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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة التاسعة املستأنفة الثانية

        ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤-١٢فيينا، 
      جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
      إضافة    
      الشروح    

    املسائل التنظيمية  -١  
    افتتاح الدورة  (أ)  

ســوف ُتفتتح دورة فريق اســتعراض التنفيذ التاســعة املســتأنفة الثانية يف الســاعة العاشــرة من صــباح 
  " مبركز فيينا الدويل.Mيف قاعة اجللسات العامة باملبىن " ،نوفمرب/الثاينتشرين  ١٢ ،االثنني يوم
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب)  
اســـــتعراض التنفيذ جدول أعمال دورته التاســـــعة املســـــتأنفة الثانية يف اجلزء األول من دورته أقرَّ فريق 

. وُأعد تنظيم األعمال املقترح للدورة ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٦إىل  ٤التاسعة، اليت ُعقدت يف الفترة من 
األطراف يف اتفاقية  التاســـعة املســـتأنفة الثانية (انظر املرفق) وفقًا للتوجيهات الصـــادرة عن مؤمتر الدول

األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد وعن الفريق، بغية التمكني من النظر يف بنود جدول األعمال يف حدود 
الوقت الكايف للمداوالت  على حنو يتيحتنظيم األعمال املقترح  ُوضعالوقت املتاح واملوارد املتاحة. وقد 

  مشاركة اخلرباء املعنيني. وييسِّراملتعلقة باملسائل املوضوعية 
    

    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -٢  
    استعراضات الدورة األوىل    

وفقًا خلطة العمل املتعددة الســـنوات للعمل التحليلي الذي يضـــطلع به الفريق، ســـوف تركِّز دورة 
ارســـات اجليِّدة والتحديات املطروحة الفريق التاســـعة املســـتأنفة الثانية على التجارب الناجحة واملم
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واملالحظات واالحتياجات من املســاعدة التقنية املســتقاة من االســتعراضــات القطرية لتنفيذ الفصــل 
  الثالث (التجرمي وإنفاذ القانون) والفصل الرابع (التعاون الدويل) من االتفاقية.

 املناسبة جليِّدة والتجارب والتدابريوسُتعَرض على الفريق ورقة اجتماع تتضمن حتليًال للممارسات ا
اليت اختذهتا الدول األطراف بعد اســتكمال االســتعراضــات الُقطرية خالل دورة اســتعراض التنفيذ 

  ).CAC/COSP/IRG/2018/CRP.13األوىل (
ت اخدِّرالقطرية على املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة املعين بامل اخلالصاتى عناية الفريق إىل سترَعوُت

، "United Nations Convention against Corruption"مث  ،"Corruption"واجلرمية، وهي متاحة حتت عنوان 
خذت بعد إجناز اليت اتُّوالتدابري اخلاصــــة ببلدان بعينها  اخلالصــــاتوُتظِهر  ."Country Profilesمث "

تزويد املكتب مبعلومات الصــلة. وُتشــجَّع الدول األطراف على مواصــلة   االســتعراض القطري ذي
   من هذا القبيل.

، إىل الفريق أن يقوم بتحليل املعلومات ٦/١من قراره  ١١وطلب مؤمتر الدول األطراف، يف الفقرة 
ــــــات اجليِّدة والتحديات املطروحة واملالحظات واالحتياجات  املتعلقة بالتجارب الناجحة واملمارس

مع راضـــــات القطرية أثناء دورة االســـــتعراض األوىل، املســـــاعدة التقنية، اليت تنبثق عن االســـــتع  من
من اإلطار املرجعي، وأن يقدِّم جمموعة  ٣٥تقارير التنفيذ املواضــــيعي اليت ُأعدَّت وفقًا للفقرة   مراعاة
التوصيات غري امللِزمة واالستنتاجات القائمة على الدروس املستفادة بشأن تنفيذ الفصلني الثالث   من

ـــــــابعــة. وأحــاط املؤمتر علمــًاوالرابع من االتفــاقيــ ، ة إىل املؤمتر للنظر فيهــا وإقرارهــا يف دورتــه الس
جمموعة من التوصــــــيات واالســــــتنتاجات  نةواملتضــــــمَّمة من األمانة ، باملذكرة املقد٧/١َّ  رهمقرَّ  يف
امللِزمة القائمة على الدروس املســــــتفادة بشــــــأن تنفيذ الفصــــــلني الثالث والرابع من االتفاقية  غري

