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 الدورة التاسعة 
 2021كانون األول/ديسمبر    17- 13شرم الشيخ، مصر،  

 * من جدول األعمال المؤقَّت   2البند  
    تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد   استعراض 

 التنفيذ  استعراض أنشطة فريق    
  

 مذكرة من األمانة  
  

 مقدمة  - أولا  
ــاد   63من الـمادة   5تنصُّ الفقرة  - 1 ــ  مؤتمر اـلدول  على  من اتـفايـيا األمم المتحـدة لمـحااحـا الفســـــــــــ أن يحتســـــــــــ

تتخـهاـا اـلدول األطراف لتنفـله اـهف ايتفـايـيا، والصـــــــــــــعوـ ا  الت  تواج  ـا ا   األطراف المعرـاا الزممـا ـلالـتداالر الت   
 ذلك، من خزل المعلوما  الت  تقدم ا تلك الدول ومن خزل ما قد ينشئه المؤتمر من آليا  استعراض تكملليا. 

ــ  1/1واتفق المؤتمر، ا  قرارف   -2 ــا  آليا مناســــــــــ ــرورة ننشــــــــــ ا ، الهي اعتمدف ا  دورته األولى، على ضــــــــــ
ــا  ارحق عامو مفتول الع ــــوحا مؤلي من خبرا   حومللن   لمســــاعدته على اســــتعراض تنفله ايتفاييا، وقرر ننشــ
د المؤتمر، ا  القرار نفسـه، على السـما  الت  ين ن  أن تتَّسـم ا ا  دولللن لك  يقدم توصـيا  نلى المؤتمر. وشـدَّ

 آليا ايستعراض.

يا ين ن  أن تجسـداا آليا ايسـتعراض، وكلَّي الفرحق العامو م ادئ نضـا   2/1و دد المؤتمر ا  قرارف   -3
ــاد ل عداد نطار   ــتعراض تنفله اتفاييا األمم المتحدة لمحااحا الفســـ ــوحا المعن  لاســـ الححوم  الدول  المفتول الع ـــ

 مرجع  آلليا ايستعراض للنظر  يه المؤتمر وحتَّخه نجرا  لشأنه مع نمحانيا اعتمادف ا  دورته الثالثا.

ــتعراض تنفله ايتفاييا، واقا  للفقرة    3/1قرارف    ،واعتمد المؤتمر، ا  دورته الثالثا -4   7المنشــــــ  آلليا اســــ
اإلطار المرجع  لآلليا، وكهلك مشـــــــــــــرو  الم ادئ    3/1من ايتفاييا. وحت ـــــــــــــمن مراق القرار    63من المادة  

رحا ومشــرو  المخ ا النموذج  لتقارحر  التوجل يا للخبرا  الححومللن واألمانا لشــأن نجرا  ايســتعراضــا  الق 
 ايستعراض الق رحا.

وأنشــأ المؤتمر، ا  القرار نفســه، ارحق اســتعراض التنفله الهي تتمثو و يفتاف ا  تكوحن صــورة نجماليا  -5
لعمليا ايسـتعراض من أجو اسـت انا التحديا  القاةما والممارسـا  الجلدة، والنظر ا  اي تياجا  من المسـاعدة 
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يا الزمما ل ــمان اعاليا تنفله ايتفاييا. وتمثو التقارحر المواضــيعيا عن التنفله أســال العمو التحللل  الهي التقن 
 ي  لع له الفرحق. وحقدم الفرحق نلى المؤتمر، لايستناد نلى مداويته، توصيا  واستنتاجا  للنظر ال ا وإقراراا. 

راض التنفله من دورَت  اســـــتعراض مدة كو من ما  وقرر المؤتمر أن تتألي كو مر لا من مرا و اســـــتع -6
خمس ســنوا . وقرر أي ــا  أن يســتعرض تنفله الفصــللن الثالي  التجرحم وإنفاذ القانونع والرالع  التعاون الدول ع 

ــل  الـثان   الـتداالر الوقـاةـياع والخـامس  اســـــــــــــترداد    لن من ايتفـايـيا خزل الـدورة األولى، وأن يســـــــــــــتعرض تنفـله الفصـــــــــــ
  ع من ايتفاييا خزل الدورة الثانيا. الموجودا 

، المعنون "آليا اســــتعراض تنفله اتفاييا األمم المتحدة لمحااحا الفســــاد"، 5/1وقرر المؤتمر، ا  مقررف  -7
أن يبدأ ارحق اسـتعراض التنفله على الفور، ادعم من األمانا، ا  جمع ومناقشـا المعلوما  ذا  الصـلا من أجو  

وقرر المؤتمر من اإلطار المرجع ، عق  اختتام دورة ايســــــــتعراض األولى.   48تيســــــــلر تقليم األدا  واقا  للفقرة  
أي ــــــــا  أن يدر  الفرحق ا  دوراته المقبلا اندا  ا  جدول األعمال يتي  مناقشــــــــا تلك المعلوما ، وأن ي ــــــــع ا   

 من اإلطار المرجع . 41و 40اعت ارف، لدى جمع تلك المعلوما ، مت ل ا  المتالعا ا  المستقبو واقا  للفقرتلن  

، المعنون "مواصــــــــــــــلـا اســــــــــــــتعراض تنفلـه اتفـاييـا األمم المتحـدة لمحـااحـا  6/1وأعلن المؤتمر ا  قرارف   -8
.  3/1من اإلطـار المرجع  لآللـيا وواـقا  لقرار المؤتمر   13الفســــــــــــــاد"، ان زي اـلدورة الـثانـيا لآللـيا، عمز  ـلالفقرة  

ــنا من الســــــــــــنوا  الخمس  ُخمسوقرر أن ُيســــــــــــتعرض   لدورة ايســــــــــــتعراض الثانيا،   الدول األطراف ا  كو ســــــــــ
تسـتكمو الدول الت  تن ـم نلى ايتفاييا لعد الدورة السـادسـا للمؤتمر اسـتعراَض تنفله الفصـللن الثالي والرالع  وأن

