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160418    160418    V.18-01971 (A)

*1801971*  

  اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح املشاركة 
 اتفاقية   إطاريفلتعزيز التعاون الدويل 

  األمم املتحدة ملكافحة الفساد
        ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٨فيينا، 

  جدول األعمال املؤقَّت املشروح  
  

  جدول األعمال املؤقَّت  
  
  افتتاح االجتماع.  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  -٢
 تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: الدروس املستخلصة واملمارسات  -٣

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

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

  الشروح  
 

  افتتاح االجتماع  -١  
 

ســـــوف ُيفتتح اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الســـــابع املفتوح املشـــــاركة لتعزيز التعاون الدويل 
، ٢٠١٨حزيران/يونيــه  ٨اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة الفســــــــاد يوم اجلمعــة،  إطــار يف
  .٠٠/١٠ الساعة يف
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  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -٢  
 

 صــــادر عنال ٧/١وتنظيم األعمال املقترح هلذا االجتماع وفقًا للقرار  تقَّاملؤأعدَّ جدول األعمال 
مع التوصيات املتفق عليها  متاشيًاواملتحدة ملكافحة الفساد،  مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم

يقـــة  يف ث لو ظر ا ن توح املشـــــــــاركـــة (ا ف مل حلكومي الـــدويل الســـــــــادس ا خلرباء ا جتمـــاع ا ا
CAC/COSP/EG.1/2017/3 ،(ــــــنوات اليت اعتمــدهــا فريق  ومع مراعــاة خطــة العمــل املتعــددة الس

ــــــتعراض التنفيــذ ( ) واجلــدول الزمين لالجتمــاعــات الــذي أقره CAC/COSP/IRG/2017/CRP.2اس
  . ٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٧املكتب املوسَّع يف اجتماعه املعقود يف 

لدويل املفتوح٧/١دعا املؤمتر، يف قراره قد و املشـــــــاركة إىل اقتراح  ، فريق اخلرباء احلكومي ا
جلداول األعمال املقبلة. وقرَّر أيضــــــًا أن يواصــــــل اجتماع اخلرباء عمله من خالل تبادل   بنود

املعلومات عن األســـباب الشـــائعة لرفض وتأخري تلبية طلبات املســـاعدة القانونية املتبادلة املتعلقة 
اءات املدنية واإلدارية املتعلقة جبرائم الفســـــــاد يف إطار االتفاقية وعن التعاون الدويل يف اإلجر

بقضــايا الفســاد والتدابري املمكنة حلماية ســرية املعلومات املقدَّمة يف ســياق املســاعدة يف التدابري 
  اجلنائية واملدنية واإلدارية. 

، ُتوفَّر هلما الترمجة ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٨وســــتســــمح املوارد املتاحة بعقد جلســــتني عامتني يوم 
  األمم املتحدة الرمسية الست. الشفوية بلغات

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

  واملمارسات اجليِّدة والتحدِّيات املطروحة
 

، باســـتنتاجات وتوصـــيات اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الســـادس ٧/١رحَّب املؤمتر، يف قراره 
تلك  لتعزيز التعاون الدويل يف إطار االتفاقية. وكان اجتماع اخلرباء قد أوصى، يفاملفتوح املشاركة 

االستنتاجات والتوصيات، الدول األطراف مبواصلة جهودها املتصلة بسد الفجوة بني خمتلف النظم 
كأساٍس القانونية، ال سيما يف جمال اإلجراءات اجلنائية ومعايري اإلثبات، وذلك باستخدام االتفاقية 

  قانوين وبإبرام معاهدات وترتيبات ثنائية مفصلة بشأن تبادل املساعدة القانونية.
ويف القرار نفســـه، طلب املؤمتر إىل األمانة أن تواصـــل، يف حدود املوارد القائمة، مجع إحصـــاءات 

معلومات أخرى مناســـــبة عن اســـــتخدام االتفاقية كأســـــاس قانوين لتبادل املســـــاعدة القانونية  أو
  املعلومات.  لكتتعرض عليه  نوأ

شاركة لتعزيز التعاون الدويل يف إطار  سادس املفتوح امل وأوصى اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل ال
ـــاد، املعقود يف فيينا يومي  ـــرين الثاين/نوفمرب  ٧و ٦اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس ، ٢٠١٧تش

عمل الســــلطات املركزية  يفملية الناشــــئة األمانة بأن تواصــــل عملها بشــــأن حتليل التحديات الع
املســــــؤولة عن الطلبات مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــاد، بغية تعزيز فعالية تلك 

  السلطات وكفاءهتا.
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وأوصـــى اجتماع اخلرباء الســـادس األمانة أيضـــًا بأن تنظم من أجل اجتماع اخلرباء الســـابع حلقة 
تبادل املســـاعدة القانونية من املالذات اآلمنة فيما يتعلق  نقاش مواضـــيعية خمصـــصـــة ملشـــكلة طلب

  ارتكبوا جرائم فساد منصوص عليها يف االتفاقية. َمبن
التقدُّم املحرز يف تنفيذ الواليات عن  أحدث املعلوماتبالســـــابع  َعاالجتما ُةاألمان وايفتوســـــوف 

  املشار إليها أعاله.
 بشأن نتائج االستعراضات الُقطرية املتعلقة بتنفيذ الفصل أيضًا حتديثًا موجزًا ُةوسوف تقدم األمان
  الرابع من االتفاقية.

