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210420    210420    V.20-01925 (A) 

*2001925*  

  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة احلادية عشرة

      ٢٠٢٠حزيران/يونيه  ١٠-٨فيينا، 
  جدول األعمال املؤقت املشروح    

    
  جدول األعمال املؤقت    

  
  املسائل التنظيمية:  -١

  الدورة؛افتتاح   (أ)  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)  

  أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.   -٢
  املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية.  -٣
  حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد:  -٤

  يف تنفيذ االتفاقية؛ تبادل املعلومات واملمارسات واخلربات املكتسبة  (أ) 
  مناقشة مواضيعية.  (ب)  

  املساعدة التقنية.  -٥
  مسائل أخرى.  -٦
  جدول األعمال املؤقت لدورة فريق استعراض التنفيذ الثانية عشرة.  -٧
  اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته احلادية عشرة.  -٨
    



CAC/COSP/IRG/2020/1
 

2/8 V.20-01925 
 

  الشروح    
  

  املسائل التنظيمية  -١  
  

  افتتاح الدورة  (أ)  
  

ــــني  ــــوم االثن ــــة عشــــرة ي ــــذ احلادي ــــق اســــتعراض التنفي ــــتح دورة فري ــــه  ٨ســــوف تفت حزيران/يوني
ــــات "٠٠/١٠الســــاعة  يف، ٢٠٢٠ ــــة االجتماع ــــاملبىن "M، يف قاع ــــدويل. M"، ب ــــا ال ــــز فيين " مبرك

، تعمـــل األمانـــة علـــى استكشـــاف ١٩- وبـــالنظر إىل االضـــطرابات النامجـــة عـــن جائحـــة كوفيـــد
ض أجــــزاء الــــدورة يف شــــكل افتراضــــي، باســــتخدام تكنولوجيــــا املعلومــــات خيــــار عقــــد بعــــ

  واالتصاالت. وسوف يقدم مزيد من املعلومات يف هذا الصدد يف الوقت املناسب. 
  

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب)  
 ١٨و ١٧أقر فريق اســتعراض التنفيذ، يف دورته العاشــرة املســتأنفة الثانية املعقودة يف أبوظيب يومي 

، جدول األعمال املؤقت لدورته احلادية عشرة. وأعد تنظيم األعمال ٢٠١٩كانون األول/ديسمرب 
يئات الفرعية املقترح للدورة احلادية عشــرة (انظر املرفق) وفقا للتوجيهات الواردة يف خطة عمل اهل

ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، اليت اعتمدها املؤمتر يف دورته الثامنة 
ية التمكني من ٢٠١٩كانون األول/ديســــــمرب  ٢٠إىل  ١٦املعقودة يف أبوظيب يف الفترة من  ، بغ

لعامل احلكومي الدويل املفتوح من جدول األعمال، باالشـــتراك مع الفريق ا ٥و ٤النظر يف البندين 
  العضوية املعين مبنع الفساد. 

  
  أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   -٢  

  سحب القرعة    
، إىل فريق اســــــتعراض التنفيذ أن يشــــــرع يف بداية دورته ٦/١طلب مؤمتر الدول األطراف، يف قراره 

املستعَرضة واملستعِرضة يف دورة االستعراض الثانية، وذلك بسحب  السابعة يف اختيار الدول األطراف
من اإلطار املرجعي آللية اســــــتعراض التنفيذ. وطلب املؤمتر إىل الفريق  ١٩و ١٤القرعة وفقا للفقرتني 

أيضـــــا أن يعقد اجتماعات فيما بني الدورات تفتح أمام مجيع الدول األطراف بغرض ســـــحب القرعة 
اإلطار املرجعي لآللية، دون املساس حبق الدولة الطرف يف أن تطلب إعادة سحب من  ١٩وفقا للفقرة 

  القرعة يف االجتماع الالحق للفريق يف فترة ما بني الدورات أو يف دورته العادية الالحقة.
وإضـــافة إىل ذلك، قرر فريق اســـتعراض التنفيذ، يف دورته األوىل، أن جيري اســـتعراض الدول اليت 

