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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة التاسعة املستأنفة األوىل

        ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٥-٣فيينا، 
      جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
      إضافة    
      الشروح    

    املسائل التنظيمية  -١  
    افتتاح الدورة  (أ)  

ســوف ُتفتتح دورة فريق اســتعراض التنفيذ التاســعة املســتأنفة األوىل يف الســاعة العاشــرة من صــباح 
  " مبركز فيينا الدويل.Mيف قاعة اجللسات العامة باملبىن " ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٣يوم االثنني 

    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال   (ب)  

ستأنفة األوىل يف اجلزء األول من دورته  أقرَّ سعة امل ستعراض التنفيذ جدول أعمال دورته التا فريق ا
ــــــعة، الذي ُعقد يف الفترة من  . وُأعد تنظيم األعمال املقترح ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٦إىل  ٤التاس

وعن الفريق، للدورة التاســـعة املســـتأنفة األوىل (انظر املرفق) وفقًا للتوجيهات الصـــادرة عن املؤمتر 
  )١(بغية التمكني من النظر يف بنود جدول األعمال يف حدود الوقت املتاح واملوارد املتاحة.

وســوف تســمح املوارد املتاحة بعقد ســت جلســات عامة يوميًّا، ُتوفَّر هلا خدمات الترمجة الفورية 
  بلغات األمم املتحدة الرمسية الست.

    

__________ 

وخطة العمل املتعدِّدة السنوات اليت اعتمدها فريق استعراض التنفيذ من أجل مواصلة  ٤/٦وفقًا لقرار املؤمتر   )١(  
)، سوف تعقد جلسة إحاطة CAC/COSP/IRG/2017/CRP.2( ٢٠١٩-٢٠١٧أعماله التحليلية خالل الفترة 

 للمنظمات غري احلكومية على هامش الدورة التاسعة املستأنفة األوىل.
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    تحدة ملكافحة الفسادية األمم املاستعراض تنفيذ اتفاق  -٢  
    سحب القرعة    

ــــــحبت القرعة الختيار الدول ٢٠١٨حزيران/يونيه  ١يف االجتماع بني الدورتني، املعقود يف  ، س
ــتعَرضــة والدول األطراف املســتعِرضــة، وفقًا للفقرتني  من اإلطار املرجعي  ١٩و ١٤األطراف املس

  لفساد.آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا
وقد ُتســَحب القرعة لتحديد الدول األطراف املســتعِرضــة بشــأن الدول األطراف اليت تطلب إعادة 
سحب للُقرعة  سحب القرعة يف اليوم األول من الدورة التاسعة املستأنفة األوىل. وقد جيرى أيضًا 

عة من دورة الختيار الدول األطراف املســـتعِرضـــة للدول األطراف قيد االســـتعراض يف الســـنة الراب
  االستعراض األوىل واليت أصبحت أطرافًا يف االتفاقية منذ آخر سحب للقرعة.

    
    استعراضات الدورة الثانية    

سنتني  شمل فترة ال سنوات للعمل التحليلي الذي يضطلع به الفريق، واليت ت وفقًا خلطة العمل املتعددة ال
٢٠١٩-٢٠١٧ )CAC/COSP/IRG/2017/CRP.2 دورة الفريق التاســعة املســتأنفة على )، ســوف تركِّز

حتليل التجارب الناجحة واملمارســــــات اجليِّدة والتحديات واملالحظات واالحتياجات من املســــــاعدة 
  التقنية املنبثقة من االستعراضات الُقطرية لتنفيذ الفصل الثاين (التدابري الوقائية) من االتفاقية.

    
    مم املتحدة ملكافحة الفساد أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األ  -٣  

لدول األطراف، يف مقرَّره  يدًا يف ٥/١قرَّر مؤمتر ا جد ندًا  لة ب ته املقب درج الفريق يف دورا ، أن ُي
جدول األعمال يتيح مناقشــة املعلومات ذات الصــلة اليت ُتجَمع بدعم من األمانة، من أجل تيســري 

من اإلطار املرجعي، عقب اكتمال  ٤٨ للفقرة تقييم أداء آلية االســـتعراض وإطارها املرجعي، وفقًا
  دورة االستعراض األوىل.

