
 CAC/COSP/EG.1/2014/1 األمـم املتحـدة

 

مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية 
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 
Distr.: General 
16 June 2014 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

 
150714    V.14-04010 (A) 

*1404010*
 

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

  االجتماع الثالث
          ٢٠١٤أكتوبر /تشرين األول ١٠-٩فيينا، 

      جدول األعمال املؤقَّت وشروحه    
  افتتاح االجتماع.  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  -٢
قة بتنفيذ الفصل الرابع مـن اتفاقيـة   طرية املتعللى االستعراضات القُإلقاء نظرة تقييمية ع  -٣

األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة الفســـاد: النتـــائج والـــدروس املســـتفادة واالحتياجـــات مـــن  
  املساعدة التقنية.

التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلداريـة للكشـف عـن اجلـرائم املنصـوص عليهـا         -٤
ــا يف ذلــ   ــة، مب ــتبانة املوجــودات املتأتِّ يف االتفاقي ــدها     ك اس ــرائم وجتمي ــك اجل ــن تل ــة م ي

  ومصادرهتا.
ــانون يف جمــال كشــف اجلــرائم          -٥ ــاذ الق ــى إنف ــاون عل ــرض ســبيل التع ــيت تعت ــات ال العقب

  املنصوص عليها يف االتفاقية.
  االستنتاجات والتوصيات.  -٦
  اعتماد التقرير.  -٧
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    الشروح    
    افتتاح االجتماع  - ١  

باب املشـاركة لتعزيـز التعـاون الـدويل      ماع اخلرباء احلكومي الدويل الثالث املفتوحسُيفتتح اجت
، ٢٠١٤تشـرين األول/أكتـوبر    ٩يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يوم اخلمـيس،  

، عقــب االنتــهاء، يف اجللســة الصــباحية مــن ذلــك اليــوم، مــن أعمــال الفريــق   ٠٠/١٥الســاعة 
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب     العامــل املعــين بالت عــاون الــدويل يف إطــار اتفاقي
يف إطـار   ٢٠١٤تشـرين األول/أكتـوبر    ٩و ٨عقد اجتماعـه اخلـامس يـومي    الوطنية، الذي سـيُ 

وقائع الـدورة السـابعة ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب            
تفـويض بعقـد هــذين االجتمـاعني الواحــد تلـو اآلخـر عــن مـؤمتر الــدول       الوطنيـة. وقـد صــدر ال  

 دورتــه، الــذي اعتمــده يف ٥/١األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يف قــراره 
  .٢٠١٣اخلامسة املعقودة يف مدينة بنما يف عام 

  
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - ٢  

، ومتاشـياً مـع التوصـيات    ٥/١ذا االجتمـاع وفقـاً لقـرار املـؤمتر     ت هلـ جدول األعمال املؤقَّـ  أُعدَّ
  املنبثقة عن اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الثاين املفتوح املشاركة.

ــر  وأُعــدَّ تنظــيم األعمــال املقتــرح (انظــر املرفــق) باالســتناد إىل املمارســة الســابقة ووفقــاً     لتقري
) CAC/COSP/EG.1/2013/3تـوح بـاب املشـاركة (   اجتماع اخلـرباء احلكـومي الـدويل الثـاين املف    

، بغية متكـني اجتمـاع اخلـرباء مـن النظـر يف بنـود جـدول األعمـال ضـمن الوقـت           ٥/١والقرار 
  املخصَّص لذلك ووفقا للخدمات املؤمترية املتاحة.

تشــرين األول/أكتــوبر  ٩وستســمح املــوارد املتاحــة بعقــد ثــالث جلســات عامــة، واحــدة يــوم  
، ُتوفَّر هلا الترمجة الشـفوية بلغـات األمـم املتحـدة     ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٠واثنتني يوم 

  الرمسية الست.
    

