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  تقرير اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الثالث املفتوح املشاركة     
لتعزيز التعاون الدويل مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، 

      ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٠و ٩املعقود يف فيينا يومي 
   مةدِّمق  - الًأو  

، ٤/٢كافحـة الفسـاد، يف قـراره    ر مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة مل رَّق  -١
املعنون "عقد اجتماعـات خـرباء حكـوميني مفتوحـة املشـاركة لتعزيـز التعـاون الـدويل"، الـذي          

 تشـرين األول/  ٢٨إىل  ٢٤اعتمده يف دورته الرابعـة، الـيت ُعقـدت يف مـراكش، املغـرب، مـن       
شـأن التعـاون   مفتوحـة املشـاركة ب  دوليـة   ة، أن يعقد اجتماعات خـرباء حكوميـ  ٢٠١١أكتوبر 
ســداء املشــورة واملســاعدة للمــؤمتر فيمــا خيــص تســليم املطلــوبني واملســاعدة القانونيــة  إلالــدويل 

من هذا القبيل أثناء دورتـه اخلامسـة يسـبقه، يف حـدود      اًواحد اًر أن يعقد اجتماعرَّاملتبادلة، وق
  املوارد املتوافرة، اجتماع واحد على األقل يعقد فيما بني الدورتني.

ي اجتماعـات اخلـرباء املهـام التاليـة: (أ) مسـاعدة      دِّر املؤمتر أن تـؤ رَّالقرار نفسه، ق يفو  -٢
املــؤمتر علــى اكتســاب معــارف تراكميــة يف جمــال التعــاون الــدويل؛ (ب) مســاعدة املــؤمتر علــى 

، دة األطـراف دِّتشجيع التعاون بني املبادرات القائمة ذات الصلة، الثنائية منها واإلقليمية واملتعـ 
واإلســهام يف تنفيــذ األحكــام ذات الصــلة مــن االتفاقيــة بتوجيــه مــن املــؤمتر؛ (ج) تيســري تبــادل 

ــدول باســتبانة التحــ   ــز    دِّاخلــربات بــني ال ــدة لتعزي يات وتعمــيم املعلومــات عــن املمارســات اجلي
ون بــني الــدول الطالبــة والــدول القــدرات علــى الصــعيد الــوطين؛ (د) بنــاء الثقــة وتشــجيع التعــا

ة وهيئــات مكافحــة الفســاد   صَّــيــة الطلــب، بتنظــيم لقــاءات جتمــع بــني الســلطات املخت      قِّمتل
مساعدة املـؤمتر  (ه) واملمارسني العاملني يف جمايل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املطلوبني؛ 

  على استبانة احتياجات الدول يف جمال بناء القدرات.
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ــرار مبوجــب و  -٣ ــد ، ُع٤/٢الق ــوح املشــاركة  اجتمــاع خــرب أول ق اء حكــومي دويل مفت
 ثانيهمـا . وعقـد  ٢٠١٢تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٣و ٢٢يف فيينـا يـومي   لتعزيز التعاون الدويل 
، خــالل الــدورة اخلامســة ملــؤمتر  ٢٠١٣تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٦و ٢٥يف مدينــة بنمــا يــومي 

أن مسـائل عمليـة   مناقشـات مواضـيعية بشـ   وأُجريـت يف إطارمهـا    .الدول األطراف يف االتفاقيـة 
متعلقة بالتعاون الدويل يف إطار األحكـام ذات الصـلة مـن االتفاقيـة، وال سـيما مـا يتعلـق منـها         

  بتسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة.
خلــرباء احلكــومي ااجتمــاع  َدعقــُيأن  ٥/١قــراره يف  ر مــؤمتر الــدول األطــراف وقــد قــرَّ  - ٤

املعـين بالتعـاون الـدويل يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة         لـث  الثااملفتوح املشاركة الدويل 
الفساد، إذا أمكن ذلـك، عقـب اجتمـاع الفريـق العامـل املعـين بالتعـاون الـدويل يف إطـار اتفاقيـة           

مــة عــرب الوطنيــة، يف تــوقيتني منفصــلني ويف نفــس املكــان،   ظَّمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املن األ
لفعاليـة اسـتخدام املـوارد، وأن     اًمساس باستقاللية وواليـة الفـريقني، ضـمان    دونكتدبري مؤقَّت و
  أثناء الدورة السادسة للمؤمتر.الالحق املفتوح املشاركة الدويل خلرباء احلكومي ايعقد اجتماع 

    
      تنظيم االجتماع  - اًثاني  
    افتتاح االجتماع  - ألف  

حلكومية الدولية املفتوحة املشاركة لتعزيز د االجتماع الثالث من اجتماعات اخلرباء اُعِق  -٥
 تشــرين ١٠و ٩التعــاون الــدويل مبوجــب اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يف فيينــا يــومي 

ــوبر  ــيس،     .٢٠١٤األول/أكت ــوم اخلم ــاع ي ــتح االجتم ــوبر   ٩وافت ، ٢٠١٤تشــرين األول/أكت
عامل املعين بالتعـاون الـدويل   ، مباشرة عقب انتهاء االجتماع اخلامس للفريق ال٠٠/١٥الساعة 

وصـباح   ٨الـذي عقـد يـوم     ،مة عرب الوطنيـة املنظَّمبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
أثنــاء انعقــاد الــدورة الســابعة ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة  ٢٠١٤تشــرين األول/أكتــوبر  ٩يــوم 

