبثقة )٣٧(ساموا)،

 بالنسبة باألمهية تتسم واليت ،٢٠١٤سبتمرب /أيلول ٤إىل  ١الصغرية النامية املعقود يف أبيا من 
  اجلزرية، اهلادئ احمليط لبلدان

فاقيـة، الـيت تشـمل تـرويج وتـدعيم التـدابري       األغراض الرئيسية لالت وإذ يضع يف اعتباره  
الرامية إىل منع الفساد ومكافحتـه، وتعزيـز وتيسـري التعـاون الـدويل واملسـاعدة التقنيـة يف جمـال         

ــز الرتاهــة واملســاءلة      ــه، مبــا يشــمل اســترداد املوجــودات وتعزي ــع الفســاد ومكافحت واإلدارة  من
  السليمة للشؤون العمومية واملمتلكات العمومية،

بالتقدُّم الذي أحرزته الدول اجلزرية الصغرية الناميـة يف إجـراء إصـالحات     إذ يرحِّبو  
هبدف تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية، وإذ يسلِّم، يف الوقت نفسـه، بوجـوب بـذل    

  كامل وفعَّال، من أجل تنفيذمها على حنو املزيد من اجلهود
ة اليت تقع على عاتق الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة     بأنَّ االلتزامات القانوني وإذ يسلِّم  

االلتزامات اليت تقع على عـاتق مجيـع الـدول األطـراف يف االتفاقيـة، بـالرغم مـن         ال ختتلف عن
  حمدودية قدراهتا اإلدارية ومواردها عموماً مقارنة بالدول األخرى،

ــان موريشــيوس، إىل أمــ   وإذ يشــري   ــذ  إىل أنَّ املشــاركني دعــوا، يف بي ــها وضــع وتنفي ور من
سياسات منسَّقة مناهضة للفساد، وتنفيذ التوصـيات املقدَّمـة يف إطـار آليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة        

يف عمليـات االشـتراء علـى سـبيل األولويـة، وتبـادل        األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، ومنـع الفسـاد     
ــة بشــأن مســائل م      ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــا بــني ال ــها اإلصــالحات التشــريعية  اخلــربات فيم ن

  واملؤسسية، من أجل تنفيذ أحكام االتفاقية فيما يتعلق بالتجرمي وإنفاذ القانون والتعاون الدويل،
ضـرورية ملنـع الفسـاد ومكافحتـه وبأنَّـه       بـأنَّ فعاليـة الـنظم القانونيـة الوطنيـة      وإذ يسلِّم  

  مواءمتها مع أحكام االتفاقية، جيب
يـة الصـغرية الناميـة الـيت مل ُتصـدِّق بعـُد علـى اتفاقيـة األمـم          الـدول اجلزر  حيثُّ  -١    

  أو تنضم إليها على أن تقوم بذلك؛ )٣٨(املتحدة ملكافحة الفساد

───────────────── 
  .٦٩/١٥ قرار اجلمعية العامةمرفق   )٣٧(
  .٤٢١٤٦ ، الرقم٢٣٤٩ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٨(
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ــُب  -٢   ــزِّز      يهيـ ــة أن تعـ ــغرية الناميـ ــة الصـ ــدول اجلزريـ ــن الـ ــراف مـ ــدول األطـ بالـ
سـاد وأن تبـذل   مشاركتها النشيطة يف آلية اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الف      

  قصارى جهدها لتنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراضات؛
الدول األطراف واجلهات املاحنة املهتمة األخرى علـى أن تـدعم، بنـاء     يشجِّع  -٣    

على الطلب، تنفيذ اإلصالحات يف جمال مكافحـة الفسـاد يف الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة،       
  )٣٩(احملدَّدة يف بيان موريشيوس؛مبا يف ذلك األولويات واإلصالحات 

الــدول األطــراف واجلهــات املاحنــة املهتمــة األخــرى الــيت لــديها   أيضــاًيشــجِّع   -٤  
 ذات صلة ميكن تطبيقها على الظروف اخلاصة بالـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة علـى أن      خربة
ام مـا هـو قـائم    تلك الدول اجلزرية بناء على طلبها مبا لديها من ممارسات فضلى باستخد تزود

  حاليا من آليات التعاون الثنائية واإلقليمية والدولية وما سينشأ منها مستقبالً؛
الــدول األطــراف واجلهــات املاحنــة املهتمــة األخــرى علــى أن   كــذلك يشــجِّع  -٥  

ختصـص لإلصـالحات يف جمـال مكافحـة      إقامة منصَّـة يف موريشـيوس   تدعم، بناء على الطلب،
إنشاءها وتعهُّـدها بغـرض إجـراء     وتتوىل موريشيوس زرية الصغرية النامية،الفساد يف الدول اجل

  البحوث وتبادل املمارسات الفضلى املتعلقة حتديداً بالدول اجلزرية الصغرية النامية؛
الدول األطراف على دعـم الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة يف جهودهـا        حيث  -٦    

يف اخلطـة املعنونـة    املنشـودة  املسـتدامة  التنميـة  دافأهـ  مـن  ١٦الرامية إىل تنفيذ ورصد اهلـدف  
  )٤٠("؛٢٠٣٠لعام  املستدامة التنمية عاملنا: خطة "حتويل

إىل األمانة أن تواصل تقدمي املساعدة التقنية، بناء علـى الطلـب، لـدعم     يطلب  -٧  
  اإلصالحات يف جمال مكافحة الفساد يف الدول اجلزرية الصغرية النامية؛

اخلــربات  لــديها ول األطــراف، مبــا يف ذلــك الــدول األطــراف الــيتبالــد يهيــُب  -٨  
املناسـبة، أن تسـهم يف تقـدمي املسـاعدة التقنيـة علـى الصـعيد الثنـائي واإلقليمـي والـدويل لــدعم           
ــة      ــة الصــغرية الناميــة، مبــا يشــمل تلبي اإلصــالحات يف جمــال مكافحــة الفســاد يف الــدول اجلزري

  عن طريق آلية استعراض التنفيذ؛ ستبانةاالحتياجات من املساعدة التقنية امل
إىل األمانــة أن تقــدِّم إىل مــؤمتر الــدول األطــراف تقريــراً بشــأن التقــدُّم   يطلــب  -٩  

  اليت ووجهت يف تنفيذ هذا القرار؛ احملَرز والتحدِّيات
───────────────── 

)٣٩(  CAC/COSP/2015/CRP.10.  
  .٧٠/١ قرار اجلمعية العامة  )٤٠(
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الدول األطراف واجلهات املاحنة األخـرى إىل تقـدمي مـوارد مـن خـارج       يدعو  -١٠  
  ألغراض احملدَّدة يف هذا القرار.امليزانية من أجل ا

    
  ٦/١٠القرار 

      التعليم والتدريب يف سياق مكافحة الفساد
  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  

بالوثيقة اخلتامية الصادرة عن مؤمتر قمة األمم املتحدة العتماد خطة التنميـة   إذ يرحب    
 يسلِّط وإذ )٤١("،٢٠٣٠عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام  حتويل"عنونة امل ٢٠١٥ملا بعد عام 

  ،العاملي الصعيد على الفساد مكافحة منها ألغراض الوثيقة هذه أمهية على الضوء
من أهداف التنمية املستدامة، املتعلق بالتشجيع علـى   ١٦على أمهية اهلدف  وإذ يشدِّد  

 فيها أحد من أجـل حتقيـق التنميـة املسـتدامة، وإتاحـة إمكانيـة      إقامة جمتمعات مساملة ال ُيهمَّش 
احتكام اجلميع إىل العدالة، وبنـاء مؤسسـات فعالـة وخاضـعة للمسـاءلة وشـاملة للجميـع علـى         

 خصوصــاًمجيــع املســتويات، وأمهيــة غاياتــه املنشــودة، وال ســيما مــا يشــري منــها إىل الفســاد، و  
  ،٦و ٥و ٤و ٣الغايات 
ــى الفســاد تســليط  وإذ ُيالحــظ   ــة املســتدامة، وال ســيما يف    الضــوء عل يف خطــة التنمي
 املسـتدامة  واالجتماعيـة  االقتصـادية  التنميـة  حتقيـق  تعيـق  اليت العوامل من باعتباره ،١٦اهلدف 
  والظلم، األمن وانعدام العنف إىل وتفضي للجميع والشاملة
ويل الثالـث لتمويـل   املؤمتر الـد  خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن وإذ يالحظ باهتمام  

 أيـدهتا  والـيت  ،٢٠١٥يوليـه  /متـوز  ١٦إىل  ١٣التنميـة، واملعقـود يف أديـس أبابـا يف الفتـرة مـن       
 رؤسـاء  فيهـا  أعـاد  والـيت  ،٢٠١٥يوليـه  /متـوز  ٢٧املـؤرَّخ   ٦٩/٣١٣قرارهـا   يف العامة اجلمعية
 اإلنسـان  وحقـوق  احلريـة  أمهيـة  التأكيـد علـى   املـؤمتر  يف السامون واملمثلون واحلكومات الدول

 علـى  الفسـاد  ومكافحـة  واألمـن  والسـلم  القانون وسيادة الرشيدة واحلوكمة الوطنية والسيادة
 للمسـاءلة  وخاضـعة  فعالـة  دميقراطيـة  مؤسسـات  ووجـود  أشـكاله،  وجبميـع  املسـتويات  مجيـع 

 يف حموريـة  عوامـل  باعتبارهـا  والـدويل  والـوطين  الـوطين  دون الصـعيد  علـى  وشـاملة للجميـع  
  وشفافية، وكفاءة بفعالية املوارد واستخدام تعبئة من التمكني

───────────────── 
  .املرجع نفسه  )٤١(
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بإعالن الدوحة ذي املنحى العملي املعنـون "إعـالن الدوحـة بشـأن إدمـاج       وإذ يرحِّب    
ــة يف جــدول أعمــال األمــم املتحــدة األوســع مــن أجــل التصــدِّي        ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال من

القــانون علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل  للتحــدِّيات االجتماعيــة واالقتصــادية وتعزيــز ســيادة  
الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحـدة الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة        )٤٢(ومشاركة اجلمهور"،

 أن ميكـن  والـذي  ،٢٠١٥أبريل /نيسان ١٩إىل  ١٢اجلنائية، املعقود يف الدوحة يف الفترة من 
 والعدالـة  اجلرميـة  منـع  يف جمـال  بذولـة امل اجلماعيـة  اجلهـود  تـدعيم  يف قُـدماً  املضـي  علـى  يسـاعد 
  املستدامة، التنمية حتقيق يف واملسامهة القانون سيادة وتعزيز اجلنائية

توفِّر إطاراً شامالً للعمـل   )٤٣(أنَّ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وإذ يؤكِّد جمدَّداً    
د الـوطين وللتعـاون علـى    املنسَّق بني الدول األطراف علـى منـع ومكافحـة الفسـاد علـى الصـعي      

بناء علـى طلبـها،    يسلم بأنه ينبغي توفري املساعدة التقنية للدول األطراف، الصعيد الدويل، وإذ
  لتمكينها من تنفيذ مجيع تدابري مكافحة الفساد،

مــن اتفاقيــة مكافحــة  ٦٠واملــادة  ١٣(ج) مــن املــادة  ١أحكــام الفقــرة  وإذ يســتذكر  
طراف على مجلة أمور منها االضطالع بأنشـطة إعالميـة ملكافحـة    الفساد اليت تشجِّع الدول األ

الفساد وبرامج للتوعيـة العامـة يف هـذا الشـأن تشـمل املنـاهج الدراسـية واجلامعيـة، بغيـة تعزيـز           
العمــل الوقــائي، وإذ يســلِّم مبــا للتعلــيم واحلمــالت اإلعالميــة والتــدريب واملســاعدة التقنيــة مــن 

  ساد،أمهية أساسية يف مكافحة الف
ــراره  وإذ يســتذكر أيضــاً    ــوبر/تشــرين األول ٢٨املــؤرَّخ  ٤/٣ق ــون  ٢٠١١ أكت واملعن

 إدراج علـى  تشجِّع أن األطراف بالدول فيه أهاب الذي ،"الفساد منع بشأن مراكش إعالن"
 نظامهـا  مسـتويات  خمتلـف  علـى  واملسـاءلة،  النــزاهة  ومبـادئ  مفـاهيم  تغـرس  تعليميـة  بـرامج 

  والقانونية، التعليمية لنظمها األساسية املبادئ مع متاشيا التعليمي،
واملعنــون  ٢٠١٣نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   ٢٩املــؤرَّخ  ٥/٥قـراره   وإذ يسـتذكر كـذلك    
  والنـزاهة"، القانون احترام ثقافة وتعزيز الفساد منع يف واألطفال الشباب مسامهة "تشجيع
 املساعدة"واملعنون  ٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاين ١٣خ املؤرَّ ٣/٤قراره  وإذ يستذكر  
منـه، الـيت    ٨الفقـرة   سـيما  وال ،"الفسـاد  ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  تنفيذ أجل من التقنية

───────────────── 
  .٢٠١٥/١٩ واالجتماعي قرار اجمللس االقتصاديمرفق   )٤٢(
  .٤٢١٤٦ الرقم، ٢٣٤٩ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤٣(
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يشجع فيها اجلهات املاحنة الوطنية واإلقليمية والدولية على إيالء املساعدة التقنيـة أولويـة عاليـة    
  ومنّسقاً، من أجل ضمان تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً مستداماً

ــتذكر   ــوق اإلنســان     وإذ يس ــس حق ــرار جمل ــؤرَّخ  ٢٩/١١ق ــوز ٢امل  ٢٠١٥يوليــه /مت
 مـن  بـأنَّ  اجمللـس  فيـه  سـلَّم  الـذي  ،"اإلنسـان  حبقـوق  التمتع على السلبية الفساد آثار"واملعنون 
 بـرامج  خـالل  من املستدامة والتنمية اإلنسان حقوق على السلبية الفساد آثار مكافحة املمكن
 الدراسـية  واملنـاهج  القـدرات  بنـاء  أنشـطة  التقـدير  بعـني  والحـظ  للفسـاد  مناهضـة  ميـة تعلي

  الصلة، ذات املؤسسات وضعتها اليت املتخصصة
العمل من أجل القضاء على الفقر جبميـع أشـكاله    بقدرة التعليم احملفِّزة على وإذ يسلِّم  

ــق  ــاده، وحتقي ــة وأبع ــة  تنمي ــاملة لل  اقتصــادية واجتماعي ــتدامة وش ــز املســاواة   مس ــع، وتعزي جمي
باحلاجـة إىل وضـع بـرامج تعليميـة      أيضـاً والعدالة وإقامـة جمتمعـات عادلـة ومنصـفة، وإذ يسـلِّم      

  وإعالمية من أجل نشر ثقافة الشفافية واملساءلة على مجيع مستويات اجملتمع،
ة صة اليت هتدف إىل تشـجيع أنشـط  املبادرات األكادميية املتخصِّ تقديريالحظ مع الوإذ   

البحث والتبادل األكادميية ووضع وتوفري مواد أكادميية شاملة تتعلق مبكافحة الفساد من أجـل  
اجلامعات وغريها من املؤسسات األكادميية، وإذ يرحب باملبـادرة األكادمييـة ملكافحـة الفسـاد،     

  اليت ينسِّقها ويدعمها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،
ساعد على تدعيم قـدرة الفـرد علـى اختـاذ     يللفساد  التعليم املناهض بأنَّ يسلِّم  -١  

قرارات أخالقية، وغرس ثقافة الشفافية ورفض الفساد على مجيع مستويات اجملتمـع واإلسـهام   
تلـك األنشـطة    أنشـطة مكافحـة الفسـاد واحتـرام     العموميـة مـن   يف فهم مـا تقـوم بـه السـلطات    

  ومراقبتها؛
ــدول األ يطلــب  -٢   ــدعيم    إىل ال ــة إىل ت ــز مســاعيها الرامي طــراف أن تواصــل تعزي

للفساد وإذكاء الوعي العام بالفساد وبآثـاره السـلبية علـى اجملتمـع، مـن خـالل        التعليم املناهض
  وضع برامج تعليمية تشارك فيها مجيع اجلهات املعنية؛

ــدرات        يســلِّم  -٣   ــز ق ــيم املناهضــة للفســاد وتعزي ــتثمار يف أنشــطة التعل ــأنَّ االس ب
وســيلتان فعالتــان للمســامهة يف حتقيــق التنميــة املســتدامة وصــون حقــوق  املهنــيني يف هــذا اجملــال

  اإلنسان وترسيخ سيادة القانون؛
ز وتنفِّـذ أنشـطة تعليميـة وبـرامج تـدريب      إىل الـدول األطـراف أن تعـزِّ    يطلب  -٤  

  لتشريعاهتا الوطنية؛ مهنية بشأن منع الفساد، وفقاً
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ــب  -٥   ــدول األطــ  يهي ــى       رافبال ــك عل ــا يف ذل ــة، مب ــاهتا الوطني ــدعم مؤسس أن ت
للتشـريعات   من أجل منع ومكافحة الفساد، وفقاً املستوى احمللي، عند االقتضاء، تدعيما فعاالً

الوطنية، وأن تنظر، من مثَّ، يف تعزيز مهارات املهنيني املختصني يف مكافحة الفساد مـن خـالل   
  التقنية؛ برامج للتدريب وبناء القدرات واملساعدة

ــدريب يف جمــال    أيضــاًيهيــب   -٦   ــيم والت ــدول األطــراف أن تشــجِّع التعل ــع  بال من
الفساد، يف حـدود إمكانياهتـا، ويرحِّـب بـاجلهود الـيت بذلتـها الـدول األطـراف بالفعـل يف هـذا           

مبراعـــاة املنظـــور اجلنســـاين، ويالحـــظ  يف جمـــاالت منـــها تعلـــيم وتـــدريب الشـــباب، الســـياق،
ع مجيــع اجلهــات قــت يف إطــار املبــادرة األكادمييــة ملكافحــة الفســاد، ويشــجِّقَّاإلجنــازات الــيت حت

  املعنية على مواصلة تقدمي دعمها للدول األطراف يف هذا اجملال؛
ني يف مكافحـة  الدول األطراف إىل دعم برامج تدريب مهنييهـا املختصِّـ   يدعو  -٧  

  القدرات اليت أعدهتا املنظمات الدولية؛بأنشطة بناء  االستعانة بالقدر الالزم الفساد والنظر يف
مــن املمكــن مكافحــة آثــار الفســاد الســلبية علــى حقــوق اإلنســان  بــأنَّ  يســلِّم  -٨  

والتنمية املستدامة من خالل برامج تعليمية مناهضة للفساد، ويالحظ بعني التقدير أنشطة بنـاء  
الصلة مثـل مكتـب األمـم    القدرات واملناهج الدراسية املتخصصة اليت وضعتها املؤسسات ذات 

رات واجلرمية واألكادميية الدولية ملكافحة الفسـاد وبرنـامج األمـم املتحـدة     دِّاملتحدة املعين باملخ
  اإلمنائي والشبكة العربية لتعزيز الرتاهة ومكافحة الفساد؛

بالـــدول األطـــراف أن تقـــدِّم، قـــدر اإلمكـــان وبالتنســـيق فيمـــا بينـــها   يهيـــب  -٩  
للمهنـيني املختصـني يف    حديثـة  تدريبية ومعـدات  برامج لية و إقليمية،دو منظمات وكذلك مع

جمــال مكافحــة الفســاد مــن مجيــع قطاعــات اجملتمــع، وال ســيما يف أقــل البلــدان منــوا، مــن أجــل 
املهنـيني وتـدارك أوجـه القصـور احلاليـة يف املعرفـة واملمارسـة يف ميـدان          تعزيـز مهـارات هـؤالء   

  مكافحة الفساد؛
ىل مكتـب األمــم املتحـدة املعــين باملخـدِّرات واجلرميــة، باعتبـاره أمانــة     إ يطلـب   -١٠  

مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية، أن يواصل التعـاون مـع املنظمـات الدوليـة املعنيـة األخـرى،       
باإلضافة إىل شبكة برنامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، علـى مواصـلة تطـوير          

وأنشـطة لبنـاء القـدرات يف جمـال منـع ومكافحـة الفسـاد، بوسـائل منـها           ملهـين التدريب ا برامج
  تشجيع مجيع املبادرات ذات الصلة وزيادة تعزيز وتوسيع املبادرة األكادميية ملكافحة الفساد؛

الدول األطراف واجلهات املاحنـة األخـرى إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج        يدعو  -١١  
  هذا القرار، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.امليزانية لألغراض احملدَّدة يف 
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    مةمقدِّ  - ثانياً  
، اتفاقيـةَ األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد.      ٥٨/٤اعتمدت اجلمعيـةُ العامـة، يف قرارهـا      -٢

مـن   ١. ومبقتضـى الفقـرة   ٢٠٠٥ديسـمرب  /كـانون األول  ١٤ز النفـاذ يف  ودخلت االتفاقيةُ حيِّـ 
ــادة  ــؤ   ٦٣امل ــها، أُنشــئ م ــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد      من ــة األم ــدول األطــراف يف اتفاقي متر ال

لتحسني قدرة الدول األطراف على حتقيق األهداف املبيَّنة يف االتفاقيـة وتعزيـز تعاوهنـا يف هـذا     
  اجملال، وللتشجيع على تنفيذ االتفاقية واستعراضه.

