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  التعاون الدويل تعزيزب  املعنيونرباءاخل
  مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

        ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٣- ٢٢فيينا، 
      ت والشروحجدول األعمال املؤقَّ    

  .افتتاح االجتماع  -١
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -٢
ــدويل مبوجــب الفــصل الرابــ     -٣ ــاون ال ــق التع ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة    طرائ ع مــن اتفاقي

  :الفساد
  :تسليم املطلوبني  )أ(  
ــضاحي    ‘١‘     ــائج االستعراضــات املنجــزة يف   مــنعــرض إي ــة حــول نت  األمان

السنتني األوىل والثانية من الدورة األوىل آلليـة االسـتعراض، خبـصوص            
   من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛٤٤تنفيذ املادة 

  قشات يف اجتماع مائدة مستديرة؛منا  ‘٢‘    
  :املساعدة القانونية املتبادلة  )ب(  
 األمانــة حــول نتــائج االستعراضــات املنجــزة يف  مــنعــرض إيــضاحي   ‘١‘    

ــتعراض،    ــة االســ ــدورة األوىل آلليــ ــة مــــن الــ الــــسنتني األوىل والثانيــ
   من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛٤٦خبصوص تنفيذ املادة 

  قشات يف اجتماع مائدة مستديرة؛منا  ‘٢‘    
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  .األولويات واالحتياجات: تقدمي املساعدة التقنية لبناء القدرات  -٤
ــة األمــم املتحــدة       -٥ ــز التعــاون الــدويل مبوجــب اتفاقي اإلجــراءات الواجــب اختاذهــا لتعزي

  .ملكافحة الفساد
  .توصياتالستنتاجات واال  -٦
    

      الشروح    
    افتتاح االجتماع  - ١  

جتمــاع اخلــرباء احلكــومي الــدويل املفتــوح املــشاركة لتعزيــز التعــاون الــدويل مبوجــب  فتتح اســُي
ــنني،     ــوم االث ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد، ي ــوبر / تــشرين األول٢٢اتفاقي يف  ٢٠١٢أكت

  .الساعة العاشرة صباحا
عزيــز  مفتوحــة املــشاَركَة لت دولـيني عقـد اجتماعــات خــرباء حكــوميني " املعنــون ٤/٢ القــرار ففـي 

الصادر عن مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، يف               " التعاون الدويل 
أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٨ إىل   ٢٤دورته الرابعة املنعقدة مبدينة مراكش يف املغرب يف الفترة مـن            

ــؤمتر أن ، ٢٠١١ ــرَّر امل ــيني  يعقــد اجتماعــات خــرباء حكــوميني   ق ــشأن مفتوحــة املــشاركة دول  ب
التعــاون الــدويل مــن أجــل إســداء املــشورة واملــساعدة للمــؤمتر فيمــا خيــص تــسليم املطلــوبني            
واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة، وأن يعقــد اجتماعــاً واحــداً مــن هــذا القبيــل أثنــاء دورتــه اخلامــسة   

  .يسبقه، يف حدود املوارد املتوافرة، اجتماٌع واحد على األقل ُيعقد فيما بني الدورتني
مـساعدة املـؤمتر    ) أ: ( املؤمتر أيضا أن تؤّدي اجتماعات اخلرباء املهام التاليـة         قرَّرويف القرار نفسه،    

مــساعدة املــؤمتر علــى تــشجيع ) ب(علــى اكتــساب معــارف تراكميــة يف جمــال التعــاون الــدويل؛ 
طـراف، واإلسـهام   التعاون بني املبادرات القائمة ذات الصلة، الثنائية منها واإلقليمية واملتعـّددة األ   

تيـسري تبـادل اخلـربات بـني        ) ج(يف تنفيذ األحكام ذات الصلة مـن االتفاقيـة بتوجيـه مـن املـؤمتر؛                
الــدول باســتبانة التحــّديات وتعمــيم املعلومــات عــن املمارســات اجليِّــدة الواجــب اّتباعهــا لتعزيــز   

الطالبـة والـدول متلقِّيـة    بناء الثقة وتشجيع التعاون بني الدول ) د(القدرات على الصعيد الوطين؛     
الطلــب، بتنظــيم لقــاءات جتمــع بــني الــسلطات املختــصة وهيئــات مكافحــة الفــساد واملمارســني    

مـساعدة املـؤمتر علـى اسـتبانة        ) ه(العاملني يف جمايل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املطلوبني؛         
  .احتياجات الدول يف جمال بناء القدرات
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اء احلكومي الـدويل املفتـوح املـشاركة بالنتـائج واالسـتنتاجات املتمخـضة           اجتماع اخلرب  وسيبلَّغ
عن اجتماع الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل التابع ملؤمتر الدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم          

