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*1901205*  

  اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح املشاركة 
 لتعزيز التعاون الدويل يف إطار اتفاقية 

 األمم املتحدة ملكافحة الفساد
      ٢٠١٩أيار/مايو  ٣١فيينا، 

     جدول األعمال املؤقَّت املشروح  
   جدول األعمال املؤقَّت  

 افتتاح االجتماع.  -١

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  -٢
 تنفيذ الفصــل الرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد: الدروس املســتفادة واملمارسـات  -٣

  اجليِّدة والتحدِّيات القائمة.
  اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد.  -٤
خلدمات اليت يوفِّر  -٥ مية لتعزيز األدوات وا باملخدِّرات واجلر حدة املعين  ها مكتب األمم املت

  التعاون الدويل.
  اعتماد التقرير، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات.  -٦
   

     الشروح  
   افتتاح االجتماع  -١  

إطار   ســــوف ُيفتتح اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الثامن املفتوح املشــــاركة لتعزيز التعاون الدويل يف
 .٠٠/١٠  الساعة  ، يف٢٠١٩أيار/مايو  ٣١اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يوم اجلمعة، 
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   إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -٢  
الصادر عن مؤمتر  ٧/١ُأعدَّ جدول األعمال املؤقَّت وتنظيم األعمال املقترح هلذا االجتماع وفقًا للقرار 

اجتماع   املتحدة ملكافحة الفساد، ومتاشيًا مع التوصيات املتفق عليها يفالدول األطراف يف اتفاقية األمم 
ـــــــابعاخلرباء احلكومي الــدويل  ـــــــاركــة (انظر الوثيقــة  الس )، CAC/COSP/EG.1/2018/4املفتوح املش

عت  ومع نوات اليت ا ـــددة الســــــ تع مل عمـــل ا ل خطـــة ا ـــاة  ـــذ مراع في ن ت ل تعراض ا فريق اســــــ ـــا  ـــده م
)CAC/COSP/IRG/2017/CRP.2(  ع يف اجتماعه واجلدول الزمين لالجتماعات الذي أقره املكتب املوســــَّ

 .  ٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٧املعقود يف 
جلداول   ، فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح املشاركة إىل اقتراح بنود٧/١دعا املؤمتر، يف قراره وقد 

األعمال املقبلة. وقرَّر أيضــًا أن يواصــل اجتماع اخلرباء عمله من خالل تبادل املعلومات عن األســباب 
ملتعلقة جبرائم الفســاد املندرجة يف الشــائعة لرفض وتأخري االســتجابة لطلبات املســاعدة القانونية املتبادلة ا

إطار االتفاقية وعن التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بقضــــــايا الفســــــاد والتدابري 
  املمكنة حلماية سرية املعلومات املقدَّمة يف سياق املساعدة يف التدابري اجلنائية واملدنية واإلدارية. 

، ُتوفَّر هلما الترمجة ٢٠١٩أيار/مايو  ٣١قد جلســــــتني عامتني يوم وســــــتســــــمح املوارد املتاحة بع
  الشفوية بلغات األمم املتحدة الرمسية الست.

   
 املستفادةتنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: الدروس   -٣  

   واملمارسات اجليِّدة والتحدِّيات القائمة
بتوصيات اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل السادس املفتوح املشاركة ، ٧/١رحَّب املؤمتر، يف قراره 

تلك االســــتنتاجات  لتعزيز التعاون الدويل يف إطار االتفاقية. وكان اجتماع اخلرباء قد أوصــــى، يف
والتوصـــيات، الدول األطراف مبواصـــلة جهودها املتصـــلة بســـد الفجوة بني خمتلف النظم القانونية، 

جراءات اجلنائية ومعايري اإلثبات، باســـتخدام االتفاقية كأســـاٍس قانوين وبإبرام ســـيما يف جمال اإل  ال
 معاهدات وترتيبات ثنائية مفصلة بشأن تبادل املساعدة القانونية.

