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*1909442*  

 الدورة الثامنة
  ٢٠١٩األول/ديسمرب  كانون ٢٠-١٦أبوظيب، 

  *من جدول األعمال املؤقَّت ٦البند 
        التعاون الدويل
التقدم املحرز يف أنشطة اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح املشاركة   

      األمم املتحدة ملكافحة الفسادلتعزيز التعاون الدويل يف إطار اتفاقية 
      األمانة مذكِّرة من  

  مقدِّمة -ًالأو 
ية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــاد، يف قراره  قرَّر  -١ فاق لدول األطراف يف ات  ،٤/٢مؤمتر ا

لدويل"، أن يعقد  عاون ا املعنون "عقد اجتماعات خرباء حكوميني مفتوحة املشـــــــاركة لتعزيز الت
 إليه املشــــورةاجتماعات خرباء حكومية دولية مفتوحة املشــــاركة بشــــأن التعاون الدويل إلســــداء 

واحدا من  املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة، وقرَّر أن يعقد اجتماعا تسليم يف جمايلومساعدته 
يعقد يف فترة ما بني الدورات  األقل على واحد اجتماع يســــــبقه اخلامســــــة دورتههذا القبيل أثناء 

  .املتوفرة املوارد حدود يف وُينظم
عات اخلرباء املهـام الوظيفيـة التـاليـة:  تنجز أن على أيضـــــــا نفســـــــه القرار نصو  -٢ اجتمـا

ال التعاون الدويل؛ (ب) مســاعدة املؤمتر مســاعدة املؤمتر على اكتســاب معارف تراكمية يف جم  (أ)
صلة، ال شجيع التعاون بني املبادرات القائمة ذات ال منها واإلقليمية واملتعدِّدة األطراف،  ثنائيةعلى ت

واإلســـــهام يف تنفيذ األحكام ذات الصـــــلة من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد بتوجيه من 
ني الدول عن طريق اســــتبانة التحديات وتعميم املعلومات عن املؤمتر؛ (ج) تيســــري تبادل اخلربات ب

املمارســـات اجليدة الواجب اتِّباعها لتعزيز القدرات على الصـــعيد الوطين؛ (د) بناء الثقة وتشـــجيع 
بتنظيم لقاءات جتمع بني الســــلطات املختصــــة  للطلبات، املتلقِّية والدولالتعاون بني الدول الطالبة 

__________ 
 * CAC/COSP/2019/1.  
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 املتبادلة القانونية املســــاعدة جمايل يف العاملني واملمارســــني الفســــاد مكافحةذات الصــــلة وهيئات 
  .القدرات بناء جمال يف الدول احتياجات استبانة على املؤمتر مساعدة) ه( املطلوبني؛ وتسليم

املؤمتر، يف دوراته من اخلامســــة إىل الســــابعة، أن يواصــــل عقد اجتماعات اخلرباء.  وقرَّر  -٣
  .٢٠١٩إىل عام  ٢٠١٢وُعقدت اجتماعات اخلرباء السنوية من األول إىل الثامن يف الفترة من عام 

 بالتعاون املتعلقة توصـــياته تنفيذ حالة على املؤمتر إطالع أجل من املذكِّرة هذه ُأعدَّت وقد  -٤
 وضـــع ويف مداوالته يف املؤمتر مســـاعدة إىل ترمي وهي. اخلرباء اجتماع توصـــيات وكذلك دويلال

  .اخلرباء الجتماع املقبلة لألنشطة إرشادات
اليت تســـتخدم أدوات ونظما إلكترونية  ،بالدول األطراف ٧/١أهاب املؤمتر يف قراره  وقد  -٥

ملعاجلة وتتبُّع طلبات املســــــاعدة الدولية، أن تواصــــــل تزويد األمانة مبعلومات عن تلك األدوات 
  والنظم من أجل تعميمها على نطاق أوسع.

، بتوصــــيات اجتماع اخلرباء احلكومي ٧/١إىل ذلك، رحَّب املؤمتر، يف قراره  وباإلضــــافة  -٦
ملفتوح املشاركة لتعزيز التعاون الدويل يف إطار االتفاقية، وقرَّر، يف مجلة أمور، أن الدويل السادس ا

 والتحديات الُفضـــــلى املمارســـــات عن املعلومات تبادل طريقيواصـــــل اجتماع اخلرباء عمله عن 
  :يلي مبا املتعلقة القائمة

ــائعة األســباب  (أ)    املتصــلة املتبادلة القانونية املســاعدة طلبات تلبية وتأخري لرفض الش
  بشأهنا؛ مبتكرة حلول اقتراح بغية باالتفاقية املشمولة الفساد جبرائم

 والتدابري الفســـــاد بقضـــــايا املتعلقة واإلدارية املدنية اإلجراءات يف الدويل التعاون  (ب)  
  .اإلداريةو واملدنية اجلنائية التدابري يف املساعدة سياق يف املقدَّمة املعلومات سرية حلماية املمكنة

 مجع املتاحة، املوارد حدود يف تواصــــــل، أن األمانة إىل املؤمتر طلب نفســــــه، القرار ويف  -٧
 القانونية للمساعدة قانوين كأساس االتفاقية استخدام عن صلة ذات أخرى معلومات أو إحصاءات
ــــــبا ذلك كان وحيثما التطبيق، واجبة وإقليمية ثنائية ترتيبات وجود عدم حال يف املتبادلة،  مناس
 املوجودات، واســترداد واإلدارية املدنية باإلجراءات يتعلق فيما الوطنية، القانونية النظم مع ومتســقا

  .للمؤمتر املعلومات تتيح وأن
أوصــــى اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الســــادس املفتوح املشــــاركة لتعزيز التعاون  وقد  -٨

نا يومي  ية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــاد، املعقود يف فيي فاق لدويل يف إطار ات ــــــرين  ٧و ٦ا تش
ـــئة يف عمل ٢٠١٧الثاين/نوفمرب  ، بأن تواصـــل األمانة عملها بشـــأن حتليل التحديات العملية الناش

بغية  الفساداتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  املقدمة مبوجب الطلباتاملركزية املسؤولة عن السلطات 
  تعزيز فعالية تلك السلطات وكفاءهتا. 

 إرشادي دليل وضعاجتماع اخلرباء السادس أيضا بأن تستكشف األمانة جدوى  وأوصى  -٩
القانونية املتبادلة املتعلقة بأمور  عملي يتضــــمن االعتبارات املتعلقة بكيفية معاجلة طلبات املســــاعدة

  ذات طابع متدين األمهية.
 الدويل التعاون لتعزيز املشــاركة املفتوح الســابع الدويل احلكومي اخلرباء اجتماع وأوصــى  -١٠
، بأن ٢٠١٨ يونيه/حزيران ٨ يف فيينا يف املعقود الفســــــاد، ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية إطار يف
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التحليلي عن طريق التماس معلومات من الدول األطراف، ال ســـــيما فيما  تواصـــــل األمانة عملها
يتعلق بأســـــباب رفض طلبات املســـــاعدة القانونية املتبادلة املســـــتندة إىل االتفاقية واجلداول الزمنية 

  اإلجرائية ذات الصلة، من أجل وضع خارطة طريق ملعاجلة املسائل ذات الصلة يف املستقبل. 
إىل ذلك، شـــجَّع اجتماع اخلرباء الســـابع الدول األطراف على مواصـــلة تقدمي  وباإلضـــافة  -١١

معلومات إىل األمانة عن التحديات القائمة واملمارســات اجليِّدة يف جمال التعاون الدويل وعن ســائر 
 املواضــيع اليت وردت يف قرارات املؤمتر وتوصــيات اجتماعات اخلرباء، لكي تواصــل األمانة عملها

  التحليلي املتعلق بالتحدِّيات القائمة يف جمال التعاون الدويل املستند إىل االتفاقية. 
والتوصـــــيات املنبثقة  ٧/١املؤمتر  قرار يف املحددة بالوالياتُأعدَّت هذه الوثيقة عمال  وقد  -١٢

ـــــ ـــــيتناول التقرير املرحلي الجتماع اخلرباء التاس ـــــابع. وس ـــــادس والس ع عن اجتماعي اخلرباء الس
  .٢٠١٩أيار/مايو  ٣١التوصيات املنبثقة عن اجتماع اخلرباء الثامن، املعقود يف 

 تضطلع اليت األخرى واألنشطة التقنية املساعدة عن معلومات أيضا الوثيقة هذه وتتضمَّن  -١٣
  .االتفاقية إطار يف الدويل التعاون جمال يف األمانة هبا
ــــــلت األمانة إىل الدول األطراف  أجل تيســــــري تنفيذ الواليات املذكورة ومن  -١٤ أعاله، أرس

 تطلب ،٢٠١٨كانون األول/ديســمرب  ١٧و ٢٠١٨شــباط/فرباير  ٩مذكِّرتني شــفويتني مؤرختني 
  .أعاله املبيَّنة املسائل عن معلومات فيهما
ــــــفوية  ١٣، كانت ٢٠١٩آذار/مارس  ١٣ وحىت  -١٥ دولة طرفا قد ردَّت على املذكِّرة الش

دولة طرفا قد ردَّت على املذكِّرة الشـــفوية املؤرخة  ٢٤وكانت  ،٢٠١٨شـــباط/فرباير  ٩املؤرخة 
  .٢٠١٨كانون األول/ديسمرب  ١٧
 ردودا فأطرا دول بضــــــع قدَّمت حيث: الردود يف املقدَّمة املعلومات نطاق تباين وقد  -١٦

 اليت الردود جلميع ملخَّص يلي فيما ويرد. حمدَّدة معلومات أخرى دول قدَّمت حني يف شــــــاملة،
 األطراف، الدول من الواردة املعلومات حتليل األمانة تواصل وسوف. موضوعية معلومات تتضمن
  .املقبلة اخلرباء الجتماعات تتيحها وسوف

    
  املستخدمة ملعاجلة وتتبُّع طلبات  اإللكترونية والنُُّظم األدوات  -ثانيًا  

    املساعدة الدولية
الشفوية  املذكِّرة يف الوارد الطلب علىهذا القسم ملخصا لردود الدول األطراف  يتضمن  -١٧

معلومات عن اســتخدام األدوات  بشــأن احلصــول على ٢٠١٨كانون األول/ديســمرب  ١٧املؤرخة 
  والنظم اإللكترونية ملعاجلة وتتبُّع طلبات املساعدة الدولية.

قد  -١٨ عدت و نة  أ ما خة  ردودل موجزااأل ية املؤر ــــــفو ملذكِّرة الش لدول األطراف على ا  ٩ا
 املعنونة مذكِّرهتا يف وأوردته املوضوعبشأن احلصول على معلومات عن هذا  ٢٠١٨شباط/فرباير 

"التقدُّم املحرز يف تنفيذ الواليات املنوطة باجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح املشاركة لتعزيز 



CAC/COSP/2019/7
 

4/23 V.19-09442 
 

 اليت ،)CAC/COSP/EG.1/2018/2فاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد" (التعاون الدويل يف إطار ات
  اجتماع اخلرباء السابع. أجل من أعدهتا

    
    اجلزائر    

ظام يوجد ال اجلزائر، يف  -١٩ ية أو قائم إلكتروين ن جل من هبا معمول آل بات تتبُّع أ عاون طل  الت
 القضائي التعاون طلبات ختضع ذلك، ومع. بالفساد الصلة ذات الطلبات ذلك يف مبا الدويل، القضائي
  .العدل وزارة يف الدويل اجلزائي القضائي التعاون مكتب جانب من للمتابعة والصادرة الواردة الدويل

    
    النمسا    

 تطبيقةالنمسا، تستخدم بانتظام وحدة العمليات التابعة للمكتب االحتادي ملكافحة الفساد  يف  -٢٠
مات  جمال إنفـاذ القوانني التـابعـة لالشــــــبكـة اآلمنـة لتبـادل املعلو لة االحتاد األورويب للتعـاون يف  كا و

ة هذه وتتيح). اليوروبول( لة باجلرمية بســهولة فيما واالســتراتيجية املتصــ العملياتية املعلومات تبادل املنصــَّ
  اتفاقات تعاون. باليوروبولبني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، إىل جانب أطراف ثالثة تربطها 

    
    )القوميات املتعددة - (دولة  بوليفيا    

حمدَّدة إلدارة طلبات التعاون الدويل.  برجميةتســــــتخدم دولة بوليفيا املتعددة القوميات أي  ال  -٢١
صــعيد الداخلي، أنشــأت وزارة العدل والشــفافية املؤســســية نظاما للمعلومات يهدف إىل تعزيز وعلى ال

ـــــمى نظام " ـــــاد ومكافحته، ُيس ـــــفافية ومنع الفس ـــــيتربيكوالش وهو نظام مفتوح  ،)SITPRECO" (س
. وحتديثهاحيتاج إىل شــرح فيما خيص كيفية اســتخدام املعلومات ذات الصــلة بالفســاد وتســجيلها   وال

 .عن طريق اإلحالة املرجعية عامة مؤســـســـاتكيانات و عدَّةمع املعلومات  مضـــاهاة النظام هذا ويتيح
سبيل  منائط إدخال علىوجيري العمل  لإلجراءات القضائية  فرعية منائط املثالفرعية جديدة، منها على 

مشــــــاهبة يف الكيانات العامة فيما خيص  ُنظمتطبيق  وميكن احلكومية،واســــــترداد املوجودات والديون 
  الطلبات الواردة والصادرة بشأن التعاون الدويل يف جمال مكافحة الفساد.

