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 المسائل التنظيمية  - 1 

 افتتاح دورة المؤتمر التاسعة  )أ(  

 63، اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــاد، التي تنشـــــ  المادة 58/4اعتمدت البمأية العامة، بمقتضـــــ  قرارةا  
منهـا مؤتمرا لـ دول األاراف في االتـفاقـية من أجـل تحســــــــــــــين ـقدرة اـلدول األاراف وتعـاونهـا ع   تحقيق األةـداف  

من ت ك المادة، عقدت دورة المؤتمر  2ي االتفاقية ومن أجل تشــبيع تنفيذةا واســتعراضــه. وعمق بالفقرة المبينة ف
من  3من المادة  2. وتقتضـــــــي الفقرة  2006كانون األول/ديســـــــمبر   14إل   10األول  في عمَّان في الفترة من 

ــنة واحدة  النظام الداخ ي ل مؤتمر، الذي اعُتمد في الدورة األول ، بمن ُتعقد ال ــون ســــــ دورة العادية الةانية في غضــــــ
، ُعقدت الدورة الةانية في نوســـا دوا، إندونيســـيا، في الفترة من 1/1بعد انعقاد الدورة األول . ووفقًا لمقرر المؤتمر  

ــبا /فبراير   1كانون الةاني/يناير إل   28 ، ُعقدت الدورة الةالةة في الدوحة  2/1. ووفقًا لمقرر المؤتمر  2008شــــــ
، ُعقــدت الــدورة الرابعــة في  3/1. ووفقــًا لمقرر المؤتمر  2009تشــــــــــــــرين الةــاني/نوفمبر    13إل     9لفترة من  في ا

من   الفترة  في  ــالم رب  بــــ األول/أكتو ر    28إل     24مرَّاكش  المؤتمر  2011تشــــــــــــــرين  لمقرر  ــًا  ووفقــــ  .3/1 ،
. ووفـقًا لمقرر 2013وفمبر  تشــــــــــــــرين الـةاني/ن  29إل   25الدورة الخـامســــــــــــــة في مديـنة ةنمـا في الفترة من   ُعـقدت
تشـــــرين  6إل   2، ُعقدت الدورة الســـــادســـــة في ســـــانت بطرســـــبر ، االتحاد الروســـــي، في الفترة من 4/1المؤتمر  

تشرين    10إل    6، ُعقدت الدورة السابعة في فيينا في الفترة من 4/2. ووفقًا لمقرر المؤتمر 2015الةاني/نوفمبر  
ــاني/نوفمبر   ــًا لمقرر  2017الةـ ــة في أةوةبي في الفترة من  5/2المؤتمر  . ووفقـ ــامنـ ــدورة الةـ ــدت الـ إل    16، ُعقـ

ر المؤتمر  2019كانون األول/ديســــمبر  20 ، ســــتعقد الدورة التاســــعة في شــــرم الشــــيخ، مصــــر،  5/3. وعمًق بمقرَّ
 ، في شكل ةبين )بالحضور الشخصي وعبر اإلنترنت(. 2021كانون األول/ديسمبر  17إل   13الفترة من  في
  

 انتخاب أعضاء المكتب  )ب(  

ر  22وفقًا ل مادة   من النظام الداخ ي ل مؤتمر، ُينتَخب، عند افتتاح كل دورة، رئيس لها وثقثة نوَّاب ل رئيس ومقر ِّ
 الحاضرة في ت ك الدورة.من ةين ممة ِّ ي الدول األاراف 

http://undocs.org/ar/A/RES/58/4
http://undocs.org/ar/A/RES/58/4


CAC/COSP/2021/1 
 

 

V.21-07303 3/16 

 

ــاء مكتب المؤتمر في كل دورة. ولدى انتخاب  ــفتهم أعضــــ ر بصــــ ــها، يعمل الرئيس ونوَّابه والمقر ِّ ووفقًا ل مادة نفســــ
با رئيس  أعضــاء مكتب الدورة، تمةَّل كلي مبموعة من المبموعات اإلق يمية الخمس بعضــو واحد. ويخضــع منصــِّ

ره عادًة ل تناوب ةين    المبموعات اإلق يمية الخمس.المؤتمر ومقر ِّ

ووفقــًا ل ممــارســــــــــــــة المتبعــة والراســـــــــــــخــة جيمــا يتع ق بــالمؤتمرات التي تعقــد خــارج مقر األمم المتحــدة ةــدعوة من إحــدى  
الحكومات، يتول  الرئاســــــــــة عادة ممةل ل دولة المضــــــــــيفة. وقد اتبع المؤتمر ةذه الممارســــــــــة في دوراته األول  والةانية  

خامسة والسادسة والةامنة، التي انتخب لمنصب الرئيس فيها ممة و األردن وإندونيسيا وقطر والم رب  والةالةة والرابعة وال 
ر المؤتمر اتبام ةذه الممارســــــــة في دورته   و نما واالتحاد الروســــــــي واإلمارات العر ية المتحدة، ع   التوالي. وإذا ما قرَّ

ُيتوقع من مبموعة دول أورو ا ال ر ية ودول أخرى أن التاســــــعة، فيتوقع أن ينتخب ممةل مصــــــر رئيســــــا ل مؤتمر جيما 
ر المؤتمر أن يتبع المــادة   من نظــامــه الــداخ ي، فُيتوقع من مبموعــة الــدول األفري يــة أن   22تعين المقرر. أمــا إذا قرَّ

 المقرر.  تعي ِّن الرئيس، في حين يتوقع من مبموعة دول أورو ا ال ر ية ودول أخرى أن تعي ِّن 

حين لشــــ ل المنا ــــب االنتخاةية قبل ةداية الدورة   ع  اإلق يمية   المبموعاتتحث و  التشــــاور بشــــمن تعيين المرشــــَّ
ة، بغية االتفاق ع   قائمة من المرشـحين يكون عددةم مسـاويًا لعدد منا ـب المكتب المراد شـ  ها، مما يتي    بمدَّ

ة إل  االقترام الســـــــــــري. وأثناء  انتخاب جميع أعضـــــــــــاء مكتب دورة المؤتمر التاســـــــــــعة بالتزكية وي ني عن الحاج
ع المعقود في   ــَّ ــبتمبر   8اجتمام المكتب الموســــــــ ــاء 2021أي ول/ســــــــ ، دعا رئيس المؤتمر في دورته الةامنة رؤســــــــ

 . 2021تشرين الةاني/نوفمبر  29المبموعات اإلق يمية إل  تقديم ترشيحات لت ك المنا ب في موعد أقصاه 
  

 مال إقرار جدول األعمال وتنظيم األع  )ج(  

ــعة ) ــروم جدول األعمال المؤقت لدورته التاســــــــ (  CAC/COSP/2019/L.2أقر المؤتمر، في دورته الةامنة، مشــــــــ
ع   أن يكون مفهوما أن األمانة ســوف تضــع الصــي ة النهائية لبدول األعمال المؤقت وتنظيم األعمال المقترح 

 نظام الداخ ي ل مؤتمر. واسـتنادا إل  التو ـية الصـادرة عن مكتب المؤتمر، جرى تعميم مذكرة شـفوية ع   وفقًا ل
ــبتمبر   13الدول األاراف في  ــامتة، ع   إدراج  2021أي ول/ســــ ، ت تمس الموافقة، من خقل إجراء الموافقة الصــــ

التحديات والتداةير الرامية إل  منع ومكافحة  ةند بعنوان "متابعة نتائج الدورة االســـــــــتةنائية ل بمأية العامة بشـــــــــمن 
الفسـاد وتعزيز التعاون الدولي" في جدول األعمال المؤقت لدورة المؤتمر التاسـعة. و ما أنه لم ترد أي اعتراضـات  

 ، فقد أدرج البند في جدول األعمال المؤقت.2021أي ول/سبتمبر  24بح ول الموعد النهائي المحدد في 

وينب ي تقديم مشاريع القرارات في أقرب وقت ممكن لكي يتسن  إجراء مناقشات مةمرة قبل انعقاد الدورة. واستنادا 
ع الدول األاراف بشــدة ع   تقديم مشــاريع القرارات إل  األمانة  إل  التو ــية الصــادرة عن مكتب المؤتمر، ُتشــبَّ

 ع   أقص  تقدير.  2021وفمبر  تشرين الةاني/ن  15قبل شهر من انعقاد الدورة، أي حت  

 من النظام الداخ ي ل مؤتمر، تنظيم األعمال المقترح. 8وأعدت األمانة، وفقًا ل مادة 

والقصــــــــــد من تنظيم األعمال ةو تيســــــــــير النظر في ةنود جدول األعمال في حدود الوقت المخصــــــــــَّ  والموارد 
رته التاســـــــعة بعقد ج ســـــــات متوازية، مع توفير المتاحة ل مؤتمر. وســـــــوف تســـــــم  الموارد المتاحة ل مؤتمر في دو 

الترجمـة الفورـية ة  ـات األمم المتحـدة الرســــــــــــــمـية الســــــــــــــت. وســــــــــــــوف يتمكن المؤتمر ـةذـلك من عـقد مـا مبموعه  
 ج سة توفر لها الترجمة الفورية. 18
  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2019/L.2
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 مشاركة المراقبين  )د(  

