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070917    070917    V.17-05508 (A) 

*1705508*  

  السابعةالدورة 
        ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠- ٦ فيينا،

      املشروحت جدول األعمال املؤقَّ    
      تجدول األعمال املؤقَّ   

  املسائل التنظيمية:  -١
  ؛السابعةافتتاح دورة املؤمتر   (أ)  
  انتخاب أعضاء املكتب؛  (ب)  
  األعمال وتنظيم األعمال؛إقرار جدول   (ج)  
  مشاركة املراقبني؛  (د)  
  اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض؛  (ه)  
  املناقشة العامة.  (و)  

  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  -٢
  املساعدة التقنية.  -٣
  املنع.  -٤
  استرداد املوجودات.  -٥
  التعاون الدويل.  -٦
  مسائل أخرى.  -٧

ــذ الفقــرتني أ)(  ــادة  ٤(ج) و ٤ الفــرعيتني تنفي ، بشــأن التعــاون مــع ٦٣(د) مــن امل
؛ ذات الصــلة املنظمــات واآلليــات الدوليــة واإلقليميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة

اآلليــات الدوليــة واإلقليميــة تعــدُّها ملعلومات ذات الصــلة الــيت ا وبشأن استخدام
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بغيــة جتنُّــب ازدواج ، استخدامًا مناسبًا مكافحة الفساد ومنعه من أجل األخرى
 ؛العمل دون ضرورة

  .مبوجب االتفاقية تقدمي اإلشعاراتحالة التصديق على االتفاقية ومتطلبات   (ب) 
  .الثامنةت للدورة جدول األعمال املؤقَّ  -٨
  .اعتماد التقرير  -٩
    

     الشروح    
      املسائل التنظيمية  - ١  

   السابعةافتتاح الدورة   (أ)  
افحــة الفســاد، الــيت ، اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملك٥٨/٤قرارهــا قتضــى مباعتمــدت اجلمعيــة العامــة، 

طــراف قــدرة الــدول األ لدول األطراف يف االتفاقية من أجل حتسنيل ًامنها مؤمتر ٦٣ تنشئ املادُة
 عمــًال. وها واستعراضــتشــجيع تنفيــذهوتعاوهنا على حتقيق األهداف املبينة يف االتفاقية ومن أجــل 

كــانون  ١٤إىل  ١٠ة من ان يف الفتراألوىل يف عمَّاملؤمتر  من تلك املادة، عقدت دورُة ٢بالفقرة 
مــد ؤمتر، الذي اعُتمن النظام الداخلي للم ٣من املادة  ٢ وتقتضي الفقرة. ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

د الــدورة ة بعــد انعقــاالعاديــة الثانيــة يف غضــون ســنة واحــد عقــد الــدورُةُتبــأن يف الــدورة األوىل، 
 ندونيســيا، يف الفتــرة مــنإدوا،  الثانيــة يف نوســا قدت الــدورُة، ُع١/١قرر املؤمتر مل ووفقًااألوىل. 

 قــدت الــدورُة، ُع٢/١ر املــؤمتر مبقــرَّ . وعمــًال٢٠٠٨شــباط/فرباير  ١كــانون الثاين/ينــاير إىل  ٢٨
ر املــؤمتر مبقــرَّ مــًال. وع٢٠٠٩تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٣إىل  ٩لفتــرة مــن الثالثــة يف الدوحــة يف ا

ــــدورُة، ُع٣/١ ــــدت ال ــــرَّ ق ــــة يف م ــــن الرابع ــــرة م ــــاملغرب يف الفت تشــــرين  ٢٨إىل  ٢٤اكش ب
ــوبر  ــة بنمــا يف  يفاخلامســة  قــدت الــدورُة، ُع٣/١ر املــؤمتر مبقــرَّ . وعمــًال٢٠١١األول/أكت مدين

قــدت ، ُعأيضــًا ٤/١ر املــؤمتر مبقــرَّ . وعمــًال٢٠١٣ثــاين/نوفمرب تشــرين ال ٢٩إىل  ٢٥الفترة مــن 
ـــدورة السادســـة يف  ـــن ال ـــرة م ـــاد الروســـي، يف الفت ـــانت بطرســـربغ، االحت تشـــرين  ٦إىل  ٢س

عة يف مقــر األمانــة بفيينــا يف د الدورة السابعَق، سُت٤/٢ر املؤمتر قرَّمب وعمًال. ٢٠١٥الثاين/نوفمرب 
  .٢٠١٧الثاين/نوفمرب تشرين  ١٠إىل  ٦الفترة من 

    
    انتخاب أعضاء املكتب (ب) 

الثــة وث هلــا رة، رئــيسب، عنــد افتتــاح كــل دونتَخُي ،من النظام الداخلي للمؤمتر ٢٢لمادة ل وفقًا
  دورة.لي الدول األطراف احلاضرة يف تلك الر من بني ممثِّاب للرئيس ومقرِّنوَّ

ل دورة. كــملــؤمتر يف واملقــرِّر بصــفتهم أعضــاء مكتــب اابــه يعمــل الــرئيس ونوَّ ،لمــادة نفســهال ووفقــًا
عضــو بة اخلمــس جمموعــة مــن املجموعــات اإلقليميــ ل كــلُّولدى انتخاب أعضاء مكتــب الــدورة، متثَّــ

  خلمس.اقليمية للتناوب بني املجموعات اإل ره عادًةبا رئيس املؤمتر ومقرِّواحد. وخيضع منِص
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جمموعــة دول  أن تعــنيقــع توُي، مــن النظــام الــداخلي للمــؤمتر ٢٢واملــادة  ٤/٢ر املؤمتر ملقرَّ ووفقًا
  ر.ملقرِّا الشرقية جمموعة دول أوروبا توقع أن تعنيُيالرئيس، و أمريكا الالتينية والكارييب

ة ناصــب االنتخابيــشــغل املحني لإىل التشاور بشأن تعيني املرشــَّ  مدعوَّة حثيثًا املجموعات اإلقليميةو
عــدد مناصــب لمساويًا  ، بغية االتفاق على قائمة من املرشحني يكون عددهمةمبدَّقبل بداية الدورة 

كيــة ويغــين بالتزســة الساداملكتب املراد شغلها، مما يتيح انتخاب مجيــع أعضــاء مكتــب دورة املــؤمتر 
  عن احلاجة إىل االقتراع السري.

    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال (ج) 

 
ت لدورتــه ال املؤقَّــالسادسة عدم اختاذ إجــراء بشــأن مشــروع جــدول األعمــر املؤمتر يف دورته قرَّ

ا بشــأن ســيم ، الفق على ضرورة مواصــلة املشــاورات خــالل فتــرة مــا بــني الــدورتنيالسابعة. واتُّ
مــن االتفاقيــة،  ٦٣(ج) مــن املــادة  ٤اقتراح إدراج بنــد يف جــدول األعمــال بشــأن تنفيــذ الفقــرة 

 ميــةوليــة وإقليد وآليــات منظمــاتمــا لــه صــلة مــن بشأن التعاون مع  يف ذلك إجراء مناقشات مبا
  ومنظمات غري حكومية.

ت ؤقَّــعمــال املقــدت يف فيينــا مشــاورات غــري رمسيــة بشــأن جــدول األومببــادرة مــن غواتيمــاال، ُع
آلراء بشــأن وافــق يف اللدورة السابعة. ويف أعقاب تلك املفاوضات غري الرمسيــة، مت التوصــل إىل ت

  . ٢٠١٧ت احلايل يف [...] األعمال املؤقَّجدول 
  ال املقترح.من النظام الداخلي للمؤمتر، تنظيم األعم ٨للمادة  وأعدت األمانة، وفقًا

صاملخلوقــت امن تنظيم األعمال هو تيسري النظر يف بنود جدول األعمال يف حدود  قصدوال  صــَّ
قــد جلســات بع الســابعة لمؤمتر يف دورتــهتسمح املوارد املتاحة لوف وس واملوارد املتاحة للمؤمتر.

