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      الشروح    
    املسائل التنظيمية  -١  

   الرابعةافتتاح الدورة   )أ(  
 اليت ،، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد٥٨/٤اجلمعية العامة، مبقتضى قرارها اعتمدت 

 منها مؤمترا للدول األطراف يف االتفاقية من أجل حتسني قدرة الدول ٦٣تنشئ املادة 
ا على حتقيق األهداف املبّينة يف االتفاقية، ومن أجل تشجيع تنفيذها األطراف وتعاوهن

 املادة، ُعقدت الدورة األوىل ملؤمتر الدول األطراف من تلك ٢ وعمال بالفقرة .واستعراضه
ديسمرب /كانون األول ١٤ إىل ١٠من ، انّم يف عيف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

دورة اللمؤمتر، الذي اعتمد يف لمن النظام الداخلي  ٣ملادة ا من ٢الفقرة   وتقتضي.٢٠٠٦
 .ُتعقد الدورة الثانية العادية يف غضون سنة واحدة بعد انعقاد الدورة األوىلبأن األوىل، 

  ، يف الفترة من إندونيسيا نوسا دوا،  الثانية يفةدورت ال، عقد١/١املؤمتر وفقاً ملقرر و
، عقدت الدورة ٢/١وعمال مبقرر املؤمتر . ٢٠٠٨فرباير /اط شب١يناير إىل / كانون الثاين٢٨

  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣ إىل ٩الثالثة يف الدوحة من 
 ألف، بشأن خطة ٤٧/٢٠٢أشار فيه املؤمتر إىل قرار اجلمعية العامة ، الذي ٣/١ رقّراملويف 

لداخلي، ورّحب فيه  من نظامه ا٦، واملادة ٣ من املادة ٢املؤمترات، مع مراعاة الفقرة 
بعرض حكومة املغرب استضافة الدورة الرابعة للمؤمتر، قّرر أن يعقد دورته الرابعة يف 

  .٢٠١١املغرب يف عام 
وستعقد الدورة الرابعة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يوم االثنني 

 فندق جممَّع باملاري غولف باالس ، يف٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٤
)Palmeraie Golf Palace Complex(مراكش، باملغرب ،.  
    

    انتخاب أعضاء املكتب )ب( 
لمؤمتر بأن ُينتخب، عند افتتاح كل دورة، رئيس ل من النظام الداخلي ٢٢تقضي املادة 

  .ك الدورةي الدول األطراف احلاضرة يف تلممثّلوثالثة نّواب للرئيس ومقّرر من بني 
 . دورة املؤمتر يف كلابه واملقّرر بصفتهم أعضاء مكتبوتقضي املادة نفسها بأن يعمل الرئيس ونّو

 من اجملموعات اإلقليمية اخلمس بعضو  جمموعةدورة، متثّل كلالولدى انتخاب أعضاء مكتب 
  . اخلمسوخيضع منصبا رئيس املؤمتر ومقّرره عادة للتناوب بني اجملموعات اإلقليمية .واحد
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الراسخة فيما يتعلق باملؤمترات اليت تعقد خارج مقار األمم املتحدة و بعةاملّتارسة مووفقا للم
بع املؤمتر وقد اّت .لدولة املضيفةا مثّلبدعوة من إحدى احلكومات، مينح منصب الرئيس عادة مل

 وقطر، ا وإندونيسي األردنوممثّل، حيث انتخب  والثانية والثالثة األوىلاتههذه املمارسة يف دور
باع ر املؤمتر اّتوإذا ما قّر . للمؤمترؤساء ر،جمموعة الدول اآلسيويةعلى التوايل، وهم أعضاء يف 

ن جمموعة ع أن تعّيتوقُّي ورئيسا للمؤمتراملغرب  ممثّل، فسينتخب الرابعةتلك املمارسة يف دورته 
 من نظامه ٢٢ملؤمتر العمل باملادة أما إذا ما قّرر ا. دول أوروبا الغربية ودول أخرى املقّرر

الداخلي، فيتوقّع أن تعّين جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى الرئيس وتعّين الدول 
  .اآلسيوية املقرر

قبل  املرشحني لشغل املناصب االنتخابية تعيني بشأن التشاورى اجملموعات اإلقليمية إىل وُتدَع
عدد من املرشحني يكون عددهم مساويا لقائمة  ، بغية االتفاق على بكثريبداية الدورة

املؤمتر الرابعة نتخاب مجيع أعضاء مكتب دورة ا مما يتيحمناصب املكتب املراد شغلها، 
  .سريالقتراع ويغين عن احلاجة إىل االبالتزكية 

    
   إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ج( 

الرابعة األعمال املؤقت لدورته على مشروع جدول الثالثة،  يف دورته ،ؤمتراملوافق 
(CAC/COSP/2009/L.2).   