من النظام الداخ ي ل مؤتمر ع   أنه، رةنًا ةتوجيه إشـــعار خطي مســـبق إل  األمين العام، يحق    14تن ي المادة 
من  67من المادة  2و 1ألي ِّ دولة أو أي ِّ منظمة تكامل اقتصــــــــــــادي إق يمية موق ِّعة ع   االتفاقية، وفقًا ل فقرتين 

 ها تبعًا لذلك المشاركة في مداوالته.االتفاقية أن تشارك بصفة مراقب في المؤتمر، ويبوز ل

من النظام الداخ ي ع   أنَّه يبوز ألي ِّ دولة أو أي ِّ منظمة تكامل اقتصـــــــــــادي إق يمية لم توق ِّع   15وتن ي المادة 
ــفة مراقب،   67من المادة   2و 1ع   االتفاقية وفقًا ل فقرتين   م إل  المكتب ا بًا ل حصــــــــول ع    ــــــ منها أن تقد ِّ

ر المؤتمر خقف ذلك.وُتمن  ت ك ا  لصفة ما لم يقر ِّ

ــبق إل  األمين العام، يحق لممة ي   16وتن ي المادة  ــعار خطي مســ من النظام الداخ ي ع   أنه رةنًا ةتوجيه إشــ
الهيئات والمنظمات التي ت قَّت دعوة دائمة من البمأية العامة ل مشــاركة بصــفة مراقبين في دورات وأعمال جميع 

صـــــــة و ـــــــناديقها،  المؤتمرات الدولية   التي ُتعقد تحت رعايتها، وممة ِّ ي ةيئات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصـــــــ ِّ
 وممة ِّ ي ال بان الفنية التابعة ل مب س االقتصادي واالجتماعي، أن يشاركوا بصفة مراقبين في مداوالت المؤتمر.

ــفة من النظام الداخ ي ع   أنه يبوز ل منظمات غير الحكوم  17وتن ي المادة  ــ ة التي تتمتَّع بصــــــ ية ذات الصــــــ
م إل  المكتب ا بًا ل حصــول ع    ــفة مراقب، وينب ي  اســتشــارية لدى المب س االقتصــادي واالجتماعي أن تقد ِّ
ــ ة   ــائر المنظمات غير الحكومية ذات الصـ ــًا لسـ ر المؤتمر خقف ذلك. ويبوز أيضـ ــفة ما لم يقر ِّ منحها ةذه الصـ

م إل  المكتب ا با ل حصـــــــــو  ــفة مراقب. وع   األمانة أن تعم ِّم، في شـــــــــكل وثيقة، قائمًة ةت ك  أن تقد ِّ ل ع    ـــــــ
المنظمات، تتضـــمَّن مع ومات كاجية عنها، قبل ثقثين يومًا ع   األقل من انعقاد المؤتمر. وفي حال عدم وجود  
ر المؤ  تمر اعتراض ع   من  منظَّمــة غير حكوميــة مــا  ــــــــــــــفــَة مراقــب، ينب ي منحهــا ت ــك الصــــــــــــــفــة مــا لم يقر ِّ

 ذلك. وفي حال وجود اعتراض، ُيحال األمر إل  المؤتمر ل بت ِّ جيه. خقف
  

 اعتماد تقرير المكتب عن وثائق التفويض  )ه(  

م تقريره ةهـذا   19تن ي المـادة   من النظـام الـداخ ي ع   أن يقوم مكتـب أي دورة بفح  وثـائق التفويض وأند يقـد ِّ
 الشمن إل  المؤتمر.  

النظام الداخ ي ع   أنه يحق ل ممة ين أن يشاركوا مؤقتًا في الدورة إل  حين اتخاذ المكتب   من  20وتن ي المادة 
قرارًا بشــــــمن وثائق تفويضــــــهم. وُيســــــم  لممةل أي دولة ارف، كانت دولة  ارف أخرى قد قدمت اعتراضــــــًا ع   

اراف األخرى إل  حين مشــــــــاركته، بمن يحضــــــــر مؤقتًا، ويتمتع بالحقوق نفســــــــها التي يتمتع ةها ممة و الدول األ
 تقديم المكتب تقريره واتخاذ المؤتمر قراره ةهذا الشمن.

  
 المناقشة العامة  )و(  

)و(، المعنون "المناقشة العامة"، في جدول األعمال المؤقت إلتاحة الوقت ل ممة ِّ ين الرجيعي  1ُأدرج البند الفرعي 
تنفيذ االتفاقية. وتقترح األمانة عقد المناقشــة العامة المســتوى لالدالء بك مات عن مســائل ذات اابع عام تتصــل ة 

دوا االتباه  ل مؤتمر في مســـتهل ِّ دورته لكي يتســـنَّ  ل ممة ِّ ين الرجيعي المســـتوى أن ُيعر وا عن وجهات نظرةم ويحد ِّ
ء بمزيد من الســـــياســـــي ل مؤتمر. كما أنَّ ات ِّبام ةذه الطريقة في تنظيم أعمال الدورة من شـــــمنه أند يتي  تبادل اآلرا

 التركيز والتفاعل في إاار ةنود جدول األعمال الموضوعية.



CAC/COSP/2021/1 
 

 

V.21-07303 5/16 

 

)و( من جدول   1وســـوف تفتت  قائمة بمســـماء المتك مين في المناقشـــة العامة التي ســـتعقد في إاار البند الفرعي 
كانون   13، وســــــــــــــتظل مفتوحة حت  ةهر يوم االثنين، 2021تشــــــــــــــرين الةاني/نوفمبر   15األعمال المؤقت في 
. ويرج  من الوفود إرســـــــــــــــــال ا بــــات التســــــــــــــبيــــل في القــــائمــــة إل  األمــــانــــة كتــــابــــة 2021األول/ديســــــــــــــمبر  

(uncac@un.org" مع إدراج عبارة )COSP list of speakers .ــالة " في الخانة المخصـــــــصـــــــة لموضـــــــوم الرســـــ
 بعد فت  القائمة.   2021تشرين الةاني/نوفمبر  15وسيتعين إعادة إرسال الط بات الواردة قبل 

وســــــتكون إجراءات وضــــــع قائمة المتك مين في المناقشــــــة العامة ع   النحو التالي: )أ( ســــــيدَرج ممة و الدول في قائمة 
ع   مســتوى  المتك مين ع   أســا" "األولوية باألســب ية"، ع   أن يكون مفهوما أنَّ الممة ين ع   المســتوى الوزاري أو 

ع   سيعطون األولوية؛ )ب( في حال االستعاضة عن متك م ةرتبة وزير بمتك م ليست لديه رتبة وزير، يضاف المتك م  أ 
ــمن ت يير المتك م؛ )ج(  ــتنادًا إل  وقت تقديم إشــــعار إل  األمانة بشــ في حال أراد أحد المتك مين   إل  قائمة المتك مين اســ

تك مين مع متك م له نفس المسـتوى من وفد خخر، يقوم الوفدان ةترتيباتهما  من أحد الوفود أن يسـتبدل مكانه في قائمة الم 
 الخا ة ويب  ان األمانة كتابة مع إرسال نسخة من الط ب إل  الوفد اآلخر. 

ــافة إل  ذلك، ســــــــــوف يط ب من المشــــــــــاركين التقيد بمدة قصــــــــــوى ل كقم: ســــــــــتخصــــــــــ  أر ع دقائق   و اإلضــــــــ
ك مة( لبميع المتك مين، بمن فيهم الممة ون الرجيعو المســــــتوى؛ وســــــتخصــــــ  ســــــبع دقائق لرئيس كل   400 )أو

ــتنشـــــر  ــارم ةهذا التوزيع أثناء المناقشـــــة العامة. وســـ مبموعة من المبموعات اإلق يمية. وســـــوف ُيتقيَّد بشـــــكل  ـــ
ة إل  األمانة )ما لم يب غ الك مات األاول ع   الموقع الشــــبكي ل مؤتمر، شــــريطة إرســــال نســــخة نهائية من الك م

الوفـد األمـانـة أنـه ال يرغـب في أن تنشــــــــــــــر ك متـه ع   اإلنترنـت(. وعقوة ع   ذلـك، ســــــــــــــتعمَّم القـائمـة األوليـة  
 )و( ع   الوفود من خقل رسالة خا ة قبيل انعقاد المؤتمر.  1ل متك مين بشمن البند  

المؤتمر، ســــــــتعط  الفر ــــــــة لبميع المدعوين  وعقوة ع   ذلك، واســــــــتنادا إل  التو ــــــــية الصــــــــادرة عن مكتب 
ل مشــــاركة في الدورة التاســــعة ل مؤتمر، تماشــــيا مع النظام الداخ ي ل مؤتمر، لتقديم ةيانات مســــب ة ســــ فا ل ممة ين  
الرجيعي المســــــــتوى، مةل رؤســــــــاء الدول أو الحكومات، والوزراء، ووكقء الوزارات، ورؤســــــــاء الوفود، وغيرةم من 