ويف القرار نفســـه، طلب املؤمتر إىل األمانة أن تواصـــل، يف حدود املوارد القائمة، مجع إحصـــاءات 
االتفاقية كأســـــاس قانوين لتبادل املســـــاعدة القانونية  معلومات أخرى مناســـــبة عن اســـــتخدام أو
  تتيح تلك املعلومات للمؤمتر. وأن

وأوصــى اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الســابع املفتوح املشــاركة لتعزيز التعاون الدويل يف إطار 
نة بأن ، األما٢٠١٨حزيران/يونيه  ٨اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد، املعقود يف فيينا يف 

ــــــيما فيما يتعلق  تواصــــــل عملها التحليلي عن طريق التماس معلومات من الدول األطراف، ال س
بأســباب رفض طلبات املســاعدة القانونية املتبادلة املســتندة إىل االتفاقية واجلداول الزمنية اإلجرائية 

  ذات الصلة، من أجل وضع خارطة طريق ملعاجلة املسائل ذات الصلة يف املستقبل.
صلة تقدمي معلومات إىل األمانة عن  ضًا الدول األطراف على موا سابع أي وشجَّع اجتماع اخلرباء ال

ــائر املواضــيع اليت وردت يف التحديات القائمة واملمارســات اجليِّ دة يف جمال التعاون الدويل وعن س
نة عملهـا التحليلي امل ما عات اخلرباء، لكي تواصـــــــل األ تعلق قرارات املؤمتر وتوصــــــيـات اجتمـا

  .بالتحدِّيات القائمة يف جمال التعاون الدويل املستند إىل االتفاقية
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الجتماع الثامن معلومات حمدَّثة عن التقدُّم املحرز يف تنفيذ الواليات لاألمانُة  تقدِّموســــــوف 
  املشار إليها أعاله.

الُقطرية املتعلقة بتنفيذ وسـوف تقدم األمانُة أيضـًا معلومات حمدَّثة وجيزة عن نتائج االسـتعراضـات 
  الفصل الرابع من االتفاقية.

ـــائعة لرفض وتأخري  ـــباب الش ـــأن موضـــوع األس وإضـــافًة إىل ذلك، ســـوف تنظَّم حلقة نقاش بش
االســــتجابة لطلبات املســــاعدة القانونية املتبادلة املتعلقة جبرائم الفســــاد املندرجة يف إطار االتفاقية، 

  بتكرة. امللول احلو
شرين الثاين/نوفمرب وأ ستعراض التنفيذ (فيينا، ت ستأنفة لفريق ا سعة امل ثناء اجلزء الثاين من الدورة التا

)، أشــري إىل ضــرورة أن يواصــل اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضــوية بشــأن ٢٠١٨
شهود ومحاي ة املبلغني. التعاون الدويل مناقشة مسألة عدم تفريق بعض الدول األطراف بني محاية ال

املناقشـــات بشـــأن هذه املســـألة والدروس املســـتفادة من  تبادل معلومات عنوقد يكون من املفيد 
االســتعراضــات القطرية يف إطار آلية اســتعراض التنفيذ ومناقشــة هذا املوضــوع يف اجتماع اخلرباء، 

ك، يقترح يف إطار ألن هذا من شأنه أن ييسر اختاذ القرارات بشأن التعاون الدويل. وإىل جانب ذل
هذا البند من جدول األعمال أن ُتجرى مداوالت بشأن التدابري اليت اختذهتا الدول األطراف حلماية 

  الشهود واملبلغني، وبشأن االختالفات ذات الصلة، يف سياق قضايا الفساد عرب الوطنية.
   

   الوثائق   
يذ الوالي قدُّم املحرز يف تنف نة بشـــــــأن الت ماع اخلرباء احلكومي مذكِّرة من األما باجت ات املنوطة 

املفتوح املشــــــاركة لتعزيز التعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد   الدويل
)CAC/COSP/EG.1/2019/2( 

ستخدام اتفاقية األمم املتحدة  املساعدة   ملكافحة الفساد كأساس قانوين لتبادلمعلومات إحصائية عن ا
  )CAC/COSP/EG.1/2019/3القانونية ويف سياق اإلجراءات املدنية واإلدارية واسترداد املوجودات (

   
   اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد  -٤  

له ٧/١قرَّر املؤمتر، يف قراره  ماع اخلرباء عم بادل عن طريق ، يف مجلة أمور، أن يواصـــــــل اجت ت
املعلومات عن املمارسات الُفضلى والتحديات القائمة يف جمال التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية 

دَّمة يف سياق املساعدة واإلدارية املتعلقة بقضايا الفساد والتدابري املمكنة حلماية سرية املعلومات املق
 يف التدابري اجلنائية واملدنية واإلدارية.

