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 فريق استعراض التنفيذ
 الدورة الثانية عشرة

 2021حزيران/يونيه  18-14فيينا، 
 *من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 أداء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة  
 الفساد لمكافحة 

   
بشأن تعزيز أوجه التآزر بين المنظمات    4/ 7التقدم المحرز في تنفيذ قرار المؤتمر    

المتعددة األطراف المعنية التي هي مسؤولة عن آليات االستعراض القائمة  
 مجال مكافحة الفساد  في 
 

 تقرير األمانة  
 

 معلومات أساسية -أوال  
ــام ناألمانة، في قرا     -1 المعتمد   6/1أهاب مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـ

السـامةـة، أن توا ـس اةـت أـاف أوجه التتع  وتعزيزها، نالتنسـيع والتعاون ما أماناا االياا المتعدمة   تهفي مو  
 األطراف األخرى ذاا الصلة في مجال مكافحة الفسام.

المتعلع بتعزيز أوجـه التـتع  بين المنامـاا المتعـدمة   7/4واعتمـد المؤتمر في مو تـه الســـــــــــــــانعـة قرا    -2
هي مســــــؤولة عن الياا اضةــــــتعرا  اللاممة في مجال مكافحة الفســــــام. وفي ذل  اللرا ،  األطراف المعنية التي

ــس حوا ها ما الدول األطراف وما أماناا االياا المتعدمة   طلب المؤتمر إلى األمانة، في جملة أمو ، أن توا ــ
فريع اةـتعرا  تنفي                                                                                 األطراف األخرى ذاا الصـلة، وأن تلد  تلريرا  عن العمس المطـعلا نه في ه ا الصـدم إلى

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسام.

، خالل مو ته الثامنة، أن توا س تعزيز أوجه التتع  ما 8/2وكر  المؤتمر طلبه إلى األمانة في قرا     -3
أماناا المناماا المتعدمة األطراف األخرى ذاا الصـــــلة العاملة في مجال مكافحة الفســـــام، في إطا  وض ة كس 

ا، لتفامي اضعمواجية في الجهوم وتحسـين أما  تـتى الياا اضةـتعرا ، وطلب إلى األمانة أن تلد  إلى فريع منه
                                                       اةتعرا  التنفي  تلريرا  عن التلد  المحرع في ه ا الأأن.

__________ 

 * CAC/COSP/IRG/2021/1. 
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ــيما اللرا   -4 ــعلا بها عمال  بتل  الت ليفاا، ض ةـــ ــعة المطـــ ــمن ه ا التلرير لمحة عامة عن األنأـــ                                                                                       ويتطـــ
ــتعرا  التنفي   . وهو  ـســــــــــــ 7/4 ــتأنفة الثانية لفريع اةـــــــــــ ــرة المســـــــــــ تند إلى تلرير األمانة الملد  في الدو ة العاتـــــــــــ
(CAC/COSP/IRG/2019/11. وك ل  إلى المعلوماا الأفوية المحدثة الملدمة إلى فريع اةتعرا  التنفي ،) 
   

 عامة عن مشاركة الدول األطراف في اآلليات المتعددة األطراف األخرى  لمحة   - ثانيا  
 ذات الصلة 

ــا    -5 ــافة إلى  50 نحو أــ ــام، إ ــ في المامة من الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســ
ــتعرا  األقران في مجال  ــا ية واحدة على األقس من الياا اةـ ــتعرا  التنفي ، في الية إ ـ ــا كتها في الية اةـ مأـ

ولية التانا لمنامة التعاون  مكافحة الفسـام، هي الفريع العامس المعني نمكافحة الرتـوة في المعامالا التجا ية الد
ــام التانعة لمجلا أو ونا، والية متانعة تنفي    ــة للفســــ ــامي، ومجموعة الدول المناهطــــ والتنمية في الميدان اضقتصــــ

 (.1اتفاقية البلدان األمريكية لمكافحة الفسام التانعة لمنامة الدول األمريكية )انار الأكس 
  

 1الأكس   
 عدد الدول المشاركة في واحدة أو اثنتين أو ثالث أو أربع آليات متعددة األطراف   

 في مجال مكافحة الفساد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 اتفاقية مكافحة الفســـام أ طـــا  في الية الر ـــد ال ا ـــة وعالوة على ذل ، تأـــا   عدة مول أطراف في   -6
ــام ال ا ــــــة نالبلدان  ــام ومكافحته، وفي خعة عمس اةــــــعنبول لمكافحة الفســــ ناتفاقية اضتحام األفريلي لمنا الفســــ

 األعطا  في منامة التعاون والتنمية في الميدان اضقتصامي.

