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 الشروح  
 

 المسائل التنظيمية -1 

 افتتاح الدورة )أ( 

ــرة يو  اال نين   ــتعراض التنفيذ الاالاة عشـ ــُو تتفتتو دورة فريق اسـ ــاعة  2022حزيران/يونيه   13سـ ،  00/10، السـ
بمركز فيينـا الـدولي. ورانـا بـالتتورات المتعلقـة بعـائحـة مرض "  M""، بـالمبنع  M"في قـاعـة العلســـــــــــــــات العـامـة  

ضـــور الشـــخيـــي. وســـيتمكن المشـــاركون من (، من المتوقف حاليا أن تتعقد الدورة بالح19-فيروس كورونا )كوفيد
مراقبة اإلجراءات عبر اإلنترنت، إال أن فرص اإلدالء ابيانات عن بتعد من خالل المنية المتاحة علع اإلنترنت  
ســـــتحون محدودة لل اوة. وســـــُو وتقد   مزيد من المعلومات عن  ـــــكل الدورة في الوقت المناســـــ ، وســـــتتتاح علع 

 الموقف الشبكي للدورة.
  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب( 

ــاد، في قرار    ــتعراض التنفيذ أن 2/ 8طل  مؤتمر الدول األطراُ في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســ ، إلع فريق اســ
ــدر  ــروح وصرنامج عمل ويـ ــاس جدول أعمال مؤقت مشـ ــنة علع األقل، علع أسـ ــل عقد دورات عادوة مرة في السـ يواصـ

من أجل تمكين الدول األطراُ من التختيط لتشــــــــــكيل الوفود واالســــــــــتعداد للمناقشــــــــــات المركزة  في أقرب وقت ممكن 
ــة، بمراعاة توجي ات المؤتمر، ب ية  ــيف المناقشـ ــية للدورة، مف إمكانية تعديل مواضـ ــيف الرئيسـ والفعالة التي تتناول المواضـ

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

،  2021حزيران/يونيه   18إلع   14وأقر فريق اســتعراض التنفيذ، في دورته الاانية عشــرة، المعقودة في الفترة من 
 جدول األعمال المؤقت لدورته الاالاة عشرة.

ــرة )انظر المرفق( وفقــا للتوجي ــات الواردة في خ تــة عمــل وأتعــد تنظيم األعمــال المقترح للــدورة الاــالاــة عشــــــــــــ
  5و   4ال يئــات الفرةيــة للمؤتمر، التي وافق علي ــا مكتــ  المؤتمر، من أجــل إتــاحــة إمكــانيــة النظر في البنود  

من جدول األعمال باال ــترام مف الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضــوية المعني بمنف الفســاد.    6و
فيـــل الااني )التدااير الوقائية( والفيـــل الاال   وســـيكون محور التركيز المواضـــيعي للدورة الاالاة عشـــرة او ال

 )التعريم وإنفاذ القانون( من االتفاقية.
  

 أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد -2 

 سح  القرعة  
المســتعرةضــة في اســتعراضــات  في اليو  األول من الدورة الاالاة عشــرة، ســتســح  القرعة الختيار الدول األطراُ  

اـلدورتين األولع والـاانـية لـلدول األطراُ التي أصــــــــــــــبحـت أطراـفا في االتـفاقـية مـنذ الســــــــــــــحـ  األخير للقرعـة. وقد  
 تتسَح  القرعة أوضا لتحديد الدول األطراُ المستعرةضة ب رض إعادة سح  القرعة، عند االقتضاء.

  
 االستعراضات القتتريةالتقد  المحرز في تنفيذ    

، أن يتدرج فريق اســـــــــــتعراض التنفيذ في دوراته المقبلة اندا في جدول  5/1قرر مؤتمر الدول األطراُ، في مقرر   
األعمال يتيو مناقشـــــــــة المعلومات ذات اليـــــــــلة، التي تتعمف ادعم من األمانة، من أجل تيســـــــــير تقييم أداء آلية  

 طار المرجعي، عق  اختتا  دورة االستعراض األولع.من اإل 48استعراض التنفيذ، وفقا للفقرة 
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، ضــــمن جملة أمور، إلع فريق اســــتعراض التنفيذ أن يواصــــل، ادعم من األمانة، 8/2وطل  المؤتمر، في قرار   
جمف المعلومات ذات اليــــلة، بما في ذلا آراء الدول األطراُ بشــــلن أداء آلية اســــتعراض التنفيذ، لحي يواصــــل 

