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  فريق استعراض التنفيذ
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        ٢٠١٤يونيه / حزيران٦- ٢ فيينا،

      جدول األعمال املؤقَّت املشروح  
     جدول األعمال املؤقَّت    

  :املسائل التنظيمية -١
  ؛الدورةافتتاح  )أ(  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب(  

  .ة الفساداستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافح -٢
  .أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وإطارها املرجعي -٣
  .املساعدة التقنية  -٤
  .قة بامليزانيةاملالية واملتعلِّاملسائل   -٥
  .مسائل أخرى  -٦
  . لفريق استعراض التنفيذالسادسةت للدورة جدول األعمال املؤقَّ  -٧
  .اخلامسةتعراض التنفيذ عن أعمال دورته اعتماد تقرير فريق اس  -٨
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      الشروح  
    املسائل التنظيمية  - ١ 

    الدورةافتتاح  )أ(  
 يــوم  يف الــساعة العاشــرة مــن صــباح  لفريــق اســتعراض التنفيــذ ةخلامــسا الــدورة ســوف ُتعقــد

  ".C"املبىن ، ب"D"يف قاعة االجتماعات  ،٢٠١٤يونيه / حزيران٢االثنني، 
    

     األعمال وتنظيم األعمالإقرار جدول )ب(  
ــة االســتعراض" املعنــون ٣/١ للقــرار  وفقــاًللــدورةت  جــدول األعمــال املؤقَّــ أُِعــدَّ ، الــذي "آلي

 دورتــه الثالثــة، يفاعتمــده مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد    
، الــذي "دة ملكافحــة الفــسادآليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــ" املعنــون ٥/١وللمقــرَّر 

  .اعتمده املؤمتر يف دورته اخلامسة
وفقا للتوجيهات الصادرة عن املؤمتر وعن فريـق        ) انظر املرفق (ح  وقد أُِعدَّ تنظيم األعمال املقترَ    

  .استعراض التنفيذ
    

    استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد - ٢ 
    سحب القرعة    

 ُتـسحب القرعـة لتحديـد        بـأن   من اإلطار املرجعي آللية االسـتعراض      ١٩و ١٤ تقضي الفقرتان 
، املمارسـة الـيت     ٤/١وأيَّـد املـؤمتر، يف قـراره         .الدول األطراف اليت ستشارك يف االستعراضـات      

وبنـاء علـى    . اتَّبعها فريق استعراض التنفيذ بشأن املسائل اإلجرائيـة النامجـة عـن سـحب القرعـة               
قـة  لبـات اإلجرائيـة واملمارسـات املتعلِّ       الرابعـة، مجَّعـت األمانـة املتط       طلب مـن الفريـق يف دورتـه       

  ).CAC/COSP/2013/16(بسحب القرعة لتقدميها إىل املؤمتر يف دورته اخلامسة 
لتحديــد الــدول األطــراف الــيت  قرعــةً وقــد ســحب فريــق اســتعراض التنفيــذ يف دورتــه األوىل  

ق وقرَّر أن يبدأ استعراض الدول الـيت تـصدِّ         ،سيجري استعراضها يف دورة االستعراض األوىل     
اعتبـــاراً مـــن الـــسنة الرابعـــة مـــن دورة ســـحب القرعـــة علـــى االتفاقيـــة أو تنـــضم إليهـــا بعـــد 

لتحديــد ويف اليــوم الثــاين مــن دورة الفريــق اخلامــسة، ستــسحب القرعــة . االســتعراض احلاليــة
ــستعرِ   ــدول األطــراف الــيت ست ــدولَال ــسنة  األطــراف املــستعَرضة يف ا ض ال مــن دورة الرابعــة ل
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، الـيت أصـبحت أطرافـاً يف االتفاقيـة منـذ آخـر سـحب للقرعـة جـرى أثنـاء                      االستعراض احلالية 
  )١(.دورة الفريق الرابعة املستأنفة

    
   التقرير املرحلي    

 اجلــدول وضــَع ى األمانــةُ تتــولَّ بــأن مــن اإلطــار املرجعــي آلليــة االســتعراض ٢٥ لفقــرةُتقــضي ا
 بالتـشاور مـع الـدولتني الطـرفني املـستعرِضتني           وحتديـد متطلباتـه   ض قُطـري    الزمين لكـل اسـتعرا    

