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*1905958*  

  تقرير اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الثامن املفتوح املشاركة     
لتعزيز التعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، 

      ٢٠١٩أيار/مايو  ٣١املعقود يف فيينا يف 
    مقدِّمة  -أوًال  

ية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــاد، يف قراره   -١ فاق لدول األطراف يف ات ، ٤/٢قرَّر مؤمتر ا
املعنون "عقد اجتماعات خرباء حكومية دولية مفتوحة املشــــــاركة لتعزيز التعاون الدويل"، الذي 

ر تشرين األول/أكتوب ٢٨إىل  ٢٤اعتمده املؤمتر يف دورته الرابعة املعقودة يف مراكش، املغرب، من 
، أن يعقد اجتماعات خرباء حكومية دولية مفتوحة املشاركة بشأن التعاون الدويل إلسداء ٢٠١١

  واملساعدة القانونية املتبادلة. نيطلوباملتسليم  خيصاملشورة وتقدمي املساعدة له فيما 
اركة ، إىل اجتماع اخلرباء احلكوميني الدوليني املفتوح املشــــــ٥/١وأوعز املؤمتر، يف قراره   -٢

املعين بالتعاون الدويل أن يواصــــل دراســــة مســــألة حتديد وحتليل العقبات القائمة أمام التعاون على 
إنفاذ القانون يف جمال كشف جرائم الفساد ضمن إطار االتفاقية، وأن يضع توصيات بشأن كيفية 

  تذليل تلك العقبات.
بنود جلداول األعمال املقبلة. وقرَّر ، اجتماع اخلرباء إىل اقتراح ٧/١ودعا املؤمتر، يف قراره   -٣

تبادل املعلومات عن األســـباب الشـــائعة لرفض  عن طريقأيضـــًا أن يواصـــل اجتماع اخلرباء عمله 
االتفاقية وعن املشــــمولة بجبرائم الفســــاد  املتصــــلةر تلبية طلبات املســــاعدة القانونية املتبادلة وتأخُّ

سرية التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدا رية املتعلقة بقضايا الفساد والتدابري املمكنة حلماية 
  املعلومات املقدَّمة يف سياق املساعدة يف التدابري اجلنائية واملدنية واإلدارية.

    
  تنظيم االجتماع  -ثانيًا  

  
   افتتاح االجتماع  -ألف  

ُعقد اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الثامن املفتوح املشــــــاركة لتعزيز التعاون الدويل يف   -٤
  . ٢٠١٩أيار/مايو  ٣١إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف فيينا يف 
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س أرغيتا (غواتيماال)، الرئيســة املعيَّنة ملؤمتر رَّوترأَّســت اجللســة األوىل ماريا كونســويلو بو  -٥
ول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف دورته السابعة، وترأست اجللسة الثانية الد

فيفيان ن.ر.أوكيكيه (نيجرييا)، نائبة رئيسة مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
  الفساد يف دورته السابعة.

   
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -باء  

  ، أقرَّ االجتماع جدوَل األعمال التايل: ٢٠١٩أيار/مايو  ٣١يف   -٦
  افتتاح االجتماع.   -١  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.   -٢  
تنفيذ الفصــل الرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد: الدروس املســتفادة   -٣  

  واملمارسات اجليِّدة والتحدِّيات القائمة. 
  ءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد. اإلجرا  -٤  
األدوات واخلدمات اليت يوفِّرها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية   -٥  

  لتعزيز التعاون الدويل. 
  اعتماد التقرير، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات.  -٦  

   
   احلضور  -جيم  

األطراف يف االتفاقية: االحتاد الروســــــي، أذربيجان، حضــــــر االجتماع ممثِّلون للدول التالية   -٧
األرجنتني، أرمينيا، إســــبانيا، إســــرائيل، أفغانســــتان، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، 

يا، إيران (مجهورية يا، أنغوال، أوغندا، أوكران ندونيســــــ يا، باراغواي، -إ ندا، إيطال اإلســــــالمية)، أيرل
ين، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاســو، بوروندي، باكســتان، البحر

املتعددة القوميات)، بريو، تايلند، تركيا، تشيكيا، توغو، تونس، اجلزائر، مجهورية -بولندا، بوليفيا (دولة
يا، دولة فلســــــطني، زانيا املتحدة، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، جورجتن

زامبيا، زمبابوي، السلفادور، سلوفاكيا، سنغافورة، سويسرا، سرياليون، الصني، العراق، عمان، غانا، 
سا، الفلبني، فرتويال (مجهورية البوليفارية)، فييت نام، قطر، قريغيزستان، كازاخستان، -غواتيماال، فرن

ر، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليبيا، الكامريون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوا
مالطة، ماليزيا، مصــر، املغرب، املكســيك، اململكة العربية الســعودية، ميامنار، النمســا، النيجر، نيجرييا، 

  اهلند، هندوراس، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان.
ماع االحتاد األورويب، وهو   -٨ مة تكامل اقتصـــــــادي إقليمية طرف يف وُمثِّل يف االجت منظَّ

  االتفاقية.
  .البنك الدويل، وهو وكالة متخصصة تابعة ملنظومة األمم املتحدةمبراقب وُمثِّل   -٩
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ــــــبكة برنامج األمم املتحدة ملنع مبراقب وُمثِّل   -١٠ معهد بازل للحوكمة، وهو معهد تابع لش
  .اجلرمية والعدالة اجلنائية

-املنظمات احلكومية الدولية التالية: املنظمة االستشارية القانونية اآلسيويةمبراقبني وُمثِّلت   -١١
األفريقية وجملس التعاون لدول اخلليج العربية واليوروجســـت، واألكادميية الدولية ملكافحة الفســـاد 

  .وجامعة الدول العربية ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
وُمثِّلت يف االجتماع منظمة فرســـان مالطة املســـتقلة، وهي كيان لديه مكتب مراقب دائم   -١٢

  يف مقر األمم املتحدة.
   

تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: الدروس   -ثالثًا  
    املستفادة واملمارسات اجليِّدة والتحدِّيات القائمة

ــــــعيًا إىل   -١٣ التآزر بني اجتماعات اخلرباء احلكومية الدولية أوجه تعزيز تبادل املعلومات وس
املفتوحة املشـــــاركة لتعزيز التعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد والفريق 

رمية العامل املعين بالتعاون الدويل الذي أنشــــــأه مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجل
لة  ية، قدَّمت ممث عامل لاملنظَّمة عرب الوطن بارزة ملداوالت للفريق ال تائج ال نة ملحة عامة عن الن ألما

تشرين األول/أكتوبر  ١٦يف اجتماعه العاشر، املعقود يف فيينا يوم  جرتاملعين بالتعاون الدويل اليت 
ات املواجهة يف تعجيل عملية ذلك االجتماع يف التحدي أثناء. وكان الفريق العامل قد نظر ٢٠١٨
واملســائل األخرى املتصــلة  واألماناملتعلقة بالصــحة  املســائل، مبا يف ذلك معاجلة نيطلوباملتســليم 

