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  املشاركة اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح
  اتفاقية األمم املتحدة  لتعزيز التعاون الدويل مبوجب

  ملكافحة الفساد
  االجتماع الثاين

       ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦و ٢٥مدينة بنما، 
تقرير اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح املشاركة لتعزيز التعاون     

يف مدينة  املعقودوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، الدويل مب
     ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦و ٢٥بنما يف 

   مةمقد  -أوالً  
، ٤/٢ قـراره مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، يف      قرر  -١

اركة لتعزيـز التعـاون الـدويل"،    املعنون "عقد اجتماعات خرباء حكوميني دولـيني مفتوحـة املشـ   
تشــرين  ٢٨إىل  ٢٤يف مــراكش، املغــرب، مــن  الــيت عقــدتالــذي اعتمــده يف دورتــه الرابعــة، 

، أن يعقد اجتماعات خلرباء حكوميني دولـيني مفتوحـة املشـاركة بشـأن     ٢٠١١األول/أكتوبر 
   ــرمني  التعــاون الــدويل لكــي تســاعده وتســدي إليــه املشــورة فيمــا خيــصواملســاعدة تســليم ا

القانونية املتبادلة، وقرر أن يعقد اجتماعاً من هذا القبيل أثناء دورتـه اخلامسـة، علـى أن يسـبقه     
  .، إن مسحت املوارد املتاحة بذلكاجتماع واحد على األقل يف فترة ما بني الدورات

ــرار نفســه و  -٢ ــرر ،يف الق ــؤمتر أيضــا   ق ــة: هــام التاأن تضــطلع اجتماعــات اخلــرباء بامل امل   لي
(أ) مساعدة املـؤمتر علـى اكتسـاب معـارف تراكميـة يف جمـال التعـاون الـدويل؛ (ب) مسـاعدة          
ــة       ــها واإلقليمي ــة من ــادرات املوجــودة ذات الصــلة، الثنائي املــؤمتر علــى تشــجيع التعــاون بــني املب

لقـة  واملتعددة األطراف، واإلسهام يف تنفيذ أحكـام اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد املتع      
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بــذلك حســب توجيهــات املــؤمتر؛ (ج) تيســري تبــادل اخلــربات بــني الــدول باســتبانة التحــديات 
وتعميم املعلومات عن املمارسـات اجليـدة الـيت يتعـين اتباعهـا مـن أجـل تـدعيم القـدرات علـى           
الصعيد الوطين؛ (د) بناء الثقة وتشـجيع التعـاون بـني الـدول الطالبـة والـدول متلقّيـة الطلبـات،         

يم لقــاءات جتمــع الســلطات املختصــة وهيئــات مكافحــة الفســاد واملمارســني العــاملني يف   بتنظــ
مساعدة املؤمتر علـى اسـتبانة احتياجـات    (ه) جمايل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم ارمني؛ 

  .الدول يف جمال بناء القدرات
ألول للخـرباء املعنـيني   ، عقد االجتمـاع الـدويل املفتـوح العضـوية ا    ٤/٢وعمالً بالقرار   -٣

 ٢٣و ٢٢بتعزيز التعاون الدويل مبوجب اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد يف فيينـا يـومي      
  .٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر 

    
      تنظيم االجتماع  -ثانياً  
    افتتاح االجتماع  -ألف  

ة ملكافحــة عقــد اخلــرباء املعنيــون بتعزيــز التعــاون الــدويل مبوجــب اتفاقيــة األمــم املتحــد   -٤
وذلـك   ٢٠١٣تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٦و ٢٥الفساد اجتمـاعهم الثـاين يف مدينـة بنمـا يـومي      

  .ة األمم املتحدة ملكافحة الفسادخالل الدورة اخلامسة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقي
كمـا   .دة إىل اجتمـاع اخلـرباء  وإىل الواليـة املسـن   ٤/٢وأشارت األمانة إىل قرار املـؤمتر    -٥
شري إىل بعض االستنتاجات الـيت خلـص إليهـا االجتمـاع األول فيمـا يتعلـق، ضـمن مجلـة مـن          أُ

األمور، بعدم تقدمي الدول األطراف، يف إطار آليـة االسـتعراض، معلومـات شـاملة عـن التنفيـذ       
العملي للفصل الرابع، مبا يشمل املعلومات اإلحصـائية، باعتبارهـا إضـافة مهمـة إىل املعلومـات      

