
 CAC/COSP/2013/18 األمـم املتحـدة

 
 

مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية 
  األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 
Distr.: General 
29 January 2014 
Arabic 
Original: English 

 

 
170214    V.14-00561 (A) 

 
 

 *1400561*
 

     
  تقرير مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة     

  ملكافحة الفساد عن دورته اخلامسة املعقودة يف مدينة بنما 
      ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ إىل ٢٥من 

  احملتويات
 الصفحة   
  ٣.........حدة ملكافحة الفسادالقرارات واملقرَّرات اليت اعتمدها مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املت -أوالً

  ٣.................................................................................القرارات -ألف  
تعزيز فعالية التعاون يف جمال إنفاذ القانون على كشف جرائم الفساد يف إطار اتفاقية  -٥/١   

  ٣......................................................األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  تعزيز تنفيذ أحكام التجرمي الواردة يف -٥/٢   

  ٥................................................. يتعلق بالتماس الرشوةفيماال سيما 
  ٧.......................................تيسري التعاون الدويل على استرداد املوجودات -٥/٣   
  ١٨.............................................متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد -٥/٤   
  ٢٤..والنـزاهة تشجيع مسامهة الشباب واألطفال يف منع الفساد وتعزيز ثقافة احترام القانون -٥/٥   
  ٢٦....................................................................القطاع اخلاص -٥/٦   
  ٢٩.................................................................................راتقرَّامل  -باء 
  ٢٩.............................آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -٥/١   
  ٣٠مكان انعقاد الدورة الثامنة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -٥/٢   
  ٣٠.تحدة ملكافحة الفسادمكان انعقاد الدورة التاسعة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم امل -٥/٣   
  ٣١............................................................................................مةمقدِّ -ثانياً
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 الصفحة   
  ٣١.....................................................................................تنظيم الدورة -ثالثاً

  ٣١.............................................................................افتتاح الدورة -ألف 
  ٣٨....................................................................انتخاب أعضاء املكتب  -باء 
  ٣٨......................................................إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -جيم 
  ٣٩..................................................................................احلضور  -دال 
  ٤١....................................................اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض  -هاء 
  ٤٢...................................................................................الوثائق  -واو 
  ٤٢.............................................................................املناقشة العامة -زاي 
  ٤٩.................................استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واملساعدة التقنية -رابعاً
  ٥١..............................................................................................املنع -خامساً
  ٥٤................................................................ والتعاون الدويلاسترداد املوجودات -سادساً
  ٥٨.....................................................................................مسائل أخرى -سابعاً

  ٥٨...............................................مكان انعقاد الدورتني الثامنة والتاسعة للمؤمتر -ألف 
  ٥٨................................................................ التصديق على االتفاقيةةحال  -باء 
  ٥٩..........................................................................األحداث اخلاصة -جيم 
  ٥٩..........................................................................اإلجراء الذي اختذه املؤمتر -ثامناً
  ٦١..................................................... للمؤمترالسادسةجدول األعمال املؤقَّت للدورة  -تاسعاً
  ٦٢..............................................................اخلامسةاعتماد تقرير املؤمتر عن دورته  -عاشراً
  ٦٢.....................................................................................اختتام الدورة -حادي عشر

 
     املرفقات
  ٦٣اخلامسةقائمة الوثائق املعروضة على مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف دورته  -األول
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رات اليت اعتمدها مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية القرارات واملقرَّ  -أوالً  
      األمم املتحدة ملكافحة الفساد

    القرارات  - ألف  
ــه    عتمــد مــؤمتر الــد ا  -١ ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد يف دورت ول األطــراف يف اتفاقي

  : القرارات التالية٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ إىل ٢٥اخلامسة املعقودة يف مدينة بنما من 
    

    ٥/١القرار     
  تعزيز فعالية التعاون يف جمال إنفاذ القانون على كشف جرائم الفساد     

      حدة ملكافحة الفساديف إطار اتفاقية األمم املت
  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
ــستذكر   ــة  إذْ ي ــرة الفرعي ــادة  ) ب( الفق ــم املتحــدة ملكافحــة    ١مــن امل ــة األم  مــن اتفاقي
 علــى أنَّ أحــد األغــراض الرئيــسية لالتفاقيــة هــو تــرويج وتيــسري ودعــم  والــيت تــنصُّ)١(الفــساد،
  الدويل يف جمال منع ومكافحة الفساد،التعاون 
 مــن االتفاقيــة املعنيــة بتــدابري التعــاون يف إنفــاذ القــانون،  ٤٨ املــادة وإذْ يــستذكر أيــضاً  

والــيت تقــضي بــأن تتعــاون الــدول األطــراف فيمــا بينــها تعاونــاً وثيقــاً، مبــا يتوافــق مــع نظمهــا      
إنفـاذ القـانون مـن أجـل مكافحـة اجلـرائم       القانونية واإلدارية الداخلية، كي تعزِّز فاعليـة تـدابري         

  املشمولة باالتفاقية،
 واملعنـون   ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٨ املـؤرَّخ    ٤/٢ قـراره    وإذْ يستذكر كـذلك     

  ،"عقد اجتماعات خرباء حكوميني مفتوحة املشاركة لتعزيز التعاون الدويل"
لتعـاون الـدويل مبوجـب اتفاقيـة         اجتماَعْي اخلـرباء املعنـيني بتعزيـز ا        بتقريَرْي وإذْ يرحِّب   

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٣ و ٢٢األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، اللـذين ُعقـدا يف فيينـا يـومي                 
  )٢(،٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ و٢٥، ويف مدينة بنما يومي ٢٠١٢

───────────────── 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(  
  )2( CAC/COSP/EG.1/2012/2و CAC/COSP/EG.1/2013/3. 
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 إىل الدول األطراف أن تتعاون فيما بينها تعاونـاً وثيقـاً، مبـا يتوافـق مـع            يطلب  -١  
 القانونية واإلدارية الداخلية، كـي تعـزِّز فاعليـة تـدابري إنفـاذ القـانون مـن أجـل مكافحـة                 نظمها

  )١(اجلرائم املشمولة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛
لـى املـستوى    الدول األطراف يف االتفاقية على أن تتعاون فيمـا بينـها ع    يشجِّع  -٢  

ت املدنيــة واإلداريــة الراميــة إىل الكــشف عــن ، فيمــا خيــص اإلجــراءاالــدويل، مــىت أمكــن ذلــك
 مــن االتفاقيــة، ويطلــب، يف هــذا الــصدد، إىل  ٤٣ مــن املــادة ١جــرائم الفــساد، وفقــاً للفقــرة  

 تلـك اإلجـراءات     عـن األمانة أن تـدعو الـدول األطـراف إىل تقـدمي معلومـات، قـدر اإلمكـان،                  
ات، بغيـة تقـدمي تلـك املعلومـات        لتحديد نطاق املساعدة اليت ميكن تقدميها بشأن تلك اإلجـراء         

إىل اجتماع اخلرباء املعنـيني بتعزيـز التعـاون الـدويل الـذي سـُيعقد أثنـاء الـدورة الـسادسة ملـؤمتر                      
  الدول األطراف؛

 الـدول األطـراف علـى االسـتفادة الكاملـة مـن األحكـام القائمـة                 يشجِّع أيـضاً    -٣  
سائل اجلنائيـة إىل الـسلطات املختـصة        والقانون الـداخلي يف إرسـال املعلومـات ذات الـصلة باملـ            

تلـك املعلومـات ميكـن أن تـساعد تلـك           أنَّ   تعتقـد    عنـدما املهتمة يف الدول األطراف األخـرى،       
  السلطات، وذلك قبل التماس املساعدة القانونية املتبادلة؛

 الدول األطراف على مواصلة تقاسم املعلومات مع غريهـا مـن            يشجِّع كذلك   -٤  
ا يف ذلك من خالل وحـدات االسـتخبارات املاليـة، بـشأن مـا ُيرتكـب مـن          الدول األطراف، مب  

جرائم مشمولة باالتفاقية، وتقاسـم املعلومـات عـن الوسـائل والطرائـق املـستخدمة يف ارتكـاب             
ــرداتاجلــرائم، وإتاحــة   ــني      املف ــا ب ــال فيم ــسيق الفعَّ ــسهيل التن ــق، وت ــة ألغــراض التحقي  الالزم

  ظفني واخلرباء، مبن فيهم ضبَّاط االتصال؛اإلدارات املعنية، وتبادل املو
ــع       يوصــي  -٥   ــسق م ــى حنــو يتَّ ــضاء وعل ــد االقت ــدول األطــراف، عن ــأن تنظــر ال  ب

االتفاقية، يف أن ُتربم اتفاقات وترتيبات ثنائية فيما بينها تتعلـق بالتعـاون يف جمـال منـع وكـشف                  
  كبت جرائم فساد؛جرائم الفساد ومالحقة الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية اليت ارت

 املنظمات الدولية املعنية مبكافحـة الفـساد إىل أن تواصـل بـذل جهودهـا                يدعو  -٦  
من أجل تعزيز فعالية التعاون الدويل على التصدِّي جلرائم الفساد املشمولة بالصكوك الدوليـة،              

  يات؛وأن تقدِّم، يف سبيل بلوغ هذه الغاية، أمثلة على املمارسات اجليِّدة، وأن تصدر توص
 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل تـضمني            يطلب  -٧  

براجمه املعنية باملساعدة التقنية تدابَري لتعزيز فّعالية التعاون الدويل، مبا فيه التعاون بـشأن اجلـرائم              
  املشمولة باالتفاقية، وذلك قبل التماس املساعدة القانونية املتبادلة؛
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ــ  -٨   ــة تــوفري مكــان للــسلطات املختــصة واملــسؤولني احلكــوميني    ديؤكِّ  علــى أمهي
اآلخرين املشاركني يف التعاون الدويل ميكنهم فيه تبادل اآلراء بشأن املسائل املرتبطـة بعملـهم،               
ويقــرِّر يف هــذا الــصدد مواصــلة اجتماعــات اخلــرباء املعقــودة لتعزيــز التعــاون الــدويل مبوجــب     

   أدناه؛١٠كافحة الفساد، وفقاً لشروط الفقرة اتفاقية األمم املتحدة مل
 القــادم للخــرباء احلكــوميني املفتــوح  االجتمــاُعأن ُيعقَــد، بــصفة مؤقَّتــة، يقــرِّر  -٩  

املشاركة املعين بالتعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد، إذا كـان ذلـك                  
املعــين بالتعــاون الــدويل يف إطــار اتفاقيــة األمــم ممكنــاً، عقــب االجتمــاع املنــاظر للفريــق العامــل 

 يف تـوقيتني منفـصلني ويف نفـس املكـان، دون       )٣(املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة،         
مــساس باســتقاللية وواليــة الفــريقني، ضــماناً لفعاليــة اســتخدام املــوارد، وأن ُيعقــد االجتمــاع    

  ة أثناء الدورة السادسة للمؤمتر؛ الالحق للخرباء احلكوميني املفتوح املشارك
 إىل االجتمــاع املفتــوح املــشاركة للخــرباء احلكــوميني املعنــيني بالتعــاون  يــوعز  -١٠  

الدويل، الذي سيعقد أثناء دورة املؤمتر السادسة مبقتضى هذا القرار، أن يواصل دراسـة مـسألة                
 جمـال كـشف جـرائم الفـساد         حتديد وحتليل العقبات املوجودة أمام التعاون يف إنفاذ القـانون يف          

  ضمن إطار االتفاقية، وأن يقدِّم توصيات بشأن كيفية تذليل تلك العقبات؛
 إىل األمانـة أن تقـوم، يف حـدود املـوارد القائمـة، مبـساعدة اجتماعـات                  يطلب  -١١  

اخلرباء على أداء مهامها، مبا يف ذلـك تـوفري خـدمات الترمجـة الـشفوية، ويـدعو الـدول وسـائر                      
ملاحنة إىل توفري موارد من خارج امليزانية ألغـراض هـذا القـرار، وذلـك وفقـاً للقواعـد                   اجلهات ا 

  .واإلجراءات املعمول هبا يف األمم املتحدة
    

    ٥/٢القرار     
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، تعزيز تنفيذ أحكام التجرمي الواردة يف    

      ال سيما فيما يتعلق بالتماس الرشوة
  ؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،إنَّ م  
 كــانون ١٤ حيِّــز النفــاذ يف )٤( بــدخول اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد إذ يرحِّــب  
  ،٢٠٠٥ديسمرب /األول

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد اهداتجمموعة املعاألمم املتحدة،  )3(  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩ اجمللد جمموعة املعاهدات،األمم املتحدة،  )4(  
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، الـذي اعتمـده يف   ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرَّخ  ١/٧قراره  وإذ يستذكر     
   يف َعمَّان،دورته األوىل املعقودة

   بأنَّ مكافحة الفساد هي أولوية للمجتمع الدويل،وإذ يسلِّم  
أنَّ الفساد عقبة أمـام احلـشد الفعَّـال ملـوارد التنميـة االقتـصادية املـستدامة                 وإذ يستذكر     

  ووسائلها، 
 األهداف الرئيسية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، اليت تـشمل           وإذ يضع يف اعتباره     

 الفساد وجترميه، وتعزيز اإلدارة الـسليمة للـشؤون واملمتلكـات العموميـة، واسـترداد املمتلكـات                 منع
  واملوجودات املتأتِّية من ممارسات فاسدة، وتقدمي املساعدة التقنية والتعاون الدويل، 

 بالتقدُّم الكبري الذي أحرزته الدول األطراف يف تنفيـذ الفـصل الثالـث مـن                وإذ يرحِّب   
  ية، ويسلِّم بضرورة بذل املزيد من اجلهود للتوصُّل إىل تنفيذ شامل وفعَّال،االتفاق

 الظـاهرة الدوليـة املتمثِّلـة يف التمـاس الرشـوة، بـشكل مباشـر أو غـري                   وإذ يالحظ بقلق    
  مباشر، على الصعيد الوطين ويف اخلارج، 

حتـه وأهنـا جيـب أن        بأنَّ النظم القانونية الوطنية ضـرورية ملنـع الفـساد ومكاف           وإذ يسلِّم   
  تتوافق مع أحكام االتفاقية،

الدول األعضاء اليت مل ُتصدِّق بعُد علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                حيثُّ   -١  
   على أن تقوم بذلك؛  بعُد إليها تنضمَّ مل أو)٤(الفساد

 ١ والفقـرة    ١٥ أمهية الفـصل الثالـث مـن االتفاقيـة، وال سـيما املـادة                يستذكر -٢  
 ورشــو املــوظفني العمــوميني لعمــوميني الــوطنيني منــه املعنيــتني برشــو املــوظفني ا ١٦دة مــن املــا

األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية، على التـوايل، ويـشدِّد علـى احلاجـة إىل إدراج                
  هذه األحكام بالكامل يف القانون الداخلي للدول األطراف وتنفيذها وضمان احترامها؛ 

، يف اعتمـاد  ١٦ مـن املـادة   ٢األطـراف أن تنظـر، وفقـا للفقـرة        بالدول   يهيب -٣  
ما قـد يلـزم مـن تـدابري تـشريعية وتـدابري أخـرى لكـي جتـرِّم، بواسـطة أيِّ تـدبري مناسـب، قيـام                   
موظــف عمــومي أجــنيب أو موظــف يف منظمــة دوليــة عموميــة، عمــدا وبــشكل مباشــر أو غــري   

لصاحل املوظف نفـسه أو لـصاحل شـخص أو       مباشر، بالتماس أو قبول مزية غري مستحقة، سواء         
كيان آخر، لكي يقوم ذلك املوظف بفعل مـا أو ميتنـع عـن القيـام بفعـل مـا لـدى أداء واجباتـه           

  الرمسية؛
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 الــدول األطــراف علــى تبــادل أمثلــة علــى املمارســات اجليِّــدة يف جمــال يــشجِّع  -٤  
  عه؛مكافحة رشو املوظفني الوطنيني واألجانب والتدابري املتخذة ملن

 إىل الــدول األطــراف مواصــلة تعزيــز التعــاون الــدويل، وال ســيما مــن   يطلــب  -٥  
ات واجلرميـة، مـن أجـل دعـم اجلهـود الوطنيـة ودون              خدِّرخالل مكتب األمم املتحدة املعين بامل     

  اإلقليمية واإلقليمية ملنع الفساد ومكافحته، وال سيما يف جمال التماس الرشوة؛
قـدِّم إىل فريـق اسـتعراض التنفيـذ تقريـرا شـفويا قـصريا                إىل األمانـة أن ت     يطلب  -٦  

بشأن ما أحرزته من تقـدُّم ومـا واجهتـه مـن حتـدِّيات يف تنفيـذ هـذا القـرار وذلـك قبـل انعقـاد                           
  .دورة املؤمتر السادسة

    
    ٥/٣القرار     
      تيسري التعاون الدويل على استرداد املوجودات    

  األمم املتحدة ملكافحة الفساد،إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية   
ــاره    ــضع يف اعتب ــادئ     إذ ي ــسية واملب  أنَّ اســترداد املوجــودات هــو أحــد األهــداف الرئي

األطـراف يف االتفاقيـة ملزمـة        وأنَّ الـدول     )٥(األساسية التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد          
   بأوسع قدر من التعاون يف هذا الصدد،بعُضها بعضاًزوِّد ُيبأن 

   أنَّ استرداد املوجودات هو جزء ال يتجزأ من االتفاقية،إذ يستذكرو  
 بعـضها    من االتفاقية الـيت ُتلـزم الـدول األطـراف بـأن ميـدَّ              ٥١ املادة   يستذكر أيضاً  وإذ  

  بعضاً بأكرب قدر من العون واملساعدة فيما يتعلق باسترداد املوجودات،
والتهديـدات الـيت يـشكّلها الفـساد      عن قلقه بشأن خطورة املشاكل وإذ يعيد اإلعراب   

على استقرار اجملتمعات وأمنـها، ممـا يقـوِّض مؤسـسات الدميقراطيـة وقيمهـا، والقـيم األخالقيـة                   
  والعدالة، ويعرِّض التنمية املستدامة وسيادة القانون للخطر،

ة  التزام الدول األطراف، وتصميماً منه علـى تنفيـذ االلتزامـات الـوارد             وإذ يؤكّد جمدَّداً    
يف الفصل اخلـامس مـن االتفاقيـة مـن أجـل القيـام علـى حنـو أكثـر فعاليـة مبنـع التحويـل الـدويل                        
لعائــدات اجلرميــة وكــشفه وردعــه واســترداد املوجــودات احملوَّلــة وتعزيــز التعــاون الــدويل علــى   

  استردادها،
───────────────── 

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )5(  
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، الــذي أنــشأ  ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٤ ؤرَّخ املــ١/٤قــراره وإذ يــستذكر   
لفريَق العامل احلكومي الدويل املفتوح العـضوية املعـين باسـترداد املوجـودات، وقراراتـه       مبوجبه ا 

 ٤/٤ و ٢٠٠٩نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٣ ؤرَّخ املـ  ٣/٣ و ٢٠٠٨فربايـر   / شباط ١ املؤرَّخ   ٢/٣
  ، اليت قرر فيها أن يواصل الفريق العامل عمله،٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨ ؤرَّخامل

نتاجات الفريــق العامــل وتوصــياته، وإذ يعتــرف باســتمرار صــالحية    باســتوإذ يرحِّــب  
، وإذ يالحظ باهتمام ورقة املعلومات األساسـية الـيت أعـّدهتا            ٤/٤ و ٣/٣ و ٢/٣قرارات املؤمتر   
  م احملرز يف تنفيذ تلك التوصيات،األمانة عن التقدُّ

ــسلِّم   ــانوا شخــصيات طب      وإذ ي ــواء أك ــساد، س ــال الف ــون بأعم ــن يقوم ــأنَّ م ــة أم  ب يعي
ــة      ــة، أن حتاســبهم ســلطاهتم الوطني ــة، ينبغــي، وفقــا للقــانون الــوطين ومتطلبــات االتفاقي اعتباري
وتالحقهم قضائيا، وأنـه ينبغـي بـذل قـصارى اجلهـود إلجـراء حتقيـق مـايل يف املوجـودات الـيت                    
اكتسبوها بصفة غري مـشروعة واسـتردادها عـن طريـق إجـراءات املـصادرة الوطنيـة أو التعـاون                    

  ويل ألغراض املصادرة أو تدابري االسترداد املباشر املالئمة،الد
 إزاء الـــصعوبات، وخباصـــة الـــصعوبات القانونيـــة والعمليـــة، الـــيت وإذ يـــساوره القلـــق  

تواجهها الدول الطالبة والدول املتلقِّية للطلبات، على حد سواء، يف استرداد املوجـودات، وإذ              
 املـــسروقة مـــن أمهيـــة خاصـــة للتنميـــة املـــستدامة  يـــضع يف اعتبـــاره مـــا الســـترداد املوجـــودات

واالســتقرار، وإذ يالحــظ الــصعوبات الــيت تكتنــف تــوفري معلومــات حتــدِّد الــصلة بــني عائــدات 
الفــساد يف الدولــة متلقِّيــة الطلــب واجلرميــة املرتكبــة يف الدولــة الطالبــة، وهــي صــلة ال ميكــن يف 

  حاالت كثرية إثباهتا بسهولة،
ــصلة بــني      بالــصعووإذ يــسلِّم   ــدول األطــراف يف إثبــات ال ــشائعة الــيت تعانيهــا ال بات ال

املوجودات املستبانة واجلرمية اليت تأتت تلـك املوجـودات مـن جـراء ارتكاهبـا، وإذ يـشدِّد علـى           
األمهية البالغة جلهـود التحقيـق الوطنيـة الفعالـة والتعـاون الـدويل الراميـة إىل التغلـب علـى تلـك                       

  الصعوبات،
 مــن االتفاقيــة الــيت تــشجع كــل دولــة طــرف علــى الــسعي إىل ٥٦ملــادة  اوإذ يــستذكر  

اختــاذ تــدابري جتيــز هلــا أن حتيــل، دون مــساس بتحقيقاهتــا أو مالحقاهتــا أو إجراءاهتــا القــضائية،    
معلومات عن العائدات املتأتية من األفعال اجملرَّمـة وفقـا لالتفاقيـة إىل دولـة طـرف أخـرى دون                 

إفـشاء تلـك املعلومـات قـد يـساعد الدولـة الطـرف املتلقيـة علـى                   أنَّطلب مسبق، عنـدما تـرى       
استهالل أو إجـراء حتقيقـات أو مالحقـات أو إجـراءات قـضائية أو قـد يـؤدي إىل تقـدمي تلـك                        

  الدولة الطرف طلبا مبقتضى الفصل اخلامس من االتفاقية،
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 الطـرف متلقيـة    من االتفاقية، جيـوز للدولـة  ٥٧ من املادة ٤ أنه مبقتضى الفقرة    وإذ يالحظ   
الطلب أن تقتطع نفقات معقولة تكبدهتا يف عمليـات التحقيـق أو املالحقـة أو اإلجـراءات القـضائية       
املفضية إىل إرجاع املمتلكات املـصادرة أو التـصرف فيهـا، وإذ يالحـظ الفائـدة املتبادلـة الـيت تعـود                      

  لك النفقات معقولة،على الدول متلقية الطلبات والدول الطالبة على السواء عندما تكون ت
 الــدول األطــراف علــى االســتفادة التامــة مــن أدوات اســترداد املوجــودات  وإذ يــشجِّع  

املنــصوص عليهــا يف الفــصل اخلــامس مــن االتفاقيــة، مبــا فهــا آليــات تقــدمي املــساعدة يف إنفــاذ     
د األوامر الزجريـة وأوامـر املـصادرة األجنبيـة، كوسـيلة للحـد بقـدر كـبري مـن النفقـات الـيت قـ                        

  تتكبدها عادةً الوالية القضائية يف سعيها إىل استرداد املوجودات، 
 ما تبذله بعض الدول األطراف مـن جهـود تتَّـسم بالطـابع االسـتباقي جملـازاة             وإذ يالحظ   

كياناهتا الوطنية على ارتكاب اجلرائم احملددة يف االتفاقية، سواء عـن طريـق املـصادرة واجلـزاءات                 
نية أخرى، وإذ يـسلِّم بفوائـد تبـادل املعلومـات يف وقـت مبكـر وعلـى حنـو                    النقدية أو آليات قانو   

  استباقي، مبا يتوافق مع القانون الوطين ومتطلبات االتفاقية، يف العمل على حتقيق اإلنفاذ،
 باألمهية البالغة للتعاون الدويل الفعال يف اجلهـود الراميـة إىل حماربـة الفـساد،               وإذ يسلِّم   

مبـا تـنص عليـه االتفاقيـة مـن جـرائم تـشتمل علـى عنـصر عـابر للحـدود                      وخصوصا فيما يتصل    
الوطنية، وإذ يشجِّع على استمرار تعاون الدول األطراف، مبا يتفق مـع متطلبـات االتفاقيـة، يف              
مجيــع اجلهــود الراميــة إىل التحقيــق مــع الشخــصيات الطبيعيــة واالعتباريــة ومالحقتــها قــضائيا،  

ونيــة أخــرى، عنــد االقتــضاء، بــشأن ارتكــاب جــرائم حمــدَّدة    بــسبل منــها اســتخدام آليــات قان 
منــصوص عليهــا يف االتفاقيــة، واســترداد املوجــودات املتــصلة بتلــك اجلــرائم، مبــا يتماشــى مــع    

  الفصل اخلامس من االتفاقية،
 جبميع الدول األطـراف، وال سـيما الـدول متلقيـة الطلـب والـدول الطالبـة،                  وإذ يهيب   

عائدات الفساد وأن تبدي التزامـا قويـا بـضمان إعـادة هـذه العائـدات                أن تتعاون على استرداد     
   من االتفاقية،٥٧إىل بلداهنا األصلية أو التصرف فيها وفقا للمادة 

 الــدول األطــراف متلقِّيــة الطلبــات علــى االســتجابة ملــا تتلقــاه مــن طلبــات  وإذ يــشجِّع  
  دواجية التجرمي، من االتفاقية يف حالة انتفاء از٤٦مساعدة مبقتضى املادة 

ب موجوداهتـا املـسروقة     ما تبذله مجيع الدول األطراف مـن جهـود يف تعقُّـ            وإذ يالحظ   
وجتميــدها واســتردادها، وإذ يــشدِّد علــى ضــرورة مــضاعفة اجلهــود الراميــة إىل املــساعدة علــى  

  استرداد تلك املوجودات بغية احلفاظ على االستقرار والتنمية املستدامة،
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ــضاً    ــظ أيـ ــترداد       وإذ يالحـ ــال اسـ ــرى يف جمـ ــادرات أخـ ــا مبـ ــوم هبـ ــيت تقـ ــال الـ  األعمـ
املوجــودات، مثــل املنتــدى العــريب الســترداد األمــوال، وإذ يرحــب بــاجلهود الراميــة إىل تعزيــز    

  التعاون بني الدول الطالبة والدول متلقِّية الطلبات،
ــة لل   وإذ حيــيط علمــاً    ــة العملي ــادئ التوجيهي ــوزان بــشأن املب ــة ل ــادرة عملي كفــاءة يف  مبب

اســترداد املوجــودات، الــيت ُيــضطَلَع هبــا حاليــا، بــدعم مــن الــدول املهتمــة بــاألمر، بغيــة اســتبانة 
املمارسات اجليِّدة يف النُّهج الفعالة واملنسقة السترداد املوجودات لصاحل املمارسـني مـن الـدول              

ــات، والــيت ُتنفَّــذ بالتعــاون الوثيــق مــع امل     ــة الطلب ــدول متلقِّي ــة وال ــدويل الســترداد  الطالب ركــز ال
املوجــودات وبــدعم مــن املبــادرة املــشتركة بــني البنــك الــدويل ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين     

  باملخدِّرات واجلرمية بشأن استرداد املوجودات املسروقة،
يات يف اســترداد املوجــودات مــن  بــأنَّ الــدول األطــراف مــا زالــت تواجــه حتــدِّوإذ يقــرُّ  

سم بـه التحقيقـات واملالحقـات القـضائية       ا القانونية، والتعقُّد الـذي تتَّـ      جرَّاء الفوارق بني نظمه   
دة، وحمدوديــة تنفيــذ األدوات احملليــة الفعالــة، مثــل املــصادرة غــري  يف الواليــات القــضائية املتعــدِّ

ــة األخــرى      ــة أو املدني املــستندة إىل إدانــة، الســترداد املوجــودات، وكــذلك اإلجــراءات اإلداري
صادرة، وعدم اإلملام بإجراءات املساعدة القانونية املتبادلة املعمـول هبـا يف الـدول              املفضية إىل امل  

يات األخــرى، والــصعوبات الــيت تكتنــف اســتبانة تــدفّق عائــدات الفــساد، وإذ يالحــظ التحــدِّ   
اخلاصة اليت يطرحها استرداد عائدات الفساد يف احلاالت اليت يتوّرط فيها أفراد معهـود إلـيهم،                

  بون،ودا إليهم، بوظائف عمومية بارزة، وكذلك أفراد أُسرهم وشركاؤهم املقرَّأو كان معه
 مسؤولية الدول األطراف الطالبـة واملتلقيـة للطلبـات عـن التعـاون لـضمان                وإذ يالحظ   

استرداد نسبة أكرب من العائدات الناشئة من الفساد أو إعادهتا أو التصرف فيها علـى حنـو آخـر       
  وفقا ألحكام االتفاقية،

فــة بالتحقيقــات  باألمهيــة احليويــة لــضمان اســتقالل وفعاليــة الــسلطات املكلَّ وإذ يــسلِّم  
ة وسـائل،   واملالحقات القضائية يف جرائم الفساد واسترداد عائدات تلك اجلـرائم، وذلـك بعـدَّ             

  مثل إرساء اإلطار القانوين الالزم وختصيص املوارد الالزمة،
همني بارتكاب جرائم فساد يتمكنون من اإلفـالت         من أنَّ بعض املتَّ    وإذ يساوره القلق    

