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  ةبعالدورة السا
 ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠- ٦، فيينا

 من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 
  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

      
خالصة عن حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد:     

      وإنفاذ القانون والتعاون الدويل  التجرمي
    مذكِّرة من األمانة    

 مجــعأتــاح إنشــاُء آليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد وتشــغيلها   - ١
علومــات تلــك امل وتنظــيَمأفــادت يف تعزيــز أهــداف االتفاقيــة  رصيد غري مسبوق من املعلومات الــيت

 لتنفيــذ يًال شــامًالإىل تلــك املعلومــات، وهــي تتضــمن حتلــ ةحدَّثــالدراســة امل هــذه ونشَرها. وتســتند
ن ِقَبــل الــدول مــ تفاقيــةمــن اال الفصلني الثالث (التجــرمي وإنفــاذ القــانون) والرابــع (التعــاون الــدويل)

لتنفيذ الية استعراض آلاليت اسُتعرضت إبَّان صوغ الدراسة يف إطار الدورة األوىل  ١٥٦األطراف الـ
ط تصــف اجتاهــات وأمنــا: (أ) حتــدِّد ووُيشــار حتديــدًا إىل أنَّ الدراســة. ٢٠١٠ليت انطلقت يف عــام ا

 بــني املنــاطقو أ،  النظمبنيع مع التركيز على أوجه التشابه والتنوُّتنفيذ الفصلني املذكورين أعاله، 
ات اليت تواجه حدِّيالت؛ و(ب) ُتربز التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة من ناحية، وحيثما أمكن

د لــيت جتســِّ الــذكر أو ، وتقــدم جمموعــة خمتــارة مــن أمثلــة التنفيــذ اجلــديرة باالتنفيذ من ناحيــة أخــرى
 التفاقيــةا همــت هبــاُفالكيفية اليت ؛ و(ج) تقدِّم ملحة عامة عن تشريعات وممارسات الدول األطراف

  .ظهرت، حيثما عمليات االستعراض اليت جتلَّت من واالختالفات
وتبني الدراســة التغيــريات التشــريعية واملؤسســية الــيت طــرأت علــى األطــر الوطنيــة ملكافحــة   - ٢

إىل تقــدُّم ملحــوظ يف حتقيــق الفســاد يف معظــم الــدول األطــراف يف الســنوات األخــرية والــيت أدَّت 
ة. أغراض االتفاقية. ويبدو أنَّ هدف مكافحة الفساد يتصدَّر أولويات العديد من احلكومات الوطني

ــدان، أدَّ عــدد مهــم مــنفــي ف ــة إىل اهل اإلصــالحاتو التشــريعيةتعــديالت ال تالبل نظــم جتــرمي يكلي
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 ت، كمــا أدَّسقة إىل حد كبري، ونتائج ملموسة من حيث قدرات وإجــراءات اإلنفــاذمتماسكة ومتَّ
ويف لقــانون. إىل تقوية أطر تسليم املطلــوبني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة والتعــاون يف جمــال إنفــاذ ا

العديد من البلدان، بدأت تلك التطورات القانونية والسياسية كنتيجة مباشرة الستعراضات التنفيذ 
االتفاقية والتقارير الصــادرة يف إطــار آليــة اســتعراض التنفيــذ قــد  ن أنَّتبيَّمن مثَّ فقد أو يف سياقها. و

ــة يف إطــالق شــرارة التغيــري وهــي مــا زالــت مب يعتــد بــه ًادورأدت  ــة األســاس إلنشــاء نظــم فعال ثاب
  الفساد. ملكافحة

ومع ذلك، ال تزال هناك حتديات كبرية تتراوح بني أبسط املشاكل والعقبات العملية الــيت   -٣
 أحكام التجرمي وغعترض صتُتعزى إىل االفتقار إىل اخلربة واملوارد والتدريب واملشاكل التقنية اليت 

  أو إدراج عناصر معيَّنة من االتفاقية يف هياكل إجرائية معقَّدة. 
وتظهر الثغرات بشكل أوضــح يف تنفيــذ الفصــل الثالــث مــن االتفاقيــة، وذلــك فيمــا يتعلــق   -٤