اســـتراتيجيات التقاضـــي اليت يســـتخدمها املدَّعى عليهم لتأخري البت يف  وكذلكحبقوق اإلنســـان، 
سليم  شة ني. طلوباملطلب ت ر تلك املناق سَّ صني واملكسيك.  مناظرونوقد ي سرا وال سوي  وأثناءمن 

املداوالت، شدد املتكلمون على أمهية إجراء مشاورات بني السلطات واملمارسني من أجل تعجيل 
املشـــاورات غري الرمسية كوســـيلة لتبادل املعلومات  جدوىعملية التســـليم، وســـلطوا الضـــوء على 

ــــــأن املتطلبات واملعايري القانونية، وعلى جوانب ــــــليم معينة بش حتديد هوية  ، مثلمن حاالت التس
سليمه الشخص املطلوب شاورات وذكر. ت سابقًاأن امل شري إليه  تؤدي دورًا حموريًا يف  ، حسبما أ

توفري التأكيدات والضمانات بشأن معاملة األشخاص املطلوبني بعد تسليمهم. وقدمت ممثلة األمانة 
ــــتقبلي املتوقع  ــــتعراض تنفيذ اتفاقية أيضــــًا معلومات عن الدور املس للفريق العامل يف إطار آلية اس

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، اليت أنشــــــئت وفقا  األمم
  مؤمتر األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظمة.الصادر عن  ٩/١للقرار 
خرباء بشــأن التعاون الدويل يف املســائل  إىل اجتماع غري رمسي لفريق أيضــًا وأشــارت املتكلمة  -١٤

، بلدًا ١٩من  خبريًا وممارســًا ٣٦وحضــره  ٢٠١٩نيســان/أبريل  ١١إىل  ٩اجلنائية، عقد يف فيينا من 
 ضــمن. وناقش املشــاركون يف ذلك االجتماع، لوســكســوينغاألنقانون الالقانون املدين و مثَّلوا نظامي

مجلة أمور، اســتخدام اتفاقية اجلرمية املنظمة كأســاس قانوين للتعاون الدويل يف املســائل اجلنائية؛ واملزايا 
للتعاون الدويل من خالل املســـاعدة القانونية  املحتملةوالتحديات والدروس املســـتفادة واالســـتجابات 

املصــــادرة؛ واجلوانب العملية  املتبادلة؛ والتعاون الدويل ألغراض املصــــادرة والتصــــرف يف املوجودات
سليم  ؛ وأدوات مكتب األمم املتحدة املعين نيطلوباملوالتحديات املواجهة واملمارسات اجليدة يف جمال ت
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اإلقليمية. وقد  هواجلرمية (املكتب) املتعلقة بالتعاون الدويل يف املســــــائل اجلنائية وشــــــبكات خدِّراتبامل
واملمارســات اجليدة  والتجارب العمليةجتماع إىل تبادل بناء لآلراء مناقشــة املواضــيع الفنية لال أفضــت

  والدروس املستفادة بني املشاركني.
وعقب تقدمي هذا العرض، أكد عدة متكلمني على أوجه الترابط بني مواضــــــيع معينة، مثل   -١٥

 أيضًا وشددوااء، التعاون الدويل، يناقشها كل من الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل واجتماع اخلرب
االزدواجية. واقترح عدد من املتكلمني أن ُتربط اجتماعات  ضــــــرورة جتنُّبيف الوقت نفســــــه على 

اخلرباء املقبلة ربطًا أوثق باجتماعات الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل والفريق العامل احلكومي 
طريق عقد اجتماعات مشـــــتركة أو  الدويل املفتوح العضـــــوية املعين باســـــترداد املوجودات، إما عن

، مثل التعاون على وجه التحديد متعاقبة أو عن طريق إدراج املواضيع املتعلقة باتفاقية مكافحة الفساد
االتفاقية، يف جداول أعمال اجتماعات اخلرباء.  ضــــــمن إطارالدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية 

رباء املقبلة ينبغي أن ُينظر فيها بعناية، بســــــبب أن جدولة اجتماعات اخل اتاملتكلم ىحدإ توذكر
شار عدة متكلمني آخرين إىل  بنياملوارد والتداخل املحتمل  ضيق ضيع، بينما أ اختالفات وجود املوا

اتفاقية مكافحة  ال تســــــمح به، الذي نيطلوباملمهمة بني االتفاقيتني (مثل إمكانية تأجيل تســــــليم 
بالنظر إىل املسائل اليت تنفرد هبا كل  منفصلةضرورة ختصيص وقت إلجراء مداوالت إىل الفساد) و

شار أولئك املتكلمون أيضًا سيه اجتماع اخلرباء من قيمة خاصةإىل  من االتفاقيتني. وأ بصفته  ما يكت
 إطار اتفاقية مكافحة الفســـاد. واقُترح أيضـــًا ضـــمنبني اخلرباء واملمارســـني  التجاربمنتدى لتبادل 

النظر يف عقد اجتماعات مشـــتركة للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضـــوية املعين باســـترداد 
  املوجودات وفريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح املشاركة لتعزيز التعاون الدويل.

عمل اجتماع اخلرباء  طرائقأحد املتكلمني أنه ينبغي إجراء مناقشـــــــات بشـــــــأن  وذكر  -١٦
مع اجتماعات أخرى.  اجتماعاته جنبًا إىل جنبجدولة  بشــأنماله قبل اختاذ أي قرار وجداول أع

ضــمن متكلم آخر أن تنظيم برنامج العمل (بالتعاقب مع اجتماعات األفرقة العاملة األخرى  وذكر
على فائدة  ىخرأ ةمتكلم تمشـــاركة اخلرباء يف اجتماع اخلرباء، بينما شـــدد يقيداالتفاقية)  إطار
  وسيلة مفيدة لتحقيق أقصى قدر من مشاركة اخلرباء. كم احلايل لألعمال التنظي
أو  متعاقبةاألمانة أن مســألة عقد اجتماعات  ممثلة ذكرت، ألقيتاليت  الكلماتعلى  دًّاور  -١٧

نوقشــــت ســــابقًا، وأن اجتماع اخلرباء ليس قد مع الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل  مشــــتركة
وأشــــري إىل معوقات اختاذ قرارات تتعلق بتنظيم أعمال الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل. بخموال 

دورات مؤمتر األطراف  أثناءأن اجتماعات الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل ُتعقد  أخرى، منها
ارات ذات الصلة قد ممثلة األمانة أيضًا أن االعتب ذكرتيف اتفاقية اجلرمية املنظمة. ويف هذا الصدد، 

ــــأة حديثا  املرتقب الدوريتعني أن تشــــمل  للفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف إطار اآللية املنش
الســـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة 

  يف هذا الصدد. ٥/١ من قرار املؤمتر ٩هبا. وأشار متكلم آخر إىل الفقرة 
واقترح عدة متكلمني أن تســـتكشـــف األمانة، بالتشـــاور مع مكتب املؤمتر، إمكانية عقد   -١٨

