
 CAC/COSP/EG.1/2013/2  األمـم املتحـدة 

 
 

 مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية
  األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 

 
Distr.: General 
18 September 2013 
Arabic 
Original: English 

 

 
300913    V.13-86538 (A) 

 
 

 *1386538*
 

  ن بتعزيز التعاون الدويلو املعنياخلرباء
  مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  االجتماع الثاين
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ٢٥مدينة بنما، 

  *تقَّ من جدول األعمال املؤ٥البند 
   املقبلة لتعزيز التعاون الدويلالتدابري

      دمبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسا
       تنفيذ واليات فريق اخلرباء املعين بالتعاون الدويل عن مرحليتقرير    
    وثيقة معلومات أساسية من إعداد األمانة  

  لخَّصم  
ُعقــد اجتمــاع فريــق اخلــرباء احلكــوميني الــدوليني األول املفتــوح املــشاركة لتعزيــز التعــاون الــدويل     

 ملـؤمتر الـدول األطـراف يف      ٤/٢ والذي أنشئ عمالً بالقرار      مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،     
ــومي   ــا ي ــة، يف فيين ــشرين األول٢٣ و٢٢االتفاقي ــوبر / ت ــيت دارت يف  رِّوكُ. ٢٠١٢أكت ســت املناقــشات ال

االجتماع، يف مجلة أمور، ملفهـوم مـسؤولية األشـخاص االعتبـاريني، وال سـيما يف سـياق تقـدمي املـساعدة                      
جتماع اخلرباء املقبل وهيكلـه ومواضـيعه ومـسار عملـه املمكـن             اوكذلك جلدول أعمال    القانونية املتبادلة،   

مستقبالً، مع مراعاة أوجه التآزر بني اجتماع اخلرباء والفريق العامل املعين بالتعاون الدويل الذي أنـشئ يف               
وطلب اجتمـاع اخلـرباء     . إطار مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية           

  .مة من الدول األعضاء بشأن املسائل املذكورة أعالهدَّميع املعلومات ووجهات النظر املقمن األمانة جت
م هذا التقرير معلومات عن الردود الواردة من الدول األعـضاء بـشأن مـسؤولية األشـخاص          دِّويق   

 عن األفكار واملقترحات اليت نوقـشت فيمـا يتعلـق            عامةً  حملةً ر التقريرُ فِّوباإلضافة إىل ذلك، يو   . عتبارينياال
    .باخليارات املتاحة إلمكانية مواصلة مسار عمل اجتماع اخلرباء، لينظر فيها املؤمتر يف دورته اخلامسة
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    مقدِّمة  -أوالً  

، ٤/٢متر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد، يف القـرار                مؤ قرَّر  -١
، "عقد اجتماعات خرباء حكوميني دولـيني مفتوحـة املـشاركة لتعزيـز التعـاون الـدويل               "املعنون  

 / تـشرين األول   ٢٨ إىل   ٢٤الذي اعتمده يف دورته الرابعة، املعقودة يف مراكش، املغرب، مـن            
يعقد اجتماعات خلرباء حكوميني دوليني مفتوحة املشاركة بـشأن التعـاون      ، أن   ٢٠١١أكتوبر  

الدويل لكـي تـساعده وتـسدي إليـه املـشورة فيمـا خيـص تـسليم املطلـوبني واملـساعدة القانونيـة               
املتبادلة، وقرَّر أن يعقد اجتماعاً من هذا القبيل أثناء دورته اخلامـسة، علـى أن يـسبقه اجتمـاع                    

  .ترة ما بني الدورات، إن مسحت املوارد املتاحة بذلكواحد على األقل يف ف
ر املــؤمتر أيــضاً، يف ذلــك القــرار بالــذات، أن تــضطلع اجتماعــات اخلــرباء باملهــام    رَّوقــ  -٢

ــة ــدويل؛    ) أ: (التاليـ ــاون الـ ــال التعـ ــة يف جمـ ــارف تراكميـ ــؤمتر علـــى اكتـــساب معـ ــساعدة املـ   مـ
درات املوجـودة ذات الـصلة، الثنائيـة منـها      مساعدة املؤمتر على تشجيع التعاون بني املبـا       ) ب(و

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة       ــذ أحكــام اتفاقي ــّددة األطــراف، واإلســهام يف تنفي ــة واملتع واإلقليمي
ــؤمتر؛ و    ــذلك حــسب توجيهــات امل ــة ب ــدول    ) ج(الفــساد املتعلق ــادل اخلــربات بــني ال ــسري تب تي

الــيت يتعــّين اّتباعهــا مــن أجــل  باســتبانة التحــديات وتعمــيم املعلومــات عــن املمارســات اجليــدة  
بنــاء الثقـة وتــشجيع التعــاون بــني الــدول الطالبــة  ) د(تـدعيم القــدرات علــى الــصعيد الــوطين؛ و 

والدول متلقّية الطلبـات، بتنظـيم لقـاءات جتمـع الـسلطات املختـصة وهيئـات مكافحـة الفـساد                    
مــساعدة ) ه(ملطلــوبني؛ وواملمارســني العــاملني يف جمــايل املــساعدة القانونيــة املتبادلــة وتــسليم ا  

  .املؤمتر على استبانة احتياجات الدول يف جمال بناء القدرات
 املعنيني بتعزيز التعاون الـدويل مبوجـب   ُعقد االجتماع األول للخرباء   ،  ٤/٢وعمالً بالقرار     -٣

  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٣ و٢٢اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف فيينا يومي 
ار اجتماع اخلرباء، يف مجلة أمـور، إىل التحـديات الـيت يطرحهـا مفهـوم مـسؤولية                  وأش  -٤

األشــخاص االعتبــاريني، وال ســيما يف ســياق املــساعدة القانونيــة املتبادلــة، والتحديــد الــصحيح 
وذُِكر أنَّ هـذه املـسألة تتطلّـب مزيـداً مـن      . للعالقة بني الشخص الطبيعي والشخص االعتباري 

  .هو حال عدد من االتفاقات الثنائية واإلقليميةالتحليل، مثلما 
ــا     إىل وطلــب اخلــرباء    -٥ ــتمس فيه ــدول األعــضاء تل ــة أن ترســل مــذكرة شــفوية إىل ال األمان

موافاهتا مبعلومات عن مفهـوم مـسؤولية األشـخاص االعتبـاريني يف سـياق تـوفري املـساعدة القانونيـة            
 كـانون  ٩بتاريخ  CU 2013/5ة ضاء املذكرة الشفوي الدول األعومن مث أرسلت األمانة إىل. املتبادلة
، ٢٠١٣ســبتمرب / أيلــول١٦وحــىت .  مــع طلــب لتقــدمي املعلومــات ذات الــصلة٢٠١٣ينــاير /الثــاين
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أسـتراليا وإكـوادور وأملانيـا والربتغـال وبلجيكـا وبوركينـا            : مت املعلومات الدول األعضاء التالية    قّد
وغواتيمـــاال ولبنـــان واملغـــرب والنمـــسا ونيكـــاراغوا  فاســـو وتايلنـــد وتـــونس واجلزائـــر والـــدامنرك  

  .ويرد يف الباب ثانياً أدناه حملة عامة عن الردود الوطنية. والواليات املتحدة األمريكية
جتمــاع أيــضاً أوجــه التــآزر بــني أعمــال اجتمــاع اخلــرباء يف الوتنــاول املــشاركون يف ا  -٦

 بالتعاون الدويل، الذي أنشئ يف إطار مـؤمتر          مكافحة الفساد والفريق العامل املعين     اتفاقيةإطار  
وحبَّــذ العديــد مــن . مــة عــرب الوطنيــةظَّمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املناألطــراف يف اتفاقيــة األ

املتكلمني تنظيَم اجتماعات مشتركة بني الفريقني مستقبالً، حيث اعتـربوا أنَّ مناقـشة مواضـيع               
ت كل منهما فيما يتعلق بكلتـا االتفـاقيتني، ورأوا أنَّ          مماثلة يف كال الفريقني سوف تثريها خربا      

واقترح عدد من املـتكلمني تنظـيم اجتمـاع         . من املمكن حتقيق وفورات يف املوارد نتيجةً لذلك       
وأبدى آخرون حذراً هبذا اخلـصوص، إذ رأوا        . مشترك الختبار مدى قابلية هذا النهج للتطبيق      

وأشـار الـرئيس إىل     . يم جلدوى عقد اجتماعات مشتركة    أنَّ مثة حاجة إىل إجراء مزيد من التقي       
أنَّ صالحية اختـاذ إجـراءات لـضم اجتماعـات الفـريقني تعـود إىل مـؤمتر األطـراف يف كـل مـن                       
االتفاقيتني، وأنه ليس يف وسع الفريقني العاملني تقدمي توصيات هلذا الغرض سـوى لكـي تنظـر           

  .فيها املؤمترات
مانة أن ترسل مذكرة شـفوية إىل مجيـع الـدول األعـضاء             وطلب اجتماع اخلرباء إىل األ      -٧

وعلـى ضـوء آراء     . لتستطلع آراءها يف جدول أعمال اجتماع اخلرباء املقبل وهيكله ومواضـيعه          
الدول األعضاء، سيبتُّ املكتب املوسَّـع ملـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة مكافحـة الفـساد يف                    

  .مشروع جدول أعمال ذلك االجتماع
 اجتماع اخلرباء أيضاً إىل األمانة أن تلـتمس، مـن خـالل مـذكرة شـفوية، علـى             وطلب  -٨

النحـو الــوارد أعــاله، آراء الــدول األطــراف واقتراحاهتــا بــشأن إمكانيــة عقــد دورات مــشتركة  
وطلب االجتماع كذلك إىل األمانة أن ُتعّد وثيقةً عن مـسار العمـل املمكـن اتباعـه،                 . للفريقني

ومـن  . تلقّاها على تلك املذكّرة، لكي ينظر فيها املؤمتر يف دورته اخلامسة          ضوء الردود اليت ت    يف
 / آب٢ بتـــاريخ CU 2013/161مث أرســـلت األمانـــة إىل الـــدول األعـــضاء املـــذكرة الـــشفوية  