ويف هذا السياق، سوف تقدم األمانة عرضًا شفويًّا حمدَّثًا عن التقدُّم املحرز يف سري االستعراضات يف 
دوريت االســـتعراض األوىل والثانية. وســـريكز العرض املحدَّث على الردود الواردة على قائمة التقييم 

ذايت املرجعية واحلوارات املباشــرة املنفَّذة، واخلالصــات الوافية وتقارير االســتعراض القطرية املنجزة، ال
وتقارير االســــــتعراضـــــــات القطرية اليت أتيحت على املوقع الشــــــبكي ملكتب األمم املتحدة املعين 

ية األطراف املتعلقة بشأن االجتماعات الثالث م أيضًا عرض شفوي حمدَّثرات واجلرمية. وسيقدَّباملخدِّ
باستعراضات السنة الثالثة من الدورة الثانية، اليت انعقدت خالل الدورة التاسعة لفريق االستعراض يف 

  .٢٠١٨حزيران/يونيه 
على تقدمي مزيد من املعلومات عن  ٣وعالوة على ذلك، ُتشــــــجَّع الدول األطراف يف إطار البند 

  ستعراضاهتا الُقطرية.التدابري املتخذة بعد استكمال تقارير ا
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    التقنية املساعدة  -٤  
ــــلة ، أن يتوىل ٣/١قرَّر مؤمتر الدول األطراف، يف قراره  ــــتعراض التنفيذ مهمة متابعة ومواص فريق اس

ـــاعدة  ـــابقًا الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضـــوية املعين باملس العمل الذي كان يضـــطلع به س
  التقنية.

، الدول األطراف املستعَرضة إىل أن تشترك مع األمانة يف إبالغ املمثلني ٦/١راره ودعا املؤمتر، يف ق
ــــــاعدة التقنية واملاحنة الدولية والثنائية واملتعددة األطراف، وكذلك  املحليني للجهات املقدِّمة للمس

ست ساعدة التقنية امل ضاء، باالحتياجات من امل صلة، عند االقت بانة يف املنظمات غري احلكومية ذات ال
االســـتعراض الُقطري. وســـتقدِّم األمانة حتديثًا لتحليل االحتياجات من املســـاعدة التقنية املنبثقة من 

  االستعراضات الُقطرية يف الدورة األوىل آللية االستعراض.
ومتاشــيًا مع حمور التركيز املواضــيعي لدورة الفريق التاســعة املســتأنفة األوىل، ســتقدِّم األمانة تقريرًا 

ن االحتياجات من املســاعدة التقنية املســتبانة واملســاعدة التقنية املقدَّمة فيما يتعلق بتنفيذ الفصــل ع
  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.

تتضمن حتليًال لالحتياجات من املساعدة التقنية املتعلقة  ،ض ورقة اجتماع من إعداد األمانةعَروسُت
ضات القطرية اليت أجريت خالل دورة  ستبانة يف إطار االستعرا بتنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية امل

  على الفريق العامل للنظر فيها. ،استعراض التنفيذ الثانية
    

    ملالية واملتعلقة بامليزانيةئل ااملسا  -٥  
ع أن يواصــل فريق اســتعراض التنفيذ يف دورته التاســعة املســتأنفة مداوالته بشــأن النفقات من املتوقَّ

حىت وقت كتابة املذكِّرة،  املتكبَّدة حىت اآلن من أجل تشـــــغيل آلية االســـــتعراض، واملوارد املتلقاة
ســـــواء من امليزانية العادية أو من التربعات، والنفقات املتوقَّعة لدوريت االســـــتعراض األوىل والثانية 

 ا سوف تقدِّم األمانة شفويًّوومدى النقص الراهن يف االحتياجات من املوارد الالزمة لتشغيل اآللية. 
  األعمال.من جدول  ٥يف إطار البند معلومات حمدَّثة 

    
    مسائل أخرى  -٦  

  لعلَّ فريق استعراض التنفيذ يودُّ أن يناقش أيَّ مسائل أخرى.
    

    األوىلاعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته التاسعة املستأنفة   -٨  
تتوىل من املزمع أن يعتمد فريق استعراض التنفيذ تقريرًا عن أعمال دورته التاسعة املستأنفة األوىل، 

  األمانة إعداد مشروعه.
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    املرفق
      تنظيم األعمال املقترح    

  العنوان أو الوصف البند  التاريخ والوقت

 ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٣االثنني، 

  افتتاح الدورة  (أ) ١  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب) ١ 

ملكافحة الفساداستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة   ٢
أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة   ٣  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  ملكافحة الفساد
 ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٤الثالثاء، 

  املساعدة التقنية  ٤  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  ٥  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  مسائل أخرى  ٦ 

 ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٥األربعاء، 

اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال   ٨  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  دورته التاسعة املستأنفة األوىل

 


