
CAC/COSP/IRG/2018/1 األمــم املتحـدة

  
 

  مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد

Distr.: General 
14 March 2018 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

040418    040418    V.18-01536 (A) 

*1801536*  

  تنفيذفريق استعراض ال
  الدورة التاسعة

        ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٦-٤فيينا، 
    جدول األعمال املؤقَّت املشروح  
    جدول األعمال املؤقَّت  

  املسائل التنظيمية:  -١
  افتتاح الدورة؛  (أ) 
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)  

  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  -٢
  أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.   -٣
  املساعدة التقنية.  -٤
  املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية.  -٥
  مسائل أخرى.  -٦
  ة.جدول األعمال املؤقَّت لدورة فريق استعراض التنفيذ العاشر  -٧
  اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته التاسعة.  -٨
 

   الشروح    
   املسائل التنظيمية  -١  
   افتتاح الدورة  (أ)  

ســـوف ُتفتتح دورة فريق اســـتعراض التنفيذ التاســـعة يف الســـاعة العاشـــرة من صـــباح يوم االثنني 
  مبركز فيينا الدويل. "M"، باملبىن "Mيف قاعة االجتماعات " ٢٠١٨حزيران/يونيه   ٤
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   إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال   (ب)  
املعنون "آلية االســــتعراض"،  ٣/١ُأِعدَّ جدول األعمال املؤقَّت لدورة الفريق التاســــعة وفقًا للقرار 

الذي اعتمده مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــاد يف دورته الثالثة، 
املعنون "آلية اســـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد"، الذي اعتمده  ٥/١وللمقرَّر 

ــــة، وللقرار  ــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة  ٦/١املؤمتر يف دورته اخلامس ــــلة اس املعنون "مواص
  ملكافحة الفساد"، الذي اعتمده املؤمتر يف دورته السادسة.

ــــــادات املؤمتر وفريق اســــــتعراض التنفيذ، وقد ُأعدَّ تنظيم األعمال امل قترح (انظر املرفق) وفقًا إلرش
-٢٠١٧التحليلية للفريق، اليت تغطي الفترة وخباصـــة خطة العمل املتعددة الســـنوات بشـــأن األعمال 

ــة  ٢٠١٩ ــالوثيق ــددة CAC/COSP/IRG/2016/9/Add.1(املرفق األول ب ــًا خلطــة العمــل املتع ). ووفق
سعة هو حتليل  سي للعمل التحليلي للفريق خالل دورته العادية التا سيكون املوضوع الرئي سنوات،  ال
مارســـــــات اجليِّدة والتحديات املطروحة واملالحظات  ناجحة وامل بالتجارب ال قة  املعلومات املتعل

تقنية املســـتقاة من االســـتعراضـــات الُقطرية للفصـــل اخلامس (اســـترداد واالحتياجات من املســـاعدة ال
  االتفاقية.  املوجودات) من

 
    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -٢  

   سحب الُقرعة  
ــــــابعة يف ٦/١طلب مؤمتر الدول األطراف، يف قراره  ، إىل الفريق أن يشــــــرع يف بداية دورته الس

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

سحب القرعة وفقًا  أن يعقد اجتماعات فيما بني الدورات ُتفَتح أمام مجيع الدول األطراف بغرض 
من اإلطار املرجعي آللية اســــــتعراض التنفيذ، دون املســــــاس حبق الدولة الطرف يف أن  ١٩للفقرة 

ــــــحب القرعة يف االجتماع الالحق للفريق يف فترة ما بني الدورات أو يف دورته  تطلب إعادة س
  العادية الالحقة.

تعراض الدول اليت وإضـــافة إىل ذلك، قرَّر فريق اســـتعراض التنفيذ، يف دورته األوىل، أن جيري اســـ
تصدِّق على االتفاقية أو تنضم إليها بعد سحب القرعة لدورة الفريق األوىل بدءًا بالسنة الرابعة من 

، املمارســة اليت اتَّبعها الفريق بشــأن املســائل ٤/١دورة االســتعراض األوىل. وأيَّد املؤمتر، يف قراره 
  اإلجرائية النامجة عن سحب القرعة.

