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

  االجتماع الثالث
   ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٠- ٩فيينا، 
    *تقَّمن جدول األعمال املؤ ٤البند 

  التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية 
  االتفاقية، للكشف عن اجلرائم املنصوص عليها يف 

  ة من تلك اجلرائم املتأتِّيمبا يف ذلك استبانة املوجودات 
      وجتميدها ومصادرهتا

  التعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،     
  مبا يف ذلك املساعدة التقنية وغريها من األنشطة

  
        تقرير مرحلي من إعداد األمانة    

كافحـة الفسـاد،   بتعزيز التعاون الـدويل يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة مل      أوصى اخلرباء املعنيون
، ٢٠١٣تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٦و ٢٥عقد يف مدينـة بنمـا يـومي     الذي الثاين يف اجتماعهم

 اًومتَّسـق  اً، مـىت كـان ذلـك مناسـب    اًبأن تواصل الدول األطراف النظر يف مساعدة بعضها بعضـ 
التحقيقـات واإلجـراءات اخلاصَّـة باملسـائل املدنيـة واإلداريـة        مع نظامهـا القـانوين الـداخلي، يف   

مـن االتفاقيـة. وشـجَّع مـؤمتُر الـدول األطـراف        ٤٣مـن املـادة    ١للفقرة  اًاملتصلة بالفساد، وفق
، الدولَ األطـراف يف االتفاقيـة   ٥/٣و ٥/١يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، يف قراريه 

ها على املستوى الدويل، عند اإلمكان، فيمـا خيـصُّ اإلجـراءات املدنيـة     على أن تتعاون فيما بين
───────────────── 

  *  CAC/COSP/EG.1/2014/1.  
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ة مـن اجلـرائم   املتأتِّيـ واإلدارية الرامية إىل الكشف عن جرائم الفساد، وإىل اسـتبانة املوجـودات   
  املشمولة باالتفاقية وجتميدها ومصادرهتا.

ملـؤمتر الـدول األطـراف     ٥/٣و ٥/١بالواليات الواردة يف القرارين  عمالًدَّ هذا التقرير وقد أُِع
يف االتفاقية. وهو يقدِّم معلومات عن الردود الواردة من الدول األعضاء بشأن النـُهج الوطنيـة   
ملمارســة التعــاون الــدويل يف اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة للكشــف عــن اجلــرائم املشــمولة          

اجلــرائم وجتميــدها ومصــادرهتا.  ة مــن تلــكاملتأتِّيــباالتفاقيــة، مبــا يف ذلــك اســتبانة املوجــودات  
املسـاعدة التقنيـة وسـائر أنشـطة األمانـة       نعوباإلضافة إىل ذلك، ترد يف هذا التقرير معلومات 

  يف جمال التعاون الدويل مبوجب االتفاقية.
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    مةدِّمق  - أوال  
، ملؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد        ٤/٢بالقرار  عمالً  -١

ُعقد االجتماع األول للخرباء املعنـيني بتعزيـز التعـاون الـدويل يف إطـار االتفاقيـة يف فيينـا يـومي         
ــوبر   ٢٣و ٢٢ ــرين األول/أكتـ ــومي     ٢٠١٢تشـ ــا يـ ــة بنمـ ــاين يف مدينـ ــاع الثـ ــد االجتمـ ، وُعقـ
، خـالل الـدورة اخلامسـة للمـؤمتر. وقـد أوصـى اخلـرباء        ٢٠١٣نوفمرب تشرين الثاين/ ٢٦و ٢٥

، مـىت كـان   اًالثاين بـأن تواصـل الـدول األطـراف النظـر يف مسـاعدة بعضـها بعضـ         يف االجتماع
ــب  ــك مناس ــق اًذل ــة       اًومتَّس ــراءات اخلاصَّ ــات واإلج ــداخلي، يف التحقيق ــانوين ال ــا الق ــع نظامه م

  )١(من االتفاقية. ٤٣من املادة  ١رة للفق اًباملسائل املدنية واإلدارية املتصلة بالفساد، وفق
بشـأن "تعزيـز فعاليـة التعـاون بـني أجهـزة إنفـاذ         ٥/١ر الدول األطـراف  ويف قرار مؤمت  -٢

القانون على كشـف جـرائم الفسـاد يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد"، شـجَّع           
املؤمتُر الدولَ األطراف يف االتفاقية على أن تتعاون فيما بينها على املستوى الدويل، مىت أمكـن  

اءات املدنيـة واإلداريـة الراميـة إىل الكشـف عـن جـرائم الفسـاد، وفقـاً         ذلك، فيما خيص اإلجـر 
مــن االتفاقيــة، وطلـب، يف هــذا الصــدد، إىل األمانـة أن تــدعو الــدول    ٤٣مــن املـادة   ١للفقـرة  

األطراف إىل توفري معلومات، بقـدر اإلمكـان، عـن تلـك اإلجـراءات لتحديـد نطـاق املسـاعدة         
راءات، بغيــة تقــدمي تلــك املعلومــات إىل اجتمــاع اخلــرباء  الــيت ميكــن تقــدميها بشــأن تلــك اإلجــ 

ل األطــراف املعنــيني بتعزيــز التعــاون الــدويل الــذي ســُيعقد أثنــاء الــدورة السادســة ملــؤمتر الــدو   
  .من القرار) ٢(الفقرة 

عليها مؤمتر الدول األطراف يف قـراره   وعالوة على ذلك، كان من بني األمور اليت نصَّ  -٣
ري التعاون الدويل علـى اسـترداد املوجـودات"، تشـجيع الـدول األطـراف علـى        املعنون "تيس ٥/٣

التعاون فيما بينها على الصعيد الدويل، عنـد اإلمكـان، مبـا يشـمل حسـب مقتضـى احلـال تبـادل         
املساعدة القانونية يف اإلجراءات املدنية واإلدارية الستبانة املوجودات وجتميدها ومصادرهتا وفقا 

من االتفاقية، وطلب يف هذا الصدد من األمانـة   ٤٦من املادة  ٣والفقرة  ٤٣ادة من امل ١للفقرة 
ر، بقدر املستطاع، معلومات عن تلـك اإلجـراءات لتقـدميها    أن تدعو الدول األطراف إىل أن توفِّ

إىل الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجـودات مـن أجـل حتديـد     
  اعدة اليت ميكن تقدميها فيما يتعلق بتلك اإلجراءات. نطاق املس

ويف الدورة اخلامسة لفريق اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد، الـيت ُعقـدت يف          -٤
مـن االتفاقيـة، الـيت     ٤٣، أشار عدَّة متكلمني إىل املادة ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٦إىل  ٢فيينا من 

───────────────── 
  .٣٦ الفقرة، CAC/COSP/EG.1/2013/3الوثيقة   )١(  
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عدة بعضـها الـبعض يف التحقيقـات واإلجـراءات     تنصُّ علـى أن تنظـر الـدول األطـراف يف مسـا     
، اللــذين ٥/٣و ٥/١اخلاصــة باملســائل املدنيــة واإلداريــة املتصــلة بالفســاد، وإىل قــرارْي املــؤمتر  

ــذا         ــق هب ــا يتعل ــذا الشــأن. وفيم ــدول األطــراف إىل التعريــف مبمارســاهتا يف ه ــا ال ُدعيــت فيهم
ون الـدويل يف اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة     املوضوع، أشار بعض املتكلمني إىل أنَّ منوذج التعـا 

املتعلقــة بالفســاد الــذي اعتمــده فريــق عمــل جمموعــة العشــرين املعــين مبكافحــة الفســاد خــالل    
ميكـن أن يكـون أداةً    )٢(،٢٠١٤شـباط/فرباير   ٢٧و ٢٦اجتماعه الذي ُعقد يف سـيدين يـومي   

مــتكلمني أنَّ بوســع البلــدان أن مفيــدةً لتقــدمي املعلومــات املطلوبــة يف هــذا الشــأن. ورأى عــدة  
  تنظر يف إمكانية استخدام النموذج املذكور يف تقدمي ردودها.

وإذ أخذت األمانة يف اعتبارها أنَّ والييت املؤمتر املذكورتني آنفـا تتعلقـان جبوانـب مـن       -٥
منــها إىل تفــادي االزدواجيــة، أرســلت إىل الــدول  اًاملفيــد النظــر فيهــا يف إطــار مشــترك، وســعي

، وشـفعتها باملـذكرة   ٢٠١٤آذار/مـارس   ٢١خـة  رَّاملؤ CU 2014/66ألعضاء املذكرة الشفوية ا
ــة   ــ ١٣ خــةرَّاملؤ CU 2014/127الشــفوية التذكريي ، وطلبــت فيهمــا مــن  ٢٠١٤ هحزيران/يوني

م معلومـات بشـأن   دِّالدول األطـراف يف اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد والـدول املوقعـة عليهـا أن تقـ        
ــذكورة  ــاله. وحــىت   املســائل امل ــة    ٢٠١٤آب/أغســطس  ٧أع ــدول األعضــاء التالي ــدَّمت ال ، ق

معلومــات هبــذا الشــأن: األرجنــتني، أرمينيــا، إســبانيا، أســتراليا، إكــوادور، الربازيــل، بلجيكــا،  
بنما، البوسنة واهلرسك، بريو، تونس، اجلمهورية الدومينيكيـة، سويسـرا، غواتيمـاال، الفلـبني،     

ــن ــة   ف ــويال (مجهوري ــرب، املكســيك،     البول –ز ــا، املغ ــان، ليتواني ــا، لبن ــا، كيني ــة)، كولومبي يفاري
  يات املتحدة األمريكية، اليونان.موريشيوس، ميامنار، هاييت، الوال

ملـؤمتر الـدول    ٥/٣و ٥/١بالواليـات الـواردة يف القـرارين     عمـالً وقد أُعدَّ هذا التقرير   -٦
د الــواردة مــن الــدول األعضــاء بشــأن األطــراف يف االتفاقيــة. وهــو يقــدِّم معلومــات عــن الــردو

النُهج الوطنية ملمارسة التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلداريـة الراميـة إىل الكشـف عـن     
ة مـن تلـك اجلـرائم وجتميـدها     املتأتِّيـ اجلرائم املشمولة باالتفاقية، مبا يف ذلك استبانة املوجودات 

التقرير معلومـات بشـأن املسـاعدة التقنيـة وسـائر      ومصادرهتا. وباإلضافة إىل ذلك، ترد يف هذا 
  أنشطة األمانة يف جمال التعاون الدويل يف إطار االتفاقية.  

───────────────── 
  .CAC/COSP/IRG/2014/CRP.5انظر ورقة غرفة االجتماعات   )٢(  
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التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية للكشف عن اجلرائم   - اًثاني  
ة من تلك املتأتِّياملشمولة باالتفاقية، مبا يف ذلك استبانة املوجودات 

      ُهج الوطنية لنُّها ومصادرهتا: ااجلرائم وجتميد
    األرجنتني    

م قــانون التعــاون الــدويل يف املســائل اجلنائيــة املمارســات املتعلقــة بطلــب اســتبانة    يــنظِّ  -٧
املمتلكـات وضــبطها وجتميــدها ومصــادرهتا، وكـذلك كيفيــة االســتجابة للطلبــات ذات الصــلة   

على تنظـيم مصـادرة املمتلكـات باعتبارهـا     املقدَّمة من الدول األجنبية. وينص قانون العقوبات 
    عملية إنفاذ حلكم قضائي هنائي.

