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 تقرير اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل السادس املفتوح املشاركة    

التعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،   لتعزيز
     ٢٠١٧الثاين/نوفمرب تشرين  ٧و ٦فيينا يومي  يف  املعقود

    مقدِّمة  -أوًال  
، املعنون ٤/٢يف قراره  قرَّر مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  -١

"، الذي اعتمده يف "عقد اجتماعات خرباء حكومية دولية مفتوحة املشاركة لتعزيز التعاون الدويل
، ٢٠١١ألول/أكتوبر تشرين ا ٢٨إىل  ٢٤باملغرب يف الفترة من دورته الرابعة املعقودة يف مراكش 

 من أجل إسداء أن يعقد اجتماعات خرباء حكومية دولية مفتوحة املشاركة بشأن التعاون الدويل
  لة.املتباد املشورة واملساعدة له فيما خيص تسليم املجرمني واملساعدة القانونية

ء احلكوميني املعنيني جتماع املفتوح املشاركة للخربا، إىل اال٥/١وأوعز املؤمتر، يف قراره   -٢
ام التعاون يف إنفاذ بالتعاون الدويل أن يواصل دراسة مسألة حتديد وحتليل العقبات املوجودة أم
حة الفساد، وأن يقدِّم القانون يف جمال كشف جرائم الفساد ضمن إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكاف

  ك العقبات.توصيات بشأن كيفية تذليل تل
    

    تنظيم االجتماع  -ثانيًا  
    افتتاح االجتماع  -ألف  

التعاون الدويل يف  ُعِقد اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل السادس املفتوح املشاركة لتعزيز  -٣
، خالل ٢٠١٧اين/نوفمرب تشرين الث ٧و ٦إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف فيينا يومي 

  لفساد.ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االدورة السابعة 
ؤمتر. ويف افتتاح وترأَّس اجتماع اخلرباء السادس حممد أبو ظفر (بنغالديش) نائب رئيس امل  -٤

ألعمال املؤقَّت االجتماع، حدَّد الرئيس إطار املناقشات وقدَّم تفسريات تتعلق بوضع جدول ا
  األعمال. وتنظيم
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -باء  
  ألعمال التايل:، أقرَّ اجتماع اخلرباء السادس جدوَل ا٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٦يف   -٥

  افتتاح االجتماع.  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  -٢
املستخلصة لدروس تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: ا  -٣

  واملمارسات اجليِّدة والتحدِّيات املطروحة.
عاجلة وتتبُّع طلبات األدوات والنُُّظم اإللكترونية اليت تستخدمها السلطات الوطنية مل  -٤

  تسليم املجرمني وتبادل املساعدة القانونية.
  اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد.  -٥
خدِّرات واجلرمية رها مكتب األمم املتحدة املعين باملاألدوات واخلدمات اليت يوفِّ  -٦

  لتعزيز التعاون الدويل.
  اعتماد التقرير، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات.  -٧

    
    احلضور  -جيم  

، إسرائيل، إكوادور، حضر االجتماع ممثِّلو الدول التالية األطراف يف االتفاقية: األرجنتني  -٦
ل، بروين دار السالم، بلغاريا، العربية املتحدة، إندونيسيا، أنغوال، أوكرانيا، الربازيألبانيا، اإلمارات 

هورية أفريقيا الوسطى، بنغالديش، بوتان، بوركينا فاسو، بريو، تايلند، تركيا، تشيكيا، اجلزائر، مج
السودان،  نغافورة،ساجلمهورية الدومينيكية، مجهورية كوريا، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، 
ا، ليسوتو، مايل، مصر، السويد، سرياليون، الصني، عمان، غواتيماال، فرنسا، الفلبني، فييت نام، كند
مالية، ميامنار، النمسا، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الش

  هندوراس، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان.
  عة على االتفاقية.وُمثِّلت بربادوس، وهي دولة موقِّ  -٧
لية للشرطة اجلنائية ة الدووُمثِّلت مبراقبني املنظمتان احلكوميتان الدوليتان التاليتان: املنظم  -٨

  وصندوق النقد الدويل. (اإلنتربول)
    

