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[Start1]

  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة السابعة املستأنفة

 ٢٠١٦نوفمرب /الثاين تشرين ١٦-١٤ فيينا،
     

      ت املشروحاملؤقَّ جدول األعمال    
      إضافة  
      الشروح    

      املسائل التنظيمية  - ١  
    افتتاح الدورة  (أ)  

لعاشـرة مـن صـباح    السابعة املستأنفة لفريـق اسـتعراض التنفيـذ يف السـاعة ا     د الدورةُعقَسوف ُت
مبركـز   "C" بـاملبىن ، "D" ، يف قاعـة االجتماعـات  ٢٠١٦نوفمرب /تشرين الثاين ١٤ يوم االثنني،
  .فيينا الدويل

    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال   (ب)  

ــد  ــُقاعتم ــذ  فري ــتعراض التنفي ــال   اس ــه جــدول أعم ــه   الســابعة دورت ــن دورت يف اجلــزء األول م
عـد تنظـيم األعمـال    وأُ .٢٠١٦يونيـه  /حزيـران  ٢٤إىل  ٢٠قد يف الفتـرة مـن   السابعة، الذي ُع

للتوجيهـــات الصـــادرة عـــن املـــؤمتر  املقتـــرح للـــدورة الســـابعة املســـتأنفة (انظـــر املرفـــق) وفقـــاً
الفريق لكي يتمكن الفريق من النظر يف بنود جدول األعمال ضمن حـدود القـدر املتـاح     وعن

    .من الوقت واخلدمات
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ر هلـا خـدمات الترمجـة الفوريـة     فَّو، تُـ عامـة لسـات  ج ملوارد املتاحـة بعقـد سـت   وسوف تسمح ا
  .املتحدة الرمسية الست األممبلغات 

    
    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   - ٢  

    سحب القرعة    
ــدول األطــراف         ــار ال ــة الختي ــدورة الســابعة، ســحبت القرع ــن ال ــى هــامش اجلــزء األول م عل

مـن اإلطـار املرجعـي آلليـة      ١٩و ١٤للفقـرتني   ضـة، وفقـاً  ضة والدول األطراف املستعرِعَراملست
    .استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

ضــة الــدول األطــراف املستعرِ ب القرعــة لتحديــدســَحوخــالل الــدورة الســابعة املســتأنفة، قــد ُت
  .عةاليت تطلب إعادة سحب القردول األطراف بشأن ال

    
    التقرير املرحلي    

م احملــرز يف ســري االستعراضــات يف دوريت عــن التقــدُّ ثاًحمــدَّ اشــفوي ســوف تقــدم األمانــة عرضــاً
  .االستعراض األوىل والثانية

قائمـة   يفعلـى الـردود الـواردة    ث العـرض احملـدَّ  وفيما يتعلق بدورة االستعراض األوىل، سريكز 
ذة واخلالصـات الوافيـة وتقـارير االستعراضـات     شـرة املنفَّـ  التقييم الذايت املرجعية واحلوارات املبا

العـرض  سـوف يركـز   فلـدورة الثانيـة،   ا فيمـا يتعلـق با  أمَّـ  .يف صيغتها النهائيةاملوضوعة القطرية 
على تعيينات جهات الوصل واخلرباء احلكوميني اليت تلقتها األمانـة العامـة، واملـؤمترات     ثاحملدَّ

    .قائمة التقييم الذايت املرجعية يفد الواردة البعدية األوىل اليت عقدت والردو
    

    نتيجة االستعراضات    
ــة لتقــارير االستعراضــات     ٣٦تقضــي الفقــرة  مــن اإلطــار املرجعــي بــأن تتــرجم اخلالصــات الوافي

القطريــة الــيت وضــعها الفريــق يف صــيغتها النهائيــة حبلــول الــدورة الســابعة املســتأنفة إىل لغــات           
الست، وبـأن تتـاح باعتبارهـا وثـائق فريـق اسـتعراض التنفيـذ وذلـك لغـرض          املتحدة الرمسية   األمم

كمــا ســتتاح عــدة خالصــات وافيــة أخــرى يف شــكل ورقــات غرفــة اجتماعــات   .العلــم هبــا فقــط
بلغــــات األمــــم املتحــــدة الرمسيــــة الســــت للفريــــق يف دورتــــه الثامنــــة،  وســــوف تتــــاح الحقــــاً

  .٢٠١٧يونيه /حزيران  يف
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    ض الثانيةإجراء دورة االستعرا    
فريق استعراض التنفيذ أن ينظـر يف اعتمـاد خطـة عمـل متعـددة       ىلإ، ٦/١طلب املؤمتر، يف قراره 

، مـع حتديـد املعلومـات    ٢٠١٩- ٢٠١٦ السنوات من أجل مواصلة أعماله التحليلية خالل الفترة
ــات اجليِّــــ    ــة واملمارســ ــارب الناجحــ ــة بالتجــ ــات   املتعلقــ ــة واملالحظــ ــديات املطروحــ دة والتحــ