لتنفيــذ  خــذ مــن إجــراءات متابعــةًكمــا استعرضــت األمانــة مــا ات .ة باألحكــام التشــريعيةاملتعلقــ
ــة املســندة إىل االجتمــاع األول بشــأن التمــاس    ــدول األعضــاء واقتراحاــا  ومجــع الوالي آراء ال

ــة   ــارات     .املتعلقــة بأعمــال اجتماعــات اخلــرباء املقبل وأشــري يف هــذا الصــدد إىل قائمــة مــن اخلي
  .، بناء على ما تقدمه الدول األعضاء من معلومات وتعليقاتر فيهااملمكنة للنظ

ألعمـال  م تفسـريات تتعلـق بصـياغة جـدول ا    وقـد  ،املناقشـات  د الـرئيس إطـار  حدوقد   -٦
  .املؤقَّت وتنظيم األعمال
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    رار جدول األعمال وتنظيم األعمالإق  - باء  
ــاين/نوفمرب   ٢٥يف   -٧ ــاع اخلــ  ٢٠١٣تشــرين الث ــر اجتم ــاون   ، أق ــز التع ــيني بتعزي رباء املعن

  فحة الفساد جدول األعمال التايل:الدويل مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكا
  .افتتاح االجتماع  -١  
  .ار جدول األعمال وتنظيم األعمالإقر  -٢  
ــن اتفاقيــ        -٣   ــع م ــدويل مبوجــب الفصــل الراب ــاون ال ــق التع ــم املتحــدة  طرائ ة األم

  .ملكافحة الفساد
    .ملساعدة التقنية لبناء القدرات: األولويات واالحتياجاتتقدمي ا  -٤  
ة األمـم املتحـدة ملكافحـة    التدابري املقبلة لتعزيـز التعـاون الـدويل مبوجـب اتفاقيـ       -٥  

  .الفساد
  .االستنتاجات والتوصيات  -٦  
  .اعتماد التقرير  -٧  

    
    احلضور  - جيم  

ــراف يف اال     -٨ ــة األطـ ــدول التاليـ ــو الـ ــاع ممثلـ ــر االجتمـ ــي حضـ ــاد الروسـ ــة: االحتـ  ،تفاقيـ
ــتني ــبانيا ،األرجن ــرائيل ،أســتراليا ،إس ــوادور ،إس ــة املتحــدة   ،إك  ،إندونيســيا ،اإلمــارات العربي

 ،الربازيــل ،البحــرين ،باكســتان ،بــاراغواي ،إيطاليــا ،اإلســالمية)-إيــران (مجهوريــة  ،أنغــوال
 ،جــزر ســليمان ،اجلزائــر ،تركيــا ،تايلنــد ،املتعــددة القوميــات)-بوليفيــا (دولــة ،بنمــا ،الربتغــال

 ،السـويد  ،سـنغافورة  ،السـلفادور  ،زمبـابوي  ،رومانيا ،جنوب أفريقيا ،زانيا املتحدةـمجهورية تن
 ،كنـدا  ،كازاخسـتان  ،فييـت نـام   ،فنلنـدا  ،الفلـبني  ،غواتيماال ،العراق ،الصني ،شيلي ،سويسرا
 ،املكســيك ،مصــر ،رمدغشــق ،ماليزيــا ،ليســوتو ،ليتوانيــا ،لبنــان ،كينيــا ،الكويــت ،كولومبيــا
ــديف ــة الســعودية  ،مل ــدا الشــمالية    ،اململكــة العربي ــا العظمــى وأيرلن  ،اململكــة املتحــدة لربيطاني
  .الواليات املتحدة األمريكية ،اهلند ،نيكاراغوا ،النيجر ،نيبال ،ناورو

 اجلمهوريــة التشــيكية  ،: أملانيــااملوقِّعــةَ علــى االتفاقيــة  ومثَّــل مراقبــون الــدولَ التاليــة      -٩
  .واليابان
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ية األمم املتحدة طرائق التعاون الدويل مبوجب الفصل الرابع من اتفاق  -ثالثاً  
    ملكافحة الفساد

تنفيــذ الفصــل الرابــع مــن عــرض ممثِّــل عــن األمانــة أهــم النتــائج واالســتنتاجات بشــأن    -١٠
آلليـــة اجلاريـــة مـــن دورة االســـتعراض األوىل  املنجـــزةعـــن االستعراضـــات االتفاقيـــة، الناشـــئة 

