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 الدورة السابعة
 ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠-٦فيينا، 
 *من جدول األعمال املؤقَّت ٦البند 

       التعاون الدويل
للكشف عن اجلرائم  التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية    

 ملكافحة الفساداملنصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة 
  

 مذكِّرة من األمانة    
  

 مقدِّمة  -أوًال  
 
كافحة الفساد، املعقودة يف الدورة السادسة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة مل  -١

 ، اعتمد٢٠١٥مرب تشــرين الثاين/نوف ٦إىل  ٢يف ســانت بطرســربغ، باالحتاد الروســي، يف الفترة من 
 مكافحة الفســاد، بوســائل ملعنون "تعزيز اســتخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية يفا ٦/٤املؤمتر القرار 

 ".ية األمم املتحدة ملكافحة الفسادمنها التعاون الدويل، يف إطار اتفاق

تمرار يف موافاة ومن بني ما نص عليه ذلك القرار دعوة املؤمتر الدول األعضـــــاء إىل االســـــ  -٢
ملتعلقة بالفســـاد من أجل مبعلومات عن اإلجراءات املدنية واإلدارية ااألمانة طواعية، عند اإلمكان، 

مي املعلومات عن حتديد نطاق املســــاعدة اليت ميكن تقدميها بشــــأن تلك اإلجراءات عالوة على تقد
، وطلب املؤمتر إىل األمانة من االتفاقية ٥٣املمارســـات اجليِّدة واألدوات اليت هلا صـــلة بتنفيذ املادة 

م إليه وإىل هيئاته قرار أن ُتواصـــل مجَع ونشـــر تلك املعلومات بعدة وســـائل منها أن تقديف ذلك ال
من املساعدة التقنية  الفرعية املعنية تقارير يف هذا الصدد تشتمل على اقتراحات بشأن االحتياجات
لســبل َل املمارســات واواآلليات الالزمة لتوفري تلك املســاعدة، عالوة على إجراء دراســة حتدِّد أفضــ

 الكفيلة بتيسري التعاون يف هذا املجال، رهنًا بتوافر املوارد.

__________ 
  *  2017/1CAC/COSP/. 
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كما أهاب املؤمتر يف القرار نفسه بالدول األعضاء أن ُتبلغ األمانَة مبن ُعيِّنوا من املسؤولني   -٣
أو من املؤسسات، حسب االقتضاء، جهاِت وصٍل فيما خيص استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية 

نة أن جتمع تلك املعل لدويل، وطلب إىل األما عاون ا مبا يف ذلك الت ومات يف مكافحة الفســـــــاد، 
 وتتيحها لكل الدول األطراف وأن تقدم إليه وإىل هيئاته الفرعية املعنية تقريرًا يف هذا الصدد.

ءات اليت اختذهتا والغرض من ورقة املعلومات األســاســية هذه هو إطالع املؤمتر على اإلجرا  -٤
 .٦/٤األمانة لتنفيذ القرار 

   
 ٦/٤ر آخر املستجدات عن حالة تنفيذ قرار املؤمت  -ثانيًا  

 
مجع املعلومات عن اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد وعن جهات   -ألف  

 الوصل املعنية مبسألة استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية يف مكافحة الفساد
  

 طلب معلومات    
 
األمانة ، أعدت ٦/٤من أجل تيســــري تنفيذ الواليات املشــــار إليها أعاله الواردة يف القرار   -٥

سائل العملية ا شأن امل ستبيان تطلب فيه من الدول األطراف معلومات ب ليت تواجهها عند مشروع ا
اإلدارية املتصلة جبرائم وطلب املساعدة وتقدميها يف التحقيقات واإلجراءات اخلاصة باملسائل املدنية 

ارسات والسبل املمالفساد، هبدف استخدام هذه املعلومات كأساس لدراسة حمتملة لتحديد أفضل 
. ووزعت األمانة ٦/٤الكفيلة بتيســـري التعاون بشـــأن هذه املســـألة، على النحو املطلوب يف القرار 

زيز التعاون الدويل مشـــروع االســـتبيان على اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح املشـــاركة لتع
تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨و ١٧ومي مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املعقود يف فيينا ي

مانة عند إعداد . وخالل االجتماع، قدم اخلرباء اقتراحات لتحســــني االســــتبيان، راعتها األ٢٠١٦
 الصيغة النهائية لالستبيان.

، ٢٠١٧يناير كانون الثاين/ ١٧وأرســلت األمانة إىل الدول األعضــاء مذكرة شــفوية مؤرخة   -٦
ل األطراف بشـــأن ، تلتمس فيها معلومات من الدو٢٠١٧أيار/مايو  ٨أتبعتها بأخرى تذكريية مؤرخة 

ســتبيان املتعلق باملســائل املســائل املحددة أعاله. كما تضــمنت املذكرتان الشــفويتان الصــيغة النهائية لال
ت واإلجراءات املتعلقة العملية اليت تواجهها الدول األطراف عند طلب املســــاعدة وتقدميها يف التحقيقا

ه جهات الوصل الوطنية املعنية املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد، فضًال عن منوذج يتعني أن متألباملسائل 
 بالتعاون الدويل يف استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد.

 دولة عضوًا قد قدمت ردودًا. ٣٧، كانت ٢٠١٧آب/أغسطس  ٧وحىت   -٧

تفاوتًا كبريًا، حيث قدم عدد قليل من الدول معلومات  مةوتفاوت نطاق املعلومات املقدَّ  -٨
شــــاملة تغطي مجيع اجلوانب على النحو املطلوب يف املذكرتني الشــــفويتني، أي معلومات بشــــأن 
اإلجراءات املدنية واإلدارية يف ســـياق التعاون الدويل، ومعلومات عن املمارســـات واألدوات ذات 

عن جهات الوصـــــــل املعنية باســـــــتخدام اإلجراءات املدنية  ، ومعلومات٥٣الصـــــــلة بتنفيذ املادة 
سوى أجزاء معينة  واإلدارية ملكافحة الفساد، بينما قدمت بعض الدول معلومات حمدودة ال تغطي 
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من املعلومات املطلوبة. وأبلغت بعض الدول األمانة بعدم توفر معلومات لديها بشـــــــأن التدابري 
 .املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد

 ومات موضوعية.ضاء اليت تتضمن معلوفيما يلي ملخص جلميع الردود الواردة من الدول األع  -٩
   

 أفغانستان    
 

 جهة الوصل    
 

ستان بتعيني اإلدارة العليا للرقابة ومكافحة الفساد جهة   -١٠ صل للتعاون الدويل وأفادت أفغان
 د.يف استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفسا

   
 البحرين    

 
 من اتفاقية ٥٣ذ املادة اإلجراءات املدنية واإلدارية واملمارسات اجليدة واألدوات ذات الصلة بتنفي

ن للمدعي مصــــلحة تشــــريعاهتا الداخلية جتيز رفع دعوى مدنية إذا كاأنَّ أفادت البحرين ب  -١١
 شخصية ومباشرة يف الدعوى.