 القضائي للتسجيل متكامال نظاما القوميات املتعددة بوليفيا ةدول يف القضائية السلطة وأنشأت  -٢٢
)SIREJ ـــــايا اجلنائية واملدنية ـــــائية املتعلقة بالقض ـــــجالت القض ـــــر على الس  عرب)، يتيح االطالع املباش

)، i4Pإىل ذلك، أنشـأ مكتب املدعي العام نظاما متكامال إلدارة القضـايا اجلنائية ( وباإلضـافة. اإلنترنت
عمال اإلجرائية. ويتَّســم النظام بســهولة تشــغيله وال حيتاج إىل شــرح. ويتيح النظام معاجلة يســجِّل األ

ر تقدمي التقارير بشـــأن إدارة القضـــايا املســـجَّلة  املصـــورة الوثائق  يف نظموامللفات اإللكترونية، وييســـِّ
"SIREJ "و"i4P "و"SITPRECO."  
    

    كولومبيا    
خاصــة يف  برجمية ُنظماكولومبيا، يســتخدم مكتب النائب العام ومكتب املراقب املايل العام  يف  -٢٣

أي  يدعم ال ،الذي يســــــتخدمه مكتب املراقب املايل العام ،"SIGEDOC" ونظامجمال التعاون الدويل. 
"، SIGEDOCالطلبات أو إعداد الســجالت اإلحصــائية. ومنذ إنشــاء نظام " لصــوغخاصــيات وظيفية 
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تيسري اإلبالغ عن  وجرى املناسب، الوقت يفأجل متابعة تنفيذها  من الطلباتالتعامل مع  رصدسَّن حت
 النائبيســتخدمهما مكتب  اللذين"، SIPRAIN" و"ORFEOنظامي " وبفضــل. الدويل نأنشــطة التعاو

امللفات اإللكترونية وإعداد اإلحصاءات ورصد حالة الطلبات. وال يقتصر  إنشاءمن املمكن  باتالعام، 
 مديرية منجممَّعة  اتعلى املســـائل املتعلقة بالتعاون الدويل، وإمنا يســـتخدم أيضـــا معلوم املطبقالربنامج 

  العام. النائبالشؤون الدولية التابعة ملكتب 
    

    مصر    
شبكة  يف -٢٤ ضمن  صر، ت شبكة بريد إلكترويناآلمنة، و إيغمونتم مؤمَّنة تربط  آمنة كذلك 

 واهليئات االستخبارات املالية االستخبارات املالية، تبادل املعلومات بني وحدة وحداتبني أعضاء 
 باملشــــاريع يتعلق وفيما. فقط الوحدات ألعضــــاء ومتاحة إلكترونيا مشــــفَّرة واملعلومات النظرية،
يف تلقي  املستخدم" goAML" اإللكتروين نظامها ربط إىل املالية االستخبارات وحدة تسعى املقبلة،

ــــــبكة  ــــــعارات وحتليلها بش اآلمنة، وتتعاون من أجل حتقيق هذه الغاية مع مكتب  إيغمونتاإلش
املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (املكتب). وُأفيد بأنَّ من شــــــأن هذا التكامل بني النظام  األمم

اآلمنة أن يوفِّر الوقت واجلهد عن طريق إلغاء احلاجة إىل  إيغمونت" وشــــبكة goAML "اإللكتروين
  نقل البيانات يدويا من النظام إىل الشبكة والعكس بالعكس.

    
    السلفادور    

سلفادور، من خالل املديرية العامة للشؤون القانونية التابعة  تستخدم  -٢٥ وزارة اخلارجية يف ال
ـــــجِّل طلبات التعاون  ـــــمى نظام "إجراءات التعاون القضـــــائي الدويل" يس هلا، نظاما إلكترونيا ُيس
ص هلا، وُينشــأ يدويا  القانوين الدويل جبميع أشــكاله. وحيدِّد النظام كل قضــية باســتخدام رقم خمصــَّ
ســـجل لكل طلب للمســـاعدة القانونية بدءا من تاريخ إدخاله. وتتيح هذه اخلاصـــية تتبُّع الطلبات 
قدُّم املحرز يف  قا للت عة وف تاب بات الصـــــــادرة يف خطوات مت عاجل الطل ناســـــــب. وُت على النحو امل

ــــــل  من خالل املحكمة العليا،  ،العام النائب مكتبالتحقيقات يف القضــــــايا، ومن مثَّ، عندما يرس
  فإنه يضمن بذلك تنفيذ الطلبات على حنو سريع. النظام، يف مسجَّلةوثائق أو نتائج متعلقة بقضايا 

    
    غواتيماال    

 التعاون طلبات ملعاجلة إلكترونية ُنظم أو أدوات أي تســــــتخدم ال بأنَّها غواتيماال ردَّت  -٢٦
  .وتتبُّعها الدويل

    
    العراق    

 Microsoftمثل "مايكروســوفت ويندوز" ( عامة برجميات العراقيف  زاهةالنهيئة  تســتخدم  -٢٧

Windows (و) "إكســــيل"Excel (الدليل وينصُّ. وتتبُّعها املتبادلة القانونية املســــاعدة طلبات ملعاجلة 
 اســـتخدام على العراق يف اجلرمية عائدات اســـترداد بشـــأن املتبادلة القانونية للمســـاعدة اإلرشـــادي
  .املراسالت يف اإللكترونية الوسائل
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    إيطاليا    
 الدويل التعاون جماالت مجيع العدل لوزارة التابعة القضــائية الشــؤون إدارة تدير إيطاليا، يف  -٢٨
 هذه ُأدجمت وقد". Calliope" ُيســــــمى اإلنترنت على الوثائق إلدارة واحد برجمي نظام خالل من

لدول  الربجمية ها  تاحت لذلك، ال ميكن إ يد إلكتروين موثَّق، و ظام بر ناء على الطلب مع ن عدَّة ب امل
 الورقية،الوثائق  وتســـجيلأخرى. ويتيح هذا النظام احلصـــول آليا على الوثائق واملرفقات الواردة، 

رقم تسجيل رمسي خمتلف. وبعد التسجيل الرمسي، يرسل النظام كل وثيقة  وثيقة لكل حيدد حيث
يف املائة من  ٩٠واردة إىل الشخص املسؤول عن اإلجراءات ذات الصلة. وُيرَسل آليا ما يزيد عن 

 على الســـواء. عاديإلكتروين موثَّق ونظام بريد إلكتروين  بريد نظام باســـتخدامالوثائق الصـــادرة 
 ربجميةمتاحة جتاريا. ومع أنَّ هذه ال برجمياتتوجد متطلبات حمدَّدة للنظام. ويســــــتخدم النظام  وال

 على تدريبا اإلدارةسهلة االستخدام وال حتتاج إىل شرح، فقد تلقى القضاة واملوظفون املدنيون يف 
ستخدامها. و صادرة،  صياغةيتيح  ال" Calliopeأن نظام " رغما الوثائق  مسح يتيح فإنَّهالطلبات ال

 جمهَّزمما يوفِّر بيئة عمل غري ورقية. والنظام  ،إلكترونية ملفاتعلى  واحلصــــــولالواردة ضــــــوئيا 
بوظائف تتيح رصـــد الوثائق الواردة والصـــادرة واإلبالغ عنها، مما يتيح تتبُّع ســـري العمل يف النظام 

ات تدقيق دورية ملتوسط زمن النهائية. وفيما خيص بعض اإلجراءات، ُتجرى عملي املواعيد ومراعاة
يف الوقت املناســب على ســري اإلجراءات، وأن  يتيح االطالعالرد على الطلبات، وميكن للنظام أن 

  يزوِّد املستخدمني جبميع املعلومات الالزمة لتحسني جودة الردود.
جديدة معدَّة بناء على الطلب تســمى  برجميةتطوير  من اإلدارة انتهت ،٢٠١٨عام  ويف  -٢٩

"Watson "نظام بياناتإىل قاعدة  وتســــــتند "Calliope ."اجلديدة إعداد  الربجمية هذه وتدعم
التقارير اإلحصــائية بشــأن إجراءات التعاون الدويل، مصــنَّفة حســب البلد وفئة اجلرمية واألســاس 

  القانوين ونوع النشاط.
    

    كينيا    
أيَّ أدوات أو ُنظم إلكترونية ملعاجلة طلبات التعاون  تســــــتخدم ال بأنَّها كينيا أفادت  -٣٠

إىل املســــاعدة التقنية كي تتمكَّن من وضــــع نظام إلكتروين  الدويل وتتبُّعها. وذكرت أنَّها حتتاج
  ملعاجلة الطلبات وتتبُّعها.

    
    الكويت    

تتَّبع القواعد واإلجراءات املنصـــــوص عليها يف االتفاقية ويف اتفاقات  بأنَّها الكويت أفادت  -٣١
ا الصــــــدد، يقتصــــــر التعاون الثنائي فيما خيص إدارة طلبات املســــــاعدة القانونية املتبادلة. ويف هذ

استخدام األدوات والنظم على االتصال والتنسيق فيما بني السلطات الوطنية املعنية بعمليات تلقي 
مة  مل الكويت على تطبيق ُنظم احلكو ية. وتع فاق قا ألحكام االت ها، وف ها وتتبُّع يذ بات وتنف الطل

ــــــتخدام النظم واألدوات اإللكترو نية يف معاجلة الطلبات اإللكترونية، مما من شــــــأنه أن يكفل اس
وتتبُّعها، وكذلك تنفيذ التزاماهتا يف إطار آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

  على حنو تعاوين وفعَّال.
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    منغوليا    
لقانون  وفقامنغوليا بأهنا تســتخدم نظما إلكترونية لتســجيل طلبات التعاون الدويل  أفادت  -٣٢

اإلجراءات اجلنائية واملبادئ التوجيهية بشـــــأن اإلشـــــراف على إجراءات التحقيق املعتمدة مبوجب 
  .٢٠١٧العام يف عام  املدعيمن مكتب  الصادر املرسوم

    
    الشمالية مقدونيا    

تســـــمى  الدويل التعاون طلبات إلدارة برجمية الشـــــمالية مقدونيا يف الداخلية وزارة تســـــتخدم  -٣٣
"LURISسر  املضطلعمجيع األنشطة  تسجيلتتيح  هي". و  عن اإلبالغهبا أثناء دورة عمر الطلبات وتي

" LURIS" برجمية وُتسَتخدم. الشمالية امقدوني إىل اهلولندية احلكومة قدمتها وقد ،أنشطة التعاون الدويل
  .العام املدعي مبكتب ربطها يف حاليا وُينظر ومنفصال، مستقال نظاما باعتبارها العدل وزارة يف
    

    باكستان    
  جاهزة يف معاجلة طلبات التعاون الدويل وإدارهتا. برجمياتباكستان  تستخدم  -٣٤
    

    الربتغال    
 ها" يف مجيع جماالت اختصــاصــProGestاملركزية يف الربتغال برجمية تســمى " الســلطة تســتخدم  -٣٥

خصــــيصــــا لتلبية  مصــــممة وهي. الســــواء علىإليها  والواردةمن الدولة  الصــــادرة الطلبات ملعاجلة
 األطراف للدولوميكن إتاحة اســتخدامها  املصــدر، مفتوحة معظمهااحتياجاهتا، وتعتمد على أدوات 

استخدامها كذلك يف  ميكنوتوزيعها؛ و صورها وتسجيلالربجمية مسح الوثائق ضوئيا  وتتيح. األخرى
قانونينيإجراءات تعيني املســــــؤولني  يدتتيح  وهي واإلداريني؛ ال ية املعلومات تول لداخل غة ا يا  وصــــــ

صورة  كلياضوئيا حبيث ميكن التعامل معها  الواردة الطلبات وُتمسح. املراسالت  نيةإلكترو ملفاتيف 
 تتيح وظيفية خاصــية ويتضــمن والصــادرة، الواردة الطلبات عن إحصــاءات النظام وينتج). ورقية(غري 

