
CAC/COSP/EG.1/2016/2 األمــم املتحـدة

 

 

  مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد

Distr.: General 
29 November 2016 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

141216    141216    V.16-10160 (A)

*1610160* 

        
املفتوح املشاركة لتعزيز اخلامس جتماع اخلرباء احلكومي الدويل اتقرير     

التعاون الدويل مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املعقود 
  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨و ١٧فيينا يومي   يف
    

    مةدِّمق  - أوالً  
، ٤/٢قرَّر مـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، يف قـراره            -١

مفتوحة املشاركة لتعزيـز التعـاون الـدويل"، الـذي      دولية ةحكومياملعنون "عقد اجتماعات خرباء 
تشـرين   ٢٨إىل  ٢٤اعتمده يف دورتـه الرابعـة، الـيت ُعقـدت يف مـراكش، املغـرب، يف الفتـرة مـن         

ــوبر  ــة مفتوحــة املشــاركة      ٢٠١١األول/أكت ــة دولي ــد اجتماعــات خــرباء حكومي  بشــأن، أن يعق
لـه فيمـا يتعلـق بتسـليم املطلـوبني واملسـاعدة       التعاون الدويل إلسداء املشورة إليه وتقدمي املسـاعدة  

  القانونية املتبادلة.
د اجتمــاُع اخلــرباء احلكــومي الــدويل عقَــُي، بصــفة مؤقتــة، أن ٥/١وقــرَّر املــؤمتر، يف قــراره   - ٢

املفتــوح املشــاركة املعــين بالتعــاون الــدويل يف إطــار اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد  الثالــث 
عقب الدورة املناظرة للفريق العامل املعين بالتعاون الـدويل الـذي أنشـأه مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة       
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمـة عـرب الوطنيـة، دون مسـاسٍ باسـتقاللية الفـريقني وواليتيهمـا،        

  فتوح املشاركة أثناء الدورة السادسة للمؤمتر.املالرابع اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل د عقَُيوأن 
وأوعز املؤمتر، يف القرار نفسه، إىل اجتماع اخلرباء احلكـومي الـدويل املفتـوح املشـاركة،       -٣

خالل اجتماعـه أثنـاء دورة املـؤمتر السادسـة، بـأن يواصـل دراسـة مسـألة حتديـد وحتليـل العقبـات            
جمــال كشــف جــرائم الفســاد يف إطــار االتفاقيــة، وبــأن القائمــة أمــام التعــاون يف إنفــاذ القــانون يف 

  يقدِّم توصيات بشأن كيفية تذليل تلك العقبات.
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    االجتماعتنظيم   - ثانياً  
    االجتماعافتتاح   - ألف  

املفتـوح املشـاركة لتعزيـز التعـاون الـدويل      اخلـامس  د اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل ِقُع  -٤
تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٨و ١٧يف فيينــا، يــومي مبوجــب اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد 

٢٠١٦  .  
نائب رئيس مؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة        االجتماعس وترأَّ  -٥

ــق      الفســاد، صــادق معــريف (ا  ــدَّم تفســريات تتعل ــرئيس إطــار املناقشــات، وق لكويــت). وحــدَّد ال
  بصياغة جدول األعمال املؤقَّت وتنظيم األعمال.

وبالنظر إىل أمهية التعـاون الـدويل والتحـديات الـيت تواجههـا الـدول األطـراف مـن أجـل            -٦
تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية تنفيذاً تاما، أعربت عدة وفـود عـن قلقهـا بشـأن تنظـيم األعمـال       

يتـيح   القادمـة علـى مـدار يـومني كـاملني، ممـا       االجتماعـات املقترح. وطلبت إىل األمانـة أن تعقـد   
للمداوالت. وأعربت األمانة عن أسفها واعتذرت عن اخلطأ يف وضع اجلـدول الـزمين    كافياً وقتاً
جتماع اخلرباء، مشدِّدة على أنَّ ذلك ال يعين أهنا ال تقدِّر أمهيـة العمـل املعـين، وأكَّـدت لفريـق      ال

  اخلرباء أهنا ستتخذ إجراءات مناسبة يف املستقبل.
    

    جدول األعمال وتنظيم األعمالإقرار   - باء  
  ، أقرَّ االجتماع جدولَ األعمال التايل:٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧يف   -٧

  افتتاح االجتماع.  -١  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  -٢  
إلقاء نظرة تقييمية على االستعراضات القُطرية املتعلقة بتنفيـذ الفصـل الرابـع مـن       -٣  

ملتحدة ملكافحة الفساد: النتـائج والـدروس املسـتفادة واملمارسـات     اتفاقية األمم ا
  اجليِّدة واالحتياجات من املساعدة التقنية.

اســتخدام اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد كأســاسٍ قــانوين واملمارســات    -٤  
  اجليِّدة األخرى يف جمال التعاون الدويل.

  بالفساد. اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة  -٥  
األدوات واخلـــدمات الـــيت يوفِّرهـــا مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدِّرات     -٦  

  واجلرمية لتعزيز التعاون الدويل: حملة حمدَّثة.
  اعتماد التقرير، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات.  -٧  
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    احلضور  - جيم  
االحتــاد الروســي، أذربيجــان،   االتفاقيــة:ممثِّلــو الــدول التاليــة األطــراف يف   االجتمــاعحضــر   - ٨

األرجنتني، األردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، أفغانستان، إكوادور، أملانيا، اإلمارات العربيـة املتحـدة،   
اإلسالمية)، إيطاليا، بـاراغواي، باكسـتان، الربازيـل،    - إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، إيران (مجهورية

املتعـددة القوميـات)، بـريو،    - الم، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولندا، بوليفيا (دولةالربتغال، بروين دار الس
زانيا ـتايلند، تركمانسـتان، تركيـا، تشـيكيا، تـونس، اجلزائـر، مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، مجهوريـة تنـ          