ـــــواء كانت طبيعية   -١٢ و اعتبارية، أويف القضـــــايا املدنية، يســـــمح القانون لألطراف األخرى، س
 ا أو أهنا تستحق التعويض.لديها حقا يف املوجودات املتنازع عليهأنَّ باملشاركة يف اإلجراءات إذا رأت 

تدابري ترمي إىل احلفاظ على احلق امل  -١٣ ية أن تتخذ  ملدن يهوميكن للمحكمة ا نازع عل ، مثل ت
ري مشـــــروع غمصـــــادرة املوجودات أو منع املدعى عليه من الســـــفر، عندما حيتمل أن حيدث نقل 

 لألموال بغرض عرقلة تنفيذ احلكم أو تأخريه. 

شأن أمام املحكوميكن املطالبة بالتعويض إمَّ  -١٤ مة اجلنائية، عند النظر يف ا بتقدمي مطالبة هبذا ال
 ى مدنية، مع تقدمي ما يثبت وقوع الضرر.ا برفع دعوالدعوى اجلنائية، وإمَّ

دعاء أو أمام املحكمة. ويف القضايا اجلنائية، ميكن للطرف املتضرر املطالبة بالتعويض أمام اال  -١٥
 ويضمن القانون حقوق األطراف الثالثة احلسنة النية.

   
 التعاون الدويل، مبا يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسريه

وخاصـــة،  طلبات للمســـاعدة يف حتقيقات بشـــأن اختالس أموال عامة تلقت البحرين عدة  -١٦
اعدة املطلوبة وإســـاءة اســـتغالل الســـلطة، وغســـل عائدات اجلرمية، واإلخفاء. ومشلت أنواع املســـ
االستماع إىل الكشف عن احلسابات املصرفية، وتعقب األموال وضبطها، واستجواب املتهمني، و

ستندات، شهود، وطلب احلصول على م ستخدمت االتف ال صادرة. وا ساس وتنفيذ أوامر امل اقية كأ
 نوين للطلبات املتعلقة بالبحرين.قا

أســـاســـًا من التأخر  التحديات يف جمال التعاون الدويل نادرة وتتألفأنَّ وأفادت البحرين ب  -١٧
 راءات وغياب املعلومات املطلوبة.يف تنفيذ اإلج
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تعاون الدويل ادي موحد بشأن تنفيذ طلبات الاعتماد صك إرشأنَّ وأشارت البحرين إىل   -١٨
للدول األطراف.  على مستوى سلطات إنفاذ القانون والسلطة القضائية ميكن أن يكون أداة مفيدة
اليت يتعني مراعاهتا  وينبغي أن يكون للوثيقة طابع إلزامي وأن تتضــمن املتطلبات والشــروط الالزمة

 كول.الوثيقة باالتفاقية يف شكل بروتو يف الطلبات وتنفيذها. وميكن أن ترفق هذه
   

 جهة الوصل

جهة وصــل  لكتروينواإلالفســاد واألمن االقتصــادي  ملكافحةالبحرين اإلدارة العامة  عيَّنت  -١٩
 املتعلقة بالفساد. واإلدارية املدنية التدابريلتلقي الطلبات بشأن 

   
 البوسنة واهلرسك    

 
 الفضلى، وسبل تيسريهالتعاون الدويل، مبا يشمل ممارساته 

لق باإلجراءات طلبات مســــاعدة تتع أفادت البوســــنة واهلرســــك بأهنا مل تتلق أو تقدم أيَّ  -٢٠
 اإلدارية يف قضايا الفساد.

   
 جهة الوصل

هليئات املعنية البوســنة واهلرســك جهاز منع الفســاد وتنســيق مكافحته، فضــًال عن ا عيَّنت  -٢١
يف مقاطعة برتشكو،  مبنع الفساد على مجيع مستويات احلكومة، مثل وزارة العدل واللجنة القضائية

 جهات وصل للتعاون الدويل يف استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية.
   

 الربازيل    
 

 مبا يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسريه التعاون الدويل،

لديها خربة أنَّ لربازيل إىل فيما يتعلق بالطلبات املتعلقة بالتدابري املدنية واإلدارية، أشارت ا  -٢٢
مت اتفاقيات أخرى يف تقدمي الطلبات عمًال بأحكام االتفاقية. وبالنســـبة لبعض الطلبات، اســـتخد

واتفاقية منظمة  ،لوطنيةتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب اكأســـــــاس قانوين، مثل اتفاقية األمم امل
موميني األجانب يف التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــــادي ملكافحة جرائم رشــــــوة املوظفني الع

 املعامالت التجارية الدولية.

ــــاعدة يف  وميكن للســــلطات املختصــــة يف الربازيل عمومًا أن تطلب أنواعًا كثرية من  -٢٣ املس
ت املصــــرفية، إىل إلجراءات املدنية واإلدارية، بدءًا من احلصــــول على املســــتندات، مثل الســــجالا

آخر من املســـاعدة  احلصـــول على األدلة اليت يتم مجعها يف التحقيقات األجنبية. ومثة نوع رئيســـي
 وجودات وطلب استردادها عقب ذلك.هو جتميد امل ملطلوبةا

لسلطات اليت طلبت منها املساعدة أبدت حسن النية عمومًا اأنَّ وأفادت الربازيل كذلك ب  -٢٤
يف تنفيذ طلباهتا للحصــــول على املســــاعدة. ومع ذلك، كان من الضــــروري، يف معظم احلاالت، 
تقدمي معلومات إضـــــافية عن النظام القانوين الربازيلي، واختصـــــاص الســـــلطة الطالبة، ودورها يف 
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نية واإلدارية يف الربازيل. فعلى ســـــــبيل املثال، يتضـــــــمن وطبيعة وأغراض اإلجراءات املد ،الربازيل
ــة"،  ــل بعض اإلجراءات املحــددة مثــل "دعــاوى اإلخالل بواجــب األمــان النظــام القــانوين للربازي
والتعويض عن األضرار النامجة عن أفعال الفساد، واإلجراءات التأديبية، وإجراءات توقيع الغرامات 

 العام يف الربازيل.يطبقها مكتب املراقب املايل  يتال

مع الطلبات الناشئة  العديد من السلطات غري معتادة على التعاملأنَّ وأشارت الربازيل إىل   -٢٥
لة طل حا حلاالت إىل إ هذه ا مد يف  هنا تع ية، وأ ية واإلدار ملدن ملدين عن اإلجراءات ا عاون ا بات الت

الصلة بني  بوضيح جوانجلنائية مع تواإلداري عرب القنوات املستخدمة بانتظام للتعاون يف املسائل ا
عض البلدان تبدي السلطات املركزية يف بأنَّ تلك اإلجراءات وجرائم الفساد. ومع هذا، أوضحت 

 من االتفاقية. ٤٣ة ة تطبيق املاداستعدادا لفهم كيفية عمل اإلجراءات املدنية واإلدارية وكيفي