ال حتتاج إىل شــــــرح إىل حد كبري، فقد  الربجمية أن ومع. النهائية مدى التقيد باملواعيد تتبُّع إمكانية
صادرة،  صياغة" ProGest" برجميةتتيح  الُنظمت عدَّة دورات تدريبية للمستخدمني. و  لكنالطلبات ال

أخرى تسمى  برجمية تستخدمالقضائية املختصَّة األخرى (أي املحاكم وأجهزة النيابة العامة)  السلطات
"Citiusــــياغة الطلبات. و  يف حاليا النظر وجيريحىت اآلن،  معاالنظامني  ربط يتم مل" تدعم عمليات ص

" إىل حتســني بروجيســت" برجمية. وقد أدى اســتخدام القضــايا إلدارة شــامل نظام إنشــاء هبدف دجمهما
عام واحد  منذقد مت  تركيبها أنَّرغم  توقيتها وُحســــــن الدويل بالتعاون املتعلقة والتقارير الردود نوعية
 تنفيذه يتطلَّب يزال ال - اإلحالة - التعاون حاالت منتقريبا. بيد أنَّ اجلزء األخري من كل حالة فقط 
  .آمنة إحالة آلية وجود لعدم نظرا ورقي شكل يف
    

    يالروس االحتاد    
ة يف االحتاد  أفادت  -٣٦ صــة يف جمال  برجمية أيوجود  بعدم الروســيالســلطات املختصــَّ متخصــِّ

  عامة إلدارة الوثائق واملعلومات. برجميةنظما  تستخدم أنَّها أوضحتالتعاون الدويل، و
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    طاجيكستان    
بوصفه السلطة املختصَّة بالتعاون الدويل يف  العام، املدعي مكتب يستخدمطاجيكستان،  يف  -٣٧

لســجالت يشــمل أيضــا طلبات املســاعدة املســائل اجلنائية، نظاما إلكترونيا لتســجيل الوثائق وإدارة ا
  القانونية املتبادلة وتسليم املطلوبني. ويسجِّل النظام الطلبات الواردة والصادرة ويتتبَّع حالتها آنيًّا.

    
    تايلند    

متاحة جتاريا  برجمياتتستخدم إدارة الشؤون الدولية التابعة ملكتب النائب العام  ،تايلند يف  -٣٨
  إلدارة الطلبات الواردة والصادرة.

    
    أوكرانيا    

التعاون الدويل يف املســـائل أوكرانيا بأن وزارة العدل، بصـــفتها اهليئة املســـؤولة عن  أفادت  -٣٩
سجَّلاجلنائية، حتتفظ بالسجالت ذات الصلة  صنَّف  يف دفتر يومية إلكتروين عام ُت فيه الطلبات. وُت

الطلبات حســــب نوع التعاون املطلوب، ووجود اتفاقات دولية ذات صــــلة، واجلرائم املشــــمولة. 
إلكتروين موحَّد يف  نظام إدخالن من وذكرت أوكرانيا أنَّها حباجة إىل املســــاعدة التقنية كي تتمكَّ

ة، مبا يف ذلك  وزارة العدل، يتيح إمكانية التنفيذ الفوري للطلبات املقدَّمة من الســـــلطات املختصـــــَّ
  توجيه الرسائل التذكريية بشأن املواعيد النهائية والتنـزيل اآليل للمستندات.

    
    األمريكية املتحدة الواليات    

الدولية التابع لوزارة العدل األمريكية، بوصـــفه الســـلطة املركزية  مكتب الشـــؤون يســـتخدم  -٤٠
ــاعدة القانونية املتبادلة،  ة باملس ــوبية إلدارة القضــايا منذ أكثر من  برجمياتاملختصــَّ  ٢٠ومعدات حاس

عاما تتيح تتبُّع الطلبات الواردة والصادرة من املدَّعني العامني الوطنيني واألجانب، ومتابعة دورة عمر 
شأ ط ساعدة القانونية املتبادلة. وأن سليم املطلوبني وامل صة تعمل  املكتب هذالبات ت  علىأفرقة متخصِّ

 التجارية األعمال ســـجالت بتقدمي املحاكم من أوامر اســـتصـــدار طريق عن الطلبات بتنفيذ التعجيل
إنفاذ القانون من أجل تقدمي أشكال أخرى من املساعدة.  أجهزة مع وينسق احلاسوبية، والسجالت

ــــــاعدة علىموظفي الدعم يعمل  من كبريفريق  أيضــــــا املذكورولدى املكتب  املدَّعني العامني  مس
 استعراض إجراءات املكتب بسطاملطلوبني. وباإلضافة إىل ذلك،  تسليممعاجلة حاالت  يفاالحتاديني 
ت الالزم ملعاجلتها، وكفل انتظام االتصـــاالت مع الشـــركاء األجانب الوق قلل مما وتنفيذها، الطلبات

ــوبية مشــاهبة يف اإلدارة الداخلية لســجالت معهم والتجاوب . وتســتخدم وزارة اخلارجية ُنظما حاس
تسليم املطلوبني. وتعتمد حكومة الواليات املتحدة أيضا على سجالت تسليم املطلوبني اليت تتعهدها 

  واخلطوات املقبلة. الصلة ذاتعامة على الطلبات الواردة واجلرائم  نظرة هلاتيح وزارة العدل، مما ي
    

 املتبادلة القانونية املساعدة طلبات تلبية وتأخري لرفض الشائعة األسباب -ثالثًا 
    بشأهنا مبتكرة حلول اقتراح بغية باالتفاقية املشمولة الفساد جبرائم املتصلة

الوارد يف املذكِّرة الشفوية  الطلب علىاألطراف  الدول لردود ملخصاهذا القسم  يتضمَّن  -٤١
 الفضلى املمارساتبشأن احلصول على معلومات عن  ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب  ١٧املؤرخة 
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والتحديات املتعلقة باألســباب الشــائعة لرفض وتأخري تلبية طلبات املســاعدة القانونية املتبادلة فيما 
مبتكرة بشــــأهنا. وتتناول املعلومات  ائم الفســــاد املشــــمولة باالتفاقية بغية اقتراح حلوليتصــــل جبر

 ،٢٠١٨ يونيهاملقدَّمة يف الردود أيضــا توصــية اجتماع اخلرباء الســابع، املعقود يف فيينا يف حزيران/
 فيما وخباصـــة األطراف، الدول من املعلومات طلب خالل من التحليلي عملها األمانة تواصـــل بأن

سباب يتعلق ساعدة طلبات رفض بأ ستندة املتبادلة القانونية امل  ذات اإلجرائية واملهل االتفاقية إىل امل
  .املستقبل يف الصلة ذات املسائل ملعاجلة طريق خريطة وضع أجل من الصلة،
يرد  -٤٢ ليت  املـــذكرة، يف و بع  مناألمـــانـــة  أعـــدهتـــاا خلرباء الســـــــــا جتمـــاع ا أجـــل ا

)CAC/COSP/EG.1/2018/2 (ــــــفويـة املـذكِّرة على األطراف الـدوللردود  موجز  ٩ املؤرخـة الش
  .املوضوع هذا عن معلومات على احلصول بشأن ٢٠١٨فرباير /شباط
 بالطلبات يتعلق فيما بالفساد املتصلة املسائل يف صعوبات اكهن أنَّ إىل اجلزائر أشارت وقد  -٤٣

صادرة شأن ال صرفية احلسابات وجتميد مصرفية معلومات على احلصول ب  أو املمتلكات وحجز امل
. وترفض بلدان تنفيذ هذه الطلبات أو تؤخِّره هبدف جتنُّب إجراءات احلجز واملصادرة، من األموال

 وُترجع بعض البلدان الطلبات بســــبب وجود عيوب طفيفة فيها، مثل عدمدون إبداء األســــباب. 
سلطات الطالبة ولكن  تقدمي بعض املعلومات غري املتاحة سلطات ميكنلل الطلب احلصول  متلقية لل

عليها. وتشمل األسباب اإلضافية لذلك شكليات غري ضرورية ال تعترف هبا االتفاقية أو االتفاقات 
 إىلبأن سلطاهتا القضائية تسعى  اجلزائر أفادتالصعوبات أو احلد منها،  هذهب الدولية. وبغية جتنُّ

صادرة، الواردة الطلبات تنفيذ ساس على ذلك، أمكن كلَّما وال باإلضافة إىل االتفاقات  ،االتفاقية أ
أيضــــا إىل تلبية أي شــــروط مطلوبة ال تتعارض مع القانون الوطين وال تنص  تســــعى وهي. الثنائية
االتفاقات الثنائية، كأن تكون كل صــــفحة من صــــفحات طلبات التعاون القضــــائي موقَّعة  عليها

ــــــات اجليدة اليت ُأبلغ عنها قبول الطلبات العاجلة من خالل قنوات غري  وخمتومة. ومن بني املمارس
  رمسية والبدء يف تنفيذها قبل تلقي الطلبات الرمسية من خالل القنوات الرمسية.

حاالت التأخري والتحديات اليت تتعرض هلا طلباهتا  إىل القوميات املتعددة بوليفيادولة  وأشارت  -٤٤
خالل حتســني االتصــاالت. وبناء  منأن من املمكن التغلب على هذه املشــاكل أوضــحت الصــادرة، و

الدول الطالبة على علم بأســــــباب الرفض أو التأخري. وفيما يتعلق بالطلبات  إبقاء اقترحت ذلك،على 
  القانوين حلماية سرية املعلومات. إطارهاعن  معلوماتدولة بوليفيا املتعددة القوميات  قدمت ة،الوارد
الصني بأنَّ األسباب الشائعة لرفض وتأخري تلبية طلبات املساعدة القانونية املتبادلة  وأفادت  -٤٥

ب املوضوعية املتصلة جبرائم الفساد ميكن تقسيمها إىل أسباب موضوعية وإجرائية. وتشمل األسبا
ــــــلوك يســــــتويف وأالَّيف االتفاقية؛  طرفاتكون الدول الطالبة  الما يلي: أ ــــــتراط اإلجرامي الس  اش
 املساعدة تقدمي شأن من يكون وأن سياسية؛ أو عسكرية جبرائم متعلقا يكون أو التجرمي ازدواجية

ومن بني األمثلة على األســباب  العامة. مصــاحلها أو أمنها أو الطلبات متلقية الدول بســيادة خيل أن
املقدَّمة االشــتراطات الرمسية وطلب تقدمي املزيد من وثائق اإلثبات.  الوثائقاســتيفاء  عدماإلجرائية 

من أجل  لطلباتل تلقيةامل الدول مع مســـــبقة مشـــــاورات عقد الصـــــني اقترحتوبناء على ذلك، 
  .هبا املعمول يةالقانون واالشتراطاتعلى فهم القوانني  مساعدهتا
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 املجاملة أو باملثل املعاملة أســــاس على القضــــائية املســــاعدة طلباتتنفذ  بأنَّها مصــــر وأفادت  -٤٦
  إذا كانت الدولة الطالبة ليست طرفا يف االتفاقية أو مل توقِّع اتفاقات للمساعدة القانونية املتبادلة. الدولية
الســـلفادور بأنَّ األســـباب الرئيســـية للتأخري يف االســـتجابة إىل طلبات املســـاعدة  وأفادت  -٤٧

 جهةلطلبات إىل وتقدمي ا املســــــتندات، توثيقالقانونية املتبادلة هي عدم اكتمال الطلبات، وعدم 
املحكمة العليا  مشــاركة يشــترطالوطين املعمول به  اإلطارأن  كما. املتلقاةوحجم الطلبات  خطأ،

اخلارجية، مما ميكن أن يؤثر يف فترة التقادم. وتواجه القضايا  وزارة مثَّ،العام،  واألمنووزارة العدل 
ــــــترداد املوجودات تأخريات كبرية نظرا ألنَّ مع اجلتها تكون من خالل هيئات مركزية املتعلقة باس

بشــــأهنا ألغراض املصــــادرة. ومن املقترح إبرام اتفاقات ثنائية أو دولية  احترازيةهبدف اختاذ تدابري 
  .املصادرة ألغراض حترازيةهبدف تيسري فرض التدابري اال

من  هوإىل الســـلطة القضـــائية  اشـــرعلى حنو غري مب الطلبات تقدمي بأنغواتيماال  وأفادت  -٤٨
. القضــــائية الســــلطة إىل مثالعام،  والنائب اخلارجيةُتحال إىل وزارة  طلباتالأســــباب التأخري ألن 

  .للتأخريمصدر  هوإىل قنوات إحالة مباشرة  االفتقارأن  وذكرت
 ختالفاتاال هي املتبادلة القانونية املساعدة طلبات رفض أسباب أهم أنَّ إىل العراق وأشار  -٤٩
ــــــاس باالتفاقية االعتراف وعدم الدول؛ بني والقوانني القانونية النظم يف ــــــاعدة قانوين كأس  للمس