إلقاء نظرة تقييمية على االستعراضات القطرية املتعلّقة بتنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية   - ٣  
    ة التقنيةاملتحدة ملكافحة الفساد: النتائج والدروس املستفادة واالحتياجات من املساعد  األمم
 ألهـمِّ  مت األمانة يف اجتماع اخلرباء احلكومي الـدويل الثـاين املفتـوح بـاب املشـاركة عرضـاً      قدَّ

النتائج واالستنتاجات بشأن تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقيـة الـيت انتـهت إليهـا االستعراضـات      
ــة اســتعراض تنفيــذ اال   املُ ــة آللي ــة. وقــدَّنجــزة يف إطــار دورة االســتعراض األوىل اجلاري مت تفاقي
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يات املواَجهة يف تنفيذ الفصل الرابـع مـن االتفاقيـة ومـا يتصـل      عن التحدِّ عامةً حملةً أيضاً األمانةُ
  نته تقارير االستعراض القُطرية.ملا بيَّ بذلك من االحتياجات من املساعدة التقنية، وفقاً

لتحـديث   طريـة فرصـةً  ويف غضون ذلك، يتيح االنتهاء مـن عـدد إضـايف مـن االستعراضـات القُ     
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   

تنفيـذ  ابعـة الالزمـة لضـمان    متكني االجتماع من تقدمي توصيات إىل املـؤمتر بشـأن إجـراءات املت   
  .الفصل الرابع تنفيذاً تاما

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

شـة وتبـادل املعلومـات    االستفادة مـن اجتمـاع اخلـرباء كمنـرب للمناق     ولعلَّ الدول األطراف تودُّ
ــدويل وبشــأن التحــدِّ   دة والتطــوُّبشــأن املمارســات اجليِّــ  ــاون ال ــدة يف جمــال التع يات رات اجلدي

  العملية املتصلة بذلك التعاون.
    

    الوثائق    
ــار        ــتبانة يف إطـ ــة املسـ ــاعدة التقنيـ ــن املسـ ــات مـ ــل االحتياجـ ــأن حتليـ ــة بشـ ــن األمانـ ــذكِّرة مـ مـ

  )CAC/COSP/IRG/2014/3االستعراضات القُطرية (
ــة        ــة عــن تنفيــذ الفصــل الرابــع (التعــاون الــدويل) مــن اتفاقي تقريــر مواضــيعي مــن إعــداد األمان

  )CAC/COSP/IRG/2014/8) (٥٠إىل  ٤٤املتحدة ملكافحة الفساد (استعراض املواد   األمم
ع تقرير من إعداد األمانة بشـأن تنفيـذ الفصـل الثالـث (التجـرمي وإنفـاذ القـانون) والفصـل الرابـ         

ــاون ــي        (التعـ ــعيد اإلقليمـ ــى الصـ ــاد علـ ــة الفسـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــن اتفاقيـ ــدويل) مـ الـ
)CAC/COSP/IRG/2014/9(  

تقرير من إعداد األمانة بشـأن تنفيـذ الفصـل الثالـث (التجـرمي وإنفـاذ القـانون) والفصـل الرابـع          
ية عامـة للتوصـيات   (التعاون الدويل) من اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد: حملـة مواضـيع       

)CAC/COSP/IRG/2014/10(  
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التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية للكشف عن اجلرائم املنصوص عليها يف   - ٤  
    االتفاقية، مبا يف ذلك استبانة املوجودات املتأتية من تلك اجلرائم وجتميدها ومصادرهتا

املسـاعدة   يل الثاين املفتوح باب املشـاركة أنَّ اخلرباء يف اجتماع اخلرباء احلكومي الدو ىلئن رأ
ــادل          ــد أشــاروا إىل استصــواب تب ــة، فق ــالغ األمهي ــر ب ــة أم ــة يف املســائل اجلنائي ــة املتبادل القانوني

ة ة يف الـدول األطـراف يف التحقيقـات واإلجـراءات اخلاصَّـ     املساعدة فيما بني السلطات املختصَّ
ــة املتصــلة بال   ــة واإلداري ــدول     فســاد. وأوصــوا فضــالً باملســائل املدني ــأن تواصــل ال عــن ذلــك ب

سـقاً مـع نظامهـا    األطراف النظر يف مسألة مساعدة بعضها بعضاً، حيثما كان ذلك مناسباً ومتَّ
ة باملســائل املدنيــة واإلداريــة املتصــلة    القــانوين الــداخلي، يف التحقيقــات واإلجــراءات اخلاصَّــ    

، CAC/COSP/EG.1/2013/3تفاقيــــة ( مــــن اال ٤٣مــــن املــــادة   ١بالفســــاد، وفقــــاً للفقــــرة   
  ).٣٦  الفقرة
الـدول األطـراف يف االتفاقيـة علـى أن تتعـاون فيمـا بينـها علـى          ،٥/١يف قراره  ،ع املؤمتروشجَّ

اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة الراميـة إىل الكشـف       املستوى الدويل، عند اإلمكـان، فيمـا خيـصُّ   
مـن االتفاقيـة، وطلـب، يف هـذا الصـدد، مـن        ٤٣من املـادة   ١عن جرائم الفساد، وفقاً للفقرة 

األمانة أن تـدعو الـدول األطـراف إىل تقـدمي معلومـات، قـدر اإلمكـان، عـن تلـك اإلجـراءات           
  تلك اإلجراءات.لتحديد نطاق املساعدة اليت ميكن تقدميها فيما خيص 

ويف الدورة اخلامسة لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، الـيت ُعقـدت   
مـن االتفاقيـة،    ٤٣ة مـتكلمني إىل املـادة   ، أشار عـدَّ ٢٠١٤ هحزيران/يوني ٦إىل  ٢يف فيينا من 
ــنصُّ  ــيت تـ ــبعض يف التحق     الـ ــها الـ ــاعدة بعضـ ــراف يف مسـ ــدول األطـ ــر الـ ــى أن تنظـ ــات علـ يقـ

ــراريْ      ــة املتصــلة بالفســاد، وإىل ق ــة واإلداري ــؤمتر  واإلجــراءات اخلاصــة باملســائل املدني  ٥/١امل
عيت فيهما الدول األطراف إىل تقاسم ممارساهتا يف هذا الشـأن. وفيمـا يتعلـق    ، اللذين ُد٥/٣و

ــتكلمني إىل أنَّ   ــدويل يف اإلجــراءات املد   هبــذا املوضــوع، أشــار بعــض امل ــة منــوذج التعــاون ال ني
واإلدارية املتعلقة بالفسـاد، املعمَّـم يف ورقـة اجتمـاع خـالل الـدورة اخلامسـة لفريـق اسـتعراض          

لتقـدمي املعلومـات ذات    مفيـدةً  )، ميكن أن يكـون أداةً CAC/COSP/IRG/2014/CRP.5التنفيذ (
 دتــه األمانــة لتقــدمي  املوعــد النــهائي الــذي حدَّ   ه ينبغــي مــدُّ ة مــتكلمني أنَّــ الصــلة. ورأى عــدَّ 

ه ميكـن للبلـدان أن تنظـر يف إمكانيـة اسـتخدام هـذا النمـوذج عنـد         املعلومات ذات الصـلة، وأنَّـ  
  تقدمي ردودها.
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واســـتناداً إىل املالحظـــات التقييميـــة الـــواردة مـــن الـــدول األطـــراف، قامـــت األمانـــة بتجميـــع 
اء احلكـومي  م إىل اجتمـاع اخلـرب  ن التقريـر املرحلـي املقـدَّ   معلومات بشأن هذه املسـألة. ويتضـمَّ  
  اة.عن الردود الوطنية املتلقَّ عامةً الدويل الثاين املفتوح باب املشاركة حملةً

تـه  ون أن يأخذوا يف االعتبار املعلومات الواردة يف التقريـر املرحلـي الـذي أعدَّ   اخلرباء يودُّ ولعلَّ
مبــا يف ذلــك  األمانــة بشــأن التعــاون الــدويل يف إطــار اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد،   

) وأن يتبادلوا وجهات النظـر  CAC/COSP/EG.1/2014/2املساعدة التقنية وغريها من األنشطة (
يات املواَجهة يف جمال التعاون الدويل يف اإلجـراءات  دة والتحدِّواخلربات بشأن املمارسات اجليِّ

  املدنية واإلدارية الرامية إىل كشف جرائم الفساد.
    

