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    الشروح  
    املسائل التنظيمية  - ١ 

    افتتاح الدورة (أ)  
فتــتح الــدورة السادســة لفريــق اســتعراض التنفيــذ يف الســاعة العاشــرة مــن صــباح يــوم   ســوف ُت
  " مبركز فيينا الدويل.C"، باملبىن "D، يف قاعة االجتماعات "٢٠١٥حزيران/يونيه  ١االثنني، 

    
    األعمال وتنظيم األعمال إقرار جدول (ب)  

ــة االســتعراض"، الــذي   ٣/١أُِعــدَّ جــدول األعمــال املؤقَّــت للــدورة وفقــاً للقــرار     املعنــون "آلي
اعتمــده مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يف دورتــه الثالثــة،    

دة ملكافحــة الفســاد"، الــذي املعنــون "آليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــ ٥/١وللمقــرَّر 
  اعتمده املؤمتر يف دورته اخلامسة.

وقــد أُِعــدَّ تنظــيم األعمــال املقتــَرح (انظــر املرفــق) وفقــا إلرشــادات املــؤمتر وفريــق اســتعراض      
  التنفيذ.

    
    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد - ٢ 

    سحب القرعة    
ملرجعي آللية االسـتعراض بـأن ُتسـحب القرعـة لتحديـد      من اإلطار ا ١٩و ١٤تقضي الفقرتان 

الدول األطراف اليت ستشارك يف االستعراضات. ويف اليـوم الثـاين مـن دورة الفريـق السادسـة،      
ستســحب القرعــة الختيــار الــدول األطــراف الــيت ستســتعرِض الــدولَ األطــراف املستعَرضــة يف  

بحت أطرافاً يف االتفاقيـة منـذ آخـر سـحب     السنة الرابعة من دورة االستعراض احلالية، اليت أص
  )١(للقرعة جرى أثناء دورة الفريق اخلامسة املستأنفة.

، املمارســة الــيت اتَّبعهــا فريــق اســتعراض التنفيــذ ٤/١وأيَّــد مــؤمتر الــدول األطــراف، يف قــراره 
وقـد سـحب فريـق اسـتعراض التنفيـذ يف       بشأن املسائل اإلجرائية النامجة عـن سـحب القرعـة.   

ه األوىل قرعةً لتحديـد الـدول األطـراف الـيت سـيجري استعراضـها يف دورة االسـتعراض        دورت

                                                         
تقرير. ورمبا تكون دول أخرى قد على دولتني مها أملانيا وجنوب السودان وقت كتابة هذا ال كان ذلك ينطبق )١(  

  قت على االتفاقية أو انضمت إليها حبلول دورة الفريق السادسة.صدَّ
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األوىل، وقرَّر أن جيري استعراض الدول اليت تصدِّق على االتفاقية أو تنضم إليها بعـد سـحب   
  القرعة بدءا بالسنة الرابعة من دورة االستعراض احلالية.

    
   التقرير املرحلي    

طار املرجعي آللية االستعراض بأن تضع األمانـةُ اجلـدول الـزمين لكـل     من اإل ٢٥تقضي الفقرة 
استعراض قُطري وحتدد متطلباته بالتشاور مع الدولتني الطـرفني املستعرِضـتني والدولـة الطـرف     
ــة        ــادُئ التوجيهي ــيِّن املب ــع املســائل ذات الصــلة باالســتعراض. وتب ــأن تعــاجل مجي املستعَرضــة، وب

  انة اجلداولَ الزمنية اإلرشادية إلجراء االستعراضات القُطرية.  للخرباء احلكوميني واألم
وبغية تزويـد فريـق اسـتعراض التنفيـذ بلمحـة جمملـة عـن املسـائل املسـتبانة أثنـاء االستعراضـات            
القُطرية املنفردة، والتماساً إلرشادات بشأن كيفية التصدِّي للتحدِّيات اليت تواَجـه أثنـاء إجـراء    

األمانة معلومات عن سري االستعراضـات يف دورة االسـتعراض احلاليـة،    االستعراضات، مجعت 
  .CAC/COSP/IRG/2015/2وسوف تصدر يف الوثيقة 

