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 الدورة األوىل     
    ٢٠٠٦ديسمرب      / كانون األول       ١٤-١٠عمان،      

   جدول األعمال املؤقت املشروح وتنظيم األعمال املقترح           
  جدول األعمال املؤقت           

 :املسائل التنظيمية -١

افتــتاح الــدورة األوىل ملؤمتــر الــدول األطــراف يف اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة  )أ( 
 الفساد؛

 أعضاء املكتب؛انتخاب  )ب( 

 اعتماد جدول األعمال وتنظيم األعمال؛ )ج( 

 النظر يف النظام الداخلي ملؤمتر الدول األطراف واعتماده؛ )د( 

 مشاركة املراقبني؛ )هـ( 

 .اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض )و( 

لفقرات الـنظر يف السـبل والوسـائل الكفيلة بتحقيق أهداف مؤمتر الدول األطراف وفقا ل               -٢
 . من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد٦٣ من املادة ٧ إىل ٤ و١

 .املساعدة التقنية -٣

 .النظر يف مسألة رشو موظفي املنظّمات الدولية العمومية -٤



 

 2 
 

 CAC/COSP/2006/1

؛ ٦ مــن املــادة ٣الفقــرة (الــنظر يف متطلــبات اإلبــالغ وفقــا ملــواد االتفاقــية ذات الصــلة    -٥
 من املادة ١٤ و١٣؛ الفقرتان ٤٤من املادة ) أ (٦؛ الفقـرة   ٢٣مـن املـادة     ) د (٢الفقـرة   

 ).٦٦ من املادة ٤؛ الفقرة ٥٥ من املادة ٥؛ الفقرة ٤٦

 .مسائل أخرى -٦

 .جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية ملؤمتر الدول األطراف -٧

 .اعتماد تقرير مؤمتر الدول األطراف عن دورته األوىل -٨
  

  الشروح     
  ل التنظيميةاملسائ -١ 

  افتتاح الدورة األوىل ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )أ( 
، ٢٠٠٣أكــتوبر / تشــرين األول٣١ املــؤرخ ٥٨/٤اعــتمدت اجلمعــية العامــة، مبوجــب قــرارها   

طــراف يف  مـنها مؤمتــرا للـدول األ  ٦٣اتفاقـية األمـم املــتحدة ملكافحـة الفســاد، الـيت تنشـئ املــادة      
االتفاقـية مـن أجـل حتسني قدرة الدول األطراف وتعاوا على حتقيق األهداف املبينة يف االتفاقية         

 من االتفاقية على أن يتوىل األمني   ٦٣كما تنص املادة    . ومـن أجـل تشـجيع تنفـيذها واستعراضه        
 .يةالعام عقد مؤمتر الدول األطراف يف موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ االتفاق

وسـوف تفتـتح الـدورة األوىل ملؤمتـر الـدول األطـراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد                  
 . يف الساعة العاشرة صباحا٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٠يوم األحد 

وبـناء عـلى دعـوة مـن حكومـة األردن، سـتعقد دورة املؤمتـر األوىل ملؤمتـر الـدول األطراف يف                       
طـالل لـلمؤمترات، الـذي يقـع على ضفاف البحر امليت، بالقرب من     مركـز امللـك حسـني بـن        

 .عمان
  

  انتخاب أعضاء املكتب )ب( 
 من النظام الداخلي ملؤمتر الدول األطراف بأن ينتخب، عند افتتاح كل دورة،          ٢٢تقضـي املـادة     

 .رةرئيس وثالثة نواب للرئيس ومقرِّر من بني ممثلي الدول األطراف احلاضرة يف تلك الدو

ولدى انتخاب . وتقضـي املـادة ذاهتـا بـأن يعمـل الرئـيس ونوَّابـه واملقـرِّر أعضـاء ملكتب الدورة                
وخيضــع . أعضــاء مكتــب الــدورة، تمــثَّل كــل مــن اجملموعــات اإلقليمــية اخلمــس بعضــو واحــد 

 .منصبا رئيس املؤمتر ومقرِّره عادة للتناوب بني اجملموعات اإلقليمية اخلمس



 

