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    الشروح  
    املسائل التنظيمية  - ١ 

    افتتاح الدورة (أ)  
يف الساعة العاشرة مـن صـباح يـوم االثـنني،      بعةالسافريق استعراض التنفيذ فتتح دورة سوف ُت

  .الدويل  " مبركز فييناM"، باملبىن "B، يف قاعة االجتماعات "٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٠
    

    األعمال وتنظيم األعمالإقرار جدول  (ب)  
املعنـون   ٣/١وفقـاً للقـرار   فريـق اسـتعراض التنفيـذ السـابعة     أُِعدَّ جدول األعمـال املؤقَّـت لـدورة    

"آلية االستعراض"، الذي اعتمده مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد  
ض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة املعنــون "آليــة اســتعرا ٥/١يف دورتــه الثالثــة، وللمقــرَّر 

املعنون "مواصلة استعراض تنفيـذ   ٦/١، وللقرار الفساد"، الذي اعتمده املؤمتر يف دورته اخلامسة
  .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد"، الذي اعتمده املؤمتر يف دورته السادسة

إلرشــادات املــؤمتر وفريــق اســتعراض   اًوفقــوقــد أُِعــدَّ تنظــيم األعمــال املقتــَرح (انظــر املرفــق)    
  .التنفيذ

    
    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد - ٢ 

    سحب القرعة    
، إىل الفريـق أن يشـرع يف بدايـة دورتـه السـابعة      ٦/١طلب مؤمتر الدول األطـراف، يف قـراره   

عراض الثانيـــة، وذلـــك يف اختيـــار الـــدول األطـــراف املستعَرضـــة واملستعرِضـــة يف دورة االســـت
وطلـب   .من اإلطار املرجعي آلليـة اسـتعراض التنفيـذ    ١٩و ١٤بسحب القرعة وفقاً للفقرتني 

ــدورات تُ     ــق أيضــاً أن يعقــد اجتماعــات فيمــا بــني ال ــؤمتر إىل الفري ــَتامل ــدول  ف ــع ال ــام مجي ح أم
نفيـذ،  من اإلطار املرجعي آلليـة اسـتعراض الت   ١٩األطراف بغرض سحب القرعة وفقاً للفقرة 

دون املســاس حبــق الدولــة الطــرف يف أن تطلــب إعــادة ســحب القرعــة يف االجتمــاع الالحــق  
  للفريق يف فترة ما بني الدورات أو يف دورته العادية الالحقة؛

أن جيـري اسـتعراض الـدول    ر فريق استعراض التنفيـذ، يف دورتـه األوىل،   وإضافة إىل ذلك، قرَّ
بالسـنة   بـدءاً لدورة الفريـق األوىل  إليها بعد سحب القرعة  اليت تصدِّق على االتفاقية أو تنضم
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فريـق  ال، املمارسة الـيت اتَّبعهـا   ٤/١، يف قراره ؤمتراملوأيَّد  .األوىلالرابعة من دورة االستعراض 
  .بشأن املسائل اإلجرائية النامجة عن سحب القرعة

ــؤمتر   ــدورتني مف  عقَ، ســُي٦/١وعمــالً بقــرار امل ــدول   د اجتمــاع فيمــا بــني ال ــع ال ــوح أمــام مجي ت
، يف مركـــز فيينـــا ٢٠١٦حزيران/يونيـــه  ١٧األطـــراف بغـــرض ســـحب القرعـــة يـــوم اجلمعـــة 

حـىت السـاعة    ٠٠/١٤، مـن السـاعة   C داخـل املـبىن   C3 غرفـة االجتماعـات   وذلـك يف  الـدويل، 
ض ب القرعة خالل ذلك االجتماع الختيار الدول األطـراف الـيت سُتسـتعرَ   سَحوسُت .٠٠/١٨

االســتعراض الثانيــة والــدول األطــراف املستعرضــة خــالل الســنة األوىل مــن دورة  خــالل دورة 
وباإلضـافة إىل ذلـك،    .من اإلطار املرجعـي لآلليـة   ١٩و ١٤للفقرتني  وفقاًاالستعراض الثانية، 