ــــــُيعَقد اجتماع فيما بني الدورتني مفتوح أمام مجيع الدول األطراف ٦/١ؤمتر وعمًال بقرار امل ، س
، يف مركز فيينا الدويل، وذلك يف غرفة ٢٠١٨حزيران/يونيه  ١بغرض ســـحب القرعة يوم اجلمعة 

. وسُتسَحب القرعة ٠٠/١٨حىت الساعة  ٠٠/١٤"، من الساعة C" داخل املبىن "Dاالجتماعات "
الختيار الدول األطراف املستعِرضة خالل السنة الثالثة من دورة االستعراض خالل ذلك االجتماع 

من اإلطار املرجعي لآللية. وباإلضافة إىل ذلك، سُتسَحب القرعة الختيار  ١٩الثانية، وفقًا للفقرة 
الدول األطراف املستعِرضة يف استعراضات الدورة األوىل للدول األطراف اليت أصبحت أطرافًا يف 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2016/9/Add.1
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الذي ُنظِّم يف الدورة الثامنة املســــتأنفة لفريق اســــتعراض  )١(اقية منذ الســــحب األخري للقرعة،االتف
شأن الدول األطراف اليت  ضة ب ستعِر ضًا لتحديد الدول األطراف امل سَحب القرعة أي التنفيذ. وقد ُت

  تطلب إعادة سحب القرعة.
األطراف حلقوقها وفقًا لإلطار وُيعَقُد اجتماع ما بني الدورتني دون املســــــاس مبمارســــــة الدول 

سعة لفريق االستعراض، وهو يهدف إىل متكني الفريق من التركيز  املرجعي لآللية خالل الدورة التا
على املســائل املوضــوعية خالل دورته التاســعة. وحتقيقًا هلذه الغاية، ســوف ُيبلَّغ فريق االســتعراض 

جدول األعمال (املتعلق باســـــتعراض تنفيذ  من ٢بنتائج اجتماع ما بني الدورتني، وســـــيظل البند 
  االتفاقية) مفتوحًا حىت اليوم األخري من دورة الفريق التاسعة. 

 
   االجتماعات الثالثية األطراف  

لكي ُتعَقد اختذت األمانة يف إطار هذا البند من جدول األعمال وتبعًا للممارســـة الســـابقة ترتيبات 
طراف بني الدول األطراف املســـتعَرضـــة والدول األطراف الثية األثاجتماعات على هامش الدورة 

آلراء اليت أعرب عنها الفريق بشـــأن فوائد ل . وتأيت الترتيبات هلذه االجتماعات مراعيةاملســـتعِرضـــة
ــــــتعراض التنفيذ من أجل إحراز َتقدُّم  بغية األطرافثالثية اجتماعات عقد  املضــــــي ُقُدمًا يف اس

  املستبانة أثناء االستعراضات الُقطرية الفردية. ومناقشة املسائل العالقة 
 

   معلومات حمدَّثة بشأن التقدم احملرز   
ســــوف تقدم األمانة عرضــــًا شــــفويًّا حمدَّثًا عن التقدُّم املحرز يف إجناز االســــتعراضــــات يف دوريت 

الواردة على قائمة االســـتعراض األوىل والثانية. وســـوف تركِّز هذه املعلومات املحدَّثة على الردود 
التقييم الذايت املرجعية، واحلوارات املباشرة اليت ُأجريت، واخلالصات الوافية وتقارير االستعراضات 
ــــــتعراضـــــــات الُقطرية اليت ُأتيحت على املوقع الشــــــبكي ملكتب  قارير االس الُقطرية املنجزة، وت

  املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية. األمم
 

   األوىل دورة االستعراض  
ســــوف تقدم األمانة معلومات عن حتديث جمموعة التوصــــيات غري امللِزمة واالســــتنتاجات القائمة 
قة  ية (انظر الوثي فاق لث والرابع من االت ثا يذ الفصــــــلني ال فادة بشـــــــأن تنف لدروس املســــــت على ا

CAC/COSP/2017/5 ته )، اليت عرضـــــــت عة وعلى الفريق يف دور ته الســـــــاب على املؤمتر يف دور
  املستأنفة.  الثامنة

 
   دورة االستعراض الثانية  

وفقًا خلطة العمل املتعددة الســـنوات للعمل التحليلي الذي يضـــطلع به الفريق، ســـوف تركِّز دورة 
عة على حتليل التجارب الناجحة واملمارســـــــات اجليِّدة والتحديات واملالحظات  ــــــ تاس الفريق ال

                                                                    
، مل تصدق أيُّ دول أخرى على االتفاقية أو تنضم إليها. ومع ذلك، قد تصدِّق الثامنة املستأنفة الفريق دورةمنذ   )١(  

