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

   ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣و ٢سانت بطرسربغ، االحتاد الروسي، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٤البند 

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

  مبا يف ذلك استبانة املوجودات املتأتِّية من تلك اجلرائم 
        وجتميدها ومصادرهتا

الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية للكشف عن اجلرائم التعاون     
  املنصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  
      رة من األمانةكِّمذ    

  ملخَّص  
 ٥/١مؤمتُر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد، يف قراريـه   شجَّع   

، الــدولَ األطــراف يف االتفاقيــة علــى أن تتعــاون فيمــا بينــها علــى املســتوى الــدويل، عنــد  ٥/٣و
ــة إىل الكشــف عــن جــرائم الفســاد        ــة الرامي ــة واإلداري اإلمكــان، فيمــا خيــصُّ اإلجــراءات املدني

املوجودات املتأتِّية من اجلرائم املشمولة باالتفاقية وجتميدها ومصـادرهتا، علـى   وكذلك الستبانة 
  التوايل، وطلب إىل األمانة أن تدعو الدولَ األطراف إىل تقدمي معلومات، قدر اإلمكان.

                                                         
  * CAC/COSP/EG.1/2015/1.  
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ــا يف هـــذين القـــرارين   وقـــد أُعـــدت هـــذه الوثيقـــة تنفيـــذاً    للمهـــام املنصـــوص عليهـ
 إىل اســـتكمال املعلومـــات الـــيت ُجمعـــت يف الوثيقـــة الصـــادرين عـــن املـــؤمتر، وهـــي تســـعى

CAC/COSP/EG.1/2014/2    مســتندةً يف ذلــك إىل املعلومــات اجلديــدة املتلقــاة. كمــا تســعى إىل
ا وتقـدمي املزيـد مـن املـواد ذات الصـلة لتسـهيل       مواضيعي دمج املعلومات اليت قدمتها الدول دجماً

جـه اخلصـوص، ُيوجَّـه االنتبـاه إىل طبيعـة التعـاون       نظر الدول األطراف يف هذه املسألة. وعلى و
الـــدويل يف املســـائل اإلداريـــة واملدنيـــة مبوجـــب االتفاقيـــة وتـــورد الوثيقـــة إحـــاالت مقاَرنـــة إىل 
معاهدات أخرى بشأن املسائل ذات الصلة. كما تتناول الوثيقة جماالت حمدَّدة قد تكـون وثيقـة   

ة أو املدنيـة، وال سـيما هبـدف إنفـاذ تـدابري الضـبط أو       الصلة بالتعاون الدويل يف املسائل اإلداريـ 
ــؤولية        ــى مسـ ــنص علـ ــمان الـ ــة، وضـ ــاف املدنيـ ــبل االنتصـ ــاس سـ ــادرة، والتمـ ــد واملصـ التجميـ

  الشخصيات االعتبارية، والتمكني من التعاون يف إطار اإلجراءات اإلدارية اخلاصة األخرى.
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    مقدِّمة  - أوالً  
 ٢اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، يف الفقـرة       شجَّع مؤمتر الدول األطراف يف   -١

، الدول األطراف يف االتفاقية على أن تتعاون فيما بينها على املسـتوى الـدويل،   ٥/١من قراره 
عند اإلمكان، فيما خيصُّ اإلجراءات املدنية واإلدارية الرامية إىل الكشف عـن جـرائم الفسـاد،    

تفاقية. ويف هذا الصدد، طلب املـؤمتر إىل األمانـة أن تـدعو    من اال ٤٣من املادة  ١للفقرة  وفقاً
الــدول األطــراف إىل تــوفري معلومــات عــن تلــك اإلجــراءات مــن أجــل حتديــد نطــاق املســاعدة 
القانونية املتبادلة اليت ميكن تقدميها فيمـا يتعلـق بتلـك اإلجـراءات، بغيـة تقـدمي تلـك املعلومـات         

املفتوح العضوية لتعزيز التعـاون الـدويل مبوجـب االتفاقيـة     إىل اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل 
  املزمع عقده خالل الدورة السادسة ملؤمتر الدول األطراف.

، الدول األطـراف علـى   ٣/٥من قراره  ٤ع املؤمتر، يف الفقرة جَّعلى ذلك، ش ةًوعالو  -٢
يشــمل حســب  مجلــة أمــور منــها التعــاون فيمــا بينــها علــى الصــعيد الــدويل، عنــد اإلمكــان، مبــا

مقتضى احلـال تبـادل املسـاعدة القانونيـة يف اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة السـتبانة املوجـودات          
مـن االتفاقيـة.    ٤٦مـن املـادة    ٣والفقـرة   ٤٣مـن املـادة    ١للفقـرة   وجتميدها ومصـادرهتا وفقـاً  

ت كمــا طلــب إىل األمانــة أن تــدعو الــدول األطــراف إىل تــوفري معلومــات عــن تلــك اإلجــراءا 
لتقدميها إىل الفريـق العامـل املعـين باسـترداد املوجـودات مـن أجـل حتديـد نطـاق املسـاعدة الـيت            

  ميكن تقدميها بشأن تلك اإلجراءات.
 )١(امرحليـ  بالواليات املذكورة أعاله اليت حددها املؤمتر، أعدت األمانـة تقريـراً   وعمالً  -٣

واليـيت  أنَّ ة أعـاله، آخـذةً يف اعتبارهـا    علـى املسـائل احملـدد    دولة عضواً ٢٧من  يتضمن ردوداً
املــؤمتر املــذكورتني أعــاله تتعلقــان جبوانــب مــن املفيــد النظــر فيهــا يف إطــار مشــترك مــن أجــل    
مناقشــتها خــالل اجتمــاع اخلــرباء احلكــومي الــدويل املفتــوح العضــوية لتعزيــز التعــاون الــدويل،  

. وأشــري يف هــذا التقريــر إىل ٢٠١٤أكتــوبر ل/تشــرين األو ١٠و ٩الــذي ُعقــد يف فيينــا يــومي 
احلاجة إىل مزيد من املعلومـات مـن عيِّنـة أوسـع مـن الـدول األطـراف لتقيـيم مـا ينطـوي عليـه            
التعاون فيمـا بـني الـدول األطـراف مـن قيمـة مضـافة يف املسـائل املدنيـة واإلداريـة ذات الصـلة            

االتفاقيـة والـدول املوقِّعـة    بالفساد، واقُترح أن تلتمس األمانة معلومات من الدول األطراف يف 
  عليها اليت مل َتُرد بعد، وأن تلتمس حتديث املعلومات اليت سبق تقدميها.

                                                         
. وعالوة على ذلك، أتيحت يف املوقع الشبكي لذلك االجتماع الردود CAC/COSP/EG.1/2014/2الوثيقة   )١(  

  خرة الواردة من ثالث دول مل ُيَشر إليها يف تلك الوثيقة.الوطنية املتأ
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رات واجلرمية (املكتـب) إىل  ويف هذا الصدد، أرسل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ  -٤
، وتلقَّـى مـن مخـس عشـرة     CU 2015/170/DTA/CEB/CSSالـدول األطـراف املـذكرة الشـفوية     

لة من الدل األطراف معلومـات بشـأن التعـاون الـدويل يف اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة مـن         دو
مــن  ١للفقــرة  أجــل كشــف جــرائم الفســاد واســتبانة املوجــودات وجتميــدها ومصــادرهتا وفقــاً 

مــن االتفاقيــة. وإىل جانــب املعلومــات املقدَّمــة يف وقــت   ٤٦مــن املــادة  ٣والفقــرة  ٤٣املــادة 
التاليـة:   ٤١، تلقَّـى املكتـب معلومـات مـن الـدول الــ      CAC/COSP/EG.1/2014/2إعداد الوثيقـة  

األرجنتني، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، أملانيا، إيطاليا، بـاراغواي، البحـرين،   
الربازيــل، الربتغــال، بلجيكــا، بنمــا، البوســنة واهلرســك، بــريو، تــونس، اجلمهوريــة التشــيكية،   

لدومينيكيــة، رومانيــا، الســلفادور، ســلوفينيا، سويســرا، طاجيكســتان، غواتيمــاال، اجلمهوريــة ا
البوليفارية)، كولومبيا، الكويـت، كينيـا، لبنـان، ليتوانيـا، املغـرب،      –الفلبني، فرتويال (مجهورية

املكسيك، اململكة العربية السعودية، موريشـيوس، ميامنـار، النمسـا، هـاييت، الواليـات املتحـدة       
  ة، اليونان.األمريكي

ويســــــــعى هــــــــذا التقريــــــــر إىل اســــــــتكمال املعلومــــــــات اجملمَّعــــــــة يف الوثيقــــــــة   -٥
CAC/COSP/EG.1/2014/2 دمــج ، باالســتناد إىل املعلومــات اجلديــدة الــواردة. كمــا يســعى إىل

ا وتقـدمي املزيـد مـن املـواد ذات الصـلة لتسـهيل نظـر        مواضيعي املعلومات املقدَّمة من الدول دجماً
طــراف يف هــذه املســألة. وعلــى وجــه اخلصــوص، ُيوجَّــه االنتبــاه إىل طبيعــة التعــاون   الــدول األ

الــدويل يف املســائل اإلداريــة واملدنيــة مبوجــب االتفاقيــة وُتقــدَّم إحــاالت مقاَرنــة إىل معاهــدات   
أخرى. كما تتناول الوثيقة جماالت حمدَّدة قد تكـون وثيقـة الصـلة بالتعـاون الـدويل يف املسـائل       

أو املدنية، وال سيما هبدف إنفاذ تدابري الضبط أو التجميد واملصادرة، والتمـاس سـبل    اإلدارية
االنتصاف املدنية، وضمان النص على مسؤولية الشخصيات االعتبارية، والتمكني من التعـاون  

  يف إطار اإلجراءات اإلدارية اخلاصة األخرى.
  