  .تنظيم األعمال املقترحبإعداد  ، من النظام الداخلي للمؤمتر٨ وفقا للمادة ، األمانةوقامت
 الوقت حدود النظر يف بنود جدول األعمال يف تيسُري هوتنظيم األعمال اهلدف من و

بعقد الرابعة،  يف دورته ،وارد املتاحة للمؤمتروستسمح امل .لمؤمترلملوارد املتاحة واص املخّص
ن كَّوسيتم.  بلغات األمم املتحدة الرمسية الستالفوريةترمجة ال موازية، مع توفري جلسات

  .الفورية جلسة مع توفري الترمجة ١٨  ما جمموعهاملؤمتر بذلك من عقد
    

    مشاركة املراقبني )د(  
 دولة أو منظمة تكامل اقتصادي متر على أنه حيق أليِّ من النظام الداخلي للمؤ١٤ املادة تنصُّ

 أن تشارك يف ،من االتفاقية ٦٧ملادة  من ا٢ و١للفقرتني  وفقا ،عة على االتفاقيةإقليمية موقّ
رهنا بتوجيه إشعار خطي ، وجيوز هلا تبعا لذلك املشاركة يف مداوالته، املؤمتر بصفة مراقب

  .مسبق إىل األمني العام
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 دولة أو منظمة تكامل اقتصادي  من النظام الداخلي على أنه جيوز ألي١٥ِّة  املادوتنّص
م أن تقّد من هذه االتفاقية ٦٧ملادة  من ا٢ و١للفقرتني ع على االتفاقية وفقا إقليمية مل توقّ

  .ر املؤمتر خالف ذلك ما مل يقّراليت متنح هلاإىل املكتب طلبا للحصول على صفة مراقب، 
ت دعوة ي اهليئات واملنظمات اليت تلقّمثّل من النظام الداخلي على أنه حيق مل١٦ املادة وتنّص

دائمة من اجلمعية العامة للمشاركة بصفة مراقب يف دورات مجيع املؤمترات الدولية اليت تعقد 
صة ي هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخّصمثّلحتت رعايتها ويف أعمال تلك املؤمترات، ومل

ي اللجان الفنية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، أن مثّلوكذلك ملوصناديقها، 
، وذلك رهنا بتوجيه إشعار خطي مسبق إىل يشاركوا بصفة مراقب يف مداوالت املؤمتر

  .األمني العام
هلا  من النظام الداخلي على أنه جيوز للمنظمات غري احلكومية ذات الصلة اليت ١٧ املادة وتنّص

ي لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن تقّدم إىل املكتب طلبا للحصول على مركز استشار
وجيوز أيضا لسائر  .ر املؤمتر خالف ذلك ما مل يقّرومتنح هلا هذه الصفةصفة مراقب، 

. املنظمات غري احلكومية ذات الصلة أن تقدِّم إىل املكتب طلبا للحصول على صفة مراقب
ة، قائمة بتلك املنظمات، تتضمَّن معلومات كافية عنها، قبل تعمِّم األمانة، يف شكل وثيقو

منظَّمة منح عتراض على اويف حال عدم وجود  .ثالثني يوما على األقل بانعقاد املؤمترموعد 
. ما مل يقرِّر املؤمتر خالف ذلكاملعنية لمنظمة الصفة لنح تلك متصفة مراقب،  ماغري حكومية 
  .ألمر إىل املؤمتر للبتِّ فيهُيحال افعتراض، أما إذا ُوجد ا

    
    اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض )ه( 

 دورة بفحص وثائق التفويض  من النظام الداخلي على أن يقوم مكتب أي١٩ِّ املادة تنّص
ني أن ممثّل على أنه حيق لل٢٠ املادة وتنّص .وأن يقّدم تقريره يف هذا الشأن إىل املؤمتر

 مثّلوُيسمح مل .لدورة إىل حني اختاذ املكتب قرارا بشأن وثائق تفويضهميشاركوا مؤقّتا يف ا
 دولة طرف أخرى على مشاركته بأن يشارك مؤقّتا، مع متّتعه اعترضت دولة طرف أيِّ

و الدول األطراف األخرى، إىل حني تقدمي املكتب تقريره ممثّلبنفس احلقوق اليت يتمّتع هبا 
  .لشأنواختاذ املؤمتر قراره يف هذا ا

    
    عامةالناقشة امل )و( 

ني الرفيعي ممثّلللوقت اليف جدول األعمال إلتاحة " املناقشة العامة"أُدرج بند فرعي عنوانه 
 . عن مسائل ذات طابع عام تتصل بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفسادبكلماتلإلدالء املستوى 
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ني الرفيعي ممثّلكي يتسّنى للوتقترح األمانة عقد املناقشة العامة للمؤمتر يف مستهل دورته ل
باع هذه  اّتكما أنَّ. املستوى أن يعربوا عن وجهات نظرهم وحيددوا االجتاه السياسي للمؤمتر

الطريقة يف تنظيم أعمال املؤمتر سيتيح تبادل اآلراء مبزيد من التركيز والتفاعل يف إطار بنود 
يا مع أحد األهداف الرئيسية وسيجرى التركيز بوجه خاص، متّش. جدول األعمال املوضوعية

لالتفاقية وآلية استعراض تنفيذها، الذي هو دعم جهود البلدان النامية يف تنفيذ االتفاقية 
. بواسطة تقدمي مساعدة تقنية هادفة، على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ومناهضة الفساد

االجتماع العام الرفيع  من الوثيقة اخلتامية الصادرة عن ٥٢وسيكون ذلك مسايرا للفقرة 
املستوى للجمعية العامة املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية، املعقود يف دورهتا اخلامسة والستني، 

، وهو متطابق متاماً مع األولويات اليت حددها األمني ٦٥/١واليت اعتمدهتا اجلمعية يف قرارها 
  . العام للمنظمة

 ستظل مفتوحة حىت ،مساء املتكلمنيأقائمة ب، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٣ يف ،األمانةستفتح و
 يف القائمة حسب ُتقبل طلبات اإلدراجوسوف . ٢٠١١أكتوبر/تشرين األول ٢٤ظهر يوم 