األمانــة اللــذين أعــدما الــوارد يف التقريــرين املواضــيعيني  ، كمــا هــواســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة
املعنونني تباعا "تنفيذ الفصل الرابع (التعاون الدويل) من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد   

رابـع (التعـاون   ) و"تنفيذ الفصل الCAC/COSP/2013/9)" (الوثيقة ٤٥و ٤٤(استعراض املادتني 
ــواد       ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد (اســتعراض امل ــدويل) مــن اتفاقي ــة ٥٠-٤٦ال )" (الوثيق

CAC/COSP/2013/10األمانـة املعنـون "تنفيـذ الفصـل الرابـع      الذي أعدتـه  يف التقرير كذلك )، و
(الوثيقـة   (التعاون الدويل) مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد علـى الصـعيد اإلقليمـي"         

CAC/COSP/2013/12(.    
ه مـن حتـديات يف جمـال التعـاون     بشأن املسائل العمليـة ومـا يواجـ    نقاشٍ رت حلقةُيسو  -١١

وشـارك فيهـا خـرباء مـن      .بشأن هذا البند من جدول األعمـال  الدويل ملكافحة الفساد املناقشةَ
  .لواليات املتحدةازانيا املتحدة والفلبني وكولومبيا وـاالحتاد الروسي ومجهورية تن

من الواليات املتحـدة إىل الـدور احلاسـم الـيت تؤديـه السـلطات املركزيـة         احملاوِروأشار   -١٢
يف ضـمان االســتجابة يف الوقـت املناســب لطلبـات املســاعدة ويف زيـادة كفــاءة آليـات التعــاون      

تـاح هلـم سـبل    بني تـدريبا جيـدا ت  د مبـوظفني مـدر  زووهذه السلطات يف حاجة إىل أن ت .الدويل
نظــام إنفــاذ ســري عمــل الوصــول إىل املعلومــات واالتصــاالت وتتــوفر لــديهم الثقــة الالزمــة يف   

ــة      ــة املعني ــة األجنبي ــة املوجــود يف الدول ــة اجلنائي ــانون والعدال ــا أشــار   .الق ــدرة احملــاوِر كم إىل ن
ذلـك إىل   اوعـز  .دلـة االحتكام إىل االتفاقيـة يف قضـايا تسـليم اـرمني واملسـاعدة القانونيـة املتبا      
املعمــول ــا،  الثنائيــة القــرارات السياســاتية الــيت تعطــي األولويــة للمعاهــدات أو االتفاقــات       

 إىل اعتمــاد اإلطــار القــانوين الــذي تكــون هلــم درايــة بــه  املهنــيني وكــذلك إىل ميــل املمارســني 
املتقيـدة  النـهوج  تـأثري  وأشـري أيضـا إىل    .األساس القانوين الذي يستندون إليـه يف تلـك القضـايا   

وحتديـد األولويـات يف   املهنـيني  بالشكلية والطلبات الضئيلة األمهية على عبء عمل املمارسـني  
إيفاد ملحقني وضباط اتصال يف اخلـارج ـدف ضـمان    أنَّ على احملاوِر د وشد .تقدمي املساعدة

أمهيـة مـا   وأكـد كـذلك علـى     .يف هـذا الصـدد   من املمارسـات اجليـدة   تعاون فعال وسريع يعد
ورد يف االتفاقية من أحكام تنص ت ية املصرفية كأساس لرفض طلبـا على حظر استخدام السر

  .املساعدة القانونية املتبادلة
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املتحدة حملة عامة عن النظـام القـائم فيهـا الـذي يتـيح      تنـزانيا من مجهورية  احملاوِرقدم و  -١٣
نت نوعية التعاون الدويل عرب إنشـاء  ية حسالشبكات غري الرمسأنَّ وشدد على  .التعاون الدويل

ــة، وتعزيــز التنســيق، وإزالــة          ــوات تتــيح التبــادل الســريع للمعلومــات االســتخباراتية واألدل قن
لتعــاون الــدويل تلــك املتعلقــة علــى اومــن األمثلــة اجليــدة  .احلــواجز الــيت تعــوق التعــاون الــدويل

ويف بعـــض قضـــايا اســـترداد  .ةباحلـــاالت الـــيت تســـعى فيهـــا الـــدول لتحقيـــق مصـــاحل مشـــترك
املوجودات، حيث تكون الدول املعنية قد حددت بوضوح املصاحل الـيت تعـود باملنفعـة املتبادلـة     
وتعاونت على أساس مـن الثقـة، مـن شـأن التسـويات يف إطـار القـانون اجلنـائي أن تفضـي إىل          