وتبــادل املعلومــات مــع وحــدات االســتخبارات املاليــة لــدى الــدول األخــرى باســتخدام    -٨
آليات غري رمسية جائز، وميكن لوحدة االستخبارات املالية األرجنتينية أن تتخذ إجـراءات إداريـة   

  ة بتمويل اإلرهاب، شريطة إخطار احملكمة املختصة على الفور. لتجميد املوجودات املرتبط
مـن قـانون العقوبـات، الـيت تـنص       ٢٣كما نوهت األرجنتني بالصيغة اجلديـدة للمـادة     -٩

على إخضاع املمتلكات، يف حاالت بعينها، للمصادرة النهائيـة دون حكـم جنـائي، إذا أمكـن     
ا ذرت مالحقــة املتــهم قضــائياملرتبطــة هبــا، وتعــ إثبــات أصــلها غــري املشــروع أو الوقــائع املاديــة 

ــة أو      ــدعوى اجلنائي ــؤدي إىل تعليــق ال ــاة أو الفــرار أو التقــادم أو أي ســبب آخــر ي بســبب الوف
لكـات أو باسـتخدامها   انقضائها، أو إذا كـان املتـهم قـد أقـر باألصـل غـري املشـروع لتلـك املمت        

  .غري املشروع
    

    أرمينيا    
سـلطات إنفـاذ القـانون الوطنيـة لـديها صـالحيات منصـوص عليهـا          أفادت أرمينيا بأنَّ  -١٠

  ة مــن جــرائم الفســاد وجتميــدها ومصــادرهتا. املتأتِّيــيف القــانون فيمــا خيــص اســتبانة املوجــودات 
ــن          ــك الضــرب م ــد ذل ــا جيــوز جتمي ــة. كم ــن حمكم ــدات الفســاد إال حبكــم م وال ُتصــادر عائ

ل عليهـا علـى   لتـدابري التجميـد املمتلكـاُت املتحصَّـ    العائدات أثناء التحقيقات اجلنائيـة. وختضـع   
 املتـأتِّي حنو مباشر أو غري مباشر نتيجةً للجرائم الـيت جيـري التحقيـق فيهـا، مبـا يف ذلـك الـدخل        

ــزم      مــن اســتخدام تلــك  ــها، واألدوات املعت املمتلكــات أو غــري ذلــك مــن أوجــه االســتفادة من
ا إذا كانـــت جميـــد بصـــرف النظـــر عمَّـــاســـتخدامها يف ارتكـــاب تلـــك اجلـــرائم. وُيفـــرض الت

آخر، وعمـا إذا كـان اجلـاين أو ذاك الشـخص اآلخـر       اًاملمتلكات املعنية ختصُّ اجلاين أو شخص
  حائزين هلا.  
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    أستراليا    
زاهــة يف إنفــاذ القــوانني، مبوجــب  ض املعــين بشــؤون الــنوَّدت أســتراليا أنَّ لــدى املفــكَّــأ  -١١

، جمموعـةً خاصـة مـن الصـالحيات وأسـاليب إنفـاذ       ٢٠٠٦ة لسـن  أحكام القانون املـنظم لعملـه  
ــق يف جــرائم الفســاد. ومــن بــني تلــك الصــالحيات ســلطة اســتدعاء        ــه التحقي ــيح ل القــانون تت
األشخاص املطلوب منهم تقدمي معلومات أو أدلـة حلضـور جلسـات اسـتماع إلزاميـة خمصصـة       

موا أدلة و/أو يربزوا مسـتندات  و يقدِّنة أجلمع املعلومات وعليهم أن جييبوا فيها على أسئلة معيَّ
أو أشياء بعد حلفان اليمني. ولكن إذا كان من شأن هذه األدلـة أن تـدين مقـدِّمها، فـال جيـوز      

  األخذ هبذه املعلومات يف الدعاوى اجلنائية.  
 -زاهـة يف إنفـاذ القـوانني أن يسـتخدم صـالحياته       وال جيوز للمفوَّض املعين بشؤون الن  -١٢

لغـري إجـراء حتقيقـات، مبوجـب أحكـام القـانون املـذكور الـذي          –ك سـلطاته اجلربيـة   مبا يف ذل
باملسـائل املعـين هبـا وتقصـي حقيقـة االدعـاءات. وقـدَّمت         اًنه من اإلحاطة علمم عمله، متكِّينظِّ

نــص املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بعقــد جلســات االســتماع أمــام املفــوَّض املعــين   اًأســتراليا أيضــ
  زاهة. بشؤون الن

وعلى مستوى الكومنولث، ُتتَّخذ معظم إجـراءات املصـادرة مبوجـب قـانون عائـدات        -١٣
ــة نظامــ  ٢٠٠٢اجلرميــة األســترايل لســنة   ــدات اجلرمي ــانون عائ ــر   الًشــام اً. وُيرســي ق ــاء أث القتف

ة من اجلرائم املوجبة للمحاكمـة والتحقيـق يف تلـك العائـدات وتقييـد التصـرف       املتأتِّيالعائدات 
ــز النظــام األســترايل       فيهــا ـــ"الثراء غــري املــربَّر" مــن تعزي ومصــادرهتا. وتزيــد األحكــام املتعلقــة ب

الســتهداف  يصــاًة مــن اجلرميــة. وقــد وضــعت تلــك األحكــام خصِّ املتأتِّيــملصــادرة املوجــودات 
ضخمة من أنشطة اجلرمية املنظمة وحيرصون يف الوقـت نفسـه    اًقون أرباحاألشخاص الذين حيقِّ

  كل مباشر يف ارتكاب تلك اجلرائم.التورط بشعلى عدم 
وجتيز أحكام قانون عائـدات اجلرميـة اختـاذ إجـراءات املصـادرة علـى حنـو مسـتقل عـن            -١٤

إجراءات املالحقـة القضـائية. ويـنصُّ القـانون علـى عـدد مـن األوامـر خمتلفـة (أوامـر التجميـد؛            
أوامر الغرامات املاليـة؛ واألوامـر املتعلقـة    وأوامر التقييد، وأوامر املصادرة واملصادرة التلقائية؛ و
رة). وميكـن تقسـيم اإلجـراءات املتَّخـذة     بالعائدات األدبية؛ واألوامر املتعلقة بالثروات غري املـربَّ 

  تند إىل اإلدانة وإجراءات مدنية.مبوجب أحكام هذا القانون إىل إجراءات تس
    

    بلجيكا    
ــ  - ١٥ وجــودات حتــت إشــراف الســلطات اإلداريــة أو  مت بلجيكــا معلومــات عــن جتميــد امل دَّق

. ويف املرحلة السابقة على التحقيق اجلنائي، ُتتَّخذ تـدابري  اًالقضائية بغية التمكن من مصادرهتا الحق
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ألحكـام قـانون منـع اسـتخدام      اًالتجميد بأمر من وحدة معاجلة املعلومات االستخبارية املاليـة، وفقـ  
  .  ١٩٩٣كانون الثاين/يناير  ١١خ رَّومتويل اإلرهاب املؤ غسل األموالالنظام املايل ألغراض 

ــذ        -١٦ ــة ضــرورة إرجــاء تنفي وإذا مــا ارتــأت وحــدة معاجلــة املعلومــات االســتخبارية املالي
معاملة ما بسـبب خطـورة أو إحلـاح مسـألة مـا أبلغـت باالشـتباه فيهـا، فيجـوز هلـا أن تعتـرض            

  من تاريخ اإلخطار.  ملدة ال تزيد عن مخسة أيام عمل  عليها وجتمدها
فإذا كانت الوحدة تعتقد أنَّه جيب متديـد التجميـد، فيجـب عليهـا إبـالغ دائـرة النيابـة          -١٧

ر حتويـل تـدبري التجميـد إىل قـرار ذي طـابع      العامة احمللية أو االحتاديـة املختصـة الـيت هلـا أن تقـرِّ     
جــراء الــتحفظ ر أن يســتأنف إجنــائي بــالتحفظ علــى املمتلكــات. وجيــوز ألي شــخص متضــرِّ 

، مع إمكانيـة االسـتئناف أمـام دائـرة االهتـام يف      بة العامة أو القاضي املختص رفعهمن النيا اًطالب
  حالة الرفض أو عدم الرد.  

وأشارت بلجيكا إىل أنَّ اجلمع بني تـدابري التجميـد اإلداريـة واملصـادرة اجلنائيـة ميكـن         -١٨
ومجيـع اجلـرائم األصـلية اخلطـرية، حيـث إنَّـه       من كفاءة مكافحـة غسـل األمـوال     اًأن يزيد كثري

ــها، يف حــني أنَّ         ــُتبينت ماهيت ــا واس ــدِّد مكاهن ــيت ُح ــت للموجــودات ال ــد املؤق يســمح بالتجمي
سم بالتعقد البالغ بسـبب إخفـاء   عمليات البحث والضبط يف معظم التحقيقات املالية اجلنائية تتَّ
ــنعكس    ــدابري    املوجــودات باســتخدام عمليــات وآليــات مبهمــة. وي عــبء اإلثبــات يف ســياق ت

أن يثبـت أنَّ األشـياء املصـادرة     التجميد اإلداري بالفعل حيث يصبح من واجـب املـدَّعى عليـه   
  مل تتأت من مصدر غري مشروع.  

    
    البوسنة واهلرسك    

أشــارت البوســنة واهلرســك إىل القــوانني ذات الصــلة بقمــع الفســاد واجلرميــة املنظمــة،    -١٩
ملمتلكات املكتسبة بصورة غري مشروعة من ارتكاب جرائم على مسـتوى  فضال عن مصادرة ا

يف  -للدولــة. أمَّــا علــى مســتوى الدولــة، فقــد كانــت القــوانني ذات الصــلة املكــوِّنني الكيــانني 
  يف مرحلة الصياغة.   -وقت تقدمي املعلومات ذات الصلة 

    
    الربازيل    

، عمَّمـــت الربازيـــل ورقـــة غرفـــة خـــالل الـــدورة اخلامســـة لفريـــق اســـتعراض التنفيـــذ   -٢٠
) تتضــمن منــوذج التعــاون الــدويل يف اإلجــراءات  CAC/COSP/IRG/2014/CRP.5اجتماعــات (

املدنية واإلداريـة املتعلقـة بالفسـاد الـذي اعتمـده فريـق عمـل جمموعـة العشـرين املعـين مبكافحـة            
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. ونتيجـة  ٢٠١٤شـباط/فرباير   ٢٧و ٢٦الفساد خالل االجتماع الذي عقده يف سيدين يومي 
  لذلك، استخدمت الربازيل النموذج لتقدمي املعلومات.  

