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  فريق استعراض التنفيذ
  *املستأنفة اخلامسةالدورة 
        ٢٠١٤أكتوبر /تشرين األول ١٥- ١٣ فيينا،

      جدول األعمال املؤقَّت املشروح  
      إضافة    
  الشروح  

    
    املسائل التنظيمية  - ١ 

    الدورةافتتاح  (أ)  
عاشــرة مــن  يف الســاعة ال لفريــق اســتعراض التنفيــذ  املســتأنفة  ةخلامســا الــدورة دســوف تعقَــ 

يف قاعـــة يف مركـــز فيينـــا الـــدويل،  ،٢٠١٤تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٣يـــوم االثـــنني،  صــباح 
  ."C"املبىن "، بD"  االجتماعات

    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال (ب)  

داملعنـون "آليـة االسـتعراض"،     ٣/١للقـرار   وفقـاً اخلامسـة   للـدورة ت جـدول األعمـال املؤقَّـ    أُع
دورتـه الثالثـة،    يفمؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد الذي اعتمده 

املعنــون "آليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد"، الــذي  ٥/١وللمقــرر 
  .اعتمده املؤمتر يف دورته اخلامسة
───────────────── 

  .٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٦أُعيد إصدارها ألسباب فنية يف  *  
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  ــر ــد تنظــيم األعمــال املقت ــدورة اخلامســة املســتأنفة   ح وأُع ــق)  (الل ــاًنظــر املرف للتوجيهــات  وفق
  .الصادرة عن املؤمتر وعن فريق استعراض التنفيذ

    
    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد - ٢ 

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

، املمارسـة الـيت   ٤/١وأيـد املـؤمتر، يف قـراره     .ستعراضـات الدول األطراف اليت ستشـارك يف اال 
    .اتبعها فريق استعراض التنفيذ بشأن املسائل اإلجرائية النامجة عن سحب القرعة

ــه األوىل     ــذ يف دورت ــدول األطــراف الــيت   قرعــةً وقــد ســحب فريــق اســتعراض التنفي ــد ال لتحدي
أن جيـــري اســـتعراض الـــدول الـــيت  وقـــرر ،ســـيجري استعراضـــها يف دورة االســـتعراض األوىل

بالســنة الرابعــة مــن دورة    بــدءاًســحب القرعــة  تصــدق علــى االتفاقيــة أو تنضــم إليهــا بعــد      
ب القرعـة  سـح ويف اليوم الثـاين مـن دورة الفريـق اخلامسـة املسـتأنفة، قـد ت       .االستعراض احلالية

يف الســنة  تعراضاخلاضــعة لالســاألطــراف  ض الــدولَلتحديــد الــدول األطــراف الــيت ستســتعرِ 
ل أن تكـون قـد أصـبحت أطرافـاً يف االتفاقيـة      ، الـيت يحتمـ  من دورة االسـتعراض احلاليـة  الرابعة 

  .منذ آخر سحب للقرعة جرى يف اجلزء األول من دورة الفريق اخلامسة
    

   التقرير املرحلي    
   م األمانـة شـفويثـة عـن عمليـة االسـتعراض وعـن سـري اس       سوف تقـدتعراضـات  ا معلومـات حمد

  .الدورة احلالية
    

   االستعراضات نتيجة  
وأنســب  أشــيع األمانــةُبــأن تجمــع  مــن اإلطــار املرجعــي آلليــة االســتعراض ٣٥ الفقــرةُ تقضــي

القُطريـة مـن معلومـات عـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات         اتيـرد يف تقـارير االستعراضـ    ما
 ،درجهاتــ أنجــات مــن املســاعدة التقنيــة، واملالحظــات واالحتياو القائمــةيات دة والتحــداجليــ
يف تقريـر مواضـيعي عـن التنفيـذ ويف إضـافات تكميليـة إقليميـة، مـن          ،حسب املواضـيع  فةًمصن

 .إىل فريق استعراض التنفيذ تقدميهاأجل 

كأســاس عــن التنفيــذ واإلضــافات التكميليــة اإلقليميــة  املواضــيعية  تقــاريرالم تســتخد ينبغــي أنو
توصـــيات  إىل املـــؤمترفريـــق الم يقـــد وينبغـــي أن .فريـــقاليلـــي الـــذي يضـــطلع بـــه  للعمـــل التحل
 .مداوالته لكي ينظر فيها املؤمتر ويقرها يستند فيها إىل واستنتاجات
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ــي أن ــن    تتضــمن وينبغ ــارير املواضــيعية ع ــذ التق ــاذ   تنفي ــث (التجــرمي وإنف ــانون)  الفصــل الثال الق
 طريـــةالقُ اتتقـــارير االستعراضـــمـــا يـــرد يف التفاقيـــة الرابـــع (التعـــاون الـــدويل) مـــن ا والفصـــل

عـن املعلومـات املسـتمدة مـن      ثاًا حمدشفوي وسوف تقدم األمانة عرضاً .معلومات ذات صلة من
  .طرية املختلفة اليت تكون قد اكتملت منذ دورة الفريق اخلامسةخالل عمليات االستعراض القُ

