
 CAC/COSP/EG.1/2016/1 األمـم املتحـدة

 
 

مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية 
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 
Distr.: General 
7 September 2016 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

071016    V.16-05633 (A)

*1605633*
 

  اخلرباء املعنيون بتعزيز التعاون الدويل 
  يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

        ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨و ١٧، فيينا
      جدول األعمال املؤقَّت وشروحه  
  جدول األعمال املؤقَّت    

 
  افتتاح االجتماع. -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  -٢
تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمـم  املتعلقة بة تقييمية على االستعراضات القُطرية إلقاء نظر - ٣

االحتياجـات مـن   دة واملمارسات اجليِّاملتحدة ملكافحة الفساد: النتائج والدروس املستفادة و
  املساعدة التقنية.

دة اجليِّــاتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد كأســاس قــانوين واملمارســات   اســتخدام  -٤
  .األخرى يف جمال التعاون الدويل

  .اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد  - ٥
ات واجلرميـة لتعزيـز   خـدِّر مكتب األمم املتحدة املعين بامل يوفِّرهااألدوات واخلدمات اليت   -٦

  .التعاون الدويل: حملة حمدثة
  .ا يف ذلك االستنتاجات والتوصياتاعتماد التقرير، مب  -٧
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    الشروح  
    افتتاح االجتماع  - ١ 

املفتـوح املشـاركة لتعزيـز التعـاون الـدويل      اخلامس سوف ُيفتتح اجتماُع اخلرباء احلكومي الدويل 
، ٢٠١٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٧، اخلمـيس اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد يـوم    يف إطار

  .٠٠/١٥الساعة   يف
    

    يم األعمالاألعمال وتنظ جدولإقرار  - ٢  
، ومتاشـياً مـع التوصـيات    ٦/٤أُعدَّ جدول األعمال املؤقَّـت هلـذا االجتمـاع وفقـاً لقـرار املـؤمتر       

  املشاركة. ياملفتوحوالرابع الثالث  نيالدولي نياخلرباء احلكومي ياملنبثقة عن اجتماع
 ٦/٤للقـرار  ووفقـاً   وأُعدَّ تنظيم األعمال املقتـرح (انظـر املرفـق) باالسـتناد إىل املمارسـة السـابقة      

)، CAC/COSP/EG.1/2015/3املفتـوح املشـاركة (  الرابـع  تقرير اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل و
بغية متكني اجتماع اخلـرباء مـن النظـر يف بنـود جـدول األعمـال ضـمن الوقـت املخصَّـص لـذلك           

  ووفقاً للخدمات املؤمترية املتاحة.
تشرين الثاين/نوفمرب والثانية يوم  ١٧تني، واحدة يوم املوارد املتاحة بعقد جلستني عام وستسمح

املتحــدة  ، ُتــوفَّر هلمــا خــدمات الترمجــة الشــفوية بلغــات األمــم ٢٠١٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٨
  الرمسية الست.

    
تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية ب املتعلقةإلقاء نظرة تقييمية على االستعراضات القُطرية   - ٣ 

واالحتياجات دة واملمارسات اجليِّافحة الفساد: النتائج والدروس املستفادة املتحدة ملك  األمم
    من املساعدة التقنية

املفتــوح املشــاركة، عرضــاً ألهــمِّ الرابــع قــدَّمت األمانــة، يف اجتمــاع اخلــرباء احلكــومي الــدويل 
ها االستعراضـات  بتنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية اليت انتهت إلياملتعلقة النتائج واالستنتاجات 

األمـم املتحـدة    املُنَجزة يف إطار دورة االسـتعراض األوىل اجلاريـة آلليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة      
وقــدَّمت األمانــةُ أيضــاً حملــةً عامــةً عــن التحــدِّيات املواَجهــة يف تنفيــذ الفصــل   .ملكافحــة الفســاد

لتقنية، وفقاً ملا بيَّنته تقـارير  الرابع من االتفاقية وما يتصل بذلك من االحتياجات من املساعدة ا
  االستعراض القُطرية.

عـدد إضـايف مـن االستعراضـات القُطريـة فرصـةً لتحـديث         االنتهاء مـن ويف غضون ذلك، يتيح 
اإلحاطات حول حتليل املعلومات الواردة يف سياق عمليات استعراض تنفيذ الفصل الرابـع مـن   
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سـتعراض، بغيـة متكـني االجتمـاع مـن تقـدمي       االآلليـة  األوىل دورة الـ االتفاقية، املنفَّـذة يف إطـار   
  توصيات إىل املؤمتر بشأن إجراءات املتابعة الالزمة لضمان تنفيذ الفصل الرابع تنفيذاً تاما.  

