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*1706127*  

  اخلرباء املعنيون بتعزيز التعاون الدويل يف إطار 
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٧و ٦فيينا، 
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ٦البند 

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

م املحرز يف تنفيذ الواليات املنوطة باجتماعات اخلرباء احلكومية التقدُّ    
الدولية املفتوحة املشاركة لتعزيز التعاون الدويل يف إطار اتفاقية 

      ملكافحة الفساداملتحدة  األمم
      رة من األمانةمذكِّ    

    مةمقدِّ  -أوًال  
ساد، يف قراره  -١ ، لدوَل األعضاءا، ٦/٤دعا مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية مكافحة الف

علومات عن اإلجراءات مبإىل االستمرار يف موافاة األمانة طواعية، وعند اإلمكان،  يف مجلة أمور،
اليت ميكن تقدميها بشأن  املدنية واإلدارية املتعلقة مبكافحة الفساد من أجل حتديد نطاق املساعدة

لة بتنفيذ تلك اإلجراءات، وتقدمي معلومات عن املمارســـــــات اجليِّدة واألدوات اليت هل ا صـــــــ
ملعلومات بعدة وسائل امن االتفاقية، كما طلب إىل األمانة أن ُتواصل مجَع ونشر تلك  ٥٣  املادة

شتمل على اقتراحات بشأن تمنها تقدمي تقارير يف هذا الصدد إىل املؤمتر وهيئاته الفرعية املعنية، 
سة حتدِّد اوأن جتري در االحتياجات من املساعدة التقنية واآلليات الالزمة لتوفري تلك املساعدة،
  . توافر املواردأفضَل املمارسات والسبل الكفيلة بتيسري التعاون يف هذا املجال، رهنًا ب

ة من عينويف نفس القرار، أهاب املؤمتر بالدول األعضاء أن ُتبلغ األمانَة جبهات الوصل امل  -٢
ستخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية يف  ضاء، فيما خيص ا مسؤولني أو مؤسسات، حسب االقت
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نة أن جتمع تلك املعلوماِت  لدويل، وطلب إىل األما عاون ا مبا يف ذلك الت مكافحة الفســـــــاد، 
  .نيةوتتيحها لكل الدول األطراف وأن تقدم تقريرًا يف هذا الصدد إىل املؤمتر وهيئاته الفرعية املع

يز التعاون وأوصـــــــى اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل اخلامس املفتوح املشـــــــاركة لتعز  -٣
تشرين  ١٨و ١٧نا يومي الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، الذي عقد يف فيي

صل انة عن تنفيذ الف، بأن تواصل الدول األطراف تقدمي املعلومات إىل األم٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
تحديات اليت تواجه الرابع من االتفاقية لكي توســـــــع األمانة نطاق عملها التحليلي فيما خيص ال

ـــتنادًا  نتائج ذلك العمل مع إىل االتفاقية، وأن تتشـــارك، بالقدر املناســـب، يف التعاون الدويل اس
  .سائر هيئات األمانة املعنية

اٍت عن ويد األمانة مبعلومبأن تواصـــــــل الدول األطراف تز أيضـــــــًاوأوصـــــــى االجتماع   -٤
تتبُّع طلبات تسليم املجرمني األدوات اإللكترونية والنُُّظم اليت تستخدمها سلطاهتا الوطنية ملعاجلة و

أن تبحث األمانة وتبادل املساعدة القانونية، وذلك قصد تعميمها على نطاق أوسع؛ كما أوصى ب
تدرج فيه ختصـــة لســـلطات الوطنية املل اإللكترويندليل الإمكانية إنشـــاء قســـم مســـتقل يف إطار 

من االتفاقية.  ٤٤معلومات عن متطلبات وإجراءات املوافقة على تســـــليم املجرمني مبوجب املادة 
  .من االتفاقية ٤٤دة وأوصى كذلك بأن يركِّز عمل الفريق يف املستقبل بشكل أكرب على تنفيذ املا