الوافيـة لتقـارير    اتم اخلالصـ تتـرج ، سـوف  ار املرجعـي مـن اإلطـ   ٣٦ لفقرةمبا تقضي به ا وعمالً
ــةالقُ اتاالستعراضــ ــيت  ،طري ــق ال ــة  يضــعها الفري ــاد   يف صــيغتها النهائي ــل انعق ــهدورقب اخلامســة  ت
فريــق صــادرة عــن وثــائق كتــاح ت ، وســوفاملتحــدة الرمسيــة الســت إىل لغــات األمــم املســتأنفة،

  .حسبف بالشيءض العلم اغراستعراض التنفيذ أل
    

   الوثائق  
 رة مـــــن األمانـــــةمـــــذكِّ تقريـــــر مرحلـــــي عـــــن تنفيـــــذ مهـــــام فريـــــق اســـــتعراض التنفيـــــذ: 

)CAC/COSP/IRG/2014/4(  
تنفيــذ الفصــل الثالــث (التجــرمي وإنفــاذ القــانون) مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد      

  )CAC/COSP/IRG/2014/6): تقرير مواضيعي من إعداد األمانة (٢٩-١٥ملواد ا(استعراض 
تنفيــذ الفصــل الثالــث (التجــرمي وإنفــاذ القــانون) مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد      

  )CAC/COSP/IRG/2014/7): تقرير مواضيعي من إعداد األمانة (٤٢-٣٠(استعراض املواد 

تنفيــــذ الفصــــل الرابــــع (التعــــاون الــــدويل) مــــن اتفاقيــــة األمــــم املتحــــدة ملكافحــــة الفســــاد  
 )CAC/COSP/IRG/2014/8): تقرير مواضيعي من إعداد األمانة (٥٠-٤٤اد املو  (استعراض

تنفيـــــذ الفصـــــل الثالـــــث (التجـــــرمي وإنفـــــاذ القـــــانون) والفصـــــل الرابـــــع (التعـــــاون الـــــدويل)   
ــن ــة م ــم اتفاقي ــة         األم ــداد األمان ــن إع ــر م ــى الصــعيد اإلقليمــي: تقري املتحــدة ملكافحــة الفســاد عل

)CAC/COSP/IRG/2014/9(  
الــدويل) مــن اتفاقيــة  وإنفـاذ القــانون) والفصــل الرابــع (التعـاون   الثالــث (التجــرمي تنفيـذ الفصــل 

  )CAC/COSP/IRG/2014/10للتوصيات ( حملة مواضيعية عامةاألمم املتحدة ملكافحة الفساد: 
  )CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.17خالصات وافية لتقارير االستعراضات القُطرية (

  )Add.26إىل  CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.22ات القُطرية (خالصات وافية لتقارير االستعراض
  )Add.10إىل  CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.5خالصات وافية لتقارير االستعراضات القُطرية (
  )CAC/COSP/IRG/I/4/1خالصات وافية لتقارير االستعراضات القُطرية (
 )Add.13و CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.12خالصات وافية لتقارير االستعراضات القُطرية (
  )Add.3إىل  CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.1خالصات وافية لتقارير االستعراضات القُطرية (
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    ية األمم املتحدة ملكافحة الفسادأداء آلية استعراض تنفيذ اتفاق - ٣  
، أن يدرج فريق استعراض التنفيذ يف دوراتـه املقبلـة بنـداً جديـداً يف     ٥/١قرر املؤمتر، يف مقرره 

جدول األعمال يتيح مناقشة املعلومـات ذات الصـلة الـيت تجمـع بـدعم مـن األمانـة، مـن أجـل          
ي، مـن اإلطـار املرجعـ    ٤٨تيسري تقيـيم أداء آليـة االسـتعراض وإطارهـا املرجعـي، وفقـاً للفقـرة        

  .عقب اختتام دورة االستعراض األوىل
تلـك  أن يضع فريق استعراض التنفيذ يف اعتبـاره، لـدى مجـع    ، يف املقرر ذاته، وقرر املؤمتر أيضاً

  .من اإلطار املرجعي ٤١و ٤٠للفقرتني  املعلومات، متطلَّبات املتابعة يف املستقبل وفقاً
ب إىل األمانة، بعد أن نظر الفريق يف هذاوطُل  ـدةً  وثيقـةً  البند يف دورته اخلامسة، أن تعـدموح 

   اسـتناداً إىل جتـارب األمانـة     للتحسـني م أفكـاراً ومقترحـات   تسترشد بالـدروس املسـتفادة وتقـد
علــى الســواء، لكــي ينظــر فيهــا الفريــق يف دورتــه   ،وإىل حتليــل املقترحــات املقدمــة مــن الــدول 

معلومات عن متوسط الفتـرة الزمنيـة الـيت اسـتغرقتها كـل       أن توفَّر وطُلب إليها أيضاً .املستأنفة
  .مرحلة من مراحل االستعراض

    
   الوثائق    

رة مــن األمانــة : مــذكِّأداء آليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد تقيــيم 
)CAC/COSP/IRG/2014/12(  