ن املــؤمتر يــتمكوف . وسلغات األمم املتحدة الرمسية الستمن متوازية، مع توفري الترمجة الفورية 
  جلسة توفر هلا الترمجة الفورية. ١٨بذلك من عقد ما جمموعه 

    
    مشاركة املراقبني (د)  

مــني طــي مســبق إىل األخرهنًا بتوجيــه إشــعار  ،من النظام الداخلي للمؤمتر على أنه ١٤تنصُّ املادة 
 ١للفقــرتني  فقًاالتفاقية، وامنظمة تكامل اقتصادي إقليمية موقِّعة على  أيِّحيق أليِّ دولة أو ، العام
اركة لــذلك املشــ تبعــًا يف املؤمتر، وجيوز هلــا من االتفاقية أن تشارك بصفة مراقب ٦٧من املادة  ٢و

  يف مداوالته.
ي ظمــة تكامــل اقتصــادمن أيِّمــن النظــام الــداخلي علــى أنَّــه جيــوز أليِّ دولــة أو  ١٥املــادة  وتــنصُّ

ن تقــدِّم إىل املكتــب طلبــًا أمنهــا  ٦٧مــن املــادة  ٢و ١إقليمية مل توقِّع على االتفاقية وفقًا للفقــرتني 
  ر املؤمتر خالف ذلك.الصفة ما مل يقرِّتلك منح للحصول على صفة مراقب، وُت

بتوجيــه  التاليــة، رهنــًا لــي اهليئــات واملنظمــاتمن النظام الداخلي على أنــه حيــق ملمثِّ ١٦املادة  وتنصُّ
مداوالت املــؤمتر: ممثلــي اهليئــات يف  نيبصفة مراقبإشعار خطي مسبق إىل األمني العام، أن يشاركوا 

دورات وأعمــال  ت دعوة دائمة من اجلمعية العامــة للمشــاركة بصــفة مــراقبني يفواملنظمات اليت تلقَّ
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صــة لي هيئــات األمــم املتحــدة ووكاالهتــا املتخصِّعقد حتت رعايتها، وممثِّمجيع املؤمترات الدولية اليت ُت
  لي اللجان الفنية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي.وصناديقها، وكذلك ممثِّ

 ذات الصــلة الــيت مــن النظــام الــداخلي علــى أنــه جيــوز للمنظمــات غــري احلكوميــة ١٧املــادة  وتــنصُّ
للحصــول  كتــب طلبــًام إىل امللدى املجلس االقتصادي واالجتمــاعي أن تقــدِّ بصفة استشاريةع تتمتَّ

لســائر  جيــوز أيضــًاور املؤمتر خــالف ذلــك. هذه الصفة ما مل يقرِّ ينبغي منحهاعلى صفة مراقب، و
علــى . وفة مراقــبصــعلى  املنظمات غري احلكومية ذات الصلة أن تقدِّم إىل املكتب طلبًا للحصول

هــا، قبــل ت كافيــة عنبتلــك املنظمــات، تتضــمَّن معلومــا تعمِّــم، يف شــكل وثيقــة، قائمــًةأن  األمانــة
مــة غــري مــنح منظَّ . ويف حــال عــدم وجــود اعتــراض علــىمــن انعقــاد املــؤمتر ثالثني يومًا على األقــل

ويف حــال لــك. ذر خــالف مــا مل يقــرِّر املــؤمتالصــفة تلــك ينبغــي منحهــا مراقــب،  حكومية ما صفَة
  اعتراض، ُيحال األمر إىل املؤمتر للبتِّ فيه.وجود 

    
    اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض (ه) 

أْن ق التفــويض ومن النظــام الــداخلي علــى أن يقــوم مكتــب أيِّ دورة بفحــص وثــائ ١٩املادة  تنصُّ
تــًا يف لــني أن يشــاركوا مؤقَّمثِّعلى أنه حيــق للم ٢٠املادة  ذا الشأن إىل املؤمتر. وتنصُّهبم تقريره يقدِّ

كانــت ة طرف يِّ دولأل إىل حني اختاذ املكتب قرارًا بشأن وثائق تفويضهم. وُيسمح ملمثِّ ،الدورة
ع يتمتَّــ الــيتنفسها ق احلقوبتًا، مؤقَّحيضر على مشاركته بأن  مت اعتراضًاقد قدَّطرف أخرى  دولٌة
  ن.ذا الشأهبه راَرقملؤمتر اه واختاذ تقريَر األطراف األخرى، إىل حني تقدمي املكتِب لو الدولهبا ممثِّ

    
    املناقشة العامة (و) 

 الرفيعــي لــنيلممثُِّأدرج بنــد فرعــي عنوانــه "املناقشــة العامــة" يف جــدول األعمــال إلتاحــة الوقــت ل
انــة عقــد تــرح األمقيــة. وتقتفااالاملستوى لإلدالء بكلمات عن مسائل ذات طابع عام تتصل بتنفيذ 

 عربــوا عــنى أن ُياملســتو لــني الرفيعــيى للممثِّدورتــه لكــي يتســنَّ املناقشــة العامــة للمــؤمتر يف مســتهلِّ
تنظــيم أعمــال  ريقــة يفبــاع هــذه الطدوا االجتاه السياســي للمــؤمتر. كمــا أنَّ اتِّوجهات نظرهم وحيدِّ

ألعمــال ابنــود جــدول  التركيــز والتفاعــل يف إطــاريتيح تبــادل اآلراء مبزيــد مــن من شأنه أْن الدورة 
  املوضوعية.

مني، تظــل مفتوحــة لِّبأمساء املتك ، قائمًة٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٦تفتح األمانة، يف وف وس
لقائمــة حســب اقبل طلبــات اإلدراج يف . وسوف ُت٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٦حىت ظهر يوم 

 من املتكلمــني لها. ويرجىللممثلني برتبة وزير أو ما مياث األولويُةى أسبقية ورودها، على أن تعَط
  احلرص على إلقاء كلماهتم يف مدة ال تتجاوز مخس دقائق.

    
    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد - ٢  

لــيت افــة الالزمــة بالتــدابري املــؤمتر املعر جيب أن يكتســبمن االتفاقية،  ٦٣من املادة  ٥عمًال بالفقرة 
ل املعلومــات ك، من خــالخذها الدول األطراف لتنفيذ االتفاقية، والصعوبات اليت تواجهها يف ذلتتَّ

  تكميلية. مها تلك الدول ومن خالل ما قد ينشئه املؤمتر من آليات استعراضاليت تقدِّ
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مــن الضــروري إنشــاء آليــة  دورته األوىل، على أنَّ الذي اعتمده يف ١/١فق املؤمتر، يف قراره وقد اتَّ
ح العضــوية مــن  مفتــوفريقــًا عــامًال املــؤمتُر وأنشــأ ؛مناسبة ملساعدته على اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة

لســمات الــيت ر علــى اخرباء حكوميني دوليني ليقــدِّم توصــيات إليــه. ويف القــرار نفســه، شــدَّد املــؤمت
  عراض.سم هبا آلية االستينبغي أن تتَّ

ف الفريــَق راض، وكلَّــ، مبادئ إضــافية ينبغــي مراعاهتــا يف آليــة االســتع٢/١ووضع املؤمتر، يف قراره 
 ار مرجعي آلليةإعداد إطبالعامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باستعراض تنفيذ االتفاقية 

  لثالثة.اورته ورمبا يعتمده يف د ،خذ إجراء بشأنهاالستعراض لينظر فيه املؤمتر ويتَّ
تفاقيــة، التعراض تنفيــذ اآلية اسأنشئت مبوجبه الذي  ٣/١واعتمد املؤمتر، يف دورته الثالثة، قراره 

إلطــار املرجعــي لآلليــة، ا ٣/١ن مرفــق القــرار من االتفاقية. ويتضــمَّ ٦٣من املادة  ٧للفقرة  وفقًا
قطريــة راضــات الاء االستعومشــروع املبــادئ التوجيهيــة للخــرباء احلكــوميني واألمانــة بشــأن إجــر

  ومشروع املخطط النموذجي لتقارير االستعراض القطرية.
ن صــورة تــا تكــويهمَّســندت إليــه مفريــق اســتعراض التنفيــذ، الــذي ُأ أنشــأ املــؤمترالقــرار نفســه، ويف 

ر يف دة، والنظــلوقــوف علــى التحــديات واملمارســات اجليِّــمــن أجــل اعــن عمليــة االســتعراض إمجالية 
م فريــق يقــدِّو. الفعَّــ علــى حنــواالحتياجات من املساعدة التقنية، وذلــك بغيــة ضــمان تنفيــذ االتفاقيــة 

ــاًءســتعراضاال يهــا فر للنظــر مــداوالت، توصــيات واســتنتاجات إىل املــؤمتعلــى مــا جيريــه مــن  ، بن
  .املوافقة عليهاو
، مــدة ستعراضــيتنياالتنفيــذ مــن دورتــني ر املؤمتر أن تتألف كل مرحلة من مراحل اســتعراض قرَّو

ــ ،كــل منهمــا مخــس ســنوات  ث (التجــرميوأن يســتعرض أثنــاء الــدورة األوىل تنفيــذ الفصــل الثال
يــة الــدورة الثان عرض أثنــاءوإنفاذ القانون) والفصل الرابع (التعاون الدويل) من االتفاقية، وأن يست

