
CAC/COSP/2019/1 األمــم املتحـدة

  
 

  اتفاقيةمؤمتر الدول األطراف يف 
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد

Distr.: General 
24 September 2019 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

171019    171019    V.19-09650 (A) 

*1909650*  

  الدورة الثامنة
        ٢٠١٩األول/ديسمرب  كانون ٢٠-١٦أبوظيب، 

      جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
      جدول األعمال املؤقَّت  

  املسائل التنظيمية:  -١
  افتتاح دورة املؤمتر الثامنة؛  (أ)  
  انتخاب أعضاء املكتب؛  (ب)  
  األعمال وتنظيم األعمال؛إقرار جدول   (ج)  
  قبني؛مشاركة املرا  (د)  
  اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض؛  (هـ)  
  املناقشة العامة.  (و)  

  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  -٢
  املساعدة التقنية.  -٣
  املنع.  -٤
  استرداد املوجودات.  -٥
  التعاون الدويل.  -٦
  .نائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفسادالدورة االستث  -٧
  مسائل أخرى.  -٨

من االتفاقية، بشــــأن التعاون  ٦٣(ج) و(د) من املادة  ٤تنفيذ الفقرتني الفرعيتني   (أ)  
مع املنظمات واآلليات الدولية واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية ذات الصـــــلة؛ 
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ها اآلليات الدولية لمعلومات ذات الصــلة اليت تعدُّل املناســبســتخدام االوبشــأن 
، بغية جتنُّب ازدواج العمل ألخرى من أجل مكافحة الفســــــاد ومنعهواإلقليمية ا

  دون ضرورة؛
  ؛حالة التصديق على االتفاقية ومتطلبات تقدمي اإلشعارات مبوجب االتفاقية  (ب)  
  الدورة العاشرة للمؤمتر.أي مسائل أخرى، مبا يف ذلك النظر يف مكان انعقاد   (ج)  

  سعة.جدول األعمال املؤقَّت للدورة التا  -٩
      اعتماد التقرير.  -١٠

      الشروح    
      املسائل التنظيمية  - ١  
    افتتاح دورة املؤمتر الثامنة (أ)  

، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، اليت تنشئ املادُة ٥٨/٤اعتمدت اجلمعية العامة، مبقتضى قرارها 
ل األطراف يف االتفاقية من أجل حتسني قدرة الدول األطراف وتعاوهنا على حتقيق منها مؤمترًا للدو ٦٣
من تلك املادة،  ٢وعمًال بالفقرة داف املبينة يف االتفاقية ومن أجل تشـــجيع تنفيذها واســـتعراضـــه. األه

تضي . وتق٢٠٠٦  ديسمرب كانون األول/ ١٤إىل  ١٠عقدت دورُة املؤمتر األوىل يف عمَّان يف الفترة من 
ملادة  ٢ة الفقر لدورة ٣من ا مد يف ا لذي اعُت لداخلي للمؤمتر، ا ظام ا لدورُة   من الن بأن ُتعقد ا األوىل، 

، ُعقدت الدورُة ١/١ملقرر املؤمتر   واحدة بعد انعقاد الدورة األوىل. ووفقًاالعادية الثانية يف غضون سنة 
. وعمًال ٢٠٠٨شباط/فرباير   ١ثاين/يناير إىل كانون ال ٢٨الثانية يف نوسا دوا، إندونيسيا، يف الفترة من 

لدوحة يف الفترة من ٢/١مبقرَّر املؤمتر  ثة يف ا ثال لدورُة ال ثاين ١٣إىل  ٩، ُعقدت ا /نوفمرب تشــــــرين ال
باملغرب يف الفترة من ٣/١. وعمًال مبقرَّر املؤمتر ٢٠٠٩ عة يف مرَّاكش  لدورُة الراب قدت ا إىل  ٢٤، ُع
شرين األول/أكتوبر  ٢٨ ، ُعقدت الدورُة اخلامسة يف مدينة بنما يف ٣/١. وعمًال مبقرَّر املؤمتر ٢٠١١ت

، ُعقــدت الــدورة ٤/١رَّر املؤمتر . وعمًال مبق٢٠١٣  نوفمرب تشــــــرين الثــاين/ ٢٩إىل  ٢٥الفترة من 
. ٢٠١٥تشــرين الثاين/نوفمرب   ٦إىل  ٢الســادســة يف ســانت بطرســربغ، االحتاد الروســي، يف الفترة من 

تشــرين الثاين/نوفمرب  ١٠إىل  ٦  ســابعة يف فيينا يف الفترة من، ُعقدت الدورُة ال٤/٢قرَّر املؤمتر وعمًال مب
كانون  ٢٠إىل  ١٦عَقد الدورة الثامنة يف أبوظيب يف الفترة من ، ســـــُت٥/٢  . وعمًال مبقرَّر املؤمتر٢٠١٧

  .٢٠١٩ األول/ديسمرب
    

    انتخاب أعضاء املكتب  (ب)  
مادة  قًا لل لداخلي للمؤمتر،من ال ٢٢وف ظام ا هلا وثالثة  ن كل دورة، رئيس  تاح  ُينتَخب، عند افت

  تلك الدورة. نوَّاب للرئيس ومقرِّر من بني ممثِّلي الدول األطراف احلاضرة يف
ووفقًا للمادة نفســـها، يعمل الرئيس ونوَّابه واملقرِّر بصـــفتهم أعضـــاء مكتب املؤمتر يف كل دورة. 

دورة، متثَّل كلُّ جمموعة من املجموعات اإلقليمية اخلمس بعضــــو ولدى انتخاب أعضــــاء مكتب ال
  اإلقليمية اخلمس.ني املجموعات واحد. وخيضع منِصبا رئيس املؤمتر ومقرِّره عادًة للتناوب ب
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ووفقًا للممارســة املتبعة والراســخة فيما يتعلق باملؤمترات اليت تعقد خارج مقر األمم املتحدة بدعوة 
وقد اتبع املؤمتر هذه املمارســة يف  يتوىل الرئاســة عادة ممثل للدولة املضــيفة. من إحدى احلكومات،

اليت انتخب ملنصــب الرئيس فيها ممثلو  ،ادســةدوراته األوىل والثانية والثالثة والرابعة واخلامســة والســ
 ر اتباعاملؤمت قرَّر وإذا ما األردن وإندونيســـيا وقطر واملغرب وبنما واالحتاد الروســـي، على التوايل.

ينتخب ممثل اإلمارات العربية املتحدة رئيســــــا للمؤمتر يتوقع أن هذه املمارســــــة يف دورته الثامنة، ف
ما ما إذاُيتوقع من جمموعة دول   في ية والكارييب أن تعني املقرر. أ املؤمتر أن يتبع  قرَّر أمريكا الالتين
ن لغربيــة ودول أخرى أن تعيِّمن نظــامــه الــداخلي، فُيتوقع من جمموعــة دول أوروبــا ا ٢٢  املــادة

  ن املقرر.الرئيس، يف حني يتوقع من جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارييب أن تعيِّ
شغل املناصب االنتخابية واملجموعات اإلقل شَّحني ل شأن تعيني املر شاور ب يمية مدعوَّة حثيثًا إىل الت

ساويًا لعدد مناصب قبل بداية الدورة مبدَّة، بغية االتفاق على قائمة من امل رشحني يكون عددهم م
عن  املكتب املراد شـــغلها، مما يتيح انتخاب مجيع أعضـــاء مكتب دورة املؤمتر الثامنة بالتزكية ويغين

  احلاجة إىل االقتراع السري.
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ج)  
جدول األعمال املؤقَّت لدورته قرَّر املؤمتر يف دورته الســـــابعة عدم اختاذ إجراء بشـــــأن مشـــــروع 

  تمرار املشاورات خالل فترة ما بني الدورتني.الثامنة. واتُّفق على ضرورة اس
ربية املتحدة، ُعقدت يف فيينا مشــاورات غري رمسية بشــأن جدول األعمال ومببادرة من اإلمارات الع

لتوصـــــل إىل توافق يف اآلراء املؤقَّت للدورة الثامنة. ويف أعقاب تلك املفاوضـــــات غري الرمسية، مت ا
  .٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٨بشأن جدول األعمال املؤقَّت احلايل يف 

  لداخلي للمؤمتر، تنظيم األعمال املقترح.من النظام ا ٨وأعدت األمانة، وفقًا للمادة 
ص  والقصـــد من تنظيم األعمال هو تيســـري النظر يف بنود جدول األعمال يف حدود الوقت املخصـــَّ

املتاحة للمؤمتر. وســــوف تســــمح املوارد املتاحة للمؤمتر يف دورته الثامنة بعقد جلســــات واملوارد 
ــــفويةوفري الترمجة متوازية، مع ت ــــوف يتمكن املؤمتر بلغات األمم  الش املتحدة الرمسية الســــت. وس

  .الشفويةجلسة توفر هلا الترمجة  ١٨بذلك من عقد ما جمموعه 
    

    مشاركة املراقبني  (د)  
النظام الداخلي للمؤمتر على أنه، رهنًا بتوجيه إشــعار خطي مســبق إىل األمني العام،  من ١٤ادة تنصُّ امل

من  ٢و ١تكامل اقتصــــــادي إقليمية موقِّعة على االتفاقية، وفقًا للفقرتني حيق أليِّ دولة أو أيِّ منظمة 
  لذلك املشاركة يف مداوالته.من االتفاقية أن تشارك بصفة مراقب يف املؤمتر، وجيوز هلا تبعًا  ٦٧املادة 

