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  الدورة الثالثة

        ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٢-١٨ فيينا،
      ت وشروحهجدول األعمال املؤقَّ  

  :املسائل التنظيمية -١
  ؛الدورةافتتاح  )أ(  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب(  

  .استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد -٢
  .تقنيةاملساعدة ال -٣
  .املالية واملتعلقة بامليزانيةاملسائل   -٤
  .مسائل أخرى  -٥
  . لفريق استعراض التنفيذالرابعةت للدورة جدول األعمال املؤقَّ  -٦
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  الشروح  
  

    املسائل التنظيمية  - ١ 
    الدورةافتتاح  )أ(  

 يـوم االثـنني،      يف الساعة العاشرة من صـباح       لفريق استعراض التنفيذ   الثالثة دورةال سوف تنعقد 
  .Mاملبىن ب ،Boardroom B قاعةال يف ،٢٠١٢يونيه / حزيران١٨
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب(  
ــة االســتعراض" املعنــون ٣/١ للقــرار  وفقــاًللــدورةت  جــدول األعمــال املؤقَّــ أُِعــدَّ  ، الــذي"آلي

 دورتــه الثالثــة، يفاعتمــده مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد    
  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣ إىل ٩املعقودة يف الدوحة من 

وفقـا للتوجيهـات الـصادرة عـن املكتـب املوسَّـع            ) انظـر املرفـق   (ح لألعمـال    وأُِعّد التنظيم املُقترَ  
  .٢٠١٢فرباير / شباط٢٠ه املعقود يف فيينا يف للمؤمتر، وذلك يف اجتماع

الترمجـة الفوريـة    خـدمات    ُتوفَّر هلما    ،تسمح املوارد املتاحة بعقد جلستني عامتني يومياً      سوف  و
  .بلغات األمم املتحدة الرمسية الست

    
    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد - ٢ 

ــرار    ــؤمتر الق ــد امل ــون٤/١اعتم ــم املتحــدة ملكافحــة       "، املعن ــة األم ــذ اتفاقي ــتعراض تنفي ــة اس آلي
 تـشرين   ٢٨ إىل   ٢٤، يف دورته الرابعـة املعقـودة يف مـراكش، بـاملغرب، يف الفتـرة مـن                  "الفساد
 التوجيهيـــة للخـــرباء  يف ذلـــك القـــرار املبـــادَئأيَّـــدوكـــان املـــؤمتر قـــد . ٢٠١١أكتـــوبر /األول

ــا   ــراء االستعراضـ ــشأن إجـ ــة بـ ــوميني واألمانـ ــة احلكـ ــوذجي لت القطريـ ــارير واملخطـــط النمـ تقـ
  .ة القطرياتاالستعراض

    
    سحب القرعة    

 ُتـسحب القرعـة لتحديـد        بـأن   من اإلطار املرجعي آللية االسـتعراض      ١٩ و ١٤ تقضي الفقرتان 
ون إحـدى الـدولتني الطـرفني       تكـ وينبغـي أن    . الدول األطراف اليت ستشارك يف االستعراضـات      

ملنطقة اجلغرافيـة نفـسها الـيت تنتمـي إليهـا الدولـة الطـرف املـستعَرضة،                  إىل ا  ضتني منتميةً رِاملستع
وجيــوز .  لنظــام الدولــة الطــرف املــستعَرضةمــشابهيكــون لــديها، إن أمكــن، نظــام قــانوين  وأن 
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 للفقـرة   ووفقـاً .  سحب القرعـة مـرتني علـى األكثـر         تكرارللدولة الطرف املستعَرضة أن تطلب      
ولـة الطـرف املـستعَرضة أن تؤجـل اضـطالعها بـدور الدولـة               جيوز للد  ، من اإلطار املرجعي   ٢٠

  .الطرف املستعرِضة يف العام نفسه
لتحديد الدول األطراف اليت سـيجري       قرعةًوقد سحب فريق استعراض التنفيذ يف دورته األوىل         

