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المسائل التنظيمية

(أ)

افتتاح االجتماع
سـ ــوآل حيفتت اجتماع الفر ق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضـ ــو ة المعني باسـ ــترداد الموجودات يوم االبنين
 6أيلول/سـ ـ ــبتمبر  ،2021السـ ـ ــاعة  ،11/00في قاعة الجلسـ ـ ــات العامة  ، Mبالمبن  Mبمر ز فيينا الدولي.
ورهنـا بـالتطورات المتعلقـة بجـائحـة مرو فيروم ورونـا (،وفيـد ،)19-من المقرر حـاليـا أن حيعقـد االجتمـاع في
شكل هجين (بالحضور الشماي وعبر اانترنا).

(ب)

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
أ َّ
حعد جدول األعمال الممقا لالجتماع وفقا للقرار  ،9/8المعنون تعز ز اس ـ ـ ــترداد الموجودات دعما لمطة التنمية

المستدامة لعام  ، 2030والقرار  ،1/8المعنون تعز ز التعاون الدولي عل استرداد الموجودات وادارة الموجودات

المجمدة والمحجوزة والماـ ــادرة  ،ويما يتماش ـ ـ ما التوإـ ــيات التي اتفق علياا اجتماع المب ار الحكومي الدولي

الثامن المفتوح المشـ ـ ـ ـ ــار ة لتعز ز التعاون الدولي في إفار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ـ ـ ـ ــاد (انظر الوبيقة

 .)CAC/COSP/EG.1/2019/4وأ َّ
حعد جدول األعمال الممقا أيضـ ـ ـ ـ ـ ــا وفقا لررشـ ـ ـ ـ ـ ــادات الواردة في طة عمل
الايئات الفرعية التابعة لممتمر الدول األفراآل في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،التي اعتمدها ممتمر

الدول األفراآل في دورته الثامنة ،والتوإــية الالحقة الاــادرة عن مكتب الممتمر ،من أجل إتاحة إمكانية النظر

في البنود  2و 3و 4و 5من جدول األعمال باالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترار ما اجتماعي فر ق اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراو التنفيذ وفر ق المب ار
الحكومي الدولي المفتوح المشار ة.

وقــد جرت كيكلــة البنود المقترح إدراجاــا في جــدول األعمــال الممقــا عل نحو يتوافق ما طــة عمــل الفر ق

العامل الحكومي ال دولي المفتوح العض ـ ـ ـ ـ ـ ــو ة المعني باس ـ ـ ـ ـ ـ ــترداد الموجودات للفترة  ،2021-2020التي اعتمدها
الفر ق العامل في اجتماعه الرابا عشر نا عل فلب الممتمر الوارد في ق ارره .9/8
الوثائق

مذ رة من األمانة بش ـ ن طة العمل المقترحة للفر ق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضــو ة المعني باســترداد

الموجودات)CAC/COSP/WG.2/2020/2( 2021-2020 ،
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لمحة عامة عن التقدم المحرز في تنفيذ الواليات المتعلقة باسترداد الموجودات
تتمثل والية الفر ق العامل ،المبينة في قرار الممتمر  ،4/1في الماام التالية:
(أ)

مساعدة الممتمر عل ا،تساب معارآل ترا،مية في مجال استرداد الموجودات؛

(ب)

مس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة الممتمر عل تش ـ ـ ـ ـ ـ ــجيا التعاون ين الم ادرات الثنائية والمتعددة األفراآل القائمة

(ج)

تيسير ت ادل المعلومات ين الدول باست انة الممارسات الجيدة وتعميم تلك الممارسات فيما يناا؛

(د)

نا الثقة وتشـ ــجيا التعاون ين الدول الطال ة والدول المتللية للطل ات ،تنظيم لقا ات تجما

ذات الالة ،وااساام في تنفيذ أحكام االتفاقية ذات الالة؛

ين السـلطات الممتاـة ذات الاـلة وهيئات مكافحة الفسـاد والممارسـين العاملين في مجالي اسـترداد الموجودات

