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  فريق استعراض التنفيذ
  املستأنفةالسادسة الدورة 
        ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٤- ٣االحتاد الروسي،  ،بطرسربغسانت 

      جدول األعمال املؤقَّت املشروح  
      إضافة    
  الشروح  

    
    املسائل التنظيمية  - ١ 

    الدورةافتتاح  (أ)  
 تشـرين الثـاين/   ٣، الثالثـاء يـوم   التنفيذ لفريق استعراضالسادسة املستأنفة  الدورة سوف ُتعقَد

  ، االحتاد الروسي.بطرسربغيف سانت  ،٢٠١٥نوفمرب 
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال (ب)  
يف  الـذي ُعقـد  السادسـة يف اجلـزء األول مـن دورتـه السادسـة،       الدورةجدول أعمال اعتمد الفريق 

املسـتأنفة  السادسـة  األعمال املقتَرح للـدورة   تنظيُم وأُِعدَّ. ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٥إىل  ١الفترة من 
لكي يتمكَّن الفريـق   (انظر املرفق) وفقاً للتوجيهات الصادرة عن املؤمتر وعن فريق استعراض التنفيذ

  من النظر يف بنود جدول األعمال ضمن حدود القدر املتاح من الوقت وخدمات املؤمترات.
، ُتوفَّر هلما خـدمات الترمجـة الفوريـة    ا عامتني يوميستنيوسوف تسمح املوارد املتاحة بعقد جل

  بلغات األمم املتحدة الرمسية الست.
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    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد - ٢ 
    سحب القرعة    

ُتسـحب القرعـة لتحديـد     بـأن  من اإلطار املرجعي آللية االسـتعراض  ١٩و ١٤ تقضي الفقرتان
    .ليت ستشارك يف االستعراضاتالدول األطراف ا

سحب القرعة الختيـار الـدول األطـراف    ، سُتاملستأنفة من دورة الفريق السادسةاألول ويف اليوم 
ستعرِض الدولَ األطراف املستعَرضة يف السنة الرابعـة مـن دورة االسـتعراض احلاليـة، الـيت      اليت سَت

ونظراً  )١(.السادسةناء دورة الفريق أصبحت أطرافاً يف االتفاقية منذ آخر سحب للقرعة جرى أث
قت علـى  ، والـدول اجلديـدة الـيت صـدَّ    لكثرة عـدد الـدول األطـراف املستعَرضـة يف السـنة الرابعـة      

  املستأنفة.السادسة سيتطلَّب األمر إعادة سحب القرعة أثناء الدورة االتفاقية أو انضمت إليها، 
    

   التقرير املرحلي    
ــُت ــري االس  ع جَمـ ــن سـ ــات عـ ــة  معلومـ ــتعراض احلاليـ ــات يف دورة االسـ ــة  تعراضـ ــة يف ورقـ غرفـ
عـن   عرضاً شـفويا حمـدَّثاً  م األمانة وسوف تقدِّ، CAC/COSP/IRG/2015/CRP.15 اتعجتمااال

  .بسري العمليةاملتعلقة  املسائل
    

   االستعراضات نتيجة  
يات االستعراض القُطرية سوف تقدِّم األمانة عرضاً شفويا حمدَّثاً عن املعلومات املستمدَّة من عمل

 منشــوٌر وســُيتاح للمــؤمتر يف دورتــه السادســة .السادســةاملختلفــة الــيت أُجنــزت منــذ دورة الفريــق 
، التجرمي وإنفاذ القانون والتعاون الدويل: الة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادح عنوانه
يت أسـفرت عنـها االستعراضـات القُطريـة     تضمَّن حملة جمملة عـن االسـتنتاجات املواضـيعية الـ    وهو ي

  .)CAC/COSP/2015/5(مع امللخَّص ذي الصلة ، املنجزة حىت اآلن
من اإلطار املرجعي بـأن ُتتـرَجم اخلالصـات الوافيـة لتقـارير االستعراضـات        ٣٦وتقضي الفقرة 

لغــات  إىلاملســتأنفة الــدورة السادســة الــيت وضــعها الفريــق يف صــيغتها النهائيــة حبلــول القُطريــة 
األمم املتحدة الرمسية الست، وبأن ُتتاح باعتبارها وثائق فريق استعراض التنفيذ وذلـك لغـرض   

 اتاجتماعـ  غرفـة  أخـرى يف شـكل ورقـات    وافيـة  كما ستتاح عـدة خالصـات   العلم هبا فقط.

