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المقررات التي اعتمدها مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة
أو ال -الق اررات و َّ
لمكافحة الفساد
-1

اعتمد مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ــاد في دورته الثامنة المعقودة في

أبوظبي ،من  16إلى  20كانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  ،2019الق اررات التالية والمقرر التالي ،ووافق على مشـ ـ ـ ـ ـ ــروع
القرار التالي لتوصى الجمعية العامة باعتماده:

ألف -مشروع قرار مقدم إلى الجمعية العامة لعتماده
-2

يوصـ ـ ي مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ــاد الجمعية العامة بأن تعتمد مشـ ــروع

القرار التالي:

مشروع القرار
الدورة الستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد

َّ
إن الجمعية العامة،
إذ تش ـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى ق ارراتهـا  205/54المؤرَّخ  22كـانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  1999و 61/55المؤرَّخ  4كـانون

األول/ديسـ ـ ــمبر  2000و 188/55المؤرَّخ  20كانون األول/ديسـ ـ ــمبر  2000و 186/56المؤرَّخ  21كانون األول/

ديس ـ ــمبر  2001و 244/57المؤرَّخ  20كانون األول/ديس ـ ــمبر  ،2002وإذ تش ـ ــير أيض ـ ــا إلى ق ارراتها  4/58المؤرَّخ

المؤرخ  22كانون
 31تشـرين األول/أكتوبر  2003و 205/58المؤرَّخ  23كانون األول/ديسـمبر  2003وَّ 242/59
األول/ديسـ ـ ــمبر  2004و 207/60المؤرَّخ  22كانون األول/ديسـ ـ ــمبر  2005و 209/61المؤرَّخ  20كانون األول/
ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2006و 202/62المؤرَّخ  19كــانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2007و 226/63المؤرَّخ  19كــانون األول/

ديسـ ــمبر  2008و 237/64المؤرَّخ  24كانون األول/ديسـ ــمبر  2009و 169/65المؤرَّخ  20كانون األول/ديسـ ــمبر

 2010و 189/67و 192/67المؤرَّخين  20ك ـ ـ ــانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2012و 195/68المؤرَّخ  18ك ـ ـ ــانون
األول/ديسـ ـ ــمبر  2013و 199/69المؤرَّخ  18كانون األول/ديسـ ـ ــمبر  2014و 208/71المؤرَّخ  19كانون األول/

ديسـمبر  2016و 190/73المؤرَّخ  17كانون األول/ديسـمبر  ،2018وق اررات مجلس حقوق اإلنسـان  9/23المؤرَّخ

 13حزيران/يونيه  )1(2013و 11/29المؤرَّخ  2تموز/يوليه  )2(2015و 25/35المؤرَّخ  23حزيران/يونيه ،2017

()3

وإذ تش ـ ـ ـ ـ ـ ــير أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا إلى قرارها  191/73المؤرَّخ  17كانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  ،2018المعنون "الدورة

الستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد" ،الذي قررت فيه أن تعقد في النصف األول من عام 2021

دورة استثنائية للجمعية بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي،

وإذ تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير ك ــذل ــك إلى ب ــدء نف ــاذ اتف ــاقي ــة األمم المتح ــدة لمك ــافح ــة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد في  14ك ــانون األول/

ديسـمبر ،2005

()4

وهي أكثر الصـكو شـمولا وعالمية في مجال الفسـاد ،وإذ تسـلم بالحاجة إلى مواصـلة التشـجيع

على التصديق على التفاقية أو النضمام إليها وعلى تنفيذ اللتزامات الناشئة عنها تنفيذا كامالا وفعالا،

__________

( )1انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة ،الدورة الثامنة والستون ،الملحق رقم  ،)A/68/53( 53الفصل الخامس ،القسم ألف.
( )2المرجع نفسه ،الدورة السبعون ،الملحق رقم  ،)A/70/53( 53الفصل الخامس ،القسم ألف.
( )3المرجع نفسه ،الدورة الثانية والسبعون ،الملحق رقم  ،)A/72/53( 53الفصل الخامس ،القسم ألف.
(.United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 )4
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وإذ تض ـ ــع في اعتبارها أن جميع الدول مس ـ ــؤولة عن منع الفس ـ ــاد والقض ـ ــاء عليه وأن عليها أن تتعاون

فيما بينها على تحقيق ذلك بدعم ومش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة من أفراد وجماعات من خارج القطاع العام ،وإذ تالح مع التقدير

الجهود التي تبذلها الدول من أجل تعزيز مشاركتها الفعالة في هذا الشأن،

وإذ تسـ ــلم بما جاء في المادة  4من التفاقية من أن على الدول األطراف أن تؤدي التزاماتها بمقتضـ ــى

التفاقية على نحو يتس ــق مع مبدأي تس ــاوي الدول في الس ــيادة وس ــالمة أ ارض ــيها ومبدأ عدم التدخل في الش ــؤون

الداخلية للدول األخرى ،وإذ تشير إلى قرارها  1/70المؤرخ  25أيلول/سبتمبر ،2015

وإذ تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع في اعتبـارهـا أنـه ل يوجـد في التفـاقيـة مـا يبيد ألي دولـة طرف أن تمـارس في إقليم دولـة

أخرى ولية قضائية ول أن تؤدي الوظائف المنوطة حص ار بسلطات تلك الدولة األخرى بمقتضى قانونها المحلي،
وإذ تالح مع التقدير جميع اإلعالنات السـياسـية اإلقليمية ذات الصـلة التي أصـدرتها الدول األعضـاء

في األمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد،

وإذ تش ـ ـِّـدد على أهمية الدورة الس ـ ــتثنائية في منع ومكافحة الفس ـ ــاد وتعزيز التعاون الدولي لهذا الغرض

بسبل منها الترويج للتنفيذ الكامل والفعال لاللت ازمات الناشئة عن التفاقية،
وإذ تش ـ ـِّـدد أيض ـ ـ ا على أن خطة التنمية المس ـ ــتدامة لعام 2030

()5

تتناول ض ـ ــرورة التش ـ ــجيع على إقامة

همش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المسـ ـ ـ ــتدامة ،وإتاحة إمكانية وصـ ـ ـ ــول الجميع إلى
مجتمعات مسـ ـ ـ ــالمة ل هي َّ
العدالة وبناء مؤسـ ـس ــات فعالة وخاض ــعة للمس ــاءلة وش ــاملة للجميع على جميع المس ــتويات ،وإذ تقلقها خطورة ما
يثيره الفس ـ ــاد من مش ـ ــاكل ومخاطر تهدد اس ـ ــتقرار المجتمعات وأمنها ،مما يقوض المؤس ـ ـس ـ ــات وال يم الديمقراطية

واألخالق والعدالة ،ويعرض للخطر التنمية المستدامة وسيادة القانون،
-1

تقرر أن تعقد الدورة السـ ـ ـ ـ ــتثنائية للجمعية العامة بشـ ـ ـ ـ ــأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع

ومكافحة الفسـاد وتعزيز التعاون الدولي لمدة ثالثة أيام ،في الفترة من  26إلى  28نيسـان/أبريل  ،2021في مقر

األمم المتحدة في نيويور ؛
-2

تقرر أيض ا أن تكون الترتيبات التنظيمية للدورة الستثنائية على النحو التالي:

(أ)

تتكون الدورة الس ـ ــتثنائية من جلس ـ ــات عامة تعقد من الس ـ ــاعة  10/00إلى الس ـ ــاعة 13/00

(ب)

يشـ ـ ـ ـ ـ ــمل افتتاح الدورة السـ ـ ـ ـ ـ ــتثنائية إدلء رئيس الجمعية العامة واألمين العام ورئيس مؤتمر

(ج)

تتضمن الجلسات العامة اإلدلء ببيانات من الدول األعضاء والدول والجهات التي لها مركز

ومن الساعة  15/00إلى الساعة 18/00؛

الــدول األطراف في اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد والمــديرة التنفيــذيــة لمكتــب األمم المتحــدة المعني
ِّ
بالمخدرات والجريمة ببيانات؛

الم ارقـب لـدى الجمعيـة العـامـة ،وكـذلـك بيـانـات من عـدد محـدود ممن يختـارهم رئيس الجمعيـة العـامـة ،في حـدود

ما يسـ ـ ـ ـ ــمد به الوقت وبالتشـ ـ ـ ـ ــاور مع الدول األعضـ ـ ـ ـ ــاء ،من ممثلي المنظمات المعنية التي سـ ـ ـ ـ ــتحضـ ـ ـ ـ ــر الدورة

الس ــتثنائية ،تماش ــيا مع الفقرتين الفرعيتين (د) و(ا) أدناه مع إيالء العتبار الواجب للتوازن الجغرافي والمس ــاواة

__________
( )5قرار الجمعية العامة .1/70
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وسـ ـ ــتكون المدة الزمنية المحددة

بين الجنسـ ـ ــين؛ وتوضـ ـ ــع قائمة بالمتكلمين وفقا لةعراف المتبعة في الجمعية،
المدلى بها باسم مجموعة من الدول؛
إللقاء تلك البيانات خمس دقائق لفرادى الوفود وسبع دقائق للبيانات ه
()6

هيدعى ممثلو المنظمات غير الحكومية ذات المركز السـ ـ ــتشـ ـ ــاري لدى المجلس القتصـ ـ ــادي
(د)
والجتماعي إلى المشاركة في الدورة الستثنائية وفق العرف المتبع في الجمعية العامة؛
هيعـد رئيس الجمعيـة العـامـة ،وفق العرف المتبع لـدى الجمعيـة العـامـة ،قـائمـة بـأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـاء ممثلي
(ا)
المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسـسـات األكاديمية والقطاع الخاا اآلخرين ذوي الصـلة،
الذين يجوز لهم حضور الدورة الستثنائية ،مع مراعاة مبدأي الشفافية والتمثيل الجغرافي العادل ،ومع إيالء العتبار

الواجب للمشـ ـ ـ ــاركة المجدية للمرأة ،وفقا للعرف المتبع لدى الجمعية العامة ،ويقدم تلك القائمة إلى الدول األعضـ ـ ـ ــاء
()7
للنظر فيها على أساس مبدأ عدم العتراض؛
تؤِّك ـد مجـ َّـددا الــدور المحوري الــذي يؤديــه مؤتمر الــدول األطراف في اتفــاقيــة األمم المتحــدة
-3
لمكافحة الفسـ ـ ـ ـ ــاد في تعزيز قدرات الدول األطراف والتعاون بينها على تحقيق األهداف المحددة في اتفاقية األمم

المتحدة لمكافحة الفساد

()4

وفي التشجيع على تنفيذها واستعراض التقدم فيه؛

تؤكد َّ
مجددا أيضا دعوتها إلى مؤتمر الدول األطراف أن يتولى زمام قيادة العملية التحضيرية
-4
للدورة الستثنائية بتناول جميع األمور التنظيمية والموضوعية في مداولت مفتوحة؛
-5

تدعو جميع كيانات منظومة األمم المتحدة المعنية ،بما في ذلك البرامج والصـ ـ ـ ـ ـ ــناديق ،والوكالت

المتخص ـ ـصـ ــة واللجان اإلقليمية ،وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصـ ــلة،

إلى المشاركة في الدورة الستثنائية؛
-6

تطلب إلى المكتب الموس ــع لمؤتمر الدول األطراف أن ينظم جميع اإلجراءات التي س ــيتخذها

المؤتمر في إطار التحض ــير للدورة الس ــتثنائية ،وأن يتناول جميع المس ــائل التنظيمية والموض ــوعية ،في مداولت

مفتوحة وشفافة ،بوسائل منها تعيين ميسرين للمشاورات غير الرسمية حول مشروع اإلعالن السياسي؛
-7

تطلب أيضـ ـ ـ ـ ا إلى المكتب الموس ـ ـ ــع لمؤتمر الدول األطراف أن يض ـ ـ ــع ،بالتش ـ ـ ــاور مع الدول

-8

تؤِّك ـد أن الجتمــاعــات التي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعقــد بين دورات مؤتمر الــدول األطراف بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن األعمــال

األعضاء ،خطة عمل وجدولا زمنيًّا للمضي قدما بالمشاورات حول اإلعالن السياسي؛

التحضــيرية للدورة الســتثنائية ســتكون مفتوحة أمام مشــاركة جميع الدول األطراف والمراقبين ،وفق ا للنظام الداخلي

للمؤتمر والعرف المتبع؛
-9

ِّ
ِّ
بالمخدرات والجريمة أن يوفر ضـ ـ ـ ـ ـ ــروب الخبرة
تكرر طلبها إلى مكتب األمم المتحدة المعني

الفنية والدعم التقني الالزمة؛

__________

( )6وفقا للعرف المتبع لدى الجمعية العامة  ،تنظر الدول األعضاء في األمم المتحدة في قائمة المتكلمين من المنظمات غير الحكومية التي
ل تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس القتصادي والجتماعي على أساس مبدأ عدم العتراض.
( )7تهعرض على الجمعية العامة قائمة الممثلين المقترحة وقائمتهم النهائية .وعندما هيعترض على إدراج اسم ما ،تقوم الدولة العضو
المعترضة ،بصفة طوعية ،بإطالع مكتب رئيس الجمعية العامة على األساس العام لعتراضاتها ويهطلع المكتب أي دولة من الدول
األعضاء على أي معلومات يتلقاها ،عندما تطلب هي ذلك.
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 -10تطلب إلى مؤتمر الدول األطراف أن يعد ،في الوقت المناســب ،إعالنا ســياســيًّا موج از وعملي
المنحى هيتَّفق عليه مسـ ـ ــبقا بتوافق اآلراء في مفاوضـ ـ ــات حكومية دولية تهعقد تحت رعاية المؤتمر لكي تعتمده في

دورتها الستثنائية؛

تطلـب أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا إلى مؤتمر الـدول األطراف أن يعقـد دورة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثنـائيـة بغرض إقرار اإلعالن
-11
السياسي إلحالته لحق ا إليها لتعتمده في دورتها الستثنائية المتعلقة بمكافحة الفساد؛
 -12تطلــب كــذلــك إلى مؤتمر الــدول األطراف أن يقــدم تقري ار إليهــا في دورتهــا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثنــائيــة عن
األعمال التحضيرية التي اضطلع بها من أجل هذه الدورة؛
-13

ِّ
تكرر التأكيد على أهمية الضــطالع بعملية تحضــيرية شــاملة للجميع تتضــمن مشــاورات فنية

مسـتييضـة ،وتدعو مؤتمر الدول األطراف إلى عقد ثالثة اجتماعات بين الدورات بحد أقصـى ،حسـب القتضـاء،

للمضـي قدما بتلك المشـاورات ،وتشـجع الهيئات والكيانات والوكالت المتخصـصـة التابعة لمنظومة األمم المتحدة
والمنظمات الدولية والمنظمات اإلقليمية والمجتمع المدني واألوسـا األكاديمية وأصـحاب المصـلحة اآلخرين على

المسـاهمة مسـاهمة كاملة في العملية التحضـيرية ،وفقا لقواعد النظام الداخلي ذات الصـلة والعرف المتبع ،وتطلب
ِّ
بالمخدرات والجريمة أن يجمع هذه المساهمات ،بما في ذلك التوصيات المحددة
إلى مكتب األمم المتحدة المعني
بشأن المسائل المقرر أن تتناولها في دورتها الستثنائية تلك ،وأن يطلع المؤتمر عليها؛
-14

تطلب إلى أمانة مؤتمر الدول األطراف أن تعد تقري ار عن س ـ ــبل تحقيق التض ـ ــافر بين أعمال

ونتائج دورتها السـ ـ ــتثنائية والمؤتمر المقبل للدول األطراف الذي سـ ـ ــوف يعقد في عام  2021وأن تعرضـ ـ ــه على

الجتماعات المقترح عقدها فيما بين الدورات لكي تناقشه الدول األطراف وتعتمده؛
-15

تدعو جميع الدول األعضـ ــاء والدول والكيانات التي لها مركز مراقب لديها إلى النظر في أن

-16

تدعو رئيس ـ ــها إلى عقد اجتماع دعم رفيع المس ـ ــتوى على هامش الدورة الس ـ ــتثنائية لمناقش ـ ــة

يكون تمثيلها في الدورة الستثنائية على أرفع مستوى ممكن؛

التحديات القائمة والتدابير الالزمة لمنع الفساد ومكافحته وتوثيق التعاون الدولي؛

ِّ
ِّ
بالمخدرات والجريمة على أن ينظم ،رهنا بتوافر موارد من
تشجع مكتب األمم المتحدة المعني
-17
خارج ا لميزانية ،منتدى للش ـ ــباب لمناقش ـ ــة س ـ ــبل مس ـ ــاهمتهم في الجهود الرامية إلى منع ومكافحة الفس ـ ــاد ،وتدعو
ممثالا عن منتدى الشـ ــباب ،يختاره رئيسـ ــها ،للمشـ ــاركة في الدورة السـ ــتثنائية ،بما يشـ ــمل اإلدلء ببيان عن نتائج
مناقشات المنتدى خالل الجزء الفتتاحي للدورة الستثنائية؛

 -18تؤكد َّ
مجدد ا ما نص عليه قرارها  191/73بأن تهعقد الدورة السـ ــتثنائية ويجري التحضـ ــير لها
في حدود الموارد المتاحة.

باء -الق اررات
-3

اعتمد المؤتمر في دورته الثامنة ،المعقودة في أبوظبي ،الق اررات التالية:

القرار 1/8
المجمدة والمحجوزة والمصادرة
تعزيز التعاون الدولي على استرداد الموجودات وإدارة الموجودات
َّ

َّ
إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،
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إذ ِّ
يرحب ببدء نفاذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســاد

()8

في  14كانون األول/ديســمبر  ،2005وهي

الصـك األكثر شـمول وعالمية بشـأن الفسـاد ،وإذ يسـلم بالحاجة إلى مواصـلة التشـجيع على التصـديق على التفاقية

أو النضمام إليها وعلى تنفيذها بشكل كامل وفعال،

وإذ يحيط علما بالمناقشـ ـ ــة الرفيعة المسـ ـ ــتوى التي أهجريت في  23أيار/مايو  2018بمناسـ ـ ــبة الحتفال
بالذكرى الخامس ـ ـ ــة عش ـ ـ ـرة لعتماد التفاقية ،والتي أ ِّ
هكدت خاللها مجدَّدا فعاليةه التفاقية باعتبارها منص ـ ـ ــة لتعبئة

العمل على المستويين السياسي والعام من أجل مكافحة الفساد،

وإذ ِّ
يؤكد من جديد التزامه بالتنفيذ الكامل ألحكام التفاقية من أجل تحقيق فعالية أكبر في منع وكشــف

عمليـات النقـل الـدولي للممتلكـات التي اكتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـت عن طريق ارتكـاب فعـل مجرَّم وفقـا لالتفـاقيـة وتعزيز التعـاون
الـدولي على اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترداد الموجودات ،آخـذا بعين العتبـار َّ
أن الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ظـاهرة عبر وطنيـة تمس كـل المجتمعـات
والقتصادات ،مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أم ار ضروريا،

وإذ يسِّـلم بأهمية تعزيز وتيسـير ودعم التعاون الدولي والمسـاعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفسـاد،

بما في ذلك استرداد الموجودات ،على النحو المبيَّن في الفقرة الفرعية (ب) من المادة  1من التفاقية،

وإذ يحيط علما بالجهود التي تبذلها المنظمات الدولية المختصـ ـ ـ ــة وشـ ـ ـ ــبكات الممارسـ ـ ـ ــين ،بما في ذلك
مبادرة اس ـ ــترداد الموجودات المس ـ ــروقة والمركز الدولي لس ـ ــترداد األموال ،التي تخدم أنش ـ ــطتها أهدافا عديدة منها

ضـ ــمان التبادل الفعَّال للمعلومات وأفضـ ــل الممارسـ ــات والخبرات في اسـ ــترداد الموجودات وإدارة عائدات الجريمة
التي ِّ
جمدت أو هحجزت أو صودرت،
يسلم بأهمية المنظمات التي ِّ
وإذ ِّ
توفر المساعدة التقنية وبناء القدرات،

وإذ يشـ ـ ــير إلى ق ارره  3/6المؤرخ  6تشـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر  ،2015الذي َّ
حث فيه الدول األطراف على

إنشـ ـ ــاء أو تعزيز آليات محلية للتنسـ ـ ــيق بين الوكالت والتعاون بين األجهزة الحكومية ،وضـ ـ ــمان بلو مسـ ـ ــتويات

صـ ـة التي تضـ ــطلع م
بدور في الجهود الرامية
مناسـ ــبة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والتنسـ ــيق بين السـ ــلطات المخت َّ

إلى منع الفســاد ومالحقة مرتكبي جرائمه وكذلك في اســترداد الموجودات ،ومنها ،على ســبيل المثال ل الحصــر،

سلطات التنظيم الرقابي وسلطات التحقيق ووحدات الستخبارات المالية وأجهزة النيابة العامة،

وإذ ِّ
يرحب بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الوليات المنوطة بالفريق العامل المعني باسـترداد الموجودات ،الذي

مهما لحش ـ ــد الموارد المحلية الالزمة
ال ًّ
ش ـ ــدَّد فيه الفريق العامل مجدَّدا على أهمية اس ـ ــترداد الموجودات باعتباره عام ا
لتحقيق أهداف التنمية المسـ ــتدامة وأوصـ ــى فيه بتعزيز التعاون بين وحدات السـ ــتخبارات المالية والسـ ــلطات المعنية
بمكافحة الفساد والسلطات المركزية المسؤولة عن المساعدة القانونية المتبادلة على الصعيدين الوطني والدولي،

وإذ يشـ ـ ــير إلى ق ارره  1/7المؤرخ  6تشـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر  ،2017الذي َّ
حث فيه الدول األطراف على

الحرا على تحديث المعلومات المقدَّمة عن س ـ ـ ــلطاتها المركزية والمختص ـ ـ ــة ،وفق ا للفقرة  13من المادة  46من
التفاقية ،من أجل تعزيز الحوار بشأن المساعدة القانونية المتبادلة،

وإذ يشـير أيضـا إلى المادة  35من التفاقية ،التي تلزم الدول األطراف باتخاذ تدابير ،وفقا لمبادئ قوانينها
الحق في
المحلية ،من أجل ض ــمان أن يكون لدى الكيانات أو األش ــخاا الذين أص ــابهم ض ــرر نتيجة لفعل فس ــاد ُّ

رفع دعوى قضائية ضد الجهات المسؤولة عن إحداث ذلك الضرر ،بغية الحصول على تعويض عنه،

__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 )8
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وإذ يشــير كذلك إلى ق ارره  ،1/7الذي شــجَّع فيه الدول األطراف على الســتفادة التامة من إمكانية إبرام

اتفاقات أو ترتيبات متَّفق عليها من أجل إعادة الممتلكات المص ــادرة والتص ــرُّف فيها نهائيا بمقتض ــى الفقرة  5من

المادة  57من التفاقية ،وعلى مراعاة أهداف التنمية المسـ ـ ـ ــتدامة في اسـ ـ ـ ــتخدام وإدارة الموجودات المسـ ـ ـ ــتردة ،مع

الحترام التام لمبدأي تسـ ـ ـ ــاوي الدول في السـ ـ ـ ــيادة والسـ ـ ـ ــالمة اإلقليمية وعدم التدخل في الشـ ـ ـ ــؤون الداخلية للدول

األخرى ،تماشيا مع أحكام المادة  4من التفاقية،

وإذ يالح َّ
أن التنفيــذ الف َّعـال ألحكــام الفقرة  3من المــادة  31من التفــاقيــة ،المتعلقــة بــإدارة الموجودات

المجمدة والمحجوزة والمصادرة ،أمر أساسي لحرمان المجرمين من عائدات الجرائم التي يرتكبونها،
َّ

وإذ ِّ
يرحب بإعداد األمانة للد ارسـ ـ ـ ـ ــة المعنونة "إدارة الموجودات المحجوزة والمصـ ـ ـ ـ ــادرة والتصـ ـ ـ ـ ــرف فيها

المجمدة والمحجوزة والمصــادرة،
بصــورة فعالة" ومشــروع المبادئ التوجيهية غير الملزمة بشــأن إدارة الموجودات
َّ

()9

وإذ يحيط علم ا بالفوائد العملية لهاتين الوثيقتين فيما يتعلق بتحسين التشريعات الوطنية وتنفيذ أحكام التفاقية،

وإذ يشـ ـِّـدد على ضـ ــرورة أن تكفل الدول األطراف ،ضـ ــمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ األسـ ــاسـ ــية لقوانينها

المحلية ،وجود آليات مالئمة إلدارة الموجودات والحفاظ على قيمتها وحالتها ريثما يتم النتهاء من إجراءات المص ــادرة،

وكذلك ،عند القتضاء ،اإلجراءات غير المستندة إلى إدانة الرامية إلى استرداد عائدات الجريمة المستبانة،

وإذ يش ـ ــير إلى ق ارره  5/7المؤرخ  6تشـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر  ،2017الذي أش ـ ــار فيه إلى أهمية أن تتَّخذ

الدول األطراف تدابير مناسـبة ،ضـمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ األسـاسـية لقوانينها المحلية ،من أجل تشـجيع

األفراد والجمـاعـات من خـارج القطـاع العـام ،مثـل منظمـات المجتمع المـدني والمنظمـات غير الحكوميـة ومنظمـات
المجتمع المحلي والقطاع الخاا واألوســا األكاديمية ،على المشــاركة النشــيطة في منع الفســاد ومكافحته ،ومن

أجل توعية الجمهور بوجوده وأسبابه ومدى خطورته والتهديد الذي يطرحه،
-1

يهيب بالدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ــاد( )8أن تتَّخذ تدابير فعَّالة على

-2

يش ـ ـ ـ ـ ـ ــجع الـدول األطراف على ِّاتخـاذ التـدابير الالزمـة ،وفقـا لقوانينهـا المحليـة ،من أجـل تنفيـذ أحكـام

الصعيد الوطني لكفالة التنفيذ الفعَّال ألحكام التفاقية ،ول سيما الفصل الخامس منها المتعلق باسترداد الموجودات؛

الفقرة  3من المادة  31من التفاقية ،المتعلقة بإدارة السـ ـ ــلطات المختصـ ـ ــة للموجودات المجمدة والمحجوزة والمصـ ـ ــادرة،
بهدف تأمينها أو الحفاظ على قيمتها القتصادية ،وعلى النظر في إضفاء الشفافية على عملية اإلدارة هذه؛
-3

يهيـب بـالـ دول األطراف أن تنظر ،بمـا يتفق مع الفقرة  3من المـادة  31من التفـاقيـة ،حيثمـا

كان ذلك مناســبا ومتســقا مع نظمها القانونية الوطنية ،في إمكانية إنشــاء ما يلزم من القدرات البش ـرية والمؤس ـســية

المجمدة والمحجوزة والمصـادرة ،فضـال عن تحسـين
لدى السـلطات المختصـة المسـؤولة عن إدارة عائدات الجريمة
َّ
األس ـ ـ ـ ــاس القانوني الوطني لكفالة التنظيم الفعال إلدارة هذه العائدات ،بغية إعادة عائدات الجريمة أو التص ـ ـ ـ ــرف

فيها ،بما يتفق مع الفصل الخامس من التفاقية؛
-4

يش ـ ـِّـدد على ض ـ ــرورة التقيُّد التام بمبدأ المس ـ ــاواة في الس ـ ــيادة والس ـ ــالمة اإلقليمية للدول ،ومبدأ عدم

التدخل في الشـ ـ ـ ــؤون الداخلية للدول األخرى أثناء فترة إعادة الممتلكات المصـ ـ ـ ــادرة أو التصـ ـ ـ ــرف فيها وبعد تلك الفترة،
ويش ـ ـ ــجع الدول األطراف ،حيثما كان ذلك مناس ـ ـ ــبا ،على النظر بوجه خاا في إبرام اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها،

تبعا للحالة ،من أجل إعادة الممتلكات المصادرة والتصرف فيها نهائيا ،وفقا للفقرة  5من المادة  57من التفاقية؛

__________
( ،CAC/COSP/WG.2/2018/3 )9المرفق.
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-5

يش ــجع الدول األطراف على ال يام ،في إطار جهود مش ــتركة ،بتطبيق الدروس المس ــتفادة في

جميع مجالت التعاون على اسـترداد الموجودات ،بوسـائل منها تعزيز المؤسـسـات المحلية وتدعيم التعاون الدولي

ب طرائق من بينها المشـ ــاركة في شـ ــبكات الممارسـ ــين الدولية ذات الصـ ــلة ،مثل جهات الوصـ ــل المعنية باسـ ــترداد

الموجودات في إطار اتفاقية مكافحة الفس ـ ـ ــاد ،والمبادرة العالمية لجهات الوص ـ ـ ــل ،المدعومة من المنظمة الدولية
للشـ ـ ــرطة الجنائية (اإلنتربول) ،ومبادرة اسـ ـ ــترداد الموجودات المسـ ـ ــروقة ،وشـ ـ ــبكة ِّ
كامدن المشـ ـ ــتركة بين الوكالت

لسترداد الموجودات وسائر الشبكات المماثلة ،وكذلك المبادرات اإلقليمية ،حسب القتضاء؛
-6

يهيب بالدول األطراف أن تنظر ،في إطار الحترام التام للمبادئ األس ــاس ــية لقوانينها المحلية

وبما يتس ــق مع التفاقية ،في إمكانية تحس ــين فعالية التنس ــيق بين الوكالت المحلية عن طريق ال يام بأمور منها
وضع سياسات استراتيجية لمكافحة الفساد واسترداد عائدات الجريمة؛
-7

يحث الدول األطراف على النظر ،بما يتماشى مع المبادئ األساسية لقوانينها المحلية ويتسق

مع التفاقية ،في إنش ـ ــاء أو مواص ـ ــلة تطوير التعاون بين الوكالت أو بين األجهزة الحكومية الدولية في اس ـ ــتبانة

عائدات الجريمة وتعقبها وتجميدها وحجزها ومصـادرتها وإعادتها ،مما سـيمكن الدول األطراف من تحسـين عملية

كشف وردع ومنع الفساد؛
-8

يهيـب بـالـدول األطراف أن تنظر ،بمـا يتمـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مع المعـايير الـدوليـة وقوانينهـا المحليـة ،ومع

إيالء الحترام الواجب لجميع الحقوق والض ـ ـ ــمانات المنص ـ ـ ــوا عليها في هذه القوانين ،في تحس ـ ـ ــين الوص ـ ـ ــول
المشـروع إلى مصـادر المعلومات ذات الصـلة ،بما في ذلك قواعد البيانات الدولية ،مما سـيؤثر تأثي ار إيجابيا على
نوعية ونجاعة جهود ُّ
تعقب عائدات الجريمة مع إيالء الحترام الواجب للبيانات الشخصية؛
-9

يشــجع الدول األطراف على النظر ،مع إيالء العتبار الواجب للمادة  4من التفاقية ،ضــمن

نطـاق أطرهـا القـانونيـة المحليـة أو ترتيبـاتهـا اإلداريـة ،في مختلف النمـاذج الممكنـة للتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف في عـائـدات الجرائم

المش ـ ــمولة بالتفاقية وإدارتها ،بما في ذلك ،على س ـ ــبيل المثال ل الحص ـ ــر ،تخص ـ ــيص تلك العائدات لص ـ ــندوق

اإليرادات الوطنيـة أو الخ ازنـة العـامـة ،وإعـادة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـار األموال ألغراض خـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وتعويض ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـايـا الجرائم

األســاســية ،بوســائل منها إعادة اســتخدام الموجودات ألغراض اجتماعية تخدم مصــلحة المجتمع المحلي ،بما في

ذلك من أجل إعادة عائدات تلك الجرائم وفقا للفصل الخامس من التفاقية؛
-10

يهيب بالدول األطراف أن تكفل الس ـ ـ ـ ـ ــتخدام الفعال لموارد الدولة في عملية إدارة الموجودات

المجمدة والمحجوزة والمصـ ـ ـ ـ ــادرة ،حسـ ـ ـ ـ ــب القتضـ ـ ـ ـ ــاء ووفق ا لنظمها القانونية المحلية ،من خالل تعميق التعاون
َّ
ص ـة وتعزيز قدرات الســلطات المختصــة المســؤولة عن إدارة هذه الموجودات ،بهدف
الداخلي بين الســلطات المخت َّ
إش ار هذه السلطات في المراحل المبكرة من عملية اإلعداد والتخطيط لحجز الموجودات؛
-11

ِّ
يرحب بالد ارســة التي َّ
أعدتها األمانة بعنوان "إدارة الموجودات المحجوزة والمصــادرة والتصــرف

(أ)

مواص ــلة جمع المعلومات المتعلقة بأفض ــل الممارس ــات من الدول األطراف ،بهدف اس ــتكمال

فيها بصورة فعالة"ِّ ،
ويقرر أن يواصل الفريق العامل عمله من خالل ما يلي:

مشـ ــروع المبادئ التوجيهية غير ِّ
المجمدة والمحجوزة والمصـ ــادرة وتحديث الد ارس ــة
الملزمة بشـ ــأن إدارة الموجودات
َّ

المعنونة "إدارة الموجودات المحجوزة والمصادرة والتصرف فيها بصورة فعالة"؛
(ب)

مواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــة جهوده الراميــة إلى جمع المعلومــات عن التحــديــات والعوائق التي تواجــه الــدول

األطراف ،وكذلك أفضـ ــل الممارسـ ــات في مجال اسـ ــترداد وإعادة عائدات الجريمة ،بغية اقتراح توصـ ــيات محتملة

بشأن التنفيذ التام والفعال للفصل الخامس من التفاقية؛
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(ج)

مواصلة تقديم التقارير إلى مؤتمر الدول األطراف عن أنشطته؛

-12

يشـجع الدول األطراف على تعزيز العمل المشـتر من أجل تقوية قدرات السـلطات المختصـة

المسـؤولة عن اسـترداد الموجودات على السـتفادة من مهارات الخبراء وتحسـينها على أسـاس مسـتمر بغية تحسـين

عملية استبانة وتعقب وحجز ومصادرة عائدات الجريمة؛
-13

يوص ـ ـ ـ ــي بأن َّتتخذ الدول األطراف ،عند القتض ـ ـ ـ ــاء ووفقا للمبادئ األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية لقوانينها المحلية

ولالتفاقية ،التدابير الالزمة لتطوير أو وضـ ـ ـ ــع إطار قانوني مناسـ ـ ـ ــب وتخصـ ـ ـ ــيص الموارد الالزمة لضـ ـ ـ ــمان أن تكون

الس ـ ـ ـ ـ ــلطات المس ـ ـ ـ ـ ــؤولة عن التحقيق في جرائم الفس ـ ـ ـ ـ ــاد ومالحقة مرتكبيها وتعقب عائدات الجريمة وحجزها وتجميدها

أي تأثير ل ِّ
ومصادرتها وتنفيذ التدابير الالزمة إلعادتها وإدارتها ،قادراة على أداء مهامها بفعالية وبمنأى عن ِّ
مسو له؛
-14

يشـ ـ ـ ــجع الدول األطراف على إزالة الع بات التي تحول دون تنفيذ التدابير المتعلقة باسـ ـ ـ ـ ترداد

الموجودات ،خصــوصــا عن طريق تبســيط إجراءاتها القانونية ،عند القتضــاء ووفقا لقوانينها المحلية ،ومنع إســاءة

استخدام هذه اإلجراءات؛
-15

يطلــب إلى األمــانــة أن تقوم ،في حــدود الموارد المتــاحــة ،بتقــديم المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــدة للفريق العــامــل

الحكومي الدولي المفتوح العض ـ ـ ــوية المعني باس ـ ـ ــترداد الموجودات واجتماعات الخبراء الحكومية الدولية المفتوحة

المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـة من أجـل تعزيز التعـاون الـدولي في إطـار التفـاقيـة على أداء مهـامهمـا ،بطرائق منهـا توفير خـدمـات
الترجمة الشفوية باللغات الرسمية الست لةمم المتحدة؛
-16

يدعو الدول األطراف وسـ ـ ــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية لةغراض

المنصوا عليها في هذا القرار ،وفق ا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.
القرار 2/8

الحتفال بالذكرى العاشرة إلنشاء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

َّ
إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،
إذ يش ـ ــير إلى الفقرة  1من المادة  63من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ــاد،

إنشاء مؤتمر الدول األطراف في التفاقية من أجل تشجيع تنفيذ التفاقية واستعراضه،

()10

التي نص ـ ــت على

وإذ يشـ ــير أيض ـ ـا إلى ق ارره  1/3المؤرخ  13تش ـ ـرين الثاني/نوفمبر  2009المعنون "آلية السـ ــتعراض"،
الذي اعتمد فيه اإلطار المرجعي آللية اسـ ـ ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ـ ــاد ،وطلب إلى فريق

اسـتعراض التنفيذ أن يجري تقييما لططار المرجعي وكذلك للتحديات المصـادفة أثناء السـتع ارضـات الهقطرية ،في
ختام كل دورة استعراضية ،وأن يقدم تقري ار إلى المؤتمر عن حصيلة هذه التقييمات،
وإذ يسـ ـ ـ ـِّـلم َّ
بأن مواصـ ـ ـ ــلة عملية تقييم أداء آلية اسـ ـ ـ ــتعراض التنفيذ قبل انتهاء دورة السـ ـ ـ ــتعراض الثانية

اسـ ــتنادا إلى الخبرات المكتسـ ــبة حتى اآلن في دورة السـ ــتعراض األولى يمكن أن يسـ ــهم إسـ ــهاما كبي ار في تحقيق

نتائج مفيدة ،وأن تلك العملية ينبغي أن تبدأ دون المس ـ ــاس بمواص ـ ــلة تلك األعمال على أي وجه في وقت لحق
للمقرر  1/5المؤرخ  29تشرين الثاني/نوفمبر ،2013
بعد انتهاء الدورة الستعراضية الثانية ،وفقا َّ

__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 )10
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وإذ يضـ ـ ـ ـ ــع في اعتباره اإلطار المرجعي آللية اسـ ـ ـ ـ ــتعراض التنفيذ ،ول سـ ـ ـ ـ ــيما المبادئ التوجيهية ل لية

وخصائصها ومهام فريق استعراض التنفيذ ،على النحو المحدد في القسم الثاني والفقرة  44من اإلطار المرجعي،

على التوالي،

وإذ يش ـ ــير إلى ق ارراته  1/4و 5/4و 6/4المؤرخة  28تشـ ـ ـرين األول/أكتوبر  2011والتي قدم فيها مزيدا من

اإلرشـ ــادات بشـ ــأن آلية اسـ ــتعراض التنفيذ وعمل فريق اسـ ــتعراض التنفيذ ،وإلى مقرره  1/5بشـ ــأن األعمال التحضـ ــيرية

لتقييم أداء اآللية ،وق ارره  1/6المؤرخ  6تشرين الثاني/نوفمبر  ،2015الذي استهل به الدورة الثانية ل لية،

وإذ يسـِّـلم َّ
بأن أحد أهداف آلية اســتعراض التنفيذ هو تعزيز وتيســير التعاون الدولي من أجل منع الفســاد

ومكافحته ،بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات ،وفق ا لالتفاقية،

وإذ ِّ
يرحب بانعقاد "أول اجتماع لرؤس ـ ـ ــاء الص ـ ـ ــكو واآلليات الدولية المكرس ـ ـ ــة لمنع الفس ـ ـ ــاد ومكافحته

وهيئاتها اإلدارية وأماناتها لالحتفال بالذكرى السـ ـ ـ ــنوية الخامسـ ـ ـ ــة عش ـ ـ ـ ـرة لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ـ ـ ــاد
(اتفاقية ميريدا)" ،في مدينة مكسـ ـ ــيكو في  14أيار/مايو  ،2019وإذ ِّ
يرحب أيضـ ـ ـا ،في هذا الصـ ـ ــدد ،بالمناقشـ ـ ــة

ئيس الجمعية العامة من أجل تسـليط الضـوء
الرفيعة المسـتوى التي دعا إلى إجرائها ،في  23أيار/مايو  ،2018ر ه
على التجاهات المستجدة والتشجيع على تنفيذ التفاقية تنفيذا فعالا،
وإذ يالح مع التقدير اسـتمرار التزام الدول األطراف بعملية السـتعراض الهقطري ،التي أدت حتى اآلن

إلى النجاح في إنجاز  169اسـ ـ ـ ــتع ارضـ ـ ـ ـا في إطار دورة السـ ـ ـ ــتعراض األولى و 29اسـ ـ ـ ــتع ارضـ ـ ـ ـا في إطار دورة
جمعت حتى اآلن من خالل اس ـ ـ ـ ــتعراض تنفيذ الفص ـ ـ ـ ــول
الس ـ ـ ـ ــتعراض الثانية ،وإذ يحيط علم ا بالمعلومات التي ه
الثــاني (التــدابير الوقــائيــة) ،والثــالــث (التجريم وإنفــاذ القــانون) ،والرابع (التعــاون الــدولي) ،والخــامس (اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترداد

الموجودات) من التفاقية في س ـ ـ ــياق  237زيارة هقطرية أهجريت واجتماعا مش ـ ـ ــتركا هعقدت في إطار كلتا الدورتين
وبتدريب جهات وصل وخبراء حكوميين من  177دولة من أجل استعراض تنفيذ التفاقية،
وإذ يالح مع القلق التـأخر الكبير في النتهـاء من دورتي السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تعراض األولى والثـانيـة ،ومـدى تـأخر

الدورة الثانية مقارنة بالجدول الزمني المتوقع المبين في القرار ،1/6

وإذ ِّ
يسلم بمساعي الدول األطراف وممارساتها الحالية الرامية إلى تعزيز تعاونها مع أصحاب المصلحة

المعنيين ،بم ــا في ذل ــك القط ــاع الخ ــاا واألفراد والجم ــاع ــات من خ ــارج القط ــاع الع ــام ،مث ــل المجتمع الم ــدني

والمنظمـات غير الحكوميـة ومنظمـات المجتمع المحلي ،في سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاق تنفيـذ السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض والزيـارات الهقطريـة ،مع

مالحظة َّ
أن لكل دولة طرف الحق الســيادي في تقرير كييية إش ـ ار أصــحاب المصــلحة في عملية الســتعراض،

وفق ا للمبادئ األساسية للقوانين المحلية،

وإذ يثني على مـا بـذلتـه األمـانـة وفريق اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض التنفيـذ من جهود هـائلـة في العقـد المـاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وعلى

عملهما بالسـ ـ ــتناد إلى مبادئ توجيهية ارسـ ـ ــخة وواضـ ـ ــحة تتعلق بتجميع المعلومات وإعدادها وتعميمها في إجراء

السـتع ارضـات الهقطرية ،بما في ذلك عرض النتائج على المؤتمر ،على النحو المنصـوا عليه في الفقرة ( 3ز)
من اإلطار المرجعي آللية استعراض التنفيذ،

وإذ يقدر نجاح فريق اسـ ـ ـ ـ ــتعراض التنفيذ في اسـ ـ ـ ـ ــتبانة الممارسـ ـ ـ ـ ــات الجيدة التي تتبعها الدول األطراف

والتحديات التي تصـ ـ ــادفها في الوفاء بالتزاماتها الناشـ ـ ــئة عن التفاقية ،ونشـ ـ ــر الممارسـ ـ ــات الجيدة ،وبذل الجهود

الالزمة للتصدي للتحديات وتقديم المساعدة التقنية حسب القتضاء،
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وإذ يسـ ـ ـ ــتعيد ذكرى ديمتري فالسـ ـ ـ ــيس ،األمين السـ ـ ـ ــابق للمؤتمر ورئيس الفرع المعني بالفسـ ـ ـ ــاد والجرائم
ِّ
بالمخدرات والجريمة ،الذي بفضـ ــل رؤيته في صـ ــو التفاقية وتصـ ــميم
القتصـ ــادية بمكتب األمم المتحدة المعني
آلياتها وتحمله المستمر ألعباء إدارة عملياتها اليومية غدت التفاقية عالمية،

يهحيي الذكرى الس ـ ـ ـ ـ ــنوية العاش ـ ـ ـ ـ ـرة إلنش ـ ـ ـ ـ ــاء آلية اس ـ ـ ـ ـ ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
-1
ِّ
بالمخدرات والجريمة واألمانة وفريق اسـ ــتعراض التنفيذ
الفسـ ــاد )10(،ويهنئ الدول األطراف ومكتب األمم المتحدة المعني

على جهودهم المتواص ـ ـ ــلة والتقدم الكبير المحرز حتى اآلن في اس ـ ـ ــتكمال الس ـ ـ ــتع ارض ـ ـ ــات في إطار الدورتين األولى
والثانية من اآللية ،مما أدى إلى تحسين فهم ظاهرة الفساد وما تصاحبه من تحديات في جميع أنحاء العالم؛
-2

يشـ ــجع الدول األطراف على أن تواصـ ــل السـ ــتعانة بفريق اسـ ــتعراض التنفيذ بوصـ ــفه منصـ ــة

للتبادل الطوعي للمعلومات المتعلقة بالتدابير الوطنية المتخذة أثناء السـ ـ ــتع ارضـ ـ ــات الهقطرية وبعد النتهاء منها،
بما في ذلك السـتراتيجيات المعتمدة والتحديات المصـادفة والممارسـات الفضـلى المسـتبانة ،وكذلك ،حيثما يقتضـي

األمر ،متابعة التوصـ ــيات المنبثقة عن تقارير السـ ــتع ارضـ ــات الهقطرية ،مع مراعاة الحاجة إلى تحقيق الكفاءة في
المناقشات وعمليات صنع القرار في دورات الفريق؛
-3

ِّ
يرحب بتقارير التنفيذ المواضـ ــيعية المهمة والمفيدة واإلضـ ــافات التكميلية اإلقليمية والتحديثات

المتعلقة بالحتياجات من المسـ ــاعدة التقنية التي أعدتها األمانة لكي ينظر فيها فريق اسـ ــتعراض التنفيذ ،ويشـ ــجع

الدول األطراف واألمم المتحدة وأصحاب المصلحة اآلخرين على الستفادة الكاملة من تلك الوثائق؛
-4

يشــجع الدول األطراف على إتاحة تقارير اســتع ارضــاتها الهقطرية للجمهور ،عمال بالفقرات 36

و 37و 38و 39من اإلطار المرجعي آللية استعراض التنفيذ؛

يالح مع التقدير التزام الدول األطراف بعملية السـ ـ ــتع ارضـ ـ ــات الهقطرية كدول مسـ ـ ـ ِّ
ـتعرضـ ـ ــة
-5
ـتعرضــة على حد سـواء ،ويســلِّم بمشــاركة أصــحاب المصــلحة المعنيين في الســتع ارضــات الهقطرية ،وفق ا
ودول مسـ ة
للمبادئ األســاســية للقانون المحلي ،ويحثها على أن تتقيد بالمواعيد الزمنية الســترشــادية لالســتع ارضــات الهقطرية،
على النحو الوارد في المبادئ التوجيهية للخبراء الحكوميين واألمانة بشـ ــأن إجراء السـ ــتع ارضـ ــات الهقطرية ،وعلى
أن تتجنب ،بقدر اإلمكان ،التأخير في مختلف مراحل الستعراض؛
-6

يطلب إلى األمانة أن تواصل تزويد فريق استعراض التنفيذ بتحليالت لةهطر الزمنية المتصلة

بالمراحل الحاس ـ ـ ــمة من عملية الس ـ ـ ــتعراض ،بما في ذلك إحص ـ ـ ــاءات بش ـ ـ ــأن عدد الدول األطراف المتأخرة عن

المواعيد المحدَّدة لها ،بغية تيسير الضطالع بعملية أكثر فعالية؛
-7

يش ـ ـ ــجع الدول األطراف على تعزيز مش ـ ـ ــاركتها النش ـ ـ ــطة ،بما في ذلك مش ـ ـ ــاركة ممثلين عن

-8

يدعو الدول األطراف إلى مواصـلة تعزيز وتيسـير ودعم التعاون الدولي والمسـاعدة التقنية في

-9

ِّ
يرحب بممارس ـ ـ ـ ـ ــة األمانة المتمثلة في تنظيم وتيس ـ ـ ـ ـ ــير اجتماعات ثالثية األطراف بين الدول

السلطات المختصة المعنية بمنع الفساد ومكافحته ،في اجتماعات فريق استعراض التنفيذ؛

مجال منع الفساد ومكافحته ،وفقا للفقرة الفرعية ( 1ب) من التفاقية ،بغية تيسير تنفيذ الفقرة  43من التفاقية؛

ـتعرض ــة والدول األطراف المس ـ ِّ
ـتعرض ــة على هامش دورات فريق اس ــتعراض التنفيذ ،ويش ــجع الدول
األطراف المس ـ ة
األطراف على الستفادة من هذه الممارسة المفيدة من أجل تعزيز كفاءة عملية الستعراض؛
-10

يوافق على مجموعة التوصـ ــيات والسـ ــتنتاجات غير ِّ
الملزمة القائمة على الدروس المسـ ــتفادة

بش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن تنفيذ الفص ـ ـ ـ ـ ـ ــلين الثالث والرابع من التفاقية ،والتي أهعدت وفق ا للفقرة  11من ق ارره  ،1/6والفقرة  44من
اإلطار المرجعي وأقرها في مقرره  1/7المؤرخ  10تشرين الثاني/نوفمبر  ،2017بالنظر إلى َّأنها يمكن أن تكون
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دليال مفيدا للممارسـين ،ويسـلم َّ
بأن هذه التوصـيات والسـتنتاجات غير الملزمة يمكن أن تسـتخدم لضـمان التسـاق
في آلية استعراض التنفيذ ،غير أنه ل ينبغي اعتبارها الخيار الوحيد لتنفيذ المواد ذات الصلة من التفاقية؛

يش ـ ـ ـ ـ ـ ــجع الدول األطراف على أن ته ِّ
حدث دوريا قوائمها التي تض ـ ـ ـ ـ ـ ــم الخبراء الحكوميين لدورة
-11
الســتعراض الثانية وأن ترشــد خبراء للدورات التدريبية التي تنظمها أمانة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخ ِّدرات
والجريمة لجهات الوص ـ ـ ــل والخبراء الحكوميين المش ـ ـ ــاركين في عملية الس ـ ـ ــتعراض ،من أجل تعريفهم بالمنهجية

وتعزيز قدرتهم على المشاركة في الستعراضات؛
-12

يطلب إلى فريق اسـ ــتعراض التنفيذ أن يواصـ ــل عقد دورات عادية مرة في السـ ــنة على األقل،

على أس ـ ـ ـ ــاس جدول أعمال مؤقت مشـ ـ ـ ـ ـ روح وبرنامج عمل يص ـ ـ ـ ــدر في أقرب وقت ممكن من أجل تمكين الدول
األطراف من التخطيط لتش ـ ــكيل الوفود والس ـ ــتعداد للمناقش ـ ــات المركزة والفعالة التي تتناول المواض ـ ــيع الرئيس ـ ــية

للدورة ،مع إمكانية تعديل مواضـ ـ ــيع المناقشـ ـ ــة ،بمراعاة توجيهات المؤتمر ،بغية تحقيق أكبر قدر من الفعالية في

مناقشاته ونتائج أعماله ،رهنا بتوافر الموارد المتاحة حاليًّا؛
-13

يش ـ ــجع الدول األطراف ،بمس ـ ــاعدة األمانة ،على أن تتبادل اآلراء طوعا في فريق اس ـ ــتعراض

التنفيذ ،دون المسـاس بالوليات الراهنة المسـندة إلى الفريق واإلطار المرجعي ،بشـأن السـبل الممكنة للمضـي قدما

بعد انتهاء مرحلة الستعراض األولى ،ويطلب إلى الفريق أن يقدم تقريره إلى المؤتمر في دورته العاشرة؛
-14

يطلب إلى فريق اس ـ ــتعراض التنفيذ أن يواص ـ ــل ،بدعم من األمانة ،جمع المعلومات ذات الص ـ ــلة،

بما في ذلك آراء الدول األطراف بشأن أداء آلية استعراض التنفيذ ،من أجل أن يواصل تقييم أداء آلية استعراض التنفيذ

المقرر  ،1/5وفي هذا الصـدد،
في الوقت المناسـب ،على النحو المنصـوا عليه في الفقرة  48من اإلطار المرجعي و َّ

أن يواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تقـديم التقـارير إلى مؤتمر الـدول األطراف عن التقـدم المحرز ،مع م ارعـاة متطلبـات الفقرة  5من منطوق

القرار  1/3بشأن تقييم اإلطار المرجعي في ختام كل دورة استعراضية؛
-15

يشـ ــجع األمانة على مواصـ ــلة تعزيز أوجه التمزر مع أمانات المنظمات المتعددة األطراف األخرى

ذات الص ـ ــلة العاملة في مجال مكافحة الفس ـ ــاد ،في إطار ولية كل منها ،لتفادي الزدواجية في الجهود وتحس ـ ــين أداء

شـ ــتى آليات السـ ــتعراض ،وفقا لق ارريه  1/6المؤرخ  6تش ـ ـرين الثاني/نوفمبر  2015و 4/7المؤرخ  10تش ـ ـرين الثاني/

نوفمبر  ،2017ويطلب إلى األمانة أن تقدم إلى فريق استعراض التنفيذ تقري ار عن التقدم المحرز في هذا الشأن؛
-16

يشـ ـ ــجع الدول األطراف التي هي أعضـ ـ ــاء في مختلف آليات السـ ـ ــتعراض المتعددة األطراف

العــاملــة في مجــال مكــافحــة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد على أن تــدعم ،في إطــار منظمــة كــل منهــا وداخــل الهيئــات اإلداريــة لتلــك

المنظمات ،التعاون والتنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيق بكفاءة وفاعلية بين أمانات آليات الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض تلك وأمانة المؤتمر ،مع احترام

وليات جميع آليات الستعراض؛
-17

يهيب بالدول األطراف وباألمانة مواص ــلة تطوير اس ــتخدام تكنولوجيا المعلومات والتص ــالت

-18

يش ـ ــجع فريق اس ـ ــتعراض التنفيذ على مواص ـ ــلة عقد جلس ـ ــات إحاطة إعالمية للمنظمات غير

-19

يطلب إلى األمانة أن تقدم إليه في دورته التاسعة تقري ار عن تنفيذ هذا القرار.

