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*1909774*  

 الدورة الثامنة
  ٢٠١٩كانون األول/ديسمرب  ٢٠-١٦أبوظيب، 

  *من جدول األعمال املؤقَّت ٦البند 

        التعاون الدويل
املفتوح املشاركة التقدُّم املحرز يف أنشطة اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل     

  لتعزيز التعاون الدويل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
    

 األفعال املجرَّمة وفقًاالتعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية للكشف عن     
  تفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادال
    

      مذكِّرة من األمانة    
    مةدِّمق  -ًالأو  

سانت بطرسربغ ،اعتمد مؤمتر الدول األطراف يف دورته السادسة  -١ االحتاد  ،املعقودة يف 
املعنون "تعزيز اســـــتخدام  ،٦/٤، القرار ٢٠١٥تشـــــرين الثاين/نوفمرب  ٦إىل  ٢من  ،الروســـــي

اإلجراءات املدنية واإلدارية يف مكافحة الفســــاد، بوســــائل منها التعاون الدويل، يف إطار اتفاقية 
  األمم املتحدة ملكافحة الفساد".

األمانة، طواعية وعند  تزويدويف ذلك القرار، دعا املؤمتر الدوَل األعضاء إىل االستمرار يف   -٢
اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفساد من أجل حتديد نطاق املساعدة اإلمكان، مبعلومات عن 

ــــــياقاليت ميكن تقدميها  ــــــات اجليِّدة  يف س تلك اإلجراءات، وكذلك تقدمي معلومات عن املمارس
صلة بتنفيذ املادة  شر  ٥٣واألدوات اليت هلا  صل مجَع ون من االتفاقية، كما طلب إىل األمانة أن ُتوا

لومات بوسـائل منها تقدمي تقارير إىل املؤمتر وهيئاته الفرعية املعنية، تشـتمل على اقتراحات تلك املع
دراســـة  وإعدادبشـــأن االحتياجات من املســـاعدة التقنية واآلليات الالزمة لتوفري تلك املســـاعدة، 

  ر املوارد.والسبل الكفيلة بتيسري التعاون يف هذا املجال، رهنًا بتوافالفضلى املمارسات  الستبانة
__________ 
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بأمساء املوظفني ويف القرار نفســـــه، أهاب املؤمتر أيضـــــًا بالدول األعضـــــاء أن ُتبلغ األمانَة   -٣
فيما خيص اســــتخدام حيثما اقتضــــى األمر كجهات اتصــــال، ، واملؤســــســــات اليت عينتها الدول

وطلب إىل التعاون الدويل، ألغراض اإلجراءات املدنية واإلدارية يف مكافحة الفســــــاد، مبا يف ذلك 
إىل  هبذا الشــــــأناألمانة أن جتمع تلك املعلوماِت وتتيحها لكل الدول األطراف وأن تقدم تقريرًا 

  املؤمتر وهيئاته الفرعية املعنية.
املوظفني أو املؤسسات اليت الواليات، واصلت األمانة مجع معلومات عن  تلكشيًا مع اومت  -٤

ـــــتخدام اإلجراءات املدنية جهات اتعينتها الدول، حيثما اقتضـــــى األمر، ك صـــــال، فيما خيص اس
  التعاون الدويل.ألغراض واإلدارية يف مكافحة الفساد، مبا يف ذلك 

الســـــــادس ، بتوصــــــيات اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل ٧/١ورحب املؤمتر، يف قراره   -٥
اع أعماله عن تعزيز التعاون الدويل يف إطار االتفاقية، وقرر أن يواصــــل االجتملاملفتوح املشــــاركة 

طريق تبادل املعلومات عن املمارسات الفضلى والتحديات املتعلقة جبملة أمور منها التعاون الدويل 
ــــرية املعلومات  ــــاد والتدابري املمكنة حلماية س يف اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بقضــــايا الفس

