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 تقرير عن اجتماع اخلرباء املعنيني بتعزيز التعاون الدويل     
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املعقود يف فيينا مبوجب

  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٣ إىل ٢٢من 

    مةدِّمق  -أوالً  
 مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد، يف القــرار   قــرََّر  - ١
عقد اجتماعات خـرباء حكـوميني دولـيني مفتوحـة املـشاركة لتعزيـز التعـاون                "، املعنون   ٤/٢

  إىل ٢٤، الـــذي اعتمـــده يف دورتـــه الرابعـــة، املعقـــودة يف مـــراكش، املغـــرب، مـــن "الـــدويل
رباء حكــوميني دولــيني مفتوحــة خلــ اجتماعــات أن يعقــد، ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٢٨

ــدو  ــسليم   هيل لكــي تــساعداملــشاركة بــشأن التعــاون ال ــه املــشورة فيمــا خيــص ت  وتــسدي إلي
 دورتـه أن يعقـد اجتماعـاً مـن هـذا القبيـل أثنـاء           قـرَّر   املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة، و    

اخلامسة، على أن يسبقه اجتمـاع واحـد علـى األقـل يف فتـرة مـا بـني الـدورات، إن مسحـت                        
  .املوارد املتاحة بذلك

  : أن تــضطلع اجتماعــات اخلــرباء باملهــام التاليــة    علــى نفــسه أيــضاً  يف القــرار نــصَّ و  -٢
مـساعدة  ) ب(مساعدة املؤمتر على اكتساب معـارف تراكميـة يف جمـال التعـاون الـدويل؛ و               ) أ(

ــة       ــها واإلقليمي ــة من ــصلة، الثنائي ــادرات املوجــودة ذات ال املــؤمتر علــى تــشجيع التعــاون بــني املب
املتعلقـة  األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد         تنفيذ أحكام اتفاقيـة     واملتعّددة األطراف، واإلسهام يف     

تيـسري تبـادل اخلـربات بـني الـدول باسـتبانة التحـديات            ) ج(بذلك حسب توجيهـات املـؤمتر؛ و      
باعهـا مـن أجـل تـدعيم القـدرات علـى            ن اتّ وتعميم املعلومات عن املمارسـات اجليـدة الـيت يتعـيّ          

ع التعاون بني الـدول الطالبـة والـدول متلقّيـة الطلبـات،            بناء الثقة وتشجي  ) د(الصعيد الوطين؛ و  
بتنظــيم لقــاءات جتمــع الــسلطات املختــصة وهيئــات مكافحــة الفــساد واملمارســني العــاملني يف   
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مـــساعدة املـــؤمتر علـــى اســـتبانة ) ه(جمـــايل املـــساعدة القانونيـــة املتبادلـــة وتـــسليم املطلـــوبني؛ و
  .احتياجات الدول يف جمال بناء القدرات

    
    تنظيم االجتماع  -ثانياً  
    افتتاح االجتماع  - ألف  

 اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة مبوجــبعقــد اخلــرباء املعنيــون بتعزيــز التعــاون الــدويل   -٣
  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٣و ٢٢ يوميالفساد اجتماعاً يف فيينا 

يل التابع ملؤمتر الـدول      علماً باجتماع الفريق العامل املعين بالتعاون الدو        الرئيسُ وأحاط  -٤
وأشـار إىل   . األطراف، وأَبرَز أوُجه التضافر والتكامل بني ذلك الفريق العامل واجتماع اخلرباء          

 الفريــق العامــل خلــص يف اجتماعــه إىل عــدة اســتنتاجات، منــها أمهيــة الــشبكات اإلقليميــة    نَّأ
 يف املـسائل املـشتركة يف       ألجهزة النيابة العامـة والـسلطات املركزيـة يف تـسهيل التعـاون الـدويل              

إطار اتفاقية اجلرمية املنظَّمة، والتعاون املباشر فيما بـني أجهـزة الـشرطة، والتعـاون الفّعـال فيمـا                   
ومشلـت  . بني خمتلف أجهزة إنفاذ القانون وموظفي أجهـزة النيابـة العامـة أو األجهـزة القـضائية                

وأعــضاء تــصال القــضائيني توصــيات ذلــك االجتمــاع مواصــلة التركيــز علــى دور مــوظفي اال  
 رمسيـة وغـري     اتـصال يف تسهيل التعـاون الـدويل وتـأمني قنـوات           األمنيني  امللحقني  النيابة العامة و  

  .رمسية للشبكات اإلقليمية
القـرار  إىل  أمني مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد           شارأو  -٥
 الــسلطات املركزيــة نَّوذَكَــر أ. عامــل واجتمــاع اخلــرباء إىل الفريــق الة املــسَندوالواليــات ٤/٢

، واحـدة املعيَّنة مبقتضى اتفاقية مكافحة الفساد واتفاقية مكافحة اجلرمية املنظَّمة كثرياً ما تكون             
وأن أحكام االتفاقيتني متطابقة إىل حد بعيد، وإن كانت اتفاقية مكافحة الفـساد حتتـوي علـى                 

 أحكاماً متكاملة بشأن التعاون الدويل ألغراض املـصادرة تـرِد           مزيد من التفصيل، كما تتضمن    
وقـد وفّـرت نتـائج آليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة        . يف فصل مستقل يتناول اسـترداد املوجـودات   

، بيانات متينة عن املمارسـات      ٣/١األمم املتحدة ملكافحة الفساد، اليت أنشأها املؤمتر يف قراره          
ــ.  هبــا االجتمــاع يــسترشدحــىتالــدويل مبقتــضى االتفاقيــة املتَّبعــة يف جمــال التعــاون  ساقاً مــع واّت

ــين باســترداد           ــوح العــضوية املع ــدويل املفت ــل احلكــومي ال ــق العام ــيت أرســاها الفري ــة ال املمارس
املوجودات، الذي كان قد اعتمد خطة عمل متتد حىت الدورة الـسادسة للمـؤمتر، الـيت سـُتعقَد                  

 علــى مناقــشة خريطــة طريــق لألعمــال املقبلــة لالجتمــاع،  ، ُشــجِّع املــشاركون٢٠١٥يف عــام 
  .تكون متزامنة مع أعمال الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - بـاء  
ــشرين األول٢٢يف   -٦ ــدويل     / ت ــاون ال ــز التع ــيني بتعزي ــّر اجتمــاع اخلــرباء املعن ــوبر، أق أكت

