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

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

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

    
    ٤/١القرار   

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

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

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

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

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

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

 اخلاصة من املساعدة التقنية وعلى تعزيز وتيسري تقدمي املساعدة التقنية،

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

  )١(فساد،لمن األولوية للمساعدة التقنية من أجل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا
                                                         

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )1(  
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  ؛٣/١قراره يؤكِّد جمدَّداً   -١  

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

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

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

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

  االستعراض؛والتكاليف املتوقعة املتصلة بآلية

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

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

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

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

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

ولَ األطــراف الــيت مل تقــدِّم بعــد قــوائَم خربائهــا احلكــوميني إىل أن   الــديــدعو   -٧  
الدولَ األطـراف بوجـوب املواظبـة        تقدِّم تلك القوائم قبل سحب القرعة بوقت كاف، ويذكِّر        
 على حتديث تلك القوائم وفقاً ملا نصَّ عليه اإلطار املرجعي؛

                                                         
  )2(  CAC/COSP/2011/4. 
  )3(  CAC/COSP/IRG/2010/7املرفق األول ،. 
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ضـات القُطريـة اخلاصـة      الدولَ األطراف الـيت تـشارك يف عمليـة االستعرا          حيثُّ  -٨  
بسنة معيَّنة على بذل قُصارى جهدها من أجل التقيُّد باملواعيد الزمنية االسترشـادية الـواردة يف                

 املبادئ التوجيهية؛

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

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

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

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

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

 الطرف املستعَرضة؛

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

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

 االستعراضات اليت توضع يف صيغتها النهائية؛

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

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

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

طري، مبادرةً وتنفيذاً، يف برجمـة وتقـدمي املـساعدة التقنيـة علـى حنـو متكامـل                  باع هنج قُ  بأمهية اتِّ 
 ومنسَّق، باعتبار ذلك وسيلة فّعالة لتلبية احتياجات الدول األطراف من املساعدة التقنية؛

                                                         
 .٤٢١٤٦رقم ، ال٢٣٤٩، اجمللّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )4(  
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ئمـة التقيـيم الـذايت    مجيَع الدول األطراف بأن ُتدرج يف ردودها على قا  يوصي    -١٤  
املرجعية الـشاملة ويف تقاريرهـا القُطريـة، حيثمـا انطبـق احلـال، بيانـاً باحتياجاهتـا مـن املـساعدة                 
التقنية، وُيفضَّل أن تكون مرتَّبـة حـسب األولويـة ومتـصلة بتنفيـذ أحكـام االتفاقيـة الـيت جيـري                      

 تناوهلا يف دورة االستعراض املعنية؛

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

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

 معلومات عن االجتاهات السائدة فيما يتعلق باملساعدات التقنية املطلوبة واملقدَّمة؛

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

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

 لألولويات احملدَّدة؛

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

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

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

 التقنية ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية؛

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

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

 ٣/٤اتِّساقاً مع اإلطار املرجعي، على الطلـب الـوارد يف القـرار             يعيد التأكيد،     -٢٠  
 واجلرميـة تقـدمي املـساعدة    املخدِّرات مكتب األمم املتحدة املعين بالصادر عن املؤمتر بأن يواصل 
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التقنية من أجل تنفيذ االتفاقية، بعدَّة وسائل منها توفري اخلربة الفنية املباشـرة بـشأن الـسياسات                 
أو بناء القدرات من خالل برنامج املكتب املواضيعي املتعلق بتـدابري مكافحـة الفـساد واجلرميـة                 

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

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

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

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

 خالل اجتماعات الفريق وبشأن الكيفية اليت تعاجل هبا احتياجاهتا؛

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

    
      ٤/٢القرار   

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

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

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

عدة للمــؤمتر فيمــا خيــص تــسليم املطلــوبني واملــساعدة الــدويل مــن أجــل إســداء املــشورة واملــسا

                                                         
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )5(  
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القانونية املتبادلة، وأن يعقد اجتماعاً واحداً من هذا القبيل أثنـاء دورة املـؤمتر اخلامـسة يـسبقه،                  
  )٦(يف حدود املوارد املتوافرة، اجتماٌع واحد على األقل ُيعقد فيما بني الدورتني؛

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

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

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

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

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

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

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

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

الدول األطراف والدول أداء مهامها، مبا يشمل توفري خدمات الترمجة الشفوية، ويدعو أيضاً 
  .عة إىل توفري موارد خارجة عن امليزانية من أجل األنشطة املذكورة يف هذا القراراملوقِّ

    

                                                         
ُيعقد االجتماع أو ُتعقد االجتماعات فيما بني الدورتني بالتزامن مع موعد انعقاد مؤمتر األطراف يف اتفاقية   )6(  

 .األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
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      ٤/٣القرار   
       الفسادبشأن منع مراكش إعالن    

 ،إنَّ مؤمتَر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

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

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

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

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

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

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

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

 ذلك الفصل،

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

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

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

   من االتفاقية،١٣ إىل ٧مجيع أصحاب املصلحة وقطاعات اجملتمع، وفقاً للمواد 

                                                         
 .٦٥/١ة قرار اجلمعية العام  )7(  
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩د ، اجمللّجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )8(  
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ال ينتمـون إىل القطـاع   ما يكتسيه دوُر األفراد واجلماعـات الـذين    وإذ يضع يف اعتباره       
العام، كاجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية، مـن أمهيـة يف منـع الفـساد        

 ويف بناء القدرات دعماً ملنع الفساد،

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

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

 أجل مكافحة الفساد،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

العامل أو املؤمتر، واستناداً إىل تلك املعلومات، بتوفري املعلومـات عـن الـدروس املـستفادة وعـن            
                                                         

 .املرجع نفسه  )9(  
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قابلية تطويع املمارسات اجلّيدة، وكذلك عن أنشطة املـساعدة التقنيـة ذات الـصلة، الـيت ميكـن                  
 ؛ الدول األطراف بناء على طلبهاتقدميها إىل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  من االتفاقية؛٩املادة 
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الفساد والقـوانني واللـوائح     ب الناس  وعيَ  الدولَ األطراف على أن ُتذكيَ     حيثُّ  -١٤  
 عـن  يف االطِّـالع علـى املعلومـات         همقحب وكذلك    مبا يف ذلك االتفاقية ذاهتا،     املتعلقة مبكافحته، 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ــع التقــدير    -٢١   ــوِّه م ــشؤون االقتــصادية      ين ــة وإدارة ال ــائم بــني األمان ــاون الق  بالتع
 إىل األمانـة أن  ويطلـب العـام،  واالجتماعيـة يف األمانـة العامـة يف جمـال منـع الفـساد يف القطـاع        
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تواصل هذا التعـاون، وخاصـة فيمـا يتعلـق جبـوائز األمـم املتحـدة للخدمـة املدنيـة وكـذلك مـن                      
 ز تأدية اخلدمات العامة ومنع الفساد؛خالل مبادرات أخرى، مبا يشمل األنشطة اليت تعزِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 خيّص تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية؛

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

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

                                                         
 .٤، الفقرة ٥٨/٤انظر قرار اجلمعية العامة   )10( 
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لـيت قـد حتتـاج إليهـا لبنـاء قـدراهتا            النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية باملساعدة التقنية ا       
 على تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية؛ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  حاالت كثرية إثباهتا،

                                                         
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )11( 
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تتلقــاه مــن طلبــات الــدول األطــراف املتلقيــة للطلــب علــى االســتجابة ملــا   وإذ يــشجِّع   
   يف حالة انتفاء ازدواجية التجرمي،٤٦مساعدة مبقتضى املادة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  جهات االتصال لديها، على القيام بذلك؛
                                                         

 .املرجع نفسه )12( 
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الـدولَ األطـراف علــى اّتبـاع هنـج اسـتباقي حيــال التعـاون الـدويل علــى        حيـثُّ    -٣  
استرداد املوجودات من خالل االستفادة التاّمة مـن اآلليـات الـيت يـنّص عليهـا الفـصل اخلـامس                    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الــدولَ األطــراف علــى إزالــة أيِّ عراقيــل إضــافية تعيــق اســترداد يــشجِّع أيــضاً   -١٠  
املوجودات، وذلك باحلرص على أن تقوم املؤسسات املالية وكذلك، عند االقتـضاء، األجهـزة           
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فل عدم اسـتخدام تلـك الكيانـات يف         واجلهات غري املالية املعيَّنة باعتماد وتنفيذ معايري فّعالة تك        
إخفاء املوجودات املسروقة وميكن أن تتضمن تدابري معينة منها مـثال مقتـضيات تتعلـق بتـوخي                 
احلــرص الواجــب يف التعامــل مــع الزبــائن؛ وحتديــد هويــة املوجــودات الــيت ميلكهــا أفــراد ُيعهــد  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،األطراف مؤمتر الدول إنَّ  

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

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

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

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

    

                                                         
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )13( 
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  ١القاعدة     
     املوقِّعةالكيانات    

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

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

    
  ٢القاعدة     
    اهليئات واملنظّمات احلكومية الدولية     

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

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

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

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

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

  الفريق؛دورات حضور   ‘١‘    
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إلقاء كلمات يف تلك الـدورات بـدعوة مـن رئـيس الفريـق وبالتـشاور                   ‘٢‘    
  مع املكتب؛

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

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

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

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

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

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

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

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

    
  القاعدة     
     غري املوقِّعةالكيانات    

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

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

 ٣ للفقـرتني    التصديق على االتفاقية أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضمام إليها، وفقاً           
   من االتفاقية؛٦٧ من املادة ٤و
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تقدِّم منظمةُ التكامل االقتصادي اإلقليمية أيضاً، يف اإلخطـار املـذكور             )ب(    
   أعاله؛٢من القاعدة ) د(الفقرة أعاله، املعلومات املشار إليها يف ) أ(يف الفقرة 

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

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

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

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

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

    
      ٤/٦القرار   

  تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة آلية استعراض واملنظمات غري احلكومية     
      ملكافحة الفساد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 الـدول األطـراف مـن أجـل         اقتراحـات الـدورة الرابعـة ملـؤمتر       ومناقـشات   تناَد إىل   واالساإلعالمية  
  .مواصلة احلوار البنَّاء بشأن إسهام املنظمات غري احلكومية يف آلية استعراض تنفيذ االتفاقية
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    راتاملقّر  - باء  
  :اعتمد املؤمتر يف دورته الرابعة املقرَّرين التاليني  -٢
  
      ٤/١ر املقرَّ  

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

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

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

    
      ٤/٢ر املقرَّ  

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

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

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

   
    مقّدمة  -ثانيا  

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

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

  .ومن أجل التشجيع على تنفيذها واستعراضه
                                                         

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد املعاهدات جمموعةاألمم املتحدة،  (14) 
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      تنظيم الدورة  -ثالثا  
    تتاح الدورةاف  - ألف  

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٨ إىل   ٢٤مـن   باملغرب،  عقد املؤمتر دورته الرابعة يف مراكش،         -٤
وكانــت قــد ُوضــعت حتــت تــصّرف املــؤمتر مــوارد لعقــد عــشر جلــسات عامــة ومثــاين     . ٢٠١١

جلسات مشاورة غري رمسية بترمجة شفوية كاملة؛ ومن مثَّ، ُعقد خالل الدورة مـا جمموعـه مثـاين                  
  . جلسة رمسية وغري رمسيةعشرة 

أكتــوبر، أبــدى الــرئيُس املنتهيــة واليتــه مالحظــات اســتهاللية   / تــشرين األول٢٤ويف   -٥
أبــرز فيهــا أنَّ دورة املــؤمتر الرابعــة متثِّــل عالمــةً قويــة الداللــة علــى جتــدُّد التــزام اجملتمــع الــدويل   

ر يف دورتـه الثالثـة الـيت ُعقـدت          مبكافحة الفساد، وأشار إىل تنفيذ القرارات اليت اعتمـدها املـؤمت          
وقال إنَّ التطّورات الـسياسية األخـرية يف املنطقـة العربيـة قـد أثبتـت وجـود رفـض                    . يف الدوحة 

  .شديد للفساد ونداء معزَّز إىل حتقيق الشفافية والنـزاهة
املـؤمتُر  وانتخب  . مثَّ دعا الرئيُس املنتهيةُ واليته املؤمتَر إىل انتخاب رئيس لدورته الرابعة            -٦

  .، رئيساً له)املغرب( بالتزكية السيد حممد سعد العلمي
ودعا الرئيُس اجلديد املنتَخُب عبَد اللطيف املنـوين، مستـشاَر امللـك، إىل تـالوة رسـالة                   -٧

  .وجََّهها صاحب اجلاللة ملك املغرب حممد السادس إىل املشاركني يف املؤمتر
ــسادس      -٨ ــك حممــد ال ــة املل ــال صــاحُب اجلالل ــيت   وق ــة ال ــرات العميق  يف رســالته إنَّ التغيُّ

حدثت يف خمتلف أحناء العامل يف اآلونة األخـرية أحيـت آمـاال كـبرية يف تعزيـز القـيم األخالقيـة                      
وأبـرز مـا للفـساد مـن أبعـاد دوليـة ومـن أثـر              . والشفافية واملساءلة والنـزاهة واحلوكمة الرشيدة    

منائيــة لأللفيــة، فــدعا إىل بــذل جهــود منــسَّقة   ســليب يف اجلهــود الراميــة إىل بلــوغ األهــداف اإل 
وقـدَّم عرضـاً لإلصـالحات األخـرية الـيت قـام هبـا املغـرب ضـمن إطـار                    . ملكافحة تلـك الظـاهرة    

وأشــار إىل أنَّ الدســتور . عمليــة عميقــة إلصــالح الدولــة واجملتمــع وإرســاء الدميقراطيــة فيهمــا  
 إىل مكانة املبادئ الدستورية، وأقرَّ مببدأ مسـو         املعتَمد حديثاً يرتقي باحلوكمة الرشيدة واملساءلة     

كما اعُتمدت تـشريعات    . االتفاقيات الدولية اليت صدَّق عليها املغرب على التشريعات الوطنية        
جديدة وأُجريت إصالحات دستورية دعَّمت مكانةَ اهليئة الوطنية للنـزاهة والوقاية من الرشـوة             

ــها ــك    . وحماربت ــة املل ــا صــاحُب اجلالل ــالف دويل ألصــدقاء     ودع ــشاء حت ــسادس إىل إن ــد ال حمم
االتفاقية، يهدف إىل توسيع املشاركة يف تنفيذ ذلك الصك وضمان انـضمام مجيـع الـدول إليـه        

وأضـاف أنَّ املغـرب يتعهَّـد بـأن يعمـل أثنـاء الـسنتني القـادمتني علـى تـشجيع              . يف هناية املطاف  
ودعـا صـاحُب اجلاللـة امللـك        . عاملية واإلنسانية االنضمام إىل االتفاقية وتعزيز الوعي بأبعادها ال      
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حممــد الــسادس إىل تــدعيم املــساعدة التقنيــة املقدَّمــة يف جمــال منــع الفــساد ومكافحتــه وإنــشاء    
مرصد دويل يتولَّى مجع البيانات ذات الـصلة بالفـساد وحتليلـها وتـدوين املمارسـات اجليـدة يف                   

لـدول األطـراف يف االتفاقيـة دعمـاً لرباجمهـا           جمال منع الفساد، وجعل تلـك املعلومـات متاحـة ل          
وأكَّد جاللة امللك علـى أمهيـة التعـاون الـدويل يف جمـال التوعيـة والتثقيـف، وعلـى                . اإلصالحية

كما شـدَّد علـى ضـرورة       . ضرورة ضمان مسامهة اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم مسامهة فعالةً        
إعـالن مـراكش بـشأن      "كِّد القرار املعنون    التركيز على منع الرشوة، وأعرب عن أمله يف أن يؤ         

وسـائر القـرارات الـيت سـيعتمدها املـؤمتُر يف دورتـه الرابعـة تـصميَم الـدول                   " تدابري منـع الفـساد    
  .األطراف على مكافحة الفساد

ودعا الرئيُس املديَر العام ملكتـب األمـم املتحـدة بفيينـا واملـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم               -٩
  .إىل إبداء مالحظات استهاللية) املكتب( واجلرمية خدِّراتاملاملتحدة املعين ب

وذَكَــر املــدير التنفيــذي أنَّ التطــّورات األخــرية يف العــامل العــريب تثبــت أنَّ ماليــني النــاس     -١٠
وأشـار يف هـذا الـسياق إىل أنـه ينبغـي للمجتمـع الـدويل أن                 . يرفضون الفساد ويطـالبون بالنــزاهة     

وأشــاد املــدير التنفيــذي مبــا . فــساد اســتناداً إىل إطــار االتفاقيــة الفريــديــضاعف التزامــه مبكافحــة ال
أبدتــه الــدول األطــراف مــن جّديــة واجتــهاد ومحــاس لــدى مــشاركتها يف آليــة اســتعراض تنفيــذ    

وشـدَّد  . االتفاقية منذ اختاذ مؤمتر الدول األطراف يف دورته الثالثة قراره املْعلَـم بـشأن تلـك اآلليـة                  
مجيع الدول األطراف علـى دعمهـا لآلليـة أو تعزيـز ذلـك الـدعم لكـي تـتمكَّن                    على أمهية حفاظ    

وأَبــرَز مــا تنطــوي عليــه  . مــن حتقيــق كامــل إمكاناهتــا وتعزيــز مــا اكتــسبته بالفعــل مــن مــصداقية  
االتفاقية من إمكانات يف جمال صون التنمية املستدامة، فأثىن على املـؤمتر إلعطـاء التـدابري الوقائيـة                  

وشدَّد املدير التنفيذي على الصالت الوثيقـة بـني الفـساد واجلرميـة      . ةً يف جدول أعماله   مكانةً عالي 
املنظَّمة، وحثَّ الدولَ األطـراَف علـى تعزيـز الـسلوك األخالقـي والنــزاهة وصـوغ اسـتراتيجيات                   

ات كما سلَّط الضوَء على ما تتيحه االتفاقية مـن إمكانـ        . للقضاء على اجلرائم اليت يسهِّلها الفساد     
بصفتها أداةً لتيسري استرداد املوجودات، ولفَت االنتبـاه يف هـذا الـصدد إىل العمـل الـذي اضـطُلع               

، املـشتركة بـني املكتـب والبنـك         )ستار(به يف إطار املبادرة اخلاصة باسترداد املوجودات املسروقة         
عمـال علـى اعتمـاد    وأَبرَز الدوَر املركزي الذي يؤدِّيه القطاع اخلاص، فحـثَّ أوسـاطَ األ         . الدويل

سياسات مناهضة للفساد، وإنشاء آليات لضمان األداء املنـاهض للفـساد، واالسـتثمار يف تـدعيم                
ــد     ــسلة التوري ــة، واالســتثمار يف سل ــدان النامي ــة يف البل ـــزاهة العمومي ــة   . الن ــى أمهي ــا شــدَّد عل كم

  .التثقيف ودور وسائط اإلعالم احملوري يف مكافحة الفساد
لو اجملموعات اإلقليمية أعضاَء املكتب املنتخـبني حـديثاً، وأعربـوا عـن امتنـاهنم           وهنَّأ ممثِّ   -١١