قليمية من النظام الداخلي على أنَّه جيوز أليِّ دولة أو أيِّ منظمة تكامل اقتصادي إ ١٥وتنصُّ املادة 
منها أن تقدِّم إىل املكتب طلبًا للحصـــول  ٦٧من املادة  ٢و ١مل توقِّع على االتفاقية وفقًا للفقرتني 

   يقرِّر املؤمتر خالف ذلك.على صفة مراقب، وُتمنح تلك الصفة ما مل
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 ،توجيه إشــــعار خطي مســــبق إىل األمني العامرهنًا بمن النظام الداخلي على أنه  ١٦وتنصُّ املادة 
مثلي اهليئات واملنظمات اليت تلقَّت دعوة دائمة من اجلمعية العامة للمشـــاركة بصـــفة مراقبني حيق مل

ية اليت ُتعق لدول ها، وممثِّلي هيئات األمم امليف دورات وأعمال مجيع املؤمترات ا تحدة د حتت رعايت
صـــــة وصـــــناديقها، وكذلك ممثِّلي اللجان الفنية التابعة للمجلس االقتصـــــادي  ووكاالهتا املتخصـــــِّ

  .أن يشاركوا بصفة مراقبني يف مداوالت املؤمتر، واالجتماعي
ات الصــلة اليت تتمتَّع من النظام الداخلي على أنه جيوز للمنظمات غري احلكومية ذ ١٧وتنصُّ املادة 

املكتب طلبًا للحصــول على تقدِّم إىل بصــفة اســتشــارية لدى املجلس االقتصــادي واالجتماعي أن 
لســــائر  أيضــــًا صــــفة مراقب، وينبغي منحها هذه الصــــفة ما مل يقرِّر املؤمتر خالف ذلك. وجيوز

ى صــفة مراقب. وعلى إىل املكتب طلبا للحصــول عل تقدِّماملنظمات غري احلكومية ذات الصــلة أن 
ــــــكل وثيقة، قائمًة بتلك املنظمات، تتضــــــمَّن معاألمانة  لومات كافية عنها، قبل أن تعمِّم، يف ش
يومــًا على األقــل من انعقــاد املؤمتر. ويف حــال عــدم وجود اعتراض على منح منظَّمــة غري  ثالثني

خالف ذلك. ويف حال حكومية ما صــــــفَة مراقب، ينبغي منحها تلك الصــــــفة ما مل يقرِّر املؤمتر 
  وجود اعتراض، ُيحال األمر إىل املؤمتر للبتِّ فيه.

    
    اعتماد تقرير املكتب عن وثائق التفويض  (هـ)  

ملادة  ثائق التفويض وأْن  ١٩تنصُّ ا لداخلي على أن يقوم مكتب أي دورة بفحص و ظام ا من الن
  يقدِّم تقريره هبذا الشأن إىل املؤمتر.

 شــاركوا مؤقَّتًا يف الدورة، إىل حني اختاذ املكتب قرارًانه حيق للممثِّلني أن يعلى أ ٢٠وتنصُّ املادة 
بشــــــأن وثائق تفويضــــــهم. وُيســــــمح ملمثِّل أيِّ دولة طرف كانت دولٌة طرف أخرى قد قدَّمت 
اعتراضـــًا على مشـــاركته بأن حيضـــر مؤقَّتًا، باحلقوق نفســـها اليت يتمتَّع هبا ممثِّلو الدول األطراف 

  إىل حني تقدمي املكتب تقريَره واختاذ املؤمتر قراَره هبذا الشأن. األخرى،
    

  اقشة العامةاملن  (و)  
(و)، املعنون "املناقشة العامة"، يف جدول األعمال املؤقت إلتاحة الوقت للممثِّلني  ١ُأدرج البند الفرعي 

فاقية. وتقترح األمانة الرفيعي املســـتوى لإلدالء بكلمات عن مســـائل ذات طابع عام تتصـــل بتنفيذ االت
ـــنَّ ـــتهلِّ دورته لكي يتس ى للممثِّلني الرفيعي املســـتوى أن ُيعربوا عن عقد املناقشـــة العامة للمؤمتر يف مس

وجهات نظرهم وحيدِّدوا االجتاه الســياســي للمؤمتر. كما أنَّ اتِّباع هذه الطريقة يف تنظيم أعمال الدورة 
  التركيز والتفاعل يف إطار بنود جدول األعمال املوضوعية. من شأنه أْن يتيح تبادل اآلراء مبزيد من

(و) من  ١اء املتكلمني يف املناقشة العامة اليت ستعقد يف إطار البند الفرعي وسوف تفتتح قائمة بأمس
ــــــتظل مفتوحة حىت ظهر يوم ٢٠١٩تشــــــرين الثاين/نوفمرب  ١٥جدول األعمال املؤقت يف  ، وس

. ويرجى من الوفود إرســال طلبات اإلدراج يف القائمة ٢٠١٩ كانون األول/ديســمرب ١٦االثنني، 
ـــــال الطلبات الواردة قبل uncac@un.org( إىل األمانة كتابة ـــــيتعني إعادة إرس تشـــــرين  ١٥). وس

  بعد فتح القائمة. ٢٠١٩الثاين/نوفمرب 
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ممثلو وســـتكون إجراءات وضـــع قائمة املتكلمني يف املناقشـــة العامة على النحو التايل: (أ) ســـيدَرج 
فهوما أنَّ املمثلني على الدول يف قائمة املتكلمني على أساس "األولوية باألسبقية"، على أن يكون م

املســتوى الوزاري أو على مســتوى أعلى ســيعطون األولوية؛ (ب) يف حالة الوزراء، تدعى الوفود 
ستعاضة عن أحد ؛ (ج) يف حال االكلم يتمتع بصفة وزيرإىل تقدمي معلومات إضافية تؤكد أنَّ املت

إىل وقت تقدمي  ملتكلمني اســتنادًاالوزراء مبتكلم ليســت لديه رتبة وزير، يضــاف املتكلم إىل قائمة ا
شعار إىل األمانة بشأن تغيري املتكلم؛ (د) يف حال أراد أحد املتكلمني من أحد الوفود أن ي  ستبدلإ

قائمة املتكلمني مع متكلم له نفس املســــــتوى من وفد آ نه يف  باهتما مكا خر، يقوم الوفدان بترتي
  الطلب إىل الوفد اآلخر.مع إرسال نسخة من اخلاصة ويبلغان األمانة كتابة 

وباإلضــافة إىل ذلك، ســوف يطلب من الوفود التقيد مبدة قصــوى للكالم: ســتخصــص أربع دقائق 
قائق كلمة) جلميع املتكلمني، مبن فيهم املمثلون الرفيعو املســتوى؛ وســتخصــص ســبع د ٤٠٠(أو 

أثناء  لتوزيعا لرئيس كل جمموعة من املجموعات اإلقليمية. وســـــوف ُيتقيَّد بشـــــكل صـــــارم هبذا
 هنائيةاملناقشة العامة. وستنشر الكلمات األطول على املوقع الشبكي للمؤمتر، شريطة إرسال نسخة 

على اإلنترنت). من الكلمة إىل األمانة (وما مل يبلغ الوفد األمانة أنه ال يرغب يف أن تنشــــر كلمته 
(و) على الوفود بواســـــطة  ١د وعالوة على ذلك، ســـــتعمَّم القائمة األولية للمتكلمني بشـــــأن البن

  رسالة خاصة قبيل انعقاد املؤمتر.
ومن أجل إتاحة الوقت الكايف للمؤمتر ملناقشــــــة املســــــائل املوضــــــوعية الواردة يف جدول أعماله، 

كانون  ١٧ملناقشـــة العامة" يف موعد أقصـــاه مســـاء يوم ســـيختتم النظر يف البند الفرعي املعنون "ا
  املتكلمني إىل أخذ الكلمة يف إطار بنود أخرى من جدول األعمال.األول/ديسمرب، وسيدعى باقي 

    
  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  - ٢  

ــــــب املؤمتر ا ٦٣من املادة  ٥عمًال بالفقرة  ملعرفة الالزمة بالتدابري اليت من االتفاقية، جيب أن يكتس
االتفاقية، والصـــعوبات اليت تواجهها يف ذلك، من خالل املعلومات تتَّخذها الدول األطراف لتنفيذ 

  اليت تقدِّمها تلك الدول ومن خالل ما قد ينشئه املؤمتر من آليات استعراض تكميلية.
على استعراض اء آلية مناسبة ملساعدته على أنَّ من الضروري إنش ،١/١وقد اتَّفق املؤمتر، يف قراره 
ملؤمتُر فريقًا عامًال مفتوح العضــــــوية من خرباء حكوميني دوليني ليقدِّم تنفيذ االتفاقية؛ وأنشــــــأ ا

  توصيات إليه. ويف القرار نفسه، شدَّد املؤمتر على السمات اليت ينبغي أن تتَّسم هبا آلية االستعراض.
االســـتعراض، وكلَّف الفريَق ئ إضـــافية ينبغي مراعاهتا يف آلية ، مباد٢/١ووضـــع املؤمتر، يف قراره 

عامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باستعراض تنفيذ االتفاقية بإعداد إطار مرجعي آللية ال
  االستعراض لينظر فيه املؤمتر ويتَّخذ إجراء بشأنه، ورمبا يعتمده يف دورته الثالثة.