  :دة ملكافحة الفساد جدول األعمال التايل اتفاقية األمم املتحمبوجب
  .افتتاح االجتماع  -١  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -٢  
ــق  -٣   ــدويل  طرائ ــاون ال ــم املتحــدة     مبوجــب التع ــة األم ــن اتفاقي ــع م ــصل الراب  الف

  :ملكافحة الفساد
  :تسليم املطلوبني  )أ(    
ت نتـــائج االستعراضـــاحـــول عــرض إيـــضاحي مـــن األمانــة     ‘١‘      

املنَجــزة يف الــسنتني األوىل والثانيــة مــن الــدورة األوىل آلليــة   
ــة األمــم  ٤٤ تنفيــذ املــادة خبــصوصاالســتعراض،   مــن اتفاقي

  املتحدة ملكافحة الفساد؛
  ؛ مائدة مستديرةاجتماع يف اتمناقش  ‘٢‘      
  :املساعدة القانونية املتبادلة  )ب(    
ات املنَجـزة يف    عرض إيضاحي من األمانة لنتـائج االستعراضـ         ‘١‘      

السنتني األوىل والثانية من الـدورة األوىل آلليـة االسـتعراض،        
 من اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة      ٤٦ تنفيذ املادة    خبصوص
  الفساد؛

  . مائدة مستديرةاجتماع يف اتمناقش  ‘٢‘      
  .األولويات واالحتياجات: بناء القدراتلاملساعدة التقنية تقدمي   -٤  
  . اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادمبوجبقبلة لتعزيز التعاون الدويل التدابري امل  -٥  
  .االستنتاجات والتوصيات  -٦  

    
    احلضور  - جيم  

ــة      -٧ ــراف يف االتفاقيـ ــة األطـ ــدول التاليـ ــو الـ ــاَع ممثلـ ــضر االجتمـ ــي : حـ ــاد الروسـ ، االحتـ
ــتني ــبانيا،ألردن، ااألرجنـ ــتراليا، إسـ ــرائيل، أسـ ــوادو ، إسـ ــارات ار، إكـ ــد اإلمـ ــة املتحـ  ة،لعربيـ
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 ل، الربتغــال، الربازيــن،باكــستا ا،إيطاليــ، )اإلســالمية-مجهوريــة( إيــران ا، أوكرانيــا،إندونيــسي
ــسال  ــروين دار ال ــم،ب ــيالروا، بلجيك ــس،  ب ــد،تايلن ــونا، تركي ــس، ت ــوب أفريقيــ ر، اجلزائ ا،  جن

 ،الـصني  ا،سويـسر د،   الـسوي  ،ة سنغافور ا، سلوفيني ر، السلفادو ا، سري النك  ي، زمبابو ا،روماني
 ا،كنـد ا،  كمبوديـ ص،  قـرب م،  فييـت نـا   ا،   فنلنـد  ،)البوليفاريـة -مجهورية(فرتويال  ،   الفلبني ا،فرنس
ب، املغــرر، مــصا، ماليزيــليبيــا، غ،  لكــسمربن،لبنــات،  الكويــا،كولومبيــ ،كوســتاريكاا، كوبــ
  .اليونانة، الواليات املتحدة األمريكيا، نيجرييا، النمسك، املكسي

، قتــصادي إقليميــة طــرف يف االتفاقيــةورويب، وهــو منظمــة تكامــل ا االحتــاد األوكــان  -٨
  . يف االجتماعممثَّالً
اجلمهوريـة التــشيكية وكــوت ديفــوار  :  يف االجتمــاع التاليــة املوقِّعـةَ  الــدولَومثَّـل مراقبــون   -٩

  .واليابان
  .لة ممثَّ، مراقبة دائمة لدى األمم املتحدة فلسطني، وهي كيان حيتفظ ببعثةوكانت  -١٠
 وحدات األمانة العامـة وهيئـات األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا ومعاهـد                 وكانت  -١١

شبكة برنامج األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة والوكـاالت املتخصـصة وغريهـا مـن                 
جلنـة األمـم املتحـدة للقـانون التجـاري      : لـة مبـراقبني    التاليـة ممثَّ   مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة     

  .دويل واملعهد الكوري لعلم اإلجرامال
اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب        : مراقبـون املنظمـات احلكوميـة الدوليـة التاليـة         ومثَّل    -١٢

أفريقيا، والشبكة القضائية األوروبيـة، واألكادمييـة الدوليـة ملكافحـة الفـساد، واملنظمـة الدوليـة                 
  .ساعدة القانونية األمريكية للم-للشرطة اجلنائية، والشبكة اإليبريية 

وُمثِّلت منظمة فرسـان مالطـة العـسكرية املـستقلة، وهـي كيـان حيـتفظ مبكتـب مراقبـة                      -١٣
  .دائم يف مقر األمم املتحدة

    
 الفصل الرابع من اتفاقية األمم املتحدة مبوجب التعاون الدويل طرائق  -ثالثاً  

      ملكافحة الفساد
    تسليم املطلوبني  - ألف  

األمانة املعلومات اليت جرى مجعها عن تسليم املطلوبني مـن خـالل آليـة              ل عن   ثِّ مم عرض  -١٤
تنفيــذ الفــصل " يف التقريــر املواضــيعي الــذي أعّدتــه األمانــة واملعنــَون وردتاالســتعراض حــسبما 

). CAC/COSP/IRG/2012/8" (من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد      ) التعاون الدويل (الرابع  
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 لدول إىل أنه ميكن استخدام االتفاقية كأساس قـانوين لتـسليم املطلـوبني ولـو    وقد أشارت غالبية ا   
 هبا الـدول  تعاجلوهناك عدد من أوجه التشابه يف الطريقة اليت        .  نادراً ذلك مل حيدث عملياً إالَّ    أنَّ  

ول  مجيع الد ازدواجية التجرمي شرطٌ لتسليم املطلوبني، فإنَّ     ففي حني أنَّ  . تسليم املطلوبني مسألة  
 تــسليم جيــوزوُتعــرَّف اجلــرائم الــيت  . خــضع هــذا املبــدأ لالختبــار علــى أســاس الفعــل املرتكــب  ُت

مرتكبيها عموماً بأهنا اجلرائم اليت ُيعاقَب عليها باحلرمان من احلرية ملدة سنة واحدة علـى األقـل،      
علـى   هذا الشأن    قليلة يف هو احلال عادةً بالنسبة للجرائم املتصلة بالفساد، يف حني تعتمد بلدان            و

