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040917    040917    V.17-05871 (A)

*1705871* 

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

       ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٧و ٦فيينا، 
      جدول األعمال املؤقَّت املشروح     
    املؤقَّتجدول األعمال      

  افتتاح االجتماع.  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  -٢
تنفيــذ الفصــل الرابــع مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد: الــدروس املستخلصــة     -٣

  املطروحة. تحدِّياتوال اجليِّدةواملمارسات 
ملعاجلــة وتتبُّــع طلبــات  الــيت تســتخدمها الســلطات الوطنيــة  اإللكترونيــة األدوات والــنُّظُم   -٤

  تسليم اجملرمني وتبادل املساعدة القانونية.
  اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد.  -٥
األدوات واخلدمات اليت يوفِّرها مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة لتعزيـز       -٦

  التعاون الدويل.
  جات والتوصيات.اعتماد التقرير، مبا يف ذلك االستنتا  -٧
    

      الشروح     
    افتتاح االجتماع  - ١  

سوف ُيفتتح اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل السادس املفتـوح املشـاركة لتعزيـز التعـاون الـدويل      
، ٢٠١٧تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٦يف إطــار اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يــوم االثــنني،   

  .٠٠/١٥الساعة   يف
    



CAC/COSP/EG.1/2017/1

 

2/6 V.17-05871 
 

    األعمال وتنظيم األعمال إقرار جدول  - ٢  
، ومتاشــياً مــع التوصــيات ٦/٤أُعــدَّ جــدول األعمــال املؤقَّــت هلــذا االجتمــاع وفقــاً لقــرار املــؤمتر   

  املنبثقة عن اجتماعي اخلرباء احلكوميني الدوليني الرابع واخلامس املفتوحي املشاركة.
وتقريـر   ٦/٤مارسة السـابقة ووفقـاً للقـرار    وأُعدَّ تنظيم األعمال املقترح (انظر املرفق) باالستناد إىل امل

)، بغية متكـني  CAC/COSP/EG.1/2016/2اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل اخلامس املفتوح املشاركة (
اجتماع اخلرباء من النظر يف بنود جدول األعمـال ضـمن الوقـت املخصَّـص لـذلك ووفقـاً للخـدمات        

  املؤمترية املتاحة.
تشـرين الثـاين/نوفمرب والثانيـة يـوم      ٦يـوم   األوىل قد جلستني عـامتني، بع وستسمح املوارد املتاحة

ــاين/نوفمرب   ٧ ــم املتحــدة      ٢٠١٧تشــرين الث ــا خــدمات الترمجــة الشــفوية بلغــات األم ــوفَّر هلم ، ُت
  الست.    الرمسية

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

    املطروحة  تحدِّياتوال اجليِّدةواملمارسات 
، باستنتاجات وتوصـيات اجتمـاع اخلـرباء احلكـومي الـدويل الثالـث       ٦/٤رحَّب املؤمتر، يف قراره 

تشـرين األول/أكتـوبر    ١٠و ٩املفتوح املشـاركة لتعزيـز التعـاون الـدويل، املعقـود يف فيينـا يـومي        
والتوصـيات، الـدول األطـراف،     . وكان اجتماع اخلرباء قـد دعـا، يف تلـك االسـتنتاجات    ٢٠١٤

ضمن مجلـة أمـور، إىل مواصـلة مسـاعدة بعضـها بعضـاً يف حتـرِّي قضـايا الفسـاد ومالحقـة اجلنـاة            
ــانوين          ــال كأســاسٍ ق ــى حنــو فعَّ ــذها عل ــة وتنفي ــن خــالل الســعي إىل اســتخدام االتفاقي قضــائيا م

  الدويل.  للتعاون
توح املشاركة لتعزيز التعاون الدويل، الـذي  وأوصى اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل اخلامس املف

، بــأن تواصــل األمانــة عملــها بشــأن ٢٠١٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٨و ١٧عقــد يف فيينــا يــومي 
توجيــه اهتمــام االجتماعــات إىل مواضــيع عمليــة تتصــل بتنفيــذ أحكــام االتفاقيــة بشــأن التعــاون     

إىل االتفاقيـة، واملمارسـة املتمثلـة يف    الدويل، مبا يف ذلك أسـباب رفـض طلبـات املسـاعدة اسـتناداً      
إجــراء مشــاورات قبــل هــذا الــرفض، واجلــداول الزمنيــة الالزمــة ملعاجلــة طلبــات التعــاون الــدويل، 
وحاالت التبادل التلقائي للمعلومات مبوجب االتفاقية، وطبيعة التدابري غري القسـرية يف الواليـات   