3  
 

CAC/COSP/2006/1  

عمــول ــا يف املؤمتــرات الــيت تعقــد خــارج مقــر األمــم املــتحدة بدعــوة مــن ووفقــا للممارســة امل
وإذا قرر املؤمتر اتباع    . حكومـة مـا، يمـنح منصـب الرئـيس عـادة ألحـد ممثلي احلكومة املضيفة                

ويف تلك احلالة، سيخصص منصب . هـذه املمارسـة، تولّـى ممـثل األردن منصـب رئـيس املؤمتـر        
 .مم املتحدة واليت هي أعضاء يف جمموعة دول آسياالرئيس للدول األعضاء يف األ

ويـرجى مـن اجملموعـات اإلقليمـية أن جتـري مشـاورات بشأن تسمية مرشحني لشغل املناصب                  
االنتخابــية قــبل وقــت كــاف مــن بدايــة الــدورة، بغــية االتفــاق عــلى جمموعــة مرشــحني يكــون  

يع أعضــاء مكتـب الــدورة  عددهـا مسـاويا لعــدد املناصـب املــراد شـغلها، ممــا يتـيح انــتخاب مجـ      
 .األوىل ملؤمتر الدول األطراف بالتزكية ويغين عن احلاجة إىل إجراء اقتراع سري

  
  اعتماد جدول األعمال وتنظيم األعمال )ج( 

ــرار اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي    ــؤرخ ٢٠٠٦/٢٤عمــال بق ــيه / متــوز٢٧ امل ، ٢٠٠٦يول
ــتوحة عقـــدت  ــنا يف مشـــاورات مفـ ــتعدادا ملؤمتـــر الـــدول  /ألول تشـــرين ا٦يف فييـ ــتوبر اسـ أكـ

ــية األمــم املــتحدة ملكافحــة الفســاد    ــة جــدول األعمــال   . األطــراف يف اتفاق وقــد أعــدت األمان
املؤقـــت للـــدورة األوىل ملؤمتـــر الـــدول األطـــراف عمـــال بـــتلك املشـــاورات، وعمـــال كذلـــك   

تفاقية األمم  بتوجـيهات الـدول األعضـاء يف عـدة مناسـبات، مبـا يف ذلك أعمال فريق أصدقاء ا                  
 .املتحدة ملكافحة الفساد، وهو فريق غري رمسي يترأسه سفريا األرجنتني وفرنسا

ــترح لألعمــال     ــد التنظــيم املق ــد أُع ــرفق (وق ــك    )انظــر امل ، عمــال بالتوصــيات الصــادرة عــن تل
املشــاورات، ويقصــد مــنه تســهيل الــنظر يف البــنود املدرجــة يف جــدول األعمــال ضــمن حــدود  

 .ؤمتر الدول األطراف وتبعا حلجم املوارد املتاحة لهالوقت املتاح مل

وسـوف تسـمح املـوارد املـتاحة ملؤمتـر الـدول األطـراف يف دورته األوىل بعقد جلستني عامتني                     
 .يوميا مع ترمجة فورية جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية الست

  
  النظر يف النظام الداخلي ملؤمتر الدول األطراف واعتماده )د( 

 أن تكمـل اللجـنة املخصصـة للـتفاوض بشأن اتفاقية      ٥٨/٤رت اجلمعـية العامـة، يف قـرارها      قـر
ملكافحـة الفسـاد مهامهـا الناشـئة عـن الـتفاوض بشـأن االتفاقـية بعقد اجتماع قبل وقت كاف              
مـن انعقـاد الـدورة األوىل ملؤمتـر الـدول األطـراف يف االتفاقـية، مـن أجـل إعـداد مشروع نص                        

 مــن ٦٣ؤمتــر الــدول األطــراف وغــري ذلــك مــن القواعــد املذكــورة يف املــادة  الــنظام الداخــلي مل
 .االتفاقية، واليت ستحال إىل املؤمتر يف دورته األوىل للنظر فيها
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، ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢٦وقـد وافقـت اللجـنة املخصصـة، يف دورهتـا الثامنة املعقودة يف               
ر الــدول األطــراف يف اتفاقــية األمــم عــلى مشــروع الــنظام الداخــلي وقــررت عرضــه عــلى مؤمتــ