  من العدالة، وبذلك يتفادون العواقب القانونية ألفعاهلم، ويفلحون يف إخفاء موجوداهتم،
 ضـرورة حماسـبة املـسؤولني الفاسـدين بتجريـدهم مـن موجـوداهتم          وإذ يضع يف اعتباره     
  املسروقة،
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ة السياسية مـن أجـل التنفيـذ الفعَّـال للفـصل          على األمهية البالغة لتعبئة اإلراد    وإذ يشدِّد     
  اخلامس من االتفاقية،

 جبميــع الــدول األطــراف أن تواصــل، متــصرفة بوصــفها دوال طالبــة ودوال   وإذ يهيــب  
متلقِّية للطلبات على السواء، عقد العزم الـسياسي علـى العمـل معـاً السـترداد عائـدات الفـساد          

   تعترض االسترداد الفعلي للموجودات،وعلى العمل معاً للتغلب على العوائق اليت
ــصورة غــري     العــزم وإذ يعقــد   ــسبة ب ــة للموجــودات املكت ــع التحــويالت الدولي  علــى من

مــشروعة وكــشفها وردعهــا علــى حنــو أجنــع، وعلــى تعزيــز التعــاون الــدويل يف جمــال اســترداد    
  املوجودات،

ــسلِّم   ــة يف اإل   وإذ ي ــاة األصــول القانوني ــادئ األساســية ملراع ــة ويف   باملب جــراءات اجلنائي
  اإلجراءات املدنية أو اإلدارية للفصل يف حقوق امللكية،

 )٥( التزام مجيع الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد             جيدِّد  -١  
بالعمــل الفعَّــال علــى الــصعيد الــوطين وبالتعــاون علــى الــصعيد الــدويل مــن أجــل تنفيــذ الفــصل 

  فيذا تاما واإلسهام بفعالية يف استرداد عائدات الفساد؛اخلامس من االتفاقية تن
 على التأكُّد، مبا يتوافق مع أحكـام الفـصل اخلـامس مـن              األعضاء الدول   حيثّ  -٢  

االتفاقية، من أنَّ لديها قوانني وآليات مالئمة للمالحقة القضائية للمتـورطني يف أفعـال الفـساد                
ت املتأتيـة مـن الفـساد وحتويلـها غـري القـانوين،             والكشف عـن احليـازة غـري القانونيـة للموجـودا          

وضمان وجود آليات مناسبة تستند إىل اإلدانة وأخرى، عنـد االقتـضاء، ال تـستند إىل اإلدانـة،            
  تلك القوانني واآلليات تنفَّذ بصرامة؛أنَّ السترداد عائدات الفساد املستبانة مبصادرهتا، ومن 

، وفقـا لالتفاقيـة، بأوسـع قـدرٍ         ها بعـضاً   بالـدول األطـراف أن يـزوِّد بعـضُ         يهيب  -٣  
ــها      ــساد وتعقُّبـ ــدات الفـ ــسروقة وعائـ ــودات املـ ــتبانة املوجـ ــساعدة يف اسـ ــون واملـ ــن العـ ــن مـ ممكـ

  واستردادها، ويف تسليم املتهمني بارتكاب اجلرائم األصلية؛
 بالتعـاون الـدويل، عنـد       ها بعـضاً  الـدول األطـراف علـى أن يـزوِّد بعـضُ          يشجِّع    ‐٤  

ا يــشمل حــسب مقتــضى احلــال تقــدمي املــساعدة القانونيــة املتبادلــة يف اإلجــراءات  اإلمكــان، مبــ
ــدها ومــصادرهتا وفقــا للفقــرة     ــة الســتبانة املوجــودات وجتمي ــة واإلداري ــادة  ١املدني  ٤٣ مــن امل

 مـن االتفاقيـة، ويطلـب يف هـذا الـصدد مـن األمانـة أن تـدعو الـدول                     ٤٦ مـن املـادة      ٣والفقرة  
 بقـدر املـستطاع، معلومـات عـن تلـك اإلجـراءات لتقـدميها إىل الفريـق                 األطراف إىل أن تقـدم،    
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العامل احلكومي الدويل املفتـوح العـضوية املعـين باسـترداد املوجـودات مـن أجـل حتديـد نطـاق                     
  املساعدة اليت ميكن تقدميها فيما يتعلق بتلك اإلجراءات؛

نيـة املتبادلـة بـشأن       ترفض تقدمي املساعدة القانو     الدول األطراف على أالَّ    حيثّ  ‐٥  
ــة خبــصوص تقــدمي         ــى أســاس عــدم وجــود معاهــدة ثنائي ــة عل ــضى االتفاقي ــة مبقت األفعــال اجملرَّم
املساعدة القانونية املتبادلة، أو يف الفترة اليت تسبق التصديق علـى تلـك املعاهـدة بعـد أن تكـون          

  قد وقعت عليها؛
 طلبــات احلــصول بالــدول األطــراف أن تنظــر بعنايــة وســرعة يف تنفيــذ يهيــب   -٦  

على املساعدة القانونية املتبادلة على الصعيد الدويل اليت حتتاج إلجـراءاٍت عاجلـة، مبـا يف ذلـك             
الطلبــات املتعلقــة بالــدول املعنيــة الكائنــة يف الــشرق األوســط ومشــال أفريقيــا، وكــذلك الــدول  

متلقيـة الطلبـات    األخرى الطالبة، وأن تضمن توافر موارد وافية للـسلطات املختـصة يف الدولـة               
من أجل تنفيـذ الطلبـات، مـع مراعـاة مـا السـترداد هـذه املوجـودات مـن أمهيـة خاصـة للتنميـة                   

  املستدامة واالستقرار؛
ــدابري بتحــسني إعــداد املعلومــات    يهيــب أيــضاً   -٧   ــدول األطــراف أن تتخــذ ت  بال

ة بالفـساد، بطرائـق     وتبادهلا بني الـدول الطالبـة والـدول املتلقيـة للطلبـات يف التحقيقـات املتعلقـ                
ميكن أن يكون منها، عند االقتضاء، دعوة حمققني مـاليني مـن الـدول املتعاونـة إىل العمـل جنبـا                
إىل جنب مع مـسؤويل الدولـة األخـرى علـى تعقـب عائـدات الفـساد، وتيـسري اطـالع أولئـك                       

الـسجالت أو  احملققني يف تلك احلاالت، وبقدر ما جتيزه القوانني الوطنية لكلتا الـدولتني، علـى     
  األدلة األخرى يف الدولة األخرى؛

الــدول األطــراف علــى اتبــاع هنــج اســتباقي إزاء التعــاون الــدويل بــشأن  حيــثّ   -٨  
اســترداد املوجــودات، باالســتفادة التامــة مــن اآلليــات الــيت يــنص عليهــا الفــصل اخلــامس مــن      

ا بكـشف املعلومـات عـن       االتفاقية، مبا يف ذلك تقدمي طلبات املـساعدة، والقيـام مـن تلقـاء ذاهتـ               
عائدات اجلرائم لغريها من الدول األطـراف، والنظـر يف تقـدمي طلبـات التمـاس اإلبـالغ، وفقـا                    

 مــن االتفاقيــة، وعنــد االقتــضاء، تنفيــذ تــدابري تتــيح االعتــراف    ٥٢مــن املــادة ) ب (٢للفقــرة 
  بأحكام املصادرة القضائية غري املستندة إىل إدانة؛

 مـن   ٥٢راف على جتميع املعلومات وتقدميها وفقـا للمـادة           الدول األط  يشجِّع  -٩  
االتفاقية، وعلـى اختـاذ إجـراءات تـساعد علـى إثبـات الـصلة بـني املوجـودات واألفعـال اجملرَّمـة                       

   منها؛٤٨من املادة ‘ ٣‘و‘ ٢‘) ب) (١(مبقتضى االتفاقية، وفقا للفقرة 
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 ٤٩ ء ووفقـا للمـادة     الدول األطراف على النظر، حسب االقتضا      يشجِّع أيضاً   -١٠  
  من االتفاقية، يف إنشاء أفرقة حتقيق مشتركة؛

 الدول متلقية الطلبات والشركاء املساعدين، حتقيقا للغاية ذاهتـا، علـى            يشجِّع  -١١  
العمل مع الدول الطالبة الستبانة ما لدى هـذه األخـرية مـن احتياجـات خاصـة ببنـاء القـدرات                     

قدر اإلمكان بترتيب االحتياجات اليت يتعني تلبيتـها وفقـا   يف جمال استرداد املوجودات، والقيام  
  ألولويتها، مع التأكيد على اجلهود احملدَّدة والعملية؛

ــشجِّع  -١٢   ــن خــالل        ي ــاون م ــرص املتاحــة للتع ــام الف ــى اغتن ــراف عل ــدول األط  ال
شــبكات املمارســني القائمــة ومنــها مــثال، حيثمــا كــان ذلــك ممكنــا، مبــادرة جهــات االتــصال   

ية اليت أنشأهتا املنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة باالشـتراك مـع مبـادرة اسـترداد املوجـودات            العامل
املسروقة، ال سيما قبل تقدمي طلبات رمسية للحـصول علـى املـساعدة القانونيـة املتبادلـة، وعلـى               
تعيني مسؤولني أو مؤسسات حكومية، حسب االقتضاء، بصفة خرباء تقنيني يف جمـال التعـاون     

  ويل واسترداد املوجودات، من أجل مساعدة نظرائهم؛الد
بالدول األطراف اليت مل تعيِّن بعد سلطة مركزية للتعـاون الـدويل وفقـا              يهيب    -١٣  

لالتفاقية أن تقوم بذلك وأن تعيِّن جهات اتصال ألغراض التعاون الـدويل واملـساعدة القانونيـة                
ــشجِّع ا   ــة يف جمــال اســترداد املوجــودات، وي ــى   املتبادل ــضاء، عل ــدول األطــراف، حــسب االقت ل

االستفادة التامة مـن شـبكة جهـات االتـصال التابعـة للفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح                      
  العضوية املعين باسترداد املوجودات من أجل تيسري التعاون وتنفيذ االتفاقية؛

دول  مبــا قدَّمتــه الــدول متلقيــة الطلبــات مــن تعــاون ومــساعدة إىل الــ   يرحِّــب  -١٤  
األطــراف الطالبــة يف اســترداد عائــدات الفــساد، ويــشجِّعها علــى اســتخدام وتعزيــز قنــوات         
االتصال غري الرمسية، وال سيما قبـل تقـدمي طلبـات احلـصول علـى املـساعدة القانونيـة املتبادلـة،          
وذلــك بوســائل منــها تــسمية مــوظفني أو مؤســسات ممــن تتــوفر لــديهم خــربات فنيــة يف جمــال    

 واسترداد املوجودات من أجل مساعدة اجلهات املناظرة على استيفاء متطلبـات            التعاون الدويل 
  االً؛املساعدة القانونية املتبادلة الرمسية استيفاًء فعَّ

ــدول األطــراف علــى النظــر، مبــا يتوافــق مــع الفــصل اخلــامس مــن      يــشجِّع   -١٥   ال
بـــها وجتميـــدها روقة وتعقُّاالتفاقيـــة، يف األخـــذ بـــُنهج اســـتباقية إزاء اســـتبانة املوجـــودات املـــس

أة باستخدام شركات ومهية وغـري ذلـك مـن اآلليـات            ومصادرهتا، مبا يف ذلك املوجودات املخبَّ     
القانونيــة املعقــدة، وتعزيــز التــدابري الراميــة إىل تبــادل املعلومــات مــن تلقــاء الــذات بــني الــدول    
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اخليـة، باعتبـار ذلـك ممارسـة        الطالبة والدول متلقيـة الطلبـات، بالقـدر الـذي جتيـزه قوانينـها الد              
  جيدة تكّمل التعاون يف جمال املساعدة القانونية املتبادلة؛

 الدول األطراف على كفالة أن تسمح إجراءات التعـاون الـدويل بـضبط              حيثّ  -١٦  
أو الــتحفظ عليهــا لفتــرة زمنيــة كافيــة للحفــاظ علــى تلــك املوجــودات كاملــة،   /املوجــودات و

صادرة يف دولـة أخـرى، والتأكـد مـن وجـود آليـات مناسـبة إلدارة                 ريثما ُيبت يف إجـراءات املـ      
املوجودات واحلفاظ على قيمتها وحالتها ريثمـا ُيبـت يف إجـراءات املـصادرة يف دولـة أخـرى،                   
والسماح بالتعاون على إنفاذ أوامر الـضبط واالحتجـاز وأحكـام املـصادرة القـضائية األجنبيـة،                 

   منها إذكاء وعي السلطات القضائية؛أو توسيع نطاق ذلك التعاون، بأساليب
الــدول األطــراف علــى دعــم تطــوير األدوات القائمــة للتبــادل اآلمــن    يــشجِّع   -١٧  

للمعلومات واالستفادة منها، بغية تعزيز التبادل املبكر ومن تلقاء الذات للمعلومـات فيمـا بـني                
  أوساط اجملتمع الدويل املعنية بإنفاذ القانون؛

طراف أن تتخـذ، حـسب االقتـضاء ووفقـا لقانوهنـا الـوطين،               بالدول األ  يهيب  -١٨  
 لـضمان عـدم متكُّـن األفـراد الـذين ُيعَهـد إلـيهم بوظـائف عموميـة بـارزة وأفـراد                       استباقيةتدابري  

أســرهم وشــركائهم املقــربني مــن إخفــاء املوجــودات الــيت يكتــسبوهنا بــصورة غــري مــشروعة،     
نة ماهيـة املوجـودات املكتـسبة بـصورة غـري           وذلك من خالل إجـراء التحريـات الالزمـة السـتبا          

مــشروعة وهويــة مالكيهــا، وجتميــد العائــدات اإلجراميــة املــشتبه فيهــا وبــذل جهــود الســتهالل 
ــوطين،        ــانون ال ــة والق ــة أخــرى الســترداد املوجــودات، حــسبما يتفــق مــع االتفاقي آليــات وطني

سـتخبارات املاليـة    وتشجيع الدول األطراف علـى العمـل مـع الـشبكات الراسـخة لوحـدات اال               
  بغية استبانة منهجيات تكفل اتباع ُنُهج منسَّقة بشأن اختاذ تلك التدابري؛

 الدول األطراف علـى إزالـة العراقيـل أمـام اسـترداد املوجـودات، وذلـك                 حيثّ  -١٩  
باحلرص على أن تقوم املؤسسات املالية وكذلك، عنـد االقتـضاء، اخلـدمات واملهـن غـري املاليـة             

اعتماد وتنفيذ معايري فعَّالة لكفالة عدم استخدام تلك الكيانـات يف إخفـاء املوجـودات     املعيَّنة، ب 
املسروقة، وميكن أن تتضمَّن تلك املعايري اختاذ تـدابري مثـل شـروط تـوخي احلـرص الواجـب يف              
التعامل مع الزبائن؛ وحتديد هوية املوجودات اليت ميلكها أفراد معهـود إلـيهم، أو كـان معهـوداً                  

، بوظائف عمومية بارزة وأفراُد أسرهم وشـركاؤهم املقرَّبـون والتـدقيق علـى حنـو أفـضل                   إليهم
ــها؛      ــتفعني منـ ــودات املنـ ــالكي املوجـ ــوفري معلومـــات عـــن مـ ــع وتـ ــودات، ومجـ يف تلـــك املوجـ

مة، مـن أنَّ تلـك   وبالتحقُّق، وفقا لالتفاقية والقوانني الوطنية، من خالل إجراءات تنظيمية صار 
   تلك املقتضيات تنفيذاً كافياً؛الكيانات تنفِّذُ
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ــرة  أنَّيالحــظ  -٢٠   ــ) ٤( الفق ــادة م ــة ٥٧ن امل ــز  مــن االتفاقي ــة الطــرف  ُتجي  للدول
متلقية الطلب، عند االقتضاء، ما مل تقـرِّر الـدول األطـراف خـالف ذلـك، أن تقتطـع النفقـات                     

ــدهتا يف عمليــات التحقيــق أو املالحقــة أو اإلجــراءات القــضائ     ــة الــيت تكب ية املفــضية إىل املعقول
 الــدول األطــراف علــى النظــر يف  حيــثُّهإرجــاع املمتلكــات الــصادرة أو التــصرف فيهــا، ولكنــ

 ختفيـضها، ال سـيما يف احلـاالت الـيت تتعلـق ببلـدان                يف التنازل عن اسـترجاع تلـك النفقـات أو        
  نامية؛

بالــدول األطــراف أن تتعــاون تعاونــاً وثيقــاً علــى إرجــاع املوجــودات    يهيــب   ‐٢١  
   من االتفاقية؛٥٧لتصرف فيها وفقاً للمادة وا

 إنفـاذ القـانون   أجهـزة  الدول األطـراف علـى أن تـضمن إمكانيـة اطـالع           حيثّ  -٢٢  
وغريها من اهليئات ذات الصلة، مبا يف ذلك، حـسب االقتـضاء، وحـدات االسـتخبارات املاليـة         

موثوقـة عـن األصـحاب    وإدارات الضرائب، يف الوالية القضائية يف البلـد األم، علـى معلومـات         
  احلقيقيني للشركات، مبا ييّسر عملية التحقيق وتنفيذ الطلبات؛

الدول األطراف على التعاون بغية تنفيذ التدابري الالزمـة لتمكينـها مـن             يشجِّع    ‐٢٣  
احلصول على معلومات موثوقة عن األصـحاب احلقيقـيني للـشركات أو اهلياكـل االعتباريـة أو                 

نونيـة املعقـدة، ومنـها هيئـات االئتمـان والكيانـات القابـضة، املـستخدمة           غريها من اآلليـات القا    
  يف ارتكاب جرائم الفساد أو إلخفاء العائدات وإحالتها؛ 

بالدول األطـراف أن تعـزز تبـادل اخلـربات املتعلقـة بالتـصدي للتحـدي                يهيب    -٢٤  
  املتمثل يف نقل حروف أمساء األعالم أثناء تعقب املوجودات؛

لــدول األطــراف علــى النظــر يف اســتخدام األدوات الــواردة يف الفــصل   احيــثّ  -٢٥  
اخلامس من االتفاقيـة عنـد تـسوية قـضايا تتعلـق جبـرائم واردة يف االتفاقيـة، ومنـها الرشـوة عـرب                  

  احلدود الوطنية؛ 
 مـن املـادة   ٤ الدول األطراف على النظر بصفة عاجلة يف تنفيذ الفقـرة          يشجِّع  ‐٢٦  

  التفاقية؛  من ا٥٦، واملادة ٤٦
 الـدول األطـراف علـى األخـذ بنـهج اسـتباقي يف تبـادل املعلومـات وفقـاً                  حيثّ  -٢٧  
 من االتفاقية، إذا كان قيامهـا       ٥٦ واملادة   ٤٦ من املادة    ٤ والفقرة   ٤٨من املادة   ) و (١للفقرة  

 أيــضاً ض للخطــر حتقيقــات أو مالحقــات أو إجــراءات قــضائية جاريــة، وحيــثُّ   بــذلك ال ُيعــرِّ
 األطراف اليت شارك أشخاص طبيعيون أو اعتباريون منها يف أفعال فساد على أن تبـذل                الدول
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جهودا فعالة وحثيثة للقيام بتحقيقات ومالحقات وطنية بشأن هؤالء األشخاص وتبـادل هـذه              
  املعلومات وفقاً لالتفاقية بغية تيسري تعقب العائدات املتأتية من الفساد ومصادرهتا؛ 

األطــراف أن ُتطلــع األمانــة علــى أفــضل املمارســات املتعلقــة       بالــدول يهيــب   ‐٢٨  
باملعاجلــة الفعَّالــة للجــرائم املنــصوص عليهـــا يف االتفاقيــة، ويطلــب إىل األمانــة أن جتمــع هـــذه         
ــوح العــضوية املعــين باســترداد       ــدويل املفت ــق العامــل احلكــومي ال املعلومــات وتعّممهــا علــى الفري

  املوجودات وعلى الدول األطراف؛ 
ــصة مبكافحــة      حيــثّ  -٢٩   ــد ســلطاهتا املخت ــضمن تزوي ــى أن ت ــدول األطــراف عل  ال

الفساد أو غريها من اهليئات ذات الصلة مبا يكفي من املـوارد ألداء مهامهـا، وبالقـدر املناسـب          
مـــن االســـتقاللية يف التحقيـــق واملالحقـــة القـــضائية، وبالتـــدريب الـــوايف واملنـــتظم؛ وختويلـــها    

هــا مــن الــصالحيات الالزمــة الســتبانة عائــدات الفــساد وتعقبــها   الــصالحيات التــشريعية وغري
الع علـى املعلومـات املاليـة وسـائر         وجتميدها ومصادرهتا، مبا يف ذلك من حيـث صـالحية االطِّـ           

املعلومات الالزمة للقيام بذلك؛ وختويلها صالحيةَ تبادل املعلومـات بـشأن التحقيقـات املتعلقـة               
ية واحلكومات األخرى، والتعاون والتنسيق معهـا بـشأن تلـك            الوطن األجهزةبالفساد مع سائر    

  التحقيقات، عند االقتضاء؛
 الدول الطالبة على كفالة بـدء إجـراءات حتقيـق وطنيـة وافيـة مدعومـة                 يشجِّع  -٣٠  

  بالرباهني لكي تكون أساساً كافياً لتقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة؛
 اجلهـود املمكنـة ملـساعدة الـدول         كلِّبات على بذل    لطلا الدول متلقية    يشجِّع  -٣١  

الطالبــة علــى تلبيــة املتطلبــات اإلجرائيــة الــيت تفرضــها الــدول املتلقيــة للطلبــات للحــصول علــى  
  إبطاء ال مربِّر له؛أيِّ املساعدة القانونية دون 

 الدول األطراف على أن تنظر، مبا يتماشى مع أطرها القانونيـة الوطنيـة،              حيثّ  -٣٢  
ر جتميد عائـدات الفـساد ومـصادرهتا، مبـا يف ذلـك مـصادرهتا دون االسـتناد            اختاذ تدابري تيسِّ   يف

إىل إدانة، والتحفظ عليها بناء على طلب رمسي، واستالم األدلـة الـيت تـربر االعتقـال أو االهتـام                  
يف الوالية القضائية الطالبة، أو التحفظ على تلك العائدات يف حال عدم وجـود طلـب رمسـي،                  

  ومصادرة ما يعادل قيمة تلك املوجودات يف حال عدم إمكان استردادها؛
 الدول األطراف على أن تقـوم، مبـا يتماشـى مـع قوانينـها الوطنيـة،                 أيضاً حيثّ  ‐٣٣  

بتنفيذ أوامر التجميد واملصادرة املتعلقة مبمتلكـات َمـن تـصدر بـشأهنم أوامـر جتميـد ومـصادرة                   
  لفساد؛لكفالة عدم استفادهتم من عائدات ا
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 الدول األطراف على أن تتيح على نطاق واسع معلومـات عـن أطرهـا               يشجِّع  -٣٤  
ــي أو      ــل عمل ــة، يف شــكل دلي ــا القانوني ــدول      أيِّ وإجراءاهت ــائر ال ــى س ــسهِّل عل ــر ي شــكل آخ

استخدام تلك املعلومـات، وأن تنظـر، حيثمـا كـان ذلـك مستـصوباً، يف نـشر تلـك املعلومـات                       
  بلغات أخرى؛

دول الطالبــة والــدول متلقِّيــة الطلبــات ذات اخلــربة العمليــة يف جمــال  بالــيهيــب  -٣٥  
اســترداد املوجــودات أن تــضع، عنــد االقتــضاء، بالتعــاون مــع الــدول املهتمــة بــاألمر ومقــدمي    
املساعدة التقنية املهتّمني، مبادئ توجيهية عملية غري ملزمـة، يف شـكل دليـل يتـضّمن خطـوات                

ــترداد املوجــود    ــثالً، الس ــصلة م ــترداد       مف ــة الس ــنُُّهج الفعال ــز ال ــة تعزي ــؤ، بغي ــى حنــو كف ات عل
املوجــودات اســتناداً إىل الــدروس املــستفادة مــن القــضايا الــسابقة، مــع الــسعي إىل حتقيــق قيمــة  

  مضافة باالستفادة من األعمال املضطلع هبا بالفعل يف هذا اجملال؛
ــشجِّع  -٣٦   ــنُُّهج واخلــربات   ي ــادل ال ــى أن تتب ــدول األطــراف عل ــة   ال ــة املتعلق  العملي

 مـن االتفاقيـة، لتعميمهـا علـى نطـاق أوسـع مـن               ٥٧بإرجاع املوجودات، مبا يتوافق مـع املـادة         
  خالل األمانة؛

ات واجلرميــة خــدِّر الــدول األطــراف ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامليــشجِّع  ‐٣٧  
ــصادرة       ــدة واحملجــوزة وامل ــشأن إدارة املوجــودات اجملمَّ ــادل اخلــربات ب ــى تب ــتخدامها عل ، واس

والتصرف فيها، وحتديد أفضل املمارسات بالقدر الالزم، استناداً إىل املوارد القائمة الـيت تعـاجل               
  إدارة املوجودات احملجوزة، والنظر يف وضع مبادئ توجيهية غري ملزمة بشأن هذه املسألة؛ 

ــرِّر  -٣٨   ــضوية امل    يق ــوح الع ــدويل املفت ــل احلكــومي ال ــق العام عــين  أن يواصــل الفري
باسترداد املوجودات عمله بإسداء املشورة وتقدمي املساعدة إىل املؤمتر يف تنفيذ الواليـة املـسَندة          
ــدورة        ــق اجتمــاعني علــى األقــل قبــل ال ــدات الفــساد، وأن يعقــد الفري ــشأن إرجــاع عائ ــه ب إلي

  السادسة ملؤمتر الدول األطراف، يف حدود املوارد املتاحة، ومبا يتماشى مع خطة عمله؛
ــشجِّع   -٣٩   ــشأن اإلجــراءات      ي ــا ب ــا جتارهب ــادل طوع ــى أن تتب ــدول األطــراف عل ال

 ٣/٣ و ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ١ ؤرَّخ املـ  ٢/٣املتخذة وفقا لعناصر هذا القرار وقـرارات املـؤمتر          
، ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٢٩ ؤرَّخ املــ٤/٤ و٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٣ ؤرَّخاملــ

  ما أعاله، اللذين سيعقدمها الفريق العامل فيما بني الدورتني؛خالل االجتماعني املشار إليه
 أن يواصــل الفريــق العامــل تقــدمي تقــارير عــن أنــشطته إىل مــؤمتر الــدول  يقــرِّر  -٤٠  
  األطراف؛
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 إىل األمانة أن تقوم، يف حدود املوارد املتاحة، مبساعدة الفريـق العامـل يف               يطلب  -٤١  
  ات الترمجة الشفوية باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة؛أداء مهامه، بطرائق منها توفري خدم

ــدعو  -٤٢   ــة       ي ــن خــارج امليزاني ــوارد م ــوفري م ــدول وســائر اجلهــات املاحنــة إىل ت  ال
  .لألغراض الواردة يف هذا القرار، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا

    
    ٥/٤القرار     
      متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد    

   مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،إنَّ  
الوثيقة اخلتاميـة لالجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى للجمعيـة               من ٥٢الفقرةَ  إذ يستذكر     

 الـذي أكَّـدت فيـه اجلمعيـة العامـة أنَّ الفـساد حيـوِّل           )٦(العامة املعين باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،      
ة اليت ال بدَّ من االضطالع هبا للقضاء على الفقـر ومكافحـة اجلـوع وحتقيـق            املوارد عن األنشط  

التنمية املستدامة وحثَّت مجيَع الدول الـيت مل تـصدِّق بعـد علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                      
   على أن تنظر يف القيام بذلك، بعُد إليها تنضمَّ مل أو)٧(الفساد

 القدرة على تعزيز سـيادة القـانون حيـث يقـوِّض     مبا للفساد من آثار تضعفوإذ يسلِّم     
  شرعية املؤسسات العمومية الرئيسية وفعاليتها،

علـى األمهيـة الـيت أولتـها االتفاقيـة ملنـع الفـساد يف إطـار هنـج شـامل                     وإذ يسلِّط الضوَء      
  حملاربته حيث كرَّست الفصل الثاين منها برمَّته لتدابري منع الفساد،

 الذي أحرزتـه الـدول األطـراف واألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة يف                 بالتقدُّموإذ يرحِّب     
 واملعنــون ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٢٨ املــؤرَّخ ٤/٣تنفيــذ قــرار مــؤمتر الــدول األطــراف 

  ،"إعالن مراكش بشأن منع الفساد"
األمهيةَ الكـربى للمـساعدة التقنيـة يف بنـاء القـدرات املؤسـسية والبـشرية يف                 وإذ يدرك     
   األطراف تيسرياً لتنفيذ أحكام الفصل الثاين من االتفاقية،الدول

، يف ضوء االستعراض الوشيك للفصل الثاين أثناء الدورة الثانية آلليـة اسـتعراض              وإذ يشدِّد   
  تنفيذ االتفاقية، على أمهية بناء أطر تشريعية ومؤسسية متسقة مع متطلبات ذلك الفصل،

───────────────── 
  .٦٥/١قرار اجلمعية العامة  )6(  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )7(  
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، الذي أنشأ مبوجبـه     ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣خ   املؤرَّ ٣/٢ قراَره   وإذ يستذكر   
فريقاً عامالً حكومياً دولياً مؤقَّتاً مفتوح العضوية معنياً مبنع الفـساد لكـي يـسدي إليـه املـشورة                    

  ويقدِّم إليه املساعدة يف تنفيذ واليته فيما يتعلق مبنع الفساد،
املفتوح العـضوية املعـين مبنـع       ل إليه الفريق العامل احلكومي الدويل       مبا توصَّ وإذ يرحِّب     