  وأفادت الربازيل بإجراءات مكافحة الفساد التالية:    -٢١
إجــراءات تســتند إىل املســؤولية املدنيــة واإلداريــة لألشــخاص االعتبــاريني عــن   (أ)  

عـاون الـدويل، فـإنَّ    ). وفيما يتعلـق بالت ٨٤٦-١٢األعمال املرتكبة ضد اإلدارة العامة (القانون 
بوسع الربازيل تقدمي الدعم للتحقيقـات واملالحقـات والـدعاوى القضـائية األجنبيـة عـن طريـق        

من اتفاقية مكافحة الفسـاد. والتعـاون علـى إنفـاذ      ٤٦توفري أنواع املساعدة املذكورة يف املادة 
ملـا هـو مبـيَّن يف     اًن وفقـ التعـاو  اًالقوانني ميسر أيضا بشىت أنواعه وأغراضه. وتوفر الربازيل أيض

من اتفاقية مكافحة الفساد. وميكن تنفيذ أمر صادر من حمكمـة أجنبيـة فيمـا     ٥٥و ٥٤املادتني 
ــة خبــالف املصــادرة، وكــذلك فيمــا خيــص إبطــال العقــود أو فســخها        خيــص اجلــزاءات النقدي

سـائل اإلعـالم ويف   (املسؤولية املدنية)، واجلزاءات اليت تقضي بنشر أحكام اإلدانة اإلدارية يف و
  ية اإلدارية)؛حمل نشاط الشركة وموقعها الشبكي على اإلنترنت (املسؤول

). أسـاس هـذه   ٤٢٩-٨إجراءات مدنية متعلقة باملخالفات اإلدارية (القـانون    (ب)  
اإلجــراءات هــو املســؤولية املدنيــة لألشــخاص الطبيعــيني، والتعــاون الــدويل علــى هــذا الصــعيد   

من اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد. وميكـن تنفيـذ أمـر        ٥٥و ٥٤و ٤٨و ٤٦د ممكٌن على أساس املوا
صـــادر عـــن حمكمـــة أجنبيـــة يف حـــاالت اجلـــزاءات املاليـــة (الغرامـــات أو العقوبـــات) خبـــالف 

  املصادرة، وكذلك يف حاالت إبطال العقود أو فسخها؛  
امــة إنفـاذ القـرارات الصـادرة يف إطـار عمليـات التقيـيم املسـتقل للحسـابات الع          (ج)    

). تستند هذه العملية إىل املسؤولية املدنيـة لكـل مـن األشـخاص     ١٩٩٢لسنة  ٤٤٣-٨(القانون 
الطبيعيني واالعتباريني. وميكن على هـذا الصـعيد تبـادل املسـاعدة القانونيـة والتعـاون علـى إنفـاذ         

ملصـادرة.  القانون. وميكن إنفاذ أمر أجنيب بالتجميد أو احلجز، ولكن ال ميكن إنفاذ أمر أجـنيب با 
  تنفيذ أمر صادر عن حمكمة أجنبية فيما خيص اجلزاءات التأديبية.  اًوميكن أيض

وفيما يتعلـق بـاإلجراءات الداخليـة املتعلقـة بالفسـاد، فـإنَّ مكتـب املراقـب املـايل العـام             -٢٢
ــن   ــاد، إدارة شــؤون ال ــدور رئيســي. وختــتص إدارة       لالحت ــة، يضــطلع ب ــات الدولي ــة واالتفاق زاه

ملوجـــودات والتعـــاون القـــانوين الـــدويل، التابعـــة لـــوزارة العـــدل، باملســـائل املتعلقـــة  اســـترداد ا
باملساعدة القانونيـة املتبادلـة والتعـاون الـدويل فيمـا خيـص جتميـد املوجـودات أو احلجـز عليهـا،           
ــى املســاعدة          ــابقة عل ــات الس ــق بالطلب ــا يتعل ــا. وفيم ــا، والتصــرف فيه ومصــادرهتا، وإرجاعه

لة والتعاون يف جمال إنفاذ القانون، فإنَّ حتديد االختصـاص يتوقـف علـى السـلطة     القانونية املتباد
  املسؤولة عن القيام باإلجراءات املماثلة يف الربازيل.  
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    كولومبيا    
ا حبمايـة  العام هو اجلهة املكلَّفـة دسـتوري  مكتب املراقب املايل  نَّأشارت كولومبيا إىل أ  -٢٣

ا، يف إطــار معاجلــة األمــور املتعلقــة بالفســاد، عــن   ولة دســتورياملــال العــام، وهــو اجلهــة املســؤ  
استرداد املوجودات املسروقة املخبأة داخل كولومبيا أو خارجها. وأُبرزت الصعوبات القائمـة  
يف احلصول علـى التعـاون الـدويل يف حتديـد مكـان املوجـودات ومصـادرهتا وإعادهتـا. وأفـادت          

دوالر  ٧ ٥٠٠ ٠٠٠؛ و٢٠١١أمريكـــي يف عـــام  دوالر ٥ ٥٠٠ ٠٠٠كولومبيـــا باســـترداد 
ــام  ــام  ١٥ ٣٠٠ ٠٠٠، و٢٠١٢أمريكـــي يف عـ   . ومـــع ذلـــك، ٢٠١٣دوالر أمريكـــي يف عـ

  اليت ُحدِّد موقعها يف اخلارج يف قضايا الفساد.   لموجوداتلأي استرداد مل حيرز أي جناح يف 
وضـبطها، التابعـة   ووحدة التعاون الوطين والدويل حلماية املوجـودات والتحـري عنـها      -٢٤

 ملكتب املراقب املايل العام، ُمدرجة ضمن السلطات املركزية للتعاون الدويل يف إطـار كـل مـن   
اتفاقية البلدان األمريكية واتفاقية مكافحة الفساد. ويف املسـائل املتعلقـة باسـترداد املوجـودات،     

جلهــات الوصــل الــيت  يقــوم مكتــب املراقــب املــايل العــام بــدور جهــة الوصــل يف املنصــة العامليــة 
تشاركت يف إنشائها املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) ومبادرة اسـترداد املوجـودات   

  املسروقة (مبادرة ستار).  
ويتــوىل مكتــب املراقــب املــايل العــام (وهــو ســلطة إداريــة) دعــاوى املســؤولية املاليــة؛       -٢٥

ة، حلمايـة احلقـوق األساسـية لألشـخاص     وللقيام بـذلك، ُمـنح املكتـب سـلطة الشـرطة القضـائي      
لإلجراءات القانونية الواجبة، واحلق يف الـدفاع،   اًاخلاضعني للتحقيق، مثل احلق يف املعاملة وفق

ــن        ــك، فبوســع املكتــب أن يطلــب معلومــات م ــة. وباإلضــافة إىل ذل ــوق اإلجرائي وســائر احلق
ســلطات القضــائية عــن   مؤسســات القطــاع العــام أو كيانــات القطــاع اخلــاص، وأن ُيبلــغ ال      

أن يــأمر  اًموجــودات اجلنــاة املزعــومني الختــاذ تــدابري احترازيــة بشــأهنا. وميكــن للمكتــب أيضــ  
  باحلجز على املوجودات ومصادرهتا.  

    
    اجلمهورية الدومينيكية    

ــة العامــة، وال ســيما        -٢٦ ــة مــن قبــل النياب ــاجلهود املبذول ــة ب ــة الدومينيكي أفــادت اجلمهوري
ة مـن اجلرميـة   املتأتِّيـ اخلاص املعين بالفساد اإلداري، فيما خيص اسـتبانة العائـدات   مكتب املدَّعي 

  واقتفاء أثرها وجتميدها ومصادرهتا، واملساعدة القانونية املتبادلة.  
وفيمـا يتعلــق بـاإلجراءات املدنيــة واإلداريـة للكشــف عـن الفســاد، أفـادت اجلمهوريــة        -٢٧

لفة، مثل إلزام املصارف وغريها من املؤسسـات املاليـة جبمـع    الدومينيكية بأهنا اختذت تدابري خمت
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تقــارير عــن املعــامالت املشــبوهة املتعلقــة بكبــار املســؤولني واملقــربني منــهم واالحتفــاظ بتلــك    
  التقارير وتقدميها إىل اجلهات املختصة.  

وأُنشئت جلنة وطنية ملكافحة غسل املوجودات ملنع وكشف عمليـات حتويـل األمـوال      -٢٨
تحصل عليها بطريقة غري مشروعة. وتنسِّق اللجنة جهود القطاعني اخلاص والعام الراميـة إىل  امل

جتنُّــب اســتخدام النظــام املــايل لغســل األمــوال، وحتلِّــل وُتقــيِّم تنفيــذ القــوانني والقواعــد املتعلقــة 
  بغسل املوجودات ونتائجها.  

يابــة العامــة بتــوفري التعــاون علــى القضــاة وأعضــاء الن ويلــزم قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة  -٢٩
ــة       ــة. وباإلضــافة إىل ذلــك، ميكــن تطبيــق أحكــام اتفاقي أوســع نطــاق ممكــن للســلطات األجنبي

  ية املتعلقة باسترداد املوجودات.مكافحة الفساد مباشرة يف القضايا الدول
    

    إكوادور    
ــةً    نَّأشــارت إكــوادور إىل أ   -٣٠ ــة قــد ُعيِّنــت ســلطةً مركزي لتلقــي طلبــات   احملكمــة الوطني

مت دَّاملساعدة القانونية املتبادلة وتيسري تنفيذها فيما خيص أغراض اتفاقية مكافحة الفسـاد. وقـ  
معلومات عن مهـام النيابـة العامـة، واألجهـزة القضـائية، واجمللـس الـوطين املعـين          اًإكوادور أيض
  األموال، ووحدة التحليل املايل. مبكافحة غسل

ى أنَّه ليس لديها تشريٌع حيدُّ من نقل املعلومات إىل سـلطات دولـة   دت إكوادور علكَّوأ  -٣١
ــة العامــة ســبق أ   ــة، وأنَّ النياب ــ نأخــرى يف املســائل اجلنائي مت معلومــات مــن هــذا القبيــل إىل  دَّق

ــاظرة يف املا  ــة   اجلهــات املن ــة العام ــة امل  عوندَّمــضــي. ويوجــد داخــل النياب مــة نظَّخمتصــون باجلرمي
  ة واجلرائم الدولية، ومن بني اجلرائم املكلَّفني بالتحقيق فيها جرائم الفساد. واجلرائم عرب الوطني

مجيـع طلبـات املسـاعدة     نَّدت إكـوادور أ كَّـ املساعدة القانونية املتبادلـة، أ وفيما يتعلق ب  -٣٢
قد جرى التعامل معهـا علـى أسـاس ازدواجيـة التجـرمي. ومـع ذلـك، فـإنَّ املعاهـدة الثنائيـة مـع            

توخى توفري بعض وسائل املساعدة حىت يف حال غياب ازدواجية التجرمي. وتتطـرق  كولومبيا ت
معاهداٌت أخرى َوَرَد ذكُرها إىل إنشاَء أفرقـة حتقيـق مشـتركة وفـق مـا هـو منصـوص عليـه يف         

  من االتفاقية، وقد أُجريت عدة حتقيقات من هذا القبيل.   ٤٩املادة 
ات عن حـاالت خمتلفـة ُنفِّـذت فيهـا أوامـر      مت إكوادور معلومدَّوعالوة على ذلك، ق  -٣٣

من حماكم أجنبية بالتجميـد أو املصـادرة، وقـدَّمت إحصـاءات عـن طلبـات املسـاعدة القانونيـة         
  .٢٠١٢-٢٠٠٨ملتبادلة خالل الفترة ا
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    اليونان    
أفادت اليونان باختصاصات ومهام دائرة الشؤون الداخليـة، الـيت أُنشـئت للتحقيـق يف       -٣٤

تعلقة بالفساد اليت يرتكبها موظفون عموميون بصفة عامة (ضباط الشـرطة، واحلـرس   اجلرائم امل
اخلاص، وحـرس احلـدود، واملوظفـون و/أو املسـؤولون يف القطـاع العـام مبفهومـه األوسـع ويف         
االحتـــاد األورويب واملنظمـــات الدوليـــة العاملـــة يف اإلقلـــيم الـــوطين). وختضـــع أنشـــطة الـــدائرة 

عيِّن الوزير رئيس الدائرة، بعد استشارة اللجنة الربملانية املعنية باملؤسسـات  إلشراف الربملان. وي
والشــفافية. وُيشــرف علــى أعمــال الــدائرة مســؤول رفيــع املســتوى يف النيابــة العامــة. وُتعطــي   
الدائرة يف عملها األولوية لكل من استراتيجيات املراقبـة واإلجـراءات الوقائيـة. وتشـمل تـدابري      

اصة اإلدارةُ اإللكترونية للمعلومات الواردة وحتليلها؛ وتصـنيف التـدابري املتَّخـذة    اإلجراءات اخل
واإلشراف عليهـا؛ ومحايـة الشـهود؛ واالختـراق االسـتجوايب؛ ورفـع السـرية عـن االتصـاالت؛          

