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    الشروح  
    املسائل التنظيمية  - ١ 

    رةالدوافتتاح  )أ(  
 يـوم االثـنني،      يف الساعة العاشرة من صـباح       لفريق استعراض التنفيذ   الثانية الدورة سوف تنعقد 

  .Mاملبىن ب ،)Boardroom B) BR-B قاعةال يف ،٢٠١١مايو / أيار٣٠
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب(  
ــّد جــدول األعمــال املؤقّــ  ــ" املعنــون ٣/١ للقــرار  وفقــاًللــدورةت أُِع ، الــذي "ة االســتعراضآلي

 دورتــه الثالثــة، يفاعتمــده مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد    
  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣ إىل ٩املعقودة يف الدوحة من 

وفقـا للتوجيهـات الـصادرة عـن فريـق اسـتعراض            ) انظـر املرفـق   (وأُِعّد التنظيم املُقترح لألعمال     
/  كـانون األول   ١نـوفمرب إىل    / تشرين الثـاين   ٢٩ دورته األوىل املستأنفة، املعقودة من       التنفيذ يف 
القـدر   حـدود    ضـمن  من النظر يف بنـود جـدول األعمـال           ، لكي يتمكّن الفريق   ٢٠١٠ديسمرب  
ــاح ــدول ، ولكــي يتــسىن ســحب القرعــة اخلاصــة   املــؤمتراتخــدمات مــن  و مــن الوقــتاملت بال

  . عند اللزوم سحبها، وتكرارة الثانيةلسنيف ااألطراف املُستعرِضة 
ستأنفة علــى أن ُتوجَّــه الــدعوات فــق يف دورتــه األوىل املــتاقــد فريــق اســتعراض التنفيــذ وكــان 

بـشأن مـشاركة     مـؤمتر الـدول األطـراف قـراراً        مؤقتاً، ريثما يتخـذ      ضور دورته الثانية  اخلاصة حب 
 خيـص بنـدي جـدول األعمـال املـتعلقني           إىل الدول األطراف، فيمـا    : املراقبني، على النحو التايل   

ــذ   ــد (باســتعراض التنفي ــسائل األخــرى  ) ٢البن ــد (وامل ــدول  )٥البن ــدول األطــراف وال ؛ وإىل ال
؛ )٤البنـد  (املـسائل املاليـة واملتعلقـة بامليزانيـة     املتعلـق ب  فيما خيـص بنـد جـدول األعمـال           ،املوقّعة

ميــة الدوليــة وهيئــات األمــم املتحــدة، وإىل الــدول األطــراف والــدول املوقّعــة واملنظمــات احلكو
  ).٣البند (فيما خيص بند جدول األعمال املتعلق باملساعدة التقنية 

الترمجـة الفوريـة    خـدمات    ُتوفَّر هلما    ،تسمح املوارد املتاحة بعقد جلستني عامتني يومياً      سوف  و
  .بلغات األمم املتحدة الرمسية الست
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    تحدة ملكافحة الفساداستعراض تنفيذ اتفاقية األمم امل - ٢ 
    سحب القرعة    

 ُتـسحب القرعـة لتحديـد        بـأن   من اإلطار املرجعي آللية االسـتعراض      ١٩ و ١٤ تقضي الفقرتان 
تكـون إحـدى الـدولتني الطـرفني        وينبغـي أن    . الدول األطراف اليت ستشارك يف االستعراضـات      

ا الدولـة الطـرف املـستعَرضة،       املستعرِضتني منتمية إىل املنطقة اجلغرافيـة نفـسها الـيت تنتمـي إليهـ             
وجيــوز .  لنظــام الدولــة الطــرف املــستعَرضةمــشابهيكــون لــديها، إن أمكــن، نظــام قــانوين  وأن 

 للفقـرة    ووفقـاً  . سحب القرعـة مـرتني علـى األكثـر         تكرارللدولة الطرف املستعَرضة أن تطلب      
بـدور الدولـة    جيوز للدولـة الطـرف املـستعَرضة أن تؤجـل اضـطالعها              ، من اإلطار املرجعي   ٢٠