  )٨(الفساد من استنتاجات وما قدَّمه من توصيات يف اجتماعيه الثالث والرابع،
 الدولَ األطـراَف علـى التـرويج النـضمام مجيـع دول العـامل إىل اتفاقيـة                  يشجِّع  -١  

 إليهـا بعـدُ    تنـضمَّ  مل الـدولَ الـيت مل تـصدِّق عليهـا أو        وحيـثُّ  )٧(األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد،     
  على أن تنظر يف القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن؛

أنَّه يف الوقت الذي تقـع فيـه املـسؤولية عـن تنفيـذ االتفاقيـة علـى                  يؤكِّد جمدَّداً     -٢  
عــاتق الــدول األطــراف، فــإنَّ التــرويج لثقافــة النـــزاهة والــشفافية واملــساءلة ومنــع الفــساد هــي    

 ٧ أصحاب املصلحة وقطاعـات اجملتمـع، وفقـاً للمـواد            مسؤوليات ينبغي أن يتشارك فيها مجيع     
   من االتفاقية؛١٣إىل 

مبنـع    أن يواصل الفريق العامل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين     يقرِّر  -٣  
الواليـة املـسَندة إليـه بـشأن منـع الفـساد، وأن        الفساد إسداء املـشورة إليـه ومـساعدته يف تنفيـذ    

 األقل قبل انعقـاد دورة املـؤمتر الـسادسة، ويـشجِّع الفريـق العامـل،                يعقد الفريق اجتماعني على   
ــدَخالت،       ــة، علــى التمــاس ُم ــق العامــل املقبل ــاره خطــة عمــل اجتماعــات الفري واضــعاً يف اعتب

  حسب االقتضاء، من القطاع اخلاص، وفقاً لالتفاقية ونظامها الداخلي؛
العمــل املتعــدِّدة الــسنوات  أن يواصــل الفريــق العامــل اتبــاع خطــة أيــضاً يقــرِّر  -٤  

 وبدايـة الـدورة الثانيـة آلليـة االسـتعراض، وفـق مـا اتفـق عليـه               ٢٠١٥للفترة املمتـدَّة حـىت عـام        
  الفريق العامل؛

 بإجنازات الفريق العامل يف تيسري تبادل املعلومات بني الـدول           مع التقدير  ينوِّه  -٥  
اضـيع الـيت نظـر فيهـا يف اجتماعيـه الثالـث              مبادراهتـا وممارسـاهتا اجليِّـدة بـشأن املو         عناألطراف  

والرابع، ويشجِّع الدولَ األطراَف علـى مواصـلة تزويـد األمانـة مبعلومـات جديـدة وحمدَّثـة عـن                    
  هذه املبادرات واملمارسات اجليِّدة؛

ــة مــن جهــود ألداء الوظــائف املنوطــة هبــا باعتبارهــا      يرحِّــب  -٦   ــه األمان ــا تبذل  مب
مات عن املمارسـات اجليِّـدة يف جمـال منـع الفـساد، مـع التركيـز علـى                   مرصداً دولياً جلمع املعلو   

───────────────── 
  .CAC/COSP/WG.4/2013/5و CAC/COSP/WG.4/2012/5 انظر )8(  
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منهجــة وتعمــيم املعلومــات املتلقَّــاة مــن الــدول األطــراف، بوســائل منــها إنــشاء موقــع شــبكي    
  مواضيعي جديد من أجل الفريق العامل؛

 إىل األمانة، رهناً بتوفر موارد من خارج امليزانيـة، أن تواصـل النـهوض        يطلب  -٧  
فها كمرصد دويل وأن تقوم، بناًء على طلب الفريق العامـل أو املـؤمتر، بتـوفري معلومـات                  بوظائ

عــن الــدروس املــستفادة وعــن مــدى قابليــة املمارســات اجليِّــدة للتطويــع، وكــذلك عــن أنــشطة  
  املساعدة التقنية ذات الصلة، اليت ميكن تقدميها إىل الدول األطراف بناًء على الطلب؛

ل األعضاء أن تـروِّج، مبـساعدة مـن األمانـة واجلهـات املاحنـة،                إىل الدو  يطلب  -٨  
حسب االقتضاء، للقيام بأنشطة ثنائيـة وإقليميـة ودوليـة ترمـي إىل منـع الفـساد وتـشمل تنظـيم                     

  حلقات عمل لتبادل التجارب واملمارسات اجليدة ذات الصلة؛
ــدولَ األطــراَف علــى أن تقــوم، فــضالً عــن دمــج سي   يــشجِّع  -٩   اســات  بــشدَّة ال

مكافحة الفساد يف اإلطار األوسع الستراتيجيات منع اجلرمية وإصالح العدالة اجلنائيـة وخطـط           
ــرار املــؤمتر       ــل فيمــا خيــص الــربامج      ٣/٢إصــالح القطــاع العــام، وفقــاً لق ، باختــاذ إجــراء مماث

  واالستراتيجيات وخطط العمل اإلمنائية؛
تحـدة اإلمنـائي لـدمج العمـل علـى           األمانة وبرنامج األمـم امل     مببادرة حييط علماً   -١٠  

ــم املتحــدة          ــك مــن خــالل إطــار األم ــا يف ذل ــا، مب ــة األوســع نطاق ــساد يف خطــة التنمي ــع الف من
  للمساعدة اإلمنائية؛

ــضوءَ   -١١   ــسلِّط ال ــسَّقة ملكافحــة     ي ــة ومن ــذ سياســات فعَّال ــة وضــع وتنفي  علــى أمهي
هـذا الـصدد بـإعالن كـواال ملبـور           مـن االتفاقيـة، وحيـيط علمـا يف           ٥الفساد مبا يتسق مع املـادة       

بشأن استراتيجيات مكافحة الفساد ويطلب إىل األمانة استبانة املمارسـات اجليِّـدة فيمـا يتـصل          
بوضع االستراتيجيات الوطنية ملكافحة الفساد وتعمـيم هـذه املمارسـات بـني الـدول األطـراف                 

  وتقدمي املساعدة يف هذا الشأن بناء على الطلب؛
ية ضمان االسـتقاللية الـضرورية هليئـات مكافحـة الفـساد لتمكينـها               بأمه يسلِّم  -١٢  

  من أداء مهامها بفعالية ومبنأى عن أيِّ تأثري ال مسوِّغ له؛ 
بـإعالن جاكرتـا بـشأن املبـادئ الالزمـة هليئـات مكافحـة الفـساد،                حييط علما     -١٣  

فـساد، املعقـود يف جاكرتـا      الذي وضعه املؤمتر الدويل املعين باملبادئ الالزمة هليئـات مكافحـة ال           
  ؛٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ و٢٦يومي 
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 أنَّ عدداً كبرياً من الدول األطراف قد أبلغ األمني العام بتعيني سلطات             يالحظ  -١٤  
خمتــصَّة ميكــن أن تــوفِّر املــساعدة للــدول األطــراف األخــرى يف وضــع وتنفيــذ تــدابري حمــدَّدة ملنــع   

 من االتفاقية، ويهيب بالدول األطراف أن تقدِّم هذه املعلومـات           ٦ة  الفساد، وفق ما تقتضيه املاد    
  ؛ بعُدحدَّثتها املعلومات املوجودة، إذا مل تكن قد قدَّمتها أو بتحديثأو تقوم عند احلاجة 

زاهـة علـى نطـاق جهـاز          بالدول األطراف أن تويل اهتماماً خاصاً لتعزيز الن       يهيب    -١٥  
 يشمل أجهزة الشرطة والنيابة العامة واحملامـاة والقـضاء وإدارات احملـاكم             العدالة اجلنائية بأكمله، مبا   

مــه األمانــة إىل الــدول األطــراف مــن  ودوائــر الــسجن ومراقبــة الــسلوك، وينــوِّه مــع التقــدير مبــا تقدِّ 
  مساعدة بناًء على الطلب من أجل دمج تدابري مكافحة الفساد يف مؤسسات نظام العدالة اجلنائية؛

 األمانة لوضع دليل يتضمن مقترحات من أجل        باملبادرة اليت قامت هبا   علماً  حييط    -١٦  
الــدول األطــراف لتيــسري تنفيــذ التــدابري الراميــة إىل تعزيــز نزاهــة القــضاء واســتقالليته ونزاهــة النيابــة  

  العامة؛
ــة مــع     حيــثُّ  -١٧   ــدولَ األطــراَف علــى ضــمان اتــساق نظامهــا للخدمــة العمومي  ال

ــة   ــادئ املبّين ــيني      املب ــشفافية واملوضــوعية يف التع ــاءة وال ــار الكف ــزام مبعي ــها االلت ــة ومن يف االتفاقي
زاهة واألمانة والتحلِّـي بـروح املـسؤولية واالمتثـال ملـدونات قواعـد الـسلوك اخلاصـة                    وتعزيز الن 

  باملوظفني العموميني؛
ــب  -١٨   ــع      يطلـ ــى مجيـ ــف علـ ــدريب والتثقيـ ــروِّج للتـ ــراف أن تـ ــدول األطـ  إىل الـ

القطاع العام، والقطاع اخلاص عند االقتـضاء، يف جمـال منـع الفـساد وأن جتعـل هـذا                 مستويات  
  التدريب وهذا التثقيف جزءاً ال يتجزَّأ من استراتيجياهتا وخططها الوطنية ملكافحة الفساد؛

 بالدول األطراف أن تستخدم االتفاقية كإطـار لوضـع ضـمانات حمـدَّدة        يهيب  -١٩  
  كافحة الفساد يف القطاعات اليت قد تكون أكثر عرضةً له؛ومكيَّفة حسب االحتياجات مل

 من االتفاقية، على أن تـسعى  ٨ من املادة ٥الدولَ األطراَف، وفقاً للفقرة   يشجِّع    -٢٠  
ــدعيم ُنظــم           ــداخلي، إىل إنــشاء وت ــية لقانوهنــا ال ــا للمبــادئ األساس ــد االقتــضاء ووفق ــدةً، عن جاه

وظفني العموميني هبـدف اسـتبانة وحـسم جوانـب التـضارب يف             إلقرارات الذمَّة املالية تطبق على امل     
  املصاحل، ويطلب إىل األمانة أن تواصل دعم الدول األطراف يف هذا الشأن؛

 الدول األطراف على التخفيـف مـن وطـأة اخلطـر العـاملي للفـساد يف                 يشجِّع بشدَّة   -٢١  
ــادرة إنــشاء    ـــزاهة يف  تنظــيم التظــاهرات الرياضــية الواســعة النطــاق ويرحــب مبب  التحــالف العــاملي للن

  الرياضة؛
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 بالدول األطـراف أن تطبِّـق إجـراءات فعَّالـة مـن أجـل تـرويج الـشفافية                   يهيب  -٢٢  
 مــن ٩واملنافــسة واختــاذ قــرارات موضــوعية يف نظــم االشــتراء العمــومي، متاشــياً مــع املــادة          

الـــواردة يف القـــانون االتفاقيـــة، وأن تأخـــذ يف االعتبـــار التوصـــيات املتعلقـــة مبكافحـــة الفـــساد 
  )٩(النموذجي لالشتراء العمومي الذي وضعته جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل؛

 مـن االتفاقيـة، علـى مواصـلة         ١٣ و ١٠ الدولَ األطراَف، وفقاً للمـادتني       حيثُّ  -٢٣  
عَّالــة تيــسِّر اختــاذ تــدابري لتعزيــز الــشفافية يف جمــال اإلدارة العموميــة، مبــا يــشمل األخــذ بتــدابري ف

اطِّالع العموم على املعلومات، ويطلب إىل األمانة أن توفِّر املساعدة التقنيـة، عنـد الطلـب، إىل          
الدول األطراف الساعية إىل األخذ بتدابري أو تعزيز ما اختذ منها يف هـذا اجملـال، بالتعـاون عنـد                    

  االقتضاء مع اجلهات املاحنة املهتمة؛
 مـن   ١٢مـن املـادة     ) ج (٢ علـى التـرويج، وفقـاً للفقـرة           الـدول األطـراف    يشجِّع  -٢٤  

االتفاقية، لشفافية األشخاص االعتباريني، وعلى تبادل املمارسات اجليِّدة يف اسـتبانة أصـحاب حـق        
  االنتفاع من اهلياكل القانونية املستخَدمة الرتكاب جرائم الفساد أو إلخفاء أو نقل عائداهتا؛

 مـن االتفاقيـة، علـى مواصـلة تـشجيع           ١٣وفقاً للمادة   الدولَ األطراَف،   حيثُّ    -٢٥  
مــشاركة األفــراد واجلماعــات مــن خــارج القطــاع العــام، مثــل اجملتمــع املــدين واملنظمــات غــري   
احلكومية واملنظمات اجملتمعية، يف منع الفـساد ومكافحتـه، ويـشجِّع الـدولَ األطـراَف علـى أن                  

   هذا املضمار؛تزيد من قدرات هؤالء األفراد وهذه اجلماعات يف
أنـه ينبغـي للـدول األطـراف أن تواصـل تعزيـز تـدابري التوعيـة يف                  يؤكِّد جمـدَّداً      -٢٦  

مجيــع قطاعــات اجملتمــع وأن يــوىل اهتمــام خــاص للعمــل مــع الــشباب واألطفــال كجــزء مــن      
  استراتيجية ملنع الفساد؛

راحـل نظـام     باخلطوات اليت اختذهتا الدول األطراف للترويج، يف خمتلف م         ينوِّه  -٢٧  
زاهـة، ويـشجِّع علـى بـذل املزيـد مـن              التعليم، للربامج اليت تغرس يف النفس مفاهيم ومبـادئ الـن          

  اجلهود يف هذا اجملال؛
 بالتقــدُّم الــذي أحرزتــه األمانــة يف إطــار املبــادرة األكادمييــة ملكافحــة    يرحِّــب  -٢٨  

شاملة ملكافحة الفـساد مـن      الفساد، بالتعاون مع الشركاء ذوي الصلة، يف وضع مواد أكادميية           
أجـل اجلامعــات وســائر املؤســسات األكادمييــة، ويطلــب إىل األمانــة أن تواصــل دعمهــا للــدول  

 األطراف يف هذا امليدان؛
───────────────── 

 ١٩٢الفقرة ، (A/66/17) ١٧ والستون، امللحق رقم السادسةلوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ا )9(  
  .األول  واملرفق
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   بإعداد األمانة لدورة أكادميية بشأن االتفاقية؛ينوِّه  -٢٩  
ــوِّه  -٣٠   ــدير  ين ــع التق ــصحفيني     م ــات وال ــن أجــل احلكوم ــة م  باســتحداث أداة مرجعي

إلبالغ عن الفساد استناداً إىل االتفاقيـة، ويطلـب إىل األمانـة أن تقـوم، عنـد الطلـب ورهنـاً بتـوافر            ل
  موارد من خارج امليزانية، بتقدمي املزيد من الدعم للدول األطراف والصحفيني يف هذا الصدد؛

ملمارســات اجليِّــدة مــن ا باملبــادرة الــيت اختــذهتا األمانــة لوضــع جمموعــة يرحِّــب  -٣١  
  شأن تدابري توفري احلماية للمبلِّغني وكذلك للشهود والضحايا واخلرباء؛ب

 مـن خـالل      األمانة إىل إطالع الـدول األعـضاء علـى التقريـر الـذي أُعـدَّ               يدعو  -٣٢  
زاهــة املؤســسية، بالتعــاون مــع أعــضاء جملــس الرؤســاء التنفيــذيني يف منظومــة األمــم    مبــادرة الــن

زاهـة ومكافحـة الفـساد يف منظومـة      تعزيـز اتِّـساق سياسـات الـن    املتحدة املعـين بالتنـسيق، بـشأن     
  األمم املتحدة مع مبادئ االتفاقية؛

 الــدولَ األطــراَف علــى أن حتــرص علــى التــبكري بتقــدمي تقاريرهــا عــن  يــشجِّع  -٣٣  
تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية باستخدام قائمة التقييم الذايت املرجعية، مع التركيز على تقيـيم               

ليــة التــدابري الوقائيــة القائمــة وجتميــع املمارســات اجليِّــدة واســتبانة االحتياجــات الالزمــة مــن فعا
املــساعدة التقنيــة، وحيــيط علمــا باملعلومــات الــيت ســبق أن قدَّمتــها بعــض الــدول األطــراف إىل   

  الفريق العامل، بناًء على طلبه؛
ــدِّ    يطلــب  -٣٤   ــع مق ــق م ــاون الوثي ــة أن تواصــل، بالتع ــن   إىل األمان ــساعدة م مي امل

اجلهات املتعدِّدة األطراف والثنائية، تقدمي املساعدة التقنية للدول األطـراف، بنـاًء علـى طلبـها،                
من أجل املضي يف تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقيـة، مبـا يـشمل التحـضري للمـشاركة يف عمليـة                     

  االستعراض اخلاصة بالفصل الثاين؛
يـة أن يكثِّفـوا التعـاون والتنـسيق فيمـا بينـهم يف            بالشركاء يف جمـال التنم     يهيب  -٣٥  

  توفري املساعدة التقنية املطلوبة ملنع الفساد؛
 الدولَ األطراَف على االستمرار يف توفري املـوارد املاليـة وغريهـا للتلبيـة            يشجِّع  -٣٦  

لفـصل  الفعَّالة لالحتياجات من املساعدة التقنية اليت حدَّدهتا الـدول األطـراف مـن أجـل تنفيـذ ا                 
  الثاين من االتفاقية؛

 على أمهية املواد اإلرشادية واخلربات املتعلقة مبنع الفساد املتـوافرة لـدى             يشدِّد  -٣٧  
ات واجلرميـة وكـذلك املـواد واخلـربات املتـوافرة لـدى كـل               خـدِّر مكتب األمم املتحدة املعين بامل    
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ساعدة الثنائيـة وسـائر أنـواع       من برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، يف نطـاق واليتـه، ومقـدِّمي املـ              
  املساعدة وموفري املعارف؛

 علــى أمهيــة تزويــد مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة    يــشدِّد  -٣٨  
بالتمويل الكايف والـوايف لكـي يـتمكَّن مـن االسـتجابة للطلـب املتزايـد علـى خدماتـه، ويـشجِّع                      

 مــن االتفاقيــة، ٦٢ساب املــشار إليــه يف املــادة عــات إىل احلــالــدولَ األعــضاء علــى أن تقــدِّم تربُّ
 مـن أجـل تزويـد       )١٠(الذي ُيدار يف إطار صندوق األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،               

البلدان النامية والبلدان اليت مترُّ اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية باملساعدة التقنية الـيت قـد حتتاجهـا مـن       
  ذ الفصل الثاين من االتفاقية؛أجل بناء قدراهتا على تنفي

 إىل األمانة أن تقدِّم تقريراً عن تنفيـذ هـذا القـرار إىل الفريـق العامـل يف             يطلب  -٣٩  
  اجتماعاته املنعقدة يف فترة ما بني الدورتني وإىل املؤمتر يف دورته السادسة؛

 الــدول األطــراف وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد مــن خــارج   يــدعو  -٤٠  
  .يزانية لألغراض احملدَّدة يف هذا القرار، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتاامل
    

    ٥/٥القرار     
تشجيع مسامهة الشباب واألطفال يف منع الفساد وتعزيز ثقافة احترام     

     والنـزاهة القانون
  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
 وخــصوصاً الفــصل )١١( أنَّ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد،  اعتبــارهإذ يــضع يف  

  الثاين منها، تسعى إىل ترويج وتعزيز التدابري الرامية إىل منع الفساد ومكافحته مبزيد من الفعالية،
 من االتفاقيـة تطلـب مـن الـدول األطـراف أن             ١٣من املادة   ) ج (١ أنَّ الفقرة    وإذْ يالحظ   

ة إعالميــة ملكافحــة الفــساد، وكــذلك بــربامج توعيــة عامــة تــشمل املنــاهج الدراســية     تقــوم بأنــشط
  واجلامعية، 

ــد    ــد تأكيـــ ــرة وإذْ ُيعيـــ ــراره  ١٦ الفقـــ ــن قـــ ــؤر٤/٣َّ مـــ ــشرين األول٢٨خ  املـــ /  تـــ
، اليت ناشد فيها الدول األطراف أن تويل عناية خاصة إلتاحـة الفـرص إلشـراك                ٢٠١١ أكتوبر

───────────────── 
  .٥٨/٤ار اجلمعية العامة  قر من٤ الفقرة انظر )10( 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩لد ، اجملجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )11( 
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علـة رئيـسية يف منـع الفـساد، وطلـب فيهـا إىل األمانـة أن تـساعد              الشباب باعتبـارهم عناصـر فا     
  الدول األطراف يف القيام بذلك،

 استنتاجات الفريق العامل احلكومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين مبنـع               وإذْ يستذكر   
، ومنـها  ٢٠١٣أغـسطس  / آب٢٨ إىل ٢٦الفساد، يف اجتماعه الرابع الذي ُعقد يف فيينـا مـن      

 ينبغي للدول األطراف أن تواصل تدعيم تـدابري إذكـاء الـوعي والتثقيـف يف مجيـع           خصوصاً أنه 
قطاعات اجملتمع، وإيالء اهتمام خـاص للعمـل مـع الـشباب واألطفـال باعتبـار ذلـك جـزءاً مـن                 

  استراتيجية منع الفساد،
املناقـشات الـيت أجراهـا الفريـق العامـل خبـصوص االعتـراف بأمهيـة                وإذْ يستذكر أيـضاً       

  قيف يف جمال مكافحة الفساد، وإذ يالحظ أنَّ التجرمي والعقاب وحدمها ليسا كافيني،التث
 ضــرورة قيــام الــدول بتــصميم اســتراتيجيات ال ترمــي إىل التحقيــق يف أفعــال وإذْ يــرى  

الفساد ومعاقبة مرتكبيها فحسُب، بل ترمي كذلك إىل تعزيز مشاركة اجملتمع املدين والتـرويج              
  ،نون، وفقاً ألغراض االتفاقيةلثقافة احترام القا

 بأنَّ التثقيف يؤدِّي دوراً جوهرياً يف مكافحـة الفـساد، مـن حيـث إنـه جيعـل        وإذْ يسلِّم   
  ،ااسد سلوكاً غَري مقبولٍ اجتماعيالسلوك الف

 بضرورة اختاذ تدابري مناسبة للترويج لثقافـة احتـرام القـانون لـدى الـشباب               وإذْ يعترف   
  املناقشة واملشروعية والشفافية،واألطفال، بناًء على 

 ر فيـه  ، الـذي قـرَّ    ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤خ   املـؤرَّ  ١/٨قـراره   وإذْ يستذكر     
ــد         ــد ُعق ــساد، وق ــضلى يف جمــال مكافحــة الف ــسة خــرباء الســتعراض املمارســات الف ــد جل عق

   عمالً بذلك القرار،٢٠٠٩فرباير / شباط١١ إىل ٩اجتماع يف الدوحة من 
ــستذكر   ــضاً وإذْ ي ــرة  أي ــراره  ١٧الفق ــدولَ األطــراف،    ٤/٣ مــن ق ــا ال ــيت ناشــد فيه  ال

يتَّسق مع املبادئ األساسية لنظمها التعليميـة والقانونيـة، أن تـشجِّع علـى خمتلـف مـستويات                   مبا
  نظمها التعليمية إدراَج برامج تعليمية تغرس مفاهيم ومبادئ النـزاهة،

يــة إشــراك الــشباب واألطفــال باعتبــارهم   الــدولَ األطــراَف إىل التــسليم بأمهيــدعو  -١  
اسـتبانة واعتمـاد القـيم واملبـادئ والتـصّرفات      بعناصر فاعلة رئيسية يف تعزيز السلوك األخالقي، بدءاً    

  )١١(اليت تتيح بناَء جمتمعٍ منصف وخال من الفساد، وفقاً التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛
ــشّجع   -٢   ــى التــ  ُي ــدولَ األطــراَف عل ــزِّ  ال ــة تع ــربامج تربوي ــرام  رويج ل ــة احت ز ثقاف

  القانون والنـزاهة، وخصوصاً الربامج املعنية بالشباب واألطفال؛
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 الدولَ األطراَف إىل مواصلة بذل جهودها الراميـة إىل نـشر ثقافـة تعـزِّز                يدعو  -٣  
ــواطنني       ــشاركة امل ــستوى م ــادة م ــة وزي ــدابري الوقائي ــدعيم الت ـــزاهة، وت ــانون والن ــرام الق  يف احت

  اجلهود الرامية إىل منع الفساد؛
، يف التجـارب    اجلهـات املعنيَّـة    الدولَ األطـراَف أن تتـشارك، بالتـشاور مـع            يناشد  -٤  

الناجحة يف إشراك الشباب واألطفـال يف اجلهـود الراميـة إىل اسـتحداث أدوات تربويـة ُتعـزِّز ثقافـة                     
  احترام القانون والنـزاهة؛

دول األطـراف بتعزيـز مـشاركة الـشباب واألطفـال،          على أمهيـة قيـام الـ       يشّدد  -٥  
  حسبما يكون مناسباً، يف إعداد السياسات العامة الرامية إىل منع الفساد؛

 بأن تعزز الدول األطراف عالقات الـشراكة مـع قطـاع التعلـيم هبـدف               يوصي  -٦  
اب وضع برامج تدريبية ملكافحة الفساد متعددة التخصصات وذات منحى عملي، ُتعـىن بالـشب             

  وترمي إىل توعيتهم بظاهرة الفساد؛
 بتوصية الفريق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين مبنـع                 يرحِّب  -٧  

الفساد، يف اجتماعه الرابع، بـأن تواصـل األمانـة عملـها لـدعم الـدول األطـراف يف اسـتحداث                
  برامج تربوية تعىن مبكافحة الفساد يف كل مراحل عملية التعليم؛

 الدولَ األطراَف وسائر اجلهات املاحنة إىل تقدمي موارد من خارج إطـار             يدعو  -٨  
  .امليزانية من أجل الغايات احملددة يف هذا القرار، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا

    
      ٥/٦القرار     
    القطاع اخلاص    

  ،إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  
 منـع   ملـسألة  )١٢( باألمهية البارزة اليت أولتها اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد              إذ يسلِّم   

  الفساد بتخصيصها الفصل الثاين منها بكامله لتدابري منع الفساد يف كال القطاعني العام واخلاص،
فحتـه   مـن االتفاقيـة مـن أجـل منـع الفـساد ومكا             ١٢على أمهية تنفيذ املـادة      وإذ يشدِّد     

  يف القطاع اخلاص،

───────────────── 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )12( 
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 مـن االتفاقيـة     ١٢ أمهية الترويج ألفضل املمارسات يف تنفيذ املادة         وإذ يضع يف اعتباره     
  والتشارك يف تلك املمارسات،

 بأنه، يف حني تقع املسؤولية عن تنفيذ االتفاقيـة علـى عـاتق الـدول األطـراف،              وإذ يسلِّم   
، بل إنَّ له تأثريا كبريا يف القطـاع اخلـاص، إذ هـو              فإنَّ الفساد ال ميّس بتأثريه احلكومات فحسبُ      

  يعرقل النمو االقتصادي ويشوِّه املنافسة ويطرح خماطر قانونية كبرية وخماطر تضّر بالسمعة،
 )١٣( الــزَّخم الــذي تولَّــد مــن خــالل إعــالن بــايل بــشأن قطــاع األعمــال،  وإذ يــستذكر  

نـها العمـل علـى مواءمـة املبـادئ اخلاصـة            والذي يتضمَّن التزام كيانات القطاع اخلاص بـأمور م        
بقطـــاع األعمـــال التجاريـــة مـــع القـــيم األساســـية اجملـــسَّدة يف االتفاقيـــة، واســـتحداث آليـــات  
الستعراض امتثال الشركات هلذه القيم، وتعزيز عالقات الشراكة بني القطاعني العام واخلـاص              

  من أجل مكافحة الفساد،
بــدور مهــم يف مكافحــة الفــساد، ومــن شــأنه أن    أنَّ القطــاع اخلــاص يقــوم  وإذ يالحــظ  

  يستفيد كثريا من املشاركة االستباقية يف مكافحة الرشوة على الصعيدين الداخلي واخلارجي،
بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة ومكتـب           بالتعاونوإذ حييط علماً      

ألعمـال التجاريـة بغيـة التـشجيع علـى          مبادرة االتفاق العاملي فيما يتعلـق بالعمـل مـع منـشآت ا            
وضع سياسات عامة بشأن مكافحة الفساد تعـزِّز الـشفافية واملـساءلة، وخـصوصا التـشارك يف                 

  تطوير أداة التعلُّم اإللكتروين التفاعلية للقطاع اخلاص،
 باملبـــادرات الـــيت اضـــطلع هبـــا مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين  وإذ حيـــيط علمـــاً أيـــضاً  

جلرمية لتعزيز الشراكات املستدامة مع القطاع اخلاص من أجل مكافحـة الفـساد،            باملخدِّرات وا 
  مبا يف ذلك بالتعاون الوثيق مع املنظمات األخرى ذات الصلة،

، الـذي قـرَّر فيـه       ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤ ؤرَّخ املـ  ١/٨قـراَره   وإذ يستذكر     
 واجتمـاع اخلـرباء الـذي ُعقـد         عقد اجتماع بشأن أفضل املمارسات يف جمال مكافحة الفـساد،         

  يف الدوحة عمالً بذلك القرار،
 إىل الــدول األطــراف أن تعمــل علــى التــرويج التفاقيــة األمــم املتحــدة   يطلــب  -١  

 وتــدابري مكافحــة الفــساد يف أوســاط األعمــال التجاريــة بغيــة تعزيــز دور   )١٢(ملكافحــة الفــساد
  تعاُملٍ ُمنِصفة ومتكافئة للجميع؛القطاع اخلاص يف مكافحة الفساد وضمان توفري بيئِة 

───────────────── 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد كقوة جديدة يف : ئتالف األعمالا"املعتمد يف حدث خاص بعنوان  )13( 

