
 

 
 

  

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

    القرارات  - ألف  
ــه       -١ ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد يف دورت اعتمــد مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقي

، ٢٠١١أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٨ إىل ٢٤الرابعـــة املعقـــودة يف مـــراكش، املغـــرب، مـــن     
  :القرارات التالية

    
    ٤/١القرار   

      آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد    
  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
م املتحـدة   الـذي أنـشأ مبوجبـه آليـةَ اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـ               ٣/١قراره   إذ يستذكر   

  ملكافحة الفساد وكلَّف فريَق استعراض التنفيذ بتكوين صورة إمجالية عن عملية االستعراض،
بالعمل الذي اضطلع به الفريـق منـذ دورتـه األوىل املعقـودة يف الفتـرة مـن                  وإذ يرحِّب     

، وإذ يالحـظ مـع التقـدير التـزام الـدول األطـراف              ٢٠١٠يوليـه   / متوز ٢يونيه إىل   / حزيران ٢٨
  ملية االستعراضات القُطرية سواء بصفتها دوالً أطرافاً مستعَرضةً أو دوالً أطرافاً مستعرِضةً،بع

 إزاء عــدم اســتجابة عــدَّة دول أطــراف اللتزاماهتــا مبوجــب اإلطــار وإذ يعــرب عــن قلقــه  
 املرجعي واملبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة بشأن إجراء االستعراضات القُطرية،

 بـشأن تكليـف الفريـق مبهّمـة متابعـِة ومواصـلة             ٣/١ما نـصَّ عليـه قـراره         ذ يستذكر وإ  
العمل الذي سـبق أن أدَّاه الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين باملـساعدة                      

 ١١التقنية، وإذ يضع يف اعتباره أنَّ أحد أهداف آليـة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة، وفقـاً للفقـرة             
ار املرجعــي، يتمثَّـل يف مـساعدة الــدول األطـراف علـى حتديــد وتـسويغ االحتياجــات      مـن اإلطـ  

 اخلاصة من املساعدة التقنية وعلى تعزيز وتيسري تقدمي املساعدة التقنية،

هنجـا قُطريـا، مبـادرةً وتنفيـذاً، لتقـدمي          ٣/٤أقرَّ يف قراره     أنهوإذ يستذكر بوجه خاص       
، وأنـه شـجََّع اجلهـات املاحنـة علـى إيـالء درجـة عاليـة                 واملنّسقةبرامج املساعدة التقنية املتكاملة     

  )١(فساد،لمن األولوية للمساعدة التقنية من أجل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا
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  ؛٣/١قراره يؤكِّد جمدَّداً   -١  

   الذي أصدره فريق استعراض التنفيذ؛١/١القراَر يؤيِّد   -٢  
ي يف حبـث الـنقص املـستبان يف املـذكّرة الـيت أعـّدهتا                إىل األمانة أن متض    يطلب  -٣  

 وأن تقـّرر مـا إذا كـان ميكـن معاجلـة             )٢(بشأن االحتياجات من املـوارد الالزمـة لتـشغيل اآلليـة،          
ذلك النقص من خالل ترشيد التكاليف أو مـن خـالل التربعـات، وأن تأخـذ ذلـك الـنقص يف                     

 والبــاب ١/١، وفقــا لقــرار الفريــق ٢٠١٥-٢٠١٤االعتبــار عنــد تقــدمي ميزانيــة فتــرة الــسنتني 
 السابع من اإلطار املرجعي؛

 أن يساعد الفريُق املؤمتَر يف النهوض مبسؤوليته املتعلقة بالنظر يف امليزانيـة             يقّرر  -٤  
كــل ســنتني، وذلــك بالعمــل مــع األمانــة خــالل فتــرة مــا بــني الــدورات فيمــا يتعلــق بالنفقــات   

  االستعراض؛والتكاليف املتوقعة املتصلة بآلية

 واجلرمية، تعزيـزا ملهّمـة النظـر    املخدِّرات إىل مكتب األمم املتحدة املعين ب     يطلب  -٥  
 :يف امليزانية واتساقا مع النظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة، أن يدعم الفريق من خالل

تـصلة بآليـة    النفقـات والتكـاليف املتوقعـة امل      تزويد الفريق باملعلومات املالية عن        )أ(  
 ريق؛ف والألمانةااالستعراض، يف شكل وعلى فترات تتفق عليهما 

إقامة حوار، حسب االقتضاء، مع الفريق قبل وضـع الـصيغة النهائيـة لتقـاريره        )ب(  
 املتصلة بتمويل آلية االستعراض يف إطار كل ميزانية من امليزانيات العادية لفترة السنتني؛

 هيــــة للخــــرباء احلكــــوميني واألمانــــة بــــشأن إجــــراء املبــــادَئ التوجييؤيِّــــد   -٦  
االستعراضات القُطريـة واملخطـطَ النمـوذجي لتقـارير االستعراضـات القطريـة بـصيغتها النهائيـة              

 واملمارسةَ اليت اتَّبعها الفريـق بـشأن املـسائل اإلجرائيـة            )٣(اليت وضعها الفريق أثناء دورته األوىل     
 النامجة عن سحب القرعة؛

ولَ األطــراف الــيت مل تقــدِّم بعــد قــوائَم خربائهــا احلكــوميني إىل أن   الــديــدعو   -٧  
الدولَ األطـراف بوجـوب املواظبـة        تقدِّم تلك القوائم قبل سحب القرعة بوقت كاف، ويذكِّر        
 على حتديث تلك القوائم وفقاً ملا نصَّ عليه اإلطار املرجعي؛
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ضـات القُطريـة اخلاصـة      الدولَ األطراف الـيت تـشارك يف عمليـة االستعرا          حيثُّ  -٨  
بسنة معيَّنة على بذل قُصارى جهدها من أجل التقيُّد باملواعيد الزمنية االسترشـادية الـواردة يف                

 املبادئ التوجيهية؛

الــدولَ األطــراف الــيت ُتــستعَرض خــالل ســنة معيَّنــة علــى كفالــة تعــيني    حيــثُّ  -٩  
دئ التوجيهيـة، ويرّحـب مبـا قدَّمتـه         جهات االتصال اخلاصة هبا يف التوقيت املطلوب وفقاً للمبا        

 األمانة جلهات االتصال من تدريب ُيعزِّز فهم االتفاقية، وكذلك عملية استعراض تنفيذها؛

ــدول      يطلــب  - ١٠   ــع ال ــشأن مجي ــارير ب ــدمي تق ــد تق ــساق عن ــاً لالّت ــة، توخِّي  إىل األمان
   أثنـاء دورتـه الثالثـة مقَـسَّماً         األطراف املستعَرضة، أن ُتعدَّ منوذَج خالصـٍة وافيـٍة ينظـر فيـه الفريـق              

التجــارب ) أ( :إىل األجــزاء األربعــة للخالصــة الوافيــة احملــدَّدة يف املخطَّــط النمــوذجي، أال وهــي  
 املالحظـات ) ج( التحـّديات املُواجهـة يف التنفيـذ، إن وجـدت؛         ) ب(الناجحة واملمارسات اجليدة؛    

جـات مـن املـساعدة التقنيـة الـيت ُحـدِّدت مـن              االحتيا) د(املتعلقة بتنفيـذ املـواد قيـد االسـتعراض؛          
أجل حتسني تنفيذ االتفاقية، وحبيث يتضمَّن ذلك النمـوذج أجـزاء تـوجز النظـاَم القـانوين للدولـة                   

 الطرف املستعَرضة؛

بالتقــارير املواضــيعية املتعلقــة بتنفيــذ الفــصلني الثالــث والرابــع مــن حيــيط علمــاً   -١١  
 ويدعو الدولَ األطـراف إىل أن تـسترشد بـاخلربة الـيت             )٤(لفساد،اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا    

تراكمت من خالل تلك التقارير يف جهودها الرامية إىل تنفيذ االلتزامـات الـيت تفرضـها عليهـا                  
 مــن اإلطــار املرجعــي، ويطلــب إىل األمانــة أن تواصــل  ٨االتفاقيــة، آخــذة يف اعتبارهــا الفقــرة 
اجات الــــواردة يف االستعراضــــات يف ظــــلِّ تزايــــد عــــدد  عملــــها الرامــــي إىل إثــــراء االســــتنت

 االستعراضات اليت توضع يف صيغتها النهائية؛

 مـن اإلطـار املرجعـي، الـيت         ٤٤باملهمتني املـسندتني إىل الفريـق يف الفقـرة          يقرُّ    -١٢  
تقــضي بــأن يقــوم الفريــق باســتخالص صــورة إمجاليــة عــن عمليــة االســتعراض للوقــوف علــى    