                                                         
ورمبا تكون دول أخرى قد  .دولة واحدة، وهي غامبياعلى  آب/أغسطس، ٢١، حىت كان ذلك ينطبق  )١(  

 .املستأنفة ت إليها حبلول دورة الفريق السادسةصدَّقت على االتفاقية أو انضمَّ
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الســابعة يف   تــهدورفريــق يف بلغــات األمــم املتحــدة الرمسيــة الســت لل     وســوف تتــاح الحقــاً  
  .٢٠١٦حزيران/يونيه 

  
   الوثائق  

 )لســنة األوىل مــن دورة االســتعراض األوىل(اخالصــات وافيــة لتقــارير االستعراضــات القُطريــة 
)CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.18(  

 )لســنة الثانيــة مــن دورة االســتعراض األوىلا(خالصــات وافيــة لتقــارير االستعراضــات القُطريــة 
)CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.29 وAdd.32(  

 )لســنة الثالثــة مــن دورة االســتعراض األوىل(ايــة لتقــارير االستعراضــات القُطريــة خالصــات واف
)CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.22  إىلAdd.24(  

 )مـن دورة االسـتعراض األوىل  الرابعـة  لسـنة  (اخالصات وافيـة لتقـارير االستعراضـات القُطريـة     
)CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.13 وAdd.14و ،Add.16و ،Add.17و ،Add.25و ،Add.28(  

ملخص عن حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: التجرمي وإنفاذ القانون والتعـاون  
  )CAC/COSP/2015/5الدويل (

 مـــــن األمانـــــة مـــــذكِّرة: تقريـــــر مرحلـــــي عـــــن تنفيـــــذ مهـــــام فريـــــق اســـــتعراض التنفيـــــذ 
)CAC/COSP/IRG/2015/CRP.15(  
    

    األمم املتحدة ملكافحة الفساد أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية - ٣  
ثـة  وثيقـة موحَّـدة حمدَّ   األمانـة  ، سـوف تعـدُّ  السادسـة بعد أن نظر الفريق يف هذا البند يف دورته 

   .)CAC/COSP/2015/6(بشأن أداء اآللية 
ليــة االســتعراض، آلوســعياً وراء حتســني قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة الشــاملة للــدورة الثانيــة   

قائمــة التقيــيم لانــة مشــروع خمطــط لتسلســل األســئلة وللــهيكل املواضــيعي املقتــرح  أعــدَّت األم
تفاقيـــة االالفصـــل الثـــاين والفصـــل اخلـــامس مـــن  تنفيـــذ الـــذايت املرجعيـــة املنقَّحـــة الســـتعراض

)CAC/COSP/2013/3 ليـــة آل)، ومشـــروع قائمـــة تقيـــيم ذايت مرجعيـــة منقَّحـــة للـــدورة الثانيـــة
 وسوف ُيتاح للفريـق  ) من أجل دورة املؤمتر اخلامسة.CAC/COSP/2013/CRP.6االستعراض (

) CAC/COSP/IRG/2015/CRP.5(لــردود الــواردة جتميــٌع ل املســتأنفة أيضــاً يف دورتــه السادســة
)، CAC/COSP/IRG/2015/CRP.1( املنقَّحــة املرجعيــةالتقيــيم الــذايت احملــدَّث لقائمــة  واملشــروُع