املـتحدة ملكافحـة الفسـاد يف دورتـه األوىل للـنظر فـيه واختـاذ إجـراء بشأنه، وفقا لقرار اجلمعية                      
 .٥٨/٤العامة 

 مــن االتفاقــية عــلى أن يعــتمد مؤمتــر الــدول األطــراف نظامــا   ٦٣ مــن املــادة ٣وتــنص الفقــرة 
 من تلك املادة، مبا يف ذلك قواعد        ٥ و ٤الفقرتني  داخلـيا وقواعد حتكم سري األنشطة املبينة يف         

 .بشأن قبول املراقبني ومشاركتهم وتسديد النفقات املتكبدة يف االضطالع بتلك األنشطة
  

  الوثائق  
للـتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد عن دورهتا الثامنة اليت عقدت           تقريـر اللجـنة املخصصـة       

 )Corr.1 وCAC/COP/2006/2 (٢٠٠٦يناير /ين كانون الثا٢٦ و٢٥يف فيينا يومي 

ــنظام الداخــلي ملؤمتــر الــدول األطــراف يف اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة الفســاد       مشــروع ال
)CAC/COSP/2006/3( 
  

  مشاركة املراقبني )هـ( 
 مـن مشـروع الـنظام الداخـلي ملؤمتـر الـدول األطـراف عـلى أنـه، رهنا بتوجيه                     ١٤تـنص املـادة     

مسـبق إىل األمـني العـام، حيـق ألي دولـة أو أي مـنظّمة تكامل اقتصادي إقليمية                   إشـعار خطـي     
 من االتفاقية أن تشارك بصفة مراقب ٦٧ من املادة ٢ و١موقِّعـة عـلى االتفاقـية وفقا للفقرتني     

 .وحيق ملن يشارك من املوقّعني أن يشاركوا يف أعمال املؤمتر التداولية. يف مداوالت املؤمتر

 مـن مشـروع الـنظام الداخـلي عـلى أنه جيوز ألي دولة أو أي منظّمة تكامل        ١٥ وتـنص املـادة   
ــرتني       ــا للفق ــية وفق ــلى االتفاق ــع ع ــية أخــرى مل توقِّ ــادة  ٢ و١اقتصــادي إقليم ــن امل ــن ٦٧ م  م

االتفاقـية أن تقـدِّم إىل املكتـب طلـبا للحصـول عـلى صـفة مراقب، وعلى أن تمنح تلك الصفة                      
 . ذلكما مل يقرِّر املؤمتر خالف

 مـن مشـروع الـنظام الداخـلي على أنه، رهنا بتوجيه إشعار خطي مسبق إىل             ١٦وتـنص املـادة     
ــئات واملــنظّمات الــيت تلقَّــت دعــوة دائمــة مــن اجلمعــية العامــة        األمــني العــام، حيــق ملمثِّــلي اهلي
ــتها ويف       ــيت تعقــد حتــت رعاي ــية ال للمشــاركة بصــفة مراقــب يف دورات مجــيع املؤمتــرات الدول

ــتحدة ووكاالهتــا املتخصِّصــة وصــناديقها،      أعمــال  ــئات األمــم امل ــلي هي ــدورات، وملمثِّ تلــك ال
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وكذلـك ملمثِّـلي الـلجان الفنـية الـتابعة لـلمجلس االقتصـادي واالجتماعي، أن يشاركوا بصفة                   
 .مراقب يف مداوالت املؤمتر

كومية  مـن مشـروع النظام الداخلي كذلك على أنه جيوز للمنظّمات غري احل        ١٧وتـنص املـادة     
ذات الصــلة الــيت تتمــتَّع بصــفة استشــارية لــدى اجمللــس االقتصــادي واالجــتماعي أن تقــدِّم إىل   
املكتـب طلـبا للحصـول عـلى صفة مراقب، وعلى منحها هذه الصفة ما مل يقرِّر املؤمتر خالف      