من ايتفاييا ا  موعد ي يتعدى ســنتلن لعد نيدا  صــحوض ان ــمام ا، وأن تشــارض ا  اســتعراض تنفله الفصــللن 
 خزل السنا الختاميا لدورة ايستعراض الثانيا.الثان  والخامس من ايتفاييا 

، اـلهي نصَّ على جمـلا من األمور، من النـ ا تشـــــــــــــجيع اـلدول 2/ 8واعتـمد المؤتمر ا  دورـته الـثامـنا القرار   - 9
األطراف على مواصــلا ايســتعانا لفرحق اســتعراض التنفله اوصــفه منصــا للت ادل ال وع  للمعلوما  المتعلقا لالتداالر  

ــتراتيجيا  المعتمدة والتحديا    الوطنيا  المتخهة أثنا  ايســــــــــتعراضــــــــــا  الق رحا و عد اينت ا  من ا، لما ا  ذلك ايســــــــ
ــيا  المنبثقا عن تقارحر   ــت انا، وكهلك،  لثما يقت ــــــ  األمر، متالعا التوصــــ ــلى المســــ ــا  الف ــــ ــاداا والممارســــ المصــــ

المناقشــا  وعمليا  صــنع القرار ا  دورا  الفرحق.    ايســتعراضــا  الق رحا، مع مراعاة الحاجا نلى تحقلق الكفا ة ا  
ــااا  التكملليا اإلقليميا   ــيعيا الم ما والمفلدة و اإلضــــ ــه، اتقارحر التنفله المواضــــ ــا ، ا  القرار نفســــ ور   المؤتمر أي ــــ

التنفله، وشـجع  والتحديثا  المتعلقا لاي تياجا  من المـساعدة التقنيا الت  أعدت ا األمانا لك  ينظر ال ا ارحق اـستعراض  
ــتفادة الكاملا من تلك الوثاةق. وطل  المؤتمر   الدول األطراف واألمم المتحدة وأصـــــــحاح المصـــــــلحا اآلخرحن على ايســـــ
أي ـــــا  نلى ارحق اســـــتعراض التنفله أن يواصـــــو عقد دورا  عاديا مرة ا  الســـــنا على األقو، على أســـــال جدول أعمال  

ممحن، من أجو تمحلن الدول األطراف من التخ يا لتشــحلو الواود   مؤقت مشــرول و رنامع عمو يصــدر ا  أقرح وقت 
وايســــــتعداد للمناقشــــــا  المركاة والفعالا الت  تتناول المواضــــــيع الرةيســــــيا للدورة، مع نمحانيا تعديو مواضــــــيع المناقشــــــا،  

ذلـك،    ا ـــــــــــــز  عن مراعـاة توجل ـا  المؤتمر، لةـيا تحقلق أ بر قـدر من الفعـالـيا ا  مـناقشــــــــــــــاـته ونـتاةع أعمـاـله. و  مع 
المؤتمر األمانا على مواصــــــــــــلا تعاحا أوجه التتمر مع أمانا  المنظما  الدوليا المتعددة األطراف األخرى العاملا    يَّ 

ا  مجــال محــااحــا الفســـــــــــــــاد، ا  نطــار ويـيـا  كــو من ــا، لةـيـا تجـنـ  امدواجـيـا الج ود وتعاحا أدا  مختلي آلـيـا   
 . 2/ 8ته التاسعا تقرحرا  عن تنفله القرار  ايستعراض. وطل  المؤتمر نلى األمانا أن تقدم نليه ا  دور 

وإلى جــانــ  ذلــك، اعتمــد المؤتمر ا  دورتــه الثــامنــا، خ ــا عمــو لل لئــا  الفر يــا التــالعــا للمؤتمر   -10
ــو  الظروف الناتجا عن   ع 1  ،2021-2020 للفترة وا  وقت ي ق، عد ِّل ارنامع عمو ال لئا  الفر يا ا  ضـــــــــ

 ع، وكان ذلك انا   على توصيا من محت  المؤتمر.19-الدالرول كورونا   و مرض تفش  جاةحا 
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وقد أُعد  اهف المهكرة إلطز  المؤتمر على أنشـــــ ا الفرحق، ولمســـــاعدة المؤتمر ا  مداويته المتعلقا  -11
لاألنشـ ا المسـتقبليا للفرحق. وحن ن  النظر ا  اها التقرحر لايقتران مع مهكرة األمانا لشـأن أدا  آليا اسـتعراض  

ع، ومهكرة األمانا الت  تت ـــــــمن آرا  الدول  CAC/COSP/2021/2فله اتفاييا األمم المتحدة لمحااحا الفســـــــاد  تن 
 ع.CAC/COSP/2021/4األطراف ا  ايتفاييا لشأن أدا  آليا استعراض التنفله  

  
 أنشطة فريق استعراض التنفيذ  - ثانياا  

واصـــــــــــــــو الفرحق، منــه انعقــاد الــدورة الثــامنــا للمؤتمر، أدا  م ــامــه على النحو الــهي كلفــه لــه المؤتمر،   -12
لا الت  اعتمداا المؤتمر، على الرغم من واصــــــــو تنفله الوييا  المنصــــــــور علل ا ا  القرارا  ذا  الصــــــــ   ما

 وتأثلراا ا  تنظيم ايجتماعا  الححوميا الدوليا. 19-الظروف الناشئا عن تفش  جاةحا كوالد

اآلن   -13 ــه  ــتى  اـلـتـنـفلـــــ اســـــــــــــــتعـراض  ـارـحق  ــد  مـن   12عـقـــــ األوـلى  ــدورة  الـــــ ــاـل    اـلتـــــ اـلـنحـو  عــلى  دورة، 
ــتأنفا من  ؛ والدورة األو 2010تموم/يوليه    2يونيه نلى / احران 28 ــرحن الثان /نوامبر نلى  29لى المســــــــــ  1تشــــــــــ

