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*2000848*  

 فريق استعراض التنفيذ 
 الدورة العاشرة املستأنفة الثانية

 ٢٠١٩كانون األول/ديسمرب  ١٨و ١٧أبوظيب، 

  

      
تقرير فريق اســتعراض التنفيذ عن أعمال دورته العاشــرة املســتأنفة الثانية     

 ٢٠١٩كانون األول/ديسمرب  ١٨و ١٧املعقودة يف أبوظيب يومي 
    

 مقدمة  -أوًال  
، ٣/١أنشـــــأ مؤمتُر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد يف قراره   -١

املعنون "آلية االســـتعراض"، فريَق اســـتعراض التنفيذ، وهو فريق حكومي دويل مفتوح العضـــوية 
يتألَّف من دول أطراف يف االتفاقية ويعمل حتت ســـلطة املؤمتر ويرفع إليه تقاريره. وتتمثَّل مهمة 

ستبانة التحدِّيات واملمارسات ال صورة إمجالية عن عملية االستعراض من أجل ا فريق يف تكوين 
 اجليِّدة، والنظر يف االحتياجات من املساعدة التقنية ضمانًا لتنفيذ االتفاقية تنفيذًا فعَّاًال. 

  
 املسائل التنظيمية  -ثانيًا  

 افتتاح الدورة  -ألف  

 ١٨و ١٧يف أبوظيب يومي  الثانية التنفيذ دورته العاشــرة املســتأنفةعقد فريق اســتعراض   -٢
 . ٢٠١٩كانون األول/ديسمرب 

ــــــهما كل من فيفيان ن. ر. أوكيكي   -٣ ــــــتعراض التنفيذ جلســــــتني ترأس وعقد فريق اس
 (نيجرييا) وجريمان أندريس كالديرون فيالسكيز (كولومبيا). 

  
 احلضور  -باء  

ــــــتعراض التنفيذ:   -٤ لًة يف اجتماع فريق اس تالية األطراف يف االتفاقية ممثَّ كانت الدوُل ال
االحتاد الروسي، أملانيا، أنغوال، آيسلندا، إيطاليا، باكستان، الربازيل، بروين دار السالم، بلجيكا، 

جنوب  بلغاريا، بنغالديش، بولندا، تركمانســــــتان، توفالو، مجهورية كوريا، مجهورية مولدوفا،
سا، فنلندا،  صني، غانا، فرن شيلي، ال سرا،  سوي سويد،  سلفادور، ال أفريقيا، رواندا، زمبابوي، ال
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فيجي، فييت نام، قريغيزســــتان، الكامريون، كمبوديا، كوت ديفوار، كوســــتاريكا، كولومبيا، 
ـــــعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأي رلندا الكويت، مالطة، مصـــــر، اململكة العربية الس

شمالية، موزامبيق، ميامنار، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، الواليات  ال
  ن.املتحدة األمريكية، اليم

ية طرف يف   -٥ مل اقتصـــــــادي إقليم كا لدورة االحتاد األورويب، وهو منظمة ت وُمثِّل يف ا
 االتفاقية.

 قب: تونغا.ومثلت أيضًا الدولة التالية بصفة مرا  -٦

، دعوة املنظمــات احلكوميــة الــدوليــة ٤/٥من قراره  ٢وأجــاز املؤمتر، وفقــًا للقــاعــدة   -٧
ووحدات األمانة العامة وهيئات األمم املتحدة وصــــــناديقها وبراجمها واملعاهد التابعة لشــــــبكة 

صـــة وســـائر مؤ ســـســـات برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية والوكاالت املتخصـــِّ
 منظومة األمم املتحدة إىل املشاركة يف دورات فريق استعراض التنفيذ.

وُمثِّلت مبراقبني املنظمات احلكومية الدولية التالية: مصــــرف التنمية اآلســــيوي، وجملس   -٨
 أوروبا، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 

  
 املتحدة ملكافحة الفساد أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم  -ثالثًا  

 سحب القرعة  -ألف  

مل تكن أي دول جديدة قد انضــمت إىل االتفاقية أو صــدقت عليها منذ ســحب القرعة   -٩
إىل  ٢٧الســـابق، الذي جرى يف الدورة العاشـــرة لفريق اســـتعراض التنفيذ، املعقودة يف فيينا من 

راف إعادة ســـــحب القرعة اخلاص . وباملثل، مل تطلب أيٌّ من الدول األط٢٠١٩أيار/مايو  ٢٩
 بالدول املستعِرضة هلا. ومن مثَّ، مل جير أيُّ سحب للقرعة الختيار دول أطراف مستعِرضة.

