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        ا
تقرير اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل السابع املفتوح املشاركة     

التعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  لتعزيز
      ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٨فيينا يف   يف  املعقود

    مةمقدِّ  -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
 تشــــــرين األول/ ٢٨إىل  ٢٤من اكش باملغرب يف الفترة اعتمده يف دورته الرابعة املعقودة يف مرَّ

، أن يعقد اجتماعات خرباء حكومية دولية مفتوحة املشــاركة بشــأن التعاون الدويل ٢٠١١أكتوبر 
  املتبادلة. واملساعدة القانونية املطلوبنيفيما خيص تسليم له املساعدة  تقدميومن أجل إسداء املشورة 

شاركة املعين ٥/١وأوعز املؤمتر، يف قراره   -٢ ، إىل اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح امل
إنفاذ  علىبالتعاون الدويل بأن يواصــــل دراســــة مســــألة حتديد وحتليل العقبات احلالية أمام التعاون 

كيفية  إطار االتفاقية، وأن يقدِّم توصـــيات بشـــأن يفالقانون يف جمال الكشـــف عن جرائم الفســـاد 
 تذليل هذه العقبات.

ـــــــاركــة إىل ٧/١املؤمتر، يف قراره  ودعــا  -٣ ، اجتمــاع اخلرباء احلكومي الــدويل املفتوح املش
ر أن يواصــــــل اجتماع اخلرباء عمله من خالل تبادل بنود جلدول األعمال املقبل. كما قرَّ اقتراح

القانونية املتبادلة املتعلقة  املعلومات عن األســـــباب الشـــــائعة لرفض وتأخري تلبية طلبات املســـــاعدة
جبرائم الفســاد يف إطار االتفاقية وعن التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بقضــايا 

مة يف ســــياق املســــاعدة يف التدابري اجلنائية الفســــاد والتدابري املمكنة حلماية ســــرية املعلومات املقدَّ
  واملدنية واإلدارية. 
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    نظيم االجتماعت  -ثانيًا  
    افتتاح االجتماع  -ألف  

ُعقد اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الســــابع املفتوح املشــــاركة لتعزيز التعاون الدويل يف   -٤
  . ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٨إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف فيينا يف 

  (إسبانيا). وترأس اجتماع اخلرباء السابع إغناثيو بايلينا رويث  -٥
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -باء  
  ، أقرَّ اجتماع اخلرباء السابع جدوَل األعمال التايل: ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٨ يف  -٦

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

  واملمارسات اجليِّدة والتحدِّيات املطروحة. 
  اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد.   -٤
رات واجلرمية األدوات واخلدمات اليت يوفرها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ  -٥

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

    
    احلضور  -جيم  

حضـــــر االجتماع ممثِّلو الدول التالية األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد:   -٧
، إندونيسيا، اإلمارات العربية املتحدة، أملانيا، إكوادور، إسواتيين، إسرائيل، إسبانيا، االحتاد الروسي

، باكســتان، باراغواي، إيطاليا، اإلســالمية)-(مجهوريةإيران ، أوكرانيا، أوغندا، أوروغواي، أنغوال
، بوركينا فاســو، بوتان، بنن، بنما، بلجيكا، بروين دار الســالم، الربتغال، الربازيل، البحرين، باالو
، تونس، توفالو، توغو، تشــــــيكيا، تركيا، تايلند، بريو، املتعددة القوميات)-بوليفيا (دولة، بولندا
ــــــليمــان، اجلزائر ، مجهوريــة كوريــا، اجلمهوريــة الــدومينيكيــة، زانيــا املتحــدةهوريــة تنمج، جزر س
، ســـنغافورة، ســـلوفينيا، ســـلوفاكيا، الســـلفادور، ســـري النكا، زمبابوي، رومانيا، أفريقيا  جنوب
سودان سرا، ال ، غينيا، غواتيماال، غانا، غابون، مانُع، العراق، طاجيكستان، الصني، شيلي، سوي
ـــــا، فانواتو ـــــتان، قطر، قربص، فييت نام، البوليفارية)-زويال (مجهوريةفن، الفلبني، فرنس ، قريغيزس

، كينيا، كرييباس، الكويت، كولومبيا، كوســتاريكا، كوت ديفوار، كندا، كمبوديا، كازاخســتان
، اململكة العربية السعودية، مالوي، املكسيك، املغرب، مصر، ماليزيا، مالطة، ليسوتو، ليبيا، لبنان
، نيبال، النمســا، النرويج، ميامنار، موريشــيوس، ة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشــماليةاململك
، اليــابــان، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، هولنــدا، هنغــاريــا، هنــدوراس، اهلنــد، نيوزيلنــدا، نيجرييــا
  اليونان.  ،اليمن
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تكــامــل اقتصـــــــادي إقليميــة طرف  منظَّمــةوُمثِّــل يف االجتمــاع االحتــاد األورويب، وهو   -٨
  االتفاقية. يف
  ة تابعة ملنظومة األمم املتحدة.وُمثِّل مبراقب البنك الدويل، وهو وكالة متخصص  -٩
ــــــبكة برنامج األمم املتحدة ملنع   -١٠ وُمثِّل مبراقب معهد بازل للحوكمة، وهو معهد تابع لش

  اجلرمية والعدالة اجلنائية. 
ية، وُمثِّلت مبراقبني امل  -١١ لدول اخلليج العرب عاون  ية: جملس الت تال ية ال لدول نظمات احلكومية ا

الدولية  نظَّمةالدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول)، وامل نظَّمةواألكادميية الدولية ملكافحة الفساد، وامل
  األمن والتعاون يف أوروبا. منظَّمةللهجرة، و

العســـكرية املســـتقلة، وهي كيان لديه مكتب  فرســـان مالطة منظَّمةوُمثِّلت يف االجتماع   -١٢
  مراقب دائم يف مقر األمم املتحدة.