  مة عرب الوطنية.املنظَّاألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
وأشـار الـرئيس يف    وقد ترأس االجتماع توماس باروز (الواليات املتحـدة األمريكيـة).    -٦

تتعلـق   وأوضـح مسـائل  د إطـار املناقشـات   ة إىل والية اجتماع اخلـرباء وحـدَّ  مالحظاته االفتتاحي
  ت وتنظيم األعمال.قَّبإعداد جدول األعمال املؤ

فيما بـني أعمـال وواليـات اجتمـاع      ب التداخلنُّني على ضرورة جتتكلِّمد أحد املوأكَّ  -٧
اخلــرباء وفريــق اســتعراض التنفيــذ بشــأن املســائل املتصــلة باســتعراض تنفيــذ الفصــل الرابــع مــن   
االتفاقية املتعلق بالتعاون الدويل. وأشارت األمانة يف هذا الصدد إىل الوالية اليت أسندها مـؤمتر  
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حكــام اعدة واإلســهام يف تنفيــذ األإىل اجتمــاع اخلــرباء للمســ ٤/٢الــدول األطــراف يف قــراره 
على أوجه التكامـل بـني أعمـال اجتمـاع اخلـرباء       ط الضوء أيضاًُسلِّذات الصلة من االتفاقية. و

  وفريق استعراض التنفيذ.
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - باء  
ــ  -٨ ــة األمــم       رَّأق ــدويل مبوجــب اتفاقي ــاون ال ــز التع املتحــدة اجتمــاع اخلــرباء الثالــث لتعزي

ت التـايل بعـد تعديلـه    املؤقَّجدول األعمال  ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٩ملكافحة الفساد يف 
  "مسائل أخرى": اًمعنون اًلتضمينه بند

  افتتاح االجتماع.  -١  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  -٢  
ل الرابـع  إلقاء نظرة تقييمية على االستعراضـات القُطريـة املتعلقـة بتنفيـذ الفصـ       -٣  

مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد: النتــائج والــدروس املســتفادة         
  واالحتياجات من املساعدة التقنية.

التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية للكشف عن اجلرائم املنصـوص    -٤  
ئم يـة مـن تلـك اجلـرا    عليها يف االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك اسـتبانة املوجـودات املتأتِّ     

  وجتميدها ومصادرهتا.  
ــانون يف جمــال كشــف         -٥   ــاذ الق ــى إنف ــاون عل ــرض ســبيل التع ــيت تعت ــات ال العقب

  اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية.
  مسائل أخرى.    -٦  
  االستنتاجات والتوصيات.  -٧  
  اعتماد التقرير.  -٨  

    
    احلضور  - جيم  

 ،األرجنـتني  ،التفاقية: االحتـاد الروسـي  لو الدول التالية األطراف يف احضر االجتماع ممثِّ  -٩
إيـــران  ،أوغنـــدا ،أنغـــوال ،اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة ،إكـــوادور ،أفغانســـتان ،إســـبانيا ،األردن

ــة ــاراغواي ،اإلســالمية)-(مجهوري  ،بوتســوانا ،بنمــا ،بلجيكــا ،الربازيــل ،البحــرين ،باكســتان ،ب
اجلمهوريــة  ،اجلمهوريــة التشــيكية ،جلزائــرا ،تــونس ،تايلنــد ،دة القوميــات)دِّاملتعــ-بوليفيــا (دولــة
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 ،ســلوفاكيا ،الســلفادور ،زمبــابوي ،رومانيــا ،دولــة فلســطني  ،مجهوريــة كوريــا  ،الدومينيكيــة
ــنغافورة ــيلي ،الســـويد، سـ ــانُع ،العـــراق ،الصـــني ،شـ ــا ،مـ ــا ،غانـ ــة ،فرنسـ -فرتويـــال (مجهوريـ
 ،لكسـمربغ  ،لبنـان  ،التفيـا  ،كينيـا  ،الكويت ،كوستاريكا ،كندا ،قربص ،فييت نام ،البوليفارية)

اململكــة املتحـدة لربيطانيــا   ،اململكـة العربيــة السـعودية   ،املكســيك ،املغـرب  ،مصــر ،ماليزيـا  ،ليبيـا 
  والواليات املتحدة األمريكية. ،اهلند ،النمسا ،النرويج ،موريشيوس ،العظمى وإيرلندا الشمالية

ــو  -١٠ ــة طــرف   ل يف االجتمــاع االحتــاد األورويب، وهــو منظمــة ت  ُمثِّ كامــل اقتصــادي إقليمي
  االتفاقية. يف
  عة على االتفاقية.قِّلت مبراقب اليابان، وهي دولة موُمثِّو  -١١
  ل مبراقب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.ُمثِّو  -١٢
لت مبراقبني املنظمات احلكومية الدولية التالية: األكادميية الدولية ملكافحة الفسـاد،  ُمثِّو  -١٣

  لتعاون يف أوروبا، جملس أوروبا، أمانة الكومنولث.منظمة األمن وا
لت يف االجتماع منظمة فرسان مالطة العسكرية، وهي كيان لديه مكتب مراقـب  ُمثِّو  -١٤

  دائم يف املقر.
    