ــافة إلى ذل ، قر  مؤتمر الدول األطراف في اضتفا -7 ــام، في مو ته الثالثة، وإ ــ قية العرنية لمكافحة الفســ
ــا  الـية لتلييم تنفـي  اضتفـاقـية، على النحو المتوخى في 2020المعلومة في الرـنا  في كـانون الـثاني/يـناير  ، إنأــــــــــــ

 منها. وةيزيد إنأا  تل  االية من عدم الدول التي تأا   في الياا متعدمة األطراف. 33من المامة  7الفلرة 

هد اهتما  متزايد ناةــت أــاف المزيد من أوجه التتع  في ما تطــعلا نه االياا الم تلفة وتب  -8                                                                                            عا  ل ل ، تــ 
 من أعمال نغر  تجنب اضعمواجية واضةتفامة نأكفأ قد  من الموا م التي تنفلها الدول على ه   الجهوم.

  

104
43

37

1

Participating in one mechanism Participating in two mechanisms

Participating in three mechanisms Participating in four mechanisms

 مشاركة يف آليتي 

 أربع آليات مشاركة يف  

 آلية واحدة مشاركة يف  

 ثالث آليات مشاركة يف  
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 4/ 7به لتعزيز تنفيذ قرار المؤتمر  لمحة عامة عن العمل المضطلع  - ثالثا  
 

 مواصلة الحوار بين األمانات -ألف 
ــس األمانة حوا ها ما الدول األطراف وما أماناا 7/4من قرا     1طلب المؤتمر، في الفلرة  -9 ، أن توا ــ

 االياا المتعدمة األطراف األخرى ذاا الصلة في مجال مكافحة الفسام.

ــس الحوا  المنتام ال -10 ــو  ويتوا ــــ ــكاض  منها على وجه ال صــــــو  حطــــ                                                         جا ي بين األماناا، ويأخ  أتــــ
                                                                                                    األماناا اجتماعاا نعطـها نعطـا  والمأـاو اا  ير الرةـمية المت ر ة التي ت جرى بهدف مناقأـة الجداول الزمنية 

                                                                                          والمسامس والتحد اا المأتركة، وك ل  تجن ب اضعمواجية في ما تطعلا نه االياا الم تلفة من عمس.
  

 تبادل الدروس المستفادة -1 

،  كزا األماناا مأـــــاو اتها  ير الرةـــــمية العام ة على ةـــــبس التصـــــدي للع باا التي 2020في عا   -11
(، وض ةـــــــيما عد  قد ة ال برا  19-تواجه الياا اةـــــــتعرا  األقران نســـــــبب جامحة مر  فيرود كو ونا )كوفيد

علـد اجتمـاعـاا لقفرقـة العـاملـة، والحلول الت نولوجيـة  وموظفي األمـانـة على الســــــــــــــفر لل يـا  بزيـا اا قعريـة أو
ــتعا ــــــة مؤقتا  عن اجتماعاا الحطــــــو  الأــــــ صــــــي، نما في ذل  فوامدها وعيونها. وتباملت                                                                                           المســــــت دمة لالةــــ
األماناا ال براا والمما ةـــــــــاا الجيدة  يما يتعلع نجملة أمو  منها اةـــــــــت دا  واختيا  المنصـــــــــاا الرقمية التي 

ير مســــتوياا أمنية مالممة وترجمة فو ية لزيا اا البلدان المطــــيفة واضجتماعاا اضفترا ــــية،  مكن أن ت فس توف
ــبس  ــية، نما في ذل  ةـ ــتفامة أثنا  إجرا  الزيا اا اللعرية اضفترا ـ                                                                                                    فطـــال  عن التحد اا المعروحة والد ود المسـ

تعرا ، وةــبس  ــمان مداومة  ــمان أن ت ون المناقأــاا اضفترا ــية مو ــودية وتولد المعلوماا الالعمة لالةــ 
 الحوا  واةت ال  المعلوماا نفعالية ما ال برا  المكلفين ناضةتعرا .