  اإلدارية.املقدَّمة يف سياق املساعدة يف التدابري اجلنائية واملدنية و
، مجع املوجودةحدود املوارد  ضمنويف القرار نفسه، طلب املؤمتر إىل األمانة أن تواصل،   -٦

أخرى عن اســـتخدام االتفاقية كأســـاس قانوين لتبادل املســـاعدة مناســـبة إحصـــاءات أو معلومات 
ــــــتخدامها يفمنطبقةالقانونية يف حال عدم وجود ترتيبات ثنائية وإقليمية  ــــــيا ، وكذلك اس  قس

اإلجراءات املدنية واإلدارية واســـــترداد املوجودات حيثما كان ذلك مناســـــبًا ومتســـــقًا مع النظم 
  .للمؤمتر املعلوماتتتيح تلك القانونية الوطنية، وأن 

يذ   -٧ نة لتنف ما هتا األ ختذ ملذكرة هو إطالع املؤمتر على اإلجراءات اليت ا هذه ا والغرض من 
بشـــأن مجع وحتليل املعلومات املتعلقة بالتعاون الدويل يف  ٧/١و ٦/٤القرارين الواليات الواردة يف 

  اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بقضايا الفساد.
إىل  تنيشفوي ني، أرسلت األمانة مذكرت٧/١تنفيذ الواليات الواردة يف القرار ل ًاتيسريو  -٨

باط/فرباير وكانون األول/ديســــــمرب لدول األطراف يف شــــــ  تزويدهاا مفيه تطلب، ٢٠١٨ ا
  باملعلومات ذات الصلة.

جلميع الردود الواردة من الدول  أدناه ملخصوكان نطاق املعلومات املقدمة متباينًا. ويرد   -٩
 األعضاء اليت تتضمن معلومات موضوعية.

   
الفساد التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بقضايا   -ًاثاني  

والتدابري املمكنة حلماية سرية املعلومات املقدَّمة يف سياق املساعدة 
   التدابري اجلنائية واملدنية واإلدارية يف
لطلب الوارد يف ل اســـتجابةللردود الواردة من الدول األطراف  ملخصـــًا القســـميتضـــمن هذا   -١٠

شفوي نياملذكرت والتحديات القائمة يف الفضلى أعاله بتقدمي معلومات عن املمارسات  تنياملذكور تنيال
جمال التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية املتصـــلة بقضـــايا الفســـاد، وتقدمي مقترحات بشـــأن 
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التدابري املمكنة حلماية ســــرية املعلومات املطلوبة ألغراض اإلجراءات املدنية واإلدارية املتصــــلة بقضــــايا 
  الطلب. متلقييف البلد  ةجنائي اتإجراء موضعلفساد يف البلد الطالب، عندما تكون املسألة املعنية ا

إجراءات  اشتملت علىتعاون قضائي دويل  معاجلة أي حاالتوأفادت اجلزائر بأنَّه مل جير   -١١
  .إجراءات جنائيةيف إطار  احلاالت ُتعاَلجإن تلك  إذإدارية، أو مدنية 
حمدودة يف جمال التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية لديها جتربة  نَّألرجنتني بأوأفادت ا  -١٢

أن تقدم املساعدة يف اإلجراءات املدنية اليت يكون  هاميكن غري أنهواإلدارية املتصلة بقضايا الفساد؛ 
  جنائية. إجراءاتخاضعًا جلزاءات مدنية ويستحيل فيها إقامة  األصليفيها الفعل 

املتَّبع إزاء املســـاعدة القانونية تقدمي املســـاعدة، وفقًا لنهجها ال ميكن  هوأكدت أســـتراليا أن  -١٣
  .، إال يف سياق إجراءات جنائيةاملتبادلة
، تأكيدًا ةيف طلبه للحصـــول على املســـاعد ،وأوصـــت الصـــني بأن ُيدِرج الطرف الطالب  -١٤

