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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة العاشرة

      ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٩-٢٧فيينا، 
   جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
  املؤقَّتجدول األعمال     

  
  املسائل التنظيمية:  -١

  افتتاح الدورة؛  (أ)  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)  

  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  -٢
  أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.   -٣
  املساعدة التقنية.  -٤
  واملتعلِّقة بامليزانية.املسائل املالية   -٥
  مسائل أخرى.  -٦
  جدول األعمال املؤقَّت لدورة فريق استعراض التنفيذ احلادية عشرة.  -٧
  اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته العاشرة.  -٨
  

    الشروح    
  املسائل التنظيمية  -١  

  افتتاح الدورة  (أ)  
 الســاعة يف ،٢٠١٩أيار/مايو   ٢٧العاشــرة يوم االثنني ســوف ُتفتتح دورة فريق اســتعراض التنفيذ 

  " مبركز فيينا الدويل.M"، باملبىن "Mيف قاعة االجتماعات " ،٠٠/١٠
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  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال   (ب)  
ــــــعة يف  ــــــرة، الذي اعتمده الفريق يف دورته التاس ُأِعدَّ جدول األعمال املؤقَّت لدورة الفريق العاش

ــــــتعراض"، الذي اعتمده مؤمتر الدول  ٣/١، وفقًا للقرار ٢٠١٨حزيران/يونيه  املعنون "آلية االس
املعنون "آلية  ٥/١األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد يف دورته الثالثة، وللمقرَّر 

، اســـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد"، الذي اعتمده املؤمتر يف دورته اخلامســـة
املعنون "مواصـــــلة اســـــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد"، الذي  ٦/١وللقرار 

  اعتمده املؤمتر يف دورته السادسة. 
ُأعدَّ تنظيم األعمال املقترح (انظر املرفق)، وخباصـــة  ،وفقًا إلرشـــادات املؤمتر وفريق اســـتعراض التنفيذو

 ٢٠١٩-٢٠١٧مال التحليلية للفريق، اليت تغطي الفترة خطة العمل املتعددة الســــــنوات بشــــــأن األع
قة بالوثي عددة الســــــنوات، CAC/COSP/IRG/2016/9/Add.1 (املرفق األول  مل املت قًا خلطة الع ). ووف

ســـيكون املوضـــوع الرئيســـي للعمل التحليلي للفريق خالل دورته العادية العاشـــرة هو حتليل املعلومات 
واالحتياجات  املثارة والتحديات املطروحة واملالحظات اجليِّدةاملتعلقة بالتجارب الناجحة واملمارســات 

فيما يتعلق بتنفيذ الفصــــــل اخلامس  ُقطريةعن االســــــتعراضــــــات ال اليت تنبثق ،من املســــــاعدة التقنية
  املوجودات) من االتفاقية.   (استرداد

    
  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   -٢  

  سحب القرعة    
ــــــابعة يف ٦/١طلب مؤمتر الدول األطراف، يف قراره  ، إىل الفريق أن يشــــــرع يف بداية دورته الس

ول األطراف املستعَرضة واملستعِرضة يف دورة االستعراض الثانية، وذلك بسحب القرعة اختيار الد
. )اآللية أو االســــتعراض آلية( من اإلطار املرجعي آللية اســــتعراض التنفيذ ١٩و ١٤وفقًا للفقرتني 

لدول  مام مجيع ا لدورات ُتفَتح أ ما بني ا ماعات في وطلب املؤمتر إىل الفريق أيضـــــــًا أن يعقد اجت
آللية، دون املســــــاس حبق لمن اإلطار املرجعي  ١٩ألطراف بغرض ســــــحب القرعة وفقًا للفقرة ا

ــــــحب القرعة يف االجتماع الالحق للفريق يف فترة ما بني  لدولة الطرف يف أن تطلب إعادة س ا
  الدورات أو يف دورته العادية الالحقة.

ىل، أن جيري اســـتعراض الدول اليت وإضـــافة إىل ذلك، قرَّر فريق اســـتعراض التنفيذ، يف دورته األو
دورة الفريق األوىل بدءًا بالســنة الرابعة يف تصــدِّق على االتفاقية أو تنضــم إليها بعد ســحب القرعة 

، املمارسة اليت اتَّبعها الفريق بشأن املسائل ٤/١من دورة االستعراض األوىل. وأيَّد املؤمتر، يف قراره 
  اإلجرائية النامجة عن سحب القرعة.