  .الطرف املستعرِضة يف العام نفسه
لتحديد الدول األطراف اليت سـيجري      قرعة  وقد سحب فريق استعراض التنفيذ يف دورته األوىل         

وسُتـــسحب القرعـــة لتحديــد الـــدول األطـــراف الـــيت  . استعراضــها يف دورة االســـتعراض األوىل 
 وميكـن أن .  دورة االسـتعراض احلاليـة  ض الدول األطراف املستعَرضة يف السنة الثانية من     ستستعرِ

 للـدول األطـراف     لكي يتاح ُيعاد سحب القرعة يف اليوم األخري من دورة فريق استعراض التنفيذ            
  . سحب القرعةتكرار ما إذا كانت تود  إلجراء مشاورات بشأنوقت كاٍفاملستعَرضة 

  
   الدروس املستخلصة   

 اجلدول الـزمين    وضع تتوىل األمانة     بأن ستعراض من اإلطار املرجعي آللية اال     ٢٥لفقرة  تقضي ا 
 بالتـشاور مـع الـدولتني الطـرفني املـستعرِضتني والدولـة             وحتديد متطلباتـه  لكل استعراض قُطري    

 مجيع املسائل ذات الصلة باالستعراض، الذي ينبغـي أن ُيـصمَّم            وبأن تعاجل الطرف املستعَرضة،   
 .تة أشهرحبيث ال يستغرق، يف احلالة املثلى، أكثر من س

وتبيِّن املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمانة واملخطـط النمـوذجي لتقـارير االسـتعراض               
 املعقــودة يف ،القُطريــة، بــصيغتهما الــواردة يف تقريــر فريــق اســتعراض التنفيــذ عــن دورتــه األوىل

ــا مــن  ــه إىل / حزيــران٢٨فيين ــه / متــوز٢يوني ــة اإلرشــادية ٢٠١٠يولي  إلجــراء ، اجلــداول الزمني
  ).، املرفق األولCAC/COSP/IRG/2010/7(االستعراضات 

ضـات  ا االستعر أثنـاء عـن املـسائل املـستبانة       جمملـة   وبغية تزويـد فريـق اسـتعراض التنفيـذ بلمحـة            
 إجـراء   أثنـاء تواَجـه   التصدي للتحديات اليت    كيفية  توجيهات بشأن   ل اً والتماس املنفردة، القطرية

 إحـصاءات ومعلومـات عامـة عـن سـري االستعراضـات يف الـسنة        عت األمانـة االستعراضات، مجَّ 
األنـشطة  عـن   مستخلـصة ومعلومـات     كما مجَّعت دروسا    ،   االستعراض احلالية  األوىل من دورة  

 .كة يف عملية االستعراضاملضطلع هبا ملساعدة الدول األطراف املشارِ
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   االستعراضات نتيجة  
ــة  بــأن تقــوم ســتعراضاإلطــار املرجعــي آلليــة اال  مــن ٣٥ الفقــرة تقــضي  بتجميــع أشــيعاألمان

وأنـــسب مـــا يـــرد يف تقـــارير االســـتعراض القُطريـــة مـــن معلومـــات عـــن التجـــارب الناجحـــة   
أن املالحظات واالحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة، و         و القائمةواملمارسات اجليدة والتحديات    

ــدرجها ــذ ويف إضــ  ، مــصّنفة حــسب املواضــيع ،ت ــر مواضــيعي عــن التنفي ــة  يف تقري افات تكميلي
 . إىل فريق استعراض التنفيذتقدميهاإقليمية، من أجل 

تكـوين صـورة   هـي    من اإلطار املرجعي على أن مهام فريـق اسـتعراض التنفيـذ              ٤٤وتنص الفقرة   
ــة  ــة االســتعراضعــن إمجالي ــدة  مــن أجــل اســتبانة  عملي  والنظــر يف ،التحــّديات واملمارســات اجلي

