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

      القرارات    
    ٣/١القرار   

    آلية االستعراض    
  إن مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
الـيت   )1(املتحـدة ملكافحـة الفسـاد،    من اتفاقية األمم ٦٣من املادة  ١الفقرة  إذ يستذكر  
علــى إنشــاء مــؤمتر الــدول األطــراف يف االتفاقيــة مــن أجــل حتقيــق عــدة أهــداف، منــها    نصــت

  تشجيع تنفيذ االتفاقية واستعراضه،
من االتفاقية اليت تقضي بـأن ينشـئ املـؤمتر،     ٦٣من املادة  ٧الفقرة  وإذ يستذكر أيضاً  

  ية أو هيئة مناسبة تساعد على تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً،إذا ما رأى ضرورة لذلك، أي آل
بالعمــل الــذي اضــطلع بــه الفريــق العامــل احلكــومي    حيــيط علمــاً مــع التقــدير   -١  

الدويل املفتـوح العضـوية املعـين باسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد أثنـاء            
  ؤمتر؛اجتماعاته اخلمسة املعقودة بني دوريت امل

ــاً بأحكــام هــذا القــرار، اإلطــار املرجعــي آلليــة اســتعراض تنفيــذ    يعتمــد  -٢   ، رهن
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد،   ــادئ     )١(اتفاقي ــوارد يف مرفــق هــذا القــرار، ومشــروع املب ال

التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة بشـأن إجـراء االستعراضـات القطريـة وكـذلك مشـروع       
لتقـارير االسـتعراض القطريـة، الـوارد يف تـذييل املرفـق، والـذي سيضـعه يف          املخطط النموذجي

  )2(صيغته النهائية فريق استعراض التنفيذ؛
أن تتألف كل مرحلـة استعراضـية مـن دورتـني استعراضـيتني، مـدة كـل         يقرر  -٣  

منهما مخس سنوات، وأن يسـتعرض يف كـل سـنة مـن السـنوات األربـع األوىل مـن كـل دورة         
  عدد الدول األطراف؛ ربعضية استعرا

                                                           
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، الد املعاهدات جمموعةاملتحدة،  األمم (1) 
  .جيم من اإلطار املرجعي- الرابعالباب  انظر (2) 
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التجـرمي وإنفـاذ   (أن يسـتعرض أثنـاء الـدورة األوىل الفصـل الثالـث       يقرر أيضاً  -٤  
، على أن يستعرض أثناء الـدورة الثانيـة الفصـل الثـاين     )التعاون الدويل(والفصل الرابع ) القانون

  ؛)استرداد املوجودات(والفصل اخلامس ) التدابري الوقائية(
ىل فريـــق اســـتعراض التنفيـــذ أن جيـــري تقييمـــاً لإلطـــار املرجعـــي       إ يطلـــب  -٥  

وللتحــديات الــيت تصــادف أثنــاء االستعراضــات القطريــة يف ختــام كــل دورة استعراضــية، وأن  
  يقدم تقريراً إىل مؤمتر الدول األطراف عن حصيلة هذه التقييمات؛

ر تقـــدمي أن تســـتخدم قائمـــة تقيـــيم ذايت مرجعيـــة شـــاملة كـــأداة تيســـ  يقـــرر  -٦  
  املعلومات عن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛

إىل األمانة أن تضع صـيغة ائيـة لقائمـة تقيـيم ذايت مرجعيـة شـاملة يف        يطلب  -٧  
موعد ال يتجاوز شهرين من اختتام الدورة الثالثة للمؤمتر، مستخدمةً كنموذج مشـروع قائمـة   

  وذلك بالتشاور مع الدول األطراف؛ التقييم الذايت املرجعية الشاملة،
ــة       يطلــب أيضــاً   -٨   ــع قائم ــت ممكــن إىل توزي ــرب وق ــادر يف أق ــة أن تب إىل األمان

  التقييم الذايت املرجعية الشاملة على الدول األطراف كي تبدأ عملية مجع املعلومات؛
إىل الـــدول األطـــراف أن تســـتكمل القائمـــة املرجعيـــة مث تعيـــدها إىل   يطلـــب  -٩  
وفقاً للمهلة الزمنية احملددة يف املبـادئ التوجيهيـة املرسـومة للخـرباء احلكـوميني واألمانـة        األمانة

  يف إجراء االستعراضات القطرية؛
تكليف فريق استعراض التنفيذ مبهمة متابعة ومواصلة العمل الذي سـبق   يقرر  -١٠  

  التقنية؛ أن اضطلع به الفريق احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باملساعدة
على أن اآللية املذكورة ستحتاج إىل ميزانية تكفل هلا العمـل علـى حنـو     شددي  -١١  

  ؛والنـزاهةيتسم بالكفاءة واالستمرار 
ــوظفني        يوصــي  -١٢   ــن امل ــة م ــل احتياجــات األمان ــة متوي ــة العام ــوىل اجلمعي ــأن تت ب

يف امليزانيـة العاديـة لألمـم     املطلوبة لتنفيذ اآللية وذلك من خالل إعادة ختصيص املوارد املتـوفرة 
  ؛٢٠١١-٢٠١٠املتحدة لفترة السنتني 

إىل األمني العام أن يقترح على فريق اسـتعراض التنفيـذ وسـائلَ أخـرى      يطلب  -١٣  
  لتمويل تنفيذ اآللية، لينظر فيها الفريق ويتخذ قراراً بشأا يف اجتماعه األول؛
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ر يف املـوارد الالزمـة لتشـغيل اآلليـة     أن يتوىل فريق استعراض التنفيذ النظـ  يقرر  -١٤  
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢خالل فترة السنتني 

ــنتني      يطلـــب  -١٥   ــرة السـ ــة لفتـ ــة لآلليـ ــة مقترحـ ــدم ميزانيـ ــام أن يقـ ــني العـ   إىل األمـ
  .، تعرض أثناء االجتماع األول لفريق استعراض التنفيذ٢٠١٣-٢٠١٢
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      املرفق األول  
      ة األمم املتحدة ملكافحة الفساداإلطار املرجعي آللية استعراض تنفيذ اتفاقي  

  احملتويات
 الصفحة   

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

 ٦..................................................................... األهداف -ألف  
 ٧........................................................... االستعراض القُطري - باء  
 ١١......................................................... فريق استعراض التنفيذ -يمج  
 ١٢......................................................... مؤمتر الدول األطراف -دال  
 ١٢................................................................................األمانة-خامسا
 ١٢.............................................................................. اللغات  - سادسا
 ١٣..............................................................................التمويل  -سابعا
 ١٣........................................... مشاركة الدول املوقِّعة على االتفاقية يف اآللية  - ثامنا

   التذييل
     ١٤..................... ات القُطريةمبادئ توجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة بشأن إجراء االستعراض

    ديباجة  
اليت تنص  )3(من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ٤من املادة  ١عمالً بالفقرة   - ١

على أن تؤدي الدول األطراف التزاماا مبقتضى االتفاقية على حنو يتسق مع مبدأي املساواة 
ل يف الشؤون الداخلية للدول يف السيادة والسالمة اإلقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخ

األخرى، فإن مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ينشئ اآللية 
  .التالية الستعراض تنفيذ االتفاقية

    

                                                           
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩ الد املعاهدات، جمموعةاملتحدة،  األمم (3) 
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    مقدمة  -أوال    
يشار إليها فيما (تشتمل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   - ٢

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

  .يبينه البابان اخلامس والسادس، وتمول وفقا للباب السابع
    

    خصائصهااملبادئ التوجيهية لآللية و  - 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(  
  أن تتيح فرصاً لتقاسم املمارسات اجليدة ومواجهة التحديات؛  )ج(  
  التفاقية تنفيذا فعاال؛أن تساعد الدول األطراف على تنفيذ ا  )د(  
  أن تأخذ يف احلسبان اتباع ج جغرايف متوازن؛  )ه(  
أن تتجنب موقف اخلصومة واملعاقبة وتشجع على انضمام مجيع دول العامل   )و(  