 واســــترداد املتبادلة القانونية للمســــاعدة ثنائية اتفاقات إبرام إىل الدول ميل وعدم املتبادلة؛ القانونية
ــــــأ اليت والعقبات املوجودات؛  إىل وحتتاج هبا ُمعترف غري بلغة مكتوبة طلبات ورود بســــــبب تنش

  .املصرفية والسرية الترمجة؛
ة حريصـــة على االســـتجابة إىل طلبات املســـاعدة  وأشـــارت  -٥٠ الكويت إىل أنَّ ســـلطاهتا املختصـــَّ

القانونية املتبادلة يف أقرب وقت ممكن، ما دامت هذه الطلبات ملتزمة بالقواعد واإلجراءات املنصــــوص 
 عدمت التعاون الثنائي. والســــــبب الوحيد لرفض أو تأخري تلبية الطلبات هو عليها يف االتفاقية واتفاقا

  الالزمة أو املتطلبات اخلاصة باملضمون اليت تنص عليها االتفاقية. االشتراطاتاستيفاء 
ـــارت  -٥١  مهاللتعاون الدويل  اتفاقاتمنغوليا إىل أنَّ انتفاء ازدواجية التجرمي وعدم وجود  وأش
  الشائعة لرفض طلبات املساعدة القانونية املتبادلة. األسباب من
القانونية الوطنية املعقَّدة وضــــــرورة التواصــــــل عرب القنوات  األطرأن  باكســــــتان وذكرت  -٥٢

لرفض وتأخري تلبية طلبات املساعدة القانونية املتبادلة. وبغية جتنُّب  الشائعة األسبابمن  مهاالدبلوماسية 
حاالت التأخري اليت ال داعي هلا، من املقترح أن تتَّصــــل الســــلطات املركزية ببعضــــها البعض على حنو 

  مباشر، وأن ُتنشأ يف أمانة املكتب وحدة خمصَّصة لتيسري تنفيذ الطلبات املقدَّمة يف إطار االتفاقية.
 حاالتوأن  املســاعدة، تقدميلرفض  حاالتالربتغال بأنَّها ليســت على علم بأي  وأفادت  -٥٣

 احلاالت بعض ويف. مهمالاعتبار الطلب  إىلما تفضــي  كثرياالتأخري اليت متتد لفترات طويلة للغاية 
  ميكن توفري املساعدة بدعوى أنَّ هناك عفوا أو حصانة حيوالن دون ذلك. مل املحدَّدة،

أنَّ أســــباب التأخري يف االســــتجابة إىل طلبات املســــاعدة القانونية باالحتاد الروســــي  وأفاد  -٥٤
ياب الوضــــــوح يف  هلا، وغ مة  لداع ية املواد ا فا عدم ك بات، و مال الطل عدم اكت لة تتعلق ب باد املت

جودات املعلومات املقدَّمة. وتشــــمل األمثلة على ذلك عدم كفاية املعلومات املقدَّمة إلثبات أنَّ املو
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، وعدم كفاية املعلومات املقدَّمة لتحديد أماكن إجراميةاخلاضــــعة ألمر التجميد متأتية من عائدات 
املوجودات. وتواجه الطلبات الصادرة التأخري أو الرفض بسبب االختالفات يف التشريعات وانتفاء 
ازدواجية التجرمي. ويتأخر تنفيذ الطلبات أيضا بسبب عدم وجود شخص مسؤول عن معاجلة هذه 

 كما. الدولةاألشخاص املشتبه فيهم حيملون جنسية تلك  الطلبات يف الدولة متلقية الطلب، أو ألنَّ
فترة التقادم  إىل انقضــــــاء يؤديقد  املحدَّد، الوقت يف ُيقدَّمأن التأخر يف تلبية الطلب، حىت حينما 

سببا  سارية، واعتبار ذلك  شعار  وهناك. لرفضهال شترط إ ضا ألن بعض الدول ت طلبات ُرفضت أي
مر جتميد ومنحهم فرصة للطعن يف تلك األوامر، أو منح األطراف مالكي املوجودات اخلاضعة ألوا

املهتمة احلق يف الطعن يف القرارات املتعلقة باملســاعدة القانونية املتبادلة. وباإلضــافة إىل ذلك، هناك 
ممَّن ميتلكون موجودات كائنة يف إحدى الدول األعضــاء  فيهم، املشــتبه بعض ألنَّطلبات ُرفضــت 

بصفة الجئ يف دولة عضو أخرى يف االحتاد األورويب، أو ألنَّ  كانوا يتمتعون ،ورويبيف االحتاد األ
  املوجودات املعنية مل تُعد مملوكة للمشتبه فيهم.

اململكة العربية الســــعودية بأنَّ أســــباب الرفض أو التأخري يف تنفيذ طلبات املســــاعدة  وأفادت  -٥٥
تفاصيل كافية لتحديد مكان األشخاص املتَّهمني، مما يؤدي  القانونية املتبادلة تشمل ما يلي: عدم توفري

إىل حاالت تأخري؛ وحمدودية قنوات االتصـــال املباشـــر بالدول الطالبة؛ وعدم اكتمال البيانات، أو عدم 
من  صــور تقدميعدم وضــوح مضــمون الطلبات، وخصــوصــا يف حالة  أو املطلوبة،املســتندات  إرفاق

من الوقت لتنفيذ الطلبات اليت تتطلَّب إجراءات متعددة. وهبدف جتنُّب  واحلاجة إىل مزيد ؛املســــتندات
ضمان االلتزام بالدقة واملوضوعية واالكتمال عند تسجيل  مبا الدولهذه العوائق، ُيقترح أن تقوم  يلي: 

البيانات واملعلومات اخلاصـــة باملدَّعى عليهم؛ وتوفري معلومات االتصـــال اخلاصـــة بالطرف الطالب من 
 حمدَّد بأســــلوب الطلبات وصــــياغة اهلواتف؛ وأرقام وينالربيد اإللكتر والســــيما خمتلفة، قنواتل خال

والتعقيدات يف  املتطلبات من احلدعلى  والعمل البلدان؛ بني الثنائية االتفاقات عدد وزيادة ومباشــــــر؛
  اللوائح التنظيمية الداخلية املطبَّقة يف البلدان، واليت ال تعترف هبا االتفاقات الدولية.

طاجيكســــتان بأنَّ غياب ازدواجية التجرمي ومتتُّع املشــــتبه فيهم بصــــفة الجئ يف  وأفادت  -٥٦
لرفض طلبات الدول املتلقية للطلبات أو محلهم جنســـــية تلك الدول من بني األســـــباب الشـــــائعة 

  املساعدة القانونية املتبادلة الصادرة منها.
تايلند بأنَّ األســـباب الشـــائعة للرفض والتأخري تشـــمل ما يلي: تقدمي الطلبات من  وأفادت  -٥٧

خالل القنوات اخلاطئة؛ وتقدمي الطلبات املتعلقة مبســائل مدنية إىل الســلطة املركزية، اليت ال ميكنها 
املعلومات؛ وعدم إرســال الطلبات مباشــرة من الســلطات  نقصلبات؛ وأن تســتجيب ملثل هذه الط

ــــــلطة املركزية يف تايلند،  املركزية يف الدول الطالبة؛ وعدم وجود الترمجات املطلوبة. بيد أنَّ الس
بصــــــفة عامة، مل ترفض أيَّ طلبات، ومسحت للدول الطالبة بتقدمي معلومات إضــــــافية أو تقدمي 

 مع الطالبة الدول تتشــاور نملناســبة. وبغية جتنُّب التأخري، من املقترح أطلبات من خالل القنوات ا
 مقدَّما، للطلبات مسودات تقدمي يف تنظر وأن ذلك، أمكن إن الطلبات، تقدمي قبل املركزية السلطة
  .الطلبات بتنفيذ التعجيل هبدف رمسي غري حنو على املختصَّة بالسلطات االتصال يف تنظر وأن
فادت  -٥٨ عديد من العوامل اليت حتدِّد ما إذا كان بإمكاهنا  وأ الواليات املتحدة بأنَّ هناك ال

فعلى سبيل املثال، عادة ما ُيستجاب إىل  .االستجابة سرعة ومدى املساعدة،االستجابة إىل طلبات 
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. ومن قليلة يف غضــــون أشــــهر وقائعيةأي طلب للحصــــول على ســــجالت مالية مدعوم بإثباتات 
ع أيضــــا تلقي طلبات للحصــــول على أدلة إلكترونية، غري أنَّ تنفيذ تلك الطلبات ميكن أن الشــــائ

يســـــتغرق وقتا أطول إذا كانت النتائج اليت يســـــفر عنها األمر بتقدمي هذه األدلة ضـــــخمة احلجم 
ومكتوبة بلغة أجنبية. وجيب على سلطات إنفاذ القانون أن تستعرض األدلة اإللكترونية للتأكُّد من 

أمر املحكمة الذي يســـمح بالتفتيش وضـــبط األدلة،  يف املحدَّدة للبارامترات متتثلنَّ األدلة املقدَّمة أ
وأنَّ أي مواد أخرى غري ذات صــلة لن ُتحال إىل الدولة الطالبة. وجتدر اإلشــارة إىل أنَّ العديد من 

 لالنتهاء منها، نظرا الطلبات اليت تنطوي على حجز أو تقييد أو مصادرة تستغرق فترة أطول بكثري
 األصــــــول وتراعي بشــــــأهنا، أدلة وجتمع املعنية، املوجوداتأن حتدد  عليهاألنَّ الواليات املتحدة 

 ميكن املصـــادرة، أو للتقييد طلب أي تنفيذ يف ُطعن وإذا. الوطين القانون مبقتضـــى الواجبة القانونية
 الواليات يف هبا املعمول القانونية املتطلبات بسـبب الوقت، بعض املسـألة هذه يف البتُّ يسـتغرق أن

 الدستورية احلماية أشكالو اخلصوصية واحترام الواجبة القانونية األصول مبراعاة يتعلق فيما املتحدة
  .الدويل التعاون سياق يف األخرى والقانونية

    
 الفساد بقضايا املتعلقة واإلدارية املدنية اإلجراءات يف الدويل التعاون  -رابعًا 

 املساعدة سياق يف املقدَّمة املعلومات سرية حلماية املمكنة والتدابري
    واإلدارية واملدنية اجلنائية التدابري يف
 يف الدويل التعاون عنمعلومات  (CAC/COSP/2019/7/Add.1) إضـــافة هلذه الوثيقة يف ترد  -٥٩

سرية املعلومات املقدَّمة  اإلجراءات ساد والتدابري املمكنة حلماية  ضايا الف املدنية واإلدارية املتعلقة بق
  .يف سياق املساعدة يف التدابري اجلنائية واملدنية واإلدارية

    
 حال يف املتبادلة، القانونية للمساعدة قانوين كأساس االتفاقية استخدام -خامسًا 

 استخدامها وكذلك التطبيق، واجبة ليميةوإق ثنائية ترتيبات وجود عدم
 كان حيثما املوجودات واسترداد واإلدارية املدنية باإلجراءات يتعلق فيما
    الوطنية القانونية النظم مع ومتسقا مناسبا ذلك
يف املذكِّرة الشـــفوية  الوارد الطلب علىاألطراف  الدول لردود ملخصـــاهذا القســـم  يتضـــمن  -٦٠

بشــأن احلصــول على معلومات، مبا يف ذلك اإلحصــاءات  ٢٠١٨كانون األول/ديســمرب  ١٧املؤرخة 
 استخدامها، عن وكذلك ،والقضايا، عن استخدام االتفاقية كأساس قانوين للمساعدة القانونية املتبادلة

  .واإلدارية املدنية باإلجراءات يتعلق يماف الوطنية، القانونية النظم مع ومتَّسقا مناسبا ذلك كان حيثما
يرد  -٦١ ليت املـــذكرة،يف  و بع  من األمـــانـــة أعـــدهتـــا ا خلرباء الســـــــــا جتمـــاع ا أجـــل ا

)CAC/COSP/EG.1/2018/2 لدول لردود)، موجز ملذكِّرة على األطراف ا ــــــفوية ا  ٩ املؤرخة الش
  .املوضوع هذا عن معلومات على احلصول بشأن ٢٠١٨فرباير /شباط
املتعددة -(دولة وبوليفيا وباكســــــتان وإيطاليا وأوكرانيا الروســــــي االحتاد من لٌّك أبلغ وقد -٦٢

 السعودية العربية واململكة الشمالية ومقدونيا والكويت والعراق والصني ورومانيا واجلزائر) القوميات
  .املتبادلة القانونية للمساعدة قانوين كأساس ُتستخدم أن ميكن االتفاقية بأنَّ املتحدة والواليات
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 ٢٠١٦طلبات للتعاون القضـــائي الدويل يف عام  ١٠اجلزائر بأنَّ ســـلطاهتا قدَّمت  وأفادت  -٦٣
سلطات قضائية أجنبية، استندت  ستند الفساد، مكافحة اتفاقية إىل منها طلبات أربعةإىل   طلب وا

طلبات إىل  مخســــة واســــتندت الوطنية، عرب املنظَّمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية إىل واحد
  اتفاقات ثنائية للتعاون القضائي.

