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اجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح المشاركة
لتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفساد
فيينا 11-7 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2022

جدول األعمال المؤقت المشروح
جدول األعمال المؤقت
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افتتاح االجتماع.
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إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.
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تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد :الدروس المستفادة والممارسات الجيدة
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متابعة نتائج الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته
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اعتماد التقرير.

والتحديات القائمة.

وتعزيز التعاون الدولي.

الشروح
-1

افتتاح االجتماع
يفتتح اجتماع الخبراء الحكومي الدولي الحادي عشـ ـ ــر المفتوح المشـ ـ ــارتة لتعزيز التعاون الدولي في إ ار اتفاقية

األمم المتحدة لمكافحة الفســاد موا االينين  7تش ـرين الثاني/نوفمبر  ،2022الســاعة  ،10/00في قاعة الجلســات

الع ــام ــة  ، Mب ــالمبنى  Mبمرتز فيين ــا ال ــدولي .ورلن ــا ب ــالتقورات المتعلق ــة بج ــائح ــة مرض فيروس تورون ــا

(كوفيد ،)19-من المقرر حاليا أن يعقد االجتماع بالحضـور الشـخصـي ،مع إتاحة فرم محدودة قلقاء الملمات
عن بعد بواسـ ـ ـ ـ ــقة منصـ ـ ـ ـ ــة عبر اقنترنم .وسـ ـ ـ ـ ــوش يقدا مزيد من المعلومات عن ـ ـ ـ ـ ــكل االجتماع في الوقم

المناسب ،وستتاح على الموقع الشبكي لالجتماع.
-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
أعد جدول األعمال المؤقم وتنظيم األعمال المقترح لهذا االجتماع وفقا للق اررات  2/8و 6/8و 1/9و 2/9و5/9
الص ـ ـ ــادرة عن مؤتمر الدول األ راش في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ـ ــاد ،واما متما ـ ـ ــى مع اقر ـ ـ ــادات
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الواردة في خقة عمل ليئات المؤتمر الفرعية للفترة  ،2023-2022التي اعتمدلا المكتب الموس ـ ـ ــع للمؤتمر في

 1آذار/مارس  ،2022من أجل إتاحة إمكانية النظر في البندمن  3و 4من جدول األعمال باال ـ ـ ـ ــتراق مع فري
استعراض التنفيذ والفري العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات.

-3

تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد :الدروس المستفادة والممارسات الجيدة
والتحديات القائمة
دعا المؤتمر الدول األعضـ ـ ـ ــاء ،في الفقرة  8من ق ارره  ،2/8إلى مواصـ ـ ـ ــلة تعزيز وتيسـ ـ ـ ــير ودعم التعاون الدولي
والمسـ ــاعدة التقنية في مجال منع الفسـ ــاد ومكافحته ،وفقا للمادة ( 1ب) من اتفاقية مكافحة الفسـ ــاد ،بتية تيسـ ــير

تنفيذ المادة  43من االتفاقية.

وعالوة على ذل ـ  ،وعمال بق اررات المؤتمر  1/8و 2/8و 6/8والتوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــات المتف عليهــا في اجتمــاع الخبراء

الحكومي الدولي الثامن المفتوح المشـ ـ ـ ـ ــارتة لتعزيز التعاون الدولي في إ ار االتفاقية ،المعقود في  31أيار/مامو

( 2019انظر الوييقة  ،)CAC/COSP/EG.1/2019/4ـ ـ ـجعم الدول األ راش على مواصـ ـ ــلة تزويد األمانة
بمعلومات عن التحديات القائمة والممارسـ ـ ــات الجيدة في مجال التعاون الدولي ،وعن المواضـ ـ ــيع األخري المبينة
في ق اررات المؤتمر وتوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــات اجتمــاعــات الخبراء ،من أجــل أن تواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األمــانــة عملهــا التحليلي المتعل

بالتحديات القائمة في مجال التعاون الدولي المستند إلى االتفاقية والمتصل بتنفيذ الفصل الرابع.