ومكافحة الفساد ،ويالعمل بمثابة منتدى لاا؛
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(هـ)

تيسير ت ادل األفكار ين الدول بش ن التعجيل بإرجاع الموجودات؛

(و)

مس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة الممتمر عل اس ـ ـ ـ ـ ـ ــت انة احتياجات الدول األفراآل ،بما فياا االحتياجات الطو لة

األمد ،في مجال نا القدرات من أجل منا و ش ـ ـ ـ ــت عمليات تحو ل العائدات المت تية من الفس ـ ـ ـ ــاد وما تدره من

إيرادات أو فوائد ،ومن أجل استرداد الموجودات.

وقـد فلـب الممتمر إل األمـانـة ،في ق ارره  ،1/8أن تقوم ،في حـدود الموارد المتـاحـة ،تقـديم المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة للفر ق
العامل الحكومي الدولي المفتوح العضـ ـ ـ ـ ــو ة المعني باسـ ـ ـ ـ ــترداد الموجودات عل أدا ماامه ،بطرائق مناا توفير
دمات الترجمة الشفو ة باللغات الرسمية السا لألمم المتحدة.

وسـوآل يناق

هذا البند من جدول األعمال باالقتران ما البند  4من جدول أعمال الدورة الحادية عشـرة المسـت نفة

الثانية لفر ق اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراو التنفيذ ،والبند  3من جدول أعمال اجتماع المب ار الحكومي الدولي العاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر المفتوح

المشار ة لتعز ز التعاون الدولي في إفار اتفاقية مكافحة الفساد ،الل جلسات مشتر ة.
الوثائق

مذ رة من األمانة عن التقدم المحرز في تنفيذ الواليات المتعلقة باسترداد الموجودات ()CAC/COSP/WG.2/2021/2
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الجوانب العملية السترداد الموجودات ،بما في ذلك االتجاهات والتحديات والممارسات الجيدة
أش ــار الفرق العامل في اجتماعاته الس ــابقة إل أهمية تايئة محفل لمناقش ــة الجوانب العملية الس ــترداد الموجودات ،بما
في ذلك التحديات القائمة والممارسات الجيدة .وال جانب ذلك ،أعرب الفرق عن تقديره لما حقِّدم من عروو إيضاحية
للتشــرعات الجديدة المتعلقة باســترداد الموجودات ،التي اعتمدتاا الدول األفراآل امتثاال ألحكام اتفاقية مكافحة الفســاد،

وأوإ األمانة ب ن تسع جاهدة في االجتماعات المقبلة إل التشجيا عل ات اع حناج عملية من هذا القبيل.

ويااض ـ ـ ــافة إل ذلك ،فلب الممتمر إل األمانة في ق ارره  ،9/8ض ـ ـ ــمن جملة أمور ،جما المعلومات من الدول
األفراآل بشـ ن قضـايا اسـترداد الموجودات عل الاـعيد الدولي فيما يمف األفعال المجرمة بمقتضـ االتفاقية،

بما في ذلك ما يتعلق مناا بحجم الموجودات المجمدة والمضــبوفة والماــادرة والمعادة ،وتقديم تقر ر عن النتائج

إل الفر ق العامل وال الممتمر في دورتياما المقبلتين ،وتحديث قاعدة يانات مرإد استرداد الموجودات ،ودعا

م ادرة استرداد الموجودات المسروقة إل الليام ذلك أيضا.

وفي القرار نفسـه ،أوعز الممتمر إل الفر ق العامل أن يواإـل ،بمسـاعدة من األمانة ،عملية اسـت انة الممارسـات

الفضل ووضا م ادئ توجياية للم ادرة ت ادل المعلومات في الوقا المناسب وفقا للمادة  56من االتفاقية.

ولعل الدول األفراآل تود أن ت تي مسـ ـ ــتعدة لمناقشـ ـ ــة ممارسـ ـ ــاتاا الجيدة ،وهي مدعوة إل إفالع األمانة مسـ ـ ـ قا

عل تلك الممارسـات ،مشـفوعة بالوبائق ذات الاـلة ،لنشـرها عل الاـفحة المماـاـة لاذا الغرو في الموقا

الش كي لمكتب األمم المتحدة المعني بالممدرات والجر مة.

