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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة الثامنة املستأنفة

        ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٨و ٧فيينا، 
      جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
      إضافة    
      الشروح    

    املسائل التنظيمية  - ١  
    الدورةافتتاح   (أ)  

دورة فريق استعراض التنفيذ الثامنة املستأنفة يف الساعة الثالثة من بعد ظهـر يـوم الثالثـاء،     دُتعقَسوف 
  مركز فيينا الدويل.يف " M" باملبىن "A، يف قاعة االجتماعات "٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٧
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب)  
اعتمد فريُق استعراض التنفيذ جدول أعمال دورته الثامنة يف اجلزء األول من دورتـه الثامنـة، الـذي    

. وأُعد تنظيم األعمال املقترح للـدورة الثامنـة   ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٣إىل  ١٩من ُعقد يف الفترة 
مـن النظـر   ، بغيـة الـتمكني   ت الصادرة عن املؤمتر وعن الفريـق املستأنفة (انظر املرفق) وفقاً للتوجيها

  .الوقت املتاح واملوارد املتاحةحدود  يفيف بنود جدول األعمال 
وسوف تسـمح املـوارد املتاحـة بعقـد جلسـتني عـامَّتني يوميـا، ُتـوفَّر هلمـا خـدمات الترمجـة الفوريـة             

  بلغات األمم املتحدة الرمسية الست.
    

    ة الفساداستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافح  - ٢  
    سحب القرعة    

، سحبت القرعـة الختيـار الـدول    ٢٠١٧حزيران/يونيه  ١٦يف االجتماع بني الدورتني، املعقود يف 
مـن اإلطـار املرجعـي     ١٩و ١٤ضـة، وفقـاً للفقـرتني    رِِاألطراف املستعَرضة والدول األطـراف املستع 

  آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
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ــمــن  األول اليــوم ويف ــة املســتأنفة، سُتســحب القرعــة ال دورة ال ــار الــدول األطــراف الــيت  الثامن ختي
ض الدولَ األطراف املستعَرضة يف السنة الرابعة من دورة االستعراض األوىل، اليت أصبحت رِسَتستع
وقــد ُتســَحب القرعــة الختيــار الــدول األطــراف   )١(يف االتفاقيــة منــذ آخــر ســحب للقرعــة. أطرافــاً 

  املستعرِضة بشأن الدول األطراف اليت تطلب إعادة سحب القرعة.
    

    ة األوىلراستعراضات الدو    
مـن  مقترحـة  ، أعـدَّت األمانـة ورقـة مناقشـة تتضـمَّن جمموعـة       ٦/١من قرار املؤمتر  ١١وفقاً للفقرة 

املســتفادة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ الفصــلني  اســتناداً إىل الــدروسالتوصــيات غــري امللزمــة واالســتنتاجات 
مـن أجـل النظـر فيهـا واملوافقـة      السـابعة  املـؤمتر  دورة الثالث والرابع من االتفاقيـة، بغيـة تقـدميها إىل    

ستنتاجات املنبثقة عن لالحتليل الفريق  ). والغرض من الورقة هو تيسريCAC/COSP/2017/5عليها (
االستعراضات القطرية يف دورة االستعراض األوىل، وتبيان املدخالت الواردة مـن الـدول األطـراف    

لمذكِّرة الشفوية اليت أرسـلتها األمانـة العامـة داعيـةً الـدول األطـراف إىل تقـدمي تعليقـات         لاستجابةً 
  ورته الثامنة.مكتوبة، بناًء على طلب الفريق يف د

الفريـق  ووفقاً خلطة العمل املتعددة السنوات للعمل التحليلي الذي يضطلع بـه الفريـق، تركِّـز دورة    
ــدة والتحــديات واملالحظــات        ــل التجــارب الناجحــة واملمارســات اجليِّ ــى حتلي ــة املســتأنفة عل الثامن

تنفيـذ الفصـل الرابـع (التعـاون     واالحتياجات من املساعدة التقنية املنبثقة من االستعراضات القُطرية ل
  الدويل) من االتفاقية.

    
    دورة االستعراض الثانية    

فيما يتعلق بدورة االستعراض الثانية، ستقدِّم األمانة تقريراً شفويا يتضمَّن حملة عامة عـن االجتاهـات   
ــة يف  ــتعراضاألولي ــة  دورة االس ــة) والفصــل اخلــامس      الثاني ــدابري الوقائي ــاين (الت بشــأن الفصــلني الث

  (استرداد املوجودات) من االتفاقية.
    

