
 CAC/COSP/IRG/2010/1  األمـم املتحـدة 

 
 

مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية 
 ة الفساداألمم املتحدة ملكافح

 
Distr.: General 
14 May 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 
080610    V.10-53735 (A) 

 
 

 *1053735*
 

  فريق استعراض التنفيذ
  االجتماع األول

        ٢٠١٠يوليه / متوز٢ - يونيه/ حزيران٢٨فيينا، 
      جدول األعمال املؤقت وشروحه  

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

نمـوذجي لتقـارير االسـتعراض      املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة واملخطط ال       -٢
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    الشروح  
    املسائل التنظيمية  - ١ 

    افتتاح االجتماع )أ(  
 يف ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٢٨سُيعقد االجتمـاع األول لفريـق اسـتعراض التنفيـذ يـوم االثـنني،               

  ).M1(، يف قاعة االجتماعات األوىل M يف املبىن ٠٠/١٠الساعة 
    

     إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب(  
، الـذي   "آليـة االسـتعراض   " املعنـون    ٣/١أُِعّد جدول األعمـال املؤقـت لالجتمـاع وفقـا للقـرار             

اعتمده مؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد أثنـاء دورتـه الثالثـة،                       
  .٢٠٠٩مرب نوف/ تشرين الثاين١٣ إىل ٩املعقودة يف الدوحة من 

لتمكني فريق استعراض التنفيذ من النظـر يف بنـود          ) انظر املرفق (وأُِعّد التنظيم املُقترح لألعمال     
جدول األعمال يف حدود الوقت املتاح وخدمات االجتماعات املتاحة، ولكـي يتـسىن سـحب               

 لنـهائي  اتـشكيل ال ُيوضـع يـة، وتكـراره عنـد اللـزوم إىل أن       قُطرالقرعة اخلاصة باالستعراضات ال   
  .موعات الدول املستعَرضة والدول املستعرِضة للسنة األوىل من دورة االستعراض احلاليةجمل

وستسمح املوارد املتاحة بعقد جلستني عامتني يوميـا ُتـوفَّر هلمـا الترمجـة الفوريـة بلغـات األمـم                    
  .املتحدة الرمسية الست

    
  خطط النموذجي املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة وامل - ٢ 

    يةقُطرلتقارير االستعراض ال
 مشروع مبادئ توجيهية للخرباء احلكوميني واألمانـة بـشأن إجـراء     ٣/١ؤمتر يف قراره    املاعتمد  

علـى  يـة،  قُطرية، وكذلك مـشروع خمطـط منـوذجي لتقـارير االسـتعراض ال       قُطراالستعراضات ال 
  .يضعهما فريق استعراض التنفيذ يف صيغتهما النهائيةأن 

وثيقة ُدجمت فيها صيغتا املبادئ التوجيهيـة واملخطـط النمـوذجي املقـدَّمني      وأُعّدت  ُنشرتوقد  
خاصــية إبــراز دخلــة بوضــوح باســتخدام  مــع بيــان التعــديالت امل إىل املــؤمتر يف دورتــه الثالثــة،  

علــى موقــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين   ، وُنــشرت تلــك الوثيقــة  Wordالتعــديالت يف نظــام 
ت األمانة صـيغة    وفضال عن ذلك، أعدّ   . ٢٠٠٩ديسمرب  /رات واجلرمية يف كانون األول    باملخد

ه املـؤمتر   قـّرر من املبادئ التوجيهية واملخطط النموذجي، حمدَّثة على أساس الوثيقـة املدجمـة ومـا               
  .، لعرضها على الفريق)، املرفق٣/١القرار (بشأن اإلطار املرجعي آللية االستعراض 
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    الوثائق  
ة من األمانة بشأن املبادئ التوجيهية للخرباء احلكـوميني واألمانـة بـشأن إجـراء االستعراضـات                 مذكر

  )CAC/COSP/IRG/2010/2(ية قُطرية واملخطط النموذجي لتقارير االستعراض القُطرال
    

    يةقُطراالستعراضات ال - ٣ 
عراضيتني، مدة كـل     أن تتألف كل مرحلة استعراضية من دورتني است        ٣/١ املؤمتر يف قراره     قّرر

