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تألف رموز وثائق  لة ت األمم املتحدة من حروف وأرقام. ويعين إيراد أحد هذه الرموز اإلحا
      إىل إحدى وثائق األمم املتحدة.

     .أمجع العامل يف حمفوظة، احلقوق مجيع .٢٠١٧أيلول/سبتمرب  املتحدة، األمم ©
وال طريقة عرض املادة اليت يتضـــمَّنها على  شـــوراملن هذا يف املســـتخدمة ســـمياتال تنطوي الت

اإلعراب عن أيِّ رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشــأن املركز القانوين أليِّ 
  بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القائمة فيها أو بشأن تعيني حدودها أو ختومها.

    
ر عن عناوين املواقع الشبكية وروابطها تسهيًال لرجوع ُتقدَّم املعلومات الواردة يف هذا املنشو

وهذه املعلومات صحيحة يف وقت اإلصدار، لكنَّ األمم املتحدة ليست مسؤولة ا. القارئ إليه
      عن صحتها بعد اإلصدار وال عن حمتوى أيِّ موقع شبكي خارجي.

مكتب األمم املتحدة هذا املنشــــور من إنتاج: قســــم اللغة اإلنكليزية واملنشــــورات واملكتبة، 
  فيينا.  يف
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  شكر وتقدير
  
مية واجلر خدِّراتى الفرع املعين بالفساد واجلرائم االقتصادية مبكتب األمم املتحدة املعين باملتولَّ

يف إطار وظيفة أمانة مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم (املكتب) إجراء هذه الدراســـــــة 
لدول واملتمثلة يف دعم ا للمهام اليت ُكلِّف هبا هبا وتنفيذًااملتحدة ملكافحة الفســاد اليت يضــطلع 

عملية اســــتعراض التنفيذ ودعمها، وتيســــري األعضــــاء يف التصــــديق على االتفاقية وتنفيذها، 
لدول والصــــــعوبات اليت وتزويد  تدابري اليت اختذهتا ا لدول األطراف مبعلومات عن ال مؤمتر ا

تبادل املعلومات واملمارســـــــات واخلربات فيما بني الدول تعزيز ومن مثَّ واجهتها يف التنفيذ، 
-٢٠١٣بعد ثالث ســنوات من العمل املكثف (األولية وقد اســُتكملت الدراســة  .األطراف
توجيه عام من أمني مؤمتر الدول األطراف ورئيس الفرع املعين بالفســــــاد واجلرائم ب) ٢٠١٥

صادية، دميتري فالسيس، وبدعم من موظفي األمانة ضعت هذه الطبعة الثانية يف  .االقت وقد ُو
وقد صيغت استنادًا إىل جمموعة أكرب من البيانات، . ٢٠١٧صيغتها النهائية يف أيلول/سبتمرب 

آللية اســتعراض تنفيذ وهي حتديدًا االســتعراضــات الُقطرية املســتكملة يف إطار الدورة األوىل 
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 

 األســتاذ املســاعدالدراســة، يوانيس أندروالكيس،  ْيأن تعرب عن شــكرها ملؤلفوتود األمانة 
 ريبخ، وســــــتيفانو بييت، يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية يف كلية احلقوق جبامعة أثينا

  .يف جمال العدالة اجلنائية يلود
ــــــخاص التالية ومن األمانة، قدَّ ــــــامهات قيِّم األش مة يف مجيع مراحل أمساؤهم توجيهات ومس

وتانيا  الندويروأوليفر دميوســــــتينيز كريســــــيكوز ودوروثي غوتفالد : إعداد هذا املشــــــروع
ـــانتوشـــي  ـــتولبه ووأس ـــتروبلليفر ش كما يتعني اإلعراب عن بالغ التقدير  .شـــو-وبرجييت ش

الدراســة يف وضــع  ْيع مؤلفللســيدة غوتفالد والســيدة ســانتوشــي، اللتني عملتا بشــكل وثيق م
  .مفاهيمها ويف إعدادها

ن مستعِرضني مها كريستني يورياريت (كبرية فيد يف إعداد الدراسة من تعليقات نظريْيكما اسُت
منظمة يف ديرية الشـــؤون املالية واملشـــاريع التابعة مل شـــعبة مكافحة الفســـاديف حمللني قانونيني 

أمانة جمموعة  يف ر (رئيس قسمخي)، وكريستوف سبيكباالتعاون والتنمية يف امليدان االقتصاد
اســينتا أودور والريســا خجملس أوروبا)، فضــًال عن جني هاوك ويف الدول املناهضــة للفســاد 

"ستار" أالنا غراي وجي ون بارك وفرانسيسكا فرناندو (مبادرة استرداد املوجودات املسروقة 
)StAR(املشتركة بني البنك الدويل واملكتب (. 
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    وافية خالصة
تكويَن رصيد أتاح إنشاُء آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وتشغيلها 

أفادت يف تعزيز أهداف االتفاقية ومنهجَة تلك املعلومات  غري مســــــبوق من املعلومات اليت
، وهي تتضمن حتليًال شامًال لتنفيذ املحدَّثة إىل تلك املعلوماتالدراسة هذه ونشَرها. وتستند 

الفصــــــلني الثالث (التجرمي وإنفاذ القانون) والرابع (التعاون الدويل) من ِقَبل الدول األطراف 
اليت  اليت اسُتعرضت إبَّان صوغ الدراسة يف إطار الدورة األوىل آللية استعراض التنفيذ ١٥٦ـال

: (أ) حتدِّد وتصف اجتاهات وأمناط تنفيذ وُيشار حتديدًا إىل أنَّ الدراسة. ٢٠١٠ عام بدأت يف
بني ، أو واالختالف بني النظممع التركيز على أوجه التشــــــابه الفصــــــلني املذكورين أعاله، 

؛ و(ب) ُتربز التجــارب النــاجحــة واملمــارســــــــات اجليِّــدة من نــاحيــة، حيثمــا أمكناملنــاطق 
جديرة ، وتقدم أمثلة خمتارة على التنفيذ ُتعترب تواجه التنفيذ من ناحية أخرى والتحدِّيات اليت

؛ و(ج) تقدِّم ملحة عامة عن باملالحظة أو توضـــيحية لتشـــريعات الدول األطراف وممارســـاهتا
  .التفاقية واالختالفات يف االستعراضات، حيثما ظهرتالناشئ لفهم ال

ملؤسسية اليت طرأت على األطر الوطنية ملكافحة الفساد ن الدراسة التغيريات التشريعية واوتبيِّ
سنوات األخرية واليت أدَّت  أغراض إىل تقدُّم ملحوظ يف حتقيق يف معظم الدول األطراف يف ال

االتفاقية. ويبدو أنَّ هدف مكافحة الفســـاد يتصـــدَّر أولويات العديد من احلكومات الوطنية. 
وضــــــع نظم تعديالت قانونية وتغيريات هيكلية إىل  البلدان، أدَّى إجراء عدد كبري منففي 

، وحتقيق نتائج ملموســة من حيث قدرات إنفاذ القانون جترميية متســقة ومتناغمة إىل حد كبري
تســليم املطلوبني واملســاعدة القانونية املتبادلة والتعاون يف جمال قوية لأطر وإجراءاته، وإرســاء 

جاءت هذه التطورات القانونية والســــياســــاتية كنتيجة  ويف العديد من البلدان،إنفاذ القانون. 
والتقارير الــــــــُمعدَّة يف التفاقية مباشرة الستعراضات التنفيذ أو يف سياقها. وبذلك اتضح أن ا

وهي ما زالت  ،هم يف إطالق شــرارة التغيريمدور بفعليًّا إطار آلية اســتعراض التنفيذ تضــطلع 
  .مبثابة األساس إلنشاء نظم فعالة ملكافحة الفساد
اليت  ،أبســــط املشــــاكل والعقبات العمليةمن ومع ذلك، ال تزال هناك حتديات كبرية تتراوح 
املشـــــــاكل التقنية اليت تعترض صــــــياغة  ، إىلُتعزى إىل االفتقار إىل اخلربة واملوارد والتدريب

  .معيَّنة من االتفاقية يف هياكل إجرائية معقَّدةأحكام التجرمي أو إدراج عناصر 
وتظهر الثغرات بشــــــكل أوضــــــح يف تنفيذ الفصــــــل الثالث من االتفاقية، وذلك فيما يتعلق 

م الدول األطراف بتنفيذ طائفة ، بالنظر إىل أنَّ االتفاقية ُتلِزعلى السواء بالتجرمي وإنفاذ القانون
وانطالقًا من هذا املتطلب،  .ذين املجالني بالذاتمن التدابري يف هومتعددة األوجه واســــــعة 

وكذلك اجلهود املنســــقة ملكافحة الفســــاد املضــــطَلع هبا على املســــتوى العاملي يف الســــنوات 
حكام األ، أصــدرت عدة بلدان تشــريعات جديدة ألغراض اســتيفاء التزاماهتا وحتســني األخرية

أدت تلك التشــــريعات، على ســــبيل  قدقانون العقوبات لديها. واملوضــــوعية واإلجرائية من 
نطاق تعريف وتوســـــيع ، اجلزاءات املنطبقةوزيادة  املثال، إىل توســـــيع نطاق جرائم الفســـــاد

ص نطاق يقلت؛ واالعتباريةنظام حيكم مسؤولية الشخصيات  واستحداثاملوظفني العموميني، 
واليات يز عزتنطاق محاية الشـــــهود واخلرباء والضـــــحايا واملبلِّغني؛ ووتوســـــيع احلصـــــانات؛ 
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ووظائف الســلطات املتخصــصــة يف مكافحة الفســاد. ويف هذا الســياق، جرى حتليل مفاهيم 
وموظفي ُتعترب جديدة يف بعض الواليات القضـــائية، مثل رشـــو املوظفني العموميني األجانب 

 الية يففعواإلثراء غري املشــــــروع وجتميد عائدات اجلرمية، ودجمها ب املنظمات الدولية العمومية
. كمــا ُعززت التــدابري التبعيــة، مثــل تلــك املتعلقــة بتبعــات أفعــال الفســـــــاد القوانني الوطنيــة

  والتعويض عن األضرار.
، وخصـــوصـــًا فيما يتعلق بالتنفيذ عالقةالســـائل الكثري من املوجد يبيد أنه رغم هذه اجلهود، 

الذي نطاق ال. وال يقتصــــــر ذلك على القيود يف املنقوص للتدابري اإللزامية مبوجب االتفاقية
بعض اجلرائم (مثل الفجوات املتعلقة بتجرمي رشــــــو املوظفني العموميني الوطنيني أو له شــــــمت

عرقلة ســري العدالة) وغياب نظم اجلزاء املتســقة والرادعة، إذ إنه يشــمل أيضــًا الغياب الكامل 
العموميني األجانب وموظفي  رشــــــو املوظفني جرميةلتنفيذ بعض األحكام (وخصــــــوصــــــًا 

ها  يد ها وجتم كات وتعقُّب يد املمتل حتد تدابري اليت ُتمكِّن من  ية، وال ية العموم لدول املنظمات ا
وضــبطها وإدارهتا، والتدابري اخلاصــة حبماية الشــهود). كما لوحظ وجود مشــاكل فيما يتعلق 

بغســـــل األموال أو يتعلق  (على ســـــبيل املثال فيمافيما يبدو لتشـــــريعات القائمة االية فعبعدم 
لعقبات اليت تعترض إىل اإرســــاء مســــؤولية الشــــخصــــيات االعتبارية)، وهو ما ُيعزى جزئيًّا 

بســـبب احلصـــانات أو التنفيذ املغلوط للصـــالحيات التقديرية. القانونية التحقيقات واملالحقة 
قانون، كثريًا ما تطرأ حتديات بســــــبب حمدودية كفاءة  فاذ ال ما يتعلق بإن الســــــلطات وفي

كما يوجد نقص يف احلوافز من أجل التعاون مع  املتخصــصــة وخربهتا وقدراهتا واســتقالليتها.
الية بني الوكاالت، فعســـلطات إنفاذ القانون ونقص يف التنســـيق املشـــترك وتبادل املعلومات ب

 املكلَّفة مبكافحة الفســاد. وتتســم التحديات املتصــلة بتنفيذ األحكام األجهزةوخصــوصــًا بني 
  .على حنو مماثلبكوهنا أقل بروزًا وإن كانت واسعة االنتشار  من االتفاقيةغري اإللزامية 

بدو أنَّ تنفيذ الفصـــــــل الرابع مًاأكثر جالًء  وي قدرة بعض ، وإحكا ما يرجع جزئيًّا إىل  وهو 
كثري من البلدان على تطبيق نص االتفاقية تطبيقًا مباشــــــرًا وبالنظر إىل الطبيعة التلقائية النفاذ لل

ــــــبب آخر يف  أحكامها. يف جمال تراكم اخلربات لدى العديد من الدول األطراف ويتمثل س
كما التعاون الدويل نتيجة للممارســــات املتبعة منذ زمن طويل بشــــأن املســــائل ذات الصــــلة. 

أكدت بلدان عدة امتثاهلا لعدد من أحكام االتفاقية (مثل إجراء مشاورات مع البلدان األخرى 
وإضــافًة أثناء إجراءات املســاعدة القانونية املتبادلة) عن طريق املمارســات والترتيبات اخلاصــة. 

 إىل ذلك، أبرزت االســــتعراضــــات االجتاه صــــوب ختفيف بعض القيود القانونية واإلجرائية يف
سبيل املثال، لوحظ تبسيط املتطلبات اإلثباتية يف  تقدمي املساعدة إىل السلطات األجنبية. فعلى 

تفســري شــرط ازدواجية التجرمي ُيَعدُّ إجراءات تســليم املجرمني يف عدد من االســتعراضــات. و
سلوكعلى أساس  ن . وأخريًا، يبدو أن عددًا كبريًا ممن األمثلة األخرى األساسيالوقائعي  ال

  األطراف يف وضع يسمح هلم بقبول الطلبات بلغات غري لغتهم (أو لغاهتم) الرمسية.
ويف هذا الصـــــدد،  .ذات مسة تشـــــغيليةالرابع الفصـــــل بأكرب التحديات املتعلقة بعض ويبدو أنَّ 

ــــــتعمال جلســــــات  املوارد حدوديةيرتبط عدد من العقبات مب و/أو اخلربات التقنية املتاحة الس
 تحرِّيألغراض املســاعدة القانونية املتبادلة أو لالضــطالع بأســاليب ال بواســطة الفيديواالســتماع 
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سواء على الصعيد املحلي أو لدى تنفيذ الطلبات األجنبية. كما أبرزت االستعراضات  اخلاصة، 
االســــتخدام املحدود لعدد من اآلليات املرتآة يف االتفاقية. فعلى ســــبيل املثال، هناك عدد حمدود 

بل الدول اليت تستخدم االتفاقية كأساس قانوين مستقل يف األمور املتعلقة بتسليم املجرمني، من 
  للتعاون الدويل. كطريقةنقل اإلجراءات اجلنائية إىل وعدد أقل يبدو أنه يلجأ 

وقد ُقدِّم العديد من التوصيات بشأن استحداث أحكام وقوانني جديدة أثناء االستعراضات. 
شمل تلك التوصيات النظر يف توحيد  شريعات القائمة وتوضيح وت سياق اإلصالحات الت يف 

واعتماد أطر تشريعية قائمة بذاهتا تتضمن تدابري ملكافحة الفساد. ويف العديد القانونية اجلارية 
االت، ُقدِّمت توصــــيات بشــــأن ختصــــيص موارد وبناء قدرات هيئات ومؤســــســــات من احل

مكافحة الفســـاد، وتعزيز التعاون يف جمال إنفاذ القانون والتنســـيق فيما بني األجهزة، وإنشـــاء 
سوابق القضائية، وتبسيط إجراءات التعاون  صنيفات لل سبة جلمع البيانات أو وضع ت نظم منا

  .ار املفتوح بني الواليات القضائيةالدويل، وتعزيز ثقافة احلو



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

V.17-04677 9 
 

    مةمقدِّ
الة الســــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة فععملية حكومية دولية  اســــــتحداث وتنفيذل ميثِّ

اض تنفيذ االتفاقية إجنازًا فريدًا من عدة أوجه، حيث تشـــكل آلية اســـتعر )١(ملكافحة الفســـاد
على الصــــــعيد العاملي، الية فعبفســـــــاد ومكافحته اللتزام الدول األطراف مبنع ال إثباتًا جليًّا

وإظهارًا إلصرارها على جتنب اقتصار االتفاقية على أداء وظيفة رمزية حمضة، وإقرارًا باألمهية 
القصــوى لضــمان متابعة الصــكوك القانونية الدولية بشــكل مالئم، حىت ولو بلغت يف اتســاع 

كما أهنا هتيئ فرصـــــة لتكوين رصـــــيد غري  .النطاق ومشوله ما بلغته اتفاقية مكافحة الفســـــاد
مســــــبوق من املعلومات املفيدة على درب حتقيق أهداف االتفاقية ومنهجة تلك املعلومات 
ونشـــرها، وذلك باالســـتفادة من اخلربات املتحصـــلة والدروس املســـتفادة من دول متباينة من 

املؤســســية ومتوزعة حيث نظمها القانونية ومتنوعة من حيث مســتويات تنميتها االقتصــادية و
  .على مناطق العامل كافة

ة مسألة حتديد السمات املالئمأنَّ إالَّ وال يتضمن نص االتفاقية ذاته تفاصيل آلية تنفيذ حمددة، 
ملناقشــــــات مكثفة خالل املفاوضــــــات اليت دارت حول هذا  آللية من هذا القبيل كانت حمالًّ

الصــــــك، وأعرب معظم الوفود عن ميٍل لنظام حياكي مســــــار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
تأسيس مؤمتر لألطراف وصياغة والية لتلك اهليئة بقدٍر كاٍف  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، أْي

من  ٦٣ وبالفعل، تتضمن املادة )٢(.راءات للمؤمترمن العمومية مع ترك حتديد التفاصيل واإلج
ـــاداالتفاقية  ـــية ملؤمتر للدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس ـــاس  .املبادئ األس

هي وواضــــــحة  تهمهم، وكانت ٢٠٠٦ انعقد مؤمتر الدول األطراف أول مرة يف عامقد و
حقيق أهداف االتفاقية والترويج لتنفيذها حتسني قدرات الدول األطراف والتعاون فيما بينها لت

ضه ستعرا ضى الفقرة .وا صالحية من املادة املذكورة  ٧ وُمنح املؤمتر مبقت شئأعاله  ، إذا أن ُين
 .أو هيئة مناســبة للمســاعدة على تنفيذ االتفاقية تنفيذًا فعاالً  آلية ما رأى ضــرورة لذلك، أيَّ

الدول األطراف معلومات من  أن تقدِّمعلى  ٦٣ من املادة ٥ وعالوًة على ذلك، تنص الفقرة
  .خالل آلية االستعراض هذه لتعريف مؤمتر الدول األطراف مبستويات التنفيذ

وبعد دراســة عدة آليات امتثال حمتملة، مبا يف ذلك أســاليب االســتعراض املســتخدمة لصــكوك 
ية أخرى، قه املكتب من  )٣(إقليمية وقطاعية ودول تائج برنامج جترييب طوعي أطل عد تقييم ن وب
                                                         

االتفاقية ودخلت ، ٢٠٠٣ رأكتوب/تشرين األول ٣١ املؤرخ ٥٨/٤اعتمدت اجلمعية العامة االتفاقية يف قرارها  )١(  
  .٢٠٠٥ ديسمرب/كانون األول ١٤ حيز النفاذ يف

(منشورات  الفساد األعمال التحضريية للمفاوضات الرامية إىل وضع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  )٢(  
  .)٦١١ الصفحة( ٣ والتصويب)، الفصل السابع، الفقرة A.10.V.13 املتحدة، رقم املبيع األمم

يذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة تنف طرائق استعراض" انظر ورقة املعلومات األساسية اليت أعدهتا األمانة بعنوان  )٣(  
بارامترات " بعنوان )؛ وورقة املعلومات األساسية اليت أعدهتا األمانةCorr.1و CAC/COSP/2006/5(" الفساد

)؛ وورقة االجتماع CAC/COSP/2008/10(" لتحديد آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
 Results of the informal consultations on the implementation of the United Nations Convention " املعنونة:

against Corruption held in Lisbon from 22 to 24 March 2006 and in Buenos Aires from  

30 October to 1 November 2006” (CAC/COSP/2006/CRP.2)".  
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اعتمد املؤمتر يف دورته الثالثة اليت  )٤(د من البلدان،دوأجل اســـــتعراض تنفيذ االتفاقية يف عدد حم
ــتعراض تنفيذ  ٢٠٠٩قدت يف الدوحة بقطر يف تشــرين الثاين/نوفمرب ُع اإلطار املرجعي آللية اس

ستع ،االتفاقية سلطة املؤمتر.وكوَّن فريق ا شرف على عملية االستعراض حتت   )٥(راض التنفيذ لي
وبفضـــــــل الزخم القوي الذي جعل االتفاقية أمرًا ممكنًا، متكنت الدول األطراف بنجاح من 
اســتكمال املشــاورات ذات الصــلة، حيث اســتقرت على هنج شــفاف وتعاوين وعملي للغاية 

دولة طرف دولتان طرفان أخريان  حيث ُتجري االســــتعراض لكل: إلجراء االســــتعراضــــات
وجيري خرباء  .إحدامها من نفس املنطقة اجلغرافية وهلا، قدر اإلمكان، نظام قانوين مشـــــــابه

حكوميون من الدول املســــــتعِرضـــــــة، وفقًا ملجموعة من املبادئ التوجيهية اليت أقرها فريق 
س ضًا مكتبيًّاا ستعرا شاملة للردود املقدمة على قائمة ال تعراض التنفيذ، ا تقييم الذايت املرجعية ال
ويكمَّل هذا االســــــتعراض  .معلومات تكميلية تقدمها الدولة الطرف قيد االســــــتعراض يِّوأ

طرية أو عقد اجتماع املكتيب بوســـائل أخرى من وســـائل احلوار املباشـــر، مثل القيام بزيارة ُق
غة تقرير اســـتعراض وتفضـــي هذه العملية إىل صـــيا .مشـــترك يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا

طري يوضــع يف صــيغته النهائية باالتفاق بني الدولتني الطرفني املســتعِرضــتني والدولة الطرف ُق
  )٦(.قيد االستعراض

 ٤ من املادة ١ وقد أوىل املؤمتر يف معرض صـــياغة اإلطار املرجعي لآللية عنايًة خاصـــة للفقرة
فاقية، اليت تنص على أن  لدول األطراف "تنفذمن االت ماهتاال ا املنصــــــوص عليها يف هذه  تزا

عدم تها اإلقليمية ومبدأ ي تســاوي الدول يف الســيادة وســالممع مبدَأيتفق االتفاقية على حنو 
ولذلك فقد تقرر من البداية أن تكون عملية  ."ل يف الشـــــؤون الداخلية للدول األخرىالتدخُّ

                                                         
" تقييم: التجرييب برنامج االستعراض" اليت أعدهتا األمانة بعنوان انظر ورقة املعلومات األساسية  )٤(  

)CAC/COSP/2008/9املعنونة: "هتا )؛ ومذكر Good practices and lessons learned from implementing 
the UNCAC Pilot Review Programme ")CAC/COSP/2009/CRP.8(.  

لالطالع على العملية اليت  .)CAC/COSP/2009/15تفاقية (الوارد يف الوثيقة ملؤمتر الدول األطراف يف اال ٣/١ القرار  )٥(  
يف الوثيقة  الصادر عن مؤمتر الدول األطراف (الوارد ١/١ انظر القرار ،أدت إىل إنشاء اآللية

CAC/COSP/2006/12(الوارد يف الوثيقة ٢/١ وقرار مؤمتر الدول األطراف )؛ CAC/COSP/2008/15 ؛ وتقرير(
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باستعراض تنفيذ

ن األمانة م)؛ وتقرير CAC/COSP/2008/3( ٢٠٠٧ أغسطس/آب ٣١ إىل ٢٩الفساد، املعقود يف فيينا، من 
تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة  عين باستعراضأعمال الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية امل" بعنوان

امل احلكومي توصيات الفريق الع" )؛ ومذكرة من األمانة بعنوانCAC/COSP/2009/2(" ملكافحة الفساد
  .)CAC/COSP/2009/6(" ة الفسادالدويل املفتوح العضوية املعين باستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافح

طرية ة بشأن إجراء االستعراضات الُقإىل اإلطار املرجعي، انظر املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني واألمان إضافةً   )٦(  
، املرفق األول)؛ CAC/COSP/IRG/2010/7طرية واخلالصات الوافية (واملخطط النموذجي لتقارير االستعراض الُق

ت من األمانة )؛ ومذكراCAC/COSP/2011/8(" ملحة عامة عن عملية االستعراض" ومذكرة من األمانة بعنوان
 CAC/COSP/IRG/2012/4(" تقرير مرحلي عن تنفيذ مهام فريق استعراض التنفيذ" بعنوان

 CAC/COSP/IRG/2014/4و CAC/COSP/2013/13و CAC/COSP/IRG/2013/4و
كذلك و CAC/COSP/IRG/2017/2و CAC/COSP/IRG/2016/2و CAC/COSP/IRG/2015/2و

CAC/COSP/IRG/2015/CRP.15فيذ اتفاقية تقييم أداء آلية استعراض تن" من األمانة بعنوانات )؛ ومذكر
 CAC/COSP/IRG/2015/3و CAC/COSP/IRG/2014/12(" املتحدة ملكافحة الفساد األمم

  .)CAC/COSP/IRG/2015/6و
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أيِّ  تفضــــي إىل االســــتعراض ذات طابع تقين، وأن تكون شــــاملة وحيادية وغري تطفلية، وأالَّ
النهج املتبع يف فإنَّ  ،وبالفعل .تكون ختاصـــمية أو عقابية شـــكل من أشـــكال التصـــنيف، وأالَّ

اء وال تصيد أخطاء االمتثال، بل مساعدة اآللية إجيايب يف جوهره، وليس الغرض منه تقييم األد
لتشـــــجيع ودعم  قائطروبالتايل فالغرض منه إجياد  .الدول األطراف يف تطبيق مبادئ االتفاقية

ساد، كأن يكون ذلك عن طريق توفري فرص  صعيد الوطين ملكافحة الف اجلهود املبذولة على ال
كنة، إىل تبيُّن الصــــعاب اليت تواجهها واملبادرة، يف أقرب مرحلة مم يِّدةلتبادل املمارســــات اجل

ومن هذا  .الدول األطراف يف الوفاء بالتزاماهتا، فضــــــًال عن احتياجاهتا من املســــــاعدة التقنية
النتيجة النهائية لكل اســــتعراض تشــــمل يف العادة توصــــيات أو اســــتنتاجات أو فإنَّ  املنطلق،

قيد االســتعراض، فضــًال عما تصــوغه  تفق عليها مع البلدمقترحات يقدمها اخلرباء وتناَقش وُي
  )٧(.الدولة قيد االستعراض من خطط أو التزامات

دهتا، فضًال عن ومؤمتر الدول األطراف هو الذي حيدد مراحل عملية االستعراض ودوراهتا وم
دورته الثالثة أن  ر يفوقد قرَّر املؤمت .نطاق االســتعراض ذاته وتســلســله املواضــيعي وتفاصــيله

سنوات، مخي استعراض مدة كل منهما ن مراحل استعراض التنفيذ من دورَتم تتألف كلٌّ س 
بع الدول ُروأن ُيســـتعَرض يف كل ســـنة من الســـنوات األربع األوىل من كل دورة اســـتعراض 

وإنفاذ القانون)  ن الثالث (التجرميوقد بدأت الدورة األوىل، اليت تشـــــمل الفصـــــلْي .األطراف
من  ٤٤و ٣٥ وقــامــت األمــانــة، وفقــًا للفقرتني .٢٠١٠ عــام والرابع (التعــاون الــدويل)، يف

يذ مواضــــــيعية اإلطار املرجعي، مبوافاة فريق اســــــتعراض التنفيذ بشــــــكل منتظم بتقارير تنف
ية إقليمية من أجل جتميع أعم املعلومات وأكثرها وجاهة عن التجارب  وإضـــــــافات تكميل

طرية، السـتعراض الُقاوالتحديات واملالحظات الواردة يف تقارير  يِّدةالناجحة واملمارسـات اجل
  .حسب املواضيع مصنفًة

. ويف تشــرين ٢٠١٥يف عام  هنايتهااألوىل من عملية االســتعراض اخلمســية الدورة  بلغت قدو
، يف ســانت بطرســربغ ملؤمتر األطراف الســادســةة ردوت القدالثاين/نوفمرب من ذلك العام، ُع

، املعتَمد يف تلك الدورة، الدورة االســـتعراضـــية ٦/١ســـي. وأطلق املؤمتر، بقراره باالحتاد الرو
سترداد املوجودات). بيد أنه الثانية ، واليت تشمل الفصلني الثاين (التدابري الوقائية) واخلامس (ا

 تالُقطرية اخلاصــة بالدورة األوىل، أو اســُتهل اتبعض االســتعراضــ تكما هو متوقع، اســتمر
قد ســـبب التأخري يف العملية وتصـــديق الدول األطراف اجلديدة أو انضـــمامها. وبعد ذلك، ب

أصبحت األغلبية العظمى من االستعراضات اخلاصة بالدورة األوىل مكتملة، مما يتيح الفرصة 
ني اخلاضــــــع، الفصــــــلني الثالث والرابعحلالة تنفيذ وأكثر متثيًال إجراء تقييم عام لالنتقال إىل 

يف إطار األدوات الرامية إىل زيادة معلومات أصـــحاب وذلك ورة األوىل، لالســـتعراض يف الد
املصــــلحة يف ميدان مكافحة الفســــاد، والوصــــول إىل الفهم التام ألحكام االتفاقية، وحتديث 

                                                         
نيفها، انظر التقرير الذي ستعراض وتصمة يف تقارير االالع على معلومات بشأن صيغة التوصيات املقدَّلالطِّ  )٧(  

ن الثالث ق بتنفيذ الفصلْيأعدته األمانة والذي حيتوي على ملحة مواضيعية عن التوصيات املقدمة فيما يتعل
  .)CAC/COSP/IRG/2014/10والرابع من االتفاقية (
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ـــتناد إليه  ـــامل ميكن االس ـــياســـات مكافحة الفســـاد وأولوياهتا، وإنشـــاء مقياس مرجعي ش س
  )٨(.س التقدم املحرزالستكشاف االجتاهات املستقبلية وقيا

عن تنفيذ  شــامًال وتنبين هذه الدراســة على التقارير املواضــيعية املوصــوفة أعاله، وهي تقدم حتليًال
الدول األطراف املستعَرضة يف الدورة األوىل من آلية استعراض التنفيذ للفصلني الثالث والرابع من 

سة االتفاقية. صدار أول من الدرا سادسة ملؤمتر  )٩(وقد ُقدِّم إ ادًا ستناألطراف، االدول يف الدورة ال
املعلومات الواردة يف تقارير االستعراض اخلاصة بثماين وستني دولة من الدول األطراف، واليت إىل 

،  من الدراســـةاألوىلتلك النســـخة وُيَعدُّ هذا اإلصـــدار حتديثًا ل )١٠(متاحة يف ذلك الوقت. كانت
، وذلك ا، وهو يســــــتفيض يف عرض نتائجه٦/١من قراره  ١١حســــــب طلب املؤمتر يف الفقرة 

ـــــــ اليت كانت قد دولة طرفًا  ١٥٦اســتنادًا إىل املعلومات املدرجة يف تقارير االســتعراض اخلاصــة بـ
  اكتملت أو شارفت على االكتمال، وقت صياغة هذه الوثيقة.

  ة:هذه الدراسة ُأعدت لألغراض التاليأنَّ  ويشار على وجه أكثر حتديدًا إىل
ابع من حتديد ووصــــــف االجتاهات واألمناط يف تنفيذ الفصــــــلني الثالث والر  (أ)  

ـــابه   .حيثما أمكنملناطق بني ا أو ،واالختالف بني النظماالتفاقية، مع التركيز على أوجه التش
اســـة العامة عن وتعرض الدراســـة جمموعة من اخليارات املتاحة للدول األطراف يف جمال الســـي

  ؛مبادئ االتفاقية ومتطلباهتاطريق تلخيص خمتلف احللول املتاحة ملعاجلة 
ل والتحديات من ناحية، واملشــاك يِّدةإبراز التجارب الناجحة واملمارســات اجل  (ب)  

ل األطراف. وهتدف ري وتبسيط جهود التنفيذ اليت تبذهلا الدومن الناحية األخرى، كوسيلة لتيس
ـــاكل والتحديات املتعلقة على األخص  ـــة إىل حتديد املش ـــربأيِّ الدراس يعية أو تنفيذية ثغرات تش

شاهبها من قائمة، مث بدرجة أقل، املشاكل والتحديات املتعلقة بالقدرات واملوارد وال تدريب وما 
 يِّدةمارســات اجللألمور، يســلَّط الضــوء بشــكل منفصــل على أبرز امل اجلوانب العملية. وتيســريًا

كما كل حكم).  حكم (يف أطر نصــــية ويف هناية ات الراهنة الســــائدة املتعلقة بكلو/أو التحدي
باعتبارها بالضرورة ها مل ُيَشر إليمستقاة من االستعراضات أمثلة على التنفيذ ُيسلَّط الضوء على 

لتشـــريعات الدول ية توضـــيحية أو متثيلولكنها ُتعترب جديرة باملالحظة أو من املمارســـات اجليدة 
  وال تتضمن الدراسة مسائل تتعلق باملساعدة التقنية؛األطراف وممارساهتا. 

اتفاقية األمم لتنفيذ للدليل التشـــــريعي القيام، قدر اإلمكان ومع املراعاة التامة   (ج)  
األعمال و )١١(،والدليل التقين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد ،املتحدة ملكافحة الفســـاد

وجمموعة من  التحضــريية للمفاوضــات الرامية إىل وضــع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد
مة عن املالحظات  عا قدمي ملحة  ية، بت فاق لة بتطبيق االت ــــــ حدة األخرى املتص ثائق األمم املت و

                                                         
على سبيل املثال الوثيقة  أشارت دول أطراف عدة إىل ضرورة إعداد مثل ذلك املنتج يف هناية كل دورة؛ انظر  )٨(  

CAC/COSP/2015/6  ٨(الفقرة.(  

  .)٢٠١٢واجلرمية، اإلصدار الثاين (فيينا،  خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل  )٩(  
  ).٢٠١٥األمم املتحدة (نيويورك،   )١٠(

واجلرمية ومعهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة  خدِّراتاألمم املتحدة املعين بامل مكتب  )١١(
  .)٢٠٠٩ (فيينا،
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حكام االتفاقية باالســتناد إىل أهم املدخالت والنتائج اليت تتوصــل إليها التفســريية بشــأن تنفيذ أ
سامهوا يف تقارير االستعراض الُق ضة واخلرباء احلكوميون الذين  ستعَر طرية. الدول األطراف امل

وهلذا الغرض، تتضمن الدراسة مالحظات بشأن فهم اجلهات الفاعلة املذكورة أعاله للمفاهيم 
  ية، وكذلك بشأن املقصد التشريعي من كل حكم.الواردة يف االتفاق

مثالثة أجزاء. وقد مة إىل مقســـَّ والدراســـة  الذي يتناول الفصـــل الثالث من  ،اجلزء األول ُقســـِّ
ا اجلزء وإنفاذ القانون. أمَّ ،وتدابري تعزيز العدالة اجلنائية ،التجرمي: إىل الفصول التالية، االتفاقية

: ، فينقســــم إىل الفصــــول التاليةمن االتفاقية ول الفصــــل الرابعالثاين من الدراســــة، الذي يتنا
ونقل األشــــــخاص املحكوم عليهم، واملســـــــاعدة القانونية املتبادلة ونقل  املجرمنيتســــــليم 

ويتضــــــمن اجلزء الثالث إضــــــافة إقليمية  اإلجراءات اجلنائية، والتعاون يف جمال إنفاذ القانون.
ظة يف تنفيذ الفصـــلني الثالث والرابع من تســـلط الضـــوء على بعض املالمح واالجتاهات املالَح

  االتفاقية يف البلدان املنتمية إىل املجموعات اإلقليمية الرمسية اخلمس لألمم املتحدة.
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      التجرمي وإنفاذ القانون: اجلزء األول
    مالحظات عامة

    ثار التنفيذآ -ألف
افحة الفســاد، ة ملكبتصــديقها على اتفاقية األمم املتحدأخذت الدول األطراف على نفســها، 

قانونية واملؤســــســــية مبكافحة الفســــاد وتطبيق اإلصــــالحات الالزمة يف أطرها ال التزامًا مهمًّا
ة بلدان أو وقد صـــــاغت عد .املحلية، حىت وإن لوحظ يف بعض األحيان بطء يف إحراز تقدم

ــتيفاء التزاما ــريعات جديدة بغية اس ــتحدثت تش فاذ القانون مبقتضــى هتا املتعلقة بالتجرمي وإناس
زيادهتا؛ ومواءمة والفصل الثالث من االتفاقية (مثل توسيع مدى العقوبات على جرائم الفساد 

ن االتفاقية، وال سيما م ٢ األحكام الوطنية املتعلقة بتعريف معىن املوظفني العموميني مع املادة
، وجترمي رشو األجانب، ان وغريهم من املوظفني العمومينياملساواة يف املعاملة بني أعضاء الربمل

ــتحداث نظام حيكم مســؤولية الشــخصــيات االع تبارية عن وجترمي غســل األموال الذايت، واس
ا، وتعزيز واليات مة وفقًا لالتفاقية، وتوســـــيع نطاق محاية الشـــــهود والضـــــحاياألفعال املجرَّ

ساد املتخصصة ووظائفها) سياق، خضعت مفاهيمو .سلطات مكافحة الف جديدة  يف هذا ال
تســـــب الدول ، للتحليل حىت تك"اإلثراء غري املشـــــروع" يف بعض الواليات القضـــــائية، مثل

  .األطراف فهمًا ملضموهنا وتتيح تنفيذ أحكام االتفاقية ذات الصلة
بذل جهود منســــــقة  على زت االتفاقيةوعالوًة على ما ذكر أعاله من تدابري التنفيذ، فقد حفَّ

االت اليت تتســم وواســعة النطاق لتقييم نظم مكافحة الفســاد يف الدول األطراف وحتديد املج
ملثال، أقرت افعلى ســــبيل  .القدرات الوطنية فيها بالقصــــور والتخطيط ألعمال يف املســــتقبل

تتضـــــمن ية، بلدان خطط عمل شـــــاملة بشـــــأن تنفيذ االتفاقعدد من الاحلكومات الوطنية يف 
لني عن خمتلف خرائط طريق للتنفيذ وإنشاء أفرقة عاملة خمصصة تضم ممثمثل وضع  إجراءات

 دولة أخرى واســـتهلت الســـلطات يف .فروع احلكومة واألوســـاط األكادميية واملجتمع املدين
مؤســــســــات ومشــــروعًا للحوكمة ومكافحة الفســــاد يهدف إىل جتهيزها مبا يلزم من قوانني 

لة، منها فريق املشــــــروع جمموعة من الفرق العاموقوام هذا  .تفاقيةااللضــــــمان التوافق مع 
الة الراهنة لتنفيذ استعراض التفاقية مكافحة الفساد مسؤول عن مجلة مهام من بينها تقييم احل
ســائل اليت ميكن أحكام االتفاقية، وتســليط الضــوء على أوجه القصــور واإلجنازات، وحتديد امل

  .إحراز تقدم سريع فيها لتعزيز القدرات الوطنية
طلق بدعم من منظمات دولية أو وكاالت تنمية يف كل مبادرات من هذا النوع ُتأيضـــــًا وهناك 

ــبيل املثال، قدمت الوكالة املعنية بالتعاون التقين يف أحد البلدان لعدد من  .بلد على حدة فعلى س
ها حتليل ثغرات فيما يتعلق باالتفاقية، مما مكَّن ها من الدول األطراف متويًال كي جتري لنفســــــ

ــاعدة  )١٢(.توحيد اجلهود وتبادل اخلربات فيما بينها وقد قدم املكتب، على وجه اخلصــوص، مس
تقنية واســعة النطاق يف جمايل التشــريع وبناء القدرات للدول األطراف بناًء على طلبها يف ســياق 

                                                         
انظر ورقة املعلومات األساسية اليت أعدهتا األمانة بشأن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب على مكافحة الفساد   )١٢(

)CAC/COSP/2009/CRP.6٦٢ )، الفقرة.  
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من  عملية اســتعراض التنفيذ أو ضــمن إطار برامج مواضــيعية وإقليمية متعاضــدة، كما أعد عددًا
سر تنفيذ االتفاقية،  ضمن مكتبة قانونية إلكترونية تاألدوات اليت تي شريعات واجتهادات  ضمتت ت

وأخريًا،  )١٣(.قضائية ودراسات حالة وأدلة وحتليالت للسياسات حول موضوع مكافحة الفساد
 تتضمن، إضافًة إىل دورات مؤمتر الدول يروَّج ألهداف االتفاقية من خالل تنظيم أنشطة كربى

  )١٤(.تفاقيةمؤمترات إقليمية ودولية بشأن تنفيذ اال، األطراف وفريق استعراض التنفيذ
ئيــة وآليــات جنــا هــذه التطورات مل حتــدث يف فراغ، بــل عززت نظمــًافــإنَّ  وبطبيعــة احلــال،

ــــــاد كانت قائمة من قبل ربة من أجل وكانت بلدان كثرية قد بذلت جهودًا معت .مكافحة فس
ا كانت مقبلة عليه من مل حتضــريًا إصــالح نظمها القانونية بغية معاجلة املســائل املتعلقة بالفســاد

ة على زاســــتعراضــــات، وكذلك بســــبب مشــــاركتها يف مبادرات دولية وإقليمية أخرى مركِّ
ساد، مثل ما كان من ذلك يف صلة بالف ة الدول األمريكية إطار جملس أوروبا ومنظم األمور املت

ة العمــل املعنيــة واالحتــاد األورويب ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــــــــادي وفرقــ
قي واجلماعة االقتصـــــادية باإلجراءات املالية وما شـــــاهبها من اهليئات اإلقليمية، واالحتاد األفري

صــــــك الدويل الاقية هي االتفأنَّ  ومبا. األفريقي لدول غرب أفريقيا واجلماعة اإلمنائية للجنوب
مِّل األطر القانونية املتاحة األمشل يف هذا امليدان والوحيد ذو الصـــــبغة العاملية احلقيقية، فإهنا تك

يف جمال مكافحة  على إحراز تقدم حنو حتقيق إصــــــالحات وهتيئ حافزًا قويًّا ،للدول األطراف
مرار انضمام البلدان إىل هذه العملية، املتمثلة يف است د أسفرتوبالتايل، فق .الفساد واستكماهلا

فحة الفســاد معاهدات دولية رئيســية ملكافحة الفســاد وعضــويتها يف آليات أخرى لرصــد مكا
ذ، عن جترمي جمموعة واليت ُتوجت بتصديقها على االتفاقية ومشاركتها يف فريق استعراض التنفي

ة للتشـــريعات صـــلة بالفســـاد باعتباره نقطة قوة معتربواســـعة النطاق من الســـلوكيات ذات ال
  .طرية لبعض الدول األطرافالوطنية يف االستعراضات الُق

وبشـــكل عام، قوبلت اجلهود الوطنية الرامية إىل تعزيز التشـــريعات اجلنائية املناهضـــة للفســـاد 
القائمة يف زيادة حتســـني معايريها  بالثناء، وُحثت الســـلطات على مواصـــلة هذه اجلهود هبدف

 كتفاءاالعيت الســــلطات الوطنية، على وجه اخلصــــوص، إىل عدم وُد .جمال مكافحة الفســــاد
تقييمات داخلية  وإىل إجراءالتقييمات اخلارجية يف ســــياق آليات مكافحة الفســــاد املختلفة، ب

                                                         
ساعدة املتقدمي   جماليفاملكتب اليت يضطلع هبا واسعة النطاق الألنشطة لالع على استعراض ميكن االطِّ   )١٣(

، CAC/COSP/IRG/2012/3، وCorr.1و CAC/COSP/2011/10تقنية دعمًا لتنفيذ االتفاقية يف الوثائق ال
 ،CAC/COSP/IRG/2014/2، وCAC/COSP/2013/4، وCorr.1و CAC/COSP/IRG/2013/2و
ويف ورقة االجتماع ، CAC/COSP/IRG/2016/11، وCAC/COSP/2015/2، وCAC/COSP/ 2015/8و

CAC/COSP/IRG/2011/CRP.7 .ستعراض التنفيذ اأيضًا املذكرة اليت أعدهتا األمانة بشأن أثر آلية  انظرو
)CAC/COSP/2013/14 نون املع املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية مكتب األمم)، ومنشور  
"Thematic programme: action against corruption, economic fraud and identity-related crime (2012-2015) "

  ).٢٠١٢(فيينا، 
عاون فيما بني بلدان اجلنوب على ورقة املعلومات األساسية اليت أعدهتا األمانة بشأن التعلى سبيل املثال انظر   )١٤(

ر العاملي املعين بيان موريشيوس الصادر عن املؤمت، و٤٦ )، الفقرةCAC/COSP/2011/CRP.2مكافحة الفساد (
  .)CAC/COSP/2015/CRP.10( باإلصالحات يف جمال مكافحة الفساد يف الدول اجلزرية الصغرية
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ضًا رمسية  تقلة أو ويف بعض الدول ذات األقاليم املس )١٥(.لفعالية تدابري تنفيذ أحكام االتفاقيةأي
ضرورة أن  االتفاقية مبا طبيق تنطاق  تسعى إىل توسيعشبه املستقلة، ُلِفَت انتباه السلطات إىل 

الدول ذات  تيشمل مجيع املجاالت اخلاضعة لسيطرهتا السيادية. وعالوة على ذلك، يف حاال
بشـــــأن  اهليكل االحتادي، ُأوصـــــي بإجراء دراســـــة مقارنة للقوانني االحتادية وقوانني الواليات

املســائل املتعلقة بتدابري مكافحة الفســاد على أن ُيضــمن، حيث توجد فروق، إجراء حوار بني 
  احلكومة االحتادية والواليات من أجل ضمان تنفيذ االتفاقية على مجيع املستويات.

اق يف اإلطار القانوين على احلاجة إىل ضــــمان التكامل والترابط والفعالية واالتســــ ُأكِّدوأخريًا، 
اء تغيريات من شـــــأن إجرأنَّ  وقد أظهرت عملية اســـــتعراض التنفيذ .اجلامع ملكافحة الفســـــاد

وأن  انوين، بلقتشريعية متعجلة وتتجاوز حدود املعقول أن يفضي إىل أوجه تناقض وعدم تيقن 
ويزداد األمر  . حتقيقهيترتب عليه أثر معاكس ملا ترمي متطلبات التجرمي الواردة يف االتفاقية إىل

قبل التصــديق على  ســوءًا يف احلاالت اليت توجد فيها حلقة وصــل بني األحكام املحلية املوجودة
جهة، واملعايري اجلديدة  االتفاقية وغريها من الصكوك الدولية املطبَّقة يف جمال مكافحة الفساد من

د يثري التعايش بني . وقيةمن جهة ثانخمتلفًا املنصــوص عليها يف تلك الصــكوك واليت تعتمد هنجًا 
ت موضــــــوعية هذه األحكام، اليت تتداخل إىل حد ما، واليت تتضــــــمن يف بعض احلاالت متطلبا

لدول األطراف اليت وبالتايل يوصــى بأن تنظر ا. خمتلفة، مســائل تتعلق بالتضــارب وعدم االتِّســاق
ملتعلقة بأفعال كام ايشــــــوب نظمها القانونية التجزؤ والتعقيد والتداخل يف توحيد خمتلف األح

  .املنطبقة ، وكذلك توضيح املبادئ التفسرييةالفساد وتبسيطها
    

    )٢(املادة  "املوظف العمومي" تعريف -باء
سياق تنفيذ الفصل الثالث بالنطاق الذ  ي يشمله مصطلحيتعلق املوضوع اجلامع الرئيسي يف 

لدول األط ".املوظف العمومي" ية تعريف ا هنا هي كيف يا لة املطلوب ب ـــــــأ ملدلولواملس  راف 
يـة مع الفقرة فيمــا يتعلق جبرائم الفســـــــاد ومـدى توافق التعــاريف الوطن "املوظف العمومي"

  .من االتفاقية ٢ الفرعية (أ) من املادة
    

    مفاهيم تعريفية    
به املتطابقة) اليت تتبعها الدول األ طراف لتعريف املوظف يوجد عدد من األســـــــاليب (شــــــ

وقد أدرج معظمها تعريفًا صــرحيًا للمصــطلح ذي الصــلة يف تشــريعاهتا (يف القانون  .العمومي
ســــــتخدم يف العادة فيما خيص مجيع اجلرائم املتعلقة مبباشــــــرة واجبات رمسية، اجلنائي عادة) ُي

 احلاالت أيَّ  ويشمل هذا التعريف يف معظم .التشريعات املستخدمة جلرائم الفساد وحدها  ال
ُعهد إليه مبهمة ذات صــــبغة  أوأو يضــــطلع بواجب عمومي  يؤدي وظيفة عمومية شــــخص
النظر ســـند إليه وظائف عمومية، بصـــرف ُم أو ذا مســـؤولية يشـــغل منصـــبًا رمسيًّا أو عمومية
أو  دائمًا تعيينًا بًا أو معيَّنًا ويتقاضــــــى أجرًا أو ال ومعيَّنًاَخإذا كان هذا الشــــــخص منت  عما

                                                         
 Pauline Tamesis and Samuel De Jaegere, eds., “Guidance note: UNCACيف هذا السياق، انظر أيضًا   )١٥(

self-assessments — going beyond the minimum”  ،٢٠١٠(بانكوك، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.(  
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 عربة بالوضع القانوين الذي يؤدي يف إطاره شخٌص ما مهام  ومبقتضى هذا املفهوم، ال .مؤقتًا
بل  مة،  عا مة ال خلد لة بغض النظر عن املحك يف ا لدو هام ل جناُزه م لك إ عة يف ذ العالقة طبي

لى ويركز القانون أيضــــــًا يف حاالت نادرة ع .التعاقدية القائمة بني القطاع العام والفرد املعين
بدور قيادي أو ســــــلطة اختاذ قرار أو حق التعامل يف أموال أو موارد مالية املكلَّفني املوظفني 

عامة، أو الذين يشــــغلون منصــــبًا ينطوي على مســــؤولية حمددة تتعلق بالعهدة أو التحفظ أو 
  .ق حينئٍذ عقوبات أشداإلشراف أو الرقابة أو التحقيق أو املعاقبة يف كيان عام، حيث تطبَّ

  
  أمثلة على التنفيذ

القانون بصـــيغة متطابقة فيما يتعلق جبرائم الرشـــوة يف دولتني طرفني، على الرغم من عدم  ينصُّ
شخص " ، على أن تكون املزايا موجهة إىل"موظف عمومي" ملصطلح جليًّااستخدامهما تعريفًا 

  ."انتخابية عامةخمول بسلطة عامة أو يؤدي مهمة يف إطار اخلدمة العامة أو مكلف بوالية 
 ويف والية قضـــائية أخرى، على الرغم من خلو القانون اجلنائي من تعريف مســـتقل ملصـــطلح

، فقد ُحدِّد نطاقه حتديدًا دقيقًا من خالل الســــوابق القضــــائية املســــتقرة، "املوظف العمومي"
شـــخص تعيِّنه الســـلطات العمومية يف وظيفة عمومية من أجل أداء  أيَّ يشـــملحيث ُيفهم أنَّه 

 كموظف بإمكان تصنيف هذا الشخص أيضًا ُيعتد هناوال  .جزء من واجبات الدولة وهيئاهتا
الشــــــخص قد ُعيَِّن حتت إشــــــراف  عمومي من منظور قانون العمل، فاملهم هنا هو أن يكون

إىل تطبيق املعيارين  وإضــافًة .طبيعته العموميةاحلكومة ومســؤوليتها يف منصــب ال ميكن إنكار 
على مشول املصــــطلح أعضــــاء اهليئات النيابية العامة  ي الذكر، ينص القانون صــــراحًةســــالَفال

  مني ومجيع األفراد املنتمني إىل القوات املسلحة.واملحكَّ
  
متيل بعض الواليات القضــائية اليت تركز على أداء الوظائف العمومية، على النحو املوصــوف و

إىل اســتبعاد موظفي الدولة الذين ال ينفِّذون ســوى واجبات كتابية أو يدوية من دون أعاله، 
ســلطة مهمة لصــنع القرار. ويتجلى ذلك يف مثال دولة يســتثين فيها القانون من تطبيق جرمية 

ملوظفني اإلداريني الذين يضطلعون بـــ"العمل املنطوي على تقدمي خدمات" على سبيل الرشوة ا
صالحيات  احلصر. ويرمي هذا احلكم حتديدًا إىل االنطباق على األشخاص الذين ليست هلم 

أو صالحيات بالتصرف يف األموال العامة ويؤدون، رغم عملهم يف وحدات تنظيمية تقديرية 
الســــــلطة أو الصــــــالحية. ويف حني مل بأعمال ة حال  ترتبط على أيلإلدارة العامة، مهام ال

بصـورة مباشـرة على تلك االسـتثناءات، فقد لوحظ أهنا قد تثري مســائل ن واملسـتعِرضـيعترض 
ولذلك ُأوصـــي إما بتعديلها أو األحكام املتعلقة بالرشـــوة وثغرات يف تنفيذها.  تفســـريتتعلق ب

وذلك لضمان عدم تسببها يف استثناء أفعال أو إغفاالت بالسعي إىل تفسريها على حنو متسق، 
  فيما يتعلق بأداء الواجبات الرمسية املندرجة ضمن نطاق االتفاقية.

 ويوجد هنج ثاٍن تتبعه جمموعة أصــغر من الدول األطراف ويتمثل يف االســتعاضــة عن التعريف
اب املناصــب اليت تندرج الوارد أعاله بإيراد ســرد أمشل لألنواع املختلفة من أصــح "الوظيفي"

عامة اليت جيب أن يعمل  ، أو"املوظف العمومي" أو" املوظف املدين" حتت مفهوم للهيئات ال
شخٌص حىت ُيعترب بعض بلدان املجموعة األوىل أنَّ  ومن املثري لالهتمام .موظفًا عموميًا لديها 



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

V.17-04677 19 
 

ائم فســـاد من حتمل أن يكون عرضـــة للمالحقة عن جرتســـتخدم أيضـــًا قوائم حصـــرية ملا ُي
مؤســــــســـــــاهتا أو موظفيها؛ وقد ُأعدت هذه القوائم لتكميل التعريف الوظيفي املســــــتخدم 

ما باشــــــرة واجبات رمسية  في ناء م بة أث باجلرائم املرتك بدو .يتعلق  قة تتيح أنَّ  وي هذه الطري
ضـــــمانات أكثر بشـــــمول مجيع فئات األشـــــخاص املحتملة على النحو املنصـــــوص عليه يف 

االقتصــار على اســتخدام قوائم املناصــب أو شــاغليها قد ال يكون كافيًا، بل أنَّ  االتفاقية، غري
من خالل " املوظف العمومي" ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف إمكانية تعريف مصــــــطلح

ذكر بعض املعايري العامة اليت متيز األشـــخاص املقصـــودين على األقل (مثل طبيعة واجباهتم أو 
)، دون االعتماد على الســــرد املســــهب وحده، حيث ينطوي ذلك على إجراء التعيني املنطبق

قدمون  ية أو ي لذين يؤدون وظائف عموم خاص ا ئات األشــــــ ندراج بعض ف عدم ا خطورة 
  .هذا التعريف ضمنخدمات عمومية 

قًا بنيفإنَّ  وأخريًا، لدول األطراف ال متيز مطل طاع  املوظفني العموميني بعض ا وموظفي الق
 مصــطلحها ســتخدم فيُيهناك عدد حمدود منها لديه قوانني ف .ق جبرائم الفســاداخلاص فيما يتعل

موظف" الذي يشـــــمل املوظفني العموميني فضـــــًال عن مديري القطاع اخلاص وموظفيه أو "
شـــــخص موظف أو يؤدي وظيفة، وهنا ميكن أن تكون الوظيفة نتاجًا أيَّ يشـــــمل أو ، ممثليه
التكليف. ويســـتخدم القانون يف  وأنوع من االتفاق أو التعاقد أو االنتخاب أو الواجب  أليِّ

، بناء على مفهوم تقليدي ســـــائد يف الواليات القضـــــائية على األقل دول أطراف أخرىمثاين 
 شخصأيِّ  ، مصطلح "وكيل/موظف" لإلشارة إىلاألنغلوسكسويناليت تطبق نظام القانون 
مثة مصطلحات أنَّ  ومع ذلك، يبدو .كانت صفته أيًّا تصرف نيابًة عنهموظف لدى الغري أو ي

أخرى مســــــتخدمة يف بعض هذه احلاالت فيما يتعلق بالرشــــــوة وغري ذلك من اجلرائم ذات 
موظف يف "و" موظف عمومي"و" موظف خدمة عمومية" الصــــلة بالفســــاد، ومن ذلك مثًال

عدم اتساق يف استخدام املصطلحات،  ، مما يثري شواغل بشأن احتمال حدوث"هيئة عمومية
  .إىل إصدار توصيات مبعاجلة هذه املشكلةعادًة وأدى ذلك 

 عن تعريفى أخر فاطرأ سالف الذكر، استغنت دولالويف صيغة أكثر تطورًا ملفهوم التوحيد 
يتصـــل  فيما ا كل من يتلقى مزية غري مشـــروعةعن طريق تضـــمني تشـــريعاهت" موظف عمومي"

وتتســـم  .فيما يتصـــل بنيل شـــيء مما تتعلق به املصـــلحة العامة أو أو تكليف بوظيفة أو منصـــب
نوع أيِّ  باتســاع النطاق ومشولت احلاالإحدى يف " وظيفة أو منصــب أو تكليف" مصــطلحات

من جهات متعاَمل معها من التوظيف أو شـــغل املناصـــب أو التكليف حلســـاب أرباب عمل أو 
ون يف جمالس أو شاغلو عيَّنك شاغلو املناصب السياسية أو املالقطاعني العام أو اخلاص، مبا يف ذل

ــاغلو مناصــب يف رابطات واحتادات ومنظمات وأعضــاء الربملان واملجالس  ــرفية وش مناصــب ش
 ، ُيعرَّفأخرىيف حالة و .منياملحلية وغريهم من املمثلني املنتخبني فضــــًال عن القضــــاة واملحكَّ

على أنه مصــــلحة تتجاوز إطار احلقوق الفردية ومصــــاحل  "شــــيء مما تتعلق به املصــــلحة العامة"
واستنادًا إىل هذا املفهوم، ال يرهتن ارتكاب جرمية الرشوة بإثبات  .األفراد، وميثل أمهية للمجتمع

ق إذا طبَّعقوبة أشــد رمبا ُتأنَّ  ، وإن كان قد ُذكرتلقي الرشــوة بصــفته موظفًا عموميًّاتصــرف م
  .رشو فرد يتصرف هبذه الصفة أو رشاه بالفعلاجلاين شرع يف أنَّ  جدُو
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يف  منصـــبًا يشـــغل يف والية قضـــائية أخرى، ســـواء كان غري املشـــروع وباملثل، يعرَّف املتلقي
وتتضـــــمن  .وظيفة أو نشـــــاط القطاع العام أو اخلاص، اســـــتنادًا إىل ما تتعلق به الرشـــــوة من

شطة اليت تقع حمالًّا شطة اليت تكون لتطبيق هذه اجلرائم لوظائف أو األن ذات طابع  املهام أو األن
ــــــخص وظيفتهمنفَّ أو متعلقة بأعمال جتارية أو عمومي ذة على يد منفَّ أو ذة يف إطار أداء الش

ــاطما دام ُي جمموعة منظمة من األشــخاص أو نيابًة عنها، أداء  فترض يف القائم بالوظيفة أو النش
يكون حمل ثقة حبكم قيامه بذلك. وعلى الرغم  أو فترض فيه أداء ذلك حبيادُي أو ذلك حبسن نية

من خروج هذه التوصـــيفات العامة للمعايري اليت جيب اســـتيفاؤها تلبيًة للمقياس الوظيفي ملتلقي 
  .عن إطار املألوف، فقد تبيَّن أهنا تشمل مجيع احلاالت اليت تقتضيها االتفاقية الرشوة

القوانني ذات أنَّ  تبيَّن ،املســــتعَرضــــة) (حنو ُخمس الدول ويف عدد معترب من الدول األطراف
الوزراء (مثل تغطي بشــــكل قاطع مجيع فئات األشــــخاص املحصــــورة يف االتفاقية   ال الصــــلة

احلكوميني واملوظفني القضائيني واملوظفني العموميني ذوي الرتب املتدنية واملوظفني العموميني 
يف تعريف فئة املوظفني  أهنا تســــــتخدم مصــــــطلحات غري متســــــقة أوغري مدفوعي األجر)، 

يف إحدى احلاالت، وعلى ســبيل االســتشــهاد بعدد حمدود من األمثلة فحســب،  .املشــمولني
املستخدم يف التشريعات اليت تغطي جرائم الرشوة يتعلق  "املوظف العمومي" مصطلحأنَّ  كرُذ

ـ" ُتخدم ساخرى، أ، يف حني أنه يف حالة ، دون مزيد من التوضيح"شخص يعمل لدى الدولةب
تعبريا "موظف" و"موظف مســــؤول" على حد ســــواء، من دون أن تكون العالقة بني االثنني 

وفيما يتعلق جبرمية إســــاءة اســــتغالل الوظائف بوجه خاص لوحظ أنَّ املحاكمات واضــــحة. 
ه إىل أنَّ وهذا مردُّ .كثريا ما تنتهي بإصـــــــدار أحكام بالرباءة يف إحدى الواليات القضـــــــائية

 بعة يف حماكمها هي أن ُتعفى من املســـؤولية طائفة واســـعة من األشـــخاص الذينتَّاملمارســـة امل
  .، مما أبرز ضرورة اتباع هنج جديد يف القانون اجلنائي"موظفني" عتربونُي  ال

وُتنصــح الدول األطراف يف هذا الســياق بتجنب تعدد التعاريف الواردة يف تشــريعات خمتلفة 
مبكافحة الفســاد) أو تداخلها مع تباين مضــامينها، حيث  (مثل القانون اجلنائي وقانون خاص

ويف  .بشــأن املصــطلحات املنطبقة يرجح تســببها يف مشــاكل تتعلق بالترابط ويف إثارة شــكوك
تلك احلاالت، قد يكون من املفيد مواءمة خمتلف التعاريف وصياغة مفهوم للموظف العمومي 

عام على  باق  مد على دور الفرد ويكون ذا انط ية إىل يعت نائيـة الرام عات اجل مجيع التشــــــري
  مكافحة الفساد.

    
    أعضاء اجلهاز القضائي    

عترب مجيُع الدول األطراف أعضـــاَء اجلهاز القضـــائي شـــاغلني ملناصـــب مســـاوية أو مكافئة ال َت
 وبالتايل، توجد يف بعض احلاالت جرائم فســـــاد منفصـــــلة .عادي موظف عمومي يشـــــغله  ملا
مني وغري ذلك من األشــــخاص فني واملحكَّالقضــــاة واملدعني العامني واملحلَّعلى إالَّ تنطبق   ال

 ، وجترُّ (مبا يشــمل ضــباط الشــرطة أيضــًا يف بعض األحيان) املشــاركني يف اإلجراءات القضــائية
وبينما  .) عقوبات أشد مقارنًة جبرائم الفساد العامةاحلاالتهذه يف العادة (لكن ليس يف مجيع 

 اتارخييًّ  ازالت رشــوة القضــاة حتتله  املمارســة من حيث املبدأ املكانة البارزة اليت ماهذه ســد جت
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شاء منها) بني  شق االرت صًة  ضيع(خا شريع اجلنائي يف هذا املجال، فهي ال تتناقض مع  موا الت
 ٢  متطلبات االتفاقية. غري أنه ينبغي توخي احلذر، ففي ضوء تناول الفقرة الفرعية (أ) من املادة

جرائم خاصــة من هذا النوع  أيُّشــاغلي املناصــب القضــائية، ينبغي أن تتضــمن  شــكل حمددب
االتفاقية، كما هو شأن اجلرائم املتعلقة بسائر املوظفني  مجيع أركان اجلرائم املنصوص عليها يف

ــــــوة على فعل  وبالتايل، ينبغي أالَّ .العموميني ــــــر جرمية الرش يف  معيَّنأو ترك فعل  معيَّنتقتص
صدار حكم أو م شكل أو آخر، أو إ ضيٍة ما ب ضائية (مثل الفصل يف ق عرض أداء الواجبات الق

عقوبة تتعلق بقضــية منظورة أو تأجيل ذلك أو إغفاله) مع ترك غري ذلك من الواجبات الرمسية 
  .دون معاجلة

ـــــة املشـــــاهبة اليت تتبعها بعض الدول األطراف بتضـــــمني  وينبغي احلكم بالقبول على املمارس
عضاء اجلهاز القضائي (أو غري ذلك من الفئات املكافئة من املوظفني العموميني، مثل أعضاء أ

وتطبيق " موظف عمومي" اهليئة الوطنية املعنية مبكافحة الفســـــاد) يف التعريف العام ملصـــــطلح
جرائم الفساد األساسية عليهم، مع وجود جرائم منفصلة لديها كذلك، مثل ظروف التشديد 

ـــوة قاضـــييف حالة ال إليه أحيلت  أو فيما يتعلق بقضـــية علق حبكم أصـــدرهتت الذي يتلقى رش
وإضــــافًة إىل ذلك، ينبغي أن تكون  .بغية احلصــــول على إدانة يف قضــــيٍة ما أو ليفصــــل فيها

الطائفة الكاملة من األفعال املتصــــــلة بالفســـــــاد املجرَّمة مبوجب االتفاقية منطبقًة على هذه 
  املجموعات من األشخاص. 

    
    أعضاء الربملان    

رمبا من مسات االتفاقية اليت متيزها عن ســـائر الصـــكوك الدولية املتعلقة مبكافحة الفســـاد، بل و
كانت ســببًا يف تأخر تصــديق بعض البلدان عليها، تســويتها بني أعضــاء الربملان وغريهم من 

، يشــــــمل ٢من املادة  ففي إطار الفقرة الفرعية (أ) .املوظفني العموميني فيما يتعلق بالتجرمي
يف الدولة الطرف، سواء أكان  شخص يشغل منصبًا تشريعيًّا أيَّ "موظف عمومي" مصطلح

وبينما يبقى مدى تغطية هذه  .مجيع الدول األطراف هبذا االلتزاميفي وال  .نًا أم منتخبًامعيَّ
ضح يف بعض احلاالت، فقد تبيَّن يف حالة  على األقل  مخسة بلدانالفئة من األشخاص غري وا

 ، واملوظفني املنتَخبني عمومًا،مثة قدرًا من اإلقرار بعدم اعتبار أعضـــاء الســـلطة التشـــريعيةأنَّ 
موظفني عموميني، أو بعدم اندراجهم بشكل مباشر ضمن نطاق التعريف ذي الصلة، مما حيد 

ستغاللالرشيف الغالب بالتايل من تطبيق عدة جرائم فساد، مبا يف ذلك  ساءة ا الوظائف  وة وإ
ونتيجة لذلك، صدرت توصيات بتوسيع نطاق التعاريف ذات الصلة والنص  .وخارجيًّا حمليًّا

  .على عقوبات مناسبة على اجلرائم اليت يتورط فيها برملانيون
يف بعض الواليات وكما هو شـــأن أعضـــاء اجلهاز القضـــائي، خيضـــع رشـــو أعضـــاء الربملان 

ــوة اليت يتورط فيها للتنظيم الرقايب بشــكل منفصــلالقضــائية  أو موظفون عموميون  عن الرش
عترب أعضاء ال ُيتني طرفني دول حال ، على سبيل املثال،وهذاا، سوى جزئيًّهبا يرتبط   ال  بشكل

اعتبار املمارسة ذات الصلة، كما  وميكن يف هذه احلالة أيضًا .ا موظفني عمومينيمالربملان فيه
قضـــــائي، موافقة لالتفاقية، ما دامت مجيع عناصـــــر هو احلال بالنســـــبة إىل أعضـــــاء اجلهاز ال
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نطاق اجلرمية اخلاصة املتعلقة بأعضاء الربملان غري ما دام يف االتفاقية مستوفاة و ةاملقابل األحكام
إحدى فعلى ســــــبيل املثال، ال تنطبق األحكام ذات الصــــــلة يف  .ةمعيَّنمقصــــــور على أفعال 

من املزية محل عضو الربملان فيها  ُيقَصديف احلاالت اليت  إالَّأعاله الطرفني املذكورتني  تنيالدول
 رتقب أن ينظر فيهُيحسم أمر ينظر فيه أو ُي حبيث، ضمن نطاق واليته الربملانية، على التصرف

ذلك ال يشــمل احلاالت اليت يكون اهلدف من الرشــوة فيها أنَّ  . ويبدومعيَّنالربملان على حنو 
نطوي على يقد  على حنو آخرأو يف امتناعه عن التصــرف  التســبب يف تصــرف عضــو الربملان

تعلق بتصويت برملاين، مثل ما حيدث خالل دراسة االختيار بني يواجبات واليته أو ال ممارسة 
ضيٍة ما يف الربملان أو أثناء اجتماع جلان برملانية من عدمه اجلرائم أنَّ  ولذلك فقد تبيَّن. إثارة ق

 ىُيســـمَّ وينطبق األمر نفســـه يف بلد آخر حيث  .مبتطلبات االتفاقيةاملحددة تقصـــر عن الوفاء 
إىل جنب مع  جنبًاللرشــوة، املتلقني املحتملني باعتبارهم من أعضــاء الربملان واملجالس البلدية 

عاديني"، وإن ا املوظفني العموميني م. على األفعال اليت تتعارض مع واجباهتذلك قتصــــــر "ال
لعموميني، فإن األفعال املتصــلة بأداء الواجبات الرمسية ولكنها ال املوظفني ا حالة وعلى عكس

تتعارض مع تلك الواجبات غري مشــــمولة. وأخريًا، ينص احلكم املتعلق برشــــوة الربملانيني يف 
غري مســـتحقة ميكنها إثبات  مزيةأحد البلدان على عدم اعتبار التربعات لألحزاب الســـياســـية 

 ة من املتلقني. املسؤولية اجلنائية هلذه الفئ
    

    األفراد العسكريون    
ذلك أنَّ  تنطبق يف حاالت نادرة جرائم رشوة منفصلة على أعضاء اجلهاز العسكري وال يبدو

  .مشاكلأيِّ  قد تسبب يف
    

    األشخاص الذين يؤدون وظائف عمومية ملؤسسات عامة    
ملؤسسات عامة  مدى إمكان حتميل أشخاص يؤدون وظائف عمومية ليس من الواضح دائمًا

نطاق األشــخاص املندرجني ضــمن هذه الفئة. ويف دولتني  املســؤولية عن جرائم رشــوة، وال
ومع ذلك مل  ."موظف عمومي" تعريفطرفني على األقل، مل تكن هذه الفئة مشــــــمولة يف 

فهناك بعض الدول اليت متنح أمهية لطبيعة وظائف  .ختض أغلبية االســتعراضــات يف هذه النقطة
من االتفاقية. فعلى ســــبيل املثال، يف  ٢من املادة ‘ ٢‘الفرد املعين، مبا ميتثل للفقرة الفرعية (أ) 

بلد واحد ُيعرَّف فيه املوظف العمومي بأنه شخص يؤدي وظائف عمومية، تفسِّر االجتهادات 
ــع مدى ممكن، ومبا قد يشــمل أيضــًا حبيث تشــمل  القضــائية الوطنية "الوظيفة العمومية" أوس

املنشــــآت والشــــركات العمومية اليت ُمنحت رمسيًّا تراخيص ألداء خدمات عمومية. موظفي 
أهنا أدخلت يف تعريف املوظفني العموميني، خاصــــًة بأفاد عدد من الدول وعالوة على ذلك، 

التنفيذيني لدى مجيع الشـــركات أو أو املســـؤولني /يف مقام تطبيق جرائم الرشـــوة، املوظفني و
  .املؤسسات اململوكة للدولة أو اخلاضعة للدولة مبعزٍل عن الطابع العمومي لوظائفهم
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      التجرمي :الفصل األول
      الرشوة يف القطاع العام -ألف

    )١٥رشو املوظفني العموميني الوطنيني (املادة  -١
بالقطاع العام املحلي إحدى الســمات األســاســية للقانون عترب جرائم الرشــوة املتعلقة ما ُت عادًة

لدول األطراف تدابري لتجرمي كل من رشــــــو  .اجلنائي الوطين وبالتايل فقد اعتمدت مجيع ا
وارتشــــــائهم، وكان ذلك يف معظم احلاالت قد ســــــبق دخول  املوظفني العموميني الوطنيني

التحديات اليت تواجهها الدول األطراف  بيد أن مثة عددًا من .االتفاقية حيز النفاذ بزمن طويل
  يف جترمي هذه األفعال.

وفقًا ألحكام  بني جرمييت الرشــــو واالرتشــــاء،الدول األطراف  األغلبية العظمى منوتفصــــل 
) فقط يف "حض"ب على الرشـــو باعتباره فعل مشـــاركة (، يعاَقت معزولةويف حاال .االتفاقية

 التعامل مع بعيد خالل القرن التاســع عشــر عن هذاوقد مت التخلي إىل حد  .جرمية االرتشــاء
ــــو باعتباره فعًال ي القانون وجهة النظر التقليدية (يف كال نظاَمســــد جي ا، وهو تعاملتبعيًّ الرش

الفساد ميثل يف األساس إساءة استغالل للسلطة أنَّ  املدين) ومفادها األنغلوسكسوين والقانون
كما  - مباشـــــرة ســـــلطة عمومية، وإن كانت دول كثريةأو جرمية ترتبط بابتزاز أموال أثناء 

زالت ُترتل عقوبات أخف على   ذكر الحقًا حتت القســــــم ألف من الفصــــــل الثاين، ماســــــُي
  .األشخاص الذين يعرضون رشوة مقارنًة مبن يقبلوهنا

تشري   ال ة من األشخاص، حيثمعيَّنوليست إمكانية اقتراف جرمية الرشو مقصورة على فئة 
تني وبالتايل فقد تبيَّن وجه قصـــــور يف والي .صـــــفات حمددة للجناة املحتملنيأيِّ  إىل االتفاقية
ــــو ال يصــــدر أنَّ  ا علىمينص القانون لديهتني قضــــائي ــــخاصإالَّ اقتراف جرمية الرش  من أش

األفعال اليت يرتكبها موظفون عموميون (جتاه موظفني عموميني آخرين)  ، حيث إنَّ"عاديني"
اءة جرائم أخرى (مثل املتاجرة بالنفوذ أو إسأنَّ إىل  أيضًابالنظر و .واٍف غري مشمولة بشكل

 انالطرفتان رضـــيًا، فقد صـــدرت توصـــية بأن تنظر الدولُم اســـتعمال الســـلطة) ال تقدم حالًّ
ا بغية إخضــــــاع مجيع حاالت الرشــــــو اليت يرتكبها موظفون ميف تعديل تشــــــريعاهتتان املعني

ـــــةاتبيَّن وجه قصـــــور أخطر يف احلالة و .عموميون للتنظيم الرقايب اليت لوحظت لدى  ملعاكس
أحد البلدان حيث مل يتضــح ما إذا كان باإلمكان اســتخدام األحكام اخلاصــة بالرشــوة ملعاقبة 

وهو أمر من شأنه أن ينسف من األساس املنطق الكامن  –الرشو الذي يرتكبه أفراد عاديون 
 وراء جرائم الرشوة.

موظف  مرتكبهاأنَّ  الرشـــو، تنطوي جرمية االرتشـــاء على افتراض مســـبق مفادهوخالفًا جلرمية 
ملادة أنَّ  ومن الالفت للنظر .٢ عمومي، حســـــــب التعريف الوارد يف الفقرة الفرعية (أ) من ا

دول أطراف (واحلكم املقابل له املتعلق بالرشــو أيضــًا يف  تســعاحلكم ذا الصــلة فيما ال يقل عن 
أو  موظفًا عموميًّا يســتحق أن يصــبح أو ُيتوقع أن يصــبح كذلك على من ) ينطبقأحيان كثرية

على ســـــبيل املثال ألنه انُتخب أو ُعيَِّن كذلك (وإن مل ا، عموميًّ فرص ســـــاحنة ليعيَّن موظفًا له
الذين يقنعون الغري بأهنم مكلَّفون أو على املرشحني لشغل وظيفة عمومية يشغل املنصب بعد) 
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 من متطلبات مما يوسع نطاق اجلرمية مبا يتجاوز احلد األدىنجبات ذات الصلة، بالفعل بأداء الوا
، ويســـتقدم هنجًا جديدًا يرتقي إىل املمارســـة اجليدة وفقًا لبعض االســـتعراضـــات ذات االتفاقية

يصـــبح متلقي الرشـــوة موظفًا تلك احلاالت أن بعض وجتدر اإلشـــارة إىل أنه جيب يف الصـــلة. 
أحكام فإنَّ  وأخريًا، .حمَّل املســـؤولية عن الســـلوك ذي الصـــلةذلك حىت ُي بالفعل بعد عموميًّا

شــريطة  املوظفني العموميني الســابقني الدول األطراف تشــمل أيضــًا صــراحًة الرشــوة يف إحدى
خدمة أداها أيِّ  أو خبصــــــوص تقدمي هبة أو وعد أو خدمة أو عرضــــــها أو ما إىل ذلك مقابل

  .ئها خالل تنفيذ مهامهاملوظف السابق أو ختلف عن أدا
    

    السلوك اإلجرامي األساسي    
تتباين التركيبات واملصطلحات املستخدمة لتحديد ووصف السلوك غري املشروع األساسي 

أغلبية فإنَّ  عن األســـاليب املتبعة،أمَّا  .يف جرائم الرشـــوة تباينًا كبريا فيما بني الدول األطراف
بنظام القانون املدين،  ولو برابط ضــــــعيف البلدان املرتبطةالدول األطراف، مبا يف ذلك مجيع 

من االتفاقية، وتطرح توصــيفات للســلوك  ١٥ متيل إىل اتباع هنج مشــابه للنهج املبيَّن يف املادة
فعلى سبيل املثال، يتطابق التشريع ذو الصلة  .غري املشروع ُقصد هلا أن تكون مقيِّدة ووجيزة

  دًة.تطابقًا شبه تام، مما اعتربه املستعِرضون ممارسًة جيِّ ١٥ يف إحدى احلاالت مع املادة
  

  مثال على التنفيذ
  يتضمن القانون يف إحدى الدول األطراف جرائم الرشو واالرتشاء التالية:

موظف عمومي يطلب أو يقبل لنفســــــه أو لطرف ثالث وعدًا أو هبًة مقابل  يعاَقب أيُّ  
 ١٠ من أنشـــــطة منصـــــبه أو االمتناع عن تنفيذها بالســـــجن ملدة ال تزيد على يٍّتنفيذ أ

 .[...]تقل عن  به، شــــريطة أالَّ ِعَدعِطي أو ُوســــنوات وغرامة تعادل ضــــعف قيمة ما ُأ
ويطبق احلكم الوارد يف هذه املادة حىت لو مل يكن النشـــــاط املذكور يف الفقرة الســـــابقة 

ق احلكم وباملثل، يطبَّ .ض أو يعتقد ذلك خطًأضــــمن أنشــــطة منصــــب املتلقي لكنه يفتر
  .الوارد يف هذه املادة حىت لو كان املتلقي ينوي عدم تنفيذ النشاط أو االمتناع عن تنفيذه

 - دون أن يقبل هذا األخري عرضــه -شــخص يعرض على موظف عمومي  يعاَقب أيُّ  
خيل بواجبات منصــــــبه  وعدًا أو تربعًا مقابل تنفيذ فعل أو االمتناع عن فعل على حنٍو

من هاتني  أو بأيٍّ [...]تزيد على مخس سنوات وبغرامة ال تزيد على   بالسجن ملدة ال
 إذا كان لتنفيذ هذا الفعل أو االمتناع عن تنفيذه وجه مشــــــروع فتكونأمَّا  .العقوبتني

ـــنوات وبغرامة ال تزيد على بعقوبة ال  أيٍّ بأو  [...]الســـجن ملدة ال تزيد على ثالث س
    .هاتني العقوبتني نم

 األنغلوســــــكســــــوينوباملقابل، تطبق بعض البلدان اليت متيل إىل هنج قانوين قائم على القانون 
  .تعاريف تتسم بطابع حتليلي أكرب وبالشمولية
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  مثال على التنفيذ
  واالرتشاء: يتضمن قانون إحدى الدول األطراف األحكام األساسية التالية بشأن الرشو

  :الشخص بارتكاب جرمية إذايدان   )١(  
  :مما يلي بسوء نية أقدم الشخص على أيٍّ   (أ)    
  أوتقدمي مزية لشخص آخر؛   ‘١‘    
  أوالتسبب يف تقدمي مزية لشخص آخر؛   ‘٢‘    
  أوعرض تقدمي مزية لشخص آخر أو الوعد بتقدميها لشخص آخر؛   ‘٣‘    
ا التسبب يف عرض تقدمي مزية لشخص آخر أو يف الوعد بتقدميه  ‘٤‘    

  لشخص آخر؛ 
كون يكان ِفعل ذلك الشخص بقصد التأثري على موظف عمومي (الذي قد   (ب)  

  ؛ اظفًا عموميًّ ذلك الشخص اآلخر) يف ممارسة املوظف لواجباته بصفته مو
  ؛[...]لدى  ان املوظف العمومي موظفًا عموميًّاك  (ج)    
  [...].كانت الواجبات واجبات موظف عمومي لدى   (د)    
  :العقوبة  
  .وحدة عقوبة ١٠ ٠٠٠ أو/سنوات و ١٠ السجن ملدة: األفراد  
ل عليها ية املتحصَّ وحدة عقوبة أو ثالثة أضعاف قيمة املز ١٠٠ ٠٠٠ :اهليئات االعتبارية  

االعتبارية  بسبب ذلك التصرف؛ أو عشرة يف املائة من حجم األعمال السنوي للهيئة
على املحكمة حتديد  كبت اجلرمية خالهلا إذا تعذرخالل فترة االثين عشر شهرًا اليت ارُت

  .قيمة املزية املتحصل عليها
املدعى عليه أنَّ  )، ال يلزم إثبات١م مبوجب الفقرة (لدى املالحقة على فعل جمرَّ  )٢(  

  :مما يلي كان على علم بأيٍّ 
  أو؛[…]لدى  املوظف كان موظفًا عموميًّا أنَّ  (أ)    
  .[…]الواجبات كانت واجبات موظف عمومي لدى أنَّ   (ب)    
  :بارتكاب جرمية إذا […]يدان املوظف العمومي لدى   )٣(  
  بسوء نية:  مما يلي أقدم املوظف على أيٍّ  (أ)    
  مزية لنفسه أو لشخص آخر؛ طلب   ‘١‘    
  عليها لنفسه أو لشخص آخر؛ ي مزية أو التحصلأو تلّق  ‘٢‘    
  ص آخر؛ على تلقي مزية أو التحصل عليها لنفسه أو لشخ أو املوافقة  ‘٣‘    
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 كان ِفعل ذلك املوظف بقصد:  (ب)    

لدى [...]  لواجباته باعتباره موظفًا عموميًّااملوظف إخضاع مباشرة   ‘١‘    
  أو للتأثري؛

لواجباته باعتباره موظفًا مباشرة املوظف بأنَّ  البعث على االعتقاد  ‘٢‘    
  .أو ترسيخ ذلك االعتقاد أو تثبيته سيخضع للتأثري [...]لدى  عموميًّا

  :العقوبة  
  .وحدة عقوبة ١٠ ٠٠٠ أو/سنوات و ١٠ السجن ملدة: األفراد  
وحدة عقوبة أو ثالثة أضعاف قيمة املزية املتحصل عليها  ١٠٠ ٠٠٠ :اهليئات االعتبارية  

عشرة يف املائة من حجم األعمال السنوي للهيئة االعتبارية خالل بسبب ذلك التصرف؛ أو 
كبت اجلرمية خالهلا إذا تعذر على املحكمة حتديد قيمة املزية فترة االثين عشر شهرًا اليت ارُت

  املتحصل عليها.
    

النموذج األول يبدو أكثر انتشــارًا بكثري، وتطبقه من حيث املبدأ عدة أنَّ  وجتدر اإلشــارة إىل
رى جرائم دول أطراف أخ عدةلدى أنَّ  ، بينما يبدواألنغلوسكسوينبلدان تتبع نظام القانون 
وقد أوصي يف  .أو يلتزم بنموذج خمتلف خمتلف منها أحيانًا مبفهوم متداخلة، حبيث يأخذ كلٌّ
شأن ذلك  النظر يف توحيد القوانني املتصلة بالفساد، حيث إنَّهذه احلاالت بشكل عام ب من 

شــك باليقني بشــأن نطاقها واحلد من أيِّ  أن يكفل االتســاق يف تطبيق جرائم الرشــوة وقطع
  .احتماالت ازدواجية التحقيقات واملنازعات املتعلقة بالوالية القضائية

انون اجلنائي (وبشكل عام، مجيع اجلرائم الواردة املواد ذات الصلة يف القأنَّ  ومن املثري لالهتمام
أمثلة "و "شروحًا" املذكورة آنفًا مرفقة مبا يسمى القانون األنغلوسكسوينبلدان بعض فيه) يف 
سة العملية، مما ميثل مسة غري معتادة ميكن اعتمادها، على  "توضيحية ألسلوب تطبيقها يف املمار

وقد القت هذه املمارســـة اســـتحســـانًا باعتبارها  .لقانوٍن ماســـبيل املثال، يف التقرير التفســـريي 
وتتبع بعض البلدان من جمموعة دول أوروبا الشـــــرقية  .وســـــيلة مفيدة لتوضـــــيح نطاق اجلرائم

بنصـــوص بعض  وجمموعة دول آســـيا واملحيط اهلادئ ممارســـة مشـــاهبة، حيث ترفق مالحظات
  .ال يتجزأ من تلك النصوص شكل جزءًااألحكام يف قوانينها اجلنائية باعتبارها تعليقات ت

  
  جتارب ناجحة وممارسات جيِّدة

  :ألركاهنا، من قبيل ما يلي شروح ِحلق بنص جرمية االرتشاء يف إحدى الدول األطرافأُ 
شخص يتلقى عطيًة دافعًا له  تشمل هذه العبارة أيَّ  :الفعل أو املكافأة عليه الدافع إىل  

  فعل ما مل يفعل. إىل فعل ما ال ينوي فعله أو مكافأًة له على
املصاحبة لنص اجلرمية كذلك لتزيد نطاق تطبيقه وضوحًا، " األمثلة التوضيحية" واألهم من ذلك

  :ومن ذلك
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رف حصل "ألف"، وهو موظف، من "زاي"، وهو مصريف، على وظيفة يف مص  (أ)  
لة، يكون ألف قد ألف مكافأًة أللف على اختاذ قرار يف صاحل زاي. يف هذه احلازاي لشقيق 

  ارتكب اجلرمية املعرَّفة يف هذه املادة.
لدى  َأوَهم "ألف"، وهو موظف عمومي، "زاي" بأنَّ ألف استخدم نفوذه  (ب)  

على هذه كافأًة له ماحلكومة للحصول على لقب لزاي وبالتايل أوعز لزاي بأن يعطي ألف ماًال 
  اخلدمة. هبذا يكون ألف قد ارتكب اجلرمية املعرَّفة يف هذه املادة.

  
 فعالية باســتخدام أيٍّ القدر من ال وميكن الوفاء بااللتزامات املنصــوص عليها يف االتفاقية بنفس

 من احلاالت، تبدو أنه يف عدد معتربإالَّ ي وصف السلوك اإلجرامي املذكور أعاله، من أسلوَب
ض أو اإلعطاء ركان األســاســية للســلوك اإلجرامي الذي تنطوي عليه (الوعد أو العربعض األ

وعلى وجه  .بالكلية فيما يتعلق بالرشـــو؛ وااللتماس أو القبول فيما يتعلق باالرتشـــاء) مفقودة
ًا أطراف دوًالإنَّ ف إشــكالية، أيَّ" القبول"و" اإلعطاء"اخلصــوص، وبينما يندر أن يســبب ركنا 

ية أو التلويح بإمكانية التعهد بتقدمي هذه املز ْيُتضــــمِّن الوعد مبزية غري مســــتحقة (أال كثرية 
ظرية أو نمن خالل تفســريات ملبادئ  - ذلك) بشــكل صــريح أو ُتضــمِّنه بشــكل غري مباشــر

إطار مفاهيم ذات  فيها، أو يف الرتكاب جرمية أو شــروعًا إعدادًا باعتباره - ســوابق قضــائية
عالوًة  واعتمدت عدة دول، .رشـــــوة "عرض" من وجهة نظر لغوية) مثل صـــــلة (أو مترادفة
لك، هنج عل" على ذ بالف بادل الفعلي، يف لذي ال جيرِّم، ا"العربة   عرضأنَّ  حني ســــــوى الت

ـــموًال صـــراحًة، مع أنَّه ُيحتمل مالحقة فعل العرض ـــوة ليس مش يف معظم هذه  اقضـــائيًّ الرش
 ." لذلكعدادًاأو "إ" غري مكتملة" جرمية أو جرميًةاحلاالت باعتباره شــــــروعًا يف ارتكاب 

  .يضًاأ" االلتماس"وأخريًا، هناك واليات قضائية خيلو وصف اجلرمية فيها من ركن 
لتشــريعية ويف ضــوء ما ســبق، صــدرت توصــيات عديدة تتعلق باملضــي يف إجراء التعديالت ا

علق برصد الكيفية ائية، أو تتالالزمة أو على األقل وضع مبادئ توجيهية بشأن املمارسة القض
االتســـاق يف  كما ُأوصـــي برصـــد .اليت تفســـر املحاكم هبا األحكام ذات الصـــلة يف املســـتقبل

لية يف إحدى التنفيذ مســـــتقبًال واســـــتعراض احلالة الراهنة يف حال حدوث احنرافات مســـــتقب
ري غ ةزياحلاالت حيث يغيب صــــلب جرمية الرشــــوة بالكامل (وعد شــــخص أو كيان آخر مب

لصــلة ولكنه امســتحقة أو عرضــها أو إعطاؤها بصــورة غري مباشــرة) من القانون اجلنائي ذي 
على الوجه الصــــحيح يف  مة قانونًا يبدو أهنا تطبَّقُيدرج بدًال من ذلك يف مبادئ توجيهية ملِز

   القانونية.  السوابق
املنطبقة أن تؤخذ وينبغي يف معرض تقييم التشــــريعات الوطنية بالنســــبة إىل صــــياغة األحكام 

من االتفاقية يف احلسبان، حيث تتضمن تلك الفقرة مبدًأ يقتضي قصر  ٣٠ من املادة ٩ الفقرة
وبالتايل قد  .مة وفقًا لالتفاقية على القوانني املحلية للدول األطرافتوصــــــيف األفعال املجرَّ

م من القانون يكون من املمكن تغطية بعض األفعال ذات الصــــلة يف إطار أحكام القســــم العا
باإلعداد الرتكاب جرمية أو الشــروع يف ارتكاهبا، وإن كان من  ما يتعلق الوطين، أْي اجلنائي

ــــــتعاضــــــة بذلك النهج عن التجرمي الكامل مزيدًا من الوارد أن تتطلب مســــــألة إمكان  االس
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كام وعالوًة على ذلك، ينبغي التنبه إىل ما ينطوي عليه اســــتخدام مثل هذه األح )١٦(.الدراســــة
العامة من خطر تطبيق عقوبات أقل بكثري ومن إثارة ملشـــــاكل التباين يف العقوبات املفروضـــــة 
على جرائم متشاهبة، وهذا هو سبب اعتبار التجرمي املستقل ملختلف أشكال سلوكيات الفساد 

ومع ذلك، ينبغي أن تكون األحكام املســتخدمة املتعلقة  .األســاســية ممارســًة أفضــل بشــكل عام
كأن تكون مرهونة مثًال قيود (أيِّ  حمددة بوضــوح وخالية من داد للجرمية والشــروع فيهاباإلع

ستثناءات ( تقيد  قل خطورة)األرائم اجلب مثًالفيما يتعلق بشرط تسبب الفعل يف خطر عام) أو ا
  .املسؤولية اجلنائية على النحو املنصوص عليه يف االتفاقية

ســــة يف حاليت واملمارع شــــيء عدم تطلُّب التشــــريأيِّ  وينبغي للدول األطراف أن تكفل قبل
عتبار الرشــو فعًال ينبغي او .الرشــو واالرتشــاء إثباَت قيام اتفاق فاســد بني الراشــي واملرتشــي

عطاء مزية غري ال يتوقف على موافقة الطرف املرتشــي، حبيث يكون جمرد عرض أو إ مســتقالًّ
ظف اإلجرامية وال إدانته نائية دون اعتبار لنية املومستحقة كافيًا لتحميل الراشي املسؤولية اجل

ا يف ذلك ما إذا ، مبلكان إثبات إدانة املرتشـــيإالَّ والعكس صـــحيح أيضـــًا، و .بقبول الرشـــوة
شوة،  شيكان التمس الر سبق بإدانة الرا شتأنَّ  كما .مبثابة حكم م شأن ا راط إثبات قيام من 

عقول، لندرة ار اإلثبات إىل مســــــتوًى فوق املاجلرمية على وجود اتفاق فاســـــــد أن يرفع معي
ة من الناحية وال يكون إلثبات وجود اتفاق أمهي .صــياغة مثل هذه االتفاقات بشــكل ملموس

عرض) لكن  إذا تعلق األمر مبالحقة موظف على عقد صــــــفقة (قبول طلب أوإالَّ النظرية 
قية، فال تشــكل مثل حية التطبيمن الناأمَّا  .تتم بعد  عملية تســليم الرشــوة وتســلمها نفســها مل

ن ســـرية بطبيعتها منســـبة ضـــئيلة ملا تتســـم به األفعال ذات الصـــلة بالفســـاد إالَّ هذه احلاالت 
ها تكون يف العادة قد عملية تسليم املزية غري املستحقة وتسلمأنَّ  كما .وصعوبة التحقيق فيها

  .متت بالفعل يف القضايا اليت حتال إىل املحاكم
ختلف لبعض رغم الرأي امل –قائمًا الالزم بني جرمييت الرشــــــو واالرتشــــــاء  ويبدو الفصــــــل

ري مباشرة باإلشارة حىت يف احلاالت اليت ال ُيجرَّم فيها الرشو سوى بصورة غ –املستعِرضني 
علق بذلك األخري إىل جرم االرتشــــاء، بقدر ما ال يفترض ذلك مســــبقًا إثباتًا لســــلوك فيما يت

الصــــلة بدرجة  وتعتمد كفاية التشــــريعات ذاتلت يف هناية املطاف). لكون الرشــــوة ُقب ْي(أ
ياغة الفعلية لألحكام قيد النظر وطريقة تفســــــريها حبيث جيب أن تكون  كبرية على الصــــــ

لفصل الالزم ومن ناحية أخرى، يبدو اموضوع تقييم متأنٍّ على أساس كل حالة على حدة. 
م إنزال دولة طرف ورة أعاله، أال وهي حالة عديف احلاالت املماثلة للحاالت املذكمفقودًا 

ة رهن املعاقبة ويف حال .) يف جرمية االرتشاء"حض"كفعل مشاركة (إالَّ عقوبات على الرشو 
ملوظف العمومي بإقدام ا على احلض على االرتشــــاء باالرتكاب الفعلي جلرمية االرتشــــاء، أْي

ها أو الشروع يف افقة على التحصل عليقبول مزية غري مستحقة أو التحصل عليها أو املو على
من نطاق التحصـــل عليها، فال يندرج جمرد عرض رشـــوة، دون أن يوافق املوظف عليها، ضـــ

اء مبتطلبات االتفاقية يف رة يف الوفف املعنية مقصــِّ اطرالقانون اجلنائي، وبالتايل تكون الدول األ
  .هذا الصدد

                                                         
  .١٩٧ فقرة، الالفساد الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة انظر أيضًا  )١٦(
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القضـــائية اليت أثري من أجلها هذا  اتالواليإحدى القانون يف أنَّ  غري أنه من اجلدير باملالحظة
غايرة نه يســــــمح بوجهة نظر م بدو وكأ قاش ي لذين أجروا  بِدومل ُي .الن اخلرباء احلكوميون ا

تعريف احلض يف تلك الوالية فإنَّ  ومع ذلك .تعليق على املمارســة حمل النظر االســتعراض أيَّ
عليه  املحضـــــوضمية احلض ال يتطلب اقتراف الفعل قيام جر" أنَّبيتضـــــمن توضـــــيحًا يفيد 

القانون ال يعاقب على أفعال أنَّ  ، مما يعين بعبارة أخرى"حتقُّق األثر املطلوب لقيام اجلرمية  وال
فحســـــب، بل كذلك على جمرد احلض (الشـــــروع يف التحريض) على " املعتادة" املشـــــاركة

سة يف واليات شوهدت هذه املمار سم  ارتكاب جرمية، وقد  ضائية أخرى كذلك (انظر الق ق
ووفقًا هلذا التفســـري للتشـــريع الوطين، ال يلزم وجود اتفاق  .من القســـم واو أدناه) ٢الفرعي 

وتكون األحكـــام الوطنيـــة كـــافيـــة لتحقيق  ،بني الراشــــــني واملتلقني غري املشــــــروعني
  .االتفاقية  أغراض

  
  جتارب ناجحة وممارسات جيِّدة

ة الرشــوة، إضــافًة إىل جترمي الســلوك املنصــوص عليه يف االتفاقية، أدجمت إحدى الدول يف جرمي
شرافيًّا صة الذين ُتعرض  مفهومًا إ شآت اخلا سواء يف الدوائر العامة أو يف املن شمل املشرفني ( ي

الرشـــوة ملصـــلحتهم يف هناية املطاف) الذين ال مينعون األشـــخاص اخلاضـــعني لإلشـــراف من 
  ارتكاب اجلرائم.

    
    غري املباشرةالرشوة     

 .وجود ثغرات يف تغطية الرشــوة غري املباشــرة اليت يتورط فيها وســطاءكثرية تبيَّن يف حاالت 
م الراشي املزية غري املستحقة وينبغي أن يكون من الواضح أنه ال يلزم، وفقًا لالتفاقية، أن يسلِّ

بة أو هبذه املزية هب وعلى نفس املنوال، ال يلزم تعلُّق الوعد .للموظف العمومي بشـــكل مباشـــر
قيام املوظف بأنَّ  ، بل ميكن كذلك أن ينطوي على تفاهمخدمة يقدمها اجلاين شــــــخصــــــيًّا

العمومي بفعل معيَّن أو ختلفه عن فعله ســــــيؤدي إىل تلقيه شــــــيئًا ما من طرف ثالث أو من 
  .خالل طرف ثالث

البلدان تنص صــراحًة على  معظمفإنَّ  عن األســاليب املســتخدمة الســتيفاء هذه املتطلبات،أمَّا 
تنفيذ الفعل املحظور من خالل وســــــيط، بينما حتتج بلدان أخرى بأهنا تغطي الرشــــــوة غري 

(من يقترفون " الفاعلني األصليني" أو تعريف/املباشرة من خالل األحكام املتعلقة باملشاركة و
 .قوانينها اجلنائيةالفعل بأنفسهم أو بواسطة شخص آخر يستخدمونه أداًة) يف اجلزء العام من 

ضًا يف  شري أي شريع ذي  عدةوقد أ صرحية إىل األعمال التحضريية للت دول ليس لديها أحكام 
بشـــأن هذه  الصـــلة، أو إىل أحكام أو قرارات صـــادرة عن املحكمة العليا تتضـــمن إرشـــادات

 .يطاقتراف الرشـوة ممكن أن يكون أيضـًا بشـكل غري مباشـر من خالل وســأنَّ  املسـألة وتبيِّن
واعُتربت البلدان املعنية ممتثلًة للحكم  ،على أهنا صــــــحيحةيف الغالب وقد ُقبلت هذه احلجج 

عقبات أمام املالحقة على جرائم  حمل االســـــتعراض بقدر ما تزيل هذه اإلشـــــارات العامة أيَّ
ن ويف املقابل، يف أحد البلدان حيث ال يوجد متييز يف القانو .الرشــوة اليت يتورط فيها وســطاء

ني مبيَّنان بوضـــوح بني أفعال الرشـــوة املرتكبة بطريقة مباشـــرة أو غري مباشـــرة، رغم أن الفعَل
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ضمن إطار جرم املتاجرة بالنفوذ، فقد ُأوصي برصد األحكام اخلاصة بالرشوة لضمان مشول 
  الرشوة غري املباشرة بالدرجة نفسها يف احلاالت اليت تطرأ مستقبًال. 

غري معتاد يف إحدى الدول األطراف، حيث يتضمن القانون اجلنائي  وضعًاهناك أنَّ  وقد تبيَّن
فعل الوســــيط يف حالة إعطاء الرشــــوة للوســــيط مث ختلفه عن  جرميًة قائمة بذاهتا جيرَّم مبوجبها

وصيت الدولة الطرف وبالتايل، ُأ .متقادمة وزائدةاجلرمية اإلضافية قد اعُتربت هذه و .تسليمها
نظر يف فائدة اإلبقاء عليها والنظر يف إمكانية تضـــــمني أحكام الرشـــــوة، بلفظ املعنية بإعادة ال
ُأوصي بالشيء نفسه يف دولة أخرى حيث كما  ".بشكل مباشر أو غري مباشر" صريح، عبارة

تندرج العقوبة اخلاصة بالوسطاء ضمن حكم منفصل. بيد أن تلك املمارسات التشريعية تبدو 
وة غري املباشــرة وال ميكن رفضــها بالكلية كما أكده املثال القائم قادرة متامًا على تغطية الرشــ

يف دول أطراف أخرى حيث اعُترب وجود أحكام منفصــــــلة أو جرائم قائمة بذاهتا بشـــــــأن 
املمارســات اجليدة وتدبريًا من ، بل ومن "الوســاطة يف الرشــوة" متوافقًا مع متطلبات االتفاقية

  نه تيسري مكافحة الفساد.أش
    

    نطاق املزية غري املستحقة    
على أوسع نطاق ممكن ومشوله أيضًا احلاالت اليت " مزية" املقصود يف االتفاقية تطبيق مصطلح

أو املعاملة عرض فيها أشياء غري ملموسة أو مزايا غري مالية (مثل املناصب واأللقاب الشرفية ُت
 أو فعًال، إىل إحداث شـــعور أو اخلدمات اجلنســـية)، بقدر ما يؤدي ذلك، احتماًالالتفضـــيلية 

ـــــــــــبااللتزام من جانب املتلقي إزاء ال وتســـــتخدم دول أطراف يف كثري من احلاالت  .ُمعطيـ
ضة  ضفا سمح بتفسريات ف سهبة أو ت شاهبة تكون مقترنًة بتعاريف م مصطلحات موازية أو م

روح سد جي)، مما "هبة أو غري ذلك من املكاسب" أو "هبة أو عوضأيِّ " أو "عطية يِّأ" (مثل
  .جيِّدةرب ممارسة االتفاقية، بل وقد اعُت

    
  أمثلة على التنفيذ

 "ة غري املستحقةزيامل" ملفهوم جدًا واسعًا يف إحدى الدول األطراف يتضمَّن قانون الرشوة تعريفًا
آخر (بصرف شيء وأيَّ مبا يعين أهنا تشمل النقود  "هبة أو مكسب آخر" اليت ُتعرَّف على أهنا

أو خدمة ُتقدَّم دون مقابل أو تعويض آخر مما ُيحدث، أو حيتمل أن  قيمته)، وحقًّاالنظر عن 
ولوحظ أنه ميكن اعتبار حىت أصغر املبالغ  .ُمعِطيـُيحدث، لدى املتلّقي شعورًا بااللتزام جتاه ال

  .كافية العتبارها أركانًا للفعل اإلجرامي وُتَعدُّ  ،النقدية أو األشياء األخرى هبات
يتحصل عليها املتلقي أو الشخص  -مزية  ُتعترب أيُّ : دولة طرف أخرى التعريف التايل وأوردت

كان مسماها أو نوعها وسواء  أيًّا -كون معروفًا ومقبوًال لديه الذي يسميه هلذا اهلدف أو ي
  .أكانت مالية أو خالف ذلك، وعدًا أو تربعًا

  
ــــكلة يف عدٍدأنَّ  غري أنه قد ثبت ــــرط ميثل مش بعض ففي  . كبري من الدول األطرافهذا الش

ـــوة إمَّتلك احل  أو عنصـــرًا دفع نقود أو نقل ملكية ااالت، يتطلب احلكم املحلي املتعلق بالرش
صر املزايا صادية من عنا شمل  أو االقت سر على أنه ال ي ضعة  النقود واملزاياإالَّ املادية، مما ُف اخلا
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ولوحظت  .لك من املزايا غري املســــتحقةلشــــكٍل من أشــــكال التقومي املايل دون ما ســــوى ذ
االجتهادات القانونية، حبيث  يف "قائمًا على القيمة" تتبع هنجًا مشــــــكلة مشـــــــاهبة يف دول

يا ماديةإالَّ يف تلك احلاالت فرض عقوبات على الرشــــــوة ُت  ال مثل األموال  إذا تعلقت مبزا
واألوراق املالية واألصــــــول املادية واخلدمات ذات الصــــــلة بامللكية اليت تكون مدفوعة عادًة 

ـــــلة باملمتلكات أخرى، مل يتضـــــح ما إذا كانت  بلدانويف  .ولكنها ُتقدَّم جمانًا، واملزايا املتص
بالتايل تشــمل يف القانون الوطين تتضــمن األشــياء غري امللموســة و "قيمةذي شــيء أيُّ " عبارة

قد تفسر مصطلحات أو ما إذا كانت االجتهادات القانونية  املزايا غري املستحقة بشكل واٍف
يا غري القابلة للقياس الكمي"اهلبة" و"املزي أخريًا، و .ة" أو "املكافأة" على حنو يســــــتبعد املزا

رى ُتســتخدم فيها مصــطلحات خمتلطة وأخمناذج الغموض األخرى حالة دولة طرف تشــمل 
ويكتنف الشك تناظر  ،املستخدم يف جرمية الرشوة العمومية واضحًا "الرشوة" فيها معىن ليس

 .املستخدم يف جرمية الرشوة يف القطاع اخلاص "املزية غري املشروعة" هذا املفهوم مع مصطلح
ســـالفة الذكر بتوســـيع نطاق األحكام املنطبقة أو الوقد صـــدرت توصـــيات يف مجيع احلاالت 

عترب وال ُي .ســـــري التشـــــريعات املحلية على حنٍو يعاجل املزايا ذات الطبيعة غري املاديةضـــــمان تف
لدقة فه غموض أو افتقر إىل ا قانوين مقبوًال إذا اكتن هاد ال لدول األطراف أن  .االجت وينبغي ل

شوة ويف معاجلة  جتتهد يف حتقيق التيقن والوضوح واالنتظام يف التعاريف الواردة يف جرائم الر
على  أســـلوب تفســـري هذه التعاريف حمليًّا ســـائل املتعلقة حباالت عدم االتســـاق املحتملة يفامل

  .ي تشريع القوانني اجلنائية وتطبيقهاصعيَد
صفقة فاسدة قيمةعترب جتاوز املزايا اوُي ة داعيًا إىل تشديد العقوبة معيَّننقدية  ليت تنطوي عليها 

املتعذر اعتبار ذلك مؤشرًا على خطورة اجلرمية يف يف بعض الواليات القضائية، وإن كان من 
استثناًء أدىن حيث ُتجرَّم يف إحدى الدول األطراف  وباملقابل، يتضمن القانون .مجيع احلاالت

فقط املزايا غري البســيطة. ويف بلد آخر، يتضــمن القانون قيدًا حمددًا على مجيع أفعال الرشــوة 
حدًّا  ناليت ال تبلغ  لة  ، حيث الًامعيَّ حلا هذه ا جلاين يف  عاَقب ا علإالَّ ي قب " إذا جر الف عوا

" املالئمة" استبعاد املزاياكان اهلدف منها رمبا مع أن هذه األحكام و .متكررًا أو كان "وخيمة
 فســــــح من جمالٍ تحبذر ملا  اأنه ينبغي التعامل معهإالَّ ، كما ســــــريد تناوله الحقًا، اجتماعيًّا

ومقبوًال بغض النظر عما يكمن وراءها من  ًارَّمربملزايا اليســــــرية العتبار كل ما ُيعرض من ا
ًا، مما يتيح شــــيئًا من معيَّن ظر مجيع املزايا اليت تتجاوز حدًّاح وهناك اختالف كبري بني .دوافع

 معيَّن املرونة فيما يتعلق باهلبات اليت ال تتجاوزه، والســـــماح جبميع املزايا األدىن قيمًة من حدٍّ
  .إلنزال عقوبة استيفاء شروط أخرى حىت تكون حمالًّط مع اشترا

    
    تماعيًّااج" املالئمة" املزايا    

عدم االستحقاق يف املزايا  من الواليات القضائية إىل مسةنسبيًّا يصرَّح باإلشارة يف عدد قليل 
غري " أو "غري مربرة"املعروضـــــة، أو ُتســـــتخدم فيها عبارات مشـــــاهبة لوصـــــف تلك املزايا (

جل الدول األطراف أمَّا  .أو ما إىل ذلك) "دون وجه حق" أو "غري قانونية" أو "مشــــــروعة
من احلاالت خالل  مطلقًا، وإن كان قد تأكد يف كثٍريمن هذه الســـــمات  تســـــتخدم أيًّا  فال
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اهلبات غري فإنَّ  ،"غري مســتحقة" االســتعراض أنه، بغض النظر عن خلو القانون من مصــطلح
  .عفى من املسؤولية اجلنائيةاليسرية ُتاالمسية أو مة املغرضة ذات القي

هبات أيِّ  وقد حدث بالفعل أن ُطرح يف إحدى الدول مقترح بإلغاء هذا اإلعفاء وحظر قبول
 ر عن التقدير جتنبًا لإلشــــكاليات التفســــريية حول القيم واملبالغ املقبولة، كماأو عطايا رمزية تعبِّ

ــرة أيِّ  حيظر بالفعل علىالقانون يف دولة أخرى أنَّ  موظف عمومي قبول هبات يف معرض مباش
ته الرمسية ويُردُّ أيَّ با جاج واج جمال أو بأنَّ  احت يه يف  عارف عل يل أمر مت هذا القب ية من  العط

أنه ينبغي على الرغم من كل ذلك إالَّ ختصــــــص أو حرفة أو مهنة ما أو يف مناســــــبة اجتماعية، 
غري املســـتحقة متماشـــيًا مع  لضـــمين بني اهلبات غري املغرضـــة واملزايااعتبار التمييز الصـــريح أو ا

وميكن تيســري التطبيق العملي لذلك من خالل قواعد ومبادئ توجيهية إدارية واضــحة  .االتفاقية
عترب مرتكبًا لفعل يتعارض مع واجباته بشــأن األشــياء اليت جيوز ملوظف عمومي تلقيها دون أن ُي

وذلك من خالل وضـــع نظام يســـتخدمه املوظفون ة له حبكم منصـــبه، أو يقوض الســـلطة املخول
وكذلك من خالل تعليمات واضــحة بشــأن العوامل العموميون لتســجيل أيِّ هدايا يتســلموهنا، 

نوا، يف كل حالة على حدة، إن كان ينبغي العامني أخذها يف احلســـــبان ليتبيَّ اليت ينبغي للمدعني
وينبغي يف هذا الصــــــدد التعامل حبذر مع  .املالحقة اجلنائيةتســــــتتبع هبٌة ما عقوبًة وجدوى  أن

من شـــــأهنا، من  أوجه التمييز القانونية غري املرنة اليت تســـــتند إىل القيمة النقدية للهبة، حيث إنَّ
ــــهولة لتغيريات جذرية حبكم الواقع االجتماعي دائم التغري املتعلق بقيمة ما  جهة، أن ختضــــع بس
من شـــأهنا أيضـــًا أن تؤدي إىل األثر غري املحمود املتمثل يف وألنَّ  ة،معيَّنة يف حال "مالئمًا" يعترب

، لكنها تعطى مقابل أفعال رمسية لموظف العمومي مزايا يســرية نســبيًّاخروج اهلبات اليت جتلب ل
  .جيب يقينًا استنكارها، عن نطاق األحكام اجلنائية حبكم تعريفها

  
  أمثلة على التنفيذ

العموميني يف إحدى الدول األطراف تلقي هبة يســرية من شــخص يعرب عن امتنانه جيوز للموظفني 
وال توجد أحكام عامة تنظم تلقي اهلبات، وإن كان قد  .ملا القاه، أو يتوقع أن يالقيه، من معاملة

  دوالر أمريكي تقريبًا). ٢٠٠ًا (معيَّن بات ذات القيمة اليت تتجاوز حدًّاوصي حبظر مجيع اهلُأ
صطلح ويف دو ستخدم القانون م ستحقة"لة طرف أخرى، ي سريه على حنٍو  "غري م سع يف تف ويتو
هذا املفهوم ال يشـــمل املزايا املســـموح هبا مبقتضـــى لوائح مباشـــرة الواجبات الرمسية،  أنَّ يوضـــح

خطر  اليت تندرج ضــمن املمارســات االجتماعية الشــائعة وال تشــكل أيَّ الرمزيةفضــًال عن املزايا 
ــــتقاللية أو التأثري عليه تأثريًاعلى املو ومن  .غري مقبول ظف العمومي املعين من حيث فقدانه االس

 ومع ذلك .أمثلة ذلك هدايا األعياد، مثل الروزنامات أو األقالم، أو دعوة للذهاب إىل الســـــريك
  تناول عترب مخس دعوات إىل يف هذه الوالية القضائية منخفض، حيث ُت "املقبول احلد"فإنَّ 
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ــــــائق إنَّ ف وباملثل، .اوتقدمي عدة مشــــــروبات مزايا غري مقبولة اجتماعيًّطعام  اتوجب عرض س
قدارًا ملال على  ال م يذكر من ا كاد  ــــــرطيي يد  ش هذا األخري عن تقي ية خمكي ميتنع  فة مرور ال

ـــائق ُي على االخنراط يف  قصـــد به من تشـــجيع للموظف العموميعترب غري مقبول ملا ُيارتكبها الس
  تعارض مع واجباته.سلوك ي

ة ال تتعلق باملزايا لكنها يف هذه احلال "غري مســتحقة"وتتضــمن أحكام الرشــوة يف بلٍد ثالث صــفة 
املوظف، ألنه  املعروضــــــة مقابل أداء عمل رمسي أو التخلف عن أدائه مبا يتعارض مع واجبات

صود من الرشوة التأثري يف أفعال إذا كان املقأمَّا  .أبدًا اسبيل إىل اعتبار هذه "مالئمة" اجتماعيًّ  ال
   مستحقة": املزايا التالية ال ُتعترب "غريفإنَّ  موظف عمومي دومنا إخالل بواجباته،

ح ضــــــمن إطار فعاليات املزايا اليت جييز القانون صــــــراحًة قبوهلا، أو املزايا اليت ُتمن  (أ)  
  حيضرها املوظف ملصلحة رمسية أو موضوعية؛

  ؛استخدامهاذ يف نفو إىل أغراض خريية، اليت ال ميارس املوظف أيَّاملزايا املوجهة   (ب)
 ات القيمة الدنيا اليتذيف حالة عدم وجود قوانني باملعىن الوارد يف البند (أ)، املزايا   (ج)  

  هين.متعطى وفقًا لألعراف املحلية، ما مل يكن ذلك الفعل مطبَّقًا على نطاق 
  يل:األطراف "اهلدية العفوية" على النحو التاوأخريًا، تعرِّف إحدى الدول 

على حنو متعارف عليه وبقيمة متواضــعة أو هبة ذات قيمة متواضــعة  للوفادةإكرام  "أيُّ  
تعطى دون طلبها لشــــخٍص ما إظهارًا للتقدير أو االمتنان خلدمات ذلك الشــــخص، أو 
كبادرة حســـــن نية حنو ذلك الشـــــخص، مبا يف ذلك أيُّ هدية مومسية غري مكلفة تقدم 

راد عاديني يف مناســبة احتفالية أو ملوظفني أو شــركاء من اهليئات العامة أو اخلاصــة أو أف
غري ذلك من املناسبات، مما ال يتصل بأيِّ شكل من األشكال بأداء شخص ما لواجباته 

  الرمسية مبا جيعل منها جرمية.
  

يتم  نبغي أالَّكما ينبغي أن يكون واضــحًا أن اســتثناء املزايا "املالئمة" من الناحية االجتماعية ي
عن طريق قاعدة صــــرحية تصــــاغ على حنو فضــــفاض حبيث ميكن أن تكون مبثابة ثغرة لتربير 

  حاالت الفساد الشائنة.
    

    مزايا األطراف الثالثة    
مزية أخرى لشـــــخص أو أيِّ  حظر الدول األطراف منح هبة أو امتياز أو ١٥ تقتضـــــي املادة

يكون  أو الكيان اآلخر، الذي قد كياٍن ما خالف املوظف العمومي أو لفائدة ذلك الشــخص
وقد يواجه الطرف الثالث أيضـــًا مســـؤولية جنائية بقدر تورطه،  .ذا قرىب أو تنظيمًا ســـياســـيًّا

  كمساعد مثًال، يف ارتكاب اجلرم.
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  جتارب ناجحة وممارسات جيِّدة
أيِّ تنص األحكام اخلاصـــة بالرشـــوة يف إحدى الدول األطراف بصـــورة منفصـــلة على معاقبة 

غري مستحقة نتيجة لرشو اجلاين الرئيسي. واعُترب ذلك أداة  ةمزيشخص ثالث حيصل على أيِّ 
  مفيدة لكبح السلوك ذي الصلة.

  
عد بد كبري من الومع ذلك توجد ثغرات يف  ما يتعلق  لدان في ثة، إدراج ب ثال يا ألطراف  مزا

 يكون اهلدف منها حتديدًا اليتيف بعض الواليات القضائية للرشوة  األحكام املجرِّمة حيث إنَّ
 بعضالتحصــــــُّل على أداء أفعـال ال تتعـارض مع واجبـات املوظفني العموميني الوطنيني يف 

 عدةويف  .تشــــمل مجيع حاالت املزايا غري املســــتحقة لألطراف الثالثة  ال الواليات القضــــائية
تتضــمن  "شــخص آخرأليِّ  لنفســه أو" يكن من الواضــح إن كانت عبارة  حاالت أخرى، مل

الكيانات األخرى على النحو املنصـــــوص عليه يف االتفاقية، ال ســـــيما األحزاب  كذلك مجيع
ثلث الدول حنو أو االرتشـاء موصـوف يف و/الرشـو فإنَّ  وأخريًا، وهذا هو األهم، .السـياسـية

للموظف نفســــــه أو لطرف أو كيان  ملا إذا كانت العطية حتديد إضــــــايفأيِّ  األطراف دون
املحلي بشـــــأن  حتج يف بعض هذه احلاالت، خاصـــــًة إذا كان االجتهاد القانوينوقد ُي .ثالث

بأنَّ  ذهب يف نفس املنحى،أو األعمال التحضــريية اخلاصــة بالتشــريع ذي الصــلة تاملوضــوع 
مزايا األطراف الثالثة مشـــمولة بشـــكل تلقائي أو أهنا تؤدي نفس وظيفة املزايا غري املســـتحقة 

 وصي بإزالةُأ الغرض من الرشوة غري مذكور. ومع ذلك، فقد للكسب الشخصي، حيث إنَّ
، أســـباب للبس وبضـــبط مجيع األحكام ذات الصـــلة على حنٍو حيقق االتســـاق يف تطبيقهاأيِّ 

  لتلك احلجة. تأييدوخباصة يف احلاالت اليت ال يوجد فيها 
خلو جرمية الرشوة وكان من احلاالت اليت ُلمست فيها حاجة إىل ذلك، على سبيل املثال، حالة 

من ركن الطرف الثالث املســتفيد رغم النص عليه يف أجزاء أخرى من التشــريعات (مثل جرمية 
املتاجرة بالنفوذ)، وكذلك حالة وجود إشــارة حمددة إىل طرف ثالث مســتفيد يف احلكم املتعلق 

دى الدول وقد احتجت السلطات الوطنية يف إح .باالرتشاء لكن ليس يف احلكم املتعلق بالرشو
ــــــتنادًا إىل نظرية األحكام املقابلة، بأنه ينبغي اعتبار  املعنية فيما يتعلق هبذه احلالة األخرية، اس

ومع ذلك، وفضــًال  .جرمية الرشــو منطوية ضــمنيًا على ركن األطراف الثالثة املســتفيدة كذلك
شأن هذه سيها عدم وضوح االجتهادات القانونية املقدمة ب النقطة وضوحًا  عن األمهية اليت يكت

ــاقته تلك الســلطات يبدو وكأنه يســمح، بالقياس، بتطبيق حكم آخر فإنَّ  تامًا، املنطق الذي س
شكالية من الناحية القانونية ضر باملتهم، مما طرح إ شاء على حالة رشو على حنٍو ي  .يتناول االرت

 ازية يف قضــــاياوعالوًة على ذلك، قد يكون هذا التفســــري غري كاٍف يف حاالت الدعاوى املتو
سبب، مثل وفاة  يِّرشو وارتشاء معًا، واليت ُتحفظ فيها الدعوى اجلنائية املتعلقة باالرتشاء (أل

  .املتهم)، بينما يتواصل نظر الدعوى اجلنائية املتعلقة بالرشو
ذة من خالل وســـطاء) الرشـــوة املنفَّ ْيوُينصـــح بالتنبه إىل الفرق بني الرشـــوة غري املباشـــرة (أ

تقدمي مزايا غري مســــــتحقة لفائدة طرف أو كيان ثالث)، حيث  ْياألطراف الثالثة (أ ومزايا
  .حدث لبسًا وتشككًا بشأن املعايري املنطبقةأ، مما املستعِرضنيهذا الفرق أحيانًا على ي خف
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    الفعل أو اإلغفال من جانب املتلقي    
اليت يأتيها املوظف العمومي  يتضــمن الســلوك املحظور األعمال أالَّ صــراحًة تشــترط االتفاقية

لدول األطراف هذه  .املعين فحســـــــب، بل كذلك األعمال اليت يغفلها وقد اتبعت معظم ا
القاعدة عن طريق التضــمني الصــريح حلاالت امتناع املوظف عن الفعل، أو عن طريق اعتماد 

لتأثري يف بقصـــد ا"و "الكيفية اليت يتصـــرف هبا املوظف العمومي يف أداء وظيفته" صـــيغة (مثل
وال يكون امتناع املوظفني  .) ميكن تفســــــريها بوضــــــوح على نفس الوجه"موظف عمومي

ال تشـــمل  . ففي إحدى الدول،حاالت خاصـــةالعموميني عن الفعل غري مشـــمول ســـوى يف 
ـــــوى حاالت امتناع املوظف العمومي عن القيام بفعل  ـــــو س وليس ما األحكام املتعلقة بالرش

  . فعل ماحاالت قيامه ب
ُيرهن اقتراف جرمية الرشــــــوة بتنفيذ الفعل أو اإلغفال من جانب  ووفقًا لالتفاقية، ينبغي أالَّ

املوظف العمومي وفق ختطيط مســـــبق، بل ينبغي االكتفاء مبجرد عرض املزايا أو الوعد هبا أو 
يكن   وبالفعل فقد التزمت معظم الدول األطراف، إن مل .قبول الوعد أو التلقي وما إىل ذلك

القانون يف إحدى الدول األطراف ينص على عقوبة أنَّ  ومن الالفت للنظر .ها، هبذا املبدأكل
جرمية الرشــو يف نفس تلك أنَّ إالَّ أشــد للموظف العمومي إذا أقدم على أداء الفعل املتوخى، 

تضم إشارة عامة إىل فعل أو إغفال من جانب املتلقي، بل تقتصر على احلاالت اليت   ال الدولة
مطالبًا بإيقاع مظلمة أو شــاريًا لصــوت انتخايب أو ملتمســًا " رض فيها شــخٌص ما رشــوةيع

  ".مسعى على وجه فاسدأيِّ  حتقيق أو تأكيد نتيجة
    

    الدفع بأثر رجعي    
واليات قضــــائية إعطاء مزية غري مســــتحقة أو قبوهلا، حىت وإن وقع ذلك بعد قيام  عدةم جترِّ

فآت  كا له (امل نان  فأًة أو تعبريًا عن االمت كا بإغفال الفعل)، م بالفعل (أو  املوظف العمومي 
، اليت تغطى الرشــاوى املعروضــة ١٥ ويتجاوز هذا متطلبات املادة .الالحقة أو الرشــو الحقًا)

("لكي يقوم ذلك املوظف  على فعل أو إغفال من املتلقي يف املســــــتقبل من باب التحريض
، ومن شــــأنه أن يســــهل املالحقة القضــــائية يف حاالت بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما")

املخالفة املتكررة أو يف حالة التوصل إىل اتفاق على تسليم الرشوة بعد إجناز الفعل الرمسي أو 
وعالوة  .وجود هذا االتفاق املسبق على السلطات القائمة باملالحقةإغفاله واستعصاء إثبات 

أيَّة مبالغ العمومي تقاضــى املوظف املتمثلة يف جترمي البلدان  بعض ممارســة تاعُتربعلى ذلك، 
   .ممارسة جيدة املهام املوكلة إليهعلى سبيل املكافأة بعد إجناز 

 من جمموعة الدول األفريقية على الرشــــاوى وعلى نفس املنوال، ال تعاقب القوانني يف دولتني
غري قطعية، حيث تعترب قبول أو عرض  الالحقة يف حد ذاهتا، بل تســــــتخدمها إلثبات قرينة

  .فعًال فاسدًا وقع قبل ذلكأنَّ  مقابل قيِّم لعمل رمسي سبق تنفيذه برهانًا على
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    لدى أداء الواجبات الرمسية    
وتســـتخدم معظم  ".لدى أداء واجباته الرمسية" تلقي أو ما يغفلهما يفعله امل تشـــري االتفاقية إىل

ئة، مثل لدول األطراف نفس املصــــــطلحات، أو مصــــــطلحات اعُتربت مكاف فيما يتعلق " ا
كما يتضــــمن  ".من صــــلب وظائفه الرمسية" أو "بالنســــبة إىل واجبات منصــــبه" أو "بوظائفه

(كثريًا ما تنطوي على جزاءات القانون يف بعض احلاالت جرائم خاصـــة أو أحكامًا مســـتقلة 
ــاعدة شــخص آخر على عقد مشــدَّدة)  ــوة اليت تســتهدف مس تعاجل مواقف حمددة، مثل الرش

صـــــفقات جتارية مع الدولة أو احليلولة بينه وبني ذلك، أو الرشـــــوة املتعلقة بالتشـــــجيع على 
قد م عا ئةالت ية  ع هي هة نظم عموم له، أو الرشــــــوة اليت تؤثر يف نزا يذه أو ني ته أو تنف أو إدار

 .املراهنات العامة التجارية املتعلقة باملباريات الرياضــــية وغري ذلك من الفعاليات واملســــابقات
 وتقوم القانون األنغلوســــكســــوينورمبا االســــتثناء من هذه القاعدة هو البلدان اليت تتبع نظام 

 أعمال إىل بالنسبة اإلغفال أفعال وتغطي واألصيل الوكيل بني العالقة على عندها الرشوة جرائم
حســـــب االتفاقية، وإن مل تزل آثارها  غري كافية متامًا ، وهي الصـــــياغة اليت اعُتربتاألصــــيل

  .الدراسةالعملية الدقيقة غري واضحة وقد تتطلب مزيدًا من 
مزايا مقابل أداء املتلقي فعًال خارجًا عن اإلطار العام عرض أو قبول  ١٥ وال يشمل نطاق املادة

 .(مثل تقدمي استشارة متخصصة بصفة شخصية) موظف عمومي لألنشطة الرمسية بصفة خالف
ــــــلوك قليلة جدًا، إن ُوالبلدان اليت جترِّأنَّ  ويبدو بالفعل وباملثل،  .جدت أصــــــًالم مثل هذا الس

 بتضمني أحكامها املتعلقة بالرشوة املزايا اليت يكون اهلدف منهام االتفاقية الدول األطراف ُتلِز  ال
محل موظف على أداء فعل خالف ما يقع ضــــــمن نطاق واجباته الرمسية، مع هتيؤ الفرصــــــة له 

ته الرمسية جًة لوظيف ئه رغم ذلك نتي حلاالت .ألدا خمالف يف إحدى ا وأثري  ،وقد ُعبِّر عن رأي 
، وذلك ١٥  جترمي الرشــــوة على مثل هذه األفعال مع املادة تســــاؤل عن مدى التوافق التام لعدم
أفعال املوظف العمومي يف حالة ارتكاهبا "لدى أداء واجباته  بالنظر إىل اشـــتراط تلك املادة جترمي

أنَّ  غري .الرمسية" بغض النظر عن وقوعها ضــــمن نطاق اختصــــاص املوظف العمومي أو خارجه
عامالت الفاسدة اليت تقع خالل أداء املوظف لواجباته، بل إىل تشري بشكل عام إىل امل  ال االتفاقية

ــــــاوى الرامية إىل فعل أو إغفال من جانب املوظف لدى أداء واجباته املحددة، أْي ما يقع  الرش
  .ضمن اختصاص املوظف أو النطاق الرمسي ملهامه من فعل أو إغفال

شك لغرض التمكني من املال سوابق ومبعزل عن ذلك، من املفيد وال  حقة الناجحة والفعالة مجع 
ضمن قضائية متسقة ُي ستدل هبا على إذا ما كان من الضروري أن تقع أفعال املوظف العمومي 

 .أو كان يكفي أن يتوصل هبذه الوظائف إىل االضطالع بالفعل املرادوصالحياته نطاق وظائفه 
ــــــارات يف احلاالت اليت بدا فيها القانون الوطين يتناول هذا  أنَّ وعالوة على ذلك، تعددت اإلش

سيناريو األخري أو كان مثة تدابري مقترحة لتناوله إىل أنه من املمكن اعتبار هذا جتربة ناجحة أو  ال
ويعضــد هذا الرأي إمكاُن اعتبار جزء من الســلوك املشــتبه فيه  .يف حكم االتفاقية جيِّدةممارســة 

  .من االتفاقية ١٨ واقعًا ضمن إطار املتطلبات االختيارية للمادة
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  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة
و إغفال على حنو أجيرم القانون اجلنائي يف إحدى الدول الرشو واالرتشاء الرامي إىل فعل 

أفادت  ومع ذلك، فقد .ضمن نطاق سلطته مشروع أو غري مشروع من جانب موظف عمومي
غفال ليس فقط ضمن صراحًة الفعل واإل القانون اجلنائي اجلديد جيرمأنَّ  السلطات الوطنية

لى ضمان االمتثال عوقد اعُترب هذا ُمعينًا  .نطاق سلطة املوظف العمومي، بل وخارجه أيضًا
  من االتفاقية. ١٥ للمادة

أنه عندما حيصل املوظف  نشأ مفهوم للقرينة الواقعية مؤداهويف السوابق القضائية لدى بلد آخر، 
هذه املزية ُتعترب  يرتبط معه بعالقة مهنية أو صلة رمسية، فإنَّ العمومي على مزية من شخص 

  ممنوحة مقابل فعل يتعلق بوظيفته كموظف عمومي.
  

املدفوعات الرامية إالَّ تشــريع ال يعاجل  أيَّأنَّ  وعلى اجلانب اآلخر، ينبغي أن يكون من الواضــح
ما ُي طاق واجبات موظٍف  خارج ن عال  يةعترب غري إىل احلمل على أف فاق  .كاٍف يف حكم االت
بار عدم اعت لدول األطراف دون غريها ب حدى ا ية أو دفعأنَّ  وتنفرد إ  منح موظف عمومي مز

ــــــوة،  مبلغ مايل إليه مقابل أداء أفعال تقع ضــــــمن نطاق واجباته الرمسية يدخالن يف باب الرش
وتتجاهل هذه  .نســـــلطات االدعاء العام حتفظ مثل هذه القضـــــايا يف الوقت الراهفإنَّ  وبالتايل

من االتفاقية وتعاجل جمموعة خمتلفة متامًا من احلاالت،  ١٥ املمارســـة الســـلوك املشـــمول يف املادة
بأن ُتضاف إىل التشريع ذي وصي بناًء على ذلك وقد ُأ .جرائم الرشوة إزاء وهو هنج خمطئ متامًا

  .مسيًّاوظف واجبًا راملأداء مسار  اليت توجهأفعال الرشو واالرتشاء الصلة 
معظمها يطبق نظام القانون املدين، ُوضــــــع متييز، من الدول األطراف، ليس بالقليل عدد ويف 

(مقابل تعجيل أو تيســــري إجراء  اإلكرامية بدرجات متفاوتة من الصــــراحة بني احلاالت، بني
، وهذا "الدفع لتيسري األمور" وبالتايل شاعت اإلشارة إليها مبسمى -إداري مشروع يف أصله 

غري مذكور يف االتفاقية) والرشــــــوة مبعناها الدقيق (حيث يكون الغرض محل املوظف على 
التصـــرف على حنٍو خمالف لواجبه أو التزامه)، مع إخضـــاع قبول رشـــوة هبذا املعىن األخري أو 

وقد أعرب بعض اخلرباء احلكوميني عن حتفظات على هذا، بل وأوصوا  .إعطائها لعقوبة أشد
ــــقاطه أو مبوا وعلى  .ءمة العقوبات املنطبقة، نظرًا لعدم النص على هذا التمييز يف االتفاقيةبإس

عدم أنَّ  نييف حالت اجلانب اآلخر، مل تَثر هذه املســـــألة يف معظم االســـــتعراضـــــات، بل ورئي
باألفعال اليت يتناقض القيام هبا مع واجبات املوظف (إضافًة إىل صراحًة القانون الوطين  ارتباط

خلو القانون اجلنائي اجلديد، على داخلة يف نطاق ممارســـــــة تلك الواجبات) أو أن األفعال ال
أنَّ  والواقع .حتديًّا نعكس ســـابقه، من التمييز بني االرتشـــاء وتلقي مزية غري مســـتحقة ميثال

قصــد هبا احلمل على اإلخالل بالواجب ظرَف تشــديد ميثل مسة مشــتركة اعتبار الرشــوة اليت ُي
مع ماشـــــيًا متاعتباره  وينبغياليت تتبع القانون املدين، البلدان لقانون اجلنائي يف ا لنظام انســـــبيًّ

  ."الدفع لتيسري األمور"شكل من أشكال إقرار أيِّ  ينطوي على  ال متطلبات االتفاقية، ما دام
ـــاوى وخيتلف الوضـــع إذا كان القانون الوطين مقتصـــرًا على تغطية الدفع "فقط، تاركًا  الرش

خارج نطاق املسؤولية اجلنائية، أو إذا كانت األحكام املتعلقة بالرشوة الرامية  "األمورلتيسري 
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يف نطاقها (كأن  إىل التحصــــل على تنفيذ أفعال ال تناقض واجبات املوظف العمومي قاصــــرًة
أو من خالل عدم مشول األفعال  تكون املزايا املمنوحة لصــاحل أطراف ثالثة غري مشــمولة فيها

 .اليت تضـــــطلع هبا بعض فئات املوظفني العموميني، مثل أعضـــــاء الربملان أو املجالس البلدية)
 وخيتلف الوضــــع كذلك إذا اشــــتملت اجلرمية على متطلبات موضــــوعية إضــــافية، مثل إحلاق

بات الوظيفة "على أو أداء واج أضرار مبصاحل الدولة واملجتمع أو حبقوق املواطنني ومصاحلهم
يف احلاالت اليت  مما من شــــــأنه تقييد تطبيقها التأخر يف أدائها،  حنو خمل" أو عدم القيام هبا أو

وتكون الدولة الطرف يف مثل هذه األوضـــــــاع قاصــــــرة  .تنطوي على إخالل بالواجب  ال
  .بوضوح عن استيفاء متطلبات االتفاقية

    
    الفساد االستثماري    

ألطراف احلد األدىن من متطلبات االتفاقية، إذ تغطي أيضـــــًا (بعقوبات تتجاوز بعض الدول ا
اليت تنطوي على " االســـتثماري" أخف يف كثٍري من األحيان) ما يســـمى مبمارســـات الفســـاد

شر بفعل أو إغفال عرض أو قبول مزايا ُت عطى حبكم منصب املوظف العمومي دومنا رابط مبا
ــــروع  ــــرة املتلقي غري املش  -يكون الغرض من هذه املزايا  وال .لواجباته الرمسيةحمدد يف مباش

املقبولة " رغم جتاوزها حد اهلدايا البســـــيطة املقدمة على ســـــبيل املجاملة وغري ذلك من املزايا
قدَّم من أجل إقامة عالقة بني ة يف ذلك احلني حتديدًا، بل ُتمعيَّنهو حتقيق خدمة  -" اجتماعيًّا

ستمرارها أ شأ فيها حاجة أطراف الصفقة أو ا و حتسينها، وذلك ترقبًا ملواقف مستقبلية قد تن
  .جيِّدةالسلوك بأنه ممارسة  اوقد ُوصف جترمي مثل هذ .إىل خدمة

  
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة

يتجاوز القانون يف إحدى احلاالت متطلبات االتفاقية، حيث يصل إىل تغطية حاالت طلب أو 
على فعل أو إغفال من جانب املوظف لدى أداء واجباته الرمسية، بل يكفي قبول مزية ال تنطوي 

  .أن يكون من شأن سلوك املوظف أن يضعف ثقة اجلمهور يف حيادية تصرفات السلطات
وجيرِّم القانون يف دولة أخرى تقدمي أيِّ ترضية ملوظف عمومي خالل فترة عام واحد قبل (أو 

دارة اليت يعمل هبا ذلك املوظف العمومي. واعُترب ذلك تدبريًا بعد) القيام بأيِّ تعامالت مع اإل
  لتيسري املالحقة القضائية جلرائم الفساد.