ومتاشــياً مــع املمارســة الســابقة، ومــع مراعــاة اآلراء الــيت أعــرب عنــها الفريــق بشــأن فوائــد عقــد  
املستعرِضـتني يف إطـار   اجتماعات ثالثية فيما بني الدولـة الطـرف املستعَرضـة والـدولتني الطـرفني      

عمليــات االســتعراض القُطريــة املتواصــلة الراميــة إىل املضــي قُــدماً يف اســتعراض التنفيــذ مــن أجــل 
إحراز َتقدُّم ومناقشـة املسـائل العالقـة، وضـعت األمانـة ترتيبـات يف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول            

  وم الرابع من الدورة.األعمال من أجل إدراج تلك االجتماعات الثالثية يف جدول أعمال الي
    

   نتيجة االستعراضات  
ــةُ أعــم      ٣٥تقضــي الفقــرةُ   ــع األمان ــة االســتعراض بضــرورة أن ُتجمِّ مــن اإلطــار املرجعــي آللي

وأنســـب مـــا يـــرد يف تقـــارير االســـتعراض القُطريـــة مـــن معلومـــات عـــن التجـــارب الناجحـــة   
ــن املالحظــات واال      حتياجــات مــن املســاعدة   واملمارســات اجليِّــدة والتحــدِّيات املطروحــة وم

ُتــدرجها مصــنَّفةً حبســب املواضــيع يف تقريــر مواضــيعي عــن التنفيــذ ويف إضــافات   التقنيــة، وأن
 تكميلية إقليمية، من أجل إحالتها كلها إىل الفريق.

حيلــت تقــارير تتضــمَّن معلومــات حمدَّثــة إىل الفريــق يف دورتــه اخلامســة بلغــات األمــم املتحــدة  أُو
ة مـن خـالل   دَّف تقـدِّم األمانـة عرضـاً شـفويا حمـدَّثاً عـن املعلومـات املسـتم        الرمسية السـت. وسـو  

عمليــات االســتعراض القُطريــة املختلفــة الــيت أُجنــزت منــذ دورة الفريــق اخلامســة. وســوف ُتقــدَّم  
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طريـة  قُاليت أسـفرت عنـها االستعراضـات ال    ن حملة جمملة عن االستنتاجات املواضيعيةمَّمدونة تتض
  اآلن إىل مؤمتر الدول األطراف يف دورته السادسة.   املنجزة حىت

وبغيــة تركيــز املناقشــة يف إطــار هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال، ســُتنظَّم حلقــات نقــاش بشــأن    
  استعراض تنفيذ االتفاقية.

وينبغــي أنْ ُتســتخَدَم التقــاريُر املواضــيعية عــن التنفيــذ واإلضــافات التكميليــة اإلقليميــة كأســاس     
وينبغـــي أنْ يقـــدِّم الفريـــق إىل املـــؤمتر توصـــيات   لـــي الـــذي يضـــطلع بـــه الفريـــق. للعمـــل التحلي

  واستنتاجات يستند فيها إىل مداوالته لكي ينظر فيها املؤمتر ويقرَّها.
املعنــون "تعزيــز تنفيــذ أحكــام التجــرمي الــواردة يف اتفاقيــة   ٥/٢وعمــالً بطلــب املــؤمتر يف قــراره 

سيما فيما يتعلَّق بالتماس الرشوة"، سُتقدِّم األمانة إىل الفريـق  األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ال 
  تقريراً شفويا قصرياً بشأن ما أحرزته من َتقدُّم وما واجهته من حتدِّيات يف تنفيذ ذلك القرار.

ُتترَجم اخلالصات الوافية لكـل مـا ُينجـز مـن تقـارير       من اإلطار املرجعي بأن ٣٦الفقرة وتقضي 
قُطريــة حــىت انعقــاد الــدورة السادســة إىل لغــات األمــم املتحــدة الرمسيــة الســت،  االستعراضــات ال

وبأن ُتتاح باعتبارها وثائق فريـق اسـتعراض التنفيـذ وذلـك لغـرض العلـم هبـا فقـط. كمـا سـتتاح           
عــدة خالصــات أخــرى أيضــا يف شــكل ورقــات اجتمــاع بقصــد جتهيزهــا بلغــات األمــم املتحــدة 

  للفريق.   الرمسية الست للدورة املستأنفة
    

   الوثائق  
مـــــذكِّرة مـــــن األمانـــــة: تقريـــــر مرحلـــــي عـــــن تنفيـــــذ مهـــــام فريـــــق اســـــتعراض التنفيـــــذ  