ــــــُيعَقد اجتماع فيما بني الدورتني مفتوح أمام مجيع الدول األطراف ٦/١وعمًال بقرار املؤمتر  ، س
ــــــحب القرعة يوم اجلمعة  ، يف مركز فيينا الدويل، وذلك يف غرفة ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٤بغرض س

. وسُتسَحب القرعة ٠٠/١٨حىت الساعة  ٠٠/١٤"، من الساعة C" داخل املبىن "Dاالجتماعات "
نة الرابعة من دورة  خالل ــــــ ــــــتعِرضـــــــة خالل الس يار الدول األطراف املس ذلك االجتماع الخت

من اإلطار املرجعي لآللية. وباإلضــافة إىل ذلك، ســُتســَحب  ١٩االســتعراض الثانية، وفقًا للفقرة 
القرعة الختيار الدول األطراف املســـتعِرضـــة يف اســـتعراضـــات الدورة األوىل للدول األطراف اليت 
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رافًا يف االتفاقية منذ الســـــحب األخري للقرعة، الذي ُنظِّم يف اجلزء الثاين من الدورة أصـــــبحت أط
التاســـعة املســـتأنفة لفريق اســـتعراض التنفيذ. وقد ُتســـَحب القرعة أيضـــًا لتحديد الدول األطراف 

  املستعِرضة بشأن الدول األطراف اليت تطلب إعادة سحب القرعة.
 دون املســــــاس مبمارســــــة الدول األطراف حلقوقها وفقًا لإلطار وُيعَقُد اجتماع ما بني الدورتني

املرجعي لآللية خالل الدورة العاشرة لفريق االستعراض، وهو يهدف إىل متكني الفريق من التركيز 
على املســائل املوضــوعية خالل دورته العاشــرة. وحتقيقًا هلذه الغاية، ســوف ُيبلَّغ فريق االســتعراض 

من جدول األعمال مفتوحًا حىت اليوم األخري من  ٢الدورتني، وسيظل البند  بنتائج اجتماع ما بني
  دورة الفريق العاشرة. 

    
  االجتماعات الثالثية األطراف    

ترتيبات لكي ُتعَقد  ،من جدول األعمال وتبعًا للممارســة الســابقة ٢يف إطار البند  ،اختذت األمانة
 الدول األطراف املســـتعَرضـــة والدول األطراف على هامش الدورة اجتماعات ثالثية األطراف بني

املســـتعِرضـــة. وتأيت الترتيبات هلذه االجتماعات مراعية لآلراء اليت أعرب عنها الفريق بشـــأن فوائد 
ــــــتعراض التنفيذ من أجل إحراز َتقدُّم  عقد اجتماعات ثالثية األطراف بغية املضــــــي ُقُدمًا يف اس

  الفردية.  ُقطريةناء االستعراضات الومناقشة املسائل العالقة املستبانة أث
    

  دورة االستعراض األوىل    
، أن يقوم بتحليل املعلومات ٦/١من قراره  ١١طلب املؤمتر إىل فريق اســتعراض التنفيذ، يف الفقرة 

ـــــــات   املثـارة والتحــديــات املطروحــة واملالحظــات اجليِّــدةاملتعلقــة بــالتجــارب النــاجحــة واملمــارس
أثناء دورة االســتعراض  ُقطريةاليت تنبثق عن االســتعراضــات ال ،واالحتياجات من املســاعدة التقنية

من اإلطار املرجعي لآللية،  ٣٥األوىل، مع مراعاة تقارير التنفيذ املواضيعي اليت ُأعدَّت وفقًا للفقرة 
ة على الدروس املســــتفادة القائم لِزمةوأن يقدِّم إليه جمموعة من التوصــــيات واالســــتنتاجات غري اُمل

سابعة شأن تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية للنظر فيها وإقرارها يف دورته ال ويف املقرر  .ب
ضها لِزمة، أحاط املؤمتر علمًا مبجموعة التوصيات واالستنتاجات غري اُمل٧/١ ستعر صيغة اليت ا ، بال