    
  تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد:   -ثالثًا  

    الدروس املستخلصة واملمارسات اجليِّدة والتحدِّيات املطروحة
اجتماعات اخلرباء احلكومية الدولية املفتوحة التآزر بني وســـعيًا إىل تعزيز تبادل املعلومات   -١٣

ق املشــــــاركة من أجل تعزيز التعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد والفري
مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  أنشــــــأهالذي  العامل املعين بالتعاون الدويل

مةامل قدَّ نظَّ ية،  مداوالت اليت م ممثل عن اعرب الوطن بارزة لل تائج ال مة عن الن عا نة ملحة   دارتألما
ــا  يف ــدويل، الــذي ُعقــد يف فيين ــالتعــاون ال ــــــع للفريق العــامــل املعين ب ــاس  يف يومياالجتمــاع الت
، يف أعقاب االجتماع احلادي عشــــــر لفريق اخلرباء احلكوميني العامل ٢٠١٨أيار/مايو   ٣١و  ٣٠

  ية.املعين باملساعدة التقن
ــــــتبيان  أعالهونظر الفريقان العامالن املذكوران   -١٤ يف بند جدول األعمال املعنون "إعداد اس

ــــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل عرب الوطنية"، هبدف مواصــــــلة  نظَّمةالس
الة ســــبة وفعَّمناقشــــتهما اجلارية اليت ترمي إىل اســــتكشــــاف مجيع اخليارات املتاحة إلجياد آلية منا

والربوتوكوالت امللحقة هبا. كما نظر الفريقان العامالن يف  نظَّمةالســتعراض تنفيذ اتفاقية اجلرمية امل
الة من أجل تعزيز تنفيذ املمارســات اجليدة يف جمال التدريب وتقدمي املســاعدة التشــريعية بصــورة فعَّ

، مبا يف ذلك: املطلوبنيأثناء إجراءات تســـليم  ، وناقشـــا التحديات اليت تواَجهنظَّمةاتفاقية اجلرمية امل
املعلومات بشــأن إجراءات  تبادلاملشــاورات بني الدولة املتلقية للطلب والدولة الطالبة؛ و(ب)   (أ)

ــــليم  ــــاعدة التقنية على الصــــعيدين اإلقليمي والعاملي من أجل دعم املطلوبنيتس ؛ و(ج) تقدمي املس
ان العامالن علمًا بإطالق النســــــخة املطورة من أداة كتابة ُأحيط الفريقكما الســــــلطات املركزية. 

 حت هذه األداة لتشـــمل أنواعًاطلبات املســـاعدة القانونية املتبادلة وتوافرها على اإلنترنت. وقد ُنقِّ
توجيهات للممارسني املشاركني يف صياغة  متقدِّ لكيووسائل إضافية للمساعدة القانونية املتبادلة 

رات املعين باملخدِّمتاحة كمصــدر مفتوح يف املوقع الشــبكي ملكتب األمم املتحدة  الطلبات. واألداة
ويف املناقشــــــة اليت أعقبت ذلك،  .)www.unodc.org/mla/en/index.html (انظر (املكتب) واجلرمية
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ــــــياق.  هذاوأشـــــــاروا إىل فوائد تبادل املعلومات والتآزر يف  ،ة متكلمني بالعرضب عدَّرحَّ الس
مشـــاركة خرباء مكافحة الفســـاد يف الفريق العامل املعين بالتعاون على ع أحد املتكلمني شـــجَّ  كما

ـــــبب الطبيعة امل ،نظَّمةباتفاقية اجلرمية امل فيما يتعلقالدويل  ليات التعاون املتاحة ماثلة ألدوات وآتبس
  الصلة.  ويذ نيكمبوجب الص

بتنفيذ الفصــل  يتعلقشــيوعًا فيما  واالســتنتاجاتاالجتاهات أكثر ألمانة وعرض ممثل عن ا  -١٥
الرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، استنادًا إىل حتليل لالستعراضات املنجزة يف الدورة 
األوىل آللية اســــتعراض تنفيذ االتفاقية، وكذلك التحديات اليت ُتواَجه يف تنفيذ الفصــــل الرابع من 

األعمال اجلارية من أجل وضع جمموعة من  نع معلومات شفوية حمدَّثةاالتفاقية. وقدَّم ممثل األمانة 
سُتالتوصيات واالستنتاجات غري امللزمة القائمة على الدروس  أثناء دورة االستعراض  خلصتاليت ا

الورقــة ذات الصــــــلــة  موتقــدِّاألوىل بشــــــــأن تنفيــذ الفصــــــلني الثــالــث والرابع من االتفــاقيــة. 
)CAC/COSP/2017/5 ،(حتليًال لنتائج االســــتعراضــــات ٦/١املؤمتر عمًال بقراره  املعروضــــة على ،
بني من جتارب ناجحة وممارســـات جيدة وحتديات مطروحة ومالحظات ما اســـُتطرية من حيث الُق

ـــــاعدة التقنية ـــــتنادًا إىل حتليل ما يفوق مقدَّمة واحتياجات من املس توصـــــية وحوايل  ٠٠٠ ٥، اس
يف دورة االســتعراض األوىل،  ا منجزًاقطريًّ اســتعراضــًا ١٤٩يف  بينتممارســة جيدة اســُت ٠٠٠ ١

 تلكرات الكتابية الواردة من الدول األطراف. وُأشــــري إىل أنَّ نســــخة حمدَّثة من فضــــال عن املذكِّ
ل هلذه ويرد حتليل أمشاملناقشــات مســتقبًال. يف ســترشــد هبا عراض التنفيذ ليالورقة ســتتاح لفريق اســت

حالة تنفيذ يف الطبعة الثانية من الدراســة املعنونة:  ئج دورة االســتعراض األوىل عمومًانتالو املســائل
ان ، اليت ُنشــــرت إبَّاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد: التجرمي وإنفاذ القانون والتعاون الدويل

  دورة املؤمتر السابعة.
األمهية  ال أمر بالغالتعاون الدويل الفعَّأنَّ ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أشار املتكلمون إىل   -١٦

ة متكلمني عن التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري املتخذة يف مكافحة الفساد. وأفاد عدَّ
ــــترك املتمثل يف القضــــاء على املالذات اآلمنة لل ــــدين من أجل حتقيق اهلدف املش ــــؤولني الفاس مس

واملساعدة  املطلوبنية متكلمني جتارهبم الوطنية يف تقدمي وتلقي طلبات تسليم وأمواهلم. وعرض عدَّ
ة مندوبني على د عدَّيف قضـــايا معينة. وأكَّ وقصـــص النجاحوصـــفوا التحديات و ،القانونية املتبادلة

وفعالية  ة واتباع هنج استباقيمرونما للاحلاجة إىل إزالة العقبات اليت تعترض التعاون الدويل، وعلى 
مع  ســــاقًااتِّ، وحســــن توقيته توفري التعاون الدويل كفاءةأمهية لضــــمان من  هااملتطلبات وتبســــيط

 تبســـــيط املتطلبات عندبعض الوفود إىل أنه ينبغي  من االتفاقية. وأشـــــار ٤٦ن املادة م ٢٤ الفقرة
ل قنوات اتصـــاوصـــون د مرارًا على فوائد إنشـــاء وُأكِّ إلجراءات القانونية الواجبة.ل إيالء االعتبار

 الرمسية وبالتوازي معها، إجراءات التعاون الدويل إرســـاء، قبل غري رمسية بني الســـلطات املختصـــة
ل التعاون الدويل. ويف هذا وســيلة لتحقيق املزيد من الكفاءة والفعالية يف جما بوصــف تلك القنوات