)CAC/COSP/IRG/2015/2( 

 Add.30و CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.27خالصات وافية لتقارير االستعراضـات القُطريـة (  
  )Add.31و

  )Add.19إىل  CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.15خالصات وافية لتقارير االستعراضات القُطرية (
  )Add.7إىل  CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.4خالصات وافية لتقارير االستعراضات القُطرية (

    
    أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  - ٣  

داً يف ، أن يدرج الفريق يف دوراته املقبلـة بنـداً جديـ   ٥/١قرَّر مؤمتر الدول األطراف، يف مقرَّره 
جدول األعمال يتيح مناقشة املعلومـات ذات الصـلة الـيت ُتجَمـع بـدعم مـن األمانـة، مـن أجـل          
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مـن اإلطـار املرجعـي،     ٤٨تيسري تقيـيم أداء آليـة االسـتعراض وإطارهـا املرجعـي، وفقـاً للفقـرة        
  عقب اكتمال دورة االستعراض األوىل.

يــق يف اعتبــاره، لــدى مجــع تلــك املعلومــات، وقــرَّر املــؤمتر أيضــا، يف املقــرَّر ذاتــه، أن يضــع الفر
  من اإلطار املرجعي. ٤١و ٤٠متطلَّبات املتابعة يف املستقبل وفقاً للفقرتني 

علـى   ًءبنـا  وبعد أن نظر الفريـق يف هـذا البنـد يف جزئـي دورتـه اخلامسـة، سـوف تعـد األمانـة،         
لسادسـة. وسـوف تسـتفيد    دة حمدثـة بشـأن أداء اآلليـة لينظـر فيهـا يف دورتـه ا      حَّطلبه، وثيقة مو

دة املعروضة على الفريق يف دورته اخلامسـة املسـتأنفة، وتسترشـد    حَّلوثيقة من الوثيقة املوهذه ا
ــه مــن    مَّبالــدروس املســتفادة، وتتضــ  ن يف الوقــت نفســه أفكــارا ومقترحــات عمــا ميكــن إدخال

ل. وهلـذا الغـرض،   حتسينات استنادا إىل جتارب األمانة وإىل حتليل املقترحات املقدمـة مـن الـدو   
التمست األمانـة مسـامهات مـن الـدول؛ وسـُتجمع الـردود الـواردة وُتتـاح يف ورقـة االجتمـاع           

CAC/COSP/IRG/2015/CRP.5.  
للـدورة الثانيـة مـن آليـة االسـتعراض،       وسعياً وراء حتسـني قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة الشـاملة      

أعدَّت األمانة مشروع خمطط لتسلسل األسئلة وللهيكل املواضيعي املقترح لقائمـة التقيـيم الـذايت    
املرجعية املنقَّحة الستعراض الفصـل الثـاين والفصـل اخلـامس مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة          

يم الذايت املرجعية املنقَّحة للدورة الثانية مـن  )، ومشروع قائمة التقيCAC/COSP/2013/3الفساد (
علـى طلـب    ًء) من أجل دورة املـؤمتر اخلامسـة. وبنـا   CAC/COSP/2013/CRP.6آلية االستعراض (

ثـة لقائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة      دَّحمالفريق يف دورته اخلامسة املستأنفة، وبغرض تزويده بصيغة 
ته السادسة، واصلت األمانـة مجـع ودمـج مـا تقدِّمـه الـدول       الشاملة جبميع اللغات الرمسية يف دور

ــاح االطــالع          ــه. وســوف يت ــن مســامهات في ــة وم ــة املرجعي ــى مشــروع القائم ــات عل ــن تعليق   م
ث للقائمـــة املرجعيـــة يف ورقـــيت االجتمـــاع    دَّعلـــى الـــردود الـــواردة اجملمَّعـــة واملشـــروع احملـــ     

CAC/COSP/IRG/2015/CRP.5 وCAC/COSP/IRG/2015/CRP.1  .على التوايل  
    

   الوثائق    
  )CAC/COSP/IRG/2015/3(أداء اآللية مذكِّرة من األمانة: تقييم 

  )CAC/COSP/IRG/2015.CRP.1مشروع قائمة التقييم الذايت املرجعية لدورة االستعراض الثانية (
ة إىل تيسـري  حـة والـردود الـواردة الراميـ    قَّ املرجعيـة املن الردود الواردة بشأن قائمة التقيـيم الـذايت  

