
 CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.4 األمـم املتحـدة

 

مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية 
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد

Distr.: General 
21 August 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

 
250912    V.12-55474 (A) 

*1255474*
 

  التنفيذ استعراض فريق
  املستأنفة ثالثةال الدورة
  ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ١٦-١٤فيينا، 
  األعمال جدول من ٢ البند

        الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية تنفيذ استعراض
      خالصة وافية    
     مذكّرة من األمانة    

  إضافة
  

 احملتويات
 الصفحة 

  ٢..............................................................................  خالصة وافية - ثانيا
  ٢..................................................................................  ت نامفيي 

  



 

2 V.12-55474 
 

CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.4

      خالصة وافية  -ثانيا  
      فييت نام    

    النظام القانوين  - ١  
، ٢٠٠٣ديسـمرب  /كـانون األول  ١٠وقَّعت فييت نام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد يف  

وأودعــت فييــت نــام صــك   .٢٠٠٩يونيــه /حزيــران ٣٠يف  اجلمهوريــة وصــدق عليهــا رئــيس
  .٢٠٠٩ أغسطس/آب ١٩التصديق اخلاص ا يف 

ومن حيث وضع االتفاقية ضمن النظام القانوين يف فييت نام، فإا تلي الدسـتور وتتقـدم علـى    
وعلـى غــرار املعاهـدات الدوليـة األخــرى، ميكـن تطبيـق االتفاقيــة       .غـريه مـن املصــادر القانونيـة   

علنـت  وقـد أ  .الوطنيةبصورة مباشرة، كليا أو جزئيا، أو من خالل دجمها يف القوانني واللوائح 
ولـدى فييـت نـام نظـام      .أحكامهـا غـري ذاتيـة التنفيـذ     نَّام لدى التصديق على االتفاقية أفييت ن

  .من النظرية القانونية االشتراكية بعناصر مطعمقانوين مدين 
    

    حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي ملكافحة الفساد    
ووزارة  إدارة التفتــيش احلكوميــةاملؤسســات األكثــر صــلة مبكافحــة الفســاد يف فييــت نــام هــي  

العـدل ووزارة األمــن العـام والنيابــة العامـة الشــعبية العليــا واحملكمـة العليــا ومصـرف فييــت نــام      
وتشـمل   .املركزي واللجنة التوجيهية املركزية املعنية مبكافحة الفساد وجبهة الـوطن الفييتناميـة  

  .احملامني الوطنية واتمع املدين اجلهات املعنية األخرى ممثلي اجلمعية الوطنية ورابطة
ــات لســنة      أُو ــانون العقوب ــى ق ــديل عل ــران ١٩يف  ١٩٩٩جــري آخــر تع ــه /حزي  .٢٠٠٩يوني

ومن املقرر إدخال تعديالت شاملة علـى   .٢٠٠٥وصدر قانون منع الفساد ومكافحته يف عام 
  ، ٢٠١٦-٢٠١١قــانون العقوبــات يف الربنــامج التشــريعي للجمعيــة الوطنيــة لفتــرة واليتــها        

بالرشوة واملتاجرة بالنفوذ ومسؤولية األشخاص االعتبـاريني ومحايـة    يشمل األحكام املتعلقةمبا 
ومن املتوقع أن يدخل قانون مكافحـة غسـل األمـوال حيـز التنفيـذ       .الشهود واخلرباء والضحايا

  يف يف املستقبل القريـب، وسـوف تـدخل الئحـة بشـأن محايـة األشـخاص املـبلِّغني حيـز التنفيـذ           
  .٢٠١٢يوليه /متوز ١
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      تنفيذ الفصلني الثالث والرابع  - ٢  
      )الفصل الثالث(التجرمي وإنفاذ القانون   - ١- ٢  

    االستنتاجات واملالحظات الرئيسية  - ١- ١- ٢  
التشـريعات اجلنائيـة    نَّاملالحظات العامـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ الفصـل الثالـث يف فييـت نـام أ         من

بعـض اجلـرائم،    ففـي : يبدو عموما على فئتني خمتلفـتني مـن األشـخاص   ذات الصلة تنطبق فيما 
علـى أشـخاص   إال ال تنطبق  ، ويف بعضها اآلخرتنطبق األعمال احملظورة على مجيع األشخاص

مفهــوم  نَّد أوضــح املســؤولون الفييتنــاميون أوقــ ."ذوي املناصــب والصــالحيات"معيــنني مــن 
املـوظفني   فئـة القانون الفييتنامي يتوافـق مـع    مبوجب" األشخاص ذوي املناصب والصالحيات"

علـى األشـخاص املنتخـبني     باملثـل مـن االتفاقيـة وينطبـق     ٢العموميني املنصوص عليها يف املـادة  
  .واملعينني يف مناصب السلطة

    
    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥املواد (جرائم الرشوة؛ املتاجرة بالنفوذ     

ــرم ــادة    جي ــا  ٢٨٩الرشــو جزئيــا يف امل ــادة   مــن ق ــات املقترنــة بامل بالنســبة إىل  ٢٧٧نون العقوب
 عواقـب الرشاوى اليت تبلغ مليوين دونغ أو أكثر، أو أقل من مليـوين دونـغ ولكنـها تتسـبب يف     

حــاالت الوعــد بالرشــوة وعرضــها ولكــن  القــوانني وال تعــالَج  .خطــرية أو انتــهاكات متكــررة
بالنسـبة إىل  ( عمـل غـري مشـروع   رتكـاب  اإلعـداد ال  جرميـة ميكن توجيه التهمة بشأا يف إطار 

، شـريطة أن  جـرائم غـري كاملـة   باعتبارهـا  أو ) اجلرائم اخلطرية واجلـرائم اخلطـرية بصـفة خاصـة    
الوعـد أو العـرض مـن شـأما أن يقـوم املوظـف العمـومي بفعـل أو          نَّتكون هنـاك أدلـة علـى أ   
ــل     ــام بفع ــن القي ــع ع ــؤدي ميتن ــو ي ــة  وه ــه الرمسي ــوال أو  وتقتصــر الرشــاو  .واجبات ــى األم ى عل

