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

  القرارات  -ألف  
ة بعيف دورته الســــا اعتمد مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد  -١

  :لية، القرارات التا٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠إىل  ٦، من فيينااملعقودة يف 
    

  ٧/١القرار     
  تعاون الدويل واسترداد املوجوداتتعزيز املساعدة القانونية املتبادلة ألغراض ال    

 إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،   

مبدأ املتأتية من أفعال الفساد شروع املصدر غري امل ذاتإىل أنَّ إعادة املوجودات  إذ يشري  
الدول األطراف أنَّ و )١(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،مبقتضى الفصل اخلامس من أساسي 

 املوجودات،هذه بأن َيُمدَّ بعضها بعضًا بأكرب قدر من التعاون واملساعدة فيما يتعلق بإعادة ملزمة 

سواء أكانوا  فعالمرتكيب أ بأنَّ سلِّموإذ ي  ساد،  صًاالف شخا و اعتباريني، ينبغي أطبيعيني  أ
ـــلطاهتم الوطنية  ـــبهم س ه أنبلبات االتفاقية، وللقانون الوطين ومتط وفقًاا وتالحقهم قضـــائيًّأن حتاس

ري مشــــروعة بصــــفة غينبغي بذل كل جهد ممكن إلجراء حتقيقات مالية فيما اكتســــبوه من أموال 
ـــــترداد لدويل ألغراض االتعاون آليات عن طريق إجراءات املصـــــادرة الوطنية أو  ألموالتلك ا واس

  املصادرة أو تدابري االسترداد املباشر املالئمة،
لنظمها  وفقًا، تخذتبأن  من االتفاقية، اليت تلزم الدول األطراف ٣٠إىل املادة إذ يشــــري  و  
ضـــائية للجرائم املشـــمولة املالحقة القومبادئها الدســـتورية، ما قد يلزم من تدابري من أجل  ةالقانوني

لة ومعاقبتهم عليها على حنو فعال أنَّ يف االعتبار  ذ يأخذوإ، باالتفاقية وتقدمي مرتكبيها إىل العدا
  ،ييسر جناح تنفيذ الفصلني الرابع واخلامس من االتفاقية ٣٠تطبيق املادة 

 وفقًا، بأن تتخذ فمن االتفاقية، اليت تلزم الدول األطرا ٣١إىل املادة  أيضـــــًا شـــــرييوإذ   
املتأتية  اإلجراميةت عائداالومصـــادرة  وحجز لنظامها القانوين ومبادئها الدســـتورية، تدابري لتجميد

ليت اســـتخدمت أو اواملمتلكات  ،أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات ،من أفعال الفســـاد
  ،لالتفاقية وفقًاة جمرَّمكانت معدة لالستخدام يف ارتكاب أفعال 

ف بأن ميدَّ بعضــــــها من االتفاقية اليت ُتلِزم الدول األطرا ٤٦إىل املادة  كذلك وإذ يشــــــري  
قضــــائية ت والدعاوى البعضــــًا بأكرب قدر من املســــاعدة القانونية املتبادلة يف التحقيقات واملالحقا

  املتعلقة باجلرائم املشمولة باالتفاقية،

، الذي حثَّ فيه الدول ٢٠١٥تشــــرين الثاين/نوفمرب  ٦ ؤرَّخامل ٦/٤إىل قراره وإذ يشــــري   
سبًا ومتسقًا مع نظمها القانونية الوطنية،  األعضاء على أن ميدَّ بعضها بعضًا، حيثما كان ذلك منا

                                                           
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، املجلد املعاهدات جمموعةاألمم املتحدة،   )١(  
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إلجراءات املتعلقة باملسائل املدنية واإلدارية املتصلة جبرائم بأكرب قدر من املساعدة يف التحقيقات وا
الفساد اليت يرتكبها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون، بوسائل منها، عند االقتضاء، تبادل املساعدة 

وســائر  القانونية من أجل الكشــف عن جرائم الفســاد واســتبانة املوجودات وجتميدها ومصــادرهتا،
  من االتفاقية، ٤٦من املادة  ٣فقرة األغراض املذكورة يف ال

، الذي أوعز فيه إىل ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦ ؤرَّخامل ٦/٢إىل قراره  أيضًاوإذ يشري   
الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضـــــوية املعين باســـــترداد املوجودات باســـــتهالل عملية 

، واســتهالل عملية لتبيُّن املمارســات للتعرف على املمارســات الفضــلى يف اســتبانة ضــحايا الفســاد
الفضــلى يف جمال التبادل االســتباقي للمعلومات يف الوقت املناســب ووضــع مبادئ توجيهية يف هذا 

شأن وفقًا للمادة  سويات  ٥٦ال ستخدام الدول األطراف للت شأن ا من االتفاقية، ومجع املعلومات ب
ادئ توجيهية من أجل تيسري االستعانة بنهج وسائر اآلليات البديلة، بغية النظر يف جدوى وضع مب

أكثر تنسيقًا وشفافية، وإذ يالحظ مع التقدير املناقشات املواضيعية اليت عقدها الفريق العامل بشأن 
  )٢(هذه املواضيع،

لذي شــجَّع فيه ا، ٢٠١٥تشــرين الثاين/نوفمرب  ٦ ؤرَّخامل ٦/٣إىل قراره وإذ يشــري كذلك   
ــــــع معلومات عن أطرها وإجراءاهتا ال قانونية مبا فيها الدول األطراف على أن تتيح على نطاق واس

أو أيِّ شــكل آخر  تلك املســتخدمة يف التســويات واآلليات القانونية البديلة، يف شــكل دليل عملي
ر اســتخدامه من جانب الدول األخرى،  املتحدة املعين  وشــجَّع الدول األطراف ومكتب األممييســِّ

ة املوجودات املجمدة واجلرمية على مواصـــلة تبادل اخلربات وتنمية املعارف بشـــأن إدار خدِّراتبامل
ا قد يلزم من مواملحجوزة واملصـــادرة واملســـتردة وكيفية اســـتخدامها والتصـــرف فيها، واســـتبانة 

  يف هذا الشأن، جيدةممارسات 
املعين باســـترداد  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضـــويةإىل اجتماعي  رييشـــ وإذ  

ــدا املوجودات ــذين عق ــا يومي ، الل  ٢٥و ٢٤يومي و ٢٠١٦آب/أغســــــطس  ٢٦و ٢٥يف فيين
  ما،، واملداوالت اليت جرت خالهل٢٠١٧آب/أغسطس 

إىل إعالن الدوحة بشــــأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول  أيضــــًاوإذ يشــــري   
أعمال األمم املتحدة األوســع من أجل التصــدِّي للتحدِّيات االجتماعية واالقتصــادية وتعزيز ســيادة 

الذي ذكرت فيه الدول األعضـــاء  )٣(،القانون على الصـــعيدين الوطين والدويل ومشـــاركة اجلمهور
عمليات نقل والفســـاد  ومنع ومكافحة أفعال ة إىل تنفيذ تدابري فعالة لكشـــفأهنا ســـتســـعى جاهد
إىل اخلارج وغســـلها؛ وتدعيم التعاون الدويل واملســـاعدة املقدَّمة إىل الدول  هااملوجودات املتأتية من

األعضــــاء األخرى من أجل اســــتبانة تلك املوجودات وجتميدها أو حجزها، وكذلك اســــتردادها 
 ألحكام االتفاقية، وخصوصًا الفصل اخلامس منها، وأهنا ستسعى يف هذا الصدد إىل وإعادهتا، وفقًا

ــريع  ــاعدة القانونية من أجل تس مواصــلة النقاش حول الطرائق املبتكرة الكفيلة بتحســني تبادل املس
  إجراءات استرداد املوجودات وزيادة فرص جناحها،

                                                           
  .CAC/COSP/WG.2/2017/4و CAC/COSP/WG.2/2016/4انظر الوثيقتني   )٢(  
  .٧٠/١٧٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )٣(  
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ن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل إىل خطة عمل أديس أبابا الصــــــادرة ع وإذ يشــــــري كذلك  
  اليت ُشجِّع فيها املجتمع الدويل على وضع ممارسات جيدة يف جمال إعادة املوجودات،  )٤(التنمية،

ملســـروقة املســـتردة االدويل بشـــأن إدارة املوجودات اخلرباء اجتماع بنتائج  وإذ حييط علمًا  
من عقد يف أديس أبابا  واملعادة والتصــرف فيها، حتقيقًا ألغراض منها دعم التنمية املســتدامة، الذي

  ، ٢٠١٧شباط/فرباير  ١٦إىل  ١٤

شري    شرين األول/أكتوبر  ٢٨ ؤرَّخامل ٤/٢إىل قراراته وإذ ي  ٢٩ ؤرَّخامل ٥/٣و ٢٠١١ت
  ،٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦ نيؤرَّخامل ٦/٣و ٦/٢و ٢٠١٣ين/نوفمرب تشرين الثا
مة مبقتضــى ال املجرَّأنَّ نســبة كبرية من عائدات الفســاد املتأتية من األفع وإذ يالحظ بقلق  

ــــــو وارتشــــــاء املوظفني املحليني واألجانب واالختالس والتواالتفاقية،  ــــــريب بديد ومنها رش تس
ع والرشــوة يف القطاع واإلثراء غري املشــرو فوذ وإســاءة اســتغالل الوظائفاملمتلكات واملتاجرة بالن

 الدول األطراف الطالبة ، مل تتم بعُد إعادهتا إىلإعاقة سري العدالةاخلاص وغسل األموال واإلخفاء و
  ومالكيها الشرعيني السابقني وضحايا تلك اجلرائم أو التصرف فيها لصاحلهم،

نية، وجود آليات مالئمة البلدان حباجة إىل أن تكفل، وفق تشريعاهتا الوطأنَّ على  وإذ يشدِّد  
ءات املصادرة، وكذلك، إلدارة املوجودات واحلفاظ على قيمتها وحالتها ريثما يتم االنتهاء من إجرا

 املستبانة، اإلجراميةئدات عاالاسترداد  الرامية إىل عند االقتضاء، اإلجراءات غري املستندة إىل إدانة

 ٥/٣وارد يف القرارات مببادرة عملية لوزان ويرحب بإمتام التكليف ال ه مع التقديروإذ ينوِّ  
ق الكفاءة بشأن وضع مبادئ توجيهية عملية ودليل إرشادي مفصل اخلطوات لتحقي ٦/٣و ٦/٢و

 اد املوجودات التابع، بالتعاون الوثيق مع املركز الدويل الســــترداملســــروقة يف اســــترداد املوجودات
ملكتب األمم املتحدة  ملعهد بازل للحوكمة وبدعم من مبادرة استرداد املوجودات املسروقة، التابعة

قة بشــأن اســترداد املوجودات واجلرمية والبنك الدويل، مما يوفر ُنهجا فعالة ومنســَّ  خدِّراتاملعين بامل
  من أجل املمارسني من الدول الطالبة والدول املتلقية للطلب،

ية إىل مكافحة الفساد، وإذ باألمهية البالغة للتعاون الدويل الفعال يف اجلهود الرام موإذ يسلِّ    
سوغة من أجل ميالحظ العقبات اليت تواجه التعاون الدويل من جراء فرض متطلبات كثرية غري 

  تنفيذ ما يرد من طلبات املساعدة القانونية املتبادلة،

طالبة والدول الدول الكل من ة اليت تواجهها إزاء الصعوبات العملي وإذ يساوره القلق    
  املتلقية للطلب يف التعاون الدويل واسترداد املوجودات،

ول األطراف قد أنَّ التكلفة الباهظة السترداد املوجودات يف بعض الد وإذ يالحظ بقلق    
اليت رفعت من أجل  جعلت استرداد تلك املوجودات صعبًا، ممَّا أفضى إىل التخلي عن بعض القضايا

  إعادة العائدات اإلجرامية،

                                                           
  .٦٩/٣١٣مرفق قرار اجلمعية العامة   )٤(  
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يشجع  وإذ ،اجلماعي لتوطيد التعاون الدويل العملالدول األطراف على تعزيز  وإذ يشجِّع    
املتلقية للطلبات على االستجابة ملا تتلقاه من طلبات لتبادل املساعدة القانونية، وفقًا األطراف الدول 
 من االتفاقية، يف حال انتفاء ازدواجية التجرمي، ٤٦للمادة 

 خدِّراتاملتحدة املعين بامل باملوارد التقنية اليت يوفرها مكتب األمم مع التقدير حييط علمًا وإذ    
  د املوجودات،اجلرمية ومبادرة استراد املوجودات املسروقة وكذلك املركز الدويل السترداو
  األغراض األساسية لالتفاقية هي:أنَّ  وإذ يضع يف اعتباره    

  ؛كثر كفاءة وفعاليةتعزيز وتدعيم التدابري الرامية إىل منع الفساد ومكافحته بصورة أ  (أ)
لعمل على منع االدويل واملساعدة التقنية يف جمال ترويج وتيسري وتدعيم التعاون   (ب)

  الفساد ومكافحته، مبا يشمل استرداد املوجودات؛
  متلكات العمومية.اهة واملساءلة واإلدارة السليمة للشؤون العمومية واملزنتعزيز ال  (ج)

تحدة ملكافحة مجيع الدول األطراف على أن تقوم، يف إطار اتفاقية األمم امل ثُّحي  -١  
اعتباري أو طبيعي يرتكب  شخصأيِّ لتشريعاهتا الوطنية، باختاذ تدابري حمددة ملحاسبة  وفقًاو )١(لفسادا

جرامية عن طريق العائدات اإل واستردادفعل من أفعال الفساد أو يكون مسؤوال عن ارتكابه  أيَّ
  اون يف هذا الشأن؛التعمالذ آمن، وبتدعيم أيِّ حرمانه وحرمان العائدات املتأتية من جرائمه من 

ادئها ملب وفقًااألطراف على أن تقوم، حســــــب االقتضــــــاء و الدول أيضــــــًاحيثُّ   -٢  
ى أن يشــمل ذلك تبســيط القانونية الوطنية، بإزالة العراقيل اليت حتول دون اســترداد املوجودات، عل

طلبات املســاعدة، ة اإلجراءات القانونية، مع منع التعســف يف اســتخدامها، وعدم التباطؤ يف معاجل
ع االعتراف باملبادئ موبغية تعزيز التعاون الدويل مبوجب الفصــــــلني الرابع واخلامس من االتفاقية، 
دنية أو اإلدارية للفصل يف األساسية ملراعاة األصول القانونية يف اإلجراءات القانونية واإلجراءات امل

 حقوق امللكية؛

ت القضـــائية احلد من احلصـــانات واالمتيازاالدول األطراف إىل أن تنظر يف  يدعو  -٣  
لنظمها  ًاوفقاملمنوحة ملوظفيها العموميني من أجل االضـــــطالع بوظائفهم، حســـــب االقتضـــــاء و

ماهلم، يف حال خضــوعهم القانونية الوطنية ومبادئها الدســتورية، مبا ال يؤثر على كفاءة أدائهم ألع
  ية؛ة مبوجب االتفاقجمرَّمال أن أفعلتحقيقات جنائية ومالحقات قضائية حملية بش

ساس قانوين للمساع حيثُّ  -٤   ستخدام االتفاقية كأ دة القانونية الدول األطراف على ا
ــــــيما يف حالة عدم وجود معاهدات ثنائية أو  ددة األطراف، متعمعاهدات أخرى املتبادلة، وال س

  من االتفاقية؛ ٤٦من املادة  ٧للفقرة  وفقًا
ه يهيب  -٥   ية وقوانين فاق طار االت بأن تقوم، يف إ لدول األطراف  هتا جبميع ا ا وإجراءا

ا مالحقة مرتكبيها قضـــائيًّوالوطنية، مبنع أفعال الفســـاد املشـــمولة باالتفاقية وجترميها والتحقيق فيها 
ــــــبة الالزمة للمعاقبة عل ى هذه األفعال يف ومعاقبتهم، على أن يشــــــمل ذلك إنفاذ التدابري املناس

ــــــخاص االعتباريني الذينطاعني العام واخلاص، ومنها الق ــــــبة األش وانني مكافحة ينتهكون ق حماس
  الفساد الوطنية ومسؤوليهم التنفيذيني وموظفيهم والوسطاء وغريهم؛
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التفاقية، من ا ٥٢بالدول األطراف أن تتخذ، مبا يتســـــق مع املادة  أيضـــــًايهيب   -٦  
عة لواليتها القضـــائية أجل إلزام املؤســـســـات املالية اخلاضـــتدابري متماشـــية مع قوانينها الوطنية من 

عهود إليهم، أو ملااألفراد بإجراء فحص دقيق للحســــابات اليت ُيحتفظ هبا من جانب، أو نيابة عن، 
ملقرَّبني، وأن تعزز كان معهودًا إليهم، بوظائف عمومية بارزة، وأفراد ُأســـرهم وشـــركائهم االذين 

  لشأن حسب االقتضاء؛اللوائح الوطنية يف هذا ا
 ٤٠و ١٤و ١٢بالدول األطراف أن تتخذ، مبا يتماشـــــى مع املواد  يهيب كذلك  -٧  

من االتفاقية، تدابري مناســــــبة تتســــــق مع قوانينها الوطنية واملعايري الدولية، مبا يف ذلك، عند  ٥٢و
لتعزيز  )٥(،املعايري الدولية بشــــأن مكافحة غســــل األموال ومتويل اإلرهاب واالنتشــــاراالقتضــــاء، 

شفافية لدى األ شمل مجعنيص االعتبارياشخال املعلومات عن املالك املنتفعني وإزالة العراقيل  ، مبا ي
غري املسوغة اليت قد تنشأ من تطبيق قوانني السرية املصرفية ومنع حتويل العائدات املتأتية من اجلرمية 

ــــــتبانة املعامالت املالية املريبة من خالل التطبيق الف عال للممارســــــات املتعلقة بالتزام احلرص واس
  الواجب يف التعامالت؛

ــــــتفادة التامة من إمكانية إبرام اتع يشــــــجِّ  -٨   فاقات أو الدول األطراف على االس
من  ٥بالفقرة  عمًاليا ترتيبات متفق عليها من أجل إعادة املمتلكات املصادرة أو التصرف فيها هنائ

وإدارة املوجودات  عاة أهداف التنمية املســــــتدامة يف اســــــتخداممن االتفاقية، وعلى مرا ٥٧املادة 
سيادة واملحافظة على ساوي الدول يف ال ستردة مع االحترام التام ملبادئ ت ضيها وعدم  امل سالمة أرا

   ؛تفاقيةمن اال ٤التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى، متاشيا مع أحكام املادة 
ب بالدول األطراف أالَّ يهيب  -٩   ادلة املقدمة ترفض طلبات املســـــــاعدة القانونية املت

اين، خاصة إذا السترداد املوجودات مبقتضى أحكام الفصل اخلامس لغري ما سبب سوى جنسية اجل
  سبب آخر ال تقره االتفاقية؛يِّ كان حيمل جنسية مزدوجة أو أل

لدول األطراف إىل أن تعمـل، وفق نظمهـا القـانونيـة الوطنيـة  يدعو  -١٠   هتا واا ما لتزا
املصادرة، وأن حترص  الدولية ذات الصلة، على إدارة املوجودات إدارة فعالة، مبا يشمل املوجودات

  تفقد قيمتها على حنو غري مناسب حلني إعادهتا أو التصرف فيها؛  على أالَّ
ة آليات مناسبتتخذ خطوات ملموسة تكفل وجود أن بالدول األطراف  يهيب  -١١  

يف دولة أخرى، وأن  إلدارة املوجودات واحلفاظ على قيمتها وحالتها ريثما تتم إجراءات املصادرة
أو توسِّع نطاق ألجنبية، االضبط والتقييد وأحكام املصادرة القضائية تسمح بالتعاون على إنفاذ أوامر 

 الضبطعتراف بأوامر ري تسمح باالهذا التعاون، بوسائل منها توعية السلطات القضائية واختاذ تداب
  ؛قانون الوطين ذلكأجاز الغري املستندة إىل إدانة، حيثما  القضائية والتجميد وأحكام املصادرة

بالدول األطراف أن تقدِّم كل منها إىل األخرى أكرب قدر ممكن من  أيضـــًايهيب   -١٢  
عاون  قًاالت مادة  وف بذل املزيد من اجل ٥١لل ية، وأن ت فاق عادة املمتلكات من االت مان إ هود لضــــــ

                                                           
  .)٢٠١٧فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية (باريس،   )٥(  
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يف حدود أقصـــى ما ميكن أن تســـمح به باختاذ تدابري  ٥٧املصـــادرة أو التصـــرف فيها وفقًا للمادة 
  القانونية الوطنية من أجل ما يلي: نظمها

كشفها وردعها والدولية للعائدات اإلجرامية املتأتية من الفساد  التحويالتمنع   (أ)  
 على حنو أكثر فعالية؛

واســـتردادها  اســـتبانة العائدات اإلجرامية املتأتية من الفســـاد وتعقبها وضـــبطها  (ب)  
صــارف واملؤســســات وإعادهتا، على أن يشــمل العمل يف هذا الشــأن اختاذ تدابري تعزز امتثال امل

   ؛املالية غري املصرفية اليت حتددها يف هذا الشأن لتلك التدابري
فاذ، على إىل أحكام قضــائية قابلة لإلن احلرص، عند االقتضــاء وهبدف التوصــل  (ج)  

الحقة مرتكيب األفعال مصــــالحيات قانونية تقديرية تكفلها قوانينها الوطنية عند  أن ُتماَرس أيُّ
  ن بشأن تلك اجلرائم؛لالتفاقية ممارسة ُتعظم من فعالية تدابري إنفاذ القانو وفقًاة جرَّمامل

ري اإللزامية ن مبادئ لوزان التوجيهية غالدول األطراف على االســتفادة م يشــجِّع  -١٣  
فصـــل اخلطوات، بشـــأن الكفاءة يف اســـترداد املوجودات املســـروقة ودليلها اإلرشـــادي الداعم امل
ية، بتوفري فاق لدويل على  وكالمها متاح على اإلنترنت، عند تنفيذ التزامها، مبوجب االت عاون ا الت

  استرداد املوجودات؛
الدقيقة عن  ن تواصل تبادل املمارسات الفضلى واملعلوماتبالدول األطراف أ يهيب  -١٤  

  ملوجودات من االتفاقية؛االتجارب الناجحة للتعاون فيما بينها يف تنفيذ األحكام ذات الصلة باسترداد 
اقية، بإعداد وتبادل من االتف ٦١من املادة  ٢للفقرة  وفقًاعلى أمهية القيام،  يشدِّد  -١٥  

ايري ومنهجيات وضع تعاريف ومعل وخربات حتليلية بشأن الفساد ومعلوماتما يلزم من إحصاءات 
  اد ومكافحته؛موحدة قدر اإلمكان، وتوفري معلومات عن املمارسات الفضلى يف جمال منع الفس

 ٥٧ن املادة م ٤أنه جيوز للدولة الطرف املتلقية للطلب، مبقتضـــــى الفقرة يالحظ   -١٦  
 معقوًال مقابًاللك، ذقتضــــــاء وما مل تقرِّر الدول األطراف خالف من االتفاقية، أن تقتطع، عند اال

ية املفضـــــية إىل إعادة تكبدهتا يف عمليات التحقيق أو املالحقة أو اإلجراءات القضـــــائاليت نفقات لل
اقتطاع تلك  حيثُّ الدول األطراف على التنازل عنواملمتلكات املصـــــــادرة أو التصــــــرف فيها، 

لبلدان النامية، آخذًة من اتكون الدولة الطالبة احلد األدىن، خاصــة عندما  النفقات أو ختفيضــها إىل
رف فيها يســـهم يف يف اعتبارها أنَّ إعادة املوجودات اليت احتيزت على حنو غري مشـــروع أو التصـــ

  حتقيق التنمية املستدامة؛
على اجلرمية الدول األطراف ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات و يشــــــجِّع  -١٧  

ــــــتبانة  صــــــادرةت املجمَّدة واملحجوزة واملمواصــــــلة تبادل اخلربات املتعلقة بإدارة املوجودا واس
 وضـــع مبادئ والنظر يف ،املوارد القائمةوباالعتماد على  املمارســـات الفضـــلى، حســـب االقتضـــاء
  توجيهية غري ملزمة بشأن هذه املسألة؛
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سترداد بالدول األطراف أن تواصل العمل على استحداث ممارسات جيدة ال يهيب  -١٨  
 خدِّراتدة املعين باملاملوجودات تساهم يف بلوغ أهداف التنمية املستدامة ويشجع مكتب األمم املتح
   تعترض استردادها؛واجلرمية على استبانة املمارسات اجليدة السترداد املوجودات والتحديات اليت

مي والعاملي إىل تعزيز التعاون بني الوكاالت على الصــــــعيد الوطين واإلقلي يدعو  -١٩  
  االتفاقية؛ من ٥٧للمادة  وفقًالتعقب املوجودات واستردادها وإعادهتا أو التصرف فيها، 

ة وتتبُّع إلكترونية ملعاجل ابالدول األطراف، اليت تســــــتخدم أدوات ونظم يهيب  -٢٠  
والنظم من أجل  صــــل تزويد األمانة مبعلومات عن تلك األدواتطلبات املســــاعدة الدولية، أن توا

  تعميمها على نطاق أوسع؛
القانونية اهتا وإجراءالدول األطراف على القيام مبا يلي، دون مساس بنظمها  حيثُّ  -٢١  

  واإلدارية الوطنية:
ة  مراحل مبكرالتعاون الوثيق فيما بينها وتبادل املعلومات وتنســــــيق التدابري يف  (أ)  

تفاقية وإجراء بغرض الكشف عن اجلرائم املنصوص عليها يف اال ،ءمن التحقيق، حسب االقتضا
  ؛٤٨املادة ألحكام  وفقًاحتقيقات ومالحقات قضائية موازية حسب مقتضى احلال 

لتمكن من لالنظر يف تبادل املعلومات دون طلب مســبق بشــأن املســائل اجلنائية   (ب)  
  ألحكام الفصل الرابع؛ وفقًاتقدمي املساعدة 

العائدات اإلجرامية الســــعي إىل اختاذ تدابري جتيز هلا أن حتيل املعلومات املتعلقة ب  (ج)  
 عمالً أو اإلدارية  من أجل تيســـــري اســـــترداد املوجودات من خالل اإلجراءات اجلنائية أو املدنية

  ؛والفصل الرابع من االتفاقية ٥٦باملادة 
مجع ى عل، األطراف ، بالتشـــــاور مع الدولتواصـــــل العمل إىل األمانة أن يطلب  -٢٢  

ما ترفعه نونية وإجراءات قاما تضــــــعه الدول األطراف من أطر قانونية وما تتخذه من املعلومات ع
مراعاة مع التفاقية، الســـترداد العائدات اإلجرامية املتأتية من الفســـاد مبوجب امن دعاوى قضـــائية 

لية اســتعراض تنفيذ آل خالل دوريت االســتعراض األوىل والثانية وعةاملجماملعلومات مجلة أمور منها 
ويشــجع الدول ، دراســاتاألفرقة والاليت جتمعها املعلومات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد و

هذا الصـــــــدد،  ــــــع معلومات يف  طاق واس باوذلك األطراف على أن تتيح على ن دل من أجل ت
  املمارسات اجليدة؛

طاهتا املركزية الدول األطراف على كفالة حتديث املعلومات املقدَّمة عن ســـل حيثُّ  -٢٣  
ر بشـــــأن املســـــاعدة من االتفاقية، من أجل تعزيز احلوا ٤٦من املادة  ١٣واملختصـــــة وفقًا للفقرة 

  القانونية املتبادلة؛
الدول األطراف على أن تنظر، حيثما أمكن ذلك، يف اعتماد املبادئ  أيضــــًا حيثُّ  -٢٤  

التوجيهية واإلجراءات املتعلقة باملســاعدة القانونية املتبادلة وســائر أشــكال التعاون الدويل وإتاحتها 
لالطالع العام، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة باإلجراءات املدنية واإلدارية ذات الصــــــلة مبوجب 

يف إجراء مشـــــاورات يف لطلبات، ظر، كبلدان طالبة وبلدان متلقية لوأن تن، من االتفاقية ٤٣املادة 
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احلاالت املناســـبة قبل الشـــروع يف تبادل املســـاعدة القانونية أو رفض تبادهلا وفقًا ألحكام االتفاقية 
املعاهدات الثنائية واإلقليمية اجلديدة بشـــأن املســـاعدة  والتشـــريعات الوطنية، وأن تنظر يف تضـــمني

  ا؛بإتاحة املعلومات تلقائيًّاملمارسات املتعلقة بشأن  أحكامًاالقانونية املتبادلة 
وطنية املتبعة الإىل األمانة إدراج قســـــم خاص باإلجراءات املدنية واإلدارية  يطلب  -٢٥  

ونية املتاحة من خالل رائم الفســــــاد يف املكتبة القانيف التحقيقات املتعلقة جبالدول األطراف لدى 
ـــاد  التابعة ملكتب األمم املتحدة  (بوابة "تراك")بوابة األدوات واملوارد املعرفية املتعلقة مبكافحة الفس

  املعين باملخدِّرات واجلرمية، رهنًا بتوافر موارد من خارج امليزانية؛
وإعداد  قدمية تواجلرمية مواصــــل خدِّراتإىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل يطلب  -٢٦  

ــــــترداد املوجودات، مبا يف ذلك  ت معرفية وأدوات منتجاتوفري مبادرات لبناء القدرات يف جمال اس
ية هذا الشـــــــأن تقن ييف  خارج امليزان نا بتوافر موارد من  ناء على الطلب وره ية ، ب ة، من أجل تلب

قطرية، ويدعو مبادرة االحتياجات املطلوبة من املســـاعدة التقنية املســـتبانة أثناء االســـتعراضـــات ال
  ؛من هذا القبيلاملبادرات وإعداد  تقدمي املوجودات املسروقة إىل مواصلة

تعزيز اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح املشــــــاركة ل بتوصــــــياتيرحب   -٢٧  
ذها ويدعو االجتماع إىل إىل النظر يف تنفي األطرافالتعاون الدويل يف إطار االتفاقية ويدعو الدول 

بادل املعلومات ريق تطداول األعمال املقبلة، ويقرر أن يواصل االجتماع أعماله عن جلاقتراح بنود 
  عن املمارسات الفضلى والتحديات املتعلقة جبملة أمور منها ما يلي:

ملتبادلة املتصلة طلبات املساعدة القانونية اتأخري تلبية لرفض والشائعة سباب األ  (أ)  
  جبرائم الفساد املشمولة باالتفاقية بغية اقتراح حلول مبتكرة بشأهنا؛

ا الفســـاد والتدابري اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بقضـــايالتعاون الدويل يف   (ب)  
  ؛جلنائية واملدنية واإلداريةاملمكنة حلماية سرية املعلومات املقدمة يف سياق املساعدة يف التدابري ا

وح العضـــوية الفريق العامل احلكومي الدويل املفت اتاجتماع بنتائج أيضـــًا يرحب  -٢٨  
عمال املقبلة ويقرر أن داول األجلدات ويدعو الفريق العامل إىل اقتراح بنود املعين باســـترداد املوجو
  عن طريق مجلة أمور منها ما يلي:عمله يواصل الفريق العامل 

وية حتديد هيف مجع املعلومات عن املمارســــات الفضــــلى العمل على مواصــــلة   (أ)  
املمارســات، على  والتوســع يف حتليل تلك لالتفاقية وفقًاالضــحايا مبختلف أنواعهم وتعويضــهم 

بني  ابادهلوتيســـري ت التماس املعلومات من الدول األطرافحســـب االقتضـــاء، أن يشـــمل ذلك، 
لة اليت ماث عاة األعمال امل قاش للخرباء مع مرا قات ن ماعات  خالل متت اخلرباء وتنظيم حل اجت

  ؛واملناقشات السابقة وأفرقة اخلرباءالفريق العامل 
تأثريها علىإ  (ب)   ثة و ثال جه األطراف ال حديات اليت توا يل للت اســــــترداد  جراء حتل

  ؛املوجودات مبقتضى الفصل اخلامس
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غري  مواصــلة مجع بيانات عن املمارســات الفضــلى بغية وضــع مبادئ توجيهية  (ج)  
ية لدول  إلزام ـــــــب لتمكني ا ناس بادل املعلومات يف الوقت امل ختامن  األطرافلت ذ اإلجراءات ا
  من االتفاقية؛ ٥٦سبة، وفقًا للمادة املنا

املمارسني  إجراء حتليل بشأن كيفية حتسني التواصل والتنسيق بني خمتلف شبكات  (د)  
مات على حنو اســــترداد املوجودات بغية وضــــع مبادئ توجيهية من أجل تبادل املعلواملختصــــني ب

  (ج) أعاله؛ ٢٨استباقي ويف الوقت املناسب وفق املذكور يف الفقرة 
تآزر حيثُّ  -٢٩   لة جهودها الرامية إىل حتديد أوجه ال نة على مواصــــــ بني عمل  األما

  األفرقة؛  تلك اهليئات الفرعية التابعة للمؤمتر، مع احترام واليات
أو معلومات ات إىل األمانة أن تواصل، يف حدود املوارد القائمة، مجع إحصاء يطلب  -٣٠  