ب القرعـة الختيـار الـدول األطـراف املستعرِضـة يف استعراضـات الـدورة األوىل للـدول         سَحسُت
م يف الـدورة  يف االتفاقية منذ السـحب األخـري للقرعـة الـذي ُنظِّـ      طرافاًأاألطراف اليت أصبحت 

 )١(.السادسة املستأنفة لفريق استعراض التنفيذ

لإلطـار   وفقـاً دون املساس مبمارسـة الـدول األطـراف حلقوقهـا      الدورتنياجتماع ما بني  ُدعقَوُي
إىل متكـني الفريـق مـن     يهـدف هـو  املرجعي لآللية خالل الدورة السـابعة لفريـق االسـتعراض، و   

غ فريـق  هلـذه الغايـة، سـوف ُيبلَّـ     وحتقيقـاً  .التركيز على املسائل املوضوعية خالل دورته السابعة
مـن جـدول األعمـال (املتعلـق      ٢، وسـيظل البنـد   الـدورتني االستعراض بنتائج اجتمـاع مـا بـني    
  .السابعةحىت اليوم األخري يف دورة الفريق  باستعراض تنفيذ االتفاقية) مفتوحاً

  
   التقرير املرحلي    

بغية تزويد فريق استعراض التنفيذ بلمحة جمملة عن املسائل املستبانة أثناء االستعراضات القُطريـة  
املنفـــردة، والتماســـاً إلرشـــادات بشـــأن كيفيـــة التصـــدِّي للتحـــدِّيات الـــيت تواَجـــه أثنـــاء إجـــراء  

، األوىلت يف دورة االسـتعراض  االستعراضات، مجعـت األمانـة معلومـات عـن سـري االستعراضـا      
وسيوفر هذا التقرير املرحلي معلومات  .CAC/COSP/IRG/2016/2سوف تصدر يف الوثيقة هي و

مستكملة عن عدد الردود الواردة على قائمة التقيـيم الـذايت املرجعيـة، وعـدد احلـوارات املباشـرة       
ــ ــة ا   املنفَّـ ــتعراض القطريـ ــارير االسـ ــة وتقـ ــات الوافيـ ــدد اخلالصـ ــارير  ذة، وعـ ــدد تقـ ــزة، وعـ ملنجـ

  .االستعراضات القطرية اليت أتيحت على موقع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

                                                         
ق دول أخرى على االتفاقية أو صدِّأصبحت نيوزيلندا، منذ دورة الفريق السادسة املستأنفة، دولة طرفاً. وقد ت )١(  

  حزيران/يونيه. ١٧يف  الدورتنيتنضم إليها قبل االنعقاد املزمع الجتماع ما بني 
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ــد وو ــد    ق ــات يف إطــار البن ــة ترتيب مــن جــدول األعمــال مــن أجــل إدراج تلــك     ٢ضــعت األمان
ة السابقة، ومـع  متاشياً مع املمارس ،االجتماعات الثالثية يف جدول أعمال اليوم الرابع من الدورة

مراعاة اآلراء اليت أعرب عنها الفريق بشأن فوائد عقد اجتماعات ثالثية فيما بني الدولة الطـرف  
الفرديــة املستعَرضــة والــدولتني الطــرفني املستعرِضــتني يف إطــار عمليــات االســتعراض القُطريــة        

َتقـدُّم ومناقشـة املسـائل     ماً يف اسـتعراض التنفيـذ مـن أجـل إحـراز     الرامية إىل املضي قُُدواملتواصلة 
  .العالقة

  
   نتيجة االستعراضات  

ــةُ أعــم      ٣٥تقضــي الفقــرةُ   ــع األمان ــة االســتعراض بضــرورة أن ُتجمِّ مــن اإلطــار املرجعــي آللي
وأنســـب مـــا يـــرد يف تقـــارير االســـتعراض القُطريـــة مـــن معلومـــات عـــن التجـــارب الناجحـــة   