 أن تيسر التعاون.التدابري التالية ميكن أنَّ وأفادت الربازيل ب  -٢٦

دة ملكافحة الفســاد هي اتفاقية األمم املتحبشــأن  نةاملركزية املعيَّينبغي أن تكون الســلطة و  -٢٧
 لقانونية املتبادلة.ات املساعدة لالتفاقيات األخرى من أجل تيسري نقل طلبا املعيَّنةنفس السلطة 

ليت تطلبها ادرجة الســرية وبســبب حســاســية العديد من احلاالت، ينبغي للدول أن تراعي   -٢٨
 ا الفساد.أثر سليب على التحقيق يف قضايأيِّ السلطات املقدمة للطلبات من أجل تفادي 

 ٤٣لمادة لوينبغي للســــلطات املختصــــة يف كل دولة طرف أن تعمل على التنفيذ الكامل   -٢٩
ـــــيع إمكانيات التعاون، مبا يف ذلك التعاون يف اإلجر ت املدنية أو اإلدارية اءامن االتفاقية، بغية توس

 املتعلقة بالفساد. ومن شأن هذا التعاون أن يعزز أيضًا مكافحة الفساد.

 .٦/٤ؤمتر تنفيذ الكامل لقرار املوأخريًا، ينبغي للدول األطراف أن تعمل على ال  -٣٠

إلدارية، وهي اوأفادت الربازيل مبمارســــة جيدة يف طلب املســــاعدة ذات الصــــلة بالتدابري   -٣١
. وبعد تلقي رد طلب للمســــاعدة القانونية املتبادلة للحصــــول على أدلة إلجراءات جنائية إرســــال

املقدمة يف  يســـــتويف املتطلبات املطلوبة، ميكن إرســـــال طلب إضـــــايف يطلب توســـــيع نطاق األدلة
 ية املتعلقة بالفساد أو تبادهلا.اإلدار ءاتاإلجرا

) بشــأن G-20رين (يل إىل دليل جمموعة العشــوفيما يتعلق باألدوات العملية، أشــارت الرباز  -٣٢
ذي هنضـــت الربازيل بدور طلب التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفســـاد، ال

 عشرين.بالفساد التابع ملجموعة القيادي يف وضعه حتت رعاية الفريق العامل املعين 
   

 جهة الوصل

سترداد األموال والتعاون القانوين الدويل، ب عيَّنت  -٣٣ وزارة العدل واألمن العام الربازيل إدارة ا
رية املتعلقة بالفســــاد. الربازيلية، جهة وصــــل للتعاون الدويل يف اســــتخدام اإلجراءات املدنية واإلدا

 .نيًّاواهلا إلكترالطلبات جيب أن تقدم كتابة ولكن ميكن أيضًا إرسأنَّ وأشارت الربازيل إىل 
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 بروين دار السالم    
 

 التعاون الدويل، مبا يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسريه

ن دول أخرى مطلبًا أفادت بروين دار الســـــالم بأنه مل يســـــبق هلا قط أن طلبت أو تلقت   -٣٤
 د.لتوفري التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية أو اإلدارية املتعلقة بالفسا

أن هذه املســألة التعاون، اقترحت بروين دار الســالم وضــع دليل تشــريعي بشــوتيســريًا هلذا   -٣٥
 والترويج لتبادل اخلربات مع الدول األطراف األخرى.

   
 جهة الوصل

 اســـــتخدام يفبروين دار الســـــالم مكتب النائب العام جهة وصـــــل للتعاون الدويل  عيَّنت  -٣٦
 اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد.

   
 كولومبيا    

 
 التعاون الدويل، مبا يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسريه

يســـــــبق هلما قط  مكتب املراقب العام ومكتب املدعي العام لديها ملأنَّ ذكرت كولومبيا   -٣٧
د. وليس ملكتب طلبات للتعاون الدويل يف إجراءات مدنية متعلقة بالفســـــــاأيِّ تلقي أو إرســـــــال 

 جراءات املدنية.املراقب العام اختصاص باإل

خلاصة التابعة ملكتب اوفيما يتعلق باإلجراءات اإلدارية، قدمت املديرية الوطنية للتحقيقات   -٣٨
ساس قانوين. غري  ستخدام االتفاقية كأ ولة متلقية الطلب رفضت الدأنَّ املدعي العام طلبًا واحدًا با
 لدعوى.الطلب مؤقتًا بسبب شرط السرية الذي حيمي املدعى عليهم يف ا

 قية.وقدم مكتب املراقب املايل العام طلبات وفقًا للفصل اخلامس من االتفا  -٣٩

تعاقدات العمومية املدعي املفوض لشؤون الأنَّ وباإلضافة إىل ذلك، أشارت كولومبيا إىل   -٤٠
 لق بإشــــــعارات إجرائيةمبكتب املدعي العام تلقى طلبات للتعاون الدويل يف اإلجراءات اإلدارية تتع

ــــعارات القانونية)، وعادة ما  ــــتدعاء واإلش  لطلباتعاجل هذه اُت(مثل اإلعالن بالدعوى وأوامر االس
 مبساعدة وزارة اخلارجية. 

علومات املؤســســية وقدمت كولومبيا قائمة باملمارســات اجليدة، منها ما يلي: (أ) تنظيم امل  -٤١
ية متخصصة يف هذا إبرام صكوك دول املتعلقة باإلجراءات املدنية وتوزيعها على نطاق أوسع؛ (ب)

الفساد لعام  افحةون املدين ملكامليدان، على غرار اتفاقية االحتاد األورويب املعروفة باسم اتفاقية القان
وصل، مثل ؛ (ج) تنسيق الطلبات املقدمة من الدول األطراف من خالل شبكات جهات ال١٩٩٩

رة اســــترداد املوجودات د املوجودات التابعة ملبادالشــــبكة العاملية جلهات التنســــيق املعنية باســــتردا
 املسروقة واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول).

وباإلضـــافة إىل ذلك، ُقدم اقتراح لتحســـني التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية.   -٤٢
ا بني الدول. وميكن أن تشـــمل فعلى ســـبيل املثال، ميكن اختاذ تدابري للتوعية مبتطلبات االتفاقية فيم
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بشأن مواد  ةهذه التدابري تنظيم دورات تدريبية مصممة خصيصًا لرؤساء ومديري األجهزة املختص
ستنادًا إىل  حمددة من االتفاقية. ومن نتائج هذه الدورات التدريبية وضع معايري دولية لتقدمي األدلة ا

هبا عامليًا. وعالوة على ذلك، ميكن حتديث متطلبات االتفاقية ومعايري حقوق اإلنســـــــان املعترف 
بإضـــــافة املعلومات املتعلقة بالتدابري  ةاملكتبة القانونية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمي

 املدنية واإلدارية اليت تقدمها الدول.
   

 كوت ديفوار    
 

 التعاون الدويل، مبا يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسريه

خرى لتوفري أمن دول طلبًا كوت ديفوار بأنه مل يســـبق هلا قط أن طلبت أو تلقت  أفادت  -٤٣
 التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية املتعلقة بالفساد.