املتحــدة، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، مجهوريــة مولــدوفا، جنــوب أفريقيــا، دولــة فلســطني، رومانيــا،         
نكا، سلوفاكيا، سنغافورة، السودان، السويد، سويسرا، سـرياليون، شـيلي، الصـني، العـراق،     ال  سري

البوليفاريـــة)، فييـــت نـــام، قـــربص، قطـــر، - زويال (مجهوريـــةـ، فنـــعمـــان، غانـــا، غواتيمـــاال، الفلـــبني
قريغيزســتان، كازاخســتان، كنــدا، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، كولومبيــا، الكويــت، كينيــا، لبنــان، 

ــا، مصــر، املغــرب، املكســيك، اململكــة العربيــة الســعودية، اململكــة املتحــدة    لكســمرب غ، ليبيــا، ماليزي
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، ميامنار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجرييا، اهلند، هولنـدا،  

  تحدة األمريكية، اليمن، اليونان.الواليات امل
ــل يف   - ٩ ــاعوُمثِّـ ــرف      االجتمـ ــة طـ ــادي إقليميـ ــل اقتصـ ــة تكامـ ــو منظَّمـ ــاد األورويب، وهـ االحتـ
  االتفاقية.  يف
  وُمثِّلت الدولة التالية املوقِّعة على االتفاقية: اليابان.  -١٠
وُمثِّلـــت مبـــراقبني املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة التاليـــة: املنظمـــة االستشـــارية القانونيـــة    -١١

ومنولـث، املنظمـة الدوليـة للـهجرة، جامعـة الـدول العربيـة، منظمـة         األفريقية، أمانة الك-اآلسيوية
  األمن والتعاون يف أوروبا.

  وُمثِّلت جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل مبراقب.  -١٢
    

إلقاء نظرة تقييمية على االستعراضات القُطرية املتعلقة بتنفيذ الفصل   - ثالثاً  
ملكافحة الفساد: النتائج والدروس  الرابع من اتفاقية األمم املتحدة

    املستفادة واملمارسات اجليِّدة واالحتياجات من املساعدة التقنية
قــدَّمت األمانــة، ســعياً إىل تعزيــز تبــادل املعلومــات وأوجــه التــآزر بــني اجتمــاع اخلــرباء       -١٣

عامـةً عـن النقـاط     احلكومي الدويل املفتوح املشاركة والفريق العامل املعين بالتعـاون الـدويل، حملـةً   
البارزة املنبثقة من املداوالت، إضافةً إىل التوصيات املنبثقة من االجتمـاع السـابع للفريـق العامـل،     

خـالل الـدورة الثامنـة ملـؤمتر      ٢٠١٦تشـرين األول/أكتـوبر    ٢١إىل  ١٩الذي ُعِقد يف الفترة مـن  
  رب الوطنية.األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة ع
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وشـــدَّد عـــدَّة مـــتكلِّمني علـــى احلاجـــة إىل ضـــمان التـــآزر بـــني أعمـــال الفريـــق العامـــل     -١٤
واجتماعات اخلرباء احلكومية الدوليـة املفتوحـة املشـاركة لتعزيـز التعـاون الـدويل يف إطـار اتفاقيـة         

مســألة التعــاون األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد. ويف هــذا الصــدد، أشــار أحــد املــتكلِّمني إىل أنَّ  
الــدويل مــن أجــل اســترداد املوجــودات ينبغــي أن تشــكِّل أحــد جمــاالت التركيــز اخلــاص بالنســبة    

املشـــاركة وأنَّـــه ميكـــن النظـــر، عنـــد جدولـــة   ةاملفتوحـــ ةالدوليـــ ةالجتماعـــات اخلـــرباء احلكوميـــ
ــة، يف عقــد اجتماعــ   ــ ةاخلــرباء احلكوميــ  اتاالجتماعــات املقبل املشــاركة عقــب   ةاملفتوحــ ةالدولي

  معها. بصورة مشتركةاجتماعات الفريق العامل املعين باسترداد املوجودات أو 
لٌ لألمانة أيضاً االجتاهات والنتائج األكثر شيوعاً فيما يتعلـق بتنفيـذ الفصـل الرابـع     ثِّوعرض مم  - ١٥

ملنجـزة يف الـدورة األوىل آلليـة    من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، واملنبثقة مـن االستعراضـات ا  
الفصل الرابع من االتفاقيـة واجلهـود    استعراض تنفيذ االتفاقية، وكذلك التحديات اليت ُتواَجه يف تنفيذ

اليت يبذهلا مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة ("املكتـب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة" أو       
  لتحديات من خالل تقدمي املساعدة التقنية."املكتب") من أجل التصدي لتلك ا

وأكَّد أنَّه ُجمعت طوال دورة االستعراض األوىل كمية كـبرية مـن املعلومـات، ممـا مكَّـن        -١٦
من تعميق فهم تنفيذ االتفاقية. وأشار إىل أنَّ آلية االستعراض تتيح فرصةً فريدةً لتحديد اجملـاالت  

ن اجلهـود فيهـا بغيـة تفعيـل األحكـام املتعلقـة بالتعـاون        اليت ينبغي للـدول األطـراف بـذل املزيـد مـ     
  الدويل من االتفاقية.

وشــدَّد عــدٌد مــن املــتكلِّمني علــى فائــدة الوثــائق الــيت أعــدَّهتا األمانــة، وخباصــة التقــارير        -١٧
بـوا بقـرار فريـق اسـتعراض     املواضيعية عن تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية. ويف هـذا الصـدد، رحَّ  

تفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد تكـريَس دورتـه الثامنـة املسـتأنفة لتحليـل املعلومـات           تنفيذ ا
ــة. وتســاءل أحــد           ــن االتفاقي ــع م ــق بالفصــل الراب ــا يتعل ــة فيم ــن االستعراضــات القطري ــة م املنبثق
املتكلِّمني عمَّا إذا كان ال يزال من الضروري عقد مناقشات بشأن نتائج االستعراضـات القُطريـة   

 إطــار دورة فريــق اســتعراض التنفيــذ واجتمــاع اخلــرباء معــا، بــالنظر إىل خطــة العمــل املتعــدِّدة   يف
السنوات اليت اعتمدها فريـق اسـتعراض التنفيـذ يف دورتـه السـابعة املسـتأنفة والـيت نظَّمـت العمـل          

ــاد      ــرات انعق ــواءم فت ــق حبيــث تت ــهاملواضــيعي للفري ــا    اجتماعات ــاد م ــرات انعق ــع فت ــن  م ــها م يقابل
  اجتماعات األفرقة العاملة املواضيعية.