  دات).امس (استرداد املوجوتنفيذ الفصل الثاين (التدابري الوقائية) والفصل اخل
 ،"ادمم املتحدة ملكافحــة الفســآلية استعراض تنفيذ اتفاقية األاملعنون " ٤/١ره املؤمتر، يف قرا دأيَّو

املخطــط و ،لقطريــةااملبــادئ التوجيهيــة للخــرباء احلكــوميني واألمانــة بشــأن إجــراء االستعراضــات 
لنهائيــة اذ صــيغتهما فريق استعراض التنفيــاللذين وضع  ،النموذجي لتقارير االستعراضات القطرية

  .يف دورته األوىل
اد"، مــم املتحــدة ملكافحــة الفســاملعنون "آليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األ ٥/١ مقرَّرهاملؤمتر، يف ر قرَّو

مــات ذات شــة املعلوأن يبــدأ فريــق اســتعراض التنفيــذ علــى الفــور، بــدعم مــن األمانــة، يف مجــع ومناق
ــًاالصــلة مــن أجــل تيســري ــيم األداء وفق ــرة   تقي ــ ٤٨للفق ــي، عق ــام دورة مــن اإلطــار املرجع ب اختت

مناقشــة تلــك  عمــال يتــيحيف جــدول األ االستعراض األوىل، وأن يدرج الفريق يف دوراته املقبلــة بنــدًا
ــ املعلومــات؛ وأن يضــع فريــق االســتعراض يف اعتبــاره، لــدى مجــع املعلومــات عمــًال أ) مــن الفقرة (ب

  ر املرجعي. من اإلطا ٤١و ٤٠للفقرتني  متطلبات املتابعة يف املستقبل وفقًار، املقرَّ 
املعنــون "مواصــلة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  ٦/١املــؤمتر، يف قــراره  وأعلن

 ووفقــًاآلليــة ل اإلطــار املرجعــيمــن  ١٣بــالفقرة  الــدورة الثانيــة لآلليــة، عمــًالاســتهالل الفساد"، 
مــس الــدول األطــراف يف كــل ســنة مــن ســتعرض ُخير املــؤمتر كــذلك أن . وقر٣/١َّؤمتر قرار املل
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الدول اليت تنضــم إىل االتفاقيــة بعــد  ستكملوأن ت ،السنوات اخلمس من دورة االستعراض الثانية
مـــن االتفاقيـــة يف موعـــد رابـــع الـــدورة السادســـة للمـــؤمتر اســـتعراض تنفيـــذ الفصـــلني الثالـــث وال

 نيعــد إيــداع صــك انضــمامها، وينبغــي أن تشــارك يف اســتعراض تنفيــذ الفصــلســنتني ب يتعــدى ال
  من دورة االستعراض الثانية. اخلتاميةمن االتفاقية خالل السنة اخلامس و الثاين
يــرد  ما وأنسَب جتمع أعمَّأن األمانة من اإلطار املرجعي آللية االستعراض، على  ٣٥للفقرة  ووفقًا

دة والتحديات الُقطرية من معلومات عن التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّيف تقارير االستعراض 
حبســب املواضــيع  فًةاملطروحة ومن املالحظات واالحتياجات من املساعدة التقنيــة، وتــدرجها مصــنَّ

ا كلهــا إىل املحورية يف تقرير مواضيعي عن التنفيذ ويف إضافات تكميلية إقليمية، مــن أجــل إحالتهــ
مت األمانة معلومات حمدَّثة عن نتائج االستعراضــات وبناء على ذلك، قدَّ .ض التنفيذفريق استعرا

القطريــة الــيت ُأكملــت خــالل الــدورة الثانيــة بشــأن تنفيــذ الفصــلني الثــاين واخلــامس مــن االتفاقيــة 
)CAC/COSP/2017/CRP.5 وCAC/COSP/2017/CRP.4.(على التوايل ،  

بتنفيــذ الفصــلني الثالــث  ، بــالتقريرين املواضــيعيني املتعلقــني٤/١وقد أحاط املــؤمتر علمــًا، يف قــراره 
بــاخلربة الــيت  ن تسترشــدوالرابع من االتفاقيــة اللــذين أعــدهتما األمانــة، ودعــا الــدوَل األطــراف إىل أ

تفاقيــة، آخــذة ليهــا االزامات اليت تفرضها عتراكمت من خالهلما يف جهودها الرامية إىل تنفيذ االلت
  من اإلطار املرجعي. ٨يف اعتبارها الفقرة 

د األمانــة املــؤمتر بدراســة زوِّتــ التقريــر،تقــدمي حىت موعــد  اليت ُأكملت االستعراضاتإىل  واستنادًا
التجــرمي وإنفــاذ : حالــة تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســادعة بعنوان جممَّثة وحمدَّحتليلية 

عـــن حالـــة تنفيـــذ االتفاقيـــة  ًامـــوجزوســـوف تقـــدِّم إىل املـــؤمتر ، القـــانون والتعـــاون الـــدويل
)CAC/COSP/2017/10.(  

 يقــوم بتحليــل، أن ٦/١وعالوة على ذلك، طلــب املــؤمتر إىل فريــق اســتعراض التنفيــذ، يف القــرار 
واملالحظــات  املطروحــة دة والتحــدياتواملمارســات اجليِّــ تجــارب الناجحــةمات املتعلقــة بالاملعلو

االســتعراض  أثنــاء دورةعــن االستعراضــات القطريــة  اليت تنبثــقواالحتياجات من املساعدة التقنية 
 اإلطــار املرجعــيمــن  ٣٥للفقــرة  وفقــًا عــدَّاألوىل، مــع مراعــاة تقريــر التنفيــذ املواضــيعي الــذي ُأ

الــدروس  القائمــة علــىواالســتنتاجات جمموعــة مــن التوصــيات غــري امللزمــة  يهم إلآللية، وأن يقدِّل
ــا  املســتفادة ــة للنظــر فيه ــع مــن االتفاقي ــذ الفصــلني الثالــث والراب ــهيف  وإقرارهــابشــأن تنفي  دورت
  .السابعة
 بشــأن طواعيــة الــدول األطــراف علــى مواصــلة تبــادل املعلومــات ٦/١ هع املــؤمتر يف قــراروشــجَّ

 استعراضـــها تقـــارير إجنـــازبعـــد  تخـــذةوالتـــدابري ذات الصـــلة امل والتجـــاربدة املمارســـات اجليِّـــ
املعلومــات إىل  تلــكالنظــر يف تقــدمي علــى املساعدة التقنيــة، و عن، مبا يف ذلك املعلومات القطري

ثــالث مــذكرات شــفوية تــدعو  الحقــًا . وأرســلت األمانــةالشــبكيعلــى موقعهــا  هااألمانــة لنشــر
حتليــل  بشــأنيف مــذكرة  ،م األمانــةتقــدِّواخلطــوات الــيت اختــذهتا يف هــذا الصــدد.  بيــانالــدول إىل 

 شـــامًال حتلـــيًال ،)CAC/COSP/2017/12دة والتجـــارب والتـــدابري ذات الصـــلة (املمارســـات اجليِّـــ
 ذات الصــلة والتــدابري والتجــاربدة ردة مــن الــدول األطــراف بشــأن املمارســات اجليِّــللردود الوا

إضــافة و االستعراضــات القطريــة يف إطــار الــدورة األوىل الســتعراض التنفيــذ. كمــالإاملتخذة منذ 



CAC/COSP/2017/1 

 

V.17-05508 7/17 
 

هبا بشأن هذا املوضــوع  دىلامل والكلمات جمَّعةعلى شبكة اإلنترنت الردود امل إىل ذلك، أتيحت
ــذ،  دورات خــالل ــق اســتعراض التنفي ــىفري صــفحة وعلــى صــفحات اجللســات ذات الصــلة  عل

  .على حد سواء ةالقطري اتلملففريق للا
يونيــه إىل /حزيران ٢٨ن التالية: الدورة األوىل مــ يف املناسباتفريق استعراض التنفيذ  اجتمعوقد 
كـــانون  ١ إىل تشـــرين الثـــاين/نوفمرب ٢٩؛ والـــدورة األوىل املســـتأنفة مـــن ٢٠١٠متوز/يوليـــه  ٢

؛ والــدورة ٢٠١١ه حزيران/يونيــ ٢أيار/مايو إىل  ٣٠؛ والدورة الثانية من ٢٠١٠األول/ديسمرب 
 ٢٥يــوم  دًاتأنفة جمــدَّ؛ والــدورة الثانيــة املســ٢٠١١أيلول/ســبتمرب  ٩إىل  ٧الثانيــة املســتأنفة مــن 
 ٢٢إىل  ١٨ثــة مــن ؛ والــدورة الثالالرابعــة ملــؤمترادورة  على هامش ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر 