فاقية أو تنضــم إليها بعد ســحب القرعة يف دورة الفريق األوىل بدءا بالســنة الرابعة تصــدق على االت
، املمارسة اليت اتبعها الفريق بشأن املسائل ٤/١من دورة االستعراض األوىل. وأيد املؤمتر، يف قراره 

  اإلجرائية النامجة عن سحب القرعة.
رتني مفتوح أمام مجيع الدول األطراف بغرض ، ســـيعقد اجتماع فيما بني الدو٦/١وعمال بقرار املؤمتر 

سحب القرعة قبل انعقاد الدورة احلادية عشرة لفريق استعراض التنفيذ. وستسحب القرعة خالل ذلك 
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االجتماع الختيار الدول األطراف املستعِرضة خالل السنة اخلامسة من دورة االستعراض الثانية، وفقا 
ستسحب القرعة الختيار الدول األطراف  من اإلطار املرجعي لآللية. ١٩للفقرة  وباإلضافة إىل ذلك، 

املســتعِرضــة يف اســتعراضــات الدورتني األوىل والثانية للدول األطراف اليت أصــبحت أطرافا يف االتفاقية 
منذ السحب األخري للقرعة، الذي نظم يف الدورة العاشرة لفريق استعراض التنفيذ. وقد تسحب القرعة 

ل األطراف املســـتعِرضـــة بشـــأن الدول األطراف اليت تطلب إعادة ســـحب القرعة. أيضـــا لتحديد الدو
، تعمل األمانة على اســـــتكشـــــاف خيارات ١٩-وبالنظر إىل االضـــــطرابات النامجة عن جائحة كوفيد

إلجراء سحب القرعة يف شكل افتراضي، باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وسوف يقدم 
  هذا الصدد يف الوقت املناسب. مزيد من املعلومات يف 

ويعقد اجتماع ما بني الدورتني دون املســــــاس مبمارســــــة الدول األطراف حلقوقها وفقا لإلطار 
املرجعي لآللية خالل الدورة احلادية عشـــرة لفريق االســـتعراض، وهو يهدف إىل متكني الفريق من 

سائل املوضوعية خالل دورته احلادية عشرة. وحتق سوف يبلغ فريق التركيز على امل يقا هلذه الغاية، 
من جدول األعمال مفتوحا حىت  ٢االســـــتعراض بنتائج اجتماع ما بني الدورتني، وســـــيظل البند 

  اليوم األخري من دورة الفريق احلادية عشرة. 
  

    االجتماعات الثالثية األطراف    
اجتماعات ثالثية األطراف ، مبمارســة األمانة املتمثلة يف تنظيم وتيســري ٨/٢رحب املؤمتر، يف قراره 

ستعراض  ضة على هامش دورات فريق ا ستعِر ضة والدول األطراف امل ستعَر بني الدول األطراف امل
التنفيذ، وشـــجع الدول األطراف على االســـتفادة من هذه املمارســـة املفيدة من أجل تعزيز كفاءة 

  عملية االستعراض.
األعمال وتبعا للممارســــة الســــابقة، ترتيبات من جدول  ٢ومن مث، اختذت األمانة، يف إطار البند 

لكي تعقد على هامش الدورة اجتماعات ثالثية األطراف بني الدول األطراف املســتعَرضــة والدول 
  األطراف املستعِرضة. 

    
    التقدم احملرز يف تنفيذ االستعراضات القطرية    

جداول أعمال دوراته املقبلة بندا ، أن يدرج فريق اســــــتعراض التنفيذ يف ٥/١قرر املؤمتر، يف مقرره 
جديدا يتيح مناقشــة املعلومات ذات الصــلة، اليت جتمع بدعم من األمانة، من أجل تيســري تقييم أداء آلية 

  من اإلطار املرجعي، عقب استكمال دورة االستعراض األوىل. ٤٨استعراض التنفيذ، وفقا للفقرة 
ض التنفيذ أن يواصل، بدعم من األمانة، مجع املعلومات ، إىل فريق استعرا٨/٢وطلب املؤمتر، يف قراره 