رجى من ُي و.ما مياثلهاني برتبة وزير أو ممثّل، على أن تعطى األولوية للورودهاأسبقية 
  .دقائقمخس يف مدة ال تتجاوز  مكلماهتاحلرص على إلقاء املتكلمني 

    
التجرمي وإنفاذ القانون :  األمم املتحدة ملكافحة الفسادتفاقيةااستعراض تنفيذ  - ٢  

    والتعاون الدويل
التدابري اليت تتخذها ب املؤمتر املعرفة الالزمة يكتسبمن االتفاقية،  ٦٣املادة   من٥بالفقرة عمال 

 ذلك، من خالل املعلومات اليت الدول األطراف لتنفيذ االتفاقية، والصعوبات اليت تواجهها يف
  .قد ينشئه املؤمتر من آليات استعراض تكميلية تقّدمها تلك الدول ومن خالل ما

 من الضروري إنشاء أنَّ الذي اعتمده يف دورته األوىل، على ١/١اتفق املؤمتر، يف قراره وقد 
دد املؤمتر على شويف القرار نفسه، . تفاقيةاال على استعراض تنفيذ تهآلية مناسبة ملساعد

سم هبا آلية االستعراض، وأنشأ فريقا عامال مفتوح العضوية من  أن تّتينبغيالسمات اليت 
خرباء حكوميني دوليني ليقّدم توصيات إىل املؤمتر يف دورته الثانية بشأن اآلليات أو اهليئات 

  . املناسبة الستعراض التنفيذ
سألة استعراض التنفيذ وأعاد التأكيد على  النظر يف م، يف دورته الثانية،وواصل املؤمتر

ينبغي  مبادئ إضافية ،٢/١ يف قراره ،ووضع املؤمتر .١/١ اآللية الواردة يف القرار خصائص
 احلكومي الدويل املفتوح  العامل الفريَق أيضاف املؤمتُروكلّ.  آلية االستعراضمراعاهتا يف
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طار مرجعي آللية استعراض لينظر فيه املؤمتر بإعداد إالعضوية املعين باستعراض تنفيذ االتفاقية 
عة إىل ويتخذ إجراء بشأنه ورمبا يعتمده يف دورته الثالثة ودعا الدول األطراف والدول املوقّ

 وحبلول موعد انعقاد دورة املؤمتر الثالثة، كان الفريق .تقدمي مقترحات بشأن اإلطار املرجعي
 نص مشروع اإلطار املرجعي آللية عالعامل قد عقد مخسة اجتماعات يف فيينا ووض

  . إىل املؤمتر للنظر فيه واختاذ اإلجراء املناسب بشأنه الذي قدماالستعراض
نوفمرب / تشرين الثاين١٣ إىل ٩واعتمد املؤمتر، يف دورته الثالثة، املعقودة يف الدوحة من 

، كافحة الفسادآلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة مل الذي ينشئ ٣/١، قراره ٢٠٠٩
 لآللية، ي اإلطار املرجع٣/١ن مرفق القرار ويتضّم.  من االتفاقية٦٣ من املادة ٧وفقا للفقرة 
 توجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة بشأن إجراء االستعراضات القُطريةالبادئ ومشروع امل

  .مشروع املخطط النموذجي لتقارير االستعراض القُطريةو
ستعراض من دورتني االف كل مرحلة من مراحل ، أن تتأل٣/١ّقراره ؤمتر، يف امل وقّرر

استعراضيتني، مدة كل منهما مخس سنوات وأن ُيستعرض يف كل سنة من السنوات األربع 
 املؤمتر أيضا رويف القرار ذاته، قّر. األوىل من كل دورة استعراضية ربع عدد الدول األطراف

والفصل الرابع ) التجرمي وإنفاذ القانون(ذ الفصل الثالث أن يستعرض أثناء الدورة األوىل تنفيب
التدابري (تفاقية، وأن يستعرض أثناء الدورة الثانية تنفيذ الفصل الثاين المن ا) التعاون الدويل(

   .منها) استرداد املوجودات(والفصل اخلامس ) الوقائية
 عملية عن تكوين صورة جمملةمهّمتا إليه أسندت  ، الذيتنفيذالفريق استعراض وأنشأ املؤمتر 

إىل االستعراض، للوقوف على التحّديات واملمارسات اجليدة، والنظر يف االحتياجات 
وكان على فريق االستعراض أن . املساعدة التقنية، وذلك بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بفعالية

  .ظر فيها وإقرارهاللنإىل املؤمتر  توصيات واستنتاجات يقوم، استناداً إىل مداوالته، بتقدمي
، ٢٠١٠يوليه / متوز٢يونيه إىل / حزيران٢٨وعقد فريق استعراض التنفيذ دورته األوىل من 

 توجيهية للخرباء احلكوميني واألمانةالبادئ شروع امليف فيينا، ووضع الصيغة النهائية مل
املوارد ن  بشأ١/١كما أنه اعتمد قراره . ومشروع املخطط النموذجي، اللذين أقرمها املؤمتر

وأجري سحب القرعة، يف دورة . ٢٠١٣- ٢٠١٢ السنتني ةلية يف فتراآلعمل سري الالزمة ل
 يف كل سنة ُتستعرضالدول األطراف اليت سالفريق األوىل، وفقا لإلطار املرجعي، الختيار 