    وفقاً خلطة العمل املتعددة السنوات ٢٠١٩و ٢٠١٨تنظيم األعمال لعامي     
ع والقرارات الصـادرة  املناقشات اليت جرت يف املكتب املوسَّ ستقدِّم األمانة إحاطة إىل الفريق بشأن

عنه، وخصوصـاً فيمـا يتعلـق باجلـدول الـزمين الجتماعـات الفريـق واهليئـات الفرعيـة األخـرى الـيت            
  ).CAC/COSP/2017/CRP.1ينشئها املؤمتر (

    
    الوثائق    

ــة مناقشــة  ــة  ن إعــدادمــورق لزمــة واالســتنتاجات اســتناداً  جمموعــة مــن التوصــيات غــري امل بشــأن األمان
  )CAC/COSP/2017/5الدروس املستفادة فيما يتعلق بتنفيذ الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية (  إىل

__________ 

لقرعة. ل، كانت اليابان الدولة الوحيدة اليت أصبحت طرفاً يف االتفاقية منذ آخر سحب ٢٠١٧متوز/يوليه  ١١حىت   )١(  
 إليها حبلول موعد دورة الفريق الثامنة املستأنفة.ورمبا تكون دول أخرى قد صدَّقت على االتفاقية أو انضمَّت 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2017/5
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2017/CRP.1
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2017/5
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  )Add.59إىل  CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.57خالصات وافية لتقارير االستعراضات القُطرية (
  )CAC/COSP/2017/CRP.1اجتماع املكتب املوسَّع (
افحــة الفســاد: حالــة التصــديقات واالستعراضــات الــيت أُجريــت يف دورة  اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملك

  )CAC/COSP/IRG/2017/CRP.3/Rev.1االستعراض األوىل (
 دورة اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد: حالــة التصــديقات واالستعراضــات الــيت أُجريــت يف 

  )CAC/COSP/IRG/2017/CRP.4/Rev.1االستعراض الثانية (
    

    أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  - ٣  
    التقرير املرحلي    

، أن ُيدرج الفريق يف جداول أعمال دوراته املقبلـة بنـداً   ٥/١قرَّر مؤمتر الدول األطراف، يف مقرَّره 
جديداً يتيح مناقشة املعلومات ذات الصلة اليت ُتجَمع بدعمٍ من األمانة، من أجـل تيسـري تقيـيم أداء    

قـب اسـتكمال دورة   مـن اإلطـار املرجعـي، ع    ٤٨االستعراض وإطارها املرجعي، وفقـاً للفقـرة    آلية
  االستعراض األوىل.

) CAC/COSP/IRG/2017/CRP.10(ويف هذا السياق، سـوف تقـدِّم األمانـة ورقـة غرفـة اجتماعـات       
وسـوف يركِّـز هـذا     عن التقدُّم احملرز يف تسيري االستعراضات يف دوريت االستعراض األوىل والثانية.

التقرير املرحلي احملدَّث على الردود الواردة على قائمة التقييم الذايت املرجعيـة، واحلـوارات املباشـرة    
وقـع  املاليت أُجريت، واخلالصات الوافيـة وتقـارير االسـتعراض القُطريـة املنجـزة، الـيت أُتيحـت علـى         

  ة.كتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميالشبكي مل
    

املمارسات اجليِّدة واخلربات املكتسبة والتدابري ذات الصلة اليت اختذت بعد إجناز تقارير     
    االستعراضات القُطرية

، الــدول األطـــراف علــى مواصـــلة تبــادل املعلومـــات طواعيــة بشـــأن     ٦/١شــجَّع املــؤمتر، يف قـــراره   
تَّخذة بعد استكمال تقارير استعراضـاهتا،  املمارسات اجليِّدة واخلربات املكتسبة والتدابري ذات الصلة امل

مبا يف ذلك املعلومات عن املساعدة التقنية، وعلى النظر يف تقـدمي تلـك املعلومـات إىل األمانـة لنشـرها      
مذكِّرات شفوية دعت فيها الدول إىل تقـدمي  ثالث وأرسلت األمانة بعد ذلك  على موقعها الشبكي.

لك الصدد. وأتيح للفريق يف دورته السـابعة املسـتأنفة جتميـع    عرض موجز للخطوات اليت اختذهتا يف ذ
)، أعقبه عرض شفوي حمـدَّث قُـدِّم يف دورة الفريـق    CAC/COSP/IRG/2016/12للردود الواردة (انظر 

قدمتــها الــدول األطــراف يف إطــار بنــد جــدول   الثامنــة. وباإلضــافة إىل ذلــك، أُتيحــت البيانــات الــيت   
ملتعلقـة  اصـفحة  الاألعمال يف الدورة السابعة املستأنفة والدورة العادية الثامنة وذلك على اإلنترنـت يف  

  وصفحات املوجزات القُطرية.ذات الصلة  بدورة الفريق
تقـارير   وُتشجَّع الدول األطراف على تقدمي مزيد مـن املعلومـات عـن التـدابري املتخـذة بعـد اسـتكمال       

  .٣استعراضاهتا القُطرية يف إطار البند 
    

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.57
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2017/CRP.3/Rev.1
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2017/CRP.4/Rev.1
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2016/12
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    الوثائق    
 ختـذهتا لـيت ا امذكِّرة من األمانة بشأن املمارسات اجليِّدة للدول األطراف وخرباهتا والتدابري ذات الصـلة  

