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  تقرير مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة     
  ملكافحة الفساد عن دورته الثالثة املعقودة يف الدوحة، 

  ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٣إىل  ٩يف الفترة من 
  

  احملتويات
 الصفحة الفقرات  

 ألمم املتحدةالقرارات واملقررات اليت اعتمدها مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية ا -أوال
  ٣ ٢-١.......................................................................  ملكافحة الفساد

  ٣ ١..................................................................... القرارات -ألف 
  ٣  ...................................................... آلية االستعراض -٣/١   
  ٢٥  ....................................................... التدابري الوقائية -٣/٢   
  ٣٠  ................................................... استرداد املوجودات -٣/٣   
  ٣٣  ........  املساعدة التقنية من أجل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -٣/٤   
  ٣٦ ٢..................................................................... املقررات -باء 
مكان انعقاد الدورتني الرابعة واخلامسة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية  -٣/١   

  ٣٦ ..........................................  األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  ٣٦ ٣...............................................................................  مقدمة -ثانيا
  ٣٧ ٤٠-٤.........................................................................  تنظيم الدورة - ثالثا

  ٣٧ ٨-٤................................................................. افتتاح الدورة -ألف 
  ٣٨  ٩........................................................ انتخاب أعضاء املكتب  -باء 
  ٣٨  ١١-١٠........................................... الإقرار جدول األعمال وتنظيم األعم  -جيم 
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 الصفحة الفقرات  
  ٤٠  ٢٤-١٢...................................................................... احلضور  -دال 
  ٤٢  ٢٨-٢٥........................................ اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض  -هاء 
  ٤٣  ٢٩.......................................................................  الوثائق  -واو 
  ٤٣  ٤٠-٣٠................................................................ املناقشة العامة  - زاي 
  ٤٧ ٧٧-٤١...................................... استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -رابعا

  ٥٠  ٥٥-٥٠............................................. مشاورات اخلرباء بشأن منع الفساد  -ألف 
  ٥٢  ٦١-٥٦................................................ مشاورات اخلرباء بشأن التجرمي  -باء 
  ٥٣  ٧٥-٦٢.......................................... مشاورات اخلرباء بشأن التعاون الدويل  -جيم 
  ٥٧  ٧٨-٧٦................................................... اإلجراءات اليت اختذها املؤمتر  -دال 
  ٥٨  ٨٥-٧٩.................................................................... استرداد املوجودات -خامسا

  ٥٩  ٨٥........................................................... اإلجراءات اليت اختذها املؤمتر 
  ٥٩  ٩٩-٨٦....................................................................... املساعدة التقنية -سادسا

  ٦٣  ٩٩........................................................... اإلجراءات اليت اختذها املؤمتر 
  ١٠٥٦٣-١٠٠................................... النظر يف مسألة رشو موظفي املنظمات الدولية العمومية -سابعا
، ٢٣؛ املادة٣، الفقرة ٦املادة (يف متطلبات اإلبالغ وفقاً للمواد ذات الصلة من االتفاقية النظر - ثامنا

  ؛ ٥، الفقرة ٥٥؛ املادة ١٤و ١٣ الفقرتان، ٤٦؛ املادة )أ( ٦، الفقرة ٤٤؛ املادة )د( ٢الفقرة 
  ٦٥  ١٠٦...................................................................  )٤، الفقرة ٦٦املادة 

  ١١٤٦٦-١٠٧..............................................................................  مسائل أخرى -تاسعا
  ٦٦  ١٠٧........................................... مكان انعقاد دوريت املؤمتر الرابعة واخلامسة  - ألف 
  ١١٢٦٦-١٠٨.................................. ................................ األحداث اخلاصة  - باء 
  ١١٤٦٧-١١٣.......... النـزاهة وملتقى الشباب العامليامللتقى العاملي السادس ملكافحة الفساد وضمان  - جيم 
  ٦٨  ١١٥...................................................  جدول األعمال املؤقت لدورة املؤمتر الرابعة -عاشرا
  ١١٧٦٨-١١٦..........................................................  اعتماد تقرير املؤمتر عن دورته الثالثة -حادي عشر

 
        املرفقات

  ٦٩........  ملكافحة الفساد يف دورته الثالثة قائمة الوثائق املعروضة على مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة -األول
  ٧٣.............  جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -الثاين
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  القرارات واملقررات اليت اعتمدها مؤمتر الدول األطراف  -أوال  
      يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

    القرارات  -ألف  
اعتمد مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف دورته الثالثة   - ١

  :القرارات التالية ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٣إىل  ٩املعقودة يف الدوحة، يف الفترة من 
    
      ٣/١القرار   

    آلية االستعراض    
  املتحدة ملكافحة الفساد،إن مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم   
اليت  )١(من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ٦٣من املادة  ١الفقرة  إذ يستذكر  
على إنشاء مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية من أجل حتقيق عدة أهداف، منها  نصت

  تشجيع تنفيذ االتفاقية واستعراضه،
من االتفاقية اليت تقضي بأن ينشئ املؤمتر،  ٦٣من املادة  ٧الفقرة  وإذ يستذكر أيضاً  

  إذا ما رأى ضرورة لذلك، أي آلية أو هيئة مناسبة تساعد على تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً،
بالعمل الذي اضطلع به الفريق العامل احلكومي  حييط علماً مع التقدير  - ١  

األمم املتحدة ملكافحة الفساد أثناء الدويل املفتوح العضوية املعين باستعراض تنفيذ اتفاقية 
  اجتماعاته اخلمسة املعقودة بني دوريت املؤمتر؛

، رهناً بأحكام هذا القرار، اإلطار املرجعي آللية استعراض تنفيذ يعتمد  - ٢  
الوارد يف مرفق هذا القرار، ومشروع املبادئ  )١(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،

وميني واألمانة بشأن إجراء االستعراضات القطرية وكذلك مشروع التوجيهية للخرباء احلك
املخطط النموذجي لتقارير االستعراض القطرية، الوارد يف تذييل املرفق، والذي سيضعه يف 

  )٢(صيغته النهائية فريق استعراض التنفيذ؛

                                                           
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، الد املعاهدات جمموعةاملتحدة،  األمم (١) 
  .جيم من اإلطار املرجعي-الرابعالباب  انظر (٢) 
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أن تتألف كل مرحلة استعراضية من دورتني استعراضيتني، مدة كل  يقرر  - ٣  
س سنوات، وأن يستعرض يف كل سنة من السنوات األربع األوىل من كل دورة منهما مخ

  عدد الدول األطراف؛ ربعاستعراضية 
التجرمي وإنفاذ (أن يستعرض أثناء الدورة األوىل الفصل الثالث  يقرر أيضاً  - ٤  
الثاين  ، على أن يستعرض أثناء الدورة الثانية الفصل)التعاون الدويل(والفصل الرابع ) القانون

  ؛)استرداد املوجودات(والفصل اخلامس ) التدابري الوقائية(
إىل فريق استعراض التنفيذ أن جيري تقييماً لإلطار املرجعي  يطلب  - ٥  

وللتحديات اليت تصادف أثناء االستعراضات القطرية يف ختام كل دورة استعراضية، وأن 
  التقييمات؛ يقدم تقريراً إىل مؤمتر الدول األطراف عن حصيلة هذه

أن تستخدم قائمة تقييم ذايت مرجعية شاملة كأداة تيسر تقدمي  يقرر  - ٦  
  املعلومات عن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛

إىل األمانة أن تضع صيغة ائية لقائمة تقييم ذايت مرجعية شاملة يف  يطلب  - ٧  
ثة للمؤمتر، مستخدمةً كنموذج مشروع قائمة موعد ال يتجاوز شهرين من اختتام الدورة الثال

  التقييم الذايت املرجعية الشاملة، وذلك بالتشاور مع الدول األطراف؛
إىل األمانة أن تبادر يف أقرب وقت ممكن إىل توزيع قائمة  يطلب أيضاً  - ٨  

  التقييم الذايت املرجعية الشاملة على الدول األطراف كي تبدأ عملية مجع املعلومات؛
إىل الدول األطراف أن تستكمل القائمة املرجعية مث تعيدها إىل  يطلب  - ٩  

األمانة وفقاً للمهلة الزمنية احملددة يف املبادئ التوجيهية املرسومة للخرباء احلكوميني واألمانة 
  يف إجراء االستعراضات القطرية؛

ذي سبق تكليف فريق استعراض التنفيذ مبهمة متابعة ومواصلة العمل ال يقرر  -١٠  
  أن اضطلع به الفريق احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنية؛

على أن اآللية املذكورة ستحتاج إىل ميزانية تكفل هلا العمل على حنو  شددي  -١١  
  ؛والنـزاهةيتسم بالكفاءة واالستمرار 

املوظفني بأن تتوىل اجلمعية العامة متويل احتياجات األمانة من  يوصي  -١٢  
املطلوبة لتنفيذ اآللية وذلك من خالل إعادة ختصيص املوارد املتوفرة يف امليزانية العادية لألمم 

  ؛٢٠١١- ٢٠١٠املتحدة لفترة السنتني 
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إىل األمني العام أن يقترح على فريق استعراض التنفيذ وسائلَ أخرى  يطلب  -١٣  
  اً بشأا يف اجتماعه األول؛لتمويل تنفيذ اآللية، لينظر فيها الفريق ويتخذ قرار

أن يتوىل فريق استعراض التنفيذ النظر يف املوارد الالزمة لتشغيل اآللية  يقرر  -١٤  
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢خالل فترة السنتني 

  إىل األمني العام أن يقدم ميزانية مقترحة لآللية لفترة السنتني يطلب  - ١٥  
  .عراض التنفيذ، تعرض أثناء االجتماع األول لفريق است٢٠١٣- ٢٠١٢
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      املرفق األول  
      اإلطار املرجعي آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  

  احملتويات
 الصفحة   

  ٦.......................................................................................  ديباجة
 ٧............................................................................... مقدمة  -أوال
 ٧................................................... املبادئ التوجيهية لآللية وخصائصها  -ثانيا
 ٨..................................................... عالقة اآللية مبؤمتر الدول األطراف  -ثالثا
 ٨.................................................................... عملية االستعراض  -رابعا

 ٨..................................................................... األهداف -ألف  
 ٩........................................................... االستعراض القُطري - باء  
 ١٣......................................................... فريق استعراض التنفيذ -جيم  
 ١٤......................................................... مؤمتر الدول األطراف -دال  
 ١٤................................................................................األمانة-خامسا
 ١٤.............................................................................. اللغات  - سادسا
 ١٥..............................................................................التمويل  -سابعا
 ١٥........................................... مشاركة الدول املوقِّعة على االتفاقية يف اآللية  - ثامنا

   التذييل
     ١٦..................... مبادئ توجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة بشأن إجراء االستعراضات القُطرية

    ديباجة  
اليت تنص  )٣(من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ٤من املادة  ١عمالً بالفقرة   - ١

ع مبدأي املساواة على أن تؤدي الدول األطراف التزاماا مبقتضى االتفاقية على حنو يتسق م
يف السيادة والسالمة اإلقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول 
األخرى، فإن مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ينشئ اآللية 

  .التالية الستعراض تنفيذ االتفاقية
    

                                                           
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩ الد املعاهدات، جمموعةاملتحدة،  األمم (٣) 
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    مقدمة  -أوال    
يشار إليها فيما (ض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد تشتمل آلية استعرا  - ٢

على عملية استعراض تسترشد باملبادئ الواردة يف البابني الثاين والثالث، ") اآللية"يلي بـ
ويكون لآللية أمانة توفر هلا الدعم حسبما . وتجرى وفقا لألحكام الواردة يف الباب الرابع

  .السادس، وتمول وفقا للباب السابعيبينه البابان اخلامس و
    

    املبادئ التوجيهية لآللية وخصائصها  - ثانيا    
  :يتعين يف اآللية ما يلي  - ٣

  ؛والنـزاهةأن تتسم بالشفافية والكفاءة وعدم التدخل والشمول   )أ(  
  أالّ تفضي إىل أي شكل من أشكال الترتيب التصنيفي؛  )ب(  
  ملمارسات اجليدة ومواجهة التحديات؛أن تتيح فرصاً لتقاسم ا  )ج(  
  أن تساعد الدول األطراف على تنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاال؛  )د(  
  أن تأخذ يف احلسبان اتباع ج جغرايف متوازن؛  )ه(  
أن تتجنب موقف اخلصومة واملعاقبة وتشجع على انضمام مجيع دول العامل   )و(  

  إىل االتفاقية؛
إىل مبادئ توجيهية راسخة وواضحة بشأن جتميع  أن تستند يف عملها  )ز(  

املعلومات وإعدادها وتعميمها، مبا يف ذلك معاجلة مسأليت احلفاظ على السرية وعرض النتائج 
  على املؤمتر، وهو اهليئة املختصة باختاذ أي إجراءات بشأن تلك النتائج؛

ف من صعوبات أن حتدد، يف أبكر مرحلة ممكنة، ما تواجهه الدول األطرا  )ح(  
يف الوفاء بالتزاماا مبقتضى االتفاقية وما تتبعه من ممارسات جيدة يف جهودها الرامية إىل 

  تنفيذ االتفاقية؛
أن تتسم بطابع تقين وتشجع على التعاون البناء يف مجلة أمور منها التدابري   )ط(  

  الوقائية واسترداد املوجودات والتعاون الدويل؛
ملة آلليات االستعراض الدولية واإلقليمية القائمة، لكي يتسىن أن تكون مك  )ي(  

  .للمؤمتر أن يتعاون مع تلك اآلليات، عند االقتضاء، وجيتنب االزدواج يف اجلهود
  .تكون اآللية عمليةً حكوميةً دوليةً  - ٤



 

8  
 

 CAC/COSP/2009/15

لدول من االتفاقية، ال تتخذ اآللية أداةً للتدخل يف الشؤون الداخلية ل ٤وفقاً للمادة   - ٥
األطراف بل حتترم مبدأي املساواة بني الدول األطراف وسيادا، وتجرى عملية االستعراض 

  .مبنأى عن األهواء السياسية والنـزعة االنتقائية
تشجع اآللية على قيام الدول األطراف بتنفيذ االتفاقية، وكذلك على التعاون بني   - ٦

  .الدول األطراف
اآلراء واألفكار واملمارسات اجليدة، مما يسهم يف تعزيز  تتيح اآللية فرصاً لتبادل  - ٧

  .التعاون بني الدول األطراف على منع الفساد ومكافحته
تضع اآللية يف احلسبان مستويات التنمية لدى الدول األطراف، وكذلك تنوع   - ٨

تقاليد نظمها القضائية والقانونية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، واالختالفات يف ال
  .القانونية فيها

استعراض تنفيذ االتفاقية عملية مستمرة وتدرجيية، وتبعاً لذلك تسعى اآللية إىل   - ٩
  .األخذ بنهج متدرج وشامل

    
    عالقة اآللية مبؤمتر الدول األطراف  - ثالثا    

من  ٦٣خيضع استعراض تنفيذ االتفاقية وآلية االستعراض لسلطة املؤمتر، وفقا للمادة   -١٠
  .تفاقيةاال
    

      عملية االستعراض  - رابعا    
    األهداف  - ألف  

منها، فإن الغرض من عملية  ٦٣اتساقاً مع أحكام االتفاقية، وخصوصا املادة   -١١
ويف هذا الصدد، تتوخى عملية . االستعراض هو مساعدة الدول األطراف على تنفيذ االتفاقية

  :االستعراض حتقيق مجلة أمور منها
  منها؛ ١راض االتفاقية املبينة يف املادة تعزيز أغ  )أ(  
تزويد املؤمتر مبعلومات عن التدابري اليت تتخذها الدول األطراف يف تنفيذ   )ب(  

  االتفاقية والصعوبات اليت تواجهها يف القيام بذلك؛



 

 9 
 

CAC/COSP/2009/15  

مساعدة الدول األطراف على حتديد االحتياجات اخلاصة من املساعدة   )ج(  
  يز وتيسري تقدمي املساعدة التقنية؛التقنية وتسويغها وعلى تعز

تشجيع وتيسري التعاون الدويل على منع الفساد ومكافحته، مبا يف ذلك يف   )د(  
  جمال استرداد املوجودات؛

تزويد املؤمتر مبعلومات عن جوانب جناح الدول األطراف يف تنفيذ االتفاقية   )ه(  
  لتحديات اليت تواجهها يف ذلك؛واالستعانة ا وعن املمارسات اجليدة اليت تتبعها وا

تشجيع وتيسري تبادل املعلومات واملمارسات واخلربات املكتسبة يف تنفيذ   )و(  
  .االتفاقية

    
    االستعراض القُطري  - باء  

  .وهي تشمل تدرجييا تنفيذ االتفاقية بكاملها. تطبق اآللية على مجيع الدول األطراف  -١٢
دول اليت تكون أطرافاً يف بداية دورة االستعراض قبل ينبغي إمتام استعراض مجيع ال  -١٣

غري أنه جيوز يف ظروف استثنائية أن يقرر املؤمتر استهالل دورة . بدء دورة استعراض جديدة
وال ختضع أي . استعراض جديدة قبل إمتام مجيع عمليات االستعراض اخلاصة بالدورة السابقة

راض واحدة، وذلك دون املساس حبق الدولة دولة طرف لالستعراض مرتني خالل دورة استع
  .الطرف يف تقدمي معلومات جديدة

جيب أن يكون عدد الدول األطراف اليت تشارك من كل جمموعة إقليمية يف عملية   -١٤
االستعراض يف سنة معينة متناسبا مع حجم تلك اموعة اإلقليمية وعدد أعضائها من الدول 

ختيار الدول األطراف املشاركة يف عملية االستعراض يف سنة وجيري ا. األطراف يف االتفاقية
وجيوز للدولة الطرف اليت . معينة من دورة االستعراض بالقرعة يف بداية كل دورة استعراض

يقع عليها االختيار للمشاركة يف االستعراض يف سنة معينة أن ترجئ مشاركتها إىل السنة 
  .يها مربرا معقوال لذلكالتالية من دورة االستعراض، إذا كان لد

تزود كل دولة طرف األمانة باملعلومات اليت يطلبها املؤمتر عن امتثاهلا وتنفيذها   -١٥
. لالتفاقية، باستخدام قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة كخطوة أولية لتحقيق هذا الغرض

  .وتقدم الدول األطراف ردودا كاملة وحمدثة ودقيقة ويف حينها
تقدم األمانة إىل الدول األطراف املساعدة اليت تطلبها من أجل إعداد الردود على   -١٦

  .أسئلة القائمة املرجعية
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وتسعى . تعين كل دولة طرف جهة اتصال لتنسيق مشاركتها يف عملية االستعراض  -١٧
كل دولة طرف إىل تعيني شخص أو أشخاص ملهمة االتصال ممن تتوفر لديهم اخلربة الفنية 

  .لالزمة بشأن األحكام املُستعرضة من االتفاقيةا
    
    القُطريإجراء االستعراض   - ١  

وتشارك . يقوم باستعراض كل دولة طرف دولتان أُخريان من الدول األطراف  -١٨
  .الدولة الطرف املستعرضة مشاركة فعالة يف عملية االستعراض

ىل املنطقة اجلغرافية نفسها اليت تكون إحدى الدولتني الطرفني املستعرِضتني منتمية إ  -١٩
تنتمي إليها الدولة الطرف املستعرضة، ويكون لديها، إن أمكن، نظام قانوين مماثل لنظام 

وجيرى اختيار الدول األطراف املستعرِضة بالقـُرعة يف بداية كل . الدولة الطرف املستعرضة
وجيوز للدولة الطرف . متبادلةسنة من الدورة، على أالَّ تقوم الدول األطراف باستعراضات 
وجيوز يف ظروف استثنائية . املستعرضة أن تطلب تكرار سحب القرعة مرتني على األكثر

  .تكرار سحب القرعة أكثر من مرتني
جيوز للدولة الطرف املستعرضة أن تؤجل اضطالعها بدور الدولة الطرف املستعرِضة   -٢٠

الدول األطراف املستعرِضة مع مراعاة ما يقتضيه اختالف ويطبق املبدأ ذاته على . يف العام نفسه
وحبلول اية دورة االستعراض جيب أن تكون كل دولة طرف قد خضعت الستعراض . احلال

  .خاص ا وأجرت لغريها استعراضاً واحداً على األقل وثالثة استعراضات على األكثر
خبريا لغرض القيام  ١٥ىل تعين كلُّ دولة طرف خرباَء حكوميني يصل عددهم إ  -٢١

وتعد األمانة وتعمم، قبل موعد سحب القرعة الختيار الدول األطراف . بعملية االستعراض
املستعرِضة، قائمة بأمساء أولئك اخلرباء احلكوميني، تتضمن معلومات عن خربام املهنية 

ة اليت اضطلعوا ومناصبهم احلالية، واملناصب ذات الصلة اليت شغلوها أو األنشطة ذات الصل
وتسعى الدول األطراف إىل تقدمي . ا وجماالت خربام الالزمة لدورة االستعراض املعنية

  . املعلومات الالزمة إىل األمانة لتنظيم تلك القائمة وحتديثها باستمرار
تتوىل األمانة صوغ جمموعة من املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة بشأن   -٢٢

وذلك  )٤(،")املبادئ التوجيهية"شار إليها فيما يلي بـي(ستعراضات التنفيذ القُطرية إجراء ا
  .ويقر فريق استعراض التنفيذ هذه املبادئ التوجيهية. بالتشاور مع الدول األطراف

                                                           
  .تذييل هذا املرفق انظر (٤) 
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تجري الدولتان الطرفان املستعرِضتان، وفقا للمبادئ التوجيهية، استعراضا مكتبياً   -٢٣
ويتضمن . لدولة الطرف املستعرضة على قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملةللرد الوارد من ا

هذا االستعراض املكتيب حتليال للرد، يركِّز على التدابري املتخذة لتنفيذ االتفاقية وعلى جوانب 
  . النجاح والتحديات اليت صودفت يف تنفيذها

الباب الثاين وطبقاً للمبادئ التوجيهية، أن جيوز، وفقاً للمبادئ التوجيهية املبينة يف   -٢٤
تطلب الدولتان الطرفان املستعرِضتان، بدعم من األمانة، إىل الدولة الطرف املستعرضة أن 
. تقدم إيضاحات أو معلومات إضافية أو أن تعاجل مسائل تكميلية ذات صلة باالستعراض

ها التواصل باهلاتف أو بالفيديو أو وميكن إجراء احلوار البناء املترتب على ذلك بوسائل من
  .تبادل الرسائل اإللكترونية، حسبما يكون مناسباً

تتوىل األمانة إعداد اجلدول الزمين والشروط فيما خيص كل استعراض قطري،   -٢٥
وذلك بالتشاور مع الدولتني الطرفني املستعرِضتني والدولة الطرف املستعرضة، كما تتولّى 

  وينبغي أن تصمم هذه االستعراضات حبيث . ل ذات الصلة باالستعراضمعاجلة مجيع املسائ
  .ال تستغرق، مثاليا، أكثر من ستة أشهر

يتمخض االستعراض القطري عن إعداد تقرير استعراض قـُطري يستند، رغبة يف   -٢٦
تضعه األمانة بالتشاور مع الدول األطراف ويقره فريق  )٥(االتساق، إىل خمطط منوذجي

  .راض التنفيذاستع
  :تجرى عملية االستعراض القطري على النحو التايل  -٢٧

يستند االستعراض املكتيب إىل الردود على أسئلة قائمة التقييم الذايت املرجعية   )أ(  
  الشاملة وأي معلومات تكميلية تقدمها الدولة الطرف املستعرضة؛

تقوم الدولة الطرف  يف سياق احلوار البنـّاء بني اخلرباء احلكوميني،  )ب(  
  املستعرضة بتيسري تبادل املعلومات ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية؛

إذا كانت الدولة الطرف املستعرضة عضوا يف منظمة دولية خمتصة تشمل   )ج(  
واليتها قضايا مكافحة الفساد أو آلية إقليمية أو دولية ملكافحة الفساد ومنعه، جيوز للدولتني 

تني أن تنظرا فيما أصدرته تلك املنظمة أو اآللية من املعلومات ذات الصلة الطرفني املستعرِض
  .بتنفيذ االتفاقية

                                                           
للخرباء احلكوميني واألمانة بشأن إجراء  املرسومة هذا املخطط يف املرفق باء للمبادئ التوجيهية يرد (٥) 

  ).املرفقانظر تذييل هذا (استعراضات التنفيذ القُطرية 
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تسعى الدولة الطرف املستعرضة إىل إعداد ردودها على أسئلة قائمة التقييم الذايت   - ٢٨
املرجعية الشاملة من خالل إجراء مشاورات واسعة النطاق على الصعيد الوطين ومع كل املعنيني 

