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اجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح المشاركة
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-1

افتتاح االجتماع
سـ ــوف َيفتتجت اجتماع الءبراح الحةومد الدولد ال الـ ــر المفتوح المعـ ــارتم لت ايا الت اوإ الدولد فد إ ار اتفاايم
األمم المتحدة لمةافحم الف ــاس يوا االينيف  6أيلول/ســبتمبر  ،2021ال ــاعم  ،11/00فد قاعم ال ل ــا ال امم

" ،"Mنــالمبن " "Mنمرتا فيينــا الــدولد .ومف المقرر حــاليــا ،رهنــا نــالتتو ار

المت لقــم ن ــائحــم مرض فيروا

كورونا (كوفيد ،)19-أإ َي جقد االجتماع فد لةر ه يف (نالحضور العءصد وعبر اإلنترنت).
-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
أ َّ
َعد جدول األعمال المؤقت وتنظيم األعمال المقترح لهذا االجتماع وفقا للق ارريف  2/8و 6/8الصـ ــاسريف عف مؤتمر
الدول األ راف فد اتفاايم األمم المتحدة لمةافحم الف ـ ـ ــاس ،واما يتمال ـ ـ ـ م التوي ـ ـ ــيا

المتف عليها فد اجتماع

الءبراح الحةومد ال ــدولد الن ــامف المفتوح المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ــم لت ايا الت ــاوإ ال ــدولد فد إ ــار االتف ــااي ــم (انظر الوييق ــم

 ،)CAC/COSP/EG.1/2019/4واإلرلــاسا

الوارسة فد ةتم عمر هيتا

المؤتمر الفرةيم ،التد اعتمدها المؤتمر

فد سورتـ النـامنـم ،الم قوسة فد أظو بد فد الفترة مف  16إل  20تـانوإ األول/سي ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  ،2019والتويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـم
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الالحقم الصـ ـ ــاسرة عف مةتت المؤتمر ،مف أجر إتاحم إمةانيم النظر فد البند  3مف جدول األعمال نااللـ ـ ــت ار م
فري است راض التنفيذ والفري ال امر الحةومد الدولد المفتوح ال ضويم الم ند ناسترساس الموجوسا .

-3

تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد :الدروس المستفادة والممارسات الجيدة

والتحديات القائمة

سعا المؤتمر الدول األعضـ ـ ـ ــاح ،فد الفقرة  8مف ق ارره  ،2/8إل موايـ ـ ـ ــلم ت ايا وتي ـ ـ ـ ــير وسعم الت اوإ الدولد

والم ـاعدة التقنيم فد م ال من الف ـاس ومةافحت  ،وفقا للماسة ( 1ب) مف اتفاايم األمم المتحدة لمةافحم الف ـاس،

نغيم تي ير تنفيذ الماسة  43مف االتفاايم.

المؤتمر  1/8و 2/8و 6/8والتويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــا

وعالوة عل ذل ــو ،وعمال نق ار ار

المتف عليه ــا فد اجتم ــاع الءبراح

الحةومد الدولد النامف المفتوح المعـ ـ ـ ــارتم لت ايا الت اوإ الدولد فد إ ار االتفاايم ،الم قوس فد أيار/مايو 2019

(انظر َ ،)CAC/COSP/EG.1/2019/4لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ طر ـت الـدول األ راف عل موايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـم تاويـد األمـانـم نم لومـا
التحديا القائمم والممارسـ ـ ــا ال يدة فد م ال الت اوإ الدولد وعف المواخـ ـ ــي األةر المبينم فد ق ار ار المؤتمر

عف

وتوي ـ ـ ــيا

اجتماعا

الءبراح ،مف أجر أإ تتمةف األمانم مف مواي ـ ـ ــلم عملها التحليلد المت ل نالتحديا

فد م ال الت اوإ الدولد الم تند إل االتفاايم وتنفيذ الفصر الران منها.

القائمم

وتمال ـ ـ ـ ــيا م توي ـ ـ ـ ــيا اجتماع الءبراح النامفَ ،ل ـ ـ ـ ـ طر ت الدول األ راف عل ت اسل الم لوما
القانونيم المت لقم نالت اوإ الدولد ،وتذلو الم لوما اإلحص ـ ــائيم واألمنلم المتص ـ ــلم نالت اوإ الدولد فد قض ـ ــايا
عف متتل اتها

الف اس ال اظرة للحدوس الو نيم.

عممت األمانم
واناح عل ما سـ ــب  ،واغيم م ـ ــاعدة المؤتمر عل اكت ـ ــاب م ارف تراكميم فد م ال الت اوإ الدولدَّ ،

فد  4أيار/مايو  2021مذترة لــفويم َ لت فيها إل الدول األ راف أإ تاوس األمانم نم لوما عف اســتءداا االتفاايم

كأس ـ ـ ـ ـ ــاا قانوند للت اوإ الدولد ،قبر ان قاس اجتماع الءبراح ال ال ـ ـ ـ ـ ــر .وتتض ـ ـ ـ ـ ــمف مذترة األمانم نع ـ ـ ـ ـ ــأإ الم لوما

اإلحص ــائيم عف اس ــتءداا االتفاايم تأس ــاا قانوند للت اوإ الدولد ( )CAC/COSP/EG.1/2021/3الرسوس الوارسة مف
الدول األ راف التد تتضمف م لوما موخوةيم.