ــن امل     الحظــات واالحتياجــات مــن املســاعدة    واملمارســات اجليِّــدة والتحــدِّيات املطروحــة وم
ُتــدرجها مصــنَّفةً حبســب املواضــيع يف تقريــر مواضــيعي عــن التنفيــذ ويف إضــافات   التقنيــة، وأن

  .تكميلية إقليمية، من أجل إحالتها كلها إىل الفريق
وينبغــي أنْ ُتســتخَدَم التقــاريُر املواضــيعية عــن التنفيــذ واإلضــافات التكميليــة اإلقليميــة كأســاس     

وينبغـــي أنْ يقـــدِّم الفريـــق إىل املـــؤمتر توصـــيات   .مـــل التحليلـــي الـــذي يضـــطلع بـــه الفريـــق للع
  .واستنتاجات يستند فيها إىل مداوالته لكي ينظر فيها املؤمتر ويقرَّها

ــه الســابعة   و   مواضــيعية عــن الفصــلني الثالــث (التجــرمي   تقــارير ســوف حتــال إىل الفريــق يف دورت
اإلضـافية املسـتقاة مـن    علومـات  املتتضـمَّن  اون الدويل) من االتفاقيـة  وإنفاذ القانون) والرابع (التع

 .بلغات األمـم املتحـدة الرمسيـة السـت    عمليات االستعراض القطرية الفردية واإلضافات اإلقليمية 
 CAC/COSP/IRG/2016/7وCAC/COSP/IRG/2016/6 و CAC/COSP/IRG/2016/5(الوثــائق 

  .)CAC/COSP/IRG/2016/8و
  

  ورة االستعراض الثانيةالتحضري لد
  

ــابعةالســ الفريــق يف دورة ــاين   ، ستيسَّ ــع) واخلــامس  (ر املناقشــة املواضــيعية للفصــلني الث ــدابري املن ت
ــدول       ــة مــن خــالل تنظــيم حلقــات نقــاش مــع خــرباء مــن ال (اســترداد املوجــودات) مــن االتفاقي

ثاً حمـدَّ  ااً شـفوي وسوف تقدم األمانـة عرضـ   .األطراف اليت قادت عملية استعراض هذين الفصلني
عن توصيات/نتائج الفـريقني العـاملني املعنـيني ومـا يتصـل بـذلك مـن توجيهـات بشـأن مشـروع           

  .قائمة التقييم الذايت املرجعية
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ز مـن تقـارير   ُتترَجم اخلالصات الوافية لكـل مـا ُينجَـ    من اإلطار املرجعي بأن ٣٦الفقرة وتقضي 
ــاد دورة    ــة حــىت انعق ــقال االستعراضــات القُطري ــة     فري ــم املتحــدة الرمسي ــات األم السادســة إىل لغ

ــائق فريــق اســتعراض التنفيــذ وذلــك لغــرض العلــم هبــا فقــط      ــاح باعتبارهــا وث ــأن ُتت  .الســت، وب
يف شـكل ورقـات اجتمـاع بقصـد جتهيزهـا بلغـات األمـم         أيضـاً ستتاح عـدة خالصـات أخـرى    و

    .املستأنفة الفريق املتحدة الرمسية الست لدورة
فريـق اسـتعراض التنفيـذ أن ينظـر يف اعتمـاد خطـة عمـل        ، مـن  ٦/١ر، يف قراره وقد طلب املؤمت

، مـع حتديـد   ٢٠١٩-٢٠١٦متعدِّدة السنوات من أجل مواصلة أعماله التحليليـة خـالل الفتـرة    
يات املطروحـة واملالحظـات   املعلومات املتعلقة بالتجارب الناجحة واملمارسـات اجليِّـدة والتحـدِّ   

ــذ و   واالحتياجــات مــن املســا  ــة لتنفي ــة، املســتقاة مــن االستعراضــات القطري احــد مــن  عدة التقني
لتكــون املوضــوع الرئيســي  )اخلــامس وأالرابــع  وأالثالــث  وأالثــاين ( الفصــول األربعــة لالتفاقيــة

ولتيسـري مـداوالت الفريـق بشـأن هـذه املسـألة، سـتتاح لـه ورقـة           .لكل دورة عادية أو مسـتأنفة 
ــا يتعلــــق خبطــــة العمــــل تلــــك   غرفــــة اجتماعــــات تــــوجز املســــائل ا  لــــيت ســــينظر فيهــــا فيمــ

)CAC/COSP/IRG/2016/CRP.2(. 