  .دورة املؤمتر الرابعة للمغرب الستضافته
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 والـصني، فرحَّـب     ٧٧وألقى ممثِّل مجهورية إيران اإلسالمية كلمةً نيابةً عن جمموعـة الــ             -١٢
ــة      ــق األهــداف اإلمنائي ــدُّم احملــَرز صــوب حتقي ــسألة التق ــإدراج م ــيت   ب ــسائل ال ــة ضــمن امل  لأللفي

احلكومـات   وقال إنَّ القضاء على الفساد بوصـفه عقبـةً كـربى أمـام التنميـة سـُيمكِّنُ                . سُتناقَُش
ورحَّـب بتبـادل التجـارب والـدروس        . من حتسني الظـروف االجتماعيـة واالقتـصادية جملتمعاهتـا         

مـن نتـائج ملموسـة       ضـاتُ املستفادة ضـمن إطـار فريـق اسـتعراض التنفيـذ ومبـا حقَّقتـه االستعرا               
يات الـيت ميكـن أن ينطـوي عليهـا التقّيـد باحلـدود الزمنيـة                وأشـار إىل التحـدّ    . ومفيدة حىت اآلن  

االسترشادية وسائر املتطلّبات املبيَّنة يف املبادئ التوجيهية للخـرباء احلكـوميني واألمانـة يف جمـال              
 والـصني   ٧٧ن رغبـة جمموعـة الــ      إجراء االستعراضات القُطرية ويف اإلطار املرجعي، فـأعرب عـ         

وَنقَــل ُمجــدَّداً . يف أن تــشارك أثنــاء الــدورة الرابعــة مــشاركةً بنَّــاءةً يف تــذليل تلــك الــصعوبات 
دعوةَ اجملموعة إىل متويل عمل اآللية من امليزانية العادية لألمم املتحدة، وفقـاً لإلطـار املرجعـي،                 

قر للمساعدة التقنية اليت هي أساسـية لتنفيـذ         وال سيما بالنظر إىل احلاجة إىل متويل كاف ومست        
وفيما يتعلق باسترداد املوجودات، شدَّد علـى احلاجـة إىل قـدر واف مـن         . االاالتفاقية تنفيذا فعّ  

ورحَّـب بنتـائج    . أجل تنفيـذ أحكـام الفـصل اخلـامس مـن االتفاقيـة             املعرفة والتدابري العملية من   
ح العـضوية املعـين باسـترداد املوجـودات، ودعـا إىل            عمل الفريق العامل احلكومي الدويل املفتـو      

. جتديد واليـة الفريـق العامـل وإىل صـوغ خطـة عمـل متعـدِّدة الـسنوات لـذلك الفريـق العامـل                       
وقــال إنَّ القــضاء علــى املــالذات اآلمنــة للموجــودات املــسروقة ميثِّــل أولويــةً عاليــةً، وإنَّ تقــدمي  

ة اجلنائية وزيادة االلتزام الدويل هـي عوامـل حموريـة يف    املساعدة التقنية وتعزيز قدرة نظم العدال 
وأَبــرَز املمثــل أمهيــة صــوغ وتــرويج سياســات   . الراميــة إىل بلــوغ ذلــك اهلــدف  جنــاح اجلهــود

وممارسات فّعالـة ملنـع الفـساد، وأوصـى يف ذلـك اجملـال بـصوغ خطـة عمـل متعـدِّدة الـسنوات                        
  .ضوية املعين مبنع الفسادأيضا للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح الع

وألقت ممثِّلة اجلزائر كلمةً نيابة عن جمموعة الدول األفريقية، فرحَّبـت باعتمـاد اإلطـار                 -١٣
املرجعـي آلليـة االســتعراض، وأعربـت عــن قلقهـا مـن عــدم وجـود تعــاون دويل فّعـال يف جمــال        

وأشــارت إىل أنَّ . إرجـاع املوجــودات الــيت ُسـرِّبت وُنقلــت إىل اخلــارج بـصورة غــري مــشروعة   
عدم إعادة األموال املتأتية من مصدر غري مشروع إىل بلداهنا األصلية سـيكون لـه أثـر سـليب يف        

وأكَّدت علـى أمهيـة تنفيـذ مـا يـرد يف االتفاقيـة مـن أحكـام ذات صـلة                     . التمتُّع حبقوق اإلنسان  
ة املعــين مبنــع مبنــع الفــساد وتنفيــذ توصــيات الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوي   

وشـدَّدت املتكلِّمـة    . الفساد، ودعـت اهليئـات احلكوميـة إىل تـدعيم تعاوهنـا مـع اجلهـات املعنيـة                 
علــى أمهيــة التعــاون اإلقليمــي والــدويل، واقترحــت إنــشاء فريــق عامــل حكــومي دويل مفتــوح   

ووافيـة  وقالت إنَّ مـن الـضروري تقـدمي مـساعدة تقنيـة مناسـبة               . العضوية ُيعىن بالتعاون الدويل   
  .لتدعيم قدرة الدول على تنفيذ االتفاقية تنفيذاً تاماً
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وأدلت ممثِّلة تايلند بكلمة، نيابةً عن جمموعة دول آسيا واحملـيط اهلـادئ، أشـارت فيهـا                   -١٤
إىل أنَّ من شأن التنفيـذ الفعَّـال لالتفاقيـة أن يـسهم إسـهاماً كـبرياً يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة                        

 عملية االستعراض اليت اعتمـدها املـؤمتر ستـساعد الـدول علـى حتديـد مـدى                  ورأت أنَّ . لأللفية
مــا حتتــاج إليــه  تعزيــز تــشريعاهتا وإجراءاهتــا وسياســاهتا وتــدابريها لتنفيــذ االتفاقيــة وعلــى تبــيُّن  

وأكَّدت على أمهية تعزيز امللكية واملشاركة الوطنيتني مـن         . حتديداً من ضروب املساعدة التقنية    
وشـجَّعت  . تابعة، وشجَّعت على تبادل التجارب املكتسبة مـن عمليـة االسـتعراض       أجل هتيئة امل  
الـــدولَ علـــى أن تبـــدي االســـتعداد واملرونـــة للنظـــر يف الـــسبل الكفيلـــة بـــإجراء  املمثلـــة أيـــضاً

وحثَّـت املتكلِّمـةُ مجيـَع الـدول علـى          . االستعراضات القُطرية ضمن اُألطـر الزمنيـة االسترشـادية        
لـدويل علـى منـع ومكافحـة نقـل املوجـودات غـري املـشروعة املتأتِّيـة مـن الفـساد            تعزيز التعاون ا  

وأعربت عن تقديرها لعمل الفريـق العامـل        . وعلى تيسري سبل إرجاعها إىل أصحاهبا الشرعيني      
احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية املعــين مبنــع الفــساد، وأشــارت إىل أنَّ منــع الفــساد يتطلَّــب 

 نطـاق واسـع مـن جانـب مجيـع قطاعـات اجملتمـع، مبـا يـشمل الـشراكات            دعماً ومشاركةً على  
هناك جماالت حمدَّدة، مثـل االشـتراء العمـومي،          وقالت إنَّ . القائمة بني القطاعني العام واخلاص    

 واجلرميـة   املخـدِّرات وأكَّدت املتكلِّمةُ على دور مكتب األمم املتحدة املعـين ب         . تتطلَّب االهتمام 
ة التقنية عند الطلب مـن أجـل تنفيـذ االتفاقيـة، ويف تعزيـز التـآزر مـع مقـدِّمي                     يف توفري املساعد  
وقالــت إنَّ بوســع املنظمــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة أن تنــهض بــدور    . املــساعدة التقنيــة

تكميلــي يف حتــسني املعــارف واملهــارات لــدى املمارســني ومــساعدة املؤســسات علــى ختطــيط    
  .لفساد وتنفيذهاسياسات وممارسات ملكافحة ا

فأشـار   وأدىل ممثِّل األرجنتني بكلمة نيابة عن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكاريــيب،                -١٥
إىل الصلة بني الفساد وغريه من أشـكال اجلرميـة، وال سـيما اجلرميـة املنظمـة، وأكَّـد علـى احلاجـة             

وأعـرب املـتكلِّم عـن ترحيبـه        . إىل مواصلة إحراز التقدُّم صوب حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة            
باالرتفاع املتزايد دوماً يف معدَّل التصديق على االتفاقية واالنضمام إليها وبإنـشاء آليـة اسـتعراض                

ونـوَّه  . التنفيذ اليت ستمكِّن املؤمتَر مـن أداء واجبـه يف مـساعدة الـدول علـى زيـادة تنفيـذ االتفاقيـة                 
 كـدول مـستعَرضة     ٢٦لــ ا الالتينية والكاريــيب ا     دولةً من أعضاء جمموعة دول أمريك      ٢٥مبشاركة  

أو مستعرِضة يف عمل اآلليـة حـىت اآلن، ورحَّـب بـروح التعـاون والثقـة املتبادلـة الـيت أبـدهتا تلـك                        
وأشار إىل مشاركة املراقبني يف اجتماعات فريـق اسـتعراض التنفيـذ، فـدعا     . دالدول يف هذا الصدّ 

وأبــرز املــتكلِّم دور . للمــؤمتر اختــاذ قــرار يف هــذه املــسألةإىل التحلّــي بــروح توافقيــة حــىت يتــسنَّى 
أساســية لآلليــة وركيــزة تــساعد علــى اســتبانة االحتياجــات وتنــشيط     املــساعدة التقنيــة كدعامــة 

وأكَّـد أيـضاً علـى أمهيـة        . التعاون وتعزيز املبادرات األفقية مثـل التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب               
املــدين يف العمــل علــى منــع الفــساد ودور الفريــق العامــل       مــشاركة القطــاع اخلــاص واجملتمــع    
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وأكَّـد احلاجـةَ إىل تنفيـذ أحكـام الفـصل اخلـامس             . احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين بـاملنع      
مــن االتفاقيــة بــشأن اســترداد املوجــودات ودعــا إىل مواصــلة اضــطالع الفريــق العامــل احلكــومي   

داد املوجودات بعمله يف جمال دراسة اجلوانب العمليـة ملـسألة           الدويل املفتوح العضوية املعين باستر    
الــيت ميكــن إجيادهــا يف هــذا الــصدد، وأعــرب عــن ترحيبــه بالعمــل   اســترداد املوجــودات واحللــول

 واجلرميـة وسـائر املنظمـات الدوليـة ذات          املخـدِّرات الذي اضطلع به مكتب األمم املتحدة املعين ب       
رة اسـترداد املوجـودات املـسروقة، مـشدِّداً علـى ضـرورة أالّ       الصلة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل مبـاد         

  .تكون املساعدة التقنية يف هذا اجملال انتقائية وال متييزية
وأدىل ممثِّل بولندا بكلمة نيابةً عن الدول األعضاء يف االحتـاد األورويب، فـسلَّط الـضوَء                  -١٦

 مكافحــة الفــساد، ومنــها مــثال علــى التــدابري الــيت اعُتمــدت داخــل االحتــاد األورويب مــن أجــل 
انتهاج سياسة مدعَّمة ملكافحة الفساد واستراتيجية شاملة ملكافحة ضـروب االحتيـال والفـساد     

وقـال إنَّ عـدَّة صـكوك قانونيـة قـد اقترحـت وجيـري               . اليت متّس مصاحل االحتـاد األورويب املاليـة       
ورحَّـب  . الشـتراء العمـومي   العمل على إعدادها يف جماالت املـصادرة واسـترداد املوجـودات وا           

وقال يف هذا الصدد إنَّ االستعراضات اليت أُجريت أثنـاء الـسنة             املمثل بإنشاء آلية االستعراض،   
 األوىل من دورة االسـتعراض قـد اسـتغرقت وقتـاً أطـول ممَّـا كـان متوقَّعـاً هلـا يف البدايـة، إالّ أنَّ                   

. بلـدان جيـب أن يؤخـذ يف االعتبـار         عدم وجود خربة ُمسبقة من هذا النوع لـدى الكـثري مـن ال             
وأشار إىل عـدد مـن التحـّديات الـيت اعترضـت سـبيل تنفيـذ األحكـام املتعلقـة بـالتجرمي وإنفـاذ                        

وأفــاد بــأنَّ االحتــاد األورويب ودولــه األعــضاء يــدعمان بــشدَّة مــا تبذلــه    . القــوانني يف االتفاقيــة
ــن     ــة م ــصادات االنتقالي ــدان ذات االقت ــة والبل ــدان النامي ــة   البل ــز احلوكم ــي إىل تعزي ــود ترم  جه

وشـجَّع املـتكلُِّم الـدولَ      . الرشيدة وحماربة الفساد، وذلك بسبل من بينها توفري املساعدة التقنيـة          
اخلاصـة هبـا     األطراف على النظر يف نشر تقـارير االسـتعراض القُطريـة وأمسـاء جهـات االتـصال                

إىل التحلـي بـاإلرادة الـسياسية    للسماح بإشـراك اجلهـات صـاحبة املـصلحة، ودعـا إىل احلـوار و          
  .للنظر يف مشاركة املراقبني يف اجتماعات فريق استعراض التنفيذ

    
    انتخاب أعضاء املكتب  - باء  

ــودة يف      -١٧ ــسته األوىل املعق ــة، يف جل ــؤمتر بالتزكي ــشرين األول٢٤انتخــب امل ــوبر، / ت أكت
انُتخــب بالتزكيــة نــّواب  ويف اجللــسة نفــسها،  .رئيــساً للمــؤمتر) املغــرب(حممــد ســعد العلمــي  

  :الرئيس الثالثة واملقّرر، التالية أمساؤهم
  )األرجنتني(يوخينيو ماريا كوريا   :نّواب الرئيس   
  )إندونيسيا(غوسيت أغونغ ويساكا بوجا . إ       
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  )رومانيا(إيون غاليا       
  )فنلندا(مايت يوتسن     :راملقرِّ  

    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - جيم  

  :أقرَّ املؤمتُر يف جلسته األوىل أيضاً جدولَ األعمال التايل لدورته الرابعة  -١٨
  :املسائل التنظيمية  -١  
  افتتاح دورة املؤمتر الرابعة؛  )أ(    
  انتخاب أعضاء املكتب؛  )ب(    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال؛  )ج(    
  مشاركة املراقبني؛  )د(    
  ثائق التفويض؛اعتماد تقرير املكتب عن و  )ه(    
  .املناقشة العامة  )و(    
التجرمي وإنفاذ القـانون    : استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد        -٢  

  .والتعاون الدويل
  .املساعدة التقنية  -٣  
  .املنع  -٤  
  .استرداد املوجودات  -٥  
  .مسائل أخرى  -٦  
  .جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة  -٧  
  .التقريراعتماد   -٨  

    
    احلضور  - دال  

االحتـاد الروسـي،   : كانت الدول التالية األطراف يف االتفاقية ممثَّلةً يف دورة املؤمتر الرابعـة             -١٩
إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيـا، إسـبانيا، أسـتراليا، أفغانـستان، إكـوادور، ألبانيـا،                

، )اإلسـالمية -مجهوريـة (، أوغنـدا، أوكرانيـا، إيـران        اإلمارات العربية املتحـدة، إندونيـسيا، أنغـوال       
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ــسالم،          ــروين دار ال ــل، ب ــستان، البحــرين، الربازي ــاراغواي، باك ــدة، ب ــا اجلدي ــابوا غيني ــا، ب إيطالي
 بولنـدا، بوليفيـا     بلجيكا، بلغاريـا، بـنغالديش، بنمـا، بـنن، بوتـسوانا، بوركينـا فاسـو، بورونـدي،                

ليـشيت، اجلبـل األسـود،      -لند، تركيـا، توغـو، تـونس، تيمـور        ، بريو، تاي  )املتعددة القوميات -دولة(
اجلزائر، مجهورية أفريقيا الوسـطى، مجهوريـة تنــزانيا املتحـدة، اجلمهوريـة الدومينيكيـة، مجهوريـة               
كوريا، مجهورية الو الدميقراطية الـشعبية، جنـوب أفريقيـا، جيبـويت، الـدامنرك، روانـدا، رومانيـا،                

ــومي     ــان ت ــابوي، س ــا، زمب ــلوفينيا،     زامبي ــلوفاكيا، س ــسلفادور، س ــا، ال ــسيـيب، ســري النك وبرين
ســنغافورة، الــسويد، سويــسرا، ســرياليون، شــيلي، صــربيا، الــصني، العــراق، غــابون، غواتيمــاال،  

، فييـت نـام، قطـر،       )البوليفاريـة -مجهوريـة (بني، فنلندا، فرتويال    بيساو، فانواتو، فرنسا، الفل   -غينيا
ا، كمبوديـا، كنـدا، كوبـا، كوسـتاريكا، كولومبيـا، الكويـت،             كازاخستان، الكـامريون، كرواتيـ    

كينيا، لبنان، لكسمربغ، ليربيا، ليتوانيا، ليختنـشتاين، ليـسوتو، مـايل، ماليزيـا، مدغـشقر، مـصر،             
ــشمالية،       ــدا ال ــا العظمــى وإيرلن املغــرب، املكــسيك، مــالوي، ملــديف، اململكــة املتحــدة لربيطاني

ــا، النــ   ــشيوس، ناميبي ــا، موري ــد،    منغولي ــا، نيكــاراغوا، هــاييت، اهلن رويج، النمــسا، النيجــر، نيجريي
  .هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليمن

ــراقبني       -٢٠ ــةً مب ــة ممثَّل ــى االتفاقي ــة عل ــة املوقِّع ــدول التالي ــت ال ــة   : وكان ــدا، اجلمهوري ــا، إيرلن أملاني
  .، كوت ديفوار، اململكة العربية السعودية، اليابانالتشيكية، اجلمهورية العربية السورية، السودان

وُمثِّلت يف الدورة اجلماعة األوروبية، وهي منظمة تكامل اقتصادي إقليميـة طـرف يف                -٢١
  .االتفاقية

  .ُعمان وغامبيا: وُمثِّلت أيضاً الدولتان التاليتان بصفة مراقب  -٢٢
ــان تلقَّــى دعــوةً دا      -٢٣ ــة   وحــضر مراقــب عــن فلــسطني، وهــي كي ــة العام ئمــةً مــن اجلمعي

  .للمشاركة بصفة مراقب يف دورات وأعمال مجيع املؤمترات الدولية اليت تعقد برعايتها
وُمثِّلت مبراقبني وحداُت األمانة العامة، وهيئـات األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا،                 -٢٤

وكـاالت املتخّصـصة،    ومعاهد شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وال                 
إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة يف     : ومؤسسات منظومة األمم املتحدة األخـرى التاليـة       

األمانــة العامــة، مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة، مفّوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان،   
نامج األمم املتحـدة     واجلرمية، بر  املخدِّراتمكتب االتفاق العاملي، مكتب األمم املتحدة املعين ب       

اإلمنــائي، هيئــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة، صــندوق األمــم املتحــدة   
ــدويل         ــة، املركــز ال ــازل للحوكم ــد ب ــدويل، معه ــك ال ــاملي، البن ــة الع ــامج األغذي ــسكان، برن لل

  .إلصالح القانون اجلنائي ولسياسة العدالة اجلنائية، معهد الدراسات األمنية



 