ــــــأ املؤمتر، يف قراره  ــــــتعراض تنفيذ ٣/١وأنش من  ٦٣من املادة  ٧االتفاقية، وفقًا للفقرة ، آلية اس
اإلطار املرجعي لآللية، ومشـــروع املبادئ التوجيهية للخرباء  ٣/١االتفاقية. ويتضـــمَّن مرفق القرار 

ـــروع املخطط النموذجي لتقارير  ـــتعراضـــات القطرية، ومش ـــأن إجراء االس احلكوميني واألمانة بش
  ة.االستعراض القطري
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ُأســندت إليه مهمَّتا تكوين صــورة إمجالية ويف القرار نفســه، أنشــأ املؤمتر فريق اســتعراض التنفيذ، الذي 
عن عملية االســـتعراض من أجل الوقوف على التحديات واملمارســـات اجليِّدة، والنظر يف االحتياجات 

يقدِّم فريق االســـتعراض، بناًء من املســـاعدة التقنية، وذلك بغية ضـــمان تنفيذ االتفاقية على حنو فعَّال. و
  عليها.   واستنتاجات إىل املؤمتر للنظر فيها واملوافقة على ما جيريه من مداوالت، توصيات

ضيتني، مدة كل  ستعرا ستعراض التنفيذ من دورتني ا وقرَّر املؤمتر أن تتألف كل مرحلة من مراحل ا
لفصـــــل الثالث (التجرمي وإنفاذ منهما مخس ســـــنوات، وأن يســـــتعرض أثناء الدورة األوىل تنفيذ ا

الدويل) من االتفاقية، وأن يســـــتعرض أثناء الدورة الثانية تنفيذ القانون) والفصـــــل الرابع (التعاون 
  الفصل الثاين (التدابري الوقائية) والفصل اخلامس (استرداد املوجودات).

ستعراض تنفيذ اتفاقية األ ٤/١وأيَّد املؤمتر، يف قراره  مم املتحدة ملكافحة الفساد"، املبادئ املعنون "آلية ا
يني واألمانة بشأن إجراء االستعراضات القطرية، واملخطط النموذجي لتقارير التوجيهية للخرباء احلكوم

  االستعراضات القطرية، اللذين وضع فريق استعراض التنفيذ صيغتهما النهائية يف دورته األوىل.
دة ملكافحة الفســـاد"، "آلية اســـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحاملعنون  ٥/١وقرَّر املؤمتر، يف مقرَّره 

ــــــتعراض التنفيذ على الفور يف مجع املعلومات ذات الصــــــلة، بدعم من األمانة، أ ن يبدأ فريق اس
ــــري تقييم األداء وفقًا للفقرة  ــــتها من أجل تيس ــــتعراض،  ٤٨ومناقش من اإلطار املرجعي آللية االس

مال األوىل، وأن يدرج الفريق يف دوراته املقبلة بندًا يف جدول األععقب اختتام دورة االســتعراض 
يتيح مناقشـــة تلك املعلومات؛ وأن يضـــع فريق االســـتعراض يف اعتباره، لدى مجع املعلومات عمًال 

  من اإلطار املرجعي. ٤١و ٤٠بالفقرة (أ) من املقرَّر، متطلبات املتابعة يف املستقبل وفقًا للفقرتني 
ــــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم ٦/١ه ر، يف قراروأعلن املؤمت املتحدة ملكافحة  املعنون "مواصــــــلة اس

من اإلطار املرجعي  ١٣الفســــاد"، اســــتهالل الدورة الثانية آللية اســــتعراض التنفيذ، عمًال بالفقرة 
قًا لقرار املؤمتر  ية ووف لدول األطراف يف ٣/١لآلل كذلك أن يســــــتعرض ُخمس ا . وقرَّر املؤمتر 

دول اليت تنضــم إىل ة من الســنوات اخلمس من دورة االســتعراض الثانية، وأن تســتكمل النســ كل
االتفاقية بعد الدورة السادسة للمؤمتر استعراض تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية يف موعد 

أن تشـــارك يف اســـتعراض تنفيذ الفصـــلني الثاين ويتعدى ســـنتني بعد إيداع صـــك انضـــمامها،   ال
  ض الثانية.ة االستعراامس من االتفاقية خالل السنة اخلتامية من دورواخل

من اإلطار املرجعي آللية االســـتعراض، على األمانة أن جتمع أعمَّ وأنســـَب ما يرد يف  ٣٥ووفقًا للفقرة 
ــــــات اجليِّدة والتحديات  تقارير االســــــتعراض الُقطرية من معلومات عن التجارب الناجحة واملمارس

مصــــنَّفًة حبســــب املواضــــيع من املالحظات واالحتياجات من املســــاعدة التقنية، وتدرجها املطروحة و
املحورية يف تقرير مواضــيعي عن التنفيذ ويف إضــافات تكميلية إقليمية، من أجل إحالتها كلها إىل فريق 

شأن تنفي ضيعية اليت أعدهتا األمانة ب ستعراض التنفيذ. وُتعرض على املؤمتر التقارير املوا ذ الفصلني الثاين ا
  ، على التوايل) لكي ينظر فيها.CAC/COSP/2019/10و CAC/COSP/2019/9واخلامس من االتفاقية (

ــــــتعراض  لك، طلب املؤمتر إىل فريق اس يذ، يف قراره وعالوة على ذ يل ٦/١التنف ، أن يقوم بتحل
بالتجارب الناجحة واملمارســـــــات اجليِّدة والتحديات املطروحة واملالحظات  ات املتعلقةاملعلوم

واالحتياجات من املســـاعدة التقنية اليت تنبثق عن االســـتعراضـــات القطرية أثناء دورة االســـتعراض 
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من اإلطار املرجعي آللية  ٣٥ي ُأعدَّ وفقًا للفقرة األوىل، مع مراعاة تقرير التنفيذ املواضــــــيعي الذ
اض، وأن يقدِّم إليه جمموعة من التوصيات غري امللزمة واالستنتاجات القائمة على الدروس االستعر

  املستفادة بشأن تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية للنظر فيها وإقرارها يف دورته السابعة.
فيــه إىل فريق ، الــذي طلــب ٦/١، إىل قراره ٧/١ره تني (أ) و(ب) من مقرَّوأشـــــــار املؤمتر يف الفقر

اســـــتعراض التنفيذ أن يقدم إىل املؤمتر جمموعة من التوصـــــيات واالســـــتنتاجات غري امللزمة للنظر فيها 
وإقرارها وأحاط علمًا مبجموعة التوصيات واالستنتاجات غري امللِزمة، بالصيغة اليت استعرضها هبا فريق 

تعراض التنفيذ يف جمموعة التوصـــــيات عراض التنفيذ يف دورته الثامنة املســـــتأنفة. ونظر فريق اســـــاســـــت
التاسعة املستأنفة الثانية ويف دورته العاشرة. وبناًء على ذلك، سوف  تهواالستنتاجات غري امللزمة يف دور

لى الدروس املســــتفادة تعرض على املؤمتر جمموعة من التوصــــيات غري امللِزمة واالســــتنتاجات القائمة ع
  ).CAC/COSP/2019/3من االتفاقية للنظر فيها وإقرارها ( بشأن تنفيذ الفصلني الثالث والرابع

ويرد حتليل حمدث للردود الواردة من الدول األطراف بشــأن املمارســات اجليِّدة واخلربات والتدابري 
دورة األوىل الستعراض التنفيذ يف لصلة املتخذة منذ إكمال االستعراضات الُقطرية يف إطار الذات ا

نة ( ته األما عد عة CAC/COSP/2019/11تقرير أ كة اإلنترنت الردود املجمَّ ــــــب ). وأتيحت على ش
ضـــوع خالل دورات فريق اســـتعراض التنفيذ، على صـــفحات والكلمات املدىل هبا بشـــأن هذا املو

ذات الصــلة وعلى صــفحات امللفات القطرية على املوقع الشــبكي ملكتب األمم املتحدة اجللســات 
  املعين باملخدِّرات واجلرمية (املكتب).

وبناء على وثائق املعلومات األســاســية واملناقشــات املعقودة خالل دورات فريق اســتعراض التنفيذ، 
  راض.ستقدم األمانة حتديثًا شفويًّا عن تقييم أداء آلية االستع

يف  ،(أ) الدورة األوىل والدورة األوىل املســــــتأنفة وعقد فريق اســــــتعراض التنفيذ الدورات التالية:
؛ (ب) الدورة الثانية والدورة الثانية املســــــتأنفة والدورة الثانية املســــــتأنفة جمدَّدا، يف ٢٠١٠ عام
الدورة الرابعة والدورة  (د) ؛٢٠١٢لثالثة والدورة الثالثة املستأنفة، يف عام الدورة ا ؛ (ج)٢٠١١ عام

 ؛٢٠١٤الدورة اخلامسة والدورة اخلامسة املستأنفة، يف عام  )ه(؛  ٢٠١٣الرابعة املستأنفة، يف عام 
دورة الدورة الســابعة وال ؛ (ز)٢٠١٥الدورة الســادســة والدورة الســادســة املســتأنفة، يف عام   (و)

؛ (ط) الدورة التاســـــعة ٢٠١٧الثامنة، يف عام ؛ (ح) الدورة ٢٠١٦أنفة، يف عام الســـــابعة املســـــت
عام  ية، يف  ثان فة ال تأن ــــــ عة املس ــــــ تاس لدورة ال فة األوىل وا تأن ــــــ عة املس ــــــ تاس لدورة ال ؛ ٢٠١٨وا

  .٢٠١٩العاشرة والدورة العاشرة املستأنفة األوىل، يف عام  الدورة  (ي)
ستأنفة الثانوسوف تعقد الدورة الع شرة امل ستعراض التنفيذ خالا ل دورة املؤمتر الثامنة يف ية لفريق ا

العاشـــرة املســـتأنفة الثانية، على عمله يف املســـتقبل  تهأبوظيب. ومن املتوقع أن يركز الفريق، يف دور
  ومستقبل آلية استعراض التنفيذ وغريها من املسائل.