ــبا     . ذلــك وجيــوز أيضــا لســائر املــنظّمات غــري احلكومــية ذات الصــلة أن تقــدِّم إىل املكتــب طل
وعـلى األمانـة أن تعمِّم، يف شكل وثيقة، قائمة بتلك املنظّمات     . ول عـلى صـفة مراقـب      للحصـ 

ويف حال عدم   . تتضـمَّن معلومـات كافـية عـنها، قـبل ثالثـني يومـا على األقل من انعقاد املؤمتر                  
وجـود اعـتراض عـلى مـنح مـنظّمة غـري حكومـية مـا صـفة مراقـب، وجب منحها إياها، ما مل                         

 .ويف حال وجود اعتراض، يحال األمر إىل املؤمتر للبتِّ فيه.  ذلكيقرِّر املؤمتر خالف

وبغــية ضــمان حســن ســري الــدورة األوىل، واســتنادا إىل الــتجارب املكتســبة مــن تطبــيق نظــام     
داخــلي ممــاثل بشــأن مؤمتــر األطــراف يف اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظّمة عــرب     

 مــن مشــروع الــنظام الداخــلي  ١٧ املنصــوص علــيه يف املــادة الوطنــية، اتبعــت األمانــة اإلجــراء 
 .مفترضة أنه لن تدخل تعديالت على هذا النظام قبل أن يعتمدها املؤمتر يف دورته األوىل

  
  اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض )و( 

 مـن مشـروع الـنظام الداخـلي عـلى أن يقـوم مكتـب أي دورة بفحـص وثائق          ١٩تـنص املـادة     
 على أنه حيق للممثِّلني أن ٢٠وتنص املادة . فويض وأن يقـدِّم تقريـره ـذا الشـأن إىل املؤمتر        الـت 

ويسمح ملمثِّل  . يشـاركوا مؤقَّـتا يف الـدورة إىل حـني اختاذ املكتب قرارا بشأن وثائق تفويضهم               
أي دولــة طــرف كانــت دولــة طــرف أخــرى قــد قدَّمــت اعتراضــا عــلى مشــاركته بــأن حيضــر   

احلقوق نفسـها الـيت يتمـتَّع ـا ممـثِّلو الـدول األطراف األخرى إىل حني تقدمي املكتب                   مؤقَّـتا، بـ   
 .تقريره واختاذ املؤمتر قراره ذا الشأن

  
النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق أهداف مؤمتر الدول األطراف وفقا للفقرات  -٢ 

  افحة الفساد من اتفاقية األمم املتحدة ملك٦٣ من املادة ٧ إىل ٤ و١
 من االتفاقية بأن يتفق مؤمتر الدول األطراف على أنشطة وإجراءات وطرائق   ٦٣تقضـي املـادة     

عمــل مــن أجــل حتســني قــدرة الــدول األطــراف وتعاوــا عــلى حتقــيق األهــداف املبيــنة يف هــذه 
 .االتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه
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ود أن يــناقش اجملــاالت الــيت ينــبغي أن ينصــب علــيها ولــدى الــنظر يف هــذا البــند، لعــلّ املؤمتــر يــ
فـنطاق االتفاقـية الواسـع قـد يدفـع املؤمتـر إىل التركيز              . التركـيز عـند اسـتعراض تنفـيذ االتفاقـية         

عـلى بعـض األحكـام أو على جمموعة من األحكام، وقد يكون ذلك يف إطار رسم حتديد ج                   
 املؤمتر يود حتديدا أن ينظر فيما إذا كان من   ولعلّ. تدرجيـي إزاء عملـية التنفـيذ عـلى مـر الزمن           

املستصـوب واملمكـن التركـيز يف الـبداية عـلى عدد حمدود من املسائل اليت هي أساسية إلرساء                   
قـاعدة متيـنة مـن أجـل مكافحـة الفسـاد والـتعاون الـدويل، والعمـل قـدر املسـتطاع على تناول                     