نادًا إىل  ٦/٤دة يف قرار املؤمتر بالواليات الوار رة عمًالوقد أعدت هذه املذكِّ  -٥ واســـــــت
لتقنية واألنشطة ا معلومات عن املساعدة أيضًاتوصيات اجتماع اخلرباء. وتتضمن هذه املذكرة 

  .األخرى اليت تنفذها األمانة يف جمال التعاون الدويل يف إطار االتفاقية
ـــار إليها أعاله، أعدت األمانة   -٦ ـــتبيان مشـــرومن أجل تيســـري تنفيذ الواليات املش وع اس

ند طلب وتقدمي عواجهها تتلتمس فيه معلومات من الدول األطراف بشــأن املســائل العملية اليت 
فســـاد وإجراءاهتا، وذلك املســـاعدة يف التحقيقات يف املســـائل املدنية واإلدارية املتصـــلة جبرائم ال

ارســـات هبدف اســـتخدام تلك املعلومات كأســـاس إلجراء دراســـة من أجل حتديد أفضـــل املم
. وقد ٦/٤ر املؤمتر والســـبل الكفيلة بتيســـري التعاون يف هذا الشـــأن، على النحو املطلوب يف قرا

 ١٨و ١٧مي وزعت األمانة مشـــــــروع االســـــــتبيان على اجتماع اخلرباء الذي عقد يف فيينا يو
أن زيادة حتسني االجتماع اقتراحات بشذلك . وقدم اخلرباء خالل ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب 

  .تبيانستبيان، أخذهتا األمانة يف االعتبار عند إعداد الصيغة النهائية لالساال
ن الثاين/يناير كانو ١٧ة مؤرَّخرة شــفوية وقد أرســلت األمانة إىل الدول األعضــاء مذكِّ  -٧

فيهما  ، تلتمس٢٠١٧أيار/مايو  ٨ة مؤرَّخرة شـــــــفوية تذكريية كما أرســـــــلت مذكِّ ٢٠١٧
نة أعاله. وقد يف اتفاقية مكافحة الفســــــاد بشــــــأن املســــــائل املبيمعلومات من الدول األطراف 

أن مارة اليت يتعني عن االســت رتان الشــفويتان الصــيغة النهائية لالســتبيان، فضــًالتضــمنت املذكِّ
اءات املدنية واإلدارية جهات الوصل الوطنية املعنية بالتعاون الدويل بشأن استخدام اإلجر متألها

  .اداملتصلة مبكافحة الفس
  عضوًا ردودها. دولًة ٣٧، قدمت ٢٠١٧آب/أغسطس  ٢١وحىت   -٨
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بشـــأن  رةمذكصـــت األمانة مجيع الردود اليت تتضـــمن معلومات مواضـــيعية يف وقد خلَّ  -٩
عال املجرَّ ية واإلدارية للكشـــــــف عن األف ملدن لدويل يف اإلجراءات ا عاون ا ية الت فاق قًا الت مة وف

  .(CAC/COSP/2017/2) املتحدة ملكافحة الفساد  األمم
مات من رة شـــــــفوية بغية مجع معلومذكِّ ٢٠١٧آذار/مارس  ١٤مت األمانة يف وعمَّ  -١٠

ل التعاون الدويل. الدول األعضـــاء عن اســـتخدام الربامج احلاســـوبية ونظم إدارة القضـــايا يف جما
اجتماع عنواهنا "مجع  مفصــًال للردود املقدمة من الدول األعضــاء يف ورقة وأجرت األمانة حتليًال

يما يتعلق بالربامج فم فعال إلدارة القضـــــــايا: تبادل املعلومات االبيانات بالتوازي مع وجود نظ
  .(CAC/COSP/EG.1/2017/CRP.1) احلاسوبية القائمة على الصعيد الداخلي"

تشــــجع  ،٢٠١٧حزيران/يونيه  ١٣ة مؤرَّخخرى، رة شــــفوية أوأرســــلت األمانة مذكِّ  -١١
املدرجة يف  الدول األطراف على مواصـــلة حتديث و/أو تقدمي معلومات عن ســـلطاهتا املختصـــة