وف تعرض البيانات المســــب ة ســــ فا بالفيديو في قاعة الب ســــات العامة بعد تقديم ي  يه  كبار الشــــخصــــيات. وســــ 
ــة(.   ــات العامة )أو رئيس المؤتمر إذا لم يكن الوفد ممةق في الب ســــــ ــرا فع يا في قاعة الب ســــــ ممةل يكون حاضــــــ

كـانون   6أي في  والموعـد النهـائي لتـقديم البـياـنات المســــــــــــــبـ ة مســــــــــــــبـقا ةو قـبل انعـقاد االجتمـام ـبمســــــــــــــبوم واحـد،
 .2021األول/ديسمبر 

ــيختتم النظر   ــوعية الواردة في جدول أعماله، ســ ــائل الموضــ ــة المســ ومن أجل إتاحة الوقت الكافي ل مؤتمر لمناقشــ
كانون األول/ديسـمبر، وسـيدع  باقي  14في البند الفرعي المعنون "المناقشـة العامة" في موعد أقصـاه مسـاء يوم 

 في إاار ةنود أخرى من جدول األعمال.  المتك مين إل  أخذ الك مة
  

 استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  - 2 

من االتفـاقـية، يبـب أن يكتســــــــــــــب المؤتمر المعرفـة القزمـة ـبالـتداةير التي تتَّخـذةـا    63من المـادة    5عمًق ـبالفقرة  
ذلك، من خقل المع ومات التي تقد ِّمها ت ك الدول  الدول األاراف لتنفيذ االتفاقية، والصــعو ات التي تواجهها في  
 ومن خقل ما قد ينشئه المؤتمر من خليات استعراض تكمي ية. 

، ع   أنَّ من الضــــروري إنشــــاء خلية مناســــبة لمســــاعدته ع   اســــتعراض تنفيذ 1/1وقد اتَّفق المؤتمر، في قراره  
م تو ـيات إليه. وفي القرار  االتفاقية؛ وأنشـم المؤتمُر فريقًا عامًق مفتوح العضـوية   من خبراء حكوميين دوليين ليقد ِّ

د المؤتمر ع   السمات التي ينب ي أن تتَّسم ةها اآللية.   نفسه، شدَّ

mailto:uncac@un.org
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، مبادئ إضـــــــــاجية ينب ي مراعاتها في خلية االســـــــــتعراض، وك َّ  الفريَق العامل 2/1ووضـــــــــع المؤتمر، في قراره  
باســــــــتعراض تنفيذ االتفاقية باعداد إاار مرجعي آللية االســــــــتعراض  الحكومي الدولي المفتوح العضــــــــوية المعني 

 لينظر جيه المؤتمر ويتَّخذ إجراء بشمنه، ور ما يعتمده في دورته الةالةة. 

من االتفاقية. ويتضمَّن    63من المادة   7، خلية استعراض تنفيذ االتفاقية، وفقًا ل فقرة  3/1وأنشم المؤتمر، في قراره  
اإلاار المرجعي لآللية، ومشــــــروم المبادئ التوجيهية ل خبراء الحكوميين واألمانة بشــــــمن إجراء   3/1مرفق القرار 

 االستعراضات القطرية، ومشروم المخطط النموذجي لتقارير االستعراض القطرية. 

تا تكوين  ورة إجمالية عن عم ية  وفي القرار نفسه، أنشم المؤتمر فريق استعراض التنفيذ، الذي ُأسندت إليه مهمَّ
االســتعراض من أجل الوقوف ع   التحديات والممارســات البي ِّدة، والنظر في االحتياجات من المســاعدة التقنية، 
ــتعراض، ةناًء ع   ما يبريه من مداوالت،  م فريق االســــــ ــمان تنفيذ االتفاقية ع   نحو فعَّال. ويقد ِّ وذلك بغية ضــــــ

 فقة ع يها. تو يات واستنتاجات إل  المؤتمر ل نظر فيها والموا

ــيتين، مدة كل منهما خمس   ــتعراضـــــــ ر المؤتمر أن تتمل  كل مرح ة من مراحل اســـــــــتعراض التنفيذ من دورتين اســـــــ وقرَّ
ســنوات، وأن يســتعرض تنفيذ الفصــل الةالث )التبريم وإنفاذ القانون( والفصــل الرابع )التعاون الدولي( من االتفاقية أثناء  

 الةانية.  )التداةير الوقائية( والفصل الخامس )استرداد الموجودات( أثناء الدورة   الدورة األول ، وتنفيذ الفصل الةاني 

ــاد"، المـبادئ  4/1وأيَـّد المؤتمر، في قراره   المعنون "خلـية اســــــــــــــتعراض تنفـيذ اتفـاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الفســــــــــــ
ط النموذجي لتقـارير التوجيهيـة ل خبراء الحكوميين واألمـانـة بشــــــــــــــمن إجراء االســــــــــــــتعراضــــــــــــــات القطريـة، والمخط

 االستعراضات القطرية، ال ذين وضع فريق استعراض التنفيذ  ي تهما النهائية في دورته األول .

ره  ر المؤتمر، في مقرَّ المعنون "خلية اســـــــــــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــــــاد"، أن يبدأ فريق   1/ 5وقرَّ
مات ذات الصـــــــ ة، ةدعم من األمانة، ومناقشـــــــتها من أجل تيســـــــير تقييم  اســـــــتعراض التنفيذ ع   الفور في جمع المع و 

من اإلاـار المرجعي آللـية اســـــــــــــتعراض التنفـيذ، عـقب اختـتام دورة االســـــــــــــتعراض األول . وقرر  48األداء وفـقًا ل فقرة  
ــًا أن يدرج الفريق في دوراته المقب ة ةندا في جدول األعمال يتي  مناقشـــة المع ومات ال  ــع  المؤتمر أيضـ مبم عة، وأن يضـ

 من اإلاار المرجعي.   41و   40الفريق في اعتباره، لدى جمع المع ومات، متط بات المتابعة في المستقبل وفقًا ل فقرتين  

المعنون "موا ـ ة اسـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـاد"، اسـتهقل الدورة   1/ 6وأع ن المؤتمر، في قراره  
. وقرر المؤتمر  1/ 3من اإلاار المرجعي لآللية ووفقًا لقرار المؤتمر    13ض التنفيذ، عمًق بالفقرة  الةانية آللية اســـــــــــتعرا 

ُخمس الدول األاراف في كل ســنة من الســنوات الخمس التي تســت رقها دورة االســتعراض الةانية.    يبري اســتعراض أن  
ر أيضــا أن تســتكمل الدول التي تنضــم إل  االتفاقية بعد الدورة ا  لســادســة ل مؤتمر اســتعراض تنفيذ الفصــ ين الةالث  وقرَّ

تشـــارك في اســـتعراض تنفيذ الفصـــ ين   والرابع من االتفاقية في موعد ال يتعدى ســـنتين بعد إيدام  ـــك انضـــمامها، وأن 
 الةانية.  الةاني والخامس من االتفاقية خقل السنة الختامية من دورة االستعراض 

االســـــتعراض الُقطري كدول مســـــتعرِّضــــة   اتبعم ي التزام الدول األاراف   8/2  في قرارهالحظ المؤتمر مع التقدير  و 
ودول مســــــــــــتعَرضــــــــــــة ع   حد ســــــــــــواء، وحث الدول األاراف ع   أن تتقيد بالمواعيد الزمنية االســــــــــــترشــــــــــــادية 
لقســـــــــــــتعراضـــــــــــــات الُقطرية، ع   النحو الوارد في المبادئ التوجيهية ل خبراء الحكوميين واألمانة بشـــــــــــــمن إجراء  
االســــــــــــــتعراضــــــــــــــــات الُقطريـــة، وع   أن تتبنـــب، بقـــدر اإلمكـــان، التـــمخير في مخت   مراحـــل االســــــــــــــتعراض.  