ــة، املقــرَّ    ــدورة الــسادس املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطني  ملــؤمتر ةر عقــده خــالل ال
  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩ إىل ١٥زمع عقدها يف فيينا يف الفترة من األطراف امل

    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - ٢  

  .٤/٢ات الواردة يف قرار املؤمتر  جدول األعمال املؤقَّت هلذا االجتماع وفقاً للتوجيهأُعدَّ
سه بغيـة متكـني اخلـرباء مـن النظـر يف      وفقا للقرار نفـ  ) انظر املرفق ( تنظيم األعمال املقترح     وأُعدَّ

  .بنود جدول األعمال يف حدود القدر املتاح من الوقت وخدمات املؤمترات
 تسمح املوارد املتاحة بعقد جلستني عامتني يومياً، ُتوفَّر هلما خـدمات الترمجـة الفوريـة                وسوف

  .بلغات األمم املتحدة الرمسية الست
    

    لفصل الرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادطرائق التعاون الدويل مبوجب ا  - ٣  
    تسليم املطلوبني  )أ(  

 مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد لالسـتعراض خـالل الـدورة                   ٤٤ تنفيذ املادة    خيضع
ولعلّ اخلـرباء يـوّدون التركيـز يف مناقـشاهتم علـى      . األوىل اجلارية آللية استعراض تنفيذ االتفاقية  

  .ج واالستنتاجات املتمخضة عن عملية االستعراض فيما يتعلق هبذا املوضوعالنتائ
 املواضيع اليت ميكن طرحها للمناقشة الـصعوباُت الـيت تكتنـف إجـراءات تـسليم املطلـوبني                  ومن

نتيجة اختالف النظم القانونية الـيت تنتمـي إليهـا الـدول املتعاونـة؛ واألسـس القانونيـة للتـسليم؛                    
 ُيـسمَّى ة يف حتديد اجلرائم اليت جيوز تسليم املطلوبني فيها؛ وكيفية التعامـل مـع مـا                 والنُُّهج املتبع 

؛ والتحـديات املطروحـة بـسبب اشـتراط التجـرمي املـزدوج؛ وأسـباب رفـض                 "جرمية االشـتراك  "
طلبات التسليم، مبا فيها جنسية الشخص املطلوب؛ والبدائل يف حالة رفض التـسليم؛ والتـدابري          

  حضور الـشخص املطلـوب أثنـاء إجـراءات التـسليم يف الدولـة متلقيـة الطلـب،                  الكفيلة بضمان   
مبا يف ذلك إجراءات اإلفراج بكفالة؛ ومدة إجـراءات التـسليم والقـضايا ذات الـصلة، مبـا فيهـا         
وسائل االنتـصاف املتاحـة للـشخص املطلـوب ومـدى اللجـوء إىل إجـراءات التـسليم املبـّسطة؛                    

يهــا يف القــوانني احملليــة للموافقــة علــى التــسليم؛ وتيــسري إجــراء   ومعــايري اإلثبــات املنــصوص عل 
 املتعاونــة يف مجيــع مراحــل إجــراءات التــسليم، مبــا فيهــا مرحلــة مــا قبــل  لــدولمــشاورات بــني ا
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رفض التسليم؛ ورصد البيانات اإلحصائية باعتباره وسيلة لتـصنيف املعلومـات املتعلقـة بقـضايا               
  .تسليم املطلوبني

التعـاون  (رباء تقريـر مواضـيعي مـن إعـداد األمانـة عـن تنفيـذ الفـصل الرابـع                     على اخلـ   وسُيعرض
ويتـضمن هـذا    ). CAC/COSP/IRG/2012/8(من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد       ) الدويل

 مـن االتفاقيـة مـن قبـل الـدول األطـراف             ٤٤التقرير معلومات عن أمور يف مجلتها تنفيـذ املـادة           
  .لسنتني األوىل والثانية من الدورة األوىل آللية االستعراض يف الالستعراضاخلاضعة 

    
    املساعدة القانونية املتبادلة  )ب(  

، لالسـتعراض يف إطـار      )تـسليم اجملـرمني    (٤٤ من االتفاقيـة، علـى غـرار املـادة           ٤٦ املادة   ختضع
ناقـشاهتم  ولعـل اخلـرباء يـودون التركيـز يف م         . الدورة األوىل من آليـة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة          

  .على نتائج واستنتاجات عملية االستعراض هبذا الشأن
؛ واألسـس   املقدَّمـة أشـكال املـساعدة     :  طرح املواضـيع التاليـة للنقـاش علـى سـبيل املثـال             وميكن