جهات الوصــــل  واقترحت كوت ديفوار إنشــــاء منابر لتبادل املعلومات وتعزيز احلوار بني  -٤٤
سلوتنسيق أو تبسيط إجراءات طلبات التعاون وتقييم األ طات ذات الصلة نشطة وتعزيز قدرات ال

 ووضع نظم للمعلومات واألمن من أجل تيسري التعاون الدويل يف هذه املسائل. 
   

 جهة الوصل

ملالية ومديرية كوت ديفوار جهيت وصـــــــل، مها الوحدة الوطنية لتجهيز املعلومات ا عيَّنت  -٤٥
 الشؤون املدنية واجلنائية بوزارة العدل.

   
 إكوادور    

 
 التعاون الدويل، مبا يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسريه

صة مبعاجلة طلبأنَّ أفادت إكوادور ب  -٤٦ سلطة املخت ات اإلنابة القضائية املحكمة الوطنية هي ال
 طلبات للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية. إالَّ ولكنها مل تتلق 

أديبية يف جهاز القضاء دارية والرقابية والتوجملس القضاء هو اهليئة املسؤولة عن الشؤون اإل  -٤٧
تابعة للمجلس بأهنا مل تقدم اإلكوادوري. وأفادت املديرية الفرعية الوطنية لشؤون الرقابة التأديبية ال

 طلبات للتعاون الدويل يف اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالفساد.  أيَّ

ية قبول   -٤٨ لدول يف إمكان بات املقدمة إلكواقترحت إكوادور أن تنظر ا كإجراء  نيًّاتروالطل
 لتيسري التعاون الدويل. 

 دة.ارسة جيِّممطلبات املساعدة بوصفه  إحالة يف وأبرزت إكوادور أيضًا دور اإلنتربول  -٤٩
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 فرنسا    
 

 التعاون الدويل، مبا يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسريه

سبق هلا قط أن طلبت أو  -٥٠ سا بأنه مل ي توفري التعاون لمن دول أخرى طلبًا تلقت  أفادت فرن
هذا النوع من اإلجراءات  أنَّالدويل يف اإلجراءات املدنية أو اإلدارية املتعلقة بالفساد. وأشارت إىل 

إذا  اجلنائيلقانون غري موجود يف القانون الفرنســـي، ولكن طلبات التعاون ميكن معاجلتها مبوجب ا
 استوفت شروطًا معينة.

   
 اأملاني    

 
 التعاون الدويل، مبا يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسريه

 ة باالتفاقية.أفادت أملانيا بأهنا مل تسجل أية حاالت تشري إىل مسائل مدنية ذات صل  -٥١

شـــخاص اعتباريني أكما ذكرت أملانيا وجود تعاون يف تدابري إدارية ترمي إىل التحقيق مع   -٥٢
ملوجودات ذات الصــلة. االقواعد التنظيمية وتطبيق تدابري اســترداد ومالحقتهم قضــائيا بتهمة خمالفة 

 نائيةقانونية اجلويف هذه املســـــــائل، كان التعاون ممكنًا بوجه عام عن طريق قنوات املســـــــاعدة ال
 ألملانية.مشاكل عملية حمددة للسلطات ا هذا مل يسبب أيَّ املتبادلة؛ وبالتايل فإنَّ

   
 جهة الوصل

نوات االتصــــال الســــلطات املختصــــة يف أملانيا على الدولة اليت تطلب املســــاعدة وقتعتمد   -٥٣
االتصــــــال هذه من  املتوخاة يف املعاهدات أو يف القانون األملاين. وميكن احلصــــــول على معلومات

  ل مكتب العدل االحتادي األملاين.خال
   

 غواتيماال    
 

 يسريهالتعاون الدويل، مبا يشمل ممارساته الفضلى، وسبل ت

و تلقي طلبات خربة يف إرســـال أ جهازها القضـــائي ليس لديه أيُّأنَّ أوضـــحت غواتيماال   -٥٤
 املساعدة املتعلقة بالفساد.

الهلا تقدمي خلدى وزارة الشـــؤون احلكومية صـــكوك وآليات ميكن من أنَّ بيد أهنا أكدت   -٥٥
دول األطراف األخرى يف طلبت ذلك ال التعاون يف اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد إذا

 االتفاقية.

لإلســراع يف  وأشــارت غواتيماال إىل اســتخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصــاالت  -٥٦
ـــــتمر لتبادل املعلومات فيما بني اهليئ ـــــاء نظام دائم ومس ات القضـــــائية. وقد جتهيز الطلبات، وإنش

 ليتاءات أو الشـــكليات ااالفتقار إىل املعرفة باإلجروضـــعت هذه التدابري ملعاجلة أية مســـائل تتعلق ب
 ميكن أن تعوق االستجابة يف الوقت املناسب للطلبات.
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 جهة الوصل

ة ومكتب املدعي أشــارت غواتيماال إىل اللجنة الرئاســية للشــفافية واحلكومة اإللكتروني  -٥٧
جراءات املدنية يف اإلالعام وهيئة الرقابة الضـــــــريبية باعتبارها جهات وصـــــــل للتعاون الدويل 

 واإلدارية املتعلقة بالفساد.
   

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية    
 

 جهة الوصل

ارة األمن العام جهة مجهورية الو الدميقراطية الشـــــــعبية إدارة العالقات الدولية بوز عيَّنت  -٥٨
 فساد.وصل للتعاون الدويل يف استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بال

   
 لبنان    

 
 جهة الوصل

إلدارية املدنية وا عني لبنان وزارة العدل جهة وصل للتعاون الدويل يف استخدام اإلجراءات  -٥٩
 املتعلقة بالفساد.

   
 مالطة    

 
 التعاون الدويل، مبا يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسريه

قيق يف قضـــايا جلنتها الدائمة ملكافحة الفســـاد لديها صـــالحيات للتحأنَّ أوضـــحت مالطة   -٦٠
جنة مل يســبق هلا قط اللأنَّ الفســاد، لكنها ال متلك صــالحيات الســترداد عائدات اجلرمية. وأفادت ب

 ة.للحصول على مساعدة من دول أخرى للحصول على املساعدطلبًا أن طلبت أو تلقت 
   

 ميامنار    
 

 جهة الوصل

اون الدويل فســـــــاد، جهة وصـــــــل للتعميامنار إدارة التحقيقات، بلجنة مكافحة ال عيَّنت  -٦١
 استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد. يف
   

 النيجر    
 

 التعاون الدويل، مبا يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسريه

ســبق هلا قط أن يأوضــحت النيجر بأهنا بصــدد اعتماد قانون جديد ملكافحة الفســاد، وأنه مل   -٦٢
. غري أهنا سوف تستخدم يتعلق باإلجراءات املدنية أو اإلدارية يف قضايا الفسادطلبًا طلبت أو تلقت 
 اس قانوين يف مثل هذه احلاالت يف املستقبل.االتفاقية كأس
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 جهة الوصل

دولية املتبادلة التابع مكتب التعاون القضــائي واملســاعدة القانونية الأنَّ أشــارت النيجر إىل   -٦٣
ا يف ذلك املســـــائل لوزارة العدل قد عني جهة وصـــــل جلميع املســـــائل املتعلقة بالتعاون الدويل، مب

الفســاد واجلرائم  ةيا ملكافحنية واإلدارية. وميكن أيضــًا االتصــال باهليئة العلاملتصــلة باإلجراءات املد
 املماثلة باعتبارها جهة وصل.

