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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة الثالثة املستأنفة

        ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١٤ فيينا،
      ت وشروحهجدول األعمال املؤقَّ  
    إضافة    
    الشروح  

    املسائل التنظيمية  - ١ 
    الدورةافتتاح  )أ(  

 يـوم    مـن صـباح     الثالثة املـستأنفة يف الـساعة العاشـرة         فريق استعراض التنفيذ   دورة سوف تنعقد 
  .Mاملبىن ب ،Boardroom B قاعةال يف ،٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٤، األربعاء

    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب(  

وفقـا للتوجيهـات الـصادرة      ) انظـر املرفـق   (للـدورة الثالثـة املـستأنفة       ح   املُقترَ  األعمال  تنظيم أُِعدَّ
ــة الــذي ُعقــد مــن   عــن فريــق اســتعراض التنفيــذ يف اجلــزء ا    ٢٢ إىل ١٨ألوَّل مــن دورتــه الثالث

، لكي يتمكَّن الفريق مـن النظـر يف بنـود جـدول األعمـال ضـمن حـدود              ٢٠١٢يونيه  /حزيران
  .القدر املتاح من الوقت وخدمات املؤمترات

الترمجـة الفوريـة    خـدمات    ُتوفَّر هلما    ،تسمح املوارد املتاحة بعقد جلستني عامتني يومياً      سوف  و
  .ت األمم املتحدة الرمسية الستبلغا
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    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد - ٢ 
   الوثائق  

  )CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.8(خالصات وافية لتقارير االستعراضات القطرية 
  )Add.3و CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.2(خالصات وافية لتقارير االستعراضات القطرية 

تقريـر  : من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد      ) التجرمي وإنفاذ القانون  (ثالث  تنفيذ الفصل ال  
  )CAC/COSP/IRG/2012/7(مواضيعي من إعداد األمانة 

ــع   ــذ الفــصل الراب ــدويل (تنفي ــاون ال ــساد   ) التع ــم املتحــدة ملكافحــة الف ــة األم ــن اتفاقي ــر : م تقري
 )CAC/COSP/IRG/2012/8(مواضيعي من إعداد األمانة 

  )CAC/COSP/IRG/2012/CRP.9 (رير مرحلي عن تنفيذ مهام فريق استعراض التنفيذقت
    

    املساعدة التقنية - ٣ 
  املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية - ٤ 

   الوثائق  
  )CAC/COSP/IRG/2012/CRP.10( املوارد املالية

    
    الثالثةدورته اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن  - ٧  

 إعـداد  تتـوىل األمانـةُ  ، ملـستأنفة ا الثالثـة  عـن دورتـه   لتنفيـذ تقريـراً   اسـتعراض ا  يعتمد فريُقسوف
  .مشروعه
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    املرفق
  ح املقتَر األعمالتنظيم  

    
 العنوان أو الشرح البند التاريخ والوقت

  تشرين  ١٤، األربعاء
 نوفمرب/الثاين

  

 )أ (١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

  )ب (١
٢ 

 افتتاح الدورة

  دول األعمال وتنظيم األعمالإقرار ج
 استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 )تابع(استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  تشرين  ١٥، اخلميس
 نوفمرب/الثاين

  

 )عتاب(استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ٢ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 املساعدة التقنية ٣ ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  تشرين  ١٦، اجلمعة
 نوفمرب/الثاين

  

 )تابع(املساعدة التقنية  ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

٤ ٠٠/١٨-٠٠/١٥  
٧ 

  املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية
  فريق استعراض التنفيذ عن دورته الثالثة املستأنفةاعتماد تقرير

 
  