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

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

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

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

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

  .عاون مع تلك اآلليات، عند االقتضاء، وجيتنب االزدواج يف اجلهودللمؤمتر أن يت
  .تكون اآللية عمليةً حكوميةً دوليةً  - ٤
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من االتفاقية، ال تتخذ اآللية أداةً للتدخل يف الشؤون الداخلية للدول  ٤وفقاً للمادة   - ٥
ملية االستعراض األطراف بل حتترم مبدأي املساواة بني الدول األطراف وسيادا، وتجرى ع

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

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

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

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

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

    
    عالقة اآللية مبؤمتر الدول األطراف  - ثالثا    

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

    
      عملية االستعراض  - رابعا    

    األهداف  - ألف  
منها، فإن الغرض من عملية  ٦٣م االتفاقية، وخصوصا املادة اتساقاً مع أحكا  -١١

ويف هذا الصدد، تتوخى عملية . االستعراض هو مساعدة الدول األطراف على تنفيذ االتفاقية
  :االستعراض حتقيق مجلة أمور منها

  منها؛ ١تعزيز أغراض االتفاقية املبينة يف املادة   )أ(  
لتدابري اليت تتخذها الدول األطراف يف تنفيذ تزويد املؤمتر مبعلومات عن ا  )ب(  

  االتفاقية والصعوبات اليت تواجهها يف القيام بذلك؛
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مساعدة الدول األطراف على حتديد االحتياجات اخلاصة من املساعدة   )ج(  
  التقنية وتسويغها وعلى تعزيز وتيسري تقدمي املساعدة التقنية؛

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

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

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

    
    االستعراض القُطري  - باء  

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

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

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

وجيري اختيار الدول األطراف املشاركة يف عملية االستعراض يف سنة . األطراف يف االتفاقية
وجيوز للدولة الطرف اليت . تعراض بالقرعة يف بداية كل دورة استعراضمعينة من دورة االس

يقع عليها االختيار للمشاركة يف االستعراض يف سنة معينة أن ترجئ مشاركتها إىل السنة 
  .التالية من دورة االستعراض، إذا كان لديها مربرا معقوال لذلك

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

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

  .الالزمة بشأن األحكام املُستعرضة من االتفاقية
    
    ريالقُطإجراء االستعراض   - ١  

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

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

وجيرى اختيار الدول األطراف املستعرِضة بالقـُرعة يف بداية كل . الدولة الطرف املستعرضة
وجيوز للدولة الطرف . سنة من الدورة، على أالَّ تقوم الدول األطراف باستعراضات متبادلة

وجيوز يف ظروف استثنائية . األكثر املستعرضة أن تطلب تكرار سحب القرعة مرتني على
  .تكرار سحب القرعة أكثر من مرتني

جيوز للدولة الطرف املستعرضة أن تؤجل اضطالعها بدور الدولة الطرف املستعرِضة   -٢٠
ويطبق املبدأ ذاته على الدول األطراف املستعرِضة مع مراعاة ما يقتضيه اختالف . يف العام نفسه

ورة االستعراض جيب أن تكون كل دولة طرف قد خضعت الستعراض وحبلول اية د. احلال
  .خاص ا وأجرت لغريها استعراضاً واحداً على األقل وثالثة استعراضات على األكثر

خبريا لغرض القيام  ١٥تعين كلُّ دولة طرف خرباَء حكوميني يصل عددهم إىل   -٢١
حب القرعة الختيار الدول األطراف وتعد األمانة وتعمم، قبل موعد س. بعملية االستعراض

املستعرِضة، قائمة بأمساء أولئك اخلرباء احلكوميني، تتضمن معلومات عن خربام املهنية 
ومناصبهم احلالية، واملناصب ذات الصلة اليت شغلوها أو األنشطة ذات الصلة اليت اضطلعوا 

الدول األطراف إىل تقدمي  وتسعى. 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  )4(،")املبادئ التوجيهية"شار إليها فيما يلي بـي(إجراء استعراضات التنفيذ القُطرية 

  .ويقر فريق استعراض التنفيذ هذه املبادئ التوجيهية. بالتشاور مع الدول األطراف

                                                           
  .املرفق تذييل هذا انظر (4) 



 

V.10-51983 9 
 

 

تجري الدولتان الطرفان املستعرِضتان، وفقا للمبادئ التوجيهية، استعراضا مكتبياً   -٢٣
 ويتضمن. للرد الوارد من الدولة الطرف املستعرضة على قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة

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

جيوز، وفقاً للمبادئ التوجيهية املبينة يف الباب الثاين وطبقاً للمبادئ التوجيهية، أن   -٢٤
تان، بدعم من األمانة، إىل الدولة الطرف املستعرضة أن تطلب الدولتان الطرفان املستعرِض

. تقدم إيضاحات أو معلومات إضافية أو أن تعاجل مسائل تكميلية ذات صلة باالستعراض
وميكن إجراء احلوار البناء املترتب على ذلك بوسائل منها التواصل باهلاتف أو بالفيديو أو 

  .ناسباًتبادل الرسائل اإللكترونية، حسبما يكون م
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 . معاجلة مجيع املسائل ذات الصلة باالستعراض

  .، مثاليا، أكثر من ستة أشهرال تستغرق
يتمخض االستعراض القطري عن إعداد تقرير استعراض قـُطري يستند، رغبة يف   -٢٦

تضعه األمانة بالتشاور مع الدول األطراف ويقره فريق  )5(االتساق، إىل خمطط منوذجي
  .استعراض التنفيذ

  :تجرى عملية االستعراض القطري على النحو التايل  -٢٧
د االستعراض املكتيب إىل الردود على أسئلة قائمة التقييم الذايت املرجعية يستن  )أ(  

  الشاملة وأي معلومات تكميلية تقدمها الدولة الطرف املستعرضة؛
يف سياق احلوار البنـّاء بني اخلرباء احلكوميني، تقوم الدولة الطرف املستعرضة   )ب(  

  تفاقية؛بتيسري تبادل املعلومات ذات الصلة بتنفيذ اال
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 
الطرفني املستعرِضتني أن تنظرا فيما أصدرته تلك املنظمة أو اآللية من املعلومات ذات الصلة 

  .فيذ االتفاقيةبتن
                                                           

للخرباء احلكوميني واألمانة بشأن إجراء  املرسومة هذا املخطط يف املرفق باء للمبادئ التوجيهية يرد (5) 
  ).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 

  .اممن أصحاب املصلحة، وال سيما القطاع اخلاص واألفراد واجلماعات خارج القطاع الع
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 
  .اجتماع مشترك يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا، وفقاً للمبادئ التوجيهية

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

حتافظ الدول األطراف املستعرِضة وكذلك األمانة على سرية مجيع املعلومات اليت   -٣١
  .يتم احلصول عليها أثناء عملية االستعراض القُطري أو تستخدم فيها

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

    
    القُطرينتائج عملية االستعراض   - ٢  

تعد الدولتان الطرفان املستعرِضتان، وفقا للمبادئ التوجيهية واملخطط النموذجي،   -٣٣
اً، يشتمل على خالصة وافية، بالتعاون والتنسيق الوثيقني مع الدولة تقرير استعراض قـُطري

وحيدد التقرير التجارب الناجحة واملمارسات . الطرف املستعرضة ومبساعدة من األمانة
كما يتضمن، حسب . اجليدة والتحديات املطروحة ويقدم مالحظات بشأن تنفيذ االتفاقية

  .ساعدة التقنية الالزمة لتحسني تنفيذ االتفاقيةاالقتضاء، حتديد االحتياجات من امل
يوضع تقرير االستعراض القُطري وخالصته الوافية يف صيغة ائية لدى االتفاق عليه   -٣٤

  .بني الدولتني الطرفني املستعرِضتني والدولة الطرف املستعرضة
علومات عن جتمع األمانة أعم وأنسب ما يرد يف تقارير االستعراض القُطرية من م  -٣٥

