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المسائل التنظيمية

(أ)

افتتاح الدورة
س ــوُ تتفتتو دورة فريق اس ــتعراض التنفيذ الاالاة عشـ ـرة يو اال نين  13حزيران/يونيه  ،2022الس ــاعة ،10/00
في قـاعـة العلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات العـامـة " ،"Mبـالمبنع " "Mبمركز فيينـا الـدولي .ورانـا بـالتتورات المتعلقـة بعـائحـة مرض

فيروس كورونا (كوفيد ،)19-من المتوقف حاليا أن تتعقد الدورة بالحض ــور الش ــخي ــي .وس ــيتمكن المش ــاركون من
مراقبة اإلجراءات عبر اإلنترنت ،إال أن فرص اإلدالء ابيانات عن تبعد من خالل المنية المتاحة علع اإلنترنت

س ـ ــتحون محدودة لل اوة .وس ـ ــوُ توقد مزيد من المعلومات عن ـ ــكل الدورة في الوقت المناس ـ ـ  ،وس ـ ــتتتاح علع
الموقف الشبكي للدورة.
(ب)

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
طل مؤتمر الدول األطراُ في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ــاد ،في قرار  ،2/8إلع فريق اسـ ــتعراض التنفيذ أن
يواص ــل عقد دورات عادوة مرة في الس ــنة علع األقل ،علع أس ــاس جدول أعمال مؤقت مش ــروح وصرنامج عمل وي ــدر

في أقرب وقت ممكن من أجل تمكين الدول األطراُ من التختيط لتشـ ـ ـ ـ ــكيل الوفود واالسـ ـ ـ ـ ــتعداد للمناقشـ ـ ـ ـ ــات المركزة

والفعالة التي تتناول المواض ــيف الرئيس ــية للدورة ،مف إمكانية تعديل مواض ــيف المناقش ــة ،بمراعاة توجي ات المؤتمر ،ب ية

تحقيق أكبر قدر من الفعالية في مناقشاته ونتائج أعماله ،رانا اتوافر الموارد المتاحة حاليا.

وأقر فريق اســتعراض التنفيذ ،في دورته الاانية عش ـرة ،المعقودة في الفترة من  14إلع  18حزيران/يونيه ،2021

جدول األعمال المؤقت لدورته الاالاة عشرة.

وأتعــد تنظيم األعمــال المقترح للــدورة الاــالاــة عش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة (انظر المرفق) وفقــا للتوجي ــات الواردة في ختــة عمــل

ال يئــات الفرةيــة للمؤتمر ،التي وافق علي ــا مكتـ

المؤتمر ،من أجــل إتــاحــة إمكــانيــة النظر في البنود  4و5

و 6من جدول األعمال باال ــترام مف الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضــوية المعني بمنف الفســاد.
وس ــيكون محور التركيز المواض ــيعي للدورة الاالاة عش ـرة او الفي ــل الااني (التدااير الوقائية) والفي ــل الاال

(التعريم وإنفاذ القانون) من االتفاقية.
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أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

سح القرعة
في اليو األول من الدورة الاالاة عش ـرة ،ســتســح

القرعة الختيار الدول األطراُ المسـ ة
ـتعرضــة في اســتع ارضــات

الـدورتين األولع والاـانيـة للـدول األطراُ التي أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحـت أط ارفـا في االتفـاقيـة منـذ السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ

سح
تت َ

ة
المستعرضة ب رض إعادة سح
القرعة أوضا لتحديد الدول األطراُ

األخير للقرعـة .وقد

القرعة ،عند االقتضاء.