سُتـسحب القرعـة   يف اليـوم األوَّل مـن الـدورة الثالثـة،         و. استعراضها يف دورة االسـتعراض األوىل     
 مـن دورة  الثالثـة  األطـراف املـستعَرضة يف الـسنة    ض الـدولَ  يد الدول األطراف اليت ستستعرِِ    لتحد

 اجلـزء األوَّل مـن الـدورة         ُيعاد سحب القرعة يف اليـوم األخـري مـن          وميكن أن . االستعراض احلالية 
  .الثالثة بشأن الدول اليت ترغب يف ذلك

 املـسائل اإلجرائيـة     بـشأن  فريق استعراض التنفيذ     بعهااتَّ، املمارسة اليت    ٤/١ املؤمتر، يف قراره     وأيَّد
  إىل احلكـوميني قوائم خربائهـا  األطراف اليت مل تقدِّم بعُد  الدولَودعا سحب القرعة،  النامجة عن 

، وذكَّر الـدولَ األعـضاء بوجـوب املواظبـة         تقدِّم تلك القوائم قبل سحب القرعة بوقت كاف       أن  
  .نصَّ عليه اإلطار املرجعيعلى حتديث تلك القوائم وفقاً ملا 

  سـبق أن   وقد أوصى املكتب املوسَّع للمؤمتر بأن ينظر الفريق يف أن يستبعد الدولَ األطراف الـيت              
ى يف دورته الثالثـة بغيـة اسـتيفاء الـشرط الـوارد             جَرأدَّت استعراضني من سحب القرعة الذي سيُ      

 استعراضـاً   ُتجـريَ لـة طـرف جيـب أن         من اإلطار املرجعي والذي مفاده أنَّ كلَّ دو        ٢٠يف الفقرة   
  .واحداً على األقل وثالثة استعراضات على األكثر

    
     املرحليالتقرير    

 اجلدول الـزمين    وضَع  تتوىل األمانةُ   بأن  من اإلطار املرجعي آللية االستعراض     ٢٥ لفقرةُتقضي ا 
رِضتني والدولـة    بالتـشاور مـع الـدولتني الطـرفني املـستع          وحتديد متطلباتـه  لكل استعراض قُطري    
 وتبـــيِّن املبـــادُئ.  مجيـــع املـــسائل ذات الـــصلة باالســـتعراضوبـــأن تعـــاجلالطـــرف املـــستعَرضة، 

  . الزمنية اإلرشادية إلجراء االستعراضاتالتوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة اجلداولَ
عراضـات  األطـراف الـيت تـشارك يف عمليـة االست         ، الدولَ   ٤/١وكان املؤمتر قد حثَّ، يف قراره       

ــة     القُطريــة اخلاصــة بــسنة معيَّنــة علــى   بــذل قُــصارى جهــدها مــن أجــل التقيُّــد باملواعيــد الزمني
الـدولَ األطـراف الـيت ُتـستعَرض     كمـا حـثَّ املـؤمتر    . يف املبـادئ التوجيهيـة   االسترشادية الواردة

اً  املطلــوب وفقــالوقــتاالتــصال اخلاصــة هبــا يف  خــالل ســنة معيَّنــة علــى كفالــة تعــيني جهــات
  .للمبادئ التوجيهية
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ضـات  ا االستعر أثنـاء عـن املـسائل املـستبانة       جمملـة   وبغية تزويـد فريـق اسـتعراض التنفيـذ بلمحـة            
 إجـراء   تواَجـه أثنـاء   التصدي للتحديات اليت    كيفية  توجيهات بشأن   ل اً والتماس  املنفردة، القطرية

 تنيعراضـات يف الـسن    عامة عن سـري االست    عت األمانة إحصاءات ومعلومات     االستعراضات، مجَّ 
عـن    ومعلومـاتٍ  مستخلـصةً  كمـا مجَّعـت دروسـاً     ،   االستعراض احلاليـة   من دورة والثانية  األوىل  