والتشجيع على ذلك الستخدام من أجل دعم تنفيذ الدول األطراف التفاقي ةة وتيسير إجراء الستعراضات الهقطرية،
وفقا للقرار  7/6المؤرخ  6تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛
الحكومية بشأن نتائج عملية الستعراض ،وذلك على هامش دورات فريق استعراض التنفيذ ،وفق ا للقرار 6/4؛
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القرار 3/8
تعزيز الن زاهة في القطاع العام لدى الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

َّ
إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،
إذ ِّ
يسلم َّ
التخصصات ،بما يتوافق
بأن منع جميع أشكال الفساد ومكافحتها يقتضيان ِّاتباع نهج شامل ومتعدد
ُّ

مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـاد( )11واألهطر القانونية الوطنية للدول األطراف ،بوسـائل منها تنفيذ الفصـل الثاني
والمـادة  36من التفـاقيـة ،وهو مـا يتطَّلـب من الـدول األطراف ،في جملـة أمورِّ ،اتخـاذ التـدابير التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعيـة والتنظيميـة
ِّ
متخصصة لمنع الفساد ومكافحته ،بما َّيتسق مع المواد  6و 7و 36من التفاقية،
المناسبة وكفالة وجود هيئات

وإذ يسِّـلط الضـوء على المكانة البارزة التي أولتها التفاقية لمنع الفسـاد باعتباره ِّ
يمثل جزءا ل يتج أز من
نهج شـ ــامل لمكافحة الفسـ ــاد ،كما يتجلى في التزامات الدول األطراف بموجب الفصـ ــل الثاني من التفاقية ِّ
باتخاذ
تدابير تهدف إلى منع الفساد،

أن جهود الدول األط ارف الرامية إلى تنفيذ التفاقية ِّ
وإذ يشـ ـ ـِّـدد على َّ
يعزز كل منها اآلخر ،ويسـ ـ ــهم في

ما تبذله تلك الدول من جهود رامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030التي اعتمدتها الجمعية العامة

في قرارها  1/70المؤرخ  25أيلول/س ـ ــبتمبر  ،2015وإذ يش ـ ــير إلى جميع أهداف التنمية المس ـ ــتدامة المدرجة في
ِّ
همش فيها أحد من
تلك الخطة ،بما في ذلك الهدف 16
المتمثل في التشـ ــجيع على إقامة مجتمعات مسـ ــالمة ل هي َّ
أجل تحقيق التنمية المسـ ـ ــتدامة ،وإتاحة إمكانية وصـ ـ ــول الجميع إلى العدالة ،وبناء مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات فعَّالة وخاضـ ـ ــعة

للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات،

وإذ يشـ ـ ـِّـدد ،في ضـ ـ ــوء السـ ـ ــتعراض الجاري لتنفيذ الفصـ ـ ــل الثاني من التفاقية أثناء الدورة الثانية آللية

اس ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ــاد ،على أهمية التزام الدول األطراف بوض ــع أهطر وس ــياس ــات
وممارسـات وبناء قد ارت تشـريعية ومؤسـسـية تفي بمتطلبات ذلك الفصـل ،وإذ ُّ
يحث الدول األطراف على المشـاركة
بنشا في الدورة الثانية من أجل استكمال استعراضاتها القطرية في الوقت المناسب،

وإذ يسِّـلط الضـوء على أهمية منع الممارسـات الفاسـدة ومكافحتها في القطاع العام ،وإرسـاء ثقافة النزاهة

في ذلك القطاع ،بالنظر إلى ما للفســاد من آثار اقتصــادية واجتماعية وخيمة ،بما في ذلك فقدان المواطنين للثقة

في القطاع العام،

وإذ يشـ ـ ـ ــير إلى ق ارره  6/7المعنون "متابعة إعالن مراكش بشـ ـ ـ ــأن منع الفسـ ـ ـ ــاد" ،الذي أههيب فيه بالدول

األطراف أن تتَّخذ تدابير ترمي إلى تعزيز النزاهة والش ــفافية والمس ــاءلة وس ــيادة القانون في اإلدارة العمومية ،وفقا
للمبادئ األساسية لنظمها القانونية،
بأن الجهود المسـ ـ ـ ــتدامة الرامية إلى تعزيز النزاهة في القطاع العام َّ
يقر َّ
تتطلب ِّاتباع اسـ ـ ـ ــتراتيجيات
وإذ ُّ

تشتمل على إطار اإلدارة العامة والحوكمة األوسع نطاقا،

وإذا يـأخـذ في اعتبـاره َّ
أن تعزيز الن ازهـة هو أحـد أغراض التفـاقيـة ،وأَّنـه ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروري لضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـان الحوكمـة

الرشيدة وإرساء ثقافة تنبذ الفساد،

__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 )11
14/95

V.20-01909

CAC/COSP/2019/17

يقر بأهمية تعزيز النزاهة في القطاع العام في جميع مراحل دورة الس ـ ــياس ـ ــة العامة ،بوس ـ ــائل منها،
وإذ ُّ

حسـ ــب القتضـ ــاء ،الضـ ــطالع بتحليل لمخاطر الفسـ ــاد في السـ ــياسـ ــات واإلجراءات الداخلية بهدف منع الفسـ ــاد

وكشفه ومجازاة مرتكبيه،

وإذ يشـ ـ ـ ــير إلى أهمية أن تتَّخذ الدول األطراف تدابير مناسـ ـ ـ ــبة ،ضـ ـ ـ ــمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ

األس ــاس ــية لقوانينها المحلية ،من أجل تش ــجيع األفراد والجماعات من خارج القطاع العام ،مثل منظمات المجتمع
المــدني والمنظمــات غير الحكوميــة ومنظمــات المجتمع المحلي والقطــاع الخــاا واألوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا األكــاديميــة ،على

المشـاركة النشـيطة في منع الفسـاد ومكافحته ،بما في ذلك عن طريق اعتماد تدابير معنية بالنزاهة ،وإذكاء الوعي

العام بوجود الفساد وأسبابه وجسامته والتهديد الذي يطرحه،

وإذ ِّ
يشدد على ما تتَّسم به المساعدة التقنية من أهمية بالغة في مجال بناء وتعزيز القدرات والمؤسسات

في الدول األطراف بهدف الترويج لتنفيذ أحكام الفصل الثاني من التفاقية،

وإذ يالح مع التقدير اإلسـ ــهامات التي يمكن أن ِّ
تقدمها المنظمات والمؤس ـ ـسـ ــات الدولية المعنية ،مثل
مكتـب األمم المتحـدة المعني بالمخ ِّـدرات والجريمـة واألكاديميـة الدوليـة لمكـافحـة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،في مجـالي المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة
التقنية والتدريب ،بناء على طلب الدول األطراف ،بغية تعزيز النزاهة في القطاع العام في الدول األطراف،

ُّ
يحث جميع الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ــاد،
-1
التزاماتها بموجب التفاقية ووفقا للمبادئ األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية لنظمها القانونية ،على أن تلتزم ِّ
باتخاذ إجراءات ملموسـ ـ ـ ــة
()11

بما يتَّس ـ ـ ـ ـ ـ ــق مع

تهدف إلى منع الفسـ ـ ــاد في القطاع العام ،وتعزيز التعاون الداخلي بين الهيئات المعنية بمكافحة الفسـ ـ ــاد وسـ ـ ــائر

الهيئات والمؤسسات العمومية على اعتماد وتنفيذ تدابير فعَّالة في مجال النزاهة العامة؛
-2

يش ـ ـ ـ ـ ـ ــجع الدول األطراف على أن تس ـ ـ ـ ـ ـ ــتحـدث ،وف ـقا لقـدراتهـا المـاليـة وأهطرها القـانونيـة المحليـة ،برامج

مخ َّصـصــة معنية بالنزاهة في الهيئات العمومية ،بحيث تكون هذه البرامج متناســبة مع الهيئات العمومية ذات الصــلة من
حيث الحجم ومستوى التعقيد والهيكل ومجالت العمل ،بغية وضع إطار يهدف إلى منع أعمال الفساد وكشفها وردعها؛
-3

يــدعو الــدول األطراف إلى وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع برامج معنيــة بــالن ازهــة في الهيئــات العموميــة ،مع م ارعــاة

خصــائصــها ومســؤولياتها المؤس ـســية ،واســتحداث معايير تنظيمية متعلقة باألخالقيات وقواعد للســلو يمكنها ،في

جملة أمور ،أن تمنع وتدير حالت تضارب المصالد؛
-4

يشـ ـ ــجع الدول األطراف على اعتماد تدابير محدَّدة لتعزيز النزاهة في المؤسـ ـ ـسـ ـ ــات العمومية،

بحيث يصبد لدى هذه المؤسسات آليات لستبانة مخاطر الفساد وتقييمها والتخييف منها بفعالية؛

يههي ــب ب ــال ــدول األطراف أن تكف ــل تمتُّع الهيئ ــات العمومي ــة ب ــالولي ــة والق ــدرة الالزم ــة لتحلي ــل
-5
مخاطر الفساد وتقييمها والحد منها ،وأن ترصد بانتظام النتائج التي ِّ
تحققها البرامج المعنية بالنزاهة؛
-6

يش ـ ـ ـ ـ ـ ــجع جميع الدول األطراف ،عند القتض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ووفقا لنظمها القانونية ،على توفير الموارد

الالزمة لوضع برامج محلية معنية بالنزاهة وتنفيذها وتقييمها؛

ُّ
يحث الدول األطراف على أن تنظر ،وفق ا للمبادئ األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية لنظمها القانونية ،في اعتماد
-7
اسـ ـ ــتراتيجيات تهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة واألمانة والمسـ ـ ــؤولية في جميع جوانب اإلدارة العامة ،وأن تنظر في
اعتماد إجراءات ِّ
تجسد الستجابة والموثوقية والتحسين التنظيمي والمساءلة والشفافية والحياد؛
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ُّ
يحث أيضا الدول األطراف على أن تدرج في نطاق برامجها المعنية بالنزاهة ،وفقا للمبادئ األساسية
-8
لنظمهــا القــانونيــة ،مــا يلزم من تــدابير لتعزيز امتثــال الموظفين العموميين لمــا هو منطبق من معــايير الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلو وتــدابير

وقيم النزاهة العامة في تعامالتهم مع القطاع الخاا والمجتمع المدني واألوسا األكاديمية واألفراد؛
مكافحة الفساد ة

يحـ ُّـث كــذلــك الــدول األطراف على تعزيز البرامج الف َّع ـالــة المعنيــة بــالن ازهــة في جميع مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتويــات
-9
الحكومـة ،والتـأ ُّكـد من َّأن البرامج المعنيـة بـالن ازهـة تقِّـدم مـا يكفي من التـدريـب والمش ـ ـ ـ ـ ـ ــورة في الوقـت المنـاس ـ ـ ـ ـ ـ ــب للموظفين

العموميين بهدف تمكينهم من فهم معايير النزاهة العامة وتطبيقها ،وكذلك إتاحة معلومات واضـحة وحديثة عن السـياسـات
والقواعد واإلجراءات اإلدارية المعمول بها في هيئاتهم فيما يتصل بالمحافظة على معايير رفيعة للنزاهة العامة؛
-10

يوصـ ـ ـ ــي بأن ِّ
تعزز الدول األطراف الحوار داخل هيئاتها العمومية بشـ ـ ـ ــأن المسـ ـ ـ ــائل المتعلقة

بالنزاهة ،وخصــوصــا عن طريق اســتحداث قنوات إلجراء المناقشــات وإســداء المشــورة بشــأن المعضــالت األخالقية
والشواغل العامة المتعلقة بالنزاهة؛
-11

ِّ
يشدد على َّأنه ينبغي لكبار الموظفين العموميين أن يبادروا هم أولا بالمتثال لمعايير النزاهة،

و َّ
أن البرامج المعنيـة بـالن ازهـة ينبغي أن تحظى بـالـدعم واللتزام من جـانـب كبـار الموظفين العموميين الـذين ينبغي

أن يمارس ـ ـوا ال يادة الشـ ــخصـ ــية في صـ ــون البرامج الفعَّالة المعنية بالنزاهة في هيئاتهم ومؤس ـ ـسـ ــاتهم ،وأن يتَّخذوا
الخطوات الالزمة من أجل تعزيز ثقافة النزاهة بين الموظفين العموميين الخاضعين إلدارتهم؛
-12

يشـ ــجع الدول األطراف ،في حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ األسـ ــاسـ ــية لقوانينها المحلية ،على

تعزيز مش ــاركة الهيئات العمومية مع أص ــحاب المص ــلحة المعنيين في تعزيز النزاهة ،بأس ــاليب منها تمكينهم من

الوصول فعليا إلى المعلومات المتعلقة بوضع السياسات العامة في هذا المجال وتنفيذها؛

 -13يشـ ــجع أيض ـ ـا الدول األطراف على إش ـ ـ ار القطاع الخاا في تعزيز النزاهة في عالقاته مع
القطاع العام ،عند القتضـ ــاء ،بوسـ ــائل منها تشـ ــجيع أوسـ ــا األعمال التجارية على اسـ ــتحداث برامج وسـ ــياس ــات
معنية بالنزاهة تضع معايير واضحة للنزاهة ِّ
تنظم هذه العالقات؛
-14

يهيــب بـالـدول األطراف أن تعتمــد آليــات قـادرة على توفير تـدابير ف َّعـالـة ومتنــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة و اردعـة

للتصدي لحالت اإلخالل بمعايير النزاهة العامة التي يرتكبها الموظفون العموميون؛

 -15يوصـ ــي بأن تنشـ ــئ الدول األطراف ،وفق ا للمادة  8من التفاقية ،قنوات لطبال عن الشـ ــتباه
في حالت اإلخالل بمعايير النزاهة ،بما في ذلك ،عند القتض ــاء ،عن طريق توفير إمكانية تقديم بالغات س ـرية

إلى هيئات تتمتَّع بالولية والقدرة الالزمة لس ـ ـ ــتهالل تح يقات مس ـ ـ ــتقلة بش ـ ـ ــأنها ،أو الض ـ ـ ــطالع بتلك التح يقات
المستقلة ،بما يتَّسق مع المادة  33من التفاقية بشأن حماية المبلِّغين؛
-16

يهيب بالدول األطراف أن تســتخدم تكنولوجيات المعلومات والتصــالت ،عند القتضــاء وفي

إطـار الموارد المتـاحـة ،بهـدف تعزيز تنفيـذ الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الثـاني من التفـاقيـة بفعـاليـة وكفـاءة ،بمـا يتمـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مع قرار

المؤتمر  ،7/6المؤرخ  6تشرين الثاني/نوفمبر 2016؛
-17

يطلب إلى األمانة أن تواصـل ،في حدود وليتها ،جمع المعلومات عن التدابير التشـريعية واإلدارية

َّ
المتخـذة بهـدف تعزيز الن ازهـة في القطـاع العـام ،بـالتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاور مع الـدول األطراف ومع م ارعـاة أمور منهـا أن تؤخـذ بعين
جمعة أثناء الدورة الثانية آللية اس ـ ــتع ارض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ــاد ،وأن هتتاح
الم َّ
العتبار المعلومات ه
هذه المعلومات للفريق العامل المعني بمنع الفساد في اجتماعاته المقبلة ،في حدود متطلبات اإلبال الحالية؛
-18

يدعو الدول األطراف وسـ ـ ــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية لةغراض

المحدَّدة في هذا القرار ،وفقا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.
16/95

V.20-01909

CAC/COSP/2019/17

القرار 4/8
حماية الرياضة من الفساد

َّ
إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،
إذ يؤِّكـد مج َّـددا ق ارره  ،8/7المؤرَّخ  10تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثـاني/نوفمبر  ،2017والمعنون "الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد في مجـال

الرياض ـ ـ ــة" ،الذي أهاب فيه بالدول األطراف أن تعزز جهودها وتزيد تنس ـ ـ ــيقها بغية التخييف بفعالية من مخاطر

الفساد في مجال الرياضة،

وإذ يس ـ ـ ـ ـِّـلم بأهمية دور اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ـ ـ ــاد
الحكومات لمكافحة الفسـ ــاد بجميع أشـ ــكاله ،وإذ ِّ
يؤكد مجدَّدا أهميتها في تعزيز النزاهة والشـ ــفافية والمسـ ــاءلة ومنع
()12

في تنس ـ ـ ـ ــيق اإلجراءات التي تتخذها

الفساد ،بما في ذلك في مجال الرياضة،

وإذ ِّ
يؤكد َّ
مجددا َّ
أن الرياضـة عامل مسـاعد لتحقيق التنمية المسـتدامة ،وإذ يسِّـلم بتنامي مسـاهمة الرياضـة في

تحقيق العدالة والســالم من خالل تشــجيعها على التســامد واإلنصــاف والحترام ومســاهمتها في تمكين النســاء والشــباب

واألفراد والمجتمعات المحلية ،وكذلك في بلو األهداف المتعلقة بمجالت الصحة والتعليم والندماج الجتماعي،

وإذ يسـ ـ ـِّـلم َّ
بأن للمنظمات الرياضـ ـ ــية في سـ ـ ــياق الحركة األولمبية حقوقا والتزامات تتعلق بالسـ ـ ــتقاللية،

وتتضـ ـ ــمن حرية وضـ ـ ــع قواعد الرياضـ ـ ــة والتحكم فيها ،وتحديد ايكل منظماتها وحوكمتها ،والحق في التصـ ـ ــويت

بحرية دون أي تأثير خارجي ،ومسؤولية ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة،

بأن الفســاد في مجال الرياضــة ِّ
وإذ يسـِّـلم أيض ـا َّ
يقوض المبادئ األســاســية للروح األولمبية ،كما تتجســد
في الميثاق األولمبي،
َّ
المنظمة والقتص ـ ــادية يمكن أن ي ِّ
وإذ يالح ببالغ القلق َّ
قوضـ ـ ا إمكانات الرياض ـ ــة
أن الفس ـ ــاد والجريمة

نفس ــها ودورها في اإلس ــهام في تحقيق أهداف التنمية المس ــتدامة وغاياتها الواردة في خطة التنمية المس ــتدامة لعام

،2030

()13

وإذ يسـ ـِّـلم بأهمية حماية األطفال والشـ ــباب في مجال الرياضـ ــة من التعرض لخطر السـ ــتغالل واإليذاء

نموا صحيًّا،
بما يكفل لهم تجربة إيجابية وبيئة آمنة تساعد على نموهم ًّ

وإذ يس ـ ـ ــاوره القلق من َّ
أن التحديات التي يش ـ ـ ــكلها الفس ـ ـ ــاد يمكن أن تقوض قدرة الرياض ـ ـ ــة على تعزيز

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،

وإذ ِّ
يؤكد اإلسهام البالغ ال يمة للحركة األولمبية والحركة األولمبية للمعوقين في ترسيخ الرياضة كوسيلة

يقر بالفرا
فريدة لتعزيز الس ـ ـ ــالم والتنمية ،وبخاص ـ ـ ــة من خالل المثل األعلى المتمثل في الهدنة األولمبية ،وإذ ُّ
التي أتاحتها األلعاب األولمبية واأللعاب األولمبية للمعوقين السابقة ،وإذ ِّ
يرحب مع التقدير بكل ما هيرتقب تنظيمه
من دورات ألعاب أولمبية وألعاب أولمب ية للمعوقين ،وإذ يهيب بالدول األطراف التي س ـ ـ ـ ـ ــوف تس ـ ـ ـ ـ ــتض ـ ـ ـ ـ ــيف هذه
األلعاب وغيرها من األحداث الرياضـية الكبرى في المسـتقبل ،وكذلك سـائر الدول األطراف ،أن تعمل على تعزيز
التدابير الرامية إلى التصدي لمخاطر الفساد المتصلة بهذه األحداث،

وإذ ِّ
يسلم بأهمية ضمان الشفافية والنزاهة في عملية اختيار أماكن انعقاد األحداث الرياضية الكبرى،

__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 )12
( )13قرار الجمعية العامة .1/70
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يقر بالدور األس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــي الذي تؤديه الدول األطراف ،بمس ـ ـ ـ ـ ــاعدة من مكتب األمم المتحدة المعني
وإذ ُّ

ِّ
بالمخدرات والجريمة ،في منع ومكافحة الفساد في مجال الرياضة،

وإذ ِّ
يسلم بالدور الحاسم لةمم المتحدة في مكافحة ومنع الفساد في مجال الرياضة وتعزيز النزاهة فيه،
وإذ ِّ
يسلم أيض ا بمساهمات سائر المنظمات والمحافل الحكومية الدولية

الرياضة وتعزيز النزاهة فيه،

()14

في مكافحة الفساد في مجال

وإذ يالح َّ
أن المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليـة عن تنفيـذ اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد تقع على عـاتق الـدول

األطراف بينما العمل على تعزيز النزاهة والشـفافية والمسـاءلة ومنع الفسـاد في مجال الرياضـة هو مسـؤولية ينبغي
أن يتشار فيها جميع أصحاب المصلحة المعنيين،

وإذ يبرز في هذا الس ــياق مس ــاهمات المنظمات الرياض ــية ودور الرياض ــيين ووس ــائط اإلعالم والمجتمع

المدني واألوس ــا األكاديمية وس ــائر كيانات القطاع الخاا في حماية الرياض ــة من الفس ــاد ،وإذ يبرز أيضـ ـا ما
للشراكات بين القطاعين العام والخاا من دور رئيسي في هذا الصدد،
يقر باس ــتمرار أهمية الشـ ـراكات بين أص ــحاب المص ــلحة المتعددين لمكافحة ومنع الفس ــاد في مجال
وإذ ُّ
ِّ
بالمخدرات والجريمة في تلك الشراكات،
الرياضة ،وإذ ينوه بمساهمات مكتب األمم المتحدة المعني
ِّ
وإذ ِّ
بالمخدرات والجريمة في مجال منع
يرحب بالعمل الذي يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطلع به مكتب األمم المتحدة المعني

الجريمة والعدال ة الجنائية ومكافحة الفس ــاد ،بما في ذلك من خالل اس ــتحداث أدوات ذات ص ــلة ،ومواد إرش ــادية،

وتقديم المساعدة التقنية ،بما في ذلك في سياق البرنامج العالمي لتنفيذ إعالن الدوحة :صوب ترسيخ ثقافة احترام

القانون ،والبرنامج العالمي لحماية الرياضة من الفساد والجريمة،

وإذ يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى مـ ِّ
ـذكرة التفــاهم المبرمــة بين اللجنــة األولمبيــة الــدوليــة ومكتــب األمم المتحــدة المعني
َّ
الموقعــة في أيــار/مــايو  ،2011والتي توفر إطــا ار للتعــاون بين الكيــانين في منع ومكــافحـة
بــالمخـ ِّـدرات والجريمــة،

بسبل منها توفير بناء القدرات والمساعدة التقنية ،عند الطلب،
الفساد في مجال الرياضة ،ه

وإذ يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى قرار الجمعيــة العــامــة  24/73المؤرَّخ  6كــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  ،2018والمعنون

"الرياضــة باعتبارها عامالا مســاعدا لتحقيق التنمية المســتدامة" ،واإلشــارات الواردة فيه إلى المخاطر التي يشــكلها
الفساد على الرياضة،

وإذ يشـير أيضـا إلى قرار المجلس القتصـادي والجتماعي  16/2019المؤرَّخ  23تموز/يوليه ،2019
والمعنون "إدماج الرياضـ ـ ـ ــة في اسـ ـ ـ ــتراتيجيات منع الجريمة والعدالة الجنائية المتعلقة بالشـ ـ ـ ــباب" ،الذي أبدى فيه

المجلس قلقه إزاء المخاطر التي تهدد الشباب من جراء الفساد والجريمة في مجال الرياضة،
والسالم،

وإذ يحيط علما مع التقدير بتقرير األمين العام بشــأن تعزيز اإلطار العالمي لتســخير الرياضــة ألغراض التنمية

()15

الذي اقترح فيه تحديث خطة عمل األمم المتحدة بشأن تسخير الرياضة ألغراض التنمية والسالم،

()16

__________

( )14مثل مجلس أوروبا ،وأمانة الكومنولث ،ومنظمة الدول األمريكية ،ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان القتصادي .وانظر أيضا إعالني
قادة مجموعة العشرين المؤرَّخين  5و 6أيلول/سبتمبر  2013و 8تموز/يوليه  2017وغيرهما.
( )15الوثيقة .A/73/325
( )16انظر الوثيقة .A/61/373
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وإذ ِّ
يرحب بالمؤتمرين الدوليين ،المنعقدين تحت عنوان "حماية الرياض ـ ـ ــة من الفس ـ ـ ــاد" ،اللذين عقدا في

فيينا يومي  5و 6حزيران/يونيه  ،2018ويومي  3و 4أيلول/س ـ ـ ــبتمبر  ،2019وإذ يالح إس ـ ـ ــهامهما في تحقيق

يقر بنتائجهما،
التقدم على الصعيد الدولي ،وإذ ُّ
-1

يههيب بالدول األطراف تعزيز جهودها وزيادة تنسـ ــيقها على نحو محايد وشـ ــامل للجميع تحت

رعاية األمم المتحدة وبغير ذلك من الس ـ ـ ـ ــبل ،من أجل تعزيز أوجه التمزر بين جميع مس ـ ـ ـ ــارات العمل،

()17

ومنها

على سـ ــب يل المثال ل الحصـ ــر الش ـ ـراكات القائمة بين أصـ ــحاب المصـ ــلحة المتعددين بغرض ضـ ــمان النظر في
الجهود على نحو موحد بغية حماية الرياضـ ـ ــة من الفسـ ـ ــاد ،وهو ما من شـ ـ ــأنه أن يسـ ـ ــاهم في تنفيذ خطة التنمية

المس ـ ــتدامة لعام ،2030

()13

وتس ـ ــليط الض ـ ــوء على دور الرياض ـ ــة كوس ـ ــيلة فريدة لتعزيز الس ـ ــالم والعدالة والحوار

خالل فترة األلعاب األولمبية واأللعاب األولمبية للمعوقين وبعدهما؛
-2

يدعو الدول األطراف وهيئـات منظومة األمم المتحـدة واللجنـة األولمبيـة الدوليـة واللجنـة الدوليـة

لةلعاب األولمبية للمعوقين وسـ ـ ــائر الجهات صـ ـ ــاحبة المصـ ـ ــلحة ،بما في ذلك المنظمات والتحادات والرابطات

الرياض ـ ـ ــية والرياض ـ ـ ــيون ووس ـ ـ ــائط اإلعالم والمجتمع المدني واألوس ـ ـ ــا األكاديمية والقطاع الخاا ،إلى تعزيز

أنش ــطة التوعية وتطوير قدراتها وتقديم المس ــاعدة التقنية ،حس ــب القتض ــاء وبناء على الطلب ،بغرض التص ــدي

للفساد في مجال الرياضة؛
-3

يش ــجع الدول األطراف على أن تواص ــل زيادة قدراتها ،عند اإلمكان ،على تعزيز التعاون بين

س ـ ــلطاتها المعنية بإنفاذ القانون بهدف التص ـ ــدي على نحو أكثر فعالية لجرائم الفس ـ ــاد في مجال الرياض ـ ــة ،التي
َّ
المنظمة ،وأن تضـ ـ ــمن ،دون اإلخالل بقوانينها المحلية ،تبادل
تتفاقم على وجه الخصـ ـ ــوا بفعل تغلغل الجريمة
المعلومات المتعلقة بالفسـ ـ ـ ــاد والحتيال وغسـ ـ ـ ــل األموال في مجال الرياضـ ـ ـ ــة في الوقت المناسـ ـ ـ ــب على م
كل من

الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي ،وأن تقوم بذلك باستخدام التكنولوجيات الحديثة ذات الصلة؛
-4

يحث الدول األطراف على إنفاذ تشـ ـ ــريعاتها الوطنية التي تجرم الرشـ ـ ــوة وسـ ـ ــائر أشـ ـ ــكال

الفســاد من خالل منع أفعال الفســاد المتعلقة بالرياضــة والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضــائيا ،مع مراعاة

المواد  12و 15و 21من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ـ ــاد

( )12

بالمادة  4من التفاقية؛
-5

على وجه الخصـ ـ ــوا ،ودون مسـ ـ ــاس

يش ـ ـ ـ ــجع الدول األطراف على تعزيز التعاون بين س ـ ـ ـ ــلطاتها المعنية بإنفاذ القانون والمنظمات

الرياض ــية بغية ال يام على نحو فعال بمنع جرائم الفس ــاد في مجال الرياض ــة والكش ــف عنها في الوقت المناس ــب

والتص ـ ــدي لها ،وكذلك تيس ـ ــير تبادل الخبرات ونش ـ ــر المعلومات وتوعية المنظمات الرياض ـ ــية واألوس ـ ــا المعنية

بالرياضة بجسامة جرائم الفساد؛
-6

يطلــب إلى مكتــب األمم المتحــدة المعني بــالمخـ ِّـدرات والجريمــة أن يعقــد المزيــد من المحــافــل

الدولية في فيينا ،بالس ـ ــتفادة من نتائج المؤتمرين الدوليين المعقودين تحت عنوان "حماية الرياض ـ ــة من الفس ـ ــاد"،

من أجل توعية أصحاب المصلحة المعنيين وتعزيز التعاون فيما بينهم؛
-7

يدعو الدول األطراف إلى النظر في إنشـ ـ ــاء فرع فيينا لمجموعة أصـ ـ ــدقاء تسـ ـ ــخير الرياضـ ـ ــة

ألغراض التنمية والســالم ،وهو فريق غير رســمي للبعثات الدائمة لدى األمم المتحدة في نيويور وجنيف ،يشــكل

__________

( )17بما في ذلك ما يتعلق منها بالشتراء ،وتضارب المصالد ،والحوكمة الرشيدة ،والتعاون بين المنظمات العاملة في ميادين العدالة الجنائية
وإنفاذ القانون والرياضة ،والجرائم األخرى ،وسوء التصرف ،وسوء السلو في مجال الرياضة.
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منب ار لتعزيز الحوار وتبادل اآلراء والمعلومات بشـ ـ ـ ـ ــأن المسـ ـ ـ ـ ــائل ذات الصـ ـ ـ ـ ــلة بهذا القرار ،وقرار المؤتمر ،8/7
()18
ِّ
بالمخدرات والجريمة؛
وأنشطة ووليات مكتب األمم المتحدة المعني
يهيب بالدول األطراف ،حيثما أمكن ووفق ا للمبادئ األس ــاس ــية لنظمها القانونية ،إبال األمانة
-8
بأس ـ ـ ـ ــماء وعناوين الس ـ ـ ـ ــلطات التي يمكن أن تس ـ ـ ـ ــاعد الدول األطراف األخرى على وض ـ ـ ـ ــع وتنفيذ تدابير محددة

للتصدي للفساد في مجال الرياضة؛
-9

يطل ــب إلى مكت ــب األمم المتح ــدة المعني ب ــالمخ ـ ِّـدرات والجريم ــة أن يقوم ،في ح ــدود وليت ــه

وبالتشـاور الوثيق مع الدول األطراف وبالتعاون مع أصـحاب المصـلحة المهتمين ،بإعداد د ارسـة مواضـيعية شـاملة

عن حماية الرياض ـ ــة من الفس ـ ــاد ،بما في ذلك النظر في كييية تطبيق التفاقية لمنع ومكافحة الفس ـ ــاد في مجال

الرياضـ ــة ،وتحديث المواد التدريبية واألدلة اإلرشـ ــادية واألدوات المتاحة للحكومات والمنظمات الرياضـ ــية ،ونشـ ــر
المعلومات والممارس ـ ـ ــات الجيدة ،ووض ـ ـ ــع مش ـ ـ ــاريع ،وتقديم المس ـ ـ ــاعدة التقنية ،بناء على الطلب ،لدعم تنفيذ هذا

القرار وتوطيد تدابير مكافحة الفساد في مجال الرياضة؛
-10

يحث الدول األطراف وأص ـ ـ ـ ــحاب المص ـ ـ ـ ــلحة المعنيين على التص ـ ـ ـ ــدي للمخاطر التي تواجه

الفئات الض ــعيفة ،وخص ــوص ـا األطفال والرياض ــيين الش ــباب ،من جراء الفس ــاد في مجال الرياض ــة ،وذلك بغرض
تعزيز الحياة الصحية ومبادئ النزاهة ،وتهيئة جو من عدم التسامد إزاء الفساد في رياضات الشباب واليافعين؛
-11

يدعو الدول األطراف وأصـ ـ ـ ــحاب المصـ ـ ـ ــلحة المعنيين ،بغية تعزيز المسـ ـ ـ ــاواة بين الجنسـ ـ ـ ــين

وتمكين المرأة ،إلى التشــجيع النشــط على زيادة مشــاركة المرأة وتمثيلها في األنشــطة والبرامج والمبادرات المتصــلة

بالرياض ــة وفي الهيئات اإلدارية للمؤسـ ـس ــات الرياض ــية ،ب هسـ ـبل منها وض ــع برامج توعوية قوية تتص ــدى للحواجز
المتعلقة بنوع الجنس الناجمة عن الفساد في مجال الرياضة؛
-12

يش ـ ـ ــجع الدول األطراف والمنظمات الرياض ـ ـ ــية على أن تقوم ،مع مراعاة المواد  8و 32و33

من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـاد على الخصـوا ووفق ا لتشـريعاتها الوطنية وفي سـياق الرياضـة ،بالنظر
في إنشاء آليات إبال في مجال الرياضة ،ووضع تدابير فعالة لحماية المبلِّغين والشهود ،والتوعية بتلك التدابير،
ِّ
بالمخدرات والجريمة واللجنة األولمبية الدولية
والس ــتفادة من المنش ــور الص ــادر عن مكتب األمم المتحدة المعني

بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع وتنفيذ آليات اإلبال في مجال الرياضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،المعنون Reporting Mechanisms in Sport:

 ،A Practical Guide forDevelopment and Implementationومنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور مكتـ ــب األمم المتحـ ــدة المعني
ِّ
بالمخدرات والجريمة المعنون دليل مرجعي بشأن الممارسات الجيدة في مجال حماية ِّ
المبلغين؛
-13

ِّ
المنظمة ،في ـسياق
يشـجع الدول األطراف وأصـحاب المصـلحة المعنيين ،بما في ذلك اللجان

تنظيم األحداث الرياض ــية على اتخاذ الخطوات الالزمة إلنش ــاء نظم اش ــتراء عمومي مناس ــبة تقوم على الش ــفافية

والتنافس وعلى معايير الموض ـ ـ ـ ـ ــوعية في اتخاذ الق اررات وتتس ـ ـ ـ ـ ــم بفعاليتها في عدَّة مجالت منها منع الفس ـ ـ ـ ـ ــاد،
ِّ
بالمخد ارت والجريمة الذي يتضـمن اسـتراتيجية لدرء الفسـاد في
والسـتفادة من منشـور مكتب األمم المتحدة المعني

األحــداث العــامــة الكبرى في إطــار اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،المعنون Nations The United
Convention against Corruption: A Strategy for Safeguarding against Corruption in Major

 ،Public Eventsوالستفادة من أداته الداعمة؛
 -14يحــث الــدول األطراف على أن تقوم ،وفق ـا لنظمهــا القــانونيــة المحليــة ،بتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع المنظمــات
الرياض ــية على جميع المس ــتويات وأص ــحاب المص ــلحة المعنيين بقوة على تعزيز وتحس ــين الممارس ــات األخالقية

والش ـ ـ ــفافية في مجال الرياض ـ ـ ــة ،بما في ذلك بتحديد مدة ولية كبار المس ـ ـ ــؤولين في المنظمات الرياض ـ ـ ــية ،عند

__________

( )18انظر قرار الجمعية العامة .24/73
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القتضـ ــاء ،ووضـ ــع وتنفيذ سـ ــياسـ ــات منع تضـ ــارب المصـ ــالد ،وإعداد المعلومات ذات الصـ ــلة بما يشـ ــمل قوانين،

وقواعد ولوائد ،وتقارير س ــنوية عن األنش ــطة ،وتقارير عن األحداث الرئيس ــية ،وتقارير مالية س ــنوية ،وملخص ــات

التقـارير أو الق اررات المتخـذة خالل اجتمـاعـات المجلس التنفيـذي/اللجنـة التنفيـذيـة ،والعمليـات النتخـابيـة ونتـائجهـا،

ورص ـ ــد تنفيذ تلك الس ـ ــياس ـ ــات واإلجراءات ،وإتاحة تلك المعلومات للجمهور ،ويش ـ ــجع المنظمات الرياض ـ ــية على
ِّ
بالمخدرات والجريمة بش ـ ــأن برنامج أخالقيات
الس ـ ــتفادة من المنش ـ ــور الص ـ ــادر عن مكتب األمم المتحدة المعني
مكافحة الفسـاد والمتثال من أجل دوائر األعمال ،المعنون An Anti-Corruption Ethics and Compliance

Programme for Business: A Practical Guide؛
-15

يشـجع الدول األطراف ،من أجل التصـدي للمشـاكل المتعلقة بالتالعب بالمنافسـات والمراهنات

غير القانونية وأنشـطة غسـل األموال ذات الصـلة ،على إجراء تقييم دوري للسـياسـات الوطنية ،والممارسـات الفعالة
والقانون الوطني بغية تقرير مدى كفاءتها وفعاليتها في منع ومكافحة الفسـاد في مجال الرياضـة ،وعلى السـتفادة

من الكتيب الذي يتناول أحكام القانون الجنائي النموذجية المتعلق ة بالمالحقة القض ـ ـ ـ ـ ــائية للتالعب بالمنافس ـ ـ ـ ـ ــات،
المعنون  ،Model criminal law provisions for the prosecution of competition manipulationوالدراسة

نهج التجريم لمكافحة التالعب بنتائج المباريات والرهانات غير القانونية/غير النظامية،
بشأن منظور عالمي إزاء ه
المعنونة Match-Fixing and Illegal/Irregular Betting: Criminalization Approaches to Combat
 ،A Global Perspectiveالص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عن مكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخ ِّـدرات والجريمـة واللجنـة األولمبيـة

ِّ
بالمخدرات والجريمة والمعنونين الدليل المرجعي
الدولية ،والمنشــورين الصــادرين عن مكتب األمم المتحدة المعني

للممارس ـ ـ ــات الجيدة في التحقيق في التالعب بنتائج المباريات ،والس ـ ـ ــتراتيجيات الوطنية لمكافحة الفس ـ ـ ــاد :دليل

عملي بشأن صياغتها وتنفيذها؛
-16

يشـ ــجع أيض ـ ـ ا الدول األطراف على تعزيز التعاون الدولي للتصـ ــدي للمراهنات غير القانونية،

-17

يهيب بالدول األطراف ض ـ ــمان أن تمارس المنظمات المش ـ ــاركة في اختيار البلدان المض ـ ــيفة

-18

يطلـب إلى المـدير التنفيـذي لمكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخ ِّـدرات والجريمـة تزويـد األمين العـام

بالنظر إلى البعد العابر للحدود لتلك المسألة؛

أعمالها بطريقة شفافة وبما يتفق مع القواعد واإلجراءات الواجبة التطبيق؛

بمعلومات عن تنفيذ القرار  8/7وعن هذا القرار كمسـ ـ ــاهمة ممكنة في تقريره عن تنفيذ القرار  24/73بشـ ـ ــأن الرياضـ ـ ــة
ال مساعدا لتحقيق التنمية المستدامة ،الذي سيقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين؛
باعتبارها عام ا
-19

يدعو الدول األطراف وس ـ ــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية لةغراض

المحدَّدة في هذا القرار ،وفق ا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.
القرار 5/8
تعزيز الن زاهة من خالل توعية الجمهور

َّ
إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،
إذ ِّ
يرحب بالتزام الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ــاد

وقائية مناسبة تهدف إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد،

()19

بتنفيذ س ـ ــياس ـ ــات وتدابير

__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 )19
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الن ههج المتبعة إزاء التدابير الوقائية وبأن تلك ُّ
يقر بتعدد وتنوع ُّ
الن ههج قد ةي ةلزم تكييفها بحس ــب الس ــياق
وإذ ُّ
أو القطاع أو الهقطر ،مع أخذ التفاقية في العتبار بوصفها نقطة انطالق،
وإذ يالح ما للفسـ ــاد من آثار تضـ ــعف القدرة على تعزيز سـ ــيادة القانون ول سـ ــيما بتقويضـ ــه لشـ ــرعية

المؤسسات العمومية الرئيسية وفعاليتها،

وإذ يؤكد من جديد ضرورة تنفيذ الفصل الثاني من التفاقية من أجل منع الفساد ومكافحته،
وإذ يسـ ــلم بأن المسـ ــؤولية عن تنفيذ التفاقية تقع على عاتق الدول األطراف ،غير أن المسـ ــؤوليات عن

تعزيز ثقافة النزاهة والشـفافية والمسـاءلة ومنع الفسـاد مسـؤوليات مشـتركة بين جميع أصـحاب المصـلحة وقطاعات

المجتمع ،وفقا للفصل الثاني من التفاقية،

وإذ يش ـ ـ ـ ـ ــير إلى الفقرة ( 1د) من المادة  7من التفاقية ،التي تدعو الدول األطراف إلى وض ـ ـ ـ ـ ــع برامج

تعليمية وتدريبية لتمكين الموظفين العموميين من الوفاء بمتطلبات األداء الص ـ ــحيد والمش ـ ـ ِّـرف والس ـ ــليم للوظائف

العمومية ،بما في ذلك التدريب المتخصص ،من أجل توعيتهم بمخاطر الفساد المالزمة ألداء وظائفهم،

وإذ يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم بـأهميـة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمـة مكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخ ِّـدرات والجريمـة وغيره من المنظمـات

والمؤسسات الدولية ذات الصلة ،من قبيل األكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ،في تقديم المساعدة التقنية والتدريب

من أجل توعية الجمهور وتعزيز النزاهة،

وإذ يش ــير إلى المادة  13من التفاقية ،التي تدعو كل دولة طرف إلى أن تتخذ تدابير مناس ــبة ،ض ــمن

حدود إمكاناتها ووفق ا للمبادئ األسـ ــاسـ ــية لقانونها المحلي ،لتشـ ــجيع أفراد وجماعات ل ينتمون إلى القطاع العام،
مثل المجتمع المدني والم نظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي ،على المشـ ـ ـ ـ ــاركة النشـ ـ ـ ـ ــطة في منع
الفساد ومكافحته ،وتوعية الجمهور بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر،

واقتناعا منه بأن فعالية تدابير منع الفسـ ـ ـ ــاد توطد الحوكمة الرشـ ـ ـ ــيدة في جميع القطاعات ،وتعزز الثقة

في المؤسسات العمومية ،وتقوي روح المسؤولية الجتماعية لدى مؤسسات القطاعين العام والخاا،
وإذ يشير إلى اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام ،2030

()20

وما يتناوله الهدف  16من الخطة من ضرورة

همش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المس ــتدامة ،وإتاحة إمكانية وص ــول
التش ــجيع على إقامة مجتمعات مس ــالمة ل هي َّ
الجميع إلى العدالة ،وبناء مؤس ـســات فعالة وخاضــعة للمســاءلة وشــاملة للجميع على جميع المســتويات ،وإذ يشـ ِّـدد على

أهمية الغاية  5-16من الخطة في الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما،

وإذ يض ـ ـ ـ ـ ــع في اعتباره ما قررته الجمعية العامة في قرارها  ،4/58المؤرخ  31تش ـ ـ ـ ـ ـرين األول /أكتوبر

 ،2003من تحديد  9كانون األول/ديسمبر ليكون اليوم الدولي لمكافحة الفساد،
-1

يهيب بالدول األطراف أن تنش ـ ــر الوعي بمفهوم الفس ـ ــاد وأن تبين أخطاره وآثاره وكذلك أهمية

-2

يشـجع الدول األطراف على تنفيذ المادة  13من التفاقية بوسـائل منها التشـجيع على مشـاركة

حماية النزاهة والرقابة الذاتية وعدم التسامد مع الفساد؛

القطاع الخاا واألوسـا األكاديمية في منع الفسـاد ومكافحته ،وتوعية الجمهور بوجود الفسـاد وأسـبابه وجسـامته

وما يمثله من خطر؛

__________
( )20قرار الجمعية العامة .1/70
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-3

يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجع الــدول األطراف على اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام البتكــارات التكنولوجيــة ،ومنهــا أدوات الحكومــة

اإللكترونية ،وكذلك وســائل التواصــل الجتماعي ،لتعزيز الوعي العام ونشــر المعلومات التي تهدف إلى اإلســهام

في عدم التسامد مع الفساد؛
-4

يش ـ ـ ـ ـ ـ ــجع الدول األطراف على التوعية باإلجراءات اإلدارية الالزمة لالطالع على المعلومات

-5

يشــجع أيضـ ا الدول األطراف على أن تنظر ،حســب القتضــاء ودون إخالل بحماية الخصــوصــية

المتعلقة بقوانين وبرامج مكافحة الفساد ،وإتاحتها للراغبين فيها وفق ا للقوانين المحلية؛

والبيانات الشـخصـية ،في اسـتخدام ُّ
النظم التكنولوجية لتوعية الجمهور بالقوانين واللوائد المتعلقة بمكافحة الفسـاد وتزويده
بمعلومات مناسبة عنها ،مع مالحظة أن تلك المعلومات يمكن أن تشمل ،وفقا لمبادئ القوانين المحلية ما يلي:
(أ)

المعلومات ذات الصلة عن حقوق الموظفين العموميين والجمهور وواجباتهم؛

(ب)

معلومات عن تقييم أداء البرامج الحكومية؛

(ج)

مهام ومسؤوليات وأدوار موظفين عموميين محددين ومكاتب عمومية محددة؛

(د)

عملية صنع الق اررات المتعلقة بالحصول على الخدمات العمومية؛

-6

يهيب بالدول األطراف توعية الجمهور بكييية اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام قنوات التص ـ ـ ـ ـ ــال العامة لتيس ـ ـ ـ ـ ــير

إبالغهم عن ممارس ـ ــات الفس ـ ــاد من خالل تس ـ ــليط الض ـ ــوء على س ـ ــبل اإلبال عن حالت الفس ـ ــاد ،وال يام ،عند
القتضاء ،بنشر تقارير إحصائية مناسبة عن الفساد؛
-7

يحث الدول األطراف على إذكاء وعي الجمهور بوس ـ ـ ـ ــائل اإلبال عن حالت الفس ـ ـ ـ ــاد ،كأن

تنشر المعلومات المتعلقة بحقوق المبلغين عنه ومسؤولياتهم وفقا للتشريعات المحلية؛

يشـجع الدول األطراف على وضـع برامج تعليمية وطنية لتعزيز ثقافة عدم التسـامد مطلقا مع
-8
ممارسات الفساد ،كأداة لتوعية الشباب وتعزيز نزاهتهم بغية الحد من مخاطر الفساد؛
يش ـ ــجع أيضـ ـ ـ ا الدول األطراف على الس ـ ــتفادة من برامج بناء القدرات والتدريب ،التي يقدمها
-9
ِّ
بالمخدرات والجريمة وغيره من المنظمات والمؤسـسـات الدولية ذات الصـلة ،من قبيل
مكتب األمم المتحدة المعني
األكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ،من أجل توعية الجمهور وتعزيز النزاهة؛
-10

يــدعو الــدول األطراف إلى أن تقوم ،من خالل كيــانــاتهــا المعنيــة ،بتوعيــة الجمهور بــالخطر

-11

يشـ ـ ـِّـدد على أهمية قيام الدول األطراف بتوعية الجمهور بالخطر الذي يمثله الفسـ ـ ــاد وبعواقبه

الذي يمثله الفس ـ ـ ـ ـ ــاد ،وإطالق حمالت وطنية ،في حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ األس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــية لقوانينها الوطنية،
للتوعية بأهمية النزاهة ومخاطر الفساد؛
من خالل وسائل العرض العلني ،مثل اللوحات اإلعالنية والرسائل النصية القصيرة ،واإلعالنات المذاعة؛

 -12يشـ ـِّـدد أيضـ ـا على ضـ ــرورة اتخاذ الدول األطراف تدابير مناسـ ــبة لتشـ ــجيع المشـ ــاركة النشـ ــطة
لةفراد والجماعات من خارج القطاع العام بحيث تتوافر ظروف مؤاتية تتيد لهم اإلسـهام إسـهام ا فعالا في تحقيق
أهداف التفاقية ،مثل التدابير التي تكفل احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفس ــاد وتلقيها

ونشــرها وتعميمها ،وتتيد كذلك إقامة مؤس ـســات المجتمع المدني ووســائل اإلعالم وممارســتها لنشــاطها على نحو

مســتقل ودون أن تخشــى انتقاما بســبب ما تبذله من جهود في هذا الصــدد ،بما يتماشــى مع المعايير الدولية ذات
الصلة ووفقا للقوانين المحلية؛
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يشـ ـ ـ ـ ـ ــجع الدول األطراف على الحتفال بيوم  9كانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ــمبر باعتباره اليوم الدولي

لمكافحة الفساد كأداة لتوعية الجمهور بمخاطر الفساد إن لم تكن قد قامت بذلك بعد.
القرار 6/8

تنفيذ اللتزامات الدولية المتعلقة بمنع الرشوة ومكافحتها على النحو المحدد في اتفاقية

األمم المتحدة لمكافحة الفساد

َّ
إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،
الفساد

()21

إذ يؤكد من جديد أنه ل بد من تنفيذ اللتزامات المنصـ ـ ـ ـ ـ ــوا عليها في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
تاما وفعالا من أجل منع الفساد ومكافحته بمزيد من الفعالية والكفاءة،
تنفيذا ًّ

وإذ يشـ ـ ــير إلى َّ
أن مرتكبي أفعال الرشـ ـ ــوة العابرة للحدود الوطنية ،س ـ ـ ـواء أكانوا أشـ ـ ــخاص ـ ـ ـا طبيعيين أو

اعتباريين ،ينبغي أن تحاسبهم الدول األطراف كافة وفقا لقوانينها المحلية ومتطلبات التفاقية،

وإذ ِّ
يؤكد َّ
مجددا َّ
أن الفصل الثالث من التفاقية يلزم جميع الدول األطراف بتجريم ومعاقبة أفعال الرشوة
العابرة للحدود الوطنية على النحو المحدد في التفاقية ،وإذ ِّ
يؤكد مجدَّدا أيضـ ـا التزام الدول األطراف بوض ــع تلك
اللتزامات موضع النفاذ ،ويسلم في هذا الشأن بأهمية تنفيذ الفصل الثاني والرابع والخامس من التفاقية،

وإذ يضـ ـ ـ ــع في اعتباره أن من شـ ـ ـ ــأن وضـ ـ ـ ــع الدول األطراف التزاماتها بموجب الفصـ ـ ـ ــل الثالث والرابع

والخامس موضع النفاذ أن يردع المجرمين،

وإذ يشير إلى المادة  4من التفاقية التي تقضي بأن تؤدي الدول األطراف التزاماتها بمقتضى التفاقية

على نحو يتس ــق مع مبدأي المس ــاواة في الس ــيادة وس ــالمة أ ارض ــيها ،ومع مبدأ عدم التدخل في الش ــؤون الداخلية

للدول األخرى ،وإذ يشــير إلى قرار الجمعية العامة  1/70الذي اعتمدت الجمعية بموجبه خطة التنمية المســتدامة

لعام  ،2030وإذ يشـ ــجع ،في هذا الصـ ــدد ،الدول األطراف على إزالة أي تدابير تقييدية تؤثر سـ ــلبا على التعاون
الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته،

وإذ يضع في اعتباره أنه ليس في التفاقية ما يبيد ألي دولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة

الولية القضائية وأداء الوظائف التي ينا أداؤها حص ار بسلطة الدولة األخرى بمقتضى قانونها المحلي،

وإذ يسلم بما تواجهه الدول األطراف من الحواجز والتحديات الدولية في تنفيذ وإنفاذ التفاقية ،مع ال يام

في الوقت نفس ـ ـ ــه بإيجاد توازن مناس ـ ـ ــب بين أي حص ـ ـ ــانات أو امتيازات قض ـ ـ ــائية ومتطلبات إنفاذ التفاقية ،وفق ا
لاللتزامات المنصوا عليها في الفقرة  2من المادة  30من التفاقية،
وإذ يسلم بأهمية تنفيذ الفصلين الرابع والخامس من التفاقية في منع الفساد ومكافحته ،بما في ذلك الرشوة،

وإذ ِّ
يرحب بالتقدُّم الذي أحرزته الدول األطراف في تنفيذ الفصـ ـ ـ ــل الثالث من التفاقية ،وبخاصـ ـ ـ ــة فيما

يتعلق بتجريم رشـ ـ ــو الموظفين العموميين الوطنيين والموظفين العموميين األجانب وموظفي المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات الدولية

ص ـل إلى تنفيذ شــامل وفعَّال ،وخاصــة فيما يتعلق بإنفاذ
العمومية ،مع التســليم بضــرورة بذل مزيد من الجهود للتو ُّ
جميع الدول األطراف لاللتزامات بموجب التفاقية ،والحترام الكامل ألحكامها،

__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 )21
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وإذ يسـ ـ ـ ـ ــلم باألهمية البالغة للتعاون الدولي الفعال في الجهود الرامية إلى كشـ ـ ـ ـ ــف أفعال رشـ ـ ـ ـ ــو الموظفين

العموميين الوطنيين والموظفين العموميين األجانب وموظفي المؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات الدولية العمومية والتحقيق فيها ومالحقة
مرتكبيها قض ـ ـ ــائيا ،وإذ يش ـ ـ ــير إلى المادة  46من التفاقية التي تقتض ـ ـ ــي من الدول األطراف أن تقدم بعض ـ ـ ــها إلى
بعض أكبر قدر من المســاعدة القانونية المتبادلة في التح يقات والمالحقات واإلجراءات القضــائية المتصــلة بالجرائم

المشمولة بالتفاقية ،وكذلك تحسين فعالية وكفاءة التعاون في استرداد عائدات الجريمة الناشئة عن تلك األفعال،

وإذ يحيط علمـا بالدور الذي يمكن أن يؤديه القطـاع الخـاا في منع ومكـافحـة جرائم رشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو الموظفين

العموميين الوطنيين والموظفين العموميين األجـانـب وموظفي المؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـدوليـة العموميـة ،وبـأهميـة تعزيز

التعاون بين أجهزة مكافحة الفساد وأجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاا ذات الصلة في هذا الصدد ،وفقا
للقانون المحلي ،مع مواصلة بذل جهود إنفاذ قوية ضد الكيانات التي تختار أن ترتكب جرائم الرشوة،
وإذ ينوه بــالجهود التي تبــذلهــا المنظمــات والمنتــديــات الــدوليــة واإلقليميــة األخرى لمنع ومكــافحــة رشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

الموظفين العموميين الوطنيين والموظفين األجانب العموميين وموظفي المؤسسات الدولية العمومية،

يههي ــب ب ــال ــدول األطراف أن تفي ب ــالت ازم ــاته ــا بموج ــب الم ــادتين  15و 16من اتف ــاقي ــة األمم
-1
المتحـدة لمكـافحـة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد )21(،وأن تقوم ،عمالا بـالتفـاقيـة ووفقـا ألحكـامهـا ،بتجريم رشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو الموظفين العموميين

الوطنيين والموظفين العموميين األجانب وموظفي المؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الدولية العمومية ،بما في ذلك التماس وقبول
الرشاوى من ِّقبل موظف عمومي وطني ،وتعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ تلك القوانين تنفيذا فعَّالا؛
-2

يههيب أيض ـ ـ ـ ـ ـ ا بالدول األطراف في التفاقية أن تفي بالتزاماتها بموجب المادة  26من التفاقية،

وأن تقوم ،وفقا ألحكامها ،بتقرير مســؤولية الشــخصــيات العتبارية عن المشــاركة في األفعال المجرَّمة في التفاقية،
بما في ذلك جرائم رشــو الموظفين العموميين الوطنيين ،والموظفين العموميين األجانب وموظفي المؤس ـســات الدولية

ل مع وضع عقوبات جنائية أو غير جنائية فعَّالة ومتناسبة ورادعة؛
العمومية ،وأن تنفذ تلك القوانين تنفيذا فعَّا ا

يههيــب كــذلــك بــالــدول األط ارف في التفــاقيــة أن تفي بــالت ازمــاتهــا بموجــب المــادتين  12و13
-3
بغرض منع الفس ـ ــاد في القطاع الخاا ،بما في ذلك رش ـ ــو الموظفين العموميين الوطنيين والموظفين العموميين

األجانب وموظفي المؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــات الدولية العمومية باتخاذ تدابير تتوافق مع قوانينها ولوائحها التنظيمية المحلية

ويهيب بالدول
المتعلقة بمسـك الدفاتر والسـجالت ،والكشـف عن البيانات المالية ،والمحاسـبة ومراجعة الحسـابات ،ه
األطراف أن تنفذ تلك التدابير تنفيذا فعَّالا؛
-4

يش ـ ــجع الدول األطراف على أن تس ـ ــتفيد من النتائج التي تخلص إليها اس ـ ــتع ارض ـ ــاتها القطرية في

تعزيز أطر مكافحة الفساد لديها ،بما في ذلك تعزيز تنفيذ األحكام اإللزامية الواردة في المادتين  15و 16من التفاقية،
ويش ـ ـ ــجع الدول األطراف على أن تنظر في الس ـ ـ ــتفادة من فريق اس ـ ـ ــتعراض التنفيذ في تبادل معلومات َّ
محدثة بش ـ ـ ــأن

جهودها المتعلقة بذلك ،ويدعو األمانة إلى أن تجمع الممارسات الجيدة والدروس المستفادة في هذا الصدد؛
-5

يشـ ــجع أيضـ ــا الدول األطراف على أن تكفل بوجه خاا تجريم جميع أسـ ــاليب ارتكاب رشـ ــو

الموظفين العموميين والموظفين العموميين األجـا ـن ب وموظفي المؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـدوليـة العموميـة (الوعـد والعرض
والمند واللتماس والقبول) ،وكذلك األطراف الثالثة المس ــتفيدة واألفعال غير المباشـ ـرة ،وفق ا للش ــرو المنص ــوا
عليها في التفاقية ،وأن تشمل مواضيع الجرائم جميع فئات األشخاا المدرجة في المادة  2من التفاقية؛
-6

يشِّـدد على أهمية أن تبدي جميع الدول األطراف إرادةا سـياسـية ارسـخة ومتواصـلة في اللتزام،

طبق ا لالتفاقية ،بتجريم رشـ ــو الموظفين العموميين الوطنيين والموظفين العموميين األجانب وموظفي المؤسـ ـسـ ــات
الدولية العمومية ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم ،مع مراعاة أهمية التعاون الدولي في هذا الشأن؛
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يش ـ ـ ـ ـ ــجع الدول األطراف على أن تتخذ جميع التدابير الالزمة لمنع جرائم الرش ـ ـ ـ ـ ــوة وكش ـ ـ ـ ـ ــفها

بموجب المادتين  15و ،16وأن تضمن ،وفق ا لتشريعاتها المحلية ،إحالة المعلومات التي تفيد السلطات المختصة

ألغراض التحقيق واإلثبات في الوقت المناســب إلى ســلطات إنفاذ القانون المســؤولة عن التحقيق في تلك الجرائم

ومالحقة مرتكبيها قضائيًّا؛
-8

ينوه بالجهود التي تبذلها الدول األطراف لمعاقبة مرتكبي رش ــو الموظفين العموميين الوطنيين

والموظفين العموميين األجانب وموظفي المؤس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــات الدولية العمومية بما يتسـ ـ ـ ـ ــق مع أحكام التفاقية ،باتباع

وسائل منها اآلليات القانونية البديلة وحل القضايا دون محاكمة ،بما في ذلك عن طريق التسويات؛
-9

يش ـ ـ ــجع الدول األطراف التي تس ـ ـ ــتخدم آليات قانونية بديلة وحلول غير قائمة على المحاكمة،

بما فيها التسـ ــويات ،في معاقبة الضـ ــالعين في قضـ ــايا رشـ ــو الموظفين العموميين الوطنيين والموظفين العموميين

األجانب وموظفي المؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات الدولية العمومية ،على أن تتعاون ،حيثما كان ذلك مناس ـ ـ ــبا ومتس ـ ـ ــقا مع نظمها

القــانونيــة المحليــة وأحكــام التفــاقيــة ،مع جميع الــدول األطراف المعنيــة لتعزيز تبــادل المعلومــات ،واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــة في

اعتبارها أن ذلك سيعزز مكافحة جرائم الرشوة ومالحقة مرتكبيها قضائيا؛
-10

يدعو الدول األطراف إلى ضـمان وجود قنوات سـهلة يسـيرة السـتخدام وتدابير مناسـبة إلبال

السلطات المختصة عن أعمال الرشوة المشتبه فيها التي يرتكبها موظفون عموميون وطنيون وموظفون عموميون
أجانب وموظفو المؤسسات الدولية العمومية في المعامالت التجارية ،بما يتوافق مع نظمها القانونية المحلية؛
-11

يحث الدول األطراف على تشـ ــجيع سـ ــلطاتها المعنية بإنفاذ القوانين ،وفقا لقانونها المحلي ،على

أن تكون نشـ ــطة في التحقيق الفعال في قضـ ــايا رشـ ــو الموظفين العموميين الوطنيين والموظفين العموميين األجانب

وموظفي المؤس ـس ــات الدولية العمومية ومالحقة الض ــالعين فيها ،بما في ذلك التماس الموظفين العموميين الوطنيين

للرشوة وقبولها؛

-12

يش ـ ـ ـ ـ ـ ــجع الــدول األطراف على أن تنظم أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــة للتــدريــب وللتوعيــة ،بمــا يتس ـ ـ ـ ـ ـ ــق مع المــادتين

-13

يش ـ ـ ــجع الدول األطراف التي تس ـ ـ ــتخدم آليات قانونية بديلة وحلول غير قائمة على المحاكمة،

 7و 13من التفاقية ،لتعزيز إلمام الموظفين العموميين الوطنيين والجمهور العام بالقوانين المحلية المتعلقة بالرش ـ ـ ـ ـ ـ ــوة،
التي هت ِّنفذ أحكام المادتين  15و 16من التفاقية ،بما فيها القوانين المتعلقة بالتماس الرشوة ،بهدف وقف جرائم الرشوة؛
بما في ذلك التس ـ ـ ـ ـ ــويات ،في حل قض ـ ـ ـ ـ ــايا رش ـ ـ ـ ـ ــو الموظفين العموميين الوطنيين والموظفين العموميين األجانب
وموظفي المؤسـ ـس ــات الدولية العمومية ،على أن تتبادل المعلومات في هذا الش ــأن وتنش ــر القض ــايا التي تم البت

فيها ،بما يتس ـ ـ ــق مع التفاقية وبما يتماش ـ ـ ــى مع المتطلبات على الص ـ ـ ــعيد الوطني ،وأن تعزز ،عند القتض ـ ـ ــاء،

المالحقات القضائية بما يتسق مع اللتزامات المنصوا عليها في المادتين  15و 16من التفاقية؛

 -14يؤك ــد أهمي ــة التع ــاون ال ــدولي وتب ــادل المعلوم ــات فيم ــا بين ال ــدول األطراف ،وفقـ ـا لقوانينه ــا
المحلية ،في الكش ــف عن القض ــايا التي تنطوي على رش ــو موظفين عموميين وطنيين وموظفين عموميين أجانب
وموظفي مؤسـ ـ ـس ـ ــات دولية عمومية والتحقيق فيها ومالحقة الض ـ ــالعين فيها ،وكذلك القض ـ ــايا المتعلقة باس ـ ــترداد

الموجودات ،على النحو المبين في الفصل الثالث والرابع والخامس من التفاقية؛

 -15يشـِّـدد على األهمية الحاســمة إلنشــاء ولية قضــائية لمكافحة جرائم الرشــوة وفق ا للمادة  42من
التفاقية ،ويحث الدول األطراف على أن تكفل ،تماشــيا مع قوانينها المحلية وحســب القتضــاء ،تشــاور ســلطاتها
المختصـ ـ ــة فيما بينها والعمل معا بغية تنسـ ـ ــيق إجراءاتها وتسـ ـ ــوية المنازعات المتعلقة بالولية القضـ ـ ــائية المتعلقة

بالمقاضاة أو اإلنفاذ في قضايا الرشوة التي تنطوي على وليات قضائية متعددة؛
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يهيب بالدول األطراف أن تتصـ ـ ـ ــرف في العائدات اإلجرامية المصـ ـ ـ ــادرة المتأتية من قضـ ـ ـ ــايا

الرشوة وأن تعيدها وفق ا لنظمها القانونية المحلية والمادة  57من التفاقية؛

 -17يشـ ــجع الدول األطراف على اعتبار التفاقية أسـ ــاس ـ ـا قانونيًّا لتسـ ــليم المطلوبين بشـ ــأن الجرائم
المشـ ــمولة بها ،عندما تجيز ذلك نظمها القانونية الوطنية ،وعلى الجتهاد في السـ ــعي إلى إبرام اتفاقات وترتيبات

ثنائية لتسليم المطلوبين أو لتعزيز فعالية إجراءات التسليم ،إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛
-18

يش ـ ـ ــجع الدول األطراف على أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف مناس ـ ـ ــبة

لس ــتخدام أس ــاليب التحري الخاص ــة في س ــياق التعاون الدولي للتحقيق في قض ــايا الرش ــوة عبر الوطنية ومالحقة