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

سعيًا إىل تعزيز تبادل املعلومات وأوجه التآزر بني اجتماعات اخلرباء احلكومية الدولية   -٩
املفتوحة املشاركة لتعزيز التعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، من ناحية، 

بالتعاون الدويل، الذي أنشأه مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة والفريق العامل املعين 
اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، من الناحية األخرى، عرض ممثل عن األمانة، يف كلمة استهاللية، نتائج 
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تشرين  ١٣إىل  ٩اجتماع الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل الذي ُعِقد يف فيينا يف الفترة من 
واجتماع فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية الذي ُعِقد يف  ٢٠١٧األول/أكتوبر 

  .٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٣إىل  ١١فيينا يف الفترة من 
ظر، يف اجتماعه املعقود يف الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل نأنَّ وأشار ممثل األمانة إىل   -١٠
تحديات اليت تواجه يف ، يف االعتبارات العملية واملمارسات اجليِّدة وال٢٠١٧ن األول/أكتوبر تشري

يل يف املسائل اجلنائية؛ جمال نقل اإلجراءات اجلنائية، بصفته شكًال منفصًال من أشكال التعاون الدو
عداد وتتبع القضايا لك اإلواملمارسات اجليدة يف املشاورات الثنائية بني السلطات املركزية، مبا يف ذ

  .رونيةالتطورات األخرية يف جمال احلصول على األدلة اإللكت؛ ووالتدريب واملشاركة
تنفيذ الفصل الرابع بوعرض ممثل األمانة أكثر االجتاهات واالستنتاجات شيوعًا فيما يتعلق   -١١

املنجزة يف الدورة  ضاتمن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، استنادًا إىل حتليل لالستعرا
لك التحديات اليت ُتواَجه األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وكذ األوىل آللية استعراض تنفيذ اتفاقية

علومات اإلضافية ُجمعت كمية كبرية من املأنَّ شري إىل وأ يف تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية.
عة الثانية للدراسة ل دقيق يف الطبطوال دورة االستعراض األوىل، وأنَّ املعلومات خضعت لتحلي

، نفاذ القانون والتعاون الدويلحالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: التجرمي وإاملعنونة 
ا من خالل حفز ديناميًّ  ت دورًاهتا األمانة. وُأشري أيضًا إىل أنَّ آلية استعراض التنفيذ أداليت أعدَّ 

طراف حول املسائل تشجيع زيادة تواتر التبادالت بني الدول األاإلصالح على الصعيد الوطين و
  القانونية. املتعلقة بتسليم املجرمني وتبادل املساعدة

دات من األمانة ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، التمس ممثلو عدَّة دول احلصول على إرشا  -١٢
ملحلي، ال سيما يف ايف القانون بشأن خمتلف مسائل التعاون الدويل، مبا يف ذلك إدراج االتفاقية 

ملمارسني عن االعتراف بطابع البلدان اليت تتبع هنجًا مزدوجًا إزاء القانون الدويل؛ وإحجام املهنيني ا
زدوجة؛ والوالية القضائية النفاذ التلقائي لبعض أحكام االتفاقية؛ وتسليم املواطنني ذوي اجلنسية امل

كر ممثل إحدى الدول دولة متلقية الطلب. وعالوة على ذلك، ذعلى اجلرائم املرتكبة خارج إقليم ال
  نونية املتبادلة.أنَّ االتفاقيات الدولية ُتستخدم بتواتر أكرب لتيسري تقدمي املساعدة القا

    
األدوات والنُُّظم اإللكترونية اليت تستخدمها السلطات الوطنية ملعاجلة   -رابعًا  

    املساعدة القانونية  وتتبُّع طلبات تسليم املجرمني وتبادل
للردود الواردة من الدول األطراف على مذكرة شفوية  ممثل عن األمانة ملخصًا حتليليًّا قدم  -١٣

كانت قد ُأرسلت من أجل مجع املعلومات عن استخدام الربامج  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٤مؤرخة 
احلاسوبية اخلاصة بنظم إدارة القضايا يف ميدان التعاون الدويل. وُأفيد بأنَّ األمانة تلقت حىت 

