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  اخلرباء املعنيون بتعزيز التعاون الدويل
  مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  االجتماع الثاين
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ٢٥مدينة بنما، 

  * من جدول األعمال املؤقَّت٥البند 
  التدابري املقبلة لتعزيز التعاون الدويل

      ادمبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس
      تقرير مرحلي عن تنفيذ واليات فريق اخلرباء املعين بالتعاون الدويل    
     وثيقة معلومات أساسية من إعداد األمانة  
      تصويب    

  ١٠لصفحة ا
  :٣٢يضاف النص التايل بعد الفقرة 

    السلفادور    
 ملـدَّعي ا قدمت السلفادور املعلومات اليت مجعها كـل مـن احملكمـة العليـا ومكتـب                 - مكررا ٣٢
طلبات املساعدة املتبادلة عمـال بـالفقرة     معاجلة   واحملكمة العليا هي املؤسسة املسؤولة عن        .العام
توجيه طلبات اإلنابة القضائية أو التفـويض       " من الدستور اليت خولتها سلطة       ١٨٢ من املادة    ٣

 مـة مـن   من أجل مجع األدلة يف اخلارج وضمان االمتثال للطلبات من هذا القبيـل املقدَّ             القضائي  
وأفــادت ." البلـدان األخـرى دون املـساس بأحكــام املعاهـدات واملوافقـة علــى تـسليم املطلـوبني       
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احملكمة العليا بأهنا، يف دائرة اختصاصها ووفقا للتقرير الـداخلي لوحـدة التقيـيم الـتقين الـدويل،           
ــام         ــضائية يف ع ــة ق ــات إناب ــى معاجلــة طلب ــدل عل ــا ي ــام ٢٠١١مل جتــد م ــوفري ٢٠١٢ أو ع  لت

ملكافحــة الفــساد بــشأن جــرائم ة القانونيــة املتبادلــة علــى أســاس اتفاقيــة األمــم املتحــدة املــساعد
  .ها أشخاص اعتباريونارتكب
مؤسـسة أخـرى متـارس دورا نـشطا يف جمـال      العـام، فهـو   املـدَّعي  ا مكتـب     أمَّ - مكررا ثانيا  ٣٢

ــشأن ا         ــذا ال ــه يف ه ــيت حــددهتا ل ــصالحيات ال ــع ال ــن واق ــة م ــساعدة الدولي ــادة امل ــن ١٩٣مل  م
ســيما صــالحية تنــسيق التحقيقــات اجلنائيــة يف إطــار مــن الــشراكة مــع الــشرطة   وال، الدســتور

مـن واقـع تـسميته كـسلطة مركزيـة          كـذلك    و ،اجلنائيةالدعاوى  املدنية الوطنية وصالحية إقامة     
زال   التعـاون الفعـال مـا   نَّ العـام بـأ  ملـدَّعي اوقـد أفـاد مكتـب    . يف إطار بعض املعاهدات الدولية    

 الطلبــات املقدمــة للــدول   ائمــا حــىت اآلن مــع خمتلــف اهليئــات القانونيــة يف الــسلفادور وأنَّ      ق
وذكـر عـالوة علـى ذلـك أنـه مل تقـدم             .  عقبـات  األخرى للحصول على املساعدة مل تواجه أيَّ      

ا فيمــا أمَّـ .  تعليقـات علــى مـدى الوفــاء باملتطلبـات الــيت حـددهتا الــصكوك اإلطاريـة النافــذة     أيُّ
 العـام مـن     ملـدَّعي االيت تواجهها الطلبات من هذا النـوع، فقـد حـذر مكتـب              يتعلق بالصعوبات   

 التـــسليم اجلزئـــي ومـــن مث، رأى أنَّ.  الـــرد علـــى تلـــك الطلبـــات يـــأيت بعـــد وقـــت طويـــل  أنَّ
  .للمستندات املطلوبة قد ييسر تسريع معاجلة القضايا

  
 