عن قنوات إنفاذ  ، فضــًالةُأشــري إىل خمتلف الشــبكات واملنابر واملنتديات اإلقليمية والدولي ،الصــدد
تعاون واالتصال بني وحدات االستخبارات املالية، كما أشري إىل آليات حمددة لل القانون وترتيباته،

وائد التبادل د على فيف ذلك من خالل جمموعة إيغمونت لوحدات االستخبارات املالية. كما ُأكِّ  مبا
ــــبكات املمارســــني ويف إطار االتفاقية.  ــــياق ش بعض  حثَّواملســــتمر للمعلومات واخلربات يف س

ه على حتديث املعلومات املدرجة يف الدليل اإللكتروين الذي أعدَّ أيضـــــًااملتكلمني الدول األطراف 
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صـــة مبوجب االتفاقية، رات واجلرمية عن الســـلطات الوطنية املختمكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ
إتاحة باملســاعدة القانونية املتبادلة، من أجل  املختصــةمبا يف ذلك املعلومات عن الســلطات املركزية 

  املزيد من االتصاالت املباشرة. إجراء 
بوا ة متكلمني على أمهية استخدام االتفاقية كأساس قانوين للتعاون الدويل، ورحَّد عدَّوشدَّ  -١٧

أنَّ الحظ بعض املتكلمني وت اإلحصــــائية الذي قامت به األمانة يف هذا الصــــدد. بتحليل املعلوما
 ا،ال باســـــتخدام أدوات االتفاقية وآلياهتهناك إمكانية أكرب للتعاون الدويل الفعَّأنَّ البيانات توحي ب

ول ة متكلمني الدع عدَّال. وشـــجَّيف هذا الســـياق إىل حتديات مطروحة أمام التعاون الفعَّ وأشـــاروا
وجود أســــــاس تعاهدي، على مواصــــــلة اجلهود الرامية إىل  تشــــــترطتلك اليت  هااألطراف، مبا في

التدابري غري القســــرية، بينما أشــــار ألغراض ، مبا يف ذلك يف املمارســــة العمليةاســــتخدام االتفاقية 
  خرون إىل فائدة االتفاقات أو الترتيبات األخرى اإلقليمية واملتعددة األطراف. آمتكلمون 

 متطلباته يف احلصـــول على معلومات عن ووصـــف بعض املتكلمني التحديات اليت تواَج  -١٨
تيســــــري تقدمي يف والنماذج واملعلومات  ، وفائدة التوجيهاتالتعاون الدويل على الصــــــعيد الوطين

مجع وحتليل  مواصـــلةبعض املتكلمني على  . وعالوة على ذلك، حثَّةالالدويل الفعَّطلبات التعاون 
املعلومات عن األســـباب الشـــائعة للرفض والتأخري يف تقدمي املســـاعدة القانونية املتبادلة يف القضـــايا 

  ، من أجل وضع خريطة طريق للتعامل مع هذه املسائل. ٧/١لقرار املؤمتر  بالفساد، وفقًا املتصلة
من ســتعراضــات التنفيذ يف إطار الفصــل الرابع من االتفاقية ما الإىل  ة متكلمنيوأشــار عدَّ  -١٩

يف هذا  ،ُذكرت أيضــــــًاوأمهية يف حتديد التحديات واملمارســــــات اجليدة يف جمال التعاون الدويل. 
ــــــاعدة التقنية. وحثَّ ،الصــــــدد  تبادلبعض املتكلمني الدول األطراف على مواصــــــلة  أمهية املس

شــجَّع  ،ل التعاون الدويل. ويف هذا الصــدداملعلومات ذات الصــلة بشــأن املمارســات اجليدة يف جما
ضــــة على نشــــر تقارير االســــتعراض الُقطري اخلاصــــة هبا كاملة. بعض املتكلمني الدول املســــتعَر

أن بشـــا اســـتباقيًّأحد املتكلمني إىل أنه ينبغي للدول األطراف أن تواصـــل تبادل املعلومات  وأشـــار
 مة أخرىممارســاهتا اجليدة يف جمال التعاون الدويل على مكافحة الفســاد، واســتكشــاف مصــادر قيِّ

ها فرقة العمل من تقارير مثل تلك اليت تعدُّ للجمهورذلك املعلومات املتاحة  يف ، مباللمعلومات
  املعنية باإلجراءات املالية.

ية وأكَّ  -٢٠ ملدن باإلجراءات ا ما يتعلق  لدويل في عاون ا ئد الت ية وفوا حد املتكلمني على أمه د أ
صلةواإلدارية  سترداد املوجودات،  املت ساد، مبا يف ذلك ألغراض ا صلة شجَّوبالف ع اخلرباء على موا

  املسألة.  هذهدراسة 
عاون يف  -٢١ بالت ما يتعلق  قانون، على النحووفي فاذ ال جمال إن ملادة يه يفاملنصــــــوص عل    ٤٨  ا
علومات املاالتفاقية، اقترح أحد املتكلمني وضــــــع منوذج وإجراءات لطلبات احلصــــــول على  من

ــــياق املادة  ــــار أحد املتكلمني  ٥٩ألغراض التعاون يف جمال إنفاذ القانون. ويف س من االتفاقية، أش
التعاون الدويل يف املســــــائل لتعزيز مة املنتدى العاملي الســــــترداد املوجودات باعتباره مبادرة قيِّ إىل

 اجلنائية يف املمارســــــة العملية، وكذلك وضــــــع اتفاقات وترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف وفقًا
  .٧/٢  املؤمتر لقرار
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ثــة عن تنفيــذ الواليــات الواردة يف قرارات املؤمتر ألمــانــة معلومــات حمــدَّم ممثــل عن اوقــدَّ  -٢٢
ة مؤرَّخشـــــفوية  مذكِّرةأشـــــار إىل والســـــابقة والصـــــادرة عن اجتماعات فريق اخلرباء الســـــابقة. 