 وتبـيِّن املبـادئُ   .  مجيع املسائل ذات الصلة باالسـتعراض      وبأن تعاجل والدولة الطرف املستعَرضة،    
ــوميني واألمانــة اجلــداولَ     ــة للخــرباء احلك ــادية إلجــراء االستعراضــات   التوجيهي   الزمنيــة اإلرش

ــةالقُ ــراره   وكــان املــ .طري ــدولَ ٤/١ؤمتر قــد حــثَّ، يف ق ــة   ، ال ــشارك يف عملي ــيت ت األطــراف ال
بذل قُصارى جهدها من أجـل التقيُّـد باملواعيـد     االستعراضات القُطرية اخلاصة بسنة معيَّنة على    

  .يف املبادئ التوجيهية الواردةلالستعراض الزمنية االسترشادية 
ضـات  ا االستعر أثنـاء عـن املـسائل املـستبانة       جمملـة   وبغية تزويـد فريـق اسـتعراض التنفيـذ بلمحـة            

 إجـراء   تواَجـه أثنـاء   يات اليت   ي للتحدِّ التصدِّكيفية  توجيهات بشأن   ل اً والتماس  املنفردة، طريةالقُ
،  االسـتعراض احلاليـة    دورةعن سري االستعراضـات يف      عت األمانة معلومات    االستعراضات، مجَّ 

لع هبا ملـساعدة الـدول األطـراف    نشطة املضطَاألعن   ومعلوماٍتمستخلصةًكما مجَّعت دروساً   
  .كة يف عملية االستعراضاملشارِ

، أعــدَّت ســتعراضاالقائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة للــدورة الثانيــة مــن آليــة وســعياً وراء حتــسني 
األمانة مشروع خمطط لتسلسل األسئلة وللهيكل املواضيعي املقترح لقائمة التقييم الذايت املرجعية            

حـة الســتعراض الفــصل الثــاين والفـصل اخلــامس مــن اتفاقيــة األمـم املتحــدة ملكافحــة الفــساد    املنقَّ
)CAC/COSP/2013/3(                  ومشروع قائمة التقييم الـذايت املرجعيـة املنقَّحـة للـدورة الثانيـة مـن آليـة ،

والتمــست األمانــة  . مــن أجــل دورة املــؤمتر اخلامــسة   ) CAC/COSP/2013/CRP.6(االســتعراض 
 لـــى تينـــك الـــوثيقتني، وســـتتيح الـــردود الـــيت تـــصلها ضـــمن ورقـــة اجتماعـــات        تعليقـــات ع

CAC/COSP/IRG/2014/CRP.1 .ِّاوسُتقدبشأن التعليقات اليت تردهام األمانة أيضاً تقريراً شفوي .  
 اآلراء الـيت أعـرب عنـها الفريـق بـشأن فوائـد عقـد        مراعـاة ومتاشياً مع املمارسـة الـسابقة، ومـع       

ــة ا  ــات ثالثيـ ــرفني       اجتماعـ ــدولتني الطـ ــستعَرضة والـ ــرف املـ ــة الطـ ــني الدولـ ــا بـ ــراف فيمـ ألطـ
ــتعراض القُ   ــات االسـ ــار عمليـ ــستعرِضتني يف إطـ ــدماً    املـ ــضي قُـ ــة إىل املـ ــلة الراميـ ــة املتواصـ طريـ

                                                         
وقد تكون دول أخرى . وقت كتابة هذا التقرير كان ذلك ينطبق على دولتني مها اجلمهورية التشيكية وُعمان  )1(  

  .صدَّقت على االتفاقية أو انضمَّت إليها حبلول دورة الفريق اخلامسة
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استعراض التنفيذ من أجل إحراز َتقـدُّم ومناقـشة املـسائل العالقـة، وضـعت األمانـة ترتيبـات                    يف
مـال مـن أجـل إدراج تلـك االجتماعـات الثالثيـة األطـراف               يف إطار هذا البند مـن جـدول األع        

  .جدول أعمال اليوم الرابع من الدورة يف
    

   االستعراضات نتيجة  
 أشــيع األمانــةُع مِّــ بــضرورة أن ُتجاإلطــار املرجعــي آلليــة االســتعراض  مــن ٣٥  الفقــرةُتقــضي