ــة     يات واملماالتحــّد ــة، وذلــك بغي ــدة، والنظــر يف االحتياجــات مــن املــساعدة التقني رســات اجلي
 ضمان تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فّعاالً؛

علـى خمتلـف الـصُُّعد مـن دور          مبا تؤّديه املساعدات التقنية اليت ُتقـدَّم       أيضاً ُ قّري  -١٣  
 يف إطـار اآلليـة، وكـذلك        متواصل وقَـيِّم، وبأمهية معاجلة مسألة املـساعدة التقنيـة معاجلـة فّعالـة            

طري، مبادرةً وتنفيذاً، يف برجمـة وتقـدمي املـساعدة التقنيـة علـى حنـو متكامـل                  باع هنج قُ  بأمهية اتِّ 
 ومنسَّق، باعتبار ذلك وسيلة فّعالة لتلبية احتياجات الدول األطراف من املساعدة التقنية؛
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ئمـة التقيـيم الـذايت    مجيَع الدول األطراف بأن ُتدرج يف ردودها على قا  يوصي    -١٤  
املرجعية الـشاملة ويف تقاريرهـا القُطريـة، حيثمـا انطبـق احلـال، بيانـاً باحتياجاهتـا مـن املـساعدة                 
التقنية، وُيفضَّل أن تكون مرتَّبـة حـسب األولويـة ومتـصلة بتنفيـذ أحكـام االتفاقيـة الـيت جيـري                      

 تناوهلا يف دورة االستعراض املعنية؛

ول األطــراف بــأن تواصــل، حــسب االقتــضاء، تزويــد مجيــَع الــد يوصــي أيــضاً  -١٥  
 واجلرمية مبعلومات عن مشاريع املساعدة التقنية اجلاريـة         املخدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين ب    
  ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية؛

استناداً إىل نتائج عملية االستعراض واتِّـساقاً مـع إطـار اآلليـة املرجعـي،           يقرِّر،    -١٦  
يــق يف حتديــد اجملــاالت ذات األولويــة املتعلقــة بتقــدمي املــساعدة التقنيــة ويف جتميــع أن ينظــر الفر

 معلومات عن االجتاهات السائدة فيما يتعلق باملساعدات التقنية املطلوبة واملقدَّمة؛

أعـاله   ١٦بأن تأخـذ األمانـة جمـاالت األولويـة املـشار إليهـا يف الفقـرة            يوصي    -١٧  
 سيما لدى صوغ أدوات املساعدة التقنية؛  املواضيعية واإلقليمية، البعني االعتبار يف براجمها

إىل األمانة أن تزوِّد الفريَق مبعلومات عـن الثغـرات الـيت تـشوب تـأمني                يطلب    -١٨  
 واجلرميـــة املنفَّـــذة وفقـــاً املخـــدِّراتالتمويـــل الـــالزم ملـــشاريع مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين ب 

 لألولويات احملدَّدة؛

 : بأن تواصل األمانة، حتت إشراف املؤمتر من خالل الفريق، القيام مبا يلييوصي  -١٩  

التعــاون مــع شــركاء ثنــائيني ومتعــدِّدي األطــراف علــى التــرويج الســتخدام           )أ(  
  االتفاقية وآلية االستعراض اخلاصة هبا كأداة لوضع برامج املساعدات يف ميدان مكافحة الفساد؛

ائيني ومتعــدِّدي األطــراف يف جمــال املــساعدة  إقامــة شــراكات مــع شــركاء ثنــ   )ب(  
حتقيــق الفعاليــة والتنــسيق يف تقــدمي املــساعدة   التقنيــة مــن أجــل أن تــضمن، حــسب االقتــضاء، 

 التقنية ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية؛

إعــداد املعلومــات املتعلقــة بــاخلربات املكتــسبة والــدروس املــستفادة مــن تقــدمي   )ج(  
  ن مكافحة الفساد؛املساعدة التقنية يف ميدا

ــدريب       )د(   ــة يف دورات التـ ــساعدة التقنيـ ــب املـ ــة جبوانـ ــات املتعلقـ إدراج املعلومـ
   من إطار اآللية املرجعي؛٣٢الدورية اليت ُتنظَّم عمالً بالفقرة 

 ٣/٤اتِّساقاً مع اإلطار املرجعي، على الطلـب الـوارد يف القـرار             يعيد التأكيد،     -٢٠  
 واجلرميـة تقـدمي املـساعدة    املخدِّرات مكتب األمم املتحدة املعين بالصادر عن املؤمتر بأن يواصل 



 

 
 

  

التقنية من أجل تنفيذ االتفاقية، بعدَّة وسائل منها توفري اخلربة الفنية املباشـرة بـشأن الـسياسات                 
أو بناء القدرات من خالل برنامج املكتب املواضيعي املتعلق بتـدابري مكافحـة الفـساد واجلرميـة                 

كــذلك مــن خــالل بــرامج املكتــب اإلقليميــة، حيثمــا كــان مناســباً، باســتخدام     االقتــصادية، و
  باملساعدة التقنية؛ جمموعة أدواته اخلاصة

إىل األمانــة أن تواصــل العمــل علـى وضــع هنــج ثالثــي املــستويات، أْي  يطلـب    -٢١  
علــى كــل مــن املــستوى العــاملي واإلقليمــي والــوطين، بــشأن تقــدمي املــساعدة التقنيــة يف ضــوء    

االت األولوية احملدَّدة نتيجة لعمليـة اسـتعراض تنفيـذ الفـصلني الثالـث والرابـع مـن االتفاقيـة،                 جم
  ويطلب إىل األمانة أيضاً أن تواصل تزويد الفريق مبعلومات يف هذا الصدد؛

هنج قُطري، مبادرةً وتنفيذاً، لتقدمي برامج املساعدة التقنية املتكاملـة           اتباع   يقّر  -٢٢  
  تباره وسيلة فّعالة لتعزيز تنفيذ االتفاقية؛ باعواملنّسقة
 الــدول األطــراف علــى تبــادل جتارهبــا بــشأن املــساعدة التقنيــة ســنويا    يــشّجع  -٢٣  

 خالل اجتماعات الفريق وبشأن الكيفية اليت تعاجل هبا احتياجاهتا؛

  بأن ُتعدَّ األمانةُ تقريراً عن تنفيذ التوصيات الواردة أعاله لكي َينظَريوصي  - ٢٤  
  .يف املسألة خالل كل دورة من دوراته

    
      ٤/٢القرار   

      ملشاَركَة لتعزيز التعاون الدويلعقد اجتماعات خرباء حكوميني مفتوحة ا    
   مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،إنَّ  

ــاره   ــة األمــم  أنَّ التعــاون الــدويل هــو أحــد األهــداف الرئيــسية الت  إذ يــضع يف اعتب فاقي
بـأن ُيقــدِّم بعــُضها    وأنَّ الــدول األطـراف يف هــذه االتفاقيـة ُملَزمــةٌ  )٥(املتحـدة ملكافحــة الفـساد،  

  لبعض أقصى قدر من املساعدة والدعم يف هذا الشأن،
 أن يعقد اجتماعات خرباء حكـوميني مفتوحـة املـشاركة بـشأن التعـاون               ريقرِّ  -١  

عدة للمــؤمتر فيمــا خيــص تــسليم املطلــوبني واملــساعدة الــدويل مــن أجــل إســداء املــشورة واملــسا
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القانونية املتبادلة، وأن يعقد اجتماعاً واحداً من هذا القبيل أثنـاء دورة املـؤمتر اخلامـسة يـسبقه،                  
  )٦(يف حدود املوارد املتوافرة، اجتماٌع واحد على األقل ُيعقد فيما بني الدورتني؛

  :رباء املهامَّ التاليةأن تؤّدي اجتماعات اخل ر أيضاًيقرِّ  -٢  
  مساعدة املؤمتر على اكتساب معارف تراكمية يف جمال التعاون الدويل؛  )أ(  
ــصلة،       )ب(   ــادرات القائمــة ذات ال مــساعدة املــؤمتر علــى تــشجيع التعــاون بــني املب

ــصلة مــن        ــذ األحكــام ذات ال ــّددة األطــراف، واإلســهام يف تنفي ــة واملتع ــها واإلقليمي ــة من الثنائي
  ة بتوجيه من املؤمتر؛االتفاقي

تيسري تبادل اخلربات بـني الـدول باسـتبانة التحـّديات وتعمـيم املعلومـات عـن                   )ج(  
  على الصعيد الوطين؛ املمارسات اجليِّدة الواجب اّتباعها لتعزيز القدرات