المؤتمر أيضــــــــــــًا، في ذلك القرار، في جم ة أمور، إل  فريق اســــــــــــتعراض التنفيذ أن يوا ــــــــــــل، ةدعم من  وا ب
اســــتعراض التنفيذ، لكي األمانة، جمع المع ومات ذات الصــــ ة، بما في ذلك خراء الدول األاراف بشــــمن أداء خلية 
من إاارةا المرجعي  48يوا ـــــل تقييم أداء اآللية في الوقت المناســـــب، ع   النحو المنصـــــوة ع يه في الفقرة  

  2024، تمـــديــد مــدة الــدورة الةـــانيـــة من اآلليـــة حت  حزيران/يونيـــه  8/1. وقرر المؤتمر، في مقرره  5/1ومقرره  
 الدورة.  إلتاحة إتمام ةذه
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ــتعراض التنفيذ ) مذكرةلمؤتمر  وســـــــوف ُتعرض ع   ا ــمن أداء خلية اســـــ (.  CAC/COSP/2021/2من األمانة بشـــــ
مذكرة شـــــــــفوية دعيت فيها الدول األاراف إل    2021خب/أغســـــــــطس   17وعقوة ع   ذلك، عممت األمانة في  

ــيما بشـــــــــمن إجراء االســـــــــتعراضـــــــــات القطرية ونتائج عم يات  تقديم خرائها، إن وجدت، بشـــــــــمن أداء اآللية، وال ســـــــ
من األمانة تتضـمن   مذكرةاالسـتعراض القطري وإجراءات المتابعة. و ناء ع   ذلك، سـوف ُتعرض ع   المؤتمر  

 (.CAC/COSP/2021/4خراء الدول األاراف بشمن أداء اآللية )

دورة، شـــــــم ت جزءا عاديا وجزءا مســـــــتمنفا. وســـــــوف ُيعرض ع    12وحت  اآلن، عقد فريق اســـــــتعراض التنفيذ  
(. ولعل المؤتمر يود أيضـا أن ينظر، أثناء  CAC/COSP/2021/3المؤتمر تقرير عن أنشـطة الفريق ل نظر جيه )

ــامـي   عـــــ فـي  اـلمـعـقـودة  اـلفـرـيق  دورات  ــاـئج  ـنتـــــ فـي  ــه،  ــداوالتـــــ ــرة  2021و  2020مـــــ عشــــــــــــ ــة  ــاديـــــ اـلحـــــ ــدورة  الـــــ  :
(CAC/COSP/IRG/2020/5(  والدورة الحادية عشرة المستمنفة األول ،)CAC/COSP/IRG/2020/5/Add.1  ،)

(؛ والــدورة الةــانيــة عشــــــــــــــرة  CAC/COSP/IRG/2020/5/Add.2والــدورة الحــاديــة عشــــــــــــــرة المســــــــــــــتــمنفــة الةــانيــة )
(CAC/COSP/IRG/2021/6( والدورة الةانية عشرة المستمنفة ،)CAC/COSP/IRG/2021/6/Add.1  .) 

ــتعراض التنفيذ، ع   األمانة أن تبمع أعمَّ  35ووفقًا ل فقرة   ــَب ما يرد في  من اإلاار المرجعي آللية اســـــــــــ  وأنســـــــــــ
ــات البي ِّدة والتحديات المطروحة ومن  ــتعراض الُقطرية من مع ومات عن التبارب الناجحة والممارســــ تقارير االســــ
المقحظات واالحتياجات من المساعدة التقنية، وتدرجها مصنَّفًة بحسب المواضيع المحورية في تقرير مواضيعي 

، من أجل إحالتها ك ها إل  فريق اســــــــتعراض التنفيذ. وســــــــوف تعرض عن التنفيذ وفي إضــــــــافات تكمي ية إق يمية
ع   المؤتمر التقارير المواضـــــــــــيأية التي أعدتها األمانة بشـــــــــــمن تنفيذ الفصـــــــــــ ين الةاني والخامس من االتفاقية، 

  ، CAC/COSP/2021/5تقرير األمـاـنة عن تنفـيذ الفصــــــــــــــ ين الـةاني والخـامس ع   الصــــــــــــــعـيد اإلق يمي ) وكـذـلك
 ( ل نظر فيها.CAC/COSP/2021/7و  ،CAC/COSP/2021/6و

من اإلاـار    13ل اـلدورة الـةانـية آللـية اســــــــــــــتعراض التنفـيذ عمًق ـبالفقرة  ، اســــــــــــــتهق6/1وأع ن المؤتمر، في قراره  
. ولعل المؤتمر يود أن يسـتخدم كمسـا" لمداوالته المع ومات الواردة في  3/1المرجعي لآللية ووفقًا لقرار المؤتمر  

 (.  CAC/COSP/2021/8األمانة بشمن الموارد والنفقات الخا ة ةتسيير عمل اآللية ) مذكرة

ــبع المؤتمر، في قراره   ــتعراض  8/2وعقوة ع   ذلك، شــ ــتعانة بفريق اســ ــل االســ ، الدول األاراف ع   أن توا ــ
التنفيذ ةو ـفه منصـة ل تبادل الطوعي ل مع ومات المتع قة بالتداةير الوانية المتخذة أثناء االسـتعراضـات الُقطرية  

ــتبانة، و عد ا ــ   المسـ ــات الفضـ ــادفة والممارسـ ــتراتيبيات المعتمدة والتحديات المصـ النتهاء منها، بما في ذلك االسـ
وكذلك، حيةما يقتضي األمر، متابعة التو يات المنبةقة عن تقارير االستعراضات الُقطرية. وسوف تعرض ع   

اف وخبراتها والتداةير ذات الصـ ة التي اتخذتها المؤتمر مذكرة من األمانة بعنوان "الممارسـات البي ِّدة ل دول األار 
 (. CAC/COSP/2021/9بعد إنباز االستعراضات الُقطرية، بما في ذلك المع ومات المتع قة بالمساعدة التقنية" )

  
 الوثائق   

 ( CAC/COSP/2021/2اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد )من األمانة بشمن أداء خلية استعراض تنفيذ   مذكرة

 (CAC/COSP/2021/3من األمانة بشمن أنشطة فريق استعراض التنفيذ ) مذكرة

من األمانة تتضــــــمن خراء الدول األاراف بشــــــمن أداء خلية اســــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة   مذكرة
 (CAC/COSP/2021/4الفساد )

ة األمم المتحدة لمكافحة  تقرير مواضــــيعي من إعداد األمانة عن تنفيذ الفصــــل الةاني )التداةير الوقائية( من اتفاقي 
 ( CAC/COSP/2021/5الفساد )
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تقرير مواضـــــــيعي من إعداد األمانة عن تنفيذ الفصـــــــل الخامس )اســـــــترداد الموجودات( من اتفاقية األمم المتحدة 
 (  CAC/COSP/2021/6لمكافحة الفساد )

تقرير من األمانة عن تنفيذ الفصـــــ ين الةاني )التداةير الوقائية( والخامس )اســـــترداد الموجودات( من اتفاقية األمم 
 (CAC/COSP/2021/7المتحدة لمكافحة الفساد ع   الصعيد اإلق يمي )

ة من األمانة بشـــــــــمن الموارد والنفقات الخا ـــــــــة ةتســـــــــيير عمل خلية اســـــــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة مذكر 
 (  CAC/COSP/2021/8لمكافحة الفساد )

ات الص ة التي اتخذتها بعد إنباز مذكرة من األمانة بشمن الممارسات البي ِّدة ل دول األاراف وخبراتها والتداةير ذ
 (CAC/COSP/2021/9االستعراضات الُقطرية، بما في ذلك المع ومات المتع قة بالمساعدة التقنية )

  2020ران/يونيه  حزي  29تقرير فريق اســـــــتعراض التنفيذ عن أعمال دورته الحادية عشـــــــرة، المعقودة في فيينا في  
(CAC/COSP/IRG/2020/5) 

تقرير فريق اســــــــــــــتعراض التنفيــذ عن أعمــال دورتــه الحــاديــة عشــــــــــــــرة المســــــــــــــتــمنفــة األول  المعقودة في فيينــا من 
 (CAC/COSP/IRG/2020/5/Add.1) 2020أي ول/سبتمبر  2خب/أغسطس إل   31

تقرير فريق اســــتعراض التنفيذ عن أعمال دورته الحادية عشــــرة المســــتمنفة الةانية، المعقودة في فيينا في الفترة من 
 (CAC/COSP/IRG/2020/5/Add.2) 2020تشرين الةاني/نوفمبر   18إل   16

إل    14تقرير فريق اســــــــــــــتعراض التنفيــذ عن أعمــال دورتــه الةــانيــة عشــــــــــــــرة، المعقودة في فيينــا في الفترة من  
 (CAC/COSP/IRG/2021/6) 2021حزيران/يونيه   18

ــتمنفة، المعقودة في فيينا في الفترة من  ــرة المســـ ــتعراض التنفيذ عن أعمال دورته الةانية عشـــ إل   6تقرير فريق اســـ
 (CAC/COSP/IRG/2021/6/Add.1) 2021أي ول/سبتمبر   10
  

 المساعدة التقنية  - 3 

ر المؤتمر، في قراره   ، أن يتول  فريق اسـتعراض التنفيذ متابعة وموا ـ ة العمل الذي سـبق أن اضـط ع به 3/1قرَّ
المسـاعدة التقنية الفريق الحكومي الدولي المفتوح العضـوية المعني بالمسـاعدة التقنية. و مقتضـ  ذلك القرار، تعدي 

جزءًا ال يتبزَّأ من خليــة اســــــــــــــتعراض التنفيــذ. ويتمةــل أحــد المبــادئ التوجيهيــة لآلليــة، وفقــًا إلاــارةــا المرجعي، 
مبادرة ، النهَج الُقطري،  3/4مساعدة الدول األاراف ع   تنفيذ االتفاقية بشكل فعال. وأقرَّ المؤتمر، في قراره   في
ــاعدةرامج  ، لتقديم وتنفيذا قة باعتبارهالمســــ ــَّ ــبَّع    ة التقنية المتكام ة والمنســــ ــي ة فعَّالة لتعزيز تنفيذ االتفاقية، وشــــ وســــ

م المســــــــــاعدة ع   تضــــــــــمين مفهوم ةذا النهج مع ةناء القدرات في   البهات المانحة وغيرةا من البهات التي تقد ِّ
  ميم ةرامبها الخا ة بالمساعدة التقنية.