وحـىت  . ح أعـاله   مشفوعة بطلب لتقـدمي اآلراء واملقترحـات، كمـا هـو موضّـ             ٢٠١٣أغسطس  
إســرائيل  : عــضاء التاليــة آراءهــا إىل األمانــة   ، أرســلت الــدول األ ٢٠١٣ســبتمرب / أيلــول١٦

ويـرد يف البـابني ثالثـاً ورابعـاً         . واجلمهورية التشيكية وكوبا ولبنان والنمسا والواليـات املتحـدة        
  .أدناه حملة عامة عن هذه الردود الوطنية
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عنـيني   هذا التقرير عمالً بالوالية الواردة يف تقرير االجتمـاع األول للخـرباء امل             دَّوقد أُع   -٩
واردة ر معلومـات عـن الـردود الـ    فِّ وهـو يـو  )١(.بالتعاون الدويل مبوجب اتفاقية مكافحـة الفـساد   

  ج الوطنية للتعامل مـع مفهـوم مـسؤولية األشـخاص االعتبـاريني،          من الدول األعضاء بشأن النهُ    
يـر حملـة عامـة      ر هـذا التقر   فِّوباإلضافة إىل ذلك، يو   . ال سيما يف سياق املساعدة القانونية املتبادلة      

عن اآلراء واملقترحات قيد املناقشة فيما يتعلق باخليـارات املتاحـة بـشأن مـسار العمـل مـستقبالً        
  .يف اجتماع اخلرباء يف إطار اتفاقية مكافحة الفساد، لينظر فيها املؤمتر يف دورته اخلامسة

    
املسائل مسؤولية األشخاص االعتباريني يف سياق املساعدة املتبادلة يف   -ثانياً  

    حملة عامة عن الردود الواردة من الدول األعضاء: اجلنائية
    اجلزائر    

أبلغت اجلزائر عن اإلطار القانوين الوطين الذي ينظم مسؤولية األشخاص االعتبـاريني               -١٠
وتتطلــب املــادة ). ، الـذي يعــّدل قــانون العقوبـات  ١٠/١١/٢٠٠٤ املــؤرخ ١٥-٠٤القـانون  (

حديد مثل هذه املـسؤولية أن تكـون اجلرميـة قـد ارتكبـت نيابـة عـن                  من قانون العقوبات لت    ٥١
ومثـة نظـام    . الشخص االعتباري وأن يكـون مرتكبـها هيئـة أو ممثـل لـدى الـشخص االعتبـاري                 

.  مـن قـانون العقوبـات      ١٨ن من العقوبات ينطبق على األشخاص االعتباريني وفقا للمـادة           معيَّ
خاص االعتبـاريون العـامون مـن نطـاق تطبيـق املـادة             وُتستبعد الدولـة والـسلطات احملليـة واألشـ        

ــوانني حمــدّ     . ٥١ ــضاً يف ق ــاريني أي ــك، تتحــدد مــسؤولية األشــخاص االعتب دة وعــالوة علــى ذل
  .أخرى بشأن مكافحة الفساد وغسل األموال

د األحكــام املتعلقــة باملــساعدة القانونيــة املتبادلــة يف هــذه القــوانني علــى غــرار   ّسوتتجــ  -١١
ق أيـضاً فيمـا يتعلـق باألشـخاص          يتناول منـع الفـساد ومكافحتـه، وميكـن أن تطبّـ            القانون الذي 

  .االعتباريني املتورطني يف أنشطة غسل األموال
وتتصل الصعوبات اليت تنشأ يف املمارسة بعدم وجـود نـصوص تـشريعية فيمـا يتعلـق           - ١٢

 مـسؤولية الـشخص     مبسؤولية األشخاص االعتباريني يف الدولة املتلقية الطلب؛ والتفريـق بـني          
ف بامسهـا، ممـا يتـرك نوعـاً مـن افتـراض             االعتباري ومسؤولية الشخص الطبيعي الـذي يتـصرّ       

املــسؤولية علــى عــاتق املــديرين لــدى األشــخاص االعتبــاريني، وإمكانيــة تتّبــع الــشركات يف   
املناطق احلرة؛ وإنشاء واليـة قـضائية تـشمل الـشركات املتعـددة اجلنـسيات الـيت هلـا كيانـات            

  .نونية فرعية خمتلفةقا
                                                         

  )1(  CAC/COSP/EG.1/2012/2. 
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ــشركات         -١٣ ــع ال ــة تتّب ــق بإمكاني ــضلى فيمــا يتعل ــضاً عــن ممارســات ف ــر أي وأبلغــت اجلزائ
البطاقـات الـضرائبية    (التجارية املشتبه يف تورطها يف أنشطة إجرامية، مثل إقامة نظام للتـسجيل             

لومــات يــسمح بتحديــد هويــة الــشركات التجاريــة؛ وإقامــة نظــام رقمــي لتبــادل املع  ) املمغنطــة
؛ وإلـزام   )اجلمـارك والـضرائب وأجهـزة الـشرطة وغريهـا         (بسرعة بني خمتلف السلطات الرقابية      

  .الشركات باحلفاظ على البيانات اإلدارية واحملاسبية طوال فترة زمنية معقولة
    

    أستراليا    
تبادلـة   السلطات الوطنية ميكن أن تتلقى طلبات املساعدة القانونيـة امل          نَّأفادت أستراليا بأ    -١٤

 بلـد، وميكنـها تقـدمي املـساعدة إىل البلـدان األجنبيـة يف إطـار قـانون املـساعدة املتبادلـة يف                       من أيِّ 
فيما خيص املسائل اجلنائيـة     ) قانون املساعدة املتبادلة  ) ( الكومنولث (١٩٨٧املسائل اجلنائية لعام    

" واجلرمية اخلطرية ". "خطرية  جرمية  "وبالدرجة األوىل فقط فيما يتعلق باملسائل اليت تنطوي على          
 ٣٠٠ شـهراً أو غرامـة تزيـد عـن         ١٢هي جرمية تكون عقوبتها القصوى السجن ملـدة تزيـد عـن             

ولـــذا ميكـــن ألســـتراليا أن تنظـــر يف طلبـــات تتعلـــق ).  دوالر أســـترايل١ ٠٠٠(وحـــدة جزائيـــة 
  .خيضع لعقوبة جنائية غري السجن) مؤسسة أو شركة(بالتحقيق يف شخص اعتباري 

وال ميكــن التــصريح بتطبيــق التــدابري القــسرية مبوجــب قــانون املــساعدة املتبادلــة، مثــل     -١٥
تنفيذ أمر تفتيش، إال من قبل املـدعي العـام فيمـا يتعلـق بـأي طلـب مـساعدة يف مـسألة جنائيـة                  

وميكن ألستراليا أن تـستخدم التـدابري القـسرية         . تتعلق إما بشخص طبيعي أو بشخص اعتباري      
ملساعدة املتبادلة لتحديد اهلوية وتقييـد ومـصادرة عائـدات اجلرميـة الـيت حيوزهـا                مبوجب قانون ا  

. شخص طبيعي أو شخص اعتباري فيما يتعلق جبرائم خطرية مثل الفـساد أو الرشـوة األجنبيـة             
وميكن ألستراليا أيضاً أن حتجز العائدات غري املستندة إىل إدانـة جنائيـة مقابـل ممتلكـات كائنـة                   

  . من أي بلدانطالقاوطنية عندما تتعلق العائدات بارتكاب جرمية خطرية يف األراضي ال
م املـساعدة لعمليـات التحقيـق أو املالحقـة خبـصوص شـخص              دِّوميكن ألستراليا أن تقـ      -١٦

طبيعي أو اعتبـاري عنـدما ال يتطلـب احلـصول علـى األدلـة اسـتخدام تـدابري قـسرية، مـن قبيـل                
ويف طلـب مـن هـذا النـوع، يتعـاون           . سـجالت حكوميـة    إفادة شاهد طوعيـة أو تقـدمي         التماس

مكتب النائب العام مع الشرطة االحتادية األسترالية أو مـع املفوضـية األسـترالية لـألوراق املاليـة                 
واالستثمار، لتحديد أي آليـات متاحـة للتعامـل بـني أجهـزة الـشرطة أو بـني الوكـاالت لتـوفري                      

  .املساعدة املطلوبة



 

V.13-86538 7 
 

  CAC/COSP/EG.1/2013/2 

 غــري اجلنائيــة، اختــاذ خطــوات يف إطــار قــانون املــساعدة املتبادلــة يف   وجيــوز، يف املــسائل  -١٧
لألمر بتقـدمي املـواد املطلوبـة، وحتـال الطلبـات إىل          ) الكومنولث (١٩٩٢تنظيم األعمال التجارية    

  .للنظر فيها) عموماً املفوضية األسترالية لألوراق املالية واالستثمار(اهليئة التنظيمية ذات الصلة 
) الكومنولــث (١٩٩٢قــانون املــساعدة املتبادلــة يف تنظــيم األعمــال التجاريــة ويــسمح   -١٨

ــدابري القــسرية،        ــا يف ذلــك مــن خــالل الت ــة، مب ــة األجنبي ــات التنظيمي ــساعدة إىل اهليئ بتقــدمي امل
. الستخدامها يف تطبيق أو إنفاذ القوانني التجارية يف التحقيقـات واإلجـراءات املدنيـة األجنبيـة               

  . سواءساعدة فيما يتعلق باألشخاص الطبيعيني واالعتباريني على حدٍّوميكن تقدمي امل
    

    النمسا    
 النظــام االحتــادي النمــساوي خبــصوص مــسؤولية نَّأفــادت وزارة العــدل النمــساوية بــأ  -١٩

، يـنص   ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ز النفاذ يف    الكيانات عن اجلرائم اجلنائية، الذي دخل حيِّ      
نائية العامة لألشخاص االعتبـاريني وغريهـم مـن الكيانـات، مثـل الـشراكات               على املسؤولية اجل  