    
    تنظيم الدورة  - ثالثاً  
    افتتاح الدورة  - ألف  

الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد دقيقـة صـمت      التزم مؤمتر   - ٣
تشــرين  ٣١علــى ضــحايا احلــادث األلــيم لســقوط طــائرة تابعــة لالحتــاد الروســي يف    حــداداً
  .٢٠١٥أكتوبر /األول

بكلمـة افتتاحيـة سـلطت فيهـا الضـوء علـى أوجـه         وأدلت رئيسة املؤمتر املنتهية واليتها  -٤
الدورة اخلامسة للمؤمتر، ومنها الزيادة يف عدد الدول املصـدقة علـى االتفاقيـة     التقدم احملرز منذ

واملنضمة إليها وتقارير االستعراض القطري املنجزة يف إطار آلية استعراض تنفيذ اتفاقيـة األمـم   
ــجَّ   ــاد. وشـ ــة الفسـ ــدة ملكافحـ ــدولَاملتحـ ــيات  عت الـ ــذ التوصـ ــى تنفيـ ــى   علـ ــاء علـ ــة بنـ املقدمـ

قـة مـع اآلليـات الدوليـة األخـرى. وأشـارت إىل       إىل أوجـه التـآزر احملقَّ   االستعراضات وأشارت
ت املخصـص للتعـاون مـع املنظمـات واآلليـات الدوليـة       اجلديد يف جدول األعمال املؤقَّ ٧البند 

إىل النتـائج املتوقعـة للمـؤمتر،     أيضـاً واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية ذات الصـلة. وأشـارت   
  .تنفيذ الدورة االستعراضية الثانية آللية استعراض التنفيذومن ضمنها استهالل و

ونقل سريجي إيفـانوف، كـبري مـوظفي املكتـب التنفيـذي لرئاسـة اجلمهوريـة باالحتـاد           -٥
علــى الطــابع  الروســي، رســالة إىل املــؤمتر مــن رئــيس االحتــاد الروســي، أكــد فيهــا هــذا األخــري 

ية الشـراكة املتكافئـة يف مكافحـة املخـاطر العامليـة.      العاملي والشرعية الفريدة لألمم املتحدة وأمه
كلمته أمهية االتفاقية يف العمل على مكافحة الفسـاد علـى الصـعيدين     وأبرز السيد إيفانوف يف

االحتـاد الروسـي قـد أمت استعراضـه القطـري يف عـام        الوطين والدويل. وقال السيد إيفـانوف إنَّ 
لآلليـة.   الثانيـة  االستعراضـية  الـدورة  احلاليـة  دورته يف املؤمتر يستهل أن ضرورة وأكد ،٢٠١٢

على خمتلف املعايري والنُّهوج الوطنية واإلقليميـة املتبعـة يف مكافحـة الفسـاد      أيضاًوسلط الضوء 
وعلى ضرورة مراعاهتا املراعاة الواجبة خالل عملية االستعراض. وأشار إىل عدة تـدابري وقائيـة   
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يـة مــع القطـاع اخلــاص يف جمـال مكافحــة الفسـاد، ومنــها     إقامـة شــراكة قو  ترمـي بــاألخص إىل 
ــة   .قطــاع األعمــال الروســي  ميثــاق مكافحــة الفســاد الــذي اعتمــده   وأكــد كــذلك علــى أمهي

  مشاركة اجملتمع املدين يف العمل على منع الفساد ومكافحته.
رسـالة  ونقل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية (املكتب)   -٦

علـى أمهيـة الوثيقـة اخلتاميـة      أكـد فيهـا هـذا األخـري     إىل املؤمتر من األمني العـام لألمـم املتحـدة،   
املعنونـة "حتويـل عاملنـا: خطــة     ٢٠١٥لقمـة األمـم املتحـدة العتمـاد خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام          

تدامة. لتحقيـق التنميـة الشـاملة املسـ     مفصـل  أويل وهـي خمطـط   "،٢٠٣٠التنمية املستدامة لعـام  
من أهداف التنميـة املسـتدامة،    ١٦كلمته االفتتاحية إىل أمهية اهلدف  وأشار املدير التنفيذي يف

أغراض حمددة بشأن مجلة أمور منها سيادة القانون والعمل الفعـال علـى مكافحـة     الذي يشمل
، طرفـاً دولـة   ١٧٧االتفاقية، اليت باتـت تضـم    الفساد والرشوة واسترداد املوجودات. وقال إنَّ

 هــي االتفاقيــة الوحيــدة مــن بــني اتفاقيــات األمــم املتحــدة الــيت حتظــى بآليــة متينــة الســتعراض    
قائمـة مرجعيـة للتقيـيم الـذايت      ١٦٠خالصـة وافيـة و   ١٢٠النظراء. وأشار إىل إجنـاز أكثـر مـن    

قـرارات   زيارة قطرية واجتماعا مشتركا. وأكد أنه يتوقـع أن يتخـذ املـؤمتر    ١٥٠وإجراء قرابة 
ــدورة         ه ــذ ال ــاليب تنفي ــها وأس ــا االستعراضــية األوىل ومتابعت ــام دورهت ــة واختت ــة بشــأن اآللي ام

املكتب على أهبـة االسـتعداد لـدعم جهـود الـدول األطـراف       أنَّ  االستعراضية الثانية. كما أكد
  التطبيق العملي الستنتاجات املؤمتر. يف
منـابر التعـاون واحلـوار الدوليـة     املـؤمتر هـو أهـم منـرب مـن      أنَّ  وأكد رئيس املـؤمتر علـى    -٧

الواعدة يف جمال مكافحة الفساد. ونـوه بأمهيـة اسـتهالل الـدورة االستعراضـية الثانيـة لآلليـة يف        
للحوار البناء بني القطـاعني اخلـاص والعـام يف مكافحـة      . وشدد على الدور اخلطري٢٠١٥عام 

لـرئيس مبشـاركة املنظمـات غـري     الفساد وأمهية إجياد آليات لتطوير آفاق هذا احلـوار. ورحـب ا  
  اإلعالم يف عمل املؤمتر. احلكومية ووسائل

الفســاد عقبــة يف أنَّ  والصــني، فأكــد ٧٧وتكلـم ممثــل إندونيســيا نيابــة عــن جمموعـة الـــ    -٨
ســبيل التنميــة املســتدامة. ورحــب باعتمــاد إعــالن الدوحــة بشــأن إدمــاج منــع اجلرميــة والعدالــة 

املتحــدة األوســع مــن أجــل التصــدِّي للتحــدِّيات االجتماعيــة   اجلنائيــة يف جــدول أعمــال األمــم
واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشـاركة اجلمهـور، وقـرار    

ــؤمتر  ــع الفســاد     ٤/٣امل ــرَّاكش بشــأن من ــون "إعــالن م ــاوئتني   "املعن ــويتني املن ، ورســالتيهما الق
ســتعراض التنفيــذ وأكــد أمهيــة التقيــد بإطارهــا املرجعــي.   للفســاد. وأبــرز املــتكلم فوائــد آليــة ا 

وأعــرب عــن تأييــده الســتهالل الــدورة االستعراضــية الثانيــة لآلليــة الــيت ستتضــمن اســتعراض     
الفصلني اخلاصني بالتدابري الوقائيـة واسـترداد املوجـودات، وشـدد علـى ضـرورة ضـمان متويـل         



 

48 V.15-08644 

 

CAC/COSP/2015/10 

ه املتكلم بالدور البالغ األمهية للمساعدة التقنيـة يف  اآللية من امليزانية العادية لألمم املتحدة. ونو
دعم العمل على تنفيذ االتفاقية. ودعا مجيع الدول األطراف إىل بـذل املزيـد مـن اجلهـد لتنفيـذ      
الفصــلني املــتعلقني بالتعــاون الــدويل واســترداد املوجــودات وأبــرز أمهيــة التعــاون يف اإلجــراءات 

وحـث املمثـل الـدول األطـراف علـى أن تبـدي إرادة سياسـية        املدنية واإلدارية يف هـذا الشـأن.   
وأن تتخـــذ خطـــوات ملموســـة إلزالـــة معوقـــات اســـترداد املوجـــودات بغيـــة تيســـري اســـترداد   

ــا  ــدات الفســاد. وأهــاب     املوجــودات املســروقة وإرجاعه ــة لعائ ــة املــالذات اآلمن  بســرعة وإزال
نــب واحــد مــن شــأهنا أن أن تتجنــب اختــاذ تــدابري وفــرض عقوبــات مــن جا  بالــدول األطــراف

تضــعف إطــار التعــاون الــدويل وقــدرات تلــك الــدول علــى مكافحــة الفســاد. ورحــب بعــرض  
  احلكومة النمساوية استضافة الدورة السابعة للمؤمتر يف فيينا.

د التأكيـد علـى   وتكلم ممثل جنـوب أفريقيـا نيابـة عـن جمموعـة الـدول األفريقيـة، فجـدَّ          -٩
ــة الرا  ــدول األفريقي ــزام ال ــة غــري املشــروعة. ورحَّــ    الت ــدفقات املالي ــة الفســاد والت ب ســخ مبحارب

وأكــد أنــه ال غــىن عــن  .١٦، وال ســيما اهلــدف ٢٠٣٠باعتمــاد خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 
التزام جمموعة الدول األفريقيـة بتنفيـذ قـرار املـؤمتر      وشدَّد علىاملساعدة التقنية لتنفيذ االتفاقية. 

املبادئ املقررة واخلصائص احملددة آللية استعراض التنفيـذ، وال سـيما   التقيد جبميع  وأمهية ٣/١
مـن اسـتهالل الـدورة االستعراضـية      فيما يتعلق بطابعها احلكومي الدويل. وأبرز املمثـل الفائـدة  

جمموعتــه ُتــْؤِثر اســتخدام نفــس القائمــة املرجعيــة للتقيــيم الــذايت، الــيت  بــأنَّ  الثانيــة لآلليــة وأفــاد
لدورة االستعراضية األوىل، يف الدورة االستعراضـية الثانيـة لكـي يتسـىن للـدول      استخدمت يف ا

قلــق شــديد  األعضــاء أن تســتعرض امتثاهلــا ألحكــام االتفاقيــة استعراضــا كــامال. وأعــرب عــن 
وعــدم تبـــادل املعلومـــات لضــمان اســـترداد وإرجـــاع    بشــأن غيـــاب التعــاون الـــدويل الفعـــال  

قولة للخارج بطريقة غري مشروعة، وانعـدام اإلرادة السياسـية   املسربة واملن املوجودات املسروقة
املكرسة يف تشـريعاهتا. وأهـاب بالـدول األطـراف      يف الدول املتلقية للطلبات والعوائق القانونية

  يف ذلك السياق على أوسع نطاق ممكن. باملساعدة بعضاًبعضها  دَّأن ميأن تتعاون و
ن جمموعــة دول آســيا واحملــيط اهلــادئ، فرحــب وتكلــم ممثــل مجهوريــة كوريــا نيابــة عــ  -١٠

 وقـام علـى وجـه اخلصـوص     .١٦، وخاصة اهلدف ٢٠٣٠باعتماد خطة التنمية املستدامة لعام 
البالغ األمهية الذي تؤديه آلية استعراض التنفيـذ يف ضـمان قـدرة الـدول األطـراف       بإبراز الدور

اســتهالل الــدورة االستعراضــية ب أيضــاًعلــى التنفيــذ ويف ضــمان التعــاون فيمــا بينــها. ورحــب   
البــالغ  الثانيــة. ونــوه بأمهيــة تــوفري املســاعدة التقنيــة املنســقة يف جمــال مكافحــة الفســاد والــدور   

ــن           ــد م ــإجراء املزي ــه ب ــذا الشــأن. وأعــرب عــن ترحيب ــب يف ه ــه املكت ــهض ب ــذي ين ــة ال األمهي
  ري املشروعة.املناقشات حول موضوعي استرداد املوجودات واحلد من التدفقات املالية غ
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وتكلم ممثل بريو نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي، فأكـد علـى األمهيـة      -١١
قضائيا. وأكد علـى   اليت توليها بلدان املنطقة للتعاون على منع الفساد وكشفه ومالحقة مرتكبيه

لى معاجلة املسائل ضرورة زيادة فعالية العمل على استرداد املوجودات وحتسني قدرات املنطقة ع
املتعلقــة بــاملنع والتجــرمي وإنفــاذ القــوانني. وأكــد جمــددا التــزام جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة          

ثابتـا ومضـمونا    والكاريبـي بآلية استعراض التنفيذ وشدد على احلاجة إىل أن يكـون متويـل اآلليـة   
 أيضـاً األداء. وأعـرب املمثـل    عليه احلال اآلن لضمان كفاءهتا واستمراريتها وحيادهـا يف  مما أكثر

ــه يف  ــة ســوف   أنَّ  عــن ثقت ــة لآللي ــدورة االستعراضــية الثاني ــاين    ال تســتتبع اســتعراض الفصــلني الث
واخلامس من االتفاقية وأكد على أمهية إجراء متابعة كافية لتنفيـذ التوصـيات املنبثقـة مـن الـدورة      

الــيت مــن بــني  مــؤخرا، ٢٠٣٠لعــام  االستعراضــية األوىل. ونــوه باعتمــاد خطــة التنميــة املســتدامة
  احلد بدرجة كبرية من الفساد والرشوة جبميع أشكاهلما. أهداف التنمية املستدامة املنشودة فيها

، مبــا يف ٢٠٣٠ورحــب ممثــل االحتــاد األورويب باعتمــاد خطــة التنميــة املســتدامة لعــام     -١٢
وباعتمــاد إعــالن الدوحــة. وأبلــغ املمثــل عــن التــدابري الــيت اختــذها االحتــاد     ،١٦ذلــك اهلــدف 

األورويب من أجل التصّدي للفساد وكذلك مشاريع التعاون الـيت ينـهض هبـا ومسـامهاته املاليـة      
العمـل الوقـائي   أنَّ  يف عمل املكتب يف جمال املساعدة التقنية على مكافحة الفساد. وأكـد علـى  

لقوانني واسترداد املوجودات والتعاون الدويل كلـها عناصـر أساسـية ملكافحـة     والتجرمي وإنفاذ ا
الفعليـة   الفساد. ونوه بأمهية تعزيز الشفافية بشأن التدفقات املاليـة واملعلومـات املتعلقـة بامللكيـة    

ــال إنَّ  ــي أن تتســم        للشــركات. وق ــذ ينبغ ــتعراض التنفي ــة اس ــة آللي ــدورة االستعراضــية الثاني ال
عدم اإلقصاء والكفاءة يف العمل والتكلفة وأن تزيد من جوانب التضافر مع آليـات  بالشفافية و

االستعراض األخرى املعنية مبكافحة الفساد. وأبرز أمهية توصل الـدول األطـراف إىل توافـق يف    
  الرأي حول دور اجملتمع املدين يف الدورة االستعراضية الثانية.

  
    انتخاب أعضاء املكتب  - باء  

املؤمتر بالتزكية ألكسندر كونوفالوف (االحتـاد الروسـي) رئيسـا لـه يف جلسـته       انتخب  -١٣
  .٢٠١٥نوفمرب /تشرين الثاين ٢األوىل املعقودة يف 

  :اب الرئيس الثالثة واملقرِّر، وفيما يلي أمساؤهمويف اجللسة ذاهتا، انُتخب بالتزكية نوَّ  -١٤
  دويبليه (أملانيا) فريدريش    :اب الرئيسنوَّ  
  ادق معريف (الكويت)ص        
  أندريس الموليايت فارغاس (شيلي)        
  عريفي (املغرب) كمال      :املقرِّر  
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - جيم  
جــدولَ   ٢٠١٥نــوفمرب /تشــرين الثــاين  ٢أقــرَّ املــؤمتُر يف جلســته األوىل املعقــودة يف      -١٥

  :األعمال التايل لدورته السادسة
  :يميةاملسائل التنظ  -١  
  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)    
  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  -٢  
  املساعدة التقنية.  -٣  
  املنع.  -٤  
  استرداد املوجودات.  -٥  
  التعاون الدويل.  -٦  
 مـع  التعـاون  مناقشة ذلك يف مبا االتفاقية، من ٦٣املادة  (ج) من ٤تنفيذ الفقرة   - ٧  

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

  
    احلضور  - دال  

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

ور، أملانيــا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، إندونيســيا، أنغــوال، أوروغــواي،       أفغانســتان، إكــواد 
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 باكسـتان،  بـاراغواي،  إيطاليـا،  آيرلنـدا،  اإلسـالمية)، -أوزبكستان، أوغنـدا، إيـران (مجهوريـة   
 بنمـا،  بـنغالديش،  بلغاريـا،  بلجيكـا،  السـالم،  دار بـروين  الربتغـال،  الربازيـل،  البحرين، باالو،
 بـريو،  القوميـات)،  املتعـددة -بوليفيـا (دولـة   بولندا، بوروندي، فاسو، كينابور بوتسوانا، بنن،

 اجلبل جامايكا، ليشيت،-تيمور تونس، توفالو، توغو، تركيا، تركمانستان، تايلند، بيالروس،
 أفريقيـا  مجهوريـة  مارشـال،  جـزر  كـوك،  جـزر  القمـر،  جـزر  سـليمان،  جزر اجلزائر، األسود،

 الو مجهوريـة  كوريـا،  مجهوريـة  املتحـدة،  تنــزانيا  مجهوريـة  التشـيكية،  اجلمهوريـة  الوسـطى، 
 دولـة  الـدامنرك،  السـودان،  جنـوب  أفريقيـا،  جنـوب  مولـدوفا،  مجهوريـة  الشـعبية،  الدميقراطيـة 
 النكـا،  سـري  وبرينسيبــي،  تـومي  سـان  زمبـابوي،  زامبيـا،  رومانيـا،  روانـدا،  فلسـطني، 

 السـويد،  السـودان،  سـوازيلند،  ل،السـنغا  سـنغافورة،  سـلوفينيا،  سـلوفاكيا،  السـلفادور، 
 غرينـادا،  غانـا،  غامبيـا،  غـابون،  عمـان،  العـراق،  الصـني،  صربيا، شيلي، سرياليون، سويسرا،

 البوليفاريـة)، -فنــزويال (مجهوريـة   الفلـبني،  فرنسـا،  فـانواتو،  بيسـاو، -غينيـا  غينيـا،  غواتيمـاال، 
 كرواتيـا،  الكـامريون،  ،كازاخسـتان  قريغيزسـتان،  قطـر،  قـربص،  نـام،  فييـت  فيجـي،  فنلنـدا، 

 التفيـا،  كينيـا،  الكويـت،  الكونغـو،  كولومبيـا،  كوسـتاريكا،  ديفوار، كوت كوبا، كمبوديا،
 مصـر،  مدغشـقر،  ماليزيـا،  مـايل،  ليسـوتو،  ليختنشـتاين،  ليتوانيـا،  ليربيـا،  لكسـمربغ،  لبنـان، 

 العظمـى  نيـا لربيطا املتحـدة  اململكـة  السـعودية،  العربيـة  اململكـة  مـالوي،  املكسـيك،  املغـرب، 
 املوحـدة)، -ميكرونيزيـا (واليـات   ميامنار، موزامبيق، موريشيوس، منغوليا، الشمالية، وآيرلندا
 هندوراس، اهلند، هاييت، نيكاراغوا، نيجرييا، النيجر، نيبال، النمسا، النرويج، ناورو، ناميبيا،
  اليونان. اليمن، األمريكية، املتحدة الواليات هولندا، هنغاريا،

نت الدولتان التاليتان املوقعتان علـى االتفاقيـة ممثَّلـتني مبـراقبني: اجلمهوريـة العربيـة       وكا  -١٧
  السورية واليابان.

وُمثِّــل االحتــاد األورويب، وهــو منظمــة تكامــل اقتصــادي إقليميــة طــرف يف االتفاقيــة،      -١٨
  الدورة.  يف
  .دورا وتونغاوُمثِّلت أيضاً الدولتان التاليتان اللتان هلما صفة مراقب: أن  -١٩
األمانـة العامـة، وهيئـات األمـم املتحـدة وصـناديقها        مبراقبني ما يلي من وحدات وُمثِّل  -٢٠

وبراجمهــا، ومعاهــد شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، والوكــاالت     
ــادية     ــؤون االقتصــ ــرى: إدارة الشــ ــدة األخــ ــم املتحــ ــة األمــ ــة ومؤسســــات منظومــ املتخّصصــ

جتماعية باألمانة العامـة، االتفـاق العـاملي لألمـم املتحـدة، برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،          واال
ــأنواع احليوانــات       ــة ب ــة التجــارة الدولي ــة اتفاقي ــة العامــة، أمان ــابع لألمان مكتــب األخالقيــات الت
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ن والنباتات الربية املهـددة بـاالنقراض، معهـد بـازل للحوكمـة، املركـز الـدويل إلصـالح القـانو         
  اجلنائي ولسياسة العدالة اجلنائية، البنك الدويل.

وُمثِّلت املنظمات احلكومية الدولية التالية مبـراقبني: جملـس أوروبـا، املصـرف األورويب       -٢١
لإلنشاء والتعمري، املنظمة األوروبية للقانون العام، األكادميية الدولية ملكافحـة الفسـاد، املنظمـة    

إلنتربـول)، منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، منظمـة        الدولية للشرطة اجلنائيـة (ا 
  األمن والتعاون يف أوروبا، املبادرة اإلقليمية ملكافحة الفساد يف جنوب شرق أوروبا.

ــدى اجمللـــس       -٢٢ ــاري لـ ــز االستشـ ــة ذات املركـ ــة التاليـ ــات غـــري احلكوميـ وُمثِّلـــت املنظمـ
ــراقبني: اجمللــس ا   ــم املتحــدة، رابطــة    االقتصــادي واالجتمــاعي مب ــة األم ألكــادميي املعــين مبنظوم

احملامني األمريكية، مركز حقوق اإلنسان الدولية التابع لكلية احلقـوق جبامعـة نـورث وسـترن،     
وكالة التحقيقات البيئية، رابطة طلبة كليات احلقوق األوروبيـة، مركـز هيـدا للمـوارد، رابطـة      

ؤسســة الدوليــة للــنظم االنتخابيــة، االحتــاد اليابــاين  القضــاة الدوليــة، رابطــة "زنــاين" الدوليــة، امل
لرابطــات احملــامني، املنظمــة النســائية للدوليــة االشــتراكية، مؤسســة الشــفافية الدوليــة، جامعــة     

  واشنطن آند يل، اجلمعية العاملية حلماية احليوانات.
نـةُ قائمـةً   من النظام الـداخلي ملـؤمتر الـدول األطـراف، َعممـت األما      ١٧ووفقاً للمادة   -٢٣

ــدى اجمللــس االقتصــادي         ــا مركــز استشــاري ل ــيس هل ــيت ل ــة ال ــة املعني باملنظمــات غــري احلكومي
واالجتمــاعي والــيت قــدَّمت طلبــاً للحصــول علــى صــفة مراقــب. وأرســلت األمانــةُ بعــد ذلــك    

  دعوات إىل املنظمات غري احلكومية املعنية.
مبـراقبني: املعهـد األفريقـي لـدعم      أخرى معنية حكومية منظمات غري وُمثِّل ما يلي من  -٢٤

أكادميية مكافحة الفساد (االحتاد الروسـي)، مركـز مكافحـة     ،املسؤولية االجتماعية للشركات
الفســاد يف القطــاع العــام، مركــز البحــوث والتعلــيم يف جمــال مكافحــة الفســاد، رابطــة احملــامني 

ستعراض بشأن مكافحـة الفسـاد،   البنغالية، نشرة خرباء اال الروسية، رابطة االرتقاء االجتماعي
مركز حبوث وأعمال السـالم، ائـتالف اجملتمـع املـدين املناصـر التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة          

فريـق الرصـد املسـتقل لتقـدمي اخلـدمات،       الفساد، املنظمة العاملية للربملـانيني املناهضـني للفسـاد،   
ألجهـزة مكافحـة الفسـاد،     طـة الدوليـة  معهد الدراسـات االقتصـادية واإلداريـة والقانونيـة، الراب    

، مركز كيتو تشـا شـرييا للمشـورة القانونيـة، ليـبريا: منظمـة       Sodejstvieجلنة مكافحة الفساد، 
أمساء وأرقام ضد املافيا، مجعية الشفافية الليبية، حركة مكافحة الظلم، اللجنة الوطنية ملكافحـة  

من العاملي، منظمـة نيـو اليـن االجتماعيـة،     الفساد (االحتاد الروسي)، املعهد الوطين لبحوث األ
األردن لتعــاون مؤسســات اجملتمــع   -مؤسســة الســالم اجملتمعــي الباكســتانية، مركــز الشــركاء   
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، مركز البحوث والتـدريب  "املدين، منظمة "ريكاد" الكامريونية، منظمة "سيف فيجنـز أفريكا
الصـندوق العـاملي    فحـة الفسـاد،  االجتماعية، مركـز "يـو فـور" ملـوارد مكا    -للمساعدة القانونية

  حلماية الطبيعة.
    

    اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض  - هاء  
يقـوم مكتـُب أيِّ دورة بفحـص     من النظـام الـداخلي للمـؤمتر علـى أن     ١٩تنصُّ املادة   -٢٥
حيـق  علـى أنـه    ٢٠هبـذا الشـأن إىل املـؤمتر. وتـنصُّ املـادة       تفويض املمثِّلني ويقـدِّم تقريـره   وثائق

إىل حـني اختـاذ املكتـب قـراراً بشـأن وثـائق تفويضـهم.         للممثِّلني أن يشاركوا مؤقَّتاً يف الـدورة 
وُيسمح ملمثِّل أيِّ دولة طرف كانت دولةٌ طـرف أخـرى قـد قـدَّمت اعتراضـاً علـى مشـاركته        

حـني تقـدمي   إىل  بأن حيضر مؤقَّتاً، باحلقوق نفسها اليت يتمتَّع هبا ممثِّلو الدول األطراف األخـرى 
  هبذا الشأن. قرارهواختاذ املؤمتر  تقريرهاملكتبِ 

مجيـع الـدول األطـراف    وأنَّ  الواردة وقد أبلغ املكتُب املؤمتَر أنه فحص الرسائل اخلطية  -٢٦
  دولة امتثلت ملتطلّبات وثائق التفويض. ١٥٢املمثَّلة يف الدورة السادسة والبالغ عددها 

 ٦كتـب عـن وثـائق التفـويض يف جلسـته العاشـرة املعقـودة يف        واعتمد املـؤمتُر تقريـَر امل    -٢٧
  .٢٠١٥نوفمرب /تشرين الثاين

    
    الوثائق  - واو  

ُعرضت على املؤمتر يف دورته السادسة، إىل جانب الوثائق اليت أعـدهتا األمانـة، وثـائق      -٢٨
يف  االجتمـاع  وأوراق تتضمن اقتراحات ومسامهات قدمتها احلكومـات. وتـرد قائمـة بالوثـائق    

  هبذا التقرير. املرفق الثاين
    

    املناقشة العامة  - زاي  
 ٤إىل  ٢نظر املـؤمتر، يف جلسـاته األوىل إىل الثالثـة واخلامسـة والسادسـة املعقـودة مـن          -٢٩

". (و) من جـدول األعمـال، املعنـون "املناقشـة العامـة      ١، يف البند ٢٠١٥نوفمرب /الثاين تشرين
اد الروســي)، بصــفته رئــيس املــؤمتر، وكــذلك فريــدريش  وتــوىل ألكســندر كونوفــالوف (االحتــ

  دويبليه (أملانيا) وصادق معريف (الكويت)، بصفتهما نائيب رئيس املؤمتر، رئاسة املناقشة.
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وشدَّد املتكلمون على الطبيعة عرب الوطنية للفسـاد وآثـاره السـلبية للغايـة علـى التنميـة         -٣٠
لــى احلوكمــة الدميقراطيــة وســيادة القــانون      السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة وكــذلك ع   

  واملساواة واألمن.
ورحَّــب املتكلمــون بالــدول األطــراف الــيت صــدَّقت علــى االتفاقيــة أو انضــمَّت إليهــا     -٣١

 وهيئاتــه الفرعيــة حمافــل مهمــة لتبــادل التجــارب وتعزيــز التــزامهم   املــؤمترأنَّ  مــؤخَّراً. واعتــربوا
قيـــة للمســـتقبل. ورحَّـــب عـــّدة مـــتكلمني خبطـــة التنميـــة املشـــترك والتوصـــل إىل قـــرارات تواف

ــام   ــداً يف جهــود    ١٦، وخاصــة اهلــدف  ٢٠٣٠املســتدامة لع ــد زمخــاً جدي ، والحظــوا أهنــا تولّ
مكافحة الفساد عن طريق ربط هـذه اجلهـود باألهـداف األعـم للتنميـة املسـتدامة. وأفـاد أحـد         

ة ملكافحـة الفسـاد يف ضـوء خطـة التنميـة      بلـده يعتـزم تنقـيح اسـتراتيجيته الوطنيـ     بـأنَّ   املتكلمني
  .٢٠٣٠املستدامة لعام 

وأشــار املتكلمــون أيضــاً إىل عــدد مــن الوثــائق الدوليــة األخــرى، مبــا يف ذلــك إعــالن      -٣٢
يف ســبيل تعزيــز ســيادة القــانون والعدالــة واملســاواة، وقــرار   الدوحــة الــذي اعُتــرب َمعلمــاً مهمــا 

ز اخلدمات العامة الشاملة للجميـع واخلاضـعة للمسـاءلة    املعنون "تعزي ٦٩/٣٢٧اجلمعية العامة 
من أجل حتقيق التنمية املستدامة". وذكر عّدة مـتكلمني خطـة عمـل أديـس أبابـا الصـادرة عـن        
املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية، اليت توفر إطاراً لتمويـل التنميـة، وإعـالن بوتراجايـا: عـدم      

اب، الذي اعُتمد يف املؤمتر الدويل السادس عشر ملكافحـة  التساهل مطلقا مع اإلفالت من العق
  .٢٠١٥سبتمرب /مباليزيا، يف أيلول الفساد املعقود يف بوتراجايا

مجيــع  جنــاح جهــود مكافحــة الفســاد يتوقــف علــى عمــل   أنَّ  واتفــق املتكلمــون علــى   -٣٣
حلكومية يف منـع  سويا. وأثىن عدد من املتكلمني على مشاركة املنظمات غري ا قطاعات اجملتمع

بأشـكال   الفساد ومكافحته. وأشار عّدة متكلمني إىل تعـاون حكومـاهتم مـع القطـاع اخلـاص،     
شراكات بني القطاعني العام واخلـاص، يف حـني أشـار آخـرون علـى وجـه التحديـد         منها إقامة

إىل ضرورة محايـة أصـحاب األعمـال مـن االبتـزاز واالحتيـال والفسـاد. وسـلَّم عـّدة مـتكلمني           
ور الشباب واألوساط األكادميية والربملانيني ووسائل اإلعالم يف منع الفساد وإذكـاء الـوعي   بد

به. ويف ذلـك السـياق، أبلـغ عـّدة مـتكلمني عـن إصـالحات تشـريعية لتيسـري مشـاركة اجملتمـع            
  املدين يف مكافحة الفساد.

ــة الــيت متخضــت عنــها اال      -٣٤ ــائج اإلجيابي ستعراضــات وأبلــغ عــدد مــن املــتكلمني عــن النت
بوسـائل منـها وضـع خطـط      القطرية. وأشاروا إىل أهنا عززت التنسيق الشامل لعـّدة وكـاالت،  

 عمل تنفيذية بشأن تنسيق متابعة التوصـيات املنبثقـة عـن االستعراضـات علـى الصـعيد الـوطين.       
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 شــبكات واحملافظــة علــى زخــم تنفيــذ االتفاقيــة   وقــد أدت عمليــة االســتعراض أيضــاً إىل إقامــة 
بشأن مكافحـة الفسـاد. وأبـرز بعـض املـتكلمني فائـدة عناصـر غـري          ن رصيد معريف وافروتكوي

 اإللزاميــة لالستعراضــات، مثــل الزيــارات القطريــة، وشــجعوا الــدول األطــراف األخــرى علــى   
ة والتحديات، واالحتياجات مـن املسـاعدة التقنيـة يف    يِّداستخدامها بغية استبانة املمارسات اجل

حتسـني نظـم مجـع البيانـات ذات الصـلة مـن بـني        أنَّ  تضى احلـال. وذُكـر أيضـاً   هذا اجملال إذا اق
  النتائج اإلجيابية لالستعراضات.

وأبلــغ عــدة مــتكلمني عــن اإلصــالحات الــيت نفــذهتا بلــداهنم بنــاًء علــى االستعراضــات    -٣٥
القطرية، مبا يف ذلك وضع استراتيجيات وخطط عمل جديدة بشأن مكافحة الفسـاد واعتمـاد   

جنائيــة جديــدة وإقــرار    وجتــرمي أفعــال  ريعات حلمايــة املــبلّغني عــن املخالفــات والشــهود    تشــ
  املسؤولية اجلنائية أو اإلدارية اليت تقع على األشخاص االعتباريني بسبب جرائم الفساد.

ــةً التقيــيم الــذايت املتعلــق بالفصــلني الثــاين     أنَّ  وذُكــر  -٣٦ بعــض البلــدان قــد أجــرت طواعي
أحـدثت بالفعـل إصـالحات مـن أجـل االمتثـال         أفـادت بلـدان أخـرى بأهنـا    واخلامس، يف حني

 هلذين الفصلني من االتفاقية متهيداً لـدورة االسـتعراض الثانيـة. ودعـا العديـد مـن املـتكلمني إىل       
استهالل املؤمتر للدورة الثانية، كما أكَّد عدد من املتكلمني أنه ينبغـي اسـتعراض مجيـع أحكـام     

  خلامس يف هذه الدورة.الفصلني الثاين وا
وأعرب املتكلمـون عـن آراء متباينـة بشـأن عـدد مـن املسـائل املتعلقـة بالـدورة الثانيـة.             -٣٧

فذهب بعض املتكلمني إىل أنه ينبغي عـدم تغـيري آليـة اسـتعراض التنفيـذ خـالل الـدورة الثانيـة،         
الـدروس املسـتفادة مـن    مـن   اآلليـة واالسـتفادة   مبـا فيـه تعزيـز    بينما دعا آخرون إىل تقييم األداء

الــدورة األوىل. ويف حــني أكــد بعــض املــتكلمني علــى الطبيعــة احلكوميــة الدوليــة لآلليــة، أبــرز  
آخرون أمهية إشراك مجيع قطاعات اجملتمع يف عملية االستعراض. وشّدد بعض املتكلمني علـى  

خـرون بالتـأين يف إجـراء    أنه ينبغي متويل اآللية من امليزانية العادية لألمم املتحدة؛ بينما أوصـى آ 
 لضمان عمل اآللية بكفاءة. وحث بعض املتكلمني الدول األطراف على كفالـة أالَّ  التعديالت

تؤدي تدابري توفري النفقات إىل اإلضرار بالنوعية. وأخـرياً، دعـا بعـض املـتكلمني إىل مزيـد مـن       
 تكـون هـذه القائمـة    غـي أالَّ التبسيط لقائمة التقييم الذايت املرجعية، يف حني رأى آخرون أنه ينب

يــؤثر تبســيط  املســتخدمة يف الــدورة األوىل، أو أكَّــدوا علــى أنــه ينبغــي أالَّ  خمتلفــة عــن القائمــة
  القائمة يف نوعية عملية االستعراض ومستوى تفصيلها.

وأبرز العديد من املتكلمني أمهية املساعدة التقنية دعماً ملا تبذله الدول من جهود لتنفيـذ    -٣٨
تفاقية، ألغراض منها التحضري لالستعراضات القطريـة وإجراؤهـا، وكـذلك مـن أجـل ضـمان       اال
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التنفيذ الفعال للتوصيات الصادرة عـن االستعراضـات. وأُبـدي ترحيـب بنـهوج املسـاعدة التقنيـة        
تقـدير إىل  مـع ال  اليت تتوىل البلدان قيادهتا يف إطار متكامل ومنسَّق. وأشـار العديـد مـن املـتكلمني    

اعدة يف تنفيذ االتفاقية اليت وفرها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة (املكتـب)   املس
ــني املكتــب        ــة احملــيط اهلــادئ املشــترك ب ــامج منطق ــادرة اســترداد املوجــودات املســروقة وبرن ومب
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي يف جمـال مكافحـة الفسـاد. وسـلط بعـض املـتكلمني الضـوء علـى          
فوائد التعاون اإلقليمي وفيما بني بلـدان اجلنـوب وتبـادل اخلـربات والـدروس املسـتفادة. ونـاقش        

دوليـة   وطنيـة ومنظمـات   سـلطات  بشأن تكليف أجهزة شـاركت يف إنشـائها   متكلمان جتربتهما
  مناهضة الفساد واإلفالت من العقاب على الصعيد الوطين. مبهمة
ابري املتخذة يف بلداهنم ملنع الفساد، مبا يف ذلك اعتمـاد  وأشار عدد من املتكلمني إىل التد  -٣٩

ــذ اســتراتيجيات وخطــط ملكافحــة الفســاد   ــة    وتنفي ــان يف إطــار متابع  ُتصــاغ يف كــثري مــن األحي
االستعراضات، وإنشاء أجهـزة ملكافحـة الفسـاد. وأكـد بعـض املـتكلمني علـى أمهيـة إصـالحات          

املدنيـة وشـفافيتها وخضـوعها للمسـاءلة، وتبسـيط      العمومية من أجل تعزيز نزاهة اخلدمة  اإلدارة
ــى إفصــاح املــوظفني           ــع تضــارب املصــاحل، والــنص عل ــراءات اإلداريــة، ووضــع قواعــد ملن اإلج
العموميني عن موجوداهتم. وأشار عّدة متكلمني إىل عدد من اإلصالحات التشريعية املهمـة ملنـع   

واالشـتراء العمـومي. وأكَّـد بعـض      احلصـول علـى املعلومـات    بشأن مسائل منـها قـوانني   الفساد،
والتواصــل مــن أجـل إذكــاء الــوعي باملخــاطر   املـتكلمني أنَّ اســتحداث بــرامج للتـدريب والتعلــيم  

اإلنترنـت   تكنولوجيـا  املرتبطة بالفساد هو طريقة فعالة لترسيخ الرتاهة. وأُشري مراراً إىل استخدام
جـودات واحلصـول علـى املعلومـات وتلقـي      اإللكترونية احلديثة يف جماالت مثل اإلفصاح عـن املو 

  الشكاوى املتعلقة بالفساد ومعاجلتها وضمان نزاهة االشتراء.
وضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب هــو مــن أهــم أهــداف مكافحــة الفســاد.  أنَّ  واعُتــرب  -٤٠

مكافحـة الفسـاد وعـن خـربهتم      أجهـزة حتقيـق متخصصـة يف    وأبلغ بعض املـتكلمني عـن إنشـاء   
وأحكام جديدة متعلقة بـاإلثراء غـري املشـروع.     الرشوة معدلة مؤخرا بشأن بشأن إنفاذ أحكام

ــة أو  بنظــام التجريــد غــري املســتند  بلــداهنم أخــذتأنَّ  وذكــر بعــض املــتكلمني  إىل أحكــام إدان
املصــادرة املســتندة إىل القيمــة، يف حــني اعتمــدت بلــدان أخــرى تــدابري تســمح بتعليــق أحكــام   

فية. وأفــاد مــتكلم واحــد بتجربــة ناجحــة تتعلــق بفــتح حســاب   التقــادم أو رفــع الســرية املصــر 
مصريف يتيح إمكانيـة إيـداع أمـوال ُيحصـل عليهـا علـى حنـو غـري مشـروع دون اإلفصـاح عـن            
اهلوية. وأشار عدد من املتكلمني إىل تدابري حلماية املبلّغني عن املخالفات وتشـجيع التبليـغ عـن    

الـالزم. وعـالوة علـى ذلـك، أشـار       علـى النحـو  حاالت الفساد وضمان متابعة هذه البالغـات  
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ــويض عــن          ــة للتع ــة دعــوى مدني ــة بإقام ــاد تشــريعات تســمح للدول ــتكلمني إىل اعتم بعــض امل
  األضرار النامجة عن الفساد.

ــوظفني رفيعــي         -٤١ ــى مالحقــات قضــائية ناجحــة مل ــة عل ــتكلمني أمثل وذكــر عــدد مــن امل
 وجتميـدها. وقـّدم آخـرون إحصـاءات عـن      وحجز املوجودات القّيمة هلؤالء املـوظفني  املستوى

قيـد التنفيــذ   ة مـتكلمني إىل تـدابري  دَّحتقـيقهم يف جـرائم الفسـاد ومالحقـة مرتكبيهـا. وأشــار عـ      
  لتعزيز نزاهة واستقاللية احملققني وأعضاء النيابة العامة واجلهاز القضائي.

ــتكلمني   -٤٢ ــق بقضــايا اســترداد امل    وعــرض بعــض امل ــا يتعل وجــودات جتــارب ناجحــة فيم
وتسليم املطلوبني. ولكن عدداً من املتكلمني أعربوا عن القلق من أنَّ تنفيذ الفصل اخلامس مـا  
ــترداد      ــابوا بالـــدول األطـــراف أن تقلـــل مـــن العوائـــق الـــيت تعتـــرض اسـ زال غـــري كـــاف وأهـ

الصارمة واإلجراءات املعقدة. وأُشـري إىل نشـر أدلـة السـترداد      معايري اإلثبات املوجودات، مثل
ــوزان    ا ــددة ومشــروع ل ــداناً حم ــة يف     ملوجــودات ختــص بل ــة لضــمان النجاع ــادئ التوجيهي للمب

ــتكلمني   اســترداد املوجــودات املســروقة.   ــه بعــض امل ــة يف قضــايا    ونب ــدعاوى املدني ــا ال إىل مزاي
استرداد املوجـودات. وأشـار متكلمـون أيضـاً إىل أمهيـة املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة وإجـراءات          

  بني وذكروا الصعوبات اليت تواجهها بلداهنم يف إقامة تعاون دويل بنجاح.تسليم املطلو
ة، يِّـد وأشار العديد من املتكلمني إىل أمهية تبادل اخلربات واملعلومـات واملمارسـات اجل    -٤٣

مبا يف ذلك من خالل املنظمات واملبادرات والشـبكات اإلقليميـة. وتضـطلع األجهـزة واحملافـل      
 ر مهم يف حتقيق ما يلزم مـن توافـق يف اآلراء وتعزيـز لقـوة اإلرادة السياسـية     اإلقليمية أيضاً بدو

ي  مكافحـة الفسـاد. ومشلـت األمثلـة املـذكورة مجاعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب          من أجل
واملنتدى العـريب السـترداد األمـوال. وذُكـرت آليـات إقليميـة السـتعراض التنفيـذ مثـل جمموعـة           

اد التابعــة جمللــس أوروبــا والفريــق العامــل املعــين بالرشــوة التــابع ملنظمــة   الــدول املناهضــة للفســ
التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي واهليئـــات اإلقليميـــة مـــن منـــط فرقـــة العمـــل املعنيـــة   
باإلجراءات املالية. وعالوة على ذلك، أشار متكلمـون إىل شـبكات مـن املمارسـني املناهضـني      

العملياتيــة عــن القضــايا، يف حــني أبلــغ آخــرون عــن وجــود تعــاون    للفســاد لتبــادل املعلومــات
إقليمــي بشــأن اجلوانــب املشــتركة بــني بلــدان حمــددة، مثــل التعــاون فيمــا بــني الــدول اجلزريــة    

وأبلغ أحد املتكلمني عن مشروع إقليمي الستحداث منهجية لقيـاس الفسـاد.    الصغرية النامية.
 احملـدد  اف يف منطقتـه أجنـزت استعراضـاهتا يف الوقـت    وذكر متكلم آخر أنَّ مجيع الـدول األطـر  

  بفضل مساعدة تقنية إقليمية.
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ــة أخطــار الفســاد علــى النظــام        -٤٤ ــل عــن إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعي ــرز ممث وأب
. وأكـد ممثـل   ٢٠٣٠االجتماعي واالقتصاد واألمن وأكد على أمهية خطة التنمية املسـتدامة لعـام   

واضـحة   يقـيم صـلة   مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة     ١٦اهلـدف  أنَّ  دة اإلمنائيلربنامج األمم املتح
إمكانـات  أنَّ  مـدخلٌ إىل املسـاعدة التقنيـة. وشـدد علـى      خبطة التنمية وأنَّ آلية اسـتعراض التنفيـذ  

لألكادمييـة   مبشاركة العديد مـن أصـحاب املصـلحة. وسـلط ممثـل     إالَّ  االتفاقية الكاملة لن تتحقق
افحة الفساد الضوء على أمهية التعلم وتبـادل املعـارف مـن خـالل متكـني املهنـيني مـن        الدولية ملك

 وأكَّـد ممثـل   .اجملتمـع املـدين   مـع الفسـاد وتعزيـز الرقابـة الـيت ميارسـها       إجياد ثقافـة ال َتسـاُهل فيهـا   
اءلة للمنظمــة العامليــة للربملــانيني املناهضــني للفســاد مــا للربملــانيني مــن دور حاســم يف حتقيــق املســ  

بوسائل منها التعاون مع احلكومـات واجملتمـع    والشفافية من خالل آليات فعالة ملكافحة الفساد،
املدين. وأشار إىل اعتماد إعالن يوغياكارتا يف املؤمتر العاملي السادس للربملانيني املناهضني للفساد 

  .٢٠١٥أكتوبر /تشرين األول ٨إىل  ٦بإندونيسيا، من  الذي ُعقد يف يوغياكارتا
    

    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واملساعدة التقنية  - اًرابع  
نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   ٥نظر مـؤمتر الـدول األطـراف، يف جلسـته الثامنـة، املعقـودة يف         -٤٥

ــد ٢٠١٥ ــة األمــم املتحــدة      ٢، يف البن ــذ اتفاقي مــن جــدول األعمــال، املعنــون "اســتعراض تنفي
  من جدول األعمال، املعنون "املساعدة التقنية". ٣فساد"، والبند ملكافحة ال

 بصــفته نائبــاً لــرئيس املــؤمتر. واســتذكر يف  وتــرأس صــادق معــريف (الكويــت) املناقشــة   -٤٦
اإلطار املرجعـي آلليـة    اعتماد ، الذي سجَّل حدثا تارخييا هو٣/١كلمته االفتتاحية قرار املؤمتر 
، الــذي أقــرَّ عمــل فريــق اســتعراض التنفيــذ. وأكَّــد جمــدَّدا أنَّ  ٤/١اســتعراض التنفيــذ، والقــرار 

الغرض من اآللية هو مساعدة الـدول األطـراف علـى اسـتبانة احتياجاهتـا احملـدَّدة مـن املسـاعدة         
وتســويغها والتشــجيع علــى تــوفري تلــك املســاعدات وتيســري تقــدميها. واســتذكر املقــرَّر   التقنيــة

ريـَق جبمـع ومناقشـة املعلومـات ذات الصـلة بتقيـيم أداء اآلليـة        الذي كلـف فيـه املـؤمتر الف    ٥/١
  عقب اختتام الدورة االستعراضية األوىل.

وُعقدت حلقة نقاش لتيسري املداوالت، شارك فيها ممثال االحتاد الروسـي وإندونيسـيا،     -٤٧
  وكذلك ممثال األمانة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

حمدثـة عـن نتـائج االستعراضـات وجـدوهلا الـزمين، فضـال         ثل األمانة معلومـات وقدَّم مم  -٤٨
ــة          ــر آلي ــذ وأث ــق اســتعراض التنفي ــدورة السادســة املســتأنفة لفري ــائج ال ــوجز لنت عــن ملخــص م
استعراض التنفيذ. وقدَّم املمثـل أيضـاً حملـة عامـة عـن النتـائج املواضـيعية الرئيسـية بشـأن التنفيـذ           
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الستعراضــية األوىل، علــى النحــو الــوارد يف الدراســة املواضــيعية الــيت  املستخلصــة مــن الــدورة ا
حالــة تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة عنــوان:  حتــت ،٢٠١٥ســبتمرب /نشــرها املكتــب يف أيلــول

هلـا يف الوثيقـة    خالصة ت، واليت ُعمِّمملكافحة الفساد: التجرمي وإنفاذ القانون والتعاون الدويل
CAC/COSP/2015/5. تلك الدراسة حتليالً متعمقاً للنتائج املواضيعية املستخلصـة مـن    وتتضمن

كانـت حـافزا    صـياغتها. وأشـار املمثـل إىل أنَّ اآلليـة     وقـت  أُجنـز  قد كان قُطريا استعراضاً ٦٨
للقيام بعملية آخذة يف التطور من التغيريات التشريعية يف غالبيـة الـدول األطـراف يف االتفاقيـة.     

ساد األولويات احلكومية يف العديد من الدول األطـراف، وكُرِّسـت هلـا    وتصدَّرت مكافحة الف
ــائج          ــة نت ــيريات اهليكلي ــة والتغ ــديالت القانوني ــت التع ــدول، حقق ــبرية. ويف بعــض ال ــوارد ك م
ملموســة مــن حيــث إجــراءات إنفــاذ التشــريعات واللــوائح التنظيميــة ولــوائح االهتــام وأحكــام    

ني عموميني رفيعـي املسـتوى، ومـن حيـث تقويـة شـبكات       مبوظف اإلدانة، حىت يف قضايا متعلقة
التعــاون الــدويل وإنفــاذ القــانون عــرب احلــدود الوطنيــة. وكــان لآلليــة ولعمــل فريــق اســتعراض    
ــة        التنفيــذ أثــر إجيــايب هــام علــى اجلهــود الــيت تبــذهلا الــدول األطــراف مــن أجــل تنفيــذ االتفاقي

تعراضــات أبــرزت بعــض التنــوع يف تفســري  والتوصــل إىل معــايري تقيــيم مشــتركة. بيــد أنَّ االس 
أحكام االتفاقية والتوصـيات يف بعـض اجملـاالت مثـل حصـانات األشـخاص الـذين يبلغـون مـن          

الفعلـي" أو "االعتـراف    تلقاء أنفسهم عما ارتكبـوه مـن جـرائم (تسـمَّى أحيانـاً أحكـام "النـدم       
 قـدما يف حتليـل هـذه املسـائل    املضـي   إىل أنـه سـيكون مـن املفيـد     أيضاًالتلقائي"). وأشار املمثل 

عندما ينظر املؤمتر يف تقييم تدابري املتابعة اليت اختذهتا الـدول بشـأن استعراضـات الـدورة األوىل     
  وتنظيم الدورة االستعراضية التالية.

