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

 لمكافحة الفساد 
 2022الثاني/نوفمبر    تشرين  11-7فيينا،  

  

   
 

 جدول األعمال المؤقت المشروح   
 

 جدول األعمال المؤقت  
 افتتاح االجتماع. -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. -2

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

االستثنائية للجمعية العامة بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته متابعة نتائج الدورة   -4
 وتعزيز التعاون الدولي. 

 اعتماد التقرير.  -5
 

 الشروح  
 

 افتتاح االجتماع -1 
 

اتفاقية                                                                                                ي فتتح اجتماع الخبراء الحكومي الدولي الحادي عشــــــر المفتوح المشــــــارتة لتعزيز التعاون الدولي في إ ار 
، في قاعة الجلســات  00/10، الســاعة  2022تشــرين الثاني/نوفمبر    7األمم المتحدة لمكافحة الفســاد موا االينين  

ــة   ــامـ ــالمبنى   Mالعـ ــة     M، بـ ــائحـ ــة بجـ ــالتقورات المتعلقـ ــا بـ ــدولي. ورلنـ ــا الـ ــا  مرض  بمرتز فيينـ  فيروس تورونـ
لشـخصـي، مع إتاحة فرم محدودة قلقاء الملمات                                               (، من المقرر حاليا أن ي عقد االجتماع بالحضـور ا19-)كوفيد

                                                                                       عن بعد بواســــــــــقة منصــــــــــة عبر اقنترنم. وســــــــــوش ي قد ا مزيد من المعلومات عن  ــــــــــكل االجتماع في الوقم  
                                            المناسب، وست تاح على الموقع الشبكي لالجتماع.

 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -2 

  5/ 9و 9/2و  9/1و 8/6و 8/2المقترح لهذا االجتماع وفقا للقرارات                                          أ عد  جدول األعمال المؤقم وتنظيم األعمال
ــادات   ــاد، واما متما ـــــــى مع اقر ـــــ ــادرة عن مؤتمر الدول األ راش في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــ الصـــــ
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، التي اعتمدلا المكتب الموســـــــع للمؤتمر في  2023-2022الواردة في خقة عمل ليئات المؤتمر الفرعية للفترة 
من جدول األعمال باال ــــــــتراق مع فري     4و 3، من أجل إتاحة إمكانية النظر في البندمن  2022آذار/مارس  1

 استعراض التنفيذ والفري  العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات.
 
 

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

، إلى مواصــــــــلة تعزيز وتيســــــــير ودعم التعاون الدولي 8/2من قراره  8دعا المؤتمر الدول األعضــــــــاء، في الفقرة 
ــاد ومكافحته، وفقا للمادة  ــاد، بتية تيســــير   1والمســــاعدة التقنية في مجال منع الفســ )ب( من اتفاقية مكافحة الفســ

 من االتفاقية. 43تنفيذ المادة 

والتوصــــــــــــــيــات المتف  عليهــا في اجتمــاع الخبراء    8/6و  8/2و  8/1وعالوة على ذلــ ، وعمال بقرارات المؤتمر  
أيار/مامو  31الحكومي الدولي الثامن المفتوح المشــــــــــارتة لتعزيز التعاون الدولي في إ ار االتفاقية، المعقود في 

ج  عم الدول األ راش على مواصــــــلة تزويد األمانة CAC/COSP/EG.1/2019/4  الوييقة )انظر  2019                                                 (،  ــــــ 
وعن المواضــــــيع األخري المبينة    ،بمعلومات عن التحديات القائمة والممارســــــات الجيدة في مجال التعاون الدولي

ــل  في قرارات المؤتمر وتوصــــــــــــــيــات اجتمــاعــات الخبراء، من أجــل أن   األمــانــة عملهــا التحليلي المتعل  تواصـــــــــــــ
 تنفيذ الفصل الرابع.المتصل ب يات القائمة في مجال التعاون الدولي المستند إلى االتفاقية و بالتحد

ج  عم الدول األ راش على تبادل المعلومات عن متقلباتها                                                                                                   وتما ـــــــــيا مع توصـــــــــيات اجتماع الخبراء الثامن،  ـــــــــ 
ــائية واألمثلة الم ــايا القانونية المتعلقة بالتعاون الدولي، وتذل  المعلومات اقحصـــ ــلة بالتعاون الدولي في قضـــ تصـــ

 الفساد العابرة للحدود الو نية.