الـدويل، أشـار   ومـن بـني التحـديات الـيت تواجـه يف التعـاون        .استرداد سلس لتلـك املوجـودات  
  . العديد من املناطقإىل حالة االفتقار إىل اخلربات التقنية اليت ال تزال قائمة يف احملاوِر
ــداخلي بشــأن تســليم اــرمني       احملــاوِرةأشــارت و  -١٤ ــانوين ال ــبني إىل اإلطــار الق مــن الفل

ا الصـدد،  كمـا حـددت، يف هـذ    .وتبادل املساعدة القانونية يف بلدها وإىل كيفية تطبيقـه عمليـا  
واجـه عمليـة التنفيـذ: وجـود ثغـرات يف      القصور التالية باعتبارهـا أهـم التحـديات الـيت ت     مواطن

القوانني الداخلية مثلما هو احلال على سبيل املثـال بالنسـبة إىل أسـباب الـرفض الـيت مل تـرد إال       
؛ عـدم  د يـنظم عمليـات تسـليم اـرمني    يف املعاهدات السارية؛ عدم وجود نظـام داخلـي موحـ   

اســتخدام املعاهــدات عــن كفايــة معرفــة الســلطات املعنيــة بإنفــاذ القــانون واملالحقــة القضــائية   
 .عـن ذلـك مـن ممارسـات اجليـدة     ينـتج  املتعلقة بتسليم ارمني وتبـادل املسـاعدة القانونيـة ومـا     

ليهـا أعـاله:   االقتراحات التالية على أا أفضل السبل اة التحديات املشـار إ  احملاوِرةوقدمت 
سن قانون أمشل بشأن تسليم ارمني وقانون منفصل بشأن املساعدة القانونيـة املتبادلـة؛ تعزيـز    

املعنيــة بالقضــايا ذات الصــلة؛ وتعزيــز األنشــطة التدريبيــة املتعــددة  األجهــزة التنســيق فيمــا بــني 
  .اون الدويل يف املسائل اجلنائيةالتخصصات بشأن التع

االتفاقيــة هــي أول صــك عــاملي ملكافحــة  مــن االحتــاد الروســي علــى أنَّ احملــاوِر وشــدد  -١٥
ط الضـوء علـى مـا يكتسـيه التعـاون      وسـلّ  .الفساد وعلى أا توفر إطارا مفصال للتعاون الـدويل 

غري الرمسي من أمهية وعلى ما يتيحه من فرص لتيسري عمليـة تقـدمي طلبـات املسـاعدة القانونيـة      
مـن االتفاقيـة، ميكـن أن يـتم هـذا التعـاون كلمـا         ٤٨و ١داً إىل املـادتني  واستنا .املتبادلة الرمسية

كان متسقا مع النظم القانونية واإلدارية الداخلية ذات الصـلة، وبالتـايل أيضـا قبـل الشـروع يف      
كما أشار املناظر إىل النجاح احملرز يف اسـتخدام االتفاقيـة لتبـادل املعلومـات      .أي إجراء جنائي
م أيضا مثـاال أسـهم فيـه تبـادل املعلومـات بشـأن اهلجـرة يف        وقد .نائي واإلدارييف السياقني اجل

تـيح  ع أيضا الدول األطراف على تعديل تشـريعاا مبـا ي  وشج .منع ارتكاب جرمية فساد حمددة
  .مثل هذا التعاون غري الرمسي
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ع عـدد  من كولومبيا معلومات عن قضايا تعاونت بالده بشـأا بنجـاح مـ    حماوِروقدم   -١٦
بواسـطة الفيـديو    التـداول مبـا يف ذلـك عـن قضـية تنطـوي علـى اسـتخدام         ،من الدول األخـرى 

ه يف املمارســة العمليــة واجــوأشــار كــذلك إىل الصــعوبات الــيت ت .غــراض اإلدالء بالشــهاداتأل
ه ع الـدول األطـراف علـى تبسـيط مـا تسـن      كمـا شـج   .فيما يتعلق بتبادل املعلومات عرب احلدود

ات وما تربمه من معاهدات لضـمان اسـتخدام األدلـة املتأتيـة مـن املسـاعدة القانونيـة        من تشريع
مــن الضــروري أن أنَّ وذكــر  .املتبادلــة ألغــراض اإلجــراءات اجلنائيــة احملليــة يف الدولــة الطالبــة  