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

  .ويف إضافات تكميلية إقليمية، من أجل إحالتها كلها إىل فريق استعراض التنفيذ" 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 

  .استعراض التنفيذ، وذلك لغرض العلم ا فقط
  .سرية القُطريتظل تقارير االستعراض   -٣٧
لطرف املستعرضة على ممارسة حقها السيادي يف نشر تقريرها تشجع الدولة ا  -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 القُطريإىل إتاحة فرصة االطالع على تقارير االستعراض 
  .وعلى الدولة الطرف الطالبة أن حتترم كل االحترام سرية تلك التقارير. ك الدولةطلب تل

    
    إجراءات املتابعة  - ٣  

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

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 

  .االستعراض القُطري اخلاص ا
يذ، تقييم اإلجراءات واملتطلبات، يتوىل املؤمتر، من خالل فريق استعراض التنف  -٤١

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

    
    فريق استعراض التنفيذ  - جيم  

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

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

، للوقوف على التحديات واملمارسات اجليدة والنظر يف االحتياجات من املساعدة التقنية
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
التنفيذ، بناًء على ما جيريه من مداوالت، توصيات واستنتاجات إىل املؤمتر للنظر فيها 

  .عليهاواملوافقة 
    
    مؤمتر الدول األطراف  - دال  

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

  .ينظر املؤمتر يف التوصيات واالستنتاجات املقدمة من فريق استعراض التنفيذ  -٤٦
لك نطاق االستعراض حيدد املؤمتر مراحل عملية االستعراض ودوراا، وكذ  -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
اف اليت تشارك يف كل سنة من دورة االستعراض، مع مراعاة عدد الدول األطراف األطر

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

  .ا املرجعياملؤمتر، عقب اكتمال كل دورة استعراض، تقييم أداء اآللية وإطاره
    

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

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

    
    اللغات  -سادسا    

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

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

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

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

    
    التمويل  -سابعا    

  .تمول احتياجات اآللية وأمانتها من امليزانية العادية لألمم املتحدة  -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

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

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

  .على أساس طوعي، وتسدد التكاليف املرتبطة ذه املشاركة من التربعات املتاحة
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      التذييل  
      واألمانة بشأن إجراء االستعراضات القُطريةمبادئ توجيهية للخرباء احلكوميني     
    توجيهات عامة  -أوال    

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

  .داملتحدة ملكافحة الفسا
 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 
على حنو يتسق مع مبدأي املساواة يف السيادة والسالمة اإلقليمية للدول، ومع مبدأ عدم 

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

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

. والنـزاهةويتوقّع منهم أن يتصرفوا بكياسة ودبلوماسية، وأن يلتزموا املوضوعية . االستعراض
  .ويتعني عليهم أن يكونوا مرنني يف جهم ومستعدين للتكيف مع التغيريات يف اجلداول الزمنية

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

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

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

وبينما ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار املعلومات املستمدة من املنظمات الدولية املختصة اليت 
واليات املسندة إليها مسائل مكافحة الفساد ومن اآلليات الدولية واإلقليمية األخرى تشمل ال

املعنية مبكافحة الفساد ومنعه، فإن على اخلرباء احلكوميني يف الوقت نفسه أن يجروا حتليلهم 
اخلاص م للوقائع اليت توفّرها الدولة الطرف املستعرضة من أجل تقدمي استنتاجات متسقة 

  .يع املقتضيات احملددة الواردة يف أحكام االتفاقية اليت جيري استعراضهامع مج
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يشجع اخلرباء احلكوميون، طيلة عملية االستعراض، على االتصال باألمانة لطلب أي   - ٧
  .مساعدة حيتاجون إليها

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

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

  وخصوصا األجزاء املتعلقة باملواد اليت تكون موضوع الدورة االستعراضية ذات الصلة؛
  ومات األساسية املوضوعية الواردة يف املرفق ألف ذه اإلملام باملعل  )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(  
  ضوء على املسائل اليت تستلزم املزيد من التوضيح؛تسليط ال  )و(  
  .اإلملام باملسائل اليت تعاجلها الدولة الطرف املستعرضة، وإعداد أسئلة وتعليقات  )ز(  

    
    احلوار البناء  
وبغية ضمان . احلوار البناء عنصر أساسي لتحقيق كفاءة عملية االستعراض وفعاليتها  - ٩

ملناسب، حدد اإلطار الزمين للحوار البناء بفترة ثالثة أشهر، بدءا إمتام االستعراض يف الوقت ا
وخالل تلك الفترة، حترص األمانة على إجراء . من التواصل األويل باهلاتف أو بالفيديو

احلوار وتيسره باستخدام وسائل خمتلفة منها التواصل بالربيد اإللكتروين أو باهلاتف أو 
  .تعقد بناًء على طلب الدولة الطرف املستعرضةبالفيديو واالجتماعات اليت 

                                                           
  .A.06.IV.16املبيع  رقماألمم املتحدة،  منشورات (6) 
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بينما يقوم اخلرباء بإجراء اتصاالت مفتوحة بأعضاء فريق االستعراض اآلخرين   -١٠
وباخلرباء احلكوميني التابعني للدولة الطرف املستعرضة، فإنه يتعين عليهم إطالع األمانة 

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

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

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

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

يتعين على اخلرباء احلكوميني من الدولتني الطرفني املستعرِضتني أن يقرروا كيفية   -١٣
  .توزيع املهام واملسائل فيما بينهم، آخذين يف االعتبار ميادين اختصاصهم املختلفة

١٤-  ن على اخلرباء احلكوميني، يف غضون أسبوعني من التواصل باهلاتف أو بالفيديو، يتعي
أن يقدموا لألمانة كتابياً الطلبات اخلاصة باملعلومات اإلضافية املطلوبة واألسئلة احملددة 

  .إلحالتها إىل الدولة الطرف املستعرضة، إذا اقتضت الضرورة ذلك
، طيلة العملية، أن حييطوا علما باملعلومات واملواد اليت يتعين على اخلرباء احلكوميني  -١٥

  .توفـّرها الدولة الطرف املستعرضة مبختلف وسائط االتصال املذكورة آنفاً
يتعين على اخلرباء احلكوميني أن يقدموا حتليلهم كتابيا إىل األمانة يف غضون شهر   -١٦

ن، يف إعداد حتليلهم، تكرار النصوص اليت ويتجنب اخلرباء احلكوميو. من انتهاء مرحلة احلوار
ويطلب منهم فضال عن ذلك التزام اإلجياز . سبق ورودها يف قائمة التقييم الذايت املرجعية

ومما يساعد على الفهم يف هذا الصدد استخدام لغة . والوقائع ودعم التحليل باألدلة
بيان ما ترمز إليه هذه وعند استخدام املختصرات ألول مرة جيب . موضوعية وجمردة

  .املختصرات بعبارات كاملة
متاشياً مع هيكل تقرير االستعراض القُطري، كما ورد يف املخطط النموذجي، جيب   -١٧

  .أن يشمل التحليل االستنتاجات اليت توصل إليها اخلرباء وما أبدوه من مالحظات
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ل على أسباب قوية جيب أن يكون التحليل موجزا وقائما على الوقائع وأن يشتم  -١٨
  .لالستنتاجات املستخلصة واملالحظات املقدمة بشأن كل مادة جيري تقييمها من مواد االتفاقية

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

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

  .وكذلك التحديات والثغرات يف التنفيذ، وااالت اليت قد تستدعي تقدمي املساعدة التقنية
يطلب من اخلرباء احلكوميني  بناًء على طلب الدولة املستعرضة وحسب االقتضاء، قد  -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 
  .أعدوها من مشروع التقرير وشرح االستنتاجات واملالحظات

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

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

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

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

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

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

  .ر ائي وخالصة وافية لهاحلكوميني من أجل التوصل بتوافق اآلراء إىل تقري
    
    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 . مشترك يف فيينا أن ختطِّط وتنظِّم الزيارة أو االجتماع