    
    نيمبلِّغحلصانات والعوامل املخففة للا    

من الدول األطراف، خاصــــــًة من جمموعة دول أوروبا الشــــــرقية كبري ينص القانون يف عدٍد 
وجمموعة دول آســــــيا واملحيط اهلادئ، على إمكانية منح حصــــــانة من املالحقة القضــــــائية 

الذين ُيْقدمون طوعًا على اإلبالغ عن واالرتشاء على السواء  رشواللألشخاص املتورطني يف 
سنح بعدئٍذ أو قبل أ تقدمي رشوة سلطات معلومات عن الواقعة من يف أول فرصة ت ن تتلقى ال

تاح يف ثالث  ية حياهلم (ي لدعوى اجلنائ مصـــــــادر أخرى، أو يعترفون باجلرمية قبل حتريك ا
 عدد منوُينصُّ يف  .)اأو جزئيًّا كليًّا حاالت رد املمتلكات املســــــتخدمة القتراف اجلرمية ردًّ

من أفعال الرشـــوة أو االعتراف به الدول األطراف صـــراحًة على اعتبار ذلك البالغ عن فعل 
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وأخريًا، ينص  .الدعوىانتهاء  وقبل بلِّغاملدعوى جنائية ضــد  رفعبعد  ذا حدثعامًال خمففًا إ
القانون يف دول أخرى بشــــــكل حمدد على عقوبة خمففة مىت ما تعاون مقترف إحدى جرائم 
الفساد يف مجع أدلة قاطعة ُيتوصل هبا إىل التعرف على أشخاص آخرين مسؤولني وضبطهم، 
فضــــًال عن القواعد العامة إلصــــدار األحكام اليت ختفف املســــؤولية اجلنائية عن األشــــخاص 

  .ني، وهي شائعة يف تشريعات جل الدول األطرافاملتعاون
 - وال تســتبعد االتفاقية منح مثل هذه احلوافز يف ســبيل إتاحة التعاون مع ســلطات إنفاذ القانون

شجَّع على ذلك يف الفقرتني ضأنَّ إالَّ  - ٣٧ من املادة ٣و ٢ بل ُي ستعِر ، وخصوصًا نيبعض امل
أبدوا حتفظات بشـــأن ممارســـات احلصـــانة  املبكرة،يف االســـتعراضـــات اليت ُأجريت يف املراحل 

 .الشاملة، وقد أصدروا توصيات ترمي إىل ضمان فرض عقوبات مالئمة يف مجيع قضايا الرشوة
إحدى احلاالت مصدر تشجيع لألشخاص  فعلى سبيل املثال، اعُترب تدبري التسامح حمل النظر يف

ــــــو على الرغم من يقه غري إلزامي، بل يتطلب تنفيذ إجراءات تطبأنَّ  (أ): على االخنراط يف الرش
مشــــــرفني، وأنه قابل للطعن  حمددة يف كل حالة، وأنه خيضــــــع لفحص دقيق من مدعني عامني

  .يف عدد حاالت االرتشاء املحالة إىل املحاكم كبريًا ؛ و(ب) إسهامه إسهامًاقضائيًّا
، حيث اختالفًا جذريًّارون عن رأي خمتلف وعلى اجلانب اآلخر، أعرب مســـــتعِرضـــــون آخ

، وأبرزوا ما طرأ على جيِّدةوصــــفوا إمكانية إعفاء املبلِّغ من املســــؤولية اجلنائية بأهنا ممارســــة 
التحقيقات يف قضـــايا الرشـــوة من تبســـيط وما أفضـــت إليه من نتائج معتربة بفضـــل األحكام 

مع  احلاالت،معظم يف  يتعاونون، املدعى عليهمهم قد خلصـــوا أيضـــًا إىل أنَّ و .ذات الصـــلة
إعفاءهم من املسؤولية اجلنائية يصب ألنَّ  سلطات التحقيق ويساعدوهنا على اكتشاف اجلرائم

  .يف مصلحتهم هم أنفسهم
ضوء تباين اآلراء املذكور أعاله، سة املمعنة فإنَّ  ويف  يف هذا املوضوع يتطلب املزيد من الدرا

توافق اآلراء الذي يبدو أن االســتعراضــات  وانطالقًا من .٣٧ من املادة ٣و ٢  الفقرتنيضــوء 
يناَقش يبدو أنه حمل توافق اآلراء يف االســتعراضــات األخرية وكما وكما األخرية اتســمت به، 

صلة، ينبغي للمشرِّ سام ذات ال سلطات  عمبزيد من التفصيل أدناه يف األق سماح لل النظر يف ال
ال احلوافز حســـــب االقتضـــــاء الوطنية املختصـــــة، من حيث املبدأ، بتقدمي شـــــكل من أشـــــك

وقد يرجع إىل تقديرها حينئٍذ اختاذ قرار، ليس بصورة تلقائية، بل لكل  .لألشخاص املتعاونني
حالة على حدة ومن خالل تدبُّر مجيع العوامل ذات الصلة، بشأن إمكانية اختاذ طبيعة اإلسهام 

ساد ووجاهة ذلك اإل ضايا الف شخٍص يف التحقيق يف إحدى ق سهام وفعاليته وأثره املقدم من 
وينبغي أخذ هذه  .مربرًا إلعفائه من املالحقة القضــــائية أو إلقرار ظروف ختفيف يف صــــاحله

العوامل يف احلســــــبان لدى تقييم األحكام (مثل "االعترافات التلقائية") اليت قد تنطبق تلقائيًّا 
تقييم لدرجة تعاون مرتكب اجلرمية، وذلك اســــــتنادًا لالعتبارات من النوع  يَّأوال تتطلب 

  . ٣٧املوصوف يف املادة 
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    احلصانات املمنوحة لضحايا االبتزاز    
شأطراف قليلة متنح دول ضًا إىل جمموعة دول أوروبا ال رقية وجمموعة دول ، وهي تنتمي هنا أي

 أو اإلكراه أو حلضا أو التهديد يف الرشو حتتآسيا واملحيط اهلادئ، حصانًة أيضًا للمتورطني 
تعلق حبقوقهم من موظف عمومي اتقاًء لعواقب ضــــارة فيما ي التخويف أو القســــر أو اإلجبار

د النقود أو ركما ُينص عالوًة على ذلك يف حالتني على األقل على  .ومصـــــاحلهم املشـــــروعة
   .تصور وقوعه ضحية لذلكاملمتلكات املستعملة للرشوة ملن ُي

يجدر إيالء ف ،تعليقات على هذه املمارســــة يف االســــتعراضــــاتأيِّ  وعلى الرغم من عدم ورود
للدفوع بقدر  مزيٍد من النظر كذلك يف إعماهلا وحدودها املحتملة (مثل الصـــياغة الفضـــفاضـــة
وبالفعل،  .ي)يسمح باعتبارها مشتملة على حاالت االلتماس البسيط من جانب املوظف العموم

يكا الالتينية تقتصر تتضح أمهية إيضاح هذه املسألة من حالة بلدين ينتميان إىل جمموعة دول أمر
ــــــو لديهما على فعل املنح أو الوعد من دون طلب أو التماس مســــــبق م ن املوظف جرمية الرش

ســتوفية مارســة غري وعلى عكس اســتثناءات االبتزاز املذكورة أعاله، اعُتربت هذه املمالعمومي. 
  امللتَمس. غراض االتفاقية؛ ولذلك ُأوصي بتعديل التشريعات ذات الصلة وجترمي الرشوأل
    

    القصد اجلنائي    
سألة القصد اجلنائي للتحليل  يف عدٍد قليل من إالَّ بقدر حمدود، كما أهنا مل ُتَثر إالَّ مل ختضع م

الواردة يف االتفاقية قد اســُتوفيت على املتطلبات الذاتية أنَّ  االســتعراضــات، وهذا مؤشــر على
وختضــــــع األفعال املرتكبة عمدًا للعقوبة باعتبارها  .ما يبدو يف الســــــواد األعظم من احلاالت

جرائم جنائية، حيث يتعني إثبات قيام رابط ذايت واضــــــح بني الوعد باملزية أو عرضــــــها أو 
للجرمية ذكر  يرد للركن املعنويوال  )١٧(.إعطائها أو ما إىل ذلك والتأثري يف ســــــلوك املتلقي

صــريح يف أحكام الرشــوة يف كثٍري من األحيان، لكن ميكن اســتنباطه من األحكام الواردة يف 
لدى الدول  أحكام االرتشــاءأنَّ  ومن املثري لالهتمام .الســاري اجلزء العام من القانون اجلنائي

ض النظر عن نية املوظف االت على انطباقها بغاحل بعضقيد االســـــتعراض تنص صـــــراحًة يف 
  .العمومي أن ينفذ الفعل أو حيجم عنه لدى أداء واجباته

عال االرتشـــــــاء يف  ية ألف لذات بات ا بدو املتطل لك، ت يل من الواليات وعالوًة على ذ عدد قل
منخفضــــة إىل حد أدىن حىت من املتطلبات املشــــار إليها يف االتفاقية. ففي األحوال القضــــائية 

يكون املوظف العمومي على علم بكلٍّ من املزية املعروضة ومبا تتسم به من العادية، ينبغي أن 
ــــــتحقاق، غري ــــــف عدم االس كذلك أفعال اإلمهال عن  جترِّمإحدى الدول األطراف أنَّ  وص

وهو يعلم أو يســـاوره شـــك  طريق إدراج حاالت قبول املوظف العمومي مزية غري مشـــروعة
 له على فعل أو على إغفال، أو نتيجًة لشــــــيء ما فعله هذه املزية ُتعرض عليه محًالأنَّ  معقول

ر هذا على أنه يعين تعرُّض املوظف العمومي  .أو أحجم عن فعله، لدى أداء واجباته ويفســــــَّ
ية لغرض  نه تلقى املز له إدراك أ كان ينبغي  نه  بت أ كذلك إذا ث بة  هذا  .معيَّنللعقو وعلى 

مة أو رمبا الرباءة املتوهَّ  "عذر عليهاسذاجة اليت ال ُيال" النحو، ميكن اختاذ إجراء جنائي يف حالة
                                                         

  .١٩٨ انظر املرجع نفسه، الفقرة  )١٧(
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علم اجلاين أنَّ  وتذهب دولة أخرى إىل أبعد من ذلك فتوضـــــح .من جانب املوظف العمومي
يف طلب املزية غري املشروعة أو املوافقة عليها أو قبوهلا خمالفة من عدمه ال يغري  أو اعتقاده بأنَّ

ــــيئًا البتة، حيث تتب صــــارمًا مفاده أنه ينبغي للموظف  ًاىن هذه الدولة الطرف رأيمن األمر ش
  .توقع منهالعمومي أن يعي ما ُي

وتشترط عدة دول أطراف يف وصف جرائم الرشوة، اتباعًا لتقليد قدمي يف الواليات القضائية 
ويؤدي هذا  ".بشــكل فاســد" ، أن يتصــرف اجلاينالقانون األنغلوســكســويناليت تطبق نظام 
صر الذاتية يف اجلرمية (املصطلح وظ شكال العنا شكل من أ سدة"يفة  ) ومن املفترض "النية الفا

حتمل حتقيق اإلدانة هبا، مبا يف ذلك اســتبعاد يف تقييد تركيبات الوقائع اليت ُي دورضــطلع بأن ي
وميكن تيسري إثبات هذا الركن املعنوي يف قضية حمددة إذا ُوجدت  .اجتماعيًّا "املالئمة" املزايا

قرينة غري قاطعة باإلدانة لدى إثبات االدعاء للمكونات املوضـــوعية الالزمة للجرمية، كما يرد 
 ومع ذلك، يبقى املعىن الدقيق ملصــطلح .واومن القســم  ٣توضــيحه الحقًا يف القســم الفرعي 

ل جدل، كما أنه مل حيظ بتفســري متســق فيما بني خمتلف ، بل وضــرورته، حم"بشــكل فاســد"
ولذلك فقد أثريت شــواغل يف أغلب احلاالت بشــأن أســلوب اســتخدامه  .الواليات القضــائية

  .عند تطبيق التشريع ذي الصلة
    

    الفعالية    
يف  إالَّقد ُنفذت بنجاح يف التطبيق العملي  ١٥ األحكام الوطنية املقابلة للمادةأنَّ  مل ُيخلص إىل

، وصــرحت بعض البلدان بأهنا مل تقيِّم فعالية األحكام املجرِّمة لرشــو اتســتعراضــعدد قليل من اال
املوظفني العموميني املحليني، ومع ذلك فقد عرضــــت الغالبية العظمى من الدول األطراف بيانات 

مما يدل على إحصــــائية، بل ومناذج حمددة، لتطبيق التشــــريعات اليت تغطي جرائم الرشــــو املحلية، 
دورها التقليدي ومكانتها الراســــخة يف القوانني ســــد اتســــاق يف تطبيق األحكام ذات الصــــلة وجي

  .اجلنائية الوطنية
    

    التحديات    
بنطاق املوظفني العموميني املشــــــمولني يف  ١٥ تتعلق أكثر التحديات شــــــيوعًا يف تنفيذ املادة

الربملان؛ واالنطباق على الوعد مبزية غري جرمية الرشــــــوة، مبا يف ذلك تطبيقها على أعضــــــاء 
مسـتحقة فضـًال عن عرضـها أو تسـليمها؛ واالنطباق على الرشـوة غري املباشـرة؛ ونطاق املزية 
صًة فيما يتعلق باملزايا غري املادية؛ وتطبيق جرائم الرشوة على املزايا املقدمة  ستحقة، خا غري امل

مشول مجيع فئات نبغي للدول األطراف أن تضمن وتبعًا لذلك، ي .إىل أطراف أو كيانات ثالثة
من االتفاقية يف فئة مواضـــيع اجلرائم؛ وأن حتدد عناصـــر مواد  ٢األشـــخاص املدرجة يف املادة 

االتفاقية بوضـــوح أكرب وذلك بصـــفة خاصـــة لضـــمان تغطية مجيع أســـاليب ارتكاب اجلرم، 
عند توســــيع نطاق دوافع اجلرم ، ووكذلك األطراف الثالثة املســــتفيدة واألفعال غري املباشــــرة

كما ينبغي هلا أن تلتمس مطابقة  .وخصــــــوصــــــًا فيما يتعلق باملنافع غري املاديةالضــــــرورة، 
ـــتثناءات أو الدفوع املتعلقة باحلصـــانات واألفعال غري املكتملة واألفعال املرتكبة بســـلطة  االس

  قانونية أو مبربر معقول مع متطلبات االتفاقية.
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العملي جلرمية الرشــوة، فقد نشــأت مشــاكل يف بعض الواليات القضــائية بشــأن عن التطبيق أمَّا 
واملالحقة القضائية عليها، ذات الصلة رائم اجلمجع وتوحيد بيانات إحصائية تتعلق بالتحقيق يف 

ويتصــل هذا  .مبا يف ذلك العقوبات والغرامات املفروضــة، وســهولة الوصــول إىل تلك البيانات
أمشل لتخطيط القضـايا، مما ال تقتصـر فائدته على تيسـري إدارة كل حالة  باحلاجة إىل وضـع نظم

على حدة بشــــكل أفضــــل، بل يعني أيضــــًا على تبيُّن العراقيل اليت تســــبب تأخريًا وحتول دون 
ساد يف  .إحراز تقدم يف مالحقة مرتكيب اجلرائم سلطة مكافحة الف سبيل املثال، ُأثين على  فعلى 

تمرار وعلى مدى عدة ســنوات برصــد حاالت الفســاد اليت ســلمتها إحدى الدول لقيامها باســ
   ح حتديد النقص يف عدد القضايا اليت تتوىل النيابة العامة النظر فيها.اتأللنيابة العامة مبا 

ــــــية اليت بينت بعض البلدان أهنا تواجهها هي االفتقار إىل فإنَّ  ذلك، عدا  وما التحديات الرئيس
 .ومدَّعني وقضاة)، وحمدودية املوارد املتاحة لتطبيق أحكام الرشوة ممارسني متخصصني (حمققني

عترب التحقيقات يف قضايا الرشوة صعبة للغاية نظرًا ملا هلذه اجلرمية من طبيعة سرية وصعوبات وُت
وبالتايل فقد أفيد  .احلصــــول على شــــهادات أو غري ذلك من األدلة من أحد األطراف املتورطة

املتمثلة يف اســــتخدام أســــاليب التحرِّي " يِّدةاملمارســــة الســــليمة واجل" تعزيزمثة حاجة إىل  أنَّب
اخلاصـــة للتغلب على هذه املعوقات، ومن ذلك العمليات الســـرية وعمليات التســـليم املراقب، 

  .من االتفاقية ٥٠ على النحو املشار إليه يف املادة
  

  شو املوظفني العموميني األجانب وموظفي ر -٢
    )١٦(املادة  ولية العموميةاملؤسسات الد

هي الدول  العموميني الوطنيني، قليلة نســــــبيًّاعلى عكس الوضــــــع املتعلق برشــــــو املوظفني 
رشو موظفني عموميني أجانب أو موظفني يف  ا األفعال املتمثلة يفمت جنائيًّاألطراف اليت جرَّ

إىل  ذلك أســاســًا عزىوُي .مؤســســات دولية عمومية، أو اليت اختذت خطوات يف ذلك االجتاه
عام ية  ية الوطن هذه اجلرائم اليت ظهرت أول مرة يف القوانني اجلنائ ثة  ق ومل تطبَّ  ١٩٧٧ حدا

اليت كثرية من بني تلك دول أطراف  توكان .١٩٩٦ اعتبارًا من عامإالَّ على الصعيد الدويل 
صـــكوك من قبل ذلك بة اعتمدت تدابري حمددة لتجرمي رشـــو موظفني عموميني أجانب ملتزم

دولية ســـابقة تضـــم االلتزام ذا الصـــلة (ال ســـيما اتفاقية مكافحة رشـــوة املوظفني العموميني 
األجانب يف املعامالت التجارية الدولية)، وســـبق هلا اخلضـــوع الســـتعراضـــات تقييم متبادل 
بشــــأن تنفيذ تلك الصــــكوك (ما قام به على ســــبيل املثال الفريق العامل املعين بالرشــــوة يف 

تابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــادي وجمموعة املعامال ية ال لدول ت التجارية ا
الدول املناهضــــــة للفســــــاد التابعة ملجلس أوروبا وآلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية 

 وشبكة مكافحة الفساد املعنية بأوروبا الشرقية نظمة الدول األمريكيةملكافحة الفساد التابعة مل
ــيا الوســطى التابعة الدول فإنَّ  وباملقابل، .ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــادي) وآس

األطراف اليت وجدت نفسها ملزمة ألول مرة مبقتضى اتفاقية مكافحة الفساد باملضي يف هذا 
ه، وعالوة على ذلك، وكما ُذكر أدنا .التعديالت الالزمة بعدمجيع التجرمي مل جتر بشكل عام 

فإن عددًا حمدودًا من الدول األطراف جيرِّم رشــــــو املوظفني العموميني األجانب ولكن ليس 
  وظفي املنظمات الدولية العمومية.رشو م
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ـــلوك ذو الصـــلة، أو جرِّم يف حدود بالغة الضـــيق (فيما  أكثر من ثلث الدولومل جيرَّم يف  الس
ذه الدول من واألغلبية العظمى هل، يتعلق مبوظفي مؤســــســــة إقليمية بعينها على ســــبيل املثال)

جمموعة دول آســـيا واملحيط اهلادئ وجمموعة الدول األفريقية، وإن كانت مثة تشـــريعات هبذا 
صك   على الصعيد اإلقليمي، الو .بلدانمن هذه البلدًا  ١٢حنو الشأن قيد اإلعداد يف  يوجد 

يف بينما هلادئ، امتعدد األطراف ملناهضـــة رشـــو املوظفني األجانب يف منطقة آســـيا واملحيط 
  .قي ملنع الفساد ومكافحته تقييماتال تتضمن آلية متابعة اتفاقية االحتاد األفري ،أفريقيا

 الً القيام عن قصــــــد ومبا ال يدع جما ١٦ ويتطلب الوفاء بالتزام التجرمي الذي تقتضــــــيه املادة
النطاق احلمائي للقانون اجلنائي الوطين مبا ينعكس بوضوح يف أحكام مكافحة  بتوسيع للشك

 وال ينطبق هذا الشـــرط على البلدان اليت .ةالفســـاد املنطبقة أو يف االجتهادات القانونية الوطني
تدع صــياغة اجلرائم ذات الصــلة فيها جماًال للشــك يف وجوب رشــو موظف عمومي حملي   ال

بل كذلك على البلدان اليت لديها تعاريف للموظف العمومي مل ُتســتخدم قط فيما  فحســب،
يتعلق برشــــــو موظف أجنيب على الرغم من عدم تطرقها إىل اهلوية الوطنية لإلدارة العمومية 

فردية -يتســق تضــمني مصــاحل أجنبية ســيادية أو فوق ح يف مثل هذه احلاالت أالَّويرجَّ .املعنية
ائي جلرائم الرشـــوة مع التاريخ التشـــريعي أو األهداف املذكورة لألحكام ضـــمن النطاق احلم

 ملصــــطلحي املفهومني العامنيبأنَّ ان بلدبعض الوبالتايل، ال ميكن قبول دعوى  .ذات الصــــلة
حبيث  رايف جرائم الرشوة التقليدية ميكن أن يفسَّ  "موظف عمومي" أو "موظف خدمة مدنية"

أيِّ  األجانب وموظفي املؤســســات الدولية العمومية نظرًا لغيابيشــمالن املوظفني العموميني 
  .سوابق قضائية تؤيدها

القوانني الوطنية تغطي رشــو املوظفني األجانب من بأنَّ  وقد ســيقت دعوى أقرب إىل الصــواب
تشــري أحكام الرشــوة لديها بعبارات و نظام القانون األنغلوســكســوينتعتمد  أطراف طرف دول

 ة خصـــــيصـــــًاللرشــــوة، وهي أحكام معدَّ باعتباره متلقيًا "أي شــــخص" أو "الوكيل" أعم إىل
ويف ثالث حاالت  .ملكافحة املمارسات املخلة باملنافسة أو خيانة األمانة بني الوكالء وموكليهم

تتعلق بدول لديها أحكام قد يكون من املمكن تطبيقها يف قضــايا رشــو موظفني أجانب، رفض 
هذه األحكام أنَّ  واعتربوا ،الدعاوى ذات الصــلة من الســلطات احلكوميةضــون اخلرباء املســتعرِ 
عدم التيقن القانوين وافتقاد الوضـــوح نتيجة لعدم وضـــع رابط واضـــح بوظائف  مثرية ملشـــاكل

املوظفني العموميني األجانب، وصدرت بناًء على ذلك توصيات بشأن كفالة وضع تشريعات 
اليت تزيد على الثلث الدول ضــــمن وتوجد هذه البلدان  .دأكثر تركيزًا وحتديدًا يف هذا الصــــد

وعلى الرغم من ذلك، فقد ينتهي املطاف مبثل  .اليت ال جترِّم الســـلوك ذا الصـــلة املذكورة أعاله
من  ٩ هذه األحكام إىل اعتبارها مســـــتوفية ألغراض االتفاقية، بالنظر إىل املبدأ الوارد يف الفقرة

اخلرباء املستعرضني كان هلم على ما يبدو رأي مغاير أنَّ ملسألة  راعاةوممن االتفاقية،  ٣٠ املادة
 لديها تشــــريعات مشــــاهبة، على أالَّ و دولدول ال يقل عددها عن تلك البشــــأن هذا األمر يف 

توجد قيود يقتضـــــيها ضـــــمنًا منطقها احلمائي (كأن يكون هلا عواقب ضـــــارة على الســـــوق 
ستعدادها لتطبيقها مبا يتماشى مع مؤدى املادة  الداخلية) وأن ُتظهر الدولة املعنية ، واألمثل ١٦ا

  .أن يكون ذلك من خالل مناذج حتقيق ومالحقة
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حلكم جرائم الدول األطراف اليت متتثل هلذا ا بعضوفيما يتعلق بأســــــلوب التجرمي، وضــــــع 
ت اختارجانب، بينما رشــو املســؤولني واملوظفني العموميني األإالَّ منفصــلة ومســتقلة ال تعاجل 

 العموميني األجانب تطبيق مبدأ املســـــــاواة بني املوظفني العموميني املحليني واملوظفنيالبقية 
عترب امة، ُتوكقاعدة ع .والتعامل مع هذا النوع من القضــــــايا يف إطار جرمية رشــــــوة واحدة

شريعات البلدان اليت جرَّ شو املوظفني األجانب على ت صلشكل مت ر شريعات ة جرائم منف ت
ف اليت اختارت طريقة عن الدول األطراأمَّا  .يف جمملها ملتطلبات االتفاقية مســــــتوفيةو دةجيِّ

فس املشاكل واآلثار جترمي رشو املوظفني األجانب على نمن املرجح أن ينطوي فإنَّ  املساواة،
 بالوعد مبزاياملثال، فيما يتعلق، على ســـبيل ا اليت تنطوي عليها جرائم رشـــو املوظفني املحليني

انات، والرشــاوى األطراف الثالثة املســتفيدة أو احلصــغري مســتحقة أو مزايا غري ملموســة أو 
ني بلِّغاص املعلى ما ال خيالف واجبات املوظف من فعل أو إغفال، وعوامل التخفيف لألشـــخ

ن البلدان منحًى موعلى اجلانب اآلخر، ينحى التجرمي يف هذه املجموعة  .أو ضــــحايا االبتزاز
  .١٦ تطلبات املادةيتجاوز م

جرائم رشـــو  ، أثريت عدة مســـائل خاصـــة تتعلق بنطاقاملســـائل املذكورة أعاله وعالوة على
  املوظفني األجانب، وهي مذكورة أدناه.

    
    جترمي االرتشاء    

ربعها) أكثر من اقتصر عدد معترب من البلدان اليت جرمت رشو املوظفني العموميني األجانب (
 احلاجة إىله لوحظت في. ويشــمل ذلك بلدًا واحدًا على األقل يف ذلكعلى ما يتعلق بالرشــو 

ويف إحدى الدول اليت مل  .أبعد خبصـــوص هذا الســـلوك نص قانوين صـــريح ومباشـــر إىل حدٍّ
 االرتشاء، اعُترب شرط جترمي فساد املوظفني العموميني األجانب مستوًىف بأحكام االرتشاء مجترِّ

قبول  ميكن  غري أنه ال .الداخلية للبلدان اليت ينتمي إليها املوظفونمقترنًة بالقواعد  "العادية"
نطاق املصاحل اليت  كر أعاله، توسيعاالتفاقية تقتضي صراحًة، كما ُذألنَّ  صحة هذه الدعوى

حيميهــا القــانون اجلنــائي الوطين على حنٍو يتجــاوز األحكــام الــداخليــة القــائمــة، بــل وجعلهــا 
وال ميكن لألحكام الداخلية  .في املؤسسات الدولية العموميةتنسحب حىت على ارتشاء موظ

عن ختلف دولة  أن تكون بديًال لواليات قضــــائية أخرى بشــــأن املعاقبة على رشــــو موظفيها
من  ٢ الســلوك األســاســي الذي تتناوله الفقرةأنَّ  وصــحيح .طرف عن التحرك يف هذا االجتاه

بقرار إالَّ هذا ال يتعلق أنَّ إالَّ ، ١٥ املادةالفقرة الفرعية (ب) من مشمول بالفعل يف  ١٦  املادة
صبغة غري إلزامية، صباغ احلكم موضع النظر ب وال يعين هذا االستغناء عن النظر يف جترمي  )١٨(إ

سيما موظفي املنظمات الدولية، وهو موضوع ال يتطرق إليه  شاء املوظفني األجانب، وال  ارت
  )١٩(.شكالاألشكل من بأيِّ  ١٥ رد يف املادةاحلكم اإللزامي الوا

                                                         
 "مسألة رشو موظفي املؤسسات الدولية العمومية"انظر املذكرة اليت أعدهتا األمانة بعنوان   )١٨(

)CAC/COSP/2006/8٧ )، الفقرة.  
األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملؤمتر الدول  ١/٧ تنفيذ القرار"انظر املذكرة اليت أعدهتا األمانة بعنوان   )١٩(

  .٤ )، الفقرةCAC/COSP/2008/7ملكافحة الفساد" (
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يف االحتجاج بأهنا  ١٦ من املادة ٢ وقد اســـتندت بعض البلدان إىل الطبيعة غري اإللزامية للفقرة
تفعل نظرًا لشواغل متعلقة بالسياسات  نظرت بالفعل يف استحداث اجلرمية املعنية واختارت أالَّ

بلد املوظف وبأنَّ  صلة ذلك بواليتها القضائية حمدودةأنَّ  العامة وبالواليات القضائية العتقادها
أهنا، بعبارة  موظفني وطنيني)، أْي ارتشـــــاءاملعين يف وضـــــع أفضـــــل ملالحقته (يف إطار جرمية 

ا ســــــلوك موظفيها يف والياهتا أخرى، ترى من املناســــــب أن تالحق الدول األطراف قضــــــائيًّ
وقد أفاد أحد هذه البلدان أنه، كبديل عن ذلك،  .القضائية هي، حيث يرجح وجود جل األدلة

ــــــوة على البلد الذي حيمل املوظف  يبادر إىل عرض األدلة واملعلومات املتعلقة بقضـــــــايا الرش
حمتملة، بينما وضح بلدان  حتقيقات أو مالحقاتأيِّ  العمومي األجنيب جنسيته الستخدامها يف

ين على جرائم أخرى، بل وأهنما فعال ذلك بإمكاهنما مالحقة موظفني أجانب فاســدأنَّ  آخران
من قبل مرارًا، ومن ذلك جرائم خيانة األمانة وغســـل األموال اســـتنادًا إىل الرشـــوة باعتبارها 

  .ويف مجيع هذه احلاالت املذكورة، اعُتربت اإلجابات املقدمة ُمرضية .جرمية أصلية
    

    نطاق املوظفني املشمولني    
إذا كانت ما طرية مســألة ضــعت للفحص يف االســتعراضــات الُقمن املســائل الرئيســية اليت خ

 "موظف مؤسسة دولية عمومية"و "موظف عمومي أجنيب" مصطلحي الدول األطراف تعرِّف
من االتفاقية، مما يشـــــمل، ضـــــمن آخرين،  ٢ وفقًا للفقرتني الفرعيتني (ب) و(ج) من املادة

الربملانات األجنبية واألفراد الذين يباشـــرون موظفي البلدان اليت ليســت دوًال أطرافًا وأعضــاء 
ـــســـة عمومية يف بلد أجنيب وبينما وضـــعت  .وظيفة عمومية حلســـاب وكالة عمومية أو مؤس

(متبعًة األســـلوب  "موظف عمومي أجنيب" بعض البلدان تعاريف واســـعة ومســـتقلة ملصـــطلح
عين بالرشـــوة يف التشـــريعي الذي توصـــي به دومًا آليات رصـــد أخرى، مثل الفريق العامل امل

فلم يكن  املعامالت التجارية الدولية التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــادي)،
خيل  ذلكأنَّ  على ما يبدو حاجة يف بلدان أخرى إىل تعريف صــــــريح، دون أن يتبيَّن هناك

طًا مبفهوم املوظف ما يِقيم بشكل ضمين راب القانون أحيانًافإنَّ  وعلى ذلك .بأغراض االتفاقية
قدم دول أطراف أخرى تعريفـًا  ما ال ت العمومي الوطين املوازي ذي التعريف الواســــــع، بين
مســتقًال، بل تنص بدًال من ذلك يف جرائم الرشــوة على أنه ينبغي أن تكون املزايا موجهة إىل 

ـــــر مهمة يف إطار خدمة  يؤدي وظيفة عمومية أو شـــــخص ـــــلطة عمومية أو يباش مناط به س
  .يف دولة أجنبية أو يف مؤسسة دولية عمومية ومية أو والية انتخابيةعم

وينبغي يف الواقع اعتبار ربط تعريف املوظف العمومي األجنيب بتعريف املوظف العمومي الوطين 
مقبوًال بقدر ما يشــمل هذا األخري بوضــوح مجيع فئات األشــخاص املندرجني يف إطار الفقرتني 

ــــــرون وظيفة عمومية ٢ملادة الفرعيتني (ب) و(ج) من ا ــــــخاص الذي يباش ، مبا يف ذلك األش
ربط أنَّ  آليات رصـــد أخرى جتاربوباملقابل، أظهرت  .حلســـاب مؤســـســـات خاضـــعة للدولة
بتعريف املوظف العمومي األجنيب يف الوالية القضائية اليت  جرمية رشو موظف أجنيب ربطًا وثيقًا

ملتطلبات التجرمي يف ضـــوء عدة أســـباب منها أنه قد  يتبعها يثري تســـاؤالت تتعلق مبدى االمتثال
ووفقًا  .يصــعب احلصــول على إثبات للتعريف مبقتضــى القانون يف بلد املوظف العمومي األجنيب

اليت مييل فيها موقف االجتهادات القضــــائية الوطنية إىل التطور لذلك، فإن على الدول األطراف 
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وضـــع تعريفني حمدَّدين ملفهومي "موظف ويف هذا االجتاه أن تنظر يف إعادة النظر يف ســياســتها 
   ".عمومي أجنيب" و"موظف مؤسسة دولية عمومية

  
  أمثلة على التنفيذ

يف مؤســـســـة  "ســـلطات مالئمة" يدهشـــخص يف أيِّ  ينص القانون يف إحدى الدول على اعتبار
تابعة لدولة أجنبية أو مؤســســة عمومية دولية أو مؤســســة قضــائية دولية، مبا يف ذلك املرشــحون 

وُتســــتخدم هذه  .للقانون اجلنائي الرمسيون ملثل هذه املناصــــب، مبثابة موظف خدمة مدنية وفقًا
الصياغة الفضفاضة لتوسيع دائرة األشخاص املدرجني ضمن مسمى املوظف العمومي يف إطار 

 وعلى ذلك، ختضــــــع أيُّ  .تقييد لنطاق اجلرمية املنطبقةأليِّ  خمتلف قوانني الدول األجنبية درءًا
شخص ما يف مؤسسة تابعة لدولة أجنبية أو مؤسسة عمومية دولية أو م ؤسسة سلطات يف يد 

قضائية دولية للتقييم على حدة (مع مراعاة االختالفات يف قوانني الدول األجنبية بشأن عالقات 
اخلدمة املدنية وما إىل ذلك) ســـعيًا يف الوقوف على ما إذا كانت الســـلطات اليت يف يده مالئمة 

سمح باخللوص إىل  هذا الشخص موظف عمومي أجنيب أو موظف يف مؤسسة عموميةأنَّ  مبا ي
هذا أنَّ  وقد اطمأن اخلرباء املســــتعرضــــون، رغم ختوفاهتم املبدئية، إىل .دولية حســــب االتفاقية

  .عراقيل يف سبيل التطبيق الفعال جلرمية رشو موظف أجنيب النهج ال يضع أيَّ
يشمل نطاق تطبيق أحكام الرشوة مجيع األشخاص الذين يؤدون وظائف عمومية  ،آخر بلدويف 

منظمة دولية. ويشـــمل تعريف "شـــخص يؤدي وظائف عمومية" األشـــخاص  يف دولة أجنبية أو
ُيعترف هبا يف قانون داخلي أو  الذين ُتعرَّف حقوقهم والتزاماهتم ضمن نطاق النشاط العمومي أو

اتفاق دويل ملزم. وقد ُأبرزت هذه الصلة بــــــــ"الوظائف العمومية" لألشخاص املعنيني، كما هي 
  باعتبارها من املمارسات اجليدة. حمددة على الصعيد الداخلي،

سها يف قيام بلد آخر ب ستحدومتثَّل تدبري آخر اعُترب ناجحًا بالدرجة نف ساع  تعريفث اا بالغ االت
صطلح سحب "موظف عمومي أجنيب" مل من القوانني أو  ني حبكم أيٍّعيَّنعلى املوظفني امل حبيث ين

يباشر واجبات يف إطار تعيني أو وظيفة  فرد حيمل أوأيِّ  األعراف األجنبية، وبشكل خاص على
  .أو منصب مما ينشأ عن أعراف أو تقاليد بلد أجنيب أو جزء من بلد أجنيب

عتربون موظفني عموميني وضــع حصــر شــامل لألشــخاص الذين ُي رابعةوأخريًا، اختارت دولة 
  :أجانب على النحو التايل

يف حكومة أجنبية (على مجيع  ضائيًّاأي شخص يشغل منصبًا تشريعيًّا أو إداريًّا أو ق  (أ)  
  ًا أو منتخبًا؛ معيَّناملستويات من املستوى املركزي إىل املستوى املحلي) سواء أكان 

  :البنود التالية من أيٌّية لبلد أجنيب وينطبق عليه أي شخص يؤدي وظيفة عموم  (ب)  
  أي شخص يباشر شؤونًا عمومية بتفويض من حكومة أجنبية؛  ‘١‘  
أيِّ  شــخص يشــغل منصــبًا يف مؤســســة عمومية أو وكالة عمومية منشــأة حبكمأي   ‘٢‘  

  ة؛معيَّنقانون وما دونه من التشريعات ملباشرة شؤون عمومية 
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يزيد   أي مسؤول تنفيذي أو موظف لدى مؤسسة استثمرت فيها حكومة أجنبية ما  ‘٣‘  
حلكومة أجنبية فيما  يف املائة من رأس ماهلا املدفوع أو ختضـــــع للســـــيطرة الفعلية ٥٠ على

يتعلق جبميع أوجه إدارهتا، مثل اختاذ القرارات بشــــــأن عمليات مهمة وتعيني املســــــؤولني 
 مؤســـســـة منخرطة يف أعمال تتنافس فيها وفقًا ســـتثىن من ذلك أيُّالتنفيذيني وعزهلم، وُي

خاص، امتياز أيِّ  ملبدأ االستقاللية مع كيانات القطاع اخلاص التجارية دون احلصول على
  مثل اإلعانات التمييزية؛ 

  .أي شخص يتصرف باسم مؤسسة دولية عمومية  ج)(  
  

وعلى الرغم من تقيُّد معظم البلدان باملبادئ املذكورة أعاله، فقد اكُتشـــــفت يف عدة حاالت 
ثغرات يف التشـــريع ذي الصـــلة، حيث ال ينســـحب التشـــريع يف بعض الدول األطراف على 
موظفي املؤسسات الدولية العمومية (باستثناء وحيد هو موظفو األمم املتحدة الذين يباشرون 

 .على األشـــخاص املوظفني مقابل أجرإالَّ ضـــي البلد املعين) أو ال ينســـحب وظيفتهم على أرا
من جمموعة دول أوروبا الشــرقية، اعُترب نطاق تعريف املوظفني على األقل ويف دولتني أخريني 

من االتفاقية، حيث  ٢ ة (ج) من املادةاألجانب أضــــــيق من التعريف الوارد يف الفقرة الفرعي
انب لدى مؤســســات أو مجعيات دولية عمومية تضــم يف عضــويتها ُحصــر يف املوظفني األج

ومع  .الدولتان بواليتها القضـــــــائية ملحاكم الدولية اليت تعترفالدولة الطرف املعنية ولدى ا
  .نفس هذه القيود يف دول أخرى مل ُتعترب متعارضة مع االتفاقيةأنَّ  ذلك، فجدير باملالحظة

 دولتني طرفني ال يتضــــمن صــــراحًة األشــــخاص الذين يف "املوظف األجنيب" تعريفأنَّ  كما
ويف إحدى  .لعدم التيقن جماًاليترك مما يباشــرون وظائف عمومية حلســاب مؤســســة عمومية، 

هاتني الواليتني القضــائيتني، ال يشــمل التعريف أعضــاء الربملانات األجنبية وأعضــاء اجلمعيات 
إليعاز بفعل ذي صــلة بتصــويت برملاين دون بقدر ما يكون املقصــود من الرشــوة اإالَّ الدولية 

ســــــوى ذلك من األفعال لدى أداء واجبات والياهتم، مما يقصــــــر عن الوفاء مبتطلبات   ما
االتفاقية، حيث إهنا ال تفرق بني أعضــــــاء الربملانات األجنبية وغريهم من املوظفني العموميني 

موظف عمومي " مصــــــطلح، ينطبق ٢فبمقتضــــــى الفقرة الفرعية (ب) من املادة  .األجانب
لدى بلد أجنيب،  أو إداريًّا أو قضائيًّا شخص يشغل منصبًا تشريعيًّا أو تنفيذيًّاأيِّ  على "أجنيب

  .م منتخبًانًا أسواء أكان معيَّ
    

    "الدفع لتيسري األمور"    
من األمور املثرية لالهتمام بشـــــكل خاص فيما يتعلق برشـــــو املوظفني األجانب مدى اإللزام 

ــــــــ"بتغطية ما يســمى ب املزايا غري املســتحقة  ، أْي" [أو العطايا التيســريية]الدفع لتيســري األمورـ
املقدمة من أجل التعجيل بأداء عمل حكومي معتاد أو ضمان أدائه من طرف موظفني أجانب 

 .مبا ال ينطوي على إخالل بالواجبات أو أحزاب سياسية أجنبية أو مسؤولني حزبيني أجانب
درج معظم البلدان هذا النوع من املدفوعات ضـــــمن اجلرائم ذات الصـــــلة، بقدر ما وبينما ت

النصوص التشريعية بشأن فإنَّ  تنطوي (بشكل أو آخر) على تأثري يف السلوك الرمسي للمتلقي،
على دول أطراف  مثاينتتضمن يف أو األعمال التحضريية ذات الصلة رشو املوظفني األجانب 
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خبصـــــوص واضـــــحًا اســـــتثناًء ، دول أوروبا الغربية ودول أخرىوعة األقل، معظمها من جمم
أو تقدمي مزايا لإليعاز بأفعال ال تعارض بينها  "الدفع لتيســــــري األمور""املكافآت الرمزية" أو 

وباملقابل، ال حتتوي النصــوص التشــريعية األســاســية  .وبني واجبات املوظفني وليســت تقديرية
  .القبيل  استثناء من هذاأيِّ  بشأن رشو املوظفني املحليني يف نفس هذه البلدان على

(واألحكام املقابلة يف  ١٦ االستثناء هو اإلشارة الواردة يف املادة ااألساس املتخذ هلذأنَّ  ويبدو
ستبقاء مزايا جتارية أو غري ذلك من صكوك دولية أخرى) إىل عرض الرشوة من أج ل نيل أو ا

األطراف واتباعًا هلذا النموذج، يســــتبعد القانون يف بلدين من البلدان  ."غري املســــتحقة" املزايا
مســـتحقة على وجه مشـــروع " املذكورة آنفًا الرشـــاوى املقدمة لنيل أو اســـتبقاء مزايا جتارية

نص يف حالة واحدة مفاده أنه ينبغي، يف معرض  ويرد عالوة على ذلك .هلذه املزية "للمتلقي
احتمال كون   (أ)" :اســـتجالء عدم اســـتحقاق مزية جتارية على وجه مشـــروع، التغاضـــي عن

يه، يف ذلك الوضــــــع؛  عارف عل نه مت ــــــور أ يه، أو من املتص عارفًا عل جارية أمرًا مت ية الت املز
وأخريًا، مما  ".املزية التجارية على الصـــعيد الرمسي حد تقبُّل قيمة املزية التجارية؛ و(ج)  و(ب)

لدى التصــرف  يعترب، إضــافًة إىل النص على عنصــر مربِّئ قانون إحدى الدولأنَّ  له داللة أهم
املبالغ املدفوعة يف ســـــياق العمل للتعجيل بأداء أنَّ مبوجب "ســـــلطة قانونية أو عذر معقول"، 

أمر  من واجباته أو مهامه طابع روتيين يشــــــكل جزءًااملوظف العمومي األجنيب أليِّ فعل ذي 
لديهما من تطبيق جرائم رشو املوظفني األجانب القوانني يف بلدين آخرين ستثين تال . ومقبول

ساٍر يف أيِّ  احلاالت اليت يكون فيها الدفع ملوظف مسموحًا به أو مطلوبًا حبكم نص تشريعي 
ضيف إليها كذلك احلاالت اليت ت جنيب فحسب، بلالبلد الذي ينتمي إليه املوظف العمومي األ

ــــــغريًا من  ى فيها موظف عمومي أجنيبعَطد أو ُييوَع يؤدي واجبات معتادة يومية مقدارًا ص
  .مزية أخرى بقصد تشجيعه على أداء واجباته بشكل منصف املال أو أيَّ

أنه ال ينبغي السماح وقد أعرب أغلب اخلرباء احلكوميني الذين أجروا االستعراضات عن رأيهم 
أوجه الشــــبه بني جرائم رشــــو املوظفني العموميني األجانب  وشــــددوا على .هبذه املمارســــات

لدفع تيســـريًا فيما خيص "ااســـتثناءات  االتفاقية ال تتضـــمن أيَّأنَّ واملحليني واحلقيقة اليت مؤداها 
ـــر يف مجيع احلاالت يف ابذلك، . و"لألمور ـــريعات بينما مل يشـــككوا بشـــكل مباش تســـاق التش

الوطنية مع متطلبات االتفاقية، فقد أصــدروا توصــيات للدول األطراف تتعلق مبراجعة ســياســاهتا 
وهنجها بشــــــأن هذا النوع من املدفوعات بغية اإلثناء عن اســــــتخدامها ومكافحة هذه الظاهرة 

قييم أخرى، ومن هذا املنطلق، وبالنظر إىل االنتقادات اليت عبَّرت عنها آليات ت .بشــــــكل فعال
ــــــوة يف املعامالت التجارية الدوليةويف مقدمتها  التابع ملنظمة التعاون  الفريق العامل املعين بالرش

فقد أقر أحد البلدان املعنية تعديالت تنص على إلغاء اإلعفاء والتنمية يف امليدان االقتصــــــادي، 
ــــــتقبل. ويف دولة أخرى، أصــــــدر  ر النيابات العامة مدياخلاص باملدفوعات التيســــــريية يف املس

ـــــريية الصـــــغرية،  ـــــرطة والنيابة العامة باعتبار املدفوعات التيس تعليمات إىل مجيع موظفي الش
كقاعدة مطلقة، "غري مســتحقة" ومن مثَّ شــكًال من أشــكال الرشــوة اإلجرامية، وذلك برغم 

  يتيح تفسريًا خمتلفًا.الذي  التعليق األصلي املصاحب للتشريع ذي الصلة
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مســتحقة على وجه " يةاســتثناء للرشــاوى املقدمة لنيل أو اســتبقاء مزايا جتار أيَّأنَّ  شــكوال 
ر على حنٍو من شــأنه متكني اجل "مشــروع للمتلقي ناة من اإلفالت ســيكون غري مقبول إذا ُفســِّ

الســـــلطات ارســـــة من املســـــؤولية اجلنائية بذريعة اســـــتحقاقهم املزية اليت نالوها من خالل مم
شونوسيكتفي  .موظف العموميالتقديرية لل سبيل املثال، حينئٍذ مبجرد االحتجاج، عل الرا ى 

عاقد على مشــــــتريات عموم لة الت ية، أو بأهنم بأهنم كانوا أجدر املتقدمني بعطاءات يف حا
أو نيل امتيازات  اســتوفوا مجيع املعايري الالزمة للحصــول على تراخيص أو أذون ببناء مصــانع

  .تعدين أو نفط أو غاز
من  ١٦ من املادة ١ ملحوظة تفســـريية للفقرةأنَّ  على الرغم من ذلك، ينبغي التشـــديد علىو

 على "للتحريض املدفوعة املبالغ حيث من اجلرمية فيعرِّ الذي القانون"أنَّ  االتفاقية تنص على
الفقرات،  هــذه من فقرة كــل يف الوارد بــاملعيــار يفي أن الرمسي" ميكن بــالواجــب اإلخالل
 أو اجتهاده عند نزيهًا يكون أن عمومي موظف كل واجب منأنَّ  مفهومًا يكون أن شريطة
أو  بقانون إثباته الالزم من ليس "مستقل" تعريف التعريف هذاوأنَّ  التقديرية، سلطته ممارسة
وبأخذ ذلك يف احلســــــبان، وبقدر ما تفي  )٢٠(.الدولية" منظمته أو عيَّنامل املوظف بلد لوائح

 -التشـــريعات الوطنية وتفســـري املحاكم هلا بالشـــرطني الواردين يف هذه امللحوظة التفســـريية 
خاصـــًة االلتزام بتغطية الرشـــاوى املعروضـــة على حنٍو من شـــأنه التأثري يف إعمال الســـلطات 

عتبار الدول األطراف ممتثلًة ينبغي ا -التقديرية ملوظف عمومي أجنيب مبا يلحق ضـــــررًا بآخر 
يف  "غري مستحقة" ويتطلب هذا األمر مزيدًا من الدراسة حىت يتضح دور مصطلح .لالتفاقية
  .وضوحًا كامًال ١٦ نص املادة

 –جانب اليت وال تكون تلك الدراســـة ضـــرورية فيما يتعلق بالقيود على رشـــوة املوظفني األ
إشـــارات إىل  ال تعتمد على –عات التيســـريية وإن أمكن أن تســـتهدف أيضـــًا اســـتثناء املدفو

 مؤداها أن تلك احلقيقة اليتالطبيعة الروتينية لألفعال املقصــــــودة للموظف العمومي أو على 
 ة املعروضـــــــة.مزيالنقدية لل وإمنا فقط على القيمة ض مع واجبات املوظفنيراعاألفعال ال تت

ة "مببلغ كبري ولذلك، ُوجد يف بلد تقتصـــــر فيه العقوبة على احلاالت اليت تنطوي على رشـــــو
    نسبيًّا" أن القانون ال يستويف بوضوح أغراض االتفاقية.

    
    العالقة بتصريف األعمال التجارية الدولية    

األعمال ترتبط جرمية رشــو موظف أجنيب، على النحو املنصــوص عليه يف االتفاقية، بتصــريف 
وبينما  )٢١(.التجارية الدولية، مما يتضـــمن، حســـب ملحوظة تفســـريية، تقدمي املعونات الدولية
اخلرباء أنَّ  تبقى مســــــألة الدفع لتيســــــري األمور، كما ســــــبق تناوهلا أعاله، حمل جدل، فيبدو

على اســـتصـــواب قرار  -بقدر ما تناولوا هذه املســـألة  -احلكوميني جمتمعون من حيث املبدأ 
ما يتعلق بتصـــــريف  حتصـــــر جرمية رشـــــو موظف أجنيب يف حدود عض الدول األطراف أالَّب

                                                         
اجلزء األول، الفصل  ،األعمال التحضريية للمفاوضات الرامية إىل وضع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )٢٠(

  ).١٩٦فحة ص(ب) (ال ١، القسم جيم، الفقرة ١٦املادة ، الثالث
  ).١٩٧ (ج) (الصفحة ١نفسه، الفقرة املرجع   )٢١(
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من  ١ األعمال التجارية الدولية، متجاوزًة بذلك احلد األدىن من املتطلبات الواردة يف الفقرة
  .جيِّدةجتربة ناجحة وممارسة  من االتفاقية، بل وعلى اعتبار ذلك القرار ١٦ املادة

  
  واملمارسات اجليِّدةالتجارب الناجحة 

قانون رشــــــو املوظفني األجانب يف  لدول األطراف احلعدد كبري من يتجاوز  د األدىن من ا
قصــــود بالرشــــوة فيها ويغطي كذلك احلاالت اليت ال يكون امل ،املتطلبات الواردة يف االتفاقية

يتعلق فيما  هبامزية غري مســــــتحقة أخرى أو االحتفاظ أيِّ  احلصــــــول على مزية جتارية أو
  .بتصريف األعمال التجارية الدولية

  
    نيمبلِّغاحلصانات املمنوحة لل    

بعض الدول، خاصـــــة الدول اليت تســـــاوي بني املوظفني أنَّ  من األمور املثرية لالهتمام البالغ
أحكام احلصــانة املنطبقة على األشــخاص  األجانب واملوظفني العموميني املحليني، تطبق أيضــًا

طوعًا عن عرض الرشـــاوى قبل اكتشـــافها من ِقبل أجهزة التحقيق (كما ســـبق  غونالذين يبلِّ
وقد احُتج يف إحدى  .أعاله) على حاالت رشـــو األجانب أيضـــًا ١تناوله يف القســـم الفرعي 

لدول ملادةبأنَّ  ا فاذ  ١٦ الغرض من ا بل اإلن هتا،  حد ذا ليس مالحقة املوظفني األجانب يف 
مما يثري جدًال حول ما إذا كانت األحكام املحلية اليت تطبق  العام جلرمية رشـــو موظف أجنيب،

ني تيسر القضاء على رشو األجانب أم أنه ينبغي اعتبارها غري منطبقة بلِّغتدابري التسامح مع امل
هذا هو موقف آليات رصـــــد دويل أخرى أيضـــــًا، أنَّ  وجدير بالذكر .يف مثل هذه احلاالت

لرشــــــوة يف املعامالت التجارية الدولية التابع ملنظمة التعاون ســــــيما الفريق العامل املعين با  ال
من شأن هذا التكتيك أن يقوض فعالية مكافحة أنَّ  والتنمية يف امليدان االقتصادي، الذي رأى

لدفع أنَّ  ويرى الفريق العامل .جانب العرض من جرمية رشــــــو موظفني عموميني أجانب ا
املوظف العمومي األجنيب يكون ألنَّ  يا رشو األجانبغري مفيد يف قضا "الندم الفعلي" بوقوع

يف العادة يف والية قضـــائية خمتلفة متامًا، وحىت لو طبقت الوالية القضـــائية اليت يتبعها الراشـــي 
صــعوبات التطبيق العملي اليت فإنَّ  بشــأن ارتشــاء املوظفني األجانب، ١٦ من املادة ٢ الفقرة

نتيجة لذلك، يوصى، يف حالة قيام إحدى الدول األعضاء يف و .حتيط بإنفاذ هذه اجلرمية هائلة
ــــالفريق العامل بسحب الدفع  على رشو املوظفني العموميني األجانب، بإلغاء  "الندم الفعلي"بـ

هذا الدفع أو تقييد معايري تطبيقه حبيث ال يعرقل اإلنفاذ الفعال جلرمية رشــــــو موظف أجنيب 
  .فيما يتعلق بالعرض
بل على ، قد ُيحتج بأنه ليس يف االتفاقية ما حيظر منح احلصـــــــانة ملبلِّغ، ومن ناحية أخرى

باختاذ تدابري  ،٣٧ من املادة ١ العكس من ذلك، يوجد إلزام واضــــــح ورمبا أويل، يف الفقرة
مالئمة لتشجيع األشخاص الذين شاركوا يف ارتكاب جرمية ذات عالقة بالفساد، مبا يف ذلك 

واإلثبات وعلى تقدمي مســــــاعدة  تحرِّيمبعلومات مفيدة يف الرشــــــو األجانب، على التقدم 
وقائعية حمددة للسلطات املختصة من شأهنا اإلسهام يف حرمان اجلناة من عائدات اجلرمية ويف 

، على وجه اخلصــــــوص، الدول ٣٧ من املادة ٣ وتشــــــجع الفقرة .اســــــترداد تلك العائدات
ـــ وقد توجد دواٍع معتربة،  .املتعاونني خاصاألطراف على النظر يف منح احلصـــانة هلؤالء األش
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سياسات العامة، لوضع تدبري من هذا النوع مثل إتاحة التحقيق يف جرائم كان  :من منظور ال
من املمكن عــدم اكتشــــــــافهــا لواله؛ والتمكني من مالحقــة املوظفني العموميني األجــانــب 

، أو (يف حالة عزوف الدولة الفاسدين سواء من طرف الدولة اليت ينتمي إليها هؤالء املوظفون
 قد اعتمدت جرمية األجنبية عن املالحقة) من طرف الدولة اليت منحت احلصــــــانة (إن كانت

ــ من االتفــاقيــة)؛ والتمكني من مالحقــة موظفي  ١٦ من املــادة ٢ ملــا يرد يف الفقرة ةمعــادل
ملالئم؛ وفتح املؤسسات الدولية العمومية الفاسدين وتسهيل استجابة تلك الكيانات بالشكل ا

تبعية، مما يتضـــمن اســـترداد عائدات املعاملة الفاســـدة وفرض عقوبات على املجال الختاذ تدابري 
سحب امتيازات وتعويض  شخصيات االعتبارية املتورطة فيها وإقامة دعاوى إلبطال عقود أو  ال

الوًة على الكيانات اليت حلقت هبا، أو األشــــخاص الذين حلقت هبم، أضــــرار نتيجًة للجرمية. وع
تطبيق فإنَّ  من القسم ألف من الفصل الثالث، ٢ذلك، وكما سيناَقش الحقًا يف القسم الفرعي 

ممارســـة كل من االدعاء (كما ينبغي يف الواقع) أحكام احلصـــانة يســـتدعي يف كثري من األحيان 
افات اجلاين من الســـلطة التقديرية، مبا يف ذلك تقييم درجة التطوع يف اعتر كبريًا والقضـــاء قدرًا

ـــفهية أو الكتابية ومدى بلوغها حد الوصـــف التام والصـــحيح للفعل قبل اختاذ قرارات مبنح  الش
  .معاملة تفضيلية لذلك اجلاين

منح احلصــانة تدابري ويف ضــوء ما ســبق، يتطلب األمر مزيدًا من البحث للوقوف على مدى توافق 
 .غون الســلطات عن أفعاهلم مع االتفاقيةيبلِّ ملقتريف جرمية رشــو املوظفني العموميني األجانب الذي

من القســـم ألف من  ٢وينبغي أســـاســـًا اعتبار املبادئ نفســـها املناَقشـــة أعاله ويف القســـم الفرعي 
  .أيضًا الفصل الثالث أدناه، بشأن التطبيق التلقائي ألحكام احلصانة، منطبقة يف تلك احلاالت

    
    الفعالية    

ضات الد ستعرا شريع املطلوبلوحظ يف معظم ا عدد البالغات أنَّ  ول األطراف اليت لديها الت
جدت أصــــًال، عن رشــــو أجانب اليت تنمو إىل علم ســــلطات إنفاذ القانون قليلة للغاية، إن ُو

إالَّ نظرًا لصـــــعوبة اكتشـــــاف هذا النوع من اجلرائم، وأنه مل يصـــــل إىل نظام العدالة اجلنائية 
الرغم من تأكيد بعض الدول األطراف على وجود  وعلى .القليل من القضـــــايا ذات الصـــــلة

أو األمثلة عن /حتقيقات ومالحقات متعلقة برشو األجانب وتقدميها جانبًا من اإلحصاءات و
عدد القضــــــايا اليت ُذكر أهنا بلغت حد إصــــــدار أحكام هنائية وإدانات يعد على فإنَّ  ذلك،

ل معظماألصـــــــابع، حيث أبلغت  نات يتراوح بني واحدة اإلدطراف عن عدٍد من األدول ا ا
مرتفع نســــبيًا من اإلدانات، فإنه وحىت يف احلاالت اليت ُأبلغ فيها عن عدد  .منها وثالث لكل

ن عن ومل يربَه .مل يتضــــح عدد اإلدانات النهائية منها وعدد القضــــايا املختلفة اليت تعلقت هبا
ومن األمور ذات  .ًء على ذلكيف حالة واحدة، وقد القت ثناإالَّ مســــــتوًى معترب من اإلنفاذ 

على  األجانب تؤخذ كثريًا أنَّ جرمية رشو شددت على هذه الدولة الطرف حتديدًاأنَّ  الداللة
  .حممل اجلد وأهنا متثل أولوية بالنسبة إىل السلطات املختصة
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    ياتالتحدِّ    
مية جنائية تعاجل رشو جلرهو الغياب التام يف كثري من الدول  ١٦ التحدي الرئيسي يف تنفيذ املادة

ا يف املقام األول ويتعلق هذ .املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤســســات الدولية العمومية
 عترب، حىت اآلن،ُي ببلدان جمموعة دول آســـيا واملحيط اهلادئ وجمموعة الدول األفريقية، حيث ال

جانب " عدم جترمي أنَّ وجتدر اإلشـــــارة إىل .اســـــتحداث جرمية مقابلة ميثل أولوية ذات أمهيةأنَّ 
ــــــو األجانب يعرقل كذلك الفعالية يف إنفاذ الدول األطراف اليت "العرض جرمته بالفعل  من رش

ئية خارج اإلقليم من شــــــأنه أن حيول بينها وبني تطبيق الوالية القضــــــا هلذه اجلرمية، حيث إنَّ
  .دواجية التجرمي الزمةواحلصول على مساعدة تقنية متبادلة مىت ما كانت از

وقد تفاقم عدم االكتراث النســـيب بتجرمي رشـــو األجانب بســـبب اإلحجام العام الســـائد بني 
الدول األطراف عن توسيع مدى قوانينها اجلنائية حبيث تشمل املوظفني العموميني األجانب، 

رتشــاء املوظفني كما يتجلى يف قلة عدد الواليات القضــائية اليت اعتمدت التجرمي غري امللزم ال
وأوضح مثال على هذا الوضع هو  .العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية

منوذج إحدى الدول األطراف اليت بررت (بنفس األســــــلوب الذي اتبعته بلدان أخرى) عدم 
ملادة عارض بني جترمي ســــــلوك  ١٦ تطبيق ا حدوث ت مال  باحت قانوين املحلي  ها ال ظام يف ن

العموميني األجانب وموظفي املؤســــســــات الدولية العمومية واحلصــــانات املمنوحة  املوظفني
غري  .للموظفني العموميني الدوليني املذكورين يف اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصــــــاناهتا

عارض، حيث إنَّ هلذا الت نه ال وجود  نه ينبغي أن يكون من الواضــــــح أ ملادة أ  ١٦ أحكام ا
القانوين عن مســــألة احلصــــانات املمنوحة ملوظفي املؤســــســــات الدولية متمايزة من املنظور 

  )٢٢(.ُيقصد منها أن تؤثر، يف تلك احلصانات  العمومية وال تؤثر، وال
وعالوة على انعدام التدابري املعيارية، تتعلق التحديات الشـــــــائعة بالنطاق الذي تغطيه اجلرمية 

املؤســــــســـــــات الدولية العمومية، وعلى  فيما يتعلق باملوظفني العموميني األجانب وموظفي
ية ال فة رمز هبا األمر إىل أداء وظي قد ينتهي  مة، اليت  قائ عات ال  .غري  األخص بعقم التشــــــري

هو الشــأن يف غياب   كماولذلك ينبغي للدول األطراف أن متنح املزيد من االهتمام لإلنفاذ. و
كرهتا إحدى الدول باعتبارها مســألة احلصــانات، حيث ذ التجرمي، ُتطرح يف هذه احلالة أيضــًا

الت فساد أجانب ومالحقتهم عامًال أسهم يف فشل سلطات إنفاذ القانون يف التحقيق يف حا
إالَّ حال أيِّ  ى هلذه املسألة (اليت ال تتعلق علىعَزوليس من املنطقي أن ُي .بشكل فعال قضائيًّا
تصــــــدي هلا يف التطبيق العملي جزء من املشــــــكلة احلقيقية، وميكن الإالَّ االرتشــــــاء)  جبرمية
وقد الحظت دول أطراف، كما يرد يف امللحوظات  .مزاعم ذات صـــــلة ســـــيقت أيُّ  ما  مىت

التفســريية لالتفاقية، احتمال أن تكون احلصــانات وثيقة الصــلة هبذا الســياق، فشــجعت بكل 

                                                         
تقرير مؤمتر ؛ و٢٧٥و ٢١١ نيفقرتالدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، الانظر أيضًا   )٢٢(

ن الوثيقة م ٥الفقرة ؛ و١٠٧و ١٠٥ ني، الفقرت)CAC/COSP/2006/12(دورته األوىل  الدول األطراف عن
CAC/COSP/2008/7 دورته الثانية  الدول األطراف عن؛ وتقرير مؤمتر)CAC/COSP/2008/15(، ١١٦ قرةالف.  
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 )٢٣(.بســـاطة املؤســـســـات الدولية العمومية على إســـقاط هذه احلصـــانات يف احلاالت املالئمة
وينبغي إعطاء ســلطات االدعاء الوطنية اليت حتجم عن مباشــرة حاالت فســاد مزعوم ملوظفني 
يف مؤســســات دولية أو اليت متتنع عن طلب إســقاط احلصــانة توجيهاٍت واضــحة بشــأن مدى 
ية  قانون مبا يتفق مع الصــــــكوك ال ها  جتاوز ها وبشـــــــأن إجراءات  يازات وحدود هذه االمت

  )٢٤(.املنطبقة  الدولية
ات الصــلة على ذجِريت دراســة بناًء على تكليف من إحدى الدول بشــأن إنفاذ اجلرمية وقد ُأ

سة الوقوف على العوامل املعوِّ صعيد الوطين، وكان هدف هذه الدرا حقيقات يف رشو قة للتال
الرئيسية اليت أسفر  وكان من النتائج .األجانب والتوصل إىل أسلوب أجنع ملعاجلة هذه القضايا

تلف اجلهات خمحتقيق نتائج أفضــــل يف مكافحة فســــاد األجانب يتطلب من أنَّ  لتحليلعنها ا
هذا الصدد هو تكوين أفرقة  هنج يفأيِّ  السر يف جناحأنَّ  وقد تبيَّن .املعنية أن تزيد من تعاوهنا

من لٍّ يف كحتقيق مشــتركة متعددة التخصــصــات تضــم حمققني من جهات خمتلفة ذوي خربة 
وقد أفيد  .ئم املاليةالطبيعة احلسـاســة من الناحية السـياسـية والتحقيق يف اجلرا التحقيقات ذات

  .أفرقة من هذا القبيل حققت نتائج إجيابية أنَّب
    

  تسريب املمتلكات واملتاجرة بالنفوذ وإساءة استغالل  -باء
    املشروع الوظائف واإلثراء غري

  آخر اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل  -١
      )١٧ من ِقبل موظف عمومي (املادة

 وحىت إن مل .ديدهاتدابَري لتجرمي اختالس املمتلكات العامة وتب وضعت الدول األطراف كافًة
ــــــعة من امل صــــــطلحات يكن مثة هنج موحد يف خمتلف الواليات القضــــــائية، بل جمموعة واس

 "سلب" أو "ختالسا" أو "سرقة" :واملفاهيم ُيدرج حتتها السلوك ذو الصلة (على سبيل املثال
تخدام أشــــياء دون اســــ" أو "جرمية خيانة األمانة" أو "ســــوء إدارة" أو "تبديد" أو "تبديل" أو

فإنَّ  )،"هصــــــصــــــت لإنفاق أموال من امليزانية لغري ما ُخ" أو "هدر ممتلكات" أو "تصــــــريح
ـــــرقة أموال ُيعهد هبا إىل موظف مومي حبكم ع التشـــــريعات الوطنية تغطي من حيث املبدأ س
ا ألغراض خالف منصـــبه، عالوًة على إســـاءة اســـتغالل األموال واملوارد العامة وســـوء إدارهت

د جاءت وبالتايل فق .ُخصــصــت له، وذلك ملنفعة املوظف نفســه أو شــخص أو كيان آخر  ما
جتزؤ النصــوص نتائج االســتعراضــات ُمرضــية يف أغلبها، على الرغم من التباين املصــطلحي و

بني العناصــــــر  ، بل والكثري من حاالت عدم االتســــــاق والتداخل اليت لوحظت فيماالقانونية
صة ع .الوقائعية للجرائم املنطبقة ضون إال يف حاالت خا ستعِر صر امل ضة عن ومل ي لى االستعا

  التشريعات القائمة حبكم حمدد بشأن االختالس والتبديد يف القطاع العام.
                                                         

اجلزء األول، الفصل  ،الفساد األعمال التحضريية للمفاوضات الرامية إىل وضع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  )٢٣(
الوثيقة  أيضًاانظر و ).١٩٦، القسم جيم، الفقرة الفرعية (أ) (الصفحة ١٦الثالث، املادة 

CAC/COSP/2006/8الوثيقة ؛ و٧ ، الفقرةCAC/COSP/IRG/2013/12، ٣٥ الفقرة.  
  .٦٢و ٢٩ ني، الفقرتCAC/COSP/2008/7الوثيقة انظر   )٢٤(
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 جمموعة دول آســــيا واملحيط اهلادئ، تتعلق بعدم ت، وخاصــــًة يفســــتثناءات بعض االوقد برز
بديد أو االختالس ها تســــــريب املمتلكات  ،مشول الت لدول األطراف اليت ال ُيجرَّم في لة ا وحبا

إالَّ ســـتخدم ي  ال، وببلد واســـتعماهلا غري املشـــروع على حنو واضـــح باعتبارمها جرمية منفصـــلة
وأعرب املستعِرضون  .جانبًا "التسريب"و "االختالس"ًا ، منحي"اإلبدال"و "التبديد" مصطلحْي

 ، مما يوحي"اإلبدال" مصطلح أعم من "التسريب"أنَّ  بالنسبة إىل هذه احلالة األخرية عن رأيهم
تعليقات مشاهبة يف دولة  بَد أيُّومع ذلك فلم ُت .السلوك حمل النظر غري مستوىف كما ينبغيبأنَّ 

وعالوًة على ذلك، تنبغي اإلشــــــارة إىل أنه، وفقًا  .لكطرف أخرى عندها أحكام مطابقة لذ
، على النحو املســـــتخدم يف "التســـــريب" مللحوظة تفســـــريية لالتفاقية، ميكن أن ُيفهم من تعبري

  )٢٥(.أو مرادف هلما "االختالس" و"التبديد" ، أنه مشمول يف تعبريي١٧  املادة
ية اليت تعاجل الســلوك التشــريعات األســاســالواليات القضــائية املعنية، ال متيز أكثر من ثلث  ويف

فة يف عال املقتر عام واألف طاع ال فة يف الق عال املقتر خلاص حمل النظر بني األف طاع ا وهي  .الق
ل كذلك على بحتتوي على جرائم واسعة النطاق ال تنطبق على املوظفني العموميني فحسب، 

أعضـــــــاؤها ات وموظفوها وكل من ُيعهد إليه مبمتلكات غريه، مبا يف ذلك مديرو الشــــــرك
لعامة أو تبديدها اختالس األموال اقيام املوظفني العموميني بومع ذلك فمن شــأن  .ووكالؤها
ضـــائية أخرى أنه قأن يشـــكل ظرفًا مشـــددًا، بينما يبدو يف واليات  البلدانتلك  يف كثٍري من

صلة موظفًا عموميًّامن املمكن إذا كان مقترف  ضافية يف نفس تطبيُق جرا اجلرائم ذات ال ئم إ
ســــوء نية، باســــتغالل املنصــــب العمومي  أوالعمومية إســــاءة اســــتغالل الوظيفة  الوقت مثل

ملستعرضون اعتراضات ومل يبد ا .يفضي إىل عقوبات أشد ممَّا يطبق على املواطنني العاديني  مما
ستثناء  شكل عام، با صروا وضع أحكا مخسعلى هذه املمارسات ب م جترمي حاالت، حيث نا

صـــة تغطي أفعال اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تســـريبها من ِقَبل   .وظف عموميمخمصـــَّ
لقطاعني ابســـبب اعتراض أســـاســـي على مجع يف معظم احلاالت يكن   ذلك ملأنَّ  لكن يبدو

احلاجة فة مثل بســبب اعتبارات ذات طبيعة خمتلالعام واخلاص حتت مظلة جرمية مشــتركة، بل 
الوطنية يف البلدان  بعدم مشول األحكام وأمالئم يف العقوبات املنطبقة إىل ضـــمان وجود متييز 

بَد معارضـــــة ُتوباملثل، مل  .١٧ حمل النظر لبعض أشـــــكال الســـــلوكيات املندرجة حتت املادة
ات مؤَمتنة سوى بتعريف تبديد موظف عمومي ملمتلكأساسية يف حالة أخرى حيث مل ُيوَص 

  يف اجلرمية ذات الصلة. حمددًا دِّدًا أو اختالسها باعتبارمها ظرفًا مش
تشديد أن يكون الفعل عترب من ظروف الومن النقاط األخرى اجلديرة باالهتمام أنه كثريًا ما ُي

ت أو دفاتر أو الذي حتصـــــلت به املمتلكات تزويرًا يف وثائق أو قيد بيانات زائفة يف ســـــجال
ندات أخرى، أو بشكل أوراق مالية أو مستحماضر، أو تبديًال أو حذفًا أو إتالفًا حلسابات أو 

  .فعل ُيستهدف به منع اكتشاف التبديد عام أيَّ
    

                                                         
اجلزء األول، الفصل  ،األعمال التحضريية للمفاوضات الرامية إىل وضع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )٢٥(

  ).٢٠٤، القسم جيم، الفقرة الفرعية (ب) (الصفحة ١٧الثالث، املادة 
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    موضوع اجلرمية    
للجرمية، حيث تشــمل  "املوضــوع املادي" من املســائل الشــائعة نطاُق املمتلكات اليت تشــكل

ــي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصــوصــية أو أيَّ أيَّ" ١٧ املادة اء أخرى أش
املوجودات " تشــمل "املمتلكات"أنَّ  ٢، وحيث تبيِّن الفقرة الفرعية (د) من املادة "ذات قيمة

بكل أنواعها، ســــــواء أكانت مادية أم غري مادية، منقولة أم غري منقولة، ملموســـــــة أم غري 
ملموســة، واملســتندات أو الصــكوك القانونية اليت تثبت ملكية تلك املوجودات أو وجود حق 

أهنا تشــــــمل األموال  "املوجودات بكل أنواعها" وعالوًة على ذلك، ُيفهم من عبارة ."فيها
ــة يف املوجودات ــانوني ومن نفس املنطلق، تعتمــد دول أطراف كثرية على  )٢٦(.واحلقوق الق

  .أو على اجتهادات هلا نفس املؤدى "املمتلكات" تعاريف فضفاضة ملصطلح
  

  مثال على التنفيذ
، غري "املمتلكات" لحالقانون اجلنائي يف إحدى الدول األطراف تعريفًا حمددًا ملصطال يتضمن 

 ضفاض للغاية تندرج فيهفأنه يفسَّر، استنادًا إىل سوابق قانونية قائمة منذ أمد طويل، مبفهوم 
 ، مما يشمل املال وأيَّ مصاحل قيِّمة ميلكها شخٌص ما، خارجة عن نطاق ذاته وحياته وحريته أيُّ 
أدوات قانونية يستخدمها بق حيميه القانون وميكن قياسه باملال، ما دام القانوُن يزود املالَك ح

  .شخص حياول منعه من استخدام ممتلكاتهأيِّ  ضد
  

ن نطاق دول أطراف، ضــــــم تســــــعوال تندرج املوجودات غري املنقولة، يف ما ال يقل عن 
تلكات إالَّ إذا كانت يف األحكام اجلنائية ذات الصلة، باعتبار أنَّ املرء ال يستطيع أن خيتلس مم

األصــناف ى أخر واليات قضــائية ما ال يقل عن ســتالقانون يف  ال يشــملوباملثل،  .حوزته
اختالس نقود أو  أو منقوالت أو نقود أو ســـــندات ماليةأيِّ  اختالس غري امللموســـــة أو جيرِّم

ما يبدو مجيع سندات مالية وسلع أو وثائق رمسية أو خطابات أو سجالت، لكنه ال يشمل في
رة الفرعية (د) من باملعىن املقصـــود يف الفقأشـــياء أخرى ذات قيمة  أشـــكال املمتلكات أو أيَّ

حلاالت ل) اوقد صــــدرت توصــــيات يف معظم (لكن ليس ك .من االتفاقية ١٧واملادة  ٢املادة 
كذلك غري امللموسة واملذكورة أعاله بشأن تعديل القانون حبيث ُتدرج املوجودات غري املنقولة 

الــدول األطراف  تني مناثنأنَّ إالَّ  .يف جرميــة االختالس وفقــًا للتعــاريف الواردة يف االتفــاقيــة
ــــــياق هو أن ُيْقدم املوظف العمومي على تبأنَّ  ااحتجت موجودات غري  بديداملعتاد يف هذا الس

ف يف ســجل منقولة أو تســريبها بأســلوب آخر عن طريق تزوير صــك ملكية أو إدخال قيد زائ
ملتعلقة بالتزوير أو، مبا فيه الكفاية يف اجلرائم ا عمومي، وعادة ما يكون هذا الســــلوك مشــــموًال
لِّم بصــحة وجهة  م أكثر طباق جرائوميكن أيضــًا ان .تلكنظر العلى األرجح، االحتيال، وقد ســُ

  عمومية، مثل إساءة استغالل الوظيفة.
ممتلكات أو أموال أو سندات مالية أيَّ  ، من حيث املواضيع املادية للجرمية،١٧ وتشمل املادة

شــــيء آخر ذي قيمة ُيعهد به إىل موظف عمومي ســــواء كان ذلك مملوكًا للدولة أو أيَّ أو 

                                                         
  ).٦١) (الصفحة ، القسم جيم، الفقرة الفرعية (ه٢اجلزء األول، الفصل األول، املادة  املرجع نفسه،  )٢٦(
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دول أطراف أوجه  ١٠قل عن ما ال يويف ضوء ذلك، ُوجدت عند  .لشخص أو كيان خاص
اليت توفرها الدولة أو العمومية أو األموال بإدراج املوجودات فيما يبدو قصــــــور الكتفائها 

دولة ويف مؤســســات الدولة من أجل اســتخدامها يف أعمال أو أنشــطة ختدم املصــلحة العامة، 
ســـــندات املالية النقود أو ال وأاملمتلكات إالَّ يشـــــمل   تشـــــريعها الوطين الألنَّ  أخرىطرف 

و لفرد، مما يقصي األموال اململوكة ملنظمة خاصة، اململوكة حتديدًا للدولة أو لوكالة مستقلة أ
هذه األنواع من األموال، وفقًا للقانون أنَّ  وقد أفادت الســــلطات .مثل املؤســــســــات اخلريية

نقل مباشرة إىل الدولة حال، بل ُت ةالوطين، ال ُيعهد هبا يف العادة إىل موظفني عموميني على أي
ومع ذلك فقد اســُتشــعرت احلاجة إىل توضــيح للتشــريع ذي الصــلة للتأكد من  .أو كيان عام

  .مشوله مجيع أنواع األموال اخلاصة اليت ُيعهد هبا إىل موظف عمومي
ل ذي ُعهد إليه وينطوي ارتكاب هذه اجلرمية على خيانة أمانة من جانب املوظف العمومي ا

عمومي إلدارة . وال يســتتبع ذلك والية حمددة للموظف الشــيء آخر ذي قيمة باملمتلكات أو
ن أشكال العهد شكل م يِّأينسحب على كما هي احلال يف أحد البلدان، بل ، األموال العامة

ال تنحصــر فيها  لدانًامثة بأنَّ  بالذكر  من اجلديرغري أنَّباملمتلكات إىل موظف حبكم منصــبه. 
ــمالعهد باملمتلكات إىل موظفالتبديد يف حاالت جرمية االختالس أو  ل بشــكل أعم ، بل تش

ــياء ذات القيمة يِّاحلصــول على أ اليت تكون يف  ممتلكات أو موجودات أو غري ذلك من األش
نة ا .شــــــكلبأيِّ حوزة اجلاين أو تنتقل إىل حوزته  نة األما ما عدا خيا ملذكورة أعاله، وفي

ــــــي ١٧ترتئي املادة   ال ــــــلوك قيد النظر. وبناء عليه، فققيودًا على س د اعُترب أن احلكم اق الس
بديد من جانب املوظفني العموميني إال عند ارت عاقب الت لذي ال ي ما يؤدي الوطين ا به بين كا

  اجلناة واجبات تتعلق بوظائفهم ال يفي مبتطلبات االتفاقية. 
اليات قضائية ال تطبق جرمية مثة، كما هو الشأن يف األحكام املتعلقة بالرشوة، وفإنَّ  وأخريًا،

حد  هذا الفعـل عواقـب  إذا جرَّإالَّ  معيَّناالختالس إذا تعلقـت مبمتلكـات تقـل قيمتهـا عن 
وال تنص االتفاقية صـــراحًة على شـــروط  .ج الفعل إداريًّاوخيمة، أو أهنا ال تطبقها البتة ويعاَل

ومع ذلك،  .وقيود من هذا القبيل، وقد تبيَّن أهنا ال تطابق متطلبات االتفاقية يف بعض البلدان
صحيح سريية، مالحقة مرتكيب  ١٧ املادةأنَّ  فمن ال ستلزم، وفقًا إلحدى امللحوظات التف ال ت
  )٢٧(.اجلرائم التافهة

    
    مزايا األطراف الثالثة    

قيود أو اختالفات بشـــأن مزايا األطراف الثالثة، وقد صـــدرت كثرية كانت هناك يف حاالت 
الســـلوك املقترف لصـــاحل ورغم أن غياب إشـــارة صـــرحية إىل  .بشـــأن ذلك توصـــيات مالئمة

يف حاالت مهمًّا ذلك اعُترب قد شــخص أو كيان آخر ال ُيعترب يف بعض البلدان ســببًا للقلق، ف
وعزت ســــــلطات إحدى الدول األطراف املعنية وجه قائمة لعدم اليقني. أ يِّلتبديد أأخرى 

غياب إشـــارة صـــرحية إىل الســـلوك املقترف لصـــاحل أطراف ثالثة إىل عدم االعتداد مبا يصـــنع 
 .اجلرائم املذكورة ُتعترب مكتملة مبجرد تســــريب األموال الفاعل األصــــلي باألموال، حيث إنَّ

                                                         
  ).٢٠٤ جيم، الفقرة الفرعية (أ) (الصفحةالقسم ، ١٧ ، املادةالفصل الثالثاملرجع نفسه، اجلزء األول،   )٢٧(
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سياق تنفي سري يف  شري إىلوُقبل هذا التف مطلب انتفاع األطراف أنَّ  ذ هذه املادة، غري أنه قد أ
غيابه من أنَّ  الثالثة مذكور بشكل صريح يف أجزاء أخرى من التشريع الوطين، وهذا يشري إىل

  .أحكام أخرى ليس مما ال يعتد به
    

    القصد اجلنائي    
ـــــوء الســـــلوك املتعمد مشـــــمول يف مجيع البلدان اليت جترِّم االختالس وقد اعترض اخلرباء  .س

 ،املســـــتعِرضـــــون يف إحدى احلاالت على غياب ركن القصـــــد من نص القانون ذي الصـــــلة
وشــددوا على أمهية اإلشــارة صــراحًة إىل مجيع األركان املطلوبة يف االتفاقية يف األحكام ذات 

ملعنوي عاجلة الركن ام هذا ينطوي فيما يبدو على شــيء من املبالغة، حيث إنَّأنَّ  غري .الصــلة
السلوك العمد أنَّ  وفقًا للسمات العامة لنظام العقوبات حمل النظر، ومن الواضح تتأتى ضمنيًّا

  .مشمول يف السوابق القضائية اليت ُطبقت فيها هذه اجلرائم
يف دولتني طرفني بشــــــكل حمدد احلاالت اليت تنتج  ومن ناحية أخرى، يعاجل القانون أيضــــــًا

ــال إمهــ ــا عن أفع ــب املوظف املعين، اجلرائم فيه ــة طرف أخرىوال من جــان  ، جيرَّميف دول
وقد  .(أو "التعامي املتعمد") طريق اإلمهال أو اإلمهال اجلســيم يف حالة ارتكابه عناالختالس 

  .جيِّدةُوصفت هذه اإلمكانية األخرية بأهنا ممارسة 
    

    الفعالية    
كات ها ممتل لدان كثرية  .االختالس من أشــــــيع اجلرائم اليت يكون موضــــــوع قدمت ب قد  و

إحصــاءات أو ســوابق قضــائية، دون التمييز يف كثري من األحيان بني القطاعني العام واخلاص 
ت يف حاالإالَّ ومل تالَحظ صــــــعوبات حمتملة  .يف ضــــــوء النهج املوحد املتبع يف الكثري منها

ف اطرألفيمــا خيص التطبيق العملي لألحكــام الوطنيــة نظرًا لعــدم تقــدمي الــدول اخــاصــــــــة 
ويف إحدى الدول على وجه اخلصوص، لوحظ أن التصرف  .املستعَرضة أمثلة على مالحقات

املعين مل ُيجرَّم إال مؤخرًا حبيث إن اجلزاءات اإلدارية بقيت العقوبة األشــيع فيما خيص اجلرائم 
  ذات الصلة.

    
    )١٨(املادة  املتاجرة بالنفوذ -٢

الدول األطراف،  ما يف أكثر من ثلثْي إلزامي، إىل حدٍّنفوذ، وحكمها غري ُجرمت املتاجرة بال
بيد أن  .حدثت تشريعات لتجرمي املتاجرة بالنفوذ يف عدة واليات قضائيةكما صيغت أو اسُت

من اجلدير باملالحظة أن اجلرائم املنطبقة يف عدد كبري من تلك الدول ال تقابل التصــــــرف 
سبيل املثال، مل سوى جزئيًّا أو تتسم  ١٨املوصوف يف املادة  باحنرافات خطرية تقريبًا. فعلى 

راضــــيه، بينما يقتصــــر التجرمي الكامل أو أُيجرَّم هذا الفعل يف أحد البلدان على نطاق كامل 
ت االبعض احل، من ضـــمنها بلدًا على الشـــكل الســـليب فقط للجرمية ١٢اجلزئي يف أكثر من 

وعالوًة على  .تلك اجلرمية فيها قيد النظريزال التشــــــريع املتعلق بالتنفيذ الكامل ألحكام   ال
أو حتريضًا  اذلك، توجد يف بعض البلدان إمكانية ملعاجلة عرض املتاجرة بالنفوذ باعتباره حضًّ 



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
 

58 V.17-04677 

 

وال يبدو أن  .على قبول املتاجرة بالنفوذ يف ضــــوء وجود جرمية قبول املتاجرة بالنفوذ وحدها
بالكامل ســـوى يف حنو ثلث الدول األطراف اجلرائم ذات الصـــلة تســـتويف متطلبات االتفاقية 

اجًا راألكثر اندهي  جمموعة دول أوروبا الشــــــرقيةحيث ُيرجَّح أن تكون الدول املنتمية إىل 
  ضمن هذه الفئة.

ها من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، يف اعتماد معظمو، بعض البلدانوقد ُنظر يف 
وكان ســــــبب هذا الرفض اعتبار مفهوم  .الرفضتشــــــريع تنفيذي لكن األمر انتهى هبا إىل 

املتاجرة بالنفوذ مبهمًا للغاية وغري متوافق مع مســــتوى الوضــــوح وإمكانية التنبؤ املطلوب يف 
ـــــرع قرر، آخذًا يف االعتبار أيضـــــًا صـــــعوبة التمييز بني املتاجرة ألنَّ  القانون اجلنائي أو املش

ثل ضــغوط ممثلي مجاعات املصــاحل اخلاصــة)، أن (م وأشــكال الضــغط املقبولة اجتماعيًّا بالنفوذ
يركز على أشـــد األفعال خطورة، خاصـــًة األفعال اليت تزعزع الثقة يف اإلدارة العامة والعدالة 
والسلطات بشكل عام، حمبذًا اتباع مسار الوقاية ووضع قواعد لألخالقيات املهنية فيما يتعلق 

داث تدابري بناء على القانون اجلنائي يف كما ُعزي اإلحجام عن اســــتح .بالســــلوك حمل النظر
حد تلك البلدان إىل كثرة املنظمات الدولية غري احلكومية العاملة واملنخرطة أهذا املجال يف 

وقد صــدرت توصــيات بإعادة النظر يف إمكانية اســتحداث  .يف أنشــطة ضــغط على أراضــيها
  .يف بعض هذه البلدان تشريع جنائي مناسب

القــانون الــدول األطراف، مجيعهــا تقريبــًا من الــدول العــاملــة بنظم  جمموعــة أخرى منويف 
 ، بداجمموعة الدول األفريقيةو جمموعة دول آسيا واملحيط اهلادئوتنتمي إىل  األنغلوسكسوين

على األقل) من خالل أحكام عامة واســعة املدى ملكافحة الرشــوة أو  اجلرمية تعاَلج (جزئيًّاأنَّ 
ة، مع وجود أحكام خاصـــــــة ملكافحة املمارســـــــات املنطوية على من خالل تركيبات خمتلف

 واحُتج يف إحدى احلاالت .هذه األســاليب التشــريعية القت حتفظاتأنَّ  متاجرة بالنفوذ، غري
تركيزها وأنَّ  هو التشـــجيع على اســـتحداث جرمية منفصـــلة ومتمايزة ١٨ مقصـــد املادةبأنَّ 

أكانت مباشــرة أم غري مباشــرة، بل على النفوذ األســاســي ليس على الرشــوة الفعلية، ســواء 
وبقي  .شخص آخر حبكم منصبه أو وضعه الشخصي الذي يتمتع به موظف عمومي أو أيُّ

يف دول أطراف أخرى، نتيجة لنقص املعلومات واالجتهادات القانونية، قدر معترب من عدم 
بأن تســتكشــف الدول  التيقن بشــأن نطاق املســؤولية اجلنائية، مما أدى إىل إصــدار توصــيات

ويتطلب  .املعنية إمكانية إدراج أحكام خمصـــصـــة لتجرمي املتاجرة بالنفوذ يف تشـــريعاهتا املحلية
كان ينبغي تشــــجيع الدول األطراف على تعديل ما تتبعه  ما إذاهذا األمر فحصــــًا أدق لتبيُّن 

بدا أن ، حىت ولو ١٨ من أساليب التجرمي بغية مواءمتها مع مفهوم االستقالل الوارد يف املادة
  .بشكل كاٍف يف األحكام املحلية املتعلقة بالرشوة عمومًا السلوك حمل النظر معاَلج

وقد ســلَّم بعض املســتعِرضــني بإمكانية معاجلة املتاجرة بالنفوذ بشــكل واٍف مبجرد اجلمع بني 
العام من القانون تطبيق األحكام األساسية املتعلقة بالرشوة وأحكام االشتراك الواردة يف اجلزء 

شخصًا عاديًّ ووفقًا هلذه النظرية، .اجلنائي شخص عادي  ) ا آخر (أو موظفًا عموميًّاإذا وعد 
الشــــــخص العادي األول فإنَّ  مبزيٍة ما أو عرضــــــها عليه مقابل التأثري على موظف عمومي،

العمومي)  ض على جرمية رشو بينما ُيعترب الشخص العادي الثاين (أو املوظفيوصف بأنه حمرِّ
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ــــوة ــــي يف جرمية الرش ــــك، حيثأنَّ إالَّ  .الراش ــــريع الوطين حمل ش إهنا  دقة هذه القراءة للتش
املوظف العمومي املسؤول عن الفعل اإلداري املستهدف تورط بشكل أو آخر يف أنَّ  تفترض

وتغض الطرف عن شـــــرط إثبات املســـــؤولية اجلنائية حىت لو  هذه اخلطة الرتكاب الفســـــاد،
وبالتايل فقد رفض بعض اخلرباء  .اتصـــــــال باملوظف العمومي بغرض التأثري عليه أيُّيقع   مل

وخلصــوا إىل أنه ال ميكن إنزال عقوبات  ،املســتعِرضــني دعاوى مشــاهبة من ســلطات حكومية
بالنسبة إىل مجيع حاالت املتاجرة بالنفوذ وفق أحكام الرشوة املتعلقة بالرشو واالرتشاء (سواء 

  .روع أم باالقتران بأحكام االشتراك)أكانت يف شكل ش
كر أعاله وصـــف أدق ملختلف ويرد يف اســـتعراض بلد آخر يطبق مبادئ قانونية مشـــاهبة ملا ُذ

ة إذا معيَّناالحتماالت، حيث تنطبق جرمية الرشـــــوة باالقتران بأحكام االشـــــتراك يف حاالت 
فعلى ســـــبيل املثال،  .لهاِبَقاضـــــطلع املوظف العمومي املراد التأثري عليه بدور يف الصـــــفقة أو 

واعتمادًا على مضـــمون االتفاق فيما بني خمتلف األطراف، رمبا يدان الطرف الثالث بالرشـــو 
(أو التحريض على الرشــــــو للتــأثري على موظف عمومي) واملوظف العمومي بــاالرتشــــــــاء 

ية مع وعالوًة على ذلك، إذا اتفق الواعد باملز .والوســــــيط بالرشــــــو (أو احلض أو التواطؤ)
الوســـيط على أن يرشـــو هذا األخري موظفًا ما بشـــكل مباشـــر مث مل ينفذ الوســـيط ذلك فقد 

على الرشو، يف حال وجود هذا املفهوم يف قوانني البلد حمل  "شروعًا يف حتريض" يشكل هذا
وفيما عدا ذلك، ال تغطَّى احلاالت اليت ختلو من ضـــلوع صـــانع قرار رمسي، حىت ولو  .النظر

  .شكل غري مباشر فقط باعتباره املتلقي النهائي للمزية غري املستحقةكان ذلك ب
جدت تشــــريعات مناهضــــة للمتاجرة بالنفوذ، أهنا حتيد ومن ناحية أخرى، اتضــــح، حيثما ُو

وتتطابق معظم األركان األســـاســـية للجرمية مع األركان  .ة عن نطاق االتفاقيةمعيَّنبأشـــكال 
ي أو شــــخص آخر مبزية غري مســــتحقة أو عرضــــها عليه أو (وعد املتلق ١٥ الواردة يف املادة

وبالتايل، ركزت  .منحه إياها، أو التماســه هو أو قبوله إياها، بشــكل مباشــر أو غري مباشــر)
االســتعراضــات يف بعض احلاالت على املشــاكل املشــاهبة للمشــاكل اليت لوحظت بالنســبة إىل 

االلتماس والســلوك غري العرض أو اإلعطاء ول افعأبشــمول ما يتعلق منها  جرائم الرشــوة، أْي
املباشـــر ونطاق املزايا غري املســـتحقة واألطراف الثالثة املســـتفيدة، أو على التجارب الناجحة 

وفيما عدا املســــائل من النوع املذكور أعاله،  .نيمبلِّغاملشــــاهبة، مثل احلصــــانات املمنوحة لل
  ُحددت جماالت االهتمام التالية.

    
    على يد املوظفني العموميني "لنفوذاستغالل ا"    

شديد عن روح االتفاقية اقتصار بعض الدول األطراف ، وخصوصًا يف من أشكال االبتعاد ال
على جترمي األفعال اليت يرتكبها موظفون عموميون أو جمموعة دول آســــــيا واملحيط اهلادئ، 

ــاءة املوظف ا اليت ُترتكب حياهلم، أْي ــتغالل نفوذه عرض أو قبول مزايا مقابل إس لعمومي اس
  .على موظف عمومي آخر

هذا الســــلوك يشــــكل أخطر أشــــكال املتاجرة بالنفوذ املندرجة ضــــمن نطاق أنَّ  وال شــــك
وليس من قبيل املصادفة أن تنص بعض البلدان بشكل صريح على املعاقبة على ذلك  .االتفاقية
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سية أو أن تعاجل بعض الدول األطرا سياق جرائم الفساد الرئي ا، ف السلوك ذا الصلة جزئيًّ يف 
، بتضـــمني أحكامها اخلاصـــة بالرشـــوة املزايا اليت يكون ١٥ كر أعاله يف ســـياق املادةكما ُذ

الغرض منها محل موظف على تنفيذ فعٍل ما يتصــل بنشــاطه الرمسي عدا ما يقع ضــمن نطاق 
ته الرمسية بار  .واجبا يا أيِّ وينبغي اعت يف جرائم الرشــــــوة دولة ال تدرج هذا النوع من املزا

 موظف عمومي ميكن أن يكون مســــــتغالًّ  أيَّأنَّ  الرئيســــــية لديها وال تعترب يف نفس الوقت
  .لنفوذه يف إطار جرمية املتاجرة بالنفوذ دولًة قاصرًة عن الوفاء مبتطلبات االتفاقية

ال تتناول قيام املوظفني العموميني باســـتغالل نفوذهم فحســـب وإمنا أيضـــًا  ١٨ املادةأنَّ  غري
يســــيئون اســــتغالل نفوذهم احلقيقي أو املفترض على مباشــــرة  نســــلوك األفراد العاديني الذي

اإلدارة العامة، وهذا شــيء يتغاضــى اخلرباء احلكوميون املســتعِرضــون عنه أحيانًا يف احلاالت 
 جانب الرشــــــو من اجلرمية أو يف جانيب الرشــــــو واالرتشــــــاء معًا اليت يبدو فيها إقصــــــاٌء يف

"النظر" يقوم على  ١٨بيد أنه حيث إن االلتزام الوارد يف املادة  .للمعامالت بني أفراد عاديني
يف جترمي املتاجرة بالنفوذ، فقد خلصوا إىل أن التنفيذ املنقوص يتماشى برغم ذلك مع مستوى 

  التفاقية.يف ااملنصوص عليه االلتزام 
    

     ادوليًّاملتاجرة بالنفوذ     
تشــــــجع االتفاقية الدول األطراف على جترمي املتاجرة بالنفوذ بغية احلصــــــول على مزية غري 

ويتجاوز القانون يف بعض الدول األطراف هذا  .مســــــتحقة من إداراهتا أو ســــــلطاهتا العامة
الشــرط بتغطية املتاجرة بالنفوذ (بصــورة أو بأخرى) فيما يتعلق باملوظفني العموميني األجانب 

  .والدوليني واألعضاء املنتخبني يف املؤسسات الدولية وأعضاء األجهزة القضائية الدولية
يف الغالبية  مســـــــألة املتاجرة بالنفوذ دوليًّالى وعلى الرغم من عدم تعليق اخلرباء احلكوميني ع

بارها جتربة ناجحة  .العظمى من احلاالت، فقد أبرزوا أحيانًا جترمي هذه املمارســـــــات باعت
ون فيه بالفعل هذه املشـــــكلة وعالوًة على ذلك، لوحظ يف حالة واحدة تتعلق ببلد يعاجل القان

جترمي أنَّ  دولية يف نطاق هذه اجلرمية،عن طريق إدخال موظفي املؤسسات واملحاكم ال جزئيًّا
مهمة لتحســني الشــفافية واحلياد يف عملية صــنع القرار يف  املتاجرة بالنفوذ يف كل بلد وســيلٌة

وبشــكل عام، يلجأ من يلتمس إفســاد موظفني  .القطاع العام والتخلص من خطر الفســاد فيه
جيعل إثبات عزم املوظف عموميني أجانب إىل أســـــاليب خفية وإىل اســـــتخدام وســـــطاء، مما 

ـــاوى أمرًا بالغ الصـــعوبة لتعذر تقفي أثر األموال املدفوعة يف  العمومي األجنيب على قبول رش
سلطات الوطنية إىل أمهية التمكن من  .احلاالتكثري من  ستخدام ولذلك فقد ُنبهت ال جرمية ا

ها نطاق ر يف توسيعوُشجعت الدول األطراف على النظ ،احلاالتاملتاجرة بالنفوذ يف مثل هذه 
  .حبيث تشمل املوظفني العموميني األجانب وأعضاء اجلمعيات العمومية األجنبية

    
    إساءة استغالل النفوذ    

الذي مستغل النفوذ  قصد به محلإىل عرض مزايا والتماسها وما إىل ذلك مما ُي ١٨ تشري املادة
ــ .على إســاءة اســتغالل نفوذهيتلقى املزية  اليت تكون احلاالت كل واضــح وتشــمل اجلرمية بش



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

V.17-04677 61 
 

أهنا تشــــــمل حاالت اللجوء إىل مزاعم  قدرة املتلقي على إعمال نفوذ فيها غري حقيقية، أْي
من جمموعة ة طرفًا دول ١٢أكثر من وبدا يف  .احتيالية اســــتجالبًا لعرض مبزية غري مســــتحقة

اســتغالل النفوذ املفترض إســاءة أنَّ  دول أوروبا الشــرقية وجمموعة دول آســيا واملحيط اهلادئ
ويتضـــمن ذلك  .مع االتفاقية اجلرائم ذات الصـــلة غري متوافقة متامًاأنَّ  غري مشـــمولة، مما يعين

شخصية وثيقة مبوظف إالَّ تشري اجلرمية فيها   ال حالة صلة قرابة أو عالقة  إىل مستغل نفوٍذ له 
  .لة إىل مكتبهيعين وجود عالقة محيمة تكفل إمكانية النفاذ بسهو  عمومي، مما

وقد احتجت الســــلطات الوطنية يف أربع من تلك الدول بإمكانية وقوع األمور ذات الصــــلة 
ســـتعِرضـــون تلك ِبل املوَق ،بالنفوذ املفترض ضـــمن نطاق أحكام االحتيال يف القانون اجلنائي

ية يف جرمي .احلجة قبوًال جزئيًّا يال تدرج املزاعم االحت لدان اليت  نه حىت الب تاجرة والواقع أ ة امل
بالنفوذ تطبق معها جرمية االحتيال أحيانًا اســــتنادًا إىل اختالف املصــــاحل القانونية اليت حتميها 

، باعتباره جرمية ذات طبيعة االحتيال يتطلب عمومًافإنَّ  ومع ذلك .ذات الصــــــلة األحكام
ارة احتماًال اقتصــادية، فعًال مســببًا خلســارة اقتصــادية مباشــرة أو حمتمل تســببه يف تلك اخلســ

شرط مقيِّد يتحتم معه عدم تغطية جمموعة من  ضحًا، وهذا  ضمن نطاق احلاالت وا املندرجة 
  .، ومثال ذلك تعلُّق األمر مبزية ذات طبيعة غري مالية١٨ املادة

وبينما ينبغي قيام رابط بني اإلعطاء أو العرض أو الوعد ومحل املوظف أو الشــــــخص على 
عرض املتاجرة بالنفوذ مســـــتقلة وال ترهتن مبوافقة الطرف الذي  ةجرميفإنَّ  اســـــتغالل نفوذه،

وعالوًة على ذلك، ال تركز اجلرمية على إســـاءة اســـتغالل  .يقبل املتاجرة، والعكس صـــحيح
اليت يكون النفوذ فيها مزعومًا فقط دون احلاالت النفوذ يف حد ذاهتا، بل متتد لتشـــمل أيضـــًا 

التدبري التشــــريعي ذا الصــــلة يف الدول األطراف أنَّ  ُترب حبقوبالتايل فقد اع .إعمال حقيقي له
قرار  اليت تقتصــــر على جترمي إعمال أحد املوظفني العموميني نفوذه على آخر للحصــــول على

  .مؤاٍت تدبٌري غري واٍف
مستعرضني آخرين أعربوا عن رأي خمتلف اختالفًا جذريًا، حيث كان القصد كذلك أنَّ  غري

املتاجرة بالنفوذ يف إحدى الواليات القضــائية إعمال النفوذ بدًال من املتاجرة من جرمية عرض 
دون ذكٍر لوعد مســــتغل النفوذ مبزية غري مســــتحقة أو إعطائه إياها أو  - بالنفوذ يف حد ذاته

واعترب املراجعون هذا التشــريع الوطين أوســع نطاقًا من اجلرمية املوصــى هبا يف  - عرضــها عليه
الســــلوك حمل النظر مشــــمول يف القواعد بأنَّ  بالتايل فقد ُقبل احتجاج الســــلطاتو .االتفاقية

 "اإلعمال بوســيط" العامة بشــأن االشــتراك (احلض والتعاون الضــروري وعلى األخص مفهوم
ـــر" أو من  يف القانون املدين الذي يطلق صـــفة الفاعل األصـــلي ليس على "اإلعمال غري املباش

ــــهم (اجل ــــب، بل كذلك علىيقترفون الفعل بأنفس ــــر) فحس من ينفذون الفعل من  اين املباش
احلالة املنصـــــوص عليها يف فإنَّ  ،ووفقًا هلذا املنطق .خالل شـــــخص آخر يســـــتخدمونه أداًة)

من االتفــاقيــة هي يف الواقع افتراض يف حــد ذاهتــا إلعمــاٍل  ١٨  (أ) من املــادة  الفقرة الفرعيــة
باشــــر للنفوذ غري املشــــروع على ســــلطة أو على بوســــيط حبيث جيرَّم حكمًا اإلعماُل غري امل

ستغل  شر) الذي ي موظف عمومي عرب الوعد أو العرض أو اإلعطاء لشخص آخر (اجلاين املبا
سلطة املذكورة أو املوظف العمومي املذكور هذا ال يعاجل مسألة كيفية أنَّ  غري .نفوذه على ال
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نفوذ غري املشــروع باملعىن املطروح أعاله، التعامل مع احلاالت اليت ختلو من اإلعمال املباشــر لل
ــه (الشــخص املتمتع بشــيء من النفوذ أو املفترض فيه  أْي عندما ال يكون املتاجر بالنفوذ نفس
ا على آخر، أو يرفض عرضــــًا وال ُيعِمل نفوذه فعليًّ ع بشــــيء من النفوذ) موظفًا عموميًّاالتمت
آراء املستعِرضني، ينبغي إخضاع األمر وكما هو الشأن يف حاالت أخرى ختتلف فيها  .بذلك

قانوين  ظام الوطين، من حيث التيقن ال فاع الن مدى انت ية الوقوف على  يل بغ يٍد من التحل ملز
  .جرمية أصلية على األقل، إذا ُجرِّم عرض املتاجرة بالنفوذ باعتباره

ــــرقيةيف بعض البلدان وهناك جدل أقل  صــــفة خبصــــوص إطالق  من جمموعة دول أوروبا الش
 هوضـــع"اســـتحداث جرمية املتاجرة بالنفوذ يف حاالت اســـتغالل املتلقي  على يِّدةاملمارســـة اجل

ــــــتغل فيها نفوذه الفعلي أو  "جتماعياالهين أو املرمسي أو ال بدًال من احلاالت املعتادة اليت يس
 مبا يرد يف ع نطاق اجلرمية مقارنًةهذه الصــــياغة توســــِّ أنَّ  إليها، حيث اعُترب املفترض أو إضــــافًة

ــــــريع مناظر قد خلت مجيعًا من ١٨ املادة حاالت تبني أيِّ ، وإن كانت البلدان اليت لديها تش
  .املدلول العملي هلذا التفسري

    
    احلصول على مزية غري مستحقة    

وال َتحقُّق النتائج املرادة،  تاجرة بالنفوذ إعمال نفوذ فعليًّاكر آنفًا، ال تتطلب جرمية املكما ُذ
سلطة عمومية يف الدولة الطرف على مزية غري مستحقة أْي ومن هذا  .احلصول من إدارة أو 

"ممارســـة  املنطلق، فإن األحكام الوطنية اليت تدمج عناصـــر إضـــافية يف اجلرم ذي الصـــلة، مثل
  ترك أيٍّ من واجباته" ال ُتعترب متوافقة مع االتفاقية.  لزام املوظف "بأداء فعل ما أوالنفوذ" أو إ

  
  مثال على التنفيذ

بشـــــأن املتاجرة بالنفوذ يف إحدى الدول األطراف يغطي مجيع  الســـــاريلوحظ أنَّ التشـــــريع 
نفوذه وال الوســـــيط لســـــتغل املاألركان املادية للجرمية، عالوًة على أنه ال يشـــــترط أن يكون 

وكان من املفهوم أنَّ النفوذ ميكن أن  .الســــــتفادة من نفوذه موظفًا عموميًّامن ُتلتمس ا  وال
ا أو جمرد أمر مفترض، وأنَّ املزية غري املســـــتحقة ميكن أن تكون لصـــــاحل الفاعل يكون حقيقيًّ

مكتملة ســواء حتققت النتيجة املنشــودة  دَُّعويبدو أنَّ اجلرمية ُت .نفســه أو لصــاحل شــخص آخر
كبت إذا نفذ الشــــخص الذي ُتلتمس ارُت جرمية منفصــــلة قدأنَّ  منها أم مل تتحقق، كما ُيعترب

  .نتيجة للتأثري غري املشروع الفعل املطلوب منه تنفيذًا فعليًّااالستفادة من نفوذه 
  

 .أو مرتبطة بقطاع إداري حمدد وباملثل، ال يلزم أن تكون املزية املقصــــــودة ذات طبيعة حمددة
مع االتفاقية إذا اقتضــــى تعلُّق  التشــــريع يكون غري تام االتســــاقأنَّ  وبالتايل فقد اســــُتخلص

مع هيئة عمومية  الترويج للتعاقدباحلصــــــول على مزايا من كيان عمومي أو باملتاجرة بالنفوذ 
أو تنفيذه أو احلصــــــول عليه أو بالنظر يف قضــــــية قانونية أو إدارية حمددة، أو أن ُتنفَّذ هبدف 

  .إنشاء مزية اقتصادية بشكل مباشر أو غري مباشر
مزية حمتملة غري مســـتحقة، فمن أيِّ ق القانون من حيث املبدأ بأخرى، ورهنًا بتعلُّ ناحيةومن 

فعلى ســبيل املثال، إذا  .دةاملذكورة أعاله عوامَل مشــدِّ الظروفمثل  ظروف تعترباملرجح أن 
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اســـــتغالل نفوذه على قاٍض أو مدٍع عام بغية يف إحدى الدول األطراف أســـــاء شـــــخٌص ما 
القاضي أو املدعي العام حكمًا أو قرار عقوبة فيما يتعلق بقضية خاضعة ضمان إصدار ذلك 

العقوبة تشـــتد وتتضـــمن إســـقاط فإنَّ  لواليته القضـــائية أو نطقه به أو تأجيله إياه أو إغفاله له
أخريان وعلى نفس املنوال، وضعت دولتان طرفان  .مدى احلياةعمومي أهليته لشغل منصب 

عقوبات أشــد للمتاجرة بالنفوذ اســتصــدارًا لقرار غري  غلوســكســوينالقانون األنتتبعان نظام 
  .مشروع مقارنًة باملتاجرة يف النفوذ استصدارًا لقرار مشروع

    
    الفعالية    

 .بيانات إحصـــائية أو أمثلة لقضـــايا وإدانات يف جمال املتاجرة بالنفوذ امت دول قليلة نســـبيًّقدَّ
الصــلة وعدم وضــعها على املحك يف كثري من احلاالت، هذا حداثة اجلرائم ذات د سِّــ ورمبا جي

  .قاطعحماولة لتقييم فعاليتها بشكل  مما يعوق، يف الوقت الراهن، أيَّ
    

    التحدِّيات    
سي فيما يتعلق باملادةأنَّ  يبدو ستتبعه  وما يكمن يف أهنا معقدة حبكم طبيعتها ١٨ التحدي الرئي ي

نهجية تواجهها الدول األطراف يف إدماجها يف ذلك من مصــاعب تقنية ومصــاعب من حيث امل
خاصـــًة يف  - م الســـلوك ذا الصـــلةورمبا يفســـر ذلك االفتقاَر إىل أحكام جترِّ .تشـــريعاهتا الوطنية
ــــــتحداث جرمية  - جانب العرض منه يف عدة بلدان، مبا يف ذلك احلاالت اليت ُنظر فيها يف اس

عزى كذلك املشــــــاكُل التفســــــريية ُتوإىل هذا  .ُرفض ذلك يف هناية املطافللمتاجرة بالنفوذ مث 
العويصة اليت طفت على السطح خالل االستعراضات وَحَدت باملستعِرضني، يف بعض احلاالت، 

يتعلق بالتطبيق املحتمل لألحكام العامة  إىل اخلروج بقراءات متناقضــة للنصــوص الوطنية، مثل ما
 تقتصــر على جترمي إســاءة اســتغالل النفوذ طلبًا أو كفاية القوانني اليتاملشــاركة يف اجلرمية بشــأن 

األشخاص العاديني للنفوذ، ال املوظفني  ومثة حتديات أخرى تتعلق بتجرمي استغالل .لقرار مؤات
يدَّعون متتعهم بنفوذ على زمالئهم فحســـــــب،  لذين  حلاالت العموميني ا ها اليت الوا  تكون في

وقد تتمثل طريقة ملعاجلة التحديات املذكورة أعاله  .حقيقيًة القدرة املزعومة على إعمال النفوذ
، وخباصــة ١٨اعتماد جرمية حمددة، منفصــلة عن الرشــو، تغطي مجيع عناصــر املادة يف النظر يف 

اإلســـــاءة املقصـــــودة الســـــتغالل النفوذ الفعلي أو املفترض. وبالفعل، فقد ُعلَِّق على الوصـــــف 
ية بالنفوذ الوارد يف حكم منفصــــل باعتباره من التفصــــيلي ملختلف أشــــكال املتاجرة غري القانون

  املمارسات اجليدة.
    

    )١٩ إساءة استغالل الوظائف (املادة -٣
حســـب ما ينص عليه احلكم غري اإللزامي  - املقصـــود من جرمية إســـاءة اســـتغالل الوظائف

الرمسي، أن تشمل مدًى واسعًا من أشكال سوء السلوك على الصعيد  - ١٩ الوارد يف املادة
وقد تأكد ذلك يف إحدى الدول  .هلا دورًا مكمًال جلرائم فســـاد أخرى أضـــيق نطاقًاأنَّ  كما

القانون املقابل ُيســــتخدم يف بعض احلاالت بديًال عن أنَّ  األطراف، حيث أفادت الســــلطات
املالحقة على الرشــــــوة إذا مل تتوافر أدلة كافية تشــــــمل مجيع األركان الالزمة لتلك اجلرمية 
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ميكن " إســاءة اســتغالل الوظائففإنَّ  ،١٩ وكما أشــَري يف امللحوظة التفســريية للمادة .حتديدًا
أن تشــمل أنواعًا شــىت من الســلوك، مثل قيام املوظف العمومي، على حنو غري ســليم، بإفشــاء 

  )٢٨(."معلومات حمجورة أو امتيازية
ءة استغالل املوظفني تدابري لتجرمي إسا باستثناء عدد قليل منها،، وقد اعتمدت الدول األطراف

ــــــوء حظر عقوبات تأديبية، وذلإالَّ وال تتاح يف إحدى الدول  .العموميني للوظائف ك يف ض
تشــــريعات  صــــيغت ،ويف حاالت أخرى .الســــلوك حمل النظر يف إطار لوائح اخلدمة العمومية

  .امًالكنفيذًا الستحداث جرمية مقابلة أو لضمان تنفيذ احلكم اخلاضع لالستعراض ت
ادرة) يف معظم يف بعض احلاالت الن القانون األنغلوســكســوينوتضــم التشــريعات الوطنية (أو 

مدرجًة  ١٩ ملادةاالدول األطراف جرمية عامة تتضــــمن األركان املكونة الرئيســــية الواردة يف 
طة الل الســلإســاءة اســتغ""إســاءة اســتغالل الصــالحية أو الســلطة" أو  حتت عناوين من قبيل

ــــتغالل وظيفة عمومية" أو "والتخلف عن أداء الواجبات الرمسية ــــاءة اس جرمية خيانة " أو "إس
ـــتغالل املنصـــب العمومي" أو "األمانة ـــاءة اس ـــلوك يف الوظيف" أو "إس ـــوء الس ، "ة العموميةس

ــه من خالل ــالتركيز على انتهــاك موظف عمومي للقوانني يف معرض أداء وظــائف ــان  ب اإلتي
 مشــمولة يف عدد ويف حني تكون اإلغفاالت غري .ما أو التخلف عن أداء واجبهاملتعمد بفعٍل 

ارييب، يف حاالت حمدود من احلاالت اخلاصــــة، معظمها يف جمموعة دول أمريكا الالتينية والك
شــارة إىل فعل عن اإلكليًّا تتجاوز األحكام ذات الصــلة ذلك احلد، وذلك باالســتغناء  أخرى

وظيفة أو املنصب استغالل أو إساءة استغالل للأيِّ ملوظف وتغطية أو إغفال حمدد من طرف ا
  .بغرض احلصول على مزيٍة ما

تنوعة من اجلرائم مهذه اجلرائم العامة، أشــارت الدول األطراف إىل جمموعة كبرية  وفيما عدا
سياق تنفيذ املادة شريعاهتا اعتربهتا وجيهة يف  صة يف ت نح إذن خاص أو مل رفض ، مث١٩ اخلا

ونية؛ وأن يســــــعى ما أو تســــــويته، أو تأخري ذلك أكثر من احلدود الزمنية القان عاجلة أمٍرم
باته أو مصـــلحة شـــخصـــية يف عقود أو معامالت يشـــارك فيها حبكم واج املوظف إىل حتقيق

ضرائب أو غري  التخلف عن اإلفصاح عن طبيعة هذه املصلحة؛ وحتصيل نسب أو رسوم أو 
انتهاك قيود ووســـحب الرواتب على حنو غري قانوين؛  مشـــروع؛ ذلك من املزايا على حنو غري

ذات طابع رمسي  وإحداث تعديالت يف وثائق أو بيانات حاسوبية أو برجمياتما بعد اخلدمة؛ 
  .أو إحلاق ضرر هبا أو إتالفها

  

                                                         
  .)٢١٧الصفحة جيم (القسم ، ١٩ ، املادةالفصل الثالثاملرجع نفسه، اجلزء األول،   )٢٨(
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  مثال على التنفيذ
غري مالت معا" ينص القانون اجلنائي يف إحدى الدول األطراف على جرمية خاصـــــة مبســـــمى

  :واليت مبوجبها "متوافقة
أيِّ  يفموظف عمومي يبحث عن مصــلحة، بشــكل مباشــر أو غري مباشــر،  يعاَقب أيُّ  

ه أو لشخص فيها حبكم واجباته بغرض احلصول على مزية لنفس يشاركعقد أو معاملة 
ة عمومية أو كيان آخر بالسجن من سنة إىل ست سنوات وبإسقاط أهليته لشغل وظيف

ء واملحـــاســــــبني مني واملوفِّقني واخلرباوينطبق هـــذا احلكم على املحكَّ .مـــدى احليـــاة
  .واألوصياء واملنفذين ووكالء التفليسة واحلراس القضائيني

 املجتمع وهليبة ويعترب جترمي هذا الشكل اخلاص من إساءة استغالل الوظائف محايًة ملصاحل
ويعين  .دمة العامةاخل يضمن حياد املوظفني العموميني وباألخص لشفافية العمل اإلداري، مما

اخلدمة  ليت تتيحهاالتماس مزية خالف املزية ا" السعي إىل حتقيق مصلحة" الفعل املتمثل يف
ال يستلزم احلكم حمل و .مزية تتعارض مع أداء الواجبات الرمسية بالشكل الالئق العمومية، أيْ 

كفي مصلحة اجلاين ، بل تشخصيًّا ة وال حتقيق اجلاين مكسبًاالنظر إثبات إحلاق ضرر بالدول
  .لتوجيه اهتام إليه بإساءة استغالل وظائفه

  
ومع ذلك، فهناك واليات قضــائية ال وجود فيها جلرمية عامة تشــمل األشــكال األســاســية من 

كثري من الدول األطراف، وخصــوصــًا يف جمموعة  فيف .الســلوك املنصــوص عليه يف االتفاقية
ق دول آســيا واملحيط اهلادئ،  وقائع حمددة من إســاءة اســتغالل الوظائف باعتبارها إالَّ مل ُتســَ

مندرجة ضــــمن حمظورات القانون اجلنائي الســــاري، منها على ســــبيل املثال أفعال الرشــــوة 
والتصرف قوق أو املصاحل اخلاصة وانتهاك احلواستخدام معلومات سرية على وجه غري الئق 

وفرض ما هو غري مسموح به قانونًا أو أكثر مما هو مسموح على الرغم من تعارض املصاحل 
به أو قبل موعد استحقاقه والدخول يف مضاربات أو مراهنات استنادًا إىل تدابري أو معلومات 

سرمسية  ساءة ا شخص ومنع تنفيذ أوامر رمسية أو تطبيق قوانني الدولة وإ سلطة حلمل  تغالل ال
وقد احتجت  .واختالس أموال عامة والترهيب والتعدي معيَّنما على التصــــــرف بشــــــكٍل 

سلطات الوطنية يف إحدى احلاالت (وأيدها اخلرباء املستعِر سبق بالفعل بضون يف ذلك) ال أنه 
خى إىل حد بعيد ضـــــمن أشـــــكال الرشـــــوة املتو ١٩ تغطية تعريف األفعال اليت تغطيها املادة

ســــتكون إلســــاءة  ،ووفقًا هلذا الرأي .١٥ باملادة جعلها جرائم تقع حتت طائلة العقاب عمًال
شروع يف  شوة غري املكتملة، مثل ال شكال الر صلة يف كثٍري من األحيان بأ ستغالل الوظائف  ا

السلوك املشتبه فيه يندرج يف بأنَّ  كما احُتج عالوًة على ذلك .االرتشاء واحلض على الرشو
 .ة ضمن نطاق اجلرائم اليت تكون املمتلكات موضوعها، مثل االختالس والسرقةمعيَّنت حاال

ومع ذلك، وعلى الرغم من احتمال معاجلة هذه اجلرائم بالفعل إىل حٍد ما السلوَك املوصوف 
خاضــــعة لقيود كبرية وال ميكن اعتبارها مســــتوفية ألغراض االتفاقية  ، فإهنا تظل١٩ يف املادة
  .تيفاء، مما يدعو إىل استحداث جرمية أوسع بكثري حلماية نزاهة اخلدمة العامةمتام االس
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للدول األطراف املذكورة أعاله بالنظر يف يف معظم احلاالت وبالتايل فقد صـــدرت توصـــيات 
وسن تشريع يتيح معاجلة أوسع  ١٩ األخذ بصيغة أقرب من اجلرمية اجلنائية املوصوفة يف املادة

ــت نطاقًا ــاءة اس ــتعِرضــون إىل حد  .غالل املوظفني العموميني للوظائفإلس وباملقابل، اقتنع املس
باملفهوم الوارد يف  إىل جرمية عامة مع االتفاقية رغم االفتقار معقول بتماشــــــي القانون الوطين

ل، وذلك يف ١٩ املادة لديها جمموعات أكرب وأوىف فيما يبدو من اليت  دولعدد حمدود من ا
ضمن فئةاجلرائم اخلاصة  ستغالل الوظائف" املندرجة  ساءة ا (الرشوة وعرقلة تنفيذ القانون  "إ

والتبديد والســــــعي إىل حتقيق مصــــــاحل دون وجه حق واملحاباة وانتهاك واجب احلفاظ على 
  .السرية وإمهال التصرف خالل زمن معقول أو رفضه وما إىل ذلك)

    
    القصد اجلنائي    

ال تصــنَّف إســاءة اســتغالل الســلطة الرمسية من طرف موظفني عموميني مبا يضــر باملصــلحة 
عادة  ية يف ال عامة كجرمية جنائ يه .إذا ارُتكبت عمدًاإالَّ ال  وهذا هو النموذج الذي تدعو إل

املســؤولية اجلنائية تنســحب يف بعض احلاالت على الســلوك املتســم أنَّ  غري .أيضــًا ١٩ املادة
 وقد .تار أو اإلمهال، مما يتجاوز احلد األدىن من املعايري املنصــــوص عليها يف االتفاقيةباالســــته

  .اعتربت بعض أفرقة االستعراض ذلك جتربة ناجحة
    

    احلصول على مزية غري مستحقة    
تنطوي املســــؤولية اجلنائية عن إســــاءة اســــتغالل الوظائف يف معظم الواليات القضــــائية على 

بغرض احلصول على مزية غري مستحقة لنفسه  املوظف العمومي يتصرف بأنَّ افتراض مسبق
أو بغرض إحلاق أذًى بشــــخص  - كما هو منصــــوص عليه يف االتفاقية - أو لشــــخص آخر

يسع إىل حتقيق   مل واليات قضائية كثرية يتعرض املوظف فيها للمسؤولية حىت ولو فثمة .آخر
وعالوًة على ذلك، يذهب القانون يف  .نوعهامزية كيفما كان أيِّ  مزية غري مســــــتحقة، أو

بغض النظر عن تصــرفه من أجل  تبار مرتكب الفعل مســؤوًال جنائيًّاإىل حد اع بعض احلاالت
سفيًّا ما دام قدالذكر  سابقْيالمن الغرضني  أيٍّ صرفه تع  وقد .بواجباته الرمسية أو أخلَّ أتى ت

لقطاع العام أو إىل حتصــيل مزية غري مســتحقة يكون إفضــاء اجلرمية إىل إحلاق أذًى بفرد أو با
ومن ناحية أخرى، يف احلاالت اليت يعترب فيها القانون أن احلصول  .من عوامل تشديد العقوبة

على مزّية عنصر موضوعي من عناصر اجلرمية وليس عنصرًا يشري إىل غرض مرتكب اجلرمية، 
  قد اسُتوفيت بالكامل. ١٩عندئذ ال تكون عناصر املادة 
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  أمثلة على التنفيذ
وظائف لكٍل يتضمن التشريع يف إحدى الدول جرميتني منفصلتني خبصوص إساءة استغالل ال

تني اجلرميتني حبالة إقدام أوىل ها وتتعلق .منهما متطلبات ذاتية خمتلفة، ومها يف الواقع متكاملتان
ينطوي على إساءة  على القيام بنفسه أو بتوجيه غريه إىل القيام، على حنو عموميموظف أيِّ 

أيِّ حب على الثانية فتنسأمَّا خيل حبقوق شخص آخر؛ و تعسفي استغالل لوظيفته، بتصرف
م كمقابل، سواء موظف عمومي يستغل وظيفته أو منصبه يف هيئة عمومية للحصول على شيء قيِّ

  .شخص آخرأيِّ و ملنفعة أكان ذلك ملنفعته الشخصية أ
الل جرميتني خإذ تغطي (من  أخرى تتجاوز ذلك احلد إىل حد بعيد دولة طرفًاأنَّ  ويبدو

، يف معرض أداء مموظف عمومي ُيْقِد منفصلتني خبصوص إساءة استغالل الوظائف أيضًا) أيَّ 
ي عليهم لتعداتصرف تعسفي أو غري مشروع أو على التحرش بأشخاص أو أيِّ واجباته، على 

داء الوظيفة أو أو إحلاق ضرر مبمتلكات؛ أو على اتباع سبل غري مشروعة أو غري ضرورية أل
قع منه حبكم وظيفته تصرف متوأيِّ اخلدمة أو السماح لطرف ثالث بأدائها؛ أو على جمرد إغفال 

  .أو جتنبه أو تأخريه على وجه غري مشروع
  

املصطلح املقبول يف جرائم فساد أخرى يف إطار االتفاقية، معىن " معىن "املزية غري املستحقة ويقابل
وتســـــتخدم التشـــــريعات الوطنية يف بعض احلاالت  .ويتضـــــمن املزايا غري امللموســـــة وغري املالية

  .املزايا غري املادية يبدو ما ، لكنها ال تشمل على"دخل أو مكاسب" مصطلحات من قبيل
قية يف عدٍد غري قليل من الدول، حيث يتطلب ابتعاد شديد عن نص االتفا وقد لوحظت حاالت

ــــــتغالل الوظائف جرميًة جنائية  ــــــاءة اس األذى أو الضــــــرر أو ما من  درجٌة أن تلحقاعتبار إس
) باحلقوق أو املصاحل القانونية لشخص "املعترب" أو" البالغ" صفة (كثريًا ما ُتطلق عليه جحافاإل

وًة على ذلك، خيضــع تطبيق اجلرائم ذات الصــلة وعال .طبيعي أو اعتباري أو باملجتمع أو الدولة
أدىن، حبيث ال جترَّم حاالت إســـاءة اســـتغالل الوظائف املتعلقة مببالغ  حلدٍّيف إحدى هذه الدول 
وُينصح بتوخي احلذر بالنسبة إىل االشتراط املسبق  .ملال، بل تعاَلج إداريًّاأقل من قدٍر حمدد من ا

ـــتعراض .بإحلاق ضـــرر أو خســـارة بشـــخٍص ما  - ال كلها - وقد أصـــدرت معظم أفرقة االس
ن تغافلوا فيما يبدو عن املســتعِرضــني يف مثالْيأنَّ  غري .توصــيات باســتبعاد هذه الشــروط التقييدية

للموظف العمومي  االشـــتراط املســـبق الوارد يف األحكام الوطنية بأن يكون التصـــرف التعســـفي
عدم وصــــف الغرض أنَّ  واعتربوا بدًال من ذلك ،حبقوقه مضــــرًّامبصــــاحل شــــخص آخر أو  الًّخم

، أو أجازوا ١٩ حصــــوًال على مزية غري مســــتحقة يوســــع نطاق تطبيق املادة املنشــــود بوصــــفه
 إحلاق ضـــــرر عين يف مجيع احلاالت تقريبًاي للقوانني انتهاك أيَّ احتجاج الســـــلطات الوطنية بأنَّ

إالَّ  .القوانني حمل النظر متماشـــية مع االتفاقيةنَّ أ وبالتايل خلصـــوا إىل .بالدولة (النظام القانوين)
تفســـــري الســـــتبعاد األثر املقيِّد للمتطلبات أيِّ رًا يف ظل غياب ذلك االســـــتنتاج ال يبدو مربَّأنَّ 

وباملقابل، مل ُيتوصل إىل نفس االستنتاج يف دولة لديها أحكام مشاهبة  .سالفة الذكرالاإلضافية 
مجيع األفعال أنَّ  االجتهادات القانونية ذات الصــلة يف احلســبان، مما مسح باســتنتاجبعد أخذ إالَّ 

موظف عمومي تســبب شــكًال من أشــكال اإلضــرار باملواطن، ســواء أكان  التعســفية اليت يأتيها
  .حلقه يف التوصل إىل قرار مستنري فقدانًا أم اذلك ضررًا ماليًّ
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    املستفيدون    
األفعال الرامية إىل احلصــول على مزية غري مســتحقة ألطراف  ندرجيف عدد من احلاالت، ال ت
فعلى ســبيل  .أو ال يكون من املؤكد أهنا مشــمولة ،يف نطاق القانون ثالثة أو لكيانات اعتبارية

أضيق مقارنًة مبؤدى املصطلحات  "لالنتفاع الذايت" مصطلحأنَّ  املثال، اعُترب يف إحدى الدول
  .١٩ املستخدمة يف املادة

ولوحظ احنراف أندر ولكنه أعمق يف بلد آخر حيث ميكن ارتكاب اجلرم ذي الصلة ملصلحة 
شـــخص آخر ولكن ليس كيانًا آخر أو، وهو ما يدعو للدهشـــة، املوظف نفســـه. ورغم أنه 

يف إطار جرائم أخرى تتعلق الســــــلوكيات حمل النظر ميكن من الناحية العملية معاقبة بعض 
ع نطاق جترمي إســــاءة اســــتغالل الوظائف مبا يتماشــــى مع بالفســــاد، فقد ُأوصــــي بأن  ُيوســــَّ

  االتفاقية.  متطلبات
    

    الفعالية    
كر يف أحد االســــتعراضــــات، بإحدى أكثر تتعلق أحكام إســــاءة اســــتغالل الوظائف، كما ُذ
اجلرائم حمل النظر من أنَّ  ومما له داللة خاصة .اجلرائم شيوعًا يف سياق مباشرة اخلدمة الرمسية

املمارســـــــات املعتادة على ما يبدو يف أحد بلدان جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، 
عدد أنَّ إالَّ  .ســـــنويًّا ٥٠و ٤٠ غ عنها بنيواجلرائم املبلَّ ٣٠ حيث يبلغ عدد القضـــــايا حوايل
ـــأن االجتهادات القانونية /الدول اليت قدمت إحصـــاءات و ذات الصـــلة قليل أو معلومات بش

  .على الرغم من ذلك نسبيًّا
    

    التحدِّيات    
التحدي الرئيســــــي يتمثل يف إدراك أمهية اســــــتحداث جرمية عامة تتســــــم بقدٍر من أنَّ  يبدو

كما توجد حاجة إىل التعامل  .االتســاع كاٍف لتغطية مجيع الســلوكيات املذكورة يف االتفاقية
ضــوعي املتمثل يف تســببها يف مع القيد واســع االنتشــار الذي يربط تطبيق اجلرمية بالشــرط املو

  .إحلاق ضرر بشخص أو بالدولة
    

    )٢٠ اإلثراء غري املشروع (املادة -٤
مل ُيجرَّم اإلثراء غري املشــــــروع، وحكمه غري إلزامي، يف معظم الدول األطراف، وإن كانت 

أمريكا عة دول بلدانًا من جمموأنَّ  ويبدو .لدى العديد منها تشريعات قيد النظر يف هذا الشأن
هي األكثر إقباًال على اعتماد تشــــــريعات تغطي هذه اجلرمية، بينما يترجح  الالتينية والكارييب

ية ودول أخرى،  با الغرب عة دول أورو لدول األطراف من جممو لة ا حا لك يف  ما رفض ذ ك
حىت اآلن مبفهوم اإلثراء غري ا من تلك الدول مل يعترف أيًّيتضــــــح من احلقيقة اليت مؤداها أن 

ضــــني اعتربوا جترمي الســــلوك حمل النظر جديرًا املســــتعِرأنَّ  ومما له داللة خاصــــة .ملشــــروعا
دولتني من جمموعة  لدىباملالحظة وصــــنفوه ضــــمن التجارب الناجحة واملمارســــات اجليِّدة 

وكان اســـتحداث هذه اجلرمية يف التشـــريعات الوطنية يف بعض  .دول أوروبا الشـــرقية جّرمتاه
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لدان األمريكية  ية الب فاق احلاالت نتيجة لتنفيذ صــــــكوك إقليمية ملكافحة الفســـــــاد، مثل ات
  .الفساد  ملكافحة

م اإلثراء غري ليت جترِّاألحكام اأنَّ  تكاد تشــــــريعاهتما تتطابقعلى األقل وقد تبيَّن يف دولتني 
موميني ق بشــــكل مســــتقل، بل كجزء من حتقيقات جارية حول موظفني عتطبَّ  املشــــروع ال
ع مرهتن بوجود حتقيق اختاذ تدابري املالحقة على اإلثراء غري املشــــروأنَّ  وهذا يعين .فاســــدين

هذا القبيل  فإن ظهرت أثناء إجراء حتقيق من .جاٍر بشـــــأن جرمية أخرى من جرائم الفســـــاد
ا أو حاليًّ دود أجرهحما حيوز ممتلكات تتجاوز  فًا عموميًّاموظبأنَّ  أســــــباب معقولة لالعتقاد

ة عن موضــوع التحقيق اعُترب مدانًا جبرمية منفصــلإالَّ ، ُطلب منه تفســري هذا الفائض وماضــيًا
سي وأعربوا  ،صوروقد الحظ مستعرضو إحدى هاتني الدولتني ما يف هذا النظام من ق .الرئي

ذا الذي يبدو مقيِّدًا هشــــرط التحقيق املســــبق  النظر يف إلغاءعن رأيهم بأنه ينبغي للبلد املعين 
  .٢٠ لنطاق تطبيق اجلرمية املنصوص عليها يف إطار املادة

لذكر با مية لإلثراء غري أنَّ  وجدير  ماد جر ية اعت كان لدول األطراف نظرت يف إم كثريًا من ا
وبذلت جهودًا حقيقية يف ســبيل تقييم مدى توافق اســتحداثها مع نظمها القانونية  ،املشــروع

ذلك لن يكون مالئمًا أو ســــاورهتا شــــكوك شــــديدة حول أنَّ  الوطنية، لكنها خلصــــت إىل
يســتتبعه ذلك من خرق على ما يبدو ملبادئ العدالة األســاســية وللقيود الدســتورية املتعلقة،   ما

ج وقد احتُ  )٢٩(.اعتبار املتهم بريئًا حىت تثبت إدانته حبكم القانونقبل كل شــــــيء، باحلق يف 
جرمية اإلثراء غري املشـــــروع ترتكز على افتراض التحصـــــل على ألنَّ  مببدأ افتراض الرباءة هنا

عترب هذا العكس املتصــــــوَّر لعبء وال ُي .الثروة املتراكمة بطريقة فاســــــدة ما مل يثبت العكس
أوىل وصـــفه بالقرينة غري القاطعة، متوافقًا مع  الذي ينبغي من باب اإلثبات يف قضـــية جنائية،

. وعالوة على ذلك، املبادئ األســاســية للنظام القانوين املحلي يف كثٍري من الواليات القضــائية
من شــــــأنه أن يؤدي إىل احتمال غري يســــــري أن يدان أبرياء ملجرد عدم تصــــــديق أنَّ  ُيعتقد

 نية لديهاأيِّ الســـلطات يف بعض هذه البلدان بعدم وجود  وهلذا الســـبب جزمت .تفســـرياهتم
بل إن إحدى  .نص لتعديل القانون اجلنائي يف املســتقبلأيِّ بتضــمني جرمية من هذا القبيل يف 

ضائية  ٢٠الدول أبدت حتفظًا فيما يتعلق باملادة  صديق على االتفاقية، بينما يف والية ق عند الت
  ع يف البداية، مث ُأبطل الحقًا باعتباره غري دستوري. أخرى، ُجرِّم الكسب غري املشرو

ويف ضـــوء الطابع االختياري ملطلب التجرمي والســـلطة التقديرية الواســـعة اليت تتمتع هبا الدول 
البلدان املعنية قد أنَّ  واعتربوا ،هذه احلجج ِبل املســــــتعِرضــــــون عمومًااألطراف يف تطبيقه، َق

                                                         
تشرين  ١٦إىل  ١٤يينا من انظر تقريري فريق استعراض التنفيذ عن دورته الثالثة املستأنفة املعقودة يف ف  )٢٩(

ة املستأنفة، مس، وعن أعمال دورته اخلا٣١)، الفقرة CAC/COSP/IRG/2012/6/Add.1( ٢٠١٢نوفمرب /الثاين
 ٢٠١٤أكتوبر /تشرين األول ١٥إىل  ١٣املعقودة يف فيينا يف الفترة من 

)CAC/COSP/IRG/2014/11/Add.1ثراء غري املشروع، وفيما يتعلق باملسائل املتعلقة بتجرمي اإل .٢٦ )، الفقرة
 Lindy Muzila and others, On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fightانظر 

Corruption (Stolen Asset Recovery)البنك واشنطن العاصمة( .، سلسلة استرداد املوجودات املسروقة ،
  .)٢٠١٢الدويل، 
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 )٣٠(.بالنظر يف استحداث جرمية لإلثراء غري املشروع ٢٠ املادة استوفت االلتزام الذي تقتضيه
ويف الوقت نفســـه، أثنوا على بلدان تواصـــل اســـتكشـــاف التطورات التشـــريعية البديلة هبدف 

ومل مســاءلة األشــخاص الذين يعجزون عن تفســري الزيادة الكبرية وغري املربَّرة يف موجوداهتم. 
الدول األطراف النظر  تواصل على أنتلك اإليضاحات، معدودة، رغم يف حاالت إالَّ  يصروا

يف جترمي اإلثراء غري املشروع، حيث سعى املستعِرضون يف إحداها إىل تفنيد حجج السلطات 
املتعلقة مببدأ افتراض الرباءة، بل وذهبوا إىل حد اإلعراب عن رأيهم أنه ينبغي يف حالة وجود 

ري املشــروع تعديل الدســتور أو على األقل اعتماد معوقات دســتورية يف ســبيل جترمي اإلثراء غ
وباملثل، ُدعيت الدول األطراف املعنية اليت مل تقدم أســــــبابًا  .أحكام ملصـــــــادرة املوجودات

تقتضـــي بالضـــرورة عدم تنفيذ تدابري، على الرغم من وجود أوجه قصـــور يف اإلطار القانوين 
  .حتديدًا  مالءمة استحداث هذه اجلرميةالوطين، إىل استكشاف إمكانية إعادة التأكد من مدى 

حد ما لذلك التجرمي  إىل إحداث أثر مشــابه إىلم اإلثراء املشــروع، يتم الســعي وحيثما مل جيرَّ
وظفني عموميني، ماهلدايا املقدَّمة إليهم بصــــــفتهم من خالل حظر قبول املوظفني العموميني 

 ص عليه يف املادتنيعلى النحو املنصو أحكام جنائية متعلقة بغسل األموال واإلخفاء،واعتماد 
ململوكـة العكس اجلزئي لعـبء اإلثبـات يف ســــــيـاق املوجودات اومن االتفـاقيـة،  ٢٤و ٢٣

ن إيل بلدان أو ملســؤولني كبار أجانب ينتمو أو دعموه ألشــخاص شــاركوا يف تنظيم إجرامي
ر أشخاص تربييرتفع فيها مستوى الفساد، وأيضًا عن طريق وضع أحكام خاصة بشأن عدم 

فع بأدلة مفادها وعالوًة على ذلك، ميكن الد .مرتبطني مبجرمني أو بضـــــحايا جرائم ملواردهم
لرشــــــوة يف القطاع باعدم تربير الثروة خالل املحاكمات باعتبارها قرائن تعزيزًا لتهم أخرى 

 فقد أدرجت أو غســــــل األموال، وهي دفوع شــــــائعة يف الواقع، وبالفعلالعام أو االختالس 
هلادئ ال يا واملحيط ا ية وجمموعة دول آســــــ لدول األفريق لدان جمموعة ا ظام بعض ب يت تتبع ن

كافحة الفســاد أو أحكامًا صــرحية هبذا الشــأن يف قوانينها اخلاصــة مب القانون األنغلوســكســوين
ثراء غري املشروع تصدى لإليدول دًا من العدأنَّ  لكن األهم (واألكثر فعالية) .غسل األموال

لدخل، وكذلك عن طريق إجراءات موعن طر باملوجودات وا بات اإلقرار  عة يق متطل ســــــ
ذه احللول بشــــكل هوبينما ال تفي مجيع  .للمصــــادرة اجلنائية واحلجز غري املســــتند إىل إدانة

درجة ضــــــمن احللول املنأنَّ  فيبدو، ٢٠ ضــــــعت املادةمباشــــــر باألغراض اليت من أجلها ُو
درة اجلنائية جودات والدخل واإلجراءات املوســــــعة للمصــــــااملجموعة األخرية (إقرارات املو

ر فيها عن كثب، وترد واحلجز غري املســــتند إىل إدانة) تتيح بدائل قابلة للتطبيق وجديرة بالنظ
  .أدناه مناقشة خمتصرة هلا

    
    ازدياد املوجودات    

قارنًة يتمثل الركن الرئيســـي للجرمية يف حدوث زيادة معتربة يف موجودات موظف عمومي م
 اكتشاف حيازته موارد بدخله املشروع الذي يستطيع عزوه إىل مصادره بشكل معقول، أْي

 -  مالية أو ممتلكات غري متناســـبة مع مصـــادر دخله أو موجوداته يف احلاضـــر أو الســـابق، أو
أعلى مما يتناسب مع  كون مستوى عيشه - كما يرد بشكل أعم يف عدٍد من القوانني الوطنية

                                                         
  .٢٩٧فقرة ، الالدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادانظر أيضًا   )٣٠(
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وال توجد حاجة إىل إثبات قيام املوظف العمومي  .املعلومة يف احلاضـــر أو الســـابقمكتســـباته 
املعين بإســاءة اســتغالل وظائفه أو بأداء أفعال أخرى حمظورة باعتبار ذلك عنصــرًا من عناصــر 

وحيثما تشترط التشريعات الوطنية ذلك، ينبغي النظر إليه بوصفه قيدًا  -اإلثراء غري املشروع 
 إحدى يفوعالوة على ذلك، لوحظ وجود قيود أقل أمهية اجلرم وحيد من نطاقه. يغري طبيعة 

يف املوجودات حتدث "حبكم وظيفة الفرد أو منصــــــبه أو الدول حيث يلزم إثبات أن الزيادة 
 موجودات تراكم اجلرمية تشــــــمل الوكذلك يف دولتني حيث  ،انتدابه إىل وظيفة عمومية"

(مثل مبلغ حمدد أو نسبة  ًامعيَّن إذا جتاوزت حدًّاإالَّ  كتساهباا أو مشروع غري وجه على متأتية
   .مئوية حمددة من الدخل املشروع)

األســــباب اليت جتعل و حيازة املمتلكات املشــــتبه فيها مهمة إثبات اإلثراء غري املربر، أْي وتقع
 .يف العادة ، على عاتق املدعي العاموسائل كسب دخل املتهم غري كافية لتمكينه من اكتساهبا

به وغري  مما ميكن عزوه إىل رات ية على حيازة املتهم موجودات أكثر  كاف لة  فإذا اجتمعت أد
وجب على املدعى عليه إثبات اكتســـابه هلذه املوجودات بشـــكل  ذلك من دخله املشـــروع،

ويؤيد هذا النهُج نظريًة مفادها أنه ينبغي اعتبار جرمية اإلثراء غري املشــــروع جرمية  .مشــــروع
فعل، ال جرمية إغفال، بالتركيز على الزيادة املعتربة يف موجودات موظف عمومي على حنو 

  .ال يستطيع تفسريه بشكل معقول نسبًة إىل دخله املشروع
ــــــياق ازدياد املوجودات،عن الفترة الزمنية اليت ُيأمَّا  القانون يف معظم احلاالت فإنَّ  عتد هبا يف س

ومع ذلك فقد  .اليت تبدأ بالتحاق الشــخص بوظيفة عمومية لزمنيةع للتدقيق كامل الفترة اُيخضــِ 
بعدة ســنوات (ســنتان أو ُحددت هناية الفترة اليت ميكن مراجعة املوقف املايل لشــخٍص ما خالهلا 

احلاالت احتســـــابًا من تاريخ انتهاء خدمته، بينما يبدو يف حالة  بعضيف  مخس ســـــنوات مثًال)
على الزيــادات اليت تطرأ على ثروة املوظف العمومي خالل  نطــاق اجلرميــة يقتصــــــرأنَّ أخرى 
  .خدمته  فترة

    
    نطاق األشخاص املشمولني    

أيِّ تغطية الزيادة املعتربة يف موجودات موظف عمومي دون النص على  ٢٠ القصــد من املادة
شخصية أخرى صفات  شريعات الوطنية اليت تغطي جرائم مقابلة فتميل إىل أمَّا  .موا  حترِّيالت

  .مزيٍد من الدقة فيما يتعلق بنطاق األشخاص الذين ختضع موجوداهتم للتدقيق
صــــر تطبيق اجلرائم ذات الصــــلة على معة على َقالبلدان غري ُمْجأنَّ  لكن ينبغي أوًال التنبه إىل

ــبة، حيث يبدو يف ما ال يقل عن   اثنيت عشــرةحيازة املوظفني العموميني موجوداٍت غري متناس
بني املطالَ (مثل األشخاص العاديني بعض األحكام املنطبقة تنسحب كذلك على أنَّ  ًافطر ةدول

يان باملوجودات حتت الَقســــــم أو حصــــــلوا على ربح من خالل العقود املربمة مع  بتقدمي ب
مىت ما اجتمعت أســــباب كافية )، أو حىت على مجيع األشــــخاص العاديني الكيانات العمومية

حتصلوا على ملكية ممتلكات منقولة أو غري منقولة من خالل سبل غري  ومعقولة لالعتقاد بأهنم
على ذلك، تتضمن   وعالوًة .املمتلكات ال تتناسب مع مصادر دخوهلم املعلومةوأنَّ  مشروعة

 .تشــريعات إحدى الدول جرمية تعاجل حتديدًا إثراء موظفي املصــارف على وجه غري مشــروع
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سبة إىل الدول اليت  وقد القت هذه األحكام ترحيبًا بشكل عام، واعُترب أنه من املفيد حىت بالن
تفتقدها أن تنظر يف إمكانية توســـيع تشـــريعاهتا لتشـــمل التحقيق يف اإلثراء غري املشـــروع يف 

  .القطاع اخلاص
سبة إىل املوظفني العموميني هي عدم حصر جرمية اإل ثراء غري املشروع يف والقاعدة املتبعة بالن

لســــــابق يف رون واجبات رمسية، بل تطبيقها كذلك على من خدموا يف امن ما زالوا يباشــــــ
اإلثراء غري  جترِّم بعض الدول األطراف أيضـــــــًا إخفاءوعالوًة على ذلك،  .وظائف عمومية

هرب من املساءلة على الت اشخص يعاون موظفًا عموميًّأيِّ أنه يتعني على  توضحاملشروع أو 
ني هو أيضًا مصدر ات املشتبه فيها على وجه مشروع أن يبكه املوجودعن طريق التظاهر بتملُّ

 من الفاعلني األصليني الًّك هذا احلكم يعم بالعقوبةأنَّ  يعين  زيادة معتربة يف موجوداته، مماأيِّ 
دول األطراف ، وإن لوحظ أن على المعاونة املوظف العمومي الفاســـــد وغريهم ممن حياولون

 ل األموال.لتفادي اجلرمية األخطر املتمثلة يف غس مراعاة عدم استخدام تلك اجلرمية
  

  مثال على التنفيذ
  :ينص القانون اجلنائي يف إحدى الدول األطراف على ما يلي

ته، سواء أكانت ثبت مصدرًا مشروعًا لزيادة معتربة يف موجوداشخص ال ُي يعاقب أيُّ  
دة بني بدء املمتبامسه أم باسم طرف ثالث بغرض اإلخفاء، حتصل عليها يف الفترة 

وات وبغرامة خدمته إىل ما بعد تركه اخلدمة بسنتني، بالسجن من سنتني إىل ست سن
لية لشغل منصب األه يف املائة من قيمة اإلثراء غري املشروع وبإسقاط ١٠٠-٥٠ تعادل
ن وإسقاط اإلثراء غري املشروع شطب الديو ويشمل .مدى احلياة تامًّا إسقاطًا

بنفس العقوبة  ب الطرف الثالث الذي خيفي اإلثراء غري املشروعويعاقَ  .االلتزامات
  .املفروضة على اجلاين

    
    بالذنب غري القاطعة القرائن    

عبء إثبات املصــدر أنَّ  توضــح معظم القوانني الوطنية اليت تضــم جرمية لإلثراء غري املشــروع
 .اخلاضـــع للتحقيق املشـــروع لألموال أو املمتلكات املشـــكوك فيها يقع على عاتق الشـــخص

ويدان الشـــخص هبذه اجلرمية إذا مل يقدم تفســـريًا ُمرضـــيًا للمحكمة للكيفية اليت متكن هبا من 
ة إىل معيَّناحلفاظ على مســــــتوى معيشــــــته أو الكيفية اليت انتقلت هبا موارد مالية أو ممتلكات 

املدعى عليه، مىت هناك قرينة غري قاطعة بالذنب، حيث يســــــتطيع أنَّ  وبالتايل، يبدو .حوزته
ُقدمت دعوى الزيادة غري املتناســبة يف املوجودات، تقدَمي تفســري معقول أو قابل للتصــديق   ما

  .وهذه القرينة مذكورة بشكل صريح يف بعض الواليات القضائية )٣١(.ليتجنب العقوبة
    

                                                         
  .املرجع نفسه  )٣١(
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    مثال على التنفيذ
املتهم أنَّ  حاكمةخالل املينص القانون يف إحدى الدول األطراف بوضوح على أنه إذا ُأثِبت 

له املعلومة أو حصل على ملكية ممتلكات منقولة أو غري منقولة غري متناسبة مع مصادر دخ
 ملحكمة تفترض حينئذٍ افإنَّ  شخص آخر نيابًة عنه،أيِّ حازها، سواء أكان ذاك بامسه أم باسم 

استنادًا إىل هذا االفتراض غري  لة بهرتعترب العقوبة املهم به، وال ُتالشخص املتهم مذنب مبا اتُّ أنَّ 
  .قانونية ما مل يدحض هذا الشخص ذلك االفتراض يف املحكمة

  
الســلطات يف إحدى الدول األطراف تدافع أنَّ  افتراض الرباءةوجدير بالذكر فيما يتعلق مببدأ 

لعقوبٍة يل ترتعن مشـــروعية عكس عبء اإلثبات، على النحو املوصـــوف آنفًا، حمتجًة بأنه ال 
ته  يادة املوظف العمومي موجودا ها ز فاد تة م ية ومثب عة حقيق بل على واق ناًء على افتراض  ب
 .خالل فترة خدمته بشــــكل ال يســــتطيع تقدمي تفســــري معقول له نســــبًة إىل دخله املشــــروع

وتســــتمد خصــــوصــــيات جرمية اإلثراء غري املشــــروع مربراهتا من كون املوظفني العموميني 
أكرب من غريهم حبكم واجباهتم، وإن كانت املســاواة يف املعاملة بني مجيع  مســؤولية يتحملون

  .املواطنني مكفولة
لدول األطراف فادت بعض ا ها أنَّ  وأ باملوجودات اليت حيوز بات ال يتعلق  عبء اإلث عكس 

املوظف العمومي فحســــــب، بل مبوجودات أقربائه كذلك، وهي موجودات ميكن االفتراض 
وعالوًة على ذلك، تنســـحب اجلرائم القائمة يف بعض احلاالت بشـــكل  .همبأهنا يف قبضـــة املت

  .صريح على موجودات أقرباء املوظف العمومي أو ُمعاليه
  

  أمثلة على التنفيذ
قضية إثراء أيِّ ينص القانون يف دولتني طرفني تتطابق أحكامهما على أنه إذا اطمأنت املحكمة يف 

االعتقاد بأنه كان لدى شخص، مع مراعاة درجة قرب  غري مشروع إىل وجود أسباب تدعو إىل
موارد مالية أو ممتلكات على سبيل األمانة  العالقة اليت تربطه باملتهم وظروف أخرى ذات صلة،

من املتهم هذه املوارد أو املمتلكات  اكتسبوجه آخر، أو أنه أيِّ لصاحل املتهم أو نيابًة عنه على 
هذه أنَّ  املحكمة تعترب، حىت يثبت العكس،فإنَّ  مقابل مالئم،عن طريق اهلبة أو اإلقراض دون 

  .املوارد أو املمتلكات، يف قبضة املتهم أو حيازته
من ُمعاليه ممتلكات غري متناسبة مع مصادر  عترب حيازة موظف عمومي أو أيٍّويف دولة أخرى، ُت

ويتضمن احلكم ذو  .جنائي دخله املعلومة دون أن يقدم تفسريًا معقوًال لذلك جرميَة سوء سلوك
 الشقيقاتويوضح أنه يشمل الزوجة واألبناء والربائب والوالدين، " ُمعال" الصلة شرحًا ملصطلح

 .االقّصر الذين يساكنون املوظف ويعتمدون عليه يف معيشتهم اعتمادا كليًّ واألشقاء
  

ضافيًّا  ضًا إ فيما يتعلق باإلثراء بالذنب وعلى غري العادة، ترتئي إحدى الواليات القضائية افترا
للســـــلطات املختصـــــة فيها ال يأذن املوظف العمومي اليت  ، وذلك يف احلاالتغري املشـــــروع

، ولذلك باســــتقصــــاء ودائعه أو معامالته، حيث اعُترب ذلك خمالفًا للحق يف عدم جترمي النفس
  ُأوصي بإلغاء االفتراض املعين.
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    دًال من أحكام اإلثراء غري املشروعاستخدام إقرارات املوجودات والدخل ب    

الواليات القضــــــائية اليت مل جيرَّم اإلثراء غري املشــــــروع فيها بعد بأنه ميكن  كثري مناحُتج يف 
ملراقبة  عن طريق وجود نظام صـــــارم وفعال - وإن مل يكن معادًال متامًا - حتقيق أثر مشـــــابه

املوظفني العموميني وضرائبهم يف  دخل املوظفني العموميني وموجوداهتم (كأن توضع رواتب
قت وقد ال. ســـجالت عمومية)، مما ييســـر مجع املعلومات ويدعم عمليات الرصـــد والتحقيق

أكثر فعالية من هذا وهو إلزام املوظفني العموميني  . وهناك أمروجهة النظر هذه قبوًال جزئيًّا
ك عن أزواجهم ومن حبكم القانون بتقدمي إقرارات املوجودات والدخل عن أنفســــــهم وكذل

 .يعولون من أبنائهم (ويكون ذلك يف العادة قبل مباشــــرة الوظيفة ومن مث بشــــكل ســــنوي)
زيادات يف املوجودات مبينة أيِّ تفسُري  حتمل أن ُيطلب من األشخاص امللَزمني بتقدمي إقراروُي

قرار، ويشــــــكل التخلف عن تقدمي اإلقرار وإيراد بيانات غري صــــــحيحة يف اإل .يف إقراراهتم
ويتفق هذا النظام مع االلتزام  .حسب الوالية القضائية، خمالفة تأديبية أو إدارية أو حىت جنائية

ساءلة، على النحو املنصوص  شفافية وامل سات تعزز ال سيا الواقع على الدول األطراف بوضع 
يه يف الفقرة ملادة ١ عل لدول األطراف بالفعل ٥ من ا ية، وقد أفادت إحدى ا فاق أنَّ  من االت
املالية لديها قد اعُتمد بعد مناقشات حامية يف الربملان، خاصًة يف سياق تنفيذ  قانون اإلقرارات

  .هذه املادة على وجه التحديد
  

  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة
لديها نظامًا لإلقرار باملوجودات حيتم على مجيع املوظفني أنَّ  بينت إحدى الدول األطراف

وختضع اإلقرارات للتحليل والتحقق  .اإلفصاح عن مجيع مصادر الدخل يف منوذج حمددالعموميني 
الدستور أنَّ إالَّ وال ُتنشر هذه اإلقرارات على العموم،  .وُيحتفظ بسجالت لكل موظف عمومي

مواطن وفقًا ملا تقرره اجلمعية الوطنية من أيِّ ينص على إتاحة مجيع اإلقرارات للفحص من ِقبل 
فرد من اجلمهور االطالع على يِّ ح أنه ميكن ألضِّ ومن الناحية العملية، ُو .وشروطأحكام 

  .اإلقرارات لدى سداد رسم حمدد للجهة املختصة
وقد جتاوز بلد آخر هذا احلد إذ أصبغ مجيع اإلقرارات الضريبية بالصبغة العمومية، حيث تتاح 

 وإضافةً  .السنوية وثرواهتم وإقراراهتم الضريبيةللجمهور عرب اإلنترنت تفاصيل دخول دافعي الضرائب 
إىل ذلك، تسهم تدابري من قبيل قواعد املحاسبة ومراجعة احلسابات، عالوًة على قواعد حرية تداول 
املعلومات، يف منع اإلثراء غري املشروع، كما أهنا تصعب إخفاء املحاوالت املحتملة ملراكمة 

 .وقد القت ممارسات املساءلة والشفافية هذه استحسان فريق االستعراض .مكتسبات غري مشروعة
  

ـــتحداث هذا النظام يف تيســـري تطبيق جرمية اإلثراء غري املشـــروع ذاهتا يف  كما تبينت فائدة اس
من االتفاقية جنبًا إىل جنب  ٢٠ وميكن إعمال اجلرمية املذكورة يف املادة .البلدان اليت وضــعتها

وعالوًة على ذلك،  .تقدمي إقرار غري صحيح وألف عن تقدمي إقرار موجودات مع جرمييت التخ
ــــــتنادًا إىل بيانات جممَّ ــــــروع اس عة بعد التحقق من إقرارات ميكن إقامة دعوى إثراء غري مش

قدمي كشـــف أو بيان رمسي بل وقد ُيَعدُّ ت .املوجودات واخلصـــوم املتعلقة باألشـــخاص امللَزمني
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يف بعض األحيان شـــرطًا مســـبقًا صـــارمًا من أجل إجراء مثل ذلك  باإلفصـــاح عن املمتلكات
وليس من قبيل املصــــادفة أن تعاَلج مجيع هذه املســــائل، يف كثٍري من النظم القانونية، التحقيق. 