  .حبماية سرية املعلومات
حمدودة أو معدومة يف جمال التعاون  جهاز النيابة العامة لديه جتربةوأفادت كولومبيا بأن   -١٥

اقترحت أن تقدم الدول املســاعدة  بيد أهناالدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية املتصــلة بالفســاد. 
 ُأبرزتخاضــعًا إلجراءات جنائية. و األصــلييكون الفعل  عندمايف املســائل اإلدارية واملدنية، حىت 

  الطلب بقواعد السرية املنصوص عليها يف االتفاقية. متلقيةأمهية التزام الدول 
حمدودة أو معدومة يف جمال التعاون الدويل يف اإلجراءات  لديها جتربةوأفادت الدامنرك بأن   -١٦

  املدنية واإلدارية املتصلة بقضايا الفساد.
لقانون املدين وقانون املرافعات املدنية والتجارية الواردة يف اوأفادت مصـــــر بأن القواعد العامة   -١٧

تســــمح بقيام دولة أجنبية أو أي شــــخص طبيعي أو اعتباري برفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويض عن 
، وفقًا كيان أجنيب متضـــــررأي  يرفعهاالدعاوى املدنية اليت  مجيعاملصـــــرية  األضـــــرار. وتقَبل املحاكُم

كن االعتراف باحلكم األجنيب وتنفيذه داخل مصر مي ه. وأفادت أيضًا بأناخلاصة هباختصاص االلقواعد 
وأما إذا كان الفعل املرتكب يف اخلارج يشكل جرمًا جنائيًّا، فيمكن ن حمكمة مدنية. عإذا كان صادرًا 

  قانون غسل األموال.باالستناد إىل للتحقيق يف الواقعة داخل مصر التقدم ببالغ 
وذكرت اليونان أنه كانت لديها جتربة كدولة طالبة ودولة متلقية للطلب يف إجراءات   -١٨

والتماس أدلٍة وبيانات،  ذت أنواع املســـــاعدة املقدمة فيها أخلمدنية تتعلق بقضـــــايا فســـــاد، مش
بالتدابري اإلجرائية. إال أن االتفاقية مل ُتســــَتخَدم  بالغواإلمعلومات عن الســــجالت املصــــرفية، 

  كأساس قانوين لتلك الطلبات.
اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة بالفســاد ســياق التعاون الدويل يف أنشــطة  نَّالعراق أ وذكر  -١٩

من خالل القنوات القانونية والدبلوماســية املعتمدة. وإضــافة  تنفذمحاية ســرية املعلومات املقدمة  وتدابَري
  التعاون الدويل بسرية تامة. املندرجة ضمن نطاقاملعنية مع املعلومات  السلطاتإىل ذلك، تتعامل 

ملســـــاعدة تبادل اطلبًا واحدًا ليف الســـــنوات الســـــت املاضـــــية وأفادت كينيا بأهنا قدَّمت   -٢٠
الدويل يف اإلجراءات املدنية املتصــــــلة بالفســــــاد. ويف الفترة نفســــــها، التعاون  من خاللالقانونية 
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بإجراءات إدارية يف قضــــايا فســــاد. ويف حال تلقيها طلبًا  تتعلقومل تتلق أي طلبات كينيا تقدِّم  مل
ودأبت كينيا دائما األجنبية. القضـــــائية من هذا القبيل، تعاَلج املســـــألة يف إطار آلية إنفاذ األحكام 

حددة املنائية اجلسائل امل، باستثناء دواعي اإلفصاح يف املقدمة واملعلوماتسرية الطلبات  صون على
السرية يف مجيع خاصة بيف الطلب، وحيثما تأذن الدولة الطالبة خبالف ذلك. وأدرجت كينيا بنودًا 

مل ُيطَلب  طلباهتا، واقترحت تضـــــمني طلبات املســـــاعدة القانونية املتبادلة بنودًا من هذا القبيل، ما
خالف ذلك، لضــــــمان حرمة التحقيقات اجلنائية واإلجراءات املدنية. ومن أجل محاية الســــــرية، 