V.12-87056 31 
 

  CAC/COSP/2011/14

مـصرف التنميـة األفريقـي، مبـادرة      : وُمثِّلت مبراقبني املنظمات احلكومية الدولية التاليـة        -٢٥
ــة اآلســيوي، جملــس وزراء        ــة، مــصرف التنمي ــة لرابطــة احملــامني األمريكي ــانون التابع ســيادة الق
الداخلية العرب، جملس أوروبا، مصرف التنمية للبلدان األمريكية، األكادمييـة الدوليـة ملكافحـة        
الفساد، غرفة التجارة الدولية، املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، منظمة حلف مشـال األطلـسي،          
منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، الــشبكة   

  .األمريكية للتعاون القضائي الدويل، جامعة الدول العربية-اإليبريية
 املنظمات غري احلكوميـة التاليـة ذات املركـز االستـشاري لـدى اجمللـس           وُمثِّلت مبراقبني   -٢٦

منظمــة الدعامــة اخلامــسة، اجمللــس األكــادميي املعــين مبنظومــة األمــم   : االقتــصادي واالجتمــاعي
ــة غــرام هبــارايت        ــاملي، مجعي ــشاهد الع ــدويل، منظمــة ال ــانون ال ــة للق ــة األمريكي املتحــدة، اجلمعي

مهندسني االستـشاريني، اجلمعيـة الدوليـة لدراسـات اإلجهـاد النـاجم             سامييت، االحتاد الدويل لل   
ــا، صــندوق       ــبريا ملناهــضة املافي ــصدمة النفــسية، رابطــة لي ــد"عــن ال ــشفافية  "تيارفن ، مؤســسة ال

  .الدولية، املنتدى االقتصادي العاملي
ــادة    - ٢٧ ــاً للم ــري       ١٧ووفق ــات غ ــةً باملنظم ــةُ قائم ــداخلي، عمَّمــت األمان ــام ال ــن النظ  م
كومية املعنية اليت ليس هلـا مركـز استـشاري لـدى اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي والـيت            احل

وأرسلت األمانةُ بعـد ذلـك دعـوات إىل املنظمـات           . قدَّمت طلباً للحصول على صفة مراقب     
  .غري احلكومية املعنية

منظمـــة الوصـــول إىل : وُمثِّلـــت مبـــراقبني املنظمـــات غـــري احلكوميـــة األخـــرى التاليـــة    -٢٨
املعلومات يف أوروبا، املركز األفريقـي للحوكمـة املفتوحـة، شـبكة الربملـانيني األفارقـة ملناهـضة         
الفساد، الرابطة األمريكية لعلم اإلجـرام، حتـالف مكافحـة الفـساد يف أوغنـدا، رابطـة كونتـاس                   

ركـز  ، الرابطـة البوذيـة للتنميـة اجملتمعيـة، مركـز الرتاهـة العموميـة، م               "شـريبا "أبريتاس، مؤسـسة    
ــدل، جملــس مؤســسة        ــة للمــساواة والع ــها، الرابطــة املدني ــق دميقراطيت تطــوير املؤســسات وحتقي

جنيليـة لزامبيـا، مؤسـسة خيتوليـو فارغـاس، املنظمـة اإلندونيـسية              اجلغرافيا الـسياسية، الزمالـة اإل     
، الرابطـة   لرصد الفساد، الوكالة الدولية املعنية مبنع اجلرمية والقـانون اجلنـائي والواليـة القـضائية              

، "أوكاسـا "الدولية لسلطات مكافحة الفـساد، الرابطـة الكونغوليـة ملكافحـة الفـساد، مؤسـسة                
، مؤسـسة   "مهنيون من أجـل اإلنـسانية     "املعهد الباكستاين للتطوير التشريعي والشفافية، منظمة       

عـين باجلرميـة    الدولية، النقابة الوطنية املـستقلة ملـوظفي اإلدارة العموميـة، املركـز امل            " ستات فيو "
 مكتــب القوقــاز، شــبكة الــشفافية واملــساءلة، مركــز أوتــشتاين ملــوارد -عــرب الوطنيــة والفــساد 

  .مكافحة الفساد، مؤسسة الرعاية لتنمية أفغانستان، حتالف القضاء النهائي على الفساد
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    اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض  - هاء  
لي للمـؤمتر علـى أن يفحـص مكتـُب أيِّ دورة وثـائَق               من النظام الداخ   ١٩تنصُّ املادة     -٢٩

 علـى أنـه حيـق       ٢٠وتـنصُّ املـادة     . تفويض املمثِّلني وأن يقـدِّم تقريـره يف هـذا الـشأن إىل املـؤمتر              
وُيــسمح . للممــثِّلني أن يــشاركوا مؤقَّتــا يف الــدورة، ريثمــا يبــتُّ املكتــب يف وثــائق تفويــضهم  

ف أخرى على مـشاركته بـأن يـشارك مؤقَّتـاً، مـع متتُّعـه       ملمثِّل أيِّ دولة طرف تعترض دولة طر  
باحلقوق نفسها اليت يتمتَّع هبا ممثِّلو الدول األطـراف األخـرى، إىل حـني تقـدمي املكتـب تقريـَره                 

  .واختاذ املؤمتر قراره يف هذا الشأن
ة الرابعـة   دولةً من الدول األطراف املمثَّلـة يف الـدور         ١١٤ وقد أبلغ املكتُب املؤمتَر بأنَّ      -٣٠

أربـَع دول أطـراف، وهـي         دولة امتثلت ملتطلّبات وثـائق التفـويض؛ وبـأنَّ         ١١٨والبالغ عددها   
وشــدَّد .  مــن النظــام الــداخلي ١٨جيبــويت وروانــدا وســرياليون والكــامريون، مل متتثــل للمــادة   

 ،١٨املكتُب على أنَّ من واجـب كـل دولـة طـرف تقـدمي وثـائق تفـويض ممثِّليهـا وفقـاً للمـادة                      
وناشد الدولَ األطراَف اليت مل تقـدِّم بعـُد إىل األمانـة وثـائَق التفـويض األصـلية، أن تقـدِّمها يف                      

  .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٤أسرع وقت ممكن، على أالّ يتجاوز ذلك موعداً أقصـاه 
  .املطلوبةوأَبلغَ املكتُب املؤمتَر أنه فحص الرسائل اخلطية املقدَّمة ووجدها مستوفيةً للشروط   -٣١
 ٢٨واعتمد املؤمتُر تقريَر املكتب عن وثائق التفويض يف جلسته العاشرة املعقودة يف   - ٣٢

  .٢٠١١أكتوبر /تشرين األول
    

    الوثائق  - واو  
ُعرضت على املؤمتر يف دورته الرابعة، إضافةً إىل الوثائق اليت أعّدهتا األمانة، ورقات تتضّمن   -٣٣

وترد قائمة بالوثائق وورقات غرفة االجتماعات يف .  حكوماتاقتراحات ومسامهات مقّدمة من
  .املرفق األول هلذا التقرير

    
    املناقشة العامة  - زاي  

ــشــدَّد امل  -٣٤ ــصادي       تكلّم ــو االقت ــى النم ــساد عل ــه الف ــذي ُيحدث ــسليب ال ــر ال ــى األث ون عل
ــى      ــانون عل ــيادة الق ــستدامة وس ــة امل ــتقرار والتنمي ــن  واالس ــوطين واإل كــل م ــصعيد ال ــي ال قليم

كمــا أُشــري إىل أبعــاد الفــساد العــابرة للحــدود، مبــا يف ذلــك صــالته باجلرميــة املنظّمــة  . والــدويل
ون عـــن قلقهـــم مـــن أنَّ الفـــساد ُيقـــوِّض تكلّمـــوأعـــرب امل. واالجتـــار باألشـــخاص واإلرهـــاب

اء علـى    اجلهـود الراميـة إىل القـض       وال سّيما املبادرات الوطنية الرامية إىل حتسني حياة املواطنني،        
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حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة كــذلك الفقــر وعــدم املــساواة، وتعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها، و
. االبتـدائي التعلـيم   حتقيـق تعمـيم     اجلـوع و  الفقـر املـدقع و    القضاء على   وخصوصاً هديف   لأللفية،  
د جمتمـع   ون أيضا إىل أنَّ مكافحة الفساد ُتعزِّز املبادئ األساسية الضرورية لوجـو           تكلّموأشار امل 

وذُِكرت مبادرات ذات صـلة باملوضـوع، مثـل الفريـق العامـل املعـين مبكافحـة                 . حّر ودميقراطي 
ــابع جملموعــة العــشرين   ــز     . الفــساد والت ــة تعزي ــآزر بغي ــشجيع أوجــه الت ــرف باحلاجــة إىل ت واعُت

 .لفسادلي التنسيق والفعالية باعتبارمها عنصرين حموريني يف التصّد

واستـصواب   الفـساد،    ة ملكافحـة  العامليـ اجلهود  على أمهية االتفاقية يف     ون  تكلّمد امل وشدَّ  -٣٥
 االتفاقيـة  االنضمام العاملي إىل االتفاقية، مع الترحيب بأنَّ عدداً من الدول قد أصبحت أطرافـاً يف          

 مجاعيـاً للتـصّدي    عمـالً ضـعت باعتبارهـا     االتفاقية قـد وُ   لوحظ أنَّ   و. لمؤمترل منذ الدورة الثالثة  
. يف أوسـاط النـاس    ثقـة   الصداقية و  االتفاقيـة مـا فتـئ يكتـسب مزيـدا مـن املـ               تنفيـذ  وأنَّ،  للفساد

ــى أنَّتكلّمــد املشــدَّو ــشغيل  ون عل ــة ت ــد ســتعراض االآلي خــاذ إجــراءات ملموســة  ى إىل اّتأّدق
ونّوه املتكلّمـون بالـدور املركـزي الـذي تـضطلع بـه األمـم املتحـدة يف سـياق                    . ملكافحة الفساد 

وشدَّدوا علـى ضـرورة أن ُتكمـل املبـادرات العامليـة واإلقليميـة              . ية ملكافحة الفساد  اجلهود العامل 
ــة االســتعراض     ــةَ وعمــل آلي ــساد االتفاقي ــدة ملكافحــة الف ارب جتــإىل ون املتكلّمــوأشــار . اجلدي

ــداهنم ــةبلـ ــن  اإلجيابيـ ــة عـ ــة  الناجتـ ــشاركة يف آليـ ــتعراض املـ ــستعَرضة    االسـ ــراف مـ ــدول أطـ كـ
 دوراًتـؤدي   ميكـن أن  علـى أمهيـة اآلليـة، ألنَّهـا    ون  تكلّمـ  امل وأكّـد . ء سـوا  على حـدّ  ومستعرِضة  

ذُكـر  و. ز الثقة املتبادلة والتعاون بني الدول األطراف      عّزتأن  الفساد، وميكن   مكافحة  حموريا يف   
وأالّ وحمايــدة وجامعــة ة ّيــلالــة وغــري تدُخافة وفّعشــفّأنَّ مــن املهــم آلليــة االســتعراض أن تكــون 

ــضي إىل  ــن أشــكال   أيُِّتف ــصنيف  شــكل م ــادئ   -الت ــذه املب ــار أنَّ ه ــك باعتب ــة  وذل  التوجيهي
علـى أنَّ   ون  املتكلّمـ د  وشـدّ . السـتمرار تطوُّرهـا   قـصوى   اخلصائص اليت متّيز اآلليـة ذات أمهيـة         و

االسـتعراض كانـت     عمليـة    لوحظ أنَّ كما  . ُمسيَّسةوغري  مشتركة بني احلكومات    اآللية عملية   
خمتلــف التــشاور مــع أصــحاب املــصلحة يف أتاحــت نطاقــا واســعاً مــن شــاملة ألهنــا اســتيعابية و

ويف هــذا الــسياق، أشــار أحــد املــتكلمني إىل التــدابري الــيت اختــذهتا فرقــة العمــل املعنيــة  . املراحــل
بــاإلجراءات املاليــة املتعلقــة بغــسل األمــوال، مبــا خيــالف النــهج غــري االنتقــائي، وانتقــد العمــل     

ضـرورة احلفـاظ علـى      ىل  إون  املتكلّمـ وأشـار   .  اآلليـة ضـد بعـض الـدول األعـضاء          املسيَّس هلـذه  
 االســتعراض تقــارير الــدول علــى نــشر واع شــّجهمعمليــة االســتعراض، ولكــّنيف ســياق ية سّرالــ
  .لممارسات اجليدةالترويج لتبادل املعلومات واخلاّصة هبا من أجل  ةطريالقُ
 ون علـى أنَّ  تكلّمـ د امل شـدّ و. سـتعراض االأ من آلية     يتجزّ  ال  التقنية جزءاً  املساعدةُُتَعدُّ  و  -٣٦
املــساعدة مــن حتياجــات اال أن ُتحــدِّد بوضــوحمــن خاللــه تــستطيع ر إطــارا للــدول ليــة تــوفّاآل
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أمـر  مـن الـشركاء     النطـاق   واسـع   الدعم  ُرئي أن ال  و.  تنفيذا فّعاال  التفاقيةاالتقنية من أجل تنفيذ     
  .ملكافحة الفسادفيها زمام املبادرة البلدان  تتولّى تنفيذ اليتالللمساعدة يف جهود بالغ األمهّية 

 بـشأن التعـاون   ،ضرورة مواصلة تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية      إىل  ون  تكلِّموأشار امل   -٣٧
التعـاون يف جمـال إنفـاذ       ما يف جمال تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلـة و         الدويل، وال سيّ  

قة باسترداد املوجـودات    األحكام املتعلّ صلته ب ىل  حيث أشاروا إ  يقات املشتركة،   التحقالقانون و 
تـدابري لتعزيـز وحتـسني االتـصاالت وتبـادل      ُيّتخـذ مـا يلـزم مـن     رح أن  واقتُـ  .يف الفصل اخلامس  

ق ما فيمـا يتعلّـ  بـني البلـدان، وال سـيّ   وفيمـا   دويل  فيمـا بـني األجهـزة علـى الـصعيد الـ           املعلومات  
واقتــرح . بــاع هنــج مــرن وعملــيّتأُبــدي تفــضيل الهلــذا الغــرض، وحتقيقــا . اليــةبالتحقيقــات امل

أجـل   مـن  ، وذلـك التعـاون الـدويل  معنياً ب اً دولياً حكومي عامالًاً فريق أن ُينشئ املؤمتر  ون  تكلّمامل
تعزيـز آليـات   زيـادة   و،دة وتبادل اآلراء ومناقـشة املمارسـات اجليّـ       ،تعزيز آليات التعاون الدويل   

  .املسروقةاملوجودات د استردا
ــار أحــد املــ    - ٣٨ ــد    ني إىل أنَّتكلّموأش ــد اعتم ــده ق ــساد   بل ــاعي للف ــضرر االجتم ــوم ال  ،مفه

 مـؤمتر   والحـظ أنَّ .والتعويض عن هـذا الـضرر، وأفـاد بـأنَّ بلـده سـيقدِّم اقتراحـا يف هـذا الـشأن                    
وأوصـى  هبـذا املفهـوم   األمريكيـة قـد رّحـب يف اآلونـة األخـرية        -  اإليبرييـة  البلدانوزراء العدل يف    

  .بوضع تشريعات منوذجية يف هذا اجملال
قـد عـّززت    الدوليـة، مبـا فيهـا اإلقليميـة منـها،      اآلليات واملبـادرات     ن أنَّ تكلّمواملوأبرز    -٣٩

ــها   . يات الفــسادي لتحــّدقــدرة الــدول علــى التــصدّ  ــة من وأُشــري يف هــذا الــصدد إىل عــّدة أمثل
راً منظمـة دوليـة،      يف الكسنربغ بالنمسا، اليت أصبحت مـوخّ       األكادميية الدولية ملكافحة الفساد   

علـى  ون تكلّمـ د امل وشـدَّ . واألكادميية اإلقليمية ملكافحة الفـساد يف أمريكـا الوسـطى والكاريــيب           
تلــك اآلليــات بــذل قــصارى اجلهــود إلقامــة عالقــات تعــاون بــني    واالزدواج تفــادي ضــرورة

ــادرات  ــة واواملب ــة اســتعراض)ملي الرئيــسي ملكافحــة الفــساد بوصــفها الــصك العــا (التفاقي   وآلي
ــذال ــد االحتياجــات مــن خــالل   وذُكــر أنَّ . تنفي ــة ميكــن  اآلحتدي ــأن ُيلي ز التعــاون اإلقليمــي  حفِّ

 ىل أنَّ إون  تكلّمـ املأشـار   و. التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب       كمبادرات أفقيـة،    يتيح اختاذ   والدويل و 
ــات العاديــة هليئــات مكافحــة الفــساد ع      قــد اإلقليمــي ودون الــصعيد اإلقليمــي لــى االجتماع

. دة إىل حتــسني التعــاون وتبــادل املمارســات اجلّيــوأّدتســاعدت علــى تعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة، 
منطقــة  مكافحــة الفــساد يف أجهــزة شــبكة دون إقليميــة مــن أن ُتنــشأني تكلّماقتــرح أحــد املــو

تفعـل  لـى االتفاقيـة بعـد علـى أن          ُتـصدِّق ع  أفريقيا لتعزيز التعاون وتشجيع الدول اليت مل        وسط  
الــشفافية أنَّ إىل املتكلّمــون وأشــار .  أكادمييــة ملكافحــة الفــساد يف أفريقيــا   أن ُتنــشأذلــك، و
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ــشأن   واســعة مــشاركة ومــشاركة أصــحاب املــصلحة   ــة يف النقــاش ب ــة بالغ مكافحــة هلمــا أمهي
  . دليل على ذلكربيع العريبوأنّ الالفساد، 

تبــادل وا ببــكافحــة الفــساد، ورحّ اختــاذ تــدابري مل  باً التــزامهمجمــّددون تكلّمــد املوأكّــ  -٤٠
 تكلّمــون عــناملأبلــغ و.  علــى الــصعيد الــوطين املمارســات اجليــدة يف جهــود مكافحــة الفــساد  

ــة   ــادرات الوطني ــة إىل اجلهــود واملب ــة، ووصــف  الرامي ــذ أحكــام االتفاقي ــشريعية  واتنفي ــدابري الت  الت
نظــم االتفاقيــة يف  الــصعيد الــداخلي إلدراج مقتــضيات الــيت اختــذت علــىواإلداريــة والقــضائية 

؛  غـري املـشروع   اإلثـراء آليـات جنائيـة وإداريـة ملكافحـة          التـدابري تلـك   ومشلت  .  القانونية بلداهنم
للمـوظفني العمـوميني    إبـراء الذّمـة     بـات   متطلّعـن الـدخل واملوجـودات؛ و      إلعـالن   ونظماً قوية ل  

 املناقــصات العموميــةاإللكتــروين وغريهــا مــن نظــم  راء تشــاالوآليــات ؛ للتحقّــق منــهاوآليــات 
ــضمان  وضــع  وه؛ومنعــاالشــتراء  الفــساد يف جمــال  لرصــد ــشريعات ل ــالعت ــى ع اجلمهــور اطِّ ل

صـناعة اسـتخراج    نـة، مثـل     قطاعـات معيَّ  يف  عائـدات   خبـصوص اسـتخدام ال    ساءلة  املاملعلومات و 
وضـع   و ؛ حـاالت الفـساد    ني عـن  واطناملـ ابات على اإلنترنت لتـسهيل إبـالغ         وإنشاء بوّ  املعادن؛