إلقاء نظرة تقييمية على االستعراضات القُطرية املتعلقة بتنفيذ   -اًثالث  
ة الفساد: النتائج الرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافح الفصل

    والدروس املستفادة واالحتياجات من املساعدة التقنية
ة مـن  دَّألهم االستنتاجات واالجتاهات املستم اًثدَّحم ياإيضاح اًل عن األمانة عرضثِّم ممدَّق  -١٥

االستعراضات املنجزة يف الدورة األوىل اجلارية آللية اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة بشـأن اسـتعراض      
وكانت املصادر املستخدمة يف ذلك العرض اإليضاحي التقريـر   ذ الفصل الرابع من االتفاقية.تنفي

ــذي أع  ــة        دَّاملواضــيعي ال ــن اتفاقي ــدويل) م ــاون ال ــع (التع ــذ الفصــل الراب ــوان "تنفي ــة بعن ــه األمان ت
) والتقريــر CAC/COSP/2014/8)" (٥٠-٤٤املتحــدة ملكافحــة الفســاد (اســتعراض املــواد   األمــم

ــه األمانــة بعنــوان "تنفيــذ الفصــل الثالــث (التجــرمي وإنفــاذ القــانون) والفصــل الرابــع     دَّالــذي أع ت
ــي"          ــعيد اإلقليمـ ــى الصـ ــاد علـ ــة الفسـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــن اتفاقيـ ــدويل) مـ ــاون الـ (التعـ

)CAC/COSP/IRG/2014/9.(  
ــي دَّن العــرض اإليضــاحي الــذي ق مَّوتضــ  -١٦ ــة حتل ــه األمان ــائج عمليــات اســتعر  الًمت اض لنت

املســائل الشــاملة الــيت تعــاجل يف ســياق تســليم املطلــوبني وإجــراءات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة  
(اإلطــار التعاهــدي واســتخدام االتفاقيــة كأســاس قــانوين للتعــاون؛ وأمهيــة االحتفــاظ ببيانــات    
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ة إحصــائية عــن طلبــات التعــاون الــدويل؛ واملــدة الالزمــة للموافقــة علــى تســليم املطلــوبني وتلبيــ
ز العـرض اإليضـاحي علـى جمموعـة خمتـارة مــن      كَّــطلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة). كمـا ر     

املسائل املتعلقة بالتنفيذ بشأن املساعدة القانونيـة املتبادلـة (الـدور التنسـيقي للسـلطات املركزيـة       
لـى إنفـاذ   ي اخلاصـة والنـهج اإلقليميـة للتعـاون ع    رِّووظائفها)، والتعاون يف تنفيذ أساليب التحـ 

ل األمانة أيضا مالحظات إضافية نابعة من عمليـة اسـتعراض التنفيـذ اجلاريـة     ثِّم ممدَّالقوانني. وق
  .بشأن استخدام ضباط االتصال يف خمتلف املناطق

مـه الـرئيس   بنـود جـدول األعمـال بعـرض إيضـاحي قدَّ     وبدأت مناقشـة هـذا البنـد مـن       -١٧
من الفريق العامل املعـين بالتعـاون الـدويل مبوجـب اتفاقيـة      مة اء بالتوصيات املقدَّالذي أبلغ اخلرب

تشـرين األول/أكتـوبر    ٩و ٨مـة يف اجتماعـه املنعقـد يـومي     ظَّمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املناأل
، مثل الدور التنسيقي للسلطات املركزيـة ووظائفهـا يف   اليت هتم الفريقنيبشأن املسائل  ٢٠١٤

  تبادلة.إجراءات املساعدة القانونية امل
م احملرز يف تنفيذ األحكـام ذات الصـلة مـن اتفاقيـة     دُّني على التقتكلِّمد عدد من املوأكَّ  -١٨

موا معلومات عن اإلصـالحات واملبـادرات الوطنيـة األخـرية     دَّاألمم املتحدة ملكافحة الفساد وق
  فيما يتعلق باجلوانب العملية للتعاون الدويل مبوجب االتفاقية.

ني على أمهية تعزيز الشبكات القائمة، مبـا يف ذلـك الشـبكات    تكلِّمعديد من املد الوأكَّ  -١٩
املعنية بالتعاون الدويل ومبكافحة الفساد، اليت جتمع بني جهات الوصل واملمارسني مـن خمتلـف   
ــرح بعــض         ــدة. واقت ــة واملمارســات اجلي ــادل التجــارب واخلــربات الفني ــات القضــائية لتب الوالي

بكة افتراضــية علــى موقــع شــبكي مــأمون ملســؤويل االتصــال يف الســلطات  ني إنشــاء شــتكلِّماملــ
املركزية أو غريها من اهليئـات كوسـيلة مبتكـرة تتـيح إجـراء مشـاورات غـري رمسيـة قبـل تقـدمي           

  طلبات املساعدة القانونية املتبادلة بصفة رمسية.
الســلطات ركزيــة أو غريهــا مــن آخــر تنظــيم اجتماعــات للســلطات امل مــتكلِّمواقتــرح   -٢٠
ة، حتت رعاية اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح املشاركة لتعزيز التعاون الـدويل  صَّاملخت

  .مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، بغرض تيسري تبادل التجارب واملعلومات
ــى نطــاق واســع      تكلِّمط عــدد مــن املــ  لَّوســ  -٢١ ــدول عل ــة انضــمام ال ــى أمهي ني الضــوء عل

بشـأن التعـاون الـدويل، مبـا يف ذلـك، حيثمـا أمكـن،         اًن أحكامـ مَّوك اإلقليميـة الـيت تتضـ   للصك
  الدول األطراف من املناطق األخرى.