ويف القرار نفســه، طلب املؤمتر إىل األمانة أن تواصــل، يف حدود املوارد املتاحة، مجع إحصــاءات أو 
معلومات أخرى ذات صـــلة عن اســـتخدام االتفاقية كأســـاس قانوين لتبادل املســـاعدة القانونية يف 

دنية واإلدارية، حيثما كان ذلك مناســـبًا ومتســـقًا مع النظم القانونية الوطنية، ســـياق اإلجراءات امل
  .للمؤمتر هذه املعلوماتتتيح وأن 

وشــجَّع االجتماع الســابع للخرباء الدول األطراف على النظر، حيثما يكون ذلك مناســبًا ومتَّســقًا 
ــــــاطالزيد من مبمع ُنُظمها القانونية، يف التعاون  ــــــياق املتخذة يف التدابري املدنية واإلدارية  نش يف س

  .التعاون عرب الوطين يف قضايا الفساد
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  وسوف تبلِّغ األمانة االجتماع بالتقدُّم املحرز يف تنفيذ الواليات املشار إليها أعاله.
شاركني يو سائل العملية دُّولعلَّ امل شأن امل صلةون تبادل اآلراء ب سائل بالتعاون الدويل يف امل ذات ال

  واملمارسات اجليِّدة. القائمة والتحدِّيات املكتسبة املدنية واإلدارية، مبا يف ذلك التجارب
   

   الوثائق  
رة من األمانة بشــأن التقدُّم املحرز يف تنفيذ الواليات املنوطة باجتماع اخلرباء احلكومي الدويل مذكِّ

يــة األمم املتحــدة ملكــافحــة الفســـــــاد املفتوح املشـــــــاركــة لتعزيز التعــاون الــدويل يف إطــار اتفــاق
)CAC/COSP/EG.1/2019/2( 

ستخدام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد كأساس قانوين لتبادل املساعدة   معلومات إحصائية عن ا
  )CAC/COSP/EG.1/2019/3واسترداد املوجودات (اإلجراءات املدنية واإلدارية ويف سياق القانونية 

   
  األدوات واخلدمات اليت يوفِّرها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية لتعزيز   -٥  

   التعاون الدويل
ف تقدمي املســـاعدة التقنية يف جمال التعاون أن تدعم الدول األطرابأوصـــى اجتماع اخلرباء الســـابع 

ر تنظيم دورات تدريبية واجتماعات خرباء هلذا الغرض بغية إنشــاء  ،الدويل دعمًا نشــطًا، وأن تيســِّ
 املزيد من املنابر لتبادل املعلومات واملعارف.

اجها يف الدول األطراف على النظر يف تقدمي معلومات إلدر أيضــًا شــجَّع اجتماع اخلرباء الســابعو
  حتديث منتظم للمعلومات الواردة يف الدليل. وعلى إجراءدليل السلطات الوطنية املختصة، 

وستقدم األمانة، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، معلومات عن األدوات واخلدمات اخلاصة 
م املحرز يف عملهــا املتعلق بوضــــــع الـدليـل التقــدُّفيهــا معلومـات عن بتعزيز التعــاون الـدويل، مبـا 

  مع الواليات املشار إليها أعاله. مبا يتوافقاإللكتروين للسلطات املركزية، 
بشـــأن أولويات بناء القدرات من أجل التصـــدي  والتجارباملشـــاركني يودُّون تبادل اآلراء  ولعلَّ

  للتحديات القائمة يف جمال التعاون الدويل على مكافحة الفساد.
   

   الوثائق  
رة من األمانة بشــأن التقدُّم املحرز يف تنفيذ الواليات املنوطة باجتماع اخلرباء احلكومي الدويل مذكِّ

املفتوح املشـــــــاركــة لتعزيز التعــاون الــدويل يف إطــار اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة الفســـــــاد 
)CAC/COSP/EG.1/2019/2( 
   

   اعتماد التقرير، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات  -٦  
من املزمع أن يعتمد اجتماع اخلرباء الثامن تقريرًا تتوىل األمانة إعداد مشروعه ويتضمن استنتاجات 

 االجتماع وتوصياته.
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   املرفق
   تنظيم األعمال املقترح   

 التاريخ والوقت
بند جدول 
 العنوان أو الوصف  األعمال

    ٢٠١٩أيار/مايو  ٣١اجلمعة، 
  افتتاح االجتماع  ١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال ٢  
  تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم املتحدة  ٣  

  ملكافحة الفساد
  اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد  ٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  

  واخلدمات اليت يوفِّرها مكتباألدوات  ٥
  األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية 

  لتعزيز التعاون الدويل

  
  اعتماد التقرير، مبا يف ذلك االستنتاجات  ٦

  والتوصيات
 