  .ن أصحاب املصلحة، وال سيما القطاع اخلاص واألفراد واجلماعات خارج القطاع العامم
ينبغي أن يستكمل االستعراض املكتبـي، إذا وافقت على ذلك الدولة الطرف   -٢٩

املستعرضة، بأي وسائل أخرى من وسائل احلوار املباشر، مثل القيام بزيارة قطرية أو عقد 
  .مم املتحدة يف فيينا، وفقاً للمبادئ التوجيهيةاجتماع مشترك يف مكتب األ

تشجع الدول األطراف على تيسري التعامل مع كل أصحاب املصلحة الوطنيني أثناء   -٣٠
  .الزيارات القطرية

حتافظ الدول األطراف املستعرِضة وكذلك األمانة على سرية مجيع املعلومات اليت   -٣١
  .عراض القُطري أو تستخدم فيهايتم احلصول عليها أثناء عملية االست

تنظّم األمانة دورات تدريب دورية للخرباء الذين يشاركون يف عملية االستعراض،   -٣٢
  .من أجل تعريفهم باملبادئ التوجيهية وتعزيز قدرم على املشاركة يف عملية االستعراض

    
    القُطرينتائج عملية االستعراض   - ٢  

ستعرِضتان، وفقا للمبادئ التوجيهية واملخطط النموذجي، تعد الدولتان الطرفان امل  -٣٣
تقرير استعراض قـُطرياً، يشتمل على خالصة وافية، بالتعاون والتنسيق الوثيقني مع الدولة 

وحيدد التقرير التجارب الناجحة واملمارسات . الطرف املستعرضة ومبساعدة من األمانة
كما يتضمن، حسب . ت بشأن تنفيذ االتفاقيةاجليدة والتحديات املطروحة ويقدم مالحظا

  .االقتضاء، حتديد االحتياجات من املساعدة التقنية الالزمة لتحسني تنفيذ االتفاقية
يوضع تقرير االستعراض القُطري وخالصته الوافية يف صيغة ائية لدى االتفاق عليه   -٣٤

  .رضةبني الدولتني الطرفني املستعرِضتني والدولة الطرف املستع
جتمع األمانة أعم وأنسب ما يرد يف تقارير االستعراض القُطرية من معلومات عن   -٣٥

التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة والتحديات املطروحة ومن املالحظات واالحتياجات 
تقرير مواضيعي عن "من املساعدة التقنية، وتدرجها مصنفة حبسب املواضيع احملورية يف 

  .ضافات تكميلية إقليمية، من أجل إحالتها كلها إىل فريق استعراض التنفيذويف إ" التنفيذ
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تترجم اخلالصة الوافية لكل تقرير من تقارير االستعراض القطرية اليت وضعت يف   -٣٦
صيغتها النهائية إىل لغات األمم املتحدة الرمسية الست وتتاح باعتبارها من وثائق فريق 

  .العلم ا فقطاستعراض التنفيذ، وذلك لغرض 
  .سرية القُطريتظل تقارير االستعراض   -٣٧
تشجع الدولة الطرف املستعرضة على ممارسة حقها السيادي يف نشر تقريرها   -٣٨

  .االستعراضي أو القُطري أو نشر جزء منه
تسعى الدول األطراف، من أجل حتسني وتوطيد تعاوا واإلفادة من جتارب غريها،   -٣٩

ة أمام أي دولة أخرى بناء على القُطرية االطالع على تقارير االستعراض إىل إتاحة فرص
  .وعلى الدولة الطرف الطالبة أن حتترم كل االحترام سرية تلك التقارير. طلب تلك الدولة

    
    إجراءات املتابعة  - ٣  

تقدم كل دولة طرف، خالل فترة االستعراض التالية، يف إطار ردودها على قائمة   -٤٠
م الذايت املرجعية الشاملة، معلومات عن التقدم احملرز فيما يتعلق باملالحظات الواردة يف التقيي

وعند االقتضاء، تقدم الدول األطراف . تقارير االستعراض القُطرية السابقة اخلاصة ا
معلومات أيضاً عن مدى تلبية االحتياجات من املساعدة التقنية اليت طلبتها فيما يتعلق بتقرير 

  .الستعراض القُطري اخلاص اا
يتوىل املؤمتر، من خالل فريق استعراض التنفيذ، تقييم اإلجراءات واملتطلبات،   -٤١

وتكييفها حيثما اقتضى األمر، وذلك من قبيل متابعة االستنتاجات واملالحظات اليت تنشأ عن 
  .عملية االستعراض

    
    فريق استعراض التنفيذ  - جيم  

اض التنفيذ فريقاً حكومياً دولياً مفتوح العضوية مؤلّفا من دول يكون فريق استعر  -٤٢
  .أطراف، ويعمل حتت سلطة املؤمتر ويرفع التقارير إليه

  .جيتمع فريق استعراض التنفيذ يف فيينا مرةً يف السنة على األقل  -٤٣
تكون مهام فريق استعراض التنفيذ تكوين صورة إمجالية عن عملية االستعراض   -٤٤

على التحديات واملمارسات اجليدة والنظر يف االحتياجات من املساعدة التقنية،  للوقوف
وتستخدم التقارير املواضيعية عن التنفيذ . وذلك بغية ضمان تنفيذ االتفاقية على حنو فعال
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ويقدم فريق استعراض . كأساس للعمل التحليلي الذي يضطلع به فريق استعراض التنفيذ
ما جيريه من مداوالت، توصيات واستنتاجات إىل املؤمتر للنظر فيها  التنفيذ، بناًء على

  .واملوافقة عليها
    
    مؤمتر الدول األطراف  - دال  

يتوىل املؤمتر مسؤولية وضع السياسات العامة وحتديد األولويات ذات الصلة بعملية   -٤٥
  .االستعراض

  .يق استعراض التنفيذينظر املؤمتر يف التوصيات واالستنتاجات املقدمة من فر  -٤٦
حيدد املؤمتر مراحل عملية االستعراض ودوراا، وكذلك نطاق االستعراض   -٤٧

وتختتم مرحلة االستعراض لدى إمتام استعراض حالة تنفيذ . وتسلسله املواضيعي وتفاصيله
م كل مرحلة إىل دورات زمنية سوتق. مجيع مواد االتفاقية يف كل الدول األطراف

ويحدد املؤمتر مدة كل دورة من دورات االستعراض، ويقرر عدد الدول . استعراضية
األطراف اليت تشارك يف كل سنة من دورة االستعراض، مع مراعاة عدد الدول األطراف 

  . املقرر استعراضها ونطاق دورة االستعراض
ويتوىل . ليةيقر املؤمتر أي تعديالت تجرى يف املستقبل على اإلطار املرجعي لآل  -٤٨

  .املؤمتر، عقب اكتمال كل دورة استعراض، تقييم أداء اآللية وإطارها املرجعي
    

    األمانة  -خامسا    
تضطلع أمانة املؤمتر مبهام أمانة اآللية، وتؤدي كل املهام الالزمة لضمان كفاءة أداء   -٤٩

ف، بناًء على طلبها، يف اآللية، مبا يف ذلك تقدمي الدعم التقين واملوضوعي إىل الدول األطرا
سياق أداِء مهام اآللية.  

    
    اللغات  -سادسا    

لغات عمل اآللية هي اللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية   -٥٠
  .والفرنسية، رهناً بأحكام هذا الباب

األمانة  وتتوىل. جيوز إجراء عملية االستعراض القُطري بأي لغة من لغات عمل اآللية  -٥١
مسؤولية توفري ما يلزم من ترمجة حتريرية وشفوية إىل أي من لغات عمل اآللية حسبما يكون 

  .ضرورياً ألداء مهامها بكفاءة
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تسعى األمانة إىل التماس تربعات لتوفري الترمجة التحريرية والشفوية إىل لغات أخرى   -٥٢
  .الطرف املستعرضة ذلكغري لغات عمل اآللية الست، إذا ما طلبت منها الدولة 

تعترب اخلالصات الوافية لتقارير االستعراض القُطرية والتقرير املواضيعي عن التنفيذ   -٥٣
  .من وثائق املؤمتر، ومن ثَم فإا تنشر بلغات عمل اآللية الست

    
    التمويل  -سابعا    

  .ملتحدةتمول احتياجات اآللية وأمانتها من امليزانية العادية لألمم ا  -٥٤
واليت تتعلق  ٣٢و ٢٩تمول من خالل التربعات االحتياجات املبينة يف الفقرتني   -٥٥

جبملة أمور منها الزيارات القُطرية املطلوبة واالجتماعات املشتركة اليت تعقد يف مقر مكتب 
  .األمم املتحدة يف فيينا وتدريب اخلرباء، على أن تكون هذه التربعات بال شروط أو تأثري

  .تكون األمانة مسؤولة عن إعداد ميزانية مقترحة لكل فترة سنتني ألنشطة اآللية  -٥٦
وتضمن امليزانية أداء اآللية عملها على حنو . ينظر املؤمتر يف ميزانية اآللية كل سنتني  -٥٧

  .يتسم بالكفاءة واالستمرارية والنـزاهة
ة لتمكينها من أداء املهام املسندة إليها يف تزود األمانة باملوارد املالية والبشرية الوافي  -٥٨

  .هذا اإلطار املرجعي
    

    مشاركة الدول املوقِّعة على االتفاقية يف اآللية  -ثامنا    
جيوز ألي دولة موقِّعة على االتفاقية أن تشارك يف اآللية باعتبارها دولة مستعرضة   -٥٩

  .ركة من التربعات املتاحةعلى أساس طوعي، وتسدد التكاليف املرتبطة ذه املشا
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      التذييل  
      مبادئ توجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة بشأن إجراء االستعراضات القُطرية    
    توجيهات عامة  -أوال    

يسترشد اخلرباُء احلكوميون واألمانة، طيلة عملية االستعراض، باألحكام ذات الصلة   - ١
د واإلطار املرجعي آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسا

  .املتحدة ملكافحة الفساد
 ١يتعين على اخلرباء احلكوميني، على وجه اخلصوص، أن يضعوا يف اعتبارهم الفقرة   - ٢

من االتفاقية، اليت تنص على أن تؤدي الدول األطراف التزاماا مبقتضى االتفاقية  ٤من املادة 
سق مع مبدأي املساواة يف السيادة والسالمة اإلقليمية للدول، ومع مبدأ عدم على حنو يت

  .التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى
يتعين على اخلرباء احلكوميني، فضال عن ذلك، أن يجروا هذه االستعراضات وهم   - ٣

  .إلطار املرجعيمن ا ١١يدركون متاما الغرض من عملية االستعراض كما هو حمدد يف الفقرة 
يتعين على اخلرباء احلكوميني أن حيترموا النهج اجلماعي يف كل تفاعالم أثناء عملية   - ٤

. والنـزاهةويتوقّع منهم أن يتصرفوا بكياسة ودبلوماسية، وأن يلتزموا املوضوعية . االستعراض
  .ات يف اجلداول الزمنيةويتعني عليهم أن يكونوا مرنني يف جهم ومستعدين للتكيف مع التغيري

األمانة أن حيافظوا على سرية مجيع املعلومات  يتعين على اخلرباء احلكوميني وأعضاء  - ٥
اليت حيصلون عليها أو يستخدموا أثناء عملية االستعراض القُطرية، وكذلك على سرية 

جدية لالعتقاد  فإذا كانت هناك أسس. الوثائق الناجتة على النحو احملدد يف اإلطار املرجعي
بأن خبرياً حكومياً أو عضواً يف األمانة قد أخلّ بااللتزام باحلفاظ على السرية، يتعين على 

  .األمانة إبالغ فريق استعراض التنفيذ بذلك
. يتوقّع أيضا من اخلرباء احلكوميني أالّ خيضعوا ألي تأثري يف تقييمهم لتنفيذ االتفاقية  - ٦

يف االعتبار املعلومات املستمدة من املنظمات الدولية املختصة اليت وبينما ينبغي أن تؤخذ 
تشمل الواليات املسندة إليها مسائل مكافحة الفساد ومن اآلليات الدولية واإلقليمية األخرى 
املعنية مبكافحة الفساد ومنعه، فإن على اخلرباء احلكوميني يف الوقت نفسه أن يجروا حتليلهم 

ع اليت توفّرها الدولة الطرف املستعرضة من أجل تقدمي استنتاجات متسقة اخلاص م للوقائ
  .مع مجيع املقتضيات احملددة الواردة يف أحكام االتفاقية اليت جيري استعراضها
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يشجع اخلرباء احلكوميون، طيلة عملية االستعراض، على االتصال باألمانة لطلب أي   - ٧
  .مساعدة حيتاجون إليها

    
      توجيهات حمددة  - ثانيا  
    املرحلة التحضريية  
  :يتعين على اخلرباء احلكوميني أن يعدوا أنفسهم لعملية االستعراض بالقيام مبا يلي  - ٨

  دراسة االتفاقية دراسة دقيقة؛  )أ(  
 )٦(،الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادقراءة   )ب(  

  باملواد اليت تكون موضوع الدورة االستعراضية ذات الصلة؛وخصوصا األجزاء املتعلقة 
  اإلملام باملعلومات األساسية املوضوعية الواردة يف املرفق ألف ذه   )ج(  

  املبادئ التوجيهية؛
استعراض الردود املقدمة من الدولة الطرف املستعرضة يف قائمة التقييم   )د(  

  الذايت املرجعية والوثائق املكملة هلا؛
  إبالغ األمانة يف حالة احلاجة إىل معلومات ومواد إضافية؛  )ه(  
  تسليط الضوء على املسائل اليت تستلزم املزيد من التوضيح؛  )و(  
  .اإلملام باملسائل اليت تعاجلها الدولة الطرف املستعرضة، وإعداد أسئلة وتعليقات  )ز(  

    
    احلوار البناء  
وبغية ضمان . ق كفاءة عملية االستعراض وفعاليتهااحلوار البناء عنصر أساسي لتحقي  - ٩

إمتام االستعراض يف الوقت املناسب، حدد اإلطار الزمين للحوار البناء بفترة ثالثة أشهر، بدءا 
وخالل تلك الفترة، حترص األمانة على إجراء . من التواصل األويل باهلاتف أو بالفيديو
منها التواصل بالربيد اإللكتروين أو باهلاتف أو  احلوار وتيسره باستخدام وسائل خمتلفة

  .بالفيديو واالجتماعات اليت تعقد بناًء على طلب الدولة الطرف املستعرضة

                                                           
  .A.06.IV.16املبيع  رقماألمم املتحدة،  منشورات (٦) 
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بينما يقوم اخلرباء بإجراء اتصاالت مفتوحة بأعضاء فريق االستعراض اآلخرين   -١٠
ضة، فإنه يتعين عليهم إطالع األمانة وباخلرباء احلكوميني التابعني للدولة الطرف املستعر

  .باستمرار على كل ما جيرونه من اتصاالت
يتعين على اخلرباء احلكوميني أن يبادروا، يف غضون شهر من إنشاء فرق االستعراض   -١١

أو تسلُّم قائمة التقييم الذايت املرجعية، إىل املشاركة الفعالة يف عملية التواصل باهلاتف أو 
مانة بغرض التعريف بكل من الدولتني الطرفني املستعرِضتني والدولة بالفيديو اليت تنظّمها األ

الطرف املستعرضة وموظفي األمانة املنتدبني للعمل ضمن فريق استعراض قطري معني، 
  .وبغرض التوجيه العام، مبا يف ذلك استعراض اجلدول الزمين واملتطلبات احملددة لالستعراض

، أثناء هذا التواصل عن بعد، مناقشة التحليل األويل يتعين على اخلرباء احلكوميني  -١٢
لقائمة التقييم الذايت املرجعية، باإلضافة إىل ااالت احملددة اليت تتطلب مزيداً من 

  .التوضيحات واملعلومات
يتعين على اخلرباء احلكوميني من الدولتني الطرفني املستعرِضتني أن يقرروا كيفية   -١٣

  .ملسائل فيما بينهم، آخذين يف االعتبار ميادين اختصاصهم املختلفةتوزيع املهام وا
يتعين على اخلرباء احلكوميني، يف غضون أسبوعني من التواصل باهلاتف أو بالفيديو،   -١٤

أن يقدموا لألمانة كتابياً الطلبات اخلاصة باملعلومات اإلضافية املطلوبة واألسئلة احملددة 
  .لطرف املستعرضة، إذا اقتضت الضرورة ذلكإلحالتها إىل الدولة ا

يتعين على اخلرباء احلكوميني، طيلة العملية، أن حييطوا علما باملعلومات واملواد اليت   -١٥
  .توفـّرها الدولة الطرف املستعرضة مبختلف وسائط االتصال املذكورة آنفاً

ا إىل األمانة يف غضون شهر يتعين على اخلرباء احلكوميني أن يقدموا حتليلهم كتابي  -١٦
ويتجنب اخلرباء احلكوميون، يف إعداد حتليلهم، تكرار النصوص اليت . من انتهاء مرحلة احلوار

ويطلب منهم فضال عن ذلك التزام اإلجياز . سبق ورودها يف قائمة التقييم الذايت املرجعية
الصدد استخدام لغة ومما يساعد على الفهم يف هذا . والوقائع ودعم التحليل باألدلة

وعند استخدام املختصرات ألول مرة جيب بيان ما ترمز إليه هذه . موضوعية وجمردة
  .املختصرات بعبارات كاملة

متاشياً مع هيكل تقرير االستعراض القُطري، كما ورد يف املخطط النموذجي، جيب   -١٧
  .دوه من مالحظاتأن يشمل التحليل االستنتاجات اليت توصل إليها اخلرباء وما أب
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جيب أن يكون التحليل موجزا وقائما على الوقائع وأن يشتمل على أسباب قوية   -١٨
  .لالستنتاجات املستخلصة واملالحظات املقدمة بشأن كل مادة جيري تقييمها من مواد االتفاقية

١٩-  لون وتبعاً لنطاق الدورة االستعراضية، يدرج اخلرباء احلكوميون يف تقريرهم ما يتوص
إليه من استنتاجات بشأن تضمني كل مادة من مواد االتفاقية يف القانون الوطين وبشأن تنفيذ 

  .كل منها عملياً
يتعين على اخلرباء احلكوميني أيضا أن حيددوا التدابري الناجحة واملمارسات اجليدة،   -٢٠

  . املساعدة التقنيةوكذلك التحديات والثغرات يف التنفيذ، وااالت اليت قد تستدعي تقدمي
بناًء على طلب الدولة املستعرضة وحسب االقتضاء، قد يطلب من اخلرباء احلكوميني   -٢١

أيضا مساعدة الدولة الطرف املستعرضة بتوضيح كيفية سد الثغرات اليت لوحظت حبيث 
  .ميكن للبلد املعين أن ينفّذ مواد االتفاقية ذات الصلة تنفيذاً تاماً وفعاالً

تقوم األمانة، حسب االقتضاء، بتنظيم جلسة تواصل باهلاتف أو بالفيديو جتمع   -٢٢
ويقوم . اخلرباء احلكوميني من الدولتني الطرفني املستعرِضتني والدولة الطرف املستعرضة

اخلرباء احلكوميون من الدولتني الطرفني املستعرِضتني أثناء هذه اجللسة بعرض األجزاء اليت 
  .وع التقرير وشرح االستنتاجات واملالحظاتأعدوها من مشر

تقوم األمانة، حالَ تسلّمها مسامهات اخلرباء من الدولتني الطرفني املستعرِضتني،   -٢٣
ويدعى . بإعداد مشروع أويل لتقرير االستعراض القُطري استناداً إىل املخطط النموذجي

التعليق على املشروع األويل للتقرير اخلرباء احلكوميون من الدولتني الطرفني املستعرِضتني إىل 
وتعد األمانة صيغة معدلة ملشروع التقرير تبين ما أبداه . يف غضون أسبوعني من تسلّمه

  .ويرسل مشروع التقرير هذا إىل الدولة املستعرضة. اخلرباء من تعليقات
رباء احلكوميني تقوم األمانة، عقب تسلّمها تعليقات الدولة املستعرضة، بتزويد اخل  -٢٤

  .من الدولتني الطرفني املستعرِضتني مبشروع التقرير املتضمن تلك التعليقات
    
    إعداد الصيغة النهائية لتقرير االستعراض القُطري  

يتعين على اخلرباء احلكوميني أن يتفحصوا بعناية مشروع تقرير االستعراض القُطري   -٢٥
الطرف املستعرضة، وذلك بغية االتفاق على الصيغة احملدث الذي يبين تعليقات الدولة 

  .النهائية اليت ستستخدم يف التقرير وإعداد خالصة وافية له
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يتعين على األمانة أن ترسل هذا التقرير وخالصته الوافية إىل الدولة الطرف املستعرضة   -٢٦
الطرف املستعرضة واخلرباء  ويف حال عدم املوافقة، يجرى حوار بناء بني الدولة. للموافقة عليه

  .احلكوميني من أجل التوصل بتوافق اآلراء إىل تقرير ائي وخالصة وافية له
    
    الزيارة القُطرية أو االجتماع املشترك يف فيينا  

يتعين على الدولة الطرف املستعرضة اليت تطلب إجراء زيارة قُطرية أو اجتماع   -٢٧
وتـعىن األمانة بتيسري كل الترتيبات . م الزيارة أو االجتماعمشترك يف فيينا أن ختطِّط وتنظِّ

العملية، يف حني يتعين على اخلرباء احلكوميني أن يتخذوا من جانبهم كل التدابري الضرورية 
  .للمشاركة يف الزيارة القُطرية

فيينا، يتعين على اخلرباء احلكوميني، أثناء الزيارة القُطرية أو االجتماع املشترك يف   -٢٨
وجيب عليهم بصفة خاصة . التقيد باملبادئ واملعايري املبينة يف التوجيهات العامة الواردة أعاله

  .أن يضعوا النقاط التالية يف االعتبار طيلة الزيارة القُطرية
عند االستيضاح والتماس معلومات إضافية، ينبغي أالّ يغيب عن بال اخلرباء   -٢٩

ستعراض من طابع غري خصامي وغري تدخلي وغري عقايب، وأنّ احلكوميني ما يتسم به اال
اهلدف العام املنشود إمنا هو مساعدة الدولة املستعرضة على تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 

  .ملكافحة الفساد تنفيذا كامال
يتوقَّع من اخلرباء احلكوميني أن يشاركوا على حنو فعال وبناء يف كل االجتماعات،   -٣٠
يف ذلك اجللسات اإلعالمية الداخلية يف اية كل يوم عمل، أو يف اية الزيارة القُطرية أو مبا 

  .االجتماع املشترك يف فيينا
يتوقَّع من اخلرباء احلكوميني التزام االحترام والكياسة يف االجتماعات، وذلك   -٣١

ويتوقع . ع األعضاء للمشاركةبتقيدهم باألطر الزمنية احملددة يف الربنامج وإتاحة الوقت جلمي
  .من اخلرباء احلكوميني يف الوقت نفسه أن يتحلوا باملرونة، ألنّ الربنامج قد يتغير أثناء الزيارة

ينبغي أن تستهدف األسئلة استكمال املعلومات اليت وفرا الدولة املستعرضة، وأن   -٣٢
رباء جانب احلياد وأن ميتنعوا عن ومن مثّ، ينبغي أن يلتزم اخل. تقتصر على عملية االستعراض

  .إبداء آراء شخصية أثناء االجتماعات
يتوقّع من اخلرباء احلكوميني أن يدونوا مالحظام أثناء االجتماعات كلها مما يتيح   -٣٣

وجيب عليهم أن يعرضوا آراءهم . إمكانية الرجوع إليها عند إعداد التقرير النهائي
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اجللسات اإلعالمية، وكذلك كتابيا، يف غضون أسبوعني من انتهاء  واستنتاجام األولية أثناء
  .الزيارة القُطرية

تبادر األمانة، حاملا تتسلّم تعليقات اخلرباء احلكوميني من الدولتني الطرفني   -٣٤
املستعرِضتني، إىل إعداد مشروع تقرير استعراض قُطري معدل، آخذة يف االعتبار املعلومات 

ويتعين على اخلرباء احلكوميني التعليق على مشروع . ة أثناء االجتماعاتاإلضافية املتلقا
  .التقرير هذا يف غضون أسبوعني من تسلّمهم إياه

  .أعاله ٢٦إىل  ٢٢مث تتبع األمانة اإلجراءات نفسها املبينة يف الفقرات من   -٣٥
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    املرفق ألف  
    اضعة لدورة االستعراضاملعلومات األساسية املوضوعية ذات الصلة باملواد اخل  

األجزاء ذات الصلة من الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وغريه 
  .من أدوات األمم املتحدة ذات الصلة

[...]  
  