؛ واجلــزاءات وحظــر نقــل احلســابات املصــرفية؛ وتــدقيق البيانــات اإللكترونيــة مــن عــدة زوايــا   
  ة.اجلنائية واإلداري

    
    غواتيماال    

اســتخدمت غواتيمــاال النمــوذج الــذي ُعمِّــم أثنــاء الــدورة اخلامســة للفريــق املعــين            -٣٥
املتعلقة باملعامالت املشبوهة. وينطبـق   باستعراض التنفيذ لتقدمي معلومات عن حتليلها للبالغات

ــاريني، ويهــدف إىل الكشــف     عــن ذلــك اإلجــراء اإلداري علــى األشــخاص الطبيعــيني واالعتب
غسل عائدات اجلرمية. وتتوىل وحدة التحقُّق اخلاصة حتليل تلك البالغـات املتعلقـة باملعـامالت    
املشــبوهة، فــإذا مــا كشــف ذلــك التحليــل عــن عمليــات أو أمنــاط لغســل األمــوال، ُتبلَّــغ النيابــة 
 العامة لتتوىل التحقيـق يف اجلـرائم املكتشـفة. فـإذا مـا ظهـر ارتبـاط بـني موجـودات مـا وجرميـة           

يف هـذا الشـأن إىل دائـرة النيابـة العامـة       اًترسل وحدة التحقُّق اخلاصة املذكورة تقرير مكتشفة،
املسؤولة عن ضبط هذه املوجودات ومصادرهتا. ووحدة التحقُّق اخلاصة ليست خمتصة مبعاجلـة  

  بادلة أو بتجميد عائدات اجلرمية.املسائل القضائية أو باملساعدة القانونية املت
ن لغواتيمــاال أن تقــدِّم ضــروبا مــن التعــاون يف جمــال إنفــاذ القــانون، وميكنــها أن   وميكــ  -٣٦

ة مـن املمارسـات الفاسـدة أو    املتأتِّيـ تتبادل املعلومات بشأن حركة عائدات اجلرميـة أو األمـوال   
املستخدمة فيها أو املعتزم استخدامها فيها. وعالوة على ذلك، ميكنها أن تزود اجلهات املعنيـة  

  حتتاجه من أصناف أو مقادير من املواد ألغراض التحليل أو إجراء التحقيقات.   مبا قد
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    هاييت    
مت هـاييت مقتطفـات مـن تشـريعاهتا بشـأن تنظـيم ديـوان احملاسـبة األعلـى ومهامـه،           دَّق  -٣٧

وبشأن الدعاوى اإلدارية، وأشـارت كـذلك إىل أحكـام قـانون اإلجـراءات املدنيـة فيمـا خيـص         
مت هاييت نص أحكام قانون مكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل     دَّق املالية. كما قمصادرة األورا
بشـــأن مصـــادرة األمـــوال واملمتلكـــات  ٢٠١٣تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ١١خ رَّاإلرهـــاب املـــؤ

  باجلرائم املشمولة بذلك القانون.املرتبطة 
    

    كينيا    
، الـذي يتـيح تقـدمي    ٢٠١١ أشارت كينيا إىل قـانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة لسـنة       -٣٨

املساعدة إىل الدول اليت تطلبها يف جمموعة واسعة من األغراض، مبـا يف ذلـك اسـتبانة عائـدات     
اجلرمية وأدواهتا، واقتفاء أثرها وجتميدها واحلجز عليها ومصادرهتا يف إطار االلتزامـات الوطنيـة   

بـة للمسـاعدة. كمـا يشــمل    أو أي ترتيبـات أخـرى قـد تكـون كينيـا ملتزمـة هبــا جتـاه دولـة طال        
ــ ــانون أحكامـ ــة    اًالقـ   بشـــأن األســـباب االختياريـــة لـــرفض طلبـــات املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـ

  ).٢٥و ١١(املادتان 
وبوسع كينيا، عند تقدمي املساعدة القانونية بشأن عائدات اجلرميـة وأدواهتـا، أن تتخـذ      -٣٩

لفســـاد. وباإلضـــافة إىل ذلـــك، ميكـــن مـــن اتفاقيـــة مكافحـــة ا ٥٤التـــدابري املتوخـــاة يف املـــادة 
أموال متحصلة من ارتكاب جـرائم   للسلطات الكينية أن تعترف بأحقية دولة طرف أخرى يف

باعتبارها مالكة شرعية هلـا؛ كمـا ميكنـها أن تنظـر يف اختـاذ تـدابري إضـافية للحفـاظ علـى تلـك           
ر توقيــف أو لــوائح اهتــام إىل أوامــ اًاألمـوال مــن أجــل مصــادرهتا، مــن قبيــل اختـاذ تــدابري اســتناد  

  جنائية صادرة من سلطات أجنبية تتصل باحلصول على أموال من هذا القبيل.
مــن قــانون املســاعدة القانونيــة املتبادلــة إرجــاع املوجــودات املطلوبــة   ٢٦وجتيــز املــادة   -٤٠

دومنـا طلـبٍ مسـبق للمســاعدة     والتصـرف فيهـا حيثمـا أمكـن إرسـال معلومــات تلقائيـا بشـأهنا       
  من القانون نفسه.   ٤٨ونية املتبادلة حبكم املادة القان
كينيـا قـانون عائـدات     سـنَّت ومن أجل تعزيـز التعـاون يف جمـال اسـترداد املوجـودات،        -٤١

. وينصُّ اجلزء الثاين عشر من القانون على تقـدمي  ٢٠٠٩اجلرمية ومكافحة غسل األموال لسنة 
التعـاون علـى    وجد إجراءات قائمـة لتيسـري  املساعدة يف التحقيقات والدعاوى القضائية. كما ت

  استرداد املوجودات.
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    لبنان    
ــات          -٤٢ ــى أوســع نطــاق يف التحقيق ــة عل ــادل املســاعدة القانوني ــان اســتعداده لتب ــد لبن أكَّ

واملالحقــات واإلجــراءات القضــائية فيمــا يتصــل بــاجلرائم املشــمولة باتفاقيــة مكافحــة الفســاد.  
ا للتعاون الدويل يف حال عدم وجود معاهـدات ثنائيـة أو   اً قانونياسكما يعترب لبنان االتفاقية أس

متعــددة األطــراف. والســلطات اللبنانيــة املختصــة بتلقــي طلبــات التعــاون الــدويل هــي: وزارة    
العدل بصفتها السلطة املركزية للتعامل مع طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة؛ وهيئـة التحقيـق     

بشــأن غســـل   ٣١٨/٢٠٠١ة أُنشـــئت مبوجــب القــانون رقــم    اخلاصــة، وهــي ســلطة مســتقل    
األموال، وهي السلطة الوحيدة يف لبنان اليت حيق هلـا رفـع السـرية املصـرفية وجتميـد احلسـابات       

وحدة استخبارات متثل جـزءا مـن جمموعـة إيغمونـت      اًاملصرفية املشبوهة (وتتبع هذه اهليئة أيض
فحــة اجلــرائم املاليــة، الــيت تتعــاون مــع املنظمــة   بغــرض تبــادل املعلومــات املاليــة)؛ ووحــدة مكا 

  الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) حتت إشراف النائب العام.  
من اتفاقية مكافحـة الفسـاد، ال يوجـد     ٤٣وفيما يتعلق بالتعاون الدويل مبوجب املادة   -٤٣

ملعاهـدات ثنائيـة أو    اًيف لبنان قانون ينظِّم طلبات التعاون الدويل، وال يزال هذا التعاون خاضع
ع لبنان العديد مـن االتفاقـات الثنائيـة الـيت تـنظِّم      قَّواف وملبدأ املعاملة باملثل. وقد متعددة األطر

املســائل املتعلقــة بتســليم املطلــوبني، ومكافحــة اإلرهــاب، واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة، ونقــل  
الدوليـة واإلقليميـة، مبـا يف ذلـك      األشخاص احملكوم عليهم. كمـا يتعـاون لبنـان مـع الشـبكات     

ــن  زاهــة ومكافحــة الفســاد، وفرقــة العمــل املعنيــة بــاإلجراءات املاليــة،     الشــبكة العربيــة لتعزيــز ال
  وجمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، وجمموعة إيغمونت، واإلنتربول.  

يـع الـدول األطـراف يف اتفاقيـة     وفيما يتعلق باسترداد املوجـودات، يعمـل لبنـان مـع مج      -٤٤
مكافحة الفساد لتوفري املعلومـات واملسـاعدة يف إجـراء التحقيقـات؛ واسـتبانة عائـدات اجلرميـة        
واقتفاء أثرها وجتميدها؛ ومصادرة األشياء وإرجاعها إىل مالكها الشرعي السابق. وقـد أرجـع   

ــان إىل الســلطات التونســية   ــذ  ٢٨,٨لبن ــون دوالر تنفي ــاحلكــم ج اًملي ئي صــادر عــن حمكمــة  ن
  .جنائية تونسية

ــتخدم لبنــان أيضــ    -٤٥ ــة للفريــق املعــين        اًواس ــم أثنــاء الــدورة اخلامس النمــوذج الــذي ُعمِّ
باستعراض التنفيذ لتقدمي معلومات إضـافية. وهنـاك إجـراءات إداريـة حمليـة ميكـن اختاذهـا ضـد         

اد وفيمــا يتعلــق جبميــع ســواء فيمــا يتصــل بالفســ دٍّاألشــخاص الطبيعــيني واالعتبــاريني علــى حــ
اجلرائم املشمولة باتفاقية مكافحة الفساد باستثناء رشو املوظفني العموميني األجانب ومـوظفي  

  املنظمات الدولية العمومية.  
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ويف جمــال التعــاون الــدويل، ميكــن اســتخدام طرائــق خمتلفــة لتــدعيم اإلجــراءات املدنيــة    -٤٦
دة القانونيـة املتبادلـة؛ واملسـاعدة غـري الرمسيـة السـابقة       واإلدارية اجلارية يف دولة أجنبية: املسـاع 

على املساعدة القانونية املتبادلة؛ والتعاون ألغـراض املصـادرة واسـترداد املوجـودات. والتعـاون      
  يف إنفاذ األوامر األجنبية الصادرة بشأن التجميد أو احلجز واملصادرة.   اًممكن أيض

لـدويل هـي وزارة العـدل، الـيت حتيـل طلبـات التنفيـذ إىل        واجلهة املعنية بتقدمي التعـاون ا   -٤٧
  النيابة العامة التمييزية.  

    
    ليتوانيا    

مـــن الســـلطات األجنبيـــة  املقدَّمـــةأفـــادت ليتوانيـــا بأنَّـــه جيـــوز، عنـــد تنفيـــذ الطلبـــات   -٤٨
ذ واملنظمات الدولية يف احلاالت املنصوص عليها يف معاهدة دولية ليتوانيـا طـرٌف فيهـا، أن تنفـ    

ــهاك للدســتور أو       إجــراءات معيَّ ــى انت ــذها عل ــة شــريطة أال ينطــوي تنفي ــة يف القضــايا اإلداري ن
القوانني احملليـة، وأال يتعـارض مـع املبـادئ األساسـية لإلجـراءات اجلنائيـة، وأن يكـون تنفيـذها          

  يف القضايا اإلدارية احمللية.   اًجائزا أيض
اكم أن توقــع عقوبــات ماليــة علــى وعــالوة علــى ذلــك، جيــوز للســلطات مــن غــري احملــ  -٤٩

األفعــال املعاقــب عليهــا يف القــانون الــوطين للدولــة ذات الصــلة بنــاء علــى خمالفــة تلــك األفعــال 
للقواعد القانونيـة، شـريطة أن تكـون الفرصـة قـد أتيحـت أمـام الشـخص املعـين لكـي تنظـر يف            

ــة، متشــي      ــدا باملســائل اجلنائي ــةٌ خمتصــةٌ حتدي ــرار  اًقضــيته حمكم ــع الق ــس االحتــاد    م اإلطــاري جملل
ــؤ JHA/2005/214األورويب  ــباط/فرباير  ٢٤خ رَّاملـ ــراف    ٢٠٠٥شـ ــدأ االعتـ ــق مبـ ــأن تطبيـ بشـ

  املتبادل بالعقوبات املالية.  
    

