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املشاركة   اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح
لتعزيز التعاون الدويل يف إطار اتفاقية 

 ملكافحة الفساد املتحدة  األمم
  ٢٠١٩أيار/مايو  ٣١فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت* ٥البند 

األمم املتحدة واخلدمات اليت يوفِّرها مكتب  األدوات
        باملخدِّرات واجلرمية لتعزيز التعاون الدويل املعين

التقدُّم املحرز يف تنفيذ الواليات املنوطة باجتماع اخلرباء احلكومي الدويل     
املفتوح املشاركة لتعزيز التعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة 

      ملكافحة الفساد
    مذكِّرة من األمانة    

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

لدويل"، أن يعقد  عاون ا املعنون "عقد اجتماعات خرباء حكوميني مفتوحة املشـــــــاركة لتعزيز الت
اجتماعات خرباء حكوميني مفتوحة املشــــاركة بشــــأن التعاون الدويل من أجل إســــداء املشــــورة 

ساعدة ل ساعدة القانونية املتبادلة، وامل سليم املطلوبني وامل  وقرَّر أن يعقد اجتماعًالمؤمتر فيما خيص ت
واحدًا من هذا القبيل أثناء دورة املؤمتر اخلامســة يســبقه، يف حدود املوارد املتوافرة، اجتماع واحد 

  على األقل ُيعقد بني الدورتني. 
ؤدي اجتماعات اخلرباء املهام التالية: (أ) مســـاعدة ويف القرار نفســـه، قرَّر املؤمتر أيضـــًا أن ت  -٢

املؤمتر على اكتســـاب معارف تراكمية يف جمال التعاون الدويل؛ (ب) مســـاعدة املؤمتر على تشـــجيع 
دة األطراف، واإلســهام دِّالتعاون فيما بني املبادرات القائمة ذات الصــلة، الثنائية منها واإلقليمية واملتع

يذ األحكام ذات ا حة الفســـــــاد بتوجيه من املؤمتر؛ يف تنف كاف حدة مل ية األمم املت فاق لة من ات لصــــــ
ــــري (ج) ــــات   تيس ــــتبانة التحديات وتعميم املعلومات عن املمارس تبادل اخلربات فيما بني الدول باس

__________ 
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اجليدة الواجب اتباعها لتعزيز القدرات على الصــــــعيد الوطين؛ (د) بناء الثقة وتشــــــجيع التعاون بني 
الدول متلقية الطلب، بتنظيم لقاءات جتمع بني الســـلطات املختصـــة وهيئات مكافحة الدول الطالبة و

مساعدة املؤمتر  (ه)الفساد واملمارسني العاملني يف جمايل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املطلوبني؛ 
  على استبانة احتياجات الدول يف جمال بناء القدرات.

اخلامســــــة إىل الســــــابعة، أن يواصــــــل عقد اجتماعات اخلرباء.  وقررَّ املؤمتر، يف دوراته من  -٣
  . ٢٠١٨إىل عام  ٢٠١٢وُعقدت اجتماعات اخلرباء السنوية من األول إىل السابع يف الفترة من عام 

من أجل إطالع اجتماع اخلرباء الثامن على حالة تنفيذ توصــــياته  املذكِّرةوقد ُأعدَّت هذه   -٤
لتعاون الدويل. والغرض منها هو مســـاعدة اجتماع اخلرباء يف مداوالته وتوصـــيات املؤمتر املتعلقة با

  ويف تقرير أنشطته املقبلة.
، بالدول األطراف اليت تســـتخدم أدوات ٧/١وقد أهاب مؤمتر الدول األطراف، يف قراره   -٥

ات عن تلك وُنظمًا إلكترونية ملعاجلة وتتبُّع طلبات املساعدة الدولية أن تواصل تزويد األمانة مبعلوم
  األدوات والنظم، من أجل تعميمها على نطاق أوسع.

ويف القرار نفســـــه، رحَّب املؤمتر بتوصـــــيات اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الســـــادس   -٦
املفتوح املشـــــــاركة لتعزيز التعاون الدويل يف إطار االتفاقية، وقرَّر، يف مجلة أمور، أن يواصـــــــل 

  يات املتعلقة مبا يلي: علومات عن املمارسات الفضلى والتحدِّاالجتماع أعماله عن طريق تبادل امل
ــائعة لرفض وتأخري تلبية طلبات املســاعدة القانونية املتبادلة املتصــلة   (أ)   األســباب الش

  جبرائم الفساد املشمولة باالتفاقية بغية اقتراح حلول مبتكرة بشأهنا؛ 
ية املتعلقة بقضـــــايا الفســـــاد والتدابري التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدار  (ب)  

  املمكنة حلماية سرية املعلومات املقدَّمة يف سياق املساعدة يف التدابري اجلنائية واملدنية واإلدارية.
كما طلب املؤمتر، يف القرار نفســه، إىل األمانة أن تواصــل، يف حدود املوارد القائمة، مجع   -٧

ســـتخدام االتفاقية كأســـاس قانوين لتبادل املســـاعدة إحصـــاءات أو معلومات أخرى مناســـبة عن ا
ــــــتخدامها فيما  القانونية يف حال عدم وجود ترتيبات ثنائية وإقليمية واجبة التطبيق، وكذلك اس
يتعلق باإلجراءات املدنية واإلدارية واسترداد املوجودات حيثما كان ذلك مناسبًا ومتَّسقًا مع النظم 

  ليه هذه املعلومات.القانونية الوطنية، وأن تعرض ع
وقد أوصـــــى اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الســـــابع املفتوح املشـــــاركة لتعزيز التعاون   -٨

ــاد، املعقود يف فيينا يف  ، ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٨الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس
ل األطراف، وخصـــوصـــًا بأن تواصـــل األمانة عملها التحليلي من خالل طلب املعلومات من الدو

فيما يتعلق بأســباب رفض طلبات املســاعدة القانونية املتبادلة املســتندة إىل االتفاقية واملهل اإلجرائية 
  ذات الصلة، من أجل وضع خريطة طريق ملعاجلة املسائل ذات الصلة يف املستقبل. 

 املعلومات إىل وشــجَّع اجتماع اخلرباء الســابع أيضــًا الدول األطراف على مواصــلة تقدمي  -٩
األمانة عن التحديات املواَجهة واملمارســــــات اجليدة املتبعة يف جمال التعاون الدويل، واملواضــــــيع 
األخرى اليت وردت يف قرارات املؤمتر وتوصــــيات اجتماعات اخلرباء، وذلك بغية مواصــــلة األمانة 

  إىل االتفاقية. عملها التحليلي املتعلق بالتحديات يف جمال التعاون الدويل استنادًا
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واســتنادًا إىل  ٧/١وقد ُأعدَّت هذه الوثيقة عمًال بالواليات املســَندة الواردة يف قرار املؤمتر   -١٠
  توصيات اجتماع اخلرباء السابع. 

وهي تتضـــمن أيضـــًا معلومات عن املســـاعدة التقنية واألنشـــطة األخرى اليت تضـــطلع هبا   -١١
  طار االتفاقية.األمانة يف جمال التعاون الدويل يف إ

وتوخيًا لتيســــري تنفيذ الواليات املســــَندة املذكورة أعاله، وجَّهت األمانة إىل الدول األطراف   -١٢
  أعاله.  التمست فيها معلومات عن املسائل املبيَّنة ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب  ١٧مذكرة شفوية يف 

ــًا ردودهــا. و ٢٣، قــدَّمــت ٢٠١٩آذار/مــارس  ١٣وحىت   -١٣ ــة طرف ــاين نطــاق دول قــد تب
املعلومات املقدَّمة: حيث قدَّمت بضـــع دول ردودًا شـــاملة، يف حني قدَّمت دول أخرى معلومات 
حمدَّدة. ويرد فيما يلي ملخَّص جلميع الردود الواردة من الدول األعضـــــاء اليت تتضـــــمن معلومات 

يحها الجتماعات موضوعية. وسوف تواصل األمانة حتليل املعلومات املتلقاة من الدول، وسوف تت
  اخلرباء املقبلة.

    
  األدوات والنُظم اإللكترونية ملعاجلة وتتبُّع طلبات املساعدة الدولية  -ثانيًا  

يتضـــمن هذا القســـم ملخَّصـــًا للردود الواردة من الدول األطراف اســـتجابًة للطلب الذي   -١٤
بشأن احلصول على معلومات  ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب  ١٧الشفوية املؤرخة  املذكِّرةتضمنته 

  م اإللكترونية ملعاجلة وتتبُّع طلبات املساعدة الدولية. عن استخدام األدوات والنُظ
  

  النمسا    
 ةتســــــتخدم بانتظام وحدة العمليات التابعة للمكتب االحتادي ملكافحة الفســــــاد تطبيق  -١٥

مبكتب الشرطة األورويب (اليوروبول). وتتيح  ة) اخلاصSIENAلتبادل املعلومات (الشبكات اآلمنة 
ة تبادل املعلومات التنفيذية واالســــتراتيجية املتصــــلة باجلرمية بســــهولة فيما بني الدول  هذه املنصــــَّ

  األوروبية األعضاء، إىل جانب أطراف ثالثة تربطها باليوروبول اتفاقات تعاون.
  

  اجلزائر    
ع طلبات التعاون القضــــــائي يوجد نظام إلكتروين قائم أو آلية معمول هبا من أجل تتبُّال   -١٦

ص تابع لوزارة  الدويل، مبا يف ذلك الطلبات ذات الصــلة بالفســاد. ومع ذلك، يتابع مكتب متخصــِّ
العدل، وهو مكتب التعاون القضــــائي اجلنائي الدويل، طلبات التعاون القضــــائي الدويل الواردة أو 

  درة على السواء.الصا
  

  املتعددة القوميات)-بوليفيا (دولة    
ــــــوبي اجميةبرال تســــــتخدم دولة بوليفيا املتعددة القوميات أي   -١٧ إلدارة طلبات  ةحمدَّد ةحاس

التعاون الدويل. وعلى الصـــــعيد الداخلي، أنشـــــأت وزارة العدل والشـــــفافية املؤســـــســـــية نظامًا 
لفســــــاد ومكافحته، ُيســــــمى نظام "ســــــيتربيكو" للمعلومات يهدف إىل تعزيز الشــــــفافية ومنع ا

)SITPRECO وهو نظام مفتوح وال حيتاج إىل شــرح فيما خيص كيفية اســتخدام املعلومات ذات .(
الصلة بالفساد وتسجيلها وحتديثها. ويتيح هذا النظام اإلحالة املرجعية للمعلومات إىل عدَّة كيانات 
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ـــــركات عامة. وجيري العمل على تنفيذ وحدات من ـــــبيل املثال وش طية فرعية جديدة، منها على س
وحدات منطية فرعية لإلجراءات القضـــــائية واســـــترداد املوجودات والديون احلكومية، واليت ميكن 
بشــأهنا تنفيذ ُنظم مشــاهبة يف الكيانات العامة فيما خيص الطلبات الواردة والصــادرة بشــأن التعاون 

  الدويل يف جمال مكافحة الفساد.
ـــلطة القضـــائية يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات نظامًا متكامًال للتســـجيل وأنشـــأت   -١٨ الس

ـــر على الســـجالت القضـــائية املتعلقة بالقضـــايا اجلنائية )، NUREJالقضـــائي ( يتيح االطالع املباش
شأ مكتب املدعي العام نظامًا متكامًال إلدار شبكة اإلنترنت. وباإلضافة إىل ذلك، أن ة واملدنية عرب 

)، يســجِّل األعمال اإلجرائية. ويتَّســم النظام بســهولة تشــغيله وال حيتاج إىل i4Pالقضــايا اجلنائية (
ر تقدمي  شــرح. ويتيح النظام معاجلة الوثائق املصــورة باملســح الضــوئي وامللفات اإللكترونية، وييســِّ

  ". SITPRECO" و"i4P" و"NUREJالتقارير بشأن إدارة القضايا املسجَّلة على الُنظم املذكورة "
  

  كولومبيا    
يستخدم مكتب النائب العام ومكتب املراقب املايل العام ُنظمًا براجمية حاسوبية خاصة يف   -١٩

