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

        ٢٠١٥نوفمرب / تشرين الثاين٣ و٢، االحتاد الروسي، غرسربطبسانت 
      وشروحهجدول األعمال املؤقَّت   
  جدول األعمال املؤقَّت    

 
  .افتتاح االجتماع -١
  .األعمالإقرار جدول األعمال وتنظيم   -٢
تنفيذ الفصل الرابع مـن اتفاقيـة    املتعلقة ب إلقاء نظرة تقييمية على االستعراضات القُطرية        -٣

النتـــائج والـــدروس املـــستفادة واالحتياجـــات مـــن  : األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة الفـــساد
  .املساعدة التقنية

وص عليهـا يف     اجلـرائم املنـص     عن لكشفلالتعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية         -٤
  .  املوجودات املتأتِّية من تلك اجلرائم وجتميدها ومصادرهتااستبانةاالتفاقية، مبا يف ذلك 

  . التعاون الدويل بشأن أفضل السُّبل لتحديد هوية املالكني املنتفعني للشخصيات االعتبارية  - ٥
  .مسائل أخرى -٦
  .االستنتاجات والتوصيات  -٧
  .اعتماد التقرير  -٨
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    وحالشر  
    افتتاح االجتماع  - ١ 

يف  اخلرباء احلكومي الدويل الرابع املفتوح املشاركة لتعزيـز التعـاون الـدويل              سوف ُيفتتح اجتماعُ  
ــنني،     إطــار ــوم االث ــساد ي ــم املتحــدة ملكافحــة الف ــة األم ــاين ٢ اتفاقي ــشرين الث ــوفمرب / ت ، ٢٠١٥ن
  .٠٠/١٥الساعة  يف
    

     األعمال وتنظيم األعمالجدولإقرار  - ٢  
، ومتاشـياً مـع التوصـيات       ٥/١أُعدَّ جدول األعمال املؤقَّـت هلـذا االجتمـاع وفقـاً لقـرار املـؤمتر                

  .املنبثقة عن اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الثالث املفتوح املشاركة
ــر   ) انظــر املرفــق (وأُعــدَّ تنظــيم األعمــال املقتــرح   ــسابقة ووفقــاً لتقري باالســتناد إىل املمارســة ال

) CAC/COSP/EG.1/2014/3(رباء احلكـــومي الـــدويل الثالـــث املفتـــوح املـــشاركة اجتمـــاع اخلـــ
، بغية متكـني اجتمـاع اخلـرباء مـن النظـر يف بنـود جـدول األعمـال ضـمن الوقـت                       ٥/١والقرار  

  . للخدمات املؤمترية املتاحةاملخصَّص لذلك ووفقاً
نـوفمرب والثانيـة    /لثـاين  تـشرين ا   ٢ املوارد املتاحة بعقد جلـستني عـامتني، واحـدة يـوم             وستسمح

املتحـدة   ، ُتوفَّر هلما خدمات الترمجة الشفوية بلغـات األمـم  ٢٠١٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣يوم  
  .الرمسية الست

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

    وس املستفادة واالحتياجات من املساعدة التقنيةالنتائج والدر: املتحدة ملكافحة الفساد  األمم
 عرضــاً ألهــمِّ ، يف اجتمــاع اخلــرباء احلكــومي الــدويل الثالــث املفتــوح املــشاركة  ،قــدَّمت األمانــة

النتائج واالستنتاجات بشأن تنفيـذ الفـصل الرابـع مـن االتفاقيـة الـيت انتـهت إليهـا االستعراضـات                     
وقـدَّمت األمانـةُ     .وىل اجلارية آللية استعراض تنفيذ االتفاقية     زة يف إطار دورة االستعراض األ     املُنَج

أيضاً حملةً عامةً عن التحدِّيات املواَجهة يف تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية وما يتـصل بـذلك مـن        
  .االحتياجات من املساعدة التقنية، وفقاً ملا بيَّنته تقارير االستعراض القُطرية