تقــارير الوُتــستخدم  .تنفيــذ االتفاقيــة علــى حنــو فّعــالل اًمانضــ االحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة
ــذ  املواضــيعية  ــذ    عــن التنفي ــق اســتعراض التنفي ــه فري ــضطلع ب ــذي ي ــي ال  .كأســاس للعمــل التحليل

 توصيات واسـتنتاجات للنظـر فيهـا         إىل املؤمتر  م فريق استعراض التنفيذ   يقدِّه،  مداوالتإىل   استناداًو
 .وإقرارها

والفــصل ) التجــرمي وإنفــاذ القــانون(الفــصل الثالــث تنفيــذ املواضــيعية عــن ن التقــارير وستتــضّم
 معلومــات ذات تقــارير االســتعراض القطريــةمــا يــرد يف مــن االتفاقيــة ) التعــاون الــدويل(الرابــع 
 علـى فريـق اسـتعراض       عـرض ، حـسب االقتـضاء، لكـي تُ        تلـك التقـارير    وسـيجري إعـداد   ،  صلة

 .و على املؤمتر يف دورته الرابعة أالتنفيذ يف دورته الثانية املستأنفة

 الوافيــة لتقــارير االســتعراض ات ُتتــرجم اخلالصــ بــأن املرجعــي مــن اإلطــار٣٦لفقــرة وتقــضي ا
 إىل لغـات األمـم املتحـدة      ، الثانيـة  تـه دور أثنـاء   يف صـيغتها النهائيـة     يـضعها الفريـق    اليت   ،القطرية

ــة الــست  ــأنالرمسي ــاح ، وب ــائق ك تت ــذ لغــرض العلــم هبــا   فريــق اســتعراض صــادرة عــن  وث  التنفي
التقيـيم الـذايت     يف الـردود علـى قائمـة         اليت ُتبـيَّن   االحتياجات من املساعدة التقنية،       أما .حسبف

 . األمانةتعدهارة  يف مذكّجمَّع وتصدرفسوف ُت ،املرجعية الشاملة
    

   الوثائق  
 األوىل لـدورة    الـدروس املستخلـصة مـن الـسنة        :رة من األمانة عن االستعراضـات القطريـة       مذكّ

 )CAC/COSP/IRG/2011/2(االستعراض احلالية 

 )CAC/COSP/IRG/2011/3(رة من األمانة عن دمج املساعدة التقنية يف عملية االستعراض مذكّ

 )CRP.4 إىل CAC/COSP/IRG/2011/CRP.2(خالصات وافية عن تقارير االستعراض القطرية 
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    املساعدة التقنية - ٣ 
  كـان ، تكليف فريق استعراض التنفيذ مبتابعة ومواصـلة العمـل الـذي    ٣/١قّرر املؤمتر، يف قراره     

وتقـضي  . يضطلع به سابقاً الفريق احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين باملـساعدة التقنيـة                 
 من اإلطار املرجعي بأن ينظر فريق استعراض التنفيذ يف االحتياجـات مـن املـساعدة                ٤٤الفقرة  

  . فّعاالًالتقنية ضماناً لتنفيذ االتفاقية تنفيذاً
 مـن   ١١أخذ فريق اسـتعراض التنفيـذ بعـني االعتبـار يف دورتـه األوىل املـستأنفة أن الفقـرة                    قد  و

ستعراض هـو مـساعدة الـدول األطـراف     الاإلطار املرجعي تقضي بأن يكون أحد أهداف آلية ا  
نيــة وتبــيني مــسوغاهتا، وتــشجيع وتيــسري  علــى حتديــد االحتياجــات اخلاصــة مــن املــساعدة التق  

ة  هــــذه املهّمــــتــــساعد علــــى إجنــــازواعتمــــد الفريــــق توصــــيات . املــــساعدة التقنيــــة تقــــدمي
)CAC/COSP/IRG/2010/7/Add.1 وطلـــب إىل األمانـــة أن تعـــد لكـــل  )٣٢-٢٦، الفقـــرات ،