  .كة يف عملية االستعراضلع هبا ملساعدة الدول األطراف املشارِاألنشطة املضطَ
    

   االستعراضات نتيجة  
ــةُ بــأن تقــوم اإلطــار املرجعــي آلليــة االســتعراض  مــن ٣٥  الفقــرةُتقــضي  بتجميــع أشــيع األمان

وأنـــسب مـــا يـــرد يف تقـــارير االســـتعراض القُطريـــة مـــن معلومـــات عـــن التجـــارب الناجحـــة   
أن املالحظات واالحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة، و         و القائمةدة والتحديات   واملمارسات اجليِّ 

ــ ــة   ،فة حــسب املواضــيع  مــصنَّ،درجهاُت ــذ ويف إضــافات تكميلي ــر مواضــيعي عــن التنفي   يف تقري
 . إىل فريق استعراض التنفيذتقدميهاإقليمية، من أجل 

تكـوين صـورة    هـي    مهام فريـق اسـتعراض التنفيـذ          من اإلطار املرجعي على أنَّ     ٤٤  الفقرةُ وتنصُّ
ــة  ــة االســتعراضعــن إمجالي  والنظــر يف ،دةالتحــّديات واملمارســات اجليِّــ  مــن أجــل اســتبانة  عملي

 َمُتـستخدَ ينبغـي أن   و .التنفيـذ االتفاقيـة علـى حنـو فعَّـ         ل اًضـمان  االحتياجات مـن املـساعدة التقنيـة      
 .كأساس للعمل التحليلي الذي يضطلع به فريق اسـتعراض التنفيـذ          عن التنفيذ    املواضيعية   تقاريُرال
 يــستند فيهــا إىل   توصــيات واســتنتاجات  إىل املــؤمترم فريــق اســتعراض التنفيــذ  يقــدِّينبغــي أن و

 . ويقرَّهامداوالته لكي ينظر فيها املؤمتر

) التجــرمي وإنفــاذ القــانون (الفــصل الثالــث تنفيــذ  التقــارير املواضــيعية عــن  وينبغــي أن تتــضمَّن
ــة ) التعــاون الــدويل(والفــصل الرابــع  ــرد يف مــن االتفاقي ــة مــا ي   مــنتقــارير االســتعراض القطري

 عمليـات    املعلومـات اإلضـافية املـستمدَّة مـن        املواضـيعية وتتضمَّن التقارير   . معلومات ذات صلة  
  .تدرجيياالقطرية، عند االنتهاء منها االستعراض 

وسوف ُتحال التحديثات الراهنة إىل فريق استعراض التنفيذ يف دورته الثالثة، وذلـك يف شـكل         
ورقات غرفة اجتماعات، هبدف إعداد تقارير جبميع لغات األمم املتحدة الرمسيـة لكـي ُتعـَرض                

  .على الدورة الثالثة املستأنفة
توخِّياً لالّتساق عنـد تقـدمي تقـارير بـشأن مجيـع الـدول األطـراف                لب املؤمتر إىل األمانة،     وقد ط 

   أثنـاء دورتـه الثالثـة    اسـتعراض التنفيـذ  أن ُتعدَّ منوذَج خالصٍة وافيٍة ينظـر فيـه فريـق    املستعَرضة،
يتـضمَّن  و مـوذجي، الن احملدَّدة يف املخطَّطوقَسَّماً إىل األجزاء األربعة للخالصة الوافية ُمويكون 
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وقـد اسـُتخدم مـشروع النمـوذج أثنـاء         . أجزاء توجز النظاَم القانوين للدولة الطرف املـستعَرضة       
، وهـو معـروض علـى الفريـق لكـي       عمليات االستعراض اليت جـرت يف الـسنتني األوىل والثانيـة          