  )CAC/COSP/IRG/2015/CRP.5املناقشات بشأن تقييم أداء آلية االستعراض (
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    املساعدة التقنية - ٤ 
، تكليــف فريــق اســتعراض التنفيــذ مبتابعــة ومواصــلة ٣/١قــرَّر مــؤمتر الــدول األطــراف، يف قــراره 

  باملساعدة التقنية. العمل الذي سبق أن اضطلع به الفريق احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين
ن معلومـات ُمدَمجـة عـن اجملـاالت ذات األولويـة فيمـا يتعلَّـق باملسـاعدة         مَّحيلت تقارير تتضأُو

التقنيــة واألنشــطة الــيت نفَّــذها مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة دعمــاً لتنفيــذ   
ليالً لالحتياجـات مـن املسـاعدة    االتفاقية على كلٍّ من املستوى العاملي واإلقليمي والوطين، وحت

التقنيــة حســبما اســتبينت يف تقــارير االستعراضــات القُطريــة وخالصــاهتا الوافيــة إىل الفريــق يف    
 اًثدَّحمـ  ياشـفو  اًم األمانـة عرضـ  دِّدورته اخلامسة بلغات األمم املتحدة الرمسية الست. وسوف تق

ل عمليات االستعراض القُطرية املختلفـة  عن االحتياجات من املساعدة التقنية املستبانة من خال
  اليت أُجنزت منذ دورة الفريق اخلامسة.

ــة نقــاش بشــأن         ــد مــن جــدول األعمــال، ســُتنظَّم حلق ــز املناقشــة يف إطــار هــذا البن ــة تركي وبغي
االحتياجــات مــن املســاعدة التقنيــة املســتبانة يف إطــار االستعراضــات القُطريــة وُســبل تلبيــة تلــك    

  االحتياجات.
من اإلطار املرجعي على أنَّ مهام فريق استعراض التنفيذ هي تكـوين صـورة    ٤٤الفقرة  وتنصُّ

إمجاليــة عــن عمليــة االســتعراض للوقــوف علــى التحــدِّيات واملمارســات اجليِّــدة والنظــر يف          
  االحتياجات من املساعدة التقنية، وذلك بغية ضمان تنفيذ االتفاقية على حنو فعَّال.

، أنَّ أحـد أهـداف آليـة االسـتعراض، وفقـا للفقـرة       ٤/١االعتبـار، يف قـراره   وأخذ املـؤمتر بعـني   
من اإلطار املرجعي، يتمثل يف مساعدة الدول األطراف على حتديد وتسويغ االحتياجـات   ١١

  اخلاصة من املساعدة التقنية، وعلى تعزيز وتيسري تقدمي املساعدة التقنية.
م يف إطـار آليـة املراجعـة    دَّالتقنيـة الـيت تقـ   تؤديه املساعدات  ويف ذلك القرار أيضاً، أقرَّ املؤمتر مبا

وتنفيـذاً، يف برجمـة وتقـدمي     ةًاتِّبـاع هنـج قُطـري، مبـادر    م، وكـذلك بأمهيـة   يِّمن دور متواصل وق
املساعدة التقنية على حنو متكامل ومنسَّق، باعتبار ذلك وسـيلةً فعَّالـةً لتلبيـة احتياجـات الـدول      

ة التقنية. وطلب املـؤمتر، يف ذلـك القـرار كـذلك، إىل األمانـة أن تواصـل       األطراف من املساعد
ــاملي واإلقليمــي          ــن املســتوى الع ــى كــلٍّ م ــي املســتويات، أْي عل ــى وضــع هنــج ثالث العمــل عل
والــوطين، بشــأن تقــدمي املســاعدة التقنيــة يف ضــوء جمــاالت األولويــة احملــدَّدة نتيجــةً لعمليــة           

  استعراض التنفيذ.
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 ل املالية واملتعلِّقة بامليزانيةاملسائ - ٥ 
 

، على أنَّ آلية االستعراض ستحتاج إىل ميزانية تكفل ٣/١شدَّد مؤمتر الدول األطراف، يف قراره 
زاهة. وعمـالً بـذلك القـرار، طلبـت اجلمعيـة      ـهلا العمل على حنو يتسم بالكفاءة واالسـتمرار والنـ  