التقد المحرز في تنفيذ االستعراضات القتترية
قرر مؤتمر الدول األطراُ ،في مقرر  ،1/5أن تيدرج فريق اس ـ ـ ـ ـ ــتعراض التنفيذ في دوراته المقبلة اندا في جدول
األعمال يتيو مناقش ـ ـ ـ ــة المعلومات ذات الي ـ ـ ـ ــلة ،التي تتعمف ادعم من األمانة ،من أجل تيس ـ ـ ـ ــير تقييم أداء آلية
استعراض التنفيذ ،وفقا للفقرة  48من اإلطار المرجعي ،عق

2/8

اختتا دورة االستعراض األولع.
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وطل

المؤتمر ،في قرار  ،2/8ضـ ــمن جملة أمور ،إلع فريق اسـ ــتعراض التنفيذ أن يواصـ ــل ،ادعم من األمانة،

جمف المعلومات ذات اليـ ــلة ،بما في ذلا آراء الدول األطراُ بشـ ــلن أداء آلية اسـ ــتعراض التنفيذ ،لحي يواصـ ــل

تقييم أداء اآللية في الوقت المناس ـ ـ ـ ـ  ،علع النحو المنيـ ـ ـ ــوص عليه في الفقرة  48من إطاراا المرجعي ومقرر

المؤتمر  . 1/5وطل

المؤتمر أوض ـ ـ ـ ــا إلع األمانة أن تواص ـ ـ ـ ــل تزويد فريق اس ـ ـ ـ ــتعراض التنفيذ اتحليالت ل طر

الزمنية المتي ــلة بالمراحل الحاس ــمة من عملية االس ــتعراض ،بما في ذلا إحي ــاءات بش ــلن عدد الدول األطراُ

المتلخرة عن المواعيد المحددة ل ا ،ب ية تيسير االضتالع بعملية أكار فعالية.

ولمواج ـة التـلخيرات الحبيرة التي حـد ـت خالل الـدورة الاـانيـة آلليـة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض التنفيـذ ،مـدد المؤتمر ،في مقرر

 ،1/8مدة الدورة الاانية حتع حزيران/يونيه  2024إلتاحة إتما االس ـ ـ ــتع ارض ـ ـ ــات التقترية ،ودعا الدول األطراُ
إلع التععيل بإتما الدورة الاانية.

وقامت األمانة اتعميف وتحليل المعلومات المتعلقة باألداء العا آللية اسـتعراض التنفيذ خالل دورتي االسـتعراض
األولع والاانية ،بما وشـ ـ ـ ـ ــمل علع سـ ـ ـ ـ ــبيل الماال ال الحيـ ـ ـ ـ ــر الردود الواردة علع قائمة التقييم الذاتي المرجعية،

والحوارات المبا ـ ـ ـ ـ ـرة التي أتجريت ،والخالص ـ ـ ـ ــات الوااية وتقارير االس ـ ـ ـ ــتع ارض ـ ـ ـ ــات التقترية التي أتنعزت وتقارير
االسـ ـ ـ ـ ــتع ارضـ ـ ـ ـ ــات التقترية التي أتتيحت علع الموقف الشـ ـ ـ ـ ــبكي لمكت األمم المتحدة المعني بالمخدرات والعريمة
(المكتـ ) .واني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

التركيز علع تحليـل األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـاب التي أدت إلع حـدو تـلخيرات متحررة في الـدورة الاـانيـة،

والتدااير المقترحة لمعالعة حاالت التلخر والتععيل اتنفيذ االسـتع ارضـات .وسـتتعرض علع فريق اسـتعراض التنفيذ
مذكرة من األمانة بشلن أداء آلية استعراض التنفيذ (.)CAC/COSP/IRG/2022/2

أوجه التآزر مف أمانات اآلليات المتعددة األطراُ األخرى ذات اليلة
ـعف المؤتمر ،في قرار  ،2/8األمانة علع مواصـلة تعزيز أوجه التآزر مف أمانات المنظمات المتعددة األطراُ

األخرى ذات الي ـ ـ ــلة العاملة في معال مكافحة الفس ـ ـ ــاد ،في إطار والوة كل من ا ،لتفاد االزدواجية في الع ود
وتحس ــين أداء ــتع آليات االس ــتعراض ،وفقا لق ارريه  1/6المؤرخ  6تشـ ـرين الااني/نوفمبر  2015و 4/7المؤرخ

 10تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الااني/نوفمبر  ،2017وطل

إلع األمانة أن تقد إلع فريق اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض التنفيذ تقري ار عن التقد