ــراره     ــؤمتر يف ق ــب امل ــك، طل ــة أن تواصــل  إىل ٦/١وإضــافة إىل ذل ــدول   ، األمان ــع ال بالتشــاور م
فريق، حتسني قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة اخلاصة بالدورة الثانية الاألطراف وبتوجيه من 

ــة اســتعراض  ــاء دورة االســتعراض       آللي ــة أثن ــة املتَّبع ــذ، دون مســاس بشــموليتها أو باملنهجي التنفي
من  حمدَّثة صيغاًت األمانة هلذا القرار، أعدَّ ووفقاً .األوىل، ودون املساس باستهالل الدورة الثانية

عليها مشروع قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة لعرضها على الدول األطراف إلبداء تعليقاهتا 
وعقـــب إدراج التعليقـــات املتلقـــاة،  .٢٠١٦وشـــباط/فرباير  ٢٠١٥يف كـــانون األول/ديســـمرب 

الثــاين (تــدابري املنــع)  ح لقائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة عــن تنفيــذ الفصــلنيســيتاح املشــروع املــنقَّ
 لفريـق االسـتعراض يف   (CAC/COSP/IRG/2016/4) االتفاقية استرداد املوجودات) من(واخلامس 

دورته السابعة، إىل جانب ورقة غرفة اجتماعات تتضمن توجيهات بشـأن كيفيـة مـلء مشـروع     
 تنفيــــــذ ذينــــــك الفصــــــلني مــــــن االتفاقيــــــة ل املنقَّحــــــة قائمــــــة التقيــــــيم الــــــذايت املرجعيــــــة 

(CAC/COSP/IRG/2016/CRP.1) عرض براجميـة أومنيبـوس االستقصـائية    وباإلضافة إىل ذلك، سُت
   .وتتاح لفريق االستعراض املنقَّحة شروع قائمة التقييم الذايت املرجعيةثة اليت تتضمن ماحملدَّ

  
   الوثائق  

 مـــــذكِّرة مـــــن األمانـــــة: تقريـــــر مرحلـــــي عـــــن تنفيـــــذ مهـــــام فريـــــق اســـــتعراض التنفيـــــذ 
)CAC/COSP/IRG/2016/2( 
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اخلــامس الثــاين (تــدابري املنــع) و نيتنفيــذ الفصــلل املنقَّحــة مشــروع قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة 
 (CAC/COSP/IRG/2016/4) (استرداد املوجودات) من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

الثالث (التجرمي وإنفاذ القانون) والرابع (التعاون الدويل) من اتفاقية األمم املتحدة  نيتنفيذ الفصل
 (CAC/COSP/IRG/2016/5)ي: تقرير من إعداد األمانة كافحة الفساد على الصعيد اإلقليممل

تنفيذ الفصل الثالث (التجرمي وإنفاذ القانون) من اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد (اجلـزء       
 (CAC/COSP/IRG/2016/6)األول): تقرير مواضيعي من إعداد األمانة 

تنفيذ الفصل الثالث (التجرمي وإنفاذ القانون) من اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد (اجلـزء       
 (CAC/COSP/IRG/2016/7)تقرير مواضيعي من إعداد األمانة  اين):الث

تنفيذ الفصل الرابع (التعاون الدويل) من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد: تقريـر مواضـيعي    
 (CAC/COSP/IRG/2016/8) من إعداد األمانة