م اإللكترونية املستخدمة ُظ، موجهة هبدف مجع معلومات عن األدوات والن٢٠١٨ُّشباط/فرباير   ٩
لوحظت يف ممارســـات اليت  املتبادلة؛ واألســـباب الشـــائعة نيةع طلبات املســـاعدة القانوملعاجلة وتتبُّ

سلطات املعنية لتأخري يف الرد على طلبات املساعدة القانونية املتبادلة الرفض وا لتربير متدِّواليت ُق ال
الرفض أو  حاالتواالقتراحات املمكنة بشــــأن كيفية تفادي  ،املتعلقة باجلرائم املشــــمولة باالتفاقية

لتعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بقضــايا الفســاد؛ واالقتراحات ؛ واهذه التأخري
ــــــرية املعلومات  ألغراض اإلجراءات املدنية واإلدارية  اليت ُتطلببشــــــأن التدابري املمكنة حلماية س

سألة ذات امل تعاجلجنائية هناك إجراءات  ما تكونلطلب، حيثم اتعلقة بقضايا الفساد يف البلد مقدِّامل
صلة يف البلد متلقي ا سلطات املعنية االتفاقية ال ستخدام ال ضايا املتعلقة با لطلب؛ واإلحصاءات والق
مع  ســـقًاومتَّ ذلك مناســـبًا يكونحيثما  ،مبا يف ذلك ســـاعدة القانونية املتبادلةكأســـاس قانوين للم

رية؛ واملعلومات عن التحديات العملية م القانونية املحلية، فيما يتعلق باإلجراءات املدنية واإلداُظالنُّ
هج عمل السلطات املركزية املسؤولة عن الطلبات مبوجب االتفاقية؛ واملعلومات عن ُن يف اليت تنشأ

 القليلةمور األوممارســـات الدول األطراف يف التعامل مع طلبات املســـاعدة القانونية املتبادلة بشـــأن 
 قليلة معلومات شــاملةدول مت قد تباين، حيث قدَّ مةاملقدَّ نطاق املعلوماتأنَّ وأشــار إىل األمهية. 
) CAC/COSP/EG.1/2018/2يف التقرير املرحلي ( ويردمت بعض الدول معلومات حمدودة. بينما قدَّ

ــدول األطراف ملخص جل ــ ١٥ حىتميع الردود الواردة من ال ــت  ٢٠١٨ارس آذار/م وتضــــــمن
ص استنتاجات معلومات إضافية من أجل استخال ه تلزموأشارت األمانة إىل أنمعلومات جوهرية. 

ــــائل ــــأن املس ــــاملة بش بعد انتهاء  من املتوقع أن يكون املزيد من املعلومات متاحًاأنَّ ، واملحددة ش
ــــــتعراض التنفيذ. الدورة ــــــتواصــــــلأنَّ ألمانة الفريق بأبلغ ممثل او الثانية آللية اس حتليل  األمانة س

  ستتيحها أثناء االجتماعات املقبلة.ومن الدول األطراف  الواردةاملعلومات 
سادس  ٧/١املؤمتر رحَّب يف قراره  وذكر أنَّ  -٢٣ بتوصيات اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل ال

اء قد أوصــــــى، املفتوح املشــــــاركة لتعزيز التعاون الدويل يف إطار االتفاقية. وكان اجتماع اخلرب
ـــتنتاجات والتوصـــيات، بأن تواصـــل الدول األطراف جهودها  يف  املتعلقةمجلة أمور، يف تلك االس

يف جمال اإلجراءات اجلنائية ومعايري اإلثبات،  خباصـــــةم القانونية املختلفة، وُظبســـــد الفجوة بني النُّ
وبإبرام معاهدات وترتيبات ثنائية مفصلة بشأن املساعدة  استخدام االتفاقية كأساٍس قانوينوذلك ب

  القانونية املتبادلة.
ويف القرار نفســــــه، طلب املؤمتر إىل األمانة أن تواصــــــل، يف حدود املوارد القائمة، مجع   -٢٤
ناســـبة عن اســـتخدام االتفاقية كأســـاس قانوين للمســـاعدة املخرى األعلومات املحصـــاءات أو اإل

  ض عليه تلك املعلومات.عَروأن ُت ،دلةالقانونية املتبا
أوصــــى اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الســــادس املفتوح املشــــاركة لتعزيز التعاون وقد   -٢٥

، بأن تواصــــل ٢٠١٧تشــــرين الثاين/نوفمرب  ٧و ٦الدويل يف إطار االتفاقية، املعقود يف فيينا يومي 
يف عمل الســــلطات املركزية املســــؤولة عن  حتليل التحديات العملية الناشــــئةبشــــأن األمانة عملها 

  الطلبات مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، بغية تعزيز فعالية تلك السلطات وكفاءهتا.
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املناقشــة اليت جرت يف إطار هذا  اســتنارتاجتماع اخلرباء الســادس، به أوصــى  ملا ووفقًا  -٢٦
ضيحبجدول األعمال بنود البند من  شائعةالتحديات  حولعية لقة نقاش موا اليت تواجهها البلدان  ال

يتعلق باألشـــــخاص الذين يرتكبون  فيما القانونية املتبادلة والرد عليهاعند تقدمي طلبات املســـــاعدة 
خرباء من كازاخستان  وقاممشمولة باالتفاقية، فضًال عن املمارسات اجليدة يف هذا املجال. جرائم 

يف  جتـــارهبمبعرض ي، فريجن الربيطـــانيـــة وجزيرة غرينززر والواليـــات املتحـــدة، وكـــذلـــك ج
  .الصدد هذا
كتب الشــؤون مل الفضــلىالواليات املتحدة املمارســات  من عضــو حلقة النقاش وعرضــت  -٢٧

يف جمال التعاون الدويل يف  اليت اســـــتخلصـــــها والدروسالدولية يف وزارة العدل بالواليات املتحدة 
دت على أمهية الشــراكات مع الســلطات املختصــة على الصــعيدين شــدَّوالقضــايا املتعلقة بالفســاد. 

للتعاون بني أجهزة الشرطة يف التحقيق األمهية طت الضوء على الدور احلاسم سلَّالوطين والدويل، و
ساد عرب الوطنية. وأوضحت  ضايا الف شؤون الدولية أنَّ عضو حلقة النقاش يف ق ميكن أن مكتب ال

ــــاس ا ميقدِّ ــــاعدة على أس ــــواء، ويف غياب تلك  ملعاهدات الثنائية واملتعددة األطرافاملس على الس
ية  وقالت إنَّ. املعاهدات لدول ية،  ٤٦و ٤٣باملادتني  عمًال ،مقدِّيمكتب الشــــــؤون ا فاق من االت

حكم مبا يف ذلك حاالت املصــادرة غري املســتندة إىل  ،مســاعدة واســعة النطاق يف املســائل اجلنائية
إىل أنه ميكن تقدمي املساعدة يف املسائل املدنية من خالل  أيضًاقة النقاش عضو حلإدانة. وأشارت 

ـــــُّ  إجراءات عبة املدنية التابعة لوزارة العدل. كما تناولت بالتفصـــــيل أنواع األدلة مدنية تديرها الش
املختلفة اليت ميكن ملكتب الشــؤون الدولية أن يســاعد يف مجعها، مبا يف ذلك الســجالت املصــرفية 

شهود والتعرف عليهمحتديد أماكن  عن فضًالت األعمال التجارية واألدلة اإللكترونية، وسجال  ال
عضـــو حلقة ، أوضـــحت واســـتردادهااملوجودات  باحتجازواالتصـــال هبم ومقابلتهم. وفيما يتعلق 