املناصـــب  وذو"املمتلكـــات أو املنـــافع املاديـــة األخـــرى، وموضـــوع اجلرميـــة هـــم األشـــخاص  
األشــخاص الــذين يجــربون علــى   نَّ، فــإ٢٨٩مــن املــادة  ٦ومبوجــب الفقــرة  ."والصــالحيات

تقدمي الرشـاوى ولكنـهم يبلّغـون عنـها بأنفسـهم قبـل انكشـافها جيـوز أن يعفـوا مـن املسـؤولية            
  .ائية وأن يستردوا املمتلكات املعروضة بشكل جزئي أو كاملاجلز

تلقّـي املنـافع املاديـة مـن     علـى  ، وهـي تقصـره   االرتشـاء من قانون العقوبات  ٢٧٩املادة  وتعاجل
جانب األشخاص من ذوي املناصب والصـالحيات مـن أجـل أن يقومـوا بفعـل أو ميتنعـوا عـن        

ويعترب طلب الرشوة عامال مشـددا عنـد حتديـد     .أو لصاحله الراشيالقيام بفعل بناء على طلب 
  .للمرتشياملسؤولية اجلنائية 
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ومل تعاجل فييت نام على حنـو كـاف رشـوة املـوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي املنظمـات         
 بالصـيغة " وكالـة أو منظمـة  "احملـاكم مل تفسـر مصـطلح     نَّوعلى الرغم مـن أ  .دولية العموميةال
  يشــمل الوكــاالت واملنظمــات األجنبيــة يف    أنــه  أوضــح، فقــد ٢٧٧ادة يف املــــا ســتخدم امل

فييـت نـام طرفـا فيهـا      تكـون فييت نام أو املنظمات الدولية، ما مل تنص املعاهدات الدولية اليت 
مـن قـانون العقوبـات، علـى قبـول       ٦، بـاالقتران مـع املـادة    ٢٧٩وتنطبق املادة  .على غري ذلك

بالنســبة إىل للرشــاوى أو مــوظفي املنظمــات الدوليــة العموميــة  املــوظفني العمــوميني األجانــب  
املربمـة  اجلرائم اليت ترتكب خارج فييت نام يف الظروف املنصوص عليها يف االتفاقات الدوليـة  

  .فلم تعاجل طلب الرشاوى أما مسألةفييت نام؛ مع 
اسـتغالل  إسـاءة  ( ٢٨٣و) بشأن تقدمي الرشوة( ٢٨٩وتعالَج املتاجرة بالنفوذ جزئيا يف املادتني 

يف أوجـه القصـور   وتكمـن   .من قانون العقوبـات ) الغريأو الصالحيات للتأثري على /املناصب و
وعـالوة علـى    .٢٧٧املـادة   ، حبيـث يلـزم أيضـا تطبيـق    "الرشـو "ال تصـف فعـل    ٢٨٩املـادة   نَّأ

  .املنافع املادية فقط هي املشمولة نَّذلك، فإ
مة يف فييت ناموالرشوة يف القطاع اخلاص غري جمر.  

    
    )٢٤و ٢٣املادتان (غسل العائدات اإلجرامية؛ اإلخفاء     

 .مـن قـانون العقوبـات    ٢٥١و ٢٥٠األمـوال جزئيـا يف املـادتني     نفِّذت اجلوانب املتعلقة بغسل
يف مجلـة أمـور    يقتضـي  التنفيذ الكامـل لالتفاقيـة  و .هي أيضا ذات صلة ١٧و ١٨و ٢٠واملواد 

حة غسل األموال مبزيد من الوضـوح األعمـال احملظـورة فيمـا يتعلـق بنقـل       قانون مكافأن حيدد 
وهنــاك عــدة أفعــال   .الغســل الــذايت مشــمول  أنَّوال يوجــد دليــل علــى   .املمتلكــات وحتويلــها

اجلــرائم  تعــد مــنمنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة، مثــل الرشــوة يف القطــاع اخلــاص، مل جتــرم وال  
ه الثغرات يف تشريعات مكافحة غسل األمـوال الـيت يتوقـع أن    وسوف تتم معاجلة هذ .األصلية

  .تدخل حيز التنفيذ يف املستقبل القريب
  .من قانون العقوبات ٣١٣و ٢٥٠ويعالَج اإلخفاء يف املادتني 

    
    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧املواد (االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع     

 .ن قانون العقوبات اختالس املمتلكـات مـن قبـل املوظـف العمـومي     م ٢٨٠و ٢٧٨تتناول املادتان 
االخـتالس   تكتمـل أركـان جرميـة   وعلى غرار أحكام الرشوة، جيـب أن تترتـب نتـائج خطـرية كـي      

وميكن أن يكون الشيء موضوع التعـدي   .فيما يتعلق باملمتلكات اليت تقلّ قيمتها عن املليوين دونغ
  .اشرة أو غري املباشرة للشخص الذي يرتكب الفعل اإلجراميممتلكات كائنة حتت اإلدارة املب
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إســاءة اســتخدام الصــالحيات أثنــاء أداء الواجبــات  (مــن قــانون العقوبــات  ٢٨٢املــادة  وتنفّــذ
ــة ــارة نَّأ وأوضــح .اســتغالل الوظــائف  بعــض اجلوانــب املتعلقــة بإســاءة ) الرمسي مــن أجــل  " عب

ــدافع شخصــي     ــافع غــري مســتحقة أو ب ــى من ــواردة  "احلصــول عل ــادة ال ــانون   ٢٨٢يف امل مــن ق
  .منافع األطراف الثالثةعلى أيضا  تنسحبالعقوبات 

لنظــر يف اختــاذ لومل جتـرم فييــت نــام اإلثــراء غــري املشــروع، ولكنـها اختــذت خطــوات ملموســة   
  .تدابري من هذا القبيل، على الرغم من حتفّظها على االلتزام باملادة