  .، ُنظِّم خالل الدورة الثانية ملؤمتر الدول األطراف"السوق
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 الــدولَ األطــراَف علــى تعزيــز الــوعي يف مجيــع أوســاط القطــاع   بــشدَّة يــشجِّع  - ٢  
  اخلاص بشأن احلاجة إىل إرساء وتنفيذ أخالقيات مناسبة ملكافحة الفساد وبرامج لالمتثال هلا؛

ــشجِّع  -٣   ــسا     ي ــى أن تنظــر، حــسبما يكــون مناســبا، يف م ــراَف عل ــدولَ األط عدة  ال
ــدريب         ــوفري الت ــال مــن خــالل ت ــى ســبيل املث ــال، وذلــك عل ــة باالمتث ــا املعني ــشركات يف جهوده ال
  املتخصِّص والدعم ملوظفي الشركات املسؤولني عن االمتثال واملوظفني املسؤولني عن املشتريات؛

بالدول األطراف أن تعمل علـى تعبئـة قيـادات قطـاع األعمـال التجاريـة                يهيب    -٤  
زاهــة، مــع مراعــاة األحكــام ذات الــصلة الــواردة يف اتفاقيــة    إىل مواثيــق بــشأن الــنبغيــة االنــضمام

مكافحة الفـساد، وأن ُتعـزز التقيُّـد علـى حنـو أفـضل مبـدونات قواعـد الـسلوك الداخليـة ومبعـايري                        
  املسؤولية املؤسسية واالجتماعية؛

 التجاريـة    بالدول األطراف أن تشجِّع على مشاركة أوساط األعمـال         يهيب أيضاً   -٥  
يف منع الفساد من خالل تـشجيعها علـى عـدَّة أمـور، منـها اسـتحداث وتنفيـذ مبـادرات حلظـر أيِّ                    

زاهة املؤسسية، ووضع ضـوابط       شكل من أشكال الفساد، والترويج للممارسات اجليِّدة اخلاصة بالن        
ج تدريبيـة   رقابية ومدونات قواعد سلوك داخلية، وإنشاء جلان لشؤون األخالقيات، وتـصميم بـرام            
  معيَّنة، وإعمال آليات داخلية لإلبالغ عن أفعال الفساد والتعاون مع التحقيقات الرمسية؛

ــدعو   -٦   ــة     ي ــة، يف إمكاني ــها الداخلي ــاً لقوانين ــدولَ األطــراَف إىل أن تنظــر، وفق ال
إدراج قواعــد معياريــة يف تــشريعاهتا بــشأن تقــدمي حــوافز علــى التعــاون الفعَّــال مــع التحقيقــات 

  مسية، مثل إصدار أحكام خمفَّفة يف جرائم الفساد؛الر
ــسّرية،     يــشجِّع  -٧   ــشاء نظــم للــشكاوى ال ــدولَ األطــراَف علــى أن تنظــر يف إن  ال

وبــرامج خاصــة بــاملبلِّغني، وأن تنظــر حــسب االقتــضاء يف وضــع تــدابري فعَّالــة حلمايــة الــشهود، 
  عتباريني؛وعلى زيادة الوعي هبذه التدابري بني األشخاص الطبيعيني واال

الدولَ األطراَف على العناية بزيادة احلوار والتعاون بـني القطـاعني العـام             حيثُّ    -٨  
واخلاص يف إطار اجلهود املعنية مبكافحة الفساد، وعلى تعزيز عالقـات الـشراكة بـني القطـاعني         

  العام واخلاص حسب االقتضاء من أجل مكافحة الفساد يف قطاع األعمال التجارية؛
 الدولَ األعضاَء إىل أن حتدِّد ممارساهتا اجليِّـدة يف جمـال مكافحـة الفـساد                ويدع  -٩  

ــدا احتياجــات القطــاع اخلــاص، وذلــك مــثالً يف جمــال حظــر رشــو املــوظفني        الــيت تعــاجل حتدي
ــشتريات        ــة وامل ــصات العمومي ــور كاملناق ــع الوســطاء، أو تنظــيم أم ــات م العمــوميني، أو العالق

ــة  ــة واألحــداث العمومي ــدول األطــراف    العمومي  اهلامــة، والتــشارك يف تلــك املمارســات مــع ال
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وســائر أصــحاب الــشأن املعنــيني، وذلــك يف حمافــل منــها اجتماعــات الفريــق العامــل احلكــومي  
  الدويل املفتوح العضوية املعين مبكافحة الفساد؛

 باملنــشور الــصادر عــن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين   حيــيط علمــاً مــع التقــدير   -١٠  
ــون  باملخــدِّ ــة واملعن ــشآت      "رات واجلرمي ــال املن ــساد وامتث ــة ملكافحــة الف ــد أخالقي ــامج قواع برن

  ؛"دليل عملي: التجارية هلا
 الــدولَ األعــضاَء إىل تعزيــز وعــي القطــاع اخلــاص باحلاجــة إىل أدوات   يــدعو  -١١  

  تقنية وموارد للتصدِّي للمخاطر يف القطاعات األكثر تعرُّضاً للفساد أو ضعفاً إزاءه؛
 الدولَ األعضاَء على تقـدمي قـدر كـاٍف مـن التربُّعـات للحـساب املـشار                يشجِّع  -١٢  

 من االتفاقية والذي ُيدار يف إطار صـندوق األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة            ٦٢إليه يف املادة    
يـة الـيت     من أجل تزويد البلدان النامية والبلدان املارَّة مبرحلة انتقاليـة باملـساعدة التقن             )١٤(اجلنائية،

  من االتفاقية؛١٢قد حتتاج إليها لبناء قدراهتا على تنفيذ املادة 

   إىل األمانة أن تقدِّم له يف دورته السادسة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛يطلب  -١٣  
 الدولَ األطراَف وسائَر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خارج امليزانية            يدعو  -١٤  

  .ا القرار، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتالألغراض احملدَّدة يف هذ
    

    راتاملقرَّ  - باء  
  :رات التاليةاعتمد املؤمتر يف دورته اخلامسة املقرَّ  -٢
    

    ٥/١ر املقرَّ    
      آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد    

  فحة الفساد،إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكا  
إذ يشدِّد على ما آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد مـن أمهيـة               

  يف دعم الدول األطراف يف تنفيذ االتفاقية ويف العمل على االمتثال العاملي لالتفاقية،
  وإذ حييط علماً مع التقدير بالعمل الذي تقوم به األمانة وفريق استعراض التنفيذ،  

───────────────── 
  .٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣١ املؤرَّخ ٥٨/٤قرار اجلمعية العامة  من ٤رة الفقانظر  )14( 
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 مــن ٤٤وإذ يؤكِّــد مــن جديــد املبــادئ التوجيهيــة لآلليــة وخصائــصها والفقــرة     
  )١٥(:إطارها املرجعي

يقرِّر أن يبدأ فريق استعراض التنفيذ علـى الفـور، بـدعم مـن األمانـة، يف مجـع                     )أ(  
ــيم األداء وفقــا للفقــرة      ــصلة مــن أجــل تيــسري تقي  مــن اإلطــار ٤٨ومناقــشة املعلومــات ذات ال

  اختتام دورة االستعراض األوىل؛املرجعي، عقب 
ــدا يف جــدول         )ب(   ــة بن ــه املقبل ــق االســتعراض يف دورات ــدرج فري ــضاً أن ي ــرِّر أي يق

  أعاله؛) أ(األعمال يتيح مناقشة املعلومات اليت ُتجَمع وفقاً للفقرة 
ــع       )ج(   ــدى مجـ ــاره، لـ ــذ يف اعتبـ ــتعراض التنفيـ ــق اسـ ــضع فريـ ــذلك أن يـ ــرِّر كـ يقـ

 مـن   ٤١ و ٤٠بات املتابعة يف املـستقبل وفقـا للفقـرتني          أعاله، متطلَّ ) أ(املعلومات عمال بالفقرة    
      .اإلطار املرجعي

    ٥/٢ر املقرَّ    
مكان انعقاد الدورة الثامنة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة     

    ملكافحة الفساد
، إذ يـستذكر قـرار      إنَّ مؤمتر الدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد                 

ــة  ــة العامـ ــانون األول٢٢ ألـــف، املـــؤرَّخ ٤٧/٢٠٢اجلمعيـ ــة ١٩٩٢ديـــسمرب / كـ ، بـــشأن خطـ
 من نظامـه الـداخلي، وإذ يرحِّـب بعـرض حكومـة      ٦ و٣املؤمترات، وإذ يأخذ يف اعتباره املادتني      

ــه        ــَد دورت ــرِّر أن ُتعقَ ــة للمــؤمتر، يق ــدورة الثامن ــضافة ال ــة املتحــدة است ــارات العربي ــة يف اإلم الثامن
  .٢٠١٩اإلمارات العربية املتحدة يف عام 

    
    ٥/٣ر املقرَّ    
مكان انعقاد الدورة التاسعة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة     

    ملكافحة الفساد
إنَّ مؤمتر الدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، إذ يـستذكر قـرار                       

ــة  ــة العامـ ــانون األول٢٢ ألـــف، املـــؤرَّخ ٤٧/٢٠٢اجلمعيـ ــة ١٩٩٢ديـــسمرب / كـ ، بـــشأن خطـ
 من نظامـه الـداخلي، وإذ يرحِّـب بعـرض حكومـة      ٦ و٣املؤمترات، وإذ يأخذ يف اعتباره املادتني      

  .٢٠٢١مصر استضافة دورة املؤمتر التاسعة، يقرِّر أن ُتعقََد دورته التاسعة يف مصر يف عام 
  

───────────────── 
  .٣/١ مرفق القرار )15( 
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  مةمقدِّ  -ثانياً  
وبـدأ  . ٥٨/٤اجلمعية العامة اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد يف قرارهـا              اعتمدت    -٣

 منــها، ٦٣ مــن املــادة ١ومبقتــضى الفقــرة . ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول١٤نفــاذُ االتفاقيــة يف 
أُنــشئ مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد لتحــسني قــدرة الــدول 

ق األهداف املبيَّنة يف االتفاقية وتعزيز تعاوهنـا يف هـذا اجملـال، وللتـشجيع علـى                 األطراف على حتقي  
  .تنفيذ االتفاقية واستعراضه

    
    تنظيم الدورة  -ثالثاً  
    افتتاح الدورة  - ألف  

عقَد مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد دورتـه اخلامـسة                  -٤
ــرة    ــا، يف الفت ــة بنم ــن يف مدين ــاين ٢٩ إىل ٢٥م ــشرين الث ــوفمرب / ت ووضــعت حتــت  . ٢٠١٣ن
 جلــسات مــشاورات غــري رمسيــة مــصحوبة  ٨ جلــسات عامــة و١٠تــصرفه مــوارد تتــيح عقــد  

  . جلسة رمسية وغري رمسية١٨بترمجة شفوية كاملة؛ ومن مث، ُعقد ما جمموعه 
نتهيــة ، أبــدى رئــيُس مــؤمتر الــدول األطــراف امل٢٠١٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٥ويف   -٥

واليته مالحظات استهاللية أبرز فيها أنَّ انعقـاد دورة املـؤمتر اخلامـسة مؤشِّـر قـوي علـى جتـدُّد            
التزام اجملتمع الدويل مبكافحة الفساد وبتنفيـذ القـرارات الـيت اعتمـدها املـؤمتر يف دورتـه الرابعـة                    

 ث اُألوىلوأشــار إىل أنــه قــد جــرى خــالل الــدورات الــثال . الــيت ُعقــدت يف مــراكش، املغــرب
يف الـدورة الرابعـة، الـيت    أمَّـا  . للمؤمتر التفاوض حول آلية استعراض تنفيذ االتفاقية مث اعتمادهـا        

.  بـشأن إعـالن مـراكش بـشأن منـع الفـساد           ٤/٣استضافها املغرب، فقـد اعتمـد املـؤمتر القـرار           
 التعلـيم والوقايـة     وأكَّد علـى أنـه يلـزم جملاهبـة آفـة الفـساد اتِّبـاع هنـج عـاملي تتـضافر فيـه أنـشطة                        

  .والتواصل
وانتخــب .  املنتهيــة واليتــه املــؤمتَر إىل انتخــاب رئــيس لدورتــه اخلامــسة مثَّ دعــا الــرئيُس  -٦

  .رئيسةً له) بنما(املؤمتر بالتزكية أبيغيل بنسادون كوهني 
، ريكـاردو مـارتينيي بريوكـال، إىل        بنمـا  رئـيسَ  املؤمتر اجلديـدة املنتَخبـة       ودعت رئيسةُ   -٧

  . كلمة إىل املشاركني يف املؤمترتوجيه
وأشار الرئيس مـارتينيي بريوكـال يف رسـالته إىل أنَّ بنمـا قـد صـدَّقت علـى االتفاقيـة يف                       -٨

وقال إنَّ تقرير االستعراض القُطري اخلاص ببلده يوفِّر الدليل على وجود ممارسات            . ٢٠٠٥عام  
وأوضـح أنَّ لـدى بنمـا نظامـاً فعَّـاالً      . جيدة وإجنازات حمققة وكذلك حتـدِّيات جـار التـصدِّي هلـا      
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ملكافحة الفساد متجذِّراً يف دستورها وقانوهنـا اجلنـائي، وكـذلك تـشريعات حمـدَّدة بـشأن غـسل                   
األموال ورقابة مصرفية ومدونات لقواعد السلوك ومعاهدات لتيسري التعاون الدويل يف اجملـاالت             

 العام السابق لألمم املتحـدة، إنَّ الفـساد يـؤثِّر           وقال، مردِّدا لكلمات كويف عنان، األمني     . اجلنائية
علــى البلــدان الفقــرية والغنيــة علــى الــسواء، ولكنــه يــضر بــالفقراء خاصــة ألنــه يقــوِّض قــدرات     

والفساد عامل رئيـسي مـن العوامـل املعرقلـة          . احلكومات على توفري اخلدمات األساسية ملواطنيها     
وأوضـح أنَّ اجملتمـع     . هائـل يعتـرض سـبيل التنميـة       للتقدُّم االجتمـاعي واالقتـصادي وحجـر عثـرة          

الــدويل باتــت لديــه اآلن، بفــضل اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد واتفاقيــة األمــم املتحــدة 
وأشـار الـرئيس إىل     . ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، أدوات ملكافحة الفساد جبميـع أشـكاله           

كمـا أكَّـد علـى     . حوَّل إىل البلدان األخرى يف ظل وجود الفـساد        أنَّ االستثمار األجنيب املباشر يت    
الترابط القائم بني الفساد وغسل األمـوال واجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة، ممـا يـؤدِّي إىل هـشاشة                      

وذكـــر أنَّ أمريكـــا الالتينيـــة تعـــاين بـــسبب االجتـــار . املؤســـسات يف الـــنظم الدميقراطيـــة الناشـــئة
 غـري موجـودة يف املنطقـة، وأنَّ دول املنطقـة تواجـه أعـداء                خدِّراتأسواق امل  رغم أنَّ    خدِّراتبامل

أقوياء لديهم القدرة على إفساد أجهزة إنفاذ القوانني وأجهزة الدولـة وأنَّ نفـوذهم حاضـر أيـضا                  
وملواجهــة هــذه القـوى، جيــب علــى احلكومــات أن تلتــزم الــشفافية وأن  . علـى الــساحة الــسياسية 

كما أكَّد الرئيس على أنَّ تثقيف وتدريب املهنيني واخلرباء  . ة فعَّالة ومسؤولة  تؤسِّس آليات رقابي  
وشـدَّد علـى أنَّ     . يف مجيع هياكل الدولة يساهم أبلغ املسامهة يف التنمية إىل جانب قـوى الـسوق              

بنما متر مبرحلة منو وأنَّ مرجع هذا جزئيا هو توافر الـيقني القـانوين ووجـود أجهـزة أمينـة إلنفـاذ                      
واختــتم الــرئيس رســالته بقولــه إنَّ آليــة . لقــوانني تــوفِّر درعــا واقيــا مــن الفــساد واجلرميــة املنظمــةا

ورغـم هـذا، فـإنَّ      . االستعراض قد أبرزت ما حقَّقه بلده مـن إجنـازات يف جمـال مكافحـة الفـساد                
تبادلـة  بلده سيواصل جهوده يف هذا الشأن من خالل تعزيز إطاره القانوين للمساعدة القانونيـة امل              
  .ومن خالل إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف من أجل تأسيس أفرقة حتقيق مشتركة

ودعت الرئيسةُ املديَر العام ملكتب األمم املتحدة بفيينا واملدير التنفيـذي ملكتـب األمـم                 -٩
  .إىل إبداء مالحظات استهاللية) املكتب( واجلرمية خدِّراتاملتحدة املعين بامل

 بعـد   علـى االتفاقيـة،  مجيع بلدان العـامل تقريبـا قـد صـدَّقت    ر املدير التنفيذي إىل أنَّ      وأشا  -١٠
وأعــرب عــن أملــه يف أن تــسارع البلــدان القليلــة املتبقيــة إىل  .  ســنوات مــن تــاريخ اعتمادهــا١٠

التــصديق عليهــا وأبلــغ املــؤمتر أنَّ ُعمــان قــد انــضمَّت إىل االتفاقيــة قبــل أيــام قليلــة وحــثَّ مجيــع   
فالفـساد  . كومات والشركات واملنظمات على أن جتعـل مكافحـة الفـساد أولويـة قـصوى هلـا                احل

ليس جمرد جرمية، بل هو أداة تيسِّر الكثري مـن األنـشطة اإلجراميـة األخـرى مثـل اجلرميـة املنظَّمـة                      
دير وأشـار املـ   .  ويف الوقت نفسه يعرقل التنمية االجتماعية أيـضاً        خدِّراتعرب الوطنية واالجتار بامل   
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التعجيـل بالتقـدم حنـو      : حيـاة كرميـة للجميـع     "التنفيذي إىل أنَّ تقرير األمني العام األخـري املعنـون           
" ٢٠١٥حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة والنـهوض خبطـة األمـم املتحـدة للتنميـة ملـا بعـد عـام                  

)A/68/202 (         ٢٠١٥عـد عـام   أقرَّ بأمهية العمل على مكافحة الفساد ودوره يف خطة التنمية ملـا ب .
ووصف املدير التنفيذي االتفاقية بأهنـا ركيـزة النجـاح احلقيقـي الـدائم يف مكافحـة الفـساد ونـوَّه                 

وأثـىن علـى    . بأنَّ آلية استعراض تنفيذ االتفاقية قد حقَّقت يف سنتها الرابعة نتائج ملموسة بالفعل            
املهمـة وهـي علـى أعتـاب     الدول األطراف املـشاركة حلماسـها ودأهبـا يف العمـل علـى إمتـام هـذه            

كما أبرز الـدور القـيِّم الـذي ينـهض          . ٢٠١٥الدورة االستعراضية الثانية اليت سوف تبدأ يف عام         
واســترعى املــدير التنفيــذي انتبــاه املــؤمتر إىل موضــوع إعــادة . بــه اجملتمــع املــدين يف هــذه اجملــاالت

مليـون دوالر مـن لبنـان إىل         ٢٨,٨املوجودات املسروقة وسلَّط الـضوء علـى مـسألة إعـادة مبلـغ              
ــؤخَّ  ــونس م ــد      . اًرت ــة ق ــدان النامي ــة، إىل أنَّ الكــثري مــن البل ــساعدة التقني ــق بامل وأشــار، فيمــا يتعل

وحـذَّر  . احتضنت آلية االستعراض، ولكنها ما زالت حتتاج إىل دعم متواصل مـن دوائـر املـاحنني               
ول علـى هـذا الـضرب مـن الـدعم،         من أنَّ اجملتمع الدويل، إذا ما تقاعس عن تلبيـة طلبـات احلـص             
وقـال إنَّ املكتـب، بوصـفه حارسـا         . فسوف خيـاطر بتقـويض االلتـزام اجلمـاعي مبكافحـة الفـساد            

وخلص املـدير   . لالتفاقية وأمينا آللية االستعراض، حيظى بوضعية فريدة تتيح له دعم هذه اجلهود           
 اللتني ُعقدتا يف مرييدا وبنمـا، ولكـن         التنفيذي إىل أنه قد حتقَّق تقّدم هائل فيما بني دوريت املؤمتر          

ــة ومبادئهــا املــستقيمة إىل واقــع معــاش      ــه أن تتحــّول روح االتفاقي مــن الــضروري يف الوقــت ذات
  .بالنسبة ملاليني البشر الذين يعانون من اآلثار الضارة للفساد يف كل يوم

تهاللية وتوجَّهـت    التنفيذي على مالحظاته االسـ      املؤمتر اجلديدة املديرَ   وشكرت رئيسةُ   -١١
بكلمــة إىل املــؤمتر، عرضــت فيهــا علــى احلاضــرين جتربتــها يف التعامــل مــع االســتعراض الــذي     
خضعت له بنما واعترفت بأهنا تشكَّكت يف جناحـه يف بدايـة األمـر بـالنظر إىل اخـتالف الـنظم                     

 االسـتعراض جنـح     غري أنَّ . القانونية واللغة بني بنما والبلدين اللذين تولَّيا استعراض الوضع فيها         
وقالت إنَّ الزيارة القُطرية ومشاركة املنظمـات غـري احلكوميـة قـد سـامهتا               . رغم هذه الشكوك  

وأكَّدت على أنَّ التوصيات الواردة يف التقريـر اخلـاص باالسـتعراض           . مسامهة عظيمة يف جناحه   
. صــياتســوف تنفَّــذ بطريقــة مــسؤولة، حيــث إنَّ هــدف بنمــا هــو التنفيــذ الكامــل لتلــك التو   

وأبرزت الفوائد الكبرية اليت ميكن أن جتنيها الدول األطراف من االستعراضـات، الـيت وصـفتها          
وأكَّـدت علـى أنَّ الفـساد أصـبح ظـاهرة عـرب وطنيـة يتعـّين                 . بأهنا أدوات قوية ملكافحة الفـساد     

كلـها  ، و خـدِّرات حتليلها مع الظواهر اإلجراميـة األخـرى، مثـل االجتـار بالـسالح وبالبـشر وبامل               
ــذ      ــة التنفي ــسِّر ارتكاهبــا الفــساد وينبغــي النظــر فيهــا يف إطــار عملي ــسة  . جــرائم يي وأقــرَّت الرئي

باحلاجــة إىل وجــود حلفــاء اســتراتيجيني وإشــراك مجيــع اجلهــات صــاحبة املــصلحة يف مكافحــة 
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 ٤/٦وهـو مـا دعـا املـؤمتر يف قـراره            . ل من صوره طـوال الوقـت      الفساد يتغّير ويبدّ  نَّ  الفساد أل 
وقالـت إنـه    . ىل أن يشجِّع على إقامة حوار بناء مع املنظمات غري احلكوميـة والقطـاع اخلـاص               إ

حىت علـى الـرغم مـن أنَّ تنفيـذ االتفاقيـة هـو مـسؤولية الـدول األطـراف، فـإنَّ سـائر األطـراف                        
وميكـن  . الفاعلة لديها دور هام تنهض به وميكن أن يكـون دعامـة هامـة يف حتـالف اسـتراتيجي      

ــه      للقطــاع اخلــ  ــساد علي ــسليب للف ــأثري ال ــالنظر إىل الت ــدا أن يكــون شــريكا أساســيا ب . اص حتدي
وأشارت إىل مشروع القرار الذي قدَّمته بنما الذي دعا القطاع اخلاص إىل املـشاركة الطوعيـة                

وأعربـت الرئيـسة عـن أملـها يف أن توطِّـد            . وفق املتوخَّى يف إعالن بـايل بـشأن قطـاع األعمـال           
  .س ذلك املسعى املشتركنتائج املؤمتر أس

وهنَّأ ممثِّلو اجملموعات اإلقليمية أعضاَء املكتب املنتخـبني حـديثاً، وأعربـوا عـن امتنـاهنم                 -١٢
  .لبنما لتضييفها دورة املؤمتر اخلامسة

 والـصني، فرحَّـب بتـصديق دول أطـراف     ٧٧وتكلَّم ممثِّل املغرب، نيابةً عن جمموعة الــ       -١٣
وأكَّــد أمهيــة مكافحــة الفــساد بــصفتها أحــد أهــم   . نــضمامها إليهــاجديــدة علــى االتفاقيــة أو ا

العوامل اليت تسهم يف تعزيز التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية والتقـدُّم صـوب حتقيـق األهـداف                   
وأكَّد جمدَّداً أمهية تنفيذ الفصل املتعلق بالتدابري الوقائيـة يف االتفاقيـة، ودعـا إىل      . اإلمنائية لأللفية 

اون بني احلكومات واجلهات املعنية علـى الـصعيد الـوطين يف جمـال التوعيـة والتثقيـف       تعزيز التع 
وأعرب يف هذا السياق، عن تقدير اجملموعة ملا أُحـرز مـن تقـدُّم يف               . وتعميم املمارسات اجليدة  

 اخلاص بإعالن مراكش بشأن منع الفساد، وسلَّم بأمهيـة نتـائج عمـل الفريـق                ٤/٣تنفيذ القرار   
وأكَّـد ضـرورة االلتـزام باإلطـار        . كومي الدويل املفتـوح العـضوية املعـين مبنـع الفـساد           العامل احل 

املرجعي لآللية، وال سيما مبادئها التوجيهية وخصائصها، التزاماً تاماً وعلى حنـو متَّـسق خـالل               
كمـا رحَّـب بتبـادل التجـارب والـدروس املـستفادة يف إطـار               . مجيع مراحل عمليـة االسـتعراض     

وكـرَّر نـداء اجملموعـة الـداعي إىل     . تعراض اليت أفرزت بالفعل نتـائج ملموسـة ومفيـدة      آلية االس 
ــة املرجعــي،         ــاً إلطــار اآللي ــة لألمــم املتحــدة وفق ــة العادي ــة مــن خــالل امليزاني ــل عمــل اآللي متوي
وخــصوصاً ضــمان تــوافر مــوارد كافيــة ومــستقرة للمــساعدة التقنيــة، الــيت هــي ضــرورية جــداً   

وإذ أشاد مبا يبذله املكتب من جهود لتقدمي املـساعدة التقنيـة علـى    . تنفيذاً فعَّاالًلتنفيذ االتفاقية   
الصعيد العاملي واإلقليمي والـوطين، دعـا إىل تـوفري التمويـل هلـذه األنـشطة، نظـراً لتنـامي عـدد                      

وأشــار يف هــذا الــصدد إىل أنــه جيــدر  . طلبــات املــساعدة التقنيــة الــواردة مــن الــدول األطــراف 
ــة،        االهتمــام ــذ الفــصل الثالــث مــن االتفاقي ــارير مواضــيعية عــن تنفي ــة مــن تق ــه األمان ــا أعدَّت  مب

وخصوصاً ما اسُتبني فيها من حتدِّيات وممارسات جيـدة واحتياجـات للمـساعدة التقنيـة، فهـي                 
وفيما يتعلق باسـترداد املوجـودات،      . ُتربز أمهية املضي يف تبادل املعلومات والتعريف بالتجارب       
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أنَّ إعادة املوجودات هو مبدأ أساسي مـن مبـادئ االتفاقيـة، وأنـه ينبغـي لكـل دولـة                  شدَّد على   
وأكَّـد علـى ضـرورة     . طرف أن تقدِّم إىل الدول األخرى أقصى قدر من العـون يف هـذا الـشأن               

توافر معارف كافية واختاذ تدابري وافية لتنفيـذ أحكـام الفـصل اخلـامس مـن االتفاقيـة، ورحَّـب                    
ق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية املعــين باســترداد املوجــودات،  بنتــائج عمــل الفريــ

ــادل         ــدة وإىل اســتخدام أدوات تب ــادل املمارســات اجلي ــور، إىل تب ــة أم ــا، ضــمن مجل ــذي دع ال
وقال إنه ينبغي إعطاء األولويـة للقـضاء علـى املـالذات اآلمنـة، ولتعزيـز قـدرة نظـم                    . املعلومات

ث إجراءات مبسَّطة ملساعدة الدول األطراف على تتبع املوجـودات          العدالة اجلنائية، والستحدا  
واسترجاعها، مع مراعـاة األصـول القانونيـة الـصحيحة وتقليـل التكـاليف الواقعـة علـى الـدول                    

وسلَّم بأمهية توصيات اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتـوح العـضوية           . الطالبة إىل أدىن حد   
د علـى ضـرورة تـدعيم التعـاون بـني الـدول األطـراف بـشأن البنـد           املعين بالتعاون الدويل، فـشدَّ    

  .ذي الصلة من جدول األعمال
وتكلَّم ممثِّل كينيا، نيابةً عن جمموعة الدول األفريقية، فأعرب عن تقديره لتجديد الدول     -١٤

يات األطـــراف، يف إطـــار املـــؤمتر، التزامهـــا باملـــضي قُـــُدماً يف تنفيـــذ االتفاقيـــة وفقـــاً لالســـتراتيج
ورّحـب باعتمـاد    . واألولويات الوطنيـة، مبـا فيـه التقـدُّم صـوب حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                  

اإلطار املرجعي آللية االستعراض، وأكَّـد جمـدَّداً علـى أنَّ الغـرض مـن اآلليـة هـو مـساعدة الـدول             
ارســات اجليــدة األطــراف علــى تنفيــذ االتفاقيــة تنفيــذاً فعــاالً مــن خــالل اســتبانة التحــدِّيات واملم 

وأكّد أنـه يلـزم لتحقيـق تلـك الغايـة التمـسك مببـادئ اآلليـة،                 . واالحتياجات من املساعدة التقنية   
 يكـون هلـا طـابع       سيما االتسام بالشفافية والكفاءة والشمول والُبعد عن التدخل وكذلك أالَّ          وال