ني إىل اجلوانب العملية للتعاون الدويل، مبا يف ذلك ضـرورة تبسـيط   تكلِّموأشار بعض امل  -٢٢
احلاجـة إىل ضـمان سـرية     تطبيق شرط ازدواجية التجرمي يف إجـراءات تسـليم املطلـوبني وكـذلك    

  يات ذات الصلة.رِّطلبات املساعدة القانونية املتبادلة بغية ضمان كفاءة وفعالية التح
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ــة قبــل تقــدمي طلبــات     نَّون آخــرون أمتكلِّمــورأى   -٢٣ ــادل إجــراء مناقشــات غــري رمسي تب
بنجـاح  املساعدة القانونية، ومشاورات الحقة بني السلطات املعنية، وسيلة ميكـن أن تسـتخدم   

باسـتخدام   وُنـوِّه  املسـاعدة القانونيـة.  تبـادل  يات الـيت تعتـرض ممارسـة    دِّملعاجلة الكثري مـن التحـ  
رهـــا املنظمـــة الدوليـــة للشـــرطة اجلنائيـــة (اإلنتربـــول) يف تيســـري   فِّالـــيت توقنـــوات االتصـــاالت 

ات يف هــذا الشــأن إعــداد منــاذج تتضــمن إرشــادات بشــأن املتطلبــ مــتكلِّمواقتــرح  املشــاورات.
  املساعدة القانونية وإتاحة تلك النماذج لتيسري التفاهم.تبادل القانونية لتقدمي وتنفيذ طلبات 

    
التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية للكشف عن اجلرائم   - اًرابع  

  املنصوص عليها يف االتفاقية، مبا يف ذلك استبانة املوجودات املتأتية 
    ا ومصادرهتامن تلك اجلرائم وجتميده

يف سياق عرض هذا البنـد مـن جـدول األعمـال، أشـارت األمانـة إىل قـراري مـؤمتر الـدول            - ٢٤
علـى   التعـاون ع فيهمـا املـؤمتر الـدول األطـراف علـى      جَّ، اللذين شـ ٥/٣و ٥/١يف االتفاقية األطراف 

ىل الكشـف عـن   املستوى الدويل، مىت أمكن ذلك، فيما خيص اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة الراميـة إ    
  جرائم الفساد، وعلى استبانة املوجودات املتأتية من اجلرائم املشمولة باالتفاقية وجتميدها ومصادرهتا.

تـه األمانـة بشـأن التعـاون الـدويل يف إطـار اتفاقيـة        دَّوأشري إىل التقرير املرحلي الذي أع  -٢٥
ــة وغ       ــاعدة التقنيـ ــك املسـ ــا يف ذلـ ــاد، مبـ ــة الفسـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــطة   األمـ ــن األنشـ ــا مـ ريهـ

)CAC/COSP/EG.1/2014/2.( ـ أول اًل جهـد ثِّـ التقرير املرحلي مي نَّوأوضحت األمانة أا يهـدف  ي
عــة عليهــا بشــأن قِّاملوالــدول إىل جتميــع املعلومــات الــواردة مــن الــدول األطــراف يف االتفاقيــة و 

للكشـف عـن اجلـرائم    هنجها الوطنية ملمارسـة التعـاون الـدويل يف اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة       
ــة   ــا يف االتفاقي ــها   املنصــوص عليه ــراض من ــرائم     ألغ ــك اجل ــن تل ــة م ــتبانة املوجــودات املتأتي اس

  وجتميدها ومصادرهتا.
نـة أوسـع مـن الـدول     يِّومع ذلك، أشارت األمانة إىل احلاجة ملزيد من املعلومات من ع  -٢٦

راف يف املسـائل املدنيـة واإلداريـة    األطراف لتقييم القيمة املضافة للتعاون فيما بـني الـدول األطـ   
اردة يف القـرار  والية مؤمتر الـدول األطـراف، بصـيغتها الـو     نَّعلى أ تُّفقاوذات الصلة بالفساد. 

ه إىل األمانة بإعداد تقرير ذي صلة لتقدميه إىل املـؤمتر يف دورتـه السادسـة    جَّ، والطلب املو٥/١
صــلة حتليــل املســائل قيــد املناقشــة. ويف هــذا فرصــة ملوا يتيحــان، ٢٠١٥ر عقــدها يف عــام رَّاملقــ

عـة  قِّألطـراف يف االتفاقيـة والـدول املو   الصدد، اقترح أن تلتمس األمانـة معلومـات مـن الـدول ا    
  عليها اليت مل ترد بعد، وأن تلتمس حتديث املعلومات اليت سبق تقدميها.
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دنيــة واإلداريــة املتعلقــة منــوذج التعــاون الــدويل يف اإلجــراءات امل نَّإىل أ مــتكلِّموأشــار   -٢٧
بالفساد، الذي كان الفريق العامل املعين مبكافحة الفسـاد التـابع جملموعـة العشـرين قـد اعتمـده       

ــومي      ــد يف ســيدين بأســتراليا ي ــه األخــري املنعق ، ٢٠١٤شــباط/فرباير  ٢٧و ٢٦خــالل اجتماع
ــذا الشــأن، وينب       ــة يف ه ــات املطلوب ــدمي املعلوم ــدة لتق ــتخدامه  ميكــن أن يكــون أداة مفي ــي اس غ

 لَالـدو  ُماملـتكلِّ  ثَّلتشجيع املزيد من الدول األطراف على تقدمي معلومات ذات صلة. كما حـ 
لداخليـة قيـد املناقشـة. وأشـار     ح بالتفصـيل التـدابري ا  ضِّـ يو نصـا سـرديا  بـالنموذج  على أن ترفق 