  )Add.34وCAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.33 ( خالصات وافية لتقارير االستعراضات القُطرية
 )Add.35إىل CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.27 ( خالصات وافية لتقارير االستعراضات القُطرية

    
    أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  - ٣  

درج الفريق يف دوراته املقبلـة بنـداً جديـداً يف    ، أن ُي٥/١قرَّر مؤمتر الدول األطراف، يف مقرَّره 
ول األعمال يتيح مناقشة املعلومـات ذات الصـلة الـيت ُتجَمـع بـدعم مـن األمانـة، مـن أجـل          جد

مـن اإلطـار املرجعـي،     ٤٨تيسري تقيـيم أداء آليـة االسـتعراض وإطارهـا املرجعـي، وفقـاً للفقـرة        
  .عقب اكتمال دورة االستعراض األوىل

تبــاره، لــدى مجــع تلــك املعلومــات، ، يف املقــرَّر ذاتــه، أن يضــع الفريــق يف اعأيضــاًوقــرَّر املــؤمتر 
  .من اإلطار املرجعي ٤١و ٤٠متطلَّبات املتابعة يف املستقبل وفقاً للفقرتني 

    .بشأن أداء اآللية االسابعة حتديثاً شفويالفريق رة يف دو األمانة دُِّعوسوف ُت
بالتنسـيق  أن تواصل استكشاف أوجه التـآزر،  ، ٦/١، يف قراره ب باألمانةاهوكان املؤمتر قد أ

ز والتعــاون مــع أمانــات اآلليــات املتعــدِّدة األطــراف األخــرى يف جمــال مكافحــة الفســاد، وتعزيــ
م األمانة معلومات مسـتكملة عـن التـدابري الـيت اختـذهتا      وستقدِّ .أوجه التآزر تلك عند االقتضاء

  .يف هذا الصدد
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املعلومـات طواعيـة بشـأن    الدول األطراف على مواصلة تبـادل  ع املؤمتر، يف نفس القرار، وشجَّ
ــد إجنــاز تقــارير استعراضــها          ــدابري ذات الصــلة املتَّخــذة بع املمارســات اجليِّــدة واخلــربات والت

 .ا الشــبكياملعلومــات إىل األمانــة لنشــرها علــى موقعهــ تلــك القطــري، وعلــى النظــر يف تقــدمي 
ز للخطـوات  رة شفوية دعت فيها الدول إىل تقدمي عرض موجمذكِّ بعد ذلكوأرسلت األمانة 

  .اليت اختذهتا يف ذلك الصدد
  

    املساعدة التقنية - ٤ 
، تكليــف فريــق اســتعراض التنفيــذ مبتابعــة ومواصــلة ٣/١قــرَّر مــؤمتر الــدول األطــراف، يف قــراره 

  .العمل الذي سبق أن اضطلع به الفريق احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنية
ن معلومـات ُمدَمجـة عـن اجملـاالت ذات األولويـة فيمـا يتعلَّـق باملسـاعدة         مَّحيلت تقارير تتضأُو

التقنيــة واألنشــطة الــيت نفَّــذها مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة دعمــاً لتنفيــذ   
االتفاقية على كلٍّ من املستوى العاملي واإلقليمي والوطين، وحتليالً لالحتياجـات مـن املسـاعدة    

بما اســتبينت يف تقــارير االستعراضــات القُطريــة وخالصــاهتا الوافيــة إىل الفريــق يف   التقنيــة حســ
 اًثدَّحمـ  ايشـفو  اًم األمانـة عرضـ  دِّوسوف تق .دورته اخلامسة بلغات األمم املتحدة الرمسية الست

ــة   املســتبانة مــن خــالل عمليــات االســتعراض   مــة وعــن االحتياجــات  املقدَّعــن املســاعدة التقني
  .اليت أُجنزت منذ دورة الفريق اخلامسةلفردية االقُطرية 

من اإلطار املرجعي على أنَّ مهام فريق استعراض التنفيذ هي تكـوين صـورة    ٤٤وتنصُّ الفقرة 
إمجاليــة عــن عمليــة االســتعراض للوقــوف علــى التحــدِّيات واملمارســات اجليِّــدة والنظــر يف          