ئفــة طــراف بتنفيــذ طالدول األ، بالنظر إىل أنَّ االتفاقية ُتلزم اعلى حد سواء بالتجرمي وإنفاذ القانون
وبفضــل رط، هذا الش من وانطالقًامن التدابري يف هذين املجالني بالذات.  ومتعددة اجلوانب عةواس

ألخرية، أدخلت لسنوات ااجلهود املتضافرة ملكافحة الفساد اليت اضطلع هبا على الصعيد العاملي يف ا
ة اليت رائيجواإل ةعياملوضو حكاماألعدة بلدان تشريعات جديدة ألغراض الوفاء بالتزاماهتا وحتسني 

اق جرائم ملثال، نط، على سبيل اةاجلديد اتالتشريع وسعت تلك. وقد ةاجلنائي هانيناوق تنص عليها
 نظامــًاخلــت وأدتعريف املــوظفني العمــوميني؛  ت نطاقعوسو؛ ساريةالعقوبات ال شددتالفساد و
 الشــهود نطــاق محايــة تعوســونطاق احلصانات؛  قلصتسؤولية األشخاص االعتباريني؛ وحيكم م

ــنيواخلــرباء والضــحايا وامل ــة مبكبلغ ــات الســلطات املتخصصــة املعني ــززت والي  ســادافحــة الف؛ وع
رشــوة كقضــائية، ة يف بعــض الواليــات ال. ويف هذا الســياق، جــرى حتليــل املفــاهيم اجلديــدهاومهام

وجتميــد  عاملشــرو املــوظفني العمــوميني األجانــب ومســؤويل املنظمــات الدوليــة العامــة واإلثــراء غــري
، تكميليــةال التــدابري . كمــا مت تعزيــزعلــى حنــو فعــال يف القــوانني الوطنيــة ُأدرجتعائدات اجلرمية، و

  على سبيل املثال فيما يتعلق بآثار أفعال الفساد والتعويض عن األضرار.
، مــن البلــدانيف العديــد معلقــة  كبــريةمســائل  مثــة، املبذولــة اجلهــود تلــكعلى الرغم مــن و  -٥
تقتصــر تلــك املســائل مبوجــب االتفاقيــة. وال  اإللزاميةعدم كفاية تنفيذ التدابري سيما فيما يتعلق ب ال

القيود املفروضة على نطاق تغطية جرائم معينة (مثل الثغرات املتعلقــة بتجــرمي رشــوة املــوظفني  على
تشــمل  بــل، عــةوعدم وجود نظــم جــزاءات متســقة وراد الوطنيني أو عرقلة سري العدالة) العموميني

ملــوظفني العمــوميني األجانــب جرميــة رشــوة ا بــاألخص(و بعــض األحكــام لتنفيــذالغياب التام  أيضًا
املنظمات الدولية العامــة، والتــدابري الــيت متكــن مــن حتديــد املمتلكــات وتعقبهــا وجتميــدها  سؤويلوم

فعاليــة التشــريعات عــدم متعلقــة بد). كما لوحظت مشــاكل وضبطها وإدارهتا، وتدابري محاية الشهو
مســؤولية األشــخاص  إثبــاتفيما يتعلق بغسل األمــوال أو (على سبيل املثال  حسبما يتجلى القائمة

ســبب ا إىل العقبــات الــيت تعتــرض التحقيــق واملالحقــة القضــائية باالعتبــاريني)، ويعــزى ذلــك جزئيًّــ
 تربزما  غالبًاإنفاذ القانون، فيما يتعلق ب. وة غري السليمة للسلطات التقديريةأو املمارس ،احلصانات
 أيضــًا مثــة. واواســتقالهل اقــدراهتو هتــاوخرب الســلطات املتخصصــة كفــاءةناجتــة عــن ضــعف حتديات 

 حوافز غري كافية للتعاون مع سلطات إنفاذ القانون واالفتقار إىل التنسيق الفعال وتبادل املعلومــات
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ا التحديات املتعلقة بتنفيذ األحكــام لفساد. أمَّكافحة ااألجهزة املكلفة مبال سيما بني ، األجهزةبني 
  نطاق.ة الوإن كانت واسع غري اإللزامية من االتفاقية فهي أقل وضوحًا

