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المسائل التنظيمية

(أ)

افتتاح الدورة
سوف تفتتح دورة فريق استعراض التنفيذ الثانية عشرة يوم االثنين  14حزيران/يونيه  ،2021الساعة  ،11/00في قاعة
الجلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات العـامـة  ، Mبـالمبن
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 Mبمركز فيينـا الـدولي .ورانـا بـالتتورات المتعلقـة بجـائحـة مرض فيروا كورونــا
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(كوفيد ،)19-من المتوقع حاليا أن تعقد الدورة في شـ ـ ـ ــكل اجين (حضـ ـ ـ ــوريا وعبر اإلنترنت) .وسـ ـ ـ ــوف زقدم مزيد من
المعلومات عن شكل الدورة في الوقت المناسب ،وستتاح عل الموقع الشبكي للدورة.

(ب)

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
طلب مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ــاد ،في قرار  ،2/8إل فريق اس ـ ــتعراض التنفيذ

أن يواص ـ ــل عقد دورات عادزة مرة في الس ـ ــنة عل األقل ،عل أس ـ ــاا جدول أعمال مؤقت مش ـ ــروح وبرنامج عمل

زص ـ ــدر في أقرب وقت ممكن من أجل تمكين الدول األطراف من التختيك لتش ـ ــكيل الوفود واالس ـ ــتعداد للمناقش ـ ــات
المركزة والفعالة التي تتناول المواض ـ ـ ــيع الرئيس ـ ـ ــية للدورة ،مع إمكانية تعديل مواض ـ ـ ــيع المناقش ـ ـ ــة ،بمراعاة توجي ات

المؤتمر ،بغية تحقيق أكبر قدر من الفعالية في مناقشاته ونتائج أعماله ،رانا بتوافر الموارد المتاحة حاليا.

وأقر فريق اس ـ ـ ـ ــتعراض التنفيذ ،في دورته الحادزة عش ـ ـ ـ ـرة المس ـ ـ ـ ــتلنفة الثانية ،المعقودة في الفترة من  16إل 18

تشرين الثاني/نوفمبر  ،2020جدول األعمال المؤقت لدورته الثانية عشرة.

وأعد تنظيم األعمال المقترح للدورة الثانية عشـ ـ ـ ـ ـ ـرة (انظر المرفق) وفقا للتوجي ات الواردة في ختة عمل ال ي ات

الفرعيـة للمؤتمر ،التي اعتمـداـا المؤتمر في دورتـه الثـامنـة ،من أجـل إتـاحـة إمكـانيـة النظر في البنـدين  4و 5من

جدول األعمال باالشــترام مع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضــوية المعني بمنع الفســاد .وباإلضــافة

إل ذلك ،ووفقا لختة العمل ،ســيكون محور التركيز المواضــيعي للدورة الثانية عشـرة او الفصــل الثاني (التدابير

الوقائية) والفصل الثالث (التجريم وإنفاذ القانون) من االتفاقية.
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أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األ مم المتحدة لمكافحة الفساد

سحب القرعة
في اجتمـا الفريق الـذع عقـد في فترة مـا بين الـدورات في  25حزيران/يونيـه  ،2020وفي االجتمـا المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـلن

الذع عقد في  26حزيران/يونيه  ،2020سـ ـ ـحبت القرعة الختيار الدول األطراف المسـ ـ ــتعرضـ ـ ــة والدول األطراف
المسـ ـ ــتعرضـ ـ ــة خ ل السـ ـ ــنة الخامسـ ـ ــة من آلية اسـ ـ ــتعراض التنفيذ ،وفقا للفقرتين  14و 19من اإلطار المرجعي

لآللية .وفي اليوم األول من الدورة الثانية عشـ ـرة ،قد تسـ ــحب القرعة لتحديد الدول األطراف المسـ ــتعرضـ ــة ب رض
إعادة سحب القرعة ،عند االقتضاء.

التقدم المحرز في تنفيذ االستعراضات القترية
قرر مؤتمر الدول األطراف ،في مقرر  ،1/5أن يدرج فريق اس ـ ـ ـ ـ ــتعراض التنفيذ في دوراته المقبلة بندا في جدول
األعمال يتيح مناقش ـ ـ ـ ــة المعلومات ذات الص ـ ـ ـ ــلة ،التي تجمع بدعم من األمانة ،من أجل تيس ـ ـ ـ ــير تقييم أداء آلية
استعراض التنفيذ ،وفقا للفقرة  48من اإلطار المرجعي ،عقب اختتام دورة االستعراض األول .