ضــمن ســياق نفس القانون اجلنائي اخلاص بشــأن اإلقرار باملوجودات، حيث ُيلَزم األشــخاص 
  .أيضًا نائية عن اإلثراء غري املشروع بتقدمي إقرار مايلاملسؤولية اجل لتحمُّل ضوناملعرَّ

يف  ٢٠ موضــــــع تقدير، مع وضــــــع الطبيعة غري اإللزامية للمادة وقد كان هذا احلل البديل
احلســــبان، وصــــدرت توصــــيات للدول األطراف بالنظر يف إنشــــاء نظم لإلقرار باملوجودات 

وأعضــاء الربملان، وبشــكل  املوظفني اإلقرار باملصــلحة فقط)، وذلك على األقل لكبار (وليس
عام باختاذ تدابري لتحســـــني فعالية النظم القائمة واحلد من أوجه الضـــــعف التشـــــغيلية وطرح 

فقد لوحظ يف عدة دول أطراف، على  .عقوبات أجنع يف التعامل مع اإلقرارات غري الصحيحة
م لكنها ال ختضـــع للتحقق مناذج إقرارات املوجودات والدخل ُتســـتوىف وتقدَّأنَّ  ســـبيل املثال،

وبالتايل فقد  .لعدم وجود عملية للتحقق أو لنقص الكوادر املالئمة على صــــــعيد املمارســــــة
وصــــــَي بأن تنظر البلدان املســــــتعَرضــــــة يف توحيد وتبســــــيط عملية تقدمي إقرارات الدخل ُأ

ة والبشرية ومزودة باملوارد املاديسة هلذا الغرض واملوجودات حبيث تناط مبؤسسة واحدة مكرَّ
وميكن تنفيذ ذلك من خالل نظام  .املســؤوليُة عن مهمة التحقق من املعلومات املقدمةالكافية 

 فئات املوظفني العموميني للفحص العشــــوائي إلقرارات حمددة (كأن يكون التركيز مثًال على
 حتمل أن ترتكب الســــلوك غري املشــــروع أكثر من غريها) أو من خالل مناوبة ســــنويةاليت ُي

ــة التحقق ــة اليت تركز عليهــا عملي ــالنظم كمــا ميكن النظر يف  .للوكــاالت العمومي األخــذ ب
ــة إلقرارات املوجودات و ــدخــل اإللكتروني ــة اّطالع اجلمهور على إقرارات ال ــادة إمكــاني زي

حالة ويف  .واملوجودات اخلاصــــــة ببعض فئات املوظفني متكينًا له من التعليق على صــــــحتها
ت توصــية باســتحداث عقوبات أكثر صــرامة على تعمُّد تقدمي معلومات صــدرواحدة معيَّنة، 

غري صــحيحة أو تزييفها يف إقرار املوجودات والدخل، مثل مصــادرة املمتلكات غري املفصــح 
مة إلقرارات بتوســــــيع نطاق اللوائح املنظِّبعض الدول األطراف وصــــــي يف وأخريًا، ُأ .عنها

بدًال من االقتصــار على  ،مجيع املوظفني العمومينيل واملزيد من الفئات، باملوجودات لتشــمل 
، بينما ُأوصي يف حالة أخرى أن يكون أفراد أسرة شاغلي أعلى املناصب السياسية والقضائية
  )٣٢(.األشخاص امللَزمني هم أيضًا من املشمولني

                                                         
 ،٣١  الفقرة ،)CAC/COSP/IRG/2012/6/Add.1( املستأنفة الثالثة دورته بشأن التنفيذ استعراض فريق تقرير انظر  )٣٢(

 آليات وإجياد القضائي، اجلهاز وأعضاء الربملان أعضاء مثل احليوية، الوظائف شاغلي تغطية أمهية ُذكرت حيث
 البنك إصدار انظر العموميني، للموظفني واملوجودات الدخل إلقرارات فعالة نظم تطوير وبشأن .فعالة متابعة
 :Public Office, Private Interests " واجلرمية خدِّراتبامل املعين املتحدة األمم ومكتب الدويل

Accountability through Income and Asset Disclosure"، املسروقة املوجودات استرداد سلسلة من   
 Ruxandra Burdescu and others, Income and Asset "و ؛)٢٠١٢ الدويل، البنك العاصمة، واشنطن(

Declarations: Tools and Trade-Offs"، البنك العاصمة، واشنطن( املسروقة املوجودات استرداد سلسلة من 
  ).٢٠١٢ الدويل،
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    غري املشروعاستخدام سلطات موسعة للمصادرة واحلجز غري املستند إىل إدانة عوضًا عن اإلثراء     
جلأت بعض البلدان إىل أســــــاليب أخرى لتحقيق مفعول مشــــــابه ملا هو منصــــــوص عليه يف 

، لكن ينبغي أن يكون ٣١ وترتبط هذه األساليب بنظام املصادرة املذكور يف املادة .٢٠  املادة
 وأهنما ،كل من مبدأ املصـــادرة ومبدأ اإلثراء غري املشـــروع خمتلفان مفهومْيأنَّ  من الواضـــح
، وهو ما يتضــــح أيضــــًا من كوهنما مدرجْين يف ن أغراضــــًا خمتلفة اختالفًا جذريًّايســــتهدفا

فبادئ ذي  .)٣١من املادة  ٧والفقرة  ٢٠حكمْين منفصــــلْين من االتفاقية (أي حتديدًا املادة 
أن  بالفســاد تتعلق إجرامية أفعال ارتكاب إثر مشــروعة غري عائدات اكتســاب شــأن منبدء، 

ــــياق أعم، إىل عقوبات موضــــوعها املمتلكات، مبا يف ذلك ضــــبط ومصــــادرة يؤدي، يف  س
وقد  .عائدات اجلرمية أو املمتلكات املتأتية من هذه األفعال اجلنائية أو املســـــتخدمة يف اقترافها

هذا املفهوم واســـــتحدثت تشـــــريعات جتيز ضـــــبط الثروات غري املربرة  بعض الدول طورت
كمة اجلنائية بإثبات تأتِّيها من عني اجلرمية اليت أدين هبا مالكها (أ) دون إلزام املح :ومصادرهتا

(مبوجب ســلطات موســعة للمصــادرة)؛ أو (ب) يف إجراءات مدنية (احلجز غري املســتند إىل 
  .هلذين االحتمالني وفيما يلي مناقشة مبزيد من التفصيل .إدانة)

ت شخصًا ما باقتراف جرمية فبموجب السلطات املوسعة للمصادرة، جيوز للمحكمة إذا أدان
جنــائيــة خطرية (أو ملحكمــة مــدنيــة بنــاًء على دعوى من املــدعي العــام يف بعض احلــاالت)، 

احلاالت املنصــــوص عليها يف القانون، أن تصــــادر جزءًا من موجودات اجلاين أو كلها إذا   يف
اقترفها هذا وإذا كان يف طبيعة اجلرمية اجلنائية اليت وقت إصـــــــدار احلكم  كانت مملوكة له

أمر آخر  الشـــخص أو دخله املشـــروع أو الفرق بني وضـــعه املايل ومســـتوى معيشـــته أو أيُّ
 .هذا الشخص حصل على املوجودات من خالل أنشطة إجرامية أخرىبأنَّ  يربر االفتراض  ما

وُيتخذ قرار إعمال السلطات املوسعة للمصادرة استنادًا إىل إثبات تأتِّي املمتلكات من نشاط 
جرامي، إذا انعدمت األدلة على عكس ذلك، مبعىن أنه ال جيوز إخضـــــــاع موجودات ُأثِبت إ

  .احلصول عليها بأموال مكتسبة على وجه مشروع للمصادرة
، وإن كان قد القانون األنغلوســكســويناحلجز غري املســتند إىل إدانة فنابع أصــًال من نظام أمَّا 

فبينما جيب  .تتبع نظام القانون املدين يف السنوات األخريةاعُتمد أيضًا يف عدٍد من البلدان اليت 
صادرة املوسعة، ستند فإنَّ  حتقُّق إدانة جنائية جبرمية واحدة على األقل يف حالة امل احلجز غري امل

فمىت ما كانت هناك أســــباب معقولة  .ينطوي على اهتام شــــخص باقتراف جرمية  إىل إدانة ال
شروع، تدعو إىل االشتباه يف جتاوز جم شخٍص ما قيمة ما مجع من ثروة على وجه م مل ثروة 

جاز ملحكمة مدنية أو لســـــلطات جتري حتقيقات مالية أولية قبل إحالة األمر إىل القضـــــاء أن 
اإلجراءات املدنية ذات  وتتطلب .ثروته ليست متأتية من جرميةأنَّ  تلزم هذا الشخص بإثبات

معقول، حيث جيوز  شكأيِّ املتهم مذنب دون نَّ أ الصلة مستوًى من اإلثبات أقل من إثبات
للمحكمة األمر حبجز موجودات الشخص املعين أو أمره بسداد حصة تناظر قيمَتها إذا أثبتت 

سلطات ستنادًا إىل موازنة بني االحتماالت ورجحان - ال املوجودات متأتية من أنَّ  - األدلة ا
  .هنا مشروعةوتعذر على الشخص املعين إثبات أ أنشطة إجرامية

ــُتحســن هذا النهج االبتكاري يف معاجلة الشــواغل إزاء الثروات غري املربرة واإلثراء غري  وقد اس
ية لة اجلنائ عدا ظام ال طاق ن خارج ن ــــــروع  قد لوحظ يف إحدى  .املش نه  ومن الالفت للنظر أ

فعالية أنَّ  عليه، ىاحلاالت، حيث تقترن األحكام ذات الصــــــلة بقدر معترب من احلماية للمدع
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يف سياق معاجلة  ت املقبلة باعتبارها بديًال مهمًّاهذه التدابري ستكون حمل اهتمام يف االستعراضا
وعلى اجلانب اآلخر، ينبغي للدول األطراف أن تكفل فعالية  .مشــــــكلة اإلثراء غري املشــــــروع

ـــبة إلحدى احلاالت اليت انطوت .اإلجراءات املنطبقة على  وبالتايل فقد صـــدرت توصـــية بالنس
ــــــرط تعجيزي إلعمال احلجز، أال وهو إثبات بلوغ قيمة املمتلكات غري املربرة من  ١ ٥٠٠ ش
  .أمثال قيمة احلد األدىن لألجر على األقل، بإزالة العقبة املتمثلة يف هذا احلد األدىن

    
    التدابري اإلجرائية    

ية مع إثراء  عال مل بف عا ختاذها للت ية ميكن ا ية عمل تدابري إجرائ املوظفني العموميني غري توجد 
املشـــروع حىت يف احلاالت اليت مل ُتعتمد فيها نصـــوص عامة يف جمال القانون اجلنائي أو تدابري 

بِرزت آلية مفصـــلة تيســـر فعلى ســـبيل املثال، ُأ .عقابية معادلة ملعاجلة هذا النوع من الســـلوك
ـــة ـــتباه يف إثراء غري مشـــروع باعتبارها ممارس تعني على حتقيق  جيِّدة التحقيق يف حاالت االش

  .أهداف االتفاقية
  

  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة
يف إحدى الدول األطراف، يستطيع مدير االدعاء العام أن يطلب من القاضي إذنًا بالتحقيق 

(أ) أنَّ مستوى عيش الشخص يفوق ما يتناسب مع مصادر دخله أو  :استنادًا إىل أدلة تثبت
أنَّه يف قبضة الشخص أو يف حوزته موارد مالية أو  (ب)وموجوداته املعروفة احلالية أو السابقة؛ 

منط أنَّ  ممتلكات غري متناسبة مع مصادر دخله أو موجوداته املعروفة احلالية أو السابقة؛ و(ج)
ُمَرجَّح ـأتى من قيامه بأفعال فساد أو أفعال غري مشروعة؛ و(د) أنَّه من الحياة الشخص املعين يت

وميكن للمدير بعد ذلك  .أن يكشف التحقيق عن معلومات ذات صلة عن أفعال غري مشروعة
أو تقدمي /شخص آخر ُيحدَّد خالل التحقيق، لإلجابة عن األسئلة وأيِّ استدعاء املشتبه فيه، أو 

م تلك املعلومات من أجل احلجز على املمتلكات ومصادرهتا أو ميكن أن وميكن استخدا .أدلة
، فهناك مبادئ ذا اإلجراء مل ُيطبَّق بعد عمليًّاورغم أنَّ ه .تؤدي إىل حتقيقات جنائية أخرى

  .توجيهية قيد اإلعداد من أجل تيسري تطبيقه بشكل سليم
    

    الفعالية    
املشــــروع حمل جدل يف الدوائر األكادميية والقضــــائية، زالت األحكام املتعلقة باإلثراء غري   ما

هبذا املفهوم لدان اليت تعترف  لدول  .حىت يف الب يا يف إحدى ا قد اســــــُتفتيت املحكمة العل ف
على ســــبيل املثال، يف دســــتورية جرمية اإلثراء غري املشــــروع، بينما أفادت األطراف مؤخرًا، 

طلحاهتا على حنو يراعي حقوق الشــــعب ســــلطاهتا أهنا حاولت توجيه تطبيقها وتفســــري مصــــ
ــية للنظام القانوين الوطين ــاس ما حدٍّ ر هذا اجلدل املســتمر إىل وقد يفســِّ  .ووفقًا للمبادئ األس

 األحكام ذات الصــــــلة ملبأنَّ  وقد أقرت بعض الدول األطراف .ضــــــيق نطاق تطبيق اجلرمية
يف حاالت التطبيق املشـــــروعية أو أعربت عن شـــــواغل تتعلق باحترام مبدأ  ،اق قط عمليًّتطبَّ

يف  قيد النظرقضــايا أو على األقل  ومل تقدَّم إحصــاءات أو يعَلن عن جتارب ناجحة .مســتقبًال
  قليلة نسبيًّا.  دول أطراف جانبمن إالَّ املحاكم وقت إجراء االستعراض 
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 تشغيليةألوجه قصور  على الصعيد العملي ُيعزى جزئيًّاالتطبيق املحدود للجرمية يبدو أن كما 
واجه صعوبات تأهنا األطراف، على سبيل املثال، إحدى الدول  أفادتفقد وعقبات إجرائية. 

حتليل صــايف ويف إحالة قضــايا إىل القضــاء بســبب حتديات تتعلق بالتوصــل إىل توصــيف مايل 
اإلثراء غري توجيه هتم ب يف دولة أخرىال جيوز و .القيمة، وكذلك بتعقب األصـــول وضـــبطها

ـــبات يفيد بذلك لذلك ُحثَّت و. املشـــروع إالَّ بعد صـــدور تقرير من الديوان األعلى للمحاس
لتحقيق على أســاس ما هذه الدولة بالذات على النظر يف إمكانية الســماح للنيابة العامة بفتح ا
يف حالة لوحظ ثل، بامليتوفر لديها من أدلة دون احلاجة إىل صدور مثل ذلك التقرير مسبقًا. و

عزى ية، وهو ما ُياإلثراء غري املشــروع ال حيظى بنتائج ُمرضــاحلايل بشــأن  أخرى أن التشــريع
التحقق من  إىل إجراء جمحف ومرهق يف اجلرائم ذات الصــــلة ال خيول للجهاز املســــؤول عن
صالحيَة طلب معلومات املوظف املصرفية من الكيانات ا واملصرفية  ملاليةإقرارات املوجودات 

شأن من حمكمة العدل ا شر إالَّ أن حيصل أوًال على قرار هبذا ال شكل مبا  لعليا بكامل هيئتها.ب
   ولذلك ُأوصي بتعديل التشريع املنطبق.

    
    التحدِّيات    

أهم فإنَّ  عملي،التطبيق ال قلة حاالتبصرف النظر عن أوجه القصور التشغيلي اليت أدت إىل 
شروع  سالفة الذكر لعدم جترميالتتعلق باألسباب  ٢٠ ادةالتحديات يف تنفيذ امل اإلثراء غري امل

سيما القيود الدستورية وما يعادهلا بشأن تراض الرباءة وعبء مبدأ اف على الصعيد الوطين، ال 
ـــــاكل أخرى تبّينت بأوجه قصـــــور يف نظم إقرارات .اإلثبات اجلنائي املوجودات  وتتعلق مش

ع ها، مثل التشــــــري تداخل املحتمل بين قائمة وال لدخل، وتطبيق القوانني ال ية وا ات الضــــــريب
  .روعوالتشريعات املتعلقة مبكافحة غسل األموال، على قضايا اإلثراء غري املش

    
      جرائم القطاع اخلاص -جيم

    )٢١ القطاع اخلاص (املادةالرشوة يف  -١
واألمانة يف األنشـــطة  الرتاهةغري اإللزامي الضـــوء على أمهية اشـــتراط  ٢١ يســـلط حكم املادة

كما تعاجل املادة التوجه املتزايد صوب إسناد قطاعات من  )٣٣(.االقتصادية أو املالية أو التجارية
طة ية وخدمات املرافق - األنشــــــ خارجية أو إ - مبا يف ذلك اخلدمات العموم ىل جهات 

خصــــخصــــتها بعد أن كانت الدولة أو هيئات عامة هي اليت تضــــطلع هبا عادة، عالوًة على 
وقد يكون من الصعوبة مبكان واحلال هذه  .استخدام الشراكات بني القطاعني العام واخلاص

يكون  وبالتايل فمن املهم أالَّ .عمومية موظفًا يف هيئة تكوين صــــــورة حمددة ملن ميكن اعتباره
  .الفارق يف معاملة القطاع اخلاص والقطاع العام أكرب مما ينبغي يف سياسات مكافحة الفساد

وقت إجراء االســتعراضــات تدابري لتجرمي الرشــوة  االدول األطراف قد اعتمدحنو ثلثْي وكان 
على خلفية صـــكوك إقليمية ســـابقة مثل اتفاقية القانون  يف القطاع اخلاص، وجاء ذلك جزئيًّا

                                                         
  .٢٩٨ ، الفقرةالدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )٣٣(
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ــــاد ا ــــأن الفس الصــــادر عن جملس  JHA/2003/568 والقرار اإلطاريملجلس أوروبا جلنائي بش
وقد لوحقت الرشــوة يف القطاع  .االحتاد األورويب بشــأن مكافحة الفســاد يف القطاع اخلاص

اخلاص بفعالية يف إطار قوانني ذات صلة يف دولة طرف ذات تركيب احتادي رغم عدم وجود 
صعيد  قانون للرشوة التجارية صعيد االحتادي، كما أهنا ُجرِّمت إىل درجة معتربة على  على ال

وال ُتجرَّم سوى الرشوة يف حاالت أخرى، يف حني توجد أيضًا بلدان لوحظ فيها  .الواليات
عكس هذا املوقف (أي أنه ال ُيجرَّم فيها ســـــوى االرتشـــــاء)، ويف هذه احلالة ميكن مالحقة 

الت وعالوًة على ذلك، فيحتمل، يف حال متلقي الرشـــوة. الرشـــوة باعتبارها مشـــاركة يف فع
مبتطلبات اجلرائم العامة فيما يتعلق خبيانة  أفعال االرتشـــــــاء يف القطاع اخلاص تفي ، أنقليلة

حدثت تشـــريعات وقد اســـُت .أو اكتســـاب موجودات من خالل ســـبل غري مشـــروعةاألمانة 
عطيت األولوية للحاجة إىل ســـــن ُأحاالت، كما  عدةلتجرمي الرشـــــوة يف القطاع اخلاص يف 

   .تشريع مشابه يف دولة طرف أخرى
واملجموعتان اإلقليميتان اللتان يقل االحتمال بأن يكون أعضاؤمها قد اعتمدوا جرمية الرشوة 
يف القطــاع اخلــاص مهــا جمموعــة دول آســــــيــا واملحيط اهلــادئ وجمموعــة دول أمريكـــا 

، احتجت البلدان األخريةجموعة هذه املويف بعض الواليات القضــــائية من  والكارييب.  الالتينية
مبقتضى األحكام ذات  النظر باعتباره سلوكًا احتياليًّا املستعَرضة بأنه ميكن مالحقة السلوك حمل

لة يف ومع ذلك، ينبغي التعامل مع هذه  .قوانينها اجلنائية (أو نظرت يف إمكانية ذلك) الصــــــ
 ٢١  إذ إنه من غري املرجح أن تغطَّى األوضــــــاع املنصــــــوص عليها يف املادةاإلمكانية بتحفظ، 

 .التقييديني  اخلداع واخلســارة االقتصــادية جبرائم االحتيال املنطبقة، واليت تضــم حتمًا عنصــرْي
شــف األســرار أو املعلومات املتصــلة بعمل صــاحب كوينطبق األمر نفســه على اجلرائم املتصــلة ب

  ص.العمل يف القطاع اخلا
ـــــلوب التجرمي، فقد اختارت بلدان أمَّا و ـــــتخدام نفس األحكام املطبقة على كثرية عن أس اس

حاالت رشو املوظفني العموميني دون متييز جوهري بني الرشوة يف القطاع العام ويف القطاع 
يف مكافحة الفساد، حيث  ةفيدمن املمارسات اجليدة واملوقد ُوصف هذا النهج بأنه  .اخلاص

تكمن قوته يف احلد من احتماالت وجود ثغرات عند حتديد األحكام املنطبقة، على ســــــبيل 
املثال، على كيانات القطاع اخلاص اليت تقدم خدمة عامة أو على الشــــــراكات بني القطاعني 

  .العام واخلاص
ـــية جلرميْيت ـــاس ـــاء االختياريت وتتطابق األركان األس ـــو واالرتش ني مع األركان الواردة يف الرش

(وعد املتلقي أو شخص آخر مبزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، أو  ١٥  املادة
وتشمل اجلرميتان املزايا امللموسة وغري  .هلا أو قبوله إياها بشكل مباشر أو غري مباشر) التماسه

ت اليت ال ُتعرض فيها بالفعل هبة امللموسة، سواء أكانت مالية أم غري مالية، عالوًة على احلاال
شأ أحيانًا يف القوانني الوطنية مشاكل مشاهبة للمشاكل املشار إليها فيما  .أو مزية أخرى وتن
شر أو أو االلتماس ، مثل ما يتعلق بأركان الوعد والعرض ١٥ يتصل باملادة أو الرشو غري املبا

تكرُّر مواجهة هذه املشــــــاكل أنَّ  ؛ غريمزايا األطراف الثالثة أو نطاق املزايا غري املســــــتحقة
وعالوًة على ذلك،  .فيما يبدو ١٥ مما يواَجه فيما يتعلق باملادة واملعوقات اليت تســــــببها أقل
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تتجاوز التشـــريعات الوطنية يف بعض احلاالت مضـــمون االتفاقية على أوجه مشـــاهبة ملا ُذكر 
فع بأثر رجعي أو احلاالت اليت حيث تغطي على ســــــبيل املثال الد ،١٥ بالنســــــبة إىل املادة

  .ميكن فيها إثبات صلة واضحة بني املزية غري املشروعة وفعل أو إغفال من جانب املتلقي  ال
    

    نطاق أفراد القطاع اخلاص املشمولني    
صــفة أيِّ شــخص يدير أو يعمل ب ، أي٢١ُّ املتلقي غري املشــروع املحتمل هو، مبقتضــى املادة

وبالتايل ينطبق ذلك على املديرين  .اخلاص، بغض النظر عن منصبهلدى أحد كيانات القطاع 
واملوظفني على مجيع مســتويات التســلســل الوظيفي يف كيانات القطاع اخلاص، وكذلك على 
شآت الفردية، بل وحىت الكيانات أو  صحاب املن شارييها واملهنيني وأ ست شركات وا وكالء ال

ستهدف الربح املؤسسات القانونية اليت ال  ضية ت (بقدر ما تنخرط واملنظمات التطوعية والريا
 ةدول اثنْيت عشـــرة أكثر منوقد واجه  .يف أنشـــطة اقتصـــادية أو مالية أو جتارية بطبيعة احلال)

جمموعة دول وخصــوصــًا يف لديها أحكام جنائية مناهضــة للرشــوة يف القطاع اخلاص،  ًاطرف
ــــــاكل فيما يتعلق بنطاق أفراد الق ــــــرقية، مش ــــــمولنيأوروبا الش ففي هذه  .طاع اخلاص املش

الواليـات القضـــــــائيـة، يغطي القـانون الوطين جمموعـة غري مكتملـة من الكيـانـات القـانونيــة 
سبيل املثال)، أو ال ينظم  شركات أو املؤسسات املالية فقط، على  سلوك فئات حمددة إالَّ (ال

) أو األمناء أو املحامني اءللرشوة (على سبيل املثال السماسرة أو الوسط من املتلقني املحتملني
لألشخاص املعنيني (على سبيل املثال، أولئك الذين يديرون  أو يستخدم تعاريف أضيق نطاقًا

منشــــًأ مبقتضــــى قانون القطاع اخلاص أو يتصــــرفون  اأعمال آخرين أو يديرون كيانًا اعتباريًّ
ولئك الذين يؤدون بالنيابة عن هذا الكيان أو يتصــــرفون بالنيابة عن شــــخص طبيعي آخر، وأ

وظائف تتعلق بتنظيم حتركات املوجودات)، مما يشــــــمل يف  وظائف إدارية أو إشــــــرافية أو
 ٢١للمادة التام  التنفيذأنَّ  وبالتايل فقد اعُترب .الغالب أفرادًا يشــــــغلون مناصــــــب إدارة عليا

  .تقدمي توصياتيقتضي بالضرورة 
وقد اتُّخذ هنج معاكس يف والية قضــائية أخرى، حيث تنطبق جرمية الرشــوة بشــكل واضــح 

حىت وإن صــــــفة لدى أحد كيانات القطاع اخلاص، أيِّ شــــــخص يدير أو يعمل بأيِّ على 
د، صــــــلة بالبلد أو كان يؤديها خارج البل يكن للوظيفة اليت يؤديها الفرد أو لنشــــــاطه أيُّ  مل
موظفي القطاع اخلاص بصــــــرف النظر عن البلد الذي توظفوا فيه أو يغطي بالتايل مجيع   مما

 .جنســية رب عملهم أو آثار أفعاهلم يف املنافســة الداخلية أو مســار األنشــطة يف الدولة املعنية
ر املصـــطلح املســـتخدم لوصـــف  .على حتقيق أغراض االتفاقيةعني يوهذا النهج  وباملثل، يفســـَّ

ـــوة يف دولة شـــخص يؤدي مهمة يف خدمة  أخرى على حنٍو يشـــمل أيَّ املتلقي املحتمل للرش
 .شــخص طبيعي أو اعتباري، بصــرف النظر عن تســجيل هذا الشــخص بعقد عمل من عدمه

فيكفي إذًا أن يكون الشخص املعين قد ُكلِّف مبهمة يف خدمة الكيان االعتباري سواء أكانت 
  .مدفوعة األجر أم ال

جرمية الرشوة يف القطاع اخلاص على العالقة  ستناد يفواال" الوكيل" وقد أثار استخدام مصطلح
ـــبيًّا - القائمة بني الوكيل واألصـــيل ـــار نس ـــع االنتش يف البلدان اليت تتبع نظام  وهو مفهوم واس
جدًال حول إمكانية اعتباره مســـتوفيًا ملتطلبات  - كما ســـبق الذكر القانون األنغلوســـكســـوين

االت فيما يبدو عن حتفظات احل معظماخلرباء املســـتعِرضـــني أعربوا يف أنَّ  وصـــحيح .٢١  املادة
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ــــأن تغطية املديرين وأعضــــاء  ــــلوب، ومعظمها يدور حول عدم تيقن ظاهر بش تتعلق هبذا األس
، (سواء أكانوا مشمولني حصرًا أم، على العكس من ذلك، غري مشمولني مطلقًا) اإلدارة العليا

يف توســيع نطاق التجرمي حبيث يشــمل املعامالت الواقعة خارج وأوصــوا بأن تنظر الدول املعنية 
سياق ويغطي النطاق الكامل سلوكيات املنصوص عليها يف املادة هذا ال إالَّ من االتفاقية،  ٢١  لل

، "الوكيل" مصطلحأنَّ  َدكُِّأ ،لديها أحكام تكاد تكون مطابقة دوله يف ما ال يقل عن ثالث أنَّ
أيِّ ، يدل على القانون األنغلوسكسوينلواليات القضائية اليت تتبع نظام على النحو املعرَّف يف ا

ــــــاء الكيانات االعتبارية  ــــــخص يوظفه غريه أو يتصــــــرف نيابة عن غريه، مبا يف ذلك رؤس ش
 .قد ُنفذت على أمت وجه ٢١ املادةأنَّ مبا يقود إىل االستنتاج الذي مؤداه التنفيذيون ومديروها، 

بل ويف أحد تلك البلدان، ُأبرز التعريف الواســــع ملصــــطلح "الوكيل" باعتباره من املمارســــات 
هذا املوضــــوع جدير مبزيٍد من الفحص والدراســــة يف ضــــوء كرب عدد البلدان فإنَّ  لذااجليدة. 
  .والطبيعة غري اإللزامية هلذه املادة املعنية

    
    اإلخالل بالواجبات    

ر املادة سلوك املقصود للمرتشي على أهنا جرمية خيانة من حي ٢١ ُتفسَّ سبة إىل ال ث املبدأ بالن
على فعل أو امتناع عن فعل على  غري املشــــــروع أمانة تعاجل احلاالت اليت ُيحمل فيها املتلقي

وعلى أهنا أســـاســـًا صـــمام أمان للعالقة القائمة على الثقة بني رب العمل  ،وجه خيل بواجباته
ــديهــا، ولقــد اعتم معظ .واملوظف ــد نطــاق اجلرائم ل ــار لتحــدي ــالفعــل هــذا املعي ــدول ب م ال

، مثل إخفاء املزية غري املشروعة عن رب العمل لذلك إىل حد بعيد استخدام معايري معادلة  أو
شطة بالشخص املسؤول معرفة األصيل على وجه خيالف متطلبات حسن النية، أو عدم   أو أن

هذا عددًا من البلدان اليت  ويشـــمل .ته عليهاموافقإذنه هبا أو احلصـــول على أو عدم  املوظف
أيِّ ب جرمية الرشــــوة يف القطاع اخلاص واليت تتعلق فيها القانون األنغلوســــكســــوينتتبع نظام 

فه شــــــخص آخر أو معاملة تنطوي على عرض هبة أو مقابل على وكيل (أْي شــــــخص وظَّ
اه أو ما إىل ذلك على أو وعده بشـــيء من ذلك أو قبوله إي يتصـــرف نيابة عن شـــخص آخر)

فعل أو إغفال يتعلق بشؤون الطرف األصيل أو أعماله، أيِّ حلمله أو مكافأته على وجه فاسد 
شخص فيما يتعلق بشؤون الطرف يِّ عدم املحاباة أل  أو على إظهار أو عدم إظهار املحاباة أو

به هنا، إىل ، على النحو الذي ُفســـرت "على وجه فاســـد" وتشـــري عبارة .األصـــيل أو أعماله
  .خيل بالتزامات الوكيل  وجوب إجراء املعاملة يف اخلفاء، مما

واجبات متلقي الرشــوة تعرَّف، يف الغالب، على أســاس تعليمات رب عمله ورضــاه، أنَّ  ومبا
ومع ذلك،  .هذه املعايري البديلة أيضــــــًا موافقًة، يف معظمها، لروح االتفاقيةأنَّ  فينبغي اعتبار
شريعية  أنَّ جيدر بالذكر ستبعادها أو رحبوا خبطط ت شكل عام با ستعِرضني أوصوا ب اخلرباء امل
على السلوك الذي يتعارض مع واجب املتلقي حىت تكون  أساسًا صب التركيزانالستبداهلا و

  .٢١ األحكام الوطنية أكثر تواؤمًا مع صيغة املادة
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  أمثلة على التنفيذ
رشوة يف القطاع اخلاص أحكامًا خاصة متطابقة بشأن الحيتوي القانون اجلنائي يف دولتني طرفني 

االجتماعية،  ية أوتشمل مجيع األفعال اليت يأتيها أشخاص يشغلون، ضمن نطاق أنشطتهم املهن
ص، سواء أكان شخأيِّ  وظيفة لدى دون أن يكونوا موظفني عموميني، مناصب إدارة أو أيَّ 

تصرف أيِّ  إغفال  ى أداء أور، وعزموا على التحصل علجهاز آخأيِّ  لدى ، أوطبيعيًّا أم اعتباريًّا
الف التزاماهتم على حنو خي ضمن نطاق وظائفهم أو مناصبهم أو تسهِّله وظائفهم أو مناصبهم

  .القانونية أو التعاقدية أو املهنية
ويف دولة أخرى، ال يتمثل الركن األساسي لتجرمي الرشوة يف القطاع اخلاص يف اإلخالل 

يف حد ذاته، بل يف إخفاء اهلبة أو الوعد عن رب العمل، مما يتعارض مع متطلبات  بالواجبات
والعامل احلاسم هنا هو وقوع التزام على املوظف باإلفصاح عن اهلبة أو الوعد  .حسن النية

وهذا يعين  .وفقًا ملعايري موضوعية من عدمه، على أن حيدَّد ذلك ويقيَّم من وجهة نظر خارجية
كان ينبغي له اإلفصاح عن هبٍة ما بعينها، بإخبار رب  فيما إذام، إذا شك املوظف ملَزأنَّ  أيضًا

املزايا اليت ميكن اعتبارها إالَّ عفى من وجوب اإلفصاح وال ُي .بالتشاور معه على األقل عمله أو
سات استنادًا إىل معايري اجتماعية موضوعية، منها ممار - عليها يف بيئة األعمال ًاهبات متعارف

اهلدايا املطلوب اإلبالغ هبا تكون على العموم حمل شك بالفعل أنَّ  وهذا يعين .األعمال املستقرة
ويبقى الراشي يف  .املقصود هبا على أقل تقدير هو إحداث تأثري يتجاوز املعتادأنَّ  بطبيعتها، أو

أفصح عن اهلبة القطاع اخلاص عرضة للعقوبة حىت إذا خالف املوظف املتلقي للرشوة توقعاته و
  .لرب عمله

  
أطراف يف بعض احلاالت أحكامًا إضـــــافية تعاجل  دول ما ســـــبق، اســـــتحدثت وعالوة على

أوضـــاعًا حمددة، حيث ال يفي املوظف الفاســـد بالتزاماته جتاه رب عمله، مثل أفعال الرشـــوة 
 رشــــو املشــــاركني يفأو من أجل تأمني ســــحب عطاء أو االمتناع عن طرح عطاء لعقٍد ما، 

أو الرشــــاوى الرامية إىل  ،أو منظِّميها ض الرياضــــية االحترافية والتجاريةاملســــابقات أو العرو
 تســــهيل ائتماين آخر من ِقبل مدير أو مســــؤول أوأيِّ تأمني قرض أو ســــلفة أو ضــــمان أو 

  .موظف يف مصرف
 وقوعكركن من أركان اجلرمية القانون الوطين  فيها يشــــــترطاليت ال الشــــــائعة ويف احلاالت 

للرشــــــوة يف  تســــــتخدم دول أطراف تعريفًا موحدًا ومن ذلك مثًال عندماإخالل بالواجب، 
ذلك يتجاوز متطلبات االتفاقية ومينح يف احلقيقة وزنًا مكافئًا، فإنَّ  القطاعني العام واخلاص،

نني عترب نفس األمر صـــحيحًا بالنســـبة إىل القواوقد ُي .يكن أكثر، حلماية املنافســـة احلرة مل إن
 ال يؤديهاملوظف فعًال ما أو  قد ُقدِّمت لكي يؤدياملزية غري املشــروعة  تقتضــي أن تكوناليت 

 أيَّ حثٍّ على اإلخالل من الواضح أنَّ مصلحة من أعطاه تلك املزية، حيث إنَّ على حنو خيدم
مثة  وعلى العكس من ذلك، .نطاق احلكم ذي الصـــلةأن يندرج ضـــمن  ميكن إالال بواجب 

الذي  فعلالتسبب أن يتشترط تشري إىل أشكال حمددة من آثار الفعل (كأن تشريعات وطنية 
يكون قد ارُتِكب بنية أو أن  ،املرتشـيهذا  يف إحلاق ضـرر أو أذًى مبن ميثلهم املرتشـي يرتكبه

غري مقبول  منافسة غري عادلة أو تفضيًالل فعذلك الأو أن يشكل  ؛إحلاق الضرر أو األذى هبم
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أن أو ه املنافســـة احلرة؛ أو أن يشـــوِّداء آخر؛ أ مشـــتر أو متلق للســـلع أو اخلدمات أو لصـــاحل
يف وصـــف اجلرمية على حنٍو  إضـــافيًّا تضـــيف ركنًا ، وهي بذلك)نتاج يف البلدنظام اإليعطل 

  .يفضي إىل تضييق نطاقها وبالتايل إىل االبتعاد عن أحكام االتفاقية
    

    اقتصادية أو مالية أو جتاريةأثناء مزاولة أنشطة     
الفعل  ارُتِكبإذا إالَّ الرشــوة ال تقع يف القطاع اخلاص أنَّ  ينص القانون يف بعض البلدان على

ُوصف   وقد .٢١ بذلك املفهوم األساسي للمادةًا أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو جتارية، متبع
ل، والذي يشـــمل حىت العمل يف إحدى الدو "أنشـــطة جتارية" ملصـــطلح التفســـري الفضـــفاض

 .جيِّدةدفوع األجر أو العمل لدى منظمات غري حكومية، بأنه ميثل ممارســـــــة املاخلريي غري 
أوىل أن ُتبدى نفس املالحظة بشــــــأن املمارســــــة املتبعة يف أغلبية الدول األطراف  ومن باب

صادية أو جتارية وتطبيق أيِّ واملتمثلة يف االستغناء متامًا عن  جرائم أعم دون اإلشارة صلة اقت
  .شكل إىل طبيعة األنشطة ذات الصلةأيِّ ب

باألفعال اليت  الرشوة يف القطاع اخلاصحيصر القانون يف بعض البلدان جرمية أخرى،  ومن ناحية
إبرام عقد أو  بااللتزامات يف شــراء الســلع أو بيعها أو التعاقد على خدمات مهنية إخالًالتشــكل 

هذا أنَّ  وقد يتبني .ذا العقد أو هذه املنفعةنفعة أخرى أو االحتفاظ هبأو احلصــــــول على أيِّ م
االشـــتراط القائم يف دول أطراف أخرى بوجود شـــكوى  القيد مبالغ فيه، شـــأنه يف ذلك شـــأن

  .احلكوميةسلطات المن حيق هلم إقامة دعوى مدنية، مبا يف ذلك املنافسون ومسبقة يقدمها 
    

    الفعالية    
من طرف عدد قليل إالَّ مل تقدَّم أمثلة على التنفيذ أو إحصــاءات عن مالحقات قضــائية وإدانات 

مالحقات قضائية  إدانات أو جتر أيُّ أنه مل تصدر أيُّبدول أطراف  عدةوقد أفادت  .من البلدان
اليت  الصــلةعدد القضــايا املتعلقة بتطبيق األحكام ذات بأنَّ أو  ذات صــلة باجلرمية املذكورة أعاله

يالحظ اخلرباء املســــتعِرضــــون تزايدًا يف إنفاذ القوانني  ومل .ق فيها عمليًّا قليل جدًّاغ هبا وحيقَّيبلَّ
يف حالة واحدة، وكان ذلك نتيجة حلظر الرشـــــوة التجارية إالَّ على مدى الســـــنوات الســـــابقة 

اخلاص مل جتتذب نفس  الرشــــوة على الصــــعيد املحلي يف القطاعأنَّ  وباملقابل، يبدو .لألجانب
  .القدر من االنتباه مقارنًة بالرشوة يف القطاع العام

    
    التحدِّيات    

التغلب على انصــراف القدر األكرب من التركيز بشــكل ظاهر إىل محاية القطاع العام أنَّ  يبدو
يًا حتد ملادة كبريًا ميثل  يذ ا ما يتعلق بتنف لدان في حلا .٢١ يف كثٍري من الب عدٍد من ا الت، ويف 

شوة يف القطاع اخلاص تغطَّ  ال شركة املعنيةإالَّ ى الر  .بقدر ما متتلك الدولة من املؤسسة أو ال
ـــــلطات الوطنية يف أحد البلدان، أنه قد يكون  ـــــارت الس وُيعتقد يف قطاعات خمتلفة، كما أش

ني إىل بدء مشــــاورات ب للتجرمي العام هلذا النوع من الســــلوك تبعات ســــلبية؛ مما يربز احلاجة
(املجتمع املدين ودوائر األعمال واحلكومة واهليئات التشريعية)  أصحاب املصلحة املعنيني كافة

مشول أيِّ شــخص يدير كيانًا  وضــمان خطوة صــوب تنفيذ احلكم حمل النقاشمن أجل اختاذ 
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صفة، كمتلق حمتمل للرشوة  .على وجه اخلصوص، تابعًا للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه بأيِّ 
يف املواقف، ال ســـــيما يف بلدان  اوقد يتطلب جترمي الرشـــــوة يف القطاع اخلاص تغيريًا جوهريًّ

اليت ُأبديت فيها وجمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب جمموعة دول آســــيا واملحيط اهلادئ 
  .أكثر التحفظات بشأن هذه اجلرمية حتديدًا

    
    )٢٢ دةاختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص (املا -٢

تدابري  ، باســـتثناء عدد قليل من البلدان على وجه اخلصـــوص،اعتمدت مجيع الدول األطراف
مًا هذا احلكم غري إلزامي لتجرمي االختالس يف القطاع اخلاص، عل ها بأنَّ  قام كثري من ، وإن 

لكن التشـــريعات املذكورة يف ثالث حاالت أثارت شـــكوكًا  .بذلك على حنو جزئي أو جمزَّأ
أنَّ بى خراأل تاالعدد من احلاهتها ويف مدى مشوهلا للسلوك حمل النظر، بينما أفيد يف يف وج
ترمي إىل تنفيذ املادة بشــــــكل أمشل كانت قيد الدراســــــة وقيد املناقشــــــة وقت إجراء  تدابري

دولة طرفًا ذات تركيب احتادي تفتقد قانونًا فإنَّ  وعالوًة على ذلك، .طريةاالستعراضات الُق
صعيد االحتادي حيظر االختالس يف القطاع اخلاص يف مجيع األحوالعلى  ومع ذلك، ميكن  .ال

أنَّ  استخدام قوانني احتادية خمتلفة عوضًا عن ذلك لتغطية كثٍري من احلاالت ذات الصلة، كما
  .االختالس من كيان من القطاع اخلاص جمرَّم يف املقام األول يف إطار تشريعات الواليات

عة من هو وكما  عام، توجد جمموعة واســــــ بة إىل االختالس يف القطاع ال الشـــــــأن بالنســــــ
سلوك من املصطلحات واملفاهيم ُت سؤولية اجلنائية إذا بدر منهم  شخاص امل ستخدم لتحميل أ

" احتيال موظفني يف شركة" مبا يف ذلك، على سبيل املثال، ة منه،معيَّنأو جوانب  هذا القبيل،
" خيانة األمانة"وو"تســريب املمتلكات" " ســتيالء غري املشــروعاال"وو"الســلب" " الســرقة"و

أو  "التصـــاريحإســـاءة اســـتغالل "و" إســـاءة اســـتغالل املنصـــب"و "الواجب االئتماينو"خيانة 
نفســها تقريبًا اليت  ١٧وكانت املالحظات اليت ُأبديت بشــأن املادة  .الثقة" إســاءة اســتغالل"

من حيث مســتوى اتســاق خمتلف األحكام الوطنية مع متطلبات  ٢٢ُأبديت فيما يتعلق باملادة 
االتفاقية، مبا يف ذلك وجود العديد من أوجه عدم االتســــاق والتداخل بني العناصــــر الوقائعية 

جد حاالت عدة ال تكون فيها أجزاء من التصــــرف مشــــمولة، ويف حني تو للجرائم املنطبقة.
اعُتربت اجلرائم املنطبقة (مثل "ســرقة املمتلكات" يف أحد البلدان) شــديدة االتســاع يف بلدان 

كن أن تندرج ضــــــمن فعل االختالس يف القطاع ميأخرى من حيث إهنا ال حتدد األفعال اليت 
نظر الدول األطراف يف كي تعديدة  تصــــــدرت توصــــــيات يف حاالوتبعًا لذلك،  اخلاص.

نظر يف أو ت، ٢٢ حتاكي بشــــكل أدق نوع اجلرمية املوصــــوف يف املادةمتمايزة اعتماد أحكام 
شريعات الوطنية املتناثرة يف حكم واحد بغية زيادة القيمة العملية للقانون ومع ذلك،  .مجع الت

لبلدان يف جمموعة الدول  ورمبا على النقيض من االنطباع الذي أحدثته بعض االســـتعراضـــات
ضيق من تلك الواردة  ضح أن اجلرمية قيد النظر ذات نطاق أ األفريقية، جيب أن يكون من الوا

ولكنها ال تشــــــمل جترمي قيام الشــــــخص العادي ختالس حيث إهنا تشــــــمل اال ١٧يف املادة 
جانب غرض خاص من أيَّ بــــــ"تبديد املمتلكات أو تسريبها بشكل آخر"، كما أهنا ال حتدد 

   مرتكب اجلرمية ألن ُيرتكب التصرف "لصاحله هو أو لصاحل شخص أو كيان آخر".
    



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

V.17-04677 85 
 

    نطاق األفراد املشمولني    
، بل تطبق نفس ١٧ بني القطاعني العام واخلاص كما ُذكر خبصوص املادة كثرية ال متيز بلدان

تنســـــحب   الويف إحدى تلك احلاالت،  .ســـــواء الختالس والتبديد عليهما على حدٍّجرائم ا
على األفراد يف القطاع اخلاص الذين يديرون أمواًال أو موجودات إالَّ جرائم االختالس العامة 

احلجز أو  تابعة للقطاع العام أو ممتلكات خاصــــة خاضــــعة لإلدارة القضــــائية أو للتجميد أو
عن  اقاصــرجترميها كون ييف أســهمها، وبالتايل حصــة للدولة يكون موجودات شــركة خاصــة 

  .وفاء مبتطلبات االتفاقيةال
 الدول بعضتبدو جرائم االختالس يف ، اليت لديها أحكام منفصلة للقطاع اخلاصومن بني البلدان 

ا، أو يديروهنيؤسسون شركة أو ، أو األشخاص الذين حمصورة يف مديري الشركات ومسؤوليها
الشــركات اليت متلك الدولة موظفي مؤســســات أو كيانات حمددة (مثل املؤســســات "املالية" أو 

فيها حصصًا، أو اهليئات غري احلكومية، أو املؤسسات أو التعاونيات أو "الكيانات الشعبية أو 
لتغطية ة كافياألحكام لك تكون تفترض أن ُيكيانات االقتصاد القائم على التضامن"). ومع أنه 

أيِّ ، إىل ٢١ صيغة املستعملة يف املادةاالتفاقية تشري، بنفس الأنَّ  السواد األعظم من القضايا، غري
صـــفة، مما يشـــمل موظفي الدرجات أيِّ شـــخص يدير كيانًا تابعًا للقطاع اخلاص، أو يعمل فيه ب

ــــتقلني وأصــــحاب املنشــــآت الفردية ــــخاص العاملني لدى مهنيني مس وبالتايل فقد  .األدىن واألش
بالقيام، على األقل، برصــــد نطبقة أو بالنظر يف توســــيع نطاق األحكام امل ةاملعني انالبلد تُأوصــــي

جتدر اإلشـــارة إىل أن ومع ذلك،  .ثغرات حمتملة وســـدهاأيِّ تطبيق اجلرائم ذات الصـــلة بغية تبيُّن 
بعض الدول اليت تســـــتويف متطلبات االتفاقية جرَّمت أيضـــــًا أفعاًال إضـــــافية، تســـــتهدف حتديدًا 

  رييها أو موظفيها. االختالس أو التبديد على يد مديري الشركات أو إدا
    

    موضوع اجلرمية    
سبة إىل املادة شار إليها بالن ضررًا  ١٧ من املشاكل امل ضًا األفعال اليت تسبب  واملطروحة هنا أي

سيما املوجودات غري املنقولة طفيفًا شكال املمتلكات، ال  سألة  .وتغطية مجيع أ وتشكل هذه امل
لة لالختالس يف القطاع اخلاص،  األخرية حتديًا حىت يف الدول اليت وضــــــعت جرائم منفصــــــ
وخصــوصــًا املنتمية منها إىل جمموعة دول آســيا واملحيط اهلادئ. ورغم أن املســتعِرضــني قبلوا 

ًا بالنســـبة إمكانية جترمي اختالس املمتلكات غري املنقولة يف بعض احلاالت، كما هي احلال أيضـــ
خيانة األمانة، فقد أوصـــوا ، عمًال باألحكام العامة بشـــأن االحتيال أو التزوير أو ١٧إىل املادة 

ــــــريعاهتا، وعلى األخص اعتماد التدابري املعنية نظر البلدان بأن ت يف حاالت أخرى يف تعديل تش
سيع نطاق التع شمل حاليًّاالالزمة لتو شمل املمتإالَّ  اريف القائمة اليت ال ت لكات املنقولة حبيث ت

ثريت وباملثل، أُ  .أشياء أخرى ذات قيمة ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أيَّ أيَّ
إالَّ مســألة مواءمة القانون الوطين مع روح االتفاقية بشــكل أوثق يف إحدى الدول اليت ال تغطي 

  .ار أو التعاقداملمتلكات املتأتية عن طريق القرض أو االقتراض أو االستئج
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    خيانة األمانة    
أشـــياء أخرى ذات أيِّ و إىل ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصـــوصـــية أ ٢٢ تشـــري املادة

إىل شــــــخص يف كيان تابع للقطاع اخلاص حبكم منصــــــبه، وبذا تنطوي على  هد هباقيمة ُع
من الضـــروري أن أنَّ وقد اعترب بعض املســـتعِرضـــني  .األمانة والعناية مفهوم اإلخالل بواجْيب

قانون مع  لدول األطراف يف تكييف ال بة تنظر ا عاق هذا، وذلك مب عنصــــــر االختالس املميز 
الشــخص الذي ُأوكلت إليه األصــول اخلاصــة أو األموال أو املمتلكات األخرى حبكم منصــبه 

جلرائم أن ا ، اســــتبعاد١٧املادة  يف إطارعلى وجه التحديد. بيد أنه ال ميكن، كما ُأشــــري إليه 
اليت ختلو من مثل تلك اإلشارة، واليت تشمل مجيع املمتلكات العائدة إىل شخص آخر، بغض 
النظر عن الكيفية اليت انتقلت هبا إىل حوزة اجلاين، تتماشــــــى بالقدر نفســـــــه مع متطلبات 

اليت  املمارسة املتبعة يف بعض الدول، واملتمثلة يف املراعاة الدقيقة للصفةُوِصفت وقد االتفاقية. 
ا أو حارســـــًا اها باعتباره وصـــــيًّى مبوجبها اجلاين املوجودات املختلســـــة (كأن يكون تلّقتلقَّ

  .تشديد العقوبة على اجلرمية، بأهنا جتربة ناجحة ا) بغية اختاذ قرار بشأنقضائيًّ
    

  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة
د العقوبة على جرمية االختالس تبعًا لقيمة ، ُتشدَّ القانون األنغلوسكسوينيف دولتني تتبعان نظام 

املوجودات املختَلسة، وُتغلَّظ العقوبة أكثر إذا كان اجلاين قد حصل على املوجودات كوديعة 
 .قضائيًّا  مًا أو وصيًّا أو حارسًاهنته أو باعتباره قيِّحبكم القانون أو بسبب وظيفته أو عمله أو م

    
    أو مالية أو جتاريةأثناء مزاولة أنشطة اقتصادية     

لكثٍري من األحكام الوطنية اليت أنَّ  ٢٢ من النقاط األخرى اجلديرة بالذكر فيما يتعلق باملادة
األفعال  ألهنا ال تقتصـــر علىأوســـع مقارنًة باالتفاقية  م االختالس يف القطاع اخلاص نطاقًاجترِّ

ومن ناحية أخرى، اســــتحدث بلد  .املقترفة أثناء مزاولة أنشــــطة اقتصــــادية أو مالية أو جتارية
 مما يؤكد، جرمية إضــــافية ومنفصــــلة لالختالس يف القطاع املصــــريف واملايل واحد على األقل

الذي ينصـــــب عليه االهتمام يف احلقيقة اليت مفادها أن تلك األنشـــــطة هي املجال الرئيســـــي 
  األحكام ذات الصلة.

    
    الفعالية    

من طرف عدد إالَّ تقدَّم بيانات إحصـــــــائية  ، ملللتجرميي أخريًا، وفيما يتعلق بالتطبيق العمل
غري أنه ال ينبغي بالضرورة النظر إىل ذلك على أنه مؤشر على عدم الفعالية،  .قليل من البلدان

وذلك بالنظر، على ســــــبيل املثال، إىل ما لوحظ يف إحدى الدول من تعلق أغلبية املالحقات 
ومع ذلك، ُأوصــــي، من أجل زيادة  .القضــــائية على االختالس باالختالس يف القطاع اخلاص

ية يف أحد البلدان ح ناء الفعال يث ال تكون مالحقة االختالس يف القطاع اخلاص ممكنة إال ب
 على شكوى من الضحية إذا مل تكن هناك ظروف مشدِّدة، بالنظر يف إزالة هذا الشرط.
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      غسل األموال والسلوكيات ذات الصلة -دال
    )٢٣غسل العائدات اإلجرامية (املادة  -١

يتعلق بتجرمي غســل األموال، على الرغم من اتســاع هناك اتســاق ملحوظ بني الدول األطراف فيما 
من خالفات كثرية منذ دخلت دائرة اهتمام اجلمهور  هنطاق هذه اجلرمية وطبيعتها املعقدة وما أثارت

األحكام الوطنية املناهضة لغسل األموال أنَّ  طريةوقد تبيَّن من االستعراضات الُق .على الصعيد الدويل
 - املبادئ الواردة يف جمموعة من االتفاقيات والصــــكوك الدولية، مبا فيهااســــُتقيت إىل حد بعيد من 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  - فيما عدا هذه االتفاقية اليت انبنت على مبادرات ســــــابقة وطورهتا
واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  ١٩٨٨ واملؤثرات العقلية لعام خدِّراتاملغري املشــــــروع يف ار االجت

كما تؤدي التقييمات  .)٢٠٠٠ عرب الوطنية (املوقعة يف مدينة بالريمو اإليطالية عام اجلرمية املنظمة
هيئات إقليمية مشــــــاهبة الدورية املركزة اليت جتريها آليات مثل فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية و

صلة إميكن   ال دورًا مهمًّا شريعات ذات ال ستفادت  )٣٤(.ومواءمتهانكاره يف حتديد مضامني الت وقد ا
  .بلدان كثرية من املساعدة التقنية والتوصيات اليت تقدمها هذه األفرقة املتخصصة

وقد ُنّص  .التجرمي غســـــل األموال جنائيًّ اختذت معظم الدول األطراف تدابرينتيجة لذلك، و
، مبا فيها مجيع بلدان جمموعة الدول األفريقية، يف قوانني خاصــــــة ذلك يف معظم البلدان على

الغالبية ها مبا فيبلدان أخرى، القوانني اجلنائية لملكافحة غســــــل األموال. وُنّص على ذلك يف 
ـــــرقية وجمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرىمن  العظمى . بلدان جمموعة دول أوروبا الش

حدة غري مع لة وا حا قانون واقُترح يف  خاص و قانون  تداخلة يف  تادة حيث توجد جرائم م
يف قانون العقوبات، أو على األقل تعديل  ة، الواردنطاقًا حذف اجلرمية األضــــــيق العقوبات

صــــيغتها مبا يتســــق متامًا مع صــــيغة نظريهتا األوســــع نطاقًا. وقد ُوجد يف بعض احلاالت أن 
الردع عن غســــل األموال ترمي إىل كمة وصــــلبة وحماملشــــرِّعني الوطنيني أرســــوا نظمًا قوية 

د أوجه قصــــور فنية بل وحىت ثغرات كبرية يف عد. ومع ذلك، فقد لوحظ وجود واكتشــــافه
االت يف القوانني التنفيذية، خاصـــــــًة فيما يتعلق بالســــــلوك املوصــــــوف يف الفقرتني من احل

 .(ج)-(أ)  )٢(، فضــــــًال عن أجزاء من الفقرات ٢٣ من املادة ‘١‘  (ب)  )١و( ‘٢‘  (أ)  )١(
التفاقية جرائم أصــــــلية فيما يتعلق ل مة وفقًااملجرَّ األفعالمجيع عترب وعالوًة على ذلك، ال ُت

صر نطاق جرمية غسل األموال يف عدد كبري من بغسل األموال يف  الدول األطراف، بينما يقت
يت لوحظ، على دولة أخرى على العمليات املصرفية واملالية وغريها من العمليات االقتصادية ال

 .، أهنا ال تشمل مجيع املجاالت املحتملة لغسل العائداتالرغم من تفسريها تفسريًا فضفاضًا
حدثت يف بعض تشــــريعات اســــُتأنَّ  ســــالفة الذكر، ومع مالحظةالونتيجًة ألوجه القصــــور 

                                                         
من ضمن هذه اهليئات جلنة اخلرباء املعنية بتقييم تدابري مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب التابعة ملجلس   )٣٤(

أوروبا، وفريق آسيا واملحيط اهلادئ املعين بغسل األموال، وفريق شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي املعين 
ية ملكافحة غسل األموال يف أمريكا الالتينية مبكافحة غسل األموال، وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املال

اآلسيوية املعنية -سابقًا)، واملجموعة األوروبية GAFISUD، أو GAFILAT(املعروفة باملختصر اإلسباين 
، مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية يف منطقة البحر الكارييب

الدويل املعين مبكافحة غسل األموال يف غرب أفريقيا، وفرقة العمل املعنية باإلجراءات  وفريق العمل احلكومي
  .املالية يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا
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احلاالت لتنفيذ املادة بشــكل كامل، فقد صــدرت توصــيات مالئمة، وعاجلة يف حالة واحدة 
وترد فيما يلي معلومات  .يلزم لذلك من التشــــــريعات  البلدان املعنية ما األقل، بســــــنِّعلى 
  .حتديدًا  أكثر

    
    اإلبدال أو اإلحالة    

جترمي إبدال املمتلكات أو إحالتها إذا  ٢٣ من املادة ‘١‘  (أ)  ١ بادئ ذي بدء، تتطلب الفقرة
 :غرضــــني مها مث أبدهلا أو أحاهلا ألحداملمتلكات املعنية عائدات إجرامية أنَّ  علم املدعى عليه

إخفاء أو متويه مصدر تلك املمتلكات غري املشروع (عن طريق اإلعانة على منع اكتشافها   (أ)
مثًال)؛ أو (ب) مســــاعدة أيِّ شــــخص ضــــالع يف ارتكاب اجلرم األصــــلي على اإلفالت من 

ته ية لفعل قانون لة" ويشــــــمل مصــــــطلح .العواقب ال بدال أو إحا ها بدَّاليت ُت احلاالت" إ ل في
املوجودات املالية من شـــكل أو نوع إىل آخر، وذلك مثًال بشـــراء عقارات أو معادن نفيســـة 
باســــتخدام األموال النقدية املتأتية بطريقة غري مشــــروعة، أو بيع العقارات املتأتية بطريقة غري 

ر أو من والية نقل فيها املوجودات ذاهتا من مكان إىل آخمشــــــروعة، وكذلك احلاالت اليت ُت
والدول األطراف ممتثلة بشـــكل عام  )٣٥(.قضـــائية إىل أخرى أو من حســـاب مصـــريف إىل آخر

لحوظة، حيث ُتســـتخدم املســـتثناءات اال عدد حمدود منهلذا املتطلب األســـاســـي، مع وجود 
  .صيغ متنوعة ألحكام بغرض تناول السلوك ذي الصلة

    
  مثال على التنفيذ

 ء "شكلحبيث يشمل إضفا غسل األموال تعريفًا فضفاضًاأعطت إحدى الدول األطراف 
و اإلبدال أو اإلحالة أقانوين" (على سبيل املثال من خالل االستخدام أو االكتساب أو احليازة 

أو غري /لها غري القانوين وإجراء آخر) على ممتلكات غري قانونية أو غري موثقة إخفاًء ألصأيِّ أو 
 ويؤدي إدراج .لهعلى اإلفالت من العواقب القانونية ألفعا شخصيِّ املوثق، أو إعانًة أل

ات اليت ُيشتبه يف كوهنا املمتلكات غري املوثَّقة إىل توسيع نطاق املسؤولية حبيث يشمل املمتلك
  .متأتية من نشاط إجرامي

    
إبدال  ما تغطي أحكام عامة تتعلق باإلعانة واحلض بعد ارتكاب جرمية جنائية أفعال وأحيانًا

شخص ضالع يف ارتكاب اجلرم األصلي على اإلفالت من أيِّ ملساعدة  إحالتها املمتلكات أو
وعالوًة على ذلك، تغطي عدة دول مجيع احلاالت اليت يبدل اجلاين  .العواقب القانونية ألفعاله

أو وجود دواٍع معقولة أنَّ املمتلكات عائدات إجرامية ب فيها املمتلكات أو حييلها مع علمه
، بذلكأو وجود دواٍع معقولة الشـــتباهه يف ذلك أو مع شـــكه أهنا عائدات إجرامية  تقادهالع

شخص آخر أيِّ إخفاء أصلها غري املشروع أو مساعدة  دون اشتراط غرض إضايف يتمثل يف
ية فاق بات االت بذلك متطل جاوزًة  ته، مت ية لفعل قانون لة  .على اإلفالت من العواقب ال حا ويف 

اشـــتراط الدول وجود غرض إضـــايف بالفعل أو مالءمة الفعل للوصـــول إىل نتيجة مقابلة، فإن 
                                                         

  .٢٣١، الفقرة الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )٣٥(
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عليها مراعاة عدم اســـتخدام صـــيغة تفرط يف تقييد نطاق اجلرمية. فعلى ســـبيل املثال، يف أحد 
أو تعيق تعرقل شـــخص يضـــطلع بأفعال قد ســـلوك البلدان حيث يشـــري احلكم ذو الصـــلة إىل 

للموجودات أو املمتلكات وبكشــــــفها أو االدعاء اخلاص باملنشـــــــأ اإلجرامي رية بدرجة كب
ضـــبطها أو الفصـــل يف مصـــادرهتا، الحظ اخلرباء املســـتعِرضـــون الشـــرط التقييدي املتمثل يف 

حبذف تعبري "اإلعاقة بدرجة كبرية" لالدعاء اخلاص باملنشــــــأ اإلجرامي للعائدات، وأوصــــــوا 
  "بدرجة كبرية".
ــتعراض أحد البلدان مناقشــة مثرية لالهتمام الشــديد، وهلا تبعات على وقد تبلورت خ الل اس

ــــتخدام نصــــوص  تطبيق االتفاقية برمتها، حول مدى االلتزام الواقع على الدول األطراف باس
االتفاقية حبذافريها، حيث اكُتفي يف التشـــــريعات ذات الصـــــلة يف هذا البلد باســـــتخدام أحد 

إلباس مصـــــدر  ن العناصـــــر الذاتية للجرمية، وهو، حتديدًا،الذكر ضـــــم ْيســـــالَفالالغرضـــــني 
إخفاء مصــدرها غري املشــروع فقط بدًال من كال البديلني  املشــروعية، أْي املوجودات مســوح
ويبدو أن هناك بلدانًا أخرى أيضـــــــًا اتبعت  .٢٣ من املادة ‘١‘  (أ)  ١ املذكورين يف الفقرة

  النموذج.  هذا
هذا التشــــــريع كاٍف لتغطية الســــــلوك املوصــــــوف يف  بأنَّ واحتجت الســــــلطات الوطنية

ملادة ‘١‘  (أ)  ١  الفقرة ية حبذافريها ٢٣ من ا فاق غة املســــــتخدمة يف االت باع الصــــــي  .دون ات
دولة تغطية الســـلوك الذي يِّ واســـتدعت يف هذا الصـــدد مبدأ التناظر الوظيفي، الذي يتيح أل

ويتســق هذا  .وللنظام القانوين املحليينبغي جترميه مع اســتخدام مصــطلحات أنســب ألعرافها 
اليت  الدليل التشـــــريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــادمن  ١٦ النهج مع الفقرة
من يتولون صـــــياغة اإلصـــــالحات القانونية على إعمال روح أحكام االتفاقية  يشـــــجَّع فيها

يتعلق مبادة جرمية غسل وقد وضعت السلطات ذلك نصب األعني إذ أشارت فيما  .ومعانيها
جري من أجله عتد بالغرض الذي ُأهذه الصياغة موضوعة حبيث ال ُيأنَّ  األموال حمل النظر إىل

 اإلبدال أو اإلحالة، وذلك من منطلق االكتفاء باإلقدام على الفعل مع إمكانية إفضـــــــائه إىل
ن يؤدي اإلبدال أو وبالتايل فكلما كان من املحتمل أ .اكتســـــاب املمتلكات مظهرًا شـــــرعيًّا

بغض النظر قد وقع الســلوك اإلجرامي  يكون  اكتســاب املمتلكات مظهرًا شــرعيًّااإلحالة إىل
ــــلطات .عن الغرض من اإلقدام على ذلك الفعل القانون ال يقف أنَّ  وبالتايل فقد اعتربت الس

ذلك إىل مزيٍد ، بل يتجاوز ٢٣ من املادة ‘١‘  (أ)  ١ الفرعية عند حد الوفاء مبتطلبات الفقرة
  .من الشمول يف تغطية غسل األموال مقارنًة باملعايري املوضوعة يف االتفاقية

تشــريعاهتا اليت تعاقب على اإلخفاء أنَّ  إىل ذلك، أشــارت الدولة قيد االســتعراض إىل وإضــافًة
ساعد غريه على اإلفالت من حتقيقات السـلطات  شخص ي سلوك  شمل على وجه التحديد  ت

  .الفاعل األصلي أو شريكًا له على احلصول على نتاج جرمية أو عائداهتاأو يساعد 
ســلَّم اخلرباء املســتعِرضــون بصــحة ما ســاقته الســلطات الوطنية بشــأن بينما ومن جهة أخرى، 

شاروا يف الوقت نفسه ٢٣ من املادة ‘١‘  (أ)  ١ الفرعية الغرضني املذكورين يف الفقرة ، فقد أ
امة ُيشترط مبوجبه تضمني التشريع الوطين كال الغرضني الواردين يف تفسريًا أكثر صرأنَّ  إىل

منهما فيه قد اعُتمد يف آليات دولية أخرى قيَّمت نفس  تلك الفقرة معًا أو عدم تضـــــمني أيٍّ
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 .، وهي فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية عالوًة على هيئات إقليمية أخرى مشــــــاهبةاملادة
 الدليل التشــريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســادمن  ٢٣٣ الفقرةأنَّ  ذكروا  كما
 مث .من الغرضــني يف اإلبدال أو اإلحالة بشــكل حمدد إىل وجوب اســتهداف أيٍّ أيضــًا شــريت
األحكام املحلية اخلاصـــــــة باإلخفاء، واليت تتضــــــمن الغرض الثاين من جرمية أنَّ  نوا أخريًابيَّ

من  ‘٢‘  (أ)  ١ الفرعية الة، تقابل جرمية اإلخفاء أو التمويه املشـــــمولة بالفقرةاإلبدال أو اإلح
أهنا جرمية ختتلف من الناحية النظرية عن جرمية اإلبدال أو اإلحالة املشــــــمولة  أْي، ٢٣  املادة

ــالفقرة ــادة ‘١‘  (أ)  ١ ب ــا ُذ .٢٣  من امل ــأخــذ م ــان، خلص اخلرباء وب كر أعاله يف احلســــــب
يتعلق بالغرض فيما يشــوب تشــريعات الدولة املســتعَرضــة  انظريًّ قصــورًاأنَّ  املســتعِرضــون إىل

  .البديل املفقود جلانب اإلبدال أو اإلحالة من اجلرمية
هذا املوضــــوع، مبعزٍل عن ذلك االســــتنتاج، يثري عددًا من املســــائل املهمة من حيث أنَّ  غري

د ســــابقة، مما قد يتطلب مزيدًا من قدَّم عرض بعضــــها خالل تناول مواواملنهجية، َت التفســــري
ًــّاأيِّ إلزام  مدى :التحليل، وهي وتركيبًا؛ وتطبيق مفهوم التناظر  بلد باعتماد االتفاقية نصــــ

للتقييمات  ؛ ومدى القيمة املرجعية اليت ينبغي إعطاؤها٣٠ من املادة ٩ الوظيفي؛ ودور الفقرة
أنَّ  الصــــددجلدير بالذكر يف هذا ومن ا .والتفســــريات اليت تعتمدها آليات اســــتعراض أخرى

(ي) من اإلطار املرجعي آللية اســـــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   ٣ الفرعية الفقرة
لة آلليات االســـــتعراض الدولية أن تكون مكمِّ" املقصـــــود من اآللية هوأنَّ  الفســـــاد تنص على

تلك اآلليات، عند االقتضـــــاء، وجيتنب واإلقليمية القائمة، لكي يتســـــىن للمؤمتر أن يتعاون مع 
هذا ال يستبعد بالضرورة اعتماد معايري وأساليب تفسري حتيد عن أنَّ  غري ".االزدواج يف اجلهود

املعايري واألســـاليب املتبعة يف آليات تقييم أخرى (فيما يتعلق مثًال مبدى اخليارات املتاحة للدول 
ـــتخدام مصـــطلحات معاد ـــتخدمة يف االتفاقية األطراف أو بإمكانية اس لة بدًال من الصـــيغة املس

حبذافريها أو ضــرورة اســتحداث أحكام خمصــصــة بدًال من اجلرائم اجلامعة العامة) مىت ما اعُترب 
  .ذلك مالئمًا وأكثر اتساقًا مع طبيعة االتفاقية وأولويات الدول األطراف

    
    اإلخفاء أو التمويه    

سلوحظ عد شاكل األشد جسامة ن سياق تطبيق الفقرة بيًّاٌد من امل من  ‘٢‘  (أ)  ١ الفرعية يف 
فعلى ســــبيل  .املتمثلة يف إخفاء ممتلكات أو متويهها املتعلقة باجلرمية األوســــع نطاقًا ٢٣  املادة

حاالت من هذا الركن من أركان جرمية غســـل األموال  عدةاملثال، خال التشـــريع الوطين يف 
إىل عائدات من الســلوك اإلجرامي الســابق إالَّ حتديدًا، بينما تبيَّن يف حالة أخرى أنه ال يشــري 

ما) أنه حمصـــــور يف حاالت غســـــل األموال  حدٍّ، وظهر (على حنٍو غريٍب إىل نفســـــه لجاينل
وبتوســيع نطاق ســلوك غســل األموال هذا  ملعيناوصــي بتعديل احلكم وهلذا الســبب، ُأ .الذايت

  .حبيث يشمل عائدات اجلرائم اليت يرتكبها أشخاص آخرون كذلك
إىل إالَّ القانون الوطين ليس حمددًا بقدر كاف، حيث ال يشـــــري أنَّ  اعُتربأخرى،  تويف حاال

أو مكاهنا  إخفاء املمتلكات نفسها، وليس إىل إخفاء الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها
متويه ، أو يشــري فقط إىل و ملكيتها أو احلقوق املتعلقة هباأو كيفية التصــرف فيها أو حركتها أ
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ها  ية للممتلكات وال التصــــــرف في عة احلقيق ناول متويه الطبي املنشـــــــأ واملكان، ولكنه ال يت
  .تداوهلا وال ملكيتها  وال

ولية اجلنائية مىت ما كان الغرض من وأخريًا، هناك يف إحدى الدول األطراف إعفاٌء من املســؤ
صاهرة" اقتراف جرمية اإلخفاء نفع صلة قرابة دٍم ال تتجاوز الدرجة الرابعة أو م  زوج أو ذي 

هذا أنَّ إالَّ  ."اخاصــــًّ  ُيمّنت له امتنانًا تتجاوز الدرجة الثانية، أو صــــديق محيم أو شــــخص  ال
تأمني منافعها، كما هو الشأن يف العادة،  ينطبق إذا كان الغرض من اقتراف اجلرمية  ال اإلعفاء

 هذاأنَّ  حت ســلطات البلد املعينوقد وضــَّ  .أو إذا كان التربح هو الغرض من ارتكاب الفعل
ومع ذلك فقد اعُترب هذا قصورًا  .بفئة صغرية من األشخاصإالَّ يتعلق، يف التطبيق العملي،   ال

الدليل فإنَّ  حال،أيِّ وعلى  .األموال من شــأنه إضــعاف الكفاءة الكلية لنظام مكافحة غســل
شريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ستحسان نظر القائمني على  الت يشري إىل ا

صـــياغة القوانني الوطنية أيضـــًا يف أن يدرجوا يف نطاق اجلرمية اإلخفاَء ألغراض أخرى أو يف 
  )٣٦(.احلاالت اليت يتعذر فيها إثبات غرٍض ما

    
    االكتساب واحليازة واالستخدام    

ات إجرامية أو عائد بتجرمي اكتســـاب حكمًا إلزاميًّا ٢٣ من املادة ‘١‘ (ب) ١ تضـــم الفقرة
لو األحكام املنطبقة وخت .حيازهتا أو استخدامها مع العلم وقت استالمها بأهنا عائدات إجرامية

من واحد أو  يب،ينية والكاري، وخصوصًا يف جمموعة دول أمريكا الالتيف عدة واليات قضائية
ت إجرامية أو عائدا أكثر من أنواع الســلوك هذه (خاصــًة جمرد احليازة، لكن أيضــًا اكتســاب

ون الشـــخص املعين قد ة، كأن يكمعيَّن(بشـــروط تقييدية  جزئيًّاإالَّ تغطيها   ال اســـتخدامها) أو
 أحسن األحوال يف نيًّاتصرف هكذا بغية جتنب تبيُّن مصدرها أو ضبطها أو مصادرهتا) أو ضم

  ".اإلعمال" أو" التلقي" من خالل مفاهيم ذات صلة مثل
ســلوك غري املشــروع الشــروط التقييدية ألســلوب معاجلة أشــكال الأنَّ  غري أنه من اجلدير بالذكر
أنَّ  يغيب عن األذهان الَّوينبغي أ .لالتفاقية ل كلها على أهنا تعادل خرقًااملذكورة أعاله مل تعاَم

  .الطرف املعنية ةلشرط التجرمي حمل النقاش خيضع للمفاهيم األساسية للنظام القانوين يف الدو
    

                                                         
  .٢٣٧املرجع نفسه، الفقرة   )٣٦(
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  مثال على التنفيذ
ال عقوبة من جيوز، كقاعدة عامة، إنز  ال أنهعلى ينص القانون يف إحدى الدول األطراف 

ل حتصَّ  تلكاتعقوبات غسل األموال بشخص يشارك اجلاين مسكنه ومل يستخدم أو يستهلك مم
هذا االستثناء غري أنَّ  رغمو .يف حدود االحتياجات املعتادة يف املسكن املشتركإالَّ عليها اجلاين 

 القانون للسماح يفدرج هذا احلكم ُأأنَّ  حت السلطات الوطنيةوارد يف االتفاقية، فقد وضَّ 
املستعِرضون هبذا  واقتنع، باعتبارات اإلنصاف، وأنه يتوافق بالتايل مع املبادئ األساسية للعدالة

لكات، مث استخدم فإذا اقترف شخٌص ما جرمية، كأن يبيع مواد خمدرة أو يسرق ممت .اإليضاح
شخص أيِّ بل ترتعائدات ذلك لسداد أجرة مسكنه أو لشراء طعام، فليس من اإلنصاف أن 

وعالوًة  .طعامئدة من يساكنه عقوبة على استمرار استخدام املسكن أو األكل مما يوضع على املا
ذات الشأن  على ذلك، فسيكون من الصعب يف كثري من األحيان يف مثل هذه القضايا غري

وقد أفيد  .جراميةاألموال كانت عائدات إبأنَّ  هذا الشخص اآلخر كان على علمأنَّ  إثبات
بالغ فيها يا اليت تكون امليف أضيق احلدود يف القضاإالَّ يستخدم  ال نف الذكراآلاالستثناء  أنَّ ب

قة وأكل الطعام دون فمن الوارد يف الواقع أن يستمر شخٌص ما يف اإلقامة يف ش .اضئيلة جدًّ
ل، يف رحلة باهظة التكلفة شخصًا خيرج، على سبيل املثاأنَّ  عتربأن يكون مقترفًا جلرم، بينما يُ 

  .إىل وجهة غري عادية قد اقترف اجلرمية حمل النقاش
    

    املشاركة والشروع    
القيام، رهنًا باملفاهيم األساسية لنظام الدولة  ٢٣ من املادة ‘٢‘ (ب)  ١ الفرعية تتطلب الفقرة

هلذه املادة، أو التعاون  م وفقًافعل جمرَّأيِّ الطرف القانوين، بتجرمي املشـــــــاركة يف ارتكاب 
وإسداء  التآمر على ارتكابه، والشروع يف ارتكابه واملساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله  أو

ى املشاركة والسلوكيات املتصلة هبا، عالوًة على الشروع، يف غطَّوعادة ما ُت .املشورة بشأنه
األحكام العامة للقوانني اجلنائية الوطنية أو يف التشريعات العامة املشاهبة (مثل قوانني الشركاء 

من االتفاقية،  ٢٧ عتد به أيضـــــًا يف تطبيق املادةواملشـــــجعني أو قوانني التفســـــري)، وهو أمر ُي
 .يف أحكام إضـــــافية تتعلق حتديدًا بغســـــل األموال، لكن احلالة األخرية أندر حدوثًا وكذلك

معلومات غري وافية بشـــــأن وجود أحكام تغطي املشـــــاركة أو  تاالبعض احلوردت يف   وقد
ى بعدم املعاقبة على أخرت املســـــاعدة والتشـــــجيع أو التآمر، بينما انفردت القوانني يف حاال

، وإن كان "جســيمة" عتربفيما يتصــل بأفعال ُتإالَّ الشــروع يف غســل األموال أو بعدم املعاقبة 
تعديالت القانون اليت كانت قيد اإلعداد وقت  ذلك ســــيكون مشــــموًال يفأنَّ  من الواضــــح

  .إجراء االستعراض
  

  مثال على التنفيذ
بأنه فعل مساعدة وتشجيع  اجزئيًّ  يوصف فعل غسل األموال نفسه يف إحدى الدول وصفًا

املساعدة والتشجيع يتضمنان أنَّ  )، حيث ُيعترب"من يساعد ويشجع على تأمني العائدات لغريه"(
حتصيل العائدات وختزينها وإخفاءها ونقلها وإرساهلا وإحالتها وإبداهلا والتصرف فيها ورهنها 

  .واستثمارها
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ركني يف أفعال غســل األموال يف كثٍري من وتكون العقوبات املحتمل إنزاهلا بالشــركاء واملشــا
ـــتعِرضـــون يف  .للفاعلني األصـــليني األحيان أخف من العقوبات املقررة وقد أبدى اخلرباء املس

وأوصــوا بالنظر يف إجراء تعديل حيقق  ،إحدى الدول األطراف اعتراضــهم على هذه املمارســة
ينبغي اعتبار هذه التوصــية   ال أنه غري .واالتفاقية مزيدًا من االتســاق بني األحكام ذات الصــلة

وجيهة بالنســبة إىل مجيع الدول األطراف ذات التشــريعات املشــاهبة، وذلك يف ضــوء الســلطة 
صة  صياغتها لنظام عقوباهتا والسمات اخلا سلوب  التقديرية اليت تتمتع هبا من حيث املبدأ يف أ

  )٣٧(.اليت حتكم كل نظام عدالة جنائية على حدة
يندرج   ال فهومم، وهو "التآمر" أهم يف بعض البلدان تتعلق باملعاقبة على وقد ثارت مســــــألة

ن اجلرمية عالقانون املدين لدى كثري من البلدان ويشــــــمل مرحلة إعداد أبعد  ضــــــمن نظام
مية، ويضاف املكتملة من الشروع وينطوي على اتفاق بني شخصني أو أكثر على اقتراف جر

قدامإىل ذلك يف كثٍري من احلاالت (لك قل على خطوٍة على األ متآمر واحد ن ليس دومًا) إ
ية يذ اخلطة اإلجرام ية حنو تنف لدول األ .فعل طراف على جترمي ويقتصــــــر اإللزام الواقع على ا

األســـاســـية لنظمها  خمتلف أفعال املشـــاركة والشـــروع، مبا يف ذلك املؤامرات، رهنًا باملفاهيم
ية قانون تايل .ال هذا اإللزفإنَّ  وبال راف بكون املؤامرات ام يعتمد على موقفها من االعتمدى 

 حمل التطبيق يوضـــــع دومًا  ال هذا املبدأأنَّ  غري .حتمل خضـــــوعه لعقوبات جنائيةســـــلوكًا ُي
على األقل ظ يف حالتني فعلى سبيل املثال، لوح .فيما يبدو ٢٣ بالنسبة إىل تنفيذ املادة العملي

ية  كا الالتين كارييبمن جمموعة دول أمري تآمرأنَّ  وال لى جرائم غســـــــل عينطبق   ال مفهوم ال
تعلق منها بأمن األموال، رغم االعتراف به وتطبيقه على فئات أخرى من اجلرائم (مثل ما ي

ول أوروبا ضمن جمموعة دصدرت توصيات يف واليات قضائية أخرى يف املقابل، و .الدولة)
ذ غســـل األموال، بتجرمي التآمر على تنفيودول أخرى الغربية الشـــرقية وجمموعة دول أوروبا 

أنَّ  مر، وإن بداطات يف إحدى احلاالت أهنا بصــدد إعداد تعديل ملعاجلة هذا األلوأفادت الســ
  .ةاملعنية القانونيم يف النظ التآمر مل يكن مفهوما مألوفًا

، مر وطبقتهمفهوم التآبلدان ضـــــمن جمموعات الدول املذكورة أعاله وباملقابل، اســـــتحدثت 
ام هذا املفهوم اســـتخد أنَّوبالتحديد فيما يتعلق ببعض جرائم غســـل األموال، على الرغم من 

ُيفلت من العقاب  لفعلاهذا أنَّ مرتكب ، وأبدًاأمرًا غري معتاد يعترب يف تلك النظم القانونية 
اســُتحدث بشــكل  احلكم ذا الصــلة يف إحدى احلاالتأنَّ  ومما له داللة خاصــة .كقاعدة عامة

  .يةاالتفاق  من ٢٣ من املادة ‘٢‘  (ب)  ١  الفرعية خاص للوفاء مبتطلبات الفقرة
    

    العائدات اإلجرامية    
ملادة ها وما إىل ذلك، بغض النظر عن كون  ٢٣ تتعلق ا حالت ية وإ ئدات اإلجرام عا بدال ال بإ

صلة ملموسة أو غري مل ، "ممتلكات" ويثري ذلك، خبصوص مصطلح .وسةماملمتلكات ذات ال
القانون يف أنَّ  فقد بدا .٢٢و ١٧ مســائل مشــاهبة للمســائل اليت عرضــت فيما يتعلق باملادتني

ــبيل املثال، يقتصــر على ني على األقلحالت أو مييز بني  لغســل األموالمواضــيع معيَّنة ، على س
                                                         

  ألف من الفصل الثاين أدناه. انظر أيضًا القسم  )٣٧(
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كات؛  ماخمتلف أنواع املمتل قانون  ك يًاالوطين كان ال خال حالتني أخريني  من تعـاريف  يف 
لكن  .واضحة ومتسقة للممتلكات، وإن كانت مثة تشريعات قيد اإلعداد ملعاجلة هذه املسألة

يبدو يف املجمل أن التشــريعات املناهضــة لغســل األموال يف الدول األطراف تتضــمن تعاريف 
  .أكثر مشوًال من التعاريف اليت تنطبق على جرائم أخرى

 أيُّ " على أنه" العائدات اإلجرامية" معىن مصــــــطلح ٢ ملادة) من اوتعرِّف الفقرة الفرعية (ه
 وقد ".متحصـــل عليها، بشـــكل مباشـــر أو غري مباشـــر، من ارتكاب جرم ممتلكات متأتية أو

  .اعتمدت معظم الدول تعاريف مشاهبة أو معادلة
    

  أمثلة على التنفيذ
أموال أو  ل األموال أيَّ حسب أحد القوانني الوطنية املناهضة لغس" العائدات اإلجرامية" تعين

شخص جراء يِّ ، بشكل مباشر أو غري مباشر، ألأو تتحقق كليًّا أو جزئيًّا ممتلكات أخرى تتأتى
قانوٍن يف الدولة أو يف  ضدميكن التعامل معه على أنه جرم خاضع للمالحقة،  ،اقترافه جرمًا

  .األقاليم التابعة هلا أو يف بلد أجنيب
خدمة  ممتلكات أو أيَّ  تعين عبارة "عائدات أنشطة غري مشروعة" أيَّ ويف دولة طرف أخرى، 

أو مزية أو منفعة أو مكافأة تأتت أو وردت أو اسُتبقيت، بشكل مباشر أو غري مباشر، داخل 
شخص أو نتيجًة لذلك  نشاط خمالف للقانون نفذه أيُّ أيِّ الدولة أو خارجها، فيما يتصل ب

  ثل املمتلكات املتأتية على هذا النحو.ممتلكات مت النشاط، وتشمل أيَّ 
"العائدات اإلجرامية" تعين، حسب تعريف أبسط يف قانون ثالث مناهض لغسل فإنَّ  وأخريًا،

ممتلكات أو منفعة أو مزية، داخل الدولة أو خارجها، مما يتحقق أو يتأتى، بشكل  األموال، أيَّ 
  مباشر أو غري مباشر، من نشاط خمالف للقانون.

    
وقد ثارت مســـألة يف إحدى الدول األطراف بشـــأن تغطية العائدات اإلجرامية غري املباشـــرة، 

 واحتجت السلطات ".غري مباشرة" نظرًا خللو التشريع الوطين من وصف تلك العائدات بأهنا
ـــتعراضبأنَّ  ـــياء أو ممتلكات متأتية من جرمية"( الصـــيغة العامة للقانون حمل االس نواتج "و" أش

واســـتشـــهدت يف ذلك باجتهادات  ،) كافية لتغطية العائدات غري املباشـــرة"أو منافعهااجلرمية 
فقد ُنصــــحت الدولة الطرف املعنية جمددًا بااللتزام بالتفســــري  ،ومع ذلك .قانونية ذات صــــلة

 األضــيق الذي طرحته آليات أخرى مثل فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية وباعتماد صــيغة
  .٢ ) من املادةأوضح مع الفقرة الفرعية (هتتسق بشكل 

    
    اجلرائم األصلية    

ق خمتلفة لتحديد اجلرائم األصـــلية لغســـل األموال، وبعضـــها َيقصـــر عن الوفاء ائتوجد أربع طر
حيصــر  ال الذي" هنج كل اجلرائم" الدول األطرافأكثر من ثلث  وقد اعتمد .مبتطلبات االتفاقية

أنَّ  يف جرائم أصــلية حمددة أو فئات حمددة من اجلرائم األصــلية، أْيتطبيق جرمية غســل األموال 
مها القانون الوطين ذو الصــلة وينتج عنها اليت جيرِّ جرمية غســل األموال تنطبق على مجيع األفعال
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هذه أنَّ  ومن الواضـــح .مة وفقًا لالتفاقيةنوٌع ما من العائدات، مما يتضـــمن أفعال الفســـاد املجرَّ
، مبعىن تطبيق ٢٣ (أ) و(ب) من املادة ٢ الفرعيتني لتحقيق أغراض الفقرتني قةطري أفضــــــل هي

أحكام غســـــل األموال على أوســـــع جمموعة من اجلرائم األصـــــلية، والقيام، كحد أدىن، بتغطية 
مة وفقًا لالتفاقية، شـــــريطة أن تكون الدول األطراف جمموعة شـــــاملة من األفعال اجلنائية املجرَّ

، ومن أمثلة ذلك ما يتعلق برشـــو (واألمر ليس كذلك دائمًا ا اللتزاماهتا بالتجرميتامًّ ممتثلة امتثاًال
  .املوظفني العموميني األجانب والرشوة يف القطاع اخلاص واالختالس)

    
  مثال على التنفيذ

من الالفت للنظر أنَّ التشريعات يف ثالث دول أطراف يف جمموعة دولة أوروبا الشرقية تتجاوز 
يبدو "هنج كل اجلرائم" وتعاجل مجيع أنواع التجاوزات، سواء أكانت ذات طابع جنائي أم فيما 

 وقد اعترب بعض املستعِرضني ذلك من املمارسات اجليدة. إداري، وبصرف النظر عن خطورهتا.
  

ويف احلاالت اليت ال ُتســــــتوىف فيها التزامات التجرمي على حنو كامل، مبا يؤثِّر يف نطاق جرمية 
وعلى غري املتوقع، األموال، صدرت توصيات مالئمة بشأن جترمي األفعال ذات الصلة.  غسل

صـــدرت مثل تلك التوصـــية أيضـــًا يف إحدى الدول فيما يتعلق باالحتيال املايل وهو ال ُيجرَّم 
  ة.معيَّنوال يشكل جرمية أصلية يف ظروف 

وتتبع بلدان أخرى هنج احلدود يف تعريف اجلرائم األصلية يف سياق غسل األموال، مبعىن عدم 
األفعـــال املخـــالفـــة للقـــانون وذات اخلطورة " أو" اجلرائم اخلطرية" علىإالَّ تطبيق القـــانون 

يف وصفها بذلك خضوعها لعقوبات تتجاوز املحك ، حبيث يكون "اجلنايات" أو" االجتماعية
احلد  كان  فإذا .، وحيث ختتلف احلدود املنطبقة حسب مسات النظام القانوين املعينًانمعيَّا حدًّ

أو شـــهرًا أو حىت ثالث  ١٢ أشـــهر أو ٦ تقل عن  ال ة (كالســـجن ملدةمعيَّناملقرر يف حاالت 
أعلى من الالزم يف  مة وفقًا لالتفاقية، فإنهلتغطية األفعال املجرَّ ســــــنوات) يبدو كافيًاأربع 
بسن قوانني  الواليات القضائية (كالسجن مخس سنوات)، مما أدى إىل إصدار توصياتبعض 

(من مخس ســنوات  جديدة بغية توســيع نطاق اجلرائم األصــلية عن طريق خفض احلد املنطبق
  .إىل سنة واحدة مثًال) أو حىت عن طريق زيادة العقوبات املنطبقة

على جرائم أصلية لغسل األموال حسب شدة ُينّص   ال ويف جمموعة ثالثة من الدول األطراف،
وهنا أيضــًا تبيَّن  .عترب الزمةالعقوبة املنطبقة، بل ُتســتخدم قائمة حصــرية تســرد اجلرائم اليت ُت

وجود بعض أوجه القصور يف القوانني الوطنية، مما أدى إىل إصدار توصيات للدول األطراف 
قائمة حبيث تتضــــــمن على األقل مجيع األفعا ية،  اإلزاميًّ ل املجرمةبتوســــــيع ال فاق وفقًا لالت

والتوصـــية يف حالة واحدة بالنظر يف إمكانية تضـــمني اجلرائم املتعلقة بالرشـــوة واالختالس يف 
ومن العوامل اليت ينبغي  .تلك األحكام ذات طابع اختياريبأنَّ  القطاع اخلاص، مع اإلقرار

 مدى ســــهولة قائمة املتمثل يف وضــــعأخذها يف االعتبار أيضــــًا يف معرض تقييم فائدة النهج 
شريع برملاين أو جريدة رمسية أو شئة (عن طريق ت  تعديل القائمة الستيعاب جرائم جديدة ونا

 جرائم االتفاقية (أوفيما يبدو الدول غطت  بعضأنَّ  ومن املثري لالهتمام .قرار وزاري مثًال)
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ا مجيع اجلرائم املنصـــوص عليها يف اإللزامية منها على األقل) عن طريق تضـــمني القائمة تلقائيًّ
  .االتفاقيات الدولية اليت تلتزم الدول هبا، مبا فيها اتفاقية مكافحة الفساد بطبيعة احلال

 مزج فيه بني قائمة هنجًا خمتلطًا -وهو أصغرها مجيعًا  –عدد من البلدان  وأخريًا، فقد اعتمد
ري اجلرائم املذكورة على مجيع اجلرائم غ ما من اجلرائم املحددة مع تطبيق حد حدٍّشــــاملة إىل 
عدد قليل من  يف شك أيضًا وكان مشول مجيع اجلرائم ذات الصلة بالفساد موضع .يف القائمة

ا ينبغي أو بعــدم بينمــا ُجزم بـاعتبــار احلـد املطبق يف حـالتني أخريني أعلى ممــ ،هـذه احلـاالت
قائمة شــــــوة يف القطاع ة بالنفوذ أو الرفُتركت بذلك بعض اجلرائم مثل املتاجر ،اكتمال ال

  .لوضعااخلاص خارج نطاق احلكم الوطين، مما أدى إىل إصدار توصيات مبعاجلة هذا 
أفعال "أنَّ  حت ملحوظة تفسريية لالتفاقيةعن التعامل مع اجلرائم األصلية نفسها، فقد وضَّ أمَّا 

ــــــتقلة وقائمة بذاهتا، وأنههلذه املادة ُتفهم على أهنا جرائم  مة وفقًاغســـــــل األموال املجرَّ  مس
شروع للموجودات   ال شأ غري امل سابقة باجلرم األصلي لتقرير الطابع أو املن داعي لوجود إدانة 

علم أو قصد أو غرض أيِّ وجيوز تقرير الطابع أو املنشأ غري املشروع للموجودات، و .املغسولة
ـــــتدالل ٢٨ وفقًا للمادة ـــــري إجراءات املالحقة املتعلقة بغســـــل األموال، وميكن االس ، أثناء س

هذا أنَّ  وقد أكدت معظم الدول املســتعَرضــة )٣٨(."عليهما من املالبســات الوقائعية املوضــوعية
  .هذه هي املمارسة املتبعة يف حماكمهاوأنَّ  هو احلاصل بالفعل يف والياهتا القضائية

    
  مارسات اجليِّدةالتجارب الناجحة وامل

ا حاجة إىل حتديد اجلرم شيَد باالكتفاء يف إحدى الدول بإثبات الطابع اجلنائي للعائدات دومنُأ
ًا على مالحقة املتورطني ينِعرب ذلك ُمحيث اعتُ  ،األصلي إلدانة املتورطني يف قضايا غسل األموال

  .يف قضايا غسل األموال
وري إثبات تأّتي وعلى نفس املنوال، قررت املحكمة العليا يف دولة أخرى أنه ليس من الضر

األشياء املعنية تأّتت نَّ بأ ة، بل يكفي إثبات االفتراضمعيَّنأموال أو ممتلكات من جرمية جنائية 
لى ثبوت لقضايا بناًء عاوبالتايل، ُأيِّد حكم اإلدانة بغسل األموال يف إحدى  .إجرامي من نشاط

تمال احلصول على احأنَّ  استقرار العزم على إخفاء وجود املال ومصدره واالستنتاج من ذلك
ووضحت نفس  .جراميهذا املال بطريق مشروع مستبعد إىل حدٍّ جييز افتراض تأّتيه من نشاط إ

 .اط إجرامياملحكمة أنه ليس من الضروري عزو األموال أو املوجودات بكاملها إىل نش
عترب عائدات شروعة ُتوال أو املوجودات املختلطة مصادرها بني عائدات إجرامية ومصادر مفاألم

  .إجرامية برمتها
    

                                                         
الفصل ، اجلزء األول، األعمال التحضريية للمفاوضات الرامية إىل وضع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )٣٨(

  .)٢٤٩ جيم (صالقسم ، ٢٣ ، املادةالثالث
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    اجلرائم األصلية األجنبية    
أنَّ  دولة طرف، تبيَّنيِّ بالنســــــبة إىل اجلرائم األصــــــلية املقترفة خارج الوالية القضــــــائية أل

 الفرعية معايري شـــبيهة باملعايري الواردة يف الفقرةالتشـــريعات الوطنية تضـــم يف معظم احلاالت 
، مبا ينص على تطبيق جرائم غســل األموال، شــريطة كون الســلوك ذي ٢٣ (ج) من املادة  ٢

لة موِج لدولة اليت اقترفالصــــــ قانون املحلي ل (ازدواجية  افيه بًا للعقوبة كذلك يف إطار ال
للعقوبة حيث اقُترفت وأن تشــــــكل جرمية بة أنه يكفي أن تكون اجلرمية موِج التجرمي)، أْي

وقد أفادت إحدى  .للعقوبة دات املتأتية من ذلك السلوك حمالًّحىت يكون غسل املوجو أصلية
ية  بار اجلرمية األجنب ية العت هتام أجنب يد، يف التطبيق العملي، وجود الئحة ا نه من املف لدول أ ا

  .جرميًة أصلية اخلاضعة للمالحقة
بإســــــقاط اشــــــتراط ازدواجية التجرمي من ، لوطنية ذلك يف حاالت عديدةوتتجاوز القوانني ا

من إذا كانت تقع يف نطاق واليتها القضــــائية   ال وبعدم اســــتبعاد اجلرائم األصــــلية اليت جهة
وقد أبدى اخلرباء  .على أراضــيها من جهة أخرى ااقترافهيف حالة جرائم  شــكلت األفعال اليت

فظات شديدة على هذه املمارسة فيما يبدو، إذ اعتربوا أنه املستعِرضون يف إحدى احلاالت حت
رفع دعوى اســتنادًا إىل أفعال ليس من شــأهنا أن تشــكل من اإلجحاف، بشــكل خاص، أن ُت

التنازل . وعلى نفس املنوال، ُأوصــــــي يف دولة أخرى بإلغاء إمكانية اقترافهامكان جرمية يف 
شــــــمولة يف القانون الوطين، بغية تعزيز األمن مبوجب معاهدة عن مبدأ التجرمي املزدوج، امل

 .مربرات الستبعاد هذا االحتمالأيَّ تتضمن االتفاقية ال يبدو أن القانوين. ومن ناحية أخرى، 
ذاهتا تتضـــــمن التزامًا بتطبيق جرمية غســـــل األموال  ٢٣ املادةفإنَّ  بل على العكس من ذلك،

شــرط مســبق األخذ بوعالوًة على ذلك، يتماشــى  .على أوســع جمموعة من اجلرائم األصــلية
مع املعايري املقبولة يف تفســـري  ،ميًة أصـــليًة لو أنه اقُترف حمليًّاالســـلوك جرأن يكون هو  ،وحيد

صــــــكوك دولية أخرى مثل املعايري الدولية املتعلقة مبكافحة غســــــل األموال ومتويل اإلرهاب 
  .اإلجراءات املاليةوانتشارمها اليت وضعتها فرقة العمل املعنية ب

فعلى  .ومع ذلك، فقد ووجهت عدة مشـــاكل فيما يتعلق بشـــمول اجلرائم األصـــلية األجنبية
 ،العديد من احلاالت ا يف أحسن األحوال يفهذه األفعال مشمولة ضمنيًّأنَّ  سبيل املثال، تبيَّن

بية مشـمولة بالنســبة إذا كانت اجلرائم األصـلية األجنما يعاجل فيها مسـألة   ال القانون حيث إنَّ
اجتهادات قانونية تفيد تغطية هذه احلاالت يف  ومل تقدَّم أيُّ ،إىل العائدات املغســــــولة حمليًّا

ــــة العملية اجلرائم املقترفة أنَّ حاالت  عدةيف كان من الواضــــح إىل ذلك،  وإضــــافًة .املمارس
لدولة الطرف  نة يف حاالت جرائم أصــــــلية اعُتِبرت جرائم أصــــــلية أو مل تعترب خارج ا معيَّ

ومن اجلدير بالذكر  .تشــــــريعات قيد اإلعداد ملعاجلة هذا األمر ت هناككانولو  ،حمدودة
كذلك أنه كثريًا ما حيدث خلط بني موضوع اجلرائم األصلية األجنبية واملسألة األعم املتمثلة 

 تندرج ضــمن ارج، واليتيف اخليف ممارســة الوالية القضــائية على أفعال غســل األموال املقترفة 
  .من االتفاقية ٤٢ نطاق املادة
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    غسل األموال الذايت    
أكثر من ثلثْي على تشريعات  ٢٣ ) من املادةه(  ٢ الفرعية ال ينطبق االستثناء الوارد يف الفقرة

الدول األطراف، حبيث ميكن أن جتتمع لشـــخٍص ما اإلدانة جبرمية غســـل األموال وباجلرمية أو 
وقد اعُترب هذا يف  .)"غســـل األموال الذايت" اليت قامت عليها (أو ما يســـمىاجلرائم األصـــلية 

إحدى الدول من جمموعة دول أوروبا أنَّ  ومما له داللة خاصـــة .جيِّدةبعض األحيان ممارســـًة 
شرقية قدمت بيانات إحصائية تبني هت إىل حوايل نصف هتمة غسل األموال الذايت ُوجِّأنَّ  ال

  .أموال خالل السنوات القليلة املاضية املدانني جبرائم غسل
وهناك خيار آخر هو توظيف اإلمكانية اليت يتيحها احلكم الوارد أعاله واســــــتبعاد حاالت 

من  كلٍّمعاقبة اجلاين على أنَّ  عترب بعض الدولفعلى ســــــبيل املثال، َت .غســــــل األموال الذايت
الوقائع،  اجلرمية األصــــــلية وغســـــــل عائدات تلك اجلرمية يتعارض مع حظر ازدواجية تقييم

 ل عليه من األنشـــطة اإلجرامية لشـــخٍص ما أو إحالتهاســـتخدام الشـــيء املتحصـــَّ أنَّ  يعين  مما
اين ل اجلحمَّ، وال ُي"أفعاًال بعقوبة مشـــتركة" أو" ســـلوكًا الحقًا للجرمية" باعتبارهإالَّ يقيَّم   ال

ويف ظل تلك الظروف، يؤخذ فعل غسل األموال  .دين باجلرمية األصليةمسؤولية إذا كان قد ُأ
أنَّ  قد لوحظولدى إصدار احلكم بشأن اجلرمية األصلية.  على أقصى تقديرالذايت يف االعتبار 

تتبع مع متطلبات االتفاقية، وإن كان من األفضـــــل لو أعادت البلدان اليت ال يتناىف هذا النهج 
نفســه طبق املنطق نوي .مبادئ مشــاهبة النظر يف تطبيق حكم غســل األموال الذايت يف املســتقبل

دون مجع  قاعدة عدم جواز املحاكمة مرتني على نفس اجلرمحول َت يف بعض البلدان، حيث
الســــــلطات بني املالحقة على اجلرمية األصــــــلية وجرمية غســــــل األموال، وذلك، حتديدًا، يف 

  .يف حيازة عائدات جرمهإالَّ ينخرط فيها اجلاين   ال اليت احلاالت
إنه إىل جانب القوانني اليت ختلو من ومع ذلك، فقد ُوجدت كذلك ثغرات يف التنفيذ، حيث 

 مل تذكر بعض الدول أو تقدم أيَّ غســل األموال الذايت، معاقبة الوضــوح فيما يتعلق بإمكانية 
، يف هذا الســلوكمواد تدل على وجود مبدأ أســاســي من مبادئ القانون الداخلي حيظر جترمي 

جترمي غســـل أنَّ  مثة مبدأ من هذا القبيل، بل وشـــددت علىأنَّ ب حني أفادت ســـلطات أخرى
متضـــاربة خالل  األموال الذايت يبدو متعارضـــًا مع املنطق الســـليم، على الرغم من طرح آراء

  .هذه الدول تشريعات قيد اإلعداد أو املناقشة الكثري منوتوجد لدى  .نيةالزيارات امليدا
    

    القصد اجلنائي    
اجلرمية (أو أجزاء أنَّ  بالنســــــبة إىل الركن الذايت يف جرمية غســــــل األموال، ترى بعض الدول

 .منها) خاضــعة للعقوبة ســواء وقعت بقصــد إجرامي أم بســبب االســتهتار أو اإلمهال اجلســيم
ووصــفه بعض اخلرباء احلكوميني  ٢٣ املادة وهذا يتجاوز احلد األدىن من املتطلبات الواردة يف

 .بأنه جتربة ناجحة

عدم االقتصـــار  من املمارســـات اجليدةأنَّ فيها  وعلى نفس املنوال، هناك حاالت أخرى اعُترب
ين املزعوم بتأّتي اجلا توافر معرفة فعلية لدىيف جترمي غســـــــل العائدات اإلجرامية على حالة 
أخرى هي االفتراض املعقول بأنه كان ينبغي  املوجودات املغسولة من جرمية بل إضافة حاالت



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

V.17-04677 99 
 

ال  تصــرفه بناًء على واجب أو افتراض منطقي مبعرفة هذا األمر أو جهل به  له العلم بذلك، أو
  .وتطبق عدة دول معايري مشاهبة يف تشريعاهتا املحلية .عليه عذرُي

    
    تقدمي نسخ من قوانني مكافحة غسل األموال    

ا، وغري مرهق نسبيًّ بسيطًا ٢٣ (د) من املادة ٢ الفرعية من كون اإللزام النابع من الفقرة بالرغم
تكن الغالبية العظمى من الدول األطراف قد قدمت نسخًا من قوانينها اخلاصة مبكافحة غسل  مل

ـــــتعراضـــــاتلألمم املتحدة وقت  األموال لألمني العام ـــــار اخلرباء  .إجراء االس وبالتايل، فقد أش
 واأصــدر وأاملســتعِرضــون إىل توقعاهتم بورود النســخ الرمسية من التشــريعات ذات الصــلة قريبًا، 

إرســـال التعديالت  توصـــيات مباشـــرة للدول األطراف باالمتثال هلذا املتطلب، وكذلك بكفالة
  االستعراضات. لبلدان قوانينها أثناء سريوقد قدمت بعض ا .املستقبلية إىل األمني العام

    
    الفعالية    

شاملة بشأن قضايا غسل األموال، وأكدت  لوحظ يف بعض احلاالت االفتقار إىل إحصاءات 
املالحقات القضائية اليت أنَّ  بعض البلدان اليت سنت مؤخرًا تشريعات ملكافحة غسل األموال

عدد كبري من البلدان بيانات إحصـــــــائية وأمثلة أقيمت قليلة أو منعدمة، ومع ذلك فقد قدم 
مفصلة (باستفاضة يف بعض األحيان) تتعلق حباالت مالحقة ملتورطني يف جرائم غسل أموال، 

من املمارســات أنَّ  واعُترب .بعيد لألحكام ذات الصــلةحدٍّ تطبيقًا واســع النطاق إىل ســد مما جي
، واملثبتة على األقل شـــــأن هذا األمر يف دولتني طرفنيالفعالية العملية للقوانني اجلنائية ب يِّدةاجل

بالكثرة غري املعتادة يف املالحقات واإلدانات بغســـــل العائدات اإلجرامية (أكثر من ألف إدانة 
كما ُوصــــــف التعاون الوثيق بني الوكاالت  .)٢٠٠٩ إىل عام ٢٠٠٣ خالل الفترة من عام

وينبغي أن  .حتقيق الكفاءة والفعالية يف النظاماملعنية مبكافحة غسل األموال بأنه من ضرورات 
سات  سيا سيق ال ضمن آليات لتن سي والعمليايت وأن يت سيا ستويني ال يقوم هذا التعاون على امل

  .وإلجراء حتقيقات مشتركة (عن طريق تبادل املعلومات مثًال)
لدول يف أمَّا  قدمت إحدى ا ية، فقد  هذه التجربة العمل فادة من  لدروس املســــــت طار عن ا إ

ـــــيوعًا وفقًا للمعلومات اليت مجعتها  ـــــتعراض بيانًا ألكثر طرق وقوع غســـــل األموال ش االس
اسـتخدام وثائق مزورة بغرض إخفاء  قائسـلطات التحقيق واالدعاء لديها؛ وتشـمل تلك الطر

أو متويه مصــدر تلك املمتلكات غري املشــروع؛ وخلط العائدات اإلجرامية بأعمال مشــروعة؛ 
ت أجنبية ومهية ومديرين وممثلني ومهيني؛ وتزويد األجهزة املختصـــــــة واســــــتخدام شــــــركا

ة لتربير حتريك معيَّنمبعلومات غري صــحيحة بشــأن االجتار بســلٍع؛ وامتالك مؤســســات جتارية 
  .األموال غري املشروعة

    
    التحدِّيات    

وفقًا لالتفاقية  يف عدم مشول مجيع األفعال املجرَّمة ٢٣يتمثل أشــــيع التحديات املتعلقة باملادة 
قيد النظر أو  باعتبارها جرائم أصــــلية، ســــواء اقُترفت داخل الوالية القضــــائية للدولة الطرف

وعالوة على ذلك، هناك عدد كبري من البلدان اليت ال تغطي مجيع مناذج ارتكاب خارجها. 
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د ُشجعت . وقفنيةجرمية غسل األموال حبيث تتسم قوانينها التنفيذية بثغرات أو أوجه قصور 
سائل وكذلك  ضة على معاجلة هذه امل ستعَر سام الدول امل حتقيق الوضوح يف تفسري خمتلف أق

بغســـــل األموال ونطاق تطبيق كلٍّ منها، ال ســـــيما ما تعلق من ذلك مبعايري  ةم املتعلقاحكاأل
   .فرض عقوبات خمتلفة

بدو أن أكرب التحديات املطروحة ذات طابع ما ُذكر أعاله، ي جانب  زال   ماعملي. و وإىل 
إعطاء األولوية للتحقيق يف غســــل األموال واجلوانب املالية من األنشــــطة اإلجرامية ومالحقة 
املتورطني فيها، ال ســـيما يف القضـــايا املتعلقة بالفســـاد، ميثل حتديًا حىت يف البلدان اليت أثبتت 

وعالوًة  .ق البيانتشــريعات مكافحة غســل األموال فيها فعاليتها يف التطبيق العملي، كما ســب
ستويات  صة وحتسني م سلطات املخت على ذلك، يلزم يف عدة بلدان تعزيز القدرات العملية لل

ــــائل منها حل مشــــاكل تداخل الواليات القضــــائية ونقص  إنفاذ األحكام ذات الصــــلة بوس
عدد أنَّ عدد من البلدان فعلى ســـــبيل املثال، تأكَّد يف  .التنســـــيق بني الســـــلطات املختصـــــة

ــــــبيًّاحقات املتورطني يفمال ــــــل األموال منخفض نس إملام العاملني يف أجهزة إنفاذ وأنَّ  ، غس
نه يلزم املحققني و قانون هبذه اجلرمية ضــــــعيف، وأ  العامني املزيد من الســــــلطات املدعنيال

اسُتشعرت  ، كما"َتعقُّب األموال" التقديرية يف جمال مجع املعلومات وتدريب أفضل على هنج
جتلَّت هذه التحديات قد و .تعزيز مستوى إعمال تشريعات مكافحة غسل األموالحاجٌة إىل 

  .عاملة بصفة خاصة يف إحدى احلاالت حيث مل تكن هناك وحدة استخبارات مالية
    

    )٢٤ ادةاملاإلخفاء ( -٢
عندما يكون الشخص املعين  هباإخفاء ممتلكات أو مواصلة االحتفاظ أنَّ  على ٢٤ تنص املادة
ية من بأنَّ  على علم تأت لك املمتلكات م عالأيِّ ت مة من األف ية دون  املجرَّ فاق هلذه االت قًا  وف

مة وفقًا املشـــاركة يف تلك اجلرائم ميثل حكمًا غري إلزامي مكمًال ألفعال غســـل األموال املجرَّ
ليه أحيانًا يف دولة واحدة على وليس من قبيل املصــادفة أن غســل األموال يشــار إ .٢٣ للمادة

عاألقل باســـم "اإلخفاء امل ة تتعلق بالتنفيذ يف معظم النظم معيَّنمشـــاكل  ومل تالَحظ أيُّ". وســـَّ
ا يف جرائم منفصــــلة تتخذ يف كثري من ويكون جترمي الســــلوكيات من هذا النوع إمَّ .القانونية

تداول  ي عائدات إجرامية أوتلّق األحيان شـكل أحكام تقليدية يف القانون اجلنائي وتسـتهدف
، ســلع مســروقة، أو يف ســياق تشــريعات جديدة ملكافحة غســل األموال تكون صــيغتها عامة

ويف حالة االتفاق  .وأحيانًا تشــــددها إســــاءة اســــتغالل الوظائف العامة أو اإلخالل بواجباهتا
باعتباره شــــريكًا يف الشــــخص الذي أخفى املمتلكات قضــــائيًّا أيضــــًا املســــبق، قد يالَحق 

  األصلية.  اجلرمية
الداخلي ويبلِّغ العديد من الدول عن جترمي اإلخفاء من خالل احلكم نفســـه اخلاص بتشـــريعها 

ضح بينهما، وخصوصًا  يِّاملتعلق بغسل األموال من دون أ صره اخلاص بإخفاء أو متييز وا عن
رمية أو مكاهنا. ومل ُيشــكَّك يف هذه متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات اليت تشــكِّل عائدات اجل

، وإن ُأوصــي يف أحدها على األقل بأن تســتكشــف الدولة املمارســة يف معظم االســتعراضــات
إمكانية وضــع وصــف أدق للســلوك اإلجرامي املتمثِّل يف اإلخفاء ومتييزه، عند االقتضــاء، عن 
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ضروريًّا، وخصوصًا من حيث جترمي االستمرار يف  جرمية غسل األموال. وبالفعل، يبدو هذا 
االحتفاظ باملمتلكات عندما يصــبح الشــخص املعين على علٍم، بعد تلّقيها، بأنَّها نتيجة جرمية 

   متعلقة بالفساد.
  

  مثال على التنفيذ
فعل أو شخص من  ما يقوم به أيُّ  يتضمن التشريع املحلي يف أحد البلدان املستعَرضة حكمًا جيرِّم

جرمية  بيعها مع علمه بتأّتي األصناف املعنية من آخر أو ختزينها أو ممتلكات شخص اكتسابأفعال 
  جنائية.

  
ـــتباه يف  تشـــكل أو املمتلكات أنَّ ويغطي القانون يف إحدى الدول األطراف أيضـــًا جمرد االش

غري  .املنفعَة اليت عادت على شخٍص ما من سلوك إجرامي، مما يتجاوز متطلبات االتفاقيةمتثل 
عددًا وأنَّ  الدول األطراف ليســــــت جمتمعًة على االعتراف هبذه اجلرمية،أنَّ  مالحظة جتدرأنه 

تقدم معلومات كافية إلتاحة إجراء تقييم تعرِّف املفهوم ذا الصـــلة بوضـــوح أو من البلدان مل 
الدول األطراف  العديد منإىل ذلك، توجد مشـــاكل يف  وإضـــافًة .٢٤ كامل لتنفيذها للمادة

بقائمة اجلرائم "األصـــلية" لإلخفاء وخصـــوصـــًا، كما أشـــري إليه اإلخفاء فيما يتعلق  جترِّماليت 
 وفقًا املجرَّمة من األفعال مبواصــــــلة االحتفاظ باملمتلكات املتأتية من أيٍّبالفعل، فيما يتعلق 

ي يف إحدى الدول بشـــــكل صـــــريح يف فعلى ســـــبيل املثال، ُحصـــــرت جرمية التلّق .لالتفاقية
يتحصــــــل عليها شــــــخص آخر من خالل فعل غري مشــــــروع تقليدي تكون  املمتلكات اليت

أنَّ  من االتفاقية، بالنظر إىل ٢٤ هذا ال يفي مبتطلبات املادةفإنَّ  موضــوعه، ومن مث املمتلكات
وقد صـــــيغت أو  .غالبية اجلرائم املنصـــــوص عليها يف االتفاقية ليســـــت من جرائم املمتلكات

  .ت القضائية لتنفيذ هذا احلكم على الوجه الكاملبعض الواليا اسُتحدثت تشريعات يف
    

    )٢٥ إعاقة سري العدالة (املادة -هاء
، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة تقريبًا يف الدول األطراف كافة اإعاقة سري العدالة جمرَّمة جنائيًّ

ن ال ، وباألخص يف بلدْي ثلث احلاالتأكثر مٍنوجود قيود شـــديدة يف  وقد لوحظ .من النجاح
(مثل غسل األموال حمدَّدة سوى يف سياق جرائم يكون فيهما السلوك ذو الصلة خاضعًا للعقاب 

ــــــاط اإلجرامي املنظَّم).  ــــــعة  وهناك دول قليلة تعتمدأو النش فيما يبدو على جرمية واحدة واس
طاق خبصــــــوص مد  الن حد ال يعت لد وا ها ب لة، من عدا ــــــري ال قة س عا مية إالَّ إ قانون على جر ال

فإنَّ  ســري العدالة. وباســتثناء تلك الدول القليلة، حرفاملتمثلة يف الشــروع يف  غلوســكســويناألن
حتقيق النتيجة املرادة (اإللزامية) من خالل  إىلالتوجه العام السائد يف الدول األطراف هو السعي 

أشكال السلوك مجيع  تشملإجياد جرمية جامعة  ، الألحكام املتعددة املتداخلة جزئيًّاتركيبة من ا
  .من االتفاقية ٢٥ غري املشروع، على النحو الوارد يف املادة
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  أمثلة على التنفيذ
عاجل خمتلف أشكال جرمية منفصلة ت ١٣ يتضمن القانون اجلنائي يف إحدى الدول ما ال يقل عن

واحلمل إفساد الشهود، واإلعاقة اإلجرامية لسري العدالة، أال وهي ترهيب الشهود وما إىل ذلك، 
ضور إىل املحكمة، على الشهادة الزور، وخداع الشهود، وإتالف األدلة، ومنع الشهود من احل

سري حرف ، والشروع يف العدالة على سري والتآمر لتوجيه اهتامات باطلة، والتآمر للتأثري سلبًا
ذلك، ومي وما إىل العدالة، ومطالبة موظف عمومي بأمور ال مربر هلا، وإحلاق ضرر مبوظف عم

  .مينيوالتهديد بإحلاق ضرر مبوظف عمومي وما إىل ذلك، وعرقلة عمل موظفني عمو
 شخص دالة تشمل أيَّجرمية واحدة إلعاقة سري العإالَّ وباملقابل، ال يتضمن قانون دولة أخرى 

ملشروعة املوجهة إىل يلجأ إىل العنف أو التهديد أو اإلضرار أو غري ذلك من السلوكيات غري ا
أن يؤثر يف املشارك كي  يف إقامة العدل أو إىل أيٍّ من أقربائه املقربني على حنٍو يرجح مشارك

و مدنية، أو ينتقم من أينفذ، أو كي ال ينفذ، فعًال أو مهمة أو خدمة فيما يتصل بقضية جنائية 
ح مدنية. ويشمل مصطل فعل أو مهمة أو خدمة فيما يتصل بقضية جنائية أو املشارك لتنفيذه أيَّ 

قدمون أدلة يف دعوى ي"مشارك يف إقامة العدل" الشهود واخلرباء وغريهم ممن يدلون بشهادة أو 
املحكمة أو دوائر  شخص يعمل لدى الشرطة أو سلطة االدعاء العام أوأيِّ جنائية، فضًال عن 

  السجون أو يؤدي أليٍّ منها خدمات.
  

نســـــبة إىل بال "إعاقة ســـــري العدالة" وميكن إدراج ثالث جمموعات من األفعال حتت مســـــمى
لتدخل يف عملية لوفقًا لالتفاقية، أال وهي اســــتخدام أســــاليب قســــرية  مةارتكاب أفعال جمرَّ

دة لنفس اإلدالء بشــــهادة أو تقدمي أدلة يف إجراءات ذات صــــلة، واســــتخدام وســــائل فاســــ
فاذ القانون األغراض، واســـتخدام أســـاليب قســـرية للتدخل يف مباشـــرة موظفي العدالة أو إن

  .واجباهتم الرمسية
    

    استخدام أساليب قسرية للتدخل يف عملية اإلدالء بشهادة أو تقدمي أدلة    
 القوة البدنية أو جترمي اســتخدام أســاليب قســرية (أْي ٢٥ تتطلب الفقرة الفرعية (أ) من املادة

شهود حمتملني وغريهم ممن  سلطات التهديد أو الترهيب) بغية التأثري على  يستطيعون تزويد ال
وجيب  .وفقًا لالتفاقية مةبأدلة أو شــــــهادة ذات صــــــلة يف إجراءات تتعلق باقتراف أفعال جمرَّ

حبيث يشمل مجيع اإلجراءات احلكومية الرمسية  فضفاضًا تفسريًا" إجراءات" تفسري مصطلح
عمليات الســابقة املتعلقة بالتحقيق يف جرائم ذات صــلة بالفســاد والفصــل فيها، مبا يف ذلك ال

ا األحكام املحلية املنطبقة يف التدخل متنحصر فيه نيوصي يف حالتوعليه فقد ُأ )٣٩(.للمحاكمة
يف اإلدالء بالشهادة أمام هيئة قضائية بتوسيع تلك األحكام حبيث تتضمن كذلك اإلجراءات 

  .ات اجلنائية اليت جتريها الشرطةتحرِّيالسابقة للمحاكمة وال
شخص حتت طائلة املسؤولية  يُّيقع أوال تقتصر اجلرمية على مرتكبني بعينهم حيث ميكن أن 

باعتباره جمرمًا. وعليه، فإن القوانني الوطنية اليت تقصر املسؤولية املحتملة على النواب العامني 
                                                         

  .٢٥٧ ، الفقرةالدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )٣٩(
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أو األشــــخاص القائمني على التحقيقات الســــابقة للمحاكمة مثًال جيب أن ُتعترب قاصــــرة عن 
ــــــتيفاء أغراض االتفاقية. وباملثل، ا بارتكاب فعل الترهيب يف وجود الضــــــحية من  ال عربةس

كما ال ُيلتفت  .عدمه وال خلضوع الضحية للترهيب بشكل مباشر أو من خالل طرف ثالث
احلمل على الشهادة الزور أو التدخل يف عملية اإلدالء بشهادة أو  إىل قضاء اجلاين مأربه (أْي

ية فقط فعل  .تقدمي أدلة) من عدمه تايل، فليس من الكايف أن جترِّم التشــــــريعات الوطن وبال
الذي يديل بالشـــهادة الزور أو يتســـبب يف اختفاء أدلة أو يتلف وثائق ملنع " األصـــلي الفاعل"

إال عندما حيقق يعاقب احلفز على اإلدالء بشهادة زور ال أو  استخدامها كأدلة وما إىل ذلك،
ن، مما ابلدثالثة ما يف  حدٍّإىل  هو الوضـــع الذي كان ســـائدًاهذا واملجرم النتيجة املقصـــودة. 

   .توصيات بشأن معاجلته أدى إىل إصدار
وباملثل، اســتقبل أغلب املســتعِرضــني بتحفظ واضــح ادعاءات أو تلميحات بعض الســلطات 

الوطنية بأنه ميكن املعاقبة على احلمل على اإلدالء بشهادة زوا أو حتريضًا  ر باعتبار ذلك حضًّ
قترف ، حىت ولو مل تتحقق الغاية من هذا احلمل ولو مل ُتعلى جرمية الشـــهادة الزور األصـــلية

حبكم اختالف آراء عدد من  - وعلى الرغم من كون هذه مســـألة خالفية .شـــهادة زور أيُّ
ب باعتباره شــريكًا يف الشــهادة الزور اليت اجلاين ال يعاَقأنَّ  األرجحأنَّ  فيبدو - ضــنياملســتعِر

شاهد  املشكلة حملولة إذا كان  وتصبح .يف حالة جناح مساعي احلمل على ذلكإالَّ أدىل هبا ال
ضًا، كما يرد أدناه حتت ضائية اليت ميكن فيها أي القسم  البلد املعين منتميًا إىل فئة الواليات الق

من القســــم واو، املعاقبة على الشــــروع يف التحريض (احلض) على اقتراف جرمية،  ٢ الفرعي
هادة الزور  مبا لتغطية التدخل يف  حالأيِّ هذا النهج ال يكفي على أنَّ  غري .يف ذلك الشــــــ

، كما أنه عادًة اإلدالء بشــــــهادة أو تقدمي أدلة فيما عدا احلمل على اإلدالء بشــــــهادة زور
  .تتبع عقوبة أقل من اقتراف اجلرمية الكاملةيس  ما

عدة دول تعتمد أساسًا فيما يبدو على أحكام عامة بشأن التهديد والترهيب اإلجرامي  بل إنَّ
ل عقوبات على استخدام ترتوالشروع يف القسر أو اإلكراه لتغطية السلوك حمل النظر، حيث 
لنظر عن ارتباط ذلك باإلدالء التهديدات لترويع أو ترهيب شــــــخص واحد أو أكثر بغض ا

فإن ُوجد ارتباط من هذا القبيل، كأن يكون  .بشهادة أو تقدمي أدلة أو تنفيذ إجراءات قضائية
  .هًا ضد أشخاص يف وضع الضحايا أو الشهود، جاز اعتباره ظرف تشديدالفعل موجَّ

  
  مثال على التنفيذ

شخص  أيَّ"أنَّ  ا واملحيط اهلادئ علىتنص القوانني اجلنائية يف ثالث دول من جمموعة دول آسي
بنفسه أو مسعته أو ممتلكاته أو بنفس شخص يهتم به أو مسعته بقصد  ضررأيِّ يهدد غريه بإحلاق 

أيِّ فعل ال يلزمه قانونًا فعله أو بترك أيِّ ترويع ذلك الشخص أو التسبب يف قيام ذلك الشخص ب
 يكون قد ارتكب فعل ترهيب" لتنفيذ هذا التهديدفعل حيق لذلك الشخص فعله قانونًا اتقاًء 

  ."إجرامي
  

ورغم إعراب بعض املســــتعِرضــــني عن تفضــــيلهم ألحكام تشــــريعية أكثر تركيزًا وحتديدًا، 
 من املؤكد فيمكن اعتبار املمارسة املذكورة أعاله من حيث املبدأ متسقًة مع االتفاقية، ما دام
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ــرية املذكورة يف أنَّ   .مدرجة ضــمن نطاق األحكام املنطبقة ٢٥ إطار املادةمجيع الســبل القس
تعمد التســبب  خيضــع الترهيب اإلجرامي لشــروط تقييدية، مثل وعالوًة على ذلك، ينبغي أالَّ
يف هتديد  ينحصــــــر، كما ورد يف املثال الســــــابق، ه، كما ينبغي أالَّيف أذى للشــــــخص املكَر

 .أو بنفس أو مسعة شــــخص يهتم به بنفســــه أو مسعته أو ممتلكاته ضــــررأيِّ شــــخص بإحلاق 
د به مصـــــاَحل أو أفراد على وجه ترهن االتفاقيُة تطبيَق اجلرمية باســـــتهداف الضـــــرر املهدَّ  وال

بِرز ذلك يف اســـــتعراض إحدى الدول، لكن ليس يف اســـــتعراض دولة أخرى وقد ُأ .التحديد
  .لديها أحكام مطابقة

ســــــالفة الأحيانًا بالتوازي مع جرمية الترهيب العامة  - وتوظف جمموعة أكرب بكثري من الدول
طائفة من اجلرائم اخلاصـــة اليت تســـتهدف بشـــكل حمدد جوانب منفصـــلة من الســـلوك  - الذكر

املذكور يف االتفاقية، مع التركيز بشـــكل خاص على الوقع املتوخى للفعل على ســـري اإلجراءات 
يف احلمل على الشــهادة الزور واإليعاز  ومن هذه اجلرائم ترهيب الشــهود والشــروع .القضــائية

إتالف األدلة ومنع الشهود من احلضور إىل املحكمة والتآمر  باإلدالء بشهادة زور والشروع يف
 على العدالة والتدخل يف أمور الشهود، عالوًة على اجلرميتني األوسع نطاقًا اخلاصتني للتأثري سلبًا

ق أحكام تطبَّ وال .يب اإلجرامي بغية إعاقة سري العدالةبالشروع يف االحنراف بسري العدالة والتره
جترمي  االتفاقية ال تشترطأنَّ إالَّ تشديد يف العادة إذا كان الشهود موظفي عدالة أو إنفاذ قانون، 

تدخل يف مباشرة واجبات رمسية وفقًا للحكم العام  ما دام أيُّ ا يف هذا الصددحمددة جنائيًّ أفعال
  .مشموًال بنص قانوين آخر ٢٥ للفقرة الفرعية (ب) من املادة

  
  مثال على التنفيذ

على سري العدالة والتدخل يف  حتت جرمية التآمر للتأثري سلبًا يدرج قانونان متطابقان يف دولتني
شخص ملزم قانونًا أيِّ العدالة، على ثين  شخص ُيْقدم، إلعاقة سريأيِّ أمور الشهود سلوَك 

باحلضور واإلدالء بشهادة عن ذلك احلضور أو اإلدالء بالشهادة أو على إعاقته أو منعه من 
أو  اإجراء قانوين، سواء كان مدنيًّأيِّ ذلك، أو حياول عمل شيء من ذلك أو يعيق تنفيذ 

  .عن علم شكل يف شيء من ذلك أو مينعهأيِّ أو يتدخل ب ،اجنائيًّ 
ومن املثري لالهتمام أن تشريعات دولة أخرى تستهدف حتديدًا األفعال املقترفة عن طريق 
الصحافة، حيث جترِّم أن ُتنشر، أثناء سري الدعوى، تعليقات ترمي إىل التأثري على بيانات الشهود 

  قرار حمكمة التحقيق أو املحكمة االبتدائية.أو 
  

مبدى تغطية اجلرائم  فيما يتعلقكثرية مثة مســـــــائل برزت يف حاالت أنَّ  ومن اجلدير بالذكر
بل اســــتخدام القوة  اســــتخدام التهديدات والترهيباالكتفاء باملنطبقة، مثل ما يتصــــل بعدم 

شــهادة زور (بدًال من االمتناع ببســاطة اإلدالء بمحًال هلم على أيضــًا البدنية وترهيب الشــهود 
دا املوظفني العموميني وكذلك، على وجه اخلصـــوص، وترهيب األشـــخاص ععن الشـــهادة) 

كذلك يف تقدمي أدلة غري والســــــلوك الرامي إىل التدخل ليس يف اإلدالء بالشــــــهادة فقط بل 
فحىت  .إجراءات جنائية شفهية (مثل وثيقة أو رأي خبري) من جانب األشخاص املشاركني يف

العقوبة اليت ختضع فإنَّ  رامي العامة،اندرج هذا السلوك أحيانًا ضمن جرمية الترهيب اإلج ولو
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عادة، مما يؤدي إىل اختالف يف العقوبات املنطبقة يف أوضـــــــاع  هلا هذه األخرية أخف يف ال
شهادة أو تقدمي  .مشاهبة ستخدام الوسائل القسرية للتدخل يف اإلدالء بال وعلى العموم، فإن ا
، وإن كانت هناك لبلدان املستعَرضةالتشريعات املحلية لدى امشموًال بيف الغالب كان األدلة 
حالة إحدى الدول، رفض فيها املســـــتعِرضـــــون ادعاء الســـــلطات الوطنية بأن  مثل، حاالت

  مصطلح "الرشوة" يشمل أيضًا أفعال العنف والتهديدات والترويع.
    