من إطاراا المرجعي ومقرر  48ة في الوقت المناســــــــ ، علع النحو المنيــــــــوص عليه في الفقرة تقييم أداء اآللي 
ــتعراض التنفيذ اتحليالت ل طر  5/1المؤتمر   ــل تزويد فريق اســـــــ ــا إلع األمانة أن تواصـــــــ . وطل  المؤتمر أوضـــــــ

لدول األطراُ  الزمنية المتيـــلة بالمراحل الحاســـمة من عملية االســـتعراض، بما في ذلا إحيـــاءات بشـــلن عدد ا
 المتلخرة عن المواعيد المحددة ل ا، ب ية تيسير االضتالع بعملية أكار فعالية.

ولمواج ـة التـلخيرات الحبيرة التي حـد ـت خالل الـدورة الاـانيـة آلليـة اســــــــــــــتعراض التنفيـذ، مـدد المؤتمر، في مقرر  
ضـــــــات القتترية، ودعا الدول األطراُ  إلتاحة إتما  االســـــــتعرا  2024، مدة الدورة الاانية حتع حزيران/يونيه  8/1

 إلع التععيل بإتما  الدورة الاانية.

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

ــتعراضـــــــــات القتترية التي أتنعزت وتقارير  والحوارات المبا ـــــــــرة التي أتجريت، والخالصـــــــــات الوااية وتقارير االســـــــ
ــتعراضــــــــــات القتترية التي أتتيحت علع الموقف الشــــــــــبكي لمكت  األمم المتحدة المعني بالمخدرات والعريمة  االســــــــ

لتي أدت إلع حـدو  ـتلخيرات متحررة في اـلدورة الـاانـية، )المكـت (. وانيــــــــــــــ  التركيز علع تحلـيل األســـــــــــــــباب ا
والتدااير المقترحة لمعالعة حاالت التلخر والتععيل اتنفيذ االسـتعراضـات. وسـتتعرض علع فريق اسـتعراض التنفيذ 

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

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

األخرى ذات اليـــــــلة العاملة في معال مكافحة الفســـــــاد، في إطار والوة كل من ا، لتفاد  االزدواجية في الع ود 
المؤرخ  7/4و  2015تشـــرين الااني/نوفمبر   6المؤرخ   6/1آليات االســـتعراض، وفقا لقراريه    وتحســـين أداء  ـــتع

، وطل  إلع األمانة أن تقد  إلع فريق اســــــــــــــتعراض التنفيذ تقريرا عن التقد   2017تشــــــــــــــرين الااني/نوفمبر    10
ــاء ف ي مختلف آليات  المحرز في اذا الشـــــلن. وفي القرار نفســـــه،  ـــــعف المؤتمر الدول األطراُ التي اي أعضـــ

االســــــــــــــتعراض المتعـددة األطراُ العـامـلة في معـال مكـافحـة الفســــــــــــــاد علع أن ـتدعم، في إطـار منظمـة كـل من ـا 
وداخل ال يئات اإلدارية لتلا المنظمات، التعاون والتنســــــــيق بكفاءة وفاعلية اين أمانات آليات االســــــــتعراض تلا 

 عراض. وستقد  األمانة تحدياا  فويا.وأمانة المؤتمر، مف احترا  والوات جميف آليات االست 
 
 

 الوثائق  

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

 المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية -3 

يتســــم ، علع أن آلية اســــتعراض التنفيذ ســــتحتاج إلع ميزانية تحفل عمل ا علع نحو 3/1 ــــدد المؤتمر، في قرار   
، 64/237بالحفاءة واالســــــــــــتمرار والحياد. ووفقا لذلا القرار، طلبت العمعية العامة إلع األمين العا ، في قراراا 

 أن وكفل توفير التمويل الحافي آللية االستعراض.