ارية للكشف عن اجلرائم التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلد  - ثانياً  
املنصوص عليها يف االتفاقية، مبا يف ذلك استبانة املوجودات املتأتِّية 

  تلك اجلرائم وجتميدها ومصادرهتا  من
 

  اعتبارات عامة    
 
ألنظمتـها القانونيـة، عـدة تـدابري، تشـمل       اعتمدت الدول األطراف يف االتفاقية، وفقـاً   -٦

حقيــق مقاصــد االتفاقيــة علــى النحــو املنصــوص عليــه يف  إجــراءات جنائيــة وإداريــة ومدنيــة، لت 
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منــها، بــني التعــاون بــني الــدول    ٤٣مــن املــادة  ١ومتيِّــز االتفاقيــة، يف الفقــرة   منــها. ١ املــادة
ــاً    ــة (وفق ــائل اجلنائي ــراف يف املس ــواد  األط ــات   ٥٠إىل  ٤٤للم ــادل يف التحقيق ــاون املتب ) والتع

 اإلداريــة ذات الصــلة بالفســاد (مــىت كــان ذلــك مناســباًواإلجــراءات املتعلقــة باملســائل املدنيــة و
مـن   ١مع نظامها القـانوين الـداخلي). وينبغـي أن ُيقـرأ هـذا احلكـم بـاالقتران بـالفقرة          ومتسقاً
أكرب قـدر مـن   بـ  اًبعضـ ها الـدول األطـراف أن ُميـدَّ بعضُـ     حيث ُيطلب إىل ٥١واملادة  ٤٦املادة 

ات واإلجراءات القضائية فيمـا يتعلـق جبـرائم الفسـاد،     العون واملساعدة يف التحقيقات واملالحق
  بأحكام الفصل اخلامس من االتفاقية. ومن أجل استرداد املوجودات عمالً

وخالل املفاوضات بشأن األحكام املذكورة، شـدَّدت وفـود علـى أمهيـة إدراج تـدابري        -٧
هـذا النـهج يزيـد    أنَّ تربت ذات صلة بالقانون املدين واإلداري إضافة إىل األحكام اجلنائية و"اع

ــة [يف التعــاون الــدويل]، بســبب تعــدُّد أوجــه الفســاد    حتقيــق الكفــاءة والفعمــن احتمــاالت  الي
وضرورة تناول تلك املسائل يف نظم قانونية خمتلفـة. ويف هـذا الصـدد، أشـار بعـض الوفـود إىل       

تصــاف واجلــزاءات، ضــرورة تضــمني االتفاقيــة اجلديــدة املســؤولية املدنيــة واجلنائيــة وســبل االن  
  )٢(إضافة إىل تدابري املنع ذات الصلة."

إىل آليات التعاون الـدويل   ٤٣من املادة  ١وميكن أن ُتعترب اإلشارة الصرحية يف الفقرة   -٨
فالـدعاوى املدنيـة    )٣(.كـبرياً  يف املسائل املدنية واإلدارية من أجل منع الفساد ومكافحته تطوراً

كميلي يف اإلجراءات اجلنائيـة، وال سـيما بـالنظر إىل تركيزهـا علـى      دور كبري وت كان هلا دائماً
ــر أساســي أيضــاً   ــع وقمــع الســلوكيات ذات الصــلة بالفســاد.     التعــويض، وهــو أم يف جمــال من

مـن   كثرياً وبالنظر إىل خصائص التحقيقات واحملاكمات اجلنائية والتحديات احمليطة هبما، "فإنَّ
يف ظـروف معينـة للتعامـل     مالئماً ىل اإلجراءات املدنية بديالًاملمارسني يرون يف خيار اللجوء إ

مع الفساد، خاصةً يف احلاالت اليت تتعذر فيها املالحقة اجلنائية (مثل حاالت وفـاة املتـهمني أو   
  )٤(غياهبم أو حصانتهم أو العجز بوجه عام عن إحضارهم أمام احملكمة اجلنائية)."

                                                         
، األعمال التحضريية للمفاوضات الرامية إىل إعداد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساداألمم املتحدة،   )٢(  

  .٤١، الصفحة ٢٠١٠
  .١٣٩لصفحة ، ا٢٠٠٩، الدليل التقين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساداألمم املتحدة،   )٣(  
 UNODC/World Bank Stolen Asset Recovery . انظر أيضا١٤٠ًو ١٣٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٤(  

Initiative, Public Wrongs, Private Actions: Civil Lawsuits to Recover Stolen Assets, 2015 وجتدر .
وجودات اليت استخدمت سبل االنتصاف املدنية ا من قضايا استرداد املاإلشارة إىل النسبة املئوية العالية جد

  دون غريها أو إضافة إىل اإلجراءات اجلنائية، بني القضايا املستعَرضة ألغراض هذه الدراسة.
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للجـرائم املتصـلة بالفسـاد، وخاصـة يف القضـايا املعقـدة       وبالنظر إىل الطابع عرب الوطين   -٩
االختيار املتكرر للتدابري املدنية واإلدارية على الصـعيد   اليت تنطوي على مبالغ مالية كبرية، فإنَّ

هنــاك أنَّ الــوطين يســتتبع بطبيعــة احلــال ضــرورة تعزيــز التعــاون الــدويل يف هــذه املســائل. كمــا 
حتليــل طلبــات املســاعدة املقدمــة مــن البلــدان الــيت لــديها نظــم  حاجــة إىل اعتمــاد هنــج مــرن يف 

قانونية خمتلفة أو اليت تعتمـد خيـارات خمتلفـة يف التعامـل مـع أنـواع معينـة مـن أنشـطة الفسـاد.           
وينبغي أن يشمل هذا النهج إجراء مشاورات مالئمـة ومباشـرة والرغبـة يف اكتسـاب املعـارف      

الدولـة الـيت تطلـب التعـاون والدولـة الـيت ُيطلـب تعاوهنـا         بشأن األطر القانونية واملؤسسية لدى 
  قرار خبصوص رفض التعاون.أيِّ على السواء قبل اختاذ 

ــ ومــن اجملــاالت الــيت قــد تســتدعي اهتمامــاً    -١٠ ــار اإلثبــات املطلــوب ألغــراض  خاص ا معي
حــدود أنَّ  اإلجــراءات اجلنائيــة أو املدنيــة أو اإلداريــة يف خمتلــف الواليــات القضــائية. ويف حــني

فيما بـني الـنظم القانونيـة وتعتمـد عـادة علـى خطـورة اآلثـار املترتبـة علـى            اإلثبات تتباين كثرياً
ــني      أنَّ املســؤولية، جتــدر مالحظــة    ــاس ب ــد تكــون هــي منشــأ االلتب ــات املصــطلحية ق االختالف

بية أو طبيعـة  املمارسني، على سبيل املثال، بشأن النطاق والطبيعة الدقيقني ألوامر احملاكم األجن
  برامج املصادرة الوطنية.

   
  الطابع الطوعي    

 
يف غياب معاهـدات حمـددة، ينبغـي لفـت االنتبـاه إىل الطـابع الطـوعي آلليـات التعـاون            -١١

ــة مبكافحــة        ــة إىل ضــمان جنــاح اإلجــراءات املتعلق ــة الرامي ــة واإلداري ــادل يف املســائل املدني املتب
أنَّ أن تســعى إىل توســيع نطــاق التعــاون علــى أســاس   الفســاد. وهلــذا الغــرض، ميكــن للبلــدان   

مع املبادئ األساسية لنظامهـا القـانوين. وحـىت يف حـاالت      التعاون املطلوب لن يكون متعارضاً
األهداف املنشودة والسـلوكيات األساسـية املُـراد التصـدي      استخدام طرائق قانونية خمتلفة، فإنَّ

حة الفساد ستكون متشاهبة. ولـذلك الغـرض، قـد يكـون     التفاقية مكاف هلا بطريقة قانونية وفقاً
الـيت تشـري إىل جـواز طلـب      ٤٦(ط) مـن املـادة    ٣من املفيـد لفـت االنتبـاه إىل الفقـرة الفرعيـة      

نــوع "مــن املســاعدة ال يتعــارض مــع القــانون الــداخلي   أيِّ املســاعدة القانونيــة املتبادلــة بشــأن  
  للدولة الطرف املتلقية للطلب".

مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة         ١٨مـن املـادة    ٩الفقرة ومبوجب   -١٢
عرب الوطنيـة، ُيسـمح للـدول صـراحةً أن تقـدِّم املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف غيـاب ازدواجيـة           

. ومـن مثَّ، تكـون لـديها يف تلـك احلـاالت السـلطة التقديريـة        التجرمي عندما تـرى ذلـك مناسـباً   
مـن اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد، تتـوىل       ٤٦مـن املـادة    ٩. بيد أنه مبوجب الفقرة لرفض املساعدة
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الدول األطراف فحص طلبات املساعدة القانونية املتبادلة يف حال غياب ازدواجية التجرمي مـع  
أخــذ أغــراض االتفاقيــة بعــني االعتبــار، ويف حــني جيــوز هلــا أن تــرفض تقــدمي املســاعدة، يــتعني   

ملفاهيم األساسية لنظامها القـانوين، أن تقـدم املسـاعدة الـيت ال تنطـوي علـى       عليها، اتساقاً مع ا
إجراء قسري، باستثناء الطلبات املتعلقة بأمور تافهة. ومع مراعاة مـا يقتضـيه اخـتالف احلـال،     
جيوز للدول األطراف أن تنظـر، علـى أسـاس طـوعي، يف مـد يـد العـون يف اإلجـراءات املدنيـة          

على تدابري غري قسرية وال تتعارض مع قانوهنا الداخلي حـىت إن مل يكـن   واإلدارية اليت تنطوي 
  ذلك من األمور املرتآة صراحة.

وقد ينطوي التعاون الدويل يف املسائل اإلدارية، حسب االقتضاء وبشـرط عـدم الـنص      -١٣
على خالف ذلك يف القانون الوطين، على أوجه تشابه مع أشـكال املسـاعدة غـري الرمسيـة الـيت      

تكون مفيدة يف استرداد املوجودات من نواحٍ شىت، مبا يف ذلـك مـن أجـل إعـداد تـدابري يف       قد
وأشـار بعـض الـدول إىل املسـاعدة غـري الرمسيـة الـيت تشـمل          )٥(إطار القانون املدين أو اجلنـائي. 

مساعدة دومنا حاجة إىل طلب رمسي للمسـاعدة القانونيـة املتبادلـة. وقـد يكـون هـذا       أيِّ تقدمي 
مـن أجـل تقـدمي األدلـة ومجعهـا بطريقـة غـري         ع من املساعدة املتبادلة بـني املمارسـني مفيـداً   النو

قسرية. وقد تكون املشاركة يف شبكات قضائية دولية، وهـو مـا ذكرتـه بعـض الـدول، مفيـدة       
  للبحث عن حلول حلاالت ملموسة تنطوي على حتديات أمام التعاون.