ناءولعل املؤمتر يود أن ينظر،  تائج  مداوالته، أث ــــــتعراض التنفيذ املعقودة يفيف ن  دورات فريق اس
ــــــعــة (٢٠١٩و ٢٠١٨ عــامي ــــــعــة CAC/COSP/IRG/2018/8: الــدورة التــاس ــاس )، والــدورة الت

فة تأن ــــــ عة CAC/COSP/IRG/2018/8/Add.1األوىل (  املس ــــــ تاس لدورة ال ية )، وا ثان فة ال تأن ــــــ املس
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)CAC/COSP/IRG/2018/8/Add.2) ــــــرة )، والــدورة CAC/COSP/IRG/2019/9)؛ والــدورة العــاش
  ) والدورة العاشرة املستأنفة الثانية.CAC/COSP/IRG/2019/9/Add.1العاشرة املستأنفة األوىل (

، خطة العمل املتعددة الســــــنوات اليت اعتمدها ٧/١وأقرَّ املؤمتر، يف الفقرتني (ج) و(د) من مقرَّره 
دول الزمين لالجتماعات الذي أقرَّه املكتب فريق استعراض التنفيذ يف دورته السابعة املستأنفة، واجل

عه املعقود يف  ما ع يف اجت ــــــَّ لة يف ٢٠١٧آب/أغســــــطس  ٢٧املوس لدول األطراف املمثَّ ، ودعا ا
 تأثري اجتماعات فريق استعراض التنفيذ إىل اإلعراب عن آرائها بشأن تنفيذ خطة العمل وبشأن أيِّ

دِّم إليــه يف دورتــه الثــامنــة تقريرًا عن تلــك هلــا على حضــــــور اخلرباء، وطلــب إىل األمــانــة أن تقــ
شـــــفوية على  مذكِّرة ،٢٠١٩حزيران/يونيه  ٤املســـــامهات. وبناء على ذلك، عمَّمت األمانة، يف 

عليقات الدول األطراف تدعوها فيها إىل تقدمي تعليقات بشـــــأن خطة العمل. وقد أدرجت هذه الت
مانة بشــأن أنشــطة وأســاليب عمل الفريق املعين بالشــكل الذي وردت به يف املذكرة اليت أعدهتا األ

  ).CAC/COSP/2019/4باستعراض التنفيذ (
وال ســــيما خالل من األمانة عن أداء آلية اســــتعراض التنفيذ،  مذكِّرة وســــوف تعرض على املؤمتر
  )، من أجل النظر فيها.CAC/COSP/2019/12إلجنازها ( ابري الالزمةدورة االستعراض الثانية والتد

ــــــتعراض عمًال بالفقرة ٦/١وأعلن املؤمتر، يف قراره  ــــــتهالل الدورة الثانية آللية االس من  ١٣، اس
أن يســـــتخدم كأســـــاٍس ملداوالته . ولعل املؤمتر يود ٣/١اإلطار املرجعي لآللية ووفقًا لقرار املؤمتر 

  ).CAC/COSP/2019/15األمانة بشأن املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية ( مذكِّرة املعلومات الواردة يف
    

    الوثائق  
مللزمة القائمة على الدروس مذكِّرة من األمانة تتضــمن جمموعة من التوصــيات واالســتنتاجات غري ا

 )CAC/COSP/2019/3تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية (املستفادة بشأن 

  )CAC/COSP/2019/4مذكِّرة من األمانة بشأن أنشطة فريق استعراض التنفيذ وأساليب عمله (
اضيعي من إعداد األمانة عن تنفيذ الفصل الثاين (التدابري الوقائية) من اتفاقية األمم املتحدة تقرير مو

  )CAC/COSP/2019/9ملكافحة الفساد (
قية من اتفا فيذ الفصـــــل اخلامس (اســـــترداد املوجودات)تقرير مواضـــــيعي من إعداد األمانة عن تن

  )CAC/COSP/2019/10املتحدة ملكافحة الفساد ( األمم
حتليل املمارســــــات اجليِّدة والتجارب والتدابري ذات الصــــــلة اليت اختذهتا الدول  عنتقرير األمانة 

ــــــتعراض التناألطراف بعـــد إكمـــ ــــــتعراضـــــــــات القطريـــة خالل دورة اس فيـــذ األوىل ال االس
)CAC/COSP/2019/11(  
رة من األمانة عن أداء آلية اســــــتعراض التنفيذ، وال ســــــيما خالل دورة االســــــتعراض الثانية كِّمذ

 )CAC/COSP/2019/12والتدابري الالزمة إلجنازها (

  )CAC/COSP/2019/15مذكِّرة من األمانة بشأن املسائل املالية واملتعلِّقة بامليزانية (
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ــــــعة، ــــــتعراض التنفيذ عن أعمال دورته التاس إىل  ٤نا يف الفترة من ة يف فيياملعقود تقرير فريق اس
  )CAC/COSP/IRG/2018/8( ٢٠١٨حزيران/يونيه   ٦

تقرير فريق اســتعراض التنفيذ عن أعمال دورته التاســعة املســتأنفة األوىل، املعقودة يف فيينا يف الفترة 
  )CAC/COSP/IRG/2018/8/Add.1( ٢٠١٨ أيلول/سبتمرب ٥إىل  ٣من 

تقرير فريق اســتعراض التنفيذ عن أعمال دورته التاســعة املســتأنفة الثانية، املعقودة يف فيينا يف الفترة 
  )CAC/COSP/IRG/2018/8/Add.2( ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤إىل  ١٢من 

إىل  ٢٧تقرير فريق اســـــتعراض التنفيذ عن أعمال دورته العاشـــــرة، املعقودة يف فيينا يف الفترة من 
  )CAC/COSP/IRG/2019/9( ٢٠١٩أيار/مايو   ٢٩
ستأنفة األوىل، املعقودة يف فيينا يف الفترة ر فرتقري شرة امل ستعراض التنفيذ عن أعمال دورته العا يق ا
 )CAC/COSP/IRG/2019/9/Add.1( ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٤إىل  ٢من 

   
    املساعدة التقنية  - ٣  

يتوىل فريق اســتعراض التنفيذ متابعة ومواصــلة العمل الذي ســبق أن  ، أن٣/١قراره املؤمتُر، يف قرَّر 
اضطلع به الفريق احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنية. ومبقتضى ذلك القرار، 

ــــــتعراض. ــــــاعدة التقنية جزءًا ال يتجزَّأ من آلية االس لية ئ التوجيهية آلويتمثل أحد املباد  تعدُّ املس
يف مساعدة الدول األطراف على تنفيذ االتفاقية بشكل فعال. وفقًا إلطارها املرجعي،  ض،االستعرا

، النهَج الُقطري، من حيث املبادرة والتنفيذ، لتقدمي املســـــــاعدة التقنية ٣/٤وأقرَّ املؤمتر، يف قراره 
قة باعتبارها وســيلة فعَّالة لتعزيز ت هات املاحنة وغريها من ة، وشــجَّع اجلنفيذ االتفاقياملتكاملة واملنســَّ

ــــاعدة على تضــــمني مفهوم هذا النهج مع بناء القدرات يف صــــميم براجمها  اجلهات اليت تقدِّم املس
  اخلاصة باملساعدة التقنية.

لدول األطراف، يف قراره  لدعم التنفيذ ٧/٣ودعا املؤمتر ا ية  الفعال ، املعنون "تعزيز املســـــــاعدة التقن
إىل أن تواصــل، لدى ملء قائمة التقييم الذايت املرجعية، حتديد  "،املتحدة ملكافحة الفســادالتفاقية األمم 

االحتياجات من املســـــاعدة التقنية الالزمة لتنفيذ مواد االتفاقية وتوفري املعلومات عما جيري تقدميه فعليًّا 
املعلومات طوعًا عن  ى االســـتمرار يف تبادلالدول األطراف عل وشـــجَّعمن أشـــكال املســـاعدة التقنية؛ 

تقدمي املســاعدة التقنية وعن احتياجاهتا من هذه املســاعدة، مبا يف ذلك االحتياجات من املســاعدة التقنية 
املستبانة من خالل عملية االستعراض، وعلى النظر يف تزويد األمانة هبذه املعلومات لنشرها على موقعها 

عن حتليل االحتياجات من  رير من إعداد األمانةســــــيعرض على املؤمتر تقالشــــــبكي. وبناء على ذلك، 
ــتعراضــات الُقطرية واملســاعدة التقنية املقدَّمة من املكتب خالل  ــتبانة يف إطار االس املســاعدة التقنية املس

  ).CAC/COSP/2019/14دورة االستعراض األوىل (
، املعنون "منع ومكافحة الفســـاد جبميع أشـــكاله على ٧/٢، يف قراره دول األطرافاملؤمتر ال وحثَّ

حنو أكثر فعالية، مبا يشـــمل، يف مجلة أمور، احلاالت املتعلقة مبقادير هائلة من املوجودات، اســـتنادا 
د"، على زيادة إىل هنج شــــامل متعدد التخصــــصــــات، وفقًا التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــا

لالزمة ملنع الفســـــــاد ومكافحته، مع التركيز الالزم، يف مجلة أمور، على ا واختاذ التدابري اجهوده
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أعمال الفساد اليت تتعلق مبقادير هائلة من املوجودات، دون تقويض التزامها مبنع ومكافحة الفساد 
اهلدف  سيما نمية املستدامة، وال، مما يسهم يف حتقيق أهداف التعلى مجيع املستويات جبميع أشكاله

، عن طريق تنفيذ االتفاقية بكفاءة وفعالية. وسوف ُتعرض على املؤمتر مذكِّرة من األمانة بشأن ١٦
  ).CAC/COSP/2019/13منع ومكافحة الفساد املنطوي على مقادير هائلة من املوجودات (

، ٧/٧  ة املهتمة، مبا يف ذلك الشـــركاء يف التنمية، يف قرارهطراف واجلهات املاحن املؤمتر الدول األوحثَّ
املعنون "تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد يف الدول اجلزرية الصــغرية النامية"، على دعم 

تنفيذ اجلوانب اليت  تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلكالدول اجلزرية الصــــــغرية النامية يف جهودها الرامية إىل 
من أهداف التنمية املستدامة؛ وشجَّع الدول اجلزرية الصغرية النامية على  ١٦ حتقيق اهلدف ستسهم يف

ـــاد والقضـــاء عليه يف القطاعني العام واخلاص؛  ـــيخ الرتاهة ومنع الفس مواصـــلة جهودها الرامية إىل ترس
ُيواَجه من حتدِّيات يف تنفيذ   م إىل املؤمتر تقريرًا بشـــــأن ما ُيحَرز من تقدُّم وماوطلب إىل األمانة أن تقدِّ

هــذا القرار. وتبعــا لــذلــك، ســــــوف يعرض على املؤمتر تقرير من األمــانــة عن تعزيز تنفيــذ اتفــاقيــة 
  ).CAC/COSP/2019/8املتحدة ملكافحة الفساد يف الدول اجلزرية الصغرية النامية (  األمم

    
    الوثائق  

تقرير األمانة عن تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف الدول اجلزرية الصغرية النامية 
)CAC/COSP/2019/8( 

نة بشـــــــأن منع  لة من املوجودات وممذكِّرة من األما كافحة الفســـــــاد املنطوي على مقادير هائ
)CAC/COSP/2019/13(  

تقرير األمانة عن حتليل االحتياجات من املســاعدة التقنية املســتبانة يف إطار االســتعراضــات الُقطرية 
واملســـــاعدة املقدَّمة من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية خالل دورة االســـــتعراض 

  )CAC/COSP/2019/14وىل (ألا
    

    املنع - ٤  
أكد املؤمتر، يف دوراته الثالثة والرابعة واخلامســـة والســـادســـة والســـابعة، على األمهية احلامسة للتدابري 

  .٧/٦و ٧/٥و ٦/٦و ٥/٤و ٤/٣و ٣/٢القرارات اعتمد من مث الوقائية يف جمال مكافحة الفساد، و
، الفريَق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضــــوية املعين مبنع ٣/٢وأنشــــأ املؤمتر، مبقتضــــى قراره 

الفســــاد، وكلَّفه مبســــاعدة املؤمتر يف أمور منها: (أ) تطوير وجتميع املعارف يف جمال منع الفســــاد؛ 
بالتدابري واملمارســـــــات الوقائية؛ لق (ب) تيســــــري تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتع

تيسري مجع أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد وتعميمها والترويج هلا؛ (د) تشجيع التعاون   (ج)
  بني مجيع أصحاب املصلحة وقطاعات املجتمع بغية منع الفساد.

ية ملكافحة الفســـــــاد"،٧/٥وقرر املؤمتر، يف قراره  تدابري الوقائ يقوم الفريق  أن ، املعنون "تعزيز ال
العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد، يف اجتماعاته املقبلة اليت سُتعَقد يف فترة 
ما بني الدورات، بإدراج مســــألة اســــتخدام النظم اخلاصــــة بإقرارات الذمة املالية واإلفصــــاح عن 
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من االتفاقية)  ٨من املادة  ٥رة والفق ٧من املادة  ٤تضــــــارب املصــــــاحل ومدى فعاليتها (الفقرة 
، ومســألة الدروس املســتفادة بشــأن وضــع اســتراتيجيات ٢٠١٨كموضــوع للمناقشــة خالل عام 

، مع اإلقرار ٢٠١٩كموضـــوع للمناقشـــة خالل عام ) ٥مكافحة الفســـاد وتقييمها وأثرها (املادة 
مواضيع للمناقشة أو  افةبالتوصية الصادرة عن الفريق العامل بترك حيز يف إطار جدول أعماله إلض

تعديلها من أجل حتقيق أكرب قدر ممكن من تبادل األفكار يف املناقشــــات اليت يعقدها الفريق العامل 
  وفريق استعراض التنفيذ.

املعنون "متابعة إعالن مراكش بشــــــأن منع الفســــــاد"، شــــــدَّد املؤمتر على أمهية  ٧/٦ويف القرار 
 ٢٠١٦يق العامل يف اجتماعيه املعقودين يف عام لفراالســــــتنتاجات والتوصــــــيات الصــــــادرة عن ا

، وشــجَّع الدول األطراف على تنفيذها حســب االقتضــاء؛ وقرَّر أن يواصــل الفريُق العامل ٢٠١٧و
عمله على إســــداء املشــــورة وتقدمي املســــاعدة إىل املؤمتر يف تنفيذ الوالية املســــَندة إليه بشــــأن منع 

األقل قبل انعقاد دورة املؤمتر الثامنة؛ وطلب إىل األمانة  علىالفســــــاد، وأن يعقد الفريق اجتماعني 
  أن تقدم تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار إىل املؤمتر يف دورته الثامنة.

ــــــوف يعرض على املؤمتر تقرير من إعداد األمانة عن تنفيذ قرار املؤمتر  ناء على ذلك، س  ٧/٥وب
املتعلق مبتابعة إعالن مراكش بشــأن منع  ٧/٦ره قرابشــأن تعزيز التدابري الوقائية ملكافحة الفســاد، و

  ).CAC/COSP/2019/2الفساد (
اجتماعات، وفقًا لوالياته. وناقش الفريق العامل، يف اجتماعيه  ١٠وحىت اآلن، عقد الفريق العامل 

 أيلول/ ٦إىل  ٤ومن  ٢٠١٨يلول/ســـــــبتمرب أ ٧إىل  ٥املعقودين يف فيينـــا يف الفترة من 
نظم إقرارات الذمة ، يف مجلة أمور، املواضــيع التالية: تضــارب املصــاحل؛ اســتخدام ٢٠١٩  ســبتمرب
؛ الدروس املستفادة بشأن وضع استراتيجيات ٧/٦و ٧/٥؛ حالة تنفيذ قراري املؤمتر وفعاليتها املالية

  االتفاقية). من ٥مكافحة الفساد وتقييمها وأثرها (املادة 
ــــــوف ُتعرض على املؤمتر مذكِّرة من األمانة بشــــــأن التقدم املحرز يف أنشــــــطة الفريق العامل  وس

)CAC/COSP/2019/6.( 

ماعي الفريق ا باجت قة  قارير املتعل مداوالته، يف الت ناء  عل املؤمتر يود أيضـــــــًا أن ينظر، أث عامل لول
)، CAC/COSP/WG.4/2019/3و CAC/COSP/WG.4/2018/5( ٢٠١٩و ٢٠١٨املعقودين يف عــام 

ثاين (التدابري الوقائية) من االتفاقية الوكذلك يف تقرير مواضيعي من إعداد األمانة عن تنفيذ الفصل 
)CAC/COSP/2019/9.(  
    

    الوثائق  
، ٧/٦بشأن تعزيز التدابري الوقائية ملكافحة الفساد، وقراره  ٧/٥تقرير األمانة عن تنفيذ قرار املؤمتر 

 )CAC/COSP/2019/2ع الفساد (بشأن مناملتعلق مبتابعة إعالن مراكش 

مذكرة من األمانة بشــأن التقدم املحرز يف أنشــطة الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضــوية 
  )CAC/COSP/2019/6املعين مبنع الفساد (
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تقرير مواضيعي من إعداد األمانة عن تنفيذ الفصل الثاين (التدابري الوقائية) من اتفاقية األمم املتحدة 
  )CAC/COSP/2019/9ملكافحة الفساد (

ين مبنع الفســـــاد املعقود يف املعتقرير عن اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضـــــوية 
  (CAC/COSP/WG.4/2018/5) ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٧إىل  ٥فيينا، يف الفترة من 

تقرير عن اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضـــــوية املعين مبنع الفســـــاد املعقود يف 
  (CAC/COSP/WG.4/2019/3) ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٦إىل  ٤لفترة من  افيينا، يف

    
    استرداد املوجودات - ٥  

كان اســترداد املوجودات من املســائل اليت حظيت لدى املؤمتر بدرجة عالية من األولوية منذ دورته 
، أن ينشئ فريقًا عامًال حكوميًّا دوليًّا مؤقَّتًا مفتوح العضوية ١/٤، يف قراره األوىل. فقد قرَّر املؤمتر