يف حال عدم وجود ة ملساعدة القانونيتبادل اس قانوين لعن استخدام االتفاقية كأساأخرى مناسبة 
من نتائج يف  ستعراض التنفيذآلية ااالستعانة مبا تتوصل إليه بواجبة التطبيق،  ترتيبات ثنائية وإقليمية
حيثما  ترداد املوجوداتاإلجراءات املدنية واإلدارية واسفيما يتعلق ب استخدامها هذا الشأن، وكذلك

  علومات؛هذه املومتسقا مع النظم القانونية الوطنية، وأن تعرض عليه كان ذلك مناسبا 
الفريق العامل عدة إىل األمانة أن تقوم، يف حدود املوارد املتاحة، مبسا أيضًايطلب   -٣١  

ء احلكوميني الدوليني جتماع اخلرباوا احلكومي الدويل املفتوح العضــوية املعين باســترداد املوجودات
توفري خدمات مبا يشمل ا، يف إطار االتفاقية يف أداء مهامهملتعزيز التعاون الدويل املفتوح العضوية 

  الترمجة الشفوية باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة؛
رج امليزانية الدول األطراف وســــــائر اجلهات املاحنة إىل تقدمي موارد من خا يدعو  -٣٢  

   .لألغراض املحدَّدة يف هذا القرار، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا
    
  ٧/٢ القرار  

، ميع أشكاله على حنو أكثر فعالية، مبا يشمل، يف مجلة أمورمنع ومكافحة الفساد جب  
، استنادا إىل هنج شامل متعدد مبقادير هائلة من املوجوداتاحلاالت املتعلقة 

  التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وفقًاالتخصصات، 
  مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، إنَّ  
إزاء  قلقهاإلعراب عن  أمر ذو أولوية، وإذ يكررمكافحة الفساد جبميع أشكاله أنَّ ب قرُّإذ ي 

  ، ل والتهديدات اليت يثريها الفسادخطورة املشاك
أعربت اليت  )٦(إىل الفقرة الثالثة من ديباجة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وإذ يشري 

ــــــاد املتقفيها الدول األطراف عن قل قد متثِّل  علقة مبقادير هائلة من املوجوداتها إزاء حاالت الفس
  ،موارد الدولنسبة كبرية من 

                                                           
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، املجلد جمموعة املعاهداتمم املتحدة، األ  )٦(  
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ألول/ديســــمرب كانون ا ١٩ ؤرَّخامل ،٧١/٢٠٨إىل قرار اجلمعية العامة  أيضــــًاوإذ يشــــري   
 على التمتع قد يترتب على الفســــــاد من تأثري ســــــليب ما الذي أعربت فيه عن قلقها إزاء ،٢٠١٦

  ، حرمانا راد املجتمعآثار الفساد قد تكون أشد وقعا على أكثر أفأنَّ ب، وإذ يسلم حبقوق اإلنسان
  ،اةؤدي إىل تفاقم الفقر والالمساويالفساد ميكن أن أنَّ  قلقب الحظوإذ ي 
  ، ةو مبدأ أساسي من مبادئ االتفاقيإعادة املوجودات هأنَّ إىل  وإذ يشري 
الدول من  لزممنع ومكافحة الفســـاد جبميع أشـــكاله يســـتالعمل على على أنَّ  وإذ يشـــدِّد 

  ائلة من املوجودات، مبقادير هاحلاالت املتعلقة ، مبا يشمل، يف مجلة أمور، لهأن تتصدى األطراف 
 الذي أعده، بلِّغنياملرجعي للممارسات اجليدة يف جمال محاية امل الدليلبصدور إذ يرحِّب و 

   ة املعين باملخدِّرات واجلرمية،مكتب األمم املتحد
صالفساد ظاهرة عرب وطنية متس كل أنَّ على  شددوإذ ي  ، مما جيعل تادااملجتمعات واالقت

ــــــملا، مبا ضــــــروريًّ  على منعه ومكافحته أمرًاالتعاون الدويل تعلقة ، احلاالت املر، يف مجلة أمويش
   مبقادير هائلة من املوجودات،

د من ن بارتكاب جرائم فســــاواملتهماألشــــخاص  احتماالت أن يفر أســــفبوإذ يالحظ  
  إخفاء موجوداهتم،  يفرمبا ينجحون العواقب القانونية ألفعاهلم، ومن يفلتون العدالة، ومن مثَّ 

اجلنائية، دون  اهة يف مجيع مراحل نظام العدالةزنعلى أمهية كفالة ال وإذ يســــــلط الضــــــوء 
  ، ألطرافالقانونية للدول ا للمبادئ األساسية للنظم وفقًاواملساس باستقالل القضاء 

  ، ة نبذ الفسادوميون يف نشر ثقافيه املوظفون العمبالدور اهلام الذي يؤد وإذ يسلِّم 
ــــاط األكادميل اهلام الدور وإذ يالحظ مع التقدير   ية والقطاع اخلاصلمجتمع املدين واألوس

  واإلبالغ عنها، جرائم الفساد وكشفها استبانة  ووسائط اإلعالم يف
ومكافحة  اجلهود اجلارية الرامية إىل منع مضـــــــاعفةالدول األطراف على  حيثُّ  -١  

 التخصــصــات ، اســتنادًا إىل هنج شــامل ومتعددنطاقهبصــرف النظر عن والفســاد جبميع أشــكاله 
وغري ذلك ذ الفســاد ثقافة نبمبا يشــمل نشــر  )٦(يتماشــى مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد،

  ؛من السبل
زمة ملنع الفساد ادة جهودها واختاذ التدابري الالالدول األطراف على زي أيضًا حيثُّ  -٢  

، املوجوداتقادير هائلة من مبأعمال الفساد اليت تتعلق على ، ع التركيز الالزم، يف مجلة أمورومكافحته، م
 حتقيق ، مما يسهم يفلى مجيع املستويات وجبميع أشكالهالتزامها مبنع ومكافحة الفساد عتقويض دون 

  ؛ءة وفعاليةبكفاتنفيذ االتفاقية ، عن طريق ١٦دامة، وال سيما اهلدف أهداف التنمية املست
ـــــل تطبيق االتفاقية، الدول األ كذلك حيثُّ  -٣   ، ألحكامها وفقًاطراف على أن تواص

، مبا مالحقة اجلناة قضــــــائياو اوالتحقيق فيهلالتفاقية  وفقًاة جرَّمأفعال الفســــــاد املمن أجل منع 
أن جتمد العائدات اإلجرامية و احلاالت املتعلقة مبقادير هائلة من املوجودات،، يف مجلة أمور، يشمل

الشروع يف ارتكاب لالتفاقية، وأن تنظر يف اختاذ تدابري لتجرمي  وفقًاوحتجزها وتصادرها وتعيدها، 
  ؛ مبا يشمل احلاالت اليت تكون مجاعات إجرامية منظمة ضالعة فيها، تلك اجلرائم
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ضرورية هليئات مكاف ضمانألطراف على الدول ا حيثُّ  -٤   حة الفساد االستقاللية ال
لتمكينها من أداء  ة،للمبادئ األساسية لنظمها القانوني وفقًا، املتخصصة يف ذلك الشأنوالسلطات 

  مهامها بفعالية ومبنأى عن أيِّ تأثري ال مسوِّغ له؛
خاص األشـــــمســـــاءلة بالدول األطراف أن تتخذ التدابري الالزمة لضـــــمان  هيبي  -٥  

مبقادير هائلة  املتعلقة احلاالت، يف مجلة أمور، يشــمل، مبا عن جرائم الفســاد االعتباريني والطبيعيني
  داد املوجودات؛ شجع الدول األطراف على النظر يف اجلوانب القانونية السترمن املوجودات، وي

 ذمة املاليةفعالة إلقرارات ال تنشــــــئ بعد نظما، اليت مل الدول األطراف يشــــــجِّع  -٦  
، مبا يتَّفق مع الفقرة بيل، على النظر يف إنشــاء نظم من ذلك القملوظفني العموميني املعنينيبا اخلاصــة

لسماح لسلطاهتا املختصة ليف اختاذ ما قد يلزم من تدابري على النظر من االتفاقية، و ٥٢من املادة  ٥
، عند طراف األخرى، مع الدول األالوطينطلبات القانون بتبادل تلك املعلومات، مبا يتفق مع مت

ســـــتردادها، إذا االقتضـــــاء، من أجل التحري عن العائدات اإلجرامية وتقدمي مطالبات بشـــــأهنا وا
  ؛ تدابري من هذا القبيل تتكن قد اختذ مل

 ١٢ملادة ا(ج) من  ٢للفقرة  وفقًا، أن تعززالدول األطراف على  أيضـــًا يشـــجِّع  -٧  
، يانات القطاع اخلاصلدى ك ، الشـــفافيةالوطنية تفاقية واملبادئ األســـاســـية لنظمها القانونيةمن اال

ضـــالعني الطبيعيني الشـــخاص االعتباريني وهوية األ لتحديد اختاذ تدابريعند االقتضـــاء، ، يشـــمل  مبا
  ؛ إنشاء وإدارة الشركات يف

ألشــخاص الدول األطراف إىل تبادل املمارســات الفضــلى يف حتديد هوية ا دعوي  -٨  
شركات إدارة و اءالغط شركات ، مبا يف ذلكالضالعني يف إنشاء الشركاتالطبيعيني واالعتباريني 

التستر فساد أو جرائم  رتكابميكن أن يساء استغالهلا الوالترتيبات املماثلة األخرى، اليت األموال 
ية منها عائدات الفاء إلخعليها أو  لدان أو متويهها أو نقلها املتأت فر األمان ملرتكيب جرائم توإىل ب

   ؛العائداتالفساد و/أو هلذه 
، الوطنيةة مبادئ نظمها القانونيمبا يتســق مع بالدول األطراف أن تضــمن،  يهيب  -٩  

جبملة سبل من بينها إعمال  العموميةاختاذ تدابري مناسبة لتعزيز الشفافية واملساءلة يف إدارة األموال 
  ؛ ت املناسب عن اإليرادات والنفقاتتدابري من قبيل اإلبالغ يف الوق

ل الرابع للفص قًاوف، زيز التعاون يف املسائل اجلنائيةالدول األطراف على تع يشجِّع  -١٠  
  ؛ وجوداتن املاحلاالت املتعلقة مبقادير هائلة م، يشمل، يف مجلة أمور، مبا من االتفاقية

نطاق ممكن  تبادل املســـاعدة القانونية على أوســـعالدول األطراف على أن ت حيثُّ  -١١  
ـــــاديف التحقيقات واملالحقات واإل ـــــمل، مبا جراءات القضـــــائية املتعلقة بالفس ر، يف مجلة أمو ،يش

يف ، االقتضاء، عند نظرإىل الالدول األطراف  احلاالت املتعلقة مبقادير هائلة من املوجودات، ويدعو
ازدواجية حال انتفاء  املســاعدة على نطاق واســع يفلتمكينها من تقدمي اختاذ ما قد يلزم من تدابري 

  ؛ من االتفاقية ٤٦للمادة  وفقًا، التجرمي
نع ملالدول األطراف على اختاذ التدابري الالزمة، مبا يتسق مع االتفاقية،  أيضًا حيثُّ  -١٢  
ــاد  املتأتية من األموال حتويل ــلها، مبا يشــمل، الفس املتعلقة احلاالت ، يف مجلة أمورإىل اخلارج وغس
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 دىلاملؤســســات املالية  مبقادير هائلة من املوجودات، على أن يشــمل ذلك احليلولة دون اســتخدام
واملســاعدة على اســترداد تلك العائدات املتأتية من الفســاد يف حتويل أو تلقي مجيع األطراف املعنية 

   ؛إىل الدولة الطالبةوإعادهتا املوجودات 
املطلوبني بشأن  ليملتس اقانونيًّ ًاأساساعتبار االتفاقية  علىالدول األطراف  يشجِّع  -١٣  

الســعي إىل إبرام  تهاد يفاالج على، وعندما جتيز ذلك نظمها القانونية الوطنية ،اجلرائم املشــمولة هبا
ليم، إذا مل تكن قد فعلت تعزيز فعالية إجراءات التســلأو اتفاقات وترتيبات ثنائية لتســليم املطلوبني 

  ؛ذلك بعد
ــــــي من مبادئ االتأنَّ  من جديد ؤكدي  -١٤   ــــــاس فاقية، إعادة املوجودات هو مبدأ أس

أكرب قدر من  بعض م بعضــــها إىلقدِّيعلى أن وأن تنفذ االتفاقية على ث مجيع الدول األطراف حيو
ت املتعلقة مبقادير هائلة يشمل، يف مجلة أمور، احلاالالتعاون واملساعدة يف استرداد املوجودات، مبا 

 مالذًا دعال ي مباتيســـري االســـترداد الفعلي للموجودات، وذلك جبملة ســـبل منها ، من املوجودات
عائدات آمنا ل لدول األطراف إىل إيالء اهتمام اإلجرامية، ويل ة املوجودات إىل خاص إلعاددعو ا

أو تعويض  بقنيإىل أصــــحاهبا الشــــرعيني الســــا إرجاع تلك املمتلكاتأو الدولة الطرف الطالبة، 
  ؛يف إطار االتفاقية، ايا اجلرميةضح

ألفعال احرمان مرتكيب على لدول األطراف أن تعمل على اأنَّ  من جديد يؤكد  -١٥  
، مبا يتسق مع القانون نمالذ آمأيِّ من جرائمهم تأتية من والعائدات امللالتفاقية  وفقًاة جرَّمامل

  ؛ الوطين
عمليات غسل اد واملتأتية من الفسللعائدات إزاء التدفقات املالية  يعرب عن القلق  -١٦  
قضاء على احلوافز إىل ال حثيثا ، والسعياألطراف على مكافحة تلك اجلرائم ث الدولحي، واألموال

ســدين والعائدات املتأتية الفا، مما حيرم إىل اخلارجحتويل العائدات املتأتية من الفســاد املشــجعة على 
  ؛ مالذ آمنأيِّ من جرائمهم من 

ادئ األساسية للمب وفقًاحدود إمكاناهتا ويف ، تعززأن  على لدول األطرافا حيثُّ  -١٧  
يةلق ها الوطن عااجلفراد ومشـــــــاركة األ، وانين خارج القطاع ال ملدين م، مثل اماعات من  ملجتمع ا

ية و خلاصنظمات املواملنظمات غري احلكوم طاع ا ية والق مل على ، يف املجتمع نع الفســـــــاد مالع
  ؛ ااملخاطر اليت يهدد هبوفداحته بوجوده وأسبابه ومدى  الناستوعية مكافحته وو

وبرامج وى نظم ســرية لتقدمي الشــكالدول األطراف على النظر يف إقامة ا يشــجِّع  -١٨  
وير هذه النظم ، وتط، عند االقتضـــاء، وضـــع تدابري فعالة حلماية الشـــهودخاصـــة باملبلغني وكذلك

  ؛والربامج والتدابري وإذكاء الوعي هبا
ــــات واملمعن التجارب معلومات أن تقدم طواعية الدول األطراف إىل  يدعو  -١٩   ارس
ــتر التدابري اجلنائية واملدنيةبشــأن الفضــلى  ــبل تعزيز التعاون الدويل واس جمال يف داد املوجودات وس

طلب ين املوجودات، ومة مبقادير هائلة ، مبا يشــمل، يف مجلة أمور، احلاالت املتعلقمكافحة الفســاد
قدمة من الدول األطراف، واجلرمية جتميع املعلومات امل خدِّراتإىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل

 .احةيف حدود املوارد املت
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  ٧/٣القرار     
 ملساعدة التقنية لدعم التنفيذ الفعال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادا تعزيز  

  ،إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  
 ؤرَّخامل ٦/١ وقراره ٢٠٠٩تشــــــرين الثاين/نوفمرب  ١٣ ؤرَّخامل ٣/١ هإىل قرارإذ يشــــــري   

 ،٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب   ٦

متعدد التخصصات، وبأنَّ مكافحة مجيع أشكال الفساد تقتضي اتِّباع هنج شامل  وإذ يسلِّم  
  يات،قوية ومتخصِّصة على مجيع املستومستقلة ويتضمن إقامة أطر تنظيمية ومؤسسات 

التفاقية األمم املتحدة  بالدور املهم الذي تؤديه املساعدة التقنية يف التنفيذ الفعال إذ يقرُّ و  
  )٧(ملكافحة الفساد،

، الذي أوصـــى فيه ٢٠١١تشـــرين األول/أكتوبر  ٢٨ ؤرَّخامل ٤/١قراره  دًاوإذ يؤكِّد جمدَّ  
تقنية يف ردودها على حتدِّد مجيع الدول األطراف، عند االقتضـــــاء، احتياجاهتا من املســـــاعدة ال بأن

ولوية ومتصــلة بتنفيذ تفضــيل أن تكون مرتَّبة حســب األ قوائم التقييم الذايت املرجعية الشــاملة، مع
  أحكام االتفاقية اليت جيري تناوهلا يف دورة االستعراض املعنية،

بتعزيز املســاعدة التقنية يف جمال مكافحة الفســاد باعتبارها عنصــرًا من عناصــر وإذ يرحِّب   
جمتمعات مســاملة ال ُيهمَّش  إقامة للتشــجيع علىوكوســيلة  )٨(،٢٠٣٠خطة التنمية املســتدامة لعام 

فيها أحد، وإتاحة إمكانية وصــول اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤســســات فعَّالة وخاضــعة للمســاءلة 
  وشاملة للجميع على مجيع املستويات،

باملعلومات املحدَّثة عن االحتياجات من املســـــاعدة التقنية اليت حددهتا  أيضـــــًا وإذ يرحِّب  
ُقدِّمت هبا إىل فريق اســتعراض التنفيذ  بالصــيغة اليتملية االســتعراض، الدول األطراف من خالل ع

نا يف الفترة من  ثامنة املعقودة يف فيي يه  ٢٣إىل  ١٩يف دورته ال ، وكما وردت ٢٠١٧حزيران/يون
  )٩(يف التقارير التحليلية اليت أعدَّهتا األمانة بشأن املساعدة التقنية،

عدة التقنية من أجل بأنَّ عددًا كبريًا من الدول األطراف ال يزال يطلب املســــا وإذ يســــلِّم  
  تنفيذ االتفاقية،

ســـاعدة التقنية والبلدان أمهية التنســـيق بني اجلهات املاحنة واجلهات اليت تقدِّم امل وإذ يدرك  
فادة من املوارد وزيادة جوانب الكفاءة واجت ــــــت ية من أجل تعظيم االس زدواجية يف ناب االاملتلقِّ

  اجلهود وتلبية احتياجات البلدان املتلقية،

                                                           
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٧(  
  .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٨(  
  )٩(  CAC/COSP/2017/3 وCAC/COSP/2017/7.  
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، الذي أيَّد فيه اتباع ٢٠٠٩تشــرين الثاين/نوفمرب  ١٣ ؤرَّخامل ٣/٤قراره  دًاوإذ يؤكِّد جمدَّ  
هنج ُقطري، قيادًة وتنفيذًا، يف تنفيذ برامج املساعدة التقنية تنفيذًا متكامًال ومنسَّقًا، باعتباره وسيلة 

  عزيز تنفيذ االتفاقية، فعَّالة لت
رج القطاع العام، الدور اهلام الذي يؤديه األفراد واجلماعات من خاوإذ يضــــع يف اعتباره   

ناء القدرات وتقدمي مثل املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية ومنظمات املجتمع املحلي، يف ب
  املساعدة التقنية بناء على طلب البلد املتلقي،

يذكِّر   ملادة  وإذ  بالتزامها مبوجب ا لدول األطراف  ية،  ٦٠ا فاق ليت تنص على أن امن االت
كن من املســاعدة تنظر الدول األطراف يف أن يقدِّم بعضــها إىل بعض، حســب قدراهتا، أكرب قدر مم

  كافحة الفساد،مالتقنية، وخصوصًا لصاحل البلدان النامية، يف خططها وبراجمها الرامية إىل 
اجلوانب ب التعريفل األطراف وســـــائر مقدِّمي املســـــاعدة التقنية على الدو حيثُّ  -١  

  ؛ونشر املعرفة هبا املوضوعية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
ا، ، حســب قدراهتبعضــًاالدول األطراف على أن تواصــل تزويد بعضــها  يشــجِّع  -٢  

الدعم  ال خمتلفة مثلبأشكالنامية، بأكرب قدر ممكن من املساعدة التقنية، وخصوصًا لصاحل البلدان 
الفصـل السـادس من  املادي وبناء القدرات وتوفري التدريب، بناء على الطلب، مبا يتسـق مع أحكام

  )٧(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛
ساعدة الدول األطراف على تبادل اخلربات الفنية، مبا يف ذلك مع محيثُّ   -٣   قدِّمي امل

دة التقنية يف جمايل تبادل التجارب والدروس املســــــتفادة فيما يتعلق بتقدمي املســــــاعالتقنية، وعلى 
  مكافحة الفساد ومنعه تطبيقًا لالتفاقية؛

التقنية املستبانة يف  أمهية تلبية االحتياجات ذات األولوية من املساعدة يؤكِّد جمددًا  -٤  
 لتنظيما ك األولويات إمَّإىل مراعاة تل التقنيةإطار االستعراضات القطرية، ويدعو مقدِّمي املساعدة 

   ساعدة التقنية؛أو بإدراجها يف الربامج اجلارية للم للمساعدة التقنية بشأهنا برامج جديدة

ة على اســتخدام الدول األطراف واجلهات املاحنة ومقدِّمي املســاعدة التقني يشــجِّع  -٥  
لى الصـــعيد ذات الصـــلة، كإطار للحوار عاالتفاقية، وحســـب االقتضـــاء ســـائر الصـــكوك الدولية 

  القطري من أجل تيسري تنفيذ الربامج؛
باملخدِّرات واجلرمية على تعزيشــــــجِّع   -٦   مع  يز احلوارمكتب األمم املتحدة املعين 

من نســـيق والتآزر معها األطراف وتنشـــيط التوالثنائية اجلهات املقدمة للمســـاعدة واملاحنة املتعددة 
جل  ية أ جاتلب يا يةاحت عال يد من الف ية مبز عدة التقن لدول األطراف من املســـــــا لك ت ا مبا يف ذ  ،

ون فيما بني بلدان االحتياجات املستبانة من خالل عملية االستعراض، وكذلك بالتشجيع على التعا
  اجلنوب من خالل التنسيق اإلقليمي؛ 

، بالتعاون إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصــــــليطلب   -٧  
األطراف، تقدمي املســـاعدة التقنية إىل الدول  ةواملتعدِّد ةلمســـاعدة الثنائيل اجلهات املقدمةالوثيق مع 
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األطراف، وخصـــوصـــًا البلدان النامية، بناًء على طلبها ورهنًا بتوافر موارد من خارج امليزانية، من 
  أجل املضي ُقدمًا يف تنفيذ االتفاقية؛ 

لذين يشـــاركون ابتنظيم األمانة دورات تدريبية دورية للخرباء  التقديريرحِّب مع   -٨  
ســــتعراض تنفيذ امن اإلطار املرجعي آللية  ٣٢يتســــق مع الفقرة  على حنو ،يف عملية االســــتعراض

  ؛اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
رجعية، امل الدول األطراف إىل أن تواصــــــل، لدى ملء قائمة التقييم الذايتيدعو   -٩  

فري املعلومات عما جيري حتديد االحتياجات من املســــــاعدة التقنية الالزمة لتنفيذ مواد االتفاقية وتو
  تقدميه فعليًّا من أشكال املساعدة التقنية؛

ــــــتمرار يف تبادل املعلومات طوعًا ع يشــــــجِّع  -١٠   ن تقدمي الدول األطراف على االس
من املســـاعدة التقنية  ملســـاعدة، مبا يف ذلك االحتياجاتاملســـاعدة التقنية وعن احتياجاهتا من هذه ا

ــتعراض، وعلى النظر يف تزويد األمانة هبذه امل ــتبانة من خالل عملية االس ــرها على املس علومات لنش
  موقعها الشبكي؛

ر يف تنســيق الدول األطراف املســتعَرضــة، وعند الطلب األمانة، على النظيشــجِّع   -١١  
لُقطري، حبيث تشمل استعراضات الُقطرية وتعميمها رمسيًّا على الصعيد نشر اخلالصات الوافية لال

غ املمثلني املحليني االحتياجات من املســـاعدة التقنية، ويدعو الدول األطراف املســـتعَرضـــة إىل إبال
ألطراف، وكذلك األفراد ا ةواملتعدد ةوالثنائي ةاملاحنة الدوليوللجهات املقدِّمة للمســــــاعدة التقنية 

مية واألوســـــــاط عات من خارج القطاع العام، مثل املجتمع املدين واملنظمات غري احلكوواجلما
  ؛باحتياجاهتا من املساعدة التقنيةاألكادميية ومنظمات املجتمع املحلي، 

ــــــاعدة الدول األطراف على إدراج االحتياجات ذات األولوية من امل يشــــــجِّع  -١٢   س
ـــــتعراض يف  ـــــتراتيجياهتا الوطنية ملكافحة االتقنية الواردة يف تقارير االس ـــــاد وخطط التنفيذ اس لفس

  املصاحبة هلا؛ 
ــــــائر اجلهات املاحنة على مواصــــــلة توفري املحيثُّ   -١٣   وارد لدعم الدول األطراف وس

ال املســــــاعدة التقنية، مبا اجلهود اليت يبذهلا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية يف جم
التقنية املنسَّقة، بناء على  ة تعزيز تنفيذ االتفاقية، وعلى مواصلة تقدمي املساعدةيتسق مع واليته، بغي

ــــــاعدة التقنية الثنائية الطلب، مبا يف ذلك من خالل املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية وبرامج ا ملس
  ذات الصلة؛

ولية على الدوالدول األطراف وســــائر اجلهات املاحنة الوطنية واإلقليمية  يشــــجِّع  -١٤  
مان تنفيذ االتفاقية ضـــمنح أولوية عالية لتقدمي املســـاعدة التقنية يف جمال مكافحة الفســـاد من أجل 
  زدواجية يف اجلهود؛تنفيذًا فعاًال بطريقة مستدامة ومنسَّقة تسهم يف تكامل الربامج وجتتنب اال

ـــتنادًا إىل نتائج عملية  يؤكِّد من جديد  -١٥   ـــتعراض التنفيذ، اس أمهية أن ينظر فريق اس
االســــتعراض، ومبا يتســــق مع اإلطار املرجعي آللية اســــتعراض التنفيذ، يف املجاالت ذات األولوية 
لتقدمي املساعدة التقنية، وكذلك يف املعلومات املجمَّعة عن االجتاهات السائدة فيما يتعلق باملساعدة 

زمة واملقدَّمة، ويشــــجِّع الدول األطراف على أن تواصــــل طوعًا تزويد فريق اســــتعراض التقنية الال
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التنفيذ، مبا يتســق مع اإلطار املرجعي املتَّفق عليه، مبعلومات عن االحتياجات الراهنة واملتوقعة وغري 
، ويشــجِّع امللباة من املســاعدة التقنية، مبا فيها االحتياجات املســتبانة من خالل عملية االســتعراض

  الدول األطراف على استخدام هذه املعلومات يف إعداد برامج املساعدة التقنية؛ أيضًا
 االعتبار يفبأن يأخذ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية يوصــــــي   -١٦  

د اض التنفيذ، يف إعداجماالت األولوية اخلاصـــة باملســـاعدة التقنية، املســـتبانة يف ســـياق آلية اســـتعر
  ا؛ وتنفيذ براجمه املواضيعية واإلقليمية والُقطرية، وعند االقتضاء يف تنقيحه

سب حالدول األطراف إىل النظر يف العمل مع سائر أصحاب املصلحة، يدعو   -١٧  
 إعداد وتنفيذ برامج االقتضاء، مبا فيهم القطاع اخلاص واألوساط األكادميية واملجتمع املدين، يف

 لالزمة لتنفيذ مواد االتفاقية؛ابناء على طلب البلد املتلقي، استنادًا إىل االحتياجات املساعدة التقنية، 

ــــــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خايدعو   -١٨   رج امليزانية الدول األطراف وس
  .لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا وفقًالألغراض املحدَّدة يف هذا القرار، 

    
  ٧/٤القرار     
  أوجه التآزر بني املنظمات املتعدِّدة األطراف املعنية اليت هي مسؤولة  تعزيز    

   عن آليات االستعراض القائمة يف جمال مكافحة الفساد
 إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، 

هي أكثر الصــــــكوك مشوًال وعامليًة  )١٠(بأنَّ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد إذ يقرُّ  
نضمام إليها االالتصديق عليها أو تشجيع الدول على بشأن الفساد، وإذ يسلِّم باحلاجة إىل مواصلة 

  وتنفيذها تنفيذًا كامًال وفعاًال،
هاب فيه باألمانة أن ، الذي أ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦ ؤرَّخامل ٦/١إىل قراره  وإذ يشري  

مانات سائر أبالتنسيق والتعاون مع  ،تواصل استكشاف أوجه التآزر، وحسب االقتضاء تعزيزها
 ٣١(ج) و ٢٧و ٥الفقرات  اآلليات املتعدِّدة األطراف املعنية مبكافحة الفساد، مبا يتماشى متامًا مع

 ،لتوجيهية للخرباء احلكومينيمن املبادئ ا ٦استعراض تنفيذ االتفاقية، والفقرة من اإلطار املرجعي آللية 
  الصدد، ذة يف هذامن االتفاقية، وأن تبلغ فريق استعراض التنفيذ باإلجراءات املتخ ٦٤واملادة 

ألطراف املعنية اليت هي اأنَّ تعزيز أوجه التآزر بني املنظمات املتعددة  وإذ يأخذ يف اعتباره  
إطار والياهتا وضمن  يفإالَّ مسؤولة عن آليات االستعراض يف جمال مكافحة الفساد ال ميكن أن يتم 

  لك اآلليات،حدود خصوصيات تلك اآلليات وصالحياهتا واملمارسات املطوَّرة أثناء إعمال ت
ايد انضــمام البلدان إىل خمتلف الصــكوك الدولية واإلقليمية املتعلقة مبكافحة تز وإذ يالحظ  

، كاتفاقية من هذا القبيلالفســــــاد واألنشــــــطة اإلجرامية، واليت تركِّز على جماالت مواضــــــيعية 

                                                           
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٠(  
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ستعراض  )١١(املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، األمم كما يالحظ إمكانية وضع آليات ا
  لتلك الصكوك يف املستقبل،

رمية إىل تنظيم حلقة مبادرة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجل أيضــــًاوإذ يالحظ   
زيز أوجه التآزر ، على ســبيل التعلُّم من النظراء، بشــأن تع٢٠١٦عمل مشــتركة يف أيلول/ســبتمرب 

نات منظمة الدول ة يف جمال اســتعراض مكافحة الفســاد، بالتعاون مع أماوتبادل املمارســات اجليد
  األمريكية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وجملس أوروبا،

التآزر يف التعاون مع  بورقة االجتماع اليت أعدهتا األمانة بشأن تعزيز أوجه وإذ حييط علمًا  
  ،خرى ذات الصلة يف جمال مكافحة الفسادأمانات اآلليات املتعددة األطراف األ

صلة تعزيز  وإذ يالحظ مع التقدير   سيق بني أمانات االتدابري املمكن اختاذها من أجل موا لتن
الل تبادل املمارسات اآلليات الدولية واملتعددة األطراف املعنية باستعراض مكافحة الفساد، من خ

 شـــادات الصـــادرة عنواإلرالزمنية لالســـتعراضـــات،  اجليدة املتعلقة باجلوانب التنظيمية، واجلداول
  األمانات، تلك

املتحدة ملكافحة  أنَّ الغرض من آلية اســــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم وإذ يضــــــع يف اعتباره  
  ف على تنفيذ االتفاقية، منها، هو مساعدة الدول األطرا ٦٣الفساد، وفقًا لالتفاقية، وخباصة املادة 

تفــاقيــة ووفقــًا ال ٦/١ضــــــمن واليتهــا املحــدَّدة يف قراره  إىل األمــانــة، يطلــب  -١  
تفاقية، أن تواصــــل واإلطار املرجعي آللية اســــتعراض تنفيذ اال )١٠(املتحدة ملكافحة الفســــاد األمم

مانات اآلليات املتعددة األطراف األخرى ذات ال لدول األطراف وأ لة يف جمال حوارها مع ا صــــــ
اء آليات مكافحة الفســــاد هبدف تيســــري أوجه التآزر وتعزيزها، حســــب االقتضــــاء، وحتســــني أد

حة الفســـــاد كافمل ومنتجاتبإعداد أدوات  ألطرافااالســـــتعراض، والقيام بالتشـــــاور مع الدول 
األطراف  ونشــــــرهــا، مع تفــادي االزدواجيــة يف اجلهود، واحلــد من العــبء الواقع على الــدول

ضيعية مماثلة، ضية خمتلفة ذات جماالت موا ستعرا ستخدام آليات ا ضة با ة تكلفة وكفالة جناع املستعَر
تنفيذ بشــأن التقدُّم املحَرز قريرًا إىل فريق اســتعراض الإىل األمانة أن تقدِّم ت أيضــًااآلليات، ويطلب 
  يف هذا الصدد؛

ــــــاور مع الدول األ يدعو  -٢   طراف، األمانة إىل أن تبحث، عند االقتضــــــاء، وبالتش
ية، مبا يشــــــمل إعداد مذكِّرات تفاهم مع أمانات ية اختاذ ترتيبات تعاون اآلليات املتعددة  إمكان

بني اآلليات املتعددة  قًا لإلطار املرجعي، بشأن تعزيز أوجه التآزراألطراف األخرى ذات الصلة، وف
ب إىل األمانة أن تبلغ اجلوانب املعنية باستعراض مكافحة الفساد بغية جتنب ازدواجية اجلهود، ويطل

  فريق استعراض التنفيذ بالتقدُّم املحَرز يف هذا الصدد؛
نة أن تواصـــــــل جهودها يف مجع املعلو يهيب  -٣   مات من األمانات األخرى باألما

وتبادهلا مع تلك األمانات، مبا يشــمل املعلومات عن تكاليف تلك اآلليات، مع احلفاظ على ســرية 

                                                           
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥املرجع نفسه، املجلد   )١١(  
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أن تتبادل معها ممارساهتا اجليدة بشأن تيسري أوجه التآزر يف جمال  أيضًاتلك املعلومات، ويهيب هبا 
  د؛استعراض تنفيذ الصكوك القانونية الدولية ملكافحة الفسا

تعدِّدة بالدول األطراف اليت هي أعضـــــاء يف خمتلف آليات االســـــتعراض امل يهيب  -٤  
هليئات اإلدارية لتلك امع األطراف العاملة يف جمال مكافحة الفســاد أن تشــجِّع، يف إطار منظماهتا و

ر ض تلك وأمانة مؤمتاملنظمات، التعاون والتنسيق بصورة كفؤة وفعالة بني أمانات آليات االستعرا
  الدول األطراف، مع احترام واليات مجيع آليات االستعراض؛

دود املوارد املتاحة، إىل األمانة أن تنفذ األنشـــطة املبيَّنة يف هذا القرار يف ح يطلب  -٥  
  وأن تبلغ فريق استعراض التنفيذ مبا تضطلع به من أعمال يف هذا الشأن.