قدِّم  لدويل، وأن ت عاون ا بالت مل املعين  عا ــــــتركة مع الفريق ال عات مش ما ماع اخلرباء إىل اجت اجت
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يف مشــاورات غري  معلومات عن هذه املســألة. واقترح أحد املتكلمني مواصــلة مناقشــة هذه املســألة
  يف الفترة املفضية إىل االجتماع املقبل للفريق العامل املعين بالتعاون الدويل.ُتعقد رمسية 
ـــتكشـــف األمانة إمكانية إطالع الوفود على املعلومات عن   -١٩ واقترح بعض املتكلمني أن تس

لى ختطيط حضورها اجتماعات اخلرباء املقبلة، بغية مساعدة الوفود عضور املشاركني املسجلني حل
على  حبيث تعقد االجتماعات الثنائية واجتماعات التشــاور بشــأن القضــايامواعيد وتيســري جدولة 

ــــني على إقامة  أن تواصــــل أيضــــًا لألمانة ميكن هاالجتماعات. وقالوا إن هامش ــــاعدة املمارس مس
  ل.من قبموجودة لديهم فيها جهات اتصال  ليستاتصاالت مع نظرائهم يف الدول اليت 

كثر االجتاهات واالســــتنتاجات شــــيوعًا فيما يتعلق بتنفيذ عرضــــًا ألألمانة لممثلة  وقدمت  -٢٠
إىل حتليل لالستعراضات املنجزة يف الدورة األوىل  يستندالفصل الرابع من اتفاقية مكافحة الفساد، 
ـــتعراض تنفيذ االتفاقية، وكذلك  من االتفاقية.  هة يف تنفيذ الفصـــل الرابعلتحديات املواَجلآللية اس

إىل  تســــتندوضــــع جمموعة توصــــيات واســــتنتاجات غري ملِزمة على وأشــــارت إىل العمل اجلاري 
شأن تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية.  ستفادة أثناء دورة االستعراض األوىل ب الدروس امل

، حتليل ٦/١، اليت ُأعدت عمال بقرار املؤمتر CAC/COSP/IRG/2019/3يف الوثيقة  يرد وذكرت أنه
وممارسات جيدة  فيما يتعلق مبا اسُتبني من جناحاتطرية نتائج الدورة األوىل من االستعراضات الُقل

. وتســــــتند الوثيقة إىل حتليل ألكثر من وحتديات ومالحظات واحتياجات إىل املســــــاعدة التقنية
طريًا منجزًا من اســتعراضــًا ُق ١٦٧يف  اســُتبينتممارســة جيدة  ١ ٠٠٠توصــية وأكثر من  ٦  ٠٠٠

أتيحت الوثيقة قد من الدول األطراف، و إىل مســــــامهات كتابية وردتالدورة األوىل، وكذلك 
شرة. وقد رحب الفريق مب ستعراض التنفيذ يف دورته العا ستنتاجات لفريق ا صيات واال جموعة التو

ــــــتعراض األوىل، واقترح إجراء مزيــد من  غري امللزمــة، اليت متثــل نتــائج مهمــة لنواتج دورة االس
شأن أنسب طريقة إلحالة الوثيقة إىل املؤمتر للنظر فيها  ستعقد  وإقرارهااملشاورات ب يف دورته اليت 

ئل، ولنتائج دورة االستعراض األوىل عمومًا، يف كانون األول/ديسمرب. ويرد حتليل أمشل هلذه املسا
حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد: التجرمي "يف الطبعة الثانية من الدراســـــة املعنونة 

  .٢٠١٧، اليت ُنشرت يف عام "وإنفاذ القانون والتعاون الدويل
لواردة يف قرارات املؤمتر الســابقة وقدَّمت ممثلة األمانة معلومات حمدَّثة عن تنفيذ الواليات ا  -٢١

 ١٧عن اجتماعات فريق اخلرباء الســـابقة. وأشـــارت إىل مذكِّرة شـــفوية مؤرَّخة  املنبثقةوالواليات 
هبدف مجع معلومات عن  ٢٠١٨كانون األول/ديســــــمرب  لدول األطراف  ــــــلت إىل مجيع ا ُأرس

ــــــاعدة ت األدوات والنُُّظم اإللكترونية املســــــتخدمة ملعاجلة وتتبُّع طلبا وعما الحظته  الدولية؛املس
رفض طلبات املســــاعدة القانونية املتبادلة املتعلقة باجلرائم الســــلطات املعنية من أســــباب شــــائعة ل

ــــــأن كيفية تفادي حاالت  املحتملةر يف الرد عليها، واالقتراحات لتأخُّلاملشــــــمولة باالتفاقية و بش
جراءات املدنية واإلدارية املتعلقة حباالت الفســــاد، التعاون الدويل يف اإلعن ر هذه؛ والرفض والتأخُّ
ألغراض اإلجراءات املدنية  املطلوبةحلماية ســــرية املعلومات  املحتملةالتدابري املتعلقة بواالقتراحات 

ــــاد يف البلد  ــــألة ذات الصــــلة  عندما، الطالبواإلدارية املتعلقة بقضــــايا الفس  من خاللُتعاجل املس
املتعلقة باســتخدام الســلطات  واحلاالتاإلحصــاءات عن إجراءات جنائية يف البلد متلقي الطلب؛ و

سياق املعنية االتفاقية كأساس قانوين للمساعدة القانونية املتبادلة، مبا يف ذلك  اإلجراءات املدنية يف 
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ــــــتخدام واإلدارية، حيثما يكون ذلك  ــــــبًا ومتَّســــــقًا مع النُُّظم القاناالس عن ونية الوطنية؛ ومناس
املواضـــيع املبيَّنة يف غري ذلك من و ؛التحديات املواَجهة واملمارســـات اجليدة يف جمال التعاون الدويل
 ملخص CAC/COSP/EG.1/2019/2قرارات املؤمتر وتوصـــــيات اجتماعات اخلرباء. ويرد يف الوثيقة 

. وستواصل األمانة حتليل املعلومات الواردة من ٢٠١٩آذار/مارس  ١٣ميع الردود الواردة حىت جل
  الدول األطراف، وستتيحها الجتماعات اخلرباء املقبلة.

نة أنَّ املؤمتر  وذكرت  -٢٢ لة األما ماع اخلرباء  ،٧/١يف قراره  ،رحَّبقد ممث يات اجت بتوصــــــ
يز التعاون الدويل يف إطار االتفاقية. وكان اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح املشـــــاركة لتعز

مجلة أمور،  ضمن، قد أوصى، ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٧و ٦السادس، املعقود يف فيينا يومي 
 وخصوصًابأن تواصل الدول األطراف جهودها املتعلقة بسد الفجوة بني النُُّظم القانونية املختلفة، 

ائية ومعايري اإلثبات، باســتخدام االتفاقية كأســاٍس قانوين وبإبرام معاهدات يف جمال اإلجراءات اجلن
قد  املؤمتر وكانوترتيبات ثنائية مفصـــلة بشـــأن املســـاعدة القانونية املتبادلة، عند احلاجة إىل ذلك. 