  ).CAC/COSP/2017/5الفريق يف دورته الثامنة املستأنفة (
قدَّمة من األمانة واملتضـــــمنة جمموعة امل ذكِّرةوأشـــــري، يف دورة الفريق الثامنة املســـــتأنفة، إىل أنَّ امل

ســـــوف تتاح للدول األطراف يف الدورات املقبلة للفريق  لِزمةالتوصـــــيات واالســـــتنتاجات غري اُمل
. وأتيحت بعد ذلك للفريق يف اجلزء الثاين من دورته التاســعة املقبلة املناقشــاتهبا يف  ترشــادلالســ

، اليت تضــــم مجيع التعليقات الواردة، يف لِزمةاملســــتأنفة جمموعة التوصــــيات واالســــتنتاجات غري اُمل
قر من حيث املبدأ إحالتها إىل املؤمتر، على أن يكون مفهومًا ، وُأCAC/COSP/IRG/2018/9  الوثيقة

أن الوثيقة ســـتخضـــع ملزيد من االســـتعراض والتعديل، حســـب االقتضـــاء، يف ضـــوء ما ينجز من 
ــــــتعراضــــــات  جديدة، وتعمَّم من جديد على الدول األطراف من أجل إبداء املزيد من  ُقطريةاس

  ورته العاشرة. التعليقات بشأهنا وتتاح للفريق يف د
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تاجات غري اُملوالحقًا، ُع ــــــتن يات واالس مةممت جمموعة التوصــــــ ــــــكل ورقة اجتماع  لِز يف ش
)CAC/COSP/IRG/2019/CRP.3 ،بغرض دعوة الــدول األطراف إىل تقــدمي تعليقــات إضـــــــافيــة (

شـــــفوية جرى  مذكِّرةاف إىل احلاجة إىل مواصـــــلة النظر من خالل رعي انتباه الدول األطرواســـــُت
  . ٢٠١٩كانون الثاين/يناير  ٧تعميمها على الدول األطراف يف 

 لِزمةمن األمانة تتضمن جمموعة من التوصيات واالستنتاجات غري اُمل مذكِّرةعلى الفريق  وسُتعَرض
الث والرابع من اتفاقية األمم املتحدة القائمة على الدروس املســــــتفادة بشــــــأن تنفيذ الفصــــــلني الث

). وســـوف CAC/COSP/2019/3ملكافحة الفســـاد، جتســـد التعليقات الواردة من الدول األطراف (
ت املتعلقة مبجموعة التوصـــيا اجليِّدةتفســـريية بشـــأن املمارســـات  مذكِّرة عرض أيضـــا على الفريقُت

  ).CAC/COSP/IRG/2019/6( لِزمةواالستنتاجات غري اُمل
    

  دورة االستعراض الثانية    
وفقًا خلطة العمل املتعددة الســـنوات للعمل التحليلي الذي يضـــطلع به الفريق، ســـوف تركِّز دورة 

مارســـــــات  ناجحة وامل جارب ال يل الت ــــــرة على حتل عاش حة  اجليِّدةالفريق ال يات املطرو حد والت
ما في ُقطريةاليت تنبثق عن االســتعراضــات ال ،واالحتياجات من املســاعدة التقنية املثارةواملالحظات 

  يتعلق بتنفيذ الفصل اخلامس (استرداد املوجودات) من االتفاقية. 
 اجليِّدةاملمارســـــات  حولومن أجل ذلك، ولتيســـــري مداوالت الفريق، ســـــوف تعقد حلقة نقاش 

واإلجراءات اليت تتيح مصـــــــادرة عائدات الفســـــــاد دون إدانة جنائية اليت لوحظت يف عدد من 
أو من املســـائل اليت حتتاج الدول  اجليِّدةها من املمارســـات ســـواء باعتبار ُقطريةاالســـتعراضـــات ال

 مذكِّرةاألطراف إىل مزيد من اإلرشادات بشأهنا. ويف هذا الصدد، استرعي انتباه الفريق أيضا إىل 
ــــــوف ُت عدها األمانة من أجل االجتماع الثالث عشــــــر للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح س

وجودات بشـــأن االعتراف املتبادل بأوامر التجميد وأحكام املصـــادرة العضـــوية املعين باســـترداد امل
) وما يصــــــاحب ذلك من CAC/COSP/WG.2/2019/CRP.1القضــــــائية غري املســــــتندة إىل إدانة (

  مناقشات يف إطار الفريق املعين.
    