  )CAC/COSP/IRG/2014/CRP.1الردود الواردة على قائمة التقييم الذايت املنقَّحة (
ملؤمتر الدول األطراف ٥/١ر تنفيذ املقر )CAC/COSP/IRG/2014/CRP.2(  

    
    املساعدة التقنية - ٤ 

كـان  ، تكليف فريق استعراض التنفيذ مبتابعة ومواصـلة العمـل الـذي   ٣/١ر املؤمتر، يف قراره قر 
 . باملساعدة التقنيةيضطلع به سابقاً الفريق احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين

من اإلطار املرجعي على أنَّ مهام فريق استعراض التنفيذ هي تكـوين صـورة    ٤٤وتنص الفقرة 
    ــد ــى التحـ ــوف علـ ــتعراض للوقـ ــة االسـ ــن عمليـ ــة عـ ــر  إمجاليـ ــدة والنظـ ــات اجليـ يات واملمارسـ

  .عالاالحتياجات من املساعدة التقنية، وذلك بغية ضمان تنفيذ االتفاقية على حنو ف  يف
عــن املعلومــات الــواردة يف تقــارير االستعراضــات   ا حمــدثاًشــفوي وســوف تقــدم األمانــة عرضــاً 

  .ت يف صيغتها النهائية منذ دورة الفريق اخلامسةطرية اليت وضعالقُ



 

V.14-05279 5 
 

CAC/COSP/IRG/2014/1/Add.1 

   الوثائق  
كافحـة  تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة مل    ل املقدمـة دعمـاً  مذكِّرة من األمانة بشأن املساعدة التقنيـة  

  )CAC/COSP/IRG/2014/2الفساد (
ــذكِّ ــل   مـ ــأن حتليـ ــة بشـ ــن األمانـ ــات االرة مـ ــن حتياجـ ــة  مـ ــاعدة التقنيـ ــار املسـ ــتبانة يف إطـ  املسـ

  )CAC/COSP/IRG/2014/3طرية (قُاالستعراضات ال
    

  قة بامليزانيةاملسائل املالية واملتعلِّ - ٥ 
سـتحتاج إىل ميزانيـة تكفـل هلـا العمـل       االسـتعراض  آليـة  علـى أنَّ  ،٣/١يف قـراره   ،د املؤمترشد

وعمالً بذلك القرار، طلبـت اجلمعيـة العامـة إىل     .سم بالكفاءة واالستمرار والنـزاهةيت على حنوٍ
  .يكفل توفري التمويل الكايف آللية االستعراض ، أن٦٤/٢٣٧قرارها   األمني العام، يف

قـة  يف النهوض مبسـؤوليته املتعلِّ عراض التنفيذ ه فريق استساعدي، أن ٤/١وقرر املؤمتر، يف قراره 
ــالنظر يف ــلَّ  ب ــة ك ــدورات         امليزاني ــني ال ــا ب ــرة م ــة خــالل فت ــع األمان ــك بالعمــل م ســنتني، وذل

  .بآلية االستعراضاخلاصة عة ق بالنفقات والتكاليف املتوقَّيتعلَّ  فيما
منـذ  دة النفقـات املتكبـ   بشـأن انية امليزتعلِّقة بعن املعلومات امل حمدثاً وسوف تقدم األمانة عرضاً

، سـواء مـن   ذاـا  الفترةعن اة املوارد املتلقَّوبشأن  ،٢٠١٠يف عام  تشغيل آلية االستعراضبدء 
  .امليزانية العادية أو من التربعات

    
   الوثائق  

 :آلية استعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد       تشغيلاملوارد والنفقات الالزمة ل
  )CAC/COSP/IRG/2014/5(مذكِّرة من األمانة 

: آلية استعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد       تشغيلاملوارد والنفقات الالزمة ل
  )CAC/COSP/IRG/2014/CRP.12(مذكِّرة من األمانة 

    
    مسائل أخرى - ٦ 

لعلَّ فريق استعراض التنفيذ يود مسائل أخرى يوج ه انتباهه إليهاأن يناقش أي.  
    

     ةامساعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته اخل  - ٨  
ى تتـولَّ  املسـتأنفه،  ةامسـ دورته اخلأعمال عن  من املزمع أن يعتمد فريق استعراض التنفيذ تقريراً

  .مشروعه األمانة إعداد



 

6 V.14-05279 
 

CAC/COSP/IRG/2014/1/Add.1

    املرفق
      املقترح األعمالتنظيم     

  شرحوان أو الالعن البند  الوقتو التاريخ

     تشرين األول/أكتوبر ١٣االثنني، 
  افتتاح الدورة (أ)١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال (ب) ١  
استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   ٢  

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

  )تابعالفساد (
    
   تشرين األول/أكتوبر ١٤لثالثاء، ا

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

أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة   ٣  
  ملكافحة الفساد

أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة   ٣  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  )تابعملكافحة الفساد (

    
   تشرين األول/أكتوبر ١٥األربعاء، 

  املساعدة التقنية ٤ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 قة بامليزانيةاملسائل املالية واملتعلِّ ٤ ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  مسائل أخرى ٦  
اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال  ٨  

  امسةدورته اخل
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