، مجع إحصاءات املوجودةحدود املوارد  ضمن، أن تواصل، ٧/١، يف قراره أيضًا إىل األمانة طلب
عن استخدام االتفاقية كأساس قانوين للمساعدة القانونية املتبادلة، وأن  مناسبة أخرىومات أو معل
أوصــى بأن تواصــل األمانة عملها كان اجتماع اخلرباء الســادس قد . وللمؤمتر تلك املعلومات تتيح
مة املقدحتليل التحديات العملية الناشــــئة يف عمل الســــلطات املركزية املســــؤولة عن الطلبات  على

  فعالية تلك السلطات وكفاءهتا. تدعيماتفاقية مكافحة الفساد، بغية  مبقتضى
املناقشة اليت تلت ذلك، أكد املتكلمون على أمهية التعاون الدويل يف القضايا املتعلقة  وأثناء  -٢٣

الدول بعضها بعضا بأكرب قدر من  تزودإطار االتفاقية، وشددوا على احلاجة إىل أن  ضمنبالفساد 
املساعدة يف هذا الصدد. وأشار املتكلمون إىل سلسلة من التدابري التشريعية واإلدارية والسياساتية 
املتخذة يف بلداهنم لتعزيز قدرهتا على تقدمي التعاون الفعال، وســــلطوا الضــــوء أيضــــًا على حتديات 

سليم  حاالتيف  وجتارب معينةوممارسات جيدة  واملساعدة القانونية املتبادلة. وُذكر أن  نيطلوبملات
على التعاون الدويل وأنه، من أجل حتســــني تنفيذ الفصــــل الرابع من االتفاقية،  ًاإجيابي ًالالتفاقية أثر

أو انضمت إليها أو أبرمت اتفاقات ثنائية بشأن  أخرىصكوكًا دولية وإقليمية  كثريةأبرمت دول 
  واملساعدة القانونية املتبادلة. نيطلوباملتسليم 
دون وجود معــاهــدة، ذكر  ه ميكن لبلــداهنم أن تتعــاونويف حني ذكر بعض املتكلمني أنــ  -٢٤

للتعاون الدويل، وقدموا إحصــاءات  أســاســًا قانونيًا تشــكلما  متكلمون آخرون أن االتفاقية كثريًا
ــــــتخدامها هلذا الغرض. وأعرب بعض املتكلمني عن تت لدول متلقية شـــــــاغل علق باس مثاره أن ا

باالتفاقية هبذه الصــــفة،  أحيانًاعند اســــتخدام االتفاقية كأســــاس قانوين، ال تعترف   ، حىتالطلبات
  .داخليةوترفض تقدمي املساعدة املطلوبة، مشرية إىل ترتيبات تشريعية 

املتعلقة بتقدمي املســـــاعدة  احلاالتمن املتكلمني على أن  كثري، شـــــدد وعلى حنو مشـــــابه  -٢٥
إىل ما يزيد على السنة. ميتد تستغرق وقتًا طويًال جدًا،  ني كثريًا ماطلوباملالقانونية املتبادلة وتسليم 

 ممار كبري، وقدم أحد املتكلمني مثاال على دليل مهم مل تقدمه الدولة متلقية الطلب إال بعد تأخُّ
االعتماد عليه يف املحاكمة. وأقر متكلم آخر  مندعني العامني امل متكُّنحال يف هناية املطاف دون 

أنه ينبغي، يف ظروف معيَّنة، اختاذ تدابري بديلة،  فرأىمن حاالت التعاون الدويل،  كثري باســــــتطالة
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مثل التعامل املباشــر مع وحدات االســتخبارات املالية األجنبية من أجل جتميد احلســابات املصــرفية 
  طلب رمسي للمساعدة القانونية املتبادلة.وتقدمي  حني إعداد للمشتبه فيهم، إىل

واملساعدة  نيطلوبامليف حاالت تسليم  ووجهتوكان من التحديات الشائعة األخرى اليت   -٢٦
تفاصــــــيل غري كافية  تقدميالقانونية املتبادلة اليت أشــــــار إليها املتكلمون عدم الرد على الطلبات أو 

ــــــباب لأل لرفض الطلبات. ورأى بعض املتكلمني أن هذه التحديات كثريا ما تنجم عن  الداعيةس
تقدمي التعاون الدويل يف الدولة متلقية  ُيســــــترشــــــد هبا يفعدم املعرفة بالقوانني واإلجراءات اليت 

الطلب، بينما شـــــدد متكلم آخر على أن هذه احلاالت حترم الدول الطالبة من فرصـــــة تصـــــحيح 
يأن  رئيالطلب إذا  حاالت ُته عيوبًاف بة . وأشـــــــار متكلم آخر إىل  ثا بات مب ها بعض الطل عترب في

"محالت تصـــــيُّد"، حبجة أن الطلبات ليســـــت مدعومة بأدلة تعتربها الدول متلقية الطلبات كافية. 
ــــــائل، اقترح عدة متحدثني إطالع الدولة متلقية الطلب على مســــــودات  وكحل لبعض هذه املس

 تبادلعلى تصــحيح الطلب. واقترح أحد املتكلمني  تقدمي املســاعدةتاح هلا يلكي  مســبقًاالطلبات 
تلك  ســـتغرقها تنفيذياملعلومات عن أســـباب رفض تنفيذ الطلبات املتعلقة بالفســـاد وعن املدة اليت 

وضع خطة عمل بشأن حتسني تلك املمارسة. واقترح متكلم آخر  املضي يفتسىن ي، لكي الطلبات
يف خمتلف البلدان  املعمول هبامبادئ توجيهية موحَّدة بشـــأن القواعد واإلجراءات  أن تضـــع األمانة

  فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة.
صـــرامة التجرمي، وازدواجية ومشلت التحديات األخرى اليت أبرزها املتكلمون اشـــتراطات   -٢٧

غري املنقولة، وعدم وجود  األشــــياءادة إع مثل معينةتدابري  توفريقواعد اإلثبات، وعدم القدرة على 
بعض  وذكرقواعد الســـــرية املصـــــرفية يف الدول املتلقية للطلبات. صـــــرامة إجراءات مبســـــطة، و

سبب عدم توافر ازدواجية التجرمي ميكن  كثريًااملتكلمني أن  من احلاالت اليت ُترفض فيها الطلبات ب
  رين.والتنسيق املبكِّالتواصل  من خالليف كثري من األحيان التغلب عليها 

تنسيق واتصال  منصاتأن بلداهنم اختذت خطوات إلنشاء ب تكلمون أيضًاأفاد املوأخريا،   -٢٨
القائم منها بغية تســــريع اإلجراءات وضــــمان جناحها. وأشــــارت  لتدعيموطنية ودولية جديدة أو 