تيـب التـصنيفي وأن   شكل من أشـكال التر أيِّ اخلصومة أو طابع عقايب؛ وال ينبغي أن تفضي إىل       
أشار كذلك إىل أنَّ تلك اآللية حتتـاج إىل متويـل مـستمر مـن امليزانيـة                 . تكون آلية حكومية دولية   

العادية لألمم املتحدة، توخِّيـاً لتحقيـق مزيـد مـن النتـائج امللموسـة واملفيـدة يف دورة االسـتعراض                     
لكافيـة، عنـد الطلـب، مـن أجـل تـدعيم       الثانية، وإدراكاً ألمهية تـوفري املـساعدة التقنيـة املناسـبة وا          

وفيمـا يتعلـق مبنـع الفـساد، دعـا إىل تعزيـز             . قدرة الدول األطراف على تنفيذ االتفاقية تنفيذاً تاماً       
التعاون بني احلكومات واجلهـات املعنيـة علـى الـصعيد الـوطين، ولفـت االنتبـاه إىل عمـل الفريـق                      

نع الفساد، وخصوصاً توصيته بأن تدعم األمانة       العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مب      
مجـــع وتعمـــيم املعلومـــات عـــن األنـــشطة التعليميـــة، باســـتحداث أدوات تعليميـــة شـــاملة لكـــي  

وسلَّم أيضاً مبا أُحرز من تقدُّم يف تنفيذ إعـالن مـراكش بـشأن منـع                . تستخدمها الدول األطراف  
مـه مـن مـساعدة تقنيـة يف جمـايل التـشريع             قدَّ الفساد، وخصوصاً ما قام به املكتب من أنشطة وما        

وفيما يتعلق باسترداد املوجودات، أعرب عن قلقه من عـدم وجـود تعـاون دويل              . وبناء القدرات 
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فعَّال إلعادة املوجودات اليت ُسرِّبت وُحوِّلت إىل اخلارج بصورة غري مشروعة، وأَبرز مـا يترتَّـب       
وقـال إنَّ جمموعـة الـدول       . ر يف تنميـة بلـداهنا األصـلية       على تسريب املوارد العمومية من أثـر مـدمِّ        

األفريقيـة ُتعلِّــق أمهيــة كــبرية علــى تنفيــذ أحكــام االتفاقيــة املتعلقــة باســترداد املوجــودات، وتــدعو  
الدولَ األطراَف إىل تبسيط إجراءاهتا املتعلقة بتتبُّع املوجودات املسروقة ومـصادرهتا واسـتردادها،             

 علـى تـذليل العقبـات الـيت حتـول دون إعادهتـا، وفقـاً ملـا قـرَّره الفريـق العامـل                     وإىل تعزيز التعـاون   
وقـال أيـضاً إنَّ اخلـرباء حيـرزون         . احلكومي الدويل املفتـوح العـضوية املعـين باسـترداد املوجـودات           
  .مزيداً من التقدُّم يف تعزيز التعاون الدويل ضمن إطار االتفاقية

ن اإلسـالمية، نيابـةً عـن جمموعـة دول آسـيا واحملـيط اهلـادئ،                وتكلَّم ممثِّل مجهورية إيرا     -١٥
فرحَّب بالدول األطراف اجلديدة وسـلَّم بأمهيـة االتفاقيـة كإطـار فعـال للتعـاون الـدويل، مبـا يف                

وقـال إنـه يـدرك مـا أحـرزه          . ذلك التعـاون علـى اسـترداد املوجـودات وتـوفري املـساعدة التقنيـة              
م، خـصوصاً مـن خـالل آليـة االسـتعراض، الـيت أمثـرت بالفعـل،                 املؤمتر وأفرقته العاملـة مـن تقـدُّ       

رغــم التحــدِّيات املاثلــة، نتــائَج إجيابيــة يف تقيــيم مــدى تنفيــذ الفــصلني املــستعَرضني ويف تبــادل   
وأكَّـد أنَّ الغـرض مـن آليـة االسـتعراض هـو مـساعدة الـدول األطـراف                   . املعلومات والتجارب 

األساسية لآلليـة وخصائـصها ينبغـي أن تظـل علـى حاهلـا دون               على تنفيذ االتفاقية وأنَّ املبادئ      
وشــدَّد يف هــذا الــسياق علــى مــا حيتويــه اإلطــار املرجعــي لآلليــة مــن مبــادئ أساســية،     . تغــيري

زاهتـها    خصوصاً فيما يتعلق بـشفافيتها وجناعتـها وطابعهـا غـري التـدّخلي وإشـراكها للجميـع ون                 
ورحَّــب بالفرصــة الــيت يتيحهــا . صنيفي فيهــاشــكل مــن أشــكال الترتيــب التــأيِّ وعــدم وجــود 

املؤمتر ملواصلة مداوالت الفريق العامل احلكومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين مبنـع الفـساد،                  
َتَرقُّبــاً لــدورة االســتعراض التاليــة ولوضــع خطــة متعــددة الــسنوات لتوجيــه عمــل ذلــك الفريــق   

ــشاته  ــل ومناق ــة للنتــ   . العام ــدير اجملموع ــل    وأعــرب عــن تق ــق العام ــا الفري ــيت خلــص إليه ائج ال
احلكومي الدويل املفتوح العـضوية املعـين باسـترداد املوجـودات، وحـثَّ الـدول األطـراف علـى             

وقـال إنَّ اجملموعـة تؤيِّـد أيـضا اهلـدف مـن تقـدمي               . مواصلة التعاون بـشأن اسـترداد املوجـودات       
ــة، وخــصوصاً       ــن االتفاقي ــصل الــسادس م ــة وفقــاً للف ــساعدة التقني ــز تبــادل    امل ــن أجــل تعزي  م

املعلومات وحتسني التشارك يف املعـارف بـني الـدول األطـراف، وُتـسلِّم بأمهيـة دور املكتـب يف          
  .تقدمي املساعدة التقنية عند الطلب، ويف حتقيق التضافر مع مقدِّمي املساعدة

ي، فأشار إىل أنَّ      وتكلَّم ممثِّل األرجنتني، نيابةً عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب           -١٦
ودعا كل الدول الـيت مل تـصدِّق عليهـا بعـُد            . مجيع بلدان املنطقة تقريباً قد صدَّقت على االتفاقية       

وقال إنَّ الفساد واجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة حيتِّمـان علـى مجيـع الـدول بـذل                     . إىل القيام بذلك  
ويل، مبـا يـشمل تـسليم املطلـوبني         ومكافحة غسل األمـوال والتعـاون الـد       . جهود تعاونية مستمرة  
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وتبادل املساعدة القانونية، مهـا عنـصران بالغـا الفائـدة يكمِّـالن جهـود الـدول يف جمـال مكافحـة                      
وأكَّد جمدداً تأييد اجملموعة غري املشروط آللية االستعراض، وشـدَّد علـى ضـرورة وجـود                . الفساد

ط الضوء على وثيقة أعدَّهتا األمانة عـن        سياق، ُسلِّ ويف هذا ال  . تنّبؤميزانية أكثر استقراراً وقابليةً لل    
، ودعـا   ٤/٦ورحَّـب بقـرار املـؤمتر       . املتطلبات اإلجرائية واملمارسـة املتَّبعـة بـشأن سـحب القُرعـة           

الدول األطراف إىل االستفادة من جلسات اإلحاطة اليت ُتنظَّم لـصاحل املنظمـات غـري احلكوميـة،                 
كمـا أكَّـد أنَّ آليـة االسـتعراض سـاعدت           .  مـن االتفاقيـة    ١٣دة  وإىل تدعيم العمل على تنفيذ املـا      

وفيمـا خيـص    . الدول األطراف على استبانة احتياجاهتا من املساعدة التقنية وعلى حتديد أولوياهتـا           
منطقته، قال إنَّ من املهم تطوير قدرات الدول، وإنَّ التعـاون اإلقليمـي فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب              

ورحَّـب مببـادرة بنمـا الداعيـة إىل إنـشاء أكادمييـة إقليميـة ملكافحـة         . هذا الـشأن ميثّل أداة قيِّمة يف  
الفساد، وأحاط علماً مبشروع القرار املقدَّم مـن كولومبيـا بـشأن التـشجيع علـى احتـرام القـانون                    

وفيما يتعلق باسـترداد املوجـودات، أكَّـد أنَّ مـن         . زاهة يف أوساط الشباب واألطفال      والتحلّي بالن 
ية مبكان أن ُتكفَل إمكانية إرجاع املوجودات املسروقة لكي ُتستخدم يف غرضـها األصـلي،               األمه

ــيم           ــتبانة وتعم ــن عمــل الس ــب م ــه املكت ــوم ب ــا يق ــب مب ــم، ورحَّ ــة األم ــو اســتثمارها يف تنمي وه
وقــال إنــه يعـرب جمــدَّدا عـن التــزام جمموعتــه   . املمارسـات الفــضلى يف جمـال اســترداد املوجـودات   

 سـنوات علـى اعتمـاد    ١٠يزال موجوداً، بعد مرور  فاقية تنفيذاً تاماً، على الرغم مما ال      بتنفيذ االت 
  .االتفاقية، من حتدِّيات يف هذا السبيل

أرمينيــا و ،وتكلَّــم ممثــل االحتــاد األورويب، نيابــةً عــن الــدول األعــضاء يف االحتــاد األورويب    -١٧
ل األسود ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية        وألبانيا وأوكرانيا والبوسنة واهلرسك وتركيا واجلب     

، فأكَّد أنَّ الفساد يقوِّض الدميقراطية والتنمية البـشرية         سابقا ومجهورية مولدوفا وصربيا والنرويج    
وقال إنَّ االحتـاد األورويب يتَّبـع هنجـاً متماسـكاً           . ويقضي على فرص العمل وميحق العدل واملساواة      

لفساد من خالل تـدابري مكافحـة الفـساد الـيت اعتمـدها يف عـام            لرسم السياسات يف جمال مكافحة ا     
ومن شأن تقرير االحتـاد األورويب األول املرتقـب بـشأن مكافحـة الفـساد أن ييـّسر تبـادل                    . ٢٠١٢

االحتــاد أنَّ وذكــر . املمارســات الفــضلى وأن ُيبــيِّن االجتاهــات الــسائدة وُينــشِّط الــتعلُّم مــن النظــراء 
اآلونة األخرية عـدة مبـادرات سياسـاتية يف جمـال مكافحـة الفـساد، وأجـرى        األورويب قد اعتمد يف     

وشـدَّد أيـضاً علـى أمهيـة اسـترداد املوجـودات،            . إصالحات يف املكتب األورويب ملكافحة االحتيـال      
وأشار إىل املـؤمتر الرفيـع املـستوى لعمـوم أوروبـا بـشأن مكاتـب اسـترداد املوجـودات، الـذي ُعقـد                        

وإىل . داً التــزام االحتــاد األورويب باالتفاقيــة، ورحَّــب بعمليــة اســتعراض تنفيــذهاوأكَّــد جمــد. مــؤخراً
جانب إبرازه مزايا هذه العملية، سلَّم أيضاً مبا تنطوي عليه من حتـديات وأكَّـد أنـه ال بـدَّ أليِّ آليـة                       

دة مــن فعَّالــة أن تكــون ناجعــة التكلفــة ومبــسَّطة وشــفَّافة، وأعــرب عــن أملــه يف أن يتــسىن االســتفا 
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وأحـاط علمـاً بـالقرار      . الدروس املستخلـصة وتنفيـذ حتـسينات قبـل دورة آليـة االسـتعراض القادمـة               
الذي اختذه املؤمتر يف دورتـه الـسابقة بـشأن مـشاركة املنظمـات غـري احلكوميـة يف مـداوالت فريـق                       

وأكـد  . استعراض التنفيذ واعترب ذلك خطوة أوىل حنو استيعاب اخلـربة املقدمـة مـن تلـك املنظمـات                 
 االحتــاد األورويب سيــشارك يف حــوار بّنــاء يف املــستقبل مــع الــدول األطــراف األخــرى مــن أجــل أنَّ

بلــوغ هــذا اهلــدف، مــشرياً إىل ترحيــب االحتــاد األورويب بــالفتوى الــصادرة عــن مكتــب الــشؤون   
  .القانونية بشأن مشاركة املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية

    
    ء املكتبانتخاب أعضا  - باء  

رئيــسةً لــه يف جلــسته األوىل ) بنمــا(انتخــب املــؤمتر بالتزكيــة أبيغيــل بنــسادون كــوهني   -١٨
  .٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٥املعقودة يف 

  :ر، وفيما يلي أمساؤهمويف اجللسة ذاهتا، انُتخب بالتزكية نّواب الرئيسة الثالثة واملقرِّ  -١٩
  )ياناميب(باولوس نوا     :نّواب الرئيسة  
  )رومانيا(إيون غاليا         
  )إسبانيا(إغناثيو بايلينا رويث         
  )الصني(هو بني       :املقرِّر  

    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - جيم  

 جــدول قــال أحــد املــتكلمني، قبيــل إقــرار جــدول األعمــال، إنــه كــان متأكــداً مــن أنَّ   -٢٠
 املــؤمتر لــيس بــصدد النظــر يف وقــال إنَّ. فــةأعمــال املــؤمتر ســيظل حمــصوراً ضــمن حــدوده املعرَّ

 وفـود الـدول األطـراف متثِّـل الـدول وأهنـا غـري حاضـرة                 وأكـد أنَّ  . النظام الداخلي يف حد ذاته    
 السمة احلكومية الدوليـة ألفرقـة العمـل، بالنـسبة لوفـده مهمـة للغايـة          وقال إنَّ . بصفتها اخلاصة 

  الوفـود حتـتفظ بـاحلق يف إثـارة أيِّ          فـاده أنَّ  وأعرب متكلم آخر عن رأي م     . ودائمة يف طبيعتها  
 أن يـسترشد  مسائل جوهرية وإجرائيـة خـالل مـداوالت املـؤمتر، مـع اقتراحـه يف الوقـت نفـسه                    

ملؤمتر مبالحظـات املـدير التنفيـذي للمكتـب بـشأن مـا للمجتمـع املـدين مـن دور قـيِّم يف تنفيـذ              ا
 .االتفاقية

 جــدولَ ٢٠١٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٥عقــودة يف وأقــرَّ املــؤمتُر يف جلــسته األوىل امل  -٢١
  :األعمال التايل لدورته اخلامسة

  :املسائل التنظيمية  -١  
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  افتتاح دورة املؤمتر اخلامسة؛  )أ(    
  انتخاب أعضاء املكتب؛  )ب(    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال؛  )ج(    
  مشاركة املراقبني؛  )د(    
  ائق التفويض؛اعتماد تقرير املكتب عن وث  )ه(    
  .املناقشة العامة  )و(    
  .استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  - ٢  
  .املساعدة التقنية  - ٣  
  .املنع  - ٤  
  .استرداد املوجودات  - ٥  
  .التعاون الدويل  - ٦  
  .مسائل أخرى  - ٧  
  .جدول األعمال املؤقَّت للدورة السادسة  - ٨  
  .اعتماد التقرير  - ٩  

    
    ضوراحل  - دال  

، االحتـاد الروسـي  : كانت الدول التالية األطراف يف االتفاقية ممثَّلةً يف دورة املؤمتر اخلامسة         -٢٢
، أفغانـــستان، إســـرائيل، أســـتراليا، إســـبانيا، أرمينيـــا، األردن، األرجنـــتني، أذربيجـــان، إثيوبيـــا

ــة املتحــدة  ، إكــوادور ــارات العربي ــودا ، اإلم ــوا وبرب ــسيا، أنتيغ ــوال، إندوني ــدا ،أنغ ــران ، أوغن إي
، بــاالو، باكــستان، بــاراغواي، بــابوا غينيــا اجلديــدة، إيطاليــا، أيرلنــدا، )اإلســالمية-مجهوريــة(

ــا ، بــنن، بنمــا، بــنغالديش، بلجيكــا، بــروين دار الــسالم، الربتغــال، الربازيــل، البحــرين بوركين
ترينيـداد  ،  تركيـا ،  تايلنـد ،  بـريو ،  )املتعـددة القوميـات   -دولـة (بوليفيـا   ،  بولنـدا ،  بوروندي،  فاسو

جـزر  ، جـزر القمـر  ، جـزر سـليمان  ، اجلزائـر ، جامايكـا ، ليشيت-تيمور، تونس، توغو،  وتوباغو
، مجهوريــة كوريــا، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، زانيــا املتحــدة مجهوريــة تــن، جــزر مارشــال، كــوك

مجهوريــــة مقــــدونيا ، مجهوريــــة الو الدميقراطيــــة الــــشعبية، مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة
سـان تـومي   ،  زمبـابوي ،  زامبيا،  رومانيا،  رواندا،  الدامنرك،  جنوب أفريقيا ،  يوغوسالفية سابقا ال

ــسلفادور، ســري النكــا، وبرينــسييب ــسنغال، ســنغافورة، ســلوفاكيا، ال ــسرا، الــسويد، ال ، سوي
، الفلـبني ، فرنـسا ، فـانواتو ، غواتيمـاال ، غانـا ، غـابون ، العراق، الصني،  صربيا،  شيلي،  سرياليون
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ــن ــة(ال زوي ف ــة-مجهوري ــام، فيجــي، فنلنــدا، )البوليفاري ــا، كازاخــستان، قطــر، فييــت ن ، كمبودي
، كينيـا ،  كرييبـاس ،  الكويـت ،  الكونغـو ،  كولومبيـا ،  كوسـتاريكا ،  كـوت ديفـوار   ،  كوبـا ،  كندا
ــان ــا، لبنـ ــا، ليبيـ ــا، مـــايل، ليـــسوتو، ليختنـــشتاين، ليتوانيـ ، املغـــرب، مـــصر، مدغـــشقر، ماليزيـ

ــة الــسعوديةاململكــة، ملــديف، املكــسيك ــا العظمــى ،  العربي ــدا ، اململكــة املتحــدة لربيطاني أيرلن
، ناميبيـا ، )املوحـدة -واليـات (ميكرونيزيـا   ،  ميامنـار ،  موزامبيـق ،  موريـشيوس ،  منغوليا،  الشمالية
، هولنـدا ،  هنغاريـا ،  اهلنـد ،  هـاييت ،  نيكـاراغوا ،  نيجرييـا ،  النيجر،  نيبال،  النمسا،  النرويج،  ناورو

  .اليونان، اليمن، مريكيةالواليات املتحدة األ
أملانيـا، اجلمهوريـة التـشيكية،    : وكانت الدول التالية املوقِّعة على االتفاقية ممثَّلةً مبراقبني       -٢٣

  .اليابان
ــة طــرف يف        -٢٤ ــصادي إقليمي ــدورة االحتــاد األورويب، وهــو منظمــة تكامــل اقت ــل يف ال وُمثِّ

  .االتفاقية
  .مانجنوب السودان وُع:  هلا صفة مراقبوُمثِّلت أيضاً الدول التالية اليت  -٢٥
  .وُمثِّلت دولة فلسطني، وهي دولة غري عضو حتتفظ ببعثة مراقب دائم لدى األمم املتحدة  -٢٦
وُمثِّلــت مبــراقبني وحــداُت األمانــة العامــة، وهيئــات األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا،      -٢٧

ــة و      ــع اجلرمي ــم املتحــدة ملن ــامج األم ــد شــبكة برن ــصة،   ومعاه ــة، والوكــاالت املتخّص ــة اجلنائي العدال
مفوَّضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان، مكتـب        : ومؤسسات منظومة األمم املتحدة األخرى التالية     

االتفاق العاملي لألمـم املتحـدة، مكتـب األمـم املتحـدة يف فيينـا، مكتـب                 الشؤون األخالقية، مبادرة    
 واجلرميـة، برنـامج األمـم املتحـدة         خـدِّرات حدة املعـين بامل   مكتب األمم املت  خدمات الرقابة الداخلية،    

مكتــب  يف الــشرق األدىن، اإلمنــائي، وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل الالجــئني الفلــسطينيني 
األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع، معهــد بــازل للحوكمــة، معهــد الدراســات األمنيــة، اجمللــس          

  .فنية، البنك الدويلاالستشاري الدويل للشؤون العلمية وال
األفريقـي، جملـس أوروبـا،     االحتـاد : وُمثِّلت مبراقبني املنظمات احلكوميـة الدوليـة التاليـة     -٢٨

ــة ملكافحــة    ــة الدولي ــتعمري، األكادميي ــشاء وال ــة   املــصرف األورويب لإلن الفــساد، املنظمــة الدولي
ربيـة، منظمـة حلـف مشـال        للشرطة اجلنائية، جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، جامعة الـدول الع         

  .األطلسي، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، منظمة الدول األمريكية
وُمثِّلــت مبــراقبني املنظمــات غــري احلكوميــة التاليــة ذات املركــز االستــشاري لــدى اجمللــس      -٢٩

ز األفريقـي لتوعيـة     اجمللس األكادميي املعـين مبنظومـة األمـم املتحـدة، املركـ           : االقتصادي واالجتماعي 
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املــواطنني، مؤســسة التنميــة الدوليــة لــشباب أفريقيــا، املركــز الــدويل حلقــوق اإلنــسان التــابع لكليــة   
احلقوق جبامعة نورث وسترن، منظمة املعونة املسيحية، مؤسسة املساواة النسائية، مـشروع الـدعوة           

لية، املنتدى الدويل ملسؤويل الشرطة     املستقلة، رابطة احملامني الدولية، مؤسسة الشؤون القانونية الدو       
  .التنفيذيني، االحتاد الياباين لرابطات احملامني، منظمة الشفافية الدولية

 من النظام الداخلي، عمَّمت األمانـةُ قائمـةً باملنظمـات غـري احلكوميـة               ١٧ووفقاً للمادة     -٣٠
ي والـيت قـدَّمت طلبـاً       املعنية اليت لـيس هلـا مركـز استـشاري لـدى اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاع                 

وأرسـلت األمانـةُ بعـد ذلـك دعـوات إىل املنظمـات غـري احلكوميـة             . للحصول على صفة مراقـب    
  .املعنية
مكتـب البــوعلي  : وُمثِّلـت مبـراقبني املنظمــات غـري احلكوميــة األخـرى التاليـة وذات الــصلة       -٣١

زاهة، رابطـة كوسـتاريكا        والن للمحاماة واالستشارات القانونية، املركز العريب لتطوير حكم القانون       
انتغــرا، رابطــة شــريبا، مركــز مبــادرة الــشباب للتربيــة الذاتيــة، جلنــة الدميقراطيــة وحقــوق الــشعب،   
الشبكة األوروبية ملكافحة االحتيال والفساد يف جمـال الرعايـة الـصحية، مؤسـسة املواطنـة والتنميـة،                  

نظمة العاملية للربملانيني املناهضني للفـساد، منظمـة   زاهة املالية، امل مؤسسة إسكيل، املؤسسة العاملية للن   
آي واتــش، الرابطــة الدوليــة لــسلطات مكافحــة الفــساد، مؤســسة كاغــل وهيئاهتــا التابعــة، مبــادرة   
العمل القيـادي مـن أجـل التحـول والـتمكني، مجعيـة الـشفافية الليبيـة، الرابطـة الكونغوليـة ملكافحـة                       

 أفريقيــا، مرصـد مكافحـة الفـساد واالخـتالس يف جمــال     الفـساد، مرصـد مكافحـة الفـساد يف وسـط     
زاهـة والـشفافية، اجملموعـة الدوليـة املعنيـة بإعـادة األمـوال املـسروقة إىل                   االقتصاد، حتالف الرشيد للـن    

بلداهنا األصلية، مركز العقد االجتماعي، الفرع الكمبودي ملؤسسة الشفافية الدولية، مركـز يوفـور              
، ائتالف اجملتمع املـدين املناصـر التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد،              أنيت كورَّبشن للمعلومات  

  .الرابطة التطوعية للتنمية املستدامة، رابطة عدم التهاون املطلق مع الفساد
    

    اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض  - هاء  
 دورة وثـائَق     مـن النظـام الـداخلي للمـؤمتر علـى أن يفحـص مكتـُب أيِّ                ١٩تنصُّ املـادة      -٣٢

 علــى أنــه حيــق ٢٠وتــنصُّ املــادة . تفــويض املمــثِّلني وأن يقــدِّم تقريــره يف هــذا الــشأن إىل املــؤمتر 
وُيـسمح ملمثِّـل   . للممثِّلني أن يشاركوا مؤقَّتا يف الدورة، ريثما يبتُّ املكتـب يف وثـائق تفويـضهم             

قَّتاً، مـع متتُّعـه بـاحلقوق       أيِّ دولة طرف تعترض دولةً طرف أخرى على مشاركته بأن يشارك مؤ           
نفسها اليت يتمتَّع هبا ممثِّلو الدول األطراف األخرى، إىل حني تقدمي املكتب تقريَره واختـاذ املـؤمتر             

  .قراره يف هذا الشأن
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وقد أبلغ املكتُب املؤمتَر بأنَّ مجيع الـدول األطـراف املمثَّلـة يف الـدورة اخلامـسة والبـالغ           -٣٣
  .  ملتطلّبات وثائق التفويض دولة امتثلت١٣٠عددها 

ــائق التفــويض يف جلــسته العاشــرة املعقــودة يف       -٣٤ ــَر املكتــب عــن وث واعتمــد املــؤمتُر تقري
  .٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ٢٩

    
    الوثائق  - واو  

كان معروضاً على املؤمتر، يف دورته اخلامسة، إىل جانب الوثـائق الـيت أعـّدهتا األمانـة،             -٣٥
ائق وورقـات غرفـة     وتـرد قائمـة بالوثـ     . احات ومسامهات قدمتـها حكومـات     وثائق تتضّمن اقتر  
  .رفق هذا التقريرماالجتماعات يف 

    
    املناقشة العامة  - زاي  

شدَّد املتكلمون على األثر السليب للفساد على النمـو االقتـصادي واالسـتقرار والتنميـة                 -٣٦
وأُشري أيضا إىل األبعـاد     . سيادة القانون املستدامة والقيم الدميقراطية والسالم واألمن الوطنيني و      

 خـدِّرات عرب الوطنية للفساد، مبا يـشمل صـلته باالقتـصاد الـدويل واجلرميـة املنظمـة واالجتـار بامل                  
الفـساد  نَّ  وأعـرب املتكلمـون عـن قلقهـم أل        . واالجتار باألشخاص وغـسل األمـوال واإلرهـاب       

 الرغم من اجلهود الكبرية اليت تبـذهلا الـدول   ر على البلدان يف شىت أرجاء العامل على       زال يؤثِّ  ما
زاع   وأكَّـدوا أنَّ اإلحـساس بوطـأة الفـساد يـشتد يف سـياقات الـن               . واملنظمات الدولية ملكافحتـه   

  .زاع وما بعد الن
وأبرز املتكلمون، عشية االحتفـال بالـذكرى الـسنوية العاشـرة إلبـرام اتفاقيـة مكافحـة                   -٣٧

وأكّـدوا أنَّ  . اعتبارهـا متثـل إطـار العمـل العـاملي ملكافحـة الفـساد          الفساد، أمهية تلك االتفاقيـة ب     
من املستصوب انضمام مجيع بلدان العامل إليها، ورحَّب الكثريون منهم بالـدول الـيت أصـبحت                

وأُشـري إىل أنَّ االتفاقيـة وضـعت لتكـون تـدبريا مجاعيـا              . أطرافا فيها منذ الدورة الرابعة للمـؤمتر      
وأكَّـدوا  . تنفيذها يكتسب بسرعة املزيد من املصداقية والثقة لدى النـاس         للتصدي للفساد وأنَّ    

  .زال يتطلب املزيد من العمل لوضع االتفاقية موضع التنفيذ التام على أنَّ األمر ما
ونوَّه املتكلمون باملسؤولية اجلماعية لكل الدول ومجيع األطراف الفاعلـة يف القطـاعني               -٣٨

ــى   ــام واخلــاص يف العمــل عل ــه  الع ــساد ومكافحت ــع الف ــوق   .  من ــى حق ــربوا أنَّ احملافظــة عل واعت
اإلنسان األساسية والسعي للقضاء على الفقر واألمية واجلوع وانعدام املـساواة، بالتماشـي مـع               

وأكـد عـدة مـتكلمني أمهيـة     . األهداف اإلمنائية لأللفية، أركان حيوية للعمل علـى منـع الفـساد           
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وأُشـري  . ٢٠١٥اور الرئيسية خلطة التنمية ملـا بعـد عـام           إدراج جهود مكافحة الفساد ضمن احمل     
إىل األعمال اجلسورة اليت ينهض هبا الكثري من الناس ممن يعرضون سـالمتهم للخطـر يف سـبيل                  

وُسلِّط الضوء على أمهيـة إشـراك الزعمـاء التقليـديني يف تلـك املعركـة وأمهيـة                  . مكافحة الفساد 
  .اعات السكان األصليني يف هذا الشأناملبادئ األخالقية اليت تلتزم هبا مج

وأكَّــد املتكلمــون علــى األمهيــة احملوريــة آلليــة االســتعراض يف توطيــد دور االتفاقيــة يف    -٣٩
اجلهود الدولية الرامية إىل مكافحة الفساد ويف توثيق أواصر التعاون والتضافر فيما بـني الـدول                 

ت القُطرية ونشر تقـارير االستعراضـات       وشجَّع عدد منهم الدول على تيسري الزيارا      . األطراف
وشــدَّد متكلمـون آخــرون علـى أنـه ينبغــي االلتـزام باملبــادئ التوجيهيـة آلليــة      . القُطريـة الكاملـة  

وأكَّد املتكلمون علـى أنَّ آليـة االسـتعراض         . االستعراض وخصائصها خالل عملية االستعراض    
مارســات اجليــدة يف جمــال مكافحــة أدت إىل اختــاذ تــدابري ملموســة والتــشارك يف التجــارب وامل

الفساد، إىل جانب التعـرف علـى التحـديات القائمـة وحتديـد طلبـات احلـصول علـى املـساعدة                     
وشــدَّد بعــض املــتكلمني علــى أمهيــة تــوفري مــوارد كافيــة ومــستدامة مــن أجــل مواصــلة . التقنيــة