القانونيـة لتقـدمي املــساعدة؛ ونقـل املعلومــات تلقائيـا مبـا قــد يـؤدي إىل تقــدمي طلـب للمــساعدة        
ــة؛  ــة املتبادل ــا القانوني ــة      واالعتب ــساعدة القانوني ــراءات امل ــزدوج يف إج ــالتجرمي امل ــة ب رات املتعلق

 وأسس رفض طلبات املساعدة القانونية املتبادلة؛ والسرية املـصرفية والطلبـات املتعلقـة              ملتبادلة؛ا
ــذ طلبــات      ــة ووظائفهــا؛ والتــشريعات الالزمــة لتنفي ــسلطات املركزي ــة؛ وأدوار ال ــاجلرائم املالي ب

 فيـديو؛ املساعدة القانونية املتبادلة؛ واالستماع إىل الشهود عن طريـق نظـام االئتمـار بواسـطة ال            
ول مدة إجراءات املساعدة القانونية املتبادلـة واألسـباب الرئيـسية ملـا حيـصل مـن تـأخريات؛               وط

واملسائل املتعلقة بالسرية يف التزويد باملعلومات أو األدلة؛ وتيسري إجراء مشاورات بـني الـدول         
 رفـض    مـا قبـل    لـة املتعاونة يف مجيع مراحل إجراءات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة، مبـا فيهـا مرح               

طلب املساعدة؛ ورصد البيانات اإلحصائية باعتباره وسيلة لتصنيف املعلومات املتعلقـة بقـضايا            
  .املساعدة القانونية املتبادلة

التعـاون  ( على اخلـرباء تقريـر مواضـيعي مـن إعـداد األمانـة عـن تنفيـذ الفـصل الرابـع                       وسُيعرض
ويتـضمن هـذا    ). CAC/COSP/IRG/2012/8(من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد       ) الدويل

ــهاالتقريــر معلومــات عــن أمــور   ــة مــن قبــل الــدول األطــراف   ٤٦ تنفيــذ املــادة من  مــن االتفاقي
  . يف السنتني األوىل والثانية من الدورة األوىل آللية االستعراضلالستعراضاخلاضعة 
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    الوثائق    
مــن اتفاقيــة األمــم ) عــاون الــدويلالت( مواضــيعي مــن إعــداد األمانــة عــن تنفيــذ الفــصل الرابــع  تقريــر

  )CAC/COSP/IRG/2012/8(املتحدة ملكافحة الفساد 
    

    األولويات واالحتياجات: تقدمي املساعدة التقنية لبناء القدرات  - ٤  
 إحدى مهام اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح املشاركة هـي           نَّ على أ  ٤/٢ قرار املؤمتر    ينص

  . نة ما حتتاجه الدول لبناء قدراهتا يف جمال التعاون الدويلمساعدة املؤمتر على استبا
 احلاجـة إىل املـساعدة التقنيـة لتعزيـز     منـها  أمـور   التنفيـذ  ليـة اسـتعراض   آلويتبّين من النتائج األولية     

وتتألف إجراءات تقدمي مـساعدة تقنيـة فعالـة         . تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية تنفيذا تاما وفعاال       
ف ملساعدهتا على االمتثال لالتفاقية، مبا يف ذلك أحكامها املتعلقة بالتعاون الدويل،            للدول األطرا 

وحتلَّــل يف . مــن ثــالث مراحــل، كمــا نــوقش بإســهاب يف ســياق أعمــال فريــق اســتعراض التنفيــذ
ــضمان        ــاء هبــا ل ــذ االحتياجــاُت الــيت ينبغــي الوف ــة اســتعراض التنفي ــة األوىل مــن تطبيــق آلي املرحل

ــال ــ. االمتث ــوانني أو األ  وت ــتظم للق ــيم املن ــة التقي ــات  نظمــةشمل هــذه املرحل ــدابري أو االتفاق  أو الت
وتتـيح  . والترتيبات املتعلقـة مبـواد االتفاقيـة اخلاضـعة لالسـتعراض ودورهـا مـن الناحيـة املؤسـسية                  

قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة الــيت أعــدهتا األمانــة أداة قُطريــة واســعة النطــاق تقــوم علــى أســاس  
 البلد املعين على تقرير ما إذا كان إطـاره  دةتشاور وهتدف إىل استعراض التدابري القائمة ومساع   ال

ويتــيح اســتعمال القائمــة املرجعيــة خــالل دورة آليــة . التــشريعي واملؤســسي ميتثــل ملــواد االتفاقيــة
ــادتني      ــذ امل ــة لتقــدمي معلومــات عــن تنفي ــنظم القانو٤٦ و٤٤االســتعراض األوىل اجلاري ــة  يف ال ني