مرتكبيها قضائيًّا ،على النحو المبين في المادة  50من التفاقية ،دون مساس بمقتضيات المادة  4منها؛
-19

يشـ ـ ــجع أيضـ ـ ـ ا الدول األطراف على أن تحيل ،بما يتماشـ ـ ــى مع قوانينها المحلية ،المعلومات

ذات الص ـ ــلة بجرائم الرش ـ ــوة األجنبية ،دون طلب مس ـ ــبق ،إلى الس ـ ــلطات المختص ـ ــة المهتمة في الدول األطراف

األخرى ،وفق ا ألحكام الفقرة  4من المادة  46من التفاقية ،عندما تعتقد َّ
أن تلك المعلومات يمكن أن تسـ ــاعد تلك
السلطات ،دون مساس بالمساعدة القانونية المتبادلة؛

 -20يـدعو الـدول األطراف إلى أن تتخــذ ،وفقـا لقوانينهــا المحليــة والمــادة  39من التفــاقيــة ،مـا قـد
يلزم من تدابير لتشـ ـ ـ ــجيع القطاع الخاا على التعاون الفعال مع السـ ـ ـ ــلطات الوطنية في التح يقات والمالحقات

القضائية المتعلقة بالجرائم المقررة وفقا لالتفاقية ،بما في ذلك ،على وجه الخصوا ،المادتان  15و16؛

 -21يوصـي بأن تنظر الدول األطراف ،وفقا لنظمها القانونية المحلية ،في إنشـاء نظم سـرية لتقديم
الش ـ ــكاوى وبرامج وتدابير فعالة لحماية الش ـ ــهود والخبراء والض ـ ــحايا والمبلِّغين ،بما يتس ـ ــق مع المادتين  32و33

من التفاقية؛

-22

يشــجع بشـ َّـدة الدول األطراف على أن تعزز الوعي في أوســا القطاع الخاا بشــأن الحاجة

إلى إرس ـ ــاء وتنفيذ قواعد أخالقية مناس ـ ــبة لمكافحة الفس ـ ــاد وبرامج أو تدابير لالمتثال لها ،ويدعو الدول األطراف

إلى أن تن ظر ،بما يتماشـ ـ ــى مع قوانينها المحلية ،في تقديم حوافز مناسـ ـ ــبة من أجل تنفيذ تلك البرامج أو التدابير

على نحو فعال؛

 -23يدعو الدول األطراف إلى أن تنظر ،وفق ا لقوانينها المحلية ،في إمكانية تقديم حوافز مناسـ ـ ـ ــبة
إلرسـ ـ ـ ــاء تعاون فعال مع السـ ـ ـ ــلطات الوطنية في التح يقات والمالحقات القضـ ـ ـ ــائية المتعلقة بالجرائم المقررة وفقا
لالتفاقية ،بما في ذلك ،على وجه الخصوا ،المادتان  15و16؛
-24

يهيب بالدول األطراف أن تواصـ ـ ـ ـ ـ ــل تبادل الممارسـ ـ ـ ـ ـ ــات الفضـ ـ ـ ـ ـ ــلى والمعلومات الدقيقة عن

-25

ِّ
يقرر أن يتناول فريق اسـ ـ ـ ـ ــتعراض التنفيذ في عام  2020موضـ ـ ـ ـ ــوع الممارسـ ـ ـ ـ ــات الفضـ ـ ـ ـ ــلى

التجارب الناجحة للتعاون فيما بينها فيما يتعلق بتنفيذ األحكام ذات الصلة بالمادتين  15و 16من التفاقية؛

والـدروس المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفـادة لـدى الـدول األطراف في سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاق تح يقـاتهـا وإنفـاذ قوانينهـا المنفـذة للمـادتين  15و 16من

التفاقية ،بما يشمل التماس الرشوة ،وكذلك تعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.
القرار 7/8

تعزيز فعالية هيئات مكافحة الفساد في التصدي للفساد
َّ
إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،
V.20-01909
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إذ يش ــير إلى الفقرة  1من المادة  65بش ــأن تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ــاد،

()22

تنص
التي ُّ

على أن تتخذ كل دولة طرف ،وفق ا للمبادئ األس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــية لقانونها المحلي ،ما يلزم من تدابير ،بما فيها التدابير
التشريعية واإلدارية ،لضمان تنفيذ التفاقية تنفيذا فعَّالا،
أن أغراض التفاقية َّ
وإذ يشير أيضا إلى َّ
تتمثل فيما يلي:
(أ)

ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد على نحو أكفأ وأنجع؛

(ب)

ترويج وتيسـ ــير ودعم التعاون الدولي والمسـ ــاعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفسـ ــاد ،بما

(ج)

تعزيز النزاهة والمساءلة واإلدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية،

في ذلك في مجال استرداد الموجودات؛

وإذ يشـ ـ ـ ـ ــير كذلك إلى المادة  61من التفاقية ،التي تتناول جمع المعلومات المتعلقة بالفسـ ـ ـ ـ ــاد وتبادلها

وتحليلها ،وخصـ ـ ــوصـ ـ ـا الفقرة  3التي تقتضـ ـ ــي من كل دولة من الدول األطراف أن تنظر في رصـ ـ ــد سـ ـ ــياسـ ـ ــاتها
وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفساد وفي إجراء تقييم لمدى فعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها،

وإذ يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى ق ارره  ،1/3المؤرخ  13تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثـاني/نوفمبر  ،2009الـذي اعتهمـد بموجبـه اإلطـار
المرجعي آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،

وإذ ِّ
يسلط الضوء على أهمية سائر الصكو المتعددة األطراف واإلقليمية ذات الصلة بمنع الفساد ومكافحته،
وإذ يالح أيض ـ ـا عقد مؤتمر إقليمي بش ـ ــأن فعالية الجهود التي تبذلها هيئات مكافحة الفس ـ ــاد ووحدات
الســتخبارات المالية من أجل التصــدي للفســاد وغســل األموال في أفري يا في موريشــيوس ،في أيار/مايو ،2018

بالتعاون مع مصــرف التنمية األفريقي ،اســتبينت خالله الحاجة إلى وضــع مؤش ـرات ل ياس الفعالية واعتماد إطار

للرصد والتقييم لفائدة هيئات مكافحة الفساد،

وإذ يحيط علم ا بالبيان الصـ ـ ــادر عن المؤتمر اإلقليمي المذكور أعاله ،والذي أوصـ ـ ــى فيه المشـ ـ ــاركون

بتجس ــيد نتائج المؤتمر اإلقليمي في قرار رس ــمي يعتمده مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة

الفساد في دورته الثامنة،

وإذ يحيط علم ا أيضـ ـ ا بإعالن جاكرتا بشـ ــأن المبادئ الالزمة لهيئات مكافحة الفسـ ــاد ،الصـ ــادر في 27

تش ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر  ،2012الذي دعا فيه المشـ ـ ـ ـ ـ ــاركون في مؤتمر جاكرتا إلى المسـ ـ ـ ـ ـ ــاءلة والمحافظة على

الستقالل السياسي والوظيفي والتنفيذي والمالي كوسيلة لضمان فعالية هيئات مكافحة الفساد،

وإذ يحيط علم ا كذلك بالعمل الذي اضـ ـ ــطلع به الجتماع األول لفريق الخبراء العالمي المعني بالفسـ ـ ــاد

المتعلق بمقادير هائلة من الموجودات ،الذي عقد في ليما من  3إلى  5كانون األول/ديسمبر  ،2018والجتماع

الثاني لفريق الخبراء العالمي المعني بالفس ـ ـ ـ ــاد المتعلق بمقادير هائلة من الموجودات ،الذي هعقد في أوس ـ ـ ـ ــلو من
 12إلى  14حزيران/يونيه  ،2019بش ـ ــأن الوقوف على أفض ـ ــل الممارس ـ ــات المتَّبعة من أجل تعزيز التعاون بين
الخبراء بهدف زيادة الفعالية في الجهود الرامية إلى منع ومكافحة الفساد المتعلق بمقادير هائلة من الموجودات،

وإذ يدر َّ
يقر
التطور تهس ـ ــتخدم لتفادي إجراءات مكافحة الفس ـ ــاد ،وإذ ُّ
أن هنا أس ـ ــاليب متزايدة التعقيد و ُّ
بالتحديات الناشئة التي تواجه جهود مكافحة الفساد وغيره من الجرائم المشمولة بالتفاقية،

__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 )22
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وإذ يسـِّـلط الضــوء على الحاجة إلى التنســيق والتشــار في األدوات والخبرات والوســائل الالزمة لمواجهة
ِّ
المتمثل في مكافحة مختلف أشكال الفساد بمزيد من الفعالية،
التحدي
وإذ يسـِّـلم َّ
بأن األشــخاا الطبيعيين والعتباريين الذين يشــاركون في أعمال الفســاد ينبغي أن يخضــعوا

للمسـ ـ ـ ـ ــاءلة والمالحقة من جانب السـ ـ ـ ـ ــلطات المحلية في بلدانهم ،وفقا للقانون المحلي وبما يتسـ ـ ـ ـ ــق مع متطلبات
التفاقيةَّ ،
وبأن المؤسسات العامة والخاصة ينبغي أن تتخذ إجراءات لمكافحة الفساد،

وإذ يسـِّـلم أيضــا َّ
بأنه ،بمراعاة التســاق مع الفقرة  2من المادة  65من التفاقية ووفق ا للمبادئ األســاســية
لل ـق انون المحلي المعمول بـه في ك ِّـل دولـة ،يحق لك ِّـل دولـة طرف أن تكون التـدابير التي تعتمـدهـا لمنع الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
ومكافحته أكثر صرامة أو شدَّة من التدابير المنصوا عليها في التفاقية،

يشـ ـ ــجع الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ـ ــاد

-1
المالئم وتق ِّـد م الموارد الالزمـة لتعزيز فعـاليـة هيئـات مكـافحـة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد والهيئـات التي تتولى مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليـات في هـذا
()22

على أن تولي العتبار

المجال ،بمراعاة التس ــاق مع المادة  6من التفاقية ،من أجل التص ــدي للتحديات الناش ــئة في مجال منع الفس ــاد
ومكافحته بجميع أشكاله؛

يهيب بالدول األطراف أن تس ـ ـ ــتفيد من النتائج التي تخلص إليها اس ـ ـ ــتع ارض ـ ـ ــاتها الهقطرية في
-2
تعزيز إطار مكافحة الفساد لديها ،بما في ذلك من خالل المساعدة التقنية ،عند طلبها؛
-3

ِّ
يقرر إدراج مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألـة تعزيز فعـاليـة هيئـات مكـافحـة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد في جـدول أعمـال الفريق العـامـل

-4

يطلب إلى األمانة أن تجري د ارس ــة بش ــأن أفض ــل الممارس ــات والدروس المس ــتفادة والتحديات

المعني بمنع الفساد؛

التي تواجهها الدول األطراف فيما تبذله من جهود من أجل تعزيز فعالية هيئات مكافحة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،ويدعو الدول

األطراف إلى تقديم معلومات في هذا الصدد؛

يطلـب أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا إلى األمانة ،بالتعـاون مع الفريق العـامل المعني بمنع الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،أن تق ِّـدم إلى
-5
المؤتمر في دورته التاسـ ـ ــعة تقري ار بشـ ـ ــأن ما يحرز من تقدُّم وما يواجه من ِّ
تحديات في تنفيذ هذا القرار ألغراض
ه ة
ه ة
المتابعة والستعراض؛
-6

يدعو الدول األطراف وس ـ ــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية لةغراض

المحدَّدة في هذا القرار ،وفق ا لقواعد األمم المتحدة وأنظمتها.
القرار 8/8

مراكش بشأن منع الفساد
متابعة إعالن َّ
َّ
إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،
إذ يس ـ ـ ــاوره القلق إزاء خطورة التهديدات التي يش ـ ـ ــكلها الفس ـ ـ ــاد على اس ـ ـ ــتقرار المجتمعات من خالل تقويض

شرعية وفعالية المؤسسات العمومية الرئيسية وال يم الديمقراطية وتعريض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر،
وإذ يس ـ ـ ـ ـِّـلط الض ـ ـ ـ ــوء على أهمية اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ـ ـ ــاد

()23

والمكانة البارزة التي أولتها

برمته لتدابير منع الفساد،
لمسألة منع الفساد في إطار نهج شامل لمكافحته ،حيث كرَّست فصلها الثاني َّ

__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 )23
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وإذ يعيـد تـأكيـد ق ارره  1/6المؤرَّخ  6تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثـاني/نوفمبر  ،2015الـذي اس ـ ـ ـ ـ ـ ــته َّـل بـه الـدورة الثـانيـة آلليـة

استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،بما في ذلك استعراض الفصل الثاني منها (التدابير الوقائية)،

وإذ يشـ ـ ـِّـدد ،في ضـ ـ ــوء السـ ـ ــتعراض الجاري لتنفيذ الفصـ ـ ــل الثاني من التفاقية أثناء الدورة الثانية آللية

استعراض تنفيذها ،على أهمية بناء أطر وقدرات تشريعية ومؤسسية تفي بمتطلبات ذلك الفصل،

وإذ يش ـ ـ ــير إلى ق ارره  6/5المؤرَّخ  29تشـ ـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر  2013والمعنون "القطاع الخاا" ،وق ارره

 5/6المؤرَّخ  6تشـ ـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر  2015والمعنون "بيان س ـ ـ ــانت بطرس ـ ـ ــبر بش ـ ـ ــأن الترويج للشـ ـ ـ ـراكات بين
القطاعين العام والخاا في مجال منع الفساد ومكافحته"،

وإذ يرِّح ـب بــالتقــدُّم الــذي أحرزتــه الــدول األطراف واألمــانــة في تنفيــذ ق ارره  ،4/5المؤرَّخ  29تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين

الثاني/نوفمبر  ،2013وق ارره  6/6المؤرَّخ  6تش ـرين الثاني/نوفمبر  2015والمعنون "متابعة إعالن مرَّاكش بشــأن
منع الفساد" ،وإذ ِّ
يشدد على ضرورة المواظبة على بذل الجهود في هذا الصدد،
يقر َّ
بأن تقديم المسـ ــاعدة التقنية ،ول سـ ــيما إلى البلدان النامية ،أمر بالغ األهمية في تعزيز القدرات
وإذ ُّ

ثم تيسير تنفيذ أحكام الفصل الثاني من التفاقية،
الهيكلية والمؤسسية والبشرية ،ومن َّ

يش ـ ـ ـ ــجع الدول األطراف على الترويج لنض ـ ـ ـ ــمام جميع دول العالم إلى اتفاقية األمم المتحدة
-1
)
23
(
ُّ
ويحث جميع الدول التي لم تص ِّـدق عليها أو تنضـم إليها بعد على النظر في ال يام بذلك في
لمكافحة الفسـاد،
أقرب وقت ممكن؛
-2

يهيب بالدول األطراف أن تواصـ ـ ــل ِّ
وتعزز التنفيذ الفعَّال للتدابير الوقائية المبيَّنة في الفصـ ـ ــل

الثاني من التفاقية ،بوسـ ـ ـ ــائل منها معالجة التوصـ ـ ـ ــيات المنبثقة عن آلية اسـ ـ ـ ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة

لمكافحة الفساد والتوصيات المبيَّنة في الق اررات الصادرة عن مؤتمر الدول األطراف؛
-3

يرِّحـب بـالجهود التي يبـذلهـا الفريق العـامـل الحكومي الـدولي المفتوح العضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـة المعني بمنع

الفسـاد في تيسـير تبادل المعلومات بين الدول األطراف بشـأن مبادراتها وممارسـاتها ِّ
الجيدة فيما يتعلق بالمواضـيع

التي نظر فيهـا الفريق العـامـل في اجتمـاعيـه المعقودين في فيينـا في الفترة من  5إلى  7أيلول/سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر 2018

ومن  4إلى  6أيلول/سبتمبر 2019؛
-4

يشِّـدد على أهمية السـتنتاجات والتوصـيات الصـادرة عن الفريق العامل في الجتماعين المذكورين

-5

ِّ
يقرر أن يواص ـ ــل الفريق العامل عمله على إس ـ ــداء المش ـ ــورة وتقديم المس ـ ــاعدة إلى المؤتمر في

-6

يرِّحـب بمـا أبـدتـه الـدول األطراف من التزام ومـا بـذلتـه من جهود من أجـل توفير معلومـات عن

أعاله ،ويشجع الدول األطراف على تنفيذها حسب القتضاء؛

المسندة إليه بشأن منع الفساد ،وأن يعقد الفريق اجتماعين على األقل قبل انعقاد دورة المؤتمر التاسعة؛
تنفيذ الولية
ة

الممارس ــات ِّ
الجيدة في مجال منع الفس ــاد تقوم األمانة بجمعها وتنظيمها ونش ــرها في س ــياق أداء مهامها بوص ــفها

مرصـ ـ ـ ــدا دوليا ،ويطلب إلى الدول األطراف أن تواصـ ـ ـ ــل توفير تلك المعلومات ،ويطلب إلى األمانة ،رهنا بتوافر
موارد من خارج الميزانية ،أن تواصـ ـ ـ ـ ـ ل عملها باعتبارها مرصـ ـ ـ ـ ــدا دوليا ،وذلك بال يام بأمور منها تحديث الموقع
الشبكي المواضيعي للفريق العامل ،بإدراج المعلومات ذات الصلة فيه؛

ِّ
ينوه بأهمية عمل األمانة ،وفقا لططار المرجعي المتَّفق عليه آللية اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض تنفيذ اتفاقية
-7
األمم المتحدة لمكافحة الفسـاد ،بشـأن إعداد التقارير المواضـيعية عن تنفيذ الفصـل الثاني من التفاقية ،وإضـافاتها
التكميلية اإلقليمية ،ويطلب إلى األمانة إطالع الفريق العامل على هذه التقارير؛
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-8

ِّ
يشـجع الدول األطراف على أن تضـع ِّ
وتحدث ،عند القتضـاء ووفقا للمبادئ األسـاسـية
وتنقد

لنظمهـا القـا نونيـة ،اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيـات و/أو خطط عمـل وطنيـة لمكـافحـة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد تعـالج ،فيمـا تعـالجـه ،الحتيـاجـات

المسـ ــتبانة خالل اسـ ــتع ارضـ ــاتها القطرية ،وأن ِّ
تروج لهذه السـ ــتراتيجيات و/أو خطط العمل باعتبارها أداة لوضـ ــع
وتنفيذ برامج منسقة ومتكاملة لتقديم المساعدة التقنية وفق نهج قطري ،قيادة وتنفيذا؛
-9

يهيب بالدول األطراف أن تكفل تمتُّع هيئات مكافحة الفساد بما يلزم من الستقاللية والكفاءة،

وفقـا للمبـادئ األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة لنظمهـا القـانونيـة ،وأن تكفـل كـذلـك تزويـد هـذه الهيئـات بـالموارد المـاديـة والموظفين
المتخ ِّ
صـ ـ ـص ـ ــين وتوفير التدريب الذي قد يحتاجه هؤلء الموظفون لالض ـ ــطالع بوظائفهم بفعالية وبمنأى عن أي

تأثير ل مسـ ـ ـ ِّـو له ،وفقا للفقرة  2من المادة  6من التفاقية ،ويحيط علما بإعالن جاكرتا بشـ ـ ــأن المبادئ الالزمة
لهيئات مكافحة الفسـاد الصـادر عن المؤتمر الدولي المعني بالمبادئ الالزمة لهيئات مكافحة الفسـاد ،المعقود في

جاكرتا يومي  26و 27تشرين الثاني/نوفمبر 2012؛
-10

ي ِّ
ـذكر الـدول األطراف بـالتزامهـا بموجـب المـادة  6من التفـاقيـة ،التي تنص على أن تكفـل كـل

(أ)

تنفيذ السـياسـات المشـار إليها في المادة  5من التفاقية ،واإلشـراف على تنفيذ تلك السـياسـات

(ب)

زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها؛

-11

يهيب بالدول األطراف أن تتخذ تدابير ترمي إلى تعزيز النزاهة والشـ ــفافية والمسـ ــاءلة وسـ ــيادة

دولة طرف ،وفق ا للمبادئ األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية لنظامها القانوني ،وجود هيئة أو هيئات ،حسـ ـ ـ ــب القتضـ ـ ـ ــاء ،تتولى منع
الفساد ،بوسائل مثل:
وتنسيقه عند القتضاء؛

القانون في اإلدارة العمومية ،وفقا للمبادئ األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية لنظمها القانونية ،بوس ـ ـ ـ ــائل منها تعزيز الفعالية في تقديم
الخدمات العمومية واسـ ـ ـ ــتخدام تكنولوجيات المعلومات والتصـ ـ ـ ــالت ووضـ ـ ـ ــع تدابير ونظم لتيسـ ـ ـ ــير اإلبال عن
الحوادث التي قد تشكل أفعال مجرَّمة بموجب التفاقية؛
-12

ُّ
يحث الدول األطراف على أن ِّ
تعزز النزاهة والمسـ ـ ـ ــاءلة في نظمها المتعلقة بالعدالة الجنائية،

بوسـ ــائل منها اسـ ــتحداث طرائق مبتكرة لتعزيز نزاهة القضـ ــاء ،وفقا لالتفاقية وتماشـ ــيا مع الفقرة ( 5د) من إعالن
الدوحة بشـ ـ ـ ــأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال األمم المتحدة األوسـ ـ ـ ــع من أجل التصـ ـ ـ ـ ِّـدي

ِّ
للتحديات الجتماعية والقتصـادية وتعزيز سـيادة القانون على الصـعيدين الوطني والدولي ومشـاركة الجمهور،

()24

الذي اعتمده مؤتمر األمم المتحدة الثالث عشـ ـ ـ ــر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ،المعقود في الدوحة من  12إلى

 19نيسان/أبريل  ،2015مع مراعاة استقاللية القضاء ،وفق ا للمبادئ األساسية لنظمها القانونيةِّ ،
وينوه مع التقدير
ِّ
ِّ
بناء على الطلب
بما يقدمه مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى الدول األطراف من مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة ا
من أجل تعزيز النزاهة وتدابير مكافحة الفساد في مؤسسات نظام العدالة الجنائية؛
-13

يهيـب بـالـدول األطراف أن ِّ
تعزز التـدابير الراميـة إلى منع الفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد في عمليـات الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراء

-14

يهيب أيضـ ــا بالدول األطراف أن تتخذ التفاقية إطا ار لسـ ــتحداث ضـ ــمانات مصـ ـ َّـممة حسـ ــب

العمومي وإدارة األموال العمومية ،وأن تكفل ،عالوة على ذلك ،تي ُّسـ ـر الحص ــول على المعلومات بما فيه الكفاية،
وأن ِّ
تشجع ،حسب القتضاء ،على إش ار القطاع الخاا في منع الفساد؛
الحتياجات المطلوبة لمنع الفسـ ـ ـ ــاد ،ول سـ ـ ـ ــيما في مجالت محدَّدة شـ ـ ـ ــديدة التعرُّض له ،ويطلب إلى األمانة أن

تساعد الدول األطراف في تحقيق ذلك ،بناء على طلبها ورهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية؛

__________
( )24مرفق قرار الجمعية العامة .174/70
V.20-01909
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 -15يؤِّكـد مج َّـددا أهميـة الجهود التي تبـذلهـا الـدول األطراف ،وفقـا للمبـادئ األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة لنظمهـا
القانونية المحلية ،لتعزيز التدابير المبينة في المادة  12من التفاقية ،والمصـ ـ َّـممة بغرض منع الفسـ ــاد في القطاع

الخاا ،ومكافحته عند القتضــاء ،ويطلب إلى األمانة أن تواصــل مســاعدة الدول األطراف في جهودها المبذولة

في هذا المجال بناء على طلبها؛

 -16يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجع الـدول األطراف على أن تنظر ،وفقـا لقوانينهـا الوطنيـة ،في اتخـاذ تـدابير لتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع
التعاون بين ســلطاتها المختصــة والقطاع الخاا ،وأن تعمل على تقييم هذه التدابير دوريا من أجل تحســين ســبل

منع الفساد والكشف عنه؛
-17

يشــجع أيضــا الدول األطراف على النظر ،حســب القتضــاء ووفقا للمبادئ األســاســية لقوانينها

الوطنية ،في الترويج لوضـ ــع معايير وإجراءات تسـ ــتهدف صـ ــون نزاهة كيانات القطاع الخاا ذات الصـ ــلة ،بما

في ذلك وض ــع مدونات قواعد س ــلو تكفل قيام المنش ــمت التجارية وجميع المهن ذات الص ــلة بممارس ــة أنش ــطتها
على وجه ص ــحيد ومش ـ ِّـرف وس ــليم ،ومنع تض ــارب المص ــالد ،وترويج اس ــتخدام الممارسـ ـ ات التجارية ِّ
الجيدة في
قطاع األعمال وفي العالقات التعاقدية بين قطاع األعمال والدولة؛
-18

يشــجع كذلك الدول األطراف على أن تواصــل ،بمســاعدة من األمانة وبالتعاون مع المنظمات

اإلقليمية والدولية المعنية ،حسـ ـ ـ ــب القتضـ ـ ـ ــاء ،تعزيز الش ـ ـ ـ ـراكات بين القطاعين العام والخاا في منع الفسـ ـ ـ ــاد

ومكافحته ،بوس ــائل منها تيس ــير اعتماد تشـ ـريعات أو لوائد وطنية لتنفيذ المادة  12من التفاقية ،حيثما كان ذلك
مناس ــبا وض ــروريا ،وتوفير فرا لتبادل الخبرات المناس ــبة والممارس ــات ِّ
الجيدة في هذا المجال ،والتوعية بمبادئ

التفاقية في القطاع الخاا؛

 -19يهيب بالدول األطراف أن تعمل ،وفق ا للمبادئ األسـ ــاسـ ــية لنظمها القانونية ،على اعتماد هنظم
تعزز الشــفافية وتمنع تضــارب المصــالد ،وصــون هذه النظم وتدعيمها ،وعلى اســتخدام األدوات المبتكرة والرقمية

في هذا المجال عندما يكون ذلك مناسبا؛
-20

ِّ
ِّ
بالمخدرات والجريمة في إطار
يرحب بالعمل الذي يضـ ـ ـ ـ ــطلع به مكتب األمم المتحدة المعني

برنامجه العالمي لتنفيذ إعالن الدوحة ،الذي تدعمه قطر ،بشـ ـ ــأن نزاهة القضـ ـ ــاء والتعليم من خالل مبادرة التعليم

من أجل العدالة التي ينهض بها المكتب ،ويطلب إلى المكتب أن يواصــل ،بالتشــاور الوثيق مع الدول األطراف،

جهوده الرامية إلى تعزيز أنش ـ ـ ـ ـ ــطة التث يف في مجالت تدعيم س ـ ـ ـ ـ ــيادة القانون ومكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ــاد ومنع الجريمة
والعدالة الجنائية بالتعاون مع المنظمات الدولية األخرى وسائر الشركاء المعنيين؛
-21

يطلــب إلى الــدول األطراف أن ِّ
تعزز التــدريــب والتث يف في مجــال منع الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،وير ِّح ـب

باإلنجازات التي تحققت في إطار المبادرة األكاديمية لمكافحة الفسـ ـ ـ ـ ــاد ،ويطلب إلى مكتب األمم المتحدة المعني
ِّ
بالمخدرات والجريمة أن يواصــل ،بالتعاون مع الشــركاء المعنيين ،إعداد مواد أكاديمية ومواد تعليمية أخرى شــاملة
في مجال مكافحة الفساد للجامعات وسائر المؤسسات ،وتقديم الدعم إلى الدول األطراف في هذا الميدان؛
-22

يطلــب إلى مكتــب األمم المتحــدة المعني بــالمخـ ِّـدرات والجريمــة أن يواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل توفير وإعــداد

مبادرات لبناء القدرات ،بما يش ـ ـ ــمل إعداد منتجات معرفية ومذكرات إرش ـ ـ ــادية بش ـ ـ ــأن تنفيذ المادة  6من التفاقية

وأدوات تقنية جديدة ،بناء على الطلب ورهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية ،بشــأن تدابير منع الفســاد ،واســتبانة

الممارسات ِّ
الجيدة النسبية وتيسير تبادل الخبرات والدروس المستفادة فيما بين الدول األطراف؛
-23

يقر بأهمية إدراج منع الفســاد في خطة التنمية األوســع نطاقا ،بوســائل منها تنفيذ الهدف 16
ُّ

من أهداف التنمية المسـ ـ ـ ــتدامة وسـ ـ ـ ــائر األهداف ذات الصـ ـ ـ ــلة من الخطة المعنونة "تحويل عالمنا :خطة التنمية
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المس ــتدامة لعام ،"2030
الشركاء اإلنمائيين؛
-24

()25

ومن خالل المبادرات األخرى الرامية إلى تعزيز التنس ــيق وتبادل هذه المعلومات مع

يش ـ ـ ـ ـ ـ ــجع الدول األطراف على ِّاتخاذ تدابير مناس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة ،ض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ

األسـ ـ ــاسـ ـ ــية لقوانينها المحلية ،من أجل تشـ ـ ــجيع األفراد والجماعات الذين ل ينتمون إلى القطاع العام ،مثل المجتمع

المدني والقطاع الخاا واألوسا األكاديمية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي ،على المشاركة
النشيطة في منع الفساد ومكافحته ،وتوعية عامة الناس بوجوده وأسبابه ومدى خطورته والتهديد الذي يطرحه؛
-25

يطلـب إلى األمـانـة أن تواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،بـالتعـاون الوثيق مع الجهـات المقـدمـة للمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة الثنـائيـة

و ِّ
المتعددة األطراف ،تقديم المسـ ـ ـ ــاعدة التقنية إلى الدول األطراف ،وخصـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــا البلدان النامية ،بناء على طلبها
ورهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية ،من أجل المضي في تنفيذ الفصل الثاني من التفاقية ،بأشكال منها تقديم

مصممة حسب الحاجة من أجل المشاركة في عملية الستعراض الخاصة بالفصل الثاني؛
مساعدة
َّ
-26

يالح َّ
مختصة يمكن
أن عددا كبي ار من الدول األطراف قد أبلغ األمين العام بتعيين سلطات
َّ

أن ِّ
توفر المسـاعدة للدول األطراف األخرى في وضـع وتنفيذ تدابير محدَّدة لمنع الفسـاد ،وفق ما تقتضـيه الفقرة 3
من الم ــادة  6من التف ــاقي ــة ،ويهي ــب ب ــال ــدول األطراف أن تق ـ ِّـدم ه ــذه المعلوم ــات أو تقوم بتح ــدي ــث المعلوم ــات
الموجودة ،حسب القتضاء ،إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛

 -27يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـِّـدد على أهميـة تزويـد مكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخ ِّـدرات والجريمـة بـالتمويـل الكـافي
والمناس ـ ــب لتمكينه من الس ـ ــتجابة للطلب المتزايد على خدماته ،ويش ـ ــجع الدول األعض ـ ــاء على أن ِّ
تقدم تبرُّعات

كافية للحساب المشار إليه في المادة  62من التفاقية ،الذي هيدار في إطار صندوق األمم المتحدة لمنع الجريمة
تمر اقتصـ ـ ــاداتها بمرحلة انتقالية بالمسـ ـ ــاعدة التقنية
والعدالة الجنائية )26(،بغية تزويد البلدان النامية والبلدان التي ُّ
التي قد تحتاجها من أجل تعزيز قدراتها على تنفيذ الفصل الثاني من التفاقية؛
-28

يطلــب إلى األمــانــة أن تقـ ِّـدم تقري ار عن تنفيــذ هــذا القرار إلى الفريق العــامــل الحكومي الــدولي

-29

يدعو الدول األطراف وس ـ ــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية لةغراض

المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد في اجتماعاته التي ستعقد فيما بين الدورات وإلى المؤتمر في دورته التاسعة؛
المحدَّدة في هذا القرار ،وفقا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.
القرار 9/8

تعزيز استرداد الموجودات دعما لخطة التنمية المستدامة لعام 2030
َّ
إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،
إذ يشـ ـ ــير إلى أن إعادة عائدات الجريمة مبدأ أسـ ـ ــاسـ ـ ــي من مبادئ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ـ ــاد،

()27

وإذ يضع في اعتباره أن الفصل الخامس من تلك التفاقية هو أحد الفصول التي ل غنى عنها للنجاح في تنفيذ التفاقية،

__________
( )25قرار الجمعية العامة .1/70
( )26انظر الفقرة  4من قرار الجمعية العامة .4/58
(.United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 )27
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وإذ يشـ ـ ـِّـدد على أهمية التعاون الدولي في مجال اسـ ـ ــترداد الموجودات ،بما في ذلك التعاون على تعقب

عائدات الجريمة وتجميدها ومصـ ـ ــادرتها وفق ا ألحكام التفاقية ،وإذ يشـ ـ ــير إلى المادة  51من التفاقية ،التي هت ِّلزم
الدول األطراف بأن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة فيما يتعلق بإعادة الموجودات،
وإذ يحيط علما بالمسـاهمات المقدَّمة من مبادرة اسـترداد الموجودات المسـروقة والمركز الدولي لسـترداد

الموجودات والمبـادرات الممـاثلـة الراميـة إلى تحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين قـدرات الـدول على تنفيـذ التفـاقيـة تنفيـذا فعـال ،ول سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمـا

التوص ـ ـ ـ ـ ـ ــيات المقدَّمة في إطار هذه المبادرات من أجل تحس ـ ـ ـ ـ ـ ــين عملية اس ـ ـ ـ ـ ـ ــترداد الموجودات ،وكذلك المبادئ
التوجيهية غير الملزمة المتعلقة بتحقيق الكفاءة في استرداد الموجودات المسروقة ،المنبثقة عن عملية لوزان،

وإذ يحيط علما أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع المبادئ التوجيهية غير الملزمة بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن إدارة الموجودات المجمدة
والمحجوزة والمص ـ ــادرة( )28الذي أعده مكتب األمم المتحدة المعني بال ِّ
مخدرات والجريمة ،وفقا لقرار المؤتمر ،1/7

المؤرخ  6تش ـرين الثاني/نوفمبر  ،2017اس ــتنادا إلى الد ارس ــة التي أعدها المكتب عن إدارة الموجودات المحجوزة
ُّف فيها على نحو فعال تحت عنوان Effective Management and Disposal of Seized
والمص ــادرة والتص ــر

 ،and Confiscated Assetsالتي تهدف إلى تعزيز التنفيذ الفعال للفقرة  3من المادة  31من التفاقية،

وإذ يحيط علما كذلك بالد ارسـ ـ ــة التي أجرتها مبادرة اسـ ـ ــترداد الموجودات المسـ ـ ــروقة عن التسـ ـ ــويات في

قضـايا الرشـوة األجنبية وآثارها على اسـترداد الموجودات تحت عنوان Left Out of the Bargain Settlements

 ،in Foreign Bribery Cases and Implications for Asset Recoveryالتي تسـ ــلط الضـ ــوء على اسـ ــتخدام

التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـات واآلليـات القـانونيـة البـديلـة األخرى إلنهـاء القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايـا المتعلقـة بـالرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة عبر الحـدود الوطنيـة ،وآثـار
استخدامها على استرداد الموجودات،

وإذ يشـ ـ ـ ـ ــير إلى قرار الجمعية العامة لةمم المتحدة  1/70المؤرخ  25أيلول/سـ ـ ـ ـ ــبتمبر  2015المعنون

"تحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام  ،"2030الذي اعتمدت فيه الجمعية مجموعة من األهداف والغايات

العالمية الشـاملة والبعيدة المدى المتعلقة بالتنمية المسـتدامة ،التي تركز على الناس وتفضـي إلى التحول ،وألزمت

فيه نفسها بالعمل دون كلل من أجل تنفيذ هذه الخطة تنفيذا كامال بحلول عام  ،2030وسلمت بأن القضاء على
الفقر بجميع صـ ـ ــوره وأبعاده ،بما في ذلك الفقر المدقع ،هو أكبر م
تحد يواجهه العالم وشـ ـ ــر ى ل غنى عنه لتحقيق

التنمية المسـتدامة ،وإذ يضـع في اعتباره أن تعزيز اسـترداد الموجودات المسـروقة وإعادتها وفقا لالتفاقية من شـأنه
أن يدعم تنفيذ خطة عام ،2030
وإذ يؤكــد مجــددا الت ازمــات الــدول األطراف ،ويعقــد العزم على تنفيــذ اللت ازمــات الواردة في التفــاقيــة،

وخصـ ـ ــوص ـ ـ ـا في الفصـ ـ ــل الخامس منها ،لمنع التحويالت المحلية والدولية للعائدات اإلجرامية وكشـ ـ ــفها وردعها،
وتعزيز التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات،
وإذ يكرر تأكيده أن الفس ـ ـ ــاد بجميع أش ـ ـ ــكاله يش ـ ـ ــكل تحديا خطي ار أمام اس ـ ـ ــتقرار الدول وأمنهاِّ ،
ويقوض

ويضر بالتنمية المستدامة وسيادة القانون،
المؤسسات وال يم األخالقية والعدالة ،ه

وإذ يش ـ ـ ـ ـ ـِّـدد على ما للتنفيذ الكامل والفعال لةحكام ذات الص ـ ـ ـ ـ ــلة من التفاقية ،ول س ـ ـ ـ ـ ــيما فيما يتعلق

بالتدابير الوقائية والتجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي ،من أثر على استرداد الموجودات؛

وإذ يشـ ـ ـ ــير إلى ق ارره  3/6المؤرخ  6تش ـ ـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر  ،2015الذي سـ ـ ـ ــلم فيه َّ
بأن مرتكبي أفعال

الفســاد ،س ـواء أكانوا أشــخاص ـا طبيعيين أو اعتباريين ،ينبغي أن تحاســبهم الســلطات المختصــة وتالحقهم قضــائيًّا
وفقـا لمتطلبـات التفـاقيـة ،وبـأنـه ينبغي بـذل كـل جهـد ممكن إلجراء تح يقـات مـاليـة فيمـا اكتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبوه من موجودات

__________

( ،CAC/COSP/2019/16 )28المرفق.
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بص ــفة غير مش ــروعة واس ــترداد تلك الموجودات عن طريق إجراءات المص ــادرة الوطنية أو آليات التعاون الدولي

ألغراض المصادرة أو تدابير السترداد المباشر المالئمة،

وإذ يشـير أيضـ ا إلى ق ارره  2/6المؤرَّخ  6تشـرين الثاني/نوفمبر  2015بشـأن تيسـير التعاون الدولي في

مجال اسـترداد الموجودات وإعادة عائدات الجريمة ،وإذ يكرر التأكيد ،دون المسـاس بالقانون الوطني ،على أهمية
التبادل التلقائي للمعلومات ،وإعادة عائدات الجريمة س ـ ـ ـريعا بما يتس ـ ـ ــق مع الفقرة  3من المادة  57من التفاقية،

ووضع مبادئ توجيهية عملية لتيسير استرداد الموجودات،

وإذ يشـ ـ ـ ـ ــير كذلك إلى خطة عمل أديس أبابا الصـ ـ ـ ـ ــادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية،

()29

التي هش ِّجع فيها المجتمع الدولي على استحداث ممارسات ِّ
جيدة في مجال إعادة الموجودات،

وإذ ينوه بالجتماع الدولي للخبراء بشــأن إدارة الموجودات المســروقة المســتردة والمعادة والتصــرف فيها،

تح يقا ألغراض منها دعم التنمية المس ـ ــتدامة ،الذي هعقد في أديس أبابا في الفترة من  14إلى  16ش ـ ــبا /فبراير
 ،2017وبالجتماع الدولي للخبراء بشــأن إعادة الموجودات المســروقة ،الذي هعقد في أديس أبابا في الفترة من 7

إلى  9أيار/مايو ،2019

وإذ ينوه أيض ـ ـ ـ ــا بالجتماعين العالميين لفريق الخبراء المعني بالفس ـ ـ ـ ــاد المنطوي على مقادير هائلة من

الموجودات ،اللذين هعقدا في ليما في الفترة من  3إلى  5كانون األول/ديسـ ــمبر  2018وفي أوسـ ــلو في الفترة من
 12إلى  14حزيران/يونيه ،2019

وإذ يالح بقلق المش ـ ـ ـ ـ ــكلة الحالية المتمثلة في زيادة تدفق عائدات الجريمة المتأتية من الفس ـ ـ ـ ـ ــاد من البلدان

النامية على وجه الخصوا ،والخطر الذي تشكله تلك الزيادة على التنمية المستدامة وسيادة القانون وأمن الدول،

وإذ يس ـ ـ ـ ـ ــلم بأن الدول ل تزال تواجه تحديات في اس ـ ـ ـ ـ ــترداد الموجودات ألس ـ ـ ـ ـ ــباب منها اختالف نظمها

القانونية ،ومحدودية تنفيذ بعض األدوات المنص ـ ـ ـ ـ ـ ــوا عليها في الفقرة ( 1ج) من المادة  54من التفاقية ،من
قبيل المص ـ ـ ـ ــادرة دون إدانة ،والتعقد الذي تتس ـ ـ ـ ــم به التح يقات والمالحقات القض ـ ـ ـ ــائية التي تتم في إطار وليات

قضـ ــائية متعددة ،وعدم اإللمام بإجراءات المسـ ــاعدة القانونية المتبادلة لدى الدول األطراف األخرى ،والصـ ــعوبات
التي تكتنف الوقوف على تدفق عائدات الفساد وكشفه،

وإذ يشـ ــير إلى أنه لح في ق ارره  2/6على وجه الخصـ ــوا أن نسـ ــبة كبيرة من عائدات الفسـ ــاد ،بما

في ذلك الجرائم المتأتية من الرشوة العابرة للحدود الوطنية وغيرها من األفعال المجرمة بمقتضى التفاقية ،لم يتم

بعد إرجاعها إلى الدول األطراف الطالبة ومالكيها الش ــرعيين الس ــابقين وض ــحايا الجريمة ،وإذ يس ــلم بأنه منذ عام

 ،2014عندما اختهتمت الد ارس ـ ـ ــة المعنونة ،Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset Recovery
أهنجز مزيد من العمل لتعزيز استرداد الموجودات ،وإذ ِّ
يرحب بأحدث مبادرة متعلقة باسترداد الموجودات المسروقة
لتحديث وجمع البيانات ذات الصلة المتعلقة بحالت استرداد الموجودات،

وإذ يشــير إلى ق ارره  1/7الذي شـ َّـدد فيه على أن البلدان بحاجة إلى أن تكفل ،وفق تش ـريعاتها الوطنية،

وجود آليات مالئمة إلدارة الموجودات والحفاظ على قيمتها وحالتها ريثما يتم النتهاء من إجراءات المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة،

بغية إعادة الموجودات في الم س ـ ـ ـ ــتقبل ،وكذلك ،عند القتض ـ ـ ـ ــاء ،إجراءات غير مس ـ ـ ـ ــتندة إلى اإلدانة لس ـ ـ ـ ــترداد

العائدات اإلجرامية المستبانة،

__________
( )29مرفق قرار الجمعية العامة .313/69
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وإذ يس ـ ــاوره القلق إزاء الص ـ ــعوبات العملية التي تواجهها كل من الدول الطالبة والدول المتل ية للطلبات

فيما يتعلق باسترداد الموجودات،

وإذ يالح أن اآلليات القانونية البديلة والحلول دون محاكمة ،بما فيها التسـ ـ ـ ــويات ،المتعلقة بمصـ ـ ـ ــادرة

عـائـدات إجراميـة وإعـادتهـا ،وفقـا لالتفـاقيـة ،قـد عززت في بعض الحـالت فعـاليـة إجراءات اإلنفـاذ ،وإذ تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع في
اعتبارها ض ـ ـ ــرورة اس ـ ـ ــتخدام آليات التس ـ ـ ــوية تلك على نحو يتس ـ ـ ــق مع التفاقية من أجل مكافحة الفس ـ ـ ــاد بفعالية
وتعزيز استرداد عائدات الجريمة والتعاون الدولي فيما بين جميع الدول األطراف المتضررة،

وإذ يالح أيضـ ـا الدور اإليجابي لالسـ ــتثمارات الدولية ،وأهمية الحد إلى أقصـ ــى حد من فرا ارتكاب
أعمال فساد وتحويل عائدات الجريمة في هذا السياق،
وإذ يالح كذلك تنامي اسـ ــتعمال بعض الدول األطراف آلليات قانونية بديلة وحلول دون محاكمة ،بما

فيها التسـ ـ ــويات ،المتعلقة بمصـ ـ ــادرة عائدات إجرامية وإعادتها ،وفقا لالتفاقية وللقانون المحلي ،في إنهاء قضـ ـ ــايا
فساد عبر وطني ،وإذ يضع في اعتباره ضرورة إيالء العتبار الواجب لمصلحة الدول األطراف المتضررة،
وإذ يالح في هذا الص ـ ـ ــدد أن تحس ـ ـ ــين التعاون الدولي ،بما في ذلك تبادل المعلومات فيما بين الدول

األطراف المتضررة ،يمكن أن يسهم في مكافحة الفساد بمزيد من الفعالية داخل تلك الدول األطراف،

وإذ يشــير إلى أنه شــجع الدول األطراف ،في ق ارره  ،3/6على أن تتيد على نطاق واســع معلومات عن

أطرها وإجراءاتها القانونية ،بما فيها األطر المسـ ـ ــتخدمة في التسـ ـ ــويات واآلليات القانونية البديلة ،في شـ ـ ــكل دليل

ِّ
عملي خاا أو ِّ
ـتخدام تلك المعلومات ،وشـ ــجَّع فيه الدول األطراف
أي شـ ــكل آخر يسـ ــهل على سـ ــائر الدول اسـ ـ ة
ِّ
بالمخدرات والجريمة على الس ـ ـ ـ ــتمرار في تبادل الخبرات وتطوير المعارف بش ـ ـ ـ ــأن
ومكتب األمم المتحدة المعني

المجمدة والمحجوزة والمصـ ـ ــادرة والمسـ ـ ــتردة واسـ ـ ــتخدامها والتصـ ـ ــرُّف فيها ،واسـ ـ ــتبانة ما يلزم من
إدارة الموجودات
َّ

ممارسات فضلى في هذا الشأن،

يحث جميع الدول األطراف على التعاون ،وفق ا لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد،
-1
على اسـ ـ ــترداد عائدات الجريمة ،على الصـ ـ ــعيد الداخلي والخارجي ،وإبداء التزام قوي بضـ ـ ــمان إعادة الموجودات

()27

المصادرة ،وفق ا للمادة  57من التفاقية؛
-2

يحث أيضـ ـ ا الدول األطراف على الس ــتفادة التامة من تدابير اس ــترداد الموجودات المبينة في

الفصل الخامس من التفاقية؛

يحث كذلك الدول األطراف على أن تتخذ ،وفقا للمبادئ األسـ ـ ــاسـ ـ ــية لنظمها القانونية ،تدابير
-3
مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة األموال العمومية ،بما في ذلك الموجودات المستردة والمعادة؛

-4

يشـ ـ ـ ـ ــجع الدول األطراف على النظر في إنشـ ـ ـ ـ ــاء نظم فعالة إلق اررات الذمة المالية الخاص ـ ـ ـ ــة

بالموظفين العموميين المعنيين ،حيثما كان ذلك مناسبا وبما يتَّفق مع الفقرة  5من المادة  52من التفاقية ،وعلى
النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسـماح لسـلطاتها المختصـة بتبادل تلك المعلومات ،بما يتفق مع متطلبات

القانون الوطني ،مع الدول األطراف األخرى ،عند القتضـ ــاء ،من أجل التحري عن عائدات الجرائم المنصـ ــوا

عليها في التفاقية وتقديم مطالبات بشأنها واستردادها ،وذلك بهدف تعزيز عملية استرداد الموجودات؛

-5

ِّ
يشدد على ضرورة التقيُّد التام بمبدأ المساواة في السيادة والسالمة اإلقليمية للدول ،ومبدأ عدم

التدخل في الشـ ـ ــؤون الداخلية للدول األخرى وخصـ ـ ــوص ـ ـ ـا أثناء فترة إعادة الممتلكات المصـ ـ ــادرة والتصـ ـ ــرف فيها
واســتخدامها وبعد تلك الفترة ،ويشــجع الدول األطراف ،حيثما كان ذلك مناســبا ،على النظر بوجه خاا في إبرام

اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها ،تبعا للحالة ،من أجل إعادة الممتلكات المص ـ ـ ـ ــادرة والتص ـ ـ ـ ــرف فيها نهائيا ،وفقا
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للفقرة  5من المادة  57من التفاقية ،ويش ـ ـ ـ ـ ـ ــجع الدول األطراف على إيالء العتبار الواجب لالتفاق على تدابير
لتعزيز الشـ ــفافية والمسـ ــاءلة ،ويسـ ــلم بأن الدول األطراف ل يمكنها ،بموجب المادة  ،4أن تفرض في هذا الشـ ــأن

شروطا من جانب واحد؛

يحث الدول األطراف ،وفقا ألحكام الفص ـ ـ ــل الخامس من التفاقية ،على أن تكفل وجود أطر
-6
قانونية ومؤسـســية وافية لديها من أجل مالحقة مرتكبي جرائم الفســاد قضــائيا ،وكشــف عمليات الحتياز والتحويل

غير المشـ ـ ــروعة للعائدات اإلجرامية المتأتية من الفسـ ـ ــاد ،والتماس التعاون القانوني الدولي وتقديمه ،بما في ذلك
المس ـ ـ ــاعدة القانونية المتبادلة ،وأن تكفل وجود آليات مناس ـ ـ ــبة  -تس ـ ـ ــتند إلى أحكام إدانة ،أو ل تس ـ ـ ــتند إليها إذا

تماشـ ـ ـ ــى ذلك مع قانونها المحلي واقتضـ ـ ـ ــى األمر ذلك  -لسـ ـ ـ ــترداد ما هيسـ ـ ـ ــتبان من عائدات الفسـ ـ ـ ــاد من خالل
مص ــادرتها ،وإنفاذ أوامر المص ــادرة الص ــادرة عن محاكم أجنبية بالس ــتناد إلى أحكام إدانة ،وعند القتض ــاء دون

السـ ــتناد إلى أحكام إدانة ،وفقا لمقتضـ ــيات التفاقية ،وأن تكفل إنفاذ هذه األطر ،ويشـ ــجع على تقديم المسـ ــاعدة
التقنية في هذا الصدد؛

-7

يش ـ ـ ـ ـ ــجع الدول األطراف على أن تنظر في اغتنام فرا التعاون الس ـ ـ ـ ـ ــانحة من خالل ش ـ ـ ـ ـ ــبكات

الممارسين القائمة ،مثل جهات الوصل المعنية باسترداد الموجودات في إطار التفاقية ،ومبادرة الشبكة العالمية لجهات
التنسـ ــيق ،التي تدعمها المنظمة الدولية للشـ ــرطة الجنائية (اإلنتربول) ،ومبادرة اسـ ــترداد الموجودات المسـ ــروقة ،وشـ ــبكة

كامدن المشــتركة بين الوكالت لســترداد الموجودات وغيرها من الشــبكات المشــابهة ،والســتفادة من المعلومات المقدَّمة

على صعيد وحدات الستخبارات المالية ،في سياق تقديم طلبات لتبادل المساعدة القانونية؛

يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجع أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا الدول األطراف على أن تراعي ،وفق ا لقوانينها المحلية وبما يتماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مع
-8
()30
األولويات المحلية ،خطة التنمية المستدامة لعام  2030في استخدام الموجودات المعادة؛

-9

يهيب بالدول األطراف أن تنظر بعناية وسـ ــرعة في تنفيذ طلبات المسـ ــاعدة القانونية المتبادلة

-10

يشـ ــجع الدول األطراف على أن تنظر ،عند القتضـ ــاء ووفقا للقانون الوطني أو ترتيباتها اإلدارية،

في مجالت منها استرداد الموجودات ،وفق ا لقوانينها المحلية ولالتفاقية؛

في أفض ـ ــل الس ـ ــبل لتنظيم إدارة الموجودات المس ـ ــتردة والمعادة واس ـ ــتعراض تلك الس ـ ــبل من أجل الحفاظ عليها وإدارتها

بكفاءة ،ومواص ـ ـ ـ ـ ــلة تبادل خبراتها العملية مع من يرغب من الدول ومقدمي المس ـ ـ ـ ـ ــاعدة التقنية عند الطلب ،مع مراعاة

أمور منها مشروع المبادئ التوجيهية غير الملزمة بشأن إدارة الموجودات المجمدة والمحجوزة والمصادرة؛
-11

يش ـ ـ ــجع جميع الدول األطراف على المش ـ ـ ــاركة والتعاون إلى أقص ـ ـ ــى حد ممكن في إطار اآلليات

القائمة لجمع البيانات والمعلومات ،بوس ــائل منها ملء اس ــتبيان جمع البيانات الذي وض ــعته مبادرة اس ــترداد الموجودات

المسـروقة وقائمة التقييم الذاتي المرجعية لدورة السـتعراض الثانية ،ويشـجعها أيضـا على نشـر ردودها المتعلقة باسـترداد

الموجودات على الص ــعيد الدولي في قض ــايا الفس ــاد ،على أس ــاس طوعي ،بغية اس ــتبانة التجاهات الس ــائدة في أحجام
الموجودات المستردة وممارسات السترداد وتعزيز الشفافية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

-12

يطلب إلى األمانة أن تتخذ اإلجراءات التالية ،ويدعو مبادرة اسـ ـ ــترداد الموجودات المسـ ـ ـ روقة

(أ)

مواصـ ـ ـ ـ ــلة تزويد الدول األطراف بالمعلومات والنواتج المعرفية ذات الصـ ـ ـ ـ ــلة بتنفيذ الفصـ ـ ـ ـ ــل

إلى اتخاذها ،رهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية:
الخامس من التفاقية؛

__________
( )30قرار الجمعية العامة .1/70
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(ب)

جمع المعلومات من الدول األطراف بش ــأن قض ــايا اس ــترداد الموجودات على الص ــعيد الدولي فيما

يخص األفعـال المجرمـة بمقتض ـ ـ ـ ـ ـ ــى التفـاقيـة ،بمـا في ذلـك مـا يتعلق منهـا بحجم الموجودات المجمـدة والمض ـ ـ ـ ـ ـ ــبوطـة
والمصـ ـ ــادرة والمعادة؛ وتقديم تقرير عن النتائج إلى الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضـ ـ ــوية المعني باسـ ـ ــترداد

الموجودات وإلى المؤتمر ،في دورتيهما المقبلتين ،وتحديث قاعدة بيانات مرصد استرداد الموجودات؛
(ج)

مواصـلة تعهد وتحديث قاعدة البيانات ،ول سـيما فيما يتعلق باآلليات القانونية البديلة والحلول

(د)

د ارسـة كيف يمكن أن يؤدي اسـتخدام اآلليات القانونية البديلة والحلول دون محاكمة ،بما فيها

(ا)

مواصــلة جمع معلومات عما تضــعه الدول األطراف من أطر قانونية وما تتخذه من إجراءات

دون محاكمة ،بما فيها التسـ ـ ــويات ،المتعلقة بمصـ ـ ــادرة عائدات إجرامية وإعادتها ،وفقا لالتفاقية ،وتقديم تحديثات
منتظمة إلى الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات؛

التسـ ـ ـ ــويات ،المتعلقة بمصـ ـ ـ ــادرة عائدات إجرامية وإعادتها ،وفقا لالتفاقية ،مع مراعاة ما يقدم من معلومات قائمة
ذات صلة ،إلى تحسين فعالية تطبيق الفصل الخامس من التفاقية؛
قانونية وما ترفعه من دعاوى قض ـ ـ ـ ـ ــائية لس ـ ـ ـ ـ ــترداد العائدات اإلجرامية المتأتية من األفعال المجرمة بمقتض ـ ـ ـ ـ ــى

التفاقية ،وذلك بالتش ــاور مع الدول األطراف ومع مراعاة المعلومات المجموعة خالل دورتي الس ــتعراض األولى

والثانية آللية اس ـ ـ ـ ـ ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ــاد والمعلومات التي تجمعها األفرقة وحلقات

النقاش والدراسات وغيرها؛
(و)

جمع معلومات من الدول األطراف بشأن أكثر التحديات شيوعا في اإلجراءات القضائية فيما

-13

يطلب إلى األمانة أن تعزز ،حسـ ـ ـ ـ ـ ــب القتضـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،تعاونها مع المنظمات والمؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــات

يتعلق باسترداد الموجودات ،وتقديم تقرير تحليلي ليسترشد به في تقديم المساعدة التقنية؛

الم تخصـ ـص ــة ،مثل األكاديمية الدولية لمكافحة الفس ــاد ،بش ــأن وض ــع وتنفيذ دورات تدريبية للمهنيين والممارس ــين
العاملين في مجال استرداد الموجودات وإعادة عائدات الجريمة؛
-14

يطلـب إلى األمـانـة أن تنظر ،رهنـا بتوافر موارد من خـارج الميزانيـة ،في تنظيم اجتمـاع خبراء

أو مناقشـة خبراء مخصـصـة أو مناقشـة خبراء ،مفتوحة أمام جميع الدول األعضـاء ،لمناقشـة مسـائل وجود الفسـاد
ومداه وتحويل عائدات الجريمة في سـ ـ ــياق السـ ـ ــتثمارات الدولية ،بغية التوعية بالمسـ ـ ــائل القائمة في هذا المجال

وتعزيز تنفيذ األحكام ذات الصلة من التفاقية وغيرها من الصكو الدولية ،عند القتضاء؛
-15

يوعز إلى الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضــوية المعني باســترداد الموجودات إلى

(أ)

أن يواصــل ،بدعم من األمانة ،جمع معلومات عن اســتخدام الدول األطراف ل ليات القانونية

ال يام بما يلي:

البديلة والحلول دون محاكمة ،بما فيها التسـ ـ ـ ـ ــويات ،المتعلقة بمصـ ـ ـ ـ ــادرة عائدات إجرامية وإعادتها ،وفق ا لالتفاقية
َّ
المحققــة في اآلليــات القــانونيــة البــديلــة
وللقــانون المحلي ،وأن يحلــل العوامــل التي تؤثر على الفروق بين المبــالغ

األخرى والحلول دون محاكمة ،بما فيها التس ـ ـ ــويات ،المتعلقة بمص ـ ـ ــادرة عائدات إجرامية وإعادتها ،وفق ا لالتفاقية
وللقانون المحلي ،والمبالغ المعادة إلى الدول المتضـ ـ ــررة ،بغية النظر في جدوى وضـ ـ ــع مبادئ توجيهية من أجل
تيسير الستعانة بنهج أكثر تنسيقا وشفافية للتعاون بين الدول األطراف المتضررة؛
(ب)

أن يجمع معلومــات عن التحــديــات المطروحــة والممــارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الجيــدة والــدروس المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفــادة

واإلجراءات التي تتيد مصـ ـ ــادرة عائدات الفسـ ـ ــاد دون صـ ـ ــدور إدانة جنائية ،من الدول األطراف التي طبقت هذه

التدابير وفق ا للفقرة ( 1ج) من المادة  54من التفاقية؛
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(ج)

أن يبلغ ،بـدعم من األمـانـة ،مؤتمر الـدول األطراف في دورتـه المقبلـة بـالنتـائج التي توصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

-16

يحث الدول األطراف التي تس ـ ـ ـ ــتخدم اآلليات القانونية البديلة والحلول دون محاكمة ،بما فيها

إليها فيما يخص كال من هذه األمور؛

التسـ ـ ـ ــويات ،المتعلقة بمصـ ـ ـ ــادرة عائدات إجرامية وإعادتها ،وفقا لالتفاقية ،لحل القضـ ـ ـ ــايا المتعلقة بالفسـ ـ ـ ــاد على
التعاون ،عند القتض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وبما يتوافق مع قوانينها المحلية ،مع الدول األطراف المتض ـ ـ ـ ـ ـ ــررة على تعزيز التعاون
الدولي وتبادل المعلومات واألدلة واسترداد العائدات اإلجرامية ،وعلى مقاضاة مرتكبي جرائم الفساد؛