وانتهى . ضة يف السنة األوىلالدول األطراف املستعرِِ وكذلك من دورة االستعراض األوىل،
 / آب٢٣ تشكيالت االستعراض القطري يف اجتماع الفريق املعقود بني الدورات يوم حتديد

  وعقد فريق استعراض التنفيذ دورته األوىل املستأنفة يف فيينا من . ٢٠١٠غسطس أ
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 ونظر يف أمور منها البند املتعلق ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٩
  .ول األعمالباملساعدة التقنية من جد

 عملية االستعراض القطري، اليت أجريت يف غضون سنة االستعراض األوىل، وفقا وكانت
لإلطار املرجعي واملبادئ التوجيهية، مبنية على استعراض األقران الذي قامت به دولتان 

  املؤمتروأقّر. طرفان مستعرِضتان، باستعمال قائمة التقييم الذايت املرجعية كأساس لالستعراض
األداة يف دورته الثالثة وأُصدرت صيغة حمدَّثة للسنة الثانية من دورة االستعراض تعاجل مسائل 

  .تقنية وتراعي جتربة الدول األطراف املستعَرضة حىت ذلك احلني
وأجرى سحب . ٢٠١١يونيه / حزيران٢مايو إىل / أيار٣٠وعقد الفريق دورته الثانية يف فيينا من 

ونظر الفريق أيضا يف . املستعرِِضة يف السنة الثانية من دورة االستعراض اجلاريةالقرعة الختيار الدول 
مسائل تتعلق بعملية استعراض السنة األوىل من تشغيل اآللية، مبا يف ذلك اجلداول الزمنية 

  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٩ إىل ٧وسيعقد الفريق دورة ثانية مستأنفة من . لالستعراض
ومات اخللفية وعلى املعلومات املتوفرة أثناء اجتماعات فريق استعراض  على وثائق املعلوبناًء

التنفيذ، أعدت األمانة ورقة معلومات خلفية لكي ينظر فيها املؤمتر، تتضّمن حملة عامة عن 
عملية االستعراض القُطري واالستنتاجات واملالحظات اليت متخضت عنها االستعراضات اليت 

  .بداية السنة الثانيةأجريت يف السنة األوىل ويف 
 من اإلطار املرجعي، يف توصيات واستنتاجات ٤٦ أن ينظر، طبقا للفقرة  املؤمتر يوّدولعلّ

فريق استعراض التنفيذ، وكذا يف رسم سياسات ووضع أولويات تتعلق بالعملية 
  . من اإلطار املرجعي٤٥االستعراضية، وفقا للفقرة 

م اإلرشاد بشأن اجلوانب اإلجرائية لعمل اآللية ّد أن يق املؤمتر يوّدوعلى اخلصوص، لعلّ
لخرباء احلكوميني لتوجيهية البادئ املواجلداول الزمنية االسترشادية لالستعراض، الواردة يف 

  .واألمانة
عة يف سعيها  مناقشة التحديات اليت تواجهها الدول األطراف والدول املوقّ املؤمتر يوّدولعلّ

 وتبادل اخلربات الناجحة واملمارسات الفضلى اليت متّخضت عنها إىل تنفيذ أحكام االتفاقية
  .االستعراضات

وطلب الفريق يف . ونظر فريق استعراض التنفيذ يف مسألة مشاركة املراقبني يف اجتماعاته
مكتب الشؤون القانونية دورته األوىل إىل األمانة أن تستفيت يف األمر، من الناحية القانونية، 
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 القرار واتفق الفريق، يف دورته األوىل املستأنفة، على أنَّ). CAC/COSP/IRG/2010/9انظر (
  . النهائي يف مسألة مشاركة املراقبني يف الفريق سوف يتخذه املؤمتر

 على حنو  هلا أن تعمل اآللية ستحتاج إىل ميزانية تكفل، على أن٣/١َّشّدد املؤمتر، يف قراره و
فسه، قرَّر املؤمتر أن ينظر فريق استعراض التنفيذ يف املوارد ويف القرار ن .ناجع ومستمر وحمايد

  .٢٠١٣- ٢٠١٢فترة السنتني يف اآللية تشغيل الالزمة ل
آلية تشغيل  بشأن املوارد الالزمة ل١/١ قراره ، يف دورته األوىل،واعتمد فريق استعراض التنفيذ

بعنوان من األمني العام املقّدمة ذكّرة امل، استناداً إىل ٢٠١٣-٢٠١٢االستعراض يف فترة السنتني 
آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة تشغيل املوارد الالزمة لاالحتياجات من "

اليت ، )CAC/COSP/IRG/2010/5 ("٢٠١٣-٢٠١٢ و٢٠١١-٢٠١٠ السنتني لفترةالفساد 
ضاً إىل األمانة أن تواصل وطلب الفريق أي .٣/١ من قرار املؤمتر ١٥ و١٣أُعدَّت عمالً بالفقرتني 

للتكاليف ُمجمال وُشدِّد على أن تتضّمن هذه املعلومات  .تزويده باملعلومات املتعلقة بامليزانية
  .املقدَّرة ومعلومات عن النفقات

   يف دورته األوىل املستأنفة، املعقودة من ،وقدَّمت األمانة إىل فريق استعراض التنفيذ
، معلومات عن املوارد ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٩

  .CAC/COSP/IRG/2010/CRP.11)(اآللية تشغيل والنفقات الالزمة ل
دة مبعلومات أولية عن النفقات الفعلية املُتكبَّدورته الثانية، ، يف  استعراض التنفيذُزوِّد فريقو