وشدَّد أحد اخلرباء على أنَّ من الضروري مواصلة دراسة التحديات املستبانة مـن خـالل     -١٨
  عملية االستعراض، وأشار إىل أمهية التشارك يف هذه النتائج مع سائر هيئات األمانة.

بشــأن اجلوانــب اإلجرائيــة  فيمــا بينــها وأكَّــد بعــض املنــدوبني علــى أمهيــة تعــاون الــدول    -١٩
لجــرائم املتعلقــة بالفســاد. وشــدَّد عــدة ل القضــائية الحقــةاملواملتعلقــة باألدلــة بغيــة ضــمان كفــاءة 
  من االتفاقية. ٤٤ن املادة م ٧و ٦متكلمني على أمهية االمتثال للفقرتني 
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بعــة املتعلقــة باالحتياجــات مــن املســاعدة مــن املنــدوبني علــى أنَّ أنشــطة املتا ٌدوشــدَّد عــد  -٢٠
التقنيــة املســتبانة أثنــاء عمليــة االســتعراض، مبــا يف ذلــك بالتعــاون مــع املنظمــات الدوليــة، تشــكِّل   

  ركيزةً أساسيةً يف تنفيذ االتفاقية.  
وقدَّم العديد مـن املـتكلِّمني معلومـات عـن هياكـل التعـاون الـدويل املؤسسـية القائمـة يف            -٢١

القضــائية، فضــالً عــن اإلصــالحات الداخليــة األخــرية الراميــة إىل ضــمان تنفيــذ أحكــام   واليــاهتم 
الفصـل الرابــع مــن االتفاقيـة علــى حنــوٍ أفضـل. وتشــمل هــذه التطـورات اإلصــالحات التشــريعية،     
وتعزيز التنسيق الداخلي بني السلطات املعنية، وتطبيـق شـروط ازدواجيـة التجـرمي علـى املسـاعدة       

بادلـة بطريقـٍة مرنـٍة، وتنظـيم أنشـطة بنـاء القـدرات املعـزَّزة، ووضـع أدلَّـٍة للممارسـني            القانونية املت
ــة واســترداد املوجــودات، وإجــراء حتقيقــات       ــة املتبادل بشــأن تســليم اجملــرمني، واملســاعدة القانوني
مشــــتركة، واملشــــاركة النشــــيطة يف إنفــــاذ القــــانون وشــــبكات املمارســــني يف جمــــال اســــترداد 

ناء الثقـة املتبادلـة وإقامـة عالقـات عمـل جيِّـدة مـع النظـراء يف الواليـات القضـائية           املوجودات، وب
األخــرى، واالســتخدام النشــيط لالتفاقيــة كأســاسٍ قــانوين للتعــاون، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتســليم 

ن اجملرمني، إضافةً إىل املشاركة يف العديد من االتفاقات الثنائية واملتعدِّدة األطراف يف جمال التعـاو 
  الدويل يف املسائل اجلنائية.

ــع        -٢٢ ــة واحــدة بالنســبة جلمي ــده يعتــرب اســتخدام ســلطة مركزي ــدوبني أنَّ بل وأكَّــد أحــد املن
  الصكوك القانونية اجلنائية الدولية ممارسةً جيِّدةً.

وجرت بعض املناقشات بشأن مسألة متطلبات ومعايري اإلثبات، اليت ترى بعـض الوفـود     -٢٣
ثل عائقاً أمام التعاون الدويل الفعَّـال. واعُتـربت مواصـلة النظـر يف هـذه املسـألة أثنـاء        أنَّ تعقُّدها مي

اجتماعات اخلرباء املقبلة أمراً مفيداً. ودعا أحد املتكلِّمني إىل تبسيط متطلبات اإلثبات هـذه بغيـة   
  تعزيز التعاون الدويل يف إطار االتفاقية.  

ت الــيت تعتــرض التعــاون الــدويل الفعَّــال، مبــا يف ذلــك وأشــار بعــض املــتكلِّمني إىل العقبــا  -٢٤
ــوانني الســرية          ــواردة، وغمــوض ق ــة ال ــة املتبادل ــات املســاعدة القانوني ــذ طلب ــات تنفي ــرة متطلب كث

  املصرفية، وعدم توفُّر اإلرادة السياسية.
واقتــرح بعــض املــتكلِّمني أن تقــوم الــدول األطــراف بصــفة دوريــة بــإبالغ األمانــة بشــأن    -٢٥

دام االتفاقيــة كأســاسٍ قــانوين، علــى غــرار املمارســة املتبعــة فيمــا بــني الــدول األطــراف يف    اســتخ
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية.