قيقات موازية من إىل جتربة بلدها يف إنشـــاء أفرقة حتقيق مشـــتركة واســـتهالل حت إحدى املتكلمات
أجل مكافحة اجلرمية عرب الوطنية، مبا فيها الفســــــاد. وذكر عدة متكلمني جدوى وأمهية التعاون 

بني أجهزة الشــرطة أو التعاون من خالل املنظمة الدولية للشــرطة اجلنائية (اإلنتربول)  فيما املباشــر
بكات املمارســني غري الرمسية واملبادرات اإلقليمية املشــاهبة، وشــددوا بصــفة خاصــة على فعالية شــ

لدعم املمارسني يف االحتاد  منصةالسترداد املوجودات. وأوضح ممثل اليوروجست أن منظمته توفر 
ــــبكة أن األورويب يف حاالت اجلرائم اخلطرية والعابرة للحدود الوطنية، و جهة  ٤٧ تضــــملديها ش

يف دول غري أعضاء يف االحتاد األورويب. وشدد على أن األساس القانوين لعمل هذه األفرقة  اتصال
  أيضًا يف بناء الثقة وروح الفريق.  ُيفيداملشتركة 

يف إطار هذا البند من جدول األعمال، واتســاقًا مع التوصــيات الصــادرة  للمداوالتوتيســريًا   -٢٩
لقة نقاش مواضيعية حول موضوع األسباب الشائعة حلاالت عن اجتماعات اخلرباء السابقة، ُعقدت ح

الردود عليها،  وتأخُّررفض طلبات املســــاعدة القانونية املتبادلة املتعلقة جبرائم الفســــاد يف إطار االتفاقية 
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. وشــارك يف حلقة النقاش خرباء ٧/١من قرار املؤمتر  ٢٧للفقرة  يف هذا الشــأن، وفقًا املبتكرةواحللول 
  زيل ومجهورية كوريا وسويسرا وفرع منع اإلرهاب التابع للمكتب.من الربا
ر، من األســـباب الشـــائعة حلاالت الرفض والتأخُّ مجهورية كوريا عددًا وســـرد اُملناظر من  -٣٠

ــــــتنادوعرض ثالثة حلول للتغلب عليها   تدعيم، أكد على احلاجة إىل إىل جتربة بلده. فأوًال باالس
س ةقدر سلطات الوطنية امل سائل اجلنائية من خالل ختصيص املوارد ال ؤولة عن التعاون الدويل يف امل

ــــــدد على أن وجود نظام فعال الالزمة. وثانيًا ــــــاعدة القانونية  وكفؤ، ش إلدارة مجيع طلبات املس
، ذكر أن إجراء مزيد من املتبادلة الواردة والصــادرة هو أمر أســاســي لتعزيز التعاون الدويل. وثالثًا

فعالة للتغلب على املشاكل  ميثل وسيلةملشاورات املنتظمة وجها لوجه بني السلطات االتصاالت وا
ـــــار املتكلم إىل حلقة العمل الرفيعة املســـــتوى حول املتعلقة حباالت التأخُّ ر يف تنفيذ الطلبات. وأش

واملســاعدة القانونية املتبادلة يف آســيا واملحيط اهلادئ كمثال على منرب اســتضــافته  نيطلوباملتســليم 
  . من هذا القبيل مجهورية كوريا أتاح اتصاالت ومشاورات

اســـترشـــاد الســـلطات املختصـــة يف بلده  كيفية ســـويســـرا معلومات عن اُملناظر منوقدم   -٣١
ئل اجلنائية. وأوضــــــح أن بلده يتبع مبدأ باعتبارات حقوق اإلنســــــان يف التعاون الدويل يف املســــــا

تســعى الســلطات إىل تلبية مجيع  يقضــي بأنمع املســاعدة القانونية املتبادلة"، الذي  الودِّي"التعامل 
وما دامت، على وجه اخلصــــــوص،  الداخليالطلبات األجنبية ما دامت ال تتعارض مع القانون 

الدســتورية املتعلقة حبقوق اإلنســان، اليت تشــمل  بلده ختالف املعايري املنصــوص عليها يف أحكام  ال
لدى البت فيما إذا كان  املحاكم السويسرية، أحكام االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان. وقال إن

، تأخذ يف االعتبار املعلومات املعمول هبامع معايري حقوق اإلنســــــان  يتوافقإجراء مطلوب معيَّن 
مثلون الدبلوماسيون السويسريون يف اخلارج واملصادر املفتوحة. امل منهاالواردة من مصادر متنوعة، 

ــــــا أن تطلب من الدولة الطالبة تقدمي مزيد من التأكيدات كشــــــرط لتقدمي للمحاكم وميكن  أيض
سويسرا للمساعدة. وأخريا، ُشدد على أن العملية ميكن أن تستغرق عدة أشهر ألن املحاكم تنظر 

  لكي تتوصل إىل قرار مستنري.  بدقة يف مجيع الوقائع ذات الصلة
تجربة بلدها يف اإلجراءات املدنية واإلدارية، ويف ل عرضــــــًا الربازيل وقدمت املناظرة من  -٣٢

تتعدى  مبتكرةاإلجراءات اجلنائية املتعلقة بالفساد واسترداد املوجودات. وأوضحت أن عدة تدابري 
لتصدي للفساد. وأشارت اتدابري  فعالية يادةاسُتحدثت لزقد أدوات القانون اجلنائي التقليدية نطاق 

سيما القضايا  ظهرتإىل قضايا فساد بارزة  َسل ْغعن التحقيقات يف عملية "َم املنبثقةمؤخرًا، وال 
ــــــيارات"، اليت طبقت فيها الســــــلطات جمموعة من األدوات اجلنائية واملدنية واإلدارية لدفع  الس

خطوات أخرى،  ضـــمن مجلة، قد أنشـــئت ت. وذكرت أنهالتحقيق إىل األمام وتعظيم تأثري اجلزاءا
ضــــمت الســــلطات الضــــريبية ومراجعي حســــابات الدولة وكيانات حكومية أخرى،  حتقيقفرق 

طلب للمساعدة القانونية املتبادلة إىل دول أجنبية جلمع األدلة وإلقاء القبض  ٣٠٠وُأرسل أكثر من 
وقدمت أخرى.  ضـــمن مجلة طلباتومصـــادرهتا،  وحجزهاعلى املشـــتبه فيهم وجتميد املوجودات 

اختذت للتعجيل بإعادة املوجودات، مثل إبرام  كانت قدلتدابري إضــــــافية  عرضــــــًااملناظرة كذلك 
قدمت  وأخريًا،مع الشـــــركات واتفاقات تعاون مع الشـــــهود واملشـــــتبه فيهم.  َتســـــاُهلاتفاقات 
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، املحجوزة واملصــادرة، مقارنة باملاضــيإحصــاءات ُتظهر حدوث زيادة كبرية يف املبالغ املجمدة و
  كشهادة على فعالية التدابري املستحدثة.