جمال التعاون الدويل. ويســــــتخدم مكتب املراقب املايل العام نظامًا إلدارة الوثائق ُيســــــمى نظام 
"SIGEDOCكانية صــــــياغة الطلبات أو إعداد ". وال يدعم النظام أي خاصــــــيات وظيفية تتيح إم

ن الرصــد فيما يتعلق مبتابعة الطلبات "، حتســَّ SIGEDOCالســجالت اإلحصــائية. ومنذ إنشــاء نظام "
يف الوقت املناســب، وجرى تيســري اإلبالغ عن أنشــطة التعاون الدويل. ويســتخدم مكتب املدعي 

آلخر لتبادل املعلومات وُيســـمى "، واORFEOالعام نظامني، أحدمها إلدارة الوثائق وُيســـمى نظام "
"، ويتيح النظامان إمكانية إنشــاء امللفات اإللكترونية وإعداد اإلحصــاءات ورصــد SIPRAINنظام "

حالة الطلبات. وال يقتصر الربنامج اإللكتروين على املسائل املتعلقة بالتعاون الدويل، وإمنا يستخدم 
  ون الدولية التابعة ملكتب املدعي العام. أيضًا معلومات جممَّعة مستمدَّة من مديرية الشؤ

  
  السلفادور    

اخلارجية، من خالل املديرية العامة للشـــــؤون القانونية التابعة هلا، نظامًا تســـــتخدم وزارة   -٢٠
ويل " يســجِّل طلبات التعاون القانوين الدإجراءات التعاون القضــائي الدويلإلكترونيًا ُيســمى نظام "

جبميع أشكاله. وحيدِّد النظام كل قضية باستخدام رقم خمصَّص هلا، وُينشأ يدويًا سجل لكل طلب 
للمساعدة القانونية بدءًا من تاريخ إدخاله. وتتيح هذه اخلاصية تتبُّع الطلبات على النحو املناسب. 

قيقات يف القضـــايا، ومن وُتعاجل الطلبات الصـــادرة يف خطوات متتابعة وفقًا للتقدُّم املحرز يف التح
مثَّ، عندما يرســـــل مكتب املدعي العام، من خالل املحكمة العليا، وثائق أو نتائج متعلقة بقضـــــايا 

  مسجَّلة على النظام، فإنه يضمن أسلوب املعاجلة املتَّبع يف تنفيذ الطلبات على حنو سريع.
  

  غواتيماال    
أو ُنظم إلكترونية ملعاجلة طلبات التعاون  ردَّت غواتيماال بأنَّها ال تســــــتخدم أي أدوات  -٢١

  الدويل وتتبُّعها.
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  العراق    
زاهة يف العراق برامج حاســـــوبية عامة مثل "مايكروســـــوفت ويندوز" تســـــتخدم هيئة الن  -٢٢

)Microsoft Windows) "و"إكســـــيل (Excel .ملعاجلة طلبات املســـــاعدة القانونية املتبادلة وتتبُّعها (
سترداد عائدات اجلرمية يف العراق على وينص الدليل  اإلرشادي للمساعدة القانونية املتبادلة بشأن ا

  استخدام الوسائل اإللكترونية يف املراسالت.
  

  إيطاليا    
تدير إدارة الشــؤون القضــائية التابعة لوزارة العدل مجيع جماالت التعاون الدويل من خالل    -٢٣

" (كاليوبه). وقد Calliopeثائق على شبكة اإلنترنت ُيسمى "نظام براجمي حاسويب واحد إلدارة الو
لك، ال ميكن  لذ يد إلكتروين موثَّق، و ظام بر ناء على الطلب مع ن عدَّة ب ية امل هذه الرباجم ُأدجمت 
إتاحتها لدول أخرى. ويتيح هذا النظام احلصـــــول آليًا على الوثائق واملرفقات الواردة، وتســـــجيل 

فيحدد لكل وثيقة رقم تســــــجيل رمسي خمتلف. وبعد التســــــجيل الرمسي،  الوثائق املطبوعة ورقيًا،
ل آليًا  يرســـل النظام كل وثيقة واردة إىل الشـــخص املســـؤول عن اإلجراءات ذات الصـــلة. وُيرســـَ

يف املائة من الوثائق الصـــادرة باســـتخدام كٍل من نظام بريد إلكتروين موثَّق ونظام  ٩٠يزيد عن  ما
 توجد متطلبات حمدَّدة للنظام. ويســتخدم النظام براجمية "مايكروســوفت بريد إلكتروين عادي. وال

) العادية. ومع أنَّ هذه الرباجمية ســـــهلة االســـــتخدام وال حتتاج إىل Microsoft Windowsويندوز" (
ـــــتخدامها. ويف حني  ـــــرح، فقد تلقى القضـــــاة واملوظفون املدنيون يف اإلدارة التدريب على اس ش

" إمكانية صــياغة الطلبات الصــادرة، فإنَّه يتيح إمكانية التصــوير Calliopeســويب "يتيح النظام احلا  ال
ضوئي للوثائق الواردة واحلصول على امللفات اإللكترونية، مما يوفِّر بيئة عمل غري ورقية.  سح ال بامل

ع سري العمل والنظام جمَّهز بوظائف تتيح رصد الوثائق الواردة والصادرة واإلبالغ عنها، ممَّا يتيح تتبُّ
يف النظام واملواعيد النهائية. وفيما خيص بعض اإلجراءات، ُتجرى عمليات تدقيق دورية ملتوســــــط 
زمن الرد على الطلبات، وميكن للنظام أن يوفر نظرة يف الوقت املناسب على سري اإلجراءات، وأن 

  يزوِّد املستخدمني جبميع املعلومات الالزمة لتحسني جودة الردود.
، اســـتكملت اإلدارة تطوير براجمية جديدة معدَّة بناء على الطلب تســـمى ٢٠١٨عام  ويف  -٢٤

". وتدعم Calliope) تســـتند إىل قاعدة البيانات اخلاصـــة بالنظام احلاســـويب "Watson"واتســـون" (
الرباجمية اجلديدة إعداد التقارير اإلحصـــائية بشـــأن إجراءات التعاون الدويل، مصـــنَّفة حســـب البلد 

  رمية واألساس القانوين ونوع النشاط.وفئة اجل
    

  كينيا    
ردَّت كينيا بأنَّها ال تســــتخدم أيَّ أدوات أو ُنظم إلكترونية ملعاجلة طلبات التعاون الدويل   -٢٥

ــــــاعدة التقنية كي تتمكَّن من وضــــــع نظام إلكتروين ملعاجلة  وتتبُّعها. وذكرت أنَّها حتتاج إىل املس
  الطلبات وتتبُّعها.
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  يتالكو    
ردَّت الكويت بأنَّها تتَّبع القواعد واإلجراءات املنصــــــوص عليها يف االتفاقية ويف اتفاقات   -٢٦

التعاون الثنائي فيما خيص إدارة طلبات املســــــاعدة القانونية املتبادلة. ويف هذا الصــــــدد، يقتصــــــر 
ة بعمليات تلقي استخدام األدوات والنظم على االتصال والتنسيق فيما بني السلطات الوطنية املعني

ية. وتعمل الكويت  فاق قًا ألحكام االت ها، وف يذها وتتبُّع بات وتنف مة على تطبيق الطل ُنظم احلكو
ــــــتخدام النظم واألدوات اإللكترونية يف معاجلة الطلبات  اإللكترونية، مما من شــــــأنه أن يكفل اس

  تفاقية على حنو تعاوين وفعَّال. وتتبُّعها، وكذلك تنفيذ التزاماهتا يف إطار آلية استعراض تنفيذ اال
    

  منغوليا    
ــــــراف على إجراءات   -٢٧ وفقًا لقانون اإلجراءات اجلنائية، واملبادئ التوجيهية بشـــــــأن اإلش

، ُتســــتخَدم ُنظم إلكترونية ٢٠١٧التحقيق املعتمدة مبوجب مرســــوم أصــــدره املدعي العام يف عام 
  لتسجيل طلبات التعاون الدويل.

    
  الشماليةمقدونيا     

ــــــوبيًا ُيســــــمى   -٢٨ تســــــتخدم وزارة الداخلية يف معاجلة طلبات التعاون الدويل برناجمًا حاس
"LURIS (لوريس). ويتيح هذا النظام تســــــجيل مجيع األنشــــــطة املضــــــطلع هبا أثناء دورة عمر "

ــــامهة من حكومة  ــــويب كمس ــــمالية على هذا الربنامج احلاس الطلبات. وقد حصــــلت مقدونيا الش
ر الربنامج اإلبالَغ عن التعاون الدويل. وُتســـَتخدم براجمية "لوريس" يف وزارة العدل هولندا،  وييســـِّ

  باعتبارها نظامًا مستقًال ومنفصًال، وُينظر حاليًا يف ربطها مبكتب املدعي العام.
    

  باكستان    
ــــــوفــت أوفيس"  -٢٩  تســــــتخــدم بــاكســــــتــان تطبيقــات الرباجميــات العــامليــة مثــل "مــايكروس

)Microsoft Office.يف معاجلة طلبات التعاون الدويل وإدارهتا (  
    

  الربتغال    
" (بروجيســــت) يف مجيع جماالت ProGestتســــتخدم الربتغال برناجمًا حاســــوبيًا يســــمى "  -٣٠

اختصـــاص الســـلطة املركزية يف البالد، ســـواء بصـــفتها دولة طالبة أو دولة متلقية للطلبات. وميكن 
ــــــويب  ــــــتخدام أدوات معظمها مفتوحة إتاحة هذا الربنامج احلاس الذي ُأعدَّ بناء على الطلب وباس

املصــدر للدول األطراف األخرى. ويتيح اســتخدام الرباجمية احلصــول على نســخ مصــوَّرة باملســح 
الضـــوئي للوثائق، وتســـجيل هذه النســـخ وتوزيعها؛ وكذلك تعيني املوظفني القانونيني واإلداريني 

صـــوَّر باملســـح الضـــوئي الطلبات داخلية؛ وصـــياغة املراســـالت. وُتاملســـؤولني؛ وتوليد املعلومات ال
الواردة، مما يتيح إمكانية العمل كليًا على ملفات إلكترونية (غري ورقية). وينتج النظام إحصــــاءات 
صية وظيفية تتيح إمكانية تتبُّع املواعيد النهائية. ومع أن  صادرة، ويدعم خا عن الطلبات الواردة وال

حتتاج إىل شـــــرح إىل حد كبري، فقد ُنظمت عدَّة دورات تدريبية للمســـــتخدمني. ويف الرباجمية ال 
" إمكانية صــياغة الطلبات الصــادرة، تســتخدم الســلطات القضــائية ProGestحني ال تتيح براجمية "
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ة األخرى (أي املحاكم وأجهزة النيابة العامة) براجمية أخرى تســـمى " " (ســـيتيوس) Citiusاملختصـــَّ
ية صــــياغة الطلبات. ومع أنَّ النظامني مل يتم ربطهما معًا حىت اآلن، جيري النظر حاليًا تدعم إمكان

يف دجمهما هبدف إنشــــاء نظام شــــامل إلدارة القضــــايا قيد الدراســــة. وقد أدى اســــتخدام براجمية 
"بروجيســت" إىل حتســني جودة الردود والتقارير املتعلقة بالتعاون الدويل وُحســن توقيتها، حىت مع 

عاونأ لة ت حا كل  يد أنَّ اجلزء األخري من  حد. ب عام وا بل أكثر قليًال من  قد ُركِّب ق ظام   نَّ الن
  ال يزال يتطلَّب تنفيذه يف شكل ورقي نظرًا لعدم وجود آلية إحالة مؤمَّنة. - اإلحالة  -
    

  االحتاد الروسي    
صــة يف  -٣١ ة بأنَّ ليس لديها أي براجمية متخصــِّ  جمال التعاون الدويل، أبلغت الســلطات املختصــَّ

  وأنَّها تستخدم نظمًا براجمية عامة إلدارة الوثائق واملعلومات. 
    