    
  ٧/٥القرار     
    الفساد تعزيز التدابري الوقائية ملكافحة    

  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
عات وأمنها، خطورة ما يطرحه الفســاد من مشــاكل وخماطر على اســتقرار املجتم إذ تقلقه  
ستدامة يقوِّض مؤسسات الدميقراطية وقيمها والقيم األخالقية والعدالة ويع حيث إنه رِّض التنمية امل
  قانون للخطر،وسيادة ال
ية األمم املتحدة ملكافحة  وإذ يســــــلِّط   فاق ها ات بارزة اليت أولت نة ال الضــــــوء على املكا
ملســألة منع الفســاد يف إطار هنج شــامل ملكافحته، حيث كرَّســت الفصــل الثاين منها  )١٢(الفســاد

 برمَّته لتدابري منع الفساد،

وإذ يشـــري إىل أنَّ تلك اخلطة  )١٣(،٢٠٣٠باعتماد خطة التنمية املســـتدامة لعام  وإذ يرحِّب  
تتناول ضــــرورة التشــــجيع على إقامة جمتمعات مســــاملة ال ُيهمَّش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية 
املســتدامة، وإتاحة إمكانية وصــول اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤســســات فعالة وخاضــعة للمســاءلة 

 ميع على مجيع املستويات،وشاملة للج

تنفيذ   ة لألمم املتحدة يفبالتقدُّم الذي أحرزته الدول األطراف واألمانة العام أيضــًاوإذ يرحِّب   
 ،٢٠١٥اين/نوفمرب تشـــرين الث ٦ ؤرَّخامل ٦/٦و ٢٠١٣تشـــرين الثاين/نوفمرب  ٢٩ ؤرَّخامل ٥/٤قراريه 

  املعنونني "متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد"،
املتحدة ملكافحة  ، يف ضــوء االســتعراض اجلاري للفصــل الثاين من اتفاقية األمموإذ يشــدِّد  

يذ االتفاقية، الفســــاد، وهو أحد الفصــــول املســــتعرضــــة خالل الدورة الثانية آللية اســــتعراض تنف
ع املبادئ أمهية بناء أطر تشــــريعية ومؤســــســــية تتســــق مع متطلبات ذلك الفصــــل وتتوافق م على

  للنظام القانوين لكل من الدول األطراف، األساسية

                                                           
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٢(  
 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )١٣(  
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أنشــــأ مبوجبه  ، الذي٢٠٠٩تشــــرين الثاين/نوفمرب  ١٣ ؤرَّخامل ٣/٢إىل قراره  وإذ يشــــري  
شورة ويقدِّم إليه املساعدة يف فريقًا عامًال حكوميًّا دوليًّا مؤقَّتًا مفتوح العضوية لكي يسدي إليه امل

  تنفيذ واليته فيما يتعلق مبنع الفساد،
باالستنتاجات والتوصيات الصادرة عن الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح  وإذ يرحِّب  

 ٢٤إىل  ٢٢العضوية املعين مبنع الفساد يف اجتماعيه املعقودين يف فيينا يف الفترة املمتدة من 
  )١٤(،٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٣إىل  ٢١والفترة من  ٢٠١٦آب/أغسطس 

شرية يف الدول األطراف يف جمال بناء القدرات املؤسسية والب مبا للمساعدة التقنية إذ يقرُّو  
  من أمهية بالغة يف تيسري تنفيذ أحكام الفصل الثاين من االتفاقية،

بالعمل الذي اضــطلع به مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية من  وإذ يرحِّب  
عدة إىل الدول األطراف من أجل النهوض اهة القضاء وتقدمي املسازنأجل إنشاء الشبكة العاملية ل

اهة واملساءلة يف نظمها اخلاصة بالعدالة اجلنائية وفقًا التفاقية مكافحة الفساد ومبا يتسق مع زنبال
إعالن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع 

ـــيادة القانون على الصـــعيدين  من أجل التصـــدي للتحدِّيات االجتماعية واالقتصـــادية وتعزيز س
الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشــــــر ملنع  )١٥(الوطين والدويل ومشــــــاركة اجلمهور،

  اجلرمية والعدالة اجلنائية،
اهة زنثقافة ال حته وتعزيزمبا للقطاعني العام واخلاص من أمهية يف منع الفساد ومكاف وإذ ُيقرُّ  

واملعنون  ٢٠١١  وبرتشــرين األول/أكت ٢٨ ؤرَّخامل ٤/٣والشــفافية واملســاءلة، مبا يتســق مع قراره 
نوفمرب لثاين/اتشــــرين  ٦ ؤرَّخامل ٦/٥ره "إعالن مراكش بشــــأن منع الفســــاد"، وإذ يشــــري إىل قرا

شراكات بني القطاعني ال ٢٠١٥ شأن الترويج لل سانت بطرسربغ ب  عام واخلاص يفواملعنون "بيان 
  جمال منع الفساد ومكافحته"،

شري   ضمن حدود  وإذ ي سبة،  مكاناهتا ووفقًا إإىل أمهية أن تتخذ الدول األطراف تدابري منا
ارج القطاع العام، خللمبادئ األساسية لقوانينها الوطنية، من أجل تشجيع األفراد واجلماعات من 

ي والقطاع اخلاص املجتمع املحل مثل منظمات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية ومنظمات
جل توعية اجلمهور أاملشاركة النشيطة يف منع الفساد ومكافحته، ومن  علىواألوساط األكادميية، 

  بوجوده وأسبابه ومدى خطورته والتهديد الذي يطرحه، 
مام مجيع دول العامل إىل  يشــــــجِّع  -١   لدول األطراف على الترويج النضــــــ فاقية اا ت
ا أو تنضم إليها بعُد على وحيثُّ مجيع الدول اليت مل تصدِّق عليه )١٢(كافحة الفساد،املتحدة مل األمم

  النظر يف القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن؛
يب  -٢   تدابري امل ُيه عال ل يذ الف لدول األطراف أن تواصـــــــل وتعزز التنف نة با نع املبيَّ

  اف؛الدول األطر الفصل الثاين من االتفاقية ويف القرارات الصادرة عن مؤمتر يف

                                                           
 .CAC/COSP/WG.4/2017/4و CAC/COSP/WG.4/2016/5انظر الوثيقتني   )١٤(  

 .٧٠/١٧٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٥(  
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ملعين مبنع الفســاد، أن يقوم الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضــوية ا يقرِّر  -٣  
اســتخدام النظم اخلاصــة  يف اجتماعاته املقبلة اليت ســُتعَقد يف فترة ما بني الدورات، بإدراج مســألة

 ٧من املادة  ٤الفقرة تضــــــارب املصــــــاحل ومدى فعاليتها ( عن بإقرارات الذمة املالية واإلفصــــــاح
ألة الدروس ، ومســـ٢٠١٨من االتفاقية) كموضـــوع للمناقشـــة خالل عام  ٨من املادة  ٥ والفقرة

) كموضـــوع ٥املســـتفادة بشـــأن وضـــع اســـتراتيجيات مكافحة الفســـاد وتقييمها وأثرها (املادة 
يز يف إطار ترك ح، مع اإلقرار بالتوصـــية الصـــادرة عن الفريق العامل ب٢٠١٩للمناقشـــة خالل عام 

كن من تبادل جدول أعماله إلضـــــافة مواضـــــيع للمناقشـــــة أو تعديلها من أجل حتقيق أكرب قدر مم
  األفكار يف املناقشات اليت يعقدها الفريق العامل وفريق استعراض التنفيذ؛

مبا يلز ُيهيب  -٤   حة الفســـــــاد  كاف ئات م لدول األطراف أن تكفل متتع هي م من با
ل كذلك تزويَد هذه فقًا للمبادئ األســــاســــية لنظمها القانونية، وأن تكفاالســــتقاللية والكفاءة، و

صـــــني وتوفَري التدريب الذي قد ن وحيتاجه هؤالء املوظف اهليئات باملوارد املادية واملوظفني املتخصـــــِّ
من  ٦من املادة  ٢ة لالضــــطالع بوظائفهم بفعالية ومبنأى عن أيِّ تأثري ال مســــوغ له، وفقًا للفقر

 الصـــادر عن ة الفســـاد، وحييط علمًا بإعالن جاكرتا بشـــأن املبادئ الالزمة هليئات مكافحاالتفاقية
ــــــاد، املعقود يف  ٢٧و ٢٦ جاكرتا يومي املؤمتر الدويل املعين باملبادئ الالزمة هليئات مكافحة الفس

  ؛٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب 
ليت تنص على أن من االتفاقية، ا ٦الدول األطراف بالتزامها مبوجب املادة يذكِّر   -٥  

و هيئات، حســب للمبادئ األســاســية لنظامها القانوين، وجود هيئة أ وفقًاتكفل كل دولة طرف، 
  االقتضاء، تتوىل منع الفساد، بوسائل مثل:

على تنفيذ تلك  رافواإلش ،من االتفاقية ٥تنفيذ السياسات املشار إليها يف املادة   (أ)  
  السياسات وتنسيقه عند االقتضاء؛

  زيادة املعارف املتعلقة مبنع الفساد وتعميمها؛  (ب)  
لدول األطراف على أن تنظر،  يشــــــجِّع  -٦   قًاا قانوهنا الوطين، يف ا وف تدابري ل ختاذ 

ــلطاهتا املختصــة والقطاع اخلاص، وأن تعمل على تقييم ه  دوريا ذه التدابريلتشــجيع التعاون بني س
  منع الفساد والكشف عنه؛سبل من أجل حتسني 

بادئ الدول األطراف على النظر، حســــب االقتضــــاء ووفقًا للم أيضــــًايشــــجِّع   -٧  
اهة كيانات زنوضـــع معايري وإجراءات تســـتهدف صـــون ل الترويجاألســـاســـية لقانوهنا الوطين، يف 

سلو شآت التجارية قيام املن تكفلك القطاع اخلاص ذات الصلة، مبا يف ذلك وضع مدونات قواعد 
تضــارب  ومجيع املهن ذات الصــلة مبمارســة أنشــطتها على وجه صــحيح ومشــرِّف وســليم، ومنع

 العالقات التعاقدية املصـــاحل، وترويج اســـتخدام املمارســـات التجارية اجليِّدة يف قطاع األعمال ويف
  بني قطاع األعمال والدولة؛ 

اص يف منع الفساد يز الشراكات بني القطاعني العام واخلأمهية مواصلة تعز ُيعيد تأكيد  -٨  
  يف هذا املجال؛ ومكافحته، بأساليب منها تشجيع تبادل اخلربات واملمارسات اجليِّدة ذات الصلة
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القانونية،  الدول األطراف على العمل، وفقًا للمبادئ األســـاســـية لنظمها يشـــجِّع  -٩  
على اســـتخدام الشـــفافية ومتنع تضـــارب املصـــاحل، وعلى اعتماد وصـــون وتدعيم النظم اليت تعزز 

  األدوات املبتكرة والرقمية يف هذا املجال عندما يكون ذلك مناسبًا؛ 
بوسائل منها ذلك وبأمهية إدراج منع الفساد يف خطط التنمية األوسع نطاقًا،  ُيقرُّ  -١٠  

ستدامة وسائر األهداف ذات  ١٦اهلدف  العمل على حتقيق صلة الواردة يف امن أهداف التنمية امل ل
لتنســــيق وتبادل اإىل تعزيز  ترميمبادرات أخرى وتنظيم  )١٣("٢٠٣٠خطة التنمية املســــتدامة لعام 

  هذه املعلومات مع الشركاء اإلمنائيني؛
قًا ضـــاء ووفالدول األطراف على أن تتخذ، دون مســـاس باســـتقالل الق يشـــجِّع  -١١  

توافر فرص للفســـاد أمام  اهة واحليلولة دونزنللمبادئ األســـاســـية لنظمها القانونية، تدابري لتعزيز ال
اث طرائق أعضــاء اهليئات القضــائية، مبا يشــمل وضــع قواعد بشــأن ســلوكهم، ومن خالل اســتحد

اهة زنلعاملية لاحســـب االقتضـــاء، ويرحِّب يف هذا الصـــدد بالشـــبكة  اهة القضـــاءزنمبتكرة لتعزيز 
  القضاء اجلاري إنشاؤها؛

ا ووفقًا الدول األطراف على اختاذ تدابري، ضــــمن حدود إمكاناهت أيضــــًا يشــــجِّع  -١٢  
القطاع العام،  رجواجلماعات من خاللمبادئ األســاســية لقانوهنا الوطين، من أجل تشــجيع األفراد 
كومية ومنظمات املنظمات غري احلمثل املجتمع املدين والقطاع اخلاص واألوســـــــاط األكادميية و

بوجوده  العامعي والاملجتمع املحلي، على املشـــاركة النشـــيطة يف منع الفســـاد ومكافحته، وإذكاء 
  وأسبابه ومدى خطورته والتهديد الذي يطرحه؛

ن الوثيق مع إىل األمانة أن تواصـــــــل، يف إطار واليتها القائمة، وبالتعاو يطلب  -١٣  
يف    ألمهية التعاون، مبا، وإدراكًاةوالثنائي ةاألطراف واإلقليمي ةاملتعدد للمســـــاعدةاجلهات املقدمة 

ألطراف، وخصــــوصــــًا ذلك التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، تقدمي املســـاعدة التقنية إىل الدول ا
 يف ة، من أجل املضـــــي ُقُدمًاالبلدان النامية، بناًء على طلبها ورهنًا بتوافر موارد من خارج امليزاني

احلاجة من أجل  تنفيذ الفصــل الثاين من االتفاقية، بأشــكال منها تقدمي مســاعدة مصــمَّمة حســب
  املشاركة يف عملية استعراضه؛

ذا ريرًا عن تنفيذ هإىل األمانة أن تقدِّم، يف حدود املوارد املتاحة، تق أيضــــًايطلب   -١٤  
  ية؛يف دورته الثامنة وإىل هيئاته الفرعية املعن القرار إليه
ــــــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خا يدعو  -١٥   رج امليزانية الدول األطراف وس

  .لألغراض املحدَّدة يف هذا القرار، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا
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  ٧/٦القرار     
  متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد    

  مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، إنَّ  
ار املجتمعات من إزاء خطورة التهديدات اليت يشكلها الفساد على استقر القلق يساوره إذ 

وتعريض التنمية  املؤسسات العمومية الرئيسية والقيم الدميقراطيةوفعالية خالل تقويض شرعية 
  لخطر،املستدامة وسيادة القانون ل

سلِّط وإذ  ضوء ي واملكانة البارزة اليت  )١٦(على أمهية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ال
أولتها ملســألة منع الفســاد يف إطار هنج شــامل ملكافحته، حيث كرَّســت فصــلها الثاين برمَّته لتدابري 

  منع الفساد،
الدورة  بهي استهل ، الذ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦ ؤرَّخامل ٦/١قراره  تأكيد يعيد وإذ  

استعراض الفصل الثاين   ذلكيفالثانية آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، مبا 
  منها (التدابري الوقائية)، 

الدورة اقية أثناء ، يف ضوء االستعراض اجلاري لتنفيذ الفصل الثاين من االتفيشدِّد وإذ 
سسية تفي مبتطلبات الثانية آللية استعراض تنفيذها، على أمهية بناء أطر وقدرات تشريعية ومؤ

  ذلك الفصل،
نون "القطاع واملع ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩ ؤرَّخامل ٥/٦إىل قراره  يشري وإذ  

بطرسربغ بشأن  انتسواملعنون "بيان  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦ ؤرَّخامل ٦/٥اخلاص"، وقراره 
  "، الترويج للشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال منع الفساد ومكافحته

 ٢٩ ؤرَّخ، امل٥/٤ هراربالتقدُّم الذي أحرزته الدول األطراف واألمانة يف تنفيذ ق يرحِّب وإذ  
واملعنون "متابعة  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦ ؤرَّخامل ٦/٦، وقراره ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب 

  جلهود يف هذا الصدد،يشدِّد على ضرورة املواظبة على بذل اإذ إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد"، و
امية، أمٌر بالغ األمهية يف تعزيز بأنَّ تقدمي املساعدة التقنية، وال سيما إىل البلدان الن ُيقرُّ وإذ 

  الثاين من االتفاقية، ؤسسية والبشرية، ومن َثمَّ تيسري تنفيذ أحكام الفصلالقدرات اهليكلية وامل
تفاقية اعلى الترويج النضمام مجيع دول العامل إىل  الدول األطراف يشجِّع  -١  
أو تنضم إليها بعُد على  وحيثُّ مجيع الدول اليت مل تصدِّق عليها )١٦(املتحدة ملكافحة الفساد، األمم

  بذلك يف أقرب وقت ممكن؛النظر يف القيام 
لوقائية املبيَّنة يف بالدول األطراف أن تواصل وتعزز التنفيذ الفعال للتدابري ا ُيهيب  -٢  

  الفصل الثاين من االتفاقية ويف القرارات الصادرة عن مؤمتر الدول األطراف؛
املعين باجلهود اليت يبذهلا الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية  يرحِّب  -٣  

مبنع الفساد يف تيسري تبادل املعلومات بني الدول األطراف بشأن مبادراهتا وممارساهتا اجليِّدة فيما 
                                                           

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املجلد  جمموعة املعاهدات،األمم املتحدة،   )١٦(  
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إىل  ٢٢يتعلق باملواضيع اليت نظر فيها الفريق العامل يف اجتماعيه املعقودين يف فيينا يف الفترة من 
  ؛٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٣إىل  ٢١ومن  ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٤

مل يف ى أمهية االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن الفريق العاعل يشدِّد  -٤  
  تضاء؛االجتماعني املذكورين أعاله، ويشجِّع الدول األطراف على تنفيذها حسب االق

ملساعدة إىل املؤمتر اأن يواصل الفريُق العامل عمله على إسداء املشورة وتقدمي  يقرِّر  -٥  
ني على األقل قبل انعقاد يف تنفيذ الوالية املسَندة إليه بشأن منع الفساد، وأن يعقد الفريق اجتماع

  الثامنة؛ دورة املؤمتر
جل توفري أن مبا أبدته الدول األطراف من التزام وما بذلته من جهود م يرحِّب  -٦  

تنظيمها ونشرها يف سياق معلومات عن املمارسات اجليِّدة يف جمال منع الفساد تقوم األمانة جبمعها و
فري تلك املعلومات، أداء مهامها بوصفها مرصدًا دوليًّا، ويطلب إىل الدول األطراف أن تواصل تو

دوليًّا،  باعتبارها مرصدًا اصل عملهاويطلب إىل األمانة، رهنًا بتوافر موارد من خارج امليزانية، أن تو
إدراج املعلومات ذات وذلك بالقيام بأمور منها حتديث املوقع الشبكي املواضيعي للفريق العامل، ب

  الصلة فيه؛
 آللية استعراض تنفيذ وفقًا لإلطار املرجعي املتفق عليه ،األمانةعمل على أمهية  يشدِّد  -٧  

تنفيذ الفصل الثاين من  بشأن إعداد التقارير املواضيعية عن ،فساداتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال
  ؛ق العامل على هذه التقارير، ويطلب إىل األمانة إطالع الفريتفاقية، وإضافاهتا التكميلية اإلقليميةاال

ووفقًا  ، عند االقتضـــــاءوحتدِّث الدول األطراف على أن تضـــــع وتنقِّح يشـــــجِّع  -٨  
سية لنظمها ستراتيجيات و/أو خطط عمل وطنية ملكاالقانونية للمبادئ األسا فحة الفساد تعاجل، ، ا

هلذه االســـتراتيجيات  فيما تعاجله، االحتياجات املســـتبانة خالل اســـتعراضـــاهتا القطرية، وأن تروِّج
ملساعدة التقنية وفق او/أو خطط العمل باعتبارها أداة لوضع وتنفيذ برامج منسقة ومتكاملة لتقدمي 

  وتنفيذًا؛ قيادًةهنج قطري، 
اهة والشفافية واملساءلة زنبالدول األطراف أن تتخذ تدابري ترمي إىل تعزيز ال ُيهيب  -٩  

نونية، بوسائل منها تعزيز لمبادئ األساسية لنظمها القاوفقًا لوسيادة القانون يف اإلدارة العمومية، 
االت ووضع تدابري ومات واالتصاملعل تالفعالية يف تقدمي اخلدمات العمومية واستخدام تكنولوجيا

  فاقية؛جمرَّمة مبوجب االت أفعاًال تشكلونظم لتيسري اإلبالغ عن احلوادث اليت قد 
العدالة واملساءلة يف نظمها املتعلقة باهة زنأن تعزِّز العلى الدول األطراف  حيثُّ  -١٠  

بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة  (د) من إعالن الدوحة ٥ الفقرةومتاشيًا مع التفاقية لاجلنائية، وفقًا 
اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات االجتماعية واالقتصادية 

مؤمتر الذي اعتمده  )١٧(وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور،
نيسان/أبريل  ١٩إىل  ١٢يف الدوحة من  ، املعقوددالة اجلنائيةلعاعشر ملنع اجلرمية و لثالثاألمم املتحدة ا

وينوِّه مع التقدير للمبادئ األساسية لنظمها القانونية،  وفقًامع مراعاة استقاللية القضاء، ، ٢٠١٥

                                                           
 .٧٠/١٧٤مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٧(  
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يقدِّمه مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية إىل الدول األطراف من مساعدة بناًء على   مبا
  اهة وتدابري مكافحة الفساد يف مؤسسات نظام العدالة اجلنائية؛زنن أجل تعزيز الالطلب م
االشتراء عمليات  يفبالدول األطراف أن تعزز التدابري الرامية إىل منع الفساد  ُيهيب  -١١  

ل على املعلومات مبا العمومي وإدارة األموال العمومية، وأن تكفل، عالوة على ذلك، تيسُّر احلصو
  لفساد؛القطاع اخلاص يف منع ا إشراكوأن تشجِّع، حسب االقتضاء، على  ،الكفايةفيه 

ــــتحداث  أيضــــًا ُيهيب  -١٢   مانات ضــــبالدول األطراف أن تتخذ االتفاقية إطارًا الس
ة شديدة التعرُّض له، ملنع الفساد، وال سيما يف جماالت حمدَّداملطلوبة مصمَّمة حسب االحتياجات 

ورهنًا بتوافر موارد  ن تســاعد الدول األطراف يف حتقيق ذلك، بناًء على طلبهاويطلب إىل األمانة أ
  من خارج امليزانية؛

 فقًا للمبادئ األساسيةعلى أمهية اجلهود اليت تبذهلا الدول األطراف، و جمدَّدًا يؤكِّد  -١٣  
منع واملصمَّمة بغرض  تفاقية،من اال ١٢املبينة يف املادة تدابري لتعزيز ال، لنظمها القانونية الداخلية
الدول  مساعدةاصل ويطلب إىل األمانة أن تو ، ومكافحته عند االقتضاء،الفساد يف القطاع اخلاص

  األطراف يف جهودها املبذولة يف هذا املجال بناء على طلبها؛
ون مع الدول األطراف على أن تواصل، مبساعدة من األمانة وبالتعا يشجِّع  -١٤  

لقطاعني العام واخلاص احسب االقتضاء، تعزيز الشراكات بني  ،املنظمات اإلقليمية والدولية املعنية
من  ١٢تنفيذ املادة ل ةحملييف منع الفساد ومكافحته، بأساليب منها تيسري اعتماد تشريعات أو لوائح 

واملمارسات  ملناسبةا وتوفري فرص لتبادل اخلرباتحيثما كان ذلك مناسبًا وضروريًّا،  االتفاقية،
  هذا املجال، وإذكاء الوعي مببادئ االتفاقية يف القطاع اخلاص؛يف اجليِّدة 

 رات واجلرميةبالعمل الذي يضـــــطلع به مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ يرحِّب  -١٥  
اهة القضـــاء والتعليم من زنيف إطار برناجمه العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة، الذي تدعمه قطر، بشـــأن 

لة كتب أن يواصـــــــل، ، ويطلب إىل املاليت ينهض هبا املكتب خالل مبادرة التعليم من أجل العدا
 ت تدعيميف جماال التثقيف أنشــــطة بالتشــــاور الوثيق مع الدول األطراف، جهوده الرامية إىل تعزيز

ــــــيادة القانون ومكافحة الفســــــاد ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية بالتعاون م ع املنظمات الدولية س
  األخرى وسائر الشركاء املعنيني؛

تدريب والتثقيف يف جمال منع يطلب  -١٦   لدول األطراف أن تعزِّز ال الفســـــــاد،  إىل ا
ــــــويرحِّب باإلجنازات اليت حتققت يف إطار املبادرة األكاد اد، ويطلب إىل مكتب ميية ملكافحة الفس

ء املعنيني، إعداد مواد أن يواصــــــل، بالتعاون مع الشــــــركا األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية
املؤسسات، وتقدمي  أكادميية ومواد تعليمية أخرى شاملة يف جمال مكافحة الفساد للجامعات وسائر

  الدعم إىل الدول األطراف يف هذا امليدان؛
مية يطلب  -١٧   باملخدِّرات واجلر حدة املعين  أن يواصـــــــل توفري  إىل مكتب األمم املت

ومذكرات إرشــادية بشــأن تنفيذ  وإعداد مبادرات لبناء القدرات، مبا يشــمل إعداد منتجات معرفية
وأدوات تقنيـة جـديـدة، بنـاء على الطلـب ورهنـًا بتوافر موارد من خـارج من االتفـاقيـة  ٦املـادة 
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وتيســـري تبادل اخلربات  النســـبيةة، بشـــأن تدابري منع الفســـاد، واســـتبانة املمارســـات اجليِّدة امليزاني
  والدروس املستفادة فيما بني الدول األطراف؛

، بوســائل منها تنفيذ بأمهية إدراج منع الفســاد يف خطة التنمية األوســع نطاقًا ُيقرُّ  -١٨  
داف ذات الصـــلة من اخلطة املعنونة "حتويل من أهداف التنمية املســـتدامة وســـائر األه ١٦اهلدف 

ــــــتدامة لعام  ومن خالل املبادرات األخرى الرامية إىل تعزيز  )١٨("،٢٠٣٠عاملنا: خطة التنمية املس
  التنسيق وتبادل هذه املعلومات مع الشركاء اإلمنائيني؛

ــــــاعدة ل اجلهات املقدمةإىل األمانة أن تواصــــــل، بالتعاون الوثيق مع  يطلب  -١٩   لمس
، وخصــوصــًا البلدان النامية، الثنائية واملتعدِّدة األطراف، تقدمي املســاعدة التقنية إىل الدول األطراف

تنفيذ الفصــل الثاين من  بناًء على طلبها ورهنًا بتوافر موارد من خارج امليزانية، من أجل املضــي يف
 عملية يفاركة االتفاقية، بأشــــكال منها تقدمي مســــاعدة مصــــمَّمة حســــب احلاجة من أجل املشــــ

  االستعراض اخلاصة بالفصل الثاين؛
بتعيني سلطات  أنَّ عددًا كبريًا من الدول األطراف قد أبلغ األمني العام يالحظ  -٢٠  

بري حمدَّدة ملنع الفساد، خمتصَّة ميكن أن توفِّر املساعدة للدول األطراف األخرى يف وضع وتنفيذ تدا
أن تقدِّم هذه املعلومات  من االتفاقية، وُيهيب بالدول األطراف ٦من املادة  ٣وفق ما تقتضيه الفقرة 

  ك بعُد؛إذا مل تكن قد فعلت ذل حسب االقتضاء، بتحديث املعلومات املوجودة، أو تقوم
بالتمويل  على أمهية تزويد مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية يشــــدِّد  -٢١  
بة للطلب املتزايد على خدماته، ويشجِّع الدول األعضاء على لتمكينه من االستجا واملناسب الكايف

من االتفاقية، الذي ُيدار يف إطار صندوق  ٦٢أن تقدِّم تربُّعات كافية للحساب املشار إليه يف املادة 
ا بغية تزويد البلدان النامية والبلدان اليت مترُّ اقتصــاداهت )١٩(املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، األمم

مبرحلة انتقالية باملســـــاعدة التقنية اليت قد حتتاجها من أجل تعزيز قدراهتا على تنفيذ الفصـــــل الثاين 
  االتفاقية؛ من

احلكومي فريق العامل إىل األمانة أن تقدِّم تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار إىل ال يطلب  -٢٢  
وإىل املؤمتر  ني الدوراتبفيما ســتعقد  املعين مبنع الفســاد يف اجتماعاته اليتالدويل املفتوح العضــوية 

  يف دورته الثامنة؛
ــــــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خا يدعو  -٢٣   رج امليزانية الدول األطراف وس

  .لألغراض املحدَّدة يف هذا القرار، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا
    

                                                           
 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )١٨(  

 .٥٨/٤انظر قرار اجلمعية العامة   )١٩(  
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  ٧/٧القرار     
  ملكافحة الفساد يف الدول اجلزرية الصغرية النامية تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة    

  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  
واملعنون "تعزيز تنفيذ اتفاقية  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦ ؤرَّخامل ٦/٩إىل قراره  إذ يشري  

مع التقدير بتقرير  وإذ حييط علمًاة النامية"، األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف الدول اجلزرية الصغري
  )٢٠(األمانة عن حالة تنفيذ ذلك القرار،

معات وأمنها، ما يطرحه الفساد من مشاكل وخماطر على استقرار املجت جسامة وإذ تقلقه 
عرِّض التنمية املستدامة يقوِّض مؤسسات الدميقراطية وقيمها والقيم األخالقية والعدالة، وي حيث إنه

 وسيادة القانون للخطر،

على ما تتسم به أهداف التنمية املستدامة الواردة يف خطة التنمية املستدامة  وإذ يشدِّد  
، من ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٥ ؤرَّخامل ٧٠/١، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها ٢٠٣٠ لعام

 ينشدمن أهداف التنمية املستدامة  ١٦أمهية بالنسبة إىل الدول األعضاء، وإذ يشري إىل أنَّ اهلدف 
ة التشجيع على إقامة جمتمعات مساملة ال ُيهمَّش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وإتاح

إمكانية وصول اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على 
 )٢١(مجيع املستويات، وإذ يقرُّ بأنَّ اجلهود املبذولة من أجل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  اهلدف، ذلكيف حتقيق  أيضًاتسهم 
ول اجلزرية مبا فيه الد مكافحة الفساد ينبغي أن تشكل أولوية للمجتمع الدويل، أنَّ ُيربزوإذ  

  الصغرية النامية،
ستلزم إجراء إصالحات تبأنَّ الدول اجلزرية الصغرية النامية تتسم خبصائص ظرفية وإذ يسلِّم  
  اجاهتا، التكلفة ملكافحة الفساد، ومساعدة تقنية مكيَّفة حسب احتي وميسورةمستدامة 
مكافحة  تنفيذ اتفاقية بالتقدُّم الذي أحرزته الدول اجلزرية الصغرية النامية يف وإذ يرحِّب 
  نفيذها تنفيذًا فعَّاًال، ، وإذ يسلِّم، يف الوقت نفسه، بوجوب بذل املزيد من اجلهود من أجل تالفساد

هي الصغرية النامية زرية بأنَّ االلتزامات القانونية اليت تقع على عاتق الدول اجل وإذ يسلِّم 
اقية، بالرغم من حمدودية االلتزامات القانونية اليت تقع على عاتق مجيع الدول األطراف يف االتف نفس

  قدراهتا اإلدارية ومواردها عمومًا مقارنة بالدول األخرى، 
ة منع املمارسات الفاسداهة يف املؤسسات العمومية والقطاع العام وزنأمهية ترسيخ ال يربزوإذ  

اءة اخلدمات العمومية فيهما والقضاء عليها بالنظر إىل التأثري الشديد الذي خيلفه الفساد على كف
  وثقة املواطنني يف املؤسسات العمومية وتكاليف املعامالت العمومية،