وقدَّم ممثل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي حملة عامة عن آلية الرصد الـيت    -٤٩
اتفاقيـة مكافحـة رشـوة املـوظفني العمـوميني األجانـب يف املعـامالت التجاريـة         أنشئت يف إطار 

الدولية، هبدف كفالة تنفيذها الفعال. وركَّز علـى املسـائل الشـاملة املنبثقـة مـن االستعراضـات       
مـن االتفاقيــة. وأبلـغ عـن التحــديات الـيت تواجــه التنفيـذ الــيت       ١٦والـيت هلـا صــلة بتنفيـذ املــادة    

(مثـل تعريـف    حالة تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد    الدراسة املعنونة  أيضاًتناولتها 
، ومسـائل السـرية   "النـدم الفعلـي  "" الدفع لتيسـري األمـور" و   ، وما يسمى""املوظفني العموميني

  املصرفية والتأخري يف إجراءات التعاون الدويل).
يف عمليـة االسـتعراض ونـاقش املسـائل     وعرض املُناظر من االحتاد الروسي جتربـة بلـده     -٥٠

اليت خضعت للتحليل يف سياق تنفيذ توصـيات االسـتعراض. وأشـار إىل فـرادة آليـة اسـتعراض       
والشمويل وبـالنظر إىل تنـوع الـنظم القانونيـة. وأبلـغ عمـا اتُّخـذ         التنفيذ، بسبب طابعها العاملي

جديدة بشـأن التعـاون الـدويل،     من تدابري لتعزيز اآلليات املؤسسية ووضع معاهدات وترتيبات
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 وقال إنَّ مـن املعتـاد يف بلـده إدراج إشـارات مرجعيـة إىل االتفاقيـة يف طلبـات التعـاون الـدويل         
  املقدمة إىل بلدان أخرى.

وركَّــز املُنــاظر مــن إندونيســيا علــى مــا يواجهــه بلــده مــن حتــدِّيات يف األخــذ بتوصــيات    -٥١
من فرص. وأشـار إىل أمهيـة إشـراك أصـحاب املصـلحة      تتيحه له هذه التوصيات  االستعراض وما

التواصـل   املعنيني يف مجيع مراحل االسـتعراض، ونـوَّه بالـدور الـذي تضـطلع بـه األمانـة يف تيسـري        
الفعال فيما بني الدول األطراف. وأُشَري إىل األثر اإلجيايب الـذي تتركـه عمليـة االسـتعراض علـى      

ة ومتليك أصحاب املصلحة زمام األمر. وقال إنَّ بلـده قـد   الدول املستعَرضة، وال سيما يف التوعي
  بناء على نتائج االستعراض. اختذ خطوات حنو إجراء تغيريات تشريعية وبناء القدرات

حالـة تنفيـذ اتفاقيـة    وعلق متكلمون على حلقة النقاش، فرحَّبوا جبودة الدراسة املعنونة   -٥٢
ــدهتا يف  األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد   ــة، وال ســيما التحــديات   وفائ ــل القضــايا اجلوهري حتلي

  ة يف التنفيذ.يِّدواملمارسات اجل
ــها         -٥٣ ــة، بوســائل من ــذ االتفاقي ــة لتنفي ــز اجلهــود املبذول ــادة وتركي ورحَّــب متكلمــون بزي

 أيضـاً إدخال تغيريات تشريعية ومؤسسية. وأبلغوا عن جهودهم الوطنيـة للتنفيـذ، الـيت اعُتـربت     
حمدثـة عـن تـدابري اإلصـالح      ح آليـة اسـتعراض التنفيـذ، وقـدَّموا معلومـات     عوامل حامسة يف جنا

الداخلي املتخذة يف سياق االستعراضات وكنتيجة هلا، مبا يف ذلـك إجـراءات املتابعـة امللموسـة     
علــى  أيضــاًللتجــاوب مــع توصــيات االســتعراض وتعزيــز إجــراءات اإلنفــاذ. وشــدَّد املتكلمــون 

نطــاق علــى الصــعيد الــوطين واألثــر الكــبري لآلليــة يف التوعيــة   أمهيــة عقــد مشــاورات واســعة ال 
  باالتفاقية وبعملية االستعراض.

وأوضح عدَّة مـتكلمني فوائـد اخلضـوع لعمليـة االسـتعراض، ومنـها الفوائـد املتأتيـة مـن            -٥٤
تبــادل األفكــار والتجــارب بــني الــدول وحتديــد اجملــاالت الــيت تتطلــب إصــالحات يف سياســاهتا     

االسـتعراض يف   ت من املساعدة التقنية. وأشار بعض املتكلمني، أثناء مناقشـة جتـارب  واالحتياجا
، ومتابعـة  ٥/١بلداهنم، إىل ضرورة متابعة الـدورة األوىل مـن االستعراضـات، وفقـاً ملقـرَّر املـؤمتر       

ء االحتياجات املستبانة من املساعدة التقنية. وأبلغ بعض املتكلمني عما اتُّخذ من إجـراءات للوفـا  
باالحتياجات املستبانة من املساعدة التقنية خالل االستعراضات القُطريـة. وأبـرز أحـد املـتكلمني     
أنَّ بلده قد نشـر تقريـر االسـتعراض برمتـه ونظـم زيـارة قُطريـة ألنـه يثـق متامـاً مبوضـوعية عمليـة             

  االستعراض، مما أدى إىل إجراء عملية تقييم ذايت صارمة على املستوى الوطين.
بسـحب القرعـة    رحَّب متكلمون باستهالل الدورة االستعراضـية التاليـة، الـيت سـتبدأ    و  -٥٥

يف الدورة السابعة لفريق استعراض التنفيذ. ورحَّبوا باملقترحات العملية بشـأن مواصـلة حتسـني    
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فعالية عملية االستعراض، مبا يف ذلـك تبسـيط قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة بـإجراء تعـديالت         
لتقصريها دون اختصار عدد األحكـام قيـد االسـتعراض، أو النظـر يف وضـع حـد        يهامعقولة عل

لعدد الكلمات املستخدمة يف اإلجابات والوثائق الداعمة، ومتديد اإلطار الزمين للـدورة الثانيـة   
مشـاكل التـأخر يف    من اإلطار املرجعي. وميكن هلذه اخلطوات أن تعـاجل  ٤٧استنادا إىل الفقرة 
حجـــم العمـــل اهلائـــل امللقـــى علـــى عـــاتق اخلـــرباء  االســـتعراض، وختفـــف مـــن إمتـــام عمليـــات

املوجـودة. ورحَّـب متكلمـون بقيـام املـؤمتر       واملمارسني واألمانـة، وسـتتطلب اسـتخدام املـوارد    
بتوفري املزيد مـن اإلرشـادات بشـأن حتسـني فعاليـة االستعراضـات واختـاذ تـدابري لضـمان عمـل           

مـوارد   ورة االستعراض املقبلة، مع مراعـاة ضـرورة كفالـة وجـود    وجناعة أثناء د األمانة بكفاءة
مالية وبشرية كافية ومستدامة لتنفيذ الواليات املنوطة هبـا. وأشـار أحـد املـتكلمني إىل إمكانيـة      
إجــراء حتســينات حمــدَّدة اهلــدف لتعزيــز الــدور التحليلــي واإلرشــادي الــذي يضــطلع بــه فريــق    

إىل  أيضــاًبشــفافية. وأُشــري  وسَّــع عالنيــة بســحب القرعــةاســتعراض التنفيــذ، كقيــام املكتــب امل
لعـرض الـدروس    إمكانية استخدام الدول األطراف لفريق استعراض التنفيذ أو املؤمتر كمنتـدى 

ــات   ــدمي معلوم ــتفادة وتق ــوات   املس ــن اخلط ــة ع ــاء      حمدث ــداة أثن ــذ املالحظــات املب املتخــذة لتنفي
  واطرادا. االستعراضات على حنو أكثر تنظيما

ائتالف اجملتمع املدين املناصر التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد األضـرار    وأبرز ممثل  -٥٦
النامجة عـن الفسـاد والصـعوبات الـيت يواجههـا الضـحايا يف التمـاس سـبل انتصـاف فعالـة، علـى            

  الرغم من أنَّ معظم الدول األطراف متلك تشريعات لتنفيذ املواد ذات الصلة من االتفاقية.
وأبــرز ممثــل منظمــة الشــفافية الدوليــة اإلجنــازات الــيت حققتــها آليــة اســتعراض التنفيــذ،   -٥٧
ما بلغه نطاقها من مشول وعاملية. واقترح املتكلم أن يهيب املؤمتر بالـدول األطـراف    خصوصاًو

أن تعد خطط عمل وطنية ملتابعة املالحظـات املنبثقـة عـن االستعراضـات القطريـة وإجيـاد سـبل        
  تأخر االستعراضات، بوسائل منها تقدمي املزيد من املوارد إىل األمانة. لتفادي
ــة      -٥٨ ــاعدات التقنيــ ــن املســ ــة عــ ــة عامــ ــة حملــ ــل األمانــ ــدَّم ممثــ ــة   ،وقــ ــواردة يف الوثيقــ الــ

CAC/COSP/2015/2.وســّخر املكتــب شــبكته اإلقليميــة مــن مستشــاري  ، الــيت قــدمها املكتــب
لالسـتجابة لعـدد متزايـد مـن طلبـات       دعم مـن مقـره،  مكافحة الفساد اإلقليميني والـوطنيني، بـ  

احلصول علـى املسـاعدة التقنيـة علـى الصـعيد العـاملي واإلقليمـي والـوطين، كمـا أنـه سـعى إىل            
جهـات أخـرى معنيـة بتقـدمي املسـاعدة التقنيـة. ومشلـت املسـاعدة التقنيـة           التعاون والتنسيق مـع 

ــل لتنفيـــ      ــط عمـ ــع خطـ ــديق، ووضـ ــات التصـ ــم عمليـ ــة دعـ ــن   املقدمـ ــة مـ ــيات املنبثقـ ذ التوصـ
االستعراضات، واملساعدة يف صياغة التشريعات، وبنـاء القـدرات، ودعـم الشـبكات اإلقليميـة      

  ألجهزة مكافحة الفساد.
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وقدَّم ممثل األمانة أيضاً حملة عامة عـن االحتياجـات مـن املسـاعدة التقنيـة املسـتبانة عـن          -٥٩
، واقتـرح أن  CAC/COSP/2015/4يف الوثيقـة   طريق آلية استعراض التنفيذ، علـى النحـو الـوارد   

  ينظر املؤمتر يف كيفية استبانة االحتياجات من املساعدة التقنية يف الدورة االستعراضية املقبلة.
وأبرز متكلمون أمهية الدور الذي تؤديه املساعدة التقنية املقدمـة مـن املكتـب يف دعـم       -٦٠

ــة ملكافحــة الفســاد، وشــدَّدوا ع    ــود املبذول ــة      اجله ــه آلي ــذي تضــطلع ب ــدور األساســي ال ــى ال ل
على اآلليـة   أيضاًاستعراض التنفيذ يف حتديد االحتياجات من املساعدة التقنية. وأثىن املتكلمون 

  للتعلم من األقران وتبادل اخلربات. إطارا قّيما لتوفريها
دة يف تقــدمي املســاع قيــادةً وتنفيــذًا وشــدَّد متكلمــون علــى ضــرورة اتبــاع هنــج قطــري   -٦١

ــذه املســاعدة       ــة تنســيق ه ــى أمهي ــتكلمني عل ــدة م ــد ع ــة. وأكَّ ــى الصــعيد    ،التقني وال ســيما عل
القطري. وشجَّع متكلمون منظومة األمم املتحدة على مواصلة تعميم أنشطة مكافحـة الفسـاد   

  ضمن إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية.
ــة الثنائ      -٦٢ ــة املســاعدة التقني ــون إىل أمهي ــار متكلم ــراف. وأبلغــت    وأش ــدِّدة األط ــة واملتع ي

بلـدها قـد نشـر مـؤخرا دلـيالً ألفضـل املمارسـات بشـأن تقـدمي املسـاعدة يف جمـال            بأنَّ  متكلمة
أكثـر املسـاعدات التقنيـة جناحـاً هـي املسـاعدات       أنَّ  مكافحة الفساد. وشـدَّدت املتكلمـة علـى   

  ني.الشاملة املقدمة يف إطار من الشراكة مع أصحاب املصلحة الوطني
ــة          -٦٣ ــة واإلقليمي ــم الشــبكات الوطني ــة دع ــة املقدم ــى املســاعدة التقني ــة عل ــت األمثل ومشل

ملكافحــة الفســاد، ووضــع أدلــة تقنيــة بشــأن العدالــة اجلنائيــة واإلصــالحات يف جمــال مكافحــة    
الفســاد، وإقامــة آليــات لإلنفــاذ والوقايــة، وبــذل جهــود لزيــادة الشــفافية وتعزيــز دور اجملتمــع    

االتفاقية توفر إطارا مفيدا لتقدمي املساعدة التقنية وشجعوا املكتـب  أنَّ  أى املتكلموناملدين. ور
ــاء انعقــاد       علــى أن يقــدم تقــارير منتظمــة إىل اجلهــات املاحنــة وإىل فريــق اســتعراض التنفيــذ أثن

  دوراته عن االحتياجات املستبانة وتقدمي املساعدة التقنية.
    

    املنع  - اًخامس  
، يف البنـد  ٢٠١٥نـوفمرب  /تشرين الثـاين  ٣، أثناء جلسته الرابعة املعقودة يف نظر املؤمتر  -٦٤
  ."من جدول األعمال املعنون "املنع ٤

وتوىل صادق معريف (الكويت) وفريدريش دويبليه (أملانيا)، نائبا رئيس املؤمتر، رئاسـة    -٦٥
ثـاين مـن االتفاقيـة بشـأن     كلمته االفتتاحيـة إىل أمهيـة الفصـل ال    املناقشة. وأشار السيد معريف يف

منــع الفســاد. وشــدَّد علــى أمهيــة اجلهــود الــيت يبــذهلا الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح  
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العضوية املعين مبنـع الفسـاد، الـذي عـاجل املواضـيع املتعلقـة بواليـات هيئـات مكافحـة الفسـاد،           
اميـة إىل منـع غسـل األمـوال،     وتدابري تعزيز الشفافية يف متويل األحزاب السياسـية، والتـدابري الر  

 ٢٠١٤واملشـــتريات العموميـــة وإدارة األمـــوال العموميـــة، يف اجتماعيـــه املعقـــودين يف عـــامي 
  السنوات. املتعدِّدة عمله خلطة وفقاً ،٢٠١٥و

 ٥/٤وقدَّمت ممثلة لألمانة إىل املؤمتر معلومات حمدَّثة عن التقدُّم احملَرز يف تنفيذ القـرار    -٦٦
. "املعنـون "القطـاع اخلـاص    ٥/٦عـة إعـالن مـراكش بشـأن منـع الفسـاد" والقـرار        املعنون "متاب

ــب    ــادرات املكت ــات عــن مب ــدَّمت معلوم ــوطين      وق ــى الصــعيد ال ــة عل يف جمــال املســاعدة التقني
واإلقليمي والعاملي، الرامية إىل دعم الدول األطراف يف جمال منع الفساد، مبـا يف ذلـك دعمهـا    

وبناء قدرات هيئات مكافحـة الفسـاد    ،يات وطنية ملكافحة الفساديف وضع أو تنقيح استراتيج
واملمارسني يف هذا اجملال، وتعزيز آليـات دعـم التصـريح بـاملوجودات ومنـع تضـارب املصـاحل،        

حمــدَّدة األهــداف، وتقــدمي الــدعم لتعزيــز الرتاهــة يف قطــاع العدالــة،   تشــريعية مســاعدة وتقــدمي
 بوسائل منها املبادرة األكادميية ملكافحة الفسـاد.  الفساد،والنهوض بالتثقيف يف جمال مكافحة 

ألدوات معرفيـة جديـدة بشـأن اسـتراتيجيات مكافحـة الفسـاد        كما أعلنت عن إصدار املكتب
ومحايــة املــبلِّغني، وأبــرزت دعــم املكتــب للمجتمــع املــدين ونوَّهــت بــاجلهود الراميــة إىل إذكــاء  

  ع اخلاص يف جمال منع الفساد.الوعي العام بالفساد، وتعزيز دور القطا
ومبنـع الفسـاد، مبـا     ٥/٤وأفاد العديد من املتكلِّمني عن أنشطتهم املتعلقة بتنفيذ القرار   -٦٧

ووضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات مكافحـة الفسـاد       عمـل اهليئـات املعنيـة مبكافحـة الفسـاد      يف ذلك
اءلة يف القطـاع العـام. ويف هـذا    والتدابري األخرى اليت ترمي إىل تعزيـز الرتاهـة والشـفافية واملسـ    

الصدد، أشار بعض املتكلمني إىل اجلهود الرامية إىل تعزيز الرتاهـة يف القطـاع العـام مـن خـالل      
  مجع البيانات ووضع وتنفيذ مدونات لقواعد السلوك. رقمنة السجالت العمومية، وتوحيد

كافحة الفساد، ال سـيما  وشدَّد بعض املتكلمني على أمهية التوعية والتثقيف يف جمال م  -٦٨
بني صفوف الشباب، من أجل هتيئة ثقافة قوامها عدم التسامح إطالقـا جتـاه الفسـاد، ووصـفوا     
التــدابري الراميــة إىل تــدعيم املنــاهج التعليميــة وتــدابري التوعيــة الراميــة إىل مكافحــة الفســاد،          

  جتماعي.باالستعانة بوسائل منها تطبيقات اهلواتف الذكية ووسائل التواصل اال
بوســائل منــها آليــات  وأفــاد عــدَّة مــتكلمني بوضــع أو تعزيــز تــدابري للرقابــة واملســاءلة،  -٦٩

التصــريح بــاملوجودات ومراجعــة احلســابات وغريهــا مــن اآلليــات، مــن أجــل منــع اإلثــراء غــري  
املشــروع وغســل األمــوال والفســاد يف االشــتراء العمــومي. وشــدَّد متكلمــون علــى أنَّ التــدابري  

وحصوله على املعلومات، فضال عـن تـوفري احلمايـة للمـبلِّغني      خذة لتعزيز مشاركة اجلمهوراملتَّ
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عــن املخالفــات، تتســم بأمهيــة بالغــة يف هــذا الصــدد. وأشــار املتكلمــون أيضــاً إىل الصــلة بــني    
  اجلهود الرامية إىل منع الفساد وتوفري املساعدة القانونية املتبادلة وتعزيز التعاون الدويل.

وُشدِّد على دور القطاع اخلـاص يف منـع الفسـاد، مبـا يف ذلـك دوره يف وضـع التـدابري          -٧٠
هـذا القطـاع ووضـع معـايري إلدارة الشـركات وملراجعـة احلسـابات         الرامية إىل تعزيز الرتاهة يف

وتدابري للتحقق من االمتثال. وشدَّد عدَّة متكلمني علـى أمهيـة االضـطالع بتقييمـات صـحيحة      
وإدارهتـا. وحتـدَّث أحــد املـتكلِّمني عـن وضــع      اد مـن أجــل اسـتبانة هـذه املخــاطر   ملخـاطر الفسـ  

"مواثيــق نزاهــة" مــع الســلطات الوطنيــة. وشــدَّد متكلمــون علــى أمهيــة منــع الفســاد، وتعزيــز      
بـإدارة خمـاطر    املوضوعية والشفافية والتنافس يف االشتراء العمومي، بغية القيـام علـى حنـو فعـال    

معلومـات عـن الشـركات الـيت ُيحظَـر التعامـل معهـا أو اسـتخدام          تقـدمي  ابوسائل منـه  الفساد،
  نظم االشتراء اإللكترونية، واإلشراف على األشغال العامة.

ــا يف ذلــك    وأشــار املتكلِّمــون إىل دعمهــم ألعمــال املكتــب    -٧١ ــع الفســاد، مب يف جمــال من
ــو       ــيني مبكافحــة الفســاد وجه ــيني املعن ــب اإلقليم ــم ملستشــاري املكت ــائل  دعمه ــف مبس د التثقي

ثابـت   مكافحة الفساد على الصعيد اإلقليمي. ودعا بعض املتكلمني إىل تزويد املكتب بتمويـل 
ومضمون لكي يتمكَّن من مواصلة تقدمي املساعدة التقنية عند طلبها. وطلـب بعـض املـتكلمني    

يــف يف جمــال املســاعدة التقنيــة يف تعزيــز تــدابري منــع الفســاد، مبــا يف ذلــك املســاعدة علــى التثق  
  مكافحة الفساد، ونظم اإلفصاح عن املوجودات، ومنع غسل األموال.

وباإلضــافة إىل ذلــك، أكَّــد عــدَّة مــتكلِّمني علــى أثــر آليــة اســتعراض التنفيــذ وعمليــة       -٧٢
التقييم الذايت التابعة هلـا يف اسـتبانة اإلجنـازات ووضـع التوصـيات الراميـة إىل تعزيـز تـدابري منـع          

د، ورحَّبوا بالدورة الثانية املقبلة من عملية االسـتعراض، الـيت سُيسـتعرض فيهـا     ومكافحة الفسا
  تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية (التدابري الوقائية).

دعـم املكتـب اللتـزام مـوظفي األمـم املتحـدة        وناقش ممثـل ملكتـب األخالقيـات كيفيـة      -٧٣
مبـا يف ذلـك جتنـب التضـارب يف املصـاحل       املعمول هبا بشأن السـلوك املهـين،   باملدونات واملعايري

عن طريق برنامج اإلقرارات بالذمة املالية وتقدمي املشـورة والتوجيـه مـع احلفـاظ علـى السـرية.       
ــة ملكافحــة الفســاد خــدمات    ــة الدولي التثقيــف والتــدريب املقدَّمــة إىل   ووصــف ممثــل لألكادميي

  املمارسني املعنيني مبنع الفساد يف جمتمعاهتم احمللية.
 مـالكي الشـركات   بشـأن  زاهة املالية العامليـة إىل مسـألة الشـفافية    وتطرق ممثِّل ملعهد الن  -٧٤

معلومات عن هذه امللكية وإتاحتها ألجهـزة إنفـاذ    الفعليني، وشجَّع الدول األطراف على مجع
املـؤمتر،  القانون بناًء على طلبها. وناقش ممثل ملنظمة الشفافية الدولية مشاركة اجملتمع املدين يف 
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جرائم خطرية تستدعي وضع قـوانني وعقوبـات خاصـة     جرائم الفساد الكربى ودعا إىل اعتبار
علـى   هبا. وشـدد ممثـل ائـتالف اجملتمـع املـدين املناصـر التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد           

ذ وهــو مــا مــن شــأنه تعزيــز تنفيــ  املنبثقــة عــن آليــة اســتعراض التنفيــذ،  ضــرورة متابعــة التقــارير
  من أهداف التنمية املستدامة. ١٦االتفاقية مستقبالً وحتقيق اهلدف 

    
    استرداد املوجودات والتعاون الدويل  - اًسادس  

، يف البنـد  ٢٠١٥نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   ٤نظر املؤمتر يف جلسته السابعة، املعقـودة يف    -٧٥
  عنون "التعاون الدويل".منه امل ٦من جدول األعمال املعنون "استرداد املوجودات" والبند  ٥
املناقشـــة بصــفته رئـــيس املـــؤمتر.   وتــرأَّس ألكســـندر كونوفـــالوف (االحتــاد الروســـي)    -٧٦

املعنـون "تيسـري التعـاون الـدويل علـى اسـترداد        ٥/٣كلمته االفتتاحية قرار املـؤمتر   واستذكر يف
فــاذ القــانون علــى املعنــون "تعزيــز فعاليــة التعــاون يف جمــال إن  ٥/١املوجــودات"، وقــرار املــؤمتر 

 ٤/٢كشــف جــرائم الفســاد يف إطــار اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد"، وقــرار املــؤمتر   
  املعنون "عقد اجتماعات خرباء حكوميني مفتوحة املشاَركة لتعزيز التعاون الدويل".

