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 فريق استعراض التنفيذ
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 جدول األعمال المؤقت المشروح   

 
 إضافة   

 
 الشروح  

 

 المسائل التنظيمية  - 1 

 افتتاح الدورة  )أ(  

،  2022أيلول/ســــبتمبر   8التن يذ الثالثة عشــــرة المفــــتلى ة األولخ يو  ال م    دورة فريق اســــت را   ســــوت ح تت   
  بمركز فيينا الدولي. ورهنا بالتطورا  المت لقة M ، بالمبنخ  M، في قاعة الجلفــــــــا  ال امة  00/15الفــــــــاعة  
حاحة  (، من المقرر حال ا أن ح قد الدورة بالحضــــــور الشــــــ  ــــــي، م   19-فيروس كوروىا )كوفيدمر   بجائحة  

فرصــــة محدودة ءلقاك التلما  عن ب د طواســــطة من ــــة عبر اءىترىم. وســــ مقدو  مزيد من الم لوما  عن  ــــ    
 .الدورة في الوقم المناسب، وستمتاح علخ الموق  الشب ي للدورة

  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  

،  لخ فريق اســـــت را  التن يذ أن 2/ 8في قراره  طلب مؤحمر الدول األطرات في اح اق ة األمم المتحدة لم افحة ال فـــــاد، 
ــدر  ــروح وصرىام  عم  م ـ ــاس لدول أعمال مؤقم مشـ ــنة علخ األق ، علخ أسـ ــ  عقد دورا  عادمة مرة في الفـ يواصـ

لتشــــــــــ ي  الوفود وامســــــــــت داد للمناقشــــــــــا  المركزة  في أقرب وقم مم ن من أل  حم ين الدول األطرات من الت ط ط  
ــة، بمراعاة حولي ا  المؤحمر، ب  ة  ــ   المناقشـ ــ ة للدورة، م   م اى ة ح دي  مواضـ ــ   الرئ فـ وال  الة التي حتناول المواضـ

 ححقيق أكبر قدر من ال  ال ة في مناقشاحه وىتائ  أعماله، رهنا طتوافر الموارد المتاحة حال ا. 

، لدول  2021حزيران/يوى ه    18 لخ    14 را  التن يذ، في دورحه الثاى ة عشــرة، الم قودة في ال ترة من  وأقر فريق اســت 
 . األعمال المؤقم لدورحه الثالثة عشرة 

ــتلى ة األولخ )اىظر المرفق( وفقا للتولي ا  الواردة في  وأمعد حنظ م األعمال المقترح  ــرة المفــــــــــ للدورة الثالثة عشــــــــــ
 8/2، بــالنظر  لخ القرار  حيــي يتوخخة للمؤحمر، التي وافق علي ــا م تــب المؤحمر،  خطــة عمــ  ال ياــا  ال ر  ــ 



 CAC/COSP/IRG/2022/1/Add.1 

 

2/4  

 

الم نون  أداك آل ة اســت را  حن يذ اح اق ة األمم المتحدة  2ال ــادر عن مؤحمر األطرات، أن يناقا ال ريق البند  
 .لم افحة ال فاد 

  
 لمكافحة الفساد أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة   - 2 

لملة أمور من ا حفـــــل م المؤحمر بلن مواصـــــلة عمل ة حقي م أداك آل ة اســـــت را  حن يذ اح اق ة  8/2حضـــــمن القرار  
األمم المتحدة لم افحة ال فــــاد قب  اىت اك دورة امســــت را  الثاى ة اســــتنادا  لخ ال برا  الم تفــــبة حتخ ا ن في  

 اما كبيرا في ححقيق ىتائ  م يدة، وأن حلك ال مل ة ينبغي أن حبدأ  دورة امســـــــت را  األولخ مم ن أن مفـــــــ م  ســـــــ 
 دون المفــــــــاس بمواصــــــــلة حلك األعمال علخ أ  وله في وقم محق ب د اىت اك الدورة امســــــــت راضــــــــ ة الثاى ة.  
وفي القرار ى فـــه، طلب مؤحمر الدول األطرات  لخ فريق اســـت را  التن يذ أن يواصـــ ، طدعم من األماىة، لم  

م لوما  ذا  ال ــــلة، بما في ذلك آراك الدول األطرات بشــــلن أداك آل ة اســــت را  التن يذ، لتي يواصــــ  حقي م  ال
من اءطار المرل ي  48أداك آل ة اسـت را  التن يذ في الوقم المناسـب، علخ النحو المن ـول عل ه في ال قرة  

ر   لخ المؤحمر عن التقد  المحرز، م  مراعاة ، وفي هذا ال ـــــــــــدد، أن يواصـــــــــــ  حقدمم التقارير  5/1لآلل ة والمقرو
بشلن حقي م اءطار المرل ي في ختا  ك  دورة من دورا  امست را .    3/1من منطوق القرار    5متطلبا  ال قرة  

وفي هذا ال ـــدد، يوله اىتباه ال ريق  لخ مذكرة األماىة الم نوىة  آراك الدول األطرات بشـــلن أداك آل ة اســـت را  
(، التي حتضـــــــــــمن مولزا لآلراك الواردة، CAC/COSP/2021/4األمم المتحدة لم افحة ال فـــــــــــاد  ) حن يذ اح اق ة

( حتضـــــــــمن لم   ا راك المقدمة من CAC/COSP/2021/CRP.3وينبغي قراكح ا بامقتران م  ورقة التماع )
 الدول األطرات بشلن أداك ا ل ة، بالش   الذ  ورد  به.