املســـؤولة عن تقدمي  الدليل اإللكتروين للســـلطات الوطنية املختصـــة، مبا فيها الســـلطات املركزية
طلوبني، وســلطات منع ملســؤولة عن تســليم املاملســاعدة القانونية املتبادلة، والســلطات املركزية ا

التعاون الدويل يف بالفساد، وجهات الوصل املعنية باسترداد املوجودات، وجهات الوصل املعنية 
  .استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية

ديات أمام التعاون توســـيع نطاق أعماهلا التحليلية املتعلقة بالتح أيضـــًاوواصـــلت األمانة   -١٢
يـة يف هـذا يف إطـار االتفــاقيــة، وكـذلـك تنفيــذ العــديـد من أنشـــــــطــة املســــــــاعـدة التقنالـدويل 
  وتنسيقها.  املجال
يت تلقتها األمانة للمالحظات الرئيســــية الناجتة عن حتليل املعلومات ال ويرد أدناه ملخص  -١٣

 طة األخرى اليتا على الطلبات املذكورة أعاله، كما يرد وصــف لألنشــمن الدول األعضــاء ردًّ
  .اضطلعت هبا األمانة هبدف تنفيذ الواليات املشار إليها أعاله

    
التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية للكشف عن األفعال   -ثانيًا  

    مة وفقًا التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساداملجرَّ
. ففي حني كبريًا نًاتباييتباين نطاق املعلومات املقدمة عن اإلجراءات املدنية واإلدارية   -١٤

لشــــفويتني (أي اقدمت دول قليلة معلومات شــــاملة تغطي مجيع اجلوانب املحددة يف املذكرتني 
مات عن املمارســات معلومات عن اإلجراءات املدنية واإلدارية يف ســياق التعاون الدويل، ومعلو

 نيةوصـــــــل املعت المن االتفاقية، ومعلومات عن جها ٥٣واألدوات ذات الصـــــــلة بتنفيذ املادة 
إالَّ م بعض الدول مبســـــألة اســـــتخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية يف مكافحة الفســـــاد)، مل تقد

تاحة عن التدابري ممعلومات  معلومات حمدودة، وأبلغت بعض الدول األمانة بأنه ليس لديها أيُّ
ه اليت أعدهتا األمانة املدنية واإلدارية املتعلقة بالفســـــــاد. وتتضـــــــمن املذكرة املشـــــــار إليها أعال

(CAC/COSP/2017/2)  ،ضــــمون يركز التحليل التايل املوجز على موملخصــــات للردود الواردة
  .تلك الردود
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كانية مشـــاركتها يف بلغت الدول عموما بإممن االتفاقية، أ ٥٣وفيما يتعلق بتنفيذ املادة   -١٥
ثلما هو احلال ماإلجراءات القضـــائية كلما كان هلا مصـــاحل مباشـــرة يف املطالبات ذات الصـــلة 

  مشارك آخر يف اإلجراءات القانونية املحلية.يِّ بالنسبة أل
هذا األمر   -١٦ ما أجن أيضـــــــًاوتأكد  ياق  بديت يف ســـــــ ز من من خالل املالحظات اليت أ

دان األجنبية البل ، فإنَّ. وعمومًا٢٠١٧آب/أغســـطس  ١٧اضـــات يف الدورة الثانية حىت اســـتعر
بعًا لذلك، حيق تعامل معاملة األشـــــــخاص االعتباريني يف القانون املحلي للدول األطراف. وت

ية للحصـــــــول على تعويض. ول مام املحاكم املحل ية أ مدن لدان أن ترفع دعوى  قدَّم للب كن مل ُت
  . ٥٣مارسات اجليدة املتعلقة بتنفيذ املادة معلومات عن امل

