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

  األمم املتحدة ملكافحة الفساد
 ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٨فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

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

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

  ملكافحة الفساد
 
     مذكِّرة من األمانة 

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

لدويل"، أن يعقد  عاون ا املعنون "عقد اجتماعات خرباء حكوميني مفتوحة املشـــــــاركة لتعزيز الت
حكومية دولية مفتوحة املشاركة بشأن التعاون الدويل إلسداء املشورة واملساعدة اجتماعات خرباء 

ساعدة القانونية املتبادلة، وقرَّر أن يعقد اجتماعًا واحدًا من  سليم املطلوبني وامل للمؤمتر فيما خيص ت
عقد قل ُيهذا القبيل أثناء دورته اخلامســة يســبقه، يف حدود املوارد املتوافرة، اجتماع واحد على األ

  فيما بني الدورتني. 
ــــــه، قرَّر املؤمتر  -٢   التالية:  املهام الوظيفيةأن تنجز اجتماعات اخلرباء  أيضــــــًاويف القرار نفس

؛ (ب) مســاعدة املؤمتر الدويليف جمال التعاون  ةيتراكم رفا(أ) مســاعدة املؤمتر على اكتســاب مع
صلة، الثنائية منها واإلقليمية واملتعدِّدة األطراف،  شجيع التعاون بني املبادرات القائمة ذات ال على ت
واإلســـــهام يف تنفيذ األحكام ذات الصـــــلة من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد بتوجيه من 
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ستبانة  التحديات وتعميم املعلومات عن املمارسات املؤمتر؛ (ج) تيسري تبادل اخلربات بني الدول با
القدرات على الصــــعيد الوطين؛ (د) بناء الثقة وتشــــجيع التعاون بني  لتعزيزاتِّباعها  الواجباجليدة 

بتنظيم لقاءات جتمع بني السلطات املختصة وهيئات مكافحة  ،الدول الطالبة والدول متلقِّية الطلب
مســاعدة (ه) املســاعدة القانونية املتبادلة وتســليم املطلوبني؛  يف جمايل العاملني املمارســنيوالفســاد 

  .املؤمتر على استبانة احتياجات الدول يف جمال بناء القدرات
وقرَّر املؤمتر، يف دوراته من اخلامســـة إىل الســـابعة، أن يواصـــل عقد اجتماعات اخلرباء.  -٣

إىل  ٢٠١٢ عام الفترة مناألول إىل الســـــــادس يف من وعقدت اجتماعات اخلرباء الســــــنوية 
  .٢٠١٧  عام
صياته  -٤ سابع على حالة تنفيذ تو وقد ُأعدَّت هذه املذكرة من أجل إطالع اجتماع اخلرباء ال

وتوصيات املؤمتر املتعلقة بالتعاون الدويل. وهي ترمي إىل مساعدة اجتماع اخلرباء يف مداوالته ويف 
  تقرير أنشطته املقبلة.

بالدول األطراف، اليت تســـــتخدم أدوات ونظما  ٧/١ قرارهوقد أهاب مؤمتر األطراف يف  -٥
ــــــاعدة الدولية، أن تواصــــــل تزويد األمانة مبعلومات عن تلك وتتبُّع إلكترونية ملعاجلة  طلبات املس

  .أوسعنطاق  تعميمها على األدوات والنظم من أجل
ب املؤمتر، يف القرار نفســـــه، بتوصـــــيات اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الســـــادس ورحَّ  -٦

أن يواصل االجتماع  مجلة أموريف املفتوح املشاركة لتعزيز التعاون الدويل يف إطار االتفاقية، وقرر 
  يلي: أعماله عن طريق تبادل املعلومات عن املمارسات الفضلى والتحديات املتعلقة مبا

ــائعة لرفض وتأخري تلبية طلبات املســاعدة القانونية املتبادلة املتصــلة  األســباب  (أ)  الش
  جبرائم الفساد املشمولة باالتفاقية بغية اقتراح حلول مبتكرة بشأهنا؛ 

املدنية واإلدارية املتعلقة بقضـــــايا الفســـــاد والتدابري  اإلجراءاتالتعاون الدويل يف  (ب) 
  مات املقدمة يف سياق املساعدة يف التدابري اجلنائية واملدنية واإلدارية.ية املعلواملمكنة حلماية سرِّ

، مجع القائمة، أن تواصـــل األمانة، يف حدود املوارد أيضـــًا نفســـه القراروطلب املؤمتر، يف  -٧
لتبادل املســـاعدة  قانوين عن اســـتخدام االتفاقية كأســـاس مناســـبةإحصـــاءات أو معلومات أخرى 

ــــــتخدامها ، ثنائية وإقليمية واجبة التطبيق م وجود ترتيباتالقانونية يف حال عد فيما وكذلك اس
حيثما كان ذلك مناســــبًا ومتســــقًا مع يتعلق باإلجراءات املدنية واإلدارية واســــترداد املوجودات، 

  وأن تعرض عليه هذه املعلومات.، النظم القانونية الوطنية
شاركة لتعزيز التعاون الدويل  اجتماعوأوصى  -٨ سادس املفتوح امل اخلرباء احلكومي الدويل ال

تشــــرين الثاين/نوفمرب  ٧و ٦يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد، املعقود يف فيينا يومي 
، بأن تواصــــل األمانة عملها بشــــأن حتليل التحديات العملية الناشــــئة يف عمل الســــلطات ٢٠١٧

سؤولة عن الطلبات مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، بغية تعزيز فعالية تلك املركزية امل
  السلطات وكفاءهتا. 



