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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة األوىل املستأنفة

          ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٩فيينا، 
      جدول األعمال املؤقت وشروحه    
      إضافة    
      الشروح    

    املسائل التنظيمية  -١  
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  

يف صــيغة تتــسق مــع التوجيــه الــذي قّدمــه فريــق ) ظــر املرفــقان(التنظــيم املقتــرح لألعمــال أُعــّد 
ــن         ــد م ــذي ُعق ــه األوىل ال ــن دورت ــذ خــالل اجلــزء م ــتعراض التنفي ــران٢٨اس   يونيــه إىل / حزي

  .٢٠١٠يوليه / متوز٢
    

    االستعراضات القطرية  -٣  
الـــشبكي اخلـــاص مبكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة أُتيحـــت علـــى املوقـــع 

(www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/IRG-experts.html)      قائمة أمساء اخلرباء احلكـوميني 
  . من اإلطار املرجعي آللية االستعراض٢١املرّشحني اليت أُعّدت مبوجب الفقرة 
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    تنظيم االستعراضات وجدوهلا الزمين  )ب(  
توجيهيـة للخـرباء احلكـوميني     النهائية مـن املبـادئ ال   الصيغةُلفريق استعراض التنفيذ    سوف ُتتاح   

 املخطط النموذجي للتقارير عـن االستعراضـات القطريـة، الواردتـان يف تقريـر      واألمانة، وصيغةُ 
  يونيــه إىل / حزيــران٢٨فريــق اســتعراض التنفيــذ عــن دورتــه األوىل، الــيت ُعقــدت يف فيينــا مــن  

وسوف ُتعرض أيـضا علـى      ). ملرفق األول ، ا CAC/COSP/IRG/2010/7(،  ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢
الفريق معلومات إضافية عـن اجلـدول الـزمين لالستعراضـات، وكـذلك معلومـات عـن مـسائل                   

  .تنظيمية أخرى، ومنها مثال تدريب اخلرباء احلكوميني
    

    الوثائق    
  يونيــه إىل / حزيــران٢٨تقريــر فريــق االســتعراض عــن دورتــه األوىل، الــيت ُعقــدت يف فيينــا مــن 

  (CAC/COSP/IRG/2010/7) ٢٠١٠يوليه /وز مت٢
    

    االحتياجات من املوارد الالزمة لآللية  -٤  
ــذ    ــق اســتعراض التنفي ــذكرة املقّدمــ  شــّدد فري ــاء نظــره ســابقا يف امل ــام عــن   ةأثن  مــن األمــني الع

-٢٠١٠االحتياجات من املوارد الالزمة لتشغيل آلية استعراض تنفيذ االتفاقية لفتريت الـسنتني             
ــة  )(CAC/COSP/IRG/2010/5 ٢٠١٣-٢٠١٢ و٢٠١١ ــى احلاجـــ ــة، علـــ ــاذ  املاســـ إىل اختـــ

 ؛٢٠١٣-٢٠١٢التماس موارد إضافية من أجل فترة الـسنتني          الدعوة إىل    آنية بشأن إجراءات  
ارد الالزمـة   واقترح أيضا عقد عدد من املشاورات غري الرمسيـة للنظـر يف االحتياجـات مـن املـو                 

وكـان مفهومـا لـدى      . ، ووضع خطـة عمـل     ٢٠١٣-٢٠١٢لتشغيل اآللية خالل فترة السنتني      
الفريــق أن الــدول األطــراف قــد ُشــّجعت علــى التــشاور مــع بعثاهتــا الدائمــة يف نيويــورك بغيــة   
ضمان النظر على حنو مؤات يف مقترحـات األمـني العـام بـشأن احلـصول علـى التمويـل الـالزم                     

ــسنتني     مــن امليزانيــ  ــرة ال ــة خــالل فت ــة احتياجــات اآللي ــة لتلبي ــرات ٢٠١٣-٢٠١٢ة العادي  وفت
  .السنتني الالحقة