ــع األوىل لكــل دورة          ــسنوات األرب ــن ال ــنة م ــستعرض يف كــل س ــنوات، وأن ُي ــها مخــس س من
  .استعراضية ربُع عدد الدول األطراف

ــّررو ــذ الفــصل الثالــث       ق ــدورة األوىل تنفي ــاء ال ــستعرض أثن ــرار نفــسه أن ي ــضا يف الق ــؤمتر أي  امل
مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة          ) دويلالتعـاون الـ   (والفصل الرابع   ) التجرمي وإنفاذ القانون  (

والفـصل  ) التـدابري الوقائيـة  ( وأن يـستعرض أثنـاء الـدورة الثانيـة تنفيـذ الفـصل الثـاين          )١(الفساد،
 .منها) استرداد املوجودات(اخلامس 

 مــن اإلطــار املرجعــي آلليــة االســتعراض، ينبغــي لكــل دولــة طــرف أن تعــيِّن ٢١ووفقــا للفقــرة 
ّد األمانـة   عِـ وُت.  خبريا لغـرض القيـام بعمليـة االسـتعراض         ١٥يصل عددهم إىل    خرباَء حكوميني   

م، قبل موعد سحب القرعـة الختيـار الـدول األطـراف املـستعرِضة، قائمـة بأمسـاء أولئـك                    وتعمِّ
ن معلومـات عـن خـرباهتم املهنيـة ومناصـبهم احلاليـة، واملناصـب ذات              اخلرباء احلكوميني، تتضمّ  

األنشطة ذات الصلة اليت اضطلعوا هبا وجمـاالت خـرباهتم الالزمـة لـدورة              الصلة اليت شغلوها أو     
لكـي ُتِعـدَّ   املعلومـات الالزمـة   باألمانـة  تزويـد  وتسعى الـدول األطـراف إىل      . االستعراض املعنية 

وتقدَّم إىل فريق استعراض التنفيذ قائمـة بأمسـاء اخلـرباء          . تحديثها باستمرار تقوم ب تلك القائمة و  
  .عيننياحلكوميني امل

    
    سحب القرعة )أ( 

 من اإلطار املرجعي آللية االستعراض، ُتسحب القرعة لتحديد الـدول           ١٩ و ١٤وفقا للفقرتني   
ــدولتني الطــرفني املــستعرِضتني   . األطــراف الــيت ستــشارك يف االستعراضــات  وتكــون إحــدى ال

عَرضة، ويكـون لـديها،     منتمية إىل املنطقة اجلغرافية نفسها اليت تنتمي إليها الدولة الطـرف املـست            
وجيــوز للدولـــة الطـــرف  . إن أمكــن، نظـــام قــانوين مماثـــل لنظــام الدولـــة الطــرف املـــستعَرضة    

 مـن اإلطـار     ٢٠ووفقـا للفقـرة     . املستعَرضة أن تطلب تكرار سحب القرعة مرتني على األكثـر         
───────────────── 

  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد تجمموعة املعاهدااألمم املتحدة،   )1(  
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ضة املرجعي جيوز للدولة الطرف املستعَرضة أن تؤجل اضطالعها بدور الدولة الطـرف املـستعرِ        
 من اإلطار املرجعـي، جيـب أن يكـون عـدد الـدول األطـراف       ١٤ووفقا للفقرة   . يف العام نفسه  

اليت تشارك مـن كـل جمموعـة إقليميـة يف عمليـة االسـتعراض يف سـنة معّينـة متناسـبا مـع حجـم                 
وسُتـسحب القرعـة   . تلك اجملموعة اإلقليمية وعدد أعـضائها مـن الـدول األطـراف يف االتفاقيـة              

ــوم ا ــدول       يف الي ــا يكفــي مــن الوقــت لل ــذ إلتاحــة م ــق اســتعراض التنفي ألول مــن اجتمــاع فري
وسُتـسحب القرعـة باسـتخدام      . تكـرار سـحب القرعـة      األطراف للتشاور فيمـا إذا كانـت تـودّ        

  .إحدى تطبيقات الربامج احلاسوبية لالختيار العشوائي
، يف  ذلــك طُلــب، ســيجري تكــرار ســحب القرعــة، إذا هاوقتــولكفالــة إمتــام هــذه العمليــة يف  

