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281019    281019    V.19-09993 (A) 

*1909993*  

  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة العاشرة املستأنفة الثانية

        ٢٠١٩كانون األول/ديسمرب  ١٨و ١٧أبوظيب، 
      ت املشروحجدول األعمال املؤقَّ    
      إضافة    
      الشروح    

      املسائل التنظيمية  -١  
    افتتاح الدورة  (أ)  

سوف ُتعَقُد الدورة العاشرة املستأنفة الثانية لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
      كانون األول/ديسمرب، يف مركز أبوظيب الوطين للمعارض. ١٧من يوم الثالثاء  ٠٠/١٥الساعة يف 

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب)  
جدول أعمال دورته العاشـــرة خالل اجلزء األول من دورته العاشـــرة،  أقرَّ فريق اســـتعراض التنفيذ
تنظيم األعمــال املقترح للــدورة  وُأعــد. ٢٠١٩أيــار/مــايو  ٢٩إىل  ٢٧الــذي ُعقــد يف الفترة من 

العاشـــــرة املســـــتأنفة الثانية (انظر املرفق) وفقًا للتوجيهات الصـــــادرة عن املؤمتر وعن الفريق، بغية 
  بنود جدول األعمال يف حدود الوقت املتاح واملوارد املتاحة.  التمكني من النظر يف

وســــوف تســــمح املوارد املتاحة بعقد جلســــتني عامَّتني، ُتوفَّر هلما خدمات الترمجة الفورية بلغات 
  األمم املتحدة الست.

    
    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -٢  

 وفقًا خلطة العمل املتعددة الســــنوات للعمل التحليلي لفريق اســــتعراض التنفيذ، اليت تشــــمل الفترة 
٢٠١٩ - ٢٠١٧ )CAC/COSP/IRG/2017/CRP.2 ســـــوف يكون التركيز املواضـــــيعي للدورة ،(
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العاشــــرة املســــتأنفة الثانية على الفصــــل الثالث (التجرمي وإنفاذ القانون) والفصــــل الرابع (التعاون 
  االتفاقية. دويل) منال

ولذا ُتشجَّع الدول األطراف، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، على تقدمي املزيد من املعلومات 
ـــــاعدة  ـــــات اجليِّدة والتحديات املطروحة واالحتياجات من املس املتعلقة بالتجارب الناجحة واملمارس

      ية يف إطار دورة االستعراض األوىل.تدابري املتخذة بعد إجناز االستعراضات الُقطرالالتقنية و
    أساليب عمل فريق استعراض التنفيذ    

، الدول األطراف املمثَّلة يف اجتماعات فريق اســتعراض التنفيذ، يف مجلة ٧/١دعا املؤمتر، يف مقرَّره 
أمور، إىل اإلعراب عن آرائها بشـــأن تنفيذ خطة العمل وبشـــأن أيِّ تأثري هلا على حضـــور اخلرباء، 

  . وطلب إىل األمانة أن تقدِّم إليه يف دورته الثامنة تقريرًا عن هذه املسامهات
، إىل الدول األطراف ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٤وبناء على ذلك، أصدرت األمانة مذكِّرة شفوية، يف 

. ٢٠١٩آب/أغســـطس  ٢٧تدعوها فيها إىل تقدمي تعليقات بشـــأن خطة العمل يف موعد أقصـــاه 
يف ، على النحو الوارد ٧/١يف مقرَّر املؤمتر  اباملذكِّرة الشـــــفوية خطة العمل املشـــــار إليه توُأرفق

. ويف تلك املذكِّرة، ُأبلغت احلكومات أيضــــــًا بأن CAC/COSP/IRG/2017/CRP.2ورقة االجتماع 
خطة عمل اهليئات الفرعية للمؤمتر الواردة يف ورقة االجتماع املشــــــار إليها أعاله قد حلت حمل 

ودورة  التنظيم السابق لألعمال، الذي كان فريق استعراض التنفيذ يعقد مبوجبه دورة عادية واحدة
مستأنفة واحدة يف كل سنة، وكانت اجتماعات الفريق العامل املعين باسترداد املوجودات والفريق 
العامل احلكومي الدويل املفتوح العضـــــوية املعين مبنع الفســـــاد ُتعقد تعاقبيًّا ويف شـــــكل مســـــتقل، 

الدويل يف إطار  واجتماعات اخلرباء احلكومية الدولية املفتوحة املشــــــاركة من أجل تعزيز التعاون
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد ُتعقد إما أثناء دورات املؤمتر، أو قدر اإلمكان، بالتعاقب مع 

  دورات مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية.
فيذ فرصة النظر يف الردود اليت يف إطار هذا البند من جدول األعمال، ستتاح لفريق استعراض التنو

، بصــــيغتها الواردة يف مذكِّرة األمانة ذات الصــــلة ٧/١قدمتها الدول األطراف عمال مبقرَّر املؤمتر 
)CAC/COSP/IRG/2019/12.(  