ــاالختالس   ــة ب ــالقطــاع اخلــاص   يف واألحكــام املتعلق ــادة  ذة منفّ ــا يف امل ــانون   ١٤٠جزئي ــن ق م
املتحصل عليها على سبيل اإلعـارة أو القـرض   املوجودات  اليت تعاجل حصراً منع ردالعقوبات، 

  .أو اإلجيار أو بالتعاقد إذا مت املنع باستخدام أساليب احتيالية أو ألغراض غري مشروعة
    

    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     
أفعـال   نَّومـع ذلـك، فـإ    .من قانون العقوبات ٢٨٩و ٣٠٩جرائم ذات صلة يف املادتني  توجد
أو إجبــارهم علــى اإلدالء بشــهادم أو تقــدمي األدلــة  لالمتنــاع عــنالشــهود أو الضــحايا  رشــو

ــك  ــة ذل ــك،   ةًوعــالو .غــري جمرم ــى ذل ــادة  مجتــرعل ــه    " ٢٥٧امل ــؤدي واجب ــة شــخص ي مقاوم
وهـذا   ."القـوانني  خمالفـة إجبـار املـوظفني القضـائيني علـى     " ٢٩٧املـادة   مجتـر ، يف حني "الرمسي

ســري ســبب نتــائج خطــرية أثنــاء ي علــى حنــواجلــرم األخــري ال يشــمل ســوى إعاقــة ســري العدالــة  
  .ومل تسجل أي حاالت حىت اآلن وفقا لألحكام املشار إليها .اجلنائيةاإلجراءات 

    
    )٢٦دة املا(مسؤولية الشخصيات االعتبارية     

تـنص   قـوانني مـن االتفاقيـة ومل تعتمـد     ٢٦أبدت فييت نام حتفظا من أجل عـدم التقيـد باملـادة    
قـد   االعتباريـة الكيانـات   نَّوعلـى الـرغم مـن أ    .يات االعتباريـة على املسؤولية املطلوبة للشخص

القـانون  مـن   ٩٣وفقـا للمـادة   ) لكـن لـيس اجلنائيـة   (تقع حتت طائلة املسؤولية اإلدارية واملدنية 
عامـــل مــع االنتـــهاكات  بشــأن الت  ٢٠٠٢مــن املرســـوم الصــادر عـــام    ٦و ١املــدين واملـــادتني  

غسل األمـوال   أما املسؤولية اإلدارية عن .هذه املسؤولية ال تشمل جرائم الفساد نَّاإلدارية، فإ
العقوبات املنصوص عليهـا بالنسـبة إىل الشخصـيات االعتباريـة ليسـت       نَّولوحظ أ .فهي ممكنة

وأشار املسؤولون الفييتناميون بصورة متكررة إىل وجود نية إلعطاء األولويـة الشـتراع    .كافية
  .لشخصيات االعتباريةلاملسؤولية اجلنائية بشأن تدابري 
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    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     
 وهـي مـن قـانون العقوبـات،    ) التواطـؤ ( ٢٠ترِد العقوبة عن املشاركة بشكل أساسي يف املـادة  

تنطبق على منظِّمي األعمال اإلجراميـة ومنفّـذيها واحملرضـني عليهـا واملسـاعدين علـى ارتكاـا        
  .من قانون العقوبات الشروع يف ارتكاب اجلرائم ١٨وتتناول املادة  .متواطئنيباعتبارهم 

    
    )٣٧و ٣٠املادتان (املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون     

عشرين عامـا  السجن راوح العقوبات على الفساد يف فييت نام من احلبس من عام واحد إىل تت
 ٥إىل  ١مليـون دونـغ أو مـن     ٥٠ماليني دونغ إىل  ٣وتتراوح الغرامات من  .وعقوبة اإلعدام

 وعـزل وتتضمن العقوبات أيضا مصادرة جزئية أو كاملـة للموجـودات    .أضعاف قيمة الرشوة
كــل حالــة، مبــا يف ذلــك  مالبســاتويعتمــد فــرض العقوبــات علــى  .هموظــائفاملســؤولني عــن 

وال توجـد حصـانات وظيفيـة يف فييـت نـام للمـوظفني العمـوميني         .الظروف املخفِّفة واملشددة
  .على أي مستوى

وميلـك املـدعون العـامون علـى      .وتتبع فييت نام نظاما يقـوم علـى املالحقـة القضـائية التقديريـة     
  .البت يف مدى وجوب املالحقة القضائيةيابة العامة صالحية مجيع مستويات الن

احلبس االحتيـاطي علـى حنـو يتفـق مـع أحكـام       عن  حتجازيةاالغري  بالتدابرياالستعاضة وميكن 
وعلى حنو مماثـل، يراعـى يف اإلفـراج املشـروط عـن األشـخاص املـدانني طبيعـة اجلـرم           .االتفاقية
  .واعتبارات أخرى وخطورته

يعات الفييتنامية وقف املوظفني العمـوميني الـذين تسـتهلّ حبقهـم إجـراءات قضـائية       التشر وجتيز
ويستبعد املوظفـون العموميـون املـدانون بالفسـاد مـن مناصـبهم وقـد         .عملهمعن ممارسة مهام 

والسياسـات والتـدابري الراميـة     .شـغل مناصـب معينـة    املنـع مـن  خيضعون لعقوبات إضافية، مثل 
  .شخاص املدانني غري ملموسة وحمددة بدرجة كافيةإىل إعادة إدماج األ

وعلــى وجــه  .واإلطــار القــانوين للتعــاون بــني املتــهمني وجهــات إنفــاذ القــانون مكتمــل نســبيا  
وجيــوز أيضــاً ختفيــف أحكــام الســجن أو مــن العقوبــة " املــبلِّغني ذاتيــا"اخلصــوص، جيــوز إعفــاء 
  .العقوبات األخرى حبقهم