ــن          واالحت ــذ واحــد م ــة لتنفي ــن االستعراضــات القطري ــتقاة م ــة، املس ــن املســاعدة التقني ياجــات م
األربعــة لالتفاقيــة (الثــاين أو الثالــث أو الرابــع أو اخلــامس) لتكــون املوضــوع الرئيســي      الفصــول

 وفـدان وأحيلـت إىل فريـق اسـتعراض التنفيـذ ورقتـا عمـل أعـدمها         .دورة عاديـة أو مسـتأنفة    لكل
 CAC/COSP/IRG/2016/CRP.2انـة لتيسـري مـداوالت الفريـق يف دورتـه السـابعة (      ومذكرة مـن األم 

  .)CAC/COSP/IRG/2016/CRP.18و CAC/COSP/IRG/2016/CRP.17و
    

    الوثائق     
األوىل)  خالصــــــة وافيــــــة لتقريــــــر االســــــتعراض القطــــــري (الســــــنة األوىل مــــــن الــــــدورة

)CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.19 (  
ستعراضــات القطريــة (الســنة الثانيــة مــن دورة االســتعراض األوىل) خالصــات وافيــة لتقــارير اال

)CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.35 وAdd.36(  
 خالصــات وافيــة لتقــارير االستعراضــات القطريــة (الســنة الثالثــة مــن دورة االســتعراض األوىل)

)CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.26 ىل إAdd.29(  
 عـة مـن دورة االسـتعراض األوىل)   خالصات وافيـة لتقـارير االستعراضـات القطريـة (السـنة الراب     

)CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.40  إىلAdd.42(  
    

    أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  - ٣  
أن يــدرج فريــق اســتعراض التنفيــذ يف دوراتــه  ، ٥/١ره ر مــؤمتر الــدول األطــراف، يف مقــرَّ قــرَّ

ع بدعم مـن  َمْجعلومات ذات الصلة اليت ُتيف جدول األعمال يتيح مناقشة امل جديداً املقبلة بنداً
ــاً      ــة االســتعراض وإطارهــا املرجعــي، وفق ــيم أداء آلي ــة، مــن أجــل تيســري تقي ــرة  األمان  ٤٨للفق

    .اإلطار املرجعي، عقب اكتمال دورة االستعراض األوىل  من
أن يضـع الفريـق يف اعتبـاره، لـدى مجـع تلـك املعلومـات، متطلبـات املتابعـة           ر املـؤمتر أيضـاً  وقرَّ
  .من اإلطار املرجعي ٤١و ٤٠للفقرتني املستقبل وفقاً  يف
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 نعــ، الــدول األطــراف علــى مواصــلة تبــادل املعلومــات طواعيــة       ٦/١ع املــؤمتر، يف قــراره  وشــجَّ
دة واخلربات والتدابري ذات الصلة املتخذة بعد إجناز تقـارير استعراضـها القطـري، مبـا     املمارسات اجليِّ

 اعدة التقنيـة، وعلـى النظـر يف تقـدمي تلـك املعلومـات إىل األمانـة لنشـرها        املسن عيف ذلك املعلومات 
 .)www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/IRG-session7-resumed.htmlعلى موقعها الشبكي (

رة شفوية دعت فيهـا الـدول إىل تقـدمي عـرض مـوجز للخطـوات       بعد ذلك مذكِّوأرسلت األمانة 
جتميـع للـردود    وسوف يتاح للفريق يف دورته السابعة املستأنفة أيضاً .اليت اختذهتا يف ذلك الصدد

    .)CAC/COSP/IRG/2016/12الواردة (
    

    الوثائق     
ـــ  ــات اجليِّــ ــيت  املمارســـ ــلة الـــ ــدابري ذات الصـــ ــبة والتـــ ــربات املكتســـ ــد  دة واخلـــ ــذت بعـــ  اختـــ

االستعراضـــــات القطريـــــة، مبـــــا يف ذلـــــك املعلومـــــات املتصـــــلة باملســـــاعدة التقنيـــــة   إجنـــــاز
)CAC/COSP/IRG/2016/12 (  

    
    املساعدة التقنية  - ٤  

، تكليــف فريــق اســتعراض التنفيــذ مبتابعــة ومواصــلة  ٣/١ر مــؤمتر الــدول األطــراف، يف قــراره  قــرَّ
    .ي الدويل املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنيةالعمل الذي سبق أن اضطلع به الفريق احلكوم

مـة  دة عـن املسـاعدة التقنيـة املقدَّ   يتضمن معلومات موحَّ ولتيسري املداوالت، أعدت األمانة تقريراً
لتنفيــذ  وعــن األنشــطة الــيت يضــطلع هبــا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة دعمــاً

  .)CAC/COSP/IRG/2016/11ي واإلقليمي والوطين (االتفاقية على كل من الصعيد العامل
ضــة واألمانــة إىل أن تشــترك يف إبــالغ ، الــدول األطــراف املستعَر٦/١ودعــا املــؤمتر، يف قــراره 