ودعمـا للمنـاقش ـ ـ ـ ـ ـ ــة في إفـار البنـد  3من جـدول األعمـال ،س ـ ـ ـ ـ ـ ــتحي األمـانـة الفرق العـامـل علمـا بمـا تحرزه نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاـا

وعن فرق م ادرة اس ـ ـ ــترداد الموجودات المس ـ ـ ــروقة (م ادرة س ـ ـ ــتار ) من تقدم في جما المعلومات من الدول األفراآل

بش ـ ن قضــايا اســترداد الموجودات عل الاــعيد الدولي ذات الاــلة باألفعال المجرمة بمقتض ـ االتفاقية ،بما في ذلك

المعلومات المتعلقة بحجم الموجودات المجمدة والمضبوفة والماادرة والمعادة ،عمال بقرار الممتمر .9/8

وسـوآل تتي األمانة أيضـا لالجتماع الاـيغة المنقحة للم ادئ التوجياية ير الملزمة بشـ ن ت ادل المعلومات في

الوقا المناس ــب وفقا للمادة  56من االتفاقية ،وأهمية تحس ــين االتا ــال والتنس ــيق ين ممتلت شـ ـ كات ممارس ــي

استرداد الموجودات.
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وس ـ ــوآل يناق

البند  3من جدول األعمال باالقتران ما البند  4من جدول أعمال الدورة الثانية عش ـ ـرة المس ـ ــت نفة

األول لفر ق اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراو التنفيذ ،والبند  3من جدول أعمال اجتماع المب ار الحكومي الدولي العاش ـ ـ ـ ـ ـ ــر المفتوح

المشار ة لتعز ز التعاون الدولي في إفار اتفاقية مكافحة الفساد ،الل جلسات مشتر ة.
الوثائق

الم ِّلزمة بش ـ ـ ـ ـ ن ت ادل المعلومات في الوقا المناسـ ـ ـ ــب وفقا
الاـ ـ ـ ــيغة المنقحة لمشـ ـ ـ ــار ا الم ادئ التوجياية ير ح
للمادة  56من االتفاقية ،وتحسـ ـ ـ ــين االتاـ ـ ـ ــال والتنسـ ـ ـ ــيق ين ممتلت ش ـ ـ ـ ـ كات ممارسـ ـ ـ ــي اسـ ـ ـ ــترداد الموجودات

()CAC/COSP/WG.2/2021/3
-4

المناقشتان المواضيعيتان

(أ)

استخدام الدول األطراف لآلليات القانونية البديلة والحلول دون محاكمة ،بما فيها التسويات ،المتعلقة

بمصادرة عائدات إجرامية وإعادتها ،والعوامل التي تؤثر على الفروق بين المبالغ المحققة في تلك اآلليات
والمبالغ المعادة إلى الدول المتضررة ،وكيف يمكن لهذه اآلليات أن تزيد من تعزيز فعالية تطبيق الفصل

الخامس من االتفاقية

فلـب الممتمر إل األمـانـة في ق ارره  ، 9/8في جملـة أمور ،أن تواإـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تعاـد وتحـديـث قـاعـدة يـانـات مرإـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

اسـ ـ ــترداد الموجودات ،وال سـ ـ ــيما فيما يتعلق باآلليات القانونية البديلة والحلول دون محا،مة ،بما فياا التسـ ـ ــو ات،
المتعلقة بماـادرة عائدات إجرامية واعادتاا ،وفقا لالتفاقية ،وتقديم تحديثات منتظمة إل الفر ق العامل الحكومي

الدولي المفتوح العض ــو ة المعني باس ــترداد الموجودات .وفلب الممتمر أيضـ ـال إل األمانة أن تدرم الكي ية التي
يمكن من اللاا أن يمدي اس ــتمدام اآلليات القانونية البديلة والحلول دون محا،مة ،بما فياا التس ــو ات ،المتعلقة
بماـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عـائـدات إجراميـة واعـادتاـا ،وفقـا لالتفـاقيـة ،ما م ارعـاة مـا يقـدم من معلومـات قـائمـة ذات إـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة ،إل

تحسين فعالية تطبيق الفال المامس من االتفاقية.