المحرز في اذا الش ـ ــلن .وفي القرار نفس ـ ــه ،ـ ــعف المؤتمر الدول األطراُ التي اي أعض ـ ــاء في مختلف آليات
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض المتعـددة األطراُ العـاملـة في معـال مكـافحـة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد علع أن تـدعم ،في إطـار منظمـة كـل من ـا

وداخل ال يئات اإلدارية لتلا المنظمات ،التعاون والتنسـ ـ ـ ــيق بكفاءة وفاعلية اين أمانات آليات االسـ ـ ـ ــتعراض تلا
وأمانة المؤتمر ،مف احت ار والوات جميف آليات االستعراض .وستقد األمانة تحدياا فويا.

الوثائق
مذكرة من األمانة بشلن أداء آلية استعراض التنفيذ ()CAC/COSP/IRG/2022/2
-3

المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية
ـ ــدد المؤتمر ،في قرار  ،1/3علع أن آلية اسـ ــتعراض التنفيذ سـ ــتحتاج إلع ميزانية تحفل عمل ا علع نحو يتسـ ــم

بالحفاءة واالسـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار والحياد .ووفقا لذلا القرار ،طلبت العمعية العامة إلع األمين العا  ،في قراراا ،237/64

أن وكفل توفير التمويل الحافي آللية االستعراض.

وقرر المؤتمر ،في قرار  ،1/4أن وس ـ ــاعد فريق اس ـ ــتعراض التنفيذ في الن وض بمس ـ ــؤوليته المتعلقة بالنظر في

الم يزانية كل سـ ــنتين ،وذلا بالعمل مف األمانة خالل فترة ما اين الدورات ايما يتعلق بالنفقات والتحاليم المتوقعة
الخاصة بآلية استعراض التنفيذ.
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عرض علع فريق اس ـ ــتعراض التنفيذ ،في دورته الاالاة عشـ ـ ـرة ،مذكرة من األمانة ()CAC/COSP/IRG/2022/5
وس ـ ـ تـت َ
تتضـ ــمن معلومات متعلقة بالميزانية بشـ ــلن النفقات المتحبدة حتع تاريخه من أجل تشـ ـ يل الدورتين األولع والاانية آللية
اسـ ـ ـ ــتعراض التنفيذ ،والموارد المتلقاة لنف ،الفترة ،سـ ـ ـ ـواء من الميزانية العادوة أو من التبرعات ،والنفقات المتوقعة ومدى

النقص الحاصل في االحتياجات من الموارد الالزمة لتش يل اآللية.
الوثائق

مذكرة من األمانة بشلن المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية ()CAC/COSP/IRG/2022/5
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(أ)

تبادل المعلومات والممارسات والخبرات المكتسبة في تنفيذ االتفاقية
ـعف المؤتمر ،في قرار  ،2/8الدول األطراُ علع أن تواصـل االسـتعانة بفريق اسـتعراض التنفيذ اوصـفه منية

للتبادل التوعي للمعلومات المتعلقة بالتدااير الوطنية المتخذة أ ناء االسـ ـ ــتع ارضـ ـ ــات القترية وصعد االنت اء من ا،

بما في ذلا االسـتراتيعيات المعتمدة والتحدوات الميـادفة والممارسـات الفضـلع المسـتبانة ،وكذلا ،حياما وقتضـي

األمر ،متابعة التوصـ ــيات المنباقة عن تقارير االسـ ــتع ارضـ ــات القترية ،مف مراعاة الحاجة إلع تحقيق الحفاءة في
المناقشـ ـ ــات وعمليات صـ ـ ــنف القرار في دورات الفريق .ورح

المؤتمر أوضـ ـ ــا اتقارير التنفيذ المواضـ ـ ــيعية الم مة

والمفيدة واإلضافات التحميلية اإلقليمية والتحدياات المتعلقة باالحتياجات من المساعدة التقنية التي أعدت ا األمانة
لحي ينظر في ا الفريق ،و ـ ـ ـ ــعف الدول األطراُ واألمم المتحدة وأصـ ـ ـ ــحاب الميـ ـ ـ ــلحة اآلخرين علع االسـ ـ ـ ــتفادة

الحاملة من تلا الو ائق.