دليل "لمنشــــــور املعنون عرضــــــًا لواجلرمية  خدِّراتاملكتب املعين بامل وقدمت املناظرة من  -٣٣
يف  القائمة، الذي يهدف إىل التغلب على التحديات "عملي لطلب األدلة اإللكترونية عرب احلدود

ضايا اإلرهابجمال التعا ضايا أخرى.  ،ون الدويل يف ق ضا يف ق ستخدامه أي وعرضت ولكن ميكن ا
ــــــباب وضــــــع الدليل واخلطوات اليت اختذت يف وضــــــعه، وقدمت ملحة موجزة عنه.  املناظرة أس

موجز للقوانني واإلجراءات وجهات االتصـــــال واملنابر  عرضوأوضـــــحت أن الدليل حيتوي على 
صل ستمارات.  منوذجية طلباتكما حيتوي على بلدا،  ٣٦ة املتاحة يف واملبادئ التوجيهية ذات ال وا

مفصــلة  إرشــادات ، قدمت. وأخريًاحالةوعملية ودراســات  مهمةملحوظات  ويقدم الدليل أيضــًا
بوابة املوارد اإللكترونية "بشـــأن كيفية الوصـــول إىل الدليل من خالل بوابة إدارة املعارف املســـماة 

حمصـــورة يف الوصـــول إىل الدليل  إمكانية ، وأشـــارت إىل أن"والقوانني املتعلقة باجلرمية (شـــريلوك)
  احلكوميني وحدهم. املوظفني

اليت ُقدمت يف حلقة اإليضـــاحية ويف املناقشـــة اليت تلت ذلك، رحب املتكلمون بالعروض   -٣٤
الشائعة لرفض طلبات املساعدة النقاش وبالفرصة اليت أتيحت لتبادل معلومات عملية عن األسباب 

 املبتكرةعن احللول  وكذلكر الرد عليها، القانونية املتبادلة املتعلقة باجلرائم املشمولة باالتفاقية وتأخُّ
قيم حقوق اإلنسان يف املسائل املتعلقة  مراعاةيف هذا الشأن. واتفق املتكلمون على أنه ينبغي دائمًا 

ــــــد د أحد املتكلمني على أن العدالة احلقيقية يف مكافحة الفســــــاد بالتعاون الدويل بني الدول. وش
شروعةميكن أن تتحقق إال إذا اتُّبعت إجراءات   ال شار عدة  م سان. وأ وروعيت معايري حقوق اإلن

ما إذا كان  تقريرمتكلمني إىل أنواع ومصـــادر املعلومات اليت تنظر فيها الســـلطات القضـــائية لدى 
احلذر توخِّي . وحث املتكلمون على املعمول هبامعايري حقوق اإلنسان  مع يتوافقاإلجراء املطلوب 

، وذكروا أنه ينبغي أن تتاح للدول الطالبة فرصــة املصــدر فيما يتعلق باســتخدام املعلومات املفتوحة
من االتفاقية،  ٤٦من املادة  ١٦تتعلق حبقوق اإلنسان. وأشري أيضًا إىل الفقرة  مزاعمللرد على أي 

للدول متلقية الطلبات أن تطلب معلومات إضــافية تبدو ضــرورية لتنفيذ الطلبات أو ميكن  زجتياليت 
أن التأكيدات اليت تستخدم الشكل واللغة املنصوص  بقلق أن تيسِّر تنفيذها. والحظ عدة متكلمني

يةعليهما يف القوانني  لداخل ل ا ية يف ا بة ميكن يف بعض األحيان أن ُتعترب غري كاف طال لدول ال دول ل
لتأكيدات أن هتدف إىل دفع التعاون ل ه ينبغيعلى أن اتاملتكلم ىحدإ تمتلقية الطلبات. وشـــــدد

  أن تعرقله.، ال الدويل إىل األمام
وذكر أحد املتكلمني قضـــية فســـاد بارزة يف بلده ضـــد رئيس وزراء ســـابق. وأفاد املتكلم   -٣٥

ُأرســل إىل بلدان أجنبية ولكن وردت ثالثة  قد بـــــــــأن عددا من طلبات املســاعدة القانونية املتبادلة
ردود فقط. وأشار متكلم آخر إىل الصعوبات اليت تنشأ عندما ترفض الدول تقدمي املساعدة بسبب 
عدم وجود معاهدة ثنائية أو عندما ال تعترب الدول االتفاقية أساسا قانونيا لتقدمي املساعدة أو ترفض 

ــــــاس املعاملة باملثل. و ر وعدم التعاون هذه تأثريًا كبريًا على قال إن حلاالت التأخُّتقدميها على أس
  .الداخليةالتحقيقات واملالحقات القضائية 
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ـــواغل  ما أثري من ا علىوردًّ  -٣٦ ـــاؤالتش ـــرا أن املراجع املناظر، أوضـــح وتس ـــويس  اتمن س
ختالف  القضــــائية ال هتدف إىل تقييم حالة حقوق اإلنســــان يف الدول الطالبة بل إىل ضــــمان أن ال

السلطات املختصة يف سويسرا القانون السويسري لدى الرد على طلبات التعاون الدويل. وُأوضح 
ر يف الرد على طلبات املساعدة القانونية املتبادلة أو عدم الرد عليها، أيضا، فيما يتعلق حباالت التأخُّ

وممارســـــاهتا ومواردها املتاحة.  الداخليأن لدى البلدان أطرًا زمنية خمتلفة للرد تســـــتند إىل قانوهنا 
باشــر بالســلطات املختصــة األجنبية املنتظم وامل تصــالاالمن الربازيل أن  رأت املناظرةوكحل أول، 

  ساعد على تعجيل الردود على طلبات التعاون الدويل وتبسيطها.
  

  اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد  -رابعًا  
ــائل  ٧/١للمعلومات اليت ُجمعت عمًال بقرار املؤمتر  خصــًاملألمانة لقدَّم ممثٌل   -٣٧ بشــأن املس

العملية اليت تواجهها الدول األطراف عند طلب املســــــاعدة وتقدميها يف التحقيقات واإلجراءات 
صلة بقضايا الفساد، والتدابري  سرية املعلومات  املحتملةاملتعلقة باملسائل املدنية واإلدارية املت حلماية 

  ة يف سياق املساعدة يف التدابري اجلنائية واملدنية واإلدارية.املقدَّم
 جتربتهاأفادت بأنَّ  قد وقال إنَّ معظم الدول اليت ردت على مذكِّرة شفوية أرسلتها األمانة  -٣٨

. حمدودة أو معدومة يف جمال التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية املتصــلة بقضــايا الفســاد
بعض الدول بأهنا ال تســـتطيع تقدمي املســـاعدة إالَّ فيما يتعلق بالتدابري اجلنائية، يف حني وقد أفادت 

  .من هذا القبيل أشار بعضها إىل عدم وجود عقبات يف نظامها القانوين تعترض تقدمي مساعدة
اليت قدَّمتها الدول بشـــــأن تعزيز تدابري محاية ســـــرية املعلومات جعل  االقتراحاتومشلت   -٣٩
ية شرطًا صرحيًا عند تقدمي الطلب، وحتسني التنسيق والتشاور بني األطراف، ووضع إرشادات السر