إىل واليـة    اجلـاين املزعـوم      فّريفساد عندما   الالتقادم يف قضايا    لتعليق استخدام أحكام    تشريعات  
االسـتعانة باجلنـاة    تدابري لتـسهيل    وضع  و؛  الشهودوغني  لمبلِّلالة  محاية فعّ وتوفري  ؛  قضائية أخرى 

 وإنــشاء ؛صة ملكافحــة الفــسادخّصــ وإنــشاء حمــاكم مت؛الفــسادبــشأن تحقيقــات اليف املتعــاونني 
الراميــة تــشريعات واملبــادرات الي احلكومــة واجملتمــع املــدين ملراقبــة تنفيــذ  ممثّلــفــة مــن جلنــة مؤلّ

رات تفــاهم بــني  مــذكّإبــرام و؛ وإنــشاء آليــات ملراجعــة احلــساباتوفعاليتــها؛كافحــة الفــساد مل
ــادل املعلومــات قليمــي لتيــسري تبــادل امل الــصعيد اإلمكافحــة الفــساد علــى  أجهــزة   ؛عــارف وتب

 مـن   االرتـشاء تـدابري ملعاجلـة     واختـاذ   مكافحـة الفـساد؛     علـى   لتدريب  لوإنشاء مؤسسات وطنية    
دث يف املواقع الـيت ميكـن أن حيـ   قرارات اختاذ الاملوظفني العموميني يف العديد من خالل إشراك   

 وإنـشاء  ؛عـامالت املاليـة  قـة بامل  وإنشاء مركـز وطـين جلمـع ومعاجلـة البيانـات املتعلّ           ؛فيها الفساد 
املــسروقة مقابــل احلــصول علــى لــتمكني اجلنــاة املتعــاونني مــن رّد املوجــودات حــساب ضــمان 

  يف التعامـل مـع الزبـائن؛       الواجـب احلرص   ؛ وتنفيذ معايري لضمان   حصانة من املالحقة القضائية   
م قــّدو. سادمكافحــة الفــجهــود  استــشارية إلشــراك اجملتمــع املــدين يف  يــةوإنــشاء جمــالس جمتمع

 اهتامـات   انطـوت علـى   نـة ذات أمهيـة وطنيـة        قضايا جنائيـة معيّ   عن  ن معلومات   آخرو متكلّمون
وتنـاول أحـد املـتكلّمني مـسألة املـالذات          . اخلـاص  وأ العـام    يف القطـاع  بالفساد ضـد مـسؤولني      

  .الضريبية وصلتها باجلرمية االقتصادية والفساد وضرورة القضاء عليها
ك، جرى التأكيد على القضايا اليت تنطوي على التنسيق بني األجهـزة يف              إىل ذل  وإضافةً  -٤١

وقدَّم املتكلّمون معلومات عن آليات ُتستخدم يف التـشجيع علـى           . ي له  والتصدّ  الفساد منعجمال  



 

36 V.12-87056 

 

CAC/COSP/2011/14    

تنــسيق حتــت هــذا ال تيــسريواقُتــرح . تبــادل املعلومــات واجتنــاب ازدواجيــة األنــشطة أو تداخلــها
فحة الفساد أو جلنة وطنية ُتعىن مبكافحة الفـساد أو علـى شـكل خطـة                رعاية جهاز حكومي ملكا   

كما اعترف املتكلّمون بالدور الرئيـسي الـذي ُيمكـن    . أو سياسة وطنية متكاملة ملكافحة الفساد 
، خاصـة يف دعـم      ي لـه  والتـصدّ أن يؤّديه الشباب واجملتمع املدين ووسائط اإلعالم يف منع الفساد           

 مـن االتفاقيـة، فيمـا       ١٣ تنفيـذ املـادة      وذُكـر أنَّ  .  من التسامح مـع الفـساد       قدر ثقافة ختلو من أيِّ   
يتعلّق بالتشجيع على مشاركة اجملتمع يف جهود منـع الفـساد ومكافحتـه، سُيـساعد علـى ضـمان                   
حتقيق نتائج طويلة األجل يف جمال تعزيز النـزاهة والشفافية والروح املهنية علـى الـصعيد الـوطين،                 

  .ستراتيجيات ملكافحة الفساد وتنفيذهاوكذلك على وضع ا
وأبلغ ممثل إكـوادور املـؤمتر بـأنَّ بلـده قـرَّر جتـرمي املكتـسبات اخلاصـة غـري املـربَّرة عقـب                          -٤٢

  . من االتفاقية٢٢استفتاء أُجري يف هذا الشأن، وأنَّه يسحب بناء على ذلك حتفظه على املادة 
    

   التجرمي: الفساد ملكافحة ةاملتحد األمم اتفاقية تنفيذ استعراض  -رابعا  
    الدويل والتعاون القانون وإنفاذ

ــسابعة، املعقــودة يف     -٤٣ ــسته ال ــؤمتر يف جل ــشرين األول٢٧نظــر امل ــوبر / ت ، يف ٢٠١١أكت
: استعراض تنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد     " من جدول األعمال، املعنون  ٢البند  

 ٢ يف البنـد     هنظـر دى  كان معروضاً علـى املـؤمتر، لـ       و. "دويلالتجرمي وإنفاذ القانون والتعاون ال    
، مــشروع قــرار مقــدَّم مــن نائــب رئــيس املــؤمتر ورئــيس فريــق اســتعراض مــن جــدول األعمــال

، ومــــشروعا قــــرارين مقــــدَّمان مــــن الــــدول األطــــراف      )CAC/COSP/2011/L.4(التنفيــــذ 
)CAC/COSP/2011/L.11 و CAC/COSP/2011/L.3 .(  رمسية يف الفتـرة     وُعقدت مشاورات غري 

ــن  ــشرين األول٢٨ إىل ٢٥م ــك      / ت ــائج تل ــدِّمت نت ــرارات، وقُ ــشاريع الق ــر يف م ــوبر للنظ أكت
  .أكتوبر العتمادها/ تشرين األول٢٨املشاورات إىل املؤمتر يف 

ساكا بوجــا يــوأغونــغ غوســيت  مــن جــدول األعمــال إ٢املتعلقــة بالبنــد  وتــرأس املناقــشةَ  -٤٤
  . لرئيس املؤمتر بصفته نائبا،)إندونيسيا(

، يف مالحظاهتـا االسـتهاللية، عـن شـكرها للـدول األطـراف علـى                 األمانـةِ  ةُممثّلوأعربت    -٤٥
ــة   ــذ االتفاقي ــة اســتعراض تنفي ــةَوأشــارت إىل أنَّ .التزامهــا بآلي ــها األوىل،   اآللي ــزال يف مراحل  ال ت

  . فيهاد أُحرز مثّة تقّدما قوأنَّمنها  دروسا هاّمة قد استخلصت أنَّرغم ذلك مؤكّدة 
 آليـة   ون بالتقريرين املواضيعيني اللّذين أعّدهتما األمانة، حيـث أقـّروا بـأنَّ           تكلّمورّحب امل   -٤٦

 ين قـد أبـرزا     التقريـر  ون أنَّ تكلّمـ والحـظ امل   .االستعراض قد أمثرت بالفعل نتائج ملموسة ومفيدة      
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دروس املـستفادة والنتـائج     يات والـ  مسائل يف التنفيذ جديرة مبزيد من االهتمام، وخصوصا التحدّ        
 . حمــدودا نــسبيا مــن االستعراضــات القطريــة قــد أُجــري حــىت اآلن عــدداًاملتوقّعــة، وذلــك مــع أنَّ

 للمعلومــات لتعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة وتيــسري  ورّحبــوا بــالتقريرين املواضــيعيني باعتبارمهــا مــصدراً 
 بيانـات موضـوعية ذات صـلة        ون أن تكلّمـ والحـظ امل   .األعمال التحضريية لالستعراضـات املقبلـة     

 وأعربـوا عـن تطلّعهـم    ،مـع إجـراء املزيـد مـن االستعراضـات     وذلـك    ،ستنبثق يف الوقـت املناسـب     
ني إىل تكلّموأشــار أحــد املــ .املقبلــةإلدراج معلومـات إضــافية عــن التنفيــذ يف التقــارير املواضــيعية  

ــة عــن الت  املعلو ــها األمان ــيت قّدمت ــّدم مــات ال ــة؛ وذكــر أنَّ  يف االستعراضــاحملــرزق  هــذه ات القُطري
املعلومات العاّمة مفيدة للدول األطراف يف فهم ما ُتحرزه آلية االستعراض من تقّدم، وذلك مـع                

  .بعينهامراعاة سّرية استعراضات قُطرّية 
 وباملبـادئ التوجيهيـة     ٣/١وأكّد املتكلّمون ُمجـدَّداً التـزام الـدول األطـراف بقـرار املـؤمتر                 -٤٧

 .راض، وخـصوصا طابعهـا احلكـومي الـدويل اجلـامع وغـري التـدّخلي وغـري اخلـصامي                  آللية االسـتع  
وذكروا أنَّ آلية االستعراض قد أثبتت أّنها متوازنة وعملّية وأّنها ُتفضي إىل نتـائج تـساعد البلـدان                   

وقـد سـاعدت االستعراضـاُت القُطريـةُ الـدولَ األطـراَف علـى            .يف جهود التنفيـذ الـيت تـضطلع هبـا         
 . حتـدِّيات التنفيـذ واالحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة، وكـذلك يف التوعيـة بـشأن الفـساد                     استبانة

 واجلرميــة مــن مــساعدة، املخــدِّراتولــوحظَ مــع التقــديرِ مــا ُيقدُِّمــه مكتــُب األمــم املتحــدة املعــين ب
  .وخصوصا يف جمال إعداد تقارير التقييم الذايت ومن خالل التدريب املتعلّق بآلية االستعراض

وأعرب   . االستعراضِ  األوىل من آليةِ    يف السنةِ  ُمستفادِةـ ال ون عن الدروسِ  تكلّموأبلغ امل   -٤٨
ــيمِ  تكلّم املــبعــُض  املرجعيــة، وذلــك مــع   الــذايتني عــن رأي يــدعو إىل زيــادة تبــسيط قائمــة التقي

ّخر، ضـاُت مـن تـأ   امـا شـهدته االستعر    شأن   بـ  ني شـواغلَ  تكلّمبعُض امل أبدى  و .اهتاالعتراف بفائد 
 . اجلداول الزمنية اإلرشادية املبّينـة يف املبـادئ التوجيهيـة          بذل جهود المتثالِ  وأشاروا إىل ضرورة    

 أنـشأت  الـذايت املرجعيـة قـد         اليت ُجمعت مـن خـالل قائمـة التقيـيمِ           الوفريةَ  املعلوماتِ  أنَّ ولوحظَ
 ني ضـرورةَ تكلّماملـ  د، الحـظ أحـدُ  ويف هـذا الـصدّ   . الترمجـة  مـن خـدماتِ   كـبريٍ حاجة إىل مقدارٍ 

هم الراميـة إىل إشـراك مجيـع قطاعـات           جهـودَ  ني أنَّ تكلّم من امل  وذكر عددٌ  .حتسني نوعية الترمجة  
 . إجيابيةتمع يف االستعراضات القُطرية قد أفضت إىل نتائَججملا

   
  اإلجراءات اليت اختذها املؤمتر    

ــسته العاشــرة    -٤٩ ــؤمتر يف جل ــودة يف ،اعتمــد امل ــشري٢٨ املعق ــوبر /ن األول ت  ،٢٠١١أكت
" آليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد "مــشروع قــرار منقَّحــاً عنوانــه 

)CAC/COSP/2011/L.4/Rev.1(       ــتعراض ــق اس ــيس فري ــؤمتر ورئ ــيس امل ــب رئ ــن نائ ــدَّماً م ، مق
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ألردن وأملانيـا  األرجنـتني وا  التنفيذ؛ والحقا، انضم إىل مقدِّمي مشروع القـرار املـنقَّح كـل مـن             
لالطــالع علــى نــص . (والربازيــل وجنــوب أفريقيــا وشــيلي والفلــبني وكوســتاريكا واملكــسيك 

وقبـل اعتمـاد مـشروع القـرار املـنقَّح،        .) ٤/١القرار، انظر الفصل األول، البـاب ألـف، القـرار           
مريكيــة وعقــب اعتمــاد القــرار، أشــار ممــثال الواليــات املتحــدة األ. تــال ممثــل لألمانــة بيانــا ماليــا

جـسَّد التفـاهم علـى      ) CAC/COSP/2011/L.4(واليابان إىل أنَّ مشروع القرار الذي قُدِّم أصال         
لـسد    لـن ُتـستخدم    ٢٠١٣-٢٠١٢أنَّ الزيادة يف امليزانية العادية لألمم املتحـدة لفتـرة الـسنتني             

  .أي نقص مستبان يف امليزانية
عقد اجتماعـات خـرباء     "منقحاً عنوانه   ويف اجللسة نفسها، اعتمد املؤمتر مشروع قرار          -٥٠

، مقـدماً   )CAC/COSP/2011/L.6/Rev.2" (ملشاَركَة لتعزيـز التعـاون الـدويل      حكوميني مفتوحة ا  
من مجهورية إيران اإلسالمية نيابة عن الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة األعـضاء يف جمموعـة                  

لالطـالع علـى    . (قـرار املـنقَّح   مي مشروع ال  وانضمت املكسيك الحقا إىل مقدّ    .  والصني ٧٧الـ
وقبــل اعتمــاد مــشروع القــرار .) ٤/٢نــص القــرار، انظــر الفــصل األول، البــاب ألــف، القــرار  

  .املنقَّح، تال ممثل لألمانة بيانا ماليا
    
    املساعدة التقنية  -خامساً  

ر أكتــوب/ تــشرين األول٢٧نظــر املــؤمتر أثنــاء جلــستيه الــسابعة والثامنــة، املعقــودتني يف   -٥١
 ". املساعدة التقنية" من جدول األعمال املعنون ٣، يف البند ٢٠١١

 مــن جــدول األعمــال الــسيد إغوســيت أغونــغ ويــساكا ٣وتــرأس املناقــشةَ بــشأن البنــد   -٥٢
، نائُب رئيس املـؤمتر، الـذي أشـاد يف مالحظاتـه االسـتهاللية مبـا أجنـزه فريـق                    )إندونيسيا(بوجا  

وقـال إنَّ مـن أهـداف آليـة االسـتعراض           .  املـساعدة التقنيـة    استعراض التنفيذ من عمـل يف جمـال       
معاونةَ الدول األطـراف علـى حتديـد االحتياجـات اخلاصـة مـن املـساعدة التقنيـة وتعزيـَز تقـدمي                      

  .املساعدة التقنية وتيسَريه
وأعطــت األمانــة حملــةً عامــةً عــن الوثــائق املعروضــة علــى املــؤمتر التماســاً لنظــره فيهــا،      -٥٣

 الضوَء بوجه خـاص علـى احتياجـات املـساعدة التقنيـة الـيت حـددهتا الـدول املـستعَرضة               ُمسلِّطةً
كما أفـادت األمانـة عـن األدوات الـيت طّورهـا مكتـب              . أثناء السنة األوىل من آلية االستعراض     

 واجلرميــة واألنــشطة الــيت اضــطلع هبــا بــشأن تقــدمي املــساعدة  املخــدِّراتاألمــم املتحــدة املعــين ب
 .أبرزت التحّديات اليت ال يزال يلزم التصّدي هلاالتقنية، و

 إجـراء مناقـشات بـني اخلـرباء أثنـاء النظـر يف البنـد        ٣/٤ يف قـراره   قد قرَّر وكان املؤمتر     -٥٤
املتعلــق باملــساعدة التقنيــة مــن جــدول األعمــال مــن أجــل إتاحــة الفرصــة أمــام البلــدان املتلقيــة   
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املنظمــات الدوليــة واجلهــات املاحنــة الثنائيــة، لتبــادل   للمــساعدات التقنيــة ومقــدِّميها، مبــا فيهــا  
وُدعــي إىل املــشاركة يف تلــك . اخلــربات واملمارســات اجليــدة يف جمــال تقــدمي املــساعدة التقنيــة 

ــدان        ــة يف املي ــاون والتنمي ــدا واململكــة املتحــدة ومنظمــة التع ــسيا وروان ــو إندوني ــشات ممثّل املناق
 .منائياالقتصادي وبرنامج األمم املتحدة اإل

وسلَّطت ممثِّلة إندونيسيا الضوء علـى أمهيـة املـساعدة التقنيـة يف كفالـة تنفيـذ االتفاقيـة                     -٥٥
وأفـادت بـأن إندونيـسيا وشـركاءها اإلمنـائيني قـد حتّولـوا حنـو األخـذ بنـهج                    . تنفيذاً تاماً وفّعاالً  

أنَّ مـن األمهيـة مبكـان       د  وقد تبيَّن يف هذا الصد    . اعدة التقنية سقُطري، مبادرةً وتنفيذاً، حيال امل    
 أن تطــّور اســتراتيجيتها الوطنيــة ملكافحــة الفــساد مبــا يتوافــق مــع متطلبــات بالنــسبة إلندونيــسيا

ــع         ــاً م ــه متوائم ــذي يقّدمون ــدعم ال ــوا ال ــأن جيعل ــة ب ــساعدة التقني ــّدمي امل ــسمح ملق ــة وي االتفاقي
أعربـت أيـضاً عـن قلقهـا إزاء         ويف حـني نوَّهـت باملـساعدة الكـبرية املتلقّـاة            . األولويات الوطنية 

وأهنــت حــديثها . عــدم قــدرة بعــض الــشركاء اإلمنــائيني علــى التكّيــف مــع األولويــات املتغّيــرة  
ــة والعمــل علــى حنــو أوثــق مــع        ــداء قــدر أكــرب مــن املرون ــة إب مبناشــدة مقــدِّمي املــساعدة التقني

 .احلكومات املتلقِّية من أجل ضمان استدامة الربامج واإلجنازات

ل إدارة التنمية الدولية يف اململكـة املتحـدة عـن الـدروس املـستفادة مـن تقـدمي                   اد ممثِّ وأف  -٥٦
املساعدة التقنية، مبا يف ذلـك احلاجـة إىل تـوخي قـدر أكـرب مـن الـشمولية واالبتكـار والتنـسيق                       

وأبـدى عـدم ارتياحـه      . عند حتديد االحتياجات وعند تصميم برامج املساعدة التقنيـة وتنفيـذها          
 تلـك املـساعدة ال تتنـاول يف بعـض          مبعىن أنَّ  ،سم به املساعدة التقنية من طابع جتزيئي      تّتإزاء ما   

.  تنفيـذاً ناجعـاً   القطاعـات واملؤسـسات الـيت تنـهض بـدور هـام يف تنفيـذ االتفاقيـة          األحيان كلّ 
ضاً  ومنـها مـثالً تقـدمي املـساعدة التقنيـة أيـ            ،هج االبتكارية اليت تتبعهـا إدارتـه      كما حتّدث عن النُ   

ــة لل  ــرةً وفعّ    مإىل وكــاالت تابع ــشاركةً مباش ــشارك م ــة املتحــدة ُت ــدويل   ملك ــاون ال ــةً يف التع ال
 . بلداناً ناميةوالسعي إىل استرداد املوجودات يف احلاالت اليت ختّص