CAC/COSP/EG.1/2018/2 

 

V.18-02079 3/13 
 

ب بأن تســـتكشـــف األمانة جدوى وضـــع كتيِّ أيضـــًااخلرباء الســـادس  اجتماعوأوصـــى  -٩
ــاعدة القانونية ــادي عملي يتضــمن االعتبارات املتعلقة بكيفية معاجلة طلبات تبادل املس بشــأن  إرش

  أمور متدنية األمهية.
واســتنادًا إىل  ١/٧الواردة يف قرار املؤمتر دة املســَنعمًال بالواليات  الوثيقةت هذه عدَّوقد ُأ -١٠

  توصيات اجتماع اخلرباء السادس. 
تتضمن أيضًا معلومات عن املساعدة التقنية واألنشطة األخرى اليت تنفذها األمانة يف هي و -١١

  الدويل يف إطار االتفاقية.جمال التعاون 
هت األمانة إىل الدول األطراف مذكرة تنفيذ الواليات املذكورة أعاله، وجَّ لتيسريوتوخيا  -١٢

  نة أعاله. التمست فيها معلومات عن املسائل املبيَّ ٢٠١٨شباط/فرباير  ٩شفوية يف 
  دولًة طرفا ردودها. ١٣، قدمت ٢٠١٨ مارسآذار/ ١٥وحىت   -١٣
وقدمت  ،دول معلومات شــــاملة بضــــعاملقدمة، حيث قدمت  املعلوماتتباين نطاق قد و -١٤

ص جلميع الردود الواردة من الدول األعضـــــاء اليت بعض الدول معلومات حمدودة. وفيما يلي ملخَّ
من الدول، وسوف تتيحها  املتلقاةتتضمن معلومات موضوعية. وستواصل األمانة حتليل املعلومات 

  ء املقبلة.الجتماعات اخلربا
    

    ع طلبات املساعدة الدوليةم اإللكترونية ملعاجلة وتتبُّاألدوات والنُظ -ثانيا 
للطلب الذي  ملخصــات الردود الواردة من الدول األطراف اســتجابًة القســميتضــمن هذا  -١٥

 عنحلصــــول على معلومات بشــــأن ا ٢٠١٨شــــباط/فرباير  ٩تضــــمنته املذكرة الشــــفوية املؤرخة 
  ع طلبات املساعدة الدولية. استخدام األدوات والنظم اإللكترونية ملعاجلة وتتبُّ

  
  األرجنتني 

التعاون اجلنائي  مســـــائلأهنا تســـــتخدم براجميات حاســـــوبية يف معاجلة باألرجنتني  أبلغت  -١٦
ضايا اختطاف األطفال. وتشكل هذه الرباجميات برناجما مستقال  بناء على الطلب،  ُمعدًاواملدين وق

". وميكن إتاحتها للدول األطراف األخرى، بيد أنه يلزم أوال DAJINGESوتعرف باسم براجميات "
ــتبانة الوثائق، وتعيني املحامي املســؤول عن  ــتخدام هذه الرباجميات اس ــينها وحتديثها. ويتيح اس حتس

صنيف امللفات،  شأن الطلبات الواردة والقضية، وت صادرة ورصد املواعيد وإعداد اإلحصاءات ب ال
حصـــاءات بشـــأن الطلبات إوميكنها إعداد  كقاعدة هامة للبيانات أيضـــًاالنهائية. وهي تســـتخدم 

الفترة الزمنية الالزمة للرد على الطلبات طول ع تتبُّ ال تســتطيعالواردة والصــادرة. ولكنها مع ذلك 
ت الواردة لغرض معاجلة امللفات لطلبال يســحالتصــوير املالواردة وال صــياغة الطلبات الصــادرة أو 

  كامل.  على حنوإلكترونيا 
ــــــلطة املركزية،  علىت بناء عدَّوألن الرباجميات ُأ -١٧ حتديد تكلفة التنفيذ.  يتعذرطلب الس

سيًّ سم الربنامج بكونه حد صري األمدو سهل االستخداما وويت سوى تدريب ق ستلزم  وميكن  ،ال ي
 جمياتاالربنظم تكنولوجيا املعلومات االعتيادية. وذكرت األرجنتني أن اســـتخدام هذه  تشـــغيله يف
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أفضى إىل حتسينات يف نوعية الردود على الطلبات وفعالية متابعة الطلبات يف الوقت املناسب، وأنه 
  يّسر كذلك إعداد التقارير عن التعاون الدويل. 

  
  أستراليا 

ــــــتراليا براجميات تســــــتخدم أ -١٨ ــــــب الطلب  تعدَُّأس  املتعلقةقاعدة بياناهتا  فيما خيصحس
اآلن بإعادة بناء قاعدة البيانات،  أســــتراليا وتســــليم املطلوبني. وتقوماملســــاعدة القانونية املتبادلة ب

من  جزءًاقاعدة البيانات  وتشــكِّلالبيانات. قواعد  يف الســوق إلنشــاءرباجميات املتاحة الباســتخدام 
من  والقصدالقضايا اليت جيري استخدامها حاليا (مع مناذج وإدارة السجالت). م إدارة جمموعة نُظ

البيــانــات هو جتنــب ازدواجيــة النظم وحتقيق ترابط أكرب فيمــا بينهــا. وتتــألف  بنــاء قــاعــدةإعــادة 
البيانات بشـــأن أنواع اجلرائم، وحالة املســـائل  حيازةالرئيســـية للرباجميات من  اخلاصـــيات الوظيفية

سة، واإلجراءات التالية املطلوبة واملواعيد ، واملوظفني املخصصني للقضايا، واملساعدة امللتَمالقانونية
الوزاري. ويتلقى  على املســتوىاهلامة (مثل مواعيد تســليم املطلوبني) وما إذا لزم النظر يف القضــايا 

على اســتخدام قاعدة البيانات فور تعيينهم. واســتخدام قاعدة  القضــايا تدريبًاإدارة ملفات موظفو 
ــعا،  ،عمومًابداهة البيانات واضــح  ــتلزم تدريبا واس ع على تنظيم شــجَّمع ذلك ُيولكن وهو ال يس

النظام القائم ألجل صــــياغة الطلبات  أســــترالياتســــتخدم  لتحديث املعلومات. وملتدريبية دورات 
  وعة من النماذج املوضوعة خصيصا هلذا الغرض. منا اعتمدت على جممإالصادرة؛ و

لوثائق لتصويري لسح ااملنظاما غري ورقي حيث جيري  أستراليال السلطة الوطنية يف وتشغِّ -١٩
تقــارير  نتــاجاملطبوعــة الواردة وحفظهــا يف نظــام اإلدارة اإللكتروين. وميكن لقــاعــدة البيــانــات إ

فيها، وعدد  ُبتَّوإحصــاءات عن التقدم املحرز يف القضــايا، وعدد القضــايا اجلارية والقضــايا اليت 
وعن القضــايا حبســب البلد مقدم الطلب أو البلد متلقي الطلب  ،صــة لكل موظفالقضــايا املخصــَّ 

لطلبات (مع حصــاءات عن الوقت املســتغرق يف تقدمي اإونوع اجلرمية. وقاعدة البيانات ال تتضــمن 
لفترة الزمنية اليت إىل ا ذلك يف إطار إعادة بناء قاعدة البيانات). ونظرًا اســـتكشـــافجيري اآلن  أنه

