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  فريق استعراض التنفيذ
  املستأنفة الدورة الرابعة

      ٢٠١٣نوفمرب /ين الثاينرتش ٢٧- ٢٦، مدينة بنما
      ت املشروحقَّجدول األعمال املؤ    
      إضافة    
      الشروح    

      املسائل التنظيمية  - ١  
    افتتاح الدورة  )أ(  

يـوم  لثالثـة مـن بعـد ظهـر        الرابعة املستأنفة يف الساعة ا      فريق استعراض التنفيذ   دورة عقدسوف تُ 
 العامـة الثانيـة، مبركـز أتالبـا للمـؤمترات،      قاعـة ال يف ،٢٠١٣نـوفمرب  / تشرين الثاين ٢٦،  الثالثاء

  .يف مدينة بنما
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  
آليــة " املعنـون  ٣/١لـدورة فريـق اسـتعراض التنفيـذ وفقـا للقـرار        ت جـدول األعمـال املؤقَّـ   أُِعـدَّ 
 الذي اعتمده مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد يف              ،"الستعراضا

  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣ىل  إ٩ يف الدوحة من املعقودةدورته الثالثة 
  .قا للتوجيهات الصادرة عن الفريقوف) انظر املرفق(ح  املُقتَر األعمال تنظيمأُِعدَّقد و
الترمجــة الفوريــة خــدمات  ُتــوفَّر هلمــا ،رد املتاحــة بعقــد جلــستني عــامتني تــسمح املــواســوف و

  .بلغات األمم املتحدة الرمسية الست
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    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد - ٢  
، يف  "آلية استعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد             " املعنون   ،٤/١اعتمد املؤمتر القرار    

ــ ــة دورت ــودةه الرابع ــراكش، املعق ــ يف م ــن  ،املغربب ــرة م ــشرين األول٢٨ إىل ٢٤ يف الفت أكتــوبر / ت
٢٠١١.  

    
  سحب القرعة

 مـن اإلطـار املرجعـي آلليـة االسـتعراض بـأن ُتـسحب القرعـة لتحديـد                   ١٩ و ١٤تقضي الفقرتان   
  .الدول األطراف اليت ستشارك يف االستعراضات

باً بالقرعة يف اجلزء األول من دورتـه الرابعـة، الـيت            وكان فريق استعراض التنفيذ قد أجرى سح      
، مـن أجـل اختيـار الـدول األطـراف الـيت             ٢٠١٣مـايو   / أيـار  ٣١ إىل   ٢٧ يف الفترة مـن      ُعقدت

ونظـراً  . ستستعرض الدول األطراف املستعَرضة يف الـسنة الرابعـة مـن دورة االسـتعراض األوىل              
ــرة ــسنة ا   عــددلكث ــستعَرضة يف ال ــدول األطــراف امل ــدة،    ال ــضمام دول أطــراف جدي ــة وان لرابع
يف ورقـة غرفـة     وسـتدرج   . ب األمر إعادة سـحب القرعـة أثنـاء الـدورة الرابعـة املـستأنفة              سيتطلَّ

  .املستعرِضة والبلدان اليت ستستعرضها بالبلدان قائمةٌاجتماعات 
ائل اإلجرائيـة   املمارسة الـيت يتبعهـا الفريـق فيمـا يتعلـق باملـس      ٤/١ يف قراره رَّوكان املؤمتر قد أق   

د قـوائم خربائهـا احلكـوميني       م بعـ  دِّ األطراف اليت مل تقـ      الدولَ ودعا عن سحب القرعة،     النامجة
ر الـدول األطـراف بوجـوب        قبل سحب القرعـة بوقـت كـاف، وذكَّـ          م تلك القوائم  أن تقدِّ إىل  

ب الفريـق   واستجابة لطلـ  . املواظبة على حتديث تلك القوائم وفقاً ملا ينص عليه اإلطار املرجعي          
ــة، أَ  ــه الرابع ــة      دَّعــيف دورت ــة ســحب القرع ــة لعملي ــات اإلجرائي ــة مــن املتطلب ــة جمموع ت األمان