)CAC/COSP/2017/5.بالصيغة اليت استعرضها الفريق يف دورته الثامنة املستأنفة ،(  
وأشـــــري، يف دورة الفريق الثامنة املســـــتأنفة، إىل أنَّ املذكرة اُملقدَّمة من األمانة واملتضـــــمنة جمموعة 

ة ســـــوف تتاح للدول األطراف يف الدورات املقبلة للفريق التوصـــــيات واالســـــتنتاجات غري اُمللزم
ــــــُتعرض املذكرة على الفريق كي ينظر فيها.  لتوجيه املزيد من املناقشــــــات. وبناء على ذلك، س

التاســعة املســتأنفة  الفريق الدول األطراف تودُّ أن تأيت مســتعدًَّة ملناقشــة املذكرة خالل دورة  ولعلَّ
تضـــــم مجيع ت غري امللزمة، اليت جمموعة التوصـــــيات واالســـــتنتاجاللفريق الثانية. وســـــوف تتاح 

  .CAC/COSP/IRG/2018/9التعليقات الواردة حىت تارخيه، يف الوثيقة 
    

    الوثائق    
مذكرة من األمانة بشــــــأن جمموعة التوصــــــيات واالســــــتنتاجات غري امللِزمة القائمة على الدروس 

  )CAC/COSP/IRG/2018/9والرابع من االتفاقية (املستفادة بشأن تنفيذ الفصلني الثالث 
    

    أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -٣  
، أن يبــدأ الفريق على الفور يف مجع املعلومــات ذات ٥/١، يف مقرَّره األطرافالــدول مؤمتر قرَّر 

من اإلطار  ٤٨للفقرة  األداء وفقًاالصـــلة، بدعم من األمانة، ويف مناقشـــتها من أجل تيســـري تقييم 
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ــــــتعراض األوىل. ويف ذلك املقرَّ ، قرَّر املؤمتر أن ُيدرج ر أيضــــــًااملرجعي، عقب اختتام دورة االس
  الفريق يف دوراته املقبلة بندًا جديدًا يف جدول األعمال يتيح مناقشة تلك املعلومات.

ثًا عن التقدُّم املحرز يف سري االستعراضات ويف هذا السياق، سوف تقدم األمانة عرضًا شفويًّا حمدَّ
يف دوريت االســـــتعراض األوىل والثانية. وســـــريكز العرض املحدَّث على الردود الواردة على قائمة 
التقييم الذايت املرجعية واحلوارات املباشــرة املنفَّذة واخلالصــات الوافية وتقارير االســتعراض القطرية 

  ع الشبكي للمكتب.املنجزة وتلك املتاحة على املوق
    

    املساعدة التقنية  -٤  
، أن يتوىل الفريق مهمة متابعة ومواصــــــلة العمل الذي ٣/١قرَّر مؤمتر الدول األطراف، يف قراره 

  سبق أن اضطلع به الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنية.
اجلهات ى تعزيز احلوار مع اجلهات املقدمة للمســــاعدة وع املؤمتر األمانة عل، شــــج٧/٣َّويف القرار 

وتنشــــيط التنســــيق والتآزر معها من أجل تلبية احتياجات  ،املتعددة األطراف، الثنائية منها واملاحنة
الدول األطراف من املساعدة التقنية مبزيد من الفعالية، مبا يف ذلك االحتياجات املستبانة من خالل 

ك بالتشــــجيع على التعاون فيما بني بلدان اجلنوب من خالل التنســــيق عملية االســــتعراض، وكذل
اإلقليمي. ويف القرار نفسه، طلب املؤمتر إىل األمانة أن تواصل، بالتعاون الوثيق مع اجلهات املقدمة 
للمســــاعدة الثنائية واملتعدِّدة األطراف، تقدمي املســــاعدة التقنية إىل الدول األطراف، وخصــــوصــــًا 