ــؤوليته المتعلقة بالنظر في  4/1وقرر المؤتمر، في قرار    ــتعراض التنفيذ في الن وض بمســـ ــاعد  فريق اســـ ، أن وســـ
ــنتين، وذلا بالعمل مف األمانة خالل فترة ما اين الدورات ايما يتعلق بالنفقات والتحاليم المتوقعة الم يزانية كل ســ

 الخاصة بآلية استعراض التنفيذ.
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(  CAC/COSP/IRG/2022/5وســـــتتعَرض علع فريق اســـــتعراض التنفيذ، في دورته الاالاة عشـــــرة، مذكرة من األمانة ) 
متعلقة بالميزانية بشــــلن النفقات المتحبدة حتع تاريخه من أجل تشــــ يل الدورتين األولع والاانية آللية تتضــــمن معلومات  

اســــــــتعراض التنفيذ، والموارد المتلقاة لنف، الفترة، ســــــــواء من الميزانية العادوة أو من التبرعات، والنفقات المتوقعة ومدى 
 ش يل اآللية. النقص الحاصل في االحتياجات من الموارد الالزمة لت 

 
 

 الوثائق  

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

 حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  -4 

 تبادل المعلومات والممارسات والخبرات المكتسبة في تنفيذ االتفاقية )أ( 

الدول األطراُ علع أن تواصـل االسـتعانة بفريق اسـتعراض التنفيذ اوصـفه منية    ،8/2 ـعف المؤتمر، في قرار   
للتبادل التوعي للمعلومات المتعلقة بالتدااير الوطنية المتخذة أ ناء االســــــتعراضــــــات القترية وصعد االنت اء من ا،  

ة، وكذلا، حياما وقتضـي بما في ذلا االسـتراتيعيات المعتمدة والتحدوات الميـادفة والممارسـات الفضـلع المسـتبان 
األمر، متابعة التوصــــيات المنباقة عن تقارير االســــتعراضــــات القترية، مف مراعاة الحاجة إلع تحقيق الحفاءة في  
المناقشــــــات وعمليات صــــــنف القرار في دورات الفريق. ورح  المؤتمر أوضــــــا اتقارير التنفيذ المواضــــــيعية الم مة 

مية والتحدياات المتعلقة باالحتياجات من المساعدة التقنية التي أعدت ا األمانة والمفيدة واإلضافات التحميلية اإلقلي 
لحي ينظر في ا الفريق، و ــــــــعف الدول األطراُ واألمم المتحدة وأصــــــــحاب الميــــــــلحة اآلخرين علع االســــــــتفادة 

 الحاملة من تلا الو ائق.

ألمانة بشلن تنفيذ الفيل الااني )التدااير  ومن  م ، سيتعرض علع فريق استعراض التنفيذ تقرير مواضيعي أعدته ا
 (.CAC/COSP/IRG/2022/3الوقائية( من االتفاقية )

وعالوة علع ذلا، ســـــيتاح لفريق اســـــتعراض التنفيذ تقرير أعدته األمانة عن تنفيذ الفيـــــل الااني )التدااير الوقائية( من 
ــعيد اإلقليمي )  ــاد علع اليــــــ ( للنظر ايه. ويقد  التقرير لمحة عامة CAC/COSP/IRG/2022/4اتفاقية مكافحة الفســــــ

التنفـيذ ل حـكا  عن تنفـيذ المعموـعات اإلقليمـية لـلدول األطراُ قـيد االســـــــــــــتعراض في اـلدورة الـاانـية آللـية اســـــــــــــتعراض  
من   2ع العا  )الفقرة المتعلقة بالمواضــــــــيف التالية: ايئات مكافحة الفســــــــاد الوقائية والبرامج التعليمية والتدريبية في القتا 

ــتراء العمومي( واالحتـياـجات الـتدريبـية   7من الـمادة   1، والفقرة  6الـمادة  ــترـيات العمومـية )اال ـــــــــــ من االتـفاقـية(؛ والمشـــــــــــ
  1من االتفاقية(؛ وأنشـــتة إذكاء الوعي وصرامج التوةية العامة )الفقرة    9من المادة   1للموظفين المســـؤولين عن ا )الفقرة  

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

ف الــدول األطراُ، في إطــار البنــد   معلومــات المتعلقــة من جــدول األعمــال، علع تقــدوم المزيــد من ال  4وتتشــــــــــــــع 
بالتعارب الناجحة والممارســـات العيدة والتحدوات المتروحة واالحتياجات من المســـاعدة التقنية والتدااير المتخذة 

 بعد إنعاز االستعراضات القتترية في إطار دورتي االستعراض األولع والاانية.
 