    املرفق باء  
    املخطط النموذجي لتقارير االستعراض القُطرية  
اسم الدولة [خبصوص تنفيذ ] تنيامسا الدولتني املستعرِض[االستعراض الذي قامت به   

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ] )أرقامها(رقمها [ )املواد(املادة ] املستعرضة
    ]اإلطار الزمين[للدورة االستعراضية 

    مقدمة  - أوال  
 ٦٣أُنشئ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد عمال باملادة   - ١

  .تفاقية لكي يضطلع جبملة أمور منها التشجيع على تنفيذ االتفاقية واستعراض تنفيذهامن اال
من االتفاقية، أنشأ املؤمتر يف دورته الثالثة، املعقودة  ٦٣من املادة  ٧وعمال بالفقرة   - ٢

وقد . ، آلية الستعراض تنفيذ االتفاقية٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٣إىل  ٩يف الدوحة من 
من االتفاقية، اليت تنص على أن تؤدي  ٤من املادة  ١هذه اآللية أيضا عمال بالفقرة أُنشئت 

الدول األطراف التزاماا مبقتضى هذه االتفاقية على حنو يتفق مع مبدأي املساواة يف السيادة 
  .والسالمة اإلقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى

االستعراض هذه، اليت يشكّل هذا التقرير جزءا منها، عملية حكومية دولية  وآلية  - ٣
  .هدفها العام تقدمي املساعدة إىل الدول األطراف يف تنفيذ االتفاقية

  .تستند عملية االستعراض إىل اإلطار املرجعي آللية االستعراض  - ٤
    
    العملية  - ثانيا  
] اسم الدولة املستعرضة[تفاقية من جانب يستند االستعراض التايل اخلاص بتنفيذ اال  - ٥

وإىل نتائج ] اسم الدولة املستعرضة[إىل قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة الواردة من 
] أمساء الدولتني املستعرِضتني والدولة املستعرضة[احلوار البناء الذي أُجري بني اخلرباء من 
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أو بالفيديو أو تبادل الرسائل اإللكترونية أو  وسائط االتصال، كالتواصل باهلاتف[بواسطة 
  .]أمساء اخلرباء املشاركني[، ومبشاركة ]االجتماع وجها لوجه

من  ]اسم الدولة املستعرضة[جريت زيارة قُطرية طوعية بطلب من أُ  - ٦: اختياري
  .]تاريخ[إىل  ]تاريخ[

  أو
يف فيينا من ] لتني املستعرِضتنيامسا الدو[و] اسم الدولة املستعرضة[عقد اجتماع مشترك بني 

  ].تاريخ[إىل ] تاريخ[
    
    اخلالصة الوافية  - ثالثا  
  :خالصة ما يلي[  - ٧

  االستنتاجات واملالحظات املتعلقة بتنفيذ الدولة املستعرضة املواد قيد االستعراض؛  )أ(  
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة؛  )ب(  
  ؛الثغرات يف التنفيذ، إن وجدت  )ج(  
األولويات واإلجراءات، إضافة إىل االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت   )د(  

  .]حددا الدولة املستعرضة من أجل حتسني تنفيذها لالتفاقية
    
    تنفيذ االتفاقية  - رابعا  
    التصديق على االتفاقية  - ألف  
عليها يف وصدقت ] تاريخ[على االتفاقية يف ] اسم الدولة املستعرضة[وقّعت   - ٨
  ].تاريخ[صك التصديق لدى األمني العام يف ] اسم الدولة املستعرضة[وأودعت ]. تاريخ[
 —التشريع اخلاص بتنفيذ االتفاقية ] تاريخ[يف ] اسم اهليئة التشريعية الوطنية[اعتمدت   - ٩

تشريع وبدأ نفاذ هذا ال —] عنوان القانون التشريعي بشأن التصديق على االتفاقية[بعبارة أخرى 
اسم ورقم وتاريخ املنشور الرمسي الذي أُعلن فيه اعتماد هذا القانون [ونشر يف ] تاريخ[يف 

ملخص تشريع التصديق على االتفاقية وحملةً عامةً عن الطرائق [ويشمل هذا التشريع ]. التشريعي
  ].املستخدمة لتنفيذها
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    ]اسم الدولة املستعرضة[النظام القانوين يف   - باء  
يذكر ما إذا كانت املعاهدات ذاتية [من الدستور على أنّ ] رقمها[تنص املادة   -١٠

  ..]التنفيذ أم إا حتتاج إىل تشريع لتنفيذها، ومرتبة االتفاقية يف سلم القانون، وما إىل ذلك
    
    تنفيذ مواد خمتارة  - جيم  
    ]رقم املادة[املادة   

  ]عنوان املادة[
  
  ]امش األميننص املادة، يدرج مبضاعفة اهل[
  

اإلحالة املرجعية إىل اجلزء ذي الصلة من الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم [  -١١
  ]املتحدة ملكافحة الفساد

    
    خالصة املعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ املادة  )أ(  

 املعلومات املقدمة من الدولة املستعرضة من خالل قائمة التقييم الذايت املرجعية[  -١٢
الشاملة ويف سياق احلوار البناء، إضافة إىل املعلومات املتاحة من آليات أخرى موجودة 

  ]الستعراض تدابري مكافحة الفساد تكون الدولة املستعرضة مشارِكة فيها
  
    االستنتاجات واملالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة  )ب(  

 لنطاقوتبعا . ا يتعلّق بتنفيذ املادةاالستنتاجات اليت توصل إليها فريق االستعراض فيم[  -١٣
الدورة االستعراضية، االستنتاجات اليت توصل إليها الفريق فيما يتعلّق بالطريقة اليت اتبعت يف 

  ]مواءمة القانون الوطين مع هذه املادة من االتفاقية، فضال عن تنفيذ املادة على أرض الواقع
ادة، مبا يف ذلك جناح التنفيذ والثغرات اليت االستنتاجات املتعلقة حبالة تنفيذ امل[  -١٤

  ]لوحظت يف تنفيذها
  
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  )ج(  

  ]التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة يف تنفيذ املادة، إن وجدت[  -١٥
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    حتديد الثغرات يف التنفيذ، إن وجدت  )د(  
  ]شأنأي ثغرات يف التنفيذ وأي مالحظات يف هذا ال[  -١٦
  
    ]اسم الدولة املستعرضة[األولويات واإلجراءات احملددة من جانب   )ه(  

حسب االقتضاء، األولويات واإلجراءات، إضافة إىل االحتياجات من املساعدة [  -١٧
  ]التقنية، اليت حتددها الدولة املستعرضة من أجل حتسني تنفيذها لالتفاقية

    
      ٣/٢القرار   

    التدابري الوقائية    
  إن مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
ملنع  )٧(باملكانة البارزة اليت أولتها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد إذ يسلّم  

الفساد بتخصيصها كامل الفصل الثاين منها لتدابري منع الفساد يف القطاعني العام واخلاص 
  على السواء،

من االتفاقية من أجل منع الفساد  ١٤إىل  ٥لى أمهية تنفيذ املواد ع وإذ يشدد  
  ومكافحته،

بأن منع الفساد ميثّل عملية مستمرة وتدرجيية، وإذ يدرك أن سياسات  وإذ يسلّم  
مكافحة الفساد جيب أن تكون مضمنة يف استراتيجيات وطنية أوسع إلصالح نظم منع 

طط إصالح القطاع العام، وإذ يسلم بأمهية مبادئ اجلرمية والعدالة اجلنائية وكذلك يف خ
  احلكم الرشيد والنـزاهة والشفافية،

من االتفاقية اليت تشدد على أمهية استحداث  ٦١من املادة  ٢الفقرة  وإذ يستذكر  
  أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد وتبادهلا،

تشري إىل مجلة أمور منها  من االتفاقية، اليت ٦٣من املادة  ٤الفقرة  وإذ يستذكر أيضا  
ضرورة تيسري تبادل املعلومات بني الدول بشأن املمارسات الناجحة يف جمال منع الفساد 
وهدف املؤمتر املتمثل يف الترويج لتنفيذ االتفاقية من خالل مجلة وسائل منها تيسري تبادل 

  د،املعلومات بني الدول األطراف عن املمارسات الناجحة يف جمال منع الفسا

                                                           
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩الد  ،املعاهدات جمموعة املتحدة، مماأل (٧) 
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باجلهود اليت تبذهلا الدول واألمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية  وإذ يرحب  
والشبكات األخرى لوضع سياسات وتدابري وقائية مناسبة، ويقر باحلاجة إىل االعتماد على 

  تلك اخلربات دف وضع نهج أكثر مشوال ومتاسكا وفعالية وكفاءة يف هذا اال،
تعدد وتنوع النهج املتبعة إزاء التدابري الوقائية وأن تلك النهج قد  ارهيف اعتب وإذ يضع  

  تقتضي تكييفها حبسب السياق أو القطاع أو القُطر،
بأن مسؤولية تنفيذ االتفاقية تقع على عاتق الدول األطراف، ومع ذلك  وإذ يسلّم  

منع الفساد تقع بالتكافل على فإن مسؤوليات الترويج لثقافة النـزاهة والشفافية واملساءلة و
  من االتفاقية، ١٣إىل  ٧عاتق مجيع أصحاب املصلحة وقطاعات اتمع، وفقا للمواد 

بدور املنظمات املاحنة الوطنية واإلقليمية والدولية يف تقدمي املساعدة  وإذ يسلّم أيضا  
  التقنية من أجل منع الفساد،

اجلنائية ومكتب األمم املتحدة املعين  مببادرة املنظمة الدولية للشرطة وإذ يرحب  
باملخدرات واجلرمية وحكومة النمسا، بدعم من املكتب األورويب ملكافحة االحتيال وشركاء 
آخرين، يف العمل بشكل تعاوين على إنشاء األكادميية الدولية ملكافحة الفساد، ويرحب أيضا 

  باجلهود اإلقليمية املبذولة إلنشاء مؤسسات مماثلة،
املبادرات العديدة اليت اضطلعت ا قطاعات خمتلفة من اتمع على  ذ يستذكروإ  
دورة الثانية للمؤمتر، وال سيما إعالن منتدى التحاور بني النظراء اإلعالميني وإعالن الهامش 

بايل بشأن األعمال التجارية الذي يتضمن التزام كيانات القطاع اخلاص املشاركة فيه جبملة 
لعمل على مواءمة مبادئ األعمال التجارية مع القيم األساسية اسدة يف أمور منها ا

االتفاقية، ووضع آليات الستعراض امتثال الشركات هلذه القيم وتعزيز الشراكات بني 
  القطاعني العام واخلاص من أجل مكافحة الفساد،

مات عن بالعمل الذي اضطلعت به األمانة جلمع املعلو حييط علما مع التقدير  - ١  
مبا يف ذلك أحكامها  )٨(اجلهود الوطنية املبذولة لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،

املتعلقة باملنع، من خالل قائمة مرجعية للتقييم الذايت بشأن تنفيذ االتفاقية، على النحو اسد 
  )٩(يف التقارير ذات الصلة اليت أعدا األمانة؛

                                                           
  .٤٢١٤٦ الرقم، ٢٣٤٩الد  ،املعاهدات جمموعةاملتحدة،  األمم (٨) 
 (٩) CAC/COSP/2009/9 و Add.1وCAC/COSP/2009/12.  
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يق عامل حكومي دويل مفتوح العضوية مؤقت، وفقا للفقرة إنشاء فر يقرر  - ٢  
من النظام الداخلي ملؤمتر الدول  ٢من املادة  ٢من االتفاقية والفقرة  ٦٣من املادة  ٧

األطراف، بغية تقدمي املشورة إىل املؤمتر ومساعدته يف تنفيذ الوالية املسندة إليه فيما يتعلق 
  مبنع الفساد؛

  :لع الفريق العامل باملهام التاليةأن يضط يقرر أيضا  - ٣  
  مساعدة املؤمتر يف تطوير وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد؛  )أ(  
تيسري تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق بالتدابري واملمارسات   )ب(  
  الوقائية؛

  ؛تيسري مجع أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد وتعميمها والترويج هلا  )ج(  
مساعدة املؤمتر على تشجيع التعاون بني مجيع أصحاب املصلحة وقطاعات   )د(  

  اتمع بغية منع الفساد؛
أن يندرج عمل الفريق العامل يف إطار عمل فريق استعراض  يقرر كذلك  - ٤  

  التنفيذ إذا أنشأ فريق استعراض التنفيذ أفرقة فرعية مواضيعية؛
مات عن املمارسات اجليدة يف جمال منع إىل األمانة أن جتمع معلو يطلب  - ٥  

الفساد وأن حتلّل تلك املعلومات وتعممها، آخذة بعني االعتبار اخلربة الفنية احلالية يف 
منظومة األمم املتحدة وسائر املنظمات ذات الصلة، ومركّزة بصورة خاصة على االشتراء 

إلدارة العمومية، ومبادرات العمومي، وإدارة التمويل العمومي، والنـزاهة والشفافية يف ا
التوعية والشراكات بني القطاعني العام واخلاص من أجل منع الفساد، ويطلب إىل األمانة أن 

  تقدم تقريراً عن تلك اجلهود إىل الفريق العامل؛
الدولَ األطراف على أن تدرج سياسات مكافحة الفساد  بشدة يشجع  - ٦  

اد يف استراتيجيات أوسع إلصالح نظم منع اجلرمية ومنع الفس النـزاهةالرامية إىل تعزيز 
  والعدالة اجلنائية، وكذلك يف خطط إصالح القطاع العام؛

إىل األمانة أن جتمع وحتلّل وتعمم معلومات عن مناذج اللوائح القائمة  يطلب  - ٧  
حاليا فيما يتعلق بالقطاع العام، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة مبعاجلة تضارب املصاحل 

  مدونات السلوك املهين؛و
الدولَ األطراف اليت مل تكفل وجود هيئات تتوىل منع الفساد،  يناشد  - ٨  

من االتفاقية، أن تفعل ذلك، وأن تعزز قدرات تلك اهليئات  ٦حسبما تقضي به املادة 
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واستقالليتها يف التعامل مع منع الفساد، وأن تتخذ خطوات وفقا للمبادئ األساسية لنظمها 
  نية من أجل محاية تلك اهليئات من أي تأثري ال موجب له؛القانو

مجيع الدول األطراف أن تبلغ األمني العام باسم وعنوان السلطة  يناشد أيضا  - ٩  
أو السلطات الوطنية اليت ميكن أن تساعد الدول األطراف األخرى على وضع وتنفيذ تدابري 

  حمددة ملنع الفساد، إن مل تكن قد فعلت ذلك بعد؛
إىل األمانة أن جتمع وتعمم معلومات عن املنهجيات، مبا يف ذلك  يطلب  -١٠  

النهج القائمة على األدلّة، اليت تستخدم لتقييم مواطن الضعف خاصة يف القطاعني العام 
واخلاص اليت حيتمل أن تتعرض للفساد أو أن يتكرر تعرضها لـه، وأن تقدم إىل الفريق العامل 

  اجلهود؛تقريرا عن تلك 
الدولَ األطراف تشجيع مشاركة أوساط األعمال التجارية يف منع  يناشد  -١١  

الفساد عن طريق أمور منها وضع مبادرات لتعزيز وتنفيذ إصالح نظام االشتراء العمومي، 
والعمل مع أوساط األعمال التجارية ملعاجلة املمارسات اليت تولّد الضعف إزاء الفساد، 

  بة الذاتية املثلى يف القطاع اخلاص؛وحتديد عناصر الرقا
الدولَ األطراف املهتمة وممثلي كيانات القطاع اخلاص واملنظمات  يشجع  -١٢  

الدولية ذات الصلة على التشاور والتعاون فيما بينها بشأن تبادل أفضل املمارسات بغية 
  من االتفاقية؛ ٩مواءمة نظم االشتراء العمومي مع مقتضيات املادة 

الدولَ األطراف إىل أن تنظر، حسب االقتضاء، يف استخدام نظم  عويد  -١٣  
حموسبة لتنظيم االشتراء العمومي وتعقّب وحتديد احلاالت املشتبه ا، وأن تنظر، وفقا للمبادئ 
األساسية لنظمها القانونية، يف اعتماد واستخدام إجراءات حلظر مشاركة كيانات القطاع 

  عاقد مبنية على الفساد، يف عطاءات عمومية يف املستقبل؛اخلاص، الضالعة يف ممارسات ت
الدولَ األطراف على إذكاء وعي الناس بشأن الفساد والقوانني  حيثّ  -١٤  

واللوائح املتعلقة مبكافحته، وكذلك بشأن حقهم يف االطالع على املعلومات اخلاصة بكيفية 
لقرارات فيها، وإمكانات حصوهلم تنظيم إدارم العمومية وتدبري أعماهلا وعمليات اختاذ ا

على هذه املعلومات، وعلى إذكاء وعي الناس بشأن مسؤوليات املوظفني العموميني فيما 
  يتعلق بأداء وظائفهم، مع إيالء املراعاة الواجبة لصون اخلصوصية والبيانات الشخصية؛
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الدولَ األطراف أن تشجع احلوار والتآزر مع غريها من أصحاب  يناشد  -١٥  
املصلحة خارج القطاع العام من أجل تشجيع اهتمام تلك اموعات ومشاركتها يف وضع 

  وتنفيذ سياسات وخطط وطنية أوسع نطاقا لتعزيز النـزاهة ومنع الفساد؛
الدولَ األطراف، مبا يتسق مع املبادئ األساسية لنظمها التعليمية  يناشد أيضا  -١٦  

يات نظامها التعليمي إدراج برامج تعليمية تغرس والقانونية، أن تشجع على خمتلف مستو
  مفاهيم ومبادئ النـزاهة؛

إىل األمانة أن جتمع معلومات عن أفضل املمارسات لتشجيع  يطلب  -١٧  
الصحفيني على تقدمي تقارير صحفية عن الفساد تتسم باملسؤولية واملهنية، وأن تقدم تقريرا 

  عن ذلك إىل الفريق العامل؛
مانةَ واجلهات املاحنة الوطنية واإلقليمية والدولية والبلدان املستفيدة األ يناشد  -١٨  

  أن تكثف جهود التعاون والتنسيق من أجل تقدمي املساعدة التقنية يف جمال منع الفساد؛
إىل األمانة تعزيز جهودها لنشر معلومات حمددة عن االتفاقية  يطلب  -١٩  

مدارس اإلدارة العامة والقانون والعدالة اجلنائية والتزامات املنع فيها على نطاق واسع يف 
  ومدارس إدارة األعمال واألكادمييات واملؤسسات التدريبية؛

إىل األمانة أن تواصل جهودها الرامية إىل مساعدة املنظمات  أيضاًيطلب   -٢٠  
الدولية على اعتماد مبادئ االتفاقية وتنفيذها، وذلك خصوصا من خالل مبادرة جملس 

اء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق املتعلقة بالنـزاهة يف املؤسسات، الرؤس
ويشجع الدول األطراف، بصفتها دوالً أعضاء يف منظمات عمومية دولية، على مواصلة 
  تعزيز ومواءمة سياسات وقواعد مكافحة الفساد اخلاصة بتلك املنظمات مع مبادئ االتفاقية؛

جيتمع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املؤقت  أن يقرر  -٢١  
أعاله أثناء دورات املؤمتر وأن يعقد، حسب االقتضاء، اجتماعني على  ٢املشار إليه يف الفقرة 

  األقل بني دورة وأخرى يف حدود املوارد املتاحة؛
  املؤمتر؛ أن يقدم الفريق العامل تقارير عن مجيع أنشطته إىل يقرر أيضا  -٢٢  
إىل األمانة أن تساعد الفريق العامل يف أداء مهامه، مبا يف ذلك توفري  يطلب  -٢٣  

  .خدمات الترمجة الشفوية باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة، وذلك يف حدود املوارد املتاحة
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      ٣/٣القرار   
    استرداد املوجودات  

  حدة ملكافحة الفساد،إن مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املت  
أن إعادة املوجودات واحد من األهداف الرئيسية ومبدأ أساسي  إذ يضع يف اعتباره  

وأن الدول األطراف يف االتفاقية ملزمة بتبادل  )١٠(يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،
  تقدمي أقصى قدر من التعاون واملساعدة يف هذا الشأن،

اللذين قرر فيهما أن ينشئ الفريق العامل احلكومي  ٢/٣و ١/٤قراريه  وإذ يستذكر  
الدويل املفتوح العضوية بشأن استرداد املوجودات وأن يواصل الفريق عمله يف هذا الصدد، 

وإذ يالحظ باهتمام  )١١(وإذ يرحب باالستنتاجات والتوصيات املقدمة من الفريق العامل،
  )١٢(ة عن التقدم احملرز يف تنفيذ تلك التوصيات،ورقة املعلومات اخللفية اليت أعدا األمان

بأمهية التقدم الذي أُحرز يف تنفيذ أحكام الفصل اخلامس من االتفاقية،  وإذ يعترف  
ولكنه يسلّم بأن الدول األطراف ال تزال تواجه حتديات يف جمال استرداد املوجودات 

سم به التحقيقات واملالحقات ألسباب منها الفوارق يف النظم القانونية والتعقيد الذي تت
القضائية يف الواليات القضائية املتعددة وعدم اإلملام بإجراءات املساعدة القانونية املتبادلة لدى 
الدول األخرى والصعوبات يف استبانة تدفق عائدات الفساد، وإذ يالحظ التحديات اخلاصة 

فيها أفراد يعهد إليهم، أو كان  اليت ميثلها استرداد عائدات الفساد يف احلاالت اليت يتورط
  يعهد إليهم، بوظائف عمومية بارزة وأفراد أسرهم ومعاونوهم املقربون،

باألمهية احليوية لضمان استقالل وفعالية السلطات املكلّفة بالتحقيقات  وإذ يقر أيضا  
، وذلك واملالحقات القضائية بشأن جرائم الفساد واسترداد العائدات املتأتية من تلك اجلرائم

  بسبل عدة منها إنشاء اإلطار القانوين الالزم وختصيص املوارد الضرورية،
إزاء الصعوبات، وال سيما الصعوبات العملية، اليت تواجهها  وإذ يساوره القلق  

الدول مقدمة الطلب والدول متلقية الطلب يف استرداد املوجودات، آخذاً يف االعتبار األمهية 
  املوجودات من أجل التنمية،اخلاصة الستعادة هذه 

                                                           
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩الد  ،املعاهدات جمموعةاملتحدة،  األمم (١٠) 
 (١١) CAC/COSP/WG.2/2009/3.  
 (١٢) CAC/COSP/2009/7.  
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كل الدول األطراف، بصفتها متلقية للطلبات أو مقدمة هلا على السواء،  وإذ يناشد  
  أن تعقد العزم السياسي على العمل معا بشأن استرداد عائدات الفساد،

 )١٣(التزام مجيع الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد جيدد  - ١  
  ال على الصعيد الوطين وبالتعاون على الصعيد الدويل بشأن استرداد عائدات الفساد؛بالعمل الفع

الدول األطراف على اتباع ج استباقي يف التعاون الدويل بشأن  حيثّ  - ٢  
استرداد املوجودات، وذلك باالستفادة التامة من اآلليات اليت ينص عليها الفصل اخلامس من 

ادرة إىل تقدمي طلبات املساعدة، وكشف املعلومات عن عائدات االتفاقية، مبا يف ذلك املب
اجلرائم بصورة تلقائية لغريها من الدول األطراف، والنظر يف تقدمي طلبات التماس اإلبالغ، 

  من االتفاقية؛ ٥٢من املادة ) ب( ٢وفقاً للفقرة 
الدول األطراف أن تنظر بعني االعتبار بصفة خاصة ويف التوقيت  يناشد  - ٣  

ملناسب يف تنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة على الصعيد الدويل، وأن تضمن تزويد ا
  السلطات املختصة باملوارد الكافية لتنفيذ هذه الطلبات؛

مجيع الدول األطراف اليت مل حتدد بعد سلطة مركزية مسؤولة عن  يناشد  - ٤    
القيام بذلك دون إبطاء، وأن تبلغ األمني العام  طلبات املساعدة القانونية املتبادلة أن تبادر إىل

  من االتفاقية؛ ٤٦من املادة  ١٣بالسلطة املركزية املسماة، حسبما تقتضي ذلك الفقرة 
الدول األطراف على أن تعزز قنوات االتصال غري الرمسية، وخصوصا  يشجع  - ٥    

وذلك من خالل عدة سبل منها  قبل تقدمي طلبات رمسية التماسا للمساعدة القانونية املتبادلة،
تعيني موظفني مسؤولني أو مؤسسات، حسب االقتضاء، لديهم أو لديها اخلربة الفنية يف جمال 
التعاون الدويل على استرداد املوجودات للقيام مبهام جهات االتصال من أجل تقدمي املساعدة 

  لرمسية بصورة فعالة؛إىل نظرائهم يف تلبية مقتضيات املساعدة القانونية املتبادلة ا
جهات االتصال هذه وغريهم من اخلرباء املعنيني على االلتقاء، على  يشجع  - ٦  

املستوى اإلقليمي أو وفقا للموضوع ذي الصلة، من أجل تعزيز االتصال والتنسيق وتطوير أفضل 
  ؛الجتناب االزدواج يف اجلهود )١٤(املمارسات، مبا يف ذلك اإلفادة من الشبكات املوجودة