نـوع مـن   أيِّ ا تسـتطيع، مـن حيـث املبـدأ، تقـدمي      ها، إىل أهندِّوأشارت الكويت، يف ر  -١٤
نـوع مـن املسـاعدة خـارج نطـاق تطبيـق       أيِّ املساعدة املشمولة باتفاقية مكافحة الفساد، بـل و 

مــن  االتفاقيــة إذا كــان ذلــك ال يتعــارض مــع القــانون الــوطين، مؤكــدةً أهنــا أبرمــت كــثرياً         
دف تبيــان األمهيــة الــيت ميكــن أن تكــون  . وهبــاملعاهــدات الثنائيــة، بشــأن املســائل املدنيــة أيضــاً 

للجوانب اإلجرائية ولوجود حد أدىن من التشابه بني األوامر القانونية الوطنية مـن أجـل تنفيـذ    
من املمكن اختـاذ إجـراءات فيمـا يتعلـق بالقضـايا اإلداريـة       أنَّ طلبات املساعدة، ذكرت ليتوانيا 

ية وكذلك مبادئها األساسية اليت تستند إليهـا  إذا كانت ال تتعارض مع دستورها وقوانينها احملل
                                                         

الع على املزيد من التفاصيل فيما خيص املساعدة غري الرمسية وعالقتها باملساعدة القانونية املتبادلة، لالطِّ  )٥(  
 UNODC/World Bank Stolen Asset Recovery Initiative, Asset Recovery Handbook: a Guide forانظر 

Practitioners, 2011, pp. 123-137َّمركز االستخبارات ملكافحة اإلرهاب واجلرمية  . وأفادت إسبانيا بأن
االحتاد األورويب مة التابع هلا، والذي هو مبثابة مكتب السترداد املوجودات مع مجيع الدول األعضاء يف املنظَّ

األمريكية اليت تتألف منها شبكة استرداد املوجودات التابعة لفرقة -وكذلك البلدان الستة عشر األيبريية
العمل لإلجراءات املالية يف أمريكا الالتينية، زاد من تبادل املعلومات من أجل تعقُّب وحتديد ممتلكات 

من  التحقيق من جانب وحدات الشرطة يف أيٍّ وموجودات األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني قيد
  املتعاونة. البلدان
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يف القضـايا اإلداريـة احملليـة. ومـن      أيضـاً  اإلجراءات اجلنائيـة وشـريطة أن يكـون تنفيـذها جـائزاً     
ــادت النمســا بــ    ــق نفســه، أف ــاد      أنَّ املنطل ــدول األعضــاء يف االحت ــع ال ــُرب م ــاون أك ــةَ التع إمكاني
، ١٩٩٨املتعلــق باملســاعدة القانونيــة الدوليــة لعــام  قانوهنــاأنَّ األورويب. وأشــارت إســرائيل إىل 

شـكل مـن أشـكال    أيِّ الذي ينظم املسائل املدنية واجلنائية على السواء، يشري إىل جـواز تقـدمي   
اجلرميـة املعنيـة كانـت قـد وقعـت      أنَّ لـو   بـه املساعدة املطلوبة بـنفس القـدر الـذي كـان سـُينفَّذ      

مــع ضــرورة أن تــؤدى املســاعدة بالطريقــة اخلاصــة  لــنفس الضــمانات،  داخــل إســرائيل ووفقــاً
  املطلوبة، ما دام ذلك ال ينتهك القانون الوطين.

، أشارت السلفادور إىل قرار قضـائي أصـدرته حمكمـة العـدل     لنهج مرن أيضاً وجتسيداً  -١٥
يف قضــية طلــب مقــدَّم مــن مصــر حيــث قــررت احملكمــة تقــدمي   ٢٠١٣العليــا التابعــة هلــا، عــام 

مــن  ٤٣غيــاب األســاس القــانوين مــع توقُّــع املعاملــة باملثــل. وفيمــا يتعلــق باملــادة    املســاعدة يف
مثـل  أنَّ االتفاقية، أقرَّ لبنان بعدم وجود قوانني وطنيـة تـنظم التعـاون الـدويل، ولكنـه أشـار إىل       

  للمعاهدات الثنائية أو املتعددة األطراف وملبدأ املعاملة باملثل. هذا التعاون يظل خاضعاً
ــدول األطــراف      وأشــارت املكســيك أيضــاً   -١٦ ــع ال ــاون م ــديها يف التع ــيت تب ــة ال إىل املرون

األخرى وتقـدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف التحقيقـات والـدعاوى املرتبطـة جبـرائم الفسـاد          
أنَّ دون اشـتراط ازدواجيــة التجــرمي أو وجــود معاهـدة ثنائيــة. وأشــارت الواليــات املتحــدة إىل   

دمي املساعدة إىل النظراء يف اإلجراءات اإلدارية واملدنية للكشف عن جرائم الفسـاد  بإمكاهنا تق
  على أساس كل حالة على حدة.

   
  األساس التعاهدي    

 
ا يف اإلجـراءات املدنيـة   دوليـ  أشارت اجلمهورية التشيكية إىل أهنا ميكن أن تقيم تعاونـاً   -١٧

تفاقـات الثنائيـة واملتعـددة األطـراف للتعـاون      واإلدارية يف جمال مكافحة الفساد علـى أسـاس اال  
القــانوين وتشــريعات االحتــاد األورويب الــيت متكِّــن مــن التعــاون املتبــادل يف املســائل املدنيــة بــني   

  الدول األعضاء يف االحتاد األورويب.
وقدَّمت الربازيل معلومات عن حالتني حصلت فيهما على تعاون يف املسـائل اإلداريـة     -١٨

مـن اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد. ويف املثـال األول، اسـتهل مكتـب املراقـب          ٤٣إىل املـادة   استناداً
املايل العام إجراءات التعاون الدويل بعد أن أُخطر بالتحقيقات اجلارية يف والية قضـائية أجنبيـة   
ــرازيليني. ومشلــت        ــدفع رشــاوى ملســؤولني ب ــة القضــائية ب ــام شــركة مــن تلــك الوالي بشــأن قي

، تبــادل املعلومــات الــيت حصــلت عليهــا تلــك   ٢٠١٥فرباير ط/لــيت طُلبــت يف شــبا املســاعدة، ا



 

V.15-06263 9 
 

CAC/COSP/EG.1/2015/2 

الوالية القضائية األجنبيـة بشـأن السـلوك غـري القـانوين موضـوع التحقيـق، وكـذلك أدلـة علـى           
تورط مـوظفني عمـوميني بـرازيليني وشـركات صـورية وشـركات وسـيطة تتخـذ مـن الربازيـل           

مكتـب املراقـب املـايل العــام     وتلقَّــىة وأقـوال الشـهود.   هلـا، مـن قبيـل الســجالت املصـرفي     رامقـ 
ــة يف حزيرا ــه ن/املعلومــات املطلوب ــة بــدء إجــراءات   ٢٠١٥يوني ، وُيجــرى حتليــل بشــأن إمكاني

هويتها. وأشار املثـال اآلخـر الـذي قدمتـه الربازيـل       حددتإدارية ضد األفراد والشركات اليت 
مـن االتفاقيـة، ضـمن نطـاق      ٤٣إىل املـادة   أيضـاً  اداًإىل طلب للمساعدة القانونية املتبادلة، استن

إجراء إنفاذ بشأن خمالفة إدارية، هبدف ضبط موجودات واحلصول على سـجالت مصـرفية يف   
وأسـفر عـن جتميـد مبـالغ ماليـة كـبرية.        كـامالً  اخلارج. وبعد مثانية أشـهر، نفِّـذ الطلـب تنفيـذاً    

أصـحاب احلسـابات املصـرفية مـن خـالل      وباالعتماد علـى معلومـات حتديـد هويـة العديـد مـن       
الوثائق اليت ُحصل عليها عن طريق ذلك التعاون، يعتزم املدعي العـام املخـتص صـياغة طلبـات     
مماثلة إلرساهلا إىل ثالثة بلدان أخرى. كما قدمت الربازيل معلومات عن ثالثـة طلبـات تعـاون    

  غري ناجحة، جرى إيضاحها يف أجزاء أخرى من هذه الوثيقة.
بعـض املعاهـدات تتنـاول التعـاون يف املسـائل      أنَّ ومن اجلدير بالذكر، ألغراض املقارنة،   -١٩

مــن  ١مــن املــادة  ٣اجلنائيــة أو اإلداريــة أو املدنيــة. فعلــى ســبيل املثــال، مت توســيع نطــاق الفقــرة  
ائيـة لعـام   الربوتوكول اإلضايف الثاين لالتفاقيـة األوروبيـة بشـأن املسـاعدة املتبادلـة يف املسـائل اجلن      

ليشمل "الدعاوى اليت ترفعها السلطات اإلدارية فيمـا يتعلـق باألفعـال املعاقَـب عليهـا يف       ٢٠٠١
القانون الوطين للطرف الطالب أو الطرف املتلقي للطلب بناء على خمالفة تلك األفعـال للقواعـد   

 تصــة حتديــداًالقانونيــة، يف احلــاالت الــيت قــد يــؤدي فيهــا القــرار إىل رفــع دعــوى أمــام حمكمــة خم 
 ١٩٧٥وتنظِّم اتفاقية البلدان األمريكية بشأن استقاء األدلة يف اخلارج لعام  )٦(باملسائل اجلنائية".