وطلب المؤتمر ،في قرار  ،2/8ض ـ ــمن جملة أمور ،إل فريق اس ـ ــتعراض التنفيذ أن يواص ـ ــل ،بدعم من األمانة،
جمع المعلومات ذات الصـ ــلة ،بما في ذلك آراء الدول األطراف بشـ ــلن أداء آلية اسـ ــتعراض التنفيذ ،ل ي يواصـ ــل

تقييم أداء اآللية في الوقت المناس ـ ـ ـ ــب ،عل النحو المنص ـ ـ ـ ــو

عليه في الفقرة  48من إطاراا المرجعي ومقرر

المؤتمر  . 1/5وطلب المؤتمر أزض ـ ـ ـ ــا إل األمانة أن تواص ـ ـ ـ ــل تزويد فريق اس ـ ـ ـ ــتعراض التنفيذ بتحلي ت ل طر

الزمنية المتص ــلة بالمراحل الحاس ــمة من عملية االس ــتعراض ،بما في ذلك إحص ــاءات بش ــلن عدد الدول األطراف

المتلخرة عن المواعيد المحددة ل ا ،بغية تيسير االضت
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بعملية أكثر فعالية.
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ولمواج ــة التــلخيرات ال بيرة التي حــدثــت خ ل الــدورة الثــانيــة لآلليــة ،مــدد المؤتمر ،في مقرر  ،1/8مــدة الــدورة

الثانية حت حزيران/يونيه  2024إلتاحة إتمام االس ــتع ارض ــات القترية ،ودعا الدول األطراف إل التعجيل ب تمام

الدورة الثانية.

وقامت األمانة بتجميع وتحليل المعلومات المتعلقة باألداء العام لآللية خ ل دورتي االسـ ــتعراض األول والثانية،

بما زشـ ــمل عل سـ ــبيل المثال ال الحصـ ــر الردود الواردة عل قائمة التقييم الذاتي المرجعية ،والحوارات المباش ـ ـرة

التي أجريت ،والخ صـ ــات الواوية وتقارير االسـ ــتع ارضـ ــات القترية التي أنجزت وتقارير االسـ ــتع ارضـ ــات القترية
التي أتيحت عل الموقع الشـ ــبكي لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب) .وانصـ ــب التركيز

عل تحليل األســباب التي أدت إل حدوت تلخيرات مت ررة في الدورة الثانية ،والتدابير المقترحة لمعالجة حاالت
التلخر والتعجيل بتنفيذ االستعراضات .وستعرض عل الفريق مذكرة من األمانة بشلن أداء آلية استعراض التنفيذ

(.)CAC/COSP/IRG/2021/2

أوجه التآزر مع أمانات اآلليات المتعددة األطراف األخرى ذات الصلة
شـ ـ ـ ــجع المؤتمر ،في قرار  ،2/8األمانة عل مواصـ ـ ـ ــلة تعزيز أوجه التآزر مع أمانات المنظمات المتعددة األطراف

األخرى ذات الص ـ ـ ـ ـ ـ ــلة العاملة في مجال مكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،في إطار والزة كل من ا ،لتفادع االزدواجية في الج ود
وتحس ـ ـ ــين أداء ش ـ ـ ــت آليات االس ـ ـ ــتعراض ،وفقا لق ارريه  1/6المؤرخ  6تش ـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر  2015و 4/7المؤرخ

 10تشـ ـرين الثاني/نوفمبر  ،2017وطلب إل األمانة أن تقدم إل فريق اسـ ــتعراض التنفيذ تقري ار عن التقدم المحرز
في اذا الش ــلن .وفي القرار نفس ــه ،ش ــجع المؤتمر الدول األطراف التي اي أعض ــاء في مختل

آليات االس ــتعراض

المتعـددة األطراف العـاملـة في مجـال مكـافحـة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد عل أن تـدعم ،في إطـار منظمـة كـل من ـا وداخـل ال ي ـات

اإلدارية لتلك المنظمات ،التعاون والتنس ـ ــيق بكفاءة وفاعلية بين أمانات آليات االس ـ ــتعراض تلك وأمانة المؤتمر ،مع

احترام والزات جميع آليات االستعراض.