  تايلند    
  تستخدم إدارة الشؤون الدولية التابعة ملكتب النائب العام براجمية "مايكروسوفت إكسل"  -٣٢

)Microsoft Excel.إلدارة الطلبات الواردة والصادرة (  
    

  طاجيكستان    
ة بالتعاون الدويل يف املســائل اجلنائية،   -٣٣ يســتخدم مكتب النائب العام، بوصــفه الســلطة املختصــَّ

نظامًا إلكترونيًا لتســجيل الوثائق وإدارة الســجالت، ويشــمل هذا النظام أيضــًا تناول طلبات املســاعدة 
  ويتتبَّع حالتها آنيًّا.  القانونية املتبادلة وتسليم املطلوبني. ويسجِّل النظام الطلبات الواردة والصادرة

    
  أوكرانيا    

حتتفظ وزارة العدل، بصــــــفتها اهليئة املســــــؤولة عن التعاون الدويل يف املســــــائل اجلنائية،   -٣٤
بالسجالت ذات الصلة يف دفتر يومية إلكتروين عام ُتسجَّل فيه الطلبات. وُتصنَّف الطلبات حسب 

صــــلة، واجلرائم املشــــمولة. وذكرت أوكرانيا  نوع التعاون املطلوب، ووجود اتفاقات دولية ذات
أنَّها حباجة إىل املســاعدة التقنية كي تتمكَّن من اســتحداث نظام إلكتروين موحَّد يف وزارة العدل، 
ة، مبا يف ذلك توجيه الرســـائل  يتيح إمكانية التنفيذ الفوري للطلبات املقدَّمة من الســـلطات املختصـــَّ

  ية والتنـزيل اآليل للمستندات.التذكريية بشأن املواعيد النهائ
    

  الواليات املتحدة األمريكية    
) التابع لوزارة العدل األمريكية، بوصــفه الســلطة OIAيســتخدم مكتب الشــؤون الدولية (  -٣٥

املركزية املختصَّة باملساعدة القانونية املتبادلة، براجميات ومعدات حاسوبية إلدارة القضايا منذ أكثر 
مًا، تتي ٢٠من  نب، عا عامني املحليني واألجا ملدَّعني ال بات الواردة والصـــــــادرة من ا ح تتبُّع الطل

ومتابعة دورة عمر طلبات تســـــليم املطلوبني واملســـــاعدة القانونية املتبادلة. وأنشـــــأ املكتب أفرقة 
صــة تعمل من أجل التعجيل بتنفيذ الطلبات عن طريق اســتصــدار أوامر من املحاكم بتقدمي  متخصــِّ
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ق مع وكاالت إنفاذ القانون من أجل ســـجالت األ عمال التجارية والســـجالت احلاســـوبية، وتنســـِّ
تقدمي أشـــكال أخرى من املســـاعدة. ولدى املكتب أيضـــًا فريق من موظفي الدعم يعمل من أجل 
مســاعدة املدَّعني العامني االحتاديني بشــأن تســليم املطلوبني. وباإلضــافة إىل ذلك، زاد املكتب من 

ات املســــتخدمة يف اســــتعراض الطلبات وتنفيذها، مما قلَّص الوقت الالزم ملعاجلتها، تبســــيط العملي
وكفل أن تكون االتصاالت مع الشركاء األجانب أكثر انتظامًا وأسرع استجابًة. وتستخدم وزارة 
اخلارجية ُنظمًا حاســوبية مشــاهبة يف اإلدارة الداخلية لســجالت تســليم املطلوبني. وتعتمد حكومة 

ات املتحدة أيضـــًا على ســـجالت تســـليم املطلوبني اليت تتعهدها وزارة العدل، مما يتيح نظرة الوالي
  عامة على الطلبات الواردة واجلرائم املعنية واخلطوات املقبلة.

    
 األسباب الشائعة لرفض وتأخري تلبية طلبات املساعدة القانونية املتبادلة  -ثالثًا  

 باالتفاقية، بغية اقتراح حلولاملتصلة جبرائم الفساد املشمولة 
  بشأهنا مبتكرة

يتضمَّن هذا القسم ملخصًا للردود الواردة من الدول األطراف استجابًة للطلب الوارد يف   -٣٦
بشــــأن احلصــــول على معلومات عن أفضــــل املمارســــات  اُملشــــار إليها من قبُلالشــــفوية  املذكِّرة

ري تلبية طلبات املســاعدة القانونية املتبادلة فيما والتحديات املتعلقة باألســباب الشــائعة لرفض وتأخ
يتصـــل جبرائم الفســـاد املشـــمولة باالتفاقية، بغية اقتراح حلول مبتكرة بشـــأهنا. وتتناول املعلومات 

، ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٨املقدَّمة يف الردود أيضًا توصية اجتماع اخلرباء السابع، املعقود يف فيينا يف 
ها التحليلي من خالل طلب املعلومات من الدول األطراف، وخباصـــة فيما بأن تواصـــل األمانة عمل

ستندة إىل االتفاقية واُمل ساعدة القانونية املتبادلة امل سباب رفض طلبات امل هل اإلجرائية ذات يتعلق بأ
  الصلة، من أجل وضع خريطة طريق ملعاجلة املسائل ذات الصلة يف املستقبل.

صعوبات يف املسائل املتصلة بالفساد فيما يتعلق بالطلبات وقد أشارت اجلزائر إىل أ  -٣٧ نَّ هناك 
الصــادرة بشــأن احلصــول على معلومات مصــرفية وجتميد احلســابات املصــرفية وحجز املمتلكات أو 

ره هبدف جتنُّب إجراءات احلجز واملصادرة، بلدان تنفيذ هذه الطلبات أو تؤخِّاألصول املالية. وترفض 
ســـباب. وُترجع بعض البلدان الطلبات بســـبب وجود عيوب طفيفة فيها، مثل عدم من دون إبداء األ
مل تُكن متاحة للســلطات الطالبة ولكن كان بإمكان الســلطات متلقية الطلب  حديثةتقدمي معلومات 

احلصــول عليها. وتشــمل األســباب اإلضــافية لذلك شــكليات غري ضــرورية ال تعترف هبا االتفاقية أو 
دولية. وبغية جتنُّب هذه الصعوبات أو احلد منها، تسعى السلطات القضائية اجلزائرية إىل االتفاقات ال

تنفيذ الطلبات الواردة والصـــادرة، كلَّما أمكن ذلك، على أســـاس االتفاقية، باإلضـــافة إىل االتفاقات 
ص عليها الثنائية. وتســــعى أيضــــًا إىل تلبية أي شــــروط مطلوبة ال تتعارض مع القانون املحلي وال تن
عة وخمتومة. االتفاقات الثنائية، كأْن تكون كل صـــفحة من صـــفحات طلبات التعاون القضـــائي موقَّ

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

وأشــــــارت دولة بوليفيا املتعددة القوميات إىل أنَّ هناك تأخريات وحتديات تواجه طلباهتا   -٣٨
الصادرة، مما ميكن معاجلته من خالل حتسني االتصاالت. وبناء على ذلك، من املقترح إبقاء الدول 
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ــــــباب الرفض أو التأخري. وفيما يتعلق بالطلبات الواردة، أبلغت دولة بول يفيا الطالبة على علم بأس
  املتعددة القوميات عن إطارها القانوين حلماية سرية املعلومات.

وأبلغت الصني بأنَّ األسباب الشائعة لرفض وتأخري تلبية طلبات املساعدة القانونية املتبادلة   -٣٩
ميكن تقســيمها إىل أســباب موضــوعية وإجرائية. وتشــمل األســباب املوضــوعية ما يلي: أن تكون 

ــتراط ازدواجية  دوًال أطرافًا يف االتفاقية؛ وأالَّ الدول الطالبة ليســت يســتويف الســلوك اإلجرامي اش
التجرمي أو يكون متعلقًا جبرائم عســكرية أو ســياســية؛ وأن يكون من شــأن تقدمي املســاعدة أن خيل 
ــــــباب  ــــــيادة الدول متلقية الطلبات أو أمنها أو مصــــــلحتها العامة. ومن بني األمثلة على األس بس

ــــــتراطات الرمسية، وطلب تقدمي املزيد من وثائق اإلجرائية  كون الوثائق املقدَّمة ال تســــــتويف االش
اإلثبات. وبناء على ذلك، اقترحت الصـــــني عقد مشـــــاورات مســـــبقة مع الدول متلقية الطلبات، 

  هبدف التوصُّل إىل فهم للقوانني واالشتراطات القانونية املعمول هبا.
باب الرئيســـية للتأخري يف االســـتجابة إىل طلبات املســـاعدة وأبلغت الســـلفادور بأنَّ األســـ  -٤٠

القانونية املتبادلة هي عدم اكتمال الطلبات، وعدم تصديق املستندات، وتقدمي الطلبات إىل السلطة 
اخلاطئة، وحجم الطلبات املتلقاة. وباإلضــافة إىل ذلك، يتطلَّب اإلطار الوطين املعمول به مشــاركة 

يا ووزارة عام، ومن مثَّ، وزارة  املحكمة العل عدل واألمن ال مما ميكن أن يؤثر يف فترة ال خلارجية،  ا
سترداد املوجودات تأخريات كبرية نظرًا ألنَّ معاجلتها تكون من  التقادم. وتواجه القضايا املتعلقة با
ام خالل هيئات مركزية هبدف اختاذ تدابري وقائية بشــــــأهنا ألغراض املصــــــادرة. ومن املقترح إبر

  اتفاقات ثنائية أو دولية هبدف تيسري فرض التدابري الوقائية ألغراض املصادرة.
أبلغت غواتيماال عن تقدمي الطلبات على حنو غري مباشر إىل السلطة القضائية بوصفه سببًا   -٤١

ـــــاهلللتأخري، بالنظر إىل أنَّ الطلبات ُتحال إىل وزارة  ا بعد ذلك اخلارجية واملدعي العام، ويلزم إرس
  إىل السلطة القضائية. وُيعدُّ االفتقار إىل قنوات إحالة مباشرة مصدرًا للتأخري. 

وأشار العراق إىل أنَّ أهم أسباب رفض طلبات املساعدة القانونية املتبادلة هي االختالفات   -٤٢
تبادل املســاعدة يف النظم القانونية والقوانني بني الدول؛ وعدم االعتراف باالتفاقية كأســاس قانوين ل

ــــــترداد  القانونية؛ وضــــــعف ميل الدول إىل إبرام اتفاقات ثنائية للمســــــاعدة القانونية املتبادلة واس
ــــــأ بســــــبب ورود طلبات مكتوبة بلغة غري ُمعترف هبا وحتتاج إىل  املوجودات؛ والعقبات اليت تنش

  الترمجة؛ والسرية املصرفية.
ة حريصــة على االســتجابة إىل طلبات املســاعدة وأشــارت الكويت إىل أنَّ ســلطاهتا املختصــَّ   -٤٣

القانونية املتبادلة يف أقرب وقت ممكن، ما دامت هذه الطلبات ملتزمة بالقواعد واإلجراءات املنصوص 
عليها يف االتفاقية واتفاقات التعاون الثنائي. وُيعدُّ الســـــبب الوحيد لرفض أو تأخري تلبية الطلبات هو 

  ت الالزمة أو املتطلبات اخلاصة باملضمون اليت تنص عليها االتفاقية.كوهنا ال تفي باالشتراطا
وأشـــارت منغوليا إىل أنَّ انتفاء ازدواجية التجرمي وعدم وجود اتفاقات للتعاون الدويل من   -٤٤

  بني األسباب الشائعة لرفض طلبات املساعدة القانونية املتبادلة.
التواصــــــل عرب القنوات  لية املعقَّدة وضــــــرورَةالقانونية الداخ وذكرت باكســــــتان اُألُطَر  -٤٥

ـــاعدة القانونية  ـــائعة لرفض وتأخري تلبية طلبات املس ـــباب الش ـــية باعتبارمها من بني األس الدبلوماس
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ــــــلطات  املتبادلة. ولكن بغية جتنُّب حاالت التأخري اليت ال داعي هلا، من املقترح أن تتَّصـــــــل الس
نشأ يف أمانة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية املركزية ببعضها البعض مباشرة، وأن ُت

  وحدة خمصَّصة هلذا الغرض، مما من شأنه أن ييسِّر إنفاذ الطلبات املقدَّمة يف إطار االتفاقية.
وكثريًا ما وأبلغت الربتغال بأنَّها ليســـت على علم بأي قضـــايا ُرفض فيها تقدمي املســـاعدة.   -٤٦

ت التأخري اليت متتد لفترات طويلة جدًا إىل اعتبار الطلب يف حالة عدم الرد عليه. ويف تؤدي حاال
  بعض القضايا املحدَّدة، مل ميكن توفري املساعدة بدعوى أنَّ هناك عفوًا أو حصانة حيوالن دون ذلك.