لى السجالت عواالطالع  ،مجع األدلة والبيانات ومشلت أنواع طلبات املساعدة عمومًا  -١٧
ا وجتميدها وضـــــــبطها والتعرُّف على املوجودات واقتفاء أثره ،والتدابري االحترازية ،املصـــــــرفية
  ة.تراف باألحكام القضائيواالع ،واإلبالغ عن األعمال اإلجرائية ،ومصادرهتا

ب  -١٨ فادت دول  يأنَّ وأ ية املحل ية واإلدار ملدن باإلجراءات ا ملام  بةعدم اإل طال لة ال لدو  ،ة ل
عاون يف املسائل ورفض قبول طلبات املساعدة عرب قنوات أخرى غري تلك املستخدمة لتنسيق الت
يهم هي فملشـــــــتبه اجلنائية، أو رفض تلك الطلبات لعدم وجود قضـــــــية جنائية مفتوحة ضـــــــد ا
ية واإلدارية. وأشـــري التحديات الســـائدة أمام تنفيذ طلبات املســـاعدة ذات الصـــلة بالتدابري املدن

تنفيذ الطلبات. وأفادت  كذلك إىل املســــائل املتعلقة بالترمجة التحريرية والتأخريات اإلجرائية يف
  .صادرة على حد سواءردة والحتديات متصلة بتنفيذ الطلبات الوا بعض الدول بأهنا مل تواجه أيَّ

ستخدام اإلجراءات من التدابري الرامية إىل تيسري التعاون يف جمال ا واقترحت دول عددًا -١٩
لدول أن تنظر يف تعيني لاملدنية واإلدارية يف مكافحة الفساد. فرئي، على سبيل املثال، أنه ميكن 
ت الصلة، مما جيعل التعاون سلطة مركزية واحدة ُتعىن جبميع املسائل املتصلة باالتفاقيات الدولية ذا

  عالية. وتضمنت التدابري التشريعية األخرى ما يلي:أكثر ف
البة أو دعوة الدول إىل ضـــــمان الســـــرية الواجبة أو حســـــبما تطلبه الدولة الط  (أ)  
   جرائم الفساد؛أثر سليب حمتمل على التحقيق يف تلقية الطلب، من أجل جتنب أيِّاملالدولة 

االتفاقية،  من ٤٣ذ املادة لســـلطات املختصـــة أن تبذل جهودًا لتنفيا الطلب إىل  (ب)  
، أن تزيد التركيز ، يف الوقت نفســهوالطلب إليهاوتوســيع إمكانيات التعاون يف قضــايا الفســاد، 

  جلعل العملية أكثر فعالية؛ ٦/٤على تنفيذ قرار املؤمتر 
اذ وضـــع دليل بشـــأن تنفيذ طلبات التعاون الدويل على مســـتوى ســـلطات إنف  (ج)  

  توكول؛ئية. وميكن إرفاق الدليل باالتفاقية يف شكل بروالقانون أو السلطة القضا
ــــــطة تعزيز   (د)   يم دورات التوعية وبناء القدرات من خالل مجلة أمور منها تنظأنش

 عن التعاون للمشــرفني على األجهزة املختصــة واملوظفني املســؤولني تدريبية مصــممة خصــيصــًا
إىل متطلبات  تقدمي األدلة، تســـــتندالدويل. ورئي كذلك أنه ميكن وضـــــع معايري دولية بشـــــأن 

  ا؛االتفاقية وإىل معايري حقوق اإلنسان املعترف هبا عامليًّ
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ية، وتشــجيع تعزيز منصــات تقاســم املعلومات وتبادهلا فيما بني اهليئات القضــائ  (ه)  
ار املتواصــل ملعاجلة احلوار فيما بني جهات الوصــل لضــمان إمكانية تبادل الطلبات العاجلة واحلو

رائية اليت ميكن أن تعوق ســــائل املتصــــلة باالفتقار إىل املعرفة بشــــأن املتطلبات القانونية واإلجامل
  تنفيذ الطلبات يف الوقت املناسب؛

ميلية إرسال الطلبات مباشرة من جهة وصل إىل أخرى على أساس اتفاقات تك  (و)  
  الكفاءة.تربم بينها، بدل املرور بالقنوات الدبلوماسية، ضمانًا لتحقيق 