ذات الصـــلة، مبا يف ذلك آراء الدول األطراف بشـــأن أداء آلية اســـتعراض التنفيذ، من أجل أن يواصــل 
من اإلطار املرجعي  ٤٨تقييم أداء اآللية يف الوقت املناســــــب، على النحو املنصــــــوص عليه يف الفقرة 

ر إىل األمانة أن تواصــــل تزويد فريق اســــتعراض التنفيذ بتحليالت لألطر . كما طلب املؤمت٥/١واملقرر 
الزمنية املتصــــلة باملراحل احلامسة من عملية االســــتعراض، مبا يف ذلك إحصــــاءات بشــــأن عدد الدول 

  األطراف املتأخرة عن املواعيد املحددة هلا، بغية تيسري االضطالع بعملية أكثر فعالية. 
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مدد املؤمتر، يف مقرره حلا تداركاو ية،  ية لآلل ثان لدورة ال حدثت خالل ا تأخر الكبري اليت  الت ال
، فترة الدورة الثانية للســــماح بإمتام االســــتعراضــــات القطرية، ودعا يف الوقت نفســــه الدول ٨/١

ــتعراض التنفيذ، يف  ــار فريق اس األطراف إىل التعجيل بإكمال الدورة الثانية. ويف الوقت نفســه، أش
، إىل أنه يلزم بذل جهود ٢٠١٩ه العاشــرة املســتأنفة الثانية املعقودة يف كانون األول/ديســمرب دورت

مجيع الدول إىل املشاركة الكاملة يف عملية االستعراض  اودعفورية وكبرية ملعاجلة حاالت التأخر، 
  من أجل تفادي حاالت التأخر والتعجيل بإجناز االستعراضات القطرية.

األمانة بتجميع وحتليل املعلومات املتعلقة باألداء العام لآللية خالل دوريت االســــــتعراض األوىل وقامت 
ثانية، ومنها الردود الواردة على قائمة التقييم الذايت املرجعية، واحلوارات املباشــــــرة اليت أجريت،  وال

راضات القطرية اليت أتيحت واخلالصات الوافية وتقارير االستعراضات القطرية املنجزة، وتقارير االستع
. وانصــــــب التركيز (املكتب) على املوقع الشــــــبكي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

تدابري  ية، وال ثان باألخص على حتليل األســــــباب اليت أدت إىل حدوث تأخريات متكررة يف الدورة ال
ت. كما أجريت مقارنة بني الفترة الزمنية املقترحة ملعاجلة حاالت التأخر والتعجيل بتنفيذ االســـتعراضـــا

الالزمة إلجناز خمتلف خطوات عملية االســــتعراض تيســــريا ملناقشــــات الفريق. وســــتعرض على الفريق 
غي أن تقرأ هذه ). وينبCAC/COSP/IRG/2020/2مذكرة من األمانة بشـــأن أداء آلية اســـتعراض التنفيذ (

الوثيقة مقترنة مبذكرة األمانة املعنونة "أداء آلية اســــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد، 
خاصــــة دورهتا االســــتعراضــــية الثانية والتدابري الالزمة إلمتامها"، اليت قدمت إىل املؤمتر للنظر فيها واليت 

  ).CAC/COSP/2019/12ستعرض على الفريق (
    

  الوثائق    
  

  ) CAC/COSP/IRG/2020/2مذكرة من األمانة بشأن أداء آلية استعراض التنفيذ (
تحدة ملكافحة الفســـاد، خاصـــة مذكرة من األمانة بشـــأن أداء آلية اســـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم امل

  )CAC/COSP/2019/12دورهتا االستعراضية الثانية والتدابري الالزمة إلمتامها (
    

    املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  -٣  
، على أن آلية االستعراض ستحتاج إىل ميزانية تكفل هلا العمل على حنو ٣/١شدد املؤمتر، يف قراره 

ذلك القرار، طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام، يف ل ووفقازاهة. يتسم بالكفاءة واالستمرار والن
  آللية االستعراض. يكفل توفري التمويل الكايف، أن ٦٤/٢٣٧قرارها 