  .واملمارسة املتبعة يف ذلك الشأن
    
  املرحليتقرير ال

كـل اسـتعراض     أثنـاء    اسـُتبينت  الـيت    بغية تزويد فريق استعراض التنفيذ بلمحة عامة عن املسائل        
يات الـيت اعترضـت عمليـات االسـتعراض،         دِّة معاجلـة التحـ     والتماس التوجيه بشأن كيفي    قطري

ت األمانة تقريراً مرحلياً عن تنفيذ مهام الفريق، فجمعت املعلومات عن سري استعراضـات              دَّأع
ذة مـن أجـل مـساعدة الـدول        ستفادة ومعلومـات عـن األنـشطة املنفَّـ        س امل والدورة األوىل والدر  

  .األطراف املشاركة يف عملية االستعراض
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   االستعراضاتنتيجة
جتمع األمانة أعم وأنـسب مـا يـرد         لية االستعراض بأن     من اإلطار املرجعي آل    ٣٥ تقضي الفقرة 

دة  القُطريــة مــن معلومــات عــن التجــارب الناجحــة واملمارســات اجليِّــاتيف تقــارير االستعراضــ
مـصّنفة  والتحديات املطروحة ومن املالحظات واالحتياجات مـن املـساعدة التقنيـة، وتـدرجها              

ويف إضـافات تكميليـة إقليميـة، مـن         " تقرير مواضيعي عـن التنفيـذ     "حبسب املواضيع احملورية يف     
  .أجل إحالتها كلها إىل فريق استعراض التنفيذ

 للعمـل التحليلـي   اً املواضيعية عن التنفيـذ واإلضـافات اإلقليميـة أساسـ       التقارير تكونوينبغي أن   
فريــق إىل املــؤمتر توصــيات   الوينبغــي أن يقــدِّم   . الــذي يــضطلع بــه فريــق اســتعراض التنفيــذ     

  .واستنتاجات يستند فيها إىل مداوالته لكي ينظر فيها املؤمتر ويقرَّها
ثـة إىل الفريـق يف دورتـه الرابعـة املـستأنفة جبميـع لغـات                دَّن معلومـات حم   مَّم تقـارير تتـض    وستقدَّ

  .األمم املتحدة الرمسية الست
 اتات الوافيـة لتقـارير االستعراضـ      ملرجعـي بـأن ُتتـرَجم اخلالصـ        مـن اإلطـار ا     ٣٦وتقضي الفقـرة    

 ألمــم املتحــدةا، الــيت يــضعها الفريــق يف صــيغتها النهائيــة أثنــاء دورتــه الرابعــة، إىل لغــات ةطريــقُال
  .فقط علم هباالرمسية الست، وبأن تتاح كوثائق صادرة عن فريق استعراض التنفيذ لغرض ال

تنفيـذ آليـة    ثـر   أ:  األمانة بشأن ترمجة االلتزام إىل نتـائج       إعدادمن   مذكّرة   على الفريق وستعرض  
  .استعراض التنفيذ

    
    الوثائق    

من اتفاقيـة   ) التجرمي وإنفاذ القانون  (تقرير مواضيعي من إعداد األمانة عن تنفيذ الفصل الثالث          
  )CAC/COSP/2013/6 (٢٩ إىل ١٥استعراض املواد من : األمم املتحدة ملكافحة الفساد

مــن ) التجــرمي وإنفــاذ القــانون(قريــر مواضــيعي مــن إعــداد األمانــة عــن تنفيــذ الفــصل الثالــث  ت
 )CAC/COSP/2013/7 (٣٩ إىل ٣٠استعراض املواد من : تفاقيةاال

مــن ) التجــرمي وإنفــاذ القــانون(تقريــر مواضــيعي مــن إعــداد األمانــة عــن تنفيــذ الفــصل الثالــث  
  )CAC/COSP/2013/8 (٤٢ إىل ٤٠استعراض املواد من : تفاقيةاال