  إجرائية بشأن هذا املوضوع.
أن املســاعدة اليت ميكن أن يقدمها  ذكرت إحدى املتكلماتويف املناقشــة اليت تلت ذلك،   -٤٠

مل املســــــاعدة املتعلقة بلدها فيما يتعلق بقضــــــايا الفســــــاد العابرة للحدود الوطنية ميكن أن تشــــــ
الفعالة املتبعة  ةباإلجراءات اجلنائية واإلدارية واملدنية. وسلطت متكلمة أخرى الضوء على املمارس

ــــــجعت األمانة على  ية وإدارية على التعاون الدويل، وش لة يف تطبيق آليات مدن يف بلدها واملتمث
رية من أجل تيســري التعاون الدويل. مواصــلة مجع املعلومات عن اســتخدام اإلجراءات املدنية واإلدا

كافية يف اإلجراءات املدنية واإلدارية يف جمال  جتربةوذكر أحد املتكلمني أن بلده ليســـــــت لديه 
  يف إجراءات جنائية. تعاجل عادةبقضايا الفساد، وأن هذه الطلبات  املتعلقالتعاون الدويل 

  
يوفِّرها مكتب األمم املتحدة معلومات حمدَّثة عن األدوات واخلدمات اليت   -خامسًا  

  واجلرمية لتعزيز التعاون الدويل خدِّراتاملعين بامل
الفصـــل الرابع (التعاون الدويل) من اتفاقية مكافحة الفســـاد  مشـــريًا إىلقدم ممثل لألمانة،   -٤١

لتعزيز تب املكواإلطار املرجعي آللية اســـــتعراض التنفيذ، معلومات حمدَّثة عن العمل الذي يقوم به 
املتكلم أن املكتب  وذكراملســـــاعدة التقنية وغريها من الوســـــائل.  من خالل توفريالتعاون الدويل 

شارية على الصعيدين اإلقليمي والوطين بشأن يواصل تقدمي خدمات بناء القدرات واخلدمات االست
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املســـائل املتصـــلة بالتعاون الدويل واســـترداد املوجودات. ويواصـــل املكتب أيضـــا العمل مع الدول 
األطراف يف جنوب آســيا وجنوب شــرق آســيا وشــرق أفريقيا على تنفيذ التوصــيات ذات األولوية 

أحكام تســـريع تنفيذ لإقليمية أنشـــئت  صـــاتمنيف آلية اســـتعراض التنفيذ من خالل  اســـُتبينتاليت 
االتفاقية يف جمال التعاون الدويل، ضــمن جماالت أخرى. وعالوة على ذلك، يواصــل املكتب تقدمي 

اليت تتداخل يف كثري من األحيان مع املســـاعدة واســـترداد املوجودات، يف ســـياق املســـاعدة التقنية 
ل ألنشطة املساعدة التقنية تلك يف مذكرة األمانة التقنية املتصلة بالتعاون الدويل. ويرد شرح مفص

ملوجودات  ترداد ا ملعين بـــاســـــــ لعـــامـــل ا فريق ا ل فيـــذ واليـــات ا ن ت ملحرز يف  تقـــدم ا ل عن ا
)CAC/COSP/WG.2/2019/2 .(إىل تنســيق هتدفيف اجتماعات ومؤمترات أيضــًا شــارك املكتب و 

املكتب حلقات عمل خمتلفة يف شــــىت  نظمذلك، جانب إىل والتعاون الدويل بني الدول األطراف. 
الفســـــاد والتعاون اإلقليمي يف ب املتصـــــلةالتحقيقات  بشـــــأنالبلدان واملناطق، مشلت حدثا تدريبيا 

ت املالية منطقة امليكونغ الكربى، وحلقيت عمل بشــأن التعاون الدويل يف املســائل اجلنائية والتحقيقا
املتصـــلة بالفســـاد وغســـل األموال ُعقدتا يف بانكوك ونيودهلي، وحلقيت عمل ُعقدتا يف ســـنغافورة 
وأديس أبابا بشــــــأن التحقيقات املالية والتعاون الدويل، على التوايل. وأبرز املمثل أيضــــــا جهود 

تيب عن التعاون ك منهااملكتب الرامية إىل إعداد وتعميم أدلة إرشــــادية وكتيبات وأدوات أخرى، 
  .٢٠١٩يف عام  ُيتوقع إصدارهالتحقيق يف قضايا الفساد يف جنوب شرق آسيا،  يف جمالالدويل 
لســلطات الوطنية املختصــة للألمانة معلومات حمدَّثة عن الدليل اإللكتروين  خرآوقدم ممثل   -٤٢

ــــــاد.  ــــــة أن وذكريف إطار اتفاقية مكافحة الفس واع خمتلفة من أن األمانة جتمع معلومات عن مخس
  من االتفاقية وتوصيات مؤمتر الدول األطراف واجتماع اخلرباء.  ٤٦و ٦السلطات، عمال باملادتني 

نه حىت  وذكرت  -٤٣ نة أ ما مايو  ١ممثلـة األ يار/ مت  ٢٠١٩أ مات عن  ١١٥قدَّ لة معلو دو
ولة معلومات عن د ١٢٩من االتفاقية؛ وقدمت  ٦من املادة  ٣ســلطاهتا املعنية باملنع، عمًال بالفقرة 

من االتفاقية؛  ٤٦من املادة  ١٣ســلطاهتا املركزية املعنية باملســاعدة القانونية املتبادلة، عمًال بالفقرة 
املعنية باســـترداد املوجودات، عمًال بقرار املؤمتر  االتصـــالدولة معلومات عن جهات  ٨٠وقدَّمت 

، عقب التوصــية اليت صــدرت نيطلوباملدولة ســلطاهتا املركزية املختصــة بتســليم  ٢٤؛ وعيَّنت ٤/٤
مت  قدَّ خلامس؛ و ماع اخلرباء ا مات عن جهات  ٣٢يف اجت فًا معلو لة طر ية  االتصـــــــالدو املعن

والتوصـــــية اليت  ٦/٤باســـــتخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفســـــاد، وفقًا لقرار املؤمتر 
لعملية نقل  عرضًا استهالليًّا املمثلة قدمتذلك،  وإىل جانبصدرت يف اجتماع اخلرباء اخلامس. ُأ

من دليل السلطات الوطنية املختصة إىل دليل آخر للسلطات الوطنية املختصة على اجلارية البيانات 
ــــــريلوك" إلدارة املعارف، هبدف توفري نقطة دخول وحيدة  ــــــني تتيح بوابة "ش إمكانية للممارس

صة لوصول إىل املعلومات املتعلقة مبختلف ا سلطات املخت االتفاقيات املختلفة.  ضمن إطارأنواع ال
 ُتنجزأن مذكرة شفوية بشأن نقل البيانات والتغريات النامجة عن ذلك النقل ستعمم حاملا  وذكرت

