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 فريق استعراض التنفيذ

 المستأنفة األولىالدورة الحادية عشرة 

 2020أيلول/سبتمبر  2 -آب/أغسطس  31فيينا، 

 
 

 جدول األعمال المؤقت المشروح   
 

 إضافة  

 

 الشروح  

 

 المسائل التنظيمية -1 

 

 افتتاح الدورة )أ( 

، 2020آب/أغســـطس   31ســـوف تحتتو ة رة فراس اســـتلراف التنحيذ الحاةةة عمـــرة المســـتومحة األ ل  يو  ا ثني  
ــاعة   بمركز فيينا الد لي.  م  المتوقع حاليا أن ةلقد    "M، بالمبن  ""M، في قاعة ا جتماعات "00/11في الســــــ

  بالمماركة ع  بلد. المخصيا جتماع بالحضور 

 

 ألعمال وتنظيم األعمالإقرار جدول ا )ب( 

 كامون األ ل/   18    17أقر فراس اســتلراف التنحيذ، في ة رتا اللاةــرة المســتومحة الاامية الملقوةة في أيومبي يومي 
 ، جد ل األعمال المؤقت لد رتا الحاةةة عمرة. 2019ةةسمبر 

 أعد تنظيم األعمال المقترح للد رة الحاةةة عمــــرة المســــتومحة األ ل  مامظر المرفسل  فقا للتوجيرات الوارةة في  طة  
عمل الريئات الحرعية لمؤتمر الد ل األطراف في اتحاقية األمم المتحدة لمكافحة الحســــاة  التوصــــية الاحقة الصــــاةرة  

ل.  أ صــ  المكتب 19- لمتللقة بجائحة فير س كور ما مكوفيد ع  مكتب المؤتمر، التي قدمت في ضــوا الظر ف ا 
مالمســـــاعدة التقنيةل إل  الد رة  5محالة تنحيذ اتحاقية األمم المتحدة لمكافحة الحســـــاةل  البند   4يتوجيل النظر في البند 

جد ل  م    5    4الحاةةة عمـــــــــرة المســـــــــتومحة األ ل .  ســـــــــيمك  تنظيم اللمل الحراس أةضـــــــــا م  النظر في البندي  
 األعمال با ةتراك مع الحراس اللامل الحكومي الد لي المحتوح اللضواة الملني بمنع الحساة. 

 م  ثم، سـيكون محور التركيز المواضـيلي للد رة الحاةةة عمـرة المسـتومحة األ ل  هو الحصـل الاامي مالتدايير الوقائيةل  
  الحصل الاالث مالتجرام  إمحاذ القامونل م  ا تحاقية.  
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 حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد -4 

 تبادل المعلومات والممارسات والخبرات المكتسبة في تنفيذ االتفاقية )أ( 

 مناقشة مواضيعية )ب( 

، الد ل األطراف عل  أن تواصـل ا سـتلامة بحراس اسـتلراف التنحيذ يوصـحا منصـة للتباةل  2/ 8ةـجع المؤتمر، في قراره 
الطوعي للمللومات المتللقة بالتدايير الوطنـية المتخذة أثناا ا ســـــــــــــتلراضـــــــــــــات القطراة  بلد ا متـراا منرا، بما في ذـل   

 الممارســـــات الحضـــــل  المســـــتبامة،  كذل ، حياما ةقتضـــــي األمر، متابلة  ا ســـــتراتيجيات الملتمدة  التحدةات المصـــــاةفة 
ــتلراضـــــات القطراة، مع مراعاة الحاجة إل  تحقيس الشحااة في المناقمـــــات  عمليات   ــيات المنباقة ع  تقارار ا ســـ التوصـــ

ــنع القرار في ة رات الحراس.  ــي ية المرمة  المحيدة  رحب   صـــ ــا يتقارار التنحيذ المواضـــ ــافات التشميلية  المؤتمر أةضـــ  اإلضـــ
اإلقليمية  التحدياات المتللقة با حتياجات م  المســاعدة التقنية التي أعدترا األمامة لشي ينظر فيرا الحراس،  ةــجع الد ل  

 األطراف  األمم المتحدة  أصحاب المصلحة اآل را  عل  ا ستحاةة الشاملة م  تل  الوثائس.  