 موضـع  مـن الـدول األطـراف    ومل َتعتـرب أيٌّ .  تـسليم مرتكبيهـا  بـاجلرائم الـيت تعتـرف جبـواز       قائمة  
وكـان لـدى مجيـع      .  رفـض تـسليم مرتكبيهـا      جيـوز  سياسـية    جـرائم  جرائم الفساد    االستعراض أنَّ 

 وتتـيح . تـسليم  إجراءات الةعلى ذّمالدول األطراف آليات قانونية تسمح باختاذ تدابري احتجازية         
إجراءات مبّسطة لتسليم املطلوبني، وذلـك عمومـاً يف احلـاالت           ستعراض  نصف الدول موضعِ اال   

 مجيـع الـدول موضـع االسـتعراض رفـض        وتبـيح . اليت يوافق فيها الشخص املطلوب على التـسليم       
  .األحكام املتعلقة بالتمييزطلب تسليم متاشياً مع 

سـتعراض، تبـيَّن وجـود اخـتالف بوجـه عـام بـني بلـدان                 عمليات اال  حمصلةواستناداً إىل     -١٥
ففيمـا يتعلـق بإدمـاج املعاهـدات الدوليـة يف الـنُّظم القانونيـة               . القانون املدين وبلدان القانون العـام     

التطبيـق املباشـر ألحكـام املعاهـدة عنـدما       مبـدأ جـواز     الداخلية، تعتمد بلدان القانون املـدين علـى         
تلـك   تـشريعات لتنفيـذ      سـنَّ  عامـةً    تـشترط بلـدان القـانون العـام        أنَّ   تكون تلقائية النفاذ، يف حني    

 مـن   مـستوى أرفـع    عامـةً    تـشترط بلـدان القـانون العـام        أنَّ   ولوحظ، عالوة على ذلك،   . األحكام
  لقــانون املــدين عــن تـــسليم     بلـــدان اامتنــاع  أنَّ كمــا . األدلــة للموافقــة علــى تـــسليم املطلــوبني    

  . أرجحمواطنيها
 علـى أمهيــة اتفاقيـة مكافحـة الفــساد وأحكامهـا بالنــسبة     ط املتكلمــون الـضوءَ وقـد سـلَّ    -١٦

 تـشريعاهتم الوطنيـة تـسمح باسـتخدام االتفاقيـة           وأفاد عدد مـن املـتكلمني بـأنَّ       . للتعاون الدويل 
 هـذه املمارسـة مل ُتعتمـد مـن جانـب مجيـع              نَّبيـد أنـه لـوحظ أ      . تسليم املطلوبني أساساً قانونياً ل  
وأشـار املتكلمـون إىل أسـس قانونيـة أخـرى لتـسليم             . لتسهيل تـسليم املطلـوبني    الدول كوسيلة   

ا مبـ  هنيوِّمنـ املطلوبني مثل املعاهدات الثنائية واإلقليميـة واملعاملـة باملثـل والترتيبـات املخصَّـصة،               
ــة    ــة مــع االتفاقي ــوفريوأشــار بعــضهم إىل الــصعوبات الــيت تعتــرض   . لتلــك األســس مــن عالق  ت

  .ام االتفاقيةإحصاءات عن استخد
الوطنيـة فيمـا يتعلـق بتـسليم         موممارسـاهت  ُنظم تشريعاهتم    عن  عامةً حملةً املتكلمون   وقدَّم  -١٧

ــوبني ــدات و     . املطل ــى املعاه ــة عل ــات املترّتب ــذ االلتزام ــرب تنفي ــد اعُت ــدرات وق ــوافر الق ــة ت  الوطني
  . أساسية لتيسري التعاون الدويلماتمقّوللدول األطراف  السياسية واإلرادة
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مـن   مـن العقبـات الـيت ووجهـت يف تـسليم املطلـوبني،            عددعن   املتحدثون أيضاً    وأبلغ  -١٨
 وتعقّد إجـراءات تـسليم املطلـوبني أو عـدم           ؛ عدم تطبيق األحكام القانونية الوطنية عملياً      حيث

ــة الترمجــات، ال ســيما فيمــا يتعلــق    رةمقــرَّوجــود إجــراءات  ، ونقــص املعلومــات ورداءة نوعي
ــصطلحات  ــةبامل ــه   ؛القانوني ــق علي ــا يطلَ ــصيد " وم ــدما ال يكــون مكــان وجــود   " محــالت ال عن

ــاً بعــد  ــة  وعــدم وجــود قنــوات اتــصال مفتوحــة بــني الــدول    ؛الــشخص املطلــوب معروف الطالب
عـن االسـتجابة     بعض الـدول     تقاعس على    آخر الضوءَ  وسلَّط متكلمٌ . والدول املتلقية للطلبات  

وأشار عّدة متكلمني أيـضاً إىل      . ئل إجرائية لرفض الطلبات    مبسا االستظهارللطلبات املقدَّمة أو    
  .الوطنيةالتحديات اليت تعترض قضايا التسليم املعروضة على احملاكم 

 عدم تسليم املـواطنني طـَرح علـى بلـداهنم حتـدياً أمـام                مبدأ املتكلمني أنَّ والحظ بعض     -١٩
نـه توجـد يف بلـداهنم أحكـام تـسمح           أإىل   عـّدة مـتكلمني      وأشار. تسليم املطلوبني بطريقة فّعالة   

 جنـسية الـشخص املطلـوب وقـت ارتكـاب      حتديـد  أحدهم أنـه ينبغـي     وذكر. بتسليم مواطنيهم 
  .اجلرمية، بصرف النظر عن اجلنسيات األخرى اليت يكون قد حصل عليها فيما بعد

. وأشار عـّدة مـتكلمني إىل التعـاون الـدويل علـى املـستوى الثنـائي واإلقليمـي والـدويل                    -٢٠
علـى سـبيل املثـال      ( أمهية ترتيبات تيسري التعاون الدويل على أسـاس إقليمـي أو تـارخيي               وأبرزوا

ــابع لالحتــاد األورويب      ــشمالية، ونظــام أوامــر التوقيــف الت ــدان ال ــسليم  وخطــةبــني البل ــدن لت  لن
 واالتـصاالت   الترابط الـشبكي  وأكّد املتكلمون أيضاً على فائدة      ).  داخل الكومنولث  املطلوبني