بناء الثقة وتشجيع التعاون بني الدول الطالبة والـدول متلقِّيـة الطلـب، بتنظـيم                 )د(  
ني السلطات املختـصة وهيئـات مكافحـة الفـساد واملمارسـني العـاملني يف جمـايل                 لقاءات جتمع ب  

  املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املطلوبني؛
  مساعدة املؤمتر على استبانة احتياجات الدول يف جمال بناء القدرات؛  )ه(  
ــدعو  -٣   ــة إىل تعــيني ســلطة مركزيــة، وعنــد       ي  الــدولَ األطــراف والــدولَ املوقِّع

  القتضاء، سلطات حملية وخرباء حكوميني آخرين، للمشاركة يف اجتماعات اخلرباء؛ا
 واجلرمية أن ينظر يف حلـول       املخدِّرات إىل مكتب األمم املتحدة املعين ب      يطلب  -٤  

مبتكرة ملساعدة الدول على بناء قدرهتا على إعداد طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وطلبـات              
  لى االستجابة ملا تتلقَّاه من تلك الطلبات؛تسليم اجملرمني، وع

   أن تقدِّم اجتماعات اخلرباء إىل املؤمتر تقارير عن مجيع أنشطتها؛ريقرِّ  -٥  
 إىل األمانة أن تساعد اجتماعات اخلرباء، يف حدود املوارد القائمة، على يطلب  - ٦  

الدول األطراف والدول أداء مهامها، مبا يشمل توفري خدمات الترمجة الشفوية، ويدعو أيضاً 
  .عة إىل توفري موارد خارجة عن امليزانية من أجل األنشطة املذكورة يف هذا القراراملوقِّ
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      ٤/٣القرار   
       الفسادبشأن منع مراكش إعالن    

 ،إنَّ مؤمتَر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

تاميـة لالجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى للجمعيـة             من الوثيقة اخل   ٥٢ الفقرةَ   إذ يستذكر   
 الـيت شـدَّدت فيهـا اجلمعيـةُ علـى أنَّ الفـساد حيـوِّل                )٧(العامة املعـين باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،        

املوارد عن األنشطة اليت ال بدَّ من االضطالع هبا للقضاء على الفقـر ومكافحـة اجلـوع وحتقيـق         
 الدول اليت مل تصدِّق بعـد علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة         التنمية املستدامة، وحثَّت مجيعَ   

  أو مل تنضّم إليها بعد على أن تنظر يف القيام بذلك وأن تبدأ يف تنفيذها،)٨(الفساد

تفاقيـةُ ملنـع الفـساد بتخصيـصها كامـل الفـصل       اال باملكانـة البـارزة الـيت أولتـها          وإذ يسلِّم  
  القطاعني العام واخلاص على السواء،الثاين منها لتدابري منع الفساد يف

   من االتفاقية من أجل منع الفساد ومكافحته،١٤ إىل ٥ على أمهية تنفيذ املواد وإذ يشدِّد 
البـشرية  و يةاملؤسـس القـدرات   ما للمـساعدة التقنيـة مـن أمهيـة حامسـة يف بنـاء               وإذ يدرك     

 خالل التعاون الدويل الفّعال،لدى الدول األطراف من أجل تيسري تنفيذ أحكام االتفاقية من 

، يف ضــوء االســتعراض املقبــل للفــصل الثــاين مــن االتفاقيــة خــالل الــدورة يؤكِّــدوإذ  
الثانية آللية استعراض تنفيذ االتفاقية، أمهية بناء أطر تشريعية ومؤسسية متَّسقة مع متطلّبـات              

 ذلك الفصل،

 منها إنـشاُء فريـق عامـل حكـومي          ، الذي قام مبوجبه جبملة أمور،     ٣/٢ قراَره   وإذ يستذكر  
دويل مؤقَّت مفتوح العضوية معينٍّ مبنع الفـساد لكـي يـسدي إليـه املـشورةَ ويقـدِّم إليـه املـساعدةَ يف          

 تنفيذ واليته فيما يتعلق مبنع الفساد، وإذ يرحُِّب باستنتاجات الفريق العامل وتوصياته،

قع على عـاتق الـدول األطـراف، علـى أن      بأنَّ املسؤوليةَ عن تنفيذ االتفاقية ت  وإذ يسلِّم  
تكون املسؤوليات عن الترويج لثقافة النـزاهة والـشفافية واملـساءلة ومنـع الفـساد ُمـشَتَركَةً بـني                  

   من االتفاقية،١٣ إىل ٧مجيع أصحاب املصلحة وقطاعات اجملتمع، وفقاً للمواد 
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ال ينتمـون إىل القطـاع   ما يكتسيه دوُر األفراد واجلماعـات الـذين    وإذ يضع يف اعتباره       
العام، كاجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية، مـن أمهيـة يف منـع الفـساد        

 ويف بناء القدرات دعماً ملنع الفساد،

 الزَّخَم الذي َتولَّد من خالل إعـالن بـايل بـشأن قطـاع األعمـال، والـذي        وإذ يستذكر  
 الثانية جبملـة أمـور منـها العمـل           املؤمتر  يف دورة  اخلاص املشاركةِ  القطاع   يتضمَّن التزاَم كياناتِ  

على مواءمة مبادئ األعمال التجارية مع القـيم األساسـية اجملـسَّدة يف االتفاقيـة، ووضـع آليـات             
الستعراض امتثال الشركات هلـذه القـيم وتعزيـز الـشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص مـن                 

 أجل مكافحة الفساد،

 الدولَ األطـراف علـى التـرويج النـضمام مجيـع دول العـامل إىل اتفاقيـة                  عيشجِّ  -١  
 مجيَع الدول اليت مل تصدِّق على االتفاقيـة أو مل تنـضّم             وحيثُّ )٩(األمم املتحدة ملكافحة الفساد،   

 ذلك يف أقرب وقت ممكن؛ تنظر يف القيام بإليها بعد على أن

 الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين مبنـع            أن يواصـل الفريـُق العامـل احلكـومي         يقرِّر  -٢  
الفساد عمله بإسداء املشورة وتقدمي املساعدة إىل املؤمتر يف تنفيذ الوالية املـسَندة إليـه بـشأن منـع            

 ؛٢٠١٣الفساد، وأن يعقد اجتماعني على األقل قبل دورة املؤمتر اخلامسة املقّرر عقدها يف عام 

 ملساعدة إىل الفريق العامل يف أداء مهامه؛ إىل األمانة أن تواصل تقدمي ابيطل  -٣  

 أن ُتتَّبع يف اجتماعات الفريق العامل املقبلة خطـةُ عمـل متعـدِّدة الـسنوات                يقرِّر  -٤  
 ، عندما تبدأ الدورة الثانية من آلية استعراض التنفيذ؛٢٠١٥للفترة املمتدَّة حىت عام 

د تبادلـت معلومـات عـن     أنَّ كثرياً مـن الـدول األطـراف قـ     مع التقدير  يالحظ  -٥  
مبادراهتا وممارساهتا اجليِّدة املتعلقة باملواضيع الـيت نظـر فيهـا الفريـق العامـل يف اجتماعـه الثـاين،                    

 علـى املعلومـات    وسائر الدول األطـراف  األمانةوحيثُّ الدولَ األطراف على أن تواصل إطالعَ 
 يِّدة؛اجلديدة واحملدَّثة املتعلقة بتلك املبادرات واملمارسات اجل

أن تواصـــل  بتـــوافر مـــوارد مـــن خـــارج امليزانيـــة،  ، رهنـــاً إىل األمانـــةيطلـــب  -٦  
بوظائف مرصد دويل جلمع املعلومات القائمة املتعلقـة باملمارسـات اجليِّـدة يف جمـال      االضطالع  

منع الفساد، حبيث تركِّز جهودها بصفة خاصة على التنظـيم املنـهجي للمعلومـات املتلقّـاة مـن                  
 أعـاله وعلـى تعميمهـا، وأن تقـوم، بنـاًء علـى طلـب الفريـق                  ٥عمـالً بـالفقرة     طراف  الدول األ 

العامل أو املؤمتر، واستناداً إىل تلك املعلومات، بتوفري املعلومـات عـن الـدروس املـستفادة وعـن            
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قابلية تطويع املمارسات اجلّيدة، وكذلك عن أنشطة املـساعدة التقنيـة ذات الـصلة، الـيت ميكـن                  
 ؛ الدول األطراف بناء على طلبهاتقدميها إىل