ــارير االستعراضــ    ــرد يف تق ــا ي ــسب م ــن التجــار   اتوأن ــات ع ــن معلوم ــة م ب الناجحــة  القُطري
ــة،   و القائمــةيات دة والتحــدِّواملمارســات اجليِّــ  املالحظــات واالحتياجــات مــن املــساعدة التقني

 يف تقرير مواضـيعي عـن التنفيـذ ويف إضـافات تكميليـة              ، حسب املواضيع  فةً مصنَّ ،درجهاُت أنو
 . إىل فريق استعراض التنفيذتقدميهاإقليمية، من أجل 

ــستخَد ينبغــي أنْو كأســاس عــن التنفيــذ واإلضــافات التكميليــة اإلقليميــة    املواضــيعية تقــاريُرال َمُت
 إىل املــؤمترفريــق الم يقــدِّ ينبغــي أنْ و.ســتعراض التنفيــذاللعمــل التحليلــي الــذي يــضطلع بــه فريــق 

 .مداوالته لكي ينظر فيها املؤمتر ويقرَّها  يستند فيها إىلتوصيات واستنتاجات

) القــانون  التجــرمي وإنفــاذ  (الفــصل الثالــث  تنفيــذ  عية عــن   التقــارير املواضــي تتــضمَّن  وينبغــي أن
ــرد يف مـــن االتفاقيـــة ) التعـــاون الـــدويل(الرابـــع  والفـــصل ــا يـ ــمـ ــة القُاتتقـــارير االستعراضـ  طريـ

وتتضمَّن التقارير املواضيعية املعلومات اإلضـافية املـستمدَّة مـن عمليـات            . معلومات ذات صلة   من
وسوف ُتحال التقارير الـيت تتـضمَّن        . متواصل  على حنوٍ  رير ُتَعدُّ  تلك التقا  طرية ألنَّ االستعراض القُ 

  .املتحدة الرمسية اخلامسة جبميع لغات األمم معلومات حمدَّثة إىل فريق استعراض التنفيذ يف دورته
تعزيــز تنفيــذ أحكــام التجــرمي الــواردة يف اتفاقيــة " املعنــون ٥/٢وعمــالً بطلــب املــؤمتر يف قــراره 

ق ، سُتقدِّم األمانـة إىل فريـ      "ق بالتماس الرشوة  سيما فيما يتعلَّ   كافحة الفساد، ال  األمم املتحدة مل  
 قـصرياً بـشأن مـا أحرزتـه مـن َتقـدُّم ومـا واجهتـه مـن حتـدِّيات                  استعراض التنفيذ تقريـراً شـفويا     

  .تنفيذ ذلك القرار يف
ة املـستأنفة، سـتتاح     والحقاً للمناقشات اليت ُعقـدت يف إطـار هـذا البنـد يف دورة الفريـق الرابعـ                 

للفريق وثيقة تتضمَّن حملة مواضيعية إمجالية عن التوصيات اليت قُـدِّمت يف عمليـات االسـتعراض        
وقـد طُلـب أيـضاً مـن جهـات      . )CAC/COSP/IRG/2014/10(بغية تيـسري مداوالتـه املوضـوعية     

 لالستعراضـات  االتصال التابعة للدول األطراف اليت أجنزت استعراضاهتا أن تدرج يف تقاريرهـا          
  .اليت استبانتهادة التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّطرية معلومات إضافية عن القُ
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 ات الوافيـة لتقـارير االستعراضـ      اتم اخلالصـ   ُتتـرجَ   بـأنْ   مـن اإلطـار املرجعـي      ٣٦ لفقـرة وتقضي ا 
املتحـدة   مـم  إىل لغـات األ    اخلامـسة،  تـه دور حبلول    يف صيغتها النهائية   يضعها الفريق  اليت   ،طريةالقُ

  .حسبفريق استعراض التنفيذ لغرض العلم هبا فصادرة عن وثائق كتاح  ُت، وبأنالرمسية الست
اسـتعراض   مناظرتـان بـشأن  نظَّم  تركيز املناقشة يف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال، سـتُ             وبغية

  .تنفيذ االتفاقية
    

   الوثائق  
 رة مـــــن األمانـــــة مـــــذكِّ:ذتقريـــــر مرحلـــــي عـــــن تنفيـــــذ مهـــــام فريـــــق اســـــتعراض التنفيـــــ 