وفي القرار نفسـ ـ ــه ،أوعز الممتمر إل الفر ق العامل ب ن يواإـ ـ ــل ،دعم من األمانة ،جما معلومات عن اسـ ـ ــتمدام

الدول األفراآل لاليات القانونية البديلة والحلول دون محا،مة ،بما فياا التسـ ـ ـ ـ ـ ــو ات ،المتعلقة بماـ ـ ـ ـ ـ ــادرة العائدات

ااجراميـة واعـادتاـا ،وفقـا لالتفـاقيـة وللقـانون المحلي ،وأن يحلـل العوامـل التي تمبر عل الفرو

ين الم ـال المحققـة

في اآلليـات القـانونيـة البـديلـة والحلول دون محـا،مـة ،بمـا فياـا التس ـ ـ ـ ـ ـ ــو ـات ،المتعلقـة بماـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة العـائـدات ااجراميـة

واعادتاا ،وفقا لالتفاقية وللقانون المحلي ،والم ال المعادة إل الدول المتضـررة ،بيية النظر في جدوى وضـا م ادئ
توجياية من أجل تيسير االستعانة ناج أ،ثر تنسيقا وشفافية للتعاون ين الدول األفراآل المتضررة.

وييية دعم اضـطالع الفر ق العامل بمناقشـة هذه المسـ لة ،سـتقدم األمانة موج از للنتائج الواردة في ورقة االجتماع

المتعلقـة بـاآلليـات القـانونيـة البـديلـة والحلول دون محـا،مـة ،بمـا فياـا التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ـات ،المتعلقـة بماـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة العـائـدات

ااجرامية واعادتاا ،وس ــتتيحه لالجتماع .ولعل الدول األفراآل تود أن تثري المناقش ــة ب مثلة لقض ــايا و ليات ذات
إلة اذا الموضوع .وييية تيسير مداوالت الفر ق ،سوآل تح َّ
نظم أيضا حلقة نقاش حول هذه المسائل.
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(ب)

التحديات المطروحة والممارسات الجيدة والدروس المستفادة واإلجراءات التي تتيح مصادرة عائدات الفساد

دون صدور إدانة جنائية ،من الدول األطراف التي طبقت هذه التدابير وفقا للفقرة ( 1ج) من المادة 54
من االتفاقية

فلب الممتمر إل األمانة في ق ارره  ،9/8في جملة أمور ،أن تواإ ـ ـ ـ ـ ــل جما معلومات عن التحديات المطروحة
والممارســات الجيدة والدروم المســتفادة وااج ار ات التي تتي ماــادرة عائدات الفســاد دون إــدور إدانة جنائية

من الدول األفراآل التي ف قا هذه التدا ير وفقا للفقرة ( 1ج) من المادة  54من االتفاقية.

ولعـل الـدول األفراآل تود أن تثري المنـاقش ـ ـ ـ ـ ـ ــة ـب مثلـة لمـا وض ـ ـ ـ ـ ـ ــعتـه من أفر قـانونيـة ومـا اتمـذتـه من إج ار ات قـانونيـة
وما رفعته من دعاوى قضـ ـ ـ ـ ــائية أتاحا ماـ ـ ـ ـ ــادرة عائدات الفسـ ـ ـ ـ ــاد دون إـ ـ ـ ـ ــدور إدانة جنائية؛ والتحديات المطروحة

والممارسات الجيدة والدروم المستفادة .وقد أ لغا دول أفراآل عن عدد من التحديات والممارسات الجيدة ذات الالة
في هذا المجال في سـيا

لية اسـتعراو تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـاد .وييية تيسـير االضـطالع بمناقشـة