  .عائدات الفساد ادةعبإلكي يسدي إليه املشورة واملساعدة من أجل تنفيذ واليته املتعلقة 
وُعِهد إىل الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضـــوية املعين باســـترداد املوجودات مبهمة مســـاعدة 
املؤمتر يف مجلة أمور منها اكتســـاب معارف تراكمية يف جمال اســـترداد املوجودات، وتشـــجيع التعاون، 

  راف يف جمال بناء القدرات يف ذلك املجال.وتيسري تبادل املعلومات، واستبانة احتياجات الدول األط
ـــــبل٢/٣وقرَّر املؤمتر، يف قراره  ـــــائل ترمجة  ، أن يواصـــــل الفريق العامل عمله من أجل حتديد س ووس

، إىل إجراءات ٢٠٠٧آب/أغسـطس  ٢٨و ٢٧التوصـيات الصـادرة عن اجتماعه األول، املعقود يومي 
جدَّد املؤمتر الوالية املســــــندة إىل الفريق ، ٦/٣و ٦/٢و ٥/٣و ٤/٤و ٣/٣ملموســــــة. ويف القرارات 

ملؤمتر يف تنفيذ الوالية املسندة العامل، وقرَّر أن يواصل الفريُق عمله بإسداء املشورة وتقدمي املساعدة إىل ا
  املؤمتر.  عائدات الفساد، وأن يقدِّم أيضًا تقارير عن أنشطته إىل إعادةإليه بشأن 

عنون "تعزيز املســــــاعدة القانونية املتبادلة ألغراض التعاون الدويل امل ٧/١ورحَّب املؤمتر، يف قراره 
ودعاه إىل اقتراح بنود جلداول األعمال  واســـــترداد املوجودات"، بنتائج اجتماعات الفريق العامل،

املقبلة، وقرر أن يواصل الفريق العامل عمله من خالل: (أ) مواصلة العمل على مجع املعلومات عن 
ى يف حتديد هوية الضــحايا مبختلف أنواعهم وتعويضــهم وفقًا لالتفاقية والتوســع املمارســات الفضــل

ســب االقتضــاء، التماس املعلومات من الدول يف حتليل تلك املمارســات، على أن يشــمل ذلك، ح
األطراف وتيســـــري تبادهلا بني اخلرباء وتنظيم حلقات نقاش للخرباء مع مراعاة األعمال املماثلة اليت 

جتماعات الفريق العامل وأفرقة اخلرباء واملناقشـــــــات الســـــــابقة؛ (ب) إجراء حتليل متت خالل ا
ها على اســترداد املوجودات مبقتضــى الفصــل اخلامس من للتحديات املتعلقة باألطراف الثالثة وتأثري

صلة مجع بيانات عن املمارسات الفضلى بغية وضع مبادئ توجيهية غري إلزامية  االتفاقية؛ (ج) موا
املعلومات يف الوقت املناســــب لتمكني الدول األطراف من اختاذ اإلجراءات املناســــبة، وفقًا  لتبادل

راء حتليل بشــــأن كيفية حتســــني التواصــــل والتنســــيق بني خمتلف من االتفاقية؛ (د) إج ٥٦للمادة 
شـــبكات املمارســـني املختصـــني باســـترداد املوجودات بغية وضـــع مبادئ توجيهية من أجل تبادل 

  (ج) أعاله.الفرعية ت على حنو استباقي ويف الوقت املناسب وفق املذكور يف الفقرة املعلوما
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عًا، وفقًا لوالياته. وناقش الفريق العامل، يف اجتماعيه اجتما ١٣وحىت اآلن، عقد الفريق العامل 
، ضــــــمن ٢٠١٩أيار/مايو  ٣٠و ٢٩ويومي  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٧و ٦املعقودين يف فيينا يومي 

مســألة تبادل املعلومات على حنو اســتباقي ويف الوقت املناســب، وفقًا املواضــيع التالية: ر، مجلة أمو
التواصـــل والتنســـيق بني خمتلف شـــبكات املمارســـني املختصـــني من االتفاقية؛ حتســـني  ٥٦للمادة 

باسترداد املوجودات؛ اجلوانب العملية السترداد املوجودات، مبا يف ذلك مناقشة التحدِّيات القائمة 
لى يف هذا الشأن؛ املمارسات الفضلى يف حتديد هوية الضحايا مبختلف أنواعهم واملمارسات الفض

التحديات املتعلقة باألطراف الثالثة وتأثريها على اســـترداد املوجودات  وتعويضـــهم وفقًا لالتفاقية؛
  مبقتضى الفصل اخلامس من االتفاقية.

ــــــوف ُتعرض على املؤمتر مذكِّرة من األمانة بشــــــأن التقدم املحر ز يف أنشــــــطة الفريق العامل وس
)CAC/COSP/2019/5(. 

املتعلقني باجتماعي الفريق العامل  ينولعل املؤمتر يود أيضـــــــًا أن ينظر، أثناء مداوالته، يف التقرير
)، CAC/COSP/WG.2/2019/6و CAC/COSP/WG.2/2018/6( ٢٠١٩و ٢٠١٨املعقودين يف عــام 

أعدَّته األمانة عن تنفيذ الفصــل اخلامس (اســترداد املوجودات)  وكذلك يف التقرير املواضــيعي الذي
  ).CAC/COSP/2019/10من االتفاقية (

الثالثة عشرة للفريق العامل، تعليقات حمددة  وعالوة على ذلك، أبدى عدة متكلمني، خالل الدورة
دة شــــروع املبادئ التوجيهية غري امللِزمة بشــــأن إدارة املوجودات املجمَّبشــــأن الصــــيغة املنقحة مل

عامل بأن  ها. وأبلغ أمُني االجتماع الفريَق ال واملحجوزة واملصـــــــادرة، وتقدموا مبقترحات لتعديل
د يف الصــيغة املنقحة ملشــروع املبادئ التوجيهية غري امللِزمة وســتتاح، إىل جانب  التعليقات ســُتجســَّ

ت أخرى قد تود الدول األطراف تقدميها، لفريق اســـــتعراض التنفيذ يف دورته العاشـــــرة أي تعليقا
املســــتأنفة األوىل، ومن مثَّ للمؤمتر. وبناء على ذلك، ســــوف ُتعرض على املؤمتر مذكِّرة من األمانة 

شأن إدارة املوجودات املجمَّدة واتتضمن املشروع املنقَّح  ملحجوزة للمبادئ التوجيهية غري اُمللِزمة ب
 ).CAC/COSP/2019/16واملصادرة (

وباإلضـــافة إىل ذلك، لعل املؤمتر يود أيضـــًا أن ينظر، أثناء مداوالته، يف مذكِّرة األمانة بشـــأن منع 
  ).CAC/COSP/2019/13فحة الفساد املنطوي على مقادير هائلة من املوجودات (ومكا

    
    الوثائق  

ــــــترداد املوجودات كِّمذ ــــــأن التقدم املحرز يف أنشــــــطة الفريق العامل املعين باس رة من األمانة بش
)CAC/COSP/2019/5( 

األمانة عن تنفيذ الفصل اخلامس (استرداد املوجودات) من اتفاقية األمم تقرير مواضيعي من إعداد 
  )CAC/COSP/2019/10املتحدة ملكافحة الفساد (

نة بشـــــــأن منع و لة من املوجودات مذكِّرة من األما مكافحة الفســـــــاد املنطوي على مقادير هائ
)CAC/COSP/2019/13(  
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مذكِّرة من األمانة تتضــمن املشــروع املنقَّح للمبادئ التوجيهية غري اُمللِزمة بشــأن إدارة املوجودات 
  )CAC/COSP/2019/16املجمَّدة واملحجوزة واملصادرة (

ح العضـــــوية املعين باســـــترداد املوجودات، تقرير عن اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتو
 )CAC/COSP/WG.2/2018/6( ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٧و ٦املعقود يف فيينا يومي 

امل احلكومي الدويل املفتوح العضـــــوية املعين باســـــترداد املوجودات، تقرير عن اجتماع الفريق الع
  )CAC/COSP/WG.2/2019/6( ٢٠١٩أيار/مايو  ٣٠و ٢٩قود يف فيينا يومي املع
    

    التعاون الدويل - ٦  
حة ٤/٢اعتمــد املؤمتر يف دورتـه الرابعــة القرار  ، املعنون "عقــد اجتمــاعـات خرباء حكوميني مفتو

اء حكومية لتعاون الدويل". وقرَّر املؤمتر، يف ذلك القرار، أن يعقد اجتماعات خرباملشاَرَكة لتعزيز ا
دولية مفتوحة املشــاركة بشــأن التعاون الدويل من أجل إســداء املشــورة وتقدمي املســاعدة للمؤمتر 

  خيص تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة. فيما
لى أن تؤدِّي اجتماعات اخلرباء املهامَّ التالية: (أ) مســـاعدة املؤمتر ع ويف القرار نفســـه، قرَّر املؤمتر أيضـــًا

اكتســــاب معارف تراكمية يف جمال التعاون الدويل؛ (ب) مســــاعدة املؤمتر على تشــــجيع التعاون بني 
ـــهام يف تنفيذ األحكام  املبادرات القائمة ذات الصـــلة، الثنائية منها واإلقليمية واملتعدِّدة األطراف، واإلس

تبادل اخلربات فيما بني الدول باســــــتبانة  تيســــــري ذات الصــــــلة من االتفاقية بتوجيه من املؤمتر؛ (ج)
التحدِّيات وتعميم املعلومات عن املمارســــــات اجليِّدة الواجب اتباعها لتعزيز القدرات على الصــــــعيد 