ومـن مث  (التجارية واملؤسسات اخلاصة أو الشراكات املسجلة، بالنـسبة جلميـع اجلـرائم اجلنائيـة            
، باإلضـافة إىل مـسؤولية األشـخاص الطبيعـيني املالحقـني لـنفس        )مبا فيها جرائم غسل األمـوال     

وحيتوي النظـام االحتـادي النمـساوي بـشأن مـسؤولية الكيانـات             . نهاالفعل، وبشكل مستقل ع   
ب مـن   رُّعن اجلرائم اجلنائيـة علـى بعـض الـضمانات الراميـة إىل منـع كيـان قـانوين مـا مـن التـه                        

كمـا أنـه حيتـوي    . العواقب القانونية ألفعاله من خالل إدخـال تغـيري كـبري يف هياكلـه التنظيميـة            
وتطبيق الغرامة اليت يتعني توقيعها يف حـاالت اجلـرائم الـيت            على أحكام مفصلة بشأن احتساب      

وباإلضــافة إىل األطــر القانونيــة الدوليــة،  . تقــع مــسؤوليتها علــى عــاتق األشــخاص االعتبــاريني 
  .ميكن أن تستند املساعدة القانونية املتبادلة أيضاً إىل هذا القانون

 كيــان مهــتم، مبقتــضى  ز أليِّم مــن قــانون تنظــيم احملــاكم، جيــو -٨٩وعمــالً بــالفقرة   -٢٠
النظام االحتادي النمساوي بـشأن مـسؤولية الكيانـات عـن اجلـرائم اجلنائيـة، أن يطلـب شـهادة                    
تثبت ما إذا أدين الكيان من ِقبل حمكمة أم ال، ومـا إذا كانـت هنـاك إجـراءات معلقـة حبقـه أم                        

والـسلطة املختـصة   . ةوحتتاج الكيانات إىل هذه الشهادات لـدى املـشاركة يف مناقـصة عامـ       . ال
  .بشأن اجلرائم االقتصادية والفساد إلصدار هذه الشهادات هو املكتب املركزي للنيابة العامة

مة من املكتب النمساوي ملكافحة الفساد، هناك سجالن ميكـن          دَّوتبعاً للمعلومات املق    -٢١
. لقانونيـة املتبادلـة   استخدامهما فيما يتعلق مبسؤولية األشخاص االعتباريني يف سياق املـساعدة ا          

ف على املديرين التنفيذيني لـشركة      وتستخدم أجهزة الشرطة النمساوية السجل التجاري للتعرّ      
وعــالوة علــى ذلــك، ميكــن للمكتــب املركــزي . وهــذا الــسجل يف متنــاول عامــة اجلمهــور. مــا
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ا إذا  ملالحقة اجلرائم االقتصادية والفساد وأي مكتب نيابة عامـة منـساوي تقـدمي معلومـات عمـ                
. كان مثة إجراءات دعوى معلقـة حبـق كيـان قـانوين مـا أو مـا إذا كـان الكيـان قـد أديـن فعـالً                            

 جتارب خاصة أو صعوبات معروفة يف جمال املـساعدة القانونيـة املتبادلـة فيمـا                وليس هنالك أيُّ  
  .يتعلق باألشخاص االعتباريني أو الكيانات األخرى

    
    بلجيكا    

 شرط ازدواج التجرمي، الذي ينطبق يف سـياق التعـاون           نَّجيكية أ دت السلطات البل  كَّأ  -٢٢
الدويل يف املسائل اجلنائية، يـتعني تفـسريه فيمـا يتعلـق بتجـرمي الـسلوك الـذي يقـوم عليـه اجلـرم                      

دت بلجيكـا علـى الـصعوبات الناشـئة عـن           ويف هذا اإلطار، شدَّ   . الذي ُتلتمس بشأنه املساعدة   
 يف بلـــد ال ُيعتـــرف فيـــه االعتبـــارينيدلـــة املتعلقـــة باألشـــخاص طلـــب املـــساعدة القانونيـــة املتبا

ــدأ مــسؤولية    ومثــة حــل يتمثَّــ . مبــسؤولية هــؤالء األشــخاص  ــام الطلــب علــى أســاس مب ل يف قي
  .األشخاص الطبيعيني

، اعتبـاري دت بلجيكا أيضاً على املشكالت النامجة عن استحالة تـسليم شـخص             دَّوش  -٢٣
ة عـدم تـراكم املـسؤوليات،      طني حبجّـ  شخاص الطبيعيني املتـورّ   مما قد يوفر، من جهة، ذريعة لأل      

ويف هـذه  .  يف دولـة أخـرى   اعتبـاري وأن يعقّد، من جهة أخرى، تنفيذ العقوبات حبق شـخص           
احلالة األخرية، ميكن فـرض الغرامـات مقابـل موجـودات شـخص اعتبـاري كائنـة يف بلجيكـا،                    

  املؤقـت أو النـهائي مـن ممارسـة أيِّ          مثـل احلـل أو املنـع      (ومع ذلك مثـة عقوبـات حمـددة أخـرى           
 يف  ال ميكـن تنفيـذها إالَّ     ) نشاط، أو اإلغالق املؤقت أو النهائي، أو نشر احلكم، وما إىل ذلـك            

وســيكون مــن .  أمهيــة التعــاون الــدويل أمــر حيــوينَّويف ضــوء ذلــك، فــإ. راضــي البلجيكيــةاأل
 العقوبـــات اجلنائيـــة حبـــق الـــضروري القيـــام علـــى املـــستوى األورويب بـــصوغ اتفاقيـــة لتنفيـــذ 

  .األشخاص االعتباريني الستكمال اإلطار الدويل القائم
ز بـني طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة           وأفاد املكتب املركزي لقمع الفساد بأنـه مييِّـ          -٢٤

وتـستخدم رسـائل التفـويض القـضائي       . بالنسبة لألشخاص الطبيعيني واالعتباريني علـى التـوايل       
ر؛ ونظراً لتجربة املكتب املذكور، تقام عالقة التفاهم املتبادل مع أجهـزة الـشرطة              يف هذا اإلطا  

وُحسن االتصال الشخصي هـو مفتـاح التغلـب علـى الـصعوبات والتوصـل            . يف الدول األجنبية  
وكذلك تعمـل أيـضاً األعمـال التحـضريية والـدعم مـن       . بسرعة إىل حل للمشاكل غري املتوقعة 

تــسهيل االتــصال مــع الــسلطات يف البلــدان األجنبيــة مــن أجــل   جانــب ضــباط االتــصال علــى  
 النظـر عمـا إذا      ويعمل ضباط االتصال هؤالء علـى هـذا النحـو بغـضِّ           . التغلب على الصعوبات  

ومـن شـأن وصـول الـشرطة االحتاديـة إىل      . كان الطلب يتعلق بأشـخاص اعتبـاريني أو طبيعـيني       



 

V.13-86538 9 
 

  CAC/COSP/EG.1/2013/2 

ق مـن   قّـ أن ميكّـن احمل   ) ٢٠١٣-٢٠١٢ كمـا يف خطـة العمـل      (قاعدة بيانات شـركة أجنبيـة مـا         
وينبغـي أن ُتمـنح إمكانيـة الوصـول         . ر الوقـت واجلهـد    فّالوصول مباشرة إىل املعلومات، ممـا يـو       

  .هذه إىل الشرطة االحتادية البلجيكية يف السنوات املقبلة
    

    بوركينا فاسو    
 مـن  ٦٤ادة  مـن املـ  ٢حتكم مسؤولية األشخاص االعتباريني يف بوركينـا فاسـو الفقـرة        -٢٥

ُيعترب أيضاً مبثابة فاعـل أو فاعـل مـشارك أي شـخص             : "قانون العقوبات اليت تنص على ما يلي      
اعتباري له غرض جتاري أو صناعي أو مايل مدين ينفذ بامسـه أو ملـصلحته أي عمـل أو إغفـال                     

ولــذلك جيــب أن يكــون ."  املتعمــدة مــن جانــب هيئاتــهاإلرادةيــشكل جرميــة مرتكبــة مبوجــب 
جنـزت بـشكل متعمـد     أُ اإلجرامي يف مصلحة الشخص االعتباري وأن تكون األفعال قـد            الفعل
  .بل هيئاتهِقمن 
وخيضع الشخص القانوين لعقوبات من قبيل الغرامـات وتعـويض األضـرار واالسـتبعاد                -٢٦

ــة وإغــالق املؤســسة    ــصات العام ــشاركة يف املناق ــيت   . مــن امل ــصعوبات يف احلــاالت ال ــشأ ال   وتن
، اعتبـاريني  وبالتايل ال ميكن اعتبارها مبثابـة أشـخاص          اعتباريةا للكيانات شخصية    ال يكون فيه  

  .أو فيما يتعلق بالتنفيذ القسري لقرارات احملاكم حبق األشخاص االعتباريني
عـت بوركينـا فاسـو اتفاقـات تعـاون دويل           قّوفيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلـة، و        -٢٧

ون يف احلاالت اليت قد خيـضع فيهـا األشـخاص االعتبـاريون لطائلـة               شىت ميكن استخدامها للتعا   
ومن هذه االتفاقات التعاون العام التفاقية مـسائل العدالـة، الـذي            . املسؤولية عن جرائم جنائية   

ئية ، والتعاون العام التفاقية املـسائل القـضا       ١٩٦١سبتمرب عام   / أيلول ١٢ع يف تاناناريف يف     قّو
، واتفاقية التعاون يف املـسائل      ١٩٦٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣خ  رَّ املؤ بني بوركينا فاسو ومايل   

  ع يف قّــالقــضائية بــني الــدول األعــضاء يف اتفــاق الــدفاع املــشترك وعــدم االعتــداء، الــذي و         
  . يف نواكشوط١٩٨٧أبريل / نيسان٢١
    

    الدامنرك    
لنيابـــة العامـــة  وزارة العـــدل عقـــدت جلـــسة اســـتماع لـــدائرة انَّأفـــادت الـــدامنرك بـــأ  -٢٨