، ٢٠١٩دة يف أيلول/ســــــبتمرب وورحَّب املتكلمون، أثناء الدورة العاشــــــرة املســــــتأنفة األوىل املعق
املبذولة لتحســـني أســـاليب عمل فريق اســـتعراض التنفيذ بغرض حتســـني هيكلة مناقشـــاته باجلهود 

شجعت  والتخطيط لدوراته املقبلة ودورات اهليئات الفرعية األخرى للمؤمتر. وباإلضافة إىل ذلك، 
الرئيسة الوفود يف تلك الدورة على عقد مشاورات غري رمسية بشأن جدول األعمال املؤقَّت لدورة 

احلادية عشــرة، وكذلك بشــأن حتســني أســاليب عمل مجيع اهليئات الفرعية للمؤمتر، وخطة  الفريق
من جدول األعمال أدناه)، قبل  ٧(انظر أيضــــــًا البند  ٢٠٢١-٢٠٢٠عمل تلك اهليئات للفترة 

  انعقاد الدورة الثامنة للمؤمتر.
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    الوثائق    
ـــذ وأ ــــــتعراض التنفي ـــة فريق اس ــــــط ـــة بشـــــــــأن أنش ـــان ـــذكِّرة من األم ـــه م ـــب عمل ســـــــــالي

)CAC/COSP/IRG/2019/12(  
  )CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.8خالصة وافية لتقارير االستعراضات الُقطرية (

    
    سحب القرعة        أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -٣  

لدورتني، يف  يار/مايو  ٢٤يف االجتماع املعقود بني ا ــــــحبت ٢٠١٩أ لدول ، س يار ا القرعة الخت
من اإلطار املرجعي  ١٩و ١٤األطراف املســتعَرضــة والدول األطراف املســتعِرضــة، وفقًا للفقرتني 

  آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
ل لدولويف الدورة العاشرة املستأنفة الثانية، قد ُتسَحب القرعة لتحديد الدول األطراف املستعِرضة 

األطراف اليت تطلب إعادة ســــحب القرعة. وقد ُتســــحب القرعة أيضــــًا الختيار الدول األطراف 
املستعِرضة للدول األطراف املستعَرضة يف السنة الرابعة من دورة االستعراض األوىل واليت أصبحت 

  أطرافًا يف االتفاقية بعد آخر سحب للقرعة.
    

    طريةالتقدم احملرز يف تنفيذ االستعراضات الُق    
، أن ُيدرج فريق استعراض التنفيذ يف دوراته املقبلة بندًا ٥/١قرَّر مؤمتر الدول األطراف، يف مقرَّره 

يف جدول األعمال يتيح مناقشـــــة املعلومات ذات الصـــــلة، اليت ُتجَمع بدعٍم من األمانة، من أجل 
ملرجعي، عقب اختتام دورة من اإلطار ا ٤٨تيســـري تقييم أداء آلية اســـتعراض التنفيذ، وفقًا للفقرة 

  االستعراض األوىل.
ستعراض التنفيذ  ستبلغ األمانة فريق ا التقدم املحرز يف إجراء دوريت االستعراض بويف هذا السياق، 

األوىل والثانية منذ الدورة العاشــرة املســتأنفة األوىل. وســريكز العرض املحدَّث على الردود الواردة 
ـــــرة اليت أجريت، واخلالصـــــات الوافية وتقارير على قائمة التقييم  الذايت املرجعية واحلوارات املباش

شبكي ملكتب األمم  االستعراض الُقطرية املنجزة، وتقارير االستعراض الُقطرية املتاحة على املوقع ال
  املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية.

    
    املتعدِّدة األطراف األخرى ذات الصلةأوجه التآزر مع أمانات اآلليات     

، أن تواصــــل اســــتكشــــاف أوجه التآزر، بالتنســــيق ٦/١كان املؤمتر قد أهاب باألمانة، يف قراره 
ــــــاد،  والتعاون مع أمانات اآلليات املتعدِّدة األطراف األخرى ذات الصــــــلة يف جمال مكافحة الفس

، إىل األمانة ٧/٤طلب املؤمتر، يف قراره  وتعزيز أوجه التآزر تلك عند االقتضــاء. ويف وقت الحق،
ووفقًا لالتفاقية واإلطار املرجعي آللية اســتعراض التنفيذ، أن  ٦/١ضــمن واليتها املحددة يف قراره 

تواصــــل حوارها مع الدول األطراف وأمانات اآلليات املتعددة األطراف األخرى ذات الصــــلة يف 
وتعزيزها، حســب االقتضــاء، وحتســني أداء آليات  جمال مكافحة الفســاد هبدف تيســري أوجه التآزر

االســـــتعراض، والقيام بالتشـــــاور مع الدول األطراف بإعداد أدوات ومنتجات ملكافحة الفســـــاد 
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ونشــــــرهــا، مع تفــادي االزدواجيــة يف اجلهود، واحلــد من العــبء الواقع على الــدول األطراف 
ضية خمتلفة ذات جماالت ستعرا ستخدام آليات ا ضة با ضيعية مماثلة، وكفالة جناعة تكلفة  املستعَر موا