  
 التقرير املرحلي  -باء  

  قدَّمت ممثلة لألمانة حتديثًا عن التقدُّم املحرز يف االســــــتعراضــــــات الُقطرية اليت ُأجريت يف   -١٠
دولة من  ١٨٢األوىل والثانية. وبيَّنت أنه، حىت وقت كالمها، كانت إطار دوريت االســــــتعراض 

ــالدول األطراف ا املستعَرضة خالل الدورة األوىل قد قدَّمت ردودها على قائمة التقييم الذايت  ١٨٤لـ
 ١٦٩اجتماعًا مشتركًا)، وُأجنزت  ١٤زيارة ُقطرية و ١٦١حوارًا مباشرًا ( ١٧٥املرجعية، وُأجري 

 . خالصة وافية

ــــــارت املمثلة إىل أنَّ   -١١ دولة  ٩٦وفيما خيص التقدم املحرز فيما يتعلق بالدورة الثانية، أش
املســتعَرضــة يف تلك الدورة قدمت ردودها على قائمة التقييم الذايت  ١٨٤لمن الدول األطراف ا

ت زيارة ُقطرية ومخســة اجتماعات مشــتركة) وُأجنز ٦٢حوارًا مباشــرًا ( ٦٧املرجعية، وُأجري 
طري. وذكرت أنَّ العمل قد قارب تقريرًا من تقارير االســــتعراض الُق ١٤خالصــــة وافية و ٣٤

 على االنتهاء يف إجناز عدة خالصات وافية أخرى ختص دوريت االستعراض معًا.
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كما وجهت ممثلة األمانة انتباه الفريق إىل بعض التحديات العملية اليت تصـــــــاَدف يف   -١٢
طرية وإمتامها، مثل حاالت التأخر الكبري يف تقدمي الردود على قائمة إجراء االســـــتعراضـــــات الُق

التقييم الذايت املرجعية، والتأخر يف تقدمي تعيينات جهات الوصـــــــل واخلرباء احلكوميني، وعدد 
وأشـــارت كذلك إىل اإلجراءات املنقَّحة املتعلقة  ت.اللغات املســـتخدمة يف بعض االســـتعراضـــا

 .بتعيني اخلرباء احلكوميني

ـــة   -١٣ ـــأداء اآللي ـــا يتعلق ب ـــة فيم ـــان ـــذكرة األم ـــائج الواردة يف م نت ل ـــة ا وأوجزت املمثل
)CAC/COSP/2019/12ألدائها، وال سيما فيما يتعلق بإمكانية اختتام الدورة الثانية  ) وعرضت حتليًال

. وأوضــحت أنه، يف حني أنَّ اإلطار ٢٠١٦ حزيران/يونيه يف غضــون مخس ســنوات من بدايتها يف
اســـتعراض تتجاوز  لكل  املدة الوســـيطةاملرجعي كان يتوقع مدة ســـتة أشـــهر لكل اســـتعراض، فإن 

يف املائة من الدول املستعَرضة يف السنتني الثالثة أو  ٩٠السنتني يف املمارسة العملية. وأشارت إىل أنَّ 
ية عملت كدول مســــــتعِرضــــــة بالتوازي، مما زاد من عبء العمل والقدرات الرابعة من الدورة الثان

، ولكفالة امل يعد واقعيًّ ٢٠٢١املطلوبة. وبالنظر إىل أنَّ إكمال الدورة الثانية حبلول منتصــــــف عام 
 إجناز غالبية االستعراضات على األقل قبل انطالق املرحلة املقبلة من اآللية، ينبغي التمديد.

وعرضت املمثلة عدة خيارات للتمديد على أساس االجتاهات املتوقعة لالستعراضات يف   -١٤
. وأشــارت إىل ٢٠٢٤أو منتصــف عام  ٢٠٢٣إطار الدورة الثانية، وهي التمديد حىت هناية عام 

 أنه، باإلضافة إىل التمديد، يلزم بذل جهود فورية وكبرية ملعاجلة حاالت التأخر.

ــــــعبة ختطيط الربامج  وأبلغت الفريق كذلك  -١٥ نا وش ية يف فيي ملال بأن دائرة إدارة املوارد ا
 وامليزانية يف نيويورك أكدتا أنَّ متديد الدورة الثانية لآللية لن تترتب عليه آثار يف امليزانية.