    
    )٣٣و ٣٢املادتان (غني محاية الشهود واملبلِّ    

 تغـيري هويتـه  أو احلفاظ على سرية هويـة الشـخص أو    املاديتشمل تدابري محاية الشهود األمن 
وســائل وال ميكــن اإلدالء بالشــهادة مــن خــالل   .ســرهمأُأو اســتخدام بيــوت آمنــة للشــهود و 
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ة تـنص علـى   ومل تنضـم فييـت نـام إىل اتفاقـات دوليـ      .بسبب الصعوبات التقنية االتصال املرئي
  .ولوحظ أنه ميكن النظر يف وضع برامج حلماية الشهود .نقل الشهود

وتضمن التشـريعات يف فييـت نـام حـق املـواطنني يف تقـدمي الشـكاوى أو اإلبـالغ عـن اجلـرائم           
وسـوف تـدخل الئحـة     .غ عن اجلـرائم موازية ملن يبلِّاملزعومة، ولكنها ال توفِّر فيما يبدو محاية 

  .٢٠١٢يوليه /متوز ١حيز التنفيذ يف عن اجلرائم لِّغني بشأن محاية املب
    

    )٤٠و ٣١املادتان (التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية     
عائــدات اجلرميــة أو أدواــا   الــيت هــي مــن تــنظِّم التشــريعات يف فييــت نــام جتميــد املوجــودات   

للحجـز واملصــادرة   ضـة راملعوتشـمل املوجـودات    .تلـك املوجـودات ومصــادرا   واحلجـز علـى  
العائدات واملنافع املتأتية من عائدات اجلرمية، وكذلك املوجودات احملولة أو املبدلة أو املختلطـة  

ــوحظ  .مبمتلكــات مشــروعة  ــدم وجــود أحكــام  ول  املســتهدفبشــأن مصــادرة املمتلكــات    ع
  .استخدامها يف ارتكاب جرمية

والتحقيـق واملالحقـة واملقاضـاة يف فييـت نـام       على ذلك، جيوز جلميـع أجهـزة التفتـيش    ةًوعالو
 .فرض تدابري املصادرة والتجميـد إذا اقتضـى األمـر، مـن دون احلاجـة إىل أمـر أو قـرار قضـائي        

عــبء اإلثبــات فيمــا خيــص مصــدر العائــدات اإلجراميــة   عكــسوال توجــد تــدابري تــنص علــى 
وتــنظِّم  .يــق يف جــرائم الفســادوال تشــكِّل الســرية املصــرفية أي عقبــات أمــام التحق  .املزعومــة

  .التشريعات سبل وصول أجهزة الدولة إىل معلومات وسجالت املؤسسات املالية
    

    )٤١و ٢٩املادتان (التقادم؛ السجل اجلنائي     
ــام      ــات لع ــانون العقوب ــن ق ــان م ــان    ١٩٩٩القســمان املعني ــام مهــا املادت ــت ن  .٢٤و ٢٣يف فيي

وحيثمـا يهـرب    .د مـا بـني عشـرة أعـوام وعشـرين عامـا      وتتراوح فترة التقادم يف جـرائم الفسـا  
، ال يؤخـذ وقـت الفـرار يف االعتبـار     ضبطاجلاين املزعوم عمدا وجيري البحث عنه مبوجب أمر 

ومل تمنـع أي   .ويعاد حسـاب فتـرة التقـادم مـن وقـت تسـليم الشـخص نفسـه أو القـبض عليـه          
  .اضيةقضية جنائية مبوجب قانون التقادم يف السنوات الثالث امل

ولكـن ميكـن النظـر فيهـا     أحكـام اإلدانـة اخلارجيـة     بشأن حمددة قائمةقانونية وال توجد أحكام 
  .أو غري ذلك من االعتبارات خمفِّفة أو مشددة اًباعتبارها ظروف خالل احملاكمة
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    )٤٢املادة (الوالية القضائية     
 .وفقـا ألحكـام االتفاقيـة   هـذا الشـأن   يف بوجه عام مقررة الوالية القضائية للمحاكم الفييتنامية 

ضــد مواطنيهــا يف اخلــارج املرتكبــة وال جيــوز أن تخضــع فييــت نــام لواليتــها القضــائية اجلــرائم 
  .سوى يف إطار ما تسمح به املعاهدات القائمة

    
    )٣٥و ٣٤املادتان (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     

ــانون أو خمالفــة   بطــ بشــأنتطبــق أحكــام القــانون املــدين    ــهاكات الق الن املعــامالت بســبب انت
كما ينص قانون اإلجـراءات   .اآلداب االجتماعية إللغاء أو فسخ العقود املتعلقة بأفعال الفساد

  .اجلنائية على تعويض األضرار النامجة عن أفعال الفساد على حنو يتفق مع أحكام االتفاقية
    

    )٣٩و ٣٨و ٣٦املواد (الوكاالت السلطات املتخصصة والتنسيق فيما بني     
ــا      ــة العامــة الشــعبية العلي ــة الســلطات املتخصصــة الرئيســية هــي النياب  .وإدارة التفتــيش احلكومي

هيكـل   نَّويبـدو أ  .لسـلطة التنفيذيـة  للجمعية الوطنية ولـيس  ل إالواألوىل هيئة قضائية ال ختضع 
  .عملهاقاللية يضمن بدرجة كافية است إدارة التفتيش احلكوميةاإلبالغ لدى 

 نَّ، أي أهاما تقدم السلطات العامة املعلومـات إىل أجهـزة إنفـاذ القـانون بنـاء علـى طلبـ        ةًوعاد
وهنــاك العديــد مــن األجهــزة املختصــة بتلقّــي   .الســلطات ال تبــادر إىل ذلــك مــن تلقــاء نفســها 

م يف علــى جهــوده املــواطنني يكــرمنظــام جــوائز نــام شــكاوى املــواطنني، وقــد أقامــت فييــت  
  .مكافآت مالية ومينحهممكافحة الفساد 