  الوثائق    
القائمة على الدروس  لِزمةمانة بشــــــأن جمموعة التوصــــــيات واالســــــتنتاجات غري اُملمن األ مذكِّرة

  )CAC/COSP/IRG/2019/3املستفادة بشأن تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية (
ـــــترداد املوجودات) من اتفاق ـــــاد: تقرير تنفيذ الفصـــــل اخلامس (اس ية األمم املتحدة ملكافحة الفس

  )CAC/COSP/IRG/2019/4مواضيعي من إعداد األمانة (
 لِزمةاملتعلقة مبجموعة التوصــيات واالســتنتاجات غري اُمل اجليِّدةتفســريية بشــأن املمارســات  مذكِّرة

ــة  ــاقي ــث والرابع من االتف ــال ــذ الفصــــــلني الث ــادة بشــــــــأن تنفي ــدروس املســــــتف ــة على ال ــائم الق
)CAC/COSP/IRG/2019/6(  
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لدورة االستعراض األوىل  ُقطريةخالصات وافية لتقارير االستعراضات ال
)CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.64و ،CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.65 ،
  )CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.66و

الثانية لدورة االستعراض  ُقطريةخالصات وافية لتقارير االستعراضات ال
)CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.11، وCAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.12، 
 ،CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.14و ،CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.13و
 ،CAC/COSP/IRG/II/2/1و ،CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.15و
 ،CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.2، وCAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.1و
 ،CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.4و ،CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.3و
  ) CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.66و
    

  أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   -٣  
  التقرير املرحلي    

اول أعمال دوراته املقبلة بندًا ، أن ُيدرج الفريق يف جد٥/١قرَّر مؤمتر الدول األطراف، يف مقرَّره 
اليت ُتجَمع بدعٍم من األمانة، من أجل تيسري تقييم أداء  ،جديدًا يتيح مناقشة املعلومات ذات الصلة

من اإلطار املرجعي، عقب اســــتكمال دورة  ٤٨آلية االســــتعراض وإطارها املرجعي، وفقًا للفقرة 
  االستعراض األوىل. 

ــــــتعراض وقامت األمانة بتجميع وحتليل  املعلومات املتعلقة باألداء العام لآللية خالل دوريت االس
األوىل والثانية، ومنها على ســبيل املثال ال احلصــر الردود الواردة على قائمة التقييم الذايت املرجعية، 

املنجزة،  ُقطريةواحلوارات املباشــــرة اليت ُأجريت، واخلالصــــات الوافية وتقارير االســــتعراضــــات ال
ــــــتعراضــــــات الوتقارير ا اليت ُأتيحت على املوقع الشــــــبكي ملكتب األمم املتحدة املعين  ُقطريةالس

باملخدِّرات واجلرمية. وانصب التركيز باألخص على حتليل األسباب اليت أدت إىل حدوث تأخريات 
نة بني الفترة  قار ها. كما أجريت م باه الفريق إلي لة لتوجيه انت حماو ية، يف  ثان لدورة ال متكررة يف ا

سريًا ملناقشات الفريق. و على  سُتعَرضالزمنية الالزمة إلجناز خمتلف خطوات عملية االستعراض تي
  ). CAC/COSP/IRG/2019/2من األمانة بشأن أداء آلية استعراض التنفيذ ( مذكِّرةالفريق 

    
  املتعدِّدة األطراف األخرى ذات الصلة التآزر بني أمانات اآلليات    

يف هذا  املمكنة ، أن تواصــل اســتكشــاف أوجه التآزر٦/١كان املؤمتر قد أهاب باألمانة، يف قراره 
، بالتنســـــيق والتعاون مع أمانات اآلليات املتعدِّدة األطراف األخرى ذات الصـــــلة يف جمال الشـــــأن