  )CAC/COSP/2017/12( ثناء دورة استعراض التنفيذ األوىلأ بعد إجناز االستعراضات القُطرية
  )CAC/COSP/IRG/2017/CRP.10( مذكِّرة من األمانةتقرير مرحلي عن تنفيذ مهام فريق استعراض التنفيذ: 

    
    املساعدة التقنية  - ٤  

ــدول األطــراف، يف   ــرَّر مــؤمتر ال ــراره  ق ــة    ٣/١ق ــذ مهمــة متابع ــق اســتعراض التنفي ــوىل فري ، أن يت
ومواصلة العمل الذي كان يضطلع هبـا سـابقاً الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العضـوية         

  املعين باملساعدة التقنية.
لني ، الدول األطراف املستعَرضة إىل أن تشترك مـع األمانـة يف إبـالغ املمـث    ٦/١ودعا املؤمتر، يف قراره 

للمســاعدة التقنيــة واملــاحنني الــدوليني،   املقدمــةاحمللــيني للجهــات الدوليــة الثنائيــة واملتعــددة األطــراف   
وكــذلك املنظمــات غــري احلكوميــة ذات الصــلة، عنــد االقتضــاء، باالحتياجــات مــن املســاعدة التقنيــة   

جـات مـن املسـاعدة التقنيـة     الحتيااسـتقدِّم األمانـة حتـديثاً لتحليـل     املستبانة يف االسـتعراض القُطـري. و  
  املنبثقة من االستعراضات القُطرية خبصوص الدورة األوىل آللية االستعراض.

ومتاشــياً مــع التركيــز املواضــيعي لــدورة الفريــق الثامنــة، ســتقدِّم األمانــة تقريــراً عــن االحتياجــات مــن    
  الرابع من االتفاقية.املساعدة التقنية املقدَّمة فيما يتعلق بتنفيذ الفصل  عنواملساعدة التقنية 

التخطـيط للمسـاعدة التقنيـة    بشـأن  ولتيسري مناقشات الفريق بشأن هذه املسألة، سـتنظَّم حلقـةُ نقـاش    
  استجابة ملا ورد من االستعراضات.قدميها تو
    

    الوثائق    
املساعدة التقنية املقدَّمـة دعمـاً لتنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد          مذكِّرة من األمانة بشأن

)CAC/COSP/2017/3(  
مــذكِّرة مــن األمانــة بشــأن حتليــل االحتياجــات مــن املســاعدة التقنيــة املســتبانة يف إطــار االستعراضــات 

  )CAC/COSP/2017/7(املنفَّذة خالل دورة استعراض التنفيذ األوىل القُطرية 
 ليت اختـذهتا اوالتدابري ذات الصلة  لدول األطراف وخرباهتالمذكِّرة من األمانة بشأن املمارسات اجليِّدة 

  )CAC/COSP/2017/12( ثناء دورة استعراض التنفيذ األوىلأ بعد إجناز االستعراضات القُطرية
    

    املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  - ٥  
ــة        ــن األمانــ ــذكِّرة مــ ــتأنفة مــ ــة املســ ــه الثامنــ ــذ يف دورتــ ــتعراض التنفيــ ــق اســ ــى فريــ ــُتعَرض علــ ســ

)CAC/COSP/2017/13   تتضمَّن معلومات تتعلق بامليزانية بشأن النفقات املتكبَّدة حىت اآلن مـن أجـل (
تشغيل آلية االستعراض، واملوارد املتلقاة حىت وقت كتابـة املـذكِّرة، سـواء مـن امليزانيـة العاديـة أو مـن        

يف االحتياجـات   لراهنا، والنفقات املتوقَّعة لدوريت االستعراض األوىل والثانية ومدى النقص التربعات
  من املوارد الالزمة لتشغيل اآللية.

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2017/12
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2017/CRP.10
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2017/3
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2017/7
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2017/12
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2017/13
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    الوثائق    

  )CAC/COSP/2017/13مذكِّرة من األمانة بشأن املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية (
    

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

    
    اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الثامنة  - ٨  

من املزمع أن يعتمد فريق استعراض التنفيذ تقريـراً عـن أعمـال دورتـه الثامنـة املسـتأنفة، تتـوىل األمانـة         
  إعداد مشروعه.

    

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2017/13


CAC/COSP/IRG/2017/1/Add.1

 

6/6 V.17-05314 
 

    املرفق
      تنظيم األعمال املقترح    

 الوصفالعنوان أو البند التاريخ والوقت

 ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب ٧الثالثاء، 

 افتتاح الدورة (أ)١ ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال(ب)١ 

استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  ٢
 الفساد

  أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة  ٣ 
 الفسادملكافحة

 ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب ٨األربعاء، 

  أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة  ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
 )تابعملكافحة الفساد (

 املساعدة التقنية ٤ 

 املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية ٥ 

 مسائل أخرى ٦ 

اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال  ٨ 
 املستأنفة الثامنةدورته

  