الدول األطراف األولوية إلزالة احلواجز اليت تعوق التعاون الدويل وتنفيـذ الفصـل الرابـع     تسند
  .تفاقية على أكمل وجهمن اال
مـون علـى ضـرورة تبسـيط اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز        د املتكلِّالنقاش، أكَّ وعقب حلقة  -١٧

علـى أمهيـة ختويـل    املـتكلِّمني   وشـدد أحـد   .الثقة املتبادلة كشرط مسبق للتعاون الـدويل الفعـال  
لدولـة األجنبيـة، خاصـة    التابعـة ل الصالحية للسلطات املركزية للتعاون مـع األجهـزة التحقيقيـة    

دة القانونيـة  تقـدمي طلبـات املسـاع    ، مـن أجـل  عندما تسعى إىل احلصول على معلومات إضـافية 
  .املتبادلة الرمسية

١٨-  تعزيز التعاون الدويل ميكن أن يتحقق من خـالل  أنَّ فق املتكلمون بصفة عامة على وات
خاصـة يف الـدول الـيت تتبـع املبـادئ       االتصال املباشر والتعاون الوثيـق بـني السـلطات املختصـة،    

 أنـه سـيكون مـن الضـروري، إضـافةً     املـتكلِّمني   مجيـع  وعالوة على ذلـك، أقـر   .نفسها القانونية
وســلطات خمتلــف البلــدان، املهنــيني تصــال والتعــاون فيمــا بــني املمارســني االإىل إنشــاء قنــوات 

دولـة املتلقيـة لطلـب املسـاعدة     حتسني مستوى التنسيق بني األجهزة على الصعيد الـداخلي يف ال 
  .تلبيته يف الوقت املناسب وبسرعةلضمان 

١٩-  ط الضوء على فعالية الشبكات غري الرمسية باعتبارها شـرطا الزمـا إلنشـاء آليـات     لِّوس
يف هـذا الصـدد إىل إنشـاء شـبكة دون إقليميـة      املتكلِّمني  وأشار أحد .تعاون دويل تتسم باملتانة

بــدعم مــن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين   وتســيريهابــني البلــدان اــاورة للتعــاون غــري الرمســي 
ط الضـوء علـى مـدى    لِّكمـا سـ   .املكتـب) مكتـب املخـدرات واجلرميـة أو    باملخدرات واجلرمية (

وكان مـن املمكـن يف    .فعالية تبادل املعلومات غري الرمسي بني جهات الوصل يف البلدان املعنية
 ع املتكلم البلـدانَ وشج .د كبري من امللفات يف غضون فترة قصريةذلك السياق العمل على عد

  .بكات مماثلة للتعاون غري الرمسياألخرى على إنشاء ش
إىل الصعوبات النامجة يف جمال التعاون الـدويل عـن التباينـات الـيت     املتكلِّمني  وأشار أحد  -٢٠

كمـا اقتـرح    .خمتلفـة  قانونيـةً  يـد وتقال طراف اليت تعتمد نظمـاً تشوب قوانني وممارسات الدول األ
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وضــع "صــيغة طلــب منوذجيــة" لطلبــات تســليم اــرمني واملســاعدة القانونيــة بغيــة املواءمــة بــني    
رفـض تقـدمي املسـاعدة النامجـة عـن تبـاين        املتطلبات اإلجرائية والتقليل قدر اإلمكان من حـاالت 

  .البة والدول متلقّية الطلباتالطاإلجراءات املعترف ا واملنصوص عليها يف قوانني الدول 
    

    القدرات: األولويات واالحتياجات تقدمي املساعدة التقنية لبناء  -رابعاً  
من االتفاقيـة ومـا    ه يف تنفيذ الفصل الرابعواجألمانة حملة عامة عن التحديات اليت تلقدم ممثّل   -٢١

طريـة، علـى النحـو    االسـتعراض القُ  اريراالحتياجـات مـن املسـاعدة التقنيـة احملـددة يف تقـ      من يتصل ا 
 .CAC/COSP/2013/10و CAC/COSP/2013/9و CAC/COSP/2013/5الـــذي وردت بـــه يف الوثـــائق   

ــة املطلوبــة    وكــان ملخــص للممارســات اجليــدة والــدروس   وروداً تقــدميأكثــر أنــواع املســاعدة التقني
بنــاء القــدرات وتقــدمي املســاعدة     طلبــات املســاعدة التشــريعية والطلبــات املتعلقــة ب      تــه املســتفادة، تل 
وطلبت بعض الدول أيضـا املسـاعدة يف مجـع البيانـات اإلحصـائية ويف إجـراء تقييمـات         .التكنولوجية
  .بكات التعاون الدويل اخلاصة الكفاءة ش