ومن بين المما ةـــــاا الجيدة المســـــتبانة من أجس إجرا  عيا اا قعرية افترا ـــــية ناجحة تعديس الجدول  -12
ت واللغاا الم تلفة للدول الزمني بدقة إلتاحة تلبية احتياجاا كس اةــــــــتعرا  على حدة واةــــــــتيعاب فرو  التوقي 

المعنية. وتـــــــملت التدابير المت  ة تغيير الجدول الزمني لجدول األعمال نما يتيع اض ـــــــعال  ناألنأـــــــعة على 
األكثر  ال تابيةمدى فترة عمنية أطول، ما علد عدة جلســـاا أقصـــر في اليو  الواحد، واضةـــتفامة من المراةـــالا 

ا ــــــــــــــية بهدف تركيز الوقت المحدوم لالجتما  اضفترا ــــــــــــــي على المتانعة                                   تفصــــــــــــــيال  قبس الزيا ة اللعرية اضفتر 
المســتهدفة لللطــا ا الرميســية التي اةــتبينت في مرحلة اضةــتعرا  المكتبي. ومن التدابير األخرى التي تبين أنها 

ســــــــــيع مفيدة إنأــــــــــا  قناة اتصــــــــــال مواعية بين ال برا  المكلفين ناضةــــــــــتعرا  واألمانة، ض ةــــــــــيما أل را  التن 
واةــت ال  المعلوماا، وتوجيه العلب إلى جميا أ ــحاب المصــلحة المأــا كين أن  ســت دموا و ــالا فرم ة 
                                                                                                 بدض  من التجما فعليا  في قاعة اجتماعاا واحدة، إذ تبي ن أن الو ــالا الفرم ة تععي جومة أفطــس للصــوا في 

ك ل  جميا أ ـحاب المصـلحة المأـا كين كثير من األحيان. وكفس توفير التد يب على البرامجياا ذاا الصـلة ل
ــية  ــية نســـالةـــة. وعلى الر م من أن األماناا أجمعت على أن اضجتماعاا اضفترا ـ ةـــير اضجتماعاا اضفترا ـ
خالل الزيا اا اللعرية تفتلر إلى العنصـرين ال يمين المتمثلين في التوا ـس الأـ صـي والمناقأـاا  ير الرةـمية، 

ــية لتفامي المزيد من التأخير في مو اا                        فإن ثالثا  من األماناا األ                                                                           نا مطـــــــــــــت قدما  في إجرا  عيا اا افترا ـــــــــــ
                                                                                        اضةـــــــتعرا  ال ا ـــــــة نكس منها. ونعد ذل  قامت الدول األطراف التي اختتمت بنجا  اةـــــــتعرا ـــــــا  في تـــــــكس 

رف في إطا  الفريع العامس المعني نمكافحة الرتــــــــوة التانا لمنامة التعاون والتنمية في ال ميدان                                                                                               افترا ــــــــي  ــــــــ 
اضقتصـــامي، نإطال  فريع اةـــتعرا  التنفي  في مو ته الحام ة عأـــرة المســـتأنفة الثانية على الد ود المســـتفامة، 
ــاضا المهنية المجد ة والمحامثاا المتعملة  ــية ض  مكن أن تحس محس اضتصـــ ــا ا إلى أن الزيا اا اضفترا ـــ فأتـــ

ف العامة لالةتعرا  أمكن تح يلها على الر م من الأكس التي تحدث عامة أثنا  أي عيا ة قعرية، إض أن األهدا
                                    اضفترا ي، واضةتعرا  لم يتأثر ةلبا .
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واةــــتمرا األمانة ك ل  في توا ــــلها ما األماناا الثالث األخرى نأــــأن تعزيز أما  الياا اةــــتعرا   -13
ليد نالجداول الزمنية األقران. وعلى وجه ال صــو ، اةــتأــا ا األمانة األماناا األخرى نأــأن ةــبس  ــمان الت 

تجرنتها في اضنتلال من مراحس اضةـتعرا  األولية إلى مراحس المتانعة. ونالنار إلى أن  نأـأنو لالةـتعرا ـاا،  
ــتعرا  التنفي  وأجرا جميعها عدة  ــتعرا  األقران الثالث األخرى قاممة من  فترة أطول من الية اةــــــــ الياا اةــــــــ

اا المتانعة على حد ةــــــوا ، فلد اةــــــتفاما األمانة من الد ود جوضا من اضةــــــتعرا ــــــاا األولية واةــــــتعراـ ـــــ 
المكتســــــــبة التي تباملتها األماناا األخرى. وه   المعلوماا  مكن أن تفيد في إ تــــــــام مناقأــــــــاا الدول األطراف 

 نأأن مرحلة المتانعة الية اةتعرا  التنفي .