هذه المس ـ ـ لة ،س ـ ــتقدم األمانة موج از للنتائج الواردة في المذ رة المتعلقة بااج ار ات التي تتي ما ـ ــادرة عائدات الفس ـ ــاد
دون إدور إدانة جنائية .وييية تيسير مداوالت الفرق ،سوآل حت َّ
نظم حلقة نقاش حول هذه المسائل.
وس ـ ــوآل يناق

البند  4من جدول األعمال باالقتران ما البند  4من جدول أعمال الدورة الثانية عش ـ ـرة المس ـ ــت نفة

األول لفر ق اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراو التنفيذ ،والبند  3من جدول أعمال اجتماع المب ار الحكومي الدولي العاش ـ ـ ـ ـ ـ ــر المفتوح

المشار ة لتعز ز التعاون الدولي في إفار اتفاقية مكافحة الفساد ،الل جلسات مشتر ة.

وجه انت اه الفر ق العامل أيض ـ ــا إل مذ رة األمانة المتعلقة تنفيذ الفا ـ ــل المامس (اس ـ ــترداد
وفي هذا الا ـ ــدد ،حي َّ
الموجودات) من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ـ ـ ـ ـ ــاد ( ،)CAC/COSP/IRG/2021/7التي سـ ـ ـ ـ ـ ــتحعرو عل
فر ق استعراو التنفيذ للنظر فياا.

الوثائق
م ــذ رة األم ــان ــة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن ااج ار ات التي تتي ماـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ــائ ــدات الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد دون إـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور إدان ــة جن ــائي ــة

()CAC/COSP/WG.2/2021/4

ورقة اجتماع بش ن اآلليات القانونية البديلة والحلول دون محا،مة ،بما فياا التسو ات ،المتعلقة بماادرة عائدات

إجرامية واعادتاا ()CAC/COSP/WG.2/2021/CRP.1
-5

المساعدة التقنية
فلب الممتمر ،في ق ارره  ،1/7إل المكتب أن يواإـ ـ ـ ـ ــل تقديم واعداد م ادرات لبنا القدرات في مجال اسـ ـ ـ ـ ــترداد
الموجودات ،بما في ذلك توفير منتجات معرفية وأدوات تقنية في هذا الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن ،ودعا م ادرة سـ ـ ـ ـ ـ ــتار إل الليام
ذلك ،نا عل الطلب ورهنا توافر موارد من ارج الميزانية ،من أجل تلبية االحتياجات المطلوية من المساعدة

التقنية المست انة أبنا االستعراضات القطر ة.

وفلب الممتمر في ق ارره  ،9/8إل األمانة أن تجما معلومات من الدول األفراآل بش ـ ـ ن أ،ثر التحديات ش ـ ــيوعا
في ااج ار ات القضـائية فيما يتعلق باسـترداد الموجودات ،وأن تقدم تقر ار تحليليا ليسـترشـد به في تقديم المسـاعدة

التقنية ،ودعا م ادرة ســتار إل الليام ذلك .وســتقدم األمانة وم ادرة ســتار تحديثا شــفو ا عن أنشــطة المســاعدة
التقنية المضطلا اا منذ االجتماع األ ير للفر ق العامل.
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ولعل الدول األفراآل تود أن ت تي مسـ ــتعدة لمناقشـ ــة جاودها ذات الاـ ــلة بنا القدرات وتقديم المسـ ــاعدة التقنية
في مجال اس ــترداد الموجودات ،و ذلك لمناقش ــة تعاوناا في هذا الا ــدد ما الجاات التي تقدم المس ــاعدة التقنية،

بما فياا م ادرة ستار والمكتب المعني بالممدرات والجر مة.

وييية تيس ــير اض ــطالع الفر ق العامل بمناقش ــة هذه المس ـ لة ،س ــوآل تح َّ
نظم حلقة نقاش واحدة أو أ،ثر حول تقديم
المساعدة التقنية في سيا المواد المتعلقة بالفال المامس من االتفاقية.
وس ـ ــوآل يناق

البند  5من جدول األعمال باالقتران ما البند  5من جدول أعمال الدورة الثانية عش ـ ـرة المس ـ ــت نفة

األول لفر ق اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراو التنفيذ ،والبند  3من جدول أعمال اجتماع المب ار الحكومي الدولي العاش ـ ـ ـ ـ ـ ــر المفتوح

المشار ة لتعز ز التعاون الدولي في إفار اتفاقية مكافحة الفساد ،الل جلسات مشتر ة.