شارت إىل أنَّ اآللية ال تزال   -١٦ ستعراض التنفيذ وأ وأعادت عدة دول تأكيد التزامها بآلية ا
 يف تعزيز التنفيذ الفعال لالتفاقية.  حامسًا تؤدي دورًا

وأشارت عدة دول إىل التقدم الذي أحرزته حكوماهتا يف سياق استعراضاهتا يف إطار اآللية،   -١٧
ودعت مجيع الدول إىل املشــــــاركة الكاملة يف عملية االســــــتعراض من أجل تفادي حاالت التأخر 

إىل ضــرورة وضــع أطر زمنية ومواعيد هنائية أوضــح  طرية. وأشــريوالتعجيل بإجناز االســتعراضــات الُق
 إىل ضرورة النظر يف املرحلة الثانية من اآللية يف أقرب وقت ممكن.  لعملية االستعراض. وأشري أيضًا

وأشـــــري إىل اســـــتمرار وجود احلاجة إىل موارد مالية من أجل دعم آلية اســـــتعراض   -١٨
، ودعيت الدول األطراف إىل تقدمي تربعات من التنفيذ، مما يســـهم يف تنفيذها بكفاءة وفعالية

أجل ضـــمان عملها. وُطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (املكتب) أن 
ثة عن التقدم املحرز، وال ســـيما فيما يتعلق بالدورة الثانية، وعن يواصـــل تقدمي معلومات حمدَّ

 التكاليف املتوقعة لآللية.

شاملة عن حاالت  وأعرب العديد  -١٩ من املتكلمني عن تقديرهم لألمانة لتقدميها معلومات 
التأخر اليت واجهتها االســـتعراضـــات يف إطار الدورة الثانية لآللية، وأيدوا االســـتنتاج الذي يفيد 
ــــــتعراض الثانية. واقترح أحد املتكلمني أن يقدم الفريق إىل املؤمتر  بضــــــرورة متديد دورة االس

شأن  شروع مقرر ب سنوات، مع إتاحة خيار أن يبدأ م متديد دورة االستعراض الثانية ملدة ثالث 
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ــــــرة. وأعرب عدة متكلمني عن  ية على حنو مبكر يف دورته العاش لَة من اآلل املؤمتر املرحلَة املقب
 تأييدهم لالقتراح الداعي إىل متديد دورة االستعراض الثانية.

تنفيذ االتفاقية، وشدِّد يف هذا الصدد على  وأشار املتكلمون إىل ضرورة مواصلة حتسني  -٢٠
 أمهية تعزيز كفاءة تبادل املعلومات، مبا يف ذلك من خالل فريق استعراض التنفيذ. 

لعبء العمل املتصل باآللية  مفصًال وردًّا على أحد األسئلة، أوضحت األمينة أنَّ حتليًال  -٢١
حاالت  يد أنَّ  ية، ب ثان لدورة ال ية ا بدا يادة قد ُأجري يف  تأخر أدت، مع مرور الوقت، إىل ز ال

طرية اليت مل تســـتكمل بعد. ويف الوقت نفســـه، أوضـــحت تراكمية يف عدد االســـتعراضـــات الُق
 األمينة أنَّ األمانة لن تطلب موارد إضافية.

  
 أوجه التآزر مع أمانات اآلليات املتعدِّدة األطراف األخرى ذات الصلة   -جيم  

ول األطراف بشـــــأن أداء اآللية، دعت األمانة أمانات اآلليات تيســـــريًا ملناقشـــــات الد  -٢٢
األخرى القائمة على اســتعراض األقران املعنية مبكافحة الفســاد إىل تبادل جتارهبا يف جمال ضــمان 
التقيد باجلداول الزمنية، ومعاجلة حاالت التأخر يف دورات االستعراض واالستعراضات الفردية، 

بشـــأن  ٧/٤من قرار املؤمتر  ١مع الفقرة  ويل إىل مرحلة املتابعة، متاشـــيًاواالنتقال من التقييم األ
تعزيز أوجه التآزر بني املنظمات املتعددة األطراف املعنية اليت هي مسؤولة عن آليات االستعراض 

 القائمة يف جمال مكافحة الفساد.