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

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

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

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

  .ملكافحة الفساد تنفيذا كامال
يتوقَّع من اخلرباء احلكوميني أن يشاركوا على حنو فعال وبناء يف كل االجتماعات،   -٣٠

ة القُطرية أو مبا يف ذلك اجللسات اإلعالمية الداخلية يف اية كل يوم عمل، أو يف اية الزيار
  .االجتماع املشترك يف فيينا

يتوقَّع من اخلرباء احلكوميني التزام االحترام والكياسة يف االجتماعات، وذلك   -٣١
ويتوقع . بتقيدهم باألطر الزمنية احملددة يف الربنامج وإتاحة الوقت جلميع األعضاء للمشاركة

  .املرونة، ألنّ الربنامج قد يتغير أثناء الزيارةمن اخلرباء احلكوميني يف الوقت نفسه أن يتحلوا ب
ينبغي أن تستهدف األسئلة استكمال املعلومات اليت وفرا الدولة املستعرضة، وأن   -٣٢

ومن مثّ، ينبغي أن يلتزم اخلرباء جانب احلياد وأن ميتنعوا عن . 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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واستنتاجام األولية أثناء اجللسات اإلعالمية، وكذلك كتابيا، يف غضون أسبوعني من انتهاء 
  .القُطرية الزيارة
تبادر األمانة، حاملا تتسلّم تعليقات اخلرباء احلكوميني من الدولتني الطرفني   -٣٤

املستعرِضتني، إىل إعداد مشروع تقرير استعراض قُطري معدل، آخذة يف االعتبار املعلومات 
ع ويتعين على اخلرباء احلكوميني التعليق على مشرو. اإلضافية املتلقاة أثناء االجتماعات

  .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  
    املعلومات األساسية املوضوعية ذات الصلة باملواد اخلاضعة لدورة االستعراض  

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

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

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

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

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

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

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

ة وآلية االستعراض هذه، اليت يشكّل هذا التقرير جزءا منها، عملية حكومية دولي  - 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[يستند االستعراض التايل اخلاص بتنفيذ االتفاقية من جانب   - ٥

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

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

  أو
يف فيينا من ] امسا الدولتني املستعرِضتني[و] اسم الدولة املستعرضة[عقد اجتماع مشترك بني 

  ].تاريخ[إىل ] تاريخ[
    
    صة الوافيةاخلال  - 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(  
ية، اليت األولويات واإلجراءات، إضافة إىل االحتياجات من املساعدة التقن  )د(  

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

وبدأ نفاذ هذا التشريع  —] عنوان القانون التشريعي بشأن التصديق على االتفاقية[بعبارة أخرى 
لن فيه اعتماد هذا القانون اسم ورقم وتاريخ املنشور الرمسي الذي أُع[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  
ذاتية يذكر ما إذا كانت املعاهدات [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[
  
  ]نص املادة، يدرج مبضاعفة اهلامش األمين[
  

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

    
    خالصة املعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ املادة  )أ(  

املعلومات املقدمة من الدولة املستعرضة من خالل قائمة التقييم الذايت املرجعية [  -١٢
يات أخرى موجودة الشاملة ويف سياق احلوار البناء، إضافة إىل املعلومات املتاحة من آل
  ]الستعراض تدابري مكافحة الفساد تكون الدولة املستعرضة مشارِكة فيها

  
    االستنتاجات واملالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة  )ب(  

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

  ]مواءمة القانون الوطين مع هذه املادة من االتفاقية، فضال عن تنفيذ املادة على أرض الواقع
االستنتاجات املتعلقة حبالة تنفيذ املادة، مبا يف ذلك جناح التنفيذ والثغرات اليت [  -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(  
  ]أي ثغرات يف التنفيذ وأي مالحظات يف هذا الشأن[  -١٦
  
    ]رضةاسم الدولة املستع[األولويات واإلجراءات احملددة من جانب   )ه(  

حســب االقتضــاء، األولويــات واإلجــراءات، إضــافة إىل االحتياجــات مــن املســاعدة    [  -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،  
ملنـع الفسـاد    )7(باملكانة البارزة اليت أولتها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد  يسلّم إذ  

  بتخصيصها كامل الفصل الثاين منها لتدابري منع الفساد يف القطاعني العام واخلاص على السواء،
  ته،من االتفاقية من أجل منع الفساد ومكافح ١٤إىل  ٥على أمهية تنفيذ املواد  وإذ يشدد  
بــأن منــع الفســاد ميثّــل عمليــة مســتمرة وتدرجييــة، وإذ يــدرك أن سياســات   وإذ يســلّم  

مكافحــة الفســاد جيــب أن تكــون مضــمنة يف اســتراتيجيات وطنيــة أوســع إلصــالح نظــم منــع    
اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وكــذلك يف خطــط إصــالح القطــاع العــام، وإذ يســلم بأمهيــة مبــادئ  

  والشفافية،احلكم الرشيد والنـزاهة 
مـن االتفاقيـة الـيت تشـدد علـى أمهيـة اسـتحداث         ٦١من املـادة   ٢الفقرة  وإذ يستذكر  

  أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد وتبادهلا،
من االتفاقية، اليت تشري إىل مجلة أمور منـها   ٦٣من املادة  ٤الفقرة  وإذ يستذكر أيضا  

املمارسـات الناجحـة يف جمـال منـع الفسـاد      ضرورة تيسـري تبـادل املعلومـات بـني الـدول بشـأن       
وهدف املؤمتر املتمثل يف التـرويج لتنفيـذ االتفاقيـة مـن خـالل مجلـة وسـائل منـها تيسـري تبـادل           

  املعلومات بني الدول األطراف عن املمارسات الناجحة يف جمال منع الفساد،

                                                           
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩الد  ،املعاهدات جمموعة املتحدة، األمم (7) 
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نظمـات الدوليـة   باجلهود اليت تبذهلا الـدول واألمـم املتحـدة وغريهـا مـن امل      وإذ يرحب  
والشبكات األخرى لوضع سياسات وتدابري وقائيـة مناسـبة، ويقـر باحلاجـة إىل االعتمـاد علـى       

  تلك اخلربات دف وضع نهج أكثر مشوال ومتاسكا وفعالية وكفاءة يف هذا اال،
هج قـد  تعدد وتنوع النهج املتبعة إزاء التدابري الوقائية وأن تلك الـن  يف اعتباره وإذ يضع  

  تقتضي تكييفها حبسب السياق أو القطاع أو القُطر،
بأن مسؤولية تنفيذ االتفاقيـة تقـع علـى عـاتق الـدول األطـراف، ومـع ذلـك          وإذ يسلّم  

فإن مسؤوليات الترويج لثقافـة النــزاهة والشـفافية واملسـاءلة ومنـع الفسـاد تقـع بالتكافـل علـى          
  من االتفاقية، ١٣إىل  ٧وفقا للمواد  عاتق مجيع أصحاب املصلحة وقطاعات اتمع،

بدور املنظمات املاحنة الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة يف تقـدمي املسـاعدة       وإذ يسلّم أيضا  
  التقنية من أجل منع الفساد،

ــة ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين     وإذ يرحــب   ــادرة املنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائي مبب
ا، بدعم من املكتب األورويب ملكافحـة االحتيـال وشـركاء    باملخدرات واجلرمية وحكومة النمس

آخرين، يف العمل بشكل تعاوين على إنشاء األكادميية الدولية ملكافحة الفساد، ويرحـب أيضـا   
  باجلهود اإلقليمية املبذولة إلنشاء مؤسسات مماثلة،

علـى  املبـادرات العديـدة الـيت اضـطلعت ـا قطاعـات خمتلفـة مـن اتمـع           وإذ يستذكر  
دورة الثانية للمؤمتر، وال سيما إعالن منتدى التحاور بني النظراء اإلعالمـيني وإعـالن   الهامش 

بايل بشأن األعمال التجارية الذي يتضمن التزام كيانات القطـاع اخلـاص املشـاركة فيـه جبملـة      
ــدة يف         ســيم األساســية ا ــع الق ــة م ــادئ األعمــال التجاري ــة مب ــى مواءم ــها العمــل عل ــور من  أم
ــز الشــراكات بــني       ــال الشــركات هلــذه القــيم وتعزي ــات الســتعراض امتث ــة، ووضــع آلي االتفاقي