    موريشيوس    
أفادت موريشيوس باألدوار والواليات املسندة للجنتها املستقلة املعنية مبكافحة الفسـاد،    -٥٠

، لتضطلع، من بني مجلة أمور، بالتعـاون مـع   ٢٠٠٢الفساد لسنة  اليت أُنشئت مبوجب قانون منع
  املؤسسات والوكاالت واملنظمات الدولية يف جمال مكافحة غسل األموال والفساد. 

أمــا علــى الصــعيد الــدويل، فموريشــيوس طــرٌف يف اتفاقيــة مكافحــة الفســاد، واتفاقيــة   -٥١
فريقــي ملنــع الفســاد ألاألمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، واتفاقيــة االحتــاد ا  

وحماربتــه، وبروتوكــول اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي ملكافحــة الفســاد. وموريشــيوس،  
إىل ذلك، عضو نشط يف منظمات ورابطات إقليميـة ودون إقليميـة ومنتـديات معنيـة     باإلضافة 
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مبكافحة الفساد. وعالوة على ذلك، أقامـت موريشـيوس جسـور صـلة مـع سـلطات مكافحـة        
  الفساد يف بلدان خمتلفة.  

    
    املكسيك    

ــادل          -٥٢ ــراف األخــرى وتتب ــدول األط ــع ال ــاون م أشــارت املكســيك إىل أنَّ ســلطاهتا تتع
ملســاعدة القانونيــة يف التحقيقــات والــدعاوى املرتبطــة جبــرائم الفســاد دون اشــتراط ازدواجيــة  ا

التجرمي أو وجود معاهدة ثنائية. وباإلضافة إىل ذلك، فـإنَّ وحـدة االسـتخبارات املاليـة تتبـادل      
املعلومــات مــع نظرياهتــا األجنبيــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بغســل األمــوال، إمــا يف إطــار جمموعــة      

  ونت، أو من خالل قنوات اتصال آمنة قائمة مع جهات مناظرة أخرى.  إيغم
دت املكسيك علـى اسـتعدادها لتقـدمي املسـاعدة     كَّيما يتعلق باسترداد املوجودات، أوف  -٥٣

لضــمان جنــاح التحقيقــات والــدعاوى اجلنائيــة. ويشــمل القــانون االحتــادي بشــأن إهنــاء امللكيــة 
، فإنَّ ذلك القانون ال ينطبق إال على األشياء اليت هي إمـا  عن التعاون الدويل؛ ومع ذلك الًفص

أداة الرتكـاب جرميـة أو موضـوع جرميـة أو عائـد جلرميــة مـن اجلـرائم املنظمـة أو اجلـرائم ضــد          
جـــار باألشـــخاص، ولـــذلك ال ميكـــن اســـتخدامه تِّالصـــحة أو جـــرائم ســـرقة املركبـــات أو اال

  اد.ة من جرائم الفساملتأتِّيائدات السترداد الع
كمــا أشــارت املكســيك إىل التــدابري املتخــذة فيمــا يتعلــق بكبــار املســؤولني واملقــربني      -٥٤

منهم، وتوخِّي احلرص الواجب يف التعامل مع الزبائن، وإمكانية اطـالع أجهـزة االسـتخبارات    
املالية على املعلومات املتعلقة باملـالكني املنـتفعني. وأوضـحت املكسـيك أنَّ أي شـخص ينطبـق       

علـى  مفهوم املسؤول الكبري واملقربني منه يظل ُيعامل هبذه الصفة حىت انقضاء عام واحـد   عليه
كبار املسؤولني الوطنيني والدوليني واملقربني منهم يعاملون علـى   نَّانتهاء واجباته السياسية، وأ

  قدم املساواة يف هذا الشأن.  
فـإنَّ املديريـة العامـة للجمـارك      ووفقا للوائح الداخليـة جلهـاز إدارة الشـؤون الضـريبية،      -٥٥

ــى          ــة عل ــات الدولي ــة واالتفاقي ــق التشــريعات اجلمركي ــن تطبي ــور أخــرى، ع ــني أم مســؤولة، ب
ــري           ــة غ ــا بطريق ــيت ُتســرق أو جيــري التصــرف فيه ــة ال ــائرات األجنبي ــات والســفن والط املركب

ن جلهـاز  مشروعة، وعن إخطار السلطات يف بلد املنشأ مبكاهنا، وعن ضمان استردادها. وميكـ 
م املسـاعدة للسـلطات الرقابيـة    دِّإىل مبدأ املعاملة باملثـل، أن يقـ   اًإدارة الشؤون الضريبية، استناد

أو التنظيمية يف البلدان األخرى اليت توجد معها معاهدة. واملعلومات اليت جيـري إبالغهـا هبـذه    
ــ ١٢الطريقــة ال ميكــن اســتخدامها إال ألغــراض ضــريبية. وقــد وقَّعــت املكســيك     ا اً دوليــاتفاق
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ــات، يتــوىل جهــاز إدارة الشــؤون الضــريبية تقــدمي      لتبــادل املعلومــات، ويف إطــار تلــك االتفاقي
  املعلومات وتلقيها فيما خيص حتصيل الضرائب.  

وعالوة على ذلك، فاملكسيك طرف يف اتفاقية املسـاعدة اإلداريـة املتبادلـة يف املسـائل       -٥٦
ــدان االقتصــادي   الضــريبية، الــيت تشــارك يف وضــعها كــ   ــة يف املي ل مــن منظمــة التعــاون والتنمي

ر هلــا االســتفادة مــن شــبكة واســعة للتعــاون الــدويل يف جمــايل تبــادل    وجملــس أوروبــا، ممــا ييسِّــ 
  ي. املعلومات بشأن املسائل الضريبية ومكافحة التهرب الضريب

مراجعـة الضـريبية   على أنَّ من صالحيات اإلدارة العامة لل َءطت املكسيك الضولَّكما س  -٥٧
االحتادية واإلدارة العامة لشؤون كبار املمولني الضريبيني احلجز على البضائع الواردة من اخلارج 
يف حــاالت معينــة، ومهــا ملزمتــان يف تلــك احلــاالت بإخطــار الســلطات يف بلــد املنشــأ وبتنظــيم    

  ة التجارة اخلارجية. على اإلدارة العامة ملراجعة أنشط اًإرجاع تلك البضائع. وينطبق هذا أيض
    

    املغرب    
 ٢٠١٣-٢٠١٠قدَّم املغرب إحصاءات (بعدد الطلبات الـواردة واملنفـذة) عـن الفتـرة       -٥٨

ــدا) يف جتميــد      ــا، بلجيكــا، فرنســا، هولن فيمــا يتعلــق بالتعــاون مــع دول أخــرى (إســبانيا، أملاني
ــاملوجــودات  ــة، مثــل غســل األمــوال وجــرائم ا   املتأتِّي ملخــدرات والتــهرب ة مــن أنشــطة إجرامي

  جز على تلك املوجودات ومصادرهتا.ي، واحل الضريب
    

    ميامنار    
أفادت ميامنـار باإلصـالحات التشـريعية واملؤسسـية الـيت اختـذهتا لضـمان تنفيـذ اتفاقيـة            -٥٩

مكافحة الفساد على الصعيد الـوطين، مبـا يف ذلـك فصـوهلا املتعلقـة بالتعـاون الـدويل واسـترداد         
ــذ كــانون      املوجــودات. ومي ــة بتنظــيم إجــراءات مكافحــة الفســاد، القائمــة من ــة املعني كــن للجن

ة من جـرائم الفسـاد. وقـد ُسـنَّ     املتأتِّي، أن ُتصدر أوامر مبصادرة املوجودات ٢٠١٣الثاين/يناير 
لتنظــيم املســائل املتعلقــة بالتعــاون  ٢٠٠٤قــانون املســاعدة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة يف عــام 

يف ذلــك املســائل املتعلقــة باســتبانة أو اقتفــاء أثــر األمــوال أو املمتلكــات املطلــوب    الــدويل، مبــا
  امها كأدلة يف القضايا اجلنائية.استخد
، إىل اًاللجنـة املعنيـة بتنظـيم إجـراءات مكافحـة الفسـاد املنشـأة حـديث         نَّوقد أُشري إىل أ  -٦٠

ــام      ــيت أُنشــئت يف شــباط/فرباير ع ــة مكافحــة الرشــوة، ال ــة   ٢٠١٤ جانــب جلن ــز احلوكم لتعزي
الرشيدة ومكافحة الفساد والرشوة يف املؤسسـات احلكوميـة، حتتاجـان إىل مزيـد مـن املعـارف       
واخلربات واملمارسات من البلدان األخرى، وإىل املشورة من اخلرباء الـدوليني مـن أجـل تنفيـذ     
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ن تسـتفيد مـن   مهامهما على حنو أكثر فعاليـة. وعـالوة علـى ذلـك، فمـن شـأن النيابـة العامـة أ        
املمارســات الفضــلى املســتمدة مــن بلــدان أخــرى، بغيــة اكتســاب مزيــد مــن اخلــربة يف تنفيــذ     

  املتطلبات املنصوص عليها يف اتفاقية مكافحة الفساد والواقعة ضمن نطاق اختصاصها.  
    

    بنما    
- يبرييـة على مشاركتها يف الشبكات القضائية الدولية، مثل الشبكة اإل َءطت بنما الضولَّس  - ٦١

األمريكية للمساعدة القانونية، وفرقة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة يف أمريكـا اجلنوبيـة ملكافحـة        
  غسل األموال، ومنظمة أمريكا الالتينية والكارييب للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات.  