 ووفقاً لذلك، أبلغت النيابة العامة الدامنركية أهنـا مل تواجـه أيَّ           . الدامنركية بشأن هذا املوضوع   
مشكالت يف تقدمي املساعدة القانونية املتبادلـة بـشأن اجلـرائم الـيت تقـع مـسؤوليتها علـى عـاتق                     

  .شخص اعتباري
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    إكوادور    
اريني يف القطـاع اخلـاص ميكـن أن يكـون هلـم،        األشـخاص االعتبـ    نَّأفادت إكوادور بأ    -٢٩

وهــم خيــضعون للقــانون املــدين وألحكــام     . يف مجلــة أمــور، طــابع مــدين أو جتــاري أو مــايل     
ولـدى  . الشركات واملؤسسات العامة يف النظام املايل ومؤسسات االقتـصاد الـشعيب والتـضامن            

ولية اجلنائيـة لألشـخاص     ومل يـتم تـضمني املـسؤ      . شركات القطاع العام نظام قانوين خـاص هبـا        
االعتبــاريني يف التــشريعات احلاليــة، ولكــن مــن املتوقــع تــضمينها يف القــانون اجلنــائي املتكامــل   

  .املقبل، الذي يناقش حالياً يف اجلمعية الوطنية
وإذا كــان الــضرر .  مــن قــانون العقوبــات٥٢م املــسؤولية املدنيــة مبقتــضى املــادة وُتــنظَّ  -٣٠

 يف الدسـتور تـنص      ١١ املـادة     مـن  ٩ الفقـرة    نَّال مـن جانـب الدولـة، فـإ        فعـل أو إغفـ    نامجاً عن   
  . حبق الدولةاإلجراءوميكن أن ُيتخذ هذا .  الدولة مسؤولة عن األضرارنَّعلى أ
بـل هيئـة الرقابـة للتنظـيم     ِقا يتعلق باملـسؤولية اإلداريـة مـن    ومتارس الرقابة املؤسسية فيم    -٣١

اع العام واملوارد العامة اليت تديرها شركات يف القطـاع          وفيما يتعلق بشركات القط   . والتحكم
  .بل املراقب املايل العامِقاخلاص، متارس السيطرة من 

ل وإعـالن عـدم النـشاط    خُّومثة تدابري خمتلفة ممكنة يف إطار املسؤولية اإلدارية مثل التـد            -٣٢
ة للتـرخيص   وحل الشركات أو تـصفيتها وفـرض الغرامـات والتعليـق املؤقـت حـىت سـنة واحـد                  

هــذه الــسوق، ممــا  باملــشاركة يف ســوق األوراق املاليــة، فــضالً عــن إلغــاء تــصريح املــشاركة يف 
  .ينطوي على احلل التلقائي للشركة املخالفة، وما إىل ذلك

    
    أملانيا    

 اإلطار القـانوين الـوطين يـضمن قـدرة أملانيـا علـى أن          نَّأشارت السلطات األملانية إىل أ      -٣٣
ملــساعدة القانونيــة املتبادلــة يف القــضايا املتعلقــة باألشــخاص االعتبــاريني بــنفس    تطلــب ومتــنح ا

ويف الواقــع، كــثرياً مــا متــارس املــساعدة  . القــدر كمــا لــو كــان األمــر يعــين أشخاصــاً طبيعــيني  
 عقبـات قانونيــة أو  القانونيـة املتبادلـة بـشأن األشــخاص االعتبـاريني، وبـصفة عامــة مل تنـشأ أيُّ      

وحبكــم النظــام االحتــادي الــسائد لــيس هنالــك مــن إحــصاءات علــى  . ىت اآلنعمليــة حمــددة حــ
 احلكومــة ولــذلك، فــإنَّ. الــصعيد الــوطين تــدار مركزيــاً خبــصوص املــساعدة القانونيــة املتبادلــة  

  .االحتادية ليس لديها أي معلومات مفصلة متاحة يف هذا الشأن
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    غواتيماال    
 املـؤرخ   ٢٠١٢-٣١املرسـوم   (كافحة الفـساد    أبلغت غواتيماال عن تشريعات حمددة مل       -٣٤
 من قانون العقوبات حبيث تـشمل املـسؤولية اجلنائيـة           ٣٨، وهي تعدل املادة     )٣٠/١٠/٢٠١٢

وهــذه الكيانــات مــسؤولة عــن اجلــرائم الــيت يرتكبــها الرؤســاء أو        . لألشــخاص االعتبــاريني 
ــذ  ــديرون التنفي ــذ  يونامل ــون يف ه ــسؤولون أو املوظف ــون أو امل ــات، وميكــن أن   أو املمثل ه الكيان

ــيني       ــى األشــخاص الطبيع ــيت تفــرض عل ــات ال ــا نفــس العقوب ــشخص  . تفــرض عليه ويكــون ال
االعتباري مسؤوالً عندما ترتكب اجلرميـة نتيجـة إغفـال الـتحكم أو اإلشـراف وتكـون النتـائج                   

  .لصاحله، وعندما تكون اجلرمية قد ارتكبت بقرار من اهليئة املخولة
  النيابــة العامــة مل تعــاجل حــىت اآلن أيَّ نَّاعدة القانونيــة املتبادلــة، فــإ وفيمــا يتعلــق باملــس  -٣٥

طلبــات مــساعدة، واردة أو صــادرة، يف قــضايا فــساد يــشارك فيهــا شــخص اعتبــاري، ولــيس   
  .لديها جتربة سابقة لتحديد الصعوبات احملتملة

    
    لبنان    

 ٢٠٤املرسـوم رقـم     (جـاري   أفاد لبنان عن أحكام شىت يف قانون العقوبـات والقـانون الت             -٣٦
 مـن   ٢١٠ووفقـاً للمـادة     . ذات صـلة هبـذا املوضـوع      ) ١٩٤٣ديـسمرب   / كانون األول  ٢٤املؤرخ  

قــانون العقوبــات، يتحمــل األشــخاص االعتبــاريون املــسؤولية اجلنائيــة عــن أنــشطة هيئــة اإلدارة    
 -عتبـاريني  وموظفيها واملمثلني واملوظفني عند ممارسة هذه األنشطة باسـم هـؤالء األشـخاص اال          

والعقوبات اليت تطبق حبـق األشـخاص االعتبـاريني هـي فـرض الغرامـات               . أو باستخدام وسائلهم  
ومـن املمكـن أيـضاً وقـف العمليـات وحـل الـشخص االعتبـاري             . وتدابري املصادرة ونشر احلكـم    

  ). من قانون العقوبات١١٠-١٠٨املواد (
    

    املغرب    
 واإلجرائية الالزم توفرها لتقدمي املساعدة فيمـا يتعلـق          أشار املغرب إىل الشروط املوضوعية      -٣٧

  .باإلجراءات اجلنائية، وكذلك إىل التحديات اليت تواجهها السلطات الوطنية يف هذا اجملال
 إحالة رسائل التفويض القضائي من خـالل القنـوات الدبلوماسـية هـي األداة            نَّوذكر أ   -٣٨

دة قّـ ومـع ذلـك، فهـي غالبـاً مـا تكـون بطيئـة ومع              . بادلـة الرئيسية لتقـدمي املـساعدة القانونيـة املت       
ــات       ــتالف اللغـ ــؤهلني واخـ ــود املمارســـني املـ ــدم وجـ ــل عـ ــل، مثـ ــن العوامـ ــد مـ بـــسبب العديـ

ــستخدمة  ــة رســائل      . واإلجــراءات امل ــة بإحال ــة مكلف ــد مــن وجــود ســلطة مركزي ــذلك ال ب ول
ــني ا   . التفــويض القــضائي  ــة ب ــة املربم ــساعدة املتبادل ــة امل ــاريخ  وتقــضي اتفاقي ــسا بت   ملغــرب وفرن
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ويف .  بــأن ترســل مجيــع الطلبــات عــن طريــق الــسلطتني املركــزيتني   ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١٨
  . مباشرة بني السلطات القضائية املعنية– والردود عليها –احلاالت الطارئة، ترسل الطلبات 

 اجلرميـة   مثـل اتفاقيـة مكافحـة      العديـد مـن االتفاقيـات الدوليـة،          نَّوذكر املغرب أيـضاً أ      -٣٩
وتـسمح تلـك القنـوات بتبـادل املعلومـات املتعلقـة            . مة، تشجع على إنشاء قنـوات اتـصال       ظَّاملن

ومــن أجــل فهــم الطلبــات علــى حنــو أفــضل، مــن الــضروري  . باألعمــال اإلجراميــة ومرتكبيهــا
  .حتسني مرافق الترمجة بأن يعهد مبسؤولية هذه الترمجة إىل األشخاص املؤهلني

 الــضوء أيــضاً علــى عــدم وجــود بــرامج لبنــاء القــدرات بــشأن مــسائل  ط املغــربوســلَّ  -٤٠
ــضاء        ــانون والق ــاك مــن دورات حمــددة يف معاهــد الق ــيس هن ــة، إذ ل ــة املتبادل ــساعدة القانوني امل

  .والشرطة وال دورات تدريبية أو مؤمترات تنطوي على حماضرات يلقيها املهنيون
    

    نيكاراغوا    
 يف نيكاراغوا بالنسبة لألشخاص الطبيعيني فقط، على أسـاس          د املسؤولية اجلنائية  تتحدَّ  -٤١

فالـشخص االعتبـاري ال ميكـن أن    ". املؤسسة غري قادرة على ارتكاب جرميـة       "نَّاملبدأ القائل بأ  
ك، وعلـى   ومع ذل . يرتكب أفعاالً غري قانونية ألنه ال ميلك، هبذه الصفة، القدرة على التصرف           

ن العقوبات، سعياً ملنـع اإلفـالت مـن العقـاب علـى اجلـرائم الـيت                  قانو نَّالرغم من هذا املبدأ، فإ    
. ١١٣، كمــا تقــضي بــذلك املــادة  "عواقــب التبعيــة"يرتكبــها األشــخاص االعتبــاريون، أنــشأ  