ولعـلّ املؤمتـر يود، لدى      . ة فصـال فصـال    املواضـيع املـتقاطعة يف إطـار اسـتعراض فصـول االتفاقـي            
قـيامه بذلـك، أن يـراعي عـلى الـنحو الواجـب تـرابط خمـتلف فصـول االتفاقية وكوا مصممة                      

وقد اقترح، يف املشاورات غري الرمسية، النظر يف األحكام التالية          . كـال ال يـتجزأ    حبيـث تشـكل     
 بشأن  ٦يف الفصل الثاين، املادة     : ةضـمن جمـال التركـيز األويل بشـأن اسـتعراض تنفـيذ االتفاقـي              

 بشــأن املشــتريات العمومــية؛ ويف الفصــل الثالــث، أحكــام ٩هيــئات مكافحــة الفســاد، واملــادة 
 من ١ بشأن رشو املوظفني العموميني الوطنيني؛ والفقرة ١٥املـادة  : الـتجرمي اإللزامـية اخلمسـة    

ؤسسـات الدولـية العمومية؛    بشـأن رشـو املوظفـني العمومـيني األجانـب وموظفـي امل            ١٦املـادة   
 بشــأن اخـتالس املمــتلكات أو تــبديدها أو تسـريبها بشــكل آخــر مـن ِقــبل موظــف    ١٧واملـادة  

).  بشأن إعاقة سري العدالة    ٢٥ بشـأن غسـل العـائدات اإلجرامية؛ واملادة          ٢٣عمومـي؛ واملـادة     
بداية، ال  وأوصـي كذلـك بـإدراج مسـألة الـتعاون الـدويل ضـمن اجملاالت اليت ستستعرض يف ال                  

سـيما فـيما يـتعلق بتـبادل املسـاعدة القانونية وختفيف اشتراط ازدواجية التجرمي من أجل تقدمي                  
 من  ٤٦ من املادة    ٩حسـبما هـو وارد يف الفقرة        (املسـاعدة فـيما يـتعلق بالـتدابري غـري القسـرية             

 ).االتفاقية

نظـرا للطابع االبتكاري  ولعـل املؤمتـر يـود أن يـويل مسـألة اسـترداد املوجـودات اهـتماما خاصـا،                 
ولعل املؤمتر يود، على وجه التحديد، تقييم . الـذي تتمـيز به أحكام الفصل اخلامس من االتفاقية     

املـبادرات القائمـة يف هـذا اجملـال وتركـيز اهتمامه على التماس أكثر السبل قابلية لالنتهاج عمليا                   
ولعل . التشـجيع على تنفيذها مـن أجـل ضـمان تالقـي هـذه املـبادرات يف إطـار االتفاقـية لغـرض           

املؤمتـر يـود أيضا استكشاف كيفية دعم إجياد منت من املعارف الثابتة، من أجل بناء القدرات يف    
 .هذا اجملال املهم

 مــن االتفاقــية عــلى أن يــتفق مؤمتــر الــدول   ٦١ واملــادة ٦٣مــن املــادة ) ب (٤وتــنص الفقــرة 
تيســري تـبادل املعلومــات فـيما بــني   األطـراف عـلى أنشــطة وإجـراءات وطــرائق عمـل مــن أجـل      

الـدول األطـراف عـن أمناط الفساد واجتاهاته وعن املمارسات الناجحة يف منعه ومكافحته ويف       
اسـترداد عـائدات اجلـرمية، بوسـائل مـنها نشـر املعلومـات ذات الصـلة، وعلى أن ينظر أيضا يف          
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ؤمتر يود أن ينظر يف سبل ولعل امل. سـبل تـرويج مجـع املعلومـات عـن الفسـاد وتـبادهلا وحتليـلها               
 .ترويج مجع املعلومات عن طبيعة الفساد وتبادهلا وحتليلها

 مـن االتفاقـية عـلى أن يـتفق مؤمتـر الدول األطراف على               ٦٣مـن املـادة     ) ج (٤وتـنص الفقـرة     
أنشـطة وإجـراءات وطـرائق عمـل مـن أجـل الـتعاون مـع املنظّمات واآلليات الدولية واإلقليمية          