  .اليومني الثاين والثالث الجتماع فريق استعراض التنفيذ
    

    تنظيم االستعراضات وجدوهلا الزمين )ب( 
 مـن اإلطـار املرجعـي آلليـة االسـتعراض، تتـوىل األمانـة إعـداد اجلـدول الـزمين                     ٢٥وفقا للفقرة   

 الطــرفني ي وشــروط ذلــك االســتعراض، وذلــك بالتــشاور مــع الــدولتني  قُطــرلكــل اســتعراض 
ــسائل ذات الــصلة          ــة مجيــع امل ــا تتــولّى معاجل ــستعرِضتني والدولــة الطــرف املــستعَرضة، كم امل

. باالستعراض، الذي ينبغي أن ُيصمَّم حبيث ال يستغرق، يف احلالة املثلى، أكثر مـن سـتة أشـهر                 
ميــة وينبغــي أن يوضــع اجلــدول الــزمين لالستعراضــات وفقــا للنمــوذج احملــدَّد يف املــذكرة املفاهي

وينبغي لألمانة أن تتشاور مع الدول األطراف املعنيـة بـشأن إعـداد             . املتعلقة بعملية االستعراض  
 فريق استعراض التنفيـذ بالقـدر املـستطاع علـى نتـائج      وأن ُتطلعاجلداول الزمنية لالستعراضات  

  .هذه املشاورات
    

    الوثائق  
 Add.1 وCAC/COSP/IRG/2010/3(ة ورقة معلومات خلفية عن قائمة اخلرباء من إعداد األمانـ   

  )Add.9إىل 
  )CAC/COSP/IRG/2010/4(ية قُطرمذكرة من األمانة عن عملية االستعراض ال

    
     الالزمة لآلليةحتياجات من املواردالا - ٤ 

سم  على أن اآللية ستحتاج إىل ميزانية تكفل هلا العمـل علـى حنـو يتّـ        ٣/١شّدد املؤمتر يف قراره     
رار والنـزاهة، وطلب إىل األمني العام أن يقترح على فريـق اسـتعراض التنفيـذ             بالكفاءة واالستم 

  .وسائلَ أخرى لتمويل تنفيذ اآللية، لينظر فيها الفريق ويتخذ قراراً بشأهنا يف اجتماعه األول
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املـوارد  االحتياجـات مـن    املؤمتر يف القرار نفسه أن يتوىل فريق استعراض التنفيذ النظـَر يف        قّررو
 إىل األمـني العـام أن ُيعـدّ       ، وطلـب    ٢٠١٣-٢٠١٢مة لتـشغيل اآلليـة خـالل فتـرة الـسنتني            الالز

أثنـاء   فريـق اسـتعراض التنفيـذ   علـى  ، لعرضـها  ٢٠١٣-٢٠١٢ ميزانية مقترحة لآللية لفترة السنتني    
  . األولهاجتماع

الالزمـة   مـن املـوارد      االحتياجـات وسُتعرض على فريق استعراض التنفيذ مذكرة تورد تفاصـيل          
وستلتمس األمانـة توجيهـات بـشأن    . ٢٠١٣-٢٠١٢ و٢٠١١-٢٠١٠لآللية لفتريت السنتني    

  .ؤ به لعمل اآللية يف املستقبلكن التنّبمي متويل مستدام وهج الكفيلة بضمانالُن
    

    الوثائق  
   آليـة اســتعراض تنفيــذ  الالزمــة لتــشغيلمـذكرة مــن األمـني العــام عــن االحتياجـات مــن املـوارد     

 ٢٠١٣-٢٠١٢ و٢٠١١-٢٠١٠قيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد لفتــريت الــسنتني       اتفا
)CAC/COSP/IRG/2010/5(  
    

    املساعدة التقنية - ٥ 
 تكليف فريق استعراض التنفيـذ مبهمـة متابعـة ومواصـلة العمـل الـذي                ٣/١ املؤمتر يف قراره     قّرر

 رّحـب و. عـين باملـساعدة التقنيـة     سبق أن اضطلع به الفريق احلكومي الدويل املفتوح العضوية امل         
املساعدة التقنية من أجـل تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة               "، املعنون   ٣/٤املؤمتر يف قراره    

وُتقـدَّم التوصـيات    . ، بالتوصيات الواردة يف تقريري األمانة عن أعمـال الفريـق العامـل            "الفساد
عمـا لتنفيـذ االتفاقيـة يف تقريـر اجتمـاع الفريـق       بشأن التدابري امللموسة لتعزيز املساعدة التقنية د     