    استخدام أساليب فاسدة للتدخل يف عملية اإلدالء بشهادة أو تقدمي أدلة    
مطاَلبة بعدم االكتفاء بتجرمي اســـتخدام أســـاليب قســـرية فحســـب، بل كذلك الدول األطراف 

ستخدام وسائل فاسدة (أْي الوعد مبزية غري مستحقة أو عرضها أو إعطاؤها) بغرض التدخل  ا
التدخل يف  وال عربة هنا أيضًا بتحقيق اجلاين مأربه (أْي .يف عملية اإلدالء بشهادة أو تقدمي أدلة

  .دة أو تقدمي أدلة)، وتنطبق هنا أيضًا املالحظات اليت سيقت أعالهعملية اإلدالء بشها
طلب من خالل أحكام خاصـــة تغطي رشـــوة شـــاهد أو خبري توقد اســـتوفت معظم البلدان هذا امل

ــهادة زور أو تقدمي تقرير خبري مزور والشــروع يف التحريض  والشــروع يف احلمل على اإلدالء بش
يف اإليعاز باإلدالء بشــهادة زور والشــروع يف إفســاد شــهود، على اإلدالء بشــهادة زور والشــروع 

 .ســـــري العدالة أو التأثري يف ســـــري العدالةحرف وكذلك من خالل جرائم أعم مثل الشـــــروع يف 
اليت تشـري إىل اسـتخدام أسـاليب قسـرية وحتيط  وكثريًا ما حيدث مجع بني هذه األحكام واألحكام

ـــبيل اهبا نفس املشـــاكل املتناولة بالنقاش أ ثال باعتبار احلمل على اإلدالء ملعاله (فيما يتعلق على س
  .بشهادة زور حتريضًا أو مبعاجلة السلوك املتعلق بتقدمي أدلة غري شفهية)

  
  أمثلة على التنفيذ

يتضمن القانون اجلنائي يف إحدى الدول جرمية اإليعاز باإلدالء بشهادة زور، اليت يعاَقب وفقًا 
سنوات وبغرامة من يستخدم الوعود أو العروض أو اهلدايا أو الضغوط أو بالسجن ثالث  اهل

التهديدات أو أعمال العنف أو التالعبات أو اخلدع يف سياق اإلجراءات أو فيما يتعلق بدعوى 
أو دفاع يف حمكمة إلقناع آخرين بتقدمي أو إلقاء إفادة أو تصريح أو شهادة زور خطية مشفوعة 

عن تقدمي إفادة أو تصريح أو شهادة خطية مشفوعة بيمني، حىت لو مل بيمني، أو باالمتناع 
  .يتحقق الغرض من اإليعاز باإلدالء بشهادة زور

 ٢٥ ويتجاوز القانون اجلنائي اجلديد يف دولة طرف أخرى أحكام الفقرة الفرعية (أ) من املادة
ن خالل استخدام من الشكل الفاعل وغري الفاعل للتدخل يف إقامة العدل م ويتضمن كالًّ 

أيِّ ويغطي حكٌم مستقل على وجه التحديد فعل  .أساليب فاسدة باعتباره جرمية منفصلة
بذلك مقابل االمتناع عن ممارسة حقوقه  ًاعدوشخص يطلب أو يقبل مزية غري مشروعة أو 
  .املشروعة أو إمهال واجباته يف إجراءات قضائية

  
املشـــار إليها يف الفقرة الفاســـدة ال ينســـحب القانون على األســـاليب ويف عدة دول أطراف، 

وتكتفي بعض الدول بتجرمي اســـــتخدام التهديدات أو القســـــر أو  .٢٥ الفرعية (أ) من املادة
، مما أدى إىل التوصــــية بتكفل شــــكل من أشــــكال التدخل يَّأو ال جترِّم أ الترهيب اإلجرامي
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من خالل أحكام خمصصة يف القانون اجلنائي مبا يتسق مع السلطات بتجرمي إعاقة سري العدالة 
يف كما برزت بعض املســــــائل فيما يتعلق خبلو بعض القوانني  .املتطلبات املحددة يف االتفاقية

إشــارة صــرحية إىل الوعد والعرض كما أيِّ من بلدان تنتمي إىل جمموعة دول أوروبا الشــرقية 
ســـتحقة على وجه التحريض، وإن كان من املرجح هو الشـــأن فيما يتعلق بإعطاء مزية غري م

أنَّ وأخريًا، فقد تبيَّن  .يف إعطاء املزية حمل النظر ســــلوك من هذا القبيل شــــروعًاأيُّ ر َبعتأن ُي
تطبيق األحكام املحلية بشـــأن عندما ال تضـــمن التوافق مع االتفاقية  ةغري تامالوطنية  نيانوالق

متلقو املزية غري املســتحقة أشــخاصــًا غري الشــاهد أو الشــاهد إعاقة ســري العدالة حىت ولو كان 
سه (كأن يكون أحد أقربائه املقربني) شارك يف املحاكمة نف ، وكذلك عندما يبقى اخلبري أو امل

ما إذا كانت احلاالت اليت يوَعد فيها الشـــاهد مبزية غري مســـتحقة أو ُتعَرض من غري الواضـــح 
  .احلضور أو تقدمي األدلة هي من احلاالت املشمولةعليه أو ُيمنح إياها كي ميتنع عن 

    
    استخدام أساليب قسرية للتدخل يف مباشرة موظفي عدالة أو إنفاذ قانون واجباهتم الرمسية    

بالنســــبة إىل األفعال املوجهة ضــــد موظفي العدالة أو إنفاذ القانون، تراعي معظم البلدان روح 
، ولديها جرائم عامة مصنفة حتت مسمى ٢٥ من املادة اجلملة األخرية من الفقرة الفرعية (ب)
إنزال عقوبة مبن يســتخدم التهديدات أو  الغرض منها ،جرائم ضــد النظام العام أو ســلطة الدولة

ئات املوظفني العموميني، وليس فقط  ــــــرة مجيع ف باش تدخل يف م ية لل بدن الترهيب أو القوة ال
جم لذين يؤدون واجبات يف  قانون، واجباهتم الرمسية اْيلاملوظفني العموميني ا فاذ ال لة وإن عدا  .ال

 اليت اجُتمع على اعتبارها مستوفية ألغراض املادة - وباملثل، يندر أن تتعلق هذه األحكام العامة
 جبرائم الفســـاد حتديدًا، كما تنص عليها - احلاالت بعضيف  جيِّدةتربت ممارســـة ، بل واُع٢٥

ــــــري   كما تطبَّق أحيانًا جرائم هلا طابع أكثر حتديدًا (مثل .االتفاقية ــــــروع يف االحنراف بس الش
  .العدالة) حلماية موظفي إنفاذ القانون، وعادًة ما تقترن هبذه عقوبات مشددة

  
  مثال على التنفيذ

شخص يستخدم الترهيب أو القوة البدنية للتدخل أيِّ ينص القانون يف إحدى الدول على معاقبة 
ممارسة موظف عمومي واجباته الرمسية وإجباره على تصرف أو امتناع عن تصرف يف يف 

وعالوًة على ذلك، تنص  .معرض مباشرة واجباته الرمسية بالسجن مدة تتراوح بني شهر وسنة
أو حارس سجن  شخص يقتل شرطيًّاأيِّ أحكام أخرى على فرض السجن مدى احلياة على 

عداد جلرمية أخرى أو تسهيلها أو ارتكاهبا أو إخفائها أو للتهرب حبكم واجباته أو منصبه بغية اإل
من العدالة سواء أكان ذلك ملصلحته الشخصية أم ملصلحة شخص أو كيان آخر، أو لعدم 

  .حتقيقه الغرض األصلي
  

 ،وفَّقت تشــــــريعاهتا مع اجلزء اإللزامي األضــــــيق من الفقرة الفرعية (ب) كما توجد دول
عامة أعاله يف بعض األحيان  –مت وجرَّ فًة إىل األحكام ال عاًال –إضـــــــا خاص أف  من نوع 

أو  ممارســة القســر على قاض  ف على أهنا جرائم ضــد العدالة، مثل إعاقة إنفاذ العدالة أوصــنَُّت
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أنَّ  بتحقيق أويل (والالفت للنظر  التهديد بالعنف أو اســـــتخدامه فيما يتصـــــل بإقامة العدل أو
  .ه السائد يف جمموعة دول أوروبا الشرقية)االجتا يبدوهذا 

  
  مثال على التنفيذ

فني واملحامني الذين يتولون الدفاع يف إحدى على املحلَّ تنسحب األحكام القانونية صراحةً أيضًا
الدول األطراف اليت حتظر استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب من أجل التدخل يف 

وتطبَّق عقوبات ُمشدَّدة إذا  .ني القضائيني وموظفي إنفاذ القانونالواجبات الرمسية للموظف
  .ارتكب اجلرميَة موظفون عموميون أثناء مباشرهتم واجباهتم الرمسية

  
ـــتبانة،أمَّا  ـــاكل وأوجه القصـــور املس كانت ت خاصـــة األحكام املحلية يف حاالفإنَّ  عن املش

ال التهديدات أو  للقوة، اســـــتخدام إجراميأو  تعدٍّ إهانة أو تشـــــمل ما ُيرتكب عن عمد من
سالح القوة البدنية التهديد أو نوع واحد فقط من  الترهيب، بينما كان (عن طريق استخدام 

مل ت اليت االبعض احلوعالوًة على ذلك، ُوجدت  .أخرىمعدودة  تيف حاال مشــموًالمثًال) 
لهجوم" لالسياق املباشر "يف  أو مل يكن مشموًال سوى ،فيها يكن السلوك حمل النظر مشموًال

ة من معيَّنضـــــــد بعض موظفي أو وكالء القطاع العام، أو كانت فيها فئات  أو "املقاومة"
ضب شرطة وغريهم من موظفي إنفاذ القانون) مستبَعدة من نطاق اجلرمية، ااملوظفني (مثل  ط ال

ضائية يف األفعال اليت أو احنصرت فيها املسؤولية اجلنائية عن التدخل يف مباشرة الواجبات الق
أنَّ  وقد تبيَّن .اجلناة يرتكبها أشــــــخاص هم أنفســــــهم موظفون عموميون دون غريهم من

األحكام العامة املتعلقة بالقســـــر والترهيب وافية بشـــــكل عام، وإن كان قد ارتئيت يف بعض 
 وعلى غري .احلاالت ضــرورة تغطية األفعال املوجهة ضــد إعمال الســلطة العامة بشــكل حمدد

املتوقع، فقد رأى املستعِرضون يف إحدى احلاالت ضرورة قيام الدولة املعنية بتعديل تشريعاهتا 
حبيث ال يقتصــــــر التدخل يف قيام املوظفني القضــــــائيني أو القائمني على التحقيق مبمارســــــة 
 واجباهتم على األفعال املرتكبة فيما يتعلق مبمارســــــة تلك الواجبات، وهو أمر ال يبدو مربَّرًا

األحكام املنطبقة يف إحدى أنَّ  وأخريًا، وبالرغم من. ٢٥ب) من املادة ( بنص الفقرة الفرعية
 العدالة أو إعاقته يف ســــري الدول األطراف بشــــأن التعدي والترهيب واالزدراء والتأثري ســــلبًا

بدت مســــتوفيًة ملتطلبات االتفاقية، فقد ُأوصــــي بنظر الســــلطات يف النص على حظر قانوين 
بعرقلة عمل املوظفني القضـــائيني يتســـق مع حظر خاص مشـــابه موجود بالفعل يتعلق  خاص

  .مبوظفي إنفاذ القانون والشرطة
    

    التحدِّيات    
جترمي األفعال املذكورة أعاله على  دة فيما عدا القيود العديدة يفحتديات حمدَّ أيُّ ُتســــــتَبْنمل 

للتشـــريعات املنطبقة واالفتقار إىل جرمية الصـــعيد املحلي والتجزؤ املفرط، يف بعض احلاالت، 
ومل تقدَّم بيانات  .موحدة إلعاقة ســــــري العدالة تعاجل مجيع أركان الســــــلوكيات حمل النظر

مما يصــعِّب يف الوقت  من طرف عدد قليل من الدول األطراف،إالَّ إحصــائية أو أمثلة لقضــايا 
سري ا اليت حتكم احلايل من تقييم فعالية األحكام شك يف .لعدالةإعاقة  عددًا أنَّ  ومع ذلك فال 
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عاين، على الرغم من وجود تدابري تشـــريعية وافية، من أوجه ضـــعف شـــديد فيما يالبلدان  من
دول  ثالثمنوذج  ذلك من ويتضــــح .وإنفاذها يتعلق بالتطبيق العملي لألحكام ذات الصــــلة

بارها على األقل يف جمموعة الدول األفريقية ُحدِّدت عرقلة ســــــري أطراف  لة فيها باعت العدا
ح مســـؤولوها بوجود عدد كبري من حاالت االعتداء البدين والتهديد صـــرَّمشـــكلة خطرية، و

ورؤســــاء وكاالت وقضــــاة على حنٍو يعوق  مدعني عامنيوالترهيب ضــــد شــــهود وحمققني و
  .مباشرة هؤالء األشخاص واجباهتم بشكل كامل

    
    أحكام تساند التجرمي -واو

    )٢٦ الشخصيات االعتبارية (املادةمسؤولية  -١
تدابري لتحميل الشخصيات االعتبارية مسؤولية عن املشاركة  تقريبًااعتمدت مجيع الدول األطراف 

مة وفقًا لالتفاقية، وإن مل يكن لدى بعض تلك البلدان حكم مســؤولية عام وعلى يف األفعال املجرَّ
وعالوة على ذلك، مل  .املســــــؤولية ونطاقهاتفاوت كبري فيما يتعلق بنوع هذه وجود الرغم من 

غسل رائم حمددة مثل فيما يتعلق جبسوى فيما يبدو شكًال ما من املسؤولية عدد من الدول ينشئ 
 - تتطلب أحكامها املنطبقة توضـــيحًاحمدودة  باســـتثناء دول - ويف مجيع احلاالت تقريبًا .األموال

ختل   ال ســــــواء أكانت جنائية أم مدنية أم إدارية،مســــــؤولية الكيان االعتباري، أنَّ  ايبدو جليًّ
 ٢٦  من املادة ٣ ةباملسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين اقترفوا اجلرائم، مما يتوافق مع الفقر

القرارات اإلجرائيــة املتخــذة فيمــا يتعلق أنَّ  وهــذا يعين من حيــث التطبيق العملي .من االتفــاقيــة
حتميل الشخصية  بالشخص الطبيعي، حيث إنَّ القرارات املتعلقة ثر علىبالشخصية االعتبارية ال تؤ

ضرر)، وليس من شأنه يعود عليه بأيِّ مزية (أو  أيَّن مينح الشخص الطبيعي االعتبارية مسؤولية ل
  .أن يعوق إثبات املسؤولية اجلنائية عليه

األفراد يف جرمية فساد، بصرف النظر وتنطبق هذه املبادئ بالنسبة إىل مجيع اجلناة أو الشركاء من 
ما ممثلوها القانونيون خالل التحقيقات  وقد ميثل شــــــركًة .عن مناصــــــبهم يف الكيان االعتباري

جيوز إدانة هؤالء   ال فســـاد أو متعلقة بالفســـاد، غري أنه بســـبب جرائم واإلجراءات املقامة ضـــدها
ا شخصيًّ  تثبت مسؤوليتهم  اليت ميثلوهنا، ما مل املمثلني باجلرائم اليت ارتكبتها الشخصيات االعتبارية

القــانون القــانون ينص يف بعض البلــدان، معظمهــا بلــدان تتبع نظــام أنَّ  وصــــــحيح .عن اجلرائم
للمالحقة  امؤســســيًّ ســلوك يشــكل جرمية تعرِّض كيانًاأيِّ ، على جواز اعتبار األنغلوســكســوين

القضـــائية ســـلوكًا صـــادرًا عن كل شـــخص كان وقت ارتكاب اجلرمية مديرًا أو موظفًا يف ذلك 
هذا حيّمل األشخاص املعنيني مسؤولية بأنَّ  الكيان املؤسسي، مما يوحي للوهلة األوىل على ما يبدو

ذلك املدير أو  أنَّ تنطبق إذا ثبت  ال األحكام ذات الصلةأنَّ  موضوعية، لكن القانون يوضح جبالء
دور يف الســــلوك املعين أو أنه اختذ كل اخلطوات أيِّ املوظف يف الكيان املؤســــســــي مل يضــــطلع ب

  .املعقولة ملنعه
مســـاءلة الشـــخصـــية االعتبارية حىت إذا أيضـــًا نفس الوقت، ينبغي أن يكون من املمكن ويف 

دوث يف كثٍري من وهذا وضـــــع وارد احل - فشـــــلت التحقيقات يف التوصـــــل إىل الفرد اجلاين
بة والالمركزية بشكل متزايد، واليت تكون العمليات يف ظل اهليكليات املؤسسية املرك األحيان
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أو يف إثبات مســـــؤوليته، كأن يكون ذلك نتيجة لعراقيل  - وصـــــناعة القرار فيها غري مركزة
أنَّ ت حاالعدة وعلى اجلانب املقابل هلذه املبادئ، لوحظ يف  .إجرائية على ســــــبيل املثال

هذه األخرية وأنَّ  املسؤولية (اجلنائية) للشخصيات االعتبارية مقترنة مبسؤولية شخص طبيعي
وباملثل،  .حكام ذات الصــلةالية األفعق بشــدة ي، مبا يعشــرطًا مســبقًا لألوىل كبري حدٍّمتثل إىل 

خصــــــيات ) لدى إحدى الدول اليت تنص على أنه فيما بني الشــــــاجلنائيةُوجد أن األحكام (
تقصــــــر العقوبــة "على مرتكــب اجلرميــة األكثر خطورة"، جترد الطبيعيــة واالعتبــاريــة املعنيــة 

يتسق   املسؤولية من اليقني القانوين ويصبح األمر فيما يبدو متروكًا لتقدير القاضي على حنو ال
  الوضوح القانوين الذي تتطلبه االتفاقية. عم
    

  نطاق الشخصيات االعتبارية املشمولة
تطبيق شكل ما من أشكال املسؤولية املدنية بغي للدول األطراف أن تضمن من حيث املبدأ ين

أو اإلدارية أو اجلنائية عن اجلرائم ذات الصــــــلة بالفســــــاد على مجيع أنواع الشــــــخصــــــيات 
ومع ذلك، ال تشـــــمل القوانني ذات الصـــــلة يف العديد من البلدان املؤســـــســـــات  االعتبارية.
اخلاضعة للقانون الشخصيات االعتبارية  وأاملحلية اإلقليمية واملجتمعية واألجهزة أو احلكومية 

الشــخصــيات االعتبارية يف القطاع الشــعيب والقائم على التضــامن. ورغم أن الغالبية  وأالعام 
اعتربت ذلك معقوًال، فقد أثريت اعتراضــــات واضــــحة على هذا من املســــتعِرضــــني العظمى 

ـــــيع نطاق األحكام القائمة بشـــــأن التقييد يف حالتني. وباملثل،  ـــــي يف دولة أخرى بتوس ُأوص
يف  ٥٠املســــــؤولية اإلدارية حيث إهنا ال تشــــــمل الكيانات اليت تزيد فيها ملكية الدولة على 

املائة، ما مل تكن تلك الكيانات منخرطة يف أنشـــطة جتارية، حيث ُتعترب عندئذ "شـــخصـــيات 
موضــوعًا ملزيد من  لةأاملســتكون اقضــة، ينبغي أن اعتبارية مدنية". ويف ضــوء تلك اآلراء املتن

الدراســة. وحييط جدل أقل بالقوانني املعمول هبا يف ثالث واليات قضــائية أخرى حيث ُوجد 
على حنو موحد أن نطاق املســؤولية اجلنائية للشــخصــيات االعتبارية خيضــع لتضــييق غري مربَّر 

الشـــخصـــيات االعتبارية يف القانون لدولة واحلكومات املحلية ويشـــمل ابســـبب اســـتثناء ال 
الشـــخصـــيات االعتبارية غري املؤســـســـات اململوكة للدولة وبل ، األنغلوســـكســـوين فحســـب

  .كذلكالشركات 
    

    طبيعة املسؤولية، املسؤولية املدنية    
حتميل شــخصــية اعتبارية املســؤولية من خالل  إمكانية يف ال شــكأنه يبدو يف معظم احلاالت 

عامة  ية أو قاعدة إدارية، وإن كانت املعلومات املقدمة خالل القواعد ال ملدن ية ا للمســــــؤول
ــة يف كثري من األحيان ــتعراضــات بشــأن هذه اإلمكانية غري وافية أو مشــوش وتتعدد يف  .االس

  .قضائية أشكال املسؤولية املنطبقةالواليات ال غالبية
ا إىل أحكام تتيح معظمه إمَّوكان ما ورد من معلومات بشــأن نظم املســؤولية املدنية يشــري يف 

إقامة دعاوى ضــد شــخصــيات اعتبارية للمطالبة بتعويضــات عن أضــرار معنوية أو مادية وفقًا 
، أو إىل أحكام تتيح إمكانية تطبيق عقوبات على الشــــــخصــــــيات االعتبارية من ٣٥ للمادة
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ة يف حالة بأمر من املحكم، مثل تصفية شخصية اعتبارية خالل إجراءات مدنية أو شبه مدنية
  .اضطالعها بأنشطة حمظورة قانونًا

    
  أمثلة على التنفيذ

ل الشخصيات االعتبارية مسؤولية جنائية على ينص القانون اجلنائي يف دولة طرف ال حتمِّ 
مسؤولية مدنية تبعية (ثانوية) خاصة جلميع الكيانات املؤسسية عن مجيع اجلرائم اليت ُترتكب 

سؤولية املدنية املشتركة الواقعة على الشخصيات االعتبارية يف حاالت نيابًة عنها، عالوًة على امل
وحتمَّل الكيانات االعتبارية يف تلك احلاالت مسؤولية  .الرشوة املحلية أو األجنبية حتديدًا

باعتبارهم فاعلني أصليني أو  امشتركة عن األضرار مع األشخاص الطبيعيني الذين يدانون جنائيًّ 
املحكمة أمر حتديد احلصة املستحقة على كل طرف من التعويضات بقدر  شركاء، ويرجع إىل

وصي باعتماد السلطات الوطنية تعريفًا أقل تقييدًا وقد أُ  .مسامهته يف النتيجة اإلجرامية
للمسؤولية املدنية الواقعة على الشخصيات االعتبارية يسمح بإلقاء مسؤولية مشتركة بني 

  .ية عن كل جرمية منصوص عليها يف االتفاقيةالشخصيتني الطبيعية واالعتبار
حبل الشخصية االعتبارية، يف  وينص القانون املدين يف دولة أخرى على خيار خاص يقضي

ويتاح هذا اإلجراء، على سبيل املثال،  .ة، بناًء على طلب من دائرة االدعاء العاممعيَّن حاالت
األمثلة على ذلك رشو  وقد يكون من. إذا تعارضت أنشطة شخصية اعتبارية مع النظام العام

وينص قانون التجارة يف دولة أخرى على . اأو أجنبيًّ  احمليًّ  اموظفًا عموميًّ  شخصية اعتبارية
مسة   هذا اإلجراء ذا للشركات ذات الغرض أو املقصد غري املشروع، وإن كان مشابه إجراء

      .إدارية ال مدنية على ما يبدو
املســـــؤولية املدنية، اليت تتخذ شـــــكل إمكانية مطالبة ضـــــحايا جرائم أنَّ  ومن املثري لالهتمام

أو حل الشخصية االعتبارية  الفساد بتعويضات مدنية من الشخصيات االعتبارية املتورطة فيها
لنظريتيها اجلنائية  ، ال ُتعترب يف مجيع األحوال معاِدلة بوضوحالضالعة يف األنشطة غري القانونية

التايل فقد اســـتشـــعر املســـتعِرضـــون، يف حالة دولة ينص قانوهنا على املســـؤولية وب .واإلدارية
غسل األموال ورشو املوظفني األجانب واملسؤولية املدنية باملفهوم املذكور أعاله  اجلنائية عن

تشــــجيع هذا البلد على النظر يف  عن غري ذلك من اجلرائم ذات الصــــلة بالفســــاد، ضــــرورَة
أو اإلدارية /قانونية واضــــــحة تنص على املســــــؤولية اجلنائية و إمكانية اســــــتحداث أحكام

احلكم قيد أنَّ  للشـــخصـــيات االعتبارية عن مجيع جرائم الفســـاد، وإن كانوا قد خلصـــوا إىل
اسُتشعر يف دولة ينص فيها القانون املدين على جواز  وباملثل، .االستعراض قد ُنفِّذ بشكل عام

ن املحكمة يف حالة اضطالعها بأنشطة حمظورة قانونًا أن تصفية الشخصيات االعتبارية بأمر م
القانون ال ينص على أســــس وشــــروط تطبيق تدابري التصــــفية يف احلاالت اليت تشــــارك فيها 
الشـــخصـــية االعتبارية يف جرائم متصـــلة بالفســـاد، أو على آلية قانونية واضـــحة لتطبيق تلك 

   التدابري يف املمارسة العملية.
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    ائيةاملسؤولية اجلن    
ما يف ملادة أهم  قد اكتفت بتطبيق عقوبات  ٢٦ تطبيق ا لدول األطراف  كانت ا ما إذا  هو 

أنَّ  واتضح .بإخضاع الشخصيات االعتبارية لعقوبات جنائية ذلك مدنية وإدارية أو جتاوزت
فقد طبقت أكثر من ثلثي الدول األطراف شــكًال ما من  .البديل الثاين هو الســائد دون شــك

ويتضمن ذلك احلاالت  .أشكال املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية عن جرائم الفساد
 املتهمأنَّ  اليت طبقت فيها دول أطراف، تفاديًا للطعون الدســــــتورية املتعلقة بوجوب إثبات

ال ُتعترب مســؤولية  املســؤوليةريدة" لتلك أو "ذات خصــائص ف "غري مباشــرة" ، تنويعاتمذنب
تطبيق يف أحد البلدان جيوز جنائية وإن فصــــــلت فيها حمكمة جنائية. فعلى ســــــبيل املثال، 

ضد  شخصية اعتبارية بقرار مسبب من املحكمة اجلنائية أيِّ غرامات أو تدابري قسرية أخرى 
ــــــخص طبيعي رمية اجلنائية اقُترفت يف اجلأنَّ  إذا تأكد خالل إجراءات جنائية مقامة ضــــــد ش

  .تلك الشخصية االعتبارية أو ملصلحتها معرض مباشرة عمله لدى
القانون وبينما برزت املســــــؤولية اجلنائية للشــــــخصــــــيات االعتبارية مسًة مميزة لعدٍد من نظم 

ساوت معها يف العدد، بل ورمبا زادت عليها، البلدان اليت  األنغلوسكسـوين ضي، فقد ت يف املا
وقت إجراء االســـتعراضـــات ولديها قواعد مقابلة، مبا يف ذلك قواعد  ام القانون املدينتتبع نظ

ويتزايد  .لكنها واردة يف القانون اجلنائي املســؤولية اليت ليســت ذات طابع جنائي مبعىن الكلمة
عدد الدول األطراف من أرجاء العامل كافة اليت تتبع هذا التوجه بشــــــكل متزايد، كما يتبني 

أو إدارية، حيث /مدنية و من مناطق خمتلفة تطبق نظمًاعلى األقل بلدان  مخســـــــة ذلك من
أو من التوقيع قانون يســتحدث مســؤولية جنائية  صــياغةتراوحت أوضــاعها بني االنتهاء من 

، وبني حتمُّل التزام، يف إحدى يف املســــــتقبل القريبدخوله حيز التنفيذ وُيتوَقع بالفعل عليه 
التشريع املنفذ لذلك قيد اإلعداد، وكان ذلك  هذه املسؤولية مع وجوداحلاالت، باستحداث 

فيما يبدو بإيعاز من الفريق العامل املعين بالرشــــوة يف املعامالت التجارية الدولية التابع ملنظمة 
ومن املؤشرات اليت هلا داللتها كذلك إفادة السلطات  .التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

شخصيات االعتبارية الوطنية يف  شريعات حتمِّل ال دولتني من الدول اليت تقل أو تنعدم لديها ت
إعطاء األولوية لســـن تدابري املســـؤولية  حكومتيهما تعتزمانأنَّ  مســـؤولية عن جرائم الفســـاد

اجلنائية، على الرغم من إمكانية الوفاء مبتطلبات االتفاقية كذلك عن طريق أشـــكال بديلة من 
  .دنية واإلدارية، كما لوحظ يف إحدى احلاالتاملسؤولية امل

ـــريعات ذات الصـــلة حديثًا ومل يوضـــع على املحك بعد أو مل  وما خيضـــع   زال كثري من التش
حمدودية أثره العملي أو انعدامه يف بعض البلدان واســتمرار  ار هذا جزئيًّويفســِّ  .لتحليل شــامل

يف تقييم بعض جوانبه، مثل عزو حالة عدم التيقن بشــــأن األســــلوب الذي ســــتتبعه املحاكم 
خمتلف أنواع  اختيار نوع دون آخر من املنطبقة، ومعايري ، وقواعد اإلثباتوالذنبالقصـــــــد 

  .العقوبات ضد الشخصيات االعتبارية
 وهو السائد يف - واألسلوب األكثر تقليدية لتنظيم املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية

 مجيع اجلرائمأنَّ  هو اعتبار - القانون األنغلوســـــكســـــوينالواليات القضـــــائية اليت تتبع نظام 
ضريبية)  ستثناءات حمدودة للغاية، مثل التجاوزات الطفيفة أو بعض املخالفات ال املنطبقة (مع ا
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 سواء وتطبيقها بنفس الكيفية دون تعديل حدٍّعلى عتبارية تشري إىل الشخصيات الطبيعية واال
ويف احلاالت اليت ال تزال تنطوي على شكوك من حيث ما إذا  .بقدر ما تقتضيه الضرورةإالَّ 

ينطبق فيما خيص جرائم الفساد (كأن  [أو الشخصية]كان املفهوم املنطبق لتعبري "الشخص" 
صلة بعد جترميها)، ينبغي للدول األطراف أن يكون ذلك  صدور قانون التفسري ذي ال سبب  ب

  ذا الصلة. توضح املوقف
  

  أمثلة على التنفيذ
ينص حكٌم عام يف إحدى الدول على تطبيق التشريعات اجلنائية على الكيانات املؤسسية كما 

 تعديالت يقتضيها فرض املسؤولية اجلنائيةأيِّ تطبَّق على األفراد، مع ما يرد فيها من تعديالت و
جرمية، مبا يف ذلك ما أيِّ وجتوز إدانة كيان مؤسسي ب .على كيانات مؤسسية ال على أفراد

  .يعاَقب عليه منها بالسجن
شركة أو مجعية أو هيئة مكونة من  أيَّ " شخص" وتدرج قوانني بلد آخر ضمن تعريفها لكلمة

ويشمل  وهذا التعريف ليس حصريًّا .مل تكن مكانت هلا الصفة املؤسسية أأأشخاص، سواء 
األشخاص الطبيعيني والشخصيات االعتبارية مثل الشركات واملؤسسات الفردية واجلمعيات 

شركة بشكل عام نفس وضع الشخص الطبيعي من حيث املسؤولية يِّ ويكون أل. غري املسجلة
، ومع ذلك .بالقصد اجلنائيإالَّ اجلنائية وجيوز إدانتها جبرائم، مبا يف ذلك اجلرائم اليت ال تقام 

ا، كما أصليًّ  توجد جرائم ال ميكن لشركة ارتكاهبا أو ال ميكن إدانة شركة هبا باعتبارها فاعالً 
  .اإلعدام أو العقاب البدين أو السجنإالَّ أنه ال ميكن إدانة شركة جبرمية ال عقوبة عليها 

  
ويتبع الكثري من البلدان هنجًا أضـــيق نطاقًا ال تكون الشـــخصـــيات االعتبارية مبوجبه عرضـــة 

على جرائم حمددة، وهي يف العادة اجلرائم اليت ُتعترب أشـــــد خطورة أو اليت إالَّ للعقوبة اجلنائية 
ومن شــأن ذلك من منظور االمتثال لالتفاقية أن يؤدي  .تندرج ضــمن فئة اجلرائم االقتصــادية

فعلى ســـــبيل املثال، تبيَّن يف  .لةأو إدارية مكمِّ/إىل أوجه قصـــــور ما مل توجد أحكام مدنية و
املســــؤولية مقصــــورة على جرائم من قبيل غســــل األموال ورشــــو أنَّ  االتعدد كبري من احل

موظفني حمليني وأجانب، أو على جرائم تتعلق بإثراء شــخص نفســه أو شــركة على حنو يضــر 
عوصـــي وبالتايل فقد ُأ .الدولة مبالّية تلك البلدان نطاق القانون حبيث يشـــمل مجيع  بأن توســـِّ

وباملثل، اســـــُتبعدت من نطاق املســـــؤولية، يف حاالت أخرى  .مة وفقًا لالتفاقيةاألفعال املجرَّ
عام  تتســــــم األحكام فيها بنطاق أوســــــع، بعض اجلرائم من قبيل االختالس يف القطاعني ال

  .لوظائف وإعاقة سري العدالةواخلاص وإساءة استغالل ا
وال توجد مبادئ موحدة بشكل واضح فيما بني الدول األطراف لنسب املسؤولية اجلنائية إىل 

يستحق  وبشكل عام، تنشأ املسؤولية املؤسسية يف العادة إذا ارُتكب فعل .شخصيات اعتبارية
جهازها التنظيمي أو كبار أحد أعضـــاء (أ)  :أو ملصـــلحة املؤســـســـة من ِقبل/نيابًة عن و اللوم

مرؤوس   (ب) مديريها أو موظفيها املخولني بصــالحية صــنع قرارات أو ممثليها املختصــني؛ أو
سالفي الذكر يف حالة عدم مراعاة ما يلزم من عناية وحيطة يف عمليات المن األشخاص  أليٍّ

ورغم قبول صـــيغ خمتلفة للنموذج املشـــار إليه أعاله  .املؤســـســـة ملنع اجلرمية مبا مسح باقترافها



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

V.17-04677 113 
 

شخصية  صرفات أعضاء جملس إدارة  سوى لت باعتبارها كافية، ُأوصي يف دولة ال ميكن فيها 
حبكم القانون أو حبكم الواقع أن تســـتتبع مســـؤوليتها اجلنائية بأن ُينظر يف اعتبارية أو مديريها 

مســتوى ســلطة الشــخص الذي يســتتبع تصــرُّفه تعديل التشــريعات القائمة حبيث تكفل مرونة 
د الطائفة العريضـــــة من ُنظم صـــــنع القرار يف إطار  مســـــؤولية الشـــــخص االعتباري وجتســـــِّ

  .الشخصيات االعتبارية
  

  أمثلة على التنفيذ
ملصلحة الشخصية  يتطلب نسب املسؤولية يف إحدى الدول أن تكون اجلرمية قد اقُترفت

إدارية أو إشرافية أو  طبيعي له سلطات هلا منفعة على يد شخص االعتبارية املعنية ومبا حيقق
كما جيب إثبات ختلف ، شخص يعمل حتت إشراف ذلك الشخص أو إدارته بشكل مباشر

القانون هذا التخلف  فويعرِّ  .الشخصية االعتبارية عن االلتزام بواجبات اإلدارة أو اإلشراف
ختلف عن تطبيق آليات تنظيمية وإدارية  أنه عن االلتزام من جانب الشخصية االعتبارية على

  .وإشرافية حتول دون اقتراف جرمية
موظف أو  (أ) يرتكب :اعتبارية ما مل شخصية نسب جرميٌة ما إىلويف بلد آخر، ال ميكن أن ُت

وكيل أو مسؤول لكيان مؤسسي يعمل يف حدود النطاق احلقيقي أو الظاهري لوظيفته أو يف 
ا من أركان اجلرمية؛ و(ب) ُينسب خطأ إىل الكيان ماديًّ  ركنًا أو الظاهريةحدود سلطته احلقيقية 

ضمين، مبا يف ذلك وجود  باقتراف اجلرمية أو مسح به بشكل صريح أو رَّحاملؤسسي الذي ص
ثقافة مؤسسية يف ذلك الكيان املؤسسي أوعزت بعدم االلتزام باحلكم ذي الصلة أو شجعت 

يه، أو ختلف الكيان املؤسسي عن هتيئة وإدامة ثقافة مؤسسية عليه أو تغاضت عنه أو أدت إل
  .توجب االلتزام باحلكم املعين

  
ومن األهداف الواضــحة إلثبات املســؤولية املؤســســية تشــجيع الشــخصــيات االعتبارية على 
اعتماد آليات وافية ملنع الفســــــاد، مثل تعيني مدير للوقاية من الفســــــاد وتعريف صــــــالحياته 

عفى وبالتايل فمن الوارد أن ُت .اء نظام رقابة داخلية واإلشـــراف عليه واعتمادهوســـلطاته وإنشـــ
ــــــؤولية إذا أثبتت أهنا توخت احليطة الواجبة ــــــركة يف بعض احلاالت من املس أو أن لديها  الش

به"منوذجًا تنظيميًّا"  ــــــريح  ــــــلوك اإلجرامي أو التص نب اآلخر، ُتحمَّ  .ملنع الس جلا ل وعلى ا
لدول املسؤولية بشكل عام عن تصرفات موظفيها، حىت لو أدانت إدارة املؤسسات يف بعض ا

املؤســـســـة ســـلوك املوظف وحىت لو كان مثة برنامج فعال لضـــمان االمتثال، وال يكون هلذين 
ــــــركة قواعد وافية  .يف ختفيف العقوبات املنطبقةإالَّ العاملني دور  وعليه، فإن كان لدى الش

اخلي تدعمها اإلدارة ومل َيُحل ذلك دون انتهاك أحد املوظفني للحيطة الواجبة أو االمتثال الد
  .للقانون، فللمحكمة أن تعترب جهود الشركة عامًال خمففًا يف معرض حتديد مستوى العقوبة
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  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة
متنع  اليت ال املؤسسات التجاريةُ  استحدثت إحدى الدول األطراف مسؤولية صارمة تتحملها

 .رية أو االحتفاظ هبامنتسبني إليها من الضلوع يف الرشوة بغية احلصول على مزية جتا أشخاصًا
حرفة أو  أيَّ  أو تباشر واملقصود باملؤسسات هنا الكيانات املحلية واألجنبية اليت تدير أعماالً 

 واعُترب القانون، .لةللدو اأو كليًّ  امبا يف ذلك الشركات اململوكة جزئيًّ  مهنة على الصعيد املحلي،
اختاذ تدابري  كات علىالكثري من الشر فعاًال محل إللزامه تلك الكيانات مبنع الرشوة، رادعًا

لطات االدعاء وقطاع سالتجاوب العام من جانب  وبالنظر إىل هذه النتيجة، وإىل .وقائية شاملة
، قابل للتطبيق أيضًا يف األهم، وأنه، وهو جيِّدةاألعمال التجارية، اعُترب ذلك اإلجراء ممارسة 

  .دول ال تتَّبع نظام املسؤولية اجلنائية
  

    املسؤولية اإلدارية    
اختاذ اخلطوات الالزمة، مبا يتســــــق مع ب ٢٦ من املادة ١ م الدول األطراف مبوجب الفقرةلَزُت

ــــــؤولية الشــــــخصــــــيات االعتبارية عن األفعال املجرَّ وفقًا هلذه مة مبادئها القانونية، لتقرير مس
وال يوجد إلزام بإثبات املســــــؤولية اجلنائية، مما يتســــــق مع مبادرات دولية أخرى تقر  .االتفاقية
وقد اختارت عدة دول أطراف  )٤٠(.النُّهج املعتمدة يف خمتلف النظم القانونية وتســـــتوعبها بتنوع

بالفعل االعتماد على العقوبات اإلدارية (مع إقراهنا أحيانًا مبســؤولية مدنية)، مســتندًة إىل مبادئ 
 عدم إمكانية نســـب أســـاســـية يف نظمها القانونية واملذاهب القانونية املعمول هبا لديها، ومفادها

ُهم الوحيدون الذين ميكن أن خيضعوا هلا. املسؤولية اجلنائية سوى لألشخاص الطبيعيني ومن مث َف
 ةذاتي باعتباره حالةذنبها إثبات  ، وال ميكنميكن لومها حالة ذهنيةهلا الشــــــركات فليس أمَّا 
  .إنزال عقوبة جنائية حقيقية هبا (إجرام الشركات غري وارد)ميكن ، كما ال ةوذهني

ــتعِرضــون يف معظم احلاالت االختيار  ــالوطين من حيث وقد قبل اخلرباء املس ــؤولية ش كل املس
للمتطلبات املنصــــوص  ًاممتثلة متامفعالة عقوبات إدارية  اليت لديهاالنظم أنَّ  وذكروا ،املفضــــل

لة بالفساد يف األحكام ، وذلك بطبيعة احلال بقدر إدراج مجيع اجلرائم املتص٢٦ عليها يف املادة
أنه من اجلدير  غري .االشتراء العموميذات الصلة وعدم قصرها، على سبيل املثال، على جمال 

سأنَّ  باملالحظة سعة عددًا من اخلرباء املستعِرضني أوصوا، على الرغم من ال لطة التقديرية الوا
يثما تكون قائمة أو، ح للدول األطراف يف هذا الصــدد، بالســعي يف إثبات املســؤولية اجلنائية

ـــيع نطاقها حبيث تشـــمل مجيع اجلرائم املت ـــاد. فعًال، توس بِرز ملنطلق، ُأاومن نفس صـــلة بالفس
مة من األفعال املجرَّ  عتبارية املتورطة يف اقتراف أيٍّإثبات املســـؤولية اجلنائية للشـــخصـــيات اال

عة االبتكارية هلذا التدبري لطبيا مبراعاة يف بعض احلاالت، جيِّدةوفقًا لالتفاقية باعتباره ممارســـة 
  .يف نظم القانون املدين

ب املســؤولية اإلدمعلومات قليلة عن املبادئ اليت تنظم َن ومل ترد ســوى ارية، وإن كان احلد ســْ
  .األدىن أقل دون شك من احلد األدىن الالزم لتطبيق عقوبات جنائية

  
                                                         

  .٣٢٧ إىل ٣٢٣ انظر املرجع نفسه، الفقرات من  )٤٠(
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  مثال على التنفيذ
ملتعلقة باملسؤولية على اجييز القانون الذي حيكم جرائم الفساد يف أحد البلدان تطبيق التدابري 

رائم هتيئ الظروف ي وفقًا للتشريعات الوطنية يف حالة تنظيم جرائم فساد أو جكيان اعتبار
 .اري أو مبا يصب يف مصلحتهجلرائم فساد أو اإلعداد هلا أو اقترافها نيابًة عن ذلك الكيان االعتب

ساد لشخصية اعتبارية كما جييز يف بعض احلاالت إثبات صفة اجلاين يف اجلرائم ذات الصلة بالف
نونية عن التخلف عن وعالوًة على ذلك، جيوز حتميل شخصيات اعتبارية املسؤولية القا .أجنبية

(غسل) العائدات  عي علىإضفاء الطابع الشرااللتزام باملتطلبات التشريعية الرامية إىل مكافحة 
  .اإلجرامية ومتويل اإلرهاب

    
    العقوبات    

التنويعات املالية األكثر شـــيوعًا (كأن تكون تتنوع العقوبات بشـــكل عام، حيث تتراوح بني 
مخسة أضعاف قيمة احلد األقصى للعقوبة املالية اجلائز للمحكمة فرضها على شخص طبيعي 
مدان بنفس اجلرمية أو من ضعفني إىل عشرة أضعاف القيمة غري املشروعة املقبوضة أو املقبولة 

ادرة ونشـر خالصـة احلكم إىل عقوبات ذات واملصـ أو املطلوبة أو املتفق عليها أو املوعود هبا)
حوافز ومنافع ضــــــريبية أو احلظر يِّ طابع إداري، مبا يف ذلك اإلســــــقاط اجلزئي أو الكلي أل

املطلق على تســلمها ملدة حمددة، واملنع املؤقت أو الدائم من املشــاركة يف املناقصــات العامة أو 
ة (اإلدراج على القائمة الســــوداء)، وإلغاء اجلهات التابعة للدول من إبرام اتفاقات أو عقود مع

وإغالق تصـــــاريح االســـــتقرار يف البلد كفروع لشـــــركات أجنبية، وحظر زيادة رأس املال، 
نشـــاط أيِّ وســـحب الترخيص التجاري واحلظر املؤقت على االخنراط يف ة، معيَّنمؤســـســـات 

حل  األقصــى وهووصــوًال إىل احلد والوضــع حتت اإلشــراف القضــائي جتاري أو غري جتاري، 
صًة إذا كانت الشخصية االعتبارية قد  سقاط الشخصية االعتبارية (خا الكيان املؤسسي أو إ

نشئت حتديدًا للقيام بأنشطة إجرامية مثل غسل األموال، أو إذا كانت قد حادت عن هدفها ُأ
بق األصلي املشروع وغريت نشاطها بغية ارتكاب جرمية)، عالوة على تركيبات خمتلفة مما س

 بعضوقد القى عدم النص على حد أقصــــــى للغرامات املوقَّعة على الشــــــركات يف  .ذكره
  .واعُترب عامًال مساعدًا على الردع ،البلدان االستحسان
من العقوبات املنصـــوص  على الشـــخصـــيات االعتبارية أشـــّد عمومًا املاليةوتكون العقوبات 

 من املمكنأنَّ  ومع ذلك، فقد اســــُتشــــعر يف كثٍري من األحيان .عليها لألشــــخاص الطبيعيني
زيادة احلدود القصــــــوى للغرامات املفروضــــــة على الشــــــركات، مع مراعاة خطورة اجلرمية 

ــة هبــا ــاح املتعلق ــة واألرب ــاحي ــة من الن ــات املعني ــان ــادة، وقوة الكي ، واليت تكون كبرية يف الع
بالنظر يف رفع  البلدانيف عدد معترب من وعليه فقد صـــــدرت توصـــــيات حمددة  .االقتصـــــادية

د نســبًة إىل حجم أعمال حدَّمســتوى الغرامات املتاحة للجرائم ذات الصــلة بالفســاد (كأن ُت
الشــركة) أو بإضــافة أنواع أخرى من العقوبات املنطبقة على الشــخصــيات االعتبارية خالف 

قًا خلطورة اُجلرم ومالبســــاته بتفاوت تطبيق العقوبات وفوالســــماح عمومًا ، العقوبات املالية
االت ملعاجلة هذه احل بعض تلكعلمًا بأنه كانت هناك تشــــــريعات قيد اإلعداد يف  األخرى
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سألة سوداء للشركات والقائمني عليها  كما .امل سجل جنائي عام أو نظام قوائم  اعُترب غياب 
حيث مل  ،ائيةلوحظ يف بعض الواليات القضوأخريًا،  .من أوجه القصورمعدودة يف حاالت 
عدم وجود أحكام حمددة تبني العقوبات  ،جرمية يِّشـــخصـــيات اعتبارية بســـبب أ يُّتالَحق أ

يف االجتهادات املتعلقة بفرض التماس الوضوح بصدرت توصية يف إحدى احلاالت املنطبقة، و
لفرض  جرائم حمددة، مما يســـتدعي وضـــع حدود نعقوبات على الشـــخصـــيات االعتبارية ع

ــات  ــاة حجم العقوب ــات مع مراع وتعيني مؤشــــــرات مالئمــة لتطبيق نوع حمــدٍد من العقوب
  .الشخصية االعتبارية أو موقفها املايل

ومن العوامل األخرى اليت عادة ما تؤخذ يف احلسبان عند تطبيق عقوبات على شخصيات اعتبارية 
، ووضــع الشــخص نوع أنشــطة الشــخصــية االعتبارية، ومالبســات ارتكاب اجلرمية اجلنائية حتديدًا

الطبيعي يف اإلطار املؤســـســـي للشـــخصـــية االعتبارية، واألعمال اليت أقدمت عليها الشـــخصـــيات 
ا، وطبيعة العمليات اليت تؤديها الشــــــخصــــــية االعتبارية وتبعات هذه العمليات، االعتبارية فعليًّ

  )٤١(.مية اجلنائيةوالتدابري اليت اختذهتا الشخصية االعتبارية، كما سبق الذكر، ملنع اقتراف اجلر

    
    الفعالية    

مل توضع بعد على القواعد اخلاصة مبسؤولية املؤسسات حديثة العهد وفإنَّ  كما سبق الذكر،
ة غري مطبقة على عقوبات الشـــخصـــيات االعتباريبأنَّ  وقد أفيَد .املحك يف كثري من احلاالت

عني املدوبأنَّ  د،جبرائم الفســـا، ال ســـيما فيما يتعلق أو غري مطبقة على اإلطالق نطاق واســـع
ــــؤولية جنائية عن ارتكاب جرائم اقتصــــادية ع ــــخصــــية العامني ال يطالبون بإثبات مس لى ش

ة وهيئة االدعاء العام، وال يكون لدى جهات إنفاذ القانون، مثل الشرط .فيما ندرإالَّ اعتبارية 
ات الصــــــلة ذلعقوبات يف مجيع احلاالت نظم إلبالغ الســــــلطات اإلدارية املنوط هبا فرض ا

ص التشــــريعات وباملثل، لوحظ نق .بالقضــــايا اجلنائية اليت تتورط فيها شــــخصــــيات اعتبارية
ارتكاب اجلرائم باخلاصـــة اليت متكِّن من مجع األدلة ضـــد الشـــخصـــيات االعتبارية فيما يتعلق 
ــتغالهلا لتفادي مســؤوليتها (عن طريق االن ــاجلنائية، وكذلك ثغرات ميكن اس ركة دماج مع ش

، مما جعل من وحتليالت القضــــــايا الواردة نادرة اإلحصــــــاءات كانتأخرى مثًال). وأخريًا، 
  .متناسبة ورادعةواعتبار نظم العقوبات الوطنية فعالة  الصعب معرفة ما إذا كان من املمكن

، وقد قليلة االتتعلن أفرقة االســـــتعراض عن اقتناعها بفعالية النظم الوطنية ســـــوى يف ح ومل
ت والعقوبات املفروضــة اعُترب نظام املســؤولية اجلنائية يف إحداها جتربة ناجحة نظرًا للمالحقا

يار املســـؤولية معأنَّ  على شـــركات كربى يف قضـــايا فســـاد، بينما تبيَّن يف حالة أخرى منها
قانون عل فاذ ال عدد الفت للنظر من إجراءات إن مما متخض عن  عال،  باشــــــر وف مدىم  ى 

  .املاضية السنوات اخلمس
    

                                                         
فيما يتعلق مبسألة التدابري املتاحة للدول األطراف ملعاقبة كيانات القطاع اخلاص، خاصًة الغرامات املالية   )٤١(

ومصادرة العائدات والتعليق واحلظر واحلرمان من املنافع احلكومية، انظر منشور مكتب األمم املتحدة املعين 
 The United Nations Convention against Corruption: a Resource Guide on: واجلرمية املعنون راتخدِّبامل

State Measures for Strengthening Corporate Integrity ،٢٦-١٦ )، الصفحات٢٠١٣ (فيينا.  
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    التحدِّيات    
القائمة وخصوصيات النظم املعيارية التدابري  بعدم كفايةاليت ووِجَهت  تحدياتال تتعلق معظم

وفيما عدا ذلك، متثل  .٢٦ من املادة ٤ القانونية الوطنية ووضــع عقوبات مالئمة وفقًا للفقرة
إىل أوجه قصــور  االتحدي الرئيســي يف اإلنفاذ العملي املحدود للوائح القائمة، مما يرجع جزئيًّ

ويوضــح  .عامة أو تصــورات مســبقة ســلبية وراســخة بشــأن الفائدة املرجوة من هذه التدابري
دى الدول مثاالن هذا الوضـــع، حيث ُعزيت قلة إعمال قوانني املســـؤولية املؤســـســـية يف إح

قانون، أْي اجزئيًّ فاذ ال ئات إن لدى هي حدودة  قدرات امل ملام املحققني  إىل ال إىل النقص يف إ
بينمــا أفــادت ؛  العــامني بكيفيــة التحقيق يف هــذه اجلرميــة ومالحقــة املتورطني فيهــااملــدعنيو

أنَّ  الســلطات يف دولة أخرى مل ُتَحل إىل حماكمها بعد قضــية واحدة ضــد شــخصــية اعتبارية
(أو بالشـــخصـــيات  الرشـــوة ليســـت مشـــكلة مقترنة بالقطاع اخلاصأنَّ  الفكرة الســـائدة هي

  .، بل تتعلق مبوظفني عموميني يتلقون رشاوى أو يطلبوهنااملتورطة فيه)االعتبارية 
وأخريًا وليس آخرًا، مثة حاجة إىل مزيد من املعلومات، خاصــــة عن اخليار اإلداري املفضــــل 

ــــــي باالحتفاظ باإلحصــــــاءات املتعلقة بالعقوبات وبالتايل فقد ُأ .لبلدانلدى العديد من ا وص
اإلدارية واإلجراءات املتخذة ضــــد الشــــخصــــيات االعتبارية وبالقضــــايا اجلنائية والعقوبات 

  .املفروضة مبوجب نظم جنائية
    

    )٢٧ ملشاركة والشروع (املادةا -٢
مة جرمي االشـــتراك يف اقتراف األفعال املجرَّ الدول تدابري وافية لت األغلبية العظمى مناعتمدت 

أحكام واردة يف اجلزء العام من  من خاللوذلك وفقًا لالتفاقية واملشـــــاركة والشـــــروع فيه، 
 .من تلك اجلرائم على حدةن خالل أحكام خاصــة تشــري إىل كلٍّ ال معادًة،  قوانينها اجلنائية

غري ، وكم غري إلزامياملشـــمول حباحلال كذلك بالنســـبة إىل اإلعداد جلرمية فســـاد،  توليســـ
  .يف ثلثي الدول األطراف تقريبًاإالَّ م جرَّامل
    

    املشاركة    
يتنوع نطاق األفعال التشـــاركية وتغطيتها وتصـــنيفاهتا االصـــطالحية، وإن كان من املمكن متييز 

ومن أوضـــــحها ما يتعلق . الواليات القضـــــائية متييزًا عامًابعض األمناط املشـــــتركة بني خمتلف 
ويف مجيع  .متشاركون)أو فاعلون أصليون بأشخاص تشاركوا يف اقتراف جرمية متعمدة (جناة 

احلاالت تقريبًا، إذا تشـــارك عدة أشـــخاص يف اقتراف فعل إجرامي حتقيقًا للنية املشـــتركة بينهم 
  .األشخاص مسؤولية عن ذلك اجلرم كما لو كان اقترفه منفردًال كلٌّ من هؤالء حمَّمجيعًا، َت

شـــخص يتعاون أيِّ وفيما يتعلق باملشـــاركة مبعناها الدقيق، تغطي القوانني الوطنية عادًة حالة 
يف اقتراف فعل متعمد أو شروع جالب للعقوبة أو يتشارك فيه أو يعني عليه أو يقدم املساعدة 

و الفعل أو ما عدا ذلك) قبل اقتراف الفعل أو أثناءه (وأحيانًا شكل (باملشورة أأيِّ يف ذلك ب
لة جدًا  .حىت بعده كأن يكون ذلك وفاًء بوعد مقدم قبل اقتراف اجلرمية) ويف حاالت قلي

التآمر واملساعدة والتواطؤ أو فيما يتعلق بأفعال خاصة فقط كانت املشاركة يف مجيع أشكال 
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ق وال يفرِّ غري مشـــمولة. شـــوة أو االختالس يف القطاع اخلاص) جمرَّمة وفقًا لالتفاقية (مثل الر
مفهومًا موحدًا للجاين يشمل كل من يساهم سد القانون أحيانًا بني خمتلف املشاركني، بل جي

وكثريًا (ولكن ليس دومًا) ما يعاَقب الشــــركاء واملســــاعدون  .شــــكل يف اقتراف الفعلأيِّ ب
لى الفاعلني األصليني، مع مراعاة املحاكم ملستوى تورط ضون بنفس العقوبة املنطبقة عواملحرِّ

 ويشار إشارة خاصة يف كثري من األحيان إىل .كل منهم عند تقييم مستوى العقوبة املفروضة
شخصًا آخر باقتراف جرمية متعمدة أو قِناألشخاص الذين ُي (أْي "ضنياملحرِّ" عون عن عمد 

 مون عونًال)، وإىل األشــــــخاص الذين يقدِّالشــــــروع على حنٍو جالب للعقوبة يف ذلك الفع
شرًا" أو "معتربًا" أو "جوهريًّا" سًا يف  "مبا سا شأن أ ضًا، كما هو ال يف اقتراف اجلرمية، بل وأي

األشخاص الذين خيططون للجرمية أو  (أْي "منياملنظِّ" بلدان جمموعة دول أوروبا الشرقية، إىل
الذي ينشــــــئون جمموعة منظمة أو منظمة عالوًة على األشــــــخاص ، يشــــــرفون على اقترافها

ويعاَمل أصــحاب هذه الفئات الثالث (املحرضــون واملشــاركون  .إجرامية أو يشــرفون عليها)
عتربون عرضـــــة لنفس ل الفاعلون األصـــــليون وُياملباشـــــرون واملنظمون) يف الغالب كما يعاَم

  .العقوبة وكأهنم كانوا هم اجلناة الفعليني
(الشــــــخص الذي  "املقاول" حاالت خاصـــــــة يعامل القانون فيهاوعالوًة على ذلك، هناك 

(الشــخص الذي يشــهد اقتراف اجلرمية دون أن  "املتســتر"يســتأجر آخرين القتراف جرمية) أو 
" ارتكاب الفعل اجلرميأو حىت "الشريك بعد يضطلع بدور مباشر فيها لكنه ال مينع اقترافها) 

ويســاعد اجلاين على جتنب القبض عليه أو يكتفي (الشــخص الذي يعلم باجلرمية بعد ارتكاهبا 
تني احلالاتني يكون يف ه  ورمبا .معاملًة متميزة باعتبارهم مشــــاركنياإلبالغ عن اجلرمية)  مبعد

  .جتاوز ملتطلبات االتفاقيةتني األخري
    

    الشروع    
يباشر فعًال أكثر من جمرد  يعرَّف الشروع عادًة بأنه سلوك شخص يبدأ يف اقتراف جرمية (أْي

اإلعداد ويتيح حتقق اجلرمية) لكنه يبوء بالفشــــــل يف هناية املطاف نتيجًة لظروف خارجة عن 
ب من يشــــــرع يف ارتكاب جرمية يف معظم األحيان بالعقوبات املقررة للجرمية ويعاَق .إرادته

أو قد ميارس  العقوباتتلك فيها ف ختفَّاليت بعض البلدان هناك ، وإن كانت األركان املكتملة
إذا كان الفعل املرتكب ال ينم عن نية القاضــي ســلطته التقديرية يف هذا الصــدد، وخصــوصــًا 

عقوبة (أو على فرض أيِّ ويف كثري من الدول، ُينص صراحًة على عدم فرض  .مبيتة أو إصرار
اجلاين طوعًا (ال فة) إذا كان عدم اكتمال اجلرمية راجعًا إىل فعل أو ترك من ِقبل عقوبة خمفَّ

إىل ظروف خارجية أو ظروف موضــوعية خارجة عن إرادته، كأن يظهر احتمال النكشــاف 
وعالوًة على ذلك، قد ال يكون من يشـــرع يف ارتكاب جرمية  .أمره مل يكن متوقعًا من قبل)

عرضــــة لعقوبة يف بعض البلدان (أو قد يكون عرضــــة لعقوبة أخف) إذا كان اكتمال اجلرمية 
ظروف نتيجة الفتقاد اجلاين خصـــائص يف نفســـه أو ظروف يتطلبها القانون، أيِّ  حتت ُمحاًال

  .أو استنادًا إىل نوعية الفعل أو موضوع اجلرمية
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بالنســبة إىل جرائم جنائية حمددة إالَّ وال يفرض القانون يف بعض البلدان عقوبات على الشــروع 
 (الســجن ملدة ثالث ســنوات ًامعيَّن اتتجاوز حدًّعترب خطرية أو ُتفرض بشــأهنا عقوبة أو جرائم ُت

وقد أفضى ذلك يف بعض احلاالت إىل عدم تيقن فيما يتعلق بتغطية جرائم الفساد كافًة، . مثًال)
رغم . فعلى ســبيل املثال، لديها أوجه ضــعف مؤكدةبأنَّ  ةدول عشــرة اثنْيتأكثر من  وُوصــفت

ــــاء حتديدًاالشــــروع يف اقتراف جرمية االإحدى الدول  جترمي ــــأن ، ال يوجد رتش حكم عام بش
ال تشـــمل ، احلاالت األخرى ؛ ويف معظممة وفقًا لالتفاقيةالشـــروع يشـــمل مجيع األفعال املجرَّ

يف وقوانني الشــــــروع يف جرائم فســــــاد متنوعة (مثل إعاقة ســــــري العدالة واملتاجرة بالنفوذ)؛ ال
ــــــروع يف اقتراف جرمية على اب يعاَق، ال تنيدول فيه أنَّ  اعُتربهنًا بتقدير القاضــــــي أو إال رلش

  .دىن أكثر من الالزماألهذا الشرط يرتفع باحلد أنَّ  وقد ارتئي - خطورة على املجتمع
كثريًا من البلدان تعاين من ضــــيق املجال املتاح هلا إلعمال تدابري على أنَّ  ومن اجلدير بالذكر

شروع يف اقتراف اجلرائم الواردة يف االتفاقية،  سيما ما يتعلق بالرشوة واملتاجرة بالنفوذال  .ال 
الوعد مبزية غري مستحقة وعرضها شروعًا يف اقتراف  دول أطراففعلى الرغم من اعتبار عدة 

كثريًا من فإنَّ  أعاله، ألف من القســم ١ جرمية الرشــوة، كما ســبق الذكر يف القســم الفرعي
بول وعد أو عرض، باعتبارها الدول تغطي بشــــــكل مباشــــــر الوعد والعرض، عالوًة على ق

كر يف عدٍد من شــــــترط يف مثل هذه احلاالت، كما ُذوال ُي .جرائم رشــــــوة مكتملة األركان
صـــلة بني الطرفني الراشـــي واملرتشـــي، حيث إنه ال عربة بالســـلوك أيِّ االســـتعراضـــات، قيام 

من  اها فعليًّمالالحق من جانب الطرف املقابل، وال يغري إعطاء املزية غري املشــــــروعة وتســــــلُّ
 جمال للشــروع على اإلطالق، أخرى، إنه ال جهة ، منلكنه ال يصــح القول متامًا .األمر شــيئًا

ل ظرف  .ســـتعراضـــاتاال بعضكما احُتج بذلك يف  فمن الوارد على ســـبيل املثال أن يرســـَ
فعل إىل من أرِسل إليه، وهذا  مث ُيعترض سبيله دون الوصول أبدًا احيوي عرضًا برشوة بريديًّ

  .يف الرشو شروعًا عادًة عتربُي
    

    اإلعداد جلرمية    
يف حد ذاهتا على عكس ما هو عليه احلال يف الشــــــروع، ال ُينظر يف العادة إىل أفعال اإلعداد 

على أهنا أمر يستدعي يف مجيع األحوال تدابري عقابية، مما يسمح بتنظيمها جمتمعًة، كأن يكون 
الدول  ُخمسْيويف ما يزيد على  .اجلنائي على سبيل املثال اجلزء العام من القانون  ضمن ذلك

) جمرَّم ٢٧ من املادة ٣ جمرد اإلعداد جلرمية ذات صــلة بالفســاد (الفقرةأنَّ  يبدو  ألطراف، الا
 كر بالنسبة إىل الفقرةمن أشكاله (مبا يف ذلك التآمر، الذي ُيعترب من حيث املبدأ، كما ُذ بأيٍّ

تلك احلاالت، بعض ويف  .، مندرجًا حتت مفهوم اإلعداد)٢٣ من املادة ‘٢‘  (ب)  ١  الفرعية
أشـد اجلرائم اجلنائية خطورة  سـوى يف اإلعداد جلرمية ال جيرَّمبأنَّ ة املسـتعَرضـ احتجت الدول

ضد التنظيم الدستوري واألمن، واإلرهاب الدويل وما إىل ذلك) أو بصعوبة  (اجلرائم املقترفة 
لقانوين الوطين ومبادئه األســــــاســــــية، اليت تتطلب حتديدًا واضــــــحًا لُكْنه مواءمته مع النظام ا

من هذا النوع ُمرضـــية التأويالت  اعُتربتوقد . الســـلوك غري املشـــروع الذي يشـــكل جرمية
، حىت وإن ُحثت بعض البلدان على النظر يف املعين لاللتزاميف ضــوء الطابع االختياري عمومًا 

  .يف املستقبل اعتماد تدابري بشأن اإلعداد
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ــــكَل  ــــيما ما اختذ ش وباملثل، ال يعاَقب على اإلعداد جلرمية يف بعض الواليات القضــــائية (ال س
يف حاالت حمددة ينص عليها القانون، مما يتضــــــمن إالَّ التآمر أو الشــــــروع يف ترتيب مؤامرة) 

ــــــل األموال ــــــاركة اإلجرامية يف منظمة إجرامية هبدف ارتكاب  أحيانًا غس ــــــل (مثل املش غس
من احلاالت أيٍّ أو إعاقة ســري العدالة دون غريمها من جرائم الفســاد، وال يتضــمن يف األموال) 

يتوقف األمر يف حتديد ضــــــرورة جترمي ما قد  ما وعادًة .مة وفقًا لالتفاقيةمجيع األفعال املجرَّ
وكيفية لإلعداد جلرائم على خطورة اجلرمية، وبشكل أعم، على خصائصها  رتكب من أنشطةُي

وُيعترب فرض مســـؤولية جنائية على اإلعداد القتراف جرائم أقل خطورة غري متناســـب  .اقترافها
يف عدة دول ومع ذلك،  .وغري متوافق مع أغراض القانون اجلنائي باعتباره آخر تدبري ُيلجأ إليه

  .أطراف تصاغ، أو صيغت فعًال، تشريعات لتنفيذ أحكام املادة على حنو أكمل
 والالفت للنظر - يف عدٍد قليل من الواليات القضــائيةإالَّ معرَّفًا بدقة  "اإلعداد" وموليس مفه

 - يستمد جذوره من جمموعة دول أوروبا الشرقية نظام قانوين معظمها متشبع من مبادئأنَّ 
نه  ياطات عادًة بأ قًا خلطة، الحت ختاٌذ، وف نه ا ئة عن عمد لظروف اقتراف اجلرمية، أو أ التهي

هاحمددة  طاق ها ون ية يظهر من نوع ية أو تنظيم يذ َمأنَّ  تقن ها بصـــــــدد اإلعداد لتنف ن وراء
  .إجرامي  فعل

    
  مثال على التنفيذ

قوام اإلعداد جلرمية أنَّ  لديها أحكام تكاد تكون متطابقةاليت طراف األدول ال عدد منُيعترب يف 
هو حبث شخص عن وسيلة أو أدوات القتراف جرمية أو شراؤه أو صنعه إياها، أو البحث عن 

شكل آخر من أشكال هتيئة الظروف أيِّ شركاء يف جرمية، أو التآمر على اقتراف جرمية، أو 
الستعدادات عن اإالَّ وال تنشأ املسؤولية اجلنائية يف هذه البلدان  .عن عمد القتراف جرمية

  .القتراف جرمية خطرية أو جرمية بالغة اخلطورة
  

، القانون األنغلوســكســوينوحتصــر دول أكثر بكثري، وبشــكل أســاســي الدول اليت تتبع نظام 
سبق التوضيح  سمى التآمر، مما يتعلق يف العادة، كما  صة حتت م سلوك اإلعداد يف جرمية خا

بإبرام شــخٍص ما اتفاقًا مع شــخص آخر أو أكثر أعاله،  دال من القســم ١ يف القســم الفرعي
فعل ظاهر واحد على األقل  (جرمية خطرية يف كثٍري من األحيان)، ما دام على اقتراف جرمية

الدول  تلكوقد احتجت إحدى  .إعداد القتراف اجلرمية) قد وقع (ميكن أن يكون على شكل
إالَّ أهنا َعَدلت عن ذلك يف ضـــــوء وجود بأهنا نظرت يف جترمي جمرد اإلعداد الرتكاب اجلرمية 

وأن ولكن أيضــًا نظرًا ألنَّ عرض الرشــوة يشــكِّل عنصــرًا يف جرائم الرشــوة جرمية التواطؤ، 
التحريض وكذلك توفري ســــــبل ارتكاب اجلنايات من األمور املجرَّمة هي أيضـــــــًا يف مجيع 

 الطابع االختياري األحوال. وقد َقِبَل املســــــتعِرضــــــون هذا اإليضـــــــاح أيضـــــــًا بالنظر إىل
   املعين.  لاللتزام

وعالوًة على ذلك، تضــــيف بعض الواليات القضــــائية ضــــمن ذلك اجلرائم التحضــــريية من 
مية أو  لك، أو التشــــــجيع على جر مية من آخرين أو حتريضــــــهم على ذ ماس اقتراف جر الت
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اًال أو احلــث املتعمــد على اقتراف جرميــة، حىت لو كــان اقتراف اجلرميــة ُمحــ التحريض، أْي
  .ُيشرع فيه أصًال (الشروع يف التحريض)  مل
    

    )٢٨ العلم والنية والغرض كأركان للفعل اإلجرامي (املادة -٣
فقد اعتمدت  .لتنفيذامن أقل أحكام االتفاقية إثارة لإلشكاليات من حيث  ٢٨ املادةأنَّ  يبدو
لعلم والنية والغرض ابإثبات عيار االســـــتداليل الوارد فيها فيما يتعلق املالدول األطراف  معظم

مة يف بعض احلاالت وإن كانت املعلومات املقد - مة وفقًا لالتفاقيةكأركان لألفعال املجرَّ
  .أو طلب اخلرباء املستعِرضون إيضاحات/غري كافية و

ستنباط احلالة  هو أن ٢٨ وما ترمي إليه املادة سمح أحكام االستدالل يف كل دولة طرف با ت
الذهنية للجاين اســتنادًا إىل مالبســات وقائعية موضــوعية عوضــًا عن األدلة املباشــرة، من قبيل 

وبالفعل، يتاح يف معظم الدول األطراف،  )٤٢(.االعتراف، قبل أن يســـلَّم بثبوت احلالة الذهنية
نية للمتهم وتصــــور املحكمة وندرة األدلة املباشــــرة على يف ضــــوء قيام حائل بني احلالة الذه

عن طريق  حالته الذهنية، إثبات الركن الذهين للجرمية من خالل ما يســــــمى بالقرائن، أْي
عملية التدبر املنطقي املتمثلة يف استنباط نتائج صحيحة بشأن العنصر املفتقد من وقائع معروفة 

مع مراعاة الظروف  ائق والشــــهود وتقارير اخلرباء)،ومثبتة من خالل أدلة مباشــــرة (مثل الوث
وكما  .الشـــخصـــية للمتهم والســـياق العام للقضـــية وخالصـــات اخلربات وأمور املعرفة العامة

ح يف أحد االســـتعراضـــات، جيب، يف غري حاالت االعتراف العفوي، اســـتنباط القصـــد، ُوضـــِّ 
اخلاضــــع للمالحقة (قبله وأثناءه  ا، من مالبســــات كثرية تدور حول الســــلوكومنطقيًّ اقانونيًّ

وبعده)، والذي يستحيل حتليله دون دراسة شخصية اجلاين ومعارفه وخلفيته التعليمية ومهنته 
 .ووضـــــعه االجتماعي واهتماماته (ســـــواء أكانت اقتصـــــادية أم مهنية أم خريية أم غري ذلك)

يتجاوز   هين للجرمية مباوُتستخدم كل هذه املعلومات لتشكيل قناعة القضاة وإثبات الركن الذ
  .حد الشك املعقول

ما يرد يف  الذي كثريًا لة،) احلر لألد"املعنوي"ويرتبط هذا األمر ارتباطًا وثيقًا مببدأ التقييم (
شريطةقدَّة ُتأدلأيِّ قوانني اإلجراءات اجلنائية الوطنية ويسمح للمحاكم حبرية تقييم   :م إليها، 

أحكامًا  أن تصــــــدر  )تناقض مبادئ املنطق واخلربة واملعرفة العلمية املســــــتقرة؛ و(ب أالَّ  (أ)
  .املالبسات املفترضةومن الوقائع  ه من وسائل االستدالل إلثبات كلٍّبة تبني ما استخدمتمسبَّ

مبدأ عام من مبادئ كذاهتا، يف جل احلاالت،  ٢٨ ويظهر املعيار االســـــتداليل الوارد يف املادة
متثال من خالل أحكام ن اجلنائي الوطين واإلجراءات اجلنائية الوطنية، ويندر تأكيد االالقانو

  .ومع ذلك، توجد بعض األمثلة على ذلك .مصاغة يف نصوص قانونية
  

                                                         
  .٣٦٨ املرجع نفسه، الفقرة  )٤٢(
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  أمثلة على التنفيذ
كان  ما إذاعرض تبيُّنها فني، يف ماملحكمة أو هيئة املحلَّأنَّ  ينص القانون يف إحدى الدول على

ألفعاله أو توقعه  تيجةحتقيق ن (أ) غري ملزمة قانونًا باستنباط نيته :شخٌص ما قد ارتكب جرمية
(ب) تقرر ما إذا كان و؛ لكوهنا نتيجة طبيعية وحمتملة لتلك األفعالإالَّ هذه النتيجة ال لشيء 

بدو يًة ما مستخلص قد نوى حتقيق تلك النتيجة أو توقعها عن طريق الرجوع إىل مجيع األدلة،
  .صائبًا من االستنباطات يف ظل الظروف املحيطة

ى جواز ويوجد لدى دولة أخرى حكم تشريعي حمدد بشأن غسل األموال ينص صراحًة عل
  .ملة غري معتادةاستنتاج العلم والنية والغرض من ظروف وقائعية موضوعية، مثل طبيعة معا

  
ــانــًاالقوانني الوطنيــة أنَّ  ومن اجلــدير بــالــذكر القــانون (يف البلــدان اليت تتبع  تتضــــــمن أحي
، يف ضـــمن جمموعة الدول األفريقية وجمموعة دول آســـيا واملحيط اهلادئ) األنغلوســـكســـوين

سبيل تسهيل مالحقة املتورطني يف قضايا فساد، ال سيما الرشوة واالختالس وإساءة استغالل 
جيب االعتداد هبا بعد إثبات  سوء نية،الوظيفة، قرائن قانونية، وإن كانت غري قطعية، بوجود 

أو  مقابل آخر اجلرمية الوقائعية الضــــــرورية (مثل إعطاء موظف عمومي هبة أو أيَّ عناصــــــر
وباملثل، يلجأ القضـاة أحيانًا من باب املمارسـة العملية،  .)حيازة املوظف العمومي ملوجودات

تنباط نية الشـــــخص من مشـــــاهبة الســـــ قرائنكما أقرت بذلك إحدى الدول األطراف، إىل 
ســام اجلاين خباصــية من الشــائع أن يأخذ قضــاة املحاكم اجلنائية يف احلســبان اتِّ كما أنَّ .أفعاله
  .اة كان من املفروض أن تؤدي به إىل إدراك اقترافه اجلرمية إدراكًا تامًّمعيَّن

ألقــل يف حــالــة من قبيــل املــذكور أعاله، على ا القرائنوبينمــا اعترب بعض اخلرباء احلكوميني 
 ١٤ من املادة ٢ إدراجها يف القانون الوطين، خمالفة الفتراض الرباءة املنصـــوص عليه يف الفقرة

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والســـياســـية ويف بعض الدســـاتري الوطنية، فقد أشـــاد 
ضرورة وهذا مؤشر على  .معظمهم بتلك االفتراضات، بل واعتربها بعضهم تطورات إجيابية

  .إخضاع هذا األمر ملزيٍد من الدراسة للتوصل إىل التقييم السليم هلذه املمارسات
  

  أمثلة على التنفيذ
حيتوي قانونا دولتني طرفني من جمموعة دول آسيا واملحيط اهلادئ على قرائن غري قطعية مفادها 

وجب افتراض حدوث عطيًة ما قد ُعرضت أو ُأعطيت أو ُقبلت أو ُقبضت أنَّ  أنه مىت ما ثبت
فعبء اإلثبات يقع إذًا على عاتق طرف يف قضية  .ذلك على حنٍو فاسد ما مل يثبت املتهم العكس

أن يثبت املرء حجته بطريق الترجيح بني االحتماالت، وهذا عبء أكرب من العبء  مدنية، أْي
 عن طريق القرينةفإذا فشل املتهم يف دحض  .املعتاد امللقى على عاتق املتهم بإثارة شك معقول

ترجيح االحتماالت، يبقى على ممثل االدعاء إثبات حجته، بشكل جممل، مبا يتجاوز الشك 
وتوجد يف إحدى الدول املعنية قرائن مشاهبة فيما يتعلق باالختالس يف القطاعني العام  .املعقول

ائن التشريعية وقد اعُتربت هذه القر .واخلاص، عالوة على إساءة استغالل موظف عمومي لوظيفته
  .لتدابري من شأهنا زيادة احتمال جناح املالحقات جيِّدةأدوات قوية للمالحقة وأمثلة 
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قانون ( ام قانون مشابهينتمي أيضًا إىل جمموعة دول آسيا واملحيط اهلادئ ولديه نظ ،ويف بلد آخر
يعي، بل هي متروكة شرتال ختضع معايري استنباط العلم أو النية أو الغرض لتنظيم  ،)أنغلوسكسوين

هليئات املحاكم افتراض  وجود معايري حملية يتيحفإنَّ  لتقدير هيئات املحاكم املوضوعي. ومع ذلك،
للمحاكم أنَّ  عىن ذلكة لشخص متهم بالفساد كما يف األمثلة اآلنفة الذكر. وممعيَّنحالة ذهنية 

لفاسد) لدى اقصد احلصول على خدمة خاصة من املوظف  أن تفترض وجود القصد اجلنائي (أْي
هنا أيضًا، إثبات حدوث فعل إجرامي (مثل منح املوظف العمومي عطية أو عرضها عليه). و

انون الدولة الطرف قأنَّ  تسهل إثبات اجلرمية. كما جيدر بالذكر جيِّدةُوصف ذلك بأنه ممارسة 
اليت تنص صراحًة على  أعاله من القسم باء ٤الفرعي  ورة يف القسماملعنية هو أحد القوانني املذك

ستطيع تقدمي تربير جواز أخذ املحاكم يف اعتبارها حيازة شخص متهم بالفساد موارد مالية ال ي
  ر إدانته.ا يف معرض الفصل يف أممقنع لسبل حصوله عليها باعتبارها دليًال تأكيديًّ

    
    )٢٩ التقادم (املادة -٤

كبرية فيما بني الدول األطراف فيما يتعلق بطول وتطبيق فترة التقادم لبدء توجد اختالفات 
  .مة وفقًا لالتفاقيةاإلجراءات اجلنائية بالنسبة إىل األفعال املجرَّ

    
    فترة التقادم    

شأن ٢٩ تأكَّد االمتثال للمادة شريع ب  يف عدد كبري من الدول األطراف اليت ال يوجد لديها ت
لبدء اإلجراءات  ازمنيًّ اا لعدم وجود نص تشـــريعي يضـــع حدًّاجلنائية، وذلك إمَّاجلرائم  تقادم

عقوبات  فرض بشـــأهناجرائم ُت جرمية حملية أو لوجوده فقط خبصـــوصأيِّ  اجلنائية خبصـــوص
 خفيفة (كأن يكون احلد األقصــى لفترة الســجن أقل من ســتة أشــهر أو تكون غرامة ضــئيلة)،

وَتمثَّلت ممارســــــة أخرى لوحظت يف بعض  .مة وفقًا لالتفاقيةيتضــــــمن األفعال املجرَّ  ال  مما
(مثل غســـــل األموال، أو اجلرائم اليت يرتكبها  البلدان يف إعفاء األفعال املجرَّمة وفقًا لالتفاقية

موظفون عموميون املوجَّهة ضـــد موجودات الدولة وتتســـبب يف أضـــرار اقتصـــادية بالغة، أو 
 وقد قوبلالتقادم. فترة تية منها إىل خارج اإلقليم الوطين) من أاملتاجلرائم اليت ُتنقل العائدات 

، بالترحيب بشــكٍل القانون األنغلوســكســوينأكثر انتشــارًا يف بلدان  و، وهغياب فترة التقادم
مؤات للمالحقة وُمعني على مالحقة املتورطني يف قضايا فساد بشكل تام،  بأنهعام وُوصف 
عيوب عدم وجود تقادم يف إحدى أنَّ  غري .الفســــــاد حتديدًاســــــتهدف جرائم يحىت وإن مل 

ــتغالل النظام واالضــطرار  ــاءة اس احلاالت قد لوحظت كذلك، ومن تلك العيوب خطورة إس
وهلذا أتى التوضــــــيح يف دولة أخرى أنه بالرغم من  .إىل االعتماد على أدلة فقدت جدواها

يف االعتبار من أجل التوصــــل إىل قرار  جوانب مثل املصــــلحة العامة تؤخذفإنَّ  غياب التقادم
وباملثل،  .خبصــوص املضــي يف املالحقة بشــأن قضــايا مضــى عليها زمن طويل للغاية من عدمه

كان الزمن الالزم  ما إذاحتديد  القانون األنغلوســــكســــوينيرجع إىل املحاكم يف بعض بلدان 
الظروف اخلاصة بالقضية  إلقامة دعوى جنائية وعقد جلسة للنظر يف القضية معقوًال يف ضوء

تؤخذ يف احلســـبان عند إصـــدار احلكم النهائي احتمالية ويف تلك الواليات القضـــائية،  .املعنية
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فترة الزمنية املنقضـــــية الوطول  بســـــبب حاالت التأخري املفرط ى عليهدعاإلضـــــرار حبقوق امل
  ء اإلجراءات القضائية.كعامل خمفِّف، بل وميكن اعتبارها استهزاًء بالعدالة مبا يؤدي إىل إهنا

مة وفقًا لالتفاقية ُتحســب الدول األطراف فترة تقادم لألفعال املجرَّأكثر من ثلثْي  وضــعوقد 
يف إحدى احلاالت وصــــــوًال واحدة كحد أدىن تتراوح من ســــــنة ومن تاريخ اقتراف اجلرمية 

 أيْ ( اجلرميةســــنة يف حالتني أخريني، اعتمادًا يف العادة على تصــــنيف  ٢٥ ىلإ كحد أقصــــى
باعتبارها جنحة أم جناية أو باعتبارها جرمية خطرية أو أقل خطورة) وشدة العقوبة املفروضة 

شريعات الوطنية على تصـنيف  .على مرتكبيها ضرورة أن تنص الت ويف تلك احلاالت، لوحظ 
ُتعلَّق وواضــح للجرائم املتصــلة بالفســاد لضــمان تطبيق فترات التقادم املالئمة تطبيقًا متســقًا. 

مدة التقادم يف كثري من احلاالت أو (توَقف بإجراء من أجهزة االدعاء ذات الصــــــلة (وهذا 
إجراء أجنع بكثري)، خاصـــًة إذا كانت الدعوى مقامة ضـــد املتهم مباشـــرًة (كأن يكون ذلك 

أو أول هتديد باختاذ إجراء رمسي قســري ، وقت أول جلســة اســتماع لشــخص باعتباره متهمًا
نفيذ ذلك، أو أول طلب للموافقة على إجراء حتقيق أو تنفيذ ذلك، أو إصـــــــدار حياله أو ت

مذكرة تفتيش أو إيقاف للمتهم، أو طلب احتجازه على ذمة القضية، أو تقدمي الئحة االهتام) 
أخرى حمددة يف القانون (مثل تقدمي طلب مســــــاعدة قانونية قانونية أســــــباب لعقبات أو  أو

، أو اســتهالل جرمية جديدة قبل انقضــاء مدة التقادم املقررةم نفســه املجرمتبادلة، أو اقتراف 
تعليق اإلجراءات اجلنائية بسبب و اإلجراءات اخلاصة بتحديد حصانة أحد املوظفني العموميني

مما يتيح )، أو عدم وجود تصريح قانوين أو حكم صادر عن حمكمة غري جنائيةتلك احلصانة، 
سنة من تاريخ اقتراف اجلرم كحد أقصى، أو  ١٥ متدد إىل(كأن الفترة املقررة  إمكانية متديد

مسمى  غري حىت إىل أجٍلسنة من تاريخ بدء إجراءات االدعاء العام كحد أقصى، أو  ٢٥إىل 
  .كما يبدو يف إحدى احلاالت)

وعالوًة على ذلك، توجد واليات قضـــائية تدخلت فيها الســـوابق القضـــائية أو املشـــرِّع لزيادة 
ــــــبة إىل اجلرائم حمل النظر، كأن يكون ذلك باختاذ توقيت حتقُّق األثر طول فترة  التقادم بالنس

املراد من اجلرمية نقطة جتديد لفترة التقادم اليت بدأت باكتمال الســـــلوك املعاَقب عليه؛ أو برؤية 
ســــبٍب لتجديد فترة تقادم الوقائع الســــابقة يف كل واقعة رشــــوة تالية يف ســــياق نفس العالقة 

شوة؛ أو الفا شريعي يطيل فترة تقادم جرائم الر سماح بإعمال األثر الرجعي لنص ت سدة؛ أو بال
بإســـــقاط زمن اســـــتمرار املوظف املتورط يف جرائم وقعت خالل فترة خدمته يف منصـــــبه من 

ــــــاب ــــــاف اجلرمية، ال تاريخ اقترافها، نقطة بداية فترة  حس فترة التقادم؛ أو باختاذ تاريخ اكتش
ة لكثٍري من اجلرائم (االختالس أو إســاءة اســتغالل موجودات الشــركة أو املتاجرة التقادم بالنســب

ــــــتخدام هذا االحتمال أنَّ  ومن املثري لالهتمام .بالنفوذ أو تبديد أموال عامة وما إىل ذلك) اس
(الفقرتان  الدليل التشــــريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــاداألخري موصــــى به يف 

ــــــني من منطلق إدراكهم) ٣٧٣و ٣٧٠ ــــــتعِرض للطبيعة املتميزة  ومن ِقبل عدٍد من اخلرباء املس
  .مة وفقًا لالتفاقيةلألفعال املجرَّ
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  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة
َقب عليه أو انتهاء السلوك تبدأ فترة التقادم يف إحدى الواليات القضائية مبجرد اكتمال الفعل املعا

كتمال الفعل املعاَقب عليه أو بعد اإالَّ ، أو أثر، اجلرمية "جناح" إذا مل يتحققأمَّا  .املعاَقب عليه
ألخرى، حمسوبًة من وقوع اانتهاء السلوك املعاَقب عليه، فال تنتهي فترة التقادم قبل أن تنقضي هي 

خ السلوك وات منذ تارياألثر أو إذا مرت فترٌة تساوي مرة ونصف املرة فترَة التقادم أو ثالث سن
 "يئنفس التوجه الس نابعة من" إىل ذلك، إذا ارتكب اجلاين جرمية أخرى وإضافًة .املعاَقب عليه

 .رمية األحدث هي األخرىخالل فترة التقادم، فال تتقادم اجلرمية األوىل حىت تنقضي فترة تقادم اجل
  .يعلق فترة التقادم تخذ ضد املتهمُي إجراء حتقيقي أيَّفإنَّ  وأخريًا

ملالحقة القانونية املزيد اوتتيح دولة أخرى إمكانية متديد فترة التقادم يف احلاالت اليت تضم فيها 
لجرم املشمول بأقصى دة لمن اجلرائم ذات الصلة. ففي تلك احلاالت، تنطبق فترة التقادم املحدَّ

  عقوبة على مجيع اجلرائم ذات الصلة.
نظام  والكارييبمن جمموعة دول أمريكا الالتينية على األقل دول أطراف  مخسويوجد لدى 

فترة تقادم جرائم الفساد واجلرائم اليت يقترفها اجلاين خالل فترة خدمته  د كثريًامشابه ميدِّ 
. واجلرائم املقترفة ضد اإلدارة العامة أو ممتلكات كيانات عامة يقترفها موظفون عموميون

حىت يترك املوظفون العموميون املتورطون يف القضية املعنية عترب معلقة تبدأ فترة التقادم أو تُ   وال
كما أفيَد يف إحدى تلك الدول بوقف فترة تقادم قضايا الفساد املتعلقة  .عزلوا منهاوظائفهم أو ُي

أحدهم موظف عمومي جلميع األشخاص اآلخرين املتورطني يف اقتراف  بأكثر من جاٍن واحد
وتتيح هذه املمارسات لقضاة التحقيق مدة أطول  .يني أم الاجلرمية سواء أكانوا موظفني عموم

بِرز يف معظم احلاالت ات املعقدة، وقد أُ تحرِّيا يف حالة الإلجراء التحقيقات، وهذا أمر مفيد جدًّ
  .تعني على حتقيق أهداف االتفاقية بأهنا

  
لدان، اعُترب يف عدٍد من و فاقيةلال طول فترات التقادم غري كاٍف وفقًاأنَّ الب ت صـــــــدروأُ  ،ت

عندما تكون إجراءات ، سواء بشكل مباشر أو غري مباشر، بإتاحة تعليقها (توصيات بإطالتها
شخص باحلصانة ) أو تأخري نقطة بدايتها التحقيق قد اتُّخذت أو خالل الفترة اليت يتمتع فيها 

إحدى الســـــلطات يف ت ثفقد ُح .(حىت تاريخ اكتشـــــاف اجلرمية مثًال، كما ُوصـــــف أعاله)
الثالث سنوات والسنتني، على  الدول األطراف، على سبيل املثال، على إعادة النظر يف فترْيت

سنة واحدة وبالسجن ملدة  سبة إىل اجلرائم املعاقب عليها بالسجن لفترة تزيد عن  التوايل، بالن
ان قيد يف هذا الصـــدد ك تعديًال تشـــريعيًّاأنَّ  ال تزيد عن ســـنة واحدة أو بغرامة (مع مالحظة

وُقدمت توصــــــية يف بلد آخر تتعلق حتديدًا بإعادة النظر يف فترة التقادم املمثلة يف  .)اإلعداد
سؤولية اجل سنوات املنطبقة على امل شخصيات االعتبارية مبا يتناسب مع خطورة ئانمخس  ية لل

يف دولة  وأخريًا، ُأوصياجلرم ويراعي فترة التقادم األطول املنطبقة على األشخاص الطبيعيني. 
بعد دورتني ا قضــائيًّوزير الوزراء وتتعذر مبوجبها مالحقة بإلغاء فترة تقادم خاصــة حتمي ثالثة 

أشـــــري إىل تشـــــريعيتني، وبالنظر يف اختاذ تدابري ملعاجلة التأخر يف إقامة العدل. وعلى العموم، 
، الدول األطرافبالنسبة إىل  شواغلالطول اإلجراءات القضائية يف هذا السياق باعتباره أحد 

غري تطبيق فترة التقادم. فيما يتعلق باحلاجة إىل تبســيط األطر القانونية ذات الصــلة ولوحظت 
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، ٢٩ ، على النحو املســــتخدم يف املادة"طويلةفترة تقادم "مفهوم أنَّ  أنه ينبغي التشــــديد على
وبالتايل،  .غري كافيةفترة تقادم تقل عنه أيِّ ليس ثابتًا، وال يوجد حد أدىن حمدد جيب اعتبار 

أول األمر من حتديد فترة ســـنتني لتقادم بعض اجلرائم، بل  من قلق املســـتعِرضـــنيوعلى الرغم 
قد تلّق لدان، ف حد الب حدة جلرائم أخرى، يف أ نة وا ية املطـاف) وفترة ســــــ هنا وا (وقبلوا يف 

بشــــــكل فعال التقادم ال يعرقل إجراء املالحقات بأنَّ  تأكيدات من مجيع الســــــلطات املعنية
ومن العوامل اليت ينبغي أخذها يف االعتبار مدى توافر ضـــمانات كافية، يف حالة  .يؤخره  وال

إمكانية فترات التقادم القصــــرية، بعدم تأثري ذلك يف إقامة العدل على حنو ســــليم (من خالل 
ـــــبيل املثال) وقفهاإطالة فترة التقادم أو تعليقها أو  الفترات وينبغي يف كل حالة أخذ  .على س

كما ينبغي للمســتعِرضــني أن يأخذوا يف احلســبان  .املحددة وهذه الضــمانات يف االعتبار معًا
وأن يتأكدوا من إقامة  ،عدد القضــــــايا اجلنائية وقدرات إنفاذ القانون يف كل دولة على حدة

يا توازن حقيقي يف فترات التقادم الوطنية بني السرعة يف إقامة العدل واحلسم وإنصاف الضحا
ـــاد يف أحيان كثرية من ـــتغراق  واملدعى عليهم من جهة، وإدراك ما يف جرائم الفس تعقيد واس

  )٤٣(.أخرى  واحتمال تعلُّقها بواليات قضائية متعددة من جهة طويًال اكتشافها وإثباهتا وقتًا
ـــتنتاج ا نَّومن اجلدير بالذكر، يف ســـياق عملية املوازنة املشـــار إليها أعاله، أ لتوصـــل إىل االس

حتقيق أهداف فعليًّا  وجود أســباب متعددة لوقف أو تعليق فترة التقادم يعوق نَّأ ْياملعاكس، أ
ت أن حاالت اإليقاف يف إحدى احلاال فعلى ســبيل املثال، اعُترباالتفاقية، ال ميكن اســتبعاده. 

ا أدى إىل تقدمي ممبدرجة كبرية والتعليق تلك تشكل سببًا إلطالة أمد التحقيقات واملالحقات 
ته عائقًا أمام ســرعة توصــية بأن تضــمن الدولة املعنية أالَّ يشــكل تطبيق مبدأ التقادم وممارســا

  وكفاءة إجراءات العدالة.
    

    التعليق يف حاالت اإلفالت من العدالة    
عرَّف أعاله) يف نحو املللمالحقة، على ال د احلد الزمين األســــاســــييعلَّق العمل بالتقادم (وميدَّ

لة على ا عدا يد ال جلاين املزعوم من  لدول األطراف إذا أفلت ا عديد من ا لنحو املطلوب يف ال
فترة التقادم من  ســتأنفوميكن أن يكون التعليق هنا أيضــًا إىل أجل غري مســمى (ُت .٢٩ املادة

 د علىتزي  حلظة احتجاز الشـــخص أو من وقت تســـليمه نفســـه) أو مؤقتًا (كأن يدوم ملدة ال
ـــــنوات كحد أقصـــــى أو حىت متر على اقتراف اجلرمية اجلنائية  ٣ ـــــنة ١٥ س اجلدير  ومن .)س

 املزعوم من يد العدالة وجود قاعدة خاصــة تعلِّق فترة التقادم يف حالة إفالت اجلاينأنَّ  بالذكر
ة امة بشأن وقف فترإذا كانت مثة قواعد عاحلاالت يف مجيع  اأو هروبه من البلد ليس ضروريًّ

 تتطلب هذه القواعد جدت موانع من املالحقة وملقانونية أو مىت ما ُو إجراءات التقادم بإقامة
رب فيها املتهم الذي ال ميثل وُيقدَّم بديل آخر فعليًّا يف احلاالت اليت ُيعت .حضــــور اجلاين املزعوم

  أمام املحكمة منتهكًا حلرمتها وجيوز أن تسري اإلجراءات يف غيابه.
  

                                                         
  .٣٧١و ٣٧٠ نيانظر املرجع نفسه، الفقرت  )٤٣(
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  التنفيذ مثال على
ا بدأ حتقيق مفترة تقادم عامة ملدة مخس سنوات تعلَّق مىت  وضعت إحدى الدول األطراف

حكمة، مما يقتضي بدوره فإن هترب املتهم من إجراءات العدالة ُأعلن أنه خمالف ألوامر امل .رمسي
بل لك التاريخ قذوجيب أن متر فترة ثالث سنوات بعد  .اختاذ قرار بوقف اإلجراءات مؤقتًا

ة يؤدي يف البلد املعين إىل احتمال اإلفالت من يد العدالفإنَّ  وبالتايل .استئناف الفترة املعلقة
  .من االتفاقية ٢٩ قدره ثالث سنوات للفترة املقررة وفقًا للمادة متديد

  
وميكن الرد على مســألة كفاية مدة التعليق املنصــوص عليها باعتبار نفس املعايري املتعلقة بطول 

ــاســية ــبيل املثال،  .فترة التقادم األس ــتعَرضــةفعلى س إزاء خماوف من أن  وضــحت الدولة املس
مالحقة  ومعوقًا للفعالية يف شــديدًا يشــكل احتمال التمديد ملا ال يزيد على ســنة واحدة قيدًا

 املتورطني يف بعض اجلرائم الواردة يف االتفاقية أنه على الرغم من إمكانية االســتفادة من متديد
ــــــمان عدم إفالت بعض اجلناة من يد العدالة، فلم تترتب عن احلكم القائم فترة التقادم  يف ض

النص على أنَّ  عتربوبالتايل، مل ُي .وقد اقتنع فريق االستعراض بتلك احلجة. مشاكل عملية أيُّ
  .متديد أطول سيكون من الضروري أو املالئم

إذا ها أو وقفف ال تنص على تعليق فترة التقادم طرااألدول يد من العدالأنَّ  وباملقابل، لوحظ
أخرى معلومات شــــــاملة متامًا عدة حاالت  ومل تقدَّم يف .أفلت اجلاين املزعوم من يد العدالة

معلومات إطالقًا) بشـــــأن هذه املســـــألة، مما أثار شـــــكوكًا يف امتثال الدول  م أيُّ(أو مل تقدَّ
 مكانية للتعليق بأنه ثغرة كربى يف النظام القانوين،وقد ُوصــــف االفتقار إىل إ .األطراف املعنية

الفرار إىل بلٍد آخر ممارســــة متبعة بكثرة يف قضــــايا الفســــاد، وكثريًا ما تعرَقل إجراءات ألنَّ 
وبالتايل فقد صـــدرت توصـــيات مالئمة، مبا يف ذلك  .تســـليم املطلوبني بفترات تأخري طويلة

ية يف إحدى احلاالت بالنص على عدم  عندما يبلغ أمر اجلرمية إالَّ بدء فترة التقادم التوصــــــ
  .السلطات  علم
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      تدابري تعزيز العدالة اجلنائية -الفصل الثاين
    )٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات (املادة  -ألف

م الفســاد. ويؤدي على قواعد واســعة النطاق ومتعددة اجلوانب للبّت يف جرائ ٣٠حتتوي املادة 
تنفيذها، وهو ســــــياقها إىل طرح عدد كبري من التحديات فيما يتعلق ب اتســــــاع نطاقها وكثافة

احدة من األحكام جيســــــد خصــــــائص النظم القانونية الوطنية وأولوياهتا املختلفة، وجيعلها و  ما
  تفاقية بشكل عام.األساسية يف تفعيل تدابري التجرمي يف االتفاقية، وإىل حد ما يف جناح اال

    
    العقوبات    

 ٤عبارة عن حكم مكمِّل للحكم األكثر خصــوصــية الوارد يف الفقرة  ٣٠ن املادة م ١الفقرة 
، وهي تقضــــــي بأن تويل الدول األطراف اهتمامًا جديًّا خلطورة اجلرائم لدى ٢٦من املادة 

البّت يف العقوبة املناســبة. وجيســد ذلك نطاق العقوبات املتاحة للمحاكم الوطنية. ويعاَقب يف 
ائم الفساد بأحكام بالسجن كثريًا ما تكون مصحوبة بعقوبات مالية أو مجيع الدول على جر

غري ذلك من العقوبات، مثل مصـــادرة املمتلكات أو احلرمان من بعض احلقوق. وإضـــافًة إىل 
ذلك، عادًة ما يرســــــي القانون اجلنائي أو فقه القانون يف كل بلد مبادئ إصــــــدار األحكام 

املحاكم من أجل حتديد العقوبة املناسبة، وهو ما يتضمن طبيعة ومعايري حمدَّدة يلزم أن تراعيها 
اجلرم ومدى جســامته، والســمات الشــخصــية للجاين، وأيَّ ظروف خمفِّفة أو مشــدِّدة للعقوبة 

غري املشــــروعة أو مســــتوى خيانة األمانة أو مكانة املوظف العمومي أو نوع  زية(مثل قيمة امل
ضــــــرر الناجم). وجيوز إرســـــــاء تلك املعايري من خالل وظيفة املوظف العمومي املعين أو ال

القرارات القضــائية املرجعية أو االســتخدام اإلضــايف ملبادئ توجيهية بشــأن إصــدار األحكام، 
وهي ممارسة تكون عمومًا موضع ترحيب وتشجيع من املستعِرضني كتدبري لتعزيز االتساق، 

  )٤٤(صالحياهتا التقديرية.ولكن أيضًا كضمانة ضد أيِّ شطط للمحاكم يف ممارسة 
لعدالة اجلنائية يف اويعتمد نطاق العقوبات املنطبقة على طبيعة اجلرم واخلصــــــائص العامة لنظام 

ــــ ــــاقة (بالنس ــــغال الش ــــمل هذه العقوبات األش بة إىل كل دولة طرف. ففي إحدى الدول، تش
ياة فيما حلاالختالس) وميكن، يف ســبع حاالت أخرى على األقل، أن تصــل إىل الســجن مدى ا
ــــاءة ــــوة أو االختالس أو غســــل األموال أو التبديد أو إس ــــتغالل  خيص أخطر حاالت الرش اس
بة  جه املجرمون عقو بل ميكن أن يوا نب املوظفني العموميني؛  جا إلعدام (عن االوظائف من 

 عموم، تبيَّن أنَّ لدىاالختالس أو االرتشــاء أو جرائم الفســاد الكربى) يف أربعة بلدان. وعلى ال
ــــــيَد هبا الدول األطراف نظم معاقبة قوية للتصــــــدي ألفعال الفســــــاد، مع وجود عقوبات ُأ ش

  باعتبارها كافية ورادعة مبا فيه الكفاية.
    

                                                         
القسم الثاين، القسم  ،٣٠، املادة الفصل الثالث، الدليل التقين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادانظر أيضا   )٤٤(

  .١ الفرعي
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  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة
إمَّا قيمة العطية  هناك هنج مبتكر تتبعه بعض الدول ويقوم على فرض غرامة حمسوبة على أساس

ها كعقوبة على الرشوة والفساد املنتواة من زيةاملتلقاة أو قيمة عائدات اجلرمية أو املاملقدَّمة أو 
ة الرشوة إىل التجاري. وباملثل، ينص قانون بلد آخر على أن خيضع أيُّ شخص يرتكب جرمي

ِعد به. واعَتربت أفرقة ثالثة مستويات من العقوبة املشدَّدة رهنًا باملبلغ الذي يتلقاه أو َي
توازنة وُيحتمل أن تردع عراض يف أربع من الدول املذكورة أعاله أنَّ هذه النُّهج مرنة وماالست

هود الدولية ملكافحة صفقات الرشو الكبرية، وأكدت بقوة أهنا ممارسات جيِّدة بالنسبة إىل اجل
ب التحديد الرشوة. ومع ذلك، وكما ُذكر يف عمليات استعراض أخرى، قد يكون من الصع

كن فيها إسناد قيمة ميأو فرض العقوبة املشدَّدة يف احلاالت اليت ال  مضاعف وحسابهالكّمي لل
لفعل الفاسد. وبناء على انقدية دقيقة للمزايا املعنية أو للمزايا غري املشروعة املكتسبة بسبب 

طريقة ُتعيِّن ذلك، ُقدمت توصية إلحدى هذه الدول كي تنظر يف صياغة احلكم ذي الصلة ب
  التحديد طريقة حساب الغرامات املنطبقة. مبزيد من

ومن جهة أخرى، تنص قوانني إحدى الواليات القضائية على أن يقوم املصرف املركزي، بناء 
على اقتراح من وزير العدل وموافقة جملس الوزراء، بتعديل مجيع الغرامات املالية حبسب معدل 
التضخم كل ثالث سنوات. وقد ُسلِّط الضوء على ذلك باعتباره طريقة مفيدة للحفاظ على 

يتم يف دولة أخرى حتديث الغرامات املالية بانتظام من قوبات املفروضة. وباملثل، تناُسب الع
  خالل جدول يتيح مضاعفتها باستخدام معاِمالت ُتحدَّد تبعًا خلطورة اجلرمية.

  
ويف عدة حاالت، ُقدمت توصيات بسبب عقوبات اعُتربت غري متناسبة أو متساهلة أكثر مما 
ينبغي بالنظر إىل خطورة اجلرائم. فعلى ســـبيل املثال، لوحظ يف إحدى الدول عدم اســـتئناف 
ساسًا، على ما يبدو،  األحكام الصادرة عن املحاكم االبتدائية بشأن الفساد، وهو أمر ناتج أ

مســــتوى العقوبات املفروضــــة. وباملثل، برزت احلاجة يف دولة أخرى إىل إعادة عن اخنفاض 
ني بشكل اعتيادي املدعني العامالنظر يف العقوبات املنطبقة على غسل األموال من خالل قيام 

قلبتوجيه ال غاســــــلي األموال عن جرمية أ أمهية (احلصــــــول على ممتلكات عن طريق  تهم ل
سنوات كحد أقصى بدًال من غسل األموال الذي اخلداع)، يعاَقب عليها بالسج سبع  ن ملدة 

سنوات.  ويف دولتني تواجهان مشكلة خطرية تتمثل يعاَقب عليه بالسجن ملدة أقصاها ثالث 
يف أعمال ترمي إىل عرقلة سري العدالة، مل ُتعترب العقوبات املتعلقة باجلرائم ذات الصلة متناسبة 

دع، ويف إحدامها، اعُترب من املناســب تعزيز األثر الرادع مع خطورهتا أو صــارمة مبا يكفي للر
ني. ويف بلد آخر، مل معيَّنبالنص على ظروف مشــــدِّدة يف حاالت هتديد مســــؤولني عموميني 

ة ُتعترب جناية أو جنحة، مبا أدى معيَّنيكن من املمكن دائمًا حتديد ما إذا كانت جرمية فســـــاد 
ات على حنو موحد نظرًا خلطورهتا. كما اكُتشــــفت إىل صــــدور توصــــية باعتبارها من اجلناي

احلاجة يف إحدى الدول إىل زيادة العقوبات املفروضــــــة على جرائم الفســــــاد والتعامل معها 
باعتبارها خطرية أو شـــــــديدة اخلطورة، وذلك بغية إطالة فترة التقادم وجعل قانون محاية 

دى احلاالت بإلغاء حكم يســـمح الشـــهود منطبقًا على تلك اجلرائم. وأخريًا، ُأوصـــي يف إح
باســــتخدام الصــــالحية التقديرية لتحويل األحكام اليت تتراوح بالســــجن من ســــنة إىل ثالث 

اعُترب يف حالتني أخريني أنَّ وضع أحكام دنيا غري تقديرية عن جرائم سنوات إىل غرامة، بينما 
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دي إىل اإلفالت من الفســـاد أفضـــل من ممارســـة الســـلطة التقديرية القضـــائية اليت ميكن أن تؤ
  العقاب وغياب الردع.

إالَّ أنه ينبغي التأكيد على أنه ال يوجد، كما هي احلال بالنســــــبة إىل مدة التقادم، معيار حمدَّد 
ـــتويات ال ـــه قياس ما إذا كانت مس ـــاس الية عقوبات لدى كل دولة كافية. والفعميكن على أس
ة القانونية الســـائدة، إىل جانب النظام والتناســـب مســـألتان ينبغي النظر فيهما يف ضـــوء الثقاف

 ٣٠من املادة  ٩مع مراعاة الفقرة  -الشامل للعقوبات وعمل نظام العدالة اجلنائية يف أيِّ بلد 
  )٤٥(اليت تؤكد أسبقية القانون الوطين فيما يتعلق بتحديد طبيعة العقوبات وشدهتا.

    
  مثال على التنفيذ

بات خفيفة نسبيًّا مقارنًة اجلنائية يف إحدى الدول استخداُم عقومن السمات الشائعة لنظام العدالة 
ام العقوبات املفروضة ببلدان أخرى، مع التركيز على الغرامات. وال ُتستثىن من هذا التوجه الع

ل القضاة إىل إصدار أحكام على اجلرائم املتصلة بالفساد. ونادرًا ما ُيلجأ إىل عقوبة السجن، وميي
لدراسات اجلنائية أدلة املقرَّرة يف التشريعات. ومع ذلك، تقدِّم اإلحصاءات وابأدىن العقوبات 

ؤدِّ إىل حدوث زيادة يف يقوية على أنَّ ختفيف العقوبات املحدَّدة يف نظام العدالة اجلنائية مل 
ية داء نظام العدالة اجلنائأارتكاب اجلرائم. وُأوضح أنَّ هذا األمر قد يكون نتيجة إجيابية لكفاءة 

ر التعّرض للمالحقة حيث ال تكون لدى األفراد دوافع قوية الرتكاب اجلرائم بسبب ارتفاع خماط
بق، ورغم الشكوك سالقضائية وفقدان املكاسب النامجة عن السلوكيات اإلجرامية. ويف ضوء ما 

  األّولية، فقد اعُترب أنَّ املستوى املقرَّر للعقوبات ُمرض.
    

ومن األمور ذات الصــــــلة الوثيقة باملوضــــــوع االتســــــاُق والترابط الداخليان لنظام العقوبات 
ضعة لعقوبات تأخذ يف االعتبار خطورة اجلرم يعين،  الوطين. وااللتزام جبعل جرائم الفساد خا
من ناحية، أنَّ العقوبات املتاحة جلرائم الفساد ينبغي أالَّ تكون خمتلفة عن العقوبات املنصوص 
عليها للجرائم املشــــاهبة (مثل اجلرائم االقتصــــادية أو اجلرائم املرتكبة أثناء ممارســــة الســــلطة 
ناحيـة أخرى، أن متيِّز كمـا ينبغي بني اجلرائم  نه ينبغي للـدول األطراف، من  العموميـة)، وأ
ـــها وأن تزيل التباينات املحتملة. ومن مثَّ، ُأوصـــي يف إحدى احلاالت، على  ذات الصـــلة نفس

ل املثال، بأن ينص قانون الدولة موضوع االستعراض على شكل مشدَّد من الرشوة فيما سبي
خيص أعضــاء الربملان، مع مالحظة أنَّ هذا الســلوك كان خاضــعًا يف ذلك الوقت لعقوبة دنيا 

ـــوة املشـــدَّدة. وباملثل،  الحظ املســـتعِرضـــون يف دولة أقل من العقوبة املطبَّقة على جرمية الرش
اءة اســــتغالل الوظائف يعاَقب عليها بالســــجن مدى احلياة، يف حني أن جرمية أخرى أن إســــ

الرشـــو ال يعاَقب عليها إال بالســـجن ملدة تتراوح بني ســـنة ومخس ســـنوات، وأوصـــوا بإعادة 
التفاوت يف تدابري العقاب  تقييم هاتني العقوبتني. وأخريًا، أشـــــري على بلد ثالث مبعاجلة أوجه

                                                         
 الدليل التقين التفاقية األمم؛ و٣٨٣، الفقرة الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )٤٥(

  .١القسم الثاين، القسم الفرعي ، ٣٠، املادة الثالثالفصل ، املتحدة ملكافحة الفساد
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ساسية من الرشوة، إذ إنَّ عرض الرشوة يف القطاع العام خيضع لعقوبات املطبَّقة على أشكال أ
  ة من إعطائها.دأقل ش

ها مع بعض، بالنظر إىل  ومن املنطقي أالَّ تكون هذه التوصــــيات موحدة أو متوائمة دومًا بعضــــُ
االحتياجات املختلفة لكل دولة طرف والظروف املختلفة الســـــــائدة فيها. ويتجلى ذلك يف 

املتخذة فيما يتعلق بالتمييز املحتمل بني العقوبات املنطبقة على الرشــو واالرتشــاء. ففي املواقف 
شاء، مل يعلق املستعِرضون على هذه املمارسة  شّد على االرت معظم البلدان اليت تطبق عقوبات أ

دون أو مل يسعوا إىل الثين عنها، أو اقترحوا تعزيز اإلطار الشامل للعقوبات املتصلة بالرشوة من 
أن يؤدي ذلك بالضـرورة إىل تغيري التمييز القائم. وُرئي أنَّ وجود عقوبات على االرتشـاء أشـّد 
من العقوبة على الرشـــو أمر الئق من حيث املبدأ، وذلك بغية ثين املوظفني العموميني عن طلب 

ادة الرشــــوة وتشــــجيع اإلبالغ عن جرائم الرشــــوة. ويف املقابل، كان لدى اخلرباء على غري الع
 -اعتقاد راسخ بضرورة املواءمة يف دولتني متجاورتني بالصدفة بني عقوبات الرشو واالرتشاء 

قائم. بدو أهنا لوحظت للتفاوت ال تارخيية اليت ي باب ال ــــــ فقد اعُتربت  )٤٦(على الرغم من األس
أيضــًا إزالة املعاملة املختلفة بني طريف جرمية الرشــوة غري مربَّرة، وأشــري إىل أنَّ من شــأن املواءمة 

  الصعوبات اليت قد تنشأ عن وجود مدة تقادم أقصر بالنسبة إىل الرشو.
الوطنية  زاءاتويرتبط مثال آخر يوضــــــح اآلراء املتضـــــــاربة اليت قد تظهر يف تقييم نظم اجل
نتقــال املزيــة غري بــاختالف املعــاملــة املمنوحــة إىل جمرمي الرشــــــوة تبعــًا لتحقق االتفــاق أو ا
ت القضـــــــائية على املســــــتحقة فيما بني األطراف املعنية. وبينما مل ُيعترض يف إحدى الواليا
ها عرض يت ال ُيقبل فياملمارســة املتمثلة يف خفض العقوبة املنطبقة بواقع النصــف يف احلاالت ال
ة أقل عندما ال ُيقبل الرشوة أو ال ُيستوىف طلبها، فقد ُأوصي يف بلد آخر يعاقب الراشي بعقوب

  عرضه إياها بأن ُينظر يف مواءمة اجلزاءات املنطبقة.
ويرتبط مثال ثالث بالتمييز يف العقوبات بني شـــاغلي الوظائف العمومية وشـــاغلي الوظائف غري 

ب جرمية متصــلة بالفســاد. ففي إحدى الواليات القضــائية حيث ال العمومية املتورطني يف ارتكا
ُيطبَّق سوى نصف العقوبة فقط على الراشني من غري املوظفني احلكوميني مقارنًة بالراشني الذين 
هم أنفســهم من املوظفني احلكوميني، اعُترب أن التفاوت غري مناســب، وُأوصــي بالنظر يف مواءمة 

عام ينطبق  العقوبتني املعنيتني. ويف بل، اقُترح يف بلـدين آخرين، رغم القبول بتوافق نظـام  املقـا
على كلتا الفئتني من األشـــــخاص مع مبادئ االتفاقية وباتســـــاقه مع خمتلف التقاليد التشـــــريعية 
القائمة، النظر يف التمييز يف العقوبات بني شــــــاغلي الوظائف العمومية وشــــــاغلي الوظائف غري 

إىل أمهيــة أن يكون املوظفون العموميون حمــل ثقــة أكثر من غريهم. العموميــة، وذلــك بــالنظر 
وميكن حتقيق هذا التمييز على سبيل املثال من خالل النص على أشكال مشدَّدة من اجلرائم ذات 
الصــــلة. ويف واحد من هذين البلدين، وكذلك يف دول أخرى تواجه مشــــاكل شــــبيهة، اقترح 

دار مبادئ توجيهية إلصــدار األحكام يف جرائم الفســاد اخلرباء املســتعِرضــون كبديل حمتمل إصــ
شأهنا، كما ُذكر من قبل، تقليل عدم اليقني املحيط بنطاق العقوبات املنطبقة وضمان  يكون من 

                                                         
  أعاله. ١َتِرُد إشارة إىل هذه األسباب التارخيية يف بداية الفصل األول، القسم ألف، القسم الفرعي   )٤٦(
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قدر أكرب من االتســـاق العام يف هذه املســـألة، مع املحافظة على الســـلطة التقديرية األســـاســـية 
  ق تلك املبادئ التوجيهية. للمحاكم يف الوقت نفسه، وكذلك رصد تطبي

ال متس مبمارســــــة الســــــلطات املختصــــــة  ٣٠من املادة  ١وأكدت معظم البلدان أنَّ الفقرة 
من  ٨صـــــالحياهتا التأديبية جتاه موظفي اخلدمة املدنية، على النحو املطلوب مبقتضـــــى الفقرة 

كن للموظف العمومي . وميكن تنفيذ اإلجراءات التأديبية واجلنائية بالتوازي حبيث مي٣٠  املادة
ـــاحته بشـــأن أعمال غري مشـــروعة أن يواجه مع ذلك تدابري تأديبية. ومع ذلك،  الذي ُتَبرَّأ س
هناك حاالت ال ُيتَّبع فيها هذا املبدأ أو ال توجد فيها تشريعات صرحية بشأن هذا األمر. ففي 

دارات العامة أن يبدو أنَّ مثة لوائح ميكن لإل  إحدى الدول األطراف، على ســــــبيل املثال، ال
تســـتخدمها الختاذ إجراءات تأديبية ضـــد موظف فاســـد يف اخلدمة املدنية. ويف املقابل، كثريًا 

ــــة العملية كبديل عن املالحقة القضــــائية والعقوبة   ما ُتســــتخدم اجلزاءات التأديبية يف املمارس
ثالث مســـؤولة حصــــريًّا اجلنائية يف بلد آخر، بينما يبدو أنَّ جلنة لألخالقيات الداخلية يف بلد 

ستخدام اإلجراءات  صدد أنَّ ا شرطة. ولوحظ يف هذا ال ضباط ال سيطة لرشو  عن احلاالت الب
ــببًا لعدم الثقة لدى عامة الناس.  ــاد ميكن أن يكون س غري اجلنائية الداخلية بشــأن جرائم الفس

صداقية عملية مب ذلك أنَّ أيَّ حالة من حاالت الفساد يف الشرطة، مهما كانت بسيطة، تضرُّ
  إنفاذ القانون وينبغي أن ُينظر إليها من حيث املبدأ باعتبارها من اختصاص املحاكم.

لط الضـــوء على ضـــرورة أن تضـــمن الســـلطات الوطنية  وبصـــرف النظر عمَّا ُذكر أعاله، ســـُ
العقوبات اإلدارية املفروضـــة نتيجة  مراعاة جســـامة الفعل وما يتصـــل بذلك من انتهاكات يف

الصــالحيات التأديبية ضــد موظفي اخلدمة املدنية. كما ُأوصــي بوضــع مدونة قواعد ملمارســة 
ســلوك أو أخالقيات مشــتركة جلميع املوظفني املدنيني وبإنشــاء هيئة مركزية مســتقلة لضــمان 

القواعد املتعلقة بالنظام التأدييب، مع التطبيق املتســــق للعقوبات ذات الصــــلة، وكذلك توحيد 
  .استقالله عن نظام العدالة اجلنائيةمراعاة احلاجة إىل 

    
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة

لوحظ مع التقدير أنَّ هناك دولة طرفًا تبذل جهودًا إجيابية لضمان تشديد العقوبات بالنسبة 
للموظفني العموميني الذين ينخرطون يف الفساد، مبا يف ذلك إمكانية مصادرة مسامهة القطاع 

  ق املعاش التقاعدي للموظف الـُمدان.العام يف صندو
سجل وطين للمدانني مبخالفات إدارية"، وهو عبارة عن وُأثين على بلد آخر لقيامه بإنشاء "

قاعدة بيانات حتتوي على معلومات عن املوظفني املدانني بارتكاب خمالفات إدارية، وهو أداة 
ام إلدارة اإلجراءات التأديبية"، وهو لفرض الرقابة االستباقية على أعمال اإلدارة العامة و"نظ

عبارة عن براجمية ُتستخدم لتخزين املعلومات وتوفريها بشأن اإلجراءات التأديبية للفرع التنفيذي 
  من احلكومة.
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    احلصانات واالمتيازات القضائية    
األطراف، احلصانات واالمتيازات القضائية عنصر مشترك يف نظم العدالة اجلنائية لدى الدول 

وهو ما ُيحتمل أن يطرح حتديات جســــــيمة فيما يتعلق بالتحقيق واملالحقة واملقاضـــــــاة يف 
األفعال املجرَّمة وفقًا لالتفاقية. ورغم أن مجيع املوظفني ُيعتربون حائزين أحيانًا على قدر من 

متيازات احلصــــــانة الوظيفية عن األفعال املرتكبة حبســــــن نية أثناء أداء واجباهتم، فإن تلك اال
ُتمنح، يف معظم البلدان، على املســـــتوى الدســـــتوري (ونادرًا يف القوانني العادية) ســـــوى   ال

ة من كبار املوظفني العموميني لضمان أدائهم وظائفهم العامة دون عراقيل وتفادي معيَّنلفئات 
الفئات االستهداف باملالحقات أو التشهري أو حىت االضطهاد السياسي. وعادة ما تشمل هذه 

أعضــــــاء الربملان أو اجلمعية الدســــــتورية أو األجهزة املعاِدلة، وزعماء أو أعضــــــاء احلكومة، 
وأعضاء اجلهاز القضائي. وتنطبق حصانات أو مزايا األشخاص املعنيني إمَّا على السلوكيات 

يفائها اليت تتعلق بأدائهم لوظائفهم، حتقيقًا لألغراض العامة اليت خيوهلم القانون بالســـعي الســـت
(على ســـبيل املثال بالنســـبة إىل األصـــوات املدىل هبا والوظائف املماَرســـة حبســـن نية واخلطب 

أثناء مدة خدمتهم، وتشـــمل األفعال  ، أو بشـــكل أعمامللقاة يف الربملان) (احلصـــانة الوظيفية)
من  ٢املضــــطَلع هبا خارج النطاق القانوين ملؤســــســــتهم (احلصــــانة املطلقة). وتشــــري الفقرة 

شكال احلصانة باعتبار أنَّ من األرجح  ٣٠  ملادةا شكل األخري من أ من حيث املبدأ إىل هذا ال
  االحتجاج به يف سياق اإلجراءات اجلنائية بشأن جرائم الفساد.

ضبطهم يف حالة تلبُّس أثناء ارتكاب  -ويف معظم احلاالت  ستثناء وحيد عادًة وهو من يتم  با
صانة أوًال كي تبدأ املالحقة وتأخذ العملية اجلنائية جمراها. بد من رفع احل  ال -جرائم خطرية 

نًا تكون ال يوأحيا حتّد، تحرِّ ية ممكنة، لكن مع الكثري من القيود حبيث  ات والتحقيقات األّول
سبيل املثال، من إمكانية تطبيق أساليب ال اخلاصة، أو إلقاء القبض على الشخص  تحرِّيعلى 

ستجوابه، أو القيام سكن، أو اختاذ تدابري  املحمي وا شخصي أو تفتيش امل بعمليات التفتيش ال
أخرى للتقييد القضــائي. وتطرح هذه القيود على التحقيقات مشــاكل بوجه خاص يف قضــايا 
الفساد، اليت هي بطبيعتها صعبة الكشف بالنظر إىل أهنا كثريًا ما حتدث يف السرِّ وال ُتكشف 

قارير املبلِّغني نادًا إىل ت ية (إمَّا إالَّ اســــــت بدء اإلجراءات اجلنائ . ويف معظم احلاالت، يتطلب 
التحقيق أو املقاضــــاة، رهنًا بالنظام) اإلذن أو املوافقة من رئيس الدولة أو هيئة مشــــرفة، مثل 
الربملان أو جلنة برملانية خاصــة إذا تعلق األمر بأحد أعضــاء الربملان، واملحكمة العليا أو النائب 

  قضائي أو الربملان إذا تعلق األمر بأحد أعضاء احلكومة أو أحد القضاة.العام أو املجلس ال
ما (بدت للوهلة األوىل أكثر توازنًا بكثري) يف دولتني  حد  نة إىل  باي ممارســـــــة مت ولوحظت 
ية والكارييب، حيث حيظى األشــــــخاص  متجاورتني تنتميان إىل جمموعة دول أمريكا الالتين

كومة والقضـــاة على حدٍّ ســـواء) وفقًا لقوانني حديثة العهد املعنيون (املشـــرِّعون وأعضـــاء احل
نســبيًّا مبا هو أقرب إىل االمتيازات اإلجرائية منه إىل احلصــانة الواضــحة. وال تشــكل صــفتهم 

مام إجراء ال قًا أ يعائ قد تبـدأ تحرِّ لة األوىل،  لدو ية. ففي ا يد قات التمه ية والتحقي ات األول
اية إمتامها، حىت هناية املحاكمة، من دون احلاجة إىل إصــــدار املالحقة اجلنائية وتســــتمر إىل غ

مرســــوم مســــبق بإلغاء امتيازات املشــــرِّع أو القاضــــي أو املوظف قيد التحقيق. ويقاَبل ذلك 
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ميكن للمحكمة أن   يبدو باســـــتمرار ســـــريان بعض االمتيازات أثناء اإلجراءات حيث ال  فيما
ياطي للمتهمني. ويف تأمر باختاذ تدابري مثل تفتيش املســــــكن أو  االعتقال أو التوقيف االحت

قرار رفع احلصانة،  -هيئة أخرى   ال -الوالية القضائية الثانية، تتخذ املحكمة املشرفة نفسها 
ضمان اإلجرائي   وال شكال ال شكًال من أ سوى يف هناية مرحلة التحقيق، مما ميثل  يكون ذلك 

  هبدف ضمان جّدية التهم اجلنائية.
مثة توازن مناسب بني  فهو ما إذا كان ٣٠من املادة  ٢ل احلاسم بشأن تطبيق الفقرة أمَّا السؤا

ق يف جرائم الفساد تلك احلصانات واالمتيازات واحلاجة إىل امتالك القدرة على إجراء التحقي
ن تؤخذ املعايري بد أ  ية. ولدى الرد على هذا الســــــؤال الفعالومالحقة مرتكبيها وحماكمتهم ب

  االعتبار: التالية يف
بيانات املتوافرة. نسبة احلصانات اليت ُرفعت يف السنوات األخرية استنادًا إىل ال  (أ)  

ت ألشخاص يتمتعون عدد كبري من املالحقات القضائية واإلداناويف احلاالت اليت يالَحظ فيها 
وقد ي. ســـاد الســـياســـباحلصـــانة، ُيعترب ذلك دليًال على فعالية النظام بوجه عام يف مكافحة الف
  ُأوصَي يف حالة واحدة على األقل باالحتفاظ باإلحصاءات ذات الصلة؛

جمموعة األشـــخاص الذين يتمتعون باحلصـــانة أو املزايا، اليت ينبغي أن تكون   (ب)  
حمدودة للغاية وحمددة بوضــوح، على عكس ما كانت عليه احلال، على ســبيل   واســعة وال  ال

دستوري فضفاض احلصانة أليِّ شخص يتصرف نيابة املثال، يف دولة طرف مينح فيها حكم 
عن رئيس الدولة أو بتفويض منه. ويف هذا الصــــدد، ُأعرب عن شــــكوك بشــــأن ما إذا كان 
ميكن الشــــــروع يف اإلجراءات اجلنائية يف احلاالت اليت ال ُيتأكد فيها ما إذا كان اجلاين قد 

هذا األخري مل ُيبلَّغ على الوجه تصــــــرف بأمر من رئيس الدولة أو نيابة عنه أو ما إذا كان 
احلق يف إجراء الصــحيح باملالبســات الوقائعية للمســألة. وباملثل، ُأثريت شــواغل بشــأن إرســاء 

"حماكمة متهيدية" فيما يتعلق بطائفة واســـــعة من املوظفني العموميني لدى أحد البلدان، حبيث 
وتتعلق مســـألة للتقييد القضـــائي. ال ميكن قبلها التحقيق معهم أو إخضـــاعهم لتدابري احترازية 

ذات صلة مبدى وجود أشخاص قد يستفيدون بصورة غري مباشرة من حصانة اآلخرين. ففي 
أحد البلدان اليت ُيشترط فيها رفع احلصانة عن أعضاء الربملان، ال يف احلاالت اليت يكون فيها 

لعضــو، مثلما هي احلال العضــو هو حمل التحقيق فحســب، وإمنا أيضــًا إذا كان التحقيق ميسُّ ا
إذا كان موضــوع التحقيق شــخصــًا آخر لكنه قد ينطوي على تدابري متتد إىل عضــو الربملان، 
ُأوصــي بضــمان أن تقتصــر عملية رفع احلصــانة حصــرًا على احلاالت اليت يكون فيها العضــو 
نفســــه هو موضــــوع التحقيق. وبصــــورة عامة، ينبغي للدول األطراف حتليل طائفة املوظفني 
ر أثر احلصــــانات واالمتيازات القضــــائية على  الذين حيظون مبعاملة تفضــــيلية والنظر يف َقصــــْ
ــتثناء من الســري الطبيعي لإلجراءات اجلنائية ضــروريًّا بالفعل من  احلاالت اليت يكون فيها االس

  )٤٧(أجل التنفيذ السلس للوظيفة العمومية قيد النظر؛

                                                         
القسم الثاين،  ،٣٠، املادة الفصل الثالث، الدليل التقين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادانظر أيضا   )٤٧(

  .٢ الفرعي لقسما



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

V.17-04677 135 
 

ة، وما إذا كانت احلصــانة وظيفية أم مطلقنطاق احلصــانات املمنوحة (ما إذا   (ج)  
حقيق، وما إىل كانت تقتصــــــر على توجيه هتم جنائية أم تشــــــمل املرحلة األّولية ومرحلة الت

ة شبه املطلقة اليت يتمتع هبا ذلك). فعلى سبيل املثال، اعُترب يف أحد البلدان االحتادية أنَّ احلصان
ر تلك غي للدول األطراف أن تنظر يفحمافظو الواليات ونواهبم حصــــــانة مفرطة. وينب  َقصــــــْ

ع بالواجبات الرمسية. ويف  يام  لدى الق عال املرتكبة  يازات على األف حاالت أخرى، االمت دة 
شخ ستهدف ال صر احلصانات على تدابري النيابة العامة اليت ت صورة ُأوصي بأن تقت ص املعين ب

ح إمكانية اختاذ مجيع عنه)، وأن تتامباشـــرة (أْي اســـتبعاد اعتقاله أو اهتامه حىت رفع احلصـــانة 
فع الســرية املصــرفية)، خطوات التحقيق األخرى ومجع األدلة وتأمينها (مثل التدابري املتعلقة بر

ألوان عن اوإالَّ تعذَّر تفادي أن حيصـــــــل الشــــــخص املتمتع باحلصـــــــانة على معلومات قبل 
خالل الوقت  و العبث هباالتحقيقات، مما ُيخشـــــى معه بكل وضـــــوح إمكانية اختفاء األدلة أ

  الذي تستغرقه عملية رفع احلصانة؛
ون أن إجراءات رفع احلصــانات، اليت ينبغي أن تكون منظمة بوضــوح ولكن د  (د)  

صعبة التنفيذ، وأّال تكون السبب يف تأخريات مفرطة شديدة التعقيد أو  وفقدان األدلة أو  تكون 
ملســتعِرضــون يف إحدى تعطيل انطباق األفعال املجرَّمة يف االتفاقية. فعلى ســبيل املثال، أوصــى ا

 املدعيقدم يث يتطلب رفع احلصــــانات عن أعضــــاء الربملان والقضــــاة أن يتالدول األطراف، ح
ءات ذات الصلة. وباملثل، العام بالتماس إىل الربملان أو إىل جملس قضائي، بتبسيط املعايري واإلجرا

ن أجل التحقيق مثارت شكوك يف حالة أخرى، كان من الالزم فيها أن يرفع الربملان احلصانات 
ني عن املقررات من املوظفني العموميني، بشـــأن اســـتقاللية األشـــخاص املســـؤول ةمعيَّنمع فئات 

االت اليت مل َيِرد فيها ذات الصلة، واألهم من ذلك أنه مل يكن هناك أيُّ إجراء قانوين لتسوية احل
لتوصــيات املناســبة. ردٌّ على طلبات رفع احلصــانة (وهي ظاهرة تبدو شــائعة) مما أدى إىل تقدمي ا

عضاء احلكومة والربملان قابل، ُأثين على ما اعُترب جناحًا يف دولة طرف رفعت احلصانة عن أويف امل
للدول األطراف  يف عدة مناسبات ولوحق مسؤولون رفيعو املستوى وُقدِّموا للمحاكمة. وينبغي
د من خطر تضارب أن تسعى إىل ضمان أن ُتتخذ القرارات ذات الصلة بطرائق تقلِّل إىل أدىن ح

دة أيضــا وضــع صــاحل والتأثريات ذات الدوافع الســياســية. وميكن أن تشــمل املمارســات اجليِّامل
االت الرفض حمبادئ توجيهية ومعايري حمددة وموضوعية بشأن رفع احلصانات هبدف احلّد من 

  غري املربَّر وكذلك القرارات غري املتسقة والتعسفية؛
ـــــــانــات، والــذي   )(ه   ينبغي أن يترك جمــاًال معقوًال طبيعــة القرار برفض رفع احلص

ْصر احلصانة على الفترة الزمنية اليت يشغل خالهلا  إلمكانية إعادة النظر يف احلالة. وميكن اعتبار َق
املوظفون العموميون وظيفة عمومية، وإمكانية تطبيق إجراءات جنائية بعد توقف احلصـــــــانة، 

عال املجرَّمة وفقًا لالتفاقية ومالحقة مرتكبيها احترامًا للتوازن الالزم للفعالية يف التحقيق يف األف
ومقاضـــاهتم. وبناء على ذلك، ُطرحت توصـــية يف إحدى الدول األطراف بأالَّ َتحول القرارات 
برفض طلب احلرمان من االمتيازات واحلصــــــانات يف هناية مرحلة التحقيق دون إجراء حتقيقات 

ــــــياق، قد يكون من املفيد تعليق  الحقة مبجرد أن يترك املوظفون املعنيون اخلدمة. ويف هذا الس
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فترة التقادم أثناء مدة اخلدمة أو خالل الفترة اليت ال ميكن خالهلا استهالل اإلجراءات اجلنائية أو 
  )٤٨(استمرارها ألنَّ السلطة اليت بيدها تعليق احلصانة مل تقم بذلك.

ف للتقليل إىل أدىن الدول األطراوبصــــرف النظر عمَّا ُذكر أعاله، هناك اجتاه ملحوظ فيما بني 
جانب االستعاضة  حد من استخدام احلصانات أو التخلص منها بالكامل. فعلى سبيل املثال، إىل
املذكورة أعاله، نوَّه  عن احلصــانات الواضــحة يف بعض البلدان بنظام أْلَين لالمتيازات اإلجرائية

ملوظفني الذين رف للحّد من فئات ااملســــــتعِرضــــــون باخلطوات اليت اتُّخذت مؤخرًا يف دولة ط
لربملانيون يتمتعون باحلصـــــــانة، وكذلك من نطاق تطبيقها. ويف دولة طرف أخرى، مل يعد ا
ــــتور جديد، وإن مل تتضــــح كيفية تطبي ق القواعد والقضــــاة حيظون باحلصــــانة منذ اعتماد دس

ليت يتمتع هبا كبار ا اجلديدة يف املمارســــــة العملية. وأخريًا، ألغى بلد ثالث مؤخرًا احلصــــــانات
  دودة.املوظفني، حيث مل ُيحتفظ سوى ببعض االمتيازات اإلجرائية والقضائية املح
ظمها نظم القانون وتضـــاف هذه األمثلة إىل العدد الكبري بالفعل من الدول األطراف (يتبع مع

جرائية متيازات إااألنغلوسكسوين) اليت ال يستفيد فيها املوظفون العموميون من حصانات أو 
عة، عدا اخلضــوع أحيانًا  حماكم خاصــة عن  املثول أماملنظام حتقيق خاص أو أو قضــائية موســَّ

ــتثناءات حمد ــتهم واجباهتم. وال توجد اس ودة يف العادة ســوى األفعال اليت ُترتكب أثناء ممارس
 كًال من أشــكالشــلرئيس الدولة أو، يف بعض احلاالت، ألعضــاء الربملان، الذين قد ُيمنحون 

م لدى النظر يف إحدى احلصــانة أو احلماية بشــأن آرائهم املعبَّر عنها داخل الربملان أو ســلوكه
ن يكون احتجاز أعضــــاء املســــائل الربملانية (االمتيازات الربملانية). وإضــــافًة إىل ذلك، جيوز أ

  الربملان أو اعتقاهلم رهنًا أيضًا باملوافقة الربملانية.
    

  مثال على التنفيذ
ألعمال اليت يقوم إحدى الدول األطراف، ال يتحمل رئيس الدولة أيَّ مسؤولية عن ا يف حالة

أو التحقيق معه. ومع  هبا بصفته الرمسية، وال ميكن، خالل مدة شغله منصبه، مالحقته قضائيًّا
د شهر من هناية واليته. ذلك، جيوز إعادة تفعيل التدابري واإلجراءات املوقفة على هذا النحو بع

يرتكبونه من جرائم  نح أعضاء احلكومة امتيازًا قضائيًّا وحياَكمون يف حماكم خاصة عماوُيم
تثناء اآلراء اليت يعبَّر عنها أو أثناء توّليهم مناصبهم. وبينما ال يتمتع نواب الربملان باحلصانة (باس
من احلرية بأيِّ  و حرماهنمأاألصوات اليت ُيدىل هبا لدى أداء الواجبات الرمسية)، فإنَّ اعتقاهلم 
ليت ُيضبطون فيها متلبسني شكل آخر يف مسألة جنائية أو تأديبية (باستثناء اجلنايات أو احلاالت ا
  ملعين.وعندما يصبح حكم اإلدانة هنائيًّا) يتطلبان إذنًا من مكتب الربملان ا

  
جعت الدول األطراف على مواصـلة توســيع  وقد لوحظت تلك املمارسـات باسـتحسـان، وشـُ

سبيل املثال، ُأوصي بإلغاء احلصانة املطلقة لرؤساء الدول ن طاقها. ففي إحدى احلاالت، على 
 ٢السـابقني عن األعمال اليت اضـُطلع هبا أثناء فترات رئاسـتهم. والواقع أنَّ الغرض من الفقرة 

                                                         
  املرجع نفسه.  )٤٨(



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

V.17-04677 137 
 

 هو القضاء، قدر اإلمكان، على احلاالت اليت يستطيع فيها املوظفون العموميون ٣٠من املادة 
  )٤٩(الفاسدون محاية أنفسهم من املساءلة ومن التحقيق أو املالحقة، ومنع تلك احلاالت.

    
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة

ية فيما يتعلق يتمثل موقف دولة طرف يف عدم ترك أيِّ شخص يف مأمن من املالحقة القضائ
وجد بشأنه افتراض قوي الدولة الذي يبقضايا الفساد، مبا يف ذلك الربملانيون، باستثناء رئيس 

إن كانت هناك بعض القيود بعدم كونه مسؤوًال جنائيًّا. وُرئي أنَّ هذا املوقف يستحق التنويه، و
من أن ُتقدَّم يف مالحقات قضائية  اإلثباتية اليت حتمي البيانات اليت يتم اإلدالء هبا يف قاعة الربملان

  جنائية الحقة.
  

ُشجعت فيها البلدان على توسيع نطاق احلصانات (بدواحلالة الوحيدة ا ًال من اختاذ تدابري ليت 
يا الفســـاد رامية إىل تقييدها) تتعلق بأشـــخاص مســـؤولني هم أنفســـهم عن التحقيق يف قضـــا

كون هناك بعض ومالحقة مرتكبيه. وبالفعل، فقد لوحظ، يف ثالث دول على األقل، أنه قد ت
ى األقل) ألعضاء ح حصانات أو امتيازات قضائية (حمدودة علالفائدة من مواصلة النظر يف من

ماية اليت توفرها اللجنة الوطنية ملكافحة الفســــــاد الذين يقومون بتحقيقات مهمة من دون احل
جلرائم املتصــــلة ااملســــؤولني عن التحقيق يف  العامني املدعنيأيُّ حصــــانة، أو حىت للقضــــاة و

  اجباهتم.ور هلم قدرًا من احلماية لدى أداء مبا يوفبالفساد ومالحقتها ومقاضاهتا 
    

    الصالحيات القانونية التقديرية    
املتعلقة بالصــالحيات  ٣٠من املادة  ٣صــودفت أيضــًا بعض املشــاكل التنفيذية بشــأن الفقرة 

القانونية التقديرية املتصــلة مبالحقة أشــخاص بســبب األفعال املجرَّمة وفقًا لالتفاقية. وال جيرب 
عزيز احلكم بالضـــرورة الدول األطراف على اســـتخدام الصـــالحيات التقديرية من أجل تهذا 
ضمان فع الية تدابري إنفاذ القانون الذي حث عليه أحد االستعراضات. بيد أنَّ األمر املهم هو 

اختاذ التحقيق واملالحقة القضائية قاعدًة، وخصوصًا يف القضايا املتعلقة بالفساد، بينما ينبغي 
ــــــتثناء الذي يلزم تربيره أن  يظل رد الدعوى يف إطار تطبيق الصــــــالحيات التقديرية هو االس

)، مع مراعاة ٣٧من املادة  ٣(على ســبيل املثال، عندما ُتســتوىف الشــروط املذكورة يف الفقرة 
ناحية  لدفاع. ومن  بار الواجب حلقوق ا عة احلال وإيالء االعت قانون بطبي يادة ال مبادئ ســــــ

ن اإلقرار بأنه قد توجد أســــــباب عملية متلي االســــــتخدام املحدَّد اهلدف أخرى، ال بد م
للصــالحيات التقديرية على حنو يضــمن أفضــل نتيجة ممكنة يف ظل الظروف القائمة. وتنطبق 
هذه احلالة، على ســـبيل املثال، يف احلاالت اليت يضـــطر فيها النقُص احلاد يف املوارد ســـلطاِت 

ودها حنو أخطر حاالت الفســــاد، مثل احلاالت اليت تشــــمل كبار االدعاء العام إىل توجيه جه
  )٥٠(املسؤولني العموميني وعائدات إجرامية كبرية حققها اجلناة من اجلرمية.

                                                         
  .٣٨٧، الفقرة الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )٤٩(
القسم الثاين، القسم  ،٣٠، املادة الفصل الثالث، الدليل التقين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادانظر أيضا   )٥٠(

  .٣الفرعي 
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منوذجًا  - القانون األنغلوســـكســـوينتنتمي يف الغالب إىل نظام  -وتعتمد دول أطراف كثرية 
ة بعدم اســــــتهالل املالحقة معيَّنظروف  تقديريًّا للمالحقة، ُيســــــمح مبوجبه للمّدعي العام يف

اجلنائية أو بوقف العملية اليت تكون قد بدأت بالفعل (ما يســــــمى "مبدأ الســــــلطة التقديرية 
لالدعاء"). واملعيار الرئيســــي ملمارســــة هذه الســــلطة التقديرية عادة ما يكون مدى اقتضــــاء 

رمية املزعومة، وما إذا كان املصــــلحة العامة للمالحقة، مع مراعاة عوامل من قبيل خطورة اجل
املشــــــتبه به من املجرمني املعاودين، واألثر على النظام العام، وتوافر وفعالية أيِّ بدائل متاحة، 
واحلاجة إىل الردع، واآلثار املترتبة على أيِّ إدانة ناجتة عن املالحقة، وسلوك الضحية، وطول 

ارات العملية أيضــــــًا دورها املهم. وعلى مدة املحاكمة وتكلفتها املحتملة. وقد تكون لالعتب
سبيل اإليضاح، كثريًا ما تكون جرمية الرشوة مصحوبة جبرائم أخرى من األسهل إثباهتا مثل 
التزوير أو االحتيال أو إفشاء معلومات سرية إىل أشخاص غري مرخَّص هلم. واإلدانة بالرشوة 

شّد بكثري. ولذا قد يقرر   ال العام عدم املالحقة بسبب الرشوة  دعياملتؤدي دائمًا إىل حكم أ
ـــــهل إثباته). وقد لوحظ وجود أنواع  وإمنا بســـــبب جرم آخر (يكون معادًال ولكن من األس
عديدة خمتلفة من هذا النموذج، مبا يف ذلك احلاالت اليت ُتمنح فيها احلصـــــــانة من املالحقة 

د املشاركني يف األنشطة القضائية مقابل استرداد موجودات والتصاحل مع الضحية وتعاُون أح
  أدناه. ٢اإلجرامية، على النحو الوارد وصفه يف الفصل الثالث، القسم ألف، القسم الفرعي 

  
  أمثلة على التنفيذ

ني السلطة التقديرية لتقرير ما إذا كانوا سيقيمون املدعني العاميف إحدى الدول االحتادية، تناط ب
بادئ املنطبقة، فإنَّ قرار املحاكمة ميثِّل ُحكمًا تقديريًّا الدعوى اجلنائية وتوقيت ذلك. وعمًال بامل

ة من الظروف. معيَّنبأنَّ املصاحل األساسية للمجتمع تتطلب تطبيق القوانني اجلنائية على جمموعة 
وبناء على ذلك، جيوز للمّدعي العام أن ميتنع عن املالحقة القضائية، حىت عندما توجد أدلة 

ا مل تكن املحاكمة ستخدم مصلحة احتادية أساسية، أو كان الشخص كافية للمضي قدمًا، إذ
خاضعًا ملالحقة قضائية فعالة يف والية قضائية أخرى، أو كان هناك بديل غري جنائي مالئم عن 
املالحقة القضائية. ويتوقف وجود مصلحة احتادية أساسية من عدمه على أولويات وموارد إنفاذ 

جلرمية وخطورهتا، مبا يف ذلك أثر اجلرمية على املجتمع؛ واألثر الرادع القانون االحتادي؛ وطبيعة ا
للمالحقة القضائية؛ ومسؤولية الشخص عن اجلرمية؛ وسجل الشخص اجلنائي؛ ورغبة الشخص 

عي العام، لدى النظر فيما إذا جيوز للمد  لناجم عن اإلدانة. واليف التعاون؛ واحلكم املحتمل ا
يف االعتبار عرق الشخص أو دينه أو جنسه أو أصله القومي أو  كان سيوجه التهم، أن يضع

  انتماءه السياسي أو أنشطته أو معتقداته.
ُيعهد للنائب العام مبوجب الدستور باملسؤولية العامة عن مجيع املالحقات ويف دولة أخرى، 

. وبناء على القضائية، ومينحه صالحيات واسعة جدًا يف تنفيذ مهامه اخلاصة باملالحقة القضائية
ذلك، فهو يتمتع بسلطة حتريك الدعاوى القضائية ضد أيِّ شخص ُيشتبه يف ارتكابه جرمية 
متصلة بالفساد ومباشرة تلك الدعاوى وتوليها واالستمرار فيها أو وقفها. وعلى الرغم من أنَّ 

، جيوز للنائب النظام القانوين املحلي ال يسمح باملساومة القضائية لتخفيف العقوبة، يف حد ذاهتا
  العام أن ُيسقط اتِّهامات يف حال اعتراف املتهم بأنَّه مذنب يف اتِّهامات أخرى. 
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مجيعها واليات قضـــــــائية  -ويف مقابل ما ُذكر أعاله، يطبِّق عدد كبري من الدول األطراف 
مبدأ الشــــــرعية، الذي تكون مبوجبه املالحقة إلزامية من حيث املبدأ،  -تأخذ بالقانون املدين 

شـــريطة وجود أســـاس وقائعي  -ُتمنح الســـلطات املختصـــة صـــالحيات تقديرية واســـعة   وال
هم اجلنائية بطبيعة احلال. وقد تكون هناك استثناءات حمدودة، حيددها القانون وقانوين أدىن للت

تعرِّض النظام   بدقة، فيما يتعلق، على ســـــبيل املثال، باجلرائم البســـــيطة، وهي األفعال اليت ال
العــام خلطر كبري واحلــاالت اليت يكون فيهــا من غري املعقول توجيــه االهتــام للجــاين أو اليت 

العقوبة مناســــــبة من أجل ثين املتهم أو غريه عن ارتكاب أفعال إجرامية. ويف  تبدو فيها  ال
بعض األحيان، تؤخذ يف االعتبار أيضًا، يف املراحل األوىل من التحقيق وإصدار لوائح االهتام، 
احلاجة إىل العدالة التصــاحلية وتعويض الضــحية أو تعهُّد مرتكب اجلرمية باالضــطالع بأعمال 

ات العامة أو باملسامهة يف قضية إنسانية، وإن لوحظ ضرورة توّخي احلذر عند يف إطار اخلدم
يكون هلا أثر رادع مبا فيه الكفاية. وعلى أية حال،   اللجوء إىل مثل تلك احللول حيث قد ال

فمن غري املرجح، بالنظر إىل خطورة االدعاءات بالفســاد وأمهية املصــاحل العامة املعنية، أن يتم 
املالحقة القضائية يف مثل تلك احلالة. ويتضح ذلك من خالل مثال بعض الدول، التنازل عن 

وال سـيما من جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب، حيث ُيطبَّق مبدأ الشـرعية حتديدًا فيما 
يتعلق بــاجلرائم ذات الصــــــلــة بــالفســـــــاد أو اجلرائم اليت يرتكبهــا موظفون عموميون لــدى 

غســـــــل األموال. ومن اجلدير باملالحظة أنَّ كثريًا من الواليات  اضــــــطالعهم بوظائفهم أو
القضــــــائية املتبعة للقانون املدين واليت تطبق املبدأ املعين ليس لديها أحكام متنح احلصــــــانة من 

  املالحقة للمجرمني املتعاونني، على عكس بلدان القانون األنغلوسكسوين املشار إليها أعاله.
  

  أمثلة على التنفيذ
ك دولة واحدة تطبق مبدأ السلطة التقديرية للنيابة العامة. ومع ذلك، تكون املالحقة إلزامية هنا

إذا كان من ارتكب اجلرمية موظفًا عموميًّا لدى أداء مهامه؛ وإضافةً إىل ذلك، صدرت تعليمات 
نطاق عامة للمدعني العامني، فيما يتعلق بالفساد وجرمية الرشوة عرب احلدود الوطنية، بتقييد 

تطبيق احللول البديلة، بالنظر إىل املصاحل املحمية قانونًا املعرَّضة للخطر. وباملثل، ال ُتمنح احلصانة 
  للجناة املتعاونني.

ويف دولتني من جمموعة الدول األفريقية، يكون مبدأ السلطة التقديرية للنيابة العامة حمكومًا 
اكمة حينما ُترفع إليهم دعاوى مدنية للمطالبة إجراءات املح العامني مبباشرة املدعنيبالتزام 
وكذلك عندما حتال إليهم قضايا من الوحدة الوطنية لالستخبارات املالية. ومن الالفت  بتعويض

  لالنتباه أن هذا الشرط ُأبرز يف كال البلدين باعتباره من املمارسات اجليدة.
  

عمليات االستعراض غري كافية وال تتيح دائمًا وعلى الرغم من أنَّ املعلومات املقدَّمة يف بعض 
الوصــــول إىل اســــتنتاجات هنائية بشــــأن اخليار الوطين، فقد تبيَّن أنَّ كال النظامني املذكورين 
أعاله (أْي املالحقة التقديرية واإللزامية) يتماشــــــى من حيث املبدأ مع روح االتفاقية. وبغية 

ســية الثالثة أدناه من أجل املمارســة الســليمة أليِّ تأكيد ذلك، ُتوىل األمهية للضــمانات األســا
  صالحيات تقديرية لسلطات النيابة العامة:
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العام يف اإلجراءات اجلنائية كما هو مكفول، يف مجلة أمور،  املدعياستقالل   (أ)  
ــــــتوى الوطين. وينبغي أن ال يكون أيُّ   يف عملية التوظيف والتعيني والتقييم والرقابة على املس

الســــلطة التنفيذية، مبا يف ذلك رئيس الدولة، قادرًا على التدخل يف قرار مقاضــــاة  عضــــو يف
العام قادرًا على  املدعياجلرائم املتصـــلة بالفســـاد أو التأثري عليه أو نقضـــه. وينبغي أن يكون 

ــــــوعي  ــــــتنادًا إىل قناعاته الداخلية وحدها وأن يبنيها على قاعدة تقييٍم موض اختاذ قرارات اس
امل لظروف القضــية. ويف العديد من البلدان، لوحظ اســتقالل دائرة النيابة العامة وشــامل وك

ـــــامهة مهمة يف فعالية تدابري إنفاذ القانون. ويف املقابل، أثار  ـــــحان واعُتربا مس وحيادها الواض
تطبيق مبدأ املالحقة التقديرية يف ســــياق يتبع فيه اجلهاُز القضــــائي الســــلطَة التنفيذية (وزارة 

عدل عال ال ية الفصـــــــل يف بعض أف عال خماوف من أن يؤثِّر ذلك على ف ) يف إحدى احلاالت 
ـــألة، تفاديًا، على األقل  ـــاد. وبناء على ذلك، ُأوصـــي بأن ُيجرى حتليل متعمق هلذه املس الفس

 املدعنيفيما يتعلق بأفعال الفســـــاد، ملخاطر التدخل الســـــياســـــي يف القرارات الصـــــادرة عن 
بينت، يف ســــــت دول أطراف أخرى على األقل، خماطر، وذلك ألنَّه . وباملثل، اســــــُتالعامني

ُيشــــترط أن مينح النائب العام أو وزير العدل موافقته على املالحقة القضــــائية أو إلمكانية أن 
ني بإسقاط قضايا (حىت ولو كانت سليمة من الناحية الفنية) تعليمات إىل النّواب العامُيصدرا 

و ما اعُترب أنه يتيح، رغم ندرة تطبيق هذا االحتمال، إمكانية حلماية املصــــــلحة العامة، وه
التعســف، وخصــوصــا يف قضــايا الفســاد، أو ألن املجلس األعلى للقضــاء يضــم رئيس الدولة 
ووزير العدل من بني أعضائه، أو ألنَّ النظام عرضة بصفة عامة لتدخل أطراف ثالثة واستقالل 

مضـمونْين. وأخريًا، أبدى املسـتعِرضـون قلقهم بشــأن أعضـاء النيابة العامة وموضـوعيتهم غري 
ـــــتوري يف أحد البلدان خيوِّل  ـــــلطة تقديرية لكي يشـــــرف بنفســـــه على حكم دس الربملان س

اإلجراءات اجلنائية بشـــــأن عضـــــو من أعضـــــاء احلكومة مبا يتخطى فيما يبدو نظام املالحقة 
  القانونية االعتيادي؛

. وقف املالحقة القضـائية أو اإلحجام عنهاالعام  املدعيإمكانية مراجعة قرار   (ب)  
ناء على  نه أو ب بادرة م ناء على م بة أعلى، إمَّا ب عام ذو مرت مدَّع  ما ُيجري املراجعة  وعادة 
شخص معين  شكوى من الضحية، أو الشخص الذي أبلغ بوقوع اجلرمية، بل وأيِّ طرف أو 

املهمة لتلك املراجعة أن يقدِّم املدعي ومن الشروط األساسية متضرر من قرار عدم املالحقة. 
وينبغي أن ُتتخذ تدابري  العام الذي يصـــــدر األمر ذا الصـــــلة دائمًا األســـــباب املوجبة لقراره.

معادلة يف مجيع احلاالت اليت تؤثِّر فيها االعتبارات التقديرية يف توجيه هتم جنائية، مبا يف ذلك 
قات لتخفيف العقوبة اليت تناَقش يف إطار التســــــويات خارج نطاق املحاكم وخمتلف االتفا

، أدناه. ويف بعض احلاالت، مبا يف ذلك على ٢الفصــل الثالث، القســم ألف، القســم الفرعي 
وجه اخلصـــوص دولة تدير نظامًا يتيح للشـــركات اليت تعتمد اإلبالغ الذايت إمكانيَة التوصـــل 

ـــــلطة التحقيق الر ـــــويات مدنية خارج نطاق املحكمة مع س ـــــية، ُيموَّل جزئيًّا من إىل تس ئيس
األموال املســتردة يف إطار تلك التســويات، أشــري إىل ضــرورة إخضــاع مجيع التســويات ملراقبة 

العام مع إمكانية قيام جهاز مســـــتقل مبراجعة احلاالت  املدعيقضـــــائية مســـــتقلة عن مكتب 
ات أن احلســاســة. وعالوة على ذلك، ميكن أن ُيطلب إىل الشــركات اليت تتوصــل إىل تســوي

تلتزم بربامج امتثال وتعيني خرباء مســــــتقلني لرصـــــــد املجاالت اليت تتطلب اختاذ إجراءات 



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

V.17-04677 141 
 

ــفافية والقدرة على التنبؤ مبا فيه الكفاية يف تلك  تصــحيحية. وعلى العموم، ينبغي ضــمان الش
اإلجراءات، وكذلك التناســــــب فيما يتعلق باملصــــــاحل املتضــــــررة بالنظر إىل أنَّ غياب هذه 

الة لقضـــايا الفســـاد وكذلك ثقة اجلمهور يف نزاهة قد يقوِّض فعالية املالحقة الفع اخلصـــائص
  النظام بوجه عام؛

وجود مبادئ إرشـــادية أو توجيهات مكتوبة ورمسية بشـــأن ممارســـة احلقوق   (ج)  
التقديرية، وإعداد قرار عدم املالحقة وحمتواه، ووضــــــع قواعد ومعايري وأولويات، وكذلك 

ر أعاله بتقدمي املســــــوغات الكافية لكل قرار من هذا النوع. وميكن حتقيق أثر االلتزام املذكو
ــــل بصــــفة دورية إىل  ــــدَّد فيها على أمهية  العامني املدعنيمماثل من خالل تعميمات ُترس ويش

ة من األفعال، مثل جرائم الفساد الدولية أو احلاجة إىل معيَّنالتصدي القوي واملناسب ألنواع 
. ومن األفضـــل أن تتاح املبادئ القصـــوى إلنفاذ القوانني يف ظل ظروف حمددةحتقيق الفعالية 

التوجيهية املتعلقة مبمارســــة الصــــالحيات التقديرية للجمهور وأن تكون حمدَّدة قدر اإلمكان 
  )٥١(حىت تدرك األطراف املعنية املعايري اليت حتكم القرار ذا الصلة.