وأكَّد عدٌد من املندوبني أمهية مواصلة تبادل املعلومات عن املمارسات اجليِّدة واحلـاالت    -٢٦
  الواليات القضائية املختلفة.الناجحة للتعاون فيما بني 
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وقدَّم العديد من املندوبني معلوماٍت حمدَّثةً عن السلطات املركزيـة ببلـداهنم إلدراجهـا يف      -٢٧
دليــل الســلطات الوطنيــة املختصــة الــذي أُعــدَّ مبقتضــى االتفاقيــة والــذي حيــتفظ بــه املكتــب املعــين 

  باملخدِّرات واجلرمية.
وشدَّدت إحدى املندوبات على ضرورة احلصول على أحدث املعلومات عـن السـلطات     -٢٨

املركزيـة املســؤولة عــن تســليم اجملــرمني، وتلقِّــي معلومــات أدقَّ عــن احلــبس االحتيــاطي، مبوجــب  
ــادة   ١٠الفقــرة  ــة واإلجــراءات ذات الصــلة. كمــا اقترحــت إدراج هــذه     ٤٤مــن امل مــن االتفاقي

  طات املركزية املختصة.املعلومات يف دليل السل
وشــدَّدت إحــدى املتكلِّمــات علــى بعــض الشــواغل املتعلقــة مبســألة التــدفقات املاليــة غــري      -٢٩

ي، بوصـفها عقبـةً أمـام التنميــة املسـتدامة. كمـا أكَّـدت علــى       ـاملشـروعة وال سـيما التـهرب الضريبــ   
رباء اخلـ لة يف اجتماعـات  الدور السليب الذي تؤديه املالذات الضريبية واقترحـت مناقشـة هـذه املسـأ    

. وأشار متكلِّم آخر إىل أنَّه، رغم التعاون الدويل اجلاري املقبلة املشاركة ةاملفتوح ةالدولي ةاحلكومي
ي، سيحتاج األمر إىل مزيٍد من التحليل ملعرفة ما إذا كان اجتمـاع فريـق   ـبشأن منع التهرب الضريب

  ضل َمْجمعٍ ملعاجلة هذه املسائل.اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح املشاركة هو أف
مع مـواد االتفاقيـة ومراعـاةً للـربامج اإلقليميـة والعامليـة للمكتـب املعـين باملخـدِّرات           متشياًو  -٣٠

، طلب أحد الوفـود إىل األمانـة التخطـيط    ٢٠١٩-٢٠١٥واجلرمية وبرامج الشراكة القُطرية للفترة 
  ز التعاون الدويل على الصعيد اإلقليمي. ملشاريع املساعدة التقنية وتنفيذها من أجل تعزي

    
استخدام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد كأساسٍ قانوين   - رابعاً  

    واملمارسات اجليِّدة األخرى يف جمال التعاون الدويل 
اســُتهِل النقــاش بشــأن هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال يف حلقــة نقــاش حــول اجلوانــب      -٣١

واَجهة يف جمال التعاون الـدويل يف قضـايا الفسـاد العـابرة للحـدود الوطنيـة.       العملية والتحديات امل
  وتبادل خرباء من الربازيل وسنغافورة وسويسرا ونيجرييا معلومات عن جتارهبم الوطنية.

وأبرزت املناظرة مـن سويسـرا أمهيـة االتفاقيـة كأسـاسٍ للتعـاون الـدويل، وأشـارت أيضـاً            -٣٢
رتبطــة هبــذه املمارســة. وبيَّنــت يف هــذا الصــدد االختالفــات القائمــة بــني إىل التحــديات الكــبرية امل

النظم األحادية والثنائية فيما يتعلق بتنفيذ الصكوك القانونية الدولية، واملعـايري املختلفـة املطبقـة يف    
سويسـرا  تنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة يف دول تتباين فيها التقاليد القانونية. وقالـت إنَّ  

تتبع النظام األحادي الـذي يتـيح التطبيـق املباشـر لألحكـام التلقائيـة التنفيـذ مـن االتفاقيـة، ولكـن           
تكرار اإلحاالت يف االتفاقية إىل القانون الوطين يشري إىل أنَّ البلدان األخرى ليسـت ملزمـة بتـبين    

التصدي لتلـك التحـديات    هذا النهج. وأبرزت املناظرة أيضاً اجلهود اليت تبذهلا سويسرا من أجل
يف املمارسة العملية. وقالـت إنَّ تلـك اجلهـود تشـمل اعتمـاد قـانون املسـاعدة الدوليـة املتبادلـة يف          
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املسائل اجلنائية، والبقاء على اتصال مباشر وشخصي مع النظراء يف الواليات القضائية األخـرى،  
  والتقيُّد بأهداف االتفاقية وروحها.

من نيجرييا أنَّ دوالً أفريقية كثرية ال تعـدُّ فقـط واليـات قضـائية ذات خمـاطر      وأكَّد املناظر   -٣٣
عاليــة يف جمــايل غســل األمــوال والفســاد ولكنــها تواجــه أيضــاً نفــس التحــديات الشــائعة يف البلــدان  
النامية. وقال إنَّ اجلهود اليت بذلتها نيجرييـا يف جمـال اسـترداد املوجـودات قـد بـدأت تـؤيت مثارهـا،         

ل السنوات األخرية زادت كمية املوجودات املستردة زيـادة كـبرية، إال أنَّ مثـة عقبـات كـبرية      فخال
تزال تواجه عملية استرداد مجيع عائدات الفساد اليت ُعِثـر عليهـا يف خمتلـف الواليـات القضـائية.       ال

ائل منـها  وقدَّم يف هذا السياق عدداً من التوصيات بشأن كيفية حتسني التعاون الـدويل، فـذكر وسـ   
تنسيق وتبسيط املمارسات الدولية اجليدة يف جمال املساعدة القانونية املتبادلة؛ وتشجيع البلدان على 
التصــديق علــى االتفاقيــات اإلقليميــة والعامليــة ذات الصــلة؛ وحــث البلــدان علــى تبســيط إجــراءات  

ت؛ ووضـع عقبـات أمـام    املساعدة القانونية املتبادلة؛ وتشجيع التعاون يف حالة عدم وجـود معاهـدا  
التدفقات املالية غري املشروعة باتباع ممارسات معـزَّزة للتحقـق الواجـب. وأضـاف أنـه ينبغـي أيضـاً        

  تشجيع الدول األطراف على اعتماد أحكام املصادرة غري املستندة إىل إدانة. 
ونيـة املتبادلـة   وقدَّم املنـاظر مـن سـنغافورة حملـةً عامـةً عـن اإلطـار القـانوين للمسـاعدة القان           -٣٤

املعمــول بــه يف بلــده. وأشــار إىل أنَّ قــانون املســاعدة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة يســمح بتقــدمي    
املساعدة على أسـاس املعاملـة باملثـل ويطبـق النـهج القـائم علـى السـلوك السـتيفاء شـرط التجـرمي            