                                                           
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩الد  ،املعاهدات جمموعةاملتحدة،  األمم (١٣) 
ال احلصر شبكة كامدن املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات، والشبكة  املثاليف ذلك على سبيل  مبا (١٤) 

التابعة ملنظمة الدول  املطلوبنينائية وتسليم لتبادل املعلومات ألغراض املساعدة املتبادلة يف املسائل اجل القارية
األمريكية للمساعدة القانونية، واملركز الدويل الستعادة  اإليبرييةاألمريكية، وعملية لوزان، والشبكة 

بالربتغالية،  الناطقةالقضائية األوروبية، وشبكة التعاون القانوين والقضائي الدويل للبلدان  والشبكةاملوجودات، 
  .املماثلةعلومات القانونية العاملية، وغريها من الشبكات وشبكة امل
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على مواصلة تطوير املبادرات اخلاصة بتقدمي املساعدة يف إعداد  يشجع  - ٧  
قضايا استرداد املوجودات بناًء على طلب الدول األطراف، على غرار مبادرات املنظمة 

  الدولية للشرطة اجلنائية واملؤسسات اإلقليمية املماثلة؛
تبعة يف التعاون الدول األطراف على ضمان أن تسمح اإلجراءات امل حيثّ  - ٨  

الدويل بضبط املوجودات واحتجازها لفترة كافية من الزمن بغية احلفاظ على املوجودات 
ريثما يبت يف اإلجراءات القانونية األجنبية، وبغية توسيع جمال التعاون على إنفاذ األحكام 

  القضائية األجنبية، مبا يف ذلك من خالل توعية السلطات القضائية؛
الدول األطراف على تعزيز قدرة املشرعني واملوظفني املسؤولني  يضاحيثّ أ  - ٩  

عن إنفاذ القانون والقضاة واملدعني العامني على معاجلة املسائل ذات الصلة باسترداد 
املوجودات، وعلى تقدمي املساعدة التقنية يف جمال تبادل املساعدة القانونية؛ ومسائل 

ادرة اجلنائية، وحيثما كان مناسباً يف جمال املصادرة دون املصادرة، مبا فيها عمليات املص
  صدور حكم باإلدانة، وفقاً للتشريعات الوطنية؛ واإلجراءات القضائية املدنية؛

الدول األطراف على إزالة العراقيل اليت تعيق استرداد املوجودات،  يشجع  -١٠  
  ستخدامها ؛من خالل سبل منها تبسيط إجراءاا القانونية ومنع إساءة ا

الدول األطراف على احلد، حيثما كان مناسباً، من احلصانات  يشجع أيضا  -١١  
  القانونية الداخلية، وفقاً لنظُمها القانونية ومبادئها الدستورية؛

الدول األطراف على إزالة أي عراقيل إضافية تعيق استرداد  يشجع كذلك  -١٢  
ؤسسات املالية باعتماد وتنفيذ معايري فعالة بشأن املوجودات، وذلك باحلرص على أن تقوم امل

توخي احلرص الواجب من جانب الزبائن، وحتديد هوية املالكني املنتفعني، وإرساء إجراءات 
  فعالة بشأن كشف البيانات املالية؛

على مواصلة دراسة وحتليل عدة أمور منها نتائج إجراءات استرداد  حيثّ  -١٣  
مناسباً الكيفية اليت ميكن ا للقرائن القانونية والتدابري الرامية إىل املوجودات، وحيثما كان 

  نقل عبء اإلثبات ومتحيص أساليب اإلثراء غري املشروع أن تسهل استرداد عائدات الفساد؛
الدول األطراف على توثيق وتعميم التجارب الناجحة يف استرداد  حيثّ  -١٤  

يئات الدولية ذات الصلة على تعزيز الوعي بالتأثري املوجودات، وعلى العمل بالشراكة مع اهل
  اإلمنائي اإلجيايب السترداد املوجودات؛
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إىل الفريق العامل أن ينظر يف جمموعة الدراسات القائمة واجلاري  يطلب  -١٥  
إعدادها من أجل تطوير أفضل املمارسات يف استرداد املوجودات، مبا يف ذلك على سبيل 

  ات املبادرة اخلاصة باسترداد املوجودات املسروقة؛املثال ال احلصر دراس
الدول األطراف على تشجيع استخدام تكنولوجيات املعلومات  حيثّ  -١٦  

  واالتصاالت احلديثة لإلسراع يف عمليات استرداد املوجودات؛
أن يواصل الفريق العامل عمله بإسداء املشورة وتقدمي املساعدة إىل  يقرر  -١٧  

عائدات الفساد، وأن يعقد الفريق العامل  استرجاعذ الوالية املسندة إليه بشأن املؤمتر يف تنفي
  اجتماعني على األقل قبل دورة املؤمتر الرابعة، يف حدود املوارد املتاحة؛

إىل األمانة أن تقدم، يف حدود املوارد املتاحة، املساعدة إىل الفريق العامل  يطلب  - ١٨  
  .فري خدمات الترمجة الشفوية بلغات األمم املتحدة الرمسية الستيف أداء مهامه، مبا يف ذلك تو

    
      ٣/٤القرار   

    املساعدة التقنية من أجل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد    
  إن مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
  دورتيه األوىل والثانية على التوايل، اللذين اعتمدمها يف ٢/٤و ١/٥قراريه  إذ يستذكر  
بالتوصيات الواردة يف تقريري األمانة عن أعمال الفريق العامل احلكومي  وإذ يرحب  

الصادرين مبقتضى ما تقرر يف اجتماعي  )١٥(الدويل املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنية،
ويومي  ٢٠٠٨ديسمرب /نون األولكا ١٩و ١٨الفريق العامل اللذين عقدمها يف فيينا يومي 

  ،٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٤و ٣
باجلهود اليت تبذهلا األمانة لتحليل االحتياجات من املساعدة التقنية  وإذ يرحب أيضاً  

والدول املوقّعة عليها  )١٦(اليت حتددها الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  تقييم الذايت املرجعية،يف ردودها بناًء على قائمة ال

                                                           
 (١٥) CAC/COSP/WG.3/2008/3 وCAC/COSP/2009/8.  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩الد  ،املعاهدات جمموعةاملتحدة،  األمم (١٦) 
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باستحداث األمانة أداةً جلمع املعلومات بواسطة احلاسوب،  وإذ يرحب كذلك  
إلعداد إحصاءات ووسائل بصرية معينة، كاخلرائط وغريها من الرسوم البيانية، لتمكني 

  املؤمتر من حتديد االحتياجات من املساعدة التقنية على حنو أفضل،
بري من الدول األطراف يف االتفاقية والدول املوقّعة عليها بوجود عدد ك وإذ يسلّم  

  اليت ال تزال تطلب املساعدة التقنية من أجل تنفيذ االتفاقية،
أن اخلرباء شددوا، أثناء اجتماعي الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح  وإذ يالحظ  

  وضع الربامج وإجنازها،العضوية بشأن املساعدة التقنية، على أمهية النهج القطرية يف 
أمهية التنسيق فيما بني اجلهات املاحنة وغريها من اجلهات اليت تقدم  وإذ يدرك  

املساعدة التقنية والبلدان املتلقّية، بناء على إعالن باريس بشأن فعالية املعونات، بغية تعزيز 
جات اإلمنائية لدى املوارد وزيادة الفعالية واجتناب االزدواجية يف اجلهود وتلبية االحتيا

  البلدان املتلقية،
بالشراكة بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  مع التقدير وإذ ينوه  

وحكومة النمسا، والدعم املقدم من املكتب ) اإلنتربول(واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 
اء األكادميية الدولية ملكافحة األورويب ملكافحة االحتيال وغريه من الشركاء، من أجل إنش

  الفساد، لتكون مركز امتياز للتعليم والتدريب والبحث األكادميي يف ميدان مكافحة الفساد،
بتوصيات الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين  حييط علماً  - ١  

  )١٧(امل؛باملساعدة التقنية، الواردة يف تقرير األمانة عن أعمال ذلك الفريق الع
والدول  )١٨(الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادحيثّ   - ٢  

املوقّعة عليها وغريها من اجلهات املاحنة على توليد ونشر املعارف عن اجلوانب املوضوعية من 
  االتفاقية، وعلى تقدمي املساعدة التقنية للدول اليت تطلبها؛

االتفاقية والدول املوقّعة عليها على تبادل  الدول األطراف يف حيثّ أيضا  - ٣  
اخلربة الفنية والتجارب والدروس املستخلصة فيما يتعلق بتقدمي املساعدة التقنية يف جمال 

  مكافحة الفساد ومنعه؛
الدول األطراف يف االتفاقية والدول املوقّعة عليها على مواصلة  يشجع  - ٤  

حة الفساد، وخصوصا أولئك الذين لديهم تقصي املعلومات ذات الصلة عن خرباء مكاف
                                                           

 (١٧) CAC/COSP/2009/8.  
  .٤٢١٤٦ الرقم، ٢٣٤٩الد  ،املعاهدات جمموعةاملتحدة،  األمم (١٨) 
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خربة يف تقدمي املساعدة التقنية يف تنفيذ االتفاقية، وإرسال تلك املعلومات إىل مكتب األمم 
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لكي يتسىن له إدخال بيانات أولئك اخلرباء يف قاعدة بياناته 

قدمي املساعدة التقنية، حسبما أوصى به الفريق عن اخلربة الفنية يف مكافحة الفساد من أجل ت
  العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنية؛

  ٥ -  النهج القطري، مبادرةَ وتنفيذاً، لتقدمي برامج املساعدة التقنية املتكاملة  يقر
هات املاحنة وغريها من واملنسقة باعتباره وسيلة فعالة لتعزيز تنفيذ االتفاقية، ويشجع اجل

اجلهات اليت تقدم املساعدة على تضمني مفهوم هذا النهج مع بناء القدرات يف صميم براجمها 
  اخلاصة باملساعدة التقنية؛

الدول واجلهات املاحنة واجلهات األخرى اليت تقدم املساعدة على  يشجع  - ٦  
، حسبما يكون مناسبا، كإطار استخدام االتفاقية وغريها من الصكوك الدولية ذات الصلة

  للحوار على املستوى القطري بغية تسهيل تنفيذ الربامج؛
الدول واجلهات املاحنة األخرى على مواصلة توفري املوارد الالزمة ملكتب  حيثّ  - ٧  

األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية فيما يبذله من جهود بشأن املساعدة بغية تعزيز تنفيذ 
وعلى مواصلة تقدمي املساعدة املنسقة من خالل قنوات موجودة أخرى، مبا يف ذلك  االتفاقية،

  املنظمات الدولية واإلقليمية وبرامج املساعدة الثنائية األخرى ذات الصلة؛
اجلهات املاحنة الوطنية واإلقليمية والدولية على إيالء املساعدة التقنية  يشجع  - ٨  

  ذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً مستداماً ومنسقاً؛أولوية عالية من أجل ضمان تنفي
الدول ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على مواصلة  يشجع  - ٩  

إقامة وتعزيز عالقات الشراكة املنسقة، مبا يف ذلك بني القطاع العام والقطاع اخلاص من 
  ساعدة التقنية؛أجل تعزيز فعالية املوارد الالزمة للمضي قُدماً جبهود امل

إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يواصل إطالع  يطلب  -١٠  
مقدمي املساعدة التقنية احملتملني اآلخرين على املعلومات اخلاصة باالحتياجات من املساعدة 

وفة التقنية واليت تجمع من الردود على قائمة التقييم الذايت املرجعية وتدرج يف مصف
االحتياجات من املساعدة التقنية، وخصوصاً املعلومات عن االحتياجات على املستوى 

  إليها أنشطة املساعدة التقنية بالتنسيق مع البلدان املستفيدة؛ تستندالقطري، لكي 
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يقوم، عند  يطلب  -١١  

أجل تنفيذ االتفاقية، بتعزيز عالقات التآزر مبقدمي املساعدة بشأن تقدمي املساعدة التقنية من 
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مكافحة اجلرمية، وخاصة يف جمال التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، واضعاً يف اعتباره 
التكامل املوجود يف هذا الصدد بني اتفاقية مكافحة الفساد واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

  )١٩(لوطنية؛اجلرمية املنظمة عرب ا
تنظيم جلسة مناقشة بني اخلرباء، أثناء النظر يف بند جدول أعمال  يقرر  -١٢  

املؤمتر اخلاص باملساعدة التقنية من أجل تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد، لتكون فرصة للبلدان 
احنة املتلقية للمساعدة التقنية واجلهات اليت تقدمها، مبا يف ذلك املنظمات الدولية واجلهات امل

  .الثنائية، تتبادل أثناءها اخلربات واملمارسات اجليدة يف جمال تقدمي املساعدة التقنية
    

    املقررات  - باء  
  :اعتمد املؤمتر يف دورته الثالثة املقرر التايل  - ٢
    
      ٣/١املقرر   

  مكان انعقاد الدورتني الرابعة واخلامسة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية    
    حدة ملكافحة الفساد األمم املت
إن مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، إذ يستذكر قرار   

، بشأن منط انعقاد ١٩٩٢ديسمرب /كانون األول ٢٢ألف، املؤرخ  ٤٧/٢٠٢اجلمعية العامة 
لي، وإذ من نظامه الداخ ٦واملادة  ٣من املادة  ٢املؤمترات، وإذ يأخذ يف اعتباره الفقرة 

يرحب بعرض حكومة املغرب استضافة دورته الرابعة، وبعرض حكومة بنما استضافة دورته 
وأن تعقد دورته اخلامسة يف  ٢٠١١اخلامسة، قرر أن تعقد دورته الرابعة يف املغرب يف عام 

  .٢٠١٣بنما يف عام 
    

    مقدمة  -ثانيا  
، ٢٠٠٣ أكتوبر/تشرين األول ٣١خ املؤر ٥٨/٤اعتمدت اجلمعيةُ العامة، يف قرارها   -٣

 /كانون األول ١٤ودخلت االتفاقيةُ حيز النفاذ يف  )٢٠(.الفساد اتفاقيةَ األمم املتحدة ملكافحة
من االتفاقية على إنشاء مؤمتر الدول  ٦٣من املادة  ١وقد نصت الفقرة . ٢٠٠٥ديسمرب 

                                                           
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥الد  ،املعاهدات جمموعةاملتحدة،  ألمما (١٩) 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩الد  ،املعاهدات جمموعةاملتحدة،  األمم (٢٠) 
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سني قدرة الدول األطراف األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد من أجل حت
  .وتعاوا على حتقيق األهداف املبينة يف االتفاقية ومن أجل التشجيع على تنفيذها واستعراضه

    
      تنظيم الدورة  -ثالثا  
    افتتاح الدورة  -ألف  

نوفمرب /تشرين الثاين ١٣إىل  ٩عقد املؤمتر دورته الثالثة يف الدوحة، يف الفترة من   - ٤
وكانت قد وضعت حتت تصرف املؤمتر . الل الدورة مثاين عشرة جلسةخ عقدتوقد . ٢٠٠٩

ولكن . موارد لعقد عشر جلسات عامة ومثاين جلسات مشاورة غري رمسية بترمجة شفوية كاملة
عقد اجللسات اإلضافية كان ضرورياً بسبب جدول أعمال الدورة احلافل واحلاجة إىل إتاحة 

  .ة طائفة متنوعة من املسائل املوضوعيةفرص للخرباء من أجل التفاعل ومناقش
نوفمرب، دعا الرئيس املنتهية واليته املؤمتر إىل انتخاب رئيس /تشرين الثاين ٩ويف   - ٥

  .رئيسا له) قطر(وقد انتخب املؤمتر بالتزكية علي بن فطيس املري . دورة املؤمتر الثالثة
به رئيسا للدورة الثالثة للمؤمتر، وأدىل السيد املري، النائب العام يف قطر، بعد انتخا  - ٦

مبالحظات استهاللية سلّط فيها الضوء على التحديات اليت تواجهها مجيع قطاعات اتمع 
وقال إن . وأشار إىل وطأة آثار الفساد الضارة على التنمية والنمو االقتصادي. بسبب الفساد

. اتمعات من الفساد من األمهية مبكان تعزيز سيادة القانون وضمان الشفافية لصون
وأضاف أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واحدة من أفضل الوسائل اليت وضعت 
حتت تصرف اتمع الدويل لكي تسترشد ا الدول يف جهودها الرامية إىل منع الفساد 

أساسياً  وشدد على أن االتفاقية هي مفتاح القضاء على الفساد باعتبارها إطاراً. ومكافحته
وحثّ مجيع الدول على العمل من أجل . جلميع اجلهود اليت تبذهلا البلدان ملكافحة هذه اآلفة
  . حتقيق اهلدف املشترك وهو حترير اتمع من الفساد

ودعا الرئيس املدير العام ملكتب األمم املتحدة يف فيينا وهو املدير التنفيذي ملكتب   - ٧
  .ات واجلرمية إىل اإلدالء مبالحظات افتتاحيةاألمم املتحدة املعين باملخدر

والحظ املدير التنفيذي أن العامل قد تغير منذ الدورة األخرية، مشرياً إىل األزمة املالية   - ٨
وإذ ال يسعنا أن . العاملية اليت تسببت يف أزمة اقتصادية أفضت بدورها إىل أزمة اجتماعية

تراف بدور الفساد باعتباره عامال مساعدا على نعزو كل ذلك إىل الفساد، فال بد من االع
وحثّ الدول األعضاء على اغتنام الفرصة اليت أتاحتها . والدة األزمة وال بد من التصدي له
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األزمة الراهنة، فهي فرصة ساحنة إلعادة تأسيس النظام العاملي على قواعد النـزاهة املكرسة 
قية مبثابة خطة ترمي إىل استعادة الثقة يف األسواق وناشد املؤمتر أن يتخذ االتفا. يف االتفاقية

وعالوة على . ومنشآت األعمال واحلكومات، كما سبق أن أقر بذلك قادة جمموعة العشرين
أن الفساد جرمية خطرية يف حد ذاته، فإنه وسيلة أيضاً لتسهيل أشكال أخرى من اجلرمية، 

ونوه بأمهية إنفاذ القانون . ة املنظمةحيث ييسر التجارة غري املشروعة واإلرهاب واجلرمي
مؤكداً على ضرورة بذل املزيد من اجلهد ملنع الفساد، وخصوصا بإنشاء سلطات مستقلة 
ملكافحة الفساد وضمان الشفافية يف ممارسات التوظيف والتماس العطاءات وعمليات 

ف مرهونة إىل حد بعيد وقال إن فعالية تقييم اجلهود اليت تبذهلا مجيع الدول األطرا. االشتراء
بأن يتوصل املؤمتر إىل اتفاق بشأن آلية استعراض شفّافة وغري تدخلية وجامعة ونزيهة، تزود 

ودعا . اتمع الدويل باملعرفة عن مدى فعالية االتفاقية وتتيح تقدمي مساعدة تقنية هادفة
ليت من شأا أن تقدم إىل يف قطر واملوافقة على اآللية ا" إبرام االتفاق"الدول األطراف إىل 

  .عن مدى التقدم الذي يتحقّق يف مواجهة الفساد ةًالعامل ألول مرة صورةً واضح
    

    انتخاب أعضاء املكتب  - باء  
نوفمرب، علي /تشرين الثاين ٩انتخب املؤمتر بالتزكية، يف جلسته األوىل املعقودة يف   - ٩

ذاا، انتخب بالتزكية نواب الرئيس ويف اجللسة . رئيسا للمؤمتر) قطر(بن فطيس املري 
  :الثالثة واملقرر، التالية أمساؤهم

  )اجلزائر(طاوس فروخي   :نواب الرئيس  
  )بولندا(دومينكا كرويس       
  )الواليات املتحدة األمريكية(إليزابيث فريفيل       
  )األرجنتني(يوخينيو كوريا     :املقرر  

    
    مالإقرار جدول األعمال وتنظيم األع  - جيم  

، جدول ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٩اعتمد املؤمتر يف جلسته األوىل، املعقودة يف   -١٠
  :األعمال التايل لدورته الثالثة

  .املسائل التنظيمية  - ١  
  افتتاح الدورة الثالثة للمؤمتر؛  )أ(    
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  انتخاب أعضاء املكتب؛  )ب(    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال؛  )ج(    
  املراقبني؛ مشاركة  )د(    
  اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض؛   )هـ(    
  .املناقشة العامة  )و(    
  :استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  - ٢  
  مشاورات اخلرباء بشأن منع الفساد؛  )أ(    
  مشاورات اخلرباء بشأن التجرمي؛  )ب(    
  .مشاورات اخلرباء بشأن التعاون الدويل  )ج(    
  .استرداد املوجودات  - ٣  
  .املساعدة التقنية  - ٤  
  .النظر يف مسألة رشو موظفي املنظمات الدولية العمومية  - ٥  
، ٦املادة (النظر يف متطلبات اإلبالغ وفقا للمواد ذات الصلة من االتفاقية   - ٦  

، ٤٦؛ املادة )أ( ٦، الفقرة ٤٤؛ املادة )د( ٢، الفقرة ٢٣؛ املادة ٣الفقرة 
  ).٤، الفقرة ٦٦؛ املادة ٥، الفقرة ٥٥؛ املادة ١٤و ١٣الفقرتان 

  .مسائل أخرى  - ٧  
  .جدول األعمال املؤقّت للدورة الرابعة  - ٨  
  .اعتماد التقرير  - ٩  

، تقسيم ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٩ناقش املكتب، يف جلسته األوىل املعقودة يف   -١١
 تتطلب حضور أعضاء املكتب وبالنظر إىل األنشطة املتعددة اليت. العمل بني أعضائه

وتوجيهام املباشرة، قرر املكتب أن يطلب إىل املقرر إدارة املشاورات غري الرمسية بشأن 
وقد اتخذ هذا القرار أيضا نظرا ملشاركة املقرر السابقة يف مشاورات . إنشاء آلية االستعراض

انعقاد االجتماع األخري لفريق  غري رمسية ذا الشأن جرت يف فيينا يف الفترة الفاصلة بني
اخلرباء العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 

  .ملكافحة الفساد وانعقاد دورة املؤمتر الثالثة
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    احلضور  - دال  
االحتاد  :كانت الدول التالية األطراف يف االتفاقية ممثّلة يف الدورة الثالثة للمؤمتر  -١٢

الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، 
إكوادور، ألبانيا، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوغندا، إيران 

م، بلجيكا، ، إيطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغال، بروين دار السال)اإلسالمية -مجهورية (
بلغاريا، بنغالديش، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بولندا، بريو، 
تركيا، توغو، تونس، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية 

قراطية الشعبية، تنـزانيا املتحدة، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية كوريا، مجهورية الو الدمي
جنوب أفريقيا، جيبويت، الدامنرك، رواندا، رومانيا، زمبابوي، سري النكا، السلفادور، 
سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سرياليون، شيلي، الصني، العراق، غابون، غانا، 

، فيجي، ، فنلندا)البوليفارية -مجهورية (بيساو، فرنسا، الفلبني، فنـزويال -غواتيماال، غينيا
فييت نام، قربص، قطر، كازاخستان، الكامريون، كمبوديا، كندا، كوبا، كولومبيا، 
الكويت، كينيا، لبنان، لكسمربغ، ليتوانيا، ليسوتو، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغرب، 
املكسيك، مالوي، ملديف، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، منغوليا، 

يوس، موزامبيق، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجرييا، هاييت، هولندا، الواليات املتحدة موريش
  .األمريكية، اليمن، اليونان

وكانت حكومة سنغافورة قد أودعت مؤخرا صك تصديقها على االتفاقية لدى   -١٣
االتفاقية  من االتفاقية، سيبدأ نفاذ تصديقها على ٦٨من املادة  ٢ووفقا للفقرة . األمني العام

  .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٦يف 
أملانيا، إيرلندا، البحرين، : وكانت الدول التالية املوقّعة على االتفاقية ممثَّلة مبراقبني  -١٤

تايلند، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية السورية، سوازيلند، السودان، كوت ديفوار، 
  .اهلند، اليابان ليختنشتاين، اململكة العربية السعودية،

ومثّلت يف الدورة اجلماعة األوروبية، وهي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي   -١٥
  .وطرف يف االتفاقية

  .عمان: ومثّلت أيضا الدولة التالية بصفة مراقب  -١٦
وحضر مراقب عن فلسطني، وهي كيان تلقى دعوة دائمة من اجلمعية العامة   -١٧

  .دورات وأعمال مجيع املؤمترات الدولية اليت تعقد برعايتهاللمشاركة بصفة مراقب يف 
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ومثّلت مبراقبني وحدات األمانة العامة، وهيئات األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها،   -١٨
ومعاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، والوكاالت املتخصصة 