  القطاعني العام واخلاص من أجل مكافحة الفساد،
بالعمل الذي اضطلعت به األمانة جلمع املعلومات عـن   حييط علما مع التقدير  -١  

مبـا يف ذلـك أحكامهـا     )8(الفسـاد، اجلهود الوطنية املبذولة لتنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة   
املتعلقة باملنع، من خالل قائمة مرجعية للتقييم الذايت بشأن تنفيذ االتفاقية، على النحـو اسـد   

  )9(يف التقارير ذات الصلة اليت أعدا األمانة؛

                                                           
  .٤٢١٤٦ الرقم، ٢٣٤٩الد  ،املعاهدات جمموعةاملتحدة،  األمم (8) 
 (9) CAC/COSP/2009/9 و Add.1وCAC/COSP/2009/12.  
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 ٧إنشاء فريق عامل حكومي دويل مفتوح العضوية مؤقت، وفقـا للفقـرة    يقرر  -٢  
مـن النظـام الـداخلي ملـؤمتر الـدول األطـراف،        ٢من املـادة   ٢االتفاقية والفقرة  من ٦٣من املادة 

  بغية تقدمي املشورة إىل املؤمتر ومساعدته يف تنفيذ الوالية املسندة إليه فيما يتعلق مبنع الفساد؛
  :أن يضطلع الفريق العامل باملهام التالية يقرر أيضا  -٣  
  ع املعارف يف جمال منع الفساد؛مساعدة املؤمتر يف تطوير وجتمي  )أ(  
تيسري تبادل املعلومات واخلربات بني الـدول فيمـا يتعلـق بالتـدابري واملمارسـات        )ب(  
  الوقائية؛
  تيسري مجع أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد وتعميمها والترويج هلا؛  )ج(  
ات مساعدة املؤمتر على تشجيع التعاون بـني مجيـع أصـحاب املصـلحة وقطاعـ       )د(  

  اتمع بغية منع الفساد؛
أن ينـدرج عمـل الفريـق العامـل يف إطـار عمـل فريـق اسـتعراض          يقرر كذلك  -٤  

  التنفيذ إذا أنشأ فريق استعراض التنفيذ أفرقة فرعية مواضيعية؛
إىل األمانــة أن جتمــع معلومــات عــن املمارســات اجليــدة يف جمــال منــع   يطلــب  -٥  

ــل تلــك املعلومــات و   ــة يف     الفســاد وأن حتلّ ــة احلالي ــار اخلــربة الفني ــا، آخــذة بعــني االعتب تعممه
منظومة األمـم املتحـدة وسـائر املنظمـات ذات الصـلة، ومركّـزة بصـورة خاصـة علـى االشـتراء           
العمـــومي، وإدارة التمويـــل العمـــومي، والنــــزاهة والشـــفافية يف اإلدارة العموميـــة، ومبـــادرات  

ص من أجل منع الفسـاد، ويطلـب إىل األمانـة أن    التوعية والشراكات بني القطاعني العام واخلا
  تقدم تقريراً عن تلك اجلهود إىل الفريق العامل؛

ــدولَ األطــراف علــى أن تــدرج سياســات مكافحــة الفســاد     بشــدة يشــجع  -٦   ال
ــز   ــة إىل تعزي ـــزاهةالرامي ومنــع الفســاد يف اســتراتيجيات أوســع إلصــالح نظــم منــع اجلرميــة      الن

  لك يف خطط إصالح القطاع العام؛والعدالة اجلنائية، وكذ
إىل األمانة أن جتمع وحتلّل وتعمم معلومات عن مناذج اللـوائح القائمـة    يطلب  -٧  

ــة مبعاجلــة تضــارب املصــاحل           ــام املتعلق ــك األحك ــا يف ذل ــام، مب ــاع الع ــق بالقط ــا يتعل ــا فيم حالي
  ومدونات السلوك املهين؛

ــيت مل تكفــل وجــود هيئــ    يناشــد  -٨   ــدولَ األطــراف ال ــع الفســاد،  ال ــوىل من ات تت
مــن االتفاقيــة، أن تفعــل ذلــك، وأن تعــزز قــدرات تلــك اهليئــات     ٦حســبما تقضــي بــه املــادة  
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واستقالليتها يف التعامل مع منع الفساد، وأن تتخذ خطـوات وفقـا للمبـادئ األساسـية لنظمهـا      
  القانونية من أجل محاية تلك اهليئات من أي تأثري ال موجب له؛

مجيع الدول األطراف أن تبلغ األمني العام باسم وعنـوان السـلطة    يناشد أيضا  -٩  
أو السلطات الوطنية اليت ميكن أن تساعد الدول األطراف األخـرى علـى وضـع وتنفيـذ تـدابري      

  حمددة ملنع الفساد، إن مل تكن قد فعلت ذلك بعد؛
إىل األمانــة أن جتمــع وتعمــم معلومــات عــن املنــهجيات، مبــا يف ذلــك    يطلــب  -١٠  

الــنهج القائمــة علــى األدلّــة، الــيت تســتخدم لتقيــيم مــواطن الضــعف خاصــة يف القطــاعني العــام   
واخلاص اليت حيتمل أن تتعرض للفساد أو أن يتكرر تعرضها لـه، وأن تقـدم إىل الفريـق العامـل    

  تقريرا عن تلك اجلهود؛
ة يف منـع  الـدولَ األطـراف تشـجيع مشـاركة أوسـاط األعمـال التجاريـ        يناشد  -١١  

الفساد عن طريق أمور منها وضـع مبـادرات لتعزيـز وتنفيـذ إصـالح نظـام االشـتراء العمـومي،         
والعمــل مــع أوســاط األعمــال التجاريــة ملعاجلــة املمارســات الــيت تولّــد الضــعف إزاء الفســاد،     

  وحتديد عناصر الرقابة الذاتية املثلى يف القطاع اخلاص؛
وممثلـي كيانـات القطـاع اخلـاص واملنظمـات       الـدولَ األطـراف املهتمـة    يشجع  -١٢  

الدوليــة ذات الصــلة علــى التشــاور والتعــاون فيمــا بينــها بشــأن تبــادل أفضــل املمارســات بغيــة   
  من االتفاقية؛ ٩مواءمة نظم االشتراء العمومي مع مقتضيات املادة 

الــدولَ األطــراف إىل أن تنظــر، حســب االقتضــاء، يف اســتخدام نظــم        يــدعو  -١٣  
تنظيم االشتراء العمومي وتعقّب وحتديد احلاالت املشتبه ا، وأن تنظـر، وفقـا للمبـادئ    حموسبة ل

األساســية لنظمهــا القانونيــة، يف اعتمــاد واســتخدام إجــراءات حلظــر مشــاركة كيانــات القطــاع    
  اخلاص، الضالعة يف ممارسات تعاقد مبنية على الفساد، يف عطاءات عمومية يف املستقبل؛

ــدولَ حيــثّ  -١٤   ــوانني        ال ــاس بشــأن الفســاد والق ــى إذكــاء وعــي الن األطــراف عل
واللوائح املتعلقة مبكافحته، وكذلك بشأن حقهم يف االطالع علـى املعلومـات اخلاصـة بكيفيـة     
تنظيم إدارم العموميـة وتـدبري أعماهلـا وعمليـات اختـاذ القـرارات فيهـا، وإمكانـات حصـوهلم          

س بشـأن مسـؤوليات املـوظفني العمـوميني فيمـا      على هـذه املعلومـات، وعلـى إذكـاء وعـي النـا      
  يتعلق بأداء وظائفهم، مع إيالء املراعاة الواجبة لصون اخلصوصية والبيانات الشخصية؛
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الــدولَ األطــراف أن تشــجع احلــوار والتــآزر مــع غريهــا مــن أصــحاب   يناشــد  -١٥  
ا يف وضـع  املصلحة خارج القطاع العام من أجل تشـجيع اهتمـام تلـك اموعـات ومشـاركته     