ا تنفيذ الفصل الرابع يتسم بقدر أكرب من الصرامة والصالبة، ويرجع ذلك جزئيًّــ ويبدو أنَّ  -٦
ائيــة حكامــه تلقأولكــون العديــد مــن إىل قدرة عدد من البلــدان علــى تطبيــق نــص االتفاقيــة مباشــرة 

التعــاون  الراف يف جمــطاخلربة املتراكمة لدى العديد من الدول األ يتمثل يفسبب آخر  . ومثةالنفاذ
 امتثاهلــا عديدةدان أكدت بلكما بشأن املسائل ذات الصلة.  الطويلة األمديل نتيجة للممارسة الدو

لقانونيــة املســاعدة إجــراءات ا خاللبلدان األخرى ملشاورات مع اللعدد من أحكام االتفاقية (مثل ا
 اجتاهًات الستعراضااإىل ذلك، أبرزت  إضافةوملمارسة والترتيبات املخصصة. املتبادلة) من خالل ا

على ســبيل فة. ت األجنبياملساعدة إىل السلطاحنو ختفيف بعض القيود القانونية واإلجرائية يف تقدمي 
. نياملطلــوب راضــات ختفيــف شــروط اإلثبــات يف إجــراءات تســليماملثال، لوحظ يف عدد مــن االستع

ــى ذلــك تفســري شــرط التجــرمي  ــة األخــرى عل ــى أســاس الســلوك اومــن األمثل ــزدوج عل ــيلامل  فعل
ري غــبــات بلغــات بقبــول طل ايف وضــع يســمح هلــباتــت  ًا عديــدةأطرافــ ، يبدو أنَّاألساسي. وأخريًا

  الرمسية. لغاهتا
. ويف هــذا هــي حتــديات تشــغيليةتعلقة بالفصل الرابع املالكربى بعض التحديات  ويبدو أنَّ  -٧

حــة الســتخدام يــة املتااخلــربة التقنو/أو  املــوارد ةيحدودمب املطروحة الصدد، يرتبط عدد من العقبات
ا ليًّــخاصة، سواء حم حترٍّ اتضطالع بتقنيونية املتبادلة أو االالتداول بالفيديو ألغراض املساعدة القان

دود خدام املحــاالســت الضــوء علــىاالستعراضــات  كما سلطتتنفيذ الطلبات األجنبية.  إطار أو يف
ة التفاقيــادول  بضــع ال تســتخدم ســوى على ســبيل املثــال،فاآلليات املتوخاة يف االتفاقية. لعدد من 

أقــل  دًادعــ نَّويبــدو أ ،املطلــوبنييف مســائل تســليم  ا مســتقًالقانونيًّ بوصفها أساسًاعلى حنو مباشر 
  منها يلجأ إىل نقل اإلجراءات اجلنائية كطريقة للتعاون الدويل.

انني جديــدة أثنــاء االستعراضــات. بشــأن اســتحداث أحكــام وقــو عديدة توصياتت ُقدِّمو  -٨
واســتجالئها يف ســياق اإلصــالحات  تلــك التوصــيات النظــر يف توحيــد التشــريعات القائمــة تمشلو

واعتماد أطر تشريعية قائمة بذاهتا تتضمن تدابري ملكافحة الفساد. ويف العديد من  القانونية املتواصلة
ــاء قــدرات هيئــات ومؤسســات مكافحــة  ــدِّمت توصــيات بشــأن ختصــيص مــوارد وبن احلــاالت، ُق

م مناســبة الفساد، وتعزيز التعاون يف جمال إنفــاذ القــانون والتنســيق فيمــا بــني األجهــزة، وإنشــاء نظــ
ثقافــة ل التــرويجلســوابق القضــائية، وتبســيط التعــاون الــدويل، وو وضــع تصــنيفات لأ جلمع البيانــات

  احلوار املفتوح بني الواليات القضائية.