                                                           
  )٢٠(  CAC/COSP/2017/9.  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢١(  
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 تعزيز طراف، فإنَّالدول األتقع مسؤولية تنفيذ االتفاقية على عاتق  بينماأنه الحظ يوإذ   
يع قطاعات املجتمع مجوالشفافية واملساءلة ومنع الفساد هي مسؤوليات يتعني أن تتقامسها اهة زنال

أثر سليب  أيضًاون له يكقد الفساد ال يؤثر فقط على احلكومات، بل نَّ املعنية مبكافحة الفساد، أل
حلاق األذى كبري على القطاع اخلاص واملجتمع املدين من خالل إعاقة النمو االقتصادي وإ

الصحة والسالمة ة بكبرية ذات صلخماطر تشكيل املستهلكني واألعمال التجارية وتشويه املنافسة وب
 ١٢للمادة  ف، وفقًاد على ضرورة زيادة جهود الدول األطراوخماطر قانونية واجتماعية، وإذ يشدِّ

ملبني يف ى النحو افيه القطاع اخلاص، عل يتورطالفساد الذي ضروب من االتفاقية، ملنع ومكافحة 
  ،٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦ ؤرَّخامل ٦/٥ قرار املؤمتر
 إدارة موارد احلاجة إىل حتسني أطر مكافحة الفساد وتعزيز نظم احلوكمة يف ُيربزوإذ  

احلاجة إىل ولنامية، املحيطات واألراضي من أجل محاية البيئة وسبل عيش الدول اجلزرية الصغرية ا
  ر تغيُّر املناخ،مواجهة آثا الصمود يف ة الدول اجلزرية الصغرية النامية علىبناء وتعزيز قدر

ع مكتب مبقيام جلنة موريشيوس املستقلة ملكافحة الفساد، بالتعاون  بحِّوإذ ير 
كافحة الفساد يف الدول ، بإنشاء منصة حبوث م(املكتب) املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية األمم

ملتعلقة حتديدًا بالدول النامية، من أجل إجراء البحوث وتبادل املمارسات الفضلى ااجلزرية الصغرية 
  اجلزرية الصغرية النامية،

 )٢٢(إىل إجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية النامية (مسار ساموا)، وإذ يشري  
النامية، املعقود يف أبيا يف الفترة والوثيقة اخلتامية للمؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية 

  ، واليت تتسم باألمهية بالنسبة لبلدان املحيط اهلادئ اجلزرية، ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٤إىل  ١من 
نطقة املحيط مملكافحة الفساد يف  يبأعمال مشروع األمم املتحدة اإلقليم بحِّوإذ ير  

خدِّرات واجلرمية وبرنامج ملتحدة املعين باملللتعاون الوثيق بني مكتب األمم ا جاء مثرة اهلادئ، الذي
ألمم املتحدة بشأن مسائل يعد منوذجًا للتعاون بني هيئات اومن مث ميكن أن  األمم املتحدة اإلمنائي،

  مكافحة الفساد،
تعلُّم من األقران فيما بأمهية دور الشراكات اإلقليمية والدولية، وجبدوى عملية ال وإذ يقرُّ 

  ية الصغرية النامية،بني الدول اجلزر
يف كانون  )٢١(بانضــــــمام بليز إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد يرحِّب  -١  

ــــمرب  ــــرين األول/أكتوبر ٢٠١٦األول/ديس  الدول حيثُّو، ٢٠١٧، وبانضــــمام نيوي إليها يف تش
  تفعل ذلك؛لى أن اجلزرية الصغرية النامية اليت مل تصدق على االتفاقية أو تنضم إليها بعد ع

ز مشـــــاركتها بالدول األطراف من الدول اجلزرية الصـــــغرية النامية أن تعزِّ هيبُي  -٢  
تبذل قصــارى جهدها  النشــيطة يف آلية اســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد وأن

  لتنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراضات؛

                                                           
  .٦٩/١٥مرفق قرار اجلمعية العامة   )٢٢(  
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ــــــركالدول األطراف واجلهات املاحنة  حيثُّ  -٣   ، يف التنميةاء املهتمة، مبا يف ذلك الش
فاقية، مبا يف ذلك تنفيذ على دعم الدول اجلزرية الصــــــغرية النامية يف جهودها الرامية إىل تنفيذ االت

  من أهداف التنمية املستدامة؛  ١٦اجلوانب اليت ستسهم يف حتقيق اهلدف 
 التنميةاء يف ذلك الشرك الدول األطراف واجلهات املاحنة املهتمة، مبا يف عشجِّي  -٤  

خدِّرات واجلرمية، يف ومبساعدة مكتب األمم املتحدة املعين بامل أن تواصل، بناًء على الطلب، ىعل
لفساد يف الدول اجلزرية مكافحة االرامية إىل صالحات اإل تنفيذالعمل على إطار واليته احلالية، دعم 

 يشملقليمية والدولية، مبا على الصعد الثنائية واإلالصغرية النامية من خالل تقدمي املساعدة التقنية 
  ؛نفيذ هذه اإلصالحاتلت تلبية احتياجات املساعدة التقنية املحددة من خالل آلية استعراض التنفيذ

 بيئةلنية مناسبة فواجلهات املاحنة اليت تتوافر لديها خربات الدول األطراف  عشجِّي  -٥  
على بها، بناء على طل الدول اجلزرية الصــــغرية النامية، إطالع الدول اجلزرية الصــــغرية النامية على

  قائمة واملقبلة؛من خالل آليات التعاون الثنائية واإلقليمية والدولية الممارساهتا الفضلى 
ت والبحوث ملعلومااتبادل الدول اجلزرية الصغرية النامية على مواصلة  عشجِّي  -٦  

  ؛لدان حتديدًالدى هذا النوع من الب تنفيذ االتفاقية الفضلى املتعلقة بكيفيةاملمارسات و
 ترسيخلرامية إىل االدول اجلزرية الصغرية النامية على مواصلة جهودها  أيضًاع شجِّي  -٧  

ألطراف األخرى ادعو الدول ياهة ومنع الفساد والقضاء عليه يف القطاعني العام واخلاص، وزنال
طلبها يف هذا الصدد، مبا يف  ول اجلزرية الصغرية النامية بناء علىواجلهات املاحنة املهتمة إىل دعم الد

املتحدة ذات الصلة،  ساعدة شركاء التنمية اآلخرين ووكاالت األمممبتوفري الدعم الالزم هلا ذلك 
  ؛الوالية احلالية لكل جهةيف إطار 
فساد، كخطوة نع الالدول اجلزرية الصغرية النامية على تعزيز أطرها اخلاصة مب حيثُّ  -٨  

، هبدف بناء القدرة ترمي إىل النهوض باحلوكمة الرشيدة يف جمال إدارة موارد األراضي واملحيطات
ية، بدعٍم من املجتمع الدويل مواجهة آثار تغيُّر املناخ يف الدول اجلزرية الصغرية النامالصمود يف على 

  وهيئات األمم املتحدة املعنية؛
يف تنفيذ هذا القرار م م إليه تقريرًا بشأن ما ُيحَرز من تقدُّإىل األمانة أن تقدِّ يطلب  -٩  

  ؛ وما ُيواَجه من حتدِّيات
واردة يف تقرير الدول اجلزرية الصغرية النامية على النظر يف التوصيات ال يشجِّع  -١٠  

  )٢٠(؛٦/٩األمانة عن حالة تنفيذ قرار املؤمتر 
، وحيثُّ  هذا الشأنيفوالتحديات القائمة  ٦/٩ه م املحرز يف تنفيذ قراردُّبالتق يسلِّم  -١١  

اليت تركِّز على  ،الدول األطراف على مواصلة دعم اجلهود الرامية إىل تقدمي املساعدة التقنية
مبساعدة من مكتب و لبها، بناء على طمعاونتهااحتياجات الدول اجلزرية الصغرية النامية، مبا يف ذلك 

االنضمام إليها، وكذلك يف  ، يف التصديق على االتفاقية أوات واجلرميةاألمم املتحدة املعين باملخدِّر
  الفعال لالتفاقية؛ ن أجل التنفيذاستيفاء املتطلبات التشريعية وغريها من املتطلبات التقنية م
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رج امليزانية الدول األطراف وسائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خا يدعو  -١٢  
  .ذا القرار، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتالألغراض املحدَّدة يف ه

    
  ٧/٨القرار   
 الفساد يف جمال الرياضة   

  إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، 
يف تنسيق اإلجراءات اليت  )٢٣(بأمهية دور اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد إذ يسلِّم 

  تتخذها احلكومات ملكافحة الفساد جبميع أشكاله، 
 ةواالجتماعي ةالتربويو ةالثقافي تأنَّ الرياضة تؤدي دورًا رئيسيًّا يف املجاال وإذ يالحظ 

  ،ةواالقتصادي
من أنَّ الفساد ميكن أن يقوِّض إمكانات الرياضة نفسها ودورها يف  القلق وإذ يساوره 

   )٢٤(،٢٠٣٠اإلسهام يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وغاياهتا الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام 
، مبا يشمل غسل اخلطر الذي ميثله الفساد واجلرمية االقتصادية ببالغ القلق وإذ يالحظ 

  لرياضة، األموال، على ا
لروح األوملبية، كما تتجسد الفساد يف جمال الرياضة يقوِّض املبادئ األساسية لأنَّ ب وإذ يسلِّم 

  يف امليثاق األومليب، 
ية للمعوقني يف ترسيخ اإلسهام البالغ القيمة للحركة األوملبية واحلركة األوملب وإذ يؤكِّد 

لى املتمثل يف اهلدنة خباصة من خالل املثل األعالرياضة كوسيلة فريدة لتعزيز السالم والتنمية، و
  وملبية للمعوقني يف املاضي، األوملبية، وإذ يقرُّ بالفرص اليت أتاحتها األلعاب األوملبية واأللعاب األ

األلعاب األوملبية ووإذ يرحِّب مع التقدير بكل ما ُيرتقب تنظيمه من دورات األلعاب األوملبية 
ن األحداث ول األطراف اليت سوف تستضيف هذه األلعاب وغريها مللمعوقني، وإذ يهيب بالد

يز التدابري الرامية الرياضية الكربى يف املستقبل، وكذلك سائر الدول األطراف، أن تعمل على تعز
  إىل التصدي ملخاطر الفساد املتصلة هبذه األحداث،

ألمم املتحدة املعين كتب ابالدور اهلام الذي تؤديه الدول األطراف، مبساعدة من م وإذ يقرُّ 
  باملخدِّرات واجلرمية، يف مكافحة الفساد يف جمال الرياضة، 

لفساد تقع على عاتق املسؤولية عن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اأنَّ  وإذ يالحظ 
اضة لفساد يف جمال الرياهة والشفافية واملساءلة ومنع ازنالدول األطراف بينما العمل على تعزيز ال

  هو مسؤولية ينبغي أن يتشارك فيها مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، 

                                                           
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املجلد ، جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٣(  
 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٢٤(  
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لرياضيني ووسائط يف هذا السياق مسامهات املنظمات ذات الصلة بالرياضة ودور ا وإذ يربز 
 مكافحة الفساد يف يفاإلعالم واملجتمع املدين واألوساط األكادميية وسائر كيانات القطاع اخلاص 

هج القائمة واخلاص والنُّ الدور الرئيسي للشراكات بني القطاعني العام أيضًاربز يجمال الرياضة، وإذ 
  على تعدد اجلهات املعنية يف هذا الصدد، 

ومكتب األمم املتحدة املعين  التفاهم املربمة بني اللجنة األوملبية الدولية مذكِّرةإىل  وإذ يشري  
لتعاون بني هاتني املؤسستني يف ، واليت توفر إطارًا ل٢٠١١عة يف أيار/مايو باملخدِّرات واجلرمية، املوقَّ

"أحكام القانون ملعنون مبنشورمها املشترك ا وإذ حييط علمًاالفساد يف جمال الرياضة،  منع ومكافحة
  ، اجلنائي النموذجية املتعلقة باملالحقة القضائية للتالعب باملنافسات"

ال الرياضة وتعزيز بالدور احلاسم لألمم املتحدة يف مكافحة ومنع الفساد يف جم وإذ يسلِّم 
  اهة فيه، زنال

يف مكافحة الفساد  )٢٥(نظمات واملحافل احلكومية الدوليةمبسامهات سائر امل أيضًالِّم وإذ يس 
  اهة فيه، زنيف جمال الرياضة وتعزيز ال

االت تقويض من أنَّ التحدي الذي يشكله الفساد ميكنه يف بعض احل وإذ يساوره القلق 
  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة،  تعزيزقدرة الرياضة على 

ون "متابعة إعالن واملعن ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦ ؤرَّخامل ٦/٦إىل قراره  وإذ يشري  
لرياضة من خالل تعزيز ااهة يف جمال زنمرَّاكش بشأن منع الفساد"، الذي سلَّم فيه بأمهية محاية ال

عيد العاملي، ضة على الصاحلوكمة الرشيدة يف جمال الرياضة وختفيف خماطر الفساد اليت تواجهها الريا
شركاء وجهات ووطلب إىل األمانة أن تواصل، بالتعاون مع اجلهات املعنية من منظمات دولية 

ملنظمات الرياضية حلكومات واا متكن وأدواتإرشادية ماحنة، إعداد دراسات ومواد تدريبية وأدلة 
ملتحدة املعين باملخدِّرات ا مبا قام به مكتب األمم ونوَّهالتدابري املتخذة يف هذا امليدان،  من توطيد

  واجلرمية من أعمال بالفعل يف هذا الصدد، 
مؤمتر منظمة  ٢٠١٧متوز/يوليه  ١٥إىل خطة عمل قازان اليت اعتمدها يف  أيضًاوإذ يشري   

ظفني املسؤولني عن التربية األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة الدويل السادس للوزراء وكبار املو
لسياسات الصادر عن اضة، وال سيما حمور السياسات الرئيسي الثالث إلطار متابعة االبدنية والري

  اهة يف الرياضة، زنمؤمتر وزراء الرياضة، بشأن محاية ال
، واملعنون "متابعة ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩ ؤرَّخ، امل٥/٤إىل قراره  وإذ يشري كذلك  

ف املخاطر العاملية الدول األطراف بقوة على ختفي إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد"، الذي شجَّع
مية إىل إقامة حتالف عاملي للفساد يف تنظيم األحداث الرياضية الواسعة النطاق، ورحَّب باملبادرة الرا

  اهة يف الرياضة، زنلل

                                                           
مثل جملس أوروبا، وأمانة الكومنولث، ومنظمة الدول األمريكية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.   )٢٥(  

 وغريه. ٢٠١٧متوز/يوليه  ٨انظر إعالن قادة جمموعة العشرين املؤرَّخ 
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فساد يف جمال بوجود شراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين ملكافحة ومنع ال وإذ يقرُّ 
  اجلرمية يف هذه الشراكات،ومبسامهات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات  وإذ حييط علمًاالرياضة، 
بأعمال الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد،  وإذ حييط علمًا  

لتوصيات اليت وال سيما مناقشاته الفنية املتعلقة مبكافحة الفساد يف جمال الرياضة واالستنتاجات وا
وإذ حييط  )٢٦(،٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٤إىل  ٢٢اعُتِمدت يف اجتماعه املعقود يف فيينا يف الفترة من 

باملواد اإلرشادية ذات الصلة اليت أعدها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،  أيضًا علمًا
ني، والدليل املرجعي للممارسات اجليدة الدليل املرجعي للممارسات اجليدة يف جمال محاية املبلِّغأي 

يف التحقيق يف التالعب بنتائج املباريات، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: استراتيجية للحماية 
  ،من الفساد يف األحداث العامة الكربى

اهة والشفافية زنلايف تعزيز  )٢٣(أمهية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يؤكِّد  -١  
 ؛أيضًاواملساءلة ومنع الفساد، يف جمال الرياضة 

لفساد يف بالدول األطراف أن تكثف جهودها الرامية إىل منع ومكافحة ا ُيهيب  -٢  
ري إنفاذ القانون الصارمة، جمال الرياضة ويشدِّد، يف هذا الصدد، على أمهية التدابري التشريعية وتداب

فقًا للمبادئ األساسية وف أن تعزز التعاون والتنسيق وتبادل املعلومات بالدول األطرا أيضًاوُيهيب 
  لنظمها القانونية؛ 

، وفقًا بالدول األطراف أن تعزز من جهودها وتزيد من تنسيقها أيضًا ُيهيب  -٣  
، مبا يشمل االستعانة يف لنظمها القانونية، بغية التخفيف بفعالية من خماطر الفساد يف جمال الرياضة

 الشأن بالشراكات العاملية والوطنية بني أصحاب املصلحة املتعددين؛  هذا

دة املعين باملخدِّرات بأمهية قيام الدول األطراف، بالتعاون مع مكتب األمم املتح يقرُّ  -٤  
اسية لقوانينها الوطنية، واجلرمية، باختاذ تدابري مناسبة، ضمن حدود إمكاناهتا ووفقًا للمبادئ األس

ص  والقطاع اخلامن أجل تشجيع األفراد واجلماعات من خارج القطاع العام، مثل املجتمع املدين
شاركة النشيطة يف منع واألوساط األكادميية واملنظمات غري احلكومية واملنظمات املجتمعية، على امل

  الفساد، وتوعية اجلمهور بوجوده وأسبابه ومدى خطورته والتحدي الذي يطرحه؛ 
اعاة الدول األطراف على أن تقوم، حسب االقتضاء ويف إطار من مر يشجِّع  -٥  

سياق الرياضة، بالنظر  التفاقية على اخلصوص ووفقًا لتشريعاهتا الوطنية ويفمن ا ٣٣و ٣٢و ٨ املواد
 ذلك ُنُظم حممية لإلبالغ، يفُنُظم سرية لتقدمي الشكاوى وبرامج حلماية املبلغني، مبا  وتطويريف إنشاء 

  وتدابري فعالة حلماية الشهود، وزيادة الوعي هبذه التدابري؛ 
طنية، للتحدي ف على أن تتصدى، وفقًا لتشريعاهتا الوالدول األطرا أيضًا يشجِّع  -٦  

املساواة بني اجلنسني  لتعزيزالذي ميكن أن يشكله الفساد يف جمال الرياضة يف بعض احلاالت بالنسبة 
  ومتكني املرأة؛ 

                                                           
 .CAC/COSP/WG.4/2016/5انظر الوثيقة   )٢٦(  
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 سيما الدول األطراف على تشجيع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، وال حيثُّ  -٧  
ية عند تنظيم ربى، على مراعاة األحكام ذات الصلة من االتفاقمنظمي األحداث الرياضية الك

ى التصدي ملخاطر األحداث العامة الكربى واالستفادة من هذه األحداث يف تعزيز ودعم العمل عل
  الفساد ذات الصلة؛ 

رات واجلرمية املعنون مبنشور مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ حييط علمًا مع التقدير  -٨  
، ويدعو ث العامة الكربى""اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: استراتيجية لدرء الفساد يف األحدا

  ؛ ةعماالد تهأداومنظمي األحداث الرياضية الكربى إىل االستفادة من هذا املنشور 
جيع اجلهات الدول األطراف إىل أن تقوم، وفقًا لتشريعاهتا الوطنية، بتش يدعو  -٩  
ية وضمان توافر ما يلزم ات الصلة بالرياضة على تشجيع املمارسات األخالقية وتعزيز الشفافاملعنية ذ

ة إىل فئات من موارد وموظفني متخصصني، ووضع ضوابط داخلية، وتصميم برامج تدريبية موجه
  يقات الرمسية؛ حمدَّدة، وتنفيذ آليات داخلية لإلبالغ عن أفعال الفساد والتعاون مع التحق

تشريعاهتا  الدول األطراف إىل أن تأخذ يف االعتبار، عند استعراض أيضًادعو ي  -١٠  
املنافسات وسائر اجلرائم الوطنية، املشاكل واملسائل املتعلقة باملراهنات غري القانونية والتالعب ب

لصدد، بتشارك مكتب املتصلة بالرياضة عندما تقترن بالفساد، وحييط علمًا مع التقدير، يف هذا ا
نشر كتيب ودراسة حتت عنوان  املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية واللجنة األوملبية الدولية يف مماأل

  ؛ املنافسات""أحكام القانون اجلنائي النموذجية املتعلقة باملالحقة القضائية للتالعب ب
حدة املعين الدول األطراف إىل تقدمي معلومات إىل مكتب األمم املت يدعو كذلك  -١١  

بانة االحتياجات املناسبة ملخدِّرات واجلرمية بشأن املسائل الواردة يف هذا القرار، حرصًا على استبا
علومات املناسبة بشأن يف مجع امل ، والتباحث معه فيما إذا كان بوسعه املساعدةمن املساعدة التقنية
افحة الفساد يف جمال كمنع وم املعنية بالعمل على يةربامج املؤسسالسياسات والالتطورات املتصلة ب

  قدِّم هبا هذه املساعدة؛ الرياضة وما قد تسفر عنه هذه األنشطة من نتائج، والكيفية اليت ميكنه أن ي
ت املعنية من إىل األمانة أن تواصل، يف حدود واليتها وبالتعاون مع اجلها يطلب  -١٢  

طراف، إعداد دراسات الدول األ املنظمات الدولية والشركاء واجلهات املاحنة وبالتشاور الوثيق مع
مات ونشر املعلو وأدوات من أجل احلكومات واملنظمات الرياضية،إرشادية ومواد تدريبية وأدلة 
  تدابري مكافحة الفساد يف جمال الرياضة؛  لتوطيدواملمارسات اجليدة 

انية لألغراض املنظمات الرياضية إىل النظر يف توفري موارد من خارج امليز يدعو  -١٣  
  املحدَّدة يف هذا القرار، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛

رج امليزانية الدول األطراف وسائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد من خا يدعو  -١٤  
  .عد األمم املتحدة وإجراءاهتالألغراض املحدَّدة يف هذا القرار، وفقًا لقوا
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  املقرَّرات  -باء  
  التايل يف دورته السابعة: قرَّراعتمد املؤمتر امل  -٢
    

  ٧/١املقرَّر     
 أعمال اهليئات الفرعية اليت أنشأها املؤمتر    

الثالثة  هتا يلي يف جلسمؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد مب قام  
  :٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠املعقودة يف عشرة 

، الذي طلب فيه إىل ٢٠١٥تشــــرين الثاين/نوفمرب  ٦ ؤرَّخامل ٦/١أشــــار إىل قراره   (أ)  
فريق اســـــتعراض التنفيذ أن ينظر يف اعتماد خطة عمل متعددة الســـــنوات من أجل مواصـــــلة أعماله 

أن تنظِّم جداول األعمال املؤقتة لفريق ، وطلب فيه إىل األمانة ٢٠١٩-٢٠١٦التحليلية خالل الفترة 
استعراض التنفيذ وسائر اهليئات الفرعية اليت أنشأها املؤمتر حبيث تتجنب تكرار املناقشات، مع مراعاة 
الواليات املســــــندة إىل تلك اهليئات، وطلب فيه إىل فريق اســــــتعراض التنفيذ أن يقدِّم إليه يف دورته 

امللِزمة واالستنتاجات القائمة على الدروس املستفادة بشأن تنفيذ  السابعة جمموعة من التوصيات غري
  للنظر فيها وإقرارها؛ )٢٧(الفصلني الثالث والرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،

واالســتنتاجات القائمة على الدروس غري امللِزمة أحاط علمًا مبجموعة التوصــيات   )(ب  
فريق اســتعراض  اليت اســتعرضــها )٢٨(ني الثالث والرابع من االتفاقية،املســتفادة بشــأن تنفيذ الفصــل

  التنفيذ يف دورته الثامنة املستأنفة؛ 
اليت اعتمدها فريق اسـتعراض التنفيذ يف دورته  ،أقرَّ خطة العمل املتعددة السـنوات  )(ج  

سابعة املستأنفة، واجلدول الزمين لالجتماعات، الذي أقره املكتب املوسَّع يف اجتماعه املعقود  )٢٩(ال
  ؛٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٧يف 

ــــــتعراض التنفيذ  املمثَّلة يفدعا الدول األطراف   (د)   ىل اإلعراب إاجتماعات فريق اس
شأن أيِّ شأن تنفيذ خطة العمل وب نة أن طلب إىل األماو تأثري هلا على حضور اخلرباء، عن آرائها ب

  تقدِّم إليه يف دورته الثامنة تقريرًا عن هذه املسامهات.
   

  مقدِّمة  -ثانيًا  
ة الفســــــاد. وبدأ نفاذ ، اتفاقية األمم املتحدة ملكافح٥٨/٤اعتمدت اجلمعية العامة، يف قرارها   -٣

تفاقية األمم املتحدة . وُأنشــئ مؤمتر الدول األطراف يف ا٢٠٠٥كانون األول/ديســمرب  ١٤االتفاقية يف 
درة الدول األطراف من االتفاقية، من أجل حتســـني ق ٦٣من املادة  ١ملكافحة الفســـاد مبقتضـــى الفقرة 

 فيذها واستعراضه.وتعاوهنا على حتقيق األهداف املبيَّنة يف االتفاقية ومن أجل التشجيع على تن
    

                                                           
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، املجلد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٧(  
  )٢٨(  CAC/COSP/2017/5. 
  )٢٩(  CAC/COSP/IRG/2016/9/Add.1.املرفق األول ، 
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    الدورةتنظيم   -ثالثًا  
  افتتاح الدورة  -ألف  

شـــــرين الثاين/نوفمرب ت ١٠إىل  ٦عقد املؤمتر دورته الســـــابعة يف فيينا يف الفترة املمتدة من   -٤
صــت للمؤمتر موارد تتيح عقد ٢٠١٧ وية إىل اللغات جلســات توفَّر هلا الترمجة الشــف ١٠. وُخصــِّ

  الرمسية لألمم املتحدة.
الســادســة. املؤمتر دورة  على العمل اهلام املضــطلع به منذاليته وأثىن رئيس املؤمتر املنتهية و  -٥

اتفاقية األمم املتحدة  ذوذكر أنَّ االســتعراضــات القطرية يف إطار الدورة األوىل آللية اســتعراض تنفي
ــــــتعراض الثانية. قد ُأِجنز مجيعها تقريبًا، وأبرز التقدُّم املحَرز يف إطا ملكافحة الفســــــاد ر دورة االس

اهتا الوطنية، وتوفري مزيد ىل أثر آلية استعراض التنفيذ، اليت دفعت بالبلدان إىل حتسني تشريعوأشار إ
ــــــاس قانوين أكثر قابلية للتعويل  ليه من أجل التعاون عمن احلماية للمبلِّغني والشــــــهود، وهتيئة أس

ســـربغ بشـــأن انت بطر، املعنون "بيان ســـ٦/٥الدويل يف املســـائل اجلنائية. وقد أفضـــى قرار املؤمتر 
إىل حتسني  أيضًا"، الترويج للشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال منع الفساد ومكافحته

جديدة بالتعاون  تنفيذ أنشــطةيف اهة زن" للزنالتعاون مع القطاع اخلاص، فقد شــرعت مبادرة "ســيم
وســـطة احلجم، ملتمع القطاع اخلاص، وُأعدَّت مدونة قواعد ســـلوك من أجل املنشـــآت الصـــغرية وا
افية يف جمال امللكية واســتطلع اجتماع فريق خرباء ُعِقد مؤخرًا التحســينات اليت ُأدِخلت على الشــف

انت بطرسربغ، تتطلب من ساالنتفاعية. وشدَّد على أنَّ مكافحة الفساد، على النحو املبيَّن يف بيان 
  مجيع الدول األطراف تعاونًا فعاًال. 

سة   -٦ شفافية وال املؤمتر دورةوأبرزت رئي سم به ال سابعة ما تت اهة يف اإلدارة العمومية من زنال
مية. وأشــــارت إىل أنَّ واألخالقيات العامة والعدالة والتنوشــــرعيتها مصــــداقية الدولة  لتدعيمأمهية 

قائية، وتبسيط اإلجراءات االلتزام السياسي جلميع الدول الزم من أجل تعزيز التعاون يف التدابري الو
ضاء على املامل ستردادها، والق سرية تعلقة بتتبع املوجودات وجتميدها ومصادرهتا وا الذات اآلمنة وال

سـتفيض للمنجزات ماملصـرفية. وأشـادت بآلية اسـتعراض التنفيذ بوصـفها أداة مفيدة إلجراء حتليل 
فِّر فرصـــــة هامة ملؤمتر يواوالتحدِّيات واملمارســـــات اجليِّدة يف تنفيذ االتفاقية. ورأت الرئيســـــة أنَّ 

حىت اآلن حول راء ، بالنظر إىل انقســام اآلعلى وجه التحديد ملناقشــة مســألة اســترداد املوجودات
ية املتعلقة باســـترداد املســـألة اهلامة، كما رأت أنه يلزم تنســـيق األعمال اليوم كثري من جوانب هذه

اقع العائدات املزعوم علقة مبو. وينبغي حتســــني تبادل املعلومات املتكفاءةاملوجودات على حنو أكثر 
داد املوجودات. أهنا متأتية من الفســــاد، حبيث يتســــىن للدول الطالبة الشــــروع يف إجراءات اســــتر
ــــــتردا ــــــني باملتطلبات املتعلقة باس د املوجودات يف وعالوة على ذلك، يلزم زيادة تعريف املمارس

  يف مكافحة الفساد. يضًاأدورًا هامًّا الواليات القضائية األخرى. وأشارت إىل أنَّ للمجتمع املدين 
وتال املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية رســـــالة موجهة إىل املؤمتر   -٧

الفســاد وأثره الســليب  الطابع العاملي ملشــكلةمن األمني العام لألمم املتحدة، شــدَّد فيها األمني العام على 
ـــر واملجتم ـــتدامة لعام على حياة البش إالَّ ال ميكن أن تنفذ  ٢٠٣٠عات. وأكَّد فيها أنَّ خطة التنمية املس

بوجود مؤسسات قوية ترتكز على سيادة القانون ودعم عامة الناس. ورأى أنَّ التدابري املتخذة ملكافحة 
املســـتمر األمم املتحدة وأبدى اســـتعداد الفســـاد على املســـتويات العليا يف العديد من البلدان مشـــجِّعة، 
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اهة وسيادة القانون. ودعا األوساط التجارية واملالية زنلدول يف جهودها الرامية إىل إرساء ثقافة الدعم ال
إىل املشاركة النشطة  ات الدينية والثقافيةاديواملجتمع املدين والشباب وقادة احلكومات والشركات والق

  يف ذلك.
ــــــار إىل الطبعة وتكلم املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلر  -٨ مية، وأش

د حالة تنفيذ ســادحالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفالثانية من املنشــور املعنون  ، الذي جيســِّ
هود املبذولة ويبيِّن اجل ىل،االتفاقية اســـتنادًا إىل املعلومات املجموعة يف ســـياق دورة االســـتعراض األو
ختذت الغالبية العظمى من اواملمارســـــات اجليِّدة والتحدِّيات املســـــتبانة يف جمال تنفيذ االتفاقية. فقد 

األثر اإلجيايب العام لآللية الدول، يف سياق آلية استعراض التنفيذ، تدابري إلصالح تشريعاهتا، ونوهَّت ب
شـــأن مســـائل تســـليم ، وأبلغت عن زيادة يف تبادل املعلومات بعلى اجلهود الوطنية ملكافحة الفســـاد
تزايد مشـــاركة القطاع اســـتخدام االتفاقية كأســـاس قانوين، وباملطلوبني وتبادل املســـاعدة القانونية، 

ليت توفرها االستعراضات ااخلاص واملجتمع املدين يف االستعراضات القطرية. وأشار إىل أنَّ املعلومات 
املحَرز حنو حتقيق غايات  يف توجيه تقدمي املساعدة التقنية ورصد التقدم أيضًاتساعد القطرية ميكن أن 

بدعم املبادرة  أيضـــًا ١٦حتقيق اهلدف  العمل على من أهداف التنمية املســـتدامة. وحيظى ١٦اهلدف 
اد يل واخلاصـــــة باســـــترداملشـــــتركة بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية والبنك الدو

 من املبادرات اليت املوجودات املســــروقة (اختصــــارًا: مبادرة "ســــتار"). وذكر املدير التنفيذي عددًا
أن االســـــتراتيجيات يضـــــطلع هبا املكتب من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك إعداد دليل بشـــــ

الربنامج  يف إطار، اهة القضــاءزنالرامية إىل التخفيف من حدة خماطر الفســاد، وإنشــاء شــبكة عاملية ل
تنظيم جون، وكذلك العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة، ونشــر دليل بشــأن تدابري مكافحة الفســاد يف الســ

ة ضــد األحياء الربية منع ومكافحة الفســاد واجلرميومبادرات من أجل  التعليم من أجل العدالة ةمبادر
  عنيف.والفساد يف الرياضة والفساد الذي يساعد على تأجيج التطرف ال

دور أمهية والصني، على  ٧٧ـوأكد ممثل مجهورية إيران اإلسالمية، متحدثًا باسم جمموعة ال  -٩
وكذلك إىل إعالن الدوحة بشأن إدماج منع  ٢٠٣٠املؤمتر، وأشار إىل خطة التنمية املستدامة لعام 

ي للتحدِّيات اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من أجل التصدِّ
االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور، 