دولة من الدول األطراف أشارت  ١٥فًا، وأنَّ دولة طر ٢١ردودًا من  ٢٠١٧آب/أغسطس  ١٥
إىل أهنا استخدمت برامج حاسوبية إلدارة القضايا يف ميدان التعاون الدويل. وقد مت حتليل الردود 

  ).CAC/COSP/EG.1/2017/CRP.1وتلخيصها يف ورقة غرفة اجتماعات (



CAC/COSP/EG.1/2017/3

 

4/9 V.17-07945 
 

دارة طلبات التعاون مجيع الدول اليت تستخدم برامج حاسوبية إلأنَّ وأشار ممثل األمانة إىل   -١٤
سليم املجرمني وتبادل الدويل الواردة والصادرة تفعل ذلك لكل جماالت التعاون الدويل، مبا فيها ت

يف مجيع الدول، باستثناء ستخدمة املساعدة القانونية يف املسائل اجلنائية. بيد أنَّ نظم إدارة القضايا امل
ايا (على سبيل املثال، دولة واحدة، هي نظم قائمة بذاهتا ال تشكل جزءًا من نظام أمشل إلدارة القض
بًا إىل أنَّ احللول الربجمية لنظام العدالة اجلنائية يف جممله). وعلى غرار ذلك، أشارت مجيع الدول تقري

شارت معظم الدول ًا لالحتياجات. وهلذا السبب، أتبع اليت تستخدمها هي تطبيقات ُأعدت خصيصًا
نَّه لن يكون من العملي ها غري مستعدة إلتاحة احللول الربجمية للدول األطراف األخرى أو أإىل أنَّ

النظم متباينة  إتاحة احللول للدول األطراف األخرى بسبب حجم التكييف الالزم. وكانت وظائف
كاملة  بعض اآلخر نظمًاا كان جمرد نظم لتسجيل القضايا، كان الكبريًا. ففي حني أنَّ بعضه تباينًا

اءات، واالحتواء على النطاق إلدارة القضايا ميكنها أيضًا رصد املواعيد النهائية، وإنتاج اإلحص
لربجميات احلاسوبية ااستخدام أنَّ قوالب لصياغة الطلبات الصادرة. واتفق مجيع مقدمي الردود على 

  تقدمي تقاريرهم عن التعاون الدويل.سهَّل كثريًا 
بلدها إلنشاء نظام  ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، ذكرت متكلمة بإجياز اجلهود املبذولة يف  -١٥

ابعة كامل دورة عمر برجميات حاسوبية إلدارة طلبات التعاون الدويل بكفاءة، األمر الذي أتاح مت
غريها. وشدد متكلم  هنا مالحقات قضائية أكثر منهذه الطلبات وأتاح معرفة اجلرائم اليت جرت بشأ

ذه املساعدة إىل الدول هآخر على أمهية املساعدة التقنية يف إنشاء نظم إدارة القضايا، وطلب إتاحة 
ر متكلم آخر إىل العمل اليت حتتاج إىل املساعدة يف معاجلة طلبات تبادل املساعدة القانونية. وأشا

نية لصياغة طلبات ان اإلنتربول، الذي يقوم باستحداث أداة إلكتروالذي يضطلع به يف هذا امليد
  لبات التسليم. طتبادل املساعدة القانونية ويعمل على إعداد أدوات إلكترونية لتسهيل إرسال 

    
    اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد  -خامسًا  

، بشأن املسائل ٦/٤ؤمتر ت، عمالً بقرار املقدَّم ممثل عن األمانة موجزًا للمعلومات اليت ُجمع  -١٦
قات واإلجراءات املتعلقة العملية اليت تواجهها الدول األطراف عند طلب املساعدة وتقدميها يف التحقي

قدَّمت  ٢٠١٧سطس آب/أغ ٧باملسائل املدنية واإلدارية املتصلة جبرائم الفساد. وذكر أنه حىت 
 استخدام التدابري يفمعظم الدول بأنَّ لديها خربة حمدودة  دولة طرفًا هذه املعلومات. وأفادت ٣٧

