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  مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية 
  ملكافحة الفساد األمم املتحدة

  اخلامسةالدورة 
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٩-٢٥، مدينة بنما

 ∗ من جدول األعمال املؤقَّت٢البند 
 استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

      
) التعاون الدويل(والرابع ) التجرمي وإنفاذ القانون(تنفيذ الفصلني الثالث   

     )٤٢-٤٠استعراض املواد (من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
      تقرير مواضيعي من إعداد األمانة    

  ملخَّص    
الـدولِ األطـراِف املـستعَرَضة      حيتوي هذا التقرير املواضيعي علـى معلومـات عـن تنفيـذ               
 األعـوام اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد يف            من  ) التجرمي وإنفاذ القانون  ( الثالث   الفصلَ

مـن الـدورة األوىل آلليـة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة، الـيت أنـشأها مـؤمتر                   والثالـث   األول والثاين   
  .٣/١الدول األطراف يف االتفاقية يف قراره 

───────────────── 
  ∗  CAC/COSP/2013/1.  
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    استعراض تنفيذ الفصل الثالث من االتفاقية  -أوالً  
    ائيةنائي والوالية القضاملصرفية والسجل اجلالسرية     

 يف معظــم  ال تطــرحةسرية املــصرفيالــ ى اســتعراض تنفيــذ الفــصل الثالــث أنَّلــوحظ لــد  -١
هـذه    بـشأن قـد ُوضـعت  عندما تكـون هنـاك قواعـد     ذات أمهية، حىت  مشاكلالواليات القضائية   

دد قليـل    يف عـ   ة املـصرفي  األعمـال  برفع الـسرية عـن       وجود مشاكل تتعلق  ، ولكن أشَري إىل     سريةال
، يف إحــدى احلــاالت، صــعوبات يف  ولوحظــت علــى وجــه اخلــصوص . مــن الواليــات القــضائية 

ق على أمر برفع السرية بسبب اشتراط القاضي املـشرف علـى تنظـيم ذلـك اإلجـراء                حصول احملقِّ 
كمـا أُشـَري إىل شـواغل بـشأن طـول فتـرة معاجلـة القـضاة لطلبـات رفـع                     . تقدَمي أدلـة دامغـة جـداً      

 عتمـاد اقـد أُوصـي ب    و. دمي املعلومات املطلوبـة فيمـا بعـد مـن جانـب املـصارف املعنيـة               السرية وتق 
ولـوحظ أيـضاً يف حـاالت       . املصرفيةتدابري مناسبة تكفل تيسري التنفيذ العملي ملعايري رفع السرية          

أخرى بطء يف رفع هذه السرية حيث ُينظَّم هذا اإلجراء بإذن مـن قـاض بنـاء علـى طلـب مقـدَّم                      
ومل يالَحظ هذا البطء يف والية قضائية ليس مطلوباً فيها احلصول على إذن قـضائي             . عاءمن االدَّ 

 ةسرية املـصرفي  الومل تثر قواعد    . وُيلزم فيها القانون مؤسسات االئتمان بتقدمي املعلومات املطلوبة       
على صعيد املمارسة صعوبات كبرية يف والية قضائية أخرى تطبـق تلـك القواعـد الـيت اقتـصرت                   

 علـى  لى واجب التعاون وفقاً ملقتضيات املصلحة العامة، وكان مؤداهـا مـن الناحيـة العمليـة أنَّ      ع
ويف إحـدى   . الع على البيانـات والـسوابق املطلوبـة       املصارف وسائر املؤسسات املالية تيسري االطِّ     

 مـوظفني    حيـق للنيابـة العامـة، عنـد التحقيـق مـع            ةسرية املـصرفي  الـ احلاالت اليت تطبَّق فيهـا قواعـد        
مدنيني يف جرائم ارُتكبت أثناء أدائهم لوظائفهم، إصدار أمر باإلفصاح عـن احلـسابات املـصرفية      
للمشتبه فيهم وأرصدهتم بوجه عام، ال االكتفاء باإلفصاح عن املعامالت احملدَّدة املتصلة بالواقعة             

ار أجهـزة إنفـاذ   وأوصَي يف إحدى الواليات القضائية مبعاجلة اشـتراط استـصد    . موضوع التحقيق 
القانون والقضاة إذنا من رئيس املصرف املركزي، من الناحية العمليـة، للحـصول مـن املـصارف               

.  أو للحجـز عليهـا     أو غريها من املؤسسات املالية على السجالت املصرفية أو التجاريـة أو املاليـة             
اليـة ونظامـا    من املنتظر صدور تـشريعات تنـشئ وحـدة اسـتخبارات م          ،ويف والية قضائية واحدة   

  .السرية املصرفيةب املشاكل ذات الصلةخمتصا بتقدمي التقارير للمؤسسات املالية وأن تعاجل 
 يف عدة واليات قضائية مراعـاة أحكـام اإلدانـة الـسابقة يف      ال حيبِّذ  القانون ولوحظ أنَّ   -٢