ــــــتخدام قنوات التعاون بني أجهزة  وذلك عادًةأنه ينبغي حتديد اجلرمية واألدلة أوًال (النقاش  باس
تدابري  اســتهاللاحلاجة إىل (ب) و ،الصــلة بني املوجودات واجلرمية(أ)  :رطة)، من أجل إثباتالشــ

  .املطافهناية ردها يف مث   ومصادرهتا باحتجاز املوجودات وجتميدهاتعلقة إنفاذ القانون امل
يف طلبات  االجتماع عن نوع املعلومات اليت ينبغي إدراجها عضـــــو حلقة النقاشوأبلغت   -٢٨

طلبات املســاعدة الواردة فيها ة حاالت كانت وذكرت عدَّ ،مة إىل الواليات املتحدةاملســاعدة املقدَّ
ن التواصل مع مكتب الشؤون الدولية م بأن يتمَّ عضو حلقة النقاشإىل االتفاقية. وأوصت  ةستندم

سلطات املركزية الوطنية سائل  عند خالل ال شأن م سارات إليه ب ستف على دت أكَّوحمددة، توجيه ا
  لطلب.امتلقية ة الطالبة والدول ةالتعاون الدويل هو مسؤولية مشتركة بني الدولجناح  أنَّ
قة النقاش  -٢٩ ية  وذكر عضــــــو حل طان ية جلزر فريجن الربي ملال لة التحقيقات ا أنَّ املمثل لوكا

الكيانات القانونية املســـجلة عدد كرب ســـيما بالنظر إىل   يطرح حتديات، ال ميكن أنالتعاون الدويل 
العديد من نَّ تلك الكيانات حتديًا أل عناملعلومات  التشارك يفشكل ييف جزر فريجن الربيطانية. و

وكالتني رئيســــــيتني أنَّ يف اإلقليم. وأشــــــار إىل  وحســــــبقانوين بوجود  حيتفظتلك الكيانات 
الســلطة  و، وهالنائب العاممكتب  :، ومهان عن التعاون الدويل يف جزر فريجن الربيطانيةمســؤولتا

ــــــتخبارات املالية)، اليت أنشــــــئت يف عام   ٢٠٠٤املركزية؛ ووكالة التحقيقات املالية (وحدة االس
ت املالية عليها وكالة التحقيقاأنَّ  عضو حلقة النقاشعضو يف جمموعة إيغمونت. كما أوضح  وهي
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على تبادل املعلومات  وعالوة علىتبادلة. تنفيذ طلبات املســاعدة القانونية املمســؤولية إضــافية هي 
ــــــاس مبادئ جمموعة إيغمونت لتبادل املعلومات ــــــتطيع، أس  تبادل املعلومات علىت أنالوكالة  تس

قة. وال ثل والث بامل لة  عام لة  أســـــــاس امل مل الوكا عا قانون أو وحدات إالَّ تت فاذ ال مع وكاالت إن
ألغراض وذلك ل، يومًا ٢١ يف غضــــــونومات علاملتقدمي  وميكنهاخرى، األالية املســــــتخبارات الا
املعلومات مع أطراف ثالثة دون إذن من الوكالة. واختتم  التشارك يف جيوز الستخباراتية فقط. والا

بالتوصـــية بإجراء مشـــاورات غري رمسية، أو إرســـال طلبات غري رمسية  كالمه عضـــو حلقة النقاش
  للحصول على املساعدة القانونية املتبادلة.علومات، قبل إصدار طلبات رمسية املللحصول على 

أنَّ االجتماع ب مكتب النائب العامالذي ميثل  غرينزيجزيرة عضو حلقة النقاش من وأبلغ   -٣٠
م ملحة عامة عن . وقدَّيعدة القانونية املتبادلة يف غرينزالسلطة املركزية املعنية باملسا وه النائب العام
ي لية. وأشار كذلك إىل مشاركة غرينزإىل اخلدمات املا بعيدحد  ي، الذي يستند إىلاقتصاد غرينز

به بالتعاون مع  املضطلعالعمل إىل يف شبكة كامدن املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات و
ــــــة املبادرة املشــــــتركة بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ رات واجلرمية والبنك الدويل واخلاص

ي املساعدة م السلطات يف غرينزتقدِّ اليت يف إطارهات املسروقة (مبادرة ستار)، باسترداد املوجودا
ن مع وبذلكها، اتتلقَّو عضـــو حلقة ذكر و. وقدرهتا عليه التعاون على الصـــعيد الدويلبها ترفحتســـِّ

 ي بتقدمي معلومات ذاتت املالية، األمر الذي يســمح لغرينزتنظيم مجيع اخلدما متَّ هأنَّ النقاش أيضــا
يةمســــــتوى  عال ناًء رفيع وجودة  بات يف الوقت الطلب. كما أكَّ على ب قدمي الطل د على أمهية ت

 املتســــــامحي نظام غرينز وقال إنَّمة ألغراض التعاون الدويل. املناســــــب وجودة املعلومات املقدَّ
يف الوقت املناســــب إىل  معلومات مفيدة يتيح تقدميوالواســــع النطاق للمســــاعدة القانونية املتبادلة 

ملعلومات ذات الصـــــلة عن طريق التشـــــارك التلقائي يف اأنَّ لطلبات. وأوضـــــح امة مقدِّاألطراف 
ي على استعداد ملواصلة التعاون مع البلدان السلطات يف غرينزأنَّ ، وجمموعة إيغمونت هو القاعدة

تواجه الدول ض احلاالت على أنه يف بع التشــــــديد وجرىتبادل املعلومات. أســــــاس على  املهتمة
على الصــــعيد الوطين بســــبب اإلجراءات اليت اختذهتا متبقية من املاضــــي مشــــاكل  اتلطلبمة امقدِّ

األمر الذي يكون له  الة،هذه املشــاكل تلك الدول من إعداد طلبات فعَّ متنعاحلكومات الســابقة. و
الدول على النظر  قة النقاشعضـــو حل ي على تقدمي املســـاعدة. وحثَّعلى قدرة غرينز الحقًا هرأث

رمسية للحصــول على املســاعدة الطلبات البعناية يف تقدمي طلبات غري رمسية قبل الشــروع يف تقدمي 
 غري أنهتعقيدات قانونية وعملية، ينطوي على لتعاون الدويل ا وقال يف اخلتام إنَّالقانونية املتبادلة. 