العمـل الـذي   إىل إمكانية استكشاف مصادر أخرى للمعلومات، مبـا يف ذلـك مـن خـالل      اًأيض
الفريق العامل املعـين باسـترداد املوجـودات، التـابع ملـؤمتر الـدول األطـراف. وعـالوة         يضطلع به 

على ذلك، ميكن أن يتيح مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة القـادم    
  الدويل. فرصة للمناقشة ومجع املعلومات يف إطار بند جدول األعمال اخلاص بالتعاون

إىل  اًجميـع املعلومـات ذات الصـلة اسـتناد    إىل اإلجـراء املـوازي لت   تكلِّموأشار نفـس املـ    -٢٨
يف إطار الفريق العامل املعـين مبكافحـة الفسـاد التـابع جملموعـة العشـرين.        اًالنموذج املذكور آنف
ق العامــل خــالل اجتمــاع الفريــ ،ردود الــواردةللــ يتضــمَّن حتلــيالًالــذي  ،وســوف يتــاح التقريــر

ــابع جملموعــة العشــرين   ــرة مــن   الــذي ســيعقدالت  تشــرين األول/ ١٨إىل  ١٦يف بــاريس يف الفت
أيضـا كورقـة اجتماعـات يف اجتمـاع اخلـرباء هـذا، باعتبـاره وثيقـة          وقـد أُتـيح  . ٢٠١٤أكتوبر 

    مرجعية، ولكنه مل يعتمد بعد من جمموعة العشرين.
ــ  -٢٩ ــعا اًني عرضــتكلِّمم بعــض املــ دَّوق ــدويل    ا م ــاون ال ــة بالتع ــة املتعلق للممارســات الوطني
شــرحوا بإجيــاز أمهيــة اآلليــات اإلداريــة واملدنيــة بالنســبة للتحقيــق يف قضــايا الفســاد ومالحقــة و

دوا أيضا احلاجة إىل جتاوز العقبـات الـيت حتـول دون التعـاون الـدويل      كَّوأ مرتكبيها يف بلداهنم.
هــذه اآلليــات بطريقــة تكامليــة، وخباصــة يف   واســترداد املوجــودات مــن خــالل اســتخدام مثــل 

  ر فيها إثبات املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني.ذَّالقضايا اليت يتع
ر إقامـة دعـوى جنائيـة بسـبب     ذَّكما اعتربت السبل املدنيـة واإلداريـة هامـة عنـدما يتعـ       -٣٠

ملدنيــة يف البلــدان رفــع الــدعاوى ا نَّشــري إىل أأُو عــدم وجــود شــخص يــزعم ارتكابــه للجرميــة.
القـانون   نَّبـأ  مـتكلِّم وأفـاد   األجنبية هو وسيلة للمطالبة بـالتعويض واسـترداد عائـدات الفسـاد.    

  بشأن اجلزاءات اإلدارية، مبا فيها املصادرة. ةًلصَّمف ةًقانوني اًن أحكاممَّاإلداري يف بلده يتض
املالحقـة   إزاءلنـهج املختلفـة   إىل فهـم مشـترك بشـأن ا    التوصُّلآخر أمهية  متكلِّموأبرز   -٣١

اليت قد تنطوي علـى مسـؤوليات جنائيـة أو إداريـة ألشـخاص       ،القضائية ملرتكيب جرائم الفساد
  اعتباريني يف واليات قضائية خمتلفة.
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 اًر ضـروب فِّسـلطات املالحقـة القضـائية يف بلـدها ميكـن أن تـو       نَّة إىل أمتكلِّموأشارت   -٣٢
 دٍّاجلنائية واملدنيـة واإلداريـة علـى حـ     الصعدابقة للمحاكمة على من التعاون خالل املرحلة الس

بشـأن تبـادل املعلومـات مـع      اًاتفاقـ  ٧٢السلطات أبرمت أكثر مـن   نَّكما أشارت إىل أ سواء.
اسـترداد عائـدات الفسـاد    نـها مـن   كَّنظراء أجانب يف جمال اجلرائم املالية وغسل األموال، ممـا م 

  ال.عَّعلى حنو ف
إجراء مزيد من التحليل ملسألة تطبيق شرط ازدواجية التجـرمي يف جمـال    متكلِّم واقترح  -٣٣

وأشــار يف هــذا  التعــاون الــدويل فيمــا يتعلــق باحلــاالت الــيت تنطــوي علــى أشــخاص اعتبــاريني. 
ن مــن معاملــة األشــخاص كِّــاعــد يف بعــض الواليــات القضــائية متعــدم وجــود قو نَّالصــدد إىل أ

اة يف اجلرائم اجلنائية قـد خيلـق عقبـات أمـام التعـاون الـدويل فيمـا يتعلـق         االعتباريني معاملة اجلن
باجلرائم اليت ميكن إخضاع األشخاص االعتباريني للمساءلة فيها مىت كانت ازدواجيـة التجـرمي   

ازدواجية التجـرمي  شرط عما إذا كان ينبغي تطبيق  تكلِّموعالوة على ذلك، تساءل امل مطلوبة.
  يف اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة باألشخاص االعتباريني.يف التعاون الدويل 

    
العقبات اليت تعترض سبيل التعاون على إنفاذ القانون يف جمال كشف   -اًخامس  

    اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية
معلومات عن إنفاذ القانون من خـالل آليـة اسـتعراض    ما ُجمع من ألمانة ل ممثِّلعرض   -٣٤
تــه األمانــة عــن تنفيــذ الفصــل دَّاالتفاقيــة، حســبما وردت يف التقريــر املواضــيعي الــذي أع تنفيــذ