  .٢٠١٨حزيران/يونيه  ١دول أخرى على االتفاقية أو تنضم إليها قبل اجتماع ما بني الدورتني املزمع عقده يف 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2017/5
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واالحتياجات من املســـــاعدة التقنية املنبثقة من االســـــتعراضـــــات الُقطرية لتنفيذ الفصـــــل اخلامس 
  سترداد املوجودات) من االتفاقية. (ا

ــــــُتعقد حلقة نقاش للتركيز على التحديات  ومن أجل ذلك، ولتيســــــري مناقشـــــــات الفريق، س
دة وما استخلصته الدول األطراف من دروس يف سياق تنفيذ الفصل اخلامس من واملمارسات اجليِّ

من أجل متكني الدول األطراف دِّد موضــوع اختاذ ما يلزم من تدابري االتفاقية. ويف هذا الصــدد، ُح
األخرى من رفع دعاوى مدنية أمام املحاكم بغية إثبات احلق يف املمتلكات املكتسبة بارتكاب فعل 

  لالتفاقية، أو ملكيتها كموضوع إلجراء مناقشات معمَّقة بشأنه خالل الدورة التاسعة. جمرَّم وفقًا
 

   الوثائق  
ــــــتعراض التنفيـــذ مـــذكِّرة من األمـــانـــة بشـــــــــأن التقـــدُّم  املحرز يف تنفيـــذ مهـــام فريق اس

)CAC/COSP/IRG/2018/3(  
ـــــترداد املوجودات)تنفيذ الفصـــــل اخلامس  ـــــاد: تمن  (اس قرير اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس

  )CAC/COSP/IRG/2018/5( من إعداد األمانةمواضيعي 
مواضيعي من  قريرتتنفيذ الفصل الثاين (التدابري الوقائية) من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: 

  )/2018/6CAC/COSP/IRGاألمانة ( إعداد
اجتماع فريق اخلرباء متابعة بيان ســـــانت بطرســـــربغ، حتيل التقرير عن  مذكِّرة من األمانة بشـــــأن

 ٢٠١٧تشــرين األول/أكتوبر  ٤و ٣الدويل بشــأن شــفافية امللكية االنتفاعية، املعقود يف فيينا يومي 
)CAC/COSP/IRG/2018/7(  

  ) CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.61خالصة وافية لتقارير االستعراضات الُقطرية (
 CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.3خالصــــــــات وافيــة لتقــارير االســـــــتعراضــــــــات الُقطريــة (

  )CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.6و CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.5و CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.4و
 

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

ُيدرج الفريق يف جداول أعمال دوراته املقبلة بندًا  ، أن٥/١، يف مقرَّره قرَّر مؤمتر الدول األطراف
سري تقييم أداء  صلة اليت ُتجَمع بدعٍم من األمانة، من أجل تي شة املعلومات ذات ال جديدًا يتيح مناق

من اإلطار املرجعي، عقب اســــتكمال دورة  ٤٨آلية االســــتعراض وإطارها املرجعي، وفقًا للفقرة 
  االستعراض األوىل. 

ــــــتعراض وقامت األم ية خالل دورة االس عام لآلل قة باألداء ال نة بتجميع وحتليل املعلومات املتعل ا
الثانية. وانصــــــب التركيز باألخص على حتليل التأخريات املتكررة يف الســــــنتني األوىل والثانية من 

الالزمة  الدورة الثانية، يف حماولة لتوجيه انتباه الفريق إليها. كما أجريت مقارنة بني الفترة الزمنية
ـــــتعراض يف الســـــنتني األوليني من الدورة األوىل ويف الســـــنتني  إلجناز خمتلف خطوات عملية االس

  األوليني من الدورة الثانية تيسريًا ملناقشات الفريق.

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2018/3
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2018/6
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2018/7
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.61
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.3
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.6
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.5
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.4
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    التآزر مع أمانات اآلليات املتعدِّدة األطراف األخرى ذات الصلة  
تواصــــل اســــتكشــــاف أوجه التآزر، بالتنســــيق ، أن ٦/١كان املؤمتر قد أهاب باألمانة، يف قراره 

ــــــاد،  والتعاون مع أمانات اآلليات املتعدِّدة األطراف األخرى ذات الصــــــلة يف جمال مكافحة الفس
، ٧/٤وتعزيز أوجه التآزر تلك عند االقتضــاء. ويف وقت الحق، طلب املؤمتر إىل األمانة، يف قراره 

نات  ما لدول األطراف ومع أ عددة األطراف األخرى ذات أن تواصـــــــل حوارها مع ا يات املت اآلل
الصــلة. وســوف يعمَّم تقرير عن األعمال املضــطلع هبا يف هذا الصــدد على الفريق يف شــكل ورقة 

). وعالوة على ذلك، ســــــتدعى أمانات اآلليات املتعدِّدة CAC/COSP/IRG/2018/CRP.1اجتماع (
  األطراف األخرى ذات الصلة إىل تقدمي تقارير عن أنشطتها. 

