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 اجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح المشار�ة  
لتعز�ز التعاون الدولي في إطار اتفاق�ة األمم المتحدة  

 لمكافحة الفساد

 2020الثاني/نوفمبر  تشر�ن 18-16فیینا، 

  

   
 جدول األعمال المؤقت المشروح    

 
 جدول األعمال المؤقت  

 افتتاح االجتماع. -1

 إقرار جدول األعمال وتنظ�م األعمال. -2

ــات الجیدة  -3 ــتفادة والممارســـــ ــاد: الدروس المســـــ ــل الرا�ع من اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفســـــ تنفیذ الفصـــــ
 والتحد�ات القائمة.

 ذلك االستنتاجات والتوص�ات.اعتماد التقر�ر، �ما في  -4
 

 الشروح  
 

 افتتاح االجتماع -1 

المفتوح المشــــار�ة لتعز�ز التعاون الدولي في إطار اتفاق�ة  التاســــعســــوف �فتتح اجتماع الخبراء الحكومي الدولي 
، في قاعة 00/15، في الســـــــــاعة 2020تشـــــــــر�ن الثاني/نوفمبر  16األمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــاد یوم االثنین 

ــالمبنى ""Mاالجتمــاعــات " � ،M " ــالتطورات المتعلقــة �جــائحــة ــا � ــا الــدولي. ومن المتوقع حــال�ــا، رهن �مر�ز فیین
 ، أن �عقد االجتماع �الحضور الشخصي و�المشار�ة عبر اإلنترنت. )19-رونا (كوفیدفیروس �و 

 
 إقرار جدول األعمال وتنظ�م األعمال -2 

الصـــــــــــــادر�ن عن مؤتمر    6/ 8و   2/ 8أعـد جـدول األعـمال المؤـقت وتنظ�م األعـمال المقترح لـهذا االجتـماع وفـقا للقرار�ن  
ــ�ات المتفق علیها في  ــ�ا مع التوصـــــ ــاد، وتماشـــــ اجتماع الخبراء   الدول األطراف في اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفســـــ

)، وفقا لإلرشـــــادات الواردة في  CAC/COSP/EG.1/2019/4ث�قة  الحكومي الدولي الثامن المفتوح المشـــــار�ة (انظر الو 
خطة عمل هیئات المؤتمر الفرع�ة، التي اعتمدها المؤتمر في دورته الثامنة، والتوصــــــــ�ة الالحقة الصــــــــادرة عن مكتب  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/EG.1/2019/4
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من جدول األعمال �االشــــــتراك مع فر�ق اســــــتعراض التنفیذ والفر�ق    3المؤتمر، من أجل إتاحة إمكان�ة النظر في البند  
 العامل الحكومي الدولي المفتوح العضو�ة المعني �استرداد الموجودات.  

  
لممارسات الجیدة تنفیذ الفصل الرا�ع من اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد: الدروس المستفادة وا -3 

 والتحد�ات القائمة 

، إلى مواصـلة تعز�ز وت�سـیر ودعم التعاون الدولي والمسـاعدة  2/ 8من قراره    8دعا المؤتمر الدول األعضـاء، في الفقرة  
من اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــــاد، �غ�ة    ) ب (   1التقن�ة في مجال منع الفســــــــــــاد ومكافحته، وفقا للفقرة الفرع�ة  

 من االتفاق�ة.   43تنفیذ الفقرة  ت�سیر  

، على اعت�ار االتفاق�ة أســـــــاســـــــا قانون�ا  6/ 8من قراره    17وعالوة على ذلك، شـــــــجع المؤتمر الدول األطراف، في الفقرة  
لتســـــل�م المطلو�ین �شـــــأن الجرائم المشـــــمولة بها، عندما تجیز ذلك نظمها القانون�ة الوطن�ة، وعلى االجتهاد في الســـــعي  

 قات وترتی�ات ثنائ�ة لتسل�م المطلو�ین أو لتعز�ز فعال�ة إجراءات التسل�م، إذا لم تكن قد فعلت ذلك �عد. إلى إبرام اتفا 

ــجع المؤتمر الدول األطراف، في الفقرة   ــه، على أن تبرم اتفاقات أو ترتی�ات ثنائ�ة أو متعددة    18كما شـــ من القرار نفســـ
�اق التعاون الدولي للتحقیق في قضـا�ا الرشـوة عبر الوطن�ة  األطراف مناسـ�ة السـتخدام أسـالیب التحري الخاصـة في سـ 

 منها.   4من االتفاق�ة، دون مساس �مقتض�ات المادة    50ومالحقة مرتكبیها قضائ�ا، على النحو المبین في المادة  

حل�ة،  من القرار نفســـــه، على أن تحیل، �ما یتماشـــــى مع قوانینها الم   19كما شـــــجع المؤتمر الدول األطراف، في الفقرة  
المعلومات ذات الصـلة �جرائم الرشـوة األجنب�ة، دون طلب مسـبق، إلى السـلطات المختصـة المهتمة في الدول األطراف  

من االتفـاق�ـة، عنـدمـا تعتقـد أن تلـك المعلومـات �مكن أن تســــــــــــــاعـد تلـك    46من المـادة   4األخرى، وفقـا ألحكـام الفقرة  
 دلة. السلطات، دون مساس �المساعدة القانون�ة المت�ا 

، شـجعت الدول األطراف على  2019أ�ار/مایو    31وتماشـ�ا مع توصـ�ات اجتماع الخبراء الثامن، المنعقد في فیینا في  
مواصـــــلة تزو�د األمانة �معلومات عن التحد�ات القائمة والممارســـــات الجیدة في مجال التعاون الدولي وعن المواضـــــ�ع  

ماعات الخبراء، من أجل أن تواصــل األمانة عملها التحلیلي المتعلق  األخرى المبینة في قرارات المؤتمر وتوصــ�ات اجت 
 �التحد�ات القائمة في مجال التعاون الدولي المستند إلى االتفاق�ة والمتصل بتنفیذ الفصل الرا�ع. 

