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المسائل التنظيمية

(أ)

افتتاح االجتماع
يفتتح اجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضـ ــوية المعني باسـ ــترداد الموجودات يوم اال نين  7تش ـ ـرين

الثاني/نوفمبر  ،2022الساعة  ،10/00في قاعة الجلسات العامة " ،"Mبالمبنى " "Mبمركز فيينا الدولي.
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ورهنــا بــالتتورات المتعلقــة بجــائحــة مرر فيروس كورونــا ( وفيــد ،)19-من المقرر حــاليــا أن يعقــد االجتمــاع

بالحضـور الشـيصـي ،مع إتاحة فرمـة محدودة ءلقاك الكلمات عن بعد إواسـتة منصـة عبر اءنترنف .وسـو

مزيد من المعلومات عن شكل االجتماع في الوقف المناسب ،وستتاح على الموقع الشبكي لالجتماع.
(ب)

يقدم

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
أعد جدول األعمال المؤقف لالجتماع وفقا لقرار المؤتمر  7/9المعنون "تعزيز اس ــتيدام معلومات الملكية النفعية
لتيسـ ـ ــير اسـ ـ ــتبانة عائدات الجريمة واسـ ـ ــتردادها وإعادتها" ،وقرار المؤتمر  2/9المعنون "التزامنا المشـ ـ ــترم بالعمل

بفعالية على التصـ ــدت للتحديات وتنفيذ التداإير الرامية إلى منع الفسـ ــاد ومكافحت وتعزيز التعاون الدولي :متابعة
الدورة االستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد".

وأع ــد تنظيم األعم ــال المقترح للفريق الع ــام ــل (انظر المرفق) وفق ــا للتوجيه ــات الواردة في ت ــة عم ــل الهي ــات

الفرعيــة للمؤتمر ،التي أقرهــا مكتــب المؤتمر ،من أجــل إتــاحــة إمكــانيــة النظر في البنود  2إلى و 6من جــدول

األعمال باالشترام مع فريق استعرار التنفيذ واجتماع اليبراك الحكومي الدولي المفتوح المشاركة لتعزيز التعاون
الدولي في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.
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لمحة عامة عن التقدم المحرز في تنفيذ الواليات المتعلقة باسترداد الموجودات
تتمثل والية الفريق العامل ،المبينة في قرار المؤتمر  ،4/1في المهام التالية:
(أ)

مساعدة المؤتمر على ا تساب معار ت ار مية في مجال استرداد الموجودات؛

(ب)

مســاعدة المؤتمر على تشــجيع التعاون إين المبادرات الثنائية والمتعددة األط ار

(ج)

تيسير تبادل المعلومات إين الدول باستبانة الممارسات الجيدة وتعميم تلك الممارسات إين الدول؛

(د)

إناك الثقة وتشـ ـ ـ ـ ــجيع التعاون إين الدول التالبة والدول متل ية التلبات ،إتنظيم لقاكات تجمع

الصلة ،واءسهام في تنفيذ أحكام االتفاقية ذات الصلة؛

القائمة ذات

إين السـلتات الميتصـة ذات الصـلة وهي ات مكافحة الفسـاد والممارسـين العاملين في مجالي اسـترداد الموجودات

ومكافحة الفساد ،وبالعمل بمثابة منتدى لها؛
(ه)

تيسير تبادل األفكار إين الدول بشون التعجيل بإرجاع الموجودات؛

(و)

مس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة المؤتمر على اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتبانة احتياجات الدول األط ار  ،بما فيها االحتياجات التويلة

األمد ،في مجال إناك القدرات من أجل منع وكش ـ ـ ـ ــت عمليات تحويل العائدات المتوتية من الفس ـ ـ ـ ــاد وما تدر من

إيرادات أو فوائد ،ومن أجل استرداد الموجودات.
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

تعرر على الفريق العـامـل مـذكرة من األمـانـة بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون التقـدم المحرز في تنفيـذ واليـات الفريق العـامـل

الحكومي الدولي المفتوح العض ـ ـ ـ ــوية المعني باس ـ ـ ـ ــترداد الموجودات ( ،)CAC/COSP/WG.2/2022/2وس ـ ـ ـ ــتقدم

األمــانــة معلومــات محــد ــة عن حــالــة تنفيــذ الواليــات التي اعتمــدهــا المؤتمر ميمــا يتعلق بــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترداد الموجودات

وتوميات الفريق العامل.
وســو

يناقه هذا البند من جدول األعمال باالقتران مع البند  4من جدول أعمال الدورة الثالثة عش ـرة المســتونفة