؛ والـدورة الثـانيـا  2011 احران/يونيـه    2أيـار/مـايو نلى    30؛ والـدورة الثـانيـا من  2010ديســــــــــــــمبر  / ـانون األول
 تشـــــــــــــرحن األول/ 25؛ والدورة الثانيا المســـــــــــــتأنفا مجددا  ا  2011أيلول/ســـــــــــــبتمبر   9نلى  7المســـــــــــــتأنفا من  

؛ والدورة 2012 احران/يونيه    22نلى  18، أثنا  انعقاد الدورة الرالعا للمؤتمر؛ والدورة الثالثا من  2011 أ تو ر
 أيــار/  31نلى    27؛ والــدورة الرالعــا من  2012تشــــــــــــــرحن الثــان /نوامبر   16نلى    14الثــالثــا المســــــــــــــتــأنفــا من  

ــتأنفا ا  يوم   2013 مايو ــرحن الثان /نوامبر    27و 26؛ والدورة الرالعا المســـــــــ ، أثنا  انعقاد الدورة  2013تشـــــــــ
نلى  13؛ والدورة الخامســا المســتأنفا من  2014 احران/يونيه   6نلى   2الخامســا للمؤتمر؛ والدورة الخامســا من 

؛ والدورة السادسا المستأنفا 2015ونيه  احران/ي   5نلى    1؛ والدورة السادسا من 2014أ تو ر  /تشرحن األول 15
نلى  20، أثنا  انعقاد الدورة السـادسـا للمؤتمر؛ والدورة السـالعا من  2015تشـرحن الثان /نوامبر    4و  3ا  يوم  

ــالعــا المســــــــــــــتــأنفــا من  2016يونيــه  / احران  24 ؛  2016تشــــــــــــــرحن الثــان /نوامبر    16نلى    14؛ والــدورة الســـــــــــــ
؛  2018 احران/يونيــه    6نلى    4التــاســــــــــــــعــا من   ؛ والــدورة2017 احران/يونيــه    23نلى    19الثــامنــا من   والــدورة

 12؛ والدورة التاســـعا المســـتأنفا الثانيا من  2018ســـبتمبر  /أيلول 5نلى  3والدورة التاســـعا المســـتأنفا األولى من  
ــرحن الثان   14نلى  ــرة من  2018نوامبر  /تشــــــــ ــرة  ؛ وا2019أيار/مايو  29نلى  27؛ والدورة العاشــــــــ لدورة العاشــــــــ

 انون   18و 17؛ والدورة العاشرة المستأنفا الثانيا ا  يوم   2019سبتمبر /أيلول  4نلى   2المستأنفا األولى من 
، الت  تاامنت مع 19-تفش  جاةحا كوالد ادايا ، أثنا  انعقاد الدورة الثامنا للمؤتمر. ومنه2019األول/ديسمبر 

الح ـور الشـخصـ  والمشـاركا  ل الفرحق دوراته نما عبر اإلنترنت أو ا  شـحو اجلن  الفترة قلد ايسـتعراض، عقد 
  احران/  29الحــاديــا عشــــــــــــــرة ا      الــدورة2021و  2020عبر اإلنترنــتع. وعقــد  الــدورا  التــاليــا ا  عــام   

ت ا وُعقد  عبر اإلنترنتع، والدورة  2020 يونيه ــتأنفا األولى   الت  اخُتصـــــــــــــر  مدَّ ــرة المســـــــــــ من الحاديا عشـــــــــــ
الحاديا عشـرة المسـتأنفا الثانيا   ُعقد  ا  شـحو اجلنع، والدورة 2020أيلول/سـبتمبر   2أغسـ س نلى /آح 31
نلى   14 ُعقـد  عبر اإلنترنـتع، والـدورة الثـانيـا عشــــــــــــــرة من    2020تشــــــــــــــرحن الثـان /نوامبر    18نلى    16من  
 أيلول/  10نلى  6 ســـــــــــتأنفا من ُعقد  ا  شـــــــــــحو اجلنع، والدورة الثانيا عشـــــــــــرة الم  2021يونيه / احران 18

  ُعقد  ا  شحو اجلنع.   2021سبتمبر  

وعقد الفرحق اجتماعا  مواضــــــيعيا واجتماعا  لشــــــأن المســــــاعدة التقنيا لايشــــــتراض مع الفرحق العامو  -14
،  2020أيلول/ســـــــــبتمبر  1آح/أغســـــــــ س و 31الححوم  الدول  المفتول الع ـــــــــوحا المعن  لمنع الفســـــــــاد، ا  

وم  اـلدول   . كمـا عـقد الفرحق جلســــــــــــــا  مشــــــــــــــتركـا مع الفرحق العـامـو الحح2021 احران/يونـيه    17و 16 وا 
المفتول الع ــــوحا المعن  لاســــترداد الموجودا ، ومع اجتما  الخبرا  الححوم  الدول  المفتول المشــــاركا لتعاحا  

  2020تشــــــرحن الثان /نوامبر    18نلى  16التعاون الدول  ا  نطار اتفاييا األمم المتحدة لمحااحا الفســــــاد، من  
، الهي ُطل   يه  6/1لجلسا  المشتركا واقا  لقرار المؤتمر  اتلك . وُعقِّد  2021أيلول/سبتمبر   10نلى  6 ومن

http://undocs.org/CAC/COSP/2021/2
http://undocs.org/CAC/COSP/2021/4
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ــأاا   ــاةر ال لئا  الفر يا الت  أنشـ ــتعراض التنفله وسـ م هيحو جداول األعمال المؤقتا لفرحق اسـ نلى األمانا أن تنظ ِّ
اشـــى المؤتمر، على نحو يتجن  تكرار المناقشـــا ، مع مراعاة الوييا  المســـندة نلى تلك ال لئا ، وعلى نحو يتم

ل ا ي قا  محت  المؤتمر.  2021-2020مع خ ا العمو المعتمدة للفترة   الت  عدَّ

وترد ملخصــا  لشنشــ ا الت  اضــ لع ا ا ارحق اســتعراض التنفله خزل الفترة المشــمولا ا ها التقرحر،  -15
 ع 2  .2021و  2020ا  تقارحر الفرحق عن دوراته الت  ُعقد  ا  عام  