اإلدارية". وعالوة على ذلك، مت التفاوض -تقدمي األدلة يف القضايا اجلنائية أو املدنية أو "اخلالفية
يل يف املسـائل املدنيـة والتجاريـة،    بشأن بعض املعاهدات من أجل حتسـني التعـاون القضـائي الـدو    

  )٧(اخلارج. مثل اتفاقييت الهاي بشأن اإلجراءات املدنية وبشأن استقاء األدلة يف
ــايل      -٢٠ ــادل يف جمـ ــاون اإلداري املتبـ ــة للتعـ ــرى خمصَّصـ ــات أخـ ــدات واتفاقـ ــاك معاهـ وهنـ

ــات. وجتــ        ــادل املعلوم ــى تب ــدفها الرئيســي يف التشــجيع عل ــل ه ــارك والضــرائب، يتمث در اجلم

                                                         
 article 3, paragraph 1, of the European Union Convention on Mutual Assistance inانظر أيضاً   )٦(  

Criminal Matters, 2000.  
  .inter alia, the Convention of 1 March 1954 on civil procedure, and the Convention ofانظر   )٧(  

18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters and under the 
auspices of the Hague Conference on Private International Law.  
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الضرائب والرسوم اجلمركية قد تكـون مفيـدة يف كشـف بعـض أفعـال الفسـاد       أنَّ اإلشارة إىل 
 )٨(والتحقيق فيها. وهناك العديد من الصكوك اليت اعُتمدت يف إطار منظمـة اجلمـارك العامليـة،   

 بشــأن املســاعدة اإلداريــة املتبادلــة يف املســائل اجلمركيــة، ٢٠٠٣ومنــها االتفاقيــة الدوليــة لعــام 
وهي مل تدخل بعد حيز النفاذ. وعالوة على ذلك، فقد اشترك جملس أوروبا ومنظمـة التعـاون   
والتنمية يف امليدان االقتصـادي يف وضـع االتفاقيـة بشـأن املسـاعدة اإلداريـة املتبادلـة يف املسـائل         

وتـنص هـذه املعاهـدات،     )٩(.٢٠١٠وُعـدلت يف عـام   ١٩٨٨الضريبية، الـيت اعُتمـدت يف عـام    
ابري أخرى، على حتصيل الضرائب ونقلها (نيابة عن الدول الطالبة)، وتسليم الوثـائق،  ضمن تد

واسترداد الضرائب، مبا يف ذلك التدابري التحوطية املتعلقة بدفع املطالبات الضـريبية والفحـوص   
الضريبية املتزامنة وحضور ممثلي دولة متعاقدة الفحوص الضـريبية لـدى دولـة متعاقـدة أخـرى.      

لعديد من الدول اليت أبرمت اتفاقات ثنائية بشأن التعاون اجلمركي واملساعدة املتبادلـة  وهناك ا
  يف املسائل اجلمركية وكذلك يف املسائل الضريبية.

  
  حجز املوجودات أو جتميدها ومصادرهتا    

 
٢١-  ا للنجاح يف استرداد املوجودات املخبـأة يف واليـات قضـائية   ُيعترب التعاون الدويل ضروري 

 أجنبية، على سبيل املثال من أجل تعقُّب هـذه املوجـودات، ومجـع األدلـة الضـرورية، وخصوصـاً      
فيما يتعلق مبصدرها غري املشروع، وتنفيذ التـدابري املؤقتـة، وإنفـاذ األحكـام واألوامـر، ومصـادرة       
عائــدات الفســاد. ويســهم حجــز املوجــودات أو جتميــدها بــدور أساســي يف عمليــة اســترداد          

  الغرض.  ت، وقد أكدت دول شىت على أمهية اإلجراءات املدنية أو اإلدارية لذلكاملوجودا
وركزت عـدة ردود مـن الـدول األطـراف علـى املسـائل املتعلقـة بتجميـد املوجـودات            -٢٢

املتأتيــة مــن جــرائم الفســاد أو حجزهــا ومصــادرهتا، مبــا يف ذلــك اإلشــارة إىل التــدابري املتخــذة   
ك التعاون اإلقليمي والدويل يف هذا اجملال. وأشـار بعـض الـدول    مبوجب القانون الوطين وكذل

                                                         
-www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-andمتاحة على العنوان التايل:   )٨(  

tools/wco-and-international-instruments-on-mutual-administrative-assistance.aspx.  
 يوجد العديد من الصكوك القانونية اإلقليمية األخرى بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل الضريبية، مثل:   )٩(  

SADC Agreement on Assistance in Tax Matters, the CEMAC Convention on mutual 
administrative assistance in tax matters, the European Union Council Directive on 

administrative cooperation in the field of taxation 2011/16/EU, amended by Directive 
2014/107/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation, 

the Nordic Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, and the SAARC 
Limited Multilateral Agreement on Avoidance of Double Taxation.  
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إىل إمكانية اللجوء إىل أوامر التجميد اإلداري وقدرهتا على إنفـاذ مثـل تلـك األوامـر الصـادرة      
عن حماكم أجنبيـة، وال سـيما باعتبارهـا تـدابري وقائيـة مؤقتـة إىل حـني صـدور أوامـر املصـادرة           

كال األخرى من أوامر املصادرة غري املسـتندة إىل إدانـة. ومـع ذلـك،     اجلنائية أو املدنية أو األش
تـــدابريها املتعلقـــة بتجميـــد املمتلكـــات أو حجزهـــا  أنَّ فقـــد أشـــار معظـــم الـــدول اجمليبـــة إىل  

ومصادرهتا تقتصر على التعاون القضائي الدويل يف املسائل اجلنائية، دون املساس بالتبـادل غـري   
طات اإلدارية، على سبيل املثال وحـدات االسـتخبارات املاليـة، أو    الرمسي للمعلومات بني السل

  على أساس معاهدات ثنائية أو متعددة األطراف.
وأشارت الكويت إىل أنه على الـرغم مـن كـون املصـادرة غـري املسـتندة إىل إدانـة غـري           -٢٣

 مباشرة، فـإنَّ  مشمولة يف القانون الكوييت وعدم إمكانية تطبيق أوامر املصادرة األجنبية بصورة
بإمكاهنــا قبــول األدلــة يف احملاكمــات الوطنيــة، لغــرض املصــادرة، مــن أجــل البــت يف مصــادرة   
املوجودات املتأتية من مصدر غري مشروع. ويف مثـل تلـك اإلجـراءات، ذات الطـابع اجلنـائي،      

نشـئها؛  شخص ملكية املوجودات، ميكـن للمـدعي العـام أن يقـرر إعادهتـا إىل مَ      إذا مل يدَّعِ أيُّ
إذا ادعى شخص ملكيـة املوجـودات، يـتعني علـى سـلطة قضـائية أن تبـت يف موضـوع          غري أنه

وفاة املتهم ال متنع مصادرة املوجودات املعنيـة، لكـن ذلـك    أنَّ املصادرة. وأشارت الكويت إىل 
يكون بقـرار صـادر يف اإلجـراءات اجلنائيـة. وعـالوة علـى ذلـك، أفـادت الكويـت جبـواز قيـام            

  برفع دعاوى مدنية يف الكويت ألغراض استرداد املوجودات. ألجنبية أيضاًالدول ا
وإىل جانب أوامر التجميد أو احلجز التقليدية الصادرة يف إطـار العدالـة اجلنائيـة، فقـد       -٢٤

. وقـدَّمت بلـدان خمتلفـة معلومـات     أصبحت أوامر التجميد غري املستندة إىل إدانة أكثـر شـيوعاً  
الوطنية غري املستندة إىل إدانة، وأبلغت بعض البلدان األوروبية علـى وجـه   بشأن ُنظم املصادرة 

الصــادر عــن الربملــان األورويب واجمللــس بشــأن جتميــد       ٢٠١٤/٤٢اخلصــوص عــن التوجيــه   
ومصادرة أدوات وعائدات اجلرمية يف االحتاد األورويب، الذي ينص على العمل باملصـادرة غـري   

يف احلـاالت الـيت تتعـذر فيـه      متبقِّيـة االحتـاد األورويب كفرضـية    املستندة إىل إدانة يف مجيـع دول 
  )١٠(املصادرة املستندة إىل إدانة ألسباب منها مرض أو هروب املشتبه فيه أو املتهم.

                                                         
 من القرارات األخرى يف إطار االحتاد األورويب، اليت أشارت إليها رومانيا،    )١٠(  

the Framework Decision 2001/500/JHA on money-laundering, the identification, tracing, freezing, 
seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime; Framework Decision 

2005/212/JHA on confiscation of crime-related proceeds, instrumentalities and property; 
Framework Decision 2006/783/JHA on the application of the principle of mutual recognition to 

confiscation orders and Framework Decision 2007/845/JHA concerning cooperation between 
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وقـــدَّمت إيطاليـــا معلومـــات عـــن نظامهـــا الـــذي يـــنص علـــى "تـــدابري وقائيـــة بشـــأن    -٢٥
ــه يف عــام     ــدأ العمــل ب ــذي ب ــ ١٩٨٢املوجــودات"، ال ــوينظم ــم  ه حالي ا املرســوم التشــريعي رق

، الذي يشجع علـى حتويـل بـؤرة االهتمـام مـن اجملـرمني إىل موجـوداهتم، ضـمن         ١٥٩/٢٠١١
 )١١(باستمرار من النظم اليت حتترم األصول القانونية وغريها مـن احلقـوق األساسـية.    اعُتربنظام 

لـى املصـادرة غـري املسـتندة     وإضافة إىل املصادرة عقب اإلدانة اجلنائية، يـنص القـانون الـوطين ع   
إىل إدانــة، أو الــدعوى العينيــة، الــيت ميكــن تطبيقهــا، يف ظــروف معينــة، حــىت يف غيــاب حكــم   
جنائي باإلدانة، على موجودات األشـخاص الـذين يشـملون، ضـمن فئـات أخـرى، املشـتبه يف        

ا القــانون انتمــائهم إىل منظمــات املافيــا أو ارتكــاهبم إلحــدى اجلــرائم اخلطــرية الــيت يــنص عليهــ 
لكـون احتمـال    –(ومنها غسل األموال). وبينما تتطلـب حالـة املشـتبه فيـه معيـار إثبـات أدىن       

مقارنــةً باملعيــار املطلــوب مــن أجــل اإلدانــة اجلنائيــة، فإنــه يكفــي كــي يتحقــق    –ا اإلدانــة قويــ
القاضي اجلنائي من وجود "أمـارات كافيـة" علـى ارتكـاب إحـدى اجلـرائم املـذكورة. وميكـن         
 استهالل تلك اإلجراءات، أمام حمكمة جنائية، حيـث مل تثبـت إدانـة املتـهم "مبـا ال يـدع جمـاالً       

لوفـاة املـدعى عليـه أو تطبيـق قـوانني       شك معقول"، أو تكون الدعوى قـد سـقطت نظـراً   يِّ أل
حبجــز ومصــادرة موجــودات املشــتبه فــيهم      التقــادم. كمــا جيــوز للمحكمــة أن تصــدر أمــراً     

الــذين تتضــح، بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة، ملكيتــهم للموجــودات أو   املــذكورين أعــاله 
غـرض مـن األغـراض، عنـدما تبـدو قيمـة موجـوداهتم غـري         يِّ يتضح وجودها حتت تصـرفهم أل 

متناســبة مــع دخلــهم حســبما ُبلِّــغ عنــه يف بيــان اســترداد ضــريبة الــدخل، أو مــع نشــاطهم            
ــى أســس معق    ــدما ميكــن االدعــاء عل ــة، اســتناداً االقتصــادي، أو عن ــة املتاحــة، بــ  ول أنَّ إىل األدل

املوجودات املذكورة متأتية من أنشطة غري مشـروعة. كمـا قـدَّمت إيطاليـا أمثلـة علـى التعـاون        
النــاجح يف إنفــاذ تلــك األوامــر بشــأن املوجــودات الكائنــة يف اخلــارج (مــع إســبانيا وسويســرا    

داد املوجـودات املضـبوطة أو اجملمـدة    وفرنسا والنمسا والواليات املتحدة) الـذي أدى إىل اسـتر  
  ألغراض املصادرة، ألسباب خمتلفة.