قتضــــــاء. ويف وقت الحق، طلب املؤمتر إىل مكافحة الفســــــاد، وتعزيز أوجه التآزر تلك عند اال
نة، يف قراره  مانات اآلليات املتعددة ٧/٤األما لدول األطراف ومع أ ، أن تواصـــــــل حوارها مع ا

شـــفويًّا حمدَّثًا إىل الفريق بشـــأن هذه  تقريرًااألطراف األخرى ذات الصـــلة. وســـوف تقدم األمانة 
ـــتدعى أمانات اآلليات املتعدِّدة األطراف األخرى ذات الصـــلة إىل  ـــألة. وعالوة على ذلك، س املس

  تقدمي تقارير عن أنشطتها. 
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  الوثائق    
  )CAC/COSP/IRG/2019/2من األمانة بشأن أداء آلية استعراض التنفيذ ( مذكِّرة

    
  املساعدة التقنية -٤  

، أن يتوىل فريق اســتعراض التنفيذ مهمة متابعة ومواصــلة العمل ٣/١قرَّر مؤمتر الدول األطراف، يف قراره 
  الذي كان يضطلع به سابقًا الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنية. 

من اإلطار املرجعي على أنَّ مهام فريق اســــــتعراض التنفيذ هي تكوين صــــــورة  ٤٤وتنصُّ الفقرة 
والنظر يف االحتياجات  اجليِّدةإمجالية عن عملية االســتعراض للوقوف على التحدِّيات واملمارســات 

  من املساعدة التقنية، وذلك بغية ضمان تنفيذ االتفاقية على حنو فعَّال. 
من  ١١، أنَّ أحد أهداف آلية االســـتعراض، وفقًا للفقرة ٤/١بعني االعتبار، يف قراره وأخذ املؤمتر 

اإلطار املرجعي، يتمثل يف مســاعدة الدول األطراف على حتديد وتســويغ االحتياجات اخلاصــة من 
  املساعدة التقنية، وعلى تعزيز وتيسري تقدمي املساعدة التقنية. 

متر مبا تؤديه املساعدات التقنية اليت تقدَّم يف إطار آلية االستعراض من ويف ذلك القرار أيضًا، أقرَّ املؤ
دور متواصــــل وقيِّم، وكذلك بأمهية اتِّباع هنج ُقطري، مبادرًة وتنفيذًا، يف برجمة وتقدمي املســــاعدة 
ق، باعتبار ذلك وســــيلًة فعَّالًة لتلبية احتياجات الدول األطراف من  التقنية على حنو متكامل ومنســــَّ

املساعدة التقنية. وطلب املؤمتر أيضًا إىل األمانة، يف ذلك القرار، أن تواصل العمل على وضع هنج 
ـــاعدة  ـــأن تقدمي املس ـــتوى العاملي واإلقليمي والوطين، بش ـــتويات، أْي على كلٍّ من املس ثالثي املس

  التقنية يف ضوء جماالت األولوية املحدَّدة نتيجًة لعملية استعراض التنفيذ.
ـــــدَّ ـــــد االحتياجات ذات األولوية من املســـــاعدة التقنية ٧/٣د املؤمتر، يف قراره وش ، على أمهية س

، وشــــجع مقدمي املســــاعدة التقنية على مراعاة تلك ُقطريةاملســــتبانة يف إطار االســــتعراضــــات ال
  األولويات سواء لوضع برامج جديدة للمساعدة التقنية أو إلدراجها يف الربامج احلالية. 

من األمانة تتضــمَّن معلومات عن االحتياجات  مذكِّرةعلى الفريق، يف دورته العاشــرة،  ضســُتعَرو
الفردية اليت ُأجنزت خالل  ُقطريةمن املســــاعدة التقنية اليت اســــُتبينت من خالل االســــتعراضــــات ال

). ومتاشـــيًا مع حمور التركيز CAC/COSP/2019/5الدورة الثانية، وبشـــأن املســـاعدة التقنية املقدمة (
شــفويًّا، مع التركيز  اإيضــاحيًّاملواضــيعي لدورة الفريق العاشــرة، ســوف تقدِّم األمانة أيضــا عرضــًا 