احلصـــــول على املعلومات عن تكاليف التنفيذ  رًاانقضـــــت منذ بناء قاعدة البيانات، مل يعد متيســـــِّ 
ية الراهنة إلعادة بناء عن متطلبات النظام. وســـيتاح احلصـــول على تلك املعلومات خالل العمل وال

  املقبلة.  قاعدة البيانات وسيجري توفريها يف التقارير
إلدارة املعارف، اجلارية يف البلد على نوعية الطلبات عن طريق العملية األوسع  وقد ُحوفظ -٢٠
ــــــتفادة منها يف إعداد الطلبات  املعلوماتكمجموعة من  ُحفظتو اخلاصــــــة بالبلدان لغرض االس

ختتلف عن قاعدة البيانات، اليت حتتفظ باملعلومات اإلحصــــــائية واملعلومات عن  ذهوالنماذج. وه
ـــــرفني واإلداريني من تقييم حالة الطلبات الراهنة لقضـــــايا. ومع ذلك، فإن النظام ميكِّحالة ا ن املش

له. ويعتمد هذا النظام على دقة املعلومات املدرجة والواردة بشـــأن  وفقًاوحتديد أولويات القضـــايا 
صلة.  ضايا ذات ال ستخدمالق سترالياالرباجميات يف تقييم التزامات  وكثريًا ما ُت شأن تقدمي تقارير  أ ب
ــــتناد ــــاركة النظراء األجانب (مثل  اإلبالغ واالس ــــأن مش إليها يف ذلك ويف إجراء املناقشــــات بش

  تقييمات البلدان األخرى). 
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  النمسا
القضائي استخدام تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف النظام  عنبا شامال كتيِّقدمت النمسا   -٢١

العناصـــر الرئيســـية إلدارة القضـــايا واالتصـــاالت اإللكترونية يف وتتكوَّن ). eJustice Austria(للبلد 
، ومت إعداد كليهما اإللكترونية االتصاالت القانونيةواملعاجلة اآللية للقضايا  يمامن نظ حاليًّاالنمسا 

نوعا من اإلجراءات  ٦٦حاليًا . ويتناول النظام اآليل ملعاجلة القضــــايا يف النمســــا حســــب الطلب
ــــــتخدام تكنولوجيا املعلومات إلجياد  يبيِّناملختلفة مما  ــــــتراتيجي الذي يتبعه البلد يف اس النهج االس

تخدام إرساء عملية اإلدارة الرقمية الكاملة للقضايا واسباحللول الشاملة. كما تضطلع النمسا اآلن 
". ويســتلزم نظام املعاجلة اآللية Justiz 3.0املبادرة االســتراتيجية " يف ســياقاالتصــاالت اإللكترونية 

. ويتضمن كال العاملنيللقضايا ونظام االتصاالت القانونية اإللكترونية يف النمسا قدرا من تدريب 
 ،من نظم إدارة القضــايا معاجلة النصــوص، باســتخدام البيانات الوصــفية املســتمدةخاصــية النظامني 
   دعم صياغة الوثائق القانونية. من أجل

على امللفات يف العمل لطلبات الواردة واالقتصــــار لتصــــويري لســــح ااملوتعد القدرة على   -٢٢
ية لنظام " ــــــ ية (من غري ورق) من بني األولويات الرئيس ". وجتري يف الوقت Justiz 3.0اإللكترون

لوثائق الورقية يف أربع حماكم؛ مع ذلك، فإن النمســا تقوم باختبار للتصــويري ســح ااملالراهن جتربة 
أفضــى إىل حتســينات يف نوعية  جمياتاهذه الرب عمالحل مركزي للرقمنة. وذكرت النمســا أن اســت

سَّ فعالية متابعة اليف الردود على الطلبات و سب، وأنه ي قارير تر كذلك إعداد طلبات يف الوقت املنا
  التعاون الدويل.شؤون عن اإلبالغ 

  
  هنغاريا  

هنغاريا بأن نظام إدارة القضــــايا املســــتخدم يف مكتب املدعي العام يســــجل مجيع  أبلغت -٢٣
طلبات املســــاعدة القانونية الواردة والصــــادرة. ولكن النظام ال حيتوي على بيانات إحصــــائية عن 

أنه  أيضًاوهذا يعين  .فيذهاع تنذلك ألن الغرض منه هو تسجيل الطلبات وتتبُّومضامني الطلبات، 
أن بهنغاريا  كما أبلغتاستخدام صك قانوين دويل معني.  رتتوايتضمن بيانات دقيقة عن مدى  ال

معيَّنة الطلبات، مع إضــــافات أمنية  إلرســــالمكتب املدعي العام يســــتخدم براجميات جتارية عادية 
بواســطة الربيد  املرســلةتكنولوجيا املعلومات التابع للمكتب. وجتري معاجلة الطلبات  يتوالها قســم

  . العادي بالربيد املتلقاة ورقيًااملتبع يف معاجلة الطلبات نفسه األسلوب باإللكتروين أو الفاكس 
ئية اجلنا املســائلالشــرطة إعداد وتلقي وتســجيل ومعاجلة طلبات املســاعدة الدولية يف  وتتوىل -٢٤

" لإلدارة املتكاملة للقضــــــايا ومعاجلتها وإدارة الســــــجالت Robotzsaruباســــــتخدام نظام يدعى "
ستعماله على  صر ا شمل  مناولةإلكترونيا. وهو نظام معقد ال يقت ساعدة القانونية، وإمنا ي طلبات امل

  معاجلة مجيع أنواع قضايا األجهزة اجلنائية التابعة للشرطة. أيضًا
بوكالة الدفاع الوطين تطبيق الشـــــبكة اآلمنة لتبادل املعلومات اخلاص  مكتبويســـــتخدم  -٢٥

ضــطلع ت؛ ووتلقي الطلبات الدولية لمن أجل إرســا األورويب للتعاون يف جمال إنفاذ القانون االحتاد
   النظام.سري عمل ) مبهمة إدارة ORFKالشرطة الوطنية اهلنغارية (قيادة 
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  ليتوانيا  
املسؤولة عن املساعدة القانونية السلطة املركزية  بوصفهاعدل، ليتوانيا بأن وزارة ال أبلغت -٢٦

دارة طلبات التعاون الدويل الواردة إلتسليم املطلوبني، ال تستخدم براجميات خاصة  وقضايااملتبادلة 
صادرة سمى "نظام إدارة الوثا بل إن ؛وال شترك امل ستخدم النظام اإللكتروين امل ئق"، الذي الوزارة ت

  يشمل مجيع مراسالهتا الصادرة والواردة، مبا يف ذلك املراسالت يف جمال التعاون القضائي.
يتضـــــمن أحدها، يف مجلة  ؛دارة البياناتإلالعام نظما متعددة  النائبويســـــتخدم مكتب  -٢٧

من نظام أمشل إلدارة  جزءًال بالتعاون الدويل يف الشـــؤون اجلنائية وهي تشـــكِّ منيطة خاصـــةأمور، 
فة الحتياجات املكتب. ويســــتخدم بناء على الطلب وهي مكيَّ ةت هذه الرباجميعدَُّأ وقدالقضــــايا. 