الـدويل. وأورد أمثلـة عـن    املزدوج. وعرض املناظر أيضا بعض التحديات العملية يف جمال التعاون 
ــة املعلومــات الوقائعيــة، واالفتقــار إىل الوضــوح يف املعلومــات      تلــك التحــديات، مثــل عــدم كفاي
املقدَّمة، وعدم وجود أي صلة بني املعلومات املطلوبة والسلوك اإلجرامي األصلي، وعـدم التقيُّـد   

وأضــاف أنَّ عــدم كفايــة  بشــرط التجــرمي املــزدوج، وعــدم الدقــة يف ترمجــة الوثــائق ذات الصــلة. 
االتصاالت املباشرة بني النظراء ميثل حتديا آخر. وسلط الضوء على بعض اخلطـوات العمليـة الـيت    
ميكن أن تعزز كفاءة التعاون الدويل يف قضايا الفساد العابرة للحـدود الوطنيـة، مبـا فيهـا االمتثـال      

طلـب بشـأن مجـع األدلـة، وتـوفري بيـان       للشروط الرمسيـة الـيت تفرضـها الواليـة القضـائية املتلقيـة لل      
وقــائع واضــح ومــوجز، وتوضــيح النطــاق الــدقيق للمســاعدة امللتمســة، وضــمان الترمجــة الدقيقــة  

  لطلبات املساعدة، وتيسري االتصال املباشر بني النظراء يف الواليات القضائية املختلفة.
ــةً عــن تنظــيم إدارة اســ      -٣٥ ــل حملــةً عام ــاظر مــن الربازي ــدَّم املن ترداد املوجــودات والتعــاون  وق

القانوين الدويل التابعة لوزارة العـدل واجلنسـية، الـيت تعمـل بصـفتها السـلطة املركزيـة فيمـا خيـص          
باسـتحداث الربازيـل لنظـام تتبـعٍ مـن أجـل تسـجيل         الفريـقَ  املسائل اجلنائية واملدنية. وأبلغ املناظُر

لة تسـجيالً سـليماً، وأشـار إىل أنَّ ختويـل تلـك      طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة الـواردة واملرسـ    
السلطة املركزية أداء مهام فعلية كان حامساً يف جنـاح الربازيـل يف عـدد مـن حـاالت طلـب تبـادل        

أيضاً التوصيات السابقة الصادرة عن اجتمـاع اخلـرباء احلكـومي     املساعدة القانونية. وأبرز املناظُر
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بتعزيز دور السلطة املركزيـة وقـدراهتا. وشـدَّد علـى أمهيـة مجـع       الدويل املفتوح املشاركة واملتعلقة 
البيانـــات املتعلقـــة بطلبـــات التعـــاون الـــدويل بغيـــة الســـماح بـــإجراء حتليـــلٍ مناســـبٍ للتحـــديات  

  واملمارسات اجليدة يف هذا الصدد.  
مها املنــاظرون.  دَّاملفيــدة الــيت قــ    اإليضــاحية  ملنــدوبني بــالعروض  ورحَّــب العديــد مــن ا     -٣٦
املناقشة الـيت تلـت ذلـك، شـدَّد أحـد املـتكلمني علـى ضـرورة استكشـاف أوجـه التـآزر بـني              ويف

أظهـرت  اإليضـاحية  خمتلف اهليئات الفرعية التابعة للمؤمتر ومجهور كل منها. وأبـرز أنَّ العـروض   
أنه سيكون من املفيد حضور املمارسني يف جمال استرداد املوجودات أيضاً وليس فقـط اخلـرباء يف   

  تعاون الدويل.  ال
يف إتاحة  وأشار عدة متكلِّمني إىل أمهية اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح املشاركة  -٣٧

الفرصة لعقد مناقشات مفتوحة وتعزيز التفاعل بني املمارسني. وذكَّر العديُد من املتكلِّمني باألمهية 
عـدة منـدوبني عـن خمتلـف التـدابري       القصوى للتعـاون الـدويل الفعَّـال علـى مكافحـة الفسـاد، وأبلـغ       

التشريعية واإلدارية وغريها من التـدابري املتخـذة هبـدف حتقيـق هـذا اهلـدف املشـترك. وعـرض عـدة          
مندوبني لتجارب بلداهنم فيما يتعلق بطلبات تسليم اجملرمني وتبادل املساعدة القانونية وحتدثوا عـن  

حمددة. وأشار عدة مندوبني إىل احلاجة إىل إزالـة العقبـات   يف قضايا  والتجارب الناجحةالتحديات 
القائمة اليت تعترض التعاون الـدويل؛ وأُشـري يف هـذا الصـدد إىل مفـاهيم املرونـة والقـدرة االسـتباقية         

يف ذلـك كأسـاسٍ    والفعالية وتبسيط الشـروط. وأبـرز عـدة مـتكلِّمني أمهيـة اسـتخدام االتفاقيـة، مبـا        
   ، وشجَّعوا الدول على إجياد سبل مبتكرة للقيام بذلك.قانوين للتعاون الدويل

وُشدِّد على أمهية مجع البيانات، إىل جانب وجود ُنظُـم فعالـة إلدارة احلـاالت. ويف هـذا       -٣٨
الصــدد، ُشــجِّع علــى تبــادل املعلومــات بشــأن الرباجميــات احلاســوبية املوجــودة واملســتخدمة علــى  

ن تيسِّر للوفود القيام بتبادل املعلومات. وشدَّد أحد املـتكلِّمني  الصعيد احمللي. وطُلب إىل األمانة أ
على ضرورة أن تشـارك الـدول يف مفاوضـات التسـوية. وإذ أعـاد مـتكلٌِّم آخـر اإلشـارة إىل هـذا          
املوضــوع، ذكَّــر االجتمــاَع بــأنَّ هــذه املســألة يناقشــها أيضــا الفريــق العامــل املعــين باســترداد            

تكلِّمني األمهيـة احليويـة للمسـاعدة التقنيـة، بـالنظر إىل الطـابع املعقَّـد        املوجودات. وأبـرز بعـض املـ   
  للمجاالت املالية والتقنية اليت غالبا ما يوجد فيها الفساد.