  ذلــكوســوف يتــضّمن. دورة مــن دوراتــه تقريــراً عــن تنفيــذ تلــك التوصــيات لكــي ينظــر فيــه 
ومـا يقـدَّم   التقنيـة  ساعدات املـ ب مـن  يف ما ُيطلَالسائدة ت مدجمة عن االجتاهات     لتقرير معلوما ا

  .منها
ــلّ ــن         ولع ــة ملعاجلــة االحتياجــات م ــر يف اخلطــوات املقبل ــود أن ينظ ــذ ي ــتعراض التنفي ــق اس  فري

 أثنـــاء عمليـــة االســـتعراض، ويف أفـــضل الـــسبل لتلبيـــة تلـــك  اســـُتبينتاملـــساعدة التقنيـــة الـــيت 
 حلقـة عمـل مـشاهبة لتلـك الـيت ُعقـدت يف              تنظـيم إمكانية  األمانة   طلعتاستقد  و. حتياجاتاال

  . عن هذه املسألةم تقريراً، وستقد٢٠٠٧ِّمونتيفيديو يف عام 
    

   الوثائق  
  )CAC/COSP/IRG/2011/3(رة من األمانة عن دمج املساعدة التقنية يف عملية االستعراض مذكّ

    
  تعلقة بامليزانيةاملسائل املالية وامل - ٤ 

نـاجع  لـها علـى حنـو       عم على أن اآللية ستحتاج إىل ميزانية تكفـل          ،٣/١ يف قراره    ،شّدد املؤمتر 
 أن ينظر فريق اسـتعراض التنفيـذ يف املـوارد    ويف القرار نفسه، قرَّر املؤمتر أيضاً  . ومستمر وحمايد 

  .٢٠١٣-٢٠١٢ فترة السنتني يف اآللية عملالالزمة ل
 آليــة لعمــل بــشأن املــوارد الالزمــة ١/١ســتعراض التنفيــذ يف دورتــه األوىل قــراره واعتمــد فريــق ا

ــتعراض اال ــسنتني  يف ســــ ــرة الــــ ــة    (٢٠١٣-٢٠١٢فتــــ ــن الوثيقــــ ــصل األول مــــ ــر الفــــ انظــــ
CAC/COSP/IRG/2010/07(    ّلعمـل رة مـن األمـني العـام بـشأن املـوارد الالزمـة              ، استناداً إىل مـذك 
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 ٢٠١١-٢٠١٠فتـريت الـسنتني     يف  ملتحـدة ملكافحـة الفـساد       ة األمـم ا   آلية اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـ      
 مـــن قـــرار ١٥ و١٣ بـــالفقرتني ، أُعـــدَّت عمـــالً)CAC/COSP/IRG/2010/5 (٢٠١٣-٢٠١٢و

. املعلومــات املتعلقــة بامليزانيــةب تزويــدهوطلــب الفريــق أيــضاً إىل األمانــة أن تواصــل . ٣/١املــؤمتر 
  . للتكاليف املقدَّرة ومعلومات عن النفقاتاماًعرضاً ع هذه املعلومات نوُشدِّد على أن تتضّم

 تـشرين  ٢٩ املعقـودة مـن     ، يف دورتـه األوىل املـستأنفة      ألمانة إىل فريق استعراض التنفيـذ     وقدَّمت ا 
 لعملالالزمة  ، معلومات عن املوارد والنفقات      ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١نوفمرب إىل   /الثاين
  ).CAC/COSP/IRG/2010/CRP.11(لية اآل
ن تفاصـيل   سُتعرض على فريق استعراض التنفيذ يف دورته الثانية ورقة غرفة اجتماعات تتـضمّ            و

ومعلومــات عــة فيمـا خيــص الــسنة األوىل مـن دورة االســتعراض األوىل،   النفقـات الفعليــة واملتوقّ 
منقّحـة  ، وتقـديرات    ٢٠١١-٢٠١٠اة لفترة السنتني    مليزانية العادية والتربعات املتلقّ   حمّدثة عن ا  

