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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة الثانية املستأنفة

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٩- ٧ فيينا،
        

      جدول األعمال املؤقت وشروحه  
      إضافة    
    الشروح  

      املسائل التنظيمية  - ١ 
      الدورةافتتاح  )أ(  

 يـوم   اح يف الـساعة العاشـرة مـن صـب          لفريق استعراض التنفيذ   الثانية املستأنفة  الدورةُ فتتحسوف تُ 
  .)M) M1املبىن ، ب١غرفة االجتماعات  يف ،٢٠١١سبتمرب / أيلول٧ربعاء، األ
    

      إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب(  
 للتوجيهـات الـصادرة     وفقـاً ) انظـر املرفـق    ( الدورة الثانيـة املـستأنفة      ألعمال ُح املُقترَ  التنظيمُ أُِعدَّ

  مـايو إىل  / أيـار ٣٠ن دورتـه الثانيـة، املعقـودة مـن      عن فريق استعراض التنفيذ يف اجلـزء األول مـ         
ــه / حزيــران٢ ــتمكّن الفريــق ٢٠١١يوني  ضــمن مــن النظــر يف بنــود جــدول األعمــال   ، لكــي ي

  .املؤمتراتخدمات من  و من الوقتاملتاحالقدر حدود 
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ــذ   وكــان  ــق اســتعراض التنفي ــد فري ــق يف تاق ــن  ف ــه اجلــزء األول م ــة دورت ــه  الثاني ــى أن ُتوجَّ عل
 املــستأنفة مؤقتــاً علــى حنــو مــا مت يف اجلــزء األول مــن  ضور دورتــه الثانيــةاخلاصــة حبــ الــدعوات

  .بشأن مشاركة املراقبني مؤمتر الدول األطراف قراراًالدورة، وذلك ريثما يتخذ 

الترمجـة الفوريـة    خـدمات    ُتوفَّر هلما    ،تسمح املوارد املتاحة بعقد جلستني عامتني يومياً      سوف  و
  .دة الرمسية الستبلغات األمم املتح

    
    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد - ٢ 

    الوثائق    
صة مـن الـسنة األوىل لـدورة        الـدروس املستخلَـ    :طريـة قُرة من األمانة عن االستعراضـات ال      مذكّ

 )CAC/COSP/IRG/2011/2(االستعراض احلالية 

مليـــــــة االســـــــتعراض  املـــــــساعدة التقنيـــــــة يف عتـــــــضمنيرة مـــــــن األمانـــــــة عـــــــن مـــــــذكّ
)CAC/COSP/IRG/2011/3(  

ـــ  مــــــذكّرة  ساعدة التقنيــــــة مــــــن األمانــــــة عــــــن االحتياجــــــات واألولويــــــات يف جمــــــال املـــ
)CAC/COSP/IRG/2011/5(  

طريـة يف الـسنة األوىل مـن دورة     املطلـوب إلجـراء االستعراضـات القُ       عن املتوسـط الـزمين     مذكّرة
 )CAC/COSP/IRG/2011/CRP.3/Rev.1(االستعراض احلالية 

    
    املساعدة التقنية - ٣ 

   الوثائق  
 املـــــــساعدة التقنيـــــــة يف عمليـــــــة االســـــــتعراض  تـــــــضمنيرة مـــــــن األمانـــــــة عـــــــن مـــــــذكّ

)CAC/COSP/IRG/2011/3(  

 يف جمــــــال املــــــساعدة التقنيــــــة رة مــــــن األمانــــــة عــــــن االحتياجــــــات واألولويــــــات  مــــــذكّ
)CAC/COSP/IRG/2011/5(  
    

  املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية - ٤ 
   الوثائق  

 آليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم           لعمـل لالزمة  ورقة غرفة اجتماعات عن املوارد والنفقات ا      
  .)CAC/COSP/IRG/2011/CRP.1(املتحدة ملكافحة الفساد 
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    مسائل أخرى - ٥
   لفريق استعراض التنفيذ الثالثةجدول األعمال املؤقت للدورة

 األمانــة عــدهُت، الثالثــةمؤقــت لدورتــه أعمــال ينظــر فريــق اســتعراض التنفيــذ يف جــدول ســوف 
  .ية إقرارهبغبالتشاور مع الرئيس، 

    
    اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الثانية - ٧  

تتــوىل األمانــة إعــداد  املــستأنفة، ه الثانيــة عــن دورتــ يعتمــد فريــق اســتعراض التنفيــذ تقريــراًســوف
  .مشروعه
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    املرفق
   املقترح األعمالتنظيم  

  
 العنوان أو الشرح البند التاريخ والوقت

    
   سبتمرب/أيلول ٧، ربعاءاأل
 )أ (١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 )ب (١
 افتتاح الدورة

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ٢ 
حدة ملكافحة الفساد استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املت ٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥

 )تابع(
    

   سبتمرب / أيلول٨اخلميس، 
 املساعدة التقنية ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 )تابع(املساعدة التقنية  ٣ ٠٠/١٨-٠٠/١٥
    

   سبتمرب/ أيلول٩اجلمعة، 
 املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية ٤ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 مسائل أخرى ٥ 
 ثالثة األعمال املؤقت للدورة الجدول، مسائل أخرى ٥ ٠٠/١٨-٠٠/١٥

 لفريق استعراض التنفيذ
 اعتماد التقرير ٧ 
   
 


