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  فريق استعراض التنفيذ
  َجدَّداًُم الدورة الثانية املستأنفة

        ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٥مراكش، املغرب، 
      جدول األعمال املؤقت وشروحه  
    إضافة    
   الشروح  

    املسائل التنظيمية  - ١ 
    افتتاح الدورة )أ(  

 الساعة العاشـرة مـن صـباح        يف ُمَجدَّداًالثانية املستأنفة   فريق استعراض التنفيذ    سوف ُتفتتح دورةُ    
 تبقـال، يف جممَّـع      - الثانيـة    االجتماعاتقاعة  ، يف   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥الثالثاء،  يوم  

  .، املغربشباملريي غولف باالس مبدينة مراك
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب(  
وفقـاً للتوجيهـات   ) انظـر املرفـق  ( ُمَجـدَّداً أُِعدَّ التنظيُم املُقتـَرُح ألعمـال الـدورة الثانيـة املـستأنفة         

 / أيـار ٣٠الصادرة عن فريق استعراض التنفيـذ يف اجلـزء األول مـن دورتـه الثانيـة، املعقـود مـن           
، لكــي يــتمكّن الفريـق مــن النظــر يف بنــود جــدول األعمــال  ٢٠١١يونيــه / حزيــران٢مـايو إىل  

  .ضمن حدود القدر املتاح من الوقت وخدمات املؤمترات
ــق  ــه       وكــان فري ــى أن ُتوجَّ ــة عل ــه الثاني ــن دورت ــق يف اجلــزء األول م ــد اتف ــذ ق  اســتعراض التنفي

اجلـزء األول  جـرى بـشأن    على حنـو مـا   ُمَجدَّداًالدعوات اخلاصة حبضور دورته الثانية املستأنفة       
  .من الدورة
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، ُتــوفَّر هلمــا خــدمات الترمجــة الفوريــة  وارد املتاحــة بعقــد جلــستني عــامتني وســوف تــسمح املــ
  .مم املتحدة الرمسية الستبلغات األ

    
متابعة الدورة الثانية، مع التركيز : استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد - ٢ 

     من االتفاقيةوالرابععلى مناقشة التقريرين املواضيعيني املتعلقني بالفصلني الثالث 
تقـارير  أعـم املعلومـات الـواردة يف    سوف ُتعد األمانة تقـارير مواضـيعية عـن التنفيـذ، ُتجمَّـع فيهـا          

ونظـرا ملـا   . االستعراضات القطرية وأوثقها صلة باملوضوع، وُتقـدمها إىل فريـق اسـتعراض التنفيـذ      
ــارير          ــة لتقـ ــصيغ النهائيـ ــع الـ ــأخر يف وضـ ــن تـ ــتعراض مـ ــن دورة االسـ ــسنة األوىل مـ ــهدته الـ شـ

لغـات الرمسيـة يف دورة الفريـق        ميـع ال  جباالستعراضات القطرية، مل تكن التقارير املواضيعية متاحة        
  . للنظر يف التقارير املواضيعيةُمَجدَّداًوقرر الفريق أن يعقد دورة ثانية مستأنفة . الثانية املستأنفة

    
    مسائل أخرى  - ٣  

  . من جدول األعمال، يود أن يتناول مسائل معلقة أخرى٣لعل اجمللس، لدى نظره يف البند 
    

    االستنتاجات والتوصيات  -٤  
قرر فريق استعراض التنفيذ، يف دورته الثانية املستأنفة، أن يضيف إىل جـدول أعمالـه بنـدا عنوانـه         

وسوف ينظر الفريق يف االستنتاجات اليت خلـص إليهـا والتوصـيات            ". االستنتاجات والتوصيات "
حييلــها علــى النحــو و ،الــيت أصــدرها منــذ دورتــه األوىل، لكــي جيــري دراســة كاملــة لنتــائج عملــه

  .ناسب إىل مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وفقا لواليتهامل
    

  جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة لفريق استعراض التنفيذ  - ٥  
ســوف ينظــر فريــق اســتعراض التنفيــذ يف جــدول أعمــال مؤقــت لدورتــه الثالثــة، ُتعــده األمانــة   

  . اجلدولُيقر ذلكسوف وبالتشاور مع الرئيس، 
    ُمَجدَّداًاملستأنفة  اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن دورته الثانية - ٦  

، تتـوىل األمانـة إعـداد       ُمَجـدَّداً  سوف يعتمد فريق استعراض التنفيذ تقريراً عن دورته الثانيـة املـستأنفة           
  .مشروعه



 

V.11-85793 3 
 

CAC/COSP/IRG/2011/1/Add.2 

    املرفق
  تنظيم األعمال املقترح  

  
 العنوان أو الشرح البند التاريخ والوقت

    
 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٥الثالثاء، 

  )أ (١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 )ب (١

  افتتاح الدورة
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

: استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ٢ 
متابعة الدورة الثانية، مع التركيز على مناقشة التقريرين 

 من والرابعلثالث املواضيعيني املتعلقني بالفصلني ا
 االتفاقية

  مسائل أخرى  ٣  

  االستنتاجات والتوصيات  ٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة لفريق استعراض  ٥ 
 التنفيذ

 اعتماد التقرير ٦ 
   
 
 