د املؤمتر من امية، بناًء على طلبها، من أجل املضــــــي ُقدمًا يف تنفيذ االتفاقية. وأخريا أكَّالبلدان الن
جديد، يف القرار، أمهية أن ينظر الفريق يف املجاالت ذات األولوية لتقدمي املساعدة التقنية، وكذلك 

  ملقدَّمة.يف املعلومات املجمَّعة عن االجتاهات السائدة يف املساعدة التقنية املطلوبة وا
ومتاشيًا مع حمور التركيز املواضيعي لدورة الفريق التاسعة املستأنفة الثانية، ستقدِّم األمانة معلومات 
عن االحتياجات من املســاعدة التقنية املســتبانة واملســاعدة التقنية املقدَّمة فيما يتعلق بتنفيذ الفصــل 

  ) من االتفاقية.الثالث (إنفاذ القانون) والفصل الرابع (التعاون الدويل
ولتيســـري مناقشـــات الفريق هلذه املســـألة، ســـتعقد حلقة نقاش بشـــأن املســـاعدة التقنية فيما يتعلق 

  املستأنفة الثانية.لفريق امع التركيز املواضيعي لدورة  بالفصلني الثالث والرابع من االتفاقية، متاشيًا
ـــجَّع الدول األطراف على  الراهنة  فريق مبعلومات عن االحتياجاتال تزويدويف إطار هذا البند، ُتش

عة وغري امللبَّاة مبا واملتوقَّ ثالث والرابع،  يذ الفصــــــلني ال ية من أجل تنف عدة التقن ها   من املســـــــا في
  خالل عملية االستعراض. االحتياجات املستبانة
، بأن تأخذ األمانة يف االعتبار جماالت األولوية اخلاصـــة باملســـاعدة ٧/٣ قرارهوأوصـــى املؤمتر، يف 

 املواضيعية واإلقليمية والُقطرية ربامجالإعداد  لدىالتقنية، املستبانة يف سياق آلية استعراض التنفيذ، 
 دة ُأعدتهلذه التوصـــية، ســـوف تقدم األمانة برامج حمدَّ عند االقتضـــاء. ووفقًاتنفيذها وتنقيحها و

  استجابًة للمجاالت ذات األولوية املستبانة.
املتعلقة و  االتفاقية  من ٣١  املادة ذات أولوية تنفيُذ احتياجات نت بشــأهنااملجاالت اليت اســُتبي ومن

، نشـــــر املكتب دراســـــة حتمل عنوان واســـــتجابة لذلك االحتياجبالتجميد واحلجز واملصـــــادرة. 
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Effective Management and Disposal of Seized and Confiscated Assets 2017  إدارة املوجودات)
ـــادرة والتصـــرف فيها على حنو فعال املحجوزة ـــجَّع املؤمتر، يف قراره  ).٢٠١٧، واملص ، ٧/١وش

الــدول األطراف واملكتــب على مواصــــــلــة تبــادل اخلربات املتعلقــة بــإدارة املوجودات املجمَّــدة 
ــتبانة املمارســات ال فضــلى، حســب االقتضــاء وباالعتماد على املوارد واملحجوزة واملصــادرة واس

القائمة، والنظر يف وضــع مبادئ توجيهية غري ملزمة بشــأن تلك املســألة. وبناء على ذلك، أعدت 
إىل دراســــتها، مشــــروع املبادئ التوجيهية غري امللزمة بشــــأن إدارة املوجودات  األمانة، اســــتنادًا

الفريق العامل   ى الفريق يف دورته التاســـعة، وعلىاملجمَّدة واملحجوزة واملصـــادرة، وعرضـــتها عل
ورحب  .)CAC/COSP/WG.2/2018/3  املعين باســــترداد املوجودات يف دورته الثانية عشــــرة (انظر

العديد من املتكلمني مبشــروع املبادئ التوجيهية، وأعربوا عن رأي مفاده أنه ينبغي ختصــيص مزيد 
الدول األطراف تودُّ أيضـــًا أن تأيت مســـتعدة ملناقشـــة  من الوقت ملناقشـــتها. وبناء على ذلك، لعلَّ