 يف املائـة تقريبـاً      ١وأفاد ممثِّل منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي بـأنَّ نـسبة                 -٥٧
عونات اإلمنائية ُتخصَّص حالياً ملشاريع تتعلق مبكافحة الفـساد، يف حـني ُتـستخدم              من إمجايل امل  

مــوارُد أكــرب بكــثري يف متويــل مــشاريع احلوكمــة األوســع الــيت تــدعم أيــضاً أمــورا منــها تنفيــذ     
وسلَّط الضوَء كذلك على بعـض أوجـه الـضعف الرئيـسية الـيت ميكـن أن تعـاين منـها                     . االتفاقية

التقنية ألسباب عديدة، منها القصور الذي قد يشوب حتليـل االحتياجـات مـن    برامج املساعدة   
املــساعدة التقنيــة، وعــدم وضــوح األهــداف، وســوء اختيــار مؤشــرات النجــاح، عــالوة علــى     

وشدَّد على أنَّ االتفاقية تشكّل إطاراً ومرجعاً ُيفِسح أمـام مقـدِّمي   . قصور أطر الرصد والتقييم  
 .تدارك تلك العيوباملساعدة التقنية فرصةَ 
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وحتــّدث ممثِّــل روانــدا عــن جتربــة بلــده باعتبــاره بلــداً متلقِّيــاً للمــساعدة التقنيــة فــسلَّط     -٥٨
الضوَء على عّدة جمـاالت جـديرة باالهتمـام بـرزت مـن خـالل اسـتكمال قائمـة التقيـيم الـذايت                       

تنفيـذ ذلـك اإلطـار      وتتعلق تلك اجملاالت باإلطار القانوين والقدرات املؤسـسية علـى           . املرجعية
كما سلَّط الـضوَء علـى جتربـة بلـده اإلجيابيـة إمجـاالً يف االسـتفادة مـن                   . وإنفاذه على حنو ناجع   

 .التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وشّتى البلدان الشريكة

وقــال ممثِّــل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي إنَّ تقــدمي املــساعدة التقنيــة دعمــاً لالتفاقيــة   -٥٩
ــه الــيت تعكــف علــى تنفيــذ بــرامج ذات صــلة يف أكثــر مــن      يــشكّل أو ــة لــدى منظمت ــة عالي   لوي

وشدَّد على أنَّ برامَج مـساعدة تقنيـة كـثريةً قـد مالـت حنـو تلبيـة احتياجـات قـصرية                      .  بلداً ٥٠
األجــل فقــط، وأنَّ تلــك الــربامج عانــت مــن إفــراط مقــدِّمي تلــك املــساعدة يف توقّعــاهتم غــري     

والحـظ أيـضاً أنَّ اهتمـام العديـد مـن           .  أطر رصد وتقييم واضحة املعـامل      الواقعية، وافتقرت إىل  
يف حـني جيـري إىل حـدٍّ كـبري          " الكـربى "مقدِّمي املساعدة التقنية َيْنَصبُّ على مـشاكل الفـساد          

ودعـا مقـدِّمي    . رغم ما خيلفه من آثار ُمدمِّرة، وال سـّيما علـى الفقـراء            " الصغري"جتاهل الفساد   
ة إىل زيــادة التركيــز علــى التبنِّــي الــوطين للمــشاريع واالســتفادة مــن العمليــات   املــساعدة التقنيــ

التشاركية عند تصميم الربامج وضـمان ارتباطهـا باإلصـالحات الواسـعة النطـاق والـدخول يف                 
 .شراكات طويلة األجل مع متلقِّي املساعدة التقنية

د ذلـك، التـشديد علـى مـا         وأعاد املتكلّمون، الـذين شـاركوا يف النقـاش الـذي دار بعـ               -٦٠
للمساعدة التقنية مـن أمهيـة حيويـة مـن أجـل االنتقـال مـن مرحلـة التـصديق علـى االتفاقيـة إىل                      

وأعرب أحـد املـتكلّمني عـن قلقـه مـن أن      . مرحلة تنفيذها تنفيذاً تاماً، خاصة يف البلدان النامية     
اويل القطـاع اخلـاص الـذين    تتحّول املساعدة التقنية إىل جتـارة نظـراً لظهـور عـدد متنـامٍ مـن مقـ          

 .يتولّون توفري تلك اخلدمات

ورّحــب املتكلّمــون بــالتقرير الــذي أعّدتــه األمانــة والــذي تــضّمن حتلــيالً إحــصائياً ملــا     -٦١
حّددته الدول األطراف مـن احتياجـات ختـّص املـساعدة التقنيـة، وطـالبوا بـإجراء حتاليـل أكثـر                     

كمـا ناشـد املتكلّمـون مكتـب األمـم املتحـدة املعـين              . ةاستفاضةً مع تزايد أعداد التقارير املتاحـ      
 واجلرميــة أن يكفــل تلبيــة تلــك االحتياجــات علــى النحــو املالئــم مــن خــالل براجمــه املخــدِّراتب

وشدَّدوا أيضاً على أمهية أن تراعي آليـةُ االسـتعراض الـسياقاِت القانونيـةَ              . اإلقليمية واملواضيعية 
. األطراف املستعَرضة عند حتديد احتياجاهتا مـن املـساعدة التقنيـة          واالجتماعيةَ والثقافيةَ للدول    

وســلَّط املتكلّمــون الــضوَء علــى الــصلة الوثيقــة بــني الفــساد واحتــرام حقــوق اإلنــسان، خاصــة  
 .حقوقه االجتماعية واالقتصادية
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وشــدَّد املتكلّمــون علــى أمهيــة جتّنــب االزدواجيــة عنــد تقــدمي املــساعدة التقنيــة، وعلــى    -٦٢
ويف هذا الـصدد طُلـب إىل مكتـب األمـم املتحـدة      . ية التنسيق الفّعال وإحراز نتائج ملموسة    أمه

 واجلرميــة أن يواصــل حتقيــق أقــصى قــدر مــن التــآزر والتــشاور مــع الــشركاء  املخــدِّراتاملعــين ب
 .الوطنيني واإلقليميني والدوليني عند وضع وتنفيذ برامج املساعدة التقنية

ه صــحيح أنَّ املــساعدات التــشريعية متثّــل احتياجــاً ذا أولويــة لــدى  وقــال متكلّمــون إنِّــ  -٦٣
دول كــثرية إالّ أنَّــه ينبغــي عــدم جتاهــل جوانــب أخــرى، منــها التــدريب علــى التحقيقــات           

ــة     ــة اجلنائي ــاء القــدرات يف قطــاع العدال وحتــّدثوا . واملالحقــات القــضائية املتعلقــة بالفــساد، وبن
خاصـــة يف جمـــال تعزيـــز تكنولوجيـــا املعلومــــات     حتديـــداً عـــن ضـــرورة تقـــدمي مــــساعدات     

واالتــصاالت، ال ســيما يف قطــاع إنفــاذ القــانون والقــضاء، وشــّددوا علــى احلاجــة إىل إعــداد     
وعلــى الــرغم مــن اجلانــب الــذي ينــصبُّ عليــه . أدوات ومــواد تكفــل محايــةَ الــشهود واملــبلِّغني

دةُ التقنيــة أولويــةً مــساوية لــدعم التركيــز يف دورة االســتعراض الراهنــة، ينبغــي أن تــويل املــساع
 .تنفيذ فصلي االتفاقية الثاين، املتعلق باملنع، واخلامس، املتعلق باسترداد املوجودات

ون بانطالق األكادميية الدولية ملكافحة الفساد باعتبارها مؤسسة متكلّمب ورحَّ  - ٦٤
ونوَّه . ى الصعيد الدويل املعلومات علبادلتدريبية تدعم اجلهود الرامية إىل بناء القدرات وت

راً إنشاء أكادميية إقليمية معنية مبكافحة الفساد مؤّخاليت يكتسيها مهية األون آخرون بمتكلّم
ون بالدورات التدريبية ملكافحة الفساد، اليت متكلّم  رحّب،وباإلضافة إىل ذلك. يف بنما

  .لصاحل املمارسني واخلرباءيعقدها معهد آسيا والشرق األقصى ملنع اإلجرام ومعاملة اجملرمني 
آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة "وقد تضمن مشروع القرار املعنون   - ٦٥

 من جدول األعمال يف جلسته ٢، الذي اعتمده املؤمتر يف إطار البند "ملكافحة الفساد
ر ؛ انظCAC/COSP/2011/L.4/Rev.1 (٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨العاشرة املعقودة يف 

،  توصيات بشأن األعمال اليت ميكن االضطالع هبا مستقبال يف جمال ) أعاله٤٩الفقرة 
  .املساعدة التقنية

    
    املنع  -سادساً  

 / تـشرين األول   ٢٧ و ٢٦نظر املؤمتر أثناء جلـستيه الـسادسة والـسابعة، املعقـودتني يف               -٦٦
  ". املنع" من جدول األعمال املعنون ٤، يف البند ٢٠١١أكتوبر 

، نائـب رئـيس     )رومانيـا ( من جدول األعمال إيون غاليا       ٤وترأس املناقشةَ بشأن البند       -٦٧
املؤمتر، الذي استذكر يف مالحظاته االستهاللية الفـصل الثـاين مـن االتفاقيـة الـذي يتنـاول منـع                    
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 املتعلـق بالتـدابري     ٣/٢الفساد يف أوساط القطـاعني العـام واخلـاص، كمـا اسـتذكر قـرار املـؤمتر                  
وقال إنَّ املؤمتر أنشأ، مبقتضى ذلك القـرار، الفريـَق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح                  . ائيةالوق

/  وآب٢٠١٠ديــسمرب /العــضوية املعــين مبنــع الفــساد، الــذي اجتمــع مــرتني، يف كــانون األول  
وأشار أيـضا إىل االقتـراح الـذي قّدمـه الفريـق العامـل يف دورتـه الثانيـة بـأن                     . ٢٠١١أغسطس  
، عنـدما تبـدأ     ٢٠١٥ؤمتر اعتماد خطة عمل متعّددة السنوات للفترة املمتدة حىت عام           يناقش امل 

  .الدورة الثانية آللية االستعراض
وقّدمت ممثّلةٌ عن األمانة إىل املؤمتر معلوماٍت حمدَّثةً عمَّـا تلقّتـه األمانـة مـن الـدول مـن             -٦٨

 وممارســاهتا اجليــدة يف هــذا  مــسامهات حتتــوي علــى معلومــات عــن سياســاهتا املتعلقــة بالتوعيــة  
وأعربت املمثّلة عـن    . اجملال، وكذلك عن املبادرات املتخذة بشأن القطاع اخلاص ومنع الفساد         

ــداءات       ــة الن ــة علــى تلبي ــزداد اإلبــالغ الطــوعي بدرجــة أكــرب، ممــا يــساعد األمان أملــها يف أن ي
مزيـد مـن املعلومـات التحليليـة        الصادرة عن الفريق العامل املعين مبنع الفساد وعن املؤمتر لتوفري           

زاهــة  كمــا أبلغــت املــؤمتَر عّمــا أُحــرز مــن تقــّدم يف تنفيــذ املبــادرة اخلاصــة بــالن   . يف هــذا اجملــال
املؤسسية، اليت أطلقها جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق، والـيت                  

زاهة لألعضاء فيها متوافقـة مـع    د اخلاصة بالنهتدف إىل جعل املعايري األخالقية الداخلية والقواع   
  .مبادئ االتفاقية

وأشاد املتكلِّمون باجلهود اليت بذهلا الفريق العامل املعين مبنع الفساد، وأبـرزوا جـدوى                -٦٩
تبادل املعلومات والتجارب واملمارسات اجليدة بني الدول، كما أبـرزوا أمهيـة تقـدمي املـساعدة                

  .الدول على تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقيةالتقنية من أجل مساعدة 
وأبلــغ عــّدة مــتكلِّمني املــؤمتَر عــن نتــائج األحــداث املوازيــة الــيت نظّموهــا علــى هــامش   -٧٠

  ).الثامن، الباب دال، أدناه انظر الفصل(دورة املؤمتر الرابعة 
اهـة والـشفافية وعـدم    ز وشدَّد املتكلِّمون على أمهية التـدابري الوقائيـة يف تعزيـز ثقافـة الـن          -٧١

التسامح قطعياً مع الفساد، كما شدَّدوا على ضرورة مشاركة مجيع قطاعات اجملتمع، مبـا فيهـا                
وأبـرز املتكلِّمـون مـا ميكـن        . اجملتمع املدين، يف جهود منع الفساد وتعاوهنا معاً يف هـذه اجلهـود            

ــشابة مــن دور حمــوري يف إرســاء أســاس مــتني جلهــود     ــال ال ــه األجي  مكافحــة الفــساد  أن تؤّدي
وأُكِّد يف هذا الصدد على أمهية إدراج عناصر إلزامية تتعلق مبكافحة الفـساد يف              . الطويلة األمد 

. مناهج املؤسـسات التعليميـة جبميـع مـستوياهتا، ابتـداًء مـن املـدارس االبتدائيـة حـىت اجلامعـات                    
ملدنيـة، دوراً أساسـياً يف هـذا        كما رئي أنَّ ملنظمات اجملتمع احمللي، مبا فيها اجلماعات الدينيـة وا           

وأبــرز املتكلِّمــون الــصلة الوثيقــة بــني منــع الفــساد وكــشفه والتحــّري عنــه ومالحقــة     . الــشأن
  .كما أُبرزت أمهية تدعيم نزاهة القضاء وتعزيز تدابري منع الفساد يف قطاع العدالة. مرتكبيه
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.  تنفيذ تـدابري وقائيـة فعَّالـة       ورئي أنَّ مشاركة القطاع اخلاص النشطة هلا أمهية بالغة يف           -٧٢
زاهـة والـسلوك اِحلـريف يف القطـاع اخلـاص،       وتشمل هذه املشاركة تـدابري لتعزيـز األخـالق والـن         

وأعـرب املتكلِّمـون عـن مناصـرهتم        . بوسائل منها إقامة شراكات بني القطـاعني العـام واخلـاص          
لبـشرية مـن أجـل تـدعيم مؤسـسات          التِّباع هنج يوازن بني البىن التحتية والتكنولوجيا واملوارد ا        

. مكافحـة الفــساد التابعـة للقطــاع العــام، بغيـة احلــدِّ مـن فــرص الفــساد وحتـسني جهــود الــردع     
وحتقيقــاً هلــذين اهلــدفني، ُشــدِّد علــى ضــرورة معاجلــة مــسائل متعــّددة، منــها حــاالت تــضارب   

ى اجلــدارة، املـصاحل، ووضــع مـدونات لقواعــد الـسلوك، وجعــل التوظيـف والترقيــة قـائَمني علــ     
  .واحلّد من العوائق اإلدارية، وترويج مبادئ املصداقية وتدابري بناء الثقة

وشدَّد املتكلِّمون على وجوب اختاذ تدابري لتنفيذ أحكام الفصل الثاين من االتفاقيـة قبـل                 -٧٣
وأفـاد املتكلِّمـون عـن عـّدة مبـادرات وممارسـات         . ٢٠١٥استعراض تنفيذه، الذي سيبدأ يف عام       

تدعيم أجهزة مكافحة الفساد وسائر املؤسـسات ذات الـصلة؛          : ة يف جمال منع الفساد، منها     جيد
وتنظيم محالت توعية يف مناسبات خمتلفة، منها اليوم الدويل ملكافحة الفـساد؛ وصـوغ مـدونات                
لقواعــد حوكمــة الــشركات؛ ووضــع ميثــاق عــاملي ملكافحــة الفــساد، ُيــدرج يف املواثيــق اخلاصــة 

 القطاعني العام واخلاص، واالمتثال لذلك امليثاق؛ واسـتنباط طرائـق لوضـع مؤّشـرات               زاهة يف   بالن
 .لقياس تنفيذ مدونات قواعد السلوك للموظفني العموميني ولرصد ذلك التنفيذ

   
  اإلجراءات اليت اختذها املؤمتر    

 مـشروع  ،٢٠١١ أكتـوبر / تـشرين األول ٢٨ املعقـودة يف  ،اعتمد املؤمتر يف جلسته العاشـرة    -٧٤
، مقـدَّماً مـن     )CAC/COSP/2011/L.3/Rev.2" (إعالن مراكش بشأن منع الفـساد     "حاً عنوانه   قرار منقّ 

 ٧٧مجهوريــة إيــران اإلســالمية نيابــة عــن الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة األعــضاء يف جمموعــة الـــ
وسي وأستراليا وفرنـسا    والصني؛ والحقا، انضم إىل مقدِّمي مشروع القرار املنقَّح كل من االحتاد الر           

وقبل اعتماد .) ٤/٣باب ألف، القرار لالطالع على نص القرار، انظر الفصل األول، ال. (واملكسيك
  .مشروع القرار املنقَّح، تال ممثل لألمانة بيانا ماليا

    
    استرداد املوجودات -سابعاً 

ــسادسة      -٧٥ ــستيه اخلامــسة وال ــاء جل ــدول األطــراف أثن ــ،نظــر مــؤمتر ال  ٢٦ودتني يف  املعق
 ".استرداد املوجودات " املعنون من جدول األعمال٥يف البند ، ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول
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، بـصفته نائبـاً لـرئيس       )إندونيـسيا (وترأس املناقشات السيد إغوسيت أغونغ ويساكا بوجا          -٧٦
 ولكـن ال تـزال      وشدَّد يف مالحظاته االستهاللية على أنَّ التعاون الدويل قد أحـرز تقـّدماً،             .املؤمتر

  .من االتفاقية تنفيذاً تاماً هناك حاجة إىل فعل الكثري من أجل تنفيذ الفصل اخلامس
 املــؤمتر تــوفري مزيــد مــن التوجيهــات  ي األمانــة اجملــاالت الــيت قــد يــودّ ممثّلــوأبــرز أحــد   -٧٧

تـضى   املعنيـة باسـترداد املوجـودات مبق       تـصال هـات اال  جلبشأهنا، مثل طرائق إنشاء شبكة عامليـة        
ميــة املتعلقــة باســترداد املوجــودات، وصــوغ   االتفاقيــة، وســبل ووســائل تعزيــز املعــارف التراك  

 . واملساعدة التقنية وتنفيذهابرامج التدريب

 بالتوصية اليت اعتمدها الفريق العامل احلكومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين               وعمالً  -٧٨
 اجلوانــب العمليــة حــول نقــاش  حلقــةَملــؤمتُرم اباســترداد املوجــودات يف اجتماعــه اخلــامس، نظّــ

و فرنــسا وكنــدا ممثّلــعــي ُدو. يات واملمارســات اجليــدة التحــّدفيهــاالســترداد املوجــودات، مبــا 
ــا إىل   ــوا  يف حلقـــة النقـــاش املـــشاركةوليختنـــشتاين ومـــصر واملكـــسيك ونيجرييـ لكـــي يعرضـ

 .بلداهنماألخرية ل  التجارب

ب املوجـودات   ة إىل تعقُّـ   يع العـريب، علـى احلاجـة امللحَّـ         مصر، يف ضوء الرب    ممثّلد  وشدَّ  -٧٩
اليت هنبها املوظفون الفاسدون واستردادها، بغيـة إرجـاع تلـك املوجـودات إىل بلـداهنا األصـلية                  