ومن ثم ،سيعرض عل الفريق تقرير من األمانة عن تعزيز أوجه التآزر مع أمانات المنظمات المتعددة األطراف

األخرى ذات الصلة العاملة في مجال مكافحة الفساد (.)CAC/COSP/IRG/2021/4
الوثائق
مذكرة من األمانة بشلن أداء آلية استعراض التنفيذ ()CAC/COSP/IRG/2021/2

تقرير من األمــانــة عن التقــدم المحرز في تنفيــذ قرار المؤتمر  4/7بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلن تعزيز أوجــه التــآزر بين المنظمــات

المتعـ ــدد ة األطراف المعنيـ ــة ،المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولـ ــة عن آليـ ــات االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض القـ ــائمـ ــة في مجـ ــال مكـ ــافحـ ــة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد

()CAC/COSP/IRG/2021/4
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المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية
شـ ــدد المؤتمر ،في قرار  ،1/3عل أن آلية اسـ ــتعراض التنفيذ سـ ــتحتاج إل ميزانية ت فل عمل ا عل نحو يتسـ ــم

بال فاءة واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار والحياد .ووفقا لذلك القرار ،طلبت الجمعية العامة إل األمين العام ،في قراراا ،237/64

أن زكفل توفير التمويل ال افي آللية االستعراض.

وقرر المؤتمر ،في قرار  ،1/4أن زسـ ـ ـ اعد فريق اسـ ـ ــتعراض التنفيذ في الن وض بمسـ ـ ــؤوليته المتعلقة بالنظر في
الميزانية كل سـ ــنتين ،وذلك بالعمل مع األمانة خ ل فترة ما بين الدورات ويما يتعلق بالنفقات والت اليم المتوقعة

الخاصة بآلية االستعراض.
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وس ـ ــتعرض عل فريق اس ـ ــتعراض التنفيذ ،في دورته الثانية عشـ ـ ـرة ،مذكرة من األمانة ()CAC/COSP/IRG/2021/5
تتضـ ــمن معلومات متعلقة بالميزانية بشـ ــلن النفقات المت بدة حت تاريخه من أجل تشـ ـ يل الدورتين األول والثانية آللية

االســتعراض ،والموارد المتلقاة لنفا الفترة ،سـواء من الميزانية العادزة أو من التبرعات ،والنفقات المتوقعة ومدى النقص

الحاصل في االحتياجات من الموارد ال زمة لتش يل اآللية.
الوثائق

مذكرة من األمانة بشلن المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية ()CAC/COSP/IRG/2021/5
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حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

(أ)

تبادل المعلومات والممارسات والخبرات المكتسبة في تنفيذ االتفاقية
شـجع المؤتمر ،في قرار  ،2/8الدول األطراف عل أن تواصـل االسـتعانة بفريق اسـتعراض التنفيذ بوصـفه منصـة
للتبادل التوعي للمعلومات المتعلقة بالتدابير الوطنية المتخذة أثناء االسـ ـ ــتع ارضـ ـ ــات القترية وبعد االنت اء من ا،

بما في ذلك االسـتراتيجيات المعتمدة والتحدزات المصـادفة والممارسـات الفضـل المسـتبانة ،وكذلك ،حيثما زقتضـي

األمر ،متابعة التوصـ ــيات المنبثقة عن تقارير االسـ ــتع ارضـ ــات القترية ،مع مراعاة الحاجة إل تحقيق ال فاءة في

المناقشـ ـ ــات وعمليات صـ ـ ــنع القرار في دورات الفريق .ورحب المؤتمر أزضـ ـ ــا بتقارير التنفيذ المواضـ ـ ــيعية الم مة
والمفيدة واإلضافات الت ميلية اإلقليمية والتحديثات المتعلقة باالحتياجات من المساعدة التقنية التي أعدت ا األمانة

ل ي ينظر في ا فريق اسـتعراض التنفيذ ،وشـجع الدول األطراف واألمم المتحدة وأصـحاب المصـلحة اآلخرين عل

االستفادة ال املة من تلك الوثائق.

ومن ثم ،س ــيعرض عل الفريق تقرير مواض ــيعي أعدته األمانة بش ــلن تنفيذ الفص ــل الثاني (التدابير الوقائية) من

االتفاقية (.)CAC/COSP/IRG/2021/3

وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجع الــدول األطراف ،في إطــار البنــد  4من جــدول األعمــال ،عل تقــدزم المزيــد من المعلومــات المتعلقــة
بالتجارب الناجحة والممارس ــات الجيدة والتحدزات المتروحة واالحتياجات من المس ــاعدة التقنية والتدابير المتخذة

بعد إنجاز االستعراضات القترية في إطار دورتي االستعراض األول والثانية.
(ب)

مناقشة مواضيعية
أاـاب المؤتمر ،في قرار  ،6/8بـالـدول األطراف أن تفي بـالت ازمـات ـا بموجـب المـادة  26من االتفـاقيـة ،وأن تقوم،

وفقا ألحكام ا ،بتقرير مسؤولية الشخصيات االعتبارية عن المشاركة في األفعال المجرمة في االتفاقية ،وأن تنفذ
تلك القوانين تنفيذا فعاال مع وضع عقوبات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة.