الثانية لفريق استعرار التنفيذ ،والبند  3من جدول أعمال اجتماع اليبراك الحكومي الدولي الحادت عشر المفتوح

المشاركة لتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية مكافحة الفساد ،الل جلسات مشتركة.
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الوثائق
مــذكرة من األمــانــة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون التقــدم المحرز في تنفيــذ الواليــات المنوطــة بـالفريق العــامــل الحكومي الــدولي المفتوح
العضوية المعني باسترداد الموجودات ()CAC/COSP/WG.2/2022/2
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الجوانب العملية السترداد الموجودات ،بما في ذلك االتجاهات والتحديات والممارسات الجيدة
أشار الفريق العامل في اجتماعات السابقة إلى أهمية تهي ة منبر لمناقشة الجوانب العملية السترداد الموجودات ،بما في
ذلك التحديات القائمة والممارسـ ـ ـ ــات الجيدة .وإلى جانب ذلك ،أعرب الفريق عن تقدير لما قدم من عرور إيضـ ـ ـ ــاحية

للتش ـريعات الجديدة المتعلقة باســترداد الموجودات ،التي اعتمدتها الدول األط ار

امتثاال ألحكام اتفاقية مكافحة الفســاد،

وأومى األمانة بون تسعى جاهدة في االجتماعات المقبلة إلى تشجيع هذا التبادل للمعلومات العملية.

وســو

تعرر على الفريق العامل مذكرة من األمانة بشــون جمع المعلومات عن إعادة الموجودات على الصــعيد

الـدولي ،بمـا في ذلـك التحـديـات والممـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الجيـدة والـدروس المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفـادة (.)CAC/COSP/WG.2/2022/3

ولعل الدول األط ار

تود أن توتي مســتعدة لمناقشــة الممارســات الجيدة والتحديات المواجهة الل ميتلت مراحل

عملية استرداد الموجودات على الصعيد الدولي.
وس ـ ــو

يناقه البند  3من جدول األعمال باالقتران مع البند  4من جدول أعمال الدورة الثالثة عش ـ ـرة المس ـ ــتونفة

الثانية لفريق استعرار التنفيذ ،والبند  3من جدول أعمال اجتماع اليبراك الحكومي الدولي الحادت عشر المفتوح

المشاركة لتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية مكافحة الفساد ،الل جلسات مشتركة.
الوثائق

مذكرة من األمانة بشـ ـ ـ ـ ـ ــون جمع المعلومات عن إعادة الموجودات على الصـ ـ ـ ـ ـ ــعيد الدولي ،بما في ذلك التحديات

والممارسات الجيدة والدروس المستفادة ()CAC/COSP/WG.2/2022/3
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مناقشتان مواضيعيتان

(أ)

الممارسات الجيدة والتحديات المتعلقة بالم لكية النفعية وكيف يمكنها أن تعزز وتيسر استرداد عائدات

الجريمة وإعادتها بفعالية ،مع مراعاة المادة  63من االتفاقية

قرر المؤتمر ،في قرار  ،7/9أن يقوم الفريق العـامـل ،في إطـار واليتـ وبـالتعـاون مع المنظمـات الـدوليـة المعنيـة األ رى

ودون تكرار عملها ،إتضـمين تة عمل للفترة  2023-2022موضـوع الممارسـات الجيدة والتحديات المتعلقة بالملكية
النفعية وكيف يمكنها أن تعزز وتيسر استرداد عائدات الجريمة وإعادتها بفعالية ،مع مراعاة المادة  63من االتفاقية.

وفي القرار نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،أهاب المؤتمر بالمكتب المعني بالميدرات والجريمة ،بالتعاون مع مبادرة اسـ ـ ـ ـ ـ ــترداد الموجودات

المس ـ ــروقة (مبادرة "س ـ ــتار") ،أن يتيح في إوابة األدوات والموارد المعرمية المتعلقة بمكافحة الفس ـ ــاد "إوابة ترام" ،في

حدود الموارد المتاحة ،معلومات بشـ ـ ـ ــون الدول األط ار

التي تتعهد سـ ـ ـ ــجال أو علية أ رى بشـ ـ ـ ــون معلومات الملكية

النفعية ،وكذلك معلومات عن كيفية تقديم طلبات للحص ـ ـ ـ ـ ـ ــول على هذ المعلومات؛ وش ـ ـ ـ ـ ـ ــجع الدول األط ار

على

التتوع إتقديم أمثلة ،بمســاعدة من األمانة ،على الممارســات الجيدة المتعلقة إتعزيز شــفامية معلومات الملكية النفعية

