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  اخلرباء املعنيون بتعزيز التعاون الدويل مبوجب 
     اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  االجتماع الثاين
        ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ٢٥مدينة بنما، 
    جدول األعمال املؤقَّت والشروح    

  .افتتاح االجتماع  -١
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -٢
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  .تقريرالاعتماد   -٧
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    الشروح    
    افتتاح االجتماع  - ١  

فتتح اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الثاين املفتوح املشاركة لتعزيـز التعـاون الـدويل مبوجـب                سُي
  ، يف ٢٠١٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين ٢٥اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد يــوم االثــنني،       

ــزء مـــن ٠٠/١٥الـــساعة  ــال، كجـ ــأعمـ ــدورة اخلامـ ــ الـ ــة  سة ملـ   ؤمتر الـــدول األطـــراف يف اتفاقيـ
 تـشرين  ٢٩ إىل ٢٥األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد، الـذي سـُيعقد يف مدينـة بنمـا يف الفتـرة مـن             

  .٢٠١٣نوفمرب /الثاين
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - ٢  
عقـود يف فيينـا يـومي       أُعدَّ جدول األعمال املؤقَّت هلذا االجتماع وفقاً لتقرير اجتماع اخلـرباء امل           

  ).CAC/COSP/EG.1/2012/2 (٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٣ و٢٢
أيـضاً وفقـاً لتقريـر اجتمـاع اخلـرباء املعقـود يف فيينـا        ) انظر املرفق(وأُعدَّ تنظيم األعمال املقترح   

 بغيـة متكـني اجتمـاع اخلـرباء مـن النظـر يف بنـود                ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ و ٢٢يومي  
  .عمال يف حدود القدر املخصَّص من الوقت وما هو متاح من خدمات املؤمتراتجدول األ

نـوفمرب والثانيـة   / تـشرين الثـاين  ٢٥وستسمح املوارد املتاحة بعقد جلستني عامتني، واحدة يـوم       
ــوفَّر هلمــا خــدمات الترمجــة الــشفوية بلغــات األمــم   ٢٠١٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٦يــوم  ، ُت

  .املتحدة الرمسية الست
    

    طرائق التعاون الدويل مبوجب الفصل الرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  - ٣  
 إىل األمانـة    ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٣ و ٢٢طلب اجتماع اخلرباء املعقود يف فيينا يـومي         

 تنفيـذ الفـصل     عمليـات اسـتعراض   أن تواصل إطالعه على حتليلها للمعلومـات الـواردة يف سـياق             
ــة، املنفَّــ  الرا ــن االتفاقي ــع م ــة اســتعر   ب ــة آللي ــذ اذة يف إطــار دورة االســتعراض األوىل احلالي ض تنفي

لكـي يتـسّنى لالجتمـاع تقـدمي توصـيات إىل املـؤمتر بـشأن إجـراءات املتابعـة الالزمـة                     االتفاقية،  
  .لضمان تنفيذ الفصل الرابع تنفيذاً تاماً
رباء على النتائج واالستنتاجات الـيت أسـفرت    اخل  اجتماعَ ويف هذا السياق، سوف ُتطلع األمانةُ     

  واملساعدة القانونية املتبادلـة، وفقـاً      املطلوبني بتسليم   عمليات استعراض التنفيذ فيما يتعلق    عنها  
  .للفصل الرابع من االتفاقية
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 االستفادة مـن اجتمـاع اخلـرباء كمنـرب للمناقـشة وتبـادل املعلومـات                ولعلَّ الدول األطراف تودّ   
مارســات اجليــدة والتطــورات اجلديــدة يف جمــال التعــاون الــدويل والتحــديات العمليــة   بــشأن امل

  .املتصلة بذلك التعاون
    

    الوثائق    
مـن اتفاقيـة األمـم      ) التعـاون الـدويل   (تقرير مواضيعي من إعداد األمانة عن تنفيذ الفصل الرابـع           