مــوظفي االتــصال القــضائيني يــؤّدون دوراً  أنَّ شــَري إىلأُو. الشخــصية يف جنــاح التعــاون الــدويل
 شبكات مراكـز الوصـل تـوفر بـديالً          نَّفّعاالً بني الشركاء الذين تربطهم عالقات وثيقة، كما أ        

  .موظفي االتصال القضائيني للخارجفّعال التكلفة إليفاد 
ــدًءا مــنوير القــدرات، والحــظ عــّدة مــتكلمني ضــرورة تطــ    -٢١ ــة  ب ــوفري قــوانني منوذجي  ت

ــة    ــسليم ومعــايري األدل ــوفري وتبــسيط إجــراءات الت ــهاًء بت شارية والتــدريب  اخلــدمات االستــ وانت
 إذكـاء الـوعي يف صـفوف اجلهـات الفاعلـة الوطنيـة والدوليـة يف                  إىل جانب  للسلطات املركزية 

 اسـتهالل حـوار مفتـوح بـني الـدول           ةعلـى أمهيـ    عـّدة مـتكلمني      وشـدَّد . جمال تـسليم املطلـوبني    
 كـسبيل لتـسريع  ، قبل تقدمي طلب رمسي وخالل سـري العمليـة،   الطالبة والدول املتلقية للطلبات  

  .إجراءات تسليم املطلوبني
املتمرســة علــى خــصائص والحـظ أحــد املــتكلمني فوائــد االســتعانة بـشركات الترمجــة     -٢٢

 هنجـاً مرنـاً إزاء   يف بلده اعتمدتسلطات الوطنية    ال وأضاف أنَّ .  القانونية يف بلده   املصطلحات
ــع         ــشاور م ــضاً بالت ــديو وأي ــداول بالفي ــروين والت ــد اإللكت ــسمح بالربي ــصال، حبيــث ت ســبل االت

  .املتلقية للطلباتسلطات الدولة 
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    املساعدة القانونية املتبادلة  - باء  
تبادلـة يف التقريـر املواضـيعي     املتعلق باملساعدة القانونيـة امل     الباب عن األمانة    ممثِّل عرض  -٢٣

مــدى ونطــاق اللــوائح التــشريعية املتعلقــة باملــساعدة    أنَّ بــشأن تنفيــذ الفــصل الرابــع، فالحــظ  
القانونية املتبادلة يتفاوتان من قوانني شـاملة إىل اعتمـاٍد علـى املعاهـدات املوجـودة دون وجـود                   

 الـدول   التاليـة قـائالً إنَّ    ة املتبادلـة     جوانب املساعدة القانوني   وأشار إىل . تشريعات وطنية مفصَّلة  
تـوفري  : تعاجلها بطريقة واحدة أو على حنـو متـشابه، وهـي      ، حسبما ورد،  اخلاضعة لالستعراض 

واإلحالـة  ط فيهـا أشـخاص اعتبـاريون؛        املساعدة القانونية املتبادلة فيما خيص اجلـرائم الـيت يتـورّ          
ع إىل الئحـة تنظيميـة خاصـة بـذلك يف        دون الرجـو   يف كـثري مـن احلـاالت       للمعلومات   التلقائية
االشـتراطات املتعلقـة بازدواجيـة التجـرمي علـى طلبـات املـساعدة         عدم تطبيـق    ؛ و الوطينالقانون  

 يف  بوجه عـام   أسباب رفض الطلب     وتطابق عليها بصورة حمدودة؛     أو تطبيقها القانونية املتبادلة   
أهنا، مـن بينـها األغـراض الـيت         وهناك أيضاً جوانب ال يالَحظ وجـود تطـابق بـش          . معظم الدول 

ميكن من أجلها طلب املساعدة القانونية املتبادلة؛ وقبول الطلبات الشفوية؛ واستخدام تقنيـات             
التداول بواسطة الفيديو؛ واملمارسة املتعلقة بالتشاور مـع الـدول الطالبـة قبـل رفـض الطلـب أو         

املعلومـات اإلحـصائية عـن عـدد الطلبـات         يف   بالغـاً  هناك نقـصاً     نَّأل  املمثِّوذكَر  . تأجيل تنفيذه 
  .املتعلقة بقضايا الفساد، مبا يف ذلك نسبتها املئوية إىل إمجايل عدد الطلبات الواردة والصادرة

وأشار املتكلمون إىل التحديات اليت يطرحها مفهوم مـسؤولية األشـخاص االعتبـاريني               -٢٤
هـذه   أنَّ وذُِكـر . خاص االعتبـاريني والتحديد الصحيح للعالقة بني األشخاص الطبيعـيني واألشـ     

  .املسألة تتطلّب مزيداً من التحليل، مثلما هو حال عدد من االتفاقات الثنائية واإلقليمية
 االتفاقيـة ُتـستخدم يف بلـداهنم كأسـاس قـانوين للمـساعدة           وقال كثري من املتكلمني إنَّ      -٢٥

أكـرب مـن األمهيـة بـالنظر إىل تزايـد      القانونيـة املتبادلـة، وذكَـر أحـدهم أهنـا باتـت تكتـسي قـدراً         
 بلـداهنم تقـّدم املـساعدة القانونيـة         وأفاد املتكلمون بأنَّ  . احلاجة إىل التعاون على الصعيد العاملي     

ــة    ــة باملثــل واســتناداً إىل اتفاقــات تعاهدي ــة علــى أســاس املعامل وشــجَّع أحــد املــتكلمني  . املتبادل
ــانوين     ــة كأســاس ق ــى اســتخدام االتفاقي ــدان عل ــل   البل ــة أو كمكمِّ ــة املتبادل  للمــساعدة القانوني

 الـزمن بـالرجوع     جتاوزهاكما رأى أنه ميكن تعديل املعاهدات الثنائية اليت         . للمعاهدات الثنائية 
  .إىل اتفاقية مكافحة الفساد واتفاقية اجلرمية املنظَّمة كنموذجني

تبادلـة ُينظـر إليهـا عمومـاً      املعـايري اخلاصـة باملـساعدة القانونيـة امل    والحظ املتكلمـون أنَّ     -٢٦
 صرامة من املعـايري اخلاصـة بتـسليم املطلـوبني، وشـجَّعوا الـدول علـى التعامـل مـع              على أهنا أقلّ  