                                                                                             وفي اجتمـاع الخبراء الحـادي عشــــــــــــــر، ســــــــــــــتقـدا األمـانـة معلومـات محـد يـة عن التقـدا المحر  في تنفيـذ الواليـات 
ــأن التقدا المحر  في تنفيذ الواليات الم نو ة  المذتورة أعاله. ويرد مزيد من المعلومات في مذترة من األمانة بشــــــ

ــارتــة لتعزيز التعــاون الــدولي في إ ــار اتفــاقيــة األمم المتحــدة  بــاجتمــاع الخبراء الحكومي الــدولي المفتوح المشـــــــــــــ
 (.CAC/COSP/EG.1/2022/2لمكافحة الفساد )

، المعنون  إعالن  ــرا الشــي  9/1من القرار  24و 23                                                    وإضــافة إلى ذل ، ســوش ت نظ م حلقة نقاف، وفقا للفقرتين 
تعاون الدولي في مجال منع الفســــــــــــاد ومكافحته في أوقات القوارز والتصــــــــــــدي ل  مات والتعافي حول تعزيز ال

 منها ، بهدش وضع مبادز توجيهية غير ملزمة في لذا المجال.

أفضـل الممارسـات   واتية تيسـير مداوالت اجتماع الخبراء بشـأن لذا الموضـوع، أعدت األمانة ورقة اجتماع بشـأن
ــدي ل  مات والتعافي منها  والتحديات المتعلقة ب  ــاد في أوقات القوارز والتصــــــ التعاون الدولي على مكافحة الفســــــ

(CAC/COSP/EG.1/2022/CRP.1.) 

ــيع  ــة تجاراها وجهودلا الو نية في لذا المجال وتذل  المواضـ ــتعدة لمناقشـ ولعل الدول األ راش تود أن تأتي مسـ
، بما في ذل  2022تمو /موليه    27عممتها األمانة في  المبينة في االســــــــــــتبيان المرف  بالمذترة الشــــــــــــفوية التي

أمثلة على التدابير التي اتخذتها الدول األ راش من أجل النهوض بجهود منع الفســــــــــاد واســــــــــتبانته والتحقي   يه  
ــدي ل  مات والتعافي  ــواء تان محليا أو عابرا للحدود الو نية، في أوقات القوارز والتصــــــ ومالحقة مرتمبيه، ســــــ

 ذل  بوسائل منها التعاون الدولي.منها، و 

ــة بتعزيز  3وفي إ ار البند   ــا معلومات عن األدوات والخدمات الخاصـــ ــتقدا األمانة أيضـــ من جدول األعمال، ســـ
التعاون الدولي، بما فيها معلومات عن الدليل اقلمتروني للســــلقات الو نية المختصــــة وعن التعاون الدولي بين  

بمكافحة الفســاد، بما يشــمل  ــبكة العمليات العالمية لســلقات إنفاذ القانون المعنية ســلقات إنفاذ القانون المعنية 
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شـــــــــــأن تعزيز التعاون الدولي بين ســـــــــــلقات إنفاذ القانون  ب  9/5من القرار  7بمكافحة الفســـــــــــاد، وذل  وفقا للفقرة 
 المعنية بمكافحة الفساد.

 
 

الدورة الثالثة عشــــــــــــــرة   من جدول أعمال 5و 4دمن  من جدول األعمال باالقتران مع البن  3                    وســــــــــــــوش م ناق   البند  
ــتأنفة الثانية لفري  اســــــتعراض التنفيذ، والبنود   من جدول أعمال االجتماع الســــــادس عشــــــر للفري   5إلى  2المســــ

 .العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات
 

 الوثائق

فيـذ الواليـات المنو ـة بـاجتمـاع الخبراء الحكومي الـدولي المفتوح مـذترة من األمـانـة بشـــــــــــــــأن التقـدا المحر  في تن 
الــفســــــــــــــــــــاد  ــة  ــافــحـــــ لــمــكـــــ ــدة  الــمــتــحـــــ األمــم  ــة  ــاقــيـــــ اتــفـــــ ــار  إ ـــــ فــي  ــدولــي  الـــــ ــاون  الــتــعـــــ لــتــعــزيــز  ــة  الــمشــــــــــــــــــــارتـــــ

(CAC/COSP/EG.1/2022/2.) 
 
 

الفساد ومكافحته متابعة نتائج الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع  - 4 
 وتعزيز التعاون الدولي 

، اقعالن 2021حزيران/مونيه   4إلى  2اعتمدت الجمعية العامة في دورتها االســـــــــــتثنائية المعقودة في الفترة من 
السياسي المعنون  التزامنا المشترق بالعمل بفعالية على التصدي للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفساد 

وتعزيز التعاون الدولي . وفي ذل  اقعالن الســياســي، التزمم الدول األعضــاء بجملة أمور منها تنفيذ  ومكافحته  
اقعالن الســـــــــياســـــــــي ودعم المؤتمر، بوصـــــــــفه الهيئة التعالدية التي تتحمل المســـــــــؤولية الرئيســـــــــية عن تعزيز  

 واستعراض تنفيذ االتفاقية، إلى متابعة اقعالن السياسي والبناء عليه.