  
 عملية الستعراض لمحة عامة عن    

 سحب القرعة  )أ(  
 

، نلى الفرحق أن يشــر ، ا  ادايا دورته الســالعا، ا  اختيار الدول األطراف  1/ 6طل  المؤتمر، ا  قرارف   - 16
ــح  الُقرعا واقا  للفقرتلن   ــتعراض الثانيا وذلك لســ ــا ا  دورة ايســ ــتعرِّضــ ــا والمســ ــتعَرضــ من اإلطار    19و  14المســ

تمر نلى الفرحق أي ـــــــــــــــا  أن يعقــد  يمــا الن الــدورا  اجتمــاعــا  مفتو ــا لجميع الــدول  المرجع  لآلليــا. وطلــ  المؤ 
دولا طرف ا   أي  من اإلطار المرجع  لآلليا، دون مســـــــال لحق   19األطراف لنرض ســـــــح  القرعا واقا  للفقرة  

 عاديا الز قا. أن ت ل  نعادة سح  القرعا ا  ايجتما  الز ق للفرحق ا  اترة ما الن الدورا  أو ا  دورته ال 

ا  دورته األولى، أن يجري اســـتعراض الدول الت  تصـــدي على ايتفاييا أو تن ـــمُّ نلل ا   ،وقرر الفرحق -17
، الممارســا الت  4/1لعد ســح  القرعا ا  الســنا الخامســا من دورة ايســتعراض األولى. وأيَّد المؤتمر ا  قرارف  

 ات ع ا الفرحق لشأن المساةو اإلجراةيا الناجما عن سح  القرعا.

لةـيا ســـــــــــــحـ     2020 احران/يونـيه    25   يمـا الن الـدورا  مفتول لجميع الـدول األطراف ا  وُعقـد اجتمـا  - 18
حبت   القرعا يختيار الدول األطراف المسـتعرِّضـا ا  السـنا الخامسـا من دورة ايسـتعراض الثانيا. وا ـز  عن ذلك، سـُ

األطراف الت  أصـــ حت أطرااا  ا   القرعا يختيار الدول األطراف المســـتعرِّضـــا ا  اســـتعراضـــا  الدورة األولى للدول  
ــرة للفرحق. وعقد الفرحق اجتماعا   يما الن الدورا  ا    م ا  الدورة العاشــــ ايتفاييا منه الســــــح  األخلر للقرعا، الهي ُنظ ِّ

ــا من الدورة الثانيا،  2020 احران/يونيه   25 ــنا الخامســ ــتعراض ا  الســ حبت  يه القرعا للدول األطراف قلد ايســ ــُ ، ســ
حبت  أثنا     ، 2021 احران/يونيه    14القرعا يســــــــــــتعراض توننا ا  الدورتلن األولى والثانيا من اآلليا. وا      ما ســــــــــــُ

حبت القرعا يســتعراض ايتحاد األورو   ا  دورت  ايســتعراض األولى والثانيا    . انعقاد الدورة الثانيا عشــرة للفرحق، ســُ
حبت القرعا يســتعراض الصــومال    أثنا  انعقاد الدورة الثانيا   ، 2021أيلول/ســبتمبر    6وا    عشــرة المســتأنفا للفرحق، ســُ

ا  دورت  ايســتعراض األولى والثانيا. وأجرحت عمليا  ســح  القرعا لشــأن دورت  ايســتعراض األولى والثانيا خزل  
ـــتأنـفا يجتـما  ـما الن اـلدورا ، ُعـقد  ا    ق،  اـلدورة الحـادـيا عشـــــــــــــرة للفرح   أثـنا  ،  2020يونـيه  /  احران  26دورة مســـــــــــ

الدورة الثانيا عشـرة المسـتأنفا للفرحق   أثنا  ، و 2021 احران/يونيه    14الدورة الثانيا عشـرة للفرحق ا   أثنا   األمر  وكهلك 
 ع 3  . 2021أيلول/سبتمبر   6ا   

  
 أداء آلية استعراض تنفيذ التفاقية وحالة تنفيذها  )ب(  

المعنون "أدا  آليا اســتعراض تنفله اتفاييا األمم  2الفرحق، خزل الفترة قلد ايســتعراض، ا  البند نظر  -19
المتحدة لمحااحا الفسـاد"، والمدر  ا  جداول أعمال دورته الحاديا عشـرة والدورة الحاديا عشـرة المسـتأنفا الثانيا، 

 __________ 

،  CAC/COSP/IRG/2020/5/Add.2، وCAC/COSP/IRG/2020/5/Add.1، وCAC/COSP/IRG/2020/5انظر الوثاةق  ع2  
 . CAC/COSP/IRG/2021/6/Add.1، وCAC/COSP/IRG/2021/6و

المعلوما  المحدثا عن تشحلز  المااوجا الن البلدان لدورت  ايستعراض األولى والثانيا، متا ا ا  الموقع الش ح  آلليا استعراض  ع3  
 . عwww.unodc.org/unodc/en/corruption/implementation-review-mechanism.html    التنفله على العنوان التال

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2020/5
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2020/5/Add.1
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2020/5/Add.2
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2021/6
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2021/6/Add.1
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/implementation-review-mechanism.html
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المعنون " الا تنفله اتفاييا  4نظر الفرحق ا  البند  والدورة الثانيا عشــــــــرة والدورة الثانيا عشــــــــرة المســــــــتأنفا. كما
األمم المتحدة لمحااحا الفســـــــاد"، ا  دورته الحاديا عشـــــــرة المســـــــتأنفا األولى والثانيا، وا  الدورة الثانيا عشـــــــرة  

 والدورة الثانيا عشرة المستأنفا.