ــأن ه    -14 ــمية نأــــ ــاو اا  ير  ةــــ ــافة إلى إجرا  عدة مأــــ ــيا، قدمت أمانتا مجموعة الدول وإ ــــ الموا ــــ
المناهطــة للفســام والفريع العامس المعني نمكافحة الرتــوة التانا لمنامة التعاون والتنمية في الميدان اضقتصــامي 
خبراتهما إلى فريع اةــتعرا  التنفي  في مو ته العاتــرة المســتأنفة الثانية. ومن النلا  الرميســية التي جرى تباملها  

ع بتجنب التأخير في فرامى اضةــتعرا ــاا ومو اا اضةــتعرا  أهمية تحديد جداول عمنية محدمة بدقة  يما يتعل
                                                                                    لالةــــــتعرا ــــــاا وإ ةــــــال  ةــــــامس ت كير منتامة للدول، فطــــــال  عن و ــــــا توجيهاا إ تــــــام ة مفصــــــلة لجميا 

األولي إلى مرحلة   المأـا كين ول س مرحلة من مراحس اضةـتعرا . و يما يتعلع ناضنتلال من مرحلة اضةـتعرا 
المتـانعـة، أكـد ممثـس أمـانـة الفريع العـامـس المعني نمكـافحـة الرتــــــــــــــوة التـانا لمنامـة التعـاون والتنميـة في الميـدان 
                                                                                                        اضقتصـامي أن تجديدا  مو يا  لاللتزا  السـياةـي نعملية اةـتعرا  األقران   جرى قبس بد  كس مرحلة جديدة، وي عتبر  

 مرا  فعالية اةتعرا اا األقران.                              ذل   رو يا  ومفيدا  لطمان اةت 
  

 حضور االجتماعات -2 

، وا ـــــــس مكتب األمم المتحدة المعني نالم د اا والجريمة مما ةـــــــته المتمثلة  2021و  2020في عامي  - 15
في حطـو  اجتماعاا الياا اضةـتعرا  األخرى، وهي مما ةـة تيسـرا ناةـتحداث الأـكس اضفترا ـي لالجتماعاا 

ــافة إلى مزا ا المأــــــــــا كة التي ض تترتب عليها ت لفة، نارا  لعد  وجوم أي ةــــــــــفر،  19- نتيجة لجامحة كوفيد                                                                                 . وإ ــــــــ
أتاحت الدو اا اضفترا ـــــــــية مأـــــــــا كة المزيد من موظفي األمانة كمراقبين في مو اا كس من الياا اضةـــــــــتعرا  

لفســام المعلومة في تأــرين                                                                               األخرى. وتبعا  ل ل ، حطــر ممثلو األمانة الجلســاا العامة لمجموعة الدول المناهطــة ل 
، وأبلغوا المجموعة نحالة األعمال التحطـــــيرية للدو ة اضةـــــتثنامية للجم ية  2021واذا /ما د   2020األول/أكتونر 

ــام في عا   ــر ممثلو األمانة اجتماعاا الفريع العامس المعني 2021العامة من أجس مكافحة الفســــــ . ونالمثس، حطــــــ
  تعاون والتنمية في الميدان اضقتصــــــــامي في تأــــــــرين األول/أكتونر وكانون األول/ نمكافحة الرتــــــــوة التانا لمنامة ال 

، وقدموا إحاطة إلى الفريع العامس عن التعو اا الهامة، نأـــأن أمو  من بينها  2021واذا /ما د   2020م ســـمبر 
                                                                                              حالة اضةـــــــــــتعرا ـــــــــــاا اللعرية للدول األعطـــــــــــا  في المنامة، وك ل  المنتجاا المعر ية التي أ عدا و يرها من 

نمكافحة الرتــوة                                                                                        األعمال المو ــودية التي أ نجزا. وحطــرا األمانة أ طــا  المأــاو ة الســنوية للفريع العامس المعني 
، حطـــــــر ممثلون عن منامة  2020. وفي عا  2020نأـــــــأن مكافحة الرتـــــــوة األجنبية في كانون األول/م ســـــــمبر 