 

 مناقشة مواضيعية )ب( 

 .4بشلن اذ  المواضيف، ستتنظ م حلقتا نقاش في إطار البند  ب ية تمكين الدول األطراُ من تبادل اآلراء
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  حلقة نقاش بشلن أفضل الممارسات والتحدوات المتعلقة بضمان التعاون الفعال علع اليعيد المحلي  
 اين سلتات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون 

تواجه تعزيز التعاون المحلي والتنســــــــــيق اين  ســــــــــُو تتناول حلقة النقاش الممارســــــــــات والتدااير والتحدوات التي 
 38السـلتات المسـؤولة عن مكافحة اإلرااب وإنفاذ القانون، بما في ذلا علع النحو المنيـوص عليه في المادة 

من اإلعالن السياسي الذ  اعتمدته العمعية العامة في   39من االتفاقية )التعاون اين السلتات الوطنية( والفقرة 
، المعنون "التزامنا المشترم بالعمل بفعالية علع التيد  للتحدوات وتنفيذ التدااير الرامية  2021 حزيران/يونيه 2

إلع منف الفســـــــــــاد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي"، الذ  التزمت ايه الدول األعضـــــــــــاء واألطراُ في االتفاقية 
ــاء، اين   ــعيد المحلي، حســـــ  االقتضـــ ــاد والشـــــرطة  بالتمكين من التعاون الفعال علع اليـــ ــلتات مكافحة الفســـ ســـ

وســـــــــلتات التحقيق واالدعاء والقضـــــــــاء ووحدات االســـــــــتخبارات المالية وال يئات اإلدارية والرقااية في التح يقات  
 واإلجراءات الخاصة بالفساد علع اليعيدين الوطني والدولي، وفقا للقوانين الوطنية.

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

 التيد  للعرض والتل  
 في اإلعالن الســـــياســـــي الذ  اعتمدته العمعية العامة في دورت ا االســـــتانائية من أجل مكافحة الفســـــاد في حزيران/

ــكال 2021يونيه   ــاء بعميف أ ــ ــو واالرتشــ ــاء واألطراُ في االتفاقية تلكيد التزام ا بمنف الر ــ ه  ، أعادت الدول األعضــ
. وال تزال انام   رات بشـــــلن التعريم واإلنفاذ ايما 2030ومكافحت ما انشـــــاح والحد بشـــــكل كبير من ما بحلول عا  

ــتعراضــــات   ــيا  االســ ــتتبينت تحدوات كبيرة و  رات في التنفيذ في ســ يتعلق ار ــــو الموظفين العموميين المحليين، واســ
 ايما يتعلق ار ــــــــــــو الموظفين العموميين األجان . المضــــــــــــتلف ا ا في إطار آلية اســــــــــــتعراض التنفيذ، وال ســــــــــــيما  

وال تزال معدالت اإلنفاذ العالمية ايما يتعلق ار ـــــو الموظفين العموميين األجان  منخفضـــــة، وخالل اســـــتعراضـــــات 
ــل في ا إلع قرارات ن ائية وإدانات. وص رض  ــوى عدد قليل من الحاالت التي جرى التوصــــــ الدورة األولع لم يتذكر ســــــ

بشـــــــــلن الر ـــــــــوة ومســـــــــؤولية   2021و   2020مل الذ  اضـــــــــتلف به فريق اســـــــــتعراض التنفيذ في عامي متابعة الع 
الشخييات االعتبارية، ستعقد حلقة نقاش الستحشاُ أسباب بقاء معدالت اإلنفاذ منخفضة وغير متسقة، وفي اذا 

ت الدولية. وعلع اليــــدد، دراســــة كيزية تعزيز منف وكشــــف ر ــــو الموظفين العموميين األجان  وموظفي المؤســــســــا 
وجه الخيــوص، ســُو تتناول حلقة النقاش كيزية اســتخدا  ميــادر البيانات القائمة للحشــف عن الر ــوة علع نحو  
ــا التماس الموظفين  ــ ، وإنما أوضـ ــتخدا  التدااير الوقائية العملية ال لمعالعة جان  العرض فحسـ ــل، وكيزية اسـ أفضـ

ــوة وقبول م ل ا، وصالتالي حما  ــة  العموميين للر ـ ــوة. وتعتز  األمانة تقدوم النتائج األولية لدراسـ وة القتاع العا  من الر ـ
 عن االتعااات والتحدوات والممارسات العيدة في معالعة الر وة من خالل أدوات الوقاوة واإلنفاذ. 