تنفله اتفاييا األمم المتحدة  وعرضــــــــت األمانا على الفرحق مهكرا  من نعداداا لشــــــــأن أدا  آليا اســــــــتعراض  - 20
ــاد،   14ومن   2020 احران/يونـيه   29لك  ينظر الـ ا الفرحق ا  دورتـيه الـعاديتلن اللتلن ُعـقدـتا ا     ع 4  لمـحااحـا الفســـــــــــ

. وا ــــــــز  عن ذلك، قامت األمانا، ا  الدورتلن المســــــــتأنفتلن للفرحق اللتلن نوق  ال ما  2021 احران/يونيه   18نلى  
ــأن التقدم المحرم ا  تنفله ايســــتعراضــــا  ا  دورت  ايســــتعراض األولى ، اتقديم م 2البند   علوما  شــــفوحا محدثا لشــ

ــاشـــــــــــــرة الت  ُأجرحـــت،   ــهات  المرجعيـــا، والحوارا  الم ـ ــاةمـــا التقليم الـ ــانيـــا، مع التركلا على الردود الواردة على قـ والثـ
ايســــــتعراضــــــا  الق رحا الت  ُأتيحت على   والخزصــــــا  الوا يا وتقارحر ايســــــتعراضــــــا  الق رحا الت  أنجا  وتقارحر 

 الموقع الش ح  لمحت  األمم المتحدة المعن  لالمخدرا  والجرحما  المحت ع.  

وا  اها السياي، ناق  الفرحق ا  دوراته الت  ُعقد  خزل الفترة المشمولا لالتقرحر، جملا أمور من ا،   -21
ا  الق رحا الت  أجرحت ا  نطار اآلليا. وأقرَّ لأنَّ ا  التقدم المحرم ا  ايســــــــــــتعراضــــــــــــ   19-أثر جاةحا كوالد

تسـبَّ  ا   دو  تأخلر كبلر ا  اسـتكمال ايسـتعراضـا  الق رحا. غلر أنَّ الدول األطراف أشـار  نلى   الجاةحا
أن الجاةحا لم تمنع ا من ايضــ ز  لم ام محتبيا ا  نعداد اســتعراضــات ا، وأشــار  نلى اتخاذ األمانا م ادرا   

اظا على اسـتمرارحا سـلر األعمال وضـمان ا. وا ـز  عن ذلك، أشـلر نلى أنَّ الجاةحا سـلَّ ت ال ـو  على للمحا
 عواق  الفساد المرت ا لشرا  معدا  الحمايا، مما كشي عن ثنرا  ا  أطر ايشترا  الوطنيا.

  2020دوراته الت  ُعقد  ا  عام    أثنا و يما يتعلق انتاةع اســـتعراضـــا  الدورة الثانيا، نظر الفرحق  -22
ا  ايتجااا  األوليا الملحو ا اســـــــتنادا  نلى اســـــــتعراضـــــــا  تنفله الفصـــــــللن الثان   التداالر الوقاةياع   2021و

وإلى جان  ذلك،   ع 5  والخامس  اســــترداد الموجودا ع،  ســــ ما ورد ا  التقارحر المواضــــيعيا الت  أعدت ا األمانا.
لى نضــااا نقليميا عن التنفله اإلقليم  للفصــو الخامس  اســترداد الموجودا ع من اتفاييا أعد  األمانا للمرة األو 

 ع 6  .53و  52األمم المتحدة لمحااحا الفساد، تركا على تنفله المادتلن  

وســـــــــلَّا الفرحق ال ـــــــــو  ا  تلك الدورا  على جملا أمور، من الن ا أاميا ايتفاييا وآليا اســـــــــتعراض   -23
ل ا، وأشـــــار الممثلون نلى تداالر المتالعا الت  اتخهت ا  حومات م على أســـــال التوصـــــيا  المنبثقا  التنفله التالعا  

 عن ايستعراضا  الق رحا.

وناق  الفرحق ا  لعض الدورا  الت  ُعقد  خزل الفترة المشـــــمولا لالتقرحر، تنظيم الدورة ايســـــتثناةيا   -24
ن الســـــــــياســـــــــ  المعنون "التاامنا المشـــــــــترض لالعمو لفعاليا على للجمعيا العاما لمحااحا الفســـــــــاد واعتماد اإلعز

 التصدي للتحديا  وتنفله التداالر الراميا نلى منع الفساد ومحااحته وتعاحا التعاون الدول ".

وا  الـدورة الثـانيـا عشــــــــــــــرة للفرحق، أشـــــــــــــــار المتحـدثون نلى أنَّ تحقلق ايلتاامـا  الواردة ا  اإلعزن  -25
اعتمدته الجمعيا العاما ا  دورت ا ايســتثناةيا المتعلقا لمحااحا الفســاد ين ن  أن يحون جا ا  من الســياســ  الهي 

 األعمال التح لرحا للدورة التاسعا للمؤتمر.
  

 __________ 

 . CAC/COSP/IRG/2021/2و CAC/COSP/IRG/2020/2انظر الوثيقتلن  ع4  

،  CAC/CAC/COSP/IRG/2021/3، وCAC/CAC/COSP/IRG/2020/6، وCAC/COSP/IRG/2020/3/Rev.1انظر الوثاةق  ع5  
 . CAC/CAC/COSP/IRG/2021/7و

 .CAC/COSP/IRG/2021/8ظر الوثيقا ان ع6  

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2020/2
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2021/2
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2020/3/Rev.1
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2020/6
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2021/3
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2021/7
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2021/8


 CAC/COSP/2021/3 

 

6/9 V.21-06991 

 

   لقا  النقاش   
من جدول األعمال، المعنون  4ُنظمت خزل الفترة قلد ايســــــــتعراض عدة  لقا  نقاش ا  نطار البند  -26

ــتأنفا األولى للفرحق  ــرة المســ ــاد"؛ اقد ُعقد خزل الدورة الحاديا عشــ " الا تنفله اتفاييا األمم المتحدة لمحااحا الفســ
خبرا  وال ــــــحايا واألشــــــخار المبل ِّنلن واقا  موضــــــو  ُنظم اإلازا وآليا   مايا الشــــــ ود وال ت لقا نقاش تناول