 واجههـا بلـده فيمـا        على بعض العقبـات الرئيـسية الـيت        ط الضوءَ وسلَّ . مواطنيها رفاهلتسهم يف   
ومشلــت تلــك العقبــات حاجــة الــدول . املــسلوبةجــودات جهــود الســترداد املوبذلــه أخــرياً مــن 

 تفاصـيل  وكـذلك  معلومات تفصيلية عن مكان املوجودات املـسروقة       تلقّيإىل   للطلباتية  املتلقِّ
املوجـودات  بيعـة   بط املتعلقـة علومـات   عـن امل   الكـشف ، وعـدم    عند االقتضاء احلسابات املصرفية   

صـلة مباشـرة بـني      وجـود   ام الدول الطالبة بإثبات      وإلز على وجه الدقة،   اومكاهناجملمَّدة بالفعل   
 .املنفردةاملوجودات واجلرائم 

ــا عــن قلقــه  ممثّــلوأعــرب   -٨٠ عــاد إىل سترد وُت املوجــودات الــيت تـُـ  مــن أنَّالــشديد نيجريي
 بـأنَّ بلـده كانـت لـه         وأقـرَّ . املنهوبـة ل سوى نسبة ضئيلة مـن املوجـودات         البلدان األصلية ال متثّ   

جيابية يف جمال التعاون مع الواليات القـضائية األخـرى، غـري أنـه أعـرب عـن       بعض التجارب اإل 
 وأن تعتمد هنجـاً أكثـر       أن تكون أكثر استجابة هلا،     للطلباتية  الدول املتلقِّ على   رأي مفاده أنَّ  

 ضـد الـة    وفعَّ منـسَّقة  قانونيـة    تـدابري ودعا أيضاً إىل اختاذ      .استباقية يف قضايا استرداد املوجودات    
 . موظفني عموميني أجانبرشو عليها هتمة ثبتتدة اجلنسيات اليت ركات املتعّدالش

التركيـز علـى أحكـام االتفاقيـة الـيت          أالّ يقتـصر     ليختنـشتاين علـى ضـرورة        ممثّـل وشدَّد    -٨١
 مـن فـرص     أيضاً التدابري الوقائية اليت هتدف إىل احلـدِّ       أن يشمل   تتناول استرداد املوجودات، بل     
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 . تلـك األفعـال الفاسـدة      األحكام اليت تستهدف غسل عائدات    وكذلك  تالس،  واالخاالرتشاء  
واقتــرح االســتفادة مــن األكادمييــة الدوليــة ملكافحــة الفــساد باعتبارهــا أحــد مقــدِّمي خــدمات    

يـة  ودعا إىل اعتماد هنج استباقي من جانب الدول الطالبة والدول املتلقِّ          . التدريب يف هذا اجملال   
 .ت يف الواليتني القضائيتني املعنيتني معاً حتقيقابدء بوسائل منها  على السواء،للطلبات

 علـى حجـز عائـدات        ينصُّ أخرياً،مد  ُت تشريع وطين اع   معلومات عن  فرنسا   ممثّلوقدَّم    -٨٢
ــة مبكّــ   ــة يف مرحل ــشاء ورة، الفــساد احملتمل  احملجــوزة إدارة املوجــودات جهــاز مــسؤول عــن إن

 حتريـز  بعيـد     وقـال إنَّ هـذا التـشريع اجلديـد سـهَّل إىل حـدٍّ              .يف املوجودات املصادرة  ف  والتصّر
 عــزَّز قــدرة احملجــوزة، كمــا، وحــسَّن إدارة املوجــودات اًمــصادرهتا الحقــهبــدف املوجــودات 

 .فرنسا على التعاون مع الدول الطالبة يف جمال استرداد املوجودات وإعادهتا

ات املـوظفني األجانـب الفاسـدين       وقدَّم ممثل كندا معلومـات عـن قـانون جتميـد موجـود              -٨٣
، )تـونس ومـصر   (والالئحة التنظيمية اخلاصـة بتجميـد موجـودات املـوظفني األجانـب الفاسـدين               

واعُتمـدت هـذه الالئحـة إثـر طلبـات          . ٢٠١١مـارس   /اللذين اعتمدهتما احلكومة مؤخرا يف آذار     
سؤولني وشـركائهم   كتابية مقدَّمة من تونس ومصر لتجميد أصول زعيميهما السابقني وكبار املـ           

وأفراد أسرهم املشتبه يف سلبهم ألموال الدولة أو يف حصوهلم على ممتلكات بصورة غـري سـليمة                 
ويف هذا الصدد، أشار املمثـل إىل       . بفضل منصبهم أو عالقاهتم األسرية أو التجارية أو الشخصية        

ضـني سياسـيا    عّراألجانـب امل   أن التشريعات اجلديدة تتيح للحكومة جتميد موجودات األشـخاص        
أو تقييد ممتلكاهتم بناء على طلـب كتـايب مـن دولـة أجنبيـة، عنـدما تكـون تلـك الدولـة يف حالـة                          

. تقلب أو اليقني سياسـي، وعنـدما يكـون إصـدار أمـر أو تـشريع يف مـصلحة العالقـات الدوليـة                      
احـة الوقـت    ولئن مل ينص القانون اجلديد على إعادة املوجودات، فإنَّه يضمن بقاءها يف كندا إلت             

لتونس ومصر إلجراء التحريات واستهالل املالحقات القضائية، اليت ُيـستند إليهـا لتحقيـق جنـاح                
وبغية كفالة التعاون الناجح، أشـار املمثـل إىل أنَّ مـن            . استرداد املوجودات من كندا يف املستقبل     

مصر ملا اضطلعتا به من     املهم للغاية أن تقدِّم البلدان طلبات مساعدة مفصَّلة، وأثىن على تونس و           
وأكَّد املمثل جمددا أنَّ كندا تعترف باالتفاقية أساسا للتعاون القانوين وتبادل  . عمل يف هذا اجملال   

املساعدة القانونية، وأشار إىل أهنـا أداة مفيـدة للغايـة لتبـادل املـساعدة القانونيـة والتعـاون املباشـر                 
  . ورتنيبني الدول األطراف، على غرار احلالتني املذك

 الـرئيس املقبـل   بـصفتها  املكـسيك االنتبـاه إىل اجلهـود الـيت تبـذهلا حكومتـه،          ممثّـل ولفت    -٨٤
 الفعلــي التنفيــذ لتــرويج، جملموعــة العــشرينوزراء املاليــة وحمــافظي املــصارف املركزيــة  الجتمــاع

موعـة   يف إطـار خطـة عمـل جم        ،سيما الفصل اخلامس املتعلق باسـترداد املوجـودات        لالتفاقية، وال 
وشدَّد علـى أمهيـة تكميـل جهـود اسـترداد املوجـودات مبجموعـة مـن                 . العشرين ملكافحة الفساد  
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وقال إنَّ من شأن هذه التدابري      .  الرشوة واالختالس الواسعة النطاق    أفعالالتدابري الرامية إىل منع     
، مبـا يف ذلـك    كوميـة احلزاهة يف إدارة املـوارد العموميـة والـشؤون            أن تعزِّز املساءلة والشفافية والن    

 . وشفافية امليزانية وإقرارات الدخل واملوجوداتإجراءات االشتراء احلكوميمن خالل حتسني 

يات العمليـة    التحـدّ   إىل نيمـتكلِّم ة  عـدّ  أشـار  ، ذلـك  أعقبـت املناقشة التفاعلية الـيت     ويف    -٨٥
ر حــىت اآلن دِّ الــدول األطــراف ال تقــ  معظــم املــشاركني أنَّورأى. أمــام اســترداد املوجــودات 

بنحــو هــذا ى يتجلّــو، فعليــاً تنفّــذها ال أوتقــديراً كافيــاً  أحكــام الفــصل اخلــامس مــن االتفاقيــة 
 منـها   هناك معّوقات لتنفيذ تلـك األحكـام        وأنَّ ،ر الطويل يف الرد على الطلبات     خاص يف التأخّ  

 خمتلــف  التنــسيق بــنيوالــصعوبات املــصادفة يفتكــاليف جهــود اســترداد املوجــودات،  ارتفــاع 
 باســترداد املوجــودات علــى املــستوى الــوطين، ونقــص اخلــربات التقنيــة وفــرص اجلهــات املعنيــة

 .التدريب

 املخـدِّرات وأعرب املشاركون عـن تقـديرهم ملـا يقـوم بـه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين ب             -٨٦
يمهــا، لتكــوين املعــارف وتعم واجلرميــة وأمانــة مبــادرة اســترداد املوجــودات املــسروقة مــن أعمــال 

ــدروس املستخلــصة،     ــدة وال ــة واســتبانة املمارســات اجلي ــام بأعمــال حتليلي ــشطة   والقي وتنظــيم األن
 Estimating Illicit Financial Flows Resulting ورحَّبـوا بنـشر تقريـر املكتـب املعنـون     التدريبيـة، 

from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes )   دفّقات تقـدير حجـم التـ
 ). وغريه من اجلرائم املنظمة عرب الوطنيةاملخدِّراتعن االجتار ب املالية غري املشروعة الناشئة

ون على أمهية التطبيق املباشـر لالتفاقيـة كأسـاس قـانوين للتعـاون الـدويل         املتكلِّموشدَّد    -٨٧
 قــائي عــن اإلفــصاح التل علــى ممارســات جيــدة، مثــل    يف املــسائل اجلنائيــة، وســلَّطوا الــضوءَ   

للحـصول علـى   رمسيـة  الطلبـات  ال قبـل تقـدمي   متـواترة  مـشاورات غـري رمسيـة     وإجـراء املعلومات  
ــة ا ــة املتبادل ــة فيمــا يتعلــق   مــتكلِّمة وأبلــغ عــدّ  .ملــساعدة القانوني صادرة مبــني عــن جتــارب إجيابي

 يف هـذا الـشأن تتوافـق       واعتماد تـشريعات     ،دانةصدور حكم باإل  املوجودات دون االستناد إىل     
 إىل القــضاء علــى ون الــدولَاملتكلِّمــودعــا .  مــن االتفاقيــة٥٤مــن املــادة ) ج) (١(مــع الفقــرة 

 تعيـق اسـترداد     مـىت كانـت   ية املصرفية   املالذات اآلمنة للموجودات املسروقة وإلغاء قوانني السرّ      
ــلِّ. املوجــودات ــة للموجــودات واحلــسابات     وُس ــة الــسجالت الوطني ــضاً علــى أمهي ــضوء أي ط ال

  . استرداد املوجوداتإجراءات بعيد  اليت ميكن أن تسهِّل إىل حدٍّ،يةاملصرف
ــتكلِّمني أن يبلَّــ    -٨٨ ــرح أحــد امل ــة املخــدِّراتغ مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب  واقت  واجلرمي

نــشأ صــندوق اســتئماين حتــت ُيمــة الســترداد املوجــودات وبــالردود عليهــا، وأن بالطلبــات املقدَّ
واقتـرح  .  يف تغطيـة تكـاليف إجـراءات اسـترداد املوجـودات           يـسهم لكـي   رعاية األمـم املتحـدة      
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 ودون اإلفـصاح عـن هويـة        اً وسـيلة إلعـادة املوجـودات املـسروقة طوعـ          استحداث آخر   متكلِّم
 .األشخاص املعنيني

قــضايا وحتليــل املعلومــات املتعلقــة بون جمــدَّدا علــى ضــرورة تعزيــز مجــع املتكلِّمــوأكَّــد   -٨٩
املمارسـات  ويات  لقـوانني والتحـدّ   وافيـة ل  اقترح أحدهم إعـداد خالصـة        و .استرداد املوجودات 
  .استرداد املوجودات يف بلدان جمموعة الثمانيةالفضلى املتعلقة ب

 واسـع لتمديـد واليـة الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية                   وأُبدي تأييـدٌ    -٩٠
لــسنوات لتوجيــه أنــشطة الفريــق دة اعتمــاد خطــة عمــل متعــّدال و،املعــين باســترداد املوجــودات

 املعنيـة باسـترداد     تـصال هـات اال  جل جمّددا على ضرورة إنشاء شـبكة عامليـة          وأُكّد. العامل املقبلة 
 تـصال صـف مهـام جهـات اال      لو  صـيغة منوذجيـة   واقُتـرح وضـع     . املوجودات مبقتضى االتفاقيـة   
  .املوجودةصالت بني الشبكات ولتدعيم الاملعنية باسترداد املوجودات 

 امتثال املؤسسات املالية للوائح ضمان على ضرورة ممثّل ملنظمة غري حكوميةوشدَّد   - ٩١
فيما يتعلق بالتعاون   القوي السياسيأنَّ العزمغسل األموال، وأكَّد على اخلاصة مبنع التنظيمية 
ول  تتخذها الدول الطالبة والدينبغي أن ُيدَعم بتدابري معيَّنةاسترداد املوجودات يف جمال 

 .للطلباتية املتلقِّ
   

  اإلجراءات اليت اختذها املؤمتر  
، مـشروع   ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٨اعتمد املؤمتر يف جلسته العاشرة، املعقودة يف          -٩٢

 )CAC/COSP/2011/L.5/Rev.2" (التعــاون الــدويل علــى اســترداد املوجــودات "قــرار منقَّحــا عنوانــه 
 مـن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية نيابـة عـن الـدول األعـضاء يف األمـم                    بصيغته املعدَّلـة شـفويا، مقـدَّماً      
مي مـشروع القـرار املـنقَّح كـل      والصني؛ والحقا، انضم إىل مقدّ  ٧٧املتحدة األعضاء يف جمموعة الـ    

لالطـالع علـى نـص القـرار، انظـر الفـصل األول،             . (من االحتاد الروسي وأملانيا وفرنسا واملكـسيك      
  .وقبل اعتماد مشروع القرار املنقَّح، تال ممثل لألمانة بيانا ماليا.) ٤/٤الباب ألف، القرار 

    
      مسائل أخرى  -ثامناً  
    مشاركة املراقبني  - ألف  

ة متكلمني إىل أنَّه لـئن      فيما يتعلق مبسألة مشاركة املراقبني يف آلية االستعراض، أشار عدّ           -٩٣
 يئـات  املوقِّعـة وغـري املوقِّعـة واهل    نـات الكيال إىل حـل مـرض بـشأن مـشاركة           كان املؤمتر قد توصّ   

واملنظمات احلكومية الدولية يف أعمال فريق استعراض التنفيذ، فـإنَّ االتفـاق الـذي مت التوصـل                 
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إليـه فيمــا يتعلـق مبــشاركة املنظمــات غـري احلكوميــة كــان ُيقـصد بــه بنــاء الثقـة يف قــدرهتا علــى      
ــال   ــك األعمـ ــسامهة يف تلـ ــتكلمني إىل  . املـ ــد املـ ــار أحـ ــرار    وأشـ ــشروع القـ ــص مـ ــد نـ ــه أيـ  أنَّـ

CAC/COSP/2011/L.9/Rev.1    بـــروح تعاونيـــة، لكنَّـــه أســـف لعـــدم اســـتغالل إمكانيـــات آليـــة
االستعراض إىل احلد األقـصى مـن خـالل متكـني املنظمـات غـري احلكوميـة مـن املـسامهة مبعـارف                       

 .طرافحمدَّدة يف جمال مكافحة الفساد على أن تبقى سلطة اختاذ القرارات للدول األ
   

  اإلجراءات اليت اختذها املؤمتر  
، ٢٠١١أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٨اعتمـــد املـــؤمتر يف جلـــسته العاشـــرة، املعقـــودة يف    -٩٤

ــه    ــرار منقَّحــاً عنوان ــاتمــشاركة اهل"مــشروع ق ــة   يئ ــة وغــري املوقِّع ــاتاملوقِّع واملنظمــات  والكيان
، مقــدَّماً )CAC/COSP/2011/L.8/Rev.1" (يف أعمـال فريـق اسـتعراض التنفيـذ     احلكوميـة الدوليـة  

مــن االحتـــاد الروســي وأملانيـــا وبـــريو والــسلفادور وشـــيلي وكوســتاريكا وكولومبيـــا واملغـــرب     
  .)٤/٥لالطالع على نص القرار، انظر الفصل األول، الباب ألف، القرار . (واملكسيك واليابان

ماً من االحتاد الروسي عنوانـه      ويف اجللسة نفسها، اعتمد املؤمتر مشروع قرار منقَّحاً مقد          -٩٥
" املنظمـــات غـــري احلكوميـــة وآليـــة اســـتعراض تنفيـــذ اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة الفـــساد"
)CAC/COSP/2011/L.9/Rev.1 (  ــة شــفويا ــصيغته املعدَّل ــر    . (ب ــرار، انظ ــى نــص الق لالطــالع عل

  .)٤/٦الفصل األول، الباب ألف، القرار 
   

    للمؤمتر لسادسة والسابعةمكان انعقاد الدورتني ا  - باء  
، ٢٠١١أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٨اعتمـــد املـــؤمتر يف جلـــسته العاشـــرة، املعقـــودة يف    -٩٦

مكـان انعقـاد    "، عنوانـه    )اإلسـالمية -مجهوريـة (ماً من االحتاد الروسـي وإيـران        مشروع مقرَّر مقدّ  
"  الفــــسادالــــدورة الــــسادسة ملــــؤمتر الــــدول األطــــراف يف اتفاقيــــة األمــــم املتحــــدة ملكافحــــة  

)CAC/COSP/2011/L.7 .(  يف هذا الـسياق بعـرض حكومـة االحتـاد الروسـي استـضافة              ورحَّب
لالطالع علـى نـص املقـرَّر، انظـر الفـصل األول، البـاب       ( .٢٠١٥يف عام  دورة املؤمتر السادسة  

  .)٤/١باء، املقرَّر 
يابــة عــن الــدول ويف اجللــسة نفــسها، اعتمــد املــؤمتر مــشروع مقــرَّر مقــدماً مــن بولنــدا ن   -٩٧

مكـان انعقـاد الـدورة الـسابعة        "األعضاء يف األمم املتحـدة األعـضاء يف االحتـاد األورويب، عنوانـه              
). CAC/COSP/2011/L.12" (ملؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد               

 .)٤/٢لالطالع على نص املقرَّر، انظر الفصل األول، الباب باء، املقرَّر (
   



 

V.12-87056 49 
 

  CAC/COSP/2011/14

    التصديق على االتفاقيةحال   - جيم  
م ، يف التقدّ  ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨نظر املؤمتر يف جلسته العاشرة، املعقودة يف          -٩٨

ُعرضت على املؤمتر   و. احملرز على صعيد تعزيز الترويج للتصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها          
 ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٣٠فاقيـة حـىت     ورقة غرفـة اجتماعـات بـشأن حالـة التـصديق علـى االت             

)CAC/COSP/2011/CRP.1( ّرة ذات صـــــلة مـــــن األمانـــــة   ومـــــذك)CAC/COSP/2011/9 .(
رة معلومــات عــن اإلشــعارات املرســلة إىل األمــني العــام وفقــاً لألحكــام ذات   نت املــذكّوتــضّم

 نت اإلعالنـات والتحفّظـات    كمـا تـضمّ   . ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٣٠الصلة مـن االتفاقيـة حـىت        
املقّدمة من الدول األطراف وقت التوقيع على االتفاقية أو التصديق عليها أو قبوهلـا أو املوافقـة                 

  .عليها أو االنضمام إليها
    

    األحداث اخلاصة  - دال  
  .ُنظِّم عدد من األحداث اخلاصة بالتزامن مع دورة املؤمتر الرابعة، كما هو مبّين أدناه  -٩٩
    