 عـدد إضـايف مـن االستعراضـات القُطريـة فرصـةً لتحـديث               اء مـن  االنتهويف غضون ذلك، يتيح     
اإلحاطات حول حتليل املعلومات الواردة يف سياق عمليات استعراض تنفيذ الفصل الرابـع مـن          
االتفاقية، املنفَّذة يف إطار دورة االستعراض األوىل اجلارية آللية استعراض تنفيذ االتفاقيـة، بغيـة               

صيات إىل املـؤمتر بـشأن إجـراءات املتابعـة الالزمـة لـضمان تنفيـذ                متكني االجتماع من تقدمي تو    
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 تتـيح ،   اإلبـالغ  تقريـر الستبيانات املستكملة حىت موعد      إىل ا  واستناداً. الفصل الرابع تنفيذاً تاما   
 حالة تنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد،           عة بعنوان   لمؤمتر دراسة حتليلية جممَّ   لاألمانة  

  ).CAC/COSP/2015/5( ذي الصلة صامللخَّمع 
ويف هذا السياق، سوف ُتطلع األمانةُ اجتمـاَع اخلـرباء علـى نتـائج واسـتنتاجات طائفـة واسـعة                    

  .من عمليات استعراض تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية
    

  الوثائق    
 

ون والتعـاون   التجرمي وإنفاذ القان  : ملخص عن حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد        
  )CAC/COSP/2015/5(الدويل 

ــار        ــستبانة يف إطـ ــة املـ ــساعدة التقنيـ ــن املـ ــات مـ ــل االحتياجـ ــشأن حتليـ ــة بـ ــن األمانـ ــذكرة مـ مـ
  ) CAC/COSP/2015/4(االستعراضات القطرية 

    
 اجلرائم املنصوص عليها  عنلكشفلالتعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية   - ٤ 

     تلك اجلرائم وجتميدها ومصادرهتا ذلك استبانة املوجودات املتأتِّية مناالتفاقية، مبا يف يف
 األطــراف يف االتفاقيــة علــى أن تتعـاون فيمــا بينــها علــى  ، الـدولَ ٥/١شـجَّع املــؤمتر، يف قــراره  

 كـشف ال، فيمـا خيـصُّ اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة الراميـة إىل               عند اإلمكـان  املستوى الدويل،   
 مـن االتفاقيـة، وطلـب، يف هـذا الـصدد، إىل       ٤٣ مـن املـادة      ١د، وفقاً للفقـرة      جرائم الفسا  عن

 األطـراف إىل تقـدمي معلومـات، قـدر اإلمكـان، عـن تلـك اإلجـراءات                  األمانة أن تـدعو الـدولَ     
  .لتحديد نطاق املساعدة اليت ميكن تقدميها

 اخلـرباء الثالـث الـسلطات الوطنيـة يف الـدول األطـراف يف االتفاقيـة علـى مـساعدة                     ع اجتماعُ وشجَّ
التعاون على الصعيد الدويل يف التحقيقـات اجلاريـة بـشأن الفـساد واإلجـراءات         على   و بعضاًبعضها  

 أيـضاً بـأن تواصـل األمانـة     وأوصى االجتماعُ . املتعلقة باملسائل املدنية واإلدارية ذات الصلة بالفساد      
 هـذه املـسألة أثنـاء الـدورة الـسادسة      عـن غـرض تقـدمي تقريـر     لميع املعلومات من الدول األطراف      جت

وأوصــى كــذلك باســتخدام األدوات الــيت تيــسِّر جتميــع تلــك املعلومــات    .ملــؤمتر الــدول األطــراف 
  .(CAC/COSP/IRG/2014/CRP.5) غرفة اجتماعاتوحتليلها، ومنها النموذج الوارد يف ورقة 

 إىل املالحظــات التقييميــة الــواردة مــن الــدول األطــراف، قامــت األمانــة بتجميــع معلومــات واســتناداً
مـــة إىل وعرضـــت حملـــةً عامـــةً عـــن الـــردود الوطنيـــة املتلقَّـــاة يف الوثـــائق املقدَّ . هـــذه املـــسألة  بـــشأن