، إل  أن توا ــــــــــل، لدى ملء قائمة التقييم الذاتي المرجأية، تحديد 7/3ره  ودعا المؤتمر الدول األاراف، في قرا
ــاعـدة التقنـية القزمـة لتنفـيذ مواد االتفـاقـية وتوفير المع ومـات عمـا يبري تقـديمـه فع ـي ا من  االحتـياجـات من المســــــــــــ

ع المؤتمر الدول األاراف ع   االســــــــتمر  ار في تبادل أشــــــــكال المســــــــاعدة التقنية. وفي ذلك القرار أيضــــــــا، شــــــــبَّ
ــاعدة التقنية وعن احتياجاتها من ةذه المســـــــاعدة، بما في ذلك االحتياجات من  المع ومات اوعًا عن تقديم المســـــ
المســاعدة التقنية المســتبانة من خقل عم ية االســتعراض، وع   النظر في تزويد األمانة ةهذه المع ومات لنشــرةا 

 ع   موقعها الشبكي.  
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ن المســــــــــــاعدة التقنية التي حددت خقل دورتي خلية اســــــــــــتعراض التنفيذ في مذكرة من ويرد تح يل لقحتياجات م
األمانة تتضـمن تح يق لقحتياجات من المسـاعدة التقنية المسـتبانة من االسـتعراضـات القطرية والمسـاعدة المقدمة  

 (. CAC/COSP/2021/10من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والبريمة )المكتب( دعما لتنفيذ االتفاقية )
  

 الوثائق   

ــمنمذكرة من األمانة  ــات القطرية  ل  تح يق تتضــــــ ــتعراضــــــ ــتبانة من االســــــ ــاعدة التقنية المســــــ قحتياجات من المســــــ
اتفـاقيـة األمم المتحـدة   والمســـــــــــــــاعـدة المقـدمـة من مكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخـدرات والبريمـة دعمـا لتنفيـذ

 (CAC/COSP/2021/10لمكافحة الفساد )
  

 المنع  - 4 

ــمة ل تداةير  ــابعة والةامنة، ع   األةمية الحاســ ــة والســ ــادســ ــة والســ أكد المؤتمر، في دوراته الةالةة والرابعة والخامســ
 . 8/8و 7/6و 7/5و 6/6و 5/4و 4/3و 3/2الوقائية في مبال مكافحة الفساد، ومن ثم اعتمد القرارات 

ي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد، وك َّفه ، الفريق العامل الحكومي الدول3/2وأنشم المؤتمر، بمقتض  قراره  
ــير تبادل  ــاد؛ )ب( تيســـــــــــ ــاعدة المؤتمر في أمور منها: )أ( تطوير وتبميع المعارف في مبال منع الفســـــــــــ بمســـــــــــ
المع ومات والخبرات ةين الدول جيما يتع ق بالتداةير والممارســــات الوقائية؛ )ج( تيســــير جمع أفضــــل الممارســــات  

وتعميمها والترويج لها؛ )د( تشــــــــبيع التعاون ةين جميع أ ــــــــحاب المصــــــــ حة وقطاعات  في مبال منع الفســــــــاد  
 المبتمع بغية منع الفساد. 

، في جم ــة أمور، بــالبهود التي يبــذلهــا الفريق العــامــل الحكومي الــدولي المفتوح 8/8ورحــب المؤتمر، في قراره  
ول األاراف بشـمن مبادراتها وممارسـاتها البي ِّدة العضـوية المعني بمنع الفسـاد في تيسـير تبادل المع ومات ةين الد

إل    5جيمــا يتع ق بــالمواضــــــــــــــيع التي نظر فيهــا الفريق العــامــل في اجتمــاعيــه المعقودين في فيينــا في الفترة من  
ر أن يوا ــل الفريق العامل عم ه ع   إســداء  2019أي ول/ســبتمبر   6إل    4ومن    2018أي ول/ســبتمبر   7 . وقر ِّ

المسـاعدة إل  المؤتمر في تنفيذ الوالية المسـَندة إليه بشـمن منع الفسـاد، وأن يعقد الفريق اجتماعين  المشـورة وتقديم  
من األمانة  مذكرةع   األقل قبل انعقاد دورة المؤتمر التاســـــــــعة. و ناء ع   ذلك، ســـــــــوف ُتعرض ع   المؤتمر 

 (.CAC/COSP/2021/11بشمن التقدم المحرز في أنشطة الفريق العامل )

  8/11و  8/8و  8/7وعقوة ع   ذلـك، ســــــــــــــيعرض ع   المؤتمر تقرير األمـانـة عن حـالـة تنفيـذ قرارات المؤتمر  
 (.CAC/COSP/2021/12بشمن منع الفساد ) 8/14و 8/12و

اجتمـاعـًا، وفقـًا لوالـياـته. وـناقش الفريق العـامـل، في اجتمـاعـيه المعقودين في فيينـا   12عقـد الفريق العـامـل  وحت  اآلن،  
ــطس إل     31في الفترة من   ــبتمبر    2خب/أغسـ جم ة أمور،   ، في 2021حزيران/يونيه    18إل     16ومن   2020أي ول/سـ

عزيز دور األجهزة الع يا ل رقابة المالية والمحاســبة في  المواضــيع التالية: )أ( تعزيز فعالية ةيئات مكافحة الفســاد؛ )ب( ت 
 مبال منع الفساد ومكافحته؛ )ج( دور البرلمانات وسائر الهيئات التشريأية في تعزيز تنفيذ االتفاقية. 

ولعـل المؤتمر يود أن ينظر، أثـناء مـداوالـته، في التقـارير المتع قـة ـباجتمـاعي الفريق العـامـل المعقودين في عـامي 
، وكــذلــك في  ، ع   التوالي(CAC/COSP/WG.4/2021/4و  CAC/COSP/WG.4/2020/5)  2021و  2020

ــاني   الةـــ الفصــــــــــــــــــل  ــذ  تنفيـــ ــة عن  ــانـــ األمـــ ــداد  إعـــ من  مواضــــــــــــــيعي  ــاقيـــــة  تقرير  االتفـــ ــة( من  ــائيـــ الوقـــ ــداةير  )التـــ
(CAC/COSP/2021/5  .) 
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 الوثائق   

مذكرة من األمانة بشـمن التقدم المحرز في أنشـطة الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضـوية المعني بمنع  
 (CAC/COSP/2021/11الفساد )

ــذ قرارات المؤتمر   ــة تنفيـ ــالـ ــة عن حـ ــانـ بشــــــــــــــــمن منع الفســــــــــــــــاد   8/14و  8/12و  8/11و  8/8و  8/7تقرير األمـ
(CAC/COSP/2021/12) 

ــاد المعقود في فيينا، في  تقرير عن اجتمام الفريق العا مل الحكومي الدولي المفتوح العضـــــــوية المعني بمنع الفســـــ
 (  CAC/COSP/WG.4/2020/5) 2020أي ول/سبتمبر  2خب/أغسطس إل   31الفترة من 

ــاد المعقود في فيينا، في  تقرير عن اجتمام الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح ا لعضـــــــوية المعني بمنع الفســـــ
 (CAC/COSP/WG.4/2021/4) 2021حزيران/يونيه   18إل   16الفترة من 

  
 استرداد الموجودات  - 5 

من األولوية منذ دورته األول .  كان اســــــــــترداد الموجودات من المســــــــــائل التي حظيت لدى المؤتمر ةدرجة عالية
ر المؤتمر، في قراره   فقد ، أن ينشــــــــ  فريقًا عامًق حكومي ا دولي ا مؤقَّتًا مفتوح العضــــــــوية لكي يســــــــدي إليه 1/4قرَّ

 المشورة والمساعدة من أجل تنفيذ واليته المتع قة باعادة عائدات الفساد.

د إل  الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضـوية المعني باسـترداد الموجودات بمهمة مسـاعدة المؤتمر   وُعهِّ
في جم ة أمور منها اكتســـــاب معارف تراكمية في مبال اســـــترداد الموجودات، وتشـــــبيع التعاون، وتيســـــير تبادل 

 المع ومات، واستبانة احتياجات الدول األاراف في مبال ةناء القدرات في ذلك المبال.