  
  أمثلة على التنفيذ

و املشتكي أو أيِّ على إنشاء نظام مراجعة بناًء على طلب املتهم أ ينص دستور أحد البلدان
 للنيابات العامة، شخص آخر. وتعود مسؤولية القرار بإجراء تلك املراجعة إىل املدير الوطين

  العام باملالحقة أو عدمها. املدعيويهدف إىل مراجعة قرار 
ص التقارير بشأن اإلجراءات، يتوىل متحيوأنشأت دولة طرف أخرى فريقًا مستقالًّ ملراجعة 

نه من التأثري يف التحقيقات واملالحقات القضائية. وليس لدى الفريق صالحيات إلزامية متكِّ 
ملثال، أن يقدم توصية يف استقاللية النيابة العامة وسلطتها التقديرية، ولكن ميكنه، على سبيل ا

لقرار النهائي بشأن اريق هلذا القرار. ويظل حال عدم متابعة قضية أو رفضها وخمالفة رأي الف
  املالحظة.املالحقة من عدمها بيد النيابة العامة. واعُترب ذلك آلية دعم جديرة ب

املالحقة، وتقع على ويف إحدى الدول، توجد معايري ومبادئ توجيهية حمدَّدة تنظم املبادرة ب
صَد املالحقات نظاٌم رها. وُييسِّر عاتق رئيس هيئة االدعاء ووزارة العدل مسؤولية رصد تطبيق

ترتب وُيمكن أن ي إلكتروين إلدارة الوثائق وإشراف مكتب املفتش العام داخل وزارة العدل.
هنية بل وجرمية التعّسف على عدم االلتزام هبذه املبادئ التوجيهية خرُق مدونة قواعد السلوك امل

  يف استعمال السلطة.
    

    أو االستئنافاإلفراج إىل حني احملاكمة     
بأن تتخذ الدول األطراف تدابري لضــمان حضــور من ُيتهمون  ٣٠من املادة  ٤تقضــي الفقرة 

بأيٍّ من األفعال املجرَّمة وفقًا لالتفاقية يف اإلجراءات اجلنائية الالحقة، وفقًا لقانوهنا الداخلي 
ــدفــاع. ويتعلق ذلــك بقرارات اإلفراج عن املــ حــاكمــة أو إىل حني امل دعى عليــهوحقوق ال

                                                         
  .نفسهانظر أيضا املرجع   )٥١(
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االســتئناف والشــروط املفروضــة فيما يتعلق هبذه القرارات. وينبغي للدول األطراف أن تكون 
على بيِّنة من خطر االســتخدام غري احلكيم لقرارات اإلفراج إىل حني املحاكمة أو االســتئناف 

 ويف )٥٢(وأن تفرض الشـــروط القادرة على أن تضـــمن قدر اإلمكان عدم فرار املدعى عليهم.
ذا الســـــياق، يرد يف إحدى امللحوظات التفســـــريية لالتفاقية أنَّ عبارة "إىل حني املحاكمة" ه

  )٥٣(ُتفهم على أهنا تشمل مرحلة التحقيق.
صــة بســبب فيما يتعلق بتنفيذ هذا احلكم، وخا مشــاكلومل يســلَّط الضــوء ســوى على بضــع 

عد ذات الصـــــلة، يد القواالســـــلطة التقديرية الواســـــعة اليت تتمتع هبا الدول األطراف يف حتد
اكمة أو االستئناف وكذلك ألنَّ معظم البلدان ليس لديها عادة أحكام باإلفراج إىل حني املح

فإنَّ بالفســـــــاد. وعالوة على ذلك،  لة  حديد على اجلرائم ذات الصــــــ بالت يات  تنطبق  عمل
 حني فراج إىلتتضــمن ســوى بعض املعلومات عن النظم الوطنية اليت حتكم اإل  االســتعراض ال

نتظار االســـــتئناف املحاكمة والشـــــروط املفروضـــــة يف انتظار املحاكمة. ومل ُيثر اإلفراج يف ا
ن متحيصــــهما، عوالشــــروط املفروضــــة إىل حني املحاكمة يف االســــتئناف إالَّ نادرًا، ناهيك 

  عراض.وكثريًا ما كان ذلك بسبب عدم إتاحة تلك املعلومات من أجل عمليات االست
تطبق االحتجاز رهن  لنظام الســـــــابق للمحاكمة، يبدو أنَّ مجيع البلدان تقريبًاوفيما يتعلق با

نائية الالحقة. املحاكمة كإجراء حتوُّطي بقصـــد كفالة حضـــور املدعى عليه يف اإلجراءات اجل
ة، يف حني ينص وكبديل، ينص القانون يف معظم الدول األطراف على إمكانية اإلفراج بكفال

ُتهكــت، إىل عــة من التــدابري القســــــريــة األخرى اليت تؤدي، إذا انيف دول أخرى على جممو
إللكترونية، وحظر السفر احتجاز املدعى عليه. وتشمل تلك التدابري اإلقامة اجلربية، واملراقبة ا

ــراف الشــرطة، و  إىل اخلارج (مبا ــليم وثائق الســفر)، وإش حظر مغادرة يف ذلك عن طريق تس
  ية.امة بالقرب من املحكمة، واألوامر الزجرمكان اإلقامة، وحتديد مكان اإلق

لدول األطراف، ُتعترب جرائم الفســـــــاد (مبا يف ذلك غســـــــل األموال يف إحدى  ويف بعض ا
احلاالت)، غري مندرجة يف الغالب ضـــــمن اجلرائم اليت ميكن اإلفراج عن مرتكبها بكفالة، إالَّ 

حتجاز رهن املحاكمة إالَّ فيما يف ظروف اســــــتثنائية. ويف املقابل، ال تطبق بعض البلدان اال
ًا. ونتيجة لذلك، ليس من معيَّنخيص اجلرائم اليت يعاَقب عليها بالســــــجن ملدة تتجاوز حدًّا 

املرجح األمر باالحتجاز رهن املحاكمة يف البلدان اليت يعاَقب فيها على اجلرائم ضـــــد اخلدمة 
؛ ولذا، ميكن أن يظل األشـــــخاص اخلاضـــــعون فســـــاد، بعقوبات أخفالعامة، مبا يف ذلك ال

يعترض   للتحقيق أحرارًا، وإن كان ذلك مع بعض القيود رهنًا بالشــــــروط املفروضــــــة. ومل
اخلرباء املســـتعِرضـــون على هذه املمارســـة، إلقرارهم الواضـــح مبا يتمتع به أيُّ بلد من ســـلطة 

املنطلق   لحكم قيد املناقشــة. ومنتقديرية واســعة يف حتديد التدابري املناســبة من أجل االمتثال ل
ذاته، َقِبَل مســـتعِرضـــون آخرون باللجوء بني الفينة واألخرى إىل االحتجاز رهن املحاكمة يف 
قضــــايا الفســــاد، والحظوا بقلق متديد فترات االحتجاز املؤقت على الرغم من وجود بدائل. 

                                                         
  .٣٩٠، الفقرة الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )٥٢(
الفصل ، اجلزء األول، األعمال التحضريية للمفاوضات الرامية إىل وضع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )٥٣(

  ).٢٨٨جيم (الصفحة  القسم ،٣٠، املادة الثالث
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التدابري القســــــرية  أنه قد يكون لبعض مراعاةغري أنه بصــــــرف النظر عن ذلك، من اجلدير 
البديلة، وخصــوصــًا يف القضــايا املتعلقة بالفســاد، أثر رادع حمدود. وينطبق ذلك، على ســبيل 
ها املعــامالت  تدرَّ باح الكبرية اليت ُيحتمـل أن  بالنظر إىل األر لة،  بالكفـا املثـال، فيمـا يتعلق 

عال، وخصــــوصــــًا يف الفاســــدة واملوارد الكبرية املتأتية من ذلك للمتهمني بارتكاب تلك األف
ومن ّمث،  )٥٤(احلاالت اليت ال تتمكن فيها ســـــلطات إنفاذ القانون من ضـــــبط عائدات اجلرمية.

لعل الدول األطراف ترغب يف النظر يف التريث قبل االختيار والســــــعي إىل اتباع هنج أكثر 
  تفرُّدًا من أجل احلد من خماطر تقويض إنفاذ القانون.

معظم عمليات  ت املختصــــــة للتدابري القســــــرية املالئمة، تويلوفيما يتعلق باختيار الســــــلطا
رات مبنح اإلفراج االســـتعراض أمهية لوجود أحكام يف التشـــريعات الوطنية تنص على أنَّ القرا

تراعي أوًال  بكفالة أو بفرض شـــــروط أخرى من أجل اإلفراج عن املدعى عليه قبل املحاكمة
دًا إىل تقييم مؤقت من اإلجراءات اجلنائية، اســتنا وقبل كل شــيء احتمال فرار اجلاين املزعوم

ألخرى اليت اوموضــــــوعي للوقائع مع مراعاة افتراض الرباءة وحقوق الدفاع. ومن العوامل 
أو اعتراض ســــري  عادة ما يكون هلا دور يف هذا الصــــدد احتمال معاودة املدعى عليه اإلجرام

)، وخطورة اجلرم و التأثري على الشـــهودالتحقيق (على ســـبيل املثال من خالل إتالف األدلة أ
، تنطبق أسباب وطبيعته، والظروف الشخصية للمتهم، واإلدانات السابقة. ويف بعض األحيان

ديهم مكان إقامة لأوسع نطاقًا لفرض االحتجاز رهن املحاكمة على غري املواطنني الذين ليس 
لالحتجاز رهن   هذا املوقفيف البلد املعين. فعلى ســـبيل املثال، ميكن أن خيضـــع أشـــخاص يف

ختيــار التــدبري املحــاكمــة حىت إذا مل ُيتهموا بــارتكــاب جرميــة خطرية. وعــادة مــا يؤخــذ يف ا
إذا أمكن حتقيق األثر  املناسب مببدأ الضرورة والذي ال يقع االختيار على أحد التدابري مبوجبه

  نفسه بتدبري أقل صرامة.
    

  مثال على التنفيذ
لدول  يد االســــــتعراض ُينفَّذ تنفيذيف إحدى ا يًا من خالل األطراف، ُرئي أنَّ احلكم ق كاف ًا 

كفالة بأحكام تنص أســـــــاســـــــًا على ما يلي: (أ) لكل شــــــخص متهم احلق يف اإلفراج عنه 
إذا كان سُيفرج عن  يكن يف مصلحة العدالة منح اإلفراج بكفالة؛ و(ب) عند البّت فيما  مل  ما

ل، الوقت الذي ضابط الشرطة أو املحكمة، حسب مقتضى احلااملتهم بكفالة، جيب أن يراعي 
ــه الشــــــخص يف احلجز قبــل املحــاكمــة إذا مل ُيمنح اإلفراج  ــة؛ بقــد يلزم أن يقضــــــي كفــال

هو احتمال مثول  االعتبار الرئيســــــي عند البّت فيما إذا كان اإلفراج بكفالة ســــــُيمنح  و(ج)
  املتهم أمام املحكمة للرد على التهم املوجهة إليه.

  
ية اليت حتكم اإلفراج إىل حني املحاكمة، وهو  ية القواعد املحل ملدى كفا وهناك معيار آخر 
الطابع أو النوع املؤســســي للســلطة املخولة باختصــاص اختاذ القرار ذي الصــلة. وقد لوحظت 
قة  ناء اإلجراءات الســـــــاب ية لإلجراءات، مثل قرار االحتجاز أث بة القضـــــــائ احلاجة إىل املراق

                                                         
 الدليل التقين التفاقية األمم، و٣٩٠، الفقرة نفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادالدليل التشريعي لت  )٥٤(

  .٤القسم الثاين، القسم الفرعي ، ٣٠، املادة الفصل الثالث، املتحدة ملكافحة الفساد
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، وذلك بســــبب تأثريها على محاية حقوق اإلنســــان وكذلك ألنَّ أعضــــاء اجلهاز للمحاكمة
القضــائي يقدِّمون املزيد من الضــمانات بشــأن االســتخدام احلكيم لإلفراج واختيار الشــروط 
قانون  ها ال لدول األطراف اليت يتيح في حدى ا خماوف يف إ به. ومن ّمث، ُأعرب عن  طة  املرتب

تدبري القســـري املفروض، على ســـبيل املثال من الســـجن إىل "اإلقامة للمحقِّق أن يغيِّر نوع ال
اجلربية" (أو العكس بالعكس)، من دون إشراف قضائي، من أن يساء استخدام تلك السلطة 
التقديرية يف قضــايا الفســاد، حتت ضــغوط مالية أو غريها، مما قد ينتج عنه فرار اجلاين املزعوم 

صي إمَّا بإلغاء هذه السلطة أو ممارستها يف ظل مراقبة قضائية من العدالة. وبناء على ذلك، ُأو
  صارمة. وقد اتفقت الدولة املعنية مع هذه املالحظة.

ـــــتنادًا إ ـــــتئناف، فيبدو، اس ـــــروط املفروضـــــة إىل حني االس ىل ما قدِّم من أمَّا فيما خيص الش
 إطار الســــــلطة يف معلومات حمدودة جدًّا، أنَّ التدبري الرئيســــــي املســــــتخدم هو منح الكفالة

  التقديرية للمحاكم.
    

    اإلفراج املبكر أو اإلفراج املشروط    
على تطبيق نظام صــــارم وعادل يف آن واحد ملا بعد اإلدانة،  ٣٠من املادة  ٥تشــــجع الفقرة 

حيث تقضــــي بأن تأخذ الدول األطراف بعني االعتبار جســــامة اجلرائم املعنية لدى النظر يف 
املبكر أو املشــــــروط عن األشــــــخاص املدانني بارتكاب جرائم الفســـــــاد. إمكانية اإلفراج 

، املحتجزون يف جرائم متصلة بالفساد لديها العديد من الواليات القضائية اليت ال ُيعترب  وهناك
مؤهلني للعفو عنهم وال ميكنهم التقدم بطلب لإلفراج املشــــــروط عنهم أو من حيث املبدأ، 

ل أن يقضـــوا مدهتم بالكامل، إال يف ظل ظروف اســـتثنائية إطالق ســـراحهم على حنو آخر قب
ـــاكل صـــحية خطرية). وباملثل، قدمت بعض الدول إحصـــاءات تبني أنَّ  (كأن يعانوا من مش

يشــملون   األشــخاص الذين اســتفادوا من اإلفراج املشــروط خالل الســنوات القليلة املاضــية ال
ن املطلوب من الدول األطراف، أشــــخاصــــًا مدانني جبرائم فســــاد. ومن الواضــــح أنه ليس م

مبوجب االتفاقية، أن تعتمد برناجمًا لإلفراج املبكر أو املشـــروط إذا مل تكن نظمها تنص عليه. 
ومع ذلك، ُتَحثُّ الدول اليت جتيز اإلفراج املبكر أو املشــــــروط على النظر يف تكييف معايري 

ة مبنح العفو أو أيِّ شـــكل من ويشـــمل ذلك املعايري ذات الصـــل )٥٥(األهلية مع خطورة اُجلرم.
أشــكال العفو التنفيذي اليت ينبغي، وإن كانت ذات طبيعة ســياســية، عدم إســاءة اســتخدامها 

  حبيث تؤدي إىل اإلفالت من العقاب.
وكما هي احلال بالنسبة إىل احلكم السابق، تعرض معظم عمليات االستعراض مناقشة موجزة 

ما ظهرت مشــاكل حمدودة نســبيًّا يف التنفيذ، وإن مل نســبيًّا بشــأن التشــريعات ذات الصــلة. ك
تكن املعايري اليت يستخدمها املستعِرضون للتأكد من االمتثال موحَّدة دائمًا بل يبدو أهنا ختضع 
أحيانًا ملنطق متباين. وال تفرِّق غالبية الدول األطراف بني اجلرائم املتصــلة بالفســاد على وجه 

ــة اإلفراج املبكر أو التحــديــد وغريهــا من اجلرائم م ن حيــث الطريقــة اليت تنظم هبــا إمكــاني
املشـــروط. ومع ذلك، فإنَّ هناك دوًال كثرية تطبق ســـياســـات خمتلفة وفقًا لطول مدة العقوبة 

                                                         
  .٣٨٥، الفقرة الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )٥٥(
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املفروضــــــة أو التصــــــنيف العام للجرمية، أو تســــــتثين بعض اجلرائم اليت ُتعترب بالغة اخلطورة. 
املدان بارتكاب جرمية ُتصــنَّف على  دعى عليهيقضــي امل وبالتايل، جيوز، على ســبيل املثال، أن

تشــكل خطرًا عامًّا رئيســيًّا جزءًا أقل من احلكم حىت يصــبح مؤهًَّال لإلفراج املبكر أو   أهنا ال
طرف تعتمد هنجًا  ةدول وهناكاملشــــــروط مقارنًة مبدعى عليه أدين بارتكاب جرمية خطرية. 

ي جبواز أن حتدِّد املحكمة، إذا حكمت على شـــــخص مشـــــاهبًا ولكنه أكثر تفرُّدًا، إذ يقضـــــ
بالسجن ملدة سنتني أو أكثر، وكجزء من احلكم، فترة ال جيوز خالهلا أن ُيفرج عن الشخص 
إفراجًا مشـــــروطًا. ولذا، ينبغي للمحاكم أن تبني مدى خطورة اجلرمية عند إصـــــدار احلكم. 

لة إصــــدار  وأخريًا، هناك ُبلدان ختلَّت بالكامل عن نظام اإلفراج املشــــروط التقليدي، مفضــــِّ
"أحكام حقيقية" تشــــــمل فترة من اإلفراج املراَقب بعد الســــــجن يرتبط طوهلا مبدى خطورة 
اجلرمية. وميكن اعتبار أنَّ األحكام اليت تندرج يف نطاق أيٍّ من الفئات املذكورة أعاله تشكل 

لق باإلفراج املشــــروط وجيوز طريقة أســــاســــية أوىل تراعي هبا الدول خطورة اجلرمية فيما يتع
  اعتبارها كافية حسب االتفاقية.

    
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة

ألغت دولة احتادية نظام اإلفراج املشــــــروط فيما خيص اجلرائم االحتادية وأخذت بنظام جيوز 
 مبقتضاه للمحكمة، عند احلكم بعقوبة السجن عن جناية أو جنحة، أن تدرج كجزء من احلكم

ة بعد الســجن. ويكون اإلفراج املراَقب معيَّنإفراجًا مراَقبًا ملدة  دعى عليهشــرطًا بأن يفرج عن امل
كجزء من احلكم إلزاميًّا إذا كان القانون يشـــــترط مثل تلك املدة. وينبغي للمحكمة أن تراعي، 

ــــــتدرج اإلفراج املراَقب ملدة  ة، ولدى حتديد طول مدة احلكم معيَّنلدى البت فيما إذا كانت س
  ة، نوع اجلرمية وجسامتها.معيَّنوشروط اإلفراج املراَقب، إذا تقرر إدراج اإلفراج املراَقب ملدة 

وإضـــافًة إىل ذلك، يتوىل املكتب الوطين إلحصـــاءات العدالة املتابعة واإلبالغ املنتظمْين بشـــأن 
لى املســـتوى غري االحتادي؛ ورئي أنَّ هذا فعالية إجراءات اإلفراج املبكر واإلفراج املشـــروط ع

  حتذى.يشكل ممارسة جيِّدة وميكن أن تتخذه الدول األطراف األخرى مثاًال ُي
    

شأن برامج اإلفراج املبكر املتاحة ملرتكيب اجلرائم  سبقة" ب صرف النظر عن تلك الفروق "امل وب
األمهية لإلمكانية املتاحة يف األكثر خطورة، تتبع اســـــتعراضـــــات عديدة مســـــارًا ثانيًا، مولية 

العديد من القوانني الوطنية واملتمثلة يف مراعاة خطورة اجلرمية ولو بصــورة غري مباشــرة (عادة 
ما يكون ذلك إىل جانب عوامل أخرى، مثل ســـلوك املدان أثناء وجوده يف الســـجن، وخطر 

ـــــجني على التكيف مع احلياة ـــــجني اإلجرام، واحتمال قدرة الس املجتمعية) على  معاودة الس
أســــــاس كل حالة على حدة، يف مرحلة الحقة، أْي يف وقت اختاذ قرار اإلفراج عن مرتكيب 

  جرائم الفساد.
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  مثال على التنفيذ
  يف إحدى الدول األطراف ينطبق احلكم التايل:

ليت ارُتكب يف تراعي املحكمة، لدى اختاذ القرار بشـــأن اإلفراج املشـــروط، الظروف ا  
شخصي وسلوكظلها اجلرم  ضاء اجلنائي، وشخصية اجلاين املدان، وتارخيه ال ه أثناء ق

اج املشـــــروط عنه. مدة العقوبة، وظروفه املعيشـــــية واآلثار اليت ميكن أن حيدثها اإلفر
صــفها أحد ولوحظ أنه على الرغم من عدم ذكر جســامة اجلرائم املرتكبة صــراحة بو

ر اإل سَّ شدِّدة أو املخفِّفة) شارة إىل الظروف (االعوامل الواجب مراعاهتا، ميكن أن ُتف مل
  باعتبار أنَّ هلا األثر نفسه.

  
وتتجلى األمهية اليت توىل للعوامل اليت حتكم قرار منح اإلفراج املشروط يف حد ذاته من خالل 
مثال دولة طرف ُأوصيت بأن تنظر يف اعتماد سياسة مكتوبة حتدد العوامل اليت يتعني مراعاهتا 

مثل ذلك القرار، وذلك على الرغم من أن طبيعة اجلرمية وظروفها من األمور اليت قبل إصــدار 
تراعى بالفعل يف املمارسة العملية لدى اختاذ قرارات بشأن اإلفراج املشروط. ويف عدة بلدان 
ضمان أن تراعي السلطات الوطنية املختصة، إىل جانب وضع  ُشدِّد على احلاجة إىل  أخرى، 

، خطورة اجلرائم املتصــــــلة بالفســــــاد لدى النظر يف إمكانية اإلفراج املبكر أو فترة تأهُّل دنيا
  املشروط عن األشخاص املدانني بارتكاب تلك اجلرائم.

ومن ناحية أخرى، جتدر اإلشـــارة إىل أنَّ هناك عدة اســـتعراضـــات اعَتربت أيضـــًا أنَّ خطورة 
اليت حتدد جزءًا إلزاميًّا من احلكم اجلرمية تكون قد روعيت مبا فيه الكفاية يف الدولة الطرف 

جيب قضـــاؤه قبل أن يصـــبح أيُّ جمرم مؤهًَّال لإلفراج. وباملثل، يبدو أنَّ اســـتعراضـــات كثرية 
تركز على طول املدة الدنيا لألهلية، أو على نســـبة مدة العقوبة املخفضـــة، وتعترب أنَّ خطورة 

يات املقابلة مرتفعة مبا فيه الكفاية. وقد اجلرائم قد روعيت مبا فيه الكفاية عند اعتبار املســــــتو
تعين ضمنًا أنَّ مجيع  ٣٠من املادة  ٥يفسَّر ذلك بأنَّ املستعِرضني املعنيني يعتقدون بأنَّ الفقرة 

ًــّا أو فترات دنيا  األفعال املجرَّمة وفقًا لالتفاقية بالغة اخلطورة، مما يربر إيالءها اعتبارًا خاصــــ
  وهي مسألة تفسريية مهمة تستحق املزيد من الدراسة. -اعتيادية طويلة لألهلية 

    
    التنحية والوقف عن العمل والنقل    

وهي عبارة عن حكم  - ٣٠من املادة  ٦اختذت معظم الدول األطراف تدابري لتنفيذ الفقرة 
ساد عن العمل أو تنحيتهم أو  -غري إلزامي  شأن وقف املوظفني العموميني املتهمني جبرائم ف ب

نقلهم، هبدف تيســـري التحقيقات ومنع التالعب باألدلة أو ارتكاب جرائم جديدة. ويف بعض 
 ُحددت فيها ثغرات (وال ســيما فيما خيص النقل والتنحية)، ُأصــدرت توصــيات احلاالت اليت

تشــجع الدول األطراف على اعتماد تدابري أكثر وضــوحًا وحتديدًا فيما يتعلق جبميع املوظفني 
مدى انطباق الفقرة املعنية خيضــــــع  نَّورغم أالعموميني املتهمني بارتكاب جرائم فســـــــاد. 

شرحًا كافيًا لعدم  سية للنظام القانوين الوطين، ينبغي للدول األطراف أن تقدم  للمبادئ األسا
النظر يف تنفيذ أحكامه. ويتضـــح ذلك من املثال اخلاص ببلدين تربر الســـلطات الوطنية فيهما 
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ية إيقاف املوظفني العموميني املتهمني بارتكاب  جرائم عن العمل أو تنحيتهم أو عدم إمكان
نقلهم إىل وظيفة أخرى من خالل اإلشــــــارة إىل تطبيق احلق يف حماكمة عادلة مبوجب عقيدة 
ـــتورية األحكام اليت تنص على اإليقاف.  القانون اجلنائي املنطبق وإىل حكم قضـــائي بعدم دس

يًا مع متطلبات االتفاقية، ويف هذه احلاالت، َقِبَل املستعِرضون املوقف الوطين، واعتربوه متماش
بالنظر إىل الطابع غري اإللزامي للحكم والتوضـــيحات املقدمة من الســـلطات الوطنية. ولوحظ 
األمر نفسه لدى عدد من الدول اليت أكدت أن فصل املوظف من العمل أثناء سري اإلجراءات 

ستنادًا إىل الضمانات الدستورية بافتراض الرباءة.  وعلى النقيض من ذلك، اجلنائية غري جائز ا
عندما بررت الســلطات عدم إمكانية إيقاف مشــتبه به عن العمل أو تنحيته أو نقله إىل وظيفة 
أخرى بالرجوع إىل تطبيق مبدأ افتراض الرباءة يف بلد آخر، ُأوصــــي بالنظر يف توســــيع نطاق 

نية إيقاف التدابري ذات الصــــــلة لتشــــــمل مجيع فئات املوظفني العموميني، مع العلم أن إمكا
املوظفني القضائيني املتهمني عن العمل أو تنحيتهم أو نقلهم إىل وظيفة أخرى موجودة بالفعل 

  رغم انطباق املبدأ نفسه.
ضــــــائية، وهو ُيطبَّق ومن املمكن وقف املوظفني العموميني يف الغالبية العظمى من الواليات الق

ناء وجود املوظف حمددة (أث ية  ملدة زمن عدة، إمَّا  يد  كقا قاق جاز الو أو ألجل غري  ئي)االحت
حقيق أو اإلجراء مسمى، عندما جيد املسؤول نفسه خاضعًا للتحقيق اجلنائي، إىل حني حسم الت

وإن  -ورطه يف جرمية القضائي. وينطبق األمر نفسه عادًة بالنسبة إىل نقل املوظف الذي ُيزعم ت
 إىل أنَّ فعالية يف إحدى احلاالت أشـــــريمل يقدِّم العديد من الدول معلومات يف هذا الصـــــدد، و

  أدييب.األحكام بشأن النقل تعتمد على ضمان أن تفي حقًّا بالغرض من اإلجراء الت
وعادة ما تســــــتند تدابري الوقف عن العمل والنقل إىل اللوائح التأديبية اليت حتكم انتهاكات 

ال يف مدونات قواعد السلوك يف املوظفني املدنيني لواجباهتم، على النحو الوارد على سبيل املث
اخلدمة العامة، وقوانني األخالقيات العامة، والقواعد بشـــــــأن التحقيقات اإلدارية. وجيوز أن 
حتكم قواعد خاصـــة (مثل لوائح الشـــرطة أو اخلدمة القضـــائية أو القواعد اليت حتكم البعثات 

ميني حيث أشـــــري يف بعض ة من املوظفني العمومعيَّنالدبلوماســـــية والقنصـــــلية) معاملة فئات 
احلاالت بتوخي احليطة فيما يتعلق مبخاطر التجزؤ وتطبيق معايري غري متســــــقة على موظفي 
بات  ية يفي مبتطل تأديب هذه اإلجراءات ال فإنَّ وجود مثل  مة،  عا ية. وبصــــــورة  ملدن اخلدمة ا

شار إىل الضمانات االتفاقية، مع أنه ينبغي اإلشارة إىل أنَّ عددًا قليًال فقط من االستعراضات أ
املتصـــلة حبقوق مراعاة األصـــول القانونية للشـــخص املتضـــرر أو إىل معايري اإلثبات أو ســـبل 

إعادة االنتصــــاف أو األثر املحتمل الفتراض الرباءة أو معاملة املوظف يف حاالت التربئة (مثل 
ر إىل اخلطر . وتســــــتحق هذه املســــــائل املزيد من االهتمام بالنظاالنتداب والتعويض النهائي)

احلقيقي املتمثل يف إمكانية التالعب بتدابري الوقف والتنحية من أجل حتقيق أهداف سياسية أو 
  )٥٦(استخدامها ضد األشخاص الذين ُيعتربون مصدر هتديد أو إزعاج.

    
                                                         

  القسم الثاين،  ،٣٠، املادة الفصل الثالث، التقين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادالدليل   )٥٦(
  .٦القسم الفرعي 
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  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة
ا بشأن تسجيل ممارساهتيف إحدى الدول األطراف، لوحظ أنَّ قواعد جلنة اخلدمة العامة و

زِّز الشفافية واملساءلة اإلجراءات التأديبية واألخالقية وإعداد املحاضر يف الوقت املناسب ُتع
يت تضطلع هبا اللجنة. واالتساق وَتدَعم بدرجة كبرية ثقة اجلمهور يف عمليات اختاذ القرار ال

التأديبية واألخالقية   القضاياويف السنوات األخرية، تقّلص متوسط مدة بّت املحكمة املعنية يف
تمد تدريب من عدة سنوات إىل ما يتراوح بني ثالثة وستة أشهر. وعالوة على ذلك، يع

رة الرشيدة على مشاركة املوظفني املدنيني على املسائل املتصلة باألخالقيات واالنضباط واإلدا
فحة الفساد والشرطة ئة مكاطائفة عريضة من الوزارات واإلدارات واألجهزة احلكومية، بينها هي

استقصاءات ودراسات  والنيابة العامة ومكتب ُمراجع احلسابات العام ووزارة املالية. وُتجرى
  لعامة.ادورية لتقييم أثر هذه الدورات التدريبية اليت تضطلع هبا جلنة اخلدمة 

  
اليت تنتمي ومن اجلـدير بـاالهتمــام أنَّ الوقف املؤقـت عن العمــل يف بعض الـدول األطراف، 

غالبًا إىل جمموعة دول أوروبا الشــــرقية أو تلك اليت يوجد لديها تقاليد قانونية مشــــاهبة لتلك 
املعمول هبا يف تلك املجموعة، خيضــــع أيضــــًا للتنظيم يف قانون اإلجراءات اجلنائية كنوع من 

ن الضـــروري التدابري القســـرية املتاحة أثناء التحقيق. فإذا رأت ســـلطات املالحقة والتحقيق م
وقف شـــــخص عن عمله من أجل القضـــــاء على تأثريه غري املشـــــروع، أو محاية الضـــــحايا 
والشــــهود، أو منع ارتكاب جرائم جديدة، حييل املدعي العام املســــؤول املســــألة إىل ســــلطة 
قضائية تبت يف تطبيق التدبري. وميكن أن يعاد األشخاص املتضررون إىل مناصبهم إذا مل تثبت 

وعالوة على ذلك، يبدو الوقف املؤقت عن شـــــغل مناصـــــب عامة يف بعض صـــــحة التهم. 
احلاالت شـــكًال من أشـــكال العقوبة اجلنائية اليت تفرضـــها املحكمة يف حال اإلدانة، أو نتيجًة 

  حتمية لإلدانة، طوال مدة احلكم.
ية ورغم أنَّ الوقف عن العمل تقديري يف معظم الدول األطراف، يؤدي بدء اإلجراءات اجلنائ

يف بعضها، أْي النقطة اليت يتضح عندها أنَّ خرق الواجبات الرمسية ُيعترب سوء سلوك جنائي، 
يقع الوقف   إىل الوقف التلقائي للموظف العمومي عن اخلدمة. ويف بعض الدول األطراف، ال

وهي ممارســة  -التلقائي عن العمل ســوى نتيجة العتقال املوظف أو احتجازه رهن املحاكمة 
ترب كافية يف إحدى احلاالت حيث ُأوصـــي بوضـــع إجراءات ُيوَقف املوظف مبوجبها عن مل ُتع

العمل يف مرحلة التحقيق. وعلى النقيض من ذلك، حذر مســــــتعِرضــــــون آخرون من األخذ 
بالوقف التلقائي للموظفني العموميني املتهمني بالفســـــــاد عن العمل، مالحظني أمهية احلفاظ 

  لى النحو املنصوص عليه يف االتفاقية.على مبدأ افتراض الرباءة، ع
وال تنطبق اإلمكانيات املذكورة أعاله على أعضــاء الربملان عادًة، مما يوحي بأنَّ التعامل معهم 
ينبغي أن يشــــكل موضــــوعًا الســــتعراض مســــتقل. ومل يقدِّم ســــوى عدد قليل من البلدان 

لني منتخبني مبوجــب معلومـات عن أيِّ إجراءات معـاِدلـة أدت إىل وقف أو تنحيـة مســــــؤو
حتقيقات جنائية تتعلق بالفســــاد. ويف إحدى الدول األطراف، يكون الوقف عن العمل ممكنًا 
سلطة التقديرية للربملان الذي جيوز له أن يعتمد اقتراحًا بوقف أحد األعضاء إذا  ستنادًا إىل ال ا

لدســــــتور على الوقف التلق ية األصــــــوات. ويف دولة أخرى، ينص ا ائي حصـــــــل على أغلب
لألشــــخاص الذين يتمتعون بامتياز قضــــائي، إذا ُرفعت عنهم احلصــــانة. ويف املقابل، ذكرت 
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الســـــلطات يف دولة أخرى بوضـــــوح أنه ال ميكن تنحية املســـــؤولني املنتخبني أو وقفهم بعد 
  اهتامهم بالفساد، كما ال ميكن إخضاعهم أليِّ شكل من أشكال التدابري التأديبية.

    
    إسقاط األهلية    

يبدو إســقاط األهلية لتويل منصــب عام بســبب اإلدانة يف جرائم فســاد، على النحو املنصــوص 
ية  يه يف احلكم غري اإللزامي الوارد يف الفقرة الفرع ملادة  ٧عل ية ٣٠(أ) من ا غالب ، ممكنًا يف 

ــدول  ــاب يف معظم ال ــة املوظف العمومي الب ــام األول، تفتح إدان ــدول األطراف. ففي املق ال
أمام تنحية الشــخص املدان بشــكل دائم من منصــبه إذا كان موظفًا عموميًّا بالفعل. األطراف 

ورهنًا بالنظام الوطين، تؤدي اإلدانة، إذا كانت بسبب جرمية مرتكبة ضد اخلدمة العامة و/أو 
ًا و/أو تشـــــكل انتهاكًا جســـــيمًا ملبدأ الرتاهة اإلدارية، إىل معيَّنيعاَقب عليها مبا يتجاوز حدًّا 

راءات إدارية ميكن أن تؤدي إىل فصــــل اجلاين عن العمل. وعادًة ما تكون جرائم الفســــاد إج
من النوع الذي ميكن أن يؤدي إىل هذه النتيجة. ويف بعض الدول، تبدو التنحية نتيجة تلقائية 

  لإلدانة، بينما يتوقف قرار من هذا القبيل يف دول أخرى على تقدير السلطة املختصة.
  

  نفيذمثال على الت
إىل جانب اإلجراءات العادية اليت تؤدي إىل فصل املوظف املدان بسبب جرمية خطرية، ينص 
مرسوم خاص يف إحدى الدول على أنَّ إصدار حكم بشأن جرائم الرشوة أو االختالس أو 

  السرقة يؤدي إىل فصل املوظف من اخلدمة.
  

بة إىل الوقف عن العمل، ينص القانون يف بعض  ــــــ وعالوة على ذلك، وكما هي احلال بالنس
الدول، بالتوازي مع اإلجراءات اإلدارية، على إمكانية تســــــوية مســــــألة التنحية عن العمل من 
جانب ســـلطة قضـــائية، أْي املحكمة اليت أدانت املوظف العمومي بســـبب الفســـاد. وتتضـــمن 

ذه البلدان عقوبات جنائية إضــــــافية، مثل الفصــــــل من العمل، والتجريد من القوانني اجلنائية هل
احلقوق املدنية والسياسية، واملنع من ممارسة وظيفة عمومية، واحلرمان من احلق يف شغل منصب 

، وخصــوصــًا عندما معيَّنة أو نشــاط معيَّنحكومي أو عام، واحلرمان من احلق يف ممارســة مهنة 
. وال تتمتع املحاكم دائمًا مباشــــرٍة مبمارســــة الشــــخص املدان ملهامه اجلرمية ذات صــــلٍةتكون 

بالسلطة التقديرية فيما يتعلق بفرض الفصل أو احلرمان من احلقوق بسبب جرائم الفساد. ولذا، 
ــبيل املثال، يبدو األثر ذو الصــلة إلزاميًّا، يف حني تؤدي  ففي ما ال يقل عن أربع حاالت على س

  دها يف حالة أخرى إىل الفصل التلقائي من العمل لدى اإلدانة.الرشوة املشدَّدة وح
وجيوز يف هذا السياق أيضًا أن حتكم قواعد خمتلفة تنحية أعضاء الربملان أو احلكومة أو اجلهاز 
القضــائي الذين ُيحكم عليهم يف جرمية رشــوة أو غريها من اجلرائم اخلاضــعة للمالحقة. فعلى 

ن يف إحدى الدول األطراف، خالفًا ملا هي عليه حال املوظفني ســــــبيل املثال، ال ينص القانو
العموميني أو حىت أعضاء املجالس البلدية، على فقدان املقاعد الربملانية يف حالة اإلدانة بسبب 
جرائم متصــلة بالفســاد، ســواء تلقائيًّا أم بناء على أمر من املحكمة، ألنَّ هذا املنصــب انتخايب 

 هم، يف املقام األول، َمن يقرر األشـــــخاص الذين خيتاروهنم لتمثيلهم. ومعوُيرى أنَّ الناخبني 
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ذلك، ينص الدستور على إجراء خاص جيوز مبوجبه فصل أيِّ عضو يف الربملان إذا ُحكم عليه 
بالثقة واالحترام الالزمني  بالســـــجن الرتكابه جرمية متعمَّدة ومل يعد نتيجة هلذه اجلرمية حيظى

ي إمكانية األخذ بنظام للفصــــل ده هذا لتقلُّ املنصــــب. وُأوصــــي يف هذا البلد بالذات بتقصــــّ
  التلقائي ألعضاء الربملان، عندما ُيدانون مثًال جبرم الرشوة املشدَّدة.

والعــديــد من اإلجراءات التــأديبيــة والعقوبــات اجلنــائيــة املــذكورة أعاله اليت تؤدي إىل وقف 
شــخاص الذين هلم بالفعل صــفة رمسية تنطوي أيضــًا على الوظائف احلالية والتنحية الفورية لأل

سقاط أهلية األشخاص املدانني  سلطة عمومية  -إ شغل الوظائف  -مبن فيهم غري املخوَّلني ب ل
العامة ملدة حمددة من الزمن، بل مدى احلياة أحيانًا (إســــــقاط األهلية املؤقت أو الدائم). ويف 

لية إلزاميًّا وإمنا ُيترك لتقدير املحكمة أو أيِّ ســلطة العديد من احلاالت، ال يكون إســقاط األه
خمتصـــــــة أخرى، رهنًا بعوامل من قبيل طول مدة العقوبة األصــــــلية ومدى خطورة انتهاك 

املستعِرضني أثنوا على ممارسة إحدى الدول املتمثلة الواجبات األساسية ملنصب اجلاين. بيد أن 
عمومي حىت يف حالة ختفيض العقوبة بســــبب يف احلفاظ على إســــقاط األهلية لتويل منصــــب 

يتسق مع   الــــــــُمبدى. وتترك االتفاقية مدة إسقاط األهلية لتقدير الدول األطراف، مبا التعاون
ومع ذلك،  )٥٧(قانوهنا الداخلي واألمهية املمنوحة خلطورة اجلرمية اليت أدين املســـؤول بســـببها.

إحدى احلاالت، مما أســـفر عن حاالت ُنقل فقد اعُتربت فترة إســـقاط األهلية قصـــرية جدًّا يف 
  فيها األشخاص املدانون إىل مناصب عامة أخرى.

  
  أمثلة على التنفيذ

ان من احلق يف شغل من العقوبات اجلنائية اليت ينص عليها قانون إحدى الدول األطراف احلرم
. معيَّننشاط  ة أونمعيَّ ة واحلرمان من احلق يف ممارسة مهنة معيَّنوظيفة حكومية أو عمومية 

تنطوي على احلرمان  وتصدر هذه العقوبات، إذا ُفرضت على حنو منفصل أو إضافةً إىل عقوبة ال
ليها يف اجلزء عمن احلرية، لفترة حمددة تصل إىل ثالث سنوات ضمن إطار احلدود املنصوص 

ن احلرية، احلرمان م اخلاص من القانون اجلنائي. وإذا ُفرض احلرمان من هذه احلقوق إىل جانب
مل ُينص على   ات، ماجيوز أن تتجاوز مدته مدة احلرمان من احلرية مبا ال يزيد على ثالث سنو

ن أن يستفيد من خالف ذلك. وتبدأ املدة مع دخول احلكم حيز النفاذ، ولكن ال جيوز للمدا
مان من فَّض فترة احلراحلقوق اليت ُحرم منها قبل استيفاء العقوبة باحلرمان من احلرية. وُتخ

ة السجن أو العمل احلقوق وفقًا للجزء املخفَّض من مدة احلرمان من احلرية بسبب ختفيض مد
دى احلياة من مأو خصم فترة االحتجاز املؤقت. وُيحَرم الشخص الذي ُيحكم عليه بالسجن 

. وبعد انقضاء مدة دون إبدال هذه العقوبة بأخرى من احلقوق الواردة يف احلكم بصورة دائمة
  كم، ميكن للمدان أن ميارس احلقوق اليت حرمه احلكم منها.احل

                                                         
  .٧ القسم الثاين، القسم الفرعياملرجع نفسه،  انظر أيضًا  )٥٧(
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ب جرمية فساد ويف دولة توجد فيها تشريعات أقل تعقيدًا، تسقط أهلية الشخص الذي يرتك
غل أيَّ وظيفة عمومية إىل األبد ألن ُينتَخب أو ُيعيَّن للعمل عضوًا يف هيئات عمومية أو يش

. وتشمل "اهليئات لوظائف إذا كان يشغلها وقت إدانتهأخرى ويتنحى عن أيِّ وظيفة من تلك ا
امة جبميع أوصافها ومجيع العمومية" احلكومة وجملسي الربملان والسلطات املحلية والتشريعية والع

يفة أو منصب يشغله املؤسسات احلكومية وجمالس إدارهتا. وتعين "الوظيفة العمومية" أيَّ وظ
  عمومية. شخص بصفته عضوًا أو موظفًا يف هيئة

  
ويف عدد من البلدان، ال توجد أحكام حمددة تســــتبعد بالكامل األشــــخاص املدانني بارتكاب 

من العمل أو االلتحاق جمددًا بالعمل  متصــلة بالفســادجرمية جنائية أو، بصــفة خاصــة، جرمية 
 وعالوة على ذلك، مل ُينص على إســــــقاط األهلية يف بعض البلدان إال فيمايف القطاع العام. 

ـــلطة عامة وليس فيما يتعلق بأي شـــخص مدان بتهمة  يتعلق باألشـــخاص الذين ميارســـون س
ومع ذلك، أشـــــري يف العديد من تلك البلدان إىل بعض التدابري البديلة اليت، وإن مل  الفســـــاد.

تكن معادلة للتنفيذ الكامل، فهي تعزز بصورة غري مباشرة أغراض االتفاقية أو تضمن، جزئيًّا 
إحداث أثر مماثل. وقد ُيفرز األشـــخاص املعيَّنون يف املناصـــب العامة، كما أشـــري  على األقل،

ـــلوكهم الســـابق أو ـــتنادًا إىل س ـــهادة تبني أهنم مل   إليه يف عدة دول، اس ُيطلب إليهم تقدمي ش
يدانوا بأيِّ جرمية قبل توليهم املنصب؛ وميكن أن يؤخذ السجل اجلنائي يف االعتبار عند البّت 

شــخص ما، وخصــوصــًا عندما تكون اإلدانة اجلنائية ذات صــلة مبتطلبات وظيفة يف توظيف 
ة. وباملثل، يقيَّد الفصــل من الوظيفة بســبب ســلوك إجرامي يف امللف الشــخصــي معيَّنشــاغرة 

للموظف العمومي حبيث يصبح معلومًا لدى املسؤول أو السلطة الذي ينظر يف إمكانية تعيني 
للوائح يف بلدين آخرين، ال تكون إعادة التوظيف   ووفقًاالشخص يف منصب عمومي جديد. 

بعد الفصل بسبب العمل أو السلوك غري الـــُمرضي ممكنة سوى يف حاالت خاصة واستثنائية. 
وأخريًا، تطلب ســــــلطات النيابة العامة يف إحدى الدول على حنو اعتيادي إىل املدعى عليهم 

قوا على عدم قبول أيِّ مناصـــــب أو وظائف الذين يعترفون بذنبهم يف جرائم فســـــاد أن يواف
  عمومية أو التنافس عليها يف املستقبل.

مبا فيها دول ليس لديها قواعد عامة  –وإضـــــــافًة إىل ما ُذكر أعاله، توجد لدى عدة دول 
أحكام خاصـــة بشـــأن تعليق احلقوق الســـياســـية أو إســـقاط أهلية  -بشـــأن إســـقاط األهلية 

جرائم ذات صـــلة بالفســـاد فيما خيص انتخاهبم أعضـــاء يف  األشـــخاص الذين أدينوا بارتكاب
لدية أو انتخاهبم أو تعيينهم أعضـــــــاء يف احلكومة أو  الربملان أو جمالس املدن أو املجالس الب

ة، وإن بدت هذه الفترة أحيانًا شديدة القصر، أو ُسمح لألشخاص معيَّناجلهاز القضائي ملدة 
  ملحكوم هبا عليهم.املعنيني بالترشح مىت أّمتوا املدة ا

وقد قاد إســـقاط أهلية مرتكيب جرائم الفســـاد لتويل منصـــب يف منشـــأة مملوكة كليًّا أو جزئيًّا 
ية  يه مبوجب الفقرة الفرع لة، كما ُيَحثُّ عل لدو ملادة  ٧ل لدان إىل ٣٠(ب) من ا ، بعض الب

نني للتعيني تقدمي مقتطفات من قوانني الشـــركات لديها اليت تنظم عدم أهلية األشـــخاص املدا
يف مناصـــب داخل املؤســـســـات اململوكة للدولة، مبا يكفل التنفيذ اجلزئي على األقل. وجتمع 
بلدان أخرى املوظفني واملديرين يف الشركات اململوكة للدولة أو الشركات شبه العامة ضمن 
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لية. إطار مفهوم "املوظف العمومي"، بغض النظر عما إذا كانت حصة الدولة متثل أغلبية أم أق
وبناء على ذلك، فإنَّ الوظائف ذات الصــلة مشــمولة بأحكام إســقاط األهلية لشــغل الوظائف 
العامة على غرار الوظائف األخرى يف القطاع العام. ويف جمموعة ثالثة من الدول (هي أكرب 
جمموعة) ال تشـــمل العقوبات اجلنائية أو اإلدارية املطبَّقة على جرائم الفســـاد إســـقاط األهلية 

شــغل الوظائف العامة فحســب، وإمنا أيضــًا احلرمان من احلق يف شــغل مناصــب يف اهليئات ل
ة أو القيام بأعمال معيَّناحلكومية أو الشركات واملؤسسات املنتسبة للحكومة، أو ممارسة مهنة 

جتارية أو أنشــــــطة مهنية حمددة أو غريها من األنشــــــطة، مما يشــــــمل مجيع أنواع املوظفني 
لقطاعني العام واخلاص. ويف هذا الســـــياق، لوحظ أنَّ حتديد مفهوم "منشــــــأة والوظائف يف ا

  مملوكة كليًّا أو جزئيًّا للدولة" قد يكون مفيدًا.
  

  التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة
جنائية إلزامية ة كعقوبة معيَّنة أو املشــاركة يف أنشــطة معيَّنُيفرض احلرمان من حق تويل مناصــب 

اد يف إحدى الدول، ويترتب عليه حظر مدى احلياة على تويل مناصـــب يف بســـبب جرائم الفســـ
اخلدمة العمومية أو اهليئات احلكومية املحلية أو مؤسسات الدولة، وكذلك املؤسسات اليت متلك 

يف املائة من رأس املال. وتشمل تلك املؤسسات الشركات والشركات  ٥٠فيها الدولة أكثر من 
التنمية الوطنية اليت تكون الدولة من مســامهيها، وفروعها اليت متلك  القابضــة الوطنية ومؤســســات

يف املائة من حصص األصوات، وكذلك الشخصيات االعتبارية اليت متلك فيها  ٥٠فيها أكثر من 
  يف املائة من حصص األصوات. ٥٠الكيانات املذكورة أعاله أكثر من 

  
يذ الف عدل تنف فإنَّ م تدابري،  هذه ال بالرغم من  ية و ملادة  ٧قرة الفرع أدىن إىل  ٣٠(ب) من ا

ذ أيَّ خ(أ). وهناك العديد من البلدان اليت يبدو أهنا مل تت ٧ما باملقارنة بالفقرة الفرعية   حد
ذات صــلة عدا تطبيق إجراءات الفرز املعتادة للعاملني يف القطاع اخلاص، أو ال تشــمل  تدابري

مجيع املؤســـــســـــات التجارية اململوكة كليًّا أو جزئيًّا للدولة، بينما ُأوضـــــح يف بلد واحد أنه 
ميكن فصــل األشــخاص الذين يشــغلون مناصــب يف املؤســســات اململوكة للدولة مبقتضــى   ال

ك على الرغم من وجود لوائح حتظر اخنراط الشــــــخص الــذي يــدان حكم بــاإلدانــة، وذلــ
بارتكاب جرائم متصلة بأنشطة جتارية اخنراطًا مباشرًا أو غري مباشر يف األعمال التجارية ملدة 

ة من الســــنوات. وبناء على ذلك، ُقدمت توصــــيات بالنظر يف وضــــع إجراءات إســــقاط معيَّن
بارتكاب أفعال جمرَّمة وفقًا لالتفاقية، بالقدر الذي األهلية عن أولئك األشـــخاص عند اإلدانة 

  يتفق مع املبادئ األساسية للنظام القانوين الوطين.
وأخريًا، ينبغي أن يكون واضـــــحًا أنَّ التنفيذ ال يتحقق، كما هي احلال بالنســـــبة إىل أحكام 

ًا. وال يبدو أن تلك الة وملِزمة قانون يثبت أنَّ التدابري املتخذة فعأخرى من االتفاقية، إذا مل
هي احلال مثًال يف إحدى الدول األطراف حيث ُقدمت معلومات متناقضــــــة بشــــــأن وجود 

عمومية  غل شخص متهم بارتكاب جرمية وظيفةالتدابري املناسبة، وُذكر أنَّ من الشائع أن يش
مرة أخرى يف مؤســـســـة أخرى بعد فترة وجيزة من تنحيته عن الوظيفة. وُأثريت شـــواغل يف 

يف املائة فقط من األشخاص املدانني بارتكاب جرائم فسـاد  ٦٣لة طرف أخرى مرّدها أن دو
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عوقبوا أيضًا بالفصل واحلرمان من احلق يف شغل بعض الوظائف، وذلك رغم أن هذه العقوبة 
رغم اإلمكانية النظرية لتطبيق عقوبات تكميلية ُتسِقط أهلية إلزامية مبقتضى القانون. وأخريًا، 

لشــغل وظائف عامة يف بلد ثالث، فإن تطبيق تلك العقوبات كان شــبه منعدم يف  األشــخاص
املمارسة العملية (على األقل، كما يبدو، بشأن املسؤولني املنتَخبني). وُذكر مثال عمدة أعيَد 
انتخابه بعد إدانته بالرشــــــوة أثناء ممارســــــة مهامه عمدة يف البلدية اليت عاش فيها بعد إطالق 

ســجن. ولذلك اقُترح أن تعلن الدولة املعنية الشــخص املنتَخب ملنصــب عمومي ســراحه من ال
شأن جّدية هذا  شارة ب ساد، موجِّهًة بذلك إ غري مؤهل ألن يعاد انتخابه بعد ارتكاب جرمية ف
  النوع من املمارسات غري املشروعة. وينبغي أن تتوقف مدة عدم األهلية على خطورة اجلرمية.

    
    إعادة اإلدماج    

ــدول األطراف، مبوجــب الفقرة  ــادة  ١٠ُتشــــــجَّع ال ــاج ٣٠من امل ، على تعزيز إعــادة إدم
األشــــخاص املدانني بارتكاب أفعال جمرَّمة وفقًا لالتفاقية يف املجتمع، مع التســــليم بأنَّ إعادة 

وبالفعل، فقد أشــــــارت العديد من  )٥٨(اإلدماج هدف مهم من أهداف نظم العدالة اجلنائية.
ف إىل اإلصالح والتهذيب وإعادة اإلدماج كأهداف مهمة لنظم العدالة اجلنائية الدول األطرا

لديها، وذكرت طائفة واســـعة النطاق من التدابري يف هذا الشـــأن. ومشلت تلك التدابري القيام 
إىل أقصــــــى حد ممكن بإصـــــــدار أحكام حســـــــب كل حالة على حدة، وتعليق العقوبات 

قترنًا بالرعاية النفســـــية كبديل عن احلرمان من احلرية، االحتجازية، والوضـــــع حتت املراقبة م
وتوظيف عدد كاف من املوظفني ذوي املهارات التقنية والعلمية الالزمة لدعم عملية إعادة 
إدماج الســـــجناء، واعتماد أنشـــــطة اجتماعية وبرامج تثقيفية وتأهيلية وبرامج إعادة التأهيل، 

ة وتقدمي الدعم الديين للمدانني، وتوســــيع نطاق ونظم العمل، واألنشــــطة الثقافية والرياضــــي
حقوق الزيارة، ومنح تصـــاريح اخلروج من الســـجن، واإلفراج املشـــروط، واإلفراج املراَقب، 
وخدمة املجتمع املحلي، واملســـاعدة على إجياد عمل، والرعاية الصـــحية وغريها من أشـــكال 

وين والقضــائي، ووقف اآلثار القانونية املســاعدة االجتماعية بعد اإلفراج، وإعادة التأهيل القان
  الناشئة عن اإلدانات.

    
  أمثلة على التنفيذ

املزايا واحلقوق ملنع  ة منمعيَّنيف إحدى الدول األطراف، ُتكفل للمدانني املفَرج عنهم أنواع 
ارة حية املناسبة التابعة لوزعودهتم إىل األنشطة اإلجرامية. ويبلِّغ السجن املعين املؤسسَة اإلصال

قوم هذه السلطة العدل والسلطة التنفيذية املحلية بشأن اإلفراج الوشيك عن السجني كي ت
 عين ووزارة العدل األخرية بالتحضريات الالزمة. ومن خالل جهود متضافرة، يزوِّد السجن امل

                                                         
  .٣٩٥، الفقرة الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )٥٨(
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الالزمة طية تكاليف النقل والسلطة التنفيذية املحلية السجني السابق بالغذاء وامللبس واملال لتغ
حًا، أو ُيعطى دفعة للوصول إىل مكان إقامته. وُيوفَّر للشخص مكان للعيش فيه، إذا كان متا

ة إىل توفري فرصة عمل من املال ملرة واحدة. وإضافًة إىل ذلك، تسعى السلطة التنفيذية املحلي
  للسجني السابق من خالل مركز توظيف حملي.

عن مبادرة  "مشروع الشريط األصفر"، وهو عبارةويف دولة أخرى، أطلقت إدارة السجون 
رصة ثانية للسجناء جمتمعية. وتتمثل أهداف املشروع يف توعية املجتمع باحلاجة إىل إعطاء ف

جل دعم إعادة أالسابقني، وتأمني قبول املجتمع هلم وألسرهم، وحفز العمل املجتمعي من 
  تأهيل املجرمني السابقني وإعادة إدماجهم.

دولة طرف ثالثة خطة شاملة إلعادة إدماج السجناء املدانني يف املجتمع املحلي من خالل وتنفِّذ 
جمموعة واسعة من األنشطة التعليمية واملهنية والثقافية والرياضية واالجتماعية أثناء وجودهم 
داخل املؤسسة اإلصالحية. وعالوة على ذلك، جيري العمل على تعديل التشريعات اليت حتكم 

اكز اإلصالح وإعادة التأهيل، واعتماد عقوبات بديلة، وتوسيع نطاق توظيف السجناء، عمل مر
ووضع مشاريع إنتاجية جديدة، وإقامة شراكات مع القطاع اخلاص، وإنشاء مركز متخصص 

  مستقل ملتابعة رعاية املدانني السابقني.
  

وبالنظر إىل اتساع حمتوى احلكم املعين وتعدُّد اخليارات املتاحة للدول األطراف بشأن الكيفية 
اليت ينبغي هلا تنفيذه هبا، أعرب املراِجعون يف معظم األحيان عن ارتياحهم إزاء املعلومات اليت 

ة أو ُقــدمــت، واعتربوا أنَّ اجلهود والتــدابري التشــــــريعيــة املــذكورة، حىت ولو كــانــت حمــدود
إيضاحية، تتماشى مع روح االتفاقية. بيد أن حنو ُخمس الدول األطراف، يكاد ينتمي حصرًا 
ــــــار إىل أنه ليس لديه  ــــــيا واملحيط اهلادئ، أش إىل جمموعة الدول األفريقية وجمموعة دول آس
ساته القائمة بأهنا غامضة أو غري حمدَّدة أو سيا  أحكام قانونية لتعزيز إعادة اإلدماج أو وصف 

يتعلق بآليات تنفيذها ومســؤوليات الوكاالت واملؤســســات املعنية   ضــعيفة، وخصــوصــًا فيما
واألفراد املعنيني. وباملثل، ُوصـــفت البيئة القانونية إلعادة إدماج املدانني الســـابقني يف املجتمع 
يف بعض الدول بأهنا غري كافية، مما يســــــفر عن صــــــعوبات هائلة يواجهها املفَرج عنهم، 

  عمل. ا يف إجياد فرصسيم  وال
سامهة "البديلة"  شارت إىل امل سلطات يف أحد البلدان املذكورة أعاله أ ومن اجلدير بالذكر أنَّ ال
للمنظمات غري احلكومية واملنظمات الدينية يف حماولة مســاعدة املدانني الســابقني على االندماج 

هود اجلهــات الفــاعلــة يف مرة أخرى يف املجتمع. وعلى الرغم من اإلحــاطــة الواجبــة علمــًا جب
القطاع اخلاص واملجتمع املدين يف هذا امليدان، ُأوصــي بأن حتاول الدولة نفســها تشــجيع إعادة 
ية، على النحو املطلوب يف  فاق قًا لالت مة وف عال جمرَّ كاب أف بارت ملدانني  خاص ا ــــــ إدماج األش

حلال الربامج املشــــــتركة بني القط عة ا هذا بطبي عد  ــــــتب ية. وال يس فاق عام واخلاص االت اعني ال
  والشراكات مع قادة املجتمعات املحلية واملتطوعني كما يتضح من مثال بلدان أخرى.

ويتمثل حتدٍّ آخر بالنسـبة إىل السـلطات الوطنية يف اكتظاظ السـجون وتدهور نظم السـجون، 
يكفي   وهو ما قد يعيق تطبيق اآلليات الرامية إىل إعادة اإلدماج االجتماعي، حىت وإن توفر ما
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من التشــريعات الســارية. وكان ذلك واضــحًا يف دولة طرف جتاوز فيها عدد الســجناء طاقة 
يف املائة، نتيجة تدين هذا القطاع لســـنوات عديدة يف  ٦٥٠اســـتيعاب نظام الســـجون بنســـبة 

  ترتيب األولويات.
ملدانني واملســــــتفيد ين من وهناك مالحظة أخرية هي تطبيق تدابري إعادة اإلدماج عادة على ا

اإلفراج املشــروط الحقًا باملعىن العام، حبيث ال تتضــمن أيَّ إشــارة حمددة إىل األشــخاص الذين 
أدينوا يف جرائم فســــاد. وقد ختتار الدول األطراف أن تدرس إمكانية تقدمي أشــــكال حمددة من 
انة املساعدة اليت قد تكون ضرورية إلعادة إدماج هؤالء األشخاص بسبب الوصم املرتبط باإلد

نتيجة ارتكاب فعل جمرَّم وفقًا لالتفاقية. فقد أصدرت املحكمة العليا يف أحد البلدان على سبيل 
املثال لوائح ترمي إىل رصــد تنفيذ العقوبات على األشــخاص املدانني بارتكاب جرائم اقتصــادية 

إىل أو جرائم متصــلة بالفســاد. ووضــعت املحاكم على اختالف درجاهتا نظمًا للمراقبة هتدف 
التنفيذ املمنهج والفردي ألحكام إعادة اإلدماج االجتماعي، وهي حتتفظ بســـــجالت خاصـــــة 
ُتدوَّن هبا املعلومات الالزمة لرصـــــد معاجلة وتســـــوية املســـــائل املتعلقة مبرتكيب اجلرائم من هذا 
النوع. واســتنادًا إىل مســتعِرضــي دولة أخرى، قد يكون خيار الفصــل املؤقت، بدًال من الدائم، 
للموظفني العموميني املدانني بارتكاب ممارســـــات فاســـــدة تدبريًا ميكن أن يعزز أيضـــــًا إعادة 

رهنًا خبطورة احلالة والضـــرر احلاصـــل واملصـــاحل العامة املعنية. ومع  -اندماجهم يف هذا املجال 
ـــــأن العقوبات، من تقييم توصـــــية من هذا النوع  ذلك، ال بد، كما ُذكر أعاله يف الفقرات بش

ل األصـــوات الداعية إىل فرض عقوبات أشـــد صـــرامة ضـــد اجلناة يف جرائم الفســـاد، ومن مقاب
  النظر فيها يف ضوء الثقافة القانونية واالحتياجات الفردية لنظام العدالة اجلنائية يف كل بلد.

    
    التحديات    

العقوبات املالية مستويات   ما يلي: (أ) ٣٠من أكثر التحديات شيوعًا فيما يتعلق بتنفيذ املادة 
وغريها من العقوبات، ال فيما يتعلق بكفاءهتا وتناســــبها وأثرها الرادع فحســــب وإمنا أيضــــًا 
بضــمان االتســاق والترابط الداخليني للنظم الوطنية اليت تعاقب على اجلرائم املرتبطة بالفســاد؛ 

موميني وإمكانية التوازن بني االمتيازات واحلصـــانات القضـــائية املمنوحة للموظفني الع  و(ب)
ال (ُتشجَّع الدول مرتكبيها ومقاضاهتم على حنو فع حترِّي اجلرائم املشمولة باالتفاقية ومالحقة

إعادة النظر يف إجراءات رفع احلصـــــانات لتجنب التأخريات األطراف بصـــــفة خاصـــــة على 
؛ )املحتملة وضــــــياع األدلة وأيِّ عقبات متنع اختاذ خطوات التحقيق قبل رفع احلصـــــــانات

اعتماد تدابري إلســقاط أهلية املدانني لشــغل وظائف عمومية، مبا يف ذلك يف الشــركات   و(ج)
املمارســة الســليمة للصــالحيات التقديرية للنيابة العامة؛   اململوكة كليًّا أو جزئيًّا للدولة؛ و(د)

  اعتماد إجراءات واضحة من أجل تنحية املتهمني أو وقفهم عن العمل أو نقلهم.  )و(ه
    

    )٣١التجميد واحلجز واملصادرة (املادة  -باء
والفصـــل  ٤٠و ٢٣من االتفاقية أحكامًا مهمة (ُأعدت باالقتران باملادتني  ٣١تتضـــمن املادة 

اخلامس) ملنع املجرمني من االســتفادة من جرائمهم وإزالة احلافز للممارســات الفاســدة. ويف 
ل التنفيذ الشـــائعة وضـــرورة حني لوحظ خالل عمليات االســـتعراض وجود عدد من مشـــاك
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بذل املزيد من اجلهود لتحقيق درجة من االتساق معاِدلة لدرجة االتساق املتعلقة بالتشريعات 
الوطنية ملكافحة غسل األموال، مثة اجتاه واضح حنو التقارب التشريعي وتعزيز التدابري املنطبقة 

من البلدان من الرصد املتواصل آلليات وفقًا ملعايري االتفاقية. ويف هذا السياق، استفاد العديد 
ية يف  عاون والتنم ها االحتاد األورويب ومنظمة الت يدير يات اليت  يل اآلل لدويل، من قب التقييم ا
امليدان االقتصـــــــادي وجملس أوروبا وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، مبا فيها اهليئات 

شـــكل االمتثال التشـــريعي لالتفاقية مســـألة تعود  اإلقليمية املماثلة. وعلى الرغم من أنَّ حتديد
إىل الدول األطراف وأنَّ اســـــتنادها إىل قوانني عّدة ليس موضـــــع اعتراض يف حد ذاته، كما 

، فقد أشـــري إىل احلاجة إىل أطر تشـــريعية واضـــحة ومتســـقة ٣١من املادة  ١٠أكدت الفقرة 
تعرقل التشــريعات املعقدة   دبشــأن مصــادرة عائدات وأدوات اجلرمية وحجزها وجتميدها. وق

واملجزَّأة (كاليت تضــــــم مثًال أحكامًا خمتلفة تنظم املصـــــــادرة رهنًا باجلرمية اليت تتأتى منها 
العائدات، أو تعاريف خمتلفة للممتلكات يف أماكن متفرقة من القوانني ذات الصــــــلة) التنفيذ 

  الفعال للتدابري الداخلية ملكافحة الفساد.
    

    اجلرمية مصادرة عائدات    
ئدات (أو  عا بًا على مصـــــــادرة ال لدول األطراف تقري بدأ يف مجيع ا قانون من حيث امل ينص ال
العـائـدات التقـديريــة) اإلجراميــة املتـأتيــة من األفعـال املجرَّمـة وفقـًا لالتفـاقيــة، حيـث ُيفهم أنَّ 

م من املمتلكات ، احلرمان الدائ٢مصــطلح "املصــادرة" يعين، وفقًا للفقرة الفرعية (ز) من املادة 
بأمر صــادر عن حمكمة أو ســلطة خمتصــة أخرى. وهناك ســبع واليات قضــائية على األقل تبتعد 
ــــريعي  بدرجة كبرية عن هذه القاعدة، مبا يشــــري إىل احلاجة إىل إجراء تنقيح كامل لإلطار التش

موال، فيما عدا اجلرائم املتعلقة بغســــل األذي الصــــلة. ففي احلاالت الســــت األوىل، ال ُينص، 
ـــوة نفســـها)، أو ال  ُينص على املصـــادرة ســـوى يف ســـوى على مصـــادرة األدوات (مثل الرش

يتعلق بعائدات وأدوات عدد حمدود من اجلرائم (مثل الرشــوة أو اإلثراء غري املشــروع أو، يف   ما
أغلب األحيان، غســـــل األموال)، مع قيد إضـــــايف أحيانًا وهو أنَّ جرائم الفســـــاد غري مدرجة 

احلالة الســابعة، فيما عدا غســل األموال أيضــًا، ال تتعلق  يف عداد اجلرائم األصــلية. ويف بالكامل
املصادرة مباشرة بالعائدات بل الغرض منها أن تكون عقوبة تشمل، كليًّا أو جزئيًّا، املمتلكات 
ــتيفاء أيِّ حقوق حمتملة لزوجه أو شــركائه يف  اليت تشــكل موجودات الشــخص املدان، بعد اس

كية أو ورثته. وبعبارة أخرى، يبدو أنَّ الدولة الطرف املعنية تطبق عقوبة "املصــادرة الكاملة" املل
 -ملمتلكات الشــخص املدان من دون اشــتراط وجود صــلة بني املوجودات املصــادرة واجلرمية 

وهي ممارســة أســفرت عن مشــاكل تتعلق بالتوافق مع املبادئ القانونية األســاســية (بشــأن دقة 
  اجلنائية وقابلية التنبؤ هبا) يف البلدان األخرى اليت ُطبقت فيها. األحكام

وباســـتثناء هذه البلدان الســـبعة، وضـــعت الدول األطراف عادة أحكام مصـــادرة عامة (على 
ســــبيل املثال يف القانون اجلنائي ويف بعض األحيان حىت يف الدســــتور ذاته) تنطبق على معظم 

يف كثري من األحيان أحكامًا خاصة أيضًا، فيما يتعلق جبرائم اجلرائم يف التشريعات املحلية، و
ة (مثل الرشــوة، فيما يتعلق باملزية غري املســتحقة أو قيمتها، أو غســل األموال). ويف حني معيَّن

يف سياق  -أو كتدبري أمين  -يؤمر باملصادرة، كقاعدة عامة، باعتبارها عقوبة جنائية إضافية 
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ر عدد من الدول نظامًا مدنيًّا يف املقام األول (حىت يف إطار حماكمة اإلجراءات اجلنائية، اختا
بات الالزمة يف تلك احلاالت. وقد  عايري اإلث تدّني م فادة من  ية)، مع االســــــت اعترض جنائ

ساء املصادرة كعقوبة تقديرية يف القانون اجلنائي للدول املعنية، راملستعِرضون يف حالتني على إ
اجلوازي من األحكام ذات الصــلة. واعترض املســتعِرضــون يف حالتني  وأوصــوا بإزالة العنصــر

على إرســاء املصــادرة كعقوبة تقديرية يف القانون اجلنائي للدولتني املعنيتني، وأوصــوا بإســقاط 
ضات  ستعرا ستعِرضني مل يعترضوا، يف ا صلة. بيد أن امل صر اجلوازي من األحكام ذات ال العن

ــة هبــامش أخرى، على احتفــاظ املحــاكم الو من التقــدير فيمــا يتعلق بتطبيق هــذه  معيَّنطني
العقوبة، حيث إن االتفاقية ذاهتا ال تشــترط ســوى أن تتخذ الدول األطراف، إىل أقصــى حد 
ممكن يف حدود نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابري لتمكني الســــلطات املختصــــة 

اة مبدأ غلبة القوانني الوطنية الوارد يف الفقرة من املصــادرة. وجيب أيضــًا يف هذا الســياق مراع
  .٣١من املادة  ١٠

قًا لال مة وف عال املجرَّ لدول األطراف أن تكون مجيع األف لة وينبغي أن تكفل ا ــــــمو ية مش فاق ت
ائح عامة تشــري إىل بأحكام وطنية. وهكذا احلال عادة، مبا يف ذلك عندما تكون لدى البلدان لو

بالفســـاد يف حنو  جرائم خطرية أو خاضـــعة للمالحقة. ويف املقابل، هناك بعض اجلرائم املتصـــلة
لبســيطة أو اجلرائم اْيت عشــرة والية قضــائية، مثل الرشــوة يف القطاع اخلاص أو بعض اجلرائم اثن

ليت ال تدخل يف نطاق ، امعيَّنذات اخلطورة املتوســـطة اليت يعاَقب عليها بعقوبات أدىن من حدٍّ 
ل تنفيذ املادة قوانني املصــادرة، وإن كان جيري إعداد تشــريعات يف بعض تلك احلاالت من أج

ن صياغة القانون، تنفيذًا وافيًا. ويف ثالث حاالت أخرى على األقل، ُأعرب عن القلق بشأ ٣١
ُحولت إىل أطراف  الذي يستبعد على ما يبدو املمتلكات اليت اكُتسبت بوسائل إجرامية ولكنها

لقضايا أكثر اتساقًا يف ا ثالثة، مما أدى إىل إبداء مالحظة بضرورة تطبيق تدابري املصادرة على حنو
لق يف إحدى الدول أن وأخريًا، لوحظ مع القاجلنائية، بغض النظر عن ملكية املمتلكات املعنية. 

 يِّ مينع فعليًّا إجراء أ اعتراف اجلاين بالذنب يؤدي إىل اســترداد مجيع املمتلكات اليت حجزها، مبا
  حتقيقات إضافية يف القضية، مبا يف ذلك مصادرة عائدات اجلرمية املرتكبة.

    
    املصادرة على أساس القيمة    

هناك نظامان أســاســيان مســتخدمان لتغطية عائدات اجلرمية، أحدمها قائم على امللكية واآلخر 
مة. مة أو خمتلط،  )٥٩(قائم على القي قائم على القي قانون على هنج  لدول ينص ال ففي معظم ا

يســــمح مبصــــادرة املمتلكات ذات القيمة املعادلة لقيمة عائدات اجلرمية، وكثريًا ما يكون   مما
ذلك يف شــكل أوامر أو غرامات مالية تفرضــها املحكمة وتقتضــي أن يســدد الشــخص مبلغًا 

ما يندرج تطبيق املصـــادرة القائمة على امللكية أو القائمة مســـاويًا ألرباحه اإلجرامية. وعادة 
على القيمة ضـــمن الســـلطة التقديرية للمحكمة، حيث عادة ما تكون املصـــادرة القائمة على 
امللكية هي اخليار الرئيســـي املوجود حتت تصـــرفها. ويف العديد من احلاالت، يقضـــي القانون 

                                                         
أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات")؛ […] ("العائدات اإلجرامية  ٣١(أ) من املادة  ١انظر الفقرة   )٥٩(

الدليل التقين التفاقية ؛ و٣٩٩و ٣٩٨ ني، الفقرتالدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادو
  .لثالثالقسم ا، ٣١، املادة الفصل الثالث، األمم املتحدة ملكافحة الفساد
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 إذا كانت مصـــــادرة العائدات الفعلية للجرمية بعدم تطبيق املصـــــادرة على أســـــاس القيمة إالَّ
لصاحل الدولة مستحيلة أو غري معقولة لسبب وجيه وقت اختاذ القرار، على سبيل املثال عندما 

بيد تكون الرشـوة قد اسـُتخدمت أو ُأخرجت من البلد أو عندما ُتفقد املمتلكات أو ُتصـاَدر. 
مة الوطنية أمهية أكرب منذ البداية للحرمان أن هناك أيضــــــًا واليات قضــــــائية تويل فيها املنظو

  القائم على قيمة اإلثراء املتأتى عن طريق أفعال غري قانونية.
  

  مثال على التنفيذ
ينص قانون إحدى الدول األطراف على أنَّ املصادرة على أساس القيمة ممكنة فيما يتعلق بأداة 

املمتلكات  ء. وإذا كانت تلك األداة أواجلرمية واملمتلكات املنَتجة خالل اجلرمية على حد سوا
قد ُأخفيت أو تعذَّر الوصول إليها بطريقة أخرى، جيوز أن يؤمر مبصادرة كلية أو جزئية للقيمة 

مبوافقته. وإضافًة إىل ذلك،   من اجلاين أو الشريك أو الشخص الذي ارُتكبت اجلرمية نيابة عنه أو
من الشخص الذي ُنقلت إليه األداة أو املمتلكات.  جيوز أن يؤمر باملصادرة القائمة على القيمة

ُأتلفت أو  على أنه ال جتوز املصادرة القائمة على القيمة إذا ُأثبت أنَّ األداة أو املمتلكات قد
  اسُتهلكت يف الغالب.

  
وُيحدَّد املبلغ املراد مصــــادرته أو دفعه من جانب الشــــخص املعين عادًة يف الدعاوى املرفوعة 

القواعد اإلثباتية العامة. وعند حتديد قيمة العائدات املتأتية من أفعال إجرامية على أســـــــاس 
ارتكبها شــخصــان أو أكثر، جيوز للمحكمة أن تأمر بأن يكون هؤالء األشــخاص مســؤولني 
عن التزام الدفع مجاعيًّا وفرديًّا، أو عن جزء حتدده املحكمة. ويقاس مدى املكاسب املصادرة 

األقل مبا يســمى "مبدأ الربح الصــايف"، وهو ما يعين أن املبالغ املنفقة من  يف دولة واحدة على
أجل احلصــول على العائدات ُتخصــم من القيمة. ومع ذلك، فقد اعترب املســتعِرضــون أن هذا 

يتماشــــى متامًا مع االتفاقية، وأوصــــوا بأن تنتقل الدولة إىل نظام من شــــأنه عدم الســــماح   ال
  االستقطاعات.  بتلك

ويف عدد كبري من البلدان، ال يبدو أن مصــــــادرة املمتلكات بقيمة تعادل قيمة عائدات اجلرمية 
املتصــلة بالفســاد مشــمولة، أو ال تكون مشــمولة ســوى فيما يتعلق جبرائم حمددة (وخصــوصــًا 
غســــــل األموال). ويف بعض تلك احلاالت، تكون القوانني الوطنية قائمة على مبدأ املصــــــادرة 

تعترف باملصـــادرة القائمة على القيمة. ونتيجة لذلك، ال يوجد ســـبيل فوري متاح   املادية، وال
و ال ميكن تعقُّبها. ويف الوقت نفســه، وكما ألالنتصــاف إذا كانت املمتلكات بعينها قد ُأنفقت 

هو مبني أدناه، تنشـــــأ صـــــعوبات فيما يتعلق بالعائدات غري املباشـــــرة والعائدات اليت اختلطت 
ونية أو ُنقلت إىل أطراف ثالثة حســـــنة النية. وبناء على ذلك، ُقدمت توصـــــيات مبوجودات قان

ملعاجلة هذه املســـألة. ويف بعض تلك احلاالت، كانت هناك مراجعة للموقف ومشـــاريع قوانني 
ياغة تتيح خيار جتميد ممتلكات ذات قيمة معادلة لقيمة عائدات اجلرمية وحجزها  قيد الصــــــ

ـــريعات صـــالحية مصـــادرة  ومصـــادرهتا. ويف حالة أخرى، ـــري إىل أنه، بينما ال تتناول التش أش
املوجودات اليت تعادل قيمتها قيمة العائدات اإلجرامية باســـتثناء ما يتعلق بقضـــايا الرشـــوة، فإنَّ 
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هذا مل ُيِثر إشــــكاليات من الناحية العملية؛ ومع ذلك، فقد ُأوصــــي بالنظر فيه، مبا يف ذلك من 
  ى القيمة، يف سياق التعديالت التشريعية اجلارية.حيث املصادرة القائمة عل

  
    مصادرة أدوات اجلرمية    

ع نطاق االلتزام باملصـــــــادرة يف الفقرة الفرعية  حبيث يشــــــمل  ٣١(ب) من املادة  ١يوســــــَّ
املمتلكات أو املعدات أو أيَّ أدوات أخرى اســــــُتخدمت أو كانت معدة لالســــــتخدام يف 

فاقية. وهي هتدف إىل حرمان اجلناة من املمتلكات املســتخدمة ارتكاب أفعال جمرَّمة وفقًا لالت
يف تنفيذ عمل فاســــد، ولكن أيضــــًا إىل منع األشــــياء أو الوســــائل ذات الطبيعة اخلطرة (مثل 
الربجميات املســتخدمة لتســريب األموال، أو األســلحة املســتخدمة إلعاقة ســري التحقيقات، أو 

غري مشـــروعة) اليت ُتســـتخدم ألغراض فاســـدة، اخلطط املؤســـســـية املوضـــوعة لتحويل مزايا 
  )٦٠(جيعلها ذات طابع عقايب ووقائي يف آن واحد.  مبا

ســتخدمة يف جرائم وتوجد لدى غالبية الدول األطراف تدابري ُتمكِّن من مصــادرة األدوات امل
ملجال للشك يف هذا االفساد؛ غري أنَّ هناك بعض الدول اليت ال تتيح هذه اإلمكانية أو تفسح 

حدها كتدبري الصـــــدد، مما أدى إىل تقدمي توصـــــيات مقابلة. واعُترب أن مصـــــادرة األدوات و
 ق أو النظام العاميف احلاالت اليت تشكِّل فيها خطرًا على سالمة األشخاص أو األخالوقائي، 

. وعالوة على ذلك، ال واستثناء األدوات ذات املنشأ القانوين، ال يستوفيان متطلبات االتفاقية
لشـــخص ادولة ســـوى األدوات والوســـائل اليت يســـتخدمها  ٢٠ل القانون يف أكثر من يشـــم

الفســاد أو األدوات  املدان يف ارتكاب جرمية جنائية، ال األدوات املعدة لالســتخدام يف جرائم
عات احلالية ال حتظر عدا املبالغ النقدية. ويف إحدى تلك احلاالت، على الرغم من أنَّ التشـــــري

سبق تطبيقها يف هذا يألدوات املعدَّة لالستخدام يف ارتكاب جرائم الفساد، فلم التطبيق على ا
ر الســلطة الظرف اخلاص. ولذلك، ُأوصــي بأن ُينظر يف إصــدار إيضــاح تشــريعي إذا مل تف ســِّ

  القضائية القانون وفقًا لذلك يف احلاالت املقبلة.
    

    توسيع نطاق املصادرة    
للمصــــادرة يف عقوبة جنائية مفروضــــة بعد إدانة شــــخص بارتكاب يتمثل النموذج التقليدي 

جرمية وتستهدف املمتلكات املتحصَّل عليها بصورة مباشرة أو غري مباشرة من تلك اجلرمية. 
وعلى الرغم من أنَّ هذا النموذج ما زال إىل حد كبري الصــــــيغة القانونية املهيمنة املؤدية إىل 

ما من جمموعة دول أوروبا الشــــرقية، املحاكم اجلنائية، املصــــادرة، متنح بعض الدول، ال ســــي
ـــارة أعاله يف الفصـــل األول، القســـم باء، القســـم الفرعي  ـــبقت اإلش ، الصـــالحية ٤كما س

اإلضــــــافية كي تصــــــادر، كليًّا أو جزئيًّا، الثروة العائدة إىل اجلاين وقت إصــــــدار احلكم اليت 
رامي، ما مل ُيعترب أهنا غري ذات قيمة تذكر. ُيفترض ألسباب وجيهة أهنا متأتية من نشاطه اإلج

وبعبارة أخرى، يظل من الضروري أن تكون املحكمة مقتنعة، على أساس مالبسات القضية 
واألدلة املتاحة، بأنَّ املوجودات عبارة عن عائدات إجرامية، ولكن من دون احلاجة إىل إثبات 

                                                         
  .القسم الثاين، ٣١، املادة الفصل الثالث، الدليل التقين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادانظر   )٦٠(
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تهم بســــــببها. ويف تلك احلاالت، يلَزم كون تلك العائدات ختص اجلرمية املحددة اليت أدين امل
  اجلاين أن يثبت مشروعية حيازة املمتلكات.

 وجيوز أيضًا إصدار األمر باملصادرة املوسَّعة، اليت تنطبق بصفة خاصة على املوجودات اليت مت
احلصـول عليها يف زمن قريب من الفعل اإلجرامي (على سـبيل املثال خالل السـنوات اخلمس 

وصــي، أو  اب اجلرمية)، ضــد أحد أفراد األســرة، أو أحد األقارب املقرَّبني، أوالســابقة الرتك
حارس قضــائي بســبب إفالس اجلاين، أو أيِّ شــخص طبيعي أو اعتباري آخر مرتبط باجلاين، 
إذا كان هناك سبب لالعتقاد بأنَّ املمتلكات قد ُنقلت إىل ذلك الشخص لتفادي املصادرة أو 

ول األطراف، وكما هي احلال بالنســبة إىل تدابري املصــادرة عمومًا، املســؤولية. ويف بعض الد
العام طلبًا أو  املدعيمتاَرس السلطة ذات الصلة يف إطار إجراءات مدنية، ُتستهل بعد أن يقدم 

يرفع دعوى. وُيعترب اســتخدام هذه الصــالحيات الواســعة للمصــادرة، بصــرف النظر عما إذا 
جنائية أو مدنية، من املمارســات اجليدة. وبالتايل، ُأوصــَي، كانت متاَرس يف ســياق إجراءات 

غســـــل األموال واجلرمية  يف احلاالت اليت يكون فيها نطاق األحكام ذات الصـــــلة حمدودًا (يف
  املنظمة مثًال)، ببحث إمكانية توسيع نطاقها لتشمل مجيع اجلرائم املتصلة بالفساد.

  
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة

ميكن للمحكمة يف إحدى الدول، إذا أدانت شخصًا بتهمة جنائية وحكمت عليه بالسجن ملدة 
تزيد على ثالث سنوات، أن توسِّع نطاق املصادرة حبيث يشمل مجيع املوجودات اململوكة للجاين 

  اليت يكون مصدرها غري معروف، إالَّ إذا أثبت هذا األخري املصدر القانوين للممتلكات.
ية قضائية أخرى وضعت آليات شاملة للمصادرة، مبا يف ذلك إمكانية االحتجاج، وهناك وال

العام، بقرينة قانونية ضد حمتريف اإلجرام الذين حيوزون ثروة مصدرها  املدعيبناء على تقدير 
غري معروف، حيث يتعذر إثبات مجيع اجلرائم اليت ارتكبوها على مّر السنني. ووفقًا هلذه 

دانة بارتكاب جرمية بالغة اخلطورة، ُتعترب مجيع املوجودات واملمتلكات القرينة، ولدى اإل
املكتسبة خالل السنوات السبع السابقة عائدات إجرامية وعرضة للمصادرة (املدنية) 

  يتمكن املدعى عليه من إثبات مصدرها املشروع. مل  ما
  

    املصادرة دون إدانة    
ق، عمليات مصادرة دون إدانة، شريطة أن تقتنع جتيز دول أطراف كثرية، بالتوازي مع ما سب

املحكمة بأنَّ جرمية خطرية قد ارُتكبت يف املاضــــــي وأنَّ املمتلكات املعنية هي عائدات أو 
أدوات لتلك اجلرمية. وقد نوقشــت هذه املســألة بالفعل بإجياز أعاله يف الفصــل األول، القســم 

ع املناطق الظهور املتزايد لنظم املصادرة ، حيث لوحظ يف بلدان من مجي٤باء، القسم الفرعي 
ستندة إىل  شخصية" امل صادرة ال صادرة العينية"، على عكس "امل ضًا "امل سمى أي بدون إدانة (ُت
إدانة)، مع اإلشــارة بصــفة خاصــة إىل األحكام اليت تســتهدف األشــخاص غري القادرين على 

لدان املعن قانوين ملوجوداهتم ومتكِّن الب ية من حتقيق نفس األثر املتوخى من إثبات املصـــــــدر ال
جترمي اإلثراء غري املشــــــروع، بصــــــرف النظر عن املالحقة القضــــــائية. بيد أنه من املهم أكثر 
بصــرف النظر عن ذلك، أنَّ ألســاليب املصــادرة بدون إدانة يف العديد من الواليات القضــائية 
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صـــلة بالفســـاد، بغّض النظر عن دورًا حامسًا يف مصـــادرة العائدات املتأتية من اجلرائم ذات ال
  استخدامها يف التصدي للثروات املجهولة املصدر.

عة يف جمال املصــادرة، ســلِّط الضــوء على املصــادرة بدون إدانة  وعلى غرار الصــالحيات املوســَّ
مبا يف ذلك الواليات  لة،  قاِب مًا م لدان اليت اعتمدت وطوَّرت ُنُظ كممارســـــــة جيِّدة يف الب

ذ بالقانون املدين. ومن املهم ما أفيد به من وجود تشـــريعات على وشـــك القضـــائية اليت تأخ
شأن الثروة املجهولة املصدر أو األخذ  الصدور أو قيد النظر يف أربع دول أخرى على األقل ب

نة، مما نامية كبرية كنهج   باملصـــــــادرة بدون إدا يربهن على ما تتمتع به هذه الطريقة من دي
دُّ هذه اآللية مفيدة فائدة كبرية يف حاالت الفســــــاد حيث إنه تشــــــريعي مبتكر. وبالفعل، ُتَع

كثريًا ما يكون من الصــــعب مجع أدلة كافية الســــتصــــدار قرار إدانة، وحيث تكون الفوائد 
االستداللية مهمة للغاية يف البلدان، املنتمية يف معظمها إىل نظام القانون األنغلوسكسوين، اليت 

سائل اجلنائية واملدنية. ومع ذلك، من اجلدير بالذكر أنَّ توجد لديها معايري إثبات خمتل فة يف امل
نظم مصــــادرة املوجودات دون إدانة ليســــت بالضــــرورة، على مجيع مزاياها، بديًال أبســــط 
للمالحقة اجلنائية، وأنَّ القيام بعمليات التحقيق واملقاضـــــاة دون إدانة يتطلب قدرًا كبريًا من 

وارد وكذلك التدريب على املهارات اجلديدة بالنســــــبة إىل االســــــتثمار يف القدرات من امل
  املحققني واملحامني والقضاة.

  
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة

يف إحدى الدول األطراف، أصدر الربملان مؤخرًا تشريعًا يتضمن أحكامًا بشأن الثروة املجهولة 
اكتسبها بصورة قانونية. ومبوجب  املصدر تستهدف الثروة اليت ال ميكن للشخص أن يثبت أنه

هذه األحكام، ميكن للمحكمة، إذا اقتنعت بأنَّ لدى املوظف املأذون أسبابًا معقولة لالشتباه 
يف أنَّ إمجايل ثروة شخص ما يتجاوز قيمة الثروة اليت حصل عليها بصورة قانونية، أن جترب ذلك 

تتأتَّ من  ال األرجح، أنَّ ثروته ملالشخص على أن ميثل أمامها وأن يثبت، على أساس االحتم
ة. وإذا مل يتمكن الشخص من إثبات ذلك، جاز للمحكمة أن تأمره بدفع معيَّنارتكاب جرائم 

  الفرق بني ثروته اإلمجالية وثروته "املشروعة".
  

وُيسمح باملصادرة، يف إجراء مماثل لكنه حمدود أكثر من املصادرة بدون إدانة، عندما ال ميكن 
ـــــباب  املضـــــي ـــــُتهلت ولكنها ُعلِّقت) لعدد من األس يف اإلجراءات اجلنائية (أو تكون قد اس

ـــؤولية اجلنائية أو يعفى منها مثًال؛ أو ألنه مات  املحددة يف القانون، ألنَّ اجلاين ال يتحمل املس
أو فرَّ أو أملَّ به اضـطراب عقلي طويل األمد أو يعاين من مرض خطري آخر؛ أو لصـدور عفو؛ 

شركة ألمر مصادرة حىت إذا أو لو سبب التقادم. وباملثل، قد ختضع  قف اإلجراءات اجلنائية ب
تعذر التعرف على الشخص الذي ارتكب اجلرمية أو تعذرت إدانته لسبب آخر. ويف احلاالت 
املذكورة أعاله، جيوز ملحكمة جنائية أو جملس قضـــائي كان مشـــاركًا يف التحقيقات اجلنائية 

ضـــح فيه ســـبب تعليق اإلجراءات فرُض املصـــادرة بدون إدانة. ومع ذلك، يف الوقت الذي ات
تعامل بعض الدول مجيع االحتماالت املذكورة أعاله يف إطار نفس نظام املصادرة دون إدانة، 

عليهما املستعِرضون  ىنيف سياق اإلجراءات املدنية. وتفي هاتان الطريقتان كلتامها، واللتان أث
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مها من املمارســـات اجليدة، مبتطلبات االتفاقية اليت تدعو الدول األطراف أحيانًا أيضـــًا باعتبار
إىل النظر، يف سياق املساعدة القانونية املتبادلة، يف خيار مصادرة املمتلكات دون إدانة جنائية 
يف احلاالت اليت يتعذر فيها مالحقة اجلاين قضــــــائيًّا بســــــبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو يف 

  )٦١().٥٤(ج) من املادة  ١سبة أخرى (الفقرة الفرعية حاالت منا

    
    الكشف والتعقُّب والتجميد واحلجز    

ما هو حمدد يف كبأن تنشــئ الدول األطراف نظامًا قويًّا للمصــادرة يشــمل،  ٣١تقضــي املادة 
عقُّبها أو جتميدها ت، ما قد يلزم من تدابري للتمكني من كشف العائدات واألدوات أو ٢الفقرة 

  أو حجزها بغرض مصادرهتا يف هناية املطاف.
نه  لدول األطراف أ ها، ذكرت بعض ا تدابري كشــــــف املمتلكات وتعقُّب ما يتعلق ب أوًال، وفي

لة أو مل تقدِّم أيَّ معلومات ذات صــلة، يف حني أشــار البعض اآلخر إىل   ال توجد قواعد مفصــَّ
بعض احلاالت، صالحيات خاصة جمموعة واسعة من أدوات مجع املعلومات، مبا يف ذلك، يف 

األوامر   للتحقيق من أجل تعقُّب األرباح املتأتية من جرائم الفساد. وتشمل هذه األدوات: (أ)
ضمن مجيع املمتلكات املنقولة أو غري املنقولة  شخص إقرارًا رمسيًّا يت اليت تقضي بأن يقدم أيُّ 

تقضي بأن حيضر أيُّ شخص فحصًا اليت ميلكها أو حيوزها هو أو أسرته؛ و(ب) األوامر اليت 
ة، وأيِّ أنشــــــطة قد تثبت أنه (أو أنَّ معيَّنوجييب عن أســــــئلة بشــــــأن طبيعة وموقع ممتلكات 

شخصا آخر) شارك يف نشاط غري مشروع؛ و(ج) األوامر اليت تقضي بأن يقدِّم أيُّ شخص 
أو حتديد  ةمعيَّنأو شــركة أو مؤســســة وثائق من أيِّ نوع تكون ذات صــلة بكشــف ممتلكات 

مكاهنا أو حجمها أو ضـــرورية من أجل نقل تلك املمتلكات؛ و(د) اإلشـــعارات املوجَّهة إىل 
املؤسسات املالية اليت تقضي بأن تؤكد تلك املؤسسات وجود حساب من أيِّ نوع، أو بطاقة 
ثة؛  حدي عامالت  يد، واملوقِّعني، وأيِّ م ندوق لإليداع اآلمن، والرصــــــ نة، أو صــــــ مة خمز قي

أوامر الرصد اليت تقضي بأن تقدِّم املؤسسة املالية معلومات عن املعامالت اليت أجريت   )و(ه
خالل فترة زمنية حمددة من خالل حســــاب ميلكه شــــخص معيَّن لدى املؤســــســــة أو ُنفذت 
باســتخدام بطاقة للقيمة املختزنة أصــدرهتا مؤســســة مالية لشــخص معيَّن؛ و(و) أوامر تفتيش 

وحجز املمتلكات املشـــبوهة؛ و(ز) أســـاليب التحقيق "التقليدية" األخرى، املباين أو املركبات 
جعت الدول األطراف عمومًا على تعزيز التدابري املتاحة  مثل أســاليب املراقبة الســرية. وقد شــُ
والنظر يف إنشـــــــاء قواعد بيانات حتتوي على معلومات ذات صــــــلة بتحديد حقوق امللكية 

سجالت األراضي وصكوك امللكية وسجالت الشركات)  اخلاضعة للتجميد واملصادرة (مثل
  )٦٢(ويف منح السلطات املختصة بإنفاذ القوانني إمكانية االطالع عليها.

                                                         
بشأن مسألة اشتراع وتنفيذ  الع على املزيد من املعلومات بشأن تنفيذ هذا احلكم وكذلك معلومات أعمَّلالطِّ  )٦١(

 Theodore S. Greenberg and others, A Good Practices Guideنظام مصادرة املوجودات دون إدانة، انظر: 

for Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Stolen Asset Recovery (StAR) series (Washington, D.C., 

World Bank, 2009).  
  .القسم اخلامس، ٣١ة ، املادالفصل الثالث، الدليل التقين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادانظر   )٦٢(
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  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة
لتحقق من مشروعية استحدثت دولتان متجاورتان مؤخرًا إمكانية إجراء حتقيقات مالية خاصة ل

قولة لالشتباه الضالعني يف جرائم جنائية، عندما توجد أسباب معمصدر ممتلكات األشخاص 
 عن إجراء التحقيقات يف أنَّ لديهم موجودات كبرية متأتية منها. ويكون املدعي العام مسؤوالً 
يني وأيِّ شخص يكون املالية، وجيمع األدلة عن دخل وممتلكات املدعى عليه وُخلفائه القانون

  ته إليه.املدعى عليه قد نقل ممتلكا
ختاذها أثناء التحقيق اجلنائي، وباملثل، جيوز يف دولة أخرى، إضافًة إىل التدابري العادية اليت ميكن ا

حتمال وجود أرباح ااستهالل حتقيق جنائي مايل خاص عندما يتضح من التحقيق األويل يف جرمية 
يتألف اإلطار ذو الصلة من . وًامعيَّنأو مزايا مت احلصول عليها بصورة غري قانونية وتتجاوز حدًّا 

موجودات، وهو   صالحيات موسَّعة للحصول على وثائق ومعلومات أخرى أو حجز بضائع أو
ية بعد انتهاء التحقيقات يوفر األساس ملواصلة التحقيقات يف اجلوانب املالية من األفعال اإلجرام

لة املعنية تتم على أساس يف الدويف اجلرائم اجلنائية األساسية. واألهم من كل ذلك أنَّ املصادرة 
يتيح الوقت إلجراء   القيمة يف دعوى منفصلة قد جترى يف غضون سنتني بعد اإلدانة، وهو ما

  حتقيق شامل يتعلق بالعائدات واملبالغ واملصادر اإلجرامية.
  

وعادة ما تتمتع وحدات االســتخبارات املالية الوطنية أيضــًا بســلطة االطالع على احلســابات 
املالية والسجالت املصرفية مبوجب تشريعات وإطار مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 
وعالوة على ذلـك، فـإنَّ اإلمكـانيـات املـذكورة أعاله ال تتحقق أحيـانـًا عرب قنـايت املالحقــة 
 القضائية وإنفاذ القانون املعتادتني فحسب، ولكن أيضًا من خالل السلطات املتخصصة (مثل

  اليتها العملية.فع رداد املوجودات)، مما يعزز كثريًامكاتب است
  

  مثال على التنفيذ
كلت جلنة لكشــف املمتلكات املتأتية من  . واللجنة نشــاط إجرامييف إحدى الدول األطراف، شــُ

عبارة عن سلطة حكومية متخصصة مسؤولة عن تفتيش املمتلكات العالية القيمة لدى األشخاص 
سلطات ة. ولدى تلقِّمعيَّنية فيما يتعلق جبرائم جنائية اخلاضعني للمالحقة اجلنائ ي املعلومات من ال

تابعة للجنة  املســــــؤولة عن إجراءات ما قبل املحاكمة واملحاكم، تتصـــــــل اهليئات اإلقليمية ال
بأعضــائها، وُيتخذ قرار، رهنًا باألدلة املقدَّمة، بشــأن ما إذا كانت اإلجراءات القانونية ســُتســتهل 

  أنشطة إجرامية.  لتحديد ما إذا كانت هناك ممتلكات ذات قيمة كبرية اكُتسبت من
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لد نفسه أو يف وتنطبق قواعد اللجنة هبدف كشف موجودات متأتية من جرائم سواء داخل الب
ب لفرض أوامر زجرية. اخلارج. وإذا توافر ما يكفي من األدلة، تتقدم اللجنة إىل املحكمة بطل
اللجنة أن تتقدم بطلب قرِّر وبعد بدء نفاذ الئحة االهتام واســـتنادًا إىل األدلة اليت ُجمعت، قد ُت

ة من النشــــاط مســــبَّب إىل املحكمة من أجل أن تصــــاَدر لصــــاحل الدولة املمتلكات املكتســــب
وجب أحكام مباإلجرامي. وُيضــــــطلع بإجراءات األوامر الزجرية ومصــــــادرة عائدات اجلرمية 
عاون من أجل قانون اإلجراءات املدنية. وصـــــــدرت تعليمات حمددة تبني ترتيب وطريقة الت

ة وغريها من لتطبيق الصــــــحيح للقانون وحتقيق أعلى مســــــتوى ممكن من التعاون بني اللجنا
  السلطات املختصة (مكتب املدعي العام ووزاريت الداخلية واملالية).

    
وهناك العديد من الدول األخرى اليت أبلغت عن وجود آليات لتجميد املمتلكات املعرَّضــــــة 

مؤقت، قبل صــــدور أمر هنائي. ويف معظم احلاالت، للمصــــادرة وتقييدها وحجزها بشــــكل 
يشري ذلك إىل قيام ضباط التحقيق مباشرة حبجز أشياء قد ختضع للمصادرة أو ميكن أن تكون 
أدلة إلدانة الشــخص اخلاضــع للتحقيق أو تربئته. وهو يشــري أيضــًا إىل أوامر التجميد والتقييد 

اليت تصـــــدرها دون معرفة مســـــبقة بالطرف املؤقتني، أو أوامر احلجز التحفظي للممتلكات، 
يل بناًء على طلب سلطة التحقيق (مبا رقابة القضائية على التحقيق األوَّاملتضرر حمكمٌة متارس ال

يف ذلك وحدة االســــتخبارات املالية)، واليت متنع، وفقًا للتعريف الوارد يف الفقرة الفرعية (و) 
مل معها (إالَّ بطريقة حمددة أو يف ظرف حمدد)، ، التصــــرف يف املمتلكات أو التعا٢من املادة 

قبل صــــدور أمر املصــــادرة. وجيوز للمحكمة أن تأمر، يف مجلة أمور، حبظر على تنفيذ بعض 
األعمال والعقود وتسجيلها يف خمتلف السجالت، أو حبجز الودائع من أيِّ نوع يف املصارف 

الســندات. ويف العادة، ميكن إلغاء هذه أو املؤســســات املالية، أو مبنع املعامالت يف األســهم و
ة بناء على طلب املدعي العام أو األشــخاص املتضــررين قبل اســتكمال معيَّنالتدابري يف ظروف 
  اإلجراءات اجلنائية.

  
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة

كن وفقًا للقانون اخلاص ملكافحة الفســـاد يف أحد البلدان، والذي أشـــاد به املســـتعِرضـــون، مي
للقاضـــي املختص مبراقبة التقيُّد بالضـــمانات يف أحد التحقيقات، بناء على طلب النيابة العامة، 

  أن يأمر بتعويض عن املمتلكات يبلغ حىت ضعف القيمة املقدَّرة للضرر الناجم.
    

بلدًا، كانت التدابري اليت تتيح جتميد أو حجز عائدات أو أدوات اجلرمية ألغراض  ١٢ويف حنو 
ــبيل املثال، ال تتيح التدابري مصــا درهتا يف هناية املطاف، على أمهيتها، إمَّا غري موجودة (على س

له احلقوق أو املوجودات  عائدات اإلجرامية جبميع أشــــــكاهلا، مثل الدخل الذي متث حجز ال
)، أو ال تشمل فيما يبدو ناتج الفعل اإلجرامي يف مجيع اجلرائم املتصلة بالفساد. ويف امللموسة

حالة أخرى، أعرب املســـــتعِرضـــــون عن حتفظاهتم على عدم إمكانية التنظيم الرقايب لعمليات 
حجز املمتلكات وجتميدها (باســـتثناء غســـل األموال) ســـوى بالرجوع إىل قانون اإلجراءات 
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املدنية، وأوصــــــوا مبعاجلة هذه املســـــــألة بطريقة موحدة من أجل جتنب جتزُّؤها بني جماالت 
  حلد من إمكانيات التساؤل حول التفسري.تشريعية خمتلفة وا

على ســبيل املثال، فالية وســرعة اإلجراءات املنطبقة. ة على ذلك، ُتوىل أمهية خاصــة لفعوعالو
امر من ُأوصـــــَي يف إحدى احلاالت، يف ضـــــوء ما قد حيدث من تأخري يف احلصـــــول على أو

ية للحصول على بات الرمساملحاكم، بأن تنظر الدولة الطرف قيد االستعراض يف ختفيف املتطل
ســـاد، مع مراعاة إذن بتجميد احلســـابات املالية يف ســـياق التحقيقات الداخلية يف قضـــايا الف

ذن. ويف والية قضــائية النهج العام للتشــريعات الوطنية فيما يتعلق بالســلطة املختصــة بتقدمي اإل
ية العملية بسبب الناحأخرى، أفيد بأنَّ حجز أيِّ ممتلكات غري احلسابات املصرفية صعب من 

و أمر يصـــعب ارتفاع معيار اإلثبات املطلوب (حيث يشـــبه تقدمي دعوى ظاهرة الوجاهة، وه
مديد احلدود وأخريًا، ُأوصــــــي يف إحدى الدول بتالوصــــــول إليه يف أوىل مراحل التحقيق). 

ت اق اإلجراءاالزمنية الصـــــارمة اليت حتكم أوامر احلجز والتجميد، من ثالثة أشـــــهر يف ســـــي
 ســـنة واحدة الســـابقة للمحاكمة وســـتة أشـــهر يف ســـياق املحاكمة (مع إمكانية متديدها) إىل

  . واثنتني، على التوايل، باعتبار تعقيد إجراءات القضايا املتصلة بالفساد
وإىل جانب إجراءات التجميد أو التقييد "العادية" هذه، ميكن اختاذ املزيد من التدابري الوقائية 
يف عدة حاالت. وميكن أن َتتخذ تلك التدابري شـــــكل أوامر جتميد عاجلة وقصـــــرية األجل، 
صـــادرة بناء على طلب طرف واحد من دون أمر من املحكمة، مبا مينع املؤســـســـة املالية من 

أو يقيِّد نقل املمتلكات األخرى اليت تشـــــكل  معيَّنمليات الســـــحب من حســـــاب معاجلة ع
يومًا يف  ٦٠ســــاعة حىت  ٢٤ة (من معيَّنموضــــوع معاملة مشــــبوهة أو التصــــرف فيها ملدة 

ة) من أجل تفادي قيام املجرمني بتبديد األموال. وميكن إصــــــدار أوامر التجميد معيَّنظروف 
دعي العام أو فرادى القضـــــاة بناء على طلبات مقدَّمة من القصـــــرية األجل هذه من جانب امل

ية اليت تبلَّغ  ية الوطن ملال فاذ القوانني، أو وحدة االســــــتخبارات ا بإن موظفني معيَّنني مكلَّفني 
مبعامالت مشـــبوهة يف حاالت غســـل أموال (أوامر التجميد اإلداري). واتُّفق بوجه عام على 

يد املعامالت مؤقتًا استنادًا إىل معامالت مشبوهة وعلى فائدة تلك الصالحيات اإلدارية لتجم
أنَّ اختاذ التدابري املناســـــبة من جانب الدول األطراف موضـــــع ترحيب وينبغي تشـــــجيعها يف 

ساد. صلة بالف ستطيع املصرف املركزي   ويف )٦٣(حاالت مشوهلا للجرائم املت إحدى احلاالت، ي
يومًا أخرى مث  ٣٠نذار، ميكن متديدها ملدة يومًا من دون ســـابق إ ٣٠جتميد احلســـابات ملدة 

ـــســـات املالية املحلية اليت تكشـــف  ملدد أخرى رهنًا بأمر من املحكمة. وأخريًا، ينبغي للمؤس
معاملة مشــــبوهة وتبلِّغها إىل وحدة االســــتخبارات املالية يف إحدى الدول أن تبادر إىل جتميد 

كحد أقصى. وتبّت السلطات اجلنائية، ال وحدة األموال املتعلقة بتلك املعاملة ملدة مخسة أيام 
  االستخبارات املالية، يف متديد التجميد.

    

                                                         
  .الع على املزيد من املعلومات عن نظم التجميد اإلداري والتلقائي، انظر املرجع السابقلالطِّ  )٦٣(



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
 

166 V.17-04677 

 

    إدارة املمتلكات    
واجه عدد كبري من الدول األطراف مســـــــائل تتعلق بإدارة املمتلكات املجمَّدة واملحجوزة 

 ٣الفقرة  جهود على اإلطالق لتنفيذ يُّواملصـــــادرة. ففي عدد حمدود من احلاالت، مل ُتبذل أ
ــادة  ــات عن املوضــــــوع حمــل ٣١من امل ــدول األطراف أيَّ معلوم ــدِّم عــدد من ال ، ومل يق

االستعراض. وباستثناء تلك احلاالت، اتُّبعت جمموعة متنوعة من السياسات العامة، تراوحت 
بني الســياســات األســاســية (مثل اللوائح بشــأن إيداع األموال أو األوراق املالية أو الذهب أو 

سجالت األح صادرة العقارات يف  شأن م شعارات ب جار الكرمية يف كيان مصريف أو تدوين إ
األراضــي ذات الصــلة أو بيع األشــياء املحجوزة من املواد اخلطرة أو القابلة للتلف أو املعرَّضــة 
شرطة  ضباط ال صيانة، من جانب  سريع يف قيمتها أو اليت تتطلب درجة عالية من ال للتراجع ال

يان، أو التربع بتلك األشــياء أو التصــرف فيها)، واحللول املصــمَّمة خصــيصــًا يف معظم األح
  )٦٤(واملكيَّفة تبعًا لطبيعة املمتلكات املعنية.

    
  مثال على التنفيذ

ـــــلطة التقديرية  صـــــدار أوامر إليف إحدى الدول األطراف، مينح القانون القاضـــــي املختص الس
د تكون الزمة يف حدود قويشمل ذلك توفري املبالغ اليت يتعلق بإدارة املمتلكات املحجوزة.   فيما

نفقات املرتبطة بالدفاع املعقول من املمتلكات املحجوزة لإلنفاق على املالك وأســرته، ولتغطية ال
اية مصـــــــاحل أيِّ عن مقدِّم الطلب يف احلاالت اليت تكون فيها دعاوى جنائية قد أقيمت؛ ومح

يِّ شركاء يف تلك ألقدر املمكن عمليًّا، وخصوصًا مصاحل منشأة جتارية متضررة من احلجز، با
ـــأة؛ وتعيني حارس قضـــائي إلدارة أيِّ ممتلكات وفقًا لتعليمات القاضـــ ي املختص. وعالوة املنش

ـــــلطة تعيني أيِّ وك ـــــل األموال املحكمَة س الة من وكاالت على ذلك، مينح قانوُن مكافحة غس
  اَدرة.املجمَّدة أو املحجوزة أو املصإنفاذ القانون كمدير أو راٍع للممتلكات 

    
وتركز معظم االســــــتعراضـــــــات على إدارة املوجودات املجمَّدة واملحجوزة، وهو ما يطرح 
حتديات كبرية أمام الدول األطراف املنفِّذة. وُتعطى أمهية خاصــــــة لوضــــــع قواعد واضــــــحة 

ــاملة لضــمان ســالمة املم التكلفة ومعاجلة  ال من حيثتلكات املعنية وحفظها على حنو فعوش
مجيع أنواع احلاالت وإدارة مجيع أنواع املوجودات، مهما كانت معقدة أو كبرية. ويف هذا 
الســــياق، ترمي العديد من التوصــــيات إىل حتســــني القدرات اإلدارية للدول األطراف املعنية. 
 فعلى ســــــبيل املثال، ُقدمت توصــــــية يف حالة إحدى الدول األطراف ببناء قدرات خمتلف

ي املمتلكات املحجوزة، وإدارة املوجودات املعقدة اليت تتطلب املؤســســات العامة املكلَّفة بتلق
تدابري إدارية واســـعة النطاق، مثل املنشـــآت التجارية، بعد حجز ذلك النوع من املوجودات. 
وباملثل، أفيد يف دولة أخرى بأنَّ من شـــــــأن حجز أيِّ موجودات كبرية، من قبيل مرتل، أن 

ديات جســـــيمة أمام القدرة اإلدارية لســـــلطات إنفاذ القانون؛ ونتيجة لذلك، نادرًا يضـــــع حت
                                                         

كيفية إدارة املوجودات ، انظر تقرير اجتماع فريق اخلرباء الدويل عن الع على املزيد من املعلوماتلالطِّ  )٦٤(
 ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٩إىل  ٧، املعقود يف فيينا من فعالاملضبوطة واملصادرة والتصرف فيها على حنو 

)CAC/COSP/2015/CRP.6.(  
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ُيضطلع بعمليات حجز كبرية احلجم. ويف عدد كبري من االستعراضات، ُقدمت توصيات   ما
بالنظر يف تعزيز تدابري إدارة املمتلكات املجمَّدة واملحجوزة واملصـــــــادرة (مبا يف ذلك توفري 

املســــــؤولني) من أجل تنظيم هذه العملية تنظيمًا رقابيًّا أكثر دقة وعدم التدريب للموظفني 
رها، على ســــبيل املثال، على األشــــياء املحجوزة أو احلاالت اليت تكون فيها املمتلكات  قصــــْ

وجتدر اإلشــارة يف هذا الســياق إىل أن عرضــة للتلف أو تكون قيمتها قابلة للتراجع الســريع. 
املوجودات املحجوزة ُتتخذ، يف عدد كبري من البلدان املنتمية إىل كال  القرارات املتعلقة بإدارة

نظامي القانون األنغلوسكسوين والقانون املدين، بناء على أوامر قضائية على أساس كل حالة 
  على حدة.

واتســمت االســتعراضــات الُقطرية باإلجيابية عمومًا فيما خيص النظم اليت تتيح إمكانية إيكال 
لى أســــــاس كل حالة على حدة، على ســــــبيل املثال، عندما يكون هناك خطر املمتلكات ع

تراجع القيمة أو التدهور، خلبري (مثل القيِّم أو الوصي أو احلارس القضائي أو مدير املوجودات 
مصـــــلحة الضـــــرائب أو أحد مكاتب النيابة العامة أو أحد مكاتب أو املدير) أو وكالة (مثل 

قدير قيمة املمتلكات والعناية هبا وإدارهتا وإجراء ما يلزم لذلك الغرض. خموَّلة بتوزارة املالية) 
وقد ينطوي هذا احلل على تعهيد بعض املهام اإلدارية إىل مؤســـســـات خاصـــة، إذا كان هذا 
يتماشـــى بشـــكل أفضـــل مع نظام البلد املعين. وباملثل، ينبغي عدم اســـتبعاد أمر آخر هو ترك 

فظي لدى مالكها أو مســــــتخدمها، أو أفراد أســــــرته، أو املمتلكات اخلاضــــــعة للحجز التح
املؤسسات املالية اليت ُيحتفظ فيها فعًال بتلك املمتلكات، إذا كان ذلك مفيدًا أكثر يف احلفاظ 

  على املوجودات املعنية.
  

  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة
تبه فيه من اســــــترداد اعُترب من املمارســـــــات اجليدة يف إحدى الدول األطراف متكني املشــــــ

ويرفع هذا النهج عبء إدارة وصــــــيانة املمتلكات املوجودات يف مقابل ســــــداد مبلغ نقدي. 
  املضبوطة عن عاتق السلطات الوطنية.

  
وفيما عدا ذلك، اتســمت االســتعراضــات باإلجيابية يف أحيان كثرية بشــأن اخلدمات املركزية 

قادرة على  لة. ويف بعض (مكاتب إدارة املوجودات)، ال حلاالت ذات الصــــــ جلة مجيع ا عا م
البلدان، اليت كان ُينظر فيها وقت إجراء االســــتعراض يف أمر إنشــــاء وكاالت مركزية إلدارة 
املوجودات املحجوزة عوضـــًا عن الســـلطات املحلية أو العديد من الوكاالت املختلفة املكلَّفة 

جعت دول أطراف مســتعَرضــة هبذه املســؤولية، كان هذا التطور موضــع ترحيب. وباملث ل، شــُ
أخرى عمومًا على مواصـــلة الســـعي إىل إنشـــاء مثل تلك اهليئات املتخصـــصـــة وتوحيد إدارة 
املوجودات املحجوزة. ويف بعض الدول، أعربت الســــلطات نفســــها عن اهتمامها باالطالع 

مثل  على جتارب البلدان األخرى بشـــأن هذه املســـألة. وبالفعل، ثبت أن الســـلطات املحلية،
ــــبة  إدارات الشــــرطة، قد تواجه صــــعوبات يف ســــعيها إىل حتديد التدابري أو الشــــروط املناس
للمحافظة على املوجودات املضــبوطة وإدارهتا. ومع ذلك، توجد حاجة، يف احلاالت اليت تثار 
ــــليمة من الناحية املالية، بالنظر إىل أنَّ إدارة  ــــواغل، إىل النظر يف إجياد حلول س فيها تلك الش
املوجودات املجمدة (يف النظم الالمركزية واملركزية على حد ســواء) قد تكون باهظة التكلفة 
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يف حد ذاهتا، وإىل أنَّ أيَّ فائدة من مصادرة تلك املوجودات يف هناية املطاف قد تنتفي بسبب 
ولذلك، ينبغي أن يكون واضــــــحًا أن تشــــــغيل مكاتب إلدارة  )٦٥(ال.نظام غري فع تشــــــغيل

املوجودات يتطلب ضـــمان الدعم الالزم يف امليزانية حىت تتمكن من االضـــطالع مبهامها على 
  الوجه الكامل. 

    
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة

جوزة املح يف إحدى الدول األطراف، ُأنشـــئت مؤخرًا مؤســـســـة منفصـــلة إلدارة املوجودات
الة (الشـــركات، رة فعاملعقَّدة اليت تســـتلزم إداواملصـــادرة على الســـواء، وال ســـيما املوجودات 

ملالحظة أنَّ عملياهتا تدار املنشــــآت التجارية، الزوارق، املباين، احليوانات، إخل). ومن اجلدير با
ة أساسية يف سسة خطوبتمويل ذايت من خالل بيع املمتلكات املصادرة. واعُترب إنشاء هذه املؤ
 فعل من أفعال الفســــــاد، اجلهود اليت تبذهلا الدولة املعنية ملصــــــادرة املمتلكات املتأتية من أيِّ

ضمان أو تعزيز  ولوحظت ضرورة إبالغ الدول األطراف اليت تعتزم تعديل تشريعاهتا من أجل
 مبتكرة  تدابرياالتســــاق والكفاءة يف إدارة املوجودات بطريقة عمل املؤســــســــة، وكذلك بأيِّ

  ميكن أن تعتمدها يف املستقبل.
  

مار املوجودات املحجوزة حب ية اســــــتث تاح إمكان لذكر ت با جدير  يث يكون ويف منوذج آخر 
ـــــتثمار آمنًا وال تنخفض قيمته ويدّر عائدًا. ومل َتَر الســـــلطات يف ا لبلد املعين ضـــــرورة االس

ق النيابة العامة، املســؤولية على عاتإلنشــاء وكالة خاصــة إلدارة املوجودات املحجوزة. وتقع 
ية، باالتفاق مع اليت تسمح للمصرف الذي ُيحتفظ فيه باملوجودات بتنفيذ سياسته االستثمار

ىت كان ذلك ممكنًا. مصاحب احلساب، شريطة أن يكون النهج املتَّبع حمافظًا، وأن يدّر عائدًا 
، تشــــــكل عائدات ، ويف هذه احلالةوجيب حجز الفائدة اليت تدّرها املبالغ املحجوزة أيضــــــًا

  ة.املوجودات املحجوزة اليت هي عائدات اجلرمية جزءًا من املبالغ املصاَدر

ودات املصــــــادرة ومرة أخرى، يبدو أنَّ هناك حالة من التجزؤ يف ما يتعلق باســــــتخدام املوج
لدول األطراف إىل حتقيق أهداف وأولويات خمتلفة. وكثريًا ما  قيم ودع الُتحيث تســــــعى ا
 يلزم إتالفها املصــادرة يف حســاب حكومي، وتباع املمتلكات املصــادرة (عدا املمتلكات اليت

عائدات البيع يف خزانة  حبكم القانون) باملزاد العلين أو بوســـائل أخرى مرحبة جتاريًّا، مث تودع
إنشاء صندوق  الدولة. ويف هذا السياق، ُشجعت إحدى الدول األطراف على املضي قدمًا يف
يع األرباح املتأتية استئماين خاص للموجودات املصادرة ُتودع فيه مجيع األموال املصاَدرة ومج

  من االستثمارات واملبيعات فيما يتعلق باملمتلكات املصادرة.
  

                                                         
  .القسم اخلامس، ٣١، املادة الفصل الثالث، الدليل التقين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادانظر   )٦٥(
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  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة
دة وهي يف إحدى الدول األطراف، ســـلط املســـتعرضـــون الضـــوء على ممارســـة اعتربوها جي

شأن ا صادرة استخدام نظام لالشتراء اإللكتروين يتيح للمواطنني تقدمي عطاءات ب ملمتلكات امل
  وشراءها، مما يكفل حتقيق الشفافية ويساعد على كبح املمارسات الفاسدة.

  
ستخدام املوجودات املصادرة. ومع ذلك،  سياسات واضحة بشأن إعادة ا وال توجد عمومًا 

صادرة توجد لدى الدول األطراف يف  صة إلدارة املمتلكات امل  –بعض احلاالت وكاالت خا
وحتقيق أهــداف  -وهي أحيــانــًا نفس الوكــاالت اليت تــدير املمتلكــات املحجوزة واملجمــدة 

حمددة تركز على زيادة تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون لديها أو احلد من النتائج الســــــلبية 
لدللجرائم. وعالوة على ذلك، ي ول األطراف يف إمكانية إنشـــــــاء إطار يتيح نظر عدد من ا

استخدام العائدات اإلجرامية املستردَّة يف متويل العمليات اليت تضطلع هبا أجهزة إنفاذ القانون 
ستنادًا إىل توزيع العائدات على املؤسسات بطريقة منصفة.  صلة، ا ولذا فإنَّ املالحظة ذات ال

بأنَّ مسألة إدارة املوجودات ال تعود مطروحة  اليت أبدهتا السلطات يف إحدى الدول األطراف
بعد مصادرهتا، حيث تصبح من ممتلكات الدولة، مالحظة غري دقيقة متامًا. فعلى سبيل املثال، 
ل عليها من بيع املوجودات املصــــــادرة يف أحد البلدان، بعد خصــــــم  ُتدفع األموال املتحصــــــَّ

حفظهــا وبيعهــا، إىل ميزانيــة الــدولــة تكــاليف تقــدير قيمــة املمتلكــات املحجوزة وختزينهــا و
سلطات  شاريع الرامية إىل تعزيز قدرات أجهزة القضاء والنيابة العامة وال ستخدم لتمويل امل وُت
املســــــؤولة عن الشــــــؤون الداخلية. ويف دولة أخرى، ُتقدَّم عائدات املزادات العلنية بشــــــأن 

لوكاالت احلكومية املتضررة) على املوجودات املصادرة إىل الضحايا (مبا يف ذلك اهليئات أو ا
صبح البضـائع  ضحايا، ينص القانون على أن ت ستبانة أيِّ  ضرر. ويف حالة عدم ا سبيل جرب ال
املحجوزة يف إطار اإلجراءات اجلنائية واملمتلكات املصــــــادرة وأيِّ إيرادات أخرى متأتية من 

االت يف جمموعة دول اإلجراءات القضـــــائية يف ملكية الســـــلطة القضـــــائية. ويف عدد من احل
ص العائدات املتأتية من التصــــرف يف املمتلكات واألوراق  أمريكا الالتينية والكارييب، ُتخصــــَّ
املالية، وكذلك األموال املصــــادرة، لصــــناديق خاصــــة (حتت رعاية وزارة الداخلية) من أجل 

ومعاجلة مدمين  خدِّراتاســــــتخدامها يف مكافحة اجلرمية املنظَّمة أو يف برامج الوقاية من امل
شفافية وإعادة تأهيلهم.  خدِّراتامل وينبغي للدول األطراف أن تكفل توفري القدر الكايف من ال

عند تطبيق تلك الســــــياســـــــات، وأن تقدم للجمهور معلومات مفصــــــلة عن طريقة إدارة 
املوجودات وتوزيعها. ومن املفهوم أن هذه الســــــياســــــات ال متس أيضــــــًا بالتزامات الدول 

  .٥٧مبوجب الفصل اخلامس، وال سيما املادة  األطراف
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  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة
أحد احلوافز أشـــاد املســـتعِرضـــون يف إحدى الدول بتوظيف التصـــرف يف املمتلكات املصـــادرة ك

ملعين، ُتوزَّع مجيع افي البلد بالنســبة إىل ســلطات إنفاذ القانون بوصــفه من املمارســات اجليدة. ف
يف املائة للوحدات  ٥٠أ) املمتلكات املصـــــادرة، وعائدات البيع املتأتية منها، على النحو التايل: (

لقبض على امســــــؤولوها أو موظفوها التحقيق ويســــــفر عملها عن إلقاء  ياحلكومية اليت جير
ذي يرفع يف املائة إىل مكتب االدعاء ال ٢٥الشـــــخص صـــــاحب املمتلكات املصـــــادرة؛ و(ب) 

  ممتلكات املصادرة.يف املائة إىل الصندوق اخلاص لل ٢٥فضية إىل املصادرة؛ و(ج) والدعوى امل
  

    نطاق املمتلكات اخلاضعة للتجميد واحلجز واملصادرة    
ينبغي للدول األطراف أن تتأكد من أنَّ مفهوم "العائدات اإلجرامية" املعتمد لديها يتماشــــــى 

من االتفاقية، ويشــــــمل أيَّ ممتلكات  ٢من املادة ) مع التعريف الوارد يف الفقرة الفرعية (ه
متأتية أو متحصَّل عليها، بشكل مباشر أو غري مباشر، من ارتكاب جرم. وعالوة على ذلك، 
جيب أن تضمن مشول التدابري املحلية املتعلقة بالتجميد واحلجز واملصادرة أيضًا للحاالت اليت 

 لفور، أْي عائدات اجلرمية اليت ُحوِّلت أوقد ال يكون فيها مصـــــدر العائدات واضـــــحًا على ا
)، أو ُخلطت مبمتلكات أخرى اكُتســـــبت ٣١من املادة  ٤ُبدِّلت إىل ممتلكات أخرى (الفقرة 

)، وكذلك اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتية ٣١من املادة  ٥من مصــادر مشــروعة (الفقرة 
النحو وبنفس القدر الســـــــاريني على  من العائدات اإلجرامية (العائدات الثانوية)، على نفس

  ).٣١من املادة  ٦العائدات اإلجرامية (الفقرة 
ما يتعلق  هذا االجتاه، على األقل في تدابري يف  ية  ويف الواقع، اختذت معظم الواليات القضـــــــائ
باملصــادرة، إمَّا من خالل اسـتخدام التعاريف القانونية املناسـبة بشـأن "العائدات"، أو من خالل 

ادات القضــائية اليت تطبق تفســريات فضــفاضــة، أو اتباع النهج القائم على القيمة، وفقًا االجته
لألســس املوضــوعية لكل حالة. ولذا، عادة ما تكون ســلطات التحقيق واملالحقة القضــائية يف 
نظام مصــــــادرة قائم على القيمة، يف احلاالت اليت تكون فيها العائدات اإلجرامية قد اختلطت 

أتية من مصـــادر مشـــروعة على ســـبيل املثال، قادرًة على مصـــادرة القيمة املقدَّرة مبمتلكات مت
للنســبة غري املشــروعة من املوجودات املختلطة أو على بيع احلصــة اليت متثِّل العائدات اإلجرامية 

ــــروعة ملالكها الشــــرعي. وباملثل، عادة ما تكون اإليرادات أو   باملزاد، مع إعادة املمتلكات املش
  فع األخرى املتأتية من استثمار عائدات اجلرمية خاضعة هي أيضًا للمصادرة.املنا
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  مثال على التنفيذ
  تستخدم دولة طرف التعريف التايل للعائدات:

كانت:   -١  عائدات إجرامية إذا  ية أو متح (أ)تكون املمتلكات  تأت ققة كليًّا، م
ية أو متحققة متأت (ب)سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة، من ارتكاب اجلرمية؛ أو 

ســـواء أكانت جزئيًّا، ســـواء بصـــورة مباشـــرة أو غري مباشـــرة، من ارتكاب اجلرمية؛ و
  املمتلكات واقعة داخل البلد أم خارجه؛

نت:   -٢  كا ئدات إجراميـة إذا  عا ة كليًّا متـأتيـة أو متحققـ (أ)تصــــــبح املمتلكـات 
شكال ال  أو شكل آخر من أ صرف يف عائدات اجلرمية أو من  تعامل معها؛ جزئيًّا من ت

  مكتَسبة كليًّا أو جزئيًّا باستخدام عائدات اجلرمية.  (ب)أو 
  

وُوجدت ثغرات يف تشــريعات عدد كبري من البلدان، وخصــوصــًا يف جمموعة الدول األفريقية 
أمريكا الالتينية والكارييب، بالنســــــبة إىل واحد أو أكثر من أنواع املمتلكات وجمموعة دول 

املذكورة أعاله، وال ســــيما يف البلدان اليت ال توجد فيها نظم مصــــادرة على أســــاس القيمة. 
ض يع وُقدمت توصيات عديدة بشأن املضي يف التحديد الواضح ملفهوم املمتلكات كأحد موا

إمكانية إعطاء األولوية خلضـــوع عائدات مجيع جرائم الفســـاد إجراءات املصـــادرة، وضـــمان 
هو حاصـــــــل يف بعض احلاالت) املحوَّلة إىل ممتلكات أخرى  غســـــــل األموال فقط كما  (ال

ئدات (أْي األرباح  عا ية من تلك ال تأت نافع األخرى امل ئدات املخلوطة واإليرادات أو امل عا وال
  .٣١من املادة  ١ الثانوية) للتدابري املشار إليها يف الفقرة

ولوحظ أيضـــــــًا غياب الوضــــــوح يف العديد من احلاالت املتعلقة حبجز أو جتميد املمتلكات 
وهو أمر اإليرادات واملنافع املتأتية منها، املحوَّلة واملبدَّلة واألهم من ذلك املخلوطة، وكذلك 

ري جانب كون بعض الدول قدمت معلومات غ  يتطلب وضـــع قواعد واضـــحة وشـــاملة. فإىل
كافية يف عملية االســـتعراض، اعُترب من الضـــروري يف بعض احلاالت تقدمي توصـــيات للتأكيد 

املخلوطــة أمر ممكن ولكن أيضــــــــًا، على حنو املحوَّلــة واملبــدَّلــة وعلى أنَّ حجز املمتلكــات 
اســـتثنائي، لإلشـــارة بدقة أيضـــًا إىل التدابري املتخذة من أجل تفادي جتميد أو حجز اجلزء من 

  لكات املتحصَّل عليه من مصدر مشروع.املمت
    

    تقدمي السجالت املصرفية أو املالية أو التجارية    
متطلبات القانون اإلجرائي الالزمة لتســــــهيل إعمال األحكام  ٣١من املادة  ٧حتدِّد الفقرة 

بشــأن التعاون الدويل من أجل املصــادرة).  ٥٥(وكذلك أحكام املادة  ٣١األخرى من املادة 
ُتلِزم الدول األطراف بأن تكفل التقدمي اإللزامي للســجالت املصــرفية والســجالت املالية وهي 

(ومنها ســجالت شــركات اخلدمات املالية األخرى) والســجالت التجارية (ومنها ســجالت 
املعامالت العقارية وســــجالت شــــركات الشــــحن البحري ومتعهدي الشــــحن وشــــركات 

أوامر بتقدميها أو عن طريق التفتيش واحلجز، أو من التأمني)، وذلك مثًال عن طريق إصـــــدار 
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ــائل مماثلة لضــمان إتاحتها ملســؤويل إنفاذ القانون. وتنص الفقرة نفســها على مبدأ  خالل وس
  )٦٦(عدم تذرُّع الدول بالسرية املصرفية كسبب لعدم تنفيذ أحكامها.

لدول األطراف إجراءات ختوِّل حماك و ســــــلطاهتا أمها ويف الواقع، يكاد يكون لدى مجيع ا
صرفية أو املالية أو ا سجالت امل صالحية األمر بتقدمي ال صة األخرى  لتجارية أو حبجزها. املخت

ني آخرين يف معيَّنوجيوز للمحاكم واملوظفني القضائيني وسلطات االدعاء، وكذلك أشخاص 
تتعلق علومات مبعض األحيان، األمر بكشــف أو حجز الوثائق (مثل امللفات اليت حتتوي على 

 ســياق اإلجراءات يفمبعامالت مالية، أو بيانات احلســابات املصــرفية، أو البيانات املحوســبة) 
ــواء ــاد أو كتدبري إداري خالل مرحلة التحقيق، س ضــد األفراد أو  اجلنائية بشــأن جرائم الفس

طة األشــخاص االعتباريني. بل وهناك بعض الدول اليت تعتمد  ن أجل إصــدار مإجراءات مبســَّ
بيل املثال من خالل مؤسسة ائتمانية بتقدمي معلومات أو وثائق، وذلك على س يِّوامر إىل أاأل

خطارها إلكترونيًّا. إتاحة إبالغ األمر ذي الصــــلة إىل املؤســــســــة االئتمانية املعنية عن طريق إ
مدنية سؤولية جنائية أو م يَّجيوز التذرُّع بالسرية املصرفية، وال يستتبع تقدمي املعلومات أ  وال

. بل ميكن، ملعلومات املطلوبةاأو إدارية للمؤسسات امللَزمة أو األفراد امللَزمني يف املعتاد بتقدمي 
فســه جبرمية على العكس من ذلك، أن يصــبح أيُّ شــخص مل ميتثل ألمر القاضــي متهمًا هو ن
ــــــاعدة). وعالوة على ذلك، تبيَّن أيضــــــًا  ت نَّ وحداأجنائية (مثل العصــــــيان أو رفض املس

ات املالية االســـــتخبارات املالية الوطنية تتمتع بصـــــالحيات واســـــعة لالطالع على احلســـــاب
ع بنظم السـرية والسـجالت املصـرفية يف سـياق التحقيقات يف غسـل األموال، وال ميكن التذرُّ
  مي املعلومات.املصرفية أو غريها من نظم السرية املحمية مبوجب القانون كسبب لرفض تقد

  التنفيذأمثلة على 
شرطة، احلصول على وفقًا لقانون إحدى الدول، حيق للشرطة، بناء على طلب املسؤول جبهاز ال
رية اجلوانب التجارية سأيِّ معلومات الزمة ملنع وقوع جرمية أو التحقيق فيها، بصرف النظر عن 

ني، أو أعضاء عامملديرين الاجعي احلسابات، أو أو املصرفية أو التأمينية امللِزمة لألعضاء، أو مرا
ىل أنَّ رفع إجملس اإلدارة، أو املوظفني لدى إحدى املؤسسات. ويشار على وجه اخلصوص 

  السرية املصرفية ال يتطلب إذنًا من املحكمة.
الطِّالع على اوباملثل، ُأوضح يف بلد آخر أنَّ استصدار أمر قضائي غري مطلوب إلتاحة 

ة التحقيق طلب هذه عي العام أو سلطة؛ وجيوز للمداملالية أو التجاريالسجالت املصرفية أو 
بني   فترة تتراوح ما السجالت. ويف املمارسة العملية، يتم الرد على الطلب ذي الصلة يف غضون

  قية للطلب.يومًا. ويف حالة الرفض، ميكن فرض غرامة على املؤسسة املتل ٣٠أيام و ٨
  

ويف ضــوء ما ُذكر أعاله، اعُتربت مســتويات التنفيذ ُمرضــية عمومًا، ومل تصــدر توصــيات إالَّ 
ملامًا كي تنظر الدول األطراف يف ختفيف صــــرامة املعايري ذات الصــــلة ومتطلبات اإلجراءات 
ح أدناه يف الفصــــل الثالث، القســــم باء، القســــم  الرمسية، وخصــــوصــــًا، على النحو املوضــــَّ

ضـــوء التأخريات اليت قد حتدث فيما يتعلق باحلصـــول على أوامر املحكمة من ، يف ١  الفرعي
                                                         

  .٤٢١، الفقرة الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )٦٦(
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حالة حول األحكام  ١٢أجل رفع السرية املصرفية. وعالوة على ذلك، أثريت شكوك يف حنو 
املنطبقة وما إذا كانت التشريعات املذكورة تشمل مجيع جرائم الفساد (وليس غسل األموال 

رسة العملية. وُشجعت السلطات الوطنية يف دولتني اثنتني، ال فحسب) أو مت تطبيقها يف املما
ميكن فيهما من حيث املبدأ مجع املعلومات املصــــرفية من أجل التحقيقات املحلية إالَّ إذا كان 
اجلرم موضــع التحقيق خيضــع لعقوبة قصــوى بالســجن ملدة ال تقل عن أربع ســنوات، على أن 

د األقصى للعقوبات املفروضة على الرشوة أو بالنص على متضي إمَّا بسنِّ تشريعات لزيادة احل
عدم انطباق السرية املصرفية يف التحقيقات اخلاصة بأيِّ جرمية فساد، بغية كفالة االمتثال التام 

ومن أجل ضــــــمان فعالية التحقيقات املالية وغريها من التحقيقات، للحكم املعين. وأخريًا، 
إلجراءات اليت متكِّن ســلطات التحقيق من االطالع ُقدمت توصــيات بشــأن تبســيط وترشــيد ا

على الســــجالت احلكومية أو املالية أو التجارية مبا من شــــأنه التغلب على حاالت التأخري يف 
املمارســـة العملية (فيما يتعلق باحلصـــول على أمر صـــادر من املحكمة مثًال)، وبشـــأن إرســـاء 

والســــــجالت لفترة زمنية كافية ألغراض التزام املؤســــــســــــات املالية باحلفاظ على البيانات 
التحقيق. ومن النــاحيــة العمليــة، فــإن بعض الــدول األطراف، عــادة تلــك اليت تتبع القــانون 
ـــبيل املثال، من خالل  األنغلوســـكســـوين، قادرة على التعامل مع هذه املســـألة إداريًّا، على س

الية، وهو ما اعُترب أن من رســالة من رئيس هيئة التحقيق تطلب إبراز الســجالت املصــرفية وامل
  شأنه تبسيط اإلجراءات ذات الصلة والتعجيل هبا إىل حد كبري.

    
    عكس عبء اإلثبات    

مل يؤخذ يف أكثر من ثلث الواليات القضــائية قيد االســتعراض بشــرط عكس عبء اإلثبات، 
وســــائر على األقل فيما يتعلق بأي من جرائم الفســــاد، إلثبات مشــــروعية مصــــدر العائدات 

املمتلكات اخلاضـــعة للمصـــادرة املزعوم أنَّها تأتَّت من اجلرمية (وفق تفســـري عدَّة دول أطراف 
للحكم ذي الصلة من االتفاقية). وعادة ما تنظر الدول األطراف الرافضة للتدبري (االختياري) 

يف دســـتور  ذي الصـــلة إىل ذلك التدبري باعتباره انتهاكًا ملبدأ افتراض الرباءة، املنصـــوص عليه
العديد من البلدان، وباعتباره غري متســــق مع النظرة التقييدية اليت تتخذها نظم العدالة اجلنائية 
الوطنية إزاء أيِّ تطبيق لشـــرط عكس عبء اإلثبات يف الدعاوى اجلنائية. ورغم أنَّ التدبري ذا 

ــــابقة لثبوت جرم اجلاين وفقًا للقا  الصــــلة ال نون، ولكن ميكن يتعلق بالضــــرورة باملرحلة الس
تطبيقه يف املرحلة الالحقة لتحديد العقوبات املنطبقة، فقد ُقبلت تلك احلجج عمومًا، بالنظر 
ــــــعة لدى الدول األطراف لتقرير ما إذا كان يتعني تنفيذ احلكم  ــــــلطة التقديرية الواس إىل الس

ها مربِّر مماثل، بأنَّ املعين. بيد أنه ُأوصَي يف إحدى احلاالت، وكذلك يف بلدان عدة مل يقدَّم في
الدول رمبا تودُّ أن تنظر يف اعتماد التعديالت التشريعية الالزمة. ومل ُتطرح أيُّ مشاكل تتعلق 
بالتنفيذ يف دولة طرف بعينها حيث ال حيظر الدســـتور نفســـه مصـــادرة املوجودات املكتســـبة 

  طرائق مشروعة.بشكل مشروع فحسب، بل يكرس االفتراض بأنَّ الثروة بكاملها مكتسبة ب
ومن جهة أخرى، هناك أمثلة على دول تعتمد نظم املصـــــــادرة اجلنائية وتطبق االســــــتدالل 
بالقرائن القانونية فيما يتعلق مبصــــــدر املوجودات اململوكة للمدعى عليه وتســــــتخدم معايري 

يف ذلك إثبات أدىن يف إجراءات املصادرة باملقارنة مبستوى اإلثبات املطلوب إلدانة اجلاين، مبا 
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عة للمصـــادرة وُيدعى اجلاين إىل تفنيد  ـــَّ البلدان املذكورة أعاله حيث تنطبق صـــالحيات موس
ذلك ال ينطبق يف عدة  ومع ذلك، ينبغي مالحظة أنالشـــــكوك بشـــــأن مصـــــدر موجوداته. 

حاالت سوى على املوجودات اململوكة لشخص اشترك يف جرمية منظمة أو غسل األموال أو 
) أو ٢٠بالتوازي مع القرينة غري القاطعة باإلدانة املقرَّرة وفقًا للمادة ع (اإلثراء غري املشــــــرو

واعُترب ختفيض متطلبات . أدين بارتكاب جرائم خطرية جدًّا عادة ما تدر عائدات ضــــــخمة
  اإلثبات جناحًا على العموم يف البلدان املعنية.

  
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة

العائدات يف إحدى الدول األطراف، يكون معيار اإلثبات املنطبق يف وفقًا لقانون استرداد 
اإلجراءات املدنية هو معيار اإلثبات املطلوب للبتِّ يف أيِّ مسألة تنشأ يف إطار ذلك القانون لتحديد 

  ما إذا كان شخص قد انتفع من اجلرمية أو املبلغ املقرَّر استرداده من خالل أمر املصادرة.
  

ذلك، ُيَعدُّ االســتدالل بالقرائن املذكور أعاله هو أيضــًا من املمارســات املعتادة يف  وإضــافًة إىل
سواء املستندة إىل إدانة أو بدون إدانة، كما هو مبني أعاله وكذلك  إجراءات املصادرة املدنية، 

 . ويف إحدى تلك احلاالت، ُيْلَزم املتهمُ ٤أعاله يف الفصـــل األول، القســـم باء، القســـم الفرعي 
بأن يقدِّم إقرارًا كتابيًّا إلثبات مشــــروعية ممتلكاته، فإذا مل يقدِّم هذا اإلقرار أو قدَّمه منقوصــــًا، 
افُترض أنَّ املمتلكات متأتية من نشـــاط إجرامي. وباملثل، جيوز يف دولة أخرى للشـــخص الذي 

املصـــادرة. ُقيدت ممتلكاته أو صـــودرت أن يتقدم بطلب كي ُتســـتثىن املمتلكات من التقييد أو 
  ويتحمل مقدم الطلب عبء إثبات أنَّ املمتلكات اكُتسبت بطرائق مشروعة.

    
    حقوق األطراف الثالثة احلسنة النية    

، وقدَّم املســـتعِرضـــون عددًا ٣١من املادة  ٩ُأثري عدد حمدود من املســـائل فيما يتعلق بالفقرة 
حمدودًا من املالحظات أو مل يقدموها باملرة. ويف ســياق االســتعراض املتعمق، يبدو أنَّ مســألة 
حقوق األطراف الثالثة احلســــنة النية كانت من أصــــعب أحكام االتفاقية من حيث الدراســــة 

ـــــريعات والف ـــــعى اخلرباء اخلارجيون إىل حتديد ما إذا كانت جمموعة من التش حص، حيث س
ــا أنَّ اخلرباء  ــا داللته ــة. ومن األمور اليت هل ــالث تنتقص أو ال تنتقص من حقوق األطراف الث
املســتعِرضــني الحظوا يف حالتني أنَّ املعلومات اليت قدمتها الســلطات (بشــأن األحكام الوطنية 

ادرة) مل ُتظِهر أيَّ ميول إجيابية فيما يتعلق مببدأ محاية حقوق األطراف الثالثة املتعلقة باملصـــــــ
احلسنة النية، واضطروا يف هناية املطاف لالستدالل بالضد للخلوص إىل أهنا ال ميكن (أو ميكن 
يف حاالت اســـــتثنائية فقط) أن ختضـــــع لتدابري من قبيل مصـــــادرة املوجودات أو حجزها أو 

سوى يف جتميدها. ومل ُي شأن ما إذا كانت حقوق  ١٢عَرب  شواغل حقيقية ب حالة فقط عن 
األطراف الثالثة احلســنة النية حتظى باحلماية الكافية يف املمارســة العملية يف مجيع احلاالت اليت 
تنطوي على اجلرائم ذات الصـــلة بالفســـاد (وليس على ســـبيل املثال فيما يتعلق جبرائم غســـل 

ــــــام األطر وينبغي األموال فقط).  للدول األطراف أن تكفل على وجه اخلصــــــوص عدم اتس
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الزمنية للطعن يف مصاحل األطراف الثالثة أو تأكيد تلك املصاحل يف إجراءات املصادرة بالتقييد 
  املفرط وعدم مساسها مبمارسة تلك احلقوق.