  .املساعدة القانونية املتبادلة على حنو أكثر مرونة
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ازدواجيــة التجــرمي ليــست شــرطاً للمــساعدة القانونيــة   أنَّ والحــظ عــدد مــن املــتكلمني   -٢٧
ازدواجية التجرمي ضرورية يف املمارسـة       بأنَّ   وأفاد متكلمون آخرون  . ثري من البلدان  املتبادلة يف ك  

ونـاقش املتكلمـون    . العملية من أجل احلصول على بعض أنواع األدلة وكذلك لتجميـد األمـوال            
العـربة يف    بعـض احملـاكم رأت أنَّ      أنَّ   فـذُِكر . مسألة التوقيت املناسب للنظر يف ازدواجية التجـرمي       

وقـَت اختـاذ قـرار تقـدمي        فيهـا   القوانني الـسارية    بـ  هيحتديد ما إذا كانت هناك ازدواجية للتجرمي        
ــَت ارتكــاب اجلــرم، أل    ــة، ال وق ــة املتبادل ــ نَّاملــساعدة القانوني راعــاة األصــول  املتعلقــة مبشواغل ال

  .ه يف البلد الذي ارُتكب فياملرتكب جمرَّم الفعل سبقت معاجلتها حبكم أنَّاإلجرائية 
وأبــرز .  الــداخلي والــدويل جمــال مهــم يتطلّــب مزيــداً مــن التطــوير   التنــسيق نَّوُرئــي أ  -٢٨

 مـن  ١٣املتكلمـون دور الـسلطات املركزيـة يف تـوفري املـساعدة القانونيـة املتبادلـة وفقـاً للفقـرة          
 بـني الـسلطات  فيهـا  إرسال الطلبات مباشرة  أنَّ  من اتفاقية مكافحة الفساد، فذكروا  ٤٦املادة  

 ورأى املتكلمــون أنَّ. املركزيــة يعطــي نتــائج أســرع مــن التخاطــب عــرب القنــوات الدبلوماســية  
 جبميع الصكوك القانونيـة الدوليـة ذات الـصلة هـو     ةيمعنكسلطة مركزية واحدة تعيني مؤسسة  
 أيـضاً جهـة وصـل       اعُتربتالسلطة املركزية يف بلده قد       أنَّ   وذكر أحد املتكلمني  . ممارسة جيدة 

لدى بلداهنم سلطة مركزية واحدة مـسؤولة        أنَّ   باسترداد املوجودات، بينما ذكَر آخرون     معنّية
 ة مـتكلمني الـدولَ    ع عـدّ  وشـجَّ .  علـى الـسواء    عن املساعدة القانونية املتبادلة وتـسليم املطلـوبني       

،  حمـض على إنشاء سلطات مركزية تكون قادرة على القيام بدور فاعـل، ال جمـرد دور شـكلي        
  .ليةيف هذه العم

وأشــار عــدد مــن املــتكلمني إىل اجلهــود الــيت تبــذهلا بلــداهنم إلنــشاء مؤســسات وطنيــة    -٢٩
علــى جــز احلألغــراض املــساعدة املقدمــة فعالــة ُتعــىن باملــساعدة القانونيــة املتبادلــة، مبــا يف ذلــك 

 لتبـادل وأبرز املتكلمون مـا     . عائدات الفساد وجتميدها ومصادرهتا، أو لتدعيم تلك املؤسسات       
  .ملعلومات والتنسيق على الصعيد الوطين من أمهية يف جناح املساعدة القانونية املتبادلةا

ــد املتكلمــون أ   -٣٠ ــل إجــراءات      نَّوأكّ ــة للمعلومــات قب ــادل غــري رمسي ــات تب  إجــراء عملي
وأشـار كـثري    .  بعيـد  املساعدة القانونية املتبادلة الرمسية أو أثناءهـا ييـّسر تلـك املـساعدة إىل حـدٍّ               

ل يف إجــراء تــشاور غــري ملــتكلمني إىل ممارســة متَّبعــة حاليــاً لــدى ســلطاهتم املركزيــة، تتمثّــمــن ا
كـذلك يف تبـادل املعلومـات بـصورة غـري           تتجـّسد   رمسي بشأن الطلبـات قبـل تقـدميها رمسيـاً، و          

 املـتكلمني  وشـجَّع أحـدُ  . رمسية بني سلطات إنفاذ القانون أو بني وحدات االستخبارات املاليـة      
 بـــني املؤســـسات ذات الواليـــات املختلفـــة، مثـــل وحـــدات  االتـــصاالتعلـــى تعزيـــز  الـــدولَ

ى مـا يـسمّ   (خـرى   األبلدان  الاالستخبارات املالية ووحدات التحقيق التابعة ألجهزة الشرطة يف         
  ").بني األطراف غري املتناظرةالتعاون "بـ
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اعدة القانونيـة    تـوفري املـس    تعتـرض  املتكلمون أنه ال تزال هنـاك صـعوبات عمليـة            وأكد  -٣١
وأشـاروا إىل العوائـق     . املتبادلة، على الرغم من وجـود تـشريعات مالئمـة يف كـثري مـن البلـدان                

الناشئة عن وجود معايري شكلية وإجرائية ومتطلبـات قانونيـة صـارمة تـشترط تـوفري معلومـات                  
اكل قانونيـة    هناك مش  وقيل إنَّ . مصرفية دقيقة قبل أن يتسىن حتديد أماكن األموال أو جتميُدها         

 املـساعدة القانونيـة     حـاالت وعملية أخرى تتعلق بقبول اسـتخدام التـداول بواسـطة الفيـديو يف              
وحتديد هوية األشخاص حتديداً دقيقـاً،      طريقة كتابة   ومثة مشاكل أخرى تتعلق برداءة      . املتبادلة

  .من لغة إىل أخرى أمساء أولئك األشخاص طريقة كتابةألسباب منها اختالف 
 عدد مـن املـتكلمني عـن الـصعوبات الـيت نـشأت عـن التـأّخر يف تلقّـي الـردود            حتدَّثو  -٣٢

ال يكـون بوسـعها   قـد   الدول الطالبة وأفاد آخرون بأنَّ  . على طلبات املساعدة القانونية املتبادلة    
  . أن تقّدم معلومات إضافية عندما ُيطلب تقدميها للموافقة على الطلبيف كل احلاالت

ــار بعــض ا   -٣٣ ــة     وأش ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــسّهل امل ــادرات وأدوات ت ــتكلمني إىل مب . مل
األمريكيـة للتعـاون    -الشبكات، مبا فيها الشبكات اإلقليميـة مثـل الـشبكة اإليبرييـة            بأنَّ   وسلموا