: تفاقيــةاالمـن  ) التعــاون الـدويل (الرابـع  تقريـر مواضـيعي مـن إعــداد األمانـة عـن تنفيــذ الفـصل       
  )CAC/COSP/2013/9 (٤٦ إىل ٤٤استعراض املواد من 
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: تفاقيــةاالمـن  ) التعــاون الـدويل (رابـع  تقريـر مواضـيعي مـن إعــداد األمانـة عـن تنفيــذ الفـصل ال      
  )CAC/COSP/2013/10 (٥٠ إىل ٤٦استعراض املواد من 

 علـى  تفاقيـة االمـن  ) التجـرمي وإنفـاذ القـانون     (لفـصل الثالـث     اتقرير من إعداد األمانة عن تنفيذ       
  )CAC/COSP/2013/11(الصعيد اإلقليمي 

  علـى الـصعيد    تفاقيـة االمـن   ) التعـاون الـدويل   (رابـع   لفـصل ال  امن إعداد األمانة عن تنفيـذ       تقرير  
  )CAC/COSP/2013/12(اإلقليمي 

  )CAC/COSP/2013/13(فريق استعراض التنفيذ مهام  عن مرحليتقرير 
أثـــــر آليـــــة اســـــتعراض التنفيـــــذ : رة مـــــن األمانـــــة عـــــن ترمجـــــة االلتــــزام إىل نتـــــائج مــــذكّ 

)CAC/COSP/2013/14(  
 )CAC/COSP/2013/15(رة من األمانة عن املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية مذكّ

رة من األمانة عـن جتميـع املتطلبـات واملمارسـات اإلجرائيـة فيمـا يتعلـق بعمليـات سـحب                     مذكّ
 )CAC/COSP/2013/16(القرعة 

ــارير االستعراضــات القُ خالصــ ــة لتق ــةات وافي ــسنة األوىل مــن دورة االســتعراض األوىل طري   لل
)CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.12 إىل Add.16(  

ــة لتقــارير االستعرا خالصــ ــةضــات القُات وافي ــة مــن دورة االســتعراض األوىل  طري ــسنة الثاني   لل
)CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.15 إىل Add.19(  

ــة لتقــارير االستعراضــات القُ خالصــ ــةات وافي ــة مــن دورة االســتعراض األوىل  طري ــسنة الثالث   لل
)CAC/COSP/IRG/I/3/1و Add.1(  
    

    املساعدة التقنية - ٣ 
تابعة ومواصلة العمـل الـذي كـان        مباستعراض التنفيذ   يف فريق    تكل ،٣/١ هقرار يف   ،ر املؤمتر قرَّ

  . به سابقاً الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنيةيضطلع
 فريـق اسـتعراض التنفيـذ هـي تكـوين صـورة       مهـام  مـن اإلطـار املرجعـي علـى أنَّ      ٤٤ الفقرةوتنصُّ  

 والنظـر يف االحتياجـات    التحّديات واملمارسات اجليِّدة  قوف على للوإمجالية عن عملية االستعراض     
أمَّــا االحتياجــات مــن  .علــى حنــو فعَّــالتنفيــذ االتفاقيــة ، وذلــك بغيــة ضــمان مــن املــساعدة التقنيــة

، فسوف ُتجمَّع وتـصدر يف مـذكِّرة مـن          ة القطري ات يف تقارير االستعراض   املستبانةاملساعدة التقنية،   
  .األمانة
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عة بـشأن   مَّن معلومات جم  مَّ عن املساعدة التقنية تتض    أساسيةت األمانة ورقة معلومات     وقد أعدَّ 
اجملــاالت ذات األولويــة يف جمــال املــساعدة التقنيــة وبــشأن األنــشطة الــيت نفــذها مكتــب األمــم   

ــاً لتنفيــذ االتفاقيــة علــى     دِّاملتحــدة املعــين باملخــ   الــصعيد العــاملي  كــل مــن  رات واجلرميــة دعم
 األمانــة حتلــيالً لالحتياجــات مــن املــساعدة  مــن إعــداد مــذكّرة نوتتــضمَّ.  والــوطينواإلقليمــي