. ٢٠١٥الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف نيسان/أبريل 
مهية التدابري الوقائية، ورحَّب ورحَّب بالربنامج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة، وشدَّد على أ

باإلجراءات اليت اختذهتا الدول يف جماالت التوعية والتعليم واملبادرات اهلادفة إىل تعبئة الشباب. 
وأعرب عن أسفه إزاء استمرار وجود احلواجز اليت حتول دون استرداد املوجودات، مثل االفتقار إىل 

اعي هلا والتعقيدات اإلجرائية والعقبات البريوقراطية اإلرادة السياسية وحاالت التأخري اليت ال د
والعوائق القانونية يف الدول املتلقية للطلبات، وكذلك ارتفاع تكاليف استرداد املوجودات. وحثَّ 

األموال غري مجيع الدول األطراف على تيسري اإلسراع يف إعادة املوجودات املسروقة، مبا يف ذلك 
يف مالذات آمنة، وطلب إىل األمانة تقدمي املساعدة التقنية يف هذا الصدد. اليت ُعِثر عليها املعلنة 

واعترب استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية أداة فعالة من أجل استرداد املوجودات، وسلَّط الضوء 
مل ارتياح سري عبللمؤمتر. والحظ  التابعة على احلاجة إىل املتابعة املنتظمة لتوصيات اهليئات الفرعية

آلية استعراض التنفيذ، وأبرز احلاجة إىل تقدمي املساعدة التقنية، عند الطلب، لتلبية االحتياجات 
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 املستبانة يف االستعراضات. وأكَّد أنَّ آلية استعراض التنفيذ تتطلب، وفقًا إلطارها املرجعي، متويالً 
الدول األطراف أن تتجنب  ميعأهاب جبللتنبؤ به من امليزانية العادية لألمم املتحدة. و وقابًال مستدامًا

اختاذ تدابري وفرض عقوبات من جانب واحد من شأهنا أن تضعف إطار التعاون الدويل وقدرات 
  على مكافحة الفساد. األطرافالدول 
ي، أنَّ املنطقة كاريبباســــم جمموعة دول أمريكا الالتينية وال وذكر ممثل األرجنتني، متكلمًا  -١٠

ي قد برهنت اريبملكافحة الفســــــاد. وكانت مجاعة دول أمريكا الالتينية والك قد أعطت األولوية
صـــة الرفيعة املســـتوى املعقو دة بشـــأن منع على ذلك، وال ســـيما من خالل االجتماعات املتخصـــِّ

قيق التآزر بني االتفاقية ومكافحة الفســاد، واتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفســاد. ودعا إىل حت
التزام املجموعة  املحافل الدولية ذات الصـــلة. وكرر وســـائرإلقليمية ملكافحة الفســـاد والصـــكوك ا

جمتمعا حقيقيا من  أنشــــــأت وقال إهنابآلية اســــــتعراض التنفيذ وبروح التعاون والثقة اليت تطبعها، 
يذ دُّم املحَرز يف تنفأن تبلغ عن التق متكنها منخرباء مكافحة الفســــــاد. ودعا الدول إىل فتح قناة 

ــتعراض األوىل،  ــلَّط الضــوء على لإلطار املرجعي لآلل وفقًاالتوصــيات املقدَّمة يف دورة االس ية. وس
فيما بني على التعاون بناء القدرات وتنســـيق املســـاعدة التقنية على الصـــعيدين اإلقليمي والعاملي، و

اع اخلاص واألوساط قطمشاركة المنها أمهية بلدان اجلنوب. وفيما يتعلق باملنع، أبرز مجلة أمور 
ــة والتثقيف ــة واملجتمع املــدين، والوصــــــول إىل املعلومــات، والتوعي ، وتعزيز اإلرادة األكــادميي
املتطلبات اهلامة  السياسية لتحقيق استرداد املوجودات وإعادهتا بسرعة وبدون شروط. ومن بني

دراية كل دولة مبا  ســنياملذكورة للنجاح يف اســترداد املوجودات الدعاوى املدنية واإلدارية، وحت
ودات وتدابري لتشــــريعات واإلجراءات املتعلقة باســــترداد املوجتســــتخدمه الدول األخرى من ا

تب املعين باملخدِّرات بالعمل الذي يضطلع به املك ونوَّهالتجميد املبكرة والشبكات ذات الصلة. 
جمموعة أنَّ لى لضــوء عواجلرمية يف هذا الصــدد، مبا يف ذلك من خالل مبادرة "ســتار". وســلط ا

مازالت ملتزمة التز كارييب  ية وال كا الالتين باألعمالتامًّ مًاادول أمري طار  ا  هبا يف إ املضــــــطلع 
لى احلد من الفســـاد املكتب ينهض بدور هام يف مســـاعدة الدول األطراف عأنَّ االتفاقية وتعترب 

لى أمهية مشــاركة عســلَّط الضــوء ، كما ٢٠٣٠واملســامهة يف تنفيذ خطة التنمية املســتدامة لعام 
  من االتفاقية. ٦٣املجتمع املدين يف مكافحة الفساد، وفقًا للمادة 

وتكلَّمت ممثلة أنغوال باســــــم جمموعة الدول األفريقية، فجدَّدت التأكيد على التزام املجموعة   -١١
سـة من آلية اسـتعراض مبكافحة الفسـاد والتدفقات املالية غري املشـروعة. وتوقعت أن تتحقق نتائج ملمو

التنفيذ، وال ســـيما يف دورة االســـتعراض الثانية، وأبرزت احلاجة إىل املســـاعدة التقنية يف هذا الصـــدد. 
والحظت املمثلة التأثري الضــار لنقص املوارد املالية على مســاعدة البلدان النامية يف إجراء االســتعراض، 

صـــــة من خارج امليزانية. وأعادت ودعت اجلهات املاحنة إىل توفري املزيد من املســـــامه ات غري املخصـــــَّ
التأكيد على أمهية وضـــع ســـياســـات وممارســـات فعَّالة يف جمال منع الفســـاد، وعلى مســـألة اســـترداد 
املوجودات، وال ســــــيما إعادة املوجودات املســــــروقة إىل بلداهنا األصــــــلية. والحظت مع التقدير 

تعلقة باســـترداد املوجودات، مســـلِّطة الضـــوء يف الوقت االجتماعات واملبادرات الدولية ذات الصـــلة امل
نفســه على التحدِّيات اليت تعترض اســترداد املوجودات املســروقة، مثل االختالفات يف النظم القانونية، 
والتعقيدات املرتبطة بتعدُّد الواليات القضــائية، واالفتقار إىل اإلرادة والتعاون الســياســيني، واإلجراءات 
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ت مجيع الدول األطراف على القضاء على املالذات اآلمنة ورفع السرية املصرفية من أجل املرهقة. وحثَّ
  تيسري إعادة املوجودات، وشدَّدت على احلاجة إىل تعزيز التعاون الدويل يف حتقيق أهداف االتفاقية.

 لى أمهية منعوشــــــدَّد ممثل تايلند، متكلمًا باســــــم جمموعة دول آســــــيا واملحيط اهلادئ، ع  -١٢
عة يف هذا الصـــــدد من اجلهود اجلماعية اليت تبذهلا املجمو أمهيةومكافحة الفســـــاد، وأكَّد من جديد 

ية اتفاقية مكافحة منها. واعترف بعامل ١٦أجل حتقيق أهداف التنمية املســـــتدامة، وال ســـــيما اهلدف 
ستعراض التنفيذ، وذكر أنَّه ال تز اك حتدِّيات أمام اآللية ال هنالفساد، ورحَّب مع االرتياح بأداء آلية ا

لفســــــاد، وأقر باألثر بســــــبب نقص املوارد، ودعا الدول إىل توفري التمويل الالزم. وأكد أمهية منع ا
لك اإلعالن (قراري املؤمتر ) والقرارين املتعلقني مبتابعة ذ٤/٣قرار املؤمتر اإلجيايب إلعالن مراكش (

تعاون الدويل، وعلى وشــدَّد على ضــرورة تعزيز الكما أقرَّ بأمهية اســترداد املوجودات،  )٦/٦و ٥/٤
مهية التعاون شــدَّد على أ بناء القدرات. وأخريًا،برامج لأمهية املســاعدة التقنية، وطلب مواصــلة توفري 

راف واملكتب املعين الدويل، وال ســــيما اســــتخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية، وشــــجَّع الدول األط
  بالفساد. ضاعفة اجلهود يف التصدِّي للتحدِّيات ذات الصلةباملخدِّرات واجلرمية على م

لتنمية االجتماعية، والحظ ممثل االحتاد األورويب أخطار الفســــــاد على الدميقراطية واألمن وا  -١٣
بلغ عن التدابري اليت وســلَّط الضــوء على أمهية مكافحة الفســاد يف جدول أعمال االحتاد األورويب. وأ
ا ومسامهاته  ينهض هباختذها االحتاد األورويب من أجل التصدِّي للفساد وكذلك مشاريع التعاون اليت

ستعراض التنفيذ. وعرض جتربة االحتاد األورويب يف شهود وحتديد هوية املالية املرتقبة يف آلية ا  محاية ال
تندة إىل إدانة واملشــــتريات املالكني املنتفعني واالعتراف املتبادل بأوامر التجميد واملصــــادرة غري املســــ

ية استعراض التنفيذ ينبغي املعلومات. وذكر أنَّ آلالعمومية والسياسات التجارية واالستثمارية وتبادل 
وانب التآزر مع جأن تتســــم بالشــــفافية وعدم اإلقصــــاء والكفاءة يف العمل والتكلفة، وأن تزيد من 

ية منظمات املجتمع على أمه أيضًاآليات االستعراض األخرى املعنية مبكافحة الفساد. وسلَّط الضوء 
شراكها يف دوراملدين يف الترويج ألهداف االتف شاركتها وإ ة االستعراض الثانية. اقية، وشجَّع على م

ن الدويل والســــــعي إىل بناء وأعاد ممثل االحتاد األورويب تأكيد التزام االحتاد األورويب بتعزيز التعاو
  صحاب املصلحة.شراكات عاملية مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وسائر أ

    
    ب أعضاء املكتبانتخا  -باء  

غواتيماال) رئيســة له (يرنانديس دي لوبيس إانتخب املؤمتر بالتزكية تيلما إســبريانســا ألدانا   -١٤
  .٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٦يف جلسته األوىل املعقودة يف 

  رة، وفيما يلي أمساؤهم:ويف اجللسة نفسها، انُتخب بالتزكية نوَّاب الرئيسة الثالثة واملقرِّ  -١٥
  فيفيان ن. ر. أوكيكه (نيجرييا)    وَّاب الرئيسة:ن  
  إغناثيو بايلينا رويث (إسبانيا)        
  ر (بنغالديش)َفحممد أبو َظ        
  نا بوبوفا (بلغاريا)أ      املقرِّرة:  
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -جيم  
  لسابعة:اجدوَل األعمال التايل لدورته  أيضًاأقرَّ املؤمتُر يف جلسته األوىل   -١٦

  املسائل التنظيمية:  -١  
  افتتاح دورة املؤمتر السابعة؛  (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  

فاقية بشــــأن من االت ٦٣(ج) و(د) من املادة  ٤تنفيذ الفقرتني الفرعيتني   (أ)
ــة و ــدولي ــات ال ــات واآللي ــاون مع املنظم ــاالتع ــة واملنظم ت غري اإلقليمي

ت احلكومية ذات الصـــلة؛ وبشـــأن االســـتخدام املناســـب للمعلومات ذا
جل مكافحة أالصــــــلة اليت تعدُّها اآلليات الدولية واإلقليمية األخرى من 

  الفساد ومنعه، بغية جتنُّب ازدواج العمل دون ضرورة؛
  التفاقية.وجب احالة التصديق على االتفاقية ومتطلبات تقدمي اإلشعارات مب  (ب)

  جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثامنة.  -٨
  اعتماد التقرير.  -٩
    

    احلضور  -دال  
ــــــي، كانت الدول التالية األطراف يف االتفاقية ممثَّلًة يف دورة املؤمتر الســــــابعة:   -١٧ االحتاد الروس

إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، أفغانســتان، 
إكوادور، ألبانيا، الســــــلفادور، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيســــــيا، أنغوال، أوروغواي، 

، إيطاليا، باراغواي، باكســــتان، البحرين، اإلســــالمية)، أيرلندا-أوغندا، أوكرانيا، إيران (مجهورية
الربازيـل، الربتغــال، بروين دار الســــــالم، بلجيكــا، بلغــاريـا، بليز، بنغالديش، بنمــا، بنن، بوتـان، 
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املتعددة القوميات)، -بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا (دولة
ليشـــــيت، اجلبل األســـــود، -، توغو، توفالو، تونس، تيموربريو، بيالروس، تايلند، تركيا، تشـــــيكيا

انيا زنمجهورية تكوك، جزر مارشــــال، مجهورية أفريقيا الوســــطى،  اجلزائر، جزر ســــليمان، جزر
حدة،  يا، املت ية كور لدومينيكية، مجهور ية ا لدميقراطية، اجلمهور ية الكونغو ا ية الو مجهور مجهور

مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدامنرك، دولة فلســطني، رواندا، رومانيا، الدميقراطية الشــعبية، مجهورية 
النكا، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، الســنغال، الســودان، الســويد،  زامبيا، زمبابوي، ســري

سويسرا، سرياليون، شيلي، صربيا، الصني، العراق، ُعمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيماال، غيانا، 
البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، -ويال (مجهوريةزنو، فانواتو، فرنســـــا، الفلبني، فبيســـــا-غينيا، غينيا

قربص، قطر، قريغيزســــتان، كازاخســــتان، الكرســــي الرســــويل، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، 
ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كرييباس، كينيا، التفيا، لبنان، لكسمربغ، ليربيا،  كوت
توانيا، ليختنشــتاين، ليســوتو، مالطة، مايل، ماليزيا، مدغشــقر، مصــر، املغرب، املكســيك، ليبيا، لي

مالوي، اململكة العربية الســــعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشــــمالية، منغوليا، 
يات يا (وال منار، ميكرونيز يا يا، موريشــــــيوس، موزامبيق، م تان ناور-موري يا،  ناميب حدة)،  و، املو

النرويج، النمســــــا، نيبال، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، نيوي، هاييت، اهلند، هندوراس، 
  .اليونان هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن،

  ثَّلة مبراقب.وكانت اجلمهورية العربية السورية، وهي دولة موقعة على االتفاقية، مم  -١٨
  ية طرف يف االتفاقية.ل يف الدورة االحتاد األورويب، وهو منظمة تكامل اقتصادي إقليموُمثِّ  -١٩
تحدة وصناديقها وبراجمها، وُمثِّل مبراقبني ما يلي من وحدات األمانة العامة، وهيئات األمم امل  -٢٠

صة ومؤسسات صِّالت املتخائية، والوكاومعاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلن
املتحدة للقانون  نة األمممنظومة األمم املتحدة األخرى: إدارة الشؤون السياسية باألمانة العامة، جل

املتحدة، برنامج األمم املتحدة  التجاري الدويل، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، االتفاق العاملي لألمم
نباتات الربية املهددة ة بأنواع احليوانات والللمستوطنات البشرية، أمانة اتفاقية التجارة الدولي

ون اإلنساين، باالنقراض، معهد بازل للحوكمة، معهد راؤول فالينربغ حلقوق اإلنسان والقان
  صندوق النقد الدويل، البنك الدويل.

ديه مكتب مراقب لوُمثِّلت يف الدورة منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة، وهي كيان   -٢١
  ر األمم املتحدة.دائم يف مق

-وُمثِّلت املنظمات احلكومية الدولية التالية مبراقبني: املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية  -٢٢
األفريقية، جملس التعاون لدول اخلليج العربية، جملس أوروبا (جمموعة الدول املناهضـــــة للفســـــاد)، 

ــــاء والتعمري، املنظمة األوروبية للق انون العام، األكادميية الدولية ملكافحة املصــــرف األورويب لإلنش
الفســــــاد، املنظمة الدولية للشــــــرطة اجلنائية (اإلنتربول)، املعهد الدويل للدميقراطية واملســــــاعدة 
يدان  ية يف امل عاون والتنم مة الت ية، منظ لدول العرب عة ا جام ية للهجرة،  لدول مة ا ية، املنظ خاب االنت

روبا، املبادرة اإلقليمية ملكافحة الفســاد، منظمة شــنغهاي االقتصــادي، منظمة األمن والتعاون يف أو
للتعاون، ترتيب فاسنار بشأن ضوابط تصدير األسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات املزدوجة 

  االستخدام، املنظمة العاملية للجمارك.
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قتصــادي ملجلس االوُمثِّلت املنظمات غري احلكومية التالية ذات املركز االســتشــاري لدى ا  -٢٣
: املركز ١٩فريقي، املادة واالجتماعي مبراقبني: املنظمة الدولية للثقافة األفريقية، حركة الشــباب األ

نون وتعزيزها، وكالة الرقابة، مركز حقوق اإلنسان الدولية، مركز رصد سيادة القا ملناهضةالدويل 
ـــــيةالتحقيقات البيئية، جملس الدراســـــات   Geopolitikai Tanács Közhasznú " اجلغرافية الســـــياس

Alapítvány،" ساد، مركز هيدا  اهة املالية العاملية، املنظمة العاملية للربملانينيزنمنظمة ال املناهضني للف
شبكة الربملانيني منطقة آسيا واملحيط اهل األسرة يفللموارد، املجلس النسائي الدويل، منظمة  ادئ، 
سائية  شفا لدوليةلمن أجل العمل العاملي، املنظمة الن فية الدولية، منظمة املدن االشتراكية، منظمة ال

  . ةواحلكومات املحلية املتحدة، الصندوق العاملي للطبيعة، منظمة زونتا الدولي
مانُة قائمًة باملنظمات من النظام الداخلي ملؤمتر الدول األطراف، َعمَّمت األ ١٧ووفقًا للمادة   -٢٤

جتماعي واليت قدَّمت ا مركز اســتشــاري لدى املجلس االقتصــادي واالغري احلكومية املعنية اليت ليس هل
ري احلكومية طلبًا للحصــــول على صــــفة مراقب. وأرســــلت األمانُة بعد ذلك دعوات إىل املنظمات غ

الســــــابعة: املعهد  ملؤمترا دورةحكومية معنية أخرى مبراقبني يف املعنية. وُمثِّل ما يلي من منظمات غري 
ملعنية مبنع اجلرمية املســــــؤولية االجتماعية للشــــــركات؛ حتالف املنظمات غري احلكومية األفريقي لدعم ا

رابطة مكافحة العنصرية  والعدالة اجلنائية؛ جبهة مكافحة الفساد؛ منظمة مكافحة الفساد يف الكامريون؛
اهلواء الطلق؛  للتعليم يف واإلقليمي؛ اجلمعية البحرينية للشـــفافية؛ املدرســـة الربيطانية العرقيوالتعصـــب 

؛ مركز احلوار مركز الدراســـــات والبحوث يف جمال العلوم االجتماعية؛ مركز حبوث وأعمال الســـــالم
مركز دين السترداد املوجودات؛ الدائم يف نيجرييا؛ مركز املبادرة الشبابية بشأن التعلم الذايت؛ املنتدى امل

اهة زن؛ االئتالف من أجل الالرشــــــوة يف موريتانيا ائتالف مناهضــــــةاملبادرات اإلمنائية املناخية والبيئية؛ 
كافحة الفساد؛ جلنة الدميقراطية واملساءلة (أمان)؛ ائتالف املجتمع املدين املناصر التفاقية األمم املتحدة مل
)؛ منظمة DAPإلمنائي (ا اإلنعاشوحقوق الشــعب؛ منظمة التعاون والتنمية يف غينيا االســتوائية؛ برنامج 

؛ أصـــــدقاء ية القضـــــائيةاحلياة؛ منتدى التوع ؛ منظمة البيئة من أجلســـــاين اهلندية "إيرث"اإلنالتعاطف 
مة عرب الوطنية؛ الشبكة العاملية والتمكني والتنمية؛ املبادرة العاملية ملكافحة اجلرمية املنظ اتللخدم "أوث"

اإلقليمية  القضايا؛ معهد ؛ مبادرة الدميقراطية واملواطنةت املستقلاخلدما مرصد أداء؛ ةالرشيد ةكموللح
اهة زنة؛ مبادرة رصــد الاهة النيجرييزنيف موزامبيق؛ منظمة ال فن اإلدارةاالقتصــادية؛ معهد -والســياســية

كالة الدولية املعنية مبنع ؛ الوالدولية إلدارة الســـــلوك التنظيمي ومكافحة الفســـــاد يف نيجرييا؛ األكادميية
ون اجلنائي يف عصـــــر العوملة والقان للجرميةاجلرمية والقانون اجلنائي والوالية القضـــــائية؛ املنتدى الدويل 

ة العمومية وســـياســـة اإلدار التابع لرابطة القانون الســـلوكي الصـــيين؛ املنظمة العمومية األقاليمية لتعزيز
كة مناهضــة الظلم؛ املركز الليبية؛ رابطة تنمية املجتمعات املحلية؛ حر ؛ مجعية الشــفافيةمكافحة الفســاد

ختالس االقتصادي؛ الوطين حلقوق اإلنسان وتنمية املؤسسات الدميقراطية؛ مرصد مكافحة الفساد واال
ة نظمامليف املناطق الريفية؛  ؛ برنامج دعم أنشطة التنمية الصناعية والتجاريةللمحامني احتاد عموم أفريقيا

 مةرْ ُح؛ مبادرة "اجهاســ"؛ الشــبكة الوطنية ملكافحة الفســاد، مؤســســة اهة واملســاءلةزنلتعزيز ال امللكية
ب للمســاعدة ؛ مجعية حقوق اإلنســان ومســاعدة الســجناء؛ مركز البحوث والتدريالشــفافية والســلم

ن حلماية حقوق تحدوالقانونية؛ منظمة التضــــــامن من أجل التنمية يف الكامريون؛ منظمة م-االجتماعية
والتنمية؛ رابطة الرعاية  اإلنسان والنساء واألطفال يف سرياليون؛ منظمة الشباب املتحدين لتحقيق النمو

  ة محاية املرأة.حلياة الربية؛ منظمماية اللتنمية يف أفغانستان؛ جلنة العدالة حلاالجتماعية 
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متر، بناء على توصيه ، قرر املؤ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٧ويف اجللسة اخلامسة املعقودة يف   -٢٥
قًا به، أن يطبق تطبي قاعدة  ٢الفقرة ا تامًّ مكت لداخلي ١٧من ال ظام ا لدعوة إىل عن من الن دما يوجه ا

  املنظمات غري احلكومية املعنية األخرى.
    

    اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض  -هاء  
ورة بفحص وثائق دعلى أن يقوم مكتُب أيِّ  من النظام الداخلي للمؤمتر ١٩تنصُّ املادة   -٢٦

من النظام الداخلي على أنه  ٢٠تفويض املمثِّلني ويقدِّم تقريره هبذا الشـــأن إىل املؤمتر. وتنصُّ املادة 
ًا بشـــأن وثائق تفويضـــهم. حيق للممثِّلني أن يشـــاركوا مؤقَّتًا يف الدورة إىل حني اختاذ املكتب قرار

ى مشـــاركته بأن طرف كانت دولٌة طرف أخرى قد قدَّمت اعتراضـــًا عل وُيســـمح ملمثِّل أيِّ دولة
ألطراف األخرى إىل حني تقدمي حيضـــر مؤقَّتًا، ويتمتَّع باحلقوق نفســـها اليت يتمتَّع هبا ممثِّلو الدول ا

  املكتِب تقريره واختاذ املؤمتر قراره هبذا الشأن.
لة يف الدورة السابعة والبالغ لدول األطراف املمثَّدولًة من ا ١٥٥وقد أبلغ املكتُب املؤمتَر بأنَّ   -٢٧
تان من الدولدولة امتثلت ملتطل ١٥٧دها عد األطراف للمادة  بات وثائق التفويض. ومل متتثل دول
ن واجب كل دولة ممن النظام الداخلي، ومها كولومبيا وموريشـــيوس. وشـــدَّد املكتُب على أنَّ  ١٨

ــــــد الدوَل األطراَف ١٨فقًا للمادة طرف تقدمي وثائق تفويض ممثِّليها و ليت مل تقدِّم بعُد إىل ا، وناش
تجاوز ذلك موعدًا ي األمانة وثائَق التفويض األصــــــلية، أن تقدِّمها يف أســــــرع وقت ممكن، على أالَّ

  .٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧أقصـاه 
  وجدها سليمة. وأنَّهوقد أبلغ املكتُب املؤمتَر بأنَّه فحص الرسائل اخلطية الواردة   -٢٨
سته العا  -٢٩ شرين  ٩عقودة يف شرة املواعتمد املؤمتُر تقريَر املكتب عن وثائق التفويض يف جل ت

  .٢٠١٧نوفمرب الثاين/
    

  الوثائق  -واو  
يتضـــمن املرفق األول ُعرضـــت على املؤمتر يف دورته الســـابعة الوثائق اليت أعدهتا األمانة. و  -٣٠

  ائق وورقات االجتماع. هبذا التقرير قائمة بالوث
    

  املناقشة العامة  -زاي  
تشرين  ٨و ٧و ٦ يف، املعقودة السابعةنظر مؤمتر الدول األطراف، يف جلساته األوىل إىل   -٣١

لعامة". وتشارك يف ا(و) من جدول األعمال، املعنون "املناقشة  ١، يف البند ٢٠١٧الثاين/نوفمرب 
  ر بصفته نائبها.َفالسيد أبو َظرئاسة املناقشة كل من رئيسة املؤمتر و

شدَّد املتكلمون على الطابع عرب الوطين للفساد وآثاره الكاسحة على التنمية السياسية و  -٣٢
واالقتصادية واالجتماعية، وكذلك على احلوكمة الدميقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان 

تنمية الفساد يعوق الأنَّ واملساواة (مبا يف ذلك املساواة بني اجلنسني) واألمن. وأشار املتكلمون إىل 
ف املوارد الضرورية من اخلدمات العمومية، ويزيد من عدم االستقرار السياسي، زناملستدامة، ويست
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اعات، ويسهل اإلضرار بالبيئة، ويعرقل قدرة الدول زنويقوض املؤسسات الدميقراطية، ويسهم يف ال
كلمون على الروابط بني على تقدمي اخلدمات العمومية وعلى التصدي لتغري املناخ والفقر. وشدَّد املت

  الفساد واجلرمية املنظمة واإلرهاب وسائر األنشطة اإلجرامية اخلطرية.
ت إليها مؤخَّرًا، ورحَّب املتكلمون بالدول األطراف اليت صدَّقت على االتفاقية أو انضمَّ  -٣٣

ته. واعتربوا املؤمتر اد ومكافحمشددين على أنَّ االتفاقية تظل اإلطار القانوين العاملي الشامل ملنع الفس
زامهم املشترك والتوصل وهيئاته الفرعية حمافل مهمة لتبادل التجارب واملمارسات اجليدة وتعزيز الت
، وخباصة ٢٠٣٠دامة لعام إىل قرارات توافقية للمستقبل. وأشار عدَّة متكلمني إىل خطة التنمية املست

كافحة الفساد، مًا يستحق الترحيب يف من أهداف التنمية املستدامة، الذي يولد زمخ ١٦اهلدف 
 مة.عن طريق ربط جهود مكافحة الفساد باألهداف األوسع اجلامعة للتنمية املستدا

الدولية واإلقليمية األخرى. واملحافل إىل عدد من الوثائق واهليئات  أيضًاوأشار املتكلمون   -٣٤
نائية يف جدول أعمال األمم املتحدة واعتربوا إعالن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجل

األوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين 
الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور معلمًا هامًّا لتعزيز سيادة القانون والعدالة واملساواة، فضًال عن 

التفاقية العربية ملكافحة الفساد واتفاقية البلدان األمريكية مكافحة الفساد. وأشار املتكلمون إىل ا
على قرار  أيضًاملكافحة الفساد باعتبارمها صكني إقليميني ملنع الفساد ومكافحته. وُسلط الضوء 

وحتويل عائدات الفساد وتيسري  ، املعنون "منع ومكافحة ممارسات الفساد٧١/٢٠٨اجلمعية العامة 
استرداد املوجودات وإعادة تلك املوجودات إىل أصحاهبا الشرعيني وإىل بلداهنا األصلية على وجه 
اخلصوص، وفقًا التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد". كما أشري إىل شبكة مكافحة الفساد التابعة 

، وجمموعة الدول املناهضة للفساد، واألكادميية الدولية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
جبهود الفريق  أيضًاوجرى التنويه  .اهة ومكافحة الفسادزنالشبكة العربية لتعزيز الملكافحة الفساد و

العامل املعين مبكافحة الفساد التابع ملجموعة العشرين يف جمال مكافحة الفساد والتزام املجموعة بأن 
  تذى يف تعزيز الشفافية وعدم اإلقصاء يف آلية استعراض التنفيذ.تقدم مثًال حي

ستعراضات الُقطرية الل اخلضوعوأبلغ عدد من املتكلمني عن النتائج اإلجيابية املتأتية من   -٣٥
نفيذ االتفاقية يف إطار واملشاركة فيها. وأبلغ بعض املتكلمني عن إنشاء هيئات أو جلان للعمل على ت

دين وتعزيز املؤسسات ستعراض، مبا يف ذلك، يف بعض احلاالت، مشاركة املجتمع املمتابعة عملية اال
تب أمني املظامل. القائمة، مثل أجهزة مكافحة الفساد واملؤسسات العليا ملراجعة احلسابات ومك

 لتمويل تشغيل آلية إىل اختاذ تدابري لضمان توافر مصادر مستقرة وموثوقة أيضًاودعا املتكلمون 
  استعراض التنفيذ.

تكلمني عن اإلصالحات اإلجيابية اليت نفذهتا بلداهنم نتيجة للتوصيات العديد من املوأبلغ   -٣٦
املنبثقة عن دورة االستعراض األوىل، ومنها اعتماد أو تعديل التشريعات اجلنائية ذات الصلة، واجلهود 

 مكافحة الفساد، وتعزيز برامج محاية الرامية إىل تعزيز سيادة القانون، وإنشاء حماكم متخصِّصة يف
الشهود واملبلغني، واعتماد تدابري لتيسري الوصول إىل العدالة وزيادة الشفافية يف قطاع العدالة اجلنائية. 

وإطالة  السجنوأشارت الدول إىل اعتماد عقوبات مشدَّدة على جرائم الفساد تشمل تشديد أحكام 
لشغل الوظائف العمومية يف املستقبل. وأشار أحد  اجلناةفترات التقادم وفترات إسقاط أهلية 
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املتكلمني إىل إدراج أحكام حمدَّدة ملكافحة الفساد يف عملية منح العقود العامة وتنفيذها. وأبلغ 
متكلم آخر عن تدابري ترمي إىل تعزيز قدرة املؤسسات الوطنية على مجع اإلحصاءات ذات الصلة 

  دابري مكافحة الفساد.وإعداد التقارير عن فعالية ت
فيذ، وأبلغوا عن أنشطة ورحَّب العديد من املتكلمني ببدء الدورة الثانية آللية استعراض التن  -٣٧

لت جهودًا الستبانة وتدابري استباقية لدعم عملية التقييم الذايت قبل بدء عملية االستعراض، مش
دورة الثانية بغرض منع اتُّخذت قبل ال التحديات والثغرات. وأشار بعض املتكلمني إىل تدابري حمددة

زيز التنظيم الرقايب وكشف غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وزيادة شفافية امللكية االنتفاعية، وتع
أنَّ دَّد املتكلمون على للمؤسسات املالية، والقضاء على املالذات الضريبية والعطايا التيسريية. وش

  وحيادية.  إقصائيةغرياآللية عملية مفيدة وشفافة، وأهنا 
صِّصة الوطنية ووصف املتكلمون العمل الذي تقوم به اهليئات واللجان والوكاالت املتخ  -٣٨

اهة ومكافحة الفساد. زنللوضع وإطالق وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات الوطنية الرامية إىل تعزيز ا
حلاالت إىل ايف كثري من هذه السياسات واالستراتيجيات تستند أنَّ وشدَّد املتكلمون على 

ق خطة التنمية املستدامة االستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة والرؤى الوطنية املعتمدة يف سيا
يف  قد أدرجت وىلالتوصيات املنبثقة عن دورة االستعراض األأنَّ . وذكر املتكلمون ٢٠٣٠لعام 

ل عمليات التشاور من خال املستبانةت األولويات والتحديا أيضًااليت تعاجل  هذه االستراتيجيات
  املدين. الوطنية اليت شارك فيها أصحاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص واملجتمع

ية لكي تتمكن من حكوماهتم حتتاج إىل مساعدة تقنأنَّ وشدَّد العديد من املتكلمني على   -٣٩
لة واملنسقة اليت تديرها البلدان بشأن طرية املتكامهج الُقبالنُّ أيضًاتنفيذ االتفاقية تنفيذًا فعاًال. ورحبوا 

لدولية. ونوه العديد من ااملساعدة التقنية، باالستناد إىل تبادل املعلومات وإىل املمارسات اجليدة 
ين باملخدِّرات واجلرمية، كل من املكتب املع يوفرهااليت واملساعدات املتكلمني مع التقدير باألدوات 

واملشروع حدة اإلمنائي، ملوجودات املسروقة (مبادرة "ستار")، وبرنامج األمم املتومبادرة استرداد ا
األمم املتحدة اإلقليمي  مشروعاملعروف باسم  واجلرمية املشترك بينه وبني املكتب املعين باملخدِّرات

اجلهود. وسلط  ملكافحة الفساد يف منطقة املحيط اهلادئ، ودعوا املكتب إىل مواصلة دعم هذه
تشريعي، وبناء القدرات، ملتكلمون الضوء على احلاجة إىل املساعدة التقنية فيما يتعلق باإلصالح الا

املصاحل، واسترداد  تضارب نبياالذمة املالية وب لإلقراروتعزيز نظم وإجراء التحقيقات املالية، وإنشاء 
ملساعدة التقنية لدعم على أمهية ا أيضًااملوجودات، وإدارة املوجودات املحتجزة. وأكد املتكلمون 

 تنفيذ االتفاقية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية.