العامل املعين مبكافحة الرشــوة وفيما يتعلق بتصــميم مرحلة املتابعة، أبلغ خبري من الفريق   -٢٣
لدوري لاللتزام  يد ا جد بأن الت يدان االقتصـــــــادي الفريق  ية يف امل عاون والتنم مة الت تابع ملنظ ال
السياسي بعملية استعراض األقران أمر ضروري، مبا يف ذلك من خالل عقد اجتماع وزاري قبل 

 انطالق مرحلة جديدة.

ـــتعراض اجلارية، أوضـــح اخلبري وفيما يتعلق بتجنب ومعاجلة حاالت ال  -٢٤ تأخر يف مراحل االس
نفســه أنَّ التركيز األضــيق من الناحية املواضــيعية الذي مييز اتفاقية مكافحة رشــو املوظفني العموميني 
يدان االقتصـــــــادي  عاون والتنمية يف امل عة ملنظمة الت تاب ية ال لدول ية ا جار عامالت الت األجانب يف امل

والتوجيهات التفصــيلية املوجهة جلميع املشــاركني  حســب احلاجةصــممة طرية املواالســتعراضــات الُق
، خالل السنوات غري أنه الحظ أنهولكل مرحلة كانت مفيدة يف جتنب حدوث حاالت تأخر كبري. 

فيها ويف املراحل األربع من اســتعراض  الفريق العامل املعين مبكافحة الرشــوة قائمًا العشــرين اليت كان
  ستعراضات أيضًا من نكسات وحاالت تأخر عرضية.األقران، عانت اال

ـــــار خبري ميثل جمموعة الدول املناهضـــــة للفســـــاد التابعة ملجلس أوروبا إىل أنَّ اعتماد   -٢٥ وأش
صفحة والتركيز املواضيعي الضيق عامالن ساعدا الدول على التقيد  ١٥استبيانات قصرية مؤلفة من 

ددت اجلداول الزمنية بدقة وأرســلت رســائل تذكريية إىل باجلداول الزمنية. وباإلضــافة إىل ذلك، ُح
الدول قبل بدء التقييم. وأضــاف أنَّ اخلرباء املنخرطني يف التقييم جيب أن يشــاركوا يف اجللســة العامة 
ملجموعة الدول املناهضة للفساد، وأنَّ رئيس الوفد املعين مسؤول عن تفادي حاالت التأخر. وختضع 

 متابعة ذات جداول زمنية صارمة، حدِّدت يف التقرير األويل.مجيع التقارير آللية 
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وأشــــــار اخلبريان إىل أنَّه، يف اهليئة اليت ينتمي إليها كل منهما، جيب أن حيصــــــل أي طلب   -٢٦
 للتأجيل أو التمديد على موافقة املكتب وإقرار اهليئة العامة وأال يواَفق عليه إال يف ظروف استثنائية. 

صلة تعزيز أوجه التآزر بني آليات ويف املناقش  -٢٧ ة اليت تلت ذلك، أبرز املتكلمون أمهية موا
اســـتعراض األقران، مبا يف ذلك عن طريق تطبيق الدروس املســـتفادة من جتارب اآلليات األخرى 

مواصـــلة اســـتخدام جتارب  وأماناهتا وجتميع املعلومات واملوارد املتاحة. واقترح املتكلمون أيضـــًا
رى عند تصـــــميم املرحلة املوالية من آلية االســـــتعراض، وال ســـــيما عند تصـــــميم اآلليات األخ

االســتبيانات. وأعرب أحد املتكلمني عن تقديره إلضــافة األمانة وصــالت شــبكية تربط باملواقع 
  طرية على املوقع الشبكي للمكتب.الشبكية لآلليات األخرى إىل املوجزات الُق

  
 قة بامليزانية املسائل املالية واملتعل  -رابعًا  

لدورتني األوىل   -٢٨ نة معلومات عن النفقات املتكبدة لتســــــيري أعمال ا لة لألما قدَّمت ممث
لة عن ٢٠١٩متوز/يوليه  ٣١والثانية آللية استعراض التنفيذ حىت  . وقدَّمت أيضًا معلومات مفصَّ

 املوارد املتلقاة من امليزانية العادية لألمم املتحدة وكذلك من التربعات.