اآلليات، وطلب أيضًا إىل األمانة أن تقدِّم تقريرًا إىل فريق استعراض التنفيذ بشأن التقدُّم املحَرز يف 
هذا الصـــدد. وتبعًا لذلك، ســـوف ُيعَرض على الفريق تقرير من األمانة عن التقدم املحرز يف تنفيذ 

جه التآزر بني املنظمات املتعددة األطراف املعنية اليت هي مســؤولة بشــأن تعزيز أو ٧/٤قرار املؤمتر 
  ).CAC/COSP/IRG/2019/11عن آليات االستعراض القائمة يف جمال مكافحة الفساد (

سوف ُتعَقد يف إطار البند احلايل من جدول األعمال حلقة نقاش تضم ممثلني  وباإلضافة إىل ذلك، 
  جال مكافحة الفساد.مب املعنيةاف األخرى من أمانات اآلليات املتعددة األطر

    
    الوثائق    

اتفاقية  الصـــــادر عن مؤمتر الدول األطراف يف ٧/٤تقرير األمانة عن التقدم املحرز يف تنفيذ القرار 
األمم املتحدة ملكافحة الفســاد بشــأن تعزيز أوجه التآزر بني املنظمات املتعددة األطراف املعنية اليت 

  )CAC/COSP/IRG/2019/11ت االستعراض القائمة يف جمال مكافحة الفساد (هي مسؤولة عن آليا
    

    املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  -٥  
لعلَّ فريق استعراض التنفيذ يود، يف دورته العاشرة املستأنفة الثانية، النظر يف املعلومات املدرجة يف 

زانية بشــأن النفقات املتكبَّدة حىت تارخيه من أجل األمانة اليت تتضــمَّن معلومات متعلِّقة باملي مذكرة
تشــــــغيل آلية اســــــتعراض التنفيذ، واملوارد املتلقاة لنفس الفترة، ســــــواء من امليزانية العادية أو من 
ـــغيل األوىل والثانية وأثر النقص احلاصـــل يف االحتياجات  التربعات، والنفقات املتوقَّعة لدوريت التش

  ).CAC/COSP/2019/15ل اآللية (من املوارد الالزمة لتشغي
    

    مسائل أخرى  -٦  
  لعلَّ فريق استعراض التنفيذ يودُّ أن يناقش أيَّ مسائل أخرى.

    
    جدول األعمال املؤقَّت لدورة فريق استعراض التنفيذ احلادية عشرة  -٧  

األعمال نظر فريق اســـــتعراض التنفيذ، يف اجلزء األول من دورته العاشـــــرة، يف مشـــــروع جدول 
)، وكذلك االقتراح املقدم من سويسرا CAC/COSP/IRG/2019/L.2املؤقَّت لدورته احلادية عشرة (

. ٢٠١٩نيســـان/أبريل  ٢الذي ُعِرض على الدول األطراف عن طريق مذكِّرة شـــفوية صـــادرة يف 
 واتفق الفريق على مواصـــلة مداوالته بشـــأن مشـــروع جدول األعمال املؤقَّت يف دورته العاشـــرة

  املستأنفة األوىل.
واتفق الفريق، يف دورته العاشــرة املســتأنفة األوىل، على مواصــلة مداوالته بشــأن مشــروع جدول 
األعمال املؤقَّت يف دورته العاشـــرة املســـتأنفة الثانية، على أن يراعي أيضـــًا ما قد يتخذه املؤمتر من 

قت املتاح للمناقشـــات يف دورة قرارات بشـــأن برنامج العمل املقبل للفريق. وبســـبب حمدودية الو
الفريق العاشــرة املســتأنفة الثانية، شــجعت الرئيســة الوفود على عقد مشــاورات غري رمسية بشــأن 



CAC/COSP/IRG/2019/1/Add.2 
 

V.19-09993 5/6 
 

جدول األعمال املؤقَّت، وكذلك بشأن حتسني أساليب عمل مجيع اهليئات الفرعية للمؤمتر، وخطة 
  نة للمؤمتر.، قبل انعقاد الدورة الثام٢٠٢١-٢٠٢٠عمل تلك اهليئات للفترة 

    
    اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته العاشرة املستأنفة الثانية  -٨  

  سوف يعتمد فريق استعراض التنفيذ تقريرًا عن دورته العاشرة املستأنفة الثانية.
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      املرفق
      تنظيم األعمال املقترح    

  العنوان أو الوصف  البند  التاريخ والوقت

كانون  ١٧الثالثاء، 
  ٢٠١٩األول/ديسمرب 

    

  افتتاح الدورة  (أ) ١  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب) ١  

 استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ٢
أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة   ٣  

  ملكافحة الفساد
كانون  ١٨األربعاء، 

  ٢٠١٩األول/ديسمرب 
    

  املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  ٥  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  مسائل أخرى  ٦  
جدول األعمال املؤقَّت لدورة فريق استعراض   ٧  

  التنفيذ احلادية عشرة
اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال   ٨  

  دورته العاشرة املستأنفة الثانية
  