وباإلض ـ ــافة إل ذلك ،ش ـ ــدد المؤتمر في القرار نفس ـ ــه عل أامية أن تبدع جميع الدول األطراف إرادة س ـ ــياس ـ ــية
ارس ــخة ومتواص ــلة في االلتزام ،طبقا ل تفاقية ،بتجريم رش ــو المووفين العموميين الوطنيين والمووفين العموميين

األجانب ومووفي المؤس ـ ـسـ ــات الدولية العمومية ومحاسـ ــبة مرت بي تلك الجرائم ،مع مراعاة أامية التعاون الدولي

في اذا الشـ ـ ــلن .وتتضـ ـ ــمن المادة  30من االتفاقية قواعد مفصـ ـ ــلة ومتعددة الجوانب بشـ ـ ــلن المقاضـ ـ ــاة في جرائم

الفسـ ــاد ،مع التركيز عل فعالية العقوبات المقررة وتناسـ ــب ا وأثراا الراد  .ويعزى عدد كبير من التحدزات القائمة
ويمـا يتعلق بتنفيـذ اـذ المـادة إل نتـاق ـا وكثـافـة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاق ـا ،واو مـا زعكا خصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائص النظم القـانونيـة الوطنيـة
وأولويات ا المختلفة ،ويجعل اذ المادة أحد األحكام الرئيس ـ ــية الرامية إل تنفيذ تدابير التجريم المنص ـ ــو

في االتفاقية ،وإل حد ما ،ضمان نجاح االتفاقية ككل.
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وبغية تمكين الدول األطراف من تبادل اآلراء بشـ ـ ـ ـ ــلن اذ المواضـ ـ ـ ـ ــيع ،سـ ـ ـ ـ ــتنظم حلقتا نقا
وس ـ ـ ــوف تركز الحلقة األول عل التدابير التي ت دف إل ض ـ ـ ــمان مس ـ ـ ــاءلة األش ـ ـ ــخا

في إطار البند .4

االعتباريين عن جرائم

الفسـاد ،وفقا للفصـل الثالث من االتفاقية وبخاصـة المادة  26من ا .ومن المتوخ أن تسـلك المناقشـة الضـوء عل

الممارس ـ ـ ـ ــات الجيدة ذات الص ـ ـ ـ ــلة والتحدزات العملية في اذا المجال ،وأن تركز عل األنوا الث ثة الممكنة من

المســؤولية (الجنائية والمدنية واإلدارية) ،وكذلك عل أنوا أخرى من العواقب .وســتركز حلقة النقا

الثانية عل

التحدزات والممارســات الجيدة ويما يتعلق بمســاءلة األفراد الفاســدين عن جرائم م ،وعل المســائل العملية المتعلقة

بتنفيذ المادة  30من االتفاقية.
وسـ ـ ـ ـ ـ ــوف يناق

البند  4من جدول األعمال باالقتران بالبند  2من جدول أعمال االجتما الثاني عشـ ـ ـ ـ ـ ــر للفريق

العامل الحكومي الدولي المفتوح العض ــوية المعني بمنع الفس ــاد خ ل الجلس ــات المش ــتركة التي س ــتعقد بين فريق
استعراض التنفيذ وذلك الفريق العامل.

الوثائق
تقرير مواضـ ــيعي من إعداد األمانة عن تنفيذ الفصـ ــل الثاني (التدابير الوقائية) من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة

الفساد ()CAC/COSP/IRG/2021/3

خ صـات واوية لتقارير االسـتع ارضـات القترية ( ،CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.20و،CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.23

و،CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.24

و،CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.25

و ،CAC/COSP/IRG/II/3/1/Add.2و)CAC/COSP/IRG/II/4/1
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و،CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.26

المساعدة التقنية
ش ــجع المؤتمر ،في قرار  ،3/7الدول األطراف عل جملة أمور من ا االس ــتمرار في تبادل المعلومات طوعا عن
تقدزم المسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة التقنية وعن احتياجات ا من اذ المسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة ،بما في ذلك االحتياجات من المسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة التقنية

المسـ ـ ـ ــتبانة من خ ل عملية االسـ ـ ـ ــتعراض ،وعل النظر في تزويد األمانة ب ذ المعلومات لنشـ ـ ـ ــراا عل موقع ا

الشبكي .وباإلضافة إل ذلك ،أااب المؤتمر ،في قرار  ،7/8بالدول األطراف أن تستفيد من النتائج التي تخلص

إلي ا اس ــتع ارض ــات ا القترية في تعزيز إطار مكافحة الفس ــاد لدي ا ،بما في ذلك من خ ل المس ــاعدة التقنية ،عند

طلب ا .وش ــجع المؤتمر ،في قرار  ،8/8الدول األطراف عل جملة أمور من ا تلبية االحتياجات المس ــتبانة خ ل

اســتع ارضــات ا القترية ،والترويج ل ســتراتيجيات و/أو ختك العمل الوطنية لمكافحة الفســاد باعتباراا أداة لوضــع
وتنفيذ برامج مت املة ومنسقة لتقدزم المساعدة التقنية وفق ن ج قترع ،قيادة وتنفيذا.