املساعدة القانونية وتسليم تبادل خبصوص  لتسجيل الطلبات الواردة والصادرةالربناجمي النظام هذا 
ال ميكن اســـتخدامها يف  ةوهذه الرباجمي، باإلضـــافة إىل الشـــؤون املتصـــلة بالتعاون الدويل. املطلوبني

لطلبات الواردة أو تناول امللفات اإللكترونية لتصــويري لســح ااملصــياغة الطلبات الصــادرة وال يف 
ـــتخدام هذه  يف إعداد اإلحصـــاءات ممكنا إىل حد ما، فإن  جمياتاالربعلى حنو كامل. وإذا كان اس

اإلحصــــاءات  فرزالعام غري قادرة على  النائبب مكت ضــــمنإلدارة البيانات  احلاليةالنظم الرقمية 
ملعايري حمددة، مثل األســاس القانوين لتبادل املســاعدة القانونية أو لتســليم املطلوبني أو اجلرائم  وفقًا
  املساعدة من أجلها.  تلباليت ُط
مل يفض إىل حتســينات يف نوعية الردود على  جمياتاأن اســتخدام هذه الرب ليتوانياوذكرت  -٢٨

ر إعداد يســـَّ  ةاملعنيَّ ةجميااســـتخدام الرب غري أنَّ ؛الطلبات وفعالية متابعة الطلبات يف الوقت املناســـب
  الدويل. التعاونعن اإلبالغ تقارير 

  
  أرمينيا 

خاصــــــة يف جمال  براجمياتيف أرمينيا وزارة العدل  والالعام  النائبال يســــــتخدم مكتب  -٢٩
  التعاون الدويل. 

  
  مجهورية كوريا  

يا  -٣٠ ية كور هناردت مجهور تطبيقـات  غريإلكترونيـة أو نظم ال تســــــتخـدم أي أدوات  بأ
  العاملية مثل ميكروسوفت إكسيل.  جمياتاالرب
  
  النرويج  

غت النرويج  -٣١ نةأبل ما عاون  بأنَّ األ بات الت جلان طل عا فاذ القوانني ي مة ووكاالت إن احلكو
صادرةالدويل الواردة  ضايا، وبأن الرب وال ستخدام النظم االعتيادية ملعاجلة الق ست معدة ابا جميات لي

من ع مجيع القضايا يف الوكاالت املعنية. ومعاجلة وتتبُّ هيالوظيفة الرئيسية للنظم وحبسب الطلب. 
ــــــت نظما قائمة بذاهتا. وتتيح الربمث جميات العمل بشــــــكل إلكتروين تام، ولكن النظم ا، فهي ليس

  املختلفة ال تتواصل فيما بينها.
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األسباب الشائعة لرفض وتأخري تلبية طلبات املساعدة القانونية املتبادلة   -ثالثًا  
    مبتكرة بشأهنااملتصلة جبرائم الفساد املشمولة باالتفاقية بغية اقتراح حلول 

للطلب الوارد يف  للردود الواردة من الدول األطراف استجابًة ملخصًا القسميتضمن هذا  -٣٢
حلصــــول على معلومات عن أفضــــل املمارســــات وعن بشــــأن اأعاله  املذكورةاملذكرة الشــــفوية 
طلبات املســاعدة القانونية املتبادلة  تلبيةبشــأن األســباب الشــائعة لرفض وتأخري  التحديات العملية

  . بشأهنا االتفاقية، بغية اقتراح حلول مبتكرةب املشمولةاملتعلقة جبرائم الفساد 
والنرويج والدامنرك ومجهورية كوريا الشــــعبية والكويت  أســــتراليااألرجنتني و أبلغتوقد  -٣٣

طلبات املســــــاعدة القانونية املتبادلة تتعلق بعدم  االســــــتجابة إىلوهنغاريا بأن أســــــباب التأخري يف 
بات، و مال الطل يةعاكت بة ونقص الوضــــــوح يف  دم كفا طال لدولة ال لداعمة اليت توفرها ا املواد ا
املشـــــمولة األمثلة على ذلك عدم وضـــــوح شـــــروح األفعال اإلجرامية  ومشلتاملعلومات املقدمة. 

أوامر التفتيش ار ة الالزمة للتمكن من إصـــــدذات الصـــــل الوقائع(هنغاريا) أو عدم كفاية شـــــرح 
بة  طال لدولة ال (مجهورية كوريا). وأدت هذه النواقص يف معظم األحيان إىل إعادة الطلبات إىل ا

برر رفض معاجلة أن الســـــبب العام الذي  أيضـــــًاوانيا لغرض توفري املعلومات الالزمة. وذكرت ليت
ــــــكل من حيث  االمتثالالطلبات كان عدم  ــــــتمارةش الطلبات وفحواها املطلوبني مبقتضــــــى  اس
  املعاهدات الدولية. 