  
    الوثائق   

  )CAC/COSP/IRG/2018/2مذكِّرة من األمانة بشأن أداء آلية استعراض التنفيذ (
  

    املساعدة التقنية  -٤  
، أن يتوىل فريق اسـتعراض التنفيذ مهمة متابعة ومواصـلة ٣/١قرَّر مؤمتر الدول األطراف، يف قراره 

العمل الذي كان يضــــــطلع هبا ســــــابقًا الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضــــــوية املعين 
  باملساعدة التقنية. 

من اإلطار املرجعي على أنَّ مهام فريق اســــــتعراض التنفيذ هي تكوين صــــــورة  ٤٤وتنصُّ الفقرة 
إمجالية عن عملية االســتعراض للوقوف على التحدِّيات واملمارســات اجليِّدة والنظر يف االحتياجات 

  من املساعدة التقنية، وذلك بغية ضمان تنفيذ االتفاقية على حنو فعَّال. 
من  ١١، أنَّ أحد أهداف آلية االســـتعراض، وفقًا للفقرة ٤/١بعني االعتبار، يف قراره وأخذ املؤمتر 

اإلطار املرجعي، يتمثل يف مســاعدة الدول األطراف على حتديد وتســويغ االحتياجات اخلاصــة من 
  املساعدة التقنية، وعلى تعزيز وتيسري تقدمي املساعدة التقنية. 

متر مبا تؤديه املساعدات التقنية اليت تقدَّم يف إطار آلية االستعراض من ويف ذلك القرار أيضًا، أقرَّ املؤ
دور متواصــــل وقيِّم، وكذلك بأمهية اتِّباع هنج ُقطري، مبادرًة وتنفيذًا، يف برجمة وتقدمي املســــاعدة 
ق، باعتبار ذلك وســــيلًة فعَّالًة لتلبية احتياجات الدول األطراف من  التقنية على حنو متكامل ومنســــَّ

املساعدة التقنية. وطلب املؤمتر أيضًا إىل األمانة، يف ذلك القرار، أن تواصل العمل على وضع هنج 
ـــاعدة  ـــأن تقدمي املس ـــتوى العاملي واإلقليمي والوطين، بش ـــتويات، أْي على كلٍّ من املس ثالثي املس

  التقنية يف ضوء جماالت األولوية املحدَّدة نتيجًة لعملية استعراض التنفيذ.
ـــــدَّو ـــــد االحتياجات ذات األولوية من املســـــاعدة التقنية ٦/١د املؤمتر، يف قراره ش ، على أمهية س

املستبانة يف إطار االستعراضات الُقطرية، ودعا مقدمي املساعدة التقنية إىل مراعاة تلك األولويات 
  سواء لوضع برامج جديدة للمساعدة التقنية أو إلدراجها يف الربامج احلالية. 

، معلومات حمدَّثة عن االحتياجات من التاســــعة الفريق دورةا، أثناء دم األمانة شــــفويًّوســــوف تق
ستبانة من خالل عمليات االستعراض الُقطرية الفردية اليت ُأجنزت خالل الدورة  ساعدة التقنية امل امل

ـــتبينت خالل الدورة األوىل منذ دورة الفريق الثانية، فضـــًال الثامنة،  عن االجتاهات اجلديدة اليت اس

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2018/CRP.1
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2018/2
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، ســتركز التاســعة الفريق لدورةمع حمور التركيز املواضــيعي  وعن املســاعدة التقنية املقدمة. ومتاشــيًا
مة ثة بصـــفة خاصـــة على االحتياجات من املســـاعدة التقنية واملســـاعدة التقنية املقدَّاملعلومات املحدَّ

  فيما يتعلق بتنفيذ الفصل اخلامس من االتفاقية.
الفصـــل اخلامس من االتفاقية واد ة نقاش بشـــأن املســـاعدة التقنية فيما يتعلق مبم حلقوســـوف تنظَّ

  تيسريًا ملناقشة الفريق بشأن هذا املوضوع. 
، "منتدى إلجراء مناقشـــــات حول ٥البند بباالقتران من جدول األعمال  ٤ش البند وســـــوف يناَق

ين عشــر للفريق العامل احلكومي بناء القدرات واملســاعدة التقنية"، من جدول أعمال االجتماع الثا
فريق استعراض  بني يف اجتماع مشترك ، وذلكالدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات

  التنفيذ والفريق العامل.
  