كي تكون مكافحة مجيع قطاعات املجتمع يتعني أن تعمل معًا لأنَّ واتفق املتكلمون على   -٤٠
 منع الفساد يفالفساد ناجحة. وأثىن عدد من املتكلمني على مشاركة املنظمات غري احلكومية 

لضوء على دور احته. وأقر عدة متكلمني بأمهية إشراك خمتلف عناصر املجتمعات، وسلطوا ومكاف
م يف منع الفساد وإذكاء الشباب واألوساط األكادميية والربملانيني واجلماعات الدينية ووسائط اإلعال

ركة ىل تيسري مشاإالوعي بشأنه. ويف هذا السياق، أبلغ عدة متكلمني عن إصالحات تشريعية ترمي 
 املجتمع املدين يف مكافحة الفساد.
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ها إقامة وأشار بعض املتكلمني إىل تعاون حكوماهتم مع القطاع اخلاص، بأشكال من  -٤١
 ضرورة محاية شراكات بني القطاعني العام واخلاص، يف حني أشار آخرون على وجه التحديد إىل

اهلام للقطاع اخلاص  مون على الدوراملشاريع من االبتزاز واالحتيال والفساد. وأكد املتكل أصحاب
ذلك من خالل إعداد  يف منع الفساد، ووصفوا التدابري اليت اختذهتا الدول يف هذا الصدد، مبا يف

الدويل من أجل ولشركات القطاع اخلاص اليت تعمل على الصعيدين الوطين  إرشادية وتوزيع أدلة
ن التدابري الرامية إىل ع أيضًاأبلغ املتكلمون لشركات. واالجتماعية لسؤولية مبدأ املترويج وتعزيز 

أكدوا على احلاجة إىل  تعزيز املنافسة العادلة وزيادة الشفافية يف عمليات االشتراء العمومي، كما
 الدفاعية والقطاع الصحي ويف الرياضة. اتالصناعقطاع مكافحة الفساد يف 

د، مبا يف ذلك اعتماد لداهنم ملنع الفساوأشار عدد من املتكلمني إىل التدابري املتخذة يف ب  -٤٢
حة الفساد وتعزيزها. وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية شاملة ملكافحة الفساد، وإنشاء أجهزة ملكاف

الوطين واملؤسسي،  اهة، مبا يف ذلك على املستوينيزنوضع مدونات لقواعد السلوك والبكما ُأفيد 
األخالقيات ب يةوظائف معن. وذكر املتكلمون إنشاء وكذلك اعتماد مدونات قواعد سلوك للقيادات

متثال لألخالقيات تطبيق أدوات اال شاغليها اهة يف القطاع العام، ميكن أن تشمل مسؤولياتزنوال
ان اتباع هذه واإلشراف على سجل للهدايا. وأشار املتكلمون إىل دور آليات املساءلة يف ضم

ابة العامة واجلهاز القضائي. املدونات واملعايري، وخباصة يف مؤسسات العدالة اجلنائية مثل الشرطة والني
 اهة القضاء.زنية لاملكتب إلنشاء الشبكة العامل ويف هذا الصدد، أشري إىل اجلهود اليت يبذهلا

 ومنع الفساد املالية اإلقرار بالذمةلتنفيذ نظم وأشار بعض املتكلمني إىل التدابري املتخذة   -٤٣
م. وُشدِّد االع دارة املالشفافية واملساءلة يف إوتضارب املصاحل يف جمال االشتراء العمومي، وزيادة ال

اطًا رئيسيًّا لتعزيز فني من خالل املؤسسات والدورات املتخصصة باعتباره نشعلى تدريب املوظ أيضًا
التعليم على مجيع  ظمإدراج برامج يف نأنَّ  جهود املنع. وعالوة على ذلك، شدَّد عدة متكلمني على

اهة واألمانة واملساءلة يف زناألمهية يف غرس قيم ال عامل بالغ املستويات بشأن الفساد واألخالقيات
اد. وسلط املتكلمون بناء ثقافة احترام القانون ومنع الفس مما يساعد علىنفوس األطفال والشباب، 

ستوى اجلامعي بشأن الضوء على اجلهود اليت يبذهلا املكتب لوضع واستهالل مناهج تعليمية على امل
 مكافحة الفساد.

وابات اإلنترنت، آليات، وال سيما اخلطوط الساخنة وبوأشار املتكلمون إىل أمهية إنشاء   -٤٤
ة وعي اجلمهور بآثار لإلبالغ عن حاالت الفساد. وُأشري إىل التدابري واحلمالت الرامية إىل زياد
حد املتكلمني إىل إنشاء الفساد السلبية على املجتمع، وُشدِّد على أمهية حماسبة املجرمني. وأشار أ

حته. وذكر متكلم حول منع الفساد ومكاف واجلمهورملؤسسات احلكومية منصة لتيسري احلوار بني ا
ائية. وأشار املتكلمون التعويض املدين يف إطار اإلجراءات اجلنب ةطالباملآخر حق ضحايا الفساد يف 

يف قطاعي اخلدمات  العاملني إىل آليات لإلبالغ عن الفساد من جانب املوظفني العموميني أو أيضًا
 .ميةكل من يبلغ عن جرصرفية. ووصف عدة متكلمني آليات لضمان محاية املالية وامل

مؤسسات  على ودعا عدة متكلمني إىل وضع وتنفيذ تقييمات شاملة ملخاطر الفساد  -٤٥
على احلاجة إىل حتديد املنهجيات واألدوات  أيضًاالقطاعني العام واخلاص. وأكد بعض املتكلمني 

متكلمون آخرون عن النهج  وحتدثوالتقدم املحرز يف التصدي له.  التحليلية الالزمة لقياس الفساد
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القطاعية الستبانة خماطر الفساد وإدارهتا. ودعا أحد املتكلمني إىل وضع واعتماد مؤشرات دولية 
 موضوعية للشفافية غري قائمة على تصورات اجلمهور بل على البيانات واألدلة التحليلية.

منع الفساد،  ى أمهية إشراك املؤسسات احلكومية املحلية يفوسلط املتكلمون الضوء عل  -٤٦
لوطنية واملحلية وذكر بعض املتكلمني إعداد جمموعات أدوات لكي تستخدمها اهليئات احلكومية ا

كلمني إىل ما للتنسيق تكميًال جلهود مكافحة الفساد املبذولة على الصعيد الوطين. وأشار بعض املت
لفساد، مبا يف ذلك هج مشتركة وفعالة ملنع احة من دور مهم يف وضع ُنوالتعاون بني أصحاب املصل

كومية. وأشار أحد واملؤسسات احل اجلمهورمن خالل عقد جمالس عامة لتبادل اآلراء واألفكار بني 
املدين. ووصف املتكلمون  املتكلمني إىل إنشاء حتالف للشفافية يضم ممثلني من القطاع العام واملجتمع

الل إصالح اإلدارة خي إىل تعزيز الفعالية والكفاءة يف تقدمي اخلدمات العمومية، من تدابري ترم
ية، وتيسري الوصول إىل العمومية، وإطالق املبادرات احلكومية املفتوحة، وإقامة احلكومة اإللكترون

 صول إليها.املعلومات العمومية، وإنشاء جممعات اخلدمات اليت يسهل على عامة الناس الو

غ بعض املتكلمني واعُترب إهناء اإلفالت من العقاب أحد أهم أهداف مكافحة الفساد. وأبل  -٤٧
 قات املاليةلتحقيلعن إنشاء سلطات حتقيق متخصِّصة يف مكافحة الفساد، مبا يف ذلك وحدات 

يف املنازعات املختصة  ، فضالً عن املحاكم وهيئات الفصلوإدارات ملراجعة احلسابات والتفتيش العام
عات املتعلقة مبكافحة الفساد. وأشار أحد املتكلمني إىل إنشاء حماكم خاصة لتسوية املناز

درة هيئات التحقيق قباملجموعات االستثمارية األجنبية. وأشار املتكلمون إىل احلاجة إىل تعزيز 
ق واملالحقة التحقيرة على القدواألجهزة املكلفة بإنفاذ القوانني، وكذلك النيابة العامة، بغية حتسني 

لقضائية واستقالهلا. وأشار اهة السلطة ازنإىل أمهية كفالة  أيضًاالقضائية يف قضايا الفساد، وأشاروا 
ها والية قضائية إلجراء بعض املتكلمني إىل دور اهليئات املتخصصة املعنية مبكافحة الفساد اليت لدي

ائم الفساد اخلطرية لوالية وطنيًّا خيضع جر التحقيقات املتعلقة بالفساد. وذكر أحد املتكلمني قانونًا
نطاق، الذي يتخلل قضائية عاملية. وشدَّد متكلم آخر على احلاجة إىل التصدي للفساد الواسع ال

سترداد املوجودات اجناح التعاون الدويل يف أنَّ وأكد متكلم آخر على  أعلى سلطات صنع القرار.
البلدان  اليت تواجه دياتتحاللفهم إذا بذلت البلدان املتلقية للطلبات جهودًا صادقة إالَّ لن يتأتى 

 الطالبة، واألهم من ذلك أن تقيم قنوات مفتوحة لالتصاالت الفعالة.

وعرض بعض املتكلمني جتارب احلاالت الناجحة السترداد املوجودات وتسليم املطلوبني،   -٤٨
انة املوجودات املسروقة واحتجازها وإعادهتا. وأشري إىل املساعدة وكذلك التحديات املصادفة يف استب

اإلجيابية اليت تقدَّم يف حاالت معيَّنة عن طريق مبادرة "ستار" ومن جانب اإلنتربول. وأشار متكلمون 
إىل عمليات تسليم املطلوبني الطويلة واملرهقة، ودعوا الدول إىل املساعدة على تسهيل وتبسيط 

استخدام أحكام الفصل الرابع من  بسبل خمتلفة مثلانونية املتبادلة وتسليم املطلوبني، املساعدة الق
االتفاقية كأساس قانوين. ودعا أحد املتكلمني إىل اعتماد اتفاق منوذجي بشأن املساعدة القانونية 
املتبادلة لتيسري استرداد املوجودات. ودعا متكلم آخر إىل وضع صك دويل بشأن استرداد 

وضع صك دويل من هذا القبيل سيكون  وقال إنَّجودات، ورمبا املساعدة القانونية املتبادلة. املو
مفيدًا. غري أن متكلمني آخرين أكدوا أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد توفر إطارًا عامليًّا 

وأنه ال ضرورة ملوجودات والتعاون على استرداد افعاًال للمساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املطلوبني 
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وأفاد متكلمون آخرون مبعلومات عن التدابري املتخذة لتيسري وتعزيز  لوضع صكوك قانونية جديدة.
مصادرة عائدات اجلرمية والفساد وإعادهتا. وشدَّد املتكلمون على أمهية حتديد واعتراض التدفقات 

لمني إىل إنشاء آلية دولية لتيسري تبادل املالية غري املشروعة عرب احلدود الدولية، ودعا أحد املتك
كما أكد بعض املتكلمني على أنه ال جيوز يف مكافحة  املعلومات واإلبالغ عنها يف هذا الصدد.

 تسامح مع الفساد.أيِّ الفساد أن يكون هناك موضع مبنأى عن يد القانون أو إبداء 

مارسات اجليدة، مبا يف املعلومات واملوأشار العديد من املتكلمني إىل أمهية تبادل اخلربات و  -٤٩
ائمة على إشراك أصحاب ذلك من خالل املنظمات واملبادرات والشبكات اإلقليمية، وأمهية النُّهج الق

دور مهم يف بناء توافق اآلراء باهليئات أو املحافل اإلقليمية تضطلع أنَّ املصلحة املتعددين. وُأشري إىل 
مؤمتر قمة القارة  يف مكافحة الفساد. وأشار أحد املتكلمني إىلوحفز اإلرادة السياسية القوية 

موضوعه  والذي سوف يكون ٢٠١٨األمريكية القادم الذي سيعقد يف ليما يف نيسان/أبريل 
دل املعلومات املحوري الرئيسي هو القضاء على الفساد. وسلط أحد املتكلمني الضوء على تبا

املحيط اهلادئ.  جزرة يف الل رابطة وحدات االستخبارات املاليواملعلومات االستخبارية اجلنائية من خ
يمية من أمهية لتيسري إىل ما لالتفاقات ومذكرات التفاهم الثنائية واإلقل أيضًاوأشار املتكلمون 

عديد من املتكلمني الضوء التحقيقات اجلنائية عرب احلدود الوطنية وتبادل املمارسات اجليدة. وسلط ال
 ثنائي والدويل.  تعزيز التعاون وتبادل اخلربات أو املعارف على الصعيدين العلى احلاجة إىل

ة هو وسيلة لتحقيق تنفيذ االتفاقيأنَّ وشدَّد ممثل عن منظمة فرسان مالطة املستقلة على   -٥٠
اب. وأكدت ممثلة أمانة التصدي للجرمية املنظمة ومكافحة اإلرهاليت تنشد أهداف التنمية املستدامة 

الفساد يسهل أنَّ نقراض على اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باال
على أمهية بذل جهود مشتركة  ًاأيضاجلرائم املتعلقة باحلياة الربية واالتِّجار غري املشروع هبا، وشدَّدت 

ائي على شراكة الربنامج منسقة ملنع هذا الفساد ومكافحته. وشدَّد ممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنو
التفاقية، ووصف مبادرات امع املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية ملساعدة الدول األطراف على تنفيذ 

لفساد العمل الذي اة وطنية وإقليمية ملكافحة الفساد. ووصف ممثل عن األكادميية الدولية ملكافح
ويل للدميقراطية واملساعدة تقوم به األكادميية وأنشطتها وبراجمها اجلارية. وأكَّدت ممثلة املعهد الد

ة، وشدَّدت على احلاجة الفساد يقوض العمليات واملؤسسات السياسية الدميقراطيأنَّ االنتخابية على 
ملنظمة العاملية للربملانيني اسياسية. وناقش ممثل عن إىل زيادة الشفافية واملساءلة يف متويل األحزاب ال

ب املصلحة اآلخرين املناهضني للفساد مسألة كيف ميكن أن تدعم الشراكات بني الربملانيني وأصحا
يه املجتمع املدين يف مكافحة الفساد. ووصفت ممثلة منظمة الشفافية الدولية الدور املهم الذي يؤد

قية األمم املتحدة ملكافحة دت رئيسة ائتالف املجتمع املدين املناصر التفامنع الفساد ومكافحته. وشدَّ
ساد على الصعيدين الفساد على أمهية مشاركة املجتمع املدين يف اجتماعات ومبادرات مكافحة الف
وأدواهتا الرامية إىل  الوطين والدويل. ووصف ممثل منظمة اجلمارك العاملية أنشطة املنظمة وصكوكها

لشفافية األنشطة املضطلع لاهة واملساءلة يف قطاع اجلمارك. ووصف ممثل عن الرابطة الليبية زنلتعزيز ا
 اد.اهة والشفافية واملساءلة وملكافحة الفسزنهبا على الصعيد الوطين لتعزيز ال
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 استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واملساعدة التقنية  -رابعًا  

لثاين/نوفمرب اتشـــــرين  ٩املعقودة يف  العاشـــــرةأثناء جلســـــته ، مؤمتر الدول األطرافنظر   -٥١
املتحدة ملكافحة  اســــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمممن جدول األعمال، املعنون " ٢، يف البند ٢٠١٧
  منه، املعنون "املساعدة التقنية". ٣"، ويف البند الفساد
، ٣/١ت يف مالحظاهتا االستهاللية إىل قرار املؤمتر وترأست املناقشة رئيسة املؤمتر. وأشار  -٥٢

، الذي أقرَّ ٤/١الذي ســــــجَّل االعتماد التارخيي لإلطار املرجعي آللية اســــــتعراض التنفيذ، وقراره 
عمل فريق اســـتعراض التنفيذ. وأكَّدت جمدَّدا أنَّ أحد أغراض اآللية هو مســـاعدة الدول األطراف 

ــتبانة احتياجاهتا املحدَّ دة من املســاعدة التقنية وتقدمي مســوغاهتا والتشــجيع على توفري تلك على اس
الذي كلف فيه املؤمتُر الفريَق جبمع  ٥/١إىل مقرَّر املؤمتر  أيضًااملساعدة وتيسري تقدميها. وأشارت 

عقب اختتام دورة االســتعراض األوىل. وأشــارت ومناقشــة املعلومات ذات الصــلة بتقييم أداء اآللية 
ـــــتهل  ٦/١قرار املؤمتر  إىل أيضـــــًا ـــــجَّع الدول األطراف على لالدورة الثانية  بهالذي اس آللية وش

االستمرار يف تبادل املعلومات بشأن املمارسات اجليدة واخلربات والتدابري ذات الصلة املتَّخذة بعد 
ق أن حيلل إجناز اســتعراضــاهتا القطرية، مبا يف ذلك املعلومات عن املســاعدة التقنية، وطلب إىل الفري

ــتنتاجات  ــابعة جمموعة من التوصــيات غري امللِزمة واالس هذه املعلومات وأن يقدِّم إليه يف دورته الس
القائمة على الدروس املستفادة من االستعراضات القطرية أثناء دورة االستعراض األوىل لكي ينظر 

شارت  ضًافيها ويقرَّها. وأ -٢٠١٨للمؤمتر للفترة ابعة التإىل جدول اجتماعات اهليئات الفرعية  أي
٢٠١٩ )CAC/COSP/IRG/2017/CRP.2 .(  
ــــــتعراض نتائج  وقدَّم ممثل لألمانة معلومات حمدَّثة عن  -٥٣ ــــــتأنفة لفريق اس الدورة الثامنة املس

ــــــتعراض يف إطار الدورتني األوىل والثانية. وقدَّم ممثل  التنفيذ وعن التقدُّم املحَرز يف عمليات االس
ملحة عامة عما اســُتخِلص من دورة االســتعراض األوىل من االســتنتاجات املواضــيعية  أيضــًااألمانة 

غري امللزمة مذكِّرة من األمانة تتضــمن جمموعة من التوصــيات الرئيســية بشــأن التنفيذ، كما ترد يف 
واالســــتنتاجات القائمة على الدروس املســــتفادة بشــــأن تنفيذ الفصــــلني الثالث والرابع من اتفاقية 

كانت قد )، CAC/COSP/2017/5املتحدة ملكافحة الفســـاد خالل دورة االســـتعراض األوىل ( األمم
  نوقشت أثناء الدورة الثامنة املستأنفة للفريق.

وبغية تســــهيل املداوالت بشــــأن النتائج املواضــــيعية لدورة االســــتعراض األوىل، قدَّم ممثل   -٥٤
ـــــة املعنونة  ـــــاد: التجرمي لألمانة الطبعة الثانية للدراس حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس

مثل إىل أنَّ املوأشــار ، اليت صــدرت إبان انعقاد دورة املؤمتر احلالية. القانون والتعاون الدويل وإنفاذ
استعراض تنفيذ الدول األطراف لالتفاقية يف  مكثفة لنتائج وتنسيقحتليل  ياتالدراسة متثل مثرة عمل

الفصلني الثالث والرابع  الدراسة يف طبعتها الثانية تناولت تنفيذأنَّ إطار دورة االستعراض األوىل، و
ية يف  فاق يات  ١٥٦من االت تائج عمل ها األوىل ن ناولت يف طبعت قد ت كانت  عد أن  فًا، ب لة طر دو

دولة طرفًا. وأشــــار متكلمون إىل أنَّ الدراســــة قدَّمت  ٦٨اســــتعراض تنفيذ هذين الفصــــلني يف 
ت اجليدة واالجتاهات معلومات وفرية وهامة ومفيدة عن التجارب الناجحة والتحديات واملمارســـا

املســتبانة يف تنفيذ الفصــلني الثالث والرابع من االتفاقية اســتنادًا إىل نتائج دورة االســتعراض األوىل، 
ن املســتمر يف جودة تقارير االســتعراض القطري وثيقة  ، مما جيعلهافضــًال عن ملحة عامة عن التحســُّ
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ية وأداة مهمة  بذهل تســـــــاعد علىمرجع فاد أحد تعزيز اجلهود اليت ت ية. وأ فاق لدول لتنفيذ االت ا ا
بالتفصــيل يف اإلطار املؤســســي والقانوين قد عوجلت التوصــيات واملمارســات اجليدة أنَّ باملتكلمني 

  الداخلي لبلده. ورحب متكلٌم آخر بإجراء حتليل مشابه للنتائج يف إطار دورة االستعراض الثانية. 
حتليل املمارســـــــات اجليِّدة واخلربات والتدابري ذات "وعرض ممثل لألمانة الوثيقة املعنونة   -٥٥

الصـــــلة اليت اختذهتا الدول األطراف بعد إمتام االســـــتعراضـــــات القطرية خالل الدورة األوىل آللية 
)، وأشار إىل أنَّ هذه CAC/COSP/2017/12( "استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

الوثيقة قدَّمت ملحة عامة عن التقدُّم املحَرز خالل اســتعراضــات الدورة األوىل وتضــمنت معلومات 
  اليت ُأِجنَزت استعراضاهتا يف الدورة األوىل.  والتسعني خمستتعلق بالدول األطراف الـ

بادل املتكلمون معلومات ع  -٥٦ ناقشـــــــة اليت تلت ذلك، ت ناء امل التحديات ن التجارب ووأث
ىل، فضًال عن التدابري املواجهة واملمارسات اجليدة يف االستعراضات القطرية لدورة االستعراض األو
عداد لدورة االستعراض املتخذة لالستفادة من النتائج واالستنتاجات املنبثقة من االستعراضات ولإل

فســــاد ومكافحته يف وطنية بغية منع الالقوانني الوتعزيز بعض الثانية. وأشــــار متكلمون إىل وضــــع 
خرون إىل آمتكلمون  ؛ وأشــارنيص االعتبارياشــخاأل ومســاءلةجماالت مثل مصــادرة املوجودات 

 األجهزة. وشــدَّد بعض اهليئات واآلليات الرقابية بغية توســيع دائرة التعاون بنيبعض إنشــاء وتعزيز 
 اجلهود الرامية إىل ملدين والقطاع اخلاص يفاملتكلمني على الدور اهلام الذي يضــــــطلع به املجتمع ا

ن تقديرهم عمكافحة الفساد وعلى مشاركتهما يف عملية االستعراض القطري. وأعرب متكلمون 
ياق االستعراضات. ساملستمر ألثر آلية استعراض التنفيذ وتبادل التجارب بني الدول األطراف يف 

ية. وسلَّط أحد املتكلمني ي واملبادئ التوجيهية لآلللإلطار املرجعكما أبرز متكلمون أمهية االمتثال 
تعراض القطري لبلده االس سياقوالبيانات يف الضوء على االستخدام املبتكر لتكنولوجيا املعلومات 

للمواعيد اض وفقًا ورصد تنفيذ اهليئات احلكومية ذات الصلة للتوصيات الصادرة يف سياق االستعر
  النهائية املتَّفق عليها.

التنفيذ، مثل  املســـــائل البارزة املتعلقة بتشـــــغيل آلية اســـــتعراض أيضـــــًاوتناول متكلمون   -٥٧
، وحاالت التأخري اليت الصــعوبات يف ملء قائمة التقييم الذايت املرجعية، وقدرات اخلرباء احلكوميني
أنَّ طراف بانة الدول األتعتري االســتعراضــات، واليت هلا آثار مباشــرة على املوارد. وذكَّر ممثل لألم

جعي، وال ســيما لدورة باجلداول الزمنية املنصــوص عليها يف اإلطار املر عليها أن تســعى إىل التقيد
ستنتاجاهتا على الرغم من االستعراض الثانية. وأعرب املتكلمون عن التزامهم مبعاجلة نتائج اآللية وا

الية اآللية وكفاءهتا. ة حتســني فعالصــعوبات املواجهة، وباملســامهة يف املناقشــات اليت من شــأهنا زياد
ســتعراض على احلقائق وقدَّم بعض املتكلمني اقتراحات حمددة يف هذا الصــدد، مثل تركيز تقارير اال

ات القطرية األســــاســــية. وحثَّ بعض املتكلمني الدول األطراف على تعميم تقارير االســــتعراضــــ
ات القطرية؛ فمن شأن حتققها االستعراضالكاملة لبلداهنا، من أجل تعظيم اإلمكانات اليت ميكن أن 

 االســـتعراضـــات، مع توفري املســـاعدة التقنية على حنو يليب االحتياجات املســـتبانة يف يكفلذلك أن 
  تفادي ازدواجية اجلهود يف تقدميها.

وفيما يتعلق باســتعراضــات الدورة الثانية، أشــار ممثل لألمانة إىل أنه بســبب العدد املحدود   -٥٨
ضيعية واضحة أو من االستعر ستنتاجات موا سابق ألوانه استخالص أيِّ ا اضات املنجزة فإنَّ من ال
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إىل أنَّ الدول األطراف اليت مت اســتعراضــها حىت اآلن تلقت  ، لكنه أشــارحتديد االجتاهات اإلقليمية
 توصــيات بشــأن تعزيز نظمها اخلاصــة باســتقدام املوظفني العموميني وتعيينهم واســتبقائهم وترقيتهم

جِّعت  ٧من املادة  ١وتقاعدهم، وفقًا للفقرة  من االتفاقية. وفيما يتعلق باســـترداد املوجودات، شـــُ
من  ٥٢الدول األطراف على معاجلة الثغرات املتعلقة بكبار املسؤولني واملقربني منهم، وفقًا للمادة 

نع مل ةخمتلفوانب ق جبتتعلالكثري من املمارســــــات اجليدة املســــــتبانة حىت اآلن أنَّ وذكر االتفاقية. 
  ). ٧الفساد يف القطاع العام (املادة 

لدورتني األوىل   -٥٩ ية ا قة مبيزان مة عن املعلومات املتعل عا حة  نة إىل املؤمتر مل قدَّم ممثل لألما و
اليت ُعِرضــــت على فريق اســــتعراض  )،CAC/COSP/2017/13والثانية من آلية اســــتعراض التنفيذ (

  التنفيذ يف دورته الثامنة املستأنفة.
ة اســتعراض التنفيذ، مثل عن تقدير األمانة للتربعات اليت قدمتها الدول لدعم آلياملوأعرب   -٦٠

ية. وأعلم  خارج امليزان يل من  باه املؤمتر إىل النقص يف التمو فت انت ثاملول خذ م بأ نه،  بأ ل املؤمتر 
 ٢٠١٧متوز/يوليه  ٣١د ليت تلقاها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية بعالتعهدات ا

مــال اآلليــة يف دوالر فيمــا يتعلق بــإع ١ ٦٧٦ ٦٠٠يف االعتبــار، تراجع النقص يف التمويــل إىل 
ني من لكامل للســنتني األوليابأنه، باإلضــافة إىل توفري التمويل و ،الســنتني األوليني من الدورة الثانية

يت ســـُتســـتهل يف حزيران/يونيه التمويل للســـنة الثالثة من الدورة الثانية، ال تدبريالدورة الثانية، يلزم 
  ، وكذلك للسنتني الرابعة واخلامسة من تلك الدورة. ٢٠١٨
بتقدمي تعهداهتا طراف الدول األ تقييدإىل أنَّ هناك اجتاهًا مقلقًا يتمثل يف  املمثلوأشــــــار   -٦١

الســـــتخدام األموال  حمدَّدة، وذلك ببيان الوقت املحدَّد بشـــــروطلية اســـــتعراض التنفيذ التمويل آل
أنَّ  وأوضـــحأن تســـتخدم فيها.  أو املناطق أو البلدان املحدَّدة اليت يتعنيهلا والغرض املحدَّد  املقدمة
لى حنو ناجع اآللية ع تعقِّد تشـــغيل اآللية، وأنَّ ميزانية اآللية ينبغي أن تضـــمن عمل الشـــروطهذه 

  .٣/١ومستمر وحمايد، وفقًا لقرار املؤمتر 
دابري خفض التكاليف، اليت املؤمتر بأنه، بالنظر إىل الوضــــــع املايل العام، فإنَّ ت املمثل وأبلغ  -٦٢

مث ق اســـتعراض التنفيذ يف الدورة الســـابعة املســـتأنفة لفري هذا املوضـــوعإثر مناقشـــة  األمانة نفذهتا
 تزال قائمة.  بالتفصيل يف الدورة الثامنة والدورة الثامنة املستأنفة للفريق، ال عرضتها

زانية واللجنة اخلامســـة املؤمتر بأنَّ اللجنة االســـتشـــارية لشـــؤون اإلدارة وامليوأبلغ املمثل   -٦٣
ستعراض امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة ا سنتني للجمعية العامة تقومان با  يتال ٢٠١٩-٢٠١٨ل

ضافية لدعم الدورة الثانية آلليت وهياملكتب،  اقدَّمه ضمن ثالث وظائف إ ستعراضة ت ، التنفيذ ا
لى الوظائف اجلديدة عســــــتمول من امليزانية العادية لألمم املتحدة. وإذا وافقت اجلمعية العامة 

  ليــة بنحو ذلــك ســــــيخفض احتيــاجــات التمويــل من خــارج امليزانيــة للــدورة الثــانيــة لآل فــإنَّ
 دوالر سنويًّا. ٥٦٠ ٠٠٠

التقديرات احلالية لالحتياجات اخلاصـــــة بدورة  تســـــتخدم األمانة ســـــوفأنَّ املمثل  وبيَّن  -٦٤
هلا، وذلك إىل حني اختاذ اهليئات  وفقًا حســـاب العجز يف التمويل يشـــملاالســـتعراض الثانية، مبا 
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ستقدِّم يف الدورة ة السنتني املقبلةبشأن امليزانية الربناجمية لفتر املختصة واجلمعية العامة قرارًا ، وأهنا 
 منقَّحة للتكاليف املطلوبة لدورة االستعراض الثانية. إسقاطاتالتاسعة لفريق استعراض التنفيذ 

ملختلط، وأعرب يف وأشـار أحد املتكلمني إىل التزام بلده املسـتمر بدعم منوذج التمويل ا  -٦٥
شائها، مع اإلشار سه عن القلق إزاء ارتفاع تكاليف اآللية منذ إن ستمرار الدعم الوقت نف ة إىل ا

ية لتمويل الطوعي لآللااملايل املقدَّم من بلده وتشــــــجيع املاحنني اآلخرين على تقدمي املزيد من 
مل اآللية مبا يتماشى لضمان أن تكون الواليات املسَندة إىل األمانة مستدامة، ولكفالة سالسة ع

 مع إطارها املرجعي. 

وقدَّم ممثل لألمانة ملحة عامة عن احتياجات املســــــاعدة التقنية املســــــتبانة يف ســــــياق   -٦٦
االحتياجات من املساعدة  االستعراضات القطرية، واملعروضة يف مذكِّرة من األمانة بشأن حتليل

التقنية املســــــتبانة يف إطار االســــــتعراضــــــات القطرية أثناء الدورة األوىل الســــــتعراض التنفيذ 
)CAC/COSP/2017/7 ــاعدة التقنية ). وتضــمنت تلك املذكِّرة ملحة عامة حتليلية الحتياجات املس

  ).٢٠١٣-٢٠١٧لى مدى السنوات اخلمس املاضية (املستبانة ع
، املؤمتر السادسة دورةن املساعدة التقنية املقدمة منذ بعد ذلك معلومات حمدَّثة ع املمثل وقدَّم  -٦٧

استخدم شبكته املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية  وقال إنَّ. CAC/COSP/2017/3كما ترد يف الوثيقة 
اإلقليمية من مستشاري مكافحة الفساد الوطنيني واإلقليميني، بدعم من مقره، لكي يتمكَّن من 
االستجابة لعدد متزايد من طلبات احلصول على املساعدة التقنية على الصعيد الوطين واإلقليمي 

نسيق مع سائر مقدِّمي املساعدة التقنية. ومشلت املساعدة التقنية والعاملي، كما سعى إىل التعاون والت
الثغرات تدارك التوصيات وتنفيذ تقدمي الدعم للتصديق على االتفاقية واالنضمام إليها، ومتابعة 

منتديات إقليمية لإلسراع بتنفيذ االتفاقية، وتقدمي تنظيم املستبانة من خالل آلية استعراض التنفيذ، و
  يف جمال التشريعات وجترمي الفساد والتعاون الدويل واسترداد املوجودات.املساعدة 

ـــــاعدة التقنية يف مك  -٦٨ ـــــدَّد متكلمون على الدور اهلام الذي تؤديه املس ـــــاد وش افحة الفس
قدِّمها املكتب لدعم يوحتقيق أهداف التنمية املســتدامة. ورحب متكلمون باملســاعدة التقنية اليت 

ابعتها، وأكدوا على مبا يف ذلك أثناء دورة االســتعراض األوىل وأثناء مت جهود مكافحة الفســاد،
 أشــاريف هذا الســياق، يف إطار دورة االســتعراض الثانية. والتقنية اســتمرار أمهية هذه املســاعدة 

 الدول األطراف يف جمال أنَّ مبادرة "ستار" على استعداد لتقدمي الدعم إىلإىل ممثل للبنك الدويل 
  زانية هلذا الغرض.املوجودات، وشجَّع الدول األطراف على توفري موارد من خارج املياسترداد 

وأبرز متكلمون أمهية دور اآللية كأداة لتحديد االحتياجات من املساعدة التقنية، وأشادوا   -٦٩
ساقها ممثل وجتاوبا مع املالحظات اليت باآللية لتوفريها منربا قيِّما للتعلم من األقران وتبادل اخلربات. 

