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  تنفيذ الفريق استعراض 
  العاشرة املستأنفة األوىلالدورة 

        ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٤-٢فيينا، 
  جدول األعمال املؤقَّت املشروح     

    
      إضافة     
      الشروح     

    املسائل التنظيمية   -١  
    افتتاح الدورة   (أ)  

سوف ُتفتتح دورة فريق استعراض التنفيذ العاشرة املستأنفة األوىل يف الساعة العاشرة من صباح يوم 
  " مبركز فيينا الدويل. Mباملبىن ") Plenary Hall(أيلول/سبتمرب يف قاعة اجللسات العامة  ٢االثنني 

    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال   (ب)  

ستعراض التنفيذ  جدول أعمال دورته العاشرة املستأنفة األوىل يف اجلزء األول من دورته أقرَّ فريق ا
ــــــرة، الذي ُعقد يف الفترة من  . وُأعد تنظيم األعمال املقترح ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٩إىل  ٢٧العاش

للدورة العاشــرة املســتأنفة األوىل (انظر املرفق) وفقًا للتوجيهات الصــادرة عن املؤمتر وعن الفريق، 
   من النظر يف بنود جدول األعمال يف حدود الوقت املتاح واملوارد املتاحة.بغية التمكني

    
    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   -٢  

-٢٠١٧وفقًا خلطة العمل املتعددة السنوات للعمل التحليلي الذي يضطلع به الفريق، اليت تغطي الفترة 
٢٠١٩ )CAC/COSP/IRG/2017/CRP.2وف تركِّز دورة الفريق العاشــــرة املســــتأنفة على حتليل )، ســــ

التجارب الناجحة واملمارســــــات اجليِّدة والتحديات واملالحظات واالحتياجات من املســــــاعدة التقنية 
  االتفاقية.   املنبثقة من االستعراضات الُقطرية لتنفيذ الفصل الثاين (التدابري الوقائية) من
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من جدول األعمال، ُتشــــجَّع الدول األطراف على تقدمي  ٢وباإلضــــافة إىل ذلك، ويف إطار البند 
ــــــتعراضــــــاهتا الُقطرية لدوريت  ــــــتكمال تقارير اس مزيد من املعلومات عن التدابري املتخذة بعد اس

  االستعراض األوىل والثانية. 
    

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

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

  آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
ســَحب القرعة لتحديد الدول األطراف املســتعِرضــة بشــأن الدول األطراف اليت تطلب إعادة وقد ُت

ســـحب القرعة يف اليوم األول من الدورة العاشـــرة املســـتأنفة األوىل. وقد ُتســـحب القرعة أيضـــًا 
يف الســــنة الرابعة من دورة املســــتعَرضــــة الختيار الدول األطراف املســــتعِرضــــة للدول األطراف 

  ض األوىل واليت أصبحت أطرافًا يف االتفاقية منذ آخر سحب للقرعة.االستعرا
    

    التقدم احملرز يف تنفيذ االستعراضات الُقطرية     
، أن ُيدرج الفريق يف جداول أعمال دوراته املقبلة بندًا ٥/١قرَّر مؤمتر الدول األطراف، يف مقرَّره 

ع بدعٍم من األمانة، من أجل تيسري تقييم أداء جديدًا يتيح مناقشة املعلومات ذات الصلة، اليت ُتجَم
  من اإلطار املرجعي، عقب استكمال دورة االستعراض األوىل. ٤٨آلية االستعراض، وفقًا للفقرة 

ويف هذا الســـياق، ســـتبلغ األمانة الفريق بشـــأن التقدم املحرز يف إجراء دوريت االســـتعراض األوىل 
. وســـــتركز املعلومات ٢٠١٩عاشـــــرة، املعقود يف أيار/مايو والثانية منذ اجلزء العادي من دورته ال

ــــــرة  ، املجراةاملحــدَّثــة على الردود الواردة على قــائمــة التقييم الــذايت املرجعيــة واحلوارات املبــاش
واخلالصــــات الوافية وتقارير االســــتعراض القطرية املنجزة، وتقارير االســــتعراضــــات القطرية اليت 

  ب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية. أتيحت على املوقع الشبكي ملكت
    

    املساعدة التقنية   -٤  
، أن يتوىل فريق اســــــتعراض التنفيــذ مهمــة متــابعــة ٣/١قرَّر مؤمتر الــدول األطراف، يف قراره 

ــابقًا الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضــوية  ومواصــلة العمل الذي كان يضــطلع به س
  املعين باملساعدة التقنية. 