مــون يف املناقشــة الــيت تلــت ذلــك إىل الصــعوبات الــيت تعتــرض التعــاون     وأشــار املتكلِّ  -٢٢
التعـاون الـدويل الفعـال ال يقتصـر علـى حتسـني التشـريعات الوطنيـة          نَّأدوا علـى  دوشـ  .الـدويل 

فقط بـل يشـمل كـذلك ضـمان التعـاون املباشـر والفعـال بـني البلـدان الطالبـة والبلـدان متلقّيـة             
إىل املسـاعدة القانونيــة  املـتكلِّمني   وأشـار بعـض   .الطلبـات بغيـة تقـدمي أكـرب قـدر مــن املسـاعدة      

ــا    ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــيت جيــوز أن ت   املتبادل ــاجلرائم ال ــإلجراءات القضــائية اخلاصــة ب ــا حاس ب عليه
اخلـرباء  أنَّ ويف حـني   .تفاقيـة من اال ٤٦من املادة  ٢والفقرة  ٢٦شخصية اعتبارية وفقا للمادة 

ون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة مسـألة بالغـة األمهيـة، فـإم يقـر          أنَّ يعتربون 
كما الحظـوا سـالمة    .مجيع البلدان مل حتدد املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية أيضا بأنَّ

دنيــة عمليــات مســاعدة الــدول بعضــها بعضــا يف التحقيقــات واإلجــراءات املتعلقــة باملســائل امل  
  .واإلدارية املتصلة بالفساد

لـدعم  ت واجلرمية املخدرامون إىل األدوات املتاحة اليت استحدثها مكتب لِّأشار املتكو  -٢٣
تـوافر املسـاعدة التقنيـة    أنَّ بـ  رقـ وأُ .سن تشريعات وكذلك إىل أنشطة املسـاعدة التقنيـة اجلاريـة   

والحـظ املتكلمـون    .شرط أساسي بالنسبة إىل كثري من البلدان لضمان التعاون الـدويل الفعـال  
مــن خــالل  ةحملــددتفاقيــة امســتوى االحتياجــات مــن املســاعدة التقنيــة مــن أجــل تنفيــذ اال   أنَّ 

 .االستعراضات القُطرية يتطلب يف كثري مـن األحيـان مزيـدا مـن الصـقل خـالل عمليـة املتابعـة        
لة واحملـددة األولويـات لتقـدمي    وميكن، خالل تلك العمليـة، إبـداء مزيـد مـن االقتراحـات املفصـ      

قنيـة لـدعم   املساعدة التقنية وإقامة روابط مع جماالت أخـرى مـن جمـاالت برجمـة املسـاعدات الت     



 

8V.13-88154 
 

CAC/COSP/EG.1/2013/3  

مــن املزمــع االجتمــاع عــن حلقــة دراســية إقليميــة املــتكلِّمني  وأبلــغ أحــد .نظـم العدالــة اجلنائيــة 
  .احلدود الوطنيةبشأن التعاون الدويل ملنع الرشوة عرب تنظيمها 

األمانة دراسة مقارنة بني املسـاعدة التقنيـة الـيت تقـدمها      أن تعداملتكلِّمني  اقترح أحدو  -٢٤
) (جلنــة مكافحــة اإلرهــاب) وتلــك ٢٠٠١( ١٣٧٣ألمــن املنشــأة عمــال بــالقرار جلنــة جملــس ا

    .املقدمة يف إطار مكافحة الفساد
    

ية األمم املتحدة التدابري املقبلة لتعزيز التعاون الدويل مبوجب اتفاق  -خامساً  
    ملكافحة الفساد

اجتمــاع اخلــرباء ن مــا ميكــن االضــطالع بــه مســتقبال يف  مــون اآلراء بشــألِّتبــادل املتك  -٢٥
آخذين بعني االعتبار قائمة اخليارات احملتملة الـواردة يف التقريـر املرحلـي بشـأن تنفيـذ واليـات       

  .)CAC/COSP/EG.1/2013/2ة من الوثيق ٧٧فريق اخلرباء املعين بالتعاون الدويل (الفقرة 
يل الفعـال  مسـألة كيفيـة ضـمان التعـاون الـدو     مناقشـة  على أمهيـة  املتكلِّمني  كد أحدأو  -٢٦