ــــــريطة أ ها ش تان ميكن التغلب علي تان القضـــــــائي  لطلباومتلقية الطلب مة مقدِّن تفهمها الوالي
  معًا.  هايف حل تكون لديهما الرغبة وأن
من كازاخستان عرضًا عن جتربة بلده يف احلصول على املساعدة  عضو حلقة النقاشم وقدَّ  -٣١

من دوالرات  باليني ١٠أكثر من أنَّ القانونية املتبادلة يف املســــــائل املتعلقة بالفســــــاد. وأوضــــــح 
رق من كازاخســــــتان خالل  أكثر من أنَّ و ،ســــــنوات العشــــــر املاضــــــيةالالواليات املتحدة ســــــُ

فريق جتماع عضــو حلقة النقاش ا. كما أبلغ بلد ٢٠٠من العدالة إىل أكثر من  هارب فرَّ  ٥٠٠ ١
 العام، والذي املدعيضـــطلع به مكتب يعن مشـــروع اســـترداد املوجودات املســـروقة الذي اخلرباء 

، مبا يف ذلك اســتنادًا واملدعني العامنيتضــمن وضــع مبادئ توجيهية واضــحة وموجزة للمحققني ي
، وتنســيق اجلهود بني وحدة االســتخبارات املالية وســلطات "ســتار"هتا مبادرة إىل النماذج اليت أعدَّ
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يدة، اجلدولية المارسات املإىل  تستنداملبادئ التوجيهية والنماذج أنَّ إنفاذ القانون. وأوضح كذلك 
ــــــتار"، ارمكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ وضــــــعها ومن بينها تلك اليت ت واجلرمية ومبادرة "س

أنَّ إىل أيضا أشار والنظام القانوين يف كازاخستان.  ومتطلباتتكييفها مع الظروف املحلية  متَّ  قدو
شــتركة بني الوكاالت إىل شــبكة كامدن امل "،ســتار"مبادرة من مبســاعدة  ،كازاخســتان انضــمت

السترداد املوجودات وشبكة آسيا واملحيط اهلادئ املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات. 
 عضــــو حلقة النقاش علىد العائدات غري املشــــروعة يف اخلارج، أكَّ واحتجازوفيما يتعلق بتفتيش 

، وهي: قناة جمموعة املطلوبة اتومنوع املساعدة أو املعلل تبعًا قطبَُّتاستخدام أربع أدوات رئيسية، 
كامدن املشـــــتركة بني  شـــــبكة من قبيلمشـــــتركة بني الوكاالت إيغمونت، وقنوات شـــــبكات 

الدولية للشـــــرطة اجلنائية، واملعلومات االســـــتخباراتية  نظَّمةالوكاالت الســـــترداد املوجودات وامل
دراسة  كالمه بعرض ضو حلقة النقاشعقناة املساعدة القانونية املتبادلة. واختتم واملفتوحة املصدر، 

الواليات املتحدة.  اتدوالر من باليني ٧,٥سابق ملصرف وطين باختالس باهتام مدير  تتعلقحالة 
ــتخدام شــركات صــورية ســلط الضــوء على التحديات اليت تواَجو ه يف تلك احلالة، مبا يف ذلك اس

 عضو حلقة النقاش إىل وأشارلغسل األموال، وصعوبة ربط املوجودات املسروقة باجلرمية األصلية. 
رفع دعوى مدنية يف وطلب مســــاعدة  ٤٠٠تقدمي أكثر من على  أيضــــًا انطوتالقضــــية تلك أنَّ 

من  باليني ٤املطالبة بتعويضــــات تتجاوز بصــــفته ضــــحية من أجل من جانب املصــــرف اخلارج 
ــــــترداد موجودات تبلغ قيمتها أكثر من  األمر الذيدوالرات الواليات املتحدة،   بليونأدى إىل اس

  دوالر يف واليات قضائية خمتلفة. 
حلقة النقاش وبالفرصة  يفمة ب املتكلمون بالعروض املقدَّ، رحَّويف املناقشة اليت تلت ذلك  -٣٢

ادل معلومات عملية بشـــأن التحديات املشـــتركة اليت تواجهها البلدان عند تقدمي طلبات املتاحة لتب
أحد املتكلمني جتربة بلده يف دعم التحقيقات  وعرض نية املتبادلة والرد عليها.املســـــــاعدة القانو

واملالحقات القضــائية عرب الوطنية يف قضــايا الفســاد، بصــرف النظر عن مكان البت يف القضــية يف 
على ســـؤال ُطرح على  يا من خالل التعاون الدويل. وردًّاية املطاف، بغية دعم حل هذه القضـــاهنا

صفت جرى التأكيد على، يةأوامر املصادرة العاملشأن ب عضو يف حلقة النقاش ها أمهية هذه األوامر ب
كما ســلَّط املتكلمون الضــوء على فوائد املصــادرة القائمة على القيمة، ال. أداة للتعاون الدويل الفعَّ

من االتفاقية. وأشـــــار أحد املتكلمني  ٣١من املادة  ٢(أ) والفقرة  ١على النحو املتوخى يف الفقرة 
القانون اجلنائي،  من خاللمكافحة غســــــل األموال بشــــــأن  املرتقبإىل توجيه االحتاد األورويب 

املزيد من الوسائل لتحسني مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف مجيع  فريتوالذي من شأنه و
  باملصادرة غري املستندة إىل إدانة.  تتعلقتدابري االحتاد األورويب، مبا يف ذلك  أحناء

    
    اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد  -رابعًا  

ثٌل   -٣٣ مات اليت ُجمعت عمًال بقراري املؤمتر عن اقدَّم مم نة موجزًا للمعلو ما  ٧/١و ٦/٤أل
بشـــأن املســـائل العملية اليت تواجهها الدول األطراف عند طلب املســـاعدة وتقدميها يف التحقيقات 
واإلجراءات املتعلقة باملسائل املدنية واإلدارية املتصلة بقضايا الفساد، والتدابري املمكنة حلماية سرية 

  لومات املقدَّمة يف سياق املساعدة يف التدابري اجلنائية واملدنية واإلدارية. املع



CAC/COSP/EG.1/2018/4
 

10/13 V.18-04022 
 

خربهتا حمدودة أنَّ ب غالبية الدول أفادتشفوية أرسلتها األمانة،  مذكِّرةعلى  ردًّاه، وقال إنَّ  -٣٤
الفســــــاد. ية املتصــــــلة بقضــــــايا املدنية واإلدار اإلجراءاتأو معدومة يف جمال التعاون الدويل يف 

، يف حني أشـــار فيما يتعلق بالتدابري اجلنائيةإالَّ ســـتطيع تقدمي املســـاعدة ال ي بعض الدول بأنه وأفاد
  القانوين أمام تقدمي هذه املساعدة.  ضها إىل عدم وجود عقبات يف نظامهبع
ــــــأن متها الدول بومشلت املقترحات اليت قدَّ  -٣٥ ــــــرية املعلومات جعل ش تعزيز تدابري محاية س
 إرشاداتالتنسيق والتشاور بني األطراف، ووضع حتسني تقدمي الطلب، و عندصرحيًا  شرطًالسرية ا