بأنَّه، على الرغم من حتقيـق مكاسـب كـبرية يف جمـال التعـاون       َعاالجتما ةُوذكَّرت األمان  -٣٩
عمله لتعزيز التفـاهم والثقـة، اللـذين يوجـدان يف صـميم      زال هناك الكثري الذي ينبغي  ماالدويل، 

التعاون الناجح. وأشارت األمانة إىل بعض اجملاالت الـيت ستسـتفيد مـن مزيـٍد مـن التحليـل، مثـل        
مسألة اإلرسـال التلقـائي للمعلومـات، وفهـم ومعاجلـة التـدابري غـري القسـرية يف خمتلـف الواليـات           

جملـرمني وتبـادل املسـاعدة القانونيـة، واجلـداول الزمنيـة       القضائية، وأسباب رفـض طلبـات تسـليم ا   
 لتنفيذ الطلبات.
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    اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد  - خامساً  
قدَّمت األمانة مشروع استبياٍن بشأن املسائل العملية اليت واجهتها الدول األطـراف عنـد     -٤٠

يـة واإلداريـة املتعلقـة جبـرائم الفسـاد. وبـيَّن ممثِّـل        تقدمي التعاون الـدويل وطلبـه يف اإلجـراءات املدن   
األمانــة كيــف أنَّ االســتبيان أُعــدَّ ليكــون مبثابــة إرشــادات ممكنــة للــدول األطــراف عنــد تقــدميها    

  .٦/٤ املؤمتر قرارمن  ٧بالفقرة  وفقا لصلتها، املتعلقة بتلك املسائلللمعلومات 
اخلـامس  اجتمـاع اخلـرباء احلكـومي الـدويل     وأشارت األمانـة أيضـاً إىل أهنـا، بعـد اختتـام        -٤١

املفتــوح املشــاركة، ســوف تعمِّــم مــذكرة شــفوية علــى الــدول األطــراف تلــتمس فيهــا معلومــات  
ــة، حســب االقتضــاء، كجهــات وصــل يف مســ      ألة بشــأن املســؤولني املعيَّــنني أو املؤسســات املعيَّن

استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية يف مكافحة الفسـاد، مبـا يف ذلـك مـن أجـل التعـاون الـدويل        
  .٦/٤من القرار  ٨على تعزيز تنفيذ الفقرة 

وعرض أحد املتكلِّمني لتجربة واليته القضـائية يف طلـب املسـاعدة بشـأن املسـائل املدنيـة         -٤٢
أمثلـةً علـى احلـاالت الناجحـة وغـري الناجحـة علـى حـد          واإلدارية املتعلقة بقضـايا الفسـاد، وقـدَّم   

سواء. وأشار إىل وجود تباينٍ يف معاجلة طلبـات التعـاون الـدويل يف اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة       
املتصلة بالفسـاد وإىل أنَّ هنـاك صـعوباٍت يف تلبيـة هـذه الطلبـات بشـكلٍ تـامٍّ. ويف هـذا السـياق،           

لـذي أوعـز فيـه املـؤمتُر إىل الـدول األطـراف بـإبالغ األمانـة، عنـد          ، ا٦/٤شدَّد علـى قـرار املـؤمتر    
  االقتضاء، جبهات الوصل بشأن استخدام التدابري املدنية واإلدارية.  

وعــرض مــتكلٌِّم آخــر جتربــة واليـــته القضــائية فيمــا يتعلــق بــاإلجراءات املدنيــة واإلداريــة     -٤٣
مصـادرة موجـودات املسـؤولني احلكـوميني     املتصلة بالفسـاد. وتشـمل هـذه التـدابري القـدرة علـى       

ــة علــى        ــة، وتطبيــق املســؤولية اإلداري ــدابري املدني املراكَمــة بصــورٍة غــري مشــروعٍة، مــن خــالل الت
األشخاص االعتباريني ملشاركتهم يف جرائم الفساد، وحتليال شامال لإلجراءات القانونيـة واملدنيـة   

  واإلدارية فيما يتعلق مبخاطر الفساد احملتملة.
وقدَّم عدد من املتكلِّمني تعليقاٍت واقتراحـاٍت بشـأن مضـمون مشـروع االسـتبيان الـذي         -٤٤

). وأوضح بعض CAC/COSP/EG.1/2016/CRP.1( اجتماعقدمته األمانة العامة والوارد يف ورقة 
اإلجـراءات   الوفود أنَّ الوثيقة اليت قدمتها الربازيل إىل املؤمتر يف دورته السادسـة، بشـأن اسـتخدام   

تعكـس رأيـاً توافقيـا حـول      )، الCAC/COSP/2015/CRP.4املدنية واإلدارية يف مكافحة الفسـاد ( 
االلتزامات التعاهدية جلميع الدول األطراف وأنَّه، إضـافة إىل ذلـك، مل ُيلـتمس أيُّ توافـقٍ لـآلراء      

  هبذا اخلصوص.  
قــة بالتــدابري املدنيــة واإلداريــة ســتوفَّر وشــدَّد متكلِّمــون آخــرون علــى أنَّ املعلومــات املتعل  -٤٥

عندما يكون ذلك ممكناً وعلى أساسٍ طوعي فقط. ويف هـذا السـياق، أشـار     ٦/٤مبوجب القرار 
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من االتفاقية، الـيت ُتلـزم الـدول األطـراف بـالنظر يف تقـدمي املسـاعدة         ٤٣أحد املتكلِّمني إىل املادة 
  تصلة جبرائم الفساد.  املتبادلة يف املسائل املدنية واإلدارية امل

وتســاءل مــتكلٌِّم آخــر عمــا إذا كــان تركيــز االجتمــاع علــى تقــدمي املســاعدة يف املســائل    -٤٦
املدنيــة واإلداريــة أمــراً مالئمــاً، بــالنظر إىل اســتمرار التحــديات الــيت ُتواَجــه فيمــا يتعلــق بالتعــاون   

لقلـق مـن أنَّ الوقـت مل يكـن كافيـاً      الدويل الفعَّال يف املسائل اجلنائية. وأعـرب مـتكلٌِّم آخـر عـن ا    
  ملناقشة تلك املسائل مبا يلزم من العمق.