ليت تتبعها يف اووفرت الردود الواردة من الدول األعضـــــــاء معلومات مفيدة عن النُُّهج   -٢٠
لفســـاد. ومع ذلك، ونظرًا اممارســـة التعاون الدويل يف املســـائل املدنية واإلدارية املتعلقة مبكافحة 

د من املعلومات هناك حاجة إىل مزي لعدم ورود ردود من أكثر من نصف الدول األطراف، فإنَّ
ا أن جتمع تلك دًّجج. ومن املحتمل ُهمن أجل الوصول إىل فهم أفضل لكيفية استخدام تلك النُّ

تفاقية، وال ســيما املعلومات خالل االســتعراض اجلاري للتنفيذ من جانب الدول األطراف يف اال
  من االتفاقية. ٥٣فيما يتعلق جبمع املمارسات اجليدة يف تنفيذ املادة 

دنية واإلدارية وخربة معظم الدول اليت أرســـلت ردودها حمدودة يف اســـتخدام التدابري امل  -٢١
ربة واســعة يف اســتخدام خلديها أنَّ عدد قليل من الدول بإالَّ يف ســياق التعاون الدويل. ومل يبلغ 

دول، من جمموع التلك التدابري، وتتعلق تلك اخلربة عادة بطلبات املســـــاعدة الصـــــادرة. وعدد 
لك  ية يفوق ت تدابري اإلدار مل مع ال عا ها خربة يف الت لدي لدول، اليت  لك ا ها خربة يف ات لدي ليت 

  التعامل مع التدابري املدنية.
  تقدمي طلباهتا.بأهنا قد استخدمت االتفاقية كأساس قانوين ل أيضًاوأفادت بعض الدول   -٢٢
ادها للتعاون ليت قدمت معلومات أبدت اســــــتعدمعظم الدول اأنَّ وأهم ما يف األمر هو   -٢٣

 تعيني جهات وصل يفا يف رغبة تلك الدول يف هذه املسائل إذا اقتضى األمر. وجتلى ذلك جزئيًّ
عن  حة الفســـــاد، فضـــــًالألغراض التعاون الدويل بشـــــأن التدابري املدنية واإلدارية املتعلقة مبكاف

  .زًا للتعاون يف هذه املسائلاقتراحات كثرية مفيدة قدمتها تلك الدول تعزي
    

    لسلطات الوطنية املختصةالدليل اإللكتروين ل  -ثالثًا  
خالل اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل اخلامس املفتوح املشــــــاركة لتعزيز التعاون الدويل   -٢٤

يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــاد، أوصـــــــى اخلرباء بأن تواصـــــــل الدول األطراف 
اســـــــتكمال املعلومات املتعلقة بســـــــلطاهتا املركزية املعنية باملســـــــاعدة القانونية املتبادلة، على حنو 

تقضـــــي به االتفاقية، واملعلومات املتعلقة بتســـــليم املجرمني، باعتباره ممارســـــة جيدة، وجبهات   ما
ــــلطات الوطني ة املختصــــة الوصــــل املعنية باســــترداد املوجودات الواردة يف الدليل اإللكتروين للس

 .)www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.htmlمبوجب االتفاقية، الذي تتعهده األمانة (انظر 
األمانة إىل أن تستكشف إمكانية إنشاء قسم مستقل يف إطار الدليل اإللكتروين  أيضًاودعا اخلرباء 

الوطنية املختصة، يتضمن معلومات عن شروط وإجراءات املوافقة على التسليم مبوجب للسلطات 
ملادة  نة،  ٤٤ا لدول األطراف على أن توايف األما جعت ا ية. وعالوة على ذلك، شـــــــُ فاق   من االت
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ة فيما خيص اســـتخدام اإلجراءات املدنية عينعلى أســـاس طوعي، مبعلومات عن جهات الوصـــل امل
  .حة الفسادواإلدارية يف مكاف

طار الدليل وعالوة على تلك التوصيات، أضافت األمانة قسمني جديدين مستقلني يف إ  -٢٥
ل معلومات عن اإللكتروين: قســـــم ُيعىن بالســـــلطات املركزية املعنية بتســـــليم املجرمني، يشـــــم

ــــم آخر ُيعىن جبهات الو ــــليم، وقس ــــماح بالتس ــــروط واإلجراءات املطلوبة للس صــــل املعنية الش
  باستخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية.