شــواغل تتعلق باألمن الوطين كأســباب لرفض تقدمي املســاعدة  هنغارياالنرويج وذكرت و -٣٤
. وباإلضافة إىل ذلك، ذكرت النرويج خماطر انتهاك سيادهتا، أو السياسة العامة أو املتبادلةالقانونية 

  كأسباب للرفض.لديها املصاحل اهلامة األخرى 
  للرفض. اعامًّ أساسًا ًاالنرويج أن غياب ازدواجية التجرمي يشكل أيضليتوانيا ووذكرت  -٣٥
ـــــاريالتقادم  فترةوذكرت ليتوانيا انقضـــــاء  -٣٦ ـــــببًا باعتبار ذلك ةالس تنفيذ طلبات  لرفض س

  املتبادلة. القانونيةاملساعدة 
املالحقة طلب املساعدة مع إجراءات التحقيق أو  يتضاربإىل أنه حيثما  أسترالياوأشارت  -٣٧

للســلطات األســترالية رفض أو تأجيل تقدمي املســاعدة أو فرض شــروط  ميكناألســترالية،  القضــائية
ية على ســبيل املثال، إذا ُطلبت املواد وتقدميها.  ىعلنة معيَّ األصــلية من الوكالة املنفذة، ميكن النصــِّ

سخ لتلك املواد  ية لتلك الوكالة تقدمي ن صِّ ضاة الن سخ األصلية منها لغاية انتهاء املقا واالحتفاظ بالن
ض التحقيق الذي جتريه يعرِّمن شــــأنه أن األســــترالية. وإذا كان تقدمي املعلومات إىل الدولة الطالبة 

ــــــتراليــا ــــــتراليــة املنفــذة أن تؤجــل أو ترفض للخطر ويعوق املقــاضـــــــاة، جيو أس ز للوكــالــة األس
  املساعدة. تقدمي
ل عقبة أخرى تعوق القدرة على هتا تشــكِّعلى أن طبيعة العقوبة أو شــدَّ أســتراليادت وشــدَّ -٣٨

مبقتضـــــى قانون املســـــاعدة املتبادلة يف املســـــائل ذلك أنه يف بعض احلاالت.  الدويلتقدمي التعاون 
أو ممثله عموما أن يرفض تقدمي املساعدة إذا  سترالياتعني على املدعي العام أل، ي١٩٨٧اجلنائية لعام 

ق عليه دين بارتكاب جرم ميكن أن يطبَّهم أو ُأتُّاكان الشـــخص املعتقل أو املحتجز املشـــتبه فيه قد 
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بعدم فرض عقوبة  دًا. واالســــــتثناء الوحيد من ذلك هو عند تقدمي البلد األجنيب تعهُّاإلعدامحكم 
  ذ. ، أو بأن عقوبة اإلعدام املفروضة لن تنفَّاإلعدام
ر توقعات ا على االســــتجابة للطلبات هو تدبُّالتحدي األكرب لقدرهت أن أســــترالياوأكدت  -٣٩

بأن  أيضــــًاليتوانيا  بلغت. وأاملواردحمدودية مع تضــــارب األولويات  وكذلك تدبُّرالدولة الطالبة، 
  .املطلوبة حجم املعلومات وكربا بسبب نطاق اإلجراءات املطلوبة التأخريات تنشأ عموم

ومجهورية كوريا والنرويج وهنغاريا أنه  أســـترالياذكرت ففيما يتعلق باحللول املبتكرة، أما  -٤٠
من غري الرمسية بني الدول مقدمة الطلبات والدول املتلقية هلا  التمهيدية االتصــاالتميكن اســتخدام 

إىل أدىن حّد وحل املشــاكل املتعلقة مبضــمون طلبات املســاعدة القانونية  التأخر أجل تقليل حاالت
  املتبادلة ونقص املعلومات. 

صدد، ذكرت   -٤١ سترالياويف هذا ال ضمان افظ على أهنا حت أ سعة النطاق ل صاالت وا شبكة ات
مع الواليات القضــــائية األجنبية. وإىل جانب التواصــــل مع الســــلطات املركزية  الســــليمالتشــــاور 

مساعدة البلدان األجنبية  ستراليااملدعي العام أل لدائرةقة، ميكن األجنبية لغرض رصد الطلبات املعلَّ
ع موقعلى  فظ اإلدارة أيضــــًاايف إعداد طلبات تســــليم املطلوبني واملســــاعدة القانونية املتبادلة. وحت

شبكي يتضمن معلومات مستفيضة عن التعاون الدويل، مبا يف ذلك شرح مفصل إلجراءات تنفيذ 
التشريعات واملعاهدات ذات  بنصوصالطلبات الواردة والصادرة، واإلحصاءات، ووصالت الربط 

سترالياالصلة وقوائم التحقق الالزمة إلعداد طلبات   ضًاأيللمساعدة القانونية املتبادلة. وهي تتيح  أ
املساعدة التقنية واملساعدة على بناء القدرات للبلدان يف منطقة املحيط اهلادئ وجنوب شرق آسيا 

ــــعيد إنفاذ القانون،  ــــائل اجلنائية. وعلى ص ــــرطة االحتادية  لدىيف جمال التعاون الدويل يف املس الش
مل. وتقدم الشــبكة األســترالية شــبكة دولية واســعة من املوظفني املوزعني للعمل يف شــىت مناطق العا

خدمات التعاون واملســاعدة على مســتوى الشــرطة، باإلضــافة إىل دعم االتصــاالت بشــأن تســليم 
 أسترالياإليها. وذكرت الواردة و أستراليامن الصادرة  ،ةلبات املساعدة القانونية املتبادلاملطلوبني وط

  اعدة القانونية املتبادلة.يف معاجلة أو رفض طلبات املس تتيح جتنب التأخري أن هذه التدابري
وذكرت األرجنتني أن إجياد موقع شبكي يتضمن معلومات عن املعاهدات املنطبقة ومناذج   -٤٢

املتبادلة وتســـــليم املطلوبني قد يشـــــكل أداة مفيدة تتيح للدول مقدمة  القانونيةلطلبات املســـــاعدة 
د أن اســـتخدام منوذج موحّ  أيضـــًاالطلبات الوفاء بالشـــروط على حنو مناســـب. وذكرت النرويج 

  إلرسال الطلبات قد يكون مفيدا. 
تنفيذ أنشطة إضافية لبناء القدرات هبدف حتسني االستفادة من  أيضًاواقترحت األرجنتني   -٤٣

االتفاقية كأساس قانوين لتسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة. فمن شأن هذه األنشطة أن 
  املمارسني بشأن استخدام االتفاقية كأساس قانوين.صيني لدى االختصاوعي التعزز 
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التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بقضايا الفساد   -رابعًا  
  مة يف سياق املساعدة والتدابري املمكنة حلماية سرية املعلومات املقدَّ

    يف التدابري اجلنائية واملدنية واإلدارية
ستجابة للطلب الوارد يف  املتلقاةللردود  ملخصًا القسميتضمن هذا   -٤٤ من الدول األطراف ا