، أشار متكلمون إىل أنَّ املساعدة التقنية ينبغي أن تكون قطرية قيادًة وتنفيذًا. وشدَّد يف كلمته األمانة
عدة متكلمني على أمهية تنسيق املساعدة التقنية، وال سيما على الصعيد القطري. وشجَّع متكلمون 

خالل  التنفيذ سياق آلية استعراضالدول على بيان احتياجات املساعدة التقنية املستبانة يف 
االجتماعات القطرية مع املاحنني واملنظمات الدولية واملصارف اإلمنائية واملجتمع املدين. وشدَّد بعض 
املتكلمني على احلاجة إىل املساعدة التقنية يف صياغة التشريعات واسترداد املوجودات ومنع غسل 
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اذ القوانني، مبا يف ذلك قدرهتا على استخدام أساليب األموال وبناء قدرات السلطات املعنية بإنف
  التحري اخلاصة، استنادا إىل املمارسات الدولية الفضلى يف جمال تبادل املعلومات واخلربات الفنية.

األطراف، مبا يف ذلك  وأشــــار بعض املتكلمني إىل أمهية املســــاعدة التقنية الثنائية واملتعددة  -٧٠
يةاات املدين. وقدَّم أحد املتكلمني معلومات عن اخلربمن خالل منظمات املجتمع  القيِّمة اليت  لفن

خر منظومة توفرها الدول األطراف املتجاورة يف جمال إصــــــالح التشــــــريعات. وشــــــجَّع متكلم آ
ملتحدة للمســاعدة املتحدة على مواصــلة تعميم أنشــطة مكافحة الفســاد يف إطار عمل األمم ا األمم

اعدة التقنية يف جمال مكافحة إىل اجلهود الرامية إىل إدماج املس أيضًااملتكلمني اإلمنائية. وأشار أحد 
جمال إصــالح العدالة  الفســاد يف ســائر أشــكال املســاعدة التقنية واإلمنائية األخرى، مبا يف ذلك يف

  اجلنائية ومكافحة اجلرمية املنظمة.
ين باملخدِّرات املع حها املكتبوســــلَّط أحد املتكلمني الضــــوء على فرص التدريب اليت يتي  -٧١

 توفريفرص، لضــمان على اإلنترنت، وشــجَّع على إجراء حتليل ملدى االســتفادة من هذه ال واجلرمية
التفاقية توفر إطارًا هذا التدريب على قدم املســــــاواة يف مجيع مناطق العامل. ورأى متكلمون أنَّ ا

تظمة إىل اجلهات املاحنة وإىل لى أن يقدِّم تقارير منمفيدًا لتقدمي املساعدة التقنية وشجَّعوا املكتب ع
   املساعدة التقنية.فريق استعراض التنفيذ أثناء انعقاد دوراته عن االحتياجات املستبانة وتقدمي

    
 املنع  -خامسًا  

تشـــــرين  ٩و ٨ املعقودة يومي ،جلســـــاته الســـــابعة والثامنة والتاســـــعةنظر املؤمتر، أثناء   -٧٢
 من جدول األعمال املعنون "املنع". ٤، يف البند ٢٠١٧الثاين/نوفمرب 

كه والسـيد أبو ظفر. السـيدة أوكي ،ونائباها يف دورته السـابعة وترأسـت املناقشـة رئيسـة املؤمتر  -٧٣
ــار الســيد أبو ظفر ــتهاللية ،وأش دابري الوقائية، اليت اعتمدها إىل القرارات املتعلقة بالت ،يف مالحظاته االس

 أيضـــــًا هونوَّ. ٦/١٠و ٦/٩و ٦/٨و ٦/٧و ٦/٦و ٦/٥الســـــادســـــة، وهي القرارات  املؤمتر يف دورته
نع الفســـاد، والذي كان قد مبباجلهود اليت يبذهلا الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضـــوية املعين 

تكنولوجيا املعلومات  املواضيع التالية: استخدام ٢٠١٧و ٢٠١٦تناول يف اجتماعيه املعقودين يف عامي 
 يةالتثقيف املدرســـ برامجضـــي؛ واهة يف املجال الريازنواالتصـــاالت من أجل تنفيذ االتفاقية؛ وصـــون ال

 اهة يف مؤسسات العدالة اجلنائية. زنكافحة الفساد؛ والمب املتعلقة يةواجلامع

املعنون "متابعة إعالن  ٦/٦يف تنفيذ القرار  على آخر التطوراتممثلة لألمانة املؤمتر  وأطلعت  -٧٤
املتحدة املعين باملخدِّرات   مراكش بشــــأن منع الفســــاد". وقدَّمت معلومات عن مبادرات مكتب األمم

ــــــاعدة التقنية على الصــــــعيد الوطين واإلقليمي والعاملي، الرامية إىل دعم الدول  واجلرمية يف جمال املس
ستراتيجيات وطنية ملكافحة الفساد،  مساعدهتااألطراف يف جمال منع الفساد، بوسائل منها  يف وضع ا

من املمارســني يف هذا املجال، وتقدمي املســاعدة وبناء قدرات موظفي هيئات مكافحة الفســاد وغريهم 
التثقيف أنشـــطة اهة يف قطاع العدل، والنهوض بزنالتشـــريعية املحدَّدة األهداف، وتقدمي الدعم لتعزيز ال

يف جمال مكافحة الفساد. كما أعلنت عن إصدار املكتب دليال جديدا بشأن تدابري مكافحة الفساد يف 
للمجتمع املـدين ونوَّهـت بـاجلهود الراميــة إىل إذكـاء الوعي العــام الســــــجون، وأبرزت دعم املكتــب 

 بالفساد، وتعزيز دور القطاع اخلاص يف جمال منع الفساد.
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ملعنون "تعزيز تنفيذ ا ٦/٩ هتنفيذ قرار على آخر التطورات يف أيضــًامثلة املؤمتر امل وأطلعت  -٧٥
. وأكَّدت على أمهية ة الصــــــغرية النامية"اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد يف الدول اجلزري

مارسات الفضلى املتصلة مشاركة الدول اجلزرية الصغرية النامية يف آلية استعراض التنفيذ وتبادل امل
تقنية اليت أطلقها باإلصــالح يف جمال مكافحة الفســاد. وقدَّمت معلومات عن مبادرات املســاعدة ال

دول اجلزريــة ول أطراف وجهــات مــاحنــة أخرى لــدعم الــود واجلرميــةاملعين بــاملخــدِّرات  املكتــب
 الصغرية النامية يف جمال منع الفساد.

ساد، وال سيما بسن وأبلغ عدَّة متكلمني عن األنشطة اليت تنفذها بلداهنم من أجل منع الف  -٧٦
حبماية  ةعلقتامل األحكاموتنقيح وحتديث تشـــريعات مكافحة الفســـاد وغســـل األموال، مبا يف ذلك 

الت ملكافحة الفســاد. وكا ومســؤولية اهليئات االعتبارية، وإنشــاءاملبلغني عن املخالفات واجلرائم، 
 افية.وأشار أحد املتكلمني إىل إمكانية استخدام اإلصالحات الضريبية لتعزيز الشف

ل تدريب لعام من خالاهة يف القطاع ازناجلهود الرامية إىل تعزيز الببعض املتكلمني  وأفاد  -٧٧
قرار إللكترونية لواعتماد نظم إوتنفيذها،  أخالقيةوتثقيف املوظفني العموميني، ووضــــــع مدونات 

عن حاالت الفساد  غ. وأبرز عدَّة متكلمني ضرورة تسهيل اإلبالتلك النظم الذمة املالية وحتسنيب
 من جانب املواطنني واملوظفني العموميني.

جيات وطنية شاملة ادرات الرامية إىل وضع وتنفيذ استراتيوسلَّط متكلمون الضوء على املب  -٧٨
عن إجراء  أيضــًامني ملكافحة الفســاد، تشــمل تدابري واســعة النطاق ملنع الفســاد. وأبلغ بعض املتكل

ولة لقياس جناعة تقييمات ملخاطر الفساد على خمتلف مستويات احلكومة، وكذلك عن اجلهود املبذ
اهة زنملدى تقييمات  إجراءبأحد املتكلمني  وأفاديت جرى اعتمادها. تدابري التخفيف من املخاطر ال

 على حد سواء.  العمومية ملوظفني العموميني واملؤسساتا

لرياضــة، تقودها وأبلغ أحد املتكلمني عن إنشــاء شــراكة دولية ملكافحة الفســاد يف جمال ا  -٧٩
 دولية. واللجنة األوملبية ال والبلدانجمموعة من املنظمات الدولية 

ــــــائي. وأكَّد متكلم اهة اجلهاز الزنوأبلغ بعض املتكلمني عن التدابري الرامية إىل تعزيز   -٨٠ قض
ني القضـــاة. وأبلغ ، وال ســـيما فيما يتعلق بتعيالقضـــاءعلى التدابري اليت اختذت لضـــمان اســـتقالل 

نات  أيضـــــــًااملتكلمون املؤمتر  مدو ماد  ية للموظفنيعن اعت عاملني يف اا أخالق تدابري ل حاكم، و مل
ضــائية. وأشــار أحد الداخلية للســلطة الق للرقابةلتحســني إجراءات املحاكم وإدارة القضــايا ونظم 

 من االتفاقية. ١١ة املتكلمني إىل وضع مبادئ شفافية للسلطة القضائية للمساعدة يف تنفيذ املاد

جة إىل تعزيز وشــــــدَّد عدَّة متكلمني على دور القطاع اخلاص يف منع الفســــــاد وعلى احلا  -٨١
متكلمون  أبرز العمل املنســـــق. وأبلغ متكلم عن اعتماد مدونات أخالقية للقطاع اخلاص، يف حني

 آخرون اإلصالحات املضطلع هبا لزيادة الشفافية يف القطاع اخلاص. 

ة، من وميلعمت األخرية لتعزيز الوصـــول إىل املعلومات اووصـــف عدَّة متكلمني اإلصـــالحا  -٨٢
من خالل  خالل اعتماد تشـــريعات تضـــمن حرية تداول املعلومات، وكشـــف املعلومات االســـتباقي

 وصول إىل املعلومات. بوابات الشفافية على اإلنترنت، وإنشاء هيئات مستقلة لرصد وتعزيز وتيسري ال
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دين واألوســـاط ى احلاجة إىل إشـــراك منظمات املجتمع املوشـــدَّد العديد من املتكلمني عل  -٨٣
ملجموعة الواسعة ااجلهات صاحبة املصلحة يف سائر األكادميية والقطاع اخلاص ووسائط اإلعالم و

ملتكلمون إىل الدور امن املبادرات واآلليات الالزمة لتنفيذ الفصــــــل الثاين من االتفاقية. وأشــــــار 
 .ين وفرص إقامة الشراكات معها يف منع الفساداإلجيايب ملنظمات املجتمع املد

ســاد، ووصــفوا اجلهود وشــدَّد عدَّة متكلمني على أمهية التعليم على مجيع املســتويات ملنع الف  -٨٤
وأكد . مية واخلاصــةاحلكو اليت تبذل يف بلداهنم لدمج مكافحة الفســاد يف مناهج املدارس واجلامعات

وأبلغ قة فعالة. احترام القانون من أجل منع الفســـــاد بطريأحد املتكلمني على ضـــــرورة نشـــــر ثقافة 
لتعلم والتثقيف يف متكلمون املؤمتر عن إنشـــاء مراكز للتعلم ومكتبات مفتوحة من أجل زيادة فرص ا

ـــــاد. ورحَّب أحد املتكلمني مببادرة التعليم من أجل العدالة ـــــأها املكتب جمال مكافحة الفس  اليت أنش
خدِّرات واجل بامل ميةاملعين  يذ محالت لر يد من املتكلمني عن تنف عد ية بشـــــــأن جهود . وأبلغ ال لتوع

 هتا علىبســبب قدر مكافحة الفســاد، وال ســيما من خالل اســتخدام وســائط التواصــل االجتماعي
 .الناس إىل عامة الوصول

ات واالتصاالت، وسلَّط بعض املتكلمني الضوء على استخدامات جديدة لتكنولوجيا املعلوم  -٨٥
شاركة املواطنني، يف ذلك وسائط التواصل االجتماعي وتطبيقات اهلواتف املحمولة، لزيادة ممبا 

، مبا يف ذلك اإلشراف االتيف خمتلف املج وإجياد حلول مبتكرة ملنع الفساد وتعزيز الشفافية واملساءلة
على  تكلمني،على تنفيذ السياسات االجتماعية ورصد جودة اخلدمات العمومية. وأبلغ بعض امل
ميني من تسريب وجه اخلصوص، عن اعتماد نظم الدفع اإللكترونية كوسيلة ملنع املوظفني العمو

عن نظم إلكترونية  ، فضالالذمة املاليةب اإلقرارواملوجودات األموال، وإنشاء نظم رقمية لإلفصاح عن 
 .للقوانني واللوائح إلدارة القطاع العام ورصد امتثاله

دول األطراف وشــــدَّد متكلمون على دور آلية اســــتعراض التنفيذ وأمهيتها يف مســــاعدة ال  -٨٦
شأن تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية وممارسات تنفيذه  جليِّدة. وطلب عدد اعلى حتديد توصيات ب

التدريب وانب منها من عدة جمن املتكلمني احلصول على مساعدة تقنية لتعزيز تدابري منع الفساد، 
املســاعدة التقنية اليت اعتماد اســتراتيجيات وطنية ملكافحة الفســاد. ورحَّب العديد من املتكلمني بو

 نفيذها بدعم منه.، ووصفوا مشاريع وأنشطة جيري تاملعين باملخدِّرات واجلرمية يقدمها املكتب

عام املؤمتر مبعلومات عن بر  -٨٧ قانون ال ية لل مة التعليمية امج املنظوأبلغ ممثل للمنظمة األوروب
مان الشــفافية واملتعددة التخصــصــات املوجهة إىل اخلرجيني واملمارســني. وشــدَّد على ضــرورة ضــ

 .ةالرشيد ةكموواحل

ودعا ممثل ائتالف املجتمع املدين املناصــــــر التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد الدول   -٨٨
، واإلجراءات املرعية يف إعداد موميةالعاألطراف إىل تدعيم آليات تعزيز الوصــــــول إىل املعلومات 

املجتمع املدين. وأبلغ ممثل عن مرصد مكافحة  ، ومشاركةالذمة املالية اتوإقراراالشتراء وامليزانيات 
الفســاد واالختالســات االقتصــادية املؤمتر مبعلومات عن أنشــطة املرصــد للتوعية باالتفاقية، ودعا إىل 

اهة املالية العاملية إىل مســألة شــفافية زنطرقت ممثِّلة ملعهد الاحلصــول على املعلومات. وت ســبلحتســني 
امللكية االنتفاعية للشركات، وشجَّعت الدول األطراف على مجع املعلومات ذات الصلة هبذه امللكية 

  طلبها.ت عندماوإتاحتها ألجهزة إنفاذ القانون 
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  استرداد املوجودات والتعاون الدويل  -سادسًا  
، ٢٠١٧لثاين/نوفمرب تشرين ا ٩يف  تنياملعقود التاسعة والعاشرةه يأثناء جلست نظر املؤمتر،  -٨٩

  عنون "التعاون الدويل".منه امل ٦من جدول األعمال املعنون "استرداد املوجودات" والبند  ٥يف البند 
شارت يف مالحظاهتا االستهاللية إىل  -٩٠ سة املؤمتر، وأ شة رئي ست املناق  ٦/٢ قرار املؤمتر وترأ
 ٦/٣جلرمية"، وقراره املعنون "تيســـري التعاون الدويل يف جمال اســـترداد املوجودات وإعادة عائدات ا

ــــــترداد املوجودات"، وقراره  ــــــتخدام  املعنون ٦/٤املعنون "تعزيز فعالية العمل على اس "تعزيز اس
ــــــائل منها التعاون الدو ــــــاد، بوس ر اتفاقية يل، يف إطااإلجراءات املدنية واإلدارية يف مكافحة الفس

  املتحدة ملكافحة الفساد". األمم
األنشـــــطة املضـــــطلع هبا يف جمال اســـــترداد املوجودات.  بآخر تطوراتممثل لألمانة  وأفاد  -٩١

وعرض مذكِّرة من األمانة بشــأن اســتبانة ضــحايا الفســاد، وتبادل املعلومات التلقائي، واســتخدام 
إىل مذكِّرة من األمانة  أيضــًار اشــ). وأCAC/COSP/2017/8التســويات وغريها من اآلليات البديلة (

يا الفســـــــاد واملعايري املعتمدة لتعويضــــــهم  نة ضــــــحا با ــــــت بشـــــــأن املمارســـــــات اجليِّدة يف اس
)CAC/COSP/2017/11 معلومات بشــأن األنشــطة املضــطلع هبا من أجل تنمية املعارف  قدَّم). كما

التراكمية، وبناء الثقة بني الدول الطالبة والدول املتلقِّية للطلبات، وتوفري أنشــــــطة لبناء القدرات 
وتقدمي املساعدة التقنية للدول. وأشار ممثل األمانة إىل ورقة اجتماع تتضمن عرضًا وجيزًا للدراسة 

  ة املوجودات املضبوطة واملصادرة والتصرف فيها على حنو فعَّال. املتعلقة بإدار
مبرور عشــــر  ٢٠١٧ وأشــــارت ممثلة ملبادرة "ســــتار" إىل أنَّ املبادرة، اليت احتفلت يف عام  -٩٢

ط من األنشــطة خبليســنوات على تأســيســها، عززت جهودها الدولية املتعلقة باســترداد املوجودات 
تنظيم لشــراكات وا املؤثرة وإقامة على وضــع الســياســات والعمل قطريةال ةشــاركامل اليت جتمع بني

عوة واالتصـــاالت. املعارف واالبتكار، فضـــال عن العمل يف جمايل الدتنشـــيط األنشـــطة اإلقليمية و
عقده يف واشنطن  قرَّرملاوأشارت على حنو حمدَّد إىل املنتدى العاملي املرتقب السترداد املوجودات، 

 لدعم استرداد ، والذي سيكون حمفال٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ٦إىل  ٤رة من العاصمة يف الفت
اد املعقودة يف لندن عن قمة مكافحة الفس املنبثقاملنتدى،  هذا املوجودات. وستتشارك يف استضافة

ار" على حنو وثيق مع ، اململكة املتحدة والواليات املتحدة. وتعمل مبادرة "ســت٢٠١٦يف أيار/مايو 
وســري النكا ونيجرييا)  ن األربعة اليت هي حمور تركيز املنتدى العاملي (وهي أوكرانيا وتونسالبلدا

 أيضــًابادرة امل أصــدرتلإلعداد الجتماعات التشــاور بشــأن القضــايا اليت ســتنظم خالل احلدث. و
 املمارسني، بكاتشاملالية، ودعمت  قرار بالذمةنظم اإلبشأن معرفية، منها دليل جديد  منشورات

مور منها مشـــــاركة قطرية مباشـــــرة. وركَّزت املشـــــاركات القطرية على مجلة أ ٢٥ونظمت حنو 
ء وحدات السترداد التحليل التكتيكي ووضع استراتيجية السترداد املوجودات، واملساعدة يف إنشا

أن إدارة القضــايا، املوجودات، وتدريب املحققني واملدعني العامني والقضــاة، وإســداء املشــورة بشــ
الدورة الثانية  تنفيذ األخرى، وانتداب موجهني. ومع بدء تيســــري االتصــــال بالواليات القضــــائيةو

ر اســـترداد املوجودات آللية اســـتعراض التنفيذ، يقوم عدد متزايد من البلدان بتحديد الثغرات يف أط
راف يف العمل لدول األطامثلة إىل أنَّ مبادرة "ستار" على استعداد ملساعدة املاخلاصة هبا، وأشارت 

  هبدف تنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية تنفيذًا تامًّا. 
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وقدَّم ممثل لألمانة معلومات حمدثة عن األنشطة املضطلع هبا لتعزيز التعاون الدويل، ونتائج   -٩٣
اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل السادس املفتوح املشاركة لتعزيز التعاون الدويل يف إطار االتفاقية. 

ض مذكِّرة من األمانة بشــــــأن التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية للكشــــــف عن وعر
إىل مذكِّرة من األمانة  أيضـــًا). وأشـــار CAC/COSP/2017/2اجلرائم املنصـــوص عليها يف االتفاقية (

تقنية املســــتبانة من االســــتعراضــــات الُقطرية أثناء دورة بشــــأن حتليل االحتياجات من املســــاعدة ال
)، وورقة اجتماع عن مجع البيانات والنظم الفعالة CAC/COSP/2017/7اســـــتعراض التنفيذ األوىل (

عن الدليل اإللكتروين للسلطات الوطنية املختصة مبوجب  حمدَّثةإلدارة القضايا. كما قدم معلومات 
جديد للموارد بشــــــأن  إلكتروين. وأشــــــري إىل إطالق مركز )CAC/COSP/2017/CRP.3االتفاقية (

  رات واجلرمية.التعاون الدويل على املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ
يق العامل ويف املناقشــــــة اليت أعقبت ذلك، أبدى عدة متكلمني تأييدهم ألنشــــــطة الفر  -٩٤

رباء احلكومية الدولية احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات، واجتماعات اخل
كلمني إىل أمهية كفالة ملتاملفتوحة املشــــاركة لتعزيز التعاون الدويل مبوجب االتفاقية. وأشــــار أحد ا

التابع املعين بالتعاون الدويل  التآزر بني اهليئات الفرعية التابعة ملؤمتر الدول األطراف والفريق العامل
 وطنية.ؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب المل

دئ األســـــاســـــية دات هو أحد املباوأشـــــار العديد من املتكلمني إىل أنَّ اســـــترداد املوجو  -٩٥
حنو فعَّال، وإىل تعزيز  لالتفاقية، ودعوا الدول األطراف إىل تنفيذ الفصــل اخلامس من االتفاقية على

ري املشـــــروعة رادع غأنَّ حرمان املجرمني من مكاســـــبهم  واعتربواالتعاون الدويل يف هذا املجال. 
له من جهود بشــأن ل أمثلة عما بذلته أو تبذبعض الدو وعرضــتقوي، وأنه يعزِّز ســيادة القانون. 

  استرداد املوجودات املسروقة.
 جمال معقَّد مثل يفوأبرز عدة متكلمني أمهية تبادل املمارسات اجليدة واملعارف واخلربات   -٩٦

ة، واكتساب املعارف على أمهية بناء الثق أيضًاجمال استرداد املوجودات. وشدَّد بعض املتكلمني 
ختالفات املوجودة عملية، وجتاوز االتسعى إىل حتقيق أهداف ومواصلة إقامة حوارات التراكمية، 

دورة الثانية آللية استعراض يف النُُّظم القانونية. وأكَّد العديد من املتكلمني على الدور الرئيسي لل
هلذه الغاية،  ائمة. وحتقيقاالتنفيذ يف تيسري تبادل املعلومات وحتديد املمارسات اجليدة والتحديات الق

  اصة هبا كاملة.شجَّع أحد املتكلمني الدول األطراف على نشر تقارير االستعراض الُقطري اخل
إىل تنفيــذ  وقــدَّم بعض املتكلمني معلومــات عن اإلصــــــالحــات الوطنيــة األخرية الراميــة  -٩٧

سترداد املوجودات والتعاون الدويل، ومنها ا عتماد القوانني ذات الصلة متطلبات االتفاقية املتعلقة با
ــــترداد املوجودات؛ ووضــــع أدلة  صــــة الس ــــاء مكاتب خمصــــَّ ــــادية أو تعديلها؛ وإنش  عمليةوإرش

ــــــ نظم األخذ بوني؛ وإعداد مبادئ توجيهية للدول الطالبة بشــــــأن اإلجراءات القائمة؛ للممارس
التفاقية كأســاس قانوين املصــادرة غري املســتندة إىل اإلدانة. ولوحظ أنَّ بعض البلدان اســتندت إىل ا

 ثنائية.  عاهداتمبباالقتران  ا على حدة أولتيسري املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املطلوبني، إمَّ

وأشار عدة متكلمني إىل العقبات القائمة اليت حتول دون جناح استرداد املوجودات، ومنها   -٩٨
املتعلقة بتحديد املمتلكات وتعقُّبها وجتميدها وضبطها ومصادرهتا، وازدواجية التجرمي،  الصعوبات

ومدة التقادم. وأشـــــار بعض املتكلمني إىل أنَّ القدرات املحدودة للممارســـــني املعنيني وعدم توفُّر 
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على بعض . وللتغلب يف هذا الشــأن متثل حتديات كلها أمور اإلرادة الســياســية ونقص املوارد املالية
جِّعت الدول األطراف على  ــــــُ يف دليل  حتديث بياناهتاالعقبات العملية اليت حتول دون التعاون، ش

  للسلطات الوطنية املختصَّة. املعين باملخدِّرات واجلرمية املكتب
املعين باملخدِّرات  وأشار بعض املتكلمني إىل أمهية املساعدة التقنية اليت يقدمها املكتب  -٩٩

قدرات الدول يف جمال  من خالل مبادرة "ستار"، يف تعزيزاملساعدات املقدمة مبا يف ذلك  واجلرمية،
  استرداد املوجودات.

يف  أيضـــــًامنا ، ال يف املســـــائل اجلنائية فحســـــب، وإشـــــدَّد متكلمون على أمهية التعاونو  -١٠٠
ــــــترداد املوجودات.  ية ألغراض اس ية واإلدار ملدن هذا ا وأبرزوا التحدياتاإلجراءات ا مة يف  قائ ل

ن أيَّ التزام يف هذا الصــدد، بلده يرى أنَّ االتفاقية ال تتضــم قال إنَّأحد املتكلمني أنَّ الشــأن، غري 
  ري هذا التعاون. من االتفاقية لتيس ١٤لكنه اقترح النظر فيما إذا كان ميكن استخدام املادة 

أوكرانيا الســترداد  ألموال ومنتدىوُأشــري إىل مبادرات من قبيل املنتدى العريب الســترداد ا  -١٠١
العمل  تفعيلنتديات يف املوجودات واملنتدى العاملي املرتقب السترداد املوجودات، ومسامهة تلك امل

حدى الواليات اليت على إعادة املوجودات املســروقة. ويف هذا الصــدد، أوضــح أحد املتكلمني أنَّ إ
ــــــندها املؤمتر مبوجب قراره  خرًا ملبادئ لوزان هبا مع النشــــــر اإللكتروين مؤقد مت الوفاء  ٥/٣أس

ملرفقة هبا، واليت اســــترداد املوجودات اإلرشــــادية الدلة األالتوجيهية بشــــأن اســــترداد املوجودات و
خطة عمل  جاءت نتيجة لعملية لوزان. وعالوة على ذلك، نظمت إثيوبيا وســــــويســــــرا، يف إطار

دات واملمارســــات اء دويل بشــــأن إدارة املوجوأديس أبابا وبدعم من املكتب، اجتماعا لفريق خرب
وأكد أحد ملســتدامة. اجليدة يف جمال اســتخدام املوجودات املســتردة، مبا يف ذلك من أجل التنمية ا
ضرورة املتكلمني على الصلة بني اإلرهاب واجلرمية املنظمة ويف بعض األحيان الفسا د وشدد على 

  ل.تدعيم التعاون الدويل ملعاجلة تلك املسائ
ت املالية الوطنية وأشـــــار العديد من املتكلمني إىل اجلهود اليت تبذهلا وحدات االســـــتخبارا  -١٠٢

قبات املترتبة على لتعقب عائدات الفســـــاد وجتميدها. ويف هذا الســـــياق، دعوا الدول إىل إزالة الع
  السرية املصرفية وتعزيز شفافية امللكية االنتفاعية.

ضوء ع  -١٠٣ سلَّط متكلمون ال شبكات والقنوات الدولية لتبادل املو سرية، لى أمهية ال علومات ال
ــــــترداد املوجودات وجمموعة إيغمونت ل وحدات مثل الشــــــبكات املشــــــتركة بني الوكاالت الس

ية جلهات التنســيق املعنية االســتخبارات املالية. وذكر ممثل اإلنتربول أنه باإلضــافة إىل الشــبكة العامل
ظام اتصـــاالت آمنة ة لإلنتربول ومبادرة "ســـتار"، أنشـــأت اإلنتربول نباســـترداد املوجودات التابع

شبكة االتصاالت اآلI-SECOMالسترداد املوجودات ( ، I-24/7 منة) ميكن الوصول إليه عن طريق 
بعنوان  رة جديدةنشدراسة جدوى إلصدار كذلك  تستعرض اإلنتربول قال إنَّالتابعة لإلنتربول. و

  عادهتا.حتديدًا لتحديد املوجودات وتعقُّبها ومصادرهتا وإ "النشرة الفضية" تستخدم
كافحة الفســــاد الدول وحثَّ ممثل ائتالف املجتمع املدين املناصــــر التفاقية األمم املتحدة مل  -١٠٤

فالت إلعلى احلد من اســـتخدام حصـــانات املوظفني العموميني وقصـــر نطاقها بغرض وضـــع حد 
 الفاسدين من العقاب.
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    ئل أخرىمسا  -سابعًا  
  من االتفاقية بشأن التعاون  ٦٣(ج) و(د) من املادة  ٤تنفيذ الفقرتني الفرعيتني   -ألف  

مع املنظمات واآلليات الدولية واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة؛ 
وبشأن االستخدام املناسب للمعلومات ذات الصلة اليت تعدُّها اآلليات الدولية 
  واإلقليمية األخرى من أجل مكافحة الفساد ومنعه، بغية جتنُّب ازدواج العمل 

  دون ضرورة
سته   -١٠٥ شرين الثاين ٩، املعقودة يف حلادية عشرةانظر املؤمتر يف جل البند ، يف ٢٠١٧رب نوفم/ت
  املعنون "مسائل أخرى".من جدول األعمال  ٧

هذا البند من أنَّ  وترأسـت رئيسـة املؤمتر املناقشـة، وأشـارت يف مالحظاهتا االسـتهاللية إىل  -١٠٦
(ج) و(د) من  ٤ الفرعيتنيتنفيذ الفقرتني ب ين، أوهلما معينأبنود جدول األعمال ينقســــــم إىل جز

ليمية واملنظمات غري من االتفاقية بشـــــــأن التعاون مع املنظمات واآلليات الدولية واإلق ٦٣املادة 
عدُّها اآلليات احلكومية ذات الصـــلة؛ وبشـــأن االســـتخدام املناســـب للمعلومات ذات الصـــلة اليت ت

ي عه، بغ حة الفســـــــاد ومن ية األخرى من أجل مكاف ية واإلقليم لدول اج العمل دون ة جتنُّب ازدوا
  تفاقية أو االنضمام إليها. اجلزء الثاين فمعين بالتقدم املحرز يف تشجيع التصديق على االأمَّا ، ضرورة
ناول دور امل  -١٠٧ ية اليت تت فاق مة عن أحكام االت عا نة ملحة  ية وعرض ممثل لألما لدول نظمات ا

ــــــلط ال الذي حدد  ٤/٥ضــــــوء على قرار املؤمتر واإلقليمية وكذلك املنظمات غري احلكومية. وس
يئات واملنظمات احلكومية الكيانات املوقِّعة وغري املوقِّعة واهلالشـــروط اليت ميكن أن تشـــارك وفقها 

الشـــــروط اليت ميكن هبا  ٤/٦املؤمتر قد حدد يف قراره  آلية اســـــتعراض التنفيذ، وقال إنَّ الدولية يف
شارك يف آل ستعراض التنفيذ، والسيماللمنظمات غري احلكومية أن ت ستعراض أعمايف  ية ا ل فريق ا

ن مع أحد أعضــــــاء ، وإنه قد تقرر بناء على ذلك أن تنظم األمانة جلســــــات إحاطة بالتعاوالتنفيذ
ة له عقد جلســــــيت املكتب على هامش دورات ذلك الفريق، وأبلغ املؤمتر بأنه قد مت منذ آخر دور

ــــــتعراض ال أنَّ و ٢٠١٧و ٢٠١٦تنفيــذ املعقودتني يف عــامي إحــاطــة على هــامش دوريت فريق اس
حلقات  قال إنَّحلقات نقاش قد ُعقدت عقب هاتني اجللســـتني لتيســـري املناقشـــة وتبادل الرأي. و

اركة املجتمع قد ركزت على املواضــــيع التالية: مشــــ ٢٠١٦النقاش اليت عقدت يف حزيران/يونيه 
التســويات ورد  األموال؛ ودور الضــحايا يفاملدين يف عمليات االشــتراء العمومي؛ وميســري غســل 