ويف هذا السياق، سوف ُتطلع األمانةُ اجتمـاَع اخلـرباء علـى نتـائج واسـتنتاجات طائفـة واسـعة        
  ع من االتفاقية.من عمليات استعراض تنفيذ الفصل الراب

    
  الوثائق    

 
تنفيذ الفصل الثالـث (التجـرمي وإنفـاذ القـانون) والفصـل الرابـع (التعـاون         نعتقرير من إعداد األمانة 

  )CAC/COSP/IRG/2016/5( الدويل) من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على الصعيد اإلقليمي
فصل الرابـع (التعـاون الـدويل) مـن اتفاقيـة األمـم       تقرير مواضيعي من إعداد األمانة عن تنفيذ ال

  )CAC/COSP/IRG/2016/8) (٥٠-٤٣ املتحدة ملكافحة الفساد (استعراض املواد
تقرير من إعداد األمانة بشـأن تنفيـذ الفصـل الثالـث (التجـرمي وإنفـاذ القـانون) والفصـل الرابـع          

حملـة مواضـيعية عامـة للتوصـيات      (التعاون الدويل) من اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد:     
)CAC/COSP/IRG/2014/10(  

 املساعدة التقنية املقدَّمة دعماً لتنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد   رة من األمانة بشأن مذكِّ
)CAC/COSP/IRG/2016/11(  

د االنتـهاء مـن   رة من األمانة بشأن املمارسات اجليدة واخلربات والتدابري ذات الصلة املتخـذة بعـ  مذكِّ
  )CAC/COSP/IRG/2016/12( املساعدة التقنيةاالستعراضات القطرية، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة ب

حتليل االحتياجات من املساعدة التقنية املستبانة يف إطـار االستعراضـات   رة من األمانة بشأن مذكِّ
  ) CAC/COSP/IRG/2016/13القطرية (

    
دة األخرى املتحدة ملكافحة الفساد كأساس قانوين واملمارسات اجليِّ اتفاقية األمم ستخداما  - ٤ 

    يف جمال التعاون الدويل
اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الثالـث  استنتاجات وتوصيات ، ب٦/٤املؤمتر، يف قراره ب رحَّ

تـوبر  تشـرين األول/أك  ١٠و ٩، املعقود يف فيينا  يـومي  املفتوح املشاركة لتعزيز التعاون الدويل
. وكان اجتماع اخلرباء قد دعا، يف تلـك االسـتنتاجات والتوصـيات الـدول األطـراف،      ٢٠١٤

يف حتـرِّي قضـايا الفسـاد ومالحقـة اجلنـاة       عضـاً بإىل مواصلة مساعدة بعضها ضمن مجلة أمور، 
تفاقيــة وتنفيــذها علــى حنــو فعَّــال كأســاس قــانوين   االقضــائيا مــن خــالل الســعي إىل اســتخدام  

  الدويل. للتعاون
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ــدة والتحــدِّيات يف هــذا اجملــال      ــادل اخلــربات بشــأن املمارســات اجليِّ ــودُّون تب ، ولعــلَّ اخلــرباء ي
ــ االتفاقيــة كأســاس قــانوين للتعــاون الــدويل وخباصــة مــا يتعلــق باســتخدام   دة واملمارســات اجليِّ

عـن   أسـلوب إدارة احلـاالت أو أسـلوب آخـر جلمـع بيانـات إحصـائية       األخرى، مثل اسـتخدام  
  التعاون الدويل.

    
    اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد  - ٥ 

الـدول األعضـاء علــى أن ميـدَّ بعضـها بعضـاً، حيثمـا كـان ذلــك        ، ٦/٤املـؤمتر، يف قـراره    حـثَّ 
مناســـباً ومتســـقاً مـــع نظمهـــا القانونيـــة الوطنيـــة، بـــأكرب قـــدر مـــن املســـاعدة يف التحقيقـــات   

ل املدنية واإلدارية املتصـلة جبـرائم الفسـاد الـيت ترتكبـها شخصـيات       واإلجراءات املتعلقة باملسائ
طبيعية أو اعتبارية، بوسائل منها، عند االقتضاء، املساعدة القانونية املتبادلة، بغية الكشـف عـن   
جــرائم الفســاد واســتبانة املوجــودات وجتميــدها ومصــادرهتا، عــالوة علــى األغــراض األخــرى    

  .  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ٤٦ادة من امل ٣املذكورة يف الفقرة 
االسـتمرار يف موافـاة األمانـة طواعيـة، عنـد      وعالوة على ذلك، دعا املؤمتر الدول األطراف إىل 

اإلمكان، مبعلومات عن اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة املتعلقـة بالفسـاد مـن أجـل حتديـد نطـاق          
أن ُتواصـل مجـَع ونشـر    ، وطلـب إىل األمانـة   اإلجـراءات املساعدة اليت ميكن تقدميها بشأن تلك 

تلــك املعلومــات بعــدة وســائل منــها تقــدمي تقــارير يف هــذا الصــدد إىل املــؤمتر وهيئاتــه الفرعيــة    
املعنية، تشتمل على اقتراحات بشأن االحتياجات من املساعدة التقنية واآلليات الالزمـة لتـوفري   