  التابع لالتفاق العاملي واملعين باملبدأ العاشر لعامل االجتماع التاسع للفريق ا    
    الفسادملكافحة 
 أثناء املؤمتر، االجتمـاَع التاسـع للفريـق العامـل املعـين      َعقد اتفاق األمم املتحدة العاملي،      -١٠٠

وحـضر هـذا االجتمـاع، الـذي اسـتغرق يـومني، مـا يزيـد علـى          . باملبدأ العاشر ملكافحة الفساد 
كَّــز االجتمــاُع علــى جمموعــة حتــّديات تواجههــا الــشركات وســائر اجلهــات   مــشاركاً، ور٥٠

ــيم          ــها تقي ــساد، ومن ــم املتحــدة ملكافحــة الف ــة األم ــداف اتفاقي ــق أه ــسعي إىل حتقي ــة يف ال املعني
املخــاطر، واتِّبــاع هنــوج قطاعيــة، وإجــراء حــوار بــني القطــاعني العــام واخلــاص حــول مكافحــة 

فساد يف النطاق األوسع جلـدول األعمـال املتعلـق باسـتدامة            الفساد، وإدماج مسائل مكافحة ال    
وتناول املشاركون أيضاً سبلَ إبراز مـسائل مكافحـة الفـساد يف املناقـشات املتعلقـة           . الشركات

 بـشأن اســتدامة الـشركات، الــذي ســُيعقد   ٢٠+بالتنميـة املــستدامة الـيت سيــشهدها ملتقـى ريــو   
ــين بال    ــم املتحــدة املع ــؤمتر األم ــانريو،     حتــضرياً مل ــو دي ج ــده يف ري ــع عق ــستدامة، املزم ــة امل تنمي

كمـا ُعرضـت أثنـاء االجتمـاع آخـر التطـّورات يف مبـادرات عامليـة                 . ٢٠١٢بالربازيل، يف عام    
أخرى، منها مبادرات الفريق العامل املعين مبكافحة الفـساد التـابع جملموعـة العـشرين، ومنظمـة                 

  . واجلرميةاملخدِّراتتب األمم املتحدة املعين بالتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ومك
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    حتفيز الشفافية واملشاركة: العرض االستهاليل لشراكة احلكومات املنفتحة    
شــراكة احلكومــات املنفتحــة حلقــةَ  ، نظَّــم ممثِّلــو٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٢٥يف   -١٠١

، ولتقـدمي عـرض ألهـدافها     ٢٠١١سـبتمرب   /نقاش لإلبالغ عن إطالق الشراكة رمسيـاً يف أيلـول         
وهتـدف هـذه الـشراكة إىل ضـمان         . وأولوياهتا، ولتشجيع البلدان األخرى على االنضمام إليهـا       

التــزام البلــدان التزامــاً ملموســاً بتعزيــز الــشفافية ومتكــني املــواطنني ومكافحــة الفــساد وتــسخري   
 تشرف عليهـا جلنـةٌ   وسوف َتعقد هذه الشراكة، اليت   . التكنولوجيات اجلديدة لتدعيم احلوكمة   

تــشمل أصــحاب املــصلحة املتعــددين، ومنــهم ممثِّلــو احلكومــات وأبــرز ممثلــي اجملتمــع    توجيهيــةٌ
  .٢٠١٢أبريل /املدين، اجتماعها العاملي القادم يف الربازيل يف نيسان

    
  واجلرمية، املعنونةاملخدِّراتاإلعالن عن إصدار دراسة مكتب األمم املتحدة املعين ب  

 وغريه من املخدِّراتحجم التدفّقات املالية غري املشروعة الناشئة عن االجتار بتقدير 
    املنظَّمة عرب الوطنيةاجلرائم 
 املخـــدِّراتأعلـــن املـــدير التنفيـــذي للمكتـــب املعـــين ب أكتـــوبر،/ تـــشرين األول٢٥ يف  -١٠٢

ــاً عــن إصــدار دراســة املكتــب املعنونــة     Estimating Illicit Financial Flowsواجلرميــة رمسي

Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes)   تقـدير
 وغـريه مـن اجلـرائم املنظَّمـة     املخدِّراتحجم التدفّقات املالية غري املشروعة الناشئة عن االجتار ب        

ير أثناء حدث مواز للمؤمتر حـضره، ضـمن مجلـة شخـصيات أخـرى، نائـب الـوز                ) عرب الوطنية 
لــشؤون التنميــة الدوليــة بــوزارة الــشؤون اخلارجيــة يف النــرويج ومــساعد وزيــر العــدل لــشؤون 

عرضـاً مفـصَّالً حملتـوى الدراسـة وللمنـهجيات           للمكتـب  وقدَّم ممثِّـلٌ  . العالقات الدولية يف مصر   
ــستخَدمة يف إعــدادها  ــار       . امل ــشروعة مــن آث ــة غــري امل ــدفّقات املالي ــرتبط بالت ــا ي ــى م وشــدَّد عل

اقتصادية سلبية، خصوصاً يف البلدان الناميـة، وعلـى أمهيـة الـصكوك الدوليـة املتاحـة          -تماعيةاج
  .على الصعيد الدويل، مبا فيها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

    
    والتنافس العاملي امللتقى الرفيع املستوى حول اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد    

أكتوبر، ُعقد امللتقى الرفيع املستوى حول اتفاقية األمـم املتحـدة           /ول تشرين األ  ٢٥يف    -١٠٣
 مـن مـسؤويل الـشركات وممثِّلـي      ١٠٠ملكافحة الفساد والتنافس العاملي وحضره ما يزيد علـى          

وافتتح امللتقى املديُر التنفيذُي للمكتـب، كمـا ألقـى كلمـةً فيـه نائـُب املـدير العـام                    . احلكومات
وأفـــاد ممثِّلـــو حكومـــات الربازيـــل ومـــصر  . يـــة يف امليـــدان االقتـــصاديملنظمـــة التعـــاون والتنم

واملكسيك عن التدابري املتَّخذة لتدعيم إجراءات االشتراء العمومي واإلجراءات التنظيميـة بغيـة             
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وقـدَّم ممثِّلـو ثـالث شـركات معروفـة عروضـاً لرباجمهـا الراميـة إىل بنـاء               . تعزيز التنـافس املفتـوح    
وذُكرت بـرامج العمـل اجلمـاعي يف قطـاع التـشييد      .  على امتثال الشركات ثقافات متينة قائمة  

والــصناعات االســتخراجيَّة، والعمــل الــذي قامــت بــه يف منغوليــا مبــادرةُ التــشارك يف مكافحــة  
الفساد، التابعة للمنتدى االقتصادي العاملي، كأمثلة للتعاون النـاجح بـني احلكومـات والقطـاع               

لى أنَّ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد متثِّـل أداةً هامـةً لبنـاء        واتفق املشاركون ع  . اخلاص
مضمارٍ مستوٍ للتنافس العـاملي، وأنَّ فعـل ذلـك يتطلَّـب تـدابَري مـن جانـب الـشركات املتعـدِّدة                      

ومن شأن تعاون املكتب مـع اتفـاق األمـم املتحـدة العـاملي              . اجلنسيات ومن جانب احلكومات   
دولية ومؤسـسة الـشفافية الدوليـة ومبـادرة التـشارك يف مكافحـة الفـساد أن               والغرفة التجارية ال  

  .يسهِّل عمليةَ تشاور مستمرَّة يشارك فيها قادة الشركات وقادة احلكومات
    

  واملساعدة التقنية توفري التدريب : احلدث املوازي لألكادميية الدولية ملكافحة الفساد    
    مهمة مستحيلة؟: من أجل مكافحة الفساد

أكتـــوبر، قــدَّمت األكادمييـــةُ الدوليــةُ ملكافحـــة الفــساد عرضـــاً    / تــشرين األول ٢٥يف   -١٠٤
األكادميية الصيفية الدولية ملكافحة الفساد؛ وبرنامج لنيل درجـة         : الثنتني من مبادراهتا التدريبية   

، املاجستري يف دراسـات مكافحـة الفـساد، وهـو برنـامج أكـادميي لتأهيـل املـسؤولني التنفيـذيني                   
واسُتكمل العرضان حبلقة نقاش حول مسألة التـدريب واملـساعدة التقنيـة            . ٢٠١٢يبدأ يف عام    

. يف جمال مكافحة الفساد، تكلَّم فيها أشخاص رفيعـو املـستوى مـن املكتـب وحكومـة املغـرب         
  . مشارك٢٠٠وحضر حلقة النقاش الرفيعة املستوى ما يزيد على 

    
  لوكالة األملانية للتعاون الدويل اجلديدة ل ستراتيجيةاالاللقاء التشاوري حول     

    يف جمال مكافحة الفساد
أكتــوبر، قــدَّمت الوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدويل التابعــة لــوزارة  / تــشرين األول٢٥يف   -١٠٥

التعــاون االقتــصادي والتنميــة يف أملانيــا عرضــاً ملخطَّــط اســتراتيجيتها اجلديــدة يف جمــال مكافحــة   
وتتـضمَّن  ". صيغة بسيطة ملكافحة الفـساد " مبادئ أساسية جمسَّدة يف ١٠ند إىل   الفساد، اليت تست  

دعـم جهـود البلـدان الـشريكة،        (هذه الصيغة ثالثـة مـستويات لـدعم مبـادرات مكافحـة الفـساد               
، وثـالث جهـات     )وتنفيذ االتفاقات الدوليـة، وإدارة املخـاطر يف جمـال التعامـل بـأموال املعونـات               

 بلـداً   ٣٥وأُتيحـت ملـشاركني مـن       ). ع العام والقطاع اخلاص واجملتمع املدين     القطا(معنية رئيسية   
وتعليقات على االستراتيجية، يف إطار حلقة نقاش ومن خالل ما قّدمتـه          فرصةٌ لتقدمي مالحظات  

  .األفرقة العاملة اإلقليمية من ردود على استبيان وجيز حول تلك االستراتيجية
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     اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ورصدهااملمارسات الفضلى يف تنفيذ    
أكتــوبر، نظَّــم ائــتالف أصــدقاء اتفاقيــة األمــم  / تــشرين األول٢٧ إىل ٢٥يف الفتــرة مــن   -١٠٦

ونــاقش .  ملناقــشة املمارســات الفــضلى يف تنفيــذ االتفاقيــةحــدثا خاصــااملتحــدة ملكافحــة الفــساد 
ــة ملكافحــة   االة املــشاركون يف احلــدث دور اجملتمــع املــدين يف آليــ   ســتعراض ويف األنــشطة اجلاري

 من خالل آليـات     املعلومات العامة وتركّزت مناقشات احللقة على احلق يف الوصول إىل         . الفساد
ــادتني       ــياق املـ ــبلِّغني يف سـ ــشهود واملـ ــة الـ ــة، ومحايـ ــشريع الداخليـ ــة،  ٣٣ و٣٢التـ ــن االتفاقيـ  مـ

ل األمـوال، مبـا يف ذلـك منظـورات          واملمارسات الفضلى يف اسـترداد املوجـودات ومكافحـة غـس          
  .الربملانيني وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومبادرة ستار

    
 يف جمال استرداد الشبكة العاملية للخرباء املمارسني: املبادرة اخلاصة جبهات االتصال    

    املوجودات
عـاون  ، اشـتركت مبـادرة سـتار مـع اإلنتربـول، بالت           ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦يف    -١٠٧

 حــول املبــادرة  مــوازٍاستــضافة حــدثمــع اخلــرباء املمارســني يف جمــال اســترداد املوجــودات، يف  
خـرباء املمارسـني   لوقُدِّمت للمشاركني حملةٌ جمملةٌ عـن الـشبكة العامليـة ل        . تصالاخلاصة جبهات اال  

 عرضـاً  وقدم املنـاظرون .  بلد١٠٠استرداد املوجودات، اليت تضم يف عضويتها أكثر من يف جمال  
استرداد املوجـودات املتـاحني       يف جمال  رباء املمارسني اخلللشبكة، مبا فيها قاعدة البيانات اخلاصة ب      

 الـيت ميكـن النفـاذ إليهـا مـن خـالل منـصة اتـصاالت                 املأمونـة لتقدمي املساعدة، وُنظم االتـصاالت      
رباء املمارسـني،  اإلنتربول، واالجتماعات الـيت ُتعقـد لتـسهيل التعـاون الشخـصي املباشـر بـني اخلـ               

ــات اال   ــة جبهـ ــادرة اخلاصـ ــة املبـ ــصالوعالقـ ــشاهبة تـ ــة املـ ــادرات اإلقليميـ ــاظرون .  باملبـ ورأى املنـ
 مفيـدة يف تـسهيل تبـادل املـساعدة القانونيـة مـن          تصالواملشاركون أنَّ املبادرة اخلاصة جبهات اال     

يف رباء املمارسني اخل بني خالل التعاون الدويل، ودعوا إىل مواصلة تدعيم الشبكة، بغية بناء الثقة    
  .استرداد املوجوداتجمال 

    
ما الذي جيعل الربملانيني مهّمني التفاقية األمم املتحدة : العاملي الرابع للربملانينيامللتقى     

    ملكافحة الفساد
، حـدثاً أكتوبر، نظَّمت املنظمةُ العامليةُ للربملانيني املناهضني للفساد      / تشرين األول  ٢٦يف    -١٠٨
وخلـــص .  مـــشاركاً، ملناقـــشة دور أعـــضاء الربملانـــات يف االتفاقيـــة٥٠ره مـــا يزيـــد علـــى حـــض

املشاركون إىل أنه جيدر بالربملـانيني أن يـسعوا إىل تـرويج االتفاقيـة بـصورة نـشطة، ضـماناً لقيـام                      
ليـة  وأُوصي بأن ُتعـَرض التقـارير القُطريـة املنبثقـة مـن آ            . اجلهاز التنفيذي بدوره يف تنفيذ االتفاقية     
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ستعراض يف قاعات الربملانات وبأن ُيطلَع الناس عليهـا بـصورة منفتحـة وشـفَّافة، وبـأن جتـري                   اال
وإىل جانب ذلك، أُعلـن     . الربملانات نقاشاً مفتوحاً حول املسائل املطروحة يف عملية االستعراض        

  . عن إصدار دليل الربملانيني بشأن إجراءات مكافحة غسل األموالاحلدثأثناء 
    

    له يللتصّد كأداة الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية ودور البيئة، على الفساد ثريتأ    
، نظَّم املكتُب، بالتعاون مـع حكـوميت إندونيـسيا    ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول ٢٦يف    -١٠٩

 حول تأثري الفساد على البيئة والسبل اليت ميكـن هبـا لالتفاقيـة أن تـساعد علـى                حدثاًوالنرويج،  
وتركَّـزت العـروض اإليـضاحية علـى الفـساد البيئـي وتـدابري مكافحتـه يف خمتلـف                   . ي لـه  التصّد

. اجملــاالت، مبــا فيهــا قطاعــات الــنفط والغــاز واحليــاة الربِّيــة والتخــشيب والنفايــات اخلطــرة         
ــة كـــسبب رئيـــسي للفـــساد يف هـــذه     ــة القطاعيـ وتركَّـــزت املناقـــشات علـــى ضـــعف احلوكمـ

وذَكـر املـشاركون أنِّ     . ية توفِّر عدَّة تدابري للتصدِّي لذلك الفـساد       وذُكر أنَّ االتفاق  . القطاعات
ــة،         ــة بالبيئ ــوانني املتعلق ــسياسات والق ــساد يف ال ــضة للف ــاج عناصــر مناه ــة إىل إدم ــاك حاج هن
وَخلصوا إىل وجـوب قيـام طائفـة عريـضة مـن اجلهـات املعنيـة، منـها املنظمـات غـري احلكوميـة                        

  . الدولية، بالعمل معاً على مكافحة الفساد البيئيوأجهزة إنفاذ القانون واملنظمات
    

تنسيق شراكة دوفيل : كيفية مكافحة الفساد يف بلدان الشرق األوسط ومشال أفريقيا    
    والدروس املستخلصة من مناطق أخرى

ــشرين األول٢٦يف   -١١٠ ــوبر / ت ــدان     ٢٠١١أكت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــدت منظم ، عق
ع حكومة املغرب، حدثاً دعا املشاركون فيه إىل حتقيـق نتـائج ملموسـة              االقتصادي، بالتعاون م  

ــا    ــسريع   . يف مكافحــة الفــساد يف الــشرق األوســط ومشــال أفريقي ــرَز املــشاركون ضــرورة ت وأب
اجلهــود املبذولــة يف املنطقــة لتعزيــز احلوكمــة الرشــيدة والــشفافية، ولــتمكني القطــاع اخلــاص،    

ــاذ     والســترداد املوجــودات املــسروقة، ولتــ   ــة إلنف ــات فعَّال ــانون مــن خــالل آلي دعيم ســيادة الق
وذُكر أنَّ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي، جنبـاً إىل جنـب مـع شـركاء                  . القانون

آخــرين، ســوف تكثِّــف دعمهــا لــربامج اإلصــالح يف بلــدان الــشرق األوســط ومشــال أفريقيــا،   
ة يف مبادرهتـا املتعلقـة باحلوكمـة واالسـتثمار مـن            استناداً إىل ما اكتسبته املنظمة من خربة طويلـ        

وأبــدى . أجــل التنميــة، الــيت قامــت بلــدان الــشرق األوســط ومشــال أفريقيــا بــدور قيــادي فيهــا  
املــشاركون تأييــدهم إلنــشاء مرصــد دويل لتبــادل املعلومــات واملمارســات اجليــدة يف جمـــال         

  .امات الفردية مبكافحة الفسادمكافحة الفساد، ولرصد التقدُّم احملَرز يف تنفيذ االلتز
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    الفساد مكافحة جمال يف معريف رصيد أجل من الالزمة واملوارد لألدوات اإليضاحي العرض    
أكتوبر، قـدَّم املكتـُب عرضـاً إيـضاحياً حـول الـسمات الرئيـسية               / تشرين األول  ٢٦يف    -١١١

جــل رصــيد معــريف يف جمــال  األدوات واملــوارد الالزمــة مــن أ "لبوَّابــة اإلنترنــت املعروفــة باســم  
، وخصوصاً زاوية اخلرباء املمارسـني، الـيت هتـدف إىل إتاحـة التواصـل               )تراك" (مكافحة الفساد 

سـلطات مكافحـة الفـساد؛      : والتفاعل املباشـر بـني اخلـرباء املمارسـني املـسجَّلني يف إطـار فئـتني               
  .داد املوجوداتوالسلطات املركزية املسؤولة عن املساعدة القانونية املتبادلة واستر

    
  الفساد من أجل حتسني اخلدمات العمومية املقدَّمة إشراك املواطنني يف مكافحة     

    وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
 شــعبة اإلدارة احلكوميــة وإدارة التنميــة،   عقــدتأكتــوبر، / تــشرين األول٢٧ و٢٦يف   -١١٢

نة العامة، بالتعاون مع املكتب، حلقـةَ عمـل         التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألما     
كان اهلدف منها إجراء تقييم مجاعي للممارسات واملؤسسات املوجودة واالجتاهات السائدة يف             