ن الدعاوى املدنية عنطاق املعلومات املقدمة  وكاناملدنية واإلدارية يف سياق التعاون الدويل. 
طلب عمومًا مجع األدلة تباينًا كبريًا. ومشلت أنواع املساعدة اليت ت واإلدارية املحددة متباينًا

ف على املوجودات على السجالت املصرفية؛ والتدابري االحترازية؛ والتعرُّوالبيانات؛ واحلصول 
؛ واالعتراف باألحكام واقتفاء أثرها وجتميدها وضبطها ومصادرهتا، واإلبالغ عن القوانني اإلجرائية

 الدعاوى املدنية القضائية. وقد أفادت الدول بأنَّ معظم املسائل اليت أدت إىل رفض الطلبات يف
عدم   لداخلية للدولة الطالبة؛ (ب)عدم اإلملام باإلجراءات املدنية واإلدارية ا(أ)  ية تتعلق مبا يلي:واإلدار

  املسائل اجلنائية؛يفسيق التعاون قبول الطلبات اليت ُترسل عرب قنوات غري القنوات املستخدمة لتن
رحت عددًا من التدابري اقت بعض الدول إنَّوقال  عدم وجود قضايا جنائية قائمة ضد املشتبه فيهم.  (ج)

   مكافحة الفساد.الرامية إىل تيسري التعاون يف جمال استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية يف
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راف لطلب وجرى التشديد على أنه بالنظر إىل عدم استجابة أكثر من نصف الدول األط  -١٧
ال. ولوحظ أنه رمبا هذا املجفهناك حاجة إىل املزيد من املعلومات لتكوين فهم أفضل يف  ،األمانة

   تفاقية.ميكن مجع بعض هذه املعلومات من خالل عمليات االستعراض اجلارية لتنفيذ اال
لتعاون الدويل يف الدعاوى ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، أشار عدَّة متكلمني إىل أنَّ استخدام ا  -١٨

ملتكلمني إىل وأشار أحد ا فعالية والكفاءة.املدنية واإلدارية املتصلة جبرائم الفساد ميكن أن يعزز ال
 اجلنائية.  املسائل على تركيزها على التعاون الدويل الفعال يف من االتفاقية، مشددًا ٤٦  املادة

تضم تسع دول  وعرض ممثل عن املبادرة اإلقليمية ملكافحة الفساد، وهي مبادرة إقليمية  -١٩
غوسالفية سابقًا، مجهورية األسود، مجهورية مقدونيا اليو (ألبانيا، بلغاريا، البوسنة واهلرسك، اجلبل

زاهة يف ر الفساد والنمولدوفا، رومانيا، صربيا، كرواتيا)، أنشطة املبادرة يف جماالت تقييم خماط
زاهة يف جمال ملتصلة بالنااملؤسسات، ومحاية املبلغني عن املخالفات، وتوعية اجلمهور، وبناء القدرات 

اجلرمية، واملشتريات والقضاء، ومكافحة غسل األموال واسترداد العائدات املتصلة بإنفاذ القانون 
شروع العامة، وتضارب املصاحل، واإلفصاح عن املوجودات. وعرض، على وجه اخلصوص، م

ت، اليت هتدف إىل تعزيز املعاهدة الدولية بشأن تبادل البيانات من أجل التحقق من إعالنات املوجودا
جنبية بغرض التحقق ات الدولية واحلصول على املعلومات اليت حتتفظ هبا السلطات األتبادل البيان

تفاقية األمم املتحدة مشروع املعاهدة يستند إىل اأنَّ من إعالنات املوجودات. وأشار املمثل إىل 
من (و)  ١الفقرة و ٤٣من املادة  ١والفقرة  ٨من املادة  ٥ملكافحة الفساد، وال سيما الفقرة 

لوطنية فيما يتعلق اعلى العرض، قام عدة متكلمني بعرض خرباهتم  من االتفاقية. وردًّا ٤٨  ادةامل
املالكني االنتفاعيني  بنظم إعالنات املوجودات. وأشار بعض املتكلمني أيضًا إىل أمهية حتديد هوية

  لألموال املودعة يف حسابات عالية القيمة.
    