لتيسير استرداد عائدات الجريمة وإعادتها.
ولعل الدول األط ار

تود أن توتي مسـ ـ ــتعدة لمناقشـ ـ ــة الممارسـ ـ ــات الجيدة والتحديات المتعلقة بشـ ـ ــفامية معلومات

الملكية النفعية ،وكيف يمكن لهذ الشـ ــفامية أن تعزز اسـ ــترداد الموجودات .ولعل الدول األط ار
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تود الرجوع إلى
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المواضــيع التي س ـلي عليها الضــوك في االســتبيان بشــون هذ المســولة الذت عمم كمرفق للمذكرة الشــفوية المؤر ة

 26أيار/مايو .2022

وبغية تيســير مداوالت الفريق العامل ،ســتعقد أيضــا حلقة نقا

بشــون تلك المســائل ،تبدأ بعرر إيضــاحي تقدم

األمانة عن النتائج الواردة في ورقة االجتماع بشـون الممارسـات الجيدة والتحديات المتعلقة بالملكية النفعية وكيف

يمكنها أن تعزز وتيسر استرداد عائدات الجريمة وإعادتها بفعالية (.)CAC/COSP/WG.2/2022/CRP.1

وفي هذا الصــدد ،يوج انتبا الفريق العامل أيضــا إلى تقرير مواضــيعي من إعداد األمانة بشــون تنفيذ الفصــل اليام

(اس ـ ـ ـ ـ ـ ــترداد الموجودات) من اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،و ــام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المواد  51و 53إلى  59منه ــا

( )CAC/COSP/IRG/2022/7وتقرير األمانة عن األحكام ذات التابع الشـ ــامل في الفصـ ــل الثاني (التداإير الوقائية)
والفصل اليام

(ب)

(استرداد الموجودات) من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد (.)CAC/COSP/IRG/2022/8

جمع المعلومات عن إعادة الموجودات على الصعيد الدولي ،بما في ذلك التحديات والممارسات الجيدة
والدروس المستفادة

طلب المؤتمر ،في قرار  ،2/9إلى المكتب المعني بالميدرات والجريمة ،بالتنس ـ ـ ـ ـ ــيق مع مبادرة "س ـ ـ ـ ـ ــتار" ،تعزيز
وتوس ـ ـ ـ ـ ــيع نتار جمع المعار والبيانات العالمية بش ـ ـ ـ ـ ــون اس ـ ـ ـ ـ ــترداد الموجودات وإعادتها من الل جمع وتبادل

المعلومات عن التحديات والممارسـ ـ ـ ــات الجيدة ،وكذلك عن حجم الموجودات المجمدة والمضـ ـ ـ ــبوطة والمصـ ـ ـ ــادرة
والمعادة ميما يتعلق بجرائم الفسـ ـ ـ ـ ــاد ،وعدد الحاالت وأنواعها ،حسـ ـ ـ ـ ــب االقتضـ ـ ـ ـ ــاك ،مع ضـ ـ ـ ـ ــمان حماية البيانات

الشيصية وحقور اليصومية ،باالستفادة من الجهود القائمة ،في حدود الموارد المتاحة.
ولع ــل ال ــدول األط ار

تود تزوي ــد الفريق إبي ــان ــات محلي ــة ومعلوم ــات مح ــد ــة ،وك ــذل ــك أمثل ــة على التح ــدي ــات

والممـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الجيـدة في ميتلت األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليـب المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيـدمـة لجمع وحف المعلومـات عن الموجودات المجمـدة

والمضــبوطة والمصــادرة والمعادة ،ميما يتعلق بومور منها المصــادرة الجنائية أو إجراكات المصــادرة اير المســتندة
إلى إدانة .وسـ ـ ـ ـ ــو

تتناول المناقشـ ـ ـ ـ ــة أيضـ ـ ـ ـ ــا إمكانية أن تبسـ ـ ـ ـ ــي البيانات الدقيقة والمحد ة إجراكات اسـ ـ ـ ـ ــترداد

الموجودات ،وأن تؤدت في نهاية المتا

إلى تيسير وتعجيل إجراكات إعادة الموجودات.