سوف تنظَّم حلقة نقاش بشأن التحديات املشتركة اليت تواجهها البلدان عند  وباإلضافة إىل ذلك، 
طلب املساعدة القانونية ومعاجلة طلبات تقدمي هذه املساعدة، فضًال عن املمارسات اجليدة القائمة 

  يف هذا املجال.
  

  الوثائق   
 
ماع اخلرباء احلكومي كِّمذ باجت يذ الواليات املنوطة  قدُّم املحرز يف تنف نة بشـــــــأن الت رة من األما

املفتوح املشــــــاركة لتعزيز التعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد  الدويل
)CAC/COSP/EG.1/2018/2(  

ــــــتخدام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد كأســــــاس قانوين  معلومات إحصــــــائية عن اس
بادل ــــــترداد املوجودات  لت ية واس ية واإلدار ملدن باإلجراءات ا ما يتعلق  ية وفي قانون عدة ال املســـــــا

)CAC/COSP/EG.1/2018/3(  
  

  اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد  -٤  
 

بادل ٧/١قرَّر املؤمتر، يف قراره  له من خالل ت ماع اخلرباء عم ، يف مجلة أمور، أن يواصـــــــل اجت
املعلومات عن املمارســـات اجليدة والتحديات املطروحة فيما يتصـــل بالتعاون الدويل يف اإلجراءات 

واإلدارية املتعلقة بقضــايا الفســاد والتدابري املمكنة حلماية ســرية املعلومات املقدَّمة يف ســياق املدنية 
  املساعدة يف التدابري اجلنائية واملدنية واإلدارية.

ويف نفس القرار، طلب املؤمتر، يف مجلة أمور، إىل األمانة أن تواصل، يف حدود املوارد املتاحة، مجع 
ت األخرى ذات الصــلة عن اســتخدام االتفاقية كأســاس لتبادل املســاعدة اإلحصــاءات أو املعلوما

القانونية، حيثما كان ذلك مناســــــبًا ومتســــــقًا مع النظم القانونية الوطنية، فيما يتعلق باإلجراءات 
  املدنية واإلدارية، وأن تعرض عليه هذه املعلومات.

  الواليات املشار إليها أعاله.وسوف تبلِّغ األمانة االجتماع بالتقدُّم املحرز يف تنفيذ 
يودون تبادل اآلراء بشأن املسائل العملية املتعلقة بالتعاون الدويل يف املسائل املدنية  شاركنياملولعلَّ 

  واإلدارية، مبا يف ذلك التجارب والتحدِّيات واملمارسات اجليِّدة.
  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/EG.1/2018/2
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/EG.1/2018/3


CAC/COSP/EG.1/2018/1

 

4/5 V.18-01971 
 

  الوثائق  
 

الواليات املنوطة باجتماع اخلرباء احلكومي الدويل مذكرة من األمانة بشــأن التقدُّم املحرز يف تنفيذ 
 املفتوح املشـــــــاركــة لتعزيز التعــاون الــدويل يف إطــار اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة الفســـــــاد

)CAC/COSP/EG.1/2018/2(  
  

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

 
ساعدة التقنية يف ميدان  صل عملها املتصل بتقدمي امل سادس األمانة بأن توا أوصى اجتماع اخلرباء ال

ــــــد الفجوات القائمة يف التشــــــريعات الداخلية  التعاون الدويل، مع التركيز على بناء القدرات وس
  للبلدان النامية.

وأوصـــى اجتماع اخلرباء الســـادس األمانة أيضـــًا بأن تواصـــل عملها املتصـــل باحلفاظ على الدليل 
  اإللكتروين للسلطات الوطنية املختصة.

ويف إطار هذا البند من جدول األعمال، ســتقدم األمانة معلومات عن األدوات واخلدمات اخلاصــة 
ع يل اإللكتروين بتعزيز الت لدل قة بوضــــــع ا هلا املتعل قدُّم املحرز يف أعما مبا يف ذلك الت لدويل،  اون ا

  للسلطات املركزية، اتساقًا مع الواليات املشار إليها أعاله.
ولعل املشــــاركني يودُّون تبادل اآلراء واخلربات بشــــأن أولويات بناء القدرات من أجل التصــــدي 

  ن الدويل على مكافحة الفساد.للتحديات القائمة يف جمال التعاو
  

  الوثائق  
 

مذكرة من األمانة بشــأن التقدُّم املحرز يف تنفيذ الواليات املنوطة باجتماع اخلرباء احلكومي الدويل 
 اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة الفســـــــاد يف إطــاراملفتوح املشـــــــاركــة لتعزيز التعــاون الــدويل 

)CAC/COSP/EG.1/2018/2(  
  

  ا يف ذلك االستنتاجات والتوصياتاعتماد التقرير، مب  -٦  
 

ويتضــــــمن  تتوىل األمانة إعداد مشــــــروعه من املزمع أن يعتمد اجتماع اخلرباء الســـــــابع تقريرًا
  استنتاجات االجتماع وتوصياته.
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  املرفق
 

     تنظيم األعمال املقترح  
  التاريخ والوقت

بند جدول
  العنوان أو الوصف األعمال

حزيران/يونيه  ٨اجلمعة، 
٢٠١٨  

  

  افتتاح االجتماع  ١  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  ٢ 
تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   ٣ 

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

  
األدوات واخلدمات اليت يوفِّرها مكتب األمم املتحدة املعين   ٥

  باملخدِّرات واجلرمية لتعزيز التعاون الدويل
  اعتماد التقرير، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات  ٦ 
   
 