ر المؤتمر، في قراره   ، أن يوا ـــل الفريق العامل عم ه من أجل تحديد ســـبل ووســـائل ترجمة التو ـــيات 2/3وقرَّ
القرارات   ، إل  إجراءات م موسة. وفي2007خب/أغسطس    28و  27الصادرة عن اجتماعه األول، المعقود يومي  

ر أن يو 7/1و 6/3و  6/2و  5/3و  4/4و 3/3 د المؤتمر الوالية المسندة إل  الفريق العامل، وقرَّ ا ل الفريُق ، جدَّ
عم ه باســــداء المشــــورة وتقديم المســــاعدة إل  المؤتمر في تنفيذ الوالية المســــندة إليه بشــــمن إعادة عائدات الفســــاد، 

م أيضًا تقارير عن أنشطته إل  المؤتمر.  وأن  يقد ِّ

اجتمـاعـيه المعقودين في  اجتمـاعـًا، وفقـًا لوالـياـته. وـناقش الفريق العـامـل، في   15وحت  اآلن، عقـد الفريق العـامـل  
، في جم ة  2021أي ول/ســـــــبتمبر   10إل   6ومن    2020تشـــــــرين الةاني/نوفمبر   18إل    16فيينا في الفترة من  

أمور المواضــــــيع التالية: )أ( تحديد ةوية الضــــــحايا وتعويضــــــهم والتحديات المتع قة باألاراف الةالةة وتمثيرةا في  
؛ )ب( التحديات والعوائق الشــائعة، وكذلك أفضــل الممارســات في  اســترداد الموجودات بمقتضــ  الفصــل الخامس

ــادرة البـنائـية في   مبـال اســــــــــــــترداد عـاـئدات البريمـة وإعـادتهـا، مع التركيز ةوجـه خـاة ع   إنفـاذ أوامر المصــــــــــــ
الواليـات القضـــــــــــــــائيـة األجنبيـة واالختقفـات ةين النظم القـانونيـة من حيـث المتط بـات اإلثبـاتيـة ومعـايير اإلثبـات 

اســــــــــــــتخـدام اـلدول األاراف لآللـيات القـانونـية الـبديـ ة والح ول دون محـاكمـة، بمـا فيهـا التســــــــــــــوـيات، المتع قـة  ()ج
ــادرة عــائــدات إجراميــة وإعــادتهــا، والعوامــل التي تؤثر ع   الفروق ةين المبــالغ المحققــة في ت ــك اآلليــات  بمصـــــــــــــ

ــل  والمبـالغ المعـادة إل  الـدول المتضــــــــــــــررة، وكيت يمكن لهـذه اآلليـات   أن تزـيد من تعزيز فعـاليـة تطبيق الفصــــــــــــ
ــتفادة واإلجراءات التي تتي   ــات البيدة والدرو" المســــــ الخامس من االتفاقية؛ )د( التحديات المطروحة والممارســــــ

)ج(  1 مصادرة عائدات الفساد دون  دور إدانة جنائية، من الدول األاراف التي ابقت ةذه التداةير وفقًا ل فقرة
 التفاقية.من ا 54من المادة 
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من األمانة بشــــــمن التقدم المحرز في تنفيذ أنشــــــطة الفريق العامل الحكومي   مذكرةوســــــوف ُتعرض ع   المؤتمر  
 (.CAC/COSP/2021/13الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات )

نظر، أثـناء مـداوالـته، في التقريرين المتع قين ـباجتمـاعي الفريق العـامـل المعقودين  ولعـل المؤتمر يود أيضــــــــــــــًا أن ي 
ــامي   ع   التوالي(،    ،CAC/COSP/WG.2/2021/5و  CAC/COSP/WG.2/2020/5)  2021و  2020في عـ

ته األمانة عن تنفيذ الفصــل الخامس )اســترداد الموجودات( من االتفاقية  وكذلك في التقرير المواضــيعي الذي أعدَّ
(CAC/COSP/2021/6  .) 

فتوح العضـــوية المعني باســـترداد الموجودات بمن  الفريق العامل الحكومي الدولي الم إل   ، 9/ 8المؤتمر، في قراره   وأوعز 
يوا ل، ةدعم من األمانة، جمع مع ومات عن استخدام الدول األاراف لآلليات القانونية البدي ة والح ول دون محاكمة،  

ــادرة عائدات إجرامية وإعادتها، وفقًا لقتفاقية ول قانون المح ي، و  ــويات، المتع قة بمصــــــ عوامل  من يح ل ال   بما فيها التســــــ
التي تؤثر ع   الفروق ةين المبــالغ المحقَّقــة في اآلليــات القــانونيــة البــدي ــة األخرى والح ول دون محــاكمــة، بمــا فيهــا 
التســـــــــــويات، المتع قة بمصـــــــــــادرة عائدات إجرامية وإعادتها، وفقًا لقتفاقية ول قانون المح ي، والمبالغ المعادة إل  الدول 

ضــع مبادئ توجيهية من أجل تيســير االســتعانة ةنهج أكةر تنســيقا وشــفاجية ل تعاون  المتضــررة، بغية النظر في جدوى و 
ةين الدول األاراف المتـضررة، وأن يب غ، ةدعم من األمانة، المؤتمر في دورته المقب ة بالنتائج. و ناء ع   ذلك، ـسوف  

دون محاكمة، بما فيها التســـــــــــــويات،  من األمانة بشـــــــــــــمن اآلليات القانونية البدي ة والح ول  مذكرة ُتعرض ع   المؤتمر  
 (.  CAC/COSP/2021/14المتع قة بمصادرة عائدات إجرامية وإعادتها ) 

وفي القرار نفســــــــــــــه، أوعز المؤتمر إل  الفريق العـامـل الحكومي اـلدولي المفتوح العضــــــــــــــوـية المعني ـباســــــــــــــترداد 
الموجودات أن يبمع مع ومات عن التحديات المطروحة والممارسات البيدة والدرو" المستفادة واإلجراءات التي 
تتي  مصــــــــــــادرة عائدات الفســــــــــــاد دون  ــــــــــــدور إدانة جنائية، من الدول األاراف التي ابقت ةذه التداةير وفقًا 

انــة، المؤتمر في دورتــه المقب ــة بــالنتــائج.  من االتفــاقيــة، وأن يب غ، ةــدعم من األمــ   54)ج( من المــادة    1 ل فقرة
من األمانة بشـــــمن التحديات المطروحة والممارســـــات البيدة   مذكرةع   ذلك، ســـــوف ُتعرض ع   المؤتمر   و ناء

والدرو" المسـتفادة واإلجراءات التي تتي  مصـادرة عائدات الفسـاد دون  ـدور إدانة جنائية، من الدول األاراف  
 (.  CAC/COSP/2021/15من االتفاقية ) 54)ج( من المادة  1ر وفقًا ل فقرة التي ابقت ةذه التداةي 

ــة التي أعدةا المكتب بعنوان 8/1وعقوة ع   ذلك، رحب المؤتمر في قراره   "إدارة الموجودات المحبوزة    بالدراســـــ
، وقرر أن يوا ـــــــل الفريق العامل عم ه من خقل جم ة أمور منها ة"والمصـــــــادرة والتصـــــــرف فيها بصـــــــورة فعال

موا ــــــ ة جمع المع ومات المتع قة بمفضــــــل الممارســــــات من الدول األاراف، ةهدف اســــــتكمال مشــــــروم المبادئ 
ــة. وســــــوف تقدم  ــادرة وتحديث الدراســــ ــمن إدارة الموجودات المبمَّدة والمحبوزة والمصــــ التوجيهية غير الم زِّمة بشــــ

ثة بشمن ةذه المسملة. األما  نة مع ومات شفوية محدَّ

، إل  أن 8/9وعقوة ع   ذلك، ا ب المؤتمر إل  األمانة ودعا مبادرة اســـترداد الموجودات المســـروقة، في قراره  
ــترداد  ــايا اســـــ تضـــــــط عا، رةنًا ةتوافر موارد من خارج الميزانية، ببمع المع ومات من الدول األاراف بشـــــــمن قضـــــ

الصـــــــــعيد الدولي جيما يخ  األفعال المبرمة بمقتضـــــــــ  االتفاقية، بما في ذلك ما يتع ق منها  الموجودات ع   
بحبم الموجودات المبمــدة والمضــــــــــــــبواــة والمصـــــــــــــــادرة والمعــادة، وتقــديم تقرير عن النتــائج إل  الفريق العــامـل  

ــاســــــــــــــترداد الموجودات وإل  المؤتمر، في دورتي  بـ ــة المعني  ــدولي المفتوح العضــــــــــــــويـ المقب تين.  الحكومي الـ ــا  همـ
ثة بشمن ةذه المسملة.  وسوف  تقدم األمانة مع ومات شفوية محدَّ
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 الوثائق   

من األمانة بشـمن التقدم المحرز في تنفيذ أنشـطة الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضـوية المعني  مذكرة
 ( CAC/COSP/2021/13باسترداد الموجودات )

ة، بما فيها التســــــويات، المتع قة بمصــــــادرة  من األمانة بشــــــمن اآلليات القانونية البدي ة والح ول دون محاكم مذكرة
 (CAC/COSP/2021/14عائدات إجرامية وإعادتها )

مذكرة من األمانة بشــــــــــمن التحديات المطروحة والممارســــــــــات البيدة والدرو" المســــــــــتفادة واإلجراءات التي تتي  
)ج(  1 ن  دور إدانة جنائية، من الدول األاراف التي ابقت ةذه التداةير وفقًا ل فقرةمصادرة عائدات الفساد دو 

 (  CAC/COSP/2021/15من االتفاقية ) 54من المادة 

ــاد المعقود في فييـنا، تقرير عن اجتمـام الفريق العـامـل الحكومي اـلدولي المفتوح العضــــــــــــــوـية المعني بمنع   الفســــــــــــ
 (  CAC/COSP/WG.2/2020/5) 2020تشرين الةاني/نوفمبر   18إل   16الفترة من  في

ــاد المعقود في فييـنا،  تقرير عن اجتمـام الفريق العـامـل الحكومي اـلدولي المفتوح العضــــــــــــــوـية المعني بمنع الفســــــــــــ
 (CAC/COSP/WG.2/2021/5) 2021أي ول/سبتمبر  10إل   6الفترة من  في
  

 التعاون الدولي  - 6 

، المعنون "عقد اجتماعات خبراء حكوميين مفتوحة المشــــــاَرَكة لتعزيز  4/2اعتمد المؤتمر في دورته الرابعة القرار  
ر المؤتمر، في ذلـك القرار، أن يعقـد اجتمـاعـات خبراء حكوميـة دوليـة مفتوحـة المشـــــــــــــــاركـة  التعـاون الـدول ي". وقرَّ

بشــمن التعاون الدولي من أجل إســداء المشــورة وتقديم المســاعدة ل مؤتمر جيما يخ  تســ يم المط و ين والمســاعدة 
 القانونية المتبادلة. 