ودعما للمناقش ـ ــة بش ـ ــون هذ المس ـ ــولة ،س ـ ــتقدم األمانة مليص ـ ــا لمذكرة األمانة بش ـ ــون جمع المعلومات عن إعادة
الموجودات على الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعي ــد ال ــدولي ،بم ــا في ذل ــك التح ــدي ــات والمم ــارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الجي ــدة وال ــدروس المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتف ــادة

(.)CAC/COSP/WG.2/2022/3
وس ـ ــو

يناقه البند  4من جدول األعمال باالقتران مع البند  4من جدول أعمال الدورة الثالثة عش ـ ـرة المس ـ ــتونفة

الثانية لفريق استعرار التنفيذ ،والبند  3من جدول أعمال اجتماع اليبراك الحكومي الدولي الحادت عشر المفتوح

المشاركة لتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية مكافحة الفساد ،الل جلسات مشتركة.
الوثائق

مذكرة من األمانة بشـ ـ ـ ـ ـ ــون جمع المعلومات عن إعادة الموجودات على الصـ ـ ـ ـ ـ ــعيد الدولي ،بما في ذلك التحديات
والممارسات الجيدة والدروس المستفادة ()CAC/COSP/WG.2/2022/3

ورقة اجتماع بشـون الممارسـات الجيدة والتحديات المتعلقة بالملكية النفعية وكيف يمكنها أن تعزز وتيسـر اسـترداد

عائدات الجريمة وإعادتها بفعالية ()CAC/COSP/WG.2/2022/CRP.1
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المساعدة التقنية
وج المؤتمر في قرار  1/7طلبا إلى المكتب المعني بالميدرات والجريمة ودعوة إلى مبادرة "سـ ـ ـ ـ ــتار" لموامـ ـ ـ ـ ــلة
تقـديم وإعداد مبـادرات لبنـاك القـدرات في مجـال اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترداد الموجودات ،بمـا في ذلك توفير منتجـات معرميـة وأدوات
تقنيــة في هــذا الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ،إنــاك على التلــب ورهنــا إتوافر موارد من ــارج الميزانيــة ،من أجــل تلبيــة االحتيــاجــات

المتلوبة من المساعدة التقنية المستبانة أ ناك االستعراضات القترية.

وطلب المؤتمر ،في قرار  ،7/9إلى المكتب المعني بالميدرات والجريمة أن يوامـل تقديم المسـاعدة التقنية وبناك

القدرات والدعم المادت إلى الدول األعضـ ـ ـ ــاك ،إناك على طلبها ،وفقا الحتياجاتها وأولوياتها ،ميما يتعلق بإنشـ ـ ـ ــاك
وتنفيذ نظام محلي لمعلومات الملكية النفعية من أجل تيسير استرداد عائدات الجريمة وإعادتها.

وفي هذا الص ــدد ،س ــتقدم األمانة ومبادرة "س ــتار" تحديثا ش ــفويا عن أنش ــتة المس ــاعدة التقنية المض ــتلع إها منذ

االجتماع األ ير للفريق العامل.
ولعل الدول األط ار

تود أن تحيي الفريق العامل علما بجهودها ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ــلة إبناك القدرات وتقديم المسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة

التقنية في مجال اسـ ــترداد الموجودات ،وكذلك لمناقشـ ــة تعاونها في هذا الصـ ــدد مع الجهات التي تقدم المسـ ــاعدة

التقنية ،بما فيها مبادرة "ستار" والمكتب المعني بالميدرات والجريمة.
وبغية تيسـير مداوالت الفريق العامل بشـون هذ المسـولة ،سـو

سيار المواد الواردة في الفصل اليام
وس ـ ــو

من االتفاقية.

تنظم حلقة نقا

حول تقديم المسـاعدة التقنية في

يناقه البند  5من جدول األعمال باالقتران مع البند  5من جدول أعمال الدورة الثالثة عش ـ ـرة المس ـ ــتونفة

الثانية لفريق استعرار التنفيذ ،والبند  3من جدول أعمال اجتماع اليبراك الحكومي الدولي الحادت عشر المفتوح

المشاركة لتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية مكافحة الفساد ،الل جلسات مشتركة.
الوثائق

مــذكرة من األمــانــة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون التقــدم المحرز في تنفيــذ الواليــات المنوطــة بـالفريق العــامــل الحكومي الــدولي المفتوح

العضوية المعني باسترداد الموجودات ()CAC/COSP/WG.2/2022/2
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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/يوني  ،2021اءعالن

السياسي المعنون "التزامنا المشترم بالعمل بفعالية على التصدت للتحديات وتنفيذ التداإير الرامية إلى منع الفساد

ومكافحت وتعزيز التعاون الدولي" .والتزمف الدول األعض ـ ـ ـ ــاك ،في جملة أمور ،إتنفيذ هذا اءعالن الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــي
ودعف المؤتمر ،إومــف الهي ة التعاهدية التي تتحمل المســؤولية الرئيســية عن تعزيز واســتعرار تنفيذ االتفاقية،

إلى متابعة هذا اءعالن السياسي والبناك علي .