وُشـّدد علـى أن حتتـوي       . وقد طُلب إىل األمانة مواصلة تقدمي معلومات عن امليزانية إىل الفريـق           
  .هذه املعلومات على خمطط إمجايل للتكاليف التقديرية وعلى معلومات عن النفقات

    
    قالوثائ    

  (CAC/COSP/IRG/2010/CRP.11)مذكرة معلومات خلفية عن املوارد والنفقات 
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    املساعدة التقنية - ٥ 
 تكليف فريق استعراض التنفيذ مبهمة متابعة ومواصلة العمـل الـذي           ،٣/١ يف قراره    ، املؤمتر قّرر

 رّحـب و. ةسبق أن اضطلع به الفريق احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعـين باملـساعدة التقنيـ              
املساعدة التقنية من أجل تنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة             "، املعنون   ٣/٤ يف قراره    ،املؤمتر
وُتقـدَّم التوصـيات    . ، بالتوصيات الواردة يف تقريري األمانة عن أعمـال الفريـق العامـل            "الفساد

 يف تقريـر اجتمـاع الفريـق        ،بشأن التدابري امللموسة لتعزيز املساعدة التقنية دعما لتنفيذ االتفاقية        
ــة     ــوح العــضوية املعــين باملــساعدة التقني ــدويل املفت ــومي  ،العامــل احلكــومي ال ــا ي    املعقــود يف فيين

 ويف تقريــر األمانــة عــن عمــل    ،)CAC/COSP/WG.3/2009/3 (٢٠٠٩ســبتمرب  / أيلــول٤و ٣
  ).CAC/COSP/2009/8(الفريق العامل 

يت تبذهلا األمانـة لتحليـل االحتياجـات مـن املـساعدة             باجلهود ال  ،٣/٤ يف قراره    ،ب املؤمتر ورّح
التقنية اليت حتّددها الدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد والـدول املوقّعـة            

ــيم الــذايت املرجعيــة   ن كــبري علــى وســيطرأ حتــّس. عليهــا يف الــردود الــيت تقــدِّمها يف قائمــة التقي
لتقنية بفضل قائمة التقيـيم الـذايت املرجعيـة الـشاملة، وهـي             املساعدة ا من  مصفوفة االحتياجات   

أداة جلمع املعلومـات بواسـطة احلاسـوب مـن أجـل إعـداد إحـصاءات ووسـائل بـصرية معينـة،                      
وغريها من الرسوم البيانية، لتمكني املؤمتر من حتديـد االحتياجـات مـن             واملخططات  كاخلرائط  

 لفريق استعراض التنفيذ عـرض إيـضاحي عـن مسـات            وسُيقدَّم. املساعدة التقنية على حنو أفضل    
مـصفوفة  وإنتـاج   ن مـن حتديـد االحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة              هذه األداة اجلديدة الـيت متكّـ      

  .حمدَّثة هلا

االحتياجـات مـن    إضـافية عـن كيفيـة اسـتبانة         استعراض التنفيذ معلومـات     وسُتعرض على فريق    
تلبيــة تلــك االحتياجــات يف ســياق اســتعراض تنفيــذ   اآلليــات املمكنــة لعــن املــساعدة التقنيــة و

  .االتفاقية
    

    الوثائق    
ي السـتخدام أدوات التقيـيم، اخلاصـة باتفاقيـة األمـم            ـمذكرة من األمانـة عـن االختبـار التجريبـ         

دراسـات قطريـة مـن      : املتحدة ملكافحة الفساد، يف استبانة املساعدات التقنية وترتيب أولوياهتـا         
  (CAC/COSP/IRG/2010/8)كينيا إندونيسيا وبريو و

  )CAC/COSP/IRG/2010/CRP.1(معلومات إضافية : املساعدة التقنيةمن مصفوفة االحتياجات 
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مــذكرة توجيهيــة بــشأن اســتخدام قاعــدة بيانــات خــرباء مكافحــة الفــساد ألغــراض املــساعدة   
  )CAC/COSP/IRG/2010/CRP.2(التقنية 