سيعرض علع فريق استعراض التنفيذ تقرير مواضيعي أعدته األمانة بشلن تنفيذ الفيل الااني (التدااير
ومن م ،ت
الوقائية) من االتفاقية (.)CAC/COSP/IRG/2022/3
وعالوة علع ذلا ،س ـ ــيتاح لفريق اس ـ ــتعراض التنفيذ تقرير أعدته األمانة عن تنفيذ الفي ـ ــل الااني (التدااير الوقائية) من

اتفاقية مكافحة الفسـ ـ ـ ــاد علع اليـ ـ ـ ــعيد اإلقليمي ( )CAC/COSP/IRG/2022/4للنظر ايه .ويقد التقرير لمحة عامة
عن تنفيـذ المعموعـات اإلقليميـة للـدول األطراُ قيـد االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض في الـدورة الاـانيـة آلليـة اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض التنفيـذ ل حكـا

المتعلقة بالمواضـ ـ ـ ــيف التالية :ايئات مكافحة الفسـ ـ ـ ــاد الوقائية والبرامج التعليمية والتدريبية في القتاع العا (الفقرة  2من

المـادة  ،6والفقرة  1من المـادة  7من االتفـاقيـة)؛ والمش ـ ـ ـ ـ ـ ــتريـات العموميـة (اال ـ ـ ـ ـ ـ ــتراء العمومي) واالحتيـاجـات التـدريبيـة
للموظفين المس ــؤولين عن ا (الفقرة  1من المادة  9من االتفاقية)؛ وأنش ــتة إذكاء الوعي وصرامج التوةية العامة (الفقرة 1

من المادة  13من االتفاقية)؛ واسـ ـ ــتخدا تحنولوجيات المعلومات واالتيـ ـ ــاالت ايما يتعلق باإلفيـ ـ ــاح عن الموجودات
ونظم إقرار الذمة المالية (الفقرة  5من المادة  8والفقرتان  5و 6من المادة  52من االتفاقية).

وتتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعف الــدول األطراُ ،في إطــار البنــد  4من جــدول األعمــال ،علع تقــدوم المزيــد من المعلومــات المتعلقــة
بالتعارب الناجحة والممارس ــات العيدة والتحدوات المتروحة واالحتياجات من المس ــاعدة التقنية والتدااير المتخذة

بعد إنعاز االستعراضات التقترية في إطار دورتي االستعراض األولع والاانية.
(ب)

مناقشة مواضيعية
ب ية تمكين الدول األطراُ من تبادل اآلراء بشلن اذ المواضيف ،ستتنظم حلقتا نقاش في إطار البند .4
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حلقة نقاش بشلن أفضل الممارسات والتحدوات المتعلقة بضمان التعاون الفعال علع اليعيد المحلي

اين سلتات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون

سـ ـ ـ ـ ــوُ تتناول حلقة النقاش الممارسـ ـ ـ ـ ــات والتدااير والتحدوات التي تواجه تعزيز التعاون المحلي والتنسـ ـ ـ ـ ــيق اين

السـلتات المسـؤولة عن مكافحة اإلرااب وإنفاذ القانون ،بما في ذلا علع النحو المنيـوص عليه في المادة 38

من االتفاقية (التعاون اين السلتات الوطنية) والفقرة  39من اإلعالن السياسي الذ اعتمدته العمعية العامة في

 2حزيران/يونيه  ،2021المعنون "التزامنا المشترم بالعمل بفعالية علع التيد للتحدوات وتنفيذ التدااير الرامية
إلع منف الفس ـ ـ ـ ـ ــاد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي" ،الذ التزمت ايه الدول األعض ـ ـ ـ ـ ــاء واألطراُ في االتفاقية
بالتمكين من التعاون الفعال علع الي ـ ــعيد المحلي ،حسـ ـ ـ االقتض ـ ــاء ،اين س ـ ــلتات مكافحة الفس ـ ــاد والش ـ ــرطة
وس ـ ـ ـ ــلتات التحقيق واالدعاء والقض ـ ـ ـ ــاء ووحدات االس ـ ـ ـ ــتخبارات المالية وال يئات اإلدارية والرقااية في التح يقات

واإلجراءات الخاصة بالفساد علع اليعيدين الوطني والدولي ،وفقا للقوانين الوطنية.