    
    التحديات والتوصيات  - ٢- ١- ٢  

 .١٥تنفيـذ املـادة    يعيـق شري إىل قصـور التـدابري املعياريـة القائمـة باعتبارهـا حتـديا       أُ  •  
ومــن الضــروري توســيع نطــاق تعريــف الرشــوة الــذي يقتصــر علــى املنــافع املاديــة  

وال بد من اعتبـار ذلـك    .جهاز الدولةواألشخاص ذوي املراكز والصالحيات يف 
  .إحدى األولويات أثناء تنقيح قانون العقوبات

 .١٦تنفيــذ املــادة  يعيــقعياريــة القائمــة باعتبارهــا حتــديا شــري إىل قصــور التــدابري املأُ  •  
يشمل الوكاالت " وكالة أو منظمة"مصطلح  نَّأن يوضح قانون العقوبات أ وينبغي

وهنــاك حاجــة ألن يتضــمن قــانون العقوبــات حكمــا صــرحيا   .واملنظمــات األجنبيــة
املنظمـات الدوليـة    ون األجانـب وموظفـ  وملوظفـ الـيت ميارسـها ا  الفسـاد  أوجه ملعاجلة 
  .وينبغي اعتبار ذلك إحدى األولويات أثناء تنقيح قانون العقوبات .العمومية
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ية التنفيـذ الكامـل ألحكـام الرشـوة مـن خـالل إدخـال تعـديالت علـى قـانون           عمل  •  
سيســتمر العمــل يف طويلــة األجــل يف فييــت نــام، وهنــاك تــدابري عمليــة العقوبــات 

  .٢٠٢٠اآلخر حىت عام  وبعضها ٢٠١٥حىت عام  بعضها تنفيذ
لــيت االنظــام القــانوين يف فييــت نــام باعتبارهــا أحــد التحــديات  خصــائصشــري إىل أُ  •  

  .٢٠تنفيذ املادة  تعيق
ــة    أُ  •   ــدابري املعياري ــةشــري إىل قصــور الت ــانوين   الراهن ــام الق ــة وخصائصــه يف النظ احلالي

وهنــاك حاجــة إىل ســن تشــريعات جتــرم    .٢١تنفيــذ املــادة  يعيــقا حتــديا باعتبارمهــ
علـى  وذلـك  الرشوة يف القطاع اخلاص كأحد ااالت ذات األولوية يف فييت نـام،  

وقـد أشـار املسـؤولون مـرارا إىل غيـاب       .من الطابع غري اإللزامي هلذا احلكـم الرغم 
  .التدابري ذات الصلة باعتباره أحد التحديات ذات األولوية يف جمال مكافحة الفساد

 ألحكـام جتـرمي  توجد حاجة إىل أحكـام تشـريعية إضـافية مـن أجـل التنفيـذ الكامـل          •  
  .نبغي اعتباره من ااالت ذات األولويةوهذا أيضا ي .االختالس يف القطاع اخلاص

ــوحظ عــدم وجــود    •   ــوال، و   ل ــأن حتــتفظ   أُإحصــاءات يف جمــال غســل األم   وصــي ب
كمــا ينبغــي إجــراء اســتعراض شــامل   .غســل األمــوال بقضــايافييــت نــام بســجل 

  .للتشريعات اخلاصة مبكافحة غسل األموال
لألشخاص االعتبـاريني يف جـرائم   باملسؤولية اجلنائية  بلورة األحكام املتعلقةينبغي   •  

الفساد، وإن كانت األشكال البديلة للمسؤولية املدنية واإلدارية ستفي هـي أيضـا   
وينبغــي اعتبــار ذلــك مــن األولويــات بالنســبة إىل فييــت نــام     .مبتطلبــات االتفاقيــة

 .مــن العقــاب  لتجنــب إفــالت األشــخاص االعتبــاريني الــذين ميارســون الفســاد      
يؤثِّر على قدرة فييـت نـام علـى تقـدمي      مناسبةدم وجود تدابري ع نَّولوحظ أيضا أ

ــيت يكــون األشــخاص         ــل يف احلــاالت ال ــة بشــكل كام ــة املتبادل املســاعدة القانوني
   .)٢، الفقـــرة ٤٦الفســـاد، املـــادة اتفاقيـــة مكافحـــة (االعتبـــاريون ضـــالعني فيهـــا 

  .حدياتالتدابري املعيارية القائمة باعتبارها أحد الت قصورشري إىل أُو
وعـدم توافقهـا ونقـص    بشأن محاية الشهود شري إىل قصور التدابري املعيارية القائمة أُ  •  

  .٣٢باعتبارها حتديات تعترض تنفيذ املادة الالزمة لتوفري احلماية هلم املوارد 
تنفيـذ املـادة    يعيـق النظام القانوين يف فييت نام باعتبارهـا حتـديا    خصائصشري إىل أُ  •  

فييت نام تـدابري فعالـة حلمايـة األشـخاص      ومن احملبذ أن تعتمد .مالتنفيذا كا ٣٣
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، )بالغــات مــن جمهــول(هويــة املبلِّــغ املــبلِّغني، مثــل إمكانيــة اإلبــالغ بــدون بيــان  
  .وعلى وضع برامج حلماية الشهود

ــأ أُ  •   ــد ب ــوارد تشــ   نَّفي ــة امل ــواد   كِّحمدودي ــذ امل ــديا يف تنفي    ٣٧و ٣٦و ٣٥و ٣٤ل حت
  .٤٠و ٣٨و

ــقأُبلــغ عــن حتــديات  و  •   ــات   تعي ــة   مــن جــراء مجــع البيان ــات املتوازي  ألجهــزةالوالي
  .٣٨مكافحة الفساد وضعف القدرات اإلحصائية فيما يتعلق باملادة 

يوصــى بــأن تنظــر فييــت نــام يف اعتمــاد التــدابري ذات الصــلة، حســب االقتضــاء،      •  
  .لتعزيز التعاون بني السلطات العامة والقطاع اخلاص