اســتندت فيها الدول الطالبة إىل  ٢٠١٣منذ عام  حالة ١٣الصــني بأنَّه كانت هناك  وأفادت  -٦٤
 ،٢٠١٣يف عام  حالتانمي طلبات املســــــاعدة القانونية املتبادلة (منها االتفاقية كأســــــاس قانوين لتقد

يف  حاالت ٣و ،٢٠١٦يف عام  حاالت ٣و ،٢٠١٥عام  يف وحالتان ،٢٠١٤واحدة يف عام  وحالة
 ٦إىل ذلك، اســـــتخدمت الصـــــني االتفاقية يف  وباإلضـــــافة). ٢٠١٨عام  يف حالتانو ٢٠١٧عام 

يف عام  واحدة حالةلتقدمي طلبات املســاعدة القانونية املتبادلة إىل دول أجنبية (منها  كأســاس حاالت
  ).٢٠١٨واحدة يف عام  وحالة ،٢٠١٧عام  يف حاالت ٣و ،٢٠١٤يف عام  واحدة وحالة ،٢٠١٣
 للمســــــاعدة خمتلفة بلدان من واردة طلبات نفَّذت قد العامة النيابة بأنَّ مصــــــر وأفادت  -٦٥

  .أخرى ودولة مصر بني ُمربمة ثنائية اتفاقات أو االتفاقية إىل باالستناد تبادلةامل القانونية
 املســاعدة طلبات يف إليه يســتند الذي القانوين األســاس هي االتفاقية أنَّ إىل العراق وأشــار  -٦٦

  .الوطنية للتشريعات وفقا املتبادلة، القانونية
ــــــتندا إىل االتفاقية يف عام  ١٩إيطاليا بأنَّه كان هناك  وأفادت  -٦٧  ،٢٠١٨إجراء جديدا مس

 ٩إنابات قضـــائية صـــادرة عن الســـلطات القضـــائية اإليطالية و ١٠من بني هذه اإلجراءات  وكان
  إنابات قضائية صادرة عن سلطات قضائية أجنبية.

دة القانونية املتبادلة على أساس طلبا وتلقت طلبني للمساع ٢٥كينيا أنَّها قدَّمت  وذكرت  -٦٨
  االتفاقية يف السنوات الثالث األخرية.

 يف ذلك يف مبا قانوين، كأســـــاس ُتســـــتخدم أن ميكن االتفاقية أنَّ إىل الكويت وأشـــــارت  -٦٩
  .الوطنية التشريعات مع يتفق مبا واإلدارية، املدنية اإلجراءات

مقدونيا الشمالية بأنَّ قسم املساعدة القانونية الدولية التابع لوزارة العدل قد تلقى  وأفادت  -٧٠
طلبا بشــــــأن قضــــــية واحدة منذ إطالق نظامه اإللكتروين إلدارة القضــــــايا يف كانون الثاين/يناير 

  .ةاملتبادل القانونية للمساعدة قانوين كأساس االتفاقية باستخدام عوجل قد الطلب هذ وأنَّ ،٢٠١٨
باكســتان إىل أنَّه منذ تصــديقها على االتفاقية، تلقى املكتب الوطين للمســاءلة  وأشــارت  -٧١
طلبا عن طريق التطبيق  ٣١للمســـــــاعدة القانونية املتبادلة، وقدَّم معلومات ردًّا على  طلبا ٧٤

  املباشر لالتفاقية.
الفساد قد قدَّم قضايا يف  لتحقيقاألساسي املعين با العامة النيابةالربتغال بأنَّ جهاز  وأفادت  -٧٢

 ،٢٠١٦قضايا يف عام  ٦و ،٢٠١٥قضايا يف عام  ٥و ،٢٠١٤طلبات بشأن قضية واحدة يف عام 
 الســـلطات ســـلَّطت ذلك، إىل وباإلضـــافة. ٢٠١٨وقضـــيتني يف عام  ،٢٠١٧قضـــايا يف عام  ٣و

 إجراءات من مســــتمدَّة يتناول قضــــية االتفاقية أســــاس على الربتغال إىل طلب ورود على الضــــوء
  .الطلب بتنفيذ املختصَّة الوطنية السلطة حتديد يف صعوبات سبَّب الذي األمر مدنية،
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طلبا وتلقَّت  ١١رومانيا بأنَّ املديرية الوطنية ملكافحة الفساد ذكرت أنَّها صاغت  وأفادت  -٧٣
  .٢٠١٨طلبات للمساعدة القانونية املتبادلة باالستناد إىل االتفاقية يف عام  ٤
 حال يف مباشـــرة االتفاقية أحكام بتطبيق تلتزم أنَّها إىل الســـعودية العربية اململكة وأشـــارت -٧٤
. الوطنية واإلجرائية القانونية للمتطلبات وفقا املتبادلة، القانونية املســـاعدة بشـــأن معاهدة وجود عدم

  .باملثل املعاملة ملبدأ وفقا مث األطراف، املتعددة االتفاقات إىل املستندة الطلبات لتنفيذ األولوية وُتعطى
تايلند بأنَّها ال تســــتخدم االتفاقية كأســــاس قانوين، وحتتاج إىل وجود معاهدات  وأفادت  -٧٥

ثنائية أو متعددة األطراف لتقدمي املســــــاعدة القانونية املتبادلة يف املســــــائل اجلنائية. ويف حال عدم 
  باملثل. يلزم تطبيق مبدأ املعاملة املعاهدات،وجود مثل هذه 

 باالســـتنادالقانونية املتبادلة  دةللمســـاع طلبني تلقَّت قد لعدلا وزارة أنَّ أوكرانيا وذكرت  -٧٦
 اســتخدام على أمثلة أيُّ هناك ليس العملية، املمارســة ويف. ٢٠١٧و ٢٠١٤يف عامي  االتفاقية إىل

  .اإلدارية أو املدنية اإلجراءات يف الدويل للتعاون قانوين كأساس االتفاقية
طلب وارد  ١ ٤٠٠كان هناك أكثر من  ،٢٠٠٤نذ عام الواليات املتحدة بأنَّه م وأفادت  -٧٧

وصادر بشأن تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة يف مسائل متصلة بالفساد. وبوجه عام، 
طلبا لتسليم املطلوبني إىل االتفاقية  ٢٨طلبا للمساعدة القانونية املتبادلة و ١٧٧أشار ما ال يقل عن 

طلبا صادرا. وباإلضافة  ٨٠طلبا واردا و ٩٧طلبا املذكورة  ١٧٧ني الـكأساس قانوين. وكان من ب
ــــــتخدمت الواليات املتحدة االتفاقية، منذ دخوهلا حيز النفاذ، أكثر من  مرة  ٢٠٠إىل ذلك، اس

  دولة خمتلفة. ٧٠كأساس للتعاون مع أكثر من 
    

 واملواضيع الدويل، التعاون جمال يف اجليدة واملمارسات املواَجهة التحديات -سادسًا 
    اخلرباء اجتماعات وتوصيات املؤمتر قرارات يف وردت اليت األخرى

من الدول األطراف استجابة للطلب الوارد  املقدمة للمعلومات ملخصا القسم هذا يتضمن  -٧٨
ن بشأن التحديات العملية الناشئة ع ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب  ١٧يف املذكِّرة الشفوية املؤرخة 

  مكافحة الفساد. مبقتضى اتفاقية املقدَّمةعمل السلطات املركزية املسؤولة عن الطلبات 
الــيت ُأعـــدَّت مــن أجـــل اجــتــمـــاع اخلــرباء الســـــــــابــع  األمـــانـــة، مـــذكِّــرة يف ويــرد  -٧٩

)CAC/COSP/EG.1/2018/2 ــــــفويـة املؤرخـة  الـدول لردود) موجز  ٩األطراف على املـذكِّرة الش
العملية الناشــــئة عن عمل  التحديات عنبشــــأن احلصــــول على معلومات  ٢٠١٨شــــباط/فرباير 

  مبقتضى اتفاقية مكافحة الفساد. عن الطلبات املقدمة املسؤولةاملركزية  السلطات
الدول بشـــأن التحديات املواجهة واملمارســـات  منإىل حد ما املعلومات الواردة  وتتشـــابه  -٨٠

الشـــــائعة لرفض وتأخري تقدمي  األســـــبابالواردة عن  املعلومات معاجليدة يف جمال التعاون الدويل 
  .أعالهسم الثالث بإجياز يف الق ُعرضت اليتاملساعدة القانونية املتبادلة، 

عملية يف معاجلة طلبات التعاون الدويل. وكان من بني  حتديات بوجوداجلزائر  وأفادت  -٨١
الصعوبات اليت تواجهها السلطة املركزية اجلزائرية (وزارة العدل) ما يلي: تأخر الرد على الطلبات 

ــــــلطة الصــــــادرة؛ وعدم اكتمال املعلومات الواردة يف الطلبات األجنبية، مما حي ول دون حتديد الس
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صعوبات يف تتبُّع طلبات التعاون الدويل  ضائية الوطنية اليت ميكنها االستجابة للطلبات؛ ووجود  الق
 يف. ويِرد هبا االتصـــــال جهات عنمع اجلهات القضـــــائية األجنبية بســـــبب االفتقار إىل معلومات 

  لرد اجلزائر بشأن املمارسات اجليدة يف هذا املجال. موجز أعاله الثالثالقسم 
ــــــأ عندما  وأبلغت  -٨٢ دولة بوليفيا املتعددة القوميات عن حتديات يف جمال التعاون الدويل تنش

حتتاج الســلطات املركزية إىل إبالغ البلدان الطالبة بأســباب الرفض، مبا يف ذلك األســباب املعترف 
صيل كافية هبا يف االتفاقية أو القانون ال صكوك الدولية وعدم تقدمي تفا وطين. ويثري عدم االمتثال لل

عن املكان الذي ينبغي أن ُتنفَّذ فيه الطلبات مزيدا من التحديات. ويف كثري من األحيان، ُيرفض 
من دون تقدمي أســباب وجيهة هلذا الرفض. وهناك عقبة أخرى هي انعدام الصــادرة تنفيذ الطلبات 

  ق حبالة الطلبات، مما يؤثر يف إمكانية تسوية املسائل القائمة وتيسري املساعدة.االتصال فيما يتعل
. وتتعلق الدويل التعاون جمال يف جيدة وممارســــــات قائمة حتديات بوجودالصــــــني  وأفادت  -٨٣

مثل اإلدانة  مبســائل اخلاصــةجمال تســليم املطلوبني باالختالفات يف النظم القانونية  يف القائمةالتحديات 
العقوبات والتقادم واختصاصات السلطات الوطنية املعنية. وباإلضافة إىل ذلك، هناك دول ال تستطيع و

لتسليم املطلوبني  معاهدات إبرامتبادر بعد إىل  ومل املطلوبني، لتسليماستخدام االتفاقية كأساس قانوين 
فاقية حتديا آخر، بالنظر إىل أنَّ مع الدول األخرى من أجل تنفيذ االتفاقية. وميثل عدم فعالية تطبيق االت

الدول اليت تســــتخدم االتفاقية كأســــاس قانوين لتســــليم املطلوبني ال تســــتطيع، يف املمارســــة العملية، 
ها على النحو األكمل. ومن مثَّ، يلزم إبراز  فادة من أحكام ية أمهيةاالســــــت فاق  برامجمن خالل  االت

بادلة باختالف زيادة الوعي. وتتعلق التحدي إىلللتدريب ترمي  ية املت قانون ات يف جمال املســــــاعدة ال
لدول، مما يؤدي إىل  ها ا تا طويال وتفتقر إىل الكفاءة، إىل  تســــــتغرق إجراءاتاملعلومات اليت تطلب وق

لطلبات معلومات وافية. وبناء على ذلك، لتلقية املجانب متطلبات الســـرية اليت حتول دون تقدمي الدول 
سريع هذه العملية، مبا يف ذلك عن  سيق يف جمال التعاون الدويل وت صال والتن اقترحت الصني تعزيز االت
طريق إعداد مناذج لطلبات تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة. وفيما يتعلق باملمارسات اجليدة 

الصني بأنَّ تلك املمارسات تشمل إنشاء قنوات ومنابر متنوعة للتعاون  فادتأيف جمال التعاون الدويل، 
الدويل، مبا يف ذلك على سبيل املثال إبرام معاهدات بشأن تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة؛ 

من خالل  وإنشــاء آليات للتنســيق فيما بني الوكاالت؛ واملحافظة على االتصــال الوثيق مع الدول املعنية
  آليات للتشاور الثنائي.