)CAC/COSP/IRG/2014/4(  
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد   ) التجــرمي وإنفــاذ القــانون (تنفيــذ الفــصل الثالــث   مــن اتفاقي

  )CAC/COSP/IRG/2014/6(تقرير مواضيعي من إعداد األمانة ): ٢٩-١٥ملواد ااستعراض (
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد   مــن اتفا) التجــرمي وإنفــاذ القــانون (تنفيــذ الفــصل الثالــث   قي

  )CAC/COSP/IRG/2014/7 (تقرير مواضيعي من إعداد األمانة): ٤٢-٣٠استعراض املواد (

ــع    ــصل الرابـ ــذ الفـ ــدويل (تنفيـ ــاون الـ ــساد    ) التعـ ــة الفـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــن اتفاقيـ  مـ

 )CAC/COSP/IRG/2014/8(تقرير مواضيعي من إعداد األمانة ): ٥٠-٤٤املواد  استعراض(

ــذ الفـــــصل الثالـــــث   ــانون (تنفيـــ ــاذ القـــ ــرمي وإنفـــ ــع ) التجـــ ــدويل(والفـــــصل الرابـــ ــاون الـــ ) التعـــ
تقريــــر مــــن إعــــداد : املتحــــدة ملكافحــــة الفــــساد علــــى الــــصعيد اإلقليمــــي  األمــــم اتفاقيــــة مــــن
  )CAC/COSP/IRG/2014/9( األمانة

مــن اتفاقيــة ) الــدويل التعــاون(والفــصل الرابــع ) وإنفــاذ القــانون التجــرمي(تنفيــذ الفــصل الثالــث 
  )CAC/COSP/IRG/2014/10(استعراض مواضيعي للتوصيات : األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  )CAC/COSP/IRG/2014/CRP.1(املنقَّحة لردود الواردة على قائمة التقييم الذايت ا

  )CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.17(طرية خالصات وافية لتقارير االستعراضات القُ
  )Add.26  إىلCAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.22(طرية لتقارير االستعراضات القُخالصات وافية 

  )Add.10  إىلCAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.5(طرية خالصات وافية لتقارير االستعراضات القُ
  )CAC/COSP/IRG/I/4/1(طرية خالصات وافية لتقارير االستعراضات القُ
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    ملتحدة ملكافحة الفساد وإطارها املرجعيأداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم ا - ٣  
، أن يدرج فريق استعراض التنفيذ يف دوراته املقبلـة بنـداً جديـداً يف               ٥/١قرَّر املؤمتر، يف مقرَّره     

جدول األعمال يتيح مناقشة املعلومـات ذات الـصلة الـيت ُتجمـع بـدعم مـن األمانـة، مـن أجـل                    
 مـن اإلطـار املرجعـي،       ٤٨رجعـي، وفقـاً للفقـرة       تيسري تقيـيم أداء آليـة االسـتعراض وإطارهـا امل          

  .عقب اختتام دورة االستعراض األوىل
تلـك  أن يضع فريق استعراض التنفيذ يف اعتباره، لدى مجـع           ر املؤمتر، أيضاً يف ذلك املقرَّر،       وقرَّ

  . من اإلطار املرجعي٤١ و٤٠ للفقرتني املعلومات، متطلَّبات املتابعة يف املستقبل وفقاً
. جلمـع تلـك املعلومـات، عمـالً بطلـب املـؤمتر، التمـست األمانـة مـسامهات مـن الـدول                ودعماً  
ــُت . CAC/COSP/IRG/2014/CRP.2جمع الــــردود الــــواردة وُتتــــاح يف ورقــــة اجتماعــــات  وســ
  .تها موجزاً عن الردود اليت تلقَّسُتقدِّم األمانة تقريراً شفويا كما

    
   الوثائق    

 املتحـدة  سري املناقشات بشأن أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمـم     الردود الواردة الرامية إىل تي    
  )CAC/COSP/IRG/2014/CRP.2( ملكافحة الفساد وإطارها املرجعي

    
    املساعدة التقنية - ٤ 

  كـان ، تكليف فريق استعراض التنفيذ مبتابعة ومواصـلة العمـل الـذي    ٣/١ر املؤمتر، يف قراره     قرَّ
 .احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنيةيضطلع به سابقاً الفريق 