 .ينظُر فيه

قــارير االســتعراض  الوافيــة لتاتم اخلالصــ ُتتــرَج بــأن املرجعــي مــن اإلطــار٣٦لفقــرة وتقــضي ا
 إىل لغـات األمـم املتحـدة        ،الثالثـة  تـه دور أثنـاء     يف صـيغتها النهائيـة     يـضعها الفريـق    اليت   ،القطرية

ــة الــست  ــأنالرمسي ــاح ، وب ــائق ك تت ــذ لغــرض العلــم هبــا    صــادرة عــن  وث فريــق اســتعراض التنفي
التقيـيم الـذايت    مـة    يف الـردود علـى قائ      اليت ُتبـيَّن   االحتياجات من املساعدة التقنية،      ا أمَّ .حسبف

 . األمانةمن إعدادرة  يف مذكِّفسوف ُتجمَّع وتصدر ،املرجعية الشاملة
    

   الوثائق  
  )CAC/COSP/IRG/2012/2(منوذج اخلالصة الوافية : مذكِّرة من األمانة

 تقريـــــر مرحلـــــي عـــــن تنفيـــــذ مهـــــام فريـــــق اســـــتعراض التنفيـــــذ : رة مـــــن األمانـــــةمـــــذكّ
)CAC/COSP/IRG/2012/4(  

  )Add.6 إىل CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.3( القطرية اتخالصات وافية لتقارير االستعراض

تقريـر  : من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد      ) التجرمي وإنفاذ القانون  (تنفيذ الفصل الثالث    
  )CAC/COSP/IRG/2012/CRP.1( من إعداد األمانة مواضيعي

ــع   ــذ الفــصل الراب ــدويل (تنفي ــاون ال ــساد   ) التع ــم املتحــدة ملكافحــة الف ــة األم ــن اتفاقي ــر : م تقري
  )CAC/COSP/IRG/2012/CRP.2( من إعداد األمانة مواضيعي

    
    املساعدة التقنية - ٣ 

  كـان ، تكليف فريق استعراض التنفيذ مبتابعة ومواصـلة العمـل الـذي    ٣/١ر املؤمتر، يف قراره     قرَّ
وتقـضي  . لعـضوية املعـين باملـساعدة التقنيـة       يضطلع به سابقاً الفريق احلكـومي الـدويل املفتـوح ا          

 من اإلطار املرجعي بأن ينظر فريق استعراض التنفيذ يف االحتياجـات مـن املـساعدة                ٤٤الفقرة  
  . فّعاالًالتقنية ضماناً لتنفيذ االتفاقية تنفيذاً

 أهــداف آليــة  أحــَد  أنَّالثانيــةأخــذ فريــق اســتعراض التنفيــذ بعــني االعتبــار يف دورتــه       قــد و
 هو مـساعدة الـدول األطـراف علـى حتديـد            ، من اإلطار املرجعي   ١١لفقرة  ل ، وفقاً ستعراضالا

املـساعدة   غاهتا، وتـشجيع وتيـسري تقـدمي      االحتياجات اخلاصة من املساعدة التقنيـة وتبـيني مـسوِّ         
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 أقرَّهـا املـؤمتر يف دورتـه        ، وقـد  ة هـذه املهمّـ    تـساعد علـى إجنـاز      توصيات   واعتمد الفريقُ . التقنية
بالـدور املتواصـل    مـن ذلـك القـرار، أقـرَّ املـؤمتر      ١٣ ففي الفقـرة  .٤/١بعة، وذلك يف قراره   الرا

بأمهيـة اتِّبـاع هنـج قُطـري، مبـادرة وتنفيـذاً، يف             ووالقيِّم للمساعدة التقنيـة يف إطـار آليـة التنفيـذ            
لتلبيــة باعتبــار ذلــك وســيلة فّعالــة برجمــة وتقــدمي املــساعدة التقنيــة علــى حنــو متكامــل ومنــسَّق،  