وباءض ـ ــافة إلى ذلك ،وج المؤتمر ،في قرار  2/9المعنون "التزامنا المش ـ ــترم بالعمل بفعالية على التص ـ ــدت للتحديات
وتنفيذ التداإير الرامية إلى منع الفسـ ـ ــاد ومكافحت وتعزيز التعاون الدولي :متابعة الدورة االسـ ـ ــتثنائية للجمعية العامة من
أجل مكافحة الفساد" ،هي ات الفرعية إلى أن تتيذ ،في إطار والياتها ،التداإير المناسبة لمتابعة اءعالن السياسي.

ووفقا لذلك ،يتوقع من الفريق العامل أن يناقه ،في إطار هذا البند ،التداإير المناسبة لمتابعة اءعالن السياسي.
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وبغية تيس ــير مداوالت الفريق العامل بش ــون هذا الموض ــوع ،س ــتقدم األمانة معلومات عن الردود الواردة من الدول

األط ار

على المذكرة الش ــفوية المؤر ة  18تموز/يولي  2022التي التمس ــف فيها األمانة معلومات عن التداإير

المتيذة لتنفيذ االتفاقية والوفاك بااللتزامات الواردة في اءعالن الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــي ،وكذلك الممارس ـ ـ ـ ـ ــات الجيدة والتقدم

المحرز في استيدام عليات التعاون الدولي بموجب االتفاقية.
وس ـ ــو

يناقه البند  6من جدول األعمال باالقتران مع البند  6من جدول أعمال الدورة الثالثة عش ـ ـرة المس ـ ــتونفة

الثانية لفريق استعرار التنفيذ ،والبند  4من جدول أعمال اجتماع اليبراك الحكومي الدولي الحادت عشر المفتوح

المشاركة لتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية مكافحة الفساد ،الل جلسات مشتركة.
-7

اعتماد التقرير
من المزمع أن يعتمد الفريق العامل تقري ار عن اجتماع  ،سو
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تتولى األمانة إعداد مشروع .
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المرفق
تنظيم األعمال المقترح
التاريخ والوقف

إند جدول
األعمال

العنوان أو الومت

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

1

18/00-15/00

()1
2

(أ)

افتتاح االجتماع

(ب)

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

لمحة عامة عن التقدم المحرز في تنفيذ الواليات المتعلقة باسترداد الموجودات

الثالثاء 8 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2022
13/00–10/00

3

()1

الجوانب العملية السترداد الموجودات ،بما في ذلك االتجاهات والتحديات

18/00-15/00

3

()1

الجوانب العملية السترداد الموجودات ،بما في ذلك االتجاهات والتحديات

والممارسات الجيدة

والممارسات الجيدة (تابع)

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

4

()1

18/00-15/00

4

()1

مناقشتان مواضيعيتان:
(أ)

الممارسات الجيدة والتحديات المتعلقة بالملكية النفعية وكيف يمكنها أن

تعزز وتيسر استرداد عائدات الجريمة وإعادتها بفعالية ،مع مراعاة المادة
 63من االتفاقية
مناقشتان مواضيعيتان:

(ب) جمع المعلومات عن عمليات إعادة الموجودات على الصعيد الدولي،

بما في ذلك التحديات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة
الخميس 10 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2022
13/00–10/00

()2
5

18/00-15/00

()2

5

المساعدة التقنية

المساعدة التقنية (تابع)

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

()3
6

18/00-15/00

7

متابعة نتائج الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشون التحديات والتداإير الرامية إلى

منع الفساد ومكافحت وتعزيز التعاون الدولي
اعتماد التقرير

__________

( )1سو تناقه البنود  2و 3و 4من جدول األعمال باالقتران مع البند  4من جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة المستونفة الثانية لفريق
استعرار التنفيذ ،والبند  3من جدول أعمال اجتماع اليبراك الحكومي الدولي الحادت عشر المفتوح المشاركة لتعزيز التعاون الدولي في
إطار اتفاقية مكافحة الفساد.
( )2سو يناقه البند  5من جدول األعمال باالقتران مع البند  5من جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة المستونفة الثانية لفريق استعرار
التنفيذ ،والبند  3من جدول أعمال اجتماع اليبراك الحكومي الدولي الحادت عشر المفتوح المشاركة لتعزيز التعاون الدولي في إطار
اتفاقية مكافحة الفساد.
( )3سو يناقه البند  6من جدول األعمال باالقتران مع البند  6من جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة المستونفة الثانية لفريق استعرار
التنفيذ ،والبند  4من جدول أعمال اجتماع اليبراك الحكومي الدولي الحادت عشر المفتوح المشاركة لتعزيز التعاون الدولي في إطار
اتفاقية مكافحة الفساد.
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