    
األدوات واخلدمات اليت يوفِّرها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات   - سادساً  

    واجلرمية لتعزيز التعاون الدويل: حملة حمدَّثة
ــدت علــى هــامش      -٤٧ ــة إىل جلســة إحاطــة ُعِق بشــأن تطــوير أداة   االجتمــاعأشــارت األمان

املكتــب لكتابــة طلبـــات املســاعدة القانونيـــة املتبادلــة. فقـــد ُوسِّــع نطـــاق األداة ليشــمل مســـات       
ــديو،       ــة لطلــب املســاعدة عــن طريــق التــداول بالفي موضــوعية إضــافية منــها مــثالً عناصــر توجيهي

علـى تقـدمي أدلـة    وصوغ الطلبات بشأن نقل اإلجـراءات اجلنائيـة، وطلـب املسـاعدة الـيت تنطـوي       
ــة أشــكال أخــرى للمســاعدة مثــل       ــة. كمــا أُدرِجــت توجيهــات إضــافية يف األداة لتغطي إلكتروني
التحقيقـات املشــتركة والتعــاون يف تنفيــذ عمليــات التسـليم املراقَــب. وُشــدِّد علــى القيمــة املضــافة   

السـلطات املركزيـة   لألداة، وحتديدا فيما يتعلق باجلهود الرامية إىل تعزيز قدرات املمارسـني لـدى   
  فيما خيص صوغ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وتقدميها على وجه السرعة.

وقدَّمت األمانة معلومات حمدَّثة عن الـدليل اإللكتـروين للسـلطات الوطنيـة املختصـة الـذي         -٤٨
ت املتاحـة  أُعدَّ مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وركَّزت بوجـه خـاص علـى املعلومـا    

من االتفاقيـة. وأفـادت بـأنَّ     ٤٦من املادة  ١٣فيما يتعلق بالسلطات املركزية املعيَّنة مبقتضى الفقرة 
دولةً طرفاً قدمت إشعارات إىل األمني العام بشأن سلطاهتا املركزية. وشجَّعت األمانة الدول  ١٢٠

تعراض مـدى دقـة املعلومـات    األطراف على مواصـلة تـوفري املعلومـات عـن سـلطاهتا املركزيـة، واسـ       
املدرجة حاليا يف الـدليل، ألنَّ قيمـة الـدليل تكمـن يف إتاحـة وصـولٍ سـهلٍ إىل معلومـات االتصـال          

  بالسلطات املركزية املعيَّنة وتيسري احلوار املباشر معها هبدف تعزيز التعاون الدويل. 
كـان ممكنـاً مـن الناحيـة     ، تساءل بعض املتكلِّمني عمَّـا إذا  اإليضاحي وعقب هذا العرض  -٤٩

التقنيــة حتميــلُ املعلومــات بقــدرٍ أكــرب ممــا هــو مطلــوب يف االســتمارة اإللكترونيــة. وعلــى وجــه     
اخلصــوص، هنــاك اهتمــاٌم بــإدراج معلومــات عــن الســلطة املســؤولة عــن تســليم اجملــرمني مبوجــب 

 ١٣اشـى مـع الفقـرة    من االتفاقية، باإلضافة إىل معلومات عن السـلطة املركزيـة مبـا يتم    ٤٤املادة 
. وأشارت األمانة إىل أهنا ستستكشف إمكانية استحداث املزيد مـن النطاقـات الـيت    ٤٦من املادة 

 ستضم هذه املعلومات، وسُتطلع االجتماع باستمرارٍ على ما ُيحرز من تقدم هبذا اخلصوص.  
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    االستنتاجات والتوصيات  - سابعاً  
تقدمي الدول األطـراف أكـرب قـدرٍ ممكـنٍ مـن املسـاعدة لبعضـها        أكَّد االجتماع جمدَّدا أمهية   - ٥٠

، مبــا يف ذلــك مــن خــالل هــذه اجلــرائم الــبعض علــى التحقيــق يف قضــايا الفســاد ومالحقــة مــرتكيب
استخدام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد كأسـاسٍ للتعـاون الـدويل، فضـال عـن تعزيـز فعَّاليـة          

  ي إىل تبسيط اإلجراءات ذات الصلة اليت تتسق مع القانون احمللي.التعاون الدويل عن طريق السع
يف اجتماعيهم الثالث والرابـع (انظـر الـوثيقتني     قُدِّمتاليت  التوصياتجمددا وأكَّد اخلرباء   -٥١

CAC/COSP/EG.1/2014/3 وCAC/COSP/EG.1/2015/3    وعالوة على ذلـك، اتَّفـق االجتمـاع .(
  على التوصيات التالية:

ينبغـــي للـــدول األطـــراف أن تواصـــل جهودهـــا الراميـــة إىل اســـتخدام االتفاقيـــة   (أ)  
كأساسٍ قانوين لتسليم اجملرمني وتبادل املساعدة القانونية وينبغي هلا كـذلك، فيمـا يتعلـق بتسـليم     

ــوص،  ــه اخلصـ ــرمني علـــى وجـ ــداٍت إذا    اجملـ ــرام معاهـ ــر، إىل إبـ ــا اقتضـــى األمـ ــعى، حيثمـ أن تسـ
ــة كأســـ  مل ــتخدم االتفاقيـ ــاظ    تسـ ــعى إىل االحتفـ ــراف أن تسـ ــدول األطـ ــي للـ ــانوين. وينبغـ اسٍ قـ