    .يف جمال منع الفساد خالل اجتماع اخلرباء
٢٧-  عقـد اجتماعـات مشـتركة بـني فريـق اخلـرباء املعـين بتعزيـز         املـتكلِّمني   ذ عـدد مـن  وحب

التعاون الدويل مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد، والفريـق العامـل املعـين بالتعـاون      
اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب   الــدويل الــذي أنشــأه مــؤمتر األطــراف يف  

ــة مــن       ــل، نظــرا لوجــود مواضــيع مناقشــة مماثل ــى األق ــة عل ــة، بصــفة مؤقت جانــب كــال   الوطني
للخـرباء املشـاركني يف    قُـدماً يف ذلـك اخليـار مبـا أنَّ     مـن املمكـن املضـي   أنَّ كما رأوا  .الفريقني

ن مـن  ذلـك ميكّـ   ومبـا أنَّ  ،تفـاقييت التعـاون الـدويل   تلك االجتماعـات املشـتركة درايـة بأحكـام ا    
  .وجهة نظر لوجستية، على حنو أفضلاستغالل املوارد املتاحة واحملافظة عليها، من 

إىل و ،إبقـاء األطـر التنظيميـة واملوضـوعية للفـريقني منفصـلة      إىل املـتكلِّمني   بعض ودعا  -٢٨
االتفـاقيتني ختتلفـان يف جوانـب     أنَّمشـريين إىل   ،علـى حـدة   منـهما  كـل  مواصلة عقد اجتمـاع 

ا على تـدابري وشـروط خمتلفـة   حمدوأشـار املتكلمـون    .دة من جمال التعاون الدويل وتنصان بشأ
إىل أوجه االختالف بني االتفاقيتني من حيث عدد الدول األطراف والتمثيل، وإىل االخـتالف  

ن أن يترتـب عـن عمليـة    بني هذين الصـكني مـن حيـث الطـابع والنطـاق، كمـا ذكـروا مـا ميكـ         
مواصــلة عقــد   املــتكلِّمني   ويف هــذا الســياق، اقتــرح بعــض     .دمــج الفــريقني مــن آثــار ماليــة    

  .٢٠١٢يف عام  أُقركما  ،اجتماعات متعاقبة للفريقني
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وهـو عبـارة عـن مـزيج مـن النـهجني اآلنفـي        املـتكلِّمني   ده بعضاقتراح آخر أي وأُبدي  -٢٩
اضــيع الــيت تعــاجل علــى حنــو مماثــل يف كــال االتفــاقيتني مــن جهــة،   ذ التمييــز بــني املوالــذكر حيبــ

وباإلمكـان، اسـتنادا إىل    .واملواضيع اليت تتخذ االتفاقيتان بشأا نهجاً خمتلفة مـن جهـة أخـرى   
هــذا التصــنيف، عقــد اجتماعــات مشــتركة ومنفصــلة باعتمــاد جــداول أعمــال مصــممة بعنايــة  

    .واالختالفتأخذ بعني االعتبار جماالت االلتقاء 
مون آخرون الضـوء علـى عالقـة التـرابط بـني املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة         لِّسلط متكو  -٣٠

ومسألة استرداد املوجودات واقترحوا بالتـايل، كخيـار حمتمـل، ربـط عمـل اجتماعـات اخلـرباء        
الـدويل  املنعقدة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد بعمـل الفريـق العامـل احلكـومي       

    .املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات
علـى أنَّ  املـتكلِّمني   د أحـد بصرف النظـر عـن سـياق اجتماعـات اخلـرباء املقبلـة، شـد       و  -٣١

يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد        الـيت تعقَـد  جداول أعمـال اجتماعـات اخلـرباء    
 مــن اخلــرباء املتخصصــني ومســؤويل الســلطات  ينبغــي أن تفضــي إىل مناقشــات بــني املمارســني

املركزية من أجل تبادل وجهات النظر بشأن املشكالت العملية القائمة والتقدم صوب حلـول  
  .وبات اليت تعترض التعاون الدويلملموسة للصع

    
    االستنتاجات والتوصيات  -سادساً  

الضـالعة يف أعمـال    عينـة املعضـاء أن تكفـل فعاليـة السـلطات املركزيـة      ينبغي للدول األ  -٣٢
املساعدة القانونية املتبادلة وأن تقيم قنوات مباشرة لالتصال فيما بينـها مـن أجـل ضـمان تلقّـي      