، أن يســــاعده فريق اســــتعراض التنفيذ يف النهوض مبســــؤوليته املتعلقة ٤/١وقرر املؤمتر، يف قراره 
ــــــنتني، وذلك بالعمل مع األمانة خالل فترة ما  بني الدورات فيما يتعلق بالنظر يف امليزانية كل س

  بالنفقات والتكاليف املتوقعة املتصلة بآلية االستعراض.
ــــــتعراض التنفيــذ، يف دورتــه احلــاديــة عشــــــرة، مــذكرة من األمــانــة  ــــــتعرض على فريق اس وس

)CAC/COSP/IRG/2020/4نية بشــأن النفقات املتكبدة حىت تارخيه ) تتضــمن معلومات متعلقة بامليزا
سواء من  شغيل الدورتني األوىل والثانية آللية االستعراض، واملوارد املتلقاة لنفس الفترة،  من أجل ت
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امليزانية العادية أو من التربعات، والنفقات املتوقعة ومدى النقص احلاصـــــــل يف االحتياجات من 
  املوارد الالزمة لتشغيل اآللية.

    
    ثائقالو    

  )CAC/COSP/IRG/2020/4مذكرة من األمانة بشأن املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية (
  

  حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -٤  
  تنفيذ االتفاقيةتبادل املعلومات واملمارسات واخلربات املكتسبة يف   (أ)  

  مناقشة مواضيعية  (ب)  
ية األمم املتحدة ملكافحة  فاق لدول األطراف يف ات عة ملؤمتر ا تاب قا خلطة عمل اهليئات الفرعية ال وف
الفســــاد، اليت اعتمدها املؤمتر يف دورته الثامنة، ســــيكون حمور التركيز املواضــــيعي للدورة احلادية 

  قانون) من االتفاقية. عشرة هو الفصل الثاين (التدابري الوقائية) والفصل الثالث (التجرمي وإنفاذ ال
، الدول األطراف على أن تواصــــل االســــتعانة بفريق اســــتعراض التنفيذ ٨/٢وشــــجع املؤمتر، يف قراره 

بوصــفه منصــة للتبادل الطوعي للمعلومات املتعلقة بالتدابري الوطنية املتخذة أثناء االســتعراضــات القطرية 
مدة والتحديات املصـــادفة واملمارســـات الفضـــلى وبعد االنتهاء منها، مبا يف ذلك االســـتراتيجيات املعت

املســتبانة، وكذلك، حيثما يقتضــي األمر، متابعة التوصــيات املنبثقة عن تقارير االســتعراضــات القطرية، 
مع مراعاة احلاجة إىل حتقيق الكفاءة يف املناقشــــات وعمليات صــــنع القرار يف دورات الفريق. ورحب 

ضيعية املهمة واملفيدة واإلضافات التكميلية اإلقليمية والتحديثات املتعلقة املؤمتر أيضا بتقارير التنفيذ املو ا
باالحتياجات من املســـاعدة التقنية اليت أعدهتا األمانة لكي ينظر فيها فريق اســـتعراض التنفيذ، وشـــجع 
  الدول األطراف واألمم املتحدة وأصحاب املصلحة اآلخرين على االستفادة الكاملة من تلك الوثائق. 

أعدته األمانة بشـــأن تنفيذ الفصـــل الثاين (التدابري  تقرير مواضـــيعيومن مث، ســـيعرض على الفريق 
  ). CAC/COSP/IRG/2020/3الوقائية) من االتفاقية (

املزيد من املعلومات من جدول األعمال، على تقدمي  ٤وتشــــــجع الدول األطراف، يف إطار البند 
املتعلقة بالتجارب الناجحة واملمارســـات اجليدة والتحديات املطروحة واالحتياجات من املســـاعدة 
  التقنية والتدابري املتخذة بعد إجناز االستعراضات القطرية يف إطار دوريت االستعراض األوىل والثانية.