 مــن ذلــك القــرار، طلــب  ٢١ويف الفقــرة . احتياجــات الــدول األطــراف مــن املــساعدة التقنيــة 
ــة أن تواصــل   العمــل علــى وضــع هنــج ثالثــي املــستويات، أْي علــى كــل مــن     املــؤمتر إىل األمان

املستوى العاملي واإلقليمـي والـوطين، بـشأن تقـدمي املـساعدة التقنيـة يف ضـوء جمـاالت األولويـة                     
وتتـضمَّن املـذكِّرة    . ة نتيجة لعملية استعراض تنفيذ الفصلني الثالـث والرابـع مـن االتفاقيـة             احملدَّد

معلومــات ُمدَمجــة عــن تلــك اجملــاالت ذات   ) CAC/COSP/IRG/2012/3(الــيت أعــدَّهتا األمانــة  
  . اليت استبانتها الدول املستعَرضة فيما يتعلق باملساعدة التقنيةاألولوية
 أن ينظر يف اخلطوات املقبلـة ملعاجلـة االحتياجـات مـن املـساعدة                التنفيذ يودُّ   استعراض  فريقَ ولعلَّ

  .فضل السبل لتلبية تلك االحتياجات أثناء عملية االستعراض، ويف أاسُتبينتالتقنية اليت 
    

   الوثائق  
فحة الفـساد    لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكا      املقدَّمة دعماً  رة من األمانة عن املساعدة التقنية     مذكّ

)CAC/COSP/IRG/2012/3(  
    

 املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية - ٤ 
 

لـها علـى    عم ستحتاج إىل ميزانيـة تكفـل         االستعراض  آلية  على أنَّ  ،٣/١ يف قراره    ،شّدد املؤمتر 
 وعمـالً بـذلك القـرار، طلبـت اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام، يف                   .ناجع ومستمر وحمايد  حنو  

  .، أن يكفل توفري التمويل الكايف آللية االستعراض٦٤/٢٣٧قرارها 
يف النهوض مبـسؤوليته املتعلقـة       فريُق استعراض التنفيذ     ُهساعَدُي، أن   ٤/١ر املؤمتر، يف قراره     وقرَّ

يتعلـق   امليزانية كل سنتني، وذلك بالعمل مع األمانة خالل فترة ما بني الدورات فيمـا  بالنظر يف
إىل مكتـب األمـم     كما طلب املـؤمتر     .  بآلية االستعراض  فيما يتَّصل عة  ملتوقَّبالنفقات والتكاليف ا  

  األمـم املتحـدة     مع نظام  ساقاً ملهّمة النظر يف امليزانية واتِّ     املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، تعزيزاً    
النفقـات    باملعلومـات املاليـة عـن      هتزويـد ) أ (: من خـالل   ، أن يدعم الفريقَ    املالية وقواعدهااملايل  

 فـق عليهمـا األمانـة      وعلـى فتـرات تتَّ      بآليـة االسـتعراض، يف شـكلٍ       فيما يتـصل  عة  والتكاليف املتوقَّ 
صلة ، حسب االقتضاء، قبل وضع الصيغة النهائية لتقـاريره املتَّـ         معه إقامة حوار  )ب( و والفريق؛

  .لسنتني الفتراتبتمويل آلية االستعراض يف إطار كل ميزانية من امليزانيات العادية 
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علـى فريـق     عمليـة اسـتعراض التنفيـذ      الـسنة األوىل مـن        فيمـا خيـصُّ    النهائيـة  النفقـاتُ ض  وسُتعَر
فة الـــيت مـــن املزَمـــع عقـــُدها يف فيينـــا يف تـــشرين  الثالثـــة املـــستأَناســـتعراض التنفيـــذ يف دورتـــه 