فقد تناولت  ٢٠١٧ه احللقات اليت ُعقدت يف حزيران/يونيأمَّا املوجودات إىل مواطنها األصــــــلية؛ 
ة املوجودات؛ واملعايري املواضـــيع التالية: املشـــاركة يف آلية اســـتعراض التنفيذ؛ ومبادئ إدارة وإعاد

   العاملية الفعالة ملكافحة غسل األموال.
لقات عمل حوعالوة على ذلك، فقد ساعدت األمانة، منذ آخر دورة للمؤمتر، على عقد   -١٠٨

ن مشتركة من أجل جهات متعددة من أصحاب املصلحة ضمت خرباء حكوميني ومؤسسات م
املدين. وقد ُعقد أحد  املجتمع املدين بغية توثيق التعاون وتعزيز التفاهم بني احلكومات واملجتمع

  .٢٠١٧لول/سبتمرب وعقد آخر يف سراييفو يف أي ٢٠١٦اعات يف فيينا يف أيلول/سبتمرب هذه االجتم
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ملجتمع املدين يف وخالل املناقشــــــة اليت تلت ذلك، نوه العديد من املتكلمني بأمهية دور ا  -١٠٩
يف بلدانه،  مكافحة الفســــاد بســــبل شــــىت، منها التأكد من تطبيق الضــــوابط واملوازين الصــــحيحة

ــــــيدة، وتعزيز الشــــــفافية، ومجع املعارف والبواملســــــامهة  يانات، وتوفري يف تطبيق احلوكمة الرش
سات. كما أكد بعض املتكلمني  سيا االتفاقية أنَّ لى عاملعلومات الالزمة لوضع االستراتيجيات وال

شـــاروا يف معرض ذلك دون مشـــاركة نشـــطة من املجتمع املدين، وأ اًالفعَّ ال ميكن تطبيقها تطبيقًا
  من االتفاقية. ١٣و ١٠إىل املادتني  خباصة
مل آلية استعراض عوأشار بعض املتكلمني إىل ضرورة إشراك املجتمع املدين يف مجيع مراحل   -١١٠

دين يف الدورة الثانية التنفيذ ودعوا الدول األطراف إىل املضي قدما يف تعزيز مشاركة املجتمع امل
 قال أحد املتكلمني إنَّولوقائية واسترداد املوجودات. بالنظر إىل أهنا تركز على موضوعي التدابري ا

له ونظم جلسات إحاطة بلده قد نشر قائمة التقييم الذايت املرجعية وتقرير االستعراض القطري بأكم
شار بعض علنية بشأن نتائج االستعراض، وشجع الدول األخرى على أن حتذو حذو بلده. وأ

ملنظمات غري احلكومية اة جلسات اإلحاطة اليت ُتعقد من أجل ، وخاص٤/٦املتكلمني إىل قرار املؤمتر 
على إقامة  تلك اإلحاطات قد شجعتأنَّ ت فريق استعراض التنفيذ. وأكدوا اعلى هوامش دور

الستعراض. وقدم عدد حوار بناء وسامهت يف بناء الثقة يف دور املنظمات غري احلكومية يف عملية ا
ت إحاطة على هامش من املتكلمني اقتراحات بتوسيع دائرة املشاركة تدرجييا منها مثال عقد جلسا

ة يف حلقات املناقشة. تمع املدين إىل املسامهاجتماعات مجيع اهليئات الفرعية ودعوة خرباء من املج
جتمع املدين املناصر ائتالف املوأعرب بعض املتكلمني عن تأييدهم لالقتراح املقدم من ممثل منظمة 
  ستعراض.التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بشأن التعهد بالتزام الشفافية يف اال

ه املجتمع املدين يف عترفوا بأمهية الدور الذي ينهض ببعض املتكلمني اآلخرين قد اأنَّ ورغم   -١١١
تنفيذ، مبا يف ذلك مكافحة الفســـاد، فقد أكدوا على ضـــرورة احترام اإلطار املرجعي آللية اســـتعرض ال

يما جياوز نطاق احلل فاحترام طابعها احلكومي الدويل الذي ال يسمح مبشاركة املنظمات غري احلكومية 
  .٤/٦ل إليه من خالل القرار التوافقي الذي مت التوص

ملدين يف عملية ودعت ممثلة ملنظمة الشــــــفافية الدولية إىل توســــــيع دائرة مشــــــاركة املجتمع ا  -١١٢
الشـــفافية. االســـتعراض ونشـــر تقارير االســـتعراض القطري بأكملها من أجل ضـــمان عدم اإلقصـــاء و

تفاقية األمم املتحدة الدين املناصـــــر وأشـــــارت إىل الدليل العملي الذي أعدته منظمة ائتالف املجتمع امل
ذلك الدليل  نَّإحيا على هامش املؤمتر، وقالت املمثلة إيضــــاملكافحة الفســــاد وقدمت بشــــأنه عرضــــا 

رمتها. وأعربت يتضـــمن مقترحات حمددة بشـــأن كيفية إشـــراك املجتمع املدين يف عملية االســـتعراض ب
واجلرمية بشــــــأن آلية  اتخدِّرها املكتب املعين باملعن ترحيبها حبلقات العمل اليت نظم أيضــــــًااملتكلمة 

يســــتعرض  اســــتعراض التنفيذ من أجل جهات متعددة من أصــــحاب املصــــلحة، ودعت املؤمتر إىل أن
أهنا تســتند إىل  شــروط منح صــفة املراقب للمنظمات غري احلكومية وفحص الوثائق من أجل التأكد من

غري حكومية معنية  التعبري. وأكد متكلمون من منظمات معايري موضوعية جتسد مبادئ الشفافية وحرية
لغ األمهية لبناء القدرات ونشــر توفري املســاعدة التقنية مازال مقوما باأنَّ مبكافحة الفســاد يف أفريقيا على 

  اهة.زنثقافة ال
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ذي ال ٦/١ر املؤمتر ، أشار متكلمون إىل قراأيضًاويف إطار هذا البند من بنود جدول األعمال   -١١٣
وحسب  ت األخرى،املمكنة مع اآلليا أن تواصل استكشاف أوجه التآزرأهاب فيه املؤمتر باألمانة 

دة األطراف املعنية مبكافحة بالتنسيق والتعاون مع أمانات سائر اآلليات املتعدِّوذلك االقتضاء تعزيزها، 
قة عمل ضمت أمانات ظيم حل، فأثنوا على األمانة ملا تبذله من جهود يف هذا الصدد، ومنها تنالفساد

شترك على هامش ممخس آليات معنية باستعراضات النظراء جلهود مكافحة الفساد وتنظيم حدث جانيب 
عراض املختلفة من أجل املؤمتر. واتفق املتكلمون على ضرورة التعاون والتنسيق يف أعمال آليات االست

ن هذا التعاون بسبب االختالف ا بالقيود اليت حتد ماستغالل سبل التآزر املمكنة فيما بينها. غري أهنم أقرو
ضع مبادئ توجيهية يف تيف العضوية والواليات واإلجراءات فيما بني اآلليات، وشجعوا األمانة على أن 

 راض األخرى.ذلك الشأن وأن تستكشف إمكانية إبرام اتفاقات رمسية للتعاون مع آليات االستع
    

    االتفاقية ومتطلبات تقدمي اإلشعارات مبوجب االتفاقيةحالة التصديق على   -باء  
ـــــعة، املعقودة يف   -١١٤ حالة  ، يف٢٠١٧تشـــــرين الثاين/نوفمرب  ٩نظر املؤمتر يف جلســـــته التاس

لى املؤمتر ورقة ع. وُعرضــت التصــديق على االتفاقية ومتطلبات تقدمي اإلشــعارات مبوجب االتفاقية
اجتماع ورقة و ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٨فاقية حىت اجتماع بشأن حالة التصديق على االت

تبادلة ســاعدة القانونية املواملاملجاالت املتعلقة بالوقاية ملســاعدة يف توفري اة لعينتتضــمن الســلطات امل
  .٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٠واسترداد املوجودات حىت 

    
    األحداث اخلاصة  -جيم  

سابعة تنظيم  املؤمتر دورةواكب عقد   -١١٥ صة ال شأن عدد من األحداث اخلا ضيع التالية: ب املوا
شأن منع الفساد؛ تطبيق أطر متينة ملكافحة الفساد وإقامة هيئات  التطبيق العملي إلعالن مراكش ب

: التصـــدي د والتطرف العنيف؛ مشـــكلة يف الظلقوية ملكافحته؛ فهم الصـــالت القائمة بني الفســـا
رائم ضـــد األحياء الربية؛ تعزيز الشـــراكة من أجل اإلســـراع بتنفيذ لضـــروب الفســـاد املتصـــلة باجل

ساد؛  ساد يف قطاع العدالة؛ الزناالتفاقية؛ دور املواطن يف مكافحة الف اهة يف زناهة القضاء ومنع الف
ومؤســـســـات قطاع العدالة؛ دور تدابري مكافحة الفســـاد يف التصـــدي  خدِّراتأجهزة مكافحة امل
واجلرمية املنظمة؛ حلقة عمل تشاورية بشأن برنامج العمل املعين بالعدالة  خدِّراتالفعال لالجتار بامل

وتدعيم املؤســــســــات يف إطار االتفاق العاملي لألمم املتحدة؛ ممارســــات جيدة إلشــــراك منظمات 
املجتمع املدين يف آلية اســتعراض التنفيذ من منظوري احلكومات ومنظمات املجتمع املدين؛ جتارب 

ــتفادة من املمارســات الفضــلى املقترحة من مؤمتر الدول األطراف وهيئاته الدول األ طراف يف االس
ــــــاهلية وإبرام اتفاقات لتخفيف  ــــــاد بتطبيق برامج تس الفرعية؛ التجربة الربازيلية يف مكافحة الفس
ل العقوبات وأثرها يف أمريكا الالتينية؛ تعزيز العمل على مكافحة الفساد وتدعيم الشفافية من خال

ــــتخدام اإلنترنت يف تدريب موظفي القطاع العام على  مبادرات القطاع اخلاص؛ جهود بنما يف اس
مراعاة القواعد األخالقية ومكافحة الفساد؛ إحاطة بشأن آخر تطورات مكافحة الفساد يف الصني 

يه؛  قدم املحرز ف قد املفتوح؛ حتقيق اهلدف زنوالت عا هة العمل التجاري ونظم الت اف من أهد ١٦ا
التنمية املستدامة يف منطقة املحيط اهلادئ مبا يفيدها؛ دور وحدات االستخبارات املالية يف مكافحة 
الفساد: أمهية املعلومات االستخبارية املالية يف كشف وقائع الفساد واملساعدة على التحقيق فيها؛ 
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ساد الكربى  ساد دور مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية يف –التصدي جلرائم الف  التصدي هلا؛ الف
ستدامة، أداة  ضمن أهداف التنمية امل ساد  ضة؛ رصد تنفيذ اهلدف املتعلق مبكافحة الف يف جمال الريا
ــــــاد والعمل اجلماعي على مكافحته: التحديات  جديدة؛ تدعيم االمتثال لضــــــوابط مكافحة الفس

صــــاحل اخلاصــــة باملوظفني احلديثة؛ نظم اإلقرار بالذمة املالية والكشــــف عن تعارض املواالجتاهات 
العموميني: عوامل النجاح واإلخفاق؛ رؤى متبصرة حديثة ملكافحة الفساد مستمدة من مراصده؛ 

الدليل العملي لتدابري مكافحة الفســاد يف اهة املؤســســية يف الســجون: االحتفال بصــدور "زنتعزيز ال
سجون سادال ضايا الف سؤولية األشخاص االعتباريني يف ق من االتفاقية؛  ٢٦تنفيذ املادة : حالة "؛ م

ــــــاط األكادميية يف تعزيز ال ــــــامهة الربامج التعليمية املتعلقة زندور األوس اهة يف قطاع األعمال؛ مس
اهة واألخالقيات يف مكافحة الفســـاد؛ إعادة النظر يف مبادئ جاكرتا؛ تعزيز اســـتقالل وفعالية زنبال

ى الربملانيني السابع؛ تعزيز التعاون بني أمانات أجهزة مكافحة الفساد؛ كشف جرائم الفساد؛ منتد
ستعراضات النظراء جلهود مكافحة الفساد؛ متابعة خلطة عمل أديس أبابا؛  اآلليات الدولية املعنية با
اجتماع اخلرباء الدويل بشأن إدارة املوجودات املسروقة املستردة واملعادة والتصرف فيها، مبا يشمل 

اهة يف املنشـــآت اململوكة للدولة: االجتاهات زنتنمية املســـتدامة؛ تعزيز الاالســـتفادة منها يف دعم ال
والتحديات؛ اجلرائم االقتصــادية والفســاد يف الفضــاء الســيرباين؛ مكافحة الفســاد يف املدن: اســتبانة 

اهة يف اإلدارة زندور احلكومات املحلية؛ الوقاية وال -املخاطر والتصـــــدي هلا يف الوقت املناســـــب 
ــــائط العمو مية؛ التدفقات املالية غري املشــــروعة يف البلدان النامية؛ املوجودات املســــروقة ودور وس

اإلعالم واملجتمع املدين؛ إدارة خماطر الفســــــاد: اجلوانب التنظيمية والقطاعية؛ الفســــــاد والقانون 
ة يف الدويل واألحكام القضــائية؛ اجتماع اجلمعية العامة لشــبكة مؤســســات مكافحة الفســاد الوطني

غرب أفريقيا؛ حالة الدميقراطية يف العامل: املال والنفوذ والفســــــاد وضــــــبط اجلناة: هل من املمكن 
 محاية الدميقراطية؟

    
    اإلجراءات اليت اختذها املؤمتر  -ًاثامن  

، ٢٠١٧وفمرب ن/تشـــــرين الثاين ١٠، املعقودة يف ته الثالثة عشـــــرةاعتمد املؤمتر يف جلســـــ  -١١٦
  :حة التاليةاملنقَّمشاريع القرارات 

ــ"  (أ)   " ترداد املوجوداتتعزيز املســاعدة القانونية املتبادلة ألغراض التعاون الدويل واس
)CAC/COSP/2017/L.5 راق والنرويج الع)، املقدم من بصيغته املنقحة خالل املشاورات غري الرمسية

وفيما  لدول األفريقية)؛جمموعة اونيجرييا (نيابة عن الدول األطراف يف االتفاقية اليت هي أعضاء يف 
 لالطِّالع( ت املتحدةإكوادور وإندونيسيا والربازيل والصني والوالياشارك يف تقدميه كل من  ،بعد

  )؛٧/١على النص، انظر الفصل األول، القرار 
ميع أشــكاله على حنو أكثر فعالية، مبا يشــمل، يف مجلة منع ومكافحة الفســاد جب"  (ب)  

، اســتنادا إىل هنج شــامل متعدد التخصــصــات، تعلقة مبقادير هائلة من املوجوداتاحلاالت امل، أمور
بصــــــيغته املنقحة خالل  CAC/COSP/2017/L.6" (التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد وفقًا

األردن وبريو والســويد وشــيلي والعراق وكازاخســتان وليربيا )، املقدم من املشــاورات غري الرمسية
إســــرائيل وإندونيســــيا ودولة فلســــطني ؛ وفيما بعد، شــــارك يف تقدميه كل من جريياوالنرويج وني
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على النص،  لالطِّالع( وســـــويســـــرا وغينيا وليبيا واململكة املتحدة ونيكاراغوا وهندوراس وهولندا
  )؛٧/٢انظر الفصل األول، القرار 

" تحدة ملكافحة الفساداملتعزيز املساعدة التقنية لدعم التنفيذ الفعال التفاقية األمم "  (ج)  
)CAC/COSP/2017/L.3/Rev.3 ؛ وفيما تحدةأستراليا وإسرائيل والربازيل والواليات امل)، املقدم من

سري النكا ه األعضاء) وونيابة عن دول االحتاد بعد، شارك يف تقدميه كل من االحتاد األورويب (باسم
نظر الفصل األول، على النص، ا الطِّالعل( واليابان وهندوراس ونيجرييا وكولومبيا والسلفادور

  )؛٧/٣القرار 
عن  يت هي مســـــؤولةتعزيز أوجه التآزر بني املنظمات املتعدِّدة األطراف املعنية ال"  (د)  

دم من )، املقCAC/COSP/2017/L.9/Rev.1" (آليات االســـتعراض القائمة يف جمال مكافحة الفســـاد
؛ وفيما بعد، شارك وبيالروس واملكسيك والنمسا وهولندااألرجنتني وإستونيا والربتغال وبلجيكا 

أســـتراليا وإســـرائيل و) باســـم االحتاد ونيابة عن دوله األعضـــاءيف تقدميه كل من االحتاد األورويب (
لنص، انظر الفصــــل اعلى  لالطِّالع( وباراغواي وبنما وبريو وكندا وكولومبيا وهندوراس واليابان

  )؛٧/٤األول، القرار 
)، املقدم CAC/COSP/2017/L.10/Rev.2" (عزيز التدابري الوقائية ملكافحة الفســادت"  (ه)  

، شــارك يف تقدميه ؛ وفيما بعداألرجنتني وإســرائيل ورومانيا وغابون وفرنســا واملغرب والنمســامن 
وبيالروس وبريو  إندونيســــيا) وباســــم االحتاد ونيابة عن دوله األعضــــاءكل من االحتاد األورويب (

على  لالطِّالع( بانواملكســيك والواليات املتحدة والياوكمبوديا رة وصــربيا وغينيا وقطر وســنغافو
  )؛٧/٥النص، انظر الفصل األول، القرار 

قدم )، املCAC/COSP/2017/L.8/Rev.1( "متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد"  (و)  
 هي أعضاء يف جمموعة وأنغوال (نيابة عن الدول األطراف يف االتفاقية اليتاألرجنتني وإسرائيل من 

االتفاقية اليت هي أعضاء  (نيابة عن الدول األطراف يف اإلسالمية)-وإيران (مجهوريةالدول األفريقية) 
د األورويب ؛ وفيما بعد، شارك يف تقدميه كل من االحتاوفرنسا والصني) ٧٧ـيف جمموعة ال

لسطني وغينيا والفلبني االحتاد الروسي وبيالروس ودولة ف) واد ونيابة عن دوله األعضاءاالحت باسم(
 ات املتحدة واليابانوفييت نام وقطر ولبنان وليبيا واملكسيك والنرويج واهلند وهندوراس والوالي

  )؛٧/٦على النص، انظر الفصل األول، القرار  لالطِّالع(
زرية الصــــــغرية املتحدة ملكافحة الفســــــاد يف الدول اجلتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم "  (ز)  
ــة ــامي ــانو)، املقــدم من CAC/COSP/2017/L.4/Rev.2( "الن ــالو وجزر كوك وف ــا وتوف ــــــترالي تو اأس

شاركاملوحدة) وناورو والنرويج-وكرييباس وميكرونيزيا (واليات يف تقدميه كل من  ؛ وفيما بعد، 
وهاييت ونيوي غافورة جزر مارشال وسن) ودوله األعضاء باسم االحتاد ونيابة عناالحتاد األورويب (

  )؛٧/٧على النص، انظر الفصل األول، القرار  لالطِّالع( وهندوراس
ضة"  (ح)   ساد يف جمال الريا األرجنتني )، املقدم من CAC/COSP/2017/L.7/Rev.1( "الف

سا سرا وغابون وفرن سوي سرائيل وأملانيا وإيطاليا وبيالروس و شارك يف تقدميه كل وإ ؛ وفيما بعد، 
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 ) وأســــــتراليا وبارغواي والربازيلباســــــم االحتاد ونيابة عن دوله األعضــــــاءاالحتاد األورويب (من 
  .)٧/٨على النص، انظر الفصل األول، القرار  لالطِّالع(

أنشأها لفرعية اليت اأعمال اهليئات معنون " مقرَّراعتمد املؤمتر يف اجللسة نفسها مشروع و  -١١٧
ر القســــم ) قدمته رئيســــة املؤمتر (لالطالع على النص، انظCAC/COSP/2017/L.11/Rev.1" (املؤمتر

  ).٧/١ قرَّرباء من الفصل األول، امل
سة نفسها يف مشروع   -١١٨ شرة امكان عقد منقح معنون " مقرَّرونظر املؤمتر يف اجلل لدورة العا

قرير مداوالت ). ويورد املرفق الثاين هبذا التCAC/COSP/2017/L.12/Rev.1" (ألطرافملؤمتر الدول ا
  املؤمتر حول هذا املوضوع. 

    
     الثامنة املؤمتر لدورةجدول األعمال املؤقَّت   -تاسعًا  

، عدم ٢٠١٧نوفمرب /تشــرين الثاين ١٠ة يف الثانية عشــرة، املعقودته ر املؤمتر، يف جلســقرَّ  -١١٩
فق ). واتCAC/COSP/2017/L.2ُّة (ثامنت لدورته الاملؤقَّ اختاذ إجراء بشأن مشروع جدول األعمال

  على ضرورة استمرار املشاورات خالل فترة بني الدورات.
لدول األطراف اووجه ممثل اإلمارات العربية املتحدة الدعوة، بلسان حكومته، إىل مجيع   -١٢٠
  .٢٠١٩أبوظيب يف عام  عقدها يف قرَّرالثامنة امل املؤمتر دورةاركة بدور نشط يف أعمال وأنشطة للمش
ــار أحد املتكلمني إىل   -١٢١ ع جدول األعمال وفد بلده ال يســتطيع املوافقة على مشــروأنَّ وأش

 احلصــول على يفاملؤقت بســبب الصــعوبات اليت ســبق أن عاىن منها املشــاركون املوفدون من بلده 
  تأشريات دخول للبلد املستضيف. 

    
    السابعةاعتماد تقرير املؤمتر عن دورته   -ًاشراع  

تقريره  ٢٠١٧فمرب نو/تشــرين الثاين ١٠عشــرة املعقودة يف  لثةاعتمد املؤمتر يف جلســته الثا  -١٢٢
  .)Add.1-4و CAC/COSP/2017/L.1عن أعمال دورته السابعة (

وأشار ممثل للمملكة املتحدة إىل دور الفساد يف تيسري االجتار باألحياء الربية. وأعرب عن   -١٢٣
التصــــدي لالجتار غري املعنون " ٧١/٣٢٦أســــفه إزاء القصــــور يف إدراك أمهية قرار اجلمعية العامة 

ا مهمًّ وجزءًااالتفاقية متثل أداة فعالة أنَّ ت فيه اجلمعية جمددا "، الذي أكداملشــــروع باألحياء الربية
من اإلطار القانوين الدويل للتعاون الدويل على مكافحة االجتار باألحياء الربية. وقال إنه يتطلع إىل 
ـــألة املهمة. وأعربت الوفود التالية عن تأييدها للبيان:  تواصـــل النقاش حول كيفية معاجلة تلك املس
أســـتراليا، إســـتونيا، إســـرائيل، أملانيا، أوغندا، إيطاليا، بلجيكا، غابون، فرنســـا، فييت نام، كندا، 

  .كينيا، لبنان، املكسيك، ناميبيا، النرويج، هولندا، الواليات املتحدة، اليابان
    

    اختتام الدورة -عشر حادي
تكلم ممثل ، ٢٠١٧نوفمرب /تشـــــرين الثاين ١٠عشـــــرة، املعقودة يف  أثناء اجللســـــة الثالثة  -١٢٤

والصني، وأدىل ممثل اجلزائر ببيان بناء على طلب  ٧٧ــــمجهورية إيران اإلسالمية نيابة عن جمموعة ال
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من أنغوال نيابة عن جمموعة الدول األفريقية. وقدم ممثل االحتاد األورويب مالحظات بامسه ونيابة 
ملكتب األمم املتحدة  يختامية من املدير التنفيذعن الدول األعضــاء فيه. واســتمع املؤمتر إىل كلمة 

واجلرمية. وقدمت السيدة أوكيكه، بصفتها نائبة رئيسة املؤمتر، مالحظات ختامية  خدِّراتاملعين بامل
  نيابة عن رئيسة املؤمتر.

فيها خدمات كاملة  اخلتامية مل تتوفر املؤمتر جلســـةنَّ وأعرب ممثل غواتيماال عن أســـفه أل  -١٢٥
  ة الشفوية.للترمج
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  املرفق األول
الوثائق املعروضة على مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية بقائمة     

  ةبعاملتحدة ملكافحة الفساد يف دورته السا األمم
 العنوان أو الوصف الرمز

CAC/COSP/2017/1 َّاملشروحت جدول األعمال املؤق 

CAC/COSP/2017/2 للكشف  يةالتعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدار
ملتحدة عن اجلرائم املنصوص عليها يف اتفاقية األمم ا

 األمانة من مذكِّرة: ملكافحة الفساد

CAC/COSP/2017/3 قية األمم املتحدة لتنفيذ اتفاًا دعم قدَّمةاملساعدة التقنية امل
 األمانة من مذكِّرة: ملكافحة الفساد

CAC/COSP/2017/4  إعالن ة ، املعنون "متابع٦/٦حالة تطبيق قرار املؤمتر
من  : ورقة معلومات أساسيةمراكش بشأن منع الفساد"

 األمانة إعداد

CAC/COSP/2017/5 القائمة  جات غري امللزمةجمموعة من التوصيات واالستنتا
الث الدروس املستفادة بشأن تنفيذ الفصلني الث على

  : فسادية األمم املتحدة ملكافحة الاتفاق والرابع من
 األمانة من مذكِّرة

CAC/COSP/2017/6  لفريق اتقرير مرحلي عن تنفيذ الواليات املسَندة إىل
 األمانة من مذكِّرة: العامل املعين باسترداد املوجودات

CAC/COSP/2017/7 انة يف إطار حتليل االحتياجات من املساعدة التقنية املستب
 األمانة من مذكِّرة: االستعراضات الُقطرية

CAC/COSP/2017/8 قائي، استبانة ضحايا الفساد، وتبادل املعلومات التل
  : واستخدام التسويات وغريها من اآلليات البديلة

 تقرير من األمانة

CAC/COSP/2017/9 اتفاقية نفيذت عزيز، املعنون "ت٦/٩تنفيذ قرار املؤمتر  حالة 
ية الصغرية ملكافحة الفساد يف الدول اجلزر املتحدة األمم

 األمانة من مذكِّرة: النامية"
CAC/COSP/2017/10 كافحة خالصة عن حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة مل

  : ويلوإنفاذ القانون والتعاون الد الفساد: التجرمي
 األمانة من رةمذكِّ

CAC/COSP/2017/11 ِّاملعايري ودة يف استبانة ضحايا الفساد املمارسات اجلي
 األمانة من مذكِّرة: املعتمدة لتعويضهم

CAC/COSP/2017/12 ِّذات الصلة  دة واخلربات والتدابريحتليل املمارسات اجلي
راضات الدول األطراف بعد إمتام االستع اختذهتااليت 

نفيذ استعراض ت الُقْطرية خالل الدورة األوىل آللية
 من األمانة ةمذكِّر: اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
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 العنوان أو الوصف الرمز

CAC/COSP/2017/13 نفيذ املوارد والنفقات اخلاصة بعمل آلية استعراض ت
 األمانة من ةمذكِّر: اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

CAC/COSP/2015/10  ملتحدة اتقرير مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم
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  املرفق الثاين
  

مداوالت مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد     
 CAC/COSP/2017/L.12/Rev.1 حاملنقَّ قرَّرحول مشروع امل

  
 حكومته وجَّهت) CAC/COSP/2017/L.12/Rev.1( ًامنقح مقرَّرعرض ممثل قطر مشــروع   -١

االقتراحات أنَّ ضح . وأو٢٠٢٣العاشرة يف قطر يف عام  املؤمتر الستضافة دورة من خالله الدعوَة
  خذت يف احلسبان يف إعداده.مة من عدد من الدول األطراف قد ُأاملقدَّ
ري رمسية غذلك مشــــاورات لالســــابقة  وأكد ممثل مصــــر أنه قد جرت خالل األيام القليلة  -٢

قطر أفسدت عملية  رى أنَّيوفده أنَّ م من قطر، غري املقدَّ قرَّرللتوصل إىل صيغة توافقية ملشروع امل
على الدول أن  اجدًّفق عليها، مما جعل من الصـــعب التشـــاور باإلصـــرار على تقدمي صـــيغة غري متَّ

صـــر ال تســـتطيع أن م تتوصـــل إىل توافق يف اآلراء يتماشـــى مع روح فيينا. وبناء على ذلك قال إنَّ
  املنقح. قرَّرتقبل مشروع امل

ت غري الرمسية بشـــأن وأشـــار ممثل اإلمارات العربية املتحدة إىل التقدم املحرز يف املشـــاورا  -٣
ى املؤمتر العتماده املعروض عل قرَّرحيال مشـــروع امل ، غري أنه أعرب عن قلق وفدهقرَّرمشـــروع امل

ــــاورات غري الرمسية. وبناء  ألنه ال يرى أنه يعرب عن االتفاق الذي مت التوصــــل إليه خالل تلك املش
  .بشكله احلايل قرَّروفد بلده ال يستطيع املوافقة على امل على ذلك، قال إنَّ

شاركة بدور نشط يف حكومته حريصة على املأنَّ وأشار ممثل اململكة العربية السعودية إىل   -٤
يصة على تعزيز اجلهود الدولية املؤمترات اليت تعقدها األمم املتحدة وهيئاهتا املختلفة، وأهنا باملثل حر

ركة بصـــورة من الضـــروري بذل جهود مشـــتأنَّ اهة ومكافحة الفســـاد. وذكر زنالرامية لصـــون ال
ن الســـابق لألوان أن مأنَّ وفده يعتقد أنَّ جتمع. وأشـــار إىل مســـتمرة من أجل تعزيز الرفاهة يف امل

 حيث إنَّ ٢٠٢٣يبت مؤمتر الدول األطراف يف عرض قطر باســتضــافة دورته اليت ســُتعقد يف عام 
 هذا الصــــــدد إرجاء يفوفد بلده يرى  احلالية. وقال إنَّاملؤمتر دورة وفد قطر قدم طلبه بعد بدء 

ء يف هذا الشأن ف للدول األطراف حىت تتوصل إىل توافق يف اآلرامناقشة العرض إلتاحة وقت كا
ن تبذل قصــــــارى أ"على الدول األطراف  من النظام الداخلي اليت تقضــــــي بأنَّ ٥٦باملادة  عمًال

  جهدها الختاذ القرارات يف املؤمتر بتوافق اآلراء".
من أجل دعم اجلهود  رقرَّوفده قدم مشــــروع املأنَّ ا على ذلك، أشــــار ممثل قطر إىل وردًّ  -٥

ين اعتمدمها مقرَّرنصـــــه قد صـــــيغ بناء على أنَّ الدولية املبذولة من أجل مكافحة اإلرهاب. وأكد 
ثامنة ٢٠١٣املؤمتر يف دورته اخلامســـــــة املعقودة يف بنما يف عام  ، وقرر فيهما أن يعقد دورتيه ال

قطر هي املرشــــــح الوحيد أنَّ  والتاســــــعة يف اإلمارات العربية املتحدة ومصــــــر على التوايل. وأكد
الســتضــافة الدورة العاشــرة. وقال كذلك إنه يشــعر باألســف ألنه على الرغم مما بذل من جهود 

متاشــيا مع  األطرافمراعاة للمقترحات البناءة اليت تقدمت هبا بعض الدول  قرَّرلتعديل مشــروع امل
ألســباب ســياســية. وذكر أنه قد  رقرَّثالث دول تعترض على مشــروع امل روح فيينا التوافقية، فإنَّ

وأنه يؤكد رفض وفده لتسييس عمل  قرَّراعتماد مشروع املعلى باملعارضة اليت أبديت  أحاط علمًا
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وفده ســــــوف يترك األمر لرئيســــــة املؤمتر، أنَّ مؤمتر الدول األطراف. وأشــــــار بناء على ذلك إىل 
العاشــرة وأكد من  املؤمتر دورةفة عن اســتعداد حكومته الســتضــا دًاوأعرب يف الوقت نفســه جمدَّ

  .عرض حكومته مازال قائمًاأنَّ جديد 
قطر لتســـــييس  وأعرب ممثل اململكة العربية الســـــعودية عن أســـــفه ملا اعتربه حماوالت من  -٦

ؤمتر. ورفض املداوالت يف اجللســــة باحلديث عن مســــائل خارج إطار املناقشــــة وجدول أعمال امل
ضــافة املؤمتر ال يتماشــى م من قطر الســتالعرض املقدَّ هتامات املوجهة من الوفد القطري وقال إنَّاال

رائم فساد خطرية يف مع سياساهتا وممارساهتا، حيث أشار إىل جمموعة من التحقيقيات اجلارية يف ج
لتطرف. ويف هاب واسياق قضايا دولية متعددة تتعلق بقطر وأشار إىل تورطها يف دعم ومتويل اإلر

ـــي ـــياس ـــياق، دعا قطر إىل التحلي بروح فيينا واإلقالع عن البيانات الس ة اليت ال طائل من ذلك الس
ضــــافة الدورة ورائها. وأعرب جمددا عن اعتراض حكومته على قبول العرض املقدم من قطر الســــت

  .٢٠٢٣العاشرة ملؤمتر الدول األطراف يف عام 
العاشرة  املؤمتر ةدورت استضافة قطر قد عرضأنَّ املؤمتر ويف ختام املناقشة، ذكرت رئيسة   -٧

ــة إىل أهنا تقدر العر ــارت الرئيس ــة العامة، وأش ض القطري وأهنا وأهنا كررت عرضــها خالل اجللس
  سوف تسترعي انتباه املكتب إليه.

 