  بشأن هذا املوضوع. ةإجرائي
تدابري حمددة اختذهتا بلداهنم من أجل  عن بعض املتكلمني أبلغويف املناقشة اليت تلت ذلك،   -٣٦

عن تأييد  متكلمةالتفاقية. وأعربت ل وفقًااد ال لآلليات املدنية واإلدارية ملكافحة الفســالتطبيق الفعَّ
التعاون يف اإلجراءات املدنية مسألة به األمانة واجتماع اخلرباء يف حبث  تضطلعبلدها للعمل الذي 

ساد معقَّواإلدارية املتعلقة بالفساد.  ضايا ف يها واليات شاركت فدة حديثة العهد وذكرت أنه يف ق
عقبات خطرية أمام التعاون يف ســــــياق اإلجراءات غري اجلنائية،  يواجهبلدها  قضــــــائية أجنبية ظلَّ

متكلم  وأشــــار .املجال هذاهود يف مزيد من اجلدت على احلاجة إىل إدخال حتســــينات وبذل وأكَّ
إرجاء مواصــلة النظر يف  إىل حمدودية عدد الردود على هذا البند من جدول األعمال، مقترحًاآخر 

  للتوصل إىل استنتاجات. تكفيبيانات  إىل أن توجدهذه املسألة 
    

األدوات واخلدمات اليت يوفِّرها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات   -خامسًا  
    واجلرمية لتعزيز التعاون الدويل: معلومات حمدَّثة

شار   -٣٧ الفصل الرابع (التعاون الدويل) من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  ممثل عن األمانة إىلأ
نشطة األاملساعدة التقنية و اإلطار املرجعي آللية االستعراض، وعَرض أنشطة الفساد وإىل متطلبات

رات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّأنَّ  وذكر. صلة بالتعاون الدويل يف إطار االتفاقيةاملتخرى األ
يف  أيضـــــًاكتب املشـــــارك ويواجلرمية يواصـــــل تقدمي خدمات بناء القدرات إىل الدول األطراف. 

رامية إىل تنســــــيق التعاون الدويل، مبا يف ذلك اجتماعات الفريق العامل لاؤمترات املجتماعات والا
مت فيها ورقة حبثية عن االجتاهات العملية دِّاليت ُق، املعين مبكافحة الفســاد التابع ملجموعة العشــرين

إىل نتائج دورة  تعلقة بالفســـاد اســـتنادًاهة يف جمال التعاون الدويل يف املســـائل املوالتحديات املواَج
 قات املاليةالتعاون الدويل يف التحقي عنحلقة عمل إقليمية  أيضًاكتب املم نظَّواالستعراض األوىل. 

رة على التوصـــــيات الناجتة عن الدو مع التركيزومكافحة غســـــل األموال واســـــترداد املوجودات، 
ــذ، ــــــتعراض التنفي ــة اس ــانونألجهز ُعقــدت األوىل آللي ــاذ الق ووحــدات  واملــدعني العــامني ة إنف

سيا مناالستخبارات املالية  شأن منع املكتب وشارك  ؛ستة بلدان يف جنوب آ يف املؤمتر اإلقليمي ب
ــــــلحة الدمار الشــــــامل ومتويله يف أمريكا الالتينية والكاريب ي. ومكافحة اإلرهاب وانتشــــــار أس

لكترونية من أداة كتابة طلبات املســـاعدة القانونية إطالق النســـخة اإل علىممثل األمانة  دشـــدَّ  كما
  كتب.املها املتبادلة اليت أعدَّ

ألمانة معلومات حمدَّثة عن الدليل اإللكتروين للســــلطات الوطنية ثلة أخرى عن اوقدَّمت مم  -٣٨
وعرضـــت األنواع اخلمســـة املختلفة من  املختصـــة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد.
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من االتفاقية ووفقًا لتوصــــيات  ٤٦و ٦املادتني ب عمًالها جتمع األمانة معلومات عنلســــلطات اليت ا
  تعزيز التعاون الدويل يف إطار االتفاقية. ب املعينمؤمتر الدول األطراف واجتماع اخلرباء 

ت دولة طرفًا معلوما ١١٣قدَّمت  ٢٠١٨أيار/مايو  ٣٠ حىت وأشارت ممثلة األمانة إىل أنه  -٣٩
دولة  ١٢٩من االتفاقية؛ وقدَّمت  ٦من املادة  ٣عن ســـــلطاهتا املعنية مبنع الفســـــاد، عمًال بالفقرة 

ــــــلطاهتا املركزية املعنية باملســــــاعدة القانونية املتبادلة، عمًال بالفقرة  من  ١٣طرفًا معلومات عن س
اخلاصـــة هبا املعنية دولة طرفًا معلومات عن جهات االتصـــال  ٨٠ متوقدَّمن االتفاقية؛  ٤٦  املادة

دولة طرفًا ســلطاهتا املركزية املختصــة  ٢٣؛ وعيَّنت ٤/٤باســترداد املوجودات، عمًال بقرار املؤمتر 
دولة طرفًا  ٣٠مت قدَّواجتماع اخلرباء اخلامس؛ صدرت يف  اليت توصيةال، عمًال باملطلوبنيبتسليم 

ــــــتخدام ا إلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة معلومات عن جهات االتصــــــال التابعة هلا املعنية باس
اجتماع اخلرباء اخلامس. وشرح صدرت يف  اليتتوصية الو ٦/٤مبكافحة الفساد، وفقًا لقرار املؤمتر 

ــــــجَّ ،لمعلومات املدرجة يف الدليلل اتتحديثتقدمي الاملمثل إجراءات  ع الدول األطراف على وش
لتعاون يف تيســري االدليل  فائدةختصــة، بغية تعزيز مواصــلة تقدمي املعلومات عن ســلطاهتا الوطنية امل

  ال.الدويل الفعَّ
عدَّورحَّ  -٤٠ بات ب  بة طل مبا يف ذلك أداة كتا ية،  نة أدوات إلكترون عداد األما بإ ة متكلمني 

الذي يتناول ، دليل التعاون الدويل ألغراض مصـــادرة عائدات اجلرميةاملســـاعدة القانونية املتبادلة، و
القيمة، والدليل اإللكتروين للســلطات الوطنية املختصــة، وطلبوا من األمانة  املســتندة إىلرة املصــاَد

 بعض املتكلمني مجيع الدول األطراف الدليل. وحثَّذلك مواصـــــلة حتديث املعلومات املدرجة يف 
الذي دعم املايل الالدليل. وأكَّد أحد املتكلمني على على تقدمي املعلومات ذات الصلة إلدراجها يف 