ــؤثِّ     ــة هــذه العواقــب وحمتواهــا ذات طــابع إجرامــي ألهنــا ت ــان   فطبيع ــى الكي ــأثرياً مباشــراً عل ر ت
قانون العقوبات ويـأمر هبـا قـاض مبثابـة عقوبـة علـى ارتكـاب        االعتباري، ولذا فهي مدرجة يف     

التـصرف نيابـة عـن    " مـن قـانون العقوبـات مفهـوم         ٤٥م املـادة    وعالوة على ذلك، تنظِّ   . جرمية
  . يتصرف نيابة عن شخص اعتباريشخص طبيعي، عندما يرتكب اجلرمية "الغري
التـدخل  : اص االعتباريني وهنالك يف نيكاراغوا مخسة أنواع من العقوبات حبق األشخ          -٤٢

يف الشركة للحفاظ على حقوق املوظفني طوال الوقت الالزم؛ وإغـالق الـشركة وأماكنـها أو                
مبانيها بصورة مؤقتة أو هنائية؛ وحل الشركة أو اجلمعية أو املؤسسة؛ وتعليق أنشطة الـشركة؛               

وميكـن  . تكـاب اجلرميـة   وحظر قيامها بأنشطة جتارية يف املستقبل مماثلـة لتلـك الـيت مت خالهلـا ار               
  .أن تكون هذه العقوبة األخرية مؤقتة أو هنائية

ــة خبــصوص أشــخاص        -٤٣ ــة املتبادل ــات املــساعدة القانوني ــد اســتجابت نيكــاراغوا لطلب وق
ــاريني ــا بــني عــام    ١٠ومــن أصــل  . اعتب ، ٢٠١٣مــارس عــام  / وآذار٢٠٠٨طلبــات وردت م
ــت  ــاريني    ٣كان ــة بأشــخاص اعتب ــها مرتبط ــا حــصراً  ( من ــي  إم ــب شــخص طبيع ). أو إىل جان
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ذ هـذا  فّـ وقـد نُ . ال مستمدة من جرائم فـساد مت غواتيماال بطلب واحد يتعلق بغسل أمو      دَّوتق
، ويتعلقـان علـى حـد    ٢٠١١وقد ورد طلبـان مـن الـسلفادور، كالمهـا يعـود إىل عـام                . الطلب

د مـن   ويف واحـ  . سواء بأشخاص طبيعيني واعتباريني جلرمية اختالس ومفاوضات غري مـشروعة         
ويف طلب آخـر بـشأن      )  اعتبارياً ٢٨ طبيعياً و  ٢٥( شخصاً   ٥٣الطلبات، جرى التحقيق بشأن     

ومت تنفيذ كال الطلبني جزئياً بسبب عدد األشـخاص         ).  اعتبارياً ٢٨ طبيعياً و  ٢٩( شخصاً   ٥٧
  .الذين مشلهم التحقيق

ري معلومـات   وكانت الطلبات تتعلق، من بني أمور أخرى، برفع السرية املصرفية وتـوف             -٤٤
حمددة عن معامالت مشبوهة؛ وتقدمي تقارير مـن الـسجل العقـاري العـام عـن وجـود عقـارات                    
باسـم األشــخاص االعتبـاريني والطبيعــيني قيـد التحقيــق؛ وتقـدمي تقــارير مـن الــسجل التجــاري      
ــرارات        ــة عــن إق ــق؛ وتقــدمي تقــارير مالي ــد التحقي ــاريني والطبيعــيني قي باســم األشــخاص االعتب

  .غريها من املعلومات؛ وتقدمي تقارير حتريات من جانب الشرطةضريبية و
وأبلغت نيكاراغوا عن حدوث تـأخريات يف تنفيـذ هـذه الطلبـات، يف بعـض احلـاالت                    -٤٥

بشأن رفع السرية املـصرفية حيـث مل حيـدد هلـا فتـرة زمنيـة حمـددة يف الطلـب، أو عنـدما طُلـب                          
، حيـث ال يوجـد سـجل مركـزي يف البلـد          التحقيق يف السجل العقاري لعـدد كـبري مـن النـاس           

  ).وبعضها يفتقر إىل النظم احملوسبة( سجالً يف مجيع أحناء األراضي الوطنية ١٧وإمنا 
  :مبثابة ممارسات جيدة ما يلي وأبرزت نيكاراغوا  -٤٦

 ضـمن اإلدارة اجلنائيـة يف مكتـب النائـب     ٢٠٠٩إنشاء وحـدة دوليـة يف عـام           )أ(  
وتـستقطب هـذه الوحـدة مركزيـاً وتتـابع          ). للمـساعدة القانونيـة املتبادلـة     اهليئة املركزية   ( العام  

كل طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، الواردة والصادرة، وتدعم، إىل جانب وحـدة مكافحـة          
  الفساد، اجلهود املبذولة لتنفيذ االتفاقات الدولية فيما يتعلق بالفساد؛

ــسلطات      )ب(   ــع ال ــصاالت مباشــرة م ــشاء ات ــاال   إن ــة يف املكــسيك وغواتيم املركزي
ل تنفيــذ الطلبــات ويــسمح بطلــب  ّهوهــذا يــس. والــسلفادور وكوســتاريكا وهنــدوراس وبنمــا 

  توضيحات أو استكمال املعلومات الالزمة لتنفيذ هذه الطلبات؛
تعزيز التعاون املؤسسي بـني مكتـب النائـب العـام، بوصـفه الـسلطة املركزيـة،                   )ج(  

  تصة لتنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة؛والسلطات الوطنية املخ
  تنفيذ إجراءات املتابعة الداخلية بصدد خمتلف اإلجراءات املطلوبة؛  )د(  
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إنــشاء نظــام حموســب للمعلومــات يف مكتــب النائــب العــام بــشأن طلبــات          )هـ(  
  .املساعدة القانونية املتبادلة

    
    الربتغال    

ــة لألشــخاص ا    -٤٧ ــسؤولية اجلنائي ــادة    امل ــا يف امل ــصوص عليه ــاريني من ــانون  ١١العتب ــن ق  م
ــات ــم    . العقوب ــانون رق ــنظم الق ــك، ي ــدويل يف   ١٤٤/٩٩وباإلضــافة إىل ذل ــضائي ال ــاون الق  التع

‘ ٢‘تسليم اجملرمني؛ ‘ ١‘: وينطبق هذا القانون على األشكال التالية من التعاون       . املسائل اجلنائية 
نقـل األشـخاص احملكـوم      ‘ ٤‘إنفـاذ األحكـام اجلنائيـة؛       ‘ ٣‘نقل اإلجراءات يف املـسائل اجلنائيـة؛        

اإلشـراف علـى األشـخاص      ‘ ٥‘عليهم بأي عقوبـة أو تـدبري ينطـوي علـى احلرمـان مـن احلريـة؛                  
ــهم إفراجــاً مــشروطاً؛      ــيهم بأحكــام مــشروطة أو املفــرج عن ــة  ‘ ٦‘احملكــوم عل املــساعدة القانوني

القانون مبثابة أحكـام فرعيـة للتعـاون يف املـسائل           وتسري أحكام هذا    . املتبادلة يف املسائل اجلنائية   
ــاً        ــة، وثاني ــام ســلطة إداري ــدعوى أم ــة ال ــاء مرحل ــائي، أثن ــاجلرائم ذات الطــابع اجلن املتعلقــة أوالً ب

  .باجلرائم ذات الطابع التنظيمي اليت تؤدي إىل إجراءات ختضع للمراجعة أمام حمكمة قانونية
اعدة بغــض النظــر عمــا إذا كــان الطلــب بــشأن   بتقــدمي املــس١٤٤/٩٩ويــسمح القــانون رقــم 

لـذلك، مل تواجـه الربتغـال أي مـشكالت، بوصـفها دولـة متلقيـة                . اعتبـاري شخص طبيعـي أم     
ــة الــيت يكــون فيهــا شــخص        ــة يف املــسائل اجلنائي ــة املتبادل للطلــب، يف تقــدمي املــساعدة القانوني

  . مسؤوالً يف والية قضائية أخرىاعتباري
    

    تايلند    
ت تايلند عن املهام واملسؤوليات اليت تضطلع هبا هيئة مكافحة الفـساد يف القطـاع               أبلغ  -٤٨

وقــد أنــشئت اهليئــة يف عــام  . العــام باعتبارهــا واحــدة مــن وكــاالت مكافحــة الفــساد يف البلــد  
ــشرين األول  ٢٠٠٨ ــضاؤها يف ت ــّين أع ــوبر / وع ــة    ٢٠١١أكت ــة الوطني ــع اهليئ ــل م ، وهــي تعم

لفـساد الـيت يرتكبـها املـسؤولون يف الدولـة علـى مـستوى أدىن                ملكافحة الفساد بشأن حـاالت ا     
وقد حققت هيئة مكافحة الفـساد يف القطـاع العـام يف وقـائع وخلـصت ملـف                  . من مدير شعبة  

ــق      ــن التحقي ــد م ــة ملزي ــة الوطني ــة إىل اهليئ ــضايا املقدم ــع    . الق ــت م ــك، تعاون وباإلضــافة إىل ذل
ط فيهـا   د وقمعه يف قضايا موارد طبيعية تـورّ       الوكاالت ذات الصلة، وال سيما بشأن منع الفسا       

ي علـى  عتباريون لديهم أسهم ميلكها أجانب بالتواطؤ مع مسؤولني حملـيني يف التعـدّ     اأشخاص  
  .أراض أو إصدار سندات ملكية أراضي غري شرعية
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 مكتـب النائـب العـام هـو الـسلطة املركزيـة للتعامـل مـع                نَّويف جمال التعـاون الـدويل، فـإ         -٤٩
  ).١٩٩٢(ملساعدة القانونية املتبادلة مبوجب قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية طلبات ا

    
    تونس    

 القانون املدين الوطين يعترف باألشـخاص االعتبـاريني كفئـة قانونيـة             نَّذكرت تونس أ    -٥٠
 .وهلم حقوق وواجبات وهم مـسؤولون قانونـاً عـن أفعـاهلم           . منفصلة عن األشخاص الطبيعيني   