ر المؤتمر أيضـــــــــًا أن تؤد ِّي  اجتماعات الخبراء المهام التالية: )أ( مســـــــــاعدة المؤتمر ع   وفي القرار نفســـــــــه، قرَّ
ــاعدة المؤتمر ع   تشـــــبيع التعاون ةين المبادرات   اكتســـــاب معارف تراكمية في مبال التعاون الدولي؛ )ب( مســـ
دة األاراف، واإلســـــــــهام في تنفيذ األحكام ذات الصـــــــــ ة من  القائمة ذات الصـــــــــ ة، الةنائية منها واإلق يمية والمتعد ِّ
االتفاقية ةتوجيه من المؤتمر؛ )ج( تيســـــــير تبادل الخبرات جيما ةين الدول باســـــــتبانة التحديات وتعميم المع ومات 
عن الممارسات البيدة الواجب اتباعها لتعزيز القدرات ع   الصعيد الواني؛ )د( ةناء الةقة وتشبيع التعاون ةين  

تبمع ةين الســـــــــــ طات المختصـــــــــــة وةيئات مكافحة الفســـــــــــاد    الدول الطالبة والدول مت   ِّية الط ب، ةتنظيم لقاءات
والممارســـــــين العام ين في مبالي المســـــــاعدة القانونية المتبادلة وتســـــــ يم المط و ين؛ )ه( مســـــــاعدة المؤتمر ع   

 استبانة احتياجات الدول في مبال ةناء القدرات. 

ــاركة لت  ــرة اجتماعات، وحت  اآلن، عقد اجتمام الخبراء الحكومي الدولي المفتوح المشــــــ عزيز التعاون الدولي عشــــــ
تشــــرين   18إل   16وفقا لهذه الوالية. وفي اجتماعي الخبراء التاســــع والعاشــــر، المعقودين في فيينا في الفترة من 

ــبتمبر   10إل   6ومن  2020الةاني/نوفمبر   ــيع التي نوقشــــــــت  2021أي ول/ســــــ ــم ت المواضــــــ ، ع   التوالي، شــــــ
والممارســـــــات البيدة والتحديات المواجهة في تنفيذ الفصـــــــل الرابع من االتفاقية؛ ي ي: )أ( الدرو" المســـــــتفادة   ما
التداةير الرامية إل  تعزيز وتيســير ودعم التعاون الدولي والمســاعدة التقنية في مبال منع الفســاد ومكافحته؛   )ب(
ــير تنفيذ الفقرة  )ج( ــا" قانوني ل تعاون الدولي، بغية تيســ ــتخدام االتفاقية كمســ من  7، والفقرة 44ن المادة م 5اســ
 من االتفاقية. 48من المادة  2، والفقرة 46المادة 

م المحرز في أنشـطة اجتمام الخبراء الحكومي الدولي  مذكرةوسـوف ُتعرض ع   المؤتمر   من األمانة بشـمن التقدي
 (.CAC/COSP/2021/16المفتوح المشاركة لتعزيز التعاون الدولي في إاار اتفاقية مكافحة الفساد )
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ــًا أن ينظر، أثناء مداوالته، في التقريرين المتع قين باجتماعي الخبراء التاســــــع والعاشــــــر،  ولعل المؤتمر يود أيضــــ
 (.  CAC/COSP/EG.1/2021/4و CAC/COSP/EG.1/2020/3) 2021و 2020المعقودين في عامي 

  
 الوثائق   

م المحرز في أنشــــــــطة اجتمام الخبراء الحكومي الدولي المفتوح المشــــــــاركة لتعزيز   مذكرة من األمانة بشــــــــمن التقدي
 (CAC/COSP/2021/16اد )التعاون الدولي في إاار اتفاقية مكافحة الفس

تقرير اجتمام الخبراء الحكومي الدولي التاســــــــع المفتوح المشــــــــاركة لتعزيز التعاون الدولي في إاار اتفاقية األمم 
ــا في الفترة من   المعقود في فيينــ ــاد،  ــافحــــة الفســـــــــــــــ ــدة لمكــ ــاني/نوفمبر  تشــــــــــــــرين    18إل     16المتحــ   2020الةــ

(CAC/COSP/EG.1/2020/3) 

ــاركة لتعزيز التعاون الدولي في إاار اتفاقية األمم  ــر المفتوح المشــــ تقرير اجتمام الخبراء الحكومي الدولي العاشــــ
مـ  الـفــترة  فـي  ــا  فــيـينـــــ فـي  الـمـعـقـود  الـفســــــــــــــــــــاد،  ــة  ــافـحـــــ لـمـكـــــ ــدة  ـــبـتمــبر    10إلـ     6ن  الـمــتحـــــ   2021أـي ـول/ســــــــــــ

(CAC/COSP/EG.1/2021/4) 
  

متابعة نتائج الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد  -7 
 وتعزيز التعاون الدولي

رت البمأية العامة في قرارةا   ، المعنون "الدورة االستةنائية ل بمأية العامة من أجل مكافحة الفساد"،  73/191قرَّ
دورة اســــــتةنائية بشــــــمن التحديات والتداةير الرامية إل  منع ومكافحة   2021أن تعقد في النصــــــ  األول من عام 

فســاد وتعزيز التعاون الدولي. وقررت أيضــًا أن تعتمد، في ت ك الدورة االســتةنائية، إعقنًا ســياســي ا موجزًا وعم ي ال
المنح ، ُيتَّفق ع يه مســبقًا ةتوافق اآلراء في مفاوضــات حكومية دولية ةرعاية المؤتمر، ودعت المؤتمر إل  قيادة 

األمور التنظيمية والموضوعية في مداوالت مفتوحة، وا بت إل    عم ية تحضيرية ل دورة االستةنائية ةتناول جميع
ــير لها في   ــتةنائية وأن يبري التحضـ المكتب توفير الخبرة الموضـــوعية والدعم التقني، وقررت أن تعقد الدورة االسـ

 حدود الموارد المتاحة. 

، في جم ة أمور منها الترتيبات التنظيمية لدورتها االسـتةنائية المتع قة 74/276و تت البمأية العامة، في قرارةا  
بمكافحة الفســــاد، وكررت دعوتها ل مؤتمر إل  أن يتول  زمام قيادة العم ية التحضــــيرية ل دورة االســــتةنائية ةتناول  

ر أن يعد، في الوقت المناســــــــب، جميع األمور التنظيمية والموضــــــــوعية في مداوالت مفتوحة؛ وا بت إل  المؤتم
إعقنًا ســــــياســــــي ا موجزًا وعم ي المنح  ُيتَّفق ع يه مســــــبقا ةتوافق اآلراء في مفاوضــــــات حكومية دولية ُتعقد تحت  

ــتةنائية. وفي  ، عقد المؤتمر دورة  2021أيار/مايو  7رعاية المؤتمر لكي تعتمده البمأية العامة في دورتها االســــــ
 إلعقن السياسي وإحالته إل  البمأية العامة العتماده. استةنائية ب رض إقرار ا

ــتةنــائيــة المعقودة في الفترة من   ، 2021حزيران/يونيــه    4إل     2واعتمــدت البمأيــة العــامــة في دورتهــا االســــــــــــ
ــياســـــــــــي المعنون "ال1/32- دا القرار  تزامنا المشـــــــــــترك بالعمل بفعالية ع  ، الذي اعتمدت بموجبه اإلعقن الســـــــــ

  الدول  التصـــــــــــــدي ل تحديات وتنفيذ التداةير الرامية إل  منع الفســـــــــــــاد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي". والتزمت
ــفه الهيئة التعاةدية التي تتحمل  ــي ودعت المؤتمر، ةو ـ ــياسـ ــاء، في جم ة أمور، ةتنفيذ ةذا اإلعقن السـ األعضـ
المســؤولية الرئيســية عن تعزيز واســتعراض تنفيذ االتفاقية، إل  متابعة ةذا اإلعقن الســياســي والبناء ع يه. و ناء  

 إلجراءات المط و ة في ةذا الصدد.ع   ذلك، يتوقع أن يناقش المؤتمر، في إاار ةذا البند، ا
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 مسائل أخرى  - 8 