مكتب االتفاق العاملي، مكتب األمم : خرى التاليةومؤسسات منظومة األمم املتحدة األ
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، صندوق األمم املتحدة 
للسكان، معهد بازل لإلدارة الرشيدة، اللجنة االقتصادية ألفريقيا، البنك الدويل، منظمة 

  .الصحة العاملية
مصرف التنمية اآلسيوي، جملس : ظمات احلكومية الدولية التاليةومثّلت مبراقبني املن  - ١٩

أوروبا، جملس االحتاد األورويب، الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد، املنظمة الدولية للشرطة 
  .، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي)اإلنتربول(اجلنائية 
املنظمة العاملية للربملانيني : ني املنظمتان الدوليتان األخريان التاليتانومثّلت مبراقب  -٢٠

  .املناهضني للفساد، مركز أوتشتاين ملوارد مكافحة الفساد
ومثّلت مبراقبني اجلهات التالية الشريكة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات   -٢١

مايكروسوفت، شركة برايس ووتر  األكادميية الدولية ملكافحة الفساد، شركة: واجلرمية
  .هاوس كوبرز

ومثّلت مبراقبني املنظمات غري احلكومية التالية ذات املركز االستشاري لدى الس   -٢٢
من إعالن حقوق  ١٩املؤسسة الدولية ملكافحة الرق، هيئة املادة : االقتصادي واالجتماعي

عونة املسيحية، مؤسسة حتقيق مساواة املرأة، املركز الدويل ملعارضة الرقابة، مؤسسة امل: اإلنسان
احللف العاملي ملكافحة االجتار بالنساء، مركز املعلومات والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، 
الرابطة الدولية ألعضاء النيابة العامة، االحتاد الدويل للمهندسني االستشاريني، االحتاد الياباين 

" تريفَند"سائية يف منطقة حوض املتوسط، صندوق لرابطات احملامني، مركز الدراسات الن
  .اإليفاجنيلي لإلغاثة والتنمية، مؤسسة الشفافية الدولية، املنتدى االقتصادي العاملي

من النظام الداخلي، عممت األمانة قائمة باملنظمات غري احلكومية  ١٧ووفقا للمادة   -٢٣
قتصادي واالجتماعي وقدمت طلبا للحصول املعنية اليت ليس هلا مركز استشاري لدى الس اال

  .وأرسلت األمانة بعد ذلك دعوات إىل املنظمات غري احلكومية املعنية. على صفة مراقب
املؤسسة األفريقية املصرية : ومثّلت مبراقبني املنظمات غري احلكومية األخرى التالية  -٢٤

" برناباس ترست"نظمة حلقوق اإلنسان، رابطة احلسابات املفتوحة، مؤسسة شريبا، وم
الدولية، رابطة البوذية وتنمية اتمع، جامعة تطوير املوارد على نطاق اتمع، مركز 
الدراسات االجتماعية التطبيقية، مركز تطوير املؤسسات وحتقيق دميقراطيتها، مركز القانون 
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عية، جملس مؤسسة واألحباث الدويل، منظمة التمكني املدين يف أفريقيا، مؤسسة املعونة اتم
مركز التحليل والتحقيق، الشبكة العاملية للحكم  - اجلغرافيا السياسية، مؤسسة فوندار 

الرشيد، منظمة الشاهد العاملي، صندوق جنوب أفريقيا االستئماين حلقوق اإلنسان والتنمية، 
توعية ليشيت للبحوث واملناصرة ومحالت ال-املنظمة اإلندونيسية لرصد الفساد، معهد تيمور

، املعهد الباكستاين للتطوير التشريعي والشفافية، مؤسسة اخلالص الصحية )لوتا هاموتوك(
للرعاية " سخر"من أجل التنمية املستدامة يف املناطق الريفية واحملافظة عليها، رابطة 

الدولية، النقابة الوطنية املستقلة ملوظفي اإلدارة " ستات فيو"االجتماعية يف الركانا، مؤسسة 
مومية، شبكة الشفافية واملساءلة، مؤسسة الرعاية لتنمية أفغانستان، مؤسسة القضاء الع

  .النهائي على الفساد
    

    اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض  - هاء  
من النظام الداخلي للمؤمتر على أن يفحص مكتب أي دورة وثائق  ١٩تنص املادة   -٢٥

على أنه حيق  ٢٠وتنص املادة . هذا الشأن إىل املؤمترتفويض املمثلني وأن يقدم تقريره يف 
ويسمح . للممثّلني أن يشاركوا مؤقّتا يف الدورة، ريثما يبت املكتب يف وثائق تفويضهم

ملمثّل أي دولة طرف تعترض دولة طرف أخرى على مشاركته بأن يشارك مؤقّتا، مع متتعه 
ألطراف األخرى، إىل حني تقدمي املكتب تقريره باحلقوق نفسها اليت يتمتع ا ممثّلو الدول ا

  .واختاذ املؤمتر قراره يف هذا الشأن
دولة من الدول األطراف املمثَّلة يف الدورة الثالثة  ٩٤وقد أبلغ املكتب املؤمتر بأن   -٢٦

دول امتثلت ملتطلبات وثائق التفويض؛ وبأن عشر دول أطراف، وهي  ١٠٤والبالغ عددها 
كستان وبوروندي ورواندا وسلوفينيا وغيانا وكازاخستان ومالوي وهاييت أفغانستان وبا

وشدد املكتب على أن من واجب كل دولة . من النظام الداخلي ١٨واليمن، مل متتثل للمادة 
، وناشد الدول األطراف اليت مل تقدم بعد ١٨طرف تقدمي وثائق تفويض ممثّليها وفقا للمادة 

يض األصلية، أن تقدمها يف أسرع وقت ممكن، على أال يتجاوز ذلك إىل األمانة وثائق التفو
  . ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٢٧موعدا أقصـاه 

  .وأفاد املكتب املؤمتر بأنه فحص الرسائل اخلطية املقدمة ووجدها مستوفية للشروط املطلوبة  - ٢٧
 ١٣يف  لعاشرة املعقودةواعتمد املؤمتر تقرير املكتب عن وثائق التفويض يف جلسته ا  -٢٨

  .٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين
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    الوثائق  -واو  
عرضت على املؤمتر يف دورته الثالثة، إضافةً إىل الوثائق اليت أعدا األمانة، وثائق تتضمن   - ٢٩

  .وترد قائمة بالوثائق يف املرفق األول هلذا التقرير. اقتراحات ومسامهات مقدمة من حكومات
    

    ناقشة العامةامل  - زاي  
تكلّم ممثّل األرجنتني نيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة، األعضاء أيضاً يف   -٣٠

والصني، فسلّط الضوء على أمهية دورة املؤمتر الثالثة فيما خيص اعتماد آلية  ٧٧جمموعة الـ
ها البناء يف والصني ستواصل إسهام ٧٧جمددا أن جمموعة الـ أكّداستعراض تنفيذ االتفاقية، و

وشدد على وجوب أن يأيت تصميم تلك اآللية متسقاً مع متطلبات . بلوغ تلك الغاية
كما ينبغي أن خيضع تشغيل اآللية االستعراضية . ٢/١و ١/١االتفاقية ومع قراري املؤمتر 
 من االتفاقية، وأن تزود اآلليةُ الدولَ األطراف باألدوات ٦٣لسلطة املؤمتر، وفقاً للمادة 

وأكّد أيضاً أن . الضرورية ملعاونتها على حتديد االحتياجات احلقيقية يف جمال املساعدة التقنية
وال بد . أي آلية الستعراض تنفيذ االتفاقية ينبغي أن متول من امليزانية العادية لألمم املتحدة

عن املسائل من ترشيد اجلهود الرامية إىل مجع وتعميم املزيد من املعارف الفنية والشاملة 
ويف هذا السياق وصف توصيات الفريق العامل احلكومي . املتعلقة باسترداد املوجودات

الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات بأا خطوة يف االجتاه الصحيح، لذا ينبغي 
ية املساعدة وأبرز أيضا أمه. جتديد والية هذا الفريق العامل حبيث متتد إىل دورة املؤمتر الرابعة

التقنية يف حتقيق أغراض بناء القدرات باعتبارها مسألة جامعة مت تناوهلا يف االتفاقية وعنصراً 
ورحب يف هذا الصدد بتوصيات الفريق العامل . أساسياً من عناصر تنفيذها الناجع والفعال

ذكور حلني البت يف احلكومي الدويل املعين باملساعدة التقنية، ودعا إىل جتديد والية الفريق امل
  .آلية استعراض تنفيذ االتفاقية

ممثّل السويد نيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف  وتكلم  -٣١
وأعربت عن تأييدها للكلمة كل من ألبانيا وأرمينيا وأوكرانيا والبوسنة . االحتاد األورويب

ية السابقة ومجهورية مولدوفا وصربيا واجلبل واهلرسك وتركيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالف
وشدد ممثّل السويد على أن الفساد يشكّل، باعتباره ظاهرة عاملية، عائقاً . األسود وكرواتيا

أمام كل أشكال التنمية والتقدم؛ وأشار إىل طائفة من التدابري اليت اعتمدها االحتاد األورويب 
لى النـزاهة يف القطاعني العام واخلاص، ووضع من أجل إذكاء الوعي باملشكلة واحلفاظ ع

وسلّط الضوء أيضاً على ما للمؤمتر . التدابري القانونية الرامية إىل التصدي لالختالس والرشوة
من أمهية يف توفري منرب للممارسني واخلرباء يتيح هلم أن يلتقوا ويتبادلوا اآلراء واملعلومات 
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 إرساء تعاون وثيق بني األمانة واملنظمات الدولية واخلربات واملمارسات اجليدة، ودعا إىل
ورحب بتزايد عدد األطراف املصدقة على . األخرى الضالعة يف أنشطة مكافحة الفساد

االتفاقية، مشرياً إىل أن القلّة من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت مل تصبح بعد أطرافاً 
مث قال إن . لية االنضمام إليها يف الوقت املناسبيف االتفاقية تسعى جاهدةً الستكمال عم

هناك ثالثة شروط أساسية لنجاح تنفيذ االتفاقية، وهي توفر اإلرادة السياسية، وتوفر املوارد 
ونادى يف هذا الصدد بإرساء آلية متينة . الكافية، واملشاركة النشطة من جانب اتمع املدين

ة باعتبار ذلك وسيلة قوية تكفل حتديد االحتياجات من وفعالة بشأن استعراض تنفيذ االتفاقي
املساعدة التقنية استناداً إىل استعراضات جيريها النظراء حبسن نية ويف مناخ تسوده الثقة 

. وشدد على أن الزيارات القُطرية جزء ال ينفصم من مثل هذه اآللية االستعراضية. املتبادلة
ك اآللية االستعراضية شفافة وأن تستخدم على النحو أضف إىل ذلك أنه ال بد أن تكون تل

األمثل كل املعلومات املتاحة ذات الصلة، مبا فيها املعلومات اليت تقدمها املنظمات غري 
وأشار إىل املبادرات التمهيدية اليت تستكشف أسس إرساء آلية استعراضية، فنوه . احلكومية

كما . االتفاقية ومبا هلذا الربنامج من تأثري إجيايبجبدوى الربنامج التجريبـي الستعراض تنفيذ 
أقر ممثّل السويد بأمهية أن تنص سياسات مناهضة الفساد على استرداد املوجودات، وأشار 

 استرجاعإىل وجوب بذل مزيد من اجلهد يف جمال املساعدة القانونية املتبادلة مبا يكفل سرعة 
  .أي مالذ آمن لتلك املوجودات املوجودات املتعلقة بالفساد والقضاء على

وتكلّم ممثّل أنغوال نيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة، األعضاء أيضاً يف   -٣٢
والصني، وأكّد جمدداً  ٧٧جمموعة الدول األفريقية، فأبدى تأييده التام لكلمة جمموعة الـ

ساعدة التقنية باعتبارها ضرورة إرساء آلية تكفل استعراض تنفيذ االتفاقية، ونوه بأمهية امل
وأعرب عن تقديره يف هذا . مسألة جامعة وشرطاً مسبقاً ال بد من استيفائه لتنفيذ االتفاقية

الصدد للعمل الذي أجنزه الفريق العامل املعين باملساعدة التقنية، مؤيداً متديد والية هذا الفريق 
ما لتعزيز التعاون الدويل من أمهية  وأبرز أيضاً. حلني البت يف آلية استعراض تنفيذ االتفاقية

رئيسية يف حماربة الفساد، وذلك بعدة وسائل منها توطيد آليات تسليم املطلوبني وتوفري 
املوجودات  استرجاعوالحظ أن . املساعدة القانونية املتبادلة والتعاون على إنفاذ القوانني
إال أن النجاح . ٥١ا جاء يف املادة املتأتية من أفعال الفساد مبدأ جوهري يف االتفاقية، حسبم

يف تنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية يقتضي التعجيل بإدخال ما يلزم من تعديالت على 
وذكَّر املمثّل أيضاً بالتحدي الذي ميثله استحداثُ ومجع معارف . األطر القانونية الداخلية

. ا بني املمارسني يف هذا املضماروخربات بشأن استرداد املوجودات، وبناُء الثقة املتبادلة فيم
  .وأبدى تأييده يف هذا الشأن ملواصلة مهمة الفريق العامل املعين باسترداد املوجودات
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وشدد املتكلمون على ما للفساد من تأثري ضار بالتنمية والنمو االقتصادي   -٣٣
ى أبعاد واالستقرار وكذلك بسيادة القانون واملؤسسات الدميقراطية، وسلّطوا الضوء عل

وقيل إن من املمكن جماة . الفساد العابرة للحدود وعلى صالته باجلرمية املنظمة وباإلرهاب
الفساد من خالل وسائل تصد متعددة األوجه يشارك فيها العديد من أصحاب املصلحة 
وجتمع بني تدابري إنفاذ القوانني والتدابري الوقائية وتعطي صالحيات معينة للقطاع اخلاص 

وتتضمن تلك الوسائل إعالء شأن القانون وعناصر الشفافية واملساءلة . جتمع املدينوللم
ووضع معايري حتكم املسؤولية االجتماعية يف القطاعني العام واخلاص، من أجل تقليص فرص 

وحظيت بالقدر الواجب من التنويه والتشجيع املبادرات الرامية إىل ترسيخ . ارتكاب جرائم
ات القطاع العام والقطاع اخلاص من أجل الدفع قُدماً جبهود مكافحة حتالفات بني كيان

  .يف هذا الصدد" االتفاق العاملي"الفساد وبدور 
وأبرز املتكلمون أيضاً أمهية دور االتفاقية، باعتبارها الصك العاملي الوحيد الذي   -٣٤

واستراتيجيات فعالة  يكافح الفساد، يف أن تكون مبثابة األداة والوسيلة لكفالة وضع تدابري
ونوه بعض . للتصدي ملشكلة الفساد على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل

املتكلمني بالتقدم احملرز بشأن تصديق بلدام على االتفاقية، كما أشري إىل الزيادة الكبرية اليت 
  .نيةطرأت على عدد الدول األطراف يف االتفاقية منذ انعقاد دورة املؤمتر الثا

وأبلغ املتكلمون عن اجلهود واملبادرات الوطنية الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية،   -٣٥
وأشاروا يف هذا الصدد إىل التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية الداخلية الرامية إىل إدراج 

تنقيح : ما يلي وتتضمن هذه التدابري. املتطلبات الواردة يف االتفاقية يف نظم بلدام القانونية
التشريعات الداخلية املتعلقة بالفساد واجلرمية االقتصادية وغسل األموال، عالوة على تنقيح 
القوانني اإلجرائية، جلعلها تتماشى مع املعايري اليت كرستها االتفاقية؛ وتوطيد صالحيات 
ومهام سلطات مكافحة الفساد؛ وإرساء آليات مشتركة بني املؤسسات تكفل حتسني 
التنسيق بني السلطات الوطنية؛ واعتماد مدونات قواعد سلوك موجهة إىل القطاع العام؛ 
وإعداد واعتماد خطط عمل وطنية للنهوض جبهود مكافحة الفساد وتوفري إطار مؤسسي 
يضمها؛ وسن تشريعات تكفل عنصر الشفافية يف أنشطة القطاع العام وإنشاء نظم اشتراء 

شريعية تعزز فعالية االطالع على املعلومات، والتبليغ عن موضوعية؛ وإدخال إصالحات ت
حاالت الفساد؛ وإنشاء نظم إفصاح عن املوجودات ووضع قواعد موجهة إىل املوظفني 
العموميني بشأن تضارب املصاحل؛ وإجراء إصالحات مؤسسية تكفل استقاللية القضاء؛ 

معايري وطنية بشأن مراجعة وإنشاء هيئات قضائية خاصة خمتصة مبحاربة الفساد؛ ووضع 
احلسابات؛ واختاذ ترتيبات رقابية وإدارية تكفل محاية املبلغني عن املخالفات والشهود؛ 
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واستخدام تكنولوجيات املعلومات واملوارد اإللكترونية من أجل تعزيز الشفافية ومتكني عامة 
إقامة دعاوى  وقدم متكلمون آخرون معلومات عن. اجلمهور من االطالع على املعلومات

أو عن النتائج اليت أسفرت /جنائية وإدارية وطنية يتهم فيها موظفون عموميون بالفساد و
  .عنها مثل هذه الدعاوى

وأقر املتكلمون باحلاجة املاسة إىل إقامة آلية وظيفية الستعراض تنفيذ االتفاقية من   -٣٦
ن تسهم بنصيب وافر يف تلبية شأا أن تكفل امتثال الدول األطراف ألحكام االتفاقية وأ

االحتياجات احملددة لدى الدول األطراف، وال سيما البلدان النامية وأقل البلدان منواً، يف 
ونادى العديد منهم بضرورة أن تتسم آلية االستعراض . جمال املساعدة التقنية وبناء القدرات

التمييز وأن تعتمد يف عملها هذه بالفعالية واملوضوعية والشفافية واحلياد وعدم التدخل أو 
وشددوا كذلك على أمهية إشراك اتمع املدين والقطاع . على زيارات قطرية يقوم ا اخلرباء

ونوه عدة متكلمني بضرورة أن متول آلية االستعراض من امليزانية . اخلاص يف هذه العملية
الئم، لدى إنشاء هذه اآللية، ورأى بعضهم ضرورة إيالء االعتبار امل. العادية لألمم املتحدة

إىل احلاجة إىل حتقيق توازن بني تعزيز عملية تنفيذ االتفاقية ومراعاة مبدأي السيادة الوطنية 
  .وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول

وأبرز املتكلمون أمهية دور الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين   -٣٧
قية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بوصفه منرباً يتيح للدول األطراف باستعراض تنفيذ اتفا

وحتدث آخرون عن . التعبري عن مواقفها إزاء آلية يحتمل إنشاؤها الستعراض تنفيذ االتفاقية
جتارم يف برنامج االستعراض التجرييب الطوعي الذي بادرت األمانة بتنفيذه كمشروع 

وأشاد بعض . نهجيات خمتلفة الستعراض تنفيذ االتفاقيةمساعدة تقنية لوضع واختبار م
املتكلمني من ممثّلي الدول املشاركة يف الربنامج بقيمة الزيارات القطرية اليت جرت يف إطاره 
بينما أعلن آخرون أم نشروا تقاريرهم النهائية مبوجب الربنامج يف مواقع حكومام على 

  .افيةشبكة الويب توخياً لقدر أكرب من الشف
وشدد بعض املتكلمني على ضرورة االستفادة املثلى من التجربة املكتسبة من آليات   -٣٨

االستعراض القائمة على الصعيد اإلقليمي بغية جتنب تشتت اإلجراءات وازدواج اجلهود، 
  .فضالً عن التمكّن من النظر يف االحتياجات واألولويات على املستوى اإلقليمي

املتكلمني أن حتديد السبل والوسائل اليت تكفل تقييم التقدم الذي وأوضح عدد من   -٣٩
حترزه فرادى الدول يف مكافحتها الفساد عنصر حاسم األمهية يف أي آلية الستعراض تنفيذ 

ويف هذا الصدد أُعرب عن القلق إزاء جدوى منهجية استخدام االستقصاءات . االتفاقية
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بغية تقييم مستوى الفساد يف بلد ما ومن مث تصنيف  القائمة على أساس املؤشرات اإلدراكية
ودفع بأن مثل هذه االستقصاءات قد تقوم على قوالب . البلدان استناداً إىل هذه املؤشرات

منطية عقائدية أو سياسية ميكن أن تعيق سياسات مكافحة الفساد، بل قد تؤدي إىل اإلمعان 
فحة الفساد وتكشف عن عمليات التحقيق بلدان ضالعة صراحة يف مكا" احلطِّ من شأن"يف 

وقيل أيضاً إنه ينبغي تكييف . املتصلة به وتعمل على تعزيز شفافية السلطات الوطنية
استقصاءات الفساد لكي تالئم السياق احملدد للبلد املعين، مع مراعاة أولوياته الوطنية 

  . واخلصائص الثقافية واملؤسسية اليت يتسم ا ذلك السياق
لـّط عدة متكلمني الضوء على خماطر الفساد وآثاره السلبية على الفئات وس  -٤٠

وأشاروا إىل أن الفساد يشجع أمناطاً خمتلفة . املستضعفة من الناس، ال سيما النساء واألطفال
من التمييز، ال سيما ضد النساء اللوايت غالباً ما يواجهن مصاعب يف التماس سبل اإلنصاف 

أضف إىل ذلك أن الفساد يسهـّل ارتكاب اجلرمية املنظمة واالجتار . يزللتغلب على ذلك التمي
ولذلك اقترح هؤالء . باألشخاص، مما يؤدي إىل االستغالل اجلنسي لضحايا االجتار

املتكلمون أن تراعى جدياً يف سياسات مكافحة الفساد املسائلُ اجلنسانية واحلاجةُ إىل متكني 
  .النساء واألطفال

    
    تعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساداس  -رابعا  

استعراض "من جدول األعمال، املعنون  ٢كان معروضاً على املؤمتر، للنظر يف البند   -٤١
، مشروع اإلطار املرجعي الذي قدمه إليه الفريق "تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
، وكذلك مشروعا قرارين )CAC/COSP/2009/L.9( العامل املعين باستعراض تنفيذ االتفاقية

   CAC/COSP/2009/L.4(قدمتهما الدول األطراف قبل عقد الدورة الثالثة للمؤمتر 
 ١٣إىل  ١٠وقد عقدت مشاورات غري رمسية يف الفترة من ). CAC/COSP/2009/L.5و

ملشاورات، نوفمرب للنظر يف مشروع اإلطار املرجعي، وعرضت حصيلة تلك ا/تشرين الثاين
اليت متثلت يف مشروع قرار يتضمن اإلطار املرجعي آللية استعراض تنفيذ االتفاقية واملبادئ 
التوجيهية اخلاصة باخلرباء احلكوميني واألمانة واملخطط النموذجي للتقارير القطرية، على 

  .نوفمرب العتمادها/تشرين الثاين ١٣املؤمتر يف 
من جدول  ٢، تابع املؤمتر النظر يف البند ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١١ويف   -٤٢

  :وكان معروضاً على املؤمتر ما يلي. األعمال
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  تقرير األمانة عن االمتثال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   )أ(  
)CAC/COSP/2009/9 وAdd.1(؛  

ية ورقة معلومات أساسية أعدا األمانة عن وضع قائمة التقييم الذايت املرجع  )ب(  
  ؛)CAC/COSP/2009/CRP.3(الشاملة اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

األمم املتحدة الردود على قائمة التقييم الذايت املرجعية اخلاصة باتفاقية   )ج(  
  ).CAC/COSP/2009/CRP.4( ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٢٨ملكافحة الفساد حىت 

، بصفتها نائبة لرئيس املؤمتر، مالحظات )بولندا(وأبدت السيدة دومينيكا كرويس   -٤٣
الذي قرر فيه املؤمتر استعمال قائمة تقييم ذايت  ١/٢واستذكرت قرار املؤمتر . استهاللية

مرجعية كأداة لتسهيل تقدمي معلومات عن تنفيذ االتفاقية، وطلب فيه إىل األمانة أن تضع 
ية بعد التشاور مع الدول األطراف واملوقّعة الصيغة النهائية لقائمة التقييم الذايت املرجع

الذي رحب فيه املؤمتر بوضع  ٢/١كما ذكَّرت بالقرار . وجتسيد إسهامات تلك الدول فيها
قائمة التقييم الذايت املرجعية وباستعماهلا استعماالً فعاالً يف مجع املعلومات األولية عن تنفيذ 

ئيس املؤمتر بأن الوثائق املعروضة عليه تستند إىل وأبلغت نائبة الر. عدة مواد يف االتفاقية
إال أا أبلغت املؤمتر . ٢٠٠٩أغسطس /آب ١٤دولة طرفاً حىت  ٧٧املعلومات اليت قدمتها 