ـــفوي أيضـــًاوكما ذكر أعاله، أرســـلت األمانة   -٢٦ ة مؤرَّخة إىل الدول األعضـــاء مذكرة ش
ات املركزية، طلبت فيها معلومات بشــأن األنواع اجلديدة من الســلط ٢٠١٧حزيران/يونيه   ١٣

 يف اســــتخدام عاون الدويلأي الســــلطات املعنية بتســــليم املجرمني وجهات الوصــــل املعنية بالت
يث و/أو توفري اإلجراءات املدنية واإلدارية، وشــــجعت فيها الدول األطراف على مواصــــلة حتد

عنية مبنع الفساد والسلطات امل املعلومات عن سلطاهتا املركزية املعنية باملساعدة القانونية املتبادلة،
الوارد يف  أطراف على الطلبوجهات الوصــــل املعنية باســــترداد املوجودات. وردت عدة دول 

  اإللكتروين. املذكرة الشفوية، فأدرجت األمانة مجيع املعلومات اليت تلقتها يف الدليل
  ، مشل الدليل معلومات عما يلي: ٢٠١٧ويف شهر آب/أغسطس   -٢٧

  طرفًا؛  دولًة ١٢٨السلطات املركزية املعنية باملساعدة القانونية املتبادلة يف   (أ) 
  دول أطراف؛  ١٠٨املعنية مبنع الفساد يف  السلطات  (ب) 
  طرفًا؛  دولًة ٧٦جهات الوصل املعنية باسترداد املوجودات يف   (ج) 
   طرفًا؛ دولًة ١٥يف تسليم املجرمني السلطات املركزية املعنية ب  (د)  
نية واإلدارية جهات الوصــل املعنية بالتعاون الدويل يف اســتخدام اإلجراءات املد  (ه)  

  طرفًا. دولًة ٢٨يف 
    

    معلومات عن األدوات والنظم اإللكترونية  -رابعًا  
شــدد املشــاركون يف اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل اخلامس املفتوح املشــاركة لتعزيز   -٢٨

يف جمال  البياناتالتعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــاد على أمهية مجع 
نظم فعالة إلدارة القضايا. ويف هذا الصدد، ُشجِّع على تبادل املعلومات  التعاون الدويل ووجود

شار إليه  صعيد املحلي. وعلى النحو امل ستخدمة على ال سوبية املوجودة وامل شأن الرباجميات احلا ب
ماع (انظر الفقرة  بذلك االجت )، CAC/COSP/EG.1/2016/2من الوثيقـة  ٣٨يف التقرير املتعلق 
  .ُطلب إىل األمانة أن تيسر ذلك التبادل يف املعلومات

شـــــــفوية  ، عممت األمانة، اســـــــتنادًا إىل واليتها، مذكرة٢٠١٧آذار/مارس  ١٤ويف   -٢٩
 نظم إدارة هتدف إىل مجع معلومات من الدول األعضـــــاء عن اســـــتخدام الربامج احلاســـــوبية يف

  يف جمال التعاون الدويل.القضايا 
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دول األعضاء وترد معلومات مفصلة عن االستبيان املستخدم والردود اليت وردت من ال  -٣٠
رة القضـــــــايا: تبادل يف ورقة اجتماع عنواهنا "مجع البيانات، إىل جانب وجود نظم فعَّالة إلدا

يد خدمة على الصـــــــع ية املوجودة واملســـــــت حلاســـــــوب حلي" امل املعلومات بشـــــــأن الرباجميات ا
)CAC/COSP/EG.1/2017/CRP.1(.  
    