ــدان اخلاضــعة لالســتعراض، الفرصــةَ جلمــع بي   ــاتللبل ــسليم   ان ــة إزاء ت ــنُُّهج الوطني  قّيمــة حــول ال
  .املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلق باجلرائم املشمولة باالتفاقية

 املرحلة الثانية حتديد األولويـات مـن أجـل تكييـف القـوانني واألنظمـة اإلداريـة وكـذلك                    وتشمل
كما تشمل هـذه املرحلـة عنـصرين مهـا        . تفاقات أو الترتيبات مع متطلبات االتفاقية مث تنفيذها       اال

  .ئجالتشريع وبناء القدرات لضمان التوافق بني املهارات واآلليات املستعملة لتحقيق هذه النتا
ة طـرف    املرحلة األخرية فتشمل الوفاء باالحتياجات من املـساعدة التقنيـة الـيت حتـددها دولـ                اأمَّ
نـة لتفعيـل اإلطـار التـشريعي واملؤسـسي والتعاهـدي ذي الـصلة بتعزيـز التعـاون الـدويل مـن            معيَّ

  .أجل مكافحة الفساد وفقا للفصل الرابع من االتفاقية
دة يف   اخلرباء يودون مواصلة مناقشة السبل والوسائل الكفيلـة بالوفـاء باالحتياجـات احملـدَّ              ولعل

  .ة آلية استعراض التنفيذجمال املساعدة التقنية بواسط
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التعـاون  ( على اخلـرباء تقريـر مواضـيعي مـن إعـداد األمانـة عـن تنفيـذ الفـصل الرابـع                       وسُيعرض
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد   ) الــدويل ويتــضمن ). CAC/COSP/IRG/2012/8(مــن اتفاقي

ــورا   ــر أم ــهاالتقري ــدان     من ــة مــن البل ــة املطلوب ــساعدة التقني  اخلاضــعة  معلومــات عــن أشــكال امل
 السنتني األوىل والثانية من الدورة األوىل آللية اسـتعراض التنفيـذ للمـساعدة           خالللالستعراض  

  . من االتفاقية٤٦ و٤٤على تنفيذ املادتني 
    

    الوثائق    
مـن اتفاقيـة األمـم      ) التعـاون الـدويل   ( مواضيعي من إعداد األمانة عن تنفيذ الفصل الرابـع           تقرير

  )CAC/COSP/IRG/2012/8(اد املتحدة ملكافحة الفس
    

    التدابري الواجب اختاذها لتعزيز التعاون الدويل مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -٥  
 اخلرباء يودون مواصلة مناقـشة مـا ميكـن اختـاذه مـن تـدابري إضـافية لتعزيـز التعـاون الـدويل                        لعلَّ

 اجتمـاع   نَّ إىل أ  ٤/٢أشار املؤمتر يف قـراره       وقد. مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد     
  .٢٠١٣اخلرباء املقبل سينعقد أثناء دورة املؤمتر اخلامسة، املقرر عقدها يف بنما عام 

 اخلــرباء يــودون الــتفكري يف طبيعــة األعمــال الــيت ميكــن أن يــضطلعوا هبــا يف اجتماعــات    ولعــلَّ
ــق العامــل امل    ــاالقتران بأعمــال الفري ــة ب ــدول    اخلــرباء املقبل ــؤمتر ال ــابع مل ــدويل الت عــين بالتعــاون ال

 التـآزر   قةاألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، بالنظر إىل عال            
  .والتكامل القائمة بني هاتني العمليتني

    
    توصياتالستنتاجات واال  - ٦  

لــيت ســتدرج يف التقريــر الــصادر عــن  اخلــرباء يــودون النظــر يف االســتنتاجات والتوصــيات العــلَّ
  .اجتماعهم، الذي ستتولّى األمانة إعداد مشروعه
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    املرفق
      تنظيم األعمال املقترح    

  التاريخ والساعة
 بند جدول 
  العنوان أو الوصف  األعمال

      ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٢االثنني، 
  افتتاح االجتماع  ١  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  وتنظيم األعمالإقرار جدول األعمال   ٢  
طرائق التعاون الدويل مبوجب الفصل الرابع   ٣  

  األمم املتحدة ملكافحة الفسادمن اتفاقية 
  تسليم املطلوبني  )أ (٣  
  )تابع(تسليم املطلوبني   )أ (٣  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
  املساعدة القانونية املتبادلة  )ب (٣  
      

     ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٣الثالثاء، 
  )تابع(املساعدة القانونية املتبادلة   )ب (٣  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  : تقدمي املساعدة التقنية لبناء القدرات  ٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  األولويات واالحتياجات
اإلجراءات الواجب اختاذها لتعزيز التعاون   ٥  

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الدويل مبوجب 
  الفساد

  توصياتالستنتاجات واال  ٦  
 