  .  لسادسةبعد أن كانا قد أتيحا له يف دورته ا
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   الوثائق    
استعراض تنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد      تقييم أداء آلية بشأن  مذكِّرة من األمانة

)CAC/COSP/2015/6(  
ليـة اسـتعراض التنفيـذ: مشـروع للمناقشـة      آلحة للـدورة الثانيـة   قائمة التقييم الذايت املرجعية املنقَّ

)CAC/COSP/IRG/2015/CRP.1(  
    

    املساعدة التقنية - ٤ 
 متابعة ومواصلة العمـل الـذي  همة ، تكليف فريق استعراض التنفيذ مب٣/١ر املؤمتر، يف قراره قرَّ

    الفريق احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنية.سبق أن اضطلع به 
عمــل علــى تنفيــذ مــن أجــل دعــم المــة عــن املســاعدة التقنيــة املقدَّ وســوف تقــدم األمانــة تقريــراً

  باإلضافة إىل حتليل لالحتياجات من املساعدة التقنية الناشئة عن االستعراضات. االتفاقية
   الوثائق  

تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة      املقدَّمـة دعمـاً ل  مذكِّرة من األمانة بشأن املساعدة التقنيـة  
  )CAC/COSP/2015/2الفساد (

ـــ   ــأن حتلي ــة بشـ ــن األمانـ ــذكِّرة مـ ــار    مـ ــتبانة يف إطـ ــة املسـ ــاعدة التقنيـ ــن املسـ ــات مـ ل االحتياجـ
  )CAC/COSP/2015/4( القُطرية االستعراضات

    
 قة بامليزانيةاملسائل املالية واملتعلِّ - ٥ 

 
مـذكِّرة مـن األمانـة تتضـمَّن     املسـتأنفة  سُتعَرض على فريق استعراض التنفيذ يف دورته السادسة 

النفقات املتكبَّدة حىت تارخيه عن السنوات اخلمـس األوىل مـن   معلومات متعلِّقة بامليزانية بشأن 
ــة أو مــن        ــة العادي ــرة، ســواء مــن امليزاني ــنفس الفت ــاة ل ــة االســتعراض، واملــوارد املتلقَّ تشــغيل آلي

  التربعات، والنفقات املتوقَّعة للسنوات اخلمس األوىل.
    

   الوثائق  
  )CAC/COSP/2015/7بامليزانية ( من األمانة عن املسائل املالية واملتعلقة مذكِّرة
اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة تكــاليف املتوقَّعــة لعمــل آليــة مــن األمانــة عــن ال مــذكِّرة

  )CAC/COSP/IRG/2015/CRP.6( الثانية هتايف دورملكافحة الفساد 
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    مسائل أخرى - ٦ 

  أن يناقش أيَّ مسائل أخرى. لعلَّ فريق استعراض التنفيذ يودُّ
    

    السادسة اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته   - ٨  
ى تتـولَّ  ،ةالسادسة املسـتأنف دورته أعمال عن  من املزمع أن يعتمد فريق استعراض التنفيذ تقريراً

  .مشروعه األمانة إعداد
عمـالً بـالفقرة   ، قدمي توصيات واسـتنتاجات إىل املـؤمتر للنظـر فيهـا وإقرارهـا     ت الفريق يودُّ لعلَّو

  من اإلطار املرجعي لآللية. ٤٤
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      املرفق
      املقترح األعمالتنظيم     

  رحشالعنوان أو ال  البند  الوقتو التاريخ

     تشرين الثاين/نوفمرب ٣، الثالثاء
  افتتاح الدورة (أ)١ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  (ب) ١  
  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ٢  
أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   ٣  

 الفساد
    

   الثاين/نوفمربتشرين ٤، األربعاء
أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   ٣  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠

  )تابع(الفساد
  املساعدة التقنية  ٤  
  قة بامليزانيةاملسائل املالية واملتعلِّ ٥  
  مسائل أخرى ٦  
اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته  ٨  

  السادسة املستأنفة 
  