االستعراض والدالئل املتعلقة  عن السنة األوىل من تشغيل آلية ٢٠١١أبريل / هناية نيسانحىت
  ).CAC/COSP/IRG/2011/CRP.1 (٢٠١٣- ٢٠١٢بالتكاليف املقدرة لفترة السنتني 

هتا األمانة بشأن  أن يستند يف مداوالته إىل املعلومات الواردة يف املذكرة اليت أعّد املؤمتر يوّدولعلّ
ن النفقات عن ، اليت تتضّم)CAC/COSP/2011/4(اآللية لتشغيل املوارد الالزمة االحتياجات من 
  .٢٠١٣-٢٠١٢فترة السنتني ل فضال عن تقديرات أدّق اآللية، تشغيلالسنة األوىل من 

    
  الوثائق  

 اتفاقية من) التجرمي وإنفاذ القانون( األمانة عن تنفيذ الفصل الثالث من إعدادتقرير مواضيعي 
 (CAC/COSP/2011/2) األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 اتفاقية األمم من) التعاون الدويل( األمانة عن تنفيذ الفصل الرابع من إعدادواضيعي تقرير م
  (CAC/COSP/2011/3) املتحدة ملكافحة الفساد
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مذكِّرة من األمانة عن االحتياجات من املوارد الالزمة لتشغيل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية 
  (CAC/COSP/2011/4)األمم املتحدة ملنع الفساد 

  (CAC/COSP/2011/5)ة من األمانة عن أعمال فريق استعراض التنفيذ مذكّر
  (CAC/COSP/2011/8) مذكرة من األمانة بشأن حملة جمملة عن عملية االستعراض

    
    املساعدة التقنية  - ٣  

 فريق استعراض التنفيذ متابعة ومواصلة العمل الذي كـان          أن يتوىل ،  ٣/١قراره   املؤمتُر، يف    قّرر
 .الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين باملـساعدة التقنيـة                 قا  سـاب يضطلع بـه    

 املـساعدة  مـن  االحتياجـات  استعرض) أ(: ، قام ذلك الفريق العامل مبا يلي   ١/٥وعمال بالقرار   
ــا يف ذلـــك  ) ج( و،بـــشأن األولويـــاتقـــدم إرشـــادات ) ب(و، التقنيـــة نظـــر يف املعلومـــات مبـ

علـى  ع  شـجّ ) د( و ،قّرهـا املـؤمتر   أطة قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة الـيت            املعلومات اجملّمعة بواسـ   
، علـى التنـسيق فيمـا بـني         ٢/٤ز املـؤمتر اهتمامـه أيـضا، يف قـراره            وركّـ  .تنسيق املساعدة التقنية  

  .املاحنني وحتديد االحتياجات من املساعدة التقنية
ولـذلك كـان   . أ من آلية االستعراض  ، تعد املساعدة التقنية جزءا ال يتجزّ      ٣/١ومبقتضى القرار   

 الـدول األطـراف علـى حتديـد االحتياجـات اخلاصـة             مـساعدةُ من أهداف العملية االستعراضية     
ــة وت   ــساعدة التقني ــن امل ــام ــدمي  ربيره ــسري تق ــشجيع وتي ــة  ، وت ــساعدة التقني ــق  .امل  والحــظ فري

جــات اإلمجاليــة مــن    املقــصود، يف املقــام األول، هــو النظــر يف االحتيا   اســتعراض التنفيــذ أنَّ 
ــة، اســتجابةً إىل        ــساعدة التقني ــوفري امل ــة لت ــشمل اجملــاالت ذات األولوي ــا ي ــة، مب ــساعدة التقني امل

  .االجتاهات يف أنواع املساعدة التقنية املطلوبة
ت األمانـة مـذكرة عـن أنـشطة املـساعدة            من النظام الداخلي للمؤمتر، أعدّ     ٧٢ومبقتضى املادة   

دهتا الدول األطراف خالل السنة األوىل مـن الـدورة          االحتياجات اليت حدّ  التقنية املمكنة لتلبية    
والغـرض  . (CAC/COSP/2011/11)رة لتلك األنـشطة     األوىل آللية االستعراض والتكاليف املقدّ    

ــذكّ  ــن امل ــة لالســتجابة       م ــة الالزم ــساعدة التقني ــشطة امل ــة عــن أن رة هــو إعطــاء مؤشــرات أولي
 املتـصلة باملـسائل والقـضايا احملوريـة ذات األولويـة، ال سـيما               لالحتياجات من املساعدة التقنية   
  .على الصعيدين اإلقليمي والعاملي

ساعدة املـ  األخذ بنهج قُطري، من حيـث املبـادرة والتنفيـذ، لتقـدمي              ،٣/٤ يف قراره    ، املؤمتر ّيدأو
ع اجلهـات املاحنـة     وشـجّ  باعتبـاره وسـيلة فّعالـة لتعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة،              نـّسقة املتكاملة و املتقنية  ال

بنـاء القـدرات يف صـميم    تلك املفـاهيم مـع     وغريها من اجلهات اليت تقّدم املساعدة على تضمني         
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وُحثَّـت الـدول واجلهـات املاحنـة كـذلك علـى االسـتمرار يف               . براجمها اخلاصـة باملـساعدة التقنيـة      
د الالزمة له فيمـا يبذلـه       ، باملوار )املكتب(تزويد مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية        