 ،CAC/COSP/EG.1/2013/2( املشاركة   ياخلرباء احلكوميني الدوليني الثاين والثالث املفتوح       اجتماعي
  ).CAC/COSP/EG.1/2014/2، وCAC/COSP/EG.1/2013/2/Corr.1و
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رة األمانة بـشأن التعـاون       املعلومات الواردة يف مذكِّ    أن يأخذوا يف االعتبار   ولعلَّ اخلرباء يودُّون    
ــة    ــة واإلداري ــدويل يف اإلجــراءات املدني ــات  ) CAC/COSP/EG.1/2015/2(ال ــادلوا وجه وأن يتب

مارســات اجليِّــدة والتحــدِّيات املواَجهــة يف جمــال التعــاون الــدويل يف   النظــر واخلــربات بــشأن امل
  .اإلجراءات املدنية واإلدارية الرامية إىل كشف جرائم الفساد

  . هذا البند من جدول األعمال حبلقة نقاشُيفتتح النظر يفوسوف 
    

  الوثائق    
 

ــة بــشأن   ــة لكــشف اجلــرائم  التعــاون الــدويل يف اإلجــراءات املدنيــة وا مــذكِّرة مــن األمان إلداري
  ).CAC/COSP/EG.1/2015/2(املنصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

    
     لتحديد هوية املالكني املنتفعني للشخصيات االعتباريةبشأن أفضل السُّبلالتعاون الدويل   - ٥ 

ادل الـدول األطـراف   أوصى اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الثالث املفتوح املـشاركة بـأن تتبـ    
 عـن أفـضل الـسُّبل   يف االتفاقية خالل اجتمـاع اخلـرباء الرابـع بـشأن التعـاون الـدويل املعلومـات              

ون تبـادل اخلـربات      اخلـرباء يـودُّ    ولعـلَّ . لتحديد هوية املالكني املنـتفعني للشخـصيات االعتباريـة        
  . يات يف هذا اجملالدة والتحدِّبشأن املمارسات اجليِّ

 مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة  املبــادرة املــشتركة بــني لُثِّــوســوف حيــيط مم
يتعلـق   التطورات األخرية فيما  ب  علماً والبنك الدويل بشأن استرداد املوجودات املسروقة اخلرباءَ      

  .املنتفعمبلكية 
    

    مسائل أخرى  - ٦ 
  . اههم مسألة أخرى تسترعي انتبون مناقشة أيَّ اخلرباء يودُّلعلَّ
    

   االستنتاجات والتوصيات  - ٧ 
  .من املتوقَّع أن يعتمد اخلرباء استنتاجات وتوصيات إلدراجها يف التقرير عن أعمال اجتماعهم

   اعتماد التقرير  - ٨ 
  .تتولَّى األمانة إعداد مشروعهسمن املزمع أن يعتمد اخلرباء تقريراً عن أعمال اجتماعهم الرابع، 
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      املرفق
    عمال املقترحتنظيم األ    

 التاريخ والوقت
بند جدول 
 العنوان والوصف األعمال

 نوفمرب/ تشرين الثاين٢االثنني، 
٢٠١٥ 

  

 افتتاح االجتماع ١ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال ٢ 
تنفيذ ب املتعلقةإلقاء نظرة تقييمية على االستعراضات القُطرية  ٣ 

النتائج: اقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادالفصل الرابع من اتف
 والدروس املستفادة واالحتياجات من املساعدة التقنية 

  عنكشفلالتعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية ل  ٤ 
اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية، مبا يف ذلك استبانة 

  ادرهتااملوجودات املتأتِّية من تلك اجلرائم وجتميدها ومص
 نوفمرب/ تشرين الثاين٣الثالثاء، 
٢٠١٥ 

  

عن كشف للات املدنية واإلدارية التعاون الدويل يف اإلجراء ٤ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية، مبا يف ذلك استبانة 
)تابع(املوجودات املتأتِّية من تلك اجلرائم وجتميدها ومصادرهتا 

 لتحديد هوية املالكني ن أفضل السُّبلبشأالتعاون الدويل  ٥ 
 املنتفعني للشخصيات االعتبارية

 مسائل أخرى ٦ 

  االستنتاجات والتوصيات  ٧ 
 اعتماد التقرير ٨ 
   

  