القــضائي الــدويل والــشبكة القــضائية األوروبيــة، مفيــدةٌ يف تعزيــز تبــادل املعلومــات والتــشاور    
ى أحد املتكلمني أنه ينبغي زيـادة التـرابط بـني الـشبكات اإلقليميـة مـن                 بصورة غري رمسية، ورأ   

وأشـَري إىل صـعوبات تبـادل املعلومـات املتعلقـة      . ك صوب تبـادل عـاملي للمعلومـات     أجل التحرّ 
بقضايا الفساد، وكذلك إىل الدور الذي ميكن أن تؤّديه اإلنتربـول يف تيـسري تبـادل املعلومـات                  

 علـى االسـتفادة التامـة مـن األدوات املوجـودة،            ع املتكلمون الـدولَ   وشجَّ. على الصعيد العاملي  
العمليـة املتعلقـة باملـساعدة القانونيـة املتبادلـة      اإلرشـادية   واألدلة   املأمونةمثل منصات املعلومات    

اليت أُعّدت يف سياق جمموعـة الثمانيـة وجمموعـة العـشرين، واملنتجـات املعرفيـة الـيت اسـتحدثها                    
كما شـجَّع املتكلمـون علـى مجـع إحـصاءات           . تحدة املعين باملخدرات واجلرمية   مكتب األمم امل  

املـضي قُـدماً يف دراسـة التحـديات     عن املساعدة القانونيـة املتبادلـة يف قـضايا الفـساد، وكـذلك         
  .الكفيلة بتذليلها املساعدة القانونية املتبادلة واحللول العملية اليت تعترض

    
    األولويات واالحتياجات:  القدراتبناءللتقنية املساعدة اتقدمي   -رابعاً  

 واالحتياجـات فيمـا يتعلـق       إيضاحياً أساسـياً لألولويـات    لة عن األمانة عرضاً     قّدمت ممثّ   -٣٤
وأشارت إىل الصلة الوثيقة القائمـة بـني آليـة االسـتعراض واملـساعدة التقنيـة،         . باملساعدة التقنية 

 استعراضـاً قُطْريـاً     ٢٤ ت مـن  اسـُتمدَّ اعدة التقنيـة    مت إحصاءات عن االحتياجات من املـس      وقدَّ
 مـساعدة تقنيـة تتعلـق    وقـد طلبـت أربـع عـشرة دولـةً     . بشأن تنفيذ الفـصل الرابـع مـن االتفاقيـة        

ت بعـض   وتبدَّ. ٤٦ و ٤٤ منها طلبات خاصة بشأن املادتني        دولةً ١١بالفصل الرابع، وقّدمت    



 

10 V.12-56897 

 

CAC/COSP/EG.1/2012/2  

ــاطق،  االختالفــات ــات لكــن معظــم  بــني املن ــشريعية وإســداء   تتركــز الطلب ــصياغة الت ــى ال  عل
وقُـّدمت طلبـات حمـدَّدة تتعلـق        . نموذجية وبناء القـدرات   العاهدات  امل وصوغاملشورة القانونية   

اللغـات األجنبيـة مـن أجـل تـذليل العقبـات الـيت تعتـرض                اسـتخدام    واملـساعدة يف     الفنيةباخلربة  
  .التواصل بني السلطات املركزية

إىل ما استحدثه مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة          وأشارت ممثلة األمانة      -٣٥
الـسلطات الوطنيـة    بأمساء وبيانـات    اإللكترونية اخلاصة   البحث  من أدوات ذات صلة، مثل أدلة       

ــوارد    ــة لــــألدوات واملــ ــة اإللكترونيــ ــة املختــــصة، والبوابــ ــة املعرفيــ ــساد ملالالزمــ ــة الفــ كافحــ
)www.track.unodc.org( ــة ، وهــي ــى اإلنترنــت   جمموع ــأدوات قائمــة عل ــشرروم َت ــارف ن  املع

الـيت   أداة كتابـة طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة،             وكـذلك القانونية بشأن مكافحة الفساد،     
راً كما أشارت إىل عدد من املنشورات اليت أصدرها مـؤخّ         . كبرياً يف إعداد الطلبات   عوناً   توفر

دليـل املـساعدة    : وهـي جلرمية حـول التعـاون الـدويل،        مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات وا     
ودليل التعاون الدويل ألغـراض مـصادرة عائـدات اجلرميـة،           ،  املطلوبنيالقانونية املتبادلة وتسليم    

  . الترحيل الدويل للمحكوم عليهمدليلو
 ات إىل تـوفري مـساعد  ذلـك عـن احلاجـة    الـيت تلـت    يف املناقـشة      مـتكلمني  ةعـدّ  وأعرب  -٣٦

 املمارسـني يف بلـداهنم، ممـن هـم يف           وسـائر  املديني الطويل والقصري للقضاة والشرطة       تقنية على 
 بأفــضل املمارسـات الدوليــة واكتـساب معرفــة أفـضل بــالنُّظم القانونيـة بغيــة     الدرايـة حاجـة إىل  

.  فّعــالعلــى حنــوإعــداد طلبــات التعــاون الــدويل ب التحقيقــات يف الفــساد واالضــطالع مبباشــرة
وأفاد عدد مـن املتحـدثني      . الذي ختلّفه صعوبات التواصل بني السلطات املركزية      وأبرزوا األثر   

 بلداهنم تتلقى حالياً مساعدة تقنيـة، وسـلّط أحـدهم الـضوء علـى الـصلة القائمـة بـني تلـك                       بأنَّ
 ممــثالن عــن وعــرض. املــساعدة واالســتعراض القُطْــري اخلــاص هبــا يف إطــار آليــة االســتعراض  

بنـاء القـدرات   بـرامج  ، مـع التركيـز علـى    املكتسبة من تنفيذ براجمهما   ما  منظمتني دوليتني خربهت  
  .يف هذا الشأن فئات املمارسني املقدمة ملختلف

    
 اتفاقية األمم املتحدة مبوجبالتدابري املقبلة لتعزيز التعاون الدويل   -خامساً  

    ملكافحة الفساد
رباء والفريــق العامــل املعــين تنــاول املتكلمــون أوجــه التــضافر بــني أعمــال اجتمــاع اخلــ    -٣٧

 عدد منهم تنظـيَم اجتماعـات مـشتركة بـني الفـريقني مـستقبالً، حيـث                 وحبَّذ. بالتعاون الدويل 
 كل منهما فيمـا يتعلـق       سوف تثريها خربات   مناقشة مواضيع مماثلة يف كال الفريقني        اعتربوا أنَّ 