  .هافيوتقضي مسؤوليتهم املدنية بالتعويض عن األضرار اليت يتسببون 
 حتديــد املــسؤولية اجلنائيــة لألشــخاص االعتبــاريني ينطــوي علــى   ن أنَّومــع ذلــك، تبــيَّ  -٥١

ــة        . إشــكالية ــسؤولية اجلنائي ــاول وتوضــح امل ــة تتن ــدة عام ــضمني قاع ــب ت ــر يتطل ــا زال األم وم
وهــذا يعــوق حمــاوالت حتديــد موقــف  . بــات التونــسيلألشــخاص االعتبــاريني يف قــانون العقو 

 املــسؤولية اجلنائيــة لألشــخاص االعتبــاريني  نَّومثــة مــن يقــول إ . بــت يف هــذا الــشأن قــضائي ثا
 أوالً، ألنه ال ميكن حتميـل املـسؤولية اجلنائيـة إالَّ          . تتعارض مع مبادئ القانون اجلنائي األساسية     
وطبيعـة الـشخص االعتبـاري يف       . لفعـل اإلجرامـي   عند إثبات وجود كل من النية اإلجراميـة وا        

ثانيـاً، يـتعني تكييـف العقوبـات مـع اجلرميـة            . حد ذاهتا حتول دون حتقيق شـرط النيـة اإلجراميـة          
إذ ال ميكـن فـرض عقوبـة احلـبس          . اجلنائية، فيما يتعلق خبلفية اجلاين وجسامة أفعاله ومالبستها       

  .على كيان قانوين
نس، هنـاك اعتـراف حمـدود باملـسؤولية اجلنائيـة لألشـخاص             ومن مث، حسبما أبلغت تو      -٥٢

االعتباريني من خالل فرض الغرامات والعقوبات اإلداريـة القائمـة علـى أدوات قانونيـة حمـددة                 
مثــل أعمــال محايــة البيئــة وقــوانني املنافــسة ولــوائح تبــادل األوراق املاليــة، فــضالً عــن اللــوائح    

 مساءلة الكيانـات القانونيـة مـن خـالل املـسؤولية املدنيـة             وميكن أيضاً . اخلاصة باملياه واألحراج  
  .اليت تقع على عاتق ممثليها

دت تونس، مع ذلك، أنه من منظور القانون املقترح، أبـرزت أحـدث التطـورات               كَّوأ  -٥٣
يف سياسات وحبوث القـانون اجلنـائي احلاجـة إىل ضـمان املـسؤولية اجلنائيـة العامـة لألشـخاص                    

. ل إصالح شامل لقانون العقوبات ولقانون اإلجـراءات اجلنائيـة يف تـونس            االعتباريني من خال  
ومتاشــياً مــع أحكــام اتفاقيــة مكافحــة الفــساد، ينبغــي أن يلقــي نظــام العدالــة اجلنائيــة التونــسي   
املـــسؤولية اجلنائيـــة عـــن غـــسل األمـــوال علـــى عـــاتق األشـــخاص االعتبـــاريني، مثـــل البنـــوك    

مو الرعايـة االجتماعيـة     دِّل مقـ  مّـ اً أن يتح  وينبغـي أيـض   . جنبيـة واملؤسسات املالية والشركات األ   
والكيانات التجارية والصناعية اخلاضعة إلشراف الدولة وكـذلك احلكومـات احملليـة املـسؤولية              

م املشرعون معايري جديدة للمسؤولية اجلنائية تنطبـق علـى     ّموينبغي أن يص  .  اجلرائم اجلنائية  عن
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ن تنفيــذ عقوبــات خاصــة بالكيانــات القانونيــة، مثــل تنحيــة يَّعــكمــا يت. األشــخاص االعتبــاريني
املديرين التنفيذيني ونقل سلطة السيطرة على الشركة إىل مـسؤول تـصفية وجتميـد املوجـودات            

  .ونشر احلكم رمسياً وحل الشركة
ــسعى، عمــالً      ةًوعــالو  -٥٤ ــصلة أن ت ــك، ينبغــي للحكومــات واملنظمــات ذات ال ــى ذل  عل

ة ذات الــصلة، إىل تــسهيل التعــاون الــدويل واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة يف  باالتفاقيــات الدوليــ
ي بفعاليــة للحــاالت الــيت تــشارك فيهــا الشخــصيات   دِّجمــال مكافحــة الفــساد مــن أجــل التــص  

  .االعتبارية يف ارتكاب جرائم جنائية
    

    الواليات املتحدة األمريكية    
ميــل األشــخاص االعتبــاريني املــسؤولية     القــدرة علــى حت نَّتــرى الواليــات املتحــدة أ    -٥٥

 نَّويف الواقـع، فـإ    . قـة قـضايا الفـساد     القانونية عن األعمال اإلجرامية أداة ال غىن عنها يف مالح         
 نَّي أيـضاً إىل املقاضـاة الفعالـة للمـدانني، وذلـك أل            دِّإمكانية مقاضاة األشخاص االعتباريني تؤ    

 مرهونــة بالتعــاون التــام ضــد موظفيــه الــذين  خدمــة مــصاحلهنَّر أّرالــشخص االعتبــاري قــد يقــ
م املـساعدة  دِّ الواليـات املتحـدة تقـ   نَّومـن اجلـدير باملالحظـة أ     . يشاركون يف سلوك غري قانوين    

القانونية يف عمليات مقاضـاة األشـخاص االعتبـاريني، مبـا يف ذلـك الـشركات، علـى غـرار مـا                      
  .يف عمليات مقاضاة األشخاص الطبيعيني تقوم به
مت الواليات املتحدة أيضاً أمثلة على التعاون مبوجب اتفاقية مكافحـة الفـساد يف               دَّوق  -٥٦

ويف املثــال . ص اعتبــاريالتحقيقــات واملالحقــات القــضائية بــشأن الفــساد الــذي ميارســه شــخ  
مت السلطات يف أحد البلدان بطلـب رمسـي إىل الواليـات املتحـدة للحـصول علـى                  دَّاألول، تق 

فقــد قــّصر . جــراء مقابلــة مــع شــاهد يف إطــار التحقيــق يف كيــان قــانوين  املــساعدة القانونيــة إل
وأحــال . الكيــان القــانوين يف تــسليم الــسلع املتعاقــد عليهــا، مبــا يعــود بالــضرر علــى ذلــك البلــد

مكتـــب الـــشؤون الدوليـــة يف وزارة العـــدل األمريكيـــة الطلـــب إىل املنطقـــة القـــضائية املناســـبة 
ملطلوبة يف الواليات املتحدة، مبـشاركة املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ            وقد أجريت املقابلة ا   . لتنفيذه

  .ومت تنفيذ الطلب كامالً. القانون من البلد املعين
مت الـسلطات يف أحـد البلــدان   دَّويف املثـال الثـاين الـذي ســاقته الواليـات املتحـدة، تقــ       -٥٧

ــة خبــ     صوص ســجالت بطلــب رمســي إىل الواليــات املتحــدة للحــصول علــى املــساعدة القانوني
وكـان ُيـشتبه بقيـام الكيـان القـانوين بغـسل صـكوك              . مصرفية يف إطار حتقيـق يف كيـان قـانوين         

والــتمس الطلــب االطــالع علــى وثــائق احلــسابات املــصرفية وعلــى تفاصــيل مجيـــع          . نقديــة 
وأحـال مكتـب الـشؤون الدوليـة الطلـب          . املعامالت املتعلقة باحلـسابات وكـشوف احلـسابات       
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ومت احلــصول، يف إطــار التنفيــذ الكامــل للطلــب، علــى   . ضائية املناســبة لتنفيــذهإىل املنطقــة القــ
  .السجالت على وجه االستعجال وأرسلها املكتب إىل السلطة املركزية يف البلد املعين

    
     وهيكله ومواضيعهجدول أعمال اجتماع اخلرباء الثاين  -ثالثاً  

 / آب٢ املؤرخــة CU 2013/161نفـاً  يف معـرض الــرد علـى املــذكرة الـشفوية املــذكورة آ     -٥٨
ــا أ )انظــر املقدمــة أعــاله  (٢٠١٣أغــسطس  ــديها أيّ ن، أوضــحت كوب ــيس ل ــشأن   ل ــراض ب  اعت

دت كوبا، مع ذلك، احلاجـة إىل إحـراز         كَّوأ. رحني الجتماع اخلرباء املقبل   الربنامج واهليكل املقت  
 مزيـد مـن االهتمـام إىل مـسألة     م يف التعاون الدويل، مبا يف ذلـك مـن خـالل إيـالء             دُّاملزيد من التق  

ويف هـذا الـسياق،     . اإلحصاءات، اليت جيب أن تأخذ بعني االعتبـار خـصائص ومـصاحل كـل بلـد               
 املشاركني يف اجتماع اخلرباء األول أشاروا إىل نقـص املعلومـات            نَّاستعادت كوبا إىل األذهان أ    

 التنفيــذ العملــي للفــصل املقدَّمــة مــن الــدول األطــراف، يف إطــار آليــة االســتعراض، عــن جوانــب 
الرابع، مبا يشمل املعلومات اإلحصائية اليت ُرئي أهنا إضافة مهمة إىل املعلومات املتعلقة باألحكام             

وقد أوصى ذلك االجتماع بأن تنظر الدول األطراف يف اعتماد هنج مـشترك يف مجـع              . التشريعية
ت الكوبيـة أن مـن شـأن اعتمـاد     وتـرى الـسلطا  .  وتؤيد كوبا متاماً هـذه التوصـية   )٢(اإلحصاءات،

هنج مشترك بشأن جتميع اإلحصاءات أن يؤدي إىل تبـادل املمارسـات الفـضلى واخلـربات بـشأن                  
  .شروط ومتطلبات استجابات أكثر فعالية يف جمال التعاون الدويل ملكافحة الفساد