لي أعدتا األمامة بمـــــــــــــون تنحيذ الحصـــــــــــــل الاامي م  ا تحاقية  م  ثم، ســـــــــــــيلرف عل  الحراس تقرار مواضـــــــــــــي 
 ل 1م ل.CAC/COSP/IRG/2020/3/Rev.1م

م  جــد ل األعمــال، عل  تقــدةم المزاــد م  المللومــات المتللقــة  4 تمــــــــــــــجع الــد ل األطراف، في إطــار البنــد 
بالتجارب الناجحة  الممارســـات الجيدة  التحدةات المطر حة  ا حتياجات م  المســـاعدة التقنية  التدايير المتخذة 

 بلد إمجاز ا ستلراضات القطراة في إطار ة رتي ا ستلراف األ ل   الاامية.

ة عمـرة للحراس اللامل م  جد ل أعمال الد رة الحاةة  2م  جد ل األعمال با قتران بالبند  4 سـوف يناق  البند 
 الملني بمنع الحساة  ال الجلسات الممتركة يي  الحراقي . 

م  ا تحاقية  ال ة رة ا ســـــتلراف  33   32 في ضـــــوا اللدة الشبير م  التوصـــــيات المقدمة بمـــــون الماةتي  
المـروة  الخبراا  األ ل ، سـتلقد أةضـا حلقة مقاب بمـون موضـوع "اإليا  ع  الحسـاة  مظم اإليا   آليات حماةة

 م  ا تحاقية".  33  32 الضحاةا  األةخاص المبلغي   فقا للماةتي  

 
 

 الوثائق  

تقرار مواضــــيلي م  إعداة األمامة ع  تنحيذ الحصــــل الاامي مالتدايير الوقائيةل م  اتحاقية األمم المتحدة لمكافحة 
 لCAC/COSP/IRG/2020/3/Rev.1الحساة م

ــــــة م  ــــــلـــــــراضــــــــــــــــــات الـــــــقـــــــطـــــــرـا ــــــر ا ســـــــــــــــــــت ــــــقـــــــارـا ــــــة لــــــــت ،  CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.68 ـــــــاصــــــــــــــــــات  اقــــــــي
  CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.69 ،   CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.70   ،CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.18  ،
  CAC/COSP/IRG/II/1/Add.19   ،CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.9   ،CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.10  ،
  CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.11   ،CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.12   ،CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.13  ،
  CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.14   ،CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.15   ،CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.16  ،
  CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.17   ،CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.18   ،CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.19  ،
  CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.20   ،CAC/COSP/IRG/II/3/1 ل 
 
 

__________ 

ل.  CAC/COSP/IRG/2020/3م   2020أعد التقرار المواضيلي أصا لشي ينظر قيا فراس استلراف التنحيذ في ة رتا الملقوةة في حزاران/يوميا   ل 1م  
بلد تقليص مدترا إل  يو   احد،  أن المماركي  لم يناقموا    2020حزاران/يوميا    29غير أما مظرا إل  أن تل  الد رة عقدت في مراةة المطاف يو   

 ث التقرار ليجسد آ ر المللومات المنباقة ع  الخاصات الواقية التي أمجزت  ال الحترة الحاصلة. سوى البنوة اإلجرائية م  جد ل األعمال، فقد ُحد   

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2020/3/Rev.1
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2020/3/Rev.1
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.18
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.19
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.9
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.10
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.11
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.12
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.13
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.14
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2020/3
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 المساعدة التقنية -5 

ــتلراف التنحيذ 3/1قرر المؤتمر، في قراره   ــبس أن ، تشليف فراس اســـــــــ ــلة اللمل الذ  ســـــــــ بمرمة متابلة  مواصـــــــــ
 اضطلع با الحراس اللامل الحكومي الد لي المحتوح اللضواة الملني بالمساعدة التقنية.

م  اإلطار المرجلي آللية اسـتلراف تنحيذ اتحاقية األمم المتحدة لمكافحة الحسـاة عل  أن تشون   44 تنص الحقرة  
ملية ا سـتلراف للوقوف عل  التحدةات  الممارسـات الجيدة  النظر في مرا  الحراس تشوا  صـورة إجمالية ع  ع

 ا حتياجات م  المساعدة التقنية،  ذل  بغية ضمان تنحيذ ا تحاقية عل  محو فلال.

ــتبامة في 7/3 أكد المؤتمر، في قراره   ، مجدةا أهمية تلبية ا حتياجات ذات األ لواة م  المســــــــاعدة التقنية المســــــ
ــتلرا ــات القطراة، إطار ا ســ ــاعدة التقنية إل  مراعاة تل  األ لواات إما لتنظيم يرامي جديدة   ةعاضــ مقدمي المســ

 للمساعدة التقنية بمومرا أ  بإةراجرا في البرامي الجاراة للمساعدة التقنية. 