  .عاليةمهنية لضمان التزام موظفي السلطات املعنية مبعايري  ءاتأيضًا إجراللدول أن تضع ينبغي 
حلماية  صرحيًا عند تقدمي أي طلب، كتدبري شرطًاواقترحت مجهورية كوريا جعل السرية   -٢١

  سرية املعلومات املقدمة يف سياق املساعدة يف التدابري اجلنائية واملدنية واإلدارية.
وأفادت الكويت بأهنا ميكن أن توفر املســـاعدة القانونية املتبادلة وفقًا ألحكام االتفاقية، على   -٢٢

أســـاس املعاملة باملثل. وإضـــافة إىل ذلك، ميكنها أن تنفذ أحكام االتفاقية املتصـــلة بالتعاون الدويل يف 
خيص ســــــرية املعلومات  مع تشــــــريعاهتا الوطنية. وفيما تتوافقاإلجراءات املدنية واإلدارية، مادامت 

يف هذا الشأن.  التامنيالكويت أنه يليق جبميع األطراف أن متارس التنسيق والتشاور  ذكرتاملقدَّمة، 
منوذجي بشـــأن القواعد والتدابري اليت ميكن أن تطبقها إرشـــادي وإضـــافة إىل ذلك، ميكن إعداد دليل 

  االتفاقية.  ية واإلدارية، وفقًا ألحكامسرية املعلومات ذات الصلة باإلجراءات املدن لضمانالدول 
أن تقدم املســـاعدة يف املســـائل املدنية اليت يكون فيها الفعل  هاوأفادت ليتوانيا بأهنا ال ميكن  -٢٣

  جنائية يف هذا الشأن. إجراءاتخاضعًا لعقوبة إدارية إال عند استحالة إقامة  األصلي
بأن   -٢٤ فادت النرويج  بةوأ ها جتر جم لدي ية حمدودة يف  ملدن لدويل يف اإلجراءات ا عاون ا ال الت

  واإلدارية املتصلة بالفساد.
وأفادت باكســـتان بأن مجيع القضـــايا املتصـــلة بالفســـاد تســـتند إىل إجراءات جنائية، وأن   -٢٥

باكستان أو تتلق أي طلبات تتعلق مل ترسل جراءات جنائية. وإكاإلجراءات املدنية الالحقة ُتعامل 
إدارية يف قضــــــايا فســــــاد. إال أن بعض األجزاء يف بعض طلبات اإلجراءات  بإجراءات مدنية أو

ــــــرية املعلومات اليت  صــــــانإىل إجراءات مدنية وإدارية. وينبغي أن ُت لت الحقًاقد ُحوِّاجلنائية،  س
عندما تكون املســــائل  وخصــــوصــــًاُتطلب ألغراض اإلجراءات املدنية واإلدارية يف البلد الطالب، 

  الطلب. متلقييف البلد  من نطاق إجراءات جنائيةتعاجل ضاملعنية 
تعاون دويل يف إجراءات مدنية حاالت وأفادت الربتغال بأنَّها ليست على علم بوجود أي   -٢٦
  تطبيق االتفاقية.تتعلق بإدارية متصلة بقضايا  وأ

إال يف يف سياق ممارساهتا العملية،  ،رومانيا أن املساعدة القانونية املتبادلة ال تقدَّم وذكرت  -٢٧
  سياق اإلجراءات اجلنائية.