    الوثائق    
لي من إعداد األمانة بشأن التعـاون الـدويل يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة        تقرير مرح

  )CAC/COSP/EG.1/2014/2الفساد، مبا يف ذلك املساعدة التقنية وغريها من األنشطة (
إىل  ٢يف فيينـــا مـــن  املعقـــودةتقريـــر فريـــق اســـتعراض التنفيـــذ عـــن أعمـــال دورتـــه اخلامســـة، 

  )CAC/COSP/IRG/2014/11( ٢٠١٤حزيران/يونيه   ٦
"منوذج التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد"، الـذي اعتمـده الفريـق    
ــابع جملموعــة العشــرين، خــالل اجتماعــه األخــري (ســيدين،        العامــل املعــين مبكافحــة الفســاد الت

زيــــــل مــــــة مــــــن الربا): ورقــــــة اجتمــــــاع مقد٢٠١٤َّشــــــباط/فرباير  ٢٧و ٢٦أســــــتراليا، 
)CAC/COSP/IRG/2014/CRP.5( 
    

العقبات اليت تعترض سبيل التعاون على إنفاذ القانون يف جمال كشف اجلرائم املنصوص   - ٥  
    عليها يف االتفاقية

إىل اجتماع اخلرباء احلكومي الـدويل املفتـوح بـاب املشـاركة املعـين       ٥/١أوعز املؤمتر يف قراره 
لة حتديـد وحتليـل العقبـات القائمـة الـيت تعتـرض سـبيل        بالتعاون الدويل أن يواصـل دراسـة مسـأ   

التعاون على إنفاذ القانون يف جمال كشف جرائم الفساد ضمن إطار اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد،    
  توصيات بشأن كيفية تذليل تلك العقبات. وأن ُيعدَّ
ى إنفـاذ  ون مواصـلة مناقشـة مسـألة العقبـات الـيت تعتـرض سـبيل التعـاون علـ         اخلـرباء يـودُّ   ولعلَّ

القــانون يف جمــال كشــف اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة، مــع مراعــاة التوصــيات ذات     
  :مة يف اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الثاين املفتوح باب املشاركة، وخباصٍةالصلة املقدَّ
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التوصية بأن تنظر الدول األطـراف، عنـد الضـرورة، يف اعتمـاد تـدابري تسـمح         (أ)  
ــة للمســاعدة     بتبــادل امل ــة أو تقــدمي طلبــات رمسي ــة رمسي علومــات حــىت قبــل رفــع دعــاوى جنائي

، CAC/COSP/EG.1/2013/3مــن االتفاقيــة (  ٥٦و ٤٨و ٤٦القانونيــة املتبادلــة، وفقــاً للمــواد    
  )؛٣٥  الفقرة

ال ملبـادرات  التوصية بـأن تنظـر الـدول األطـراف يف إمكانيـة االسـتخدام الفعَّـ         (ب)  
لقائمة ويف إمكانية اسـتحداث مبـادرات إضـافية ألغـراض التعـاون الـدويل       التعاون غري الرمسي ا

  ).٣٧، الفقرة CAC/COSP/EG.1/2013/3يف جمال مكافحة الفساد (
    

    االستنتاجات والتوصيات  - ٦  
  من املتوقَّع أن يعتمد اخلرباء استنتاجات وتوصيات إلدراجها يف التقرير عن أعمال اجتماعهم.

    
    راعتماد التقري  - ٧  

  ى األمانة إعداد مشروعه.من املزمع أن يعتمد اخلرباء تقريراً عن أعمال اجتماعهم الثالث، ستتولَّ
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    املرفق
    تنظيم األعمال املقترح    

 التاريخ والوقت
بند جدول 
 العنوان أو الوصف األعمال

 تشرين األول/ ٩اخلميس، 
 ٢٠١٤أكتوبر 

  

 افتتاح االجتماع ١ ٠٠/١٨-٠٠/١٥

 قرار جدول األعمال وتنظيم األعمالإ ٢ 

قة طرية املتعلإلقاء نظرة تقييمية على االستعراضات القُ ٣ 
بتنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد: النتائج والدروس املستفادة واالحتياجات من 

 املساعدة التقنية

 تشرين األول/ ١٠اجلمعة، 
 ٢٠١٤أكتوبر 

  

قة املتعلطرية إلقاء نظرة تقييمية على االستعراضات القُ ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
بتنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد: النتائج والدروس املستفادة واالحتياجات من 

 )تابع(املساعدة التقنية

التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية للكشف  ٤ 
نصوص عليها يف االتفاقية، مبا يف ذلك عن اجلرائم امل

استبانة املوجودات املتأتية من تلك اجلرائم وجتميدها 
 ومصادرهتا

العقبات اليت تعترض سبيل التعاون على إنفاذ القانون يف  ٥ ٠٠/١٨-٠٠/١٥
 جمال كشف اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية

 االستنتاجات والتوصيات ٦ 

 اعتماد التقرير ٧ 

 