  .فيذ االتفاقية على حنو فعَّالاالحتياجات من املساعدة التقنية، وذلك بغية ضمان تن
للفقـرة   وفقـاً ، أنَّ أحـد أهـداف آليـة االسـتعراض،     ٤/١وأخذ املـؤمتر بعـني االعتبـار، يف قـراره     

من اإلطار املرجعي، يتمثل يف مساعدة الدول األطراف على حتديد وتسويغ االحتياجـات   ١١
  .التقنية اخلاصة من املساعدة التقنية، وعلى تعزيز وتيسري تقدمي املساعدة

م يف إطـار آليـة املراجعـة    دَّالتقنيـة الـيت تقـ   ويف ذلك القرار أيضاً، أقرَّ املؤمتر مبا تؤديه املساعدات 
وتنفيـذاً، يف برجمـة وتقـدمي     ةًاتِّبـاع هنـج قُطـري، مبـادر    م، وكـذلك بأمهيـة   يِّمن دور متواصل وق

فعَّالـةً لتلبيـة احتياجـات الـدول     املساعدة التقنية على حنو متكامل ومنسَّق، باعتبار ذلك وسـيلةً  
إىل األمانـة أن تواصـل العمـل علـى وضـع      أيضـاً  وطلـب املـؤمتر    .األطراف من املسـاعدة التقنيـة  

هنـج ثالثــي املســتويات، أْي علــى كــلٍّ مــن املســتوى العــاملي واإلقليمــي والــوطين، بشــأن تقــدمي  
  .ملية استعراض التنفيذاملساعدة التقنية يف ضوء جماالت األولوية احملدَّدة نتيجةً لع
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االحتياجـات ذات األولويـة مـن املسـاعدة التقنيـة       على أمهيـة سـدِّ   ،٦/١د املؤمتر يف قراره وشدَّ
ــة، و  املســتبانة ــة إىل مراعــاة تلــك     ادعــيف إطــار االستعراضــات القطري ــدِّمي املســاعدة التقني مق

  .يف الربامج احلاليةأو إلدراجها  األولويات إمَّا لوضع برامج جديدة للمساعدة التقنية
 املسائل املالية واملتعلِّقة بامليزانية - ٥ 

 
، على أنَّ آلية االستعراض ستحتاج إىل ميزانية تكفل ٣/١شدَّد مؤمتر الدول األطراف، يف قراره 

وعمـالً بـذلك القـرار، طلبـت اجلمعيـة       .هلا العمل على حنو يتسم بالكفاءة واالسـتمرار والنــزاهة  
  .يكفل توفري التمويل الكايف آللية االستعراض ، أن٦٤/٢٣٧رها قرا  العام، يفالعامة إىل األمني

، أن ُيساعَدُه فريُق استعراض التنفيذ يف النهوض مبسـؤوليته املتعلِّقـة   ٤/١وقرَّر املؤمتر، يف قراره 
ــدورات            ــني ال ــا ب ــرة م ــة خــالل فت ــع األمان ــل م ــك بالعم ــنتني، وذل ــلَّ س ــة ك ــالنظر يف امليزاني ب

  .علَّق بالنفقات والتكاليف املتوقَّعة اخلاصة بآلية االستعراضيت  فيما
ــراره  طلـــبو ــؤمتر، يف قـ ــد مـــن التعمُّـــق   ، ٦/١املـ ــة أن تبحـــث مبزيـ ــأن إىل األمانـ ــنقص بشـ الـ

مـن  تعويض ذلك الـنقص  وحتديد مدى إمكانية ، االحتياجات من املوارد الالزمة لتشغيل اآللية
عنــد تقــدمي امليزانيــة  ذلــك الــنقص لتربعــات ومراعــاة خــالل االقتصــاد يف التكــاليف أو تقــدمي ا 