بإحصــاءاٍت عــن اســتخدام االتفاقيــة كأســاسٍ قــانوين لتســليم اجملــرمني وتبــادل املســاعدة القانونيــة 
لألمانـة بشـكل منـتظم معلومـات عـن اسـتخدام        وينبغي هلـا، حيثمـا كـان ذلـك متاحـاً، أن تقـدِّم      

  فعليٍة؛ كأساسٍ قانوين يف حاالٍتاالتفاقية 
عالوة على ذلك، وحيثما كان ذلك متاحـاً، ينبغـي للـدول األطـراف أن تواصـل        (ب)  

ظُم اليت تستخدمها السـلطات الوطنيـة ملعاجلـة    تزويد األمانة مبعلوماٍت عن األدوات اإللكترونية والنُّ
  أوسع؛ وتتبُّع طلبات تسليم اجملرمني وتبادل املساعدة القانونية، وذلك قصد تعميمها على نطاق

ينبغي للدول األطراف أن تستمر يف موافاة األمانة مبعلومـات عـن تنفيـذ الفصـل       (ج)  
الرابع مـن االتفاقيـة، حـىت توسِّـع األمانـةُ نطـاق أعماهلـا التحليليـة املتعلقـة بالتحـديات يف التعـاون            

، حسـب درجـة   وحداهتا املعنيـة األخـرى  نتائج هذا العمل مع  وتتبادلالدويل استناداً إىل االتفاقية 
  صلتها باملوضوع؛

ينبغي لألمانة أن تواصل عملها بشـأن توجيـه اهتمـام االجتماعـات إىل مواضـيع        (د)  
عملية تتَّصل بتنفيذ األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل يف االتفاقية. وميكن أن يشمل ذلـك أسـباب   

تناداً إىل االتفاقيــة، واملمارســة املتمثلــة يف إجــراء مشــاورات قبــل هــذا رفــض طلبــات املســاعدة اســ
الــرفض، واجلــداول الزمنيــة الالزمــة ملعاجلــة طلبــات التعــاون الــدويل، وحــاالت التبــادل التلقــائي    

  يف الواليات القضائية املختلفة؛ للمعلومات مبوجب االتفاقية، وطبيعة التدابري غري القسرية
ل األمانة عملها املتعلق بتحليل االحتياجات من املسـاعدة التقنيـة   ينبغي أن تواص  (ه)  

اجملاالت اهلامة املتعلقة بعمليات السلطات املركزيـة واسـتخدام    يشمليف جمال التعاون الدويل، مبا 
بغيـة متكـني    آلية اسـتعراض التنفيـذ   واليت اسُتبينت يف سياقاالتفاقية كأساسٍ قانوين هلذا التعاون، 
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الفريق من النظر يف هذه االحتياجات بطريقة أكثر منهجية وعلى اعتبار أنَّ املسـاعدة التقنيـة أمـٌر    
  ة يف تنفيذ االتفاقية بفعَّالية؛بالغ األمهي
ينبغـــي للـــدول األطـــراف أن تواصـــل اســـتكمال املعلومـــات املتعلقـــة بســـلطاهتا    (و)  

تبادلـة علــى حنـو مــا تقضـي بـه االتفاقيــة، وبتسـليمِ اجملــرمني      املركزيـة املعنيـة باملســاعدة القانونيـة امل   
باعتبــاره ممارســةً جيــدةً، وجبهــاِت الوصــل الوطنيــة فيمــا يتعلــق باســترداد املوجــودات الــواردة يف   
الــدليل اإللكتــروين للســلطات الوطنيــة املختصــة مبوجــب اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد   

  الذي حتتفظ به األمانة؛
يف إطـــار الـــدليل  مســـتقلٍّ قســـمأن تستكشـــف إمكانيـــة إنشـــاء ينبغـــي لألمانـــة   (ز)  

اإللكتروين للسلطات الوطنية املختصة خاصٍّ بالسلطات املركزية يتضـمن معلومـات عـن شـروط     
مـن االتفاقيـة. وعـالوة علـى ذلـك، ينبغـي أن        ٤٤وإجراءات املوافقة على التسليم مبوجب املـادة  

  من االتفاقية؛ ٤٤الفريق يف املستقبل بشكل أكرب على تنفيذ املادة يركِّز عمل 
ــى أســاسٍ طــوعي، أن تســتمر يف        (ح)   ــد االقتضــاء وعل ــدول األطــراف، عن ينبغــي لل

موافاة األمانة مبعلومات عن اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد، مبـا يف ذلـك عـن طريـق     
نة من مسؤولني أو مؤسسـات فيمـا خيـص اسـتخدام اإلجـراءات      إبالغ األمانة جبهات الوصل املعيَّ

  املدنية واإلدارية يف مكافحة الفساد، مبا يف ذلك التعاون الدويل؛
عنــد تبــادل املعلومــات عــن جــرائم الفســاد بشــكل تلقــائي مــع الــدول األطــراف   (ط)  

تبـادل   األخرى، قـد تـودُّ الـدول األطـراف أن تنظـر، حسـب االقتضـاء وعلـى أسـاسٍ طـوعي، يف          
  ات املدنية واإلدارية ذات الصلة؛املعلومات عن اإلجراء

ينبغــي أن يواصــل اجتمــاع اخلــرباء احلكــومي الــدويل املفتــوح املشــاركة جهــوده   (ي)  
الرامية إىل مواصلة تعزيـز أوجـه التـآزر بـني عملـه والعمـل املضـطلَع بـه يف إطـار فريـق اسـتعراض            

ــل املعــين باســترداد    ــق العام ــذ والفري ــدويل.      التنفي ــاون ال ــل املعــين بالتع ــق العام املوجــودات والفري
هذا الصدد، ينبغي لألمانة أن تستكشف إمكانية عقد اجتماعات هذا الفريـق عقـب دورات    ويف

  الفريق العامل املعين باسترداد املوجودات أو بالتزامن معها.
    

    اعتماد التقرير  - امناًث  
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٨املفتـوح املشـاركة، يف   اعتمد اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل   -٥٢
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