   
 النرويج    

 
 من االتفاقية ٥٣ذ املادة اإلجراءات املدنية واإلدارية واملمارسات اجليدة واألدوات ذات الصلة بتنفي

معظم قضــــايا نَّ ادرة ألنواإلدارية املتعلقة بالفســــاد اإلجراءات املدنية أنَّ أفادت النرويج ب  -٦٤
ايا للتعويض عن الفســـــاد تعاجل مبوجب القانون اجلنائي. غري أهنا أشـــــارت إىل أنه ميكن رفع قضـــــ
ع دعاوى مدنية يف األضـــرار يف صـــورة دعاوى مدنية، وأنه ال يوجد ما مينع الدول األجنبية من رف

 املحاكم النروجيية.

 نية. ويج أنه جيري النظر يف مشروع قانون يتعلق باملصادرة املدوأوضحت النر  -٦٥
   

 التعاون الدويل، مبا يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسريه

باإلجراءات املدنية  خربهتا حمدودة يف إرســـــــال وتلقي الطلبات املتعلقةأنَّ أفادت النرويج ب  -٦٦
 واإلدارية.

   
 جهة الوصل

من العام، جهة النرويج قســــم الشــــؤون الدولية بإدارة الشــــرطة، وزارة العدل واأل عيَّنت  -٦٧
 فساد.وصل للتعاون الدويل يف استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بال

   
 بنما    

 
 التعاون الدويل، مبا يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسريه

توفري التعاون لمن دول أخرى طلبًا أو تلقت أفادت بنما بأنه مل يســــــبق هلا قط أن طلبت   -٦٨
ا تلقت وقدمت طلبات الدويل يف اإلجراءات املدنية املتعلقة بالفســــــاد. ومع ذلك، أفادت بنما بأهن

 للتعاون يف مثانية إجراءات إدارية تتعلق بالفساد. 

كافحة الفساد. مريكية ملواستندت الطلبات اليت تلقتها بنما حىت اآلن إىل اتفاقية البلدان األ  -٦٩
تنســاخ وثائق. وكانت الطلبات متصــلة بتدابري خمتلفة، مبا يف ذلك أخذ إفادات من أشــخاص واســ

بإشـــعارات  لباتمن هذه الط وطلبت بنما أيضـــًا اختاذ تدابري مماثلة يف طلباهتا الثمانية. وتتعلق ثالثة
بنما إىل مبدأ  قدمة منإجرائية، وتتعلق اخلمســــــة األخرى بأخذ اإلفادات. واســــــتندت الطلبات امل

 املعاملة باملثل يف معظم احلاالت. 



CAC/COSP/2017/2 

 

V.17-05960 11/18 
 

ب بني الســـــلطات واقترحت بنما النظر يف إبرام اتفاقات تعاونية تكميلية كوســـــيلة للتقار  -٧٠
قة بالفســـــاد يف خمتلف املســـــؤولة عن الرد على طلبات التعاون الدويل يف اإلجراءات اإلدارية املتعل

 لدويلتفاقات التعاون اا لقنوات الدبلوماســـــــية عادة ما تكون أبطأ، فإنَّاأنَّ الدول األطراف. ومبا 
 املباشر بني النظراء ميكن أن توفر الوقت وحتسن فعالية اإلجراءات.

   
 جهة الوصل

تبادلة والتعاون بنما كال من مكتب شـــــؤون تنفيذ معاهدات املســـــاعدة القانونية امل عيَّنت  -٧١
ــــؤون احلكومية ــــلطة املركزية املعنية بالطلبات املقدم الدويل بوزارة الش ة يف إطار اتفاقية األمم (الس

العامة للشــؤون  ةواملديري املتحدة ملكافحة الفســاد) والدائرة الرابعة للشــؤون العامة باملحكمة العليا
م اإلجراءات املدنية القانونية واملعاهدات بوزارة اخلارجية جهات وصــل للتعاون الدويل يف اســتخدا

 رية املتعلقة بالفساد.واإلدا
   

 الفلبني    
 

 التعاون الدويل، مبا يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسريه

املدنية ومل تســجل  أفادت الفلبني حباالت ُقدمت فيها املســاعدة إىل دول أخرى يف التدابري  -٧٢
 أية حتديات يف تقدمي تلك األنواع من املساعدة.

إحدى الدول  نيابة عنطلبًا ويف إحدى احلاالت، قدم جملس مكافحة غسل األموال لديها   -٧٣
 للحصول على وثائق مصرفية.

لبة. مث بادر ويف حالة أخرى، حصـــل املجلس على وثائق مصـــرفية وقدمها إىل الدولة الطا  -٧٤
ت الدولة بإىل إبالغها مبعلومات عن ســحب األموال من حســابات مصــرفية لشــراء عقارات. وطل

لعقارات وهو ااملذكورة بناء على ذلك حتديد العقارات ومصـــــــادرهتا. ومتكن املجلس من حتديد 
 مدنية من أجل مصادرهتا نيابة عن الدولة الطالبة. وىبصدد رفع دع

   
 جهة الوصل

ولة عن جملس مكافحة غســــل األموال جهة وصــــل مســــؤ عيَّنتأشــــارت الفلبني إىل أهنا   -٧٥
  اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد.

   
 قطر    

 
 التعاون الدويل، مبا يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسريه

ب  -٧٦ فادت قطر  ية، أ ملدن لدويل يف اإلجراءات ا عاون ا بالت ما يتعلق  ية هي حمأنَّ في ملدن اكمها ا
 بالتعامل مع هذه املساعدة.السلطات املختصة 

وفيمــا يتعلق بــالتعــاون الــدويل يف اإلجراءات اإلداريــة، ذكرت قطر أهنــا ســــــبق أن طلبــت   -٧٧
مساعدات من هذا النوع وتلقت أيضًا طلبات لتقدميها، وكان من بينها تقدمي أدلة وإفادات وسجالت 
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 عهاائق، واســتبانة موجودات وتتبمصــرفية، واختاذ تدابري احترازية، وحتديد مكان أشــخاص، وتســليم وث
وجتميدها واســـتردادها واالعتراف بأحكام قضـــائية وإنفاذها. ويف تلك احلاالت، اســـتخدمت االتفاقية 
ــــــاس قانوين للطلبات. وأوضــــــحت قطر أهنا مل تواجه حتديات كبرية فيما يتعلق بتنفيذ الطلبات  كأس

 ة ووفق مبدأ املعاملة باملثل.حسنتلك الطلبات عوملت بنية نَّ الواردة أو املرسلة أل

 زم لتنفيذ الطلبات.ومع ذلك، أشارت قطر إىل مسائل طفيفة تتعلق بترمجة الوثائق والوقت الال  -٧٨

سلطات املختصة املعنية مبس  -٧٩ ستقالل ال ضمان ا شجعت قطر البلدان على  ائل الفساد كما 
 ة التعاون.عراقيل بريوقراطية خالل عمليأيِّ عوائق مانعة وأيِّ لتفادي 

لعربية كمثال جيد وأبرزت قطر التعاون بني البلدان يف إطار جملس التعاون لدول اخلليج ا  -٨٠
 على التعاون الفعال. 