ــــــوف يناقش البند  من جدول أعمال الدورة احلادية  ٢من جدول األعمال باالقتران بالبند  ٤وس
عشرة للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد خالل اجللسات املشتركة 

  بني الفريقني. 
، الدول األطراف على أن تســتفيد من النتائج اليت ٨/٦وعالوة على ذلك، شــجع املؤمتر، يف قراره 

ضاهتا القطرية يف ستعرا ساد لديها، مبا يف ذلك بتنفيذ األحكام ختلص إليها ا  تعزيز إطار مكافحة الف
، وشجع الدول األطراف على أن تنظر يف االستفادة من فريق ١٦و ١٥اإللزامية الواردة يف املادتني 

استعراض التنفيذ يف تبادل معلومات حمدثة بشأن جهودها املتعلقة بذلك، ودعا األمانة إىل أن جتمع 
ة والدروس املستفادة يف هذا الصدد. وقرر املؤمتر أن يدرج فريق استعراض التنفيذ املمارسات اجليد
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ضوعا يف عام  ستفادة من جانب الدول األطراف  ٢٠٢٠مو سات والدروس امل ضل املمار شأن أف ب
من االتفاقية وإنفاذ قوانينها  ١٦و ١٥يف ســـــياق التحقيقات يف األفعال املجرمة مبقتضـــــى املادتني 

  رائم، مبا يف ذلك التماس الرشوة، وكذلك تعزيز التعاون الدويل يف هذا الصدد.بشأن تلك اجل
من جدول األعمال بعنوان "اإلجراءات الفعالة  ٤وبناء على ذلك، ســــــتنظم حلقة نقاش يف إطار البند 
ة هبا، من االتفاقية وإنفاذ القوانني املتعلق ١٦و ١٥ملكافحة الرشوة: جترمي جرائم الرشوة مبقتضى املادتني 

مبا يف ذلك التدابري الرامية إىل تعزيز التعاون مع الســــلطات الوطنية". وباإلضــــافة إىل ذلك، ويف ضــــوء 
من  ٣٣و ٣٢العدد الكبري من التوصـــــيات املقدمة يف إطار دورة االســـــتعراض األوىل بشـــــأن املادتني 

إلبالغ وآليات محاية االتفاقية، ســتنظم أيضــا حلقة نقاش بشــأن موضــوع "اإلبالغ عن الفســاد: نظم ا
  من االتفاقية".  ٣٣و ٣٢وفقا للمادتني  املبلغنيالشهود واخلرباء والضحايا واألشخاص 

    
  الوثائق    

  
تقرير مواضيعي من إعداد األمانة عن تنفيذ الفصل الثاين (التدابري الوقائية) من اتفاقية األمم املتحدة 

  )CAC/COSP/IRG/2020/3ملكافحة الفساد (
، CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.18(خالصات وافية لتقارير االستعراضات القطرية 

، CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.10، وCAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.9، وCAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.19و
، CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.13، وCAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.12، وCAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.11و
 )CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.14و

    
    املساعدة التقنية  -٥  

، تكليف فريق استعراض التنفيذ مبهمة متابعة ومواصلة العمل ٣/١قرر مؤمتر الدول األطراف، يف قراره 
  الذي سبق أن اضطلع به الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنية. 

من اإلطار املرجعي على أن تكون مهام فريق اســــتعراض التنفيذ تكوين صــــورة  ٤٤وتنص الفقرة 
ض للوقوف على التحديات واملمارســات اجليدة والنظر يف االحتياجات إمجالية عن عملية االســتعرا

  من املساعدة التقنية، وذلك بغية ضمان تنفيذ االتفاقية على حنو فعال. 
، أمهية تلبية االحتياجات ذات األولوية من املســــاعدة التقنية ٧/٣وأكد املؤمتر جمددا، يف قراره 

وشـــجع مقدمي املســـاعدة التقنية على مراعاة تلك  املســـتبانة يف إطار االســـتعراضـــات القطرية،
األولويات إما لتنظيم برامج جديدة للمســـــاعدة التقنية بشـــــأهنا أو إلدراجها يف الربامج احلالية 

  للمساعدة التقنية. 
ومتاشــيا مع حمور التركيز املواضــيعي لدورة الفريق احلادية عشــرة، ســتقدم األمانة حتديثا إىل الفريق 