 من اإلطار املرجعي على أنَّ مهام فريق استعراض التنفيذ هي تكـوين صـورة            ٤٤وتنصُّ الفقرة   
ــدِّ     ــى التحـ ــوف علـ ــتعراض للوقـ ــة االسـ ــن عمليـ ــة عـ ــر  إمجاليـ ــدة والنظـ ــات اجليِّـ يات واملمارسـ

  . بغية ضمان تنفيذ االتفاقية على حنو فعَّالاالحتياجات من املساعدة التقنية، وذلك يف
عمـــالً ، أحـــد أهـــداف آليـــة االســـتعراض  أنَّ، ٤/١املـــؤمتر بعـــني االعتبـــار، يف قـــراره  وأخـــذ 
ــالفقرة  مــن اإلطــار املرجعــي، هــو مــساعدة الــدول األطــراف علــى حتديــد االحتياجــات     ١١ ب

  . املساعدة التقنية  تقدميغاهتا، وتشجيع وتيسرياخلاصة من املساعدة التقنية وتبيني مسوِّ
ويف ذلــك القــرار أيــضاً، أقــرَّ املــؤمتر بالــدور املتواصــل والقــيِّم للمــساعدة التقنيــة يف إطــار آليــة    
التنفيذ وبأمهية اتِّباع هنج قُطري، مبـادرة وتنفيـذاً، يف برجمـة وتقـدمي املـساعدة التقنيـة علـى حنـو           

ــسَّق،   ــل ومنـ ــيلةً  متكامـ ــك وسـ ــار ذلـ ــةً فعَّباعتبـ ــن     لتالـ ــراف مـ ــدول األطـ ــات الـ ــة احتياجـ لبيـ
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العمـل علـى    وطلـب املـؤمتر، يف ذلـك القـرار كـذلك، إىل األمانـة أن تواصـل                  . التقنيـة  املساعدة
 مـن املــستوى العـاملي واإلقليمــي والـوطين، بــشأن    وضـع هنـج ثالثــي املـستويات، أْي علــى كـلٍّ    

  .تنفيذال لعملية استعراض تقدمي املساعدة التقنية يف ضوء جماالت األولوية احملدَّدة نتيجةً
ــة     ــة بـــشأن املـــساعدة التقنيـ ــدَّهتا األمانـ ــذكِّرة الـــيت أعـ ) CAC/COSP/IRG/2014/2(وتتـــضمَّن املـ

واألنـشطة الـيت نفَّـذها      ق باملساعدة التقنيـة     معلومات ُمدَمجة عن اجملاالت ذات األولوية فيما يتعلَّ       
املـستوى  كـلٍّ مـن      لتنفيـذ االتفاقيـة علـى        مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة دعمـاً           

ياجـات مـن    حتلـيالً لالحت   CAC/COSP/IRG/2014/3الوثيقـة   وتتضمَّن  . العاملي واإلقليمي والوطين  
) الدويل التعاون(والفصل الرابع   ) التجرمي وإنفاذ القانون  (ة بالفصل الثالث    علِّقاملساعدة التقنية املت  

  . الوافيةارير االستعراضات القُطرية وخالصاهتمن االتفاقية حسبما استبينت يف تقا
 االحتياجـات   مناظرتـان بـشأن   نظَّم   تركيز املناقشة يف إطار هذا البند من جدول األعمال، سـتُ           وبغية

  .تلبية تلك االحتياجاتوُسبل طرية قُ االستعراضات الاملستبانة يف إطارمن املساعدة التقنية 
    

   الوثائق  
ن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد                   مذكِّرة من األمانة بشأ   

)CAC/COSP/IRG/2014/2(  
ــذكِّ ــل   مـ ــشأن حتليـ ــة بـ ــن األمانـ ــات االرة مـ ــن حتياجـ ــة  مـ ــساعدة التقنيـ ــار املـ ــستبانة يف إطـ  املـ

  )CAC/COSP/IRG/2014/3(طرية قُاالستعراضات ال
    

 قة بامليزانيةاملسائل املالية واملتعلِّ - ٥ 
 
لـها علـى    عم ستحتاج إىل ميزانيـة تكفـل         االستعراض  آلية  على أنَّ  ،٣/١ يف قراره    ،د املؤمتر شدَّ