ؤحمر الدول األطرات، بمفـــــــــــاعدة األماىة، علخ أن حتبادل ا راك طوعا في فريق أمضـــــــــــا ،  ـــــــــــج  الم   2/ 8وفي القرار 
اســت را  التن يذ، دون المفــاس بالومما  الراهنة المفــندة  لخ ال ريق واءطار المرل ي، بشــلن الفــب  المم نة للمضــي 

 ؤحمر في دورحه ال ا رة. قدما ب د اىت اك مرحلة امست را  األولخ، وطلب  لخ ال ريق أن مقد  حقريره  لخ الم 

ــد  للتحدما   ــترا بال م  ب  ال ة علخ الت ـ ــي الم نون  التزامنا المشـ ــ اسـ ــافة  لخ ذلك، ف ي اءعان الفـ وصاءضـ
وحن يـذ التـداطير الرام ـة  لخ من  ال فـــــــــــــــاد وم ـافحتـه وح زيز الت ـاون الـدولي ، الـذ  اعتمـدحـه الجم  ـة ال ـامـة في 

، أفاد  الدول األعضـاك، في لملة أمور، أى ا حرحب 2021فـاد الم قودة في عا   دورح ا امسـتثنائ ة لم افحة ال 
بإىجازا  آل ة اســـت را  التن يذ في ح زيز ل ود األطرات الرام ة  لخ التن يذ التام  ملتزاماح ا بمولب امح اق ة،  

لتي ح تتم دورحي   ،ناسـبوحثم األطرات في امح اق ة علخ اسـتتمال اسـت راضـاح ا في  طار ا ل ة في الوقم الم
امست را  األولخ والثاى ة في غضون فترة أدائ ا المت ق علي ا. وكذلك التزمم الدول األطرات بالمتاب ة التاملة 

م بالج ود التي يبذل ا مؤحمر الدول حب وال  الة لاســــــــتنتالا  والماحظا  المنبثقة عن عمل ة امســــــــت را ، ور 
 ي ف اءلراكا  والمتطلبا  الازمة للمتاب ة، عند امقتضاك.األطرات لتقي م أداك ا ل ة وحت

، 2022حزيران/يوى ه    17 لخ    13است را  التن يذ، التي عمقد  من    ل ريق وعاوة علخ ذلك، وفي الدورة الثالثة عشرة  
ا م  ــــا لتي وأن ح د األماىة ححلي   مفــــللة مرحلة امســــت را  المقبلة رح أن يبدأ فريق اســــت را  التن يذ مناقشــــة اقتم 

ينظر ف ــه ال ريق في دورحــه المقبلــة، علخ أن حمراعخ في ذلــك أمضـــــــــــــــا  النتــائ  الواردة في التقرير الم نون  أداك آل ــة 
ــ ة الثاى ة والتداطير الازمة ءحمام ا    ــت راضـ ــة  دورح ا امسـ ــاد، خاصـ ــت را  حن يذ اح اق ة األمم المتحدة لم افحة ال فـ اسـ

 (CAC/COSP/2019/12 .) 

ــ   ــا، حقـــد  ححليا للتقـــد  المحرز في  لراك  وســـــــــــ  ر  علخ فريق اســـــــــــــت را  التن يـــذ ورقـــة التمـــاع لتي ينظر في ـ
الدروس المفت ادة التي مم ن أن حفاعد ال ريق   حوفير امست راضا  وحقي ما لم تلف عناصر عمل ة امست را ، ب  ة  

 في مداومحه بشلن مرحلة امست را  المقبلة. 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/4
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2019/12
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ادل ول ا  ىظرها بشـــــــلن أداك آل ة اســـــــت را  التن يذ والدروس المفـــــــت ادة ف ما يت لق بلدائ ا،  وحشـــــــج  الوفود علخ حب 
ــد ط ا أو   ــتر ـ ــا  والتي مم ن لل ريق أن مفـ ــت راضـ ــاحب  لراك امسـ ــا  الجيدة والتحدما  التي ح ـ ــا عن الممارسـ فضـ

 مم ن أن حول ه في المرحلة الثاى ة من امست را . 

لمندوصون في مناقشـــــــة دور ال ريق ف ما يت لق بمتاب ة الجواىب ذا  ال ـــــــلة من اءعان  وعاوة علخ ذلك، قد يرغب ا 
، وذلك لضــمان  2021الفــ اســي الذ  اعتمدحه الجم  ة ال امة في دورح ا امســتثنائ ة لم افحة ال فــاد الم قودة في عا  

 . أوله التآزر 

  
 مسائل أخرى  - 7 

 .من لدول األعمال 7مفائ  أخرى في  طار البند ل   فريق است را  التن يذ يود أن يناقا أ  
  

 اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الثانية عشرة المستأنفة  - 9 

 .األولخ عشرة المفتلى ة الثالثةم تمد فريق است را  التن يذ حقريرا عن أعمال دورحه سوت 
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 المرفق 
 

 تنظيم األعمال المقترح   
 

 الوصف   أو  العنوان البند والوقت  التاريخ

   2022أيلول/سبتمبر  8، الخميس   

 افتتاح الدورة  )أ( 1 00/15-00/18

  قرار لدول األعمال وحنظ م األعمال  )ب( 1 

 أداك آل ة است را  حن يذ اح اق ة األمم المتحدة  2 
 لم افحة ال فاد 

   2022أيلول/سبتمبر  9، الجمعة

 أداك آل ة است را  حن يذ اح اق ة األمم المتحدة  2 00/10-00/13
 (حاب ) لم افحة ال فاد

   

 مفائ  أخرى  7 00/15-00/18

اعتماد حقرير فريق است را  التن يذ عن أعمال دورحه   9 
    األولخ  عشرة المفتلى ة الثالثة

 