لتعاون ا اليت تعززوأفادت اململكة العربية الســــعودية بأنَّها تعترف بالتدابري املدنية واإلدارية   -٢٨
إلدارية األجنبية على الصـــــعيد الداخلي إذا إنفاذ القرارات االدويل واســـــترداد املوجودات. وميكن 

  كانت مدعَّمة بأمر قضائي ذي صلة.
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قدم املســـاعدة تأن  ااملركزية، ال ميكنه الســـلطَة النيابة العامة، بصـــفتهاوأفادت تايلند بأنَّ   -٢٩
بإجراءات  مرتبطةيف حال وجود طلبات أخرى للمســـــاعدة  أمافيما يتعلق باملســـــائل اجلنائية.  إال

ساعدة حيثما أمكن، رهنًا بفجنائية،  سلطة املركزية يف تقدمي امل شريعات الوطنية. أحكام تنظر ال الت
الطلب، إن أمكن، قبل  متلقيةومن مثَّ، اقترحت أن تتشــاور الســلطات الطالبة مع الســلطة املركزية 

  وات الصحيحة.تقدمي الطلبات من خالل القن
لدول األطراف ملزمًا لالواليات املتحدة األمريكية أنَّ االتفاقية ال تفرض اشــــتراطًا  وذكرت  -٣٠

نة ميكن أنشـــــطة غري مشـــــروعة معيَّهناك أن  معبتقدمي املســـــاعدة يف اإلجراءات اإلدارية واملدنية. و
ها  عالمعاجلت عامل مع  على حنو ف لدول تت ية ا غالب فإن  نة،  ية أو إدارية معي مدن من خالل إجراءات 

قام األول من خالل  لة إجراءات الفســـــــاد يف امل قدم عدا ية أو إجراءات فرعية. ومع ذلك، ت جنائ
ــــــاعدة يف اإلجراءات املدنية واإلدارية يف احلاالت اليت توجد فيها حتقيقات أو  الواليات املتحدة مس

ما إذا كان  ريتقرلمســــــاعدًة املعين اجلهاز اإلداري لتمس ية ذات صــــــلة، أو حني إجراءات جنائي
إحالة جنائية. وميكن للواليات املتحدة، عند اإلمكان، أن تقدم مســـاعدة ال تتطلب إجراء  ســـيجري

حىت حني يتعذر على ســـــلطتها املركزية أن تقدم املســـــاعدة لعدم وجود إجراءات  كما أنه. وًاإلزامي
املســاعدة. وفيما أن تقدم إنَّها كثريًا ما حتيل الســلطات األجنبية إىل ســلطات أخرى ميكنها جنائية، ف

يتعلق بسرية الطلبات يف سياق التحقيقات اجلنائية واملدنية، تسمح غالبية املعاهدات الثنائية واالتفاقية 
ة يذ الطلب)، وعلى الدولالسرية (باستثناء ما تقتضيه الضرورة لتنف مبراعاةلألطراف الطالبة أن تطالب 

 أو أن تبلغ الدولة الطالبة بعدم قدرهتا على االمتثال. متلقية الطلب أن متتثل لذلك الطلب
   

استخدام اإلجراءات املدنية  جمال جهات االتصال املعنية بالتعاون الدويل يف  -ًاثالث  
ين واإلدارية واستخدام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد كأساس قانو

   اإلجراءات املدنية واإلداريةيف سياق 
متاشــــيًا مع املمارســــة املعمول هبا، واصــــلت األمانة حتديث الدليل اإللكتروين للســــلطات   -٣١

الدليل يتضــــمن معلومات عن جهات  كان، ٢٠١٩أيلول/ســــبتمرب  ١٠ وحىتالوطنية املختصــــة. 
  دولة طرفًا. ٣٢استخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية يف جمال االتصال املعنية بالتعاون الدويل يف 

معلومات شــاملة عن اســتخدام االتفاقية مل تتلق األمانة ، ٢٠١٩أيلول/ســبتمرب  ١٠حىت و  -٣٢
الداخلية، يف سياق اإلجراءات ظم القانونية كأساس قانوين، حيثما كان ذلك مناسبًا ومتسقًا مع الن

هات االتصــــــال جبأبلغت األمانة قد دولة طرفًا  ٣٢هناك إال أنه بالنظر إىل أنَّ  املدنية واإلدارية.
ــــــتخدام اإلجراءات املدنية واإلدارية، فإن جمال املعنية بالتعاون الدويل يف  من املرجَّح أن تكون اس