اليت حدثت منذ املذكرة األخرية اليت أعدهتا األمانة للمؤمتر يف دورته الثامنة، واليت عن التطورات 
تضــمنت حتليال لالحتياجات من املســاعدة التقنية املســتبانة من االســتعراضــات القطرية واملســاعدة 

  ). CAC/COSP/2019/14املقدمة من املكتب دعما لتنفيذ االتفاقية (
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ــــــوف يناقش البند  من جدول أعمال الدورة احلادية  ٢من جدول األعمال باالقتران بالبند  ٥وس
عشرة للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد خالل اجللسات املشتركة 

  بني الفريقني. 
سوف تنظم حلقة نقاش حول تقدمي املساعدة التقنية يف  وبغية تسهيل مناقشة الفريق هلذه املسألة،

  سياق املواد الواردة يف الفصل الثاين من االتفاقية. 
  

  الوثائق    
مذكرة من األمانة بشأن حتليل االحتياجات من املساعدة التقنية املستبانة من االستعراضات القطرية 

درات واجلرمية دعما لتنفيذ اتفاقية األمم واملســــــاعدة املقدمة من مكتب األمم املتحدة املعين باملخ
  )CAC/COSP/2019/14املتحدة ملكافحة الفساد (

  
  مسائل أخرى  -٦  

، أن تعقد جلســــات إحاطة إعالمية للمنظمات غري احلكومية بشــــأن ٤/٦قرر املؤمتر، يف قراره 
ش دورات فريق استعراض التنفيذ تنظمها األمانة بالتعاون مع عضو يف آلية االستعراض على هام

  مكتب املؤمتر. 
، فريق اســتعراض التنفيذ على مواصــلة عقد جلســات إحاطة إعالمية ٨/٢وشــجع املؤمتر، يف قراره 

للمنظمات غري احلكومية بشـــــأن نتائج عملية االســـــتعراض على هامش دورات فريق اســـــتعراض 
  . ٤/٦التنفيذ، وفقا للقرار 

 ٨وسوف يتلقى الفريق موجزا للجلسة اليت ستعقد على هامش الدورة احلادية عشرة، يوم االثنني 
  .٢٠٢٠ونيه حزيران/ي

 ٦ولعل فريق استعراض التنفيذ يود أن يناقش، باإلضافة إىل ذلك، أي مسائل أخرى يف إطار البند 
  من جدول األعمال.

  
  جدول األعمال املؤقت لدورة فريق استعراض التنفيذ الثانية عشرة  -٧  

ســـوف ينظر فريق اســـتعراض التنفيذ، أثناء دورته احلادية عشـــرة، يف جدول أعمال مؤقت لدورته 
  الثانية عشرة، تعده األمانة بالتشاور مع الرئيس، بغية إقراره. 

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

  ته احلادية عشرة.سوف يعتمد فريق استعراض التنفيذ تقريرا عن دور
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 املرفق
  

 تنظيم األعمال املقترح    
  

 العنوان أو الوصف البند التاريخ والوقت

   ٢٠٢٠حزيران/يونيه  ٨االثنني، 
 افتتاح الدورة (أ) ١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب) ١ 

  أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة  ٢
 ملكافحة الفساد

 املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  ٣ ٠٠/١٨-٠٠/١٥
 مسائل أخرى ٦ 
جدول األعمال املؤقت لدورة فريق استعراض التنفيذ  ٧ 

 الثانية عشرة
   ٢٠٢٠حزيران/يونيه  ٩الثالثاء، 

  (أ)تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادحالة  ٤ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  تبادل املعلومات واملمارسات واخلربات املكتسبة  (أ) ٤ 

 يف تنفيذ االتفاقية 
 مناقشة مواضيعية  (ب) ٤ ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  ٢٠٢٠حزيران/يونيه  ١٠األربعاء، 
 (أ)املساعدة التقنية ٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته اعتماد  ٨ ٠٠/١٦-٠٠/١٥

 احلادية عشرة
    
من جدول أعمال الدورة احلادية عشــــرة  ٢من جدول األعمال باالقتران بالبند  ٥و ٤ البندانســــوف يناقش   (أ)  

 للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد خالل اجللسات املشتركة بني الفريقني. 

 