لحراس ع   تماةـــيا مع محور التركيز المواضـــيلي لد رة الحراس الحاةةة عمـــرة، ســـتقد  األمامة تحدياا ةـــحواا إل  ا
التطورات التي حــدثــت منــذ المــذكرة األ يرة التي أعــدترــا للمؤتمر في ة رتــا الاــامنــة،  التي تضــــــــــــــمنــت تحليا 
ــاعدة المقدمة م  مكتب األمم  ــات القطراة  المســــ ــتلراضــــ ــتبامة م  ا ســــ ــاعدة التقنية المســــ لاحتياجات م  المســــ

 ل.  CAC/COSP/2019/14م المتحدة الملني بالمخدرات  الجرامة ةعما لتنحيذ ا تحاقية

م  جد ل أعمال الد رة الحاةةة عمـرة للحراس اللامل  2م  جد ل األعمال با قتران بالبند  5 سـوف يناق  البند 
 الملني بمنع الحساة  ال الجلسات الممتركة يي  الحراقي . 

ةة  بغية تســريل مناقمــة هذه المســولة، ســوف تلقد حلقة مقاب حول تقدةم المســاعدة التقنية في ســياا المواة الوار 
 في الحصل الاامي م  ا تحاقية. 

 
 

 الوثائق  

ــم مذكرة م  األمامة  ــتبامةل تحليا تتضــــــ ــاعدة التقنية المســــــ ــات القطراة  احتياجات م  المســــــ ــتلراضــــــ م  ا ســــــ
 المســـــــــــــــاعـدة المقـدمـة م  مكتـب األمم المتحـدة الملني بـالمخـدرات  الجرامـة ةعمـا لتنحيـذ اتحـاقيـة األمم المتحـدة 

 لCAC/COSP/2019/14لمكافحة الحساة م

 
 

 مسائل أخرى  -6 

أن تلقد جلسات إحاطة إعامية للمنظمات غير الحكومية بمون اآللية عل  هام   ،4/6قرر المؤتمر، في قراره  
 ة رات فراس استلراف التنحيذ تنظمرا األمامة بالتلا ن مع عضو في مكتب المؤتمر. 

، الحراس عل  مواصــــــــلة عقد جلســــــــات إحاطة إعامية للمنظمات غير الحكومية 8/2 ةــــــــجع المؤتمر، في قراره  
 . 4/6ا ستلراف،  ذل  عل  هام  ة رات الحراس،  فقا للقرار  بمون متائي عملية

 ســوف يتلق  الحراس موجزا للجلســة التي ســتلقد عل  هام  الد رة الحاةةة عمــرة المســتومحة األ ل ، يو  الااثاا 
 .2020أيلول/سبتمبر  1

 
 

 فة األولى اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الحادية عشرة المستأن -8 

 سوف ةلتمد فراس استلراف التنحيذ تقرارا ع  ة رتا الحاةةة عمرة المستومحة األ ل .

  

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2019/14
https://undocs.org/ar/CAC/COSP/2019/14
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 المرفق 
 

 تنظيم األعمال المقترح   
 

 اللنوان أ  الوصف البند التاراخ  الوقت

 2020آب/أغسطس  31االثنين،    

 افتتاح الد رة مأل 1 00/13 - 00/11

 إقرار جد ل األعمال  تنظيم األعمال  مبل 1 

 مأل حالة تنحيذ اتحاقية األمم المتحدة لمكافحة الحساة 4 

 تباةل المللومات  الممارسات  الخبرات المكتسبة  مأل 4 
 في تنحيذ ا تحاقية

 مناقمة مواضي ية مبل 4 

 مأل متابعلحالة تنحيذ اتحاقية األمم المتحدة لمكافحة الحساة  4 00/17 - 00/15

 
 2020أيلول/سبتمبر  1الثالثاء، 

 مأل المساعدة التقنية 5 00/13 - 00/11

 مأل متابعلالمساعدة التقنية  5 00/17 - 00/15

 
 2020أيلول/سبتمبر  2األربعاء، 

 مسائل أ رى  6 00/13 - 00/11

 اعتماة تقرار فراس استلراف التنحيذ ع  أعمال ة رتا  8 
 الحاةةة عمرة المستومحة األ ل 

 
م  جد ل أعمال الد رة الحاةةة عمرة المستومحة األ ل  للحراس   2م  جد ل األعمال با قتران بالبند  5  4سوف يناق  البندان  مأل  

 الحساة  ال الجلسات الممتركة يي  الحراقي .اللامل الحكومي الد لي المحتوح اللضواة الملني بمنع 

 