ترك مع األمانة يف إبالغ املمثلني ، الدول األطراف املستعَرضة إىل أن تش٦/١ودعا املؤمتر، يف قراره 
ــــــاعدة التقنية واملاحنني الدوليني،  املحليني للجهات الدولية الثنائية واملتعددة األطراف املقدمة للمس
وكذلك املنظمات غري احلكومية ذات الصـــلة، عند االقتضـــاء، باالحتياجات من املســـاعدة التقنية 

ألمانة حتديثًا عن حتليل االحتياجات من املساعدة التقنية املستبانة يف االستعراض الُقطري. وستقدِّم ا
  املنبثقة من االستعراضات الُقطرية يف الدورة الثانية آللية االستعراض.
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ومتاشــيًا مع حمور التركيز املواضــيعي لدورة الفريق العاشــرة املســتأنفة األوىل، ســتقدِّم األمانة تقريرًا 
ملســتبانة واملســاعدة التقنية املقدَّمة فيما يتعلق بتنفيذ الفصــل عن االحتياجات من املســاعدة التقنية ا

  الثاين من االتفاقية.
سوف تنظَّم حلقة نقاش حول تقدمي املساعدة التقنية يف  وبغية تسهيل مناقشة الفريق هلذه املسألة، 

  سياق املواد الواردة يف الفصل الثاين من االتفاقية.
    

    مسائل أخرى  -٦  
ية ٤/٦يف قراره ر املؤمتر، رَّق طة للمنظمات غري احلكوم حا َد جلســـــــاُت إ ية ، أن ُتعَق بشـــــــأن آل

ستعراض التنفيذ، وأن تنظِّمها األمانة بالتعاون مع عضو يف االستعراض  على هامش دورات فريق ا
مكتب املؤمتر. وســــــوف يتلقَّى الفريق يف وقت الحق موجزًا جللســــــة اإلحاطة اليت ســــــُتعقد يوم 

  ، على هامش الدورة العاشرة املستأنفة األوىل.٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٣الثالثاء، 
 ٦ولعلَّ فريق استعراض التنفيذ يودُّ أن يناقش، باإلضافة إىل ذلك، أيَّ مسائل أخرى يف إطار البند 

  من جدول األعمال.
    

    جدول األعمال املؤقَّت لدورة فريق استعراض التنفيذ احلادية عشرة   -٧  
إىل  ٢٧ر فريق اســــتعراض التنفيذ، يف اجلزء العادي من دورته العاشــــرة، املعقودة يف الفترة من نظ
، يف جدول األعمال املؤقت لدورته احلادية عشــــــرة، على حنو ما يرد يف ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٩

، ونظر أيضـًا يف االقتراح الذي قدمته سـويسـرا وجرى تعميمه CAC/COSP/IRG/2019/L.2الوثيقة 
. واتفق يف تلك الدورة ٢٠١٩نيســان/أبريل  ٢على الدول األطراف عن طريق مذكرة شــفوية يف 

على أن يواصــــل الفريق نظره يف جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية عشــــرة، وذلك يف دورته 
  .٢٠١٩تمرب العاشرة املستأنفة األوىل، يف أيلول/سب

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

من املزمع أن يعتمد فريق اســــتعراض التنفيذ تقريرًا عن أعمال دورته العاشــــرة املســــتأنفة األوىل، 
  ستتوىل األمانة إعداد مشروعه.
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  املرفق 
  تنظيم األعمال املقترح     

  
  العنوان أو الوصف  البند  التاريخ والوقت

      ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٢االثنني، 
  افتتاح الدورة  (أ) ١  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال   (ب) ١  
استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة   ٢  

  ملكافحة الفساد 
أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية   ٣  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  املتحدة ملكافحة الفساد األمم
      ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٣الثالثاء، 

جدول األعمال املؤقَّت لدورة فريق   ٧  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  استعراض التنفيذ احلادية عشرة

  مسائل أخرى  ٦  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
      ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٤األربعاء، 

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

  أعمال دورته العاشرة املستأنفة األوىل
  

التوصيات األخرى  الذي يتناول، (ب) ٢جدول األعمال باالقتران مع البند من  ٤سوف يناَقش البند   (أ)  
من جدول أعمال الدورة العاشرة للفريق العامل احلكومي ، ٧/٦و ٧/٥املتعلقة بتنفيذ قراري املؤمتر 

الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد، وذلك يف اجتماع مشترك بني فريق استعراض التنفيذ 
  والفريق العامل املذكور.

 