 حتديا باعتباره املركزية بالســـــلطات االتصـــــال بيانات توفُّر عدم إىل كولومبيا وأشـــــارت  -٨٤
 االتصــــــال دليل مثل الدويل، للتعاون حمدَّثة أدوات إىل احلاجة على الضــــــوء وســــــلَّطت شــــــائعا،
 على للحصول الالزمة اإلجراءات دَّةم طول فإنَّ ذلك، إىل وباإلضافة. املختصَّة الوطنية بالسلطات

لدول من ردود يةامل ا باتل تلق قل لطل قات يعر لدول يف ُتجرى اليت التحقي بة ا طال ما. ال  يتعلق وفي
 تيسري يف الدبلوماسية البعثات تقدمه الذي الدعم على الضوء كولومبيا سلَّطت اجليدة، باملمارسات

  .الدويل التعاون طلبات متابعة
مصــر بأنَّ عملية اســترداد املوجودات عن طريق التعاون الدويل قد واجهت بعض  وأفادت  -٨٥

العقبات، منها مثال إلزام الدول الطالبة بتحديد أماكن املوجودات، وإثبات الصــــلة بني املوجودات 
واجلرمية. وباإلضــافة إىل ذلك، ال ُتفصــح بعض الدول عن حجم املوجودات اململوكة لألشــخاص 
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عن األشـــــخاص اخلاضـــــعني  معلومات أو إداريًّا، ُجمِّدت اليتمني بارتكاب جرائم الفســـــاد املتَّه
  للتحقيق يف أفعال الفساد.

الســلفادور إىل أنَّ هناك حاجة إىل تبســيط اإلجراءات الوطنية املتعلقة مبعاجلة طلبات  وأشــارت  -٨٦
التعاون الدويل. ويف حالة بعض الطلبات، تطلب املحكمة العليا إجراء تقييم دســــتوري من أجل حتديد 

عام دور ما إذا كان الطلب الوارد يتماشــــــى مع اإلطار القانوين الوطين. وتؤدي وزارة العدل واألمن ال
  اخلارجية، األمر الذي يؤثر يف سرعة معاجلة الطلبات. ووزارة العليا املحكمة بنيالوسيط 

غواتيماال إىل أنَّ هناك حتديات عملية تنشـــأ عن احلاجة إىل معاجلة الطلبات من  وأشـــارت  -٨٧
يضــا ضــمانة االشــتراط ُيعدُّ أ هذا وأنَّ القضــائية،خالل عدَّة وزارات قبل أن تنظر فيها الســلطات 

هامة ملراعاة األصــــول القانونية الواجبة. وســــلَّطت غواتيماال الضــــوء على ضــــرورة احترام اإلطار 
  القانوين الوطين، واحلاجة إىل التعاون فيما بني السلطات الوطنية املكلَّفة بتنفيذ الطلبات.

شار  -٨٨ شمل الدويل التعاون جمال يف التحديات أنَّ إىل العراق وأ  يف التعاون ضعف: يلي ما ت
 املالية األنشـــطة بشـــأن الدول من املقدَّمة املعلومات كفاية وعدم بالفســـاد؛ املتصـــلة األموال تعقُّب

ــــــها اليت والتجارية ــــــخاص ميارس  إىل والتطرق ثنائية؛ اتفاقات إبرام الدول ورفض املتهمون؛ األش
 باسترداد املتعلقة املفاوضات يف سياسي، طابع ذات األحيان بعض يف تكون صلة، ذات غري مسائل

 لتقدمي القانونية املتطلبات بشـــــــأن الدول بعض جانب من إرشـــــــادات توفري وعدم املوجودات؛
  .املتبادلة القانونية املساعدة

تِرد  املحــاكم، أمــام املثولإيطــاليــا بــأنَّــه يف بعض احلــاالت املتعلقــة بتبليغ أوامر  وأفــادت  -٨٩
قد ال  مما الصــلة،الطلبات األجنبية يف تاريخ قريب للغاية من تاريخ عقد جلســات االســتماع ذات 

  .تنفيذهايتيح 
كينيا أنَّ التحديات الرئيســية هي ما يلي: االختالفات يف النظم القانونية؛ وافتقار  وذكرت  -٩٠

صــــة واملوارد؛ وعدم  الســــلطات املركزية إىل القدرات الالزمة يف جمال التحقيق واملهارات املتخصــــِّ
ــــــيـة والنظم  ماس لدبلو ــــــتخـدام القنوات ا هتا؛ واس جلة الطلبـات وإدار توفُّر أدوات إلكترونيـة ملعـا

ية  الوقائعيةبريوقراطية، مما يؤدي إىل حدوث حاالت تأخري؛ وعدم اكتمال املعلومات ال قانون وال
ــــــلطات  ــــــاعدة القانونية املتبادلة. ومن بني التحديات األخرى املتعلقة بالس املقدَّمة يف طلبات املس

ــــــتجابة للطلبات الوار دة؛ وتدمري املركزية عدم كفاية والياهتا لتنفيذ الطلبات؛ والتأخري يف االس
  األدلة؛ وبطء إجراءات املحافظة على املوجودات الكائنة يف واليات قضائية أخرى.

كينيا بأنَّ املمارسات اجليدة يف جمال التعاون الدويل تشمل ما  أفادتإىل ذلك،  وباإلضافة  -٩١
القانونية يلي: إنشــاء وتعيني ســلطة مركزية واحدة لتيســري التعاون الدويل يف جمال تقدمي املســاعدة 

العام؛ وكذلك تزويد السلطات  النائباملتبادلة وتسليم املطلوبني، وعيَّنت كينيا هلذا الغرض مكتب 
املركزية باملوارد الكافية، مبا يشمل اخلرباء القانونيني املتخصصني واملدرَّبني جيدا؛ وقدرة السلطات 

ـــرة فيما ب ينها؛ والتدابري الرامية إىل احلفاظ على املركزية على إبالغ الطلبات وإحالتها وتلقيها مباش
ـــــرية الطلبات؛ ومتكني الســـــلطات املركزية من تنفيذ الطلبات أو تنســـــيق عملية تنفيذها. ومن  س

ــــــلطات املركزية  امتثال طلبات التعاون الدويل الصــــــادرة من  ضــــــمان علىاملقترح أن تعمل الس
ــــــلطات ــــــارية قبل إحالة تلك الطلبات. القوانني واملعاهدات واالتفاقيا الوطنية ألحكام الس ت الس
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ــــجَّع على الدخول يف  ــــكال األخرى من التعاون. وُيش ــــلطات املركزية األش وينبغي أال تعرقل الس
مشاورات غري رمسية قبل تقدمي الطلبات بغية جتنُّب حاالت التأخري اليت ال داعي هلا واحلصول على 

ت اجليدة األخرى إبرام اتفاقات ثنائية إرشــادات بشــأن كيفية صــياغة الطلبات. وتشــمل املمارســا
بشــأن التعاون املباشــر يف التحقيقات اجلنائية واإلجراءات املدنية الســترداد املوجودات؛ والترتيبات 
ــــــترداد املوجودات؛ والتعاون فيما  اإلقليمية الرامية إىل تعزيز التعاون الدويل والقدرات يف جمال اس

يبية املشــــتركة؛ واســــتحداث تدابري لتحســــني الشــــفافية بني املؤســــســــات وتنظيم الدورات التدر
  واالتصاالت وتبادل املعلومات فيما بني السلطات املركزية والسلطات املختصَّة.

ــــروط  وأفادت  -٩٢ ــــيا يتمثَّل يف عدم وفاء الطلبات املقدَّمة بالش الكويت بأنَّ هناك حتديا رئيس
بشــــــكل الطلبات ومضــــــموهنا، مما يؤدي إىل واألحكام املنصــــــوص عليها يف االتفاقية فيما يتعلق 

حدوث حاالت تأخري أو رفض. ومن مثَّ، سلَّطت السلطات املختصَّة الضوء على احلاجة إىل إعداد 
ــــــأن التعاون الدويل يف إطار االتفاقية، ميكن أن تشــــــمل مناذج عامة وعملية  ــــــادية بش ورقة إرش

الطلبات ذات الصــــلة باالتفاقية  تلقي ندع إليها رجعميكن للدول أن ت إرشــــاديةللطلبات، ومبادئ 
ـــاهتا ـــلطات الوطنية وممارس ـــاليب الس ـــلطتها  أفادت ،والرد عليها. وفيما يتعلق بأس الكويت بأنَّ س

املركزية تدرس طلبات املســــاعدة القانونية املتبادلة الواردة بغية التأكُّد من أنَّها تســــتويف الشــــروط 
ة (اليت عادة ما  حتيلها وعندئذ ،املطلوبة والبيانات املعلوماتالالزمة و صَّ سلطات الوطنية املخت إىل ال

تكون النيــابــة العــامــة)، من أجــل تنفيــذهــا يف أقرب وقــت ممكن، يف ضــــــوء املبــادئ والقوانني 
هي السلطة املركزية املسؤولة عن طلبات املساعدة  العدل وزارةأن  وذكرتواإلجراءات الوطنية. 

ــــــلطة املركزية، لدى تلقيها  القانونية املتبادلة وفقا لالتفاقية. ووفقا للقانون الوطين، يتعيَّن على الس
 الالزمة، اإلجراءات تتَّخذ لكي الفســــاد ملكافحة العامة اهليئة تبلغ أن ،الفســــاد جبرائم يتصــــل طلبا

  .االتفاقية تنفيذ إطار ويف األخرى السلطات مع بالتنسيق
منغوليا بأنَّ التحديات اليت تواجهها تتعلق بعدم وجود اتفاقات مع ما ُيســــــمى  وأفادت  -٩٣

الضــــريبية والبلدان اليت ُنقلت إليها املوجودات املتأتية من اجلرمية. وباإلضــــافة إىل ذلك،  باملالذات
 املحكمة تقرر أن بعد إال املتهم موجوداتكن حجز ال مي أنَّهينص قانون اإلجراءات اجلنائية على 

ـــروقة من  مما إدانته، ـــترداد املوجودات املس ـــوء صـــعوبات يف اس يؤدي يف كثري من األحيان إىل نش
  البلدان األجنبية بسبب اشتراط تقدمي دليل على صدور حكم قضائي صحيح باإلدانة.

ـــية هي االختالفات يف النظم القانونية؛ وصـــعوبة  وذكرت  -٩٤ ـــتان أنَّ التحديات الرئيس باكس
ــــــأنهبا  تزويدهااآلمنة  املالذاتدول تطلب من  اليت املعلوماتاحلصــــــول على  غري  التدفقات بش

املشـــروعة؛ واإلحجام عن تقدمي املعلومات بســـبب شـــواغل متعلقة خبصـــوصـــية البيانات؛ وغياب 
أو عدم  البلدانالقصـــــور يف جترمي اجلرائم األصـــــلية لغســـــل األموال؛ ورفض ازدواجية التجرمي؛ و

ستطاعتها صور طفيفة يف الطلبات.  ا ساعدة يف حال وجود أوجه ق ستخدام اعتربت كماتقدمي امل  ا
وجود اتفاقات تعاون دولية ميكن أن  عدم إىلللتأخر باإلضـــافة  أيضـــا ســـببا الدبلوماســـيةالقنوات 

تفاعل مباشــــــر فيما بني الســــــلطات  إىل عدم وجود كذلك وأشــــــارتومات. تعجِّل بتبادل املعل
ح املتطلبات القانونية الوطنية، وحدوث حاالت  املركزية، واالفتقار إىل مبادئ توجيهية عملية توضـِّ

املقدَّمة من السلطات الوطنية استجابة للطلبات املقدَّمة. وبناء على ذلك،  علوماتتأخري يف تلقي امل
  ح أن تتَّصل السلطات املركزية ببعضها البعض على حنو مباشر.من املقتر
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ة يف الربتغال أمهية االتصــاالت املســبقة بني الســلطات اُملصــدرة  وأكَّدت  -٩٥ الســلطات املختصــَّ
للطلبات والســــــلطات املنفِّذة هلا يف التقليل إىل أدىن حد من التأخري يف تنفيذ طلبات التعاون الدويل. 