قنـوات  المواصلة تقدمي املساعدة املنسَّقة مـن خـالل      من جهود املساعدة، يف هذا الصدد، وعلى        
  .املنظمات الدولية واإلقليمية وبرامج املساعدة الثنائية األخرى ذات الصلةومنها وجودة، امل
 منها تنفيـذه للتوصـية بـالترويج    ،النظر فيهايود املؤمتر لعل دة  صاغ الفريق العامل توصيات حمدَّ    و

  .الستعمال االتفاقية وآلية استعراضها كأداتني لوضع برامج املساعدة على مكافحة الفساد
دعمـاً  املقدمـة   املساعدة التقنيـة     أعدهتا األمانة بشأن     خلفيةعلى املؤمتر ورقة معلومات     عرض  وسُت

ــة  ــذ االتفاقي ــى   الهــذه قــصد مــن   وُي.(CAC/COSP/2011/10) لتنفي ــزة عل ــاء نظــرة وجي ــة إلق ورق
 عـرض أويل  املساعدة التقنية املقدمة منـذ انعقـاد الـدورة الثالثـة ملـؤمتر الـدول األطـراف، وتقـدمي                    

 املكتـب تنفيـذها يف املـستقبل القريـب، بعـضها بالتعـاون              يعتـزم عن أنشطة املساعدة التقنيـة الـيت        
  .أوصى به فريق استعراض التنفيذدي األطراف، حسبما  واملتعّدنيالوثيق مع الشركاء الثنائي

، وهو يناقش البنـد املتعلـق باملـساعدة التقنيـة، إيـالء االهتمـام للفـرص املتاحـة                    املؤمتر يودّ  ولعلّ
من خالل التعاون بـني بلـدان اجلنـوب وينظـر، يف هـذا املـضمار، يف وثيقـة املعلومـات اخللفيـة                       

   .(CAC/COSP/2011/CRP.2)اليت أصدرهتا األمانة حول ذلك املوضوع 
    

  لوثائق ا    
مة دعما لتنفيـذ اتفاقيـة األمـم         األمانة عن املساعدة التقنية املقدَّ     من إعداد ورقة معلومات خلفية    

   .(CAC/COSP/2011/10)املتحدة ملكافحة الفساد 
مذكّرة من األمانة بشأن أنشطة املساعدة التقنية املمكنة لتلبية االحتياجات اليت حـددهتا الـدول         

   .(CAC/COSP/2011/11) خالل السنة األوىل من الدورة األوىل آللية االستعراض األطراف
    

    املنع   - ٤  
، علـى   ٣/٢فقد شّدد، يف قـراره      . د املؤمتر، يف دورته الثالثة، تأكيدا خاصا على منع الفساد         أكّ

 مـن املـادة    ٢ويف القرار ذاته، استذكر املـؤمتر الفقـرة         .  من االتفاقية  ١٤ إىل   ٥أمهية تنفيذ املواد    
 من االتفاقية، اليت تشّدد على أمهيـة اسـتحداث  وتقاسـم أفـضل املمارسـات يف جمـال منـع                      ٦١

 مـن االتفاقيـة، الـيت تـشري إىل هـدف            ٦٣ مـن املـادة      ٤واستذكر املؤمتر كذلك الفقـرة      . الفساد
يمـا بـني الـدول    ل يف الترويج لتنفيذ االتفاقية بوسائل منها تيسري تبـادل املعلومـات ف         املؤمتر املتمثّ 

  . األطراف عن املمارسات الناجحة يف جمال منع الفساد
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فريق عامل حكـومي دويل مفتـوح العـضوية لكـي يـسدي             وقّرر املؤمتر، يف القرار نفسه، إنشاء       
وُعهِــد إىل الفريــق العامــل احلكــومي  .منــع الفــساد يف تنفيــذ واليتــه بــشأن عينــهاملــشورة ويإليــه 

مبهمة مـساعدة املـؤمتر يف مجلـة أمـور منـها اكتـساب        مبنع الفساد   عين  الدويل املفتوح العضوية امل   
منع الفساد؛ وتيسري تبادل املعلومات واخلـربات فيمـا بـني الـدول بـشأن      معارف يف جمال    ومجع  

 عـن أفـضل املمارسـات       املعلومـات التدابري واملمارسات الوقائية؛ وتسهيل مجع وإشاعة وترويج        
ــساعدة    ــساد، وم ــع الف ــصلحة      يف جمــال من ــع أصــحاب امل ــني مجي ــاون ب ــشجيع التع ــؤمتر يف ت  امل

  . وقطاعات اجملتمع يف سبيل منع الفساد
   إىل ١٣، عقــد الفريــق العامــل اجتمــاعني يف فيينــا، أحــدمها مــن       ٣/٢وعمــال بقــرار املــؤمتر   

ــاين مــن  ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول١٥ ــاقش . ٢٠١١أغــسطس / آب٢٤ إىل ٢٢ والث ون
احلــسنة املتبعــة يف منــع الفــساد يف    املمارســات اعــه األول أمــورا منــها   الفريــق العامــل يف اجتم 

ــضل املمارســات        ــساد وأف ــرض للف ــدى التع ــيم م ــهجيات تقي ــة، ومن ــشتريات العمومي ــزلتامل  حفي
ر الفريـق العامـل    وقـرّ . املسؤولية واملهنية تطبعها  الصحفيني على تقدمي تقارير صحفية عن الفساد        