من ايتـفايـيا. وُعـقد   لـقا نـقاش خزل اـلدورة الحـادـيا عشــــــــــــــرة المســـــــــــــــتأنـفا الـثانـيا لشــــــــــــــأن   33و  32للمـادتلن  
من ايتفاييا   16و 15اإلجرا ا  الفعالا لمحااحا الرشوة مع التركلا على تجرحم جراةم الرشوة لمقت ى المادتلن  

 لمتعلقا ا ا، لما ا  ذلك التداالر الراميا نلى تعاحا التعاون مع السل ا  الوطنيا.وإنفاذ القوانلن ا

ُعقدتا ا   اللتلن ،وُنظمت  لقا  نقاش خزل الدورة الثانيا عشـرة والدورة الثانيا عشـرة المسـتأنفا للفرحق -27
األشــخار ايعت ارحلن عن ، تناولت المواضــيع التاليا   أع التداالر الت  ت دف نلى ضــمان مســا لا  2021عام 

ــيما المادة  ــو الثالي من ايتفاييا وي ســــــ ــاد، واقا  للفصــــــ  حع اعاليا العقو ا  على جراةم  ومن ا؛   26جراةم الفســــــ
ــاد وتـناســــــــــــــب ـا وأثراـا الراد ؛    ع الثنرا  والتحـدـيا  القـاةمـا  يمـا يتعلق اتنفـله أ حـام ايتفـايـيا المتعلقـا والفســــــــــــ

 من ايتفاييا  تداالر ايسترداد الم اشر للممتلكا ع. 53نفله المادة  دع ت ولاسترداد الموجودا ؛ 
  

تعاحا أوجه التتمر الن المنظما  المتعددة األطراف المعنيا والمسؤولا عن آليا  ايستعراض القاةما ا     
  مجال محااحا الفساد 

، لاألمانا أن تواصــو اســتكشــاف أوجه التتمر، لالتنســلق والتعاون مع أمانا  1/ 6أااح المؤتمر ا  قرارف   - 28
ســاةر اآلليا  المتعددة األطراف المعنيا لمحااحا الفســاد، وتعاحا أوجه التتمر تلك عند ايقت ــا . و عد ذلك، طل   

األطراف المعنيا والمسؤولا  ، المعنون "تعاحا أوجه التتمر الن المنظما  المتعددة 4/ 7المؤتمر نلى األمانا ا  قرارف  
عن آليا  ايســتعراض القاةما ا  مجال محااحا الفســاد"، أن تواصــو  واراا مع الدول األطراف ومع ســاةر أمانا  

 اآلليا  المتعددة األطراف ذا  الصلا. 

، األمانا على مواصلا تعاحا أوجه التتمر مع أمانا  المنظما  المتعددة 8/2ا  قرارف    ،و يَّ المؤتمر -29
األطراف األخرى المعنيـا العـاملـا ا  مجـال محـااحـا الفســــــــــــــاد، ا  نطـار وييـا كـو من ـا، لتفـادي ايمدواجيـا ا   

ى ارحق  ، وطل  نلى األمانا أن تقدم نل7/4و 6/1الج ود وتحســـــلن أدا  شـــــتى آليا  ايســـــتعراض، واقا  لقرارحه 
 استعراض التنفله تقرحرا  عن التقدم المحرم ا  اها الشأن.

ته األمانا عن التقدم المحرم ا  تنفله  أثنا   وت عا  لهلك، نظر الفرحق  -30 دورته الثانيا عشــــــرة ا  تقرحر أعدَّ
آليا     لشـــــــــــــأن تعاحا أوجه التتمر الن المنظما  المتعددة األطراف المعنيا والمســـــــــــــؤولا عن  7/4قرار المؤتمر 

 ع 7  ايستعراض القاةما ا  مجال محااحا الفساد.
  

 المساعدة التقنية  )ج(  

، تكليف ارحق اســـــــــتعراض التنفله لم ما متالعا ومواصـــــــــلا  3/1ا  قرارف    ،قرر مؤتمر الدول األطراف -31
 لالمساعدة التقنيا.العمو الهي كان ي  لع له سالقا  الفرحق العامو الححوم  الدول  المفتول الع وحا المعن   

من   11، أنَّ أ د أاداف آليا اســـــــــــــتعراض التنفله، واقا  للفقرة 4/1وأخه المؤتمر ا  ايعت ار ا  قرارف   -32
اإلطار المرجع ، يتمثو ا  مســـــاعدة الدول األطراف على تحديد وتســـــوحت اي تياجا  الخاصـــــا من المســـــاعدة 

 .التقنيا، وتعاحا وتيسلر تقديم المساعدة التقنيا

 __________ 

 . CAC/COSP/IRG/2021/4 الوثيقا ع7  
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م ا  نطار آليا ايســتعراض   -33 وا  ذلك القرار أي ــا ، أقرَّ المؤتمر لما تؤديه المســاعدا  التقنيا الت  تقدَّ
من دور متواصـو ويي ِّم، وكهلك لأاميا ات ِّ ا  ن ع ُق ري، م ادرة  وتنفلها ، ا  ارمجا وتقديم المسـاعدة التقنيا على 

ق، ـلاعتـ ار ذـلك وســــــــــــــلـلا  اعـَّ  ــاعـدة التقنـيا. نحو متكـامـو ومنســــــــــــــَّ اـلا  لتلبـيا ا تـياجـا  اـلدول األطراف من المســــــــــــ
المؤتمر أي ــــــــــا  نلى األمانا، ا  ذلك القرار، أن تواصــــــــــو العمو على وضــــــــــع ن ع ثزث  المســــــــــتوحا ،  وطل 

على كو ٍّ من المســتوى العالم  واإلقليم  والوطن ، لشــأن تقديم المســاعدة التقنيا ا  ضــو  مجاي  األولوحا  أي
 دة نتيجا  لعمليا استعراض التنفله.المحدَّ 

د المؤتمر ا  قرارف   -34 ، على أاميا سـد اي تياجا  ذا  األولوحا من المسـاعدة التقنيا المسـت انا  6/1وشـدَّ
ا  نطار ايســــــتعراضــــــا  الُق رحا، ودعا مقدم  المســــــاعدة التقنيا نلى مراعاة تلك األولوحا  ســــــوا  عند وضــــــع 