  .٤١التنفيذ الكامل للمادة  يعيقالنظام القانوين يف فييت نام باعتبارها حتديا  خصائص شري إىلأُو
    

      )الفصل الرابع(التعاون الدويل   - ٢- ٢  
    االستنتاجات واملالحظات الرئيسية  - ١- ٢- ٢  

  ؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية املطلوبنيتسليم     
    )٤٧و ٤٥و ٤٤املواد (
عل فييت نام تسليم ارمني مشروطا بوجود معاهـدة، وقـد أصـدرت إعالنـا لـدى التصـديق       جت

ويـتم التعامـل مـع طلبـات      .املطلوبنيعلى االتفاقية بأا لن تعترب االتفاقية أساسا قانونيا لتسليم 
ومبـدأ   املطلـوبني تسـليم  ب اخلاصـة وفقا للقوانني الفييتناميـة واملعاهـدات الثنائيـة     املطلوبنيتسليم 

معاهــدة ثنائيــة بشــأن املســاعدة القانونيــة   ةوقــد أبرمــت فييــت نــام اثــنيت عشــر  .املعاملــة باملثــل
علـى وجـه التحديـد،     املطلـوبني ، ومعاهدتني بشأن تسليم املطلوبنياملتبادلة تتناول أيضا تسليم 

  .مع دول أخرى بغية إبرام معاهدات إضافية بشأن هذه املسألة جبد تتباحثوهي 
مبوجـــب التشـــريعات  املطلــوبني ازدواجيـــة التجــرمي ســـبب اختيـــاري لــرفض تســـليم   وغيــاب  
 .مشروطا بوجـود ازدواجيـة التجـرمي    املطلوبنيومجيع املعاهدات تقريبا جتعل تسليم  .الفييتنامية

وجيوز للسلطات املختصة الفييتنامية تسليم األشخاص الذين ال تشكل أفعـاهلم جـرائم مبوجـب    
واملؤسسـة املســؤولة عـن تلقّـي وتقـدمي طلبــات      .طبيقـا ملبــدأ املعاملـة باملثـل   القـانون الفييتنـامي ت  

  .ونقل األشخاص احملكوم عليهم هي وزارة األمن العام املطلوبنيتسليم 
بالتفصـيل اإلجـراءات الواجـب     ٢٠٠٧املساعدة القانونية املتبادلة لعـام  ب اخلاصوحيدد القانون 

 الوفاء ا من قبل السلطات املختصة عنـد البـت يف طلبـات    اتباعها واملواعيد النهائية اليت يتعني
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ــيح القــانون أيضــا حجــز الشــخص املطلــوب تســليمه بينمــا ينظــر يف طلــب       .التســليم كمــا يت
ضـمانات املعاملـة العادلـة واحتـرام احلقـوق األساسـية جلميـع         نَّعلى ذلك، فإ ةًوعالو .التسليم

 ينص عليها القانون الفييتنـامي تنطبـق أيضـا علـى     األشخاص اخلاضعني لإلجراءات اجلنائية اليت
  .املطلوبنيإجراءات تسليم 

ــة        ــام الطبيع ــت ن ــة؛ وحتــدد فيي وال يوجــد تعريــف للجــرائم السياســية يف التشــريعات الفييتنامي
وقـد أبلغـت    .السياسية للجرائم اليت يطلب التسـليم بشـأا علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة        

  .جلرائم املرتبطة بالفساد ذات طابع سياسيفييت نام بأا لن تعترب ا
ملـدة سـنة واحـدة     بـاحلبس واجلرائم اليت تستوجب تسليم مرتكبيها هي تلك اليت يعاقب عليهـا  

وسـوف   .عن ستة أشهر، أو بعقوبة اإلعـدام  مىت كانت فترة احلبس املتبقية ال تقلعلى األقل، 
الشـخص املطلــوب   نَّلالعتقـاد بــأ لــديها أسـباب معقولــة   تـرفض فييــت نـام التســليم إذا كانـت   

االجتمـاعي أو   وضـعه أو ديانته أو جنسه أو جنسـيته أو   أصله العرقيأو يعاقب بسبب  يالحق
  .آرائه السياسية

ويف مثـل هـذه احلـاالت،     .هـا التسليم إذا كان الشخص املطلوب مـن مواطني فييت نام رفض وت
األخـرية   املطلـوبني معاهـدات تسـليم    وتتضـمن  .اًداخليـ  مالحقتـه تنظر السلطات الفييتناميـة يف  

علـى طلـب    ًءبنـا  يف حـال عـدم تسـليمهم   أحكاما بشأن املالحقة القضائية اإللزاميـة للمـواطنني   
ولــن تنظــر فييــت نــام يف تنفيــذ حكــم صــادر يف دولــة طالبــة ضــد  .الطــرف اآلخــر يف املعاهــدة

  .رفض تسليمهتمواطن فييتنامي 
نَّ ومع ذلـك، فـإ   .بة قبل رفض التسليمور مع الدول الطالوال يوجد التزام على فييت نام للتشا

  .وزارة األمن العام على إجراء مثل هذه املشاورات قبل البت يف الطلبالعرف جرى يف 
   ٤٩املــواد مــن (ويــنظَّم نقــل األشــخاص احملكــوم علــيهم يف قــانون املســاعدة القانونيــة املتبادلــة  

 نَّفييـت نـام بـأ   وأفـادت   .ات ثنائية يف هـذا الشـأن  وقد أبرمت فييت نام أربع معاهد .)٦٠إىل 
  .جريت حىت اآلن ال تتعلق بأشخاص مدانني بالفسادأُعمليات النقل اليت 

قــانون املســاعدة القانونيــة يف ويــنظَّم نقــل اإلجــراءات اجلنائيــة يف قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة و 
 فييـت نـام لكـون اجلـاين املزعـوم      إقامـة الـدعوى يف   مـىت تعـذَّر  املتبادلة الذي يسمح ـذا النقـل   

  .موجودا يف اخلارج
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    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     
يــنظَّم التعــاون الــدويل يف املســائل اجلنائيــة يف قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة يف فييــت نــام وقــانون  