ومن بني تلك احلاالت، أشارت إيطاليا إىل اتفاقات موقَّعة مع سويسرا هبـدف تقاسـم     -٢٦
ــواردة مــن       املوجــودات الــيت تصــادرها الســلطات السويســرية بالتســاوي اســتجابةً للطلبــات ال

اثـــنني مـــن تلـــك االتفاقـــات يتعلقـــان مبصـــادرة أنَّ حـــني الســـلطات القضـــائية اإليطاليـــة. ويف 
                                                                                                                                                                                                

Asset Recovery Offices of the Member States in the field of tracing and identification of  
proceeds from, or other property related to, crime.  

 The Italian experience in the“انظر اإلشارات إىل قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف   )١١(  

management, use and disposal of frozen, seized and confiscated assets” 

(CAC/COSP/WG.2/2014/CRP.3, annex).  
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رات وغسـل األمـوال، يـرتبط اتفـاق باملصـادرة غـري       موجودات األفراد املدانني باالجتـار باملخـدِّ  
املستندة إىل إدانة يف سـياق اإلجـراءات الوقائيـة املتعلقـة بـاألفراد الـذين ُيشـتبه يف ضـلوعهم يف         

وعة ملنظمــة إجراميــة معروفــة. ويف إحــدى حــاالت   غســل األمــوال ومتويــل أنشــطة غــري مشــر  
التعــاون مــع إســبانيا، أشــارت إيطاليــا إىل تنفيــذ أمــر باملصــادرة غــري املســتندة إىل إدانــة يف حــق 
مــواطن إيطــايل، وقــد أمــرت احملكمــة اإلســبانية املختصــة علــى إثــره بالتســجيل يف "ســجل           

يف إحـدى حـاالت التعـاون مـع فرنسـا،      املمتلكات املقابلة" حلظر بيع املمتلكـات يف إسـبانيا. و  
ُنفِّذ أمر مبصادرة غري مستندة إىل إدانة من أجل حجـز وبيـع شـقة (وتقاسـم املبـالغ املتأتيـة مـن        

احملكمة الفرنسـية قيَّمـت بوضـوح، لـدى املوافقـة علـى       أنَّ ذلك البيع بني الدولتني). وأشري إىل 
أمـر املصـادرة غـري املسـتندة إىل     أنَّ ت إىل إنفاذ أمر املصادرة، إدانة جنائية موازية، حيث خلص

املصــدر غــري املشــروع أنَّ إىل حكــم جنــائي، و إدانــة يف احلالــة احملــددة ميكــن أن ُيعتــرب مســتنداً 
ــى نطــاق واســع، و     ــه عل ــانون    أنَّ للشــقة املصــادرة مت إثبات ــذ مبوجــب الق املصــادرة ســوف ُتنفَّ

  الفرنسي ضمن إطار "املصادرة اجلنائية".
مت أسـتراليا معلومـات عـن نظمهـا املتعلقـة باملصـادرة، فأشـارت إىل أهنـا عـزَّزت          وقدَّ  -٢٧

نظامها اخلـاص مبصـادرة املوجـودات اإلجراميـة بأحكـام بشـأن "الثـروة غـري املـربَّرة"، وضـعت           
مــة ضــخمة مــن أنشــطة اجلرميــة املنظَّ  الســتهداف األشــخاص الــذين حيققــون أرباحــاً  خصيصــاً

عدم التـورط مباشـرة يف ارتكـاب تلـك اجلـرائم، حبيـث ترمـي         وحيرصون يف الوقت نفسه على
أنَّ إىل حتقيــق أهــداف مماثلــة للنمــوذج اإليطــايل. وأشــارت إســرائيل إىل أنــه علــى الــرغم مــن     

 إجراءات املصـادرة غـري املسـتندة إىل إدانـة مسـألة جنائيـة، فـإنَّ       أنَّ قانوهنا الوطين يعترب صراحة 
سرائيل ممكن صراحة بناء على طلب سـلطة قضـائية أجنبيـة،    جتميد املوجودات ومصادرهتا يف إ

  سواء يف إجراءات جنائية أو مدنية.
ــا   -٢٨ املــدين واإلداري املتعلــق بأفعــال   اإلجــراء الوحيــد ذا الطــابع أنَّ إىل وأشــارت روماني

الفســـاد واألفعـــال الشـــبيهة بالفســـاد املتـــاح يف البلـــد هـــو ذلـــك املنصـــوص عليـــه يف القـــانون  
ويــنظِّم هــذا اإلطــار  )١٢(زاهــة يف ممارســة الوظــائف واملناصــب العامــة. بشــأن الــن ١٧٦/٢٠١٠

زاهة، وهي مؤسسة مسـتقلة ذات سـلطات إداريـة يف جمـال      مهام اهليئة الوطنية للن القانوين أيضاً
يثبـت   تقييميـاً  مصادرة املوجودات. وجيوز هلذه اهليئة أن ختطر جلنة حتقيق وتعرض عليها تقريراً

جزء من املوجودات العائدة لشخص قيد التحقيق ال ميكن تربيـره. ويعـرِّف القـانون     مصدرأنَّ 
                                                         

  )١٢(  Law 176/2010 of 1 September 2010, amending and supplementing Law 144/2007 on the 
establishment, organization and functioning of the National Agency of Integrity (NAI), as well 

as amending and supplementing other normative acts, also amended by Law 116/2013.  
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خاص الذين ميكن التحري عنهم يف إطار هذا اإلجراء، ومنهم رئيس البلد وأعضـاء  فئات األش
احلكومة وأعضاء الربملان واملوظفون العموميون والقضاة. وجيـوز للجنـة، بعـد إجـراء حتقيقـات      

       ــيت تفصــل قضــائي ــتئناف ال ــة االس ــر حمكم ــة التقاضــي، أن ختط ــابع إداري، يف حال ا يف ذات ط
طـي ملـف القضـية     لإلجراءات املدنية. وقد ختتار جلنة التحقيق أيضـاً  مصادرة املوجودات وفقاً

منشـأ املوجـودات لـه مـا يـربره، أو تعليقهـا وإحالتـها إىل مكتـب املـدعي العـام           أنَّ إذا وجدت 
إجرامية ترتبط مبوجـودات ال ميكـن تربيـر منشـئها. وكمـا       هناك أفعاالًأنَّ املختص إذا وجدت 

ــرتبط   ــا، ال ي ــة ارتباطــاً    أوضــحت روماني ــة واملدني ــزيج مــن اإلجــراءات اإلداري  مباشــراً هــذا امل
بارتكاب جرمية فساد حمددة وإمنا بالطبيعـة غـري املـربَّرة للثـروة الـيت اكتسـبتها فئـات معينـة مـن          
األشخاص. وإىل جانب هذا اإلجراء، ال ينص النظام القانوين الروماين على حـاالت املصـادرة   

الطلبــات الوحيــدة بشــأن   املصــادرة اجلنائيــة. ونتيجــة لــذلك، فــإنَّ املدنيــة، وإمنــا يقتصــر علــى  
التعاون القضائي الدويل يف املسائل املدنية اليت ميكن للسلطة املختصة يف رومانيا أن تـرد عليهـا   

ردزاهة. ا هي تلك املتعلقة باملسائل اليت يشملها قانون هيئتها الوطنية للنا إجيابي  
ــريو أيضــاً    -٢٩ ــة يف      وأشــارت ب ــات بشــأن مصــادرة واســترداد املوجــودات املودع إىل طلب

مصارف يف بنما وسويسرا ولكسمربغ واملكسيك. وعلى وجـه اخلصـوص، أشـارت بـريو إىل     
طلبــْين إلنفــاذ مصــادرة غــري مســتندة إىل إدانــة ملوجــودات يف حســابني مصــرفيني يف سويســرا،  

ه جيــري إنشــاء مكتــب الســترداد املســتفيدان منــهما مواطنــان روســيان. كمــا أفــادت بــريو بأنــ 
  املوجودات يف إطار السلطة املركزية.

ني، مِّاب العـا وَّوأشارت الواليات املتحدة إىل أنه جيوز للمحـاكم، بنـاء علـى طلـب النـ       -٣٠
ــداً    ــة يف البلــد تقيي ــد التصــرف يف املوجــودات الكائن ــأمر بتقيي ــاً ملــدة   أن ت ــة   ٣٠مؤقت ــاً قابل يوم

دلة الواردة يف أمـر توقيـف أجـنيب أو الئحـة اهتـام أجنبيـة، حتسُّـباً لرفـع         للتجديد، استناداً إىل األ
دعوى ملصادرة تلك املمتلكات دون االستناد إىل إدانة جنائية. وميكن للواليات املتحـدة إنفـاذ   

بطلبــات املسـاعدة القانونيــة املتبادلــة، علــى أن   أوامـر التقييــد األجنبيــة املتعلقـة باملصــادرة عمــالً  
رم الذي يربر تقييد التصـرف يف املمتلكـات ومصـادرهتا آخـَر األمـر مـن اجلـرائم الـيت         يكون اجل

يعاقَب عليه مبصادرة املمتلكات مبوجب قانون الواليات املتحدة لو كانت األفعـال املكوِّنـة لـه    
قد جرت يف إقليمها. فإذا مل يكن لدى حماكم الدولة األجنبية أمر بشـأن مصـادرة املوجـودات    

ــديها، أن تقــيم دعــوى    ، ميكــن للواليــات املتحــدة، اســتناداً  ذات الصــلة إىل ســلطة املصــادرة ل
قضـــائية داخليــــة ملصــــادرهتا حبكـــم جنــــائي أو مصــــادرهتا "دون اســـتناد إىل إدانــــة جنائيــــة"    