 وقـدَّم ممثــل عــن األمانــة معلومـات حمدثــة عــن اجتماعــات الفريـق العامــل احلكــومي الــدويل     - ٧٧
املفتوح العضوية املعـين باسـترداد املوجـودات، املنعقـدة منـذ الـدورة األخـرية للمـؤمتر. وعـالوة علـى           

الثقـة بـني    تراكم رصيد معـريف وإشـاعة   ذلك، قُدمت معلومات بشأن األنشطة املضطلع هبا من أجل
تقنيــة للــدول. للطلبــات وتــوفري أنشــطة لبنــاء القــدرات واملســاعدة ال  الــدول الطالبــة والــدول املتلقِّيــة 

ــرد ــائق     وتـــ ــلة يف الوثـــ ــات ذات الصـــ  CAC/COSP/WG.2/2015/4و CAC/COSP/2015/3املعلومـــ
  .CAC/COSP/2015/CRP.6 وورقة االجتماع CAC/COSP/WG.2/2014/4و

اجتمــاعي اخلــرباء احلكــوميْين الــدوليْين الثالــث  وقــدَّم املمثــل كــذلك معلومــات حمدثــة عــن   - ٧٨
مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (انظر  تعزيز التعاون الدويلوالرابع املفتوحي املشاركة ل

)، وعـــرض مـــذكرة مـــن األمانـــة CAC/COSP/EG.1/2015/3و CAC/COSP/EG.1/2014/3 الـــوثيقتني
بشأن التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية للكشف عن اجلرائم املنصوص عليهـا يف اتفاقيـة   

  ).CAC/COSP/EG.1/2015/2كافحة الفساد (األمم املتحدة مل
ويف املناقشــة الــيت أعقبــت ذلــك، أيَّــد العديــد مــن املــتكلمني بــدء الــدورة الثانيــة آلليــة     -٧٩

لنطـاق وكفـاءة اجلهـود الدوليـة      أملهم يف أن جيـري فيهـا تقيـيم    استعراض التنفيذ، وأعربوا عن
ه القصــور والتحــديات املتبقيــة،  الراميــة إىل اســترداد املوجــودات، وتســليط الضــوء علــى أوجــ  
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 بتعـاون  البلدان يف التغلب على الصعوبات العملية على الصعيد احمللـي، وفيمـا يتعلـق    ومساعدة
  مع بعض. بعضها
ــوح         -٨٠ ــدويل املفت ــل احلكــومي ال ــق العام ــدهم ألنشــطة الفري ــتكلمني تأيي ــدة م ــدى ع وأب

 حلكومية الدوليـة املفتوحـة املشـاركة   العضوية املعين باسترداد املوجودات، واجتماعات اخلرباء ا
لتعزيز التعاون الدويل مبوجب اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد. وأشـار أحـد املـتكلمني         
إىل أمهيــة كفالــة التــآزر بــني اجتماعــات اخلــرباء احلكوميــة الدوليــة املفتوحــة املشــاركة لتعزيــز    

ين بالتعاون الدويل يف إطار مؤمتر األطـراف  التعاون الدويل مبوجب االتفاقية والفريق العامل املع
  يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.

وشدَّد العديد مـن املـتكلمني علـى أنَّ اسـترداد املوجـودات هـو مبـدأ أساسـي يف هـذه            -٨١
ني العالقــة بــني بــالغ األمهيــة يف حتقيــق التنميــة املســتدامة. وأبــرز أحــد املــتكلم االتفاقيــة وعنصــر

 استرداد املوجودات وحقـوق اإلنسـان، مشـريا إىل إمكانيـة اسـتخدام مـا ُيسـترد مـن العائـدات         
  اإلجرامية يف مساعدة بلدان املنشأ على االمتثال اللتزاماهتا بشأن حقوق اإلنسان.

ــترداد      -٨٢ ــاح يف اسـ ــد مـــن العقبـــات الـــيت حتـــول دون النجـ ــون إىل العديـ ــار متكلمـ وأشـ
وانعـدام الثقـة واإلرادة السياسـية،     منها اخـتالف الـنظم القانونيـة وتعقـد العمليـة،     املوجودات، 

ونقص املعارف التقنية املتخصصة يف العديد من البلـدان. ودعـا املتكلمـون كـذلك إىل القضـاء      
على املالذات اآلمنة لألموال غري املشـروعة، وإزالـة العقبـات الـيت متثلـها السـرية املصـرفية أمـام         

الدويل. وشدَّد أحد املتكلمني يف هذا الصدد على أمهيـة عـدم تسـييس مسـألة اسـترداد       التعاون
  املوجودات والتركيز بدال من ذلك على احللول التقنية.

هــروب اجملــرمني أحــد التحــديات الرئيســية املســتبانة الــيت   أنَّ  وأشــار مــتكلم آخــر إىل   -٨٣
مـا يقومـون    كـثرياً األشـخاص املطلـوبني    تواجه النجاح يف استرداد املوجـودات. وأشـار إىل أنَّ  
أن تكـون اجلنسـية وقـت ارتكـاب اجلرميـة       بتغيري جنسياهتم بغرض تفادي التسليم، وشدَّد على

  هي الفيصل يف إجراءات التسليم.
ة اليت سـاعدت السـلطات يف بلـداهنم يف التغلـب     يِّدوأبرز عدة متكلمني املمارسات اجل  -٨٤

ليت كانـت تواجههـا عنـد تعاوهنـا مـع النظـراء األجانـب. وأشـاروا         على بعض العقبات املتبقية ا
ــع         ــاملون م ــذين يتع ــدرات الســلطات واملمارســني ال ــز ق ــة تعزي ــى وجــه اخلصــوص إىل أمهي عل
القضــايا، وعضــويتهم يف خمتلــف شــبكات املمارســني يف جمــال اســترداد املوجــودات، وتعــيني      

هبـــذا الشـــأن،  معلومـــات درة بتقـــدميضـــباط اتصـــال يف الواليـــات القضـــائية األجنبيـــة، واملبـــا 
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واســتحداث آليــات للمصــادرة دون االســتناد إىل أحكــام إدانــة، وإعــداد أدلــة إرشــادية بشــأن   
  لالستخبارات املالية. املساعدة املتبادلة واسترداد املوجودات، وإنشاء وحدات

سـترداد  ورحَّب أحد املتكلمني باجلهود املبذولة يف وضع إرشـادات للممارسـني بشـأن ا     -٨٥
أنه أثار تساؤالت بشأن ما إذا كان الوقت قد حان للنظر يف اعتماد بروتوكـول  إالَّ  املوجودات،

  منفصل ملحق باالتفاقية ملعاجلة بعض احلواجز املتبقية اليت حتول دون استرداد املوجودات.
فسـاد. فأشـار   وأبرز عدة مـتكلمني منـافع التعـاون يف املسـائل املدنيـة واإلداريـة املتعلقـة بال         - ٨٦

ــة         ــة واإلداري ــدويل يف اإلجــراءات املدني ــاون ال ــة بشــأن التع ــن األمان ــذكرة م ــتكلمني إىل م أحــد امل
للكشـــــف عـــــن اجلـــــرائم املنصـــــوص عليهـــــا يف اتفاقيـــــة األمـــــم املتحـــــدة ملكافحـــــة الفســـــاد   

(CAC/COSP/EG.1/2015/2)، التفرقة بوضوح بـني نطـاق    قائال إنه من الضروري وأعرب عن قلقه
مـن ناحيـة أخـرى، مـع      ٤٣من ناحية، ونطاق املـادة   االتفاقيةمن  ٤٦املادة بري املتاحة مبوجب التدا
  الغرض الرئيسي من الفصل الرابع من االتفاقية هو التعاون يف املسائل اجلنائية.أنَّ  إدراك
تفــي مبتطلبــات االتفاقيــة،   وأفــاد بعــض املــتكلمني بــإجراء إصــالحات قانونيــة مــؤخرا    -٨٧

اإلجراميـة وحجزهـا ومصـادرهتا، وسـن      تماد تشريعات معينة بشـأن جتميـد العائـدات   ومنها اع
قوانني جديـدة للمسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، وإنشـاء مكاتـب خمصصـة السـترداد املوجـودات.          

عاجلتــها  وأشــار أحــد املــتكلمني إىل زيــادة كــبرية يف عــدد الطلبــات املســتندة إىل االتفاقيــة الــيت 
طلبـا واردا للمسـاعدة القانونيـة     ٧٠ة يف بلده، حيث عاجلت تلك السلطات السلطات املختصَّ

  طلبات صادرة لتسليم مطلوبني. ٥املتبادلة، و
املكتب، وخباصة مـن خـالل مبـادرة     وأثىن عدة متكلمني على املساعدة التقنية اليت يقدمها  - ٨٨

مع البنك الدويل، وشدَّدوا علـى   استرداد املوجودات املسروقة، اليت يقوم املكتب بإدارهتا باالشتراك
  األمهية القصوى لتوافر تلك املساعدة يف جمال استرداد املوجودات البالغ التعقيد.

وأكَّـــد ممثـــل إثيوبيـــا علـــى مـــا توليـــه خطـــة عمـــل أديـــس أبابـــا مـــن أمهيـــة الســـترداد    -٨٩
ة واحملجـوزة  املوجودات، وأشار إىل أعمال اجتماع فريق اخلرباء بشأن إدارة املوجودات اجملمد

بإيطاليا، يف الفتـرة مـن    واملصادرة واستخدامها والتصرف فيها، الذي ُعقد يف ريدجو كاالبريا
، وقادها املكتب بدعم من إيطاليا، وأعمـال حلقـة عمـل اخلـرباء     ٢٠١٤نيسان أبريل  ٤إىل  ٢

 ٢٤بسويسرا، يـومي   إرجاع املوجودات املسروقة، اليت ُعقدت يف كوسناخت الدوليني بشأن
، وقادها املركز الـدويل السـترداد املوجـودات. وأعلـن عـن      ٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول ٢٥و

عزم حكومته استضافة اجتماع للخرباء الدوليني، يف إطار متابعة املؤمتر الدويل الثالـث لتمويـل   
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إرجـاع املوجـودات    ة يف جمـاالت يِّـد عـرض التجـارب واسـتبانة املمارسـات اجل     التنمية، بغـرض 
  ة والتصرف فيها واستخدامها ملا فيه صاحل اجملتمع.املسترد
وأفــاد ممثــل عــن مبــادرة اســترداد املوجــودات املســروقة مبــا حتقــق مــن تقــدم يف جمــال       -٩٠

استرداد املوجودات املسـروقة، ونبـه الوفـود إىل التحـديات الكـبرية املتبقيـة والفجـوات القائمـة         
الرئيســي للمراكــز املاليــة يف املبــادرة مبنــع مــن حيــث اإلطــار والقــدرات. وأبــرز املــتكلم الــدور 

باإلضـافة إىل أمهيـة اجلهـود املبذولـة فيمـا يتعلـق        ،إخفاء عائدات الفساد وكشفه والتحقيق فيـه 
  الفعلية. بشفافية امللكية

وأشار ممثل الئتالف اجملتمع املدين املناصر التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد إىل أمهيـة    - ٩١
اءلة والشفافية، وأعرب عـن قلقـه بشـأن تـدين مسـتوى تنفيـذ الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن          مبدأي املس

ــة. ٥٣املــادة  ــة كــربى أمــام املالحقــة     مــن االتفاقي كمــا أشــار املــتكلم إىل أنَّ احلصــانات متثــل عقب
  القضائية، وشدَّد على احلاجة إىل بذل املزيد من اجلهود للحد من نطاق تلك احلصانات.

ــدَّم ممثــ   -٩٢ ــة عرضــا مــوجزا للثغــرات    وق ــيت  ل الفــرع الروســي ملؤسســة الشــفافية الدولي ال
تشــوب التشــريعات وممارســات إنفــاذ القــانون املتعلقــة باســترداد املوجــودات والســبل املمكنــة   

  لتحسينها استنادا إىل املبادئ املكرَّسة يف االتفاقية.
    

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

    احلكومية ذات الصلة غري
نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   ٥نظر مؤمتر الـدول األطـراف، يف جلسـته التاسـعة املعقـودة يف        -٩٣

  ".٦٣(ج) من املادة  ٤من جدول األعمال املعنون "تنفيذ الفقرة  ٣، يف البند ٢٠١٥
كلمتـه   وترأَّس صادق معريف (الكويت)، نائـب رئـيس املـؤمتر، املناقشـة. واسـتذكر يف       -٩٤

مــن االتفاقيــة، مشــرياً إىل أنَّ اجلمعيــة العامــة   ٦٣(ج) مــن املــادة  ٤االفتتاحيــة أحكــاَم الفقــرة 
، إىل إيــالء العنايــة الواجبــة لتنفيــذ تلــك األحكــام مــن       ٦٩/١٩٩دعــت املــؤمتر، يف قرارهــا   

  .CAC/COSP/2015/CRP.3 االجتماع أيضاً بورقةعلماً وأحاط االتفاقية. 
وأشــار متكلمــون كــثريون إىل الــدور املهــم الــذي تؤديــه املنظمــات غــري احلكوميــة يف     -٩٥

مــن االتفاقيــة، خاصــة يف جمــال منــع   ١٣جماهبــة الفســاد علــى الصــعيد الــوطين متشــياً مــع املــادة  
 التعليم وتقـدمي املسـاعدة التقنيـة. وأوضـح عـدة      الفساد وإذكاء الوعي به واإلبالغ عنه، وجمايل
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دورا فــاعال يف  املــدين أســندت إىل اجملتمــع الكــربى مــن الــدول األطــراف الغالبيــةأنَّ  مــتكلمني
  الفاعلة. استعراضاهتا القطرية، وأبلغت عن املسامهة اإلجيابية هلذه املشاركة

. وأشـار إىل اسـتمرار   CAC/COSP/2015/CRP.3ممثـل فنلنـدا ورقـة االجتمـاع      وعرض  -٩٦
مـن اإلطـار املرجعـي، بشـأن الطـابع احلكـومي الـدويل لفريـق          ٤٢اخلالف بشأن تفسري الفقرة 

ــذ. وأشــار املــتكلم إىل   خمتلــف األطــراف تســتند إىل شــواغل أساســية   آراءأنَّ  اســتعراض التنفي
ج التـدرجيي  وأعرب عن تأييده للنـه  .شواغل مشروعة باعتبارها ينبغي االعتراف هبا واحترامها

. وأعـرب عـدة   ٤/٦من قرار املؤمتر  ٢إشاعة الثقة الذي ُيعترب، يف رأيه، متماشيا مع الفقرة  يف
تتضـمن معلومـات أساسـية عـن      املذكورة أعاله الـيت  متكلمني عن ثنائهم على ورقة االجتماع

  القواسم املشتركة وخمتلف اخليارات. حتديد املسألة واليت يكمن الغرض منها يف
، ال سيما فيما خيص جلسات اإلحاطة الـيت  ٤/٦وأشار عدة متكلمني إىل قرار املؤمتر   -٩٧

ُعقدت على هامش دورات فريق استعراض التنفيذ مـن أجـل إطـالع املنظمـات غـري احلكوميـة       
على نتائج عملية االستعراض. وشدد متكلمون كثريون على أنَّ تلك اجللسات شـجعت علـى   

ــاء وســامهت يف    ــري        إجــراء حــوار بّن ــات غ ــه املنظم ــذي تؤدي ــدور ال ــة يف ال ــائم الثق ــاء دع إرس
احلكومية يف عملية االستعراض. وأبدى بعض املتكلمني قلقهم إزاء عدم التقيـد التـام يف بعـض    

. وشدد عدة متكلمني على وجـوب أن تتسـم جلسـات اإلحاطـة     ٤/٦بأحكام القرار  احلاالت
ــل   ــة بتمثي ــة للمنظمــات غــري احلكومي ــة واملواضــيع   أوســع مــ  اإلعالمي ــاطق اجلغرافي ن حيــث املن
؛ ودعـوا األمانـة والـدول األطـراف إىل التعـاون      ةومبعايري أعلى من حيث الكفاءة املهنية واخلـرب 

  على تيسري هذا التمثيل.
وأعرب عدة مـتكلمني عـن تأييـدهم ملشـاركة املنظمـات غـري احلكوميـة بصـفة مراقـب يف            - ٩٨

الطابع احلكومي الـدويل لتلـك   أنَّ  عض هؤالء املتكلمني علىأعمال هيئات املؤمتر الفرعية. وشدد ب
اهليئات ال يتعارض مع مشاركة املنظمات غـري احلكوميـة يف أعماهلـا بصـفة مراقـب. وسـلط بعـض        
املتكلمني الضوَء على القيمة اليت يضيفها اجملتمع املدين إىل أعمال تلك اهليئات وإثرائه إياهـا خبرباتـه   

هنـاك هيئـات وآليـات مماثلـة َتخـِدمها أمانـةُ األمـم املتحـدة،         أنَّ  ملـتكلمني وموارده. والحظ بعـض ا 
احلكوميـة الدوليـة ذات الصـلة، أفلحـت يف اتبـاع هنـج متـوازن حيـال مشـاركة           وكذلك املنظمات

  ذلك النهج أسفر عن نتائج إجيابية وميكن اختاذه مرجعاً قيِّماً.وأنَّ  اجملتمع املدين؛
اآلليات الراهنة اليت أُنشـئت مبقتضـى   مفاده أنَّ آخرين عن رأي وأعرب عدة متكلمني   -٩٩

للتعاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة. وسـلط       توفر للدول األطراف وسائلَ كافيةً ٤/٦القرار 
متكلمون الضوَء أيضـاً علـى الطـابع احلكـومي الـدويل الـذي تتسـم بـه هيئـاُت املـؤمتر الفرعيـة.            
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ــذ    ــق اســتعراض التنفي ــا خيــص فري ــذ    وفيم ــة اســتعراض التنفي ــة آللي ــادئ التوجيهي  ، أشــَري إىل املب
وخصائصها، الواردة يف الفصل الثاين من إطار اآلليـة املرجعـي؛ وإىل الطـابع احلكـومي الـدويل      

الفريـق ينـاقش   أنَّ  من ذلك اإلطار املرجعي. وُشدِّد أيضـاً علـى   ٤٢للفريق، املذكور يف الفقرة 
املــؤمتر قــد توصــل إىل توافــق يف اآلراء بشــأن مشــاركة   أنَّ معلومــاٍت حساســة وســريةً؛ وعلــى

 ٣٠و ٢٨أصحاب املصلحة املعنيني يف آلية اسـتعراض التنفيـذ علـى النحـو الـوارد يف الفقـرتني       
  من اإلطار املرجعي.

ــور           -١٠٠ ــذه األم ــاول ه ــدماً يف تن ــتكلمني مقترحــات بشــأن املضــي ق ــن امل ــدد م وســاق ع
تدرجيي مـن شـأنه أن يفضـي إىل زيـادة تدرجييـة يف حجـم       اشتملت على الدعوة إىل اتباع هنج 
جلسـات اإلحاطـة اإلعالميـة ميكـن أن تـنظَّم علـى هـامش         املشاركة. وقال بعض املـتكلمني إنَّ 

اجتماعـات مجيــع اهليئـات الفرعيــة وأن ُتعقَــد علـى فتــرات فاصــلة منتظمـة أثنــاء االجتماعــات؛     
ت مفتوحـة أثنـاء مناقشـة مواضـيع معينـة، وأن      بوسع اهليئات الفرعية أن تقرر عقـَد جلسـا   وإنَّ

  تقرر أيضاً دعوةَ خرباء من اجملتمع املدين إىل املسامهة يف حلقات النقاش.
وشجع بعض املتكلمني على توخي الشفافية يف كـل مراحـل االستعراضـات القطريـة؛       -١٠١

ة ملكافحـة الفسـاد بتـوخي    وأثنوا على َتعهُّد ائتالف اجملتمع املدين املناصر التفاقية األمـم املتحـد  
  الشفافية يف عملية االستعراض. وأعربت بعض الدول عن التزامها بذلك التعهُّد ومببادئه.

ــة          -١٠٢ ــؤمتر الالحق ــال امل ــداول أعم ــذا املوضــوع يف ج ــتكلمني إدراَج ه ــرح بعــض امل واقت
 ن آخـرون أالَّ مـن النظـام الـداخلي للمـؤمتر. ورأى متكلمـو      ٨للمادة  باعتباره بنداً دائماً، وفقا

  ضرورة تقتضي هذا اإلدراج.
وسلط ممثل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا الضوَء على عمل منظمتـه وعلـى تعاوهنـا      -١٠٣

خاصةً يف توفري املساعدة التشـريعية مـن أجـل تنفيـذ االتفاقيـة. وأعـرب عـن تأييـد          ،مع املكتب
إشـاعة الثقـة يف    لثانية؛ مبـا يف ذلـك أنشـطة   منظمته املستمر آللية استعراض التنفيذ أثناء دورهتا ا

  واسترداد املوجودات. جماالت منع الفساد واالشتراء العمومي
وسلط ممثل مؤسسة الشفافية الدولية الضوَء على اخلربات والكفاءة املهنية الـيت يتحلـى هبـا      - ١٠٤

ودعا إىل املضـي يف  أعضاء املنظمات غري احلكومية على الصعيد الوطين والصعيد املتعدد األطراف؛ 
حتسني املمارسات القائمة. وأهاب ممثل ملركز مناهضـة الفسـاد يف القطـاع العـام بـدوائر املنظمـات       
غــري احلكوميــة أن تطبِّــق علــى أعضــائها معــايَري صــارمةً ختــص التمثيــل واالســتقاللية. وشــدد ممثــل    

إشـاعة الثقـة بـني     فساد على ضرورةالئتالف اجملتمع املدين املناصر التفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال
اجملتمــع املــدين واحلكومــات، وعلــى الــدور الــذي يضــطلع بــه اجملتمــع املــدين يف إجنــاح عمليــة تنفيــذ 
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االتفاقيــة؛ وشــجع الــدول علــى االلتــزام بالتعهُّــد الــذي اقترحــه االئــتالف الــذي ميثلــه بشــأن تــوخي 
ملناهضـني للفسـاد الـدوَر الفريـد مـن نوعـه الـذي        الشفافية. وأبرز ممثـل للمنظمـة العامليـة للربملـانيني ا    

يؤديــه الربملــانيون يف كفالــة االمتثــال لالتفاقيــة وتنفيــذها؛ معربــاً عــن تقــديره للــدول الــيت أشــركت  
  برملانيني يف وفودها ويف عملية االستعراض القطري اخلاص هبا.