 /تشرين الثاين ١١دولة طرفاً كانت قد ردت على قائمة التقييم الذايت املرجعية حىت  ٨٥بأن 
  .يف املائة ٦١ مسبوقة مقدارها ، مما رفع معدل الرد إىل نسبة غري٢٠٠٩نوفمرب 

، أن ٢/١وذكَّرت نائبة الرئيس أيضاً بأن املؤمتر كان قد طلب إىل األمانة، يف قراره   -٤٤
تستكشف خيار تعديل قائمة التقييم الذايت املرجعية بغية استحداث أداة شاملة جلمع 

يذ يف أي عمليات املعلومات ميكن اختاذها نقطة انطالق مفيدة جلمع املعلومات عن التنف
  .استعراض مقبلة

وقدم ممثّل لألمانة تقريراً عن العمل املنجز من أجل وضع قائمة التقييم الذايت   -٤٥
وأوضح أن كالً من حمتويات هذه القائمة وبنيتها األساسية التكنولوجية قد نتجت . املرجعية

وأشري إىل أن . اءعن عملية تشاور واسعة النطاق، مشلت دوال أطرافا ودوال موقعة وخرب
 ٢٠٠٩مارس /مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية كان قد دعا الدول يف آذار

ومن أجل هذه الغاية دعي رؤساُء . إىل أن ختترب تطبيق هذه القائمة على أساس طوعي
وقد أفيد بأن . اموعات اإلقليمية اخلمس إىل تسمية ثالث دول متطوعة عن كل جمموعة

عاً وثالثني دولة طرفاً وموقعةً قد استجابت لتلك الدعوة واختربت تطبيق القائمة يف الفترة سب
ومن األمور اليت يسرت أيضاً إجراء تلك . ٢٠٠٩يونيه /مارس وحزيران/ما بني آذار
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فقد أدى برنامج . املشاورات الواسعة النطاق الدعم الذي وفره برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
احلكم يف الدول العربية التابع للربنامج اإلمنائي دوراً أساسياً يف تيسري مشاركة عدد إدارة 

وأتيحت قائمة بكل الدول اليت اختربت قائمة التقييم الذايت املرجعية . كبري من الدول العربية
والحظ ممثّل األمانة ). CAC/COSP/2009/CRP.3(الشاملة وسرد تفصيلي للعملية التشاورية 

يع التعليقات اليت أُبديت أثناء العملية التشاورية قد أُخذت بعني االعتبار وأُدرجت يف أن مج
  .الصيغة النهائية لقائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة

وشدد ممثّل األمانة على أن قائمة التقييم الذايت الشاملة تتضمن إحاالت مرجعية   -٤٦
فاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب تربط ما بني اتفاقية مكافحة الفساد وات

إضافة إىل صكوك أخرى تتعلق بالفساد وحتتوي على  )٢١(الوطنية والربوتوكوالت امللحقة ا،
على عدد كبري من التحسينات املوضوعية والتكنولوجية الرامية إىل زيادة تيسري عملية التبليغ 

ومن أجل التحقق من صحة اإلحاالت املرجعية  .عن اجلهود املبذولة من أجل تنفيذ االتفاقية
مع أمانات  ٢٠٠٩أبريل /نيسان ٢٤الواردة يف القائمة املرجعية، تشاورت أمانة املؤمتر يف 

 )٢٢(كل من اتفاقية االحتاد األفريقي ملنع الفساد وحماربته، واتفاقية القانون اجلنائي للفساد
منظمة البلدان األمريكية ملكافحة الفساد، واتفاقية واتفاقية  )٢٣(واتفاقية القانون املدين للفساد،

مكافحة رشوة املوظفني العموميني األجانب يف املعامالت التجارية الدولية الصادرة عن 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، والتوصيات األربعني بشأن غسل األموال 

ة العمل املعنية باإلجراءات املالية املتعلقة والتوصيات اخلاصة التسع بشأن متويل اإلرهاب لفرق
وقد أكّدت صحة اإلحاالت املرجعية أمانةُ اتفاقية القانون اجلنائي للفساد . بغسل األموال

وكذلك فعلت أمانةُ اتفاقية . ٢٠٠٩يونيه /حزيران ٨واتفاقية القانون املدين للفساد، يف 
يوليه، /متوز ٨امالت التجارية الدولية يف مكافحة رشوة املوظفني العموميني األجانب يف املع

  .يوليه/متوز ٣٠وأمانةُ اتفاقية منظمة البلدان األمريكية ملكافحة الفساد يف 
وأوضح ممثّل األمانة يف ختام كلمته أن قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة قد   -٤٧

احتها بلغات األمم وضعت باللغة اإلنكليزية فقط، وأنه يلزم إفساح وقت كاف من أجل إت
  .املتحدة الرمسية الست

                                                           
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥الدات  ،املعاهدات جمموعةاملتحدة،  األمم (٢١) 
  .١٧٣م الرق ،املعاهدات األوروبية جمموعةأوروبا،  جملس (٢٢) 
  .١٧٤نفسه، الرقم  املرجع (٢٣) 
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وقدم ممثّل عن األمانة تقريراً عن اجلهود اجلارية األخرى الرامية إىل مجع ونشر   -٤٨
وقد استفاد هذا املسعى، الذي يعرف باسم احتاد . معارف بشأن االتفاقية بغية تعزيز تنفيذها

ية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، إدارة املعارف بشأن مكافحة الفساد واملكتبة القانون
وقد حتدث ممثّل شركة ميكروسوفت . من الدعم ااين الذي تقدمه شركة ميكروسوفت

أمام املؤمتر، فقال إن الشركة ملتزمة باملسؤولية االجتماعية الواقعة على الشركات وإن الدعم 
ت واجلرمية يف مكافحة الفساد هو الذي متنحه جلهود مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرا

وأوضح ممثّل الشركة أا تعكف حالياً على النظر بتأن يف السبل . خري دليل على التزامها هذا
والوسائل الكفيلة بالنهوض بشراكتها مع املكتب من أجل املضي يف دعم جهود املكتب 

كينه من االنتفاع بأحدث ما الرامية إىل تعزيز تنفيذ االتفاقية مع احلرص يف الوقت ذاته على مت
  .توصلت إليه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من حلول

وأشاد املتكلمون بالعمل الذي أجنزته األمانة، مبا يف ذلك جهودها الرامية إىل مجع   -٤٩
وأشادوا . معارف يعول عليها تيسر سبل تنفيذ االتفاقية وإىل إتاحة تلك املعارف لعامة الناس

ة التقييم الذايت املرجعية الشاملة، وشددوا على احلاجة إىل توفري فرص تدريبية للدول بقائم
املتكلمون بالنهج املتكامل  ورحب. األطراف حىت يتسىن هلا أن تستفيد من مزاياها الكامنة

الذي اتبعته األمانة يف هذا الصدد، وشجعوها على املضي يف تطوير أداة التقييم الذايت من أجل 
اعدة الدول األطراف على الوفاء بواجباا التبليغية املنصوص عليها يف اتفاقية مكافحة مس

كما سلط الضوُء على وجوب أن تستفيد الدول . اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقة ا
األطراف، عند وفائها بواجباا التبليغية، أقصى استفادة من اإلمكانيات اليت تتيحها قائمة 

ييم الذايت املرجعية، علماً بأا تنص على حتديد املمارسات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية وعلى التق
أحد املتكلمني على أمهية صون حق الدول يف املطالبة  أكّدو. نشر تلك املمارسات فيما بعد

  .باإلبقاء على سرية ما تقدمه من معلومات من خالل قائمة التقييم الذايت املرجعية
    

    مشاورات اخلرباء بشأن منع الفساد  -ألف  
من جدول األعمال، املتعلق باستعراض تنفيذ  ٢أجرى املؤمتر، أثناء نظره يف البند   -٥٠

االتفاقية، مشاورات بني اخلرباء حول مسألة منع الفساد دف يئة منرب لتبادل اآلراء واخلربات 
  .من االتفاقية على الصعيد الوطين) "التدابري الوقائية("فيما يتعلق بتنفيذ الفصل الثاين 

هذه املشاورات، بصفتها نائبة لرئيس ) بولندا(وترأست السيدة دومينيكا كرويس   -٥١
وذكَّرت يف مالحظاا االستهاللية بأن املؤمتر كان قد أعرب يف اية دورته الثانية عن . املؤمتر

قد شغل منصب رئيس املؤمتر يف  دعمه الشديد لالقتراح الذي قدمه ممثّل األردن، الذي كان
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وشددت . دورته األوىل، بأن يركز املؤمتر يف دورته الثالثة تركيزاً خاصاً على مسألة منع الفساد
على أمهية مضاعفة اجلهود من أجل منع الفساد وتنفيذ شىت التدابري الواردة يف الفصل الثاين من 

ذكورة يف االتفاقية ختص كالً من القطاع العام كما ذكَّرت بأن التدابري الوقائية امل. االتفاقية
والقطاع اخلاص، وأكّدت على دور مكونات اتمع األخرى، مثل املنظمات غري احلكومية 

ل إقرارا بأن كِّوقالت إن هذه اموعة من التدابري تش. ووسائل اإلعالم ومبادرات اتمع احمللي
دمه، فردياً ومجاعياً، يف إرساء ثقافة النـزاهة، وبأن لكل عضو يف اتمع إسهاماً جيب عليه أن يق

  .منع الفساد وحماربته مسؤولية مشتركة يتحملها اجلميع
وأبلغ ممثّلٌ لألمانة املؤمتر باألنشطة اليت اضطلع ا مكتب األمم املتحدة املعين   -٥٢

كما . لعامل بأسرهباملخدرات واجلرمية من أجل إذكاء الوعي مبا ميثله الفساد من خطر يهدد ا
قدمت األمانة تقريراً عما بذلته من جهد من أجل تعزيز البحوث املعنية بالفساد وحتليل البيانات 

  .املتعلقة به بغية تكوين فهم أفضل للمشكلة ووضع سياسات قائمة على األدلة يف هذا الصدد
صلة للفساد وبناء ثقافة وأبرز املتكلمون أمهية التدابري الوقائية ملعاجلة اجلذور املتأ  -٥٣

وأشاروا يف هذا املقام إىل الدور احملوري الذي تضطلع به هيئات وسلطات مكافحة . النـزاهة
وشددوا على ضرورة . الفساد يف تنفيذ التدابري والسياسات الوقائية على الصعيد الوطين

. الصعيد الوطينتشجيع مشاركة اتمع املدين ووسائط اإلعالم يف أنشطة منع الفساد على 
. وأيد عدد من املتكلمني فكرة تعزيز قيام شراكات بني القطاعني العام واخلاص ملنع الفساد

  وأشري أيضاً إىل ضرورة املضي يف تشجيع املبادرات واحلمالت التعليمية لتوعية اجلمهور، 
لضوء على وسلّط بعض املتكلمني ا. ال سيما الشباب، باملخاطر واملشاكل النامجة عن الفساد

  .ما متثّله توعية الشباب من أمهية عظيمة يف تعزيز ثقافة النـزاهة
وأعطى املتكلمون حملة عامة عن التدابري الوقائية املتخذة يف بلدام من أجل االمتثال    -٥٤

وحتدث معظم املتكلمني عن استحداث . ألحكام منع الفساد املنصوص عليها يف االتفاقية
وذكروا أن . نية ملكافحة الفساد وإنشاء اهليئات املكلفة بتنفيذهااستراتيجيام الوط

املسؤوليات الرئيسية لتلك اهليئات تتمثّل يف رسم سياسات ملكافحة الفساد ووضع تشريعات 
وقد أنشأت بعض الدول هيئة وحيدة ختتص . ورصد تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد

لك املهام إىل هيئات خمتلفة، إىل جانب مبكافحة الفساد، بينما أسندت دول أخرى ت
  .استحداث آلية تنسيق مشتركة بني األجهزة

وعرضت على املؤمتر حصيلة املناقشات ذات الصلة، واليت جرت يف إطار املشاورات   -٥٥
غري الرمسية، يف هيئة مشروع قرار منقح بشأن التدابري الوقائية، تقدمت به األرجنتني واألردن 
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والربازيل وبلغاريا ومجهورية ترتانيا املتحدة وفنلندا واملغرب والنمسا وهولندا وإندونيسيا 
  ).CAC/COSP/2009/L.7/Rev.2(والواليات املتحدة 

    
    مشاورات اخلرباء بشأن التجرمي  - باء  

املتعلق باستعراض تنفيذ االتفاقية، مشاورات بني  ٢أجرى املؤمتر، أثناء نظره يف البند   -٥٦
ن مسألة التجرمي دف يئة منرب لتبادل اآلراء واخلربات فيما يتعلق بتنفيذ أحكام اخلرباء بشأ

  .التجرمي الواردة يف االتفاقية على الصعيد الوطين
هذه املشاورات، بصفتها نائبة لرئيس ) اجلزائر(وترأست السيدة طاوس فروخي    -٥٧

، اللذين ناشد فيهما ٢/٢و ١/٢ وأشارت، يف مالحظاا االستهاللية، إىل القرارين. املؤمتر
املؤمتر الدول األطراف تكييف تشريعاا ولوائحها مع األحكام اإللزامية الواردة يف االتفاقية 

وحددت إطار املشاورات حبيث تنصب على . دون املساس باألحكام التجرميية األخرى
تفاقية، وحتديد ومناقشة التحديات اليت يطرحها تنفيذ األحكام التجرميية الواردة يف اال

واستعراض تفرعات شىت الوسائل اليت اختارت الدول أن تنفذ ا تلك األحكام، مبا يف ذلك 
  .القوانني اإلجرائية والتشريعات اإلدارية واللوائح والتشريعات املتعلقة بتقرير الوالية القضائية

التجرمي وإنفاذ القوانني يف وأشار عدة متكلمني إىل أمهية أحكام االتفاقية املتعلقة ب  -٥٨
وا احلاجة إىل مواءمة كاملة وافية أكّدكما . استحداث تدابري شاملة للتصدي ملوضوع الفساد

للتشريعات الوطنية مع متطلبات االتفاقية، وال سيما فيما يتعلق باألفعال اخلمسة اليت يعد 
وتعمد رشو ) ١٥املادة (طنيني رشو املوظفني العموميني الو: جترميها إلزاميا يف االتفاقية، أي

) ١، الفقرة ١٦املادة (املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية 
) ١٧املادة (واختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي 

وأكّدوا أيضاً على . )٢٥املادة (وإعاقة سري العدالة ) ٢٣املادة (وغسل العائدات اإلجرامية 
أن تنفيذ هذه األحكام ال يؤثر على قضايا السيادة الوطنية، إذ ميكن تنفيذها مجيعاً ضمن 

  .نطاق النظم التشريعية الداخلية للدول األطراف
وأشار أحد املتكلمني إىل املمارسة احلسنة املتمثلة يف عدم سريان مهلة التقادم على   -٥٩

لصعوبة الكشف عن هذه اجلرائم يف حينها ومن أجل احلفاظ جرائم الفساد، وذلك نظراً 
وأشار املتكلم إىل أن إعاقة سري . من االتفاقية ٤٢على الوالية القضائية ضمن مفهوم املادة 

العدالة عائق شائع آخر هام يف جمال التحقيق وإصدار احلكم يف قضايا الفساد، مما جيعل من 
وأشار متكلمان إىل املمارسة احلسنة اليت . بأكملها ٢٥األمهية مبكان ضرورة اعتماد املادة 
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تقضي بتشديد العقوبة على جرائم الفساد مبوجب االتفاقية، بوصفها يف آن واحد مبثابة 
  .٣٠رادع وحافز لتنفيذ العقوبات الناجعة على حنو أكمل ضمن مفهوم املادة 

ية فيما يتعلق مبسؤولية ونوه متكلم آخر باملمارسة احلسنة لفرض العقوبات اجلنائ  -٦٠
ال تشترط أن تكون هذه  ٢٦الشركات وغريها من اهليئات االعتبارية، وإن كانت املادة 

وأشار املتكلم ذاته إىل ضرورة وضع أحكام فعالة حلماية . املسؤولية القانونية جنائية بطبيعتها
ري أيضاً إىل أمهية وأش. ٣٣عن املخالفات من موظفي احلكومة ضمن مفهوم املادة " املبلغني"

عدم السماح ملبدأ السرية املصرفية بتعطيل عمليات التحقيق بصورة فعالة يف جرائم الفساد، 
وشدد املتكلم على ضرورة أن تشمل قوانني الرشوة . من االتفاقية ٤٠مبا يتفق وأحكام املادة 

، وذلك سعياً إىل أيضاً مجيع أشكال املنافع، وليس جمرد املال أو السندات املالية األخرى
  .تنفيذاً كامالً ١٦و ١٥تنفيذ أحكام املادتني 

وأشار متكلم آخر إىل الصلة احلامسة بني توفري املساعدة التقنية والقدرة على التنفيذ   -٦١
وهذا األمر يتسم . الكامل ألحكام التجرمي وإنفاذ القوانني يف الفصل الثالث من االتفاقية

 الدولية يف التشريعات احمللية وإفساح اال أمام أساليب التعاون بأمهية خاصة إلدراج املعايري
  .املالئمة على الصعيدين احمللي والدويل

    
    مشاورات اخلرباء بشأن التعاون الدويل  - جيم  

املتعلق باستعراض تنفيذ االتفاقية، مشاورات بني  ٢أجرى املؤمتر، أثناء نظره يف البند   -٦٢
عاون الدويل دف يئة منرب لتبادل اآلراء واخلربات فيما يتعلق بتنفيذ اخلرباء بشأن مسألة الت

  .األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل من االتفاقية على الصعيد الوطين
، بوصفها نائبة رئيس املؤمتر، هذه )اجلزائر(وترأست السيدة طاوس فروخي   -٦٣

تاحية، أن املشاورات بني اخلرباء واستعادت إىل األذهان، يف مالحظاا االفت. املشاورات
بشأن التعاون الدويل مبوجب االتفاقية قد أُدرجت أيضا يف جدول أعمال املؤمتر يف دورته 

وقد لقيت هذه املمارسة قبوالً حسناً ألا تتيح . الثانية املعقودة يف نوسا دوا يف إندونيسيا
. جارب الوطنية بني املشاركنيالفرصة إلجراء مناقشات جوهرية ولتبادل وجهات النظر والت

وحثت اخلرباء على املضي يف اتباع هذه املمارسة والعمل على حتليل كل من التجارب 
الناجحة واملشكالت املصادفة على السواء، فضالً عن صوغ توصيات حمددة لتحسني التعاون 

  .الدويل وفقاً لالتفاقية
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أمهية الفصل الرابع من االتفاقية  وحدد ممثّل عن األمانة إطار املداوالت وأبرز  -٦٤
وأشري إىل أن التنفيذ . وعالقته املتبادلة الوثيقة مع الفصل اخلامس بشأن استرداد املوجودات

الفعال ألحكام االتفاقية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة ميكن أن يسهم يف تعزيز كفاءة 
اون على جتميد املوجودات املتصلة بالفساد اآلليات املعنية باسترداد املوجودات ويف حتفيز التع

وجرى التأكيد على الترابط مع الفصل الثالث من االتفاقية بشأن . وحجزها ومصادرا
التجرمي وإنفاذ القانون، إذ أن نظم العدالة اجلنائية احمللية الفعالة وأطر التجرمي الواسعة املتسقة 

وأكّد ممثّل األمانة على . اون الدويل الفعالمع متطلبات االتفاقية شروط أساسية مسبقة للتع
ضرورة النهوض باعتماد االتفاقية كأساس قانوين للتعاون الدويل، ال سيما يف ضوء عدد من 
األحكام االبتكارية اليت تسمح مثالً باستبعاد مبدأ السرية املصرفية كأساس لرفض طلبات 

. لتطبيق الصارم ملبدأ التجرمي املزدوجاملساعدة القانونية املتبادلة أو حاالت اخلروج عن ا
وأشري أيضاً إىل أن املداوالت بني اخلرباء مفيدة أيضاً لدى نظر املؤمتر يف املساعدة التقنية يف 
إطار االتفاقية، إذ من املنتظر أن تركّز التوصيات النامجة عن تلك املداوالت على أمور منها 

  .وسبل معاجلتها على حنو فعال مواطن ضعف القدرات يف جمال التعاون الدويل
ورأى املتكلمون أنه مل يعد من املمكن اعتباره التحري واملالحقة القضائية يف جمال   -٦٥

وشددوا على أن اجلناة، يف ظل تنامي السفر الدويل . الفساد منحصرين ضمن احلدود الوطنية
نقّل وهم يسعون إىل والتطورات يف التكنولوجيا واالتصاالت، أصبحوا أكثر قدرة على الت

اإلفالت من العدالة بعبور احلدود الدولية أو يستفيدون من هذه التطورات بالتخطيط 
جلرائمهم مثالً يف دولة ما وتنفيذ عدد من عناصر اجلرائم يف دول أخرى وحتويل العائدات يف 

صول ولذلك اتفقوا على أن هناك حاجة متزايدة بسرعة للح. اية املطاف إىل دول ثالثة
على املساعدة من البلدان األخرى يف تقدمي ارمني إىل العدالة ومجع األدلة الالزمة ومصادرة 
عوائد اجلرمية، ولتعزيز عالقات التعاون الدويل وحتسينها وترشيدها من أجل مكافحة الفساد 

  .مكافحة فعالة
عاون الدويل يف واستعاد بعض املتكلمني إىل األذهان أن مشاورات اخلرباء بشأن الت  -٦٦

الدورة الثانية للمؤمتر حددت عدداً من القضايا ملزيد من النظر فيها، ومنها أوالً كيفية بناء 
الثقة املتبادلة لزيادة كفاءة التعاون، وثانياً كيفية التغلب على التحديات العملية اليت تواجه يف 

ويف هذا السياق، أكّدوا على . املمارسة اليومية وذلك بغية استعجال عملية التعاون الدويل
أن من الضروري، على صعيد العمليات، تعميق وتعزيز الثقة املتبادلة بني املمارسني يف الدول 

وأكّدوا أيضاً . األطراف وتيسري وتدعيم تفهم واحترام خمتلف النظم واإلجراءات القانونية
ومباشر، إىل جانب على ضرورة احلرص على إحالة طلبات التعاون الدويل على حنو سريع 
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الفقرة (توخي السرعة يف تصريف اإلجراءات القانونية ذات الصلة، وفقاً ملتطلبات االتفاقية 
وجرى التأكيد على أن مثة شرطاً ). ٤٦من املادة  ٢٤و ١٣والفقرتان  ٤٤من املادة  ٩

 جوهرياً مسبقاً لتعزيز واستعجال التعاون أال وهو تسمية سلطات مركزية وطنية لتلقي
  .وإرسال الطلبات وإقامة قنوات اتصال مباشرة بينها

وأكّد عدد من املتحدثني على ضرورة املزيد من التضافر والكفاءة يف أنشطة التعاون   -٦٧
الدويل ملكافحة الفساد وأفادوا عما يتخذ من التدابري الوطنية لتنفيذ األحكام ذات الصلة يف 

وإبرام املعاهدات أو االتفاقات أو الترتيبات اخلاصة االتفاقية، مثل ترشيد التشريعات احمللية 
مبختلف أشكال هذا التعاون، مبا يف ذلك إنفاذ أوامر املصادرة اآلتية من اخلارج وتقاسم 

ومع ذلك أشري أيضاً إىل استمرار وجود قيود وحواجز ال داعي هلا تعترض . عوائد اجلرمية
ة عدد حاالت النجاح اليت استخدمت فيها سبيل التعاون الفعال يف بعض البلدان وإىل قل

ولذلك أشري إىل ضرورة بذل املزيد من اجلهود . االتفاقية كأساس قانوين لتسليم ارمني
لتقريب النـُهج القانونية املتباعدة ومواءمة األحكام احمللية مع متطلبات االتفاقية بغية النهوض 

  .بالتعاون الدويل
ادرات اليت اختذت يف بلدام لتشجيع االستراتيجيات وتطرق املتكلمون إىل املب  -٦٨

الناجحة واآلليات املتسمة بالكفاءة من أجل التعاون الدويل، مبا يف ذلك إبرام املعاهدات أو 
االتفاقات أو الترتيبات الثنائية واإلقليمية، واعتماد التشريعات الستكمال ترتيبات املعاهدات 

تعاون؛ ووضع اهلياكل واآلليات الوطنية أو إصالح القائم منها أو لتنظيم اجلوانب اإلجرائية لل
  .لتحسني التنسيق وتيسري التعاون

وشدد بعض املتكلمني على ضرورة أن حترص الدول األطراف على توفري املرونة يف   -٦٩
قوانينها وممارساا احمللية لكي توفّر كل واحدة منها لألخرى أوسع قدر ممكن من املساعدة 

ونية املتبادلة فيما يتعلق بعمليات التحقيق واملقاضاة واإلجراءات القضائية املتعلقة القان
وأبرز املتكلمون، فيما يتعلق حتديداً بعوائد جرائم الفساد، أمهية مواصلة اجلهود . بالفساد