املتَّبعة حلصــــول على معلومات عن أفضــــل املمارســــات بشــــأن ااملذكورة أعاله  الشــــفويةاملذكرة 
 ،والتحديات القائمة بشـــأن التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بقضـــايا الفســـاد

ــــــرية املعلومات املطلوبة ألغراض اإلجراءات املدنية واقتراحات  بشــــــأن التدابري املمكنة حلماية س
ــألة واإلدارية املتصــلة بقضــايا الفســاد يف البلد مقدِّ  ذات الصــلةم الطلب، حيثما جرت معاجلة املس

  )١(مبقتضى اإلجراءات اجلنائية يف البلد املتلقي للطلب.
والدامنرك والنرويج بأن خربهتا حمدودة أو معدومة يف جمال التعاون  األرجنتني أبلغتوقد  -٤٥

  الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية املتصلة بقضايا الفساد. 
بعة فيهما بشأن املساعدة القانونية املتَّ النهوجورومانيا أنه، استنادا إىل  أسترالياوأوضحت  -٤٦

  ن تقدم إال فيما يتعلق بالتدابري اجلنائية. تلك املساعدة ال ميكن أ فإناملتبادلة، 
بأهنا ميكن أن تقدم املســاعدة يف املســائل اإلدارية عندما يكون الفعل املعين  ليتوانيا وأبلغت -٤٧

  خاضعا للعقوبة اإلدارية فقط وعند استحالة تطبيق اإلجراءات اجلنائية. 
ظامها القانوين ما يعوق تقدمي ، أشـــارت الكويت إىل أنه ليس هناك يف نأخرىومن ناحية  -٤٨

  فيما يتعلق بالتدابري املدنية. أيضًا بذلكاألرجنتني  وأبلغتاملساعدة يف التدابري املدنية واإلدارية. 
املحددة بشـــأن التدابري الالزمة حلماية ســـرية املعلومات املقدمة يف  املقترحاتوفيما خيص  -٤٩

ســـياق املســـاعدة يف اإلجراءات اجلنائية واملدنية واإلدارية، أوصـــت مجهورية كوريا جبعل الســـرية 
صرحيا يف سياق تقدمي الطلب. وشددت الكويت على أن من املستصوب أن يتم التنسيق  اشتراطًا

ملعنية، وذلك حرصا على محاية سرية املعلومات املقدمة يف سياق املساعدة والتشاور بني األطراف ا
أنه ميكن وضــع مبادئ توجيهية  أيضــًايف اإلجراءات اجلنائية واملدنية واإلدارية. واقترحت الكويت 

إجرائية تتضـــــمن قواعد وإجراءات الدول األطراف اليت يتعني اتباعها من أجل تعزيز محاية ســـــرية 
  طلوبة ألغراض اإلجراءات املدنية واإلدارية املتصلة بقضايا الفساد.املعلومات امل

    

                                                                    

من الوثيقة  الثاين والقسم CAC/COSP/2017/2لالطالع على مزيد من املعلومات بشأن هذه املسألة، انظر الوثيقة   )١(  
CAC/COSP/EG.1/2017/2.  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2017/2
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/EG.1/2017/2
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تنطبق  استخدام االتفاقية كأساس قانوين للمساعدة القانونية املتبادلة، ما مل -خامسًا 
سقا مع النظم الترتيبات الثنائية واإلقليمية، وحيثما كان ذلك مناسبا ومتَّ

باإلجراءات املدنية واإلدارية القانونية الوطنية، فيما يتعلق 
    املوجودات واسترداد

ستجابة لطلب املعلومات  املتلقاةللردود  ملخصًا القسميتضمن هذا  -٥٠ من الدول األطراف ا
الوارد يف املذكرة الشفوية املذكورة أعاله، مبا يف ذلك اإلحصاءات والقضايا، فيما يتعلق باستخدام 

ســقا مع النظم االتفاقية كأســاس قانوين للمســاعدة القانونية املتبادلة، وحيثما كان ذلك مناســبا ومتَّ
  باإلجراءات املدنية واإلدارية. القانونية الوطنية، فيما يتعلق

أشـــــارت أســـــتراليا والدامنرك ومجهورية كوريا وليتوانيا والنمســـــا وهنغاريا إىل عدم قد و -٥١
حصـــائية عن اســـتخدام االتفاقية كأســـاس قانوين لطلبات املســـاعدة القانونية إاحتفاظها مبعلومات 

تفاقية كأســاس قانوين للطلبات كعنصــر يف أنه قد مت النظر يف حتديد االبأســتراليا  بلغتاملتبادلة. وأ
قاعدة البيانات األســـترالية للمســـاعدة القانونية املتبادلة. وأوضـــحت أرمينيا أهنا  تطويرإطار إعادة 

  االتفاقية. تتلق أو ترسل أي طلبات للمساعدة القانونية املتبادلة مبوجب مل
نية اســتخدام االتفاقية كأســاس ويف الوقت نفســه، ذكرت الكويت وليتوانيا يف ردمها إمكا -٥٢

  املسائل املدنية واإلدارية.فيما خيص الضرورة، مبا يف ذلك  اقتضتقانوين حيثما 
نه، ب األرجنتني وأبلغت -٥٣ قًاأ لذي اســــــُت وف ظام املعلومات ا عام لن قد٢٠١٠حدث يف   ، ف
  يف املائة من طلبات املساعدة القانونية املتبادلة. ٢٠ يف ما نسبتهخدمت االتفاقية كأساس قانوين اسُت
طلبات واردة  ٤طلبا صادرا و ١٣وسجلت رومانيا استخدام االتفاقية كأساس قانوين يف  -٥٤

طلبات  ٣طلبات صــــادرة و ٥وكذلك يف  ؛٢٠١٧عام القانونية املتبادلة يف  املســــاعدةمن طلبات 
طلبات  ٣و طلبا صــــــادرًا ١٣؛ ويف ٢٠١٦ادلة يف عام واردة من طلبات املســــــاعدة القانونية املتب

  .٢٠١٥واردة من طلبات املساعدة القانونية املتبادلة يف عام 
    

التحديات العملية الناشئة عن عمل السلطات املركزية املسؤولة   -سادسًا  
    عن الطلبات املقدمة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

ستجابة للطلب الوارد يف  املتلقاةللردود  ملخصًا القسميتضمن هذا   -٥٥ من الدول األطراف ا
التحديات العملية الناشــئة عن  عنحلصــول على معلومات بشــأن اأعاله  املذكورةاملذكرة الشــفوية 