حلقة نقاش بشلن ر و الموظفين العموميين األجان وموظفي المؤسسات الدولية العمومية:

التيد للعرض والتل

في اإلعالن الس ـ ــياس ـ ــي الذ اعتمدته العمعية العامة في دورت ا االس ـ ــتانائية من أجل مكافحة الفس ـ ــاد في حزيران/

يونيه  ،2021أعادت الدول األعضـ ــاء واألطراُ في االتفاقية تلكيد التزام ا بمنف الر ـ ــو واالرتشـ ــاء بعميف أ ـ ــكاله
ومكافحت ما انش ـ ــاح والحد بش ـ ــكل كبير من ما بحلول عا  .2030وال تزال انام رات بش ـ ــلن التعريم واإلنفاذ ايما

يتعلق ار ـ ــو الموظفين العموميين المحليين ،واسـ ـ تـتبينت تحدوات كبيرة و رات في التنفيذ في سـ ــيا االسـ ــتع ارضـ ــات
المضـ ـ ـ ـ ـ ــتلف ا ا في إطار آلية اسـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض التنفيذ ،وال سـ ـ ـ ـ ـ ــيما ايما يتعلق ار ـ ـ ـ ـ ـ ــو الموظفين العموميين األجان .
وال تزال معدالت اإلنفاذ العالمية ايما يتعلق ار ـ ــو الموظفين العموميين األجان منخفض ـ ــة ،وخالل اس ـ ــتع ارض ـ ــات

الدورة األولع لم تيذكر سـ ـ ـ ــوى عدد قليل من الحاالت التي جرى التوصـ ـ ـ ــل في ا إلع ق اررات ن ائية وإدانات .وص رض
متابعة العمل الذ اض ـ ـ ـ ــتلف به فريق اس ـ ـ ـ ــتعراض التنفيذ في عامي  2020و 2021بش ـ ـ ـ ــلن الر ـ ـ ـ ــوة ومس ـ ـ ـ ــؤولية
الشخييات االعتبارية ،ستعقد حلقة نقاش الستحشاُ أسباب بقاء معدالت اإلنفاذ منخفضة وغير متسقة ،وفي اذا
اليـ ــدد ،د ارسـ ــة كيزية تعزيز منف وكشـ ــف ر ـ ــو الموظفين العموميين األجان

وموظفي المؤسـ ـسـ ــات الدولية .وعلع

وجه الخيــوص ،ســوُ تتناول حلقة النقاش كيزية اســتخدا ميــادر البيانات القائمة للحشــف عن الر ــوة علع نحو
أفض ــل ،وكيزية اس ــتخدا التدااير الوقائية العملية ال لمعالعة جان العرض فحسـ ـ  ،وإنما أوض ــا التماس الموظفين

العموميين للر ــوة وقبول م ل ا ،وصالتالي حماوة القتاع العا من الر ــوة .وتعتز األمانة تقدوم النتائج األولية لد ارس ــة

عن االتعااات والتحدوات والممارسات العيدة في معالعة الر وة من خالل أدوات الوقاوة واإلنفاذ.

البند  4من جدول األعمال باالقتران بالبند  2من جدول أعمال االجتماع الاال عشـ ـ ـ ــر للفريق العامل

وسـ ـ ـ ــوُ تيناَق
ستعقد اين فريق استعراض التنفيذ وذلا الفريق العامل.
المعني بمنف الفساد خالل العلسات المشتركة التي ت
الوثائق

تقرير مواضـ ــيعي من إعداد األمانة عن تنفيذ الفيـ ــل الااني (التدااير الوقائية) من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة

الفساد ()CAC/COSP/IRG/2022/3

تقرير من إعداد األمانة عن تنفيذ الفيل الااني (التدااير الوقائية) من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد علع