ــافة إلى ذل ، وج ه المؤتمر، في قراره  وااق ــدي  9/2                                      ضــــــــ ــترق بالعمل بفعالية على التصــــــــ المعنون  التزامنا المشــــــــ
ــتثنائية   ــاد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي: متابعة الدورة االســـــــــــ للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفســـــــــــ

ــاد ، ليئاته الفرعية إلى ــبة   للجمعية العامة من أجل مكافحة الفســـــــــــ أن تتخذ، في إ ار والياتها، التدابير المناســـــــــــ
 لمتابعة اقعالن السياسي.

                                                                                                            ووفقا لذل ، م توقع من اجتماع الخبراء أن مناق ، في إ ار لذا البند، التدابير المناسبة لمتابعة اقعالن السياسي. 

معلومات محدية   جتماعاال واتية تيســــير مداوالت اجتماع الخبراء بشــــأن لذا الموضــــوع، ســــوش تقدا األمانة إلى
تمو /مولـيه    18عن الردود المقـدمـة من الـدول األ راش اســــــــــــــتجـاـبة للمـذترة الشــــــــــــــفوـية التي عممتهـا األمـاـنة في  

، والتي التمسم فيها معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ االتفاقية والوفاء بااللتزامات الواردة في اقعالن 2022
 يدة والتقدا المحر  في استخداا آليات التعاون الدولي بموجب االتفاقية.السياسي، إلى جانب الممارسات الج

من جدول أعمال الدورة الثالثة عشـــــرة المســـــتأنفة   6من جدول األعمال باالقتران مع البند   4                   وســـــوش م ناق   البند 
ــتعراض التنفيذ، والبند   ــر للفري  العامل الحكوم 6لفري  اســــــ ــادس عشــــــ ي الدولي من جدول أعمال االجتماع الســــــ

 المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات.

 
 

 اعتماد التقرير  - 5 

 من المزمع أن يعتمد اجتماع الخبراء الحادي عشر تقريرا، تتولى األمانة إعداد مشروعه.
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 المرفق 

 تنظيم األعمال المقترح   
 

 العنوان أو الوصف  البند  التاري  والوقم 

   2022الثاني/نوفمبر  تشرين    7االثنين،     

00 /10 -00 /13   

1 

2 

 افتتاح االجتماع 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال 

 تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  3 18/ 00- 15/ 00

   

   2022تشرين الثاني/نوفمبر    8الثالثاء،  

 ( أ) ( تابع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ) تنفيذ الفصل الرابع من   3 13/ 00– 10/ 00
 )أ( ( تابع تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد )  3 18/ 00- 15/ 00

  
  2022تشرين الثاني/نوفمبر    9األربعاء،  

 )أ( ( تابع تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد )  3 13/ 00– 10/ 00
 )أ( ( تابع تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد )  3 18/ 00- 15/ 00
   

   2022تشرين الثاني/نوفمبر    10الخميس،  

 )أ( ( تابع تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد )  3 13/ 00– 10/ 00
 )أ( ( تابع الرابع من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ) تنفيذ الفصل   3 18/ 00- 15/ 00

   

   2022تشرين الثاني/نوفمبر    11الجمعة،  

متابعة نتائج الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن التحديات   4 13/ 00– 10/ 00
( ب) والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي 

 

 اعتماد التقرير  5 18/ 00- 15/ 00

 

 

 __________ 

الدورة الثالثة عشرة المستأنفة   من جدول أعمال 5و 4من جدول األعمال باالقتران مع البندمن  3                  سوش م ناق   البند  )أ(  
من جدول أعمال االجتماع السادس عشر للفري  العامل الحكومي   5إلى  2الثانية لفري  استعراض التنفيذ، والبنود  

 .الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات

الدورة الثالثة عشرة المستأنفة الثانية   من جدول أعمال 6 من جدول األعمال باالقتران مع البند 4                  سوش م ناق   البند  )ب(  
من جدول أعمال االجتماع السادس عشر للفري  العامل الحكومي الدولي المفتوح   6لفري  استعراض التنفيذ، والبند 

 .العضوية المعني باسترداد الموجودات 