  القضائية املختلفة.
إضــايف مــن االستعراضــات القُطريــة فرصــةً لتحــديث حتليــل املعلومــات   ويتــيح االنتــهاء مــن عــدٍد  

  املتعلقة بتنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية، بشأن التعاون الدويل.
ويف هذا السياق، سوف ُتطلع األمانةُ اجتماَع اخلرباء على نتـائج واسـتنتاجات طائفـة أوسـع مـن      

  ع من االتفاقية.االستعراضات القطرية املتعلقة بتنفيذ الفصل الراب
مــن جــدول األعمــال، لعــلَّ اخلــرباء يــودُّون تبــادل اخلــربات بشــأن املمارســات  ٣ويف إطــار البنــد 
يات العملية يف جمال طلـب وتقـدمي املسـاعدة القانونيـة املتصـلة بـالتحقيق يف قضـايا        اجليِّدة والتحدِّ

  الفساد عرب الوطنية ومقاضاة مرتكبيها.
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تماع هذه الفرصة لتقـدمي توصـياٍت إىل املـؤمتر بشـأن إجـراءات املتابعـة       ومن املتوقع أن ينتهز االج
تنفيذاً تاما، مبا يف ذلك عن طريق تلبيـة االحتياجـات املنـاظرة     الالزمة لضمان تنفيذ الفصل الرابع

  من املساعدة التقنية.  
    

    لوثائقا    
وإنفــاذ القــانون والتعــاون  الــة تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد: التجــرمي حل ملخــص
  )CAC/COSP/2017/10الدويل (

مذكِّرة من األمانة بشأن حتليل املمارسات اجليِّدة للدول األطراف وخرباهتا والتـدابري ذات الصـلة   
الـــيت اختـــذهتا بعــــد اســـتكمال االستعراضــــات القُطريـــة أثنــــاء دورة اســـتعراض التنفيــــذ األوىل      

)CAC/COSP/2017/12(  
حالــة تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة " - تحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة مكتــب األمــم امل

  إلكتروين )، منشور٢٠١٧"، الطبعة الثانية (فيينا، الفساد: التجرمي وإنفاذ القانون والتعاون الدويل
    

اليت تستخدمها السلطات الوطنية ملعاجلة وتتبُّع طلبات تسليم اإللكترونية األدوات والنُّظُم   - ٤  
    اجملرمني وتبادل املساعدة القانونية 

أوصى اجتماع اخلـرباء احلكـومي الـدويل اخلـامس املفتـوح املشـاركة لتعزيـز التعـاون الـدويل بـأن           
ــنُّظُم     ــاٍت عـــن األدوات والـ ــة مبعلومـ ــد األمانـ ــراف تزويـ ــدول األطـ ــةتواصـــل الـ الـــيت  اإللكترونيـ

تستخدمها السـلطات الوطنيـة ملعاجلـة وتتبُّـع طلبـات تسـليم اجملـرمني وتبـادل املسـاعدة القانونيـة،           
  وذلك قصد تعميمها على نطاق أوسع.  

بغيــة  ٢٠١٧آذار/مــارس  ١٤خــةً مــت األمانــة مــذكرةً شــفويةً مؤرَّواســتجابةً لتلــك الواليــة، عمَّ
مجع املعلومات من الدول األعضاء عن استخدام برامج حاسوبية من أجل نظـم إدارة القضـايا يف   

  جمال التعاون الدويل.  
) CAC/COSP/EG.1/2017/CRP.1ت األمانــة ورقــة اجتمــاع (واســتناداً إىل الــردود الــواردة، أعــدَّ
  دارة القضايا، من أجل اجتماع اخلرباء.  الة إلبشأن مجع البيانات والنُّظُم الفعَّ

  االجتماع. على املالحظات واالستنتاجات الرئيسية الواردة يف ورقة ع األمانةُ االجتماَعوسوف ُتطل
الـيت تسـتخدمها   اإللكترونيـة  اخلرباء يودون مواصلة تبادل اخلـربات بشـأن األدوات والـنُّظُم     ولعلَّ

  ساعدة القانونية.سلطاهتم الوطنية يف تنفيذ طلبات امل
    

    الوثائق    
بشـأن   الة إلدارة القضايا: تبادل املعلوماتورقة اجتماع بشأن مجع البيانات، إىل جانب وجود نظم فعَّ