املعين باملخدِّرات  يوفِّرها مكتب األمم املتحدةاألدوات واخلدمات اليت   -سادسًا  
    واجلرمية لتعزيز التعاون الدويل

قدَّم ممثل عن األمانة معلومات حمدَّثة عن مشاريع املساعدة التقنية اجلارية اليت يضطلع هبا   -٢٠
ليت مشلت رات واجلرمية (املكتب) هبدف تعزيز التعاون الدويل، وامكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ

مشاريع هتدف إىل توفري ما يلي: بناء القدرات واخلدمات االستشارية على الصعيدين اإلقليمي 
والوطين؛ ودعم الرابطات اإلقليمية ألجهزة مكافحة الفساد وشبكات وكاالت مكافحة الفساد؛ 

دات جرائم وتقدمي مساعدة خاصة إىل املؤسسات الوطنية من أجل تعزيز قدراهتا على اقتفاء أثر عائ
  الفساد وضبطها وجتميدها ومصادرهتا وإعادهتا.

 االحتياجات من املساعدة التقنيةوأبلغ ممثل األمانة املشاركني بعمل األمانة املتعلق بتحليل   -٢١
املعلومات املجموعة بشأن االحتياجات من املساعدة التقنية أنَّ يف جمال التعاون الدويل. وذكر 

). وكانت فئات االحتياجات الثالث اليت مت CAC/COSP/2017/7مانة (ُأتيحت يف مذكرة من األ
حتديدها بأكرب قدر من التواتر تتعلق مبا يلي: املساعدة التقنية املقدمة يف شكل بناء القدرات؛ 

(املساعدة القانونية  ٤٦املادة عية. وكانت واملمارسات اجليِّدة والدروس املستفادة؛ واملساعدة التشري
(التعاون  ٤٨(أساليب التحرِّي اخلاصة)، واملادة  ٥٠(تسليم املجرمني)، واملادة  ٤٤املتبادلة)، واملادة 
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يف جمال إنفاذ القانون) هي مواد الفصل الرابع من االتفاقية اليت مت بشأهنا حتديد أكرب عدد من 
وكانت أيضًا من بني املواد العشر من االتفاقية اليت جرى بشأهنا حتديد احتياجات املساعدة التقنية، 

، أصبح من دمًاولوحظ أنه، إذ متضي دورة االستعراض الثانية ُق أكرب عدد إمجايل من االحتياجات.
يزال ذا أمهية حامسة  تنفيذ الدول األطراف الكامل للفصلني الثالث والرابع من االتفاقية الأنَّ الواضح 

لتنفيذ الفصول اليت جيري استعراضها يف الدورة الثانية، بسبب روابطهما الطبيعية مع الفصلني الثاين 
  واخلامس من االتفاقية.

ة طلبات املساعدة وأعلن ممثل األمانة عن وضع الصيغة النهائية لنسخة جديدة من أداة كتاب  -٢٢
ات موضوعية إضافية، منها ق األداة ليشمل مسالقانونية املتبادلة اليت أعدها املكتب. وقد ُوسِّع نطا

األمانة تقوم أنَّ إىل  وأشريمثًال عناصر إرشادية لطلب املساعدة يف الوقت املناسب وبطريقة مرتبة. 
ام تطبيق إلكتروين للوصول جبعل األداة متاحة للمهنيني املمارسني، مبا يف ذلك من خالل استخد حاليًّا

 ذلك اللغات الرمسية األخرى ىل إمكانية ترمجة األداة إىل لغات أخرى، مبا يفإىل األداة. وُأشري أيضًا إ
ا ألمانة نظمت عرضًا عمليًّاأنَّ لألمم املتحدة، رهنًا بتوفر األموال. وباإلضافة إىل ذلك، ُأشري إىل 

  لألداة للمشاركني املهتمني. 
ماع غري رمسي رت خالل اجتوعرض ممثل عن األمانة النقاط البارزة يف املناقشة اليت دا  -٢٣

 التعاون الدويل يف املسائل لفريق خرباء بشأن تعزيز فعالية السلطات املركزية فيما يتعلق باملشاركة يف
. ٢٠١٧رين األول/أكتوبر تش ٦و ٥اجلنائية وال سيما تبادل املساعدة القانونية، عقد يف فيينا يومي 

لتابع لشعبة شؤون املعاهدات مة واالجتار غري املشروع اوُأشري إىل أنَّ الفرع املعين باجلرمية املنظ
ن مؤمتر األطراف يف عالصادر  ٨/١م االجتماع بغية تيسري تنفيذ القرار يف املكتب هو الذي نظَّ 
  اتفاقية اجلرمية املنظمة.