  املدنية).  (املصادرة
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وهي ختتلف يف طبيعتها عن أوامـر   -ويف اآلونة األخرية، صدرت أوامر جتميد إداري   -٣١
لصـكوك قانونيـة صـادرة عـن االحتـاد       تنفيـذاً  -لقرارات جملس األمن  املفروضة تنفيذاًالتجميد 
وكــذلك لعــدد حمــدود مــن فــرادى البلــدان حبــق مجيــع موجــودات رؤســاء الــدول  )١٣(األورويب

الســابقني واألشــخاص املــرتبطني هبــم، بصــرف النظــر عــن طابعهــا املشــروع أو غــري املشــروع، 
ــرة حمـــدودة مـــن   بغـــرض منـــع الوصـــول إىل تلـــك األ  ــتخدامها أو تبديـــدها، لفتـ صـــول أو اسـ

وعادة ما تكون أوامر التجميد اإلداري هـذه، بـالنظر إىل طابعهـا الوقـائي، حمـدودة       )١٤(الزمن.
من حيث الزمن، وهو ما يقتضـي أن تقـدِّم الـدول السـاعية إىل اسـترداد موجـودات مـا يكفـي         

املستند إىل إدانـة جنائيـة أو غـري املسـتند إليهـا      من األدلة الستيفاء الشروط الدنيا ألمر التجميد 
واستهالل إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة من أجل ذلك الغرض، قبـل انقضـاء مـدة أوامـر     

  )١٥(التجميد اإلداري.
ة واملصـادرة اجلنائيـة يزيـد    اجلمـع بـني تـدابري التجميـد اإلداريـ     أنَّ وأشارت بلجيكا إىل   -٣٢

بذولة ملكافحة غسل األموال وغريه من اجلرائم األصـلية اخلطـرية، وقـدَّمت    الية اجلهود املمن فع
معلومات عن إمكانية اعتراض وحدة معاجلة االستخبارات املالية لـديها علـى تنفيـذ معاملـة مـا      

دعـاء املختصـة متديـد    الملدة تصل إىل مخسة أيام مـن تـاريخ اإلخطـار، وأن تطلـب مـن سـلطة ا      
  األصل. اإلداري يف -أمر التجميد 

  

                                                         
ا إىل لوائح االحتاد األورويب اليت تفرض تدابري جتميد ُتطبَّق مباشرة يف ميكن أن تشري هذه األوامر اإلدارية إمَّ  )١٣(  

  دوله األعضاء أو إىل تدابري إضافية ُتتخذ على الصعيد احمللي.
يف كندا الذي  ٢٠١١انظر، على سبيل املثال، قانون جتميد موجودات املسؤولني األجانب الفاسدين لعام   )١٤(  

كات ملدة تصل إىل مخس سنوات، ميكن متديدها، بناء على طلب رمسي من يسمح بالتجميد اإلداري للممتل
اختلس ممتلكات الدولة األجنبية أو اكتسب املمتلكات  شخصاً الدولة األجنبية الضحية بتقدمي أدلة على أنَّ

 على حنو غري مالئم حبكم وظيفته أو عالقة شخصية أو جتارية؛ والقانون املتعلق باستعادة املوجودات غري
يف سويسرا الذي ينظم جتميد ومصادرة واستعادة موجودات األشخاص البارزين  ٢٠١٠املشروعة لعام 

سياسيا واألشخاص الوثيقي الصلة هبم يف احلاالت اليت ال ميكن فيها لطلب املساعدة القانونية املتبادلة يف 
ولة الطالبة اليت ميارس، أو مارس، املسائل اجلنائية أن يفضي إىل نتيجة بسبب إخفاق هياكل الدولة يف الد

فيها املسؤول السياسي البارز مهام منصبه، والذي يشمل إمكانية جتميد املوجودات ملدة تصل إىل عشر 
، مبزيد من التفصيل، مكتب األمم بشأن مصادرهتا. انظر أيضاً بصدور قرار ملزم قانوناً سنوات رهناً

 UNODC, Digest of Asset، صة لقضايا استرداد املوجوداتخالرات واجلرمية، املتحدة املعين باملخدِّ

Recovery Cases, 2015, pp. 39-52.  
، املتاح على العنوان التايل: ٢٠١٣انظر تقرير الدورة الثانية للمنتدى العريب السترداد األموال،   )١٥(  

star.worldbank.org/star/sites/star/files/afar_ii_report_arabic_final.pdf ٤٢-٣٧، الفقرات.  
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  سبل االنتصاف املدنية    
 
األشـخاص  أنَّ ملكافحة الفساد إىل االفتراض بـ  فعَّالةيستند سبيل آخر لوضع استراتيجية   -٣٣

مسـؤولية مدنيـة.    عن الفساد يـرجح أن يتحملـوا أيضـاً    -بدرجة ما  -الذين يتحملون مسؤولية 
راءات االنتصافية والتعويض عن الضـرر  وتشري اتفاقية مكافحة الفساد إىل املسؤولية املدنية واإلج

ــاول عواقــب الفســاد يف املــواد   أيِّ و ــدابري تتن ــدور  ٥٣و ٣٥و ٣٤و ٢٦ت . ومــن دون املســاس ب
ــات واإلجــراءات اجلنائيــة يف منــع الفســاد وقمعــه، ميكــن تكملــة تلــك اإلجــراءات أو          التحقيق

ــة ودعــاوى قضــائية      ــها يف حــاالت حمــددة بوســائل انتصــاف مدني ــد   االستعاضــة عن خاصــة. وق
ــم املتحــدة املعــين        ــني مكتــب األم ــادرة اســترداد املوجــودات املســروقة، املشــتركة ب أصــدرت مب

 Public Wrongs, Private بعنـوان  ، منشـوراً ٢٠١٥رات واجلرمية والبنك الـدويل، يف عـام   باملخدِّ

Actions: Civil Lawsuits to Recover Stolen Assets      عة مـن  ، وهـو يلقـي الضـوء علـى طائفـة واسـ
  تدابري التقاضي املدنية املتاحة للدول من أجل استرداد املوجودات.

وتــبني هــذه الدراســة بإمجــال الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا للــدول يف العديــد مــن احلــاالت       -٣٤
اللجــوء إىل الــدعاوى املدنيــة مــن أجــل التغلــب علــى الصــعوبات الــيت تعتــرض قضــايا اســترداد  

صادرة اجلنائية أو املصادرة غري املستندة إىل إدانة أو املصـادرة  املوجودات من خالل اإلدانة وامل
اإلدارية. ولعلَّ املصادرة وغريها من التدابري القسرية الكثرية األخرى املتاحة على نطـاق واسـع   
يف سياق اإلجـراءات اجلنائيـة، الـيت تشـملها اآلليـات التقليديـة للمسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف          

لضــمان ســرعة تعقُّــب املوجــودات الضــخمة وجتميــدها  فعَّالــةيــة، أن تكــون غــري املســائل اجلنائ
ومصــادرهتا واســتردادها، تبعــاً للمرحلــة الــيت بلغهــا التحقيــق. وقــد يعــزى هــذا إىل اخلصــائص   
املتأصلة يف تلك التدابري، مبا يف ذلـك شـرط تشـديد معيـار اإلثبـات وبـطء إجـراءات املسـاعدة         

االت التحقيقات عرب الوطنية، وخاصة يف حاالت وفـاة املـدعى عليـه أو    القانونية املتبادلة يف ح
أنَّ املصـــادرة غـــري املســـتندة إىل إدانـــة، الـــيت تتطلـــب تقـــدمي أدلـــة علـــى  أنَّ فـــراره. ويف حـــني 

ــات       ــة يف بعــض الوالي ــة (املمكن ــة، واملصــادرة اإلداري ــدات أو أداة إجرامي املمتلكــات هــي عائ
إىل أمر تنفيذي أو برملاين) غـري متـاحتني أو معتـرف هبمـا      تناداًالقضائية دون إجراء قضائي، اس

القضايا املدنية املستندة إىل القانون اخلاص، اليت يلـتمس فيهـا   أنَّ على نطاق واسع، فقد اتضح 
 املدعي، الذي يطالب بتعويض اخلسائر الـيت حلقـت بـه نتيجـة تصـرفات املـدعى عليـه، انتصـافاً        

وسيلة واعدة يف كثري من احلاالت. وقد تشـمل سـبل االنتصـاف املدنيـة      ، متثلا أو عادالًقانوني
عدة أنـواع مـن اإلجـراءات، منـها مطالبـات امللكيـة (يف العديـد مـن الواليـات القضـائية مبـا يف            
ذلك من أجل استرداد الرشـاوى)، واإلجـراءات القائمـة علـى بطـالن العقـود أو قـدرة الدولـة         

لقائمــة علــى اإلخــالل بالعقــد أو املطالبــات بشــأن املســؤولية  علــى إلغــاء العقــد، واإلجــراءات ا
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التقصريية أو املطالبات باحلصول على تعويض عن األضرار (سواء القائمة بذاهتا أو كجزء مـن  
املصـادرة غـري املسـتندة إىل     اإلجراءات اجلنائية)، أو اإلثراء غري املربَّر. وعالوة على ذلك، فـإنَّ 

  من الواليات القضائية ضمن اإلجراءات املدنية.إدانة ُتصنَّف يف العديد 
اإلجراءات املدنية قد تساعد على جتنُّب تشديد معيـار اإلثبـات وكـذلك     ومن مثَّ، فإنَّ  -٣٥

ــد حتــوِّل أيضــاً      ــة. وق ــدعاوى اجلنائي ــل احلصــانات، يف ال ــة، مث ــات اإلجرائي ــز   العقب حمــور تركي
وك إىل الضرر الناجم عن سـوء سـلوك   التقاضي من الصلة بني املوجودات ومرتكب سوء السل

شخص ما. ويف الواليات القضائية اليت ال تعترف باملسـؤولية اجلنائيـة لألشـخاص االعتبـاريني،     
ا لتحميـل تلـك الكيانـات املسـؤولية فعليـ      قد متثِّل الدعوى املدنية ضد الكيانات القانونية سـبيالً 
ىل جانب ذلك، ميكـن أن تكمِّـل الـدعاوى    عن األعمال اليت ُترتكب نيابة عنها وملصلحتها. وإ