وحـضر احللقـة مـا    . ميدان إشراك املواطنني يف مكافحـة الفـساد باالشـتراك مـع اإلدارة احلكوميـة           
ن ممــثِّلني حلكومــات وطنيــة وحمليــة    وكــان املــشاركو .  بلــدا٣٣ً مــشاركاً مــن  ٨٠يزيــد علــى  

وخلـص  .  ومؤسسات أكادميية من مجيع املناطق     واجملتمع املدين للقطاع اخلاص   ووملنظمات دولية   
املـــشاركون إىل أنـــه يتعـــيَّن علـــى األجهـــزة احلكوميـــة، مبـــا فيهـــا مفوَّضـــيات مكافحـــة الفـــساد  

، لكـي تـتمكَّن مـن مكافحـة        ومؤسسات مراجعة احلسابات، أن تكفل تقبُّل املـواطنني والتـزامهم         
وينبغي أن تشتمل االستراتيجيات على مشاركة نشطة من جانب اإلدارة          . الفساد مكافحةً فعَّالةً  
  .وثيق مع املواطننيالتعاون أن ُتصمَّم وُتنفَّذ بالاحلكومية كلِّها، و

    
ائية مكافحة الفساد من أجل التعجيل بتحقيق األهداف اإلمن: محاية األموال العمومية    

اتفاقية األمم املتحدة   اتِّباع هنج قطاعي يف دعم تنفيذ تدابري املنع الواردة يف- لأللفية 
    ملكافحة الفساد

 ملناقـشة   حـدثاً خاصـاً    برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي        عقدأكتوبر،  / تشرين األول  ٢٧يف    -١١٣
 عـرٌض لـألدوات واملـوارد     احلـدث وقُدِّم يف   . منافع اتِّباع هنج قطاعي يف استعراض تنفيذ االتفاقية       

املتعلقة بالنـهج القطـاعي، واتفقـت آراء املـشاركني علـى أمهيـة ضـمان املتابعـة مـن خـالل تقـدمي                        
  .املساعدة التقنية وتوفري الربجمة، بغية تدعيم النـزاهة القطاعية واملؤسسية يف الدول املهتمة
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    واملوارد والوقاية األثر: اجلنساين واملنظور الفساد    
أكتــوبر، نظَّمــت هيئــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني اجلنــسني        / تــشرين األول٢٧يف   - ١١٤

، بالتعـاون مـع وزارة حتـديث القطاعـات العامـة يف املغـرب وبرنـامج األمـم املتحـدة               ومتكني املرأة 
اإلمنائي واملكتب، حدثاً حول الفساد واملنظور اجلنساين، ناقش املـشاركون أثنـاءه مـسألة حتديـد                

ثـار الفــساد مــن املنظـور اجلنــساين وتــدابري ومبـادرات مكافحــة الفــساد الـيت تراعــي االعتبــارات     آ
وكان اهلدف من احلدث تعزيز فهم أثر الفساد من املنظور اجلنساين وفهـم مـا اختذتـه                 . اجلنسانية

واتفقـت  . منظمات مناصرة املرأة واملنظمات األهليـة مـن تـدابري مبتكـرة ملنـع الفـساد ومكافحتـه                 
آراء املشاركني على ضرورة صوغ وتنفيذ أدوات لقيـاس الفـساد تراعـي االعتبـارات اجلنـسانية،                 

  .وجعل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد أكثر جتاوباً مع تلك االعتبارات
    

    العربية باللغة اإللكتروين للتعلُّم برنامج استحداث    
حكومــة الــسويد حــدثاً موازيــاً أُعلــن فيــه عــن  أكتــوبر، نظَّمــت / تــشرين األول٢٧يف   -١١٥

اســتحداث برنــامج للــتعلُّم اإللكتــروين باللغــة العربيــة، كمــا جــرى اختبــار الــصيغة األوىل هلــذا  
وقد اسُتحدث الربنامج هبدف مساعدة الشركات على مزاولة العمـل التجـاري دون            . الربنامج

  .االضطرار إىل دفع الرشوة
    

   النـزاهة وتعزيز الفساد مبكافحة املتعلق اإلقليمي ملشروعا بشأن التشاوري اللقاء    
    العربية البلدان يف

أكتوبر، ُعقد لقاٌء تشاورٌي على املـستوى الـوزاري بـشأن املـشروع             / تشرين األول  ٢٧يف    -١١٦
 وحضر اللقاء ممثِّلون عـن الـدول     . اإلقليمي املتعلق مبكافحة الفساد وتعزيز النـزاهة يف البلدان العربية        

ــون   ــشروع ومراقب ــشاركة يف امل ــام     . امل ــداهنم لع ــات بل ــاء أولوي ــشاركون يف اللق ــاقش امل  ٢٠١٢ون
وذُكــر أنَّ األنــشطة ذات الــصلة . واتفقــوا علــى كيفيــة االنتــهاء مــن صــوغ خطــط العمــل الوطنيــة  

التقيـيم  ) أ: (ستحظى بدعم برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وشـركائه، وأنَّهـا سـتركِّز علـى مـا يلـي                    
منـع الفـساد يف القطاعـات الـيت تقـدِّم خـدمات عموميـة؛               ) ب(لذايت فيما خيص تنفيـذ االتفاقيـة؛ و       ا
  .ملكافحة الفساد وتنفيذها توفري دعم من اخلرباء يف صوغ استراتيجيات وطنية) ج(و
    

    الفساد ومكافحة اإلنسان حقوق    
ــشرين األول٢٨يف   -١١٧ ــوبر / تـ ــم املتحـــ   ٢٠١١أكتـ ــية األمـ ــدت مفوَّضـ ــوق ، عقـ دة حلقـ

اإلنسان، بالتعاون مع املكتب، حدثاً للنظر يف العالقة التعاضـدية القائمـة بـني حقـوق اإلنـسان                  
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وتنـاول البحـثُ الـصلةَ بـني        . وجهود مكافحة الفساد، واليت اعترف هبا جملس حقوق اإلنـسان         
املتحـدة  وقُـدِّم عـرٌض ملنـشور أعدَّتـه مفوَّضـية األمـم             . حقوق اإلنسان وتدابري مكافحة الفـساد     

. حلقوق اإلنسان لكي تسترشد به املشاريع والـربامج واالسـتراتيجيات املعـدَّة ملكافحـة الفـساد               
كما نوقشت التدابري اليت ميكن اختاذهـا إلدمـاج اعتبـارات حقـوق اإلنـسان يف جـدول أعمـال                    

دة األمــم املتحــدة املتعلــق مبكافحــة الفــساد، مــع التركيــز علــى دعــم تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــ  
وشــدَّد املــشاركون علــى ضــرورة االتِّــساق الــسياسايت يف تنفيــذ االتفاقيــات   . ملكافحــة الفــساد

  .املتعلقة حبقوق اإلنسان ومكافحة الفساد
    
    جدول األعمال املؤقَّت للدورة اخلامسة للمؤمتر  -تاسعاً  

ــرَّ  -١١٨ ــؤمتُرأقـ ــسته  املـ ــرة يف جلـ ــودة يف العاشـ ــشرين األول٢٨، املعقـ ــوبر / تـ ، ٢٠١١أكتـ
، علـى أسـاس أن   (CAC/COSP/2011/L.2)ت لدورتـه اخلامـسة    جـدول األعمـال املؤقَّـ      مشروَع

 ، وفقـاً   املقتـرح  تنظـيم األعمـال   ت و  الـصيغة النهائيـة جلـدول األعمـال املؤقَّـ           وضـعَ  ى األمانةُ تتولَّ
ثـاين   ويرد جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة للمؤمتر يف املرفـق ال     .للنظام الداخلي للمؤمتر  

  .هلذا التقرير
  

    اعتماد تقرير املؤمتر عن دورته الرابعة  -عاشراً  
ــسته     -١١٩ ــؤمتُر يف جل ــودة يف العاشــرةاعتمــد امل ــشرين األول٢٨، املعق ــوبر / ت ، ٢٠١١أكت

  ).Add.3 إىل Add.1 و(CAC/COSP/2011/L.1تقريَر دورته الرابعة 
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  لدول األطراف يف اتفاقية قائمة الوثائق املعروضة على مؤمتر ا    

        األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف دورته الرابعة
 العنوان أو الوصف الرمز

CAC/COSP/2011/1  
 Corr.1و

 جدول األعمال املؤقت والشروح

CAC/COSP/2011/2  تقرير : من االتفاقية) التجرمي وإنفاذ القانون(تنفيذ الفصل الثالث
 نةمواضيعي من إعداد األما

CAC/COSP/2011/3  تقرير مواضيعي : من االتفاقية) التعاون الدويل(تنفيذ الفصل الرابع
 من إعداد األمانة

CAC/COSP/2011/4  االحتياجات من املوارد الالزمة لتشغيل آلية استعراض تنفيذ
  من األمانةمذكّرة: االتفاقية

CAC/COSP/2011/5 ن األمانة ممذكّرة: أعمال فريق استعراض التنفيذ 
CAC/COSP/2011/6  عمل الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع

 ورقة معلومات خلفية من إعداد األمانة: الفساد
CAC/COSP/2011/7  التقدُّم احملَرز يف تنفيذ توصيات الفريق العامل احلكومي الدويل

قة معلومات خلفية ور: املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات
 من إعداد األمانة

CAC/COSP/2011/8 مذكّرة من األمانة: حملة عامة عن عملية االستعراض 
CAC/COSP/2011/9  ٣٠اإلشعارات والتحفّظات واإلعالنات بشأن االتفاقية، حىت 

 مذكّرة من األمانة: ٢٠١١سبتمرب /أيلول
CAC/COSP/2011/10  

 Corr.1و
ورقة معلومات خلفية : مة دعما لتنفيذ االتفاقيةاملساعدة التقنية املقدَّ

 من إعداد األمانة
CAC/COSP/2011/11  أنشطة املساعدة التقنية املمكنة لتلبية االحتياجات اليت حددهتا الدول

: األطراف خالل السنة األوىل من الدورة األوىل آللية االستعراض
 مذكّرة من األمانة

CAC/COSP/2011/12 ورقة معلومات خلفية من إعداد األمانة:  الفسادالشباب ومنع 
CAC/COSP/2011/13  موجَّهة من ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٧مذكِّرة شفوية مؤرَّخة 

إىل الفرع املعين ) فيينا(البعثة الدائمة ملصر لدى األمم املتحدة 
 املخدِّراتبالفساد واجلرائم االقتصادية مبكتب األمم املتحدة املعين ب

 رميةواجل
CAC/COSP/IRG/I/1/1 مذكّرة من األمانة :خالصات وافية، فنلندا وإسبانيا 
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CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.1 مذكّرة من األمانة :خالصات وافية، منغوليا وأوغندا 
CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.2 مذكّرة من األمانة: خالصة وافية، شيلي 
CAC/COSP/IRG/2011/CRP.11 Executive summary, Bulgaria 
CAC/COSP/IRG/2011/CRP.12 Executive summary, Jordan 
CAC/COSP/2011/L.1  

 Add.3 إىل Add.1و
 مشروع التقرير

CAC/COSP/2011/L.2 جدول األعمال املؤقَّت للدورة اخلامسة للمؤمتر 
CAC/COSP/2011/L.3/Rev.2 نيابة عن  )اإلسالمية-مجهورية(أستراليا، إيران  ،االحتاد الروسي

، الصنيو ٧٧دول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف جمموعة الـال
إعالن مراكش بشأن "مشروع قرار منقَّح عنوانه : املكسيك ،فرنسا

 "منع الفساد
CAC/COSP/2011/L.4/Rev.1  ،األرجنتني، األردن، أملانيا، الربازيل، جنوب أفريقيا، شيلي، الفلبني

آلية استعراض  نقَّح بشأنمشروع قرار م: كوستاريكا، املكسيك
 تنفيذ االتفاقية

CAC/COSP/2011/L.5/Rev.2 ،نيابة عن الدول ) اإلسالمية-مجهورية(أملانيا، إيران  االحتاد الروسي
، الصنيو ٧٧األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف جمموعة الـ

بشأن التعاون الدويل على  مشروع قرار منقَّح: املكسيك فرنسا،
 وجوداتاسترداد امل

CAC/COSP/2011/L.6/Rev.2  نيابة عن الدول األعضاء يف األمم  )اإلسالمية-مجهورية(إيران
مشروع قرار :  والصني، املكسيك٧٧املتحدة األعضاء يف جمموعة الـ

عقد اجتماعات خرباء حكوميني مفتوحة املشاَركَة  بشأن منقَّح
 لتعزيز التعاون الدويل

CAC/COSP/2011/L.7 مشروع مقرَّر بشأن ): اإلسالمية-مجهورية( الروسي، إيران االحتاد
 مكان انعقاد الدورة السادسة للمؤمتر

CAC/COSP/2011/L.8/Rev.1  ،االحتاد الروسي، أملانيا، بريو، السلفادور، شيلي، كوستاريكا
مشروع قرار منقَّح بشأن : كولومبيا، املغرب، املكسيك، اليابان

 وغري املوقِّعة والكيانات واملنظمات احلكومية مشاركة اهليئات املوقِّعة
 يف أعمال فريق استعراض التنفيذ الدولية

CAC/COSP/2011/L.9/Rev.1 مشروع قرار منقَّح بشأن املنظمات غري احلكومية : االحتاد الروسي
 وآلية استعراض تنفيذ االتفاقية

CAC/COSP/2011/L.10 ة اهليئات املوقِّعة وغري مشروع قرار بشأن مشارك: االحتاد الروسي
فريق استعراض  املوقِّعة والكيانات واملنظمات احلكومية يف دور

 )ُسحب(التنفيذ 
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CAC/COSP/2011/L.11 مشروع قرار بشأن االحتياجات من : الواليات املتحدة األمريكية
 )ُسحب(املوارد 

CAC/COSP/2011/L.12 دة األعضاء يف االحتاد بولندا نيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتح
 مشروع مقرَّر بشأن مكان انعقاد الدورة السابعة للمؤمتر : األورويب

CAC/COSP/2011/INF/1 Information for participants 
CAC/COSP/2011/INF/2 List of participants 
CAC/COSP/2011/CRP.1 Status of ratification of the Convention as at 30 September 

2011  
CAC/COSP/2011/CRP.2 South-South cooperation: background paper prepared by the 

Secretariat  
CAC/COSP/2011/CRP.3 من األمانةمذكّرة: أعمال فريق استعراض التنفيذ  
CAC/COSP/2011/CRP.4 Proposal for a possible multi-year workplan for the Working 

Group on the Prevention of Corruption: note by the Secretariat  
CAC/COSP/2011/CRP.5  خالصات وتوصيات املنتدى األفريقي السابع حول حتديث املرافق

 املتعدد العمومية ومؤسسات الدولة؛ خالصات حوار الفاعلني
: األطراف حنو تفعيل االلتزامات بشأن مكافحة الفساد يف املمارسة

ورقة غرفة اجتماعات مقدَّمة : الشفافية والشراكة وسيادة القانون
 من املغرب

CAC/COSP/2011/CRP.6 Corrupción y daño social: presentado por el Gobierno de 
Costa Rica  

CAC/COSP/2011/CRP.7 Proposals for a multi-year workplan for the Working Group on 
Asset Recovery: note by the Secretariat  

CAC/COSP/2011/CRP.8 Mapping of technical assistance in support of the 
implementation of the Convention: concept note prepared by 
the Secretariat 

CAC/COSP/2011/CRP.9 Mechanism for the Review of Implementation of the 
Convention: country pairing table 

CAC/COSP/2011/CRP.10 Authorities designated for assistance in prevention, mutual 
legal assistance and asset recovery as at 13 October 2011: note 
by the Secretariat 

CAC/COSP/2011/CRP.11 Implementation of chapters III and IV of the Convention, 
statistical data: note by the Secretariat 

CAC/COSP/2011/CRP.12 Technical assistance needs for the implementation of chapters 
III and IV of the Convention, statistical data: note by the 
Secretariat 
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CAC/COSP/2011/CRP.13 Comments received by the Secretariat on the proposal for a 
possible multi-year workplan for the Working Group on the 
Prevention of Corruption for the period up to 2015: note by 
the Secretariat 

CAC/COSP/2011/CRP.14 Marrakech Declaration: paper submitted by the Government 
of Morocco 

CAC/COSP/2011/NGO.1 Statement submitted by Christian Aid, Global Witness and 
Tearfund, non-governmental organizations in consultative 
status with the Economic and Social Council 

CAC/COSP/2011/NGO.2 Statement submitted by Transparency International, a non-
governmental organization in consultative status with the 
Economic and Social Council 

CAC/COSP/2011/NGO.3 Statement submitted by Transparency International, a non-
governmental organization in consultative status with the 
Economic and Social Council 

CAC/COSP/2011/NGO.4 Document submitted by Transparency International, a non-
governmental organization in consultative status with the 
Economic and Social Council 

CAC/COSP/2011/NGO.5 Document submitted by Transparency International, a non-
governmental organization in consultative status with the 
Economic and Social Council 

CAC/COSP/2011/NGO.6 Document submitted by Transparency International, a non-
governmental organization in consultative status with the 
Economic and Social Council 

CAC/COSP/2011/NGO.7 Document submitted by Transparency International, a non-
governmental organization in consultative status with the 
Economic and Social Council 

CAC/COSP/2011/NGO.8 Document submitted by Transparency International, a non-
governmental organization in consultative status with the 
Economic and Social Council 

CAC/COSP/2011/NGO.9 Document submitted by Transparency International, a non-
governmental organization in consultative status with the 
Economic and Social Council 

CAC/COSP/2011/NGO.10 Document submitted by Transparency International, a non-
governmental organization in consultative status with the 
Economic and Social Council 
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CAC/COSP/2011/NGO.11 Document submitted by Transparency International, a non-
governmental organization in consultative status with the 
Economic and Social Council 

CAC/COSP/2011/NGO.12 Document submitted by Transparency International, a non-
governmental organization in consultative status with the 
Economic and Social Council 

CAC/COSP/2011/NGO.13 Document submitted by Transparency International, a non-
governmental organization in consultative status with the 
Economic and Social Council 

CAC/COSP/2011/NGO.14 Document submitted by Transparency International, a non-
governmental organization in consultative status with the 
Economic and Social Council 

CAC/COSP/2011/NGO.15 Document submitted by Transparency International, a non-
governmental organization in consultative status with the 
Economic and Social Council 

CAC/COSP/2011/NGO.16 Document submitted by Transparency International, a non-
governmental organization in consultative status with the 
Economic and Social Council 

CAC/COSP/2011/NGO.17 Document submitted by Transparency International, a non-
governmental organization in consultative status with the 
Economic and Social Council 
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    املرفق الثاين
  ت للدورة اخلامسة ملؤمتر الدول األطرافجدول األعمال املؤقّ    

      يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  :املسائل التنظيمية  -١

  افتتاح الدورة اخلامسة للمؤمتر؛  )أ(  
  انتخاب أعضاء املكتب؛  )ب(  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال؛  )ج(  
  مشاركة املراقبني؛  )د(  
  اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض؛  )ه(  
  .املناقشة العامة  )و(  

  .استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -٢
  .املساعدة التقنية  -٣
  .املنع  -٤
  .استرداد املوجودات  -٥
  .التعاون الدويل  -٦
  .مسائل أخرى  -٧
  .ت للدورة السادسةجدول األعمال املؤقّ  -٨
  .اعتماد التقرير  -٩
  