حتــدِّد أفضــلَ املمارســات والســبل الكفيلــة بتيســري  تلــك املســاعدة، عــالوة علــى إجــراء دراســة  
  د.  التعاون يف هذا اجملال، رهنا بتوافر املوار

ت األمانـة مشـروع اسـتبيان تطلـب فيـه مـن الـدول        ومن أجل تيسري تنفيذ هذه الواليات، أعدَّ
ــد طلــب وتقــدمي       ــواجههم عن ــة الــيت ت املســاعدة يف األطــراف معلومــات بشــأن املســائل العملي

. وســوف ت واإلجــراءات املتعلقــة باملســائل املدنيــة واإلداريــة املتصــلة جبــرائم الفســاد  التحقيقــا
تستخدم األمانة املعلومات املتحصل عليها من الدول األطـراف عـن طريـق االسـتبيان كأسـاس      

يف هـذا اجملـال،    حتدِّد أفضـلَ املمارسـات والسـبل الكفيلـة بتيسـري التعـاون      حمتملة دراسة إلجراء 
  .٦/٤ملطلوب يف القرار اعلى النحو 

، أثناء النظر يف هذا البند من جدول األعمـال، بشـأن املسـائل    ولعلَّ اخلرباء يودون تبادل اآلراء
  اليت يعتربوهنا مهمة. بالتعاون الدويل يف املسائل املدنية واإلداريةالعملية املتعلقة 
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  الوثائق    
 

الــدول األطــراف عنــد طلــب أو تقــدمي مشــروع اســتبيان بشــأن املســائل العمليــة الــيت تواجههــا 
 املساعدة يف التحقيقات واإلجراءات املتعلقـة باملسـائل املدنيـة واإلداريـة املتصـلة جبـرائم الفسـاد       

  )CAC/COSP/EG.1/2016/CRP.1(ستصدر باعتبارها الوثيقة 
    

   ات واجلرميةخدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل وفِّرهاياألدوات واخلدمات اليت   - ٦ 
    لتعزيز التعاون الدويل: حملة حمدثة

أوصى اجتماع اخلـرباء احلكـومي الـدويل الثالـث املفتـوح املشـاركة بـأن تواصـل األمانـة تقـدمي           
اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنيـة لتلبيـة احتياجـات الـدول األطـراف بفعاليـة فيمـا يتعلـق         

 ضوء التحدِّيات وأوجـه القصـور املسـتبانة مـن     بتنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية تنفيذاً تاما، يف
 ستعراض و/أو يف شكل متابعة لطلبات السلطات الوطنية.االخالل آلية 

لتعزيــز وضــع أدوات تقنيــة وســوف تطلــع األمانــة اجتمــاع اخلــرباء علــى جهودهــا الراميــة إىل   
ــا يف ذلــك بشــأن توســيع وظــائف      ــدويل، مب ــاون ال ــات املســاعدة ا التع ــة طلب ــة أداة كتاب لقانوني

ــة ــة املختصــة املتــاح علــى اإلنترنــت   ، وكــذلك مواصــلة حتــديث  املتبادل  دليــل الســلطات الوطني
  مبقتضى االتفاقية.

داة كتابـة طلبـات   حلقة تدريبيـة عمليـة لعـرض السـمات اجلديـدة أل      وسوف تنظم األمانة أيضاً
  اخلرباء املهتمني.على  املساعدة القانونية املتبادلة

    
   ر، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصياتاعتماد التقري  - ٧ 

ــراً عــن أعمــال اجتمــاعهم      ــة إعــداد  اخلــامسمــن املزمــع أن يعتمــد اخلــرباء تقري ، ســتتولَّى األمان
  مشروعه.

  من املتوقَّع أن يعتمد اخلرباء استنتاجات وتوصيات إلدراجها يف التقرير عن أعمال اجتماعهم.و
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      املرفق
    تنظيم األعمال املقترح    

 ريخ والوقتالتا
بند جدول
 العنوان والوصفاألعمال

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٧، اخلميس
 افتتاح االجتماع ١ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال ٢ 
 املتعلقةإلقاء نظرة تقييمية على االستعراضات القُطرية  ٣ 

ة ملكافحة ية األمم املتحدتنفيذ الفصل الرابع من اتفاقب
 الفساد

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد كأساس ستخداما  ٤ 
دة األخرى يف جمال التعاون قانوين واملمارسات اجليِّ

 الدويل
  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٨، اجلمعة
 جراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد اإل ٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
مكتب األمم املتحدة  وفِّرهاياألدوات واخلدمات اليت  ٦ 

 رات واجلرمية لتعزيز التعاون الدويلاملعين باملخدِّ
 اعتماد التقرير، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات ٧ 
 
 