ق العامل  من جدول أعمال االجتماع الاال  عشــــــــر للفري   2من جدول األعمال باالقتران بالبند    4وســــــــُو يتناَق  البند 
 المعني بمنف الفساد خالل العلسات المشتركة التي ستتعقد اين فريق استعراض التنفيذ وذلا الفريق العامل. 

 
 

 الوثائق  

تقرير مواضــــيعي من إعداد األمانة عن تنفيذ الفيــــل الااني )التدااير الوقائية( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  
 (CAC/COSP/IRG/2022/3الفساد )

تقرير من إعداد األمانة عن تنفيذ الفيل الااني )التدااير الوقائية( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد علع 
 (CAC/COSP/IRG/2022/4اليعيد اإلقليمي )

 (CAC/COSP/IRG/II/3/1/Add.6خالصة وااية لتقرير االستعراض القتتر  )
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 المساعدة التقنية -5 

ف المؤتمر، في قرار    ، الــدول األطراُ علع جملــة أمور من ــا تلبيــة االحتيــاجــات المســــــــــــــتبــانــة خالل  8/8 ــــــــــــــع 
اســتعراضــات ا القتترية، والترويج لالســتراتيعيات و/أو ختط العمل الوطنية لمكافحة الفســاد باعتباراا أداة لوضــف 

قتتر ، قيادة وتنفيذا. وعالوة علع ذلا، أااب   وتنفيذ ارامج متحاملة ومنســـــــــقة لتقدوم المســـــــــاعدة التقنية وفق ن ج
، بالدول األطراُ أن تعتُر بلامية تعزيز وتيســـــــير ودعم المســـــــاعدة التقنية المقدمة في  9/4المؤتمر، في قرار   

ــاد ومكـافحـته، ودعـا إلع  أوان ـا والمســـــــــــــــتدامـة والحـااـية والفعـالـة من أجـل تعزيز القـدرات الوطنـية علع منف الفســــــــــــ
ذ إجراءات علع جميف المسـتويات ومن جان  جميف الع ات التي تقد  المسـاعدة التقنية، اناء علع التععيل باتخا

التل ، في تلبية تلا االحتياجات بما في ذلا االحتياجات التي تســـــــــتبان من خالل آلية اســـــــــتعراض التنفيذ عن 
ع النحو المنيــــــــــــوص عليه في  طريق تعبئة ما وكفي من المســــــــــــاعدة المالية والدعم التقني والموارد األخرى، عل

من اإلعالن الســـــياســـــي الذ  اعتمدته العمعية العامة في دورت ا االســـــتانائية من أجل مكافحة الفســـــاد  53الفقرة 
. وص ية تمكين الدول األطراُ من تبادل اآلراء بشـــــــــــــلن جوان  محددة من المســـــــــــــاعدة  2021المعقودة في عا  

 .5بند التقنية، ستتنظ م حلقتا نقاش في إطار ال
  

 حلقة نقاش بشلن األدوات والموارد الالزمة لتحديد مخاطر الفساد المحتملة والتخزيم من ا  
ــات العمومية  ــسـ ــتخدم ا المؤسـ ــعبية متزايدة وتسـ ــاد وإدارت ا من األدوات التي تحظع بشـ ــبو تقييم مخاطر الفسـ أصـ

عمليات ا ووضــف اســتراتيعيات كفؤة وفعالة  بشــكل منتظم لتحديد مواطن الضــعف التي قد يتتر  من ا الفســاد إلع 
من االتفاقية، يتعين علع الدول   9من حي  التحلفة للتخزيم من مواطن الضعف أو المخاطر تلا. ووفقا للمادة 

فعالة وكفؤة لتدار المخاطر وللمراقبة الداخلية كوســــيلة لتعزيز الشــــفااية والمســــاءلة في إدارة    األطراُ إنشــــاء نظم
من   9من المـادة    2، الـدول األطراُ، تمـا ــــــــــــــيـا مف الفقرة  9/6ميـة. و ــــــــــــــعف المؤتمر، في قرار  األموال العمو 

االتفاقية، علع أن تقو ، عند االقتضــــــاء ووفقا للمبادس األســــــاســــــية لنظم ا القانونية، بإدراج وتنفيذ عمليات إدارة  
ارة األموال العمومية، وطل  إلع مخاطر الفسـاد، ال سـيما في المؤسـسـات العمومية وسـائر المؤسـسـات المكلفة بإد

المكتــ  أن يـدعم الـدول األطراُ، انــاء علع طلب ــا ورانــا اتوافر موارد من خـارج الميزانيــة، في اـذا اليـــــــــــــــدد.  
 وسُو تيسر حلقة النقاش المناقشة وتبادل الممارسات العيدة والتحدوات في معال تقييم مخاطر الفساد وإدارت ا. 