لـة، مبـا يف   وعالوة على ذلـك، قـدَّمت بنمـا معلومـات بشـأن املسـاعدة القانونيـة املتباد         -٦٢
ــاءات مـــن   ــاير إىل  ١ذلـــك إحصـ ــانون الثاين/ينـ ــارس  ٣١كـ بشـــأن الطلبـــات  ٢٠١٤آذار/مـ

 اًالواردة، واليت مشلت عـدة طلبـات للحصـول علـى املسـاعدة فيمـا يتعلـق جبـرائم الفسـاد وطلبـ          
  إىل اتفاقية مكافحة الفساد. اًاستناد اًواحد

    
    بريو    

قضـائي الـدويل وتسـليم املطلـوبني التابعـة للنيابـة       وحـدة التعـاون ال   نَّأشارت بريو إىل أ  -٦٣
 نَّالقضـائي الـدويل. وأفـادت بـريو بـأ      العامة هي السـلطة املركزيـة يف املسـائل املتعلقـة بالتعـاون     

معاهــدة ثنائيـة قائمــة لتســليم املطلـوبني، وقــدَّمت معلومــات بشـأن عمليــات تســليم     ١٦لـديها  
يتعلق جبرائم فسـاد. وفيمـا خيـص املسـاعدة القضـائية      فيما  ٢٠١٣املطلوبني اليت ُنفِّذت يف عام 

للحصــول  اًطلبــ ١٣معاهــدة ثنائيــة قائمــة، وأشــارت إىل  ١٩أنَّ لــديها  الدوليــة، ذكــرت بــريو
  .  ٢٠١٣على مساعدة من هذا القبيل يف عام 

 بــاإلجراءاتوبــريو جــزء مــن شــبكة اســترداد املوجــودات التابعــة لفرقــة العمــل املعنيــة    -٦٤
  أمريكا اجلنوبية ملكافحة غسل األموال. املالية يف

    
    الفلبني    

استخدمت الفلبني النموذج الذي ُعمِّم أثناء الدورة اخلامسة للفريق املعـين باسـتعراض     -٦٥
التنفيذ لتقدمي معلومات عن التدابري احمللية املتَّخذة فيمـا خيـص املصـادرة املدنيـة. وتتطلـب هـذه       

  ساءلة األشخاص الطبيعيني واالعتباريني.  املصادرة اختاذ إجراءات مدنية مل
وفيما يتعلق بالتعاون الدويل، فـإنَّ بإمكـان الفلـبني أن تنخـرط يف جمموعـة واسـعة مـن          -٦٦

طرائق التعاون، مبا يف ذلك املساعدة القانونية املتبادلـة فيمـا يتعلـق بـاألغراض املنصـوص عليهـا       
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فساد، واالسـتماع إىل شـهادات الشـهود عـرب     من اتفاقية مكافحة ال ٤٦من املادة  ٣يف الفقرة 
وصالت الفيديو، والتعاون على إنفـاذ القـانون، والتعـاون ألغـراض املصـادرة أو نـزع امللكيـة،        

  وإرجاع املوجودات والتصرف فيها.  
دت الفلبني أنَّ من املمكن االستجابة لطلبات التعاون الدويل املستندة إىل إجـراءات  كَّوأ  -٦٧

ــة أو إداريــ  ــاون     مدني ــؤدي إىل التع ــات ميكــن أن ت ــة، وأنَّ تلــك الطلب ــة الطالب ة اتُّخــذت يف الدول
سواء. وقد يشمل مثل هذا  دٍّألغراض تبادل املساعدة القانونية واملصادرة وإنفاذ القانون على ح

هــة حنــو إنفــاذ أمــر أجــنيب بالتجميــد أو احلجــز واملصــادرة، وميكــن أيضــا  التعــاون إجــراءات موجَّ
  لي بإنفاذ حكم قضائي أجنيب لفرض جزاءات مالية خبالف املصادرة.  إصدار أمر حم

واجلهات املعنية بتقدمي التعاون الدويل تشمل جملـس مكافحـة غسـل األمـوال ومكتـب        -٦٨
  احملامي العام ووزارة العدل.  

    
    إسبانيا    

واملتطلبـات  قدَّمت إسبانيا معلومات عن اهليكل البالغ التعقد لعمليات التعاقد اإلداري   -٦٩
الصــارمة للحصــول علــى تــرخيص لتنفيــذ أعمــال حلســاب مؤسســات القطــاع العــام أو لتقــدمي 
خدمات هلا. وعالوة على ذلك، توجد تشـريعات لضـمان شـفافية األسـواق والتسـعري السـليم       

أدوات لتاليف عمليات غسل األمـوال وقمعهـا واقتفـاء أثـر      اًواملنافسة احلرة، يف حني تتوفر أيض
ت املشبوهة. وباإلضافة إىل ذلك، ختضع امليزانيات العامـة لتـدابري حماسـبية صـارمة قبـل      املعامال

  سداد املدفوعات، ولفحوصات الحقة لدى ديوان املراجعة.  
بني منـهم، فـإنَّ قـانون منـع غسـل األمـوال ومتويـل        وفيما يتعلق بكبار املسؤولني واملقرَّ  -٧٠

تـوخِّي احلـرص الواجـب يف عالقـاهتم ومعـامالهتم      اإلرهاب يـنص علـى تطبيـق تـدابري مشـدَّدة ل     
ى اإلخطــارات التجاريــة. وتوجــد داخــل وحــدة االســتخبارات املاليــة هيئــة إداريــة خمتصــة تتلقَّــ 

املتعلقة بـاألفراد اخلاضـعني هلـذه القيـود التنظيميـة، أال وهـي اللجنـة املعنيـة مبنـع غسـل األمـوال            
ذية. وتراجـع اللجنـة مجيـع املعلومـات، فـإذا مـا ظهـرت        واجلرائم النقدية وأمانتها ودائرهتا التنفي

  فيها دالئل على غسل األموال، ُتحال إىل السلطات املختصة للتحقيق فيها.  
ــة الســتبانة املوجــودات      -٧١ ــة واإلداري وفيمــا يتعلــق بالتعــاون الــدويل يف اإلجــراءات املدني

التجميـد واملصـادرة تسـتلزم أن    وجتميدها ومصـادرهتا، سـلَّطت إسـبانيا الضـوء علـى أنَّ تـدابري       
  يقررها قاض، وأنَّ الشرطة القضائية تتعاون مع السلطة القضائية يف التحقيقات.  
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 اًإىل ذلك، أشارت إسبانيا إىل أنَّ استبانة املوجودات واستردادها جيريان وفقـ  ضافةإلوبا  -٧٢
. وعلـى  ٢٠٠٧سـمرب  كـانون األول/دي  ٦خ رَّاملـؤ  JHA/2007/845لقرار جملس االحتـاد األورويب  

هذا النحو، أُنشئ مكتبان السترداد املوجودات، مها مركز استخبارات اجلرمية املنظمة، ومكتـب  
املــدَّعي اخلــاص ملكافحــة املخــدرات. كمــا أنَّ املكتــبني التــابعني لقــوات احلــرس املــدين والشــرطة 

   جزء من هذا اهليكل. اًالوطنية املعنيني بتحديد مكان املوجودات مها أيض
    

    سويسرا    
أشارت سويسرا إىل مبادرة عملية لوزان املعنية بوضع مبادئ توجيهية عمليـة لتحقيـق     -٧٣

الكفاءة يف استرداد املوجودات واملضطلع هبا، بدعم مـن الـدول املعنيـة، بغيـة حتديـد ممارسـات       
صـون يف  ج فعالة ومنسقة السترداد املوجودات من أجـل أن يسـتعني هبـا املخت   ُنُهجيدة يف إطار 

الدول الطالبة والدول املتلقِّية للطلبات، وتنفذ هذه املبادرة بالتعـاون الوثيـق مـع املركـز الـدويل      
  السترداد املوجودات وبدعم من مبادرة "ستار".  

ــ  -٧٤ ــالقرار  الًوعم ــاد، نظَّمــت        ٥/٣ب ــة مكافحــة الفس ــدول األطــراف يف اتفاقي ملــؤمتر ال
السترداد املوجودات ومبادرة "ستار"، حلقة دراسـية يف  سويسرا، باالشتراك مع املركز الدويل 

مــن منظمــات  اًخــبري ٩٠، حضــرها زهــاء ٢٠١٤كــانون الثاين/ينــاير  ٢٨إىل  ٢٦لــوزان مــن 
ا ملبادئ توجيهيـة عمليـة،   اً أولي. ووضع املشاركون يف احللقة الدراسية مشروعاًبلد ٣٠دولية و

فضـال عـن املسـائل املتصـلة بالتحقيقـات       يتكون من توصيات تغطـي جوانـب التعـاون الـدويل،    
واملالحقات واإلجراءات القضائية احمللية. وكخطوة تالية، سيعرض مشروع املبادئ التوجيهيـة  
على الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجـودات، التـابع ملـؤمتر    

  الدول األطراف يف اتفاقية مكافحة الفساد.  
    

    ونست    
أكَّدت تونس اسـتعداد السـلطات الوطنيـة لالخنـراط يف التعـاون الـدويل للكشـف عـن           -٧٥

جــرائم الفســاد. ويــنظِّم التشــريع احمللــي املســائل املتعلقــة بتســليم املطلــوبني، بينمــا ميكــن تقــدمي  
يـاض  املساعدة القانونيـة املتبادلـة علـى أسـاس املعاهـدات الثنائيـة القائمـة أو مبقتضـى اتفاقيـة الر         

. ويف حال عدم وجود معاهدة سارية، ميكـن لتـونس أن   ١٩٨٣لسنة  القضائيالعربية للتعاون 
، باسـتخدام أحكـام   اًتتعاون باستخدام أحكام اتفاقية مكافحة الفساد، ومىت كـان ذلـك مناسـب   

 اًت تـونس أيضـ  اتفاقية اجلرمية املنظَّمة، مع سائر الدول األطـراف يف هـاتني االتفـاقيتني. وأشـار    
ملكافحة غسل األموال، واليت ميكن أن تأذن بتقدمي الدعم للتحقيقـات   صَّصةىل تشريعاهتا املخإ
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األجنبية والدعاوى القضـائية الـيت جتـري يف اخلـارج، لكـن فيمـا يتعلـق بقضـايا غسـل األمـوال           
فحســب، دون القضــايا الــيت تنطــوي علــى جــرائم أخــرى ذات صــلة بالفســاد. وفيمــا خيــص      

ــة مكافحــة الفســاد، بشــأن إجــراء التحقيقــات املشــتركة     ٥٠و ٤٩أحكــام املــادتني  مــن اتفاقي
ضــع التشــريعات وأســاليب التحــري اخلاصــة علــى التــوايل، أفــادت تــونس بأهنــا تعمــل علــى و   

  التمكينية الالزمة.
وبالرغم من عدم وجـود تشـريعات حمليـة، فبوسـع السـلطات التونسـية أن تتعـاون مـع           -٧٦

إىل التزاماهتـا   اًة مـن الفسـاد وإرجاعهـا اسـتناد    املتأتِّيـ جـودات  الدول األخـرى للكشـف عـن املو   
  الدولية املنبثقة من املعاهدات الثنائية واألحكام ذات الصلة يف اتفاقية مكافحة الفساد.  

أمـــا علـــى الصـــعيد التنفيـــذي، فقـــد أفـــادت الســـلطات التونســـية بتقـــدمي طلبـــاٍت إىل   -٧٧
ر وكندا لتسلم مسؤولني متورطني يف ممارسات فاسـدة.  اإلمارات العربية املتحدة وإيطاليا وقط

وجيــري النقــاش يف الوقــت الــراهن حــول متابعــة طلبــات تســليم املطلــوبني. ويف جمــال اســترداد  
علـى صـعيد ثنـائي أو مبناسـبة      املوجودات، توجد قنوات اتصال مفتوحة مع بعض البلدان، إمـا 

ــة، الستكشــاف أجنــع الســبل الســترداد امل    ــدان مــثال   أحــداث إقليمي وجــودات، ومــن هــذه البل
إســبانيا، وإيطاليــا، وسويســرا، وكنــدا، وفرنســا، ولبنــان، واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى  

مليـون دوالر، كـان قـد     ٢٨,٨وأيرلندا الشمالية، والواليات املتحدة. وأُعيـد إىل تـونس مبلـغ    
طة اجلنائيـة (اإلنتربـول) لتبـادل    ُجمِّد يف لبنـان. وجيـري اسـتخدام قنـوات املنظمـة العامليـة للشـر       

ــادرة        ــاون مــع مب ــة، بالتع ــابرة للحــدود. وُنظِّمــت دورات تدريبي ــة الع املعلومــات بشــأن اجلرمي
ظِّمت زيارة دراسية إىل فرنسا للقضـاة وأعضـاء   ُن"ستار" وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، كما 

األجنبية واالستفادة من اخلـربات بشـأن    النيابة العامة لتوسيع آفاق املعرفة باملمارسات القانونية
  كيفية التعامل مع القضايا املعقدة املتعلقة باجلرائم املالية.  