واقتــرح العديــد مــن   .  لــذلكةً املــوارد نتيجــ تــوفري مــن املمكــن   أنَّورأوابكلتــا االتفــاقيتني،  
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وأبــدى آخــرون . املتحـدثني تنظــيم اجتمـاع مــشترك الختبـار مــدى قابليــة هـذا النــهج للتطبيـق     
 االجتماعـات  جلـدوى  مثة حاجة إىل إجـراء مزيـد مـن التقيـيم          حذراً هبذا اخلصوص، إذ رأوا أنَّ     

ني تعــود إىل  لــضم اجتماعــات الفــريقإجــراءات اختــاذ صــالحية نَّوالحــظ الــرئيس أ. املــشتركة
تقـدمي توصـيات   سـوى  يف وسع الفـريقني العـاملني    ليس   همؤمترات األطراف يف االتفاقيتني، وأن    

  .هلذا الغرض لتنظر فيها املؤمترات
وأبرز بعض املتكلمني الصالت املواضيعية الوثيقة بني أعمال اجتمـاع اخلـرباء والفريـق              -٣٨

باسـترداد املوجـودات، الـذي أنـشأه املـؤمتر يف           العامل احلكومي الدويل املفتوح العـضوية املعـين         
، وأشار أحـدهم إىل املناقـشة املواضـيعية الـيت سـُتجرى يف الـدورة الثالثـة والعـشرين         ١/٤قراره  

ــام        ــا يف ع ــيت ســُتعقد يف فيين ــة ال ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من ، حــول موضــوع  ٢٠١٤للجن
  ".التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية"

 جدول أعمال االجتماع ينبغي أن يفضي إىل مناقشات بـني           نَّ على أ  املتكلمون وشدَّد  -٣٩
مـن أجـل تبـادل وجهـات النظـر بـشأن املـشكالت العمليـة            مـن اخلـرباء املتخصـصني       املمارسني  

ويف هــذا .  التعــاون الــدويلتعتــرضالقائمــة والتقــدم صــوب حلــول ملموســة للــصعوبات الــيت   
شتركة، املـ أنَّ االجتماعـات   املتكلمـون  ورأى. ت املركزيةالصدد اقُترح تنظيم اجتماع للسلطا    

ى مناقـشة   جـدول األعمـال بعنايـة لتتـسنّ     ب تنظيمهـا ترتيـب    سـوف يتطلّـ    أن ُتعقَد،    إذا أريد هلا  
  .صك بكل املتصلةدَّدة احملواضيع  إىل جانب املشتركةاملواضيع امل
    

    ت والتوصياتاالستنتاجا  -سادساً  
ء باإلحاطة اليت قّدمتها األمانـة عـن نتـائج عمليـة االسـتعراض فيمـا         اجتماع اخلربا  رحَّب  -٤٠

 علــى هخيــص الفــصل الرابــع مــن اتفاقيــة مكافحــة الفــساد، وطلــب إىل األمانــة أن تواصــل إطالعــ
 تقـدمي   لهى  حتليلها للمعلومات الواردة يف سياق االستعراضات اخلاصة بالفصل الرابع، لكي يتسنّ          

  .راءات املتابعة الالزمة لضمان تنفيذ الفصل الرابع تنفيذاً تاماًتوصيات إىل املؤمتر بشأن إج
 املعلومات املقدَّمة من الدول األطـراف،       نقص السياق، أشار املشاركون إىل      ذلكويف    -٤١

 املعلومــات يـشمل التنفيـذ العملـي للفــصل الرابـع، مبــا    جوانــب يف إطـار آليـة االســتعراض، عـن    
وأوصــى . مهمــة إىل املعلومــات املتعلقــة باألحكــام التــشريعيةاإلحــصائية الــيت ُرئــي أهنــا إضــافة 

  .االجتماع بأن تنظر الدول األطراف يف اعتماد هنج مشترك يف مجع اإلحصاءات
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 األمانـة خـدماهتا االستـشارية ومـساعداهتا التقنيـة علـى             فتكيّـ وأوصى االجتماع بـأن       -٤٢
ــ  يف ضــوءلرابــع تنفيــذاً تامــاً، ي احتياجــات الــدول األطــراف مــن أجــل تنفيــذ الفــصل ا  حنــو يلّب

  .التحديات املستبانة من خالل آلية االستعراض وخالل االجتماع
إىل الــدول األطــراف أن تــستخدم اجتمــاع  املــؤمتر  االجتمــاع أيــضاً أن يطلــب وحبَّــذ  -٤٣

اخلرباء كمنرب لتبادل املعلومـات عـن املمارسـات اجليـدة والتطـورات اجلديـدة يف جمـال التعـاون                    
 أيـضاً أن     املـؤمتر يـودّ    ويف هذا الـصدد، لعـلّ     . الصعوبات العملية املتصلة بذلك التعاون    الدويل و 

 اجتماعــات جانبيــة، مبــا يف ذلــك أثنــاء     ترتيــبيطلــب إىل األمانــة أن تيــّسر، عنــد الطلــب،     
  .دةحمّدمن صعوبات اجلارية اجتماعات اخلرباء، ملناقشة ما تواجهه طلبات التعاون الدويل 

تماع بأمهية االتصاالت غـري الرمسيـة، حيثمـا ُسـمح هبـا، وإقامـة الـشبكات،                 ونّوه االج   -٤٤
  .وأوصى بأن ُتدعى شبكات التعاون اإلقليمي إىل املشاركة يف اجتماعات اخلرباء

ــدول          -٤٥ ــشجيع ال ــات، بت ــة الطلب ــاهم ونوعي ــن أجــل حتــسني التف ــاع، م وأوصــى االجتم
 مبكّـر مـن العمليـة وقبـل تقـدمي طلبـات            غري رمسية يف وقت    اتصالاألطراف على إنشاء قنوات     

ــة  ــدويل الرمسي ــاون ال ــدول األطــراف     . التع ــيح ال ــأن تت ــك، أوصــى االجتمــاع ب وإىل جانــب ذل
مبـا فيهـا شـكل الطلـب ولغتـه          (معلومات عن املتطلبات الداخلية لتلبية طلبـات التعـاون الـدويل            