)، باإلضــافة إىل التقريــر الــذي CAC/COSP/IRG/2014/8) (٥٠-٤٤الرابــع (اســتعراض املــواد 
 ).CAC/COSP/IRG/2014/9ته األمانـة عـن تنفيـذ الفصـل الثالـث علـى الصـعيد اإلقليمـي (        دَّأع
ما تستخدم معاهـدات أو اتفاقـات ثنائيـة، أو بـرامج وترتيبـات ثنائيـة أكثـر         اًالبشري إىل أنه غأُو

  ة، فيما يتعلق بالتعاون على إنفاذ القانون.صَّتفاهم بني السلطات املختالرات كِّمذمثل  ،مرونة
دة يواجههــا املختصــون فيمــا يتعلــق بضــبط عائــدات اجلرميــة    دَّيات حمــدِّشــري إىل حتــأُو  -٣٥

ية مـن الفسـاد، والنـهج الوطنيـة املختلفـة جتـاه املسـائل        ا يف ذلك املوجودات املتأتِّومصادرهتا، مب
 املتعلقة باملصادرة، والعجز عـن اسـتبانة احلسـابات املصـرفية، واإلرسـال التلقـائي للمعلومـات.       

 نَّأجهــزة إنفــاذ القــانون متثــل حلقــة هامــة يف مكافحــة الفســاد، وأ    نَّوأشــار املشــاركون إىل أ
  تاج إىل تدعيم.عملها حي

ن مَّني ممارسات جيدة، منـها إعـداد قواعـد بيانـات مركزيـة تتضـ      تكلِّموعرض بعض امل  -٣٦
ــة.  ــابات املاليـ ــأن احلسـ ــة ميكـــن أن تي  نَّشـــري إىل أأُو معلومـــات بشـ ــذه املمارسـ ــهـ ــراء سِّـ ر إجـ
كون واتفـق املشـار   املساعدة القانونية.تبادل ل إجراءات جِّالتحقيقات على الصعيد الوطين وتع
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 اًنـ وَّالتعاون فيما بني سلطات إنفاذ القـانون معتـرف بـه علـى نطـاق واسـع بوصـفه مك        نَّعلى أ
  الة ملكافحة جرائم الفساد.عَّيف أي استراتيجية ف ياأساس
ني كــذلك إىل أمهيــة التعــاون بــني ســلطات إنفــاذ القــانون وتعــيني  مــتكلِّمة وأشــار عــدَّ  -٣٧

ني علـى أمهيـة   مـتكلِّم ة دَّد عـ دَّوشـ الواليـات القضـائية.    قضاة اتصال أو ضباط اتصال يف سـائر 
  شبكات التعاون اإلقليمي.

عن املوجـودات  ني معلومات عن النظم القائمة يف بلداهنم للكشف تكلِّمم بعض املدَّوق  -٣٨
ى معلومــات مــن جهــات وصــل خمتلفــة قَّــصــة لالســتخبارات املاليــة تتلصِّوإنشــاء وحــدات متخ

  مة.ظَّيف مكافحة الفساد واجلرمية املن ماها اًدور يدِّوتؤوحتللها، 
ــدول أن تواصــل استكشــاف الفــرص املتاحــة     نَّني إىل أتكلِّموأشــار بعــض املــ   -٣٩ علــى ال

لالخنراط بنشاط يف التنسيق الداخلي بني السـلطات املركزيـة واألجهـزة املعنيـة الـيت تشـارك يف       
وجـود سـلطة مركزيـة واحـدة لكـل       اًني أيضـ متكلِّد بعـض املـ  تنفيذ طلبات التعاون الدويل. وأيَّ
  فيها. اًاالتفاقيات اليت تكون الدولة طرف

ــأشــار و  -٤٠ ــخت نَّون آخــرون إىل أمتكلِّم ــوانني وســائر    صُّ ــاذ الق ــوظفي إنف ص القضــاة وم
األطراف الفاعلة ذات الصلة يف املسـائل املتصـلة بالتعـاون الـدويل سيسـاعد علـى تعزيـز فعاليـة         

  ون الدويل.خمتلف أشكال التعا
    

    مسائل أخرى  -اًسادس  
ني عقــد اجتماعــات مشــتركة بــني اجتمــاع اخلــرباء احلكــومي   تكلِّمذ عــدد مــن املــبَّــح  -٤١

الدويل املفتوح املشاركة لتعزيز التعاون الدويل مبوجب اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد      
مـم املتحـدة   طـراف يف اتفاقيـة األ  والفريق العامل املعـين بالتعـاون الـدويل الـذي أنشـأه مـؤمتر األ      

ويف  لوجـود مواضـيع نقـاش متماثلـة لـدى الفـريقني.       اًنظر ،عرب الوطنية املنظَّمةملكافحة اجلرمية 
كـذلك إمكانيـة إدراج موضـوع منفصـل يف جـدول أعمـال االجتمـاع         ترحـ ُتهذا السياق، اق

املثال عند مناقشـة التعـاون   ن، على سبيل االفريق اليت يناقشهااملشترك يف حال اختالف املسائل 
  الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية.