ــنظّمات غــري  ــية ذات الصــلة وامل ــدول     .  احلكوم ــيات، لعــل مؤمتــر ال ــنظر يف تلــك اآلل ــدى ال ول
ــدول         ــني ال ــيما ب ــتعاون ف ــز ال ــيت تكفــل تعزي ــود أن يستكشــف أنســب الوســائل ال األطــراف ي
األطـراف وبـني الـدول األطـراف واملـنظّمات الدولية واإلقليمية واملنظّمات غري احلكومية ذات            

 .الصلة

 مـن االتفاقـية عـلى أن يكتسـب مؤمتـر الدول األطراف املعرفة      ٦٣ مـن املـادة    ٥وتـنص الفقـرة     
الالزمــة بالــتدابري الــيت تــتخذها الــدول األطــراف يف ســبيل تنفــيذ االتفاقــية، والصــعوبات الــيت     
تواجههـا يف ذلـك، مـن خـالل املعلومـات الـيت تقدمهـا تلـك الـدول ومـن خـالل مـا قد ينشئه                           

 .يليةمؤمتر الدول األطراف من آليات استعراض تكم

 مـن االتفاقية على أن تقوم كل دولة طرف بتزويد مؤمتر الدول             ٦٣ مـن املـادة      ٦وتـنص الفقـرة     
األطـراف مبعلومـات عـن بـراجمها وخططهـا وممارساهتا وكذلك عن تدابريها التشريعية واإلدارية                

املؤمتر كما تنص تلك الفقرة على أن ينظر        . الرامـية إىل تنفـيذ االتفاقـية، حسبما يقضي به املؤمتر          
يف أجنـع السـبل لـتلقي املعلومـات، مبـا فيها املعلومات املتلقاة من الدول األطراف ومن املنظّمات                   

وجيوز للمؤمتر أيضا أن ينظر يف املسامهات املتلقاة . الدولية املختصة، والختاذ إجراءات بناء عليها
جراءات اليت يقررها   مـن املـنظّمات غـري احلكومية ذات الصلة، املعتمدة حسب األصول وفقا لإل             

ولعــل املؤمتــر يــود أن يــنظر يف أنســب الوســائل للحصــول عــلى املعلومــات الالزمــة ألداء . املؤمتــر
 .٦٣ من املادة ٦ و٥مهامه يف جمال استعراض التنفيذ وفقا للفقرتني 

 عــلى أن ينشــئ مؤمتــر الــدول األطــراف، إذا مــا رأى ضــرورة ٦٣ مــن املــادة ٧وتــنص الفقــرة 
ولعل املؤمتر  . ية أو هيـئة مناسـبة لكـي تسـاعده عـلى تنفـيذ االتفاقـية تنفيذا فعاال                 لذلـك، أي آلـ    

يـود أن يـنظر يف نطـاق االسـتعراض املنـتظم ويف مـدى استصـواب تضـمني هذا االستعراض ما                    
قــد يظهــر مــن نقــائص ومــا قــد تقتضــيه الضــرورة مــن مســاعدة تقنــية مــن أجــل تــدارك تلــك     

أن يـــنظر يف مـــدى تواتـــر االســـتعراض ويف البـــيانات أو  ولعـــل املؤمتـــر يـــود أيضـــا  . الـــنقائص
 .املعلومات الدنيا املطلوبة
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  الوثائق  
ورقــة معلومــات خلفــية مــن إعــداد األمانــة عــن طــرائق اســتعراض تنفــيذ اتفاقــية األمــم املــتحدة 

 )CAC/COSP/2006/5(ملكافحة الفساد 

 )CAC/COSP/2006/6(ت ورقة معلومات خلفية من إعداد األمانة عن استرداد املوجودا

 )CAC/COSP/2006/7(مذكرة من األمانة عن مجع البيانات وحتليلها 
  

  املساعدة التقنية -٣ 
 مــن االتفاقــية عــلى أن يــتفق مؤمتــر الــدول األطــراف عــلى   ٦٣مــن املــادة ) أ (٤تــنص الفقــرة 