 مـن   ٥٧واقترح لبنان تكريس جزء من املناقشات خالل اجتماع اخلرباء الثاين للمـادة               -٥٩
، رمبـا مـن خـالل اسـتطالع         "إرجاع املوجودات والتصرف فيها   "اتفاقية مكافحة الفساد بشأن     

بعض القوانني النموذجية أو االتفاقات الثنائيـة أو اإلقليميـة واملبـادئ القانونيـة الـيت حتكـم هـذه                 
وعــالوة علــى . اسة للغايــة والــيت ميكــن أن تــستخدم لتوضــيح أفــضل املمارســات املــسألة احلــّس

رات واجلرميـة   دِّعـين باملخـ   لك، ميكن أن يستفيد االجتماع من خـربات ومـدخالت املكتـب امل            ذ
  .يف هذا اجملال

ومتاشياً مع الوالية الواردة يف تقرير اجتماع اخلرباء األول، أخذت األمانـة يف االعتبـار                 -٦٠
كتـب  ت مـشروع جـدول أعمـال مـشروح لينظـر فيـه امل             دَّالردود الوطنية املـذكورة أعـاله وأعـ       

ولــدى صــوغ جــدول األعمــال  . ع ملــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة مكافحــة الفــساد  سَّــاملو
وباإلضـافة إىل ذلـك،     .  وإطـار عملـه    املشروح، أُخذ يف االعتبـار هيكـل اجتمـاع اخلـرباء األول           

ت أُخذ يف االعتبار أن فريـق اخلـرباء طلـب إىل األمانـة أن تواصـل إطالعـه علـى حتليـل املعلومـا                       
                                                         

  .٤١، الفقرة CAC/COSP/EG.1/2012/2تماع اخلرباء، انظر تقرير اج  )2(  
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ق ّدوقـد صـ  . ع مـن االتفاقيـة  طرية اخلاصة بتنفيذ الفصل الرابـ قُد يف سياق االستعراضات ال  الوار
ــب املو ــاملكت ــشروع جــدول       سَّ ــى م ــساد عل ــة مكافحــة الف ــدول األطــراف يف اتفاقي ــؤمتر ال ع مل

  .٢٠١٣أغسطس / آب٢٨األعمال املشروح يف اجتماعه يف 
    

    اءمسار العمل املمكن مستقبالً الجتماع اخلرب  -رابعاً  
 / آب٢ املؤرخـة  CU 2013/161يف معرض الرد على املـذكرة الـشفوية املـذكورة آنفـاً       -٦١

بــت النمــسا بتنظــيم دورة اســتثنائية واحــدة علــى حَّ، ر)انظــر املقدمــة أعــاله (٢٠١٣أغــسطس 
 ورأت ضـرورة أن حيـضر هـذه الـدورة اخلاصـة        . األقل تتناول القضايا املتعلقـة بالتعـاون الـدويل        

مة على حـد سـواء، وذلـك        ظَّومن اتفاقية مكافحة اجلرمية املن    تفاقية مكافحة الفساد    خرباء من ا  
  .لتبادل اخلربات املشتركة وتعزيز االستفادة من جوانب التآزر

 غرض ووظائف كل من اجتمـاع خـرباء اتفاقيـة مكافحـة             مراعاة، مع    أنه ورأت كوبا   -٦٢
 مـة،َ ظَّطار اتفاقية مكافحة اجلرميـة املن ويل يف إ الفريق العامل املعين بالتعاون الد    اجتماع  الفساد و 

 خيار الدورات املشتركة بغية ضمان درجة أكرب مـن الـشمول واالتـساق              إىلمن املفيد اللجوء    
يف عمل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات األمـم املتحـدة فيمـا يتعلـق مبـسائل التعـاون الـدويل،                   

  .واملالية املتاحةفضالً عن االستخدام األمثل للموارد البشرية 
وذكرت اجلمهورية التشيكية أهنا تؤيد اقتراح عقد دورات مشتركة الجتمـاع اخلـرباء               -٦٣

بشأن التعاون الدويل يف إطار اتفاقية مكافحة الفساد والفريق العامل املعين بالتعـاون الـدويل يف        
  .مةظَّإطار اتفاقية مكافحة اجلرمية املن

ع بـني اجتماعـات خـرباء اتفاقيـة مكافحـة الفـساد واتفاقيـة               دت إسرائيل فكرة اجلم   يَّوأ  -٦٤
ورأت أن عقـد دورة مـشتركة واحـدة بـشأن           . مـة بـشأن التعـاون الـدويل       ظَّمكافحة اجلرميـة املن   

املسألة من شأنه أن يوفر الوقت واملوارد للخـرباء املـشاركني وحكومـاهتم، وأن يعـزز االتـساق       
  .طار معاهدات األمم املتحدةيف النهج املتبع يف التعاون الدويل يف إ

 عقد دورات مشتركة الجتماع اخلرباء والفريق العامل املعـين بالتعـاون            نَّورأى لبنان أ    -٦٥
تثــري يكون مبــادرة طيبـة ميكــن أن تعـزز و  مــة سـ ظَّالـدويل مبوجــب اتفاقيـة مكافحــة اجلرميـة املن   

  .النقاش حول املسائل ذات االهتمام املشترك بني الفريقني العاملني
 اجتماع اخلـرباء األول بـشأن التعـاون الـدويل يف إطـار              نَّحت الواليات املتحدة أ   رَّوص  -٦٦

اتفاقية مكافحة الفساد كان مبثابة منتدى للمندوبني يف املنظمات اليت مقرها فيينـا بـدالً مـن أن       
ووفقـاً لـسلطات الواليـات املتحـدة،        . يكون اجتماع ممارسـني خـرباء يف جمـال التعـاون الـدويل            
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 االجتماع على القلق الذي أعربت عنه يف وقت سابق من أن عقد منتدى إضـافياً إلجـراء                  دلَّل
مـة وال   ظَّاء اتفاقيـة مكافحـة اجلرميـة املن       مناقشات بـشأن التعـاون الـدويل لـن يـساعد فريـق خـرب              

فريــق خــرباء اتفاقيــة مكافحــة الفــساد علــى جــذب العــدد الكــايف مــن املمارســني اخلــرباء جلعــل  
  .ذات مغزىالنتائج 
 مـــؤمتر الـــدول األطـــراف يف اتفاقيـــة  نَّ الواليـــات املتحـــدة إىل األذهـــان أ واســـتعادت  -٦٧

مكافحة الفساد قـد أنـشأ بالفعـل فريقـاً عـامالً معنيـاً باسـترداد املوجـودات، وهـو فريـق خـرباء                   
  .معين بالتعاون الدويل ولكنه يركز على عنصر دقيق حمدد من هذا التعاون

 بـشأن التعـاون     ٢٠١٢ اجتماع فريق اخلرباء عام      نَّيات املتحدة أيضاً أ   حت الوال رَّوص  -٦٨
الدويل يف إطار اتفاقية مكافحة الفساد أمضى وقتاً طويالً يف مناقشة تسليم اجملرمني واملـساعدة               
القانونيــة املتبادلــة، ومهــا مــن املوضــوعات الــيت نوقــشت مطــوالً يف إطــار الفريــق العامــل املعــين   

ــدويل  ــاون ال ــة مبالتع ــة املن  يف اتفاقي ــةظَّكافحــة اجلرمي ــايل. م ــات املتحــدة أ  وبالت ــرى الوالي  نَّ، ت
 مـسامهة جديـدة أو الفتـة لالنتبـاه،     ض عـن أيِّ اجتماع خرباء اتفاقية مكافحة الفـساد مل يـتمخَّ    

وإذا كـان هنـاك تأييـد واسـع مـن           .  يعقد مرة أخرى مبثابة اجتماع قائم بذاته       وبالتايل ينبغي أالَّ  
 الواليــات املتحــدة تــرى أنــه ينبغــي أن يعقــد يف دورة نَّخــرين لعقــد اجتمــاع آخــر، فــإقبــل اآل

مـة مـن أجـل    ظَّ يف اتفاقيـة مكافحـة اجلرميـة املن        مشتركة مع الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل      
ب االزدواجيــة يف اجلهــود وتعظــيم املــوارد وختفيــف العــبء علــى اخلــرباء املمارســني الــذين نُّــجت

وبــديالً مــن ذلــك، ميكــن إدراج التعــاون الــدويل صــراحة يف جــدول أعمــال . ون فيــهسيــشارك
  .الفريق العامل املعين باسترداد املوجودات يف إطار اتفاقية مكافحة الفساد

    
    االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  

قــت ردود الــدول األعــضاء بــشأن موضــوع مــسؤولية األشــخاص االعتبــاريني إىل  رَّتط  -٦٩
. والـدويل  الـوطين  علـى كـال الـصعيدين   يات اليت ووجهـت    دِّالقانونية واملمارسات والتح  ُهج  الن

مة مفيدة لتقييم قضايا التنفيذ فيما يتعلـق بكـل مـن       دَّ املعلومات املق  نَّومن وجهة النظر هذه، فإ    
  . يف اتفاقية مكافحة الفساد٤٦ من املادة ٢ والفقرة ٢٦املادتني 

 مــن شــك يف إمكانيــة حتميــل أنــه مــاغ عنــها، يبــدو لَّــعلومــات املبواســتناداً إىل عّينــة امل  -٧٠
ــة أو مــن خــالل       ــاري املــسؤولية مــن خــالل القواعــد العامــة للمــسؤولية املدني الــشخص االعتب

ري لالهتمـام  ومن املـث . ويف معظم احلاالت تنطبق أشكال متعددة من املسؤولية . اللوائح اإلدارية 
دت شكالً ما من أشـكال املـسؤولية اجلنائيـة          دَّلدان اجمليبة ح   غالبية الب  نَّأن نالحظ، مع ذلك، أ    
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د مـن نظـم القـانون العـام،       زة لعـد  ولـئن كـان ذلـك يف املاضـي مسـة مميّـ            . لألشخاص االعتباريني 
  . اجتاهاً واضحاً بدأ يتبلور حنو اعتماد نفس النهج يف بلدان القانون املديننَّفيبدو أ
منـاط األكثـر شـيوعاً مـن غرامـات ماليـة ومـصادرة           وختتلف العقوبـات عمومـاً، مـن األ         -٧١