العملية. وشرحت املمثلة أيضًا إجراءات تقدمي املعلومات اجلديدة أو املحدَّثة إىل الدليل، وشجَّعت 
الدور املهم الذي يؤديه  تدعيم، بغية الشــأنلة تقدمي املعلومات يف هذا الدول األطراف على مواصــ

  الدليل يف تيسري التعاون الدويل الفعَّال.
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األمانة أدوات إلكترونية لتيســري  بإعدادويف املناقشــة اليت تلت ذلك، رحب عدة متكلمني   -٤٤
كِّن املشـــاركني من خمتلف الدول مي مما، املكتبمن  املقدمة تقدمي التعاون الدويل واملســـاعدة التقنية

قدراهتم يف جمال التعاون الدويل. وســــلط بعض املتكلمني أيضــــا الضــــوء على تدابريهم  تدعيممن 
  الرامية إىل تعزيز التعاون الدويل. الداخلية

  
  االستنتاجات والتوصيات  -سادسًا  

بعضــها البعض بأكرب  شــدد اجتماع اخلرباء الثامن جمددًا على أمهية تزويد الدول األطراف  -٤٥
، وتعزيز كفاءة ومالحقتها قضـــــائيًّا التحقيق يف جرائم الفســـــاد جمال قدر ممكن من املســـــاعدة يف

  .الداخليتبسيط اإلجراءات ذات الصلة، وفقًا للقانون  السعي إىلالتعاون الدويل من خالل 
اجتماعات اخلرباء الثالث والرابع  الصــادرة عنالتوصــيات  تأكيداجتماع اخلرباء الثامن  وعاود  -٤٦

 CAC/COSP/EG.1/2015/3و CAC/COSP/EG.1/2014/3واخلامس والســــادس والســــابع (انظر الوثائق 
  ).CAC/COSP/EG.1/2018/4و CAC/COSP/EG.1/2017/3و CAC/COSP/EG.1/2016/2و

  ، اتَّفق اجتماع اخلرباء الثامن على التوصيات التالية:وعالوة على ذلك  -٤٧
عن التحديات مبعلومات األمانة  تزويدعلى مواصــــــلة ُتشــــــجَّع الدول األطراف   (أ)  
املواضــيع األخرى املبيَّنة يف قرارات املؤمتر عن واملمارســات اجليدة يف جمال التعاون الدويل و القائمة

ــــــل األمانة عملها التحليلي املتعلق بالتحديات  من أجلوتوصــــــيات اجتماعات اخلرباء،  أن تواص
  يف جمال التعاون الدويل املستند إىل االتفاقية واملتصل بتنفيذ الفصل الرابع؛ القائمة

لدول األطراف على   (ب)   بادلتشــــــجَّع ا قة  ت ية املتعل قانون هتا ال با املعلومات عن متطل
املعلومات اإلحصــائية واألمثلة املتصــلة بالتعاون الدويل يف قضــايا الفســاد  وكذلكبالتعاون الدويل، 

  ة للحدود الوطنية؛العابر
تشجَّع الدول األطراف على تبسيط اإلجراءات ذات الصلة، مبا يتسق مع القانون   (ج)  
 أمام، وعلى اختاذ اخلطوات املناســــبة لضــــمان أال يكون اشــــتراط ازدواجية التجرمي عائقا الداخلي

ة الطالبة والدولة متلقية جمرَّمًا يف الدول األصــليال يكون الســلوك  عندمااملســاعدة القانونية املتبادلة 
  ؛على السواءالطلب 

ـــتباقيًّا املعلومات تبادلاملبادرة إىل تشـــجَّع الدول األطراف على   (د)   فيما بينها بشـــأن  اس
قضــايا الفســاد العابرة للحدود الوطنية، وعلى زيادة نشــاطها يف اســتخدام قنوات وشــبكات التعاون يف 

اســـترداد املوجودات والتحقيقات املوازية أو أفرقة التحقيق ارســـي ممشـــبكات  مثلجمال إنفاذ القانون، 
  قبل تقدمي الطلبات الرمسية للحصول على املساعدة القانونية املتبادلة؛ وخصوصًااملشتركة، 
تشجَّع الدول األطراف على تعزيز االتصال املباشر بني السلطات املركزية وغريها   (ه)  

سؤولة عن التعاون الدويل،  صة امل سلطات املخت وضع ممارسات جيدة وضمان  بوسائل منهامن ال
 الواردة للحصــــول على طلباتالاملنطبقة على  واملتطلباتإتاحة معلومات االتصــــال ذات الصــــلة 

  بانتظام؛  تلك املعلومات ية املتبادلة وحتديثاملساعدة القانون
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ُيطلب إىل األمانة أن تواصــل تنظيم حلقات نقاش اخلرباء بشــأن املســائل املتصــلة   (و)  
  بواليات اجتماع اخلرباء؛ 

ضمان التآزر بني أعمال اجتماعات  لألمانة ينبغي  (ز)   صل جهودها الرامية إىل  أن توا
ـــاد  ـــاركة لتعزيز التعاون الدويل يف إطار اتفاقية مكافحة الفس اخلرباء احلكومية الدولية املفتوحة املش
وأعمال الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل الذي أنشــأه مؤمتر األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظمة، 

من خالل إيالء اعتبار  على أجنع حنو ممكنالســتخدام املوارد املتاحة  ســبًال أخرىتســتكشــف وأن 
  التشابه يف والياهتما؛ ولضرورة تبسيط عمل هذين املحفلني وألوجه االختالف 

أن تواصل جهودها الرامية إىل تعزيز مشاركة اخلرباء يف اجتماعات  لألمانة ينبغي  (ح)  
ــــــاركة لتعزيز التعاون الدويل، مبا يف ذلك التدابري الرامية إىل اخلرباء احلكومية الدولي ة املفتوحة املش

  تيسري التنسيق العمليايت.
  

  اعتماد التقرير  -سابعًا  
، CAC/COSP/EG.1/2019/L.1، اعُتمد التقرير عن اجتماع اخلرباء الثامن (٢٠١٩أيار/مايو  ٣١يف   -٤٨
)، بصيغته املعدَّلة شفويا. CAC/COSP/EG.1/2019/L.1/Add.3، وCAC/COSP/EG.1/2019/L.1/Add.1و

من جدول األعمال، "تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية  ٣التقرير املتعلقة بالبند واعُتمدت أجزاء 
املتحدة ملكافحة الفساد: الدروس املستخلصة واملمارسات اجليدة والتحديات املطروحة"، والبند   األمم
ال، من جدول األعم ٥من جدول األعمال، "اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد"، والبند  ٤

واجلرمية لتعزيز التعاون الدويل"،  خدِّرات"األدوات واخلدمات اليت يوفرها مكتب األمم املتحدة املعين بامل
  .باتباع إجراء املوافقة الصامتةبعد اختتام االجتماع، 

  