متطل�اتها  وتماشــــــ�ا أ�ضــــــا مع توصــــــ�ات اجتماع الخبراء الثامن، شــــــجعت الدول األطراف على ت�ادل المعلومات عن  
القانون�ة المتعلقة �التعاون الدولي، و�ذلك المعلومات اإلحصــــائ�ة واألمثلة المتصــــلة �التعاون الدولي في قضــــا�ا الفســــاد  

 العابرة للحدود الوطن�ة. 

 وسوف تقدم األمانة لالجتماع التاسع معلومات محدثة عن التقدم المحرز في تنفیذ الوال�ات المشار إلیها أعاله. 

ــوف   ــل الرا�ع من  وسـ ــات الُقطر�ة المتعلقة بتنفیذ الفصـ ــتعراضـ ــا معلومات محدثة وجیزة عن نتائج االسـ تقدم األمانة أ�ضـ
 االتفاق�ة. 

، �شــــأن التدابیر الرام�ة إلى تعز�ز وت�ســــیر ودعم التعاون  8/ 2من القرار    8وســــوف تنظم �ذلك حلقة نقاش، وفقا للفقرة  
ــاعدة التقن�ة في مجال منع ا  ــاد ومكافحته، وفقا للفقرة الفرع�ة  الدولي والمســـ ــیر تنفیذ    ) ب (   1لفســـ من االتفاق�ة، �غ�ة ت�ســـ

 من االتفاق�ة.   43الفقرة  

من جدول األعمال، معلومات عن األدوات والخدمات الخاصــــة بتعز�ز  3وســــتقدم األمانة أ�ضــــا، في إطار البند 
 لوطن�ة المختصة.التعاون الدولي، �ما فیها معلومات عن الدلیل اإللكتروني للسلطات ا

ــدي للتحد�ات  ــأن أولو�ات بناء القدرات من أجل التصـــ ــا ت�ادل اآلراء والتجارب �شـــ ــار�ین یودون أ�ضـــ ولعل المشـــ
 القائمة في مجال التعاون الدولي على مكافحة الفساد.
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ــوف یناَقش البند  رة من جدول أعمال الدورة الحاد�ة عـشــــــــــ  5و 4من جدول األعمال �االقتران مع البندین  3وســـــــــ
ـــتأنـفة الـثانـ�ة لفر�ق اســــــــــــــتعراض التنفـیذ، والبـندین  من جـدول أعمـال الفر�ق العـاـمل الحكومي اـلدولي  5و 2المســــــــــــ

 مشتر�ة.جلسات المفتوح العضو�ة المعني �استرداد الموجودات، خالل 
  

 الوثائق  

الخبراء الحكومي الـدولي المفتوح مـذ�رة من األمـانـة �شـــــــــــــــأن التقـدم المحرز في تنفیـذ الوال�ـات المنوطـة �ـاجتمـاع 
 ) CAC/COSP/EG.1/2020/2المشار�ة لتعز�ز التعاون الدولي في إطار اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد (

  
 اعتماد التقر�ر، �ما في ذلك االستنتاجات والتوص�ات  -4 

من المزمع أن �عتمد اجتماع الخبراء التاســع، في األغلب �اســتخدام إجراء الموافقة الصــامتة، تقر�را تتولى األمانة 
 إعداد مشروعه.  
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 المرفق 
 

 تنظ�م األعمال المقترح   
 

 التار�خ والوقت 
بند جدول  
 العنوان أو الوصف  األعمال 

   2020تشر�ن الثاني/نوفمبر    16االثنین،     

 افتتاح االجتماع  1 17/ 00- 15/ 00

 إقرار جدول األعمال وتنظ�م األعمال  2 

تنفیذ الفصل الرا�ع من اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة   3 
 ) 1( الفساد 

   2020تشر�ن الثاني/نوفمبر    17الثالثاء،  

تنفیذ الفصل الرا�ع من اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة   3 13/ 00- 11/ 00
 (تا�ع) الفساد  

تنفیذ الفصل الرا�ع من اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة   3 17/ 00- 15/ 00
 (تا�ع) الفساد  

   2020الثاني/نوفمبر   تشر�ن   18األر�عاء،  

تنفیذ الفصل الرا�ع من اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة   3 13/ 00- 11/ 00
 (تا�ع) الفساد  

تنفیذ الفصل الرا�ع من اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة   3 17/ 00- 15/ 00
 (تا�ع) الفساد  

 اعتماد التقر�ر، �ما في ذلك االستنتاجات والتوص�ات  4 
 
من جدول أعمال الدورة الحاد�ة عشرة المستأنفة الثان�ة لفر�ق   5و  4من جدول األعمال �االقتران مع البندین    3سوف یناَقش البند   ) 1( 

 .مشتر�ةجلسات من جدول أعمال الفر�ق العامل المعني �استرداد الموجودات، خالل  5و  2استعراض التنفیذ، والبندین  
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