    
    الواليات املتحدة األمريكية    

أفــادت الواليــات املتحــدة بــأنَّ الســلطات الوطنيــة تقــدم املســاعدة لنظرياهتــا يف الــدول    -٧٨
إلجــراءات املدنيــة واإلداريــة للكشــف عــن األخــرى األطــراف يف اتفاقيــة مكافحــة الفســاد يف ا

جرائم الفساد حسب االقتضاء ومبا يتفق مع النظام القـانوين الـوطين. وتقـدَّم املسـاعدة حسـب      
إىل الوقــائع والظــروف الــيت تــدعم كــلَّ طلــب بعينــه. وحســب  اًكــل حالــة علــى حــدة، اســتناد

ة الـيت سـتناط هبـا املسـؤولية     طبيعة الطلب والغرض منه، تتحدد اجلهـة التابعـة للواليـات املتحـد    
  األوىل عن استعراض الطلب مث تنفيذه حسب االقتضاء.  
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وفيمــا يتعلــق جبوانــب املســاعدة املتاحــة يف ضــبط املوجــودات ومصــادرهتا فيمــا وراء       -٧٩
الواليات املتحدة تدعم التحقيقات احمللية واألجنبيـة مـن    نَّآليات املساعدة القانونية املتبادلة، فإ

من القنـوات. وكـثريا مـا ميكـن احلصـول علـى مسـاعدة يف التحقيقـات عـن طريـق            خالل عدد
عدد من امللحقني اخلارجيني التابعني ألجهزة إنفـاذ القـانون الـذين يسـتطيعون إقامـة اتصـاالت       
مــع نظــرائهم لتلبيــة االحتياجــات املطلوبــة مــن املســاعدة يف التحقيقــات واملالحقــة القضــائية.     

يف جمموعة إيغمونت وعدة شبكات للممارسـني املختصـني باسـترداد     والواليات املتحدة عضو
ترداد املوجودات، ممـا ميكـن   عائدات اجلرمية، ومنها شبكة كامدن املشتركة بني الوكاالت الس

  ر تبادل املعلومات.  ّسأن يي
(مثــل  تــدابري إلزاميــةوفيمــا يتعلــق بــإجراءات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة الــيت تتطلــب    -٨٠
دمي الســـجالت املصـــرفية، وتبليـــغ صـــحيفة الـــدعوى، وأخـــذ الشـــهادة، واملصـــادقة علـــى   تقـــ

الســجالت، وتنفيـــذ أوامــر التفتـــيش والضــبط، وإنفـــاذ أوامــر تقييـــد التصــرف و/أو أحكـــام      
ــة. وميكــن أن تســتند تلــك       املصــادرة)، فــال  ــة املتبادل ــد مــن تقــدمي طلــب للمســاعدة القانوني ب

اعدة القانونية املتبادلة، أو إىل اتفاقية متعددة األطـراف، أو إىل  الطلبات إىل معاهدة ثنائية للمس
املعاملة باملثل، وال سـيما يف حالـة خطابـات اإلنابـة القضـائية أو التفـويض القضـائي. والسـلطة         
املركزية املختصة بطلبات املساعدة القانونية املتبادلة يف الواليات املتحدة هـي مكتـب الشـؤون    

لعـــدل. وُتنفَّـــذ طلبـــات املســـاعدة القانونيـــة عمـــال بأحكـــام املعاهـــدات أو الدوليـــة يف وزارة ا
  االتفاقيات، إذا ما استظهر هبا، والقوانني الوطنية للواليات املتحدة.  

ــة، أن        -٨١ ــة املتبادل ــا مناســبا للمســاعدة القانوني ــدما تتلقــى طلب ــوزارة العــدل، عن وميكــن ل
مــن مدونــة قــوانني الواليــات  ١٨البــاب  مــن ٣٥١٢باملــادة  الًتطلــب مــن حمكمــة حمليــة، عمــ 

املتحدة األمريكية، إذنا بتنفيذ طلب أجـنيب للمسـاعدة يف التحقيـق واملالحقـة القضـائية جلـرائم       
باســتخدام هــذا اإلجــراء أوامــر تفتــيش، وأوامــر   املقدَّمــةجنائيــة. وقــد يشــمل نطــاق املســاعدة 

فوظــة والســجالت ذات الصــلة، اطــالع علــى حمتويــات االتصــاالت الســلكية واإللكترونيــة احمل 
  وأوامر إلزام بالشهادة و/أو تقدمي وثائق (مثل السجالت املصرفية).  

ــة        -٨٢ ــاء علــى طلــب مــن النياب ومبوجــب أحكــام القــانون الــوطين للواليــات املتحــدة، وبن
(وبشـكل قابـل للتجديـد) يف موجـودات      العامة، جيوز للمحاكم أن تأمر بتقييد التصرف مؤقتاً

إىل األدلـة الـواردة يف أمـر توقيـف أجـنيب أو الئحـة        اًاسـتناد  اًيومـ  ٣٠ات املتحدة ملدة يف الوالي
  لرفع دعوى ملصادرة تلك املمتلكات دون االستناد إىل إدانة جنائية.   اًباهتام أجنبية، حتسُّ

التقييـد األجنبيـة املتعلقـة باملصـادرة      إنفـاذ أوامـر  علـى  القدرة وبوسع الواليات املتحدة   -٨٣
ــة، عمــ  وأ ــة أو عمــ   الًحكــام املصــادرة األجنبي ــة املتبادل ــبٍ للمســاعدة القانوني ــات  الًبطل بالطلب
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مة يف إطار بعض االتفاقيات املتعددة األطراف، مبا يشـمل اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة      دَّاملق
اد، ، واتفاقيـة مكافحـة الفسـ   ١٩٨٨رات واملؤثرات العقلية لسنة االجتار غري املشروع يف املخدِّ

واتفاقية اجلرمية املنظَّمة. وجيب أن ميثـل اجلـرم الـذي يـتم بسـببه تقييـد التصـرف يف املمتلكـات         
ومصادرهتا يف هناية املطاف جرميةً يعاقب عليها مبصـادرة املمتلكـات مبوجـب قـوانني الواليـات      

  الواليات املتحدة.املتحدة لو كانت األفعال املكوِّنة هلا قد ارُتكبت يف 
مل تكـــن حمـــاكم الدولـــة األجنبيـــة قـــد أصـــدرت بعـــد حكمـــا بشـــأن مصـــادرة   فـــإذا   -٨٤

املوجودات ذات الصلة، فيمكن لسلطات الواليـات املتحـدة، عنـد االقتضـاء، أن تقـيم دعـوى       
إىل إدانـة جنائيـة"    قضائية يف حماكمها، إما ملصـادرهتا حبكـم جنـائي أو مصـادرهتا "دون اسـتناد     

إلمكانية على سـلطة الواليـات املتحـدة يف املصـادرة. فيجـوز      (املصادرة املدنية). وتستند هذه ا
لسلطات الواليات املتحدة أن ُتصـادر املمتلكـات الكائنـة يف نطـاق واليتـها القضـائية إذا كـان        
وجودها ميثل جرميـة مـن جمموعـة عريضـة مـن اجلـرائم احملليـة واألجنبيـة، أو كانـت متأتيـة مـن            

ــذا القبيــ    ــن ه ــة م ــا   أو أمكــن  لارتكــاب جرمي ــا. وب ــا إليه ــاء أثره ــإنَّ   ضــافةإلاقتف ــك، ف إىل ذل
صالحيات املصادرة لدى سلطات الواليـات املتحـدة تنسـحب علـى عائـدات اجلرميـة وأدواهتـا        
املوجودة خارج الواليات املتحدة واليت ميكن اقتفاء أثرهـا إىل متـهم جنـائي خاضـع للمالحقـة      

  كب جزئيا يف الواليات املتحدة.  القضائية يف الواليات املتحدة أو إىل فعل إجرامي ارت
    

    البوليفارية) - زويال (مجهورية  فن    
البوليفاريـة االنتبـاه إىل املعاهـدات     فرتويـال فيما يتعلق بالتعاون الـدويل، لفتـت مجهوريـة      -٨٥

الثنائية واملتعددة األطراف اليت هي طرف فيها فيما خيص نقل األشخاص احملكوم عليهم وتسـليم  
ملساعدة القانونية املتبادلة، مـع تسـليط الضـوء علـى أنَّهـا ال تشـترط وجـود معاهـدة         املطلوبني، وا

 مفصَّـالً  اًالبوليفاريـة سـرد   فرتويالمجهورية  قدَّمتلتبادل املساعدة القانونية. وعالوة على ذلك، 
  لتدابري التجميد واملصادرة املنصوص عليها يف تشريعاهتا الوطنية. 

البوليفاريــة أمثلــة وإحصــاءات لطلبــات املســاعدة القانونيــة   يــالفرتومت مجهوريــة دَّوقــ  -٨٦
  .٢٠١٣و ٢٠١٠املتبادلة يف قضايا الفساد اليت قدَّمتها إىل خمتلف الدول بني عامي 

    
  التعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد:   -اًثالث  

    املساعدة التقنية وغريها من األنشطة 
كتــب األمــم املتحــدة املعــين  فــرع املعــين بالفســاد واجلــرائم االقتصــادية التــابع مل  قــدَّم ال  -٨٧
رات واجلرميـة (املكتـب) خـدمات استشـارية تقنيـة لرابطـة سـلطات مكافحـة الفسـاد يف          دِّباملخ
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ــة مبواءمــة القــوانني لكــي        ــة املعني ــة القانوني ــة التقني ــا فيمــا خيــص اجتماعــات اللجن شــرق أفريقي
حـة الفسـاد يف كـل دولـة مـن الـدول األعضـاء، والوقـوف علـى مـواطن           تستعرض قوانني مكاف

ــاين، وتقــدمي توصــيات بشــأن مواءمــة القــوانني. ويف إطــار متابعــة هــذا        القــوة والضــعف والتب
النشاط، فإنَّ املكتب يعمل مع أمانة رابطة سلطات مكافحة الفسـاد يف شـرق أفريقيـا الختيـار     

  املقترحات التشريعية، مبا يشمل جمال التعاون الدويل.  جماالت حمدَّدة ذات أولوية للمواءمة و
املســاعدة التقنيــة إىل الســلطات يف اململكــة العربيــة الســعودية مــن  اًوقــدَّم املكتــب أيضــ  -٨٨

خــالل تنظــيم حلقــة عمــل تدريبيــة لتعزيــز فعاليــة آليــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة، وزيــادة     
مع الطلبات ذات الصـلة. وُعقـدت حلقـة العمـل التدريبيـة       القدرات احمللية على التعامل بفعالية

هبـدف تعزيـز القـدرات واخلـربات      ٢٠١٤نيسـان/أبريل   ٢آذار/مـارس إىل   ٣٠يف الرياض من 
، الــيت تعمــل حتــت إشــراف وزارة اًالفنيــة لــدى جلنــة املســاعدة القانونيــة املتبادلــة املنشــأة حــديث 

د فة. وقد اعُترب بناء القدرات يف هـذا اجملـال احملـدَّ   ن من خرباء من سلطات خمتلالداخلية، وتتكوَّ
من اتفاقيـة   ٤٦لضمان التنفيذ الكفء والفعال للمادة  اًللتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية الزم

  مة، من بني أمور أخرى.  من اتفاقية اجلرمية املنظَّ ١٨مكافحة الفساد واملادة 
هـات الـيت تتشـكل منـها جلنـة املسـاعدة       مـن اجل  اًمشـارك  ٤٣وقد حضر حلقـة العمـل     -٨٩

ــة. وتناولــت احللقــة جمموعــة مــن املواضــيع واجملــاالت املواضــيعية ذات الصــلة      ــة املتبادل القانوني
باملساعدة القانونية املتبادلة. وباإلضافة إىل التدريب على معاجلة املواضيع واجملـاالت املواضـيعية   

بغية حتديد مـواطن القـوة واجملـاالت القابلـة     ذات الصلة، مشلت حلقة العمل جلسات للمناقشة 
ــة       ــا بشــأن املســاعدة القانوني ملزيــد مــن التطــوير يف التشــريعات واإلجــراءات املعمــول هبــا حالي
املتبادلــة يف اململكــة العربيــة الســعودية. وكُرِّســت أجــزاء حمــددة مــن جــدول األعمــال لإلطــار    

القانونيـة املتبادلـة، مـع التركيـز علـى      التشريعي السعودي احلايل الذي يغطي جوانب املسـاعدة  
حتليــل أحكــام املرســوم الصــادر بشــأن آليــة عمــل اللجنــة الدائمــة لطلبــات املســاعدة القانونيــة    
املتبادلة. وُبحثت على وجه التحديـد السـبل والوسـائل الكفيلـة بتنفيـذ ذلـك اإلطـار التشـريعي         

لإليغـال يف مناقشـة    اًلعمل منربعلى خري وجه ممكن. ومن وجهة النظر العملية، أتاحت حلقة ا
  املسائل املتعلقة بإدارة جلنة املساعدة القانونية املتبادلة.  