 ٤ و ٣العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنيـة املعقـود يف فيينـا يـومي                 
ويف تقريـــر األمانـــة عـــن عمـــل الفريـــق ) CAC/COSP/WG.3/2009/3 (٢٠٠٩ســـبتمرب /أيلـــول
  ).CAC/COSP/2009/8(العامل 
 بـاجلهود الـيت تبـذهلا األمانـة لتحليـل االحتياجـات مـن املـساعدة                 ٣/٤ب املـؤمتر يف قـراره       ورّح

التقنية اليت حتّددها الدول األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد والـدول املوقّعـة                     
ن كــبري علــى وســيطرأ حتــّس. عليهــا يف الــردود الــيت تقــدِّمها يف قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة   

املساعدة التقنية بفضل قائمة التقيـيم الـذايت املرجعيـة الـشاملة، وهـي              من   مصفوفة االحتياجات 
أداة جلمـع املعلومـات بواســطة احلاسـوب مـن أجــل إعـداد إحـصاءات ووســائل بـصرية معينــة،        
كاخلرائط وغريهـا مـن الرسـوم البيانيـة، لـتمكني املـؤمتر مـن حتديـد االحتياجـات مـن املـساعدة               
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م لفريــق اســتعراض التنفيــذ عــرض إيــضاحي عــن مســات هــذه وســُيقدَّ. التقنيــة علــى حنــو أفــضل
  .ن من حتديد االحتياجات من املساعدة التقنية وتنتج مصفوفة حمدَّثة هلااألداة اجلديدة اليت متكّ

معلومـات عـن تنفيـذ املهـام املـسندة إىل      ن تتضّمذكرة مبد األمانة فريق استعراض التنفيذ     تزّوسو
املــساعدة التقنيــة مــن ســبل اســتبانة االحتياجــات عــن لومــات كمــا تتــضّمن مع، الفريــق العامــل

  .ك االحتياجات يف سياق استعراض تنفيذ االتفاقيةلواآلليات املمكنة لتلبية ت
    

    الوثائق  
ــة يف عمــل فريــق اســتعراض التنفيــذ       ــة بــشأن إدمــاج عنــصر املــساعدة التقني   مــذكرة مــن األمان

)CAC/COSP/IRG/2010/6(  
  )CAC/COSP/IRG/2010/CRP.1(معلومات إضافية : املساعدة التقنيةمن مصفوفة االحتياجات 

مــذكرة توجيهيــة بــشأن اســتخدام قاعــدة بيانــات خــرباء مكافحــة الفــساد ألغــراض املــساعدة    
  )CAC/COSP/IRG/2010/CRP.2(التقنية 

    
    جدول األعمال املؤقت لالجتماع الثاين لفريق استعراض التنفيذ - ٦ 

ول أعمــال مؤقــت لالجتمــاع الثــاين لفريــق اســتعراض التنفيــذ ستــضعه    ســينظر املــؤمتر يف جــد 
  .األمانة بالتشاور مع الرئيس، وسيوافق عليه

    
   مسائل أخرى - ٧ 

م احملرز يف التحضري الجتماع الفريق العامل املعين مبنع الفساد، واجتماع الفريق التقّد  
    متر الدول األطرافالعامل املعين باسترداد املوجودات، والدورة الرابعة ملؤ

 أن ينشئ فريقا عـامال حكوميـا دوليـا مؤقتـا ومفتـوح العـضوية لكـي                  ٣/٢ املؤمتر يف قراره     قّرر
يسدي للمؤمتر املشورة ويقـدِّم لـه املـساعدة مـن أجـل تنفيـذ واليتـه املتعلقـة مبنـع الفـساد، وأن                        

فريــق اســتعراض ينـدرج عمــل الفريــق العامــل يف إطـار عمــل فريــق اســتعراض التنفيـذ إذا أنــشأ    
وسُيعقد االجتماع األول للفريق العامـل املعـين مبنـع الفـساد مـن              . التنفيذ أفرقة فرعية مواضيعية   