 إىل الــدول األعــضاء أن تــشجِّع، مبــساعدة مــن األمانــة وبالتعــاون مــع  يطلــب  -٧  
حــسبما يكــون مناســباً، علــى القيــام بأنــشطة ثنائيــة   املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ذات الــصلة 

تجــارب  حلقــات عمــل بغيــة تبــادل ال وإقليميــة ودوليــة ترمــي إىل منــع الفــساد وتــشمل تنظــيم  
 واملمارسات اجليِّدة ذات الصلة؛

 سياسـات مكافحـة الفـساد يف        ُتـدمج  الـدولَ األطـراف علـى أن         يشجِّع بشدَّة   -٨  
اإلطار األوسع السـتراتيجيات منـع اجلرميـة وإصـالح العدالـة اجلنائيـة وخطـط إصـالح القطـاع            

بأنـشطة مماثلـة فيمـا      لـك،   ذوعلى أن تـضطلع أيـضاً، إضـافة إىل          ،  ٣/٢العام، وفقاً لقرار املؤمتر     
 يتعلق بالربامج واالستراتيجيات وخطط العمل اإلمنائية؛

 الـيت عيَّنتـها      الدولَ األطراف أن تبلّغ األمـني العـام بالـسلطات املختـصة            يناشد  -٩  
دة ملنع الفـساد إن     اليت ميكن أن تساعد الدول األطراف األخرى على وضع وتنفيذ تدابري حمدَّ           و

 بعد، وأن حتدِّث املعلومات املوجودة عند االقتضاء؛مل تكن قد أبلغته هبا 

 باملبــادرات الــيت قامــت هبــا األمانــة لتعزيــز الــشراكات مــع القطــاع  اًحيــيط علمــ  -١٠  
اخلاص من أجل مكافحة الفساد، بالتعاون الوثيق مع املنظمات الدولية ذات الصلة، ويطلـب إىل      

 بادئ االتفاقية يف دوائر األعمال التجارية؛األمانة أن تستمر يف املساعدة على إذكاء الوعي مب

 الـدولَ األطـراف أن تـشجَِّع علـى مـشاركة دوائـر األعمـال التجاريـة يف                   يناشد  -١١  
منع الفساد بطرائق منها وضُع مبادرات للترويج الختاذ تدابري مناهضة للفـساد يف نظـام االشـتراء                 

 من االتفاقية، والعملُ مـع دوائـر األعمـال    ٩ العمومي وتنفيذها عند االقتضاء، مبا يتَّسق مع املادة 
 التجارية ملعاجلة املمارسات اليت ُتضعف املناعة أمام إغراء الفساد يف القطاع اخلاص؛

 الـدولَ األطـراف أن تـستخدم االتفاقيـة كإطـار لوضـع ضـمانات                يناشد أيضاً   -١٢  
ّد عرضــة للفــساد، حمــدَّدة ومكيَّفــة حــسب االحتياجــات ملكافحــة الفــساد يف القطاعــات األشــ  

ويطلب إىل األمانة أن تساعد الدول األطراف يف القيـام بـذلك بنـاًء علـى طلبـها ورهنـا بتـوافر                     
 املوارد من خارج امليزانية؛

 بالتعــاون القــائم بــني األمانــة وجلنــة األمــم املتحــدة للقــانون   ينــوِّه مــع التقــدير  -١٣  
 مـن  ١الدول األطراف يف تنفيذ الفقـرة      التجاري الدويل بشأن االشتراء العمومي بغية مساعدة        

  من االتفاقية؛٩املادة 



 

  
 

    

الفساد والقـوانني واللـوائح     ب الناس  وعيَ  الدولَ األطراف على أن ُتذكيَ     حيثُّ  -١٤  
 عـن  يف االطِّـالع علـى املعلومـات         همقحب وكذلك    مبا يف ذلك االتفاقية ذاهتا،     املتعلقة مبكافحته، 

الكفيلـة  سبل  بالـ  وعمليـات صـنع القـرار فيهـا، و          وعملـها  ارهتم العموميـة مـن حيـث تنظيمهـا        إد
   املعلومات؛تلك على مصوهلحب

 مـن االتفاقيـة، علـى أن تواصـل     ١٣ الدولَ األطراف، وفقا للمـادة      حيثُّ أيضاً   -١٥  
تشجيع األفراد واجلماعات الذين ال ينتمون إىل القطاع العام، كاجملتمع املدين واملنظمـات غـري               

ــة واملنظمــا  ــدول     احلكومي ــه ويــشجُِّع ال ــع الفــساد ومكافحت ــة، علــى املــشاركة يف من ت اجملتمعي
 األطراف على تعزيز قدراهتا يف هذا املضمار؛

 الدولَ األطراف أن تويل عناية خاصة إلتاحة الفرص إلشـراك الـشباب             يناشد  -١٦  
وطين  الـ كـلٍّ مـن الـصعيد   باعتبارهم عناصر فاعلة رئيسية من أجل النجاح يف منع الفساد علـى      

ودون اإلقليمي واإلقليمي والدويل، ويطلب إىل األمانـة أن تـساعد الـدول األطـراف يف القيـام                   
 بذلك، بناًء على طلبها ورهنا بتوافر املوارد من خارج امليزانية؛

 الدولَ األطراف، مبا يتَّسق مع املبادئ األساسية لنظمهـا التعليميـة          يناشد أيضاً   -١٧  
ى خمتلــف مــستويات نظامهــا التعليمــي إدراَج بــرامج تعليميــة تغــرس  والقانونيــة، أن تــشجِّع علــ
 مفاهيم ومبادئ النـزاهة؛

ــب  - ١٨   ــع     يطلـ ــى مجيـ ــدريب والتثقيـــف علـ ــزِّز التـ ــراف أن تعـ ــدول األطـ  إىل الـ
مستويات القطاعني العام واخلاص يف جمال منع الفـساد وأن تعمـل، مبـا يتَّـسق مـع تـشريعاهتا                    

ب والتثقيــف جــزءاً ال يتجــّزأ مــن اســتراتيجياهتا وخططهــا الوطنيــة، علــى جعــل ذلــك التــدري
 الوطنية ملكافحة الفساد؛

 باملبادرات اليت قامـت هبـا األمانـة، بالتعـاون مـع املؤسـسات الـشريكة                 يرحِّب  -١٩  
ــات وســائر           ــن أجــل اجلامع ــساد م ــشأن مكافحــة الف ــة شــاملة ب ــواد أكادميي ــداد م ــة، إلع املعني

 األمانــة أن تواصــل االضــطالع جبهودهــا الراميــة إىل نــشر   إىلويطلــباملؤســسات األكادمييــة، 
 معلومات حمدَّدة عن االتفاقية والتزامات املنع الواردة فيها على أوسع نطاق ممكن؛

 بــاجلهود الــيت تبــذهلا األمانــة، حــسبما هــو مطلــوب يف قــرار املــؤمتر حيــيط علمــا  -٢٠  
تعزيـز معـايري املـسؤولية واملهنيـة لـدى          ، من أجل مجع معلومات عن املمارسات اجليِّدة بغية          ٣/٢

 الصحفيني يف اإلبالغ عن الفساد، ويطلُب إىل األمانة أن تواصل مجع هذه املعلومات ونشرها؛

ــع التقــدير    -٢١   ــوِّه م ــشؤون االقتــصادية      ين ــة وإدارة ال ــائم بــني األمان ــاون الق  بالتع
 إىل األمانـة أن  ويطلـب العـام،  واالجتماعيـة يف األمانـة العامـة يف جمـال منـع الفـساد يف القطـاع        



 

  
 

  

تواصل هذا التعـاون، وخاصـة فيمـا يتعلـق جبـوائز األمـم املتحـدة للخدمـة املدنيـة وكـذلك مـن                      
 ز تأدية اخلدمات العامة ومنع الفساد؛خالل مبادرات أخرى، مبا يشمل األنشطة اليت تعزِّ

نــزاهة بـني أعـضاء       باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا األمانـة مـن أجـل تعزيـز ال             ينوِّه  -٢٢  
جملــس الرؤســاء التنفيــذيني ملنظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق مــن خــالل املبــادرة املتعلقــة    

 إىل األمانـة أن     ويطلـب بالنـزاهة يف املؤسسات، بوسائل منها التعاون مـع مكتـب األخالقيـات،             
  إىل املؤمتر يف دورته اخلامسة؛ه املبادرةتقدِّم تقريرا عن هذ