ملعين، توجد حاالت أمَّا فيما يتعلق بالتدابري الوطنية اإلجيابية اليت تشــــــري إىل االمتثال للحكم ا
تتضــمن فيها التشــريعات الوطنية عبارات عامة تنص على أنَّ أيَّ قرار بشــأن املصــادرة يراعي 
ستعراض  شري ا حقوق األطراف الثالثة احلسنة النية أو ينبغي أالَّ ينتهكها. وإىل جانب ذلك، ي

نفيذ، واليت اعتمدهتا مقارن للمعلومات املتاحة بشـــأن هذا املوضـــوع إىل األمثلة التالية على الت
الدول األطراف بدرجات متفاوتة: (أ) النص يف التشــــــريعات ذات الصــــــلة على أنه ال جتوز 
مصــــــادرة أداة اجلرمية أو ممتلكات أخرى إذا كانت عائدة إىل طرف ثالث إالَّ إذا كانت قد 

، بأنَّ ُنقلت إليه بعد ارتكاب اجلرمية، وإذا كان يعرف، أو كان لديه ســــــبب وجيه لالعتقاد
اهــا كهــديــة أو بــاملجــان؛ طــة جبرميــة مــا، أو إذا كــان قــد تلقَّالشــــــيء أو املمتلكــات مرتب

قد تؤثِّر على حقوقهم يف امللكية أو   و(ب) باإلجراءات اليت  مة  ثة املهت ثال إخطار األطراف ال
التعريف على نطاق واســــع هبذه اإلجراءات؛ و(ج) الســــماح لألطراف الثالثة بالتقدم بطلب 

ـــروعة من التقييد أو املصـــادرة، والطعن يف أمر كي ُت ـــبة بصـــورة مش ـــتثىن ممتلكاهتم املكتس س
 يف  التجميد أو املصـــادرة، وكذلك رفع دعوى مدنية لالعتراض على األمر باملصـــادرة؛ و(د)

ل عليها بصـــورة مشـــروعة، متكني الطرف املعين من تقدمي  حالة مصـــادرة املمتلكات املتحصـــَّ
ــبة بصــورة مشــروعة؛ و(هطلب تعويض يصــل إىل قي ) مراعاة املطالبات مة املمتلكات املكتس

 باحلق املدين يف حتديد مدى تدابري املصــــــادرة والتصــــــرف يف املدعنياملحتملة للضــــــحايا أو 
صادرة؛ و(و) متكني ا شتبه فيه قبل انتهاء التحقيق املوجودات امل ملحكمة، إذا توفِّي املتهم أو امل

إلجراءات املدنية لضـــــمان إعادة املوجودات إىل األطراف الثالثة أو املحاكمة، من مواصـــــلة ا
  .احلسنة النية

  
  مثال على التنفيذ

يف إحدى الدول، ينص قانون بشأن منع التصرف يف املمتلكات املتحصل عليها عن طريق بعض 
اجلرائم أو إخفائها على عدم إمكانية رفع دعوى ضد طرف ثالث حسن النية أو حماكمته أو 

إجراءات قانونية أخرى ضده بسبب أيِّ عمل اضُطلع به أو ُيعتزم االضطالع به حبسن نية  اختاذ
عمًال بذلك القانون. وُدعيت السلطات الوطنية إىل النظر يف إدراج حكم يف التشريعات الوطنية 

  يعرِّف مفهوم حسن نية األطراف الثالثة يف إجراءات املصادرة.
    

    اليةفعال    
قدَّم عدد قليل نســــبيًّا من الدول معلومات وأمثلة على قضــــايا وبيانات إحصــــائية عن القيمة 
التنفيذية والتشــغيلية للتشــريعات ذات الصــلة. ويف بلد واحد على األقل، الحظ املســتعِرضــون 
عدم وجود معلومات عن إنفاذ األحكام ذات الصـــــلة وأنَّ مقدار املمتلكات املصـــــادرة يبدو 

قارنة مع عدد اإلدانات. ولتلك األســباب، ُأوصــي يف أربع حاالت بإنشــاء قاعدة صــغريًا بامل
بأن تتاح اإلحصــــاءات بيانات مركزية وموثوقة بشــــأن املوجودات املصــــادرة، أو على األقل 

املتعلقة باملصــــادرة لعامة اجلمهور وأن يتم حتديثها بانتظام. وبالفعل، ُأبرز إنشــــاء نظام قاعدة 
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هذا القبيل فيما خيص املمتلكات املصـــــــادرة يف إحدى الدول باعتباره من  بيانات وطنية من
  املمارسات اجليدة.

ومع ذلك، ينبغي التأكيد على أنَّ من الصــــــعب يف كثري من األحيان املعرفة الدقيقة إلمجايل 
األموال املصادرة يف قضايا الفساد، حيث ميكن املحاكمة على جرائم ذات طبيعة خمتلفة أو أشد 

تظهر   ورة أو أكثر قابلية لإلثبات. وهذا يعين أنَّ العائدات املصــــادرة يف قضــــايا الفســــاد الخط
بالكامل يف اإلحصــــاءات. وعلى الرغم من ذلك، لوحظ حتقيق بعض النجاحات الالفتة للنظر، 
مبا يف ذلك حاالت يســـــرت فيها األحكام املحلية مصـــــادرة املوجودات يف أمور متعلقة جبرائم 

األجنبية وإعادة تلك املوجودات إىل البلدان اليت ارُتكب فيها الســـلوك الفاســـد. وأبرز الفســـاد 
دها أشـــخاص األمثلة على ذلك هو النظام الذي أنشـــأته إحدى الدول من أجل حجز أموال بدَّ

ـــترداد مبالغ مالية كبرية جدًّ ـــياســـيًّا، وأفضـــى إىل مصـــادرة واس ا على مدى األعوام بارزون س
اضية؛ وقد اعُترب ذلك جتربة ناجحة وكذلك ممارسة جيِّدة يف تنفيذ أحكام املادة اخلمسة عشر امل

  ، ولكن أيضًا يف جمال املساعدة القانونية املتبادلة هبدف استرداد املوجودات.٣١
    

    التحديات    
مصــادرَة عائدات اجلرائم املتأتية من ما يلي: (أ)  ٣١من أكثر التحديات شــيوعًا يف تنفيذ املادة 

نطاق   مجيع اجلرائم املنصـــوص عليها يف االتفاقية، مبا فيها املصـــادرة القائمة على القيمة؛ و(ب)
، وخصــــوصــــًا تغطية ٣١العائدات واملمتلكات واألدوات اليت ختضــــع للتدابري الواردة يف املادة 

؛ و(ج) انعدام العائدات الــــُمحوَّلة والــــُمبدَّلة واملخلوطة، وكذلك اإليرادات واملنافع املتأتية منها
أو نقص التدابري اخلاصــــة بتســــهيل املصــــادرة، وال ســــيما تدابري كشــــف املوجودات وتعقُّبها 
ــــــروط  وجتميدها، مبا يف ذلك االفتقار يف بعض احلاالت إىل القدرات البشــــــرية والتقنية والش

جه إدارة الشــــكلية املفرطة يف التعقيد بشــــأن جتميد احلســــابات املالية؛ و(د) التحدِّيات اليت توا
الشواغل يف عدد كبري من الدول األطراف ه) (املمتلكات املجمَّدة أو املحجوزة أو املصادرة؛ و

إزاء اعتماد التدابري غري اإللزامية اليت تنص على ضرورة أن يبني اجلاين املصدر املشروع لعائدات 
ني التدابري واألطر اجلرمية املزعومة. ويف بعض احلاالت، يتطلب األمر إجراء إصالح كامل لتحس

والقدرات احلالية اخلاصــة مبصــادرة املوجودات وجتميدها وحجزها وضــمان مزيد من االتســاق 
بينها. وأخريًا، من الضــــــروري زيادة الوعي باإلمكانيات املتاحة لتعقُّب املوجودات وحجزها 

ملة من أدوات ومصــادرهتا، ولتغيري املوقف املتردد لبعض الســلطات القضــائية يف االســتفادة الكا
املصـــادرة. فعلى ســـبيل املثال، متيل املحاكم الوطنية يف إحدى الدول األطراف، رمبا العتبارات 

وأحدها إمكانية انتهاك أحكام االتفاقية األوروبية حلماية حقوق  -تتعلق حبقوق اإلنســـــــان 
صـــادرة من من نطاق امل إىل احلد -وتوكوالت امللحقة هبا اإلنســـان واحلريات األســـاســـية والرب

منطلق اعتبارها تدبريًا مفرطًا يف التقييد. ومن شــــــأن توخي احلذر يف حدود املعقول يف تنفيذ 
  أحكام اتفاقية مكافحة الفساد تفادي مثل تلك اآلثار.
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    )٣٢محاية الشهود واخلرباء والضحايا (املادة  -جيم
اخلرباء والضــــــحايا من لوحظ تباين كبري بني الدول األطراف فيما يتعلق حبماية الشــــــهود و

احتماالت االنتقام أو الترويع. وميكن اعتبار املحصــلة النهائية الســتعراض مقارن للتشــريعات 
الوطنية إجيابيًّا، رغم أنه لوحظ عدم اختاذ تدابري يف عدد من الواليات القضـــــــائية من أجل 

دودة وجمزَّأة . كما أشـــــــار عدد من الدول األطراف إىل جهود حم٣٢للمادة  فعالالتنفيذ ال
إلقامة نظام شــــامل حلماية الشــــهود، مبا يف ذلك أحكام شــــائعة إىل حد ما جترِّم إعاقة ســــري 

لة (على ملادة  العدا يه يف ا ية غري رمسية تتخذها ٢٥النحو املنصــــــوص عل )، أو خطوات عمل
شرطة، أو شهود أو املخربين أو مكان وجودهم أو  ال أحكام تتعلق بعدم الكشف عن هوية ال

األمور اليت قد تؤدي إىل اكتشـــــــافهم. وتفتقر معظم هذه الدول األطراف إىل إجراءات  عن
أكثر تطورًا من أجل احلماية اجلسدية للشهود واخلرباء وأسرهم، ومن أجل تزويدهم هبويات 
جديدة أو نقلهم إىل أماكن أخرى. وهناك أيضـــــــًا حاالت مل ُتنفَّذ فيها حىت اآلن القوانني 

شهود، أو ال تنطبق على اجلرائم القائمة اليت ت شكال احلماية القانونية واجلسدية لل وفر بعض أ
ذات الصـــلة بالفســـاد، أو ال تطبَّق ســـوى يف ظروف حمدودة جدًّا (كتلك اليت تطبقها حماكم 

  متخصصة ذات والية قضائية إقليمية حمدودة).
ومل يعترب اخلرباء احلكوميون تلقائيًّا أنَّ مجيع الدول املذكورة أعاله قد خرقت أحكام االتفاقية 

وعالوة بسبب غياب برنامج شامل لديها حلماية الشهود أو نقلهم (وال ُيفترض ذلك أصًال). 
على ذلك، فإن وضع مثل ذلك الربنامج ال يبدو أنه يشكل أولوية لدى السلطات الوطنية يف 

من املادة  ١ورغم أنَّ الشــروط الواردة يف الفقرة  البلدان اليت ال توجد فيها مثل تلك الربامج.
إلزامية، لكن هذا الطابع اإللزامي ينطبق فقط عندما ُيعترب مناســـبًا وضـــروريًّا وجمديًا ويف  ٣٢

عي لتنفيذ الدليل التشريحدود إمكانيات الدولة الطرف املعنية. ويعين هذا ضمنًا، كما يرد يف 
الة للشــــــهود يقتصــــــر على ، أنَّ "التزام توفري محاية فعاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد

ة أو على ظروف حمدَّدة تكون فيها هذه الوســـائل مناســـبة يف نظر الدولة الطرف معيَّنحاالت 
ر املحتملة يف املنفِّذة. فمثًال، قد ُيمنح املســــؤولون صــــالحية تقديرية لتقييم التهديد أو املخاط

. وباملثل، فإنَّ االلتزام بتوفري احلماية ال )٤٣٨الفقرة كل حالة وتوفري احلماية وفقًا لذلك" (
ينشــــــأ إالَّ بقدر امتالك الدولة الطرف املعنية موارد متاحة وقدرات تقنية لتوفري تلك احلماية. 

نوحة للدول األطراف فيما ويف ضوء املبادئ املذكورة أعاله والسلطات التقديرية الواسعة املم
، ُيطلب إىل املســتعِرضــني أن يكيِّفوا نتائجهم مع الظروف اخلاصــة اليت ٣٢يتعلق بتنفيذ املادة 

يصــــادفوهنا يف كل بلد، وأن يســــألوا الســــلطات الوطنية عما إذا كانت هناك حاجة إىل أيِّ 
  مساعدة تقنية.

كن لديها برنامج شامل حلماية الشهود، ولذا، راعى فريق االستعراض، يف إحدى الدول اليت مل ي
أنَّ البلد قيد االستعراض بلد صغري ومتجانس نسبيًّا، تنتشر فيه شفافية كبرية وتكنولوجيا متقدمة 

مما جيعل من الصـــعوبة مبكان، على ســـبيل املثال، نقل الشـــخص من أحد  -يف مجيع أحناء البلد 
ان االستعراض، حاجة ملّحة الناحية العملية، إبَّأجزاء البلد إىل جزء آخر، وأنه مل تكن هناك من 

لربنامج نقل الشهود من مكان إىل آخر. ولذا، خلص اخلرباء إىل ضرورة اعتبار أنَّ الدولة املعنية 
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متتثل ملتطلبات االتفاقية، واقتصروا على حّث السلطات على تعزيز التدابري الرامية إىل محاية هوية 
يف بشــأن إمكانية تعقُّب أمسائهم. وباملثل، الحظ املســتعِرضــون الشــهود هبدف ختفيف الشــواغل 

دولة جزرية صغرية تتسم بضآلة عدد سكاهنا ضيق املوارد والشواغل القائمة بشأن القدرة على 
ضــمان ســرية الشــهود حبيث إهنم اكتفوا باالقتراح أن تنظر الدولة املعنية يف االخنراط يف برنامج 

من شــأنه تســهيل التعاون الدويل واإلقليمي يف هذا الصــدد. وأخريًا، يف  إقليمي حلماية العدالة مبا
مثال بلد ثالث، راعى املســتعِرضــون حجمه الصــغري، واكتفوا بالتوصــية بتطبيق ترتيبات احلماية 

  املخصَّصة للشهود بالتعاون مع البلدان املجاورة.
ن اليت تفتقر إىل برامج ومع ذلك، مل ميكن اخللوص إىل هذه االســــــتنتاجات يف معظم البلدا

شاملة حلماية الشهود، وال سيما بلدان جمموعة الدول األفريقية وجمموعة دول آسيا واملحيط 
وقد أشارت السلطات الوطنية مرارًا إىل غياب تلك النظم كنقطة ضعف رئيسية  )٦٧(اهلادئ.

لســـالمتهم يف جمال مكافحة الفســـاد، ذلك أنَّ الشـــهود يفتقرون إىل الضـــمانات الضـــرورية 
وأمنهم من أجل اإلدالء بشــــــهاداهتم يف املحاكم، وهم يترددون يف قول احلقيقة يف احلاالت 
سياسي أو  شعروا بأنَّ املتَهمني يتمتعون بنفوذ  اليت َيمثلون فيها أمام املحاكم، وخصوصًا إذا 

ت ألنه مايل أو غريمها من أشــكال النفوذ. ومن الناحية العملية، حال ذلك دون مالحقة حاال
مل يكن لدى الشــهود االســتعداد لإلدالء بشــهاداهتم. كما أنَّ هناك ترددًا لدى عامة اجلمهور 
يف اإلبالغ عن احلــاالت اليت قــد تنطوي على أعمــال انتقــام أو ترهيــب. وبنــاء على ذلــك، 
ُأصدرت عدة توصيات بشأن مسائل منها سّن تشريعات ونظم شاملة حلماية اخلرباء والشهود 

يا وأقارهبم، مىت تكون تلك التشريعات والنظم غائبة، وكذلك إيالء قسط كاٍف من والضحا
االهتمام هلذه التدابري على أرض الواقع، بوســائل منها على ســبيل املثال إذكاء الوعي هبا لدى 

  الشرطة وغريها من وكاالت إنفاذ القانون املسؤولة عن تنفيذها.
ه احلالة حالُة عدد كبري من البلدان اليت توجد لديها ويقابل االنطباَع الســــليب الناشــــئ عن هذ

اســتنادًا إىل جمموعات صــلبة من  -برامج كافية، وأحيانًا واســعة ومتطورة، حلماية الشــهود 
املعايري القانونية. وسلِّط الضوء يف العديد من احلاالت على الطريقة اليت ُتنظَّم هبا املسائل ذات 

املمارســــات اجليِّدة يف تعزيز أهداف االتفاقية، بل ويقّر الدســــتور الصــــلة رقابيًّا باعتبارها من 
أيضــًا يف دولة طرف حبق الضــحايا والشــهود يف احلصــول على قدر كاٍف من احلماية خالل 
الدعاوى اجلنائية. وعالوة على ذلك، صـــــيغت يف بعض احلاالت التشـــــريعات ذات الصـــــلة 

واجلرمية ومسامهة البلدان الشريكة، أو  خدِّراتمبساعدة خرباء مكتب األمم املتحدة املعين بامل
كانت نتيجة للجهود الرامية إىل االمتثال للشـــــروط الواردة يف الصـــــكوك اإلقليمية، من قبيل 

بشــأن محاية الشــهود يف  ١٩٩٥تشــرين الثاين/نوفمرب  ٢٣قرار جملس االحتاد األورويب املؤرخ 
الصـــادرة عن  R (97) 13جملس أوروبا رقم ســـياق مكافحة اجلرمية املنظمة الدولية، وتوصـــية 

جلنة وزراء جملس أوروبا إىل الدول األعضــــاء فيما يتعلق بتخويف الشــــهود وحقوق الدفاع، 

                                                         
تنفيذ الفصل الثالث (التجرمي وإنفاذ القانون) والفصل الرابع نظر أيضًا التقرير الذي أعدته األمانة بعنوان "ا  )٦٧(

" (التعاون الدويل) من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، على الصعيد اإلقليمي
)CAC/COSP/IRG/2016/5(٢٧إىل  ٤ات ، الفقر.  
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بشأن وضع الضحايا يف اإلجراءات  JHA/2001/220والقرار اإلطاري ملجلس االحتاد األورويب 
اجلنائية. واألهم من ذلك أنَّ قانونًا اعُتمد يف دولة واحدة على األقل بشـــــأن محاية الشـــــهود 
ية  عات الوطن واخلرباء واملخربين عن أعمال الفســـــــاد يف أعقاب تقييم للثغرات يف التشــــــري

  يتعلق باالتفاقية.  فيما
اجلنائية الوطنية أو قوانني اإلجراءات اجلنائية على سبيل  وإىل جانب األحكام العامة (يف القوانني

املثال) اليت توفر احلماية للشهود الذين اعُتربوا عرضة خلطر حقيقي بسبب املساعدة اليت قدموها 
ــــرطة وغريها من وكاالت إنفاذ القانون يف مالحقات جنائية مهمة، يوجد لدى العديد من  للش

الشهود، وقوانني حلماية الشهود وقوانني أو تشريعات مماثلة  الدول برامج وطنية خاصة حلماية
حتدد أنواع احلماية املقدَّمة، واألشــــخاص الذين يتمتعون هبا، ونطاق احلماية ومدهتا، وواجبات 
اهليئات والســـلطات املختصـــة. وكقاعدة عامة، تشـــمل هذه احلماية كالًّ من الشـــهود واخلرباء 

 -مع بعض االســتثناءات امللحوظة  -عال جمرَّمة وفقًا لالتفاقية الذين يدلون بشــهادات تتعلق بأف
ومرة أخرى مع بعض  –وهي تقدَّم بغض النظر عن جنسية الشاهد. وجيوز كقاعدة عامة أيضًا 

توســـيع نطاق تلك احلماية، عند االقتضـــاء، لتشـــمل أقارب الشـــخص املحمي  -االســـتثناءات 
. وباملثل، ٣٢من املادة  ١و ما تنص عليه الفقرة ، على حنوســـائر األشـــخاص الوثيقي الصـــلة به

عادة ما ال متيز اآلليات الوطنية حلماية األشــــخاص الذين يقدِّمون أدلة يف اإلجراءات القضــــائية 
شهاداهتم أثناء املحاكمات،  ضحايا واألطراف الثالثة أو اخلرباء الذين يدلون ب شهود من ال بني ال

ــــــى مع روح الفقرة  . وأخريًا، يبدو أنَّ األحكام الوطنية املنطبقة ٣٢املادة  من ٤وهو ما يتماش
تشــــمل يف معظم احلاالت محاية األشــــخاص الذين يشــــاركون أو الذين شــــاركوا يف األفعال 
املجرَّمة وفقًا لالتفاقية مث يتعاونون مع أجهزة إنفاذ القانون أو يقدِّمون املساعدة هلا، على النحو 

يا أو ٣٧ملادة من ا ٤املطلوب مبوجب الفقرة  حا بدو أن الضــــــ . واعُتربت األحكام اليت ال ي
املتعاونني حيظون مبوجبها باحلماية وكذلك، يف حاالت حمدودة، تلك اليت ال تشــــــمل ســــــوى 
الشــهود واخلرباء الذين يكونون هم أنفســهم من الضــحايا أو املشــاركني يف اجلرمية، مفرطة يف 

ية الشــــــهود بالفعالية. وعلى العموم، جيوز للدول التقييد مبا حيول دون أن يتســــــم برنامج محا
األطراف أن تنظر يف اعتماد مصـطلحْي "الشـاهد" و"اخلبري" مبعنامها الواسـع، حبيث تطبِّق تدابري 
احلماية القائمة، عند االقتضــــاء، على أيِّ شــــخص يســــاهم بأدلة أو خربات أو يبدو مســــتعدًّا 

بصــــرف النظر عن وضــــعه القانوين الرمسي، حىت  للتعاون يف مرحلة مبكرة من عملية التحقيق،
عندما يكون من غري املؤكد ما إذا كان الشــخص املعين ســيديل يف هناية األمر بشــهادة فعلية يف 

  )٦٨(حماكمة أو يف جلسة استماع يف حمكمة.
وكما هي احلال بالنســـــبة إىل الدول األطراف اليت توجد لديها تدابري تشـــــريعية أكثر تقييدًا، 

تقييم املضــمون الدقيق للربامج الوطنية حلماية الشــهود على أســاس االحتياجات الفعلية ينبغي 
لنظام العدالة اجلنائية يف كل بلد والقيود اليت تفرضها اهلياكل واملوارد والقدرات القائمة. وقد 

لعل تكون التدابري الرخيصة أو القصرية األجل نسبيًّا كافية ومفضَّلة على غريها من البدائل، و
                                                         

  القسم الثاين،  ،٣٢، املادة الفصل الثالث، األمم املتحدة ملكافحة الفسادالدليل التقين التفاقية   )٦٨(
  .١ القسم الفرعي
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البلدان تود التمييز بني أنواع ومســـــتويات احلماية املمنوحة، رهنًا خبطورة اجلرمية ومســـــامهة 
ـــبيل املثال، ال )٦٩(الشـــاهد أو الضـــحية املعين، وغري ذلك من العوامل الظرفية. ينطبق   فعلى س

قانون محاية الشــــــهود يف إحدى الواليات القضــــــائية ســــــوى على اجلرائم اليت ُيعاقب عليها 
ــــتبعد بالتايل جمموعة من األفعال  ١٠ســــجن ملدة قصــــوى قدرها بال ــــنوات أو أكثر، ويس س

املجرَّمة وفقًا لالتفاقية. وأوضــحت الســلطات الوطنية أنَّ ذلك ُيعزى إىل ضــرورة التوازن بني 
خمتلف املوارد يف نظام العدالة اجلنائية الداخلية، والحظت أهنا قد تنظر يف مســــــألة تغيري احلد 

وهو تفســــري  -أ عنده تطبيق قانون محاية الشـــهود عند بدء عملية إصـــالح القانون الذي يبد
سع املشار إليه أعاله من اخليارات املتاحة للدول  اعُترب مقنعًا فيما يبدو، بالنظر إىل النطاق الوا
األطراف. ومن ناحية أخرى، يوفر النظام القانوين يف دول أطراف أخرى احلماية للشــــــهود 

إذا كانت   لضــــــحايا، ولكن مشول جرائم الفســــــاد ليس تلقائيًّا أو يتوقف على ماواخلرباء وا
. ويف هذه كما ُذكر آنفًا)توصـــــف بأهنا جرمية منظمة أو على اجلزاءات القصـــــوى املنطبقة (

احلاالت اخلاصة، صدرت توصيات بتوسيع نطاق تلك احلماية بصورة مباشرة وصرحية حبيث 
  الفساد، مع مراعاة املوارد املتاحة يف احلاضر واملستقبل.تشمل شهود وضحايا مجيع جرائم 

وُتعترب التدابري التالية مؤشــــــرًا على الطريقة اليت وضــــــعت هبا الدول األطراف برامج محاية 
  )٧٠(.٣٢من املادة  ٢الشهود لديها، وفقًا ملا يرد يف الفقرة 

    
    احلماية اجلسدية    

ـــــتخدم الدول األطراف اليت ُتعترب ـــــمان ممتثلة لالتفاقية منهجيات عم أوًال، تس ل ترمي إىل ض
بني إليهم. احلماية اجلســـدية للشـــهود املعرضـــني للخطر وأســـرهم واألشـــخاص اآلخرين املقرَّ

إنشاء أجهزة  وعادة ما تضطلع وحدات الشرطة العادية بالقسط األكرب من هذا العمل، رغم
صعيد الوطين أو اإل سواء على ال سعة قليمي. وهناك جممتخصصة يف بعض احلاالت،  موعة وا

وطة مبوافقة من التدابري املســــــتخدمة، اليت غالبًا ما تســــــتتبع تكاليف كبرية وتكون مشــــــر
  األشخاص املحميني، وميكن أن تشمل ما يلي:

تدابري احلماية اجلســدية املباشــرة لســالمة وأمن الشــهود الذين قد يتعرضــون   (أ)  
مثل حراســة الشــخص املحمي ومســكنه وممتلكاته؛  للتخويف أو املضــايقة نتيجة لتقدمي أدلة،

وجتهيز أماكن إقامتهم بأجهزة الســــــالمة من احلرائق وأجهزة أمنية، من قبيل نظم اإلنذار؛ 
وتغيري أرقام هواتفهم وأرقام تسجيل مركباهتم؛ وتركيب مرافق وإجراءات لالتصال بالشرطة 

 األمن أثناء السفر؛ وتزويد الشخص يف حاالت الطوارئ، مثل أرقام االتصال املباشر؛ وتوفري
املحمي مبعدات خاصــــة للحماية الشــــخصــــية وحتذيره من أيِّ خطر قائم؛ وإيواء الشــــخص 
سجن  املحمي بصورة مؤقتة يف مكان آمن؛ ونقل األشخاص املحميني (إذا كانوا مودعني يف 

                                                         
الدليل التقين التفاقية ، و٤٣٩، الفقرة الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادانظر   )٦٩(

  .٢ الفرعي القسم الثاين، القسم ،٣٢، املادة الفصل الثالث، املتحدة ملكافحة الفساد األمم
الع على املزيد من التفاصيل بشأن حمتويات برامج محاية الشهود وهيكلها التنظيمي، انظر منشور مكتب لالطِّ  )٧٠(

 Good Practices for the Protection of Witnesses inواجلرمية املعنون:  خدِّراتاألمم املتحدة املعين بامل

Criminal Proceedings Involving Organized Crime  ،الفصل الرابع٢٠٠٨(فيينا ،(.  
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ــــــجناء ــــــجن حتقيق أو غريه إىل آخر، أو عزهلم عن بقية الس أو اإلبقاء  حتقيق أو غريه) من س
  عليهم يف احلبس االنفرادي؛

قل، على النحو املقترح يف الفقرة الفرعية   (ب)   ية اهلوية والن (أ) من  ٢تدابري محا
، وتتراوح بني احلد األدىن من احلماية املتمثل يف عدم الكشف عن هوية األشخاص ٣٢  املادة

تهم وبياناهتم الشـــخصـــية املحميني وبياناهتم الشـــخصـــية وأماكن وجودهم وتغيري وثائق هوي
ومظهرهم؛ وإجياد فرص عمل أخرى هلم وتغيري مكان عملهم أو دراســــتهم ونقلهم بصــــورة 
دائمة إىل مكان إقامة آخر؛ ومنع مجيع خدمات اإلحالة (مثل ســـــلطات تســـــجيل الســـــكان 
املحليني واســـتفســـارات الدليل وخدمات تســـجيل جوازات الســـفر) من تقدمي معلومات عن 

وكما ســبق ذكره، ُتعترب األشــخاص املحميني أو غري ذلك من البيانات بشــأهنم. مكان إقامة 
إعادة التوطني، على وجه اخلصــــــوص، حمفوفة بصــــــعوبات عملية كبرية، وينبغي أن تراعي 

  الظروف املحددة فيما يتعلق بإقليم الدولة املعنية وسكاهنا؛
يف الربنامج يف ضــــمان اإلدماج اآلمن للشــــهود وأفراد أســــرهم املشــــاركني   (ج)  

املجتمع املحلي؛ واختاذ تدابري فرعية ذات صــلة باملســاعدة االجتماعية أو الطبية أو النفســية أو 
القانونية أو املالية، مثل دفع الراتب أو األجر بالكامل أثناء االضطالع بدور الشاهد، والعالج 

ات أو أمراض يتعرضون الطيب املجاين، والعالج يف املستشفيات وصرف األدوية عن أيِّ إصاب
هلا خالل هذه الفترة؛ وإتاحة سبل احلصول على املعلومات واملساعدة حلل املسائل التنظيمية؛ 
وصــرف التعويضــات عن مجيع تكاليف االنتقال وتغيري حمل اإلقامة يف هناية املطاف، وكذلك 

الدفن والتعليم  أضرار متكبدة بسبب اإلدالء بإفادة أو املثول كشاهد؛ وحىت تكاليف يِّأعن 
ر أو األطفال املعالني بالنســـبة إىل الشـــهود الذين ميوتون أو يصـــابون بعجز دائم املجاين للقصـــَّ 

  بسبب املشاركة يف برنامج حلماية الشهود؛
ــلوك   (د)   ــه وضــبط س ــرة اليت تســتهدف التهديد نفس ــاليب احلماية غري املباش أس

ذه التدابري، اليت تشمل األحكام اليت جترِّم املتهمني الذين قد يشكلون خطرًا على الشهود. وه
سري العدالة (على النحو املنصوص عليه يف الفقرة الفرعية (أ) من املادة )، قد تكون ٢٥ إعاقة 

  الية احلماية اجلسدية املباشرة.على األقل بنفس فع
    

  أمثلة على التنفيذ
استخدام جمموعة واسعة النطاق يف إحدى الدول األطراف، يتاح للشرطة ووكاالت إنفاذ القانون 

من تدابري محاية الشهود واخلرباء مبقتضى أحكام تشريعات مصمَّمة هلذا الغرض، مبا يف ذلك 
برامج لتوفري محاية كاملة للشهود تشمل النقل الدائم ملحل اإلقامة، وتغيري اهلوية، واختاذ تدابري 

سرية. وُتَعدُّ نسخة خطية من لضمان أمن األشخاص ومساكنهم، وتوفري درجة عالية من ال
اتفاقات احلماية وُتتخذ بالتشاور التام مع الشهود الذين يتلقون املساعدة من دائرة متخصصة 
حلماية الشهود. وعلى العموم، ُتعترب االتفاقات اخلطية من هذا النوع (مثل مذكرات التفاهم أو 

ة لتعزيز التعاون، ألهنا تساعد على الربوتوكوالت بني الدولة والشهود اخلاضعني للحماية) وسيل
  توضيح العالقة بني الطرفني وحتقيق اليقني فيما يتعلق بنطاق احلماية املراد منحها.
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هود من خالل وهناك دولة طرف واحدة (من بني دول أخرى كثرية) متنح محاية إضافية للش
 االعتبار، يفتأخذ وضع شروط لإلفراج بكفالة عن األشخاص املتهمني. وميكن للمحكمة أن 

تعريض  لدى اإلفراج عن شخص بكفالة، احتمال أن يقوم هذا الشخص مبضايقة شخص أو
  إعاقة سري العدالة. سالمته أو أمنه للخطر، أو التدخل يف األدلة، أو ختويف أحد الشهود، أو

ابري ويف دولة أخرى (من بني دول أخرى كثرية يف هذه احلالة أيضًا)، ينص القانون كأحد تد
اإلكراه اإلجرائي على حظر االقتراب من الضحية. وُيطبَّق هذا التدبري ضد املتهمني من ِقبل 
حمكمة الدرجة األوىل املختصة، بناء على اقتراح من املدعي العام ومبوافقة الضحية، أو بناء على 

ة، بعد طلب الضحية. وتصدر املحكمة قرارًا فوريًّا بشأن االقتراح أو الطلب يف جلسة عام
االستماع إىل املدعي العام واملدعى عليه والضحية. ويكون قرار املحكمة هنائيًّا. وُيلغى احلظر 
بعد صدور حكم نافذ، أو يف احلاالت اليت ُتعلَّق فيها اإلجراءات ألسباب أخرى. وميكن 

  للضحية أن يطلب يف أيِّ وقت من املحكمة إلغاء احلظر.
    

    قواعد اإلثبات    
الربامج الشــاملة حلماية الشــهود، إضــافًة إىل احلماية اجلســدية، قواعد إثبات لضــمان تتضــمن 

  أمن الشهود والضحايا على السواء.
وتشــــمل تلك التدابري تدابري ترمي حتديدًا إىل احلفاظ على ســــرية هوية الشــــهود املشــــمولني 

ســتماع إىل الشــهود باحلماية خالل اإلجراءات التمهيدية وإجراءات املحاكمة، مبا يف ذلك اال
حتت أمساء مســتعارة؛ واختاذ عنوان مرافق املحكمة عنوانًا للشــاهد فيما يتعلق باالســتدعاءات 
وأوامر احلضــــور؛ واإلدالء بشــــهادات من وراء ســــتار؛ واســــتخدام أســــاليب التنكُّر وتغيري 

  الصوت؛ وحظر نشر األدلة.
    

  أمثلة على التنفيذ
شهادة األشخاص املشمولني باحلماية أثناء االستجواب يف يف إحدى الدول األطراف، ُتدوَّن 

حمضر ُتَعدُّ منه نسختان. وُيدوَّن يف املحضر رمز تعريف الشاهد فقط بدًال من بيانات هويته. 
وال يوقِّع الشاهد سوى على النسخة األصلية من املحضر اليت تقدَّم إىل القاضي يف مظروف 

القضية وُتسلَّم إىل الطرف املتهم وحمامي دفاعه. وجيوز خمتوم. وُترفق النسخة األخرى مبلف 
للطرف املتهم وحماميه أن يوجها أسئلة للشاهد كتابة. وجيرى االستجواب بتغيري صوت الشاهد 
(وصورته إذا اسُتخدمت مرافق التداول بالفيديو). وقبل بدء االستجواب، يتحقق قاض من 

ن أنَّ الشخص املستجَوب هو نفس الشخص الذي املحكمة االبتدائية يف مكان وجود الشاهد م
  ُأعطي رمز التعريف.



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

V.17-04677 183 
 

طورة اجلرمية اجلنائية ويف دولة طرف أخرى، جيوز لقاضي التحقيق األوَّيل، أن يعلن، مبراعاة خ
، أنَّ الشاهد جمهول أو الظروف االستثنائية املتصلة هبا، وبناء على طلب مكتب املدعي العام

 ومهيًّا ُيستخدم مته. وعلى أساس حكم القاضي، ُيمنح الشاهد امسًااهلوية من أجل ضمان سال
اهد املعَلن أنه جمهول اهلوية يف التدابري اإلجرائية. وتوضع املعلومات املتعلقة باالسم احلقيقي للش

دراسته ومكان ورمز تعريفه الشخصي أو، يف حال عدم وجود ذلك، تاريخ ميالده وجنسيته و
وتوقيع الشخص الذي  سته التعليمية يف مظروف حيمل رقم القضية اجلنائيةإقامته وعمله أو مؤس

نائي. وال ميكن ينفذ اإلجراءات. وُيختم املظروف وُيحتفظ به بصورة منفصلة عن امللف اجل
حيث خيتم  سوى للشخص الذي ينفذ اإلجراءات أن يفحص املعلومات الواردة يف املظروف

ات قضائية إىل ص املعلومات. وُيستمع يف إطار إجراءاملظروف ويوقِّعه مرة أخرى بعد فح
لضرورة. وميكن االشاهد املجهول اهلوية عرب اهلاتف باستخدام معدات لتغيري الصوت، عند 

  أيضًا طرح أسئلة على الشاهد كتابًة.
ويف دولة طرف ثالثة، ال توجد إمكانية حجب اهلوية بشكل كامل فحسب (يف احلاالت اليت 

خطر وشيك، يرتبط جبرمية خطرية، على حياة أو صحة أو حرية أو ممتلكات شاهد يوجد فيها 
مهم أو ضحية أو أفراد أسرته أو أقربائه املقربني)، وإمنا أيضًا حجبها بشكل جزئي. وبالتايل، 
ال جيوز االحتفاظ سرًّا سوى جبزء من بيانات الشاهد أو الضحية، مثل تاريخ امليالد أو رقم 

ي أو عنوان اإلقامة أو املهنة أو مكان العمل والدراسة أو العالقات الشخصية، التعريف الشخص
  رهنًا مبا يكفي لضمان محاية حقوقه ومصاحله.

  
وتشــــمل التدابري األخرى لتوفري احلماية للشــــهود املعرضــــني للخطر لدى اإلدالء بشــــهاداهتم 

تركيب مرافق انتظار خمصصة إبالغ املحكمة باملتطلبات اخلاصة حلماية الشاهد أو الضحية؛ و
للضــــحايا والشــــهود؛ وعقد جلســــات مغلقة أو ســــرية من أجل جتنب االتصــــال املباشــــر 
باألشـــخاص الذين ميكن أن يشـــكلوا هتديدًا للشـــهود؛ واســـتجواب األشـــخاص املشـــمولني 
سبقًا؛ وتطبيق إجراءات تتيح  سجلة م شهادات امل ستخدام ال شاركة املتهم؛ وا باحلماية دون م

اإلدالء بشهاداهتم باستخدام وصالت الفيديو أو الدوائر التلفزيونية املغلقة أو أشكال  للشهود
ــــــــاالت، على النحو املقترح يف الفقرة الفرعيــة  (ب) من  ٢أخرى من تكنولوجيــا االتص

  ؛ وتقدمي املساعدة العملية والدعم النفسي أثناء إجراءات املحكمة.٣٢  املادة
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  أمثلة على التنفيذ
االستماع  تسمح قوانني إحدى الدول األطراف للقاضي يف أيِّ وقت قبل أو خالل جلسة

أ) األمر مبغادرة بعض ة، مبا يلي: (معيَّنلطلب أو إلجراءات أمام املحكمة بالقيام، يف ظروف 
منها؛ أو (ب) األمر  أو مجيع أفراد اجلمهور قاعة جلسة االستماع ملدة اجللسة كاملة أو جلزء

شأهنما؛ أو منهما أو ب معيَّنبعدم نشر تقارير عن كامل الطلب أو اإلجراءات أو جزء 
 شخص، دون طِّالع أيِّ إصدار األوامر والتوجيهات اليت يراها ضرورية لضمان عدم ا (ج)

 إفادة خطية أو مستند موافقة املحكمة (سواء قبل جلسة االستماع أو أثناءها أو بعدها) على أيِّ 
مللف يف املحكمة أو معلومات أو وثيقة أخرى مستخدمة يف الطلب أو اإلجراءات املوجودة با

  أو يف سجالت املحكمة.
لضحايا والشهود احلماية وتقدمي الدعم إىل وأنشأت دولة طرف أخرى صندوقًا خاصًّا ملنح ا

لسات املحاكمة، مثل ُيستخدم، يف مجلة أمور، القتناء جمموعة من األدوات الوقائية من أجل ج
لقة اليت تتيح للضحية و/أو احلواجز اليت متنع املتهم من رؤية الضحية، والدوائر التلفزيونية املغ

  قاعة املحكمة.الشاهد اإلدالء بشهادته يف غرفة جماورة ل
  

وقد تكون قواعد اإلثبات حلماية الشهود متعارضة مع املبادئ األساسية للعدل يف اإلجراءات 
اجلنائية يف الدول األطراف، وهي مبادئ متعلقة حبماية حقوق املتهمني ومنصــــــوص عليها يف 

األسبقية على قانون اإلجراءات اجلنائية أو الدستور أو حىت نصوص املعاهدات الدولية اليت هلا 
اليت تنص على ضـــــرورة عدم  ٣٢األحكام الوطنية املناِقضـــــة. ويتجلى ذلك أيضـــــًا يف املادة 

مســـاس التدابري املنفذة "حبقوق املدعى عليه، مبا يف ذلك حقه يف حماكمة حســـب األصـــول". 
وقد يتعارض عدم الكشف عن هوية الشهود أو استخدام أساليب االستجواب على انفراد أو 

الع على التهم واألدلة ضـــده، االطِّ د، على ســـبيل املثال ال احلصـــر، مع حق املتهم يفعن بع
ومبدأ تكافؤ وســـائل الدفاع، واحلق يف جلســـة اســـتماع عامة، والطابع الشـــفوي لإلجراءات 
شخصي لألدلة، وحق املتهم يف حضور حماكمته  شر وال سية، ومبادئ التقييم املبا اجلنائية الرئي

  )٧١(الدعاء.واستجواب شهود ا
وال بد أن يؤخذ هذا النوع من تضـــارب املصـــاحل يف احلســـبان، وأن تراعى إمكانية أن يكون 

ستحالة التوفيق بينها معيَّنغياب تدابري  شهود واخلرباء والضحايا ناجتًا عن ا سالمة ال ة لضمان 
وبني احلقوق املنصــــوص عليها للدفاع. فعلى ســــبيل املثال، أوضــــحت الســــلطات يف إحدى 

دول أنَّ الدســـتور ينص على حق املتهم يف أن يواَجه بالشـــهود ضـــده، األمر الذي يســـتبعد ال
استخدام الشهادة عرب الفيديو يف املحاكمة. ويف حاالت استثنائية فقط، ُسمح لبعض األطفال 
ُسمح لبعض الضحايا  أن يدلوا بشهاداهتم بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة. ويف حاالت نادرة، 

 باإلدالء بشــــهاداهتم بينما كانوا متنكرين جزئيًّا بشــــعر مســــتعار أو نظارات، أو أو الشــــهود
حمتجبني عن أعني اجلمهور ولكن ليس عن هيئة املحلَّفني. وَقِبَل اخلرباء املســــــتعِرضــــــون هبذا 

                                                         
  .٤٤٥، الفقرة الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادانظر   )٧١(
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التفســــــري ومل يغيِّروا وجهة نظرهم بأنَّ الدولة الطرف قيد االســــــتعراض قد اختذت التدابري 
  يفاء مقتضيات االتفاقية.املناسبة الست

    
  مثال على التنفيذ

فساد أو  جيوز للمحكمة أن تأذن، يف حالة وجود خطر وشيك على أمن الشهود يف قضية
ئك األشخاص دون العام، مبثول أول املدعيسالمتهم، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من 

وبة باالعتماد الكشف عن أمسائهم. ومع ذلك، ينص القانون على أنه ال جيوز فرض أيِّ عق
جيوز الكشف فيها عن  على جمرَّد معلومات غري معروفة املصدر، ويبني العديد من احلاالت اليت

لكشف عن اهلوية ون فيها اهوية الشخص املستفيد من احلماية، مبا يف ذلك احلاالت اليت يك
اضع للحماية بقرار الزمًا حلماية حقوق املتَّهم. ويف مثل تلك احلاالت، يبلَّغ الشخص اخل

  الكشف عن هويته، وحيق له الطعن يف القرار أمام حمكمة االستئناف.
    

    اتفاقات تغيري أماكن اإلقامة    
أخرى بشــــــأن تغيري أماكن إقامة  مل تربم معظم الدول األطراف اتفاقات أو ترتيبات مع دول

صلة، مما أدى (يف بعض احلاالت) إىل تقدمي توصيات  األشخاص، أو مل توفر معلومات ذات 
بالنظر على األقل يف اختاذ إجراء من هذا القبيل. وأبدى بعض اخلرباء ارتياحهم إلمكانية إبرام 

طراف مما مينع إبرامها يف ترتيبات أو اتفاقات من هذا القبيل، أو خللو تشــــــريعات الدول األ
الظروف املناســـــبة. ولذلك، اعُتربت الدول األطراف املعنية ممتثلة لروح االتفاقية. ومع ذلك، 

تنشــــئ التزامًا عمليًّا بالنظر يف إبرام اتفاقات أو  ٣٢من املادة  ٣جتدر اإلشــــارة إىل أنَّ الفقرة 
ء على العقبات النظرية اليت تعترض ترتيبات ملموسة لتغيري أماكن اإلقامة، وليس فقط بالقضا

  إبرام تلك االتفاقات.
وبالفعل، أفيد بأنَّ العديد من اإلدارات الوطنية حلماية الشــــــهود تربم ترتيبات أو مذكرات 
تفاهم رمسية أو غري رمسية مع ســـــلطات أجنبية يتم على أســـــاســـــها الحقًا تغيري أماكن إقامة 

اتفاقات بشأن تغيري مكان اإلقامة مع أهنا وقَّعت األشخاص املحميني. وأفادت إحدى الدول ب
تربم ترتيبًا مســـتقالًّ لكل حالة على حدة، وإن تعذر تقدمي بلدًا خمتلفًا، وبينت أخرى أهنا  ٢٠

أمثلة ملموســــة ألســــباب أمنية. وأفادت دول أطراف أخرى بأهنا أطراف يف اتفاقات متعددة 
ّم لنقل الشــخص املحمي إىل أراضــي دولة طرف األطراف حول محاية الشــهود توفِّر إطارًا أع

من نفس املنطقة اجلغرافية أو ذات خصـــائص لغوية أو ثقافية مماثلة، مثل االتفاق بشـــأن محاية 
املشـــاركني يف الدعاوى اجلنائية بني الدول األعضـــاء يف رابطة الدول املســـتقلة، واتفاق محاية 

ى ســالزبورغ، واتفاقية التعاون بني أجهزة الشــهود الذي وقَّعت عليه الدول األعضــاء يف منتد
الشـــــرطة يف جنوب شـــــرق أوروبا، واتفاق البلقان بشـــــأن محاية الشـــــهود، واتفاقية أمريكا 
الوسطى حلماية الضحايا والشهود واخلرباء وغريهم من األشخاص املشاركني يف التحقيقات 

  ة املنظمة (غري نافذة بعد).واجلرمي خدِّراتبامل جتارسيما ضد اال  واملالحقات اجلنائية، وال
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    مشاركة الضحايا    
فيما يتعلق بالتزام الدول األطراف مبراعاة منظور ضــــــحايا الفســـــــاد، قدمت بعض البلدان 
معلومات غري كافية أو مل تتطرق بتفصــيل وبدقة إلمكانية إشــراك الضــحايا يف خمتلف مراحل 

لذي  ية ا عدا احلق يف احلما ما  ية، في نائ لدى دول اإلجراءات اجل بدو أنَّ  به. وال ي يتمتعون 
أطراف أخرى، وال ســـيما من جمموعة الدول األفريقية وجمموعة دول آســـيا واملحيط اهلادئ، 
أيَّ أحكام تسهِّل عرض ودراسة وجهات نظر الضحايا وشواغلهم، أو ال تقدِّم إىل الضحايا 

بيل املثال، للتعبري عن شـيئًا فيما يبدو عدا فرصـة بسـيطة، إذا مت اسـتدعاؤهم كشـهود على سـ
آرائهم وشـــــواغلهم فيما يتعلق بالكيفية اليت أثَّرت هبا القضـــــية عليهم شـــــخصـــــيًّا أو مهنيًّا؛ 
واكتفت الســــــلطات أحيانًا بالقول إنه ليس يف القانون الداخلي ما مينعهم من القيام بذلك، 

إىل هذه اآلراء وأنَّ القاضــــــي الذي يرأس املحكمة هو الذي يبّت فيما إذا كان ســــــُيلتفت 
والشواغل أم ال. وقد أدت هذه املمارسات غري الـُمرضية إىل إصدار توصيات حتث السلطات 
الوطنية على إيضــــــاح دور الضــــــحايا يف املحاكمات وإتاحة مزيد من اإلمكانيات هلم لكي 

يتضمن، يف   يعرضوا موقفهم على املحكمة. وأفادت السلطات يف دولة طرف بأنَّ القانون ال
ايا الفساد، أيَّ أحكام تسمح للضحايا باإلدالء بشهاداهتم ألنه ال ميكن عادة التعرف على قض

الضــــحايا يف هذه احلاالت. بيد أنَّ هذا ال يســــري على مجيع األفعال املجرَّمة وفقًا لالتفاقية، 
 يعفي الدول األطراف من االلتزام بتمكني الضــحايا الذين ميكن التعرف عليهم من  كما أنه ال

  بيان موقفهم.
وفيما يتعلق بالدول األطراف اليت توفر هذه الفرصـــة، فإنَّ هناك جمموعة (هي أكربها)، وتتألف 
من بلدان تتبع نظم القانون املدين، ال متكِّن ضــحايا جرائم الفســاد من رفع دعاوى خاصــة أمام 

ود فحســــب، املحاكم املدنية أو اإلدالء بشــــهادة عندما ُيطلب منهم االضــــطالع بدور الشــــه
عني مدنيني أو أطراف يف مالحقة قضائية خاصة يف املحاكمة أيضًا من تقدمي آرائهم كمد  وإمنا

اجلنائية، حيث يتمتعون مبجموعة متنوعة من احلقوق يف مجيع مراحل اإلجراءات اجلنائية. ويف 
يد أنَّ املاضـــــي، كانت الســـــلطات حىت يف تلك الدول أكثر انشـــــغاًال مبعاقبة مرتكيب اجلرمية، ب

سنوات األخرية فيما يبدو لتشمل حتسني حالة الضحايا باالقتران  سة احلكومة تغريت يف ال سيا
ــــــتهالل أو إهناء  مبعاقبة اجلناة. وتشــــــمل احلقوق املذكورة أعاله احلق يف الطعن يف رفض اس

ي؛ اإلجراءات اجلنائية؛ واالّطالع على طبيعة التهمة؛ واحلصول على مساعدة حمام ومترجم فور
واالّطالع على ملف القضـــــية وفحص املواد الواردة فيه واســـــتنســـــاخها؛ واملوافقة على تطبيق 
ية  األوامر الزجرية املؤقتة أو طلب تطبيق أمر زجري؛ وتقدمي أدلة إلدراجها يف ملف القضــــــ
لفحصــها يف املحكمة؛ وتقدمي طلبات وشــكاوى واســتدعاء الشــهود؛ وفحص التقارير بشــأن 

ئية وتقدمي إفادات مســــجَّلة بشــــأن شــــروط التدابري اإلجرائية وســــريها ونتائجها التدابري اإلجرا
وحماضــــرها؛ واملشــــاركة كطرف كامل يف جلســــات اســــتماع املحكمة؛ واملوافقة على تطبيق 

والعقوبة، إىل  إجراءات التســـوية أو رفض منح تلك املوافقة؛ وتقدمي رأي فيما يتعلق بالتهم، بل
ــــــتئناف القرار. ويف إحدى الدول  جانب األضــــــرار املحدَّدة يف التهم والدعوى املدنية؛ واس

األطراف، صــــدرت توصــــية بشــــأن ضــــمان أن ُيمنح وضــــع الضــــحية يف اإلجراءات اجلنائية 
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متتد  لألشـــخاص الطبيعيني واالعتباريني على الســـواء، بينما ُأوصـــي يف دول أخرى بضـــمان أن
  يس لديهم صفة الشاهد.احلقوق ذات الصلة لتشمل أيضًا الضحايا الذين ل

  
  أمثلة على التنفيذ

يف إحدى الدول األطراف، توجد لدى الضحية إمكانية رفع دعوى مدنية يف مجيع مراحل 
اإلجراءات، وعندئذ تصبح طرفًا يف اإلجراءات أو املحاكمة، وتتمتع باحلقوق املمنوحة ملن حيمل 
هذه الصفة. ولذا، حيق للطرف املدين، بوصفه طرفًا يف التحقيق، أن حيصل، على غرار املتهم، 

ة جمانية من املحضر الرمسي الذي يبني االنتهاك واإلفادات اخلطية للشهود وتقارير اخلرباء. على نسخ
وجيوز له أيضًا أن يأخذ نسخة، على نفقته اخلاصة، من مجيع وثائق اإلجراءات، وتقدمي التماسات 
أو طلبات اإللغاء، واستدعاء الشهود يف املحاكمة، وطرح قضيته، وتأكيد حقه يف التعويض. 
وعالوة على ذلك، ينص تعديل ُأدخل مؤخرًا على قانون اإلجراءات اجلنائية على تعيني قاض 
خاص للتدخل لصاحل ضحايا اجلرائم ميكنه، بناء على طلبهم، أن يكفل مراعاة حقوق الضحايا يف 

  مرحليت التنفيذ واإلنفاذ من الدعوى (مثل استرداد تعويض أو إنفاذ حظر اتصال).
اجتماعية -جيوز للضحايا، بناء على طلبهم، أن ُيمنحوا مساعدة نفسية ويف دولة أخرى،

ومساعدة قانونية خالل اإلجراءات القضائية، ما دام ذلك ضروريًّا حلماية حقوقهم اإلجرائية، 
االجتماعية -مع مراعاة ما فيه مصلحتهم الشخصية إىل أقصى حد. وتشمل املساعدة النفسية

ات القانونية، ولتحمُّل العبء النفسي بسببها، إىل جانب مرافقة إعداد الشخص املعين لإلجراء
الشخص إىل جلسات االستماع أثناء إجراءات التحقيق واملحاكمة الرئيسية. ويف هذا السياق، 

الصادر عن الربملان  EU/2012/29أشارت بعض الدول األطراف إىل التزاماهتا مبوجب التوجيه 
 الذي يضع معايري دنيا بشأن حقوق ضحايا اجلرمية ودعمهم األورويب وجملس االحتاد األورويب

  للمجلس. JHA/2001/220ومحايتهم وحيل حمل القرار اإلطاري 
  

ويف جمموعة ثانية من الدول األطراف، ميكن للضحايا املشاركة مشاركة كبرية يف اإلجراءات 
املســــامهة يف عملية اجلنائية وعرض آرائهم وشــــواغلهم بدرجة كافية (على ســــبيل املثال، يف 

ة التحقيق، واإلدالء بشهادة بشأن األضرار املتكبَّدة أثناء جلسات االستماع املوضوعية للقضي
ي معلومات عن التقدم املحرز يف القضية ونتائجها أو الطعن ويف جلسة النطق باحلكم، أو تلقِّ

امل حقوق الطرف يف القرارات الصـــــادرة لصـــــاحل املتهم)، حىت وإن بدا أهنم ال يتمتعون بك
  املدين على النحو املذكور أعاله.

وأخريًا، تتاح يف جمموعة ثالثة من الدول األطراف اليت تتبع نظام القانون األنغلوســـــكســـــوين 
اإلمكانية ألن َيْمُثَل الضـــــحية ويعرض آراءه يف املرحلة التالية إلدانة املتهم، وذلك الســـــتبعاد 

دفاع. ويتم ذلك من خالل إفادات شـــفوية أو الكشـــف املســـبق عن معلومات متس حقوق ال
خطية (غالبًا ما تسمى إفادات بأثر اجلرمية على الضحايا) تزود املحكمة بتفاصيل عن الضرر 
الذي حلق بالضــحايا نتيجة اجلرمية، وُتقدَّم أثناء إصــدار احلكم (أحيانًا أيضــًا أثناء اإلجراءات 

تهمة اجلنائية أو اإلفراج املشــروط). وخيتلف شــكل املتعلقة باإلفراج أو رد املدعى عليه على ال
إفادة الضحية وحمتواها وفقًا للنظام التشريعي املعمول به. ففي بعض الواليات القضائية، جيوز 
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ستدعاء الضحية الستجوابه بشأن اإلفادة. وهناك أيضًا برامج لدعم  للمدعى عليه أو حماميه ا
ات املشــورة عند مثوهلم أمام املحكمة، وينطوي الضــحايا تتوىل إســداء النصــائح وتقدمي خدم

ستعِرضـون  ضحية وتقدميها. وأبدى اخلرباء امل ساعدة يف إعداد إفادة ال جزء منها على تقدمي امل
قة  تدابري املتعل ية يف إطار ال يه الكفا مبا ف يد االســــــتعراض ُنفِّذ  بأنَّ احلكم ق ناعهم عمومًا  اقت

إحدى الدعاوى (الصعبة إىل حد ما) حيث أوضحت مبشاركة الضحايا بعد اإلدانة، حىت يف 
الســلطات أنه ليس للضــحية احلق باملعىن احلقيقي يف خماطبة املحكمة، وأنه يعود للمدعي العام 

  صالحية اختاذ قرار استدعاء الضحية لإلدالء بإفادة يف وقت صدور احلكم.
    

    الفعالية    
عمليات محاية الشــــهود، إىل جانب على الرغم من تقدمي بعض البيانات اإلحصــــائية بشــــأن 

ال يزال ميثل  امتناع الشـــهود عن اإلدالء بشـــهاداهتم ملخاوف أمنيةمؤشـــرات متفرقة على أن 
مشــــــكلة كبرية حىت يف البلدان اليت توجد هبا أحكام تنظيمية قوية، فإنَّ املعلومات عن مدى 

ًا. وجيعل هذا من حتقيق برامج محاية الشــــــهود أهدافها يف الدول األطراف شــــــحيحة عموم
املســتحيل التوصــل إىل اســتنتاج عام بشــأن فعالية األطر التنظيمية القائمة يف القضــايا املتعلقة 

يف االعتبار أنَّ القوانني بشــــــأن محاية  عندما يؤخذبالفســــــاد. ويزداد تقييم املوقف صــــــعوبة 
أو ال تطبَّق يف الشـــهود ال ُتنفَّذ يف بعض البلدان بســـبب نقص املوارد وتضـــارب األولويات، 

احلاالت املتصلة بالفساد إالَّ نادرًا، بسبب عدم وجود صلة ظاهرة بني الفساد واجلرمية املنظمة 
يف البلدان املعنية حســـب ما أفيد به. ومن اخلطوات املهمة لتجاوز هذه  خدِّراتبامل جتارأو اال

الصــعاب النظر يف وضــع واســتخدام أدوات املعلومات اإلحصــائية من أجل رصــد ســياســات 
  محاية الشهود.

    
    التحديات    

ملادة  ما يتعلق بتنفيذ ا ية،  ٣٢يكمن التحدي الرئيســــــي في كاف يارية  عدم وجود أطر مع يف 
أقارهبم والغياب التام للتدابري أو الربامج الشــاملة حلماية الشــهود واخلرباء والضــحايا، وكذلك 

ر ذلك بالتكاليف الباهظة لتلك الربامج،  وشــــــركائهم، يف بعض الدول األطراف. ويفســــــَّ
عرفة بأحدث التدابري واملمارسات يف جمال محاية الشهود واخلرباء، وخصوصيات وحمدودية امل

النظم القانونية الوطنية (مبا يف ذلك أحيانًا صــــــغر حجم البلد أو عزلته جغرافيًّا)، وضــــــعف 
التنســــــيق فيما بني األجهزة (على ســــــبيل املثال من حيث املوارد البشــــــرية والبىن التحتية 

). ويكمن حتدٍّ آخر يف عدم تطبيق التدابري القائمة يف املمارسة العملية، التكنولوجية واملؤسسية
بســبب حداثة قوانني وأســاليب محاية الشــهود، وانعدام التعليمات واللوائح من أجل تنفيذها، 
ونقص اخلربة يف إدارة الربامج ذات الصلة. ولوحظ أنَّ معظم الدول األطراف مل تربم اتفاقات 

امة مع دول أطراف أخرى، وهو ما يعود يف بعض احلاالت إىل شدة التعقيد لتغيري أماكن اإلق
الذي تتسم به هذه العملية حسب ما قيل. وأخريًا، ال توجد لدى العديد من الدول األطراف 

  أحكام متكِّن عرض ودراسة وجهات نظر الضحايا وشواغلهم.



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

V.17-04677 189 
 

    )٣٣محاية املبلِّغني (املادة  -دال
جِّل تباين كبري بني ،الشـــهود واخلرباء والضـــحايامســـألة محاية  على غرار  الدول األطراف ســـُ

النظم القانونية  نيفيما يتعلق بتضـــمو –وهي حكم غري إلزامي  - ٣٣فيما يتعلق بتنفيذ املادة 
غون حبســــن نية وألســــباب التدابري املناســــبة حلماية املبلِّغني، أْي األشــــخاص الذين يبلِّاملحلية 

قائع هة عن أيِّ و ية وجي فاق قًا لالت مة وف عال جمرَّ بأف خذ أ .تتعلق  لدول ومل تت كثر من ثلثي ا
شاملة حلماية املبلِّغني عن املخالفات أو تبيَّن أهنا  سوى جزئيًّا للحكم   الاألطراف تدابري  متتثل 

ت. وبناء على قيد االستعراض، وإن كانت هناك تشريعات قيد النظر يف عدد كبري من احلاال
حىت منحه  يات عديدة إمَّا من أجل مواصـــلة اعتماد تلك التشـــريعات أوذلك، ُقدمت توصـــ

ل اختاذ املزيد من اخلطوات األولوية، مبا يشمل مجيع األفعال املجرَّمة وفقًا لالتفاقية، أو من أج
  الرامية إىل محاية املبلِّغني عن املخالفات، وفقًا لروح االتفاقية.

دان املنتمية إىل اعُتربت ضــــرورية، حىت لدى بعض البلوجتدر اإلشــــارة إىل أنَّ تلك التوصــــية 
افيًا من احلماية كجمموعة دول أوروبا الشــــــرقية حيث توفِّر أحكام يف خمتلف القوانني قدرًا 

ـــــأن محاية ا ص بش ـــــريع خمصـــــَّ ملبلِّغني عن للمبلِّغني عن املخالفات، ولكن حيث ال يوجد تش
بدو  قداملخالفات يف الوقت الراهن. ومن مثَّ، ي تؤدي إىل تطبيقها على  أنَّ األحكام املجزَّأة 

حة بالنظر إىل عدم حنو متفرق وغري متســــق وقد تقوِّض يف بعض األحيان فعالية احلماية املمنو
ت إىل االستنتاج وجود شرط مستمد من االتفاقية هبذا الشأن ولعدم توصُّل مجيع االستعراضا

ته.  كذلك، ميكن أن ُيعذا حلال  ما تكون ا ند خاص يقوم وع ية عترب األخذ مبفهوم  محا لى "
االت رفض املحاكم حاملبلِّغني عن املخالفات" مفضــــــيًا إىل تعزيز احلماية القائمة واحلد من 

  للطلبات ذات الصلة على حنو غري منصف.
ويبدو نقص التدابري الكافية واضحًا بصفة خاصة يف الدول األطراف اليت يتضمن فيها القانون 

لى املوظفني العموميني أو غريهم من املواطنني اإلبالغ عن االشــــــتباه يف وقوع واجبًا حيتم ع
ممارســــــات فاســــــدة، ولكنه ال ينص على أيِّ تدابري مقابلة لذلك للحماية من املعاملة اليت ال 
مســــــوغ هلا. ويف بعض احلاالت اليت ال يوجد فيها إطار حمدَّد حلماية املبلِّغني عن املخالفات، 

ت إىل األحكام املحلية بشأن محاية الشهود واخلرباء. ومع ذلك، ينبغي التأكيد أشارت السلطا
على أنَّ هذه األحكام ليســت كافية. فإذا كان مصــدر القلق الرئيســي للمخربين يف كثري من 
ـــجع بالتأكيد على  ـــهود لصـــاحلهم يش ـــالمتهم البدنية وتطبيق تدابري محاية الش األحيان هو س

تشـــــري إىل تدابري ذات طابع ونطاق خمتلفني، وال  ٣٣د، فإنَّ املادة اإلبالغ عن جرائم الفســـــا
تشـــمل الشـــهود فحســـب، وإمنا أيضـــًا األشـــخاص الذين ال يشـــاركون بأيِّ صـــفة رمسية يف 
اإلجراءات اجلنائية وقد ال يصــبحون مشــاركني فيها بشــكل مباشــر، كما يف احلاالت اليت ال 

وعالوة على ذلك، هناك أفراد قد تكون لديهم يف تتجاوز مرحلة التحقيق على ســبيل املثال. 
مرحلة مبكرة من القضـــية معلومات غري تفصـــيلية حبيث تشـــكل أدلة باملعىن القانوين للكلمة، 
ولكنها قد تكون مؤشـرًا مهمًّا على أفعال غري مشـروعة وعلى تنبيه السـلطات إىل احلاجة إىل 
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ولذا فإنَّ التركيز ينصــب أســاســًا يف احلكم املعين على تطبيق تدابري احلماية  )٧٢(إجراء حتقيق.
  على املوظفني يف القطاعني العام واخلاص.

بلدان، وعلى عكس املجموعة املذكورة أعاله من الدول األطراف، اســــــتحدث عدد من ال
أن عمليات بشــ ســيما البلدان اليت تتبع نظام القانون األنغلوســكســوين، تشــريعات خاصــة  وال

ــــر يعات تبيَّن يف الكشــــف من أجل املصــــلحة العامة ومحاية املبلِّغني عن املخالفات، وهي تش
ة على األقل تلقَّت بعض احلاالت أهنا مستفيضة ومتثِّل ممارسة جيِّدة. وهناك دولة طرف واحد

 آلسيوي. ويفامساعدة يف هذا الصدد من مؤسسة دولية، وهي يف هذه احلالة مصرف التنمية 
اية املوظفني، مثل بعض احلاالت، أشــــري إىل تنفيذ الصــــكوك الدولية امللِزمة اليت تنص على مح

يتعلق بشــــكل   فيماو). ٩اتفاقية جملس أوروبا بشــــأن الفســــاد يف إطار القانون املدين (املادة 
لة بالفســـاد (إىل احلماية املمنوحة للمبلِّغني حبســـن نية وألســـباب وجيهة عن األنشـــطة املتصـــ

قتضــاء، هذه نب توســيع نطاق احلماية اجلســدية املمنوحة للشــهود لتشــمل أيضــًا، عند االجا
  اه ذات أمهية.الفئة من األشخاص)، اعُتربت املجموعات الثالث من التدابري املبينة أدن

، طبيعٌة إجرائية ولبعض أنواع احلماية، اليت وصـــفها بعض املســـتعِرضـــني باملمارســـات اجليِّدة
صدر والتحقيق فيها كانية قبول املعلومات املستمدة من البالغات املجهولة املأساسًا وختص إم

غرض يف املؤســســات (املقدَّمة على ســبيل املثال عن طريق صــناديق بريد خاصــة مركَّبة هلذا ال
ـــتخدام اإلنترنت أو الربيد اإللكتروين أو اخلطوط اهلاتفية ـــرة)، واألهم من  العامة أو باس املباش

لة حا جتاه األطراف  ذلك، يف  ية هويتهم  محا ية،  ملا مل يوافق ااملبلِّغني املعرويف اهلو طا ثة ( ثال ل
ملعلومات هؤالء األفراد على الكشــــف عن هويتهم)، وكذلك ضــــمان الســــرية فيما يتعلق با

كَفل محاية هوية ُتوالســــــجالت والوثائق املقدَّمة أو املشــــــار إليها وقت اإلبالغ. وينبغي أن 
ال ميكن عندها حتقيق  اصــة، على األقل يف بداية التحقيقات وحىت املرحلة اليتاملبلِّغ، بصــفة خ

ســـتدعى لإلدالء العدالة بالكامل من دون الكشـــف عن هوية املخرب، على ســـبيل املثال حىت ُي
  بأقواله كشاهد.

يا وتشري جمموعة ثانية من التدابري إىل احلماية من اإلجراءات القضائية، أْي احلظر الصريح للقضا
ــــيما فيما يتعلق بالتشــــهري واحلنث باليمني واالهتام الباطل)، أو أيِّ  املدنية أو املحاكمات (ال س
إجراءات قانونية أخرى تتعلق بالكشـــف حبســـن نية عن املعلومات، حىت إذا كانت الوقائع اليت 

بعض الدول   قدمها املبلِّغ عن املخالفات غري كافية للســـماح بقرار باملحاكمة أو اإلدانة. وهناك
األطراف اليت متنح هذا االمتياز بصورة خاصة لألشخاص الذين يبلِّغون عن معامالت مشبوهة 
تشــــري إىل ارتكاب جرائم غســــل أموال. بيد أنه ينبغي أن يوضــــع يف االعتبار أنه قد يكون من 

جهت الصعب يف العديد من النظم اجلنائية التوفيق بني هذه التدابري وحقوق األشخاص الذين وُ 

                                                         
وانظر أيضًا  .القسم األول، ٣٣، املادة الفصل الثالث، الدليل التقين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )٧٢(

 بشأنعي للممارسات اجليدة الدليل املرجواجلرمية املعنون  خدِّراتمنشور مكتب األمم املتحدة املعين بامل
(فيينا،  )Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons( محاية املبلِّغني

  . ٣٣املادة  ملتعلقة بتنفيذا )، الذي يتضمن املزيد من األمثلة واملعلومات٢٠١٥
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أو حتديد املرحلة اليت ال تعود عندها تلك احلصـــانة املســـبقة صـــحيحة أو  )٧٣(إليهم االدعاءات،
اجلنائي ضـــد املبلِّغ رمبا اعتمد   ، فإنَّ جناح اإلجراء القضـــائي املدين أوويف مجيع األحوالمطلقة. 

من أشكال  على إثبات الطبيعة الكيدية لألفعال ذات الصلة، وهو أمر يشكل يف حد ذاته شكًال
  الضمان الوقائي وقد ُيعترب تقليًال من فائدة التدابري قيد املناقشة.

 االســتعراضــات) من وتتعلق جمموعة ثالثة (وهي األهم كما يبدو من األمهية املنســوبة إليها يف
ساد بظروف عملهم، وهي كث سلوك أو الف سوء ال ريًا ما توجد، هلذا تدابري محاية املبلِّغني عن 

ينبغي، مبراعاة وقوانني العمل أو قوانني اخلدمة املدنية لدى الدول األطراف.  الســــــبب، يف
لتدابري الرامية إىل منع ، أن تشــــمل محاية املبلِّغني عن املخالفات ا٣٣الطابع االختياري للمادة 

يت ت، مبا يف ذلك احلاالت الالتمييز يف املعاملة أو العقوبات التأديبية ضــــد املبلِّغني عن املخالفا
تعلقة بالســــــرية أو ُتطبَّق فيها تلك التدابري والعقوبات بســــــبب انتهاكات مزعومة للقواعد امل
ايته من أعمال االنتقام الســلطة التقديرية املهنيتني. وما مل توفَّر للموظف ضــمانات قانونية حلم

 و إىل ســـــلطاتيف مكان العمل، فقد ال يتقدم مطلقًا لإلدالء مبعلومات إىل صـــــاحب عمله أ
األحكام واملبادئ  التنظيم الرقايب. ويف هذا الســياق، تشــري بعض عمليات االســتعراض إىل أنَّ

مشــروعة وختول احلق  العامة لقانون العمل اليت توفر احلماية ضــد إهناء عقد العمل بطريقة غري
ساد. ون عن ممارسات الفيف إحالة املسألة إىل القضاء قد ال تكفي حلماية املوظفني الذين يبلِّغ

الرامية إىل تعزيز  وتوجد حاجة لتعريف واضـــح حلقوق املبلِّغ عن املخالفات والتدابري اخلاصـــة
و خفض الرتبة أو أمحايته، مبا يف ذلك احلظر الصــــــريح للتمييز يف النقل أو إعادة االنتداب 
 يِّ شكل آخر مناخلصم من الراتب أو اإليقاف عن العمل أو الفصل أو التقاعد القسري أو أ
ضرر املهين الذي قد يترتب عن اإلبالغ باملخالفات؛ وحق النقل  شكال الت ناء على الطلب، بأ

لتهم؛ ويف ادون إمكانية الرفض، إذا كانت املعلومات املكشـــــوف عنها ســـــتؤدي إىل توجيه 
ل. وهناك هناية املطاف نقل عبء اإلثبات يف دعاوى العمل ذات الصـــــلة إىل صـــــاحب العم

ختصــة حبماية الشــخص اليت ميكن اختاذها من أجل تعزيز التزام الســلطات امل املزيد من التدابري
لتخويف أو االعتداء املبلِّغ عن املخالفات عندما يكون ضـــحية فعًال للتحرش أو املضـــايقة أو ا

سبقًا عن جزء من تكاليف الدعاوى ضائية اليت  من جانب الزمالء أو تقدمي تعويض مايل م الق
ك حقوقهم بطريقة املخالفات الذين يطعنون يف قرار بفصــــــلهم أو انتها يرفعها املبلِّغون عن

قوبة ع يَّأخرى أو حىت فرض عقوبات جنائية أو عقوبات أخرى عندما يفرض مســــــؤول أ
ًا، قد يكون من املفيد، . وأخريتعســفية أو غري مربَّرة على املبلِّغني إلبالغهم عن أفعال الفســاد

يهــا ن تكون هنــاك وكـالـة خـاصـــــــة ميكن أن يرفع إلكمــا فعلــت بعض الـدول األطراف، أ
ذات الصلة  األشخاص دعاواهم أو شكاواهم بشأن املعاملة السيئة أو تفويض االختصاصات

ام آليات احلماية ، وكذلك استكشاف سبل التعجيل باستخدهليئة الوطنية ملكافحة الفسادإىل ا
  القائمة وإزالة العمليات املعقدة.

    
                                                         

القسم الثاين، القسمان  ،٣٣، املادة ثالفصل الثال، الدليل التقين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساديؤكَّد يف   )٧٣(
ن يتضمن القانون احلد األدىن ، على ضرورة أن تتم محاية حقوق ومسعة املستهَدفني باالدعاءات، وأ٥و ١الفرعيان 

  .التدابري الرامية إىل رد االعتبار إىل من ُشوهت مسعتهممن 
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  واملمارسات اجليِّدةالتجارب الناجحة 
إلثبات بغية يف إحدى الدول األطراف، ينص قانون جديد ملكافحة الفساد على عكس عبء ا

غ يف القطاع العام أو محاية ضحايا األعمال االنتقامية. ففي السابق، كان بإمكان الشخص املبلِّ 
ءات مطوَّلة. ويبسِّط جرااخلاص الذي يعتقد أنه يتعرض النتقام أن يقدِّم شكوى، مستهالًّ بذلك إ

عد أن يثبت املبلِّغ بالقانون اجلديد هذا النظام من خالل نقل عبء اإلثبات إىل صاحب العمل، 
دد متزايد من الدول األطراف، عأنَّ االنتقام املزعوم كان ردًّا على تصرُّفه. وتنطبق نظم مماثلة يف 

وظفني عموميني مبلِّغني مت تأديبية ضد مبا يف ذلك احلاالت اليت ُيعترب فيها أيُّ تطبيق لعقوبا
 املعلومات. تعسفيًّا، حىت يثبت العكس، عندما حيدث يف غضون سنة واحدة من الكشف عن

يِّ شخص من إجراء أوباملثل، ينص قانون العمل يف دولة طرف أخرى على أنه ال جيوز استبعاد 
قبة أيِّ موظف ال جيوز معاتعيني أو احلصول على تدريب داخلي أو فترة تدريب يف شركة، و

يث األجر أو أو تسرحيه أو تعريضه للتمييز، بشكل مباشر أو غري مباشر، وخصوصًا من ح
الترقية املهنية، أو النقل  التدريب أو إعادة االنتداب، أو االنتداب، أو التأهيل، أو التصنيف، أو

ىل صاحب عمله أو السلطات إإمَّا  أو جتديد العقد، لكونه قدَّم بالغًا أو أدىل بشهادة، حبسن نية،
يكون أيُّ خرق لعقد العمل القضائية أو اإلدارية بشأن أفعال فساد علم هبا أثناء ممارسة مهامه. و

منازعة، عندما يثبت  ينشأ عن هذا وأيُّ حكم أو إجراء خمالف الغيًا وباطًال. ويف حالة نشوء
فساد أو إقامة الدليل عليه، ها يف اإلبالغ عن الاملوظف املعين الوقائع اليت ُيفترض أنه استند إلي

ية ال صلة هلا يكون على املدعى عليه، يف ضوء هذه العناصر، أن يثبت أنَّ عوامل موضوع
  بإفادات املوظف أو شهادته تربر قراره.

غني عن املخالفات، مبا وأخريًا، ينص القانون يف دولة طرف ثالثة على توفري محاية شاملة للمبلِّ
معلومات  ذلك منع صاحب العمل من تعريض املوظف أليِّ "ضرر مهين" بسبب إفشائه يف

نطاَق العام للقانون مشمولة باحلماية. وأدخل خرباء حكوميون يف عداد املمارسات اجليِّدة ال
و فصل، أو إيقاف عن أوتعريف "الضرر املهين" مبعناه الواسع (الذي يشمل أيَّ إجراء تأدييب، 

، أو املنع من النقل فض يف الرتبة، أو مضايقة، أو ختويف، أو النقل غري اإلراديالعمل، أو خ
رة أيضًا إىل أنَّ شركات أو الترقية، أو التعرض للتهديد بأيٍّ من هذه اإلجراءات). وجتدر اإلشا
فات وأنَّ املجتمع املدين وإدارات حكومية خمتلفة نفَّذت تدابري حمددة لتشجيع اإلبالغ عن املخال

ر وطين ملكافحة يشجع بنشاط هذه املمارسة وإنشاء آليات للحماية. وُأقيم خط اتصال مباش
  ُتنشر.الفساد، وُتجمَّع اإلحصاءات املتعلقة بالبالغات على الصعيد املركزي و

  
وجتدر اإلشــارة أيضــًا إىل أنَّ هذا النوع من اآلليات التشــريعية املحددة يوجد يف بعض الدول 

املبلِّغني عن املخالفات من كال القطاعني العام واخلاص، غري أنَّ تلك احلماية  األطراف حلماية
تقتصــــــر يف عدة حاالت على املوظفني العموميني وال تشــــــمل األفراد العاديني؛ وعليه، فقد 

مسوغ   صدرت توصيات بالنظر يف توسيع نطاق القواعد اليت توفر احلماية من املعاملة اليت ال
لتعســفي) لتشــجيع األشــخاص من غري املوظفني العموميني على اإلبالغ عن هلا (مثل الفصــل ا
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بد من إيالء اهتمام خاص حلماية الصــــــحفيني ما دامت   األفعال املجرَّمة وفقًا لالتفاقية. وال
  )٧٤(بالغاهتم تستويف معيار التصرف حبسن نية وتستند إىل أسباب وجيهة.

مبا كان هلا، كما رإلبالغ من القيود، وهي قيود وهناك نقطة أخرية تتعلق مبا قد ُيفرض على ا
قنوات الكشف وُذكر يف استعراض إحدى الدول األطراف، تأثري شديد على إمكانيات احلماية 
عام، عادة ما تكون عن املعلومات املتاحة ملن يرغب يف اإلبالغ عن املخالفات. ويف القطاع ال

ا يتعلق ســيما فيم  وال ة من املعلومات،معيَّناع هناك طائفة من القوانني اليت تنص على ســرية أنو
ـــتخبارات والشـــؤون اخلارجية. وباملثل، ميكن للمبلِّغني عن املخالفات من القطاع اخلاص  باالس

ضع ذلك قيودًا صاحب العمل املعين. وي سرية مع  شأن اخلصوصـية وال  فيما يتعلق عقد اتفاق ب
ن املخالفات تتوقف د جيعل محاية املبلِّغ عباجلهات اليت ميكن للمخرب كشــــــف املعلومات هلا وق

 عن املخالفات من على فرض هذه القيود. فعلى ســـــبيل املثال، ال يوجد ما مينع مباشـــــرة مبلِّغًا
سائل اإلعالم  ساد إىل و سلطة يف أالقطاع اخلاص من الكشف عن أيِّ فعل من أفعال الف و إىل 

 وقت الحق لعمل أن يتخذ إجراءات يفالدولة الطرف املذكورة أعاله، لكنه جيوز لصــــــاحب ا
سه بارتكاب هذا التصرف. وعالوة على ذلك، مي سبب مساحه لنف كن أن ضد هذا الشخص ب

سرار الدولة يشكل وجود جرائم جنائية فيما يتعلق بانتهاكات األسرار التجارية أو انته اكات أ
  عامًال إضافيًّا لثين املوظفني عن اإلبالغ عن جرائم الفساد.

وء ما ُذكر أعاله، ينبغي للدول األطراف أالَّ تدَّخر جهدًا من أجل حتقيق التوازن بني ويف ضـــ
االعتراف بالتزامات املوظفني املدنيني وموظفي القطاع اخلاص بالوالء والســــــرية جتاه الدولة 
وأصـــحاب عملهم، على التوايل، وااللتزام بتوفري احلماية للمبلِّغني من أيِّ معاملة "ال مســـوغ 

ا". وينبغي أالَّ ُيســــمح النتهاك الســــرية بأن يصــــبح عائقًا أمام توفري احلماية ما دام اإلبالغ هل
جيري حبســــــن نية. وميكن القيام بذلك من خالل إنشـــــــاء هيئات رقابية خاصـــــــة أو تعيني 
مسـتشـارين معنيني بالسـرية لتحمُّل املسـؤولية عن تلّقي البالغات عن سـوء السـلوك الذي قد 

كبرية للمؤسسة ذات الصلة، أو من خالل إتاحة جماالت خمتلفة للكشف عن  يسبب أضرارًا
يكون أوهلا داخل املؤســـســـة اليت يعمل هبا  -املعلومات مع ما يقابلها من مســـتويات احلماية 

املبلِّغ عن املخالفات، والثاين لدى الوكاالت واملؤسسات اخلارجية، يف احلاالت اليت ال تكون 
  )٧٥( املستوى األول حمتملة أو مل تسفر عن نتائج مالئمة.فيها عمليات الكشف يف

  

                                                         
  .٣ القسم الثاين، القسم الفرعي املرجع نفسه،  )٧٤(
  .٤القسم الثاين، القسم الفرعي املرجع نفسه،   )٧٥(
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  أمثلة على التنفيذ
لكشف عن ليتضح هذا احلل من املثال التايل: لدى دولة طرف نظام على ثالثة مستويات 

ثر أمانًا للشواغل املتعلقة املعلومات، حيث يكون صاحب عمل املبلِّغ عن املخالفات هو املتلقَّي األك
غ عن املخالفات حبسن وحيظى الكشف عن املعلومات داخليًّا باحلماية إذا تصرف املبلِّبالفساد. 

ت الكشف هليئات نية وتقيَّد باإلجراءات اليت حددها صاحب العمل لذلك الكشف. وحتظى عمليا
) باحلماية هي أيضًا من حمددة للتنظيم الرقايب (أْي مكتب النائب العام واملراجع العام للحسابات

املبلِّغ عن املخالفات  احلاجة إىل أن يكون الشاغل قد أثري أوالً لدى صاحب العمل، حيث يقوم دون
ة التنظيم الرقايب بالكشف عن املعلومات حبسن نية ويكون لدى املوظف اعتقاد معقول بأنَّ هيئ
ى وسع نطاقًا (علعادة ما تتعامل مع هذا النوع من املشاكل. وميكن محاية عمليات الكشف األ
وًال وحبسن نية، وإذا سبيل املثال، للشرطة وأعضاء الربملان ووسائل اإلعالم) ما دام الكشف معق

  كان هناك، وهذا هو األهم، سبب وجيه لتجاوز املستويني األولني.
وباملثل، ُيقبل مبوجب فقه القانون يف دولة طرف أخرى االستثناء من االلتزام بالسرية، عندما يليب 

املعلومات مصلحة عليا؛ ويف تلك احلاالت، جيب على املوظف أن يبلِّغ الوقائع أوًال الكشف عن 
إىل صاحب العمل، مث إىل السلطات، مث يتجه إىل وسائل اإلعالم كمالذ أخري. ويكون الكشف 

، فإنَّ أيَّ إجراء مباشرة عن املعلومات للسلطات مقبوًال هو أيضًا عندما يكون له ما يربره. ومن مثَّ
فصل عن العمل يف تلك احلاالت على أساس انتهاك االلتزام بالسرية ُيعترب غري مربَّر ويفسح املجال 
للمطالبة بالتعويض. وأفاد البلد املعين أيضًا باعتزامه اختاذ تدابري لتعزيز آلية احلماية املعمول هبا ضد 

  قيق ذلك.املعاملة غري العادلة، وقد ُشجع على اختاذ التدابري الرامية إىل حت
  

    التحديات    
تكون مطابقة للتحديات املتعلقة  ٣٣تكاد التحديات املبلَّغ عنها باعتبارها متصلة بتنفيذ املادة 

على ضرورة تنفيذ برامج مساِعدة لنشر الوعي بأمهية  ُأكِّدحبماية الشهود. وإضافًة إىل ذلك، 
الكشف عن الفساد، وآليات اإلبالغ، والوسائل املتاحة حلماية املبلِّغني عن املخالفات. وهذا 
ــــمل  ــــأنه أن ييســــر التطبيق العملي للقوانني بشــــأن محاية املبلِّغني عن املخالفات. وتش من ش

دَمي حوافز مالية للمبلِّغني عن املخالفات، ووضـــــع مقترحات التدابري املســـــاِعدة اإلضـــــافية تق
ســياســات مؤســســية حلماية املبلِّغني عن املخالفات داخل الشــركات، وإنشــاء هيئات مســتقلة 
مسؤولة حتديدًا عن تنفيذ السياسات املحلية بشأن إفشاء املعلومات من أجل املصلحة العامة 

  ومحاية املبلِّغني عن املخالفات.
    

    )٣٤فعال الفساد (املادة عواقب أ -هاء
التزامًا عامًّا على الدول األطراف باختاذ تدابري تتناول عواقب الفســـاد، وهي  ٣٤تضـــع املادة 

هتدف على وجه التحديد إىل عدم اســتفادة األشــخاص (الطبيعيني واالعتباريني على الســواء) 
ل عليها من  خالل وســـائل فاســـدة. وعلى من العقود أو االمتيازات أو املزايا املماثلة املتحصـــَّ

الرغم من أنَّ هناك عددًا من الدول األطراف اليت عادة ما تشــــــري إىل العقوبات واجلزاءات 



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

V.17-04677 195 
 

سجن  ساد (من ال املفروضة على األشخاص الطبيعيني واالعتباريني املدانني بارتكاب جرائم ف
واإلدراج يف القائمة والغرامات املالية وإسقاط األهلية إىل سحب التراخيص املهنية واملؤسسية 

الســـوداء)، فإنَّ احلكم قيد النظر يســـعى إىل معاجلة املســـائل اليت ال تشـــملها القواعد األكثر 
، وإىل ٣٥واملادة  ٣٠من املادة  ١والفقرة  ٢٦خصــــــوصــــــية، مثل القواعد الواردة يف املادة 

وبعبارة أخرى، ينبغي كفالة أالَّ جيدي الفســـاد نفعًا وفقًا ألحد املبادئ األســـاســـية لالتفاقية. 
إلدانة املمارســــات الفاســــدة أن تتجاوز العقوبات اجلنائية حبيث تشــــتمل عليها مجيع جماالت 
القانون ذات الصــــلة، ســــواء أكان القانون اخلاص أو قانون املنافســــة أو القانون اإلداري أو 

  )٧٦(قانون الضرائب أو قانون العقود أو قانون دعاوى املسؤولية التقصريية.
االنتصافية اليت ينبغي  ويتيح هذا احلكم للدول األطراف جماًال للمناورة فيما يتعلق باإلجراءات

 يتضــمنها، وهي هلا أن تتخذها، لكن معظم االســتعراضــات تركز على التدابري اإلرشــادية اليت
 هذه املرحلة، إلغاء أو فسخ العقود وسحب اتفاقات االمتيازات أو صكوك مماثلة أخرى. ويف

دابري تتناول عواقب الفساد تُتلزم الدول األطراف عمليًّا باختاذ  ٣٤در اإلشارة إىل أنَّ املادة جت
يف إحدى احلاالت،  وبإيضاح الطريقة اليت حتقق هبا ذلك. وال بد من اعتبار جمرد القول، كما
العقود أو  دعاوى إلغاء إنه "ال شــــيء يف القانون املحلي مينع اعتبار الفســــاد عامًال ُيعتد به يف

انتصـــــافية  فســـــخها أو ســـــحب االمتيازات أو ما شـــــاهبها من أدوات أو اختاذ أيِّ إجراءات
  أخرى"، غري كاٍف يف االستعراضات الُقطرية.

الغالبية ملماثلة يف اوالفساد عامل يف إلغاء العقود أو فسخها أو سحب االمتيازات أو األدوات 
يف جمموعة دول  س الواليات القضــائية، وخصــوصــًامن البلدان، وإن بدا أنَّ حنو ُخمالعظمى 

هذه اإلمكانية أو مل  آســـــيا واملحيط اهلادئ وجمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب، ال يتيح
قة معتادة لتحقيق ذلك يف تطبيق املبادئ ية. وتتمثل طري كاف قدم معلومات  قانون  ي مة ل عا ال

ح إلغاء أو فسخ عقد ينطوي القانون املدين) اليت تتيالتعاقد (إمَّا يف القانون األنغلوسكسوين أو 
سوء نية (أو تدليس) من جانب واحد على األقل من األطراف املتعاقدة.  وجيوز للطرف على 

لة. ومن املتضــرر واألشــخاص الذين هلم مصــلحة مشــروعة أن يعترضــوا على العقد ذي الصــ
شـــــأن الفســـــاد يف إطار دد باالتفاقية باجلدير بالذكر أنَّ عددًا من البلدان ملَزم يف هذا الصـــــ

طراف بــأن تنص يف منهــا األ ٨من املــادة  ٢القــانون املــدين ملجلس أوروبــا اليت تلِزم الفقرة 
ت موافقتهم بأيِّ قانوهنا الداخلي على إمكانية أن تتقدم مجيع األطراف يف عقد الذين ُقوضــــــ

النظر عن  ن العقد، بغضفعل من أفعال الفســــــاد بطلب إىل املحكمة إلصــــــدار إعالن ببطال
  حقهم يف املطالبة بتعويض عن األضرار.

    

                                                         
  .القسم األول، ٣٤املرجع نفسه، املادة   )٧٦(



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
 

196 V.17-04677 

 

  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة
العقود احلكومية  يف إحدى الدول األطراف، لوحظ وجود اجتاه متزايد إلدراج بنود موحدة يف

أخرى مماثلة  هبدف السماح للحكومة بإلغاء العقود وسحب التراخيص ووضع تدابري انتصاف
يع نطاق استخدام عند وقوع فساد أو سلوك جنائي آخر. وُذكر أنه ميكن زيادة النظر يف توس

  أحكام العقود من هذا النوع.
عترب األنشطة ُتومن اجلدير بالذكر أنه ميكن يف هذه الدولة الطرف على وجه التحديد أن 

رار إىل رفع دعوى االضط االحتيالية، إذا ُأثبتت، أسبابًا كافية لسحب الصكوك، حىت من دون
مللكية بأنَّ النقل اقضائية. ومن األمثلة على ذلك نقل حقوق امللكية. فإذا اقتنع سجل حقوق 
  و إلغاؤه.هو نتيجة احتيال، جاز له، بعد االستماع إىل طرْيف الطلب، سحب النقل أ

  
قانونيًّا لكن تنفيذها وبينما تشــــري املبادئ املذكورة أعاله عادة إىل العقود اليت يكون مضــــموهنا 

يكون حتت تأثري الفساد مبا جيعلها قابلة لإلبطال، يشري عدد كبري من عمليات االستعراض أيضًا 
إىل إمكانية اعتبار العقد باطًال من األســــاس على العموم عندما يكون موضــــوعه غري قانوين أو 

الصــــــلة، يكون العقد  يتعارض مع النظام العام أو األخالق احلميدة. ومبوجب األحكام ذات
املحرَّر بعد أيِّ فعل من أفعال الفســــاد باطًال إذا كان للفعل الفاســــد تأثري كبري على مضــــمون 
العقد، أو إذا كان موضــوع العقد هو املعاملة الفاســدة نفســها، مثل االتفاق على رســوم حمددة 

وأشــارت بعض  لقاء خدمات وســيط َعَرض أن ميارس تأثريًا غري قانوين على مســؤول عمومي.
البلدان مرة أخرى يف هذا الصـــــدد إىل تطبيق االتفاقية بشـــــأن الفســـــاد يف إطار القانون املدين 

منهــا على قيــام األطراف بــالنص يف قــانوهنــا  ٨من املــادة  ١ملجلس أوروبــا اليت تنص الفقرة 
ذلك، ينبغي الداخلي على اعتبار أيِّ عقد أو بند يف عقد ينص على الفســاد الغيًا وباطًال. ومع 

أن يكون واضحًا أنَّ هذا البطالن وحده ال يفي مبتطلبات اتفاقية مكافحة الفساد، إذ إنَّ هدف 
  ليس محاية مصاحل طرف يكون ضالعًا هو نفسه يف معاملة فاسدة. ٣٤  املادة

ويف جمموعة ثانية من البلدان (ختتلف عن املجموعة املعتمدة على العناصــــــر املذكورة أعاله 
التعاقد األساسي)، ختضع املسألة (ليس على وجه احلصر يف الكثري من األحيان ولكن لقانون 

على سبيل اإلضافة) ألحكام خاصة ملراسيم إدارية خمتلفة أو قوانني مكافحة الفساد أو قوانني 
ضمنًا على بطالن العقود واتفاقات  شرة أو  املشتريات العامة أو قوانني االمتياز، اليت تنص مبا

جعت الدول األطراف عمومًا على إدراج از اليت ُتربم باســـتخدام وســـائل فاســـدة. واالمتي شـــُ
أحكام أكثر تفصيًال يف اللوائح اخلاصة جبعل الفساد عامًال ُيعتد به يف إلغاء عقد أو فسخه أو 

ويف بعض احلاالت، َتبينت ســــــحب امتياز، وعلى حتديد املعايري املنطبقة حتديدًا واضــــــحًا. 
العقود يف إطار قانون املشـــــتريات العمومية ولكن عدم وجود الئحة تنظيمية إمكانية فســـــخ 

بشأن االمتيازات أو غريها من التدابري االنتصافية؛ وبناء على ذلك، ُقدمت توصيات بضرورة 
ــألة مهمة وهي أن األحكام الوطنية  ــتعراض آخر مس اعتماد األحكام ذات الصــلة. وتناول اس

عندما يتعلق األمر مبقدِّمي  ســـحب التراخيص والعقود ســـوى ذات الصـــلة ال تشـــري عادة إىل
العطاءات واملتعاقدين لألشغال العامة، موضحًا أن على الدول املعنية أن تنظر أيضًا يف اعتماد 

  تدابري ملعاجلة عواقب الفساد يف القطاع اخلاص. 
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  أمثلة على التنفيذ
واقب الفساد، يقضي كل من قانون املشتريات إضافًة إىل البنود التعاقدية العامة اليت تنص على ع

العامة وقانون االمتياز يف إحدى الدول األطراف بعدم إبرام أيِّ عقد للمشتريات العمومية أو 
االمتياز، وُيعترب، إذا ُأبرم، الغيًا أو باطًال يف حالة عدم وفاء املرشَّحني بالشروط (بسبب إدانة 

سيما يف حاالت   نفسه على انتهاكات اإلجراءات، وال سابقة عن جرائم فساد). وينطبق األمر
  الرشوة بغرض الفوز بعطاء.

ويف دولة طرف أخرى، تنص القوانني اإلدارية على إمكانية إبطال أيِّ إجراء إداري، مبا يف 
ذلك العقود واالتفاقات. ويتوىل املراقب املايل العام للدولة، عند االضطالع باملراقبة القانونية 
الوقائية اليت ختضع هلا اإلجراءات اإلدارية، التحقق مما إذا كانت هذه اإلجراءات متتثل للقانون 
ومبادئ الرتاهة والشفافية واالنفتاح واملساواة واملنافسة احلرة بني مقدمي العروض والتقيد 

د. وإذا الصارم بالشروط اليت حتكم املسابقة أو العطاء والشروط الرامية إىل منع أفعال الفسا
تبيَّن أنَّ هذه األحكام أو املبادئ قد انُتهكت، ميتنع املراقب املايل العام عن معاجلة تلك اإلجراءات 

  ويقوم بإبالغ اهليئة العامة املعنية اليت تعمد عندئذ إىل إبطاهلا.
  

ويف بعض الدول األطراف، يبدو أن األمر يعاَلج أيضـــــــًا يف أحكام القانون اجلنائي (يف قانون 
ــــترداد، أو إعادة األمور إىل  العقوبات أو قانون اإلجراءات اجلنائية) اليت تنص على إمكانية االس

ضــرار ة، أو جرب العواقب واألمعيَّنحالتها الســابقة، أو اســتعادة حق ســابق، أو إبطال معامالت 
املدنية للفساد، وعادًة ما يكون ذلك استنادًا إىل أمر وارد يف احلكم الصادر بعد اإلدانة اجلنائية. 

  وُيعترب فسخ العقد أو االمتياز أو أيِّ صك قانوين آخر جزءًا من هذا اجلرب لألضرار.
قائمة وأخريًا، يشـــار أيضـــًا إىل أنواع أخرى من اإلجراءات التصـــحيحية، مثل اإلدراج يف ال

مصــادرة الضــمانات اليت الســوداء، أو ســحب اإلعانات أو التراخيص اإلدارية أو األذون، أو 
أو استرجاع اشتراكات صاحب العمل يف  يقدمها اجلاين يف إطار إجراءات طلبات العروض،

املعاشــات التقاعدية يف احلاالت اليت يدان فيها موظفو القطاع العام يف جرائم فســاد. ويســتند 
اد أموال املعاشــــات التقاعدية إىل فكرة مفادها أنَّ املوظف املدان جبرمية فســــاد مل يف اســــترد

  بواجباته التعاقدية.
  

  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة
) أن تلتزم ٣٤يف إحدى الدول األطراف، اعُترب أنَّ من املمارسات اجليِّدة (يف سياق املادة 

جرمية من اجلرائم بتقدمي شكوى وتصبح الطرف املدعي  مؤسسات الدولة املتضررة من ارتكاب
 من أجل محاية مصاحل املؤسسة، بصرف النظر عن اإلجراءات اجلنائية اليت تقيمها النيابة العامة.

    
    )٣٥التعويض عن الضرر (املادة  -واو

ملادة  بدو أنَّ ا قدر من ٣٥ي قل  حد األحكام اليت تثري أ ، بشـــــــأن التعويض عن الضــــــرر، أ
لدول األطراف  ثال، وقد اعتمدت مجيع ا ية ككل من حيث االمت فاق يات يف االت كال اإلشــــــ
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املستعَرضة، باستثناء عدد قليل منها، تدابري لتنفيذ هذه املادة كليًّا أو جزئيًّا. ويف معظم الدول 
نظر يف اليت تبيَّن أنَّ لديها أحكامًا غري كافية، مينح القانون الوطين املحكمة اجلنائية، عند ال

العقوبة اليت ســــُتفرض على اجلاين، خيار األمر بتعويض الضــــحية أو إعادة اخلســــائر املعقولة 
ــــُمْثَبتة، عادة مبراعاة طبيعة اجلرم وخطورته، ودرجة وطبيعة أيِّ إصابة لشخص يف جسمه  والـ
 أو أضــــــرار تلحق مبمتلكاته نتيجة الرتكاب اجلرمية، وأيِّ عوامل جيوز وضــــــعها يف االعتبار

لتخفيف العقوبة أو تشــديدها. و"أمر التعويض" هذا هو شــكل من أشــكال العقوبة الصــادرة 
ناء على طلب من املدعي العام. بيد أنه ال مينح  وفقًا لتقدير املحكمة، إمَّا مببادرة منها أو ب
بالضــرورة األشــخاص الذين أصــاهبم ضــرر حق املطالبة بالتعويض من املســؤولني، على النحو 

عليه يف احلكم قيد االستعراض؛ كما أنَّ السلطات الوطنية يف الدول املعنية مل تشر املنصوص 
ضحية رفع دعوى للتعويض، كما هي احلال  صلة أن تتيح لل شأن األحكام ذات ال إىل أنَّ من 
ــــتوٍف ملتطلبات  ــــريعات مماثلة. ولذلك، لزم اعتبار هذا احلل غري مس يف البلدان اليت لديها تش

الوة على ذلك، ال يشــــــري القانون الوطين ملكافحة الفســــــاد الذي يتناول هذه االتفاقية. وع
املسألة، يف إحدى القضايا قيد املناقشة، سوى إىل التعويض عن األضرار اليت تلحق على وجه 
ضمن أحكامًا  ساد، وال يت التحديد باألصيل (أو املوكِّل) الذي ُأدين وكيله بارتكاب جرمية ف

  جراءات اليت يتعني على املحكمة اتباعها لألمر بتعويض الضحية.تنص على القواعد واإل
الدول األطراف على توفري األســــــس القانونية ملن حلق هبم  حث هو ٣٥والغرض من املادة 

نوع من الضــــــرر نتيجة ألفعال فســــــاد للمطالبة بتعويضــــــات من مرتكيب مثل هذه األفعال. 
سمح لألشخاص أو الكيانات وبالفعل، تتيح النظم القانونية الوطنية كقاع دة عامة إجراءات ت

بالتماس التعويض عن األضــــرار (املادية أو غري املادية)، أو أيِّ نتيجة ضــــارة مت تكبدها جراء 
أفعال الفســــاد. وتشــــري ملحوظة تفســــريية لالتفاقية إىل ضــــرورة أن يكون لدى أيِّ كيانات 

البة بالتعويض. وتعبري "الكيانات تضررت أو أشخاص تضرروا من أفعال فاسدة احلق يف املط
ويبدو أنَّ  )٧٧(أو األشـخاص" يعترب شـامًال للدول، وكذلك الشـخصـيات االعتبارية والطبيعية.

وإضــــــافًة إىل ذلك، يبدو أن العديد من الدول األطراف معظم البلدان تأخذ هبذا التفســــــري. 
بالدولة والتعويض عن تلك تعتمد هنجًا متسقًا من أجل اجلرب االقتصادي لألضرار اليت حلقت 

األضــرار. فعلى ســبيل املثال، يلتزم النائب العام مبوجب القانون يف إحدى احلاالت باســتهالل 
  إجراءات الدعوى املدنية يف حالة اجلرائم اليت متس موجودات الدولة.

وفيما خيص اجلهة اليت قد تتضـــح مســـؤوليتها، جيب أن تتاح ســـبل االنتصـــاف اليت تســـمح 
ة بالتعويض عن األضرار حىت عندما ُيزعم أنَّ سلطة عمومية تواطأت يف أعمال فساد. باملطالب

اإلدارة مســــؤولة مســــؤولية فردية عن األضــــرار نتيجة لفعل فســــاد ارتكبه موظف وقد ُتَعدُّ 
وال بد من إثبات عناصــــــر املســــــؤولية، من قبيل العالقة عمومي، جنبا إىل جنب مع املجرم. 

ر اليت حلقت باملدعي بسبب ("ضرر نتيجة لــــــ") فعل فساد وفقًا ملبادئ السببية ومدى األضرا
يتعلق   القانون الداخلي، لكل دولة، اليت حتكم العالقة السببية ومدى التعويض املستحق. وفيما

                                                         
الفصل ، اجلزء األول، املتحدة ملكافحة الفساداألعمال التحضريية للمفاوضات الرامية إىل وضع اتفاقية األمم   )٧٧(

  ).٣٢٥ جيم (الصفحةالقسم ، ٣٥، املادة الثالث



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

V.17-04677 199 
 

لشخصي بني اجلاين (اجلناة) بالقصد، ومتشيًا مع أحكام االتفاقية، أشَري إىل أنَّ غياب التفاعل ا
ني)، أو عدم إدراك اجلاين للضــــــرر املحدَّد الذي حلق مبصــــــاحل مدٍَّع حمدَّد، ال عواملدعي (املد

جيب أن َيصــلحا كدفاع وال كعقبة قانونية أمام من تضــرروا ويســعون إىل املطالبة بالتعويض. 
لة  عام ما دام مرتكبو امل حة  تا ماس التعويض م ئل الت بد أن تكون وســـــــا بارة أخرى، ال  وبع

  األشخاص.  ة منمعيَّنأو يعلمون بأنَّ ضررًا سيلحق مبجموعة الفاسدة كانوا يقصدون 
ــــاس  ــــببًا إلقامة الدعوى على أس وعادة ما ال تكون هناك أيُّ أحكام قانونية خاصــــة تتيح س
أضــرار بســبب أنشــطة فاســدة؛ ويتم التعامل مع هذه احلاالت يف إطار املبادئ العامة للقانون 

ملسؤولية التقصريية). ومع ذلك، هناك استثناءات كما املدين (قانون العقود أو قانون دعاوى ا
يف حالة بلد أرســى املســؤولية املحددة لألشــخاص الذين يتســببون يف إحلاق الضــرر بشــخص 
آخر نتيجة الرتكاب أحد أفعال الفســــــاد أو اإلذن به، أو نتيجة لعدم اختاذ خطوات معقولة 

واخلســائر يف األرباح واخلســائر غري  تشــمل هذه املســؤولية اســتعادة الضــررملنع ذلك الفعل. و
  من اتفاقية القانون املدين بشأن الفساد ملجلس أوروبا. ٥و ٣املالية، وذلك تطبيقًا للمادتني 

ويكون املســـــار العادي للحصـــــول على التعويض رفع دعوى مدنية أمام حمكمة مدنية ضـــــد 
وال متثل عن تصـــرفاته). مرتكب اجلرمية (و/أو األشـــخاص الذين يتحملون املســـؤولية املدنية 

سعون إىل احلصول  ضحايا، الذين ي سىن لل ستيفائه قبل أن يت شرطًا ال بد من ا اإلدانة اجلنائية 
على تعويضـــــــات ممن يدَّعون أنه أحلق هبم أذى، اســــــتهالُل تلك الدعوى، كما أن احلكم 

ميكن لضــحايا  بيد أنهبتعويضــات عن األضــرار املدنية ال حيول دون تطبيق العقوبات اجلنائية. 
جرمية الفســـاد يف العديد من احلاالت أن يلتمســـوا اجلرب من خالل هذه القناة العادية وكذلك 
(على النحو املذكور أعاله يف القســم جيم من الفصــل الثاين) من خالل رفع دعوى مدنية يف 
ســــياق إجراءات جنائية إذا كان الضــــرر نتيجة مباشــــرة وشــــخصــــية وفورية للجرمية. ومن 

ارســات اليت ُوصــفت بأهنا جيِّدة هذه اآلليات، اليت تســمح لألشــخاص أو الكيانات برفع املم
دعوى مدنية من خالل تقدمي شـــكوى أمام املحكمة اجلنائية اليت تفصـــل يف القضـــية اجلنائية، 
بغض النظر عما إذا كانت الضـــــحية طرفًا يف اإلجراءات منذ البداية، ما دامت نافذة وناجعة 

كام إجرائية شاملة تكفل استرداد حقوق الضحايا وتعويضهم عن األضرار اليت وتستند إىل أح
ــــــاد. ويف احلاالت اليت تكون فيها الدولة  حلقت هبم نتيجة لألفعال اإلجرامية املتصــــــلة بالفس

طرف املتضـــــرر، ينبغي للدول بصـــــفة خاصـــــة هي الطرف الذي يطرح ادعاءات بوصـــــفه ال
لوطنية اليت متثل الدولة، منذ بداية الدعوى، إىل األطراف أن تكفل أن تســــــعى الســــــلطات ا

  احلصول على التعويض.
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  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة
ى املؤســـســـات اعترفت حمكمة النقض لدى دولة طرف صـــراحًة بأنَّ من املقبول أن تكون إحد
ـــــاد موظف ـــــبب فس على يد عمومي  طرفًا مدنيًّا يف إجراءات جنائية عندما ُترفض عطاءاهتا بس

طاق اتفاق نأحد منافســــــيها. وباملثل، أقرت املحكمة بإمكانية احتجاج طرف ثالث، خارج 
مح ملكتب الفســـاد، باألضـــرار املادية واملعنوية اليت تكبدها جراء هذا العقد اإلجر امي. ولذا، ســـُ

ارتشاء ائية بشأن عمومي تابع إلدارة املساكن االجتماعية برفع دعوى مدنية خالل مالحقة قض
يف الدولة نفســها، ه بســبب الضــرر الذي حلق بســمعته نتيجة ألفعال موظفيه. ومديره وأمني ســرِّ

ألخرى العاملة وكذلك يف دول أخرى، ُيســــمح للمنظمات غري احلكومية واهليئات والرابطات ا
صلة جب سياق إجراءات جنائية ذات  رمية فساد. وأكد يف جمال منع الفساد برفع دعوى مدنية يف 

لدول األطراف األخرى ااملستعِرضون على أهنم يعتربون ذلك من املمارسات اجليِّدة بالنسبة إىل 
  ملحلية.اليت تعتزم تعزيز دور ومشاركة املجتمع املدين يف عملياهتا القانونية ا

ضافًة إىل إمكانية قيام مدٍَّع برفع دعوى مدنية  ضرار ترتبت على وإ للحصول على تعويض عن أ
جرمية متصلة بالفساد يف إطار اإلجراءات اجلنائية، ينص قانون دولة أخرى على جواز رفع قضية 
مدنية من جانب مكتب املســـــتشـــــار العام للبلد للتعويض عن "األضـــــرار االجتماعية" يف حالة 

لى هذه اإلمكانية للحصول على تعويض اجلرائم اليت تؤثر يف املصاحل اجلماعية. وُسلِّط الضوء ع
وأخريًا، مدين عن الضرر االجتماعي الناجم عن جرائم الفساد باعتبارها من املمارسات اجليدة. 

أشـــيد أيضـــًا باألحكام التشـــريعية اليت تنص على إعادة املمتلكات املصـــادرة من مرتكب جرمية 
. وهناك دولة ٣٥جليِّدة يف سياق املادة الفساد إىل الضحية دون تأخري باعتبارها من املمارسات ا

واحدة على وجه اخلصوص أنشأت صندوق تعويضات داخل وزارة العدل يكون مسؤوًال عن 
إنفاذ قرارات املحاكم اجلنائية فيما يتعلق باملسؤولية املدنية والتعويض عن الضرر. وُتتخذ التدابري 

ستحقة على األشخاص امللَزمني (بطرائق الضرورية عن طريق الصندوق من أجل حتصيل املبالغ امل
منها حجز املرتبات واألجور واإليرادات األخرى) ونقلها إىل الضــحايا. ومن خالل الصــندوق، 
ـــؤولياهتم. وُيســـحب هذا التعويض من  ُيضـــمن التعويض يف احلاالت اليت ال يفي فيها اجلناة مبس

اء عن عملهم، واألموال مصــــــادر أخرى، مثل اخلصــــــومات من األجور اليت يتلقاها الســــــجن
املحجوزة اليت مل يطاَلب هبا يف غضون سنة واحدة من صدور احلكم النهائي، وقيمة املوجودات 
املصادرة، ومبالغ التعويض من القضايا السابقة اليت مل يطاَلب هبا خالل املدة القانونية، والرسوم 

  اإلضافية املفروضة يف حاالت املدفوعات املتأخرة.
  

تكفي   ، جتدر اإلشارة إىل أنَّ آلية الدعاوى املدنية املرتبطة باإلجراءات اجلنائية قد الومع ذلك
، بصـــورة مباشـــرة على األقل، ٣٥وحدها لضـــمان االمتثال لالتفاقية حيث ال تتضـــمن املادة 

حكمًا تقييديًّا هبذا الشــكل. ويف إحدى احلاالت اليت بدا فيها عدم وجود أيِّ أحكام تضــمن 
ـــــتهالل إجراءات قانونية لألشـــــخاص  غياب دعوى جنائية مســـــبقة، يف املؤهلني احلق يف اس

  صدرت توصية للسلطات بأن تعاجل هذه املسألة.
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      إنفاذ القانون -الفصل الثالث
      األحكام املؤسَّسية -ألف

    )٣٦السلطات املتخصصة (املادة  -١
الدول األطراف إىل ضـــمان وجود هيئة أو هيئات متخصـــصـــة أو أشـــخاص  ٣٦تدعو املادة 

متخصصني يف مكافحة الفساد من خالل إنفاذ القانون. وقد أنشأت مجيع الدول األطراف، 
ـــــتثناء عدد قليل منها، هيئة أو إدارة متخصـــــصـــــة أو أكثر هلذا الغرض. وكثريًا ما تعود  باس

صغر حجم الدول املعنية  األسباب الكامنة وراء عدم إنشاء هيئة من هذا القبيل فيما يبدو إىل 
ورغم أنه من املســـــلَّم به أنَّ االلتزامات وقلة عدد ســـــكاهنا (الدول اجلزرية الصـــــغرية مثًال). 

القانونية اليت تقع على عاتق هذه الدول ال ختتلف عن تلك اليت تقع على عاتق مجيع الدول 
لرغم من حمدودية قدراهتا اإلدارية ومواردها عمومًا مقارنة بالدول األطراف يف االتفاقية، با

يســـــلِّم املســـــتعِرضـــــون يف الغالب هبذه القيود ويركزون على احلاجة إىل تعزيز  )٧٨(األخرى،
اســتقاللية وقدرات املؤســســات النظامية املعنية بالعدالة اجلنائية، وخصــوصــًا الشــرطة واجلهاز 

  املالية وسائر األجهزة املخصصة للتحقيقات املالية.القضائي ووحدات االستخبارات 
ل دائرة النيابة املستعِرضون أن وجود وحدة متخصصة داخويف حالة واحدة على األقل، اعترب 

ساد، غري كاف، وإن رئي العامة فيما يتعلق حباالت "اجلرائم االقتصادية اخلطرية"، مبا فيها الف
دًا مع املســــــائل املتعلقة إىل عدم وجود قســــــم دائم للتعامل حتديأنه ميثل تطورًا إجيابيًّا بالنظر 

ية للقيام بدور بالنظر يف إنشـــاء هيكل دائم يف إطار الســـلطات الوطن يبالفســـاد. ولذا ُأوصـــ
ت األخرى، املؤســــســــة الرائدة يف جمال مكافحة الفســــاد. ومع ذلك، ففي العديد من احلاال

اإلدارة العامة  دعي اخلاص للجرائم املرتكبة ضــدحيث ُأنشــئت، على ســبيل املثال، مكاتب امل
قيام اهليئات لأو جلان التحقيق يف إســاءة اســتعمال الســلطة، أعرب املســتعِرضــون عن رضــاهم 

ية، مما يدل على أن املتخصصة بإدراج الفساد ضمن الفئات اإلجرامية املماثلة أو األكثر عموم
ــيع نطاق االخت نفاذ القانون إصــاص وإمنا يف ختصــص هيئة األمهية ال تكمن يف االســم أو توس

ن مثال وأعضـــائها. وينطبق هذا بصـــفة خاصـــة على البلدان األصـــغر حجمًا، كما يتضـــح م
صـــة يف إحدى الدول اليت ُأثين على قيامها، رغم صـــغر حجمها، باســـتحداث وحدة متخصـــ

ألطراف أن دول ااجلرائم املالية داخل جهاز الشــــــرطة اجلنائية. ومن ناحية أخرى، ينبغي لل
تصلة بالفساد، مبا من هذا النوع مجيع السلوكيات امل هيئة يِّوالية أتنظر يف ضمان أن تشمل 

  يف ذلك الفساد يف القطاع اخلاص، عند االقتضاء.
وقد اختارت معظم البلدان إنشـــاء جهة وحيدة أو مركزية متخصـــصـــة ملكافحة الفســـاد يف 

إدارة أو مكتب أو فرقة عمل تعمل (أو على شــــــكل وكالة أو هيئة أو دائرة أو مديرية أو 
وشك بدء عملها) كهيكل مستقل أو ضمن اإلطار املؤسسي لوزارة العدل أو مكتب املدعي 

                                                         
املعنون "تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف  ٦/٩انظر أيضًا قرار مؤمتر الدول األطراف   )٧٨(

  .)CAC/COSP/2015/10" (الوارد يف الوثيقة الدول اجلزرية الصغرية النامية
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العام أو جهاز الشــــــرطة على املســــــتوى الوطين. بيد أنه يف الدول االحتادية، قد تكون هناك 
مكَّن هذه الكيانات ملكافحة سلطات مركزية يف كل واحدة من الواليات املكوِّنة لالحتاد. وُت

الفســاد بدرجات خمتلفة من التحقيق يف اجلرائم ذات الصــلة بالفســاد و/أو مالحقة مرتكبيها، 
اســترداد األموال والعائدات الناجتة من وتنســيق العمليات على املســتوى الوطين، والعمل على 

املســتخدمة الرتكاب اجلرائم جتميع املعلومات املتعلقة باألســاليب والطرائق العملية الفســاد، و
  املتصلة بالفساد.

ات ترمي إىل الكشــف حترِّيوبعض هذه اهليئات متلك اختصــاصــات عملياتية حصــرية إلجراء 
عن حاالت الفساد والستخدام وسائل وتقنيات خاصة يف التحقيقات اجلنائية. وينطبق ذلك، 

جهاز النيابة العامة عقب تنفيذ على ســبيل املثال، على بلد أنشــأ إدارة ملكافحة الفســاد داخل 
شبكة مكافحة الفساد يف منطقيت أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. وتكتفي جهات  توصيات 
أخرى باالضــــطالع مبهام التحقيقات األولية اهلادفة إىل كشــــف جرائم الفســــاد أو تتقاســــم 

ة" ودوائر قدرات إنفاذ القانون يف مســـائل الفســـاد مع الســـلطات القضـــائية والشـــرطة "العادي
النيابة العامة اليت قد توجد ضمنها هي نفسها درجات من التخصص. ويف كثري من األحيان، 
ينصــــب تركيز الوكاالت املتخصــــصــــة من هذا النوع على قضــــايا الفســــاد األكثر خطورة 
وتعقيدًا، أو قضايا فساد كبار املوظفني العموميني، حبيث ُتترك قضايا الفساد األدىن مستوى 

العادية املعنية بإنفاذ القانون. وعالوة على ذلك، هناك بعض هيئات مكافحة الفســاد  للهيئات
اليت تتمتع بصـــــالحيات يف جماْيل التحقيق وإنفاذ القانون وتضـــــطلع أيضـــــًا مبهام وقائية مثل 

 اإلجرامالتثقيف وإذكاء الوعي والتنســيق. كما جيوز أن تتوىل إعداد دراســات حتليلية يف علم 
أحكام القانون اجلنائي الرامية ملكافحة الفســاد، وحيق هلا إعداد واقتراح مشــاريع  بشــأن تنفيذ

تعديالت على التشـــريعات القائمة. وتتماشـــى هذه املمارســـة مع ملحوظة تفســـريية لالتفاقية 
هي نفس اهليئة أو  ٣٦تنص على إمكانية أن تكون اهليئة أو اهليئات املشـــــــار إليها يف املادة 

وللســــــلطات الوطنية أن تقرر ما إذا كان إنفاذ القانون  )٧٩(.٦  إليها يف املادة اهليئات املشــــــار
والوقاية ســيندرجان كالمها ضــمن والية هيئة واحدة أو ما إذا كانت املهام الوقائية ســُتوكل 

  إىل كيان منفصل أو أكثر.
  

  أمثلة على التنفيذ
ألول مسؤول ىل قسمني: اكانت وكالة مكافحة الفساد يف إحدى الدول األطراف مقسَّمة إ

ج والسياسات العامة عن التحقيق يف جرائم الفساد، والثاين مسؤول عن الوقاية وإعداد الربام
  الرامية إىل منع الفساد ومكافحته.

ال التحقيق، جمويف دولة طرف أخرى، يعمل مكتب مكافحة الفساد، باإلضافة إىل مهامه يف 
لدعاية عرب وسائل الل برامج املحاضرات واملعارض واعلى إذكاء الوعي ومكافحة الفساد من خ

  اإلعالم والترويج لتشجيع اجلمهور على اإلبالغ عن الفساد.
                                                         

الفصل اجلزء األول،  ،األعمال التحضريية للمفاوضات الرامية إىل وضع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )٧٩(
  ).٣٢٩ الصفحة( جيمالقسم  ،٣٦ املادة، الثالث
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قيفه بشأن مكافحة وتشمل والية هيئة مكافحة الفساد يف دولة طرف ثالثة توعية اجلمهور وتث
وحتقيقات للكشف  اتحترِّيالفساد، واالضطالع بأنشطة منع الفساد، والقيام بعمليات سرية و

وظفني عن الفساد، واستعراض وفحص إقرارات املوجودات والدخل اخلاصة بكبار امل
نه يشمل االستراتيجيات العموميني. والحظ اخلرباء أنَّ هذا النهج يساعد على مكافحة الفساد أل
قوانني لك، لوحظ أنَّ ذالرئيسية الثالث املتمثلة يف التوعية والوقاية واإلنفاذ. وعالوة على 

ة هيئة مكافحة مكافحة الفساد تتضمن حكمًا فريدًا من نوعه ُيحظر مبوجبه تقليص ميزاني
اهليئة من توصيات  الفساد مقارنة مبا كانت عليه يف العام السابق، ويقضي بتنفيذ ما توجهه
ة بني اهليئة واحلكوم متعلقة بالفساد إىل مؤسسات القطاع العام. وُأبرم اتفاق ثالثي األطراف
لو املجتمع املدين مقعدًا واملجتمع املدين لتعزيز التعاون يف جمال مكافحة الفساد، كما يشغل ممث

  يف املجلس االستشاري للهيئة.
  

ويف جمموعة أخرى، ال توجد لدى الدول األطراف وكالة متخصـــــصـــــة ومســـــتقلة ملكافحة 
تمد، كبديل لذلك، هنجًا الفساد تضطلع بدور واضح املعامل ضمن مؤسساهتا الوطنية، وإمنا تع

يتســــــم مبزيد من الالمركزية أو التعامل مع كل حالة على حدة. وقد أنشــــــأت هذه البلدان 
متخصـــصـــني يف  مدعني عامنيإدارات خاصـــة ضـــمن أجهزة النيابة العامة الوطنية، أو عيَّنت 

ة أقاليم البلد للتحقيق يف القضـــايا املتعلقة بالفســـاد، أو شـــكَّلت وحدات شـــرطة متخصـــصـــ
وانتدبت حمقِّقني متخصــصــني أو أنشــأت هياكل للتحقيق يف اجلرائم االقتصــادية على الصــعيد 

دى تلك الدول اإلقليمي، أو أنشأت دوائر قضائية متخصصة للنظر يف قضايا الفساد. ويف إح
أن يسعوا إىل احلصول على دعم ومساعدة وحدة متخصصة  العامنيعني األطراف، جيوز للمد
 للشـــــؤون املالية تقدِّم الدعم القانوين خالل التحقيقات وتســـــتخدم حمللني ملكافحة الفســـــاد
ون تقييم املعلومات اليت ُتجمع يف القضـــــايا املتصـــــلة باجلرمية االقتصـــــادية. واحلســـــابات يتول

يف دولة طرف أخرى "مركز خربة" بشــــأن اجلرمية  العامنيوباملثل، يشــــكل عدد من املّدعني 
يعملون يف تعاون وثيق مع املحاســبني واملحللني املاليني. وأخريًا، االقتصــادية والفســاد، حيث 

عادة ما حتال بعض أخطر اجلرائم وأكثرها تعقيدًا، وبعض اجلرائم اليت تتخذ طابعًا دوليًّا، إىل 
هيئة الشرطة اخلاصة يف بلد ثالث حيث يتخصص املحقِّقون يف مجلة أمور، منها اجلرائم املالية 

  يف ذلك الفساد. واالقتصادية، مبا
وتتبع جمموعة ثالثة من الدول األطراف هنجًا متعدد الوكاالت يســـند املســـؤولية عن مكافحة 
َعب إنفاذ القانون املنتشــــرة داخل خمتلف  الفســــاد إىل العديد من الوكاالت املســــتقلة أو شــــُ

االت، الســـلطات أو الوزارات (مثل وزارة العدل ووزارة الداخلية)، مبا يف ذلك، يف بعض احل
وكاالت تكافح غسل األموال وتتمتع بصالحيات يف جمال إنفاذ القانون تتجاوز الصالحيات 

تكون   اليت تتمتع هبا وحدة استخبارات مالية بسيطة. ويرتكز ذلك على الفكرة الداعية إىل أالَّ
ــــاد. وبدًال من ذلك، توجد طائفة من  ــــؤولة مبفردها عن مكافحة الفس هناك هيئة واحدة مس

لف اهليئات واملبادرات احلكومية الرامية إىل تعزيز املســـــاءلة والشـــــفافية. واعُتربت األمثلة خمت
منفَّذة بالكامل. بيد أنه لوحظ يف إحدى احلاالت  ٣٦على هذا النهج ُمرضية، واعُتربت املادة 

على   أنَّ تركيز الوحدات املتخصــصــة ينصــب أســاســًا على االحتيال والرشــوة خارج البلد ال
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اد على الصعيد املحلي. وعلى الرغم من اعتبار ذلك أمرًا جديرًا بالثناء وفريدًا من نواح الفس
عدَّة مقارنة ببلدان أخرى، فقد ُحثت الســــلطات الوطنية على النظر يف تركيز موارد إضــــافية 

  على الصعيد الداخلي ووضع استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد.
ألساسية الثالثة املذكورة أعاله، وكذلك تنويعات خمتلفة منها، ويف حني تبيَّن أنَّ مجيع النظم ا

لدى الدول األطراف من ســــــلطة تقديرية واســــــعة   تفي مبقتضــــــيات االتفاقية، بالنظر إىل ما
يفضــل اخلرباء املســتعِرضــون عادة  )٨٠(الختيار النموذج األنســب حلاجاهتا وهياكلها اخلاصــة،

اليت تقلِّص إىل احلد األدىن من خطر االحتكاك وتداخل  النُّهج املركزية أو النماذج املتكاملة
املهام. فقد أعربوا يف إحدى الدول، على ســبيل املثال، عن دعمهم خلطة لتعزيز دائرة االدعاء 
العام من خالل إنشـــــاء مكتب ادعاء فوق إقليمي يتوىل التحقيق يف القضـــــايا البالغة التعقيد. 

 تعتمدان النهج القائم على هيئات متعددة على املضــي وباملثل، فقد حثوا الســلطات يف دولتني
قدمًا يف إنشــــــاء هيئة نزاهة أو هيئة وطنية مشــــــاهبة ملكافحة الفســــــاد، أو على التغلب على 
حتديات التنســـــيق فيما بني خمتلف اهليئات من خالل منح ســـــلطة خمتصـــــة ملكافحة الفســـــاد 

يلزم من موارد وتدريب، ووالية   وما صــــالحيات إنفاذ القانون واملالحقة القضــــائية الالزمة،
الية يف مجيع أحناء البلد. وأخريًا، أثنوا يف إحدى يعية واضــــحة كي تضــــطلع مبهامها بفعتشــــر

احلاالت على إنشاء وتشغيل هيئات متخصصة يف كل مرحلة من مراحل عملية إنفاذ القانون 
مســــؤول عن  (أْي وحدة شــــرطة مكافحة الفســــاد ألغراض التحقيق، ومكتب ادعاء خاص

مالحقة مرتكيب اجلرائم ذات الصـــلة بالفســـاد، وحمكمة جنائية متخصـــصـــة ذات اختصـــاص 
قضــائي حصــري فيما يتعلق جبرائم الفســاد الرئيســية وغريها من اجلرائم االقتصــادية اخلطرية). 

ون باحلماس الشــديد، كما يتضــح تحلوالحظ اخلرباء املســتعِرضــون أن أعضــاء تلك اهليئات ي
ات اليت أظهرت أنَّ زيادة كبرية قد طرأت على عدد قضـــايا الفســـاد املعروضـــة من اإلحصـــاء

  على املحاكم يف أعقاب األخذ هبذا اهليكل.
وكان التدبري اآلخر الذي حبَّذه املستعِرضون هو تعيني قضاة متخصصني يف التعامل مع جرائم 

فعلى ســبيل املثال، الفســاد. الفســاد واجلرائم املالية واالقتصــادية وإنشــاء حماكم خاصــة ملكافحة 
ُأوصــي يف إحدى الدول اليت توجد هبا حمكمة متخصــصــة تنحصــر واليتها القضــائية يف نوع 
بعينه من اجلرائم املتعلقة بالفساد (اإلثراء غري املشروع) بأن يتم توسيع نطاق اختصاصها لكي 

ن تلك املحاكم مبثابة وبالفعل، ميكن أن تكو يشــــــمل مجيع األفعال املجرَّمة وفقًا لالتفاقية.
الع على جيِّدة للموظفني القضـــــائيني لالط من تراكم القضـــــايا وإتاحة فرصـــــة وســـــيلة للحد

  )٨١(الية وكفاءة.والتعامل مع تعقيداهتا بسرعة وفعالتفاصيل التقنية لقضايا الفساد 
    

                                                         
 واملعارضة املؤيدة واحلجج املناسب النموذج اختيار أجل من مراعاهتا الواجب املعايري على العاالطِّ أجل من  )٨٠(

 املتحدة األمم اتفاقية لتنفيذ التقين الدليل انظر واحدة، سلطة داخل الفساد مكافحة إطار يف العمل لتركُّز
  .١ القسم الثاين، القسم الفرعي ،٣٦ املادة ،الفصل الثالث ،الفساد ملكافحة

  .CAC/COSP/IRG/2014/11/Add.1 الوثيقة من ٢٧ الفقرة أيضا انظر  )٨١(
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  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة
ديدًا السبب الرئيسي هيئة متخصصة وإدارهتا مها حتيف إحدى الدول األطراف، لوحظ أنَّ إنشاء 

وزراء سابقني ونواب  للنجاح يف التصدي للفساد يف البلد. وقد أقامت اهليئة دعاوى قضائية ضد
في اهليئة برملانيني ومسؤولني كبار ورؤساء بلديات ومديري شركات، بل وضد أحد موظ

دو أنَّ لدى الوكالة ما حتسنًا كبريًا. ويب نفسها. ونتيجة لذلك، شهد أداء نظام مكافحة الفساد
باحترام وثقة كبريين  يلزم من االستقاللية وصالحيات كبرية إلجراء التحقيقات. كما أهنا حتظى
ا جتربة ناجحة وكذلك من اجلمهور، وجتتذب اهتمامًا إجيابيًّا على الصعيد الدويل، ويبدو أهن

  مصدر لدروس قد تكون مفيدة للبلدان األخرى.
فساد، أثبتت أهنا افحة الويف نفس الدولة الطرف، أشَري إىل إنشاء حمكمة مستقلة معنية مبك

أحد التدابري ال للوكالة، إىل جانب وجود قضاة متخصصني يف املحكمة العليا، كشريك فع
ل واحدة منها اإلجيابية األخرى. وتوجد خطط قيد اإلعداد إلنشاء حماكم إضافية ختصص ك

  ناطق البلد.لكل منطقة من م
  

  االستقاللية
من هيئة أو هيئات أو أشـــخاص، وفقًا  ٣٦جيب منح االســـتقاللية الالزمة ملا تنص عليه املادة 

للمبادئ األســــاســــية للنظام القانوين يف كل دولة طرف، لكي يتســــىن هلا أو هلم االضــــطالع 
 تأثري غري الئق. ويفبوظائفها أو بوظائفهم بفعالية ومن دون التعرض أليِّ تدخل ســياســي أو 

هذا الســـياق، جاء إنشـــاء الوكالة احلالية املعنية مبكافحة الفســـاد يف أحد البلدان نتيجة حلكم 
صـــــادر عن املحكمة الدســـــتورية الداخلية، اليت خلصـــــت أوًال إىل أنَّ الدســـــتور وعددًا من 

وإدارة هيئة فعالة ومســــتقلة اتفاقات القانون الدويل امللِزمة تفِرض على الدولة التزامًا بإنشــــاء 
ملكافحة الفســاد؛ كما خلصــت إىل أنَّ القانون الذي ينظم عمل مديرية الشــرطة، اليت كانت 
مسؤولة عن قضايا الفساد حىت ذلك احلني، يتعارض مع الدستور وباطل ألنه ال يكفل درجة 

  كافية من االستقاللية.
ــا ــا من حيــث االمتث ــاصــــــر اليت جرى تقييمه ــادة ومن بني العن ــة  ٣٦ل للم املوارد وامليزاني

واالســـتقاللية املالية للهيئات املعنية، ووجود ضـــمانات دســـتورية الســـتقالهلا، وطريقة تعيني 
وتنحية أعضـــائها وقادهتا (كأن يكون ذلك بقرار برملاين بعد إجراءات اســـتشـــارية مفتوحة). 

تطورهم املهين؛ واملرتبات وتشــمل العناصــر املقيَّمة يف هذا الســياق مدة خدمتهم؛ وتدريبهم و
املالحقة واملزايا واألمن الوظيفي وأي حصانات يتمتعون هبا (ضد الدعاوى املدنية مثًال أو من 

)؛ وإىل أيِّ مدى القضــــــائية فيما يتعلق باألفعال املرتكبة حبســــــن نية خالل أدائهم لواجباهتم
ــــاليب ال ) أو ترتيب التحقيقات اخلاصــــة (مثل اعتراض االتصــــاالت تحرِّيميكنهم اإلذن بأس

حســــب األولوية أو اســــتهالل اإلجراءات القضــــائية دون أيِّ إشــــراف خارجي؛ والتزامات 
اإلبالغ واملســاءلة اليت خيضــعون هلا (مثل االلتزام بتقدمي تقرير ســنوي عن أنشــطتهم)؛ وتقييم 

رصــد ونظم ووجود آليات لل طبيعة وتعقيد القضــايا مراعاة كافية؛أدائهم وما إذا كان يراعي 
ال الفع "للضوابط واملوازين" (بطرائق منها مشاركة املنظمات غري احلكومية) كضمان لعملهم

  والعادل؛ ووجود لوائح بشأن تضارب املصاحل.
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  على التنفيذ أمثلة

تتبع إدارة مكافحة الفساد يف إحدى الدول األطراف مكتَب املدعي العام بيد أهنا ليست جزءًا 
 هذا أنَّ اإلدارات األخرى التابعة ملكتب املدعي العام ال ميكن أن تتدخل يف منه رمسيًّا. ويعين

أنشطتها. ويتمتع مدير اإلدارة باالستقاللية من الناحية اإلجرائية، ومن حقه أن يعتمد لوائح 
االهتام املطلوبة من أجل إحالة الدعاوى إىل املحاكم. وحيدِّد رئيس الدولة مرتبات موظفي 

رة منفصلة. كما يعتمد تسمية املرشح ملنصب مدير اإلدارة. وتتمتع اإلدارة اإلدارة بصو
  بصالحيات جهاز النيابة العامة، وهو، وفقًا للدستور، هيئة مندرجة ضمن السلطة القضائية.

ودعت السلطة املركزية ملكافحة الفساد يف أحد البلدان نظراءها يف البلدان املجاورة إلجراء 
 خدِّراتلها وسلطاهتا كمؤسسة، بدعم من مكتب األمم املتحدة املعين باملاستعراض أقران هليك

واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي. ويسَّرت التقييمات واملناقشات الناجتة منح الصفة 
الدستورية للسلطة وإصدار قانون أساسي جديد حتظى مبوجبه باالستقاللية اإلدارية والتنظيم 

  املوارد ملكافحة الفساد. السليم واملزيد من
  

للهيئات الوطنية املعنية  ويف عدة حاالت، ُأبديت مالحظات بشــــــأن االســــــتقاللية العملياتية
مبكافحة الفســاد. فعلى ســبيل املثال، ُأعرب عن القلق يف إحدى احلاالت من عدم النص على 
ــــتقاللية وكالة مكافحة الفســــاد يف قانون خيوهلا صــــالحيات جديدة، ومن إمكانية تنحية  اس

اهليئة. ويف  رئيس الوكالة من منصــبه مبجرد قرار من رئيس البلد للمصــلحة العامة أو ملصــلحة
بلد آخر، تتطلَّب التحقيقات يف الفســاد أو اإلجراءات ذات الصــلة اليت ُتتَّخذ بشــأن املوظفني 
العموميني إذنًا مســبقًا من النيابة العامة. ولوحظ أنَّ قانون مكافحة الفســاد حيظر ممارســة أيِّ 

يف وضع عقوبات  تأثري على عمل اهليئة أو التدخل فيه، لكن توصية ُأصدرت مع ذلك بالنظر
ـــيع دائرة الوالية املســـندة للهيئة  جنائية ضـــد األشـــخاص الذين يقومون بذلك (وكذلك توس
حبيث يتسنَّى هلا التحقيق يف مجيع األفعال املجرَّمة وفقًا لالتفاقية). وأخريًا، كان هناك مقترح 

ثلة إىل تشــــريعي قيد اإلعداد يف دولة طرف ثالثة ســــيمنح احلكومة صــــالحيات تفويضــــية مما
ـــافية فيما  ـــواغل إض ـــؤولني يف الوكالة. وُأبديت ش جانب االختصـــاص بتعيني أحد كبار املس
يتعلق باستقاللية املتعاقدين وموظفي الوكالة الذين ُيسمح هلم بشغل مناصب خارجها (مبا يف 
ذلك اإلعارة إىل مؤســســات ووزارات أخرى) دون أن خيضــعوا أليِّ قانون بشــأن تضــارب 

ية الالزمة ث البلد املعين على كفالة أن يتمتع املوظفون داخل اهليئة باالســــتقاللاملصــــاحل. وُح
الية وبدون ضــــــغوط ال مربِّر هلا، وأن ُيوفَّر هلؤالء املوظفني ما يكفي من للقيام بواجباهتم بفع

  تدريب وموارد.
    

    التدريب واملوارد
سلطات املتخصصة، جيب أن تكفل الدول  ستقاللية ال األطراف توفري ما يلزم من إىل جانب ا

تدريب وموارد لألشــــــخاص املعنيني ألداء مهامهم اليت كثريًا ما تنطوي على حتديات كبرية. 
ومن أجــل حتقيق ذلــك، على األقــل فيمــا يتعلق بــالتــدريــب، وقَّعــت بعض الــدول األطراف 
مــذكرات تفــاهم مع منظمــات دوليــة وإقليميــة من أجــل تــدريــب موظفي وكــاالت الرقــابــة 
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راجعة احلسابات لديها يف مجيع التخصصات الالزمة. كما نظَّم مكتب األمم املتحدة املعين وم
واجلرمية دورات تدريبية وحلقات عمل من هذا النوع. وُأشـــري إىل تصـــميم منيطة  خدِّراتبامل

تدريبية بشـــأن جرائم الفســـاد لفائدة القضـــاة واملدعني العامني حتديدًا، تتناول مواضـــيع منها 
ضية إىل متطلب سة اجليدة املف سلطات ات االتفاقية، باعتبارها من املمار الفعالية يف بناء قدرات 

  إنفاذ القانون املكلَّفة مبكافحة الفساد.
  

  مثال على التنفيذ
ُأسندت إلدارة مكافحة الفساد يف إحدى الدول األطراف صالحيات يف جمال إنفاذ القانون 

من أعضاء النيابة العامة واملحقِّقني واملخربين  ١٤٥يها واملالحقة القضائية، ويبلغ عدد موظف
افٍ للقيام بوظائفهم ومهامهم واملختصني. وأكدت السلطات الوطنية أنَّ هذا العدد من املوظفني ك

الية، بالنظر إىل عدد القضايا احلايل، وتعقُّد التحقيقات، مبا يف ذلك القضايا املالية. وأشارت بفع
عي العام من بني العاملني يف مكتب املدعي املوظفني يعيَّنون بأمر من املد الدولة الطرف إىل أنَّ 

العام وغريه من وكاالت إنفاذ القانون ومراجعة احلسابات استنادًا إىل مؤهالهتم وخرباهتم املهنية. 
وجيري اختيار موظفي مكتب املدعي العام من خالل عملية تنافس تتطلب اجتياز امتحانات من 

حل تتألف من اختبار كتايب وكتابة مقال ومقابلة. ويف كل عام، يعتمد مدير اإلدارة ثالث مرا
برنامج التدريب الذي ُيتَّبع طوال العام. وُتجرى تدريبات موظفي اإلدارة كل أسبوع من خالل 
حلقات دراسية ودورات تدريبية داخلية، وكذلك من خالل حلقات دراسية ومؤمترات تنظَّم 

د من املنظمات الدولية. وقد ارتفع عدد القضايا اجلنائية اليت فتحتها اإلدارة بالتعاون مع عد
  وحققت فيها سنويًّا منذ إنشائها، وهي تشمل قضايا ارتشاء.

    
    التحديات    

للهيئات املتخصصة يف جماْيل إنفاذ  يرتبط أحد التحديات الشائعة بتعزيز االستقاللية العملياتية
القانون واملالحقة القضــــائية. وإضــــافًة إىل ذلك، كثًريا ما تواجه ســــلطات مكافحة الفســــاد 
ـــــأة حديثًا، حتديات تتعلق مبحدودية القدرات واملوارد الالزمة للتنفيذ.  الوطنية، كهيئات منش

ات تعيني املوظفني (على وقد صدرت توصيات يف عدد كبري من احلاالت بشأن حتسني إجراء
ســــبيل املثال، من خالل التوظيف عن طريق املســــابقات العامة واســــتنادًا إىل اجلدارة واخلربة 
صــــة للتدريب أو احلفاظ  وليس إىل اختيار الزمالء)؛ وضــــمان القوى العاملة واملوارد املخصــــَّ

ة؛ وتعزيز وجود تلك عليها أو زيادهتا والتمكني من بناء قدرات الوكاالت أو اهليئات املعني
اهليئات يف خمتلف املناطق واملقاطعات؛ وتوســــــيع نطاق واليتها يف إنفاذ القانون؛ والنظر يف 
السبل والوسائل الكفيلة بتحسني استخدام املوارد املتاحة، مبا يف ذلك إقامة عالقات تآزر بني 

الية؛ وزيادة لكفاءة والفعالقضــايا مبزيد من ا ســلطات التحقيقات والنيابة العامة؛ وكفالة إدارة
الدعم السياسي؛ ومواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة الفساد من خالل هيئات مستقلة إلنفاذ 

  القوانني تركز باألخص على التغلب على حتديات التنفيذ يف هذا امليدان.
ُقدمت توصــــيات يف عدد من احلاالت بشــــأن النظر يف إيضــــاح  إضــــافًة إىل ما ُذكر أعاله،و

ؤوليات خمتلف سلطات إنفاذ القانون، حيث يوجد شيء من التداخل بني مهام كل منها. مس
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وبالفعل، رغم اجلهود الكبرية املبذولة يف بناء األطر القانونية واملؤســــســــية ملكافحة اإلرهاب، 
انعدام الرؤية اإلصـــالحية الشـــاملة ملكافحة الفســـاد، وهو يبدو أن مشـــكلة خطرية تتمثل يف 

يؤدي إىل ازدواجية اجلهود. ويؤدي هذا التشرذم املؤسسي إىل تقليص الكفاءة يف األمر الذي 
سه،  سياق نف ساد يف املمارسة العملية. ويف ال ضون يف عدة مكافحة الف ستعِر الحظ اخلرباء امل

ال بني الوكاالت إىل جانب احلاجة إىل ية أخرى احلاجة إىل التنســــــيق الفعواليات قضـــــــائ
إحصائية من أجل وضع معايري واستراتيجيات وقياس التقدم الذي حترزه استحداث مؤشرات 

  هيئات مكافحة الفساد املعنية.
    

    )٣٧التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادة  -٢
من االتفاقية بأن تتخذ الدول األطراف تدابري لتشــجيع األشــخاص الذين (قد)  ٣٧تقضــي املادة 

غني عن املخالفات أو الشــــــهود العاديني) للمالحقة خيضــــــعون هم أنفســــــهم (على عكس املبلِّ
القضــائية بســبب مشــاركتهم بصــورة مباشــرة أو غري مباشــرة يف جرائم الفســاد (من يســمَّون 
ــــــلطات إنفاذ القانون. وينبغي يف املقام األول، وفقًا  "املتعاونني مع العدالة") على التعاون مع س

ــــهود، مع  من احلكم املعين، أن تكفل الدول ٤للفقرة  األطراف متتع هذه الفئة اخلاصــــة من الش
ضيه اختالف احلال، باحلماية من أيِّ انتقام أو ترهيب حمتمل على النحو املنصوص  مراعاة ما يقت

. وينطبق ذلك عمومًا على الدول األطراف، ما دام القانون الوطين يتضـمن ما ٣٢عليه يف املادة 
املشــــاكل يف احلاالت اليت ال ترقى فيها األحكام  يكفي من برامج محاية الشــــهود، حيث تنشــــأ

ــــــواغل  وال ٣٢الوطنية إىل معايري املادة  ــــــتعراض، ُأبديت ش تدعمها. ويف بعض عمليات االس
إضافية بشأن عدم وجود تدابري حمددة حلماية اجلناة املتعاونني (مثل محاية سرية اهلوية) أو بيانات 

ري قد ُطبقت فيها. وال حتتفظ الدول األطراف عادًة حمددة عن حاالت ملموسة تكون هذه التداب
  بسجل لتدابري احلماية املطبَّقة بصورة منفصلة على املتعاونني مع العدالة.

ضاً إىل تقدمي حوافز وإغراءات ملموسة إىل املجرمني لكي يتعاونوا  وُتدعى الدول األطراف أي
با يدة يف التحقيق واإلث قد تكون مف قدمي معلومات  ها بت ئدات مع عا ت، وحرمان اجلناة من 

اجلرمية، واسترداد تلك العائدات. وُيترك مضمون تلك احلوافز واإلغراءات واخلطوات املمكن 
اختاذها من أجل استحداثها لتقدير كل بلد. وُتحث الدول األطراف بصفة خاصة على إتاحة 

نًا كبري قدمون عو لذين ي بة األشــــــخاص املتهمني ا ية التخفيف من عقو يات إمكان ًا يف عمل
)، أو منح احلصــــــانة من ٣٧من املادة  ٢التحقيق أو املالحقة بشــــــأن جرمية فســــــاد (الفقرة 

)، باعتبارها من التدابري املساعدة ٣٧من املادة  ٣املالحقة القضائية لنفس األشخاص (الفقرة 
  على حتقيق أهداف االتفاقية.