 للمساعدة التقنيا أو عند ندراج ا ا  البرامع الحاليا.ارامع جديدة 

، ـضمن جملا أمور، على تعاحا الحوار و فا التنـسلق والتـشجيع على  3/ 7و يَّ المؤتمر المحت ، ا  قرارف   - 35
التتمر مع مقدم  المســـــــــــاعدة والج ا  المانحا على الصـــــــــــعلدين الثناة  والمتعدد األطراف، من أجو تلبيا ا تياجا   

ــت ــانــا من خزل عمليــا  الــدو  ــاعــدة التقنيــا لماحــد من الفعــاليــا، لمــا ا  ذلــك اي تيــاجــا  المســـــــــــ ل األطراف من المســــــــــــ
ايســـــــتعراض؛ ودعا الدول األطراف، لدى مو  قاةما التقليم الهات  المرجعيا، نلى مواصـــــــلا اســـــــت انا اي تياجا  من 

 ما  عن المساعدة التقنيا الت  يجري تقديم ا لالفعو. المساعدة التقنيا الزمما لتنفله مواد ايتفاييا وتقديم معلو 

ــتنادا  نلى 7/3وعاود المؤتمر ا  قرارف   -36 ــتعراض التنفله ا  اعت ارف، اســـــــ ، تأ لد أاميا أن يأخه ارحق اســـــــ
نتاةع عمليا ايستعراض، و ما يتسق مع اإلطار المرجع  آلليا استعراض التنفله، المجاي  ذا  األولوحا لتقديم 

، لجملا أمور من الن ا التحديثا  المتعلقا لاي تياجا  8/2أي ـــــا  ا  قرارف   ،عدة التقنيا. ور   المؤتمرالمســـــا
من المســــــــاعدة التقنيا الت  أعدت ا األمانا لك  ينظر ال ا ارحق اســــــــتعراض التنفله، و يَّ الدول األطراف واألمم 

 تلك الوثاةق. المتحدة وأصحاح المصلحا اآلخرحن على ايستفادة الكاملا من

دورته الحاديا عشــرة المســتأنفا األولى والثانيا ودورته الثانيا  أثنا  وخزل الفترة قلد ايســتعراض، نظر الفرحق   - 37
عشـــــــــرة ودورته الثانيا عشـــــــــرة المســـــــــتأنفا، ا  المعلوما  المتعلقا لاي تياجا  من المســـــــــاعدة التقنيا المســـــــــت انا ا   

زل الدورة الثانيا لآلليا. وا ـز  عن ذلك، درل الفرحق أي ـا  ا  دورته الثانيا عشـرة، ايسـتعراضـا  الُق رحا المنفهة خ 
تحللو الردود الواردة على مهكرة شــــــــفوحا لشــــــــأن ا تياجا  المســــــــاعدة التقنيا الناشــــــــئا عن اآلليا. وُجمعت المعلوما   

ثا ا  نطار اها البند. كما تلقى الفرحق معل   ع 8  المتا ا وخ عت للتحللو ا  وثاةق أعدت ا األمانا،   وما  شفوحا محدَّ

ولتيســـــلر مداوي  الفرحق لشـــــأن اها البند، ُنظمت  لقا  نقاش تناولت موضـــــو  المســـــاعدة التقنيا خزل   - 38
جلســا  مشــتركا عقداا الفرحق مع الئا  ار يا أخرى للمؤتمر لشــأن المســاعدة التقنيا،  يما يتعلق لالفصــو الثان   

الوقاةياع والفصو الرالع  التعاون الدول ع والفصو الخامس  استرداد الموجودا ع من ايتفاييا، كما تناولت  التداالر  
  لقا  النقاش مساةو عاما ذا  صلا لالمساعدة التقنيا. 

 
 المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية   )د(  

د المؤتمر ا  قرارف   -39 تحتا  نلى ملاانيا تكفو عمل ا على نحو ، على أن آليا استعراض التنفله س3/1شدَّ
ــام،  العــ ــامــــا نلى األملن  ــا العــ القرار، طلبــــت الجمعيــ ــهلــــك  اــ ــاد. وعمز   ــا ة وايســــــــــــــتمرار والحيــ ــالكفــ لــ يتســــــــــــــم 

 ، أن يحفو توالر التموحو الكاا  آلليا ايستعراض.64/237 قراراا ا 

 __________ 

 .CAC/COSP/IRG/2021/CRP.1و CAC/COSP/IRG/2020/7 ناالوثيقت ع8  
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ر ا -40 ، أن يســـــــــاعدف ارحق اســـــــــتعراض التنفله على الواا  لمســـــــــؤوللته المتعلقا 4/1ا  قرارف    ،لمؤتمروقرَّ
لالنظر ا  الملاانيا كو ســـــــــــــنتلن، وذلك لالعمو مع األمانا أثنا  اترة ما الن الدورا  لشـــــــــــــأن النفقا  والتكاليف 

 المتوقعا  يما يتعلق لتليا ايستعراض.

ايســــــــتعراض، ا  المســــــــاةو الماليا وتلك المتعلقا لالملاانيا، ا  نطار البند  ونظر الفرحق خزل الفترة قلد   - 41
المناســــ  من جدول األعمال، لما ا  ذلك ما أعدته األمانا من وثاةق تت ــــمن معلوما  ذا  صــــلا لالملاانيا عن 

ــياي تشـــــــــــــنلو اآلليا، وعن الموارد المتلقاة، ســـــــــــــوا   من الملاانيا  العاديا أو من   النفقا  المتكبدة  تى اآلن ا  ســـــــــــ
التبرعـا ، وعن النفـقا  المتوقعـا لـلدورتلن األولى والـثانـيا، وعن آـثار الـتداالر المتخـهة لتحقلق واورا  ا  التكـاليف،  
وعن نقص الموارد الزمما لتشــــــنلو اآلليا. كما أطلعت األمانا الفرحق على آخر المســــــتجدا  لشــــــأن اآلثار الفعليا 