 الــدولَ األطــراف علــى الــسعي إىل إعــداد تقــارير مبكّــرة بــشأن تنفيــذ  جِّعيــش  -٢٣  
الفصل الثـاين مـن االتفاقيـة، باسـتخدام قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة، مـع التركيـز علـى تقيـيم                         
 فعالية تدابري املنع القائمة، ومجع املمارسات اجليِّدة، واستبانة االحتياجات من املساعدة التقنية؛

دي  املتعـدِّ  املـساعدة  إىل األمانة أن تواصل، بالتعاون الوثيق مع مقـدِّمي           بيطل  -٢٤  
 املساعدة التقنية للدول األطراف، بناًء على طلبها، بغية املضي قُـُدماً            األطراف والثنائيني، توفريَ  

ــة      يف تنفيــذ الفــصل الثــاين مــن االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك يف إطــار االســتعداد للمــشاركة يف عملي
 اض اخلاصة به؛االستعر

 اجلهـات املاحنـة الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة           ويناشـد  إىل األمانة،    أيضاً يطلب  -٢٥  
ف مـن التعـاون والتنـسيق فيمـا بينـها يف تقـدمي املـساعدة التقنيـة يف                   والبلدان املستفيدة، أن تكثِّـ    

دة اإلمنـائي إلدمـاج     ُب بالتعاون القائم بني األمانة وبرنامج األمم املتحـ        جمال منع الفساد، ويرحِّ   
ــة       ــة يف جــدول أعمــال التنمي ــة املتعلقــة مبكافحــة الفــساد واملــستندة إىل االتفاقي املــساعدة التقني

 األوسع نطاقا، مبا يف ذلك إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية؛

 الــدولَ األعــضاء علــى تــوفري قــدر كــاف مــن املــوارد املاليــة مــن أجــل  يــشجِّع  -٢٦  
ى حنو فعَّال من تلبية احتياجات املساعدة التقنية اليت حتـّددها الـدول األطـراف فيمـا                 التمكُّن عل 

 خيّص تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية؛

 واجلرميــة املخــدِّرات علــى أمهيــة تزويــد مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب  يؤكِّــد  -٢٧  
ه، ويـشجِّع الـدولَ     بتمويل كاف ومالئم لتمكينـه مـن االسـتجابة للطلـب املتزايـد علـى خدماتـ                

 مـن االتفاقيـة     ٦٢األعضاء على تقدمي قدر كاف من التّربعات للحـساب املـشار إليـه يف املـادة                 
 من أجل تزويد البلـدان   )١٠( يف إطار صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،         واملدار

                                                         
 .٤، الفقرة ٥٨/٤انظر قرار اجلمعية العامة   )10( 



 

 
 

    

لـيت قـد حتتـاج إليهـا لبنـاء قـدراهتا            النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية باملساعدة التقنية ا       
 على تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية؛ 

  . إىل األمانة أن تقدِّم إليه يف دورته اخلامسة تقريراً عن تنفيذ هذا القراريطلب  -٢٨  
    
      ٤/٤القرار   

      التعاون الدويل على استرداد املوجودات    
    تحدة ملكافحة الفساد، مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املإنَّ  
أنَّ إعـــادة املوجـــودات هـــو أحـــد األهـــداف الرئيـــسية واملبـــادئ  إذ يـــضع يف اعتبـــاره   

 وأنَّ الـدول األطـراف يف االتفاقيـة ملزمـة           )١١(األساسية التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد        
  بأن تزوِّد إحداها األخرى بأوسع قدر من التعاون يف هذا الصدد،

 الــذي أنــشأ مبوجبــه الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح ١/٤ قــراره وإذ يــستذكر  
 اللذين قضى فيهما بـأن يواصـل الفريـق          ٣/٣ و ٢/٣العضوية املعين باسترداد املوجودات وقراريه      

  املذكور عمله،
 باستنتاجات الفريق العامل املذكور وتوصياته، وإذ يالحـظ باهتمـام ورقـة             يرحِّب وإذ  

  م احملرز يف تنفيذ تلك التوصيات،هتا األمانة عن التقّدفية اليت أعّداملعلومات اخلل
تفاقيـة مـن أجـل    االعلى تنفيـذ االلتزامـات الـواردة يف الفـصل اخلـامس مـن         وإصراراً منه     

 ،القيــام علــى حنــو أكثــر فعاليــة مبنــع وكــشف وردع عمليــات التحويــل الــدويل لعائــدات اجلــرائم
  استرداد املوجودات،وعلى تعزيز التعاون الدويل على 

إزاء الصعوبات، خاصة الصعوبات العملية، الـيت تواجههـا الـدول           وإذ يعرب عن قلقه       
ــشأن اســترداد املوجــ     ــة للطلــب ب ــدول املتلقِّي ــة للطلــب وال ــا  املقدِّم ــار م ودات، آخــذاً يف االعتب

ر، وإذ املوجــودات املــسروقة مــن أمهيــة خاصــة بالنــسبة للتنميــة املــستدامة واالســتقرا  الســترداد 
يالحظ الصعوبات اليت تكتنف توفري معلومات حتدِّد الصلة اليت تربط بـني عائـدات الفـساد يف                 
ــة املقدِّمــة للطلــب، وهــي صــلة يــصعب يف       ــة يف الدول ــة للطلــب واجلرميــة املرتكب ــة املتلقِّي الدول

  حاالت كثرية إثباهتا،

                                                         
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )11( 



 

  
 

  

تتلقــاه مــن طلبــات الــدول األطــراف املتلقيــة للطلــب علــى االســتجابة ملــا   وإذ يــشجِّع   
   يف حالة انتفاء ازدواجية التجرمي،٤٦مساعدة مبقتضى املادة 

ــوِّه    ــه وإذ ين ب موجوداهتــا  مــن جهــود مــن أجــل تعقّــ  مجيــع الــدول األطــراف مبــا تبذل
 وال سيما الدول األطراف يف الـشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا،       املسروقة وجتميدها واستردادها  
، ومبـا يبذلـه     اليت حدثت يف تلك الدول يف جمال مكافحة الفـساد         مع مراعاة التطّورات األخرية     

تلـك  اجملتمع الدويل من جهود وما يبديه مـن عـزم بـشأن مـساعدة تلـك الـدول علـى اسـترداد                        
  املوجودات بغية احلفاظ على االستقرار والتنمية املستدامة،

 املوجــودات بــأنَّ الــدول األطــراف مــا زالــت تواجــه حتــّديات بــشأن اســترداد  وإذ يقــرُّ  
بسبب الفوارق بني النظم القانونية، والتعقيد الذي تّتسم به التحقيقـات واملالحقـات القـضائية               
يف الواليات القضائية املتعّددة، وعدم اإلملام بإجراءات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة املعمـول هبـا                 

ــدفّق عائــدات الفــس     اد، وإذ يالحــظ يف الــدول األخــرى، والــصعوبات الــيت تكتنــف اســتبانة ت
التحّديات اخلاصة اليت ميثّلها استرداد عائدات الفساد يف احلاالت اليت يتوّرط فيهـا أفـراد ُيعهـد                 

  إليهم، أو كان ُيعهد إليهم، بوظائف عمومية بارزة وأفراد أُسرهم ومعاونوهم املقّربون،
بالتحقيقــات  باألمهيــة احليويــة لــضمان اســتقالل وفعاليــة الــسلطات املكلّفــة  وإذ يــسلِّم  

واملالحقات القضائية بشأن جرائم الفساد واسترداد العائدات املتأّتية من تلـك اجلـرائم، وذلـك            
  بعّدة وسائل منها إرساء اإلطار القانوين الضروري وختصيص املوارد الضرورية،

لكــون بعــض املــّتهمني بارتكــاب جــرائم فــساد قــد متكَّنــوا مــن    وإذ يعــرب عــن قلقــه    
العدالة فتملَّصوا بذلك من العواقـب القانونيـة املترّتبـة علـى أفعـاهلم ولكـوهنم              اإلفالت من وجه    

  قد أفلحوا يف إخفاء موجوداهتم،
كل الدول األطراف، سواء منها الدول املتلقِّية للطلبات أو الـدول الطالبـة،   وإذ يناشد     

  أن تعقد العزم السياسي على العمل معاً من أجل استرداد عائدات الفساد،
ــدِّد   -١   ــة     جيـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــراف يف اتفاقيـ ــدول األطـ ــع الـ ــزام مجيـ التـ
 بالعمل الفعَّال على الصعيد الوطين وبالتعاون علـى الـصعيد الـدويل مـن أجـل تنفيـذ                   )١٢(الفساد