    
    مسائل أخرى  -٧  

    املسائل اإلجرائية    
ذلك اجلـزء مـن دورتـه األوىل املعقـود يف الفتـرة بـني             يففريق استعراض التنفيذ مناقشة،     أجرى  
وأثنــاء املــداوالت، . ، حــول مــشاركة املــراقبني يف دوراتــه ٢٠١٠يوليــه /يونيــه ومتــوز/حزيــران

 مـن اإلطـار املرجعـي آلليـة االسـتعراض، والـيت        ٤٢أُعرب عن آراء خمتلفـة، ومنـها عـن الفقـرة            
، وكـذلك   "الفريق احلكومي الدويل املفتوح العـضوية للـدول األطـراف         "ري إىل الفريق باسم     تش

  .عن تطبيق النظام الداخلي للمؤمتر على الفريق باعتباره هيئة فرعية للمؤمتر

وقد طلب الفريق إىل األمانة، بغية تقدمي املساعدة إليه يف تسوية هذه املـسألة قبـل عقـد دورتـه                    
س رأيا قانونيا بشأن املسألة من مكتب الـشؤون القانونيـة التـابع لألمانـة العامـة                 الثانية، أن تلتم  

  .وأن تعمم ذلك الرأي على الدول األطراف

 يف البنـد    املـشاركة مـن أجـل النظـر       ويف هذه املرحلة املؤقتة، قرر الفريق عقـد اجتمـاع مفتـوح             
 الـذي تؤديـه املنظمـات       ر وذلـك بـسبب أمهيـة الـدو        من جدول األعمال عن املـساعدة التقنيـة،       
وقد اختذ الفريق هذا القرار بناء على فهمـه بأنـه ال   . احلكومية الدولية يف تقدمي املساعدة التقنية     

  .ميس بتسوية هذه املسألة من جانب الفريق أو من جانب املؤمتر، حسبما يكون مناسبا
    

    الوثائق    
  (CAC/COSP/IRG/2010/CRP.12)القانونية الرأي القانوين من مكتب الشؤون 

التقــدم احملــرز يف األعمــال التحــضريية لــدورة املــؤمتر الرابعــة واجتماعــات األفرقــة العاملــة الــيت   
  أنشأها املؤمتر

ســـتقدم األمانـــة معلومـــات إضـــافية عـــن التقـــدم احملـــرز يف األعمـــال التحـــضريية للـــدورة          
  .واالجتماعات

    
    اض التنفيذ عن اجتماعه األولاعتماد تقرير فريق استعر  -٨  

من املقرر أن يعتمد فريق استعراض التنفيذ تقريرا عن دورتـه األوىل املـستأنفة، سـتتوىل األمانـة                  
  .إعداد مشروع صيغته
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      املرفق
    التنظيم املقترح لألعمال    

  العنوان أو الوصف  البند  التاريخ والوقت

     نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ ،االثنني
  افتتاح الدورة املستأنفة  )أ (١  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
  املساعدة التقنية  ٥  
  )تابع(املساعدة التقنية   ٥  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥

     نوفمرب / تشرين الثاين٣٠الثالثاء، 
  )تابع(املساعدة التقنية   ٥  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
  االحتياجات من املوارد الالزمة لآللية  ٤  
 االستعراضات تنظيم: االستعراضات القطرية  )أ (٣  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥

  وجدوهلا الزمين
  املسائل اإلجرائية: مسائل أخرى  ٧  

     ديسمرب / كانون األول١األربعاء، 
  )تابع(املسائل اإلجرائية : مسائل أخرى  ٧  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
التقدم احملرز يف األعمال التحضريية : مسائل أخرى  ٧  

ة اليت للدورة املؤمتر الرابعة واجتماعات األفرقة العام
  أها املؤمترأنش

جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية لفريق   ٦  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
  استعراض التنفيذ

 اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن دورته  ٨  
  األوىل املستأنفة

  