النابعـة مـن عمليـة      التشغيل الكامل آللية االستعراض وكذلك ضمان املتابعة الوافيـة للتوصـيات            
وشجَّع أحد املتكلمني األمانة على مواصـلة اجلهـود يف سـبيل استكـشاف وتنفيـذ                . االستعراض

ــاء مــع الــدول األطــراف واملوقعــة      ــوفري النفقــات وعلــى االخنــراط يف حــوار بّن ــة لت ــدابري فعال . ت
ضة أو والحــظ املتكلمــون أنَّ جتــارب بلــداهنم يف املــشاركة يف اآلليــة، كــدول أطــراف مــستعرَ  

وطلـب أحـدهم املزيـد مـن التبـسيط يف عمليـة اإلبـالغ               . مستعرِضة على السواء، كانت إجيابية    
  .من أجل ختفيف األعباء عن كاهل الدول الصغرية ذات املوارد احملدودة

وأشار املتكلمون إىل أمهية البدء يف استعراض املسائل املتعلقة بالتنفيذ الفعـال للفـصلني          -٤٠
ــاين واخلــامس مــ  ــة الســتعراض    الث ــة آللي ــدورة الثاني ــة يف إطــار التحــضري لل ورحَّــب . ن االتفاقي

املتكلمون مبقترحات بعض الدول الرامية إىل حتسني اآلليـة وتعهـدوا بـالنظر فيهـا بـروح طاحمـة                   
إىل حتسني عملية االستعراض برمتها يف ضوء التجارب املستمدة من دورهتـا األوىل مـع احتـرام          

وأكــد متكلمــون آخــرون إىل أنــه، طبقــاً لإلطــار املرجعــي، ال ينبغــي . يــةاملبــادئ األساســية لآلل
ــيم  ــتعراض، وبــالنظر إىل أنَّ     اآلليــة إالَّأداءتقي ــب إكمــال كــل دورة اس  الــدورة األوىل مل  عق

وأشـار أحـد املـتكلمني إىل إمكانيـة         .  الوقت ما زال مبكراً جداً إلجراء تقيـيم        تكتمل بعد، فإنَّ  
وقـال املتكلمـون إنَّ     . الثانية بغية زيادة فعالية حتليـل االسـتعراض وعمقـه         احلد من نطاق دورهتا     

 مــن املهــم لعمليــة االســتعراض أن تكــون شــفافة وناجعــة وغــري تدخُّليــة وجامعــة وحمايــدة وأالَّ  
ُتفــضي إىل أيِّ شــكل مــن أشــكال التــصنيف، حيــث إنَّ تلــك املبــادئ اإلرشــادية واخلــصائص   
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وأكَّــد عــدة مــتكلمني أنَّ اآلليــة أداة حكوميــة . ة الســتمرار تطورهــااحملــددة لآلليــة بالغــة األمهيــ
  .دولية غري ُمسيَّسة ميكن أن تستفيد من املشاركة اإلجيابية للمجتمع املدين

. واعُتربت املساعدة التقنية مقوما حامسا من مقومات تعزيز العمل على تنفيذ االتفاقيـة              -٤١
 يف بلداهنم لتوفري املساعدة للدول األخرى، بنـاء علـى           وأشار عدة متكلمني إىل استعداد اخلرباء     

طلبــها، مــن خــالل األكادمييــات الوطنيــة واإلقليميــة املعنيــة بدراســات مكافحــة الفــساد وســائر 
ونــوَّه عــدة مــتكلمني أيــضا باحلاجــة إىل زيــادة   . املؤســسات التدريبيــة وغــري ذلــك مــن الــسبل  

وأشـار  . مع التركيز على التعاون بني بلدان اجلنوب      املساعدة التقنية يف مجيع جماالت االتفاقية،       
عدة متكلمني مع التقدير إىل املساعدات املقدمة من املكتب وسائر الـدول والـشركاء يف جمـال                 

  .التنمية من أجل تنفيذ االتفاقية
والحظ املتكلمون احلاجة إىل املضي قُُدماً يف تنفيذ الفصل الرابع مـن االتفاقيـة املتعلـق                  -٤٢
سيما يف جماالت تـسليم املطلـوبني واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة والتعـاون                اون الدويل، وال  بالتع

على إنفاذ القوانني والتحقيقـات املـشتركة، حيـث سـلَّطوا الـضوء علـى الـصلة القائمـة يف هـذا                      
وجـرى التـشديد علـى أنـه ال         . الشأن بينه وبني أحكام استرداد املوجودات يف الفصل اخلـامس         

بلد أن يوفر مالذا وال مينح حق اللجوء للفارين من املالحقـة القـضائية بتـهم الفـساد     يِّ جيوز أل 
  .يف الواليات القضائية الوطنية اخلاضعني هلا وعدم جواز اعتبار جرائم الفساد جرائم سياسية

وشــّجع املتكلمــون الــدول علــى اعتبــار االتفاقيــة أساســا للمــساعدة القانونيــة املتبادلــة     -٤٣
ونوهوا بأمهية اعتماد املزيد من االتفاقـات والترتيبـات الثنائيـة           . م املطلوبني، حيثما أمكن   وتسلي

واإلقليمية والدولية من أجل املـضي قُـُدماً يف تطـوير القـدرة علـى االسـتجابة الـسريعة لطلبـات                     
  .املساعدة الدولية يف التحقيقات املتعلقة بالفساد

ــة التــشارك    -٤٤  يف املعلومــات واالســتخبارات علــى الــصعيدين  وأكَّــد عــدة مــتكلمني أمهي
ــساد، وال    ــة بالف ــسائل املتعلق ــدويل يف امل ــة     اإلقليمــي وال ــات املالي ــني وحــدات التحقيق ســيما ب

وجــرى التــشجيع علــى اختــاذ املزيــد مــن التــدابري . وأجهــزة إنفــاذ القــوانني واألجهــزة القــضائية
  . الدول بصورة استباقيةلتحسني التنسيق، مثل تدابري التشارك يف املعلومات بني

ونــوَّه عــدة مــتكلمني بأمهيــة التعــاون الــدويل القــائم علــى الثقــة واالحتــرام املتبــادل يف      -٤٥
ــا    ــسروقة وضــبطها وإعادهت ــزز    . اســتبانة املوجــودات امل ــدول أن تع ــع ال وناشــد املتكلمــون مجي

سروقة وضــبطها التــدابري املتخــذة لكــي ميــد بعــضها بعــضا باملــساعدة يف اســتبانة املوجــودات املــ
ونـوَّه  . وإعادهتا على وجه السرعة، وذلك بتدابري من بينها االعتراف بأوامر املـصادرة األجنبيـة             

عدة متكلمني على وجـه اخلـصوص بأمهيـة نقـل املعـارف املتعلقـة باملمارسـات اجليـدة يف جمـال                  
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ــتكلمني إىل مــسألة رد املوجــودات املــستردة إىل   . اســترداد املوجــودات  ــداهنا وأشــار عــدة م  بل
ودعـا أحـد املـتكلمني إىل وضـع خريطـة طريـق ومبـادئ توجيهيـة مـن أجـل الـدول                       . وتوزيعها

لكي تتعاون بفعالية وكفاءة على استبانة املوجودات املسروقة وجتميدها ومـصادرهتا وإعادهتـا،             
وكذلك يف التحقيق مع األشـخاص املتـورطني يف األنـشطة اإلجراميـة، وبّينـوا أنَّ النيـة متجهـة                    

ــشأن   ــادرة اســترداد   . إىل تقــدمي مقتــرح مفــصل يف هــذا ال ــة ملب ــد اجلليل ــسليم بالفوائ وجــرى الت
، املــشتركة بــني املكتــب والبنــك الــدويل، يف تــوفري املــساعدة    ")ســتار("املوجــودات املــسروقة 

  .التقنية الالزمة السترداد املوجودات املسروقة وبناء قدرات السلطات الوطنية
 علــى أنَّ اآلليــات واملبــادرات الدوليــة واإلقليميــة قــد عــزَّزت قــدرة   وشــدَّد املتكلمــون  -٤٦

وأشري، مـثال، إىل األكادمييـة الدوليـة ملكافحـة الفـساد،      . الدول على التصدِّي لتحدِّيات الفساد  
وذكر املتكلمون أنَّ االجتماعات املنتظمة اليت عقدهتا هيئـات         . الكائنة يف الكسنبورغ، النمسا   

ى الــصعيدين دون اإلقليمــي واإلقليمــي قــد ســاعدت علــى تــدعيم تنفيــذ    مكافحــة الفــساد علــ 
وَنـوَّه املتكلمـون بأمهيـة    . االتفاقية وأفضت إىل حتسُّن التعـاون والتـشارك يف املمارسـات اجليـدة            

زاهــة ومكافحــة الفــساد، الــيت تعمــل علــى تعزيــز التعــاون اإلقليمــي    الــشبكة العربيــة لتعزيــز الــن 
وأكَّــد املتكلمــون . جليــدة وتقــدمي املــساعدة التقنيــة إىل دول املنطقــةوالتــشارك يف املمارســات ا

أيضاً على أنَّ الشفافية ومشاركة قطاع عريض من اجلهـات املعنيـة مهـا أمـران بالغـا األمهيـة يف                     
وأشـار عـدة مـتكلمني إىل انـضمام بلـداهنم إىل االتفاقيـة              . النقاش الدائر حول مكافحـة الفـساد      

د واتفاقية االحتاد األفريقي بشأن منع الفساد ومكافحتـه واتفاقيـة البلـدان             العربية ملكافحة الفسا  
األمريكية ملكافحة الفساد، وذكـروا أنَّ هـذه الـصكوك اإلقليميـة ُتكمِّـل اتفاقيـة األمـم املتحـدة          

  .ملكافحة الفساد
ــرار املــؤمتر       -٤٧ ــذ ق ــون ٤/٣ورحَّــب املتكلمــون مبــا أُحــرز مــن تقــدُّم يف تنفي ن إعــال"، املعن

. ، وشدَّدوا على أمهية املنع يف إطار التصدي الـشامل لظـاهرة الفـساد             "مراكش بشأن منع الفساد   
وأشار عدد من املتكلمني إىل وضع استراتيجيات وخطـط عمـل وطنيـة ملكافحـة الفـساد، تتعلـق                   
مبنع الفساد والتحـري عنـه، وذكـروا أنَّ هـذه االسـتراتيجيات واخلطـط ينبغـي أن تكـون مكمِّلـة                      

وَنـوَّه عـدة مـتكلمني بأمهيـة إنـشاء هيئـات مـشتركة بـني الـوزارات              . ل الـسياسات احلكوميـة    جملم
لتنسيق تدابري مكافحة الفساد، تكون َمهمَُّتها أن تكفلَ التكامـل االسـتراتيجي وإشـراك اجلميـع،                

. وأن ُتسهِّل التـشارك يف املعلومـات، وأن َتـدَعم تنفيـذ االسـتراتيجيات الوطنيـة ملكافحـة الفـساد                   
  .املتعددة األطراف" شراكة احلكومات املنفتحة"كما نوَّه عدة متكلمني مبنافع مبادرة 

وأَبرز عدة متكلمني أمهية دعم النـزاهة واملساءلة يف نظم العدالـة اجلنائيـة، مبـا يف ذلـك           -٤٨
بني أعضاء أجهزة القضاء والنيابة العامة والـشرطة والـسجون، تـشجيعاً إلقامـة العـدل وإرسـاء                 
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كمــا ُشــدِّد علــى أمهيــة ضــمان نـــزاهة  . ادة القــانون علــى حنــو فعــال وموضــوعي ومنــصف ســي
جهازي القضاء والنيابة العامة، ورحَّب أحد املـتكلمني بنـشر املكتـبِ الـدليلَ التنفيـذي للمـادة                  

 من االتفاقية وإطارها التقييمي املتعلقني بنـزاهة جهـازي القـضاء والنيابـة العامـة واملتـسقني                  ١١
  .ادئ بانغالور بشأن سلوك اجلهاز القضائيمع مب
وأكَّد املتكلمـون   . وَتناَول عدة متكلمني ما أحرزته بلداهنم من تقدُّم يف تنفيذ االتفاقية            -٤٩

جمدداً التزامهم باختاذ تدابري ملكافحة الفساد، ورحبوا بالتشارك يف املمارسات اجليدة يف سـياق              
املتكلمـون عـن اجلهـود واملبـادرات الوطنيـة الراميـة إىل             وأفـاد   . اجلهود الوطنية ملكافحة الفـساد    

تنفيذ أحكام االتفاقية، وقدموا عرضاً ملا اتُّخذ على الصعيد احمللـي مـن تـدابري تـشريعية وإداريـة       
ومشلـت تلـك التـدابري تعزيـز اإلنـصاف واملوضـوعية يف             . وقضائية لتجـسيد مقتـضيات االتفاقيـة      
يم نظـم الرقابـة والتأديـب يف اخلدمـة العموميـة؛ وآليـات              تعيني موظفي اخلدمة العمومية؛ وتـدع     

االشتراء اإللكتـروين وإدارة األمـوال العامـة، واحلـد مـن بريوقراطيـة اجلهـاز احلكـومي وتبـسيط             
أسلوب تقدمي اخلدمات احلكومية؛ واستحداث نظم متينة إلقرارات الذمة املاليـة ورصـدها مـن         

االت تـضارب املـصاحل، بوسـائل منـها اسـتخدام           أجل كشف اإلثراء غري املشروع واسـتبانة حـ        
املنـــصات اإللكترونيـــة لتيـــسري اإلبـــالغ عـــن تلـــك اإلقـــرارات ورصـــدها؛ وإنـــشاء وحـــدات    
متخصصة معنية بالنـزاهة يف املكاتب احلكومية والـوزارات؛ واسـتخدام سياسـات منـع الفـساد                

  .يف استبانة األخطار واختاذ تدابري فعالة ملواجهتها
ىل تدابري إضافية تتعلق باإلنفاذ، منها تدعيم التـشريعات واآلليـات اجلنائيـة مـن             وأُشري إ   -٥٠

أجل تنفيـذ أحكـام الفـصل الثالـث مـن االتفاقيـة علـى حنـو أفـضل، مثـل التـشريعات واآلليـات                         
اخلاصة بالرشو داخل البلد وخارجه، واإلثراء غري املـشروع، وغـسل األمـوال، وتوسـيع نطـاق          

اخلـاص، وتوسـيع نطـاق األسـباب املـسوِّغة للحجـز علـى املوجـودات                مساءلة كيانات القطاع    
واملصادرة، ومحاية الشهود واملبلِّغني عـن الفـساد؛ وتـشديد العقوبـات املفروضـة علـى مـرتكيب                  
جرائم الفساد؛ وتوسيع مقتضيات توخي احلرص الواجب من أجل إرشـاد القطـاع اخلـاص يف                

منـها، واإلبــالغ عــن املعــامالت املــشبوهة؛ واســتخدام  تعامالتـه مــع كبــار املــسؤولني واملقــرَّبني  
تكنولوجيا املعلومات لتبسيط نظم سداد الضرائب والتحقق مـن ذلـك؛ وإنـشاء هيئـات حتقيـق                 
متخصــصة ُتركّــز علــى قــضايا الفــساد؛ وإنــشاء وحــدات معنيــة بالتحقيقــات املاليــة وتــدريب     

يط التحقيقــات املاليــة والقــضايا  احملققــني املــاليني؛ وتعــيني مــوظفني قــضائيني متخصــصني لتبــس  
املعقّــدة؛ وحتــديث النمــاذج واملؤســسات االقتــصادية وتــدعيمها؛ وإنــشاء حمــاكم متخصــصة يف 
مكافحة الفـساد؛ واسـتحداث هيئـات ملكافحـة الفـساد ذات َمهـام وواليـات ووضـعية قانونيـة              

  .حمدَّدة بدقة، مع توفري ضمانات دستورية الستقالليتها
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إنـشاء آليـات لإلبـالغ      : تدابري أخرى يف جمال منع الفساد وكشفه، مثـل        وأُفيد بوجود     -٥١
هتـدف إىل تعزيـز مـشاركة املـواطنني يف مكافحـة الفــساد، بوسـائل منـها التبليـغ املُْغفَـل اهلويــة؛          
وتيسري احلصول على املعلومات، مبـا فيهـا املعلومـات عـن الـسياسات احلكوميـة والتـشريعات؛                   

تضارب املصاحل؛ واستحداث برامج لتـدريب املـوظفني العمـوميني    ووضع لوائح تنظيمية بشأن    
وأعضاء الربملان يف جمال النــزاهة واألخـالق واِحلرفَيـة املهنيـة؛ وَنـشر جمموعـات شـبابية ُمنظَّمـة                    
ــة علــى اإلدارة       ــا مــع الفــساد؛ وإنــشاء آليــات ُنظُميــة للرقاب لتعزيــز ثقافــة عــدم التــسامح إطالق

خصصة مشتركة بني الـوزارات ملعاجلـة مـسائل الفـساد يف القطـاع              العمومية؛ وتشكيل جلان مت   
العـام؛ ووضــع مــدونات قواعــد سـلوك مهنيــة ونظــم رقابــة تأديبيـة يف خمتلــف كيانــات القطــاع    
ــوميني واملؤســسات         ــة للمــوظفني العم ــوارد كافي ــات وأجــور وم ــوافر ميزاني ــام؛ وضــمان ت الع

يع املراحل التعليمية؛ وإنشاء شـبكة مـن   العمومية؛ ووضع مناهج دراسية مناهضة للفساد يف مج      
املؤسسات اليت تعمل بأسلوب اخلطوة الواحدة تتـوىل تـوفري خـدمات قانونيـة عموميـة متعـددة                  

وُشـدِّد  . للمواطنني يف مكان واحد؛ وإنشاء أمانات َمظـامل لتـدعيم الرقابـة اإلداريـة واملؤسـسية               
لفـساد تتوقَّـف علـى ميـسورية تكاليفهـا، والـيت       على أنَّ الطريقة اليت ُتنفَّـذ هبـا تـدابري مكافحـة ا           

ــة      ــوارده احمللي ــد املعــين وم ــدرات البل ــى ق ــدورها عل ــتكلمني إىل   . تتوقَّــف ب ــدة م ــا أشــار ع كم
مبــادرات خاصــة بقطاعــات معيَّنــة، تتنــاول جمــاالت مثــل الــصحة والتعلــيم واألحــداث العامــة    

  .الكربى والبيئة واملوارد الطبيعية
أمهيــة تــشجيع مــشاركة اجملتمــع يف اجلهــود الراميــة إىل منــع الفــساد   وأكَّــد املتكلمــون   -٥٢

ــه ــادة        . ومكافحت ــساء وق ــدين والن ــع امل ــشباب واجملتم ــه ال ــا ميكــن أن يؤدي ــون مب ــلَّم املتكلم وَس
اجملتمعات احمللية ووسائط اإلعالم من دور حموري يف منع ومواجهة الفـساد يف القطـاعني العـام              

 إىل أمهيـة وجـود محـالت توعيـة عامـة وبـرامج تثقيـف شـاملة                  وأُشري يف هـذا الـصدد     . واخلاص
وُسـلِّط الـضوء    . ومتواصلة كعنصر مكمِّل ملشاركة املـواطنني الـشاملة يف منـع الفـساد وكـشفه              

على تدابري شىت لتعزيز التعـاون بـني احلكومـات والقطـاع اخلـاص، منـها تنظـيم حلقـات عمـل                      
 الــشفافية يف العقــود احلكوميــة، واشــتراع  حــول الــشراكة، واختــاذ إجــراءات مجاعيــة، وتعزيــز  

  .جزاءات لردع املمارسات الفاسدة
وقدَّم عدد من املتكلمني معلومات عـن قـضايا جنائيـة معينـة ذات أمهيـة علـى الـصعيد                      -٥٣

الــوطين، تنطــوي علــى اهتامــات بالفــساد ضــد مــوظفني رفيعــي املــستوى يف القطــاع العــام أو      
  . جناحات يف استرداد عائدات متأتية من جرائمكما أفادت الدول عن حتقيق. اخلاص
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وأعلنــت اجلمهوريــة التــشيكية عــن إمتــام عمليــة التــصديق علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة    -٥٤
كمــا أعلنــت ُعمــان عــن انــضمامها إىل االتفاقيــة، وأهنــا بــسبيلها إىل  . ملكافحــة الفــساد بنجــاح

  .تقدمي الصك الالزم وإيداعه
ألمم املتحدة بشأن االتفاق العاملي على أمهية املبدأ العاشـر لالتفـاق،            وشدَّد ممثل مبادرة ا     -٥٥

الذي يعطي أولوية للحوكمة الرشيدة والـشفافية وجهـود مكافحـة الفـساد يف األنـشطة التجاريـة                  
وأقر ممثل لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبـا أُحـرز مـن تقـدم يف التـصديق علـى                   . والقطاع اخلاص 
ا منذ انعقـاد الـدورة األخـرية ملـؤمتر الـدول األطـراف، ورحَّـب بالـشراكة املتينـة                    االتفاقية وتنفيذه 

اليت أُقيمت مع املكتب يف جمايل تقدمي املساعدة التقنية وإدماج األنشطة املتعلقـة بالفـساد يف إطـار        
دي علـى   وأكَّد ممثل ملنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصا          . األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية   

ــة االقتــصادية، وأعــرب عــن اســتعداد       وجــود صــلة بــني منــع الفــساد والنمــو االقتــصادي والتنمي
وأشـار  . املنظمة لتقدمي مساعدة تقنية يف جمال تـدابري مكافحـة الفـساد، عنـدما ُيطلَـب منـها ذلـك                   

د ممثــل جملموعــة الــدول املناهــضة للفــساد، التابعــة جمللــس أوروبــا، إىل عــدة حتــديات بــشأن الفــسا  
  .أُبرزت أثناء عملية االستعراض اإلقليمي اليت أجرهتا اجملموعة

وشدَّد ممثل ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان على ما للفـساد مـن عواقـب سـلبية           -٥٦
على حقوق اإلنسان، وشّجع الـدول علـى اختـاذ خطـوات ملعاجلـة مـسائل حقـوق اإلنـسان يف                     

نـها إقامـة شـراكات بـني األوسـاط املعنيـة مبكافحـة              سياق منع الفساد والتحري عنه، بوسائل م      
وقدَّم ممثل لألكادميية الدولية ملكافحة الفـساد عرضـاً         . الفساد واألوساط املعنية حبقوق اإلنسان    

  .لدور األكادميية يف تعزيز العمل على حتقيق أهداف االتفاقية من خالل براجمها التعليمية
ــتبانة   وحـــثَّ ممثـــل ملؤســـسة الـــشفافية الدول   -٥٧ ــتعراض السـ ــة علـــى تـــسخري آليـــة االسـ يـ

االحتياجات من املساعدة التقنية، وشجع على اختـاذ تـدابري إضـافية لـدعم إعـداد خطـط عمـل                    
ودعا املتكلم أيضا إىل إشراك اجملتمع املدين على نطاق واسـع يف عمليـة              . الحقة لالستعراضات 

وشــدَّد ممثــل ائــتالف اجملتمــع . ااالســتعراض، وإىل نــشر تقــارير االستعراضــات القُطريــة بكاملــه
املدين املناصر التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد علـى وجـود تـرابط عـضوي بـني التنميـة                      
االقتصادية املستدامة ومنع الفساد، وحثَّ على االلتزام السياسي باالتفاقيـة وعلـى بـذل جهـود                

  .عاملية موحدة لتجسيد أغراض االتفاقية يف املمارسة العملية
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    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واملساعدة التقنية  -رابعاً  
اسـتعراض تنفيـذ    " مـن جـدول األعمـال، املعنـون          ٢نظر مؤمتر الدول األطراف يف البنـد          -٥٨

، "املساعدة التقنية" من جدول األعمال، املعنون   ٣، والبند   "اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد    
  .٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ و٢٨ جلستيه السادسة والسابعة املعقودتني يومي يف
ــوا      -٥٩ ــاولوس ن ــشة ب ــرأس املناق ــا(وت ــؤمتر   )ناميبي ــسة امل ــا لرئي ــصفته نائب ــتذكر يف . ، ب واس

، الذي سجَّل اإلنـشاء التـارخيي آلليـة اسـتعراض         ٣/١مالحظاته االستهاللية اعتماد قرار املؤمتر      
وأكَّـد جمـدَّدا   . ، الذي أقرَّ املؤمتر فيه عمل فريـق اسـتعراض التنفيـذ          ٤/١ية، والقرار   تنفيذ االتفاق 

أنَّ الغرض من آلية االستعراض هو مـساعدة الـدول األطـراف علـى اسـتبانة احتياجاهتـا احملـدَّدة               
من املساعدة التقنية وتقدمي املـسوغات الالزمـة لـذلك والتـشجيع علـى تـوفري تلـك املـساعدات           

  .تقدميهاوتيسري 
ــذ         -٦٠ ــارير التنفي ــيت خلــصت إليهــا تق ــسية ال ــائج الرئي ــا للنت ــة عرضــا إمجالي وقــدَّمت األمان

.  تقريـرا  ٤٤املواضيعية واإلقليميـة مـن حتليـل االستعراضـات القُطريـة املنجـزة الـيت بلـغ عـددها                    
  .CAC/COSP/2013/12 إىل CAC/COSP/2013/6وترد هذه املعلومات يف الوثائق من 

مت األمانة أيـضا عرضـا مـوجزا لالحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة املـستمّدة مـن                    وقدَّ  -٦١
االستعراضات القُطرية كما قدَّمت عرضا إمجاليا ألنشطة املساعدة التقنية املنفَّذة علـى الـصعيد              
العاملي واإلقليمي والوطين دعما جلهود الدول األطـراف الراميـة إىل تنفيـذ االتفاقيـة علـى وجـه                

  .CAC/COSP/2013/5 وCAC/COSP/2013/4وترد هذه املعلومات يف الوثيقتني . فعَّال
. وبغية إثراء املناقشة باملعلومات، نظَّمت األمانة حلقـة نقـاش بـشأن اسـتعراض التنفيـذ                 -٦٢

  .وُدعي إىل املشاركة فيها ممثِّلو كلٍّ من تيمور ليشيت ومنظمة الدول األمريكية وجملس أوروبا
قيــب علــى حلقــة النقــاش، أعــرب ممثِّــل إحــدى الــدول األطــراف عــن  ويف معــرض التع  -٦٣

تأييد بلده القوي آللية االستعراض وأكَّد أنَّ عملية استعراض جهـود مكافحـة الفـساد يف بلـده             
وذكر أيضا أنَّ من الضروري يف املستقبل أن يكـون للـدول األطـراف رأي       . كان هلا أثر إجيايب   

تارها األمانة لكي توفِّر معلومات مفيـدة تـستنري هبـا املناقـشات     يف تكوين أفرقة احملاورين اليت خت  
 مـن غـري املناسـب أن تـشارك       أنَّوأشـار إىل    . اجلارية يف إطار بنود حمدَّدة مـن جـدول األعمـال          

ــة أمريكــا        ــالنظر إىل اســتبعاد هــذه املنظمــة دوالً أعــضاء مــن منطق ــة ب ــدول األمريكي منظمــة ال
  .الالتينية ألسباب سياسية
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. وبغية إثراء املناقشة باملعلومـات، نظَّمـت األمانـة حلقـة نقـاش بـشأن املـساعدة التقنيـة            -٦٤
ودعي ممثِّلو كلٍّ من سان تـومي وبرينـسييب واململكـة املتحـدة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                    

  .ومبادرة االتفاق العاملي لألمم املتحدة ومنظمة الشفافية الدولية إىل املشاركة
ناقشة اليت أعقبت ذلك، اتفق عـدة مـتكلمني علـى ضـرورة اتبـاع هنـج كلـي يف              ويف امل   -٦٥

تصميم وتوفري خدمات املساعدة التقنيـة، وكـذلك ضـرورة حتقيـق التـوازن بـني الوقايـة وإنفـاذ                    
ونوقشت مسألة كيفية متابعة العمل على تلبية االحتياجـات         . القوانني يف جمال مكافحة الفساد    

إيفـاد بعثـة للمتابعـة ووضـع     أنَّ ستبانة خالل االستعراض القطري واعُتـرب  من املساعدة التقنية امل   
وأعـرب أحـد املـتكلمني عـن رأي مفـاده      . خطة عمل من اإلجراءات اإلجيابية يف ذلك الـسياق       

  .من الضروري أيضاً اعتبار الفساد جرمية عامليةأنَّ 
فيـذ االتفاقيـة، وأشـاروا إىل      ورحب متكلمون باجلهود املتزايدة واملركَّـزة الراميـة إىل تن           -٦٦

وطـــرح بعـــض املـــتكلمني . أمهيـــة عمليـــة االســـتعراض القطـــري وفائـــدهتا وطبيعتـــها اإلجيابيـــة 
وشدَّد متكلمون على ضرورة احلفاظ على اإلطـار        . اقتراحات بشأن حتسني عملية االستعراض    

د اإلطـار  ورحـب بعـض املـتكلمني باسـتخدام خمتلـف بنـو        . املرجعي لآلليـة ومبادئهـا التوجيهيـة      
ــة بــاحلوار املباشــر ومــشاركة          ــا يف ذلــك تلــك املتعلق ــي يف االستعراضــات القطريــة، مب املرجع

  . أصحاب مصلحة آخرين
وأشار عدة متكلمني، مستندين إىل خرباهتم بشأن اخلضوع لالسـتعراض، إىل ضـرورة               -٦٧

ة مـن املـساعدة   متابعة املالحظات الواردة يف تقرير االستعراض القطـري واالحتياجـات املـستبان           
وقــدم بعــض املــتكلمني إفــادات بــشأن االحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة الــيت جــرت   . التقنيــة