لب، بتنظيم لقاءات جتمع الوطين؛ (د) بناء الثقة وتشــــجيع التعاون بني الدول الطالبة والدول متلقِّية الط
افحة الفساد واملمارسني العاملني يف جمايل املساعدة القانونية املتبادلة بني السلطات املختصة وهيئات مك

  مساعدة املؤمتر على استبانة احتياجات الدول يف جمال بناء القدرات.(ه) وتسليم املطلوبني؛ 
فتوح املشــــــاركة لتعزيز التعاون الدويل مثانية وحىت اآلن، عقد اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل امل

ــاعــات، ــا يف  اجتم ــامن، املعقودين يف فيين ــه. ويف اجتمــاعي اخلرباء الســــــــابع والث ــات ــًا لوالي وفق
، على التوايل، مشلت املواضـــــيع اليت نوقشـــــت ٢٠١٩أيار/مايو  ٣١ويف  ٢٠١٨حزيران/يونيه   ٨
ديات املواجهة يف تنفيذ الفصــــل الرابع من يلي: الدروس املســــتفادة واملمارســــات اجليدة والتح ما

جراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفســــــاد؛ األدوات واخلدمات اليت يوفِّرها مكتب االتفاقية؛ اإل
األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية لتعزيز التعاون الدويل؛ األســـــباب الشـــــائعة لرفض وتأخري 

  ار االتفاقية.ونية املتبادلة املتعلقة جبرائم الفساد املندرجة يف إطاالستجابة لطلبات املساعدة القان
، املعنون "تعزيز املســــــاعدة القانونية املتبادلة ألغراض ٧/١وحثَّ املؤمتر الدول األطراف، يف قراره 

ــــــترداد املوجودات"، على أن تنظر، حيثمـا أمكن ذلـك، يف اعتمـاد املبـادئ  التعـاون الـدويل واس
أشــكال التعاون الدويل وإتاحتها  جراءات املتعلقة باملســاعدة القانونية املتبادلة وســائرالتوجيهية واإل

لالطالع العام، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة باإلجراءات املدنية واإلدارية ذات الصــــــلة مبوجب 
رات يف من االتفاقية، وأن تنظر، كبلدان طالبة وبلدان متلقية للطلبات، يف إجراء مشـــــاو ٤٣املادة 

القانونية أو رفض تبادهلا وفقًا ألحكام االتفاقية  احلاالت املناســـبة قبل الشـــروع يف تبادل املســـاعدة
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والتشـــريعات الوطنية، وأن تنظر يف تضـــمني املعاهدات الثنائية واإلقليمية اجلديدة بشـــأن املســـاعدة 
  مات تلقائيًّا.القانونية املتبادلة أحكامًا بشأن املمارسات املتعلقة بإتاحة املعلو

ــــــوف تعرض على املؤمتر، يف دورته الثام من األمانة عن التقدم املحرز يف أنشــــــطة  مذكِّرة نة،وس
اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح املشـــــــاركة لتعزيز التعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم 

ن التعاون الدويل يف ) ومذكِّرة من األمانة بشــــــأCAC/COSP/2019/7املتحدة ملكافحة الفســــــاد (
قيـــة اإلجراءات املـــدنيـــة واإلداريـــة للكشـــــــ يهـــا يف االتفـــا ملنصـــــــوص عل ف عن اجلرائم ا

)CAC/COSP/2019/7/Add.1.(  
سابع والثامن،  ضًا أن ينظر، أثناء مداوالته، يف التقريرين املتعلقني باجتماعي اخلرباء ال ولعل املؤمتر يود أي

  ).CAC/COSP/EG.1/2019/4و CAC/COSP/EG.1/2018/4( ٢٠١٩و ٢٠١٨املعقودين يف عام 
    

    الوثائق  
مذكِّرة من األمانة بشأن التقدُّم املحرز يف أنشطة اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح املشاركة 

  )CAC/COSP/2019/7حدة ملكافحة الفساد (لتعزيز التعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم املت
مذكِّرة من األمانة بشــــــأن التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية للكشــــــف عن األفعال 

  )CAC/COSP/2019/7/Add.1املجرَّمة وفقًا التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (
ويل الســــــابع املفتوح املشــــــاركة لتعزيز التعاون الدويل يف إطار تقرير اجتماع اخلرباء احلكومي الد

ـــا يف  ـــة األمم املتحـــدة ملكـــافحـــة الفســـــــــاد، املعقود يف فيين ـــاقي ـــه  ٨اتف  ٢٠١٨حزيران/يوني
)CAC/COSP/EG.1/2018/4(  

لدويل ال لدويل يف إطار تقرير اجتماع اخلرباء احلكومي ا ثامن املفتوح املشـــــــاركة لتعزيز التعاون ا
ـــا يف  ـــافحـــة الفســـــــــاد، املعقود يف فيين ـــة األمم املتحـــدة ملك ـــاقي ـــايو  ٣١اتف ـــار/م  ٢٠١٩أي

)CAC/COSP/EG.1/2019/4(  
    

  مكافحة الفسادالدورة االستثنائية للجمعية العامة من أجل  - ٧  
ــــــتثنائية للجمعية العامة من أجل ٧٣/١٩١رت اجلمعية العامة يف قرارها رَّق ، املعنون "الدورة االس

ستثنائية للجمعية العامة بشأن  ٢٠٢١الفساد"، أن تعقد يف النصف األول من عام  مكافحة دورة ا
أن  أيضــــــًا تقرَّرو بري الرامية إىل منع ومكافحة الفســــــاد وتعزيز التعاون الدويل؛التحديات والتدا

اء يف فق عليه مســـبقا بتوافق اآلرتعتمد، يف تلك الدورة، إعالنا ســـياســـيا موجزا وعملي املنحى، ُيتَّ
دعت املؤمتر إىل قيادة عملية ومفاوضات حكومية دولية برعاية مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية؛ 

حتضــــــريية للدورة االســــــتثنائية بتناول مجيع األمور التنظيمية واملوضــــــوعية يف مداوالت مفتوحة؛ 
وضـــوعية والدعم التقين؛ طلبت إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية توفري اخلربة املو
  قرَّرت عقد الدورة االستثنائية وعمليتها التحضريية يف حدود املوارد املتاحة.و
يف إطار هذا البند، وكذلك خالل اجتماع ســيعقد بالتوازي مع اجللســة العامة، يتوقع ناًء على ذلك، وب

عامة بشـــأن التحديات والتدابري من املؤمتر أن يناقش األعمال التحضـــريية للدورة االســـتثنائية للجمعية ال
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االقتضاء، طرائق التحضري الرامية إىل منع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدويل، مبا يف ذلك، حسب 
للدورة االســـتثنائية وتنظيمها، واالقتراحات املقدَّمة من الدول بشـــأن هيكل اإلعالن الســـياســـي الذي 

  ية ومضامينه املوضوعية واملسائل األخرى ذات الصلة.ستعتمده اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائ
    

  مسائل أخرى  - ٨  
شري، لدى  سائل األخرى، إىل أنَّ إدراج البنود الفرعية لعل املؤمتر يود أن ي النظر يف البند املتعلق بامل

ستخلص إليها املناقشات  شأن االستنتاجات اليت  يف إطار "مسائل أخرى" ال يشكل رأيًا مسبقًا ب
  داول أعمال دورات املؤمتر املقبلة.حول ج

    
االتفاقية، بشأن التعاون مع املنظمات من  ٦٣(ج) و(د) من املادة  ٤تنفيذ الفقرتني الفرعيتني   (أ)  

 املناسبستخدام اال واآلليات الدولية واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة؛ وبشأن
لدولية واإلقليمية األخرى من أجل مكافحة لمعلومات ذات الصلة اليت تعدُّها اآلليات ال

    ورة، بغية جتنُّب ازدواج العمل دون ضرالفساد ومنعه
ء االعتبار الواجب لتنفيذ ، إىل إيال٧١/٢٠٨و ٦٩/١٩٩دعت اجلمعية العامة املؤمتر، يف قراريها 

  من االتفاقية. ٦٣(ج) من املادة  ٤الفقرة الفرعية 
) من جدول األعمال، مواصلة مداوالته بشأن التنفيذ أ( ٨يودُّ، لدى النظر يف البند الفرعي ولعل املؤمتر 

لى أنشــــــطة من االتفاقية، اليت تنص على أن يتفق املؤمتر ع ٦٣(ج) من املادة  ٤الكامل للفقرة الفرعية 
املــادة، وذلــك بطرائق منهــا من تلــك  ١وإجراءات وطرائق عمــل لتحقيق األهــداف املبيَّنــة يف الفقرة 

  الصلة.  التعاون مع املنظمات واآلليات الدولية واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية ذات
عدِّد ٧/٤وطلب املؤمتر، يف قراره  تآزر بني املنظمات املت ية املعنون "تعزيز أوجه ال ة األطراف املعن

ة الفســــاد"، إىل األمانة ضــــمن اليت هي مســــؤولة عن آليات االســــتعراض القائمة يف جمال مكافح
ووفقًا لالتفاقية واإلطار املرجعي آللية استعراض التنفيذ، أن تواصل  ٦/١واليتها املحددة يف قراره 

مانات اآلليات املتعددة األطراف األخر لدول األطراف وأ لة يف جمال حوارها مع ا ى ذات الصــــــ
قتضــــاء، وحتســــني أداء آليات مكافحة الفســــاد هبدف تيســــري أوجه التآزر وتعزيزها، حســــب اال