هابلـده للمحـافظـة على األدوات اإللكترونيـة اليت مه يقـدِّ نة، بينمـا اقترح متكلم  توفر ما خر آاأل
ألدوات املتاحة على املوقع الشــبكي ملكتب األمم املتحدة ر األمانة وصــول املمارســني إىل اتيســِّ  أن

كتب حتســـني امل لبأن يواصـــرات واجلرمية. ويف هذا الصـــدد، أوصـــى أحد املتكلمني املعين باملخدِّ
ســيما تلك   األدوات واملصــادر املتصــلة بالتعاون الدويل، ال مجيععلى  الذي حيتويموقعه الشــبكي 

دليل إىل  لكترونيًّاإملوقع الشـــبكي رابطًا اخلاصـــة باملســـاعدة القانونية املتبادلة، واقترح أن يتضـــمن ا
  املذكور آنفًا. التعاون الدويل ألغراض مصادرة عائدات اجلرمية

    
    االستنتاجات والتوصيات  -سادسًا  

أكَّد اجتماع اخلرباء الســـابع جمددًا أمهية تزويد الدول األطراف بعضـــها البعض بأكرب قدر   -٤١
حتســـني كفاءة أمهية و ،ممكن من املســـاعدة يف التحقيقات واملالحقات القضـــائية يف جرائم الفســـاد

  . الداخليتبسيط اإلجراءات ذات الصلة، وفقًا للقانون  بالعمل علىالتعاون الدويل 
ــــابع جمددًا التوصــــيات اليت ُقدِّمت يف اجتماعات اخلرباء الثالث   -٤٢ وأكَّد اجتماع اخلرباء الس

 CAC/COSP/EG.1/2015/3و CAC/COSP/EG.1/2014/3والرابع واخلامس والســادس (انظر الوثائق 
  ).CAC/COSP/EG.1/2017/3و CAC/COSP/EG.1/2016/2و
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  على ذلك، اتَّفق اجتماع اخلرباء السابع على التوصيات التالية:وعالوة   -٤٣
ينبغي للدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــاد أن تواصـــــــل   (أ)  
واملساعدة القانونية املتبادلة  املسائل املتصلة بتسليم املطلوبنيبالتعاون االستباقي يف  املتعلقةجهودها 

ــــاس قانوين و ،ذ القانونوالتعاون يف جمال إنفا ــــتخدام االتفاقية كأس إيالء األولوية للطلبات مع باس
  مها القانونية الداخلية؛ ُظُن مبتطلباتذات الصلة، رهنا 

 علومات إىل األمانة عن التحدياتاملُتشـــجَّع الدول األطراف على مواصـــلة تقدمي   (ب)  
وردت يف قرارات  اليت خرىاألواضــــيع املواملمارســــات اجليدة يف جمال التعاون الدويل و املطروحة

بالتحديات يف  املتعلقاملؤمتر وتوصـــــيات اجتماعات اخلرباء، بغية مواصـــــلة األمانة عملها التحليلي 
  جمال التعاون الدويل استنادًا إىل االتفاقية؛

ُتشجَّع الدول األطراف على حتديث املعلومات الواردة يف دليل السلطات الوطنية   (ج)  
  ؛ نتظامبااملختصة 
ــــــلطات م بعد اليت مل تقدِّينبغي للدول األطراف   (د)   معلومات إلدراجها يف دليل الس

  ؛أن تنظر يف تقدميهاالوطنية املختصة 
عاون الرمسية وغري الرمسية   )(ه   لدول األطراف أن تواصـــــــل تعزيز قنوات الت ينبغي ل

بالكفاءة والفعالية، مبا يف ذلك بواسطة تبادل ضباط االتصال واملشاركة  تتسموإقامة قنوات اتصال 
  حيثما أمكن؛  ،يف شبكات املمارسني

مها ُظسقًا مع ُنذلك مناسبًا ومتَّ يكونشجَّع الدول األطراف على النظر، حيثما ُت  (و)  
تعاون عرب الوطين يف قضايا يف التدابري املدنية واإلدارية يف سياق ال بنشاط أكربالقانونية، يف التعاون 

  الفساد؛
 ينبغي للدول األطراف أن تدعم تقدمي املســــــاعدة التقنية يف جمال التعاون الدويل  (ز)  
ـــطًا دعمًا ـــِّ  ،نش ـــاء  الغرضذا هلر تنظيم دورات تدريبية واجتماعات خرباء وينبغي أن تيس بغية إنش

  املزيد من املنابر لتبادل املعلومات واملعارف؛ 
قضــايا اليف  الصــادرة ع الدول األطراف على النظر يف نشــر األحكام النهائيةشــجَُّت  (ح)  
  الفساد أو إتاحتها للجمهور؛ املتعلقة ب
طريق  ، مبا يف ذلك عنالنشـــطةالدول األطراف على مواصـــلة املشـــاركة  شـــجَّعُت  (ط)  

تقدمي جمال واملمارســـني العاملني يف  ،وهيئات مكافحة الفســـاد الســـلطات املختصـــة ذات الصـــلة،
، يف اجتماعات اخلرباء املقبلة لتعزيز التعاون الدويل املطلوبنياملســـــاعدة القانونية املتبادلة وتســـــليم 

 دعَقاليت ُتخرى األعاملة الفرقة األمبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد ويف اجتماعات 
  حتت رعاية مؤمتر الدول األطراف؛

لة   (ي)   نة مواصــــــ ها التحليلي من خالل طلب اينبغي لألما لدول عمل ملعلومات من ا
ــــــاعدة القانونية املتبادلة  األطراف، وخباصــــــة ــــــباب رفض طلبات املس ــــــتندةفيما يتعلق بأس  املس
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االتفاقية واملهل اإلجرائية ذات الصلة، من أجل وضع خريطة طريق ملعاجلة املسائل ذات الصلة  إىل
  يف املستقبل؛

اجتماعات اخلرباء  عملجهودها لضــــــمان التآزر بني  ينبغي لألمانة مواصــــــلة  (ك)  
ــــــاركة لتعزيز التعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  احلكومية الدولية املفتوحة املش
ية  فاق لذي أنشـــــــأه مؤمتر األطراف يف ات لدويل ا عاون ا بالت عامل املعين  الفســـــــاد وعمل الفريق ال

  عرب الوطنية. نظَّمةاملاملتحدة ملكافحة اجلرمية  األمم
    

    اعتماد التقرير  -سابعًا  
الوثيقـــة اجتمـــاع اخلرباء الســـــــــابع تقريره ( ، اعتمـــد٢٠١٨حزيران/يونيـــه  ٨يف   -٤٤

CAC/COSP/EG.1/2018/L.1  من جدول  ٥و ٤و ٣واألجزاء من مشـــــروع التقرير املتعلقة بالبنود
  .ه)توصياتاالجتماع وستنتاجات وكذلك ا، األعمال

 