؛ ٢٠١٢ين/نوفمرب تشــرين الثــا ١٦إىل  ١٤؛ والدورة الثالثــة املســتأنفة مــن ٢٠١٢حزيران/يونيه 
 ٢٧و ٢٦فة يف يــومي ؛ والدورة الرابعة املســتأن٢٠١٣أيار/مايو  ٣١إىل  ٢٧والدورة الرابعة من 

 ٦إىل  ٢امســة مــن ؛ والــدورة اخلاملؤمتر اخلامســة ، على هامش دورة٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب 
ـــه  ـــن ٢٠١٤حزيران/يوني ـــدورة اخلامســـة املســـتأنفة م ـــوبر تشـــرين األو ١٥إىل  ١٣؛ وال ل/أكت

ملســتأنفة يف ا؛ والــدورة السادســة ٢٠١٥حزيران/يونيــه  ٥إىل  ١؛ والدورة السادسة مــن ٢٠١٤
لــدورة الســابعة ؛ وااملــؤمتر السادســة ، على هامش دورة٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٤و ٣يومي 
تشـــرين  ١٦إىل  ١٤؛ والـــدورة الســـابعة املســـتأنفة مـــن ٢٠١٦حزيران/يونيـــه  ٢٤إىل  ٢٠مـــن 

تعقــد وف ســو. ٢٠١٧حزيران/يونيــه  ٢٣إىل  ١٩؛ والــدورة الثامنــة مــن ٢٠١٦الثــاين/نوفمرب 
  .فيينايف املؤمتر السابعة املستأنفة للفريق خالل دورة الثامنة الدورة 

اض ريــق اســتعرفاجتماعــات املناقشــات املعقــودة خــالل بناء علــى وثــائق املعلومــات األساســية وو
  .تقييم أداء آلية االستعراض ا عنشفويًّ ستقدم األمانة حتديثًاالتنفيذ، 

مــن  ١٣بــالفقرة  ًالاســتهالل الــدورة الثانيــة آلليــة االســتعراض عمــ ٦/١وأعلــن املــؤمتر يف قــراره 
  .٣/١لقرار املؤمتر  اإلطار املرجعي لآللية ووفقًا

ولعــل املــؤمتر يــود أن يســتند يف مداوالتــه إىل املعلومــات الــواردة يف املــذكرة الــيت أعــدهتا األمانــة 
ــة بامليزانيــة ( ــة بشــأن )CAC/COSP/2017/13بشــأن املســائل املاليــة واملتعلق ــذكرة األمان ، وإىل م

، املرفــق CAC/COSP/2015/10( يف دورة عملها الثانيــةاالستعراض آلية  تشغيلالتكاليف املتوقعة ل
وتستند االحتياجات املتوقعة مــن املــوارد خــالل الســنتني األوليــني مــن الــدورة الثانيــة إىل األول). 

الثانيــة. وتقــدم  يف دورة عملهــامذكرة األمانة بشأن التكاليف املتوقعــة لتشــغيل آليــة االســتعراض 
مــة لعمــل واالحتياجــات مــن املــوارد الالزللحجــم اإلمجــايل ل لنيمفصــَّ  بيانــًاو املــذكرة حتلــيًال تلك

  السنتني األوليني من الدورة الثانية. اآللية يف لتشغيل
    

    الوثائق    
بشــأن تنفيــذ  املســتفادةإىل الــدروس  اســتنادًاواالســتنتاجات جمموعــة مــن التوصــيات غــري امللزمــة 

ـــــة ـــــن االتفاقي ـــــع م ـــــث والراب ـــــًاالفصـــــلني الثال ـــــرة  ، وفق ـــــؤمتر  ١١للفق ـــــرار امل ـــــن ق  ٦/١م
(CAC/COSP/2017/5)  
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الــة تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد: التجــرمي وإنفــاذ القــانون والتعــاون حل صملخَّــ
  (CAC/COSP/2017/10)الدويل 
 واملعـــايري املعتمـــدةضـــحايا الفســـاد  اســـتبانةدة يف ملمارســـات اجليِّـــرة مـــن األمانـــة بشـــأن امـــذكِّ

  (CAC/COSP/2017/11)تعويضهم ل
الــيت اختــذهتا دة والتجــارب والتــدابري ذات الصــلة املمارســات اجليِّــ رة من األمانة بشأن حتليــلمذكِّ

خـــالل دورة اســـتعراض التنفيـــذ األوىل  القطريـــة االستعراضـــات إكمـــالبعـــد  الـــدول األطـــراف
(CAC/COSP/2017/12)  

  (CAC/COSP/2017/13)رة من األمانة بشأن املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية مذكِّ
  (CAC/COSP/2017/CRP.1) ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢١ع املعقود يف فيينا يف املكتب املوسَّ تماعاج

اتفاقيــة األمانــة عــن تنفيــذ الفصــل اخلــامس (اســترداد املوجــودات) مــن  من إعدادتقرير مواضيعي 
  (CAC/COSP/2017/CRP.4)األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

اتفاقيــة األمــم األمانــة عــن تنفيــذ الفصــل الثــاين (التــدابري الوقائيــة) مــن  من إعــدادتقرير مواضيعي 
  (CAC/COSP/2017/CRP.5)املتحدة ملكافحة الفساد 

    
    املساعدة التقنية  - ٣  

ســبق أن اصلة العمــل الــذي ، أن يتوىل فريق استعراض التنفيذ متابعة ومو٣/١ر املؤمتُر، يف قراره قرَّ
 ضى ذلك القــرار،ة. ومبقتضطلع به الفريق احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنيا

ــدُّ ــة جــزءًا تع ــذلك كــان ال يتجــزَّ املســاعدة التقني ــة االســتعراض. ول ــن آلي ــنأ م ــة أهــداف ع م ملي
تســويغها لتقنيــة واالدول األطراف على حتديد االحتياجات اخلاصة من املساعدة  عدةاالستعراض مسا

مــن حيــث  ري،طــالُق الــنهَج ،٣/٤املــؤمتر، يف قــراره  قــرَّوتيسري تقدمي املساعدة التقنية. وأوعلى تعزيز 
ــادرة امل ــذب ــة واملنســَّ ا، لتقــدمي والتنفي ــة املتكامل ــز وســيلة ف اقة باعتبارهــملســاعدة التقني ــة لتعزي ــذ تعَّال نفي

 مفهــوم هــذا تضــمنيلــى م املســاعدة عع اجلهات املاحنة وغريهــا مــن اجلهــات الــيت تقــدِّاالتفاقية، وشجَّ
   مع بناء القدرات يف صميم براجمها اخلاصة باملساعدة التقنية.النهج 
لتنفيــذ االتفاقيــة  مة دعمــًامن األمانة بشأن املساعدة التقنية املقدَّ رةمذكُِّتعرض على املؤمتر وف وس

(CAC/COSP/2017/3) .ساسية توفري ملحة وجيزة عن املساعدة التقنيــة األعلومات املورقة قصد بوُي
التقنيــة الــيت يعتــزم مكتــب األمــم املتحــدة املعــين املقدَّمة، وتقــدمي عــرض أويل عــن أنشــطة املســاعدة 

بعضــها بالتعــاون الوثيــق مــع ينفِّــذ وف باملخدِّرات واجلرمية تنفيذها يف املســتقبل القريــب، والــيت ســ
  .استعراض التنفيذ دي األطراف، حسبما أوصى به فريُقالثنائيني واملتعدِّ شركاءال

املمثلــني  إبــالغ أن تشــترك يف األمانــة، إىلو ستعَرضةاملالدول األطراف  ٦/١ودعا املؤمتر، يف قراره 
واملــاحنني الــدوليني،  ،لمساعدة التقنيــة الثنائيــة واملتعــددة األطــرافل املقدِّمةاملحليني للجهات الدولية 

وكذلك املنظمات غــري احلكوميــة ذات الصــلة، عنــد االقتضــاء، باالحتياجــات مــن املســاعدة التقنيــة 
ــة. ويف هــذا الســياق، املســتبانة يف االستعراضــا رة مــن مــذكِّ عــرض علــى املــؤمترُتوف ســت القطري
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املســاعدة التقنيــة الناشــئة عــن االستعراضــات القطريــة يف إطــار مــن حتياجات الاألمانة بشأن حتليل ا
  .(CAC/COSP/2017/7) دورة استعراض التنفيذ األوىل