بــني األجهــزة علــى  وتعزيــز التنســيق ،لــه داعــيالــردود علــى طلبــات املســاعدة دون تــأخري ال  
  .الصعيد الداخلي

اسبة للسلطات أو األجهـزة الضـالعة   ينبغي للدول األعضاء أن تكفل ختصيص املوارد املن  -٣٣
وينبغي يف هذا الصدد تقدمي الدعم إىل البلدان النامية والبلدان اليت متـر   .يف أعمال التعاون الدويل

  .لي يف هذا االاقتصاداا مبرحلة انتقالية دف تعزيز قدراا على الصعيد الداخ
ن القيمـة  بشـأ املهنـيني  عي بني املمارسني ينبغي للدول األطراف أن تتخذ تدابري إلذكاء الو  -٣٤

  .تخدامها يف إطار التعاون الدويلمبا يف ذلك الترويج الس ،املضافة للفصل الرابع من االتفاقية
ــادل        -٣٥ ــدابري تســمح بتب ــد الضــرورة، يف اعتمــاد ت ينبغــي للــدول األطــراف أن تنظــر، عن

ــة أو تقــدمي     ــة بصــفة رمسي ــة للمســاعدة   املعلومــات حــىت قبــل رفــع دعــاوى جنائي طلبــات رمسي
  .من االتفاقية ٥٦و ٤٨و ٤٦القانونية املتبادلة، وفقا للمواد 
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، حيثمـا كـان   بعضاًلة مساعدة بعضها أينبغي للدول األطراف أن تواصل النظر يف مس  -٣٦
ــراءات اخلاصــة          ــداخلي، يف التحقيقــات واإلج ــانوين ال ــع نظامهــا الق ــبا ومتســقا م ــك مناس ذل

    .من االتفاقية ٤٣من املادة  ١دارية ذات الصلة بالفساد، وفقا للفقرة باملسائل املدنية واإل
ينبغي للدول األطراف أن تنظـر يف إمكانيـة االسـتخدام الفعـال ملبـادرات التعـاون غـري          -٣٧

ــادرات إضــافية ألغــراض التعــاو    ن الــدويل يف جمــال الرمســي القائمــة ويف إمكانيــة اســتحداث مب
  .مكافحة الفساد

شـكل مفيـد   يف ول األطراف أن تتعـاون فيمـا بينـها مبـا يضـمن تقـدمي األدلـة        ينبغي للد  -٣٨
علــى حتديــد أي عوائــق، مبــا يف ذلــك الــيت تشــوب   بعضــاًســاعد بعضــها يللدولــة الطالبــة، وأن 
    .تشريعاا ومعاهداا

ينبغــي لألمانــة أن تواصــل عملــها علــى اســتحداث أدوات مــن شــأا تيســري التعــاون       -٣٩
ــدويل، خاصــة بــ   ــور منــها         ال ــن األم ــة، يف مجلــة م ــة خمتلف ــد نظمــاً قانوني ــيت تعتم ني البلــدان ال

استكشاف إمكانية إعـداد اسـتمارات طلبـات منوذجيـة لسـيناريوهات خمتلفـة يف جمـال التعـاون         
وينبغي أن تأخذ يف االعتبار عند إعداد هـذه االسـتمارات األدوات املوجـودة وخمتلـف      .الدويل

  .العقبات اإلجرائية أمام التعاونمن النظم القانونية مبا يقلل 
مو املساعدة التقنية عند استحداث براجمهم علـى مراعـاة االحتياجـات مـن     مقد يشجع  -٤٠

املساعدة التقنية اليت حتفاقيةدت خالل استعراض تنفيذ االد.  
ة مؤمتر الدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـ     هيئيت تدعو الدول األطراف   -٤١

الفساد ومؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة إىل النظـر   
يف إمكانية عقد اجتماعات فريق اخلرباء املعين بالتعـاون الـدويل يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة       

إطار اتفاقية األمـم   ملكافحة الفساد واجتماعات نظريه، الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف
بصــفة متعاقبـة يف املكــان نفسـه، عنــدما يكــون    ،املتحـدة ملكافحــة اجلرميـة املنظمــة عـرب الوطنيــة   

  .ذلك مفيدا وجمديا
    

    اعتماد التقرير  -سابعاً  
  .اجتماعه الثاينعن ، اعتمد اجتماع اخلرباء التقرير ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧يف   -٤٢
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