بصـــفة خاصـــة على االحتياجات من املســـاعدة التقنية واملســـاعدة التقنية املقدَّمة فيما يتعلق بتنفيذ 
  االتفاقية.الفصل اخلامس من 

املعين باملخدِّرات واجلرمية  املتحدة األمم مكتب، الدول األطراف و٧/١وشــــــجَّع املؤمتر، يف قراره 
واملحجوزة واملصــــادرة واســــتبانة  جمَّدةعلى مواصــــلة تبادل اخلربات املتعلقة بإدارة املوجودات امل

والنظر يف وضـــع مبادئ املمارســـات الفضـــلى، حســـب االقتضـــاء وباالعتماد على املوارد القائمة، 
  بشـــــأن هذه املســـــألة. ومن مث، وضـــــعت األمانة، بناء على دراســـــتها املعنونة  ُملِزمةتوجيهية غري 

Effective Management and Disposal of Seized and Confiscated Assets 2017  إدارة املوجودات)
ملبادئ التوجيهية غري )، مشــــروع ا٢٠١٧املحجوزة واملصــــادرة والتصــــرف فيها على حنو فعال، 
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واملحجوزة واملصـــادرة، وعرضـــتها على الفريق يف دورته  جمَّدةبشـــأن إدارة املوجودات امل لِزمةاُمل
، وعلى الفريق العامل املعين باســـترداد املوجودات يف دورته الثانية عشـــرة املســـتأنفة الثانية التاســـعة

)CAC/COSP/WG.2/2018/3.(  
سعة املستأنفة، املنعقدة يف تشرين الثاين/نوفمرب  شار ٢٠١٨ويف اجلزء الثاين من دورة الفريق التا ، أ

العديد من املتكلمني إىل أنَّ األمانة ينبغي أن تواصــــــل مجع االقتراحات والتوصــــــيات من الدول 
شــــــمل مجعها يف إطار واملحجوزة واملصـــــــادرة، مبا ي جمَّدةكيفية إدارة املوجودات امل بشـــــــأن

اســــتعراضــــات الدورة الثانية آللية اســــتعراض التنفيذ وحىت انتهاء هذه الدورة، حىت تصــــبح تلك 
املبادئ أكثر موضــوعية وتعبِّر بشــكل أكرب عن تنوع املمارســات واألطر القانونية واملؤســســية لدى 

ت سوف تؤخذ يف االعتبار الدول األطراف. وأبلغت األمانة الفريق بأن مجيع التعليقات واالقتراحا
جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة على فريق اســــتعراض التنفيذ  ســــُتعَرضوتدرج يف وثيقة حمدثة 

ملقبلـــة  يهـــا يف دوراهتمـــا ا نظرا ف ترداد املوجودات لكي ي لعـــامـــل املعين بـــاســـــــ فريق ا ل وا
)CAC/COSP/IRG/2019/7 .(  

ــــــوف تنظم حلقة نقاش حول املســــــاعدة التقنية املطلوبة واملقدَّمة، وخباصــــــة ما يتعلق بإدارة  وس
  واملحجوزة واملصادرة، تيسريًا ملناقشة الفريق.  جمَّدةاملوجودات امل

، "منتدى إلجراء مناقشـــــات حول ٥من جدول األعمال باالقتران بالبند  ٤وســـــوف يناَقش البند 
عشر للفريق العامل احلكومي الثالث ات واملساعدة التقنية"، من جدول أعمال االجتماع بناء القدر

الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات، وذلك يف اجتماع مشترك بني فريق استعراض 
   .٢٠١٩أيار/مايو  ٢٩التنفيذ والفريق العامل، املقرر عقده يف 

    
  الوثائق     

من األمانة بشأن املساعدة التقنية املقدمة دعمًا لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  مذكِّرة
 ُقطريةمبا يف ذلك حتليل االحتياجات من املســـــاعدة التقنية املســـــتبانة يف إطار االســـــتعراضـــــات ال

)CAC/COSP/IRG/2019/5(  
بشــــــأن إدارة املوجودات  ُملِزمةتوجيهية غري بادئ ملح منقَّمشــــــروع من األمانة حتيل فيها  مذكِّرة