-17

يهيب بالدول األطراف التي تسـ ــتخدم اآلليات القانونية البديلة والحلول دون محاكمة ،بما فيها

-18

يس ـ ـ ـ ـ ــترعي انتباه الدول األطراف إلى األعمال التي نفذت بموجب القرار  ،2/6المؤرخ  6تش ـ ـ ـ ـ ـرين

التسـ ــويات ،المتعلقة بمصـ ــادرة عائدات إجرامية وإعادتها ،وفق ا لالتفاقية ،أن تعيد الموجودات وتتصـ ــرف فيها وفق ا
للمادة  57من التفاقية؛
الثــاني/نوفمبر  ،2015الــذي أوعز فيــه إلى الفريق العــامــل الحكومي الــدولي المفتوح العض ـ ـ ـ ـ ـ ــويــة المعني بــاس ـ ـ ـ ـ ـ ــترداد

الموجودات باســتهالل عملية لســتبانة الممارســات الفضــلى في تحديد هوية ضــحايا الفســاد ومعايير تعويضــهم ،ويشــجع
الدول األطراف على تقديم معلومات عن القوانين والممارسات القائمة بشأن تحديد هوية ضحايا الفساد وتعويضهم؛
-19

يوعز إلى الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضـ ــوية المعني باسـ ــترداد الموجودات أن

يواص ـ ـ ــل ،بمس ـ ـ ــاعدة من األمانة ،عملية اس ـ ـ ــتبانة الممارس ـ ـ ــات الفض ـ ـ ــلى ووض ـ ـ ــع مبادئ توجيهية للمبادرة بتبادل

المعلومات في الوقت المناسب وفق ا للمادة  56من التفاقية؛

-20

يشـ ـ ـ ــجع الدول األطراف على تعزيز التعاون الدولي واسـ ـ ـ ــترداد الموجودات من خالل تفسـ ـ ـ ــير

-21

يالح أنــه يجوز للــدولــة الطرف المتعلقــة للطلــب ،بمقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الفقرة  4من المــادة  57من

مص ـ ــطلحات مثل "العائدات اإلجرامية" ،وفقا لالتفاقية ،و"ض ـ ــحايا الجريمة" بطريقة تتس ـ ــق مع مقاص ـ ــد التفاقية،
وبما يتماشى مع القانون المحلي؛

التفاقية ،أن تقتطع ،عند القتض ــاء وما لم تقرر الدول األطراف خالف ذلك ،مقابالا معقول للنفقات التي تكبدتها

في عمليات التحقيق أو المالحقة أو اإلجراءات القض ــائية المفض ــية إلى إعادة الممتلكات المص ــادرة أو التص ــرف
فيها ،ويحث الدول األطراف على التنازل عن اقتطاع تلك النفقات أو تخييضــها إلى الحد األدنى ،خاصــة عندما

تكون الــدولــة الطــالبــة من البلــدان النــاميــة ،آخــذة في اعتبــارهــا أن إعــادة الموجودات التي احتيزت على نحو غير
مشروع أو التصرف فيها يسهم في تحقيق التنمية المستدامة؛
-22

يرِّحـب بنتـائج اجتمـاعـات الفريق العـامـل الحكومي الـدولي المفتوح العض ـ ـ ـ ـ ـ ــويـة المعني بـاس ـ ـ ـ ـ ـ ــترداد

الموجودات ،ويطلب إلى الفريق العامل وضـ ـ ــع خطة عمل جديدة متعددة السـ ـ ــنوات من أجل مواصـ ـ ــلة أعماله التحليلية

خالل الفترة  ،2021-2020مع تحديد بنود معينة من جدول األعمال لتناقش بوصفها الموضوع الرئيسي لكل دورة؛
-23

يطلـب إلى األمـانـة أن تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـد الفريق العـامـل على أداء مهـامـه ،في حـدود الموارد المتـاحـة،

-24

يدعو الدول األطراف وسـ ـ ــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية لةغراض

بوسائل منها توفير خدمات الترجمة الشفوية باللغات الرسمية الست لةمم المتحدة؛
المحددة في هذا القرار ،وفقا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.
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القرار 10/8

قياس الفساد
َّ
إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،
إذ تقلقه خطورة ما يطرحه الفس ـ ــاد من مش ـ ــاكل ومخاطر على اس ـ ــتقرار المجتمعات وأمنها ،مما ِّ
يقوض

مؤسسات الديمقراطية وقيمها وال يم األخالقية والعدالةِّ ،
ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر،

وإذ ِّ
يؤكد َّ
مجددا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ــاد )31(،التي هي الصـ ـ ُّ
ـك الذي يتسـ ــم بأكبر قدر من
الشـ ــمول والعالمية واإللزام القانوني من بين الصـ ــكو المعنية بالفسـ ــاد ،وإذ يسـ ــلِّم بالحاجة إلى مواصـ ــلة التشـ ــجيع

على التصديق عليها أو النضمام إليها وتنفيذها تنفيذا كامالا وفعالا،

وإذ يشـ ــير إلى المادة  61من التفاقية ،التي تنص على أن تنظر الدول األطراف في ال يام ،بالتشـ ــاور

مع الخبراء ،بتحليل اتجاهات الفسـ ـ ـ ــاد السـ ـ ـ ــائدة داخل أقاليمها ،وكذلك الظروف التي تهرتكب فيها جرائم الفسـ ـ ـ ــاد؛
وتطوير اإلحص ـ ـ ـ ــاءات والخبرة التحليلية بش ـ ـ ـ ــأن الفس ـ ـ ـ ــاد والمعلومات وتبادل تلك اإلحص ـ ـ ـ ــاءات والخبرة التحليلية
والمعلومـات فيمـا بينهـا ،بغيـة إيجـاد تعـاريف ومعـايير ومنهجيـات مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركـة قـدر اإلمكـان ،وكـذلـك معلومـات عن
الممارس ــات الفض ــلى لمنع الفس ــاد ومكافحته؛ ورص ــد س ــياس ــاتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفس ــاد وإجراء تقييمات

لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها،

وإذ يشـ ـ ــير أيضـ ـ ـ ا إلى الفقرة  5من المادة  63من التفاقية ،التي تنص على أن يكتسـ ـ ــب مؤتمر الدول

األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ـ ـ ـ ـ ــاد المعرفة الالزمة بالتدابير التي تتخذها الدول األطراف لتنفيذ

هذه التفاقية ،والصـعوبات التي تواجهها في ذلك ،من خالل المعلومات التي تقدمها تلك الدول ومن خالل ما قد
ينشئه المؤتمر من آليات استعراض تكميلية،

وإذ يالح َّ
أن السـتع ارضـات الهقطرية المضـطلع بها في سـياق آلية اسـتعراض تنفيذ التفاقية قد أبرزت،
في بعض الحالت ،أهمية تعزيز البيانات اإلحص ـ ــائية عن التح يقات والمالحقات القض ـ ــائية واإلدانات ،بوس ـ ــائل

منها على سبيل المثال إنشاء سجالت وطنية للجريمة أو آليات أخرى،

وإذ يالح أيض ـا الطبيعة غير الملزمة للتوص ــيات المقدَّمة في إطار آلية اس ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة الفساد،
وإذ يشـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى خطة التنمية المسـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة لعام ،2030

()32

بما في ذلك الهدف  16من أهداف التنمية

همش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة،
المستدامة المتعلق بالتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ل هي َّ
وإتاحة إمكانية وصـول الجميع إلى العدالة ،وبناء مؤسـسـات فعالة وخاضـعة للمسـاءلة وشـاملة للجميع على جميع

المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتويـات والغـايـة  5-16المرتبطـة بـذلـك الهـدف والمتعلقـة "بـالحـد ب ـق در كبير من الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد والرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة بجميع
أشكالهما" ،وإذ يسلِّم َّ
بأن قياس الفساد يسهم أيض ا في الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة،
وإذ يشـِّـدد على ضــرورة الحترام الكامل لمبدأي تســاوي الدول في الســيادة وســالمة أ ارضــيها ،ومبدأ عدم

التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى ،بما يتماشى مع المادة  4من التفاقية،

وإذ يحيط علما ،ألغراض قياس الفس ـ ـ ــاد المس ـ ـ ــتند إلى التجربة ،بالتص ـ ـ ــنيف الدولي للجريمة لةغراض
اإلحص ـ ـ ـ ـ ــائية باعتباره المعيار اإلحص ـ ـ ـ ـ ــائي الدولي لتص ـ ـ ـ ـ ــنيف البيانات المتعلقة بالجريمة على أس ـ ـ ـ ـ ــاس القرائن

__________

(.United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 )31
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التجريبية ،والذي ِّ
إطار إلنتاج البيانات اإلحصائية ومقارنتها فيما بين المؤسسات والوليات القضائية بطريقة
ا
يوفر
منهجية ،وبصورة مستقلة عن الخصوصيات القانونية الوطنية ،حسبما أقرَّته هيئات األمم المتحدة المعنية،
وإذ يـحـيــط عـلـمـ ـ ـ ـ ا أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا بـقـرار الـمـجـلــس القــتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي والجـتـم ـ ـ ــاعــي  ،24/2015الـمــؤرخ
ـنيف الدولي للجريمة لةغراض
 21تموز/يوليه  ،2015الذي َّ
رحب فيه المجلس بإقرار اللجنة اإلحصـ ـ ــائية التصـ ـ ـ ة
ِّ
اإلحصائية ،و َّ
أكد َّ
بالمخدرات والجريمة هو ال يِّم على التصنيف الدولي،
أن مكتب األمم المتحدة المعني
وإذ يشـ ـ ــير إلى إطار المؤش ـ ـ ـرات العالمية ألهداف وغايات خطة التنمية المسـ ـ ــتدامة لعام  ،2030الذي

اعتمدته الجمعية العامة في قرارها  ،313/71المؤرخ  6تموز/يوليه  ،2017والذي حددت الجمعية فيه المؤشـ ـ ـ ــر

 1-5-16على أنه نســبة األشــخاا الذين اتصــلوا مرة واحدة على األقل بمســؤول حكومي ودفعوا رشــوة لمســؤول
حكومي ،أو طلب منهم أولئك المسـ ــؤولون الحكوميون دفع رشـ ــوة ،خالل الثني عشـ ــر شـ ــه ار السـ ــابقة ،والمؤشـ ــر

 2-5-16على أنه نسـ ــبة األعمال التجارية التي اتصـ ــلت مرة واحدة على األقل بمسـ ــؤول حكومي ودفعت رشـ ــوة
إلى مسؤول حكومي أو طلب منها أولئك المسؤولون الحكوميون دفع رشوة ،خالل الثني عشر شه ار السابقة،

أن الجمعيــة العــامــة أ َّك ـدت في قرارهــا  ،313/71من بين جملــة أمورَّ ،
وإذ يــأخــذ في الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــان َّ
أن

اإلحصــاءات والبيانات الرســمية المســتمدة من النظم اإلحصــائية الوطنية تشــكل األســاس الالزم إلطار المؤش ـرات
العالمية المذكور أعاله ،وحثَّت البلدان وصناديق األمم المتحدة وبرامجها والوكالت المتخصصة واألمانة العامة،

بما في ذلك اللجان اإلقليمية ،ومؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات بريتون وودز والمنظمات الدولية ووكالت التمويل الثنائية واإلقليمية

على تكثيف دعمهـا المقـدَّم من أجـل تعزيز جمع البيـانـات وبنـاء القـدرات اإلحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـة ،بمـا في ذلـك بنـاء القـدرات

التي ِّ
تعزز التنسيق فيما بين المكاتب اإلحصائية الوطنية،

ِّ
وإذ يعتبر َّ
ومتعددة الجوانب من
أن تحسـين قياس الفسـاد من خالل بذل جهود شـاملة ومسـتندة إلى أدلة

أجل اكتشـ ـ ــاف التجاهات المتصـ ـ ــلة بالفسـ ـ ــاد وقياسـ ـ ــها يكفل تكوين فهم أعمق لهذه الظاهرة ،ويسـ ـ ــهم في تحديد

المعرض ــة لخطر وقوع الفس ــاد ،وفي إعداد وتنفيذ اس ــتراتيجيات وس ــياس ــات
المجالت أو اإلجراءات أو المناص ــب
َّ

مكافحة الفسـاد بالسـتناد إلى األدلة ،وينطوي على قيمة تهضـاف إلى الجهود الرامية إلى النهوض بسـيادة القانون،
بما يتماشى مع أغراض التفاقية حسب تعريفها الوارد في المادة  ،1وإلى تعزيز التنمية المستدامة،

وإذ ِّ
يؤكد أهمية وضــع إطار إحصــائي دولي ل ياس الفســاد ،بالســتناد إلى منهجيات تتَّســم بالموضــوعية
بأن الس ــتعانة بطائفة ِّ
متعددة من ُّ
ومص ــادر بيانات موثوقة ،وإذ يس ــلِّم َّ
صـ ـل إلى
النهج والمؤشـ ـرات تس ــهم في التو ُّ
تقييم أكثر شمولا للفساد،

وإذ ِّ
يؤكد أيضـ ا أهمية تلك الجهود كذلك في دعم الدول األطراف ،بناء على طلبها ،في جهودها الرامية
كل في وليتها القضائية ،بناء على المعلومات التي ِّ
إلى قياس الفساد م
تقدمها الدولة الطرف الطالبة،
ا
وإذ ِّ
يرحب بدليل الد ارس ـ ــات الس ـ ــتقص ـ ــائية عن الفس ـ ــاد الذي نشـ ـ ـره مؤخ ار مكتب األمم المتحدة المعني
بــالمخـ ِّـدرات والجريمــة بعنوان Manual on Corruption Surveys: Methodological Guidelines on the
 ،Measurement of Bribery and Other Forms of Corruption through Sample Surveysوالذي ِّ
يقدم

إرشادات عملية ومنهجية بشأن تنفيذ الدراسات الستقصائية إلفادات األهسر المعيشية واألعمال التجارية من أجل

إجراء دراسات علمية عن الفساد،

وإذ ِّ
ينوه بالتقدُّم الذي أحرزته الدول األطراف في إجراء الد ارس ــات الس ــتقص ــائية إلفادات األهس ــر المعيش ــية

واألعمال التجارية بشـ ـ ـ ــأن الفسـ ـ ـ ــاد ،بما في ذلك الد ارسـ ـ ـ ــات التي أهجريت بمسـ ـ ـ ــاعدة مقدَّمة من مكتب األمم المتحدة
ِّ
بالمخدرات والجريمة ،وإذ يشجع الدول األطراف على تحسين جمع البيانات ذات الصلة ،حسب القتضاء،
المعني
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يطلب إلى مكتب األمم المتحدة المعني بال ِّ
مخدرات والجريمة أن يواصـل ،بالتنسـيق مع اللجنة

اإلحصـائية لةمم المتحدة ،وبالتعاون والتشـاور الوثيقين مع الدول األطراف ،إجراء مشـاورات على مسـتوى الخبراء

بشــأن الوقوف على منهجيات إحصــائية جديدة وصــقل المنهجيات اإلحصــائية القائمة بشــأن مســألة قياس الفســاد،
من أجل إعداد اقتراحات بشــأن وضــع إطار شــامل وســليم من الناحية العلمية وموضــوعي لغرض مســاعدة الدول

األطراف ،بناء على طلبها ،في قياس الفسـ ـ ــاد ،وفقا لالتفاقية ،ويطلب إلى المكتب أن هي َّ
عد تقري ار في هذا الص ـ ــدد
ِّ
ويقدمه إلى مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لكي ينظر فيه؛
-2

يس ـ ـ ـِّـلم َّ
بأن تلك العملية ينبغي أن تش ـ ـ ــمل طائفة واس ـ ـ ــعة من مص ـ ـ ــادر البيانات ،بما في ذلك

اإلحصـاءات اإلدارية بشـأن تدابير العدالة الجنائية المتَّخذة بهدف التصـدي لجرائم الف ـس اد ،والبيانات المسـتمدة من

التجارب بناء على اس ــتقص ــاء إفادات األهس ــر المعيش ــية واألعمال التجارية بش ــأن وقوع الفس ــاد ،والمؤش ـرات بش ــأن

مخاطر وقوع الفسـاد ومواطن الضـعف أمام الفسـاد ،مع مراعاة اختالف الظروف بين البلدان المعنية وبالنظر إلى

َّ
أن غرضه األساسي هو اإلسهام في مكافحة الفساد؛

يهيب بالدول األطراف أن تنظر في أن تهنش ـ ـ ـ ـ ــئ وتدير ،وفق ا لقوانينها المحلية ،مس ـ ـ ـ ـ ــتودعات
-3
لبيـانـات الجريمـة والعـدالـة الجنـائيـة المتعلقـة بجرائم الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد وفقـا لالتفـاقيـة ،بمـا يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـل التح يقـات والمالحقـات

القضــائية واإلدانات والتســويات دون محاكمة ،بما في ذلك البيانات المتعلقة بالقضــايا عبر الوطنية ،وفيما يتصــل
بمسـؤولية األشـخاا العتباريين والطبيعيين على السـواء ،وأن تتيد تلك المعلومات لعموم الجمهور بتكلفة يسـيرة

أو مجانا وبصورة متكررة؛

يـدعو الـدول األطراف إلى تجميع البيـانـات المتعلقـة بـالجريمـة ،وفقـا لقوانينهـا المحليـة ،بطريقـة يمكن
-4
أن تجعل هذه البيانات قابلة للمقارنة على الصعيد الدولي ،بمراعاة التصنيف الدولي للجريمة لةغراض اإلحصائية؛
يشـ ـ ــجع الدول األطراف على النظر في إجراء د ارسـ ـ ــات اسـ ـ ــتقصـ ـ ــائية بشـ ـ ـ أن تجارب الفسـ ـ ــاد
-5
بالسـتناد إلى د ارسـات اسـتقصـائية نموذجية عالية الجودةِّ ،
باتباع المنهجية الموحَّدة التي يعرضـها دليل الد ارسـات
ِّ
بالمخدرات والجريمة ،وعلى أن تبادر طوعا
الســتقصــائية عن الفســاد ،الذي وضــعه مكتب األمم المتحدة المعني

إلى إطالع مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد والجتماعات ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة التي
المتوصل إليها في إطار هذه الجهود؛
تعقدها هيئاته الفرعية على النتائج
َّ

يشــجع أيض ـا الدول األطراف على النظر في العمل بالتعاون مع الجهات المعنية األخرى بما
-6
في ذلـك القطـاع الخـاا واألوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا األكـاديميـة والمجتمع المـدني ،في جهودهـا الراميـة إلى وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع المنهجيـات

والمؤشرات ل ياس الفساد ،وفقا للمبادئ األساسية لقوانينها المحلية؛

يطلـب إلى مكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخ ِّـدرات والجريمـة أن يواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل عملـه المنهجي،
-7
ِّ
ومتعددة الجوانب لكشـف الفسـاد وقياسـه ،بمراعاة التسـاق
بهدف تحسـين ِّاتخاذ إجراءات شـاملة ومسـتندة إلى أدلة
مع التفاقية ودون تكرار الجهود القائمة بالفعل ،وأن ِّ
يقدم المس ـ ـ ــاعدة التقنية ،عند الطلب ،إلى البلدان التي تعتزم
إجراء دراسات استقصائية ودراسات بشأن الفساد؛

يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجع الـدول األطراف على أن تبـادر طوعـا إلى إطالع مؤتمر الـدول األطراف في اتفـاقيـة
-8
األمم المتحـدة لمكـافحـة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد على المعلومـات المتعلقـة بكيييـة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدامهـا للمعلومـات المنتجـة عن طريق

منهجيات قياس الفساد التي اختارت أن ِّ
تطبقها بهدف تعزيز سياساتها أو نهجها القانوني أو المؤسسي في مجال

مكافحة الفساد؛
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يدعو الدول األطراف وسـ ـ ــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية لةغراض

المحدَّدة في هذا القرار ،وفق ا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.
القرار 11/8

تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول الجزرية الصغيرة النامية
َّ
إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،
إذ يش ـ ــير إلى ق ارره  7/7المؤرَّخ  10تشـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر  ،2017والمعنون "تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم

المتحدة لمكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ــاد في الدول الجزرية الص ـ ـ ـ ـ ــغيرة النامية" ،وإذ يحيط علما مع التقدير بالتقرير الذي أعدته

األمانة

()33

في هذا الشأن،

وإذ يشـ ــير أيضـ ــا إلى ق ارره  9/6المؤرَّخ  6تش ـ ـرين الثاني/نوفمبر  ،2015والمعنون "تعزيز تنفيذ اتفاقية

األمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول الجزرية الصغيرة النامية"،

وإذ يعيد اإلعراب عن قلقه من خطورة ما يطرحه الفس ـ ــاد من مش ـ ــاكل وتهديدات لس ـ ــتقرار المجتمعات

وأمنها ،حيث إنه ِّ
يقوض مؤس ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــات الديمقراطية وقيمها وال يم األخالقية والعدالة ِّ
ويعرض التنمية المس ـ ـ ـ ـ ــتدامة

وسيادة القانون للخطر ،ومن َّ
أن الفساد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الفقر والالمساواة،

وإذ يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـِّـدد على أن الجهود التي تبـذلهـا الـدول األطراف من أجـل تنفيـذ اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة

الفسـ ـ ـ ـ ــاد( )34تعزز بعضـ ـ ـ ـ ــها بعض ـ ـ ـ ـ ـا وتسـ ـ ـ ـ ــهم في ما تبذله هذه الدول من جهود لتنفيذ خطة التنمية المسـ ـ ـ ـ ــتدامة
لعام  ،2030التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها  1/70المؤرَّخ  25أيلول/سـ ـ ـ ــبتمبر  ،2015وإذ يشـ ـ ـ ــير إلى
جميع أهداف التنمية المسـ ـ ـ ـ ــتدامة الواردة في تلك الخطة ،بما فيها هدفها  16الذي ينشـ ـ ـ ـ ــد التشـ ـ ـ ـ ــجيع على إقامة

همش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المسـ ـ ـ ــتدامة ،وإتاحة إمكانية وصـ ـ ـ ــول الجميع إلى
مجتمعات مسـ ـ ـ ــالمة ل هي َّ
العدالة ،وبناء مؤسسات فعَّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات،
وإذ يش ـ ــير إلى قرار الجمعية العامة  ،208/71المؤرَّخ  19كانون األول/ديس ـ ــمبر  ،2016الذي أعربت

فيه عن قلقها إزاء ما قد يترتب على الفسـ ـ ــاد من تأثير سـ ـ ــلبي على التمتُّع بحقوق اإلنسـ ـ ــان ،وإذ يسـ ـ ــلم َّ
بأن آثار

الفساد قد تكون أشد وقعا على أكثر أفراد المجتمع حرمانا،

وإذ يهبرز َّ
أن مكافحة الفساد ينبغي أن تشكل أولوية للمجتمع الدولي ،بما فيه الدول الجزرية الصغيرة النامية،

وإذ يسـِّـلم َّ
بأن الدول الجزرية الصــغيرة النامية تتَّســم بخصــائص ظرفية محدَّدة تســتلزم إجراء إصــالحات

مستدامة وميسورة التكلفة لمكافحة الفساد ،ومساعدة تقنية مكيَّفة حسب احتياجاتها،

وإذ ِّ
يرحب بالتقدُّم الذي أحرزته الدول الجزرية الص ـ ـ ــغيرة النامية في تنفيذ التفاقية ،ويس ـ ـ ــلِّم ،في الوقت

نفسه ،بوجوب بذل المزيد من الجهود من أجل تنفيذها تنفيذا فعَّال،

وإذ يس ـِّـلم َّ
بأن الدول الجزرية الص ــغيرة النامية ،مع محدودية قدراتها اإلدارية ومواردها ،تقع على عاتقها

نفس اللتزامات القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول األطراف في التفاقية،

__________
( )33الوثيقتان  CAC/COSP/2019/8و.CAC/COSP/2019/8/Corr.1
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ض وء على أهمية منع الممارسـات الفاسـدة والقضـاء عليها في المؤسـسـات العمومية والقطاع
وإذ يسِّـلط ال ـ

العام من أجل بناء النزاهة،

وإذ يالح أَّن ـه بينمــا تقع مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليــة تنفيــذ التفــاقيــة على عــاتق الــدول األطراف ،فـ َّ
ـإن تعزيز الن ازهــة

والشـ ــفافية والمسـ ــاءلة ومنع الفسـ ــاد هي مسـ ــؤوليات يتعين أن تتقاسـ ــمها جميع قطاعات المجتمع المعنية بمكافحة

الفس ـ ــادَّ ،
ألن الفس ـ ــاد ل يؤثر فقط على الحكومات ،بل قد يكون له أيض ـ ــا أثر س ـ ــلبي كبير على القطاع الخاا
والمجتمع المدني بإعاقته للنمو القتصـ ـ ـ ــادي وإلحاق األذى بالمسـ ـ ـ ــتهلكين واألعمال التجارية وتشـ ـ ـ ــويه المنافسـ ـ ـ ــة
وتش ــكيل مخاطر كبيرة ذات ص ــلة بالص ــحة والس ــالمة ومخاطر قانونية واجتماعية ،وإذ يش ـ ِّـدد على ض ــرورة زيادة

جهود الدول األطراف ،وفق ا للمادة  12من التفاقية ،لمنع ومكافحة ض ـ ـ ـ ـ ـ ــروب الفس ـ ـ ـ ـ ـ ــاد التي يتور فيها القطاع

الخاا ،على النحو المبيَّن في قرار المؤتمر  5/6المؤرَّخ  6تشرين الثاني/نوفمبر ،2015

وإذ يهبرز الحاجة إلى تحسـ ـ ـ ـ ـ ــين أهطر مكافحة الفسـ ـ ـ ـ ـ ــاد وتعزيز نظم الحوكمة في إدارة موارد المحيطات

واأل ارضـ ـ ــي من أجل حماية البيئة و هسـ ـ ـبل عيش شـ ـ ــعوب الدول الجزرية الصـ ـ ــغيرة النامية ،وبناء وتعزيز قدرة تلك
الدول على الصمود في مواجهة آثار تغيُّر المناخ والكوارث الطبيعية،
وإذ يس ـ ـ ـ ـ ـ ـِّـلم ب يام لجنة موريش ـ ـ ـ ـ ـ ــيوس المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقلة لمكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة
ِّ
بالمخدرات والجريمة ،بإنشــاء منصــة بحوث مكافحة الفســاد في الدول الجزرية الصــغيرة النامية ،من أجل
المعني
إجراء البحوث وتبادل الممارسات الفضلى المتعلقة تحديدا بتلك الدول،

المعجل للدول الجزرية الص ـ ـ ــغيرة النامية (مس ـ ـ ــار س ـ ـ ــاموا)،
وإذ يش ـ ـ ــير إلى إجراءات العمل
َّ

()35

والوثيقة

الختامية للمؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الص ـ ـ ـ ـ ــغيرة النامية ،المعقود في أبيا ،في الفترة من  1إلى
 4أيلول/سبتمبر  ،2014والتي تتَّسم باألهمية بالنسبة لبلدان المحيط الهادئ الجزرية،
وإذ يس ـ ـ ـ ـ ـِّـلم بإعالن "بو" بش ـ ـ ـ ـ ــأن األمن اإلقليمي الذي اعتمده قادة منتدى جزر المحيط الهادئ في عام

 2018فيما يتعلق بمنطقة المحيط الهادئ ،وذلك في إطار التعاون اإلقليمي لمنطقة المحيط الهادئ لعام 2014
ورؤية "المحيط الهادئ األزرق"،

وإذ ِّ
يرحب باألعمال التي نفذت في إطار مش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع األمم المتحدة اإلقليمي لمكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ــاد في منطقة
المحيط الهـادئ ،الذي جاء ثمرة للتعـاون الوثيق بين مكتـب األمم المتحـدة المعني بالمخ ِّـدرات والجريمـة وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،والذي يمكن أن َّ
يعد نموذجا للتعاون بين هيئات األمم المتحدة بشأن مسائل مكافحة الفساد،

يقر بــأهميــة دور الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اركــات اإلقليميــة والــدوليــة ،وبجــدوى عمليــة ُّ
التعلم التعــاوني فيمــا بين الــدول
وإذ ُّ

الجزرية الصغيرة النامية،
-1

ِّ
يرحب بانضـمام سـاموا إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـاد

-2

يهيب بالدول الجزرية الصـغيرة النامية األطراف في التفاقية أن ِّ
تعزز مشـاركتها النشـيطة في

()34

في نيسـان/أبريل ،2018

ُّ
ويحث الدول الجزرية الصغيرة النامية التي لم تصدق على التفاقية أو تنضم إليها بعد على أن تفعل ذلك؛

آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد وأن تبذل قصارى جهدها لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن

الستعراضات؛

__________
( )35مرفق قرار الجمعية العامة .15/69
44/95

V.20-01909

CAC/COSP/2019/17

-3

ُّ
يحث الدول األطراف والجهات المانحة المهتمة ،بما في ذلك الشـ ــركاء في التنمية ،على دعم

الدول الجزرية الصـ ــغيرة النامية في جهودها الرامية إلى تنفيذ التفاقية ،بما في ذلك عناصـ ــرها التي سـ ــتسـ ــهم في

تحقيق الهدف  16من أهداف التنمية المستدامة؛

ُّ
يحث أيضـ ـ ـ ـ ـ ـا الدول األطراف والجهات المانحة المهتمة ،بما في ذلك الجهات الشـ ـ ـ ـ ـ ـريكة في
-4
التنمية على أن تواص ــل ،بناء على الطلب ،وبمس ــاعدة األمم المتحدة وس ــائر الجهات اإلقليمية ذات الص ــلة ،في

إطار الولية الحالية لكل منها ،دعم العمل على تنفيذ اإلصــالحات الرامية إلى مكافحة الفســاد في الدول الجزرية
الصـ ـ ـ ــغيرة النامية عن طريق تقديم المسـ ـ ـ ــاعدة التقنية على الصـ ـ ـ ــعيد الثنائي واإلقليمي والدولي ،بما يشـ ـ ـ ــمل تلبية

الحتياجات من المس ـ ــاعدة التقنية المس ـ ــتبانة من خالل آلية اس ـ ــتعراض التنفيذ أو التقارير المرحلية بش ـ ــأن التنفيذ

المقدَّمة من خالل المنصات اإلقليمية المختلفة؛
-5

ُّ
المهتمة التي تتوافر لديها خبرات فنية مناسـ ـ ـ ــبة لبيئة الدول
يحث الدول األطراف والجهات المانحة
َّ

الجزرية الصـ ـ ـ ــغيرة النامية على إطالع الدول الجزرية الصـ ـ ـ ــغيرة النامية ،بناء على طلبها ،على ممارسـ ـ ـ ــاتها الفضـ ـ ـ ــلى

وما استفادته من دروس في هذا الشأن عن طريق آليات التعاون الثنائية واإلقليمية والدولية القائمة والمقبلة؛
-6

يشــجع الدول الجزرية الصــغيرة النامية على مواصــلة تبادل المعلومات والبحوث والممارســات

-7

ُّ
يحث الدول الجزرية الصــغيرة النامية على تعزيز أهطرها الخاصــة بمنع الفســاد ،كخطوة ترمي

الفضلى والدروس المستفادة المتعلقة بكييية تنفيذ التفاقية في هذه الدول؛

إلى النهوض بالحوكمة الرش ـ ــيدة في مجال إدارة موارد المحيطات واأل ارض ـ ــي ،بهدف تعزيز وبناء القدرة الش ـ ــاملة

على الصـمود في مواجهة آثار تغيُّر المناخ والكوارث الطبيعية في تلك الدول ،بدعم من المجتمع الدولي وهيئات
األمم المتحدة المعنية والهيئات اإلقليمية؛
-8

يشــجع الدول الجزرية الصــغيرة النامية على مواصــلة جهودها الرامية إلى ترســيخ النزاهة ومنع

الفساد والقضاء عليه في القطاعين العام والخاا ،ويدعو الدول األطراف األخرى والجهات المانحة المهتمة إلى
دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية في هذا الصدد ،بناء على طلبها ،بما في ذلك عن طريق توفير الدعم الالزم
لها بمسـ ـ ـ ــاعدة شـ ـ ـ ــركاء التنمية اآلخرين وهيئات األمم المتحدة والهيئات اإلقليمية ذات الصـ ـ ـ ــلة ،في إطار الولية

الحالية لكل منها؛
-9

يح ُّـث الـدول الجزريـة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيرة النـاميـة على أن ِّ
تعزز ،في حـدود إمكـانـاتهـا ووفقـا للمبـادئ

األسـاسـية لنظمها القانونية ،مشـاركة األفراد والجماعات من خارج القطاع العام ،مثل المجتمع المدني والمنظمات

غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والقطاع الخاا والشـ ـ ــباب ووسـ ـ ــائط اإلعالم ،في العمل على منع الفسـ ـ ــاد

ومكافحته وتوعية الجمهور بوجوده وأسبابه ومدى فداحته والمخاطر التي يشكلها؛

 -10يشــجع الدول الجزرية الصــغيرة النامية على ِّاتباع نهج هيشــر المجتمع ِّبأس ـره في منع الفســاد
والتصـ ــدي له ،بما في ذلك من خالل المشـ ــاركة الواسـ ــعة النطاق في وضـ ــع السـ ــتراتيجيات والسـ ــياسـ ــات الوطنية

لمكافحة الفساد وتنفيذها؛
-11

ُّ
يحث الدول الجزرية الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيرة النامية على تعزيز تنفيذ التفاقية على المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى اإلقليمي

بوسـ ـ ــائل منها زيادة التعاون مع اآلليات اإلقليمية مثل أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ ومشـ ـ ــروع األمم المتحدة
اإلقليمي لمكافحة الفســاد في منطقة المحيط الهادئ الذي ِّ
يركز على بلدان المحيط الهادئ الجزرية بهدف وضــع

رؤية لمكافحة الفس ـ ـ ـ ــاد في منطقة المحيط الهادئ تتس ـ ـ ـ ــق مع اللتزامات التي تعهد بها قادة منتدى جزر المحيط

الهادئ في إطار إعالن "بو" بشأن األمن اإلقليمي؛
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 -12يطلــب إلى األمــانــة أن تقـ ِّـدم إلى مؤتمر الــدول األطراف في اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة
الفساد تقري ار بشأن ما يحرز من تقدُّم وما يواجه من ِّ
تحديات في تنفيذ هذا القرار؛
ه ة
ه ة
-13

يشـ ـ ــجع الدول الجزرية الصـ ـ ــغيرة النامية على النظر في التوصـ ـ ــيات الواردة في تقرير األمانة

عن تعزيز تنفيذ التفاقية في الدول الجزرية الصغيرة النامية؛

ُّ
ويحث الدول األطراف على مواصـ ــلة
يسـ ـِّـلم بالتقدُّم المحرز والتحديات القائمة في تنفيذ ق ارره ،7/7
-14
دعم الجهود الرامية إلى تقديم المسـ ـ ــاعدة التقنية ،التي ِّ
تركز على احتياجات الدول الجزرية الصـ ـ ــغيرة النامية وأولوياتها،
بما في ذلك معاونتها ،بناء على طلبها وبمسـ ــاعدة من األمم المتحدة ،في التصـ ــديق على التفاقية أو النضـ ــمام إليها،

وفي استيفاء المتطلبات التشريعية وغيرها من المتطلبات التقنية من أجل التنفيذ الفعَّال لالتفاقية؛
-15

يدعو الدول األطراف وس ـ ــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية لةغراض

المحدَّدة في هذا القرار ،وفق ا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.
القرار 12/8

منع الفساد ومكافحته من حيث عالقته بالجرائم التي تؤثر على البيئة
َّ
إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،
يقر َّ
بأن مكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بجميع أش ـ ـ ـ ـ ـ ــكاله أمر ذو أولوية ،وإذ يكرر اإلعراب عن قلقه إزاء خطورة
إذ ُّ

المشاكل والتهديدات التي يثيرها الفساد،

يقر أيضـ ـ ـ ـ ـ ا بأغراض اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ـ ـ ــاد،
وإذ ُّ

()36

وبالدور الهام الذي تؤديه في هذا

الص ـ ــددَّ ،
وبأن أحد األغراض الرئيس ـ ــية لالتفاقية هو ترويج وتيس ـ ــير ودعم التعاون الدولي والمس ـ ــاعدة التقنية في

تنص عليه الفقرة الفرعية (ب) من المادة  1من التفاقية،
مجال منع ومكافحة الفساد ،حسبما ُّ

وإذ يش ـ ـ ـ ـ ــير إلى الفقرة الثانية من ديباجة التفاقية التي أبدت فيها الدول األطراف قلقها إزاء الص ـ ـ ـ ـ ــالت

القائمة بين الفس ــاد وس ــائر أش ــكال الجريمة ،وخص ــوصـ ـا الجريمة المنظمة والجريمة القتص ــادية ،بما فيها غس ــل

األموال ،والفقرة الخامسـ ـ ـ ـ ــة من ديباجة التفاقية ،التي أبدت فيها الدول األطراف اقتناعها َّ
بأن اتباع نهج شـ ـ ـ ـ ــامل
ومتعدد الجوانب هو أمر لزم لمنع الفساد ومكافحته بصورة فعالة،

وإذ ِّ
يؤكد مجَّـددا ق ارره  6/7المؤرخ  10تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثـاني/نوفمبر  ،2017المعنون "متـابعـة إعالن مرَّاكش

بشـأن منع الفسـاد" ،الذي أهاب فيه بالدول األطراف أن تتَّخذ التفاقية إطا ار لسـتحداث ضـمانات مص َّـممة حسـب

الحتياجات المطلوبة لمنع الفساد ،ول سيما في مجالت محدَّدة شديدة التعرُّض له،

وإذ يحيط علما بالبحوث القائمة بشأن تكلفة الجرائم التي تؤثر على البيئة،

()37

__________

(.United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 )36
( )37مثل التقرير المتعلق بحالة المعرفة بالجرائم التي لها تأثير خطير على البيئة ،المعنون The State of Knowledge of Crimes That

 ،Have Serious Impact on the Environmentالذي نشره برنامج األمم المتحدة للبيئة (نيروبي)2018 ،؛ والتقرير الستراتيجي
بشأن تكالب التهديدات على البيئة والسالم واألمن ،المعنون Strategic Report: Environment, Peace and Security: A

 ،Convergence of Threatsالذي نشرته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (اإلنتربول) وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ()2016؛ والتقرير
العالمي عن جرائم الحياة البرية ،المعنون  ،World Wildlife Crime Report: Trafficking in Protected Speciesالصادر عن
ِّ
بالمخدرات والجريمة (فيينا)2016 ،؛ والمنشورات الصادرة عن البنك الدولي.
مكتب األمم المتحدة المعني
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وإذ يالح بقلق الـدور الـذي يمكن للفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد أن يؤديـه في الجرائم التي لهـا تـأثير على البيئـة ،والتي قـد

تشكل مصد ار متناميا لةرباح فيما يتعلق بمختلف األنشطة اإلجرامية،

وإذ يســاوره القلق إزاء إمكانية اســتغالل غســل األموال لتمويه و/أو إخفاء مصــادر العائدات المكتســبة بصــورة

غير مشروعة ،وكذلك لتيسير ارتكاب جرائم لها تأثير على البيئة ،ويمكن أن تؤدي إلى ارتكاب جرائم أوسع نطاقا،

أن جهود الدول األطراف الرامية إلى تنفيذ التفاقية ِّ
وإذ يشـ ـ ـِّـدد على َّ
يعزز كل منها اآلخر ،ويسـ ـ ــهم في

ما تبذله تلك الدول من جهود رامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030التي اعتمدتها الجمعية العامة

في قرارها  1/70المؤرخ  25أيلول/سـ ـ ـ ــبتمبر  ،2015وإذ يشـ ـ ـ ــير إلى أهداف التنمية المسـ ـ ـ ــتدامة المدرجة في تلك
ِّ
همش فيها أحد من أجل
الخطة ،بما في ذلك الهدف 16
المتمثل في التش ــجيع على إقامة مجتمعات مس ــالمة ل هي َّ
تحقيق التنمية المســتدامة ،وإتاحة إمكانية وصــول الجميع إلى العدالة ،وبناء مؤسـ ســات فعَّالة وخاضــعة للمســاءلة
وشاملة للجميع على جميع المستويات،

أن الفس ــاد ظاهرة عالمية تؤثر في جميع المجتمعات والقتص ــادات ،مما يجعل التعاون
وإذ يش ـِّـدد على َّ
ِّ
ص ـصــات ،بما في ذلك
الدولي من أجل منعه ومكافحته أم ار ل غنى عنه ،بالســتناد إلى نهج شــامل
ومتعدد التخ ُّ
من خالل استرداد عائدات الجريمة وإعادتها ،وإذ يشير في هذا الصدد إلى ق ارره  2/7المؤرَّخ  10تشرين الثاني/
ِّ
بالمذكرة التي َّ
أعدتها األمانة بش ـ ـ ــأن منع ومكافحة الفس ـ ـ ــاد المتعلق بمقادير هائلة
نوفمبر  ،2017وإذ يحيط علما

من الموجودات،

()38

وإذ يالح العوائق والتحــديــات الــدوليــة التي تعترض الــدول األطراف ،ممــا يؤثر سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبـا على التعــاون
الدولي في منع ومكافحة الفساد بدرجة أعلى من الفاعلية والكفاءة،
وإذ يش ــير في هذا الص ــدد إلى إعالن الدوحة بش ــأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال
األمم المتحدة األوس ــع من أجل التص ـ ِّـدي ِّ
للتحديات الجتماعية والقتص ــادية وتعزيز س ــيادة القانون على الص ــعيدين

الوطني والدولي ومشـ ـ ـ ــاركة الجمهور )39(،الذي تعهدت الدول األعضـ ـ ـ ــاء في الفقرة ( 9ا) منه باعتماد تدابير فعالة
المتمثلة في الجرائم التي ِّ
ِّ
تؤثر على البيئة ،من خالل تدعيم التش ـ ـ ـ ـريعات والتعاون
لمنع ومكافحة المش ـ ـ ـ ــكلة الخطيرة
الدولي وبناء القدرات وتدابير العدالة الجنائية وجهود إنفاذ القانون التي تسـ ـ ـ ـ ــتهدف ضـ ـ ـ ـ ــمن جملة أمور ،التصـ ـ ـ ـ ــدي
َّ
المنظمة عبر الوطنية والفسـاد وغسـل األموال المرتبطة بذلك النوع من الجرائم ،وإذ يشـير أيضـا إلى
ألنشـطة الجريمة

الفقرة ( 10ا) من إعالن الدوحة ،التي تعهدت الدول األعض ـ ـ ـ ــاء فيها بتعزيز ثقة الجمهور في نظم العدالة الجنائية

من خالل منع الفس ـ ـ ـ ــاد والترويج لحماية حقوق اإلنس ـ ـ ـ ــان ،وكذلك تعزيز الكفاءة المهنية والرقابة في جميع قطاعات
تيسر الوصول إليه وتلبيته لحتياجات جميع األفراد وحقوقهم،
نظام العدالة الجنائية ،مما يكفل ُّ

أن ِّ
وإذ يؤكد من جديد َّ
لكل دولة سيادة دائمة كاملة تمارسها بحرية على كل مواردها الطبيعية،
وإذ يسـاوره القلق إزاء الممارسـات الفاسـدة التي تيسـر اسـتمرار اسـتخدام التراخيص والشـهادات المزورة أو

الص ــادرة بص ــورة غير قانونية ،أو الغش في اس ــتخدام التراخيص والش ــهادات الص ــحيحة ،لتمويه التجار بالموارد

الطبيعية التي يجري الحصـ ــول عليها بطريقة غير مشـ ــروعة أو النفايات المتَّجر بها على نحو غير مشـ ــروع ،أو
لغســل األموال المكتســبة من هذه الموارد الطبيعية التي يجرى الحصــول عليها بطريقة غير مشــروعة أو النفايات

المتَّجر بها على نحو غير مشروع،

__________
(.CAC/COSP/2019/13 )38
( )39مرفق قرار الجمعية العامة .174/70
V.20-01909

47/95

CAC/COSP/2019/17

ِّ
بالمخدرات
يقر بالدور الرئيسي الذي تؤديه الدول األطراف ،بمساعدة من مكتب األمم المتحدة المعني
وإذ ُّ

والجريمة ،في منع ومكافحة الفساد،

ِّ
بالمخدرات والجريمة من خالل
يقر أيض ـ ـ ا بالمسـ ــاهمة الهامة التي يقدمها مكتب األمم المتحدة المعني
وإذ ُّ

وض ـ ـ ــع برامج جديدة للمس ـ ـ ــاعدة التقنية تهدف إلى منع الفس ـ ـ ــاد ومكافحته من حيث عالقته بالجرائم التي تؤثر على

البيئة ،بما يشـمل إنتاج أدلة مرجعية للحكومات والقطاع الخاا وسـائر أصـحاب المصـلحة المعنيين بشـأن التصـدي

للفسـاد في قطاعات الحياة البرية واألخشـاب ومصـائد األسـما  ،مع التركيز على تشـجيع وضـع السـياسـات المناسـبة

فيما يتعلق بالنزاهة وتقييم مخاطر الفساد والتخييف من آثاره على امتداد سلسلة ال يمة،

وإذ ِّ
يؤكد َّ
مجدد ا َّ
أن المس ـ ـ ــؤولية عن تنفيذ التفاقية تقع على عاتق الدول األطراف ،ولكن الفس ـ ـ ــاد ل يمس

بتأثيره الحكومات فحس ـ ــب ،بل َّ
إن له تأثي ار كبي ار في القطاع الخاا ،إذ يعرقل النمو القتص ـ ــادي ويش ـ ـ ِّـوه المنافس ـ ــة

ويطرح مخاطر قانونية كبيرة ومخاطر تض ـ ـ ـ ــر بالس ـ ـ ـ ــمعة ،وإذ يالح َّ
أن المس ـ ـ ـ ــؤولية عن تعزيز النزاهة والش ـ ـ ـ ــفافية
والمساءلة وعن منع الفساد تقع على عاتق الدول األطراف ويتشار في تحملها جميع أصحاب المصلحة المعنيين،

تقر بالحاجة إلى منع الفسـ ـ ــاد الذي يكون القطاع الخاا
وإذ يشـ ـ ــير إلى المادة  12من التفاقية ،التي ُّ
ضالع ا فيه ،بما في ذلك عن طريق منع إساءة استخدام اإلجراءات التي ِّ
تنظم نشا كيانات القطاع الخاا ،بما
يشمل اإلجراءات المتعلقة بالرخص واإلعانات التي تمنحها السلطات العمومية لةنشطة التجارية،
وإذ يس ـ ـِّـلط الض ـ ــوء في هذا الس ـ ــياق على المس ـ ــاهمات التي ِّ
تقدمها المنظمات الحكومية الدولية والدور المهم

كل من وس ـ ـ ـ ــائل اإلعالم والمجتمع المدني واألوس ـ ـ ـ ــا األكاديمية وكيانات القطاع الخاا في منع
الذي يض ـ ـ ـ ــطلع به ى

تنص،
الفسـ ــاد ومكافحته من حيث عالقته بالجرائم التي تؤثر على البيئة ،وإذ يشـ ــير إلى المادة  63من التفاقية ،التي ُّ

في جملة أمور ،على التعاون مع المنظمات واآلليات الدولية واإلقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛

يؤكـد َّ
أن اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد( )36تمِّثـل أداة فعـالـة وجزءا مهمـا من اإلطـار
-1
القانوني المعني بمنع الفس ــاد ومكافحته من حيث عالقته بالجرائم التي تؤثر على البيئة ،ومن الجهود الرامية إلى

تعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد؛
-2

يحث ،في هذا الصدد ،جميع الدول التي لم ِّ
ُّ
تصدق على التفاقية أو لم تنض َّم إليها بعد على

أن تنظر في ال يام بذلك في أقرب وقت ممكن؛

ُّ
يحث أيضـا الدول األطراف على تنفيذ التفاقية وفقا لتشـريعاتها المحلية ،وعلى ضـمان احترام
-3
أحكام التفاقية ،بغية الس ـ ـ ــتفادة منها على أكمل وجه في منع الفس ـ ـ ــاد ومكافحته من حيث عالقته بالجرائم التي

تؤثر على البيئة وإعادة عائدات الجرائم التي تؤثر على البيئة ،وفقا لالتفاقية؛

يحـ ُّـث كــذلــك الــدول األطراف على أن ِّ
تعزز تطبيق التفــاقيــة ،وفقـا ألحكــامهــا ،من أجــل منع
-4
أفعال الفس ــاد المجرَّمة وفق ا لالتفاقية والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قض ــائيا ،بما يش ــمل الحالت التي قد تكون
فيها تلك الجرائم مرتبطة بجرائم ِّ
تؤثر على البيئة ،وكذلك أن ِّ
تجمد عائدات الجريمة وتحجزها وتصادرها وتعيدها،

وفق ا لالتفاقية ،وأن تنظر في اتخاذ تدابير لتجريم محاولة ارتكاب هذه األفعال ،على النحو المنصـ ــوا عليه في
المادة  27من التفاقية ،بما يشمل الحالت التي تكون فيها جماعات إجرامية َّ
منظمة ضالعة في تلك الجرائم؛
-5

يهيب بالدول األطراف أن تس ـ ـ ــتفيد ،إلى أقص ـ ـ ــى حد ممكن ،من الص ـ ـ ــكو القانونية األخرى

ذات الص ــلة المتاحة على كل من الص ــعيد الوطني واإلقليمي والدولي للتص ــدي للفس ــاد من حيث عالقته بالجرائم

التي تؤثر ع لى البيئة ،بوسـ ـ ـ ــائل منها التشـ ـ ـ ـريعات المتعلقة بمكافحة غسـ ـ ـ ــل األموال والفسـ ـ ـ ــاد والحتيال والبتزاز
والجرائم المالية؛
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يهيب أيض ـا بالدول األعض ــاء أن تعمل ،وفقا للمبادئ األس ــاس ــية للنظم القانونية المعمول بها
-6
لديها ،على تعزيز أطر مكافحة الفس ــاد ،وتش ــجيع الممارس ــات األخالقية والنزاهة والش ــفافية ،وأن تس ــعى إلى منع
وقوع حالت تضارب المصالد ،بهدف منع الفساد من حيث عالقته بالجرائم التي تؤثر على البيئة؛
-7

يهيـب كـذلـك بـالـدول األطراف أن تكفـل الن ازهـة في جميع مكونـات نظـام منع الجريمـة والعـدالـة

الجنـائيـة ،بوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل منهـا تعزيز الن ازهـة في صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفوف العـاملين في جهـاز الجمـار ودوائر مراقبـة الحـدود ،دون

المساس باستقالل القضاء ووفقا للمبادئ األساسية للنظم القانونية المعمول بها في الدول األطراف؛
-8

يقر بـأهميـة أن تتَّخـذ الـدول األطراف ،بـالتعـاون مع مكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخ ِّـدرات
ُّ

والجريمة ،تدابير مناس ـ ـ ـ ــبة ،ض ـ ـ ـ ــمن حدود إمكاناتها ووفق ا للفقرة  13من التفاقية والمبادئ األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية لقوانينها

المحليـة ،من أجـل تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع األفراد والجمـاعـات من خـارج القطـاع العـام ،مثـل المجتمع المـدني والقطـاع الخـاا

واألوســا األكاديمية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية ،على المشــاركة النشــيطة في منع الفســاد،
وتوعية الجمهور بوجوده وأس ـ ـ ـ ــبابه ومدى خطورته والتحدي الذي يطرحه الفس ـ ـ ـ ــاد من حيث عالقته بالجرائم التي

تؤثر على البيئة ويشجع الدول األطراف على تعزيز قدرتها في هذا الصدد؛
-9

ُّ
يحث الدول األطراف على أن تتَّخذ تدابير تهدف إلى ضـمان مسـاءلة األشـخاا العتباريين

والطبيعيين عن جرائم الفساد ،وفقا للفصل الثالث من التفاقية وبخاصة المادة  26منها؛

ُّ
يحث أيضـا الدول األطراف على أن ِّ
تعزز التعاون في المســائل الجنائية في هذا الشــأن ،وفقا
-10
للفصـ ـ ــل الرابع من التفاقية ،وأن تتبادل المسـ ـ ــاعدة القانونية على أوسـ ـ ــع نطاق ممكن في التح يقات والمالحقات

والدعاوى القضائية؛

يعرب عن قلقه إزاء التدفقات المالية لعائدات الجريمة وعمليات غس ـ ـ ــل األموال التي قد تكون
-11
ُّ
ويحث الدول األطراف على التحقيق في تلك
متأتية من الفسـ ـ ــاد من حيث عالقته بالجرائم التي تؤثر على البيئة،

الج ارئم ومالحقة مرتكبيها ،بما في ذلك باسـ ـ ـ ــتخدام أسـ ـ ـ ــاليب التحقيق المالي ،والسـ ـ ـ ــعي حثيثا إلى القضـ ـ ـ ــاء على
الحوافز التي تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـجع على تحويــل عــائــدات الجريمــة إلى الخــارج ،وأن تمـ َّـد للــدول األطراف األخرى يــد العون

والمســاعدة على أوســع نطاق ممكن فيما يتعلق باســترداد عائدات الجريمة وإعادتها ،بمراعاة التســاق مع الفصــل

الخامس من التفاقية؛

 -12يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجع الــدول األطراف على أن تقوم ،مع م ارعــاة المواد  8و 32و 33من التفــاقيــة بوجـه
ظم س ـرية لتقديم الش ــكاوى وبرامج لحماية المبلِّغين ،وتطوير
خاا ووفقا لتش ـريعاتها الوطنية ،بالنظر في إنش ــاء هن ه
مـا هو قـائم من تلـك ُّ
ظم اإلبال المحميـة ،و ِّاتخـاذ تـدابير ف َّعـالـة لحمـايـة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهود،
النظم والبرامج ،بمـا في ذلـك هن ه
وزيادة الوعي بهذه التدابير؛
-13

ِّ
ِّ
بالمخدرات والجريمة في إعداد
يرحب بالعمل الذي اضـ ـ ـ ـ ــطلع به مكتب األمم المتحدة المعني

برامج المس ـ ـ ــاعدة التقنية التي تس ـ ـ ــتهدف منع ومكافحة الفس ـ ـ ــاد أو التي تس ـ ـ ــهم في هذا المجال ،بما في ذلك منع

الفساد ومكافحته من حيث عالقته بالجرائم التي تؤثر على البيئة؛
-14

يطلـب إلى مكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخ ِّـدرات والجريمـة أن يعمـل ،بـالتعـاون الوثيق مع

الـدول األطراف والمنظمـات الـدوليـة واإلقليميـة ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة ،ورهنـا بتوافر موارد من خـارج الميزانيـة ،على إجراء
بحوث علمية بشـ ــأن المواضـ ــيع المحدَّدة في نطاق هذا القرار ،وأن ِّ
يقدم تقري ار في هذا الصـ ــدد إلى الفريق العامل
الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد؛
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 -15يشــجع الدول األطراف على أن تتَّخذ ،عند القتضــاء ووفقا للمبادئ األســاســية للنظم القانونية
المعمول بها لديها ،تدابير لتقييم مخاطر الفسـ ـ ــاد و ِّ
الحد منها على امتداد سـ ـ ــالسـ ـ ــل ال يمة من أجل منع ومكافحة
الجرائم المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمولــة بــالتفــاقيــة ،ويطلــب إلى مكتــب األمم المتحــدة المعني بــالمخـ ِّـدرات والجريمــة أن يــدعم الــدول
بناء على طلبها ورهنا بتوافر الموارد من خارج الميزانية ،في هذا الصدد؛
األطراف ،ا
-16

يحيط علم ـ ا مع التقــدير بمــا أنتجــه مكتــب األمم المتحــدة المعني بــالمخـ ِّـدرات والجريمــة من أدَّل ـة

مرجعية للحكومات وس ــائر أص ــحاب المص ــلحة بش ــأن التص ــدي للفس ــاد في قطاعات الحياة البرية واألخش ــاب ومص ــائد

األسـ ــما  ،مع التركيز على تقييم مخاطر الفسـ ــاد على امتداد سـ ــلسـ ــلة ال يمة واتخاذ تدابير للتخييف من آثاره ،ويشـ ــجع
الـدول األطراف على الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتفـادة من هـذه األدوات ،ويـدعو مكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخ ِّـدرات والجريمـة إلى أن
يواصـل ،بالتعاون الوثيق مع الدول األعضـاء ورهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية ،وضـع َّ
أدلة مشـابهة بشـأن التصـدي

للفساد في القطاعات القتصادية األخرى المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية والنفايات ،وفقا للولية المسندة إليه؛
-17

ي ــدعو ال ــدول األطراف إلى تق ــديم معلوم ــات إلى مكت ــب األمم المتح ــدة المعني ب ــالمخ ـ ِّـدرات

والجريمة بشــأن المســائل الواردة في هذا القرار ،حرص ـا على اســتبانة الحتياجات المناســبة من المســاعدة التقنية،

والتباحث معه فيما إذا كان بوســعه المســاعدة في جمع المعلومات المناســبة بشــأن التطورات المتصــلة بالســياسـات

والبرامج المؤسسية المعنية بالعمل على منع الفساد ومكافحته من حيث عالقته بالجرائم التي تؤثر على البيئة؛
-18

ِّ
يدعو أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا الدول األطراف إلى أن ِّ
بالمخدرات والجريمة
تزود مكتب األمم المتحدة المعني

بتش ـ ـريعاتها وس ـ ـوابقها القضـ ــائية في مجال مكافحة الفسـ ــاد من حيث عالقته بالجرائم التي تؤثر على البيئة ،بغية
تعميمها على نطاق أوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع من خالل بوابة إدارة المعارف ،المعروفة باسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بوابة الموارد اإللكترونية والقوانين

المتعلقة بالجريمة (بوابة "شيرلو ") ،واستخدامها في األنشطة التدريبية لبناء القدرات؛
-19

يطلـب إلى مكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخ ِّـدرات والجريمـة أن يواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،في إطـار وليتـه

ورهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية ،وبالتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصــلة والشــركاء والجهات
المانحة ،وبالتش ـ ـ ـ ـ ــاور الوثيق مع الدول األطراف ،وض ـ ـ ـ ـ ــع برامج للمس ـ ـ ـ ـ ــاعدة التقنية وإجراء البحوث والد ارسـ ـ ـ ـ ــات
واسـ ــتحداث المواد التدريبية و َّ
األدلة واألدوات لفائدة الحكومات ،وكذلك تعميم المعلومات والممارسـ ــات الجيدة التي
يمكن أن تس ـ ــاعد على توجيه التدابير التي يمكن ِّاتخاذها في المس ـ ــتقبل لمنع الفس ـ ــاد ومكافحته من حيث عالقته

بالجرائم التي تؤثر على البيئة؛
-20

يرِّحـب ،بمـا يتفق مع المـادة  63من التفـاقيـة ،بمـا تقوم بـه سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائر المنظمـات واآلليـات الـدوليـة

-21

ِّ
ُّ
بالمخدرات والجريمة على أن يواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،في إطار وليته،
يحث مكتب األمم المتحدة المعني

واإلقليمية ذات الصلة من عمل يهدف إلى منع الفساد ومكافحته من حيث عالقته بالجرائم التي تؤثر على البيئة؛

تعاونه القائم مع األعض ـ ـ ـ ــاء اآلخرين في التحاد الدولي لمكافحة الجرائم ض ـ ـ ـ ــد األحياء البرية ،وأن يعزز تعاونه

