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 اجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح المشاركة
 لتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية األمم المتحدة 

 لمكافحة الفساد
    2021أيلول/سبتمبر  10-6فيينا، 

 المؤقت المشروحجدول األعمال    
 

 جدول األعمال المؤقت  
 افتتاح االجتماع. -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. -2

ــا  ال يدة  -3 ــتفاسة والممارســ ــاس  الدروا الم ــ ــر الران  مف اتفاايم األمم المتحدة لمةافحم الف ــ تنفيذ الفصــ
 والتحديا  القائمم.

 اعتماس التقرير. -4
  

 الشروح  
 

 افتتاح االجتماع -1 

ســــوف َيفتتجت اجتماع الءبراح الحةومد الدولد ال الــــر المفتوح المعــــارتم لت ايا الت اوإ الدولد فد إ ار اتفاايم 
ال ل ــا  ال امم ، فد قاعم  00/11، ال ــاعم 2021أيلول/ســبتمبر  6األمم المتحدة لمةافحم الف ــاس يوا االينيف 

M""  نــالمبن ،M""  فيروا مرض ، رهنــا نــالتتورا  المت لقــم ن ــائحــم حــاليــا المقررنمرتا فيينــا الــدولد. ومف
 وعبر اإلنترنت(. نالحضور العءصد(، أإ َي قجد االجتماع فد لةر ه يف )19-كورونا )كوفيد

  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -2 

ــاسريف عف مؤتمر   6/ 8و  2/ 8أَعدَّ جدول األعمال المؤقت وتنظيم األعمال المقترح لهذا االجتماع وفقا للقراريف  الصــ
الدول األ راف فد اتفاايم األمم المتحدة لمةافحم الف ـــــــاس، واما يتمالـــــــ  م  التويـــــــيا  المتف  عليها فد اجتماع 

 ايا الت ـــاوإ الـــدولد فد إ ـــار االتفـــاايـــم )انظر الوييقـــم  الءبراح الحةومد الـــدولد النـــامف المفتوح المعــــــــــــــــارتـــم لت 
CAC/COSP/EG.1/2019/4  واإلرلــاسا  الوارسة فد ةتم عمر هيتا  المؤتمر الفرةيم، التد اعتمدها المؤتمر ،)

، والتويــــــــــــــيم 2019تـانوإ األول/سي ـــــــــــــمبر  20إل   16فد سورـت  الـنامـنم، الم قوسة فد أظو  بد فد الفترة مف 
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ال نااللــــــترا  م  مف جدول األعم   3الالحقم الصــــــاسرة عف مةتت المؤتمر، مف أجر إتاحم إمةانيم النظر فد البند 
 فري  است راض التنفيذ والفري  ال امر الحةومد الدولد المفتوح ال ضويم الم ند ناسترساس الموجوسا . 

  
تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد: الدروس المستفادة والممارسات الجيدة  -3 

 والتحديات القائمة

، إل  موايــــــــلم ت ايا وتي ــــــــير وسعم الت اوإ الدولد 8/2مف قراره   8فد الفقرة  سعا المؤتمر الدول األعضــــــــاح، 
)ب( مف اتفاايم األمم المتحدة لمةافحم الف ـاس،  1 ماسةوالم ـاعدة التقنيم فد م ال من  الف ـاس ومةافحت ، وفقا لل

 مف االتفاايم. 43 الماسةنغيم تي ير تنفيذ 

ــو، وعمال نقرارا  المؤتمر  ــاع الءبراح  6/ 8و  2/ 8و  1/ 8وعالوة عل  ذلـ ــا فد اجتمـ ــا  المتف  عليهـ والتويـــــــــــــيـ
  2019الحةومد الدولد النامف المفتوح المعــــــــارتم لت ايا الت اوإ الدولد فد إ ار االتفاايم، الم قوس فد أيار/مايو 

(، لـــــــــــــَ طر ـت الـدول األ راف عل  موايـــــــــــــلـم تاوـيد األمـاـنم نم لومـا  عف CAC/COSP/EG.1/2019/4)انظر 
التحديا  القائمم والممارســــــا  ال يدة فد م ال الت اوإ الدولد وعف المواخــــــي  األةر  المبينم فد قرارا  المؤتمر  

عا  الءبراح، مف أجر أإ تتمةف األمانم مف موايـــــــلم عملها التحليلد المت ل  نالتحديا  القائمم  وتويـــــــيا  اجتما 
 . منها  فد م ال الت اوإ الدولد الم تند إل  االتفاايم وتنفيذ الفصر الران  

وتمالـــــــــيا م  تويـــــــــيا  اجتماع الءبراح النامف، لـــــــــَ طر ت الدول األ راف عل  ت اسل الم لوما  عف متتل اتها  
ــايا ا ــلم نالت اوإ الدولد فد قضـــ ــائيم واألمنلم المتصـــ لقانونيم المت لقم نالت اوإ الدولد، وتذلو الم لوما  اإلحصـــ

 الف اس ال اظرة للحدوس الو نيم.

واناح عل  ما ســــب ، واغيم م ــــاعدة المؤتمر عل  اكت ــــاب م ارف تراكميم فد م ال الت اوإ الدولد، عمَّمت األمانم 
مذترة لــفويم َ لت فيها إل  الدول األ راف أإ تاوس األمانم نم لوما  عف اســتءداا االتفاايم   2021أيار/مايو   4فد  

ــأإ الم لوما    ــمف مذترة األمانم نعـــــــــ ــر. وتتضـــــــــ ــاا قانوند للت اوإ الدولد، قبر ان قاس اجتماع الءبراح ال الـــــــــ كأســـــــــ
( الرسوس الوارسة مف  CAC/COSP/EG.1/2021/3اإلحصـــائيم عف اســـتءداا االتفاايم تأســـاا قانوند للت اوإ الدولد ) 

 الدول األ راف التد تتضمف م لوما  موخوةيم. 