    
    الوثائق    

لتنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  مــة دعمــًااملســاعدة التقنيــة املقدَّرة مــن األمانــة بشــأن مذكِّ
  (CAC/COSP/2017/3)الفساد 
االستعراضــات  مــنرة مــن األمانــة بشــأن حتليــل االحتياجــات مــن املســاعدة التقنيــة املســتبانة مــذكِّ

  (CAC/COSP/2017/7) أثناء دورة استعراض التنفيذ األوىل القطرية
    

    املنع  - ٤  
وقائيــة ة للتــدابري الة احلامســ، علــى األمهيــواخلامسة والسادسة ته الثالثة والرابعةاأكد املؤمتر، يف دور

  منع الفساد.  بشأن ٦/٦و ٥/٤و ٤/٣و ٣/٢واعتمد قرارات املؤمتر ، يف جمال مكافحة الفساد
ح العضــوية املعــين مبنــع الفريــَق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــو، ٣/٢أنشأ املؤمتر، مبقتضى قــراره و

نــع الفســاد؛  جمــال ميفرف اعــاملتطــوير وجتميــع  فه مبساعدة املــؤمتر يف أمــور منهــا: (أ)وكلَّ ،الفساد
لوقائية؛ و(ج) مارسات ايتعلق بالتدابري وامل تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيماو(ب) تيسري 

املــؤمتر  ) مســاعدةتيسري مجع أفضل املمارسات يف جمــال منــع الفســاد وتعميمهــا والتــرويج هلــا؛ و(د
  اد.على تشجيع التعاون بني مجيع أصحاب املصلحة وقطاعات املجتمع بغية منع الفس

 واســتنادًا .منع الفســاد" اكش بشأن، املعنون "إعالن مر٤/٣َّالقرار  ر يف دورته الرابعةواعتمد املؤمت
. بشــأن منــع الفســاد" اكشإعــالن مــرَّ، املعنــون "متابعــة ٥/٤القــرار  املــؤمترإىل ذلك القرار، اعتمــد 

املعــين ية لعضــواملفتــوح ا العامــل احلكــومي الــدويل أن يواصل الفريــُقاملؤمتر يف هذين القرارين قرَّر و
 منــع الفســاد،شــأن دة إليــه بالواليــة املســَناملشورة إىل املؤمتر ومساعدته يف تنفيــذ  إسداَءمبنع الفساد 
  .التالية املؤمتر دورةانعقاد اجتماعني على األقل قبل الفريق وأن يعقد 

ــرار  ــع الفســاد"  ٦/٦ويف الق ــراكش بشــأن من ــة إعــالن م ــون "متابع ــوَّاملعن ــدير  هن ــع التق ــؤمتر م امل
يف تيســري جنــازات إمن الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد  قهحقَّ مبا

تبادل املعلومات بني الدول األطراف بشأن مبادراهتا وممارساهتا اجليدة املتصلة باملواضيع الــيت نظــر 
 ٣١ومــن  ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١٠إىل  ٨ يف فيينــا مــن ينه املعقــودعيــاجتما خــاللفيهــا الفريــق 

األمانــة  تزويــدع الدول األطراف علــى مواصــلة ، وشج٢٠١٥َّأيلول/سبتمرب  ٢آب/أغسطس إىل 
  لفصل الثاين من االتفاقية.ابشأن تنفيذها  جديدة وحمدَّثة دةعلومات وممارسات جيِّمب

ونــاقش اجتماعــات. ة مثانيــ، عقد الفريــق العامــل ٥/٤و ٤/٣و ٣/٢املؤمتر  اتبقرار وعمًال
ــــن  ــــا م ــــودين يف فيين ــــامن، املعق ــــه الســــابع والث ــــل يف اجتماعي ــــق العام  ٢٤إىل  ٢٢الفري

، علــى التــوايل، املواضــيع ٢٠١٧آب/أغســطس  ٢٣إىل  ٢١ومــن  ٢٠١٦آب/أغســطس 
ـــة:  ـــة؛ التالي ـــذ االتفاقي ـــات املعلومـــات واالتصـــاالت لتنفي الرتاهـــة يف واســـتخدام تكنولوجي

ــفالرياضــة؛ والت ــة يف  يف ثقي ــدارس واجلامعــات بشــأن جهــود مكافحــة الفســاد؛ والرتاه امل



CAC/COSP/2017/1

 

10/17 V.17-05508 
 

ولعل املؤمتر يود النظــر يف مناقشــات الفريــق العامــل والتوصــيات  مؤسسات العدالة اجلنائية.
ـــــــة ـــــــري األمان ـــــــواردة يف تقري ـــــــيت أصـــــــدرها يف هـــــــذين االجتمـــــــاعني، ال (انظـــــــر  ال

CAC/COSP/WG.4/2016/5 وCAC/COSP/WG.4/2017/4 .(  
ــراره وشــدَّ ــؤمتر يف ق ــر ٦/٦د امل ــاء أط ــة بن ــى أمهي ــدرات عل ــي وق ــع تشــريعية ومؤسس ة متســقة م

اف، يف مجلــة لدول األطــر، دعا املؤمتر اوبصفة أكثر حتديدًاالثاين من االتفاقية.  الفصل قتضياتم
ن لفصــل الثــاين مــاملبينــة يف تعزيــز التنفيــذ الفعــال للتــدابري الوقائيــة اأمور، إىل االضطالع مبا يلــي: 

الالزمــة  واردستقالل واملــبااللالتفاقية  هيئات مكافحة الفساد املنشأة وفقًا متتعضمان واالتفاقية؛ 
دارة لقــانون يف اإلاءلة وســيادة اختاذ تدابري لتعزيز الرتاهة والشفافية واملساومهامها بفعالية؛ جناز إل

تســهيل لابري ونظــم فعاليــة تقــدمي اخلــدمات العامــة ووضــع تــد تعزيــزالعامة، مبا يف ذلك من خالل 
 ى نطــاقعلــالرتاهــة  االتفاقيــة؛ وتعزيــز مبقتضــىاليت ميكــن اعتبارهــا جــرائم  األحداثاإلبالغ عن 

 لعمــوميااالشــتراء ملية فساد يف ع؛ وتعزيز التدابري الرامية إىل منع الالتابعة هلا نظم العدالة اجلنائية
ر عــن كفالــة  العامة، فضــًال األموالوإدارة   شــراكإومــات وتشــجيع الوصــول الكــايف إىل املعلتيســُّ

ــز  ــع الفســاد؛ وتعزي ــع الفســالقطــاع اخلــاص يف من ــيم يف جمــال من ــدريب والتعل ــالت ــى مجي ع اد عل
لــب ذلــك، ط لــىوعــالوة ع .يــدانمستويات القطاع العام، والعمل مع القطاع اخلاص يف هــذا امل

 ًامرصــدارهــا وطــة هبــا باعتبالوظــائف املنأداء مبواصــلة  ، يف مجلــة أمــور،األمانة أن تقومإىل املؤمتر 
املســاعدة  قــدميســاد؛ وتدة يف جمــال منــع الفمارســات اجليِّــمــع املعلومــات املتاحــة عــن املجي ادوليًّــ

اين، ذ الفصــل الثــيف تنفيــ قــدمًا املضــيمــن أجــل لــدول األطــراف، بنــاء علــى طلبهــا، إىل االتقنيــة 
  .الفصل الثايناخلاصة بستعراض االللمشاركة يف عملية يشمل التحضري   مبا

 لقطــاعني العــامبــني ا التــرويج للشــراكاتبشــأن  بيان ســانت بطرســربغاملعنون " ٦/٥ويف القرار 
لقطــاعني اراكة بــني واخلاص يف جمال منع الفســاد ومكافحتــه"، دعــا املــؤمتر الــدول إىل تعزيــز الشــ

  العام واخلاص يف جمال منع الفساد.
ل تصاالت مــن أجــاستخدام تكنولوجيات املعلومات واال التشجيع علىاملعنون " ٦/٧ويف القرار 

اصــلة تطــوير اف إىل موم املتحــدة ملكافحــة الفســاد"، دعــا املــؤمتر الــدول األطــرتنفيذ اتفاقيــة األمــ
ع  ذلــك، شــجَّإضــافة إىلو. ملعلومــات واالتصــاالت ملنــع الفســادوتعزيــز اســتخدام تكنولوجيــات ا
الشــفافية واملســاءلة  زمــن خــالل تعزيــاملعنون "منع الفساد  ٦/٨املؤمتر الدول األطراف، يف قراره 

ـــقمي اخلـــدمات العامـــة يف تقـــد والكفـــاءة ـــق املمارســـات عـــن طري تكـــارات واالب الفضـــلى تطبي
كنولوجيــة كــارات التعلى تبادل أفضل املمارسات ونقل املعرفة بشــأن تطبيــق االبت ،التكنولوجية"