 للمســاعدة وال تســتخدم فييــت نــام االتفاقيــة كأســاس قــانوين      .املســاعدة القانونيــة املتبادلــة  
  .القانونية املتبادلة ألا تعترب مجيع أحكامها غري ذاتية التنفيذ

معاهــدات ثنائيــة بشــأن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة، وهــي أيضــا   عــدةوقــد أبرمــت فييــت نــام 
املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف     بشـأن ) آسـيان (طرف يف معاهدة رابطة أمم جنوب شرق آسيا 

توجد معاهـدة نافـذة، جيـوز مـنح املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة وفقـا          حيثما ملو .املسائل اجلنائية
  .ملبدأ املعاملة باملثل

املساعدة القانونيـة املتبادلـة واملعاهـدات الدوليـة السـارية بدرجـة كافيـة        ب اخلاصقانون ال وحيدد
ناصــر الــيت جيــب أن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة والع تلبيــة طلبــاتاألغــراض الــيت جيــوز بشــأا 

ــات  ــذ       .تتضــمنها تلــك الطلب ــتم تنفي ــة املعمــول ــا أن ي ــا تشــترط املعاهــدات الدولي وكــثريا م
  .الوطنيةالطلبات وفقا لإلجراءات احملددة يف الطلب، شريطة أن ال تتعارض مع التشريعات 

ــة  ــةواإلحال ــامي وهــي منظَّمــة     التلقائي ــانون الفييتن يف  للمعلومــات ليســت حمظــورة مبوجــب الق
  .العديد من املعاهدات الثنائية

وتـنص التشـريعات    .وتتسق أسباب رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة مع أحكام االتفاقية
  .أيضا على ضرورة إحاطة الدولة الطالبة بأسباب رفض الطلبات

ــات املســاع       ــذ طلب ــا مفصــال لتنفي ــة جــدوال زمني ــة املتبادل ــانون املســاعدة القانوني دة ويتضــمن ق
ويتــراوح متوســط وقــت التنفيــذ مــن شــهر واحــد إىل ســنة واحــدة، وهــذا     .القانونيــة املتبادلــة

كمـا يـنص القـانون علـى تأجيـل تنفيـذ الطلـب إذا كـان مـن           .يتوقف على مدى تعقيد القضية
أو إنفــاذ أو حماكمتــهم  اأو مالحقــة مرتكبيهــ جرميــةشــأن ذلــك التنفيــذ عرقلــة التحقيــق يف أي 

وتتشاور فييت نام عموما مع الدول الطالبة قبل رفـض أي طلـب،    .يت ناميف فيقضائي حكم 
  .وإن كانت املشاورات غري إلزامية

وتــنص  .وغيــاب ازدواجيــة التجــرمي ســبب إلزامــي لــرفض طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة  
غيـاب   بعض املعاهـدات الدوليـة الـيت تعـد فييـت نـام طرفـا فيهـا علـى تقـدمي املسـاعدة حـىت يف            

  .ازدواجية التجرمي أو إمكانية التشاور قبل رفض أي طلب على هذا األساس
تقــدم الســلطات الفييتناميــة معلومــات عــن  فقــدوعلــى الــرغم مــن اشــتراط ازدواجيــة التجــرمي، 

مثــل املنظمــة الدوليــة للشــرطة   جهــاتقــوانني فييــت نــام إىل   منصــوص عليهــا يفجــرائم غــري 
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يا ابطـة رؤسـاء أجهـزة الشـرطة التابعـة لرابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـ          أو ر) اإلنتربـول (اجلنائية 
املســـؤولية اجلنائيـــة لألشـــخاص ب ال تعتـــرففييـــت نـــام  نَّوعلـــى الـــرغم مـــن أ .)آســـيانابول(

االعتباريني، فإا تنظر يف طلبات املساعدة القانونية املتبادلة اليت تشمل األشـخاص االعتبـاريني   
  .ورغبتها يف احلفاظ على عالقات دولية جيدة على أساس مبدأ املعاملة باملثل

، ثالثـة  ٢٠١٢ينـاير  /إىل كـانون الثـاين   ٢٠٠٨يوليـه  /وذكرت فييت نام أـا تلقّـت، مـن متـوز    
طلبات للحصول على املساعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلـق جبـرائم الفسـاد وأـا نفَّـذت اثـنني       

  .وقت الزيارة القطرية وكان الطلب الثالث يف انتظار الفصل فيه .منها
ومبدأ خصوصية املعلومات املقدمة يف إطار املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة مكـرس يف التشـريعات      

كمــا تحتـرم سـرية الطلبـات علـى حنـو يتفـق مــع        .الوطنيـة واملعاهـدات الـيت أبرمتـها فييـت نـام      
باالسـتماع إىل الشـهود   وال تتضمن التشريعات يف فييت نام أحكامـا تسـمح    .أحكام االتفاقية

  .التداول باالتصاالت املرئية بأسلوب
وزارة العـدل ووزارة األمـن العـام والنيابـة العامـة       فـإنَّ لإلعالن الذي أصدرته فييت نام،  اًووفق

وميكــن  .عنيــة باملســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة املســلطات هــي الالشــعبية العليــا 
ن يقــدم طلــب احلصــول علــى املســاعدة القانونيــة املتبادلــة مــن خــالل    لفييــت نــام أن تطلــب أ 

  .القنوات الدبلوماسية إذا كانت املعاهدة الثنائية املنطبقة تنص على ذلك
    

  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة     
    )٥٠و ٤٩و ٤٨املواد (

ويسـتند هـذا التعـاون     .لفييتنامية بانتظام مـع نظرياـا يف اخلـارج   تتعاون سلطات إنفاذ القانون ا
كبار املسؤولني يف الـدول األجنبيـة، أو   مع إىل مذكرات التفاهم اليت وقَّعتها وزارة األمن العام 