ت الوطنية املختصة ثة عن الدليل اإللكتروين بشأن السلطاوقدم ممثل األمانة معلومات حمدَّ  -٢٤
ىل أنه عمًال بتوصية صدرت ي ُأعدَّ مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. وأشار املمثل إالذ

ن الدويل يف إطار اتفاقية من اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل اخلامس املفتوح املشاركة لتعزيز التعاو
ديدًا عن السلطات ج األمم املتحدة ملكافحة الفساد، جرى توسيع الدليل اإللكتروين ليشمل قسمًا
على التسليم. وأشار  املركزية املختصة بتسليم املجرمني، مبا يف ذلك متطلبات وإجراءات املوافقة

مات عن دول أطراف معلو ١١٠: قدمت ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٠املمثل إىل أنه حىت 
من االتفاقية؛  ٦ن املادة م ٣سلطاهتا املختصة باملساعدة يف جمال تدابري منع الفساد، عمًال بالفقرة 

انونية املتبادلة، عمًال دولة طرفًا معلومات عن سلطاهتا املركزية املعنية باملساعدة الق ١٢٩وقدمت 
هات االتصال دولة طرفًا معلومات عن ج ٧٨من االتفاقية؛ وقدمت  ٤٦من املادة  ١٣بالفقرة 

ر الدول األطراف يف اتفاقية الصادر عن مؤمت ٤/٤التابعة هلا املعنية باسترداد املوجودات، وفقًا للقرار 
بتسليم املجرمني،  دولة طرفًا معلومات عن سلطاهتا املركزية املختصة ١٩مكافحة الفساد؛ وقدمت 

هات الوصل جدولة طرفًا معلومات عن  ٣٠عمًال بتوصية من اجتماع اخلرباء اخلامس؛ وقدمت 
فحة الفساد، وفقًا لقرار ية واإلدارية املتعلقة مبكاالتابعة هلا املعنية باستخدام اإلجراءات املدن

طاهتا الوطنية . وشجع املمثل الدول األطراف على مواصلة تقدمي املعلومات عن سل٦/٤ املؤمتر
  عال.املختصة، مشددًا على قيمة الدليل اإللكتروين يف تيسري التعاون الدويل الف
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ب اهلامة األخرى كانية وصول مبادرات املكتوأشار ممثل األمانة إىل أنه من أجل زيادة إم  -٢٥
ا جديدًا بشأن التعاون نيًّ إلكترو يف جمال التعاون الدويل إىل الدليل اإللكتروين، أطلق املكتب موردًا

دواته وقواعد بياناته الدويل يتيح إمكانية الوصول بنقرة واحدة إىل جمموعة كبرية من منشوراته وأ
  ًال عن موارد ومعلومات مفيدة أخرى.وأدلته وشبكاته وفعالياته، فض

ية لتبادل ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، شدد خرباء عديدون على تعيني سلطات مركز  -٢٦
ال التعاون الدويل. وشجع املساعدة القانونية باعتباره أهم عنصر يف جعل االتفاقية أداة فعالة يف جم

جال، جليدة يف هذا املبعض املتكلمني األمانة على مواصلة استكشاف التحديات القائمة واملمارسات ا
ملتكلمني إىل أوجه اوأعربوا عن استعداد بلداهنم للتعاون مع األمانة يف هذا العمل. وأشار بعض 

املنصوص عليها يف اتفاقية  التشابه بني أحكام التعاون الدويل الواردة يف اتفاقية مكافحة الفساد وتلك
 األقسام املعنية يف يس بنياجلرمية املنظمة، مشددين على ضرورة تعزيز التآزر وتبادل املعلومات، ل