وتنسـيقه من أجل تزويد الدول األطراف بالدعم والمسـاعدة التقنية ،بناء على طلبها ،وكذلك بالبيانات والتحليالت،

بشأن منع الفساد ومكافحته حيث عالقته بالجرائم التي تؤثر على البيئة؛
-22

يطلـب إلى أمـانـة مؤتمر الـدول األطراف في اتفـاقيـة األمم المتحـدة أن تق ِّـدم ،في حـدود الموارد

-23

يدعو الدول األطراف وسـ ـ ــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية لةغراض

المتاحة ،تقري ار عن تنفيذ هذا القرار إلى المؤتمر في دورته التاسعة وإلى هيئاته الفرعية المعنية؛
المحددة في هذا القرار ،وفق ا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.
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القرار 13/8

إعالن أبوظبي بشأن تعزيز التعاون بين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
وهيئات مكافحة الفساد على منع الفساد ومكافحته بمزيد من الفعالية
َّ
إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،
إذ يعرب عن قلقه بشـ ـ ــأن ما يترتب على الفسـ ـ ــاد من آثار سـ ـ ــلبية تضـ ـ ـ ُّـر باسـ ـ ــتقرار المجتمعات وأمنها

وفعالية المؤسسات وسيادة القانون والتنمية المستدامة،

ِّ
بأن ِّاتباع نهج شـ ـ ـ ـ ـ ــامل ومتوازن
واقتناعا منه َّ
ومتعدد الجوانب هو أمر ل غنى عنه لتنفيذ اتفاقية األمم
()40
المتحدة لمكافحة الفساد تنفيذا فعَّالا،
واقتناع ا منه أيض ـ ا بأهمية المس ــاعدة التقنية المس ــتدامة التي تهقدَّم في الوقت المناس ــب وتتَّس ــم بالمالءمة
للغرض والفعالية ،وعند اإلمكان ،طول األمد ،من أجل تنفيذ التفاقية ،ول سـ ـ ـ ــيما من خالل المسـ ـ ـ ــاعدات الرامية
إلى بناء قدرات المؤسسات التي تشار في تنفيذ تدابير مكافحة الفساد لدى الدول األطراف،

وإذ يض ـ ــع في اعتباره َّ
أن المس ـ ــؤولية عن تنفيذ التفاقية تنفيذا فعَّالا عن طريق تش ـ ــجيع وتعزيز الجهود
الرامية إلى منع الفسـ ــاد ومكافحته هي مسـ ــؤولية منوطة بجميع الدول األطراف ،و َّ
أن الدعم والمشـ ــاركة من جانب

األفراد والجماعات من خارج القطاع العام عامالن يسهمان في زيادة كفاءة هذه الجهود وفعاليتها،

وإذ يؤكد مجدد ا مبادئ اإلدارة الس ـ ــليمة للش ـ ــؤون العمومية والممتلكات العمومية واإلنص ـ ــاف والمس ـ ــاءلة

عن التجاوزات ،بما يشــمل األعمال اإلجرامية ،والتســاوي أمام القانون ،وضــرورة حماية النزاهة وإرســاء ثقافة تقوم

على رفض الفساد،

وإذ يحيط علم ـ ا مع التقــدير بــإعالن ليمــا حول المبــادئ التوجيهيــة لرقــابــة األموال العموميــة

مكس ـ ــيكو بش ـ ــأن اس ـ ــتقاللية األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاس ـ ــبة،

()42

()41

وإعالن

اللذين اعتمدهما مؤتمر المنظمة الدولية

لةجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسـ ـ ــبة ،على التوالي ،في دورتيه التاسـ ـ ــعة المعقودة في ليما في تشـ ـ ـرين األول/
ِّ
وبمذكرة التفاهم
أكتوبر  ،1977والتاس ــعة عش ـرة المعقودة في مدينة المكس ــيك ،في تش ـرين الثاني/نوفمبر ،2007
َّ
الموقعة في  30تموز/يوليه ،2019
بين األمم المتحدة والمنظمة الدولية لةجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة،
والتي تكفل إطا ار للتعاون بين المنظمتين في مجال منع الفساد ومكافحته،

وإذ يش ـ ـ ـ ـِّـدد على الدور المحوري الذي تؤديه األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاس ـ ـ ـ ــبة في منع الفس ـ ـ ـ ــاد

ومكافحته ،وخصـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـا فيما يتعلق بتعزيز النزاهة والمسـ ـ ـ ــاءلة والشـ ـ ـ ــفافية واإلدارة السـ ـ ـ ــليمة للشـ ـ ـ ــؤون العمومية

والممتلكات العمومية ،وكذلك الكفاءة في اسـ ــتخدام الموارد العمومية ،وإذ يشـ ــير في هذا الصـ ــدد إلى أهمية حماية
الس ــتقاللية الض ــرورية لهذه األجهزة وص ــونها وتعزيزها ،وفق ا للمبادئ األس ــاس ــية للنظم القانونية المعمول بها في
الدول األطراف ،لتمكين هذه األجهزة من أداء مهامها بفعالية وبمنأى عن ِّ
أي تأثير ل مسو له،
تنص ،من بين جملـة أمور،
وإذ يؤِّكـد من جـديـد مـا جـاء في الفقرة  4من المـادة  63من التفـاقيـة ،التي ُّ

على تيسير تبادل المعلومات بين الدول األطراف عن أنما واتجاهات الفساد وعن الممارسات الناجحة في منعه

__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 )40
( )41اعتمده مؤتمر المنظمة الدولية لةجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في دورته التاسعة ،ليما 26-17 ،تشرين األول/أكتوبر .1977
( )42اعتمده مؤتمر المنظمة الدولية لةجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في دورته التاسعة عشرة ،مدينة المكسيك 10-5 ،تشرين الثاني/
نوفمبر .2007
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ومكافحته ،وذلك بوس ـ ــائل منها نش ـ ــر المعلومات ذات الص ـ ــلة حس ـ ــبما تنص عليه تلك المادة ،وعلى التعاون مع

المنظمات واآلليات الدولية واإلقليمية ،واس ـ ـ ـ ــتخدام المعلومات ذات الص ـ ـ ـ ــلة التي تعدها اآلليات الدولية واإلقليمية

األخرى ألغراض منع الفساد ومكافحته،

وإذ يش ـ ـ ـ ــير إلى قراري الجمعية العامة  209/66المؤرَّخ  22كانون األول/ديس ـ ـ ـ ــمبر  2011و228/69

المؤرَّخ  19كانون األول/ديسـ ـ ــمبر  ،2014بشـ ـ ــأن تحسـ ـ ــين كفاءة اإلدارة العامة وخضـ ـ ــوعها للمسـ ـ ــاءلة وفعاليتها
وشفافيتها عن طريق تعزيز األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة،

وإذ ِّ
ينوه بــأهميــة خطــة التنميــة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامــة لعــام ،2030

()43

بمــا في ذلــك الهــدف  16من أهــداف التنميــة

همش فيهـا أحـد من أجـل تحقيق التنميـة
المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة الـذي يرمي إلى التش ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع على إقـامـة مجتمعـات مس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمـة ل هي َّ

المســتدامة ،وإتاحة إمكانية وصــول الجميع إلى العدالة ،وبناء مؤسـســات فعالة وخاضــعة للمســاءلة وشــاملة للجميع على

جميع المستويات،

وإذ يسـ ـ ـ ـِّـلم َّ
بأن حسـ ـ ـ ــن اسـ ـ ـ ــتخدام التطورات التكنولوجية الجديدة يمكن أن يكون من العوامل المفيدة في تنفيذ

التفاقية وسائر اللتزامات المتعلقة بمكافحة الفساد التي تعهدت بها الدول األطراف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،

ينوه باجتماع األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاس ـ ــبة والهيئات المتخ ِّ
وإذ ِّ
ص ـ ـص ـ ــة في مكافحة الفس ـ ــاد،

الـذي هعقـد في أبوظبي يومي  14و 15كـانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2019قبيـل انعقـاد دورة المؤتمر الثـامنـة ،والـذي
ِّ
َّ
بالمخدرات والجريمة ،والمنظمة
نظمه ديوان المحاس ـ ـ ـ ــبة باإلمارات العربية المتحدة ،ومكتب األمم المتحدة المعني
الدولية لةجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة،

وإذ يحيط علما بتنفيذ ق ارره  ،7/6المؤرخ  6تشـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر  ،2015والمعنون "التش ـ ـ ـ ـ ــجيع على

اســتخدام تكنولوجيات المعلومات والتصــالت من أجل تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســاد" ،وق ارره ،8/6

المؤرخ  6تش ـ ـرين الثاني/نوفمبر  ،2015المعنون "منع الفسـ ــاد من خالل تعزيز الشـ ــفافية والمسـ ــاءلة والكفاءة في
تقديم الخدمات العامة عن طريق تطبيق الممارسات الفضلى والبتكارات التكنولوجية"،

وإذ ِّ
يؤكد َّ
مجددا ما جاء في ق ارره  5/5المؤرَّخ  29تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر  2013والمعنون "تش ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع
مساهمة الشباب واألطفال في منع الفساد وتعزيز ثقافة احترام القانون والنزاهة"،
وإذ يالح الجهود التي تبذلها الدول األطراف من أجل تشـجيع مسـاهمة الشـباب في منع الفسـاد وإرسـاء

ثقافة تقوم على احترام القانون والنزاهة،

يشـ ـ ـ ـ ــجع الدول األطراف على أن تعمل ،وفقا للمبادئ األسـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــية لنظمها القانونية ،على تعزيز
-1
ال حاسـ ـ ـ ــما في الضـ ـ ـ ــطالع بمهامها ،وأن تطبق،
اسـ ـ ـ ــتقاللية أجهزتها العليا للرقابة المالية والمحاسـ ـ ـ ــبة ،بوصـ ـ ـ ــفها عام ا

وفقا لقوانينها الوطنية وعند القتضـ ـ ــاء ،سـ ـ ــياسـ ـ ــات تكفل تسـ ـ ــيير عمل األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسـ ـ ــبة بفعالية
وفقا للمبادئ والمعايير التي وضـ ـ ـ ــعتها المنظمة الدولية لةجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسـ ـ ـ ــبة ،ول سـ ـ ـ ــيما فيما يتعلق
بضمان اإلدارة السليمة للشؤون المالية العمومية والممتلكات العمومية ،وفي مجالت من قبيل الشتراء العمومي؛

يحـ ـ ُّـث الـ ــدول األطراف ،وفقـ ـا للفقرة  2من المـ ــادة  9من اتفـ ــاقيـ ــة األمم المتحـ ــدة لمكـ ــافح ــة
-2
الفسـ ـ ــاد )40(،ورهنا بالمبادئ األسـ ـ ــاسـ ـ ــية لنظمها القانونية ،وعند القتضـ ـ ــاء ،على أن تتَّخذ تدابير من أجل تعزيز
الشـ ـ ـ ـ ــفافية والمسـ ـ ـ ـ ــاءلة في مجال إدارة الشـ ـ ـ ـ ــؤون المالية العمومية ،بما في ذلك من خالل إرسـ ـ ـ ـ ــاء نظام لمعايير
المحاســبة ومراجعة الحســابات وما يتعلق بذلك من ض ـوابط اإلش ـراف ،ويســلِّط الضــوء في هذا الصــدد على الدور
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المهم ال ــذي تؤدي ــه األجهزة العلي ــا للرق ــاب ــة الم ــالي ــة والمح ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ــة في إجراء فحوا لةطر واإلجراءات الم ــالي ــة

والمحاسبية المطبَّقة ،بشكل دوري أو عند القتضاء ،من أجل الوقوف على مدى فعاليتها في مكافحة الفساد؛

ُّ
يحث أيضـ ـ ـ ـ ا الدول األطراف على ُّ
التأكد من َّ
أن الكيانات التي تخضـ ـ ـ ــع حسـ ـ ـ ــاباتها للمراجعة
-3
تسـ ـ ـ ــتجيب للنتائج التي تخلص إليها المراجعةِّ ،
وتنفذ توصـ ـ ـ ــيات األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسـ ـ ـ ــبة ،وتتَّخذ

اإلجراءات التص ــحيحية المناس ــبة ،بما فيها إجراءات المالحقة الجنائية ،من أجل ض ــمان اإلدارة الس ــليمة للش ــؤون
العمومية والممتلكات العمومية بغية النهوض بمكافحة الفساد لفائدة المجتمع؛

يشـ ـ ــجع الدول األطراف على أن تعمل ،وفقا لقوانينها الوطنية وعند القتضـ ـ ــاء ،على إش ـ ـ ـ ار
-4
األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسـ ـ ـ ــبة ووحدات المراجعة الداخلية في اسـ ـ ـ ــتع ارضـ ـ ـ ــاتها الهقطرية في إطار الدورة

الثانية آللية اسـ ـ ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ـ ــاد ،وخصـ ـ ــوص ـ ـ ـا فيما يتعلق باسـ ـ ــتعراض تنفيذ
الفصل الثاني ،بشأن التدابير الوقائية ،وبما يشمل الزيارات الهقطرية ،حيثما انطبق ذلك؛
-5

يش ـ ـ ـ ــجع أيض ـ ـ ـ ـ ا الدول األطراف على تعزيز النزاهة واألمانة من خالل تطبيق مدونات لقواعد

الس ــلو في األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاس ــبة ،والنظر في العمل ،عند القتض ــاء ووفقا للمبادئ األس ــاس ــية
للنظم القـانونيـة المعمول بهـا لـديهـا ،على مواءمـة هـذه المـدونـات مع مـدونـة األخالقيـات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عن المنظمـة

الدولية لةجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسـ ـ ـ ــبة ،عند القتضـ ـ ـ ــاء ،بهدف تشـ ـ ـ ــجيع المتثال ألعلى مسـ ـ ـ ــتوى من
المعايير األخالقية المهنية ومنع تضارب المصالد؛

يسـ ـ ـِّـلم بأهمية اسـ ـ ــتحداث سـ ـ ــياسـ ـ ــات فعالة لمكافحة الفسـ ـ ــاد وتنفيذها أو السـ ـ ــتمرار في تنفيذ
-6
الســياســات الفعالة القائمة في هذا الشــأن ،على أن تشــجع تلك الســياســات مشــاركة المجتمع وتج ِّس ـد مبادئ ســيادة

القانون واإلدارة الس ــليمة للش ــؤون العمومية والممتلكات العمومية والنزاهة والش ــفافية والمس ــاءلة داخل نطاق وليتها

القضائية ،ويالح َّ
أن تعزيز الثقة في األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد والمؤسسات

هاما في سياق هذه الجهود؛
الحكومية والعمومية بصفة عامة ،يؤدي دو ار ًّ

يش ـ ــجع الدول األطراف على أن تعمل ،وفق ا للمبادئ األس ـ ــاس ـ ــية لنظمها القانونية ،ومع إيالء
-7
الحترام الواجـب لالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقالليـة المكفولـة لك مـل من المجـالس التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعيـة الوطنيـة واألجهزة العليـا للرقـابـة المـاليـة
والمحاسـ ــبة ،على بناء جسـ ــور الصـ ــلة بين المجالس التش ـ ـريعية واألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسـ ــبة وتوثيق

الصـ ــالت بينها ،وتشـ ــجيع المجالس التشـ ـريعية الوطنية على الطالع على ما تتوصـ ــل إليه األجهزة العليا للرقابة

المالية والمحاسـبة من نتائج لكي تأخذها في الحسـبان في سـياق ممارسـة وظائفها البرلمانية ،حرصـا على ضـمان
اإلدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية ومراعاةا لمصلحة المجتمع؛

يهيـب بـالـدول األطراف أن تعمـل ،وفقـا للمبـادئ األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة لنظمهـا القـانونيـة ،على تعزيز
-8
التنس ـ ـ ــيق والتعاون على الص ـ ـ ــعيد الوطني واإلقليمي والدولي فيما بين الهيئات المش ـ ـ ــاركة في جهود منع الفس ـ ـ ــاد
ومكـافحتـه؛ وأن تتبـادل مع غيرهـا من الـدول األطراف المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة القـانونيـة الفعـالـة دون إبطـاء ،وأن تتَّخـذ كـذلـك
خطوات جادة من أجل تيسير التعاون الفعال وإزالة الع بات ،بما يتفق مع المادة  46من التفاقية؛

يشـ ــجع الدول األطراف على أن تعمل ،حسـ ــب مقتضـ ــى الحال ،وفق ا لنظمها القانونية وحيثما
-9
كان األمر مناسـ ـ ـ ـ ــبا ،على تحسـ ـ ـ ـ ــين تبادل المعلومات بين هيئات مكافحة الفسـ ـ ـ ـ ــاد واألجهزة العليا للرقابة المالية

والمحاس ــبة وس ــائر الهيئات الحكومية التي تعمل في مجال مكافحة الفسـ ـ اد ،بما في ذلك لةغراض الس ــتش ــارية،

وأن تنظر في نشـر تقارير دورية بشـأن مخاطر الفسـاد في مجال اإلدارة العمومية ،مع مراعاة ما تتوصـل إليه كل
من هيئات مكافحة الفساد واألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من نتائج في هذا الصدد؛
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-10

يدعو الدول األطراف إلى مواصـ ــلة تبادل تجاربها المتعلقة بضـ ــمان اإلدارة السـ ــليمة للشـ ــؤون

المالية العمومية والممتلكات العمومية ،وتبادل المعلومات بش ــأن دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاس ــبة في

هذا الصدد ،وذلك أيضا بالستفادة من اجتماعات الفريق العامل المعني بمنع الفساد؛

يشـ ـ ــجع الدول األطراف ،عند القتضـ ـ ــاء وبما يتفق مع األطر القانونية المحلية لديها ،وإدراكا
-11
للحـاجـة إلى حمـايـة حقوق اآلخرين أو سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمعتهم أو حف األمن القومي أو النظـام العـام ،على أن تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعى إلى

السـ ــتفادة من تكنولوجيات المعلومات والتصـ ــالت في تعزيز تنفيذ التفاقية وتوعية الجمهور وتشـ ــجيع الشـ ــفافية

وإبال الجمهور في مجالت مثل الشــتراء العمومي وإدارة الشــؤون المالية العمومية ،وتقديم إق اررات الذمة المالية
واإلفصـ ـ ــاح عن المصـ ـ ــالد ،بغية تيسـ ـ ــير اإلبال عن أعمال الفسـ ـ ــاد وكشـ ـ ــفها ،ودعم المالحقة الجنائية لمرتكبي

الجرائم المرتبطة بالفساد؛

 -12يش ـ ــجع أيضـ ـ ـ ا الدول األطراف ،وفق ا للمبادئ األس ـ ــاس ـ ــية لنظمها القانونية ،وبما يتماش ـ ــى مع
المادة  13من التفاقية ،على أن تواص ـ ــل العمل على التوعية بالمخاطر المرتبطة بالفس ـ ــاد ،ول س ـ ــيما من خالل
توفير برامج تعليمية وتدريبية لتوعية الشـ ـ ـ ــباب ومن خالل التواصـ ـ ـ ــل مع األفراد المعنيين والجماعات المعنية من

خارج القطاع العام ،مثل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية واألوسا األكاديمية؛
-13

يشجع كذلك الدول األطراف على أن تواصل سعيها إلى إش ار المجتمع في وضع السياسات

والســتراتيجيات واألدوات والبرامج الرامية إلى منع الفســاد والتصــدي له ،وذلك في حدود الموارد المتاحة لها ووفق ا
للمبادئ األساسية لقوانينها الوطنية؛
 -14يطلب إلى الفريق العامل المعني بمنع الفسـ ـ ـ ــاد أن يدرج موضـ ـ ـ ــوعا للمناقشـ ـ ـ ــة في اجتماعاته
المقبلة بشأن تعزيز دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال منع الفساد ومكافحته؛
يطلـب إلى مكتـب األمم المتحـدة المعني بـالم ـخ ِّدرات والجريمـة أن يواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،بـالتعـاون الوثيق مع

-15
الجهات التي ِّ
تقدم المس ـ ــاعدة التقنية الثنائية والمتعددة األطراف ،تقديم المس ـ ــاعدة التقنية إلى الدول األطراف ،بناء على
طلبها ورهنا بتوافر الموارد الالزمة لذلك من خارج الميزانية ،فيما يتعلق بتنفيذ األحكام ذات الصلة من هذا القرار؛
-16

يدعو الدول األطراف وسـ ـ ــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية لةغراض

المحدَّدة في هذا القرار ،وفقا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.
القرار 14/8

تعزيز الممارسات ِّ
الجي دة المتعلقة بدور البرلمانات الوطنية وسائر الهيئات التشريعية

في منع ومكافحة الفساد بجميع أشكاله

َّ
إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،
بأن الفس ـ ــاد يمثل أحد التحديات الرئيس ـ ــية التي تؤثر على البش ـ ـرية جمعاء ،و َّ
إذ يس ـ ـِّـلم َّ
أن منع ومكافحة

الفساد بجميع أشكاله ومظاهره أولوية للمجتمع الدولي،

وإذ ِّ
يؤكد َّ
مجددا على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ـ ـ ــاد
ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع،
()44

التي تهدف ،ض ـ ـ ـ ــمن جملة ،أمور إلى

__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146 )44
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وإذ يشــير إلى الق اررات الســابقة الصــادرة عن مؤتمر الدول األطراف ،التي أكد فيها المؤتمر على َّ
أن مكافحة
جميع أشـ ــكال الفسـ ــاد تقتضـ ــي ِّاتباع نهج شـ ــامل ومتعدد التخص ـ ـصـ ــات ،بما في ذلك إقامة أطر تنظيمية ومؤس ـ ـسـ ــات

مستقلة قوية يكون لها الختصاا لمنع ومكافحة الفساد على جميع المستويات والقدرة على ال يام بذلك،

وإذ ِّ
يشدد على َّ
أن الفساد يهدد على نحو خطير جهود الدول الرامية إلى تحقيق خطة التنمية المستدامة

لعام ،2030

()45

ومنها الهدف  16من أهداف التنمية المسـتدامة المتعلق بالتشـجيع على إقامة مجتمعات مسـالمة

همش فيها أحد ،وإتاحة إمكانية وصـول الجميع إلى العدالة ،وبناء مؤسـسـات فعَّالة وخاضـعة للمسـاءلة وشـاملة
ل هي َّ
للجميع على جميع المستويات،
وإذ يعرب عن تقديره للدور الحاسم الذي تضطلع به البرلمانات وسائر الهيئات التشريعية في دعم تنفيذ

التفاقية ،بما في ذلك من خالل سـ ـ ــن تش ـ ـ ـريعات مناسـ ـ ــبة بشـ ـ ــأن جملة أمور ،منها تدابير المنع ،والتجريم وإنفاذ

القوانين ،والتعاون الدولي ،واسـترداد الموجودات ،والمسـاعدة التقنية ،وتبادل المعلومات بين الدول ،وكذلك ضـمان
المراجعة أو الرقابة الفعالة ،عند القتضاء ،بغرض منع ومكافحة الفساد على جميع المستويات،

وإذ يالح َّ
أن دور البرلمانات وسـ ــائر الهيئات التش ـ ـريعية في مجال مكافحة الفسـ ــاد قد يتجلى بوسـ ــائل

مختلفة تتجاوز التش ـ ـ ـ ـريعات ،منها وض ـ ـ ـ ــع إجراءات داخلية تتعلق بعمل البرلمانات والهيئات التش ـ ـ ـ ـريعية األخرى
وأنشطة المشرعين في المجال العام،

وإذا يشـ ـِّـدد على أهمية تبادل المعلومات والممارسـ ــات ِّ
الجيدة بين البرلمانات وسـ ــائر الهيئات التش ـ ـريعية

من أجل تعزيز القدرات والتعاون المتبادل لمكافحة الفساد مكافحة فعَّالة،
-1

ُّ
يحث الدول األطراف على اتخاذ تدابير فعالة ،بما يتس ـ ـ ـ ــق مع المبادئ األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية لنظمها

القانونية والتزاماتها ذات الص ـ ــلة بموجب اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ــاد،

()44

لدعم دور البرلمانات وس ـ ــائر

الهيئات التش ـ ـ ـ ـ ـريعية وتعزيز قدراتها على منع الفس ـ ـ ـ ـ ــاد ومكافحته ،بما في ذلك في المجالت التي تكون لها فيها

صالحية المراجعة أو الرقابة؛
-2

يشـ ــجع الدول األطراف على تحديد وتنفيذ ما قد يلزم من تدابير تشـ ـريعية أو تدابير أخرى لتنفيذ

-3

يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجع أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا الـدول األطراف على تعزيز الحوار والتعـاون بين البرلمـانـات ،بمـا في ذلـك

التفاقية والستجابة للتوصيات ذات الصلة المنبثقة من آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد؛

بالتنسـ ــيق مع التحاد البرلماني الدولي والمنظمات المماثلة ،حسـ ــب القتضـ ــاء ،بغرض تعزيز تبادل الممارسـ ــات

ِّ
الجيدة المتعلقة بالتش ـريع والمراجعة وض ـوابط الرقابة في مجال مكافحة الفس ــاد ،والنظر في تنفيذ تلك الممارس ــات

ِّ
الجيدة في إطار القانون المحلي؛
-4

يشـجع كذلك الدول األطراف على العتراف بأهمية دور البرلمانات وسـائر الهيئات التشـريعية

في تعزيز تنفيذ التفاقية بغرض منع ومكافحة الفساد بجميع أشكاله على نحو فعَّال ومنع غسل األموال المتَّصل

بالفس ـ ــاد ،بعدة هسـ ـ ـبل منها تعزيز الش ـ ــفافية والمس ـ ــاءلة في إدارة األموال العمومية ،والرقابة على الميزانية ،وتجريم
أفعال الفساد ،وتيسير عملية استرداد الموجودات وفق ا للفصل الخامس من التفاقية؛
-5

يطلب إلى الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العض ـ ــوية المعني بمنع الفس ـ ــاد إدراج دور

ا لبرلمانات وســائر الهيئات التشـريعية في تعزيز تنفيذ التفاقية كبند من بنود جدول أعمال اجتماعه الثاني عشــر،
ودعوة التحاد البرلماني الدولي والمنظمات المماثلة للمشاركة في حلقة نقاش مواضيعية بشأن الموضوع؛

__________
( )45قرار الجمعية العامة .1/70
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-6

يشـجع الدول األطراف ،في إطار أعمالها التحضـيرية للدورة السـتثنائية للجمعية العامة بشـأن

مكافحة الفس ــاد التي س ــتعقد في عام  ،2021على تناول مس ــألة تعزيز دور البرلمانات وس ــائر الهيئات التش ـريعية
في منع ومكافحة الفساد بجميع أشكاله ،مع المراعاة الواجبة لستقاللية السلطات التشريعية؛

يطلــب إلى مكتــب األمم المتحــدة المعني بـ المخـ ِّـدرات والجريمــة ،رهنـا بتوافر موارد من خــارج
-7
الميزانية ،وضـ ـ ــع مجموعة من الممارسـ ـ ــات ِّ
الجيدة المتعلقة بدور البرلمانات وسـ ـ ــائر الهيئات التش ـ ـ ـريعية في منع

ومكافحة الفساد ،استنادا إلى ما توفره الدول األطراف والمنظمات ذات الصلة من معلومات ،بغرض تعزيز تبادل
الممارسات ِّ
الجيدة والخبرات الوطنية بين المؤسسات البرلمانية؛
-8

يدعو الدول األطراف وسـ ـ ــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية لةغراض

-9

يطلب إلى األمانة أن تقدم إليه ،في دورته التاسعة في عام  ،2021تقري ار عن تنفيذ هذا القرار.

المحدَّدة في هذا القرار ،وفقا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها؛

جيم -المقرر
-4

اعتمد المؤتمر في جلسته الثامنة المقرر التالي:

المقرر 1/8

تمديد الدورة الثانية آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
َّ
إن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،
إذ ِّ
يؤكد من جديد ق ارره  1/3المؤرَّخ  13تش ـ ـرين الثاني/نوفمبر  ،2009الذي يشـ ــكل الوثيقة األسـ ــاسـ ــية

آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،

وإذ ِّ
يؤكد من جديد أيض ـ ـ ا اإلطار المرجعي آللية اسـ ــتعراض التنفيذ ،ول سـ ــيما المبادئ التوجيهية ل لية

وخصائصها الواردة في الفصل الثاني من اإلطار المرجعي،

وإذ يحيط علما بالتأخير الذي حدث خالل الدورة الثانية والوقت المقدَّر الالزم إلتمامها،
وإذ يالح َّأنه ،عمالا بالفقرتين  13و 47من اإلطار المرجعي آللية استعراض التنفيذ ،واتساقا مع قرار
المؤتمر  1/3وق ارره  1/6المؤرخ  6تش ـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر ِّ ،2015
يحدد مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة الفساد مراحل الستعراض ودوراته ،ومدَّة كل دورة:
(أ)

ِّ
يقرر تمديد فترة الدورة الثانية آللية اسـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـاد لمدة

(ب)

يهيب بالدول األطراف التعجيل بإتمام الدورة الثانية.

ثالث سنوات أي حتى حزيران/يونيه  ،2024إلتمام الستعراضات الهقطرية في إطار تلك الدورة؛

ِّ
مقدمة
ثانيا-
-5

اعتمدت الجمعية العامة ،في قرارها  ،4/58اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ــاد .وبدأ نفاذ التفاقية

في  14كانون األول/ديس ـ ــمبر  .2005وأهنش ـ ــئ مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ــاد
بمقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الفقرة  1من المـادة  63من التفـاقيـة ،من أجـل تحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين قـدرة الـدول األطراف وتعـاونهـا على تحقيق

األهداف المبيَّنة في التفاقية ومن أجل التشجيع على تنفيذها واستعراضه.
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ثالثا -تنظيم الدورة
ألف -افتتاح الدورة
عقــد المؤتمر دورتــه الثــامنــة في أبوظبي في الفترة من  16إلى  20كــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر .2019
-6
وخ ِّ
صصت للمؤتمر موارد تتيد عقد  20جلسة َّ
توفر لها الترجمة الشفوية إلى اللغات الرسمية لةمم المتحدة.
ه
-7

وأقيمت م ارس ـ ــم افتتاح للمؤتمر قبل افتتاحه رس ـ ــميًّا ،بمش ـ ــاركة ص ـ ــاحب الس ـ ــمو الش ـ ــيخ حمدان بن ارش ـ ــد آل

-8

ونقل المدير التنفيذي للمكتب رسـ ـ ـ ــالة من األمين العام لةمم المتحدة إلى المؤتمر ،أشـ ـ ـ ــار فيها األمين

مكتوم ،نائب حاكم دبي ووزير المالية باإلمارات العربية المتحدة ،ومعالي الدكتور حارب سـ ـ ـ ــعيد العميمي ،رئيس ديوان
ِّ
بالمخدرات والجريمة (المكتب).
المحاسبة باإلمارات العربية المتحدة ،والمدير التنفيذي لمكتب األمم المتحدة المعني
العام إلى أمور منها ضـ ـ ـ ــرورة توحد المجتمع الدولي في مواجهة الفسـ ـ ـ ــاد من أجل وقف نزيف الموارد الناتج عن
الت ــدفق ــات الم ــالي ــة غير المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروعــة ،مع دخول المجتمع الــدولي عق ــد العم ــل من أجــل تحقيق أهــداف التنمي ــة

المسـ ـ ــتدامة .وأشـ ـ ــار األمين العام إلى الدورة السـ ـ ــتثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفسـ ـ ــاد المزمع عقدها

ألول مرة على اإلطالق في عام  ،2021وحث المؤتمر على اتخاذ إجراءات حاسـمة لوضـع مكافحة الفسـاد على
قائمة األولويات .ولح َّ
أن الفساد الواسع النطاق ل يمكن ارتكابه إل بمساعدة العناصر التمكينية التي يتضمنها
النظام المالي العالمي والثغرات فيه التي تتيد مرور الموجودات عبر الحدود وغسـل األموال العامة ،وأنه ل غنى

عن التعاون الدولي من أجل معالجة هذه المسألة.
-9

ورحب رئيس ديوان المحاسـ ـ ــبة باإلمارات العربية المتحدة بالوفود المشـ ـ ــاركة في الدورة الثامنة للمؤتمر،

وذكر أن حكومته حريص ــة على التعاون مع المجتمع الدولي في منع الفس ــاد ومكافحته وفي اس ــترداد الموجودات
المســروقة ،وفي إنفاذ التش ـريعات الوطنية في مجال مكافحة جرائم الفســاد .وشــدد على أهمية منع التأثير الســلبي

للفس ــاد على التنمية والس ــتقرار واألمن ،وأش ــار أيضـ ـا ،في هذا الس ــياق ،إلى الفس ــاد في القطاع العام الذي يؤثر
على مس ــتوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين .ولح أن الفس ــاد يش ــكل جريمة عابرة للحدود الوطنية ،مما يؤدي

إلى زعزعة السـتقرار واإلخالل بالسـلم وإضـعاف البنى التحتية السـياسـية والجتماعية .وشـدد على أهمية التفاقية
باعتبارها إطا ار دوليًّا قانونيًّا واســتراتيجيًّا يرمي إلى منع الفســاد ومكافحته وتوطيد أواصــر التعاون وتعزيز التنســيق

بين الدول .وذكر أن المؤتمر يوفر منتدى يتيد للدول بذل جهود مشـتركة في التصـدي للفسـاد ومنعه ،وأشـار إلى

األعمال التحضيرية المقبلة للدورة الستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد .وذكر أيضا أن ثمة حاجة
إلى تحســين التعاون بين المؤس ـســات التابعة للدولة المعنية بمراجعة الحســابات وســلطات مكافحة الفســاد ،وأشــار،

في هذا الصدد ،إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والمكتب.
-10

وخالل م ارس ـ ــم الفتتاح الرس ـ ــمي ،ألقت رئيس ـ ــة المؤتمر المنتهية وليتها ،ماريا كونس ـ ــويلو بورَّس أرغيتا

-11

وألقى رئيس المؤتمر في دورتـه الثـامنـة ،معـالي الـدكتور حـارب س ـ ـ ـ ـ ـ ــعيـد العميمي (اإلمـارات العربيـة المتحـدة)،

-12

وأكد المدير التنفيذي للمكتب أن مكافحة الفس ــاد يفتد الطريق أمام إحراز تقدم ص ــوب القض ــاء على الفقر

(غواتيمال) ،كلمة افتتاحية.

كلمة افتتاحية أيضا.

وعدم المسـاواة ،وحماية الصـحة ،وصـون كوكب األرض ،وترسـيخ العدالة وسـيادة القانون ،ونوه بالدور الذي يضـطلع
به المؤتمر في تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تلك األهداف العالمية .وأشــار إلى أن التفاقية تمثل ســالحا رئيســيًّا

في مكافحة الفسـ ـ ــاد ،من خالل ما تتيحه من قبيل آلية اسـ ـ ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ـ ــاد التي

أســهمت في توطيد أواصــر التعاون وتعزيز التنســيق بين البلدان .وشـ َّـدد المدير التنفيذي على أن المؤتمر ســيواصــل
V.20-01909
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تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الفس ـ ـ ـ ــاد في مجالت متنوعة منها منع الفس ـ ـ ـ ــاد واس ـ ـ ـ ــترداد الموجودات وقياس حجم

الفس ــاد وتس ــخير التكنولوجيا وإش ـ ار أص ــحاب المص ــلحة .وأش ــار إلى األعمال التحض ــيرية المقبلة للدورة الس ــتثنائية

األولى للجمعية العامة من أجل مكافحة الفس ــاد ،المزمع عقدها في عام  ،2021وذكر أن الدورة الس ــتثنائية س ــوف

تتيد فرصــة لالتفاق على هنهج جديدة وســتســعى إلى إيجاد حلول مبتكرة في التصــدي لما يشــكله الفســاد من تهديدات
للدول .وعالوة على ذلك ،ذكر المدير التنفيذي أن المكتب سـ ــيسـ ــاهم في تعزيز تنفيذ اإلجراءات العالمية الرامية إلى
مكافحة الفس ــاد خالل الفترة المفض ــية إلى عقد الدورة الس ــتثنائية ،بوس ــائل منها الس ــتعانة بفرقة العمل التي ش ـ َّـكلها
األمين العام على نطاق منظومة األمم المتحدة .وأشـاد المدير التنفيذي إشـادة خاصـة بالفقيد ديمتري فالسـيس ،الذي
قاد الفرع المعني بالفساد والجرائم القتصادية التابع للمكتب على مدى سنوات عديدة.

باء -انتخاب أعضاء المكتب
انتخب المؤتمر بالتزكية معالي الدكتور حارب س ــعيد العميمي (اإلمارات العربية المتحدة) رئيسـ ـا له في
-13
جلسته األولى المعقودة في  16كانون األول/ديسمبر .2019
-14

وفي الجلسـ ـ ـ ـ ــتين األولى والثامنة المعقودتين على التوالي في  16و 19كانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ــمبر ،2019

انتهخب بالتزكية نواب الرئيس و ِّ
المقرر ،وفيما يلي أسماؤهم:
نواب الرئيس:

فيييان ن .ر .أوكيكه (نيجيريا)
أوندريه كافاليك (سلوفاكيا)
كريستين م .كالين (الوليات المتحدة األمريكية)

ِّ
المقرر:

خيرمان أندريس كالديرون فيالسكيس (كولومبيا)

جيم -إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
-15

جدول األعمال التالي لدورته الثامنة:
أقر المؤتمر في جلسته األولى أيض ا
ة
-1
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المسائل التنظيمية:
(أ)

افتتاح دورة المؤتمر الثامنة؛

(ب)

انتخاب أعضاء المكتب؛

(ج)

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال؛

(د)

مشاركة المراقبين؛

(ا)

اعتماد تقرير المكتب عن وثائق التفويض؛

(و)

المناقشة العامة.

-2

استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

-3

المساعدة التقنية.

-4

المنع.

-5

استرداد الموجودات.
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-6

التعاون الدولي.

-7

الدورة الستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد.

-8

مسائل أخرى:
(أ)

تنفيذ الفقرتين الفرعيتين ( 4ج) و(د) من المادة  63من التفاقية ،بش ـ ـ ــأن التعاون مع
المنظمات واآلليات الدولية واإلقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصــلة؛ وبشــأن

الس ـ ـ ــتخدام المناس ـ ـ ــب للمعلومات ذات الص ـ ـ ــلة التي تعدُّها اآلليات الدولية واإلقليمية
األخرى من أجل مكافحة الفساد ومنعه ،بغية ُّ
تجنب ازدواج العمل دون ضرورة؛

(ب)

حالة التصديق على التفاقية ومتطلبات تقديم اإلشعارات بموجب التفاقية؛

(ج)

أي مسائل أخرى ،بما فيها النظر في مكان انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر.

-9

َّ
المؤقت للدورة التاسعة.
جدول األعمال

-10

اعتماد التقرير.

دال -الحضور
همِّثلت الدول التالية األطراف في التفاقية في دورة المؤتمر الثامنة :التحاد الروسي ،إثيوبيا ،أذربيجان،
-16
األرجنتين ،األردن ،أرمينيا ،إسـ ـ ــبانيا ،أسـ ـ ــتراليا ،إس ـ ـ ـرائيل ،أفغانسـ ـ ــتان ،إكوادور ،ألبانيا ،ألمانيا ،اإلمارات العربية
المتحدة ،إندونيس ـ ـ ـ ـ ــيا ،أنغول ،أوروغواي ،أوزبكس ـ ـ ـ ـ ــتان ،أوغندا ،أوكرانيا ،إيران (جمهورية-اإلس ـ ـ ـ ـ ــالمية) ،أيرلندا،

إيطاليا ،بابوا غينيا الجديدة ،باراغواي ،باكســتان ،بالو ،البحرين ،الب ارزيل ،البرتغال ،بروني دار الســالم ،بلجيكا،
بلغاريا ،بنغالديش ،بنن ،بوتان ،بوتسـ ـ ـ ـوانا ،بوركينا فاس ـ ـ ــو ،بوروندي ،البوس ـ ـ ــنة والهرس ـ ـ ــك ،بولندا ،بيرو ،تايلند،

تركمانسـ ـ ــتان ،تركيا ،تشـ ـ ــاد ،تشـ ـ ــيكيا ،توغو ،توفالو ،تونس ،تيمور-ليشـ ـ ــتي ،جامايكا ،الجبل األسـ ـ ــود ،الجزائر،

جزر سـ ـ ـ ـ ـ ــليمان ،جزر كو  ،جزر مارشـ ـ ـ ـ ـ ــال ،جمهورية أفري يا الوسـ ـ ـ ـ ـ ــطى ،جمهورية تنزانيا المتحدة ،الجمهورية
الــدومينيكيــة ،جمهوريــة كوريــا ،جمهوريــة الكونغو الــديمقراطيـ ة ،جمهوريــة لو الــديمقراطيــة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعبيــة ،جمهوريــة

مولدوفا ،جنوب أفري يا ،جنوب السـ ـ ـ ــودان ،جيبوتي ،الدانمر  ،دولة فلسـ ـ ـ ــطين ،رواندا ،رومانيا ،زامبيا ،زمبابوي،
ساموا ،سان تومي وبرينسيبي ،سري لنكا ،السلفادور ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،سنغافورة ،السنغال ،السودان ،السويد،

س ــويسـ را ،س ــيراليون ،س ــيش ــيل ،ش ــيلي ،ص ـربيا ،الص ــين ،العراق ،عمان ،غامبيا ،غانا ،غواتيمال ،غينيا ،فانواتو،

فرنسا ،الفلبين ،فنزويال (جمهورية-البوليفارية) ،فنلندا ،فيجي ،فييت نام ،قبرا ،قطر ،قيرغيزستان ،كازاخستان،
الكرسي الرسولي ،كرواتيا ،كمبوديا ،كندا ،كوبا ،كوت ديفوار ،كوستاريكا ،كولومبيا ،الكونغو ،الكويت ،كيريباس،

كينيا ،لبنان ،لكسـ ــمبر  ،ليبيا ،ليختنشـ ــتاين ،ليسـ ــوتو ،مالطة ،مالي ،ماليزيا ،مدغشـ ــقر ،مصـ ــر ،المغرب ،مقدونيا

الشـ ـ ـ ـ ــمالية ،المكسـ ـ ـ ـ ــيك ،مالوي ،ملديف ،المملكة العربية السـ ـ ـ ـ ــعودية ،المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا

الشـ ـ مالية ،منغوليا ،موريتانيا ،موريش ـ ــيوس ،موزامبيق ،ميانمار ،ناميبيا ،ناورو ،النرويج ،النمس ـ ــا ،نيبال ،النيجر،
نيجيريا ،نيوزيلندا ،الهند ،هندوراس ،هنغاريا ،هولندا ،الوليات المتحدة األمريكية ،اليابان ،اليمن ،اليونان.

-17

ومِّثل في الدورة التحاد األوروبي ،وهو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية طرف في التفاقية.
ه

-18

ومثلت أيضا الدولة التالية بصفة مراقب :تونغا.

ومِّثل بمراقبين ما يلي من وحدات األمانة العامة ،وهيئات األمم المتحدة وصـ ــناديقها وبرامجها ،ومعاهد
-19
ه
شـ ــبكة برنامج األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ،والوكالت المتخ ِّ
صـ ـصـ ــة ومؤسـ ـسـ ــات منظومة األمم
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المتحدة األخرى :المفوضـية السـامية لحقوق اإلنسـان ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،مكتب منسـق األمم المتحدة

الم يم (اإلمارات العربية المتحدة) ،معهد بازل للحوكمة ،المركز الدولي إلصـ ـ ـ ـ ــالح القانون الجنائي ولسـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ة

العدالة الجنائية ،صندوق النقد الدولي ،البنك الدولي.

ومِّثلــت المنظمــات الحكوميــة الــدوليــة التــاليــة بمراقبين :مجموعــة مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف التنميــة األفريقي ،التحــاد
-20
ه
األفريقي ،مص ـ ـ ـ ــرف التنمية اآلس ـ ـ ـ ــيوي ،مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،األكاديمية الدولية لمكافحة الفس ـ ـ ـ ــاد
التــابعـ ة لمجلس أوروبــا ،المنظمــة الــدوليــة للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطــة الجنــائيــة (اإلنتربول) ،منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان
القتصادي ،المنظمة العالمية للجمار .

ومِّثلت المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الس ـ ــتش ـ ــاري لدى المجلس القتص ـ ــادي والجتماعي
-21
ه
بمراقبين :الش ـ ــبكة األفري ية للبيئة والعدالة القتص ـ ــادية ،المادة  :19المركز الدولي لمناهض ـ ــة الرقابة ،مركز الحقوق
المدنية والسـ ــياسـ ــية ،مركز الديمقراطية والتنمية ،منظمة النشـ ــا التعاطفي المرتبط باإلنسـ ــانية ( ،)EARTHالمنظمة
العالمية للبرلمانيين المناهضـ ـ ـ ـ ـ ــين للفسـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،منظمة الشـ ـ ـ ـ ـ ــاهد العالمي ،مركز هيدا للموارد ،نقابة المحامين الدولية،

المؤس ـســة الدولية للنظم النتخابية ،منظمة الســالم عبر العالم ،منظمة أهســر آســيا ومنطقة المحيط الهادئ ،المرصــد

الجتماعي/رقابة المواطنين في بنن ،منظمة الشفافية الدولية ،مشروع العدالة العالمية ،الصندوق العالمي للطبيعة.

 -22ووفقـا للمـادة  17من النظـام الـداخلي للمؤتمر ،ةع َّممـت األمـانـ هة قـائمـ اة بـالمنظمـات غير الحكوميـة المعنيـة
التي ليس لها مركز اس ـ ــتش ـ ــاري لدى المجلس القتص ـ ــادي والجتماعي والتي قدَّمت طلبا للحص ـ ــول على ص ـ ــفة
ومِّثلـت بمراقبين في الـدورة
م ارقـب .وأرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـت األمـانـة بعـد ذلـك دعوات إلى المنظمـات غير الحكوميـة المعنيـة .ه
المنظمات غير الحكومية األخرى ذات الص ــلة التالية :منظمة النهوض بجنوب الس ــودان ،المعهد
الثامنة للمؤتمر
ه

األفريقي لمواطنة الش ـ ــركات ،تحالف المنظمات غير الحكومية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ،نش ـ ـرة مجلة خبراء

مكافحة الفسـاد ،مركز د ارسـات اإلدارة العمومية والحكم ،ائتالف مكافحة الفسـاد في موريتانيا ،منظمة دعونا نبني

العـالم معـا ،مؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إنـدالي إيـديـث ،المبـادرة العـالميـة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة ،الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـدوق
الس ـ ـ ــتئماني الدولي لتحس ـ ـ ــين أحوال ص ـ ـ ــائدي األس ـ ـ ــما  ،منتدى الجريمة والقانون الجنائي في عص ـ ـ ــر العولمة،
جمعية الشـ ـ ـ ــفافية الليبية ،رابطة تنمية المجتمع المحلي ،المركز المقدوني للتعاون الدولي ،مبادرة إقامة ش ـ ـ ـ ـراكات

مكافحة الفسـ ــاد ،جمعية دعم حقوق اإلنسـ ــان وتقديم المسـ ــاعدة إلى السـ ــجناء ،نش ـ ـرة اسـ ــتعراض الخبراء لمكافحة

الفس ــاد ،رابطة الرعاية للتنمية في أفغانس ــتان ،منظمة الش ــفافية الدولية في زمبابوي ،تحالف اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفساد ،مبادرة الشراكة من أجل مكافحة الفساد التابعة للمنتدى القتصادي العالمي.

-23

وفي  20كانون األول/ديس ـ ـ ــمبر  ،2019عندما واص ـ ـ ــل المؤتمر نظره في البند ( 1د) المعنون "مش ـ ـ ــاركة

المراقبين" ،أحال الرئيس إلى المؤتمر توصـ ـ ـ ـ ـ ــية من المكتب تدعو إلى ما يلي( :أ) تأييد العتراض على مشـ ـ ـ ـ ـ ــاركة

منظمة غير حكومية ،اس ـ ــتنادا إلى الس ـ ــبب المقدم ،وهو أن تلك المنظمة ل تمتثل للتشـ ـ ـريعات المحلية؛ و(ب) عدم
تأييد العت ارضـ ـ ـ ـ ــات الواردة على مشـ ـ ـ ـ ــاركة أربع منظمات غير حكومية.

()46

وقد اسـ ـ ـ ـ ــتندت التوصـ ـ ـ ـ ــية إلى أن تلك

المنظمـات غير الحكوميـة ليسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت قـائمـة في إقليم الـدولـة المعترضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وأن الـدول األطراف التي تقع فيهـا مقـار تلـك

المنظمات لم تبد اعتراض على مشـ ــاركتها .وعالوة على ذلك ،أشـ ــار الرئيس إلى التوصـ ــية التي قدمها المكتب ببدء

عملية ،تحت إش ـ ـ ـراف مكتب المؤتمر الموسـ ـ ــع ،إلعداد مزيد من اإلرشـ ـ ــادات للمؤتمر في دوراته المقبلة بشـ ـ ــأن هذه
المسألة .وسأل الرئيس عما إذا كان المؤتمر متوافقا مع توصية المكتب ،ولم هتثر أي اعتراضات.

__________
( )46وجهت فيما بعد دعوات لحضور دورة المؤتمر إلى المنظمات التالية :مركز بنغهام لشؤون سيادة القانون التابع للمعهد البريطاني للقانون
الدولي والمقارن ،والمبادرة الدولية المعنية بجريمة الدولة التابعة لجامعة كوين ماري في لندن ،ورابطة منتدى الخبراء (رومانيا) ،ومعهد
باكستان للتطوير وتحقيق الشفافية في مجال التشريع.
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وعنـدمـا نظر المؤتمر في البنـد  10المعنون "اعتمـاد التقرير" في  20كـانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر ،2019

لح أحد المتكلمين أن مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمات المنظمات غير الحكومية ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة ،بما فيها المنظمات ذات المركز
السـ ــتشـ ــاري لدى المجلس القتصـ ــادي والجتماعي والمنظمات التي تقوم بأنشـ ــطة تتصـ ــل بأعمال المؤتمر َّ
وتنفذ

وفقا لمبادئ األمم المتحدة ،هي مساهمات مفيدة .وأشار أيضا إلى أن الدول األطراف هي التي تتولى في الوقت
نفســه اســتعراض تنفيذ التفاقية وأن األهداف المحددة في التفاقية ل يمكن تح يقها إل من خالل التعاون الفعال
بين الـدول من خالل هـذه المؤتمرات .وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـه ينبغي من ثم للـدول األطراف أن تتوخى أقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى درجـات

الحرا لضــمان أل تشــكل ســابقة قد تضــر بالتضــامن والتعاون فيما بينها وهي في أمس الحاجة لهما ،ول ســيما
فيما يتعلق بمسـ ـ ــألة مشـ ـ ــاركة منظمات غير حكومية ترى دول أطراف أن أنشـ ـ ــطتها ل تمتثل امتثال تاما لمبادئ
األمم المتحدة ،ألن سابقة من هذا النوع ستجعل المؤتمرات المقبلة غير مجدية.

-25

وأعرب متكلم آخر عن قلقه إزاء عملية تقديم المكتب للتوص ـ ـ ـ ـ ــية وأيضـ ـ ـ ـ ـ ـا للس ـ ـ ـ ـ ــبب الذي اس ـ ـ ـ ـ ــتخدم لرفض

العت ارضــات على مشــاركة المنظمات األربع غير الحكومية .وطلب توضــيحا وتفســي ار بشــأن ســبب تقديم هذه التوصــية

في وقت متأخر من يوم الجمعة ،وتس ـ ــاءل عن منطق األس ـ ــباب التي اس ـ ــتخدمها المكتب لرفض العتراض المقدم من

جانب الدول األطراف ،وهو ما أنش ــأ في ح يقة األمر وض ــعا يجعل من غير الممكن للدول األطراف أن تعترض على
أي منظمة غير حكومية ل تتخذ من أ ارض ــيها مق ار لها .وأش ــار أيض ـا إلى النظام الداخلي للمؤتمر .وفيما يتعلق بعملية

إعداد مزيد من اإلرشــادات بشــأن هذه المســألة ،تحت إش ـراف مكتب المؤتمر الموســع ،أكد المتكلم على عدة أمور منها

أن وفده سـ ــيرصـ ــد عن كثب التطورات في هذا الصـ ــدد .وشـ ــدد أيضـ ــا على ضـ ــرورة أن تضـ ــطلع الدول األطراف بدور
رئيس ــي في هذه المس ــائل وأن تحترم آراؤها احتراما كامال .وأض ــاف أن هنا اختالفات كبيرة بين الطريقة التي تتبع بها

الجمعية العامة (التي تتبع عملية قائمة على عدم العتراض) وطريقة المؤتمر في تناول هذه المسـ ــائل ،وأن الممارس ـ ــة

التي أرستها الجمعية العامة هي الطريقة المناسبة للمضي قدما.
-26

وطلب متكلم آخر توضـيحا من األمانة بشـأن الممارسـة السـابقة المشـار إليها في الفقرة  23أعاله ،وأكد

أن النظام الداخلي للمؤتمر ل يتض ـ ــمن أس ـ ــبابا من قبيل األس ـ ــباب التي قدمها المكتب الموس ـ ــع بش ـ ــأن توص ـ ــيته
برفض العت ارض ــات على المنظمات غير الحكومية األربع المذكورة أعاله .وأش ــار أيض ــا إلى أن النظام الداخلي
م
مرض ،في حـالتـه الحـاليـة ،وأنـه ل ينبغي تن يحـه في هـذه المرحلـة .وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار المتكلم إلى أن اجتمـاعـات المكتـب

الموسع وتوصياته ل تتسم بشفافية كافية ،ورأى أن الدول األطراف ل تملك معلومات كاملة في ذلك الشأن.
َّ
-27

و أرت إحدى المتكلمات أن الحكومات تحتاج إلى إشـ ـ ـ ـ ار المجتمع المدني والقطاع الخاا واألوس ـ ـ ــا

األكاديمية في جهود مكافحة الفسـاد ،على النحو المنصـوا عليه في النظام الداخلي والمعترف به في التفاقية.

وفي هذا الصــدد ،أعرب عدة متكلمين عن تأييدهم لمشــاركة المنظمات غير الحكومية في دورات المؤتمر المقبلة

ولزيادة الشفافية بشأن مشاركتها في المؤتمر.
-28

وطلب عدد من متكلمين آخرين توض ــيحات بش ــأن العملية المذكورة أعاله المنفذة تحت إشـ ـراف المكتب

-29

وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـدول األطراف ،التي يوجـد مقر تلـك المنظمـات غير الحكوميـة فيهـا ،أنهـا لم تعترض على

الموسع وكذلك بشأن مسألة الممارسة السابقة.

مش ـ ـ ــاركة تلك المنظمات غير الحكومية ،وأنه ليس من الواض ـ ـ ــد ما هي أس ـ ـ ــباب العتراض على مش ـ ـ ــاركة تلك

المنظمات ،وطلبت معلومات إضافية عن هذه المسألة .وفي هذا الصدد ،أشار أحد المتكلمين إلى ضرورة وضع
مبادئ توجيهية واضحة بشأن مشاركة المنظمات غير الحكومية لدورة المؤتمر القادمة.

-30

وشـ ـ ـ ــدد عدة متكلمين على أن الفقرة  23تجسـ ـ ـ ــد المناقشـ ـ ـ ــة التي جرت في إطار البند المناسـ ـ ـ ــب من جدول

األعمال في  19كانون األول/ديس ــمبر ،وتجس ــد أيضـ ـا القرار الذي اتخذه المؤتمر والذي لم هيبد أي اعتراض عليه وقت
اعتماده .وشددوا على أن المؤتمر قد اتخذ القرار تماشيا مع التوصية التي قدمها المكتب ورحبوا بقرار المؤتمر.
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ولكن بعض المتكلمين أكدوا أن التوصـية التي قدمها المكتب ليسـت شـفافة وأن الدول األطراف المهتمة

-32

وأشــار بعض المتكلمين إلى أنهم لم يحصــلوا قط على نتائج اجتماع المكتب الموســع وأنه ينبغي حذف

-33

وأشـ ـ ـ ــار بعض المتكلمين إلى أن األمانة كانت قد عممت نتائج اجتماع المكتب المو َّسـ ـ ـ ـع ،المتضـ ـ ـ ــمنة

باألمر لم تهش ـ ـ ــر فيها .وأعربوا عن أس ـ ـ ــفهم لعدم تلقي الدول األطراف المعلومات الالزمة بش ـ ـ ــأن المناقش ـ ـ ــة التي
أجراها المكتب.

الفقرة  23برمتها نظ ار لنعدام الشفافية.

لتوصـيته بشـأن هذه المسـألة ،على أعضـاء المكتب الموسـع ورؤسـاء المجموعات اإلقليمية قبل تناول المسـألة في

الجلسة العامة.
-34

وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار أحـد المتكلمين إلى أن النظـام الـداخلي يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمد بـإعـادة النظر في الق اررات المتخـذة في الـدورة

-35

وأش ــار مدير ش ــعبة ش ــؤون المعاهدات التابعة للمكتب إلى النظام الداخلي للمؤتمر ،ولح أن المكتب،

نفسها ،ولكن لم يقدم أي متكلم اقتراحا بإعادة النظر في هذا الشأن.

في حالت مماثلة سابقة ،أحال المسألة إلى المؤتمر .وأشار إلى أن الرئيس كان قد أبلغ المؤتمر في اليوم األول
من دورته بأن المكتب الموس ــع س ــيعاود مناقش ــة مس ــألة العت ارض ــات في اجتماعه في  16كانون األول/ديس ــمبر

 .2019وقرر المكتــب الموسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع في ذلــك الجتمــاع أنــه يحتــاج إلى مزيــد من المعلومــات ،فهق ـدمــت إليــه تلــك
المعلومات في اجتماعه المعقود في  19كانون األول/ديسـ ـ ــمبر  2019واسـ ـ ــتند إليها في تقديم توصـ ـ ــيته .كما أن
المكتب الموسـ ـ ـ ــع أقر في ذلك الجتماع بأنه ل بد من وضـ ـ ـ ــوح أسـ ـ ـ ــلوب التعامل مع العت ارضـ ـ ـ ــات التي تقدمها

الدول .وأضــاف أيضـا أن النظام الداخلي بســيط جدا ،وأن اإلرشــاد الوحيد الوارد فيه يتعلق بإحالة العتراض إلى
المؤتمر لتخاذ قرار بشأنه.
-36

وأوضــحت أمينة المؤتمر أن المعلومات المتعلقة بالتوصــية التي قدمها المكتب الموس ـع إلى المؤتمر قد

أهدرجت في نتائج اجتماع المكتب الموس ـ ـ ـ ـ ـ ـع ،الذي عممته األمانة على أعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء المكتب الموس ـ ـ ـ ـ ـ ـع ورؤس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

المجموعات اإلقليمية في  19كانون األول/ديسمبر .2019
-37

وأشـ ـ ــار رئيس المؤتمر ،في جملة أمور ،إلى التوصـ ـ ــية التي قدمها المكتب وأن اآلراء التي أهعرب عنها

أثناء اعتماد التقرير سترد في التقرير عن دورة المؤتمر.

 -38وأقر المؤتمر لحقا بأنه لم يتس ـ ــن التوص ـ ــل إلى توافق في اآلراء بش ـ ــأن الجزء من التقرير الذي يجس ـ ــد
هذه المناقشة ،وأعرب عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق.