  يكفل توفري التمويل الكايف آللية االستعراض. ، أن٦٤/٢٣٧ْقرارها  العامة إىل األمني العام، يف
، أن ُيساعَدُه فريُق استعراض التنفيذ يف النهوض مبسـؤوليته املتعلِّقـة   ٤/١وقرَّر املؤمتر، يف قراره 

ــدورات            ــني ال ــا ب ــرة م ــة خــالل فت ــع األمان ــل م ــك بالعم ــنتني، وذل ــلَّ س ــة ك ــالنظر يف امليزاني ب
  وقَّعة اخلاصة بآلية االستعراض.يتعلَّق بالنفقات والتكاليف املت  فيما

وســُتعَرض علــى فريــق اســتعراض التنفيــذ يف دورتــه السادســة مــذكِّرة مــن األمانــة تتضــمَّن           
معلومات متعلِّقة بامليزانية بشأن النفقات املتكبَّدة حىت تارخيه عن السنوات اخلمـس األوىل مـن   

ــرة، ســو     ــنفس الفت ــاة ل ــة االســتعراض، واملــوارد املتلقَّ ــة أو مــن   تشــغيل آلي ــة العادي اء مــن امليزاني
  التربعات، والنفقات املتوقَّعة للسنوات اخلمس األوىل.

  
   الوثائق  

 )CAC/COSP/IRG/2015/4مذكِّرة من األمانة عن املوارد املالية (
  

    مسائل أخرى - ٦ 
املعنـون "املنظمـات غـري احلكوميـة وآليـة اسـتعراض        ٤/٦قرَّر مـؤمتر الـدول األطـراف، يف قـراره     

ُتعقََد جلسـاُت إحاطـة إعالميـة للمنظمـات غـري      املتحدة ملكافحة الفساد"، أن  تنفيذ اتفاقية األمم
احلكومية على هامش دورات فريـق اسـتعراض التنفيـذ، وتنظِّمهـا األمانـة بالتعـاون مـع عضـو يف         

ــدورة     مكتــب املــؤمتر.  وســوف يتلقَّــى الفريــق مــوجزاً للجلســات الــيت ســُتعقد علــى هــامش ال
  .٢٠١٥حزيران/يونيه  ٤ة، يوم اخلميس السادس

  
    جدول األعمال املؤقَّت للدورة السابعة لفريق استعراض التنفيذ - ٧ 

سوف ينظر فريق استعراض التنفيذ، أثنـاء دورتـه السادسـة، يف جـدول أعمـالٍ مؤقَّـٍت لدورتـه        
  السابعة، ُتعدُّه األمانة بالتشاور مع الرئيس، بغية إقراره.

  
    ر فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته السادسة اعتماد تقري  - ٨  

من املزمع أن يعتمد فريق استعراض التنفيذ تقريراً عـن أعمـال دورتـه السادسـة، تتـولَّى األمانـة       
  إعداد مشروعه.
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    املرفق
      تنظيم األعمال املقترح    

 العنوان أو الشرح البند  التاريخ والوقت

     حزيران/يونيه ١االثنني، 
 افتتاح الدورة (أ)١ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب) ١  
  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ٢  
  )تابعاستعراض تنفيذ االتفاقية ( ٢ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
    

   حزيران/يونيه ٢الثالثاء، 
  (تابع)استعراض تنفيذ االتفاقية  ٢ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة أداء   ٣  

 الفساد
  (تابع)أداء آلية االستعراض ٣ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
    

   حزيران/يونيه ٣األربعاء، 
 املساعدة التقنية ٤ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
  (تابع)املساعدة التقنية ٤ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
    

     حزيران/يونيه ٤اخلميس، 
  (تابع)نفيذ االتفاقية استعراض ت  ٢  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
  (تابع)استعراض تنفيذ االتفاقية  ٢ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
    

   حزيران/يونيه ٥اجلمعة، 
  املسائل املالية واملتعلِّقة بامليزانية ٥ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
 مسائل أخرى ٦  
 جدول األعمال املؤقَّت للدورة السابعة لفريق استعراض التنفيذ ٧  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
ر فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته اعتماد تقري ٨  

 السادسة
 