    
    مسائل أخرى  - اًثامن  
    حالة التصديق على االتفاقية  - ألف  

، يف التقـدم  ٢٠١٥نوفمرب /تشرين الثاين ٦املؤمتر يف جلسته العاشرة، املعقودة يف  نظر  -١٠٥
 االجتمـاع  ورقـة  احملرز بشأن مواصلة تعزيز التصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها. وكانت

 ٢٠١٥أكتـــــوبر /تشـــــرين األول ١٥املتعلقـــــة حبالـــــة التصـــــديق علـــــى االتفاقيـــــة حـــــىت      
)CAC/COSP/2015/CRP.1املتعلقــة بالســلطات الوطنيــة املختصــة يف إطــار  االجتمــاع قــة) وور

  ) معروضتني على املؤمتر.CAC/COSP/2015/CRP.2اتفاقية مكافحة الفساد (
    

    األحداث اخلاصة  - باء  
ُنظَِّم عدد من األحداث اخلاصة اليت جرت بالتزامن مع دورة املـؤمتر السادسـة، وذلـك      -١٠٦

الفسـاد يف الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة: مـا املوجـود ومـا          بشأن املواضـيع التاليـة: مكافحـة   
املطلوب؟؛ وجعل استعراض االتفاقية أكثر فعالية؛ وجعل االشتراء العمـومي عموميـا: التعـاون    

العموميـة؛ والربنـامج    بني القطاعني العام واخلاص لتعزيز الرتاهة والشـفافية يف نظـام املشـتريات   
ــا   ــا الت بع ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة؛ وممارســة    اإلقليمــي لشــرق أفريقي

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف جمال مكافحة الفساد؛ ومعاجلة الصلة بني مهـن احليـاة   
الربية واحلراجة غري املشروعة والفساد؛ ومبادرة اسـترداد املوجـودات املسـروقة (سـتار): قرابـة      

 م اســترداد املوجــودات املســروقة؛ وحماربــة الفســاد مــن خــالل  عقــد مــن اجلهــود الدوليــة لــدع 
وأهـــداف التنميـــة  ٢٠٣٠شـــفافية احلكومـــة؛ ومكافحـــة الفســـاد يف إطـــار تنفيـــذ خطـــة عـــام 

املســتدامة؛ والشــفافية واإلصــالحات اهليكليــة يف جمــال مكافحــة الفســاد يف املكســيك؛ ومحايــة  
قطــاع  املظــامل يف املتعلقــة بأمانــة قطــاع األعمــال مــن ممارســات الفســاد: التجربــة الروســية       

األعمال؛ وشباب من أجل مكافحة الفساد؛ واحلمايـة الفعالـة للمـبلِّغني: اخلـربات واالجتاهـات      
ــع الفســاد وتكافحــه؟؛       ــات املفتوحــة أن متن ــدة؛ وكيــف ميكــن للبيان ــة اجلدي واألدوات املرجعي

قيقـات املاليـة والتعـاون    برازيليـة بشـأن أسـاليب التح    وعملية "غسل السـيارات": دراسـة حالـة   
بشـأن تنفيـذ االتفاقيـة؛ والشـراكات بـني       الدويل؛ والتثقيف والتدريب يف جمال مكافحة الفساد
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القطــاعني العــام واخلــاص ومكافحــة الفســاد؛ واملبــادرة األكادمييــة ملكافحــة الفســاد: مكافحــة    
املسـتجدة؛   مارسـات احلاليـة وامل  الفساد من خالل التعلـيم؛ وتقييمـات خمـاطر الفسـاد: النُّهـوج     

واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واالتفاقية العربية ملكافحة الفساد: أوجـه التـآزر واآلثـار    
املترتبة على تشريعات مكافحة الفساد يف املنطقة العربية؛ والتصدي للفساد عـن طريـق احلـوار    

فسـاد ومشـاركة اجملتمـع املـدين     بني القطاعني العام واخلاص؛ واتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة ال  
 يف جهود مكافحة الفساد: تقييم الوضع واستشراف املستقبل؛ وفعالية االستراتيجيات الوطنيـة 
ــة للربملــانيني املناهضــني للفســاد: منتــدى الربملــانيني      يف جمــال مكافحــة الفســاد؛ واملنظمــة العاملي

ــق    ــة للتحقيـ ــأدوات مهمـ ــاون كـ ــات التعـ ــادس؛ واتفاقـ ــترداد ا السـ ــة  واسـ ــودات: التجربـ ملوجـ
واملمارسات الفضـلى الربازيليـة؛ وحتـديات الفسـاد املرتبطـة بنـهب التـراث الثقـايف واالجتـار بـه           
وبيعــه؛ ومكافحــة الفســاد: املمارســات الفضــلى األذربيجانيــة؛ واملمارســات الفضــلى يف جمــال  

الفسـاد: مـا    من حمصَّنة تشريعات مكافحة الفساد وأثرها على التمتع حبقوق اإلنسان؛ وصياغة
هــي األدوات واجلهــات الفاعلــة؟؛ والتصــدي لتحــديات الفســاد يف حقبــة تتســم بــتغري املنــاخ؛  

يف الرياضة واآلثار اإلجيابية لألنشطة الرياضية؛ وتعـويض األضـرار االجتماعيـة النامجـة      والرتاهة
  تفاقية.من اال ٣٥عن الفساد: حملة عامة عن املمارسات الفضلى والتحديات يف تنفيذ املادة 

    
    اإلجراءات اليت اختذها املؤمتر  - اًتاسع  

ــودة يف          -١٠٧ ــة عشــرة، املعق ــة عشــرة والثاني ــرة واحلادي ــاته العاش ــؤمتر يف جلس ــد امل  ٦اعتم
  :حة التالية، مشاريع القرارات املنق٢٠١٥َّنوفمرب /تشرين الثاين

ــاد"      (أ)   ــة الفســ ــدة ملكافحــ ــم املتحــ ــة األمــ ــذ اتفاقيــ ــتعراض تنفيــ ــلة اســ  "مواصــ
)CAC/COSP/2015/L.10/Rev.1َّلة شـفويا، واملقـدم مـن سويسـرا؛ وفيمـا بعـد،       )، بصيغته املعد

ــريو         ــل وب ــاد األورويب) والربازي ــدول األعضــاء يف االحت ــن ال ــة ع ــاد األورويب (نياب ــارك االحت ش
والســلفادور وغواتيمــاال وكوســتاريكا ومــايل والواليــات املتحــدة واليابــان يف تقــدمي مشــروع   

  )؛٦/١على النص، انظر الفصل األول، القرار  لالطِّالع( نقَّحالقرار امل
"تيسري التعاون الدويل يف جمال استرداد املوجـودات وإعـادة عائـدات اجلرميـة"       (ب)  

)CAC/COSP/2015/L.5/Rev.2  بصيغته املعدلة شفويا، واملقدم من جنوب أفريقيا (نيابة عـن ،(
ا بعــد، شــاركت إكــوادور وإندونيســيا وإيــران     جمموعــة الــدول األفريقيــة) ونيجرييــا؛ وفيمــ    

ليشــيت ومجهوريــة الو الدميقراطيــة الشــعبية وغواتيمــاال -اإلســالمية) وبــريو وتيمــور-(مجهوريــة
ــد يف تقــدمي مشــروع القــرار املــ    ــنص، انظــر   لالطِّــالع( نقَّحوكوســتاريكا وهــاييت واهلن علــى ال

  )؛٦/٢الفصل األول، القرار 
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)، CAC/COSP/2015/L.7/Rev.2لى اسـترداد املوجـودات" (  "تعزيز فعالية العمل ع  (ج)  
ليشـيت والسـنغال   - بصيغته املعدلة شفويا، واملقدم من الواليات املتحدة؛ وفيما بعد، شاركت تيمور

وسرياليون والعـراق وغواتيمـاال وغينيـا وكوسـتاريكا وليربيـا وليسـوتو ومـايل ومدغشـقر واململكـة          
على الـنص، انظـر الفصـل األول،     لالطِّالع( نقَّحمشروع القرار امل املتحدة وهاييت واليابان يف تقدمي

  )؛٦/٣القرار 
مكافحة الفساد، مبـا يف ذلـك    "تعزيز استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية يف  (د)  

مـــــن خـــــالل التعـــــاون الـــــدويل، يف إطـــــار اتفاقيـــــة األمـــــم املتحـــــدة ملكافحـــــة الفســـــاد"    
)CAC/COSP/2015/L.8/Rev.2،(  من االحتاد الروسي وأذربيجـان وبـاراغواي والربازيـل    املقدم

ليشــيت ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة وجنــوب أفريقيــا وســان تــومي وبرينســييب وشــيلي    -وتيمــور
اإلســالمية) وجنــوب -وغواتيمــاال وكولومبيــا ومصــر؛ وفيمــا بعــد، شــاركت إيــران (مجهوريــة

ومـايل يف تقـدمي مشـروع القـرار     أفريقيا ودولة فلسـطني والسـلفادور وعمـان وليربيـا وليسـوتو      
  )؛٦/٤على النص، انظر الفصل األول، القرار  لالطِّالع( نقَّحامل

"بيـــان ســـانت بطرســـربغ بشـــأن التـــرويج للشـــراكات بـــني القطـــاعني العـــام   (ه)  
)، املقدم من االحتـاد  CAC/COSP/2015/L.11/Rev.2واخلاص يف جمال منع الفساد ومكافحته" (

بون والكويت؛ وفيما بعد، شارك األردن وإكوادور وإندونيسيا وإيـران  الروسي والربازيل وغا
اإلسالمية) وباراغواي وبنما وبـريو واجلزائـر وجـزر القمـر وجنـوب أفريقيـا ودولـة        -ة(مجهوري

فلســطني والســلفادور والســنغال والســودان والعــراق وغينيــا وفييــت نــام وكوبــا وكوســتاريكا  
علـى   لالطِّـالع ( نقَّحناميبيـا يف تقـدمي مشـروع القـرار املـ     وكينيا ومدغشقر واملغرب ومنغوليـا و 

  )؛٦/٥النص، انظر الفصل األول، القرار 
)، CAC/COSP/2015/L.9/Rev.2"متابعة إعالن مراكش بشأن منـع الفسـاد" (    (و)  

املقدم من االحتاد الروسي وأذربيجـان واألردن وإندونيسـيا وبـريو وجنـوب أفريقيـا (نيابـة عـن        
األفريقيــة) ودولــة فلســطني والســلفادور والســودان وشــيلي وغواتيمــاال وقطــر   جمموعــة الــدول

والكويــت واملغــرب واململكــة العربيــة الســعودية وهــاييت؛ وفيمــا بعــد، شــارك االحتــاد األورويب 
 ٧٧(نيابة عن الـدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب) وإسـرائيل وشـيلي (نيابـة عـن جمموعـة الــ         

علـى الـنص،    لالطِّالع( نقَّحيات املتحدة يف تقدمي مشروع القرار املوالصني) واملكسيك والوال
  )؛٦/٦انظر الفصل األول، القرار 

"التشــجيع علــى اســتخدام تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت مــن أجــل       (ز)  
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد" (    ــذ اتفاقي )، املقــدم مــن  CAC/COSP/2015/L.3/Rev.2تنفي
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ا؛ وفيمــا بعــد، شــارك االحتــاد األورويب (نيابــة عــن الــدول األعضــاء يف االحتــاد  إســرائيل وأملانيــ
علــى  لالطِّــالع( نقَّحاألورويب) والســلفادور والواليــات املتحــدة يف تقــدمي مشــروع القــرار املــ   

  )؛٦/٧النص، انظر الفصل األول، القرار 
قـدمي اخلـدمات   "منع الفساد من خالل تعزيز الشفافية واملساءلة والكفاءة يف ت  (ح)  

ــة"    ــارات التكنولوجيــــ العموميــــــة عــــــن طريــــــق تطبيــــــق املمارســــــات الفضــــــلى واالبتكــــ
)CAC/COSP/2015/L.4/Rev.2    ــة املتحــدة ــارات العربي )، املقــدم مــن أذربيجــان واألردن واإلم

وإندونيسيا والربازيـل وبـريو وتركيـا واجلزائـر ودولـة فلسـطني والسـودان والفلـبني وفييـت نـام           
والكويت وماليزيا واملغرب واململكة العربية السعودية؛ وفيمـا بعـد، شـاركت    وقطر وكمبوديا 

اإلســالمية) وبــاراغواي وبــنغالديش وعمــان وفيجــي يف تقــدمي      -إســرائيل وإيــران (مجهوريــة  
  )؛٦/٨على النص، انظر الفصل األول، القرار  لالطِّالع( نقَّحمشروع القرار امل

دة ملكافحـة الفسـاد يف الـدول اجلزريـة الصـغرية      "تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتح  (ط)  
ــة" ( ــاورو    CAC/COSP/2015/L.6/Rev.2النامي )، املقــدم مــن غواتيمــاال وفيجــي وموريشــيوس ون

وهاييت؛ وفيما بعد، شاركت جزر القمر وغابون وغرينـادا وكوسـتاريكا وكولومبيـا ومدغشـقر     
  )؛٦/٩ظر الفصل األول، القرار على النص، ان لالطِّالع( نقَّحيف تقدمي مشروع القرار امل

ــاد"       (ي)   ــة الفســــــ ــني يف مكافحــــــ ــيني املختصــــــ ــدريب املهنــــــ ــيم وتــــــ "تعلــــــ
)CAC/COSP/2015/L.12/Rev.1        بصــيغته املعدلــة شــفويا، واملقــدم مــن فنلنــدا وفييــت نــام ،(

والنمسا؛ وفيما بعد، شاركت إسرائيل وإندونيسـيا وأنغـوال وبلغاريـا وجـزر القمـر ومجهوريـة       
طية الشعبية والسلفادور والسـنغال وشـيلي والعـراق وغـابون وغينيـا وكازاخسـتان       الو الدميقرا

وكمبوديا وكينيا ولبنان وليسوتو ومايل ومدغشقر وناميبيا ونيجرييا وهاييت يف تقدمي مشـروع  
  ).٦/١٠على النص، انظر الفصل األول، القرار  لالطِّالع( نقَّحالقرار امل
شـأن مواصـلة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد        وقبل اعتماد مشروع القـرار ب   -١٠٨

)CAC/COSP/2015/L.10/Rev.1 ــة ــل لألمان ــة املنجــزة   أنَّ  )، أوضــح ممث عــدد اخلالصــات الوافي
يبلـغ   ٣/١لالستعراضات القطرية للدول األطراف اليت كانت أطرافا وقت اعتماد قـرار املـؤمتر   

الــيت حتتــوي علــى معلومــات عــن  تمــاعورقــة االجأيضــاً أنَّ خالصــات. وأوضــح املمثــل  ١٠٧
) CAC/COSP/2015/L.13آليــة اســتعراض التنفيــذ يف دورهتــا الثانيــة (  لعمــل التكــاليف املتوقعــة

بتقرير املؤمتر (انظر املرفق األول). وعالوة على ذلك، أبلغ املمثـل املـؤمتر، فيمـا     ستصبح مرفقا
بـــأنَّ  عراض تنفيـــذ االتفاقيـــة،املتعلـــق مبواصـــلة اســـت مـــن مشـــروع القـــرار ١٧يتعلـــق بـــالفقرة 
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اإلجراءات املعمـول هبـا يف وضـع امليزانيـة سـوف ُتتبـع بشـأن امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفتـرة            
  بذلك يف الوقت املناسب. اجلمعية العامة سُتبلَّغوأنَّ  ،٢٠١٩-٢٠١٨السنتني 
ممثـل دولـة فلسـطني    أدىل  من النظام الداخلي للمـؤمتر،  ٦٦املادة  من ٢وعمال بالفقرة   -١٠٩

  :بالبيان التايل لتعليل موقفه
، بشــأن "التشــجيع علــى ٦/٧فلســطني أن تعــرب عــن حتفظهــا علــى القــرار  تــود دولــة  

استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت مـن أجـل تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة       
  منه. ١ ملكافحة الفساد"، وال سيما الفقرة

لسطني ال متلك القدرة علـى تنفيـذ القـرار املـذكور أعـاله بسـبب       دولة فأنَّ  ونبلغ املؤمتر  
يف احلصول على اجليل الثالث مـن تكنولوجيـا    القيود اإلسرائيلية املفروضة على فلسطني

يف مجلـة العديـد مـن القيـود األخـرى الـيت تفرضـها إسـرائيل بوصـفها           األجهزة احملمولـة، 
لتكنولوجيا املعلومات يف فلسـطني. وهـذا    سلطة احتالل مما حيد من تطوير البنية التحتية

  .١٩٩٣التفاقات أوسلو لعام  اإلسرائيلي غري مربر وفيه انتهاك املوقف
ضــمان إمكانيــة تنفيــذ أحكــام هــذا القــرار بطريقــة   وتــود دولــة فلســطني أن هتيــب بــاملؤمتر    

 واقعيــة وضــمان قــدرة دولــة فلســطني وشــعبها علــى التمتــع بفوائــد تكنولوجيــا املعلومــات 
ــة    ــة البيئ ــة واملســاعدة علــى هتيئ ــة واالتصــاالت وآليــات احلكومــة اإللكتروني ــذه  املواتي لتنفي

  بطريقة فّعالة وجمدية.
مواصلة مداوالته بروح املهنيـة   أهاب ممثل إسرائيل باملؤمتر ويف إطار ممارسة حق الرد،  -١١٠

يل أثنـاء املناقشـة   كلمـة رئـيس وفـد إسـرائ     والزمالة، كما كـان احلـال طـوال املـؤمتر. واسـتذكر     
ومجيـع الوفـود للطريقـة البنـاءة      ٦/٧العامة. كما وجـه الشـكر إىل املشـتركني يف تقـدمي القـرار      

  واملهنية اليت جرت هبا مناقشة مشروع القرار الذي قدمته إسرائيل.
  

    جدول األعمال املؤقَّت للدورة السابعة للمؤمتر  - اًعاشر  
نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   ٦والثانية عشرة، املعقـودتني يف   قرر املؤمتر، يف جلستيه العاشرة  -١١١

ــابعة        ٢٠١٥ ــه السـ ــت لدورتـ ــال املؤقـ ــدول األعمـ ــروع جـ ــأن مشـ ــراء بشـ ــاذ إجـ ــدم اختـ ، عـ
)CAC/COSP/2015/L.2     ــني ــرة بـ ــالل الفتـ ــاورات خـ ــتمرار املشـ ــرورة اسـ ــى ضـ ــق علـ ). واتُّفـ

(ج) مـن   ٤يذ الفقرة الدورات، ال سيما بشأن اقتراح إدراج بند يف جدول األعمال بشأن تنف
من االتفاقية، مبا يف ذلك مناقشة التعاون مع املنظمـات واآلليـات الدوليـة واإلقليميـة      ٦٣املادة 

  واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة.
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    اعتماد تقرير املؤمتر عن دورته السادسة - دي عشرحا
 ٢٠١٥نــوفمرب /لثــاينتشــرين ا ٦اعتمــد املــؤمتر يف جلســته الثانيــة عشــرة املعقــودة يف     -١١٢
  املتعلق بدورته السادسة. التقرير
وأشــار ممثــل النمســا إىل الكلمــة الــيت ألقاهــا ممثــل إندونيســيا، متحــدثا باســم جمموعــة     -١١٣
ســُتعقد يف مقــر    دورة املــؤمتر املقبلــة  أنَّ  وأوضــح  )٤٤(والصــني، أثنــاء افتتــاح الــدورة،     ٧٧الـــ

  ا.املتحدة يف فيينا ولن تستضيفها النمس  األمم
    

    اختتام الدورة  - ثاين عشر
، ٢٠١٥نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   ٦استمع املؤمتر يف جلسـته الثانيـة عشـرة، املعقـودة يف       -١١٤

رات واجلرميـة وكلمـة   دِّملخـ بااملعـين  ر التنفيذي ملكتب األمـم املتحـدة   إىل كلمة ختامية من املدي
والصني، وممثـل بـريو،    ٧٧جمموعة الـوأخذ ممثل إندونيسيا، نيابة عن  ختامية من رئيس املؤمتر.

  نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب، الكلمة لدى اختتام الدورة.
    

───────────────── 
  أعاله. ٨انظر الفقرة   )٤٤(
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    املرفق األول
التكاليف املتوقَّعة لتشغيل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة     

    ملكافحة الفساد يف دورهتا الثانية
    من األمانة مذكرة    
    مقدمة    

، ٣/١شدََّد مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد، يف قـراره     -١
املعنون "آلية االستعراض"، على أنَّ آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد    

متاشـيا  ستحتاج إىل ميزانية تكفل هلا العمل علـى حنـو يّتسـم بالكفـاءة واالسـتمرار والنــزاهة. و      
أن يكفـل تـوفري    ٦٤/٢٣٧مع ذلك القرار، طلبت اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام يف قرارهـا      

  التمويل الكايف آللية استعراض التنفيذ.
، املعنون "آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد"، قـّرر    ٤/١ويف القرار   - ٢

يذ املؤمتَر يف النهوض مبسؤوليته املتعلقة بـالنظر يف امليزانيـة كـل    املؤمتر بأن يساعد فريُق استعراض التنف
سنتني، وذلك بالعمل مع األمانة خالل فترة ما بني الدورات فيما يتعلق بالنفقات والتكاليف املتوقعة 

من مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة (املكتـب)، تعزيـزاً        أيضاًاملتصلة باآللية. وطلب 
واتساقاً مع النظام املايل والقواعد املاليـة لألمـم املتحـدة، أن يـدعم الفريـق مـن        هّمة النظر يف امليزانيةمل

خالل: (أ) تزويد الفريق باملعلومات املالية عن النفقـات والتكـاليف املتوقعـة املتصـلة بآليـة اسـتعراض       
مة حوار، حسب االقتضـاء، مـع   التنفيذ، يف شكل وعلى فترات تتفق عليها األمانة والفريق؛ (ب) إقا

الفريق قبل وضع الصيغة النهائية لتقاريره املتصلة بتمويل آلية اسـتعراض التنفيـذ يف إطـار كـل ميزانيـة      
  من امليزانيات العادية لفترة السنتني.

وخالل الدورة اخلامسة املستأنفة لفريق استعراض التنفيـذ، املعقـودة يف فيينـا يف الفتـرة       -٣
، شــجعت عــدة دول أطــراف األمانــة علــى أن ٢٠١٤أكتــوبر /تشــرين األول ١٥إىل  ١٣مــن 

  لدورة االستعراض الثانية. تقدم للفريق تقديرات مالية
وباإلشــارة إىل مشــروع القــرار املتعلــق باســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة      - ٤

ة بشـأن التكـاليف   منقَّحـ معلومـات  يف هذه الوثيقـة   الفساد، تقدِّم األمانة إىل فريق استعراض التنفيذ
  الثانية خالل فترة السنتني األوليني منها. املتوقعة لتشغيل آلية استعراض التنفيذ يف دورهتا

وتيسريا ملناقشة فريق استعراض التنفيذ، ُتقدَّم املذكرة يف ثالثة أجزاء تشمل التكـاليف    -٥
  :املتوقعة من حيث ما يلي
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  ذات الصلة (القسم األول)؛ العامةالوظائف ونفقات التشغيل   (أ)  
  فريق استعراض التنفيذ (القسم الثاين)؛  (ب)  
  نفقات التشغيل (القسم الثالث).  (ج)  

  ويرد يف القسم الرابع جدول تلخيصي يعرض التكاليف املتوقعة اإلمجالية.
    