اســتبانتها خــالل االستعراضــات القطريــة اخلاصــة ببلــداهنم وأشــاروا إىل إجــراءات املتابعــة الــيت   
وأشــار عــدة مــتكلمني إىل . اُتخــذت لتلبيــة هــذه االحتياجــات، مبــا يف ذلــك وضــع خطــة عمــل

رورة تعزيز التنسيق على املستوى الوطين وفيما بني السلطات الوطنية والشركاء وذلـك مـن               ض
  .أجل إدراج االستجابة هلذه االحتياجات ضمن عمل إمنائي شامل

وأشار متكلمون إىل فائدة إشراك املنظمات غري احلكوميـة يف تنفيـذ االتفاقيـة ورحبـوا                  -٦٨
واسـتذكر بعـض    . مش دورات فريق استعراض التنفيذ    باجللسات اإلعالمية اليت ُعقدت على ها     

 مواصـلة احلـوار البنـاء بـشأن     ٤/٦مؤمتر الدول األطـراف كـان قـد قـرر يف قـراره         أنَّ  املتكلمني  
ــتعراض     ــة االس ــة يف آلي ــات غــري احلكومي ــي    . إســهام املنظم ــه ينبغ ــاده أن ــن رأي مف ــوا ع وأعرب

ــة أن تــشارك بــصفة مراقــب يف اجتما   عــات فريــق اســتعراض التنفيــذ  للمنظمــات غــري احلكومي
وأشـاروا إىل أنـه ينبغـي للنظـام الـداخلي للمـؤمتر أن يطبـق علـى                  . الفرعيـة  وسائر هيئات املـؤمتر   
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اجتماعات هذه اهليئات مـع تعـديل مـا يلـزم تعديلـه، واسـتذكروا توافـق اآلراء الـذي حتقـق يف                       
  .٤/٦قرار املؤمتر 

    
    املنع  -خامساً  

، يف  ٢٠١٣نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٧ه اخلامـسة املعقـودة يف       نظر املؤمتر، أثنـاء جلـست       -٦٩
  ".املنع" من جدول األعمال، املعنون ٤البند 
، نائـــب رئيـــسة املـــؤمتر، الـــذي اســـتذكر يف )ناميبيـــا(وتـــرأس املناقـــشة بـــاولوس نـــوا   -٧٠

ــساد يف أوســاط          ــع الف ــاول من ــذي يتن ــة، ال ــن االتفاقي ــاين م ــصل الث ــه االســتهاللية الف مالحظات
إعــالن مــراكش بــشأن منــع  "، املعنــون ٤/٣اعني العــام واخلــاص، واســتذكر قــرار املــؤمتر  القطــ
زاهـة واحلكـم الرشـيد،        وشدَّد على تنامي اعتراف الدول مبا تكتسيه ِقَيُم الشفافية والن         ". الفساد

ــة     ويف . املــضمَّنة يف الفــصل الثــاين مــن االتفاقيــة، مــن أمهيــة بالغــة يف منــع الفــساد بطريقــة فعَّال
عرض استذكاره إلنشاء الفريق العامل احلكومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين مبنـع الفـساد                  م

ــد عــاجل حــىت اآلن، يف إطــار خطــة العمــل     ٣/٢بقــرار املــؤمتر   ــق العامــل ق ، أشــار إىل أنَّ الفري
ــدَّة حــىت عــام     ــرة املمت ، قــضايا القطــاع اخلــاص،  ٢٠١٥املتعــدِّدة الــسنوات الــيت اعتمــدها للفت

 املصاحل وتقدمي إقـرارات الذمَّـة املاليـة؛ والنــزاهة يف اجلهـاز القـضائي وأجهـزة النيابـة                    وتضارب
وأشــار إىل التقــّدم الكــبري الــذي أحــرزه الفريــق العامــل خــالل الــسنتني . العامــة؛ والتعلــيم العــام

ــيم،      املاضــيتني صــوب حتقيــق أهــداف إعــالن مــراكش، وخــصوصاً يف جمــاالت مــن قبيــل التعل
  .  إدارة الشؤون العمومية، وُسبل الوصول إىل املعلومات، واألموال العموميةوالشفافية يف

وقدَّمت ممثِّلةٌ عن األمانة إىل املؤمتر آخر ما استجّد من معلومـات بـشأن التقـّدم احملـرز                     -٧١
واستعرضت جهود األمانة لتبسيط وتسهيل قائمـة التقيـيم الـذايت مـن          . يف تنفيذ إعالن مراكش   

وأشارت أيـضاً إىل قيـام      . داد تقارير اإلبالغ عن تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية        أجل تيسري إع  
 واجلرميـة، يف سـياق اضـطالعه بـدوره بوصـفه مرصـداً              خـدِّرات مكتب األمم املتحدة املعـين بامل     

ــواد          ــع امل ــت خمــصَّص جلم ــى شــبكة اإلنترن ــع مواضــيعي عل ــشاء موق ــدة، بإن للممارســات اجلي
ــصادرة يف إطــار الفريــ   ــلال ــة     . ق العام ــن األدوات املعرفي ــد م ــَرَح العدي ــب ط ــت أنَّ املكت وأعلن

اجلديدة تتعلـق باألحـداث العامـة الرئيـسية؛ وبـرامج أخالقيـات مكافحـة الفـساد واالمتثـال هلـا             
املعنية بقطـاع األعمـال؛ ودعـم املؤسـسات الـصغرية واملتوسـطة يف جمـال منـع الفـساد؛ وتعزيـز                      

ــدابري  ـــزاهة يف الـــشركات؛ وتـ ــوال   النـ ــة وإدارة األمـ ــشتريات العموميـ ــساد يف املـ ــة الفـ  مكافحـ
العمومية؛ واإلبالغ عن الفساد؛ كمـا وضـع أداة للـتعلم اإللكتـروين يف جمـال مكافحـة الفـساد                    

.  بــشأن نزاهــة القــضاء والنيابــة العامــة ادلــيالً تنفيــذياً وإطــاراً تقييميــلفائــدة القطــاع اخلــاص؛ و
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على التقّدم الكبري الذي أُحرَِز يف املضّي قُـُدماً باملبـادرة األكادمييـة    وسلَّطت ممثِّلة األمانة الضوء     
ملكافحة الفساد، اليت هتدف إىل تيسري إدخال مـواد تعليميـة تتعلـق مبكافحـة الفـساد يف منـاهج                    

 واجلرميـة أعـدَّ أيـضاً دورة أكادمييـة متكاملـة قائمـة              خـدِّرات  مكتب امل  وقالت إنَّ . التعليم العايل 
وأبـرزت إسـهام املكتـب يف       . شأن االتفاقية، وجيـري جتريبـها يف العديـد مـن املؤسـسات            بذاهتا ب 

جهــود مكافحــة الفــساد املبذولــة إلصــالح القطــاع األمــين، وخــصوصاً يف إطــار شــراكته مــع    
واستعرضــت املــساعدة ). النــاتو(زاهــة التــابع ملنظمــة حلــف مشــال األطلــسي  برنــامج إرســاء الــن

كتـب مـن خـالل مـا يـضطلع بـه مـن أنـشطة يف جمـايل التـشريعات وبنـاء                       التقنية الـيت يقـدِّمها امل     
وأشـارت، علـى وجـه التحديـد،        . القدرات، وكذلك من خالل توفري األدوات الالزمـة لـذلك         

 مـن  وجودين يف الوقت الراهن يف كـلٍّ إىل شبكة مستشاري املكتب لشؤون مكافحة الفساد امل 
ي ومــصر ونيبــال، واملخّصــصني منــهم للــدول  بنمــا وتايلنــد وجنــوب أفريقيــا والــسنغال وفيجــ 

الناميــة اجلزريــة الــصغرية، الــذين يقــّدمون املــساعدة التقنيــة ُيعنــون بتلبيــة االحتياجــات املتعلقــة   
وأخرياً، أشـارت إىل الـشراكة القويـة مـع برنـامج األمـم املتحـدة                . مبكافحة الفساد يف مناطقهم   

ة إلدمــاج تــدابري مكافحــة الفــساد يف عمليــات اإلمنــائي، مبــا يف ذلــك اجلهــود املــشتركة املبذولــ 
  . وضع الربامج لدى األمم املتحدة

وقـد سـلَّم املتكلِّمــون بـاجلهود الـيت يبــذهلا الفريـق العامـل، وأبــرزوا فائـدة التــشارك يف          -٧٢
ــدمي         ــة تق ــرزوا أمهي ــدول؛ وكــذلك أب ــني ال ــا ب ــدة فيم املعلومــات والتجــارب واملمارســات اجلي

وأوصـى أحـد    . أجل مساعدة الدول على تنفيذ الفصل الثاين مـن االتفاقيـة          املساعدة التقنية من    
ونـوَّه مـتكلِّم   . ٢٠١٥املتكلِّمني بأن يتابع الفريق العامل عـن كثـب خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                    

آخر بالتعاضد بني مكافحة الفساد ومبـادئ حقـوق اإلنـسان؛ وهـي قـضية جـديرة بـأن حتظـى                     
وأوصى أحد املـتكلِّمني بـأن ُيعـىن        . ت الفريق العامل يف املستقبل    مبزيد من االهتمام يف اجتماعا    

  .الفريق العامل بالتحضري للدورة الثانية آللية االستعراض وحتديد نطاقها
وحتّدث املتكلِّمون عن مبادرات مضطلع هبا وممارسات جيـدة مطبَّقـة مـن أجـل تعزيـز                 -٧٣

سـتفادة مـن منـّصات تكنولوجيـا املعلومــات     تنفيـذ الفـصل الثـاين مـن االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك اال       
ــادة الــشفافية وســبل وصــول اجلمهــور إىل املعلومــات؛ واســتحداث أدوات     ــة زي وتــدابريها بغي
لتحليل املخاطر من أجل حتديد َمواطن الضعف احلكومية املعرضـة ملخـاطر الفـساد والتحـّسب                

حة الفـساد مـن أجـل       هلا على وجه أفضل؛ والشروع بتوفري خطوط ساخنة وطنية خاصة مبكاف          
التــشجيع علــى اإلبــالغ عــن الفــساد؛ وإشــراك وســائل اإلعــالم يف زيــادة الــوعي العــام بــشأن     

ــة األشــخاص املــبلّغني عــن      . الفــساد ــز محاي وأبلــغ املتكلِّمــون أيــضاً عــن اآلليــات القائمــة لتعزي
 اخلـدمات  الفساد؛ واجلهود الرامية إىل احلد مـن البريوقراطيـة احلكوميـة، وتبـسيط مـسار تقـدمي            
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احلكومية األساسية؛ وتدابري حتسني الشفافية يف اإلجـراءات احلكوميـة وتنفيـذ مبـادئ احلكومـة        
ــادئ      ــة؛ واعتمــاد مب املفتوحــة؛ وإنــشاء هيئــات تنــسيقية مــشتركة فيمــا بــني اإلدارات احلكومي

كـذلك  احلوكمة الرشيدة ليهتدي هبا العاملون يف جمال اخلدمـة املدنيـة يف سـلوكياهتم املهنيـة، و                
  .اعتماد مدونات قواعد سلوك؛ وتعزيز نزاهة القضاء

وذكر عدة مـتكلِّمني مبـادرات بـشأن تـوفري تـدابري وقائيـة معـززة تـستهدف القطاعـات                      -٧٤
الشديدة التعرض ملخاطر الفساد، ومنـها مـثالً قطـاع املـصارف والقطـاع املـايل والـدفاع الـوطين                    

ــدين     ــاجم والتع ــة واملن ــة البيئ ــة ومحاي ــة  والعدال ــسكك احلديدي ــق الطــرق وال ــن أحــد  . ومراف وأعل
املتكلِّمني عن نشر كتّيب عن إدماج مبادئ مكافحة الفـساد يف نظـم احلوكمـة الرشـيدة وتقـدمي                   

ونوَّه متكلِّم آخر باملساعدة املتلقَّاة من املنظمات اإلقليميـة يف التـشارك يف املمارسـات               . املساعدة
  .ات اليت تواجه يف منع الفساد على الصعيد اإلقليمياجليدة والعناية بالتباحث بشأن التحدي

وســلَّط متكلِّمــون الــضوء علــى أمهيــة التــدابري الراميــة إىل منــع الفــساد يف تعزيــز ثقافــة     -٧٥
زاهة والشفافية، وكذلك احلاجة إىل مشاركة مجيع قطاعات اجملتمـع والتعـاون فيمـا بينـها يف               الن

ى وجه اخلصوص مبـشاركة اجملتمـع املـدين وأفـراد اجملتمـع             ونوَّه بعض املتكلِّمني عل   . هذا الصدد 
وأكَّــد املتكلِّمــون علــى فائــدة تكنولوجيــا . يف العمليــات واآلليــات التنــسيقية احلكوميــة الدوليــة

املعلومات، وخصوصاً اإلنترنت، يف زيادة وعي اجلمهـور بالفـساد ويف تعمـيم املعلومـات ذات         
يــسي الــذي ميكــن أن تقــوم بــه األجيــال الــشابة يف إرســاء  وأبــرز املتكلِّمــون الــدور الرئ. الــصلة

ويف هـذا الـصدد جـرى       . أساس راسخ تقوم عليـه تـدابري مكافحـة الفـساد علـى املـدى الطويـل                
التأكيد علـى احلاجـة إىل تـوفري منـاهج دراسـية إلزاميـة خاصـة مبكافحـة الفـساد يف املؤسـسات                       

ووصـف أحـد املـتكلِّمني محلـة توعيـة      . معـات التعليمية، بدءاً مـن املـدارس االبتدائيـة وحـىت اجلا     
شاملة لتعريف األطفال والشباب جبوانب الفساد وآثاره السلبية، وتطـوير ثقافـة عـدم التـسامح       

  . وشدد متكلِّم آخر على العالقة بني قيم اجملتمع اجلوهرية ومنع الفساد. املطلق جتاه الفساد
القطـاع اخلـاص هلـا أمهيـة حامسـة يف تنفيـذ       وقد ارتئي أنَّ املشاركة اإلجيابية من جانب       -٧٦

زاهـة    ومن جوانب تلك املشاركة العمل على تعزيز األخالقيات والـن         . تدابري منع الفساد الفّعالة   
والتمّسك بالقواعد املهنية يف القطاع اخلاص، من خالل عـدة ُسـبل، ومنـها عالقـات الـشراكة                  

ضرورة زيادة التركيز على معاجلـة مـشاكل    وذكر أحد املتكلِّمني    . بني القطاعني العام واخلاص   
الرشوة والفـساد يف القطـاع اخلـاص عمومـاً، مـن خـالل تعزيـز التـشريعات اجلنائيـة والتواصـل                      

ودعـا املتكلِّمــون إىل  . زاهـة  اجملتمعـي وتطبيـق ممارسـات يف األعمـال التجاريـة جتـسِّد مبـادئ الـن        
ملــوارد البــشرية بغيــة تــدعيم مؤســسات األخــذ بنــهج يــوازن بــني الــبىن التحتيــة والتكنولوجيــا وا

. مكافحة الفساد يف القطاع العـام مـن أجـل احلـد مـن فـرص الفـساد وحتـسني اجلهـود الرادعـة                       
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وجرى التأكيد بصفة خاصة على أمهية التزام املوضوعية والـشفافية يف عمليـات االشـتراء، مـن                 
  . يف منع الفسادخالل عدة ُسبل، منها االشتراء اإللكتروين، باعتبارها وسائل هامة

جوانــب عمــل منظمتــه يف ) اإلنتربــول(ونــاقش ممثِّــل املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة   -٧٧
دعم التعاون الدويل واملساعدة التقنيـة، وخـصوصاً مـن خـالل املنـّصة العامليـة جلهـات الوصـل،                   

تنـاول ممثِّـل    و")). ستار("استرداد املوجودات املسروقة    (اليت ُتدار من خالل شراكة مع مبادرة        
زاهة املالية العاملية مسألة الشفافية يف املعلومات ذات الصلة مبلكية الشركات، وشـجَّع               معهد الن 

الدول األطراف على مجع املعلومات املتعلقة بامللكية النفعيـة ملؤسـسات القطـاع اخلـاص حبيـث                 
  .ميكن أن ُتتاح هليئات إنفاذ القانون بناًء على طلبها

    
    داد املوجودات والتعاون الدويلاستر  -سادساً  

 ٢٨ و ٢٧نظر مؤمتر الدول األطـراف، يف جلـستيه الـسادسة والـسابعة، املعقـودتني يف                  -٧٨
" اسـترداد املوجـودات   " مـن جـدول األعمـال املعنـون          ٥، يف البنـد     ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين 

  ".التعاون الدويل" منه املعنون ٦والبند 
وأشار يف مالحظاتـه    . ، بصفته نائب رئيسة املؤمتر    )ناميبيا(وا  وترأس املناقشة باولوس ن     -٧٩

 ٤/٢و" التعـاون الـدويل علـى اسـترداد املوجـودات         " املعنون   ٤/٤االستهاللية إىل قراري املؤمتر     
  ".عقد اجتماعات خرباء حكوميني مفتوحة املشاَركَة لتعزيز التعاون الدويل"املعنون 

ــستكمل    -٨٠ ــة معلومــات م ــدَّمت األمان ــا مــن أجــل تطــوير     وق ــضطلع هب ــشطة امل ة عــن األن
املعارف التراكمية وبناء الثقة بني الدول الطالبـة والـدول متلقِّيـة الطلـب وتـوفري بنـاء القـدرات                    

 CAC/COSP/2013/2وتـــــرد املعلومـــــات املعنيـــــة يف الوثـــــائق . واملـــــساعدة التقنيـــــة للـــــدول
  . CAC/COSP/WG.2/2012/3 وCAC/COSP/WG.2/2013/3و

مت األمانة حملة عامـة عـن التقـدُّم احملـرز يف تنفيـذ الواليـات املنوطـة بفريـق اخلـرباء                      وقدَّ  -٨١
ــة          ــوارد يف الوثيق ــى النحــو ال ــة، عل ــدويل مبوجــب االتفاقي ــاون ال ــز التع ــن أجــل تعزي ــود م املعق

CAC/COSP/EG.1/2013/2             مبا يف ذلك تقرير الفريق عن اجتماعه الثاين املعقود يف مدينة بنمـا ،
  . ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ و٢٦يومي 
وبغية إثراء املناقـشة باملعلومـات، نظَّمـت األمانـة منـاظرة حـول التعـاون الـدويل لـدعم                     -٨٢

وُدعــي إىل املــشاركة فيهــا ممثلــو بــنغالديش وبــريو وكنــدا وممثلــو مبــادرة . اســترداد املوجــودات
  . سترداد املوجوداتواملركز الدويل ال) مبادرة ستار(استرداد املوجودات املسروقة 
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منطقـة كاالبريـا اإليطاليـة     أنَّ  ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، أبلغ ممثل إيطاليـا املـؤمتر بـ              -٨٣
والوكالــة الوطنيــة املعنيــة بــإدارة املوجــودات احملجــوزة أو املــصادرة يف ســياق اجلــرائم املنظمــة    

 واجلرميـة، مـشروعا يهـدف       تخـدِّرا وبالتصرف فيها استهلتا، بالتـشارك مـع املكتـب املعـين بامل           
ــتخدامها        ــصادرة واسـ ــوزة واملـ ــودات احملجـ ــال إدارة املوجـ ــدويل يف جمـ ــاون الـ ــز التعـ إىل تعزيـ

وأشـار إىل أنَّ هــذا  . والتـصرف فيهـا، بـسبل منــها وضـع مبـادئ توجيهيـة خاصــة هبـذه املـسألة        
تنظيمات الـيت   املشروع كان الزما بسبب الدور السليب للفساد يف تيسري العمليات اإلجرامية لل           

  . من نوع املافيا يف املنطقة وعلى الصعيد العاملي
وتبادل املتكلِّمون معلومات عن بعض الصعوبات اليت اعترضت استخدامهم لالتفاقيـة             -٨٤

فسلَّموا بتلقيهم الدعم من بعـض الواليـات القـضائية،          . استخداماً فعَّاالً يف استرداد املوجودات    
يات قضائية أخرى تشدِّد على شكليات مفرطـة وتطلـب معلومـات            ولكنهم أشاروا إىل أنَّ وال    

مفصَّلة علـى حنـو مبـالغ فيـه لالسـتجابة لطلبـات تبـادل املـساعدة القانونيـة، وتفـرض متطلبـات                 
ومن التحـديات األخـرى يف هـذا الـصدد النقـل الـصحيح حلـروف أمسـاء                  . إثباتية مشدَّدة للغاية  

ي ذلـك الـصدد، ثبـت أنَّ مـن املفيـد تـوفري معلومـات                ففـ . األعالم العربية إىل اللغـات األخـرى      
إضافية عن األفـراد املـستهدفني بالتحقيقـات مثـل تـواريخ مـيالدهم وتـواريخ إصـدار جـوازات                    

وأُثــريت أيــضاً مــسألة اجلنــسية املزدوجــة باعتبارهــا عائقــاً عمليــاً   . ســفرهم وانتــهاء صــالحيتها
  . سدينيعترض التعاون الدويل بشأن مكافحة األفراد الفا

وأشــار املتكلِّمــون إىل اإلصــالحات يف بلــداهنم، مبــا يف ذلــك وضــع تــشريعات بــشأن      -٨٥
وأبلغــوا عــن مبــادرات متعلقــة باســترداد املوجــودات، ومنــها . املــصادرة غــري املــستندة إىل إدانــة

املبادرة املشتركة بني مصرف التنمية اآلسيوي ومنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي               
ملكافحة الفساد يف آسيا واحمليط اهلادئ، والشبكة اإلقليميـة السـترداد املوجـودات الـيت أنـشأهتا          

شــبكة آســيا  البلــدان املــشاركة يف فرقــة العمــل املعنيــة بــاإلجراءات املاليــة يف أمريكــا اجلنوبيــة،  
يـة  واحمليط اهلادئ املشتركة بـني الوكـاالت السـترداد املوجـودات، وخطـة عمـل جمموعـة الثمان                 

  . املتعلقة باسترداد املوجودات
وأكَّـد أحـد املـتكلِّمني    . وشدَّد املتكلِّمون على أمهية تعزيز الثقـة والتعـاون غـري الرمسـي             -٨٦

على أمهية تبسيط املتطلبات اإلجرائية وختفـيض مـستوى معـايري اإلثبـات واقتـرح وضـع معـايري                   
  .موحدة يف هذا اجملال

وقـد  . اش عـن التـشبيك مـن أجـل اسـترداد املوجـودات      ونظمت األمانة أيضاً حلقة نقـ      -٨٧
  . ُدعي إىل املشاركة ممثلو إندونيسيا وبنما وجنوب أفريقيا، وكذلك اإلنتربول ومبادرة ستار
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ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، أعاد العديد مـن املـتكلمني التأكيـد علـى أمهيـة أحكـام                     -٨٨
وقـدم عـدد    . ا حجر الزاوية يف مكافحـة الفـساد       االتفاقية اخلاصة باسترداد املوجودات باعتباره    

من املـتكلمني إفـادات بـشأن التقـدم احملـرز بـشأن تنفيـذ الفـصل اخلـامس مـن االتفاقيـة وبـشأن                         
عمليـات االسـترداد    أنَّ  ومـع ذلـك، فقـد أُشـري أيـضاً إىل            . حاالت استرداد املوجـودات بنجـاح     

ومـن مث فقـد   . يت أُعيدت ما زال ضـئيالً مقدار املوجودات الأنَّ اليت حتققت حىت اآلن حمدودة و 
أُشري إىل أمهية وجود إرادة سياسية للتغلب على العوائق اليت تعتـرض اسـترداد املوجـودات، إىل     
جانــب ضــرورة بــذل الــدول األطــراف مزيــداً مــن اجلهــود مــن أجــل تعزيــز الثقــة املتبادلــة بــني   

  . السلطات املعنية باسترداد املوجودات
ن املــتكلمني أمهيــة شــبكات ممارســي اســترداد املوجــودات، مبــا فيهــا   وأكــد العديــد مــ   -٨٩

الشبكات اإلقليمية، كمنّصات تسمح بسرعة االتصال وتبادل املعلومـات قبـل تقـدمي الطلبـات               
الرمسية، وكمراكز امتياز لتعزيز تبادل اخلـربة واملمارسـات اجليـدة وكجهـات لتيـسري املـساعدة              

ــسبة   ــاء القــدرات بالن ــة مــن اجلرميــة   التــشغيلية وبن ــدات املتأتي .  للجوانــب املعقــدة املتعلقــة بالعائ
وأعرب أحد املتكلمني عـن تأييـده السـتخدام منـصة مأمونـة لتبـادل املعلومـات بـشأن حـاالت                 
قيد النظر حمددة السترداد املوجودات ُيمكن للسلطات القـضائية أن تـستخدمها كـدليل، كمـا                

د، بالتعاون مـع املركـز الـدويل السـترداد املوجـودات            أعرب عن تقديره لعملية لوزان اليت ُتحدِّ      
ــادرة ســتار، أفــضل املمارســات الســترداد املوجــودات املــسروقة بفعاليــة       وأشــار بعــض  . ومب

مـع  " دوفيـل "املتكلمني أيضاً إىل مبادرات من قبيل املنتدى العـريب السـترداد األمـوال وشـراكة                
عة جملموعة الثمانية، وكذلك العمل الذي يـضطلع بـه          البلدان العربية اليت متر مبرحلة انتقالية التاب      

  يف جمال استرداد املوجودات الفريق العامل املعين مبكافحة الفساد التابع جملموعة العشرين 
ــترداد         -٩٠ ــداهنم اخلــاص باس ــانوين واملؤســسي لبل ــار الق ــتكلمني إىل اإلط وأشــار بعــض امل

 املتبادلـة، مبـا يف ذلـك التـشريعات الداخليـة            املوجودات وتـسليم املطلـوبني واملـساعدة القانونيـة        
ــادرات     . واملعاهــدات املنطبقــة  ــدابري واملب ــدِّمت للمــؤمتر معلومــات عــن الت ــسياق، قُ ويف هــذا ال

التــشريعية الــيت تتــصدى، يف واليــات قــضائية وطنيــة متنوعــة، جلملــة مــسائل منــها مــسائل           
ــة واملــسؤولية   املــصادرة، مبــا يف ذلــك املــصادرة املــستندة إىل القيمــة، وإن    فــاذ األحكــام األجنبي

وقُدِّمت معلومات أيضاً عـن املبـادرات اجلاريـة بـشأن االرتقـاء        . اجلنائية لألشخاص االعتباريني  
بالتــشريعات وتعزيــز اإلطــار املؤســسي املــشترك بــني الوكــاالت اخلــاص باســترداد املوجــودات   

وركَّـز مـتكلم آخـر    . ات الـصلة واالرتقاء بالقدرات التشغيلية فيما يتعلق بالتـصدي للمـسائل ذ         
على مسألة العالقة بني استرداد املوجودات ومتويل اإلرهاب وأعرب عن قلقه بـشأن اسـتخدام           

  .املوجودات املسروقة لتمويل األنشطة اإلرهابية
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ــة املتنوعــة الــيت تعرقــل التعــاون مبوجــب        -٩١ ــاقش عــدد مــن املــتكلمني العوائــق القانوني ون
ــع واخلــامس    ــصلني الراب ــسواء  الف ــى ال ــة عل ــن االتفاقي ــسري   . م ــور، إىل التف ــة أم وأشــري، يف مجل

والتطبيق غري املتسمني باملرونة يف بعض احلاالت الشـتراط ازدواجيـة التجـرمي، وكـذلك لـوائح                
وأشــار أحــد املــتكلمني إىل مــشكلة . الــسرية املــصرفية الــيت تــثري العقبــات أمــام التعــاون الفعــال 

ــدويل   ــاون ال ــل إىل    مــستجدة يف حــاالت التع  واســترداد املوجــودات تتطلــب معاجلــة وهــي املي
ــة الفقــرة      ــة، وأكــد علــى أمهي  مــن ٤٤ مــن املــادة ٤التــذّرع بالطبيعــة الــسياسية للجــرائم املعني

ويتمثل حتد قانوين آخر ذو تبعات عملية يف ممارسـة احلـصول علـى جنـسية مزدوجـة                  . االتفاقية
وأشــري أيــضاً إىل حتــديني حمــدَّدين  . ليممــن أجــل التمــاس ضــمانات إضــافية للحمايــة مــن التــس  

ــة، وإدارة      ــة التقليدي ــة املتبادل ــأخري املــصاَدف يف ســياق آليــات املــساعدة القانوني يتمــثالن يف الت
وأشـار أحـد املـتكلمني إىل ضـرورة التـصدي ملـشكلة شـركات املنـاطق                 . املوجودات املـضبوطة  

 ُيمكـن اسـتخدامها لغـسل املوجـودات         احلرة والواليات القضائية اليت تـشكل مـالذاً آمنـاً والـيت           
 .املسروقة

فــق متكلمــون علــى أنــه يــتعني، لــدى تــصميم وتنفيــذ تــدابري مناســبة للتــصدي           واتَّ  -٩٢
للتحديات املوصوفة أعاله، إيالء األولوية لإلجراءات املتكاملة واملبادرات اجليدة التركيـز علـى      

ا الصدد، سـلّط مـتكلم الـضوء علـى اعتمـاد            ويف هذ . املستويات القانونية والتشغيلية والربناجمية   
ودعــا مـتكلم آخــر إىل  . هنـج قـائم علــى تعـدد أصـحاب املــصلحة ويـشمل أيــضاً اجملتمـع املـدين       

ك تنفيذ سياسات متعددة التخصـصات تـشمل عنـصرّي املنـع وإنفـاذ القـانون املتـداخلني، وذلـ                  
 .متاشيا مع متطلبات االتفاقية

ــرَّ  -٩٣ ــارة إىل أ وكـ ــون اإلشـ ــدرات    ر متكلمـ ــاء القـ ــة وبنـ ــساعدة التقنيـ ــرورة املـ ــة وضـ مهيـ
دوا على أمهيـة تـوفري املـساعدة علـى          لالضطالع جبهود استرداد املوجودات على حنو فعال وأكَّ       