مـن  ) التعـاون الـدويل   (والفـصل الرابـع     ) التجرمي وإنفـاذ القـانون    (التقنية املتعلقة بالفصل الثالث     
  .طرية واخلالصات الوافية تقارير االستعراضات القُحسبما استبينت يفاالتفاقية 

    
   الوثائق    

 تنفيــذ اتفاقيــة األمــم  لــدعم مــن إعــداد األمانــة عــن املــساعدة التقنيــة  أساســيةمعلومــات ورقــة 
  )CAC/COSP/2013/4( املتحدة ملكافحة الفساد

ــذكّ ــة      مـ ــساعدة التقنيـ ــن املـ ــات مـ ــل االحتياجـ ــن حتليـ ــة عـ ــن األمانـ ــستبانة يفرة مـ ــارير املـ  تقـ
  )CAC/COSP/2013/5(االستعراضات 

    
    ة بامليزانيةاملسائل املالية واملتعلق - ٤ 

، على أنَّ آلية االستعراض ستحتاج إىل ميزانيـة تكفـل عملـها علـى               ٣/١ املؤمتر، يف قراره     شدَّد
وعمـالً بـذلك القـرار، طلبـت اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام، يف                   .حنو ناجع ومستمر وحمايد   

  .، أن يكفل توفري التمويل الكايف آللية االستعراض٦٤/٢٣٧قرارها 
يف يــذ يف النــهوض مبــسؤوليته  فريــُق اســتعراض التنفيــساعده، أن ٤/١ؤمتر، يف قــراره وقــرَّر املــ

النظر يف امليزانية كل سنتني، وذلك بالعمل مع األمانة خالل فترة ما بني الدورات فيمـا يتعلـق                  
  . بآلية االستعراضاخلاصةبالنفقات والتكاليف املتوقَّعة 

ن معلومـات عـن      مـن األمانـة تتـضمَّ       مـذكّرة  ملـستأنفة ض على الفريـق يف دورتـه الرابعـة ا         عَروسُت
دة حىت اآلن للسنوات األربع األوىل من تـشغيل اآلليـة، ومعلومـات             ن النفقات املتكبَّ  امليزانية ُتبيِّ 

  .لة خالل الفترة الزمنية ذاهتا من امليزانية العادية وكذلك من التربعاتعن املوارد احملصَّ
    

   الوثائق  
  )CAC/COSP/2013/15(ة عن املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية رة من األمانمذكّ
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    مسائل أخرى - ٥  
  .ه انتباهه إليها مسائل أخرى يوجَّ أن يناقش أيَّ فريق استعراض التنفيذ يوّدلعلَّ
    

    الرابعةاعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن دورته  - ٧  
 إعـداد   تتـوىل األمانـةُ   ،  ملـستأنفة الرابعـة ا   عـن دورتـه      لتنفيذ تقريراً  استعراض ا   يعتمد فريقُ  سوف

  .مشروعه
 أن ينظــر يف تقــدمي توصــيات واســتنتاجات إىل املــؤمتر للنظــر فيهــا واملوافقــة    الفريــق يــودُّولعــلَّ

  . من اإلطار املرجعي لآللية٤٤عليها، عمالً بالفقرة 
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    املرفق

  ح املقتَر األعمالتنظيم  
    

 الوصفعنوان أو ال البند التاريخ والوقت

 نوفمرب/تشرين الثاين ٢٦، الثالثاء
  افتتاح الدورة )أ (١ ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب (١  
  تفاقيةاالاستعراض تنفيذ   ٢  
 املساعدة التقنية ٣ 

   
   نوفمرب/تشرين الثاين ٢٧، األربعاء

 بامليزانيةاملسائل املالية واملتعلقة  ٤ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 مسائل أخرى ٥ 

  عن الدورة الرابعة املستأنفةتقريرالاعتماد  ٧ 
  

  