 عة للسنتني األوليني من الدورة الثانية من آلية استعراضقَّالتكاليف املتو  - أوالً  
    العامة ذات الصلة التشغيل ونفقات التنفيذ: الوظائف

قُدِّرت االحتياجات من املوارد فيما خيص الوظائف ونفقات التشغيل العامة ذات الصلة   -٦
الالزمة لتشغيل آلية استعراض التنفيذ، يف إطار االحتياجات اإلضافية الـيت وافقـت عليهـا اللجنـة     

البيان بشأن اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على القـرار   بعد استعراض اخلامسة للجمعية العامة
  ة:)، على أساس البارامترات التاليA/64/599و A/C.5/64/12 (انظر الوثيقتني ٦٤/٢٣٧

  أربع سنوات؛ تستغرق دورة اآللية    (أ)  
  عام؛ لالستعراض كل طرفاً دولة ٤٠ختضع     (ب)  
فيمـا   لتقييم الـذايت املرجعيـة والوثـائق الداعمـة    يلزم ترمجة الردود على قائمة ا   (ج)  

  السنتني؛ فترة خالل االستعراض قيد الثمانني البلدان منبلداً  ١٥خيص 
  أيام؛ ١٠ُتعقد دورة واحدة لفريق استعراض التنفيذ كل عام، وتستغرق   (د)  
  سنتني. فترة كل قطرية زيارة ٤٠وُتجرى  ُتنظَّم  (ه)  

ــارا   -٧ ــذه البــ ــتنادا إىل هــ ــة، قُــــدرت   واســ ــاة لتنفيــــذ اآلليــ مترات وإىل األنشــــطة املتوخــ
  :االحتياجات من املوظفني لكل فترة سنتني على النحو التايل

 اسـتعراض،  للمـوظفني لكـل   عمـل  أسـبوع  ١٢بتخصـيص   استعراضـا  ٨٠  (أ)  
  عمل للموظفني؛ أسبوع ٩٦٠جمموعه   مبا

 ١٦٠ وعـه مبـا جمم  ،تقريـر  لكـل  عمـل  بتخصـيص أسـبوعي   تقريـرا  ٨٠إعـداد    (ب)  
  عمل للموظفني؛ أسبوع

  عمل للموظفني؛ أسبوع ٣٠إعداد تقارير حتليلية جممعة، مبا جمموعه   (ج)  
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التحضري لدورات فريق استعراض التنفيـذ وتقـدمي اخلـدمات هلـا، مبـا جمموعـه          (د)  
  عمل للموظفني؛ أسبوع ٢٠

 وقـت  ذلـك  يف أسـبوعني (مبـا   منـها  كـل  تسـتغرق  قطريـة  زيـارة  ٤٠إجـراء    (ه)  
  عمل للموظفني؛ أسبوع ٨٠جمموعه  مبا التحضري)،
 أسـبوع  ٣٠تعهُّد قاعدة بيانات للخرباء وأنشطة متنوعة أخرى، مبا جمموعـه    (و)  

  عمل للموظفني.
ألســابيع عمــل املــوظفني لكــل فتــرة ســنتني  قُــدر العــدد اإلمجــايل  وعلــى هــذا األســاس  -٨
أسـبوع عمـل فعليـا     ٤٤نوي قدره واستنادا إىل متوسط س .٢٠٠٩أسبوعا يف عام  ١ ٢٨٠ بـ

اإلمجاليــة مــن أجــل دعــم آليــة اســتعراض   كانــت نتيجــة حســاب االحتياجــات  لكــل موظــف،
  موظفا على خمتلف املستويات ضمن الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة. ١٤ التنفيذ

يف املائــة مــن العمــل بواســطة   ٣٠، قُــدر أنــه ميكــن إجنــاز نســبة حنــو   ٢٠٠٩ويف عــام   -٩
  ، ٥-ف ١ املوجـــودين يف قســـم الفســـاد واجلرميـــة االقتصـــادية (املـــوزَّعني كالتـــايل:  املـــوظفني

  من فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى)). ١، و٢-ف ١، و٣-ف ١، و٤-ف ١و
) A/64/599و A/C.5/64/12 وعلــى هــذا األســاس، وافقــت اجلمعيــة العامــة (انظــر الــوثيقتني    - ١٠

ــذ:   خــدمات لتقــدمي علــى اســتحداث تســع وظــائف إضــافية   ــة اســتعراض التنفي   ، ١- مــد ١إىل آلي
  من فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى). ١، و٢- ف ٣، و٣- ف ١، و٤- ف ٢، و٥- ف ١و

أصدر مؤمتر الدول األطراف وفريق استعراض التنفيذ تكليفا مبزيـد   ،٣/١وبعد القرار   -١١
 للفريـق، الـيت ُعقـدت يف فيينـا     فيما يتصل بعمل اآللية. ففي الدورة األوىل من الواليات واملهام

ــن  ــران ٢٨م ــه إىل /حزي ــوز ٢يوني ــه /مت ــق ٢٠١٠يولي ــة  ، وضــع الفري ــادئ  الصــيغة النهائي للمب
التوجيهيــة للخــرباء احلكــوميني واألمانــة، الــيت كــان املــؤمتر قــد اعتمــدها كمشــروع يف دورتــه   

ــة (انظــر الوثيقــة  ــة كُلفــت ). ومبوجــب هــذه املبــادئ التو CAC/COSP/IRG/2010/7 الثالث جيهي
فيمــا يتعلــق بعمليــة االســتعراض القطــري، مثــل تنظــيم اخلطــوات    إضــافية حمــددة األمانــة مبهــام

مثــل إدمــاج التعليقــات يف  ،األوليــة لالســتعراض، وفيمــا يتعلــق بالــدعم الفــين هلــذا االســتعراض
وصـدر تكليـف    مشروع التقرير وتنظيم احلوارات من أجل التوصـل إىل اتفـاق بشـأن التقريـر.    

نتيجةً للقرارات اليت اعتمدها املؤمتر يف دورته الرابعة بشـأن عمـل اآلليـة. واألهـم      هام إضافيةمب
إىل املكتب أن يدعم الفريق يف النظـر يف ميزانيـة اآلليـة     ٤/١املؤمتر طلب يف قراره أنَّ  من ذلك

األمانـة  وأن يضمن االتساق عند تقدمي تقارير بشأن مجيع الدول األطراف. وطلـب املـؤمتر إىل   
أن تعقــد وتــدير إحاطــات إعالميــة بشــأن نتــائج عمليــة االســتعراض لفائــدة          ٤/٦يف قــراره 
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ــك         ــد ملخصــات لتل ــق، وكــذلك أن تع ــامش دورات الفري ــى ه ــة عل املنظمــات غــري احلكومي
بـدعم مـن    ،أن جيمع فريق استعراض التنفيـذ  ٥/١اإلحاطات اإلعالمية. وقرر املؤمتر يف مقرَّره 

تيســًريا لتقيـــيم أداء آليــة اســتعراض التنفيــذ، وينــاقش تلـــك       ات ذات الصــلة األمانــة، املعلومــ  
الـدول   إسـهامات  املعلومات. وطلب الفريق إىل األمانـة يف دورتـه اخلامسـة املسـتأنفة أن جتمـع     

  ).CAC/COSP/IRG/2014/11/Add.1ة وحتدِّث قائمة التقييم الذايت املرجعية (انظر الوثيق
ــروع   -١٢ ــاد مشــ ــة اعتمــ ــة     ويف حالــ ــذ االتفاقيــ ــتعراض تنفيــ ــلة اســ ــأن مواصــ ــرار بشــ القــ

)CAC/COSP/2015/L.10/Rev.1 سوف يكون ما ال يقـل  ٢٠١٧-٢٠١٦) خالل فترة السنتني ،
 متابعـة ذات  القيام بالتزامن مع ذلك بتنفيذ أنشطة دولة عضوا قيد االستعراض، وسيلزم ٧٢عن 

 جـرى استعراضـه  بلـداً   ٨٠ألكثـر مـن   صلة بتحليـل االحتياجـات مـن املسـاعدة التقنيـة املسـتبانة       
خالل الدورة األوىل من اآللية. وسينطوي ذلك على وضع استراتيجيات من أجل التنفيذ املنسق 

عـن مـؤمتر الـدول     خصوصـاً ألنشطة ومشاريع وبرامج املساعدة التقنيـة، وفقـا للتكليـف الصـادر     
  كافحة الفساد.بشأن املساعدة التقنية لتنفيذ اتفاقية م ٣/٤األطراف يف قراره 

حـىت اآلن مـن تزويـد األمانـة      ٢٠١٠وقد مكّن تشغيل آلية استعراض التنفيذ منذ عام   -١٣
مـن التقـديرات    حجـم العمـل الفعلـي أكـرب    أنَّ  ببيانات حمددة عن احتياجاهتا. وُتظهـر البيانـات  

  :األولية. وتتمثل األسباب فيما يلي
  م العمل؛حج تغّير البارامترات، مما أدى إىل زيادة  (أ)  
  ؛٢٠٠٩من تقديرات عام  وقتا أطول استغراق بعض األنشطة  (ب)  
 للخـرباء  التوجيهيـة  املبـادئ ألنَّ  ٢٠٠٩يف عـام   عـدم توقـع بعـض األنشـطة      (ج)  
  النهائية. صيغتها يف بعد ُوضعت قد تكن مل واألمانة احلكوميني

  :وقد تغريت البارامترات على النحو التايل  -١٤
  ض التنفيذ دورتان مدة كل واحدة منهما مخس سنوات؛آللية استعرا    (أ)  
 يف حالــة اعتمــاد مشــروع القــرار بشــأن مواصــلة اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة   (ب)  

(CAC/COSP/2015/L.10/Rev.1)، بسـبب  عـام  كـل  طرفـاً  دولة ٣٦عن  يقل ال ما ُيستعرض 
  واالنضمام؛ التصديق حاالت يف واملتوقعة الفعلية الزيادة

رمجة الردود على قائمة التقييم الـذايت املرجعيـة والوثـائق الداعمـة إىل لغـة      يلزم ت  (ج)  
عـام).   أخرى أو لغتني أخريني فيما خيص معظم االستعراضات (أكثر من الثلثني يف املتوسط كل

  األولية؛ من التقديرات الردود على قائمة التقييم الذايت املرجعية أطولفإنَّ  وإضافة إىل ذلك،
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ريق استعراض التنفيذ دورتني كـل عـام، دورة عاديـة ودورة مسـتأنفة،     يعقد ف  (د)  
  أيام؛ ١٠ملدة إمجالية قدرها 

 شكل يتخذ مباشر حوار املائة) إجراء يف ٩٥طلبت غالبية الدول (أكثر من   (ه)  
  فيينا. يف مشتركة اجتماعات أو قطرية زيارات

أو الـيت مل تكـن    ٢٠٠٩ام مـن تقـديرات عـ    أطـول  وترتبط األنشطة اليت تستغرق وقتـا   -١٥
بإعداد وإجراء االستعراضات القطرية، مبا يف ذلك كتابة التقـارير القطريـة    متوقعة يف هذا العام

وكـذلك االحتياجـات املتزايـدة لفريـق اسـتعراض التنفيـذ        ،واخلالصات الوافية مبختلف اللغات
  يف جمايل التحضري وتقدمي اخلدمات.

اليت تغريت واخلربة املكتسـبة مـن أداء    أساس البارامترات وعلى ٢٠٠٩وباملقارنة بعام   -١٦
فيمـا يتعلـق    ٢٠٠٩أدناه األنشطة كما هي متوخاة يف عـام   ١املهام ذات الصلة، يبني اجلدول 

واألنشطة اليت مل تكن متوقعة وعمل فريق استعراض التنفيذ. كمـا   بعملية االستعراض القطري
حتياجــات الفعليــة مــن املــوظفني علــى أســاس   واال ٢٠٠٩يعــرض مقارنــة بــني تقــديرات عــام  

  أسابيع العمل يف السنة.
    

  ١اجلدول 
 آللية دعما الفعلي العمل وحجم ٢٠٠٩حجم العمل يف عام  مقارنة بني تقديرات

  التنفيذ استعراض

 
عمل  أسابيع عدد حسب حجم العمل
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  وصف املهام
   تقديرات

  ٢٠٠٩عام 
  حجم العمل 
  الفعلي

 ٥٧٦ ٤٨٠ االستعراضات القطرية  أ)(
  :، كانت األمانة مكلَّفة باملهام التالية٢٠٠٩يف عام 

ضمان أن تقدم كل دولة من الدول اخلاضعة لالستعراض قائمة تقييم ذايت مرجعيـة    •  
  كاملة واملتابعة وطلب معلومات إضافية إذا كانت القائمة غري كاملة.

النظـراء   ية والوثائق الداعمة علـى بلـدان اسـتعراض   توزيع الردود على القائمة املرجع  •  
  والتماس التعليقات.

دعم االستعراض من خالل تيسري إجراء حوار فعال بني الدولة الطـرف املستعَرضـة     •  
والدولتني القائمتني باالستعراض، ميكن أن يتضمن طلبات بأن تقدم الدولة الطرف 

ــائ ــاجل مســ ــافية أو أن تعــ ــات إضــ ــاحات أو معلومــ ــلة  إيضــ ــة ذات صــ ل تكميليــ
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تنظــيم حمادثــات هاتفيــة أو التــداول أيضــاًباالســتعراض. وقــد يتضــمن احلــوار البّنــاء
بالفيديو أو تبادل الرسائل اإللكترونيـة أو عقـد اجتماعـات مشـتركة مبكتـب األمـم       

  املتحدة يف فيينا.
واحتياجات ذلك االسـتعراض، وذلـك    حتديد اجلدول الزمين لكل استعراض قطري  •  

لتشاور مـع الـدولتني الطـرفني املستعرِضـتني والدولـة الطـرف املستعَرضـة ومعاجلـة         با
  مجيع املسائل ذات الصلة باالستعراض.

وضـع جمموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة للـدول األطــراف املستعرِضــة وإعــداد خمطــط     •  
ــداد      ــى إعـ ــة علـ ــراف املستعرِضـ ــدول األطـ ــاعدة الـ ــري ومسـ ــر قطـ ــوذجي لتقريـ منـ

 ري.االستعراض القط
    احتياجات إضافية

دولة، مـن العـدد    ٢٩ثناء أداء هذه املهام، ارتفع العدد الفعلي للدول األطراف مبا مقداره أ
ــالغ  ــة إىل  ١٤٤األويل البـ ــديق    ١٧٣دولـ ــار املزيـــد مـــن عمليـــات التصـ ــة. ويف انتظـ دولـ

ــة، مــن املعقــول افتــراض     ــة عشــر املقبل ــدول عــدد اأنَّ  واالنضــمام خــالل األشــهر الثماني ل
  .٢٠١٧- ٢٠١٦يف فترة السنتني  دولة ١٨٠األطراف يف االتفاقية سيكون 

وطلب حنو ربع الـدول املستعَرضـة كـل عـام املسـاعدة وتلقاهـا فعـال مـن أجـل اسـتكمال           
، كان الطول املقدَّر للردود واملرفقـات أقـل   ٢٠٠٩الردود على القائمة املرجعية. ويف عام 

ات وقت العمل الالزم لتسهيل اخلطـوات األوليـة لعمليـة    تقديرأنَّ  كما من الطول الفعلي.
االستعراض ولضمان أن تقدم مجيع الدول اخلاضعة لالستعراض قائمة تقيـيم ذايت مرجعيـة   

معلومات إضافية إذا كانت القـوائم   كاملة، وكذلك متابعة الردود وطلبات احلصول على
  غري كاملة، كانت أقل من الوقت الفعلي.

  ة:أن تتوىل األمان ٢٠٠٩وقع يف عام املت مل يكن من
نقل الردود الواردة يف قائمة التقييم الذايت املرجعية إىل املخطـط النمـوذجي للتقـارير      •  

  القطرية من أجل تيسري استعراضها مكتبيا.
اختبـار االتسـاق والتنقيحـات اللغويـة      دعم االستعراض املكتيب بوسـائل منـها إجـراء     •  

  يت.عند ترمجة التقييم الذا
مباشـر   حـوار  إعداد مشروع خمطط منوذجي لتقرير االستعراض القطري قبل إجـراء   •  

 مبختلف لغات االستعراض.

  

 ٧٢ ٨٠ إعداد تقارير االستعراض  (ب)
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  ة:، كانت األمانة مكلَّفة باملهام التالي٢٠٠٩يف عام 
لـذايت  دعم إجراء استعراض مكتيب ينطـوي علـى حتليـل للـردود علـى قائمـة التقيـيم ا         •  

  بالتركيز على التدابري املتخذة لتنفيذ االتفاقية. املرجعية،
االستعراض القطري مع خالصة  مساعدة الدول األطراف املستعرِضة يف إعداد تقرير  •  

 ة والتحـديات املطروحـة وإبـداء   يِّـد وافية لتحديد التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجل   
شـمل التقريـر، عنـد االقتضـاء، حتديـد      مالحظات بشأن تنفيـذ االتفاقيـة. وينبغـي أن ي   

  االحتياجات من املساعدة التقنية بغرض حتسني تنفيذ االتفاقية.
 تقدمي اخلالصات الوافية لكل تقرير قطري.  •  

  

    االحتياجات اإلضافية

  حجم العمل بسبب الزيادة يف عدد حاالت االنضمام والتصديق. زاد
  ة:ىل األمانأن تتو ٢٠٠٩املتوقع يف عام  ومل يكن من

 ،باللغــة (اللغــات) الــيت أجــري هبــا االســتعراض القطــري إعــداد تقــارير االســتعراض  •  
خـرباء   خمتلـف الصـيغ اللغويـة، وقيـادة عمليـة تشـاور بـني        وكفالة االتساق فيما بني

قيـد االسـتعراض، وتضـمني مالحظـاهتم يف      الوصل لـدى الدولـة   االستعراض وجهة
ــع ــة وتســهيل توصــ   مجي ــارير    الصــيغ اللغوي ــاق بشــأن تق ــة إىل اتف ل األطــراف املعني

  .القطري االستعراض
إعــداد اخلالصــات الوافيــة باللغــات الــيت أجــري هبــا االســتعراض القطــري، وكفالــة     •  

خرباء االستعراض وجهـة   االتساق فيما بني الصيغ اللغوية، وقيادة عملية تشاور بني
الصـيغ اللغويـة    يف مجيـع قيد االستعراض، وتضـمني مالحظـاهتم    الوصل لدى الدولة

  .القطري وتسهيل توصل األطراف املعنية إىل اتفاق بشأن تقارير االستعراض
إخضاع مجيع االستعراضات القطرية الختبار االتسـاق لضـمان اتسـاق املالحظـات       •  

  الواردة يف اخلالصات الوافية.
يف إعـداد تقريـر    حجم العمل فيما يتعلق مبساعدة الدول األطراف املستعرِضـة  وبلغ إمجايل

أسبوع عمـل للمـوظفني يف السـنة. ويـرد بيـان       ٧٢االستعراض القطري مع خالصة وافية 
العمــل فيمــا يتصـل باملهــام األخــرى يف التقـدير الشــامل لالستعراضــات القطريــة يف    حجـم 

  الفقرة (أ) أعاله.

  

 ١٥ ١٥ إعداد التقارير التحليلية اجملمعة  (ج)
  ة:مكلَّفة باملهام التالي ، كانت األمانة٢٠٠٩يف عام 

ة يِّــدمجــع املعلومــات األعــّم واألنســب عــن التجــارب الناجحــة واملمارســات اجل         •  
والتحديات املطروحة واملالحظـات واالحتياجـات مـن املسـاعدة التقنيـة الـواردة يف       
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ويف إضافات تكميلية إقليميـة،  التنفيذ املواضيعي يف تقريرالتقارير القطرية وإدراجها
 فريق استعراض التنفيذ.عرضها على لمن أج

    االحتياجات اإلضافية

األمانــة أنَّ  حجــم العمــل بســبب الزيــادة يف عــدد حــاالت االنضــمام والتصــديق. غــري  زاد
إقامـة   استوعبت هذه االحتياجات اإلضـافية (وسـوف تواصـل القيـام بـذلك)، مـن خـالل       

 مية.نظام لتحديث التقارير املواضيعية واإلضافات اإلقلي

  

  ١٢  ١٠ التحضري وتقدمي اخلدمات لدورة فريق استعراض التنفيذ  (د)
  ة:، كانت األمانة مكلَّفة باملهام التالي٢٠٠٩يف عام 

  تنظيم سحب القرعة فيما خيص البلدان املستعرِضة.  •  
 قانونيـة  نظـم  بلـدان ذات  قبل سحب تلك القرعة، ضـمان التـوازن اجلغـرايف وتـوافر      •  

  للخضوع لالستعراض يف سنة معنية. بلدان رمتشاهبة وتواف
تقدمي اخلدمات إىل فريق استعراض التنفيذ، وهو فريق حكومي دويل مفتوح العضوية   •  

مؤمتر الـدول األطـراف ويرفـع تقـاريره       لسلطة مؤلَّف من دول أطراف. وهو خيضع
التنفيـذ   إليه ويعقد دورات سنوية (عادية ومستأنفة) يف فيينا. ويتوىل فريـق اسـتعراض  

مهمة إجراء تقييم شامل لعمليـة االسـتعراض للوقـوف علـى التحـديات واملمارسـات       
بفعاليــة.  ومراعــاة االحتياجــات مــن املســاعدة التقنيــة لضــمان تنفيــذ االتفاقيــة  ةيِّــداجل

وتشكل تقارير التنفيذ املواضيعية أساس العمل التحليلي لفريق استعراض التنفيذ الذي 
 تاجاته إىل مؤمتر الدول األطراف.توصياته و استن يقدم

  

    االحتياجات اإلضافية

 الوفــاء بواليتــه التــزام األمانــة بتقــدمي تقــارير إىل فريــق اســتعراض التنفيــذ يف إطــار  كــان
ــدورات أكــرب     ــدول األطــراف وكــذلك تقــدمي اخلــدمات لل مــن  وباحتياجــات مــؤمتر ال

  .٢٠٠٩تقديرات عام 
أن يعقـد فريـق اسـتعراض التنفيـذ دورتـني (واحـدة       املتوقـع   ، مل يكـن مـن  ٢٠٠٩ويف عام 

عادية واألخرى مستأنفة) بدال من واحدة، وفقا للتوجيهات الصادرة عن فريق اسـتعراض  
نقاش وعروض شـفوية آلخـر    التنفيذ ومؤمتر الدول األطراف، بوسائل منها تنظيم حلقات

 املستجدات بشأن التقارير املواضيعية.

  

 ٦٨ ٤٠ الزيارات القطرية  (ه)
    االحتياجات اإلضافية

يف املائة من الدول قيد االستعراض كل عـام إجـراء حـوار     ٩٥طلب ما متوسطه أكثر من 
مباشــر كمــا ذكــر آنفــا. ومل تضــع التقــديرات األوليــة يف االعتبــار مــا يكفــي مــن الوقــت    

باشـر.  للتحضري، مبا يف ذلك الدعم اللوجسيت وإعداد الوثائق وتقـدمي اخلـدمات للحـوار امل   
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ــم  ــان حجـ ــرد بيـ ــامل      ويـ ــدير الشـ ــافية يف التقـ ــات اإلضـ ــل باالحتياجـ ــا يتصـ ــل فيمـ العمـ
 لالستعراضات القطرية يف الفقرة (أ) أعاله.