 وعمــالً بــذلك القــرار، طلبــت اجلمعيــة العامــة إىل األمــني العــام،   .نــاجع ومــستمر وحمايــدحنــو 
  . يكفل توفري التمويل الكايف آللية االستعراض، أن٦٤/٢٣٧ْقرارها  يف

قـة  يف النهوض مبـسؤوليته املتعلِّ    ُه فريُق استعراض التنفيذ     ساعَدُي، أن   ٤/١اره  وقرَّر املؤمتر، يف قر   
ــالنظر يف ــلَّ  ب ــة ك ــدورات         امليزاني ــني ال ــا ب ــرة م ــة خــالل فت ــع األمان ــل م ــك بالعم ــنتني، وذل  س

  .بآلية االستعراضاخلاصة عة ق بالنفقات والتكاليف املتوقَّيتعلَّ فيما
ن معلومـات  مَّة مذكِّرة من األمانة تتـض امسيف دورته اخل ض على فريق استعراض التنفيذ وسُتعَر
األوىل من تشغيل آليـة     األربع  دة حىت تارخيه عن السنوات       النفقات املتكبَّ  بشأنامليزانية  قة ب متعلِّ
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ــتعراض ــوارد املتلقَّــ ،االس ــن التربعــات       وامل ــة أو م ــة العادي ــن امليزاني ــواء م ــرة، س ــنفس الفت  ،اة ل
  .امسةة اخلعة للسنوالنفقات املتوقَّ

    
   الوثائق  

  )CAC/COSP/IRG/2014/5 (مذكِّرة من األمانة عن املوارد املالية
    

    مسائل أخرى - ٦ 
ــراره   ــؤمتر، يف ق ــرَّر امل ــون ٤/٦ق ــة     " املعن ــذ اتفاقي ــة اســتعراض تنفي ــة وآلي املنظمــات غــري احلكومي

 علـى  ظمات غري احلكومية للمن جلساُت إحاطة إعالمية   ُتعقََد، أن   "املتحدة ملكافحة الفساد   األمم
 .املـؤمتر مكتـب  أحـد أعـضاء   ، تنظِّمها األمانة بالتعاون مـع   استعراض التنفيذهامش دورات فريق 

يت ســُتعقد علــى هــامش الــدورة  لجلــسات الــلى فريــق اســتعراض التنفيــذ مــوجزاً  وســوف يتلقَّــ
  .٢٠١٤يونيه /حزيران ٥ة، يوم اخلميس امساخل
    

    لفريق استعراض التنفيذالسادسة دورة للت جدول األعمال املؤقَّ - ٧ 
 لدورتـه    مؤقَّـتٍ  ة، يف جـدول أعمـالٍ     امـس  ينظر فريق استعراض التنفيـذ، أثنـاء دورتـه اخل          سوف
  .ة، ُتعدُّه األمانة بالتشاور مع الرئيس، بغية إقرارهادسالس
    

    ةامساض التنفيذ عن أعمال دورته اخلاعتماد تقرير فريق استعر  - ٨  
ى األمانـة   تتـولَّ  ،ةامـس دورتـه اخل  أعمـال    عـن    مد فريق استعراض التنفيذ تقريـراً     من املزمع أن يعت   

  . مشروعهإعداد
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    املرفق
      املقترح األعمالتنظيم     

  شرحالعنوان أو ال  البند  الوقت والتاريخ

      نيهوي/حزيران ٢االثنني، 
  افتتاح الدورة  )أ (١    ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  عمالإقرار جدول األعمال وتنظيم األ )ب (١  
  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ٢  
  )تابع(استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   ٢  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
      

      يونيه/حزيران ٣الثالثاء، 
  )تابع(استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   ٢  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
اء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة أد  ٣  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  الفساد وإطارها املرجعي
      

       يونيه/ حزيران٤األربعاء، 
  املساعدة التقنية  ٤  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  )تابع(املساعدة التقنية   ٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
      

      يونيه/ حزيران٥اخلميس، 
  )تابع(حدة ملكافحة الفساد استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املت  ٢  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  )تابع(استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   ٢  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
      

      يونيه/ حزيران٦اجلمعة، 
  قة بامليزانيةاملسائل املالية واملتعلِّ ٥  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  مسائل أخرى  ٦  
استعراض فريق السادسة لدورة لجدول األعمال املؤقَّت ل ٧  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  التنفيذ
 امسةاعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته اخل ٨  
 