 (CAC/COSP/2013/9) ٤٦ إىل ٤٤استعراض املواد : املتحدة ملكافحة الفساد

مـن اتفاقيـة األمـم      ) التعـاون الـدويل   (تقرير مواضيعي من إعداد األمانة عن تنفيذ الفصل الرابـع           
  (CAC/COSP/2013/10) ٥٠ إىل ٤٦استعراض املواد : املتحدة ملكافحة الفساد

 اتفاقيـة األمـم املتحـدة    مـن ) التعـاون الـدويل  (تقرير من إعداد األمانـة عـن تنفيـذ الفـصل الرابـع         
  (CAC/COSP/2013/12)ملكافحة الفساد على الصعيد اإلقليمي 

    
    األولويات واالحتياجات: تقدمي املساعدة التقنية لبناء القدرات  - ٤  

 الصادر  ٤/٢ل أحد أهداف اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح املشاركة، وفقاً للقرار            يتمثّ
يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، يف مـساعدة املـؤمتر علـى                  عن مؤمتر الـدول األطـراف       

  . استبانة احتياجات الدول لبناء قدراهتا يف جمال التعاون الدويل
ولعــلَّ اخلــرباء يــودون تبــادل اآلراء واخلــربات بــشأن التحــديات القائمــة يف جمــال التعــاون الــدويل 

وقد تتناول  . لقدرات بغية التصدِّي لتلك التحديات    ملكافحة الفساد، باإلضافة إىل أولويات بناء ا      
املناقشات على وجه اخلصوص االحتياجات املعيَّنة من املساعدة التقنيـة مـن أجـل التنفيـذ الفعَّـال                  
للفصل الرابع من االتفاقية، على النحو املستبان يف سياق االستعراضات املنفـذة خـالل الـسنوات            

  . األوىل آللية استعراض تنفيذ االتفاقيةالثالث األوىل من دورة االستعراض 
    

    الفسادالتدابري املقبلة لتعزيز التعاون الدويل مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   -٥  
ون تـصميم خارطـة طريـق ملـا سيـضطلعون بـه يف إطـار اجتمـاعهم مـن أعمـال                      لعلَّ اخلرباء يودّ  

 بالتعــاون الــدويل مبوجــب اتفاقيــة األمــم مقبلــة تنفــذ بــالتزامن مــع أعمــال الفريــق العامــل املعــين
  .املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف ضوء التآزر والتكامل بني العمليتني
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    الوثائق    
تنفيـذ واليـات فريـق اخلـرباء        التقـدُّم احملـرز يف      عـن   وثيقة معلومـات أساسـية مـن إعـداد األمانـة            

 (CAC/COSP/EG.1/2013/2)املعين بالتعاون الدويل 
    

    االستنتاجات والتوصيات  - ٦  
ــا يف التقريـــر الـــصادر عـــن   مـــن املتوقَّـــع أن يعتمـــد  ــتنتاجات وتوصـــيات إلدراجهـ  اخلـــرباء اسـ

  .اجتماعهم
    

    اعتماد التقرير  -٧  
  .سوف يعتمد اخلرباء تقريراً عن أعمال اجتماعهم الثاين، ستتوىل األمانة إعداد مشروعه
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    املرفق
      ملقترحتنظيم األعمال ا    

  التاريخ والوقت
 بند جدول 
  العنوان أو الوصف  األعمال

  / تشرين الثاين٢٥االثنني، 
  ٢٠١٣نوفمرب 

    

  افتتاح االجتماع  ١  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  ٢  
  طرائق التعاون الدويل مبوجب الفصل الرابع   ٣  

  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  / تشرين الثاين٢٦لثالثاء، ا

  ٢٠١٣نوفمرب 
    

األولويات : تقدمي املساعدة التقنية لبناء القدرات  ٤  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  واالحتياجات

التدابري املقبلة لتعزيز التعاون الدويل مبوجب اتفاقية   ٥  
  األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  االستنتاجات والتوصيات  ٦  
  اعتماد التقرير  ٧  
  