  الفصل اخلامس من االتفاقية واإلسهام بفعالية يف استرداد عائدات الفساد؛
ّين بعـُد سـلطتها املركزيـة، وعنـد االقتـضاء،          الـدولَ األطـراف الـيت مل تعـ        حيثُّ    -٢  

  جهات االتصال لديها، على القيام بذلك؛
                                                         

 .املرجع نفسه )12( 



 

  
 

    

الـدولَ األطـراف علــى اّتبـاع هنـج اسـتباقي حيــال التعـاون الـدويل علــى        حيـثُّ    -٣  
استرداد املوجودات من خالل االستفادة التاّمة مـن اآلليـات الـيت يـنّص عليهـا الفـصل اخلـامس                    

ة وسائل منها املبادرة إىل تقدمي طلبـات املـساعدة، وإفـشاء املعلومـات              من االتفاقية، وذلك بعدّ   
املتعلقــة بعائــدات اجلــرائم إفــشاًء تلقائيــاً للــدول األطــراف األخــرى، والنظــر يف تقــدمي طلبــات   

 من االتفاقية والقيام، عند االقتـضاء، بتنفيـذ         ٥٢من املادة   ) ب (٢التماس اإلبالغ وفقاً للفقرة     
  عتراف بأحكام املصادرة غري املستندة إىل صدور حكم باإلدانة؛تدابري تسمح باال

 الدولَ الطالبة على كفالة بدء إجراءات حتقيق وطنيـة وافيـة وتـسويغها        يشجِّع  -٤  
بغرض تقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، ويشجِّع يف هذا الصدد الـدولَ املتلقيـة للطلـب     

   عند االقتضاء، معلومات عن األطر واإلجراءات القانونية؛إىل الدول الطالبة، على أن تقدِّم
 األطراف إىل أن تنظر بعنايـة وسـرعة يف تنفيـذ طلبـات املـساعدة                الدولَيدعو    -٥  

 منــها بالــدول املعنيــة يف الــشرق األوســط ومشــال  خاصــة مــا يتعلــقالقانونيــة املتبادلــة الدوليــة، 
 وإىل أن تكفـل تـوافر مـوارد         إلجـراءات عاجلـة،    وغريها من الدول الطالبة الـيت حتتـاج          أفريقيا،

 مراعـاة   يـة للطلبـات، يف ظـلّ      ة يف الدول املتلقِّ   وافية لتنفيذ تلك الطلبات لدى السلطات املختصّ      
  ما السترداد تلك املوجودات من أمهية خاصة بالنسبة للتنمية املستدامة واالستقرار؛

 أوسـع قـدر ممكـن    بعضها البعضأن تقدِّم إىل   األطراف إىل    الدولَ  أيضاً يدعو  -٦  
عائـدات الفـساد وتـسليم األفـراد     و اسـتبانة املوجـودات املـسروقة       بـشأن   واملـساعدة  من التعاون 

  ؛ األصلية، وذلك على حنو يتسق مع االتفاقيةهمني بارتكاب اجلرائماملّت
 الدول األطراف على أن تقوم بتجميع وتقـدمي معلومـات وفقـا للمـادة       يشجِّع  -٧  

ــني املوجــودات        مــن اال٥٢ ــربط ب ــى ال ــساعد عل ــى أن تتخــذ إجــراءات أخــرى ت ــة، وعل تفاقي
  واجلرائم يف إطار االتفاقية؛

الدولَ األطراف على ضمان أن تسمح إجراءات التعاون الدويل بـضبط           حيثُّ    -٨  
املوجودات والتحفُّظ عليها لفتـرة كافيـة بغيـة احملافظـة عليهـا كلـها ريثمـا ُيَبـتُّ يف اإلجـراءات                      

خذة يف دولة أخرى، والسماح بإنفاذ األحكام القـضائية األجنبيـة أو توسـيع نطـاق التعـاون               املتَّ
  على إنفاذها، مبا يف ذلك من خالل توعية السلطات القضائية؛

 إزالة العراقيل اليت تعيق استرداد املوجودات، وذلك        علىالدولَ األطراف    يشجِّع  -٩  
  ؛ونية ومنع إساءة استعمال تلك اإلجراءاتوسائل منها تبسيط اإلجراءات القانة عّدب

الــدولَ األطــراف علــى إزالــة أيِّ عراقيــل إضــافية تعيــق اســترداد يــشجِّع أيــضاً   -١٠  
املوجودات، وذلك باحلرص على أن تقوم املؤسسات املالية وكذلك، عند االقتـضاء، األجهـزة           



 

  
 

  

فل عدم اسـتخدام تلـك الكيانـات يف         واجلهات غري املالية املعيَّنة باعتماد وتنفيذ معايري فّعالة تك        
إخفاء املوجودات املسروقة وميكن أن تتضمن تدابري معينة منها مـثال مقتـضيات تتعلـق بتـوخي                 
احلــرص الواجــب يف التعامــل مــع الزبــائن؛ وحتديــد هويــة املوجــودات الــيت ميلكهــا أفــراد ُيعهــد  

ــارزة وأفــراد أســرهم      ــة ب ــيهم، بوظــائف عمومي ــيهم، أو كــان ُيعهــد إل ومعــاونوهم املقربــون إل
والتدقيق على حنو أفضل يف تلك املوجودات؛ ومجع وتـوفري معلومـات عـن املـالكني املنـتفعني؛                  
ــة صــارمة، مــن أن تلــك        ــة وعــرب إجــراءات رقابي ــة والقــوانني الداخلي ــا لالتفاقي والتحقــق، وفق

  الكيانات تفي بتلك املقتضيات على حنو واف؛
عديـــدة منـــها نتـــائج إجـــراءات اســـترداد  علـــى دراســـة وحتليـــل أمـــور حيـــثُّ   -١١  

املوجودات وعنـد االقتـضاء الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا للقـرائن القانونيـة والتـدابري الراميـة إىل نقـل                        
  عبء اإلثبات ومتحيص أساليب اإلثراء غري املشروع أن ُتَيسِّر استرداَد عائدات الفساد؛

عني عليهــا علــى تعزيــز قــدرة  الــدولَ األطــراف يف االتفاقيــة واملــوقِّأيــضاًحيــثُّ   -١٢  
املــشرِّعني واملــوظفني املــسؤولني عــن إنفــاذ القــانون والقــضاة واملــدَّعني العــامني علــى معاجلــة      
ــة،      ــة املتبادلـ ــساعدة القانونيـ ــاالت املـ ــا يـــشمل جمـ ــودات، مبـ ــترداد املوجـ ــة باسـ ــسائل املتعلقـ املـ

 املـستندة إىل صـدور حكـم        واملصادرة، واملصادرة اجلنائيـة وحيثمـا كـان مناسـباً املـصادرة غـري             
باإلدانة وفقـاً للقـوانني الداخليـة وأحكـام االتفاقيـة، واإلجـراءات القـضائية املدنيـة، كمـا حيثهـا              
  على إيالء أعظم قدر من االهتمام لتوفري املساعدة التقنية يف تلك اجملاالت، بناء على الطلب؛

ــشجِّع   -١٣   ــدمي    ي ــي إىل تق ــادرات ترم ــضي يف اســتحداث مب ــى امل ــساعدة يف عل  امل
قــضايا اســترداد املوجــودات بنــاًء علــى طلــب الــدول األطــراف، مثــل املبــادرات الــيت أطلقتــها    

  املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية واملؤسسات اإلقليمية املماثلة؛
الدولَ األطراف على استخدام وتعزيـز قنـوات االتـصال غـري الرمسيـة،              يشجِّع    -١٤  

بـشأن املـساعدة القانونيـة املتبادلـة؛ وذلـك بعـّدة وسـائل منـها                خاصة قبل تقدمي طلبـات رمسيـة        
تعيني مسؤولني أو مؤسسات، حسب االقتضاء، تتـوافر فـيهم أو فيهـا اخلـربات التقنيـة املتعلقـة                   
بالتعاون الدويل يف جمال استرداد املوجـودات مـن أجـل مـساعدة نظـرائهم أو نظرائهـا علـى أن             

  ساعدة القانونية املتبادلة الرمسية؛يستوفوا على حنو فّعال متطلّبات امل
ــرِّر   -١٥   ــل   يق ــق العام ــضوية املعــين    أن يواصــل الفري ــوح الع ــدويل املفت احلكــومي ال

دة عمله بإسداء املشورة وتقدمي املساعدة إىل املؤمتر يف تنفيذ الواليـة املـسنَ  باسترداد املوجودات   
عني على األقـل قبـل دورة املـؤمتر        إليه بشأن استرجاع عائدات الفساد، وأن يعقد الفريق اجتما        