الدول األمريكية ومنامة التعاون والتنمية في الميدان اضقتصـــــامي ومجموعة الدول المناهطـــــة للفســـــام مو اا فريع  
لتنمية في الميدان اضقتصــامي ومجموعة الدول المناهطــة اةــتعرا  التنفي ، وحطــر ممثلون عن منامة التعاون وا 

للفســــــام اجتماعاا ما بين الدو اا لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية مكافحة الفســــــام نأــــــأن األعمال التحطــــــيرية 
 . 2021للدو ة اضةتثنامية للجم ية العامة الملر  علدها في عا  

تد يبية التي تلدمها األماناا الأـــــــــريكة، ول ن من المأـــــــــا كة في األنأـــــــــعة ال  2020              وع للت في عا   -16
                                                                                المنتار أن  جري توةيا نعاقها في المستلبس،  هنا  نالليوم الزمنية وتوافر الموا م.
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 أوجه التآزر في المسائل الموضوعية -3 

ــم ال براا والمعا ف  -17 ــودية لطــــ ــامس المو ــــ ــا  توحيد قواها  يما يتعلع نالمســــ ــس األماناا أ طــــ                                                                                    توا ــــ
 نب اعمواجية الجهوم.وتج

وقدمت مجموعة الدول المناهطـــــــة للفســـــــام ومنامة التعاون والتنمية في الميدان اضقتصـــــــامي مســـــــاهمة  - 18
 The Time isوعنوانه  2020مو ــودية في اةــتعرا  األقران لمنأــو  المكتب المعني نالم د اا والجريمة لعا   

Now: Addressing the Gender Dimensions of Corruption   )حان الوقت لمعالجة األنعام الجنسـانية للفسـام(
واتــتركتا في ذل  اضةــتعرا ،  ــمن أنأــعة أخرى. وفي الدو ة العاتــرة المســتأنفة الثانية لفريع اةــتعرا  التنفي   

، أثنا  حللة النلاش المتعللة ناإلجرا اا الفعالة لمكافحة الرتـــــوة، عر   2020المعلومة في تأـــــرين الثاني/نوفمبر 
                                                                                                        مثس لمنامة التعاون والتنمية في الميدان اضقتصــــامي النتامر الرميســــية لد اةــــة اةــــتلصــــامية أجرتها المنامة مؤخرا  م 

                                                                                                           نأـأن برامر امتثال الأـركاا، تطـمنت اةـتنتاجا  مفام  أنه حيثما كانت جهوم اإلنفاذ المب ولة لمكافحة جرامم الرتـوة  
ــا نعاقا  في  ــركاا على نحو متزايد لتنفي  برامر اضمتثال                                              جهوما  قوية ومعروفة للجمهو  األوةــــــ الدول، تحفزا الأــــــ

                                                                                                 من أجس تجنب المالحلة اللـطامية وحما ة ـةمعة الـأركة. وقدمت المنامة أ ـطا ، ناضـتترا  ما مناماا وـتبكاا  
ــلعاا إنفاذ اللانون   ــبكة العملياتية العالمية لســ ــيرية للأــ ــهاماا فنية قيمة في العملية التحطــ المعنية مولية أخرى، إةــ

ــتفامة من خبرتها في خدمة الأــــــــبكة العالمية للمما ةــــــــين في مجال إنفاذ   نمكافحة الفســــــــام، وتباملت الد ود المســــــ
اللانون لمكافحة الفســـــــــــام نوية إ جام أوجه للتتع  بين الأـــــــــــبكة العملياتية العالمية و يرها من الأـــــــــــبكاا العملياتية  

ــس المكتب المعني  ــال المعنية. ووا ـــــــ ــبكاا اضتصـــــــ نالم د اا والجريمة ومنامة التعاون والتنمية في الميدان   وتـــــــ
اضقتصــــــــــــــامي، وـك ـل  البـن  اـلدولي وأـماـنة فرـقة العـمس المعنـية ـناإلجرا اا الـمالـية، تـعاونهم الوثيع في معم الفريع  

ــام التانا لمجموعة العأـــــــــرين، وفي عا    ، تطـــــــــافرا جهومهم في إعدام و قة 2020العامس المعني نمكافحة الفســـــــ
ــام ة والجناة واةــــــترمام الموجوماا المســــــروقة،  ل  تحديد نعا  التعاون الدولي  يما يتعلع نالتصــــــدي للجريمة اضقتصــــ

ــتلبال  للتصـــــدي لتل  الاواهر على                                                                                                   وك ل  في إعدام إطا  ملتر  لإلجرا اا التي ةـــــتت  ها مجموعة العأـــــرين مســـ
 نحو أفطس،  من أمو  أخرى. 