  )CAC/COSP/EG.1/2017/CRP.1الرباجميات احلاسوبية املوجودة واملستخدمة على الصعيد احمللي (
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    بالفساداإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة   - ٥  
ــراره    ــدول األعضــاء، يف ق ــة   ٦/٤دعــا املــؤمتر ال ــاة األمان ــة أمــور، إىل االســتمرار يف مواف ، يف مجل

طواعيــةً، عنــد اإلمكــان، مبعلومــاٍت عــن اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة املتعلقــة بالفســاد مــن أجــل  
تقدمي معلومات عـن  حتديد نطاق املساعدة اليت ميكن تقدميها بشأن تلك اإلجراءات، عالوةً على 

مــن االتفاقيــة. وطلــب املــؤمتر إىل   ٥٣املمارســات اجليِّــدة واألدوات الــيت هلــا صــلة بتنفيــذ املــادة   
األمانة أن تواصل مجَع ونشر تلك املعلومات بعدة وسائل منـها تقـدمي تقـارير يف هـذا الصـدد إىل      

من املسـاعدة التقنيـة واآلليـات     املؤمتر وهيئاته الفرعية املعنية، تشمل اقتراحاٍت بشأن االحتياجات
الالزمة لتوفري تلك املساعدة، عالوةً على إجراء دراسٍة حتدِّد أفضـلَ املمارسـات والسـبل الكفيلـة     

  بتيسري التعاون يف هذا اجملال، رهناً بتوافر املوارد.
ــة       ــةَ جبهــات الوصــل املعيَّن ــغ األمان ــدول األعضــاء أن ُتبل ــؤمتر بال مــن  ويف نفــس القــرار، أهــاب امل

مسؤولني أو مؤسسات، حسب االقتضاء، فيما خيـص اسـتخدام اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة يف      
ــدويل، وطلــب إىل     ــاون ال ــا يف ذلــك التع ــة أن جتمــع تلــك املعلومــات  مكافحــة الفســاد، مب   األمان

  ة.وتتيحها لكل الدول األطراف وأن تقدم تقريراً يف هذا الصدد إىل املؤمتر وهيئاته الفرعية املعني
وأوصى اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل اخلـامس املفتـوح املشـاركة لتعزيـز التعـاون الـدويل بـأن        
تستمر الـدول األطـراف، عنـد االقتضـاء وعلـى أسـاسٍ طـوعي، يف موافـاة األمانـة مبعلومـاٍت عـن            

الوصـل  اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد، مبا يف ذلك عن طريق إبالغ األمانـة جبهـات   
املعيَّنة من مسؤولني أو مؤسسات فيما خيـص اسـتخدام اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة يف مكافحـة       

  الفساد، مبا يف ذلك التعاون الدويل.
ــدول األعضــاء مــذكِّ   ــة إىل ال ــاير   ١٧خــة رة شــفوية مؤرَّوأرســلت األمان  ٢٠١٧كــانون الثاين/ين

، تطلــب فيهمــا معلومــات مــن  ٢٠١٧مــايو أيار/ ٨خــة رة شــفوية تذكرييــة مؤرَّإضــافة إىل مــذكِّ
الدول األطراف يف االتفاقية بشأن املسائل املبينة أعاله. كما أرسلت األمانة إىل الـدول األعضـاء   

، تشجع فيها الدول على مواصلة حتـديث و/أو  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ١٣خة رة شفوية مؤرَّمذكِّ
روين للسلطات الوطنية املختصـة الـذي أعـده    تقدمي املعلومات املتعلقة بالسلطات يف الدليل اإللكت

رات واجلرميــة، مبــا يف ذلــك جهــات الوصــل املعنيــة بالتعــاون مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ
  الدويل يف استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية.

  ا أعاله.وسوف تقدِّم األمانة عرضاً حمدَّثاً عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ الواليات املشار إليه
مـن جـدول األعمـال، بشـأن املســائل      ٥ولعـلَّ اخلـرباء يـودون تبـادل اآلراء، أثنـاء النظـر يف البنـد        

 تحـدِّيات العملية املتعلقة بالتعاون الـدويل يف املسـائل املدنيـة واإلداريـة، مبـا يف ذلـك التجـارب وال       
  اليت يروهنا مهمة. اجليِّدةواملمارسات 

    
    الوثائق    

األمانة بشـأن التعـاون الـدويل يف اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة للكشـف عـن األفعـال          مذكِّرة من 
  )CAC/COSP/2017/2اجملرَّمة وفقاً التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (
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  األدوات واخلدمات اليت يوفِّرها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية   - ٦  
  لتعزيز التعاون الدويل