اليعيد اإلقليمي ()CAC/COSP/IRG/2022/4

خالصة وااية لتقرير االستعراض التقتر ()CAC/COSP/IRG/II/3/1/Add.6
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المساعدة التقنية
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعف المؤتمر ،في قرار  ،8/8الــدول األطراُ علع جملــة أمور من ــا تلبيــة االحتيــاجــات المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبــانــة خالل

اســتع ارضــات ا التقترية ،والترويج لالســتراتيعيات و/أو ختط العمل الوطنية لمكافحة الفســاد باعتباراا أداة لوضــف
وتنفيذ ارامج متحاملة ومنس ـ ـ ـ ــقة لتقدوم المس ـ ـ ـ ــاعدة التقنية وفق ن ج تقتر  ،قيادة وتنفيذا .وعالوة علع ذلا ،أااب

المؤتمر ،في قرار  ،4/9بالدول األطراُ أن تعترُ بلامية تعزيز وتيس ـ ـ ــير ودعم المس ـ ـ ــاعدة التقنية المقدمة في
أوان ـا والمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة والحـاايـة والفعـالـة من أجـل تعزيز القـدرات الوطنيـة علع منف الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ومكـافحتـه ،ودعـا إلع

التععيل باتخاذ إجراءات علع جميف المسـتويات ومن جان

جميف الع ات التي تقد المسـاعدة التقنية ،اناء علع

التل  ،في تلبية تلا االحتياجات بما في ذلا االحتياجات التي تس ـ ـ ـ ــتبان من خالل آلية اس ـ ـ ـ ــتعراض التنفيذ عن

طريق تعبئة ما وكفي من المسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة المالية والدعم التقني والموارد األخرى ،علع النحو المنيـ ـ ـ ـ ـ ــوص عليه في

الفقرة  53من اإلعالن الس ـ ــياس ـ ــي الذ اعتمدته العمعية العامة في دورت ا االس ـ ــتانائية من أجل مكافحة الفس ـ ــاد
المعقودة في عا  .2021وص ية تمكين الدول األطراُ من تبادل اآلراء بش ـ ـ ـ ـ ـ ــلن جوان
التقنية ،ستتنظم حلقتا نقاش في إطار البند .5

محددة من المس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة

حلقة نقاش بشلن األدوات والموارد الالزمة لتحديد مخاطر الفساد المحتملة والتخزيم من ا
أص ــبو تقييم مخاطر الفس ــاد وإدارت ا من األدوات التي تحظع بش ــعبية متزايدة وتس ــتخدم ا المؤسـ ـس ــات العمومية

بشــكل منتظم لتحديد مواطن الضــعف التي قد يتتر من ا الفســاد إلع عمليات ا ووضــف اســتراتيعيات كفؤة وفعالة

من حي

التحلفة للتخزيم من مواطن الضعف أو المخاطر تلا .ووفقا للمادة  9من االتفاقية ،يتعين علع الدول

األطراُ إنشـ ــاء نظم فعالة وكفؤة لتدار المخاطر وللمراقبة الداخلية كوسـ ــيلة لتعزيز الشـ ــفااية والمسـ ــاءلة في إدارة

األموال العموميـة .و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعف المؤتمر ،في قرار  ،6/9الـدول األطراُ ،تمـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـا مف الفقرة  2من المـادة  9من

االتفاقية ،علع أن تقو  ،عند االقتضـ ـ ــاء ووفقا للمبادس األسـ ـ ــاسـ ـ ــية لنظم ا القانونية ،بإدراج وتنفيذ عمليات إدارة

مخاطر الفسـاد ،ال سـيما في المؤسـسـات العمومية وسـائر المؤسـسـات المكلفة بإدارة األموال العمومية ،وطل
المكتـ

إلع

أن يـدعم الـدول األطراُ ،انــاء علع طلب ــا ورانــا اتوافر موارد من خـارج الميزانيــة ،في اـذا الي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد.

وسوُ تيسر حلقة النقاش المناقشة وتبادل الممارسات العيدة والتحدوات في معال تقييم مخاطر الفساد وإدارت ا.