ضى املادتني أنشـطة وإجـراءات وطرائق عمل لتيسري األنشطة اليت تقوم ا الدول األطراف مبقت       
ولعل املؤمتر يود، لدى النظر يف تلك . ، بوسـائل مـنها التشـجيع عـلى مجـع التربعات           ٦٢ و ٦٠

 .اآلليات، أن يستكشف سبل تعزيز التعاون التقين، وفقا ألحكام االتفاقية ذات الصلة

 مـن االتفاقـية عـلى أن يـتفق مؤمتـر الـدول األطـراف على                 ٦٣مـن املـادة     ) ز (٤وتـنص الفقـرة     
 وإجــراءات وطــرائق عمــل لإلحاطــة عــلما باحتــياجات الــدول األطــراف مــن املســاعدة أنشــطة

 .التقنية فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية واإليصاء مبا قد يراه ضروريا من إجراءات يف هذا الشأن

ومتشـيا مـع االقـتراحات الـيت أُبديـت يف املشـاورات غـري الرمسية، لعل املؤمتر يود الوقوف على                     
احملـددة مـن املسـاعدة التقنية، مع االستفادة أيضا من التجارب املكتسبة يف وضع               االحتـياجات   

ونظــرا لــتعدد املــبادرات يف جمــال مكافحــة الفســاد الــيت وضــعها   . مشــاريع يف جمــاالت أخــرى
وخطّــط هلــا العديــد مــن الوكــاالت اإلمنائــية واملصــارف اإلمنائــية املــتعددة األطــراف واجلهــات   

راف األساسـية واملؤسسـات التمويلـية، شـجعت األمانة رؤساء الوكاالت            املاحنـة املـتعددة األطـ     
اإلمنائــية وكذلــك بــرنامج األمــم املــتحدة اإلمنــائي واملصــارف اإلمنائــية املــتعددة األطــراف عــلى  

والغـرض مـن هـذه املـبادرة هـو تشـجيع تلك الوكاالت             . املشـاركة يف مؤمتـر الـدول األطـراف        
باعتـبارها اإلطار العاملي للجهود الثنائية واملتعددة األطراف،        عـلى وضـع االتفاقـية يف الصـدارة          

نظـرا لكوـا تتضـمن أحـدث الـتدابري املقـبولة عاملـيا يف جمـال مكافحـة الفسـاد، ولكوـا أيضا                        
 .تتضمن جمموعة فعالة من التدابري اليت تكفل توفر موارد املساعدة اإلمنائية

  
  الوثائق  

 )CAC/COSP/2006/9(ة التقنية مذكرة من األمانة عن املساعد
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  النظر يف مسألة رشو موظفي املنظّمات الدولية العمومية -٤ 
 إىل مؤمتر الدول األطراف أن يعاجل مسألة جترمي رشو          ٥٨/٤طلبـت اجلمعـية العامـة يف قـرارها          

 موظفـي املـنظّمات الدولـية العمومـية، مبـا فـيها األمم املتحدة، واملسائل ذات الصلة، واضعا يف                  
ــة القضــائية ودور املــنظّمات      ــيازات واحلصــانات وكذلــك مســألة الوالي احلســبان مســائل االمت

 .الدولية، وذلك بسبل منها تقدمي توصيات بشأن اإلجراء املناسب يف هذا الصدد
  

  الوثائق  
 )CAC/COSP/2006/8(مذكرة من األمانة عن مسألة رشو موظفي املنظّمات الدولية العمومية 

  
 ؛ ٦ من املادة ٣الفقرة (ظر يف متطلبات اإلبالغ وفقا ملواد االتفاقية ذات الصلة الن -٥ 

  من ١٤ و١٣؛ الفقرتان ٤٤من املادة ) أ (٦؛ الفقرة ٢٣من املادة ) د (٢الفقرة 
  )٦٦ من املادة ٤؛ الفقرة ٥٥ من املادة ٥؛ الفقرة ٤٦املادة 

بل لضــمان توافــر معلومــات حديــثة لعــل مؤمتــر الــدول األطــراف يــود أن يــنظر يف أنســب الســ 
) أ (٦؛ والفقرة ٢٣من املادة ) د (٢؛ والفقرة ٦ من املادة ٣العهـد حسـبما تقضـي بـه الفقـرة       