نونية وأبلغ االحتاد الروســــي أنَّ أســــباب التأخري يف االســــتجابة إىل طلبات املســــاعدة القا  -٤٧
ياب الوضــــــوح يف  هلا، وغ مة  لداع ية املواد ا فا عدم ك بات، و مال الطل عدم اكت لة تتعلق ب باد املت
املعلومات املقدَّمة. وتشــــمل األمثلة على ذلك عدم كفاية املعلومات املقدَّمة إلثبات أنَّ املوجودات 

قدَّمة لتحديد أماكن اخلاضـــــعة ألمر التجميد متأتية من عائدات اجلرائم، وعدم كفاية املعلومات امل
املوجودات. وتواجه الطلبات الصادرة التأخري أو الرفض بسبب االختالفات يف التشريعات وانتفاء 
ازدواجية التجرمي. ويتأخر تنفيذ الطلبات أيضـــًا بســـبب عدم وجود شـــخص مســـؤول عن معاجلة 

لون جنسية تلك الدولة. هذه الطلبات يف الدولة متلقية الطلب، أو ألنَّ األشخاص املشتبه فيهم حيم
قدَّم الطلب يف الوقت املحدَّد، يؤدي التأخري يف تنفيذه إىل  وباإلضـــــــافة إىل ذلك، حىت عندما ُي
انقضــاء فترة التقادم الســارية، واعتبار ذلك ســببًا لرفض الطلب. وهناك طلبات ُرفضــت أيضــًا ألن 

ومنحهم فرصـــة للطعن يف  بعض الدول تشـــترط إشـــعار مالكي املوجودات اخلاضـــعة ألوامر جتميد
ية  قانون عدة ال باملســـــــا قة  مة احلق يف الطعن يف القرارات املتعل لك األوامر، ومنح األطراف املهت ت
املتبادلة. وباإلضافة إىل ذلك، هناك طلبات ُرفضت ألنَّ بعض املشتبه فيهم ممن ميتلكون موجودات 

بصفة الجئ يف دولة عضو أخرى يف  كائنة يف إحدى الدول األعضاء يف االحتاد األورويب يتمتعون
  االحتاد األورويب، أو ألنَّ املوجودات املعنية مل تُعد مملوكة للمشتبه فيهم.

سعودية بأ  -٤٨ ساعدة  نَّوأبلغت اململكة العربية ال سباب الرفض أو التأخري يف تنفيذ طلبات امل أ
كان األشـــــخاص املتَّهمني، القانونية املتبادلة تشـــــمل ما يلي: عدم توفري تفاصـــــيل كافية لتحديد م

ــــــر بالدول الطالبة؛ وعدم اكتمال  مما يؤدي إىل حاالت تأخري؛ وحمدودية قنوات االتصــــــال املباش
البيانات، أو عدم تقدمي امللحقات املطلوبة، أو عدم وضوح مضمون الطلبات، وخصوصًا يف حالة 

بات اليت تتطلَّب إجراءات من املســــــتندات؛ واحلاجة إىل مزيد من الوقت لتنفيذ الطل تقدمي نســــــَخ
متعددة. وهبدف جتنُّب هذه العوائق، ُيقترح أن تقوم السلطات املعنية مبا يلي: ضمان االلتزام بالدقة 
واملوضوعية واالكتمال عند تسجيل البيانات واملعلومات اخلاصة باملدَّعى عليهم؛ وتوفري معلومات 

إللكتروين وأرقام اهلواتف، من خالل قنوات االتصال اخلاصة بالطرف الطالب، وخصوصًا الربيد ا
خمتلفة؛ وصياغة الطلبات بأسلوب حمدَّد ومباشر؛ وزيادة عدد االتفاقات الثنائية بني البلدان؛ وبذل 

ية جهود  لداخل قةرامية إىل احلد من املتطلبات والتعقيدات يف اللوائح التنظيمية ا لدان،  املطب يف الب
  فاقات الدولية.واليت ال تعترف هبا االت

وأبلغت طاجيكســــتان بأنَّ غياب ازدواجية التجرمي ومتتُّع املشــــتبه فيهم بصــــفة الجئ يف   -٤٩
الدول املتلقية للطلبات أو محلهم جنســـــية تلك الدول من بني األســـــباب الشـــــائعة لرفض طلبات 

  ملساعدة القانونية املتبادلة الصادرة منها.ا
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لشــــائعة للرفض والتأخري تشــــمل ما يلي: تقدمي الطلبات من وأبلغت تايلند بأنَّ األســــباب ا  -٥٠
سلطة املركزية، اليت ال ميكنها أن  سائل مدنية إىل ال خالل القنوات اخلاطئة؛ وتقدمي الطلبات املتعلقة مب
تستجيب ملثل هذه الطلبات؛ وعدم اكتمال املعلومات؛ وعدم إرسال الطلبات مباشرة من السلطات 

البة؛ وعدم وجود الترمجات املطلوبة. بيد أنَّ الســلطة املركزية يف تايلند، بصــفة املركزية يف الدول الط
عامة، مل ترفض أيَّ طلبات، ومسحت للدول الطالبة بتقدمي معلومات إضــــــافية أو تقدمي طلبات من 
خالل القنوات املناســــبة. وبغية جتنُّب حاالت التأخري، من املقترح أنَّ بإمكان الدول أن تتشــــاور مع 

ات للطلبات مقدَّمًا، ودلســلطة املركزية قبل تقدمي الطلبات، إن أمكن ذلك، وأن تنظر يف تقدمي مســا
  وأن تنظر يف االتصال بالسلطات املختصَّة على حنو غري رمسي هبدف التعجيل بتنفيذ الطلبات. 

عديد من العوامل اليت حتدِّد ما إذا كا  -٥١ هنا وأبلغت الواليات املتحدة بأنَّ هناك ال ن بإمكا
االستجابة إىل طلبات املساعدة، ومدى سرعتها يف ذلك. فعلى سبيل املثال، عادة ما ُيستجاب إىل 
أي طلب للحصـــول على ســـجالت مالية مدعوم بإثباتات وقائعية يف غضـــون بضـــعة أشـــهر. ومن 

ــــائع أيضــــًا تلقي طلبات للحصــــول على أدلة إلكترونية، غري أنَّ تنفيذ تلك الطلبات ميك ن أن الش
يســـــتغرق وقتًا 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 

تفتيش وضــبط األدلة، وأنَّ أنَّ األدلة املقدَّمة متتثل للمعايري املحدَّدة يف أمر املحكمة الذي يســمح بال
ــــــارة إىل أنَّ العديد من  أي مواد أخرى غري ذات صــــــلة لن ُتحال إىل الدولة الطالبة. وجتدر اإلش
الطلبات اليت تنطوي على حجز أو تقييد أو مصادرة تستغرق فترة أطول بكثري لالنتهاء منها، نظرًا 

ــــأهنا، ومراعاة مقتضــــيات  ألنَّ الواليات املتحدة ملزمة بتحديد املوجودات املعنية، ومجع األدلة بش
. وإذا ُطعن يف تنفيذ أي طلب الداخلياألصــــــول القانونية الواجبة املعمول هبا مبقتضــــــى القانون 

للتقييد أو املصـــــادرة، ميكن أن يســـــتغرق البتُّ يف هذه املســـــألة بعض الوقت، بســـــبب املتطلبات 
تعلق مبراعاة األصول القانونية الواجبة واخلصوصية، القانونية املعمول هبا يف الواليات املتحدة فيما ي

  إىل جانب أشكال احلماية الدستورية والقانونية األخرى، يف سياق التعاون الدويل. 
    

التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بقضايا الفساد   -رابعًا  
يف سياق املساعدة والتدابري املمكنة حلماية سرية املعلومات املقدَّمة 

  التدابري اجلنائية واملدنية واإلدارية يف
ستجابًة للطلب الوارد يف   -٥٢ يتضمن هذا القسم ملخصًا للردود املتلقاة من الدول األطراف ا

بشــأن احلصــول على معلومات عن أفضــل املمارســات املتبعة  اُملشــار إليها من قبُلالشــفوية  املذكِّرة
ال التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية ذات الصـــــلة بقضـــــايا والتحديات املواجهة يف جم

الفســــاد، واقتراحات بشــــأن التدابري املمكنة حلماية ســــرية املعلومات املطلوبة ألغراض اإلجراءات 
املدنية واإلدارية ذات الصلة بقضايا الفساد يف البلد مقدِّم الطلب، حيثما جرت معاجلة املسألة ذات 

  )١(قتضى اإلجراءات اجلنائية يف البلد املتلقي للطلب.الصلة مب
__________ 

 CAC/COSP/2017/2للحصول على مزيد من املعلومات عن هذه املسألة، انظر القسم ثانيًا من الوثيقتني   )١(  
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وقد أبلغت اجلزائر بأنَّها مل تعاجل أي طلبات بشأن قضايا تعاون قضائي دويل تنطوي على   -٥٣
  إجراءات مدنية أو إدارية، وذلك بالنظر إىل أنَّ القضايا اليت عاجلتها كانت جنائية. 

دعي العام لديها حمدودة أو معدومة يف جمال التعاون الدويل وأبلغت كولومبيا بأنَّ خربة مكتب امل-٥٤
يف اإلجراءات املدنية واإلدارية املتصــلة بقضــايا الفســاد. ومع ذلك، من املقترح أنَّ بإمكان الدول تقدمي 
لط  املســاعدة يف املســائل اإلدارية واملدنية حىت عندما يكون الفعل املعين خاضــعًا إلجراءات جنائية. وســُ

  االتفاقية.  على أمهية امتثال الدول متلقية الطلبات لقواعد السرية املنصوص عليها يفالضوء 
وأشــــار العراق إىل أنَّ القنوات الدبلوماســــية والقانونية املعمول هبا تضــــمن تقدمي التعاون   -٥٥

ية ســـرية الدويل بشـــأن اإلجراءات املدنية واإلدارية املتصـــلة بالفســـاد واختاذ التدابري الرامية إىل محا
املعلومات. وباإلضافة إىل ذلك، فإنَّ السلطات املعنية تتعامل مع املعلومات املقدَّمة يف إطار التعاون 

  الدويل بسرية تامة.
وأبلغت كينيا بأنَّها قد قدَّمت طلبًا واحدًا للمســـاعدة القانونية املتبادلة يف إطار التعاون   -٥٦

لفساد خالل السنوات الست املاضية. ويف الفترة نفسها، الدويل يف اإلجراءات املدنية املتصلة با
تقدِّم كينيا ومل تتلق أي طلبات متعلقة بإجراءات إدارية يف قضـــــايا فســـــاد. ويف حال تلقيها   مل

طلبًا من هذا القبيل، فإنَّها ســــــتعاجل هذه املســــــألة من خالل آلية إنفاذ األحكام األجنبية. ويف 
سرية ا سرية، دلطلبات واملواد املقكينيا، دائمًا ما ُتكفل  مة، وُيفَرض إلزام باملحافظة على تلك ال

يتعلق باإلفصــاح يف املســائل اجلنائية املحدَّدة يف الطلب، ويف األحوال اليت تأذن فيها   باســتثناء ما
الدولة الطالبة خبالف ذلك. وُتدرج كينيا شــروطًا تتعلق بالســرية يف مجيع طلباهتا، ومن املقترح 

ن طلبات املســـاعدة القانونية املتبادلة هذه الشـــروط، ما مل ُيطلب عكس ذلك، هبدف أن تتضـــم
ضـــمان احلفاظ على ســـرية التحقيقات اجلنائية واإلجراءات املدنية. وهبدف محاية الســـرية، من 
الضـــــروري أن يكون لدى الدول أيضـــــًا أســـــاليب إجرائية هتدف إىل ضـــــمان حمافظة موظفي 

  ايري املهنية الرفيعة. السلطات املعنية على املع
ــــــاعدة القانونية   -٥٧ ــــــاس املعاملة باملثل، أن توفر املس وأبلغت الكويت بأنَّ بإمكاهنا، على أس

املتبادلة وفقًا ألحكام االتفاقية. وباإلضــــــافة إىل ذلك، ميكنها أن تنفذ أحكام االتفاقية املتصــــــلة 
إىل أنَّ تلك األحكام تتفق مع التشــــــريعات  بالتعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية، بالنظر

الوطنية. وفيما خيص ســرية املعلومات املقدَّمة، أشــارت الكويت إىل أنَّه ســوف يكون من املناســب 
جلميع األطراف أن تنخرط يف عملية تنسيق وتشاور كاملة هبذا الشأن. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن 

التدابري اليت ميكن للدول أن تطبقها لكفالة ســـرية إعداد كتيِّب إرشـــادي منوذجي بشـــأن القواعد و
  املعلومات املتصلة باإلجراءات املدنية واإلدارية، وفقًا ألحكام االتفاقية.