قنــوات  نَّفيــد بـأ أُو .الـدوائر احملليــة واملقاطعـات  إىل آليـات التعــاون الـيت أنشــئت علـى مســتوى    
نـع  جمـال م ول واآلسيانابول متثِّل أطرا للتبادل السريع والكفؤ للمعلومـات يف  التعاون مع اإلنترب
  .اجلرمية ومكافحتها
وتــنص اســتراتيجية منــع الفســاد   .حتقيقــات مشــتركة يف فييــت نــام  إلجــراءومل تعتمــد تــدابري 

على ضرورة النظر يف اعتماد تدابري تسـمح بإنشـاء هيئـات حتقيـق      ٢٠٢٠ومكافحته حىت عام 
ي اخلاصـة أو إمكانيـة أخـذ احملـاكم     رأحكام تنظم استخدام أساليب التحـ  وال توجد .ةمشترك

  .باألدلة املستمدة من تلك األساليب
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    التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  - ٢- ٢- ٢  
لوحظ العدد الكبري من املعاهدات بشـأن املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة الـيت أبرمتـها         •  

وهــذه الشــبكة مــن  .مــع البلــدان الواقعــة يف املنطقــة نفســهافييــت نــام، وال ســيما 
املعاهدات ختلق إطارا جيدا لتوفري املساعدة القانونية املتبادلة، وتسمح لفييـت نـام   

  .مبنح املساعدة يف القضايا ذات الصلة بالفساد
    

    التحديات والتوصيات  - ٣- ٢- ٢  
جيـة واملؤسسـية باعتبـاره    أشارت فييت نام إىل نقـص القـدرات البشـرية والتكنولو     •  

  .٤٥أحد التحديات أمام تنفيذ املادة 
ينبغــي لفييــت نــام أن تنظــر يف اســتخدام االتفاقيــة كأســاس قــانوين للمســاعدة           •  

القانونية املتبادلة عند االقتضاء مـن أجـل تبسـيط اإلجـراءات والتعـاون مـع الـدول        
  .األطراف األخرى يف االتفاقية

  .٤٩باعتباره أحد التحديات أمام تنفيذ املادة  الالزمة للتنفيذشري إىل نقص املوارد أُ  •  
يف تشــريعاا ومعاهــداا الثنائيــة الســارية إمكانيــة فييــت نــام أن تــدرج  مــن احملبــذ  •  

تقــدمي املســاعدة القانونيــة املتبادلــة عــن األفعــال ارمــة مبوجــب االتفاقيــة حــىت يف  
  .غياب ازدواجية التجرمي

    
    جات من املساعدة التقنيةاالحتيا  - ٣  

  :دت فييت نام االحتياجات التالية من املساعدة التقنيةدح
 .الـدروس املسـتفادة  /تشريعات منوذجية وملخـص للممارسـات اجليـدة   : ١٥املادة   •  

املسـاعدة القانونيـة قـد تكـون مفيـدة لتوسـيع نطـاق تعريـف          نَّأ املستعرضون رأى
  .الرشوة يف القانون الفييتنامي

قــانون العقوبــات بشــأن القضــايا  لتطــوير أحكــامطُلبــت املســاعدة إلجــراء حبــوث   •  
  .٢٠و ١٨املتصلة بتنفيذ املادتني 

  .٢٦و ٢٢إىل  ٢٠و ١٦طُلبت تشريعات منوذجية من أجل تنفيذ املواد   •  
ــادة   •   ــدة : ٢٣امل ــدريب وتثقيــف   /ملخــص للممارســات اجلي ــدروس املســتفادة وت ال

أيضـا احلاجـة إىل بنـاء     املستعرضـون الحـظ   .ملصـارف موظفي اهليئات القضـائية وا 
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سـلطات إنفـاذ القـانون علـى الكشـف       وسـائر قدرات وحدة االستخبارات املاليـة  
  .عن حاالت غسل األموال والتحقيق فيها

الــدروس املســتفادة وتــدريب املــوظفني  /ملخــص للممارســات اجليــدة : ٢٤املــادة   •  
  .العموميني يف اهليئات القضائية

مت التأكيــد علــى احلاجــة إىل مــوارد إضــافية وتــدريب مــوظفي أجهــزة  : ٣٦ة املــاد  •  
  .التنفيذيةالتحقيق لتعزيز القدرات 

 ١٦طُلــب ملخــص للممارســات اجليــدة والــدروس املســتفادة فيمــا يتعلــق بــاملواد     •  
  .٥٠إىل  ٤٦و ٤٢إىل  ٣٨و ٣٦إىل  ٣٠و ٢٧إىل  ٢٥و ٢٢إىل  ٢٠و

  .٣٠من املادة  ١٠ا خيص تنفيذ الفقرة مالية فيمتقنية وطُلبت مساعدة   •  
طُلبت املساعدة يف إجراء دراسات استقصائية وإعداد تقارير مواضيعية بشأن املسـائل    •  

 .٣٩إىل  ٣٧و ٣٥إىل  ٣٣و ٣١و ٢٦و ٢٢و ٢١و ١٦املتصلة بتنفيذ املواد 

 .٣٢و ٣١املادتني  املشورة القانونية بشأن املسائل املتعلقة بتنفيذت لبطُ  •  

لتعزيز املهارات املهنية للمـوظفني العمـوميني   ية أنشطة ودورات تدريبت إقامة لبطُ  •  
 .٥٠إىل  ٤٦و ٤٤و ٤١و ٣٦ ادواملعنيني فيما يتعلق بامل

 .طُلب دعم مايل من أجل تنفيذ برامج جتريبية بشأن محاية الشهود واخلرباء والضحايا  •  

 .٣٩و ٣٨و ٣٧اد وتنفيذ املمن أجل لب وضع خطة عمل طُ  •  

ترتيبـات  /، واتفاقـات ٤٥و ٤٤تنفيـذ املـادتني   مـن أجـل   معاهدات منوذجية  تلبطُ  •  
  .٥٠تنفيذ املادة من أجل منوذجية 
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