    الوثائق   
لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  مذكِّرة من األمانة بشأن املساعدة التقنية املقدمة دعمًا

مبا يف ذلك حتليل االحتياجات من املســـــاعدة التقنية املســـــتبانة يف إطار االســـــتعراضـــــات الُقطرية 
)CAC/COSP/IRG/2018/CRP.2(  
    

    املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية   -٥  
ستحتاج إىل ميزانية تكفل هلا العمل على حنو  ، على أنَّ آلية االستعراض٣/١شدَّد املؤمتر، يف قراره 

زاهة. وعمًال بذلك القرار، طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام، يتســـم بالكفاءة واالســـتمرار والن
  ، أن يكفل توفري التمويل الكايف آللية االستعراض.٦٤/٢٣٧يف قرارها 

، أن ُيســــاعَدُه فريُق اســــتعراض التنفيذ يف النهوض مبســــؤوليته املتعلِّقة ٤/١وقرَّر املؤمتر، يف قراره 
ــــــنتني، وذلك بالعمل مع األمانة خالل فترة ما بني الدورات فيما يتعلَّق  بالنظر يف امليزانية كلَّ س

  بالنفقات والتكاليف املتوقَّعة اخلاصة بآلية االستعراض.
ــــــُتعَرض على  ـــة وس ـــان ـــذكِّرة من األم ـــة، م ــــــع ـــاس ـــه الت ـــذ، يف دورت ــــــتعراض التنفي فريق اس

)CAC/COSP/IRG/2018/4 تتضــمَّن معلومات متعلِّقة بامليزانية بشــأن النفقات املتكبَّدة حىت تارخيه (
لنفس الفترة، ســـواء من امليزانية العادية أو من من أجل تشـــغيل آلية االســـتعراض، واملوارد املتلقاة 

التربعات، والنفقات املتوقَّعة للدورتني األوىل والثانية، وآثار الوفورات يف التكاليف ومدى النقص 
  احلاصل يف االحتياجات من املوارد الالزمة لتشغيل اآللية.

  
    الوثائق   

  )CAC/COSP/IRG/2018/4بامليزانية ( مذكِّرة من األمانة بشأن املسائل املالية واملتعلقة
  

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

    

http://undocs.org/ar/A/RES/64/237
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2018/4
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2018/4
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    جدول األعمال املؤقَّت لدورة فريق استعراض التنفيذ العاشرة   -٧  
سوف ينظر فريق استعراض التنفيذ، أثناء دورته التاسعة، يف جدول أعماٍل مؤقٍَّت لدورته العاشرة، 

  ُتعدُّه األمانة بالتشاور مع الرئيس، بغية إقراره. 
  

    اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته التاسعة   -٨  
ــــــتعراض التنفيذ تقريرًا عن عة، تتولَّى األمانة  من املزَمع أن يعتمد فريق اس ــــــ تاس أعمال دورته ال

  مشروعه. إعداد
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    املرفق
    تنظيم األعمال املقترح  

  العنوان أو الوصف  البند  التاريخ والوقت

حزيران/يونيه  ٤اإلثنني، 
٢٠١٨  

  

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

  أداء آلية استعراض تنفيذ االتفاقية   ٣
  )تابعأداء آلية استعراض تنفيذ االتفاقية (  ٣  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ٢ 

حزيران/يونيه  ٥الثالثاء، 
٢٠١٨  

  

  )تابعاستعراض تنفيذ االتفاقية (  ٢  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  واملتعلقة بامليزانيةاملسائل املالية   ٥  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  مسائل أخرى  ٦ 
جدول األعمال املؤقَّت لدورة فريق استعراض التنفيذ   ٧ 

  العاشرة
حزيران/يونيه  ٦األربعاء، 
٢٠١٨  

  

  (أ)املساعدة التقنية  ٤  ٠٠/١٣-٣٠/١٠
  )تابعاملساعدة التقنية (  ٤  ٣٠/١٧-٠٠/١٥
أعمال دورته اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن   ٨  ٠٠/١٨-٣٠/١٧

  التاسعة
  

، "منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات واملساعدة ٥البند بباالقتران  ٤سوف يناقش البند   (أ)  
التقنية"، من جدول أعمال االجتماع الثاين عشر للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 

  فريق استعراض التنفيذ والفريق العامل.بني  يف اجتماع مشترك ، وذلكاملعين باسترداد املوجودات
  