   
 جهة الوصل

تخدام اإلجراءات قطر جهاز النيابة العامة لديها جهة وصــــل للتعاون الدويل يف اســــ عيَّنت  -٨١
 املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد. 

   
 االحتاد الروسي    

 
 التعاون الدويل، مبا يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسريه

علومات عن وثائق فيما يتعلق باإلجراءات املدنية، أفادت الســلطات الروســية بأهنا طلبت م  -٨٢
 وســـــجالت مصـــــرفية، ومعلومات عن ملكية أشـــــخاص مشـــــتبه فيهم لعقارات يف دول أخرى،

 األجنبية.ومعلومات عن التحقق من جنسيتهم 

ن من بني األمثلة الطلبات املقدمة اســـتندت إىل االتفاقية، وكاأنَّ وأشـــارت الســـلطات إىل   -٨٣
لبتها عن املالك الناجحة للتعاون يف هذا الشـــأن أهنا تلقت من إحدى الدول معلومات كانت قد ط
عمومي وظف املنتفعني لعدد من الشــركات، وبناء على ذلك ثبتت الصــلة بني تلك الشــركات وم

 ملصاحل.ابشأن تضارب  الروسيةأدى إىل عزله من منصبه النتهاكه التشريعات  مماروسي، 

لقبيل بســبب اويف الوقت نفســه، أفادت الســلطات بأنه كثريًا ما ترفض الطلبات من هذا   -٨٤
 عدم وجود قضايا جنائية ضد املشتبه فيهم.

   
 جهة الوصل

ة يف استخدام العام جهة وصل ألغراض تقدمي املساعدعني االحتاد الروسي مكتب املدعي   -٨٥
لغة الروســـــــية عن طريق اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفســـــــاد. وينبغي تقدمي الطلبات بال

  .نيًّاوالقنوات الرمسية. وميكن أيضًا تقدمي طلبات عاجلة عن طريق الفاكس أو إلكتر
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 صربيا    
 

 ممارساته الفضلى، وسبل تيسريهالتعاون الدويل، مبا يشمل 

ن الدول جهاز مكافحة الفســـاد الصـــريب مل يطلب بعد املســـاعدة مأنَّ أوضـــحت صـــربيا   -٨٦
 األخرى يف تدابري مدنية.

بشأن تضارب  احدًاطلبًا وطلبات بشأن إقرارات للذمة املالية و ١٠وقد تلقى اجلهاز املذكور   -٨٧
 ت مصرفية.أدلة وإفادات واالطالع كذلك على سجال يف املصاحل. والتمست هذه الطلبات تقدمي

نتهاك ألحكام اوأوضـــحت صـــربيا بأنه يف اإلجراءات املتعلقة بتحديد ما إذا كان قد وقع   -٨٨
ة، استخدم اجلهاز قانون قانون جهاز مكافحة الفساد املتعلقة بتضارب املصاحل وإقرارات الذمة املالي

الثنائية بشـــأن  تواالتفاقا مســـاعدة املتبادلة يف املســـائل اجلنائيةالتصـــديق على االتفاقية األوروبية لل
 ساس قانوين.املساعدة القانونية املتبادلة كأساس قانوين. ومل تستخدم االتفاقية بعد كأ

ســـاد وتنظيم واقترحت صـــربيا حبث إمكانية إبرام مذكرات تفاهم بني هيئات مكافحة الف  -٨٩
 ة لتعزيز التعاون. أنشطة تدريبية جلهات الوصل الوطني

   
 جهة الوصل

اإلجراءات  صــربيا جهاز مكافحة الفســاد جهة وصــل للتعاون الدويل يف اســتخدام عيَّنت  -٩٠
 املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد.

   
 سلوفاكيا    

 
 من االتفاقية ٥٣املادة  ة بتنفيذاإلجراءات املدنية واإلدارية واملمارسات اجليدة واألدوات ذات الصل

تقريبًا يف اإلجراءات  املسائل املتعلقة بالفساد تعاجل على وجه احلصرأنَّ أفادت سلوفاكيا ب  -٩١
 مدنية. اجلنائية، باستثناء وحيد هو إمكانية التماس التعويض عن األضرار برفع دعوى

   
 مل ممارساته الفضلى، وسبل تيسريهالتعاون الدويل، مبا يش

رى لتوفري من دول أخطلبًا هلا قط أن طلبت أو تلقت  أفادت ســــــلوفاكيا بأنه مل يســــــبق  -٩٢
 التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية املتعلقة بالفساد.

اون بني الدول اليت متكني التعاالتفاقية أداة مفيدة للغاية يف أنَّ وأشــــــارت ســــــلوفاكيا إىل   -٩٣
بادل املم مل ية أو متعددة األطراف، وأبرزت أمهية ت نائ جليدة بني الدول ارســـــــات اتربم معاهدة ث

 واستحداث أدوات عملية لتعزيز التعاون. 
   

 جهة الوصل

ستخدام اإلجراءات املدنية  عيَّنت  -٩٤ اإلدارية املتعلقة وسلوفاكيا وزارة العدل جهة وصل يف ا
 بالفساد.
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 سلوفينيا    
 

 من االتفاقية ٥٣املادة ذ اإلجراءات املدنية واإلدارية واملمارسات اجليدة واألدوات ذات الصلة بتنفي

سلوفينيا ب  -٩٥ صادرة عائدات اجلرمية لعام أنَّ أفادت  قد أدخل مفهوم  ٢٠١٢قانوهنا اخلاص مب
مرحلتني رئيســــيتني،  املصــــادرة املدنية يف نطاق واليتها القضــــائية. وينظم القانون اإلجراءات على

 إذا اإلجراءات يفميكن الشروع حيث ُيجرى حتقيق مايل ترفع بناء عليه دعوى مدنية للمصادرة. و
ا الشــأن، ومنها شــخصــًا ارتكب إحدى اجلرائم املحددة يف هذأنَّ ما توفرت أســباب لالشــتباه يف 

 جرائم الفساد.
   

 التعاون الدويل، مبا يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسريه

قانون الب، طلبت ســــلوفينيا التعاون الدويل بشــــأن عدة حاالت مشــــمولة ٢٠١٢منذ عام   -٩٦
دابري احترازية تاذ املذكور، ومنها طلبات الستبانة موجودات واالطالع على سجالت مصرفية واخت

 وتقدمي أدلة.