وفد اجتماع الءبراح ال ال ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،س ـ ـ ـ ـ ـ ــتقدا األمانم م لوما

أعاله .ويرس مايـد مف الم لومـا

َّ
محديم عف التقدا المحرة فد تنفيذ الواليا

فد مـذترة األمـانـم نع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأإ التقـدا المحرة فد تنفيـذ الواليـا

المذتورة

المنو ـم نـاجتمـاع

الءبراح الحةومد الدولد المفتوح المعــارتم لت ايا الت اوإ الدولد فد إ ار اتفاايم األمم المتحدة لمةافحم الف ــاس

(.)CAC/COSP/EG.1/2021/2

وااإلخافم إل ذلو ،سوف َت َّ
نظم حلقم نقاش ،وفقا للفقرة  8مف القرار  ،2/8نعأإ استءداا االتفاايم تأساا قانوند
للت ــاوإ الــدولد ،نغيــم تي ـ ـ ـ ـ ـ ــير تنفيــذ الفقرة  5مف المــاسة  ،44والفقرة  7مف المــاسة  ،46والفقرة  2مف المــاسة 48

مف االتفاايم.

وسـ ــتقدا األمانم أيضـ ــا ،فد إ ار البند  3مف جدول األعمال ،م لوما

الت اوإ الدولد ،نما فيها م لوما

ال الميم ل لتا

عف الدلير اإللكتروند لل ـ ـ ــلتا

عف األسوا

والءدما

الءايـ ــم ظت ايا

الو نيم المءتص ـ ـ ــم ،وعف لـ ـ ـ ـ ةم ال مليا

إنفاذ القانوإ الم نيم نمةافحم الف اس التد أَ لقت مؤةرا.

ول ر المع ـ ـ ــارتيف يوسوإ أيض ـ ـ ــا أإ يت اسلوا اآلراح والت ارب نع ـ ـ ــأإ أولويا

ظناح القد ار مف أجر التص ـ ـ ــد للتحديا

القائمم فد م ال الت اوإ الدولد عل مةافحم الف ـ ـ ــاس .واغيم تي ـ ـ ــير مداوال اجتماع الءبراح نعـ ـ ــأإ هذا الموخـ ـ ــوع،
سوف َت َّ
نظم حلقم نقاش واحدة أو أكنر حول تقديم الم اعدة التقنيم فد سياق المواس المت لقم نالفصر الران مف االتفاايم
ةالل اجتماعا معترتم م فري است راض التنفيذ والفري ال امر الم ند ناسترساس الموجوسا .
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البند  3مف جدول األعمال ناالقتراإ م البنديف  4و 5مف جدول أعمال الدورة النانيم ععـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة

وس ـ ـ ـ ـ ـ ــوف يناجق
الم ـتأنفم لفري اسـت راض التنفيذ ،والبنوس مف  2إل  5مف جدول أعمال االجتماع الءامس ععـر للفري ال امر
الحةومد الدولد المفتوح ال ضويم الم ند ناسترساس الموجوسا .
الوثائق
مـذترة مف األمـانـم نع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأإ التقـدا المحرة فد تنفيـذ الواليـا

المنو ـم نـاجتمـاع الءبراح الحةومد الـدولد المفتوح

المعارتم لت ايا الت اوإ الدولد فد إ ار اتفاايم األمم المتحدة لمةافحم الف اس (.)CAC/COSP/EG.1/2021/2
مذترة مف األمانم نع ـ ـ ـ ـ ــأإ الم لوما

()CAC/COSP/EG.1/2021/3
-4

اإلحص ـ ـ ـ ـ ــائيم عف اس ـ ـ ـ ـ ــتءداا االتفاايم تأس ـ ـ ـ ـ ــاا قانوند للت اوإ الدولد

اعتماد التقرير
مف المام أإ ي تمد اجتماع الءبراح ال الر تقريرا ،تتول األمانم إعداس معروع .
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المرفق
تنظيم األعمال المقترح
ظند جدول
األعمال

التاريخ والوقت

ال نواإ أو الويف

االثنين 6 ،أيلول/سبتمبر 2021
13/00-11/00
17/00-15/00

1

افتتاح االجتماع

2

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

3

تنفيذ الفصر الران مف اتفاايم األمم المتحدة
()1
لمةافحم الف اس

الثالثاء 7 ،أيلول/سبتمبر 2021
13/00-11/00

3

تنفيذ الفصر الران مف اتفاايم األمم المتحدة
لمةافحم الف اس (تان )

17/00-15/00

3

تنفيذ الفصر الران مف اتفاايم األمم المتحدة
لمةافحم الف اس (تان )

األربعاء 8 ،أيلول/سبتمبر 2021
13/00-11/00

3

تنفيذ الفصر الران مف اتفاايم األمم المتحدة
لمةافحم الف اس (تان )

17/00-15/00

3

تنفيذ الفصر الران مف اتفاايم األمم المتحدة
لمةافحم الف اس (تان )

الخميس 9 ،أيلول/سبتمبر 2021
13/00-11/00

3

تنفيذ الفصر الران مف اتفاايم األمم المتحدة
لمةافحم الف اس (تان )

17/00-15/00

3

تنفيذ الفصر الران مف اتفاايم األمم المتحدة
لمةافحم الف اس (تان )

الجمعة 10 ،أيلول/سبتمبر 2021
13/00-11/00

3

تنفيذ الفصر الران مف اتفاايم األمم المتحدة
لمةافحم الف اس (تان )

17/00-15/00

4

اعتماس التقرير

1

البند  3مف جدول األعمال ناالقتراإ م البنديف  4و 5مف جدول أعمال الدورة النانيم ععرة الم تأنفم لفري

سوف يناجق
است راض التنفيذ ،والبنوس مف  2إل  5مف جدول أعمال االجتماع الءامس ععر للفري ال امر الحةومد الدولد المفتوح
ال ضويم الم ند ناسترساس الموجوسا .
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