 ١٥ ١٥ تعهُّد قاعدة بيانات للخرباء وأنشطة متنوعة أخرى  (و)
  ة:، كانت األمانة مكلَّفة باملهام التالي٢٠٠٩يف عام 

خــبريا مــن كــل بلــد مــن بلــدان   ١٥يصــل إىل  دداإعــداد قائمــة ســنوية تتضــمن عــ   •  
  وحتديثها وتوزيعها قبل سحب القرعة. النظراء الثمانني استعراض

فيما يتعلق مبجـال املسـاعدة التقنيـة حتديـدا، التأكـد، يف إطـار عمليـة املتابعـة ضـمن            •  
االحتياجـات احملـددة مـن املسـاعدة التقنيـة ورفـع تقريـر عـن نتـائج           مـن تلبيـة   اآللية،

 ليل املعلومات إىل فريق استعراض التنفيذ.حت
 ٧٥٨ ٦٤٠  اإلمجايل

    
حسـب تقـديرات    أسـبوعا،  ٦٤٠ بأسابيع عمل املوظفني يف السنة، وعددها وباملقارنة  -١٧
أسبوع عمل للموظفني يف السـنة. واسـتنادا    ٧٥٨العدد الفعلي املطلوب هو فإنَّ  ،٢٠٠٩عام 

االحتياجــات اإلمجاليــة فــإنَّ  لكــل موظــف يف الســنة،أســبوع عمــل فعليــا  ٤٤إىل مــا متوســطه 
موظفـا (مـن الفئـة الفنيـة وفئـة اخلـدمات        ١٧الفعلية من أجل دعم آلية اسـتعراض التنفيـذ هـي    

  العامة على السواء).
وظيفـة مـن    ١٢وظيفة ممولة من امليزانية العادية، وهي:  ١٤وحتظى اآللية حاليا بدعم   -١٨

ــة ( ــة الفني ــة مــن ) ووظيفتــان٢-ف ٤، ٣-ف ٢، ٤-ف ٣، ٥-ف ٢، ١-مــد ١الفئ  فئ
  األخرى). العامة (الرتب اخلدمات

ووظيفتـان برتبـة    ٤-مبقدار ثالث وظائف (وظيفـة برتبـة ف   عجزا هناكفإنَّ  ولذلك،  -١٩
املتعلـق   لعملها على النحو الواجب متشيا مـع مشـروع القـرار    ) مبا حيول دون أداء اآللية٣-ف

) واإلطـار املرجعـي لآلليـة.    CAC/COSP/2015/L.10/Rev.1تفاقيـة ( مبواصلة استعراض تنفيذ اال
وسوف يضطلع أصحاب هذه الوظائف باملهام التالية: سوف يتيح موظفـان إضـافيان يف جمـال    

) وموظـف جديـد يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة        ٣-منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة (ف   
سندها إليها مؤمتر الـدول األطـراف، وال سـيما مـن خـالل      ) لألمانة تنفيذ الوالية اليت أ٤-(ف

ــراره  ــا   ٣/١قـ ــالل قرارهـ ــن خـ ــة، مـ ــة العامـ ــة   ٦٤/٢٣٧، واجلمعيـ ــة الفعالـ ــل التلبيـ ــن أجـ ، مـ
مـن حيـث إجـراء االستعراضـات القطريـة، علـى النحـو         لالحتياجات الكاملة للـدول األطـراف  
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علـى مسـتويات اجلـودة يف    الذي سبق وصفه بالتفصـيل، يف الوقـت املناسـب ولضـمان حتقيـق أ     
  عملية االستعراض.

املتعلــق مبواصـلة اســتعراض تنفيـذ اتفاقيــة األمـم املتحــدة     ويف حالـة اعتمـاد مشــروع القـرار     - ٢٠
، سـوف تغطـى   ٢٠١٧- ٢٠١٦)، لفترة السـنتني  CAC/COSP/2015/L.10/Rev.1ملكافحة الفساد (

دوالر،  ١  ١٥٤  ٠٠٠ تبلـغ  زانيـة املي من خارج مسامهات تكلفة هذه الوظائف اإلضافية من خالل
أدناه. وتبلـغ االحتياجـات ذات الصـلة مـن أجـل صـيانة احلواسـيب         ٢على النحو املبني يف اجلدول 

  دوالر. ١  ١٧٤ ٨٠٠دوالر، حبيث يصل جمموع النفقات إىل  ٢٠  ٨٠٠واالتصاالت 
    

  ٢اجلدول 
    اليات املتحدة)(بدوالرات الو ٢٠١٧-٢٠١٦للميزانية يف الفترة  االحتياجات اإلضافية

 ذات الصلةالوظائف ونفقات التشغيل العامة
 ١ ٠٠٠١٥٤ ٣-ف٢و٤-ف١

 ٩ ٥٠٠ صيانة احلواسيب
 ١١ ٣٠٠ تكاليف االتصاالت

 ١ ١٧٤ ٨٠٠  اجملموع الفرعي
      

عة للسنتني األوليني من الدورة الثانية من آلية استعراض قَّالتكاليف املتو  - ثانياً  
    التنفيذ راضاستع التنفيذ: فريق

فريـق اسـتعراض التنفيـذ     لوثـائق  زادت التكاليف املتوقعـة للترمجـة الشـفوية والتحريريـة      -٢١
مـا حصـل يف دورة    الرمسية من أجل ترمجة الوثائق لدورات فريق استعراض التنفيذ، استنادا إىل

 اآلليـــةتـــتم الترمجـــة التحريريـــة يف الـــدورة الثانيـــة مـــن   االســـتعراض األوىل. ومـــن املتوقـــع أن
ــا ــه مل ــائق   ٣٠٠ جمموع ــق     صــفحة يف الســنة مــن وث ــذ عــن طري ــق اســتعراض التنفي دورات فري

 االستخدام الكامل والفعـال للميزانيـة العاديـة املعتمـدة لـدائرة إدارة املـؤمترات ويف إطـار حصـة        
  من موارد الترمجة القائمة. مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

مـن   ٢٠١٧-٢٠١٦مـن امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفتـرة السـنتني        ٢ويشمل البـاب    -٢٢
 اإلضـافية مـن الترمجـة    )) بالفعـل االحتياجـات  ٢(البـاب   A/70/6الباب اخلاص باألمم املتحدة (

  صفحة يف السنة. ٣٠٠ مبا مقداره
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ض عة للسنتني األوليني من الدورة الثانية من آلية استعراالتكاليف املتوقَّ  - ثالثاً  

    اآللية التنفيذ: تشغيل
املشـاركة   لألغـراض التاليـة: (أ)   عـة يلزم تغطيـة التكـاليف املتوقَّ   من أجل تشغيل اآللية،  -٢٣

يف الزيارات القطرية واالجتماعـات املشـتركة؛ (ب) ترمجـة وثـائق العمـل؛ (ج) مشـاركة أقـل        
ســفر (ه) حلكــوميني؛ ا يف دورات فريــق اســتعراض التنفيــذ؛ (د) تــدريب اخلــرباء ا  البلــدان منــو

خــرباء مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة لتقــدمي مســاعدة حمــددة األهــداف يف 
البلد قيد االستعراض؛ (و) صـيانة احلواسـيب وتكـاليف االتصـاالت؛ (ز) الوظـائف اإلضـافية.       

  :وتستند التكاليف املتوقعة إىل البارامترات التالية
  عام؛ كل طرفاً دولة ٣٦ استعراض  (أ)  
ترمجة الردود على قائمة التقييم الـذايت املرجعيـة والوثـائق الداعمـة     أنَّ  افتراض  (ب)  

إىل واحــدة أو اثنــتني مــن اللغــات األخــرى مطلوبــة فيمــا خيــص معظــم عمليــات االســتعراض     
  (أكثر من الثلثني يف املتوسط كل عام)؛

 املائـة  يف ٢٠ عمـل بنسـبة  افتراض أن تزداد التكاليف العامـة لترمجـة وثـائق ال      (ج)  
 إطـار  يف اخلصـوص،  وجـه  وعلـى  ،اخلـامس  الفصـل  إطـار  يف املشـمولة  املواضـيع  تنـوع  بسبب
  الفساد؛ مكافحة اتفاقية الثاين من الفصل

 تطلـب  املائـة) سـوف   يف ٩٥ غالبية الدول األطـراف (أكثـر مـن   أنَّ  افتراض   (د)  
  فيينا؛ يف مشتركة اجتماعات أو قطرية زيارات شكل يف مباشر حوار إجراء

يف حوار مباشـر نظـرا    انخبريين من كل بلد مستعرِض سيشاركأنَّ  افتراض   (ه)  
وعلـى وجـه اخلصـوص يف إطـار الفصـل       اخلـامس،  إىل تنوع املواضيع املشمولة يف إطار الفصل

  الثاين من اتفاقية مكافحة الفساد؛
  مشاركة موظفني اثنني من األمانة يف حوار مباشر؛  (و)  
 ،منــوااملنتمــون إىل البلــدان الناميــة وأقــل البلــدان  يســتفيد اخلــرباء بصــفة عامــة،  (ز)  
البلدان الطالبة األخرى على أساس كل حالة علـى حـدة، مـن تغطيـة تكـاليف السـفر        وكذلك

  وبدل اإلقامة اليومي فيما يتعلق باحلوار املباشر؛
  ة كل عام؛عقد فريق استعراض التنفيذ دورة عادية ودورة مستأنف    (ح)  



 

88 V.15-08644 

 

CAC/COSP/2015/10 

تغطيــة تكــاليف الســفر وبــدل اإلقامــة اليــومي فيمــا يتصــل بــدورة لفريــق            (ط)  
استعراض التنفيذ من خالل آلية استعراض التنفيـذ ملمثـل واحـد مـن كـل بلـد مـن أقـل البلـدان          

  يف االتفاقية. طرفاًيكون دولة  منوا
 ٥  ٦٠٨  ٦٠٠توقعـة مببلـغ   وبناء على ما تقدم مـن بـارامترات، ُتقـدَّر تكـاليف التشـغيل امل       - ٢٤

تكـاليف   أدنـاه. ومـن املقـرر تغطيـة     ٣يف اجلـدول   للسنتني األوىل والثانية، كما يرد بتفصـيل  دوالر
  التشغيل من خالل التربعات.

    
عة للسنتني األوليني من الدورة الثانية من آلية قَّموجز التكاليف املتو  - اًرابع  

      استعراض التنفيذ
  ٣اجلدول 

  عة للسنتني األوليني من الدورة الثانية من آلية استعراض التنفيذمجالية املتوقَّالتكاليف اإل
  (بدوالرات الواليات املتحدة)

التكاليف املتوقعة للسنتني  
 األوىل والثانية

  امليزانية العادية
  الوظائف ونفقات التشغيل العامة ذات الصلة  - أوال

   ١، ٢- ف ٣، ٣- ف ١، ٤- ف ٢، ٥- ف ١، ١- مد ١الوظائف (
 من فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى))

٢ ٦٤١ ٤٠٠  

  ٢٥ ٢٠٠ صيانة احلواسيب
  ٣٠ ٠٠٠ تكاليف االتصاالت

  ٢ ٦٩٦ ٦٠٠ اجملموع الفرعي األول
  فريق استعراض التنفيذ  - ثانيا

اجتماعا يف السنة، ست لغات) وخدمات  ٢٠خدمات الترمجة الشفوية (
  املؤمترات

٥٤٢ ٤٠٠  

  ١ ٢٥٢ ٨٠٠ صفحة سنويا، ست لغات)٣٠٠ة التحريرية للوثائق (الترمج
  ١ ٧٩٥ ٢٠٠ اجملموع الفرعي الثاين

  امليزانيةمن خارج املسامهات
  تشغيل آلية استعراض التنفيذ  - ثالثا
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التكاليف املتوقعة للسنتني  
 األوىل والثانية

  (أ)١ ٦٢٠ ٨٠٠ من أجل زيارات قطرية واجتماعات مشتركة سفر املشاركني
  (ب)١ ١٧٣ ٦٠٠ الترمجة التحريرية لوثائق العمل
  (ج)٥٦١ ٧٠٠ يف دورات فريق استعراض التنفيذمنوامشاركة ممثلني من أقل البلدان

  (د)٩٣٦ ٢٠٠ تدريب اخلرباء احلكوميني
سفر خرباء مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لتقدمي مساعدة حمددة 

 األهداف يف البلدان قيد االستعراض؛
  (ه) ١١٧ ١٠٠

  (و)٢٤ ٤٠٠ اسيبصيانة احلو
  ٤ ٤٣٣ ٨٠٠ اجملموع الفرعي الثالث

  ذات الصلةالوظائف ونفقات التشغيل العامة  - رابعا
  ١ ١٥٤ ٠٠٠ )٣-ف٤،٢-ف١وظائف إضافية (
  ٩ ٥٠٠ صيانة احلواسيب

  ١١ ٣٠٠ تكاليف االتصاالت
  ١ ١٧٤ ٨٠٠ اجملموع الفرعي الرابع

  ٤ ٤٩١ ٨٠٠ الثاين +اجملموع الفرعي للميزانية العادية: األول
  ٥ ٦٠٨ ٦٠٠ الرابع +اجملموع الفرعي للتربعات: الثالث

  ١٠ ١٠٠ ٤٠٠ الرابع +الثالث +الثاين +اجملموع الكلي: األول
    

تستند التقديرات اخلاصة بتكاليف الزيارات القطرية واحلوار املشترك إىل متوسط نفقات   (أ)    
. ٢٠١٥ فرباير/شباط ٢٨حىت  األوىل الدورة إطار يف جرت مشتركة اجتماعات ٨و قطرية زيارة ١١١

  وحىت ذلك التاريخ، مل يكن هناك سوى بلد مستعَرض واحد مل يشهد زيارة قطرية أو اجتماعا مشتركا.
تستند التقديرات اخلاصة بتكاليف الترمجة التحريرية لوثائق العمل إىل نفقات الترمجة   (ب)    

 ٢٨دة خالل الدورة األوىل فيما خيص مجيع البلدان قيد االستعراض حىت التحريرية لوثائق العمل املتكب
  .٢٠١٥فرباير /شباط

يف دورات فريق  منواممثلني من أقل البلدان  تستند التقديرات اخلاصة بتكاليف مشاركة  (ج)    
 ٤١يزيد من عدد تلك الدول األطراف يف اتفاقية مكافحة الفساد سوف بأنَّ  استعراض التنفيذ إىل االفتراض

 البلدان أقل من املائة يف ٨٠بأنَّ  التالية. كما تستند إىل االفتراض عشر االثين األشهر غضون يف دولة ٤٣إىل 
  التنفيذ. استعراض فريق دورات يف تشارك سوف أطراف دول هي اليت منوا

اخلرباء  بتدري اخلرباء احلكوميني إىل نفقات تدريب تستند التقديرات اخلاصة بتكاليف  (د)    
. وُيفترض أن تتراجع االحتياجات ٢٠١٥فرباير /شباط ٢٨احلكوميني املتكبدة خالل الدورة األوىل حىت 

  التدريبية خالل فترة السنتني الثانية من الدورة الثانية.
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فيما يتعلق باالستعراضات القطرية اليت أجريت يف إطار الدورة األوىل، قَدََّم املستشارون   (ه)    
العاملون يف أفريقيا  ون بشأن مكافحة الفساد التابعون ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،اإلقليمي

وآسيا وأمريكا الالتينية والكارييب على وجه اخلصوص، مساعدة حمددة األهداف يف بعض البلدان قيد 
القائمة عدا املشروع الذي  االستعراض. وعادة ما كانت النفقات الناجتة عن ذلك ُتحمَّل على املشاريع

متويل االحتياجات  من خارج امليزانية اليت تقدمها اجلهات املاحنة لغرض حمدد هو ُيستخدم يف إدارة املسامهات
  اخلارجة عن امليزانية لآللية.

      تستند التقديرات إىل احلاجة إىل جتديد بعض معدات تكنولوجيا املعلومات.  (و)    
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    املرفق الثاين
الوثائق املعروضة على مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية قائمة     

    املتحدة ملكافحة الفساد يف دورته السادسة  األمم
 العنوان أو الوصف  الرمز

CAC/COSP/2015/1  َّ٦- ٢ت وشروحه (سانت بطرسربغ، جدول األعمال املؤق 
  )٢٠١٥نوفمرب/الثاين تشرين

CAC/COSP/2015/2  َّلتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  مة دعماًاملساعدة التقنية املقد
 رة من األمانةالفساد: مذكِّ

CAC/COSP/2015/3   تقرير مرحلي عن تنفيذ الواليات املسَندة إىل الفريق العامل املعين
  باسترداد املوجودات: ورقة معلومات أساسية من األمانة

CAC/COSP/2015/4  نية املستبانة يف إطار حتليل االحتياجات من املساعدة التق
  االستعراضات القطرية: مذكرة من األمانة

CAC/COSP/2015/5   :خالصة عن حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
 التجرمي وإنفاذ القانون والتعاون الدويل: مذكرة من األمانة

CAC/COSP/2015/6  تحدة ملكافحة الفساد: تقييم أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم امل
 مذكرة من األمانة

CAC/COSP/2015/7   املوارد والنفقات اخلاصة بعمل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم
  املتحدة ملكافحة الفساد: مذكرة من األمانة

CAC/COSP/2015/8   املعنون "متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع  ٥/٤حالة تنفيذ قرار املؤمتر
  معلومات أساسية من إعداد األمانةالفساد": ورقة

CAC/COSP/2015/9 املعنون "القطاع اخلاص": تقرير األمانة٥/٦حالة تنفيذ قرار املؤمتر ،  
التجرمي وإنفاذ د: حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسا  [كتاب إلكتروين]

 القانون والتعاون الدويل

CAC/COSP/WG.4/2014/5  اع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين تقرير عن اجتم
  ٢٠١٤ سبتمرب/أيلول ١٠إىل  ٨مبنع الفساد املعقود يف فيينا من

CAC/COSP/WG.4/2015/4   تقرير عن اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية
أغسطس إىل /آب ٣١املعين مبنع الفساد، املعقود يف فيينا من 

 ٢٠١٥سبتمرب/يلولأ٢
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 العنوان أو الوصف  الرمز

CAC/COSP/WG.2/2014/4   تقرير عن اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية
 ١٢و ١١املعين باسترداد املوجودات، املعقود يف فيينا يومي 

 ٢٠١٤سبتمرب/أيلول

CAC/COSP/WG.2/2015/4  تقرير عن اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
 ٤و ٣املعين باسترداد املوجودات، املعقود يف فيينا، يومي 

 ٢٠١٥أيلول/سبتمرب

CAC/COSP/EG.1/2014/3   تقرير اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الثالث املفتوح املشاركة
لتعزيز التعاون الدويل مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، 

 ٢٠١٤ أكتوبر/األولتشرين  ١٠و٩املعقود يف فيينا يومي

CAC/COSP/2015/L.1  
 Add.5إىلAdd.1و

  مشروع التقرير

CAC/COSP/2015/L.2 مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة 

CAC/COSP/2015/L.3/Rev.2   منقَّحإسرائيل وأملانيا: مشروع قرار   
التشجيع على استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من 

 تفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادأجل تنفيذ ا

CAC/COSP/2015/L.4/Rev.2   أذربيجان واألردن واإلمارات العربية املتحدة وإندونيسيا والربازيل
وبريو وتركيا واجلزائر ودولة فلسطني والسودان والفلبني وفييت نام 

وقطر وكمبوديا والكويت وماليزيا واملغرب واململكة العربية 
  منقَّحروع قرار مش ة:السعودي

منع الفساد من خالل تعزيز الشفافية واملساءلة والكفاءة يف تقدمي 
اخلدمات العمومية عن طريق تطبيق املمارسات الفضلى واالبتكارات 

 التكنولوجية

CAC/COSP/2015/L.5/Rev.2   جنوب أفريقيا (نيابة عن جمموعة الدول األفريقية)، نيجرييا: مشروع
   منقَّحقرار 
التعاون الدويل يف جمال استرداد املوجودات وإعادة عائدات  تيسري

 اجلرمية [إىل مالكيها الشرعيني السابقني]

CAC/COSP/2015/L.6/Rev.2  منقَّحمشروع قرار : غواتيماال وفيجي وموريشيوس وناورو وهاييت   
تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف الدول اجلزرية 

 لناميةالصغرية ا
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 العنوان أو الوصف  الرمز

CAC/COSP/2015/L.7/Rev.2  منقَّحمشروع قرار ة: الواليات املتحدة األمريكي  
تعزيز فعالية العمل على استرداد املوجودات من خالل [اإلجراءات 

 الوطنية و] التعاون الدويل

CAC/COSP/2015/L.8/Rev.2  ليشيت -االحتاد الروسي وأذربيجان وباراغواي والربازيل وتيمور
ترتانيا املتحدة وجنوب أفريقيا وسان تومي وبرينسييب ومجهورية 

  مشروع قرار منقَّح  ر:وشيلي وغواتيماال وكولومبيا ومص
تعزيز استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية يف مكافحة الفساد، 

يف ذلك من خالل التعاون الدويل، يف إطار اتفاقية األمم املتحدة  مبا
 ملكافحة الفساد

CAC/COSP/2015/L.9/Rev.2   االحتاد الروسي وأذربيجان واألردن وإندونيسيا وبريو وجنوب
أفريقيا (نيابة عن جمموعة الدول األفريقية) ودولة فلسطني 

والسلفادور والسودان وشيلي وغواتيماال وقطر والكويت واملغرب 
  واململكة العربية السعودية وهاييت: مشروع قرار منقَّح 

 أن منع الفسادمتابعة إعالن مرَّاكش بش

CAC/COSP/2015/L.10/Rev.1  منقَّحمشروع قرار  ا:سويسر   
 مواصلة استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

CAC/COSP/2015/L.11/Rev.2  مشروع قرار منقَّح  ت:االحتاد الروسي والربازيل وغابون والكوي
قطاعني العام بيان سانت بطرسربغ بشأن الترويج للشراكات بني ال

 واخلاص يف جمال منع الفساد ومكافحته

CAC/COSP/2015/L.12/Rev.1  مشروع قرار منقَّح  ا:فنلندا وفييت نام والنمس  
 تعليم وتدريب املهنيني املختصني يف مكافحة الفساد

CAC/COSP/2015/L.13  Projected costs for the functioning of the second cycle of the 

Mechanism for the Review of Implementation of the United 

Nations Convention against Corruption: note by the Secretariat 

CAC/COSP/2015/INF/1 املشاركنيمعلومات إىل 

CAC/COSP/2015/INF/2 Provisional list of participants 

CAC/COSP/2015/CRP.1  Status of ratification of the United Nations Convention against 

Corruption as at 15 October 2015 

CAC/COSP/2015/CRP.2  Competent national authorities under the United Nations 

Convention against Corruption  

CAC/COSP/2015/CRP.3  Civil society engagement in the implementation of the United 

Nations Convention against Corruption: document submitted 

by Finland  
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CAC/COSP/2015/CRP.4  Use of civil and administrative proceedings against corruption, 

including international cooperation: document submitted by Brazil  

CAC/COSP/2015/CRP.5  Mechanisms for measuring transparency in Ecuador: document 

submitted by Ecuador  

CAC/COSP/2015/CRP.6  Report of the international expert group meeting on effective 

management and disposal of seized or frozen and confiscated 

assets, held in Vienna from 7 to 9 September 2015  

CAC/COSP/2015/CRP.7  UNCAC review mechanism — second cycle: document 

submitted by Belgium  

CAC/COSP/2015/CRP.8  St. Petersburg Declaration: paper submitted by the Government of 

the Russian Federation  
CAC/COSP/2015/CRP.9  Countering grand corruption: paper submitted by the Government 

of Peru 

CAC/COSP/2015/CRP.10 Mauritius Communiqué on the Global Conference on Anti-

Corruption Reform in Small Island States: document 

submitted by Mauritius 

CAC/COSP/IRG/2015/CRP.1  ة للدورة الثانية من آلية استعراض نقَّحملقائمة التقييم الذايت املرجعية ا
 مشروع للمناقشة:التنفيذ

CAC/COSP/IRG/2015/CRP.6 
 Rev.1و

Note by the Secretariat on projected costs for the functioning 

of the second cycle of the Mechanism for the Review of 

Implementation of the United Nations Convention against 

Corruption 

CAC/COSP/2015/NGO/1  Statement submitted by the UNCAC Coalition on the review 

transparency pledge 

CAC/COSP/2015/NGO/2  Statement submitted by Transparency International on civil 

society participation in anti-corruption efforts 

CAC/COSP/2015/NGO/3  Statement submitted by Transparency International on 

recommendations for robust action against grand corruption 

CAC/COSP/2015/NGO/4  Statement submitted by Transparency International on input to the 

Implementation Review Mechanism 
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CAC/COSP/2015/NGO/5  Statement submitted by the UNCAC Coalition on a 

comprehensive, effective, transparent and accountable 

implementation of chapter V of the Convention  

CAC/COSP/2015/NGO/6  Statement submitted by the UNCAC Coalition on addressing 

corruption in an era of climate change  

CAC/COSP/IRG/2015/NGO/4  Statement submitted by the UNCAC Coalition ahead of the sixth 

session of the Conference  
  
  