مـــة للمســـاعدة التقنيـــة الثنائيـــة واملتعـــددة األطـــراف  املمـــثلني احمللـــيني للجهـــات الدوليـــة املقدَّ 
ومية ذات الصلة، عند االقتضاء، باالحتياجـات  الدوليني، وكذلك املنظمات غري احلك واملاحنني

الحتياجـات مـن   ل وستقدم األمانة حتلـيالً  .املساعدة التقنية املستبانة يف االستعراض القطري من
   .)CAC/COSP/IRG/2016/13املساعدة التقنية املستبانة يف إطار االستعراضات القطرية (

    
    الوثائق     

لتنفيـــذ اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة  مـــة دعمـــاًنـــة بشـــأن املســـاعدة التقنيـــة املقدَّرة مـــن األمامـــذكِّ
  )CAC/COSP/2016/11الفساد (  ملكافحة
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ـــ  ــات اجليَّــ ــد    املمارســـ ــذت بعـــ ــيت اختـــ ــلة الـــ ــدابري ذات الصـــ ــبة والتـــ ــربات املكتســـ دة واخلـــ
مبـــــا يف ذلـــــك املعلومـــــات املتصـــــلة باملســـــاعدة التقنيـــــة   االستعراضـــــات القطريـــــة، إجنـــــاز

)CAC/COSP/IRG/2016/12(  
ــذكِّ ــار      مـ ــتبانة يف إطـ ــة املسـ ــاعدة التقنيـ ــن املسـ ــات مـ ــل االحتياجـ ــأن حتليـ ــة بشـ ــن األمانـ رة مـ

  )CAC/COSP/2016/13االستعراضات القطرية (
    

    املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية   - ٥  
ل آلية االستعراض ستحتاج إىل ميزانيـة تكفـ   ، على أن٣/١َّد مؤمتر الدول األطراف، يف قراره شدَّ

بـذلك القـرار، طلبـت اجلمعيـة      وعمـالً  .هلا العمل على حنـو يتسـم بالكفـاءة واالسـتمرار والنــزاهة     
  .، أن يكفل توفري التمويل الكايف آللية االستعراض٦٤/٢٣٧العامة إىل األمني العام، يف قرارها 

املتعلقـة  ، أن يساعده فريق استعراض التنفيذ يف النهوض مبسـؤوليته  ٤/١ر املؤمتر، يف قراره وقرَّ
ــدورات            ــني ال ــا ب ــرة م ــة خــالل فت ــع األمان ــل م ــك بالعم ــنتني، وذل ــة كــل س ــالنظر يف امليزاني ب

  .يتعلق بالنفقات والتكاليف املتوقعة اخلاصة بآلية االستعراض  فيما
 رة مــن األمانــة ض علــى فريــق اســتعراض التنفيــذ يف دورتــه الســابعة املســتأنفة مــذكِّ       عَروســُت

)CAC/COSP/2016/10تارخيـه   النفقـات املتكبـدة حـىت    نعـ ات متعلقة بامليزانية ) تتضمن معلوم
من أجل تشغيل آلية االستعراض، واملوارد املتلقـاة لـنفس الفتـرة، سـواء مـن امليزانيـة العاديـة أو        
ــة ومــــدى الــــنقص احلاصــــل     مــــن التربعــــات، والنفقــــات املتوقعــــة للــــدورتني األوىل والثانيــ

  .اآللية االحتياجات من املوارد الالزمة لتشغيل  يف
    

    الوثائق     
  ) CAC/COSP/2016/10املالية واملتعلقة بامليزانية ( رة من األمانة بشأن املسائلمذكِّ

    
    مسائل أخرى  - ٦  

    .مسائل أخرى لعل فريق استعراض التنفيذ يود أن يناقش أيَّ
    

    اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته السابعة   - ٨  
ــراً مــن املزمــع أن يعتمــ  ــذ تقري ــه الســابعة املســتأنفة،    د فريــق اســتعراض التنفي عــن أعمــال دورت

    .األمانة إعداد مشروعه  تتوىل
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      املرفق 
      تنظيم األعمال املقترح    

  لوصفاالعنوان أو البند  التاريخ والوقت

   نوفمرب/الثاينتشرين ١٤الثنني، ا

  افتتاح الدورة (أ)١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  عمال وتنظيم األعمال إقرار جدول األ (ب)١ 
أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة   ٣ 

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

  )تابعملكافحة الفساد (
   نوفمرب/تشرين الثاين ١٥الثالثاء، 

مم املتحدة أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األ  ٣  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  )تابعملكافحة الفساد (

استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة   ٢ 
  الفسادملكافحة

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

  املساعدة التقنية ٤ 
   نوفمرب/تشرين الثاين ١٦األربعاء، 

  )تابعاملساعدة التقنية ( ٤ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية  ٥ 
  مسائل أخرى ٦ ٠٠/١٨-٠٠/١٥
اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال   ٨ 

  دورته السابعة املستأنفة
 