   
أوصــى اجتمــاع اخلــرباء احلكــومي الــدويل الثالــث املفتــوح املشــاركة بــأن تواصــل األمانــة تقــدمي    
اخلــدمات االستشــارية واملســاعدة التقنيــة لتلبيــة احتياجــات الــدول األطــراف بفعاليــة فيمــا يتعلــق   

نة مـن  بتنفيذ الفصل الرابع من االتفاقيـة تنفيـذاً تامـا، يف ضـوء التحـدِّيات وأوجـه القصـور املسـتبا        
  خالل آلية استعراض تنفيذ االتفاقية و/أو يف شكل متابعة لطلبات السلطات الوطنية.  

تكشاف إمكانية إنشاء وأوصى اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل اخلامس املفتوح املشاركة األمانةَ باس
ة، بالســلطات املركزيــ ين للســلطات الوطنيــة املختصــة خــاص يف إطــار الــدليل اإللكتــرو قســم مســتقل

  االتفاقية. من ٤٤يتضمن معلومات عن شروط وإجراءات املوافقة على التسليم مبوجب املادة 
مــن جــدول األعمــال، ســتبلغ األمانــة االجتمــاع مبشــاريعها املتعلقــة باملســاعدة  ٦ويف إطــار البنــد 

  التقنية من أجل تعزيز التعاون الدويل.
اً بشــأن أعماهلــا الراميــة إىل وضــع وعلــى وجــه اخلصــوص، ســوف تقــدم األمانــة لالجتمــاع حتــديث

أدوات تقنية من أجل تعزيز التعاون الدويل، مبا يف ذلك بشأن توسيع وظائف أداة كتابـة طلبـات   
  املساعدة القانونية املتبادلة.  

وباإلضـــافة إىل ذلـــك، ســـوف تطلـــع األمانـــة االجتمـــاَع علـــى أعماهلـــا املتعلقـــة بوضـــع الـــدليل   
  مبا يتماشى مع الواليات الواردة أعاله.اإللكتروين للسلطات املركزية 

القائمة يف جمال التعاون الـدويل علـى    تحدِّياتولعل اخلرباء يودُّون تبادل اآلراء واخلربات بشأن ال
  .تحدِّياتمكافحة الفساد، فضالً عن أولويات بناء القدرات من أجل التصدي لتلك ال

    
    الوثائق    

احملـرز يف تنفيـذ الواليـات املنوطـة باجتماعـات اخلـرباء احلكوميـة        م التقـدُّ  بشأنمن األمانة  مذكرة
الدولية املفتوحة املشاركة لتعزيز التعاون الـدويل يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد        

)CAC/COSP/EG.1/2017/2(  
االستعراضـات  مذكِّرة من األمانة بشأن حتليل االحتياجات من املساعدة التقنية املسـتبانة يف إطـار   

  )CAC/COSP/2017/7القُطرية املنفَّذة يف إطار دورة استعراض التنفيذ األوىل (
مذكِّرة من األمانة بشأن املساعدة التقنية املقدَّمـة دعمـاً لتنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد         

)CAC/COSP/2017/3(  
    

    اعتماد التقرير، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات   - ٧  
مـن املزمــع أن يعتمـد اخلــرباء تقريـراً عــن أعمـال اجتمــاعهم السـادس، مبــا يف ذلـك االســتنتاجات       

  والتوصيات، وستتولَّى األمانة إعداد مشروعه.
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      املرفق
      تنظيم األعمال املقترح   

  التاريخ والوقت
بند جدول 
  الوصفالعنوان أو األعمال

 ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب ٦االثنني، 

  افتتاح االجتماع ١ ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال ٢ 
تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   ٣ 

دة الفساد: الدروس املستخلصة واملمارسات اجليِّ
  يات املطروحةوالتحدِّ

اليت تستخدمها السلطات اإللكترونية األدوات والنُّظُم   ٤ 
الوطنية ملعاجلة وتتبُّع طلبات تسليم اجملرمني وتبادل 

 املساعدة القانونية 

 ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب ٧الثالثاء، 

  اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد ٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 
مكتب األمم املتحدة  األدوات واخلدمات اليت يوفِّرها  ٦

  املعين باملخدِّرات واجلرمية لتعزيز التعاون الدويل
  اعتماد التقرير، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات  ٧ 
 

 