وتما ـ ـ ـ ــيا مع توص ـ ـ ـ ــيات اجتماع الخبراء الثامن ،ـ ـ ـ ـجعم الدول األ راش على تبادل المعلومات عن متقلباتها

القانونية المتعلقة بالتعاون الدولي ،وتذل المعلومات اقحص ـ ــائية واألمثلة المتص ـ ــلة بالتعاون الدولي في قض ـ ــايا
الفساد العابرة للحدود الو نية.

وفي اجتمـاع الخبراء الحـادي عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقـدا األمـانـة معلومـات محـديـة عن التقـدا المحر في تنفيـذ الواليـات
المذتورة أعاله .ويرد مزيد من المعلومات في مذترة من األمانة بشـ ـ ـ ــأن التقدا المحر في تنفيذ الواليات المنو ة

بــاجتمــاع الخبراء الحكومي الــدولي المفتوح المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارتــة لتعزيز التعــاون الــدولي في إ ــار اتفــاقيــة األمم المتحــدة

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

وإضــافة إلى ذل  ،ســوش تنظم حلقة نقاف ،وفقا للفقرتين  23و 24من القرار  ،1/9المعنون إعالن ــرا الشــي

حول تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفسـ ـ ـ ـ ـ ــاد ومكافحته في أوقات القوارز والتصـ ـ ـ ـ ـ ــدي ل مات والتعافي
منها  ،بهدش وضع مبادز توجيهية غير ملزمة في لذا المجال.

واتية تيسـير مداوالت اجتماع الخبراء بشـأن لذا الموضـوع ،أعدت األمانة ورقة اجتماع بشـأن أفضـل الممارسـات

والتحديات المتعلقة بالتعاون الدولي على مكافحة الفسـ ـ ـ ــاد في أوقات القوارز والتصـ ـ ـ ــدي ل مات والتعافي منها

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

ولعل الدول األ راش تود أن تأتي مس ــتعدة لمناقش ــة تجاراها وجهودلا الو نية في لذا المجال وتذل المواض ــيع

المبينة في االسـ ـ ـ ـ ـ ــتبيان المرف بالمذترة الشـ ـ ـ ـ ـ ــفوية التي عممتها األمانة في  27تمو /موليه  ،2022بما في ذل
أمثلة على التدابير التي اتخذتها الدول األ راش من أجل النهوض بجهود منع الفسـ ـ ـ ـ ــاد واسـ ـ ـ ـ ــتبانته والتحقي

يه

ومالحقة مرتمبيه ،س ـ ـ ـ ـواء تان محليا أو عاب ار للحدود الو نية ،في أوقات القوارز والتصـ ـ ـ ــدي ل مات والتعافي

منها ،وذل بوسائل منها التعاون الدولي.

وفي إ ار البند  3من جدول األعمال ،س ـ ــتقدا األمانة أيض ـ ــا معلومات عن األدوات والخدمات الخاص ـ ــة بتعزيز
التعاون الدولي ،بما فيها معلومات عن الدليل اقلمتروني للسـ ــلقات الو نية المختصـ ــة وعن التعاون الدولي بين

ســلقات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفســاد ،بما يشــمل ــبكة العمليات العالمية لســلقات إنفاذ القانون المعنية
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بمكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ــاد ،وذل وفقا للفقرة  7من القرار  5/9بش ـ ـ ـ ـ ــأن تعزيز التعاون الدولي بين س ـ ـ ـ ـ ــلقات إنفاذ القانون

المعنية بمكافحة الفساد.
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوش مناق

البند  3من جدول األعمال باالقتران مع البندمن  4و 5من جدول أعمال الدورة الثالثة عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة

المسـ ـ ــتأنفة الثانية لفري اسـ ـ ــتعراض التنفيذ ،والبنود  2إلى  5من جدول أعمال االجتماع السـ ـ ــادس عشـ ـ ــر للفري

العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات.
الوثائق

مـذترة من األمـانـة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن التقـدا المحر في تنفيـذ الواليـات المنو ـة بـاجتمـاع الخبراء الحكومي الـدولي المفتوح

الــمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ـ ـ ــة لـتـعـزيــز الـتـع ـ ـ ــاون ال ـ ـ ــدولــي فــي إ ـ ـ ــار اتـف ـ ـ ــاقـي ـ ـ ــة األمــم الـمـتـح ـ ـ ــدة لـمـك ـ ـ ــافـح ـ ـ ــة الــفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد

(.)CAC/COSP/EG.1/2022/2
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متابعة نتائج الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته

وتعزيز التعاون الدولي

اعتمدت الجمعية العامة في دورتها االس ـ ـ ـ ـ ــتثنائية المعقودة في الفترة من  2إلى  4حزيران/مونيه  ،2021اقعالن

السياسي المعنون التزامنا المشترق بالعمل بفعالية على التصدي للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفساد

ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي  .وفي ذل اقعالن الســياســي ،التزمم الدول األعضــاء بجملة أمور منها تنفيذ

اقعالن الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــي ودعم المؤتمر ،بوص ـ ـ ـ ــفه الهيئة التعالدية التي تتحمل المس ـ ـ ـ ــؤولية الرئيس ـ ـ ـ ــية عن تعزيز

واستعراض تنفيذ االتفاقية ،إلى متابعة اقعالن السياسي والبناء عليه.

وااقضـ ـ ـ ـ ــافة إلى ذل  ،وجه المؤتمر ،في ق ارره  2/9المعنون التزامنا المشـ ـ ـ ـ ــترق بالعمل بفعالية على التصـ ـ ـ ـ ــدي
للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفس ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي :متابعة الدورة االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثنائية

للجمعية العامة من أجل مكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ــاد  ،ليئاته الفرعية إلى أن تتخذ ،في إ ار والياتها ،التدابير المناس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة

لمتابعة اقعالن السياسي.

ووفقا لذل  ،متوقع من اجتماع الخبراء أن مناق  ،في إ ار لذا البند ،التدابير المناسبة لمتابعة اقعالن السياسي.
واتية تيسـ ــير مداوالت اجتماع الخبراء بشـ ــأن لذا الموضـ ــوع ،سـ ــوش تقدا األمانة إلى االجتماع معلومات محدية
عن الردود المقـدمـة من الـدول األ راش اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجـابـة للمـذترة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفويـة التي عممتهـا األمـانـة في  18تمو /موليـه

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

وس ـ ــوش مناق

البند  4من جدول األعمال باالقتران مع البند  6من جدول أعمال الدورة الثالثة عش ـ ـرة المس ـ ــتأنفة

لفري اسـ ـ ـ ــتعراض التنفيذ ،والبند  6من جدول أعمال االجتماع السـ ـ ـ ــادس عشـ ـ ـ ــر للفري العامل الحكومي الدولي

المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات.
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اعتماد التقرير
من المزمع أن يعتمد اجتماع الخبراء الحادي عشر تقريرا ،تتولى األمانة إعداد مشروعه.
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المرفق
تنظيم األعمال المقترح
التاري والوقم

البند

العنوان أو الوصف

االثنين 7 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2022
13/00-10/00

18/00-15/00

1

افتتاح االجتماع

2

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

3

تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

الثالثاء 8 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2022
(أ)

13/00–10/00

3

تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد (تابع)

18/00-15/00

3

تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد (تابع)

(أ)

األربعاء 9 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2022
13/00–10/00

3

تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد (تابع)

18/00-15/00

3

تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد (تابع)

(أ)
(أ)

الخميس 10 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2022
13/00–10/00

3

تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد (تابع)

18/00-15/00

3

تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد (تابع)

(أ)
(أ)

الجمعة 11 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2022
13/00–10/00

4

متابعة نتائج الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن التحديات

18/00-15/00

5

اعتماد التقرير

(ب)

والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي

__________
(أ)

سوش مناق البند  3من جدول األعمال باالقتران مع البندمن  4و 5من جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة المستأنفة
الثانية لفري استعراض التنفيذ ،والبنود  2إلى  5من جدول أعمال االجتماع السادس عشر للفري العامل الحكومي
الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات.

(ب) سوش مناق البند  4من جدول األعمال باالقتران مع البند  6من جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة المستأنفة الثانية
لفري استعراض التنفيذ ،والبند  6من جدول أعمال االجتماع السادس عشر للفري العامل الحكومي الدولي المفتوح
العضوية المعني باسترداد الموجودات.
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