وبناء عل ذلك ،ســتعرض عل الفريق ورقة اجتما تتضــمن تحلي أوليا للمعلومات المقدمة من الدول األطراف

ردا عل مذكرة شفوية من األمانة مؤرخة  26شباط/فبراير  2021تدعو في ا الدول األطراف إل تقدزم معلومات
عن التدابير المتخذة لتلبية االحتياجات من المس ـ ـ ــاعدة التقنية المس ـ ـ ــتبانة في س ـ ـ ــيا دورتي االس ـ ـ ــتعراض األول

والثانية ( .)CAC/COSP/IRG/2021/CRP.1وباإلضـ ـ ـ ـ ــافة إل ذلك ،وتماشـ ـ ـ ـ ــيا مع قرار المؤتمر  ،3/7أتيحت

المعلومات المقدمة عل الموقع الشـ ـ ـ ـ ـ ــبكي للدورة الحالية لفريق اسـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض التنفيذ ،ما لم تشـ ـ ـ ـ ـ ــر الدولة المقدمة

للمعلومات إل خ ف ذلك .وبغية تيسير المناقشة ،ستنظم حلقة نقا
وسـ ـ ـ ـ ـ ــوف يناق

في إطار البند .5

البند  5من جدول األعمال باالقتران بالبند  2من جدول أعمال االجتما الثاني عشـ ـ ـ ـ ـ ــر للفريق

العامل الحكومي الدولي المفتوح العض ــوية المعني بمنع الفس ــاد خ ل الجلس ــات المش ــتركة التي س ــتعقد بين فريق
استعراض التنفيذ وذلك الفريق العامل.

V.21-01775

5/7

CAC/COSP/IRG/2021/1

-6

مسائل أخرى
لعل فريق استعراض التنفيذ يود أن يناق

-7

أع مسائل أخرى في إطار البند  6من جدول األعمال.

جدول األعمال المؤقت لدورة فريق استعراض التنفيذ الثالثة عشرة
سوف ينظر فريق استعراض التنفيذ ،أثناء دورته الثانية عشرة ،في جدول أعمال مؤقت لدورته الثالثة عشرة ،تعد

األمانة بالتشاور مع الرئيا ،بغية إقرار .
-8

اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الثانية عشرة
ســوف زعتمد فريق اســتعراض التنفيذ تقري ار عن دورته الثانية عش ـرة .ونظ ار للشــكل ال جين ل جتما  ،من المرجح

أن زعتمد التقرير بعد االجتما عن طريق إجراء الموافقة الصامتة.
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المرفق
تنظيم األعمال المقترح
البند

التاريخ والوقت

العنوان أو الوص

االثنين 14 ،حزيران/يونيه 2021
( 1أ)

13/00-11/00

افتتاح الدورة

( 1ب) إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
17/00-15/00

2

أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

3

المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية

6

مسائل أخرى

7

جدول األعمال المؤقت لدورة فريق استعراض التنفيذ الثالثة عشرة

الثالثاء 15 ،حزيران/يونيه 2021
13/00-11/00

4
( 4أ)

17/00-15/00

(أ)

حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

تبادل المعلومات والممارسات والخبرات المكتسبة في تنفيذ االتفاقية

( 4ب) المناقشة المواضيعية

األربعاء 16 ،حزيران/يونيه 2021
13/00-11/00

4

حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد (تابع)

17/00-15/00

4

حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد (تابع)

الخميس 17 ،حزيران/يونيه 2021
13/00-11/00

4

حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد (تابع)

17/00-15/00

5

المساعدة التقنية (أ)

الجمعة 18 ،حزيران/يونيه 2021
13/00-11/00

5

المساعدة التقنية (تابع)

17/00-15/00

8

اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الثانية عشرة

(أ) سوف يناق

البندان  4و 5من جدول األعمال باالقتران بالبند  2من جدول أعمال االجتما الثاني عشر للفريق العامل الحكومي الدولي

المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد خ ل الجلسات المشتركة التي ستعقد بين فريق استعراض التنفيذ وذلك الفريق العامل.
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