ون آخــرون اإلبقــاء علــى األطــر التنظيميــة واملواضــيعية للفــريقني منفصــلة،  متكلِّمــد وأيَّــ  -٤٢
مربزين االختالفات بني االتفاقيتني ومشاركة خرباء من مؤسسات حكومية خمتلفـة، مـن ضـمنها    

  سلطات مكافحة الفساد.
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    االستنتاجات والتوصيات  -اًابعس  
ي رِّدعا اجتمـاع اخلـرباء الـدول األطـراف إىل مواصـلة مسـاعدة بعضـها الـبعض يف حتـ           -٤٣

مـن خـالل السـعي إىل اسـتخدام اتفاقيـة األمـم املتحـدة         ياقضايا الفسـاد ومالحقـة اجلنـاة قضـائ    
  .يلال كأساس قانوين للتعاون الدوعَّملكافحة الفساد وتنفيذها على حنو ف

وأوصى االجتماع بأن تواصل الدول األطراف يف االتفاقية استكشاف مزيـد مـن الفـرص      - ٤٤
لتوســيع نطــاق األســس القانونيــة الــيت ميكنــها االعتمــاد عليهــا بشــأن التعــاون علــى إنفــاذ القــوانني    

ة أو اقــات أو ترتيبــات ثنائيــ والتعــاون القضــائي يف املســائل اجلنائيــة، مبــا يف ذلــك إمكانيــة إبــرام اتف  
دة األطـراف يكـون مـن شـأهنا أن تفـي بـأغراض التعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة أو تفعلـه            دِّمتع
  .أو تعززه يف إطار الفصل الرابع من االتفاقية ياعمل
ركزية أو غريهـا مـن السـلطات    وأوصى االجتماع بتنظيم اجتماعات منتظمة للسلطات امل  - ٤٥
ــاملخت ــدول األطــراف يف ا صَّ ــة وة يف ال ــدول التفاقي ــة اجتمــاع اخلــرباء    قِّاملوال ــة عليهــا، حتــت رعاي ع

احلكومي الدويل املفتوح املشـاركة لتعزيـز التعـاون الـدويل مبوجـب اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة          
  .تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقيةجتسيد الفساد، لتيسري تبادل التجارب واملعلومات بغرض 

واصــلة اســتخدام وتوســيع شــبكات التعــاون القائمــة ونظمهــا   ع اخلــرباء علــى مجَّوشــ  -٤٦
لالتصال اآلمن. كما نظر اخلرباء يف مواصلة حبـث إمكانيـة إنشـاء شـبكة افتراضـية علـى موقـع        

ــا مــن الســلطات املخت      ــة أو غريه ــأمون ملســؤويل االتصــال يف الســلطات املركزي ــشــبكي م ة صَّ
  .يا طلبات التعاون الدويل رمسكطريقة مبتكرة إلجراء مشاورات غري رمسية قبل تقدمي

ية الطلب ملتطلبات الدولـة  د االجتماع على احلاجة إىل ضمان احترام الدولة متلقِّدَّوش  -٤٧
ن، هبـدف ضـمان   املمكـ  دِّاملسـاعدة القانونيـة، إىل احلـ   تبادل الطالبة باحملافظة على سرية طلبات 

  .يات ذات الصلةرِّكفاءة وفعالية التح
تمـاع الســلطات الوطنيـة يف الـدول األطــراف يف االتفاقيـة علـى مســاعدة      ع االججَّوشـ   -٤٨

مـع نظمهـا    اًسـق ومتَّ اًبعضها البعض، واملشـاركة يف التعـاون الـدويل، حيثمـا كـان ذلـك مناسـب       
باملسـائل املدنيـة واإلداريـة ذات الصـلة      املتعلقـة القانونية الداخليـة، يف التحقيقـات واإلجـراءات    

  من االتفاقية. ٤٣من املادة  ١ رةللفق اًبالفساد، وفق
وأوصى االجتماع بأن تواصل األمانة جتميع املعلومات من الدول األطراف بشأن التعـاون    - ٤٩

الدويل فيما خيص اإلجراءات املدنية واإلدارية الرامية إىل الكشف عن جرائم الفساد، بغرض تقـدمي  
دول األطراف، حسب تكليف املؤمتر الـوارد  هذه املسألة أثناء الدورة السادسة ملؤمتر ال بشأنتقرير 
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ــراره  ــيت تي يف هــذا الصــدد  ، وأوصــى ٥/١يف ق ــباســتخدام األدوات ال ــع تلــك املعلومــات  سِّ ر جتمي
  .CAC/COSP/IRG/2014/CRP.5وحتليلها، ومنها النموذج الوارد يف ورقة االجتماع 

مرنــة  بــرامج ودعــا االجتمــاع الــدول األطــراف إىل مواصــلة جهودهــا إلقامــة وتعزيــز    -٥٠
ــة          عَّوف ــتحداث أو مراجع ــها اس ــن بين ــور م ــة أم ــراض املصــادرة، جبمل ــدويل ألغ ــاون ال ــة للتع ال

املرونــة يف التعامــل مــع طلبــات اقتفــاء األثــر والتجميــد    لتعزيــزالتشــريعات أو املمارســة احملليــة  
ودات واملصادرة، ومنها طلبات إنفاذ األوامر واألحكـام األجنبيـة، عـالوة علـى مصـادرة املوجـ      

  .غري القائمة على إدانة
أو وأوصى االجتماع الدول األطراف يف االتفاقية بإنشاء نظـم معلومـات وقواعـد بيانـات       - ٥١

لتجميـع املعلومـات اإلحصــائية املتعلقـة حبـاالت التعــاون الـدويل هبـدف تســهيل       بتعزيـز القـائم منــها   
مـة، واألسـاس القـانوين    دَّأو املقرصد هذه احلاالت ومجع معلومات بشأن طبيعة املسـاعدة املطلوبـة   