حلقة نقاش بشلن الدروس المستفادة في معال وضف أطر لحماوة ة
المبل ين ونظم اإلاالغ
تحار اإل ـ ــارة إلع حماوة المبلة ين كإحدى أنعف األدوات لتحسـ ــين منف جرائم الفسـ ــاد وكشـ ــف ا ومالحقة مرتحبي ا.
ويعد وجود نظا قو لإلاالغ عن العرائم وحماوة المبلة ين أم ار حيويا لمكافحة الفسـاد بفعالية وتعزيز المؤسـسـات
الخاضعة للمساءلة علع النحو المتوخع في غاوات ومؤ رات ال دُ  16من أاداُ التنمية المستدامة.

نظم ا القانونية الداخلية

وتقضـ ـ ـ ـ ـ ــي المادة  33من االتفاقية بلن تنظر الدول األطراُ في أن تتدخل في صـ ـ ـ ـ ـ ــل
تدااير مناسـبة لتوفير الحماوة من أ معاملة ال مسـوغ ل ا أل ـخص وقو  ،بحسـن نية وألسـباب وجي ة ،بإاالغ

الس ـ ــلتات المختي ـ ــة بل وقائف تتعلق بلفعال معرمة وفقا لالتفاقية .ومن التحدوات الش ـ ــائعة التي حددت ا الدول

األطراُ من خالل آليـة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض التنفيـذ إحعـا األفراد عن اإلاالغ عن المخـالفـات أو العرائم المزعومة .وقد

تلقع نحو  70في المائة من البلدان التي أكملت الدورة األولع لالستعراض توصيات بشلن المادة  .33ولمواج ة
اذا التحد  ،اعتمدت عدة الدان إما قوانين لحماوة المبلة ين ،تتبق الممارس ـ ـ ــات الدولية العيدة ادرجات متفاوتة،
أو تـدااير لحمـاوـة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ود .وعلع الرغم من اـذا التقـد المحرز ،ال يزال المكتـ

يتلقع عـددا مت ازيـدا من طلبـات

المســاعدة التقنية من الدول األطراُ في االتفاقية ،س ـواء في إطار اآللية أو خارج ا .وســوُ تيســر حلقة النقاش
المناقشة وتبادل الممارسات العيدة والتحدوات في معال حماوة المبلة ين.
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البند  5من جدول األعمال باالقتران بالبند  2من جدول أعمال االجتماع الاال عشـ ـ ـ ــر للفريق العامل

وسـ ـ ـ ــوُ تيناَق
ستعقد اين فريق استعراض التنفيذ وذلا الفريق العامل.
المعني بمنف الفساد خالل العلسات المشتركة التي ت
-6

متابعة نتائج الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته

وتعزيز التعاون الدولي

اعتمدت العمعية العامة في دورت ا االس ـ ـ ـ ــتانائية المعقودة في الفترة من  2إلع  4حزيران/يونيه  ،2021اإلعالن

السياسي المعنون "التزامنا المشترم بالعمل بفعالية علع التيد للتحدوات وتنفيذ التدااير الرامية إلع منف الفساد

ومكافحته وتعزيز التعاون الدول ي" .والتزمت الدول األعض ـ ـ ـ ــاء ،في جملة أمور ،اتنفيذ اذا اإلعالن الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــي
ودعت المؤتمر ،اوصــفه ال يئة التعاادوة التي تتحمل المســؤولية الرئيســية عن تعزيز واســتعراض تنفيذ االتفاقية،

إلع متابعة اذا اإلعالن السياسي والبناء عليه.

وعالوة علع ذلا ،وجه المؤتمر ،في قرار  ،2/9ايئاته الفرةية ،في إطار والوات ا ،إلع اتخاذ التدااير المناسـ ـ ـ ــبة

لمتابعة اإلعالن السياسي.

ويتما ـع إدراج اذا البند ،الذ سـينظر ايه خالل العلسـات المشـتركة مف الفريق العامل المعني بمنف الفسـاد ،مف ختة

عم ــل ال يئ ــات الفرةي ــة للمؤتمر للفترة  ،2023-2022التي وافق علي ــا مكتـ ـ

 1آذار/مارس  ،2022علع أساس أنه سيخضف لمزيد من التعديالت الموضوةية.
وصناء علع ذلا ،يتوقف أن يناق

السياسي.