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

ســتشــارية واصــل مكتب املخدرات واجلرمية تقدمي خدمات بناء القدرات واخلدمات اال  -٣١
ملؤمترات الرامية ين، وواصــل املشــاركة بنشــاط يف االجتماعات واعلى الصــعيدين اإلقليمي والوط

فاصيل تلك األنشطة إىل تنسيق التعاون الدويل فيما بني الدول األطراف. وميكن االطالع على ت
ــــاعدة التقنية املقدمة دعمًا ل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة يف املذكرة اليت أعدهتا األمانة بشــــأن املس

  ).CAC/COSP/2017/3ملكافحة الفساد (
ية فيما يتعلق وعالوة على ذلك، واصــل مكتب املخدرات واجلرمية تقدمي املســاعدة التقن  -٣٢

لتقنية ذات الصــــلة باســــترداد املوجودات، اليت كثريا ما تتداخل مع االحتياجات من املســــاعدة ا
جمال املســـاعدة  بالتعاون الدويل اســـتنادًا إىل االتفاقية. ويرد وصـــف مفصـــل لتلك األنشـــطة يف

ملعين باســـــترداد املوجودات االتقنية يف التقرير املرحلي عن تنفيذ الواليات املنوطة بالفريق العامل 
)CAC/COSP/2017/6(. 

واســتكملت األمانة الدراســة املعنونة "حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد:   -٣٣
وكما ورد يف ملخص تلك الدراســـــــة اليت قدمت إىل التجرمي وإنفاذ القانون والتعاون الدويل". 

حتليًال شامًال لتنفيذ الفصلني الثالث (التجرمي وإنفاذ  ن)، فهي تتضمCAC/COSP/2017/10املؤمتر (
اليت اسُتعرضت  ١٥٦ــــــف الالقانون) والرابع (التعاون الدويل) من االتفاقية من ِقَبل الدول األطرا

إبَّان صوغ الدراسة يف إطار الدورة األوىل آللية استعراض التنفيذ. وُيشار حتديدًا إىل أنَّ الدراسة: 
(أ) حتدِّد وتصف اجتاهات وأمناط تنفيذ الفصلني املذكورين أعاله، مع التركيز على أوجه التشابه 

؛ و(ب) ُتربز التجارب الناجحة واملمارســـــــات والتنوُّع بني النظم، أو بني املناطق حيثما أمكن
اجليِّدة من ناحية، والتحدِّيات اليت تواجه التنفيذ من ناحية أخرى، وتقدم جمموعة خمتارة من أمثلة 
د تشــــريعات وممارســــات الدول األطراف؛ و(ج) تقدِّم ملحة  التنفيذ اجلديرة بالذكر أو اليت جتســــِّ

  ختالفات اليت جتلَّت من عمليات االستعراض، حيثما ظهرت.التفاقية واالالفهم البارز لعامة عن 
ــــة املحدثة على وجه اخلصــــوص أنَّ تنفيذ الفصــــل الرابع املتعلق بالتعاون   -٣٤ وتفيد الدراس

الدويل يتســــم، على ما يبدو، بقدر أكرب من الصــــرامة والصــــالبة، ويرجع ذلك جزئيًّا إىل قدرة 
عدد من البلدان على تطبيق االتفاقية مباشرة ولكون العديد من أحكامه تلقائية النفاذ. وأظهرت 

رية خرباهتا املتراكمة يف جمال التعاون الدويل نتيجة للممارســـــــة الطويلة األمد بشـــــــأن دول كث
املسائل ذات الصلة. كما أكدت بلدان عديدة امتثاهلا لعدد من أحكام االتفاقية (مثل املشاورات 
مع البلدان األخرى خالل إجراءات املســـاعدة القانونية املتبادلة) من خالل املمارســـة والترتيبات 
املخصــصــة. وإضــافة إىل ذلك، أبرزت االســتعراضــات اجتاهًا حنو ختفيف بعض القيود القانونية 
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واإلجرائية يف تقدمي املســــاعدة إىل الســــلطات األجنبية. فعلى ســــبيل املثال، لوحظ يف عدد من 
االســـتعراضـــات ختفيف شـــروط اإلثبات يف إجراءات التســـليم. ومن األمثلة األخرى على ذلك 

تجرمي املزدوج على أســاس الســلوك الفعلي األســاســي. وأخريًا، يبدو أنَّ أطرافًا تفســري شــرط ال
  عديدة باتت يف وضع يسمح هلا بقبول طلبات بلغات غري لغاهتا الرمسية.