  واخلدمات اإللكترونية يف تقدمي اخلدمات العامة.
اجلزريــة  ســاد يف الــدولحــة الفاملعنــون "تعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكاف ٦/٩ويف القرار 

ة علــى دعــم ة املهتمــع املــؤمتر الــدول األطــراف وغريهــا مــن اجلهــات املاحنــالصغرية الناميــة"، شــجَّ
لويــات ذلــك األو تنفيــذ إصــالحات مكافحــة الفســاد يف الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة، مبــا يف

  واإلصالحات املحددة يف بيان موريشيوس.
مكافحة الفساد"، طلب املــؤمتر إىل الــدول  ن "التعليم والتدريب يف سياقاملعنو ٦/١٠ويف القرار 

وعي الــلفســاد وإذكــاء التعلــيم املنــاهض لم يدعتــالراميــة إىل  مســاعيهااألطراف أن تواصل تعزيــز 
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شــارك فيهــا مجيــع ت تعليميــةبــرامج  وضــع علــى املجتمــع مــن خــالل ةالسلبي وبآثارهبالفساد  العام
  .اجلهات املعنية

    
    الوثائق    

ــة تنفيــذ قــرار املــؤمتر األمانــة عــن تقريــر  إعــالن مــراكش بشــأن منــع متابعــة املعنــون "، ٦/٦حال
  (CAC/COSP/2017/4)الفساد" 
ــة تنفيــذ قــرار املــؤمتر تقريــر   "تعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة، املعنــون ٦/٩األمانــة عــن حال

  (CAC/COSP/2017/9) ملكافحة الفساد يف الدول اجلزرية الصغرية النامية"
املعقــود يف املعــين مبنــع الفســاد  احلكومي الدويل املفتوح العضوية لفريق العاملاعن اجتماع تقرير 

 (CAC/COSP/WG.4/2016/5) ٢٠١٦أغسطس /آب  ٢٤إىل  ٢٢فيينا، من 

املعــين مبنــع الفســاد املعقــود يف  احلكومي الدويل املفتوح العضوية لفريق العاملاتقرير عن اجتماع 
  (CAC/COSP/WG.4/2017/4) ٢٠١٧ آب/أغسطس ٢٣إىل  ٢١ فيينا، من

    
    استرداد املوجودات  - ٥  

 دوراتــه ألولويــة يفاملــؤمتر بدرجــة عاليــة مــن ا حظيــت لــدىكان استرداد املوجودات من املسائل اليت 
ــراره فقــد الســابقة.  ــرَّر املــؤمتر، يف ق ــ ا، أن ينشــئ فريقــًا عــامًال حكوميًّــ١/٤ق ــًا مؤقَّ ادوليًّ مفتــوح وت

  الفساد. رجاع عائداتتنفيذ واليته املتعلقة بإساعدة من أجل املشورة واملإليه العضوية لكي يسدي 
دات مبهمــة د املوجــووُعِهــد إىل الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العضــوية املعــين باســتردا

ــا  ــة أمــور منه ــؤمتر يف مجل ــة مســاعدة امل ــارف تراكمي ، ملوجــوداتايف جمــال اســترداد اكتســاب مع
بنــاء ل يف جمــاف واســتبانة احتياجــات الــدول األطــرا ،يســري تبــادل املعلومــاتوت ،وتشــجيع التعــاون

  القدرات يف ذلك املجال.
ترمجــة د سبل ووسائل حتديمن أجل ، أن يواصل الفريق العامل عمله ٢/٣ر املؤمتر، يف قراره وقرَّ

إىل ، ٢٠٠٧آب/أغســطس  ٢٨و ٢٧التوصــيات الصــادرة عــن اجتماعــه األول، املعقــود يــومي 
املســندة واليــة لاد املؤمتر ، جد٦/٣َّو ٦/٢و ٥/٣و ٤/٤و ٣/٣ات القرار ويف. ءات ملموسةإجرا
يف ىل املــؤمتر املســاعدة إ وتقــدميإســداء املشــورة بعمله  ر أن يواصل الفريُقوقرَّ ،الفريق العاملإىل 

ن أنشــطته إىل تقــارير عــ ًام أيضوأن يقدِّ ،عائدات الفساداسترداد  ة املسندة إليه بشأنواليالتنفيذ 
ـــًال ـــؤمتر. وعم ـــالقرار امل ـــاعني يف في٦/٣و ٦/٢ ينب ـــل اجتم ـــق العام ـــد الفري ـــا ، عق ـــومي يف ين ي

  .٢٠١٧أغسطس /آب ٢٥و ٢٤ويومي  ٢٠١٦أغسطس /آب  ٢٦و  ٢٥
ؤمتر املــ قــد أوعــزناقشات الفريق العامل وحصــيلة اجتماعاتــه. ومل يويل اهتمامهولعل املؤمتر يود أن 

الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل مفتــوح العضــوية املعــين باســترداد املوجــودات إىل  ٦/٢يف القرار 
ضــحايا الفســاد ومعــايري  اســتبانةاستهالل عملية استبانة املمارســات الفضــلى مــن أجــل بأن يقوم ب

استهالل عملية اســتبانة املمارســات الفضــلى ووضــع مبــادئ توجيهيــة للمبــادرة  وأيضًا، همتعويض
بتبادل املعلومات يف الوقت املناسب من أجل متكني الدول األطراف من اختاذ اإلجراءات املناســبة 
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، بــدعم مــن األمانــة، أن يقــومالفريق العامل إىل  املؤمتر أيضًا وأوعزمن االتفاقية.  ٥٦وفقًا للمادة 
ــل جبمــع م ــة األخــرى وحتلي ــات البديل ــدول األطــراف للتســويات واآللي علومــات عــن اســتخدام ال

العوامل اليت تؤثر على الفروق بني املبالغ املحقَّقة يف التسويات واآلليات القانونية البديلــة األخــرى 
واملبالغ املعادة إىل الدول املتضررة، بغية النظر يف جدوى وضــع مبــادئ توجيهيــة مــن أجــل تيســري 

وشــفافية للتعــاون بــني الــدول األطــراف املعنيــة وحتقيــق الفعاليــة يف  االســتعانة بــنهج أكثــر تنســيقًا
يف دورتــه  هإبالغــب أن يقــوم الفريق العامــلإىل  املؤمتر أوعزعمليات اإلرجاع. وعالوة على ذلك، 

عامــل الفريــق ال ىأجــرو مــن هــذه األمــور. أمــربالنتائج اليت توصــل إليهــا فيمــا خيــص كــل  السابعة
حــول الفريــق العامــل مناقشــات  ىأجــركمــا  املواضــيع.كــل مــن هــذه بشــأن مواضــيعية مناقشــات 
 املطروحــة على صعيد اجلوانب العمليــة الســترداد املوجــودات، مبــا يف ذلــك التحــديات املضي قدمًا

ــ وحــول مناقشــاته املواضــيعية  تقــدمي املعلومــات املحدَّثــة عــن حــولدة، وكــذلك واملمارســات اجليِّ
  .واملساعدة التقنية لقدراتبناء ا وحول، بتلك املناقشات طورات املتصلةالت
      

    الوثائق   
الواليـــات املســـندة إىل الفريـــق العامـــل املعـــين باســـترداد املوجـــودات تقريـــر مرحلـــي عـــن تنفيـــذ 

(CAC/COSP/2017/6)  
 التســوياتواســتخدام  ،تلقــائيالضحايا الفساد، وتبادل املعلومات  استبانةاألمانة عن  مذكِّرة من

  (CAC/COSP/2017/8) وغريها من اآلليات البديلة
اتفاقيــة األمانــة عــن تنفيــذ الفصــل اخلــامس (اســترداد املوجــودات) مــن  من إعدادتقرير مواضيعي 

  (CAC/COSP/2017/CRP.4)األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
 ،فتوح العضــوية املعــين باســترداد املوجــوداتاملاحلكومي الدويل  تقرير عن اجتماع الفريق العامل

  (CAC/COSP/WG.2/2016/4) ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٦و  ٢٥املعقود يف فيينا يومي 
فتــوح العضــوية املعــين باســترداد املوجــودات املتقرير عن اجتماع الفريق العامل احلكومي الــدويل 

  (CAC/COSP/WG.2/2017/4) ٢٠١٧آب/أغسطس   ٢٥و  ٢٤املعقود يف فيينا يومي 
      

    التعاون الدويل - ٦ 
حكــوميني مفتوحــة  ، املعنــون "عقــد اجتماعــات خــرباء٤/٢اعتمــد املــؤمتر يف دورتــه الرابعــة القــرار 