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

والقانونيــة، أن تشــجع علــى خمتلــف مســتويات نظامهــا التعليمــي إدراج بــرامج تعليميــة تغــرس  
  مفاهيم ومبادئ النـزاهة؛

ــجيع     يطلـــب  -١٧   ــل املمارســـات لتشـ ــات عـــن أفضـ ــة أن جتمـــع معلومـ إىل األمانـ
الصحفيني على تقدمي تقارير صحفية عن الفسـاد تتسـم باملسـؤولية واملهنيـة، وأن تقـدم تقريـرا       

  عن ذلك إىل الفريق العامل؛
ة األمانةَ واجلهات املاحنة الوطنية واإلقليمية والدوليـة والبلـدان املسـتفيد    يناشد  -١٨  

  أن تكثف جهود التعاون والتنسيق من أجل تقدمي املساعدة التقنية يف جمال منع الفساد؛
إىل األمانـــة تعزيـــز جهودهـــا لنشـــر معلومـــات حمـــددة عـــن االتفاقيـــة   يطلـــب  -١٩  

والتزامــات املنــع فيهــا علــى نطــاق واســع يف مــدارس اإلدارة العامــة والقــانون والعدالــة اجلنائيــة  
  واألكادمييات واملؤسسات التدريبية؛ ومدارس إدارة األعمال

إىل األمانــة أن تواصــل جهودهــا الراميــة إىل مســاعدة املنظمــات  أيضــاًيطلــب   -٢٠  
الدوليــة علــى اعتمــاد مبــادئ االتفاقيــة وتنفيــذها، وذلــك خصوصــا مــن خــالل مبــادرة جملــس    

ـــزا     هة يف املؤسســات، الرؤســاء التنفيــذيني ملنظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنســيق املتعلقــة بالن
ويشــجع الــدول األطــراف، بصــفتها دوالً أعضــاء يف منظمــات عموميــة دوليــة، علــى مواصــلة   
  تعزيز ومواءمة سياسات وقواعد مكافحة الفساد اخلاصة بتلك املنظمات مع مبادئ االتفاقية؛

ــوح العضــوية املؤقــت      يقــرر  -٢١   ــدويل املفت ــق العامــل احلكــومي ال أن جيتمــع الفري
أعاله أثناء دورات املؤمتر وأن يعقد، حسب االقتضاء، اجتمـاعني علـى    ٢يه يف الفقرة املشار إل

  األقل بني دورة وأخرى يف حدود املوارد املتاحة؛
  أن يقدم الفريق العامل تقارير عن مجيع أنشطته إىل املؤمتر؛ يقرر أيضا  -٢٢  
، مبـا يف ذلـك تـوفري    إىل األمانة أن تسـاعد الفريـق العامـل يف أداء مهامـه     يطلب  -٢٣  

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

  إن مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
هـداف الرئيسـية ومبـدأ أساسـي     أن إعادة املوجودات واحد مـن األ  إذ يضع يف اعتباره  

وأن الـدول األطـراف يف االتفاقيـة ملزمـة بتبـادل       )10(يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد،  
  تقدمي أقصى قدر من التعاون واملساعدة يف هذا الشأن،

اللذين قرر فيهما أن ينشـئ الفريـق العامـل احلكـومي      ٢/٣و ١/٤قراريه  وإذ يستذكر  
لعضوية بشأن استرداد املوجـودات وأن يواصـل الفريـق عملـه يف هـذا الصـدد،       الدويل املفتوح ا

وإذ يالحــظ باهتمــام  )11(وإذ يرحــب باالســتنتاجات والتوصــيات املقدمــة مــن الفريــق العامــل، 
  )12(ورقة املعلومات اخللفية اليت أعدا األمانة عن التقدم احملرز يف تنفيذ تلك التوصيات،

م الذي أُحرز يف تنفيـذ أحكـام الفصـل اخلـامس مـن االتفاقيـة،       بأمهية التقد وإذ يعترف  
ــزال تواجــه حتــديات يف جمــال اســترداد املوجــودات          ــدول األطــراف ال ت ــأن ال ــه يســلّم ب ولكن
ألســباب منــها الفــوارق يف الــنظم القانونيــة والتعقيــد الــذي تتســم بــه التحقيقــات واملالحقــات  

م اإلملام بإجراءات املساعدة القانونية املتبادلة لـدى  القضائية يف الواليات القضائية املتعددة وعد
الدول األخرى والصعوبات يف استبانة تدفق عائدات الفسـاد، وإذ يالحـظ التحـديات اخلاصـة     
اليت ميثلها استرداد عائـدات الفسـاد يف احلـاالت الـيت يتـورط فيهـا أفـراد يعهـد إلـيهم، أو كـان           

  أسرهم ومعاونوهم املقربون، يعهد إليهم، بوظائف عمومية بارزة وأفراد
باألمهية احليوية لضمان استقالل وفعالية السـلطات املكلّفـة بالتحقيقـات     وإذ يقر أيضا  

واملالحقات القضائية بشأن جرائم الفساد واسترداد العائدات املتأتية من تلـك اجلـرائم، وذلـك    
  ورية،بسبل عدة منها إنشاء اإلطار القانوين الالزم وختصيص املوارد الضر

إزاء الصــعوبات، وال ســيما الصــعوبات العمليــة، الــيت تواجههــا       وإذ يســاوره القلــق   
الدول مقدمة الطلب والدول متلقية الطلب يف استرداد املوجودات، آخـذاً يف االعتبـار األمهيـة    

  اخلاصة الستعادة هذه املوجودات من أجل التنمية،

                                                           
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩الد  ،املعاهدات جمموعةاملتحدة،  األمم (10) 
 (11) CAC/COSP/WG.2/2009/3.  
 (12) CAC/COSP/2009/7.  
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للطلبـات أو مقدمـة هلـا علـى السـواء،      كل الدول األطراف، بصفتها متلقية  وإذ يناشد  
  أن تعقد العزم السياسي على العمل معا بشأن استرداد عائدات الفساد،

 )13(التــزام مجيــع الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد  جيــدد  - ١  
  الفساد؛بالعمل الفعال على الصعيد الوطين وبالتعاون على الصعيد الدويل بشأن استرداد عائدات 

ــاع ــج اســتباقي يف التعــاون الــدويل بشــأن      حيــثّ  -٢   ــدول األطــراف علــى اتب ال
استرداد املوجودات، وذلك باالستفادة التامة من اآلليات اليت ينص عليها الفصل اخلـامس مـن   
االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك املبـادرة إىل تقـدمي طلبـات املسـاعدة، وكشـف املعلومـات عـن عائـدات            

تلقائية لغريها من الدول األطـراف، والنظـر يف تقـدمي طلبـات التمـاس اإلبـالغ،        اجلرائم بصورة
  من االتفاقية؛ ٥٢من املادة ) ب( ٢وفقاً للفقرة 

الــدول األطــراف أن تنظــر بعــني االعتبــار بصــفة خاصــة ويف التوقيــت    يناشــد  -٣  
وأن تضـمن تزويـد    املناسب يف تنفيذ طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة علـى الصـعيد الـدويل،     

  السلطات املختصة باملوارد الكافية لتنفيذ هذه الطلبات؛
مجيع الـدول األطـراف الـيت مل حتـدد بعـد سـلطة مركزيـة مسـؤولة عـن           يناشد  -٤  

طلبات املساعدة القانونية املتبادلة أن تبادر إىل القيام بذلك دون إبطاء، وأن تبلـغ األمـني العـام    
  من االتفاقية؛ ٤٦من املادة  ١٣، حسبما تقتضي ذلك الفقرة بالسلطة املركزية املسماة

الدول األطراف على أن تعزز قنوات االتصال غـري الرمسيـة، وخصوصـا     يشجع  -٥  
قبل تقدمي طلبات رمسية التماسا للمساعدة القانونية املتبادلة، وذلـك مـن خـالل عـدة سـبل منـها       