 بـشأن جـرائم أخـرى،    بينمـا يـنصُّ القـانون علـى ذلـك        رائم الفـساد؛    جب فيما يتصل دولة أخرى   
، وجرائم االجتار بالبشر واالجتار باملخـدرات وأعمـال اإلرهـاب           حالتنيمثل غسل األموال، يف     

ذت هـذه املـادة بـالرجوع إىل صـكوك قانونيـة            فِّ، نُ احلاالتويف عدد قليل من     . يف حالة أخرى  
ــة األور      ــاون القــضائي، واالتفاقي ــة للتع ــاض العربي ــة الري ــل اتفاقي ــة أخــرى مث ــة  دولي ــة املتعلق وبي

بالصالحية الدولية لألحكام اجلنائية، واتفاقية املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية بـني جمموعـة              
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وكـذلك روعيـت، يف أربـع حـاالت، أحكـام قـضائية صـادرة               . البلدان الناطقة باللغة الربتغاليـة    
 مل تنفَّـذ املـادة أو مل        ،تاحلـاال ويف بعض   . ه اتفاقات دولية  عن حماكم أجنبية، وفقاً ملا تنص علي      

  . قوانني أو أعراف بشأن السجل اجلنائيهناككن ت
الوالية القضائية يف عـدد قليـل مـن الـدول األطـراف             وجود مشاكل تتصل ب   وأُشَري إىل     -٣

.  لديها تشريعات تنص على الوالية القـضائية اخلارجيـة يف املـسائل املتعلقـة بالفـساد       تاليت ليس 
االت، سريان مبدأ ازدواجية التجرمي علـى اجلـرائم املرتكَبـة يف اخلـارج              واشُترط، يف إحدى احل   

 هـذا املبـدأ العـام مل يكـن سـارياً             ولكـنَّ  .اليت يكون اجلاين أو اجملين عليه فيها مـن رعايـا الدولـة            
 إضـافة  ني واألجانـب والنـواب الربملـانيني،    على جرائم رشو وارتشاء املوظفني العموميني الوطني      

كـان مقيَّـداً باشـتراط أن يكـون         ) مبدأ الشخـصية الـسلبية    (أ االختصاص باجملين عليه      مبد إىل أنَّ 
 حـاالت،   مثـاين ويف  . الفعل املرتكب يف اخلارج معاقَباً عليه بالسجن ملدة تزيد على سـتة أشـهر             

، بينمـا كـان كـل     املعاملواضحداً أو غري  أو كان مقيَّمعموال به مبدأ الشخصية السلبية   مل يكن 
، يف مخــس ومبــدأ الشخــصية الــسلبية) مبــدأ الشخــصية الفاعلــة(أ االختــصاص باجلــاين مــن مبــد

 حــاالت، كــان مبــدأ   عــشرويف . غــري معمــول هبمــا   حمــدودي التطبيــق أو  حــاالت أخــرى، 
 يف هـذا    توصـيات  صـدرت    وقـد ،  غـري معمـول بـه     االختصاص حبماية الدولة حمدود التطبيـق أو        

اخلـارج  يف   اجلـرائم املرتكَبـة      علـى  اة الرعايـا قـضائي    ى احلاالت مالحق  وال جيوز يف إحد   . الشأن
ا بناء على شكوى مـن      يف حالة أخرى إمَّ   جيوز ذلك    وفق ما تسمح به املعاهدات القائمة، و       إالَّ

  ارُتكبـت فيـه  الـذي  البلـد الضحية أو ُخلفائها القانونيني أو بناء على بالغ رمسـي مـن سـلطات              
 حتظـر تـسليم رعاياهـا أو ال جتيـز هـذا التـسليم إال                ووضعت عـدة دول أطـراف تـدابري       . اجلرمية

وقد نوقشت هـذه املـسألة مبزيـد مـن          . عند تطبيق املعاهدات الدولية أو وفق مبدأ املعاملة باملثل        
مـن االتفاقيــة  ) عـاون الــدويل الت( بـشأن تنفيـذ الفــصل الرابـع    ني املواضــيعيالتقريـرين التفـصيل يف  

)CAC/COSP/2013/9و CAC/COSP/2013/10.(  
    

  ٤٢أمثلة على تنفيذ املادة 
 مشل مبدأ اجلنسية الفعلية، يف والية قضائية واحدة، مجيع األشخاص ،فيما يتعلق بالرشوة

بالدولة الطرف، وال يقتصر ذلك على مواطين الدولة فقط، بل " صلة وثيقة "تربطهمالذين 
مبا يف ذلك الفروع (لي ست مبوجب القانون احمل واهليئات اليت تأسَّايشمل أيضا املقيمني فيه
  ).احمللية للشركات األجنبية

  
  