  
 وضف أطر لحماوة المبل ة ين ونظم اإلاالغ في معالالمستفادة حلقة نقاش بشلن الدروس   

ــف ا ومالحقة مرتحبي ا.   ــاد وكشــ ــارة إلع حماوة المبل ة ين كإحدى أنعف األدوات لتحســــين منف جرائم الفســ تحار اإل ــ
سـات  لمكافحة الفسـاد بفعالية وتعزيز المؤسـ  اويعد وجود نظا  قو  لإلاالغ عن العرائم وحماوة المبل ة ين أمرا حيوي 
 من أاداُ التنمية المستدامة. 16الخاضعة للمساءلة علع النحو المتوخع في غاوات ومؤ رات ال دُ 

من االتفاقية بلن تنظر الدول األطراُ في أن تتدخل في صــــــــــــل  نظم ا القانونية الداخلية    33وتقضــــــــــــي المادة 
بحسـن نية وألسـباب وجي ة، بإاالغ    تدااير مناسـبة لتوفير الحماوة من أ  معاملة ال مسـوغ ل ا أل   ـخص وقو ،

الســـــلتات المختيـــــة بل  وقائف تتعلق بلفعال معرمة وفقا لالتفاقية. ومن التحدوات الشـــــائعة التي حددت ا الدول  
األطراُ من خالل آلـية اســــــــــــــتعراض التنفـيذ إحعـا  األفراد عن اإلاالغ عن المخـالـفات أو العرائم المزعومة. وقد 

. ولمواج ة  33البلدان التي أكملت الدورة األولع لالستعراض توصيات بشلن المادة   في المائة من  70تلقع نحو  
اذا التحد ، اعتمدت عدة الدان إما قوانين لحماوة المبل ة ين، تتبق الممارســـــــات الدولية العيدة ادرجات متفاوتة،  

لقع عـددا متزاـيدا من طلـبات  أو ـتدااير لحمـاـوة الشــــــــــــــ ود. وعلع الرغم من اـذا التقـد  المحرز، ال يزال المكـت  يت 
المســاعدة التقنية من الدول األطراُ في االتفاقية، ســواء في إطار اآللية أو خارج ا. وســُو تيســر حلقة النقاش 

 المناقشة وتبادل الممارسات العيدة والتحدوات في معال حماوة المبل ة ين.
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جدول أعمال االجتماع الاال  عشــــــــر للفريق العامل  من    2من جدول األعمال باالقتران بالبند    5وســــــــُو يتناَق  البند 
 المعني بمنف الفساد خالل العلسات المشتركة التي ستتعقد اين فريق استعراض التنفيذ وذلا الفريق العامل. 

  
متابعة نتائج الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته  - 6 

 يز التعاون الدولي وتعز 

، اإلعالن 2021حزيران/يونيه    4إلع  2اعتمدت العمعية العامة في دورت ا االســـــــــتانائية المعقودة في الفترة من 
السياسي المعنون "التزامنا المشترم بالعمل بفعالية علع التيد  للتحدوات وتنفيذ التدااير الرامية إلع منف الفساد 

ــياســـــــــي  ومكافحته وتعزيز التعاون الدول ــاء، في جملة أمور، اتنفيذ اذا اإلعالن الســـــــ ي". والتزمت الدول األعضـــــــ
ودعت المؤتمر، اوصــفه ال يئة التعاادوة التي تتحمل المســؤولية الرئيســية عن تعزيز واســتعراض تنفيذ االتفاقية، 

 إلع متابعة اذا اإلعالن السياسي والبناء عليه.

، ايئاته الفرةية، في إطار والوات ا، إلع اتخاذ التدااير المناســــــــبة 9/2وعالوة علع ذلا، وجه المؤتمر، في قرار   
 لمتابعة اإلعالن السياسي.