وأبلغت باكســـتان بأنَّ مجيع القضـــايا املتصـــلة بالفســـاد تســـتند إىل إجراءات جنائية، وأنَّ   -٥٨
ئية. ومل ترسل باكستان أو تتلق أيَّ طلبات اإلجراءات املدنية الالحقة ُتعامل بوصفها إجراءات جنا

ـــرية املعلومات يف الدولة  تتعلق بإجراءات مدنية أو إدارية يف قضـــايا فســـاد. وجيب احلفاظ على س
  متلقية الطلبات.
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وأبلغت الربتغال بأنَّها ليســـــــت على علم بأي طلبات تعاون دويل يف اإلجراءات املدنية   -٥٩
  طوي على تطبيق االتفاقية.واإلدارية ذات الصلة بقضايا تن

ــــــعودية بأنَّها تعترف بالتدابري املدنية واإلدارية الالزمة لتعزيز   -٦٠ وأبلغت اململكة العربية الس
التعاون الدويل واســترداد املوجودات. وميكن إنفاذ القرارات اإلدارية األجنبية على الصــعيد املحلي 

  إذا كانت مدعومة بأمر قضائي ذي صلة. 
ساعدة  وأبلغت  -٦١ سلطة املركزية، أن يقدم امل صفه ال تايلند بأنَّ ليس بإمكان النائب العام، بو

ســوى فيما يتعلق باملســائل اجلنائية. ومع ذلك، إذا كانت املســائل األخرى مرتبطة مبســائل جنائية، 
، ميكن للســــلطة املركزية أن تنظر يف تقدمي املســــاعدة حيثما أمكن، رهنًا بالقانون الوطين. ومن مثَّ

ُيقترح أن تتشاور السطات الطالبة مع السلطة املركزية متلقية الطلب قبل تقدمي الطلبات، إن أمكن 
  ذلك، من خالل القنوات املناسبة.

وأشارت الواليات املتحدة إىل أنَّ االتفاقية ال تفرض اشتراطًا إلزاميًا على الدول األطراف   -٦٢
املدنية. ويف حني أنَّ من املمكن التصــدي لبعض األنشــطة بتقدمي املســاعدة يف اإلجراءات اإلدارية و

غري املشروعة بفعالية عن طريق بعض اإلجراءات املدنية أو اإلدارية، فإنَّ معظم الدول تعاجل الفساد 
ية أو اإلجراءات الفرعية. ومع ذلك، فإنَّ  ية اجلنائ يف املقام األول من خالل اإلجراءات القضـــــــائ

قدم حدة ت ها  الواليات املت حلاالت اليت توجد في ية يف ا ية واإلدار ملدن عدة يف اإلجراءات ا املســـــــا
حتقيقات أو إجراءات جنائية ذات صلة، أو عندما تطلب الوكالة اإلدارية املعنية املساعدة يف حتديد 
ما إذا كان يتعيَّن عليها إحالة املســـــــألة إىل الســــــلطات اجلنائية. وميكن للواليات املتحدة، عند 

أن تقدم املساعدة اليت ال تتطلب إجراءات إلزامية. وباإلضافة إىل ذلك، حىت يف احلاالت  اإلمكان،
اليت ال تســــــتطيع فيها الســــــلطة املركزية يف الواليات املتحدة تقدمي املســــــاعدة، فإنَّها يف كثري من 
ــــــلطات أخرى ميكنها القيام بذلك. وفيما يتع لق األحيان حتيل الســــــلطات األجنبية الطالبة إىل س

سمح معظم املعاهدات الثنائية  سياق التحقيقات اجلنائية واملدنية، ت سرية الطلبات يف  باحلفاظ على 
واالتفاقية لألطراف الطالبة بأن تطلب احلفاظ على ســرية الطلبات (باســتثناء األحوال اليت يقتضــي 

ثل لطلب احل بات أن متت ية الطل لدول متلق يذ الطلب غري ذلك)، وجيب على ا ها تنف فاظ على في
  السرية أو أن ُتبلغ الدول الطالبة بأنَّها لن تتمكَّن من ذلك.

    
استخدام االتفاقية كأساس قانوين للمساعدة القانونية املتبادلة، ما مل ُتطبَّق   -خامسًا  

ترتيبات ثنائية وإقليمية، وحيثما كان ذلك مناسبًا ومتَّسقا مع النظم القانونية 
  راءات املدنية واإلدارية واسترداد املوجوداتالوطنية، فيما يتعلق باإلج

ستجابًة للطلب الوارد يف   -٦٣ يتضمن هذا القسم ملخصًا للردود املتلقاة من الدول األطراف ا
الشـــفوية املشـــار إليها من قبُل بشـــأن احلصـــول على معلومات، مبا يف ذلك اإلحصـــاءات  املذكِّرة

اس قانوين للمساعدة القانونية املتبادلة، وحيثما كان والقضايا، فيما يتعلق باستخدام االتفاقية كأس
  ذلك مناسبا ومتَّسقا مع النظم القانونية الوطنية، فيما يتعلق باإلجراءات املدنية واإلدارية.
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  وقـــد أبلغ كـــل من االحتـــاد الروســـــــي، وأوكرانيـــا، وإيطـــاليـــا، وبـــاكســـــــتـــان،   -٦٤
انيــا، والصــــــني، والعراق، والكويــت، املتعــددة القوميــات)، واجلزائر، ورومــ-وبوليفيــا (دولــة

الشــمالية، واململكة العربية الســعودية، والواليات املتحدة بأنَّ االتفاقية ميكن أن ُتســتخدم  ومقدونيا
  كأساس قانوين للمساعدة القانونية املتبادلة. 

 طلبات للتعاون القضـــــائي الدويل يف ١٠وأبلغت اجلزائر بأنَّ الســـــلطات اجلزائرية قدَّمت   -٦٥
طلبات منها إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  ٤ تاستندإىل سلطات قضائية أجنبية،  ٢٠١٦عام 

ــــــتند طلب واحد إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.  الفســـــــاد، واس
  واستندت الطلبات األخرى إىل اتفاقات ثنائية للتعاون القضائي.

استندت فيها الدول الطالبة إىل  ٢٠١٣قضية منذ عام  ١٣ه كانت هناك وأبلغت الصني بأنَّ  -٦٦
االتفاقية كأســـاس قانوين لتقدمي طلبات املســـاعدة القانونية املتبادلة إىل الصـــني (منها قضـــيتان يف عام 

 ٣، و٢٠١٦قضــايا يف عام  ٣، و٢٠١٥، وقضــيتان يف عام ٢٠١٤، وقضــية واحدة يف عام ٢٠١٣
). وباإلضافة إىل ذلك، استخدمت الصني االتفاقية يف ٢٠١٨يتان يف عام وقض ٢٠١٧قضايا يف عام 

قضايا كأساس لتقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة إىل دول أجنبية (منها قضية واحدة يف عام  ٦
  ).٢٠١٨، وقضية واحدة يف عام ٢٠١٧قضايا يف عام  ٣، و٢٠١٤، وقضية واحدة يف عام ٢٠١٣
إىل أنَّ االتفاقية هي األســاس القانوين الذي يســتند إليه يف طلبات املســاعدة وأشــار العراق   -٦٧

  القانونية املتبادلة، وفقًا للتشريعات الوطنية.
ــــــتندة إىل االتفاقية،  ٢٠١٨إجراًء جديدًا يف عام  ١٩وأبلغت إيطاليا بأنَّه كان هناك   -٦٨ مس

إجراءات منها إنابات قضـــائية صـــادرة عن الســـلطات القضـــائية اإليطالية والتســـعة  عشـــرةكانت 
  إجراءات املتبقية كانت إنابات قضائية صادرة عن سلطات قضائية أجنبية.

طلبًا وتلقت طلبني للمساعدة القانونية املتبادلة على أساس  ٢٥وذكرت كينيا أنَّها قدَّمت   -٦٩
  ألخرية.االتفاقية يف السنوات الثالث ا

وأشـــــارت الكويت إىل أنَّ االتفاقية ميكن أن ُتســـــتخدم كأســـــاس قانوين، مبا يف ذلك يف   -٧٠
  اإلجراءات املدنية واإلدارية، مبا يتفق مع التشريعات الوطنية.

وأبلغت مقدونيا الشــمالية بأنَّ قســم املســاعدة القانونية الدولية التابع لوزارة العدل قد تلقى   -٧١
، ٢٠١٨  يناير ة واحدة منذ إطالق نظامه اإللكتروين إلدارة القضايا يف كانون الثاين/طلبًا بشأن قضي

  وأنَّ هذ الطلب قد عوجل باستخدام االتفاقية كأساس قانوين للمساعدة القانونية املتبادلة.
وأشـــارت باكســـتان إىل أنَّه منذ تصـــديقها على االتفاقية، تلقى املكتب الوطين للمســـاءلة   -٧٢
طلبًا عن طريق التطبيق  ٣١واردًا للمســـاعدة القانونية املتبادلة، وقدَّم معلومات ردًّا على  طلبًا  ٧٤

  املباشر لالتفاقية.
وأبلغت الربتغال بأنَّ جهاز النيابة العامة املعين بالتحقيق يف الفساد قد قدَّم طلبات بشأن قضية   -٧٣

قضــــايا يف عام  ٣، و٢٠١٦عام  قضــــايا يف ٦، و٢٠١٥قضــــايا يف عام  ٥، و٢٠١٤واحدة يف عام 
سلَّطت السلطات الضوء على أنَّه كان هناك ٢٠١٨، وقضيتني يف عام ٢٠١٧ . وباإلضافة إىل ذلك، 
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طلب بشــأن قضــية واحدة موجَّه إىل الربتغال على أســاس االتفاقية، وكانت تلك القضــية مســتمدَّة من 
  الطلب. الوطنية املختصَّة بتنفيذ إجراءات مدنية، األمر الذي سبَّب صعوبات يف حتديد السلطة

طلبًا وتلقَّت  ١١وأبلغت رومانيا بأنَّ املديرية الوطنية ملكافحة الفساد ذكرت أنَّها صاغت   -٧٤
  .٢٠١٨طلبات للمساعدة القانونية املتبادلة باالستناد إىل االتفاقية يف عام  ٤
بتطبيق أحكام االتفاقية مباشـــرًة يف حال وأشـــارت اململكة العربية الســـعودية إىل أنَّها تلتزم   -٧٥

عدم وجود معاهدة بشـــأن املســـاعدة القانونية املتبادلة، وفقًا للمتطلبات القانونية واإلجرائية الوطنية. 
  وُتعطى األولوية لتنفيذ الطلبات املستندة إىل االتفاقات املتعددة األطراف، مث وفقًا ملبدأ املعاملة باملثل.