ــة أيضــاً ــاً    املدني ــة الــيت هــي أشــد عقاب ــة أو اإلداري ــد مــن   املســؤولية اجلنائي ــها. ويف العدي بطبيعت
ا.احلاالت، تتطلب سبل االنتصاف املدنية وجود أدلة، وهو ما جيعل التعاون الدويل ضروري  

املتعلقة باملصـادرة املدنيـة الـيت تقتضـي      وقدَّمت الفلبني معلومات عن تدابريها الداخلية  -٣٦
املسؤولية املدنية لألشخاص الطبيعيني واالعتباريني على السواء. وقدَّمت السلفادور معلومـات  
عـن التـدابري القضـائية ذات الطبيعـة املدنيــة بشـأن اسـترداد وإدارة املوجـودات ذات املصــدر أو        

وأشـارت الربازيـل إىل    )١٦(ن أفعـال الفسـاد.  املقصد غري املشروع، مبا يف ذلك تلك املستمدة م
إمكانيــة اســتهالل اإلجــراءات املدنيــة بشــأن املخالفــات اإلداريــة علــى أســاس قانوهنــا رقــم           

، الــذي يشــمل اإلثــراء غــري املشــروع، ومبــا مــن شــأنه إعمــال األمــر الصــادر عــن    8.429/1992
ة وإلغـاء عقـد أو فسـخه.    حمكمة أجنبية يف حاالت اجلزاءات النقديـة الـيت ختتلـف عـن املصـادر     

إىل طلــب إعــادة موجــودات إىل َمنشــئها حوَّهلــا بصــورة غــري قانونيــة   وأشــارت الربازيــل أيضــاً
موظــف عمــومي برازيلــي أديــن يف قضــيتني خمتلفــتني: إحــدامها قضــية إداريــة مبوجــب القــانون   

ل املتأتيـة مـن سـوء    ، نصَّ القرار النهائي فيها على االلتزام برد األموا8.112/1990الربازيلي رقم 
السلوك اإلداري؛ واألخرى قضية مدنية مرفوعة مبوجـب القـانون املتعلـق باملخالفـات اإلداريـة      
حيث طلبت النيابة العامة االحتادية مصادرة املوجودات ودفـع التعـويض الكامـل عـن األضـرار      

إلدارة واحلرمان من أهليـة شـغل الوظـائف العامـة وفـرض غرامـات مدنيـة وحظـر التعاقـد مـع ا          
العامـة. وعلـى الــرغم مـن األدلـة الــيت ُجمعـت يف كـال القضــيتني، أشـارت الربازيـل إىل أهنــا مل         

                                                         
  )١٦(  Ley especial de extinción de dominio y de la administración de los bienes de origen o destinación 

ilícita, 2013.  
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تنجح يف إقامة تعاون بشأن تقييد املوجودات الكائنة يف الوالية القضـائية األجنبيـة علـى اعتبـار     
  اإلجراءات مل تكن ذات طابع جنائي.أنَّ 
ة تنطوي علـى مالحقـة قضـائية بسـبب جـرائم      كما قدَّمت الربازيل معلومات عن حال  -٣٧

ضريبية حيث سعت، بعد رفـض طلـب باملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة لتعـذُّر         
ــاون دويل يف       ــة تع ــب، إىل إقام ــة للطل ــة القضــائية املتلقي ــاون يف اجلــرائم الضــريبية يف الوالي التع

األحكـام القانونيـة الوطنيـة يف الدولـة املتلقيـة      بسبب غياب  املسائل املدنية، وهو ما ُرفض أيضاً
  .فعَّالللطلب، وهي األحكام اليت من شأهنا أن تؤدي إىل تعاون 

  
  إجراءات أخرى    

 
  مسؤولية األشخاص االعتباريني    

 
قد تنشأ صعوبات تتعلق بالتعـاون بشـأن طلبـات تقـدمي أدلـة بقصـد االسـتناد إليهـا يف           -٣٨

حني ختتلف النهج الـيت تتبعهـا    ص اعتباريني بتهم فساد، وخصوصاًالقضايا املرفوعة ضد أشخا
الدول الطالبة والدول املتلقية للطلبات إزاء حتديـد املسـؤولية ذات الطـابع اجلنـائي أو املـدين أو      

  من االتفاقية. ٢٦للمادة  اإلداري وفقاً
ريــة ذات وأشــار بعــض الــدول إىل إمكانيــة التعــاون مــع دول أخــرى يف القضــايا اإلدا    -٣٩

الصلة مبسؤولية األشخاص االعتباريني عن جرائم الفساد. فقد قدَّمت الربازيـل معلومـات عـن    
 -اإلجراءات القائمة على املسؤولية املدنية واإلدارية عن األعمال املرتكبـة ضـد اإلدارة العامـة    

األجنبيـة الـيت    )، وإمكانيـة تنفيـذ أوامـر احملـاكم    12.846/2013الوطنية أو األجنبية (القانون رقـم  
تترتب عليها جزاءات نقدية غري املصادرة، وإلغاء عقد أو إبطاله، وعقوبة نشر اإلدانة اإلداريـة  

  يف وسائط اإلعالم ويف موقع أنشطة الشركة ويف موقعها على شبكة اإلنترنت.
 وأشارت أملانيا إىل نظامها املتعلق باملسؤولية اإلداريـة لألشـخاص االعتبـاريني مبوجـب      -٤٠

الذي ينص على مسؤولية الكيانات عن طائفة واسعة مـن   ١٩٨٧قانون اجلرائم التنظيمية لعام 
جرائم الفساد. وجيوز إسناد تلك املسؤولية إىل "شخص مسؤول" لدى اهليئة االعتباريـة (وهـو   
ما يشمل جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة يف اإلدارة العليـا)، شـريطة أن تكـون واجبـات     

تبارية قد انُتهكت بارتكاب اجلرمية أو يكون الكيان قد أُثري، أو يفتـرض أن يثـري،   اهليئة االع
نتيجة للجرمية. وقد تستتبع اجلرائم اليت يرتكبـها موظفـو املسـتوى األدىن للشـخص االعتبـاري      

مسؤولية الشخص االعتباري إذا انُتهكت واجبات اهليئة االعتبارية وكانت اجلرائم ناجتـة   أيضاً
ضــطالع شــخص مســؤول بواجبــات اإلشــراف بــإخالص. كمــا أفــادت أملانيــا بأنــه عــن عــدم ا
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جيوز للهيئات احلكومية، إضافة إىل الغرامات اإلدارية املاليـة، إذا اعُتـربت غـري كافيـة للتصـدي      
ألعمال فساد حمددة مرتكبة، أن تتخذ تدابري أخـرى، مثـل احلـل القضـائي للكيانـات القانونيـة       

شــركات املســامهة األملــاين أو قــانون الشــركات ذات املســؤولية احملــدودة،  إىل قــانون ال اســتناداً
حظر تلـك اهليئـات االعتباريـة أو إسـقاط أهليتـها للحصـول علـى عقـود عامـة علـى أسـاس             أو

  قانون االشتراء العمومي.
   

  اإلجراءات اإلدارية اخلاصة
 

ــة يف اإلجــراءات      -٤١ ــة املطلوب ــة اإلثباتي ــاع العتب ــالنظر إىل ارتف ــؤدي  ب ــة، جيــوز أن ت اجلنائي
ــدابري التعويضــية، يف بعــض       ــق الت ــة كمــا جيــوز أن حتقِّ ــات إداري ــة إىل عقوب اإلجــراءات اإلداري
احلــاالت، بعــض األهــداف املتمثلــة يف احلــد مــن األضــرار النامجــة عــن أنشــطة الفســاد. ويعتــزم 

البلـدان قـد تواجـه    أنَّ العديد من البلدان إرساء نظم تكميلية للعقوبات اجلنائية واإلدارية. غـري  
ا يف الدولـة الطالبـة بينمـا قـد ُيعتـرب      إجراميـ  طلبات تعاون بشـأن سـلوك غـري قـانوين ُيعتـرب فعـالً      

الـدول ختتـار طرائـق    أنَّ إىل  جرمية إدارية يف الدولة املتلقية للطلـب. فعلـى سـبيل املثـال، ونظـراً     
ري اإللزامية من االتفاقية مثـل املـادة   لبعض األحكام غ خمتلفة لتقرير عدم مشروعية السلوك وفقاً

التعاون فيما بينـها يف تقـدمي األدلـة السـتخدامها يف إجـراءات       (اإلثراء غري املشروع)، فإنَّ ٢٠
  ختتلف طبيعتها لدى كل منها قد ينطوي على حتديات.

وأشارت الربازيل إىل حالـة مل تـنجح فيهـا، علـى أسـاس االتفاقيـة، يف طلـب احلصـول           -٤٢
لة يف اخلارج السـتخدامها يف إجـراء إداري اسـُتهل للتحقيـق يف دفـع رشـاوى ملـوظفني        على أد

الطلب ال ميكن الوفـاء بـه ألنـه يشـري     أنَّ عموميني ويف الغش يف عقود. وأوضح النظري األجنيب 
بشــأن تبــادل املعلومــات املطلوبــة،  تشــريعاته ال تتضــمن أحكامــاًأنَّ إىل إجــراء إداري يف حــني 

صول عليها يف إجراءات جنائية. كما أوضح النظري أنه وإن كـان يشـترط أن يكـون    اليت مت احل
أنـه كـان مـن املمكـن قبـول التعـاون الـدويل        إالَّ التعاون املطلـوب يف سـياق إجـراءات جنائيـة،     

  ني.مِّعا مدَّعنياملطلوب لو كانت السلطة املقدمة للطلب عبارة عن قضاة أو 
راءات املتوخاة يف قانون األخالقيات احلكوميـة، وقـانون   وأشارت السلفادور إىل اإلج  -٤٣

اإلثراء غري املشروع، وقانون املشتريات والعقـود يف اإلدارة العامـة، الـيت تـنص علـى إجـراءات       
إدارية يف قضايا الفساد قد تفضي إىل عقوبات ذات طبيعة ماليـة، أو احلرمـان مـن أهليـة شـغل      

يــاز عمــومي أو إلغائــه، أو احلرمــان مــن القيــام بأعمــال املناصــب العامــة، أو إيقــاف العمــل بامت
جتارية مع الدولة. وقدمت الربازيل وكولومبيا معلومات عـن الصـالحيات الواسـعة الـيت تتمتـع      
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هبــا مكاتــب املراقــب املــايل العــام يف كــل مــن البلــدين، وتشــمل تلــك املعلومــات املســائل ذات  
  بطها ومصادرهتا وإعادهتا.الصلة بالتعاون الدويل وجتميد املوجودات أو ض