  .آللية يف السنة الثانية من دورة االستعراض األوىلل الالزمةتكاليف املوارد ل
 األمـوال للمـساعدة     حـشد مـسألة   تنـاول    املتعلق باملساعدة التقنيـة،      ،٣ يف إطار البند     وسيجري

  . البلدان من خالل آلية االستعراضحتّددهاالتقنية من أجل تلبية االحتياجات اليت 
    

   الوثائق  
 آليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم           لعمـل  اجتماعات عن املوارد والنفقات الالزمة       ورقة غرفة 

  )CAC/COSP/IRG/2011/CRP.1(املتحدة ملكافحة الفساد 
    

    مسائل أخرى - ٥ 
   مشاركة املراقبني   

القـرار  أن يتوصـل إىل     املـؤمتر   ه يـتعني علـى      اتفق فريق استعراض التنفيذ يف دورته األوىل على أن        
ائي بشأن مـسألة مـشاركة املـراقبني يف الفريـق، وعلـى أن توّجـه الـدعوات حلـضور دورتـه                      النه

 مـن جـدول األعمـال       ٢الثانية، ريثما ُيتَخـذ ذلـك القـرار، وفقـاً ملـا هـو مبـيَّن يف شـروح البنـد                      
وكــان مفهومــاً لــدى فريــق اســتعراض التنفيــذ أنَّ ذلــك القــرار لــن يــشكل ســابقة، وأن  .أعــاله

 حلـول مناسـبة وعمليـة يف هـذا         الستكـشاف   سُتبذل قبل دورته الثانية وأثناءها     قُصارى اجلهود 
 .لكي تعرض على املؤمتر يف دورته الرابعة للنظر فيها الشأن،
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    للدورة الرابعة ملؤمتر الدول األطرافالتحضرياتم احملرز يف التقّد  
رابعـة واخلامـسة ملـؤمتر الـدول        مكـان انعقـاد الـدورتني ال      "، املعنون   ٣/١رّحب املؤمتر يف مقّرره     

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

 وأنـشأت جلنـة ملعاجلـة املـسائل اللوجـستية      تلـك التحـضريات،  يف حكومة املغـرب   شرعت  وقد  
. وسـُيطلع فريـق اسـتعراض التنفيـذ علـى األعمـال اجلاريـة       . عية املتعلقـة بتنظـيم الـدورة    واملوضو

  .م احملرز يف التحضري للدورةوستقدِّم األمانة مزيدا من املعلومات عن التقّد
    

    للدورة الثانية املستأنفة لفريق استعراض التنفيذجدول األعمال املؤقت  - ٦ 
 عـده ُتمؤقـت لدورتـه الثانيـة املـستأنفة،      جـدول أعمـال   ينظر فريـق اسـتعراض التنفيـذ يف    سوف  

  .بغية إقرارهاألمانة بالتشاور مع الرئيس، 
    

    اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الثانية - ٧  
  .تتوىل األمانة إعداد مشروعه،  عن دورته الثانيةلتنفيذ تقريراً يعتمد فريق استعراض اسوف
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    املرفق
  يم املقترح لألعمالالتنظ  

    
 العنوان أو الشرح البند التاريخ والوقت

   مايو/ أيار٣٠االثنني، 
 )أ (١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 )ب (١
 افتتاح الدورة

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥

   مايو/ أيار٣١الثالثاء، 

 )تابع(استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ٢ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 )تابع(استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  

   يونيه/ حزيران١األربعاء، 

 املساعدة التقنية ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 )تابع(املساعدة التقنية  ٣ ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  

   يونيه/ران حزي٢اخلميس، 

 )تابع(املساعدة التقنية  ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية ٤ ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  

   يونيه/ حزيران٣اجلمعة، 

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ )تابع(استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ٢
 مسائل أخرى ٥
ورة الثانية املستأنفة لفريق استعراض جدول األعمال املؤقت للد ٦

 التنفيذ
٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

 اعتماد التقرير ٧

  