شاركة لتعزيز التعاون اجتماعات اخلرباء احلكومية الدولية املفتوحة املاملكتب فحسب بل أيضًا بني 
دويل، الذي أنشأه مؤمتر يف إطار اتفاقية مكافحة الفساد والفريق العامل املعين بالتعاون ال الدويل

  هبذه املجاالت. ف السلطات الوطنية املعنيةاألطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظمة، وبني خمتل
ة القانونية وتسليم وكرر عدة متكلمني التأكيد على أمهية تسريع تنفيذ طلبات تبادل املساعد  -٢٧

دلة للمهنيني املمارسني املجرمني. وأشري إىل فائدة وضع أطر زمنية واضحة وإعداد كتيبات إرشادية وأ
واإلجراءات الوطنية  املعلومات للدول األخرى بشأن املتطلباتإتاحة أنَّ يف هذا الصدد. واعُترب 

حد املتكلمني بالنظر يف القائمة اخلاصة بالطلبات الواردة أمر مهم لتيسري التعاون الدويل. وأوصى أ
ت تسليم املجرمني جدوى اعتماد بروتوكول لالتفاقية ملعاجلة مسائل مثل األطر الزمنية إلجراءا

التحقيق اخلاصة يف  انونية، فضًال عن التحقيقات املشتركة واستخدام أساليبوتبادل املساعدة الق
  التحقيقات عرب الوطنية بشأن جرائم الفساد.

ت تبادل وجرى التشديد على ضرورة تقدمي ردود مفيدة ويف الوقت املناسب على طلبا  -٢٨
لى أمهية استخدام عديد املساعدة القانونية املستندة إىل اتفاقية مكافحة الفساد. كما جرى التش

  االتفاقية كأساٍس قانوين للطلبات، حيثما ينطبق ذلك.
لقانونية يف ط متكلمون آخرون الضوء على ضرورة معاجلة مسألة تبادل املساعدة اوسلَّ  -٢٩

زيادة التركيز على  سياق املالذات اآلمنة، وأشاروا إىل أنه ينبغي تشجيع اجتماعات اخلرباء على
  تلك املسألة.

دنية واإلدارية يف وأشار بعض املتكلمني إىل دور التعاون الدويل يف استخدام اإلجراءات امل  -٣٠
خمصص ملعاجلة اجلوانب  مكافحة الفساد. ودعا أحد املتكلمني األمانة إىل تنظيم اجتماع لفريق خرباء

املتعلقة بالفساد. وسعيًا ونية العملية هلذا التعاون وإعداد دليل بشأن تنفيذ طلبات تبادل املساعدة القان
انية إدراج قسم إىل تعزيز تبادل املعلومات يف هذا املجال، ُشجعت األمانة على استكشاف إمك

ة "تراك") خمصص للتدابري منفصل يف بوابة األدوات واملوارد املعرفية املتعلقة مبكافحة الفساد (بواب
  املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد.
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    نتاجات والتوصياتاالست  -سابعًا  
البعض بأكرب قدر  أكَّد اجتماع اخلرباء السادس جمددًا أمهية تزويد الدول األطراف بعضها  -٣١

، ائية يف جرائم الفساديف التحقيق واملالحقة القض بأكثر السبل مرونة وفعالية،ممكن من املساعدة، 
  لداخلي.للقانون ا ًامبا يف ذلك من خالل السعي إىل تبسيط اإلجراءات ذات الصلة، وفق

التوصيات اليت ُقدِّمت يف اجتماعات اخلرباء  اجتماع اخلرباء السادس جمددًاوأكَّد   -٣٢
 CAC/COSP/EG.1/2015/3و CAC/COSP/EG.1/2014/3والرابع واخلامس (انظر الوثائق  الثالث

  ). CAC/COSP/EG.1/2016/2و
  على التوصيات التالية: اجتماع اخلرباء السادسوعالوة على ذلك، اتَّفق   -٣٣

ن تواصل جهودها يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد أينبغي للدول األطراف   (أ)  
ت اجلنائية ومعايري اإلثبات، املتصلة بسد الفجوة بني خمتلف النظم القانونية، ال سيما يف جمال اإلجراءا