ليس لديها أيُّ ســـــياســـــات صـــــرحية أو  وتبيَّن أن هناك عددًا كبريًا من الدول األطراف اليت
أحكام قانونية كافية، رغم وجود تشــريعات قيد اإلعداد يف بعض احلاالت ملعاجلة املســألة أو 
حتســني الوضــع. ويف كثري من هذه احلاالت، صــدرت توصــيات للنظر يف ختفيف العقوبة عن 

القائمة، أو  األشـــخاص الذين شـــاركوا يف ارتكاب جرائم فســـاد، أو توســـيع نطاق األحكام
  اختاذ تدابري أخرى لتشجيع التعاون الفعلي والكبري مع سلطات إنفاذ القانون.
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    ختفيف العقوبة     

. وهناك بعض البلدان ٣٧من املادة  ١نفَّذت معظم الدول األطراف تدابري وفقًا لروح الفقرة 
اليت تنص فيها أحكام خاصة على ختفيف العقوبات عن مرتكيب جرائم الفساد الذين يتعاونون 

رون  ، لكن القبض على واحد أو أكثر من اجلناة الضـــالعني يف اجلرميةخالل اإلجراءات وييســـِّ
م القائمة يف غالبية الدول األطراف ذات طابع عام (وتوجد عادة يف القانون اجلنائي)، األحكا

وتســــمح بأن ُيعترب التعاون ظرفًا خمفِّفًا للمســــؤولية اجلنائية وأن تراعيه املحكمة عند إصــــدار 
احلكم، أْي يف مرحلة حتديد العقوبة الفردية للجاين. ومل يكن القانون ينص صـــراحة يف بعض 

  ان على هذه اإلمكانية، ولكن ُسلِّم مع ذلك بكوهنا ممارسة معتادة يف املحاكم املحلية.البلد
وال يكون ملراعاة تعاون املتهم باملعىن املذكور أعاله آثار ملموســـــــة ســــــوى أثناء مداوالت 
شكال التعاون اليت قد  شمل أ سبقة للطرف املعين. وعادة ما ت ضمانات م املحكمة، وال ُتقدَّم 

ــة أخفخت تؤدي إىل ــة (مثــل فرض عقوب ــه أو  فيف العقوب من احلــد األدىن املنصــــــوص علي
عقوبة االســـتعاضـــة عن عقوبة، مثل الســـجن، بعقوبة أخف، مثل الغرامة املالية أو عدم فرض 

صوص عليها يف القانون ضافية إلزامية من ) اخلطوات الفعلية اليت رمبا أدت إىل كشف جرمية، إ
ويعترف بارتكاب جرمية، والكشــف عن شــركاء آخرين،  كأن يســلِّم أحد األشــخاص نفســه

والتعاون يف مجع األدلة، وكذلك تقدمي املساعدة يف التحقيق يف العائدات اإلجرامية وكشفها، 
ضارة للجرمية.  سبَّب فيه أو منع املزيد من العواقب ال ضرر الذي ت شكال جرب ال كشكل من أ

وما  معيَّناون الذي يبديه مدعى عليه وعادة ما يعتمد فرض عقوبة أخف على مســــــتوى التع
يكون له من أثر يف احلد من الضـــــرر الناجم عن اجلرمية، وهو أمر ُيترك لتقدير املحكمة. ومبا 
أنَّ هذا أحد املبادئ العامة إلصــــــدار األحكام، فال توجد عادة أيُّ مبادئ توجيهية أو معايري 

  .داعلى حأخرى يف هذا الصدد ويتم التعامل مع كل حالة 
وينبغي اإلشــــارة إىل أنَّ هذا النوع من األحكام العامة ال ُيعترب دائمًا وافيًا مبتطلبات االتفاقية. 
شريع الوطين  سبيل املثال، ُأوصي بتوسيع نطاق الت ضئيل من الدول األطراف على  ففي عدد 

بادرون إىل التع لذين ي بة اجلناة ا ية عدم معاق اون بشـــــــأن ختفيف العقاب والنص على إمكان
حماولة  أيَّتلقائيًّا، على الرغم من أنَّ القوانني اجلنائية يف البلدان قيد النظر تعترف بالفعل بأنَّ 

ها  ثار على اجلرم أو إزالت جانب اجلاين ملنع ترتُّب آ من دواعي تقليص العقوبة أو تكون من 
دولة طرف . وباملثل، ُقدمت توصــيات مســتفيضــة إىل ســلطات الظروف املخفِّفة""تعترب من 

مية"، وهو مفهوم كثريًا  باجلر قائي  ها "االعتراف التل حمدودة أكثر يكون مبوجب ذات أحكام 
ينظر إليه اخلرباء احلكوميون بعني ناقدة، هو الظرف الوحيد املربِّر لتخفيف العقوبة. وقد   ما

  من القسم ألف من الفصل األول أعاله. ١نوقش هذا األمر أيضًا يف القسم الفرعي 
بعض البلدان، توجد أحكام لتوفري حوافز خاصـــــة هبدف اســـــترداد العائدات املتأتية من  ويف

صة. ويف هذه احلاالت، ميكن أن تعين  جرائم حمددة، كما يف حالة اختالس أموال عامة أو خا
عودة املمتلكات املختلســة أو التعويض الكامل للطرف املتضــرر قبل بلوغ اإلجراءات اجلنائية 

جِّع على  ةمعيَّنمرحلة  (أْي قبل توجيه االهتام إىل املتهم) فرض عقوبة أخف بكثري. وقد شــــــُ
. وهو مســتصــوب من ٣٧من املادة  ١اعتماد هذا النهج عمومًا باعتباره متماشــيًا مع الفقرة 
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جوانب كثرية من منظور الضـــــحايا ألنه يعين أنَّ بإمكاهنم تلقي التعويض على الفور بدًال من 
  انتهاء املحاكمة، وهو األمر الذي قد يستغرق سنوات.االنتظار إىل حني 

  
  أمثلة على التنفيذ

قدار النصف إذا مبيف إحدى الدول، ُتخفَّض العقوبات عن مرتكيب جرائم االختالس والتبديد 
للغاية أو إذا سدد  كانت قيمة الضرر الذي تسبب فيه اجلاين أو املنفعة اليت اكتسبها ضئيلة

مة. وإذا مت السداد أثناء ة عن الضرر الواقع قبل أن حتال القضية إىل املحكللضحية القيمة الكامل
  املحاكمة وقبل إصدار احلكم، ُتخفَّض العقوبة مبقدار الربع.

ملصادرة الطوعية اويف دولة أخرى، يتاح للمدعى عليهم يف بعض قضايا الفساد البارزة خيار 
دار األحكام. وقد االعتبار الحقًا لدى إصللموجودات قبل املحاكمة، وهو ما ميكن أخذه يف 

تبارها تساعد على حتقيق ُأثين على إتاحة هذه اإلمكانية، وإن مل تكن جزءًا من إجراء رمسي، باع
  مقاصد االتفاقية ومحاية مصاحل الضحايا.

  
وإضــــــافًة إىل ذلك، توجد يف أكثر من ثلث الدول األطراف قوانني ســــــارية أو قيد اإلعداد 

شكال التفاوض لتخفيف العقوبة واتفاقات التعاون قبل املحاكمة واملحاكمة لألخذ مبخ تلف أ
بإجراءات موجزة. ومبوجب الترتيبات ذات الصلة، قد يلزم أن يعترف املدعى عليه باملسؤولية 
الكاملة أو اجلزئية عن اجلرم، وأن يقبل املطالبات املدنية املحتملة (مبا يف ذلك التنازل عن حق 

ــياء املحجوزة واخلاضــعة للتجريد واملصــادرة، ودفع العائدات التقديرية  ملكية أو ــليم األش تس
بة من اجلرمية اجلنائية أو قيمتها املقرَّرة، والتعويض عن أيِّ أضــــــرار نامجة) وعدم  املكتســــــ
التشــكيك يف مالبســات اجلرمية الواردة يف الئحة االهتام، يف مقابل ختفيف التهمة أو العقوبة. 

ـــتنادًا   احلاالت، الويف هذه  تعقد املحكمة جلســـة عادية، بل تعلن احلكم، بدًال من ذلك، اس
إىل األدلة املجمَّعة يف اإلجراءات الســـــابقة للمحاكمة، مؤكدة فعليًّا االتفاق املربم بني املدعي 
العام وحمامي الدفاع عن الشــــــخص املتعاون. ويبدو أنَّ نظامًا مماثًال ينطبق يف بعض الدول 

ئة األطر اف، فيما يتعلق جبرائم الفســـــــاد على وجه التحديد؛ ويف تلك احلاالت، ميكن للهي
الوطنية ملكافحة الفســـاد أن ختفِّض التهم على أســـاس كل حالة على حدة أو تعدِّهلا فيما عدا 
طة من هذا النوع حافزًا مهمًّا  ذلك يف حاالت التعاون املناســــــبة. وُتعترب اإلجراءات املبســــــَّ

لذين قد يكونون حريصــــــني على جتنُّب اآلثار الســــــلبية للمحاكمة اجلنائية على للمجرمني ا
مسعتهم، وبالتايل يكونون على اســـــتعداد للتعاون مع الســـــلطات بقبول التهم املوجَّهة إليهم. 
ومع ذلك، فإنَّ إمكانية ختفيف العقوبة قد ال تكون مرتبطة بالتعاون فحســــــب، بل أيضـــــــا 

الشــخص املتهم اجلنائية، مع مراعاة مبدأ التناســب. وبالتايل، ميكن خبطورة اجلرمية ومســؤولية 
اســتبعاد ختفيف العقوبة يف حالة جرائم الفســاد الكربى أو عندما تكون هناك ظروف تشــديد 

  )٨٢(بالغة لسلوك الشخص املتعاون.

                                                         
  القسم الثاين،  ،٣٧ املادة الفصل الثالث، ،الدليل التقين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )٨٢(

  .٢ القسم الفرعي
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ويف حاالت التفاوض لتخفيف العقوبة، عادة ما حتتفظ املحكمة بدرجة من الســلطة التقديرية 
ساعدة حمام،  سيطرة فيما يتعلق باإلذن باالتفاق، من أجل التأكد من أنَّ املتهم قد حظي مب وال
وأنه يفهم احلق يف تأكيد براءته واملطالبة مبحاكمة، وأنه يتقدم بالتماس اإلقرار بالذنب مقابل 

با بة على إقراره  تائج املترت فاق والن نه يفهم أحكام أيِّ ات عًا، وأ بة طو نب، ختفيف العقو لذ
ســيما التنازل عن احلق يف الطعن يف احلكم الصــادر على أســاس االتفاق، وأنه مل خيضـــع   وال

عل، ينبغي، كما يرد يف  بالف عام. و ملدعي ال جانب ا قة من  يل لإلكراه أو وعود غري الئ لدل ا
(أ))، توخي احلذر إزاء  ٤٧٥(الفقرة  التشـــريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد

سلطة التقديرية  من ًاقدرإمكانية مطالبة القضاة بتخفيف العقوبات املفروضة وعدم منحهم  ال
يف هذا الصــــدد، إذ إهنا قد تثري خماوف حيال اســــتقاللية القضــــاء، وتفســــح املجال إلســــاءة 

يني. وتأكدت احلاجة إىل احلذر املعن العامنيعني تنشأ عنها احتماالت إفساد املداالستعمال، و
التســــويات املربمة خارج إطار يف إحدى الدول حيث ُيكلَّف القاضــــي بالتحقق من صــــحة 

املحكمة بني املتهم والنائب العام لكن ال ميكنه تعديل حمتواها. واعَتربت املحكمة الدســــتورية 
يف اإلجراءات قيد النظر  الوطنية يف تلك الدولة أنَّ حمدودية املشــاركة القضــائية ودور القضــاة

لط الضــــوء لدى تقييم  غري دســــتورية، وُتتخذ خطوات لتعديل القانون ذي الصــــلة. كما ســــُ
  التسويات املربمة خارج إطار املحكمة على احلاجة إىل الشفافية والقدرة على التنبؤ. 

  
    احلصانة من املالحقة القضائية    

نني املتهمني فيها حصــــانة من املالحقة القضــــائية يقل عدد الدول األطراف اليت جيوز منح املتعاو
الدول األطراف اليت ُيحتمل أن ُتخفَّف العقوبة فيها عن أولئك املتعاونني. ومن  عددعمومًا عن 

بدو  ما ي لدان على  جمال يف بعض الب نه ال يوجد  مام أ باالهت قانون ينص على لوضــــــع اجلدير 
أســاســية يف القانون الداخلي حتظر منح احلصــانة ، بســبب مبادئ ةبري معادلاتدعلى احلصــانة، أو 

. وباملثل، رأت املعاملة) املســــاواة يف(مثل مبدْأ املشــــروعية واشــــتراط  أثناء املالحقة القضــــائية
الســلطات أيضــًا يف دول أطراف أخرى أنَّ تلك املمارســة ســوف تتعارض مع نظامها القانوين. 

ــــــارة إىل أنَّوعلى الرغم من أن مجيع هذه الدول األطراف تتب  ع نظام القانون املدين، جتدر اإلش
تحفظات، أو على األقل ليس النفس  ليس لديها فيما يبدوشـــاهبة تالبلدان ذات النظم القانونية امل

بالدرجة نفســــها. وعلى أية حال، وكما ُذكر أعاله يف الفصــــل األول، القســــم ألف، القســــم 
إىل إمكانية أن يتاح لســلطات االدعاء  ٣٧  ملادةمن ا ٣احلكم الوارد يف الفقرة يشــري ، ١ الفرعي

  الوطنية املختصة خيار منح ذلك احلافز القوي للشخص املتعاون إذا اعُترب ذلك مناسبًا.
وأشـــــارت دول كثرية (ال ســـــيما اليت تتبع نظام القانون األنغلوســـــكســـــوين) من بني الدول 

املالحقة القضائية نفسها فمن  األطراف اليت توفر شكًال من أشكال احلصانة (إن مل يكن من
، اليت تســمح هلم، يف ظروف العامنيعني ية الواســعة للمدفرض العقوبة) إىل الســلطات التقدير

شيًا مع الفقرة معيَّن ستهالل املالحقة اجلنائية أو تعليقها أو وقفها ٣١من املادة  ٣ة ومت ، بعدم ا
(أو تقدمي طلب ذي صـــــلة إىل املحكمة) يف مقابل تقدمي عون كبري من أحد املشـــــاركني يف 
األنشــــــطة اإلجرامية إىل هيئة إنفاذ القانون. وإضــــــافًة إىل ذلك، ذكرت دول أطراف أخرى 

نية خاصــة تنظم املعاملة التفضــيلية لألشــخاص املتعاونني، ســواء فيما يتعلق جبميع أحكامًا قانو
اجلرائم على العموم أو فيما خيص اجلرائم االقتصـــــادية أو التهم املتصـــــلة بالفســـــاد على وجه 

تشجِّع التعاون و الكشف عن جرائم الفسادالتحديد. وقد ُوجد أن تلك اآلليات تيسِّر كثريًا 
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وعادة ما َتفترض احلصــانة الكاملة مبوجب هذه األحكام أن يقدِّم ذ القانون. مع ســلطات إنفا
الشــــخص املعين أدلة حامسة ضــــرورية إلدانة موظف عمومي أو فاعل أصــــلي أو شــــريك يف 

منح احلصــــــانة يف حال إبرام اتفاق بشــــــأن ارتكاب اجلرمية املعنية. ويف حاالت فردية، جيوز 
ســـتصـــوب يف تلك احلاالت النظر يف تعليق فترة التقادم التعويض عن الضـــرر. ويكون من امل

  حىت ُينفَّذ االتفاق فعليًّا.
  

  أمثلة على التنفيذ
يف إحدى الدول األطراف، خيوِّل حكم خاص يف القانون اجلنائي ملكتب املدعي العام صالحية 

املشتَبه به أو املتهم  إهناء اإلجراءات اجلنائية ضد الشخص املشتَبه به أو املتهم، مبوافقته، إذا يسَّر
بدرجة كبرية التحقُّق من الوقائع املتصلة مبوضوع إثبات جرمية جنائية ذات أمهية من وجهة نظر 
املصلحة العامة يف اإلجراءات؛ وإذا كان الكشف عن اجلرمية اجلنائية ومجع األدلة مستبَعدًا أو 

لعامة، بأمر منها، أن تستأنف اإلجراءات معقدًا تعقيدًا كبريًا بدون هذه املساعدة. وجيوز للنيابة ا
إذا توقف املشتبه به أو املتهم عن تقدمي املساعدة، أو إذا ارتكب عمدًا جرمية جنائية جديدة 

  خالل ثالث سنوات بعد إهناء اإلجراءات.
ويف دولة طرف أخرى، ميكن للشريك يف اجلرمية أو املتواطئ عليها أن يصبح أحد شهود 

باإلعفاء من املالحقة القضائية. ومبوجب أحكام القانون ذي الصلة، جيوز للمدعي االدعاء، رهنًا 
العام إخطار املحكمة بأنه سُيطلب إىل الشخص املدعو كشاهد لصاحل النيابة العامة اإلجابة عن 
أسئلة قد جترِّمه فيما يتصل جبرمية ما. وبعد ذلك، تبلِّغ املحكمة ذلك الشاهد بأنه ملَزم، يف مجلة 

مور، بتقدمي األدلة واإلجابة على أيِّ سؤال ُيطرح عليه؛ وأنه إذا أجاب على مجيع األسئلة أ
بصراحة وصدق، فسوف ُيعفى من املالحقة القضائية فيما يتعلق باجلرمية املذكورة وفيما يتعلق 

  املذكورة. بأيِّ جرمية يكون احلكم باإلدانة بشأهنا مبنيًّا على هتمة تتصل باجلرمية
ًا، تعترف والية قضائية ثالثة بنوعني من احلصانة، ومها: احلصانة الشاملة من املالحقة وأخري

الالحقة واحلصانة املحدودة من املالحقة الالحقة. أمَّا احلصانة الشاملة من املالحقة الالحقة 
فهي تعفي املدعى عليه من املالحقة القضائية فيما خيص مجيع اجلرائم اليت يديل بشهادته أو 

عادة  يتعاون بصددها. وعلى الرغم من أنَّ هذا النوع من احلصانة نادرًا ما ُيمنح، فهو ُيستخدم
فيما خيص صغار املجرمني الذين ميكنهم اإلدالء بشهادات مهمة ضد مدعى عليهم أكرب منهم 

من  مسؤولية عن اجلرمية. أمَّا النوع الثاين واألضيق نطاقًا من احلصانة، وهو احلصانة املحدودة
  املالحقة الالحقة، فهو يهدف إىل رفض تأكيد الشاهد على حقه يف عدم جترمي

. ويف هذه احلاالت، ال تنطبق احلصانة سوى معيَّنالذات لدى االحتجاج به ردًّا على سؤال 
على الرد على سؤال حمدد، وتظل هناك إمكانية ملالحقة الفرد الذي ُمنح احلصانة إذا مل ُتستخدم 

  الحقة األدلة املقدَّمة أثناء اإلدالء بالشهادة املشمولة باحلصانة.يف تلك امل
  

وإىل جانب اإلمكانيات املذكورة أعاله، ميكن يف عدد كبري من البلدان (وخصــــــوصـــــــًا يف 
شرقية)، كما لوحظ أعاله بالفعل  سيا واملحيط اهلادئ وجمموعة دول أوروبا ال جمموعة دول آ

ة يف حاالت معيَّن، منح احلصــانة يف ظروف ١  ســم الفرعييف الفصــل األول، القســم ألف، الق
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الرشـــــو، وأقل من ذلك يف حاالت االرتشـــــاء أو املتاجرة بالنفوذ، حيث يقوم اجلاين طواعية 
ودون إبطاء، قبل أن ُيحدَّد كشخص مشتبه به، أو يف غضون فترة قصرية من الزمن (شهر أو 

ة بتقدمي الرشــــوة ومن مثَّ جعل اجلرمية )، بإبالغ الســــلطات املعنيعلى أقصــــى تقديرشــــهران 
نة منه إىل ختفيف  ثل، هو أقرب إىل منح احلصـــــــا مما بدء التحقيق. وهناك هنج  معروفة قبل 
العقوبة وأحيانًا يأخذ شـــكل ختفيف العقوبة أو إســـقاطها، متَّبع يف بعض احلاالت فيما يتعلق 

ا، قبل اكتمال اجلرمية، ملشاركته خيضع اجلاين مبوجبه للعقوبة إذا وضع حدًّ  بغسل األموال، ال
  و/أو أخطر السلطات هبا قبل أن يكشفها مصدر آخر.

ومن املثري لالهتمام أنَّ إحدى الدول اليت تطبق املبدأ املذكور أعاله على األشــــــخاص الذين 
يبلِّغون عن مشاركتهم يف جرائم الرشو واملتاجرة بالنفوذ أبلغت عن نتائج حتليل وطين ُأجري 

 وتبيَّنت يف إطاره أمور يف مجلتها ما يلي: (أ) أنَّ شـــرط احلصـــانة بالنســـبة إىل ٢٠١٢يف عام 
اجلناة املبلِّغني أداة تبيَّنت فائدهتا يف كشف جرائم الفساد والتحقيق فيها، يف غياب صك آخر 
بنفس القـــدر من الكفـــاءة من الصــــــكوك اليت تتيحهـــا اإلجراءات اجلنـــائيـــة الوطنيـــة؛ 

تكن األحكام القانونية ذات الصــــــلة موجودة، لقلَّ مبقدار الثلثني عدد احلاالت   مل  لو  و(ب)
فيها الســلطة الوطنية ملكافحة الفســاد حتقيقات تشــمل جرميْيت االرتشــاء واملتاجرة اليت أجرت 

بالنفوذ واليت مت فيها التوصــــل إىل أحكام هنائية باإلدانة؛ و(ج) لو مل يكن هذا احلكم القانوين 
موجودًا، لكان التعرف على األشــــــكال املنظَّمة الرتكاب جرائم الفســــــاد أصــــــعب بكثري؛ 

  عن حاالت ُأسيء فيها تطبيق هذا احلكم.مل يبلَّغ   و(د)
ومبراعاة االعتبارات من النوع املشــــــار إليه أعاله، أبدت معظم أفرقة االســــــتعراض ارتياحها 

، وشجعت السلطات الوطنية يف بعض احلاالت على النظر ٣٧لتلك األحكام يف سياق املادة 
لى طائفة أوسع نطاقًا من يف توسيع نطاق التشريعات ذات الصلة حبيث تشمل أمثلة حمددة ع

  األفعال املجرَّمة يف االتفاقية، بدًال من االقتصار على ما يتعلق منها بالرشو أو غسل األموال.
، حتفظات بشأن امتثال ١٥بيد أنَّ بعض املستعِرضني أبدوا، كما هي احلال بالنسبة إىل املادة 

رشو األجانب وفيما وصًا يف حالة من االتفاقية، وخص ٣٧أحكام احلصانة التلقائية مع املادة 
يتعلق باألحكام اليت تكون مبثابة إعفاءات جامعة يف حالة االعترافات التلقائية. وجتلَّت تلك 
ـــريعات الوطنية اليت متنح احلصـــانة للموظف الذي  التحفظات لدى تقييم واحد بعينه من التش

وانتقد فريق االســتعراض  يومًا من احلصــول عليها. ٣٠يبلِّغ عن احلصــول على رشــوة خالل 
على احلصــــانة ســــوى  ٣٧هذا احلكم، حيث رأى من حيث املبدأ ما يلي: (أ) ال تنص املادة 
وهو تفسري غري صحيح،  -باعتبارها إمكانية بالنسبة إىل األشخاص غري املشاركني يف اجلرمية 

فعليًّا على يبالغ احلكم الوطين بســـــماحه للموظف باحلصـــــول   على النحو املبني أدناه؛ و(ب)
ــــوة وبثالثني يومًا لتدبر خماطر الكشــــف عن جرميته؛ و(ج) ميثِّل ذلك حكمًا يقوم على  الرش
نوع من "الندم الفعلي" ميكن أن يكون عرضـــة إلســـاءة االســـتخدام حيث ال متلك ســـلطات 
إنفاذ القانون أيَّ صـــالحية تقديرية، وال بد من قبول بالغ املوظف العمومي، بصـــرف النظر 

ورة اجلرم واملبلغ املعين. ومع ذلك، فإنَّ هذا الرفض القاطع حلكم احلصـــانة قيد النظر عن خط
ستند جزئيًّا إىل فرضيات خاطئة. إذ ينبغي أن يكون واضحًا أنَّ املادة  ال تشري إىل عدم  ٣٧ي
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إمكانية منح احلصانة سوى لألشخاص الذين مل يشتركوا يف اجلرائم ذات الصلة بالفساد قيد 
ـــــيء. وعالوة على ذلك، وعلى التحقي ـــــاركوا فيها أوًال وقبل كل ش ق، بل ألولئك الذين ش

شاء غري معتاد  الرغم من أنَّ هذا النوع من أحكام الندم الفعلي فيما خيص مرتكيب جرمية االرت
يف الدول األطراف، فإنَّ النص عليه ميكن أن ُيعترب ضــــــمن صــــــالحياهتا التقديرية، حىت وإن 

  الية يف التنفيذ الكامل لالتفاقية.أكثر فع الوطنية األوسع نطاقًا اعُتربت التدابري
أمَّا ما إذا كان ينبغي لســـلطات إنفاذ القانون أن تتمتع بالســـلطة التقديرية فيما خيص أيَّ قرار 
مبنح احلصـــانة للمتهم املعين ومدى ذلك فتلك مســـألة خمتلفة. وهذه املســـألة موضـــوع جدال 

ســـتعِرضـــني أنَّ غياب الســـلطة التقديرية يف احلالة املذكورة آنفًا ويف بالفعل. إذ اعترب بعض امل
دول أطراف أخرى ال خيدم أهداف االتفاقية وحيول دون إجراء تقييم كاف لذنب املجرم، 
يف حني اعترب مســـتعِرضـــون آخرون أنَّ امتالك الســـلطات صـــالحيات تقديرية وعدم منحها 

 حاالت اإلبالغ عن النفس أحد العوامل اليت تثين حصـــــانة تلقائية من املالحقة القضـــــائية يف
األشــخاص الذين شــاركوا يف ارتكاب جرمية من اجلرائم عن التعاون. فعلى ســبيل املثال، يف 
إحدى الدول األطراف اليت خيوِّل فيها القانون لقاضــــــي التحقيق أو املحكمة، يف أيِّ مرحلة 

ـــكل كامل من مراحل اإلجراءات، صـــالحية العفو عن شـــخص ما ب ـــرط أن يكشـــف بش ش
وحقيقي عما يعرفه من ظروف فيما يتعلق باجلرمية وبكل شــــخص آخر شــــارك يف ارتكاهبا، 
رأت الســــــلطات الوطنية (وهو رأي حظي بقبول فريق االســــــتعراض على ما يبدو) أنَّ هذا 
ن الترتيب ال يكفل القدر الكايف من التعاون ألســــباب منها أنه ال يتيح للشــــريك خيار التعاو

مبحض إرادته للمطالبة بأيِّ حصـــانة أو إعفاء. ويبدو أنَّ املشـــكلة يف هذه احلالة تنحصـــر يف 
  الطابع التقديري للقرار بشأن منح العفو.

وُيستشف من تلك اآلراء املتضاربة أنَّ األفضل هو أن ُتترك صالحية تقرير احلل املناسب من 
ول األطراف نفســــها. ومع ذلك، جتدر أجل التنفيذ اإلجرائي ملختلف أشــــكال احلصــــانة للد

اإلشـارة إىل أن إتاحة قدر من الصـالحية التقديرية أمر مالئم، بل وال مناص منه على ما يبدو 
، على األقل خبصـــوص تقييم مســـتوى التعاون، ودوافع الشـــخص املبلِّغ عن احلاالتيف معظم 

شـــف عنها وقيمتها. الســـلوك غري املشـــروع إىل الســـلطات، ومدى صـــحة املعلومات اليت ُيك
وميكن، على أســاس تلك الســلطة التقديرية، تطبيق األحكام ذات الصــلة مبزيد من املرونة، مبا 
يتيح للمدعي العام أن "يزن" درجة تعاون مرتكب اجلرمية واملزايا املتوخى اســــتخالصــــها من 

الية متامًا ذلك على أسـاس كل حالة على حدة. ورمبا كان ذلك هو السـبب يف أنَّ التدابري اخل
ــتعراضــات. وعادة ما يســمح  ــائعة، كما يتضــح من غالبية االس من عنصــر التقدير ليســت ش

عون العامون أو املحاكم بإخالء املســــــؤولية أو اإلعفاء من العقوبة بناء على الســــــلطة املد
  التقديرية، رهنًا مبدى املساعدة املقدَّمة إىل التحقيق.

هد للحيلولة دون إثارة الشـــكوك والتحفظات بشـــأن ومن املهم، حيثما ينطبق ذلك، بذل اجل
مما قد يقع من جتاوزات. فعلى  اذ مجيع االحتياطات الالزمة للحدالطريقة املســــــتخدمة باخت

ســبيل املثال، من املســتصــوب أن يتضــمن القانون بعض املواصــفات الواضــحة بشــأن الفترة 
قبل علم الســـلطات بالســـلوك ن ذلك الزمنية اليت ينبغي اإلبالغ عن اجلرمية خالهلا (كأن يكو
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اإلجرامي ذي الصــلة)، وكذلك إشــارة إىل الظروف اإلضــافية اليت يشــكل فيها ســلوك اجلاين 
ســببًا ملنح احلصــانة، مثل التعاون يف التحقيقات أو املالحقات القانونية الالحقة. وإضــافًة إىل 

لومات املقدَّمة قبل منح ميكن لوكاالت إنفاذ القانون أن تســــــعى إىل التحقق من املعذلك، 
احلصـــانة للمتعاون. وإذا اختذت ســـلطات النيابة العامة القرار، قد يلزم النص على شـــكل من 
أشكال املراجعة القضائية من أجل التصديق على أحكام أيِّ ترتيبات غري رمسية وجعل القرار 

ية ســحب احلصــانة يف وميكن النص يف القوانني الوطنية على إمكان )٨٣(ملِزمًا جلميع األطراف.
حال حماولة الشـــخص املعين تضـــليل هيئة إنفاذ القانون. كما ميكن للدولة الطرف أن تصـــدر 
مبادئ توجيهية حتدد بالتفصــيل مبادئ ممارســة الصــالحية التقديرية املتاحة، وهو ما ميكن أن 

ئية يف يســـاعد الســـلطات املختصـــة على البّت فيما إذا كان منح احلصـــانة من املالحقة القضـــا
  )٨٤(خدمة العدالة.

وأخريًا، ميكن أن تكون احلصانة حافزًا قويًّا أليِّ شخص متورط يف ارتكاب جرمية كي يتعاون 
مع الســـلطات، وميكن أن تســـاعد على إحالة قضـــايا فســـاد كربى إىل املحكمة، وهي قضـــايا 
كانت ستبقى لوال ذلك دون حل، لكنه ينبغي أن يوضع يف االعتبار، على النحو املشار إليه يف 

، أنَّ اإلعفاء التام للجاين من العقوبة قد تقين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــادالدليل ال
أو أكثر من الالزم أو عندما  بصــفة مطلقةيقوِّض صــالحية قواعد مكافحة الفســاد عندما يطبَّق 

يقع ما هو أسوأ من ذلك، وهو أن يتولد االنطباع لدى اجلمهور بأنَّ احلصانة ُتمنح لألشخاص 
ذوي التأثري الســـــياســـــي أو املايل. ولذا، من الضـــــروري حتقيق التوازن بني املزايا املؤكدة ملنح 

  )٨٥(العدل.احلصانة يف حاالت حمددة وضرورة ضمان ثقة اجلمهور يف إقامة 

    
    تدابري التشجيع األخرى    

لتخفيف العقوبة ومنح احلصـــانة من املالحقة القضـــائية، يوجد ة إىل جانب التدابري األســـاســـي
عدد من وســائل التشــجيع واحلوافز املهمة األخرى اليت ميكن أن ُتســتخدم من أجل تشـــجيع 

املمكنة ما يلي: (أ) موافقة مرتكيب جرائم الفساد على التعاون مع السلطات. وتشمل التدابري 
النيابة العامة على طلب املتهم تعليق احلبس االحتياطي أو امتناعها عن االعتراض عليه؛ و(ب) 
التعجيل بإعادة األشــــــياء املحجوزة العائدة إىل اجلاين، ما دام هذا ال يتعارض مع مصـــــــاحل 

ملتعاون بعد اإلدانة؛ بالنسبة إىل اجلاين ا و(ج) ضمان السلطات ظروف سجن أخف االدعاء؛
و(د) إنفاذ احلبس االحتياطي للمشــــــتبه به أو املتهم يف مركز احتجاز أقرب إىل حمل إقامته؛ 

) تشـــجيع الســـلطات على مواصـــلة إنفاذ العقوبة املفروضـــة يف اخلارج يف ســـجون حملية؛ و(ه
املسائل اليت تتعلق  و(و) أداء املدعي العام دور وسيط بني اجلاين واهليئات اإلدارية القائمة على

به، مثل َوكالْيت شــــــؤون اهلجرة والتجنُّس وإدارة الضــــــرائب واجلمارك أو حىت الســــــلطات 

                                                         
  .)ب( ٤٧٥ الفقرة ،الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية لتنفيذ التشريعي الدليل  )٨٣(
القسم الثاين،  ،٣٧ املادة ،الفصل الثالث ،الفساد ملكافحة املتحدة األمم التفاقية التقين الدليل أيضا انظر  )٨٤(

  .٣ الفرعي القسم
  .نفسه املرجع  )٨٥(
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عاوهنا مطلوبْين ملنح  ثة أو ت ثال قة األطراف ال ية. ويف تلك احلاالت، حيث تكون مواف األجنب
ممكن، حىت  احلافز، جيوز للمدعي العام حتمُّل االلتزام بتنفيذ مهمة الوســاطة على أحســن وجه

  وإن تعذر تقدمي أيِّ ضمانات بشأن النتيجة املتوخاة.
    

    الترتيبات الدولية    
الــدول األطراف على أن تنظر يف إبرام اتفــاقــات أو ترتيبــات  ٣٧من املــادة  ٥حتــث الفقرة 

بعضها مع بعض بشأن إمكانية أن متنح السلطات املختصة يف إحدى الدول األطراف معاملة 
املتعاون معها الذي يوجد يف بلد آخر. وعلى الرغم من أمهية هذا احلكم  تفضـــيلية للشـــخص

وما ميكن أن جيده من حلول للمشاكل الناشئة عن زيادة اإلجراءات اجلنائية املنفَّذة يف الوقت 
نفســـــه يف أكثر من دولة واحدة على أســـــاس الوقائع ذاهتا (مثًال فيما يتعلق برشـــــو املوظفني 

 إحدى الدول وارتشــاء املوظفني العموميني املحليني يف بلد آخر)، فإنَّ العموميني األجانب يف
الغالبية العظمى من الدول األطراف مل تربم أيَّ ترتيبات من هذا القبيل، ومل تعِط أيَّ إشـــــارة 
على أهنا نظرت يف القيام بذلك، مما أدى يف حاالت كثرية إىل توصـــيات ذات صـــلة. وهناك 

لدول األطراف ال فت دول بعض ا ما اكت ثال بين تدابري لالمت ختاذ  ها يف ا يت أعربت عن رغبت
أطراف أخرى باإلشارة إىل خلّو تشريعاهتا من أيِّ عائق إلبرام ترتيبات خمصَّصة عندما تكون 
هناك حاجة لذلك، على النحو املنصوص عليه يف احلكم قيد االستعراض. وأعربت السلطات 

ـــــألة، الوطنية يف بعض احلاالت عن اهتمام ـــــأن هذه املس ها مبعرفة جتارب البلدان األخرى بش
  وبتلّقي اتفاقات أو ترتيبات منوذجية.

    
    )٣٨التعاون بني السلطات الوطنية (املادة  -٣

ُيَعدُّ تعاون الســـلطات العمومية واملوظفني العموميني مع الوكاالت والســـلطات املســـؤولة عن 
ـــاملة التحقيق يف األفعال اإلجرامية ومالحقة  ـــبة إىل اجلهود الش مرتكبيها أمرًا ضـــروريًّا بالنس

ملكافحة الفســـــاد، وقد اختذت معظم الدول األطراف تدابري ترمي إىل تشـــــجيع هذا التعاون 
الـدول األطراف على أن تكفــل على وجـه اخلصــــــوص مبــادرة  ٣٨وتعزيزه. وحتـث املـادة 

اذ القانون حيثما تكون هناك املوظفني العموميني واملؤســـســـات العمومية بإبالغ ســـلطات إنف
أســـباب وجيهة لالعتقاد بأنَّ إحدى جرائم رشـــو املوظفني العموميني الوطنيني أو الرشـــوة يف 
القطاع اخلاص أو غســــــل األموال قد ارُتكبت؛ وكذلك على تقدمي مجيع املعلومات الالزمة 

  للتحقيق يف مثل هذه اجلرائم إىل سلطات إنفاذ القانون.
 بعض الدول األطراف ال تنظم سوى طريقة وإجراءات إحالة اجلرائم املشتبه ويبدو بالفعل أنَّ

هبا إىل أجهزة النيابة العامة الوطنية، يف حني أنَّ بلدانًا أخرى كثرية (حنو ُخمســــــْي املجموع) 
حتمِّل (يف قانون اإلجراءات اجلنائية لديها مثًال) املوظفني العموميني، إضـــــافًة إىل ذلك، واجًبا 

رًا وحمددًا هو إبالغ ســلطات إنفاذ القانون، مببادرة منهم، بأيِّ جرائم وخمالفات تصــل مباشــ
وتوجد يف بعض الدول أيضــــًا إىل علمهم أثناء أدائهم ملهامهم، مبا يف ذلك حاالت الفســــاد. 

أحكام وأنظمة خاصــــة تشــــري صــــراحًة إىل واجب اإلبالغ عن اجلرائم املتعلقة بالفســــاد أو 
جعت الدول االنتهاكات أو ا لتجاوزات املالية أو اإلدارية املتصــــــلة باألموال العامة. وشــــــُ
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النظر يف األخذ بتلك االلتزامات أو املضــــــي باعتماد هذا اإلجراء إذا  األطراف عمومًا على
  كانت تفكر فعًال يف األخذ هبا.

  
  أمثلة على التنفيذ

املوظفني العموميني اّتباعها حتدد تشريعات إحدى الدول األطراف اإلجراءات اليت يتعني على 
لإلبالغ عن معلومات عن أيِّ أسباب معقولة قد توجد لديهم لالعتقاد بأنَّ جرمية فساد قد 
وقعت. وينبغي أن حتال املعلومات اليت يتلقاها املوظف العمومي أو املؤسسة العمومية من 

املؤسسة. وُتجري  مواطنني بشأن جرمية فساد مزعومة إىل وحدة التحقيقات الداخلية لتلك
وحدة التحقيقات الداخلية استعراضًا أوليًّا، وميكن أن توصي، يف حال وجود أسباب كافية 
لالعتقاد بكشف أركان جرمية فساد، بأن حييل رئيس تلك املؤسسة املسألة إىل وكاالت إنفاذ 

  القانون (أْي مكتب املدعي العام، وفقًا لقانون اإلجراءات اجلنائية).
، ُيَعدُّ اإلبالغ عن األخطاء واالنتهاكات اإلدارية اليت هتيئ الظروف للفساد أو االحتيال وباملثل

أو املخالفات التزامًا مباشرًا لكل موظف عمومي يف دولة طرف أخرى، كما يرد يف مدونات 
السلوك األخالقي القائمة وقانون موظفي اخلدمة املدنية. وإضافًة إىل ذلك، توجد يف كل هيئة 

مية مركزية مفتشيات متخصصة مسؤولة عن مجع وحتليل وفحص دالئل الفساد وإبالغ حكو
سلطات النيابة العامة باألدلة على القيام بأنشطة جنائية. وتتوىل املفتشية الرئيسية التابعة ملجلس 

  الوزراء تنسيق ودعم أنشطة كل واحدة من املفتشيات.
مبادئ توجيهية لفائدة مفتشي الضرائب وموظفي دائرة اإليرادات الداخلية ووضعت دولة ثالثة 

عن حاالت االشتباه يف الرشوة املحلية سلطات إنفاذ القانون حتديدًا خبصوص التزامهم بإبالغ 
واألجنبية. وُتقدَّم إرشادات بشأن توقيت اإلبالغ عن احلاالت واجلهة اليت سيقدَّم البالغ إليها 

  غ.وموضوع البال
  

وقد يؤدي عدم اإلبالغ عن الشــــــواغل أو القرائن الظاهرية بشــــــأن النشــــــاط اإلجرامي إىل 
إجراءات تأديبية يف حق املوظف املعين. وعالوة على ذلك، يشكل عدم اإلبالغ عن الشبهات 
يف بعض البلدان، ال سيما يف جمموعة دول أوروبا الشرقية، وخصوصًا بشأن اجلرائم اخلطرية 

جدًّا، مبا يف ذلك بعض األفعال املجرَّمة مبوجب االتفاقية (مثل غســـــــل األموال  أو اخلطرية
والرشـــوة)، عمًال إجراميًّا ويعاَقب عليه بالغرامة أو الســـجن ملدة تصـــل إىل مخس ســـنوات يف 
بعض احلاالت. وقد ال يكون اإلبالغ إلزاميٍّا عندما يعرِّض املوظف أو أفراد أسرته إىل حد ما 

  قة اجلنائية.خلطر املالح
كما وضــعت الدول األطراف خمتلف التدابري لتشــجيع التعاون وتبادل املعلومات بني الســلطات 
الوطنية، مبا يف ذلك الواجب، املكرَّس يف القانون، املتمثل يف التعاون وتقدمي مجيع املعلومات 

االت اليت ال توجد الضــــرورية إىل النيابة العامة أو الوكاالت الوطنية ملكافحة الفســــاد. ويف احل
جعت الدول األطراف على أن تضــمن اشــتراط تشــريعاهتا صــراحًة  فيها مثل تلك الواجبات، شــُ
استجابة السلطات العمومية للطلبات ذات الصلة وإبداء التعاون. كما توجد قوانني متنح أعضاء 

ومات أجهزة االدعاء العام أو هيئات مكافحة الفســــاد الصــــالحية والســــلطة لطلب ومجع معل
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اســـتخبارية وبالغات حمددة من مؤســـســـات وطنية وإقليمية وحملية؛ وطلب الدعم من الشـــرطة 
وقوات األمن، وذلك، على ســبيل املثال، من أجل بدء اإلجراءات واســتدعاء أشــخاص لإلدالء 
بشــهاداهتم؛ وحتليل املعلومات املقدَّمة من الســلطات العمومية األخرى. ويف هذا الســياق، أشــَري 

عديد من االســـــتعراضـــــات على وجه التحديد إىل وظائف وحدات االســـــتخبارات املالية يف ال
ها الكيانات املبلِّغة، عن املعامالت املشـــبوهة اليت تعد الوطنية يف تلّقي وحتليل ورصـــد البالغات

وتعميم األدلة على الفســـاد أو غســـل األموال على الســـلطات احلكومية املعنية الختاذ املزيد من 
ات وإجراء املزيد من التحقيقات. وأبرمت عدة وكاالت يف كثري من احلاالت اتفاقات اإلجراء

ومذكرات تفاهم، ووضــعت تعليمات أو شــبكات مشــتركة للتعاون والتفاعل. وتشــمل األمثلة 
على ذلك خمتلف أشكال االتفاقات بني النيابة العامة أو السلطة الوطنية ملكافحة الفساد وخمتلف 

ني وحدة االســتخبارات املالية وغريها من اجلهات املعنية يف جمال مكافحة غســل الوزارات، أو ب
األموال، أو فيمــا بني خمتلف أجهزة إنفــاذ القــانون نفســــــهــا، ومجيعهــا هتــدف إىل تبــادل 
االســتخبارات بشــأن مكافحة اجلرمية والفســاد، والتعاون بأشــكال أخرى. وُأثين بصــفة خاصــة 

  ومات.على التبادل االستباقي للمعل
  

  على التنفيذ أمثلة
احلكومة بعضها مع بعض يف إطار  فروعيقضي حكم دستوري يف دولة طرف بتعاون مجيع 

ية ومساعدة ودعم بعضها بعضًا نية من خالل تعزيز العالقات الودِّمن الثقة املتبادلة وحسن ال
عليها. وتقتضي  والتشاور بشأن املسائل ذات االهتمام املشترك والتقيُّد باإلجراءات املتفق

ال بني النيابة العامة ووكاالت التحقيق والسلطات العامة األخرى، ون الفعالسياسة املتَّبعة التعا
  وميكن أن يؤدي عدم االمتثال إىل إجراءات تأديبية.

رمسية مشتركة بني الوكاالت أو أرست نظمًا لتبادل  تنفيذية ًاجلانبلدان أخرى  وأنشأت
نًا "منتديات مكافحة الفساد" أو "منتديات الرتاهة") بني خمتلف املعلومات (ُتسمى أحيا

الوكاالت؛ بينما تعقد بلدان أخرى اجتماعات تنسيقية منتظمة. وهتدف تلك املبادرات إىل 
مواكبة أحدث التطورات وضمان التنسيق وتبادل املعلومات بني مجيع اجلهات الفاعلة املشاركة 

ربها معظم املستعِرضني من التطورات اإلجيابية، بل يف مكافحة الرشوة والفساد، واعت
  واملمارسات اجليدة.

  
سجالت (السجالت اإللكترونية بصفة خاصة) وقواعد بيانات  وُأوليت أمهية خاصة لوجود 
ونظم حتديث آلية ووســــــائل أخرى ميكن من خالهلا تبادل املعلومات من أجل تعزيز التعاون 

احلاالت، ُشجعت السلطات الوطنية على املضي قدمًا يف بني السلطات املختصة. ويف إحدى 
وضع خطط لتمكني اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد من استخدام قواعد البيانات اخلاصة جبميع 
مؤسسات الدولة. واألهم من ذلك أنَّ العديد من اخلرباء احلكوميني أبرزوا أمهية إنشاء قاعدة 

على الصـــعيد الوطين بشـــأن جرائم الفســـاد (داخل  بيانات مركزية واحدة أو نظام معلومات
اهليئة الوطنية ملكافحة الفســــــاد على ســــــبيل املثال) ألنَّ ذلك ميكن أن ييســــــر قيام األجهزة 
احلكومية بتبادل املعلومات مع ســــلطات التحقيق واملالحقة القضــــائية وبإبالغها هبا وكذلك 
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يق وحىت انتهاء اإلجراءات اجلنائية. ومع املسـاعدة على حتسـني تعقُّب القضـايا من بداية التحق
ذلك، فقد ال تفي قواعد البيانات املشــــــتركة دائمًا باحتياجات نظام العدالة اجلنائية، بل قد 
تتعارض مع اعتبارات أخرى، وال ســيما متطلبات الســرية ومحاية البيانات. ويتضــح ذلك من 

ـــرطة يف إحدى الدول األطراف بأنَّ الفصـــل بني ق ـــبب إفادة الش واعد البيانات ضـــروري بس
لة ســيتحقق ما دام اختالف الواليات. ورأت الشــرطة أنَّ تبادل املعلومات احليوية وذات الصــ

  ون واملوظفون املكلَّفون بإنفاذ القانون يعملون معًا بشكل وثيق.املدعون العام
ة الفساد وبنيتها وأخريًا، لوحظ أنه ميكن عمومًا تعزيز التعاون من خالل إجراء حتليل شامل حلال

واجتاهاهتا ودينامياهتا، وكذلك حتليل أنشــطة كشــف اجلرمية ومنعها ألنَّ ذلك ســيتيح حتديد أهم 
ـــاعدة على حتقيق تلك  ـــتقبل. وتشـــمل التدابري الرامية إىل املس ـــاد يف املس اجتاهات مكافحة الفس

االت الفســاد، النتيجة مجع اإلحصــاءات على الصــعيد املركزي، واإلبالغ بشــكل موحَّد عن ح
ضًا،  سياق أي شاء قواعد بيانات مركزية مفيدًا يف هذا ال وجتميع هيئة واحدة للبالغات؛ ويبدو إن

  وكذلك االنعقاد املنتظم ملجالس التنسيق بني أجهزة إنفاذ القانون واهليئات اإلشرافية.
  

  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة
بني خمتلف اهليئات احلكومية ووكاالت إنفاذ القانون اليت  اعُترب أنَّ من شأن إعارة موظفني فيما

هلا والية يف جمال مكافحة الفساد، مبا فيها الوحدة الوطنية لالستخبارات املالية، وكذلك تعيني 
مفتشني من هيئة مكافحة الفساد يف كل وزارة وعلى الصعيد اإلقليمي، تعزيز التعاون والتنسيق 

  كفاءة عمل الوكاالت املعنية. بني الوكاالت واملسامهة يف
وُحدَِّد استخدام التكنولوجيا احلديثة لتوفري رابط إلكتروين بني النيابة العامة وأقسام الشرطة 
باعتباره عامًال من شأنه تعجيل إجراءات التحقيق واإلحالة وتسهيل عملية متابعة القضايا 

األطراف الستحداثها عملية واستخالص اإلحصاءات. وباملثل، ُأثين على إحدى الدول 
حاسوبية فريدة من نوعها لتبادل املعلومات بني الشرطة وسلطات الضرائب واألوراق املالية 

  بسرعة وكفاءة وأمان.
  

    التحديات    
بني الوكاالت وزيادة  فعالترتبط أكثر التحديات شـــيوعًا يف هذا املجال بضـــمان التنســـيق ال

ال سيما فيما بني الوكاالت اليت هلا والية يف جمال مكافحة الكفاءة يف إدارة حاالت الفساد، و
الفســــــاد؛ وباحلد من خطر التحقيقات املتوازية من جانب املوظفني أو املدعني العامني ذوي 
الواليات القضـــــــائية املادية أو اإلقليمية املتزامنة؛ وبتعزيز قدرات هيئات مكافحة الفســـــــاد 

وال سيما فيما يتعلق باالتصال وتبادل البيانات؛ وبالنظر  ووكاالت إنفاذ القانون على التنفيذ،
يف الســبل والوســائل الكفيلة بتحســني اســتخدام املوارد املتاحة، مثًال من خالل إقامة عالقات 

العديد من املالحظات وُأبدي تآزر من أجل وضــع إحصــاءات شــاملة عن مكافحة الفســاد. 
ًا يف بلدان جمموعة دول آســــيا واملحيط والتوصــــيات فيما يتعلق هبذه املجاالت، وخصــــوصــــ

على الســــــواء،  ٣٨و ٣٦  اهلادئ وجمموعة الدول األفريقية. وكما لوحظ يف ســــــياق املادتني
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ضمنا وجود  شتت اجلهود وي شترك بني الوكاالت أن مينعا ت سيق امل ميكن لتحسني وتعزيز التن
  نظام "ضوابط وموازين" يتسم بالكفاءة للتصدي للفساد بفعالية.

قدَّوإضـــــــ فة إىل ما ت بادرة ا يَد يف بعض احلاالت بأنَّ موظفني عموميني أحجموا عن امل م، أف
بإبالغ هيئات إنفاذ القانون مبعلومات، وخصوصًا يف احلاالت اليت ال يتاح فيها اإلبالغ دون 
الكشف عن اهلوية، وكانوا خائفني من إمكانية ارتكاب أعمال انتقامية ضدهم. ولذلك، من 

ستجيبون لطلبات احلصول على املهم طمأن ة األشخاص الذين يبلِّغون مبعلومات حبسن نية وي
ـــة. ـــلبية إذا مل تؤدِّ املســـاعدة املقدَّمة إىل نتائج ملموس  )٨٦(معلومات بأهنم لن يواجهوا آثارًا س

كما أفيد بأنَّ نقص التمويل لتغطية تكاليف إدالء املوظفني بشـــــهاداهتم يف قضـــــايا الفســـــاد 
ز املالية للموظفني العموميني املتقاعدين كي يدلوا بشــــــهاداهتم مها أيضــــــًا من وغياب احلواف

التحديات أمام التنفيذ الكامل للمادة قيد االستعراض. وعالوة على ذلك، ال تبلِّغ املؤسسات 
ــــــوِّيها بدًال من ذلك  ــــــاد يف إحدى الدول األطراف وإمنا تس العامة بانتظام عن حاالت الفس

  رية خاصة هبا؛ وقد اعُترب ذلك تقويضًا جلهود مكافحة الفساد.باختاذ تدابري إدا
    

    )٣٩التعاون بني السلطات الوطنية والقطاع اخلاص (املادة  -٤
بأن تكفل الدول األطراف قيام عالقة تعاون بني ســــلطاهتا املعنية بالتحقيق  ٣٩تقضــــي املادة 

الفســاد، إقرارًا بأنَّ وجود عالقة التعاون واملالحقة والقطاع اخلاص يف املســائل املتعلقة جبرائم 
وقد أبلغت  )٨٧(تلك أمر حموري يف الكشـــف عن األفعال الفاســـدة والفعالية يف التحقيق فيها.

العديد من الدول األطراف بالفعل عن أطر فردية ومشـــتركة للتنظيم الرقايب حتكم العالقة بني 
ري خمتلفة تشجع التعاون وتعزز الضوابط القطاع اخلاص وسلطات إنفاذ القانون، مع اختاذ تداب

الداخلية، وتشـــمل مبادئ وتوصـــيات يف جمال اإلدارة املؤســـســـية ومدونات قواعد الســـلوك 
ومذكرات التفاهم ومواثيق الرتاهة والتعهدات بالرتاهة املؤســـســـية وغري ذلك من الشـــراكات 

رقايب واملمارســـني من الرمسية وغري الرمسية مع أصـــحاب املصـــلحة واملســـؤولني عن التنظيم ال
القطاع اخلاص. وهناك أطر أخرى تشمل األحكام القانونية اليت متكِّن أعضاء مكاتب االدعاء 
العام أو اهليئة الوطنية ملكافحة الفســـــــاد من طلب بالغات وأدلة من الكيانات واألفراد يف 

نه جزئيًّا يف الفقرة  يا خلاص، كما يرد ب ملادة  ٧القطاع ا ى عقوبات يف ، وتنص عل٣١من ا
  حالة عدم االمتثال.

  

                                                         
  .القسم الثاين ،٣٨ املادة نفسه، املرجع  )٨٦(
 UNODC, An Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for السياق، هذا يف ،أيضًا انظر  )٨٧(

Business: a Practical Guide (Vienna, 2013), pp. 90-93.  
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  أمثلة على التنفيذ
املدين، وقد وقَّعت  يف إحدى الدول األطراف، تتعاون وكالة مكافحة الفساد بنشاط مع املجتمع
ك موظفو الوكالة مذكرة تفاهم مع شبكة من املنظمات غري احلكومية ملكافحة الفساد. ويشار

شطة إلذكاء وعي اجلمهور املنظمات غري احلكومية، وينظِّمون أنبانتظام يف األنشطة اليت تنظمها 
ماعات موائد مستديرة يف جمال مكافحة الفساد، ويشاركون يف برامج تلفزيونية وإذاعية ويف اجت

دريب موظفي تومناقشات عامة أخرى. ويف الوقت نفسه، يساهم ممثلو املجتمع املدين يف 
  دعاءات الفساد. احلكومية الوكالة مبعلومات عن االوكالة، يف حني تزوِّد املنظمات غري

لفساد جتمع بني ويف والية قضائية أخرى، أنشأت وزارة العدل شبكة للتعاون على مكافحة ا
اخلاص واملجتمع املدين  السلطات احلكومية الرئيسية إىل جانب اجلهات املعنية اليت متثل القطاع

ن تصبح هذه أبني املؤسسات والتوعية. ويؤمل وأوساط الباحثني، من أجل ضمان التنسيق 
لقانونية واملؤسسية االشبكة القوة الدافعة ملا ُيبذل من جهود يف املستقبل لتحسني اآلليات 

  ملكافحة الفساد يف البلد.
  

وهي أحد  -وغالبًا ما ترتبط التدابري اليت تذكرها الدول األطراف باملؤســــــســـــــات املالية 
وكثريًا ما تركز على غســــــل  - ٣٩من املادة  ١املجاالت الرئيســــــية املســــــتهدفة يف الفقرة 

ترتبط إىل حد كبري بأنشـــطة وحدات االســـتخبارات املالية الوطنية، وخاصـــة   األموال. وهي
يانات القطاع اخلاص املبلِّغة، املحددة يف تشــــــريعات مكافحة غســـــــل التزام جمموعة من ك

سرة   األموال (مثل املصارف واملؤسسات االئتمانية وشركات التمويل ووكالء األسهم ومسا
واملحامني وموثِّقي العقود العقود اآلجلة وعقود اخليارات ومكاتب الصرافة وشركات التأمني 

احلرص الواجب، وإبالغ وحدة االستخبارات املالية املعنية ومراجعي احلسابات) باختاذ تدابري 
(أو املدعي العام يف بعض احلاالت) بأيِّ واقعة أو معاملة مريبة للكشـــف عن اجلرائم اجلنائية، 
وتوفري املعلومات والوثائق للموظفني املفوضــــــني، عند الطلب. ويف العادة، ال جيوز لألفراد 

عن معامالت مشــبوهة، التذرع بالســرية املصــرفية أو ســرية  املعنيني، خالل التحقيق يف بالغ
معامالت األسهم أو السرية املهنية ضد وحدة االستخبارات املالية، وكذا أيِّ التزامات قانونية 
أو تعاقدية تتعلق بالسرية. وتشمل التدابري ذات الصلة يف جمال غسل األموال، اليت ُأشري إليها 

بارها من املمارســـــــات اجل ية وحلقات عمل باعت تدريب لدول، تنظيم دورات  يدة يف بعض ا
للوســــــطاء املاليني ومراجعي احلســـــــابات، وكذلك املبادرات الرامية إىل إذكاء الوعي لدى 

  السلطات الوطنية املختصة والقطاع اخلاص.
ـــــيع نطاق التعاون بني هيئات إنفاذ القانون  ويف عدد من احلاالت، صـــــدرت توصـــــيات بتوس

ـــــيما   ات القطاع اخلاص، وتعزيز التوعية مبكافحة الفســـــاد لدى اجلمهور، والالوطنية وكيان س
عندما ال تكون هناك ســـياســـات تعاون ممنهجة، أو عندما ال تكون هناك تدابري متخذة ســـوى 
فيما يتعلق مبشاركة املجتمع املدين، أو عندما ال تبلِّغ الدول األطراف سوى عن الشراكات مع 

يتعلق بغســل األموال. ولوحظ أنَّ من الشــواغل القائمة وجود قيود على  املؤســســات املالية فيما
احلصــول على املعلومات والســجالت من مؤســســات القطاع اخلاص بســبب الســرية املصــرفية 



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
 

222 V.17-04677 

 

وقيود الســـرية خارج ســـياق البالغات عن املعامالت املشـــبوهة، وُأوصـــي يف إحدى احلاالت 
  .معاملة مشبوهةتستتبع التزامًا بتقدمي تقرير عن  خبفض احلد األدىن للمعامالت النقدية اليت

    
    تشجيع اإلبالغ عن جرائم الفساد    

ملادة  ٢َتحثُّ الفقرة  لدول األطراف على تشــــــجيع  -وهي حكم غري إلزامي  - ٣٩من ا ا
رعاياها واألشـــخاص الذين يوجد مكان إقامتهم املعتاد يف إقليمها على إبالغ ســـلطات إنفاذ 

اب جرمية فســـاد بنفس طريقة املوظفني العموميني. وينص القانون بالفعل يف القانون عن ارتك
عدد من الدول األطراف على التزام عام باإلبالغ عن حوادث الفســـــاد، وهو التزام يســـــري 
على مجيع املواطنني أو يشمل فئات حمددة من املهنيني يف القطاع اخلاص. وعالوة على ذلك، 

ملوظفني العموميني، قد يشكل عدم كشف املواطنني عن جرائم وكما هي احلال بالنسبة إىل ا
جرميًة يف حد ذاته يف بعض األحيان. ومع ذلك، فإنَّ عدد الدول األطراف اليت توجد لديها 
أحكــام من هــذا القبيــل أقــل بكثري من الــدول اليت تفرض التزامــًا بــاإلبالغ على موظفيهــا 

ص ســــــلطة تقديرية خبصــــــوص إبالغ وكاالت العموميني. وعادة ما تكون لدى القطاع اخلا
إنفاذ القانون حباالت تنطوي على أفعال جمرَّمة وفقًا لالتفاقية. وقد القى ذلك قبوًال عمومًا 
لدى اخلرباء املســتعِرضــني، رغم أنَّ توصــيات صــدرت يف بعض احلاالت بشــأن اعتماد تدابري 

جرمية الفســـاد يف القطاع اخلاص  معاِدلة، وخصـــوصـــًا بالقدر الذي أدرجت به البلدان املعنية
  ضمن إطارها القانوين أو كانت تعتزم ذلك.

كما أشَري يف بعض عمليات االستعراض إىل املزيد من التدابري اليت تشجع األشخاص العاديني 
على اإلبالغ عن جرائم الفسـاد، مبا يف ذلك اإلجراءات العملية لتسـهيل اإلبالغ عن الفســاد، 

شـــرة وخدمات اإلنترنت واألدوات اإللكترونية لإلبالغ عن اجلرائم وفتح خطوط اتصـــال مبا
 بشــــكل عام وجرائم الفســــاد بوجه خاص، وإذكاء الوعي االجتماعي هبذه اإلمكانيات (من

خالل املحاضــــــرات واملعارض والدعاية اإلعالمية واحلمالت التروجيية على ســــــبيل املثال)، 
ومنعها، مبشـــاركة مجيع أصـــحاب املصـــلحة ذوي وتنفيذ برامج للتعاون على مكافحة اجلرمية 

الصلة (أعضاء احلكومة والشرطة ووسائل اإلعالم واملجتمع املحلي). وُأبرز إنشاء معسكرات 
للشــــباب واســــتحداث ســــبل مبتكرة إلشــــراك الشــــباب يف مكافحة الفســــاد باعتبارمها من 

يف بعض الدول بفتح املمارســــات اجليدة. واعُترب قيام الســــلطات املختصــــة مبكافحة الفســــاد 
ــــاد مثاًال مهمًّا وإجيابيًّا على تنفيذ الفقرة  ــــأن الفس ــــرة جمانية بش من  ٢خطوط اتصــــال مباش

شاء وتشغيل بوابة وطنية لفحص الشكاوى والبالغات ٣٩  املادة . وُنوِّه يف حاالت أخرى بإن
 " من أجل تقدمي الشــــــكاوى. وينبغيمن صــــــحة البالغاتأو "مكتب للمعلومات والتحقق 

للدول األطراف عمومًا الســـــعي إىل عدم قصـــــر تلك اإلمكانيات على قطاعات بعينها (مثل 
. ويف الســياق نفســه، تعزيز بروز مراكز اإلبالغ وتيســري الوصــول إليهااملشــتريات العمومية) و

الية على الصــعيد املحلي ميكن أن يتحقق تنفيذ احلكم بصــورة أفضــل وأكثر فعشــدِّد على أنَّ 
ء القدرة على مجع وتنظيم املعلومات املجمَّعة من خطوط االتصال املباشرة بشأن من خالل بنا

 الفســـــاد (مثل عدد البالغات الواردة، وعدد البالغات اليت ســـــامهت يف عمليات التحقيق أو
املالحقة بشــــأن جرائم الفســــاد، ومتابعة هذه البالغات). وجتدر اإلشــــارة إىل أنَّ بعض هذه 
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لتدابري املبينة أعاله يف الفصل الثاين، القسمان جيم ودال، وتثري الكثري من التدابري تتطابق مع ا
ــــبيل املثال فيما يتعلق بكفالة الســــالمة البدنية واألمن  املســــائل اليت نوقشــــت فيهما، على س
الوظيفي للمبلِّغني، واحلفاظ على سرية هوية األشخاص املبلِّغني وإتاحة إمكانية تقدمي بالغات 

  ن اهلوية.دون الكشف ع
  

  مثال على التنفيذ
من أجل تيسري قيام أيِّ شخص بإبالغ سلطات املالحقة القضائية عن الفساد، استحدث مكتب 
املدعي العام يف أحد البلدان أداة إلكترونية يتوجب من خالهلا على الشخص املبلِّغ عن اجلرمية 

املشتبه به والكيانات املتورطة، املزعومة وصف وقائع اجلرمية، وتدوين التواريخ، وحتديد هوية 
وشرح كيفية اّطالعه على تلك املعلومات. وتكون لدى الشخص املبلِّغ عن اجلرمية كلمة سر 
لالطالع على بالغه وتتاح له إمكانية االطالع على التحقيقات. وحتظى هوية الشخص املبلِّغ 

  جراءات جنائية.باحلماية. وتكون البالغات سرية وقد تؤدي أو ال تؤدي إىل فتح إ
  

وهناك تدبري ذو طابع خمتلف، ولكنه يهدف أيضـــــــًا إىل تشــــــجيع الناس على اإلبالغ عن 
لدول األطراف،  يد من ا عد ية. ويف ال ماد ية أو غري  ماد كاب اجلرائم، وهو توفري حوافز  ارت
وخصوصًا يف جمموعة دول آسيا واملحيط اهلادئ ويف بعض الدول األفريقية، جيوز لألشخاص 
الذين يقدِّمون معلومات تؤدي إىل استرجاع موجودات مملوكة للدولة، أو الكشف عن مجيع 
اجلرائم أو عن جرائم حمددة (مبا يف ذلك الرشــــــوة واالختالس)، أو إىل اعتقال أحد اجلناة 
عمومًا، أن يطالبوا مبكافأة مالية، ســــواء من الدولة ذاهتا (مبلغ يعادل ُعشــــر قيمة املوجودات 

ة من اجلاين على ســــبيل املثال) أو، يف حاالت أكثر ندرة، من األموال اخلاصــــة اليت املصــــادر
ُجمعت يف ســــــياق برنامج تعاون على مكافحة اجلرمية. ويف عدد حمدود من تلك احلاالت، 
لوحظ أنَّ احلكم ذا الصلة من املمارسات اجليِّدة، حىت يف احلاالت اليت مل يكن تطبيقه قد بدأ 

بعض الــدول األطراف، ينص القــانون على إمكــانيــة منح مكــافــآت ألفراد فيهــا بعــد. ويف 
اجلمهور أو املوظفني العموميني الذين قدموا مســــــاعدة يف إطار اجلهود الرامية إىل منع أفعال 

  الفساد والقضاء عليها.
    

    التحديات
ة يف اللجوء أكثر رغبأحيانًا من بواعث القلق ما أفيد به من أنَّ كيانات القطاع اخلاص تكون 

إىل رابطات األعمال التجارية اليت تكون تابعة هلا طلبًا للمســاعدة هبدف التوصــل إىل تســوية 
ساد عن طريق إجراءات مدنية بدًال من اخلضوع إلجراءات جنائية رمسية.  صلة بالف ملنازعة مت

ثريًا ما وحىت عندما تتواصــل تلك الكيانات بالفعل مع الســلطات، فإن التقارير اليت تقدمها ك
ويف ســـــياق مماثل، نظرت عدة اســـــتعراضـــــات يف تكون غري مكتملة أو تفتقر إىل اإلحكام. 

من منظور أوسع، منبهة  ٣٩من املادة  ٢جوانب سياسة مكافحة الفساد اليت تشملها الفقرة 
إىل األمهية احلامسة لترســــيخ ثقة اجلمهور يف اإلطار املؤســــســــي املعين بدعم ســــيادة القانون 

بق أســــاســــي إلقناع املواطنني، وكذلك كيانات القطاع اخلاص، باإلبالغ عن كشــــرط مســــ
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أمهية الرقابة اليت يقوم هبا املواطنون (عن طريق جرائم الفســــاد. ويتطلب ذلك التشــــديد على 
ضمان الشفافية واملساءلة واالتساق احلق يف احلصول على املعلومات مثًال)، واألهم من ذلك 

يف ذلك حســــم املالحقات اجلنائية يف الوقت املناســــب. ولوحظ مع  يف النظام القضــــائي، مبا
التقدير أنَّ إحدى الدول املعنية قامت، ســـعيًا إىل حتقيق هذه األهداف، جبملة أمور منها إقرار 
حدود التنظيم الرقايب الذايت فيما يتعلق باإلشــــــراف على مهنة القانون؛ وحظرت اإلجراءات 

ســرية وبناء على طلب طرف واحد؛ وأدخلت حتســينات على القضــائية املعقودة يف جلســات 
النظام التأدييب فيما يتعلق بإمكانية سوء سلوك القضاة؛ وشرعت يف إصالحات إدارة القضايا 

  بإزالة إمكانية اختيار القضاة، وكذلك حتسني عملية معاجلة القضايا.
    

      خرىاألحكام األ -باء
    )٤٠السرية املصرفية (املادة  -١

رفية تثري مشاكل ُتذكر يف يبدو، كما ُذكر آنفًا يف الفصل الثاين، القسم باء، أنَّ السرية املصال 
أجل اإلبالغ عن  معظم الواليات القضـــــــائية. وميكن بالفعل اعتبار تنفيذ أحكام االتفاقية من

خطوة أســـاســـية  )٥٨و ١٤املعامالت املشـــبوهة وإنشـــاء وحدة لالســـتخبارات املالية (املادتان 
لســـرية املصـــرفية. وب إزالة العقبات اليت تعترض التحقيقات اجلنائية املحلية بســـبب تطبيق اصـــ

ان تعديل القوانني هذه األحكام من خالل استحداث التزام أوسع نطاقًا لضم ٤٠وتكمِّل املادة 
  اًال.د تنفيذا فعتدابري مكافحة الفسا واللوائح اليت حتمي املعلومات املصرفية بغرض تنفيذ

الفعل، أفادت دول أطراف، حىت يف حاالت وجود قواعد صـــارمة للســـرية املصـــرفية، بأنَّ وب
لديها آليات مناســــــبة متاحة للتغلب على العقبات النامجة عن تلك القواعد لدى التحقيق يف 
األفعال املجرَّمة وفقًا لالتفاقية، وإللزام املصارف واملؤسسات املالية بالكشف عن املعلومات 

د حبوزهتا عن عمالئها، أو عن أيِّ عملية أو أعمال تقوم هبا معهم، بناء على طلب اليت توج
أحد القضــاة أو املدعي العام أو ســلطة خمتصــة أخرى (مبا يف ذلك، يف معظم احلاالت، وحدة 

 )٨٨(االســــــتخبارات املالية الوطنية)، وذلك، يف العادة، رهنًا باملرحلة اليت بلغتها اإلجراءات.
يضــًا أنَّ األشــخاص الذين يقدِّمون بالغات أو معلومات إىل الســلطات املختصــة ويعين هذا أ

مشمولون باحلصانة من اجلزاءات املدنية أو اجلنائية أو اإلدارية وباإلعفاء من املسؤولية املترتبة 
على عدم االلتزام بالســرية، أْي الكشــف عن املعلومات اليت هم ملَزمون بعدم الكشــف عنها. 

الع أجهزة إنفاذ يف الســــرعة والفعالية يف إتاحة اطخاص إىل املمارســــة املتمثلة  وأشــــري بوجه
القانون على املعلومات املالية. وُأثين على األحكام التشــــريعية اليت حتد من الشــــروط اإلثباتية 

ـــياق   أو عني التحقيقات اجلنائية والســـماح للمداإلجرائية ألوامر رفع الســـرية املصـــرفية يف س
ريهم من األشــخاص املســؤولني عن التحقيقات األولية مبنع املؤســســات املالية من وغ العامني

  إبالغ الزبائن واألطراف اخلارجية بإجراء بعض عمليات التدقيق.
  

                                                         
 أغراض، وأليِّ ظروف أيِّ ظل ويف املصرفية السرية جتاوز سلطة ختويلها جيب اليت اجلهة مسألة خيص فيما  )٨٨(

  .١ القسم الثاين، القسم الفرعي ،٤٠ املادة نفسه، املرجع انظر
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  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة
مل دوائر يف إحدى الدول األطراف، اسُتحدث سجل وطين للحسابات املصرفية لتيسري ع

دم للتعرف على مجيع وتشرف على السجل املديرية العامة للمالية العامة، وهو ُيستخالتحقيق. 
وموافاة األشخاص  أنواع احلسابات (احلسابات املصرفية والربيدية وحسابات املدخرات، إخل)
ن على التحقيق يف املفوضني (مبا يف ذلك السلطة القضائية وضباط الشرطة القضائية القائمو

 بلدان أخرى يفية) مبعلومات عن حسابات ميلكها أفراد أو شركات. وتوجد اجلرائم اجلنائ
و املصارف أسجالت مركزية مماثلة للحسابات املصرفية تشرف عليها السلطات الضريبية 

ىن عليها املمارسون املركزية أو وحدات االستخبارات املالية أو السلطات ذات الصلة. وقد أث
ات ذات الصلة طاملا الية اإلجراءكفؤة لتوفري الوقت وزيادة فعيلة واخلرباء املستعِرضون كوس

  ايف على حمتواها.جرى حتديثها بانتظام وُأتيح ملوظفي إنفاذ القانون االطالع بالقدر الك
  

 ني،ففي الدولتني األولي. دولة ١٢وتبيَّن، بصورة استثنائية، وجود قيود شديدة يف قوانني حنو 
وقد ســـبق ذكرمها أعاله يف إطار الفصـــل الثاين، القســـم باء، ال ميكن مجع وتقدمي املعلومات 
املصــرفية بالنســبة إىل اجلرائم اليت ختضــع لعقوبة قصــوى بالســجن ملدة تقل عن أربع ســنوات، 

ية   مبا فاق قًا لالت مة وف عال املجرَّ عدد من األف كان هناك يف إحدى احلاالت  -يف ذلك  وإن 
انون قيد النظر ملعاجلة هذه املسألة. ويبدو، يف ما ال يقل عن تسع دول أخرى، من مشروع ق

جمموعة الدول األفريقية وجمموعة دول آسيا واملحيط اهلادئ، أنَّ السبل القانونية للتغلب على 
العوائق الناشئة عن قوانني السرية املصرفية ال تتعلق سوى بالتحقيقات املحلية يف قضايا غسل 

  ال وال تشمل اجلرائم األخرى ذات الصلة بالفساد.األمو
وإىل جانب هذه االســــــتثناءات، لوحظ يف الواليات القضــــــائية املعدودة اليت كان فيها رفع 
الســـرية املصـــرفية أحد املجاالت الباعثة على القلق أنَّ معظم العقبات يتعلق مبا قد حيصـــل من 

ذا الغرض. وقد تؤدي هذا التأخريات تأخريات خالل إجراءات احلصــول على إذن قضــائي هل
إىل أمور يف مجلتها علم املشــــتبه هبم قبل األوان بالتحقيقات اجلارية. وبناء على ذلك، صــــدر 
عدد من التوصيات كي تنظر الدول يف إضفاء املرونة على املعايري واإلجراءات ذات الصلة يف 

العام املتبع يف التشــريعات الوطنية  ســياق التحقيقات الداخلية يف قضــايا الفســاد، مبراعاة النهج
فيما خيص الســـــلطة القادرة على منح اإلذن الالزم. فعلى ســـــبيل املثال، ُأوصـــــي يف إحدى 
احلاالت اليت ُترفع فيها السرية املصرفية بإذن من املحكمة، بناء على طلب املدعي العام عندما 

ات الرمسية للحصول على إذن، يكون هناك دليل على ارتكاب جرمية جنائية، بتخفيف املتطلب
ط معمول به فعًال يف الدولة الطرف املعنية فيما يتعلق بغســــــل  رمبا باســــــتخدام إجراء مبســــــَّ
األموال، يســــتطيع املدعي العام مبوجبه أن يطلب إىل املصــــارف تقدمي البيانات ذات الصــــلة. 

طلب لالطالع على وُقدمت توصـــــيات مماثلة يف دولة قد خيضـــــع فيها اإلجراء املتعلق بتقدمي 
ستهِلكة للوقت مبا  ضُطلع به من طرف واحد، لتحديات قانونية م صرفية، وإن ا السجالت امل
تترتب عليه حاالت تأخري غري ضـــرورية قد تعرقل تقدم التحقيقات اجلارية. وُقدمت توصـــية 

 إرسال أمرفيها استيفاء شرط يف دولة أخرى َيلزم إنشاء سجل مركزي للحسابات املصرفية ب
املحكمة بالكشــــــف عن املعلومات إىل الرابطات املصــــــرفية أوًال قبل إحالته إىل املصــــــارف 
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األعضـــاء فيها (اليت يصـــل عددها إىل عدة مئات)، وميكن للرابطات واملصـــارف املعنية على 
  السواء أن تطعن يف أمر املحكمة يف إطار إجراءات ميكن أن تستغرق عدة أسابيع.

واجهها رة، خبصــــوص حالة أخرى، إىل ما لوحظ من صــــعوبات يومن األمهية مبكان اإلشــــا
أخُّر القضاة يف الرد املحقِّقون يف احلصول على األمر برفع السرية املصرفية، ليس فقط بسبب ت

لومات بعد ذلك، ولكن على طلبات رفع السرية املصرفية وتأخُّر املصارف املعنية يف تقدمي املع
لقاضــي املشــرف على اايري اإلثبات اليت يتطلبها منح إذن من أيضــًا بســبب الصــعوبة البالغة ملع

لعملي ملعايري رفع القضــية. وقد ُأصــدرت توصــية بشــأن اعتماد تدابري مناســبة لتيســري التنفيذ ا
  السرية املصرفية.

 صــول من املصــارف أووأخريًا، ميكن ألجهزة إنفاذ القانون والقضــاة، من الناحية العملية، احل
التجارية  ة أوســات املالية يف إحدى الدول األطراف على الســجالت املصــرفيغريها من املؤســ

ذن خطي من إأو املالية أو حجزها منها، غري أنَّ ذلك مشــــــروط فيما يبدو باحلصــــــول على 
  رئيس املصرف املركزي. وقد ُقدمت توصية بإلغاء هذا الشرط.

    
    )٤١السجل اجلنائي (املادة  -٢

على أن تقيِّم الــدول األطراف مــا إذا كــان من  -اختيــاري وهي حكم  - ٤١تنص املــادة 
املالئم أن تأخذ يف االعتبار أيَّ حكم إدانة سـبق أن صـدر حبق اجلاين املزعوم يف دولة أخرى، 
ية املتعلقة بأحد األفعال املجرَّمة وفقًا  بغية اســــــتخدام تلك املعلومات يف اإلجراءات اجلنائ

لحوظة تفســريية، ينبغي أن ُيفهم مصــطلح "إدانة" على أنه يشــري لالتفاقية. ووفقًا ملا يرد يف م
  )٨٩(إىل إدانة مل تعد قابلة لالستئناف.

ومل ُتنفَّذ هذه املادة حىت اآلن يف عدد كبري من الواليات القضـــــــائية (أكثر من ثلثها). ففي 
اجلنائية بعض احلاالت، ال يبدو أنَّ مثة قوانني أو ممارســـات فيما يتعلق باســـتخدام الســـجالت 

األجنبية، وإن احتجت الســــــلطات الوطنية يف بعض األحيان بأن ذلك قد يكون ممكنًا من 
الناحية النظرية، اســــــتنادًا إىل غياب األحكام اليت متنع مثل ذلك االســــــتخدام أو إىل وجود 
إمكانية عامة بقبول وثائق صــادرة يف واليات قضــائية أجنبية يف اإلجراءات. ومن الواضــح يف 

أطراف أخرى أنه ال ميكن أخذ اإلدانات الســــــابقة يف دولة طرف أخرى بعني االعتبار دول 
بقدر حمدود (على ســبيل املثال، عندما  يف االعتبارفيما يتعلق جبرائم الفســاد، أو ميكن أخذها 

يف منظمة إقليمية). وينص  دولة عضــــو صــــادرة عنكون تتكون متعلقة بغســــل األموال أو 
القانون اجلنائي يف أحد البلدان على أنه يف حالة ما إذا كانت اجلرمية قد لوحقت يف والية 
صدار وتنفيذ حكم باإلدانة، تراعي املحكمة املحلية (اليت تنظر  سفرت عن إ ضائية أخرى وأ ق

ضون ذلك يف القضية نفسها) احلكم األجنيب املنفَّذ عند حتديد العقوبة. واعترب ستعِر  اخلرباء امل
متماشــيًا مع االتفاقية. بيد أنَّ األحكام من هذا القبيل ال تعين إيالء االعتبار جلميع الســجالت 

                                                         
  .املرجع نفسه  )٨٩(
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فة)،  قائع خمتل ما خيص و ية في ياق اإلجراءات اجلنائ ية للمجرمني (أْي يف ســــــ ية األجنب اجلنائ
  .ُيعتد هبا يف تنفيذ املادة قيد البحث سوى بصورة حمدودة  وال

العتبار أحكامًا ومن ناحية أخرى، ميكن للمحاكم الوطنية يف غالبية احلاالت أن تأخذ يف ا
رمية فســـاد جبباإلدانة صــادرة يف أماكن أخرى، إمَّا يف ســياق حتديد مســؤولية شــخص متهم 
ي احلال يف ه(كأدلة على ســوء مسعة الشــخص أو عدم مصــداقيته على ســبيل املثال)، أو كما 

رام، أو تطبيق يف مرحلة احلكم على الشــــخص املدان (عند حتديد معاودة اإلجمعظم األحيان 
ق عقوبة تبعية أو تدبري الظروف املخفِّفة من قبيل إتيان سلوك ال غبار عليه يف املاضي، أو تطبي
مة بصكوك دولية مثل أمين على سبيل املثال). والعديد من الدول اليت تتيح هذه اإلمكانية ملَز

) والقرار اإلطاري ٥٦ادة ألوروبية املتعلقة بالصـــــالحية الدولية لألحكام اجلنائية (املاالتفاقية ا
ــه  ٢٤املؤرخ  JHA/2008/675ملجلس االحتــاد األورويب  عــاة ، بشــــــــأن مرا٢٠٠٨متوز/يولي

جراءات اجلنائية اإلدانات اليت تصـــــدر يف الدول األعضـــــاء يف االحتاد األورويب يف معرض اإل
لذي يلِز يدة، ا جلد نة األجنيب بعض ا حبد أدىن هو أن ُتلَحق حبكم اإلدا ثار اليت أم  و مجيع اآل

  يلحقها قانوهنا باألحكام الصادرة يف إقليمها.
  

  مثال على التنفيذ
جنبية باإلدانة مساوية ينص القانون اجلنائي يف إحدى الدول األطراف على أن ُتعترب األحكام األ

رمية يعاَقب عليها أيضًا انة، إذا ُأدين اجلاين بارتكاب جمن حيث املبدأ لألحكام املحلية باإلد
 ٦ئ الواردة يف املادة مبوجب القانون املحلي، وإذا صدر احلكم نتيجة إلجراءات تتفق مع املباد

  من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
  

الظروف اليت تؤخذ فيها اإلدانة الســـــابقة يف ومن املســـــائل اليت ُتترك لتقدير الدول األطراف 
االعتبار، واآلثار اليت ُتلِحقها خمتلف القوانني الوطنية بوجود إدانات ســــــابقة، وما إذا كانت 
هذه اآلثار ُتعترب يف نظر القانون الوطين مســـــــائل تتعلق بالوقائع أو مســـــــائل ختص القانون 

رحلة ما قبل املحاكمة (على ســـبيل املثال اإلجرائي أو املوضـــوعي، وما إذا كانت تراعى يف م
فيما يتعلق بالقواعد املتعلقة باالحتجاز املؤقت) أو أثناء املحاكمة أو يف وقت تنفيذ احلكم 
باإلدانة. وعلى الرغم من أنَّ بعض املســـــتعِرضـــــني يعتربون على ما يبدو أنَّ االقتصـــــار على 

األحكام ليس كافيًا متامًا، فإنَّ كل  اســـتخدام الســـجالت اجلنائية األجنبية يف مرحلة إصـــدار
لدول أن تراعي أحكام  نه جيوز ل بأ ية  فاق ملذكورة أعاله يفي حبكم االت خيار من اخليارات ا
اإلدانة األجنبية الســــــابقة يف اإلجراءات اجلنائية اليت تتعلق جبرائم الفســــــاد، وفقًا للشــــــروط 

الســــجالت اجلنائية يف معظم الدول  واألغراض اليت تراها مناســــبة. وبالفعل، فإنَّ الغرض من
هو حتديدًا التمكني من فرض العقوبات والتدابري األمنية الكافية واملتناســــــبة، وضــــــمان حتقُّق 

  )٩٠(اآلثار الوقائية الالزمة، وبيان أمور يف مجلتها شخصية اجلاين وسلوكه السابق.

                                                         
  .القسم الثاين ،٤١ املادة ،الفصل الثالث ،الفساد ملكافحة املتحدة األمم التفاقية التقين الدليل انظر  )٩٠(
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قد  ملذكور أعاله  ية نظرية فقط لألثر ا فإنَّ وجود إمكان كاٍف إذا ملومع ذلك،   يكون غري 
تصـــل األحكام األجنبية باإلدانة إىل علم الســـلطات الوطنية. ولذا، ينبغي للدول األطراف أن 
تســــعى جاهدة إىل مجع البيانات من الســــجالت اجلنائية األجنبية، وخصــــوصــــًا فيما يتعلق 

بادلة الثنائية أو مبواطنيها، وهو غالبًا ما يتحقق بالرجوع إىل اتفاقات املســـــــاعدة القانونية املت
غريها من الصــــكوك القانونية الدولية يف املســــائل اجلنائية، مثل اتفاقية الرياض العربية للتعاون 

بتــاريخ  JHA/2009/315)، والقرار اإلطــاري ملجلس االحتــاد األورويب ٥القضــــــــائي (املــادة 
لسجل اجلنائي بشأن شكل وحمتوى املعلومات املتبادلة املستقاة من ا ٢٠٠٩شباط/فرباير   ٢٦

بني الدول األعضـــاء، واتفاقية املســـاعدة القانونية يف املســـائل اجلنائية بني الدول األعضـــاء يف 
ــــــأن ١٧جمموعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية (املادة  ــــــتقلة بش )، واتفاقية رابطة الدول املس

)، ٧٩  واجلنائية (املادة املســـــاعدة القانونية والعالقات القانونية يف املســـــائل املدنية واألســـــرية
). وتنص هذه ٢٢و ١٣واالتفاقية األوروبية للمســــاعدة املتبادلة يف املســــائل اجلنائية (املادتان 

الصــــكوك على أحكام بشــــأن تبادل بيانات األحكام الوطنية مع دول أخرى وبصــــورة أكثر 
ية أ نة اجلنائ بادل املنتظم للمعلومات عن األحكام باإلدا ية حتديدًا بشـــــــأن الت تدابري األمن و ال

املفروضة على املواطنني أو املقيمني يف الدول املشاركة يف إقليم كل واحدة منها. وإضافًة إىل 
ذلك، يتم بانتظام تبادل املعلومات بشأن األحكام اليت تفرضها البلدان األجنبية على املجرمني 

وات الشــرطة، وكذلك من من خالل الصــكوك العامة بشــأن املســاعدة القانونية املتبادلة، وقن
خالل شبكات وحدات االستخبارات املالية (فيما يتعلق باجلرائم األصلية بشأن غسل األموال 

  على سبيل املثال).
  

  أمثلة على التنفيذ
يف إحدى الدول األطراف، ُتدوَّن يف سجل العقوبات البيانات املتعلقة باملواطن أو املقيم الدائم، 

إذن باإلقامة أو حق دائم يف اإلقامة، أو الشخص االعتباري املسجَّل حمليًّا أو األجنيب احلائز على 
املدان من جانب حمكمة أجنبية، يف احلاالت ووفقًا لإلجراءات املنصوص عليها يف االتفاقيات 

  الدولية واتفاقات التعاون بني الوكاالت احلكومية.
األورويب النظام األورويب املحوسب ، أنشأت الدول األعضاء يف االحتاد ٢٠١٢ويف عام 

للمعلومات عن السجالت اجلنائية، الذي يسمح بتبادل آمن يكاد يكون آليًّا متامًا ملعلومات بشأن 
األحكام باإلدانة ومقتطفات من السجالت اجلنائية. وهو يوفر الترمجة اآللية ويستخدم جدوًال 

اء، واليت ختصِّص رمزًا خمتلفًا لكل فئة من باجلرائم والعقوبات السارية على مجيع الدول األعض
سهولة احلصول  العامنيعني وبة. ويتيح النظام للقضاة واملداجلرائم ولكل شكل من أشكال العق

على معلومات شاملة عن األحكام السابقة باإلدانة أليِّ مواطن تابع لالحتاد األورويب، بغض النظر 
  يت ُأدين فيها ذلك الشخص يف املاضي.عن الدولة العضو يف االحتاد األورويب ال

  
ملادة  لدول األطراف اليت تنظر يف تطبيق ا قًا أمشل أنَّ من املفيد إنشـــــــاء  ٤١وقد ترى ا تطبي

قاعدة بيانات موحدة للســــــجالت اجلنائية ومتكني بلدان أخرى من النفاذ املباشــــــر إىل تلك 
احية القانونية أم التقنية. ففيما الســجالت مما من شــأنه تســهيل تبادل املعلومات، ســواء من الن
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يتعلق اجلانب القانوين، جيب على الدول األطراف أن تقيِّم ما إذا كانت تشـــــريعاهتا تســـــمح 
بالنقل الدويل للبيانات مثل السجالت اجلنائية، وأن حتدِّثها هلذا الغرض. وفيما يتعلق باجلانب 

أن تعيِّن سلطة مركزية تتوىل مسؤولية  التقين، قد يكون من املفيد بالنسبة إىل الدول األطراف
التبادل الدويل للمعلومات ذات الصـــــلة؛ وميكن أن ُتســـــند هذه املهمة إىل الســـــلطة الوطنية 

  )٩١(املسؤولة عن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية.

    
    )٤٢الوالية القضائية (املادة  -٣

تفاقية (القانون اجلنائي املجرَّمة وفقًا لالفيما يتعلق بالوالية القضـــــــائية الوطنية على األفعال 
أوًال وقبل كل شيء بأن  ٤٢الدويل باملعىن احلريف)، تقضي األحكام اإللزامية الواردة يف املادة 

 ١١  كمة" وفقًا للفقرةتعتمد الدول مبدأْي اإلقليمية والَعَلم، وكذلك مبدأ "التســــليم أو املحا
ــــخص املوجود يف إ، أْي يف احلاالت اليت ال٤٤  من املادة ــــلِّم فيها الش قليمها ملجرد كونه  تس

  أحد رعاياها.
    

    مبدأ اإلقليمية ومبدأ الَعَلم    
أكدت مجيع الدول األطراف، ما عدا دولة طرف واحدة، واليتها القضــــــائية على األفعال اليت 

النظر عن  يكون هلا أثر على تلك األراضي)، بصرف  ُترتكب كليًّا أو جزئيًّا داخل أراضيها (أو
وامللحوظة التفســريية  ٤٢(أ) من املادة  ١جنســية اجلاين، على النحو املطلوب يف الفقرة الفرعية 

واالستثناء الرئيسي الوحيد هو بلد ال تنطبق فيه املجموعة الرئيسية من  )٩٢(ذات الصلة لالتفاقية.
دد حمدود من تشــريعات مكافحة الفســاد على جزء شــبه مســتقل من أراضــيه، يف حني يطبِّق ع

الدول األخرى قيودًا فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة على منت السفن األجنبية يف املوانئ الوطنية أو 
ومن يف ميــاههــا اإلقليميــة، وكــذلــك على منت الطــائرات اليت حتلق يف املجــال اجلوي الوطين. 

ــــــكالية حالة دولة ال يبدو  ــــــه من اإلش قواعد  أيَّديها أن لاألمور اليت تنطوي على القدر نفس
  . ملعاجلة مسألة الوالية القضائية

صلة جوهريةو سع، حيث يكون وجود  ر اإلقليمية باملعىن الوا بني اجلرمية واإلقليم  كثريًا ما تفسَّ
ند ارتكاهبا الوطين كافيًا، وتكون حاالت الشـــــروع أو األفعال التحضـــــريية مشـــــمولة، حىت ع

كان ُيفترض ما  مية املقصــــــودة كليًّ خارج اإلقليم الوطين، حيث ا أو جزئيًّا يف أن ُترتكب اجلر
رائم اليت ُترتكب باستخدام وعادة ما يشري تأكيد الوالية القضائية اإلقليمية أيضًا إىل اجل الداخل.

ية تشــمل ممارســة تكنولوجيا احلاســوب، حيث ينبغي أن يكون هناك اتفاق عام على أنَّ االتفاق
سيب، حىت وإن الوالية القضائية على اجلرائم ا انت آثار اجلرم قد كليت ُترتكب باستخدام احلوا

  حدثت خارج إقليم الدولة الطرف.
ط الغالبية العظمى من الدول األطراف واليتها القضـــائية اإلقليمية على اجلرائم اليت  كما َتبســـُ
 ُترتكب كليًّا أو جزئيًّا على منت طائرات أو ســــفن مســــجَّلة مبقتضــــى قوانني كل منها، على

                                                         
  .القسم الثاين ،٤١ املادة ،الفصل الثالث ،الفساد ملكافحة املتحدة األمم التفاقية التقين الدليل  )٩١(
الفصل  األول، اجلزء ،الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية وضع إىل الرامية للمفاوضات التحضريية األعمال  )٩٢(

  ).٣٦٣ الصفحة( جيم القسم ،٤٢ املادة ،الثالث
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. بل ومتتد الوالية القضـــــــائية ٤٢(ب) من املادة  ١النحو املطلوب يف حكم الفقرة الفرعية 
عد  ية إذا هبطت يف اإلقليم الوطين ب طائرات األجنب مل ال عدودة لتشــــــ حاالت م ية يف  الوطن
ست دول أطراف، معظمها  ارتكاب اجلرمية. ويف املقابل، يبدو أنَّ هناك حنو دولة واحدة من 

لقانون األنغلوســــــكســــــوين، ال تطبق مبدأ الَعَلم، أو ال تطبقه يف مجيع احلاالت تعتمد نظم ا
املمكنة (بشأن مجيع اجلرائم املتصلة بالفساد أو خارج حدودها اإلقليمية مثًال). وقد صدرت 

  يف معظم احلاالت املعنية توصيات مناسبة يف هذا الصدد.
  

  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة
للقواعد املتعلقة بالوالية القضائية لدى إحدى الدول األطراف، ُتعترب اجلرمية اجلنائية قد وفقًا 

ارُتكبت يف اإلقليم الوطين إذا كان اجلاين: (أ) قد ارتكب الفعل، جزئيًّا على األقل، يف اإلقليم 
لقصد منه الوطين، حىت إذا كان االنتهاك الفعلي أو التهديد للمصلحة املحمية قد وقع أو كان ا

أن يقع، كليًّا أو جزئيًّا، خارج ذلك اإلقليم؛ أو (ب) قد ارتكب الفعل خارج اإلقليم الوطين، 
إذا كان القصد أن يقع االنتهاك الفعلي أو التهديد للمصلحة املحمية يف إقليمها، أو كان القصد 

لفعل خارج اإلقليم أن تتحقق تلك النتيجة، جزئيًّا على األقل، يف إقليمها؛ أو (ج) قد ارتكب ا
الوطين على منت سفينة تبحر رافعة الَعَلم الوطين، أو على منت طائرة مدرجة يف السجل الوطين 

  للطائرات.
  

    التسليم أو احملاكمة    
فيما يتعلق باعتماد مبدأ "التســـليم أو املحاكمة"، الذي يتطلب قبل كل شـــيء إمكانية تأكيد 
لدول  لد يف اخلارج، نفَّذت معظم ا ها مواطنو الب ية على اجلرائم اليت يرتكب الوالية القضـــــــائ
األطراف (إىل حد ما على األقل) الشــرط ذا الصــلة، وأشــاد املســتعِرضــون يف بعض احلاالت 

رسة. ووضعت عدة دول أطراف تدابري حتظر تسليم رعاياها أو ال جتيز هذا التسليم هبذه املما
إالَّ عند تطبيق معاهدات دولية ووفق مبدأ املعاملة باملثل، كما يناَقش أدناه مبزيد من التفصـــيل 
يف اجلزء الثاين، الفصل األول، القسم ألف. ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أنه ال توجد يف عدد 

االت أيُّ قيود دســتورية أو قانونية على تســليم البلد لرعاياه املطلوبني. فاالجتاه الســائد من احل
يف العديد من الدول األطراف اليت تعتمد القانون األنغلوســــــكســــــوين بالفعل هو عدم رفض 
تســليم مواطنيها على أســاس اجلنســية حبيث ال تظل مســألة املحاكمة بدًال من التســليم ذات 

  ُرفض التسليم ألسباب أخرى.صلة إال إذا 
بدو أنَّ الفقرة  بل، ال ي قا ملادة  ٤ويف امل لدول األطراف على أن تؤكد ٤٢من ا حتث ا ، اليت 

يســلَّم فيها اجلاين املزعوم، ُتنفَّذ، أو ال تنفَّذ   ســريان واليتها القضــائية يف مجيع احلاالت اليت ال
ئية أو ســوى يف ظروف حمدودة (فيما يتعلق بغســل األموال أو عند النص عليها يف معاهدة ثنا

تلك البلدان، يقتصــــــر تطبيق مبدأ "التســــــليم أو   متعددة األطراف)، يف معظم الدول. ويف
ـــــليم  املحاكمة" عادًة على الســـــماح بالوالية القضـــــائية خارج اإلقليم على حاالت عدم تس

ذلك، جتدر اإلشـــــارة إىل أنه قد تكون هناك أســـــباب أخرى يف أحيان كثرية   املواطنني. ومع
حقوق اإلنسان يف الدولة الطالبة. وقد  وضاعبأم اجلاين، مثل املسائل املتعلقة حتول دون تسلي
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تنشأ هذه املواقف بصورة خاصة فيما يتعلق جبرائم الفساد. ولذا، من املهم أن ال تسمح هذه 
  القيود على التسليم بإفالت اجلاين من العقاب.

  
  أمثلة على التنفيذ

اها. فإذا كانت هناك معاهدة دولية تنص على أنَّه ال ميكن إلحدى الدول األطراف تسليم رعاي
ُيعتد يف التسليم جبنسية الشخص املطلوب، ال يكون أمام هذا الشخص خيار املالحقة القضائية 
أمام املحاكم املحلية، وإمنا صار تسليمه أمرًا واجبًا. وهناك اجتاه حنو قبول طلبات تسليم 

م املطلوبني، جاز إتاحة خيار للشخص املطلوب باخلضوع املواطنني. فإن مل توجد معاهدة لتسلي
للمالحقة القضائية يف بلده أمام نفس املحكمة اليت متلك صالحية رفض التسليم. ويف هذه 
احلالة، ُيطلب من الدولة اليت تطلب التسليم حتويل أيِّ أدلة موجودة لديها. وبالتايل، تكون 

ا شرط حماكمة مواطنيها عندما ُيرفض طلب التسليم على الدولة املعنية قد نفَّذت تنفيذًا تامًّ
  أساس اجلنسية فقط.

وإضافًة إىل ما سبق، تنطبق التشريعات اجلنائية لدولة أخرى أيضًا على أيِّ أجنيب يرتكب يف 
اخلارج، ضد أيِّ بلد أجنيب أو شخص أجنيب، جرمية جنائية يعاقب عليها قانون البلد الذي ارُتكبت 

ملدة مخس سنوات أو أكثر، إذا مت القبض عليه يف إقليم الدولة املعنية ومل يسلَّم إىل بلد فيه بالسجن 
ُينص على خالف ذلك، ال جيوز يف هذه احلالة للمحكمة أن تفرض عقوبة أشد   مل  أجنيب. وما

  من العقوبة املنصوص عليها مبوجب قانون البلد الذي ارُتكبت فيه اجلرمية اجلنائية.
ينطبق القانون يف والية قضائية ثالثة على أيِّ جرمية يرتكبها مواطن أجنيب يف اخلارج، وأخريًا، 

إذا كانت ُتعترب جرمية وفقًا للقانون الوطين ويعاَقب عليها أيضًا وفقًا لقانون البلد الذي ارُتكبت 
أيضًا  فيه. وال يتوفر أساس الوالية القضائية عندما ُيرفض التسليم بسبب اجلنسية فحسب ولكن

  عندما ُيرفض التسليم ألسباب أخرى ال صلة هلا بطبيعة اجلرائم.
  

من  ٢وإىل جانب املبادئ األساسية املذكورة أعاله، ُتشجَّع الدول األطراف أيضًا (يف الفقرة 
) على توسيع نطاق واليتها القضائية خارج اإلقليم حبيث تشمل احلاالت اليت يكون ٤٢املادة 

ا (مبدأ االختصــــــاص باملجين عليه)، أو يرتكب اجلرم أحد مواطنيها أو فيها رعاياها ضــــــحاي
شــــخص عدمي اجلنســــية يقيم يف إقليمها (مبدأ االختصــــاص باجلاين)، أو عندما يكون اجلرم 
مرتبطًا جبرائم غســــــل أموال ُيعتزم ارتكاهبا يف إقليمها، أو عندما ُيرتكب اجلرم ضــــــد الدولة 

البلدان فعًال بتوســـيع نطاق واليتها القضـــائية حبيث تشـــمل (محاية الدولة). وقد قامت معظم 
واحدة أو أكثر من الصــــالت القضــــائية املذكورة أعاله، بينما يواصــــل عدد حمدود جدًّا من 
البلدان التقيد بنظام الوالية القضائية اإلقليمية أساسًا، وهو نظام ال يتيح أيَّ شكل من أشكال 

  مسائل الفساد. الوالية القضائية خارج اإلقليم يف
    

    مبدأ االختصاص باجلاين    
يبدو أنَّ مبدأ االختصاص باجلاين هو األساس الذي ينبغي إيالؤه أكرب قدر من األمهية من بني 
األسس البديلة يف إطار الوالية القضائية خارج اإلقليم، بالنظر أيضًا إىل ضرورة مشول جرائم 
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وبالفعل، فإن تنفيذ  )٩٣(مواطنو دولة ما يف اخلارج. مثل الرشــوة الدولية، اليت عادة ما يرتكبها
يتطلب إعمال مبدأ االختصــــــاص باجلاين. وقد أخذت معظم الدول  ١٦من املادة  ١الفقرة 

األطراف هبذا املبدأ، على األقل بالنســـبة إىل جرمييت الرشـــوة و/أو غســـل األموال يف اخلارج، 
ل اجلاين على اجلنســـــية بعد ارتكاب وتطبق أحيانًا األحكام ذات الصـــــلة حىت عندما حيصـــــ

اجلرمية. وعلَّق اخلرباء املستعِرضون على األحكام الواسعة النطاق من هذا القبيل بشأن الوالية 
القضـــــائية، واليت تنطبق على الســـــلوك داخل البلد وكذلك على ســـــلوك املواطنني واملقيمني 

بدأ االختصـــــاص باجلاين من والشـــــركات يف اخلارج، واعتربوا التطبيقات الواســـــعة النطاق مل
املمارســـــات اجليِّدة، حبيث تشـــــمل مجيع اجلرائم اليت يرتكبها يف اخلارج موظفون عموميون 
وطنيون وأعضــــــاء الســــــلك الدبلوماســــــي لدى أداء واجباهتم أو نتيجة هلا، أو، على وجه 

مية التحديد، أعمال الفســــاد اليت يرتكبها يف اخلارج مواطنون أجانب ميارســــون ســــلطة عمو
  حملية أو أشخاص عاملون يف اخلدمة العامة لدى منظمة دولية يوجد مقرها يف اإلقليم الوطين.

  
  مثال على التنفيذ

الية قضائية واحدة، فيما يتعلق بالرشوة، ينطبق مبدأ االختصاص باجلاين مبعناه الواسع يف و
قتصر ذلك  يحيث يشمل مجيع األشخاص الذين تربطهم "صلة وثيقة" بالدولة الطرف، وال

يئات اليت تأسَّست على مواطين الدولة فقط، بل يشمل أيضًا املقيمني فيها بصفة معتادة واهل
  مبوجب القانون املحلي (مبا يف ذلك الفروع املحلية للشركات األجنبية).

  
يا واملحيط وأشري إىل مسائل يف حنو ُخمس الدول األطراف، وخصوصًا يف جمموعة دول آس

على مبدأ االختصاص  اهلادئ وجمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب، فيما يتعلق بعدم النص
ية (يقتصــــــر مثًال على أشــــــخاص مثل املوظفني فاق  أو املمثلني باجلاين، كما ُيرتأى يف االت

قل عن ربع  الذين ميارســــــون وظائف رمسية يف اخلارج)، وكذلك يف ما ال يالدبلوماســــــيني
سية الذين الدول األطراف حيث مل تكن األحكام ذات الصلة تشمل األشخاص العدميي اجل ن

بَّق، يف العديد من يقيمون بصـــفة اعتيادية يف إقليم تلك الدولة. وإىل جانب هذه احلاالت، يط
لسلطة اجلنائية يف ااملزدوج (أو غياب أيِّ سلطة للدولة متارس  الدول األطراف، شرط التجرمي

لرغم من أنَّ هذا امكان ارتكاب اجلرمية) على اجلرائم اليت يرتكبها مواطن يف اخلارج، على 
ئم أخرى ضـــد اخلدمة املبدأ العام قد ال يكون منطبقًا على اجلنايات أو جرائم الفســـاد أو جرا

اه املوظفني ص الرشــــــو واالرتشـــــــاء و/أو املتاجرة بالنفوذ جتأو على وجه التحديد فيما خي
ن يقع الســـلوك العموميني الوطنيني واألجانب. ويعين شـــرط التجرمي املزدوج عادة ضـــرورة أ

طلق نفس الوصـــــف املريب حتت طائلة العقوبة يف البلد الذي ارُتكب فيه. وال ُيشـــــترط أن ُي
ــا أ  على اجلرميــة يف كال ــدين، وليس مهمًّ ــالفعــل مالالبل ــة مرتكيب ن يكون من املمكن ب حق

ء فترة التقادم مبوجب اجلرمية. فعلى ســبيل املثال، ال ُيعتد بســقوط العقوبة عن اجلرائم بانقضــا
  قانون البلد اآلخر.

                                                         
 التفاقية التقين الدليلو ؛٢١٣ الفقرة ،الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية لتنفيذ التشريعي الدليل  )٩٣(

  .٣، القسم الفرعي ثاينالقسم ال ،٤٢ املادة ،الفصل الثالث ،الفساد ملكافحة املتحدة األمم
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ـــــوى عن عدد من  وعالوة على ذلك، ال ميكن مالحقة املواطنني يف بعض الدول األطراف س
اء على شــكوى مقدَّمة من الضــحية أو خلفائها القانونيني أو اجلرائم املرتكبة يف اخلارج إمَّا بن

بناء على بالغ رمسي من ســلطات البلد الذي ارُتكبت فيه اجلرمية. ويف عدد من هذه البلدان، 
شـــــجع اخلرباء املســـــتعِرضـــــون الدول األطراف يف االتفاقية، فيما خيص اجلرائم اليت يرتكبها 

صـــها بصـــرف النظر عن أيِّ شـــرط، وأوصـــوا هلذا مواطنوها يف اخلارج، على تأكيد اختصـــا
السبب بأن حتذف الدول املعنية من القانون الشروط املذكورة أعاله. وُقدمت توصيات مماثلة 
يف دول ال تشــــمل واليتها القضــــائية الوطنية اجلرائم اليت يرتكبها رعاياها يف اخلارج ســــوى 

، أو عندما ُيرفض طلب التســــليم الذي عندما متس احلقوق القانونية ملواطن آخر من مواطنيها
سليم أو املحاكمة. بيد أنَّ  سية اجلاين، متشيًا مع مبدأ الت تقدمت به الدولة األجنبية بسبب جن

اختيارية وتتيح للدول األطراف نطاقًا واســــــعًا من اخليارات  ٤٢من املادة  ٢أحكام الفقرة 
  لقانوهنا اجلنائي. فيما يتعلق بتحديد األسس املتعلقة بالوالية القضائية

  
    مبدأ االختصاص باجملين عليه    

صوصًا عليه أو كان مقيدًا أو غري حمدد بوضوح يف  مل يكن مبدأ االختصاص باملجين عليه من
نصـــــف الدول األطراف تقريبًا، وهو ما اســـــتدعى يف بعض احلاالت توصـــــيات من اخلرباء 

ن، ال تشمل األحكام اجلرائَم األقل شأنًا املستعِرضني يف احلاالت املعنية. ويف كثري من األحيا
يف حالة نصــها على ممارســة الوالية القضــائية على اجلرائم املرتكبة ضــد رعايا دولة ما خارج 
إقليمها، وعالوة على ذلك، قد يلزم الوفاء بشــــرط ازدواجية التجرمي (أو عدم وجود ســــلطة 

، كما هي احلال أيضــًا بالنســبة إىل حكومية متارس الســلطة اجلنائية يف مكان ارتكاب اجلرمية)
  االختصاص باجلاين.

  
  مثال على التنفيذ

يعترف القانون يف إحدى الدول األطراف مببدأ االختصاص باملجين عليه مبعناه الواسع، والذي 
تكون للمحاكم الوطنية مبوجبه الوالية القضائية على اجلرائم اليت ُترتكب يف اخلارج ضد ُمواطن 

مؤسسة حملية أو كيان قانوين حملي آخر أو أجنيب مقيم بصفة دائمة يف البلد، إذا أو شركة أو 
كان الفعل يعاَقب عليه بالسجن ألكثر من ستة أشهر. وعالوة على ذلك، ينطبق شرط التجرمي 
املزدوج، مبعىن أنَّ القانون الوطين ال ينطبق، إذا ارُتكبت اجلرمية يف إقليم دولة أجنبية، إالَّ إذا 

نت اجلرمية يعاَقب عليها أيضًا مبوجب قانون املكان الذي ارُتكبت فيه، وكان ميكن ملحكمة كا
جيوز تطبيق عقوبة أشد مما   يف تلك الدولة األجنبية أن حتكم على مرتكبيها. ويف هذه احلالة، ال

  ينص عليه قانون املكان الذي ارُتكبت فيه اجلرمية.
    

    محاية الدولة    
الدولة يف معظم الدول األطراف إمَّا حمدودًا أو غري منصوص عليه فيما يتعلق كان مبدأ محاية 

باألفعال املجرَّمة وفقًا لالتفاقية، وقد صــــــدرت توصــــــيات بناء على ذلك يف أحيان كثرية. 
ويشـــمل ذلك البلدان اليت ال تشـــري فيها القواعد املتعلقة بالوالية القضـــائية ســـوى إىل اجلرائم 
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من القومي أو األمن اخلارجي أو الداخلي أو النظام الدســــــتوري للدولة، املوجَّهة ضـــــــد األ
شمل البلدان اليت تشـمل   وال ساد مندرجة يف إطار هذه الفئات. كما ي ميكن اعتبار جرائم الف

قوانينها اجلرائم املرتكبة ضـــــــد املوظفني العموميني املحليني أثناء عملهم أو خدمتهم أو فيما 
صلة بالفساد (وخصوصًا الرشو) ال جتعل من املوظف يتصل هبما حيث إن بعض  اجلرائم املت

تستحق املسألة مزيدًا من الدراسة حيث العمومي نفسه ضحية (أي أهنا ال ُترتكب ضده). و
   أعرب بعض املستعِرضني عن رأي خمالف يف هذا الصدد.

عمال املوجَّهة ضــد ويشــار على العموم يف معظم البلدان اليت تعترف مببدأ محاية الدولة إىل األ
احلقوق أو املصـــاحل الوطنية أو العســـكرية أو االقتصـــادية للدولة، أو األعمال اليت ُتوجَّه ضـــد 
ممارســة ســلطة الدولة أو تعرقل هذه املمارســة، أو اجلرائم ضــد الدولة أو اإلدارة العامة. وقد 

ية القضــــــائية فيما يتعلق تتضــــــح األمهية الكبرية العتماد هذا النوع من القواعد املتعلقة بالوال
بقضايا الفساد يف حالة رشو شخص أجنيب ملوظف حملي يف اخلارج. ويف تلك احلاالت، يتيح 
مبدأ محاية الدولة مالحقة الراشــي (الشــخص األجنيب) ألنَّ جرمية الرشــوة تســتهدف مصــاحل 

  الدولة، أْي حسن أداء مؤسساهتا العامة وإدارهتا.
  

  مثال على التنفيذ
قانون إحدى الدول األطراف، ختضع األفعال اإلجرامية التالية اليت ُترتكب يف اخلارج وفقًا ل

للمالحقة القضائية بصرف النظر عن القانون اجلنائي للدولة األجنبية اليت ارُتكب فيها الفعل 
اجلنائي: (أ) االنتهاكات اجلنائية للواجب الرمسي والفساد وغري ذلك من األفعال اإلجرامية ذات 

لصلة، إذا ارُتكب الفعل ملنفعة موظف عمومي حملي؛ و(ب) األفعال اإلجرامية املرتكبة ضد ا
  موظف عمومي حملي أثناء ممارسته ملهامه الرمسية.

    
    الوالية القضائية على األفعال التحضريية لغسل األموال    

(ج) من  ٢الفرعية فيما يتعلق باألســـــــاس االختياري للوالية القضـــــــائية املقترح يف الفقرة 
فيما خيص الشــــــروع وأفعال املشــــــاركة املرتكبة خارج إقليم الدولة بغية ارتكاب  ٤٢  املادة

جرمية غسل األموال داخل إقليمها، مل َتستحدث الدول األطراف يف العادة أيَّ أحكام خاصة 
املقدمة يف  فيما يتعلق بالوالية القضائية ُيقصد هبا أن تشمل ذلك السلوك. كما أن املعلومات

ـــتعراضـــات عدة اتســـمت بالغموض أو النقصـــان. ومع ذلك، يبدو املبدأ  هذا الصـــدد يف اس
 يف معظم احلاالت من خالل األحكام العامة (مثل األحكام بشـــأن الشـــروع ىفاملقترح مســـتو

واملشـــــــاركة يف اجلزء العام من القانون اجلنائي الوطين) بشـــــــأن املكان الذي ُيعترب أنَّ اجلرم 
كب فيه، على ســبيل املثال بتأكيد الوالية القضــائية على أفعال أشــخاص يف اخلارج عندما ارُت

يكون قصدهم أن تتحقق نتائج الفعل يف اإلقليم الوطين أو على الشركاء عندما ُيرتكب الفعل 
  األصلي داخل احلدود الوطنية.

علق مبســألة تطبيق جرائم ال تت ٤٢(ج) من املادة  ٢وُينصــح بتوخي احلذر ألنَّ الفقرة الفرعية 
غســــــل األموال املحلية على عائدات أو أدوات اجلرائم األصــــــلية املرتكبة يف بلد آخر، وهي 
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مســــألة يكون متييزها يف بعض األحيان عن ممارســــة الوالية القضــــائية على أفعال املشــــاركة 
، ١  فرعياملرتكبة يف اخلارج، كما ســبقت اإلشــارة يف الفصــل األول، القســم دال، القســم ال

  مصدرًا لسوء الفهم لدى السلطات الوطنية واخلرباء املستعِرضني.
    

    تنسيق اإلجراءات    
متتثل معظم البلدان فيما يبدو لاللتزام بالســــــعي إىل تنســــــيق إجراءاهتا مع الدول األطراف 
األخرى لدى إجراء حتقيق أو مالحقة أو إجراء قضـــــائي بشـــــأن نفس الســـــلوك الفاســـــد، 

. وعادة ما يكون ذلك التنسيق قائمًا على مبادئ ٤٢من املادة  ٥لك الفقرة تنص على ذ  كما
راســــــخة متمثلة يف املســــــاعدة القانونية املتبادلة ولوائح التعاون الدويل (بطرائق منها التطبيق 
سلطات املركزية فيما  سري تبادل املعلومات بني أجهزة إنفاذ القانون وال شر لالتفاقية)، وتي املبا

ليات تسليم املطلوبني، وتوفري آليات التشاور لتسوية ما قد يكون هناك من تعارض يتعلق بعم
يف تأكيد الوالية القضــــــائية على الفعل ذاته. وقد تؤدي إجراءات التشــــــاور تلك إىل تنازل 
إحــدى الــدول األطراف عن التحقيق أو املالحقــة لــدولــة طرف أخرى، أو إىل اتفــاق على 

ة، مع ترك أمر الفاعلني اآلخرين أو الســلوك ذي الصــلة معيَّنجرائم  ني أومعيَّنمالحقة فاعلني 
مة األخرى. لدول األطراف املهت ية عن  )٩٤(ل كاف قدَّمت معلومات غري  لدان  غري أنَّ بعض الب

طريقة وفائها هبذا الشــرط. ويف عدة حاالت، ســلَّط اخلرباء املســتعِرضــون الضــوء على احلاجة 
إىل اختاذ إجراءات تشريعية أو غري تشريعية من أجل تعزيز املشاورات بني السلطات املختصة 

  املمارسة العملية.وضمان استخدام قنوات االتصال القائمة يف 
    

    أسس أخرى للوالية القضائية    
ذه املادة خبصــــوص على أنَّ قائمة األســــس الواردة يف ه ٤٢من املادة  ٦أخريًا، تنص الفقرة 

لوالية القضــائية الوالية القضــائية ليســت شــاملة، وأنه جيوز للدول األطراف أن تضــع قواعد ل
لك بوضـــــوح هو ذوأهم مثال على  -االتفاقية اجلنائية تتجاوز القواعد املنصـــــوص عليها يف 

أســس لعام. ومل توضــع دون املســاس بقواعد القانون الدويل ا -مبدأ الوالية القضــائية العاملية 
ضات، أخرى، كما  ضائية اجلنائية على جرائم يبدو من االستعرا ساد يف الغالبية اللوالية الق لف

ى الســــلطات ناك بعض اللبس أيضــــًا لدأنَّ ه العظمى من الدول األطراف. ومع ذلك، يبدو
ا كافية. وإضـــافًة إىل الوطنية بشـــأن معىن هذا احلكم، كما أنَّ املعلومات املقدَّمة ليســـت دائم

، ٤٢ املادة ذلك، رغم أن بعض الدول ذكرت أهنا تقوم، إضـــــــافًة إىل القواعد املذكورة يف
رائم املذكورة يف اجلعلى مجيع  بتطبيق الوالية القضـــــائية العاملية أو بســـــط واليتها القضـــــائية

األفعال قد عوقبوا يف  املعاهدات الدولية اليت تكون طرفًا فيها، شـريطة أالَّ يكون مرتكبو تلك
  اد.ال يبدو أنَّ هذه اإلمكانيات تنطبق حتديدًا على جرائم الفسدولة أخرى، 

من  ٦هبا الفقرة  ويف املقابل، قدم عدد حمدود من البلدان شـــــرحًا أوضـــــح للطريقة اليت تنفذ
(اليت تشـــمل الوالية القضـــائية العاملية). فعلى ســـبيل املثال، يبدو أنَّ دولتني طرفني  ٤٦املادة 

على األقل اعتمدتا هذا املبدأ فيما خيص جرمييت الرشــــــو واالرتشــــــاء؛ ويبدو أن هناك دولة 

                                                         
  .٥١٢، الفقرة لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد الدليل التشريعي  )٩٤(
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شخص يف اخلارج واليتها القضائية على جرائم غسل األموال اليت يرتكبها أيُّ واحدة تبسط 
إذا ُخوِّلت حماكمها الوطنية الوالية القضـــــــائية مبوجب اتفاقية دولية؛ ويبدو أن هناك دولة 

يف  أخرى تأخذ بصــيغة أكثر حمدودية من هذا املبدأ، فيما يتعلق جبرائم غســل األموال املرتكبة
لك احلاالت إقليم منظمة إقليمية تكون الدولة قيد النظر عضــــــوًا فيها. ومع ذلك، حىت يف ت

يزال هناك بعض الغموض، وُأوصــــي عمومًا باســــتجالء املســــائل ذات الصــــلة فيما يتعلق   ال
بتفســري التشــريعات القائمة لضــمان إرســاء نظام للوالية القضــائية اجلنائية على جرائم الفســاد 

  يتسم بالشمولية واملرونة.
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      التعاون الدويل -اجلزء الثاين
    مالحظات عامة

    النطاق -ألف
حد األهداف أيشـــكل تعزيز التعاون الدويل على مكافحة الفســـاد وتيســـري ذلك التعاون ودعمه 

لفصـــل الرابع إطارًا ا. ويطرح ١الرئيســـية لالتفاقية، كما ورد يف الفقرة الفرعية (ب) من املادة 
ي حتديدًا تســــليم قانونيًّا يشــــمل ســــت طرائق رئيســــية للتعاون الدويل يف املســــائل اجلنائية، وه

نقل اإلجراءات اجلنائية واملساعدة القانونية املتبادلة و نقل األشخاص املحكوم عليهماملطلوبني و
  .والتعاون يف جمال إنفاذ القانون والتحقيقات املشتركة

بيعة عدد كبري من طومن املهم، لدى استعراض حالة تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية، استذكار 
ـــلة من املتطاألحكام اليت تقتصـــر على مطا ـــلس لبات الرمسية، أو لبة الدول األطراف باالمتثال لس

ســــبيل املثال، تقتضــــي  ة. فعلىمعيَّنة، أو إبرام اتفاقات يف جماالت معيَّنالنظر يف إرســــاء هياكل 
أخرى، كثريًا ما  يف إنشـــاء هيئات حتقيق مشـــتركة. وبعبارةاالتفاقية أن تنظر الدول األطراف 

ضي االتفاقية أن جت سها هبياكل وآليات تنفيذية تقت و تنظر يف ذلك. ومع أة، معيَّنهز الدول أنف
ـــــتعراض التنفيذ توفر الفرصـــــة كي تناقش البلدان املســـــتعِر ضـــــة والبلدان ذلك، فإن آلية اس

ة استخدام تلك اآلليات الية اآلليات اليت اعتمدهتا، إضافًة إىل مناقشة كيفيفع املستعَرضة مدى
  سام التالية.وُتجسَّد تلك االعتبارات، قدر املستطاع، يف األقيف املمارسة العملية. 

    
    أساليب التنفيذ -باء

نابعة من الفصـــل ميكن، من منظور عام، تقســـيم الدول األطراف، من حيث تنفيذ التزاماهتا ال
ُيســـــمى النهج "املزدوج"  الرابع من االتفاقية، إىل فئتني. وتتبع املجموعة األوىل من البلدان ما

طنية من أجل تنفيذ (الثنائي) يف أمور التعاون الدويل، وهو ما يســتتبع إصــدار التشــريعات الو
بلــدان النهج املعــاهــدات الــدوليــة داخــل الــدولــة. ويف املقــابــل، تعتمــد جمموعــة أخرى من ال

صدَّق عليها تلقائ صبح املعاهدات الدولية امل يًّا جزءًا ال يتجزأ من "األحادي"، والذي مبوجبه ت
ية). وعال عد نشــــــرها يف اجلريدة الرمسية الوطن ية (ب لداخل ية ا قانون ما حتظى تلك نظم ال ادًة 

ختصـــة لدى البلدان املعاهدات مبرتبة أعلى من مرتبة القوانني التشـــريعية. وميكن للســـلطات امل
ا تطبيقًا مباشـــــرًا من "األحادية" تطبيق األحكام الواردة يف املعاهدات الدولية املصـــــدَّق عليه

ألحكام "ذاتية تشــــــريعات متكينية، وذلك بقدر ما تكون تلك ا يِّون احلاجة إىل اعتماد أد
سبة حكم وارد يف معاهدة دولية ذايت التنفيذ إ أيِّاعتبار وميكن  التنفيذ". ذا كان يتضمن، بالن

   ري.، التفاصيل الضرورية إلنفاذه على حنو مباشر وفومعيَّنإىل نظام قانوين 
من الواضــــــح أن  )٩٥(التمييز املشـــــــار إليه أعاله بني النظامني األحادي والثنائي،ومع مراعاة 

التشـــــريعات الداخلية ختدم هدفني رئيســـــيني فيما يتعلق بالتعاون الدويل: أوًال، تفعيل أحكام 

                                                         
، الصادر عن مكتب دليل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني انظرلالطالع على مزيد من املعلومات،   )٩٥(

  .١٠و ٩)، الصفحتان ٢٠١٢(نيويورك،  األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية
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املعاهدات أو االتفاقات املتعددة األطراف أو الثنائية املصـــدَّق عليها يف البلدان اليت تتبع النظام 
ما إجرائية إضـــافية أو تكميلية يلزم الوفاء هبا فيجوهرية والنص على متطلبات نائي؛ وثانيًا، الث

  يتعلق مبختلف طرائق التعاون الدويل.
ومن منظور خمتلف، جتدر اإلشـــــارة إىل أن هناك عددًا من البلدان اليت َتعترب أن بعض أحكام 

رتبط تنفيذ االتفاقية من خالل املمارسة االتفاقية مطبَّقة من باب املمارسة العملية فحسب. وي
ــــاور مع البلدان الطالبة وكذلك، يف  ــــخة يف الغالب باألحكام اليت تتناول واجبات التش الراس

)، واحترام "قاعدة التخصــيص" ٤٦من املادة  ٢٠عدد من احلاالت، مســألْيت الســرية (الفقرة 
ه االلتزامات أو بعضــــــها باعتبارها وكثريًا ما ُينظر إىل مجيع هذ ).٤٦من املادة  ١٩(الفقرة 

  مطبَّقة من باب احترام مبادئ عامة مثل حسن النية أو املجاملة الدولية.
    

    اجتاهات التنفيذ والتحديات املاثلة أمامه -جيم
يكشـــف التحليل املقارن للتقارير الواردة من البلدان املســـتعَرضـــة عن اجتاهات عامة (وحتديات 

  يذ أحكام الفصل الرابع. ويرد وصف هلذه االجتاهات والتحديات أدناه.مرتبطة هبا) يف جمال تنف
وهناك عدد من الواليات القضــــــائية اليت تعتمد لوائح، أو ختطط العتمادها، على املســــــتوى 
الوزاري يف جمال التعاون الدويل يف األمور اجلنائية. ويوفر استخدام الصكوك القانونية اإلدارية 

أحكام االتفاقية فرصــة لتبســيط اإلجراءات الداخلية للمســاعدة القانونية ألغراض منها تفعيل 
ـــريعة ال تنطوي  املتبادلة وزيادة فعاليتها بصـــفة خاصـــة من خالل اعتماد إجراءات معيارية س
على عمليات تشــــــريعية متكاملة األركان وبطيئة يف أحيان كثرية. وغالبًا ما ترتبط املجاالت 

لدان تنظ بدو أن الب مل اليت ي طابع إداري بع ها، عن طريق قوانني ذات  ها، أو تعتزم تنظيم م
ـــــاعدة القانونية املتبادلة وإدارة احلاالت فيما خيص الطلبات  ـــــلطات املركزية يف أمور املس الس

  الواردة للمساعدة القانونية املتبادلة.
ـــــكوك  وهناك عدة بلدان تبدي اجتاهًا متمايزًا حنو تنفيذ أحكام الفصـــــل الرابع عن طريق ص

تشــــريعية غري مصــــمَّمة حتديدًا لتفعيل االتفاقية وإمنا تتناول اســــتجابة العدالة اجلنائية للجرمية 
املنظمة و/أو عرب الوطنية مبعناها الواســــــع. وكان هذا هو الوضــــــع املنطبق فيما يتعلق جبملة 

ك، فإن الغالبية . وإضافًة إىل ذلاخلاصة تحرِّيأساليب الأمور، منها القوانني الداخلية يف جمال 
العظمى من الدول األطراف يف االتفاقية هي أطراف أيضــــــًا يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية، ويوجد تداخل كبري بني األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل يف كال 

ـــــجع الدول على معاجلة تنفيذ كال االتف اقيتني معًا. ومن الصـــــكني، األمر الذي قد يكون ش
الواضح أن مزّية هذا النهج تكمن يف تفادي جتزؤ استجابة الدول للجرائم املتعددة اليت تكون 
متداخلة يف أحيان كثرية (وبدرجة متزايدة). ويف الوقت نفسه، ينطوي هذا النهج على اخلطر 

  دًا.املتمثل يف عدم إدراج بعض املتطلبات اليت ختص اتفاقية مكافحة الفساد حتدي
ويف عدد من احلاالت، مل يكن دافع الدول األطراف إلصـــدار تشـــريعات داخلية تتماشـــى مع 
االتفاقية بالضــــرورة االســــتجابة املباشــــرة اللتزاماهتا الدولية مبوجب االتفاقية. فقد كان لعوامل 
 داخلية الدور املهم نفسه. فعلى سبيل املثال، أصبح إدراج فصل جديد بالكامل حول املساعدة
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القانونية املتبادلة يف التشــريعات اإلجرائية ألحد البلدان ضــروريًّا بعد إجراء إصــالحات واســعة 
  على املبادئ القانونية لذلك البلد هبدف األخذ بنظام العدالة اجلنائية االهتامي. 

ادَّعى عدد من دول النظام األحادي القدرة على تطبيق أحكام االتفاقية دون احلاجة  وبينما
تشــريعات تنفيذية، لوحظ أن عددًا من أحكام الفصــل الرابع ال يطرح ســوى  يِّاعتماد أإىل 

 ٤٥أطر قانونية عامة وغري ذاتية التنفيذ. وهذه هي احلال، على ســبيل املثال، فيما خيص املادة 
 ٤٩(نقــل اإلجراءات اجلنــائيــة)، واملــادة  ٤٧األشــــــخــاص املحكوم عليهم)، واملــادة (نقــل 

شــتركة). ورغم أن الســلطات املختصــة قد تكون يف وضــع يســمح هلا، نظريًّا، (التحقيقات امل
ــبة هلا  ــيشــكل حتديًا بالنس ــرًا، فإن القيام بذلك س من الناحية بإنفاذ تلك األحكام إنفاذًا مباش

  شكل من أشكال التشريعات التنفيذية على الصعيد الداخلي. العملية ما مل ُيَسن
الدويل، َتعترب البلدان عمومًا األطر الثنائية واإلقليمية اليت تلتزم هبا ويف األمور املتعلقة بالتعاون 

أســســًا قانونية "ذات أولوية" فيما يتعلق بتســليم املطلوبني واملســاعدة القانونية املتبادلة بشــأن 
عي البلدان أيضــًا االمتثال ألحكام غريها من اجلرائم. وكثريًا ما تدَّاجلرائم املتصــلة بالفســاد و

فاقية من خالل اإلشـــارة إىل انطباق أحكام متطابقة أو شـــبيهة ترد يف املعاهدات اإلقليمية االت
شرًا ميكن أن  القائمة. وميكن القول إن جتارب البلدان اليت تطبق الترتيبات اإلقليمية تطبيقًا مبا
هبة تقدم دروسًا مستفادة وممارسات راسخة قد تكون مفيدة يف التطبيق املباشر لألحكام املشا

  أو املطابقة الواردة يف االتفاقية.
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      ونقل األشخاص املحكوم عليهم املجرمنيتسليم  -الفصل األول
    )٤٤املجرمني (املادة تسليم  -ألف

يف نظمها القانونية املحلية،  )املطلوبني(املجرمني أدرجت معظم الدول األطراف عملية تسليم 
وقوانني  املطلوبنيالبًا يف قانون اإلجراءات اجلنائية لديها أو يف قوانني خاصــة بتســليم وذلك غ

سعة من حيث مدى التفصـيل  ضات وجود تباينات وا شأن التعاون الدويل. وبينت االستعرا ب
الذي ُتتناول به املســـألة. فمن جهة، ال توجد أحكام داخلية يف ســـت دول، وُيتناول تســـليم 

عن طريق التطبيق املباشـــــر للمعاهدات القائمة. ويف ثالث دول، مل ُتعتمد  حصـــــرًا املطلوبني
صــة، باســتثناء مواد حمدودة ذات صــلة بتســليم  يف الدســتور. ويقوم هنج  املطلوبنيأحكام خمصــَّ

خمصَّص يعتمده أحد البلدان على تصرُّف حماكمه، عندما تصادف نقص التشريعات الداخلية 
سليم، على حنو عمل شأن الت سها أو ب سألة نف ي من خالل النظر يف الكيفية اليت مت هبا تناول امل

ـــــه. ويف أحد البلدان، توجد  ـــــبيهة يف بلدان أخرى تنتمي إىل النظام القانوين نفس ـــــألة ش مس
تشـــريعات وطنية لكنها تقتصـــر على جرائم غســـل األموال. ولعل يف إعالن البلد نفســـه عن 

يضــم أحكامًا تتعلق بتســليم املطلوبني تقتصــر  اعتماد مشــروع قانون بشــأن مكافحة الفســاد
على جمال الفســاد إشــارة إىل اجتاه صــوب اعتماد هنج تصــنيفي إزاء تســليم املطلوبني. وعلى 
العموم، تبدو القوانني بشــأن مكافحة غســل األموال يف عدد من الواليات القضــائية مصــادر 

بني كقانون خاص إىل جانب األحكام "قائمة بذاهتا" للتنظيم الرقايب بشــأن أمور تســليم املطلو
  املتعلقة بتسليم املطلوبني اليت تنطبق عمومًا على األفعال اإلجرامية.

ويف حني تعتمد بعض الدول اعتمادًا كبريًا على املعاهدات، أشـــــــارت دول أخرى إىل أمهية 
ـــــتها املتبعة يف جمال تســـــليم املطلوبني. ويشـــــمل ذلك  الترتيبات الترتيبات غري امللزمة يف ممارس

املعتَمدة على املستوى دون اإلقليمي أو يف شكل نظم تشريعية تربط بني جمموعات البلدان اليت 
تتبع التقاليد القانونية نفســــــها (بلدان الكومنولث مثًال). وكثريًا ما تنطوي تلك الترتيبات على 

  املكتملة األركان.ين مقارنًة باملعاهدات تسليم الفارِّ هنج يتسم بقدر أقل من الشكلية جتاه
يدة لتســــــليم  جد ية  نائ هدات ث عا مة إلبرام م عا يا  لدول عن خطط أو نوا ية ا غالب غت  وأبل
املجرمني. وأعلن أحد البلدان عن وضــع اســتراتيجية بشــأن العمل مع البلدان الواقعة يف نفس 

جية، املنطقة هبدف وضع معاهدة منوذجية يف جمال تسليم املجرمني. ومن شأن املعاهدة النموذ
حال االنتهاء منها، أن توفر منوذجًا ومرجعًا موحدًا للبلدان يف املنطقة للتفاوض بعضــــــها مع 

  بعض على معاهدات جديدة لتسليم املجرمني.
    

    تسليم الاجلرائم اليت تستوجب     
سليم مرتكبيها، وهو  ستوجب ت يبدو أنَّ أقلية من الدول تعتمد حصرًا على قوائم باجلرائم اليت ت
ما يؤدي يف بعض البلدان إىل حالة ال تكون فيها األفعال املجرَّمة وفقًا لالتفاقية مشــمولة ســوى 

ال. ويف الرشوة واالختالس وغسل األموجزئيًّا. ويف أحد تلك البلدان، ال تتضمن القائمة سوى 
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سليم مرتكبيها تلك احلاالت،  ستوجب ت ضون بتعديل قائمة اجلرائم اليت ت ستعِر أوصى اخلرباء امل
  لتشمل، كحد أدىن، أشكال السلوك اليت يكون فيها التجرمي إلزاميًّا مبوجب االتفاقية.

ين املعتمدة على الصـــعيد الوط املطلوبنيويبدو أن أحدث القوانني واملعاهدات يف جمال تســـليم 
وليس على أســـاس شـــرط احلد األدىن للعقوبة  اجلرائم اليت تســـتوجب تســـليم مرتكبيهاحتدد 

(الفقرة  عاهدة النموذجية لتسليم املجرمنيهنج امل إىل قائمة بتلك اجلرائم، مبا يعين اتباعاستنادًا 
ًا مبا إذا وعادة ما ترتئي هذه القوانني واملعاهدات حدودًا دنيا خمتلفة رهن )٩٦(.)٢من املادة  ١

  كان التسليم مطلوبًا ألغراض املالحقة اجلنائية أو إنفاذ حكم أجنيب.
أن تكون دان على ، ينص القانون يف أحد البلالتســــــليم من أجل املالحقة اجلنائيةوفيما خيص 

ة أعوام، يف حني ال ال تقل عن الســــــجن ملدة أربععلى ارتكاب اجلرمية املعنية دنيا العقوبة ال
لدى بع يةتوجد  غالب حددت  قد  بة. ومع ذلك، ف يا للعقو بات دن لدول  ض األطراف متطل ا

وبة أشـــد، ما مل احلرمان من احلرية ملدة ســـنة واحدة أو عقاألطراف احلد األدىن على أســـاس 
نية أو القوانني الوط تنصويف حاالت أقل شــــــيوعًا، ترتيب خاص على خالف ذلك.  ينص

شهر على و، سنتني على األقلاحلرية بواقع على فترة حرمان من املعاهدات الثنائية  ستة أ ملدة 
  تني.األقل يف دول

ت باســـتثناء مجلة ويتبع أحد البلدان هنجًا فريدًا يقوم على وضـــع حد أدىن قوامه ثالث ســـنوا
د جرائم الفساد من اجلرائم جرائم، منها اجلرائم الضريبية واالقتصادية واملالية. وَيعترب ذلك البل

ارتكبوها احلد  حىت وإن مل تســـتوف اجلرائم اليتن مث جيب تســـليم مرتكبيها االقتصـــادية، وم
  املذكور أعاله.للعقوبة األدىن 

جنيب، حيث ُيســمح أويكون احلد األدىن أقل بكثري فيما يتعلق بتســليم املطلوبني إلنفاذ حكم 
(أربعة أشــهر شــهر بتســليم اجلناة إذا ُحكم عليهم بالســجن ملدة تتراوح بني شــهرين ومثانية أ
  لنطاق الزمين.عادًة) أو بعقوبة أشد، أو إذا كانت املدة املتبقية من احلكم ضمن نفس ا

إىل صـــارمة  قوائمفإنَّ التحول من اســـتخدام  ،االســـتعراضـــات الُقطريةيف بعض لوحظ وكما 
ية اجلديدة يضــفي شــرط احلد األدىن للعقوبة يف عملية التفاوض بشــأن املعاهدات الدولتطبيق 

د تلك احلدود الدنيا . ومع ذلك، فإنَّ وجوتسليم املطلوبنيممارسات ا على نصَر مرونٍة مهمًّع
ن فيها عقوبة األفعال جيعل من غري املمكن تسليم املطلوبني ملقاضاهتم يف احلاالت اليت تكوقد 
دد من لِّط الضـــوء يف عويف هذا الصـــدد، ســـُ . مة يف االتفاقية أقل من احلد األدىن املحدداملجرَّ

ــــتعراضــــات الُقطرية نائية أقل من ججرائم متعلقة بالفســــاد يعاَقب عليها بعقوبات على  االس
ثال، ُتعترب اجلنايات ف يل امل يا املطلوبة للتســــــليم. وعلى ســــــب لدن بة ا قط من اجلرائم اليت العت

مة وفقًا تســــتوجب تســــليم مرتكبيها حبيث يســــتحيل تســــليم مرتكيب عدد من األفعال املجرَّ
ة اســــتغالل اقية، مثل الرشــــوة يف القطاع اخلاص. وللســــبب نفســــه، تظل جرميتا إســــاءلالتف

  مرتكبيها. الوظائف وإعاقة سري العدالة يف بلد آخر من اجلرائم اليت ال ميكن تسليم

                                                         
  .٥٢/٨٨، ومرفق قرار اجلمعية العامة ٤٥/١١٦اجلمعية العامة مرفق قرار   )٩٦(
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تسليم فيما خيص لعقوبة لومن املمكن معاجلة القصور املشار إليه أعاله إما خبفض احلد األدىن 
وانني واملعاهدات الوطنية املنطبقة، أو تشـــــــديد العقوبات املنطبقة على املطلوبني مبوجب الق

ضــمان أن يصــبح باإلمكان تســليم اجلرائم اليت تقل عن احلد األدىن. ومن شــأن كال النهجني 
 لالتفاقية. وفقًامرتكيب مجيع أشكال السلوك املجرَّم 

  
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة

 طًا يتعلق مبدة احلبس الدنيا املطلوبة للتسليم بشأن جرائم غسل األموال.ال يضع أحد األطراف شر
  

من االتفاقية، جتيز غالبية الدول األطراف تســـــليم  ٤٤من املادة  ٣الفقرة روح ومتاشـــــيًا مع 
. املطلوبني يف اجلرائم الفرعية إذا كانت اجلرمية الرئيســــــية تفي بشــــــرط احلد األدىن للعقوبة

وتفتقر بعض تلك الدول إىل تشــريعات داخلية يف هذا الصــدد، ولكنها تدَّعي أهنا قادرة على 
تســليم مرتكيب اجلرائم الفرعية على أســاس املمارســات الراســخة أو التطبيق املباشــر لالتفاقية. 

ـــــفت  ، يتعني احلصـــــول على املوافقة ني. ففي إحدى الدولتباينات طفيفة يف حالتوقد اكُتش
صرحي سبب ارتكاب جرائم فرعية ال ُتال سليمهم ب جرائم  دَُّعة لألشخاص املطلوبني من أجل ت

 ).شهرًا ١٢ب عليها بالسجن ملدة تقل عن جرائم يعاَق تستوجب التسليم يف حد نفسها (أْي
إذا كان احلد األقصى إالَّ عترب تسليم املطلوبني يف جرائم فرعية جائزًا ، ال ُيىخرة األالاحلويف 
. وأكد ما ال يقل ة املفروضة على كل تلك اجلرائم جمتمعًة يصل إىل السجن ملدة سنتنيللعقوب
ـــــليم مرتكيب اجلرائم الفرعيةدولة طرفًا  ٤٤عن  . وأدى ذلك أهنا ال تقبل، كقاعدة عامة، تس

ومع ذلك، ينبغي أن يوضع  ضني.توصيات قدمها بعض اخلرباء املستعِريف بعض احلاالت، إىل 
  تتضمن حكمًا اختياريًّا. ٤٤من املادة  ٣نَّ الفقرة يف االعتبار أ

    
    ازدواجية التجرمي    

؛ ومع تنص التشـــريعات الداخلية لغالبية الدول األطراف صـــراحًة على مبدأ ازدواجية التجرمي
. ويبدو أن هناك يف املمارســـــــة العمليةبتطبيقه  ىُيكتفاملبدأ أن ذلك دان َلأكد َبذلك، فقد 

ــــــببًاني فقط ال تعتربان غياب دولت ــــــليم، يف حني  مبدأ ازدواجية التجرمي س لرفض طلب التس
ا تســــــليم مبإمكاهنَبَلدان أنَّ  وأكد. ا، للرفضا، ال إلزاميًّدولة أخرى ســــــببًا اختياريًّ تعتربه

لتطبيق و/أو ا عترب جرائم يف تشريعاهتا اجلنائية استنادًا إىل مبدأ املعاملة باملثلُت  مرتكب أفعال ال
املباشــر لالتفاقية. ومبوجب تشــريعات طرف آخر، ال ُتعترب ازدواجية التجرمي مطلوبة كقاعدة 

ميكن املوافقة على طلب تســــليم غري املواطن حىت يف عامة ســــوى لتســــليم مواطنيه، يف حني 
على ذلك، أعربت دولتان طرفان عن اهتمامهما بوضــــــع . وعالوة غياب ازدواجية التجرمي

شرط ازدواجية التجرمي تشريعاهتما هبدف ل يتعد، لفعًال بذلكأو قامتا  ،اممشاريع أحك إلغاء 
فيما خيص بعض أو مجيع اجلرائم املنصـــوص عليها يف قوانينهما اجلنائية، مما يشـــري إىل عزمهما 

  من االتفاقية. ٤٤من املادة  ٢على تنفيذ احلكم االختياري الوارد يف الفقرة 
وبينما يبدو أنَّ ازدواجية التجرمي شرط اعتيادي لقبول التسليم مبوجب القوانني الداخلية، توجد 

ــــــليم املجرمني. وباملثل، أحيانًا  ــــــتثنائية يف معاهدات ثنائية حمددة لتس تنص بعض حاالت اس
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ر الصــــــكوك الدولية على ختفيف قاعدة ازدواجية التجرمي فيما بني الدول املشــــــاركة. وُيَعدُّ أم
األكثر لفتًا للنظر حيث َتلغي مبوجبه الدول األعضاء يف االحتاد األورويب هذا  التوقيف األورويب

الشــرط بعضــها جتاه بعض فيما خيص جمموعة واســعة من اجلرائم، مبا يف ذلك الفســاد وغســل 
در للحكم باحلرمان من احلرية ملدة  األموال، طاملا خضـــعت اجلرائم للعقاب يف البلد الـــــــــُمصـــْ

أوامر الضــبط واإلحضــار بشــأن تفاقية االتقل عن ثالث ســنوات. وأشــارت دول أخرى إىل   ال
ــلنداآواالتفاق بني االحتاد األورويب و ةاألوروبيالصــادرة عن بلدان الشــمال  والنرويج حول  يس

ــريانه  ــلندا والنرويج (مل يبدأ س إجراءات التســليم بني الدول األعضــاء يف االحتاد األورويب وأيس
ط. ومبوجب هذا االتفاق بعد)،  ــــَّ ــــليم املبس ــــأن التس وكذلك إىل اتفاق رباعي ُوقِّع مؤخرًا بش

ــــــــطلب التســليم بســبب أ فعال تعتربها األخري، ُيعترب شــرط ازدواجية التجرمي مســتوىف عندما يُـ
  ) جرائم وفقًا التفاقات دولية ُتلِزمهما بذلك.املتلقية للطلبالدولتان (الطالبة و

 على عترب مبدأ ازدواجية التجرمي متحققًاُيمن االتفاقية،  ٤٣من املادة  ٢ومتاشــــــيًا مع الفقرة 
أو  بغض النظر عن املصــطلحات املســتخدمة يف وصــف اجلرمية املعنيةحنو يكاد يكون متســقًا 

لطلب لتلقية املال حتتاج الدولة بذلك، تلك اجلرمية تندرج ضــــمنها. وأنَّ  عتربفئة اجلرائم اليت ُي
وقد . قانوهنا الداخليجمرَّم يف  ي ُيلتمس بشـــأنه التســـليمذالأنَّ الســـلوك املعادل  تثبت إالَّ ألن

يف تشـــريعاته أرســـى أحد البلدان املفهوم "القائم على الســـلوك" صـــراحًة من خالل اإلشـــارة 
  املحلية إىل مفهوم ازدواجية العقوبة بدًال من ازدواجية التجرمي.

