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190418    190418    V.18-01965 (A)

*1801965*  

  اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل السابع
  املفتوح املشاركة لتعزيز التعاون الدويل

 ملكافحة الفساد يف إطار اتفاقية األمم املتحدة
  ٢٠١٨ حزيران/يونيه ٨فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٣البند 

   اتفاقية األمم املتحدةتنفيذ الفصل الرابع من 
   ملكافحة الفساد: الدروس املستخلصة

        واملمارسات اجليِّدة والتحدِّيات املطروحة
  معلومات إحصائية عن استخدام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  كأساس قانوين للمساعدة القانونية املتبادلة وفيما يتعلق باإلجراءات

     املوجودات املدنية واإلدارية واسترداد
  مذكِّرة من األمانة 

  
   مقدِّمة  -أوًال  

، إىل ٧/١طلب مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف قراره   -١
األمانة أن تواصل، يف حدود املوارد القائمة، مجع إحصاءات أو معلومات أخرى مناسبة عن استخدام 

املساعدة القانونية يف حال عدم وجود ترتيبات ثنائية وإقليمية واجبة االتفاقية كأساس قانوين لتبادل 
التطبيق، وكذلك استخدامها فيما يتعلق باإلجراءات املدنية واإلدارية واسترداد املوجودات حيثما 

 مع النظم القانونية الوطنية، وأن تعرض عليه هذه املعلومات. ومتسقًا كان ذلك مناسبًا

لك الواليات، أرسلت األمانة إىل الدول األطراف مذكرة شفوية مؤرخة لتنفيذ ت وتيسريًا  -٢
  لومات عن املسائل املبينة أعاله.تطلب فيها مع ٢٠١٨شباط/فرباير  ٩
يف الوثيقة املتعلقة  ٢٠١٨آذار/مارس  ١٥ويرد ملخص باملعلومات اليت وردت حبلول   -٣

بالتقدم املحرز يف تنفيذ الواليات املنوطة باجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح املشاركة لتعزيز 
__________ 
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املقدمة )، وCAC/COSP/EG.1/2018/2التعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (
  إىل اجتماع اخلرباء.

املعلومات اليت سبق أن قدمتها الدول  ، استعرضت األمانة أيضًالواليةالتنفيذ تلك  وتعزيزًا  -٤
عن املعلومات اليت مجعت خالل الدورة  األطراف ألغراض دليل السلطات الوطنية املختصة، فضًال
افحة الفساد. ويرد فيما يلي ملخص األوىل آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملك

  املعلومات. لتلك
  

   املساعدة القانونية املتبادلة  -ثانيًا  
صراحة قدرهتا على استخدام االتفاقية كأساس قانوين للمساعدة  دولة طرفًا ٨٤دت كَّأ  -٥

مساعدة دولة قدرهتا على استخدام االتفاقية كأساس قانوين لل ٣٠ تالقانونية املتبادلة. وأبرز
القانونية املتبادلة يف اإلشعارات الرمسية اليت تقدمها ألغراض الدليل اإللكتروين للسلطات الوطنية 

 املختصة، بينما مجعت املعلومات عن الدول األخرى خالل عملية االستعراض.

تطيع إىل املعلومات املقدمة أثناء االستعراضات، يبدو أنه، يف املمارسة العملية، يس واستنادًا  -٦
املزيد من الدول التعاون باستخدام االتفاقية كأساس. وأفادت دول عديدة بأهنا ال تشترط وجود 
أساس قانوين لتبادل املساعدة القانونية، وبأنه ميكنها تقدميها على أساس مبدأ املعاملة باملثل. ويف 

يف االتفاقية  دولة طرفًا كون الوالية القضائية الطالبة الكثري من األحيان، تعترب تلك الدول أيضًا
عن حاالت قدمت  تفقط أبلغ ةقليل والً د نَّعند البت يف تقدمي املساعدة املطلوبة. لك مؤاتيًا عامًال

  فيها مساعدة قانونية متبادلة استنادًا إىل االتفاقية فقط. 
قانوين وتعزى احلاالت اليت كانت فيها الدول غري قادرة على استخدام االتفاقية كأساس   -٧

للمساعدة القانونية املتبادلة يف املقام األول إىل متطلبات نظمها القانونية الداخلية اليت تقتضي تنفيذ 
  أحكام التعاون الدويل يف االتفاقية من خالل التشريعات املحلية.

  
    اإلجراءات املدنية واإلدارية  -ثالثًا  

، ٢٠١٨آذار/مارس  ١٥تتلق األمانة، حىت فيما يتعلق باإلجراءات املدنية واإلدارية، مل   -٨
مع النظم  ومتسقًا معلومات شاملة عن استخدام االتفاقية كأساس قانوين، حيثما كان ذلك مناسبًا

قد أبلغت األمانة جبهات الوصل املعنية  دولة طرفًا ٣٢ نَّ القانونية املحلية. ومع ذلك، وبالنظر إىل أ
فمن املرجح أن تكون تلك الدول قادرة  )١(ت املدنية واإلدارية،بالتعاون الدويل يف استخدام اإلجراءا

 على توفري هذا التعاون باإلشارة إىل االتفاقية كأساس قانوين.
  

__________ 

معلومات إحصائية حديثة من الدليل اإللكتروين للسلطات الوطنية  CAC/COSP/EG.1/2018/2ترد يف الوثيقة   )١(  
املختصة، تشمل معلومات عن السلطات املركزية املعنية بالتعاون القضائي املتبادل، وجهات الوصل املعنية 
 باسترداد املوجودات، والسلطات املركزية املعنية بتسليم املطلوبني، وجهات الوصل املعنية بالتعاون الدويل

  استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية. يف
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    استرداد املوجودات  -رابعًا  
األمانة بقدرهتا على استخدام االتفاقية كأساس قانوين  دولة طرفًا ٢٤أبلغ ما جمموعه   -٩

ويف سياق الدورة الثانية آللية استعراض التنفيذ، أفادت دولة طرف ألغراض استرداد املوجودات. 
 واحدة أهنا استخدمت االتفاقية يف قضية أفضت إىل إعادة موجودات مسروقة.

  
    االستنتاجات  -خامسًا  

تواصل األمانة العامة مجع معلومات إضافية من الدول األطراف بشأن استخدام االتفاقية   -١٠
؛ ٧/١بالواليات الواردة يف قرار املؤمتر  للمساعدة القانونية املتبادلة، وذلك عمًالكأساس قانوين 

 أنه ميكن استخالص بعض املالحظات من املعلومات اليت باتت اآلن متاحة. الَّإ

ا ألغراض املساعدة القانونية املتبادلة م نظريًّدَ ستخُتاالتفاقية ميكن أن  نَّوعلى الرغم من أ  -١١
  عن حاالت قليلة من هذا االستخدام. الَّإأنه مل ُيبلَّغ  الَّمن الدول، إمن جانب العديد 

وهناك حاجة إىل توفر معلومات إضافية بشأن استخدام االتفاقية كأساس قانوين فيما يتعلق   -١٢
باإلجراءات املدنية واإلدارية واسترداد املوجودات من أجل استخالص استنتاجات شاملة. ومن 

  املعلومات متاحة بعد إمتام الدورة الثانية آللية استعراض التنفيذ.املتوقع أن تصبح تلك 
وستواصل األمانة مجع املعلومات ذات الصلة وحتليلها وتقدميها الجتماعات اخلرباء   -١٣

احلكومية الدولية املفتوحة املشاركة املقبلة لتعزيز التعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة 
  الفساد. ملكافحة

 