يم عف التقدا المحرة فد تنفيذ الواليا  المذتورة  ــتقدا األمانم م لوما  محدَّ ــر، ســـــــــــ وفد اجتماع الءبراح ال الـــــــــــ
الم لومـا  فد مـذترة األمـانـم نعـــــــــــــــأإ التقـدا المحرة فد تنفيـذ الواليـا  المنو ـم نـاجتمـاع  أعاله. ويرس مايـد مف 

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.) 

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

 مف االتفاايم. 

مف جدول األعمال، م لوما  عف األسوا  والءدما  الءايــــم ظت ايا   3وســــتقدا األمانم أيضــــا، فد إ ار البند 
لـــــــ ةم ال مليا  عف الت اوإ الدولد، نما فيها م لوما  عف الدلير اإللكتروند لل ـــــــلتا  الو نيم المءتصـــــــم، و 

 ت مؤةرا.ال الميم ل لتا  إنفاذ القانوإ الم نيم نمةافحم الف اس التد َأ لق

اآلراح والت ارب نعـــــــأإ أولويا  ظناح القدرا  مف أجر التصـــــــد  للتحديا    وا ت اسل أإ ي ول ر المعـــــــارتيف يوسوإ أيضـــــــا 
القائمم فد م ال الت اوإ الدولد عل  مةافحم الف ــــــاس. واغيم تي ــــــير مداوال  اجتماع الءبراح نعــــــأإ هذا الموخــــــوع،  

مف االتفاايم   الران  حول تقديم الم اعدة التقنيم فد سياق المواس المت لقم نالفصر  أكنر أو  واحدة  سوف َتنظَّم حلقم نقاش  
 ةالل اجتماعا  معترتم م  فري  است راض التنفيذ والفري  ال امر الم ند ناسترساس الموجوسا . 

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/EG.1/2019/4
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ــوف يناقج  البند  ــرة مف جدول أعمال الدورة النانيم  5و 4مف جدول األعمال ناالقتراإ م  البنديف  3وســـــــــــ ععـــــــــــ
مف جدول أعمال االجتماع الءامس ععـر للفري  ال امر  5إل   2الم ـتأنفم لفري  اسـت راض التنفيذ، والبنوس مف 

 الحةومد الدولد المفتوح ال ضويم الم ند ناسترساس الموجوسا .
  

 الوثائق  

ةومد الـدولد المفتوح  مـذترة مف األمـانـم نعـــــــــــــــأإ التقـدا المحرة فد تنفيـذ الواليـا  المنو ـم نـاجتمـاع الءبراح الح
 (.CAC/COSP/EG.1/2021/2المعارتم لت ايا الت اوإ الدولد فد إ ار اتفاايم األمم المتحدة لمةافحم الف اس )

قانوند للت اوإ الدولد مذترة مف األمانم نعـــــــــــأإ الم لوما  اإلحصـــــــــــائيم عف اســـــــــــتءداا االتفاايم تأســـــــــــاا 
(CAC/COSP/EG.1/2021/3) 
  

 اعتماد التقرير -4 

 مف المام  أإ ي تمد اجتماع الءبراح ال الر تقريرا، تتول  األمانم إعداس معروع .

  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/EG.1/2021/2
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 المرفق  
 

 تنظيم األعمال المقترح   
 

 والوقتالتاريخ 
ظند جدول 

 ال نواإ أو الويف األعمال

   2021أيلول/سبتمبر    6االثنين،     
 افتتاح االجتماع 1 00/11-00/13
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال 2 

 تنفيذ الفصر الران  مف اتفاايم األمم المتحدة  3 00/15-00/17
 (1)لمةافحم الف اس

   2021أيلول/سبتمبر    7الثالثاء،  
 تنفيذ الفصر الران  مف اتفاايم األمم المتحدة  3 00/11-00/13

 (تان لمةافحم الف اس )
 تنفيذ الفصر الران  مف اتفاايم األمم المتحدة  3 00/15-00/17

 (تان لمةافحم الف اس )
   2021أيلول/سبتمبر    8األربعاء،  

 تنفيذ الفصر الران  مف اتفاايم األمم المتحدة  3 00/11-00/13
 (تان لمةافحم الف اس )

 تنفيذ الفصر الران  مف اتفاايم األمم المتحدة  3 00/15-00/17
 (تان لمةافحم الف اس )

   2021أيلول/سبتمبر    9الخميس،  
 تنفيذ الفصر الران  مف اتفاايم األمم المتحدة  3 00/11-00/13

 ( تانلمةافحم الف اس )
 تنفيذ الفصر الران  مف اتفاايم األمم المتحدة  3 00/15-00/17

 (تان لمةافحم الف اس )
   2021أيلول/سبتمبر    10الجمعة،  

 تنفيذ الفصر الران  مف اتفاايم األمم المتحدة  3 00/11-00/13
 (تان لمةافحم الف اس )

 اعتماس التقرير 4 00/15-00/17
 
مف جدول أعمال الدورة النانيم ععرة الم تأنفم لفري    5و 4مف جدول األعمال ناالقتراإ م  البنديف  3سوف يناقج  البند  1 

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

 