  .، وفقاً للباب السابع من اإلطار املرجعي٢٠١٩- ٢٠١٨الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 
ة مـــــذكِّرة مــــن األمانـــــة  بعوســــُتعَرض علـــــى فريــــق اســـــتعراض التنفيــــذ يف دورتـــــه الســــا    

)CAC/COSP/IRG/2016/3 (  بشـأن النفقـات املتكبَّـدة حـىت      تتضمَّن معلومات متعلِّقـة بامليزانيـة
اة لــنفس الفتــرة، ســواء مــن امليزانيــة ليــة االســتعراض، واملــوارد املتلقــتشــغيل آمــن أجــل تارخيــه 

والثانية ومـدى الـنقص احلاصـل يف     األوىلللدورتني عات، والنفقات املتوقَّعة العادية أو من الترب
  .االحتياجات من املوارد الالزمة لتشغيل اآللية

  
   ائقالوث  

  )CAC/COSP/IRG/2016/3(واملتعلقة بامليزانية املالية املسائل مذكِّرة من األمانة عن 
    

    مسائل أخرى - ٦ 
املعنـون "املنظمـات غـري احلكوميـة وآليـة اسـتعراض        ،٤/٦قرَّر مؤمتر الدول األطـراف، يف قـراره   

طـة إعالميـة للمنظمـات غـري     ُتعقََد جلسـاُت إحا املتحدة ملكافحة الفساد"، أن  تنفيذ اتفاقية األمم
احلكومية على هامش دورات فريـق اسـتعراض التنفيـذ، وتنظِّمهـا األمانـة بالتعـاون مـع عضـو يف         
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ــدورة   وســوف يتلقَّــى الفريــق مــوجزاً للجلســات ا   .مكتــب املــؤمتر لــيت ســُتعقد علــى هــامش ال
  .٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٣ة، يوم اخلميس بعالسا

    
     منةاثالفريق استعراض التنفيذ ورة لدجدول األعمال املؤقَّت  - ٧ 

ة، يف جـدول أعمـالٍ مؤقَّـٍت لدورتـه     بعفيـذ، أثنـاء دورتـه السـا    سوف ينظر فريـق اسـتعراض التن  
  .ة، ُتعدُّه األمانة بالتشاور مع الرئيس، بغية إقرارهمناثال
    

    ة بعاض التنفيذ عن أعمال دورته السااعتماد تقرير فريق استعر  - ٨  
ة، تتـولَّى األمانـة   بعمد فريق اسـتعراض التنفيـذ تقريـراً عـن أعمـال دورتـه السـا       من املزمع أن يعت
  .إعداد مشروعه
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    املرفق
      تنظيم األعمال املقترح    

 العنوان أو الشرح البند  التاريخ والوقت

     حزيران/يونيه ٢٠االثنني، 
 افتتاح الدورة (أ)١ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
  ألعمالإقرار جدول األعمال وتنظيم ا  (ب) ١  
  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ٢  
  )تابعاستعراض تنفيذ االتفاقية ( ٢ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
    

   حزيران/يونيه ٢١الثالثاء، 
  (تابع)استعراض تنفيذ االتفاقية  ٢ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
  استعراض تنفيذ االتفاقية (تابع) ٢  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥

نفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة أداء آلية استعراض ت  ٣
 الفساد

    
   حزيران/يونيه ٢٢األربعاء، 

 املساعدة التقنية ٤ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
  (تابع)املساعدة التقنية ٤ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
    

    حزيران/يونيه ٢٣اخلميس، 
  (تابع)استعراض تنفيذ االتفاقية   ٢  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
  (تابع)تفاقية استعراض تنفيذ اال ٢ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
    

   حزيران/يونيه ٢٤اجلمعة، 
  املسائل املالية واملتعلِّقة بامليزانية ٥ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠
 مسائل أخرى ٦  
  ة مناثال فريق استعراض التنفيذجدول األعمال املؤقَّت لدورة  ٧  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
ة ابعاض التنفيذ عن أعمال دورته الساعتماد تقرير فريق استعر ٨  
  
  