اء، لديهم أو لـديها اخلـربة الفنيـة يف جمـال     تعيني موظفني مسؤولني أو مؤسسات، حسب االقتض
التعاون الدويل على استرداد املوجودات للقيام مبهام جهـات االتصـال مـن أجـل تقـدمي املسـاعدة       

  إىل نظرائهم يف تلبية مقتضيات املساعدة القانونية املتبادلة الرمسية بصورة فعالة؛
ني علـى االلتقـاء، علـى    جهات االتصال هـذه وغريهـم مـن اخلـرباء املعنـي      يشجع  -٦  

املسـتوى اإلقليمـي أو وفقـا للموضـوع ذي الصـلة، مــن أجـل تعزيـز االتصـال والتنسـيق وتطــوير          
الجتنــاب االزدواج يف  )14(أفضــل املمارســات، مبــا يف ذلــك اإلفــادة مــن الشــبكات املوجــودة       

  اجلهود؛
                                                           

  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩الد  ،املعاهدات جمموعةتحدة، امل األمم (13) 
ال احلصر شبكة كامدن املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات،  املثاليف ذلك على سبيل  مبا (14) 

التابعة  املطلوبنيلتبادل املعلومات ألغراض املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية وتسليم  القاريةوالشبكة 
األمريكية للمساعدة القانونية، واملركز الدويل  اإليبرييةالدول األمريكية، وعملية لوزان، والشبكة  ملنظمة
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ــادرات اخلاصــة بتقــدمي املســاعدة يف إعــداد      يشــجع  -٧   علــى مواصــلة تطــوير املب
قضــايا اســترداد املوجــودات بنــاًء علــى طلــب الــدول األطــراف، علــى غــرار مبــادرات املنظمــة   

  الدولية للشرطة اجلنائية واملؤسسات اإلقليمية املماثلة؛
الـدول األطـراف علـى ضـمان أن تسـمح اإلجـراءات املتبعـة يف التعـاون          حيثّ  -٨  

غيـة احلفـاظ علـى املوجـودات     الدويل بضبط املوجـودات واحتجازهـا لفتـرة كافيـة مـن الـزمن ب      
ريثما يبت يف اإلجراءات القانونية األجنبيـة، وبغيـة توسـيع جمـال التعـاون علـى إنفـاذ األحكـام         

  القضائية األجنبية، مبا يف ذلك من خالل توعية السلطات القضائية؛
الدول األطراف على تعزيـز قـدرة املشـرعني واملـوظفني املسـؤولني       حيثّ أيضا  -٩  
ــا  ــترداد        عــن إنف ــى معاجلــة املســائل ذات الصــلة باس ــامني عل ــدعني الع ــانون والقضــاة وامل ذ الق

املوجـــودات، وعلـــى تقـــدمي املســـاعدة التقنيـــة يف جمـــال تبـــادل املســـاعدة القانونيـــة؛ ومســـائل  
املصــادرة، مبــا فيهــا عمليــات املصــادرة اجلنائيــة، وحيثمــا كــان مناســباً يف جمــال املصــادرة دون   

  ة، وفقاً للتشريعات الوطنية؛ واإلجراءات القضائية املدنية؛صدور حكم باإلدان
الدول األطـراف علـى إزالـة العراقيـل الـيت تعيـق اسـترداد املوجـودات،          يشجع  -١٠  

  من خالل سبل منها تبسيط إجراءاا القانونية ومنع إساءة استخدامها ؛
مـن احلصـانات   الدول األطراف على احلد، حيثما كـان مناسـباً،    يشجع أيضا  -١١  

  القانونية الداخلية، وفقاً لنظُمها القانونية ومبادئها الدستورية؛
الدول األطراف علـى إزالـة أي عراقيـل إضـافية تعيـق اسـترداد        يشجع كذلك  -١٢  

املوجودات، وذلك باحلرص على أن تقوم املؤسسات املالية باعتماد وتنفيذ معايري فعالـة بشـأن   
نب الزبائن، وحتديد هوية املالكني املنـتفعني، وإرسـاء إجـراءات    توخي احلرص الواجب من جا

  فعالة بشأن كشف البيانات املالية؛
على مواصـلة دراسـة وحتليـل عـدة أمـور منـها نتـائج إجـراءات اسـترداد           حيثّ  -١٣  

املوجودات، وحيثما كان مناسباً الكيفية الـيت ميكـن ـا للقـرائن القانونيـة والتـدابري الراميـة إىل        
  قل عبء اإلثبات ومتحيص أساليب اإلثراء غري املشروع أن تسهل استرداد عائدات الفساد؛ن

                                                                    
القضائية األوروبية، وشبكة التعاون القانوين والقضائي الدويل للبلدان  والشبكةالستعادة املوجودات، 

  .املماثلةالشبكات  بالربتغالية، وشبكة املعلومات القانونية العاملية، وغريها من الناطقة
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الــدول األطــراف علــى توثيــق وتعمــيم التجــارب الناجحــة يف اســترداد     حيــثّ  -١٤  
املوجودات، وعلى العمل بالشراكة مع اهليئات الدولية ذات الصـلة علـى تعزيـز الـوعي بالتـأثري      

  رداد املوجودات؛اإلمنائي اإلجيايب الست
إىل الفريــق العامــل أن ينظــر يف جمموعــة الدراســات القائمــة واجلــاري    يطلــب  -١٥  

إعدادها من أجـل تطـوير أفضـل املمارسـات يف اسـترداد املوجـودات، مبـا يف ذلـك علـى سـبيل           
  املثال ال احلصر دراسات املبادرة اخلاصة باسترداد املوجودات املسروقة؛

علـــى تشـــجيع اســـتخدام تكنولوجيـــات املعلومـــات  الـــدول األطـــراف حيـــثّ  -١٦  
  واالتصاالت احلديثة لإلسراع يف عمليات استرداد املوجودات؛

أن يواصــل الفريــق العامــل عملــه بإســداء املشــورة وتقــدمي املســاعدة إىل   يقــرر  -١٧  
امـل  عائدات الفسـاد، وأن يعقـد الفريـق الع    استرجاعاملؤمتر يف تنفيذ الوالية املسندة إليه بشأن 

  اجتماعني على األقل قبل دورة املؤمتر الرابعة، يف حدود املوارد املتاحة؛
إىل األمانة أن تقدم، يف حـدود املـوارد املتاحـة، املسـاعدة إىل الفريـق العامـل        يطلب  - ١٨  

  .يف أداء مهامه، مبا يف ذلك توفري خدمات الترمجة الشفوية بلغات األمم املتحدة الرمسية الست
    
    ٣/٤القرار   

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

الصـادرين مبقتضـى مـا تقـرر يف اجتمـاعي       )15(الدويل املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنيـة، 
ويـومي   ٢٠٠٨ديسـمرب  /كـانون األول  ١٩و ١٨الفريق العامل اللذين عقـدمها يف فيينـا يـومي    

  ،٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٤و ٣

                                                           
 (15) CAC/COSP/WG.3/2008/3 وCAC/COSP/2009/8.  
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جلهود اليت تبذهلا األمانة لتحليل االحتياجـات مـن املسـاعدة التقنيـة     با وإذ يرحب أيضاً  
والدول املوقّعـة عليهـا    )16(اليت حتددها الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  يف ردودها بناًء على قائمة التقييم الذايت املرجعية،
ــة أداةً جلمــع املع   وإذ يرحــب كــذلك    ــات بواســطة احلاســوب،   باســتحداث األمان لوم

إلعــداد إحصــاءات ووســائل بصــرية معينــة، كــاخلرائط وغريهــا مــن الرســوم البيانيــة، لــتمكني    
  املؤمتر من حتديد االحتياجات من املساعدة التقنية على حنو أفضل،

بوجود عدد كـبري مـن الـدول األطـراف يف االتفاقيـة والـدول املوقّعـة عليهـا          وإذ يسلّم  
  ب املساعدة التقنية من أجل تنفيذ االتفاقية،اليت ال تزال تطل