االســـــتعراض، والقيام بالتشـــــاور مع الدول األطراف بإعداد أدوات ومنتجات ملكافحة الفســـــاد 
اف ونشــــــرهــا، مع تفــادي االزدواجيــة يف اجلهود، واحلــد من العــبء الواقع على الــدول األطر

ضيعية مماثلة، ضية خمتلفة ذات جماالت موا ستعرا ستخدام آليات ا ضة با وكفالة جناعة تكلفة  املستعَر
اآلليات. وطلب املؤمتر إىل األمانة، يف القرار نفســـــه، أن تقدِّم تقريرًا إىل فريق اســـــتعراض التنفيذ 

  بشأن التقدُّم املحَرز يف هذا الصدد.
عل املؤمتر يود أن ناء على ذلك، ل قدم املحرز يف تنفيذ  وب مداوالته، يف التقرير عن الت ناء  ينظر، أث

، املعنون " تعزيز أوجه التآزر بني املنظمات املتعدِّدة األطراف املعنية اليت هي مســــــؤولة ٧/٤ هقرار
)، الذي CAC/COSP/IRG/2019/11عن آليات االســــــتعراض القائمة يف جمال مكافحة الفســــــاد" (

  نفيذ يف دورته العاشرة املستأنفة الثانية.سيعد لينظر فيه فريق استعراض الت
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ولعل املؤمتر يود أيضـــــًا أن يســـــتعرض التقدم املحرز يف تعزيز أوجه التآزر فيما يتعلق باســـــتخدام 
األخرى من أجل مكافحة الفســــــاد املعلومات ذات الصــــــلة اليت تعدُّها اآلليات الدولية واإلقليمية 

ــــــبًا، بغية جتنُّب از ــــــتخدامًا مناس دواج العمل دون ضــــــرورة، مبا يتســــــق مع الفقرة ومنعه اس
ــــــُتدعى أمانات اآلليات املتعددة األطراف األخرى  ٦٣(د) من املادة   ٤ الفرعية من االتفاقية. وس

  أنشطتها يف هذا الصدد.ذات الصلة، وكذلك الدول األطراف املهتمة، إىل تقدمي تقارير عن 
    

    دمي اإلشعارات مبوجب االتفاقيةحالة التصديق على االتفاقية ومتطلبات تق  (ب)  
(ب) من جدول األعمال، أن يســــــتعرض التقدُّم  ٨لعل املؤمتر يود، لدى نظره يف البند الفرعي 

األطراف يف هذا املحرز يف ترويج التصـــديق على االتفاقية أو االنضـــمام إليها، من أجل زيادة عدد 
  الصك ومن مث اإلسهام يف حتقيق انضمام مجيع الدول إليه.

وفيما يتعلق مبتطلبات اإلبالغ مبوجب االتفاقية، لعل املؤمتر يود أن ينظر يف أفضل السبل اليت تكفل 
ــة وفقــًا للفقرة  ؛ ٢٣(د) من املــادة  ٢الفقرة و؛ ٦من املــادة  ٣توافر أحــدث املعلومــات املطلوب

ــادة   ٦ الفقرةو ــان و؛ ٤٤(أ) من امل ــادة  ١٤و ١٣الفقرت ــادة  ٥الفقرة و؛ ٤٦من امل ؛ ٥٥من امل
  .تفاقيةاالمن  ٦٦من املادة  ٤والفقرة 

وســوف يكون معروضــًا على املؤمتر، للنظر يف هذا البند، ورقة اجتماع بشــأن حالة التصــديق على 
) وورقة اجتماع بشأن CAC/COSP/2019/CRP.1( ٢٠١٩كانون األول/ ديسمرب  ١االتفاقية حىت 

كانون  ١واملساعدة القانونية املتبادلة واسترداد املوجودات حىت للمساعدة يف املنع  املعيَّنةالسلطات 
  ).CAC/COSP/2019/CRP.2( ٢٠١٩األول/ ديسمرب 

    
    أي مسائل أخرى، مبا يف ذلك النظر يف مكان انعقاد الدورة العاشرة للمؤمتر  (ج)  

الوثيقة ( ٢٠١٧مرب ر عن الدورة الســـابعة للمؤمتر، اليت عقدت يف تشـــرين الثاين/نوفكما ورد يف التقري
CAC/COSP/2017/14 ، واملرفق الثاين)، قدمت قطر مشــــــروع مقرَّر وجَّهت من خالله ، ١١٨الفقرة

. وأوضــــح ممثل قطر أنَّ ٢٠٢٣للمؤمتر يف قطر يف عام احلكومة دعوهتا الســــتضــــافة الدورة العاشــــرة 
قرَّر املنقح قد أعدَّ مع مراعاة االقتراحات املقدَّمة من عدد من الدول األطراف؛ غري أنَّ بعض مشروع امل

املتكلمني أشـــاروا إىل أنه، رغم عقد مشـــاورات غري رمسية هبدف التوصـــل إىل صـــيغة توافقية بشـــأن 
  عليه.م من قطر، فقد تعذر عليهم املوافقة مشروع املقرَّر املقدَّ

قطر إىل أنَّ مشــــــروع املقرَّر قدِّم هبدف دعم اجلهود الدولية املبذولة من أجل مكافحة وأشــــــار ممثل 
صيغ بناء على مقرَّرين اعتمدمها املؤمتر يف دورته اخلامسة املعقودة يف مدينة  صه قد  ساد. وأكد أنَّ ن الف

ربية املتحدة ومصـــر، هما أن يعقد دورتيه الثامنة والتاســـعة يف اإلمارات الع، وقرر في٢٠١٣بنما يف عام 
على التوايل. وأكد أنَّ قطر هي املرشــح الوحيد الســتضــافة الدورة العاشــرة. وقال إنه يشــعر باألســف 

ل إىل توافق بشــأنه؛ وأبلغ امل ؤمتر ألنَّه، على الرغم مما بذل من جهود لتعديل مشــروع املقرَّر، فلم ُيتوصــَّ
يف الوقت نفســــه جمدَّدًا عن اســــتعداد حكومته  أنَّ وفده ســــوف يترك األمر لرئيســــة املؤمتر، وأعرب

  قائمًا.  الستضافة دورة املؤمتر العاشرة وأكد من جديد أنَّ عرض حكومته مازال
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 ويف ختام املناقشة، أشارت رئيسة املؤمتر إىل أنَّ قطر قد عرضت استضافة الدورة العاشرة للمؤمتر
رئيســة إىل أهنا تقدر العرض املقدَّم من قطر وأعادت تأكيد دعوهتا أثناء اجللســة العامة. وأشــارت ال

  وسوف توجه انتباه املكتب إليه.
    

    جدول األعمال املؤقَّت للدورة التاسعة -٩  
من املزمع أن ينظر املؤمتر يف جدول األعمال املؤقَّت لدورته التاســـعة، الذي ســـوف تضـــعه األمانة 

  بالتشاور مع املكتب، وأن يقرَّه.
    

    يراعتماد التقر -١٠  
  من املزمع أن يعتمد املؤمتر تقريرا عن دورته الثامنة.
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      املرفق
      تنظيم األعمال املقترح    

  العنوان أو الوصف  العنوان أو الوصف  البند  الوقت  التاريخ

كانون  ١٦االثنني، 
  األول/ديسمرب

    تتاح الدورةاف  (أ) ١  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

    انتخاب أعضاء املكتب  (ب) ١    
إقرار جدول األعمال وتنظيم   (ج) ١    

  األعمال
  

    مشاركة املراقبني  (د) ١    
اعتماد تقرير املكتب عن وثائق   )(ه ١    

  التفويض
  

    املناقشة العامة  (و) ١    
اجتماع بشأن األعمال   )تابعاملناقشة العامة (  (و) ١  ٠٠/١٨-٠٠/١٥  

ريية للدورة االستثنائية التحض
  للجمعية العامة

كانون  ١٧الثالثاء، 
  األول/ديسمرب

اجتماع بشأن األعمال   )تابعاملناقشة العامة (  (و) ١  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
التحضريية للدورة االستثنائية 

 )تابع( للجمعية العامة
  )تابعاملناقشة العامة (  (و) ١  ٠٠/١٨-٠٠/١٥  

 

دورة فريق استعراض التنفيذ 
  عاشرة املستأنفة الثانيةال

كانون  ١٨األربعاء، 
  األول/ديسمرب

  املنع ٤  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 

دورة فريق استعراض التنفيذ 
  )تابعالعاشرة املستأنفة الثانية (

  استرداد املوجودات؛ ٦و ٥  ٠٠/١٨-٠٠/١٥  
  التعاون الدويل

  مشاورات غري رمسية

كانون  ١٩اخلميس، 
  األول/ديسمرب

اتفاقية األمم استعراض تنفيذ  ٣و ٢  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
املتحدة ملكافحة الفساد؛ 

 واملساعدة التقنية

  مشاورات غري رمسية

الدورة االستثنائية للجمعية العامة   ٧  ٠٠/١٨-٠٠/١٥  
  من أجل مكافحة الفساد

  مشاورات غري رمسية

كانون  ٢٠اجلمعة، 
  األول/ديسمرب

  مشاورات غري رمسية  مسائل أخرى  ٨  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

جدول األعمال املؤقَّت للدورة  ٩  ٠٠/١٨-٠٠/١٥  
  التاسعة

  

    النظر يف التقرير واعتماده  ١٠   

  