 يام هبذا التعاون باستخدام االتفاقية كأساس قانوين.تلك الدول قادرة أيضًا على الق
   

    أوليةمالحظات   -ًارابع  
جتدر اإلشــــارة إىل أن أقل من نصــــف الدول األطراف قدم املعلومات املطلوبة. ومن مث، يلزم   -٣٣

احلصـــول على مزيد من املعلومات للتوصـــل إىل فهم أفضـــل لكيفية اســـتخدام التدابري املدنية واإلدارية 
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من ومات من املرجَّح جدًا أن ُتجمع هذه املعلاملتصـــــلة مبكافحة الفســـــاد يف ســـــياق التعاون الدويل. و
  االتفاقية. خالل االستعراض اجلاري لتنفيذ الدول األطراف للفصل اخلامس (استرداد املوجودات) من

حمدودة  جتربةووفقًا للمعلومات املتاحة، يبدو أنَّ غالبية الدول اليت أرســـــلت ردودًا لديها   -٣٤
عن من الدول قلة  ســـوىبِلغ يف اســـتخدام التدابري املدنية واإلدارية يف ســـياق التعاون الدويل. ومل ُت

  واسعة يف استخدام تلك التدابري. توافر جتربة
، يف التعاون الدويل يف املسائل املدنية واإلدارية جتربةالدول اليت أفادت بأنَّ لديها بني من و  -٣٥

  استخدمت االتفاقية كأساس قانوين لطلباهتا. أفادت قلة منها بأهنا
ـــــي ي  -٣٦ ـــــاعدة ويبدو أنَّ التحدي الرئيس يف والتردد تمثل يف عدم اإلملام هبذه األنواع من املس

  الطلبات ومعاجلتها خارج نطاق القنوات التقليدية للمساعدة يف جمال القانون اجلنائي. قبول تلك
سرية املعلومات املطلوبة ألغراض   -٣٧ دارية يف اإلدنية واملجراءات اإلوفيما يتعلق مبسألة محاية 

ضايا  سادق سألة املعنية  تتعلق بالف موضع إجراءات جنائية يف البلد يف البلد الطالب، عندما تكون امل
ضـــــمان أو تأكيد صـــــريح من الدولة الطالبة إىل  تقدميالدول األطراف أن  متلقي الطلب، ذكرت

أن هلذه املســألة. ويبدو أيضــًا  حالًّ ميثلاملعلومات ميكن أن  تلكالطلب حبماية ســرية  متلقيةالدولة 
 مع االتفاقية واملمارسات الدولية املعمول هبا. هذا النهج يتوافق

   
  االستنتاجات والتوصيات -ًاخامس  

ــ  -٣٨ ــه  دُّيواملؤمتر  لَّلع ــذ قراري ــة بشــــــــأن تنفي ــان ــات إىل األم ــدم توجيه  ٧/١و ٦/٤أن يق
  بالتحقيق يف جرائم الفساد.اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة  بشأن
أيضــــــًا أن ينظر يف أن يطلب إىل األمانة أن تنظم اجتماعًا لفريق خرباء  دُّيواملؤمتر  لَّولع  -٣٩

لتنفيذ طلبات املســـــاعدة القانونية املتبادلة املتعلقة  إرشـــــادي خاصإعداد دليل ب يكلَّفخمصـــــص 
  ة.بالفساد، مبا يف ذلك استخدام التدابري املدنية واإلداري

وفيما يتعلق بالتدابري املمكنة حلماية ســرية املعلومات املطلوبة واملقدمة يف ســياق املســاعدة   -٤٠
تأكيدات خاصة أن يشجع الدول األطراف على تقدمي  دُّيواملؤمتر  لعليف التدابري املدنية واإلدارية، 

  املعلومات. تلكضمان سرية ب
  