حمدَّدة. ووفقا للقانون  بقضــاياغري خمتصــة  املركزية ســلطتهاالربتغال بأنَّ  أفادتك، وباإلضــافة إىل ذل
ــلطة  الوطين، ــأن  فهوالطلبات أو تنفيذها  إصــدار أماهو إحالة الطلبات،  املركزيةفإنَّ دور الس من ش

. وميكن تقليص التحديات العملية عن طريق العامة النيابة أجهزة ذلك يف مبا القضـــــائية، الســـــلطات
  .املتاحة األدوات استخدام كيفية على اجلاد التدريب توفريمع  املمارسنيإنشاء شبكات قوية من 

سلطات  االحتاد الروسي وأفاد  -٩٦ شكل حتديا لعمليات ال بأنَّ االختالفات يف النظم القانونية ت
يف هذا  متثل مشــكلة، شــكال ومضــمونا، املســتوفاةري املركزية، وســلَّط الضــوء على أنَّ الطلبات غ

ـــاعدة القانونية املتبادلة األجنبية بني   ثالثةالصـــدد. ويبلغ متوســـط الوقت الالزم لتنفيذ طلبات املس
بني العاصــمة االحتادية واإلقليم الذي ســوف ُينفَّذ فيه  للمســافةتبعا  ويتفاوت الوقت أشــهر وســتة

عن مكتب  الصـــــــادرة األرقام وتفيدة ومدى اكتمال الطلبات. الطلب وحجم املعلومات املطلوب
 ٥٥طلبا أجنبيا متصـــال بقضـــايا فســـاد، ُنفذ منها  ٦١شـــهد معاجلة  ٢٠١٨ عام بأنَّ ماملدعي العا

  طلبا. ٤٨طلبا إىل دول أخرى، ُنفذ منها  ٦٦طلبا؛ وُأرسل 
جراءات إرسال طلبات تعقُّب الروسي بأنَّ التشريعات الوطنية اليت تنظم إ االحتاد أفاد كما  -٩٧

وجتميدها والتعاون الالحق من أجل إعادهتا يف حاجة إىل التحســــني.  اجلرمية من املتأتية املوجودات
املعاهدات املتعددة  وأنحتديا، يشكل التعاون مع بعض الواليات القضائية اخلارجية وذكر أيضا أن 
ــــــألة مبا فيه الكفاية. ومن مثَّ،  ال تعاجل األطراف القائمة  مع ثنائية معاهدات إبرام أنَّ رأىهذه املس

ضــريبية بشــأن تعقُّب املوجودات اليت متثِّل عائدات  مالذاتاليت توفر  اخلارجية القضــائية الواليات
ــــم هذه امل وجودات املصــــاَدرة ميكن أن يؤدي إىل إجرامية وجتميدها وحجزها ومصــــادرهتا وتقاس

  زيادة فعالية التعاون الدويل.
لتعاون الدويل تابعة لوزارة لمتخصِّصة  إدارة أنشأت اأهناململكة العربية السعودية  وذكرت  -٩٨

املســــؤولة عن تســــليم املطلوبني واملســــاعدة القانونية املتبادلة. واعترافا منها  اجلهةالداخلية، وهي 
 املتبادلةمل املتكامل مع املجتمع الدويل، فإنَّ الســــلطة املركزية املعنية باملســــاعدة القانونية بأمهية الع
اللجنة الوطنية الدائمة املعنية بطلبات املساعدة القانونية، تضمُّ خمتلف اهليئات احلكومية  وهي لديها،

دة. وتشــــــمل التحديات اليت ميكن اللجوء إليها عند االحتياج إىل اختصــــــاص حمدَّد أو خربة حمدَّ
العملية يف جمال التعاون الدويل الشروط املفروضة مبقتضى تشريعات بعض الدول، واليت ال ُيعترف 
هبا يف اتفاقات التعاون الدويل، وتتســــــبَّب يف منع تنفيذ الطلبات أو تأخريه، إىل جانب حتديات 

فة إىل ذلك، ُترسل بعض الطلبات متصلة بالسرية املصرفية والترمجة غري الدقيقة للطلبات. وباإلضا
ــــــلطة املركزية، ويلزم  لذلك. وبغية معاجلة هذه  تبعا إليهاُتحال  أنإىل وزارة العدل بدال من الس

ستخدم مترمجون مؤهَّلون يف ترمجة الطلبات، وأن  السلطة  يتم التأكد مناملسائل، من املقترح أن ُي
ة بدقَّة قبل إرسال الطلبات.  صَّ سعودية، بوصفها املركزية املخت يف  عضواوقدَّمت اململكة العربية ال

 من الطالبة البلدان متكني إىل يهدف إرشـــادي دليلجمموعة العشـــرين، معلومات عملية يف شـــكل 
ــــاعدة التماس ــــترداد يف القضــــائية املس  تتَّبعها أن ينبغي حمدَّدة خطوات ويتضــــمن املوجودات، اس

  .الشأن هذا يف األجنبية القضائية السلطات
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كان حمدودا. ونتيجة لذلك،  االتفاقية مبقتضىالواردة  الطلباتتايلند إىل أنَّ عدد  وأشارت  -٩٩
ــــؤولة عن تنفيذ الطلبات على دراية باالتفاقية واإلجراءات الالزمة  ــــلطات املس ميكن أالَّ تكون الس

ىل طلبات املســاعدة لتنفيذ الطلبات. وأشــارت تايلند أيضــا إىل وجود حتديات متعلقة باالســتجابة إ
  يف املسائل املدنية أو اإلدارية.

 الطلبات معاجلة يف صــــعوبات أي تواجه مل العملية، املمارســــة يف بأنَّها،أوكرانيا  وأفادت  -١٠٠
 اكتمال عدم مثل الطلبات، بتنفيذ املتعلقة املســــــائل ُتســــــوَّى ما وعادة. االتفاقية إىل املســــــتندة
ل. األجنبية بالســلطات املباشــر االتصــال طريق عن املعلومات،  والوثائق الطلبات ُتترجم أن وُيفضــَّ
  .وفوري كامل حنو على تنفيذها كفالة أجل من تقدميها، قبل هلا الداعمة
الواليات املتحدة أن حتدِّد البلدان بوضـــوح الســـلطات املركزية املكلَّفة بتيســـري  واقترحت  -١٠١

ئية من خالل املســــــاعدة القانونية املتبادلة، بغية تركيز اخلربات التعاون الدويل يف املســــــائل اجلنا
واملوارد، واحلد من البريوقراطية وتداخل الســــــلطات، وضــــــمان عدم إغفال الطلبات الواردة أو 

املمارســــات اجليدة تعيني ســــلطات مركزية وطنية  منالصــــادرة واملســــاءلة بشــــأهنا. وذكرت أن 
 .اإلقليمي الصــعيد على املعلومات لتبادل منابر يف مشــاركة كانت إذا البلدانكجهات اتصــال بني 

قانونيني  مبا يكفي من املوارد واملوظفني من اخلرباء ال ية  جة لتزويد الســــــلطات املركز حا وهناك 
سني. و سري  مناملتخصصني واملمارسني املتمرِّ سرعة  طلباملقومات اهلامة لتي ساعدة وتقدميها ب امل

ســــائل القانونية املعقَّدة والتغلُّب على العوائق القانونية اليت تعترض التعاون وبناء الثقة وتوضــــيح امل
 ذلك يف مبا ،من التواصل املباشر فيما بينها املركزية السلطات متكنيومناقشة حالة الطلبات املعلَّقة 

 مارســــــاتامل بني من فإنَّ تعقيدا، األكثر الطلبات حالة ويف. واهلاتف اإللكتروين الربيد طريق عن
 للســـلطات يتســـىن حىت مقدَّما للطلبات مســـودات إرســـال إمكانية يف النظر الشـــأن هذا يف اجليدة
 حينماالدبلوماسية،  القنوات واستخدام. استعراضها يف البدء ،الطلباتاليت سوف تتلقى  ،املركزية

ــــــرة، تلقيها أو الطلبات إحالةيكون من املمكن للســــــلطات املركزية  ال  تأخريمن شــــــأنه  مباش
ومجع األدلة أو إعاقة االضــــطالع هبما على حنو فعَّال. وينبغي أن تضــــمن الســــلطات  التحقيقات

ــــــرية الطلبات، قدر اإلمكان، هبدف محاية نزاهة التحقيقات واملالحقات القضــــــائية.  املركزية س
ت مباشرة، ضمن وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للحكومات أن تسمح لسلطاهتا املركزية بتنفيذ الطلبا

ة األخرى. وهناك ممارســة  ق يف تنفيذ الطلبات مع اهليئات املختصــَّ نطاق اختصــاصــها، أو أن تنســِّ
جيدة أخرى تتمثَّل يف اســـــتعراض الطلبات الواردة والصـــــادرة لضـــــمان جودهتا وامتثاهلا للقوانني 

سلطات املرك زية احلاالت اليت يكون فيها الوطنية واملعاهدات قبل إحالتها. وأخريا، ينبغي أن متيِّز ال
ر املساعدة  تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة أنسب من غريه من أشكال التعاون األخرى، وأن تيسِّ

  دون أن تعرقل األشكال األخرى من التعاون غري الرمسي.
    

 املتعلقة املتبادلة القانونية املساعدة طلبات معاجلة بكيفية املتعلقة االعتبارات  -سابعًا 
    األمهية متدين طابع ذات بأمور
بع  مـــذكِّرة يف يِرد  -١٠٢ ـــــــــا خلرباء الس جتمـــاع ا من أجـــل ا ليت ُأعـــدَّت  األمـــانـــة، ا

)CAC/COSP/EG.1/2018/2 ٩ املؤرخة الشــــــفوية املذكِّرة على األطراف الدول لردود)، موجز 
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ـــــباط ـــــأن ٢٠١٨فرباير /ش  معاجلة بكيفية املتعلقة االعتبارات عن معلومات على احلصـــــول بش
تِرد ردود جديدة  مل. واألمهية متدين طابع ذات بأمور املتعلقة املتبادلة القانونية املســاعدة طلبات

  من الدول األطراف.
    

  املختصة الوطنية للسلطات اإللكتروين الدليل -ثامنًا 
  

ــــــجَّع  -١٠٣ اجتماع اخلرباء الســــــابع الدول األطراف على إجراء حتديث منتظم للمعلومات  ش
ة،الواردة يف دليل الســـلطات الوطنية  بأن تنظر يف تقدمي  األطراف الدول الفريق وأوصـــى املختصـــَّ

ــاح على املوقع اإل ــة (املت ــَّ ــة املختصــــ ــــــلطــات الوطني ــل الس لكتروين معلومــات إلدراجهــا يف دلي
www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html(، .إذا مل تكن قد قدمت تلك املعلومات بعد  

  .اإللكتروين الدليل حتديث وواصلت املعلومات بعض األمانة تلقت التوصية، تلك على وبناء  -١٠٤
  :يلي عما معلومات يتضمن الدليل كان، ٢٠١٩سبتمرب /أيلول وحىت  -١٠٥

  دولة طرفا؛ ١٢٩املركزية املسؤولة عن املساعدة القانونية املتبادلة يف  السلطات  (أ)  
  دولة طرفا؛ ١١٧يف  اجلرمية مبنع املعنية السلطات  (ب)  
  دولة طرفا؛ ٨١املوجودات يف  باسترداد املعنيَّة الوصل جهات  (ج)  
  دولة طرفا؛ ٢٤املركزية املسؤولة عن تسليم املطلوبني يف  السلطات  (د)  
ستخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية يف  املعنيَّة الوصل جهات  (ه)   بالتعاون الدويل يف ا

  دولة طرفا. ٣٢
ــَّة الو للســــــلطات اإللكتروين الدليلنقل بيانات  مناألمانة  وانتهت  -١٠٦  املعينةطنية املختصــــ

ة يف بوابة املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة  االتفاقيةمبوجب  إىل دليل الســلطات الوطنية املختصــَّ
 خمتلف بشـــأن املعلومات على حتصـــل أن اآلن األطراف للدول وميكن"). شـــريلوكباجلرمية (بوابة "

ة الوطنية الســـلطات أنواع  إىل وباإلضـــافة". شـــريلوك" بوابة اللخ من واحد مصـــدر من املختصـــَّ
نة تواصـــــــل ذلك، بادل تعزيز األما ظام بني املعلومات ت بة ن ية واملوارد األدوات بوا قة املعرف  املتعل

  ".شريلوك" بوابة ونظام"تراك")  بوابة( الفساد مبكافحة
    

 اتفاقية إطار يف الدويل بالتعاون املتعلقة األخرى واألنشطة التقنية املساعدة -تاسعًا 
    الفساد ملكافحة املتحدة األمم
 لتلبيةواخلدمات االستشارية املصمَّمة خصيصا  القدراتاملكتب تقدمي خدمات بناء  واصل  -١٠٧

العاملي واإلقليمي والوطين، كما واصل املشاركة يف االجتماعات  الصعيد علىاالحتياجات املطلوبة 
  واملؤمترات الرامية إىل تنسيق التعاون الدويل فيما بني الدول األطراف.