هاء -اعتماد تقرير المكتب عن وثائق التفويض
ـب أي دورة بفحص وث ــائق تفويض
-39
ُّ
تنص الم ــادة  19من النظ ــام ال ــداخلي للمؤتمر على أن يقوم مكت ـ ه
وتنص المادة  20من النظام الداخلي على أنه يحق للممثلين أن
الممثلين ويقدم تقريره بهذا الشـ ـ ــأن إلى المؤتمر.
ُّ

ويسـ ـ ــمد لممثل أي دولة طرف،
يشـ ـ ــاركوا مؤقتا في الدورة إلى حين اتخاذ المكتب ق ار ار بشـ ـ ــأن وثائق تفويضـ ـ ــهم .ه
كانت دولةى طرف أخرى قد قدمت اعت ارضـا على مشـاركته ،بأن يحضـر مؤقتا ،ويتمتع بالحقوق نفسـها التي يتمتع
بها ممثلو الدول األطراف األخرى إلى حين تقديم المكتب تقريره واتخاذ المؤتمر ق ارره بهذا الشأن.

المؤتمر بـأن  152دولـة من الـدول األطراف الممثلـة في الـدورة الثـامنـة والبـالغ عـددهـا
ـب
ة
 -40وقـد أبلغ المكت ه
َّ
لمتطلبـات وثـائق التفويض .ولم تمتثـل أربع دول أطراف للمـادة  18من النظـام الـداخلي ،وهي
 156دولـة امتثلـت

المكتب على أن من واجب كل دولة طرف تقديم وثائق تفويض
تش ـ ــاد وجنوب الس ـ ــودان ورواندا ومالوي .وش ـ ـ َّـدد
ه
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وثائق التفويض األصـلية ،أن تقدمها
بعد إلى األمانة
ممثليها وفقا للمادة  ،18وناشـد
اف التي لم تقدم ه
الدول األطر ة
ة
ة
في أسرع وقت ممكن ،على أل يتجاوز ذلك موعدا أقصاه  13كانون الثاني/يناير .2020
-41

المؤتمر بأنه فحص الرسائل الخطية الواردة وأنه وجدها سليمة.
المكتب
وقد أبلغ
ة
ه

المؤتمر تقر ةير المكتب عن وثائق التفويض في جلسـ ــته الحادية عش ـ ـرة ،المعقودة في  20كانون
 -42واعتمد
ه
األول/ديسمبر .2019
-43

ولدى اعتماد تقرير المكتب عن وثائق التفويض ،أشـ ـ ــار ممثل بيرو ،متحدثا أيضـ ـ ــا باسـ ـ ــم باراغواي والب ارزيل

وش ـ ـ ــيلي وغواتيمال وكندا وكولومبيا ،التي هي أعض ـ ـ ــاء في مجموعة ليما ،إلى أن الموافقة على التقرير المتعلق بوثائق

التفويض ل تعني ضـمنا ول ينبغي أن تفسـر على أنها اعتراف ضـمني من جانب تلك الدول بنظام نيكولس مادورو أو
بممثليه الحاض ـ ـ ـرين في دورة المؤتمر .وأش ـ ـ ــار الممثل إلى أن الوفود المذكورة أعاله ،إلى جانب أكثر من  50دولة في
جميع أنحـاء العـالم ،تعترف بخوان غويـادو وتؤيـده بوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـه الرئيس بـالنيـابـة لجمهوريـة فنزويال البوليفـاريـة ،وتكرر تـأكيـد

التزامها بتعزيز إعادة إرساء الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية فنزويال البوليفارية.
-44

وأشـ ــار ممثل كوبا إلى أن األمم المتحدة وحركة عدم النحياز قد اعترفتا بحكومة نيكولس مادورو وأنه

ل ينبغي تسييس المؤتمر.

واو -الوثائق
-45

هعرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت على المؤتمر في دورتـه الثـامنـة الوثـائق التي أعـدتهـا األمـانـة .وترد قـائمـة بـالوثـائق وورقـات

الجتماع المعروضة في المرفق األول بهذا التقرير.

زاي -المناقشة العامة
-46

نظر مؤتمر الـدول األطراف ،أثنـاء جلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتـه األولى إلى الخـامسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المعقودة يومي  16و 17كـانون

األول/ديس ـ ـ ــمبر  ،2019في البند ( 1و) من جدول األعمال ،المعنون "المناقش ـ ـ ــة العامة" .وتش ـ ـ ــار في رئاس ـ ـ ــة

المناقشة كل من رئيس المؤتمر والسيدة أوكيكه بصفتها نائبته.
-47

وشـدَّد ممثل مصـر ،متكلما بالنيابة عن مجموعة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  77والصـين ،على َّ
أن الفسـاد ل يزال أحد التحديات

الرئيســية التي تواجه األمن والســتقرار وســيادة القانون والتنمية الجتماعية والقتصــادية المســتدامة للمجتمعات ،و َّ
أكد

مجدَّدا الحاجة إلى منع الفس ــاد والقض ــاء عليه بص ــورة أكثر فعالية عن طريق مواص ــلة تعزيز التنفيذ الكامل لتفاقية

األمم المتحدة لمكافحة الفسـاد ،وأبرز الدور الحاسـم الذي يضـطلع به مؤتمر الدول األطراف في هذا الصـدد .وأشـار
أن مجموعة ال 77والصـ ـ ــين َّ
إلى َّ
تتطلع إلى مؤتمر األمم المتحدة الرابع عشـ ـ ــر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ،الذي
س ـ هـيعقد في كيوتو ،اليابان في نيس ــان/أبريل  ،2020والدورة الس ــتثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفس ــاد التي س ـ هـتعقد
في عـام  .2021وفي هـذا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ،أعرب عن تقـدير المجموعـة لنتـائج مؤتمر األمم المتحـدة الثـالـث عش ـ ـ ـ ـ ـ ــر لمنع

الجريمة والعدالة الجنائية ،والجهود الرامية إلى تنفيذ إعالن الدوحة بش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في

جدول أعمال األمم المتحدة األوسع من أجل التصدي للتحديات الجتماعية والقتصادية وتعزيز سيادة القانون على

الصــعيدين الوطني والدولي ومشــاركة الجمهور .و َّ
أكد مجدَّدا أهمية صــو وترويج ســياســات وممارســات فعَّالة تهدف
إلى منع الفس ـ ـ ــاد وفقا ألحكام الفص ـ ـ ــل الثاني من التفاقية ،وأبرز أهمية قرار المؤتمر  .3/4وأعرب عن أس ـ ـ ــفه َّ
ألن
العوائق والتحــديــات التي تعترض عمليــات اس ـ ـ ـ ـ ـ ــترداد الموجودات تبــدو آخــذة في الزديــاد ،وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد على َّ
أن إعــادة

الموجودات هو مبدأ أسـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــي من مبادئ التفاقية ،وحدَّد عوامل متعددة ما زالت تعيق التعاون الدولي الفعَّال في
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مجال اسـترداد الموجودات .وباإلضـافة إلى ذلكَّ ،
أكد أهمية أنشـطة المسـاعدة التقنية وبناء القدرات ،بوصـفها مسـائل
شاملة لعدَّة مجالت ،ودعا إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستقر لتلك األغراض.

وشـ ــدَّد ممثل تايلند ،متكلما بالنيابة عن مجموعة دول آسـ ــيا والمحيط الهادئ ،على ما لمنع الفسـ ــاد ومكافحته
-48
من أهمية فائقة ،وكذلك على آثاره المدمرة على المجتمع والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والسلم واألمنَّ .
وسلط الضوء
على الطابع عبر الوطني للفسـ ــاد ،والحاجة إلى ِّاتباع هنهج متعددة األطراف من أجل مكافحة الفسـ ــاد .وأشـ ــاد ،في ذلك
الصـدد ،بالخطوات المطردة التي َّتتخذها الدول األعضـاء من أجل تحقيق العتماد العالمي لالتفاقية .ولح َّ
أن الفسـاد

ِّ
يقوض تحقيق خطة التنمية المسـ ــتدامة لعام  ،2030ول سـ ــيما الهدف  16منها .وشـ ــدَّد على أهمية متابعة تنفيذ إعالن
الدوحة والدورة السـ ـ ــتثنائية المقبلة للجمعية العامة لمكافحة الفسـ ـ ــاد المزمع عقدها في عام  .2021وسـ ـ ـَّـلم ،بالنيابة عن
المجموعة ،بالدور الهام الذي تضـ ــطلع به آلية اسـ ــتعراض التنفيذ ،ورَّحب بالتقدم المحرز في دورة السـ ــتعراض الثانية.

وشـ ــدَّد على َّ
أن اسـ ــترداد الموجودات هو مبدأ أسـ ــاسـ ــي من مبادئ التفاقية ،وأبرز الحاجة إلى مكافحة التدفقات المالية

غير المشــروعة وتيســير إعادة الموجودات المســروقة إلى بلدانها األصــلية على نحو أكثر فعالية .ودعا الدول األطراف
إلى ِّاتخاذ تدابير ملموسـة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي ،ومسـاءلة األشـخاا الطبيعيين الذين يرتكبون جرائم فسـاد،
وعدم توفير مالذ آمن لةشخاا الضالعين في الفساد وعائدات الجريمة.
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أن الفسـ ــاد يشـ ـ ِّـكل خط ار على الديمقراطية ِّ
وأشـ ــار ممثل التحاد األوروبي إلى َّ
ويقوض ال يم األسـ ــاسـ ــية التي

أن منع الفسـاد ومكافحته هي ُّ
تنهض عليها المجتمعات .وشـدَّد على َّ
عد شـرطا همسـبقا لتعزيز سـيادة القانون والسـالم واألمن،
وتحقيق التنمية المســتدامة واحترام حقوق اإلنســان والحريات األســاســية .وأشــار إلى َّ
أن مكافحة الفســاد تحتل مكانة بارزة

في س ــياس ــات التحاد األوروبي الداخلية والخارجية ،و َّ
أن التحاد األوروبي يس ــعى باس ــتمرار إلى ض ــمان أعلى المعايير

ونوه الممثــل بعــدة تطورات منهــا اعتمــاد المعــايير المنطبقــة على نطــاق التحــاد
الممكنــة في مجــال مكــافحــة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادَّ .
األوروبي بشـأن حماية ِّ
المبلغين ،والتشـريعات الرامية إلى تعزيز شـفافية المعلومات بشـأن الملكية النفعية وتيسـير حصـول
الدول األعضاء في التحاد األوروبي على المعلومات المالية وسائر المعلومات الالزمة وتبادلها فيما بينها .وشدَّد على
أهمية التعددية والتعاون الدولي في مجال مكافحة الفس ـ ــاد .ورَّحب بالتقدم الذي أهحرز في الدورة الثانية آللية اس ـ ــتعراض

التنفيذ ،و َّ
أكد مجدَّدا التزام التحاد األوروبي باآللية .وأش ــار إلى َّ
أن المناقش ــات قد بدأت مع مكتب األمم المتحدة المعني
ِّ
وكرر مجدَّدا الدعوة
بالمخدرات والجريمة بش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن كييية تنظيم الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض المقبل لتنفيذ التحاد األوروبي لالتفاقيةَّ .

الصــادرة من التحاد األوروبي بشــأن زيادة فعالية مشــاركة المجتمع المدني في عملية الســتعراض ،وكذلك في المؤتمر

وهيئاته الفرعية .ورَّحب بقرار عقد الدورة السـ ـ ـ ـ ــتثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفسـ ـ ـ ـ ــاد في عام  ،2021وشـ ـ ـ ـ ــدَّد على
الحاجة إلى ِّاتخاذ موقف سـياسـي حازم وتجديد اللتزامات العالمية في هذا الكفاح المشـتر ضـد الفسـاد .وأثنى على ما
أقر بعمل المكتب في مجال المسـ ــاعدة التقنية وبناء
يبذله المكتب من جهود في تيسـ ــير عملية السـ ــتعراض وتنفيذها ،و َّ

القدرات ،بما في ذلك بدعم من التحاد األوروبي.
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وأشـ ــار ممثل مصـ ــر ،متكلما بالنيابة عن مجموعة الدول األفري ية ،إلى َّ
أن المجموعة تؤيد المالحظات التي

أهدلي بها باس ــم مجموعة ال 77والص ــين .وش ــدَّد ،بالنيابة عن مجموعة الدول األفري ية ،على األثر الس ــلبي للفس ــاد على
التنمية القتصـادية المسـتدامة ،وخصـوصـا في البلدان النامية .واعتبر َّ
أن إعادة الموجودات هو مبدأ أسـاسـي من مبادئ

التفاقية ،وشـ ــجَّع الدول األطراف على تنفيذ أحكام الفصـ ــلين الرابع والخامس من التفاقية تنفيذا شـ ــامال .ورَّحب بالدورة

الســتثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفســاد ،المزمع عقدها في عام  ،2021وشــدَّد على الحاجة إلى معالجة أمور منها

الفســاد المتعلق بمقادير هائلة من الموجودات ورشــوة الموظفين األجانب .وأشــار إلى الحاجة إلى تقديم المســاعدة التقنية
ـدر ك م
الكـافيـة والف َّعـالـة للـدول التي تطلبهـا ،غير أَّنـه لح مع القلق عـدم ُّ
توفر ق م
ـاف من الموارد لتقـديم هـذه المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة

التقنية ،ودعا الدول المانحة إلى تقديم المزيد من المس ـ ـ ـ ــاهمات اإلض ـ ـ ـ ــافية الخارجة عن الميزانية إلى المكتب وس ـ ـ ـ ــائر
ِّ
مقدمي المسـ ـ ـ ــاعدة التقنية بغية تمكينهم من تلبية الحتياجات المسـ ـ ـ ــتبانة .ورَّحب بتركيز الحوار الرفيع المسـ ـ ـ ــتوى حول
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تمويل التنمية ،الذي عقدته الجمعية العامة في أيلول/سـ ـ ــبتمبر  ،2019على مكافحة التدفقات المالية غير المشـ ـ ــروعة،

بالس ـ ـ ـ ـ ــتناد إلى خطة عمل أديس أبابا الص ـ ـ ـ ـ ــادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية .وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلى الحاجة إلى

معالجة التدفقات المالية غير المشـ ـ ـ ـ ــروعة واسـ ـ ـ ـ ــترداد الموجودات وإعادة الموجودات المسـ ـ ـ ـ ــروقة بالكامل وبكفاءة ودون

شـرو  .ودعت المجموعة الدول األطراف إلى إعادة تأكيد التزاماتها المتعلقة بالمجالت المشـمولة بالفصـل الخامس من
التفاقية ،بغية تيسـ ـ ـ ــير اسـ ـ ـ ــترداد الموجودات المسـ ـ ـ ــروقة وإعادتها عن طريق ُّ
التغلب على التحديات القانونية واإلجرائية
القائمة .ورَّحبت المجموعة بما تض ـ ـ ـ ــطلع به الهيئات الفرعية التابعة للمؤتمر من عمل في مجال اس ـ ـ ـ ــترداد الموجودات

والمنع ،جنبا إلى جنب مع العمل الذي تضـ ـ ـ ـ ــطلع به المبادرة المشـ ـ ـ ـ ــتركة بين المكتب والبنك الدولي بشـ ـ ـ ـ ــأن اسـ ـ ـ ـ ــترداد

الموجودات المسروقة (مبادرة "ستار").
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وشـ ـ ــدَّد ممثل أذربيجان ،متكلما بالنيابة عن حركة عدم النحياز ،على ما للفسـ ـ ــاد من أثر سـ ـ ــلبي على

ورحب بتصـ ــديق عدد من الدول األطراف على التفاقية منذ
السـ ــالم واألمن وسـ ــيادة القانون والتنمية المسـ ــتدامةَّ .
الدورة األخيرة للمؤتمرَّ ،
وحث الدول األعضــاء التي لم تفعل ذلك بعد على التصــديق على التفاقية .وأبرز أهمية

اس ـ ـ ـ ــترداد الموجودات وتحديد الموجودات المس ـ ـ ـ ــروقة ُّ
وتعقبها وحجزها وإعادتها .وأدان الجزاءات المفروض ـ ـ ـ ــة من
جانب واحد على أعض ـ ـ ــاء في حركة عدم النحياز ،وهو ما يش ـ ـ ـ ِّـكل انتهاك ا إلجراءات األمم المتحدةَّ ،
وحث على
ه
أن التدابير الوقائية ته ُّ
وض ــع نهاية لهذه التدابير الجزائية .وش ــدَّد على َّ
عد واحدة من أهم الوس ــائل لمكافحة الفس ــاد،
َّ
وحث الدول األطراف على التنفيذ الفعَّال لمتطلبات الفصـ ـ ـ ـ ــل الثاني من التفاقية بما يتماشـ ـ ـ ـ ــى مع قرار المؤتمر

ورحب بما تهسـ ـ ـ ــهم به
 .3/4وشـ ـ ـ ــجَّع الدول األطراف على تبادل الممارسـ ـ ـ ــات الجيدة في مجال مكافحة الفسـ ـ ـ ــادَّ ،
المسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة التقنية المقدَّمة إلى الدول من أجل التنفيذ الفعَّال لالتفاقية .ولح َّأنه في حين تقع مسـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية تنفيذ
التفاقية على عاتق الدول األطراف ،إل أن مسـ ـ ـ ــؤولية مكافحة الفسـ ـ ـ ــاد تقع على عاتق جميع مكونات المجتمع،
وأضاف َّ
أن التكنولوجيا يمكن أن تؤدي دو ار في زيادة فرا الحصول على المعلومات وتعزيز الشفافية.
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وش ـ ـ ـ ــدَّد المتكلمون على الطابع عبر الوطني للفس ـ ـ ـ ــاد وآثاره المدمرة على التنمية الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــية والقتص ـ ـ ـ ــادية

والجتماعية ،وكذلك على الحوكمة الديمقراطية وس ـ ــيادة القانون وحقوق اإلنس ـ ــان والمس ـ ــاواة (بما في ذلك المس ـ ــاواة بين

الجنســين) واألمن .وأشــار متكلمون إلى َّ
أن الفســاد يعيق التنمية القتصــادية والجتماعية المســتدامة ،ويســتنزف الموارد
الضرورية من طائفة من الخدمات العمومية ،ويزعزع األسواق ،ويزيد من عدم الستقرار السياسيِّ ،
ويقوض المؤسسات
وال يم الديمقراطية ،ويؤدي إلى تضـاؤل الثقة في المؤسـسـات الحكومية ،وينتهك مبادئ ومعايير حقوق اإلنسـانِّ ،
ويكرس

الظلم وعدم المس ــاواة ،ويس ــهم في النزاعات ،ويس ــهل اإلضـ ـرار بالبيئة ،ويعرقل قدرة الدول على تقديم الخدمات العمومية
وعلى التص ـ ــدي لتغيُّر المناخ والفقر .كما س ـ ـَّـلط متكلمون الض ـ ــوء على ما للفس ـ ــاد من آثار س ـ ــلبية على قطاعات مثل
َّ
المنظمة
التعليم والص ـ ـ ـ ــحة وكذلك فرا الوص ـ ـ ـ ــول إلى العدالة .وش ـ ـ ـ ــدَّد متكلمون على الروابط بين الفس ـ ـ ـ ــاد والجريمة

واإلرهاب والتهريب وســائر األنشــطة اإلجرامية الخطيرة ،ولحظوا َّ
أن تدابير التصــدي التي َّيتخذها المجتمع الدولي كثي ار
ما تكون بطيئة وضــعيفة .و هش ـِّدد على َّأنه ينبغي للدول األطراف أن تســعى إلى مقاومة ومكافحة الفســاد بجميع أشــكاله

ِّ
المتعددة .وأكد أحد المتكلمين على أهمية عدم التسـامد مطلقا مع الفسـاد وضـمان عدم وجود أي ثغرات في اآللية وعدم
وجود أي حواجز أمــام التعــاون .وبــاإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافــة إلى ذلــك ،شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدَّد متكلمون على أَّنـه ينبغي أل يكون هنــا مالذ آمن

للمسؤولين الفاسدين أو عائدات الفساد.
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ورَّحـب متكلمون ب َّ
ـأن هنـا عـددا من الـدول التي صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـدقـت على التفـاقيـة وانضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّمـت إليهـا في اآلونـة

األخيرة ،وشـ ـ ــدَّدوا على َّ
أن التفاقية تظل اإلطار الوحيد الملزم قانونا والعالمي والشـ ـ ــامل لمنع الفسـ ـ ــاد ومكافحته.

واعتبروا َّ
أن المؤتمر وهيئــاتــه ال فرعيــة محــافــل هــامــة لتبــادل التجــارب والممــارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الجيــدة وتعزيز التزام الــدول
صـ ـل إلى الق اررات المسـ ــتقبلية بتوافق اآلراء .ودعا أحد المتكلمين الدول األطراف
األطراف المشـ ــتر وإمكانية التو ُّ

إلى العمل معا وفق ا لمبدأ التشــاور على نطاق واســع والتشــار في المســاهمات والســتفادة المشــتركة من المنافع.
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وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار عـدَّة متكلمين إلى خطـة التنميـة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة لعـام  ،2030وبخـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الهـدف  16من أهـداف التنميـة
المسـتدامة ،الذي يولِّد زخما يسـتحق الترحيب في مكافحة الفسـاد ،عن طريق ربط جهود مكافحة الفسـاد باألهداف
األوســع الجامعة للتنمية المســتدامة .وأبرز بعض المتكلمين أهمية المســاواة بين الجنســين وتمكين النســاء والفتيات
باعتبارهما من بين العوامل األساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،بما في ذلك منع الفساد.

-54

ورحب متكلمون باألعمال التحضــيرية للدورة الســتثنائية المقبلة للجمعية العامة لمكافحة الفســاد المزمع
َّ

عقدها في عام  .2021ودعا بعض المتكلمين إلى اس ـ ـ ــتحداث هسـ ـ ـ ـبل مبتكرة إلنهاء اإلفالت من العقاب ،بما في
صـصـة لمكافحة الفسـاد بغية التعامل مع التح يقات والمالحقات القضـائية
ذلك عن طريق إنشـاء محكمة دولية مخ َّ
الواس ـ ــعة النطاق و َّ
المعقدة والمتعددة األطراف بش ـ ــأن الفس ـ ــاد ،وتحديد الموجودات المس ـ ــروقة ،التي كثي ار ما تكون
بمقادير هائلة ،وإعادتها .وقال متكلم آخر َّ
إن اإلعالن السـ ــياسـ ــي المزمع اعتماده في الدورة السـ ــتثنائية ينبغي أن

يتضـ ــمن ثالثة عناصـ ــر رئيسـ ــية ،هي :دعوة إلى التنفيذ الكامل لططار الدولي القائم ،ونهج شـ ــامل ومتوازن إزاء

بأن منع الفسـ ــاد ومكافحته مسـ ــؤولية عامة ومشـ ــتركة .وشـ ــدَّد أحد المتكلمين على َّ
تنفيذ التفاقية ،وإقرار َّ
أن جهود
مكافحة الفسـ ـ ـ ــاد ينبغي أل تهسـ ـ ـ ــتخدم كذريعة لنتها سـ ـ ـ ــيادة الدول األطراف .ودعا متكلم آخر إلى ِّاتخاذ تدابير
تهـدف إلى تعزيز األكـاديميـة الـدوليـة لمكـافحـة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد .في حين دعـا متكلم آخر إلى تنـاول التفـاقيـة بمزيـد من

اإلضـ ـ ـ ــافة والتحديث لكي تجسـ ـ ـ ــد التحديات الراهنة .ودعا متكلمون آخرون إلى بذل جهد دولي من َّسـ ـ ـ ـق وشـ ـ ـ ــامل
ِّ
المتعددة األطراف و َّ
المعقدة والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها ،بما
ومشــتر يهدف إلى الكشــف عن حالت الفســاد

في ذلك عن طريق التنفيذ الفعَّال لاللتزامات الحالية بموجب التفاقية.

 -55وأبلغ عدد من المتكلمين عن النتائج اإليجابية المتأتية من الخضــوع لالســتع ارضــات الهقطرية والمشــاركة
فيها في كلتا دورتي السـ ـ ــتعراض ،وأعربوا عن تأييدهم القوي آللية اسـ ـ ــتعراض تنفيذ التفاقية ومبادئها الرئيسـ ـ ــية.

وأثار أحد المتكلم ين مسـ ـ ــألة مسـ ـ ــتقبل اآللية بعد انتهاء دورة السـ ـ ــتعراض الثانية ،وهي مسـ ـ ــألة يتعين النظر فيها
بهدف تمكين اآللية من مواصـ ـ ـ ـ ـ ــلة الضـ ـ ـ ـ ـ ــطالع بدورها المحوري في تنفيذ التفاقية تنفيذا تاما وفعَّال .ونبَّه أحد

المتكلمين إلى ضــرورة مراعاة الحيطة من أجل الحفاظ على الطابع غير الســياســي ل لية .ودعا بعض المتكلمين

إلى تمويــل آليــة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض التنفيــذ من الميزانيــة العــاديــة للمكتــب .وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجَّع بعض المتكلمين الــدول األطراف

على إش ار المجتمع المدني في عملية الستعراض ،ودعوا الدول األطراف إلى تنفيذ التوصيات المستبانة.
-56

وأبلغ العديد من المتكلمين عن اإلصالحات اإليجابية التي َّنفذتها بلدانهم نتيجة للتوصيات المنبثقة عن

دورة الس ـ ــتعراض األولى ،ومنها اعتماد التش ـ ـريعات الجنائية ذات الص ـ ــلة أو تعديلها ،والجهود الرامية إلى تعزيز
س ــيادة القانون ،وإنش ــاء محاكم متخ ِّ
صـ ـص ــة في مكافحة الفس ــاد ،وتعزيز برامج حماية الش ــهود والمبلِّغين ،واعتماد

تش ـريعات تأذن باســتخدام أســاليب التحري الخاصــة ،واعتماد تدابير لتيســير الوصــول إلى العدالة وزيادة الشــفافية

في قطاع العدالة الجنائية .ووصـ ــف متكلمون أيض ـ ـا تدابير اتُّخذت منذ دورة السـ ــتعراض األولى من أجل تعزيز
التعـاون الـدولي ،بمـا في ذلـك إبرام المعـاهـدات والترتيبـات الثنـائيـة والمتعـددة األطراف بغيـة تيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة
القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين.

-57

وأشـ ـ ـ ـ ــار بعض المتكلمين إلى تدابير اتُّخذت بهدف تعزيز السـ ـ ـ ـ ــتقالل اإلداري والمالي لهيئات مكافحة

الفسـ ـ ـ ــاد .وفي هذا السـ ـ ـ ــياق ،أهشـ ـ ـ ــير أيضـ ـ ـ ــا إلى إعالن جاكرتا بشـ ـ ـ ــأن المبادئ الالزمة لهيئات مكافحة الفسـ ـ ـ ــاد.
وبــاإلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافــة إلى ذلــك ،أبلغ بعض المتكلمين ع َّمـا أفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى إليــه عــدد من التــدابير المتَّخــذة ،مثــل زيــادة أعــداد

المالحقات القضـ ـ ــائية وكميات الموجودات المصـ ـ ــادرة والمسـ ـ ــتردَّة .وأبلغ أحد المتكلمين بإنشـ ـ ــاء لجنة من الخبراء

الدوليين في بلده للتصدي للفساد على الصعيد القطري.
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ورحب العديد من المتكلمين بالتقدم المحرز نحو اس ــتكمال الدورة الثانية آللية اس ــتعراض التنفيذ ،ودعوا
َّ

الدول األطراف إلى المش ــاركة في الدورة الثانية مش ــاركة كاملة ،وأبلغوا عن أنش ــطة وتدابير اس ــتباقية لدعم عملية

التقييم الذاتي قبل بدء عملية الستعراض ،شملت جهودا لستبانة التحديات والثغرات.

وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار أحـد المتكلمين إلى مـا ينطوي عليـه إيجـاد أوجـه تـمزر مع آليـات الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض األخرى من قيمـة
-59
وإمكانات كامنة ،وهو ما من شـ ـ ــأنه أن ِّ
يعظم أثر آلية اسـ ـ ــتعراض تنفيذ التفاقية ونتائجها .وأشـ ـ ــار متكلمون إلى الدور

الهام الذي تضـ ـ ــطلع به عمليات اسـ ـ ــتعراض األقران التي تضـ ـ ــطلع بها فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية ،واتفاقية

مكافحة رشـ ــو الموظفين العموميين األجانب في المعامالت التجارية الدولية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
القتصـادي ،وخطة عمل إسـطنبول لمكافحة الفسـاد الخاصـة بالبلدان األعضـاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان

القتصادي في أوروبا الشرقية ووسط آسيا ،ومجموعة الدول المناهضة للفساد التابعة لمجلس أوروبا.
-60

ووصــف متكلمون العمل الذي تقوم به الهيئات واللجان والوكالت والمفوضــيات المتخ ِّ
ص ـصــة المســتقلة

الوطنية لوضـ ـ ــع وإطالق وتنفيذ سـ ـ ــياسـ ـ ــات واسـ ـ ــتراتيجيات وطنية رامية إلى تعزيز النزاهة وتوطيد دعائم الحوكمة

الرشـ ـ ـ ــيدة ومكافحة الفسـ ـ ـ ــاد ،وأشـ ـ ـ ــار متكلمون إلى أهمية تزويدها بالموارد المالية والبشـ ـ ـ ـرية الكافية لالضـ ـ ـ ــطالع

بولياتها .وأشــار بعض المتكلمين إلى أهمية ُّ
التأكد من َّ
أن الســياســات والســتراتيجيات الرامية إلى مكافحة الفســاد

شــاملة للجميع ،و َّأنها ِّ
تعزز مشــاركة المواطنين في عمليتي وضــع الســتراتيجيات وتنفيذها على الس ـواء ،وضــرورة
أن تض ـ َّـم هذه المش ــاركة طائفة واس ــعة من الجهات المعنية ،مثل المجتمع المدني والش ــباب واألوس ــا األكاديمية

ووسـ ــائط اإلعالم والجماعات النسـ ــائية .ووصـ ــف بعض المتكلمين اسـ ــتراتيجيات وتدابير قطاعية لمكافحة الفسـ ــاد

تستهدف تحديات معيَّنة في قطاعات عالية المخاطر.
-61

وس ـَّـلط العديد من المتكلمين الض ــوء على َّ
أن حكوماتهم تحتاج إلى مس ــاعدة تقنية لكي تتمكن من تنفيذ

ورحبوا أيض ــا ُّ
بالنهج الهقطرية المص ـ َّـممة خص ــيص ــا والمتكاملة والمن َّسـ ـقة التي تتَّبعها البلدان
التفاقية تنفيذا فعالَّ .

ونوه العديد من المتكلمين
بشأن المساعدة التقنية ،بالستناد إلى تبادل المعلومات وإلى الممارسات الجيدة الدوليةَّ .
مع التقدير باألدوات والمس ـ ــاعدة التقنية التي يوفرها المكتب وس ـ ــائر الجهات المانحة الثنائية ِّ
ومقدمي المس ـ ــاعدة،
بمــا في ذلــك الوكــالــة األلمــانيــة للتعــاون الــدولي ،واألكــاديميــة الــدوليــة لمكــافحــة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،وبرنــامج األمم المتحــدة

اإلنمائي ،ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان القتص ـ ـ ـ ـ ــادي ،ومنظمة الدول األمريكية ،ومنظمة األمن والتعاون

في أوروبا ،ومش ـ ــروع األمم المتحدة اإلقليمي لمكافحة الفس ـ ــاد في منطقة المحيط الهادئ ،والبنك الدولي ،ومبادرة

اس ـ ــترداد الموجودات المس ـ ــروقة (مبادرة س ـ ــتار) ،ودعوا المكتب إلى مواص ـ ــلة دعم هذه الجهود ،وخص ـ ــوص ـ ــا في
البلدان النامية .وأشــاد عدَّة متكلمين بالمبادرة المتمثلة في إنشــاء منصــات إقليمية في جميع أنحاء العالم ،وسـَّـلطوا
الض ـ ــوء على أهميتها فيما يتص ـ ــل بتسـ ـ ـريع تنفيذ التفاقية .وس ـ ـَّـلط متكلمون الض ـ ــوء على الحاجة إلى المس ـ ــاعدة
التقنية فيما يتعلق باإلصـ ـ ــالح التشـ ـ ـريعي ،وبناء القدرات ،وإجراء التح يقات المالية ،وإنشـ ـ ــاء وتعزيز نظم لطقرار

بالذمة المالية وبيان تض ـ ــارب المص ـ ــالد ،واس ـ ــترداد الموجودات ،وإدارة الموجودات المحتجزة .ودعا عدَّة متكلمين
الدول إلى تقديم المزيد من الموارد اإلضـ ــافية الخارجة عن الميزانية إلى المكتب وسـ ــائر ِّ
مقدمي المسـ ــاعدة التقنية

نموا.
من أجل كفالة تلبية الحتياجات من المساعدة التقنية ،وخصوصا في البلدان النامية وأقل البلدان ًّ
-62

واتفق متكلمون على أن جميع قطـ اعـات المجتمع يتعين عليهـا أن تعمـل معـا من أجـل إنجـاح مكـافحـة

الفسـ ـ ـ ــاد .وأثنى عدد من المتكلمين على مشـ ـ ـ ــاركة منظمات غير حكومية ،ومنها أعضـ ـ ـ ــاء مثل كيانات المجتمع

المدني ووس ــائل اإلعالم ،في منع الفس ــاد ومكافحته .وأقر عدَّة متكلمين بأهمية إش ـ ار مختلف قطاعات المجتمع

في منع الفسـاد والتوعية به ،وسـلطوا الضـوء على دور الشـباب واألوسـا األكاديمية والبرلمانيين ووسـائل اإلعالم.

وفي هذا السـ ــياق ،أفاد عدَّة متكلمين بإجراء إصـ ــالحات تشـ ـريعية ترمي إلى تيسـ ــير مشـ ــاركة المجتمع المدني في
مجالت مكافحة الفس ـ ـ ــاد ،ومنها تحقيق الش ـ ـ ــفافية في الميزانيات .وتناول أحد المتكلمين مبادرة أهطلقت مع إحدى
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الش ـ ــبكات األكاديمية ،وأش ـ ــار إلى إنش ـ ــاء مؤش ـ ــر مكافحة فس ـ ــاد لرص ـ ــد الفس ـ ــاد على الص ـ ــعيد الوطني .ووصـ ــف

متكلمون أيض ا حمالت للتواصل مع الجمهور أهطلقت من أجل تعزيز مشاركته في أنشطة مكافحة الفساد.
-63

وشـ َّـدد متكلمون على أهمية التعليم في منع الفســاد ،وكذلك غرس ال يم األخالقية في الشــباب ،من أجل

تعزيز النزاهة والمس ـ ـ ــاءلة وترس ـ ـ ــيخ ثقافة احترام القانون .وتحدث متكلمون عن وض ـ ـ ــع مناهج د ارس ـ ـ ــية وتطبيقها،
وإنشـ ــاء وحدات معنية بالنزاهة في مؤس ـ ـسـ ــات تعليمية ،وأثنى بعض المتكلمين على النمائط الد ارسـ ــية التي أعدها

المكتب .وشـ َّـدد أحد المتكلمين على التدابير المتخذة حاليا على الصــعيدين اإلقليمي والدولي من أجل منع الفســاد
في مجال الرياض ــة ،بدعم تقني من المكتب .وأثنى أحد المتكلمين على أعمال المكتب في تحديد مض ــار الفس ــاد

على أشد فئات السكان ضعفا ،ول سيما النساء.
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وأشــار بعض المتكلمين إلى تعاون حكوماتهم مع القطاع الخاا بأشــكال مختلفة ،منها إقامة ش ـراكات

بين القطاعين العام والخاا .وأشـار البعض اآلخر إلى أن بعض الحكومات اسـتطاعت تعزيز قدراتها على منع

الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ومكـافحتـه من خالل التعـاون مع القطـاع الخـاا والكيـانـات المتخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في التكنولوج ـي ا والعلوم

والتص ـ ـ ــالت وغيرها .وفي هذا الس ـ ـ ــياق ،أهش ـ ـ ــير إلى وض ـ ـ ــع وتطبيق مدونات لقواعد الس ـ ـ ــلو وأخالقيات العمل

التجاري موجهة إلى كيانات القطاع الخاا .وشـ َّـدد متكلمون على أهمية منع الفســاد في القطاع الخاا بوصــفه

وسـيلة للنهوض بالتنمية القتصـادية .وتحدث أحد المتكلمين عن وضـع قائمة شـرف بأسـماء المؤسـسـات التجارية

تقدي ار لكيانات القطاع الخاا التي تتخذ تدابير لمنع الفســاد .ودعا متكلم آخر الشــركات المتعددة الجنســيات إلى
الرش ةاوى.
المتناع عن نهب األموال العامة وطلب ة
ون ِّوه بأهمية مدونات قواعد س ـ ـ ـ ــلو الموظفين العموميين الش ـ ـ ـ ــاملة ،ومنها المدونات الموجهة إلى القادة
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ه
السـ ــياسـ ــيين واألشـ ــخاا المعرضـ ــين سـ ــياسـ ــيا ،وكذلك الحاجة إلى ضـ ــمان تقديم ما يكفي من التدريب إلى جميع

الموظفين العموميين في مجال مكافحة الفسـ ـ ــاد .وأشـ ـ ــار متكلمون إلى ضـ ـ ــرورة وضـ ـ ــع آليات للرقابة والمسـ ـ ــاءلة

الفعالة لض ــمان معالجة ما يقع من الموظفين العموميين من تجاوزات س ــلوكية وأخالقية .ووص ــف أحد المتكلمين

إنشــاء وحدات معنية بمنع الفســاد في جميع الو ازرات .وشـ َّـدد َّ
عدة متكلمين على أنه ينبغي للدول أن ترســي دعائم
ممارس ــات تتس ــم بالش ــفافية واإلنص ــاف وتقوم على أس ــاس الجدارة في توظيف الموظفين العموميين .وش ـَّـدد بعض
المتكلمين على أن هذه التدابير تهدف إلى إرس ـ ــاء ثقافة عدم التس ـ ــامد مطلقا مع الفس ـ ــاد في الوظائف العمومية.

وسلط متكلمون الضوء على أهمية إش ار مؤسسات الحكم المحلي في منع الفساد.
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وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار بعض المتكلمين إلى التدابير المتخذة لتنفيذ نظم اإلقرار بالذمة المالية والتدقيق في أسـ ـ ـ ـ ـ ــاليب

معيشـة كبار الموظفين العموميين ،ومنع الفسـاد وتضـارب المصـالد ،في مجالت منها الشـتراء العمومي ،وزيادة

الشـ ـ ــفافية والمسـ ـ ــاءلة في إدارة المال العام .وبيَّنوا كذلك التدابير المتخذة للتحقق من صـ ـ ــحة بيانات إق اررات الذمة

المالية واإلش ـراف على اإلنفاق من المال العام والتحديات التي تواجه ذلك .وأشــار متكلمون إلى الدور ال يم الذي

تؤديه في هذا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد األجهزة العليـا للرقابة المـاليـة والمحـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة ،بمـا في ذلك ديوان المحـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـات .وأكد أحد

المتكلمين أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتحصيل اإليرادات كوسيلة إليجاد الموارد الالزمة لمنع الفساد ومكافحته.

وأشــار أحد المتكلمين ،مع هذا ،إلى أن التدابير القسـرية األحادية الجانب ،التي تنتهك المبادئ األســاســية للقانون
الـدولي والمبـادئ الواردة في ميثـاق األمم المتحـدة ،قـد أعـاقـت قـدرة الـدولـة الطرف على تخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيص مـا يكفي من

الموارد لمكافحة الفساد.
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وأش ــار العديد من المتكلمين إلى التدابير المتخذة لتعزيز الش ــفافية في مس ــألة الملكية النتفاعية ،ومنها إنش ــاء

سـ ـ ـ ـ ــجالت عمومية تعمل على اإلنترنت ،إلى جانب التدابير األخرى الرامية إلى منع غسـ ـ ـ ـ ــل األموال وتنظيم ورصـ ـ ـ ـ ــد

المؤس ـ ـس ـ ــات المالية ،والمعامالت المالية ،بما يش ـ ــمل المعامالت التي تتم عن طريق الوس ـ ــطاء والميس ـ ـرين وباس ـ ــتخدام
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العمالت المشـ ــفرة .وهذكرت أيض ـ ـا ،في هذا الصـ ــدد ،أهمية دور وحدات السـ ــتخبارات المالية .وأشـ ــار بعض المتكلمين
كذلك إلى أهمية شـ ـراكة الحكومة المفتوحة في تعزيز الش ــفافية وتيس ــير الطالع على المعلومات .وبيَّن بعض ــهم أيضـ ـا
التدابير الرامية إلى تعزيز الشــفافية في تمويل النتخابات واألحزاب الســياســية .وبيَّن آخرون التدابير الرامية إلى تبســيط

اإلجراءات اإلدارية والبيروقراطية في المؤسـ ـسـ ــات العمومية وفي تقديم الخدمات العمومية ،ومدى ما حققته تلك التدابير

من فـاعليـة في الحـد من فرا الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،ومنهـا إجراءات البيـانـات المفتوحـة وبوابـات اإلنترنـت والحكومـة اإللكترونيـة.
وأهشير إلى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والتصالت يمكن أن يكون فعال في هذا الصدد.
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وأشـار متكلمون إلى أهمية إنشـاء آليات ،ول سـيما خطو التصـال المباشـر وبوابات اإلنترنت ،لطبال

عن حالت الفسـ ــاد .وفي هذا السـ ــياق ،أشـ ــار عدَّة متكلمين إلى التدابير المتخذة لحماية المبلغين عن المخالفات

ومن يرش ــدون عنها ،بما في ذلك حماية هويتهم ووقايتهم من النتقام .وأعلن عدَّة متكلمين أن بلدانهم قد اعتمدت

مؤخ ار تشريعات متعلقة بحماية المبلغين عن المخالفات أو تنظر بالفعل في اعتمادها تشريعات من هذا القبيل.
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وتحدث عدَّة متكلمين عن وض ــع وتنفيذ تقييمات ش ــاملة لمخاطر الفس ــاد المحدقة بمؤس ـس ــات القطاعين

العام والخاا ،وذكروا أنها تفض ـ ــي في كثير من األحيان إلى وض ـ ــع خطط محددة األهداف في مجالي مكافحة

الفسـ ـ ـ اد وتعزيز النزاهة في و ازرات ومؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات عمومية معينة .وعرض متكلمون أيض ـ ـ ـا تدابير ترمي إلى إجراء
بحوث ود ارس ـ ـ ـ ـ ــات في مجال الفس ـ ـ ـ ـ ــاد وأس ـ ـ ـ ـ ــبابه ومظاهره ،وذكروا أنها تس ـ ـ ـ ـ ــاعد على تحديد األولويات المطلوبة
والتدخالت الفعالة لمواجهة التحديات المس ـ ـ ــتبانة .ودعا أحد المتكلمين إلى إجراء د ارس ـ ـ ــة عالمية عن فاعلية نظم

مكافحة الفساد يمكن أن توفر توصيات وممارسات جيدة للدول في هذا الشأن.

اعتبر إنهاء ظاهرة اإلفالت من العقاب أحد أهم أهداف مكافحة الفس ـ ـ ــاد .وأوض ـ ـ ــد متكلمون التدابير الرامية
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و ه
إلى تعزيز التحقيق والمالحقة القضـائية في قضـايا الفسـاد ،وأشـاروا إلى أن التحديات المتعلقة بإيجاد القدرات الكافية في
اجه ،ل س ـ ـ ــيما في مجالي التح يقات المالية والفحوا المحاس ـ ـ ــبية والجنائية .وس ـ ـ ــلط متكلمون
هذا الص ـ ـ ــدد ل تزال هتو ة

الضــوء على ضــرورة أن هتتاح للمحققين وأعضــاء النيابة العامة والقضــاة الموارد والســتقاللية والقدرات الالزمة لتخاذ ما
يلزم حيال قض ــايا الفس ــاد ،ول س ــيما في ض ــوء التجاهات المس ــتجدة ،وزيادة اس ــتخدام المجرمين للتكنولوجيات الجديدة.

وأش ــار أحد المتكلمين إلى ض ــرورة أن تتاح لض ــحايا الفس ــاد س ــبل النتص ــاف الكافية وجبر أضـ ـرارهم وتعويض ــهم عن

الخس ــائر التي تكبدوها على نحو مالئم .وأفاد متكلمون أيضـ ـا باس ــتخدام التكنولوجيا في إجراءات المحاكم ،بما في ذلك

إدارة القضـ ــايا وآليات المحكمة اإللكترونية كوسـ ــيلة لتعزيز الشـ ــفافية والفاعلية في اإلجراءات القضـ ــائية .وبيَّن متكلمون

كذلك التدابير المتخذة لتعزيز النزاهة والمهنية في الجهاز القض ـ ـ ـ ـ ــائي .ودعا أحد المتكلمين إلى تجديد اللتزام بص ـ ـ ـ ـ ــون

نزاهة القض ـ ــاء واس ـ ــتقالله ،وإلى تدعيم الدور المحوري لمبادئ بانغالور بش ـ ــأن س ـ ــلو الجهاز القض ـ ــائي .وأوض ـ ــد أحد

المتكلمين التدابير المتخذة للتصدي لمشكلة استالب الدولة لمصلحة البعض ومنعه.
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وعرض بعض المتكلمين قضـ ـ ـ ـ ـ ــايا ناجحة في مجال اسـ ـ ـ ـ ـ ــترداد الموجودات ،وتناولوا أيضـ ـ ـ ـ ـ ـا التحديات

المصــادفة في اســتبانة الموجودات المســروقة وحجزها وإعادتها .وأشــار متكلمون إلى عدم كفاية ما هي َّنفذ من جهود
لكفالة الفاعلية والكفاءة في اسـ ـ ـ ــترداد الموجودات المسـ ـ ـ ــروقة وإعادتها ،وشـ ـ ـ ـ َّـددوا على الحاجة إلى تقديم مزيد من
المس ـ ـ ــاعدة التقنية في هذا المجال ،ودعوا الدول األطراف إلى مواص ـ ـ ــلة اتخاذ التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون

الدولي ،بوس ــائل منها التبادل التلقائي للمعلومات ،عالوةا على اس ــتخدام القنوات الرس ــمية وغير الرس ــمية على حد
سـ ـواء ،من أجل اس ــتبانة الموجودات المس ــروقة وإعادتها إلى بلدانها األص ــلية بمزيد من الفاعلية والكفاءة .و هسـ ـلِّط
الضـ ـ ـ ــوء ،في هذا الصـ ـ ـ ــدد ،على أهمية التفاقات الثنائية والمتعددة األطراف ،وكذلك منافع اإلعراب عن حسـ ـ ـ ــن

النوايا بين الدول األطراف .وش ـ ـ ـ َّـدد متكلمون على أن التفاقية في حد ذاتها يمكن أن تهس ـ ـ ــتخدم كأس ـ ـ ــاس للتعاون
الدولي في حال عدم وجود تلك التفاقات .وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار بعض المتكلمين إلى التدابير المتخذة لتوضـ ـ ـ ـ ـ ــيد وتبسـ ـ ـ ـ ـ ــيط
التش ـريعات واآلليات الوطنية المنشــأة من أجل تيســير اســترداد الموجودات وإعادتها ،وشـ َّـدد بعض المتكلمين على
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أهمية النظر في اس ــتخدام آليات المص ــادرة غير المس ــتندة إلى أحكام إدانة ،وتخص ــيص مكاتب في النيابة العامة

لتنفيذ تلك التدابير .وأهشـ ـ ـ ــير أيض ـ ـ ـ ـا إلى قيمة التعلم من األقران ،والتح يقات المشـ ـ ـ ــتركة ،وشـ ـ ـ ــبكات إنفاذ القانون
بوص ـ ـ ــفها أدوات فعالة في تيس ـ ـ ــير التعاون الدولي .وأش ـ ـ ــار أحد المتكلمين إلى عض ـ ـ ــوية بلده في المركز الدولي
لتنســيق مكافحة الفســاد ،الذي يتخذ من لندن مق ار له ،والذي يمكن أن يســاعد البلدان التي تعاني من الفســاد على
المس ـ ـ ـ ــتويات العليا (فس ـ ـ ـ ــاد الكبار) وتقديم المس ـ ـ ـ ــؤولين عن جرائم الفس ـ ـ ـ ــاد إلى العدالة من خالل التعجيل بتبادل

المعلومات السـتخبارية .ودعا أحد المتكلمين إلى وضـع بروتوكول إضـافي لالتفاقية في مجال إعادة الموجودات.

وأشار متكلمون إلى المساهمات المقدمة إلى مبادرة "ستار" والفوائد المحققة بفضلها.
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وأشـ ـ ــار العديد من المتكلمين إلى أهمية تبادل الخبرات والمعلومات والممارسـ ـ ــات الجيدة ،ول سـ ـ ــيما من

خالل المنظمات والمبادرات والشـبكات اإلقليمية ،وأهمية نهج العمل المشـتر بين أصـحاب المصـلحة المتعددين.

وأهش ــير إلى أن الهيئات أو المحافل اإلقليمية تض ــطلع بدور مهم في التوص ــل إلى التوافق في اآلراء وحفز اإلرادة

السياسية القوية في مجال مكافحة الفساد .وتشمل الهيئات المشار إليها التحاد األفريقي ،والرابطة الدولية ألجهزة

مكافحة الفســاد ،ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ،ومجموعة العش ـرين ،وشــبكة األطراف لمكافحة الفســاد في

جنوب شــرق آســيا ،ومنظمة "شــركاء أوروبيون من أجل مكافحة الفســاد" ،وشــبكة نقا التصــال األوروبية المعنية

بمكافحة الفسـ ــاد ،والمنظم هة الدولية لةجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسـ ــبة ،ومجموعة الدول المناهضـ ــة للفسـ ــاد،
ومجموعـة إيغمونـت لوحـدات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخبـارات المـاليـة ،وفرقـة العمـل المعنيـة بـاإلجراءات المـاليـة ،والمنظمـة العـالميـة
للبرلمانيين المناهض ـ ــين للفس ـ ــاد ،والش ـ ــبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفس ـ ــاد .وأش ـ ــار أحد المتكلمين إلى أن

مؤتمر األمم المتحدة الرابع عش ـ ــر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ،الذي س ـ ــيعقد وش ـ ــيكا ،س ـ ــيوفر فرص ـ ــة س ـ ــانحة

لمواصلة تبادل الممارسات الجيدة من أجل منع الفساد ومكافحته.
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وسلط ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الضوء على أن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد تشكل

ركيزة للعمل العالمي في مجال مكافحة الفس ــاد وأش ــار إلى أن ش ـراكة البرنامج اإلنمائي مع المكتب س ــتوفر للدول

المس ــاعدة التقنية والدعم في تنفيذ التفاقية وتحقيق أهداف التنمية المس ــتدامة .ووص ــف ممثل البنك الدولي النهج

الذي يتبعه البنك في تقديم المس ـ ـ ـ ــاعدة التقنية في مجال منع الفس ـ ـ ـ ــاد واس ـ ـ ـ ــترداد الموجودات ،بما في ذلك مبادرة

"س ــتار" ،وس ــلط الض ــوء على دور بعض الوكالء والمؤسـ ـس ــات في تيس ــير الفس ــاد وغس ــل األموال .وتحدث ممثل

صـ ـ ـ ــندوق النقد الدولي عن منهجية تقييمه ألوجه الضـ ـ ـ ــعف المتعلقة بالحوكمة في سـ ـ ـ ــلسـ ـ ـ ــلة من المجالت ذات

األولوية وفق ا لمعايير التفاقية .وأوض ـ ـ ــد ممثل األكاديمية الدولية لمكافحة الفس ـ ـ ــاد س ـ ـ ــعة نطاق المناهج المقدمة
والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـادات الممنوحـة في مجـالت منع الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد وتعزيز الن ازهـة ،وقـدَّم معلومـات عن األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة األخيرة التي
اض ـ ــطلعت بها األكاديمية .وأكد ممثل مجموعة الدول المناهض ـ ــة للفس ـ ــاد دور المجموعة في مجال رص ـ ــد رس ـ ــم

س ــياس ــات مكافحة الفس ــاد وتنفيذها ومتابعة ذلك ،وش ــدد على أهمية األدوات األس ــاس ــية التي تكفل مكافحة الفس ــاد

بنجاح ،من قبيل ُّ
النهج المتعددة التخصـصـات ،وسـن التشـريعات وإنفاذ القانون ،وإشـ ار المجتمع المدني ،واإلرادة
السـ ــياسـ ــية القوية .وأكد ممثل منظمة الجمار العالمية أهمية معايير النزاهة والحوكمة الرشـ ــيدة في إدارة الجمار

في ضـ ــمان تحقيق التنمية القتصـ ــادية المسـ ــتدامة وتأمين المجتمعات والجهود التي تبذلها المنظمة في مواصـ ــلة

التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع على اتب ــاعه ــا .وق ــدم ممث ــل المنظم ــة األوروبي ــة للق ــانون الع ــام إلى المؤتمر معلوم ــات عن البرن ــامج

األكاديمي في مجال مكافحة الفسـاد في منطقة جنوب شـرق أوروبا الذي اسـتههل مؤخ ار بغرض تعزيز القدرات في
ميـدان التعـاون اإلقليمي .وأكـد مجـددا ممثـل ائتالف المجتمع المـدني المنـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر لتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة

الفسـ ـ ــاد الدور المهم الذي يؤديه المجتمع المدني في منع الفسـ ـ ــاد ومكافحته ،وأعرب عن قلقه إزاء عدم الوضـ ـ ــوح

فيما يتعلق بمس ــتقبل آلية اس ــتعراض اتفاقية مكافحة الفس ــاد ،وشـ ـ دد على الحاجة إلى تعزيز الشـ ـراكة مع المجتمع
المدني في هذه العملية .وشـ ـ ــدد ممثل منظمة الشـ ـ ــفافية الدولية على ضـ ـ ــرورة التركيز على قضـ ـ ــايا فسـ ـ ــاد الكبار

واإلفالت من العقاب والمسائل المتعلقة بنوع الجنس وتمكين المرأة فيما هيتخذ من إجراءات أخرى وإش ار المجتمع
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المدني ،ول سـ ـ ــيما في ضـ ـ ــوء الدورة السـ ـ ــتثنائية المقبلة للجمعية العامة لةمم المتحدة من أجل مكافحة الفسـ ـ ــاد.

وسـلط ممثل الصـندوق السـتئماني الدولي لتحسـين أحوال صـائدي األسـما الضـوء على التحديات الخاصـة التي
يواجهها الصيادون بسبب الفساد ،ودعا إلى اتخاذ مزيد من التدابير الوقائية الفعالة في هذا الصدد.

رابعا -استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد والمساعدة التقنية
-74

نظر مؤتمر الدول األطراف ،أثناء جلسـ ـ ــته الثامنة المعقودة في  19كانون األول/ديسـ ـ ــمبر  ،2019في

البند  2من جدول األعمال ،المعنون "اس ـ ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ــاد" ،وفي البند  3منه،
المعنون "المساعدة التقنية".

-75

وأشــار رئيس المؤتمر ،في مالحظاته الســتهاللية ،إلى المادة  63من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســاد،

وكـذلـك إلى قرار المؤتمر  ،1/3الـذي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّجـل العتمـاد التـاريخي لططـار المرجعي آلليـة اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض تنفيـذ التفـاقيـة،

وق ارره  ،1/4الذي أقر فيه المؤتمر عمل فريق اســتعراض التنفيذ .وأكد مجددا أن أحد أغراض اآللية هو مســاعدة الدول
األطراف على اس ــتبانة احتياجاتها المحدَّدة من المس ــاعدة التقنية وتقديم مس ــوغاتها والتش ــجيع على توفير تلك المس ــاعدة

يق بجمع ومناقشــة المعلومات ذات الصــلة
مقرر المؤتمر  1/5الذي كلف فيه
وتيســير تقديمها .وأشــار إلى َّ
المؤتمر الفر ة
ه
بتقييم أداء اآللية عقب اختتام دورة الس ـ ــتعراض األولى .وأش ـ ــار أيض ـ ـا إلى قرار المؤتمر  ،1/6الذي اس ـ ــتهل به الدورة
الثانية ل لية ،وشــجَّع الدول األطراف على الســتمرار في تبادل المعلومات بشــأن الممارســات الجيدة والخبرات والتدابير

ذات الص ــلة َّ
المتخذة بعد إنجاز اس ــتع ارض ــاتها الهقطرية ،بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمس ــاعدة التقنية ،وطلب إلى
الفريق أن يحلل هذه المعلومات وأن ِّ
يقدم إليه في دورته الس ـ ــابعة مجموعة من التوص ـ ــيات غير ِّ
الملزمة والس ـ ــتنتاجات
القائمة على الدروس المسـ ـ ـ ــتفادة من السـ ـ ـ ــتع ارضـ ـ ـ ــات الهقطرية أثناء دورة السـ ـ ـ ــتعراض األولى لكي ينظر فيها ويقرها.
وعالوة على ذلك ،ذكر أن المؤتمر قد أحا علما ،في مقرره  ،1/7بمجموعة التوصـ ــيات والسـ ــتنتاجات غير الملزمة،
بالصيغة التي استعرضها بها الفريق في دورته الثامنة المستأنفة ودورته التاسعة المستأنفة الثانية ودورته العاشرة.
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وقدَّمت ممثلة لةمانة إحاطة إلى المؤتمر عن نتائج الدورة العاش ـ ـرة المسـ ــتأنفة الثانية لفريق اسـ ــتعراض

التنفيذ ،المعقودة في  17و 18كانون األول/ديسـمبر  ،2019مشـيرة إلى مذكرة األمانة عن أنشـطة وأسـاليب عمل

الفريق ( ،)CAC/COSP/2019/4وقدمت معلومات َّ
محدثة عن التقدم المحرز في إجراء السـ ـ ـ ـ ـ ــتع ارضـ ـ ـ ـ ـ ــات في
الدورتين األولى والثانية .وعرضــت أيض ـا وثيقة عن أداء آلية اســتعراض التنفيذ ،خاص ـ اة دورة اســتع ارضــها الثانية
والتدابير الالزمة إلتمامها ( .)CAC/COSP/2019/12وتضـمنت هذه الوثيقة تحليالا ألداء اآللية ،ول سـيما التقدم

المحرز أثناء الدورة الثانية ،وعددا من التوص ـ ـ ــيات المتعلقة بالتدابير الالزمة إلتمام الس ـ ـ ــتع ارض ـ ـ ــات الهقطرية في
إطار الدورة الثانية ،بما في ذلك إمكانية تمديد تلك الدورة.