 من ٤؛ والفقرة ٥٥ من املادة ٥؛ والفقرة  ٤٦ مـن املـادة      ١٤ و ١٣؛ والفقـرتان    ٤٤مـن املـادة     
 . من االتفاقية٦٦املادة 

  
  الوثائق  

  التصـــديق عــلى اتفاقــية األمـــم املــتحدة ملكافحــة الفســـاد يف     مذكــرة مــن األمانـــة عــن حالــة    
ــثاين ١٠ ــرب / تشــرين ال ــأا     ٢٠٠٦نوفم ــواردة بش ــتحفظات ال ــات وال ــعارات واإلعالن  ، واإلش

)CAC/COSP/2006/4( 
  

  مسائل أخرى -٦ 
 مـن جـدول األعمال، أن يستعرض        ٦لعـل مؤمتـر الـدول األطـراف يـود، لـدى الـنظر يف البـند                  

رز يف الـترويج اإلضـايف للتصـديق عـلى االتفاقـية أو االنضـمام إليها، من أجل زيادة                   الـتقدم احملـ   
 .عدد األطراف فيها، مما يساهم يف حتقيق االمتثال هلذا الصك على نطاق عاملي
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  جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية ملؤمتر الدول األطراف -٧ 
 أعمال مؤقت لدورته الثانية تتوىل األمانة       مـن املـزمع أن ينظر مؤمتر الدول األطراف يف جدول          

 .إعداده بالتشاور مع املكتب، وأن يوافق عليه
  

  اعتماد تقرير مؤمتر الدول األطراف عن دورته األوىل -٨ 
 .من املزمع أن يعتمد مؤمتر الدول األطراف تقريرا عن دورته األوىل يعد املقرر مشروعه
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  املرفق  
ل الدورة األوىل ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية التنظيم املقترح ألعما  

  إىل ١٠األمم املتحدة ملكافحة الفساد، اليت ستعقد يف عمان، من 
  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٤

 التاريخ الوقت البند العنوان أو الوصف
 كانون ١٠األحد،  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ )أ (١ افتتاح الدورة 

 ديسمرب /األول
   )ب (١ كتبانتخاب أعضاء امل

اعتماد جدول األعمال وتنظيم األعمال    )ج (١
النظر يف النظام الداخلي ملؤمتر الدول 

 األطراف واعتماده
   )د (١

   )هـ (١ مشاركة املراقبني
اعتماد تقرير املكتب عن وثائق 

 التفويض
   )و (١

جماالت التركيز يف استعراض التنفيذ 
 وأنسب الوسائل للقيام بذلك 

٢    

جماالت التركيز يف استعراض التنفيذ 
)مواصلة(وأنسب الوسائل للقيام بذلك 

٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٢  

جماالت التركيز يف استعراض التنفيذ 
)مواصلة(وأنسب الوسائل للقيام بذلك 

 كانون ١١االثنني،  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٢
 ديسمرب/األول

جماالت التركيز يف استعراض التنفيذ 
)مواصلة(ام بذلك وأنسب الوسائل للقي

٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٢  

تبادل املعلومات عن أمناط الفساد 
 واجتاهاته

٢   

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٢ استرداد املوجودات
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

 كانون ١٢الثالثاء، 
 ديسمرب /األول

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٣ املساعدة التقنية
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥و

 كانون ١٣األربعاء، 
 ديسمرب/األول

وظفي املنظّمات النظر يف مسألة رشو م
 الدولية العمومية

 كانون ١٤اخلميس،  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٤
 ديسمرب /األول

النظر يف متطلبات اإلبالغ وفقا ملواد 
 االتفاقية ذات الصلة

٥   

   ٦ مسائل أخرى
٤ و٣ و٢ النظر يف القرارات واعتمادها ٠٠/١٨-٠٠/١٥  

جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية 
 طرافملؤمتر الدول األ

٧   

النظر يف تقرير مؤمتر الدول األطراف 
 عن دورته األوىل واعتماده

٨   

 