  .لتقدمي مثل هذه املساعدة، وتصنيف الطلبات وفقا للجرائم املعنية والوقت الالزم لتنفيذ الطلبات
ع االجتمــاع الــدول األطــراف علــى زيــادة كفــاءة آليــات التعــاون يف جمــال إنفــاذ  جَّوشــ  -٥٢

ة للتشـارك يف املعلومـات، وإقامـة    العَّل مجلة أمور منها استحداث نظم فوذلك من خال ،القوانني
  .عند االقتضاء عقد ترتيبات لتعزيز املساعدة التشغيليةوقنوات اتصال بني سلطاهتا ذات الصلة، 

، ونظــر االجتمــاع يف تــدابري هتــدف إىل حتقيــق فعاليــة تســهيل التعــاون الــدويل النــاجح   -٥٣
  :ومنها التدابري التالية

وتبادهلـا قبـل تقـدمي الطلبـات الرمسيـة، وإجـراء       املسارعة إىل إبـالغ املعلومـات     (أ)  
  ات الحقة بني السلطات ذات الصلة؛مشاور

التشــريعات يف عليهــا  املنصــوصتــوافر إرشــادات واضــحة بشــأن املقتضــيات    (ب)  
  احمللية يف الدولة متلقية الطلب لتنفيذ الطلبات؛  

  ؛بةعقد اجتماعات تنسيق بني الدولة متلقية الطلب والدولة الطال  (ج)  
  تبادل اخلرباء وتعيني قضاة اتصال أو ضباط اتصال.  (د)  

ــة بــذل املزيــد مــن اجلهــود لتعزيــز القــدرة التشــغيلية للســلطات       -٥٤ وأبــرز االجتمــاع أمهي
ة املشاركة يف التعاون الدويل يف املسائل اجلنائيـة، ومـن   صَّكزية أو غريها من السلطات املختاملر

يها بشـأن اجلـرائم املاليـة والفسـاد هبـدف تعزيـز فعاليتـها يف        صـة لـد  صِّذلك تعزيز املعارف املتخ
  يات اليت تواجهها.دِّي للتحدِّالتصالتعامل مع الطلبات و
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صـة  صِّإنشـاء وحـدات متخ  ودعا االجتماع الدول األطراف يف االتفاقيـة إىل النظـر يف     -٥٥
فيمـا يتعلـق بكـل مـن     يف سلطات االدعاء العام والتحقيـق للتعامـل مـع اجلـرائم املاليـة والفسـاد       

  حقيقات الوطنية والتعاون الدويل.الت
وأوصى االجتماع بأن تواصل األمانـة تقـدمي اخلـدمات االستشـارية واملسـاعدة التقنيـة         -٥٦

 اًالفصـل الرابـع مـن االتفاقيـة تنفيـذ     تنفيـذ  ب فيما يتعلـق لتلبية احتياجات الدول األطراف بفعالية 
لقصـور املسـتبانة مـن خـالل آليـة اسـتعراض التنفيـذ و/أو يف        يات وأوجـه ا دِّا، يف ضوء التحمتا

  متابعة لطلبات السلطات الوطنية. شكل
وأوصى االجتماع بتفسـري شـرط ازدواجيـة التجـرمي مبرونـة إلزالـة العقبـات الـيت تنشـأ            -٥٧

احلــاالت، عــن تفســري عــن التســمية القانونيــة أو التصــنيف القــانوين للجرميــة املعنيــة، ويف بعــض 
  ة املعنية لذلك الشرط.صَّات املختالسلط
سة نطاق تطبيق مبدأ ازدواجيـة التجـرمي عنـد    اوطلب االجتماع إىل األمانة مواصلة در  -٥٨

ــيت تتضــ     ــة يف القضــايا ال ــة املتبادل ــات املســاعدة القانوني ــة،  مَّالنظــر يف طلب ن شخصــيات اعتباري
ــؤ       ــدورة السادســة مل ــه إىل ال ــذا املوضــوع لتقدمي ــر عــن ه ــداد تقري ــدول األطــراف يف  وإع متر ال

ة وثائق منـها وثيقـة املعلومـات األساسـية املعنونـة "تقريـر مرحلـي عـن         إىل عدَّ االتفاقية، استناداً
  ).CAC/COSP/EG.1/2013/2تنفيذ واليات فريق اخلرباء املعين بالتعاون الدويل" (

كـزي  وأوصى االجتمـاع بـأن تنظـر الـدول األطـراف يف االتفاقيـة يف إنشـاء سـجل مر          -٥٩
ن معلومات بشأن حتديـد هويـة أصـحاب احلسـابات اجلاريـة وعمـالء املؤسسـات املاليـة،         مَّيتض

  مع نظمها القانونية الداخلية. اًسقومتَّ اًمىت كان ذلك مناسب
وأوصــى االجتمــاع بــأن تتبــادل الــدول األطــراف يف االتفاقيــة خــالل اجتمــاع اخلــرباء    -٦٠

بتحديـد هويـة املـالكني املنـتفعني     بالسبل الفضلى املتعلقة  الرابع بشأن التعاون الدويل املعلومات
  للشخصيات االعتبارية.

    
    اعتماد التقرير  -اًثامن  

لتقرير اخلاص باجتماعـه  ، ا٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٠يف  ،اجتماع اخلرباء اعتمد  -٦١
  ).CAC/COSP/EG.1/2014/L.1الثالث (

  