ونــشر خلالصــة احلكــم، إىل عقوبــات ذات طــابع إداري، مبــا يف ذلــك احلرمــان مــن التــرخيص  
ت مـن ممارسـة نـشاط جتـاري أو غـريه وحـل الـشركة أو إلغـاء            قَّـ التجاري وحـاالت احلظـر املؤ     

  .الشخصية االعتبارية، إىل جانب توليفات خمتلفة مما ذكر أعاله
 لتحديد املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبـاريني يف واليـات قـضائية خمتلفـة      نَّويبدو أ   -٧٢

من خالل تشريعات أو تعديالت معّينة يف القوانني اجلنائية أثـر إجيـايب يف نطـاق التعـاون الـذي                    
متكن مـن    عدم وجود قواعد     نَّويف الواقع، فإ  . ميكن تقدميه يف سياق املساعدة القانونية املتبادلة      

معاملة األشخاص االعتباريني بوصفهم مـرتكيب جـرائم جنائيـة قـد خيلـق عقبـات أمـام التعـاون                    
الدويل فيما يتعلق باجلرائم اليت ميكـن أن تقـع مـسؤوليتها علـى عـاتق كيانـات اعتباريـة، حبيـث          

ىل وباإلضــافة إ.  التجــرمي وال تقــدم املــساعدة علــى أســاس املعاملــة باملثــلازدواجيتطلــب األمــر 
ال بوجـود أسـباب معينـة لـرفض         ذلك، قد ترتبط هذه العقبات اليت تعترض سبيل التعاون الفعّـ          

مثال ذلك، منـع تنفيـذ اإلجـراء املطلـوب، مبوجـب القـانون             (طلبات املساعدة القانونية املتبادلة     
 انظــر -الـداخلي يف الدولـة املتلقيـة الطلـب، لـو كــان ذلـك اإلجـراء خاضـعاً إلجـراءات حمليـة           

ــادة  ) ج (٢١قــرة الف ــة مكاف ٤٦مــن امل ن مَّويف كــل األحــوال، تتــض ). حــة الفــساد  مــن اتفاقي
، ميكّــن الــدول األطــراف مــن النظــر يف تقــدمي ٤٣ مــن املــادة ١االتفاقيــة مبــدأ عامــاً يف الفقــرة 

املــساعدة املتبادلــة يف التحقيقــات واإلجــراءات اخلاصــة باملــسائل املدنيــة واإلداريــة ذات الــصلة  
وقد يسهل هذا املبدأ التعاون حىت يف احلاالت اليت تكـون فيهـا مـسؤولية األشـخاص                 . بالفساد

  .أو إدارية فقط/االعتباريني ذات طبيعة مدنية و
ومن املرجح أن حيتاج األمر إىل مزيد من التعليقات على املـدى الطويـل لتقيـيم فعاليـة                    -٧٣

، وكذلك الطريقـة الـيت يـتم هبـا          تنفيذ اللوائح القائمة خبصوص مسؤولية األشخاص االعتباريني      
  .تفسري هذه اللوائح من قبل احملاكم أو تطبيقها يف حاالت املساعدة القانونية املتبادلة

ــة مكافحــة الفــساد     ولعــل  -٧٤ ــدول األطــراف يف اتفاقي  اجتمــاع اخلــرباء، وكــذلك مــؤمتر ال
صلة النتــائج ذات الــ ب نظــر يف املعلومــات الــواردة يف هــذا التقريــر بــاالقتران     يــودَّان البالــذات، 

  .جريت يف إطار آلية استعراض تنفيذ االتفاقيةأُطرية اليت قُاملستخلصة من االستعراضات ال
وفيما يتعلق بعمل اجتماع اخلرباء مـستقبالً يف إطـار اتفاقيـة مكافحـة الفـساد وعالقتـه               -٧٥
 غالبيــة نَّمــة، فــإظَّنالفريق العامــل املعــين بالتعــاون الــدويل مبوجــب اتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة امل بــ
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ويعـزى هـذا إىل القـضايا املتداخلـة        . الدول األعضاء اجمليبة تفضل خيـار عقـد دورات مـشتركة          
ذات الصلة يف كل مـن االتفـاقيتني          األحكام نَّعلى الرغم من أ   (يل قيد املناقشة    يف التعاون الدو  
لــسلطات املركزيــة ، فــضالً عــن أن يف غالبيــة الــدول األعــضاء تتنــاول نفــس ا )ليــست متطابقــة

ويتناول نفس املمارسني مسألة التعاون الدويل يف احلـاالت الـيت تنطـوي علـى الفـساد واجلرميـة                 
ومن مث، قيل إنه ألغراض تعزيز التماسك وحتقيق أفضل استخدام للموارد املتاحـة قـد               . مةظّاملن

  .يتعني مواصلة جهود التآزر بتنظيم دورات مشتركة
يف اجتمـاع اخلـرباء   العديد مـن املـتكلمني اقترحـوا مـرة أخـرى،       نَّوجتدر اإلشارة إىل أ    -٧٦

األول، خيار عقد دورات مشتركة، ولكـن مـتكلمني آخـرين أعربـوا عـن حـذرهم وتفـضيلهم                   
وأبـرز متكلمـون     )٣(.إلجراء مزيد من املناقشات بغية تقييم جدوى تنظيم اجتماعات مـشتركة          

 اجتمــاع اخلــرباء والفريــق العامــل احلكــومي  آخــرون الــصالت املواضــيعية الوثيقــة بــني أعمــال  
ويف  )٤(.٤/١الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات، الذي أنشأه املـؤمتر يف قـراره              

هذا السياق، اقترحت إحدى الـدول األعـضاء اجمليبـة، كخيـار بـديل، إدراج موضـوع التعـاون               
دة مــن الــصعوبات الــيت ميكــن أن  ولعــل واحــ. الــدويل يف جــدول أعمــال هــذا الفريــق العامــل  

تصادف، يف هذا الصدد، هو أن هنالك طرائق خمتلفة للتعاون الدويل قيـد املناقـشة يف اجتمـاع                  
وينبغـي  . اخلرباء يف إطار اتفاقيـة مكافحـة الفـساد والفريـق العامـل املعـين باسـترداد املوجـودات                  

ونيـة املتبادلـة ليـستا مـن مواضـيع          التذكري، يف هذا الصدد، بـأن تـسليم اجملـرمني واملـساعدة القان            
  .النقاش يف الفريق العامل املعين باسترداد املوجودات

وتسهيالً لعمل فريق اخلرباء واملناقـشات ضـمن سـياقه، تـسترعي األمانـة اهتمـام فريـق                    -٧٧
  :اخلرباء إىل القائمة التالية من اخليارات املمكنة للنظر فيها

ــة    دورات مــشتركة الجتمــاع اخلــرباء   )أ(    ــدويل يف إطــار اتفاقي ــاون ال  املعــين بالتع
ة مكافحــة الفــساد والفريــق العامــل املعــين بالتعــاون الــدويل يف إطــار مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــ  

ر عقد اجتماعات مشتركة فسوف يتطلّـب األمـر   فإذا تقرَّ. مة عرب الوطنيةظَّمكافحة اجلرمية املن 
واضـيع املـشتركة إىل جانـب املواضـيع احملـدَّدة       ترتيب جدول األعمال بعنايـة لتتـسّنى مناقـشة امل         

ب هـذا اخليـار واليـة جديـدة مـن مـؤمتر األطـراف للـسماح بعقـد                   ويتطلّ )٥(.املتصلة بكل صك  
  اجتماعات مشتركة على أساس سنوي؛

                                                         
 .٣٧، الفقرة CAC/COSP/EG.1/2012/2وانظر أيضاً تقرير اجتماع اخلرباء، .  أعاله٧انظر الفقرة   )3(  
 .٣٨، الفقرة CAC/COSP/EG.1/2012/2انظر الوثيقة   )4(  
 .٣٩املرجع نفسه، الفقرة   )5(  



 

22 V.13-86538 

 

CAC/COSP/EG.1/2013/2  

ــة  ٢٠١٢مواصــلة املمارســة الــيت أرســيت يف عــام     )ب(    لتنظــيم اجتماعــات متعاقب
مـة واتفاقيـة مكافحـة الفـساد،        ظَّفاقيـة مكافحـة اجلرميـة املن      للفريقني العاملني يف إطـار دورات ات      

ب هــذا اخليــار واليــة جديــدة مــن مــؤمتر األطــراف للــسماح بعقــد اجتماعــات ويتطلّــ. بالتبــادل
  مة؛ظّطار اتفاقية مكافحة اجلرمية املنسنوية للفريق العامل املعين بالتعاون الدويل يف إ

ل أعمـال الفريـق العامـل املعـين باسـترداد           إدماج مسائل التعاون الدويل يف جدو       )ج(  
املوجودات التابع ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية مكافحة الفساد أو تنظـيم اجتماعـات متعاقبـة                

  للفريق العامل املعين باسترداد املوجودات واجتماع اخلرباء يف إطار اتفاقية مكافحة الفساد؛
أثنـاء مـداوالت مـؤمترات األطـراف        تنظيم اجتماعـات منفـصلة لفريقـي اخلـرباء            )د(  

وعلـى  . اليت تدعمها وعلى أساس والية كل منهما، ولكن على أساس تكامل العمل فيما بينهما             
م ّددة يقـ وجه التحديد، يشمل جدول أعمال اجتماع كل فريق عامل أو فريق خرباء جلسة حمـدّ        

  .قضايا املشتركةفيها تقرير الفريق اآلخر، تعقبها مناقشات مائدة مستديرة تتناول ال
 مـسارات العمـل     جمموعـة م إىل مؤمتر الدول األطـراف       دِّأن يق يودُّ   اجتماع اخلرباء    لعلّ  -٧٨

  .يه بشأهنائاملمكنة املذكورة أعاله، مشفوعة بتوصياته، إلنعام النظر فيها واختاذ ما يرت
  