لوضع وترويج خطط للتعاون الدويل تتسم بالكفاءة ألغراض املصادرة وذلك للسماح بقدر 
واتفقوا أيضاً على . رونة يف التعامل مع طلبات التعقب والتجميد واملصادرةأكرب من امل

ضرورة تطوير التشريعات واملمارسات، على الصعيد الوطين، حبيث تسمح بقدر أكرب من 
املرونة يف توفري التعاون الدويل يف جمال التقييد واملصادرة، مع املراعاة الواجبة للمصاحل 

  .املشروعة ألي طرف ثالث
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وأثار أحد املتكلمني مسألة احلصانات وامتيازات الوالية القضائية اليت متنحها   -٧٠
القوانني الوطنية لبعض فئات املوظفني العموميني يف معرض أدائهم ألعماهلم وأعرب عن 
بواعث القلق إزاء أثر استخدامها املفرط على فعالية التعاون الدويل ألغراض عمليات 

ة املوظفني العموميني ينبغي أال ختضع ملثل هذه احلصانات ورأى أن أنشط. التحقيق
  .واالمتيازات يف حاالت الفساد

ونوه متكلمون آخرون باملسامهة اإلجيابية لبعض أحكام االتفاقية يف تعزيز كفاءة   -٧١
التعاون الدويل وفعاليته، كتلك األحكام اليت تسمح بعدم النظر يف اجلرائم احملددة يف االتفاقية 

 ٤الفقرة (لى أا جرائم سياسية عندما تستخدم االتفاقية كأساس قانوين لتسليم ارمني ع
واليت متكن من تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة يف غياب التجرمي املزدوج ) ٤٤من املادة 

  ).٤٦من املادة ) ب( ٩الفقرة (عندما ال تنطوي هذه املساعدة على إجراء قسري 
املتكلمني بالصعوبات اليت قد تصادف عندما تود الدولة مقدمة الطلب وأقر بعض   -٧٢

إجراءات خاصة غري معترف ا يف إطار  باتباعأن ينفذ طلبها اخلاص باملساعدة املتبادلة 
ودون إغفال هذه الصعوبات، ال سيما عندما ختتلف األعراف . قانون الدولة متلقية الطلب
مقدمة الطلب والدولة متلقية الطلب، سلّط املتكلمون الضوء على القانونية املتبعة بني الدولة 

املرونة اليت توفّرها االتفاقية حيث تسمح، يف احلدود اليت ال ختالف القانون احمللي للدولة 
الفقرة (الطرف متلقّية الطلب وحيثما كان ممكناً، بتنفيذ طلب ما وفقا لإلجراءات احملددة فيه 

  ).٤٦من املادة  ١٧
واتفق املتكلمون على أن يكون النهوض بالتعاون يف إنفاذ القوانني ملكافحة الفساد   -٧٣

دوا على أمهية وضع نظم أكثر فاعلية كّويف هذا السياق، أ. من أولويات الدول األطراف
. لتبادل املعلومات على الصعيدين اإلقليمي والدويل بغية زيادة كفاءة وفعالية هذا التعاون

ضرورة إقامة قنوات اتصال بني سلطات إنفاذ القوانني الوطنية، وإبرام ترتيبات وأكّدوا أيضاً 
  .لتعزيز املساعدة أو األنشطة املشتركة ذات الطابع العملي

وأكّد بعض املتكلمني على ضرورة املساعدة التقنية لبناء القدرات وتدعيم   -٧٤
وارد مع التأكيد بصفة خاصة املؤسسات ذات الصلة، وخصوصاً يف البلدان اليت تفتقر إىل امل

وقد تتراوح هذه املساعدة التقنية من تدريب . على اجلوانب املرتبطة بالتحقيق عرب احلدود
املوظفني إىل توفري اخلربة املتخصصة واإلرشادات الضرورية بشأن اعتماد أو مراجعة األدوات 

  .القانونية املالئمة لالستخدام يف هذا اال
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تكلمني بتعزيز التنسيق واملبادرات التكاملية، مبشاركة الدول ونادى بعض امل  -٧٥
األطراف واألمانة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى، من أجل التغلب على أهم 
التحديات اليت تصادف خصوصاً يف جمال املساعدة القانونية املتبادلة ألغراض التحقيق 

شري إىل التعاون الدويل ألغراض املصادرة وعالوة على ذلك، أُ. واملقاضاة يف حاالت الفساد
كوسيلة إلتاحة فرص تطوير املعارف وجتميعها فيما يتعلق بالسبل والوسائل الفعالة لتعقب 

  .عوائد اجلرائم وجتميدها وضبطها ومصادرا
    

    اإلجراءات اليت اختذها املؤمتر  - دال  
، اعتمد املؤمتر مشروع ٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاين ١٣يف اجللسة العاشرة املعقودة يف   -٧٦

لالطالع على . (بصيغته املعدلة شفويا) CAC/COSP/2009/L.9" (آلية االستعراض"قرار عنوانه 
وقبل اعتماد مشروع القرار، أعرب  .)٣/١األول، الباب ألف، القرار  النص، انظر الفصل

نني للعمل يف آلية االستعراض أن قائمة اخلرباء احلكوميني املعيفهمهم املشاركون يف املؤمتر عن 
مرنة حبيث تتيح اال إلدخال تعديالت على القائمة كُلّما رئي ذلك مناسبا، مع أن تعتبر ينبغي 

واقترح أيضا أن . ضةمراعاة أعباء الدولة الطرف اخلاضعة لالستعراض والدول األطراف املستعرِ
 ترمجة تقرير املؤمترالصيغة النهائية لاد بغية وضع االنعق إىللالتساق اللغوي  أفرقةً تدعو األمانةُ

  .عن دورته الثالثة إىل لغات األمم املتحدة الرمسية الست
٧٧ -  أ املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات وإثر اعتماد مشروع القرار، هن

ملندوبني على إطالع وحث ا. واجلرمية املؤمتر على اعتماد اإلطار املرجعي آللية االستعراض
. زمالئهم يف نيويورك على األمهية احلامسة اليت يتسم ا تأمني التمويل املطلوب آللية االستعراض

ا ستتيح حتديد االحتياجات يف جمال املساعدة التقنية، ونوه املدير التنفيذي بأن من مسات اآللية أ
بالعمل الذي  رحبو. من أولويااالدول األطراف على جعل تقدمي املساعدة التقنية  وحثّ

اضطلع به املؤمتر بشأن استرداد املوجودات، وأعرب عن امتنانه ألن املبادرة اخلاصة باسترداد 
على أن منع الفساد  أكّدو. املوجودات املسروقة ساعدت على حتقيق تقدم يف تناول هذه املسألة

جيل اجلديد االضطالع به، وعلى احلاجة يندرج بني األولويات، وعلى الدور اهلام الذي ينبغي لل
على الدور اهلام  أكّدكما . إىل متكني ومحاية األفراد الذين خياطرون حبيام ملنع ومكافحة الفساد

  .للقطاع اخلاص، ال سيما وأن روح امللتقى العاملي ينبغي أن تبقى سائدة يف املؤمتر
  " التدابري الوقائية"املنقح املعنون ويف اجللسة ذاا، اعتمد املؤمتر مشروع القرار   -٧٨

)CAC/COSP/2009/L.7/Rev.2 ( لةيف صيغتهشفويا املعد) . لالطالع على النص، انظر الفصل
  .)٣/٢األول، الباب ألف، القرار 
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    استرداد املوجودات  - خامسا  
من جدول األعمال،  ٣، نظر املؤمتر يف البند ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٣يف   -٧٩
  :وكان معروضا عليه ما يلي". استرداد املوجودات"نون املع

ورقة معلومات خلفية من إعداد األمانة عن تنفيذ توصيات الفريق العامل   )أ(  
  ؛)CAC/COSP/2009/7(املعين باسترداد املوجودات 

  تقرير من األمانة عن االمتثال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   )ب(  
)CAC/COSP/2009/9 وAdd.1(؛  

: مواد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املتعلقة باسترداد املوجودات  )ج(  
  ).CAC/COSP/2009/CRP.9(حتليل تقارير االمتثال وتوصيات السياسة العامة 

وأشار العديد من املتكلمني إىل اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين يف تنفيذ أحكام   -٨٠
وأشار املتكلمون إىل . استرداد املوجودات وإىل خربات بلدام يف هذا االاالتفاقية املتعلقة ب

الطابع املبتكر لألحكام الواردة يف الفصل اخلامس لالتفاقية وأمهية استرداد املوجودات بالنسبة 
للتنمية، ورأوا أن التنفيذ الفعال هلذه األحكام ينبغي أن يظل أولوية أساسية لدى الدول 

شري مع هذا إىل أن االختالفات يف النظم القانونية والقوانني لدى الدول األطراف وأُ. األطراف
وأُشري إىل أن هذه . تسفر عن تعقيدات تعترض سبيل التعاون على استرداد املوجودات

التعقيدات واجلوانب الفنية القانونية، إىل جانب عدم توفر اإلرادة السياسية، تعرقل العمل على 
ومن مث يتعين، يف هذا . واسترداد عوائد اجلرمية من الواليات القضائية األجنبيةجتميد ومصادرة 

السياق، اختاذ املزيد من اخلطوات لكفالة مواءمة القوانني الوطنية مع األحكام ذات الصلة يف 
وأبرز املتكلمون أيضا أمهية . االتفاقية، واستخدام االتفاقية كأساس قانوين السترداد املوجودات

واصل بني السلطات واحلاجة إىل استحداث قاعدة بيانات جلهات االتصال الوطنية ملعاجلة الت
  .حاالت استرداد املوجودات بغية تسهيل التعاون على أساس كل حالة على حدة

وأشار عدد من املتكلمني إىل ما تفرضه قواعد سرية العمل املصريف وسرية الشؤون   -٨١
بصورة فعالة على مكافحة الفساد، وأشاروا إىل ضرورة تغيري املالية من صعوبات أمام العمل 

معاملة الشخصيات السياسية البارزة تغيريا كبريا للسماح برصد املعامالت املالية لألفراد 
واقترح يف هذا الصدد التوصل إىل . املعنيني ومتهيد الطريق إلمكانية استرداد األموال العامة

توليه مهام منصبه، بأن يرفع غطاء السرية متاما عن  اتفاق يلزم أي موظف عمومي، لدى
  .شؤونه املالية دون قيود طيلة بقائه يف منصبه العمومي
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وحث عدة متكلمني البلدان على توفري موارد مالية مناسبة لتسهيل تنفيذ االتفاقية   -٨٢
طاف إىل بصورة جادة، وال سيما يف جمال استرداد املوجودات وإعادة املوجودات يف اية امل

وأثىن متكلمون آخرون على عمل املبادرة اخلاصة باسترداد املوجودات . مالكيها الشرعيني
املسروقة، املشتركة بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية والبنك الدويل، يف 

اختاذ واقترح . دعم برامج مكافحة الفساد واسترداد املوجودات اليت تنفذها السلطات الوطنية
إجراءات أخرى لتيسري توثيق التعاون بني اجلهات الفاعلة ذات الصلة، ومن بينها األمانة 
وغريها من املنظمات احلكومية الدولية، من أجل مواصلة السعي إىل إنشاء نظم قوية أكثر 

  .فعالية السترداد املوجودات
العامل احلكومي الدويل وأشار العديد من املتكلمني إىل املسامهة اإلجيابية للفريق   -٨٣

املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات يف بناء الثقة بني الدول األطراف وتوثيق التعاون 
املوجودات املسربة على وجه  استرجاعفيما بينها وتيسري تبادل املعلومات واألفكار بشأن 

  .رة الرابعة للمؤمترويف هذا الصدد، أيدوا جتديد والية الفريق العامل حىت الدو. السرعة
وعرضت على املؤمتر حصيلة املناقشات ذات الصلة، اليت جرت يف إطار املشاورات   -٨٤

غري الرمسية، يف هيئة مشروع قرار منقح بشأن استرداد املوجودات، تقدمت به أستراليا 
ا وإندونيسيا والربازيل وسويسرا وسرياليون والصني والفلبني وكندا والنرويج ونيجريي

  .)CAC/COSP/2009/L.8/Rev.1(والواليات املتحدة 
    

    اإلجراءات اليت اختذها املؤمتر    
، اعتمد املؤمتر ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٣يف اجللسة العاشرة املعقودة يف   -٨٥

). CAC/COSP/2009/L.8/Rev.1" (استرداد املوجودات"مشروع القرار املنقح املعنون 
  .)٣/٣ر الفصل األول، الباب ألف، القرار لالطالع على النص، انظ(
    

    املساعدة التقنية  -سادسا  
من جدول  ٤، نظر املؤمتر يف البند ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٢و ١١يف يومي   -٨٦

  :وكان معروضاً على املؤمتر للنظر يف هذا البند ما يلي". املساعدة التقنية"األعمال املعنون 
األمانة عن املقترحات التمهيدية بشأن ما ميكن ورقة مناقشة أعدا   )أ(  

االضطالع به من أنشطة املساعدة التقنية لتلبية االحتياجات اليت حددا الدول األطراف من 
  ؛)CAC/COSP/2009/5(خالل تقارير التقييم الذايت 
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تقرير األمانة عن أعمال الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية   )ب(  
  ؛)CAC/COSP/2009/8(باملساعدة التقنية املعين 

  تقرير األمانة عن االمتثال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   )ج(  
)CAC/COSP/2009/9 وAdd.1.(  

  :وقُدمت للمؤمتر أيضاً ورقات غرفة االجتماع التالية  -٨٧
مم املتحدة الردود على القائمة املرجعية للتقييم الذايت اخلاصة باتفاقية األ  )أ(  

  ؛)CAC/COSP/2009/CRP.4( ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٢٨ملكافحة الفساد الواردة حىت 
مذكّرة من األمانة عن مصفوفة االحتياجات من املساعدة التقنية احملددة على   )ب(  

  أساس القائمة املرجعية للتقييم الذايت اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
)CAC/COSP/2009/CRP.5(؛  

ورقة معلومات أساسية أعدا األمانة عن التعاون على مكافحة الفساد فيما   )ج(  
  ).CAC/COSP/2009/CRP.6(بني بلدان اجلنوب 

، )بولندا(من جدول األعمال دومينيكا كرويس  ٤وترأست املناقشات بشأن البند   -٨٨
  .إحدى نواب رئيس املؤمتر

حملة عن النهج اجلديد الذي اعتمده مكتب األمم املتحدة وقدمت ممثلة عن األمانة   -٨٩
املعين باملخدرات واجلرمية يف تقدمي املساعدة التقنية من خالل براجمه اإلقليمية واملواضيعية 
وعن التربعات املُتعهد بتقدميها واالحتياجات من املوارد من أجل استمرار املبادرات القائمة، 

وقدمت أيضاً ). CAC/COSP/2009/5(اليت أعدا األمانة حسب ما بينته ورقة املناقشة 
معلومات مستكملة عن وضع قائمة خبرباء مكافحة الفساد، حيث وردت من أجل ذلك سري 

من دول  ٤منهم من دول أعضاء يف جمموعة الدول األفريقية و ١٥: خبرياً ٨٠ذاتية من 
أعضاء يف جمموعة دول أوروبا  من دول ١٤أعضاء يف جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ، و

من دول  ٣٤من دول أعضاء يف جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي، و ١٣الشرقية، و
وفيما يتعلق بالتقدم احملرز على صعيد . أعضاء يف جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

ياً على إجناز قائمة التعاون الدويل، أُبلغ أن املكتب املعين باملخدرات واجلرمية يعكف حال
من  ٤٦من املادة  ١٣بالسلطات املركزية املنشأة يف الدول األطراف مبقتضى الفقرة 

وأُشري إىل ما تتمتع به األكادميية الدولية ملكافحة الفساد من إمكانات كبرية يف . االتفاقية
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رمية واإلنتربول تعزيز التعاون الدويل، وهي مبادرة مشتركة بني املكتب املعين باملخدرات واجل
  .وحكومة النمسا وحتظى بدعم من املكتب األورويب ملكافحة االحتيال ومن شركاء آخرين

تناول املشاركون يف حلقة النقاش . حلقتا نقاش ٤وعقدت أثناء املداوالت بشأن البند   -٩٠
لدعوة ووجهت ا. األوىل دور املساعدة التقنية يف تطوير وفعالية عمل وكاالت مكافحة الفساد

  .إىل ممثلي األرجنتني ورواندا ورومانيا والنمسا وهاييت للمشاركة يف حلقة النقاش
وأما حلقة النقاش الثانية، فتناولت التعاون على مكافحة الفساد فيما بني بلدان اجلنوب،   - ٩١

   وكانت األمانة قد أعدت من أجل حلقة النقاش الثانية ورقة معلومات أساسية
)CAC/COSP/2009/CRP.6 .(ت حلقة النقاش هذه ممثلني ألملانيا والربازيل وبنغالديش وكينياوضم.  

وشدد أعضاء حلقة النقاش على أمهية دور اجلهود التعاونية املتسقة يف إنشاء   -٩٢
وأبرزوا مع غريهم . وكاالت ملكافحة الفساد تتسم بالكفاءة والفعالية ويف مواصلة تطويرها

املساعدة التقنية املصممة حسب احتياجات كل دولة مقارنة بتطبيق  من املتكلمني مزايا تقدمي
فمن الضروري جداً مراعاة اخلصائص الثقافية والسياسية . ج املساعدة املوحدة للجميع

والتارخيية الفريدة لكل دولة طرف عند اختاذ القرار بشأن هيكل ووظائف وكاالت مكافحة 
وعلى الرغم من اإلقرار بصبغة االتفاقية بوصفها . ىالفساد وآليات مكافحة الفساد األخر

  .يف تنفيذها قُطريصكا دوليا، شدد أعضاء احللقة على أمهية اتباع ج 
وأكّد عدة أعضاء ومتكلمون آخرون على الترابط الشديد بني املساعدة التقنية   -٩٣

اعدة تقنية تتسم وشدد املتكلمون على ضرورة تقدمي مس. وتنفيذ االتفاقية على حنو فعال
بالكفاءة واالستدامة من أجل حتديد أي ثغرات وتلبية االحتياجات اخلاصة بالقدرات التقنية، 
وخصوصاً يف البلدان اليت تعاين من نقاط ضعف مؤسسي أو لديها موارد بشرية أو تقنية 

ئمة وقد حظيت مصفوفة االحتياجات من املساعدة التقنية، احملددة على أساس القا. حمدودة
املرجعية للتقييم الذايت يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، بقبول حسن بوصفها 
أداة فعالة لتبادل املعارف املتعلقة باالحتياجات على املستوى القطري مع مقدمي املساعدة 

لتقنية والشركاء ودعا املتكلمون إىل تعزيز التآزر فيما بني مقدمي املساعدة ا. التقنية احملتملني
من االتفاقية،  ٦٢من املادة ) ج( ٢وأُوصي، من خالل االلتزام بروح الفقرة . يف التنمية

بضرورة القيام بدراسة عن تقدمي املساعدة التقنية على املستوى الوطين، وبأن يطلب إىل 
الدول املكتب املعين باملخدرات واجلرمية العمل على تعزيز الربامج اليت تليب احتياجات 

  .األطراف اليت تلتمس املساعدة التقنية



 

62  
 

 CAC/COSP/2009/15

وأكّد أعضاء احللقة ومتكلمون آخرون على ضرورة تعزيز تبادل املعلومات   -٩٤
واملمارسات اجليدة واخلربات يف خمتلف جماالت تنفيذ االتفاقية، واقترح، حتقيقاً هلذا الغرض، 

. ثقة فيما بني الدول األطرافإنشاء شبكة من جهات االتصال دف تعزيز احلوار وزيادة ال
وميكن أن تفيد تلك الشبكة يف اجتناب االزدواج يف اجلهود ويف استخدام املوارد املتاحة 

وأُشري إىل مبادرات، من قبيل املدرسة الصيفية الدولية ملكافحة الفساد . بكفاءة وفعالية
ميي والتدريب بشأن واألكادميية الدولية ملكافحة الفساد، دف إىل تعزيز البحث األكاد

وأشار أعضاء احللقة ومتكلمون آخرون إىل ما يتعرض له موظفو . مسائل مكافحة الفساد
من ضغط وإكراه وديد، وإىل إمكانية النظر يف اختاذ  وكاالت مكافحة الفساد باستمرار

  .تدابري ملعاجلة هذه احلالة
ساعدة التقنية يف ااالت وشدد املتكلمون على احلاجة لزيادة عدد مبادرات امل  -٩٥

. األربعة ذات األولوية يف االتفاقية، وهي املنع والتجرمي واسترداد املوجودات والتعاون الدويل
وفيما يتعلق باإلجراءات احملددة ملكافحة الفساد على املستوى القطري، اقترح اتباع ج 

الحقة القضائية والتحقيق، رباعي احملاور يركّز يف آن واحد على املنع، والتثقيف، وامل
وطرحت يف املؤمتر أمثلة على مبادرات حمددة يف جمال املساعدة التقنية . والتعاون الدويل

مشلت تقدمي الدعم االستشاري وتدريب سلطات مكافحة الفساد الوطنية، وتقدمي املساعدة 
وير أدوات تقنية كنظم يف حتديد الثغرات يف تنفيذ االتفاقية وإعداد تقارير التقييم الذايت، وتط

قواعد البيانات، وتنظيم حلقات دراسية عن تطوير القدرات بغية تيسري تبادل اخلربات بني 
. البلدان والتعلّم يف جماالت املنع والكشف عن ممارسات الفساد ومقاضاة الضالعني فيها

طريق بناء  وأُشري إىل أن من املمكن إدراج املساعدة يف مساندة تدابري التصدي للفساد عن
القدرات ضمن خمططات مساعدة أوسع نطاقاً دف إىل تنفيذ إصالحات طويلة األجل يف 

واسترعى عدة . جمال احلكم الرشيد وسيادة القانون والتطوير املستدام لنظم العدالة اجلنائية
 متكلمني انتباه املؤمتر إىل ضرورة تعزيز تدريب املهنيني، مبن فيهم موظفو السلك القضائي

ومكافحة الفساد، واستخدام برامج بناء القدرات ملعاجلة أنواع الفساد اليت غالباً ما حتدث يف 
وأُشري إىل أن أحد ااالت اليت تتسم بأمهية خاصة . جماالت معينة يف القطاعني العام واخلاص

  .بالنسبة لفعالية عمل سلطات مكافحة الفساد هو توفري التدريب على القيادة
 أعضاء احللقة جتربتهم فيما خيص التعاون فيما بني بلدان اجلنوب إجيابية، واعترب  -٩٦

وأظهر حتليل . وأثنوا على ورقة املعلومات األساسية اليت أعدا األمانة عن هذا املوضوع
وأُشري إىل . االمتثال لالتفاقية وحتليل الثغرات مدى فعالية التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

ويف سياق حتليل الثغرات، مل جير . طرف من جتارب األطراف األخرىفائدة تعلم كل 
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واقترح إنشاء آلية رمسية لتمكني . التخطيط رمسيا هلذا التعلم بل حدث حبكم الضرورة
النظراء الذين جتمعهم وحدة الغرض من التعلم بعضهم من بعض، وذلك بعقد اجتماعات 

االت ذات االهتمام املشترك، مثل استرداد دورية لتبادل اخلربات وتبادل املعارف يف ا
واقترح عقد اجتماع أويل . املوجودات والتعاون الدويل واستعراض مدى االمتثال لالتفاقية

  .بشأن هذا املوضوع يف كينيا
وأثىن كثري من املتكلمني على العمل الذي قام به الفريق العامل احلكومي الدويل   -٩٧

ساعدة التقنية وأيدوا جتديد واليته بانتظار صدور قرار بشأن آلية املفتوح العضوية املعين بامل
  .استعراض تنفيذ االتفاقية

وعرضت على املؤمتر حصيلة املناقشات ذات الصلة، اليت جرت يف إطار مشاورات غري   - ٩٨
  ).CAC/COSP/2009/L.3/Rev.1(رمسية، يف صيغة مشروع قرار منقح تقدمت به الواليات املتحدة 

    
    إلجراءات اليت اختذها املؤمترا  

، اعتمد املؤمتر ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٣يف اجللسة العاشرة املعقودة يف   -٩٩
املساعدة التقنية من أجل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة "مشروع قرار منقح عنوانه 

ع على النص، لالطال. (، يف صيغته املعدلة شفويا)CAC/COSP/2009/L.3/Rev.1" (الفساد
  .)٣/٤انظر الفصل األول، الباب ألف، القرار 

    
    النظر يف مسألة رشو موظفي املنظمات الدولية العمومية  -سابعا  

من جدول األعمال، املعنون  ٥نوفمرب، نظر املؤمتر يف البند /تشرين الثاين ١١يف   - ١٠٠
معروضاً على املؤمتر، من وكان ". النظر يف مسألة رشو موظفي املنظمات الدولية العمومية"

   ٢/٥أجل النظر يف هذا البند، مذكّرة من األمانة بشأن تنفيذ قرار املؤمتر 
)CAC/COSP/2009/10 (املتعلق برشو موظفي املنظمات الدولية العمومية.  