المؤتمر في اجتم ــاع ــه المعقود في

فريق اســتعراض التنفيذ ،في إطار اذا البند ،التدااير المناســبة لمتابعة اإلعالن

البند  6من جدول األعمال باالقتران بالبند  3من جدول أعمال االجتماع الاال عشـ ـ ـ ــر للفريق العامل

وسـ ـ ـ ــوُ تيناَق
ستعقد اين فريق استعراض التنفيذ وذلا الفريق العامل.
المعني بمنف الفساد خالل العلسات المشتركة التي ت
-7

مسائل أخرى
قرر المؤتمر ،في قرار  ،6/4أن تعقد جلس ـ ــات إحاطة إعالمية للمنظمات غير الحكومية بش ـ ــلن آلية اس ـ ــتعراض
التنفيذ علع اام

دورات فريق استعراض التنفيذ تنظم ا األمانة بالتعاون مف عضو في مكت

المؤتمر.

و ـ ــعف المؤتمر ،في قرار  ،2/8فريق اس ـ ــتعراض التنفيذ علع مواص ـ ــلة عقد جلس ـ ــات إحاطة إعالمية للمنظمات

غير الحكومية بشلن نتائج عملية االستعراض ،وذلا علع اام

دورات الفريق ،وفقا للقرار .6/4

وسـوُ يتلقع فريق اسـتعراض التنفيذ ملخيـا للعلسـة التي سـتعقد علع اام

الاال اء 14 ،حزيران/يونيه .2022

وعالوة علع ذلا ،لعل فريق استعراض التنفيذ يود أن يناق
-8

دورته الاالاة عشـرة المسـتلنفة ،يو

أ مسائل أخرى في إطار البند  7من جدول األعمال.

جدول األعمال المؤقت لدورة فريق استعراض التنفيذ الرابعة عشرة
سـ ـ ــوُ ينظر فريق اسـ ـ ــتعراض التنفيذ ،أ ناء دورته الاالاة عشـ ـ ـرة ،في جدول أعمال مؤقت لدورته الرابعة عشـ ـ ـرة،

تعد األمانة بالتشاور مف الرئي ،،ب ية إقرار .
-9

اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الثالثة عشرة
سوُ وعتمد فريق استعراض التنفيذ تقري ار عن دورته الاالاة عشرة.
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المرفق
تنظيم األعمال المقترح
البند

التاريخ والوقت

العنوان أو الوصف

االثنين 13 ،حزيران/يونيه 2022
13/00–10/00

18/00-15/00

( 1أ)

افتتاح الدورة

( 1ب)

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

2

أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

3

المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية

7

مسائل أخرى

8

جدول األعمال المؤقت لدورة فريق استعراض التنفيذ
الرابعة عشرة

الثالثاء 14 ،حزيران/يونيه 2022
13/00-10/00

18/00-15/00

4

حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

( 4أ)

تبادل المعلومات والممارسات والخبرات المكتسبة
في تنفيذ االتفاقية

( 4ب)

مناقشة مواضيعية

(أ)

األربعاء 15 ،حزيران/يونيه 2022
13/00-10/00

4

حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد (تابف)

18/00-15/00

4

حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد (تابف)

الخميس 16 ،حزيران/يونيه 2022
13/00-10/00

4

حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد (تابف)

18/00-15/00

5

المساعدة التقنية

(أ)

الجمعة 17 ،حزيران/يونيه 2022
13/00-10/00

6

متابعة الدورة االستانائية للعمعية العامة من أجل
(أ)
مكافحة الفساد

18/00-15/00

9

اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته
الاالاة عشرة

(أ) سوُ تناق

البنود  4و 5و 6من جدول األعمال باالقتران بالبندين  2و 3علع التوالي من جدول أعمال االجتماع الاال

عشر

للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنف الفساد خالل العلسات المشتركة التي ستتعقد اين فريق استعراض
التنفيذ وذلا الفريق العامل.
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