الدول المناهطــة للفســام والفريع العامس المعني نمكافحة الرتــوة وعالوة على ذل ، أ ةــلت مجموعة  -19
ومنامة التعاون والتنمية في الميدان اضقتصـامي م كراا خعية لتصـب في عملية  ـيا ة اإلعالن السـياةـي 
ــام الملر  علدها في حزيران/يونيه   ــتثنامية للجم ية العامة من أجس مكافحة الفســ ــي عتمد في الدو ة اضةــ                                                                                                     ال ي ةــ

. وإ ـــــــافة إلى ذل ، تســـــــتعد األماناا األ نا لتلد م بيان مأـــــــتر  نمناةـــــــبة الدو ة اضةـــــــتثنامية لتجديد 2021
 اضلتزا  نالتعاون الوثيع بين االياا األ نا.

ــتفـامة على أفطـــــــــــــــس وجـه من الموا م المـتاحـة لقمـاـناا،  -20                                                                                  ومن أجـس تجنـ ب اعمواجـية الجهوم واضةــــــــــــ
ا التي  مكن فيها تنسـيع عملية و ـا أمواا مكافحة الفسـام والمنتجاا يتوا ـس اةـت أـاف المزيد من المجاض

                                                                                                 المعر ية وتعميمها. ويمكن أ طـــــــا  أن تؤمي الجهاا المانحة مو ا  هاما  في تأـــــــجيا المناماا على أن تعمس  
                                     معا  على إعدام منتجاا معر ية مأتركة.

  
 تنسيق الجوانب التنظيمية -4 

عمس من أجس تحليع التتع  وتعزيز التنســـيع  يما يتعلع نالجوانب التنايمية،  توا ـــس األماناا الأـــريكة ال  - 21
 نما في ذل  ما يلي: 

نأــــر المعلوماا المتعللة نالجداول الزمنية لالجتماعاا وتباملها في أقرب وقت ممكن بهدف  )أ( 
 منا التداخس؛
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ــيع في جدولة مواعيد اضجتماعاا والزيا اا الميدانية حيثما أمكن، نما في ذل   )ب(  ــمان التنسـ  ـ
 إمكانية اض عال  بزيا اا قعرية مأتركة؛ اةت أاف عن طريع

 تبامل المعلوماا عن تلا ير الر د والتوجيه؛ )ج( 

 واإلحالة إليها، عند اضقتطا ؛ اضةتفامة من النتامر التي تو لت إليها هيئاا الر د األخرى   )م(  

  مان أن التو ياا الصام ة عن هيئاا الر د الم تلفة تعزع نعطها البعض، قد  اإلمكان.  )هـ(  

وعند تحديد الجداول الزمنية لالةـــــــــــــتعرا ـــــــــــــاا الفرم ة وتحديد مواعيد الزيا اا اللعرية في إطا  الية  -22
                                                        ول االيــاا األخرى، وتلو ،  هنــا  نموافلــة ال برا  المكلفين  اةــــــــــــــتعرا  التنفيــ ، تــأخــ  األمــانــة في اضعتبــا  جــدا

ناضةـــــــتعرا ، بتيســـــــير أكبر قد  ممكن من المرونة لتجنب تداخس الزيا اا للبلدان التي ت طـــــــا لالةـــــــتعرا  
 المتزامن من جانب عدة الياا.

ــتعرا  األ -23 ــس وجه من المعلوماا التي ت جما لعملياا اةــ ــتفامة على أفطــ قران الم تلفة                                                                         ومن أجس اضةــ
ذل ،  مكن  عن                                                                                    على الصعيد الوطني، تأج ا األماناا على انتداب نفا ال برا  الحكوميين قد  اإلمكان. وندض  

ــتفامة من  التنســــــــيع  يما بين ال برا  الوطنيين العاملين لدى الياا اةــــــــتعرا  م تلفة نغر  تمكينهم من اضةــــــ
  اا أخرى والمساعدة على تبامل المعا ف.المعلوماا التي  لدمها عمالؤهم في ةيا  اةتعرا