واملشــورة واخلربة الفنية  اإلرشــاد تقدمي من املكتب متكنبرامج عاملية وإقليمية  عدة وهناك  -١٠٨
الربنامج العاملي ملنع الفســــاد ومكافحته من خالل  ةخباصــــومنها  ،بناء على طلب الدول األطراف

هدف  ما لل حة الفســـــــاد دع كاف حدة مل ية األمم املت فاق عال الت يذ الف ية  ١٦التنف هداف التنم من أ
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. وقد أدى مســـتشـــارو املكتب امليدانيون املعنيون مبكافحة الفســـاد دورا مهما يف توفري املســـتدامة
املكتب مســتشــارين ذوي مســؤوليات  وأوفد. املوقع يفرة املشــو لتقدمي املنال ســريعة فنيةخربات 

إقليمية إىل أمريكا الوســطى والكارييب ومنطقة املحيط اهلادئ وجنوب شــرق آســيا وجنوب آســيا 
 املستشارون ويعمل. فيينا مقرُّهأعلى  عامليوغرب أفريقيا ووسطها وشرقها، باإلضافة إىل مستشار 

ــــــائر مع الوثيق التعاون يزال وال. املكتب مقر يف يعملون خرباء من بتوجيه ــــــاعدة مقدِّمي س  املس
  .العمل هلذا مفيدا التقنية
 تنفيذ على أفريقيا وشــرق آســيا شــرق جنوب يف األطراف الدول مع العمل املكتب ويواصــل  -١٠٩

 ُأنشـــئت إقليمية منصـــات خالل من التنفيذ اســـتعراض آلية يف اســـُتبينت اليت األولوية ذات التوصـــيات
مايو /أيار يف واملكســيك اجلنوبية أمريكا يف إضــافية منصــة ُأنشــئت وقد. االتفاقية أحكام تنفيذ لتســريع
 أن املنصـــات هذه مجيع وتعترب. األفريقي اجلنوب يف أخرى منصـــة إنشـــاء على العمل وجيري، ٢٠١٩
  .االتفاقية بتنفيذ التعجيل بغية فيها املساعدة تقدمي يلزم اليت األولوية ذات املجاالت من الدويل التعاون
. ونظر املشـــاركون اإلقليمي ودون اإلقليمياملكتب عدَّة حلقات عمل على الصـــعيدين  ونظَّم  -١١٠

قدرات الدول املعنية، والفرص املتاحة للتعلُّم من األقران، والعوامل اإلقليمية والقانونية  بينهايف أمور من 
اليت ميكن أن تؤثر على التعاون الدويل. فعلى ســــــبيل املثال، نظَّم املكتب دورة تدريبية يف هانوي يف 

البلدان يف منطقة بشــــــأن التحقيقات املتعلقة بالفســــــاد والتعاون اإلقليمي فيما بني  ٢٠١٨آذار/مارس 
نام وكمبوديا وميامنار). وكان  وفييتالشــــــعبية الدميقراطية الكربى (تايلند ومجهورية الو  امليكونغ

ما بني أجهزة مكافحة الفســـــــاد  لدويل في تدريب تعزيز التعاون ا عامة  وأجهزةاهلدف من ال بة ال يا الن
  تعلق بقضايا الفساد.الكربى فيما ي امليكونغاملالية يف منطقة  االستخبارات ووحدات

ــابــة القــانون إنفــاذ ألجهزة إقليميــة عمــل حلقــة املكتــب وعقــد  -١١١  ووحــداتالعــامــة  والني
االســتخبارات املالية يف جنوب آســيا بشــأن التعاون الدويل يف التحقيقات املالية يف جرائم الفســاد 

شـــرق آســـيا بشـــأن  وغســـل األموال، ونفَّذ برناجما تدريبيا خلرباء من بلدان جنوب آســـيا وجنوب
  .٢٠١٨التحقيقات املالية واملساعدة القانونية املتبادلة يف سنغافورة يف أيار/مايو 

املكتب أيضـــا ثالث حلقات عمل ألجهزة مكافحة الفســـاد وإنفاذ القانون بشـــأن  وعقد  -١١٢
التعاون الدويل يف املســـائل اجلنائية والتحقيقات املالية يف قضـــايا الفســـاد وغســـل األموال. ومجعت 

إنفاذ القانون من  أجهزةبني  ٢٠١٨حلقة العمل األوىل املعقودة يف كولومبو يف آب/أغســــــطس 
هبدف تعزيز التعاون الثنائي. ومجعت حلقة العمل الثانية املعقودة يف بانكوك  فوملدي النكا ســري

ــــــبتمرب  بال.  أجهزةبني  ٢٠١٨يف أيلول/س منار، وني يا ند، وم تايل قانون من بنغالديش، و فاذ ال إن
إىل تعزيز أجهزة  ٢٠١٨يف تشــــرين الثاين/نوفمرب  نيودهلي يف املعقودةوســــعت حلقة العمل الثالثة 

يا من حيث املهارات التنفيذية والفعالية، وتعزيز التعاون يف إنفاذ الق ــــــ انون يف بلدان جنوب آس
التحقيقات واملالحقات القضائية واملحاكمات املتعلقة بقضايا الفساد املعقَّدة. وباإلضافة إىل ذلك، 

 -ليشــــــيت وملديف ونيبال  -يف بنغالديش وبوتان وتيمور -ُعقدت مخس حلقات عمل وطنية 
ــــــاد وهبدف ت ــــــلطات مكافحة الفس إنفاذ القانون يف التحقيقات واملالحقة  أجهزةعزيز قدرات س

  القضائية يف قضايا الفساد املعقَّدة اليت تنطوي على معامالت مالية.
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 العام النائب مكتب إىل التشريعية املشورة املكتب قدَّم ،٢٠١٨كانون األول/ديسمرب  ويف  -١١٣
 آلية من املنبثقة التوصــيات اعتباره يف آخذا املطلوبني، لتســليم وطين قانون مشــروع بشــأن غانا يف

  .التنفيذ استعراض
املكتب، بالتعاون مع مبادرة اســترداد املوجودات املســروقة، حلقة عمل مدهتا ثالثة أيام  وعقد  -١١٤

بشأن التحقيقات املالية والتعاون الدويل. وكان اهلدف من حلقة  ٢٠١٩يف أديس أبابا يف شباط/فرباير 
  .العام النائبقدرات املمارسني العاملني يف جهاز الشرطة االحتادية ومكتب  حتسنيالعمل 
ر  -١١٥ املكتب املفاوضــات بني إيطاليا ومايل بشــأن معاهدات ثنائية متعلقة باملســاعدة القانونية  ويســَّ

ر املكتب ٢٠١٩املحكوم عليهم، ويف متوز/يوليه  األشـــــخاص ونقل املطلوبنياملتبادلة وتســـــليم  ، يســـــَّ
  طاليا ومايل.اجتماعات ُعقدت يف روما بشأن إنشاء قنوات اتصال بني السلطات القضائية يف إي

 الدويل، التعاون تنسيق بشأن ومؤمترات اجتماعات يف املكتب شارك ذلك، إىل وباإلضافة  -١١٦
  .العشرين ملجموعة التابع الفساد مبكافحة املعين العامل الفريق اجتماعات كان من بينها

واألدوات األخرى. وأتيح أكثر من  والعملية اإلرشـــادية األدلةاملكتب إعداد وتعميم  وواصـــل  -١١٧
التعاون الدويل من  بشــأن عمليوتوزيعها بانتظام. وُأعدَّ دليل  طباعتها يعادمنشــورا على اإلنترنت  ٢٥

 الدويل التعاونبشأن  إقليمية فعالية إطارأجل التحقيق يف قضايا الفساد يف جنوب شرق آسيا، ُأطلق يف 
لدليل ويقدم. ٢٠١٩يف بانكوك يف آذار/مارس  ُنظِّمت  املنظِّمة واإلجراءات اللوائح عن معلومات ا
ـــاعدة لطلبات ـــرق جنوب بلدان يف املتبادلة القانونية املس ـــيا ش دليل عملي  إلعداد املكتب وخيطط. آس

العديد من الدول  معاليت يقوم هبا  األعمالعلى  بناء الفساد جرائم يف القضائية واملالحقات للتحقيقات
  .الدويل التعاون جوانب بعض إىل أمور، مجلةوسوف يتطرق فيه، ضمن 

 أجل من ُأعدَّت اليت األمانة مذكِّرة يفبشــأن هذا املوضــوع متاحة  وردتاليت  واملعلومات  -١١٨
  ).CAC/COSP/EG.1/2018/2( السابع اخلرباء اجتماع

    
    االستنتاجات والتوصيات -عاشرًا 

املحددة  بالواليات عمال األطرافاألمانة مجع معلومات إضافية من الدول  تواصل سوف  -١١٩
 قد تكن مل األطراف الدول غالبيةأن  إىل بالنظروتوصــــــيات اجتماع اخلرباء،  ٧/١املؤمتر  قراريف 

  .التقرير هذا إعداد وقت حىت املطلوبة املعلومات بعد قدَّمت
 عن األمانة إىل معلومات تقدمي مواصـــلة على األطراف الدول يشـــجع أن يودُّ املؤمتر ولعلَّ  -١٢٠

 يف وردت اليت املواضــيع ســائر وعن الدويل التعاون جمال يف اجليِّدة واملمارســات القائمة التحديات
 للتعاون القانونية املتطلبات عن معلومات ذلك يف مبا اخلرباء، اجتماعات وتوصـــيات املؤمتر قرارات
 إحصائية معلومات جانب إىل االتفاقية، إىل املستندة الدويل التعاون طلبات رفض وأسباب الدويل،

 تواصـــــل لكي ،وأمثلة هلذا التعاون الوطنية للحدود العابرة الفســـــاد قضـــــايا يف الدويل التعاون عن
  ).الدويل(التعاون  االتفاقية من الرابع الفصل بتنفيذ املتعلق التحليلي عملها األمانة
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 يف االســــتباقي التعاون جهود مواصــــلة على األطراف الدول يشــــجع أن يودُّ املؤمتر ولعلَّ  -١٢١
 بينها فيما املعلومات تبادل إىل املبادرة وعلى االتفاقية، إطار يف الدويل بالتعاون الصلة ذات املسائل
  .الوطنية للحدود العابرة الفساد قضايا بشأن
املؤمتر يودُّ أن يشجع الدول األطراف على أن تواصل تعزيز قنوات التعاون الرمسية  ولعلَّ  -١٢٢

يف  النشـــطة باملشـــاركة والســـيما والفعالية،وغري الرمسية وإقامة قنوات اتصـــال تتســـم بالكفاءة 
  شبكات املمارسني.

 املباشــر االتصــالالنظر يف كيفية تعزيز ســبل  على األطراف الدول أن يشــجع املؤمتر يودُّ ولعلَّ  -١٢٣
 خالل من والسيمااملركزية وغريها من السلطات املختصَّة املسؤولة عن التعاون الدويل،  السلطات بني

ــاعدةبطلبات  املتعلقة واملتطلبات الالزمةاالتصــال  معلوماتإتاحة  ضــمان  الواردة املتبادلة القانونية املس
  .املختصَّة الوطنية السلطات دليل يف الواردةوحتديثها بانتظام ومواصلة حتديث املعلومات 

 يتسق مبا الصلة، ذات اإلجراءات تبسيط على األطراف الدول يشجع أن يودُّ املؤمتر ولعلَّ  -١٢٤
 التجرمي ازدواجية اشــــتراط يكون أال لضــــمان املناســــبة اخلطوات اختاذ وعلى الوطنية، قوانينها مع

الطرف  الدولة يف جمرَّما األصــــلي الســــلوك يكون ال عندما املتبادلة القانونية املســــاعدة أمام عائقا
  .السواء على لطلبل تلقيةالطرف امل والدولة الطالبة
مشاركة تعزيز  إىل الرامية جهودها تواصل بأن األمانةيف تكليف  ينظراملؤمتر يودُّ أن  ولعلَّ  -١٢٥

ــــــاركة من أجل تعزيز التعاون الدويل،  اخلرباء يف اجتماعات اخلرباء احلكومية الدولية املفتوحة املش
  اخلرباء. باجتماع املنوطة بالوالياتاملسائل املتصلة  بشأن للخرباء نقاشوأن تواصل تنظيم حلقات 

 بني التآزر لضــــــمان جهودها مواصــــــلة األمانة إىل يطلب أن يف ينظر أن يودُّ املؤمتر ولعلَّ  -١٢٦
شاركة املفتوحة الدولية احلكومية اخلرباء اجتماعات أعمال  اتفاقية إطار يف الدويل التعاون لتعزيز امل
 مؤمتر أنشــــــأه الذي الدويل، بالتعاون املعين العامل الفريق وأعمال الفســــــاد ملكافحة املتحدة األمم

  .الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية يف األطراف
 يف املبيَّنة املســائل بعض كانت إذا ما بشــأن األمانة إىل التوجيه من مزيد تقدمي يودُّ املؤمتر ولعلَّ  -١٢٧
  .فيها النظرمتابعة  تستوجب الدويل، بالتعاون الصلة ذات األخرى املواضيع جانب إىل الوثيقة، هذه

  