وأشارت يف . بصفتها نائبةً لرئيس املؤمتر) اجلزائر(وترأست املناقشات طاوس فروخي   -١٠١
الذي طلبت فيه ٥٨/٤ا االستهاللية إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة معرِض مالحظا ،

اجلمعية إىل املؤمتر أن يعاجل مسألة جترمي رشو موظفي املنظمات الدولية العمومية، ومنها منظمة 
 ٢/٥والقرار  ١/٧وأشارت أيضاً إىل القرار . األمم املتحدة، وما يتصل بذلك من مسائل

ؤمتر، اللذين شجعت فيهما الدول األطراف على جترمي األفعال اجلنائية الصادرين عن امل
وذكرت أن الدول قد أكّدت كذلك يف قرار املؤمتر . من االتفاقية ١٦املنصوص عليها يف املادة 
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، بصفتها أيضا دوالً يف املنظمات الدولية العمومية، التزامها مبواءمة القواعد املالية وغريها ١/٧
لنـزاهة العامة يف املنظمات الدولية العمومية اليت تنتمي إليها مع مبادئ االتفاقية، وأن من قواعد ا

املؤمتر قد طلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية تيسري إجراء حوار مفتوح 
  .بشأن مسائل االمتيازات واحلصانات والوالية القضائية ودور املنظمات الدولية

كذلك إىل املبادرة، املنفصلة ولكن املتوازية يف الوقت نفسه، املعنية  وأشارت  - ١٠٢
بالنـزاهة يف املؤسسات اليت يضطلع ا جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين 
بالتنسيق، سعياً إىل استعراض اللوائح التنظيمية والقواعد لدى مؤسسات منظومة األمم 

بعقد  ٢/٥وذكّرت بأن املؤمتر كان قد أوصى يف القرار . االتفاقية املتحدة يف ضوء مبادئ
حلقة عمل من أجل تبادل املمارسات اجليدة ومعاجلة املسائل التقنية فيما يتصل بالتعاون بني 
. املنظمات الدولية العمومية والدول األطراف، وتبادل املعلومات عما جيري من حتريات

  .ل أيضاً حموراً تركّز عليه مشاورات اخلرباءواقترحت بأن تكون تلك املسائ
وبناًء على طلب نائبة الرئيس، قدم ممثل لألمانة حملة عن مذكرة األمانة بشأن تنفيذ   - ١٠٣

، اليت حتتوي على معلومات عن التاريخ اإلجرائي )CAC/COSP/2009/10( ٢/٥قرار املؤمتر 
، ١/٧ت هذه الوثيقة وفقا لقرار املؤمتر وقد أُعد. ملسألة رشو املوظفني العموميني الدوليني

الذي طُلب فيه إىل األمانة تسهيل تنظيم حوار مفتوح بشأن مسائل االمتيازات واحلصانات 
ويف إطار ذلك اجلهد عقدت حلقة عمل يف فيينا . والوالية القضائية ودور املنظمات الدولية

ء يف جملس الرؤساء ، كما عقد اجتماع ملمثلي األعضا٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ٢٧يف 
. ملناقشة املبادرة املعنية بالنـزاهة يف املؤسسات ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ٢٨التنفيذيني يف فيينا يف 

، وإىل ٢/٥وأُشري يف مذكرة األمانة إىل أن احلوار املفتوح ظل موضع تركيز يف قرار املؤمتر 
ؤسسات يف كانون انعقاد حلقة عمل أخرى واجتماع ثان بشأن مبادرة النـزاهة يف امل

؛ وقد أدت هذه املبادرات معاً إىل تقارب متزايد يف وجهات النظر بشأن ٢٠٠٩يناير /الثاين
تشجيع الدول األطراف على أن تأذن للسلطة : وهذه املسائل تشمل. عدة مسائل رئيسية

 ٤٦من املادة  ١٣املركزية املخصصة للتعاون مع الدول األطراف األخرى، مبقتضى الفقرة 
من االتفاقية، أن تقوم مبهمة جهة االتصال للتعاون مع املنظمات الدولية؛ وتشجيع املنظمات 
الدولية على اعتماد سياسة عامة مكتوبة بشأن التعاون مع سلطات مكافحة الفساد التابعة 
للدول األطراف والتابعة للمنظمات الدولية األخرى على حد سواء؛ وتشجيع الدول 

ام وضعها بصفتها أعضاء يف املنظمات الدولية لتشجيع تلك املنظمات األطراف على استخد
  .على مواءمة قواعدها ولوائحها التنظيمية الداخلية مع مبادئ االتفاقية
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ومل يكن هنالك اعتراضات على املقترحات الواردة يف الوثيقة اليت أعدا األمانة، مما   - ١٠٤
ئل التقنية اخلاصة بتحسني التعاون بني املنظمات يشري إىل اتفاق على أن التركيز على املسا

ويف هذا . الدولية والدول األطراف فيما جيري من حتريات هو السبيل للمضي قُدماً
اخلصوص، أشار أحد املتكلمني إىل املمارسة اجليدة املتمثلة يف حتديد العقبات اليت تعرقل هذا 

ت، منوهاً بأن التعاون يف جمال تبادل املعلومات التعاون الفعال يف املراحل املبكّرة من التحريا
له أمهية حامسة يف إنزال العقوبة الفعالة باملوظفني العموميني التابعني للمنظمات الدولية يف 

وذكر املتكلم نفسه أيضاً أن فعالية التحريات مرهونة مبعاجلة مسألة . حال إساءة السلوك
  .رياتاالمتيازات واحلصانات يف إطار هذه التح

آخر إىل استحسان اعتماد قوانني تشريعية ذات والية قضائية خارج  متكلموأشار   -١٠٥
تسمح للدول األطراف باملالحقة القضائية لرعاياها الضالعني يف الفساد " طويلة الباع"اإلقليم أو 

وقد امتدح عدة . يف اخلارج أو أثناء خدمتهم بصفة موظفني يف منظمات دولية عمومية
مني النهج الثنائي املستوى، الذي يتكون من احلوار املفتوح ومن املبادرة اخلاصة بالنـزاهة متكل

يف املؤسسات اليت يضطلع ا جملس الرؤساء التنفيذيني، كما أُزجي الثناء للمدير التنفيذي 
حد غري أن أ. ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على استهالله مبادرة النـزاهة

 املتكلمني أعرب عن خيبة أمل يف أن مؤسسات عديدة يف منظومة األمم املتحدة مل تستجب
املتبعة يف تقيد  الطرائقبعد للطلب الذي وجهه املكتب املذكور التماساً للمعلومات عن 

قواعدها ولوائحها التنظيمية الداخلية مببادئ االتفاقية، مع أن مديري تلك املنظمات قد أيدوا 
واقترح املتكلم نفسه أنه ينبغي لفرادى الدول األعضاء، اتساقاً . مبادرة النـزاهة يف املؤسسات

الصادر عن املؤمتر، أن تواصل االستفادة من وضعها بصفتها عضواً يف املنظمات  ٢/٥مع القرار 
  .فاقيةالدولية لكي تشجع على إعادة النظر يف اللوائح التنظيمية والقواعد يف ضوء مبادئ االت

    
، ٦املادة (النظر يف متطلبات اإلبالغ وفقاً للمواد ذات الصلة من االتفاقية   - ثامنا  

، ٤٦؛ املادة )أ( ٦، الفقرة ٤٤؛ املادة )د( ٢، الفقرة ٢٣؛ املادة ٣الفقرة 
    )٤، الفقرة ٦٦؛ املادة ٥، الفقرة ٥٥؛ املادة ١٤و ١٣الفقرتان 

 ٦، نظر املؤمتر يف البند ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٠يف اجللسة الثالثة املعقودة يف   - ١٠٦
النظر يف متطلبات اإلبالغ وفقاً للمواد ذات الصلة من االتفاقية "من جدول األعمال، املعنون 

، الفقرتان ٤٦؛ املادة )أ( ٦، الفقرة ٤٤؛ املادة )د( ٢، الفقرة ٢٣؛ املادة ٣، الفقرة ٦املادة (
وعرضت على املؤمتر ورقة غرفة )". ٤، الفقرة ٦٦؛ املادة ٥، الفقرة ٥٥؛ املادة ١٤و ١٣

   ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٢٨اجتماعات بشأن حالة التصديق على االتفاقية حىت 
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)CAC/COSP/2009/CRP.1 .( نت ورقة غرفة االجتماعات معلومات عنوقد تضم
وتضمنت أيضاً . االتفاقيةاإلشعارات املقدمة إىل األمني العام وفقاً لألحكام ذات الصلة من 

اإلعالنات والتحفّظات املقدمة من الدول األطراف حني التوقيع على االتفاقية أو التصديق 
  .عليها أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضمام إليها

    
      مسائل أخرى  -تاسعا  

    الرابعة واخلامسة  دوريت املؤمترمكان انعقاد   -ألف  
، مشروع ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٢يف جلسته الثامنة، املعقودة يف اعتمد املؤمتر،   -١٠٧

مكان انعقاد الدورتني الرابعة واخلامسة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم "مقرر عنوانه 
املؤمتر يف  رحبو. ، يف صيغته املعدلة شفويا)CAC/COSP/2009/L.6" (املتحدة ملكافحة الفساد

رض الذي تقدمت به حكومة املغرب الستضافة الدورة الرابعة للمؤمتر يف عام هذا السياق بالع
، وبالعرض الذي تقدمت به حكومة بنما الستضافة الدورة اخلامسة للمؤمتر يف عام ٢٠١١
  .)٣/١لالطالع على النص، انظر الفصل األول، الباب باء، املقرر . (٢٠١٣

    
    األحداث اخلاصة  - باء  

  .األحداث اخلاصة يف سياق دورة املؤمتر الثالثة، كما هو مبين أدناه نظِّم عدد من  - ١٠٨
    
  العالقات مع وسائط اإلعالم واملمارسات اجليدة يف محالت إذكاء الوعي   

    مبكافحة الفساد
، نظِّم حدث خاص إلتاحة الفرصة للممارسني ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٠يف   - ١٠٩

د لتبادل اخلربات بشأن إقامة عالقات تعاونية مع وسائط العاملني يف جمال مكافحة الفسا
وانصب تركيز احلدث اخلاص، الذي . اإلعالم واملمارسات اجليدة يف محالت إذكاء الوعي

نظّمه مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج االتصال خبصوص إدارة احلكم 
قات مع وسائط اإلعالم، وعرضت فيه ونوقشت واملساءلة التابع للبنك الدويل، على العال

كما عرضت أمثلة حلمالت . دراستان إفراديتان أعدمها جهازان من أجهزة مكافحة الفساد
وأسهم أعضاء يف حلقة النقاش . مكافحة الفساد اليت نفذا الدول األعضاء واتمع املدين

  .منائي يف املناقشات الالحقةمن مؤسسة الشفافية الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإل



 

 67 
 

CAC/COSP/2009/15  

وشدد احلدث على أن إذكاء الوعي واألنشطة التثقيفية جزء ال يتجزأ من جهود   - ١١٠
ورئي أن . مكافحة الفساد وأكّد أمهية التنويه باحلمالت الناجحة والتعلّم من جتارب اآلخرين

تعترب من العوامل بناء التحالفات والقيادة والتعريف الواسع النطاق وضغط الرأي العام 
ومت التأكيد على أن النجاح يف إذكاء الوعي وإشراك . الرئيسية لتحقيق فعالية احلمالت

. وسائط اإلعالم يتطلّبان مشاركة أصحاب املصلحة منذ البداية، فضال عن احلوار املتواصل
 وشدد احلدث أيضا على ضرورة إشراك الشباب يف مكافحة الفساد وتصميم برامج تعليمية

وسلِّط الضوء على دور وسائط اإلعالم يف اإلسهام يف نشر . تلبي تطلّعات األجيال اجلديدة
ثقافة النـزاهة، وكذلك على أمهية ضمان النـزاهة داخل وسائط اإلعالم والتحلي بروح 

ويف ختام احلدث، أشري إىل ضرورة تطوير أدوات . املسؤولية يف إعداد التقارير الصحفية
قنية وحتديد املمارسات اجليدة ملساعدة هيئات مكافحة الفساد على تطوير املساعدة الت

  .قدراا اإلعالمية وقدرات إذكاء الوعي لديها
    
    تعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال مكافحة الفساد  

، نظّم معهد بازل للحوكمة واملنظمة الدولية ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٠يف   - ١١١
قانون التنمية ومبادرة الشراكة من أجل النـزاهة التابعة للمنتدى االقتصادي العاملي حلقة ل

  .نقاش بشأن تعزيز قضية مكافحة الفساد يف أوساط األعمال التجارية
وناقش أعضاء حلقة النقاش األسباب الكامنة وراء تزايد مشاركة القطاع اخلاص يف   - ١١٢

أمهية حتقيق التوازن بني التدابري القمعية وتوفري حوافز  وشدد احلدث على. مكافحة الفساد
ويف هذا الصدد، رأى املشاركون أن . ألوساط الشركات كي تتمسك بأعلى معايري النـزاهة

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وغريها من الصكوك ذات الصلة أدوات مفيدة لتحقيق 
  .لرقابة الذاتيةالتوازن األمثل بني الرقابة احلكومية وا

    
    وملتقى الشباب العاملي النـزاهةامللتقى العاملي السادس ملكافحة الفساد وضمان   - جيم  

أشار املتكلمون إىل امللتقى العاملي السادس ملكافحة الفساد وضمان الرتاهة، الذي   - ١١٣
مون وأثىن املتكل. ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٨و ٧نظمته حكومة قطر يف الدوحة يومي 

على قدرة امللتقى العاملي على توفري إطار للشراكات بني القطاعني العام واخلاص ملنع 
بوا بوفرة النهج اليت أُوصي ا يف إطار هذا احلدث بغية تعزيز فعالية حومكافحة الفساد، ور

وأحاط املتكلمون علما باستنتاجات . ردود القطاعني العام واخلاص على املمارسات الفاسدة
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مللتقى وتوصياته، مبا يف ذلك قراره اختتام سلسلة اجتماعات امللتقى العاملي باختتام امللتقى ا
  ).www.gf6.pp.gov.qaانظر املوقع (العاملي السادس الذي تكلل بالنجاح 

ورحب املتكلمون بتركة امللتقى العاملي وأحاطوا علما مع التقدير باستنتاجات ملتقى   - ١١٤
نوفمرب /تشرين الثاين ٨ي عقد مببادرة من حكومة قطر يف الدوحة يف الشباب العاملي الذ

هذا احلدث، الذي مجع شبابا تتراوح  كّدوقد أ. بالتزامن مع انعقاد امللتقى العاملي السادس
 النـزاهةعاما من عدد من الدول، أمهية تعليم األجيال اجلديدة ثقافة  ١٧و ١٤أعمارهم بني 

  .وعدم التهاون إزاء الفساد
    
    جدول األعمال املؤقت لدورة املؤمتر الرابعة  -عاشرا  

، على ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٣وافق املؤمتر، يف جلسته العاشرة، املعقودة يف   - ١١٥
، على أن تضع )CAC/COSP/2009/L.2(مشروع جدول األعمال املؤقت لدورته الرابعة 
تنظيم األعمال املقترح وفقا للنظام الداخلي األمانة الصيغة النهائية جلدول األعمال املؤقت و

  .ويرد جدول األعمال املؤقت لدورة املؤمتر الرابعة يف املرفق الثاين هلذا التقرير. للمؤمتر
    
    اعتماد تقرير املؤمتر عن دورته الثالثة  -حادي عاشر

، ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٣اعتمد املؤمتر، يف جلسته العاشرة، املعقودة يف   - ١١٦
  ).Add.4إىل  Add.1و CAC/COSP/2009/L.1(التقرير عن دورته الثالثة 

ويف الدورة العاشرة أيضا، تكلّم ممثّل السويد نيابة عن االحتاد األورويب، فالحظ أن   - ١١٧
الدول األطراف حتتاج، قبل أن توجه إىل املؤمتر طلبات الختاذ إجراءات بشأن مشاريع 

املقرتخذ رات، إىل أن ترات، بغية ضمان متثيلها حاط علماً بالوقت الذي ستفيه تلك املقر
  .على النحو املالئم يف اجللسة العامة
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    املرفق األول
  املعروضة على مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية  الوثائققائمة     

        األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف دورته الثالثة
  العنوان أو الوصف  الرمز

CAC/COSP/2009/1  
 Corr.1و

  جدول األعمال املؤقت والشروح

CAC/COSP/2009/2 باستعراض  املعينالفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية  أعمال
 تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

CAC/COSP/2009/3 اإلطار املرجعي آللية استعراض تنفيذ اتفاقية  مشروع  
  نص متداول: كافحة الفسادملاملتحدةاألمم

CAC/COSP/2009/4 االًاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد تنفيذاً  تنفيذمذكرة : فع  
 من األمانة

CAC/COSP/2009/5 املساعدةالتمهيدية بشأن ما ميكن االضطالع به من أنشطة  املقترحات 
خالل تقارير التقنية لتلبية االحتياجات اليت حددا الدول األعضاء من 

  ورقة مناقشة مقدمة من األمانة:الذايتالتقييم
CAC/COSP/2009/6  

 Add.1و
 املعينالفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية  توصيات

باستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واقتراحات 
  من احلكوماتوردتومسامهات

CAC/COSP/2009/7 املعين  العضويةات الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح توصي تنفيذ
  ورقة معلومات خلفية من إعداد األمانة: باسترداد املوجودات

CAC/COSP/2009/8 باملساعدة  املعينالفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية  عمل
  تقرير من األمانة:التقنية

CAC/COSP/2009/9  
 Add.1و

من  واالحتياجاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد الت االمتثال
  تقرير من األمانة: املساعدة التقنية من أجل التنفيذ

CAC/COSP/2009/10 األمم  اتفاقيةالصادر عن مؤمتر الدول األطراف يف  ٢/٥القرار  تنفيذ
  مذكّرة من األمانة: املتحدة ملكافحة الفساد

CAC/COSP/2009/11 بة على اآللية املقترحة الستعراض  املالية اآلثاراتفاقيةاملترت   
  مذكّرة من األمانة: األمم املتحدة ملكافحة الفساد

CAC/COSP/2009/12 النـزاهة  ثقافةاخلرباء بشأن املمارسات اجليدة ملنع الفساد وتعزيز  جتماعا
: ٢٠٠٩فرباير /شباط ١١إىل  ٩الذي عقد يف الدوحة يف الفترة من 

 ألمانةامنمذكّرة
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  العنوان أو الوصف  الرمز
CAC/COSP/2009/13 خة  مذكّرةالدائمةمن البعثة  ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٢٤شفوية مؤر 

موجهة إىل مكتب األمم املتحدة ) فيينا(للربازيل لدى األمم املتحدة 
  واجلرميةباملخدراتاملعين

CAC/COSP/2009/14 ة املتصل واجلرائمالدويل على منع جرائم االحتيال االقتصادي  التعاون
  مذكرة : باهلوية والتحري عنها ومالحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم

 األمانةمن
CAC/COSP/2009/L.1   

 Add.4إىلAdd.1و
  مشروع التقرير

CAC/COSP/2009/L.2  جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية
  األمم املتحدة ملكافحة الفساد

CAC/COSP/2009/L.3/Rev.1 مشروع قرار منقّح بشأن املساعدة التقنية : الواليات املتحدة األمريكية
  من أجل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

CAC/COSP/2009/L.4  وباكستان ) اإلسالمية- مجهورية(االحتاد الروسي وأنغوال وإيران
: ومصر) يفاريةالبول- مجهورية(واجلزائر والصني وزمبابوي وفنـزويال 

 مشروع قرار بشأن آلية استعراض التنفيذ
CAC/COSP/2009/L.5  نيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة واليت (بريو وتركيا والسويد

وسويسرا وشيلي وليختنشتاين ) هي أعضاء يف االحتاد األورويب
مشروع قرار بشأن آلية استعراض تنفيذ اتفاقية : واملكسيك والنرويج

  األمم املتحدة ملكافحة الفساد
CAC/COSP/2009/L.6 مشروع مقرر بشأن مكان انعقاد الدورتني الرابعة : املغرب وبنما

 واخلامسة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
CAC/COSP/2009/L.7/Rev.2 ية تنـزانيا األرجنتني واألردن وإندونيسيا والربازيل وبلغاريا ومجهور

: املتحدة وفنلندا واملغرب والنمسا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية
 مشروع قرار منقّح بشأن التدابري الوقائية

CAC/COSP/2009/L.8/Rev.1  ،أستراليا، إندونيسيا، الربازيل، سويسرا، سرياليون، الصني، الفلبني
مشروع قرار : ريكيةكندا، النرويج، نيجرييا، الواليات املتحدة األم

  منقّح بشأن استرداد املوجودات
CAC/COSP/2009/L.9  باكستان، بريو، )اإلسالمية- مجهورية(االحتاد الروسي، أنغوال، إيران ،

نيابة عن الدول األعضاء يف األمم (تركيا، اجلزائر، زمبابوي، السويد 
الصني، ، سويسرا، شيلي، )املتحدة، اليت هي أعضاء يف االحتاد األورويب

: ، خلتنشتاين، مصر، املكسيك، النرويج)البوليفارية- مجهورية(فنـزويال 
  مشروع قرار بشأن آلية االستعراض

CAC/COSP/2009/INF/1  
 Corr.2وCorr.1و

  معلومات إىل املشاركني
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  العنوان أو الوصف  الرمز
CAC/COSP/2009/INF/2 List of participants 
CAC/COSP/2009/CRP.1 Status of ratification of the United Nations Convention against 

Corruption as at 28 October 2009 
CAC/COSP/2009/CRP.2 Quantitative approaches to assess and describe corruption and the 

role of the United Nations Office on Drugs and Crime in 

supporting countries in performing such assessments: background 

paper prepared by the Secretariat 
CAC/COSP/2009/CRP.3 Development of the comprehensive self-assessment checklist for 

the United Nations Convention against Corruption: background 

paper prepared by the Secretariat 
CAC/COSP/2009/CRP.4 Responses to self-assessment checklist for the United Nations 

Convention against Corruption as at 28 October 2009

CAC/COSP/2009/CRP.5 Matrix of technical assistance needs identified through the United 

Nations Convention against Corruption self-assessment checklist: note 

by the Secretariat 
CAC/COSP/2009/CRP.6 South-South cooperation in the fight against corruption: background 

paper prepared by the Secretariat 
CAC/COSP/2009/CRP.7 Message dated 8 October 2009 from the Council of Europe Group of 

States against Corruption addressed to the Conference of the States 

Parties to the United Nations Convention against Corruption at its third 

session 
CAC/COSP/2009/CRP.8 Good practices and lessons learned from implementing the United 

Nations Convention against Corruption Pilot Review Programme: note 

by the Secretariat 
CAC/COSP/2009/CRP.9 Articles of the United Nations Convention against Corruption on asset 

recovery: analysis of reported compliance and policy 

recommendations 

CAC/COSP/2009/CRP.10 Communications related to the work of the Conference of the States 

Parties to the United Nations Convention against Corruption received 

by the Executive Director of the United Nations Office on Drugs and 

Crime 
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  العنوان أو الوصف  الرمز
CAC/COSP/2009/CRP.11 Communications related to the work of the Conference of the States 

Parties to the United Nations Convention against Corruption received 

by the Secretary-General of the United Nations 

CAC/COSP/2009/CRP.12  Communications received from the President of the sixth Global 

Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity 

CAC/COSP/2009/CRP.13  
 Add.1و

Communications related to the work of the Conference of the States 

Parties to the United Nations Convention against Corruption received 

by the United Nations Office on Drugs and Crime 
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    املرفق الثاين
   ألعمال املؤقت للدورة الرابعة ملؤمتر الدول األطرافجدول ا    

      يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  :املسائل التنظيمية  - ١

افتتاح الدورة الرابعة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   )أ(  
  الفساد؛

  انتخاب أعضاء املكتب؛  )ب(  
  نظيم األعمال؛إقرار جدول األعمال وت  )ج(  
  مشاركة املراقبني؛  )د(  
  اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض؛  )ه(  
  .املناقشة العامة  )و(  

التجرمي وإنفاذ القانون : استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  - ٢
  .والتعاون الدويل

  .املساعدة التقنية  - ٣
  .املنع  - ٤
  .استرداد املوجودات  - ٥
  .ئل أخرىمسا  - ٦
  .جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة للمؤمتر  - ٧
  .اعتماد تقرير املؤمتر عن دورته الرابعة  - ٨
  