ويتما ـع إدراج اذا البند، الذ  سـينظر ايه خالل العلسـات المشـتركة مف الفريق العامل المعني بمنف الفسـاد، مف ختة  
ــة للمؤتمر للفترة   ــات الفرةيـ ــل ال يئـ التي وافق  2023- 2022عمـ ــه المعقود في ،  ــاعـ ــ  المؤتمر في اجتمـ ــا مكتـ  علي ـ

 ، علع أساس أنه سيخضف لمزيد من التعديالت الموضوةية.  2022آذار/مارس    1

وصناء علع ذلا، يتوقف أن يناق  فريق اســتعراض التنفيذ، في إطار اذا البند، التدااير المناســبة لمتابعة اإلعالن 
 السياسي.

من جدول أعمال االجتماع الاال  عشــــــــر للفريق العامل    3مال باالقتران بالبند  من جدول األع   6وســــــــُو يتناَق  البند 
 المعني بمنف الفساد خالل العلسات المشتركة التي ستتعقد اين فريق استعراض التنفيذ وذلا الفريق العامل. 

  
 مسائل أخرى  -7 

حكومية بشـــــلن آلية اســـــتعراض  ، أن تعقد جلســـــات إحاطة إعالمية للمنظمات غير ال4/6قرر المؤتمر، في قرار   
 التنفيذ علع اام  دورات فريق استعراض التنفيذ تنظم ا األمانة بالتعاون مف عضو في مكت  المؤتمر.

، فريق اســـــتعراض التنفيذ علع مواصـــــلة عقد جلســـــات إحاطة إعالمية للمنظمات  8/2و ـــــعف المؤتمر، في قرار   
 .4/6علع اام  دورات الفريق، وفقا للقرار غير الحكومية بشلن نتائج عملية االستعراض، وذلا 

وسـُو يتلقع فريق اسـتعراض التنفيذ ملخيـا للعلسـة التي سـتعقد علع اام  دورته الاالاة عشـرة المسـتلنفة، يو  
 .2022  حزيران/يونيه 14الاال اء،  

 من جدول األعمال.   7البند  وعالوة علع ذلا، لعل فريق استعراض التنفيذ يود أن يناق  أ  مسائل أخرى في إطار  
  

 جدول األعمال المؤقت لدورة فريق استعراض التنفيذ الرابعة عشرة -8 

ســــــُو ينظر فريق اســــــتعراض التنفيذ، أ ناء دورته الاالاة عشــــــرة، في جدول أعمال مؤقت لدورته الرابعة عشــــــرة،  
 تعد  األمانة بالتشاور مف الرئي،، ب ية إقرار .

  
 ق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الثالثة عشرةاعتماد تقرير فري -9 

  سُو وعتمد فريق استعراض التنفيذ تقريرا عن دورته الاالاة عشرة.
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 المرفق 
 

 تنظيم األعمال المقترح   
 العنوان أو الوصف  البند  التاريخ والوقت 

   2022حزيران/يونيه    13االثنين،    

 افتتاح الدورة  )أ(   1 13/ 00– 10/ 00

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(   1 

 أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  2

 المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية   3 18/ 00- 15/ 00

 مسائل أخرى  7 

 جدول األعمال المؤقت لدورة فريق استعراض التنفيذ   8 
 الرابعة عشرة 

 2022حزيران/يونيه    14الثالثاء، 
  

   )أ( حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  4 13/ 00- 10/ 00

 تبادل المعلومات والممارسات والخبرات المكتسبة   )أ(   4 
 في تنفيذ االتفاقية 

 مناقشة مواضيعية  )ب(   4 18/ 00- 15/ 00

 2022حزيران/يونيه    15األربعاء، 
 

 )تابف( حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد   4 13/ 00- 10/ 00

 )تابف( حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد   4 18/ 00- 15/ 00

 2022حزيران/يونيه    16الخميس، 
  

 )تابف( حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد   4 13/ 00- 10/ 00

 )أ( المساعدة التقنية  5 18/ 00- 15/ 00

 2022حزيران/يونيه    17الجمعة، 
  

 متابعة الدورة االستانائية للعمعية العامة من أجل   6 13/ 00- 10/ 00
 )أ( مكافحة الفساد 

 اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته   9 18/ 00- 15/ 00
 الاالاة عشرة 

 
االجتماع الاال  عشر  علع التوالي من جدول أعمال  3و 2من جدول األعمال باالقتران بالبندين   6و 5و 4سُو تناق  البنود  )أ( 

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

 