  ؛القائمةاخلامسة، يف حدود املوارد 



 

 
 

    

خلطــة العمــل املتعــددة     إىل الفريــق العامــل أن يــضع جــدول أعمــال    يطلــب  -١٦  
  ؛٢٠١٥السنوات املطلوب تنفيذها حىت عام 

ــّر  -١٧   ــدول    الفريــق العامــل  يواصــل  أن ريق ــشطته إىل مــؤمتر ال ــارير عــن أن تقــدمي تق
  ؛األطراف
 أن يستمر الفريق العامل يف النظر يف مسألة إنشاء شبكة عاملية مـن               أيضا يقرِّر  -١٨  

جهات االتصال اخلاصة باتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد واملعنيـة باسـترداد املوجـودات                 
باعتبارها شبكة ممارسني ال يتداخل عملها مع عمل الشبكات القائمـة وترمـي إىل تيـسري سـبل          

  ، خاصة تبادل املساعدة القانونية يف القضايا املتعلقة باسترداد املوجودات؛التعاون األجنع
، مبساعدة الفريق العامل املتوافرةإىل األمانة أن تقوم، يف حدود املوارد يطلب   -١٩  

  .يف أداء مهامه، مبا يف ذلك توفري خدمات الترمجة الشفوية بلغات األمم املتحدة الرمسية الست
    
      ٤/٥القرار   

  الكيانات املوقِّعة وغري املوقِّعة واهليئات واملنظمات احلكومية الدولية مشاركة     
      التنفيذاستعراض فريق  أعماليف 

   يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،األطراف مؤمتر الدول إنَّ  

 الذي اعتمـد فيـه اإلطـار املرجعـي    ، "آلية االستعراض"املعنون  ،  ٣/١ قراره   إذ يستذكر   
  آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،

 مـن اإلطـار املرجعـي،       ٤٢ أنَّ فريـق اسـتعراض التنفيـذ، وفقـاً للفقـرة             أيضاً وإذ يستذكر   
 مفتوح العضوية مؤلَّفاً من الدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم              دولياً  حكومياً جيب أن يكون فريقاً   

  ه جيب أن يعمل حتت سلطة املؤمتر وأن يرفع إليه تقاريره، وأنَّ)١٣(املتحدة ملكافحة الفساد،
واهليئـات   املوقِّعة وغـري املوقِّعـة       معاجلة مسألة مشاركة الكيانات    باحلاجة إىل    وإذ يسلِّم   

  ،تنفيذالاستعراض أعمال فريق  يف واملنظمات احلكومية الدولية
  : القواعد التاليةتطبيَق يقرِّر  -١  

    

                                                         
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )13( 



 

  
 

  

  ١القاعدة     
     املوقِّعةالكيانات    

 دولـة أو  حيـقُّ أليِّ ، ي مسبق إىل األمني العـام   رهناً بتوجيه إشعار خطّ     )أ(    
 مـن املـادة     ٢ و ١ للفقـرتني    تفاقيـة وفقـاً   المنظمة تكامل اقتصادي إقليمية موقِّعة علـى ا       

  ؛ أن تشارك يف فريق استعراض التنفيذ االتفاقية من٦٧
  :القيام مبا يلي ة املوقِّعالكياناتجيوز لتلك   )ب(    
  الفريق؛ دورات حضور  ‘١‘    
  ؛ الدوراتإلقاء كلمات يف تلك  ‘٢‘    
  تلقِّي وثائق الفريق؛  ‘٣‘    
   إىل الفريق؛تقدمي آرائها خطّياً  ‘٤‘    
  ؛املشاركة يف مداوالت الفريق  ‘٥‘    

    
  ٢القاعدة     
    اهليئات واملنظّمات احلكومية الدولية     

ــاً  )أ(     ــعار خ رهن ــه إش ــّق ملمثِّ     بتوجي ــام، حي ــني الع ــسبق إىل األم ــي م ــي طّ ل
ــات ــة الــيت تلقَّــ  اهليئ ــة الدولي ــة العامــة   دائمــةًت دعــوةً واملنظمــات احلكومي  مــن اجلمعي

لـي  عقد حتت رعايتها، وممثِّ   للمشاركة يف دورات وأعمال مجيع املؤمترات الدولية اليت تُ        
 اللجـان الفنيـة التابعـة    يلـ وممثِّصة وصـناديقها،  هيئات األمم املتحدة ووكاالهتـا املتخصِّـ   

ــشاركة يف     ــدعوا إىل املــ ــاعي، أن ُيــ ــصادي واالجتمــ ــس االقتــ ــق دوراتللمجلــ  فريــ
  استعراض التنفيذ؛

 حكوميــة دوليــة أخــرى ذات صــلة قُبلــت منظَّمــاتملمثِّلــي أيِّ جيــوز   )ب(    
  وا أيضاً إىل املشاركة يف دورات الفريق؛دورات املؤمتر أن ُيدَعيف مشاركتهم 

وز لتلك اهليئـات واملنظّمـات، دون املـشاركة يف اعتمـاد القـرارات              جي  )ج(    
  :، القيام مبا يلياملتعلقة باملسائل املوضوعية واإلجرائية

  الفريق؛دورات حضور   ‘١‘    



 

 
 

    

إلقاء كلمات يف تلك الـدورات بـدعوة مـن رئـيس الفريـق وبالتـشاور                   ‘٢‘    
  مع املكتب؛

  تلقِّي وثائق الفريق؛  ‘٣‘    
   إىل الفريق؛آرائها خطّياًتقدمي   ‘٤‘    
 إىل األمــني العــام أعــاله، يطلــب املــؤمتُر) ب(و) أ(ألغــراض الفقــرتني   )د(    

  :ما يلياها إىل  إيِّداعياً واملنظمات احلكومية الدولية اهليئات على  رسالةًأن يعمِّم
 وإبـالغ  فيما إذا كانت ترغب يف املشاركة يف جلسات الفريـق     النظر  ‘١‘    

، مع إيالء االعتبـار الواجـب للواليـات املنوطـة بكـل             ياً بذلك خطّ  األمني العام 
مــن اإلطــار  ٤٤دت يف الفقــرة دِّدة إىل الفريــق، كمــا ُحــمنــها وللمهــام املــسَن

  املرجعي؛
تقدمي معلومات عن املسائل اليت تعتزم اإلسهام بشأهنا يف عمل اآلليـة              ‘٢‘    

ما عـن   ا يف ذلـك، وال سـيّ      ال، وعن السبل والوسائل الـيت تنـوي اسـتعماهل         الفعَّ
طريــق تقــدمي الــدعم واملــساعدة يف تنفيــذ توصــيات واســتنتاجات الفريــق الــيت 

  ُيراد من املؤمتر اعتمادها؛
ــ  )ه(     ــةُجتمِّ ــواردة يف الرســائل املوجَّ ع األمان ــاتهــة مــن   املعلومــات ال  اهليئ

   ذات الصلة وحتيلها إىل الفريق؛ الدوليةواملنظمات احلكومية
  فريــُق يقــرِّرأعــاله،) د(لفقــرة شار إليهــا يف ا علــى املعلومــات املــبنــاًء  )و(    

ــتعراض التنفيــذ،   ــضى احلــال  بتوافــق اآلراء اس  اهليئــات، حتــديث قائمــة  وحــسب مقت
  ؛واملنظمات احلكومية الدولية اليت سُتدعى إىل املشاركة يف دورات الفريق

    
  القاعدة     
     غري املوقِّعةالكيانات    

عـة علـى    دولة أو منظمة تكامل اقتـصادي إقليميـة غـري موقِّ           جيوز أليِّ   )أ(    
 إىل املكتـب  م طلبـاً ، أن تقـدِّ  مـن االتفاقيـة   ٦٧ من املـادة     ٢ و ١ للفقرتني   االتفاقية وفقاً 

ــل         ــة التكام ــة أو منظم ــك الدول ــب، شــريطة أن تكــون تل ــى صــفة مراق للحــصول عل
عتزامهــا أو بقرارهــا فريــق، عــن طريــق األمانــة، باالاالقتـصادي اإلقليميــة قــد أخطــرت  

 ٣ للفقـرتني    التصديق على االتفاقية أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضمام إليها، وفقاً           
   من االتفاقية؛٦٧ من املادة ٤و



 

  
 

  

تقدِّم منظمةُ التكامل االقتصادي اإلقليمية أيضاً، يف اإلخطـار املـذكور             )ب(    
   أعاله؛٢من القاعدة ) د(الفقرة أعاله، املعلومات املشار إليها يف ) أ(يف الفقرة 