  )CAC/COSP/IRG/2019/7واملحجوزة واملصادرة ( جمَّدةامل
    

  املسائل املالية واملتعلِّقة بامليزانية   -٥  
، على أنَّ آلية االستعراض ستحتاج إىل ميزانية تكفل هلا العمل على حنو ٣/١متر، يف قراره شدَّد املؤ

زاهة. وعمًال بذلك القرار، طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام، يتســـم بالكفاءة واالســـتمرار والن
  وفري التمويل الكايف آللية االستعراض.، أن يكفل ت٦٤/٢٣٧يف قرارها 

، أن ُيســــاعَدُه فريُق اســــتعراض التنفيذ يف النهوض مبســــؤوليته املتعلِّقة ٤/١وقرَّر املؤمتر، يف قراره 
ــــــنتني، وذلك بالعمل مع األمانة خالل فترة ما بني الدورات فيما يتعلَّق  بالنظر يف امليزانية كلَّ س

  اخلاصة بآلية االستعراض.بالنفقات والتكاليف املتوقَّعة 
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ــــــُتعَرضو ــــــرة،  س ـــاش ـــه الع ـــذ، يف دورت ــــــتعراض التنفي ـــذكِّرةعلى فريق اس ـــة  م ـــان من األم
)CAC/COSP/IRG/2019/8 تتضــمَّن معلومات متعلِّقة بامليزانية بشــأن النفقات املتكبَّدة حىت تارخيه (

سواء من  شغيل الدورتني األوىل والثانية آللية االستعراض، واملوارد املتلقاة لنفس الفترة،  من أجل ت
امليزانية العادية أو من التربعات، والنفقات املتوقَّعة ومدى النقص احلاصـــــــل يف االحتياجات من 

  املوارد الالزمة لتشغيل اآللية.
    

  الوثائق     
  )CAC/COSP/IRG/2019/8قة بامليزانية (من األمانة بشأن املسائل املالية واملتعلِّ مذكِّرة

    
  مسائل أخرى  -٦  

  أن يناقش أيَّ مسائل أخرى يوجَّه انتباهه إليها. لعلَّ فريق استعراض التنفيذ يودُّ
    

  جدول األعمال املؤقَّت لدورة فريق استعراض التنفيذ احلادية عشرة  -٧  
ــــــرة، يف جدول أعماٍل مؤقٍَّت لدورته  ــــــتعراض التنفيذ، أثناء دورته العاش ــــــوف ينظر فريق اس س

  راره. دُّه األمانة بالتشاور مع الرئيس، بغية إقعشرة، ُتِع احلادية
    

  اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته العاشرة   -٨  
ــــــرة، تتولَّى األمانة  ــــــتعراض التنفيذ تقريرًا عن أعمال دورته العاش من املزَمع أن يعتمد فريق اس

  مشروعه. إعداد
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  املرفق 
  

  تنظيم األعمال املقترح    
  العنوان أو الوصف  البند  التاريخ والوقت

     ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٧االثنني، 
 افتتاح الدورة  (أ) ١  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال   (ب) ١  
  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ٢  
  أداء آلية استعراض تنفيذ االتفاقية   ٣  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  ملسائل املالية واملتعلِّقة بامليزانيةا  ٥  

     ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٨الثالثاء، 
  )تابعاستعراض تنفيذ االتفاقية (  ٢  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  مسائل أخرى  ٦  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
جدول األعمال املؤقَّت لدورة فريق استعراض التنفيذ   ٧  

  احلادية عشرة
     ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٩األربعاء، 

  (أ)املساعدة التقنية  ٤  ٠٠/١٣-٣٠/١٠
  )تابعاملساعدة التقنية (  ٤  ٣٠/١٧-٠٠/١٥
  اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال   ٨  ٠٠/١٨-٣٠/١٧

  دورته العاشرة
  
، "منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات ٥من جدول األعمال باالقتران بالبند  ٤سوف يناَقش البند   (أ)

للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية عشر  الثالثواملساعدة التقنية"، من جدول أعمال االجتماع 
  املعين باسترداد املوجودات، وذلك يف اجتماع مشترك بني فريق استعراض التنفيذ والفريق العامل.

 