-٢٠١٨ارد امليزانية العادية اخلاصة بآلية استعراض التنفيذ لفترة السنتني وفيما يتعلق مبو  -٢٩
من مذكرة األمانة املتعلقة باملوارد  ١، أشـــــارت املمثلة إىل املعلومات الواردة يف اجلدول ٢٠١٩

 ). CAC/COSP/2019/15والنفقات اخلاصة بتسيري عمل اآللية (

ياجات من املوارد من   -٣٠ لة الفريَق بأنَّ االحت ية، أبلغت املمث لدورة األوىل لآلل ما يتعلق با وفي
ية اليت أتيحت لألمانة غطت بالكامل االحتياجات من املوارد الالزمة الســــــتكمال  خارج امليزان

ة. وفيما يتعلق بالدورة طرية اجلارية واإلضـــافية اخلاصـــة بالدول األطراف اجلديداالســـتعراضـــات الُق
الثانية لآللية، أبلغت املمثلة الفريق بأن املعلومات املتعلقة باالحتياجات املتوقعة من املوارد اخلاصــــــة 

). CAC/COSP/IRG/2019/8بســـري الدورة الثانية قد أتيحت للفريق يف دورته العاشـــرة (انظر الوثيقة 
وأشـــارت إىل أنه ال يزال هناك نقص كبري فيما يتعلق بالســـنتني الرابعة واخلامســـة من الدورة الثانية. 

 إىل تدابري االقتصاد يف التكاليف اليت يتواصل اعتمادها.  وأشارت املمثلة أيضًا

ــــــتعراض التنفيذ، مبا يف ذلك عن طريق تق  -٣١ دمي وأعرب املتكلمون عن تأييدهم آللية اس
الذي مت التوصـــل  قيفاالتوعن تأييدهم املســـتمر للحل  التربعات. وأعرب بعض املتكلمني أيضـــًا

بشــأن طرائق متويل اآللية، مبا يف ذلك منوذج التمويل املختلط. وأشــار بعض  ٢٠٠٩إليه يف عام 
كفل أن املتكلمني إىل أنَّ اســـتمرار املكتب يف تقدمي تقارير مالية شـــفافة ومنتظمة من شـــأنه أن ي

. وأعرب بعض املتكلمني عن تقديرهم لتدابري االقتصـــاد يف التكاليف، يظل منوذج التمويل فعاًال
مبا يف ذلك خفض تكاليف الترمجة التحريرية. ويف هذا الســـــياق، أشـــــار أحد املتكلمني إىل أنَّ 

ألعمال ، الذي ستشكل فيه ا٢٠٢٠الفريق ينبغي أن يعقد دورتني سنويتني فقط، ما عدا يف عام 
لعقد ثالث  التحضــــريية للدورة االســــتثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفســــاد مســــوِّغًا

ة متكلِّمني اجلهات املاحنة على تقدمي متويل طوعي إضــايف من أجل ضــمان ع عدَّدورات. وشــجَّ
إتاحة موارد مالية كافية للمكتب لتنفيذ والياته وضــمان ســالســة عمل اآللية. وشــددت إحدى 

 املتكلمات على أمهية تعدد اللغات داخل األمم املتحدة ويف إطار اآللية. 
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 تحدة ملكافحة الفساداستعراض تنفيذ اتفاقية األمم امل  -خامسًا  
 جمموعة من التوصيات غري امللزمة    

بشأن جمموعة التوصيات واالستنتاجات غري امللِزمة  مذكِّرة األمانةأشارت ممثلة لألمانة إىل   -٣٢
املستندة اىل الدروس املستفادة بشأن تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

، الذي طلب فيه ٦/١). وقد ُأعدَّت هذه الوثيقة وفقًا لقرار املؤمتر CAC/COSP/2019/3الفســــــاد (
املؤمتر إىل الفريق أن يقوم بتحليل نتائج االســـتعراضـــات الُقطرية اليت جرت خالل الدورة األوىل من 

ــــــات اجليِّدة والتحديات املطروحة واملالحظات اُملثارة  أجل اســــــتبانة التجارب الناجحة واملمارس
واالحتياجات املطلوبة من املســاعدة التقنية يف ضــوء تقارير التنفيذ املوضــوعية وأن يقدم جمموعة غري 
ملِزمة من التوصـــيات واالســـتنتاجات القائمة على الدروس املســـتفادة بشـــأن تنفيذ الفصـــلني الثالث 

، أحاط املؤمتر علمًا ٧/١رضــــــها عليه للنظر فيها وإقرارها. ويف املقرر والرابع من االتفاقية لكي يع
مبجموعة التوصيات واالستنتاجات غري امللِزمة، بالصيغة اليت استعرضها هبا فريق استعراض التنفيذ يف 
يق دورته الثامنة املستأنفة. مث ُأتيحت املجموعة املحدَّثة من التوصيات واالستنتاجات غري امللِزمة للفر

  يف دورته التاسعة املستأنفة الثانية ودورته العاشرة.