ــدول ومنظ    )ج(     ــل  جيــوز لتلــك ال ــصاديمــات التكام ــةاالقت  غــري  اإلقليمي
 ،اعتمـاد القـرارات املتعلقـة باملـسائل املوضـوعية واإلجرائيـة           شاركة يف   املـ املوقِّعة، دون   
  :القيام مبا يلي

  لفريق؛ا دوراتحضور   ‘١‘    
مـن رئـيس الفريـق وبالتـشاور         بـدعوة    الـدورات إلقاء كلمات يف تلك       ‘٢‘    

  مع املكتب؛
  تلقِّي وثائق الفريق؛  ‘٣‘    
  ؛ إىل الفريقتقدمي آرائها خطّياً  ‘٤‘    
مـات احلكوميـة الدوليـة      املنظّاهليئـات و  عـة و  عة وغري املوقِّ   املوقِّ الكيانات عشجِّي  -٢  

ــصلة ــضاء، بأنــش   /علــى إبــالغ املــؤمتر و  ذات ال ــذ، حــسب االقت طتها أو فريــق اســتعراض التنفي
مبـا  ومسامهاهتا يف تنفيذ توصيات فريق استعراض التنفيذ واسـتنتاجاته الـيت وافـق عليهـا املـؤمتر،                  

ــاء باالحتياجــ يف ذلــك  ــة واالرتقــاء بالقــدرات  مــسألة الوف ــذ ات مــن املــساعدة التقني  علــى تنفي
  .االتفاقية تنفيذاً فّعاالً

    
      ٤/٦القرار   

  تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة آلية استعراض واملنظمات غري احلكومية     
      ملكافحة الفساد

    إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
  : تطبيق ما يليُيقرِّر  -١  
 زيادة تعزيز احلـوار البنَّـاء مـع املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت ُتعـىن          على حرصاً  )أ(  

املداوالت من أجـل بنـاء الثقـة يف دور املنظمـات             اصلةمبسائل مكافحة الفساد، ومع التنويه مبو     
ــشأن        ــٍة ب ــٍة إعالمي ــساُت إحاط ــنظَّم جل ــة االســتعراض، ُت ــة يف عملي ــة  غــري احلكومي ــائج عملي نت

  ؛االحتياجات املستبانة من املساعدة التقنية مبا يف ذلكاالستعراض، 



 

  
 

    

ــُد   )ب(   ــساُتُتعقَ ــة  جل ــق، و  اإلحاطــة اإلعالمي ــى هــامش دورات الفري ــا عل تنظِّمه
واسـتناداً إىل تقـارير      بالتعاون مع عضو يف مكتب املؤمتر بناًء على طلب رئيس املـؤمتر،            ،األمانة
  ؛ استعراض التنفيذ والتقارير املواضيعية عن التنفيذ واإلضافات التكميلية اإلقليميةفريق

   وضُع أيِّ بلد بعينه أثناء جلسات اإلحاطة اإلعالمية؛ال ُيذكَُر  )ج(  
ذات كوميـة   احلنظمـات غـري     امل إىل جلـسات اإلحاطـة اإلعالميـة         ألمانةُا دعوت  )د(  

 أيَّ منظمـات    وكذلك لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي،   تتمتَّع بصفة استشارية    الصلة اليت   
يف دورة املــؤمتر بــصفة مراقــب  قُبلــت مــشاركتهاغــري حكوميــة أخــرى ذات صــلة تكــون قــد   

 مـن النظـام     ١٧مـن املـادة     ، على التـوايل،     ٢ و ١ للفقرتني   اً وفق السابقة جللسة اإلحاطة، وذلك   
  ؛ للمؤمترالداخلي
ُتحـال املـسألة إىل     حكوميـة،   غـري    منظمة   مشاركةإذا أُبدَي أيُّ اعتراض على        )ه(  

 مـن املـادة   ٢الفريق ليبّت فيها آخذاً يف اعتباره، مع مراعاة ما يقتضيه اخـتالف احلـال، الفقـرةَ         
  ؛ من النظام الداخلي١٧

ــة        )و(   ــسة إحاطــة إعالمي ــة يف حــضور جل ــة الراغب ــُد املنظمــات غــري احلكومي تؤكِّ
تـاح  ، وعندئـذ تُ  بعـشرة أيـام علـى األقـل    حضورها، وذلك قبل موعد جلسة اإلحاطة اإلعالمية    

  هلا إمكانية تقدمي تعليقات كتابةً؛
ــي      )ز(   ــة ملمثِّلـ ــة اإلعالميـ ــسات اإلحاطـ ــضور إىل جلـ ــاح احلـ ــضاء   ُيتـ ــدول األعـ الـ

  ؛ الدوليةاملنظمات احلكوميةو
ُتِعــدُّ األمانــة ملّخــصات جللــسات اإلحاطــة وُتقــدِّمها إىل الفريــق يف شــكل          )ح(  

  ورقات غرفة اجتماعات؛
ــشجَّع املنظمــاتُ   )ط(   ــؤمتر و  ُت ــالغ امل ــى إب ــة عل ــقأو / غــري احلكومي ، حــسب الفري

فريـق واسـتنتاجاته الـيت      ال ، بأنـشطتها ومـسامهاهتا يف تنفيـذ توصـيات          أو مجاعياً  االقتضاء، فردياً 
الوفــاء باالحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة  ب لــك املــسألة املتعلقــة ذمبــا يف وافــق عليهــا املــؤمتر،  

  ؛االً على تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فّعاتوحتسني القدر
 من جلـسات اإلحاطـة      املوقِّعة االستفادةَ الكيانات  الدول األطراف و   إىل   َيطلب  -٢  

 الـدول األطـراف مـن أجـل         اقتراحـات الـدورة الرابعـة ملـؤمتر       ومناقـشات   تناَد إىل   واالساإلعالمية  
  .مواصلة احلوار البنَّاء بشأن إسهام املنظمات غري احلكومية يف آلية استعراض تنفيذ االتفاقية

    



 

 
 

  

    راتاملقّر  - باء  
  :اعتمد املؤمتر يف دورته الرابعة املقرَّرين التاليني  -٢
  
      ٤/١ر املقرَّ  

األمم املتحدة  ن انعقاد الدورة السادسة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقيةمكا    
      ملكافحة الفساد

إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد، إذ يـستذكر قـرار                   
ــة   ــة العام ــؤرَّخ  ٤٧/٢٠٢اجلمعي ــانون األول٢٢ ألــف، امل ــشأن خطــة  ١٩٩٢ديــسمرب / ك ، ب
 مــن نظامــه الــداخلي، وإذ  ٦ واملــادة ٣ مــن املــادة ٢ يأخــذ يف اعتبــاره الفقــرة  املــؤمترات، وإذ

يرحِّب بعرض حكومة االحتاد الروسي استضافة دورة املـؤمتر الـسادسة، يقـرِّر أن ُتعقـد دورتـه                  
  .٢٠١٥السادسة يف االحتاد الروسي يف عام 

    
      ٤/٢ر املقرَّ  

األمم املتحدة  طراف يف اتفاقيةمكان انعقاد الدورة السابعة ملؤمتر الدول األ    
      ملكافحة الفساد

إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد، إذ يـستذِكُر قَـراَر                   
ــة   ــة العام ــؤرَّخ  ٤٧/٢٠٢اجلمعي ــانون األول٢٢ ألــف، امل ــشأن خطــة  ١٩٩٢ديــسمرب / ك ، ب

 مـن نظامـه الـداخلي، يقـرِّر أن          ٦ واملادةَ   ٣ة   من املاد  ٢املؤمترات، وإذ يأخذ يف اعتباره الفقرةَ       
 .ُتعقد دورُتُه السابعةُ يف مقرِّ األمانة

   
    مقّدمة  -ثانيا  

 )١٤(. الفـساد ، اتفاقيـةَ األمـم املتحـدة ملكافحـة       ٥٨/٤اعتمدت اجلمعيةُ العامة، يف قرارها        -٣
 مـن   ١الفقـرة   وقد نـّصت    . ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٤ودخلت االتفاقيةُ حّيز النفاذ يف      

 من االتفاقيـة علـى إنـشاء مـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                       ٦٣املادة  
الفساد من أجل حتسني قدرة الدول األطراف وتعاوهنا على حتقيق األهداف املبّينـة يف االتفاقيـة       

  .ومن أجل التشجيع على تنفيذها واستعراضه
                                                         

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد املعاهدات جمموعةاألمم املتحدة،  (14) 