شـــــغيلية. ويف تويبدو أنَّ بعض التحديات الكربى املتعلقة بالفصـــــل الرابع هي حتديات   -٣٥
ة التقنية املتاحة وحة مبحدودية املوارد و/أو اخلربهذا الصـــــــدد، يرتبط عدد من العقبات املطر

ست خدام تقنيات حترٍّ خاصة، الستخدام التداول بالفيديو ألغراض املساعدة القانونية املتبادلة أو ا
على  أيضــًاالضــوء  ســواء حمليًّا أو يف إطار تنفيذ الطلبات األجنبية. وقد ســلطت االســتعراضــات

ملثال، ال تستخدم سوى يات املتوخاة يف االتفاقية. فعلى سبيل ااالستخدام املحدود لعدد من اآلل
سًا قانو سا شر بوصفها أ سل مستقالنيًّا بضع دول االتفاقية على حنو مبا يم املطلوبني، ويبدو يف ت

  لدويل.أنَّ عددًا أقل منها يلجأ إىل نقل اإلجراءات اجلنائية كطريقة للتعاون ا
    

    االستنتاجات والتوصيات  -سادسًا  
بالتعاون بني  حيد عدم وجود معلومات شــاملة على حنو كبري من نطاق الدراســة املتعلقة -٣٦

. ولألســف، على الرغم الدول األطراف بشــأن التدابري املدنية واإلدارية املتصــلة مبكافحة الفســاد
صـــف الدول من توجيه عدة رســـائل تذكريية، مل يقدم املعلومات ذات الصـــلة ســـوى أقل من ن

متكررة،  ومع ذلك، شــــددت الردود الواردة على بعض املســــائل املطروحة بصــــورة األطراف.
 وشــــددت الدول ولعل اخلرباء يودون التركيز يف عدد أكرب من املناقشــــات على تلك املســــائل.

لبات طعلى وجه اخلصـــــوص على موضـــــوع محاية ســـــرية املعلومات املقدمة يف ســـــياق تنفيذ 
ذلك من خالل قنوات املساعدة  ن التدابري املدنية واإلدارية، مبا يفاملساعدة القانونية املتبادلة بشأ

  التقليدية للقانون اجلنائي، كموضوع يستحق املزيد من النظر.
ة املســـتخدمة يف اســـوبياحللتنوع الردود الواردة من الدول األطراف بشـــأن الربامج  ونظرًا  -٣٧

ود األمانة مبزيد من اجتماع اخلرباء يود أن يزنظم إدارة القضـــــــايا يف جمال التعاون الدويل، لعل 
  .من الدراسة حق مزيدًااإلرشادات بشأن أنواع املمارسات اجليدة اليت مت اإلبالغ عنها اليت قد تست

ت بشأن عملية وضع أن يزود األمانة مبزيد من االقتراحا أيضًاولعل اجتماع اخلرباء يود   -٣٨
  ملختصة القائمة.الدليل اإللكتروين للسلطات الوطنية ا

لة تنفيذ االتفاقية، ، وبالنظر إىل املالحظة الواردة يف الدراســـة املســـتكملة عن حاوأخريًا  -٣٩
عليها يف  لعل االجتماع يود مناقشــــة أســــباب حمدودية اســــتخدام عدد من اآلليات املنصــــوص

   .ليماالتفاقية، مثل حمدودية االستخدام املباشر لالتفاقية كأساس قانوين للتس
 