  الفساد. عمل السلطات املركزية املسؤولة عن الطلبات املقدمة يف إطار اتفاقية مكافحة
ــــــأن التحديات ايف  تتبدى إىل حد ما  -٥٦ ــــــئة عن عمل املعلومات الواردة من الدول بش لناش

املعلومات الواردة فيما خيص األســباب الشــائعة لرفض تقدمي املســاعدة القانونية  الســلطات املركزية
  أعاله.  ثالثًا القسماملتبادلة أو تأخريه، على حنو ما يرد يف 

ت يف النظم القانونية أن االختالفاباريا ومجهورية كوريا وليتوانيا وهنغ األرجنتني وأبلغت  -٥٧
  سلطاهتا املركزية. لعمليات متثل حتديا
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  وليتوانيا وهنغاريا حتديات تتعلق بترمجة الوثائق والعقبات اللغوية. األرجنتنيوذكرت   -٥٨
  حتديا. األرجنتني والكويت أن الطلبات غري الكاملة، شكال ومضمونا، تشكل وأوضحت  -٥٩
ـــــلطاهتا املركزية أن احلجم الكبري من ا أيضـــــًا تنياألرجنوذكرت   -٦٠ ملعلومات اليت تتلقاها س

  ل حتديا.على أساس يومي يشكِّ
بإجراء  االقتراحاتومشلت   -٦١ غاريا)  حا (هن لة اقترا عاجلة التحديات ذات الصــــــ املمكنة مل

اتصــاالت قبل تقدمي الطلبات واقتراحا (الكويت) بأن يتم تقدمي املســاعدة القانونية املتبادلة وطلبها 
  على أساس االتفاقية.

ــلطاهترومانيا والنرويج بعدم وجود حتديات معيَّ أبلغت، نفســهويف الوقت   -٦٢ ما نة يف عمل س
  املركزية املسؤولة عن طلبات املساعدة القانونية املتبادلة.

    
  االعتبارات املتعلقة بكيفية معاجلة طلبات تبادل املساعدة القانونية   -سابعًا  

    متدين األمهية ذات طابع بشأن أمور
ستجابة للطلب الوارد يف  املتلقاةللردود  ملخصًا القسم هذايتضمن   -٦٣ من الدول األطراف ا

واملمارسات اليت تتبعها  النهوجحلصول على معلومات عن بشأن ااملذكرة الشفوية املذكورة أعاله 
  األمهية. متدينذات طابع سلطاهتا املعنية يف معاجلة طلبات تبادل املساعدة القانونية بشأن أمور 

تدنية بشــأن األمور املومجهورية كوريا وهنغاريا بأهنا مل تطبق معايري  األرجنتني وقد أبلغت  -٦٤
  األمهية على الطلبات الواردة بشأن املساعدة القانونية املتبادلة. 

عدم وجود قواعد حمددة أو خربات لديها تتعلق عن وليتوانيا والنرويج  الدامنرك وأبلغت  -٦٥
األمهية. وأوضـــحت ليتوانيا ذات طابع متدين أن أمور القانونية بشـــ املســـاعدةمبعاجلة طلبات تبادل 

  أهنا تعامل، من الناحية العملية، مجيع الطلبات على قدم املساواة.
من قانوهنا اخلاص باملســــاعدة املتبادلة يف  ٨بأن املادة  أســــتراليا أبلغتأخرى،  ناحيةومن   -٦٦

املتدين ذات الطابع العتبارات املســـــائل اجلنائية ينص على عدد من أســـــباب الرفض، مبا يف ذلك ا
للنظر يف إجرائية الســــلطة األســــترالية املركزية املعنية باجلرائم الدولية عملية  رســــتاألمهية. وقد أ

طلبات املســـاعدة القانونية املتبادلة الواردة واالســـتجابة هلا، مبراعاة الظروف اخلاصـــة بكل قضـــية 
ض الطلب، تقدم تلك الســـــلطة أســـــباب الرفض إىل واملوارد املتاحة لالســـــتجابة إليها. وإذا ما رف

الســتناد انة والدولة مقدمة الطلب ملســاعدهتا على النظر يف خطوات أخرى بشــأن تلك القضــية املعيَّ
  إليها عند تقدمي طلبات أخرى يف املستقبل. 

    
    الدليل اإللكتروين للسلطات الوطنية املختصة  -ثامنًا  

اخلرباء الســـادس األمانة بأن تواصـــل عملها املتصـــل باحلفاظ على الدليل  اجتماعأوصـــى   -٦٧
ــخــتصـــــــــة ( ــيـــة امل ــن ــوط ــطـــات ال ــلســــــــل ــروين ل ــكــت ــاإلل ــروين امل ــكــت ــع اإلل ــوق ــى امل ــل تـــاح ع

www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html .(  

http://www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html
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  لك التوصية، واصلت األمانة حتديث الدليل اإللكتروين. ت علىوبناء   -٦٨
  معلومات عما يلي:  يتضمنالدليل  كان، ٢٠١٨مارس /آذار وحىت  -٦٩

  طرفًا؛ دولة ١٢٩املسؤولة عن املساعدة القانونية املتبادلة يف  املركزيةالسلطات   (أ)  
  دولة طرفًا؛  ١١٢يف  اجلرائممنع  سلطات  (ب)  
  دولة طرفًا؛  ٨٠باسترداد املوجودات يف  املعنيَّةاالتصال  جهات  (ج)  
  دولة طرفًا؛  ٢٣املركزية املسؤولة عن تسليم املطلوبني يف  السلطات  (د)  
لتعاون الدويل يف اســـتخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية با املعنيَّةاالتصـــال  جهات  )ه(  

  دولة طرفًا. ٣٢يف 
    

األخرى املتعلقة بالتعاون الدويل يف إطار اتفاقية  املساعدة التقنية واألنشطة  -تاسعًا  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد

املخدرات واجلرمية تقدمي خدمات بناء القدرات واخلدمات االستشارية على  مكتبواصل   -٧٠
واصــل املشــاركة يف االجتماعات واملؤمترات الرامية إىل تنســيق كما الصــعيدين اإلقليمي والوطين، 

الدويل فيما بني الدول األطراف. وعالوة على ذلك، واصل املكتب تقدمي املساعدة التقنية التعاون 
ــــــترداد املوجودات، تداخليف حاالت ت حاالت تنطوي على مع يف كثري من األحيان  تتعلق باس

احتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة بالتعاون الدويل استنادًا إىل االتفاقية. ويرد شرح مفصل 
نشــــطة املســــاعدة التقنية تلك يف املذكرة اليت أعدهتا األمانة عن التقدم املحرز يف تنفيذ الواليات أل

  ).CAC/COSP/WG.2/2018/2(الوثيقة املتعلقة باسترداد املوجودات 
للفريق العامل املعين مبكافحة الفســـاد التابع لمكتب يف االجتماع الثالث ل نممثلووشـــارك   -٧١

، وقدموا ورقة بعنوان "االجتاهات ٢٠١٧ملجموعة العشــرين، الذي عقد يف فيينا يف أيلول/ســبتمرب 
العملية وحتديات التعاون الدويل يف مســــائل الفســــاد: مالحظات من آلية اســــتعراض تنفيذ اتفاقية 

  األمم املتحدة ملكافحة الفساد".
ــتعراضــا قطريا  ١٦٠معت من ترد يف الورقة مبنية على املعلومات اليت ُج اليت لوماتواملع  -٧٢ اس
زت على ركَّو ،كملت يف الدورة األوىل آللية اســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســادُأ

ك اإلطار بتنفيذ الفصــل الرابع من االتفاقية (التعاون الدويل)، مبا يف ذل صــلةعدة مســائل عملية ذات 
القانوين املحلي، واألســـــاس القانوين للتعاون الدويل واســـــتخدام االتفاقية هلذا الغرض، والســـــلطات 

  طة واملشاورات يف إطار التعاون الدويل.املركزية واألطر الزمنية النظامية واإلجراءات املبسَّ
قة إىل  وأشـــــــارت  -٧٣ يوجود الور قال لدان من خمتلف الت قارب بني ب يل حنو الت ية م قانون د ال

  واللغات واملناطق. 
عديد من   -٧٤ لدى ال ية  عة من األدوات املعيارية والعمل ــــــ فة واس طائ وعلى الرغم من وجود 

البلدان لغرض الوفاء مبتطلبات االتفاقية، فقد مت حتديد عدد من الصعوبات على الصعيد العملي، مبا 
ي بالفرص اليت تتيحها االتفاقية وغريها يف ذلك عدم كفاية األطر القانونية املحلية، وانعدام الوع
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ملمارســني املحليني، ومشــاكل التعاون بني الوكاالت املحلية لالختصــاصــيني االصــكوك الدولية  من
فة مبختلف املهام املتعلقة وعدم كفاية املوارد املتاحة للســلطات املركزية وغريها من الوكاالت املكلِّ

  الوكاالت. مواصلة حتسني قدرات تلك ضرورةبالتعاون الدويل. وحددت كذلك 
التحديات املســــتبانة يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصــــاداهتا  أيضــــًاوأبرزت الورقة   -٧٥

ــِّ  القصــور  مكامنرا على إمكانية املســاعدة على معاجلة بعض مبرحلة انتقالية، مما ميكن اعتباره مؤش
هذه من خالل الدعم يف جمال بناء القدرات والتوعية وتوســــــيع نطاق املشــــــاركة يف الشــــــبكات 

  اليت يناقش فيها موضوع التعاون الدويل. واملنتديات
، حلقة عمل إقليمية ٢٠١٧، يف تشــــــرين األول/أكتوبر املخدِّرات واجلرمية ونظم مكتب  -٧٦

ملالية وغســل األموال واســترداد املوجودات، شــارك فيها ا التحقيقاتبشــأن التعاون الدويل يف جمال 
موظفو إنفاذ القوانني واالدعاء العام ووحدات االستخبارات املالية من ستة بلدان يف جنوب آسيا. 
شاركة، وركزت على التوصيات املنبثقة عن  وعقدت احللقة يف كولومبو بناء على طلب البلدان امل

تنفيذ. وكانت األهداف الرئيســية املتوخاة من احللقة هي املســاعدة الدورة األوىل آللية اســتعراض ال
يف تعزيز قدرات وكاالت إنفاذ القانون ووكاالت االســتخبارات املالية ومتكني تبادل املســاعدة يف 

  املسائل القانونية يف املنطقة، مبا يف ذلك عن طريق قنوات التعاون غري الرمسي.
، يف املؤمتر اإلقليمي املعين مبنع ٢٠١٨، يف شباط/فرباير ميةاملخدِّرات واجلر وشارك مكتب  -٧٧

أســـــلحة الدمار الشـــــامل ومتويلها يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  وانتشـــــارومكافحة اإلرهاب 
ــــــييت. ومت خالل هذا احلدث إبراز الصــــــالت الكائنة بني متويل  بنماالكارييب، اليت عقدت يف  س

ــاد وغســل األموال، اإلرهاب واجلرمية املنظمة وال ــتخدام اتفاقية مكافحة وفس التأكيد على أمهية اس
الفســــــاد واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية كأســــــاســــــني قانونيني لتبادل 

  املساعدة القانونية. 
    

    االستنتاجات والتوصيات  -عاشرًا  
املسَندة تواصل األمانة مجع معلومات إضافية من الدول األطراف عمال بالواليات  حنييف   -٧٨

تكن قد  وتوصــــــيات اجتماع اخلرباء، فإن غالبية الدول األطراف مل ٧/١الواردة يف قرار املؤمتر 
  قدمت بعد املعلومات املطلوبة حىت وقت إعداد هذا التقرير. 

إذا  تقدمي مزيد من التوجيه إىل األمانة بشأن ما يودُّاجتماع اخلرباء السابع  لعلَّ ،مع ذلكو  -٧٩
  .فيها النظر كانت بعض املسائل املبينة يف الردود اليت وردت حىت اآلن تستحق املزيد من

إذا كان ينبغي مواصلة النظر  يناقش ماأن  يودُّاجتماع اخلرباء  لعلَّوجه اخلصوص،  وعلى  -٨٠
وضــع مبادئ توجيهية بشــأن  قانونية املتبادلة، وكذلكيف وضــع مناذج موحدة لطلبات املســاعدة ال

  تقدمي وتلقي املساعدة القانونية املتبادلة على أساس االتفاقية.
اضـــافية  أن تتخذ األمانة إجراءاتإىل أن ينظر يف احلاجة  أيضـــًا يودُّاخلرباء  اجتماع ولعلَّ  -٨١

  لكفالة تنفيذ الواليات ذات الصلة.
  