لى سياسات وممارسات نشر الوعي، مع التشديد بوجه خاص على ز يف اجتماعه الثاين ع أن يركّ 
 مــن االتفاقيــة، وعلــى منــع الفــساد يف القطــاع العمــومي وخاصــة علــى   ١٣ و١٢ و٧ و٥املــواد 

  ). من االتفاقية١٠املادة (وإبالغ الناس )  من االتفاقية٨املادة (مدونات قواعد السلوك 
مها الفريــق العامــل يف اجتماعيــه األول والثــاين،  قــّد النظــر يف التوصــيات الــيت املــؤمتر يــوّدلعــلّو

احلكــومي الفريــق العامــل عمــل هتا األمانــة بــشأن الــيت أعــّداخللفيــة الــواردة يف ورقــة املعلومــات 
  .(CAC/COSP/2011/6)مبنع الفساد املعين الدويل املفتوح العضوية 

اذهـا قـصد التنفيـذ الكامـل لقـراره       مناقشة اختاذ املزيـد مـن اخلطـوات املـراد اخت          املؤمتر يودّ  ولعلّ
 أيضا أن ينظر يف إمكانية قيام الفريـق العامـل مـستقبالً بإسـداء املـشورة                  املؤمتر يودّ  ولعلّ. ٣/٢

للمــؤمتر ومــساعدته يف تنفيــذ والياتــه بــشأن منــع الفــساد، وال ســيما يف التحــضري الســتعراض    
  .٢٠١٥القادمة، املقرر بدؤها يف عام تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية يف الدورة االستعراضية 

    
  الوثائق

 الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح            األمانـة عـن عمـل      مـن إعـداد   ورقة معلومات خلفيـة     
   .(CAC/COSP/2011/6)مبنع الفساد العضوية املعين 

   .(CAC/COSP/2011/12) األمانة عن الشباب ومنع الفساد من إعدادورقة معلومات خلفية 
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    املوجوداتاسترداد   - ٥  
يف ولوية بدرجة عالية من األ  املؤمترحظيت من من املسائل اليت املوجوداتكان استرداد 

تا أن ينشئ فريقا عامال حكوميا دوليا مؤقّ، ١/٤ يف قراره ، املؤمترر وقرَّ.اته السابقةدور
ملتعلقة بإرجاع تنفيذ واليته ايف  يساعدهملؤمتر وإىل اشورة املومفتوح العضوية لكي يسدي 

احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد وُعهِد إىل الفريق العامل . عائدات الفساد
مبهمة مساعدة املؤمتر يف مجلة أمور منها اكتساب معارف تراكمية يف جمال املوجودات 

دول استرداد املوجودات وتشجيع التعاون وتيسري تبادل املعلومات واستبانة احتياجات ال
  .  امليدانذلكبناء القدرات يف  إىل األطراف

، أن يواصل الفريق العامل عمله بغية حتديد سبل ووسائل وضع ٢/٣ر املؤمتر، يف قراره وقّر
، ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٨ و٢٧التوصيات الصادرة عن اجتماعه األول، املنعقد يومي 

ر أن يواصل ية الفريق العامل وقرَّد املؤمتر وال، جّد٣/٣وعمالً بالقرار . موضع التنفيذ العملي
الفريق عمله من أجل إسداء املشورة للمؤمتر ومساعدته يف تنفيذ واليته اخلاصة بإرجاع 

، عقد الفريق العامل ثالثة اجتماعات يف فيينا ٣/٣ و٢/٣وعمال بالقرارين . عائدات الفساد
 ١٧ و١٦ومي  وي٢٠٠٩مايو / أيار١٥ و١٤ ويومي ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦ و٢٥يومي 

وسيعقد الفريق العامل اجتماعا خامسا بني الدورات يف فيينا . ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول
  .٢٠١١أغسطس / آب٢٦ و٢٥يومي 

فقد .  وحلصيلة اجتماعاتهالفريق العاملللمناقشات داخل  أن يويل عنايته  يوّد املؤمترلعلّو
ديسمرب / كانون األول١٧ و١٦أوصى الفريق العامل، يف اجتماعه الرابع املعقود يومي 

، بأن تضع األمانة خطة عمل متعددة السنوات لكي ينظر فيها خالل اجتماعه يومي ٢٠١٠
، قصد هتيئة الدول الستعراض تنفيذ الفصل اخلامس من ٢٠١١أغسطس / آب٢٦ و٢٥

العامل  أن ينظر يف مالحظات الفريق  املؤمتر يوّدولعلّ. االتفاقية خالل دورة االستعراض الثانية
  .حول خطة العمل املقترحة

 أن يويل االعتبار للجهود املبذولة لتشجيع االتصاالت بني الدول األطراف عرب  املؤمتر يوّدولعلّ
 وبناًء. قنوات غري رمسية، ومن ذلك عرب شبكات جهات الوصل املعنية باسترداد املوجودات

ت األمانة ، أعّد٣/٣ قرار املؤمتر  من٦ و٥على طلب الفريق العامل ويف سياق تنفيذ الفقرتني 
. ورقة معلومات خلفية عن شبكات جهات الوصل املوجودة لكي ينظر فيها الفريق العامل