وين لتقدمي االتفاقية كأســاس قان الســلوفيينومل يســتخدم مكتب مدعي الدولة املتخصــص   -٩٧
ية ومل يت ية أو اإلدار ملدن عاون يف اإلجراءات ا لدول األخرى للت بات إىل ا قدمي  لق أيَّطل بات لت طل

 مساعدة من هذا القبيل.

لطلبات املتصــلة لســجالت حمددة أيِّ الشــرطة ال حتتفظ بأنَّ وأشــارت ســلوفينيا أيضــًا إىل   -٩٨
 باالتفاقية.

ساد   -٩٩ سلوفينيا حتقيقات إدارية يف مزاعم الف ساد يف  ضارب املصاحل ووأجرت جلنة منع الف ت
لقي طلبات للتعاون تاللجنة ال متلك صالحيات لتقدمي أو أنَّ وأساليب الضغط غري املشروعة. غري 

 الدويل يف اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالفساد.
   

 جهة الوصل

ت املدنية واإلدارية سلوفينيا جلنة منع الفساد جهة وصل يف مسألة استخدام اإلجراءا عيَّنت  -١٠٠
  ملكافحة الفساد.

   
 إسبانيا    

 
 جهة الوصل

عدل، جهة وصل للتعاون إسبانيا املديرية الفرعية للتعاون القضائي الدويل، بوزارة ال عيَّنت  -١٠١
 الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية.
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 سري النكا    
 

 التعاون الدويل، مبا يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسريه

خرى لتوفري دول أمن طلبًا أفادت ســــري النكا بأنه مل يســــبق هلا قط أن طلبت أو تلقت   -١٠٢
 ة أو اإلدارية املتعلقة بالفساد.التعاون الدويل يف اإلجراءات املدني

سري النكا عدم  -١٠٣ صلة بالتعاون الدويل، ذكرت  ترمجة الطلبات  وفيما يتعلق بالتحديات املت
 كثر تنظيمًا.وعدم دقة بيانات االتصال وعدم وضوح اخلط، واقترحت تقدمي الطلبات بطريقة أ

   
 الوصلجهة 

لتعاون الدويل ســري النكا جلنة التحقيق يف مزاعم الرشــوة أو الفســاد جهة وصــل ل عيَّنت  -١٠٤
 يف استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد.

   
 سوازيلند    

 
 جهة الوصل

ام جهيت وصـــل ســـوازيلند وزارة العدل والشـــؤون الدســـتورية ومديرية االدعاء الع عيَّنت  -١٠٥
 .للتعاون الدويل يف استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد

دمة للطلب وما الطلبات ينبغي أن تتضــــمن بيانات اجلهة املقأنَّ وأشــــارت ســــوازيلند إىل   -١٠٦
ة يف شكل إقرار األشخاص موضوعه. وجيب أن تقدم الطلبات كتابيثبت صالحيتها لتقدميه وأمساء 

 رمسي وترسل عرب القنوات الدبلوماسية.

ت الوصـــــل، مع ويف احلاالت العاجلة، ميكن تقدمي الطلبات عرب اهلاتف مباشـــــرة إىل جها  -١٠٧
 إبالغ السفارة املعنية وذكر أسباب االستعجال.

   
 تايلند    

 
 ارساته الفضلى، وسبل تيسريهالتعاون الدويل، مبا يشمل مم

لب التعاون الدويل مكتب اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد سبق أن طأنَّ أشارت تايلند إىل   -١٠٨
مصــــــرفية  يف اإلجراءات املدنية من أجل احلصــــــول على أدلة وإفادات واالطالع على ســــــجالت

 واستبانة موجودات، وأنه مل يواجه أية عقبات معينة يف هذا الصدد.

لتقدمي التعاون يف  طلبًاومل تطلب اللجنة قط التعاون يف اإلجراءات اإلدارية ومل تتلق قط   -١٠٩
 اإلجراءات املدنية أو اإلدارية.

   
 جهة الوصل

لدويل يف استخدام اتايلند مكتب اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد جهة وصل للتعاون  عيَّنت  -١١٠
    ة بالفساد.اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلق
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 أوكرانيا    
 

 التعاون الدويل، مبا يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسريه

نه مل يســـــــبق هلا قط أن طلبت أو تلقت   -١١١ بأ يا  فادت أوكران بًا أ رى لتوفري من دول أخطل
 التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية أو اإلدارية املتعلقة بالفساد.

   
 جهة الوصل

الحيات أوكرانيا وزارة العدل جهة وصـــــل منوطة مبا يلزم من مســـــؤوليات وصـــــ عيَّنت  -١١٢
طلبات مرسلة  أيَّأنَّ  الستخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد. وأوضحت أوكرانيا

عنية والشــخص إىل جهة الوصــل ينبغي أن تتضــمن معلومات عن اجلهة املقدمة للطلب والقضــية امل
 دقيقًا لإلجراءات املطلوبة. صفًااملعين وو

   
 الواليات املتحدة األمريكية    

 
 التعاون الدويل، مبا يشمل ممارساته الفضلى، وسبل تيسريه

ملادة  ١الفقرة أنَّ أشـــــــارت الواليات املتحدة األمريكية إىل   -١١٣ ية تتيح م ٤٣من ا فاق ن االت
اصــة باملســائل واإلجراءات اخل للدول األطراف النظر "يف مســاعدة بعضــها البعض، يف التحقيقات

صلة بالفساد"، ولكنها ال تلزمها بالتعاون يف هذا سياق، فهي تقصر هذا  املدنية واإلدارية ذات ال ال
 من االتفاقية. ٥٠إىل  ٤٤االلتزام التوجيهي على املسائل القانونية اجلنائية وفقًا للمواد 

ات املدنية من الدول بشـــــــأن اإلجراءوذكرت الواليات املتحدة كذلك أهنا تتلقى طلبات   -١١٤
 ومتســـــقًا مع قانوهنا واإلدارية املتعلقة بالفســـــاد وأهنا تقدم هلا املســـــاعدة حيثما كان ذلك مناســـــبًا

 أساسعض األحيان كببوسع األطراف األخرى أن تستند إىل االتفاقية يف  الداخلي. وقالت أيضا إنَّ
طراف لتقدمي املساعدة هلذا التعاون، ولكنها هي نفسها ال تشترط وجود معاهدة ثنائية أو متعددة األ

ســـــــاعدة الدولية يف ضــــــروبا من التعاون الدويل واملأنَّ يف اإلجراءات املدنية واإلدارية. وذكرت 
 على حدة. لةاحاإلجراءات املدنية واإلدارية قد قدمت من خمتلف أجهزهتا وفقا العتبارات كل 

لذان حيددان أجهزهتا اليت أنَّ الواليات املتحدة  وذكرت  -١١٥ طابع الطلب واهلدف منه مها ال
ستناط هبا املسؤولية األوىل عن استعراضه، مث، حسب االقتضاء، تنفيذه وفقًا للصالحيات القانونية 