وييية تيس ــير اض ــطالع الفر ق العامل بمناقش ــة هذه المس ـ لة ،س ــوآل تح َّ
نظم حلقة نقاش واحدة أو أ،ثر حول تقديم
المساعدة التقنية في سيا المواد المتعلقة بالفال الرابا من االتفاقية الل جلسات مشتر ة ما فر ق استعراو
التنفيذ واجتماع المب ار الحكومي الدولي المفتوح المش ــار ة لتعز ز التعاون الدولي في إفار اتفاقية األمم المتحدة

لمكافحة الفساد.
الوثائق

مذ رة من األمانة عن التقدم المحرز في تنفيذ الواليات المتعلقة باسترداد الموجودات ()CAC/COSP/WG.2/2021/2
-6

اعتماد التقرير
من المزما أن يعتمد الفر ق العامل تقر ار عن اجتماعه ،سوآل تتول األمانة إعداد مشروعه.
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المرفق
تنظيم األعمال المقترح
ند جدول
األعمال

التار خ والوقا

العنوان أو الوإت

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

1

17/00-15/00

2

(أ) افتتاح االجتماع
(ب) إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
لمحة عامة عن التقدم المحرز في تنفيذ الواليات المتعلقة باسترداد الموجودات

(أ)

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

3

الجوانب العملية السترداد الموجودات ،بما في ذلك االتجاهات والتحديات

17/00-15/00

3

الجوانب العملية السترداد الموجودات ،بما في ذلك االتجاهات والتحديات

والممارسات الجيدة

(أ)

والممارسات الجيدة(أ) (تابا)

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

4

17/00-15/00

4

المناقشتان المواضيعيتان:

(أ)

(أ) استمدام الدول األفراآل لاليات القانونية البديلة والحلول دون محا،مة ،بما فياا
التسو ات ،المتعلقة بماادرة عائدات إجرامية واعادتاا ،والعوامل التي تمبر عل الفرو
ين الم ال المحققة في تلك اآلليات والم ال المعادة إل الدول المتضررة ،و ي

لاذه اآلليات أن تز د من تعز ز فعالية تطبيق الفال المامس من االتفاقية
المناقشتان المواضيعيتان:

يمكن

(أ)

(ب) التحديات المطروحة والممارسات الجيدة والدروم المستفادة وااج ار ات التي
تتي ماادرة عائدات الفساد دون إدور إدانة جنائية ،من الدول األفراآل التي

ف قا هذه التدا ير وفقا للفقرة ( 1ج) من المادة  54من االتفاقية
الخميس 9 ،أيلول/سبتمبر 2021
13/00-11/00

5

المساعدة التقنية

17/00-15/00

5

المساعدة التقنية(ب) (تابا)

(ب)

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

5

المساعدة التقنية (ب) (تابا)

17/00-15/00

6

اعتماد التقر ر

(أ)

سوآل تناق

البنود  2و 3و 4من جدول األعمال باالقتران ما البند  4من جدول أعمال الدورة الثانية عشرة المست نفة لفر ق

استعراو التنفيذ ،والبند  3من جدول أعمال اجتماع المب ار الحكومي الدولي العاشر المفتوح المشار ة لتعز ز التعاون الدولي في
إفار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

(ب)

سوآل يناق

البند  5من جدول األعمال باالقتران ما البند  5من جدول أعمال الدورة الثانية عشرة المست نفة لفر ق استعراو

التنفيذ ،والبند  3من جدول أعمال اجتماع المب ار الحكومي الدولي العاشر المفتوح المشار ة لتعز ز التعاون الدولي في إفار اتفاقية
األمم المتحدة لمكافحة الفساد.
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