 -77وقدمت الممثلة لمحة عامة عما اس ــتهخلِّص من دورة الس ــتعراض األولى من الس ــتنتاجات المواض ــيعية
الرئيس ــية ،كما ترد في المذكرة المقدمة من األمانة التي تتض ــمن مجموعة التوص ــيات والس ــتنتاجات غير ِّ
الملزمة
المسـ ـ ــتندة إلى الدروس المسـ ـ ــتفادة بشـ ـ ــأن تنفيذ الفصـ ـ ــلين الثالث والرابع من التفاقية (.)CAC/COSP/2019/3
وقدمت أيضا لمحة عامة عما استهخلِّص من دورة الستعراض الثانية من الستنتاجات المواضيعية الرئيسية ،كما
ترد في تقريري األمانة المواضـ ـ ـ ــيعيين عن تنفيذ الفصـ ـ ـ ــل الثاني (التدابير الوقائية) والفصـ ـ ـ ــل الخامس (اسـ ـ ـ ــترداد

الموجودات) (الوثيقت ــان  CAC/COSP/2019/9و ،CAC/COSP/2019/10على التوالي) .وعالوة على ذل ــك،
عرضـ ـ ــت تقرير األمانة عن الممارسـ ـ ــات ال ِّ
جيدة للدول األطراف وخبراتها والتدابير ذات الصـ ـ ــلة التي اتخذتها بعد

إنجاز الس ـ ــتع ارض ـ ــات الهقطرية ،بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمس ـ ــاعدة التقنية (،)CAC/COSP/2019/11
مش ـ ـ ـ ــيرةا إلى أن ذلك التقرير يقدم لمحة عامة عن التقدم المحرز خالل اس ـ ـ ـ ــتع ارض ـ ـ ـ ــات الدورة األولى ويتض ـ ـ ـ ــمن
معلومات تتعلق بالدول األطراف ال  145التي أنجزت استعراضاتها في الدورة األولى.
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وقدَّمت ممثلة األمانة إلى المؤتمر لمحة عامة عن المعلومات المتعلقة بميزانية الدورتين األولى والثانية

-79

وخالل المناقشــة التي تلت ذلك ،شـ َّـدد َّ
عدة متكلمين على أهمية آلية اســتعراض التنفيذ في تعزيز التنفيذ

من آلية استعراض التنفيذ (.)CAC/COSP/2019/15

الفعال لالتفاقية ،وأعربوا عن اس ــتمرار دعم حكوماتهم ل لية .وأش ــير إلى ال يمة المض ــافة ل لية وس ــجلها الثابت،

وكذلك إلى التقدم الكبير المحرز وأفضـ ـ ــل الممارسـ ـ ــات في هذا الصـ ـ ــدد ،وإلى الدور الذي تضـ ـ ــطلع به اآللية في

ـادف في تنفيذها .وذكر أحد المتكلمين أيضــا
مســاعدة الدول على تنفيذ التفاقية والتغلب على التحديات التي تصـ ة
أن اآللية تعزز التعاون من خالل الجمع بين سلطات إنفاذ القانون والمجتمع المدني والقطاع الخاا والخبراء.
-80

وقدم عدَّة متكلمين معلومات مفصـ ــلة تتعلق بمشـ ــاركة بلدانهم في آلية اسـ ــتعراض التنفيذ ،كدول أطراف
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وأشـ ــير إلى أن عملية السـ ــتعراض في إطار اآللية ضـ ــرورية ومفيدة ألنها تتيد للدول فرصـ ــة ل ياس النجاح

ِّ
مستعرضة أيض ا.
مستعرضة وكدول أطراف
ة

المتحقق والتحديات القائمة .وأش ـ ـ ـ ــير إلى أن اآللية تتيد إمكانية اس ـ ـ ـ ــتبانة مواطن الض ـ ـ ـ ــعف في النظم القانونية واألطر

المؤسسية الوطنية ،فضال عن استبانة الحتياجات من المساعدة التقنية وتعزيز وتيسير تقديم المساعدة التقنية.
-82

وشـدَّد عدَّة متكلمين على ضـرورة أن تعمل آلية اسـتعراض التنفيذ ضـمن إطارها المرجعي وأكدوا على طابعها

الحكومي الدولي المحايد وغير التخاصــمي وغير التدخلي وغير العقابي .وأشــار أحد المتكلمين إلى اختالف مســتويات

التنمية بين الدول المشـ ــاركة في اآللية ،مما يعني أنه ل ينبغي تطبيق مسـ ــتويات اسـ ــتعراض موحدة على جميع الدول.
ونوه أحد المتكلمين بأهمية المادة  )1( 4من التفاقية ،التي تنص على أن تنفذ الدول األطراف التزاماتها المنص ـ ـ ـ ــوا

عليها في هذه التفاقية على نحو يتفق مع مبدأ تسـاوي الدول في السـيادة الوطنية والسـالمة اإلقليمية ومبدأ عدم ُّ
التدخل

في الش ـ ـ ــؤون الداخلية للدول األخرى ،مما يؤكد من جديد ،برأي حكومته ،أن الدول األطراف المس ـ ـ ـ ِّ
ـتعرض ـ ـ ــة ينبغي أن
تتابع عمليات الستعراض مع إيالء الحترام الواجب للمبادئ األساسية للقانون الدولي.
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وأعرب عدَّة متكلمين عن تأييدهم لمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة المجتمع المدني ،بما في ذلك في عملية السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض.

وأشــار أحد المتكلمين إلى ضــرورة العتراف بدور المنظمات غير الحكومية ،وإلى الدور اإليجابي الذي تضــطلع

به في دعم أعمال مكافحة الفس ــاد .وفي الوقت نفس ــه ،أش ــار المتكلم إلى قرار المؤتمر  ،6/4المعنون "المنظمات
غير الحكومية وآلية اسـ ـ ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ـ ــاد" وأعرب عن أمله في أن تتقيد جميع
األطراف المعنية بص ـ ـ ـرامة بالمبادئ الواردة فيه .وشـ ـ ــجع أحد المتكلمين الدول األطراف على نشـ ـ ــر كامل تقارير

الستعراض الخاصة بدولهم بغية تعزيز الشفافية وتحديد الحتياجات من المساعدة التقنية لعرضها على الجهات

المانحة ومقدمي المساعدة التقنية.
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وأشـ ــار المتكلمون أيضـ ــا إلى ضـ ــرورة تعزيز عمل اآللية من خالل تبسـ ــيط العمليات وبذل الجهود بغية

تقليص مدة الســتع ارضــات القطرية .وأشــير إلى اســتمرار حالت التأخير التي يتعرض لها عمل اآللية؛ وفي هذا

الصـ ـ ــدد ،أعرب عدد من المتكلمين عن تأييدهم لتمديد دورة السـ ـ ــتعراض الثانية .وأشـ ـ ــارت إحدى المتكلمات إلى

دعم حكومتها لفكرة تمديد الدورة الثانية ،ش ـ ـ ـريطة أل يؤدي هذا التمديد إلى آثار على الميزانية العادية .وأشـ ـ ــارت

أيض ــا إلى أن المؤتمر ينبغي أن ينظر في وض ــع معايير وحد أدنى في هذا الص ــدد من أجل تيس ــير تحديد وقت

انتهاء كل دورة من دورات الس ـ ـ ــتعراض ،ل س ـ ـ ــيما الدورة األولى .وفي هذا الص ـ ـ ــدد ،اقترحت المتكلمة أن ينظر
َّ
المنظمة
المؤتمر في النموذج الذي أنش ـ ــئ في إطار آلية اس ـ ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة

عبر الوطنيـ ــة والبروتوكولت الملحقـ ــة بهـ ــا ،الـ ــذي ينص على أن النتقـ ــال من مرحلـ ــة إلى أخرى من م ارحـ ــل
الس ــتعراض مش ــرو بإتمام  70في المائة من الس ــتع ارض ــات المتوخاة في بداية المرحلة الس ــابقة .وأض ــافت أن

هذا النهج سيكفل ،من وجهة نظر حكومتها ،عدم التأثير سلبا على دورات الستعراض التي تدخل في إطار آلية
استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.
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وأعرب عـدَّة متكلمين عن التقـدير لمكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخ ِّـدرات والجريمـة لمـا يقـدمـه من دعم
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وأكد المتكلمون مجددا دعمهم وتقديرهم المتواصلين للدور الحاسم الذي تؤديه آلية استعراض التنفيذ في

للدول األطراف في سياق آلية استعراض التنفيذ.

تبادل الممارس ــات الجيدة والطالع على التحديات القائمة فيما بين الدول األطراف في إطار جهودها الرامية إلى

التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقية وفي تيسـير وتعزيز التعاون الدولي .ونوه عدَّة متكلمين بما آللية اسـتعراض التنفيذ

من أثر إيجابي على تحسـ ـ ــين النظم الوطنية لمكافحة الفسـ ـ ــاد .وأشـ ـ ــار المتكلمون إلى أن الخطوات التي اتخذتها

بلدانهم في إعداد السـ ــتع ارضـ ــات قد أدت إلى تحسـ ــين الحوار والتعاون بين الوكالت الوطنية ذات الصـ ــلة ،وهو

األمر الذي يتواصل حتى بعد النتهاء من الستعراضات.
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وتبـادل المتكلمون معلومـات تخص بلـدانهم وتتعلق بـالتجـارب والتحـديـات المواجهـة والممـارس ـ ـ ـ ـ ـ ــات الجيـدة في

الس ــتع ارض ــات القطرية التي أجريت في إطار دورة الس ــتعراض األولى ،فض ــال عن التقدم المحرز في معالجة النتائج

والتوصـ ـ ـ ـ ـ ــيات المنبثقة من السـ ـ ـ ـ ـ ــتع ارضـ ـ ـ ـ ـ ــات .وعرض المتكلمون قائمة بتدابير محددة اتخذت من أجل تعزيز األطر
التشـريعية واإلدارية الخاصـة بمنع ومكافحة الفسـاد ،مثل اعتماد مفهوم مسـؤولية األشـخاا العتباريين ،وتجريم اإلثراء

غير المشروع ،وتعزيز التدابير التشريعية الرامية إلى منع ومكافحة غسل األموال ،من بين تدابير أخرى .وأفاد متكلمون

ضا بإنشـاء هيئات تنسـيق جديدة أو تعزيز القائم منها وبوضـع وتعزيز ترتيبات التنسـيق من أجل سـد الثغرات ومواجهة
أي ـ
التحديات التي استبينت نتيجة لالستعراضات ،وتعزيز التعاون بين الوكالت ،وزيادة أثر أنشطة مكافحة الفساد.
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واســتنادا إلى الخبرات المســتمدة من اســتع ارضــات الدورة األولى ،ســلط المتكلمون الضــوء أيضــا على التدابير

المتخذة من أجل التحض ــير لس ــتع ارض ــات الدورة الثانية أو معالجة نتائج اس ــتع ارض ــات الدورة الثانية في حال إتمامها.

وذكر أحد المتكلمين أن مهمة هيئات التنسـ ـ ـ ـ ــيق الوطنية التي أنشـ ـ ـ ـ ــئت تتمثل في إعداد الردود على قوائم التقييم الذاتي

المرجعية .وشـدَّد المتكلمون أيضـا على أنه ،في إطار خطط العمل المعتمدة من أجل تنفيذ اسـتع ارضـات الدورة األولى،
ُّاتخذ عدد من التدابير بغية تعزيز المجالت التي كانت قيد الســتعراض في الدورة الثانية ،مثل وض ــع واعتماد مدونات

ســلو خاصــة بالموظفين العموميين ،وما يتعلق بالنظم الخاصــة بإق اررات الذمة المالية ،والمشــتريات اإللكترونية ،ونظم

لمراجعة الحس ـ ــابات ،وأطر اس ـ ــترداد الموجودات .وأش ـ ــار عدَّة متكلمين إلى اعتماد اس ـ ــتراتيجيات وطنية جديدة لمكافحة

الفساد تشمل تدابير لتحسين تدابير منع الفساد وأخرى لكشف عائدات الفساد وتجميدها وحجزها واستردادها بما يتماشى

مع أحكام التفاقية الموجودة قيد الســتعراض في الدورة الثانية .وأشــار عدَّة متكلمين أيضــا إلى نجاح بلدانهم في الجمع
بين جميع أص ـ ـ ــحاب المص ـ ـ ــلحة المعنيين ،بما في ذلك المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاا ،من أجل التحض ـ ـ ــير

للزيارات القطرية وإجرائها ،وحثوا الدول األخرى على اتباع العملية الش ــفافة والش ــاملة نفس ــها .وأعرب أحد المتكلمين عن
القلق إزاء اختالس الموجودات من خالل إجراءات أحادية الجانب.
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وفي إطــار البنــد  3من جــدول األعمــال ،قــدم ممثــل لةمــانــة وثيقتين .وفيمــا يتعلق بــالتقرير األول عن

تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ــاد في الدول الجزرية الص ــغيرة النامية (،)CAC/COSP/2019/8

س ــلط الض ــوء ،مس ــتش ــهدا بالقرار  7/7بش ــأن تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ــاد في الدول الجزرية
الصـغيرة النامية ،على تجارب األطراف بوصـفها أطرافا مس ِّ
ـتعرضـة في آلية اسـتعراض التنفيذ.
ـتعرضـة وأخرى مس ة
وعلى وجه الخصـوا ،أشـار العديد من الدول الجزرية الصـغيرة النامية إلى أهمية اعتماد نهج شـامل للجميع هو

نهج "المجتمع بأكمله" في التصـ ـ ـ ــدي للفسـ ـ ـ ــاد ،في حين أفادت دول أخرى باتخاذ خطوات للتصـ ـ ـ ــدي للفسـ ـ ـ ــاد في
القطاعين العام والخاا .وأهشـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى التعلم من األقران وتبادل المعلومات فيما بين بلدان الجنوب بوصـ ـ ـ ـ ـ ــفهما

عنصـرين مهمين لضـمان نجاح جهود مكافحة الفسـاد في تلك الدول ،وإلى أن ثمة حاجة مسـتمرة إلى تقديم الدعم
ِّ
بالمخدرات والجريمة وغيره من الجهات المقدمة للمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة التقنية .وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
من مكتب األمم المتحدة المعني
الممثل أن معظم المس ـ ــاعدة التقنية لص ـ ــالد الدول الجزرية الص ـ ــغيرة النامية في منطقة المحيط الهادئ قد قدمت
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في إطار المشـ ــروع اإلقليمي لمكافحة الفسـ ــاد في منطقة المحيط الهادئ ،وهو مشـ ــروع مشـ ــتر بين مكتب األمم
ِّ
بالمخدرات والجريمة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي .وقد وفر المشـ ـ ـ ــروع ،ضـ ـ ـ ــمن ما وفره ،بناء
المتحدة المعني
القدرات في مجالت التحقيق والمالحقة والمقاض ـ ـ ــاة في جرائم الفس ـ ـ ــاد ،وإتاحة الوص ـ ـ ــول إلى المعلومات بش ـ ـ ــأن

السياسات والتدابير في هذا الشأن وسبل إش ار الشباب في مكافحة الفساد.
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ثم عرض ممثـل األمانة مذكرة األمانة عن تحليـل الحتيـاجات من المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة التقنيـة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبـانة من

السـ ــتع ارضـ ــات الهقطرية والمسـ ــاعدة المقدَّمة من المكتب دعما لتنفيذ التفاقية ( .)CAC/COSP/2019/14وفيما
يتعلق بمخر تحليل لحتياجات المســاعدة التقنية المســتبانة من اســتع ارضــات الدورة األولى ،أهشــير إلى أن التحليل
الفني الش ـ ـ ـ ــامل قد ظل دون تغيير منذ تقديم المعلومات المحدثة الس ـ ـ ـ ــابقة إلى المؤتمر في عام  .2017غير أن
أكبر زيادة في الحتياجات المس ــتبانة هي تلك التي تتص ــل بالمس ــاعدة التشـ ـريعية ،وبناء القدرات ،والزيارات التي

يقوم بها الخبراء في الموقع .وفيما يتعلق بدورة الس ـ ـ ــتعراض الثانية ،كان بناء القدرات ،والمس ـ ـ ــاعدة التشـ ـ ـ ـريعية،

وبناء المؤسـسـات أكثر فئات الحتياجات التي حددتها الدول .وقدم الممثل ،في سـياق حديثه عن تقديم المسـاعدة

التقنية دعما لتنفيذ التفاقية ،معلومات عن إنشاء منصات إقليمية ،وتعزيز األطر المؤسسية والسياساتية والقدرات
ذات الصلة بمنع الفساد واسترداد الموجودات ،ونشر األدوات المعرفية ،وغير ذلك من المبادرات التث ييية.
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وهذكر أن زيادة المسـ ـ ــاهمات المقدمة إلى برنامج المكتب العالمي لمنع الفسـ ـ ــاد ومكافحته من خالل التنفيذ

الفعَّال لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ــاد دعما للهدف  16من أهداف التنمية المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ()2020-2016
( )GLO/Z99قد مكنت المكتب من مواصـ ــلة تقديم مسـ ــاعدته التقنية من أجل اإلسـ ـراع في تنفيذ التفاقية في طائفة
واسـ ـ ــعة من المجالت ،بما في ذلك ملء قوائم التقييم الذاتي المرجعية ،ووضـ ـ ــع تش ـ ـ ـريعات مكافحة الفسـ ـ ــاد ،واتخاذ

تدابير لتعزيز نظم اإلفصـاح عن الموجودات ،وتنفيذ اسـتراتيجيات في مجال إدارة المخاطر المؤسـسـية ،وتقديم الدعم
في وضــع مدونة قواعد الســلو القضــائي ،والتدريب في مجال األخالقيات في القطاع الخاا ،وإعداد وتقديم نمائط
تدريبية عن جهود مكافحة الفسـ ــاد في مجالت منها التحقيق في جرائم الفسـ ــاد وغسـ ــل األموال ،واسـ ــتخدام مصـ ــادر

البيانات المفتوحة ،والتعاون الدولي في القض ــايا المعقدة ،وتدريب الص ــحافيين الذين يجرون تحريات ،وتنفيذ أنش ــطة
مجتمعية لتعزيز نزاهة الش ــرطة من أجل منع التطرف العنيف ،والتوعية بمخاطر الفس ــاد في قطاع ص ــيد األس ــما ،

عتمد في كولومبو وهو التعليق على
وتقديم المسـ ــاعدة السـ ــابقة للتصـ ــديق .ودعم المكتب أيض ـ ـا إعداد التعليق الذي ا ه
إعالن جاكرتا بشـ ـ ـ ــأن المبادئ الالزمة لهيئات مكافحة الفسـ ـ ـ ــاد ،المقرر نش ـ ـ ـ ـره قريبا ،ونظم اجتماعين لفريق الخبراء

بشــأن الفســاد المتعلق بمقادير هائلة من الموجودات ،واجتماعا لفريق الخبراء بشــأن الشــفافية في التمويل الســياســي،
عالوة على عدد من األنشـ ـ ــطة في مجالي اسـ ـ ــترداد الموجودات وإدارتها .وأكد ممثل األمانة أنه لن يكون في وسـ ـ ــع

المكتب ،دون دعم الجهات المانحة ،تقديم هذا النطاق الواسـ ـ ـ ــع من المسـ ـ ـ ــاعدة التقنية ،وشـ ـ ـ ــدَّد على أن تقديم الدعم
المستمر ل غنى عنه في تلبية الطلب الكبير على الدعم في مجال منع الفساد ومكافحته.
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وأبرز متكلمون أهمية دور التفاقية وفائدة آلية اس ــتعراض تنفيذها بوص ــفها أداة لتحديد الحتياجات من

المسـ ـ ــاعدة التقنية ،ولما توفره من نقطة انطالق ومنصـ ـ ــة قيمتين للتعلم من األقران وتبادل الخبرات .وشـ ـ ــجع أحد

المتكلمين الدول على مواص ـ ـ ـ ــلة تبادل المعلومات التفص ـ ـ ـ ــيلية عن التحديات التي تواجهها ،بل عن الممارس ـ ـ ـ ــات
الجيدة والمش ـ ـ ـ ــورة العملية كذلك .وذكر العديد من المتكلمين التدابير التش ـ ـ ـ ـريعية التي اتخذتها بلدانهم وغيرها من

اإلص ـ ــالحات التي أجرتها اس ـ ــتجاب اة للتوص ـ ــيات الواردة في الس ـ ــتع ارض ـ ــات القطرية ،وعرضـ ـ ـوا كذلك اإلجراءات
الرامية إلى المتابعة من خالل وضـع اسـتراتيجيات أو إنشـاء أفرقة عمل محددة .وفي هذا الصـدد ،أشـار كثير من
المتكلمين أيضا إلى الخطوات التي تلقت مساعدة تقنية بشأنها.
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وشدَّد متكلمون على الدور المهم الذي تؤديه المساعدة التقنية في مجال منع الفساد ومكافحته .وأعرب العديد

من المتكلمين عن بالغ تقديرهم للمسـ ـ ـ ــاعدة التقنية التي يقدمها المكتب لدعم الجهود المبذولة لمكافحة الفسـ ـ ـ ــاد على كل
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من الص ـ ـ ــعيد العالمي واإلقليمي والوطني ،بما في ذلك ما هيقدم منها قبل الس ـ ـ ــتع ارض ـ ـ ــات القطرية وأثناءها وفي مرحلة
متابعتها في إطار الدورتين األولى والثانية ،وأكدوا على اســتمرار أهمية هذه المســاعدة التقنية .وفي هذا الصــدد ،ضــرب

عدَّة متكلمين أمثلة محددة على جهود المكتب في مجال المسـ ــاعدة التقنية التي ثبت أنها مفيدة ومؤثرة ،مثل اسـ ــتحداث
منص ـ ـ ـ ــة للتعلم اإللكتروني ،وإجراء تقييمات للقدرات المؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــية ،وبناء القدرات ،وتقديم الدعم في التعاون مع القطاع
الخاا لتعزيز تدابير النزاهة ،وتخصيص موجه َّ
مكلف بتقديم الدعم للمؤسسات على أساس يومي.
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وأعرب عدَّة متكلمين أيض ـ ـ ـ ـ ــا عن تقديرهم لس ـ ـ ـ ـ ــائر الجهات المقدمة للمس ـ ـ ـ ـ ــاعدة التقنية وكذلك للجهات

المانحة التي مكنت المكتب من تقديم الدعم ،وش ـ ـ ـ ـ ـ ــدَّدوا على أهمية المس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة التقنية المتعددة األطراف وكذلك

الثنائية المقدَّمة في صور شتى.
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وشـدَّد عدَّة متكلمين على أن المسـاعدة التقنية تشـكل جزءا ل يتج أز من التفاقية ،وأن هنا بالفعل طلبا كبي ار

على الدعم في مرحلة المتابعة في إطار كلتا الدورتين .وحث بعض المتكلمين الجهات المانحة على أن تواصـ ـ ــل تقديم

ما يكفي من الدعم المالي لتقديم المساعدة التقنية من المكتب وغيره من الجهات المقدمة للمساعدة التقنية.
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وفيمـا يتعلق بـالمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة المقـدمـة من الـدول األطراف إلى البلـدان المجـاورة أو الـدول األطراف األخرى،

ضـرب بضـعة متكلمين أمثلة على كييية تقديمها تلك المسـاعدة ،بوسـائل منها تنظيم حلقات عمل للخبراء الحكوميين

من المنطقة ،وعقد دورة تدريبية مش ــتركة مع األكاديمية الدولية لمكافحة الفس ــاد ،وتنظيم أنش ــطة تدريبية بالتعاون مع
ِّ
بالمخدرات والجريمة .وس ــاق متكلم آخر
المكتب اإلقليمي لبلدان رابطة أمم جنوب ش ــرق آس ــيا التابع للمكتب المعني
أمثلة على حلقات عمل تدريبية هعقدت من أجل خبراء من حوالي  70بلدا على مدى السنوات األخيرة.
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وذكر عـدَّة متكلمين أن هنــا حـاجـة إلى تقــديم مزيـد من الـدعم في مجــالت محــددة ،ومنهــا المجــالت

المتعلقة بالتحقيق في جرائم غسـل األموال وجرائم الفسـاد ،وتعقب الموجودات ،واسـتخدام أسـاليب التحري الخاصـة
بوسـائل منها جمع د ارسـات حالت وتقديم المسـاعدة في الموقع .وأشـار متكلمون إلى أن المسـاعدة المعنية ينبغي

أن تهتاح لجميع العناصـ ـ ـ ــر الفاعلة ذات األهمية من قبيل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ،ولكن ينبغي أن تقدم
كذلك إلى أعضـ ـ ـ ــاء النيابة العامة والقضـ ـ ـ ــاة .ومن ضـ ـ ـ ــمن المجالت األخرى التي تتطرق إليها متكلمون إسـ ـ ـ ــداء
المشـ ـ ــورة بشـ ـ ــأن التنسـ ـ ــيق بين كيانات القطاع المالي ،وأمثلة على القضـ ـ ــايا ،والممارسـ ـ ــات الجيدة ،والتش ـ ـ ـريعات

النموذجية في مجال استرداد الموجودات.
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وذكر أحد المتكلمين أن هذا الدعم قد مكن بلده من اس ـ ـ ــتض ـ ـ ــافة اجتماع الخبراء العالمي المعني ببيان
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وتجاوبا مع المالحظات التي أدلى بها ممثل األمانة ،أش ـ ـ ـ ــار أحد المتكلمين إلى أن المس ـ ـ ـ ــاعدة التقنية

جاكرتا بشأن مبادئ هيئات مكافحة الفساد.

ينبغي أن تكون هقطرية قيادةا وتنفيذا .وشـ ـَّـدد أيضـ ــا على أهمية التكامل والتنسـ ــيق في المسـ ــاعدة التقنية ،ول سـ ــيما
على الصعيد الهقطري ،بين السلطات الوطنية والجهات صاحبة المصلحة.

 -100وأعرب أحد المتكلمين عن قلقه إزاء توطد العالقة بين الفس ـ ـ ــاد وس ـ ـ ــائر أش ـ ـ ــكال الجريمة العابرة للحدود

الوطنية ،مثل الجريمة السـيبرانية ،والحتيال المتعلق بالهوية ،والجرائم المتصـلة بمصـائد األسـما  .واقترح معالجة

هذه المســائل الشــاملة لقطاعات متعددة بمزيد من العناية على نحو يتســم بالتنســيق والتكامل ،وشــجع جميع الدول
األطراف على العمل معا بمزيد من الهمة لدى صياغة برامج المساعدة التقنية المتعلقة بالمكتب.

اإلجراء الذي اتخذه المؤتمر
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أقر المؤتمر ،في جلسـ ــته الثامنة ،مجموعة التوصـ ــيات والسـ ــتنتاجات غير ِّ
الملزمة المسـ ــتندة إلى الدروس

المستفادة بشأن تنفيذ الفصلين الثالث والرابع من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد (.)CAC/COSP/2019/3

V.20-01909

75/95

CAC/COSP/2019/17

-102

واعتمد المؤتمر ،في الجلسة نفسها ،خطة عمل للهيئات الفرعية التابعة للمؤتمر (انظر المرفق الثالث).

خامسا -المنع
-103

نظر المؤتمر ،أثناء جلسـ ــته السـ ــادسـ ــة المعقودة في  18كانون األول/ديسـ ــمبر  ،2019في البند  4من
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وترأس المناقش ـ ـ ـ ــة رئيس المؤتمر .وأش ـ ـ ـ ــار في مالحظاته الس ـ ـ ـ ــتهاللية إلى الق اررين  5/7و 6/7اللذين

جدول األعمال المعنون "المنع".

أقر بالجهود التي يبذلها الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضــوية
اعتمدهما المؤتمر في دورته الســابعة .و َّ
المعني بمنع الفسـ ـ ــاد ،الذي كان قد تناول في اجتماعيه المعقودين في عامي  2018و 2019المواضـ ـ ــيع التالية:

تضــارب المصــالد ،واســتخدام نظم إق اررات الذمة المالية وفعاليتها ،والدروس المســتفادة بشــأن وضــع اســتراتيجيات

مكافحة الفساد وتقييمها وأثرها .وأشار أيض ا إلى ضرورة توفير ما يكفي من الموارد المالية لتلبية الحتياجات من
المساعدة التقنية فيما يخص تنفيذ تدابير منع الفساد.

حرز في تنفيــذ القرار  5/7المعنون
الم ة
 -105وقــدَّم ممثــل لةمــانــة إلى المؤتمر معلومــات محـ َّـدثــة عن التقــدُّم ه
"تعزيز التدابير الوقائية لمكافحة الفس ـ ــاد" ،والقرار  6/7المعنون "متابعة إعالن مراكش بش ـ ــأن منع الفس ـ ــاد" .وقدم

عرضـ ـا لتحليل المعلومات بش ــأن تنفيذ الفص ــل الثاني من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ــاد على نحو ما يرد
في التقرير المواضـ ـ ــيعي المتعلق بتنفيذ الفصـ ـ ــل الثاني ( ،)CAC/COSP/2019/9وعن مبادرات المكتب المعني
ِّ
بالمخدرات والجريمة في مجال المسـ ـ ـ ــاعدة التقنية على م
كل من الصـ ـ ـ ـ عيد الوطني واإلقليمي والعالمي ،الرامية إلى
دعم الدول األطراف في مجال منع الفســاد ،بوســائل منها دعمها في وضــع اســتراتيجيات وطنية لمكافحة الفســاد،
وبناء قدرات موظفي هيئات مكافحة الفس ــاد وغيرهم من الممارس ــين في هذا المجال ،وتقديم المس ــاعدة التشـ ـريعية

المحـدَّدة األهـداف ،وتقـديم الـدعم لتعزيز الن ازهـة في قطـاع العـدل ،والنهوض بـالتث يف في مجـال مكـافحـة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
( .)CAC/COSP/2019/2و ةس ـ ـ ـ ـَّلط الضـ ـ ـ ــوء على العمل الذي اضـ ـ ـ ــطلع به المكتب في مجال التث يف ،والجهود
الرامية إلى زيادة الوعي العام بالفســاد .وأبرز كذلك دور المكتب كمرصــد دولي للممارســات الجيدة في مجال منع
الفساد ،وقدم إحاطة إلى المؤتمر عن أنشطة الفريق العامل المعني بمنع الفساد.

 -106وقــدَّم ممثــل األمــانــة أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا معلومــات محـ َّـدثــة إلى المؤتمر عن التقــدُّم المحرز في تنفيــذ القرار ،2/7
المعنون "م نع ومكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ــاد بجميع أش ـ ـ ـ ـ ــكاله على نحو أكثر فعالية ،بما يش ـ ـ ـ ـ ــمل ،في جملة أمور ،الحالت

المتعلقة بمقادير هائلة من الموجودات ،اســتنادا إلى نهج شــامل متعدد التخص ـصــات ،وفق ا لتفاقية األمم المتحدة
ِّ
المذكرة ذات الص ـ ـ ـ ــلة من األمانة ( .)CAC/COSP/2019/13وأبرز أهمية بيان
لمكافحة الفس ـ ـ ـ ــاد" ،وأش ـ ـ ـ ــار إلى
لصَّناع القرار.
أوسلو بشأن الفساد المتعلق بمقادير هائلة من الموجودات ،الذي تضمن توصيات ه
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وأفاد معظم المتكلمين بشـ ـ ـ ـ ــأن اإلجراءات المتخذة ،والممارسـ ـ ـ ـ ــات الجيدة والتقدم المحرز في مجال منع

الفســاد في الســنوات األخيرة ،ومن ذلك ســن وتن يد وتحديث تدابير مكافحة الفســاد ،والتش ـريعات بشــأن الشــفافية،
والوصـول إلى المعلومات ،والشـتراء العمومي ،ومكافحة غسـل األموال ،والمبلِّغين ،والملكية النتفاعية ،وتضـارب

المصـالد ،والقوانين واألوامر التوجيهية .وأشـار بعض المتكلمين أيضـا إلى اعتماد تشـريعات إلنشـاء هيئات جديدة
لمكافحة الفساد ،أو تعزيز الهيئات القائمة وتوسيع نطاق ولياتها.
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وسَّـلط العديد من المتكلمين الضـوء على المبادرات الرامية إلى وضـع وتنفيذ سـياسـات واسـتراتيجيات وطنية

ش ـ ـ ـ ــاملة لمكافحة الفس ـ ـ ـ ــاد ،ومبادرات الحكومة المفتوحة التي تش ـ ـ ـ ــمل تدابير واس ـ ـ ـ ــعة النطاق لمنع الفس ـ ـ ـ ــاد .وتتراوح

الس ــتراتيجيات بين اس ــتراتيجيات وطنية ش ــاملة واس ــتراتيجيات خاص ــة بقطاعات محددة تركز على مس ــائل من قبيل

الحياة البرية ،والصـ ــناعات السـ ــتخراجية ،وإدارة األموال العمومية .وأشـ ــاروا إلى إدراج تقييمات للمخاطر ومؤش ـ ـرات
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ل ياس التقدم المحرز واألثر ،وتدابير للشـ ـ ـ ـ ــفافية بغرض تزويد المواطنين بمعلومات عن حالة تنفيذ مختلف البرامج.

وفيما يتعلق بالتنســيق والشــفافية ،أشــار أحد المتكلمين إلى فريق عامل ألصــحاب مصــلحة متعددين ،يضــم الحكومة

والقطاع الخاا وممثلي المجتمع المدني ،أنشئ لتوحيد جهود تنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته.
-109

وس ـ ـ ـَّـلط بعض المتكلمين الض ـ ـ ــوء على ض ـ ـ ــرورة تس ـ ـ ــهيل اإلبال عن حالت الفس ـ ـ ــاد ،وتعزيز ثقافة عدم

الس ــكوت عن الخطأ في اإلدارات الو ازرية ومؤسـ ـس ــات القطاعين العام والخاا وغيرها بهدف تحس ــين الكش ــف عن

جرائم الفسـاد .وفي هذا الصـدد ،أشـار بضـعة متكلمين تحديدا إلى أنظمة اإلفصـاح المحمي عن المعلومات ،وحماية
المبلِّغين في القطـاعين العـام والخـاا ،بمـا في ذلـك الموظفون غير الـدائمين .وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار متكلمون آخرون إلى آليـات
اإلبال لزيادة مشاركة المواطنين في الحياة العمومية .وأبرز بعض المتكلمين أهمية تعميم التدابير المعنية بالنزاهة.
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وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار العديد من المتكلمين إلى تدابير لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ،بمن فيهم البرلمانيون وغيرهم

من الموظفين العموميين المنتخبين ،تتراوح بين مبادرات للتدريب والتث يف ،وإنش ـ ــاء ش ـ ــبكة للموظفين والمس ـ ــتش ـ ــارين

إلقررات الذمة المالية وتســجيل األ ارضــي والهوية
ظم إلكترونية ا
المعنيين بالنزاهة ،ووضــع مدونات أخالقية ،واعتماد هن ه
الوطنية والص ــيرفة المتنقلة وتس ــجيل المركبات ورخص ال يادة واإليرادات والنفقات والمص ــالد .وأش ــار أحد المتكلمين

إلى الدور الهام للمس ــؤولين الرفيعي المس ــتوى ومديري المؤس ـس ــات فيما يتعلق بتلك التدابير .وش ــدَّد متكلم آخر على

أهمية مند هيئات ومبادرات منع الفس ـ ـ ـ ــاد التمويل الكافي ،وإيالء أولوية لمنع الفس ـ ـ ـ ــاد بهدف تفادي اختالس الموارد

العمومية وتبديد مقادير هائلة من الموجودات .وش ــدَّد بض ــعة متكلمين على فائدة تقييمات مخاطر الفس ــاد في اإلدارة

العمومية ،بما في ذلك كشر مسبق للتحديث الدوري للخطط الخاصة بالنزاهة وغيرها من التدابير.
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وأشار عدَّة متكلمين إلى تدابير تعزيز اإلدارة المالية والشتراء العمومي ،بما في ذلك ُّ
التحقق المسبق للكشف

عن تضـارب المصـالد في مرحلة مبكرة ،أو الشـفافية في اإلنفاق والرقابة ،والسـجالت المعنية بتحديد هوية األفراد الذين

س ــبق لهم انتها القوانين واللوائد المتعلقة بالش ــتراء العمومي واس ــتبعادهم .وأش ــار أحد المتكلمين إلى الدور الهام الذي

تضطلع به مؤسسات مراجعة الحسابات في تحسين اإلبال عن استخدام وإدارة األموال الحكومية.
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وفيما يتعلق بتعزيز النزاهة في مؤسـســات إنفاذ القانون وقطاع العدالة ،ول ســيما في الجهاز القضــائي ،أشــار

ظم إلكترونية إلدارة القض ـ ــايا ،ووض ـ ــع مدونات لقواعد
بعض المتكلمين إلى خطوات هامة جرى اتخاذها ،منها إنش ـ ــاء هن ه

ظم محددة لطبال عن القضاة المشتبه في فسادهم ،ومبادرات بشأن رقابة المواطنين.
ون ه
السلو في الجهاز القضائي ،ه
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وشـدَّد عدَّة متكلمين على دور القطاع الخاا في منع الفسـاد وعلى الحاجة إلى تعزيز العمل المنسـق.
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وش ــدَّد عدَّة متكلمين على الحاجة إلى إشـ ـ ار الجهات ص ــاحبة المص ــلحة من خارج القطاع العام ،مثل

ظم اإلدارة الخاص ـ ــة بمكافحة الرش ـ ــوة في القطاع الخاا .وأش ـ ــير إلى اليوم الدولي
وذكر أحد المتكلمين دعمه هلن ه
لمكافحة الفساد الذي يوافق  9كانون األول/ديسمبر باعتباره فرصة إلطالق المبادرات المشتركة وأنشطة التوعية.
منظمات المجتمع المدني والشـباب ووسـائط اإلعالم ،في المجموعة الواسـعة من المبادرات واآلليات الالزمة لتنفيذ

الفص ــل الثاني من التفاقية ،وأوض ــد أن تلك الجهات قد ش ــاركت ،على س ــبيل المثال ،في آليات الرقابة واألفرقة

العاملة .ووصـف بضـعة متكلمين اإلصـالحات المنفذة والخطوات المتخذة لتعزيز الوصـول إلى المعلومات ،وذلك

مثالا من خالل اعتماد قوانين محددة بشأن الوصول إلى المعلومات وبوابات الشفافية على اإلنترنت.
-115

وشــدَّد عدَّة متكلمين على أهمية التث يف على جميع المســتويات لمنع الفســاد ،ووصــفوا الجهود المبذولة

إلعداد مواد لمختلف الفئات العمرية ،من األطفال في مرحلة ما قبل المدرسـ ــة إلى طالب الجامعات ،وإدراج تلك

المناهج التعليمية في نظام التعليم.
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َّ
وسلط بعض المتكلمين الضوء أيضا على تنفيذ حمالت إذكاء الوعي والتوعية العامة من خالل وسائط
-116
التواصل الجتماعي ووسائل أخرى مختلفة ،وأشاروا إلى استخدام وتعزيز تكنولوجيا المعلومات والتصالت لمنع
الفساد ،بما في ذلك تطبيقات الهواتف المحمولة والوسم الجغرافي.

-117

وأشـار بضـعة متكلمين إلى الترابط مع التنمية المسـتدامة واإلبال عن التقدم المحرز في تحقيق الهدف

-118

وأش ـ ــار عدَّة متكلمين إلى دور آلية اس ـ ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ــاد وأهميتها في

 16من أهداف التنمية المستدامة.

مسـ ــاعدة الدول األطراف في تحديد التوصـ ــيات ومجالت األولوية والممارسـ ــات الجيدة فيما يتعلق بتنفيذ الفصـ ــل

الثاني من التفاقية .ووجه العديد من المتكلمين الشكر للمكتب على ما قدمه من مساعدة تقنية ،ووصفوا مشاريع

وأنشــطة يجري تنفيذها بدعم منه .وســلطوا الضــوء أيض ـا على فائدة الدعم المقدم من منظمات أخرى ،مثل البنك
الدولي ،وأعربوا عن تقديرهم للتعاون والمس ـ ــاعدة و ُّ
التعلم من األقران على الص ـ ــعيد اإلقليمي والثنائي .وش ـ ــدَّد َّ
عدة
متكلمين على أهمية مواص ــلة تقديم المس ــاعدة التقنية وتوفير ما يكفي من الموارد المالية .ووجهت متكلمة النتباه

بوجه خاا إلى َّ
أن الغالبية العظمى من الدول األطراف قد تلقت العديد من التوص ـ ـ ـ ــيات بش ـ ـ ـ ــأن تنفيذ الفص ـ ـ ـ ــل

الثاني ،وأنه من المتوقع أن يسـ ــتمر هذا التجاه .وشـ ــدَّدت على الدور الهام الذي يضـ ــطلع به المؤتمر في توجيه
النتباه إلى الفصل الثاني بحيث يمكن منع وقوع الفساد في المقام األول.

-119

وأفاد ممثل تحالف المنظمات غير الحكومية المعني بمنع الجريمة والعدالة الجنائية بدعمه المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر

إلش ار المجتمع المدني في اإلعداد لجهود مكافحة الفساد ورصدها ،بما في ذلك ما يتعلق بالجوانب ذات الصلة

بحقوق اإلنســان واحترام حقوق المرأة والطفل .وشــجع ممثل المنظمة العالمية للبرلمانيين المناهضــين للفســاد على

مواصــلة إش ـ ار المجتمع المدني ،وشــدَّد على دور البرلمانيين في تعزيز أفضــل الممارســات والســياســات الوقائية،
ورحب بس ـ ــاموا باعتبارها أحدث عض ـ ــو في المنظمة .وش ـ ــجبت ممثلة منظمة الش ـ ــفافية الدولية احتجاز واس ـ ــتبعاد

ص ـ ـ ــحفي من اإلمارات العربية المتحدة ،كانت قد هو ِّجهت إليه الدعوة لحض ـ ـ ــور المؤتمر .وس ـ ـ ــلطت الض ـ ـ ــوء على
الدور الحاسـ ــم الذي يضـ ــطلع به الصـ ــحفيون في زيادة الوعي العام ،وأشـ ــارت إلى ضـ ــرورة دعم عملهم ،واقترحت
إدراج حماية الصــحفيين على جدول أعمال الدورة الســتثنائية للجمعية العامة .وأشــارت أيض ـا إلى تقريرين بشــأن
الملكية النتفاعية ،والنهج إزاء الفساد المراعي للمنظور لجنساني.

سادسا -استرداد الموجودات والتعاون الدولي
-120

نظر مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ــاد ،أثناء جلسـ ــته السـ ــابعة المعقودة

في  18كانون األول/ديسـمبر  ،2019في البند  5من جدول األعمال المعنون "اسـترداد الموجودات" والبند  6منه

المعنون "التعاون الدولي".
-121

وترأس المناقش ـ ــة رئيس المؤتمر .وأش ـ ــار في مالحظاته الس ـ ــتهاللية إلى ق اررات المؤتمر  2/4المعنون

ـارةكـة لتعزيز التعـاون الـدولي" ،و 2/6المعنون "تيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير التعـاون
"عقـد اجتمـاعـات خبراء حكوميين مفتوحـة المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة
الدولي في مجال اسـترداد الموجودات وإعادة عائدات الجريمة" ،و 3/6المعنون "تعزيز فعالية العمل على اسـترداد

الموجودات" ،و 1/7المعنون "تعزيز المساعدة القانونية المتبادلة ألغراض التعاون الدولي واسترداد الموجودات".
-122

وقدَّم ممثل لةمانة معلومات َّ
محدثة عن األنشـ ــطة المضـ ــطلع بها في مجال اسـ ــترداد الموجودات .وأشـ ــار

إلى التقرير المواض ـ ـ ـ ـ ـ ــيعي بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن تنفيـ ــذ الفص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الخـ ــامس من اتفـ ــاقيـ ــة األمم المتحـ ــدة لمكـ ــافحـ ــة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
( ،)CAC/COSP/2019/10وعرض ِّ
مذكرة بشـ ــأن الممارسـ ــات الفضـ ــلى في تحديد هوية الضـ ــحايا بمختلف أنواعهم
وتعويضـ ــهم وفقا ألحكام التفاقية ،و ِّ
التحديات المتعلقة باألطراف الثالثة وتأثيرها على اسـ ــترداد الموجودات بمقتضـ ــى

78/95

V.20-01909

CAC/COSP/2019/17

الفصـ ــل الخامس ( .)CAC/COSP/WG.2/2019/5وأشـ ــير أيض ـ ـا إلى مشـ ــروع مبادئ توجيهية غير ملزمة بشـ ــأن
تبادل المعلومات في الوقت المناسـ ــب وفقا للمادة  56من التفاقية وبشـ ــأن تحسـ ــين التصـ ــال والتنسـ ــيق بين مختلف
شـ ـ ــبكات ممارسـ ـ ــي اسـ ـ ــترداد الموجودات ( ،)CAC/COSP/WG.2/2019/4وإلى وثيقة معلومات أسـ ـ ــاسـ ـ ــية بشـ ـ ــأن

الموضوع نفسه ( .)CAC/COSP/WG.2/2018/5وباإلضافة إلى ذلك ،قدم الممثل معلومات عن الصيغ المتعاقبة

من مش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع المب ـ ــادئ التوجيهي ـ ــة غير الملزم ـ ــة بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن إدارة الموجودات المج َّم ـ ـدة والمحجوزة والمصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة

( ،CAC/COSP/WG.2/2018/3و ،CAC/COSP/WG.2/2019/3و .)CAC/COSP/2019/16وأطلع المؤتمر

أيضـا على معلومات َّ
محدثة عن األعمال المتعلقة باسـتبانة الممارسـات الجيدة في مجال إدارة الموجودات المسـروقة
المس ـ ـ ــتردة والمعادة والتص ـ ـ ــرف فيها دعما للتنمية المس ـ ـ ــتدامة ( ،)CAC/COSP/2019/CRP.3وأنش ـ ـ ــطة اجتماعين

ألفرقة خبراء بش ـ ـ ــأن الفس ـ ـ ــاد المتعلق بمقادير هائلة من الموجودات ( .)CAC/COSP/2019/13وأش ـ ـ ــار كذلك إلى
د ارس ـ ـ ـ ــة المس ـ ـ ـ ــائل المتعلقة بتحديد هوية المالكين المنتفعين ،وس ـ ـ ـ ـَّـلط الض ـ ـ ـ ــوء على أهمية جمع معلومات عن حجم

الموجودات التي ضبطتها الدول أو صادرتها أو أرجعتها أو تصرَّفت فيها.

 -123وأش ـ ــار ممثل مبادرة اس ـ ــترداد الموجودات المس ـ ــروقة (مبادرة "س ـ ــتار") إلى َّ
أن المبادرة س ـ ــتواص ـ ــل دعم

الجهود الدولية المتعلقة باسـ ــترداد الموجودات من خالل مجموعة متنوعة من األنشـ ــطة التي تجمع بين المشـ ــاركة

الهقطرية والتأثير الس ـ ــياس ـ ــاتي ودعم الش ـ ـراكات بين الممارس ـ ــين على الص ـ ــعيد اإلقليمي والدولي ،وتعزيز المعارف
والبتكار بشــأن اســترداد الموجودات .وباإلضــافة إلى عقد الجتماع األول للمنتدى العالمي لســترداد الموجودات
الذي هع ِّقد بعد الدورة السـ ـ ــابقة من دورات المؤتمر ،وركز على أوكرانيا وتونس وسـ ـ ــري لنكا ونيجيريا ،اسـ ـ ــتجابت
مبادرة "س ـ ـ ـ ـ ـ ــتار" س ـ ـ ـ ـ ـ ــنويًّا لحتياجات نحو عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين بلدا موزعة على خمس قارات ،بما في ذلك من خالل عدَّة
مشـاركات هقطرية جديدة كل عام .وتتضـمن هذه المشـاركات تدريب موظفي إنفاذ القانون وأعضـاء النيابات العامة
على التح يقات المالية ،ومسـ ــاعدة البلدان على سـ ــن تشـ ـريعات جديدة لضـ ــمان إفصـ ــاح المسـ ــؤولين المعنيين عن
موجوداتهم ،واألهم من ذلك ،إقامة عالقات جديدة بين الدول الطالبة والدول متل ِّ ية الطلب .وقامت مبادرة "ستار"

أيضـا بتطوير منتجات معرفية جديدة ،منها منشـور عن وحدات السـتخبارات المالية التي تعمل مع سـلطات إنفاذ
القانون وأعضـ ـ ــاء النيابات العامة؛ ولمحة عامة عن الدليل العالمي لشـ ـ ــبكات اسـ ـ ــترداد الموجودات؛ ولمحة عامة
مـوجـزة عـن الـنـظـم اإللـكـتـرونـي ـ ـ ــة لـحـفـ

ررات ال ـ ـ ــذم ـ ـ ــة الـم ـ ـ ــالـي ـ ـ ــة؛ وتـقـريـر بـعـنـوان " Going for
مـلـف ـ ـ ــات إقـ ا

 ."Broke: Insolvency Tools to Support Cross-Border Asset Recovery in Corruption Casesوأشــار

الممثل أيض ـا إلى د ارســة مرت بة بشــأن الجهود الدولية لســترداد الموجودات في ســياق قضــايا الفســاد ،تهدف إلى
جمع بيانات عن التقدُّم المحرز على الصـ ـ ـ ــعيد العالمي في الجهود الدولية الرامية إلى اسـ ـ ـ ــترداد عائدات الفسـ ـ ـ ــاد
وإعادتها بطريقة منهجية وقابلة للمقارنة على الص ــعيد الدولي .ووزع على الدول األطراف اس ــتبيان و ِّ
ضـ ـع بغرض
ه
التماس تلك البيانات .ودعا الممثل الدول األطراف إلى المس ــاعدة في إكمال الد ارس ــة .وأخي ار ،أش ــار إلى مراجعة
خارجية أجريت َّ
مؤخ ار لمبادرة "سـ ـ ـ ــتار" وأكدت على أهمية رسـ ـ ـ ــالة المبادرة ،وأوصـ ـ ـ ــت بتمديدها إلى عام ،2030
ليتزامن ذلك مع الموعد المستهدف لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام .2030

 -124وقدمت ممثلة لةمانة معلومات َّ
محدثة عن تنفيذ التوصـ ــيات المتعلقة بالتعاون الدولي الواردة في القرار

 ،1/7فضـ ـ ــال عن نتائج اجتماعي الخبراء الحكوميين الدوليين المفتوحي العضـ ـ ــوية بشـ ـ ــأن تعزيز التعاون الدولي
بمقتضـى التفاقية اللذين عقدا أثناء الدورتين السـادسـة والسـابعة .وعرضـت ِّ
مذكرة من األمانة بشـأن التقدُّم المحرز
في أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــة اجتمــاع الخبراء الحكومي الــدولي المفتوح المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركــة لتعزيز التعــاون الــدولي في إطــار التفــاقيــة

( ،)CAC/COSP/2019/7وأشــارت إلى مذكرة من األمانة بشــأن التعاون الدولي في اإلجراءات المدنية واإلدارية

للكشـ ــف عن الجرائم المنصـ ــوا عليها في التفاقية ( .)CAC/COSP/2019/7/Add.1وقدمت أيضـ ـا معلومات
مح َّـدثـة عن الـدليـل اإللكتروني للسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـات الوطنيـة المختصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في إطـار التفـاقيـة ،ونقـل بيـانـاتـه إلى بوابـة إدارة

(بوابة "شــيرلو ") .وفيما
المعارف اإللكترونية المعروفة باســم َّبوابة الموارد اإللكترونية والقوانين المتعلقة بالجريمة َّ
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يتعلق بتحليل الحتياجات من المسـاعدة التقنية في مجال التعاون الدولي ،أشـارت إلى ِّ
مذكرة من األمانة صـدرت

في إطــار البنــد  3من جــدول األعمــال عن تحليــل الحتيــاجــات من المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــدة التقنيــة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبــانــة في إطــار

الستعراضات الهقطرية والمساعدة المقدَّمة خالل دورة الستعراض األولى (.)CAC/COSP/2019/14

 -125وفي المناقشـ ـ ـ ــة التي أعقبت ذلك ،أشـ ـ ـ ــار عدَّة متكلمين إلى الدور الهام للفريق العامل الحكومي الدولي

المفتوح العضـ ـ ـ ـ ــوية المعني باسـ ـ ـ ـ ــترداد الموجودات في توفير منبر فريد إلجراء حوار َّبناء من أجل تحقيق أهداف
الفصــل الخامس من التفاقية .و َّ
أكد متكلمون َّ
أن اســترداد الموجودات هو أحد المبادئ األســاســية لالتفاقية ،ودعوا

الدول األطراف إلى تنفيذ الفصل الخامس تنفيذا فعَّالا ،وإلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

 -126وشـدَّد َّ
عدة متكلمين على مواصـلة تبادل الممارسـات الجيدة والمعارف والخبرات .وشـدَّد بعض المتكلمين

أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـا على أهمية بناء الثقة ،واكتسـ ـ ـ ـ ـ ــاب المعارف التراكمية ،ومواصـ ـ ـ ـ ـ ــلة إقامة الحوارات ،وتجاوز الختالفات
الموجودة في ُّ
ظم القـانونيـة .وأهثني على الـدورة الثـانيـة من آليـة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض تنفيـذ اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة
الن ه
الفسـ ـ ــاد باعتبارها فرصـ ـ ــة لتيسـ ـ ــير تبادل المعلومات ذات الصـ ـ ــلة وتحديد الممارسـ ـ ــات الجيدة والتحديات القائمة،

وعامال حاف از على اتخاذ المزيد من اإلجراءات لتحسين أطر استرداد الموجودات.

 -127وأبلغ متكلمون المؤتم ر عن اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح ــات الوطني ــة األخيرة الرامي ــة إلى تعزيز اإلط ــار التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعي

والمؤسـسـي في بلدانهم بهدف تحسـين القدرات الوطنية على اسـترداد عائدات الجريمة وتقديم المسـاعدة الفعَّالة في

الوقت المناسب إلى الدول األخرى في مجال استرداد الموجودات .ومن هذه اإلصالحات اعتماد قوانين جديدة أو
كتيبات و َّ
ص ـصــة لســترداد الموجودات ،ووضــع ِّ
أدلة للممارســين
تعديالت على القوانين القائمة ،وإنشــاء هيئات مخ َّ
الوطنيين واألجانب ،واسـ ـ ـ ــتحداث هنظم موسـ ـ ـ ــعة للمصـ ـ ـ ــادرة تسـ ـ ـ ــتند إلى ال يمة ول تسـ ـ ـ ــتند إلى اإلدانة .وأبلغ عدَّة
متكلمين عن الحالت التي اس ـ ــتخدمت فيها بلدانهم التفاقية كأس ـ ــاس قانوني لطلب المس ـ ــاعدة القانونية المتبادلة
وتقديمها في سياق التح يقات والمالحقات القضائية وتسليم المطلوبين.

 -128وأشـ ـ ـ ـ ــار عدَّة متكلمين إلى أهمية تنفيذ اإلصـ ـ ـ ـ ــالحات الوطنية الشـ ـ ـ ـ ــاملة للحد من الفرا المتاحة أمام
المجرمين إلخفاء عائدات أفعال الفساد المرتكبة في بلد آخر.

َّ
وسلط متكلمون الضوء على الع بات الشائعة التي تحول دون استرداد الموجودات ،ومنها الختالفات بين
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ُّ
ظم القــانونيــة في البلــدان الطــالبــة والبلــدان المتل يــة للطلبــات ،وكــذلــك الع بــات العمليــة المتعلقــة بتحــديــد الممتلكــات
الن ه
ُّ
وتعقبها وتجميدها وض ـ ــبطها ومص ـ ــادرتها ،وازدواجية التجريم ،ومدة التقادم .وأش ـ ــير أيضـ ـ ـا إلى َّ
أن محدودية الموارد
وقدرات الممارسـين ،وعدم ُّ
توفر اإلرادة السـياسـية ،ونقص الموارد المالية تمثل تحديات في هذا الشـأن .وقدَّم متكلمون
معينـة نجد فيهـا التعـاون ا ـل دولي في إعـادة العـائـدات ،بمـا في ذلـك في إطـار التفـاقيـة.
أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا أمثلـة على حـالت َّ
وهذ ِّكرت أيضا مبادرات دولية أخرى في هذا المجال كأمثلة على التعاون الناجد في بعض الحالت.

ِّ
بالمخدرات والجريمة،
 -130وأش ـ ــار بعض المتكلمين إلى أهمية المس ـ ــاعدة التقنية التي يقدمها المكتب المعني

بما في ذلك المس ـ ـ ـ ــاعدات المقدمة من خالل مبادرة "س ـ ـ ـ ــتار" وفرادى البلدان المانحة ،في تعزيز قدرات الدول في

مجال استرداد الموجودات.

 -131و َّ
أكد بعض المتكلمين َّ
أن التصــرف النهائي في العائدات في البلد األصــلي هو حق ســيادي لذلك البلد،
وأنه ل ينبغي للدول المتل ية للطلبات ربط ذلك بإعادة الموجودات.

 -132وأش ـ ــار أحد المتكلمينِّ ،
مؤكدا على أهمية تعزيز الش ـ ــفافية والمس ـ ــاءلة في إعادة الموجودات ،إلى حدث
جانبي بشــأن الممارســات الفضــلى في تعزيز الشــفافية والمســاءلة في إعادة الموجودات ،هن ِّظم على هامش اجتماع
الفريق العامل المعني بمكافحة الفس ــاد التابع لمجموعة العش ـرين الذي عقد في تش ـرين األول/أكتوبر  .2019وأيد
المتكلم أيض ا جمع معلومات وبيانات عن حجم الموجودات المستردة من خالل مبادرة "ستار".
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 -133وسَّـلط متكلم آخر الضـوء على دعم بلده لما يضـطلع به الفريق العامل المعني باسـترداد الموجودات من

الم ِّلزمة بش ـ ــأن تبادل
أعمال وما يص ـ ــدره من توص ـ ــيات .وأوض ـ ــد أيضـ ـ ـا أهمية مش ـ ــاريع المبادئ التوجيهية غير ه
المعلومات في الوقت المناس ـ ـ ــب وفقا للمادة  56من التفاقية ،وأهمية تحس ـ ـ ــين التص ـ ـ ــال والتنس ـ ـ ــيق بين مختلف
شبكات ممارسي استرداد الموجودات .وأيد المتكلم مواصلة جمع معلومات عن حجم الموجودات المستردة استنادا
إلى الســتبيان الذي أعدته مبادرة "ســتار" ،وسـ َّـلط الضــوء على أهمية جمع معلومات أثناء عملية اســتعراض تنفيذ

الفصـ ـ ـ ــل الخامس من التفاقية .وأشـ ـ ـ ــار إلى َّأنه يمكن اسـ ـ ـ ــتخدام المعلومات المجمعة على هذا النحو لمواصـ ـ ـ ــلة
المجمدة والمحجوزة والمصادرة.
تطوير مشروع المبادئ التوجيهية غير الملزمة بشأن إدارة الموجودات
َّ

 -134وأطلع ِّ
ممثل اإلنتربول المؤتمر على عدد من األنش ـ ـ ــطة اإلقليمية والعالمية التي تض ـ ـ ــطلع بها المنظمة

لزيادة قدرات ومهارات الممارسـين العاملين في مجال اسـترداد الموجودات ،مثل المنصـة العالمية لجهات الوصـل،

والتي تهدف إلى دعم قدرات أجهزة إنفاذ القوانين في مجالت غسل األموال والجرائم المالية واسترداد الموجودات.
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وفيما يتعلق بالتعاون الدولي ،قدَّم عدَّة متكلمين معلومات عن اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــالحات الوطنية األخيرة الرامية إلى

تنفيـذ أحكـام التفـاقيـة المتعلقـة بـالتعـاون الـدولي ،ومنهـا اعتمـاد القوانين ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة أو تعـديلهـا ،وإنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مكـاتـب
صـصـة للتعاون الدولي ،وتدعيم السـلطات َّ
المكلفة بوليات ذات صـلة بالتعاون الدولي .و هشـِّدد على ما تكتسـي به
مخ َّ
الستعراضات الهقطرية التي يضطلع بها في إطار آلية استعراض التنفيذ من أهمية في وضع هذه اإلصالحات.

 -136وأش ــار عدَّة متكلمين إلى التدابير المتَّخذة من أجل تعزيز التعاون الدولي وتدعيم التعاون في الممارســة
العملية ،بما في ذلك التدابير الرامية إلى ُّ
تجنب إعادة الطلبات بس ـ ــبب وجود عيوب طييفة أو فنية فيها ،واإلكثار
ص ـ ـة ،وتعزيز الموارد
من إجراء المشـ ــاورات الرسـ ــمية وغير الرسـ ــمية وتبادل المعلومات فيما بين السـ ـ لطات المخت َّ

البش ـ ـ ـرية والمادية ،وتنفيذ الطلبات على أس ـ ـ ــاس التفاقية .وتش ـ ـ ــمل التدابير األخرى تخييف الش ـ ـ ــرو الص ـ ـ ــارمة
المتعلقة بازدواجية التجريم ،ونشـ ـ ـ ـ ــر المعلومات المتعلقة بحالت الرفض ،وبذل الجهود الرامية إلى إبرام مزيد من

صـصـة معنية بالتعاون الدولي من أجل تعزيز التنسـيق فيما بين
المعاهدات واتفاقات التعاون ،وإنشـاء سـلطات مخ َّ

الوكالت على الصـعيد الوطني .وشـجع متكلمون المكتب المعني بالمخدرات والجريمة على المسـاعدة في إضـفاء
الطابع المؤسـ ـس ــي على ش ــبكات الممارس ــين في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفس ــاد وتش ــغيلها ،وتيسـ ـ ير التص ــال

والتعاون الفعالين والمجديين باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

 -137ولوح َّ
أن بعض البلدان قد اس ــتندت إلى التفاقية من أجل تيس ــير المس ــاعدة القانونية المتبادلة وتس ــليم
إما باعتبارها األساس القانوني الوحيد لذلك أو بالقتران بمعاهدات إقليمية أو ثنائية.
المطلوبينَّ ،

 -138وأبرز متكلمون أهمية التعاون الدولي في المسـ ــائل الجنائية ،والتحديات التي تعترضـ ــه ،وشـ ــجعوا الدول

األطراف على أن تواصـ ــل تنفيذ الفصـ ــل الرابع من التفاقية وأن تمند بعضـ ــها البعض أكبر قدر من المسـ ــاعدة.

وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار متكلمون إلى ما تض ـ ـ ـ ـ ـ ــيفه أحكام التفاقية من قيمة فيما يتعلق بالتعاون الدولي من أجل تعزيز الجهود
الوطنية لمكافحة الفسـ ــاد وإنشـ ــاء آلية ُّ
للتغلب على الختالفات الموجودة في ُّ
ظم القانونية .و هسـ ـلِّط الضـ ــوء على
الن ه
الحاجة إلى ضمان هحسن توقيت الردود ومراعاة المواعيد النهائية التي اقترحتها الدول الطالبة ،وفقا لالتفاقية.
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وفي هذا الس ـ ـ ــياق ،أش ـ ـ ــار بعض المتكلمين إلى أهمية تبادل الخبرات والمعارف المتخ ِّ
صـ ـ ـ ـص ـ ـ ــة ،وبناء
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وأهش ـ ــير إلى الدور الهام الذي يض ـ ــطلع به اجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح المش ـ ــاركة من أجل

القدرات وتقديم المساعدة التقنية ،بما في ذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تعزيز التعاون الدولي بموجب التفاقية ،باعتباره منص ــة لتبادل الخبرات والمعلومات وأفض ــل الممارس ــات ،وكذلك

المختصة.
من أجل إقامة صالت مباشرة بين السلطات الوطنية
َّ
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 -141وأشـار أحد المتكلمين إلى َّ
أن التركيز المواضـيعي لجتماع الخبراء يتشـابه إلى حد كبير مع نظيره الذي
َّ
ِّ
المنظمـة عبر
يركز عليـه الفريق العـامـل المعني بـالتعـاون الـدولي في إطـار اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة
الوطنية ،و َّأنه ينبغي مواصـ ــلة بذل الجهود الرامية إلى تعزيز التنسـ ــيق بين عمل الهيئتين .ويمكن تحقيق ذلك بأن

تحيط كل هيئة علما بأنشـ ــطة الهيئة األخرى ،على أن تكون اآللية األسـ ــاسـ ــية المعنية بوضـ ــع سـ ــياسـ ــات التعاون
َّ
المنظمة
الدولي في المس ـ ـ ــائل الجنائية تحت إشـ ـ ـ ـراف مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة

عبر الوطنية ،وأن هيس ــمد لجتماع الخبراء في الوقت نفس ــه بالتركيز على مجالت اختص ــاص ــه المحددَّة بموجب
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،مثل استرداد الموجودات.

 -142ولح أحد المتكلمين مع التقدير جهود األمانة الرامية إلى دمج الدليل اإللكتروني للس ـ ـ ـ ـ ـ ــلطات الوطنية

ص ـة بموجب اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ــاد في بوابة "ش ــيرلو " التابعة للمكتب ،بالنظر إلى َّ
أن ذلك
المخت َّ
س ـ ِّ
ـيوفر للممارس ــين منفذا واحدا للحص ــول على المعلومات .و هشـ ـ ِّجعت الدول األطراف على تقديم المعلومات التي
تهدرج في الدليل وتحديثها بانتظام.

سابعا -الدورة الستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد
 -143نظر المؤتمر ،أثنـاء جلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـه الثـامنـة المعقودة بعـد ظهر يوم  19كـانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  ،2019في

البند  7من جدول األعمال المعنون "الدورة السـتثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفسـاد" .وللتحضـير لهذه
الدورة الستثنائية ،عقد المؤتمر أيض ا جلسة يوم  16كانون األول/ديسمبر بالتوازي مع انعقاد جلسته العامة.
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أن الجمعية العامة قررت في قرارها  ،191/73المعنون
وأش ـ ــار رئيس المؤتمر ،في كلمته الس ـ ــتهاللية ،إلى َّ

"الدورة الســتثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفســاد" ،أن تعقد في النصــف األول من عام  2021دورة اســتثنائية

للجمعية العامة بش ـ ـ ـ ـ ــأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ــاد وتعزيز التعاون الدولي .وقررت الجمعية

أيضـ ـا أن تعتمد ،في تلك الدورة الس ــتثنائية ،إعالنا س ــياس ــيًّا موج از وعملي المنحى ،هيَّتفق عليه مس ــبقا بتوافق اآلراء في
مفاوض ـ ــات حكومية دولية برعاية المؤتمر ،ودعت المؤتمر إلى قيادة عملية تحض ـ ــيرية للدورة الس ـ ــتثنائية بتناول جميع
األمور التنظيميـة والموض ـ ـ ـ ـ ـ ــوعيـة في مـداولت مفتوحـة .كمـا طلبـت الجمعيـة العـامـة إلى مكتـب األمم المتحـدة المعني
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ وعيـة والـدعم التقني ،وقررت عقـد الـدورة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثنـائيـة وعمليتهـا
بـالمخ ِّـدرات والجريمـة (المكتـب) توفير الخبرة المو ـ

المؤتمر أيضـ ـا َّ
ال بقرار الجمعية العامة
التحضـ ــيرية في حدود الموارد المتاحة .وأبلغ
بأن مكتب المؤتمر قد اسـ ــتهل ،عم ا
ة
 ،191/73األعمال التحضـيرية للدورة السـتثنائية بالتفاق على عدد من الخطوات ،بما في ذلك دعوة الدول األعضـاء
إلى تقديم مسـ ــاهمات وإنشـ ــاء موقع شـ ــبكي مرجعي للدورة السـ ــتثنائية .كما عرض رئيس المؤتمر مشـ ــروع قرار معنونا
"الدورة الستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد" ،يتناول طرائق عقد الدورة الستثنائية.
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ِّ
بالمخدرات والجريمة ،في مالحظاته
وأش ـ ــار مدير ش ـ ــعبة ش ـ ــؤون المعاهدات بمكتب األمم المتحدة المعني

الس ـ ــتهاللية إلى جملة أمور منها َّ
أن الجمعية العامة لم تعقد في تاريخها س ـ ــوى عدد قليل من الدورات الس ـ ــتثنائية،

ولم يحدث أن ركزت أي منها حتى اآلن على الفس ـ ــاد .وذكر َّ
أن مكتب المؤتمر كان قد اس ـ ــتهل في دورته الس ـ ــابعة
األعمال التحضـ ـ ـ ـ ــيرية للدورة السـ ـ ـ ـ ــتثنائية بدعوة الدول األعضـ ـ ـ ـ ــاء في  1تش ـ ـ ـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر  2019إلى تقديم

مسـاهمات .وأشـار أيضـا إلى دعوة سـائر أصـحاب المصـلحة لحقا إلى تقديم مسـاهمات ،والموافقة على إنشـاء موقع
شــبكي مرجعي للدورة الســتثنائية ( .)www.ungass2021.orgوشــجع الدول األعضــاء وســائر أصــحاب المصــلحة

على مواصـلة تقديم المسـاهمات .وأشـار المدير إلى فرقة العمل المعنية بالفسـاد التي ش َّـكلها األمين العام على نطاق
منظومـة األمم المتحـدة ،والتي يتولى رئـاس ـ ـ ـ ـ ـ ــتهـا مكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخ ِّـدرات والجريمـة ،وإدارة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون
الس ــياس ــية وبناء الس ــالم ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،حيث اض ــطلعت تلك الجهات بالتنس ــيق الداخلي ووض ــع

التصور المفاايمي ألعمال األمم المتحدة بشأن الفساد ،وبخاصة ما يتعلق باألعمال التحضيرية للدورة الستثنائية.
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ورحب جميع المتكلمين بعقد الدورة السـ ـ ــتثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفسـ ـ ــاد في عام  ،2021حيث هرئي

أنها تمثل فرص ـ ــة فريدة لتجديد اللتزام الس ـ ــياس ـ ــي بمكافحة الفس ـ ــاد على الص ـ ــعيد العالمي على نحو مس ـ ــتدام .وأش ـ ــار

متكلمون إلى َّ
أن اتفاقية مكافحة الفسـ ـ ـ ــاد هي حجر الزاوية واإلطار القانوني الدولي األهم فيما يتعلق بمكافحة الفسـ ـ ـ ــاد،

وأنه ينبغي أن يأتي تنفيذ التفاقية وآلية اسـ ـ ــتعراض التنفيذ في صـ ـ ــميم اإلعالن السـ ـ ــياسـ ـ ــي للدورة السـ ـ ــتثنائية لمكافحة

الفسـ ـ ـ ــاد .وأضـ ـ ـ ــافوا َّ
أن األدوات التقنية التي يوفرها اإلطار المتوازن والشـ ـ ـ ــامل لالتفاقية أدوات مفيدة لسـ ـ ـ ــائر أصـ ـ ـ ــحاب
المص ــلحة في مكافحة الفس ــاد ،وَّأنه كان لالتفاقية واس ــتع ارض ــات التنفيذ أثر ح يقي في العديد من البلدان ونتائج هامة،

منها تحديد الثغرات في ُّ
ظم المحلية ،والجمع بين أصـحاب المصـلحة ،وحشـد المجتمع واإلرادة السـياسـية ،وإثارة نقاش
الن ه
سـ ــياسـ ــي موسـ ــع .وسـ ـَّـلط متكلمون الضـ ــوء أيضـ ـا على أهمية األعمال التقنية والمتعلقة ببناء القدرات التي يضـ ــطلع بها
المكتب ،واقترحوا أن يعزز المكتب نشاطه الترويجي بشأن تلك األنشطة بغرض إبراز تلك األعمال.

 -147وفيما يتعلق بهيكل اإلعالن الس ــياس ــي ،أش ــار متكلمون إلى َّأنه ينبغي أن يكون موج از وعملي المنحى،
وأن يتضـمن التزامات سـياسـية رفيعة المسـتوى إلى جانب التزامات ملموسـة يمكن ُّ
التحقق منها وما يلزم من أدوات
لستعراضها ورصدها .وينبغي أن يضيف اإلعالن قيمة بدلا من أن يكرر البيانات السياسية القائمة.

 -148وس ـَّـلط عدَّة متكلمين الض ــوء على أهمية الدورة الس ــتثنائية واإلعالن الس ــياس ــي في تحقيق خطة التنمية

المس ــتدامة لعام  ،2030ول س ــيما الهدف  16من أهداف التنمية المس ــتدامة ،وأش ــاروا إلى َّ
أن اإلعالن الس ــياس ــي
ينبغي أن يتضـ ـ ـ ــمن التزامات بشـ ـ ـ ــأن احترام سـ ـ ـ ــيادة القانون ،والحريات األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية ،وحقوق اإلنسـ ـ ـ ــان ،والتنمية

القتص ــادية المس ــتدامة .واقترح أحد المتكلمين أن يس ــعى اإلعالن الس ــياس ــي إلى تحقيق تمزر أوثق بين التفاقية

وخطة التنمية المستدامة لعام .2030

 -149وأبرز العديد من المتكلمين َّ
أن المضــمون ينبغي أن يتضــمن دعوة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال

مكافحة الفسـاد .وشـدَّد َّ
عدة متكلمين أيضـا على الحاجة إلى إدراج اسـتراتيجيات شـاملة وفعالة لمنع الفسـاد بغرض
زيادة الشـ ــفافية والنزاهة والمسـ ــاءلة ،والحاجة إلى وجود أجهزة قضـ ــائية محايدة ومسـ ــتقلة إلنفاذ تش ـ ـريعات مكافحة
الفسـ ـ اد إنفاذا فعَّالا .ومن المواضـ ــيع األخرى المقترحة إلدراجها في اإلعالن السـ ــياسـ ــي زيادة التركيز على الدعوة
إلى المناصـ ـ ـرة وزيادة الوعي العام بالفسـ ـ ــاد وعواقبه .وباإلضـ ـ ــافة إلى ذلك ،اقترح أحد المتكلمين أن يكون التعليم

أحد األولويات ،بما يش ـ ـ ــمل إعداد مناهج د ارس ـ ـ ــية ودورات تدريبية للقطاعين العام والخاا بغرض تهيئة أسـ ـ ــاس

دائم لثقافة الشـفافية ونبذ الفسـاد على جميع مسـتويات المجتمع ،بما في ذلك من خالل العمل مع الشـباب .واقترح

أحد المتكلمين أن يتناول اإلعالن السياسي الصالت بين الفساد واألبعاد الجنسانية.

 -150ولح عدَّة متكلمين َّ
تطور أسـ ــاليب المجرمين ،ومن
أن الكفاح المشـ ــتر ضـ ــد الفسـ ــاد يجب أن يواكب ُّ

ثم ،اقترحوا أن يتضـ ـ ـ ــمن اإلعالن السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــي نهوجا مبتكرة لمكافحة الفسـ ـ ـ ــاد ،بما في ذلك تدابير تتناول القطاع
المـالي العـالمي واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام التكنولوجيـات الجـديـدة .وأبـدى أحـد المتكلمين قلقـه إزاء مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألـة اإلفالت من العقـاب

السـ ـ ــائدة ،واقترح أن هيرسـ ـ ــي اإلعالن السـ ـ ــياسـ ـ ــي األسـ ـ ــاس إلنشـ ـ ــاء محكمة دولية ،تكون بمثابة هيئة فرعية تابعة
ِّ
ومكملة لها ،مع إتاحة إمكانية اضــطالع تلك المحكمة بمالحقات قضــائية مســتقلة في
للوليات القضــائية الوطنية
حالت الفساد المتعلق بمقادير هائلة من الموجودات.

 -151وطلب عدَّة متكلمين تس ـ ــيير الدورة الس ـ ــتثنائية وعمليتها التحض ـ ــيرية بطريقة ش ـ ــاملة وش ـ ــفافة ،وإش ـ ـ ار

طائفة واســعة من ســائر أصــحاب المصــلحة ،مثل المجتمع المدني واألوســا األكاديمية ووســائط اإلعالم .واقترح

أحد المتكلمين تطبيق النظام الداخلي المعمول به في المؤتمر والجمعية العامة على هذه العملية.

ورحب ممثل ائتالف المجتمع المدني المناصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بعقد الدورة
-152
َّ

الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثنائية ،وطلب أن تكون هذه العملية مفتوحة وش ـ ـ ـ ـ ـ ــفافة ،وأن تهتاح جميع المس ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمات المقدَّمة للجمهور.
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واقترحت ممثلة منظمة الش ـ ــفافية الدولية أن يتناول اإلعالن الس ـ ــياس ـ ــي المس ـ ــائل الش ـ ــاملة لعدة مجالت من قبيل

الصــلة بين الفســاد وحقوق اإلنســان ،وكذلك مواضــيع الشــفافية في مجال الملكية النتفاعية و هس ـبل مكافحة الفســاد
المتعلق بمقادير هائلة من الموجودات.

ثامنا -مسائل أخرى
ألف -تنفيذ الفقرتين الفرعيتين ( 4ج) و(د) من المادة  63من التفاقية ،بشأن التعاون مع المنظمات
واآلليات الدولية واإلقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛ وبشأن الستخدام المناسب
للمعلومات ذات الصلة التي تعدها اآلليات الدولية واإلقليمية األخرى من أجل مكافحة الفساد
ومنعه ،بغية تجنب ازدواج العمل دون ضرورة
-153

نظر المؤتمر ،أثناء جلسـ ـ ــته التاسـ ـ ــعة المعقودة في  19كانون األول/ديسـ ـ ــمبر  ،2019في البند  8من
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وأشـ ــار رئيس المؤتمر ،في مالحظاته السـ ــتهاللية ،إلى أن المؤتمر قد يود ،في إطار البند ( 8أ) من جدول

جدول األعمال المعنون "مسائل أخرى".

األعمال ،مواص ــلة مداولته بش ــأن التنفيذ الكامل للفقرة الفرعية ( 4ج) من المادة  63من التفاقية ،التي تنص على أن
يتفق المؤتمر على أنشـ ـ ــطة وإجراءات وطرائق عمل لتحقيق األهداف المبيَّنة في الفقرة  1من تلك المادة ،وذلك بطرائق

منها التعاون مع المنظمات واآلليات الدولية واإلقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصـلة .وذكر أيضـا أن المؤتمر

قد يود استعراض التقدم المحرز في تعزيز أوجه التمزر فيما يتعلق باستخدام المعلومات ذات الصلة التي تعدُّها اآلليات

الدولية واإلقليمية األخرى من أجل مكافحة الفسـاد ومنعه اسـتخداما مناسـبا ،بغية ُّ
تجنب ازدواج العمل دون ضـرورة ،بما
يتسـ ـ ــق مع الفقرة الفرعية ( 4د) من المادة  63من التفاقية .وفي هذا الصـ ـ ــدد ،ذكر الرئيس األحكام ذات الصـ ـ ــلة من
قرار المؤتمر  4/7المعنون "تعزيز أوجــه التــمزر بين المنظمــات المتعـ ِّـددة األطراف المعنيــة ،المس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولــة عن آليــات
الس ـ ـ ــتعراض القائمة في مجال مكافحة الفس ـ ـ ــاد" ،وأش ـ ـ ــار إلى تقرير مقدم من األمانة عن التقدم المحرز في تنفيذ ذلك

القرار

()47
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الذي نظر فيه فريق استعراض التنفيذ في دورته العاشرة المستأنفة الثانية.

وأكد عدد من المتكلمين الدور الرئيسي الذي يؤديه المجتمع المدني في مكافحة الفساد ،على النحو الذي أقر

به المؤتمر ،وذلك في أطر منها آلية اس ـ ـ ــتعراض تنفيذ التفاقية ،وقدموا معلومات عن تجارب إش ـ ـ ـ ار المجتمع المدني

في جهود مكافحة الفســاد وعملية الســتعراض وفقا للمادة  63من التفاقية .وأهشــير إلى أن مبادئ توجيهية مماثلة تنظم

مشـاركة الجهات غير الحكومية صـاحبة المصـلحة قد ُّاتبعت في محافل أخرى ،من قبيل مجموعة العشـرين ،ومجموعة
الدول المناهضة للفساد التابعة لمجلس أوروبا ،ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان القتصادي.

 -156وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدَّد بعض المتكلمين على الحـاجـة إلى كفـالـة مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـة المنظمـات غير الحكوميـة في األعمـال
التحضـ ـ ـ ــيرية للدورة السـ ـ ـ ــتثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفسـ ـ ـ ــاد وكذلك على ضـ ـ ـ ــرورة أن تعمل جميع

الجهات صاحبة المصلحة معا من أجل تحقيق أهداف التفاقية.

 -157وش ـ ـ ـ ــدَّد بعض المتكلمين على ض ـ ـ ـ ــرورة الحفاظ على الطابع الحكومي الدولي آللية اس ـ ـ ـ ــتعراض التنفيذ

وللدورة السـ ــتثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفسـ ــاد .وفي هذا الصـ ــدد ،أشـ ــار متكلمون أيض ـ ـا إلى الحل
التوافقي الذي تم التوص ـ ــل إليه في الدورة الرابعة للمؤتمر ،على النحو المبين في قرار المؤتمر  .6/4وأهش ـ ــير إلى

قيمة اإلحاطات التي تهقدم إلى المنظمات غير الحكومية على هامش دورات فريق اس ـ ـ ــتعراض التنفيذ ،وفق ا للقرار
 .6/4واقترح أحد المتكلمين أن تشمل اإلحاطات هيئات فرعية أخرى.

__________
(.CAC/COSP/IRG/2019/11 )47
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ل من المنظمات
وأشـ ــارت متكلمة إلى أن تنفيذ المادة  63يتضـ ــمن التعاون مع منظمات حكومية دولية بد ا

-159

وأش ـ ـ ـ ـ ــار أحد المتكلمين إلى أن الجهود التي تبذلها جميع المنظمات الحكومية الدولية ينبغي ،في ض ـ ـ ـ ـ ــوء

غير الحكومية وأن حكومة بلدها تؤيد المكتب في تعزيز تعاونه مع المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة.

الفقرة  4من المادة  63من التفاقية ،أن تتسـ ــق مع آليات األمم المتحدة ،ل أن تحل محلها ،وأكد ،في هذا الصـ ــدد،
الدور األس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ــي الذي تؤديه المنظمـات التـابعـة لةمم المتحـدة والتفـاقيـة .وأهاب بالدول األطراف أن تتعـاون مع

األكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.

 -160وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدَّد أحـ ــد المتكلمين على أنـ ــه ينبغي للمؤتمر أن يعزز تبـ ــادل المعلومـ ــات والتعـ ــاون مع آليـ ــات
الستعراض المتعددة األطراف األخرى.

باء -حالة التصديق على التفاقية ومتطلبات تقديم اإلشعارات بموجب التفاقية
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نظر المؤتمر ،في جلس ـ ــته نفس ـ ــها ،في البند ( 8ب) من جدول األعمال المتعلق بحالة التص ـ ــديق على
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وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار رئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر قـد يود ،فيمـا يتعلق بمتطلبـات اإلبال بمقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى التفـاقيـة،

التفاقية ومتطلبات تقديم اإلشعارات بموجب التفاقية.

()48

النظر في أفض ـ ـ ــل الس ـ ـ ــبل التي تكفل توافر أحدث المعلومات المطلوبة وفقا للفقرة  3من المادة 6؛ والفقرة ( 2د)
من المـادة 23؛ والفقرة ( 6أ) من المـادة 44؛ والفقرتين  13و 14من المـادة 46؛ والفقرة  5من المـادة 55؛ والفقرة
 4من المادة  66من التفاقية.
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وعالوة على ذلك ،أبلغ الرئيس المؤتمر بأنه بغية توفير منفذ وحيد للممارس ـ ـ ــين يتيد لهم الطالع على

المعلومات المتعلقة بمختلف أنواع السـ ـ ــلطات المختصـ ـ ــة بمقتضـ ـ ــى مختلف التفاقيات ،فقد نقلت األمانة البيانات

من دليل السـ ـ ــلطات الوطنية المختصـ ـ ــة بمقتضـ ـ ــى اتفاقية مكافحة الفسـ ـ ــاد إلى بوابة الموارد اإللكترونية والقوانين
المتعلقة بالجريمة (بوابة "ش ـ ـ ـ ـ ــيرلو ") .وأبلغ الرئيس المؤتمر كذلك بأن المكتب في طور إعادة تص ـ ـ ـ ـ ــميم المكتبة

القانونية ،التي تش ـ ـ ــكل جزءا من منص ـ ـ ــة بوابة األدوات والموارد المعرفية المتعلقة بمكافحة الفس ـ ـ ــاد (بوابة "ت ار ")
القائمة على شــبكة اإلنترنت التي يجمع من خاللها المكتب وينشــر المعلومات القانونية المفهرســة والمهيأة للبحث
فيها والمرتبة حسب كل حكم من أحكام التفاقية.

جيم -أي مسائل أخرى ،بما في ذلك النظر في مكان انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر
 -164لم تهثر أي مسائل أخرى في إطار البند ( 8ج) من جدول األعمال.

تاسعا -اإلجراءات التي اتخذها المؤتمر
-165

اعتمد المؤتمر ،في جلسـ ـ ـ ــته العاشـ ـ ـ ـرة المعقودة في  19كانون األول/ديسـ ـ ـ ــمبر  ،2019مشـ ـ ـ ــروع القرار

المنقد المعنون "إعالن أبوظبي بشـأن تعزيز التعاون بين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسـبة وهيئات مكافحة
الفســاد على منع الفســاد ومكافحته بمزيد من الفعالية" ( ،)CAC/COSP/2019/L.16/Rev.1المقدم من اإلمارات
العربية المتحدة والب ارزيل وبيرو وتونس والجزائر ودولة فلسـ ـ ــطين وزامبيا والسـ ـ ــلفادور والسـ ـ ــودان والصـ ـ ــين وعمان

والكويت وموزامبيق ومصــر والمملكة العربية الســعودية والنمســا وهندوراس والوليات المتحدة األمريكية( .لالطالع

__________
( )48انظر الوثيقة .CAC/COSP/2019/CRP.1
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على النص ،انظر الفصـ ــل األول ،القسـ ــم باء ،القرار  ).13/8وعقب اعتماد القرار ،أدلى ممثلو اإلمارات العربية
المتحدة ومصر والب ارزيل ببيانات أبرزوا فيها أهمية القرار.

 -166وأوصـ ــى المؤتمر ،في جلسـ ــته الحادية عش ـ ـرة المعقودة في  20كانون األول/ديسـ ــمبر  ،2019الجمعية

العامة باعتماد مش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع القرار المنقد المعنون "الدورة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ــاد"

(( .)CAC/COSP/2019/L.9/Rev.1لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،القسم ألف ،مشروع الق ارر).
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واعتمد المؤتمر في جلسـ ـ ــته الحادية عش ـ ـ ـرة ،المعقودة في  20كانون األول/ديسـ ـ ــمبر  ،2019مشـ ـ ــاريع

الق اررات التالية:
(أ)

"تعزيز التع ـ ــاون ال ـ ــدولي على اس ـ ـ ـ ـ ـ ــترداد الموجودات وإدارة الموجودات المجم ـ ــدة والمحجوزة

والمصادرة" ( ،)CAC/COSP/2019/L.3/Rev.1قدمه كل من التحاد األوروبي (باسمه ونيابة عن دوله األعضاء)
وأوكرانيا وبيرو وكندا والوليات المتحدة( .لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،القسم باء ،القرار ).1/8
(ب)

"الحتفال بالذكرى العاش ـ ـرة إلنشـ ــاء آلية اسـ ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ــاد"

( ،)CAC/COSP/2019/L.4/Rev.1قدمه كل من التحاد األوروبي (باس ـ ــمه ونيابة عن دوله األعض ـ ــاء) والتحاد
الروسـ ــي وإس ـ ـرائيل وأسـ ــتراليا والب ارزيل وتايلند وسـ ــنغافورة وسـ ــويس ـ ـ ار وكندا وكولومبيا والمكسـ ــيك وهندوراس والوليات

المتحدة واليابان( .لالطالع على النص ،انظر الفص ـ ــل األول ،القس ـ ــم باء ،القرار  ).2/8وعمال بالفقرة  2من المادة

 66من النظام الداخلي ،أكد ممثل مص ـ ــر من جديد ،متحدثا باس ـ ــم مجموعة الدول العربية ،التزام المجموعة الكامل
بملية اسـ ـ ــتعراض تنفيذ التفاقية وضـ ـ ــمان حيادها وعدم تسـ ـ ــييسـ ـ ــها .وأشـ ـ ــار إلى أن هذا القرار هو محاولة لتسـ ـ ــييس

المس ـ ــألة ،وأن إسـ ـ ـرائيل قوة احتالل وهي ل تس ـ ــتجيب للنداءات الموجهة إليها لحترام ميثاق األمم المتحدة ومقررات

الجمعية العامة والمجلس القتصــادي والجتماعي والهيئات األخرى .وأشــار الممثل أيضــا إلى أن ســياســات إسـرائيل

ل تتماشــى مع الشــرعية وأن هذا القرار يتناول هدفا ســياســيا يتمثل في كســر العزلة اإلقليمية إلسـرائيل .وأشــار ممثل
جمهورية إيران اإلسالمية إلى أن حكومته تعلق أهمية كبيرة على التفاقية وعلى مؤتمر الدول األطراف في التفاقية
وأن "حملة مكافحة الفس ـ ــاد" ينبغي أل تس ـ ــتخدم كقناع لتغطية الوجه القبيد لالحتالل والفص ـ ــل العنص ـ ــري المنهجي،

وأن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ـ ــاد سـ ـ ــتفقد مصـ ـ ــداقيتها إذا أصـ ـ ــبحت أداة دعائية لنظام فاسـ ـ ــد محتل لتجميل

وجهه الوحشـي .وأشـار الممثل أيضـا إلى أن التفاقية هي عبارة عن اتفاق متعدد األطراف يقوم على سـيادة القانون،

وأن النظام الذي يقوم وجوده على تحدي جميع مبادئ الش ــرعية وميثاق األمم المتحدة يفتقر إلى أي أس ــاس أخالقي
لل يـام بحملـة من أجل التفـاقيـة ،وأن اعتمـاد هذا القرار ل ينبغي أن يفس ـ ـ ـ ـ ـ ــر على أنه يمثـل أي تغيير على اإلطالق

في موقف جمهورية إيران اإلس ــالمية فيما يتعلق بعدم العتراف بنظام إس ـرائيل .وفي المناقش ــة التي تلت ذلك ،أش ــار

عــدَّة متكلمين إلى أن جميع الــدول األطراف عملــت بروح من التعــاون البنــاء أثنــاء المؤتمر وأنــه ل ينبغي تس ـ ـ ـ ـ ـ ــييس

المؤتمر .وأشاروا إلى أن التفاقية تشكل إطا ار هاما للتعاون الدولي بشأن استرداد الموجودات والمساعدة التقنية ومسائل
أخرى ،وأبرزوا األهمية الحاس ـ ـ ـ ـ ــمة آللية اس ـ ـ ـ ـ ــتعراض التنفيذ التي توجه العمل التقني في تعزيز نظم مكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ــاد،

بالسـ ــتفادة من مواطن القوة وتحديد المجالت التي تحتاج إلى تحسـ ــين .وشـ ــجعوا الدول على التركيز على الغرض من

المؤتمر المتمثل في تحس ـ ــين قدراتها والتعاون فيما بينها وتعزيز اس ـ ــتعراض التفاقية من خالل آلية اس ـ ــتعراض التنفيذ،
التي تقدم أدلة ســليمة وموضــوعية لتخاذ الق اررات بشــأن تدابير مكافحة الفســاد .وفي إطار ممارس ــة حق الرد ،نوهت

ممثلة إسـ ـ ـ ـرائيل بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة الفسـ ـ ـ ــاد وأشـ ـ ـ ــارت إلى محاولة البعض غير الالئقة
إلس ــاءة اس ــتخدام هذا المحفل ألغراض س ــياس ــية ل ص ــلة لها بالموض ــوع .ودعت جميع الدول األطراف ،بما فيها

الدول التي أعربت عن رأي ســياســي ضــد القرار ،إلى المشــاركة في تقديم مشــاريع الق اررات التي ســتقدمها إس ـرائيل

في المســتقبل ،مشــيرة إلى أن ذلك من شــأنه أن يبين للعالم أن مكافحة الفســاد ليســت لها حدود ســياســية أو ثقافية
أو جغرافية ،وهو مفهوم تعتقد حكومتها أن جميع الدول األطراف تتشـ ـ ـ ـ ـ ــار فيه .وشـ ـ ـ ـ ـ ــددت على التزام حكومتها
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الدائم بمكافحة الفس ـ ــاد ،وأش ـ ــارت إلى أن إسـ ـ ـرائيل س ـ ــتعمل مع جميع الدول األطراف من أجل تهيئة بيئة عالمية

تكافد الفساد وتعزز حقوق اإلنسان واألمن؛
(ج)

"تعزيز الن ازه ــة في القط ــاع الع ــام ل ــدى ال ــدول األطراف في اتف ــاقي ــة األمم المتح ــدة لمك ــافحــة

الفسـ ـ ــاد" ( ،)CAC/COSP/2019/L.5قدمه كل من التحاد الروسـ ـ ــي واألرجنتين وإندونيسـ ـ ــيا وإيطاليا وباكسـ ـ ــتان

والب ارزيل وباراغواي وبنغالديش وبيرو والسـ ــلفادور وفنلندا وكولومبيا والمغرب والوليات المتحدة واليابان (لالطالع

على النص ،انظر الفصل األول ،القسم باء ،القرار  ).3/8وعقب اعتماد القرار ،شكر ممثل الب ارزيل جميع الدول
األطراف على تعاونها ،وكذلك على مشــاركتها وتعليقاتها في المداولت المتعلقة بمشــروع القرار ،التي أثرت نصــه

وأظهرت أهمية مواصلة تعزيز النزاهة في القطاع العام لدى جميع الدول األطراف في التفاقية؛
(د)

"حماية الرياضـ ـ ـ ـ ـ ــة من الفسـ ـ ـ ـ ـ ــاد" ( ،)CAC/COSP/2019/L.6/Rev.1قدمه كل من التحاد

الروس ـ ـ ــي واألرجنتين وإيطاليا والب ارزيل وبلجيكا وبيرو وتونس والس ـ ـ ــلفادور والص ـ ـ ــين وكولومبيا ومص ـ ـ ــر والمغرب

والنمس ـ ــا ونيجيريا واليابان( .لالطالع على النص ،انظر الفص ـ ــل األول ،القس ـ ــم باء ،القرار  ).4/8وعقب اعتماد

القرار ،أشــار ممثل التحاد الروســي إلى أن بلده يعتزم اللتزام بمواصــلة العمل بنشــا بشــأن هذه المســألة ،وحث
جميع الدول األطراف على أن تفعل ذلك أيضا؛
(ا)

"تعزيز الن ازه ـ ــة من خالل توعي ـ ــة الجمهور" ( ،)CAC/COSP/2019/L.7ق ـ ــدم ـ ــه ك ـ ــل من

اإلمارات العربية المتحدة وعمان والكويت ومصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر والمملكة العربية السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعودية( .لالطالع على النص ،انظر

الفص ــل األول ،القس ــم باء ،القرار  ).5/8وعقب اعتماد القرار ،أش ــار ممثل المملكة العربية الس ــعودية إلى حرا
حكومته على تنفيذ التفاقية وتعزيز سـ ـ ــيادة القانون ومكافحة الفسـ ـ ــاد ،بما في ذلك في مجال الوقاية ،وأعرب عن

أمله في أن تزيد الق اررات التي اعتمدها المؤتمر من تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد؛
(و)

"تنفيذ اللتزامات الدولية المتعلقة بمنع الرش ــوة ومكافحتها على النحو المحدد في اتفاقية األمم

المتحدة لمكافحة الفسـ ـ ــاد" ( ،)CAC/COSP/2019/L.8قدمه كل من التحاد األوروبي (باسـ ـ ــمه ونيابة عن دوله

األعض ــاء) وأس ــتراليا وإسـ ـرائيل والب ارزيل وبلجيكا وبيرو والس ــلفادور وكولومبيا والمغرب ونيجيريا والوليات المتحدة
واليابان( .لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،القسم باء ،القرار )6/8؛
(ز)

"تعزيز فعالية هيئات مكافحة الفس ــاد في التص ــدي للفس ــاد" (،)CAC/COSP/2019/L.10/Rev.1

قدمه كل من التحاد األوروبي (باس ـ ـ ـ ـ ــمه ونيابة عن دوله األعض ـ ـ ـ ـ ــاء) وإندونيس ـ ـ ـ ـ ــيا وأوغندا وتايلند وجمهورية الكونغو

الديمقراطية وســري لنكا والســنغال وســيشــيل والصــين ومالي وموريشــيوس وموزامبيق والنرويج( .لالطالع على النص،

انظر الفصل األول ،القسم باء ،القرار )7/8؛
(ح)

"متـابعـة إعالن مراكش بش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن منع الفس ـ ـ ـ ـ ـ ــاد" ( ،)CAC/COSP/2019/L.11المقـدم من التحـاد

األوروبي (باسمه ونيابة عن دوله األعضاء) والتحاد الروسي وأستراليا وإندونيسيا ومصر (نيابة عن مجموعة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ 77

والصــين) والمكســيك والنرويج ونيوزيلندا والوليات المتحدة واليابان( .لالطالع على النص ،انظر الفصــل األول ،القســم

باء ،القرار  ).8/8وعقب اعتماد القرار ،أش ـ ــار ممثل المغرب إلى أن القرار يبين بوض ـ ــوح أهمية تدابير مكافحة الفس ـ ــاد
بصرف النظر عن شكله .وأعرب عن أمله في أن يتضمن اإلعالن السياسي الذي ستعتمده الجمعية العامة في دورتها

الس ــتثنائية من أجل مكافحة الفس ــاد فص ــال يعنى بموض ــوع منع الفس ــاد الهام ،وأن تركز الدورة الس ــتثنائية على تعزيز
التعاون التقني بناء على الطلبات التي تقدمها الدول ،وأن تعزز الستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد؛

"تـعـزيـز اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـرداد الـمـوجـودات دعـمـ ـ ـ ـا لـخـط ـ ـ ــة الـتـنـمـي ـ ـ ــة الـمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ـ ـ ــة لـع ـ ـ ــام "2030
( )
( ،) CAC/COSP/2019/L.12قـدمـه كـل من إنـدونيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـا وأنغول وأوغنـدا وبـاكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـان وبنغالديش وبيرو وتونس
والجزائر وجنوب أفري يا ودولة فلسـ ـ ـ ــطين والسـ ـ ـ ــودان والصـ ـ ـ ــين وكازاخسـ ـ ـ ــتان وكينيا ومصـ ـ ـ ــر وموزامبيق وناميبيا
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ونيجيريا( .لالطالع على النص ،انظر الفصــل األول ،القســم باء ،القرار  ).9/8وعقب اعتماد القرار ،تكلم ممثل
نيجيريا باسـ ــم المشـ ــاركين في تقديم مشـ ــروع القرار الذين هم أعضـ ــاء في مجموعة ال  77والصـ ــين ،وكذلك باسـ ــم
الـدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء في مجموعـة الـدول األفري يــة ،فـأعرب عن تقــديره لجميع الـدول األطراف لمــا أبـدتـه من دعم

ومرونة ومش ــاركة بناءة في التوص ــل إلى توافق في اآلراء ،مما يدل على أنه يمكن اس ــتبانة حلول للتحديات التي
تواجهها الدول األطراف في مجال اس ــترداد الموجودات وإعادتها .وس ــلط الض ــوء على فعالية تطبيق التفاقية ،ول

سيما فيما يتعلق بالتسويات ،وتعزيز جهود استرداد الموجودات ،ألغراض منها دعم خطة عام 2030؛

(ي)
"قياس الفسـ ـ ـ ــاد" ( ،)CAC/COSP/2019/L.13/Rev.1المقدم من التحاد األوروبي (أيض ـ ـ ـ ـا
نيابة عن الدول األعض ــاء في األمم المتحدة التي هي أعض ــاء في التحاد األوروبي) والتحاد الروس ــي وأس ــتراليا

والب ارزيل وبيرو وكولومبيا والمكس ـ ـ ــيك وموريش ـ ـ ــيوس والوليات المتحدة األمريكية واليابان( .لالطالع على النص،

انظر الفصـ ـ ـ ــل األول ،القسـ ـ ـ ــم باء ،القرار  ).10/8وعقب اعتماد القرار ،أشـ ـ ـ ــار ممثل إيطاليا إلى أن القرار يمثل

خطوة هامة نحو وضـ ــع منهجية موضـ ــوعية وعلمية ل ياس الفسـ ــاد ،وأنه سـ ــيسـ ــهم في تعزيز تصـ ــميم سـ ــياسـ ــات

لمكافحة الفساد قائمة على األدلة؛
( )

"تعزيز تنفيـذ اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد في الـدول الجزريـة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيرة النـاميـة"

( ،)CAC/COSP/2017/L.14/Rev.1قدمه كل من التحاد الروسـ ـ ـ ـ ــي وأسـ ـ ـ ـ ــتراليا وتوفالو وجزر كو وسـ ـ ـ ـ ــاموا
وس ــنغافورة وس ــيش ــيل وفانواتو وكيريباس وموريش ــيوس وناورو والنرويج ونيوزيلندا واليابان( .لالطالع على النص،

انظر الفصل األول ،القسم باء ،القرار )11/8؛
(ل)

"مـنـع الـفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ومـك ـ ـ ــافـحـت ـ ـ ــه مـن حـي ـ ـ ــث عـالقـت ـ ـ ــه ب ـ ـ ــالـجـ ارئـم الـتـي تـؤثـر عـلـى الـبـيـئ ـ ـ ــة"

( ،)CAC/COSP/2019/L.15قدمه كل من التحاد األوروبي (باسـمه ونيابة عن الدول األعضـاء فيه) وأسـتراليا

وجمهورية أفري يا الوس ــطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار والمكس ــيك وموزامبيق والنرويج والوليات
المتحدة( .لالطالع على النص ،انظر الفصـ ـ ـ ــل األول ،القسـ ـ ـ ــم باء ،القرار  ).12/8وعقب اعتماد القرار ،أشـ ـ ـ ــار

ممثل بلجيكا إلى أن القرار ســيؤدي ،بدعم من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،إلى فهم أفضــل
من جانب المجتمع الدولي لهذا النوع من اإلجرام وأثره على البيئة والمجتمع .وأش ـ ــار ممثل فرنس ـ ــا إلى أن اعتماد

هذا القرار يدل على أهمية التفاقية فيما يتعلق بالمواضـيع المعاصـرة وإلى أي مدى توفر التفاقية جميع األدوات

الالزمة وتيسر التعاون الدولي بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية في التصدي لهذا التحدي؛
(م)

"تعزيز الممارس ـ ـ ــات الجيدة المتعلقة بدور البرلمانات الوطنية وس ـ ـ ــائر الهيئات التشـ ـ ـ ـريعية في منع

ومكافحة الفسـ ـ ـ ـ ــاد بجميع أشـ ـ ـ ـ ــكاله" ( ،)CAC/COSP/2019/L.17/Rev.1قدمه كل من التحاد الروسـ ـ ـ ـ ــي وأذربيجان

وإندونيســيا وأوغندا وباكســتان والب ارزيل وبيرو وســنغافورة وســويس ـ ار والصــين والفلبين وكندا والمغرب ونيجيريا( .لالطالع

على النص ،انظر الفص ـ ـ ــل األول ،القس ـ ـ ــم باء ،القرار  ).14/8وعقب اعتماد القرار ،أش ـ ـ ــار ممثل أذربيجان إلى الدور

الهام الذي تضـ ــطلع به الهيئات التشـ ــريعية الوطنية في مكافحة الفسـ ــاد وأشـ ــار ممثل باكسـ ــتان إلى أن الهيئات التنفيذية

والقضـائية وهيئات مكافحة الفسـاد المتخصـصـة تؤدي جميعها دو ار هاما في مكافحة الفسـاد ،إل أن الهدف الرئيسـي من
هذا القرار هو تس ــليط الض ــوء على دور البرلمانات في مكافحة الفس ــاد ،ول س ــيما فيما يتعلق بس ــن التش ـريعات والرقابة.

وأش ـ ـ ــار إلى أن القرار يش ـ ـ ــدد على تعزيز التفاعل بين البرلمانات من أجل تبادل الممارس ـ ـ ــات الجيدة في مجال مكافحة

الفساد ،مع مراعاة استقالل الهيئة التشريعية واحترام األطر الدستورية لكل دولة من الدول األعضاء.
-168

وفي الجلسـ ـ ــة نفسـ ـ ــها ،اعتمد المؤتمر مشـ ـ ــروع مقرر عنوانه "تمديد الدورة الثانية آللية اسـ ـ ــتعراض تنفيذ

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد" ( ،)CAC/COSP/2019/L.18/Rev.1قدمه رئيس فريق استعراض التنفيذ.
(لالطالع على النص ،انظر الفصل الثاني ،القسم جيم ،المقرر ).1/8
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َّ
المؤقت لدورة المؤتمر التاسعة
عاش ار -جدول األعمال
-169

أقر المؤتمر ،في جلســته الحادية عش ـرة ،المنعقدة في  20كانون األول/ديســمبر  ،2019مشــروع جدول

األعمال المؤقت لدورته التاسـ ـ ـ ــعة ( )CAC/COSP/2019/L.2على أن يكون مفهوما أن األمانة سـ ـ ـ ــوف تضـ ـ ـ ــع

الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيغـة النهـائيـة لجـدول األعمـال المؤقـت وتنظيم األعمـال المقترح وفقـا للنظـام الـداخلي للمؤتمر .ويرد جـدول
األعمال المؤقت لدورة المؤتمر التاسعة في المرفق الثاني من هذا التقرير.

حادي عشر -اعتماد تقرير المؤتمر عن أعمال دورته الثامنة
-170

اعـتـم ـ ـ ــد الـمــؤتـمــر ،فــي  20ك ـ ـ ــانــون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـبــر  ،2019تـقـريـره عــن أعـم ـ ـ ــال دورت ـ ـ ــه الـث ـ ـ ــامـن ـ ـ ــة

(CAC/COSP/2019/L.1

وCAC/COSP/2019/L.1/Add.3

وCAC/COSP/2019/L.1/Add.1

وCAC/COSP/2019/L.1/Add.4

وCAC/COSP/2019/L.1/Add.2
وCAC/COSP/2019/L.1/Add.5

وعمم على الدول األطراف األجزاء من التقرير التي
و ،)CAC/COSP/2019/L.1/Add.6بصـ ـ ـ ــيغته المعدَّلة شـ ـ ـ ــفويًّا .ه
تجسد البيانات التي أهدلي بها وقت اعتماده ،في  17تموز/يوليه  ،2020لعتمادها عن طريق إجراء صامت.

ثاني عشر -اختتام الدورة
 -171اســتمع المؤتمر في جلســته الحادية عش ـرة ،المعقودة في  20كانون األول/ديســمبر  ،2019إلى كلمتين
ِّ
بالمخدرات والجريمة ورئيس المؤتمر.
ختاميتين أدلى بهما المدير التنفيذي للمكتب المعني
 -172وأدلى بكلمات ختامية أيضا ممثلو التحاد الروسي والصين والمملكة العربية السعودية.
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المرفق األول
قائمة الوثائق المعروضة على مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفساد في دورته الثامنة
الرمز

العنوان أو الوصف

CAC/COSP/2019/1

جدول األعمال المؤقت المشروح

CAC/COSP/2019/2

حالة تنفيذ الق اررين  5/7و 6/7الصادرين عن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية
األمم المتحدة لمكافحة الفساد :تقرير األمانة

CAC/COSP/2019/3

مجموعة التوصيات والستنتاجات غير ِّ
الملزمة المستندة الى الدروس المستفادة بشأن
تنفيذ الفصلين الثالث والرابع من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد :مذكرة من األمانة

CAC/COSP/2019/4

أنشطة وأساليب عمل فريق استعراض التنفيذ :مذكرة من األمانة

CAC/COSP/2019/5

تقرير مرحلي عن تنفيذ أنشطة الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني
باسترداد الموجودات :مذكرة من األمانة

CAC/COSP/2019/6

التقدُّم المحرز في أنشطة الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني
بمنع الفساد :مذكرة من األمانة

CAC/COSP/2019/7

التقدم المحرز في أنشطة اجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح المشاركة لتعزيز
التعاون الدولي في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد :مذكرة من األمانة

CAC/COSP/2019/7/Add.1

التعاون الدولي في اإلجراءات المدنية واإلدارية للكشف عن األفعال المجرَّمة وفقا
لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد :مذكرة من األمانة

CAC/COSP/2019/8

تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول الجزرية الصغيرة النامية:
تقرير األمانة

وCAC/COSP/2019/8/Corr.1
CAC/COSP/2019/9

تنفيذ الفصل الثاني (التدابير الوقائية) من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد :تقرير
مواضيعي من إعداد األمانة

CAC/COSP/2019/10

تنفيذ الفصل الخامس (استرداد الموجودات) من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد:
تقرير مواضيعي من إعداد األمانة

CAC/COSP/2019/11
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الممارسات ِّ
الجيدة للدول األطراف وخبراتها والتدابير ذات الصلة التي اتخذتها بعد إنجاز
الستعراضات الهقطرية ،بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمساعدة التقنية :تقرير األمانة

CAC/COSP/2019/12

أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،خاص اة دورتها
الستعراضية الثانية والتدابير الالزمة إلتمامها :مذكرة من األمانة

CAC/COSP/2019/13

منع ومكافحة الفساد المتعلق بمقادير هائلة من الموجودات :مذكرة من األمانة

CAC/COSP/2019/14

تحليل الحتياجات من المساعدة التقنية المستبانة من الستعراضات الهقطرية والمساعدة
ِّ
بالمخدرات والجريمة :مذكرة من األمانة
المقدَّمة من مكتب األمم المتحدة المعني
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الرمز

العنوان أو الوصف

CAC/COSP/2019/15

الموارد والنفقات الخاصة بتسيير عمل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفساد :مذكرة من األمانة

CAC/COSP/2019/16

CAC/COSP/2019/INF/1
CAC/COSP/2019/INF/2

مشروع َّ
المجمدة والمحجوزة
منقد لمبادئ توجيهية غير ملزمة بشأن إدارة الموجودات
َّ
والمصادرة :مذكرة من األمانة
Information for participants
Provisional list of participants

CAC/COSP/2017/14

تقرير مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ــاد عن أعمال
دورته السابعة المعقودة في فيينا ،من  6إلى  10تشرين الثاني /نوفمبر 2017

CAC/COSP/IRG/2019/9/Add.1

تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته العاشرة المستأنفة األولى المعقودة
في فيينا في الفترة من  2إلى  4أيلول/سبتمبر 2019

CAC/COSP/IRG/2019/9

تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته العاشرة ،المعقودة في فيينا من  27إلى
 29أيار/مايو 2019

CAC/COSP/IRG/2018/8

تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته التاسعة المعقودة في فيينا في الفترة من
 4إلى  6حزيران/يونيه 2018

CAC/COSP/IRG/2018/8/Add.1

تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته التاسعة المستأنفة األولى المعقودة في
فيينا في الفترة من  3إلى  5أيلول/سبتمبر 2018

CAC/COSP/IRG/2018/8/Add.2

تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته التاسعة المستأنفة الثانية المعقودة في
فيينا في الفترة من  12إلى  14تشرين الثاني/نوفمبر 2018

CAC/COSP/WG.2/2019/6

تقرير عن الجتماع الثالث عشر للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية
المعني باسترداد الموجودات (فيينا 29 ،و 30أيار/مايو )2019

CAC/COSP/WG.2/2018/6

تقرير عن الجتماع الثاني عشر للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية
المعني باسترداد الموجودات (فيينا 6 ،و 7حزيران/يونيه )2018

CAC/COSP/WG.4/2019/3

تقرير عن الجتماع العاشر للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني
بمنع الفساد (فيينا 6-4 ،أيلول/سبتمبر )2019

CAC/COSP/WG.4/2018/5

تقرير عن الجتماع التاسع للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني
بمنع الفساد (فيينا 7-5 ،أيلول/سبتمبر )2018

CAC/COSP/EG.1/2019/4

تقرير اجتماع الخبراء الحكومي الدولي الثامن لتعزيز التعاون الدولي في إطار التفاقية
(فيينا 31 ،أيار/مايو )2019

CAC/COSP/EG.1/2018/4

تقرير اجتماع الخبراء الحكومي الدولي السابع لتعزيز التعاون الدولي في إطار التفاقية
(فيينا 8 ،حزيران/يونيه )2018

CAC/COSP/2019/CRP.1

United Nations Convention against Corruption: status of ratifications as
at 27 November 2019
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العنوان أو الوصف

Competent national authorities designated under the United Nations

الرمز

CAC/COSP/2019/CRP.2

Convention against Corruption (as of 29 November 2019)
Conference room paper entitled “Report of the International Expert

CAC/COSP/2019/CRP.3

Meeting on the return of stolen assets - "ADDIS II" (7-9 May 2019)
Conference room paper submitted by the Governments of Japan and the

CAC/COSP/2019/CRP.4

United States of America: G20 Anti-Corruption Working Group side
event: Best practices in Promoting Transparency and Accountability in
Asset Return (9 October 2019)
Conference room paper submitted by the Organization for Economic Co-

CAC/COSP/2019/CRP.5

operation and Development: written statement by the Organization for
Economic Co-operation and Development
Conference room paper submitted by the European Union: European

CAC/COSP/2019/CRP.6

Union contribution to the outcome document of the special session of the
UN General Assembly against corruption
Statement submitted by Transparency International: Grand corruption as

CAC/COSP/2019/NGO/1

a Major Obstacle to Achievement of the Sustainable Development Goals
Statement submitted by Transparency International: Calling for transpar-

CAC/COSP/2019/NGO/2

ent and accountable asset recovery, TI Chapter Country Reports
Statement submitted by Transparency International: Gender and corrup-

CAC/COSP/2019/NGO/3

tion- forms, impact and solutions
Statement submitted by the UNCAC Coalition: UNCAC review trans-

CAC/COSP/2019/NGO/4

parency pledge
Statement submitted by the UNCAC Coalition: Making UNCAC work

CAC/COSP/2019/NGO/5

Statement submitted by the UNCAC Coalition: A guide to transparency

CAC/COSP/2019/NGO/6

and participation in the UNCAC Review Mechanism
Statement submitted by the Global Organization of Parliamentarians

CAC/COSP/2019/NGO/7

against Corruption
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المرفق الثاني
َّ
المؤقت للدورة التاسعة لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية
جدول األعمال
األمم المتحدة لمكافحة الفساد
-1

المسائل التنظيمية:
(أ)

افتتاح دورة المؤتمر التاسعة؛

(ب)

انتخاب أعضاء المكتب؛

(ج)

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال؛

(د)

مشاركة المراقبين؛

(ا)

اعتماد تقرير المكتب عن وثائق التفويض؛

(و)

المناقشة العامة.

-2

استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

-3

المساعدة التقنية.

-4

المنع.

-5

استرداد الموجودات.

-6

التعاون الدولي.

-7

مسائل أخرى.
(أ)

تنفيذ الفقرتين الفرعيتين ( 4ج) و(د) من المادة  63من التفاقية ،بشأن التعاون مع المنظمات
واآلليات الدولية واإلقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصـلة؛ وبشـأن السـتخدام المناسـب

للمعلومات ذات الصـ ــلة التي تعدُّها اآلليات الدولية واإلقليمية األخرى من أجل مكافحة الفسـ ــاد
ومنعه ،بغية ُّ
تجنب ازدواج العمل دون ضرورة؛

V.20-01909

(ب)

حالة التصديق على التفاقية ومتطلبات تقديم اإلشعارات بموجب التفاقية؛

(ج)

أي مسائل أخرى.

-8

َّ
المؤقت للدورة العاشرة.
جدول األعمال

-9

اعتماد التقرير.
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الدورة الحادية عشرة المستأنفة الثانية لفريق استعراض التنفيذ (الموضوع الرئيسي :التعاون الدولي)

اجتماع بين دورات المؤتمر للتحضير للدورة الستثنائية للجمعية العامة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة
و/أو مشاورات غير رسمية بشأن مشروع اإلعالن السياسي (اجتماع مغلق ،مع ترجمة شفوية)

 16تشرين الثاني/نوفمبر (جلسة صباحية) :المسائل اإلجرائية

 4-2أيلول/سبتمبر

 31آب/أغسطس  1 -أيلول/سبتمبر :تتناول المسائل الموضوعية فقط ،ل مناقشات بشأن
المسائل اإلجرائية
المسـائل الموضـوعية (جلسـات مواضـيعية مشـتركة وجلسـات مشـتركة بشـأن المسـاعدة التقنية بين
فريق استعراض التنفيذ والفريق العامل)

 12-11حزيران/يونيه

 10- 9حزيران/يونيه :المسائل الموضوعية (جلسات مواضيعية مشتركة وجلسات مشتركة
()2
بشأن المساعدة التقنية بين فريق استعراض التنفيذ والفريق العامل)

 8حزيران/يونيه :المسائل اإلجرائية لفريق استعراض التنفيذ

( )2

( )1

عقد جلسات إحاطة إعالمية للمجتمع المدني (عمالا بالقرار  )6/4على هامش دورة فريق استعراض التنفيذ مع التركيز المواضيعي على موضوع منع الفساد.

يقترح أن تعقد في عام  2020ثالث دورات لفريق استعراض التنفيذ بغية التحضير للدورة الستثنائية للجمعية العامة لةمم المتحدة لعام  ،2021بغية إتاحة المجال أمام الخبراء للمشاركة في المناقشات المتعلقة
بمشروع اإلعالن السياسي .ويقترح بعدها تخييض عدد دورات السنة إلى دورتين.

__________

الجتماع الرابع عشر للفريق العامل المعني باسترداد الموجودات

الدورة الحادية عشرة المستأنفة األولى لفريق استعراض التنفيذ
(الموضوع الرئيسي :استرداد الموجودات)

اجتماع بين دورات المؤتمر للتحضير للدورة الستثنائية للجمعية العامة لةمم المتحدة بمشاركة
جميع أصحاب المصلحة

الجتماع الحادي عشر للفريق العامل المعني بمنع الفساد

الدورة العادية الحادية عشرة لفريق استعراض التنفيذ (المواضيع الرئيسية :المنع/التجريم وإنفاذ القانون)

الدورة

التاريخ

2020

()1

خطة عمل الهيئات الفرعية التابعة لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد للفترة 2021-2020

المرفق الثالث
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( )3المرجع نفسه.

 20-18تشرين الثاني/نوفمبر

 6أيلول/سبتمبر (جلسة بعد الظهر)  10 -أيلول/سبتمبر
المسائل الموضوعية (جلسات مواضيعية مشتركة وجلسات مشتركة بشأن المساعدة التقنية بين
فريق استعراض التنفيذ وفريق الخبراء)

 6أيلول/سبتمبر (جلسة صباحية) :المسائل اإلجرائية لفريق استعراض التنفيذ

__________

اجتماع بين دورات المؤتمر للتحضير للدورة الستثنائية للجمعية العامة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة
و/أو مشاورات غير رسمية بشأن مشروع اإلعالن السياسي (اجتماع مغلق ،مع ترجمة شفوية)

اجتماع الخبراء الحكومي الدولي العاشر المفتوح المشاركة لتعزيز التعاون الدولي

الجتماع الثاني عشر المستأنفة لفريق استعراض التنفيذ
(الموضوعان الرئيسيان :التعاون الدولي/استرداد الموجودات)

الدورة العادية الثانية عشرة لفريق استعراض التنفيذ (المواضيع الرئيسية :المنع/التجريم وإنفاذ القانون)
الجتماع الثاني عشر للفريق العامل المعني بمنع الفساد

 14حزيران/يونيه :المسائل اإلجرائية لفريق استعراض التنفيذ
 18-15حزيران/يونيه :المسائل الموضوعية (جلسات مواضيعية مشتركة وجلسات مشتركة
()49
بشأن المساعدة التقنية بين فريق استعراض التنفيذ والفريق العامل)

التاريخ

اجتماع استثنائي للمؤتمر للموافقة على مشروع اإلعالن
( 2أو  3أيامَّ ،
يؤكد لحقا)

 20-18تشرين الثاني/نوفمبر

المسـائل الموضـوعية (جلسـات مواضـيعية مشـتركة وجلسـات مشـتركة بشـأن المسـاعدة التقنية بين
فريق استعراض التنفيذ وفريق الخبراء)

 16تشرين الثاني/نوفمبر (جلسة بعد الظهر)  17 -تشرين الثاني/نوفمبر:

التاريخ

أسبوع  22شبا /فبراير

الدورة

()3

2021

اجتماع بين دورات المؤتمر للتحضير للدورة الستثنائية للجمعية العامة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة و/أو
مشاورات غير رسمية بشأن مشروع اإلعالن السياسي (اجتماع مغلق ،مع ترجمة شفوية)

اجتماع الخبراء الحكومي الدولي التاسع المفتوح المشاركة لتعزيز التعاون الدولي في إطار التفاقية

الدورة

2020

()1
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