وتـشمل املبـادرات الـيت أُفيـد هبـا بـشأن حتـسني التعـاون                . حنو عملّي وموجَّه حنو حتقيـق النتـائج       
 البلـدان السـترداد األمـوال الـيت وضـعها أعـضاء             الدويل وضع ونشر مواد وأدلة تقنية، مثل أدلة       

جمموعة البلدان الثمانيـة؛ والتـدريب اجليـد التوجيـه والتركيـز لفائـدة فئـة متنوعـة مـن املـوظفني                      
الوطنيني، وال سيما املعنيون منهم بالتحقيقات املالية؛ وإنـشاء بنيـة حتتيـة تكنولوجيـة معلوماتيـة       

اخلاصــة بتحديــد عائــدات الفــساد وجتميــدها     وأدوات إحــصائية لتعقــب ســجالت الطلبــات    
وضبطها ومصادرهتا؛ وتعيني حمققني وأعضاء من النيابـة العامـة يف الواليـات القـضائية األجنبيـة                

ــصلة        ــات ذات ال ــت املناســب للطلب ــسري االســتجابات يف الوق ــصال وتي ــز االت ــن أجــل تعزي . م
ع املعارف وإتاحتها علـى نطـاق      ورحَّب العديد من املتكلمني بعمل مبادرة ستار بالنسبة لتجمي        

كيانــات مــن قبيــل شــبكة كامــِدن املــشتركة بــني الوكــاالت     أنَّ وأُكِّــد كــذلك علــى  . واســع
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. السترداد املوجودات تتسم بأمهية حامسة بالنسبة للتبـادالت الـيت جتـري بـني اخلـرباء يف امليـدان               
داد املوجـــودات إىل ودعـــا أحـــد املـــتكلمني املنظمـــات واملبـــادرات ذات الـــصلة املعنيـــة باســـتر 

  .االضطالع بأنشطة حبثية بشأن دور السلطات املدنية واإلدارية يف عملية استرداد املوجودات
وأسند أحد املتكلمني أولوية هلدف تعزيز فعالية آليات التعاون الدويل وأكّـد، يف هـذا                 -٩٤

 األعـضاء   الصدد، ضرورة عقـد اجتماعـات منتظمـة ملمـثلني مـن الـسلطات املركزيـة يف الـدول                  
 .ملناقشة املسائل العملية وتبادل اآلراء واملمارسات اجليدة

    
    مسائل أخرى  -سابعاً  

    مكان انعقاد الدورتني الثامنة والتاسعة للمؤمتر  - ألف  
ــودة يف      -٩٥ ــسته العاشــرة، املعق ــؤمتر يف جل ــد امل ــاين ٢٩اعتم ــشرين الث ــوفمرب / ت ، ٢٠١٣ن

مكان انعقاد الدورة الثامنة ملؤمتر الـدول       "تحدة عنوانه   مشروع مقرر قدمته اإلمارات العربية امل     
وقـد رحَّـب    ). CAC/COSP/2013/L.12" (األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد          

املؤمتر، يف معرض اعتماده ملشروع املقرر، بعرض حكومة اإلمـارات العربيـة املتحـدة استـضافة                
الطالع على النص، انظر الفـصل األول، البـاب بـاء،           ل. (٢٠١٩الدورة الثامنة للمؤمتر يف عام      

  ). ٥/٢املقرر 
مكـان انعقـاد    "ويف االجتماع نفسه، اعتمد املؤمتر مشروع مقـرر قدمتـه مـصر عنوانـه                 -٩٦

" الــــدورة التاســــعة ملــــؤمتر الــــدول األطــــراف يف اتفاقيــــة األمــــم املتحــــدة ملكافحــــة الفــــساد  
)CAC/COSP/2013/L.14(وقــد رحَّــب املــؤمتر، يف معــرض اعتمــاده  . وياً، بــصيغته املعدَّلــة شــف

ــام        ــدورة التاســعة للمــؤمتر يف ع ــضافة ال ــصر است ــة م ــرر، بعــرض حكوم ــشروع املق . ٢٠٢١مل
 ).٥/٣لالطالع على النص، انظر الفصل األول، الباب باء، املقرر (
    

    حالة التصديق على االتفاقية  - باء  
ــاين ٢٩ نظــر املــؤمتر يف جلــسته العاشــرة، املعقــودة يف    -٩٧ ــشرين الث ــوفمرب / ت ، يف ٢٠١٣ن

وكـان معروضـاً    . التقدم احملـرز بـشأن مواصـلة تعزيـز التـصديق علـى االتفاقيـة أو االنـضمام هلـا                   
ــة حــىت       ــة التــصديق علــى االتفاقي ــة اجتماعــات بــشأن حال  تــشرين ٣١علــى املــؤمتر ورقــة غرف

 وورقة غرفة اجتماعات أخـرى ذات صـلة       ) CAC/COSP/2013/CRP.1 (٢٠١٣أكتوبر  /األول
)CAC/COSP/2013/CRP.4 (    تضمنت معلومات عن عدد االستعراضات اليت أجرهتا كـل دولـة

 . األوىلطرف خالل دورة االستعراض 
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    األحداث اخلاصة  - جيم  
ُنظِّم عدد من األحداث اخلاصة، اليت جرت بالتزامن مع دورة املؤمتر اخلامـسة، وذلـك        -٩٨

ــة   ــشأن املواضــيع التالي ــام    : ب ــصاحل الع ــى ال ــبلِّغني حرصــاً عل ــم امل ــة   : ُنظُ ــدابري احلماي احلــوافز وت
ــدة؛  ــا بعــد عــام   مكافحــة الفــساد وخطــة األمــم املتحــدة لل  وواألدوات اجلدي ــة مل ؛ ٢٠١٥تنمي

ومكافحة الفساد من خالل التعليم؛ والشراكات البّناءة بني القطاعني العام واخلـاص مـن أجـل                
آلية اإلبالغ علـى املـستويات العليـا؛ ودور املـصارف العامليـة يف مكافحـة                : منع التماس الرشوة  

أعوام من اجلهـود الدوليـة يف   سبعة : حتقيق سريان االتفاقية يف املمارسة؛ ومبادرة ستار      : الفساد
دعم استرداد املوجـودات املـسروقة؛ واحلمايـة مـن الفـساد يف سـياق األحـداث العامـة الكـربى                     
الرياضــية وغريهــا؛ ومــستقبل االســتراتيجيات الوطنيــة ملكافحــة الفــساد يف املنطقــة العربيــة؛         

لقـضاء والنيابـة   زاهـة يف أجهـزة ا   والقطاع اخلاص وخمـاطر الفـساد؛ وعـرض إيـضاحي لـدليل الـن         
جـرد احملـصِّلة والتطلُّـع قُـُدما؛     : العامة؛ وعملية استعراض اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد      

وإسهام املهنة القانونية يف املكافحة العاملية للفساد؛ والتصميم املنهجي إلزالة الفـساد مـن نظـام              
مـــال واحلكومـــات؛ حلقـــة عمـــل بـــشأن احلـــوار والعمـــل اجلمـــاعي بـــني قطـــاع األع : العمـــل

األداء واملبــــادئ : والتــــدفقات املاليــــة غــــري املــــشروعة؛ وُنظُــــم اإلفــــصاح عــــن املوجــــودات  
واالبتكارات؛ ومناقشة مائدة مستديرة بشأن تـدابري التنظـيم الرقـايب املمكـن اختاذهـا مـن أجـل                   
ز تعزيــز دور القطــاع اخلــاص يف مكافحــة الفــساد يف ســياق عــاملي لألعمــال التجاريــة؛ واحلــواف

ملـاذا هـو   : القانونية لتعزيز نزاهة الشركات وتعاوهنا؛ ومنع الفساد يف ُنظُم املـشتريات العموميـة      
املـشرِّعون الوطنيـون والقـانون      : ُمهِّم تنظيف شوائب هذا اجملـال؟؛ ومنتـدى الربملـانيني اخلـامس           

ملنظمـة حلـف    زاهـة التـابع       الدويل يف السعي احلثيث من أجل تطبيق املـساءلة؛ وبرنـامج بنـاء الـن              
 ، واألكادمييـة الدوليـة ملكافحـة الفـساد        ؛مشال األطلـسي؛ وقـضية حقـوق اإلنـسان ضـد الفـساد            

الـدروس املـستفادة مـن التعـاون        : التدريب والتعليم يف جمال مكافحة الفساد؛ والتعاقـد املفتـوح         
اإلمنـــائي بالنـــسبة إىل إحـــراز نتـــائج أفـــضل مـــن خـــالل تعزيـــز اإلفـــصاح واملـــشاركة؛ وأمهيـــة 

ــال هلــا  أ ــدة الــيت اســتحدثها مكتــب األمــم   : خالقيــات مكافحــة الفــساد واالمتث األدوات اجلدي
 واجلرميــة واخلطــط الوطنيــة ملكافحــة الفــساد الــيت وضــعتها منظمــة    خــدِّراتاملتحــدة املعــين بامل

 .التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل
    

    اإلجراء الذي اختذه املؤمتر  -ثامناً  
 ٢٠١٣نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٩اعتمـــد املـــؤمتر يف جلـــسته العاشـــرة املعقـــودة يف    -٩٩

 :مشاريع القرارات املنقحة التالية



 

60 V.14-00561 

 

CAC/COSP/2013/18

ــساد        "  )أ(   ــرائم الف ــى كــشف ج ــانون عل ــاذ الق ــال إنف ــاون يف جم ــة التع ــز فعالي   تعزي
 املعّدلـة   ، بـصيغته  )CAC/COSP/2013/L.6/Rev.2" (يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد      

شفوياً، واملقدم من االحتاد الروسي؛ وفيما بعد، شارك يف تقدمي مشروع القرار املنقح إندونيـسيا             
واجلزائــر والــصني وغانــا وكازاخــستان وكينيــا ولبنــان ومــصر   )  اإلســالمية-مجهوريــة (وإيــران 

  ؛)٥/١لالطالع على النص، انظر الفصل األول، الباب ألف، القرار . (واملغرب وناميبيا
تعزيـــز تنفيـــذ أحكـــام التجـــرمي الـــواردة يف اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة "  )ب(  
، بـــصيغته )CAC/COSP/2013/L.7/Rev.2" (ال ســـيما فيمـــا يتعلـــق بالتمـــاس الرشـــوة الفـــساد،

املعّدلة شـفوياً، واملقـدم مـن فرنـسا؛ وفيمـا بعـد، شـارك يف تقـدمي مـشروع القـرار املـنقح بنمـا                          
. نيكية وكوستاريكا واملغرب والنمسا والواليات املتحدة واالحتـاد األورويب        واجلمهورية الدومي 

  ؛)٥/٢لالطالع على النص، انظر الفصل األول، الباب ألف، القرار (
، )CAC/COSP/2013/L.5/Rev.1" (متابعة إعالن مراكش بشأن منـع الفـساد       "  )ج(  

ح شارك يف تقـدمي مـشروع القـرار املـنقَّ         م من املغرب؛ وفيما بعد،      بصيغته املعّدلة شفوياً، واملقدَّ   
وكينيـا ومـصر والنيجـر والواليـات       والـسلفادور وفرنـسا     إسرائيل وإندونيـسيا    واالحتاد الروسي   

  ؛)٥/٤لالطالع على النص، انظر الفصل األول، الباب ألف، القرار . (املتحدة
ــرا    "  )د(   ــة احت ــز ثقاف ــع الفــساد وتعزي ــشباب واألطفــال يف من م تــشجيع مــسامهة ال

، بـــصيغته املعّدلـــة شـــفوياً، واملقـــدم مـــن  )CAC/COSP/2013/L.4/Rev.1" (القـــانون والنــــزاهة
الربازيـــل وبنمـــا وبـــريو والـــسلفادور وشـــيلي وغـــابون وكوســـتاريكا وكولومبيـــا واملكـــسيك  
والنمسا؛ وفيما بعد، شارك يف تقـدمي مـشروع القـرار املـنقح األرجنـتني وإسـرائيل وبـاراغواي                   

نيابـة عـن الـدول األعـضاء يف األمـم           (ماال والفلبني وكينيا واملغرب واملكـسيك       واجلزائر وغواتي 
والواليـات املتحـدة األمريكيـة    ) ي املتحـدة األعـضاء يف جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب      

  ؛)٥/٥لالطالع على النص، انظر الفصل األول، الباب ألف، القرار . (واالحتاد األورويب
، بـــصيغته املعّدلــة شـــفوياً،  )CAC/COSP/2013/L.3/Rev.1" (القطــاع اخلــاص  "  )ه(  

واملقدم من بنما؛ وفيما بعد، شارك يف تقدمي مشروع القرار املـنقح االحتـاد الروسـي واألرجنـتني                  
 واجلمهورية الدومينيكيـة والـسلفادور وغواتيمـاال وكوسـتاريكا وكولومبيـا واملغـرب واملكـسيك              

 املتحـــدة األعـــضاء يف جمموعـــة دول أمريكـــا الالتينيـــة نيابـــة عـــن الـــدول األعـــضاء يف األمـــم(
 والواليات املتحدة واالحتاد األورويب والدول األعضاء يف األمم املتحـدة األعـضاء يف            )ي  والكاريب

  ؛)٥/٦لالطالع على النص، انظر الفصل األول، الباب ألف، القرار . (االحتاد األورويب
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"  املوجـــــــــــوداتتيـــــــــــسري التعـــــــــــاون الـــــــــــدويل علـــــــــــى اســـــــــــترداد"  )ز(  
)CAC/COSP/2013/L.11/Rev.1(م مـــن غانـــا وكنـــدا ومـــصر ، واملقـــدَّا؛ بـــصيغته املعّدلـــة شـــفوي

ــة؛ وفيمــا بعــد، شــارك يف تقــدمي مــشروع القــرار املــنقح       ــا والواليــات املتحــدة األمريكي ونيجريي
ــسرا        ــة وسوي ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــونس ومجهوري ــدي وت ــدا وبلجيكــا وبورون ــسيا وأوغن إندوني

لالطـالع علـى الـنص،    . (الصني والعراق وليختنشتاين ومايل واملغرب والنيجـر وهـاييت واليابـان       و
  ).٥/٣انظر الفصل األول، الباب ألف، القرار 

آليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة        "ويف االجتماع نفسه، اعتمد املؤمتر مشروع مقرر عنوانـه            -١٠٠
، مقدم من نائب رئيسة املؤمتر ورئيس  )CAC/COSP/2013/L.15" (األمم املتحدة ملكافحة الفساد   

  ).٥/١لالطالع على النص، انظر الفصل األول، الباب باء، املقرر ( .املشاورات غري الرمسية
    

    جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة للمؤمتر  -تاسعاً  
ــودة يف      -١٠١ ــسته العاشــرة، املعق ــؤمتر يف جل ــاين ٢٩أجــرى امل ــشرين الث ــوفمرب / ت ، ٢٠١٣ن

). CAC/COSP/2013/L.2(ناقشة بـشأن مـشروع جـدول األعمـال املؤقـت لدورتـه الـسادسة                م
وقــد تــضمنت مــذكرة مقدمــة مــن بــريو والــسلفادور وسويــسرا وشــيلي واملكــسيك والنــرويج   
مــذكِّرةً إيــضاحيةً لــدعم إدراج بنــد يف جــدول األعمــال املؤقَّــت للــدورة الــسادسة بــشأن دور  

فاقيــة، مبــا يف ذلــك مــشاركة املنظمــات غــري احلكوميــة يف اآلليــات  اجملتمــع املــدين يف تنفيــذ االت
واقُترح أن تناقش الـدورة الـسادسة للمـؤمتر دوَر اجملتمـع املـدين يف      . واهليئات اليت ينشئها املؤمتر   

تنفيذ االتفاقية، وأن جتـد حـالًّ ملـسألة مـشاركة املنظمـات غـري احلكوميـة يف اآلليـات واهليئـات                      
  . من االتفاقية٦٣ر وفقا للمادة اليت ينشئها املؤمت

 اً للمجتمـع املـدين دور   فـق مجيـع املـتكلمني علـى أنَّ        ويف املناقشة الـيت أعقبـت ذلـك، اتَّ          -١٠٢
يف مكافحة الفساد يف إطار املؤمتر وهيئاته الفرعيةامهم .   
 اجملـاالت أنَّ   إضـايف يف جـدول األعمـال علـى           بنـد وشدَّد املتكلمـون املؤيـدون إلدراج         -١٠٣

اخلاضعة لالستعراض يف دورة االستعراض الثانية هلا صالت وثيقة علـى حنـو خـاص مبـسامهات                 
وعـالوة علـى ذلـك،    .  مـشاركتها يف اهليئـات ذات الـصلة ضـرورية         اجملتمع املدين، وبالتايل فـإنَّ    

وأشـار  . سلطوا الضوء على مبادئ الشفافية يف عمل آليـة االسـتعراض وهيئـات املـؤمتر الفرعيـة          
ت قُـدِّم بعـد املوعـد    اقتراح إدراج بند إضايف يف جدول األعمال املؤقَّـ  أنَّ   آخرون إىل    متكلمون

املنظمــات غــري احلكوميــة أنَّ ورأوا .  مــن النظــام الــداخلي للمــؤمتر٥١د يف املــادة النــهائي احملــدَّ
مـة يف إطـار الترتيبـات الراهنـة، وال سـيما جلـسات اإلحاطـة املعقـودة علـى                    تقدم مـسامهات قيِّ   
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وأشــاروا عــالوة علــى ذلــك إىل أنــه ال ينبغــي إثقــال  . امش دورات فريــق اســتعراض التنفيــذهــ
  .برنامج املؤمتر بإدراج املزيد من البنود يف جدول أعمال ُمثقَل أصالً

ت املناقشات مل تصل إىل نتيجة، مل يعتمد املؤمتر جدول األعمـال املؤقَّـ            أنَّ  وبالنظر إىل     -١٠٤
  . للدورة السادسة

    
    اعتماد تقرير املؤمتر عن أعمال دورته اخلامسة  -راًعاش  

ــودة يف      -١٠٥ ــسته العاشــرة، املعق ــؤمتر يف جل ــد امل ــاين ٢٩اعتم ــشرين الث ــوفمرب / ت ، ٢٠١٣ن
  .التقرير عن أعمال دورته اخلامسة

    
    اختتام الدورة  -حادي عشر

، إىل  ٢٠١٣فمرب  نـو / تـشرين الثـاين    ٢٩استمع املؤمتر يف جلسته العاشـرة، املعقـودة يف            -١٠٦
 واجلرميـة ألقاهـا مـدير    خـدِّرات كلمة ختامية من املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعـين بامل   

وألقـى كلمـة لـدى اختتـام        . شعبة شؤون املعاهدات، وكذلك كلمة ختامية مـن رئيـسة املـؤمتر           
الع لالطِّـ (ما  الدورة أيضاً كل من ممثل االحتـاد األورويب وممثـل باكـستان، وقـد طلبـا تـسجيله                 

وبــسبب مــشكلة تقنيــة، مل ). CAC/COSP/2013/INF/3علــى ملخــص الكلمــتني انظــر الوثيقــة 
  . ذلكأن تفعلتتمكن وفود أخرى كانت راغبة يف أخذ الكلمة من 
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      املرفق
  قائمة الوثائق املعروضة على مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية     

      خلامسةاألمم املتحدة ملكافحة الفساد يف دورته ا
 العنوان أو الوصف الرمز

CAC/COSP/2013/1  جدول األعمال املؤقت والشروح 
CAC/COSP/2013/2  التقدُّم احملَرز يف تنفيذ توصيات الفريق العامل احلكومي الدويل

معامل خمتارة من : املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات
جمال استرداد املوجودات األعمال املضطلع هبا على مدى عامني يف 

ورقة معلومات : مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
 أساسية من إعداد األمانة

CAC/COSP/2013/3 لقائمة املُقتَرح املواضيعي وللهيكل األسئلة لتسلسل خمطٍَّط مشروُع 
 التدابري (الثاين الفصل الستعراض املنقَّحة املرجعية الذايت التقييم
: االتفاقية من) املوجودات استرداد (اخلامس والفصل) ائيةالوق

 األمانة من مذكّرة
CAC/COSP/2013/4  ًجوانب بارزة من املساعدة التقنية املقدَّمة على مدى سنتني دعما

 األمانة من مذكّرة: لتنفيذ االتفاقية
CAC/COSP/2013/5 اقسي يف املستبانة التقنية املساعدة من االحتياجات حتليل 

  األمانة من مذكّرة: القُطرية االستعراضات
CAC/COSP/2013/6  من االتفاقية ) التجرمي وإنفاذ القانون(تنفيذ الفصل الثالث

 تقرير مواضيعي من إعداد األمانة ): ٢٩-١٥استعراض املواد (
CAC/COSP/2013/7  من االتفاقية ) التجرمي وإنفاذ القانون(تنفيذ الفصل الثالث

 تقرير مواضيعي من إعداد األمانة): ٣٩-٣٠ املواد استعراض(
CAC/COSP/2013/8 من االتفاقية ) التجرمي وإنفاذ القانون( الثالث لتنفيذ الفص

 تقرير مواضيعي من إعداد األمانة ): ٤٢-٤٠استعراض املواد (
CAC/COSP/2013/9  استعراض (من االتفاقية ) التعاون الدويل(تنفيذ الفصل الرابع

 تقرير مواضيعي من إعداد األمانة): ٤٥ و٤٤دتني املا
CAC/COSP/2013/10   استعراض املواد (من االتفاقية ) التعاون الدويل(تنفيذ الفصل الرابع

٥٠-٤٦( 
CAC/COSP/2013/11  من االتفاقية على ) التجرمي وإنفاذ القانون(تنفيذ الفصل الثالث

 تقرير من إعداد األمانة: الصعيد اإلقليمي
CAC/COSP/2013/12  من االتفاقية على الصعيد ) التعاون الدويل(تنفيذ الفصل الرابع

 تقرير من إعداد األمانة: اإلقليمي
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CAC/COSP/2013/13 مذكّرة :تقرير مرحلي عن تنفيذ مهام فريق استعراض التنفيذ   
  األمانة من

CAC/COSP/2013/14 تنفيذ اتفاقية األمم أثر آلية استعراض: ترمجة االلتزام إىل نتائج 
  األمانة من مذكّرة: املتحدة ملكافحة الفساد

CAC/COSP/2013/15 من مذكّرة: االستعراض آلية لتشغيل الالزمة والنفقات املوارد 
  األمانة

CAC/COSP/2013/16 جتميع املتطلّبات اإلجرائية واملمارسات املتعلقة بسحب القرعة :
  األمانة من مذكّرة

CAC/COSP/2013/17-

CAC/COSP/WG.4/2013/4 

إعالن مرَّاكش بشأن "، املعنون ٤/٣تقرير عن حالة تنفيذ القرار 
 ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة": منع الفساد

CAC/COSP/WG.4/2013/5  تقرير عن اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية
أغسطس / آب٢٨ إىل ٢٦ا من املعين مبنع الفساد املنعقد يف فيين

٢٠١٣ 
CAC/COSP/WG.4/2012/4  إعالن مراكش بشأن "، املعنون ٤/٣تقرير عن حالة تنفيذ القرار

 ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة ": منع الفساد
CAC/COSP/WG.4/2012/5  تقرير عن اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية

أغسطس / آب٢٩ إىل ٢٧لفساد املعقود يف فيينا من املعين مبنع ا
٢٠١٢ 

CAC/COSP/WG.2/2013/3 التقدُّم احملرز يف تنفيذ الواليات املتعلقة باسترداد املوجودات :
 األمانة من مذكّرة

CAC/COSP/WG.2/2013/4 العضوية املفتوح الدويل احلكومي العامل الفريق اجتماع عن تقرير 
 ٣٠و ٢٩ يومي فيينا يف املعقود جودات،املو باسترداد املعين
 ٢٠١٣ أغسطس/آب

CAC/COSP/WG.2/2012/3 تقرير مرحلي : تعزيز اجلهود الدولية الرامية إىل استرداد املوجودات
 األمانة من مذكّرة: عن تنفيذ الواليات املتعلقة باسترداد املوجودات

CAC/COSP/WG.2/2012/4 ي الدويل املفتوح العضوية تقرير اجتماع الفريق العامل احلكوم
 ٣١ و٣٠املعين باسترداد املوجودات، املعقود يف فيينا يومي 

 ٢٠١٢أغسطس /آب
CAC/COSP/EG.1/2013/2 تقرير مرحلي عن تنفيذ واليات فريق اخلرباء املعين بالتعاون الدويل :

 وثيقة معلومات أساسية من إعداد األمانة 
CAC/COSP/EG.1/2012/2 اع اخلرباء املعنيني بتعزيز التعاون الدويل مبوجب تقرير عن اجتم

أكتوبر / تشرين األول٢٣ إىل ٢٢االتفاقية، املعقود يف فيينا من 
٢٠١٢ 

CAC/COSP/2013/L.1 
 Add.5 إىل Add.1و

 مشروع التقرير
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CAC/COSP/2013/L.2 جدول األعمال املؤقَّت للدورة السادسة ملؤمتر الدول األطراف 
CAC/COSP/2013/L.3/Rev.1 مشروع قرار منقَّح بشأن القطاع اخلاص : بنما 
CAC/COSP/2013/L.4/Rev.1  ،الربازيل، بنما، بريو، السلفادور، شيلي، غابون، كوستاريكا

مشروع قرار منقَّح بشأن تشجيع : كولومبيا، املكسيك، النمسا
مسامهة الشباب واألطفال يف منع الفساد وتعزيز ثقافة احترام 

 النـزاهةالقانون و
CAC/COSP/2013/L.5/Rev.1 مشروع قرار منقَّح بشأن متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع : املغرب

 الفساد
CAC/COSP/2013/L.6/Rev.2 مشروع قرار ُمنقَّح بشأن تعزيز فعالية التعاون يف : االحتاد الروسي

 جمال إنفاذ القانون على كشف جرائم الفساد يف إطار االتفاقية 
CAC/COSP/2013/L.7/Rev.2 مشروع قرار منقَّح بشأن تعزيز تنفيذ أحكام التجرمي : فرنسا

 الواردة يف االتفاقية، ال سيما فيما يتعلق بالتماس الرشوة
CAC/COSP/2013/L.8 مشروع قرار بشأن التعاون الدويل : الواليات املتحدة األمريكية

 ) ُنِسخ(على استرداد املوجودات 
CAC/COSP/2013/L.9/Rev.1 مشروع : بريو والسلفادور وسويسرا وشيلي واملكسيك والنرويج

 )ُسحب(قرار منقَّح بشأن آلية استعراض تنفيذ االتفاقية 
CAC/COSP/2013/L.10 مشروع قرار بشأن تيسري التعاون الدويل وإعادة : نيجرييا

 ) ُنِسخ(املوجودات املستردَّة إىل بلداهنا األصلية 
CAC/COSP/2013/L.11/Rev.1 مشروع قرار منقَّح : غانا وكندا ومصر ونيجرييا والواليات املتحدة

 بشأن تيسري التعاون الدويل على استرداد املوجودات
CAC/COSP/2013/L.12 مشروع مقرَّر بشأن مكان انعقاد الدورة : اإلمارات العربية املتحدة

 الثامنة ملؤمتر الدول األطراف 
CAC/COSP/2013/L.13 ِّرة مقدَّمة من بريو والسلفادور وسويسرا وشيلي واملكسيك مذك

مذكِّرة إيضاحية لدعم إدراج بند يف جدول األعمال : والنرويج
 املؤقَّت للدورة السادسة للمؤمتر

CAC/COSP/2013/L.14 مشروع مقرَّر بشأن مكان انعقاد الدورة التاسعة للمؤمتر: مصر 
CAC/COSP/2013/L.15 قدَّم من نائب رئيسة املؤمتر ورئيس املشاورات غري مشروع مقرَّر م

 الرمسية بشأن آلية االستعراض
CAC/COSP/2013/INF/1 معلومات إىل املشاركني 

CAC/COSP/2013/INF/2 Provisional list of participants 

CAC/COSP/2013/INF/3 Statements made at the closure of the fifth session of the Conference 

of the States Parties  

CAC/COSP/2013/CRP.1 Status of ratification of the Convention as at 31 October 2013  

CAC/COSP/2013/CRP.2  Letter dated 16 June 2013 from the President of the Human Rights 

Council to the President of the Conference of the States Parties  
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CAC/COSP/2013/CRP.3 Déclaration à l’occasion de la cinquième session de la Conférence 

des Etats Parties  

CAC/COSP/2013/CRP.4 Status of ratifications and reviews performed  

CAC/COSP/2013/CRP.5 Competent national authorities under the Convention  

CAC/COSP/2013/CRP.6 Draft revised self-assessment checklist for the second cycle of the 

Review Mechanism  

CAC/COSP/2013/CRP.7 State of implementation of the Convention: criminalization, law 

enforcement and international cooperation  

CAC/COSP/2013/CRP.8 Russian Anti-Corruption Charter for Business  

CAC/COSP/2013/CRP.9 Panama declaration  

CAC/COSP/2013/CRP.10 Digest of asset recovery cases  

CAC/COSP/2013/CRP.11 Italian asset recovery tools and procedures: a practical guide for 

international cooperation  

CAC/COSP/2013/CRP.12 Results of the meeting on anti-corruption strategies held in Kuala 

Lumpur on 21 and 22 October 2013 

CAC/COSP/2013/NGO/1 Statement submitted by the UNCAC Coalition, a non-governmental 

organization not in consultative status with the Economic and Social 

Council 

CAC/COSP/2013/NGO/2 Statement submitted by Transparency International, a non-

governmental organization in consultative status with the Economic 

and Social Council  

CAC/COSP/2013/NGO/3-13 Documents submitted by Transparency International, a non-

governmental organization in consultative status with the Economic 

and Social Council 

 