ــــأن إدارة املوجودات املجمدة واملحجو ــــروع املبادئ التوجيهية غري امللزمة بش زة واملصــــادرة مش
للمناقشـــات، ســـوف تتيح األمانة  والتعليقات ذات الصـــلة الواردة من الدول األطراف. وتيســـريًا

ورقة اجتماعات تتضمن مقترحات حمددة واردة من الدول األطراف لتعديل مشروع  للفريق أيضًا
ف يف ). وســـوف تتاح تعليقات الدول األطراCAC/COSP/IRG/2018/CRP.14املبادئ التوجيهية (

  ).CAC/COSP/IRG/2018/CRP.15ورقة اجتماعات بالشكل الذي وردت به إىل األمانة (
    

    الوثائق    
مذكرة من األمانة حتيل فيها مشروع املبادئ التوجيهية غري امللِزمة بشأن إدارة املوجودات املجمَّدة 

  )CAC/COSP/IRG/2018/10واملحجوزة واملصادرة (
    

    تعلقة بامليزانيةاملسائل املالية وامل  -٥  
، على أنَّ آلية اســـتعراض التنفيذ ســـتحتاج إىل ميزانية تكفل هلا العمل ٣/١شـــدَّد املؤمتر، يف قراره 

زاهة. وعمًال بذلك القرار، طلبت اجلمعية العامة إىل األمني على حنو يتسم بالكفاءة واالستمرار والن
  ، أن يكفل توفري التمويل الكايف لآللية.٦٤/٢٣٧العام، يف قرارها 

، أن ُيســـــاعده الفريق يف النهوض مبســـــؤوليته املتعلِّقة بالنظر يف امليزانية ٤/١وقرَّر املؤمتر، يف قراره 
كلَّ ســــنتني، وذلك بالعمل مع األمانة خالل فترة ما بني الدورات فيما يتعلَّق بالنفقات والتكاليف 

  املتوقَّعة اخلاصة باآللية.
وســـُتعَرض على الفريق، يف دورته التاســـعة املســـتأنفة الثانية، مذكِّرة من األمانة تتضـــمَّن معلومات 
متعلِّقة بامليزانية بشــــأن النفقات املتكبَّدة حىت تارخيه من أجل تشــــغيل آلية االســــتعراض، واملوارد 

دية أو من التربعات، والنفقات املتوقَّعة للدورتني األوىل املتلقاة لنفس الفترة، ســــواء من امليزانية العا
والثــانيــة، وآثــار التــدابري املتخــذة لتحقيق الوفورات يف التكــاليف ومــدى النقص احلــاصــــــــل يف 

  ).CAC/COSP/IRG/2018/11االحتياجات من املوارد الالزمة لتشغيل اآللية (
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    الوثائق    
ــــــتعراض تنفيذ اتفاقية اخلاصـــــــة بتســــــيري ت األمانة عن املوارد والنفقا منمذكِّرة  عمل آلية اس
  )CAC/COSP/IRG/2018/11املتحدة ملكافحة الفساد ( األمم

    
    مسائل أخرى  -٦  

  لعلَّ الفريق يودُّ أن يناقش أيَّ مسائل أخرى.
    

    اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته التاسعة املستأنفة الثانية  -٨  
  يعتمد الفريق تقريرًا عن أعمال دورته التاسعة املستأنفة الثانية، تتوىل األمانة إعداد مشروعه. من املزمع أن
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      املرفق
      تنظيم األعمال املقترح    

     العنوان أو الوصف  البند التاريخ والوقت
   نوفمرب/تشرين الثاين ١٢االثنني، 

  افتتاح الدورة  أ)( ١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  جدول األعمال وتنظيم األعمالإقرار  (ب) ١ 

  أداء آلية استعراض تنفيذ االتفاقية  ٣
  املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  ٥  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  استعراض تنفيذ االتفاقية  ٢ 

    نوفمرب/تشرين الثاين ١٣الثالثاء، 
  )تابعاستعراض تنفيذ االتفاقية (  ٢ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  املساعدة التقنية   ٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

    نوفمرب/تشرين الثاين ١٤األربعاء، 
  )تابعاملساعدة التقنية (  ٤ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  مسائل أخرى  ٦  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته  ٨  

  التاسعة املستأنفة الثانية
 