الفرحق   ونظر   ع 9  . 19- لاانيا العاديا ا  أدا  اآلليا، و شأن األثر المال  لجاةحا كوالد والممحنا ألمما السلولا ا  الم 
أي ــــــا ، خزل دورته الحاديا عشــــــرة المســــــتأنفا الثانيا ودورته الثانيا عشــــــرة المســــــتأنفا األولى، ا  المعلوما  الت  

ثا.   قدمت ا األمانا ا  شحو معلوما  شفوحا محدَّ

د وأعرح الفرحق عن دعم -42 ه الراسـخ لآلليا وعن ارتيا ه لشـفا يا وانتظام التقارحر الماليا لشمانا. كما شـدَّ
م  ــم ا  تعاحا التنفله الفعال لزتفاييا، وأن ا تقد ِّ ــ لع ادور  اسـ ــتعراض التنفله ي تاال ت ـ الفرحق على أن آليا اسـ

 منصا يستعراض التقدم المحرم ا  اها الصدد.
  

 مسائل أخرى  )هـ(  

، لممارســـــــا األمانا المتمثلا ا  تنظيم وتيســـــــلر اجتماعا  ثزثيا األطراف الن 2/ 8ر َّ  المؤتمر ا  قرارف   - 43
ــتعراض التنفله، و يَّ الدول  ــا على اام  دورا  ارحق اســ ــتعرِّضــ ــا والدول األطراف المســ ــتعَرضــ الدول األطراف المســ

كفا ة عمليا ايســـــــــتعراض. ونظرا  نلى الظروف األطراف على ايســـــــــتفادة من اهف الممارســـــــــا المفلدة من أجو تعاحا  
 ، لم يتسن عقد أي اجتما  ثزث  األطراف خزل الفترة قلد ايستعراض.  19- الناشئا عن تفش  جاةحا كوالد 

ــا  ن اطا نعزميا  -44 ــلا عقد جلســــ ــتعراض التنفله على مواصــــ ــه، ارحق اســــ و يَّ المؤتمر ا  القرار نفســــ
اســــــــتعراض التنفله، ارحق اةع عمليا ايســــــــتعراض، وذلك على اام  دورا   للمنظما  غلر الححوميا لشــــــــأن نت 

، على اــام  الــدورة  2020اإل ــاطــا  اإلعزميــا ا  أيلول/ســــــــــــــبتمبر    تلــك. وُنظمــت  4/6لقرار المؤتمر   واقــا  
 ، على اام  الدورة الثانيا عشرة المستأنفا. 2021الحاديا عشرة المستأنفا األولى، وا  أيلول/سبتمبر 

  
 اجتماعات فريق استعراض التنفيذ المقدمة إلى    ات لخدم ا   درجة الرضا عن دراسات استقصائية لتقييم   )و(  

يقدم ا؛ وا  اها الســــياي، نظَّمت أمانا المؤتمر  يســــعى المحت  لاســــتمرار نلى تحســــلن الخدما  الت   -45
ــبتمبر    2020الن  احران/يونيه   ــاةيا لتقليم مدى 2021وأيلول/سـ ــتقصـ ــا  اسـ ــا ، أر ع دراسـ لدعم عن االواود رضـ

رد من ممثل    201، ورد مــا مجموعــه  2020المقــدم  يمــا يتعلق اــدورا  ال لئــا  الفر يــا للمؤتمر. وا  عــام  
ــاةيا التنظيم والخدما    90 وال    دولا طراا ،  لي صـــني 83 ــتقصـ ــا ايسـ ــاركلن ا  الدراسـ ا  الماةا من المشـ

ا  الماةا من  91الت  تقدم ا األمانا دعما  لزجتماعا  لأن ا "ممتامة" أو "جلدة جدا" أو "مرضــــــــــيا". وصــــــــــني 
 المشاركلن نو يا الوثاةق الت  أعدت ا األمانا وتوقلت ا لأن ا "ممتامة" أو "جلدة جدا" أو "مرضيا".

ا  المـاـةا من   94دوـلا طرـاا ،  ـلي صـــــــــــــني   43ردا  من ممثل     71، ورد مـا مجموعـه  2021وا  عـام   - 46
عا  لأن ا "ممتامة" أو "جلدة جدا" أو "مرـضيا". وـصني المـشاركلن التنظيم والخدما  الت  تقدم ا األمانا دعما  لزجتما 

 ا  الماةا من المشاركلن نو يا الوثاةق الت  أعدت ا األمانا وتوقلت ا لأن ا "ممتامة" أو "جلدة جدا" أو "مرضيا".  91
 __________ 

 . CAC/COSP/IRG/2021/5و CAC/COSP/IRG/2020/4 ناالوثيقت ع9  

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2020/4
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2021/5
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وتشـلر التعليقا  الواردة من المشـاركلن نلى تف ـلو عقد ايجتماعا  لالح ـور الشـخصـ ، النما أثنى   -47
ــه على األمـاـنا يعتمـاداـا شــــــــــــــحز  جـدـيدا  لزجتمـاعـا  أثـنا  تفشــــــــــــــ  الجـاةحـا.  الم ــاركون ا  الوقـت نفســــــــــــ شــــــــــــ

ذلك، ونظرا  للتحديا  المرت  ا لالشحو ال جلن لزجتماعا ، سعت األمانا نلى تيسلر عمو الفرحق،  عن وا ز  
ود جدول األعمال والمعلوما  ســـــــــــيما لممثل  الدول األطراف الهين شـــــــــــاركوا عبر اإلنترنت، وذلك لعرض ان  وي

 المتعلقا لحلقا  النقاش على شاشا ، نلى جان  اتخاذاا تداالر أخرى.
  

 التوصيات  - ثالثاا  
ــرة والثانيا يود أن ينظر المؤتمر لعو  -48 ــ لع ا ا الفرحق ا  دورتيه الحاديا عشــــــ ــ ا الت  اضــــــ ا  األنشــــــ

 .2023-2022خ ا عمو لفرحق استعراض التنفله للفترة   وأن يعتمدعشرة 
 