 أن يطلب إىل األمانـة أن جتمـع هـذه            املؤمتر يودُّ  ويف هذا الصدد، لعلَّ   ). واجلهة اليت يوجَّه إليها   
والحـظ  .  إطار قاعدة البيانات اإللكترونيـة اخلاصـة بالـسلطات املركزيـة           يفاملعلومات وتتيحها   

 املعلومات متاحة فعالً للدول األعضاء، فأوصى بأن تستفيد الـدول األعـضاء مـن     االجتماع أنَّ 
. رات واجلرميـة  تحـدة املعـين باملخـدّ     املنشورات العديدة ذات الصلة اليت أعـّدها مكتـب األمـم امل           

ــن          ــة م ــة القانوني ــا يوجــد يف املكتب ــى حتــديث م ــة عل ــة أن حتــرص األمان ــرز االجتمــاع أمهي وأب
ــات اســتعراض        ــع يف إطــار عملي ــيت ُتجَم ــشريعات ال ــع بإضــافة الت معلومــات عــن الفــصل الراب

ليـة االسـتعراض،   ، خـارج إطـار عم   علـى أن تـزود األمانـة     األطـراف  كما شجَّع الدولَ  . التنفيذ
  .مبعلومات عن التطّورات التشريعية فيها

ــضي يف         -٤٦ ــراف إىل املـ ــدول األطـ ــوة الـ ــر يف دعـ ــأن ينظـ ــؤمتر بـ ــاع املـ ــى االجتمـ وأوصـ
  : استكشاف سبل تدعيم التعاون الدويل من خالل

  استخدام االتفاقية كأساس قانوين للتعاون الدويل؛  )أ(  
السلطات املركزيـة واألجهـزة القـضائية، عنـد      السلطات املعنية، مبا فيها    توعية  )ب(  

االقتضاء، بشأن أساليب التعاون الـدويل وأحكـام االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك اسـتخدامها كأسـاس                   
  قانوين للتعاون الدويل؛
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 مـع   ىتتمـشّ عند االقتضاء، مواصلة التفـاوض علـى معاهـدات ثنائيـة وإقليميـة                )ج(  
  االتفاقية بغية تيسري التعاون؛

  ع االنضمام إىل املعاهدات اإلقليمية ذات الصلة؛تشجي  )د(  
ــوانني         )هـ(   ــة يف الق ــه اإلثباتي ــسيط متطلبات ــوبني وتب ــسليم املطل ــراءات ت ــسريع إج ت
  .بقدر املستطاعالداخلية 

ــرة     -٤٧ ــاً للفق ــؤمتر، وفق ــادة  ١وأوصــى امل ــدول    ٤٣ مــن امل ــأن تواصــل ال ــة، ب  مــن االتفاقي
 املتعلقــةواإلجــراءات اجلاريــة بــشأن الفــساد يقــات األطــراف مــساعدة بعــضها الــبعض يف التحق
  . باملسائل املدنية واإلدارية ذات الصلة بالفساد

 األطـراف بـضرورة االمتثـال ألحكـام         الدولَ املؤمتُرر  وأوصى االجتماع أيضاً بأن يذكِّ      -٤٨
 األطـراف  االتفاقية وتنفيذها تنفيذاً تاماً يف مجيع إجراءات التعاون الدويل، وبأن يـشّجع الـدول   

قات والصعوبات اليت تعتـرض إجـراءات التعـاون         على لفت انتباه االجتماع إىل املشاكل واملعوّ      
  .الدويل لكي ينظر فيها

استكشاف سبل ووسـائل التنفيـذ الفعلـي ملـا تقـضي            يف   املضي قُدماً واقترح االجتماع     -٤٩
ولـة الطالبـة قبـل رفـض      مـن االتفاقيـة بـشأن إجـراء تـشاور مـع الد        ٤٤ من املـادة     ١٧به الفقرة   

  .التسليم، وخصوصاً عندما يكون قرار رفض االستجابة للطلبات من شأن السلطة القضائية
 تــشجيع املناقــشات والتمــاس احللــول العمليــة للــصعوبات مبواصــلةوأوصــى االجتمــاع   -٥٠

  .املتعلقة بتسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة
األطــراف الــيت مل ُتعــيِّن بعــُد ســلطة مركزيــة مــسؤولة عــن  وأوصــى االجتمــاع الــدول   -٥١

 مـن االتفاقيـة أن تفعـل ذلـك،     ٤٦ من املادة ١٣طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وفقاً للفقرة   
  .وأن تقّدم معلومات حمدَّثة، وطَلب إىل األمانة أن توّجه مذكرة شفوية أخرى هلذا الغرض

لـها ممارسـون خـرباء    ة، على أن ميثّ املوقّعة، بشدّ  ف والدولَ  األطرا  الدولَ وشّجع املؤمترُ   -٥٢
  .يف اجتماعات اخلرباء القادمة

ــدول األعــضاء         -٥٣ ــع ال ــذكّرة شــفوية إىل مجي ــة أن ترســل م وطلــب االجتمــاع إىل األمان
علـى ضـوء آراء     و. لتستطلع آراءها يف جدول أعمال اجتماع اخلرباء املقبل وهيكله ومواضـيعه          

كمــا . املكتــب املوسَّــع يف مــشروع جــدول أعمــال ذلــك االجتمــاع  ســيبتُّ، الــدول األعــضاء
ــذ   طلــب االجتمــاع إىل  ــتمس، مــن خــالل امل ــة أن تل ــدول  كّ األمان ــسها، آراء ال ــشفوية نف رة ال

 كـذلك وطلب االجتمـاع    . مشتركة للفريقني دورات  األطراف واقتراحاهتا بشأن إمكانية عقد      
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لـردود الـيت    يف االعتبـار ا مـع األخـذ  ، عمـل املمكـن اتباعـه   وثيقةً عن مـسار ال  إىل األمانة أن ُتعدّ  
  .لكي ينظر فيها املؤمتر يف دورته اخلامسةوذلك رة الشفوية، كّاها على تلك املذتتلقّ
رة شفوية أخـرى إىل الـدول األعـضاء تلـتمس           كّوطلب املؤمتر من األمانة أن ترسل مذ        -٥٤

ص االعتبـاريني يف سـياق تـوفري املـساعدة          فيها موافاهتا مبعلومات عن مفهـوم مـسؤولية األشـخا         
  .القانونية املتبادلة

    
    اعتماد التقرير  -سابعاً  

اجتماعـه  اخلـاص ب  تقريـر   ال، اعتمد اجتماع اخلـرباء      ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣يف    -٥٥
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