فصلة بشأن تبادل موذلك باستخدام االتفاقية كأساٍس قانوين وبإبرام معاهدات وترتيبات ثنائية 
  نية؛املساعدة القانو

وجيات ينبغي للدول األطراف أن تواصل تبادل املعلومات عن استخدام تكنول  (ب)  
علومات إىل األمانة جديدة ألغراض تسليم املجرمني وتبادل املساعدة القانونية وأن تقدم هذه امل

  بصفة منتظمة؛
التعاون  ميدان ينبغي لألمانة أن تواصل عملها املتصل بتقدمي املساعدة التقنية يف  (ج)  

  لداخلية للبلدان النامية؛الدويل، مع التركيز على بناء القدرات وسد الفجوات القائمة يف التشريعات ا
روين بشأن ينبغي لألمانة أن تواصل عملها املتصل باحلفاظ على الدليل اإللكت  (د)  

  السلطات الوطنية املختصة؛
ملساعدة يف رة على تقدمي اينبغي للدول األطراف أن تسعى إىل احلصول على القد  (ه)  

  امها القانوين الداخلي؛التدابري املدنية واإلدارية املتصلة بالفساد، حيثما ينطبق ذلك ورهنًا بنظ
شئة يف عمل ينبغي لألمانة أن تواصل عملها بشأن حتليل التحديات العملية النا  (و)  

ة الفساد، بغية تعزيز حدة ملكافحالسلطات املركزية املسؤولة عن الطلبات مبوجب اتفاقية األمم املت
 فعالية تلك السلطات وكفاءهتا؛

واضيعية مينبغي لألمانة أن تنظم من أجل اجتماع اخلرباء السابع حلقة نقاش   (ز)  
ق َمبن ارتكبوا جرائم خمصصة ملشكلة طلب تبادل املساعدة القانونية من املالذات اآلمنة فيما يتعل

  فساد منصوص عليها يف االتفاقية؛
لبوابة انونية ينبغي للمكتب أن ينظر يف إمكانية إنشاء قسم حمدد يف املكتبة الق  (ح)  
عي وتيسري التعاون يف هذه خمصص للتدابري املدنية واإلدارية املتصلة بالفساد، بغية زيادة الو"تراك" 

  املسائل بني الدول األطراف يف االتفاقية؛
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ال اجتماعات ية إىل ضمان التآزر بني أعمتستحق األمانة اإلشادة جلهودها الرام  (ط)  
ار اتفاقية األمم املتحدة اخلرباء احلكومية الدولية املفتوحة املشاركة لتعزيز التعاون الدويل يف إط
مؤمتر األطراف يف اتفاقية  ملكافحة الفساد وأعمال الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل، الذي أنشأه

يق العامل املعين بالتعاون ة املنظمة عرب الوطنية، وينبغي أن تتاح للفراألمم املتحدة ملكافحة اجلرمي
  تحدة ملكافحة الفساد؛الدويل املعلومات املجموعة من خالل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم امل

ينبغي لألمانة أن تستكشف جدوى وضع كتيب إرشادي عملي يتضمن   (ي)  
مور متدنية األمهية، وينبغي ألبات تبادل املساعدة القانونية بشأن االعتبارات املتعلقة بكيفية معاجلة ط

  يف مداوالت أحد اجتماعات اخلرباء؛ إدراج املسألة مستقبًال
 اتفاقية األمم ينبغي لألمانة أن تيسر املناقشات مع مكتب مؤمتر الدول األطراف يف  (ك)  

دورات املؤمتر ال يعقد  عندما يعقد أثناءاجتماع اخلرباء أنَّ املتحدة ملكافحة الفساد، هبدف ضمان 
ن الدويل، لكي يتسىن بالتزامن مع املشاورات غري الرمسية حول مشاريع القرارات املتعلقة بالتعاو
  يضًا.للخرباء املعنيني املشاركني يف تلك املشاورات أن حيضروا اجتماع اخلرباء أ

    
    اعتماد التقرير  -ثامنًا  

تشرين  ٧) يف CAC/COSP/EG.1/2017/L.1السادس تقريره ( اعتمد اجتماع اخلرباء  -٣٤
  .٢٠١٧الثاين/نوفمرب 

  