لعل المؤتمر يود أن يشــــــــــــير، لدى النظر في البند المتع ق بالمســــــــــــائل األخرى، إل  أنَّ إدراج البنود الفرعية في  
إاار "مســائل أخرى" ال يشــكل رأيًا مســبقًا بشــمن االســتنتاجات التي ســتخ   إليها المناقشــات حول جداول أعمال 

 المؤتمر المقب ة.دورات 
  

من االتفاقية، بشأن التعاون مع المنظمات واآلليات الدولية   63)ج( و)د( من المادة   4تنفيذ الفقرتين  )أ(  
واإلقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وبشأن االستخدام المناسب للمعلومات ذات الصلة 

ها اآلليات الدولية واإلقليمية األخرى م التي  ن أجل مكافحة الفساد ومنعه، بغية تجنُّب ازدواج تعدُّ
 دون ضرورة العمل 

)ج(  4  ، إل  إيقء االعتبار الواجب لتنفيذ الفقرة73/190و 69/199دعت البمأية العامة المؤتمر، في قراريها 
 من االتفاقية.  63من المادة 

، لدى النظر في البند الفرعي  )أ( من جدول األعمال، موا ـ ة مداوالته بشـمن التنفيذ الكامل  8ولعل المؤتمر يودي
من االتفـاقيـة، التي تن  ع   أن يتفق المؤتمر ع   أنشــــــــــــــطـة وإجراءات    63)ج( من المـادة    4ل فقرة الفرعيـة  

من ت ــك المــادة، وذلــك بطرائق منهــا التعــاون مع المنظمــات    1ةــداف المبيَّنــة في الفقرة  وارائق عمــل لتحقيق األ
 واآلليات الدولية واإلق يمية والمنظمات غير الحكومية ذات الص ة. 

، األمـانـة ع   موا ــــــــــــــ ـة تعزيز أوجـه التـمزر مع أمـانـات المنظمـات المتعـددة 8/2وشــــــــــــــبع المؤتمر، في قراره 
ــاد، في إاار والية كل منها، لتفادي االزدواجية في  األاراف األخرى ذات ا ــ ة العام ة في مبال مكافحة الفسـ لصـ

  4/ 7و 2015تشـــرين الةاني/نوفمبر   6المؤرخ   6/1البهود وتحســـين أداء شـــت  خليات االســـتعراض، وفقًا لقراريه 
لتنفيذ تقريرا عن ، وا ب إل  األمانة أن تقدم إل  فريق اســـــــــــــتعراض ا2017تشـــــــــــــرين الةاني/نوفمبر   10المؤرخ 

التـقدم المحرز في ةـذا الشــــــــــــــمن. و ـناء ع   ذـلك، لعـل المؤتمر يود أن ينظر، أثـناء مـداوالـته، في تقرير األمـاـنة، 
ــمن تعزيز أوجه التمزر ةين المنظمات المتعددة األاراف   ،4/7المعنون "التقدم المحرز في تنفيذ قرار المؤتمر   بشــ

اال ــات  خـليـــــ عـن  ــة  مســــــــــــــؤولـــــ ةـي  اـلـتي  ــة  اـلفســــــــــــــــــــاد"  اـلمـعــنيـــــ ــة  ــافـحـــــ مـكـــــ ــال  مـبـــــ فـي  ــة  ــاـئمـــــ اـلقـــــ ـــتعـراض  ســــــــــــ
(CAC/COSP/IRG/2021/4  د لينظر جيه فريق اســـــتعراض التنفيذ في دورته الةانية عشـــــرة. وســـــوف (، الذي أُعِّ

ثة بشمن ةذه المسملة.   تقدم األمانة مع ومات شفوية محدَّ

ــًا أن يســـــــتعرض التقدم المحرز في تعزيز أوجه التمزر جيما يتع ق باســـــــتخدام المع ومات ولعل المؤتمر  يود أيضـــــ
ةا اآلليات الدولية واإلق يمية األخرى من أجل مكافحة الفسـاد ومنعه اسـتخدامًا مناسـبًا، بغية  ذات الصـ ة التي تعدي

من االتفاقية. وســــــــُتدع   63من المادة   )د( 4تبنيب ازدواج العمل دون ضــــــــرورة، بما يتســــــــق مع الفقرة الفرعية  
أمانات اآللـيات المتعـددة األاراف األخرى ذات الصـــــــــــــــ ة، وكذلك الدول األاراف المهتمـة، إل  تـقديم تـقارير عن 

 أنشطتها في ةذا الصدد.
  

 حالة التصديق على االتفاقية ومتطلبات تقديم اإلشعارات بموجب االتفاقية  )ب(  

م المحرز في    8لعــل المؤتمر يود، لــدى نظره في البنــد الفرعي   )ب( من جــدول األعمــال، أن يســــــــــــــتعرض التقــدي
ترويج التصــديق ع   االتفاقية أو االنضــمام إليها، من أجل زيادة عدد األاراف في ةذا الصــك ومن ثم اإلســهام 

 في تحقيق انضمام جميع الدول إليه. 

http://undocs.org/ar/A/RES/69/199
http://undocs.org/ar/A/RES/69/199
http://undocs.org/ar/A/RES/73/190
http://undocs.org/ar/A/RES/73/190
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2021/4
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بمقتضــ  االتفاقية، لعل المؤتمر يود أن ينظر في أفضــل الســبل التي تكفل توافر وجيما يتع ق بمتط بات اإلةق  
ل فقرة   ــًا  ــة وفقــ المط و ــ ــات  المع ومــ ــدم  ــادة    3أحــ المــ ــادة    2، والفقرة  6من  المــ )أ( من   6، والفقرة  23)د( من 

 ، من االتفاقية. 66من المادة  4، والفقرة 55من المادة  5، والفقرة 46من المادة  14و 13، والفقرتين  44 المادة

ــمن حالة االتفاقية حت   ــًا ع   المؤتمر، ل نظر في ةذا البند، ورقة اجتمام بشـــــ كانون   1وســـــــوف يكون معروضـــــ
ل مساعدة في المنع ( وورقة اجتمام بشمن الس طات المعيَّنة CAC/COSP/2021/CRP.1)  2021األول/ديسمبر 

حــت    اـلمـوجـودات  ـــترداد  واســــــــــــ ــة  ــادلـــــ اـلمــتبـــــ ــة  ــاـنوـنيـــــ اـلقـــــ ــدة  ــمــبر    1واـلمســــــــــــــــــــاعـــــ األول/ديســــــــــــ ــاـنون    2021كـــــ
(CAC/COSP/2021/CRP.2.) 
  

 أي مسائل أخرى  )ج(  

 .لعل المؤتمر يود، في إاار ةذا البند، النظر في أي مسائل أخرى 
  

 جدول األعمال المؤقَّت للدورة العاشرة  - 9 

ــاور  ــعه األمانة بالتشــ ــرة، الذي ســــوف تضــ من المزمع أن ينظر المؤتمر في جدول األعمال المؤقَّت لدورته العاشــ
 مع المكتب، وأن يقرَّه.

  
 اعتماد التقرير  - 10 

 من المزمع أن يعتمد المؤتمر تقريرا عن دورته التاسعة.
  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/CRP.1
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/CRP.2
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 المرفق 
 

 تنظيم األعمال المقترح    
 

 العنوان أو الو     البند الوقت  التاريخ 

 افتتاح الدورة   )أ(  1 00/13–10/ 00 كانون األول/ديسمبر  13االثنين،     

 انتخاب أعضاء المكتب   )ب(  1  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال   )ج(  1  

 مشاركة المراقبين  )د(  1  

 اعتماد تقرير المكتب عن وثائق التفويض  )ه(  1  

 المناقشة العامة   )و( 1  

  )تابع(المناقشة العامة  )و( 1 15-00/18/ 00 

  )تابع(المناقشة العامة  )و( 1 00/13–10/ 00 كانون األول/ديسمبر  14الةقثاء، 

  )تابع(المناقشة العامة  )و( 1 15-00/18/ 00 

    

 استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد   2 00/12-10/ 00 األول/ديسمبركانون   15األر عاء، 

 المساعدة التقنية  3 13-30/15/ 30 

 المنع   4 17-00/19/ 00 

 استرداد الموجودات  5 00/12-10/ 00 كانون األول/ديسمبر  16الخميس،  

 التعاون الدولي 6 13-30/15/ 30 

متابعة نتائج الدورة االستةنائية ل بمأية العامة بشمن   7 17-00/19/ 00 
التحديات والتداةير الرامية إل  منع ومكافحة الفساد  

 وتعزيز التعاون الدولي 

 مسائل أخرى   9و 8 00/12-10/ 00 كانون األول/ديسمبر   17البمعة،  

 جدول األعمال المؤقَّت ل دورة العاشرة   

 اعتماد التقرير  10 13-30/15/ 30 

  )تابع(اعتماد التقرير  10 17-00/19/ 00 
 
 سوف تتاح خقل الدورة المع ومات المتع قة بالبدول الزمني ل مشاورات غير الرسمية. * 
 