ــة   -٣٣ ــة الواردة يف الوثيق ــاجــات غري امللِزم ــــــتنت ــات واالس ــة التوصــــــي ــد جمموع ــــــتن وتس
CAC/COSP/2019/3  ـــة جيد ١ ١٠٠توصـــية فردية وقرابة  ٦ ٢٠٠إىل حتليل ألكثر من ة ممارس

سُتبينت يف  د التعليقات  ١٦٩ا ضًا ُقطريًّا ُمنجزًا يف إطار دورة االستعراض األوىل، وجتسِّ ستعرا ا
ــــــب دولة طرفًا ٢٧الواردة من  . وقد أتيحت للمؤمتر من أجل اختاذ مزيد من اإلجراءات، حس

 من اإلطار املرجعي لآللية.  ٤٤والفقرة  ٦/١مع قرار املؤمتر  االقتضاء، متاشيًا

إىل مذكِّرة األمانة التفســـريية بشـــأن املمارســـات اجليِّدة املتعلقة  شـــارت املمثلة أيضـــًاوأ  -٣٤
). وقد ُأعدت CAC/COSP/IRG/2019/6مبجموعة التوصيات واالستنتاجات غري اُمللِزمة (الوثيقة 

ــــــتأنفة الثانية  ــــــعة املس هذه املذكرة بناًء على طلب وجَّهه الفريق إىل األمانة أثناء دورته التاس
وتضمنت معلومات إضافية عن املمارسات اجليِّدة املستبانة يف االستعراضات الُقطرية اليت جرت 

 امللِزمة. يف الدورة األوىل، اليت أوِجزت يف جمموعة التوصيات واالستنتاجات غري 

ــــــتنتاجات غري   -٣٥ وأثىن أحد املتكلمني على األمانة إلعدادها جمموعة التوصــــــيات واالس
. وأشــــار إىل أنَّ هذه الوثيقة تتضــــمن معلومات CAC/COSP/2019/3امللزمة، الواردة يف الوثيقة 

ا جمموعة متنوعة من االستنتاجات املستخلصة من االستعراضات عن جمموعة من التدابري، تدعمه
ــــــياق اجلهود الوطنية الرامية إىل الُق طرية، ميكن أن تكون مفيدة للدول األطراف لتنفيذها يف س

 مكافحة الفساد.
  

 مسائل أخرى  -سادسًا  
 مل ُتطَرح أيُّ مسائل يف إطار البند "مسائل أخرى".  -٣٦
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 ملؤقت للدورة احلادية عشرةجدول األعمال ا  -سابعًا  
كانون األول/ديســــمرب  ١٨أقر فريق اســــتعراض التنفيذ، يف جلســــته الثانية املعقودة يف   -٣٧

 ، جدول األعمال املؤقت لدورته احلادية عشرة (انظر املرفق).٢٠١٩
  

 اعتماد التقرير  -ثامنًا  
، تقريره عن أعمال ٢٠١٩األول/ديسمرب كانون  ١٨اعتمد فريق استعراض التنفيذ، يف   -٣٨

 )١(دورته العاشرة املستأنفة الثانية.

  

__________ 
  )١(  CAC/COSP/IRG/2019/L.1/Add.12 وCAC/COSP/IRG/2019/L.1/Add.13 

  .CAC/COSP/IRG/2019/L.1/Add.15و CAC/COSP/IRG/2019/L.1/Add.14و
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 املرفق 
    

 جدول األعمال املؤقَّت لدورة فريق استعراض التنفيذ احلادية عشرة    
 املسائل التنظيمية:  -١

 افتتاح الدورة؛  (أ)  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)  

 أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.   -٢

 املسائل املالية واملتعلِّقة بامليزانية.  -٣

 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد:   -٤

 تبادل املعلومات واملمارسات واخلربات املكتسبة يف تنفيذ االتفاقية؛  (أ)  

 مواضيعية.مناقشة   (ب)  

 املساعدة التقنية.  -٥

 مسائل أخرى.  -٦

 جدول األعمال املؤقَّت لدورة فريق استعراض التنفيذ الثانية عشرة.  -٧

 اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته احلادية عشرة.  -٨
 