بأنَّها ال تســـــتخدم االتفاقية كأســـــاس قانوين، وحتتاج إىل وجود معاهدات  وأبلغت تايلند  -٧٦
ثنائية أو متعددة األطراف لتقدمي املســــــاعدة القانونية املتبادلة يف املســــــائل اجلنائية. ويف حال عدم 

  وجود مثل هذه املعاهدات، تتطلَّب تطبيق مبدأ املعاملة باملثل. 
ل قد تلقَّت طلبني للمساعدة القانونية املتبادلة املستندة إىل وذكرت أوكرانيا أنَّ وزارة العد  -٧٧

. ويف املمارســــــة العملية، ليس هناك أيُّ أمثلة على اســــــتخدام ٢٠١٧و ٢٠١٤االتفاقية يف عامي 
  االتفاقية كأساس قانوين للتعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية أو اإلدارية.

طلب وارد  ١ ٤٠٠، كان هناك أكثر من ٢٠٠٤ام وأبلغت الواليات املتحدة بأنَّه منذ ع  -٧٨
وصادر بشأن تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة يف مسائل متصلة بالفساد. وبوجه عام، 

طلبًا على األقل لتســليم املطلوبني إىل االتفاقية  ٢٨طلبًا للمســاعدة القانونية املتبادلة و ١٧٧أشــار 
طلبًا صـــادرًا. وباإلضـــافة إىل  ٨٠طلبًا واردًا و ٩٧ك الطلبات كأســـاس قانوين. وكان من بني تل

مرة كأساس  ٢٠٠ذلك، استخدمت الواليات املتحدة االتفاقية، منذ دخوهلا حيز النفاذ، أكثر من 
  دولة خمتلفة. ٧٠للتعاون مع أكثر من 

    
اضيع التحديات املواَجهة واملمارسات اجليدة يف جمال التعاون الدويل، واملو  -سادسًا  

  األخرى اليت وردت يف قرارات املؤمتر وتوصيات اجتماعات اخلرباء
يتضــــمن هذا القســــم ملخصــــًا للمعلومات الواردة من الدول األطراف اســــتجابًة للطلب   -٧٩

الشفوية اُملشار إليها من قبُل بشأن التحديات العملية الناشئة عن عمل السلطات  املذكِّرةالوارد يف 
  ن الطلبات املقدَّمة يف إطار اتفاقية مكافحة الفساد.املركزية املسؤولة ع

وتتبدى إىل حد ما يف املعلومات الواردة من الدول بشأن التحديات املواَجهة واملمارسات   -٨٠
اجليدة يف جمال التعاون الدويل املعلومات الواردة فيما خيص األســباب الشــائعة لرفض وتأخري تقدمي 

  ، كما ُيوجز القسم ثالثًا أعاله. املساعدة القانونية املتبادلة
وقد أبلغت اجلزائر عن حتديات عملية يف معاجلة طلبات التعاون الدويل. وكان من بني   -٨١

ــــــلطة املركزية اجلزائرية (وزارة العدل) ما يلي: تأخري الردود على  الصــــــعوبات اليت تواجهها الس
بات األجنبية، مما حيول دون حتديد الطلبات الصــــــادرة؛ وعدم اكتمال املعلومات الواردة يف الطل

السلطة القضائية الوطنية اليت ميكنها االستجابة للطلبات؛ ووجود صعوبات يف تتبُّع طلبات التعاون 
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ــــــأن الربط مع جهات  الدويل مع اجلهات القضــــــائية األجنبية بســــــبب االفتقار إىل معلومات بش
  ئر بشأن املمارسات اجليدة يف هذا املجال.االتصال. ويِرد يف القسم ثالثًا أعاله موجز لرد اجلزا

ــــــأ عندما   -٨٢ وأبلغت 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 . ويثريالوطينهبا يف االتفاقية أو القانون  صكوك الدولية وعدم تقدمي تفا  عدم االمتثال لل
عن املكان الذي ينبغي أن ُتنفَّذ فيه الطلبات مزيدًا من التحديات. ويف كثري من األحيان، ُيرفض 
تنفيذ الطلبات من دون تقدمي أســباب وجيهة هلذا الرفض. وهناك عقبة أخرى هي انعدام االتصــال 

  مما يؤثر يف إمكانية تسوية املسائل القائمة وتيسري املساعدة. فيما يتعلق حبالة الطلبات، 
وأبلغت الصــــــني عن حتديات مواَجهة وممارســــــات جيدة يف جمال التعاون الدويل. وتتعلق   -٨٣

التحديات يف جمال تســــــليم املطلوبني باالختالفات يف النظم القانونية املتعلقة مبســــــائل مثل اإلدانة 
تصـــاصـــات املنوطة بالســـلطات الوطنية املعنية. وباإلضـــافة إىل ذلك، هناك والعقوبات والتقادم واالخ

دول ال تستطيع استخدام االتفاقية كأساس قانوين لتسليم املطلوبني، وال تعمل على حنو استباقي من 
أجل إبرام معاهدات لتســـــليم املطلوبني مع الدول األخرى من أجل تنفيذ االتفاقية. وميثل عدم فعالية 

تفاقية حتديًا آخر، بالنظر إىل أنَّ الدول اليت تســــــتخدم االتفاقية كأســــــاس قانوين لتســــــليم تطبيق اال
املطلوبني ال تستطيع، يف املمارسة العملية، االستفادة من أحكامها على النحو األكمل. ومن مثَّ، يلزم 

ال املســـــــاعدة إبراز االتفاقية من خالل التدريب الرامي إىل زيادة الوعي. وتتعلق التحديات يف جم
القانونية املتبادلة باختالف املعلومات اليت تطلبها الدول، مما يؤدي إىل عمليات إجرائية تســتغرق وقتًا 
طويًال وتفتقر إىل الكفاءة، إىل جانب متطلبات الســــــرية اليت حتول دون تقدمي الدول متلقية الطلبات 

صـــال والتنســـيق يف جمال التعاون الدويل معلومات وافية. وبناء على ذلك، اقترحت الصـــني تعزيز االت
وتسريع هذه العملية، مبا يف ذلك عن طريق إعداد مناذج لطلبات تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية 
املتبادلة. وفيما يتعلق باملمارسات اجليدة يف جمال التعاون الدويل، أبلغت الصني بأنَّ تلك املمارسات 

ة للتعاون الدويل، مبا يف ذلك على سبيل املثال إبرام معاهدات بشأن تشمل إنشاء قنوات ومنابر متنوع
تســليم املطلوبني واملســاعدة القانونية املتبادلة؛ وإنشــاء آليات للتنســيق فيما بني الوكاالت؛ واملحافظة 

  على االتصال الوثيق مع الدول املعنية من خالل آليات للتشاور الثنائي.
توفُّر بيانات االتصـــــال بالســـــلطات املركزية باعتباره حتديًا وأشـــــارت كولومبيا إىل عدم   -٨٤

حمدَّثة للتعاون الدويل، مثل دليل االتصـــــال  تشـــــائعًا، وســـــلَّطت الضـــــوء على احلاجة إىل أدوا
بالسلطات الوطنية املختصَّة. وباإلضافة إىل ذلك، فإنَّ طول مدَّة اإلجراءات الالزمة للحصول على 

ية الط لدول متلق ما يتعلق ردود من ا بة. وفي طال لدول ال قات اليت ُتجرى يف ا قل التحقي بات يعر ل
باملمارسات اجليدة، سلَّطت كولومبيا الضوء على الدعم الذي تقدمه البعثات الدبلوماسية يف تيسري 

  متابعة طلبات التعاون الدويل.
لقة مبعاجلة طلبات املتع الداخليةوأشارت السلفادور إىل أنَّ هناك حاجة إىل تبسيط اإلجراءات   -٨٥

العليا إجراء تقييم دســــتوري من أجل حتديد ة تطلب املحكمالتعاون الدويل. ويف حالة بعض الطلبات، 
ما إذا كان الطلب الوارد يتماشــــــى مع اإلطار القانوين الوطين. وتؤدي وزارة العدل واألمن العام دور 

  رجية، األمر الذي يؤثر يف سرعة معاجلة الطلبات.اخلاالوسيط بني حمكمة العدل العليا ووزارة 
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وأشـــارت غواتيماال إىل أنَّ هناك حتديات عملية تنشـــأ عن احلاجة إىل معاجلة الطلبات من   -٨٦
خالل عدَّة وزارات قبل أن تنظر فيها الســـلطات القضـــائية، على الرغم من أنَّ هذا االشـــتراط ُيعدُّ 

قانونية الواجبة. وسلَّطت غواتيماال الضوء على ضرورة احترام أيضًا ضمانة هامة ملراعاة األصول ال
  ، واحلاجة إىل التعاون فيما بني السلطات الوطنية املكلَّفة بتنفيذ الطلبات. الداخلياإلطار القانوين 

وأشــــار العراق إىل أنَّ التحديات يف جمال التعاون الدويل تشــــمل ضــــعف التعاون يف تعقُّب   -٨٧
صلة  شطة املالية والتجارية األموال املت شأن األن ساد؛ وعدم كفاية املعلومات اليت تقدمها البلدان ب بالف

اليت ميارســها األشــخاص املتهمون؛ ورفض الدول إبرام اتفاقات ثنائية؛ والتطرق إىل مســائل غري ذات 
سياسي يف املفاوضات املتعلقة باسترداد املوجودات؛ وعدم  صلة تكون يف بعض األحيان ذات طابع 
  توفري اإلرشادات من جانب بعض الدول بشأن املتطلبات القانونية لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة. 

وأبلغت إيطاليا بأنَّه يف بعض احلاالت املتعلقة بتبليغ أوامر احلضــــــور، تِرد الطلبات األجنبية يف   -٨٨
لة، مما ي ؤثر يف القدرة على تاريخ قريب للغاية من تاريخ عقد جلســــــات االســــــتماع ذات الصــــــ

  الطلبات.   تنفيذ
ــــــيــة هي االختالفــات يف النظم القــانونيــة؛ وافتقــار   -٨٩ وذكرت كينيــا أنَّ التحــديــات الرئيس

صة واملوارد؛  سلطات املركزية إىل القدرات الالزمة يف جمال التحري والتحقيق واملهارات املتخصِّ ال
هتا؛ واســــــتخدام القنوات الدبلوماســــــية والنظم وعدم توفُّر أدوات إلكترونية ملعاجلة الطلبات وإدار

ية  قانون البريوقراطية، مما يؤدي إىل حدوث حاالت تأخري؛ وعدم اكتمال املعلومات الوقائعية وال
ــــــاعدة القانونية املتبادلة. ومن بني التحديات األخرى املتعلقة بالســــــلطات  املقدَّمة يف طلبات املس

ــــــتجابة للطلبات الواردة؛ وتدمري املركزية عدم كفاية والياهتا لتنفيذ ا لطلبات؛ والتأخري يف االس
  املحافظة على املوجودات الكائنة يف واليات قضائية أخرى. إجراءاتاألدلة؛ وبطء 

ســلطة عيني توإنشــاء وأبلغت كينيا بأنَّ املمارســات اجليدة يف جمال التعاون الدويل تشــمل   -٩٠
ل تقدمي املســاعدة القانونية املتبادلة وتســليم املطلوبني، لتيســري التعاون الدويل يف جمامركزية واحدة 

وعيَّنت كينيا هلذا الغرض مكتب املدعي العام؛ وكذلك تزويد الســلطات املركزية باملوارد الكافية، 
مبا يشـــمل اخلرباء القانونيني املتخصـــصـــني واملدرَّبني جيدًا؛ وقدرة الســـلطات املركزية على إبالغ 

قيها مباشــــــرة فيما بينها؛ والتدابري الرامية إىل احلفاظ على ســــــرية الطلبات؛ الطلبات وإحالتها وتل
ومتكني السلطات املركزية من تنفيذ الطلبات أو تنسيق عملية تنفيذها. وُيقترح أن تعمل السلطات 
املركزية من أجل كفالة امتثال طلبات التعاون الدويل الصــــــادرة من الســــــلطات املحلية ألحكام 

ية الســـــــارية قبل إحالة تلك الطلبات. وينبغي أال تعرقل القوانني وامل لدول عاهدات واالتفاقيات ا
السـلطات املركزية األشـكال األخرى من التعاون. وُيشـجَّع على الدخول يف مشـاورات غري رمسية 
قبل تقدمي طلبات رمسية بغية جتنُّب حاالت التأخري غري الضرورية واحلصول على اإلرشادات بشأن 