  .٢٠١٢نوفمرب /الثاين
    

   الوثائق  
  )CAC/COSP/IRG/2012/5 ( املوارد املالية عنمذكِّرة من األمانة

    
    مسائل أخرى - ٥ 

ــدول    فريــق اســتعراض التنفيــذ  إنَّ  مــدعوٌّ إىل النظــر يف متكــني الــدول األطــراف املــستعَرضة وال
األطراف املـستعرِضة، يف سـياق عمليـات االسـتعراض القطـري اجلاريـة، مـن عقـد اجتماعـات                    

  .ثالثية األطراف بالتوازي مع انعقاد الدورة
املنظمـات غـري احلكوميـة وآليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة        " املعنـون  ٤/٦ قراره وقد قرَّر املؤمتر، يف   

 علـى   للمنظمات غري احلكوميةُتعقَُد جلساُت إحاطة إعالمية  ، أن   "األمم املتحدة ملكافحة الفساد   
  .املؤمترمكتب أحد أعضاء ، تنظِّمها األمانة بالتعاون مع  استعراض التنفيذهامش دورات فريق

، ٢٠١٢فربايـر   / شـباط  ٢٠تب املوسَّع للمؤمتر، يف اجتماعه الذي ُعقد يف فيينـا، يف            ووافق املك 
، ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٢٠على اقتراح األمانة تنظيم جلسة اإلحاطة اإلعالميـة يـوم األربعـاء             

، ممَّــا ســُيتيح االســتخدام الكامــل ملــوارد الترمجــة  علــى أالَّ ُتعقَــد جلــسات عامــة يف ذلــك اليــوم 
أن ُتعقَـد بـالتوازي مـع        مـشاركة الـدول األطـراف واملوقِّعـة، كمـا يتـيح              تاحة وييسِّرُ الشفوية امل 

. االستعراضـات القطريـة اجلاريـة     ب ذات الصلة  الثالثية األطراف     االجتماعاتُ جلسات اإلحاطة 
وســوف حيــال ملخــص جلــسة اإلحاطــة اإلعالميــة إىل فريــق اســتعراض التنفيــذ يف إطــار البنــد    

 .ي سيظلُّ مفتوحا إىل آخر يوم يف الدورة، الذ"مسائل أخرى"
    

     لفريق استعراض التنفيذالرابعةللدورة ت جدول األعمال املؤقَّ - ٦ 
ت مؤقَّـ  يف جـدول أعمـال       ، أثنـاء دورتـه الثالثـة املـستأنفة،        ينظر فريـق اسـتعراض التنفيـذ      سوف  
  .بغية إقراره األمانة بالتشاور مع الرئيس، هعدُُّت، الرابعةلدورته 

    
    الثالثةاعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته  - ٧  

  . إعداد مشروعهتتوىل األمانةُ، الثالثة عن دورته لتنفيذ تقريراً استعراض ا يعتمد فريُقسوف
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    املرفق
  ح املقتَر األعمالتنظيم  

    
 العنوان أو الشرح البند التاريخ والوقت

   يونيه/حزيران ١٨االثنني، 

 )أ (١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 )ب (١

 افتتاح الدورة

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥

   يونيه/حزيران ١٩الثالثاء، 

 )تابع(استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ٢ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 )تابع(راض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد استع ٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥

   يونيه/ حزيران٢٠األربعاء، 

 مسائل أخرى ٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 )تابع( مسائل أخرى ٥ ٠٠/١٨-٠٠/١٥

   يونيه/ حزيران٢١اخلميس، 

 املساعدة التقنية  ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 )تابع(املساعدة التقنية  ٣ ٠٠/١٨-٠٠/١٥

      يونيه/ران حزي٢٢اجلمعة، 
 املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية ٤ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 )تابع( مسائل أخرى ٥  

 )تابع(استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   ٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  لفريق استعراض التنفيذالرابعةت للدورة جدول األعمال املؤقَّ ٦  

 فيذ عن دورته الثالثة فريق استعراض التناعتماد تقرير ٧  

 