 نونيندرج حتت قا شـــركة أمريكية قد دفعت رشـــوة ملســـؤول أجنيبأنَّ الالزمة. فاالدعاء، مثال، ب
ممارســات الفســاد يف اخلارج. وإنفاذ القانون من مســؤولية كل من جلنة األوراق واألســواق املالية 
والشــعبة اجلنائية بوزارة العدل، رهنًا بالتفاصــيل املحددة للمزاعم. وحتدد الصــكوك الدولية الواجبة 

الواليات  اننيمن مدونة قو ١٨من الباب  ٣٥١٢املادة بالتطبيق، بشــــــكل منفصــــــل أو باالقتران 
املتحدة، الشروط اليت ميكن مبوجبها للمحاكم االحتادية يف الواليات املتحدة إصدار األوامر الالزمة 
سلطة أجنبية للحصول على املساعدة يف حتقيقات أو مالحقات قضائية جنائية أو  لتنفيذ طلب من 

باملصـــــــادرة وتقرير  ملتعلقةاإلجراءات ايف إجراءات تتعلق مبالحقات قضـــــــائية جنائية، مبا يف ذلك 
فإنَّ ثل،  بامل بة ورد احلقوق. و ملادة  العقو باب  ٧٨أحكام ا نة األوراق ١٥(ش) من ال ، جتيز للج
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واألســـــواق املالية أن تقدم املســـــاعدة هليئات األوراق املالية األجنبية، عند الطلب، إذا كانت تلك 
 اهليئات جتري حتقيقات.

   
 جهة الوصل

ســـــــتخدام بوســـــــع الواليات املتحدة حتديد جهة وصـــــــل معينة للتعاون الدويل يف ا ليس  -١١٦
ـــاد، بالنظر إىل اتســـاع نطاق أج هزهتا االحتادية اليت لديها اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفس

 لطةجلنائي. والسصالحية التعاون على الصعيد الدويل بشأن مسائل الفساد خارج نطاق القانون ا
 ٤٣من املادة  ١ بالفقرة كزية لطلبات املســـــــاعدة القانونية املتبادلة يف اإلجراءات اجلنائية عمًالاملر

 ل.من االتفاقية هي مكتب الشؤون الدولية التابع للشعبة اجلنائية بوزارة العد

ساعدة مبوجب وعالوة على ذلك، تشجع الواليات املتحدة الدول األطراف اليت تطلب امل  -١١٧
في ســـــــفارات من اتفاقية مكافحة الفســـــــاد على التحدث أوًال مع موظ ٤٣من املادة  ١الفقرة 

 الواليات املتحدة لديها.
   

    اليمن    
 جهة الوصل

 
ا يلزم من مســؤوليات اليمن اهليئة الوطنية العليا ملكافحة الفســاد جهة وصــل منوطة مب نعيَّ  -١١٨

 وصالحيات الستخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد.
  

 مالحظات متهيدية  -باء  
 

املطلوبة. ويلزم  م أقل من نصــــف الدول األطراف اليت وجه إليها االســــتبيان املعلوماتقدَّ  -١١٩
لتدابري املدنية امن مث احلصـــول على مزيد من املعلومات للتوصـــل إىل فهم أفضـــل لكيفية اســـتخدام 

 هدة أن ُتجمع هذواإلدارية املتصــــلة مبكافحة الفســــاد يف ســــياق التعاون الدويل. ومن املرجح بشــــ
اســـــــترداد باملعلومات من خالل االســـــــتعراض اجلاري لتنفيذ الدول األطراف للفصـــــــل املتعلق 

 جودات من االتفاقية.املو

ها خربة حمدودة يف ، لديمعظم الدول، اليت أرســـلت ردودًاأنَّ ويبدو من املعلومات املتاحة   -١٢٠
عدد قليل منها بتمتعه  اســـتخدام التدابري املدنية واإلدارية يف ســـياق التعاون الدويل. ومل يفد ســـوى

 .ةة الصادربطلبات املساعد خبربة واسعة يف استخدام هذه التدابري، ال سيما فيما يتعلق

لتدابري اإلدارية أكرب خربة الدول بالتعامل مع اأنَّ اليت جرى حتليلها، إىل  وتشـــــــري الردود،  -١٢١
 من التعامل مع التدابري املدنية يف سياق التعاون الدويل.

ملدنية يف املسائل ا لديها خربة يف التعاون الدويلأنَّ واستخدمت بعض الدول، اليت أفادت ب  -١٢٢
 واإلدارية، االتفاقية كأساس قانوين لطلباهتا.
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سـاعدة واإلحجام عن التحدي الرئيسـي يتمثل يف عدم اإلملام هبذه األنواع من املأنَّ ويبدو   -١٢٣
ـــــاعدة يف جما ل القانون اجلنائي. قبول هذه الطلبات ومعاجلتها خارج نطاق القنوات التقليدية للمس

 تواجه حتديات كبرية يف تنفيذ هذه الطلبات.وأفادت عدة دول بأهنا مل 

شأن، فإنَّ ويبدو يف الوقت نفسه أنه على الرغم من االفتقار إىل اخلربات الالزمة  -١٢٤  يف هذا ال
إذا دعت  معظم الدول اليت قدمت معلومات كانت على اســـــتعداد للتعاون بشـــــأن هذه املســـــائل

غراض التعاون الدول لتعيني جهات وصـــل أل احلاجة إىل ذلك. وقد جتلى ذلك أيضـــًا يف اســـتعداد
من االقتراحات املفيدة اليت  يف التدابري املدنية واإلدارية املتعلقة بالفســــاد، فضــــًال عن العديد الدويل

 قدمتها الدول لتعزيز التعاون يف تلك املسائل.
  

 توصياتالستنتاجات واال  -ثالثًا  

رباء خمصـــــــص يناط به خألمانة بتنظيم اجتماع لفريق أن ينظر يف تكليف ا املؤمتر يودُّ لعلَّ  -١٢٥
الفســـاد، مبا يف ذلك اســـتخدام د لتنفيذ طلبات املســـاعدة القانونية املتبادلة املتعلقة بإعداد دليل حمدَّ

 ملدنية واإلدارية وتقدمي األدلة.التدابري ا

شأن تنفيذ قراره أن يقدِّ املؤمتر يودُّ ولعلَّ  -١٢٦ ضافية ب شادات إ سيما ف٦/٤م إر يما يتعلق ، وال 
 تدابري املدنية واإلدارية.بالتدابري املمكنة حلماية سرية املعلومات املقدمة يف سياق املساعدة يف ال

لق باالقتراح الداعي إىل م إرشـــــــادات إىل األمانة فيما يتعأيضـــــــًا أن يقدِّ املؤمتر يودُّ ولعلَّ  -١٢٧
شـــــأن التحقيق يف ملحلية لدى الدول األطراف بإدراج قســـــم خاص باإلجراءات املدنية واإلدارية ا

مبكافحة  ملتعلقةرد املعرفية اجرائم الفســـاد يف املكتبة القانونية املتاحة من خالل بوابة األدوات واملوا
  الفساد (تراك) التابعة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية.

 