 ات خرباء حكومينياجتماعد أن يعقاملشاَرَكة لتعزيز التعاون الدويل". ويف ذلك القرار، قرَّر املؤمتر 
خيــص  ؤمتر فيمــاالــدويل مــن أجــل إســداء املشــورة واملســاعدة للمــمفتوحة املشــاركة بشــأن التعــاون 

  . تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة
مســاعدة املــؤمتر ي اجتماعــات اخلــرباء املهــام التاليــة: (أ) أن تــؤدِّ ر املؤمتر أيضًاويف القرار نفسه، قرَّ

مســاعدة املــؤمتر علــى تشــجيع و(ب)  علــى اكتســاب معــارف تراكميــة يف جمــال التعــاون الــدويل؛
دة األطراف، واإلســهام يف التعاون بني املبادرات القائمة ذات الصلة، الثنائية منها واإلقليمية واملتعدِّ

تنفيذ األحكام ذات الصلة من االتفاقية بتوجيه من املؤمتر؛ و(ج) تيسري تبــادل اخلــربات بــني الــدول 
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ملمارسات اجليِّدة الواجب اّتباعها لتعزيز القــدرات علــى يات وتعميم املعلومات عن اباستبانة التحدِّ
الصعيد الوطين؛ و(د) بناء الثقة وتشجيع التعاون بني الدول الطالبة والدول متلقِّية الطلــب، بتنظــيم 
لقــاءات جتمــع بــني الســلطات املختصــة وهيئــات مكافحــة الفســاد واملمارســني العــاملني يف جمــايل 

مساعدة املؤمتر علــى اســتبانة احتياجــات الــدول  ه)ة وتسليم املطلوبني؛ و(املساعدة القانونية املتبادل
  يف جمال بناء القدرات.

ــؤمتر ــا امل ــراره ودع ــدوَل، ٦/٤، يف ق ــاة األ ال ــد األعضــاء إىل االســتمرار يف مواف ــة، عن ــة طواعي مان
ــة بالفســاد مــن أ ــة املتعلق ــة واإلداري ــداإلمكــان، مبعلومــات عــن اإلجــراءات املدني نطــاق  جــل حتدي
مارســات ت عــن املاملساعدة اليت ميكن تقدميها بشــأن تلــك اإلجــراءات عــالوة علــى تقــدمي املعلومــا

 مجــَع ُتواصــل أن ألمانــةا إىل وطلــب االتفاقيــة، مــن ٥٣فيذ املادة اجليِّدة واألدوات اليت هلا صلة بتن
الفرعيــة  وهيئاتــه راملــؤمت إىل الصــدد هــذا يف تقــارير تقــدمي منهــا وســائل بعــدة املعلومات تلك ونشر
 تلك لتوفري الالزمة تواآلليا التقنية املساعدة من االحتياجات بشأن على اقتراحات تشتمل املعنية،

 هذا يف التعاون تيسريب الكفيلة والسبل املمارسات أفضَل حتدِّد دراسة إجراء على عالوة املساعدة،
 .املوارد بتوافر ، رهنًااملجال

ــومي وُع ــا ي ــز لخلــامس اجتمــاع اخلــرباء ا ٢٠١٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٨و ١٧قــد يف فيين تعزي
 االتفاقية. يف إطارالتعاون الدويل 

مــن  رب قــدر ممكــنبعضــها الــبعض بــأك الــدول األطــراف تزويــدأمهية  ًاوأكد اجتماع اخلرباء جمدد
دام ن طريــق اســتخيف قضــايا الفســاد، مبــا يف ذلــك عــواملالحقــة القضــائية املســاعدة يف التحقيــق 

تبســيط  لمــن خــالتعزيــز كفــاءة هــذا التعــاون عــن طريــق االتفاقيــة كأســاس للتعــاون الــدويل و
 نون املحلي.مع القاحيثما يتوافق ذلك اإلجراءات ذات الصلة، 

يــة كأســاس وأوصــى اجتمــاع اخلــرباء بــأن تواصــل الــدول األطــراف جهودهــا الســتخدام االتفاق
، علــى وجــه لــوبنياملطتســليم واملساعدة القانونية املتبادلــة. وفيمــا يتعلــق ب املطلوبنيقانوين لتسليم 
يهــا ف تســتخدم بأن تربم الــدول األطــراف معاهــدات يف احلــاالت الــيت ال وصي أيضًااخلصوص، ُأ

 االتفاقية كأساس قانوين.

ات عــن وأوصــى اجتمــاع اخلــرباء كــذلك بــأن تســعى الــدول األطــراف إىل االحتفــاظ بإحصــاء
حيثمــا  علومــات،املتزويــد األمانــة بانتظــام ب حتــرص علــى استخدام االتفاقية كأســاس قــانوين، وأن

 فعلية. يف قضايااستخدام االتفاقية كأساس قانوين  ، عنتوافرت

 افرت،، حيثمــا تــوعلومــاتباملاألمانــة  تزويدوأوصى اجتماع اخلرباء بأن تواصل الدول األطراف 
 اعدة.لبات املسط ملعاجلةعن األدوات والنظم اإللكترونية اليت تستخدمها السلطات الوطنية 

التقنيــة  املســاعدة مــن حتياجاتالعملها بشأن حتليل اوأوصى اجتماع اخلرباء بأن تواصل األمانة 
ــة واســتختعلــق بعمليــات الســلطات املامل عملهــايف جمــال التعــاون الــدويل، مبــا يف ذلــك  دام ركزي

 االتفاقية كأساس قانوين للتعاون.

الــدول األطــراف  الــواردة مــن اجتماع اخلرباء على أمهية االســتمرار يف حتــديث املعلومــات دوشدَّ
 عــن جهــات، وكــذلك املطلــوبنياملساعدة القانونية املتبادلة وتســليم ب املعنيةاملركزية  اهتسلطا عن



CAC/COSP/2017/1

 

14/17 V.17-05508 
 

 لســلطاتا املعلومــات يف دليــلتلــك االتصال الوطنيــة بشــأن اســترداد املوجــودات، وأمهيــة إدراج 
بــأن تبحــث  يوصــاألمانــة. وُأ ذي تصــونهالــعلــى اإلنترنــت ختصــة مبوجــب االتفاقيــة املوطنيــة ال

علــى اإلنترنــت لســلطات الوطنيــة املختصــة امكانيــة إنشــاء قســم مســتقل يف إطــار دليــل األمانــة إ
 ٤٤مبوجــب املــادة  املطلــوبنيتســليم املوافقة على معلومات عن متطلبات وإجراءات  حيتوي على

 من االتفاقية.

علــى و قتضــاءســب االأنــه ينبغــي للــدول األطــراف أن تواصــل، ح دًاوأكــد اجتمــاع اخلــرباء جمــدَّ
فســاد، مبــا يف بال علقــةتأساس طوعي، تزويد األمانة مبعلومات عن اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة امل

بشــأن  جهــات تنســيقك ةنــاملعينــني أو املؤسســات املعيَّ املســؤولنيبذلك عن طريــق إبــالغ األمانــة 
 يل.دوعاون الاستخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية ضد الفساد، مبا يف ذلك ألغراض الت

 عمــلال عملــه والتــآزر بــني أوجــه تعزيــززيــادة جهــوده ل بــذلاجتماع اخلرباء  يواصل بأن يوصوُأ
ت والفريــق د املوجــوداوالفريق العامــل املعــين باســتردا فريق استعراض التنفيذيف إطار  الذي جيري

دة ملكافحــة ألمــم املتحــامــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة  يت أنشــأهاالــ ،التعــاون الــدويلب املعــين العامــل
  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.