  
 تجنب ازدواجية الجهود -باء 

                                                                       ، تعمس األماناا معا  نأـــــــكس وثيع لتجنب اعمواجية الجهوم قد  اإلمكان في ةـــــــيا  7/4              وفلا  لللرا    -24
لفة وض ة واختصا اا كس منها. وأبرع المؤتمر وفريع اةتعرا  التنفي  أن السرية وااثا  المحتملة على الت 

والعبلاا اإل ـــــــــــا ية من البيروقراطية تعمس نمثانة عوامس تحد من إ جام مزيد من أوجه التتع  بين االياا. 
ــتعرا  من جانب م تل    ــوعي في المجاضا قيد اضةــــ                                                                                          ومن ثم، ونارا  لوجوم قد  معين من التداخس المو ــــ

دومة. ونالنار إلى أن الدول األعطـا                                                              االياا، فإن احتماضا نجا  األماناا في تجن ب اعمواجية الجهوم مح
في االياا المعنية هي التي ت تا  وتصــــــمم االياا والموا ــــــيا الملر  تناولها ناضةــــــتعرا  واضةــــــتبياناا 

 المست دمة، فإن األماناا ملزمة نلرا اا الدول األعطا .

ط العملياا المحلية وفي الوقت نفســــــه، تتا  للدول األطراف في االياا الم تلفة عدة فر  لتبســــــي  -25
لطــمان أن تتا  المعلوماا المتولدة لفامدة إحدى الياا اضةــتعرا  ضةــت دامها في الية أخرى حيثما أمكن، 
ممت قاممة التلييم ال اتي المرج ية على نحو  ــ  ــدم. و ـــــ                                                                                              وأن ينســـــــع ال برا  الوطنيون مدخالتهم في ه ا الصـــــ

ا المعلوماا التي تولدها أو تلتمســــــــها الياا اةــــــــتعرا  يوجه انتبا  المســــــــتعملين إلى احتمال وجوم تداخس م
األقران األخرى. وفي الوقت نفســــــــه، فإن الواقا المتمثس في أن اضةــــــــتعرا ــــــــاا التي تجري في إطا  الياا  
أخرى قد تعوم إلى عدة ةــــنواا مطــــت، ووجوم اختالفاا في الموا ــــيا ال ا ــــعة لالةــــتعرا ، واألةــــئلة 

ــتعر  ــتعرا  المحدمة التي  عرحها اضةـ ا  وعمله، كلها عوامس تحد من فامدة المعلوماا المتولدة لعملياا اةـ
 األقران األخرى.

ــتأنفة الثانية، ت دعى الدول األطراف  -26 ــرة المســــــ ــتعرا  التنفي  في مو ته العاتــــــ ــبما اقتر  فريع اةــــــ                                                                                          وحســــــ
ــتعرا  التنفي ، وض  ــميم المرحلة التالية من الية اةــــــ ــا كة في الياا أخرى، عند تصــــــ ــميم المأــــــ ــيما عند تصــــــ  ةــــــ

اةتبياناا ضةتعرا اا ملبلة، إلى موا لة تبامل خبراتها والعمس على إ جام أوجه للتتع  وتجنب التداخس حيثما 
                                                                                                     كون ذل  مناةـبا  وممكنا . وفي ه ا الصـدم،  مكن للدول األطراف أن تأخ  في اضعتبا  الموا ـيا واضةـتبياناا  

 المناقأاا المتعللة نمرحلة المتانعة ال ا ة نتلية اةتعرا  التنفي . التي تست دمها االياا األخرى أثنا   
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 نظرة استشرافية  - رابعا  
                                                                                               ةــيوا ــس المكتب المعني نالم د اا والجريمة تعزيز التعاون ما األماناا الأــريكة. وت دعى الدول األطراف   - 27

، إلى تأــجيا التعاون والتنســيع نكفا ة وفعالية 4/ 7                     تــيا  ما قرا  المؤتمر ا األعطــا  في الياا اضةــتعرا  األخرى، تم 
ــتـفامة الـ امـلة من فواـمد الـتتع  الـلامـمة بين   ـنالنار إلى تـل  المناـماا، ل  الهيـئاا اإلما ـية ماـخس مناـماتـها وما  أن اضةـــــــــــ

 لية اةتعرا  واحدة. الياا اضةتعرا  تلا إلى حد كبير على عاتع الدول األطراف التي تأا   في أكثر من ا 
 