أن اخلرباء شددوا، أثناء اجتماعي الفريق العامل احلكومي الـدويل املفتـوح    وإذ يالحظ  
  العضوية بشأن املساعدة التقنية، على أمهية النهج القطرية يف وضع الربامج وإجنازها،

ريهــا مــن اجلهــات الــيت تقــدم   أمهيــة التنســيق فيمــا بــني اجلهــات املاحنــة وغ   وإذ يــدرك  
املساعدة التقنية والبلدان املتلقّية، بناء علـى إعـالن بـاريس بشـأن فعاليـة املعونـات، بغيـة تعزيـز         
ــدى       ــة ل ــة االحتياجــات اإلمنائي ــة يف اجلهــود وتلبي ــاب االزدواجي ــة واجتن ــادة الفعالي املــوارد وزي

  البلدان املتلقية،
كتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة       بالشـراكة بـني م   مع التقـدير  وإذ ينوه  

وحكومـة النمسـا، والـدعم املقـدم مـن املكتــب      ) اإلنتربـول (واملنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة     
األورويب ملكافحة االحتيال وغريه مـن الشـركاء، مـن أجـل إنشـاء األكادمييـة الدوليـة ملكافحـة         

  والبحث األكادميي يف ميدان مكافحة الفساد، الفساد، لتكون مركز امتياز للتعليم والتدريب
بتوصيات الفريق العامل احلكومي الـدويل املفتـوح العضـوية املعـين      حييط علماً  -١  

  )17(باملساعدة التقنية، الواردة يف تقرير األمانة عن أعمال ذلك الفريق العامل؛
والـدول   )18(الدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد      حيثّ   -٢  

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

                                                           
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩الد  ،املعاهدات جمموعةاملتحدة،  األمم (16) 
 (17) CAC/COSP/2009/8.  
  .٤٢١٤٦ الرقم، ٢٣٤٩الد  ،املعاهدات جمموعةاملتحدة،  األمم (18) 
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الــدول األطــراف يف االتفاقيــة والــدول املوقّعــة عليهــا علــى تبــادل   حيــثّ أيضــا  -٣  
س املستخلصــة فيمــا يتعلــق بتقــدمي املســاعدة التقنيــة يف جمــال   اخلــربة الفنيــة والتجــارب والــدرو 

  مكافحة الفساد ومنعه؛
ــى مواصــلة       يشــجع  -٤   ــا عل ــة عليه ــدول املوقّع ــة وال ــدول األطــراف يف االتفاقي ال

تقصــي املعلومــات ذات الصــلة عــن خــرباء مكافحــة الفســاد، وخصوصــا أولئــك الــذين لــديهم  
فيذ االتفاقيـة، وإرسـال تلـك املعلومـات إىل مكتـب األمـم       خربة يف تقدمي املساعدة التقنية يف تن

املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لكي يتسىن له إدخال بيانات أولئك اخلرباء يف قاعـدة بياناتـه   
عن اخلربة الفنية يف مكافحة الفساد من أجل تقدمي املساعدة التقنية، حسبما أوصـى بـه الفريـق    

  ح العضوية املعين باملساعدة التقنية؛العامل احلكومي الدويل املفتو
  ٥-  النهج القطري، مبادرةَ وتنفيـذاً، لتقـدمي بـرامج املسـاعدة التقنيـة املتكاملـة        يقر

واملنســقة باعتبــاره وســيلة فعالــة لتعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة، ويشــجع اجلهــات املاحنــة وغريهــا مــن   
هج مع بناء القدرات يف صـميم براجمهـا   اجلهات اليت تقدم املساعدة على تضمني مفهوم هذا الن

  اخلاصة باملساعدة التقنية؛
الـدول واجلهـات املاحنـة واجلهـات األخـرى الـيت تقـدم املسـاعدة علـى           يشجع  -٦  

استخدام االتفاقية وغريها مـن الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة، حسـبما يكـون مناسـبا، كإطـار         
  ربامج؛للحوار على املستوى القطري بغية تسهيل تنفيذ ال

الدول واجلهات املاحنة األخرى على مواصلة توفري املوارد الالزمة ملكتـب   حيثّ  -٧  
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية فيما يبذله من جهـود بشـأن املسـاعدة بغيـة تعزيـز تنفيـذ       

ذلـك  االتفاقية، وعلى مواصلة تقدمي املساعدة املنسقة من خالل قنـوات موجـودة أخـرى، مبـا يف     
  املنظمات الدولية واإلقليمية وبرامج املساعدة الثنائية األخرى ذات الصلة؛

اجلهات املاحنة الوطنية واإلقليمية والدولية على إيـالء املسـاعدة التقنيـة     يشجع  -٨  
  أولوية عالية من أجل ضمان تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً مستداماً ومنسقاً؛

م املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية علـى مواصـلة   الدول ومكتب األم يشجع  -٩  
إقامة وتعزيز عالقـات الشـراكة املنسـقة، مبـا يف ذلـك بـني القطـاع العـام والقطـاع اخلـاص مـن            

  أجل تعزيز فعالية املوارد الالزمة للمضي قُدماً جبهود املساعدة التقنية؛
ة أن يواصـل إطـالع   إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمي يطلب  -١٠  

مقدمي املساعدة التقنية احملتملني اآلخرين على املعلومات اخلاصـة باالحتياجـات مـن املسـاعدة     
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التقنيــة والــيت تجمــع مــن الــردود علــى قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة وتــدرج يف مصــفوفة           
ــة، وخصوصــاً املعلومــات عــن االحتياجــات علــى       املســتوى االحتياجــات مــن املســاعدة التقني

  إليها أنشطة املساعدة التقنية بالتنسيق مع البلدان املستفيدة؛ تستندالقطري، لكي 
إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن يقــوم، عنــد   يطلــب  -١١  

تقدمي املساعدة التقنية من أجل تنفيذ االتفاقية، بتعزيز عالقات التـآزر مبقـدمي املسـاعدة بشـأن     
ــاره       مكافحــة  ــة، واضــعاً يف اعتب ــدويل يف املســائل اجلنائي ــاون ال ــة، وخاصــة يف جمــال التع اجلرمي

التكامل املوجود يف هذا الصـدد بـني اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة          
  )19(اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛

جــدول أعمــال تنظــيم جلســة مناقشــة بــني اخلــرباء، أثنــاء النظــر يف بنــد   يقــرر  -١٢  
املؤمتر اخلاص باملساعدة التقنية من أجل تنفيذ اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد، لتكـون فرصـة للبلـدان       
املتلقية للمساعدة التقنية واجلهات اليت تقدمها، مبا يف ذلك املنظمـات الدوليـة واجلهـات املاحنـة     

  .ملساعدة التقنيةالثنائية، تتبادل أثناءها اخلربات واملمارسات اجليدة يف جمال تقدمي ا
    

      املقررات    
    ٣/١املقرر   

  مكان انعقاد الدورتني الرابعة واخلامسة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية    
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

إن مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، إذ يسـتذكر قـرار        
، بشـأن منـط انعقـاد    ١٩٩٢ديسـمرب  /كانون األول ٢٢ملؤرخ ألف، ا ٤٧/٢٠٢اجلمعية العامة 

ــاره الفقــرة   مــن نظامــه الــداخلي، وإذ   ٦واملــادة  ٣مــن املــادة  ٢املــؤمترات، وإذ يأخــذ يف اعتب
يرحب بعرض حكومة املغرب استضافة دورته الرابعة، وبعرض حكومة بنمـا استضـافة دورتـه    

وأن تعقـد دورتـه اخلامسـة يف     ٢٠١١غـرب يف عـام   اخلامسة، قرر أن تعقد دورته الرابعـة يف امل 
 .٢٠١٣بنما يف عام 

 

                                                           
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥د ال ،املعاهدات جمموعةاملتحدة،  األمم (19) 
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