ــانون األول١٥ إىل ١٣ ــسمرب / ك ــل األ   . ٢٠١٠دي ــاع، تعم ــذا االجتم ــى  وحتــضريا هل ــة عل مان
ذت بالفعــل يف جمــال منــع الفــساد، والــدروس املستخلــصة مــن تلــك    حتديــد األعمــال الــيت ُنفِّــ 

األعمــال، والتــدابري الــيت ميكــن اختاذهــا ملــساعدة الــدول األطــراف علــى التحــضري للــدورة           
  .لفساد اليت ستبدأ بعد مخس سنواتصة ملوضوع منع ااالستعراضية املخّص



 

V.10-53735 7 
 

  CAC/COSP/IRG/2010/1

 أن يواصل الفريق العامل املعين باسـترداد املوجـودات عملـه إلسـداء          ٣/٣وقّرر املؤمتر يف قراره     
. ساعدة لـــه يف تنفيـــذ واليتـــه اخلاصـــة بإعـــادة عائـــدات الفـــساد املـــشورة للمـــؤمتر وتقـــدمي املـــ

وسيستعرض الفريـق العامـل املعـين باسـترداد املوجـودات خـالل اجتماعـه الـذي سـُيعقد يـومي                  
ــسمرب / كــانون األول١٧ و١٦ ــؤمتر   ٢٠١٠دي ــرار امل ــذ ق  وســيقدم ٣/٣ التقــدم احملــرز يف تنفي

كمــا . ها الفريــق العامــل يف اجتماعــه الــسابقمعلومــات حمدَّثــة عــن تنفيــذ التوصــيات الــيت قــدَّم
سيناقش الفريق العامـل برنـامج عمـل يهـدف إىل حتـضري الـدول األطـراف السـتعراض الفـصل                     

  . ٢٠١٥املتعلق باسترداد املوجودات يف عام 
مكان انعقاد الدورتني الرابعـة واخلامـسة ملـؤمتر الـدول           "، املعنون   ٣/١ورّحب املؤمتر يف مقّرره     

، بعـرض حكومـة املغـرب استـضافة دورتـه           " اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد      األطراف يف 
  .٢٠١١الرابعة، وقّرر أن ُتعقد دورته الرابعة يف املغرب يف عام 

 وأنـشأت جلنـة ملعاجلـة املـسائل اللوجـستية      األعمـال التحـضريية  ت حكومـة املغـرب      وقد اسـتهلّ  
  . فريق استعراض التنفيذ على األعمال اجلاريةوسُيطلع. واملوضوعية املتعلقة بتنظيم الدورة

  .وستقدِّم األمانة مزيدا من املعلومات عن التقدم احملرز يف التحضري لالجتماعات وللدورة
  

     اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن اجتماعه األول - ٨ 
 األمانـة إعـداد      أن يعتمد فريق اسـتعراض التنفيـذ تقريـرا عـن اجتماعـه األول سـتتوىل                قّررمن امل 

  .مشروعه
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    املرفق
  التنظيم املقترح لألعمال  

  
  العنوان أو الوصف  البند  التاريخ والوقت

      يونيه/ حزيران٢٨االثنني، 
  )أ (١  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

  )ب (١
  )أ (٣

   افتتاح االجتماع
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

  سحب القرعة
للخرباء احلكوميني واألمانة واملخطط املبادئ التوجيهية  ٢  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥

  يةقُطرالنموذجي لتقارير االستعراض ال
      

      يونيه/ حزيران٢٩الثالثاء، 
  )تابع(سحب القرعة   )أ (٣  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة واملخطط  ٢  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥

  )تابع(ية قُطرالنموذجي لتقارير االستعراض ال
      

      يونيه/ حزيران٣٠األربعاء، 
  )أ (٣  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

  )ب (٣
  )تابع(سحب القرعة 

   تنظيم االستعراضات وجدوهلا الزمين
   الالزمة لآلليةحتياجات من املواردالا ٤  
  )تابع ( الالزمة لآلليةحتياجات من املواردالا ٤  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
      

      يوليه/ متوز١اخلميس، 
   ة التقنيةاملساعد ٥  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
  )تابع(املساعدة التقنية  ٥  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
      

      يوليه/ متوز٢اجلمعة، 
  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠ جدول األعمال املؤقت لالجتماع الثاين لفريق استعراض التنفيذ ٦
  مسائل أخرى ٧

  )تابع(مسائل أخرى  ٧  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
  اعتماد التقرير ٨  
  