وقدَّمت أستراليا معلومات عن الصالحيات اليت مينحها قـانون املفـوَّض املعـين بشـؤون       -٤٤
للتحقيـق يف املمارسـات الفاسـدة الـيت قـد تشـكل جرميـة         ٢٠٠٦زاهة يف إنفاذ القوانني لعام  الن

ضـع إلجـراءات   جنائية، وخمالفـة أحكـام عقوبـات مدنيـة، وكـذلك السـلوك الـذي ميكـن أن خي        
تأديبية أو يربر إهناء تعيني الشخص أو إهناء عمله. وتشمل صـالحيات املفـوض تـدابري قسـرية،     
ألغراض احلصول على معلومات بشأن املسائل اليت هتمه والوقـوف علـى احلقيقـة بشـأن ادعـاء      

حقيــق مـا، ومـن مثَّ إحالـة قضــايا الفسـاد، حسـب االقتضـاء، إىل هيئــة معنيـة بإنفـاذ القـانون للت         
ــإنَّ          ــه، ف ــد جترِّم ــة ق ــدمي أدل ــى تق ــه إذا أُجــرب شــخص عل ــري أن ــا. غ ــل يف   فيه ــات ال تقب املعلوم

  اإلجراءات اجلنائية.
وإضـــافة إىل ذلـــك، أشـــارت الربازيـــل والســـلفادور وهـــاييت إىل إجـــراءات الفحـــص     -٤٥

 اإلداري (شبه القضائي) للحسابات، وهـو مـا قـد تكـون لـه تبعـات علـى املـوظفني العمـوميني         
معلومــات عــن  بســبب انتــهاك القواعــد اإلداريــة املتعلقــة باملاليــة العامــة. وقــدَّمت إســبانيا أيضــاً

ــذي يهــدف إىل ضــمان شــفافية األســواق       ــة ال ــانوين للمشــتريات العام إطارهــا املؤسســي والق
واملنافســة احلــرة وإجيــاد األدوات لتفــادي وقمــع غســل األمــوال وتعقُّــب املعــامالت املشــبوهة،   

ا إىل جملـــس مراجعـــي احلســـابات يف فحـــص امليزانيـــات العامـــة وتنفيـــذها. مهمـــ راًدوويســـند 
وأشـــارت املكســـيك إىل لوائحهـــا الداخليـــة اخلاصـــة جبهـــاز إدارة الشـــؤون الضـــريبية حيـــث   

يف وســع هــذه الــدائرة أن تقــدِّم، علــى أســاس مبــدأ املعاملــة باملثــل، املســاعدة إىل أنَّ أوضــحت 
املعلومـات الـيت جيـري    أنَّ يمية يف البلدان اليت أُبرمت معها معاهدة، والسلطات الرقابية أو التنظ

  لألغراض الضريبية.إالَّ إبالغها هبذه الطريقة ال ميكن استخدامها 
وأشارت بعض البلدان إىل اإلجراءات التأديبيـة ضـد املـوظفني العمـوميني. ويشـار إىل        -٤٦

مـن االتفاقيـة الـيت تـنص علـى عـدم مسـاس         ٣٠مـن املـادة    ٨يف الفقـرة   تلك املسؤولية حتديـداً 
ــاً    ــة وفق ــة عــن األفعــال اجملرَّم ــة الفردي ــة مبمارســة الســلطات املختصــة    املســؤولية اجلنائي لالتفاقي

املسـؤولية التأديبيـة أو   أنَّ لصالحياهتا التأديبية جتاه املستخدمني املدنيني. وأشـارت الربتغـال إىل   
 املدنيني يعاقَب عليهـا علـى حنـو مسـتقل عـن التحقيـق       األخالقية واألدبية واملهنية للمستخدمني

ــة ذات الصــلة بالفســاد. غــري     ــال اإلجرامي ــال أشــارت إىل  أنَّ يف األفع ــي  أنَّ الربتغ ــا احملل نظامه
إقامــة تعــاون دويل يف جمــال اإلجــراءات اإلداريــة ذات الصــلة  علــى يــنص يف الوقــت الــراهن ال

يف  ية إنفاذ األمر الصادر عن حمكمـة أجنبيـة أيضـاً   بالفساد. وأشارت الربازيل كذلك إىل إمكان
  حالة اجلزاءات اإلدارية.
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نظامها القضائي يعاقـب علـى مجيـع اجلـرائم     أنَّ وأشارت اململكة العربية السعودية إىل   -٤٧
أحكـام الشـريعة   أنَّ املنصوص عليها يف االتفاقية مبوجب تشريعات مقابلة ألحكـام االتفاقيـة، و  

لسلطة القانونية ملالحقة مرتكيب مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقيـة غـري   اإلسالمية متنح ا
العقوبــة أنَّ املنصــوص عليهــا يف لــوائح حمــددة. ومــع ذلــك، ذكــرت اململكــة العربيــة الســعودية  

هــذه العقوبــة ميكــن أن أنَّ التقديريــة (التعزيــر) هــي جــزء مــن السياســة القانونيــة يف اإلســالم و  
يب املخالفـات التأديبيـة الـيت تنـدرج ضـمن الفئـة املعروفـة يف الفقـه اإلسـالمي          ُتفرض على مرتك

باســم "السياســة الشــرعية" والــيت تتســم باملرونــة. وإضــافة إىل ذلــك، أشــارت اململكــة العربيــة   
السعودية إىل عدم لزوم وجود تشريعات حمددة تعرِّف اجلرمية والعقوبة املرتبطـة هبـا ضـمن فئـة     

  ة.العقوبات التقديري
  

  االستنتاجات  - ثالثاً  
 

ُهج الـيت تتبعهـا يف   ول األعضاء معلومـات مفيـدة عـن الـنُّ    قدَّمت الردود الواردة من الد  -٤٨
ممارســة التعــاون الـــدويل يف املســائل املدنيـــة أو اإلداريــة مـــن أجــل كشـــف جــرائم الفســـاد.       

ال تســتطيع إقامــة يتعلــق باملســائل املتصــلة مبكافحــة الفســاد، أكــد عــدد مــن الــدول أهنــا   وفيمــا
تعاون دويل سوى يف املسائل اجلنائية، حبيـث ال ميتـد ذلـك التعـاون ليشـمل اإلجـراءات املدنيـة        
واإلدارية. ومع ذلك، فقد أشـار العديـد مـن الـدول اجمليبـة إىل وجـود أطـر وإجـراءات قانونيـة          

نفيــذ املســاعدة وطنيــة تتعلــق بالتــدابري املدنيــة واإلداريــة، ودرجــة معينــة مــن املرونــة مــن أجــل ت 
  املتبادلة يف اإلجراءات املتعلقة باملسائل املدنية واإلدارية ذات الصلة بالفساد.

وميكن تعزيز اخليـار املقـدَّم إىل الـدول األطـراف السـتخدام القنـوات املدنيـة واإلداريـة           -٤٩
من أجل إقامـة التعـاون الـدويل بشـأن قضـايا الفسـاد واسـترداد املوجـودات مـن خـالل جهـود            

ميــع ونشــر القــوانني الوطنيــة بشــأن اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة إىل جانــب مواصــلة تبــادل  جت
اخلربات. وإذا توصلت الدول إىل فهم واسع ومشترك لنطاق التعاون الدويل الذي ميكـن لكـل   

تكـون   ، حيـث ال ، فقـد تكـون أكثـر مـيالً    ن تسهم به يف سـياق تلـك اإلجـراءات   طرف أدولة 
قائمة بالفعل، إىل إرساء إجراءات مماثلة علـى الصـعيد الـوطين أو، حيثمـا      مثل تلك اإلجراءات

ــواتراً       ــر ت ــاون دويل أكث ــة تع ــل، إقام ــك اإلجــراءات متاحــة بالفع ــة   تكــون تل يف املســائل املدني
  واإلدارية لتحقيق مقاصد االتفاقية.

ة متنوعـة  من املمكـن اإلشـارة إىل جمموعـ    وعلى أساس الردود الواردة من الدول، فإنَّ  -٥٠
من اإلجراءات على الصعيد احمللي، وإىل احلوار الذي ال يـزال غـري كـاف مـع الـدول األخـرى       
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بشأن النطاق احلايل للتعاون الدويل يف املسـائل املدنيـة واإلداريـة ذات الصـلة باالتفاقيـة. ولعـلَّ       
  الدول تودُّ أن تنظر فيما يلي:

ــنُُّهج الوطنيــة ومــا إذا كــان هــذا    (أ)   ــ تنــوُّع ال ع يطــرح حتــديات أمــام جنــاح  وُّالتن
التحقيقات واإلجراءات عـرب الوطنيـة الـيت تقتضـي التعـاون، وخاصـة يف احلـاالت الـيت تتطلـب          

  تدابري قسرية أو اليت ميكن أن تنطوي على شرط ازدواجية التجرمي؛
النطاق احلايل للتعاون ومدى ضرورة توسيعه، مبا يف ذلك إحراز تقـدم بشـأن     (ب)  

دة، لتحقيق أهداف منـها كفالـة إقـرار املسـؤولية الفعليـة للكيانـات االعتباريـة علـى         مسائل حمد
نطاق الواليات القضائية، أو ضمان جناح الدعاوى اإلدارية املرفوعة ضد املوظفني العمـوميني،  

  على سبيل املثال؛
اليــة نظمهــا القانونيــة يف الــنص علــى العواقــب املدنيــة واإلداريــة للفســاد يف  عف  (ج)  

  لعالقات التعاقدية؛ا
إمكانيـــة تعزيـــز التعـــاون يف املســـائل املدنيـــة واإلداريـــة يف مرحلـــة "مـــا قبـــل     (د)  

املســاعدة القانونيــة املتبادلــة" حيــث ال متلــك الســلطة املختصــة بعــُد مجيــع العناصــر الضــرورية     
  إلعداد طلب املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية، حسب االقتضاء؛

إنفاذ أوامر املصادرة األجنبية من دون إدانة جنائية مسبقة، يف ظروف معينـة،    (ه)  
 إبالغ الدول األطراف األخرى بتلك الظروف. وخصوصاً

  
  