ياغة الطلبات. وتشـــمل املمارســـات اجليدة األخرى إبرام اتفاقات ثنائية بشـــأن التعاون كيفية صـــ
املباشر يف التحقيقات اجلنائية واإلجراءات املدنية السترداد املوجودات؛ والترتيبات اإلقليمية الرامية 

ـــترداد املوجودات؛ والتعاون فيما بني ا ـــات إىل تعزيز التعاون الدويل والقدرات يف جمال اس ـــس ملؤس
وتنظيم الدورات التدريبية املشـــتركة؛ واســـتحداث تدابري لتحســـني الشـــفافية واالتصـــاالت وتبادل 

  املعلومات فيما بني السلطات املركزية والسلطات املختصَّة.
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وأبلغت الكويت بأنَّ هناك حتديًا رئيســــيًا يتمثَّل يف عدم وفاء الطلبات املقدَّمة بالشــــروط   -٩١
عليها يف االتفاقية فيما يتعلق بشــــــكل الطلبات ومضــــــموهنا، مما يؤدي إىل واألحكام املنصــــــوص 

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

هية ميكن للدول أن تشــــــري إليها مرجعيًا عند تلقي الطلبات ذات الصــــــلة للطلبات، ومبادئ توجي
باالتفاقية والرد عليها. وفيما يتعلق بأســـاليب الســـلطات الوطنية وممارســـاهتا، أبلغت الكويت بأنَّ 
ســــلطتها املركزية تدرس طلبات املســــاعدة القانونية املتبادلة الواردة بغية التأكُّد من أنَّها تســــتويف 

الالزمة، واملتطلبات املتعلقة باملعلومات والبيانات، مثَّ حتيلها إىل السلطات الوطنية املختصَّة  الشروط
بادئ  مة)، من أجل تنفيذها يف أقرب وقت ممكن، يف ضــــــوء امل عا بة ال يا ما تكون الن عادة  (اليت 

ــــــلطة املركزية املســــــؤولة عن ط عدل هي الس ية. وإن وزارة ال بات والقوانني واإلجراءات املحل ل
املساعدة القانونية املتبادلة وفقًا لالتفاقية. ووفقًا للقانون الوطين، يتعيَّن على السلطة املركزية، لدى 
تلقيها طلبًا فيما يتصــــــل بالفســــــاد، أن تبلغ اهليئة العامة ملكافحة الفســــــاد لكي تتَّخذ اإلجراءات 

  ة. الالزمة، بالتنسيق مع السلطات األخرى ويف إطار تنفيذ االتفاقي
وأبلغت منغوليا بأنَّ التحديات اليت تواجهها تتعلق بعدم وجود اتفاقات مع ما ُيســــــمى   -٩٢

باملالذات الضــريبية والبلدان اليت ُنقلت إليها املوجودات اجلنائية. وباإلضــافة إىل ذلك، ينص قانون 
إدانة الشــــــخص اإلجراءات اجلنائية على أنَّه ال ميكن حجز املوجودات إال بعد أن تقرر املحكمة 

املعين، مما يؤدي يف كثري من األحيان إىل نشـــوء صـــعوبات يف اســـترداد املوجودات املســـروقة من 
  البلدان األجنبية بسبب اشتراط تقدمي دليل على صدور حكم قضائي صحيح باإلدانة.

ل وذكرت كينيا أنَّ التحديات الرئيسية هي االختالفات يف النظم القانونية؛ وصعوبة احلصو  -٩٣
على املعلومات ردًّا على الطلبات اليت ترســلها إىل "املالذات اآلمنة" بشــأن التدفقات غري املشــروعة؛ 
واإلحجام عن تقدمي املعلومات بسبب شواغل متعلقة خبصوصية البيانات؛ وغياب ازدواجية التجرمي؛ 

تقدمي املساعدة  جترمي اجلرائم األصلية لغسل األموال؛ ورفض البلدان أو عدم قدرهتا على والقصور يف
يف حال وجود أوجه قصـــور طفيفة يف الطلبات. وأضـــافت أنَّ اســـتخدام القنوات الدبلوماســـية ُيعترب 
ـــــببًا حلدوث التأخري، جنبًا إىل جنب مع عدم وجود اتفاقات تعاون دولية ميكن أن تعجِّل  أيضـــــًا س

ما بني الســــلطات بتبادل املعلومات. وأشــــارت باكســــتان كذلك إىل عدم وجود تفاعل مباشــــر في
ح املتطلبات القانونية الوطنية، وحدوث حاالت  املركزية، واالفتقار إىل مبادئ توجيهية عملية توضــــــِّ
تأخري يف تلقي املســامهات املقدَّمة من الســلطات الوطنية اســتجابة للطلبات املقدَّمة. وبناء على ذلك، 

  حنو مباشر. من املقترح أن تتَّصل السلطات املركزية ببعضها البعض على
ة يف الربتغال أمهية االتصــاالت املســبقة بني الســلطات اُملصــدرة   -٩٤ وأكَّدت الســلطات املختصــَّ

للطلبات والســلطات املنفِّذة هلا يف التقليل إىل أدىن حد من حاالت التأخري يف تنفيذ طلبات التعاون 
سلطتها املركزية ال تتمتَّع باال ختصاص يف قضايا الدويل. وباإلضافة إىل ذلك، أبلغت الربتغال بأنَّ 

ــــــلطة املركزية هو إحالة الطلبات، ويرجع األمر يف  حمدَّدة. ووفقًا للقانون املحلي، فإنَّ دور الس
مسألة إصدار الطلبات أو تنفيذها إىل السلطات القضائية، مبا يف ذلك أجهزة النيابة العامة. وميكن 
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شبكات قوية من املمارس شاء  ني، إىل جانب توفري التدريب تقليص التحديات العملية عن طريق إن
  الوايف على كيفية استخدام األدوات املتاحة.

سلطات   -٩٥ وأبلغ االحتاد الروسي بأنَّ االختالفات يف النظم القانونية تشكل حتديًا لعمليات ال
املركزية، وســلَّط الضــوء على أنَّ الطلبات غري الكاملة، شــكًال ومضــمونًا، ُتعدُّ من بني التحديات 

هة يف هذا الصــــدد. ويبلغ متوســــط الوقت الالزم لتنفيذ طلبات املســــاعدة القانونية املتبادلة املواَج
األجنبية بني ثالثة وســتة أشــهر، ويعتمد على املســافة بني العاصــمة االحتادية واإلقليم الذي ســوف 

ص ادرة عن ُينفَّذ فيه الطلب، وحجم املعلومات املطلوبة، ومدى اكتمال الطلبات. وتذكر األرقام ال
طلبًا أجنبيًا متصــًال بقضــايا فســاد، ُنفذ منها  ٦١شــهد معاجلة  ٢٠١٨مكتب املدعي العام أنَّ عام 

  طلبًا.  ٤٨طلبًا إىل دول أخرى، ُنفذ منها  ٦٦طلبًا؛ وُأرسل  ٥٥
اليت تنظم إجراءات إرسال طلبات  الداخليةكما أبلغ االحتاد الروسي أيضًا بأنَّ التشريعات   -٩٦

ملوجودات ذات األصــــــول اإلجرامية وجتميدها والتعاون الالحق من أجل إعادهتا يف حاجة تعقُّب ا
إىل التحســـــني. كما يشـــــكل التعاون مع بعض الواليات القضـــــائية "اخلارجية" حتديًا، وال تعاجل 
م املعاهدات املتعددة األطراف القائمة هذه املســـــــألة مبا فيه الكفاية. ومن مثَّ، من املقترح أنَّ إبرا

ــــــأن تعقُّب املوجودات اليت متثِّل عائدات  ــــــائية "اخلارجية" بش معاهدات ثنائية مع الواليات القض
ــــم هذه املوجودات املصــــاَدرة ميكن أن يؤدي إىل  إجرامية وجتميدها وحجزها ومصــــادرهتا وتقاس

  زيادة فعالية التعاون الدويل.
صة يف التعاون الدويل تابعة لوزارة لديها إدارة متخصِّ أنوذكرت اململكة العربية السعودية   -٩٧

ـــاعدة القانونية املتبادلة. واعترافًا منها  ـــليم املطلوبني واملس ـــؤولة عن تس الداخلية، وهي اإلدارة املس
بأمهية العمل املتكامل مع املجتمع الدويل، فإنَّ السلطة املركزية املعنية باملساعدة القانونية املتبادلة يف 

طنية الدائمة املعنية بطلبات املساعدة القانونية، تضمُّ خمتلف اهليئات احلكومية البلد، وهي اللجنة الو
اليت ميكن اللجوء إليها عند االحتياج إىل اختصــــــاص حمدَّد أو خربة حمدَّدة. وتشــــــمل التحديات 
العملية يف جمال التعاون الدويل الشروط املفروضة مبقتضى تشريعات بعض الدول، واليت ال ُيعترف 

يف اتفاقات التعاون الدويل، وتتســــــبَّب يف منع تنفيذ الطلبات أو تأخريه، إىل جانب حتديات هبا 
متصلة بالسرية املصرفية والترمجة غري الدقيقة للطلبات. وباإلضافة إىل ذلك، ُترسل بعض الطلبات 

هذه املسائل، إىل وزارة العدل بدًال من السلطة املركزية، ويلزم أن ُتحال تبعًا لذلك. وبغية معاجلة 
من املقترح أن ُيستخدم مترمجون مؤهَّلون يف ترمجة الطلبات، وأن ُتحدَّد السلطة املركزية املختصَّة 

، ٢٠بدقَّة قبل إرسال الطلبات. وقدَّمت اململكة العربية السعودية، بوصفها عضوة يف جمموعة الـــــــ
لطالبة من التماس املســـاعدة معلومات عملية يف شـــكل كتيِّب إرشـــادي يهدف إىل متكني البلدان ا

القضـــائية يف اســـترداد املوجودات، ويتضـــمن خطوات حمدَّدة ينبغي أن تتَّبعها الســـلطات القضـــائية 
  األجنبية يف هذا الشأن.

فاقية كان حمدودًا. ونتيجة   -٩٨ وأشـــــــارت تايلند إىل أنَّ عدد الطلبات الواردة يف إطار االت
ولة عن تنفيذ الطلبات على دراية باالتفاقية واإلجراءات تكون الســــلطات املســــؤ أالَّلذلك، ميكن 

الالزمة. وأشــــارت تايلند أيضــــًا إىل وجود حتديات متعلقة باالســــتجابة إىل طلبات املســــاعدة يف 
  املسائل املدنية أو اإلدارية.
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وأبلغت أوكرانيا أنَّها، يف املمارســـــة العملية، مل تواجه أي صـــــعوبات يف معاجلة الطلبات   -٩٩
ــــــوَّامل ــــــتندة إىل االتفاقية. وعادة ما ُتس ى املســــــائل املتعلقة بتنفيذ الطلبات، مثل عدم اكتمال س

ل أن ُتترجم الطلبات والوثائق  املعلومات، عن طريق االتصــال املباشــر بالســلطات األجنبية. وُيفضــَّ
  الداعمة هلا قبل تقدميها، من أجل كفالة تنفيذها على حنو كامل وفوري.