ن تشــري ٦ يفيــة تفاقالا مبوجــبتعزيــز التعــاون الــدويل الســادس لخلــرباء ااجتمــاع وســوف ُيفتــتح 
  على هامش دورة املؤمتر السابعة. ،٠٠/١٥، الساعة ٢٠١٧الثاين/نوفمرب 

    
    الوثائق    

ألفعــال ايف اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة للكشــف عــن رة من األمانة بشــأن التعــاون الــدويل مذكِّ
  (CAC/COSP/2017/2)التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  مة وفقًااملجرَّ
تعزيــز التعــاون الــدويل لفتــوح املشــاركة امل امساجتمــاع اخلــرباء احلكــومي الــدويل اخلــ عــن تقريــر

تشـــرين  ١٨و ١٧، املعقـــود يف فيينـــا يـــومي وجـــب اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة الفســـادمب
  (CAC/COSP/EG.1/2016/2) ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 

يــة الدوليــة م املحرز يف تنفيذ واليات اجتماعــات اخلــرباء احلكوماألمانة عن التقدُّ من إعداد تقرير
 اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة الفســـاد مبوجـــبفتوحـــة العضـــوية لتعزيـــز التعـــاون الـــدويل امل

(CAC/COSP/EG.1/2017/2)  
    

    مسائل أخرى - ٧ 
ــًا ا تخلص إليهــســالــيت ســتنتاجات االبشــأن  مســبقًا ال يشــكل إدراج هــذين البنــدين الفــرعيني رأي

  عمال دورات املؤمتر املقبلة.أاملناقشات حول جداول 
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، بشأن التعاون مع املنظمات ٦٣(د) من املادة  ٤(ج) و ٤ الفرعيتني تنفيذ الفقرتني (أ)  
 وبشأن استخدام؛ ذات الصلة واآلليات الدولية واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية

مكافحة  من أجل اآلليات الدولية واإلقليمية األخرىها تعدُّملعلومات ذات الصلة اليت ا
   بغية جتنُّب ازدواج العمل دون ضرورة، استخدامًا مناسبًا الفساد ومنعه

ــة  ــة العام ــؤمتردعــت اجلمعي ــا امل ــالء اال٧١/٢٠٨و ٦٩/١٩٩، يف قراريه ــار الواجــب ، إىل إي عتب
  من االتفاقية. ٦٣(ج) من املادة  ٤ الفرعية لتنفيذ الفقرة
تــه مواصــلة مداوال ) مــن جــدول االعمــال،١( ٧النظــر يف البنــد الفرعــي  لــدى، يــودُّولعل املؤمتر 

 علــىن يتفــق املــؤمتر أ علــى، اليت تــنص ٦٣(ج) من املادة  ٤ الفرعية التنفيذ الكامل للفقرة أنبش
 وذلــكك املــادة، مــن تلــ ١يف الفقــرة  املبيَّنــةاألهــداف  قيــتحقلعمــل وطرائــق أنشطة وإجــراءات 

ذات  كوميــةت غــري احلالتعاون مــع املنظمــات واآلليــات الدوليــة واإلقليميــة واملنظمــا بطرائق منها
استكشــاف أوجــه  ، إىل مواصــلة٦/١. وعــالوة علــي ذلــك، دعــا املــؤمتر األمانــة، يف قــراره الصلة

ــات  ــع أمان ــاون م ــد االقتضــاء، بالتنســيق والتع ــا عن ــآزر، وتعزيزه ــات املاآلالت ــددة األلي طــراف تع
حــرز يف لتقــدم املاســتعراض ا يــودُّخــرى ذات الصــلة يف ميــدان مكافحــه الفســاد. ولعــل املــؤمتر األ

لــيت تنتجهــا ت الصــلة اتعزيز أوجه التآزر، وخباصة فيما يتعلق باالستخدام املناسب للمعلومات ذا
، مبــا رةدون ضــرو لالعمــ ازدواجالفساد ومنعه، بغيه جتنب  ةليات دولية وإقليمية أخرى ملكافحآ

  من االتفاقية. ٦٣(د) من املادة  ٤ الفرعية يتسق مع الفقرة
لثامنــة ايــذ يف دورتــه إىل فريق اســتعراض التنف مةمقدَّاجتماعات  غرفة ورقةاملؤمتر  علىوستعرض 

)CAC/COSP/IRG/2017/CRP.1(اتاآلليــأمانــات  سُتدعىعن ذلك ،  . وفضًال، لكي ينظر فيها 
ر عــن دمي تقــاريكــذلك الــدول األطــراف املهتمــة إىل تقــاملتعددة األطراف األخــرى ذات الصــلة و

  أنشطتها يف هذا الصدد.
    

    مبوجب االتفاقية تقدمي اإلشعاراتحالة التصديق على االتفاقية ومتطلبات   (ب)  
م ســتعرض التقــدُّيمــن جــدول األعمــال، أن (ب)  ٧ الفرعــي لعل املؤمتر يود، عند نظــره يف البنــد

ــرويج  ــة أو االنضــمام إليهــا، مــن أااملحــرز يف مواصــلة ت ــادة عــلتصــديق علــى االتفاقي دد جــل زي
 يفتتــاح وف ســومــن مث اإلســهام يف حتقيــق انضــمام مجيــع الــدول إليــه. و الصــك اهــذ األطراف يف

  ا.ملتعلقة هبتفاقية واإلخطارات االمعلومات عن حالة التصديق على ا اتاجتماعغرفة ورقة 
الــيت الســبل  ر يف أفضــلاالتفاقيــة، لعــل املــؤمتر يــود أن ينظــوفيمــا يتعلــق مبتطلبــات اإلبــالغ مبقتضــى 

؛ ٢٣(د) مــن املــادة  ٢ والفقــرة ؛٦من املــادة  ٣للفقرة  توافر أحدث املعلومات املطلوبة وفقًا تكفل
؛ ٥٥ن املــادة مــ ٥والفقــرة ؛ ٤٦مــن املــادة  ١٤و ١٣والفقــرتني ؛ ٤٤(أ) مــن املــادة  ٦والفقــرة 
  التفاقية.من ا ،٦٦من املادة  ٤والفقرة 

حالــة ورقــة غرفــة اجتماعــات بشــأن  علــى املــؤمتر، للنظــر يف هــذا البنــد، يكون معروضــًاوف وس
 (CAC/COSP/2017/CRP.2) ٢٠١٧تشــرين األول/أكتــوبر  ١٦االتفاقيــة حــىت  التصــديق علــى

وورقة غرفة اجتماعات تتضمن السلطات املسماة للمساعدة يف املنع واملساعدة القانونية املتبادلــة 
  . (CAC/COSP/2017/CRP.3) ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٦واسترداد املوجودات حىت 
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     منةالثات للدورة جدول األعمال املؤقَّ  - ٨  
مانــة تضــعه األوف ســذي الــ، الثامنــةت لدورته ؤقَّاملعمال األيف جدول أن ينظر املؤمتر  املزمعمن 

  .يقرَّهبالتشاور مع املكتب، وأن 
    

    اعتماد التقرير - ٩ 
  ر إعداده.يتوىل املقرِّوف سالسابعة عن دورته  من املزمع أن يعتمد املؤمتر تقريرًا
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    املرفق
  ملؤمتر الدول األطراف السابعة تنظيم األعمال املقترح للدورة   

   فيينايف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املزمع عقدها يف 
       ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠إىل  ٦الفترة من  يف

  العنوان أو الوصف  العنوان أو الوصف  البند  التوقيت  التاريخ
  االثنني،

  الثاين/نوفمربتشرين  ٦
    افتتاح الدورة  (أ) ١  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

    انتخاب أعضاء املكتب  (ب) ١    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ج) ١    
    مشاركة املراقبني  (د) ١    
   يضاعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفو  )(ه ١    
    املناقشة العامة  (و) ١    
تعزيز بشأن اخلرباء اجتماع   (تابع)املناقشة العامة   (و) ١  ٠٠/١٨-٠٠/١٥  

  التعاون الدويل
  الثالثاء،

  تشرين الثاين/نوفمرب  ٧
تعزيز شأن اخلرباء باجتماع   (تابع)املناقشة العامة   (و) ١  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

  (تابع) التعاون الدويل
 دورة فريق استعراض التنفيذ  املنع  ٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٥  

  املستأنفة الثامنة 
  األربعاء،

  تشرين الثاين/نوفمرب  ٨
دورة فريق استعراض التنفيذ   استرداد املوجودات والتعاون الدويل  ٦و ٥  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

  (تابع)املستأنفة الثامنة 
ة استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحد  ٣و ٢  ٠٠/١٨-٠٠/١٥  

  ملكافحة الفساد؛ واملساعدة التقنية
  مشاورات غري رمسية

  اخلميس،
  تشرين الثاين/نوفمرب  ٩

ة استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحد ٣و ٢  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 ع)تاب( ملكافحة الفساد؛ واملساعدة التقنية

  مشاورات غري رمسية

  مشاورات غري رمسية  مسائل أخرى (أ) ٧  ٠٠/١٨-٠٠/١٥  
  اجلمعة،

  تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠
  مشاورات غري رمسية  (تابع) مسائل أخرى (أ) و(ب) ٧  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

  ٤و ٣و ٢  ٠٠/١٨-٠٠/١٥  
  ٦و ٥و

٨ 

  هاالنظر يف القرارات واملقررات واعتماد
  ةالثامن جدول األعمال املؤقَّت للدورة

  

    النظر يف التقرير واعتماده  ٩    
  
 


