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 املفتوح العضوية  الفريق العامل احلكومي الدويل
 املعين باستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 

 ملكافحة الفساد 
    ٢٠٠٧أغسطس / آب٣١-٢٩فيينا، 

   جدول األعمال املؤقت املشروح وتنظيم األعمال املقترح           
   جدول األعمال املؤقت           

 :املسائل التنظيمية -١ 
 جتماع؛افتتاح اال )أ(  
 . جدول األعمال وتنظيم األعمالإقرار )ب(  
الـنظر يف اآللـيات أو اهليـئات املناسـبة السـتعراض تنفـيذ اتفاقـية األمم املتحدة                   -٢ 

 .ملكافحة الفساد وإعداد اختصاصات تلك اآلليات أو اهليئات
 .اعتماد التوصيات -٣ 

 .اعتماد التقرير -٤  
  

   الشروح     
  يةاملسائل التنظيم -١ 

  افتتاح االجتماع  )أ( 
سـوف يفتــتح اجــتماع الفــريق العــامل احلكومــي الــدويل املفــتوح العضــوية املعــين باســتعراض تنفــيذ  

 .  يف الساعة العاشرة صباحا٢٠٠٧أغسطس / آب٢٩اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يوم 
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  اعتماد جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب( 
، الذي  "استعراض التنفيذ " املعنون   ١/١ املؤقـت لالجـتماع وفقـا للقـرار          أُعـد جـدول األعمـال     

ــه األوىل     عــتمدها ــية األمــم املــتحدة ملكافحــة الفســاد يف دورت ــدول األطــراف يف اتفاق  مؤمتــر ال
٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٤ إىل ١٠ان يف الفترة من املعقودة يف عم. 

 لــتمكني  الفــريق العــامل ١/١ الوثــيقة وفقــا للقــرار وأُِعــد تنظــيم األعمــال املقــترح املــرفق ــذه
احلكومـي الدويل املفتوح العضوية املعين باستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد             

دمــات املؤمتــرات خلمــن الــنظر يف بــنود جــدول األعمــال ضــمن حــدود الوقــت املــتاح ووفقــا    
 .املتوفّرة

عقـد جلسـتني عامـتني يومـيا، مـع توفـري الـترمجة الفورية               وستسـمح املـوارد املـتاحة لالجـتماع ب        
 .الكاملة بلغات األمم املتحدة الرمسية

  
 النظر يف اآلليات أو اهليئات املناسبة الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة  -٢ 

  ملكافحة الفساد وإعداد اختصاصات تلك اآلليات أو اهليئات
 ، ١/١اقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة الفســاد، يف قــراره  اســتذكر مؤمتــر الــدول األطــراف يف اتف 

 منها، اليت تقضي بأن     ٧ مـن اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة الفساد، وخاصة الفقرة              ٦٣املـادة   
ــئة مناســبة للمســاعدة عــلى تنفــيذ        ــية أو هي ــك، أي آل ــا رأى ضــرورة لذل ينشــئ املؤمتــر، إذا م

 . االتفاقية تنفيذا فعاال

ر مؤمتر الدول األطراف أن ينشئ، يف حدود املوارد املتاحة، فريقا عامال سـه، قـر  ويف القـرار نف   
          ؤمتر يف دورته الثانية بشأن املم توصيات إىل  مفـتوح العضـوية مـن خـرباء حكوميني دوليني ليقد

اآللـيات أو اهليـئات املناسـبة السـتعراض تنفـيذ االتفاقـية وبشـأن اختصاصـات تلـك اآلليات أو                     
 . اهليئات

 القـرار نفسـه أيضـا، شـدد مؤمتر الدول األطراف على ضرورة أن تتسم أي آلية استعراض           ويف
 :من هذا القبيل مبا يلي

 لية وشاملة وحمايدة؛الة وغري تدخافة وفعأن تكون شفّ )أ( 

 أال تفضي إىل أي شكل من أشكال الترتيب؛ )ب( 

 أن تتيح فرصا لتقاسم املمارسات اجليدة والتحديات؛ )ج( 
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أن تســـتكمل آلـــيات االســـتعراض الدولـــية واإلقليمـــية القائمـــة لكـــي يتســـىن   )د( 
 . ازدواج اجلهودىتفاديلمؤمتر، عند االقتضاء، أن يتعاون معها ول

  
  الوثائق 

ورقـة معلومـات خلفـية مـن إعـداد األمانة عن التقدم احملرز صوب إنشاء آلية الستعراض تنفيذ                   
 )CAC/COSP/WG.1/2007/2(ساد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الف

  
  اعتماد التوصيات -٣ 

م الفــريق العــامل احلكومــي الــدويل املفــتوح العضــوية إىل املؤمتــر، يف دورتــه مــن املــتوقع أن يقــد
ــياته  ــية، توصـ ــأنالثانـ ــأن   بشـ ــية وبشـ ــيذ االتفاقـ ــتعراض تنفـ ــبة السـ ــئات املناسـ ــيات أو اهليـ  اآللـ

 . ويتخذ إجراء بشأااظر فيهاختصاصات تلك اآلليات أو اهليئات لكي ين
  

  اعتماد التقرير -٤ 
يعتمد الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح باب العضوية تقريرا عن اجتماعه           مـن املتوقع أن     

 .توىل األمانة إعداد مشروعهست
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   املرفق  
   التنظيم املقترح لألعمال   

 التاريخ الوقت البند العنوان أو الوصف

 األربعاء، ٠٠/١٣-٠٠/١٠ )أ (١  افتتاح الدورة
أغسطس  / آب٢٩

)ب (١ إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال   
النظر يف اآلليات أو اهليئات املناسبة 

الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 
اختصاصات تلك إعداد ملكافحة الفساد و
 .اآلليات أو اهليئات

٢   

بة النظر يف اآلليات أو اهليئات املناس
الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 

اختصاصات تلك إعداد ملكافحة الفساد و
 )تابع (اآلليات أو اهليئات

٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٢  

النظر يف اآلليات أو اهليئات املناسبة 
الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 

اختصاصات تلك إعداد ملكافحة الفساد و
 )تابع (اآلليات أو اهليئات

٠٠/١٣-٠٠/١٠  ٢ 
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

 اخلميس،
 أغسطس / آب٣٠

النظر يف اآلليات أو اهليئات املناسبة 
الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 

 اختصاصات تلك إعدادملكافحة الفساد و
 )تابع (اآلليات أو اهليئات

 اجلمعة، ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٢
 أغسطس / آب٣١

   ٣ اعتماد التوصيات
  ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٣ )ابعت(اعتماد التوصيات 

   ٤ اعتماد التقرير
 