 أن ينظر يف توصيات الفريق العامل بغية إنشاء شبكة عاملية من جهات الوصل  املؤمتر يوّدولعلّ
  .املعنية باسترداد املوجودات
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مة من عتبار للمقترحات املذكورة آنفاً واملقترحات األخرى املقدَّ أن يويل اال املؤمتر يوّدولعلّ
م احملرز يف تنفيذ الفريق العامل، اليت ترد يف وثيقة املعلومات اخللفية اليت أعدهتا األمانة عن التقّد

التوصيات الصادرة عن الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد 
 .(CAC/COSP/2011/7)املوجودات 

، املبادرة اخلاصة باسترداد املوجودات املسروقةم احملرز يف أنشطة وسُيبلَّغ املؤمتر أيضا بالتقّد
معظم املكتب بواسطتها تناول ي، واليت ٢٠٠٧اليت أطلقها املكتب والبنك الدويل يف عام 

   .توصيات املؤمتر وفريقه العامل املعين باسترداد املوجودات
     
    الوثائق 

م احملرز يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن عن التقّد األمانة من إعداد خلفيةورقة معلومات 
باسترداد املوجودات الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين 

)CAC/COSP/2011/7(.  
    

    مسائل أخرى -٦ 
م احملرز يف ض التقّد من جدول األعمال، أن يستعر٦البند  يف ، وهو ينظريوّد املؤمتر لعلّ

مواصلة الترويج للتصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها، من أجل زيادة عدد األطراف فيها 
وستتاح، يف ورقة غرفة اجتماعات . ومن ثَّم اإلسهام يف حتقيق االنضمام إىل هذا الصك

(CAC/COSP/2011/CRP.1) ،حدة ملكافحة املعلومات عن حالة التصديق على اتفاقية األمم املت
  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٣٠الفساد واإلخطارات املتعلقة هبا، حىت 

أن ينظر يف أفضل السبل   املؤمتر يوّدوفيما يتعلق مبتطلبات اإلبالغ مبقتضى االتفاقية، لعلّ
من املادة ) د (٢؛ والفقرة ٦ من املادة ٣لكفالة توافر أحدث املعلومات املطلوبة وفقا للفقرة 

 من املادة ٥؛ والفقرة ٤٦ من املادة ١٤ و١٣؛ والفقرتني ٤٤من املادة ) أ (٦ ؛ والفقرة٢٣
  . من االتفاقية٦٦ من املادة ٤؛ والفقرة ٥٥
    

     اخلامسةلدورة  لاملؤقتعمال األجدول  -٧ 
ستضعه األمانة بالتشاور اخلامسة، يف جدول أعمال مؤقت لدورته ينظر املؤمتر ع أن من املتوقّ

  .يوافق عليه أنمع املكتب، و
    

    التقريراعتماد  -٨ 
  .الرابعة سيتوىل املقّرر إعداده عن دورته ايعتمد املؤمتر تقريرمن املزمع أن 
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    املرفق
  ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية رابعة  املقترح للدورة الاألعمالتنظيم   

  املغرب، ، مراكشاألمم املتحدة ملكافحة الفساد، املزمع عقدها يف 
      ٢٠١١ أكتوبر/األول  تشرين٢٨إىل  ٢٤من لفترة يف ا

  العنوان أو الوصف  البند  العنوان أو الوصف  البند  التوقيت  التاريخ
   تشرين ٢٤ االثنني،
  أكتوبر/األول

      افتتاح الدورة  )أ (١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

      انتخاب أعضاء املكتب  )ب (١    
  إقرار جدول األعمال   )ج (١    

  وتنظيم األعمال
    

      مشاركة املراقبني  )د( ١    
عن كتب املاعتماد تقرير   )هـ (١    

  وثائق التفويض
    

      عامةالناقشة امل  )و (١    
      )تابع(عامة الناقشة امل  )و (١ ٠٠/١٨-٠٠/١٥  

 تشرين ٢٥الثالثاء، 
  أكتوبر/األول

  مشاورات غري رمسية  ٨-٢  )تابع(عامة الناقشة امل  )و (١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

      يذ االتفاقية استعراض تنف  ٢    
استعراض تنفيذ االتفاقية    ٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥  

  )تابع(
  مشاورات غري رمسية  ٨-٢

      املساعدة التقنية  ٣    

 تشرين ٢٦، األربعاء
  أكتوبر/األول

  مشاورات غري رمسية  ٨-٢  )تابع(املساعدة التقنية    ٣  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

   غري رمسيةمشاورات ٨-٢  )تابع(املساعدة التقنية   ٣ ٠٠/١٨-٠٠/١٥  
      املنع  ٤    

 تشرين ٢٧اخلميس، 
  أكتوبر/األول

  مشاورات غري رمسية  ٨-٢  )تابع(املنع  ٤ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

      استرداد ملوجودات   ٥    
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  العنوان أو الوصف  البند  العنوان أو الوصف  البند  التوقيت  التاريخ
  مشاورات غري رمسية  ٨-٢ )تابع(استرداد املوجودات  ٥ ٠٠/١٨-٠٠/١٥  

 تشرين ٢٨اجلمعة، 
  أكتوبر/األول

  مشاورات غري رمسية  ٨-٢ )تابع(استرداد املوجودات  ٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

      مسائل أخرى ٦ ٠٠/١٨-٠٠/١٥  

 ٤و ٣ و٢    
  ٥و

النظر يف املقررات 
  واعتمادها 

    

  املؤقتعمالاألجدول  ٧    
   اخلامسةلدورة ل

    

      النظر يف التقرير واعتماده ٨    
            

  
  
  