د املشـاركون ضـرورة إبــرام مزيـد مـن املعاهــدات     كَّـ ونتيجـة حللقـة العمـل التدريبيــة، أ     -٩٠
 اتفاقيـة  الثنائية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة بغية تعزيز فعالية تنفيذ األحكـام ذات الصـلة يف  

مـة. وملواصـلة تعزيـز قـدرات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة        ظَّحة الفساد واتفاقيـة اجلرميـة املن  مكاف
وإطارها داخل اململكة العربية السعودية، اقترح املشاركون تنظيم وحضور املزيد مـن حلقـات   

بشــأن أدوات  عمــل اخلــرباء يف اململكــة العربيــة الســعودية ويف اخلــارج، بالتنســيق مــع املكتــب،
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املكتــب للمســاعدة القانونيــة املتبادلــة وأســاليب عمــل اللجنــة؛ ووضــع معاهــدة ثنائيــة منوذجيــة  
للمســاعدة القانونيــة املتبادلــة تالئــم احتياجــات اململكــة العربيــة الســعودية وتســتند إىل معاهــدة  

نيـات زيـادة   األمم املتحـدة النموذجيـة لتبـادل املسـاعدة يف املسـائل اجلنائيـة؛ واستكشـاف إمكا       
تعزيز األطر التشريعية والتنفيذية. كذلك سيجري تقييم نطاق الدعم التقين املقتـرح تقدميـه إىل   
السلطات يف اململكـة العربيـة السـعودية بـاالقتران مـع النتـائج املقبلـة السـتعراض تنفيـذ الفصـل           

ــو        ــا جيــري الوق ــدويل، وم ــاون ال ــق بالتع ــة مكافحــة الفســاد املتعل ــع مــن اتفاقي ــه يف الراب ف علي
  االستعراض من احتياجات املساعدة التقنية ذات الصلة.  

    
    االستنتاجات  - اًرابع  

قدَّمت الردود الواردة من الدول األعضاء معلومات مفيدة عن الُنُهج الوطنيـة للتعامـل     -٩١
مع التعاون الـدويل للكشـف عـن اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد، مبـا يف           

ة من تلك اجلرائم وجتميدها ومصادرهتا. وركَّزت بعـض الـردود   املتأتِّيستبانة املوجودات ذلك ا
يف املقام األول على طرائق التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، ومل تتطرق ملسألة توسـيع نطـاق   
هــذا التعــاون ليشــمل اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة، فيمــا أشــارت مســامهات أخــرى إىل هــذا   

  ر من عناصر التعاون كذلك.  العنص
وقدَّم عدد من الدول األعضاء حملةً عامة عـن اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة احملليـة ذات        -٩٢

األحكــام واألوامــر الــيت  نَّملعلومــات الــيت أُفيــد هبــا، يبــدو أإىل عينــة ا اًالصــلة بالفســاد. واســتناد
سـيما يف الواليـات القضـائية الـيت     تسفر عنـها هـذه اإلجـراءات ميكـن إنفاذهـا يف اخلـارج، وال       

تتمتع خبربة واسعة يف جمال التعاون الدويل واليت ميكنها اعتماد ُنُهج مرنـة ملعاجلـة املسـائل ذات    
الصــلة. وميكــن أن يكــون األســاس القــانوين لــذلك هــو املعاهــدات الثنائيــة الســارية أو اتفاقيــة    

ل املدنيــة واإلداريــة احملليــة املتعلقــة بشــأن املســائ اًمكافحــة الفســاد نفســها، الــيت تشــمل أحكامــ
بالفساد، وباإلضافة إىل ذلك، تقدِّم جمموعة واسـعة مـن الطرائـق للتعـاون الـدويل. كمـا ميكـن        

  مبقتضيات التشريع احمللي املنطبق ومبادئه.   اًوضع ترتيبات لكل حالة على حدة، رهن
األعضــاء لتقيــيم القيمــة  نــة أوســع مــن الــدول ومثَّ حاجــة ملزيــد مــن املعلومــات مــن عيِّ   -٩٣

املضافة للتعاون فيمـا بـني الـدول األطـراف يف املسـائل املدنيـة واإلداريـة ذات الصـلة بالفسـاد.          
مـن أجـل    اً، تقريـر ٥/١بقـرار املـؤمتر    عمـالً ومن اجلدير بالذكر أنَّ األمانـة سـوف تعـدُّ أيضـا،     
ــه السادســة املقــرر عقــدها يف عــام      اًهلــذا الغــرض طلبــ  ســل، كمــا سُتر٢٠١٥املــؤمتر يف دورت

  للدول األطراف يف الوقت املناسب.للحصول على معلومات إضافية و/أو حمدثة 
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ــراف، مــن             -٩٤ ــدول األط ــن ال ــدد ممكــن م ــن أكــرب ع ــي ردود إضــافية م ــأن تلق ــن ش وم
جمموعات إقليمية وتقاليد قانونية خمتلفة، أن يهيئ الفرصة للتعمق يف حتليل املسائل قيـد النظـر.   

عـة علـى   قِّض، تعتـزم األمانـة أن تلـتمس معلومـات مـن الـدول األطـراف والـدول املو        وهلذا الغر
إىل البلدان الـيت ردَّت يف املـرة األوىل    اًاتفاقية مكافحة الفساد اليت مل ترد بعد، وأن تطلب أيض

أن حتــدِّث ردودهــا، إذا رغبــت يف ذلــك. وكــان النمــوذج الــذي ُعمِّــم أثنــاء الــدورة اخلامســة   
راض التنفيذ، بتركيزه على اجلوانب املنهجية جلمـع املعلومـات، أداة مفيـدة أتاحـت     لفريق استع

للــدول املســتجيبة التركيــز علــى مســائل حمــدَّدة بعنايــة علــى صــعيَدي التنفيــذ احمللــي والــدويل.    
ولذلك، فاألمانة تنتهز هذه الفرصة لتعرب عن امتناهنـا حلكومـة الربازيـل ملبادرهتـا إىل اسـترعاء      

ــاه ا ــق عمــل جمموعــة       انتب ــذلك النمــوذج الــذي اعتمــده فري ــذ ل ــق املعــين باســتعراض التنفي لفري
العشرين املعين مبكافحة الفسـاد. ومـع ذلـك، فسـعيا للحصـول علـى معلومـات شـاملة يف هـذا          

حتث األمانة الدول األطـراف علـى أال تكتفـي باسـتخدام النمـوذج، وإمنـا أن ترفـق بـه          الشأن،
  ابري الوطنية قيد املناقشة.  للتد الًمفصَّ اًوصف اًأيض
إىل ذلك، فإنَّ األمانة على اسـتعداد السـتخدام مجيـع السـبل املمكنـة جلمـع        ضافةإلوبا  -٩٥

املعلومات وحتليل املسامهات الوطنية مبا يتجاوز األسلوب التقليدي القائم على إرسال مـذكرة  
اجلاريـة يف إطـار دورة    شفوية (على سبيل املثال، باالستفادة من عمليات االستعراض القطـري 

االستعراض األوىل اليت تنهض هبا آلية استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد، وال سـيما فيمـا   
ــة) واالعتمــاد علــى املــداوالت    ٤٨و ٤٦يتعلــق باألحكــام الرئيســية مثــل املــادتني    مــن االتفاقي

املثال، الفريـق العامـل   وتبادل وجهات النظر يف خمتلف املنتديات احلكومية الدولية (على سبيل 
احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات التـابع ملـؤمتر الـدول األطـراف يف     
اتفاقية مكافحة الفساد، ومؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة املقـرر     

ا حـول  اً موضـوعي أعمالـه بنـد  ، والـذي يضـمُّ جـدول    ٢٠١٥عقده يف الدوحة يف نيسان/أبريل 
  التعاون الدويل).

ــدَّ    -٩٦ ــام احمل ــع     وترســم األحك ــع واخلــامس، م ــث والراب ــة، يف الفصــول الثال دة يف االتفاقي
املؤشرات وبعض املعلومـات األوليـة يف الـردود الوطنيـة الـواردة، معـامل عمليـات التحليـل الـيت          

  راد االسترشاد هبا يف هذا الشأن:  امل -ينبغي أن تتناول يف املستقبل املسائل التالية 
من اتفاقية مكافحـة الفسـاد    ٤٣من املادة  ١تفسري املبدأ العام الوارد يف الفقرة   (أ)  

  وجَِهت؛ وواخلربات املكتسبة والتحديات اليت  اجليدةخالل جتميع املمارسات الوطنية من 
جلمركية، اليت كـثريا مـا   التعاون بشأن اجلرائم اإلدارية، مثل اجلرائم الضريبية وا  (ب)  

  ا للكشف عن أعمال الفساد؛  اً ضروري"تتداخل" مع جرائم الفساد واليت يكون التحقيق فيها أمر
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احلاجة املتـواترة إىل توسـيع نطـاق املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف التعامـل مـع           (ج)  
ــاريني نظــر   ــة   اًحــاالت األشــخاص االعتب ــة املتعلق ــهج الوطني ــاين يف الن ــة مســؤوليتهم  للتب  بطبيع

  (اجلنائية واملدنية واإلدارية)؛
التعاون فيما يتعلق بالعواقب املدنية واإلدارية للفسـاد يف العالقـات التعاقديـة،      (د)  

  وال سيما يف القضايا اجلنائية املتوازية بشأن الفساد العابر للحدود؛  
ى مبرحلـة "مـا   سـمَّ مـا يُ القيمة املضـافة للتعـاون يف املسـائل املدنيـة واإلداريـة في       (ه)  

قبل املساعدة القانونية املتبادلة"، حيث ميكن أن تساعد املعلومات املقدَّمة سلطة الدولة املتلقيـة  
على القيام بالتحريـات واإلجـراءات اجلنائيـة أو إمتامهـا بنجـاح، أو ميكـن أن ُتفضـي إىل طلـب         

  ق للمساعدة القانونية املتبادلة.الح
  جنبية بالتجميد أو احلجز واملصادرة اليت تصدرها سلطات إدارية؛ إنفاذ األوامر األ  (و)  
  ألجنبية دون إدانة جنائية سابقة؛إنفاذ أوامر املصادرة ا  (ز)  
التعـــاون وتبـــادل املعلومـــات بـــني وحـــدات االســـتخبارات املاليـــة يف الـــدول    (ح)  

 الية سلطات إدارية.املتعاونة، وال سيما يف احلاالت اليت تكون فيها وحدات االستخبارات امل

  