فة بتيســـري لواليات املتحدة أن حتدِّد البلدان بوضـــوح الســـلطات املركزية املكلَّواقترحت ا  -١٠٠
التعاون الدويل يف املســــــائل اجلنائية من خالل املســــــاعدة القانونية املتبادلة، بغية تركيز اخلربات 
واملوارد، واحلد من البريوقراطية وتداخل الســــــلطات، وضــــــمان عدم إغفال الطلبات الواردة أو 

صادرة شاركة يف منابر لتبادل املعلومات على  ال شأهنا. وذكرت أن البلدان إذا كانت م ساءلة ب وامل
. اتصـــالجهات كوطنية مركزية ســـلطات تعيني من املمارســـات اجليدة ُيعترب فالصـــعيد اإلقليمي، 

مبا يكفي من املوارد واملوظ ية  جة لتزويد الســــــلطات املركز حا قانونيني وهناك  فني من اخلرباء ال
املتخصــصــني واملمارســني املتمرِّســني. وبغية التمكني من طلب املســاعدة وتقدميها بســرعة، وبناء 
ــــــائل القانونية املعقَّدة، والتغلُّب على العوائق القانونية اليت تعترض التعاون،  الثقة، وتوضــــــيح املس

باشــر بني الســلطات املركزية أمرًا أســاســيًا، مبا يف ومناقشــة حالة الطلبات املعلَّقة، ُيعدُّ االتصــال امل
ــإنَّ من بني  ــدًا، ف ــة الطلبــات األكثر تعقي ــد اإللكتروين واهلــاتف. ويف حــال ذلــك عن طريق الربي

ات للطلبات مقدَّمًا حىت يتســىن وداملمارســات اجليدة يف هذا الشــأن النظر يف إمكانية إرســال مســ
لبدء يف اســــتعراضــــها. وميكن أن يؤدي اســــتخدام القنوات للســــلطات املركزية متلقية الطلبات ا

 ،اليت ال ميكن للســلطات املركزية أن تســتخدمها يف إحالة الطلبات أو تلقيها مباشــرة ،الدبلوماســية
إىل تأخري التحقيقات ومجع األدلة أو إعاقة االضــــــطالع هبما على حنو فعَّال. وينبغي أن تضــــــمن 

ــــــرية الطلبات، قد ر اإلمكان، هبدف محاية نزاهة التحقيقات واملالحقات الســــــلطات املركزية س
القضـــائية. وباإلضـــافة إىل ذلك، ينبغي للحكومات أن تســـمح لســـلطاهتا املركزية بتنفيذ الطلبات 
ة األخرى.  ق يف تنفيذ الطلبات مع اهليئات املختصــَّ مباشــرة، ضــمن نطاق اختصــاصــها، أو أن تنســِّ

تعراض الطلبات الواردة والصادرة لضمان جودهتا وامتثاهلا وهناك ممارسة جيدة أخرى تتمثَّل يف اس
للقوانني املحلية واملعاهدات قبل إحالتها. وأخريًا، ينبغي أن متيِّز الســــــلطات املركزية احلاالت اليت 
يكون فيها تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة أنسب من غريه من أشكال التعاون األخرى، وأن تيسِّر 

  أن تعرقل األشكال األخرى من التعاون غري الرمسي. املساعدة دون
    

  الدليل اإللكتروين للسلطات الوطنية املختصة  -سابعًا  
الدليل اإللكتروين بتعهُّد أوصـــى اجتماع اخلرباء الســـادس األمانة بأن تواصـــل عملها املتصـــل   -١٠١

ــــروين  ــــكــــت ــــع اإلل ــــى املــــوق ــــاح عــــل ـــــــــة (املــــت ــــة املــــخــــتص ــــي ــــوطــــن ــــطــــات ال ـــــــــل ــــلس ل
https://www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html .(  

  وبناء على تلك التوصية، واصلت األمانة حتديث الدليل اإللكتروين.   -١٠٢
  ، كان الدليل يتضمن معلومات عما يلي: ٢٠١٩وحىت آذار/مارس   -١٠٣

  دولة طرفًا؛  ١٢٩ة عن املساعدة القانونية املتبادلة يف السلطات املركزية املسؤول  (أ)  
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  دولة طرفًا؛  ١١٥سلطات منع اجلرائم يف   (ب)  
  دولة طرفًا؛  ٨٠جهات االتصال املعنيَّة باسترداد املوجودات يف   (ج)  
  دولة طرفًا؛  ٢٤السلطات املركزية املسؤولة عن تسليم املطلوبني يف   (د)  
ة بالتعاون الدويل يف اســـتخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية جهات االتصـــال املعنيَّ  (ه)  

  دولة طرفًا. ٣٢يف 
ة املتاح على اإلنترنت   -١٠٤ وقد باشــــرت األمانة نقل بيانات دليل الســــلطات الوطنية املختصــــَّ

ة يف بوابة إدارة املعارف املســماة بوابة املوا رد مبقتضــى االتفاقية إىل دليل الســلطات الوطنية املختصــَّ
اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية (بوابة "شــــــريلوك"). ويف املســــــتقبل، ســــــوف ميكن للدول 
األطراف احلصول على املعلومات من مصدر واحد من خالل بوابة "شريلوك" فيما يتعلق مبختلف 

ل املعلومات أنواع السلطات الوطنية املختصَّة. وباإلضافة إىل ذلك، تواصل األمانة العامة تعزيز تباد
  بني نظام بوابة األدوات واملوارد املعرفية املتعلقة مبكافحة الفساد ("تراك") ونظام بوابة "شريلوك".

    
املساعدة التقنية واألنشطة األخرى املتعلقة بالتعاون الدويل يف إطار اتفاقية   -ثامنًا  

  األمم املتحدة ملكافحة الفساد
واصل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (مكتب املخدِّرات واجلرمية أو املكتب)   -١٠٥

تقدمي خدمات بناء القدرات واخلدمات االســـتشـــارية على الصـــعيدين اإلقليمي والوطين، كما واصـــل 
  األطراف. املشاركة يف االجتماعات واملؤمترات الرامية إىل تنسيق التعاون الدويل فيما بني الدول 

وقد أدَّى مســـتشـــارو مكتب املخدِّرات واجلرمية امليدانيون املعنيون مبكافحة الفســـاد دورًا   -١٠٦
سؤوليات إقليمية  شارين ذوي م ست ساعدة واخلربات الفنية. ويوفد املكتب م مهمًا يف توفري هذه امل

جنوب آســـيا، ي، واملحيط اهلادئ، وجنوب شـــرق آســـيا، وإىل كل من أمريكا الوســـطى والكاريب
  وغرب أفريقيا ووسطها، وشرق أفريقيا، باإلضافة إىل مستشار عاملي أعلى يقع مقرُّه يف فيينا.

وواصــــل مكتب املخدِّرات واجلرمية العمل مع الدول األطراف يف جنوب آســــيا وجنوب   -١٠٧
ية شــــرق آســــيا وشــــرق أفريقيا من أجل تنفيذ التوصــــيات ذات األولوية اليت ُحدِّدت يف إطار آل

عىن هذا العمل استعراض التنفيذ من خالل املنصات اإلقليمية اليت ُأنشئت لتسريع تنفيذ االتفاقية. وُي
ضافية يف أمريكا اجلنوبية  صات إقليمية إ شأ من بالتعاون الدويل، من بني جماالت أخرى. وسوف ُتن

  واجلنوب األفريقي يف العام القادم.
أن التحقيقات يف قضــــايا الفســــاد والتعاون اإلقليمي يف ونظَّم املكتب حدثًا تدريبيًا بشــــ  -١٠٨

منطقة امليكونغ الكربى (تايلند ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وفييت نام وكمبوديا وميامنار) يف 
عاون ٢٠١٨آذار/مارس  ١٦إىل  ١٤هانوي يف الفترة من  تدريب تعزيز الت . وكان اهلدف من ال

لفساد ومكاتب املدَّعني العامني ووحدات االستخبارات املالية يف الدويل فيما بني أجهزة مكافحة ا
  املنطقة فيما يتعلق بقضايا الفساد. 
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وعقد مكتب املخدِّرات واجلرمية أيضــًا حلقيت عمل ألجهزة مكافحة الفســاد وإنفاذ القانون   -١٠٩
الفساد وغسل األموال. ومجعت بشأن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية والتحقيقات املالية يف قضايا 

بانكوك يف الفترة من  مل األوىل (املعقودة يف  قة الع بني  )٢٠١٨  ســــــبتمرب أيلول/ ٢٦إىل  ٢٤حل
إنفاذ القانون من بنغالديش، وتايلند، وميامنار، ونيبال. وكان اهلدف من حلقة العمل الثانية أجهزة 

) تعزيز أجهزة إنفاذ ٢٠١٨ نوفمرب الثاين/تشــــــرين  ١٤إىل  ١٢(املعقودة يف نيودهلي يف الفترة من 
القانون يف بلدان جنوب آســــــيا من حيث املهارات التنفيذية والفعالية، وتعزيز التعاون يف التحقيقات 

  املعقَّدة.  واملالحقات القضائية واملحاكمات املتعلقة بقضايا الفساد
يقات يف املمارسات الفاسدة ونظَّم مكتب املخدِّرات واجلرمية، بالتشارك مع مكتب التحق  -١١٠

سنغافورة يف أيار/مايو  سنغافورة، دورة تدريبية يف  سيا  ٢٠١٨يف  للخرباء من مجيع أحناء جنوب آ
  وجنوب شرق آسيا بشأن التحقيقات املالية واملساعدة القانونية املتبادلة. 

ات واجلرمية حلقة وبالتعاون مع مبادرة اســترداد املوجودات املســروقة، نظَّم مكتب املخدِّر  -١١١
ــــــباط/فرباير  ٢٢إىل  ٢٠عمل يف أديس أبابا يف الفترة من  بشـــــــأن التحقيقات املالية  ٢٠١٩ش

ــــــني العاملني يف جهاز  والتعاون الدويل. وكان اهلدف من حلقة العمل حتســــــني قدرات املمارس
  الشرطة االحتادية ومكتب املدعي العام. 

سمرب   -١١٢ شريعية إىل  ، قدَّم٢٠١٨ويف كانون األول/دي شورة الت مكتب املخدِّرات واجلرمية امل
مكتب النائب العام يف غانا بشـــأن مشـــروع قانون لتســـليم املطلوبني، آخذًا يف اعتباره التوصـــيات 

  املنبثقة من آلية استعراض التنفيذ.
وواصـــل مكتب املخدِّرات واجلرمية أيضـــًا إعداد وتعميم أدلة إرشـــادية وكتيِّبات وأدوات   -١١٣
منشورًا على اإلنترنت وُأعيدت طباعتها وتوزيعها بانتظام. وُأعدَّ دليل  ٢٥رى. وأتيح أكثر من أخ

بشأن التعاون الدويل من أجل التحقيق يف قضايا الفساد يف جنوب شرق آسيا، من املزمع نشره يف 
القانونية . وسـيقدم الدليل معلومات عن اللوائح واإلجراءات املنظِّمة لطلبات املسـاعدة ٢٠١٩عام 

  املتبادلة يف بلدان جنوب شرق آسيا.
    

  االستنتاجات والتوصيات  -تاسعًا  
يف حني تواصل األمانة مجع معلومات إضافية من الدول األطراف عمًال بالواليات املسندة   -١١٤

قد  وتوصيات اجتماع اخلرباء، فإنَّ غالبية الدول األطراف مل تكن ٧/١إليها الواردة يف قرار املؤمتر 
  قدَّمت بعد املعلومات املطلوبة حىت وقت إعداد هذا التقرير.

من التوجيه إىل األمانة بشــأن ما إذا  تقدمي مزيدومع ذلك، لعلَّ اجتماع اخلرباء الثامن يودُّ   -١١٥
  كانت بعض املسائل املبيَّنة يف الردود الواردة تستحق املزيد من النظر فيها.

ُبل تعزيز االتصــال املباشــر بني  وعلى وجه اخلصــوص، لعلَّ  -١١٦ اجتماع اخلرباء يودُّ النظر يف ســُ
ة املســـؤولة عن التعاون الدويل، مبا يف ذلك من  الســـلطات املركزية وغريها من الســـلطات املختصـــَّ
خالل تطوير املمارســــات اجليدة وضــــمان أن تكون معلومات االتصــــال واملتطلبات املنطبقة على 

  املتبادلة الواردة متاحة وحمدَّثة بانتظام. طلبات املساعدة القانونية
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ولعلَّ اجتماع اخلرباء يودُّ أن ينظر أيضًا يف تنظيم حلقات نقاش ألفرقة اخلرباء، يف إطار   -١١٧
اجتماعاته املقبلة، بشأن قضايا تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة على أساس االتفاقية 

  ات اجليدة ذات الصلة.والتحديات املطروحة واملمارس
ولعلَّ اجتماع اخلرباء يودُّ أيضـــًا أن ينظر يف احلاجة إىل أن تتَّخذ األمانة إجراءات اضـــافية   -١١٨

  لكفالة تنفيذ الواليات ذات الصلة.
 