عقبات يف إبداء التعاون مع دول أخرى أو االســـــتفادة من  بعض الدول أيَّ مل تواجهويف حني 
إعمال مبدأ ازدواجية التجرمي بشـــــأن اجلرائم ذات الصـــــلة فيما يتعلق بتعاون هذه الدول معها 

جهت دول أخرى حتديات ترتبط باحلقيقة اليت مفادها أن هناك بلدانًا أخرى فقد وا بالفســـــاد،
عموميني الوظفني ارتشــــــاء املأحكام غري إلزامية من االتفاقية، مثل ال جترِّم األفعال املشــــــمولة ب

جانب، والرشــــوة يف القطاع اخلاص، واإلثراء غري املشــــروع. فعلى ســــبيل املثال، ســــلطت األ
ـــســـات إحدى الدول الضـــوء عل ى أنَّ عدم إدراج املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤس

الدولية العمومية يف تعريف املوظفني العموميني الوارد يف تشـــــريعاهتا الوطنية، مقرونًا بتفســـــري 
يف  انصوص عليهاملرائم اجلضيق ملبدأ ازدواجية التجرمي، يعين انعدام إمكانية تسليم املطلوبني يف 

على النظر يف يف أحيان كثرية تفاقية. وبناء على ذلك، ُحثت الدول األطراف من اال ١٦املادة 
ختفيف شــرط ازدواجية التجرمي، واملوافقة على تســليم املطلوب الرتكابه جرمية ال يعاَقب عليها 

ــــمولةالتجرمي الكامل جلميع ، ُأوصــــي بمبوجب قوانينها الداخلية. واألهم من ذلك  اجلرائم املش
يشـــكل عدم وجود شـــرط ازدواجية التجرمي عقبة أمام تســـليم  كوســـيلة لضـــمان أالَّاالتفاقية ب

  .فيهماملجرمني املشتبه 
    

    املطلوبنيلتسليم  األسس القانونية    
ضروريًّا فيما يتعلق باألال  ساهلااللتلقي طلبات القانوين ساس ُيَعدُّ وجود معاهدة  سليم أو إر  ت
لدول. يف  ية ا ملادة  ٦و ٥ن االفقرتوال تنطبق أغلب لدول؛  ٤٤من ا لدقيق على تلك ا باملعىن ا

ـــــجعها العديد من اخلرباء احلكوميني على  إبالغ األمني العام لألمم املتحدة ومع ذلك، فقد ش
وإن مل تكن ا للتسليم، قانونيًّ ستخدام االتفاقية أساسًااستعدادها (أو عدم استعدادها) البشأن 

  شعار.ملَزمة أساسًا بتقدمي مثل ذلك اإل
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الذي اعتربه عدد  –ومن األمور اليت هلا أمهيتها احلامسة أن عدم االعتماد على املعاهدات الرمسية 
تأخذ بنظام القانون ليس من حقوق البلدان اليت  –من اخلرباء احلكوميني من املمارســـــات اجليدة 

تشــــترط األنغلوســــكســــوين ظام القانون وحدها. ذلك أنه رغم أن غالبية البلدان اليت تتبع ن املدين
يف أعضاء حمددين سوى فيما يتعلق بسمح بالتسليم على أساس غري تعاهدي ال تأو ة معاهدوجود 

تسع على متكِّن ، فقد ُسجلت بعض االستثناءات اجلديرة باملالحظة. وإضافًة إىل ذلك، الكومنولث
غرض اعتبار لن خمصص سلطاهتا املختصة من إصدار إعالاألقل من دول القانون األنغلوسكسوين 

  بلدان أخرى إمَّا بلدان تسليم أو بلدان جماملة قضائية يف حالة عدم وجود معاهدة.
خاص شرط وجد اليت ُيسمح فيها بالتسليم بصرف النظر عن وجود معاهدة، ياالت احل معظمويف 

املعاملة باملثل، بل إن هناك بلدًا يشـــــترط وجود التزامات خطية حمددة فيما يتعلق باملعاملة باملثل، ب
آخر يضع تسليم املطلوبني يف مرتبة تالية بعد مصاحله اخلاصة ووجود عالقات جيدة تربطه  دًاوبل

مشــاكل كبرية خبصــوص فرار جناة إىل بلد يف بالبلد الطالب. ويف بعض احلاالت، ُأبلغ عن وجود 
  .معاهدة لتسليم املطلوبنيبلد املعين نطقة ال تربطه بالامل

ة معيَّنفيما يتعلق بفئات وجود معاهدة للنظر أن بعض البلدان جتعل التســــليم مرهونًا ب ومن الالفت
من البلدان دون غريها. كما يرتبط الشــــــرط القائم على وجود معاهدة باعتبارات أخرى. فعلى 
ســـبيل املثال، ال يشـــترط أحد البلدان وجود معاهدة ســـوى يف حالة الطلبات اليت ختص مواطنيه. 

ملعايري القانونية، عادة ما جتســــد التشــــريعات الداخلية اليت تســــتحدث تراتبًا هرميًّا أو ومن حيث ا
ة أو بلدان معيَّنأولوية بني البلدان الطالبة ألغراض تســـليم املطلوبني معاملة تفضـــيلية ممنوحة لبلدان 

  ًا.تنتمي إىل جمموعات إقليمية حمددة، وإن أمكن أن يكون ذلك نابعًا من أسباب أخرى أيض
وعلى الرغم من أنَّ غالبية الدول األطراف ال تشــــــترط وجود معاهدة كأســــــاس لتســــــليم 

يف ســــــتخدم إجراءات قائمة على املعاهدات إىل حد كبري أغلب تلك الدول تفإنَّ املطلوبني، 
ويف هذا  منها بالطابع الرمسي إلجراءات التســليم. مما يشــكل إقرارًا ضــمنيًّااملمارســة العملية، 

ُأبلغ عن طائفة واســعة من خمتلف الترتيبات لتســليم املطلوبني، تتراوح بني معاهدات  ،الســياق
مبا يف ذلك صــكوك أخرى ( ثنائية واتفاقيات متخصــصــة تتضــمن بنودًا بشــأن التعاون الدويل

اتفاقية مكافحة رشــــــوة املوظفني العموميني األجانب يف املعامالت ملكافحة الفســـــــاد، مثل 
ـــــعة النطاق، مثل اتفاقية ) والتجارية الدولية ترتيبات متعددة األطراف وصـــــكوك إقليمية واس

البلدان األمريكية واالتفاقية األوروبية واتفاقية اجلماعة االقتصـــادية لدول غرب أفريقيا بشـــأن 
بأنه بلد  أفادو .الكومنولثبرنامج لندن لتســــليم املطلوبني فيما بني دول تســــليم املطلوبني، و
 ما ال يقل عن جود معاهدة للتســــــليم، معاهدات تســــــليم ثنائية معو عقد، رغم اشــــــتراطه

جديدة عامة معاهدة  ٣٠دولة ومنظمة متعددة األطراف مثل االحتاد األورويب، وأنَّ   ١٣٣
فاذ  ية. لتســــــليم املطلوبني دخلت حيز الن فاق ُتعترب  ،دولة أخرىويف منذ بدء ســــــريان االت

من أنَّ الدولة اليت كانت ختضـــــع الســـــتعمارها  بالرغم ومنطبقة ثنائية صـــــحيحةالعاهدات امل
ــابقًا ــليم مكتملة . هي اليت أبرمتها س وعادًة ما تتخذ املعاهدات اإلقليمية شــكل معاهدات تس

للمســـــاعدة القانونية املتبادلة تتضـــــمن أحكامًا بشـــــأن تســـــليم عامة األركان، أو معاهدات 
الغالب مع بلدان منتمية إىل املنطقة نفســـــها . وبوجه عام، ُتَربم املعاهدات الثنائية يف املطلوبني

  أو ناطقة باللغة نفسها أو بلدان تربطها ببعضها روابط تارخيية أو اقتصادية.
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دادها الستكشاف وعالوة على ترتيبات التسليم القائمة، أظهرت غالبية الدول األطراف استع
ســــــليم أو تعزيز يات التبغية تنفيذ عمل إمكانيات االنضــــــمام إىل معاهدات جديدة أو إبرامها

شــــجع عليه تتعزيز تلك الســــياســــة، وهو ما  تســــعى جبد إىلفعاليتها، أو أشــــارت إىل أهنا 
 إجراء اليت شــــــرعــت يفبلــدان أمســاء الالــدول  وعرض عــدد من .٤٤من املــادة  ١٨  الفقرة

دى إحســلطت و، مفاوضــات معها بشــأن إبرام معاهدات أو كانت على وشــك الشــروع فيه
لمفاوضــات اليت جتريها لى ســياســتها العامة الراهنة املتمثلة يف إيالء األولوية لعالضــوء الدول 
بوصفها  د عمومًاوقد ُشجعت تلك اجلهو اليت يوجد فيها عدد كبري من مواطنيها.بلدان مع ال

ليس اليت بلدان الب وســائل كفيلة بتحقيق التنفيذ الكامل للفصــل الرابع، وال ســيما فيما يتعلق
  ترتيبات تسليم رمسية حمدودة.إالَّ أخرى هلا مع دول 

وبالنظر إىل شــبكات التســليم املعقدة املوصــوفة أعاله، فإن االتفاقية مصــمَّمة حبيث تضـــطلع 
ذلك أن  )٩٧(بدور داعم مهم يكون من شــــــأنه تكملة األحكام املوجودة أصــــــًال أو دعمها.

سي الوارد يف الفقر شرط الرئي ، أْي اعتبار ٤٤من املادة  ٤ة معظم الدول األطراف َتعترب أن ال
جرائم الفســــــاد املدرجة يف أيِّ معاهدة تســــــليم قائمة بني الدول األطراف جرائم خاضــــــعة 

على األقل حني تكون اجلرائم املعنية قد ُأدرجت يف القانون الداخلي  –للتسليم، شرطًا منفَّذًا 
يف إطار املواصــــــفات ، وتكون العقوبات املنصــــــوص عليها مندرجة املتلقية للطلبللدولة 

املنصــــــوص عليها يف معاهدات التســــــليم القائمة. وباملثل، يف احلالة األقل حدوثًا املتمثلة يف 
وجود قوائم باجلرائم مدرجة يف معاهدات ثنائية، حىت إذا مل ترد جرمية الفساد ذات الصلة يف 

ريكه، ســواء كان قائمة املعاهدة، جيوز لبلد ما مع ذلك أن ينظر يف طلب تســليم مقدم من شــ
ذلك يف إطار ممارســــــة ســــــلطته التقديرية يف إطار املعاهدة الثنائية املنطبقة أم يف إطار التطبيق 

 ٤املباشــر التفاقية مكافحة الفســاد. ومن مث، فإنَّ بلدين من البلدان اليت تبيَّن أهنا ممتثلة للفقرة 
هتا ال ميكن أن تشكل أساسًا قانونيًّا، ذكرا أنه على الرغم من أنَّ االتفاقية حبد ذا ٤٤من املادة 

فإهنا ميكن أن ُتستخدم يف توسيع نطاق معاهدة ثنائية من ناحية اجلرائم اليت تستوجب تسليم 
املطلوبني. ويبدو أنَّ معظم الدول تدرك االلتزام بإدراج جرائم الفســــــاد يف قائمة اجلرائم اليت 

  ها يف املستقبل.معاهدة قد تربم يِّأتستوجب تسليم مرتكبيها يف 
  

  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة
لك املبدأ قد ُوضع يف األصل تطبِّق دولة طرف واحدة ما ُيسمَّى بـ"مبدأ املعاملة التفضيلية". وكان ذ

لدولة الطرف وسَّع نطاقه بشأن قانون العمل وحقوق اإلنسان، إالَّ أنَّ االجتهاد القضائي يف تلك ا
االتفاقية مثًال، بالطريقة كليشمل التعاون الدويل. ووفقًا لذلك، ُتفسَّر أحكام املعاهدات الدولية، 
ن املمارسات اجليِّدة ومثاًال املؤاتية إلبداء التعاون الدويل يف املسائل القضائية. وقد اعُترب ذلك م
  عاون الدويل.على الطريقة اليت ميكن هبا للسياسة العامة واالجتهاد القضائي تعزيز الت

  
ذلك أن  .طلوبنياملا لتســليم قانونيًّ ًاأســاســ االتفاقية نفســهاجيوز أن ُتتخذ وعالوة على ذلك، 

على  لموافقة على التســليملالدول اليت تشــترط وجود معاهدة تشــجع  ٤٤من املادة  ٥الفقرة 
اســتخدام االتفاقية هبذا املعىن. ويســعى هذا احلكم إىل تعزيز دور االتفاقية باعتبارها "جســرًا" 

                                                         
  .٥٤١، الفقرة الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادانظر أيضًا   )٩٧(
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النطاق اجلغرايف املحدود أجل التعويض عن  تســـليم املطلوبني منعامليًّا بني البلدان يف مســـائل 
غري كما أهنا هتدف بصــــــورة  املتعددة األطراف.والثنائية من االتفاقات  القائمةللشــــــبكات 

ستهلكة للوقت يف أحيان كثرية للتفاوض  شرة إىل احلد من احلاجة إىل إجراءات مطوَّلة وم مبا
  بشأن اتفاقات جديدة لتسليم املجرمني.

سًا قانونيًّا  وقد أكدت غالبية سا ستعدادها الختاذ االتفاقية أ ضها  –الدول األطراف ا وأبلغ بع
غراض تســــــليم أنه ألبإذ أفادت  ،األمني العام بذلك. وأدرجت إحداها توضــــــيحًا مفيدًا

معاهدة متعددة األطراف تكون هذه الدولة طرفًا فيها وتتضــــــمن حكمًا  ُتعترب أيُّاملطلوبني، 
تســــليم. وهناك بلد واحد فقط اعتمد هنجًا "هجينًا" حيث  ةعاهدبشــــأن تســــليم املطلوبني م

ينظر باجلدية  إىل أنه هذا البلدوأشار َيعترب االتفاقية أساسًا قانونيًّا إال بصورة غري مباشرة.   ال
هذا معاهدة تســـــليم، وُينفَّذ  يرد من دولة طرف ال تربطها بهالواجبة يف كل طلب للتســـــليم 

  ص حمدد الغرض على أساس مبدأ املعاملة باملثل.وفقًا التفاق خاالطلب 
وُأوصَي حتديدًا يف ست حاالت بأن تنظر الدول األطراف املستعَرضة يف استكمال عملية إدراج 
ــريعاهتا الوطنية، أو إلغاء حتفظاهتا القائمة، أو ســن التشــريعات الضــرورية  أحكام االتفاقية يف تش

قانونيًّا لتسليم املطلوبني من أجل التعويض عن العدد املحدود للتمكني من اختاذ االتفاقية أساسًا 
ــــــليم  جدًّا من املعاهدات الثنائية أو املتعددة األطراف القائمة. ومن بني الدول اليت ال جتعل التس
مشـــــروطًا بالضـــــرورة بوجود معاهدة، اختذت بعض الدول املزيد من التدابري لضـــــمان إمكانية 

  ئم املشمولة باالتفاقية يف عالقاهتا مع الدول األطراف األخرى.التسليم فيما يتعلق باجلرا
  

  أمثلة على التنفيذ
ي طلبات تسليم املطلوبني حىت يف حالة عدم وجود معاهدة ثنائية للتسليم، ميكن إلحدى الدول تلقِّ

الدولة شريطة اعتبار البلد الطالب بلد تسليم يف لوائحها التنظيمية الداخلية. وبعد أن وقَّعت تلك 
على االتفاقية، اعتمدت لوائح تنظيمية تنفذ على وجه التحديد أحكام االتفاقية املتعلقة بالتسليم 
وتنص على أمور منها أنَّ أيَّ بلد طرف يف االتفاقية يف أيِّ وقت من األوقات ُيَعدُّ بلد تسليم. 

ية مبوجب االتفاقية دون احلاجة وهذا يكفل للدولة الطرف املعنية القدرة على الوفاء بالتزاماهتا الدول
  إىل تعديل لوائحها التنظيمية يف كل مرة تصبح فيها دولة جديدة طرفًا يف االتفاقية.

  
ية  فاق بدأ، أن تتخذ االت لدول األطراف تســــــتطيع، من حيث امل وعلى الرغم من أنَّ معظم ا

ا منها يعتمد عليها يف يبدو أن عددًا حمدودًا جدًّكر أعاله، لتســـليم املطلوبني كما ُذ أســـاســـًا
الُقطرية، كما  إجراء االستعراضاتاملمارسة العملية. وقد ظهر عدد من األسباب لذلك أثناء 

  ُيبيَّن أدناه.
ويوجد نقص يف املعرفة يف أوساط املمارسني بشأن إمكانية اختاذ االتفاقية أساسًا قانونيًّا. ويف 

كان االنطباع العام أن مســـألة ما إذا حني أكدت إحدى الدول األطراف ذلك صـــراحًة، فقد 
كان ميكن اختاذ االتفاقية أســـاســـًا قانونيًّا لتســـليم املطلوبني و/أو ما إذا كان ينبغي هلا ذلك مل 
  ختضع يف عدد من البلدان لتحليل واف من جانب السلطات احلكومية والقضائية ذات الصلة.
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ضـــئيل منها، الختاذ االتفاقية أســـاســـًا ويف بعض البلدان، ال توجد حاجة عملية، أو يوجد قدر 
صادرة والواردة، أو أغلبها، ختص إما بلدانًا توجد معها  سليم ال قانونيًّا حيث إن مجيع طلبات الت

  معاهدات تسليم ثنائية أو بلدانًا جماورة مشمولة على حنو كاف بترتيبات التسليم اإلقليمية.
ــــتعداده  ــــليم الثنائية أو اإلقليمية. وأكد أحد البلدان اس ل بعض الدول معاهدات التس وتفضــــِّ
الختاذ االتفاقية أســـاســـًا لطلباته، لكنه أعرب عن ميله للجوء إىل الترتيبات الثنائية مىت أمكن. 

املتعددة أنه يفضل استخدام املعاهدات الثنائية أو اإلقليمية بدًال من املعاهدات بوأفاد بلد آخر 
األطراف على اعتبار أن األوىل ُيرجَّح بقدر أكرب أن توضـــع بالتماشـــي مع املتطلبات القانونية 
ية.  كل من األطراف املعن لدى  ية  قانون مل لإلجراءات ال كا ظل فهم  ية املحددة ويف  لداخل ا

جن عدم اليقني، ويزيد من فرص  هذا النهج من أوجه  حيدُّ  لد،  به ذلك الب فاد  ملا أ قًا  اح ووف
طلب التســــــليم. وأعربت دولة أخرى عن موقف مماثل حيث احتجت بأن املعاهدات الثنائية 

  كثريًا ما توفر تنظيمًا أكثر مشولية وتفصيًال لشؤون تسليم املطلوبني مقارنًة باالتفاقية.
    

    املبسطة إجراءات التسليمإدارة الوقت و    
شرط القاضي ٤٤من املادة  ٩يتعلق بالفقرة  فيما سعى الدول األطراف إىل التعجيل  وال بأن ت

بإجراءات التســليم، برزت اختالفات كبرية بشــأن متوســط مدة اإلجراءات ذات الصــلة، اليت 
 ٥٠شـهرًا. وأفاد أحد البلدان بأنَّ حنو  ١٨حىت شـهرًا   ١٢تتراوح بني شـهر حىت شـهرين و

ورة، ُتســتكمل يف غضــون يف املائة من طلبات التســليم، وخصــوصــًا تلك اليت ختص بلدانًا جما
يومًا. وأبلغ بلد عن أطول فترات الســــــتكمال إجراءات التســــــليم حيث أفاد بأن تلك  ١٨

  اإلجراءات قد تصل إىل عامني يف بعض األحيان.
ــليم كثريًا ما  ــتكمال إجراءات التس وأفادت بلدان منفردة بأن الفروق يف الوقت املطلوب الس

االحتاد األورويب، إحدى دول  تأشارقد فلب التسليم. تتوقف على الظروف اليت ُقدم فيها ط
أطول  عادة ما يســتغرق وقتًاالدول غري األعضــاء إىل  فارِّينتســليم أنَّ  على ســبيل املثال، إىل

الطابع املعقد للقضـــية، واالحتياجات من ب لتأخريلاألســـباب الشـــائعة ترتبط و). (حواىل ســـنة
مدة إجراءات االســــــت ية، و ما يلزم منالترمجة التحرير ية، و ناف، وإجراءات اللجوء املواز  ئ

سبب غموض يف االجتاهني  اتصاالت سليمب سليم يف أحد طلب الت . وُيعزى بطء إجراءات الت
البلدان إىل مجلة أمور منها أن القرار األخري يتخذه جملس الوزراء بكامل نصـــــــابه. ويف بلد 

مت أربعة أشــهر إذا ُقدِّ إىل شــهرًا  ســتغرق عادة اثين عشــرآخر، قد ُتختصــر اإلجراءات اليت ت
عقبات يف احلصول على  وواجه بلٌد آخر عدَّة. الوثائق الداعمة لطلب التسليم على حنو سليم

عاون من د تأخر يف تلقِّت حاالت  ها  فاع تكاليف ول أخرى، من ي املســـــــاعدة بســــــبب ارت
  .اإلجراءات وتعقدها

وأرســــى املدعي العام يف أحد البلدان إجراءات تقتضــــي النظر يف طلبات تســــليم املجرمني يف 
حينها، بينما تعتمد مخس دول على األقل تشــــــريعات تفرض أطرًا زمنية حمددة. ومع ذلك، مل 
ُتقدَّم معلومات حول نتائج جتاوز اآلجال النهائية املرتآة. ويف هذا الصـــدد، ُأبلغ عن قرار جدير 

هتمام أصــــــدرته املحكمة العليا يف أحد البلدان اعُترب مبقتضــــــاه أن عدم معاجلة الطلب يف باال
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غضون فترة زمنية معقولة ميكن أن يشكل انتهاكًا حلقوق الشخص املطلوب ويؤدي إىل رفض 
الطلب استنادًا إىل األحكام اخلاصة بالنظام العام يف قانون تسليم املطلوبني. ويف حني مل ُيرفض 

طلب للتسليم على هذا األساس، فإن هذا املبدأ املستند إىل مصدر يف السوابق القضائية من  أيُّ
  شأنه أن يوفر حافزًا قويًّا للنظر حىت يف طلبات التسليم املعقدة يف الوقت املناسب.

  
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة

التسليم املتلقاة واملرسلة، مما يف تعقب طلبات  إلكترونية بيانات قاعدةتستخدم إحدى الدول 
 الطلبات وحتديد إجراءات املتابعةيتيح ملوظفيها املسؤولني عن القضايا رصد التقدم املحرز بشأن 

املناسبة. وأصدرت دولة أخرى تعليمات واختذت إجراءات عملية واضحة (وهي حتديدًا 
يم)، مما يتيح درجة من استخدام دليل تسليم وخمطط تسلسل سري العمل وقائمة مرجعية للتسل

  اليقني اإلداري والقانوين لتقدمي طلبات التسليم والبت فيها.
  

ويرتئي حنو نصــف الدول األطراف املســتعَرضــة إجراءات مبســطة يف قوانينها الداخلية، عادًة ما 
تستند إىل احلصول على موافقة الشخص املطلوب على تسليمه، أو اختذ تدابري ملموسة لتبسيط 

التســــــليم وإقامة شــــــبكات تعاون أكثر فعالية بغية تبادل املعلومات آنيًّا مع الســــــلطات عملية 
ــــــليم الرمسي أو أثناء تقدميه. ويف إحدى الدول، ال تكون  األجنبية، إمَّا قبل تقدمي طلب التس
إجراءات التسليم املبسطة متاحة سوى لغري املواطنني، ويف دولتني أخريني، ال ُينص عليها سوى 

انني الدول املعنية بشأن مكافحة غسل األموال. ووفقًا لدولة طرف أخرى، ُتستخدم تلك يف قو
اإلجراءات يف حنو نصـــف احلاالت، وقد تؤدي إىل الســـماح بالتســـليم يف غضـــون بضـــعة أيام، 
وأحيانًا بضع ساعات. ومن نفس املنطلق، قدَّر بلد ثالث أن إجراءات التسليم املبسطة ميكن أن 

  ساعة إذا مل تكن هناك وثائق مطلوب ترمجتها. ٢٤ضون ُتستكمل يف غ
كما تنص ترتيبات متعددة األطراف أو ترتيبات إقليمية على إجراءات مبســــــطة وأطر زمنية 
أقصر، مثًال يف سياق برنامج لندن لتسليم املطلوبني، وأمر التوقيف األورويب، واتفاقية البلدان 

وكول اإلضـــايف الثالث لالتفاقية األوروبية املتعلقة األمريكية بشـــأن تســـليم املجرمني، والربوت
بتســـليم املطلوبني، وخطة منتدى جزر املحيط اهلادئ، واالتفاق بني بلدان الشـــمال األورويب 

  بشأن تسليم املطلوبني.
جعت الدول األطراف اليت مل تتخذ تدابري للتعجيل باإلجراءات، مثل وضـــــع حد زمين  ـــــُ وش

ووضـــع مبادئ توجيهية لالســـتعمال الداخلي من ِقبل الســـلطات للتوصـــل إىل قرار التســـليم، 
املختصــــــة، وفتح قنوات اتصــــــال مع النظراء األجانب، على املبادرة إىل ذلك. وعالوة على 
ذلك، أشــار العديد من املســتعِرضــني إىل أمهية اختاذ خطوات اســتباقية لتوعية مجيع أصــحاب 

ر الزمنية الواجب االلتزام هبا، وكذلك أمهية املصــــــلحة بالقوانني واإلجراءات املنطبقة واألط
متكني رصــــد حاالت التســــليم ومجع البيانات املتعلقة باملدة الدقيقة اليت تســــتغرقها إجراءات 
التســليم. كما أوصــوا باســتمرار بإرســاء نظم إلدارة القضــايا. بيد أنه فيما يتعلق هبذه املســألة 

كنولوجيا املعلومات فيما يتعلق بإنشــاء وإدارة األخرية، من الواضــح أن نقص اخلربة يف جمال ت
  قواعد البيانات اإللكترونية يشكل حتديًا لدى عدد من البلدان.
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  أمثلة على التنفيذ
ملركزية املعنية مبسائل أنشأت إحدى الدول جلنة لتسليم املطلوبني تتألف من ممثلني من السلطة ا

جلنائية (اإلنتربول)، اواملنظمة الدولية للشرطة التسليم، ودائرة االدعاء، والشرطة الوطنية، 
ملسائل الرئيسية اليت وآخرين، وذلك بغية تعزيز إجراءات تسليم املطلوبني وتبسيطها ومناقشة ا

  تعترض هذه العملية وحلها.
اجلة طلبات تسليم ويهدف حكم وارد يف قانون تسليم املجرمني لدى بلد آخر إىل اإلسراع مبع

  االت املستعجلة عن طريق اهلاتف أو الفاكس أو التلكس.املجرمني يف احل
لى حنو أكثر سرعة ويتيح اإلطار الداخلي ألحد األطراف اإلدارة القضائية لقضايا الفساد ع

نطاق تلك اإلجراءات  ية مقارنة باجلرائم األخرى. ووفقًا للسلطات الوطنية، ميكن توسيعفعالو
  حبيث تشمل إجراءات تسليم املطلوبني. 

االحتاد األورويب استنادًا  يفالدول األعضاء مجيع  ا تطبقهيت، الةاألوروبيالتوقيف مر وأشري إىل أوا
يف إنفاذ القانون، كما ا جدًّ أداة فعالةباعتبارها إىل مبدأ االعتراف املتبادل بالقرارات القضائية، 

السلطات وتتوىل  يب.روإىل حد كبري من عملية إقامة العدل يف إطار االحتاد األو تحسَّن اأهن
ث ُألغي دور حبي – وتنفيذها مباشرةهذه األوامر  إصدار ، من بني جهات أخرى،القضائية

وتصدر األوامر وامر. إيصال تلك األ يف تيسريأو اخُتزل السلطة التنفيذية (الوزارات وغريها) 
؛ وأسباب الرفض تهابالشكل املبسط ذاته يف مجيع الدول األعضاء، مما يسهل استخدامها وترمج
نفيذه واضحة، مما جيعل حمدودة؛ واملدة الزمنية املحددة الختاذ قرار بشأن أمر إلقاء القبض وت

تًا أنَّ متوسط الفترة . وُقدِّر مؤقالسابقةالتسليم إجراءات التسليم أسرع بكثري من إجراءات 
ًا. وال يشمل ذلك ومي ٤٣الزمنية لتنفيذ أمر التوقيف قد اخنفض من أكثر من تسعة أشهر إىل 

تلك احلاالت حسب  احلاالت اليت يوافق فيها الشخص على تسليمه، فمتوسط الفترة الزمنية يف
  (أ)يومًا فقط. ١٣التقديرات هو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٥٤الصفحة  ،التقين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادالدليل   (أ)
    

    املتطلبات اإلثباتية يف إجراءات تسليم اجملرمني
لوحظ انعدام االتساق بشأن متطلبات اإلثبات الدنيا اليت تنص عليها القوانني الوطنية للسماح 

 ،دليل على ارتكاب اجلرمية يَّلبلدان أن تقدم الدولة الطالبة أاوال تشـــــترط بعض بالتســـــليم. 
 للتسليم.األساسية القانونية الشكلية والشروط التحقق من استيفاء على فحص الطلب وتقصر 

ويكتفي  معاهدة قائمة. على أســـاسعندما ُيقبل طلب التســـليم  ويصـــح ذلك أكثر ما يصـــح
طلب باجلرمية اليت يُ  نقة ذات الصــــلة، مثل بيابتوفري املســــتندات املوثَّ البلد مقدم الطلب عادًة

 القانونيةالتسليم بشأهنا يتضمن وقت ارتكاب اجلرمية ومكانه، ونبذة عن األحكام والعقوبات 
للشــخص املطلوب إىل  فووصــاملنطبقة، وأمر بإلقاء القبض أو أدلة إدانة أو احلكم الصــادر، 

حيدد  نياوبمعلومات أخرى تســاعد يف حتديد هوية الشــخص املطلوب وجنســيته، أيِّ جانب 
  تقدمي عرض كامل لألدلة. رمية املعنية. وليس ضروريًّاالسلوك املزعوم الذي يشكل اجل
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وحتدِّد دول أخرى، يف املقابل، عددًا من املعايري املوضــــــوعية. وتتجلى تلك املعايري يف مفهوم 
تكون  "السبب الكايف" أو "الدعوى الظاهرة الوجاهة" يف نظام القانون األنغلوسكسوين، أْي أن

هناك أدلة كافية لتقدمي الشخص إىل املحاكمة، أو على األقل إلصدار أمر بإلقاء القبض عليه إذا 
شأهنا قد ارُتكبت حمليًّا. كما أنه ال سليم ب سليم الذي  كانت اجلرمية اليت ُيطلب الت ميكن تنفيذ الت

و إىل االعتقاد بأنَّ يتم من أجل تنفيذ عقوبة يف بعض البلدان إذا كانت هناك أســـباب حمددة تدع
نظام القانون احلكم مل يصــــدر بناء على تقييم صــــحيح لذنب املتهم. ورغم أن البلدان اليت تتبع 

معايري إثبات أعلى مقارنًة بالبلدان اليت تتبع نظام القانون املدين، األنغلوســــكســــوين تفرض عادًة 
حمله البلدان الطالبة مبا يؤكد فقد لوحظ ميل املجموعة األوىل إىل ختفيف عبء اإلثبات الذي تت

  عملية جارية (وإن كانت بطيئة) للتقارب بني النظامني القانونيني يف هذا الصدد.
  

  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة
اختذت ثالثة بلدان تنتمي إىل جمموعة القانون األنغلوسكسوين خطوات مهمة لتخفيف عبء 

  ثناء إجراءات التسليم.اإلثبات بالنسبة إىل الدول الطالبة أ
 ففي البلد األول، انطوت تعديالت ُأدخلت على قانون تسليم املطلوبني على إجراءات مبسطة

فيما يتعلق بتوفري األدلة أثناء جلسات االستماع اخلاصة بتسليم املطلوبني. ويف أعقاب هذه 
ليه سلطات القضاء التعديالت، ُيسمح للبلد الطالب بتقدمي سجل خاص بالقضية بعد أن تصدق ع

أو النيابة العامة. ويتضمن سجل القضية موجزًا لألدلة املتاحة للشريك يف التسليم الستخدامها يف 
املالحقة القضائية، مبا يتيح للمحكمة إجراء حتليل أسرع للقضية. ومن خالل األخذ مبتطلبات 

تسليم، ُيخفَّف بدرجة وإجراءات إثباتية مبسطة يف شكل استخدام هذه السجالت يف إجراءات ال
   كبرية العبء الذي تتحمله السلطات واهليئات القضائية املعنية بالتسليم.

يف البلد  ٢٠١٢ويف البلد الثاين، تضمنت التعديالت الـُمدخلة على قانون تسليم املطلوبني لعام 
 والسماح، على هيئة إقرار مشفوع بَقَسٍمإلغاء أحكام تقتضي تقدمي األدلة يف إجراءات التسليم 

بدًال من ذلك، بأن ُتعَرض تشريعاُت الدولِة الطالبِة املصاحبُة باعتبارها تشريعاٍت مستنسخًة. 
قادرة  وسيلة حبيث تشمل أيَّبات التوقيف املؤقت الوسيلة اليت ُترَسل هبا طلمواصفات وُعدِّلت 

على إعداد سجل مكتوب رهنًا بالتحقق من صحته. وإضافًة إىل ذلك، ُيسمح للدولة الطالبة 
 بإرسال صور أو بصمات أصابع أو بصمات كفوف لتسهيل التعرف على الشخص املطلوب،

شخص حىت إن ُوجدت أخطاء بسيطة أو تقنية يف الطلب.  يِّوميكن للمحاكم أن تأمر بتسليم أ
  ة بعد أن كانت صارمة نسبيًّا.لك، مت تبديل شروط قبول الوثائق ضمن األدلوإضافًة إىل ذ

وقدَّم طرف ثالث معلومات بشأن ترتيبات التسليم املعمول هبا لديه مع بلدان تنتمي هي أيضًا إىل 
منتدى جزر املحيط اهلادئ، وأكد أنه ال توجد متطلبات إثباتية. وُيسمح، بدًال من ذلك، بتسليم 

عن طريق نظام يقوم على االعتراف املتبادل بأوامر التوقيف، وهو ما أشري إليه يف التقرير  املطلوبني
  ين على حنو سريع وفعال.يسهِّل بدرجة كبرية تسليم الفارِّ الُقطري باعتباره
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باين  ية خمتلفة على بلدان خمتلفة. وعادًة ما يعتمد الت بات يا إث وكثريًا ما تطبق البلدان حدودًا دن
ستند إىل مبدأ املعاملة باملثل؛  ضي حدودًا دنيا أو ي على ما إذا كان الطلب نابعًا من معاهدة تقت

  ظى مبعاملة تفضيلية.ة من البلدان اليت حتمعيَّنوما إذا كانت الدولة الطالبة تنتمي إىل جمموعات 
وتضـــــمَّن عدد من التقارير الُقطرية توصـــــيات بشـــــأن األخذ مبعايري إثبات أدىن يف إجراءات 

بطريقة تزيد من تســليم املطلوبني، وذلك لتســهيل قيام الدول الطالبة بصــياغة طلب التســليم 
الســـــبب يف  . وقد اعُترب هذا ضـــــروريًّا، على ســـــبيل املثال، يف حالة بلد أفاد بأنفرص قبوله

احلاالت النادرة اليت َرفض فيها طلبات التســليم كان عدم كفاية األدلة اليت تشــري إىل احتمال 
أن يكون الشـــــخص املطلوب قد ارتكب اجلرمية. وَأقرت إحدى الدول صـــــراحًة بأن العامل 

ة. ويف األكثر استهالكًا للوقت يف صياغة طلب التسليم هو إعداد املواد املتعلقة باألدلة الظاهر
ـــديد الصـــرامة يعيق عمليًّا   شـــك معقول") مبا يِّ("دون أ بلد آخر، اعُترب أن عبء اإلثبات ش

قانون تســــــليم املطلوبني لتخفيف  عديالت على  بات الواردة. وُينظر يف إدخال ت يذ الطل تنف
  املتطلبات اإلثباتية.

ـــارة إىل أنه حىت يف البلدان اليت تلتزم با حترام "الســـبب الكايف" ومن ناحية أخرى، جتدر اإلش
أو ما يقابله من املعايري القانونية، قد تضطلع املحاكم يف أحيان كثرية بدور رئيسي يف ختفيف 
بان بتقدمي أدلة  دان يطال قانون. وقد أكد ذلك َبَل التجاوزات املحتملة للتطبيق الصـــــــارم لل

ت الســـلطات يف ظاهرة، ويف الوقت نفســـه، يكفالن اعتماد تفســـري مرن هلذا الشـــرط. وأبرز
من خالل نظام وطين الصــــــارم معيار اإلثبات  التعويض عندولة أخرى الكيفية اليت ميكن هبا 

للتسليم تتحكم فيه السلطة القضائية حصريًّا. فإذا أذنت املحكمة العليا يف هذا البلد بالتسليم، 
  سُيسلَّم أم ال.تكون لدى السلطة التنفيذية السلطة التقديرية للبت فيما إذا كان الشخص   ال
  

  أمثلة على التنفيذ
يف إجراءات  صارمةاعتمد َبَلدان يرتبطان مبعاهدة قدمية لتسليم املطلوبني ترتئي معايري إثباتية 

التسليم بروتوكوًال يعدِّل نص املعاهدة األصلية. وختفِّف الصيغة اجلديدة العبء الذي تتحمله 
تيح للدولة املتلقية للطلب أن تتثبت من هوية الشخص الدولة الطالبة فيما يتعلق بتقدمي معلومات ت

  املطلوب وجنسيته وموقعه املادي.
وينص قانون دولة أخرى، من أجل تيسري إجراءات التسليم مع بلدان القانون املدين وتسريع 

لتسليم على سبيل الدليل العملية، على ضرورة أن يقبل القاضي املشرف على التحقيق بشأن ا
شهادة تصدرها سلطة مناسبة مسؤولة عن املالحقة القضائية يف الدولة األجنبية تفيد  يَّ القاطع أ

  بأن لديها األدلة الكافية اليت تسوغ حماكمة الشخص املعين.
وأفادت دولة خمتلفة بأنه رغم أن القانون الوطين يشترط انطباق املعيار الظاهر على حاالت 

إذا كان هناك حكم مشابه يف ترتيب ملِزم بشأن التسليم، فإن هذا الشرط ميكن التخلي عنه 
التسليم مع بلد آخر. ومبوجب معاهدات التسليم الثنائية اليت تكون الدولة قيد النظر طرفًا فيها، 

  يشمل التنازل عن االشتراط الظاهر مجيع اجلرائم اخلاضعة للتسليم. 
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    إلقاء القبض على املطلوبني    
سياق لدى مجيع الدول األطراف تقريبًا تدابري تكفل حضور الشخص املطلوب  إجراءات يف 

إىل واســــــتنادًا األمر باحتجاز الشــــــخص عند الطلب،  احلاالتوميكن يف مجيع  التســــــليم.
املنطبقة. إىل أحكام معاهدات التســــليم  ًاداســــتنة، ويف كثري من األحيان اوطنيال اتتشــــريعال
ية يف و النظر يف مشــــــروعية االحتجاز خالل إجراءات إحدى احلاالت حيق للمحاكم املحل

. وأفاد بلد آخر جبواز خضــــوع قرار ملحاكمةته قبل االتســــليم على غرار نظرها يف مشــــروعي
  ساعة من صدور ذلك القرار. ٢٤القاضي باحتجاز الشخص املطلوب للطعن خالل 

الحتجاز القصــوى فيما يتعلق بإجراءات التســليم. وقدمت بعض البلدان تفاصــيل حول مدد ا
اجلماعة االقتصـــــــادية لدول يومًا مبوجب اتفاقية  ٢٠وتتفاوت هذه املدد تفاوتًا كبريًا بني 

  وستة أشهر يف التشريعات الداخلية ألحد البلدان. املتعلقة بتسليم املطلوبني غرب أفريقيا
القــاعـدة يف بعض احلـاالت، ميكن األمر وبينمــا يظــل التوقيف أثنــاء إجراءات التســــــليم هو 

باإلفراج عن الشـــــخص املطلوب بكفالة أو منعه من مغادرة البلد أو اختاذ تدابري أخرى بديلة 
يف الظروف اليت تربر اختاذ تدابري قســرية أخف، أمهها حني ال ُيخشــى فرار املطلوب تســليمه 

متنع التسليم. وأشار أحد  قدأو حني تكون فرص السماح بتسليمه ضئيلة أو ألسباب صحية 
البلدان إىل إمكانية تأمني حضـــور الشـــخص املطلوب يف إجراءات التســـليم من خالل حجز 

  جواز سفره أو االضطالع بأنشطة املراقبة الشُّرطية.
النشــرة احلمراء ضـــون على حد ســواء على دور نظام وشــددت الســلطات الوطنية واملســتعِر

همة لتنفيذ أوامر االعتقال املؤقت مكقناة  )اإلنتربول( جلنائيةاملنظمة الدولية للشرطة ااخلاص ب
ـــــليم رمسيرهنًا بورود  لهاربني من العدالةل . بيد أن البلدان مل حتدِّد يف العادة ما إذا طلب تس

الصـــادر عن اإلنتربول طلبًا صـــحيحًا وقابًال لإلنفاذ املباشـــر من  احلمراء النشـــرةكانت تعترب 
احلمراء أسـس كافية  النشـراتأجل االعتقال املؤقت. ومل يؤكد سـوى بلد واحد صـراحًة أن 

ال ميكن استعماهلا سوى  النشراتفيذ االعتقاالت املؤقتة، يف حني أوضح بلد آخر أن هذه نلت
قط إىل السلطات باالتصال بالبلد املعين لتشجيعه على على سبيل "اإلنذارات"، حبيث توعز ف

  التقدم بطلب تسليم رمسي.
أكثر فعالية، مثل ذات الصــلة تدابري جلعل العملية وإضــافًة إىل ذلك، اقُترحت يف بعض الدول 

قاء القبض على الشــــــخص املطلوب يف احلاالت  ختفيف االشــــــتراطات الرمسية من أجل إل
ــتعجلة، أو توضــيح إمكانية إلقاء القبض على اهلاربني تشــمل تنفيذ أوامر إلقاء القبض  أنَّ املس

  الصادرة من دول غري جماورة.
    

    ا احملاكمةا التسليم وإمَّإمَّ    
") التســليم وإمَّا احملاكمة إمَّا("للمالحقة داخليًّا بدًال من التســليم  بإحالة قضــيةال ينطبق االلتزام 
سية اجلاين املزعوم.  يف إطار االتفاقية ستنادًا إىل جن سليم ا إال على البلدان اليت ترفض طلبات الت

وتشـــكل هذه البلدان، اليت تتبع أســـاســـًا نظام القانون املدين الواســـع، حنو نصـــف األطراف يف 
  االتفاقية، وكثريًا ما تنص دساتريها على حظر تسليم مواطنيها بصورة مباشرة.
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بيد أن هذا احلظر ليس مطلقًا دائمًا. فعلى سبيل املثال، أفاد أحد البلدان بأنه ال يسلِّم مواطنيه 
الســــلطة التنفيذية. وحســــبما أفاد به من حيث املبدأ إال يف احلاالت االســــتثنائية ووفقًا لتقدير 

ت البلد نفســـه، تطورت املمارســـات حبيث أصـــبح تســـليم الرعايا مســـألة روتينية. ويف حاال
أخرى، ُتَعدُّ اجلنســـية ســـببًا للرفض مبوجب بعض املعاهدات املنطبقة، ولكن ليس عمومًا على 

  أساس القانون الداخلي.
وهناك متييز أيضــــًا يف عدد من البلدان تبعًا للوقت الذي اكتســــب فيه اجلاين املزعوم جنســــيته 

كقاعدة عامة، لكنهما يستثنيان  وطرائق اكتساهبا. فعلى سبيل املثال، ال يسلِّم َبَلدان مواطنيهما
املواطنني املتجنســــني أو من يكونون قد اكتســــبوا جنســــيتهم بعد ارتكاب اجلرمية. وهناك بلد 
آخر، وهو عضــــو يف االحتاد األورويب، يرتئي تســــليم رعاياه ملالحقتهم قضــــائيًّا خارج االحتاد 

ة لفترة ال تقل عن ســنتني األورويب بشــرط أن يكون الشــخص املطلوب مقيمًا يف الدولة الطالب
  ًا.معيَّنقبل ارتكاب اجلرمية، وأن تتجاوز العقوبة املنطبقة على الفعل املعين حدًّا 

 من أصــحاب اجلنســية املزدوجة. وال ُيســلَّم نياملواطنب خاصــةوأبرز أحد البلدان مشــكلة حمددة 
مكان تســــليمهم يف هؤالء األفراد عمومًا. ومل توضــــح الســــلطة القضــــائية بعد ما إذا كان باإل

احلاالت اليت يطلب فيها بلد جنســـيتهم الثانية تســـليمهم، وهناك العديد من احللول املمكنة قيد 
ــــــتهالل إجراءات جــديــدة يف البلــد  ـــــــة، مبــا يف ذلــك نقــل اإلجراءات اجلنــائيــة أو اس املنــاقش

  لطلب. ل  تلقيامل
" انطالقًا من رفضها تسليم حملاكمةالتسليم وإمَّا ا إمَّا"وعرضت الدول األطراف اليت ختضع ملبدأ 

مواطنيها، تفســـــريات خمتلفة هلذا املطلب يف تقاريرها، وقدمت وصـــــفًا لطرائق خمتلفة لتنفيذه. 
فعلى سبيل املثال، يربط بعضها صراحًة بني التزامها مبالحقة مواطنيها بدًال من تسليمهم ومبدأ 

من االتفاقية) باعتباره اآللية القانونية اليت  ٤٢(ب) من املادة  ٢" (الفقرة الفرعية اجلاين"جنسية 
  ".التسليم وإمَّا احملاكمة  إمَّا"مبدأ تتيح هلا إنفاذ 

وجتدر اإلشارة يف البداية إىل أن االتفاقية ال ترتئي أن تستهل الدول األطراف املالحقة القضائية 
نســخ صــيغة واردة يف تتســ، اليت ٤٤من املادة  ١١تلقائيًّا عوضــًا عن التســليم. ذلك أن الفقرة 

العديد من الصـــكوك املتعددة األطراف األخرى، ُتلِزم الدول األطراف أســـاســـًا بإحالة القضـــية 
دون تأخري غري مربَّر إىل ســلطاهتا املختصــة بقصــد املحاكمة. ويف حني تســتهل البلدان اليت تتبع 

ية اإللزامية يف العادة اإلجراءات اجلنائية ا لداخلية حبق املواطنني الذين نظام املالحقة القضـــــــائ
ُيرفض تســـــليمهم، ال ينطبق األمر نفســـــه بالضـــــرورة على البلدان اليت تطبق نظامًا يقوم على 
ــــع  املالحقة التقديرية. ففي هذه البلدان األخرية، يتاح لســــلطات املالحقة القضــــائية جمال واس

 ذلك عادًة املصــــلحة للبت يف ما إذا كانت ســــتمضــــي يف إجراءات املالحقة أم ال، ويراعى يف
  العامة وأولويات املالحقة القضائية اليت يضعها املدعي العام أو مدير النيابات العامة.

ي ملحاكمة (عوضــًا عن التســليم) بتلقِّ التزام الدول األطراف با ٤٤من املادة  ١١وترهن الفقرة 
 هذا الصــدد، يتجاوز طلب حمدد هبذا املعىن من الدولة الطرف اليت ُيرفض طلبها بالتســليم. ويف

عدد من البلدان نص االتفاقية فيما يبدو بإحالة القضـــية إىل ســـلطاهتا املعنية باملالحقة القضـــائية 
إخطار الدولة الطرف تلقائيًّا دون احلاجة إىل طلب حمدد من البلد األجنيب. فقد أشار َبَلدان إىل 
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ندات واألدلة القابلة لالســـــتخدام إىل نقل كافة املســـــتنفســـــه الطالبة بذلك ودعوهتا يف الوقت 
(ملف القضـــية) بغرض اســـتهالل املالحقة القضـــائية. ويف املقابل، أكدت أطراف أخرى على 
عدم قدرهتا على إشــراك ســلطات املالحقة القضــائية لديها إال إذا جاء ذلك بناء على طلب من 

  البلد الطالب و/أو الضحية.
وى عدد ضـــــئيل من ســـــااللتزام باملحاكمة أو التســـــليم ومل يبلِّغ عن غياب آلية داخلية لتنفيذ 

ألموال أو اجلرائم البلدان، يف حني أكد َبَلدان آخران أهنا موجودة فقط ألغراض جرائم غســل ا
ملبدأ (وُينظَّم يف اليت تتجاوز عقوبتها الســـجن ملدة عامني. ويف مخســـة أطراف أخرى، ُيعترف با

  قنَّن يف القانون الداخلي.حالتني يف معاهدات منطبقة)، لكنه غري م
وُأبلغ عن بعض التحديات العملية يف التنفيذ امللموس، مبا يف ذلك الفترات الزمنية الطويلة على 

يؤثر   ، ممااملطلوبة إلرســاء الوالية القضــائية لبلد اجلنســية تصــل إىل الســنتني)حنو غري متناســب (
ما يكون هذا النوع من املالحقات القضائية على كفاءة عملية املقاضاة اجلنائية. وبالفعل، كثريًا 

مســـــتهلكًا للوقت. وإضـــــافًة إىل ذلك، فإنه حيتاج، كي ُيكلَّل بالنجاح، أن تتعاون الدولة اليت 
ُيرفض طلبها اخلاص بالتســـليم من خالل إرســـال األدلة عرب قنوات املســـاعدة القانونية املتبادلة، 

  )٩٨(وموارد امليزانية. إىل جانب ختصيص ما يكفي من املوارد البشرية
  

  مثال على التنفيذ
إذا انطبقت ، إالَّ ايًّ ختري إحدى الدول األطراف مواطنيها بني أن يسلَّموا أو أن حياكموا حمل

، ُرفض التسليم ة داخليًّاوا املحاكممعاهدة على قضيتهم تلزم الدولة بتسليم مواطنيها. فإذا اختار
عن واليتها القضائية  األخريةهذه بعد التشاور مع الدولة الطالبة بشرط ختلي  احمليًّ  واوحوكم

  .يف هذا الشأن ونقلها جلميع األدلة املتاحة
    

    تسليم املطلوبني املشروط وتنفيذ األحكام القضائية     
، ٤٤  من املادة ١٢عن تطبيق الفقرة متاحة معلومات  غالبية الدول األطراف أيُّ  لدىكن مل ي
بشرط إعادهتم  قوانينها ال تنص على السماح بتسليم مواطنيها على حنو مؤقتأنَّ  ذكرتأو 

ياستها احلكومية سأنَّ  بعد املحاكمة لقضاء العقوبة اليت تفرضها عليهم الدولة الطالبة، أو
سليم تنفيذًا ، مبا يف ذلك إجراءات التت املحدودةستثناءاوتوجد بعض االتسمح بذلك.   ال

بعض  ىل جانبإبلدان الشمال األورويب، التوقيف يف األوروبية أو أوامر وقيف التألوامر 
وذكر أحد  املتجاورة. املعاهدات الثنائية أو الترتيبات غري الرمسية من هذا النوع بني البلدان

 وقت وقوع اجلرمية أنه إذا كان الشخص املطلوب أحد مواطنيها ومقيمًا يف إقليمها يفاألطراف 
قليمها أيَّ عقوبة سجن تصدر بشرط ختيريه بأن يقضي يف إ  أنه ارتكبها، فال ُيسلَّم إالَّ  اليت ُيزعم

ًا بإعادة الشخص حبقه يف اخلارج. وإضافًة إىل ذلك، ينبغي للدولة الطالبة أن تتعهد مسبق
  املطلوب يف حال إدانته بعقوبة تتضمن السجن.

بأبعادها األوســـع بغض النظر عن  وتناولت دولة أخرى مســـألة التســـليم املشـــروط لألشـــخاص
جنسيتهم. فحسب قانون هذا البلد، إذا تأخر تسليم الشخص املطلوب مبا من شأنه هتديد جناح 

                                                         
  .٥٦٨-٥٦٦، الفقرات الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادانظر أيضًا   )٩٨(
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املحاكمة يف البلد الطالب بســبب انقضــاء فترة التقادم، أو كانت هناك صــعوبات مجة يف إثبات 
  عليها مع الدولة الطالبة. الوقائع، فيجوز تسليم الشخص املطلوب مؤقتًا، مبقتضى شروط متفق

  
  مثال على التنفيذ

جنائية يف  اتإلجراء تسليم مواطنيها للخضوع جوازينص القانون الداخلي لدولة طرف على 
ويف تلك . عادلة كمةحاات مبناضمقدم بعض الظروف، إذا كان النظام القانوين للدولة الطالبة ي

ت بإعادة الشخص املسلَّم الدولة الطالبة ضماناإذا قدمت إالَّ احلاالت، ال ميكن إجراء التسليم 
 أييده وفقًاكم عليه وتاحل مراجعةفرض عليه، وذلك بعد هلا ليقضي العقوبة أو التدبري الذي قد ُي

  .للقانون الوطين، ما مل يرفض الشخص املسلَّم إعادته صراحةً 
  
 تنظر عمليًّا يف تنفيذ ليلةقانًا بلدأنَّ  من االتفاقية، يبدو ٤٤من املادة  ١٣فيما يتعلق بالفقرة و

تتعلق  ) ألســــبابحكم صــــادر تنفيذلغرض  ًاممقدَّ(طلب تســــليم  فضتر عندماحكم أجنيب 
صلة كأمثلة. وحياَكم  . ويف الدول اليت يكون فيها ذلك ممكنًا، مل ُتقدَّم حاالت ذاتنسيةباجل

  نفسها.الشخص املطلوب عادًة يف بلد جنسيته استنادًا إىل الوقائع 
لدان عدة بأهنا قادرة نظريًّا على  ية، أفادت ب فاق ها االت لة املحددة اليت ترتئي وإىل جانب احلا

 )٩٩(.الصــــكوك الدولية ذات الصــــلةإنفاذ األحكام األجنبية على أســــاس القانون الداخلي أو 
وأوضح بلد أن إنفاذ احلكم األجنيب سيستتبع فرض حكم جديد مبوجب القانون الداخلي من 

ويتطلب هذا اإلجراء موافقة الشــــخص املحكوم عليه، إال إذا حاول  إجراءات التنفيذ.الل خ
كان الشــخص مطلوبًا للتســليم. وجيوز لبلد آخر  ااهلروب من العدالة، وهو احلاصــل عادًة إذ

حكمًا أجنبيًّا شــــريطة اســــتيفاء شــــرط ازدواجية التجرمي واكتســــاب احلكم اجلنائي أن ُيْنِفَذ 
  ة احلكم النهائي الواجب اإلنفاذ وعدم صدوره غيابيًّا.األجنيب صف

  
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة

حاكم املحلية يتضمن قانون اإلجراءات اجلنائية يف دولة طرف حكمًا ينص على أن تدرس امل
ل أجنبية، وفقًا لألحكام مسألة تنفيذ األحكام أو القرارات النهائية األخرى الصادرة عن حماكم دو
لدولة طرفًا ليت ُتَعدُّ تلك االوطنية واالتفاقات الدولية. وبالفعل، تنص بعض املعاهدات اإلقليمية، ا
كرت السلطات الوطنية فيها، على تنفيذ األحكام الصادرة يف بلدان أجنبية. وإضافًة إىل ذلك، ذ
مِّلة للقانون باعتبارها مك يف تلك الدولة أنه ميكن تطبيق اتفاقية مكافحة الفساد تطبيقًا مباشرًا،

قد  ٤٤من املادة  ١٣الفقرة  أنَّ  الوطين، بالنظر إىل أنَّ احلكم يتعلق بالقواعد اإلجرائية. واعُترب
م الواردة أعاله من أجل الدولة الطرف على رصد التنفيذ الفعلي لألحكا ُحثَّتُنفِّذت جزئيًّا، و

حكم أو ما تبقى  يِّ بتنفيذ أ كفالة تطبيق معاهداهتا اإلقليمية أو اتفاقية مكافحة الفساد فيما يتعلق
  منه.

  
                                                         

االتفاقية األوروبية املتعلقة بالصالحية الدولية لألحكام اجلنائية، أو اتفاقية الرياض العربية بشأن التعاون مثل   )٩٩(
االتفاقية املربمة بني الدول األعضاء يف اجلماعات األوروبية بشأن إنفاذ األحكام اجلنائية  القضائي، أو

أو استنادًا إىل معاهدة  ،تعلقة بنقل املحكوم عليهماألجنبية، أو الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األوروبية امل
  .معادلة ثنائية تتضمن أحكامًا
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إنفاذ األحكام األجنبية جمموعة متنوعة من اإليضاحات وقدمت األطراف غري القادرة على 
وجه اخلصوص، أنه ليس بإمكان سلطاهتا  ووجهات النظر. فقد ذكرت إحدى الدول، على

املختصة، إذا كان الشخص املحكوم عليه بصرف النظر عن جنسيته موجودًا على أراضيها، إالَّ 
ال ميكن النظر يف  ملا ذكرته دولة أخرى، أن تبدأ إجراءات جنائية بشأن الوقائع ذاهتا. ووفقًا

األحكام األجنبية إالَّ باعتبارها دليًال على العودة إىل اجلرمية، شريطة أن يكون الشخص املطلوب 
قد ارتكب اجلرمية بعد رفض طلب التسليم. وبرَّر طرف آخر عدم مساحه بإنفاذ األحكام األجنبية 

  مر حببسه حمكمة حملية أو مسؤول حملي.بأن سجونه غري خمولة باحتجاز سوى من تأ
    

    املعاملة املنصفة    
اجلناة املزعومني املطلوب تسليمهم فإنَّ  الدول األطراف،الغالبية العظمى من ه تملا ذكر وفقًا

وفق األصول القانونية املكفولة مبوجب املحاكمات  يتمتعون جبميع احلقوق والضمانات
وذكر عدد قليل من . ٤٤من املادة  ١٤لفقرة وفقًا لاملنصوص عليها يف دساتريها وقوانينها، 

الدول األطراف صراحًة انطباق معاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلة، مبا يف ذلك العهد 
اإلنسان واحلريات  حقوقحلماية الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واالتفاقية األوروبية 

القانون فقط يف إطار مبادئ أنَّ احلماية ذات الصلة متاحة  فقطتان وذكرت دولاألساسية. 
شدد اخلرباء العريف أو القانون األنغلوسكسوين. وفيما يتعلق بإحدى هاتني الدولتني، 

ني، وأكدوا ضون على األمهية احلامسة لضمان املعاملة املنصفة يف قضايا تسليم املطلوباملستعرِ 
 رفع فيها قضايا التسليم ألغراض التمييز.من جديد أمهية التدابري املتخذة ملعاجلة احلاالت اليت تُ 

كانت عملية التسليم تراعي الضمانات الدستورية ويف أحد البلدان، مل يكن من الواضح ما إذا 
املعاملة املنصفة من وغريها من ضمانات املعاملة العادلة. وعاجلت أطراف قليلة احلكم اخلاص ب

زاوية عدم التمييز حيث أكدت أن األشخاص الذين قد خيضعون للتسليم حيظون بالضمانات 
  القضائية نفسها املمنوحة للمواطنني. 

املنطبقة يف نظمها القانونية الوطنية، املحددة البلدان قائمة باحلقوق والضمانات عدد من  وقدَّم
م حمكمة يف غضون فترة حمددة بعد القبض عليه؛ واحلق وهي تشمل حق الشخص يف املثول أما

التماس مراجعة قضائية لكل واحلق يف يف االستعانة مبحام؛ واحلق يف االستعانة مبترجم شفوي؛ 
 احلق يف استئناف حكم املحكمة الذي يفرض احتجازًا قرار اتُّخذ يف إطار عملية التسليم، أْي

بشأن علومات واحلصول على فرصة لتقدمي امل؛ أذن بالتسليما واستئناف أمر املحكمة الذي يأوليًّ
لعقوبة الشخص خضوع تسليم قبل صدور قرار التسليم النهائي عن وزير العدل؛ وضمان عدم ال

وذكرت بعض البلدان افتراض وعدم تعريضه للتعذيب أو لظروف الإنسانية يف السجن. اإلعدام 
إيضاح بشأن الكيفية اليت سيكون هبا ذلك املبدأ ذا  يُّأى وجه التحديد، وإن مل ُيقدَّم الرباءة عل

  صلة يف سياق إجراءات غري مصمَّمة بطبيعتها إلثبات الذنب أو الرباءة.
إالَّ هذه احلقوق تنطبق يف معظم البلدان على تســيري اإلجراءات اجلنائية، أنَّ  يبدو وصــحيح أنه
سحب على اإلجراءاُت أهنا عادة ما سليم.عترب قابلة ألن تن ضائية األخرى، مبا فيها الت يف و ت الق
لســلســلة من األحكام اليت أصــدرهتا املحكمة العليا على  نتيجة  ذلك تأتىبدا أنَّ، أحد البلدان
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ــــــنني،  رِّحواليت مر الس ــــــُ تبطة باإلجراءات اجلنائية واملكفولة يف بعض احلقوق املر نَّبأفيها  ص
  املطلوبني.الدستور تنطبق على إجراءات تسليم 

    
    أسباب الرفض    

خيضــع للشــروط اليت  ه،رفضــ التســليم، مبا يف ذلك أســبابأنَّ  ٤٤من املادة  ٨توضــح الفقرة 
لداخلي قانون ا ها ال لدولة الطرف  ينص علي وكما لوحظ يف تقرير ُقطري،  .املتلقية للطلبل

إبقــاء القيود  لكن ينبغي للــدول األطراف أن تســــــعى إىلُيمتثــل هلــذه الفقرة على الــدوام. 
حتييد املفروضة على تسليم املطلوبني يف حدود القيود التقليدية و/أو املعقولة اليت ال تؤدي إىل 

  للتعاون الدويل يف قضايا الفساد.فعالة التسليم كأداة 
قوائم شــاملة بأســباب رفض أو معاهداهتا املنطبقة تتضــمن تشــريعات معظم الدول األطراف و

أسباب  كانتحيث  ،أساس إلزامي أو تقديري. وتوجد ستة استثناءات، سواء على التسليم
من املبادئ العامة للقانون الدويل واملحاكمة وفق األصــــول الرفض يف تلك البلدان مســــتمدة 

ــــــيمبدأ القانونية و ــــــاس ومن املثري  إذا مل تكن قد أبرمت معاهدة منطبقة.، اإلنصــــــاف األس
ومن األســباب باب الرفض يف دســتورها مباشــرة. لالهتمام أنَّ إحدى الدول قد أدرجت أســ

الشــــــائعة األخرى لعدم قبول التســــــليم مبدأ عدم املحاكمة على ذات اجلرم مرتني؛ وتقادم 
اجلرمية؛ وانتظار إمتام اإلجراءات اجلنائية الداخلية أو صــــــدور أحكام داخلية؛ ورفض الدولة 

أهنا لن تفرض على املطلوب عقوبة ، أو رفضــها التعهد بد بشــأن التخصــصالطالبة تقدمي تعهُّ
ية أن  ته؛ وكذلك (يف حاالت أكثر ندرة) إمكان اإلعدام أو تنفذ تلك العقوبة يف حال إدان
يعاين الشخص املطلوب من مشقة شديدة بسبب شيخوخته أو سوء حالته الصحية. وأضاف 

ض إنفاذ أحد َبَلدان الســــــبب املتمثل يف إصـــــــدار حكم اإلدانة (يف حالة الطلب املقدَّم لغر
األحكام) يف غياب املدعى عليه، حيث ذكر أحدمها أن هذا الســــــبب من أســــــباب الرفض 

  ينطوي على حتديات يف املمارسة العملية.
األخرى: ففي إحدى  النُُّهجوخيتلف النهج الذي تتبعه دولتان طرفان اختالفًا كبريًا عن مجيع 

سليم إذا ُوجدت دالئل على  شأن حماكمة الشخص املطلوب احلاالت، جيوز رفض الت أنَّ من 
أو تنفيذ احلكم اجلنائي األجنيب داخليًّا تســــــهيل إعادة تأهيله اجتماعيًّا؛ ويف احلالة األخرى، 
جيوز رفض التســــليم إذا كان الشــــخص املطلوب تســــليمه أجنبيًّا ولكنه يقيم إقامة دائمة يف 

 الندماج الشخص املطلوب يف املجتمع لطلب واعُترب التسليم غري مناسب نظرًالتلقية املالدولة 
  املحلي أو حبكم العالقات اليت نسجها ضمن جمتمعه يف ذلك البلد.

    
    شرط عدم التمييز    

َتعترب شرط عدم التمييز غالبية األطراف ، فإن من االتفاقية ٤٤من املادة  ١٥الفقرة باإلشارة إىل 
أنَّ بحينما تتوافر أسباب وجيهة تدعو لالعتقاد سببًا تقديريًّا أو إلزاميًّا لرفض طلب التسليم 

أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو أصله املطلوب الشخص  اضطهادبغرض  صيغالطلب قد 
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أو دينه أو جنسيته أو أصله اإلثين أو آرائه السياسية، أو أنَّ تلبية ذلك الطلب ستتسبَّب  العرقي
  املذكورة أعاله. أليٍّ من األسباببوضع ذلك الشخص يف اإلضرار 

ألصل العرقي. بيد اوتفتقر تشريعات بعض البلدان إىل إشارة إىل نوع اجلنس و/أو العرق و/أو 
ت قانونية جوهرية. ثغرا يِّ أنه يف بلدْين على األقل، ال يبدو أن هذه اإلغفاالت تفضي إىل أ

التمييز الواردة يف بويف حني جيوز رفض التسليم يف أحد البلدان بسبب مجيع األسباب املرتبطة 
 بلد آخر بتفسري أيِّ يفتلتزم املحاكم االتفاقية استنادًا إىل احلظر الدستوري العام للتمييز، 

اليت تتضمن حظرًا  سيةنسان واحلريات األسامايـة حقوق اإلتشريع وفقًا لالتفاقية األوروبية حل
  شامًال على التمييز.

نس يف االعتبار اجلنوع احتمال التمييز على أساس ال ُيؤَخذ على األقل،  عشرة دولة مخسويف 
تعلق بتسليم املطلوبني اجلديد امل قانونالمبا فيه الكفاية، وإن أعلنت دولتان من تلك الدول أنَّ 

لدان أنَّه يف البلوحظ يف بعض وسوف يتناول هذا النوع من التمييز حتديدًا. لدى كل منهما 
تسليم املطلوبني  اجلنس، جيب تفسري قواننينوع لى أساس الدستور الوطين التمييز ع حاالت منع

  يف ضوء هذا احلكم.
عين قد ُمنح صفة وال جيوز التذرع بشرط عدم التمييز يف أحد البلدان إال إذا كان الشخص امل

تفاقية ال َتعترب إمكانية الالجئ. ويف هذا الصدد، أبرز التقرير الُقطري احلقيقة اليت مفادها أن اال
  ليم الشخص املطلوب بسبب التمييز أدىن مرتبًة من حصوله على اللجوء.رفض تس

إشارة  يَّ على األقل تتضمن أبلدًا ١٤لدى التشريعات الداخلية وإضافًة إىل ذلك، ال يبدو أن 
ومع ذلك، فقد أكدت بعض هذه البلدان أهنا ستطبق إىل شرط عدم التمييز يف سياق التسليم. 

اشرًا. وإضافًة إىل ذلك، وكما أشري إليه يف أحد االستعراضات، حىت يف نص االتفاقية تطبيقًا مب
من الناحية  قةمطبَّ ٤٤من املادة  ١٥اعتبار الفقرة  نتشريعات، ميك يُّتوجد فيها أاحلاالت اليت ال 

االتفاقية ال تنشئ التزامًا مباشرًا على الدول األطراف بتوفري ضمانات صرحية  ، حيث إنَّالفنية
ومن هذا  )١٠٠(وإمنا متكِّنها من القيام بذلك.املذكورة أعاله ألسباب لبأن ترفض طلب التسليم 

املنظور، جتدر اإلشارة إىل أن االستعراض مل ينظر يف مسائل االمتثال ألي صكوك دولية حمددة 
وق اإلنسان قد تنص على معايري ومتطلبات قانونية فيما يتعلق بعدم التمييز ومسائل يف جمال حق

  أخرى عدا تلك املنصوص عليها يف االتفاقية.
    

    اجلرائم املرتبطة باألمور املالية
من االتفاقية،  ٤٤ من املادة ١٦للفقرة  وفقًاالدول األطراف، لألغلبية العظمى من ال ميكن 

  .مالية اجلرم يتعلق بأمورأنَّ  ردرفض طلب تسليم ملج
ومن منظور عام، أكدت الدول االمتثال هلذا احلكم بطرح حجة معاِكسة تستند إىل خلو 
التشريعات الداخلية من أحكام تأذن برفض طلب التسليم هلذا السبب. وال توجد سوى ثالثة 
بلدان ينص فيها القانون صراحةً على أن األمور املالية ليست سببًا لرفض التسليم. وأكدت إحدى 

                                                         
  .٥٨٣، الفقرة الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادانظر أيضًا   )١٠٠(



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

V.17-04677 259 
 

راف االمتثال من خالل التطبيق املباشر لالتفاقية، بينما احتجت أخرى بأن اجلرائم الدول األط
  الضريبية تستوجب تسليم مرتكبيها بسبب طبيعتها كجرائم ختضع للقانون األنغلوسكسوين.

وقدَّم َبَلدان شرحًا أكثر تفصيًال لقدرهتما على تسليم املطلوبني يف احلاالت املشمولة بالفقرة 
مالية وغري  –. فوفقًا ملا ذكره أحدمها، إذا كان الطلب يشمل عدة جرائم ٤٤ادة من امل ١٦

ُيسمح بالتسليم عن اجلرائم غري املالية. وال ُيسمح للدولة الطالبة مبالحقة  –مالية على السواء 
ل، الشخص املسلَّم فيما يتعلق جبرائم مالية؛ وُيلَفت انتباه الدولة الطالبة إىل هذا الشرط. وباملث

ال ترفض دولة أخرى تسليم املطلوبني بشأن اجلرائم الضريبية إذا كانت تلك اجلرائم مرتبطة 
جبرائم أخرى خاضعة للتسليم. ومع أنَّ قانوهنا اخلاص بتسليم املجرمني ينص على عدم جواز 
 التسليم بشأن جرائم ختصُّ القضايا الضريبية أو اجلبائية أو اجلمركية أو قضايا صرف العمالت

  األجنبية، فإنَّ التسليم ال ُيرَفض إالَّ إذا كان الطلب خاصًّا باجلرائم الضريبية حصرًا.
شيء من عدم اليقني بشأن إىل عدم وجود تشريعات أو ممارسات واضحة ة، أدى دول ١٣يف و

ه األسباب. ومبوجب قانون إحدى الدول األطراف، إىل هذ رفض طلب التسليم استنادًاإمكانية 
سلطات إالَّ أنَّ ال تستوجب بعض فئات اجلرائم تسليم املطلوبني فيها بسبب طابعها املايل. 

ة تشكل فعًال من معيَّنُيرفض إذا كانت أركان جرمية   التسليم الأنَّ  أكدتة الطرف الدولتلك 
  .أفعال الفساد مبوجب االتفاقية

    
    اجلرائم السياسية    

السياسي للجرمية املرتكبة ضمن أسباب رفض طلب  أدرجت مجيع الدول األطراف الطابَع
هذا السبب يعد أكثر أسباب رفض ، فإنَّ وبناء على جتربة إحدى الدول األطراف. التسليم

إضافة إىل احلاالت اليت تتعذر فيها مالحقة مرتكب اجلرمية ( طلبات التسليم املتلقاة شيوعًا
ى الدول األطراف هي عدم تعريف مفهوم القاعدة السائدة لد). ومع ذلك، فإن بسبب التقادم

بصيغة سلبية فقط (على سبيل املثال، باستثناء ه "اجلرم السياسي" يف نص تشريعي، أو تعريف
ونتيجة ). حماوالت هتديد حياة أو حرية رئيس دولة أو أحد أعضاء األسرة احلاكمة يف البلد

سياسية على أساس كل حالة لذلك، ُتتخذ قرارات قبول طلبات التسليم أو رفضها ألسباب 
ففي إحدى  ما ُيعتمد يف اختاذها على املعايري املبينة يف االجتهادات القضائية. على حدة، وكثريًا

الدول، على سبيل املثال، ُتعترب اجلرمية سياسيًة إذا َتبيَّن، بعد تقدير دوافع اجلاين واألساليب 
سات، أنَّ كفَّة الُبعد السياسي للفعل أرجح املستخدمة يف ارتكاب اجلرمية وما عداها من املالب

ألسباب "لى أنه ال جيوز التسليم عدستور إحدى الدول األطراف وينص من كفَّة ركنه اجلنائي. 
  .، وهو تعبري رأى املستعِرضون أنه غامض من حيث نطاق تطبيقه"سياسية

ظرف من أيِّ ن، حتت الدول األطراف أهنا ال ميكالعظمى من غالبية ال أكدتويف هذا اإلطار، 
من املادة  ٤للفقرة  وفقًاجرمية سياسية، ا التفاقية على أهنجرمية مشمولة با عاملتالظروف، أن 

ويف الوقت نفسه، مل يوضح سوى عدد حمدود من البلدان ما إذا كان االمتثال لالتفاقية . ٤٤
الصدد، أوضح أحد سيتحقق من خالل تفسري االجتهادات القضائية أو بوسائل أخرى. ويف هذا 



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
 

260 V.17-04677 

 

املرجح  أخذ بتفسري ضيق جدًا "للجرمية السياسية" حبيث يصبح من غرياألطراف أن حماكمه ت
  .أن ُينظر إىل أيٍّ من األفعال املجرَّمة وفقًا لالتفاقية على أهنا جرائم سياسية

فعال ومل ُيِشر سوى عدد حمدود من البلدان إىل تشريعات خمصَّصة ُتستبعد مبوجبها صراحًة األ
املجرَّمة وفقًا لالتفاقية من نطاق تطبيق اجلرائم السياسية. واعتمد بلد واحد على وجه اخلصوص 
قانونًا تشريعيًّا يأذن بالتسليم عن جرائم مرتكبة ضد اإلدارة العامة، حىت عندما ُيعتزم استخدام 

ألخرى، كانت العائدات املتأتية من اجلرائم ألغراض سياسية. بيد أنه يف مجيع البلدان ا
التشريعات املخصصة املذكورة تتصل بغسل األموال حبيث إهنا ال تشمل سوى نوع واحد من 

  أنواع السلوك املجرَّمة مبوجب االتفاقية.
دولة طرفًا على األقل إمكانية التذرع بالطبيعة السياسية أليِّ جرم حيثما ُوجد  ١١واستبعدت 

املتلقية الدولتني الطالبة وهم، ال سيما عندما تكون كلتا التزام دويل بتسليم املطلوبني أو حماكمت
يف معاهدة متعددة األطراف مثل اتفاقية مكافحة الفساد. وهذا جيسد اجتاهًا حنو  طرفني للطلب

من  ٣تضييق نطاق استثناء اجلرمية السياسية، وفقًا للصيغة املنقحة للفقرة الفرعية (أ) من املادة 
وقد ُشجعت الدول األطراف عمومًا على نموذجية لتسليم املجرمني. معاهدة األمم املتحدة ال

جمرَّم وفقًا التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد جرمًا  أيِّ فعلعدم اعتبار  مواصلة ضمان
ط فيها أشخاص كلِّفوا بأداء سليم، خاصة يف احلاالت اليت يتورَّ سياسيًّا رمبا حيول دون الت

وظائف عمومية بارزة، حيث ميكن االدعاء بالطبيعة السياسية للجرم أو االضطهاد السياسي 
  لطلب.لقدمة املللجاين يف الدولة 

    
    إجراءات التشاور    

تطبيق شرط إجراء مشاورات مع الدولة الطالبة قبل  وأيبدو أنه ال يوجد اتساق يف تفسري 
. تلك املشاورات تشكل ممارسة متبعة يف العديد من احلاالتأنَّ  لى الرغم منرفض التسليم، ع

على إمكانية أن تشارك الدولة الطالبة يف إجراءات التسليم بلدْين َتبلغ حد النص قوانني أنَّ  ومع
ضرورة لوجود تشريعات ال ترى األطراف ، إالَّ أنَّ األغلبية العظمى من بوصفها طرفًا وسيطًا

الدولية  املجامالت أو املمارسات قواعد يندرج ضمن واجب التشاورأنَّ  ا ألهنا تعترب، إمَّتنفيذية
ا يف نظمها من االتفاقية منطبقة مباشرة ونافذة تلقائيًّ  ٤٤من املادة  ١٧الفقرة  تعتربأو ألهنا 
هم دفعت إحدى الدول األطراف بأنَّ املدعني العامني، بصفتومن املنطلق نفسه،  القانونية.

ا بإطالع الدولة الطالبة على مجيع ممثلني للدولة الطالبة أمام سلطات التسليم، ملزمون ضمنيًّ 
  التدابري اليت يتخذوهنا.

  
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة

يقبل أحد البلدان مشاريع طلبات التسليم من أجل ضمان اتساقها مع متطلباته الداخلية. مث تتوىل 
  ويسهم يف العملية أصحاب املصلحة اآلخرون ذوو الصلة.وزارة العدل فحص تلك املشاريع، 

  
أن ليس للقاضي أْن يتصل مباشرة بالسلطات األجنبية، ولكن ميكن  أخرى طرفة ذكرت دولو

مشاورات عرب القنوات الدبلوماسية وتقدمي نتائجها إىل القاضي أثناء جلسة االستماع اخلاصة إجراء 
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مارسات يف سبع حاالت إىل عدم تنفيذ الشرط، وُقدمت املقوانني والانعدام وأدى  بالتسليم.
  التشاور مع الطرف الطالب قبل رفض التسليم.بتوصيات للدول األطراف املعنية 

نما جيوز اعتبار هذا احلكم منفَّذًا من خالل املمارسة املتبعة واإلجراءات ومن منظور عام، بي
اإلدارية دون احلاجة لوجود تشريعات حمددة، طاملا خال الدستور و/أو التشريعات من أيِّ 
أحكام خمالفة له، فقد الحظ املستعِرضون أن هذا احلكم من املتطلبات اإللزامية. ولذا فهم 

بدرجة عالية من اليقني أنَّ املمارسات ذات الصلة تكتسب قوة القانون  ُيثبتيرون ضرورة أن 
من خالل طول استعماهلا وأهنا تطبَّق بشكل موحد. ومن ناحية أخرى، لعلَّ الدول األطراف 
تودُّ أن تنظر يف تناول املسألة مباشرة يف قوانينها اخلاصة بالتسليم وإعادة النظر يف معاهداهتا 

  التفاقية.لضمان امتثاهلا ل
  

  أمثلة على التنفيذ
أفادت إحدى الدول األطراف بأنَّ سلطتها املركزية املختصة بالتعامل مع طلبات التسليم الواردة 

ال يستويف  أنَّ طلبًا مقدمًا للتشاور مع الطرف الطالب إذا َبَدا اجلهدوالصادرة تبذل قصارى 
البلد الطالب الستكمال الطلب بأدلة أو . ويشمل ذلك إفساح الفرصة أمام متطلبات االتفاقية

تفسريات إضافية. وتقوم السلطة املركزية بشكل اعتيادي باالتصال بشركائها يف املعاهدات 
التماسًا لوجهات نظرهم وتشجيعًا هلم على توفري معلومات إضافية إذا بدا أنَّ من املرجح رفض 

  طلب التسليم.
بوحدة التعاون القضائي التابعة لالحتاد األورويب  أهنا تستعني كثريًا بلد آخروذكرت سلطات 

-يبرييةشبكات غري رمسية مثل الشبكة األكذلك "يوروَجْست"، والشبكة القضائية األوروبية، و
قضاة معلومات إضافية من الاألمريكية للتعاون القضائي الدويل. ومن املمارسات الشائعة أن يطلب 

لمعلومات اإلضافية أن تشمل تفاصيل متعلقة بوصف أجل تفادي رفض طلب التسليم. وميكن ل
املعلومات   ومعلومات متعلقة بالضمانات (مثل ،وقائع اجلرمية، والتشريعات الوطنية املتعلقة بالتقادم

  وقرارات العفو). ،املتعلقة بعقوبة اإلعدام، واجلزاءات الدائمة
وأخريًا، هناك طرف يتعدى بكثري الشرط الفين املتمثل يف استشارة الدولة الطالبة. وعندما يكون يف 
وضع ال يسمح له بتنفيذ الطلب بسبب غياب األساس التعاهدي املناسب أو أسباب أخرى، فإنه 

ب يف يبذل جهوده لتقدمي أشكال أخرى من املساعدة، مبا فيها تقدمي املعلومات عن حتركات اهلار
  احلاالت املناسبة لتسهيل قيام البلد الطالب بالتماس التسليم من بلدان أخرى.

    
    الفعالية    

، طلوبنيامليف جمال التعامل مع طلبات تسليم  اخلربات أو انعدامها متامًا أبلغت دول كثرية عن شح
خربة،  يُّالدول أسواء بشكل عام أو فيما يتعلق جبرائم مرتبطة بالفساد. ومل يكن لدى إحدى 

أو كان لديها القليل من اخلربة، بشأن التعامل مع التسليم، الذي يعاَلج أساسًا عن طريق بعض 
وتغري الوضع بعد إقرار قانون بشأن تسليم املطلوبني . املعاهدات الثنائية ويتسم بكونه عملية مطولة
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ة بلدان جماورة على موافق احلصول على. وأعلنت دولة أخرى أهنا جنحت يف ٢٠١٥يف عام 
  تسليم هاربني لكنها مل تستكمل مطلقًا إجراءات التسليم كبلد متلقٍّ للطلب.

بلد  ، وأفاداالتفاقيةاعُتد فيها ب بوجود قضايا متعلقة بطلبات مرسلة أو واردةسبع دول وأفادت 
بلد  وقدَّم. سواءعلى حد االتفاقية ومعاهدة ثنائية على أساس ذ طلبًا واردًا واحدًا واحد بأنه نفَّ

منها بسبب التباينات بني نظامه القانوين  أيٌّ  مل ُيقبل واحد عدة طلبات تسليم تتعلق جبرائم فساد
  والنظم القانونية للبلدان املعنية.

حيدد  ٤٤ْي تصديقهما على االتفاقية، حتفظًا على املادة وأبدت دولتان، لدى إيداعهما صكَّ 
املادة. بيد أن إحدامها ذكرت أن التشريعات الصادرة الحقًا القيود الوطنية على تطبيق هذه 

  خلت من مثل ذلك التحفظ، ولذا فإن البلد ينظر يف سحب التحفظ.
ح تكوين فكرة شاملة عن حجم تِ ويف املحصلة، كانت البيانات املقدمة حمدودة أو جمزأة ومل ُت
ن مدى قبول تلك الطلبات. ويف طلبات التسليم الواردة والصادرة املتعلقة جبرائم فساد وال ع

هذا الصدد، تقدم آلية استعراض التنفيذ فرصة للبلدان ملناقشة احلاجة إىل تبسيط املعلومات عن 
قضايا التسليم على حنو أفضل ومجع البيانات اإلحصائية ذات الصلة من خالل استخدام النظم 

أحكام االتفاقية على حنو  اإللكترونية، وذلك بغية تيسري رصد تلك القضايا وتقييم تنفيذ
  فعالية. أكثر

    
    )٤٥(املادة  نقل األشخاص املحكوم عليهم -باء
إىل ) مبن فيهم مرتكبو جرائم الفساد( نقل األشخاص املحكوم عليهم إن املنطق الكامن وراء

على  عادةيف األساس. ويقوم ذلك النقل  إنساين، هو بلداهنم األصلية لقضاء مدد عقوبتهم فيها
ومع ذلك، قد تكون هناك ظروف تسمح بنقل الشخص املحكوم عليه إىل بلده . وافقةامل

يف احلاالت اليت يؤمر فيها بترحيل الشخص موافقته، على سبيل املثال،  بغض النظر عناألصلي 
قصد بإمكانية النقل احلاالت ويُ املعين من الدولة الطرف الـُمْصدرة للحكم بعد قضاء عقوبته. 

فيها على شخص بعقوبة احلبس أو بعقوبة أخرى تقتضي حرمانه من احلرية ويبقى حكم اليت يُ 
من املمكن يف بعض . وعليه قضاء جزء كاف من تلك العقوبة (عادة ما ال يقل عن ستة أشهر)

، يف إطار إجراء أمين، على احلصول على ا، عندما يكون جمربًااملختل عقليًّ  األحيان نقل اجلاين
  .النفسيني يف مؤسسة طبيةالرعاية والعالج 

ولدى معظم الدول األطراف اإلطار القانوين الالزم للقيام بعمليات النقل هذه يف ظل ظروف 
ومن الناحية النظرية، ميكن، ). اختياري( من االتفاقية ٤٥للحكم الوارد يف املادة  وفقًاة، معيَّن

فإنَّ  يف املمارسة العملية،أمَّا على أساس املعاملة باملثل؛  يف بعض البلدان، نقل السجناء أيضًا
. ويبدو أنَّ ثالث دول أطراف فقط املعاهدات الدوليةأحكام مجيع الدول تقريبًا تعتمد على 

تعتمد حصريًّا على أحكامها الوطنية، يف حني أشارت دولة واحدة إىل أهنا استخدمت القنوات 
  قل أشخاص حمكوم عليهم يف بلدان أخرى إىل أراضيها.الدبلوماسية مرتني يف تنفيذ ن

  



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

V.17-04677 263 
 

  أمثلة على التنفيذ
ضعت اتفاقًا و؛ كما إحدى الدول عدة اتفاقات ثنائية لنقل األشخاص املحكوم عليهمأبرمت 
على جديدة ات وأشارت إىل استعدادها إلبرام اتفاقالستخدامه مع بلدان أخرى، ا منوذجيًّ
  األساس. ذلك

ديرًا باالهتمام على معاهدة اتفاقية جملس أوروبا بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم مثاالً جوُتَعدُّ 
طرفًا، منهم  ٦٥ها إقليمية مفتوحة للتصديق عليها من بلدان من خارج اإلقليم. وقد صدَّق علي

مام ألعضاء إىل االنضدولة غري عضو. وميكن للجنة الوزراء التابعة للمجلس دعوة الدول غري ا ١٩
ا النهج للبلدان الكائنة أو ميكن أن يؤذن لتلك الدول بأن تصبح أطرافًا بناء على طلبها. ويتيح هذ
م وعامل من األطر خارج النطاق اجلغرايف األصلي ملعاهدة ما إمكانية االنضمام إىل إطار قائ
هم، إذا صدَّق كوم عليالقانونية املتعددة األطراف. وقد تصبح االتفاقية بشأن نقل األشخاص املح
واقع مبا يعفي البلدان من عليها املزيد من البلدان يف السنوات القادمة، صكًّا عرب إقليمي حبكم ال

  ضرورة التفاوض على إطار قانوين جديد وقابل للتطبيق عامليًّا.
  

 ففي حنيكبريًا.  ويتفاوت عدد املعاهدات اليت أبرمتها الدول األطراف يف هذا الشأن تفاوتًا
فادت دولة أخرى أا بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم، ثنائيًّ اتفاقًا ٢٨رمت إحدى الدول أب

مزيد من االتفاقات.  أهنا تنظر يف إمكانية إبرامبالبلدان بعض فادت أ. وبإبرام اتفاق واحد فقط
هذا رام اتفاقات يف اجتاه إىل إبلوحظ وجود وعلى غرار ما لوحظ فيما يتعلق بتسليم املطلوبني، 

  الشأن مع دول جماورة أو دول ناطقة بنفس اللغة.
االتفاقية بشأن نقل  ويبدو أنَّ املبادرات املتعددة األطراف ُتستخدم على نطاق واسع. وتضطلع

الحظة برنامج األشخاص املحكوم عليهم بدور بارز. وتشمل الترتيبات األخرى اجلديرة بامل
ريكية املتعلقة بقضاء منولث، واتفاقية البلدان األمنقل املجرمني املدانني فيما بني دول الكو

نقل األشخاص  عقوبات السجن اجلنائية يف اخلارج، واتفاقية رابطة الدول املستقلة بشأن
اقية نقل األشخاص املحكوم عليهم باحلرمان من احلرية لقضاء ما تبقى من مدد عقوبتهم، واتف

ربتغالية، واتفاقية الرياض لبلدان الناطقة باللغة الاملحكوم عليهم بني الدول األعضاء يف جمموعة ا
  العربية للتعاون القضائي.

دولة طرف واحتجت ؛ دولة ١٧يف  اتفاق بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم يُّأوال يوجد 
أنَّ تشريعاهتا الوطنية متنع هذا النوع من عمليات النقل عندما يكون الشخص املعين يقضي بواحدة 

أعربت ه. ومع ذلك، فقد حكم إدانة داخل أراضيها إىل أن ُيخلى سبيلأيِّ مبوجب  عقوبة بالسجن
عن عزمها تعديل تشريعاهتا الوطنية من أجل ضمان االمتثال لالتفاقية. وذكرت الدولة الطرف نفسها 

والحظ دولة أخرى أهنا رفضت طلب نقل من ذلك النوع بسبب عدم وجود إطار قانوين. 
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كدليل بشأن  )١٠١(تفاق النموذجي بشأن نقل السجناء األجانباالم استخدة ااملستعِرضون إمكاني
  كيفية سد هذه الثغرات.

لدول األطراف دقيقة عن عدد السجناء الذين استلمتهم كل دولة من ا أرقام ومل تكن هناك
عدد عمليات ىل إوكان هذا النقص أكثر بروزًا بالنسبة من اخلارج أو نقلتهم إىل اخلارج، 

. وحسبما التفاقية لباألفعال املجرَّمة وفقًا فذت على وجه التحديد فيما يتعلقاليت ُنالنقل 
كان خيص جرائم  يف املائة من مجيع عمليات النقل ٩٩أفادت به إحدى الدول، فإن ما نسبته 

آالف  ، بنقل١٩٧٧وأشارت دولة طرف واحدة إىل أهنا قامت، منذ عام . خدِّراتتتعلق بامل
سجناء ُيلجأ إليه ويبدو أن نقل ال للمعاهدات ذات الصلة. وفقًاىل أراضيها، السجناء من وإ

على سبيل املثال، فعلى حنو متواتر، بغض النظر عن حجم الدول املعنية أو مستواها التنموي. 
انت ال تزال ممارسات واسعة النطاق يف هذا املجال، حيث كأبلغت دولة جزرية صغرية عن 

د واقع جنوب نتظار الفصل فيها وقت الزيارة الُقطرية. وأكد بلحالة يف ا ٣٠هناك حنو 
يث بلغ عدد الصحراء الكربى أن نقل األشخاص املحكوم عليهم من اإلجراءات الشائعة، ح

  وحده. ٢٠١١عملية يف عام  ٨٢عمليات النقل من بلد جماور ما جمموعه 
تفاقات النقل، الفيذ العملي ُأبلغ عن عدد من الصعوبات فيما يتعلق بالتنويف الوقت نفسه، 

 ة بتنفيذ التدابري ذات الصلةاإلجراءات اإلدارية اخلاص لوائح تنظيمها، على سبيل املثال، أنَّ مردُّ 
بشأن نقل  ويف نفس السياق، برزت مشاكلليست مفصلة مبا فيه الكفاية يف بعض الدول. 

يذ طلبات النقل يف وضمان تنف ،السجناء إىل بلدان تتباين فيها نظم اجلزاءات تباينًا كبريًا
ب تفكك وجتن ،وحل مسألة حتديد الطرف الذي ينبغي أن يتحمل تكاليف النقل ،موعدها

بلده األصلي من  األسرة، إذا كانت أسرة السجني تعيش يف اخلارج، ولكنه يرغب يف نقله إىل
الكم الكبري من  ىلوخلَّص أحد األطراف التحديات اليت صادفته باإلشارة إ أجل تنفيذ احلكم.

ه ومنها. وحسب لاملوارد الالزمة لالضطالع بعمليات النقل إىل البلدان العشرة املجاورة 
  شهر.أتقديرات ذلك الطرف نفسه، فإن مدة إجراء النقل تبلغ يف املتوسط مثانية 

    
      املساعدة القانونية املتبادلة ونقل اإلجراءات اجلنائية -الفصل الثاين

    )٤٦(املادة  القانونية املتبادلةاملساعدة  -ألف
على أن تقدم الدول األطراف بعضها إىل بعض أكرب قدر ممكن من  ٤٦من املادة  ١تنص الفقرة 

املساعدة القانونية املتبادلة يف التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية املتصلة باألفعال 
ولة طرف كفالة أن تكون قوانينها ومعاهداهتا وهلذا جيب على كل د .املجرَّمة وفقًا هلذه االتفاقية

وعلى وجه  .املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة واسعة النطاق مبا يكفي للوفاء هبذا االلتزام
على  ٤٦من املادة  ٢٩إىل  ٩على انطباق الفقرات من  ٤٦من املادة  ٧اخلصوص، تنص الفقرة 

                                                         
ول/سبتمرب لأي ٦ ‐أغسطس آب/ ٢٦ميالنو، ، مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني  )١٠١(

القسم  ، الفصل األول،A.86.IV.1(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  من إعداد األمانة العامة تقرير: ١٩٨٥
  .، املرفق األول١ دال، القسم الفرعي
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ت الدول األطراف املعنية غري مرتبطة مبعاهدة لتبادل إذا كان ٤٦الطلبات املقدمة عمًال باملادة 
املساعدة القانونية. فإذا كانت تلك الدول مرتبطة مبعاهدة من هذا القبيل، تنطبق األحكام املقابلة 

بدًال منها.  ٤٦من املادة  ٢٩إىل  ٩يف تلك املعاهدة، ما مل تتفق الدول على تطبيق الفقرات 
  إذا كانت تسهل التعاون.على تطبيق تلك الفقرات وتشجَّع الدول األطراف بشدة 

فيما بني الدول ها ومصادرها تفاوت شديد يف مدى املساعدة القانونية املتبادلة ونطاق هناكو
من االتفاقية، حيث ال  ٤٦وبصفة عامة، هناك درجة كبرية من املرونة يف تنفيذ املادة  .األطراف

  مبتطلباهتا من منظور عام.تتخلف سوى أربعة بلدان عن الوفاء 
د اإلطار العام لتقدمي املساعدة أو داخلية حتدِّ ة البلدان املستعَرضة تشريعات قد اعتمدت غالبيو

قوانني صة (مثل قوانني املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية) أو ا يف شكل قوانني خمصَّ طلبها، إمَّ
أجزاء يف شكل بالتوازي)  أحيانًاعمومًا أو ( ائيةالتعاون الدويل يف املسائل اجلن تشمل تشريعية
ويف بعض احلاالت، تولت أفرقة عاملة  .لقانون اجلنائي أو قانون اإلجراءات اجلنائيةمكمِّلة ل

خاصة صياغة التعديالت على التشريعات الوطنية املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل 
  لعملي للمتطلبات املنصوص عليها يف االتفاقية.اجلنائية، وذلك بغية التطبيق ا

ويف بعض البلدان، يبدو أن نظام املساعدة القانونية املتبادلة املنطبق حتديدًا على جرائم غسل 
عن النظام  ية)فعالاألموال خيتلف جوهريًّا (عادة ما يكون أكثر تطورًا وُيحتمل أن يكون أكثر 

تج هذا املوقف عن اجلهود الكبرية اليت تبذهلا بعض العام الذي يشمل اجلرائم األخرى. وين
بغية حتديث أطرها القانونية من أجل ، يف كثري من األحيان البلدان، بدعم من املنظمات الدولية

حتسني االمتثال للمعايري بشأن مكافحة غسل األموال. وتشمل هذه اجلهود أيضًا التعاون الدويل. 
ور تنفيذ االتفاقية حيث جيوز استخدام األطر القانونية املحدَّثة وقد كان لذلك تأثري إجيايب من منظ

استخدامًا فعاًال للتعاون مع الدول األجنبية فيما يتعلق بغسل عائدات جرائم الفساد. أما العيب 
املحتمل فيكمن يف أن آليات وصكوك املساعدة القانونية املتبادلة اليت تعاجل اجلرائم األخرى غري 

ورة، مبا ُيحتمل أن يتسبب يف نشوء نظام من مستويني فيما يتعلق بنظم املساعدة حمدَّثة بالضر
  .اجلرائم املشمولة باالتفاقيةالقانونية املتبادلة املنطبقة على 

داخلية لديها بشأن املساعدة  تشريعات يِّ وجود أعدد حمدود فقط من البلدان بعدم  وأفاد
على أحكام املعاهدات و/أو مبدأ املعاملة باملثل. ومع القانونية املتبادلة وبأهنا تعتمد حصرًا 

ذلك، أبلغ عدد كبري من تلك البلدان أيضًا عن أعمال جارية لصياغة أطر قانونية خمصصة 
بشأن املساعدة القانونية املتبادلة. وأبرز أحد األطراف هنجًا فريدًا يعوِّض نقص التشريعات 

على سبيل القياس ادلة لديه، وذلك بتطبيق قوانينه الداخلية الداخلية بشأن املساعدة القانونية املتب
باعتبارها املبدأ التوجيهي.  للمساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائيةاألوروبية واستخدام االتفاقية 

يف دولة أخرى على سبيل القياس، وُيعتمد هنج مماثل نسبيًّا، استنادًا إىل تطبيق القوانني الوطنية 
على طلبات  املحكمة اجلنائية الدوليةميكن فيها تطبيق األحكام املنظِّمة للمساعدة القضائية مع 

  املساعدة القانونية املتبادلة املتلقاة يف سياق االتفاقية.
وال متيز معظم األطراف فيما يبدو بني اجلرائم اجلنائية، وتقدم املساعدة، من حيث املبدأ، بغض 

ن خطورة اجلرمية. إالَّ أنه ُذكر يف ما ال يقل عن عشرة بلدان أنه ال ميكن تقدمي تلك النظر ع
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املساعدة، يف بعض أشكاهلا على األقل (مثل التفتيش عن املوجودات وحجزها ومصادرهتا)، 
إالَّ فيما يتعلق بوقوع جرمية خطرية (مثل اجلرائم اليت ُيحتمل أن يعاَقب عليها باحلبس ألكثر 

شهرًا). ومن املمكن لذلك أن يفضي إىل احتمال عدم تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة  ١٢من 
فيما يتعلق بعدد من اجلرائم املشمولة باالتفاقية. ويف املقابل، أشار بلد واحد حتديدًا إىل إمكانية 

رجح عمومًا أن تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلق باجلنح البسيطة. بيد أنه من غري امل
األولوية للطلبات املتعلقة باجلرائم البسيطة أو التافهة.  املتلقية للطلبتعطي السلطات يف الدول 

فاألولوية ُتعطى عادًة للطلبات اليت ختص جرائم جنائية خطرية، واحلاالت اليت تكون فيها األدلة 
ليت تكون فيها سالمة الشهود معرضة خلطر اإلخفاء أو اإلتالف، وللجرائم اجلارية، واحلاالت ا

 .وشيكًاأو العموم معرضة للخطر، وللقضايا اليت يكون تاريخ املحاكمة فيها 
  

  التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة
يف الدعاوى املرفوعة أمام سلطات إدارية فيما ُتمنح املساعدة القانونية املتبادلة يف دولتني طرفني 

خيص جرائم يعاَقب عليها مبوجب تشريعات الدولة الطالبة أو املتلقية للطلب يف احلاالت اليت 
  أن يكون قرار صادر عن سلطة إدارية أساسًا لرفع دعوى جنائية. جيوز فيها

  
ًا ما ُتعتمد على املستوى وتلتزم معظم الدول األطراف مبعاهدات أو ترتيبات ثنائية (كثري

اإلقليمي)، أو باتفاقيات إقليمية. وهتدف هذه الصكوك إىل تعزيز التعاون وحتسني تبادل 
املعلومات، والتغلب على العقبات القانونية والتنفيذية اليت تعوق تقدمي املساعدة، خاصة يف 

فعلى سبيل املثال، أبرم أحد احلاالت اليت ختص الدول ذات النظم والتقاليد القانونية املختلفة. 
  معاهدة ثنائية مع بلدان من مجيع القارات. ٤٢البلدان 

ومن الصكوك املتعددة األطراف املذكورة االتفاقية األوروبية للمساعدة املتبادلة يف املسائل 
يف املتبادلة اجلنائية وبروتوكوالها اإلضافيان، واتفاقية البلدان األمريكية اخلاصة باملساعدة 

ملسائل اجلنائية، ومعاهدة تبادل املساعدة القانونية يف املسائل اجلنائية املربمة بني مجهوريات ا
سلفادور وغواتيماال وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس، واتفاقية الرياض العربية البنما و

يف للتعاون القضائي، واتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن تبادل املساعدة 
املسائل اجلنائية، ومعاهدة رابطة أمم جنوب شرق آسيا املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة يف 

واتفاقية التعاون القضائي للجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، واتفاقية املسائل اجلنائية، 
رابطة  واتفاقيةاألورويب،  املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية بني الدول األعضاء يف االحتاد

 سريةالدول املستقلة بشأن املساعدة القانونية والعالقات القانونية يف املسائل املدنية واأل
، واتفاقية (خمطط هراري) الكومنولث للمساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية واجلنائية، وبرنامج

البلدان الناطقة  فيما بني الدول األعضاء يف جمموعةاملساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية 
العديد من البلدان أطراف يف معاهدات لتقدمي املساعدة فإنَّ  على ذلك، وعالوة .بالربتغالية

القانون اجلنائي  اتفاقية فيما يتعلق جبرائم الفساد وغسل األموال، مثل وحتديدًاالقانونية املتبادلة، 
اجلرمية والبحث عنها وضبطها املتأتية من عائدات البغسل  خلاصةاتفاقية واال بشأن الفساد
، واتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد، واتفاقية االحتاد جملس أوروبايف إطار  ومصادرهتا
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، واتفاقية مكافحة رشوة املوظفني العموميني األجانب يف ومكافحتهاألفريقي ملنع الفساد 
  .يةاملعامالت التجارية الدول

وأفادت دول أطراف مبا لديها من جتارب متنوعة تتعلق بتطبيق تلك املعاهدات. ففي حني 
أبرمت بعض الدول عددًا قليًال جدًّا من الصكوك، بدا أنَّ دوًال أخرى تعتمد عليها بدرجة 

كبرية، وخصوصًا عندما تكون لديها تشريعات داخلية حمدودة بشأن املساعدة القانونية املتبادلة. 
ويف الوقت نفسه، ال يبدو يف مجيع البلدان تقريبًا أن غياب معاهدة يشكل عقبة، من حيث 
املبدأ، أمام إمكانية تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة. وذكر عدد حمدود جدًّا من البلدان أن 

 مبدأ قيامها بتقدمي املساعدة يرتبط بوجود معاهدة. وإضافًة إىل ذلك، ُأشري على حنو متواتر إىل
املعاملة باملثل باعتباره أساسًا كافيًا لتقدمي املساعدة إىل الواليات القضائية األجنبية، ويشترط 

  أحد البلدان تقدمي ضمانات حمددة لتنفيذ الطلبات الواردة.
وكان عدد الدول اليت أكدت على إمكانية االعتماد على االتفاقية نفسها كأساس قانوين 

تبادلة أكرب من مثيله بالنسبة إىل تسليم املجرمني. ومع ذلك، فعادة ما ُيعترب للمساعدة القانونية امل
أنَّ األولوية للمعاهدات الثنائية بشأن املساعدة، وُيتوقع أن ُيحتج هبا أوًال (أو على األقل بالتزامن 

ًا للفقرة مع االتفاقية) إذا كانت منطبقة على طلب متعلق بالفساد. وكما أشري إليه أعاله، فإنه وفق
على مجيع طلبات املساعدة القانونية املتبادلة عمًال  ٢٩إىل  ٩، تنطبق الفقرات ٤٦من املادة  ٧

إذا كانت الدول األطراف غري مرتبطة مبعاهدة لتبادل املساعدة القانونية. وإذا كانت  ٤٦باملادة 
ألحكام املقابلة يف تلك الدول األطراف مرتبطة مبعاهدة لتبادل املساعدة القانونية، وجب تطبيق ا

وُيترك للسلطات املختصة بدًال منها.  ٤٦املعاهدة، ما مل تتفق الدول األطراف على تطبيق املادة 
أمر تقرير ما إذا كانت ستستخدم أحكام االتفاقية أو االتفاقات الثنائية، مع مراعاة خصوصيات 

)، إىل عدم مساس ٤٦املادة من  ٦كل حالة على حدة، وبالنظر أيضًا (كما يشار يف الفقرة 
األحكام ذات الصلة من االتفاقية بااللتزامات القائمة بني األطراف عمًال مبعاهدات أو ترتيبات 
أخرى، وال منعها األطراف من تقدمي املساعدة بعضها إىل بعض عمًال مبعاهدات أو ترتيبات 

، على استكشاف ٤٦املادة  من ٣٠جديدة. وُتشجَّع الدول األطراف أيضًا، كما يرد يف الفقرة 
إمكانية عقد اتفاقات إضافية تتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة كوسيلة لوضع أحكام هذه االتفاقية 

  ، أو تعزيزها يف هذا املجال.عمليًّاموضع النفاذ 
    

  أمثلة على التنفيذ
املتعلق باملساعدة القانونية أفادت إحدى الدول األطراف بأنَّ لوائح تنظيمية خاصة تكمِّل قانوهنا 

املتبادلة، وهي تسهِّل تقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة إىل الدول األطراف يف االتفاقية 
  .وتلّقي تلك الطلبات من تلك الدول فيما يتعلق بصفة خاصة باألفعال املجرَّمة وفقًا لالتفاقية

ة لدى طرف آخر، وتكون تلك السلطة متاحة كي وجيوز للبلدان الطالبة االتصال بالسلطة املركزي
  تقترح، عند اللزوم، األساس القانوين األنسب لتنفيذ الطلب بأكرب قدر من الكفاءة. 
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على قدرة الدول األطراف على الوفاء باملتطلبات املذكورة أعاله يف التقارير الُقطرية  ُركِّز وقد
 . املساعدة فيما خيص اجلرائم املتعلقة بالفسادبتقدمي ضمانات كافيةامها وكفالة أن تتاح يف نظ

على إعداد الدول األطراف أو اعتمادها إلطار قانوين داخلي ومن مث، أثىن بعض املستعِرضني 
كيد على التزامها بتنظيم هذه املسألة بطريقة شاملة كتأبشأن املساعدة القانونية املتبادلة، 

على حنو متسق من بني التجارب الناجحة كون ضون اخلرباء املستعرِ أبرز  وباملثل، .ومتسقة
يف  لكيف صكوك إقليمية حول أشكال خمتلفة من التعاون الدويل، وكذ ًاطرف بلدانأحد ال

تعددة األطراف بشأن الفساد وغسل األموال واجلرمية املنظمة املصكوك جمموعة متنوعة من ال
  .ةعن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائي تتضمن أحكامًا

لوائح سوى تتضمن فيها التشريعات الوطنية ال ، يف احلاالت اليت البلدانويف املقابل، ُشجعت 
يف احلاالت القليلة اليت ال تنطبق (و حمدودة لتنظيم املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية

تيسري التطبيق ل تشريعات داخلية أكثر حتديدًاوضع  على النظر يف ،)عليها االتفاقية مباشرة
 .اإلجراءات وقابلية التنبؤ هبا لفائدة الدول الطالبة شفافية العملي للمعاهدات القائمة وتعزيز

يف دولة تتماشى فيها الكثري من املمارسات  بوضع تشريعات أكثر حتديدًا وصي أيضًاوُأ
سات املعتادة أو املبادئ واإلجراءات املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة املضطلع هبا مع املمار

تعامل مع تنظيم وأداء الضني بأن إقرار اخلرباء املستعرِ  التوجيهية غري الرمسية، على الرغم من
. بشكل عامن الدولة فعاال تلكيف والتعاون املساعدة القانونية املتبادلة الدولية يف جماْيل طلبات ال

من  بكثريالكفاءة واألداء اجليد، كما أشري يف االستعراض املعين، أكثر أمهية تكون ثقافة وقد 
هذا الوضع يتطلب من أنَّ  غري .سن تشريعات حمددة لضمان االمتثال احلقيقي لالتفاقية

فيما يتعلق بأساليب عمل وأداء الوكاالت التابعة هلا يف  السلطات الوطنية توخي العناية واحلذر
  .دويلجمال التعاون ال

يف ثالثة بلدان، وصدرت توصيات  ٤٦ولوحظ غياب تشريع يكفل التنفيذ التام ألحكام املادة 
ترتيبات التعاون  للدول األطراف يف العديد من احلاالت بالنظر يف إبرام (املزيد من) اتفاقات أو

ناطقها، وذلك الثنائية أو املتعددة األطراف، مبا يف ذلك مع بلدان من مناطق جغرافية خمتلفة عن م
برغم الفعالية الظاهرة لشبكات التعاون القائمة، الرمسية منها وغري الرمسية. وُشجعت الدول 
األطراف عمومًا على منح األولوية للتعاون الدويل يف سياق جرائم الفساد وعلى استغالل إمكانية 

ًا، لوحظ االفتقار الشديد اختاذ االتفاقية أساسًا للمساعدة القانونية املتبادلة بدرجة أكرب. وأخري
إىل اخلربة فيما يتعلق بسري عمل آليات املساعدة القانونية املتبادلة يف أربعة بلدان؛ ولذلك اقُترح 
أن ُتتخذ تدابري لزيادة فهم االتفاقية لدى املؤسسات واهليئات الوطنية يف هذا املجال وإنشاء 

  ت املساعدة القانونية املتبادلة.شبكات غري رمسية ُيعتمد عليها كأساس أويل يف طلبا
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  أمثلة على التنفيذ
باالتفاقية.  احتجمن بلد آخر  واردًااملتبادلة القانونية لمساعدة طلبًا رمسيًّا ل األطراف حدنفَّذ أ
ه يف التحقيقات اليت الطرف متلقي الطلب سجالت مصرفية معتمدة إىل البلد الطالب ملساعدت موقدَّ

اسعة النطاق، عمومي متهم باملشاركة يف خمططات احتيالية معقدة وو كان جيريها بشأن موظف
ودة يف أراضي من العائدات غري املشروعة عن طريق مصارف موج وكان ُيعتقد أنه أرسل بعضًا

يث ال توجد معاهدة حلطلب. وكانت االتفاقية هي األساس التعاهدي الوحيد للطلب لتلقي املالبلد 
  ة املتبادلة بني البلدين.ثنائية للمساعدة القانوني

قدمي معلومات فيما وت ،وُطلب من دولة طرف أخرى، بناء على االتفاقية، مراقبة ورصد مشتبه فيه
مسكنه بغرض جتميد  ب ممتلكاته وموجوداته املالية، وتفتيشيتعلق بتاريخ دخوله البلد، وتعقُّ

لدولة الطالبة الذي اشُتبه أحد رعايا اممتلكاته املالية ومصادرهتا. وكان موضوع التحقيقات اجلنائية 
قت تقدمي الطلب يف ويف قيامه باالختالس أثناء تصرفه بصفته الرمسية. وكان املشتبه فيه يعيش 

وبة إىل البلد الطالب بعد فراره من بلده. وقد ُقدمت كل املساعدة املطل املتلقية للطلبالدولة 
  وُسلمت إليه املعلومات والبضائع املحجوزة.

مية املنظمة عرب ن منظور خمتلف، ذكر أحد البلدان أنه عاجل حالة بارزة من حاالت اجلروم
دلة. ورغم أن القضية مل خبشب الورد باستخدام املساعدة القانونية املتبا جتارالوطنية بشأن اال

إن صلة بالفساد، فقد قيل طلبات للمساعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلق جبرائم مت يَّ تتضمن أ
ن يشري هذا أالفساد يشكل عنصرًا مهمًّا من عناصر املخطط اإلجرامي األساسي. وميكن 

ن احلاالت، جزءًا مكمًال النموذج إىل أن األفعال املجرَّمة وفقًا لالتفاقية قد تشكل، يف عدد م
األخرى سريكز على األنواع  للعمليات اإلجرامية األكرب؛ بيد أن طلب املساعدة القانونية املتبادلة

  من النشاط اإلجرامي ذي الصلة.
    

    اجلرائم املتعلقة بالشخصيات االعتبارية  
منح املساعدة بإمكاهنا  غالبية الدول األطراف أن أكدت، ٤٦من املادة  ٢فيما يتعلق بالفقرة 

مئوية نسبة أنَّ  بيد. فيها حتميل املسؤولية للشخصيات االعتباريةميكن فيما يتعلق باجلرائم اليت 
ضئيلة فقط من هذه الدول هي اليت قدمت أمثلة على حاالت حقيقية يف سياق الفساد، ومل 

  .تقدم ستة بلدان على األقل معلومات كافية عن هذا املوضوع
ويف العادة، ال تتضمن القوانني الداخلية أو املعاهدات الثنائية واملتعددة األطراف بشأن املساعدة 

ومن  .بشأن معاجلة القضايا اليت تكون شخصيات اعتبارية من أطرافهاامًا أحكالقانونية املتبادلة 
أشارت تحمل فيه الشخصيات االعتبارية املسؤولية اجلنائية، بني البلدان اليت تعتمد نظامًا ت

مخسة بلدان على األقل إىل عدم وجود حاجة إىل إصدار تشريعات حمددة ألن منح املساعدة 
ا يتعلق باجلرائم اليت تتورط فيها شخصيات اعتبارية ممكن من خالل تفسري القانونية املتبادلة فيم

قوانينها الداخلية، حيث إن مفهوم "الشخصية" ُترك دون تعريف، وهو ُيفهم بذلك على أنه 
عن اعتزامه اعتماد تشريع يشمل الشخصيات الطبيعية واالعتبارية على السواء. وأبلغ بلد واحد 

صول تعلق حبتلمساعدة الواردة لطلبات ال ، وأوضح أنَّ أشيعهذا األمر ينظم صراحةً 
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من بيانات  هاعلى حسابات مصرفية وسجالت مالية وحتققاملتورطة الشخصيات االعتبارية 
. ووفقًا لطرف آخر، فإن غالبية الطلبات الواردة تتعلق جبرائم واردة يف سجل الشركات

  ارتكبتها شخصيات اعتبارية.
على الداخلية اليت ال تنص قوانينها البلدان يف أقل يقينًا  ٤٦من املادة  ٢لفقرة تنفيذ اوتبدو حالة 

مثل ( املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية، أو تنص عليها فقط فيما يتعلق جبرائم حمددة
أحيانًا  مقترنًا، ا األمرهذأنَّ  نيضالسلطات الوطنية واملستعرِ بعض ربت واعتَ  .)غسل األموال

 غري ممكن إالأو مستحيًال تبادل املساعدة القانونية  جيعلمن شأنه أن قاعدة ازدواجية التجرمي، ب
فيها حتميل الشخصيات االعتبارية املسؤولية اجلنائية، أو ميكن اجلرائم املحددة اليت فيما يتعلق ب

وكما  .ًاسائد يومع ذلك، ال يبدو هذا الرأ .شترط فيها ازدواجية التجرميتُ احلاالت اليت ال يف 
ال ينص قانوهنا على اليت طراف األدول فيما خيص النه حىت ، فإاالستعراضاتلوحظ يف أحد 

تقدمي املساعدة ، يظل تطبق قاعدة ازدواجية التجرميواملسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية 
ملوضوع من أجل مالحقة ابات تطلاملعترب من ازدواجية التجرمي ال تُ أنَّ  مباممكنًا القانونية املتبادلة 

الفعل الذي يؤدي إىل طلب املساعدة يتيح اعتبار الذي جيري التحقيق فيه، وإمنا كمتطلب املحدد 
طلب املساعدة  قبولعتد على ما يبدو يف يُ  ال وبعبارة أخرى، .جرميًة على الصعيد الداخلي

رية أو مقاضاهتا، مبا يف ذلك القانونية بالنتائج املحتملة للتحقيقات بشأن الشخصيات االعتبا
املعاهدات بشأن املساعدة القانونية املتبادلة فإن وعالوة على ذلك،  .أو اإلدانة االهتام إمكانية

َربم بغرض تقدمي املساعدة إىل األطراف املتعاقدة فيما يتعلق مبنع اجلرائم اجلنائية والتحقيق فيها تُ 
بشأن ما إذا كانت أيِّ متييز ومالحقة مرتكبيها، ويف اإلجراءات املتعلقة باملسائل اجلنائية، دون 

من هذا ووبالفعل، . نون أو اعتباريوأشخاص طبيعيها اجلرمية اليت جيري التحقيق فيها قد ارتكب
املنطق، أكد عدد من البلدان اليت ال ميكنها حتميل الشخصيات االعتبارية املسؤولية اجلنائية أن 
بإمكاهنا منح املساعدة القانونية املتبادلة بشأن اجلرائم اليت يتورط فيها أشخاص اعتباريون، 

  عادًة على أساس التطبيق املباشر لالتفاقية أو معاهدة أخرى.
فيما يتعلق بتنفيذ طلبات املساعدة القانونية  ملشاكلضه بتعرُّ بلد  فد أيُّ يحال، مل أية  وعلى

عند طلب املساعدة من السلطات األجنبية فيما أو  اشتراط ازدواجية التجرمييف سياق املتبادلة 
  .خيص اإلجراءات اجلنائية املقامة ضد الشخصيات االعتبارية

    
     وأغراضها املتبادلةاملساعدة القانونية أشكال     

املتبادلة  طلب املساعدة القانونيةجيوز األغراض اليت إىل حد كبري الداخلية  القواننيتشمل 
وإضافًة إىل ذلك، أشارت  .٤٦من املادة  ٣لفقرة ، وهي تتسق عمومًا مع متطلبات األجلها

من أجلها واملدرجة املساعدة القانونية املتبادلة اليت جيوز طلب ض اغراألأنَّ  إىلة عديدأطراف 
ستكمل عن طريق املعاهدات الثنائية أو املتعددة األطراف تُ حدَّد أو يف التشريعات الداخلية تُ 

أيَّ غرض  الداخلي صراحةً  القانونال يتضمن ويف حالتني،  .املنطبقة، مبا يف ذلك االتفاقية ذاهتا
بلدان، حىت لو مل ُتدَرج يف تشريعاهتا  ةضمن عدتو .نونية املتبادلةاملساعدة القا تقدميميكن ألجله 

الداخلية مجيع األغراض املحددة الواردة يف االتفاقية، التنفيذ اجلوهري للفقرة املعنية باإلشارة 
تدبري يتعلق بالتحقيقات يكون متاحًا  يِّ بناًء على طلب بلد أجنيب اختاذ أإىل أنه جيوز أيضًا 
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وهناك فقرة "جامعة" أخرى تأذن بتقدمي أيِّ معلومات أخرى قد تساعد الداخلي. على الصعيد 
  على إنفاذ الطلب.

أكثر أشكال املساعدة املطلوبة تبليغ املستندات القضائية، واحلصول على أدلة من تشمل و
رمسية من األجهزة العمومية، وتنفيذ عمليات التفتيش  مستندات الشهود، واحلصول على

وأشارت بعض  .التجارية واملصارف وسجالت اإلنترنت بسجالت املنشآت تعلقةواحلجز امل
ما يتعلق ، منها على سبيل املثال أشكال املساعدةالبلدان إىل وجود قيود فيما يتعلق ببعض 

االعتراض اآلين لالتصاالت، ومسح احلمض اخللوي الصبغي، وتقدمي معلومات شخصية ب
  .هتم على اإلدالء بالشهادة ه إليهم أيُّ مل توجَّ متعلقة بالضرائب، وإرغام أفراد 

بالصكوك الدولية األخرى، مبا يف ذلك اتفاقية اجلرمية  ومن السمات الفريدة لالتفاقية باملقارنة
املساعدة القانونية منح ُت ،٤٦(ي) و(ك) من املادة  ٣الفرعيتني  للفقرتني وفقًااملنظمة، أنه، 

بغرض إعادهتا إىل واستردادها ت اجلرمية واقتفاء أثرها وجتميدها عائدا استبانةمن أجل املتبادلة 
تتضمن و .استرداد املوجودات)( تفاقيةااللفصل اخلامس من ل وفقًاأصحاهبا الشرعيني، 

مفصلة هتدف إىل تسهيل املساعدة فيما يتعلق باستبانة  التشريعات يف العديد من البلدان أحكامًا
أمثلة  درهتا بغية التمكني من استرداد املوجودات، وهناك أيضًاعائدات اجلرمية وجتميدها ومصا

ة على دول أطراف لديها قواعد للمساعدة القانونية املتبادلة تتعلق بإعادة املوجودات املستردَّ 
  .إىل الدولة الطالبة

  
  مثال على التنفيذ

تتضمن أنواع املساعدة اليت جيوز إلحدى الدول األطراف تقدميها إىل بلدان أخرى يف تعقب 
أوامر بإبراز "مستندات تعقب املمتلكات"، وهي مستندات إصدار عائدات اجلرمية واستردادها 

جيوز استخدامها الستبانة أو حتديد موقع ممتلكات أيِّ شخص ُأدين أو اتُّهم بارتكاب جرمية، أو 
شتبه بارتكابه جرمية خطرية، ومستندات جيوز استخدامها الستبانة أو حتديد موقع عائدات أو ُي

وقد توجَّه هذه األوامر إىل املصارف والوكالء العقاريني واملحامني وأقارب املشتبه  .أدوات اجلرمية
تيش أوامر تف م الدولة الطرف أيضًا ما يلي: (أ)فيه وشركائه، ضمن جهات أخرى. وقد تقدِّ

بغرض حجز عائدات أو أدوات جرمية خطرية مرتكبة يف اخلارج، أو البحث عن مستندات تعقُّب 
املمتلكات وحجزها فيما يتعلق بأيِّ جرمية خطرية مرتكبة يف اخلارج؛ (ب) أوامر رصد للحصول 
على معلومات عن معامالت يف حساب مع مؤسسة مالية داخلية توجد أسس معقولة لالشتباه يف 

هلا صلة بتحقيق أو إجراء قضائي أجنيب؛ (ج) تسجيل وتنفيذ األوامر الزجرية وأوامر املصادرة  أنَّ
ويسمح البلد املعين بإعادة املوجودات املصادرة إىل بلد أجنيب، ويؤيد تقاسم املوجودات  .األجنبية

  .املصادرة مع بلدان أخرى
  

وجودات صراحًة ضمن األغراض اليت ، ال ُيدَرج استرداد املفاطراأل دولبيد أنه يف بعض ال
اخلرباء املستعِرضون  صحميكن أن ُيسمح باملساعدة القانونية املتبادلة من أجلها. وعلى العموم، ن

استبانة عائدات ، إضافًة إىل إرساء أساس داخلي كاٍف من أجل بأن تنظر السلطات الوطنية
عند استعراض التشريعات القائمة  يف اجلوانب الدولية للمصادرةاجلرمية وجتميدها وتعقبها، 

  .هبدف ضمان إدخال املزيد من التحسينات
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  التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة

(ي) و(ك)  ٣اعُتربت األمثلة املبينة أدناه وسائل مؤسسية وعملية ناجحة لتنفيذ الفقرتني الفرعيتني 
  .٤٦من املادة 

األجنبية ات تسليم املوجودات إىل السلطعلى قواعد حمددة بشأن ينص قانون إحدى الدول 
على وجه اخلصوص السلطات الوطنية . وبينت بغرض مصادرهتا أو إعادهتا إىل صاحبها الشرعي

وجود أحكام داخلية تنص على العكس اجلزئي لعبء اإلثبات فيما خيص املوجودات اململوكة 
تية من مصدر غري مشروع لشخص شارك يف منظمة إجرامية أو دعمها، وكذلك املوجودات املتأ

يف سياق املساعدة القانونية من خالل تطبيق هذه األحكام . ولكبار املسؤولني واملقربني منهم
مبالغ كبرية (مئات املاليني من السلطات دت اأع، فيما يتعلق بطلبات إعادة املوجوداتاملتبادلة 

  .دوالرات الواليات املتحدة) إىل بلدان املصدر
األطراف بإنفاذ أوامر املصادرة األجنبية غري املستندة إىل إدانة رغم كون نظام وُيسمح ألحد 

  على اإلدانة.ائمًا املصادرة الداخلية لديه ق
    

    اإلرسال التلقائي للمعلومات     
اهلدف الرئيسي من إرسال املعلومات تلقائيًّا إىل السلطات األجنبية هو موافاة تلك السلطات 

قد تدفعها إىل فتح مسارات جديدة يف التحقيقات، أو استهالل إجراءات مبعلومات مفتاحية 
ات اجلارية وتوسيع نطاقها يف اجتاهات جديدة. وقد يؤدي تحرِّيجنائية جديدة أو دعم ال

اإلرسال التلقائي للمعلومات إىل تقدمي طلب رمسي للمساعدة القانونية املتبادلة يف مرحلة الحقة. 
عيَّن سلطة حمددة تكون خموَّلة بإرسال املعلومات دون أن هناك بلدًا ومن اجلدير باملالحظة 

  طلب مسبق.
خمتلف يف وال تنظِّم معظم األطراف هذه اإلمكانية ضمن أطر قانونية. ومع ذلك، فهي ُترتأى 

الربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق باالتفاقية األوروبية بشأن مثل املعاهدات املتعددة األطراف 
تفاقية املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية والبحث عنها وضبطها واالة املتبادلة يف املسائل اجلنائية، املساعد

بني حكومات دول احتاد بنيلوكس االقتصادي ومجهورية أملانيا االحتادية التفاق ، واومصادرهتا
اتفاقية و، واجلمهورية الفرنسية بشأن اإللغاء التدرجيي إلجراءات التفتيش على حدودها املشتركة

  اجلرمية املنظمة.
وأفادت دول أطراف عدة بأنَّ اإلرسال التلقائي للمعلومات جائز ما دام غري حمظور صراحة حىت 
وإن مل ينص عليه القانون. وأشار عدد كبري أيضًا إىل أنَّ هذا اإلرسال حيدث يف كثري من األحيان 

خالل ترتيبات خمصصة، أو عن طريق (وخباصة إىل بلدان من نفس املنطقة)، إمَّا مباشرة من 
املؤسسات وقنوات التعاون بني أجهزة الشرطة وشبكات السلطات املركزية املعنية باملساعدة 
القانونية املتبادلة املسؤولة عن املسائل املتعلقة بالتعاون اجلنائي (مثل شبكة التعاون بني البلدان 

-الشبكة األيبرييةاد األورويب (يوروجست)، و، ووحدة التعاون القضائي التابعة لالحتاألمريكية
للتعاون القضائي الدويل، واإلنتربول، ورابطة رؤساء الشرطة التابعة لرابطة أمم جنوب  األمريكية
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شرق آسيا، ومنظمة التعاون اإلقليمي بني رؤساء الشرطة يف اجلنوب األفريقي)، أو حىت من 
اذ القانون (مثل تعيني مسؤولني يف بعثات خالل قنوات اتصال غري رمسية متاحة لسلطات إنف

خارجية وتعيني ضباط اتصال). وأشارت السلطات الوطنية يف بعض احلاالت بشكل خاص إىل 
  التعاون وتبادل املعلومات بني وحدات االستخبارات املالية الوطنية.

بني السلطات دول أطراف صراحة على التبادل التلقائي للمعلومات لتسع تنص القوانني الداخلية و
ترتيبًا مع طرف آخر، ّمت تفعيله حسبما ُأبلغ يف عدة مناسبات، مما  بلد آخرذكر القضائية. و

أدى إىل اإلرسال التلقائي للمعلومات يف سياق إجراءات دعاوى جنائية قيد النظر. وأشار 
للتعاون يتمثل  َبَلدان أيضًا إىل منرب التعاون القضائي اجلنائي لبلدان الساحل، وهو إطار إقليمي

أحد األهداف الواردة يف ميثاقه يف تبادل اخلربات بشأن تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية 
  املتبادلة يف املسائل اجلنائية، كقناة ُترَسل املعلومات من خالهلا تلقائيًّا بني السلطات القضائية.

باحلفاظ على سرية املعلومات  وذكرت معظم البلدان أهنا عادة ما متتثل لطلب من دولة أجنبية
الواردة (سواء تلقائيًّا أم بناء على طلب للمساعدة) أو بوضع قيود على استخدامها، وأهنا 

 تتتشاور مع الدولة األجنبية إذا كان من املحتمل أن يتعارض ذلك مع القانون الداخلي. وأفاد
بيد أن أحدها أكد أن املسألة  ثالثة بلدان فقط بأهنا ال تسمح بالتبادل التلقائي للمعلومات.

  روعيت بالكامل يف مشروع قانونه بشأن املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية.
 الوضع ظلالرمسية وإن غري أعرب اخلرباء املستعِرضون عن رضاهم عمومًا عن تلك النظم و

 إدخال تعديالت، أشاروا إىل أن ما ال يقل عن سبع حاالت يف. وغري واضح يف بعض البلدان
كفل االمتثال لطلبات احلفاظ تصراحة بتقدمي املعلومات دون طلب مسبق أو تسمح  تشريعية
طراف األدول حثوا ال. كما ٤٦من املادة  ٥و ٤يعزز تطبيق الفقرتني سرية ميكن أن على ال
ان اليت ال تنتمي إىل لتشمل البلد على التوسع يف ممارسة اإلرسال التلقائي للمعلومات أيضًا

  .نفس املنطقة اجلغرافية
    

    املصرفية  سريةال    
 .تقدمي املساعدة القانونية املتبادلةالتذرع بالسرية املصرفية لرفض  االتفاقيةمبوجب  ال جيوز

االمتثال هلذا احلكم بطرح حجة مناقضة تقوم على خلو  العديد من األطرافويضمن 
يكون من شأهنا عرقلة إرسال املعلومات املصرفية إىل األطراف التشريعات الداخلية من أحكام 

الطالبة. واعتربت أطراف عدة أيضًا أن احلكم منفَّذ نظرًا النطباقه املباشر وطابعه التلقائي 
طلبات املساعدة النفاذ. ومل ُيِشر سوى بلد واحد إىل وجود تشريعات حتظر صراحًة رفض 

رية املصرفية. ويف بلد آخر، ال جيوز رفع السرية املصرفية سوى القانونية املتبادلة على أساس الس
فيما يتعلق باجلنايات، مبا من شأنه أن يشمل أخطر اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية ولكن 
ليس مجيعها. وفيما خيص مثانية بلدان على األقل، مل ميكن من خالل االستعراضات التأكد مما 

ية املصرفية ألغراض املساعدة القانونية املتبادلة. ويف بلدْين منهما، إذا كان باإلمكان رفع السر
يف سياق التحقيقات واملالحقات املصرفية عقبة  سريةتشكل العلى وجه اخلصوص، ال 

الداخلية، لكن مل يكن من الواضح ما إذا كان ذلك ينطبق أيضًا يف سياق التعاون الدويل. ويف 
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ة بشأن اآلليات واإلجراءات اخلاصة بالكشف عن السجالت بلد آخر، ال توجد أحكام تشريعي
  املصرفية يف سياق املساعدة القانونية املتبادلة.

وأفادت عدة بلدان بأهنا زودت الدول الطالبة، على حنو منتظم، باملعلومات املتحصل عليها 
 ة إذنًاويف كثري من األحيان، يتطلب االطالع على السجالت املصرفيمن املؤسسات املالية. 

وينبغي أن  .لطلبلتلقية املا من السلطات القضائية أو سلطات خمتصة أخرى يف الدولة رمسيًّ 
الدنيا  الشرط، وكذلك الصعوبات العملية واحلدود يكون هذا أالَّ  تكفل الدول األطراف

تطبيق عقبة حمتملة أمام ، ٤٠ما يتعلق باملادة من النوع املذكور أعاله فيـُمرِهقة ال واإلجراءات
يتطلب إرسال تني ومن مث، فقد أوصي، على سبيل املثال، يف دول .٤٦من املادة  ٨الفقرة 

احلصول على موافقة مسبقة من املصرف ) حىت إىل السلطات املحلية( اماملعلومات املصرفية فيه
املصرفية بناء على طلب دولة  سريةلضمان رفع ال املركزي يف البلد، بسن التشريعات الالزمة

. ملبدأ املعاملة باملثل املصرفية خاضعًا سريةجتعل رفع ال أخرى بأالَّ دولوصيت باملثل، ُأو .جنبيةأ
إبراز املتعلقة بالقضائية ألوامر لويف الوقت نفسه، أكد أحد األطراف أن مصارفه متتثل دومًا 

طلبات  تقدمي" (أي محالت التصيُّد، لكنها أبدت شيئًا من السخط إزاء ما يسمى "املستندات
على أمل الكشف عن أدلة جمرِّمة)، وأشار على البلدان األجنبية بأن تكون طلباهتا  عامة وشاملة

  حمددة قدر اإلمكان.
  

  مثال على التنفيذ
أكد أحد األطراف عدم إمكانية التذرع بالسرية املهنية لرفض تلبية طلب للمساعدة القانونية 

التذرع بأي من امتيازات السرية  ال جيوز ،السرية املصرفيةعدا أنه، فيما مبا يشري إىل  ،املتبادلة
   .ملنع منح املساعدة القانونية املتبادلة بالزبائن املتعامل معهمة معيَّن ًااليت تربط مهن األخرى

    
    ازدواجية التجرمي    

 الفقرةأنَّ  غري ازدواجية التجرمي،يف غياب قد ترفض الدول األطراف تقدمي املساعدة 
تقدمي املساعدة  تنص على أنه يتعني عليها، حىت يف هذه احلالة، ٤٦(ب) من املادة  ٩  الفرعية

بشرط أن تتوافق مع املفاهيم األساسية لنظامها القانوين،  سرية،اليت ال تنطوي على إجراءات ق
يغ تبلما تشمل املساعدة اليت ال تنطوي على تدابري قسرية  وعادة .تافهة تكون جرمية وأالَّ 

املعلومات االستخبارية،  تبادلو، إفادات الشهود طوعًااحلصول على املستندات القضائية، و
وحتليل مسرح اجلرمية، واحلصول على سجالت جنائية أو غريها من املواد املتاحة للعموم، مثل 

تجاوز االتفاقية . ومن هذا املنظور، تاملعلومات املتعلقة باهلوية أو وثائق تسجيل الشركات
حكم خاص  يَّ هذه األخرية أال تتضمن  اتفاقية اجلرمية املنظمة يف هذا املجال بكثري، حيث

شجَّع الدول وعالوة على ذلك، تُ  سرية.تدابري غري قاملساعدة اليت ال تنطوي على بشأن 
إىل  على توفري املساعدة على أوسع نطاق ممكن سعيًا ،١على النحو املبني يف املادة ، األطراف

  .حتقيق األهداف الرئيسية لالتفاقية، حىت يف غياب ازدواجية التجرمي
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شترط تُ وال . "ع معانيهابأوس"إحدى الواليات القضائية، ُتمنح املساعدة القانونية املتبادلة يف 

ن تقدَّم املساعدة فيما على أالذي ينص، بدًال من ذلك، القانون املعين مبوجب  ازدواجية التجرمي
لدولة الطالبة وقت الوالية القضائية ل يتعلق بأفعال إجرامية يكون العقاب عليها ضمن نطاق

تقدمي تبع يتمثل يف متقليد  الدولة املعنيةويف املمارسة العملية، لدى  .تقدمي طلب املساعدة
  .التجرميازدواجية يف غياب املساعدة القانونية املتبادلة حىت 

  
موقفًا  املطلوبني، بشأن تسليمها الدول األطراف، على نقيض هنجاألغلبية العظمى من  وتتبىن

. ومن املساعدة القانونية املتبادلةعندما يتعلق األمر بازدواجية التجرمي أكثر مرونة بشأن شرط 
الواضح أن األساس املنطقي للمعاملة املختلفة وتطبيق معايري أكثر صرامة فيما يتعلق بالتسليم 
مقارنة باملساعدة القانونية املتبادلة يكمن يف إمكانية أن يكون للتسليم أثر شديد ومباشر بدرجة 

تشكل    الفإن ازدواجية التجرميأكرب على احلقوق األساسية للشخص املطلوب. وبناء عليه، 
عدد من عليه أثىن شرطًا ملنح املساعدة القانونية املتبادلة لدى عدد كبري من البلدان، وهو ما 

 سريةقال تدابرييظل الشرط قائمًا فيما يتعلق باليف العديد من احلاالت، بيد أنه  .ضنياملستعرِ 
يام بعمليات الق وأ(مثل وضع شخص قيد االحتجاز، اليت تطلب السلطات األجنبية اختاذها 

. وعرَّف موجودات) مصادرة وأغراض األ حجز وأاملساكن،  تفتيش وأاملراقبة اإللكترونية، 
ميكن  أحد البلدان "مفهوم "التدابري القسرية" باعتباره التدابري اليت ُيحتمل أن تضع عبئًا ال

  تداركه على حقوق املتضررين وحرياهتم.
، يكون غياب القانون األنغلوسكسوينمها نظام ويف بعض الدول األطراف، اليت يعتمد معظ

ا لرفض املساعدة. وجيوز للسلطة املختصة أن تأخذ يف االعتبار اختياريًّ  ازدواجية التجرمي سببًا
أهداف االتفاقية، عند اختاذ قرار باملوافقة أو عدم املوافقة مبا يف ذلك مالبسات القضية املعنية، 

ففي أحد البلدان، على سبيل املثال، يتضمن القانون بشأن املساعدة القانونية على الطلب املعين. 
املتبادلة إجراًء لتجاوز هذا الشرط ينطوي على موافقة الوزير املختص. وكما لوحظ يف استعراض 
آخر، من اجلائز جدًّا أن يسهم احتواء التشريعات الداخلية على هذا الشرط االختياري يف حتقيق 

يف حالة واحدة هي ؛ وإن مل يتحقق ذلك سوى ٤٦تمثل يف التنفيذ الفعال للمادة الغرض امل
اقتصار السلطة التقديرية اليت تشترط ازدواجية التجرمي على املساعدة اليت تقتضي اختاذ تدابري 

ومن مث، قد يكون من املستصوب أن ُتعتمد قواعد و/أو مبادئ توجيهية داخلية فيما سرية. ق
الصالحيات التقديرية، توضح األوقات والظروف املناسبة اليت ينبغي فيها للسلطة  يتعلق مبمارسة

  طلبات املساعدة القانونية املتبادلة.تتخذ قرارات بشأن املختصة (مثل أحد الوزراء) أن 
. ولوحظ إجابة واضحة بشأن هذه املسألةتقدم أربعة بلدان مل وإضافًة إىل ما ُذكر أعاله، 

ي يتبعه أحد األطراف، حيث ال تشكل ازدواجية التجرمي شرطًا مبوجب قانونه النهج الفريد الذ
  يف اجلرائم ذات الطبيعة املالية.الداخلي سوى فيما يتعلق باملراحل املبكرة من التحقيق 

ازدواجية التجرمي لتقدمي املساعدة القانونية  ونشترطم يأهن إىل ًاطرف ٢٤أشار وعلى العموم، 
أنَّ  وعلى الرغم من سرية.تدابري قون املساعدة اليت ال تنطوي على ستثنيال بينما املتبادلة، 
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أنه ميكن يف املمارسة العملية تقدمي املساعدة أفادت بدول من هذه ال ثالثالسلطات الوطنية يف 
ر االقانونية حىت يف غياب ازدواجية التجرمي عند فتح حتقيق جنائي رمسي يف البلد الطالب، أش

من  ٩من شأن توضيح التشريعات أن يسهم يف تعزيز تطبيق الفقرة أنَّ  إىلستعِرضون اخلرباء امل
فقد أبرزوا احلاجة إىل التدخل التشريعي من أجل الفصل الصريح بني مبدأ وباملثل، . ٤٦املادة 

حىت يف احلاالت بشأن املساعدة اليت ال تنطوي على تدابري قسرية، تدابري ازدواجية التجرمي وال
وتسعى عمليًّا إىل التشاور عند النظر يف الطلبات،  واسعًا تعتمد فيها السلطات الوطنية هنجًااليت 

  .بغرض الوفاء بشرط ازدواجية التجرميمع الدولة الطالبة لتوجيه هتم بديلة 
  

  مثال على التنفيذ
نطوي على املتبادلة اليت تف املمارسة الدولية بالتمييز بني طلبات املساعدة القانونية اطرثالثة أتبع ي

تنفيذ الطلبات من الفئة األوىل، جيوز إذ  .التدابريمثل تلك اليت ال تتطلب وتلك  سريةاختاذ تدابري ق
، حىت يف حال غياب ازدواجية وزغري أنه جي .من حيث املبدأ، شريطة توافر ازدواجية التجرمي
إذا كان الطلب يرمي إىل  سريةلب اختاذ تدابري قالتجرمي، توفري املساعدة القانونية املتبادلة اليت تتط

  .(يف مجلة أهداف أخرى) حتقيق إبراء شخص ما من املسؤولية اجلنائية
    

    نقل احملتجزين     
بغرض تقدمي املساعدة يف احلصول على  من دولة طرف إىل أخرىفيما يتعلق بنقل املحتجزين 

، أكدت معظم اإلجراءات القضائية املتعلقة بالفسادأدلة يف سياق التحقيقات أو املالحقات أو 
هذه  بتطبيق، إما ٤٦من املادة  ١٢ إىل ١٠ من إلجراءات املبينة يف الفقراتلالدول امتثاهلا 

أو باستخدام معاهدات ثنائية حمددة ومعاهدات أخرى ، دولة طرفًا) ١٨( مباشرةاألحكام 
دل املساعدة يف املسائل اجلنائية، واتفاق اجلماعة االتفاقية األوروبية لتبامتعددة األطراف (مثل 

االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا للتعاون القضائي، واالتفاق املتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة 
 –وبوليفيا (دولة  السوق اجلنوبية املشتركةبني الدول األطراف يف املربم يف املسائل اجلنائية 

لي). كما اعتمدت جمموعة أخرى من البلدان لوائح داخلية، إما كأطر املتعددة القوميات) وشي
قانونية قائمة بذاهتا أو كأحكام مكمِّلة لتلك الواردة يف املعاهدات ذات الصلة. وبينما بدت 

 ،يف احلجزالشخص باإلبقاء على مثًال فيما يتعلق متماشية مع متطلبات االتفاقية (هذه اللوائح 
واحلصول على موافقة الشخص املحتجز من أجل تنفيذ  ،واإلعادة ،رضوعدم التع ،احلصانةو

)، فإن تلك الضمانات والشروط غري مشمولة دائمًا يف التشريعات الداخلية. فعلى سبيل النقل
كما ال ينص هذا القانون املثال، هناك بلد ال يشترط قانونه موافقة الشخص املحتجز على نقله، 

أو احتجازه أو معاقبته أو فرض أيِّ قيود أخرى على حريته  على عدم جواز مالحقة الشخص
الشخصية بسبب فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق ملغادرته الدولة املنقول منها. ويف طرف 
   آخر، إضافة إىل عدم ضرورة موافقة الشخص، ال ُيتناول اخلصم من مدة احلكم وعدم التعرض.

 هاعظممل فذ األحكام املعنية، على الرغم من أنه ميكنبأهنا مل تنعلى األقل دول عشر وأفادت 
. وذكر طرف أن اعتماد املزيد من التشريعات تفاقية بشكل مباشر دوناالتطبيق أحكام نظريًّا 
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لديه إطارًا قانونيًّا الستقبال املحتَجزين يف اخلارج، لكن ليس لديه إطار مقابل ينظم نقل 
  الشخص املحتجز إىل بلد أجنيب.

الصعيد العملي، كان قدر قليل من املعلومات متاحًا حول التواتر الذي تلجأ به األطراف وعلى 
ارت بلدان معدودة إىل عدم إىل هذه القناة يف سياق املساعدة القانونية املتبادلة. ويف حني أش

نقل مطلقًا ألغراض اإلدالء بشهادة أو تقدمي أدلة، شدد بلد واحد على  عمليات وقوع أيِّ 
من  ٤٦من املادة  ١٢إىل  ١٠عه عن تفعيل اإلجراءات ذات الصلة مبوجب الفقرات امتنا

االتفاقية، حيث يترتب عليها عدد من املخاطر، وخصوصًا إمكانية فرار الشخص املنقول. 
وأعرب الطرف نفسه عن تفضيله األساليب البديلة للتأكد من أن البلد الطالب حصل على 

إقليمه، على سبيل املثال من خالل قيام سلطاته القضائية جبمع شهادة األفراد املحتجزين يف 
البيانات من الشخص املعين حبضور ممثلني من السلطات األجنبية (الطالبة). وباملثل، ال ميكن 
لطرف آخر نقل املحتجزين إىل اخلارج للغرض املتوخى يف االتفاقية، ولكن ميكنه أن يساعد 

إفادات طوعية من السجناء، أو أخذ أدلة أمام قاض حملي أو، البلدان الطالبة يف احلصول على 
  يف الظروف املالئمة، تيسري تبادل األدلة عن طريق وصلة الفيديو.

    
     وقنوات املساعدة القانونية املتبادلة السلطات املركزية    

بتسمية سلطات مركزية لكي تتلقى طلبات  دول، مثاينقامت الدول األطراف، باستثناء 
أو إحالتها إىل سلطة خمتصة لتنفيذها، مباشرة ا تنفيذها إمَّ ومن مث املساعدة القانونية املتبادلة 

ومع ذلك، مل يبلَّغ األمني العام لألمم . ٤٦من املادة  ١٣على النحو املنصوص عليه يف الفقرة 
السلطة املركزية هي معظم البلدان، تكون ويف  .حالة ٣٩املتحدة بالسلطة املركزية املسماة يف 

وزارة و ،يف عدة دول مكتب املدعي العام أو مديرية النيابات العامة. ومت تعيني وزارة العدل
وزارة الداخلية يف دولة واحدة، واهليئة الوطنية ملكافحة الفساد يف يف مخس دول، و اخلارجية

تعيني اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد ويف استعراض آخر، ُقدمت توصيات بالنظر يف  تْين.دول
ئها مجيع قضايا الفساد بالنظر إىل متتعها بثقة شركا باعتبارها السلطة املركزية املسؤولة عن

  .قضايا الفساد الدولية تدخل يف نطاق اختصاصها الدوليني، ولكون معظم
مكتب حمامي التاج، وهو الكيان املسؤول دة من خالل تعيني وكان لدى بلدْين اختيارات فري

عن تقدمي مشورة قانونية متخصصة وخدمات التمثيل للحكومة وحمكمة العدل الوطنية. ويف 
موظفًا حكوميًّا ذوي مناصب رفيعة،  ١١بلد ثالث، فإن السلطة املركزية هي جلنة تتشكل من 

  ويترأسها وزير الداخلية.
  

  واملمارسات اجليِّدة التجارب الناجحة
، أنشأت وزارة اخلارجية لدى أحد األطراف وحدة للشؤون القانونية الدولية ٢٠١٣يف عام 

، على أساس حمامني ستةلالضطالع بدور سلطتها املركزية. وتستعرض الوحدة، املؤلفة من 
املؤسسات الوطنية ملساعدة القانونية، وتنسق مع مجيع تقدمي وتلقي امتهيدي، املتطلبات الدنيا ل

املسؤولة عن تنفيذ الطلبات. وتبذل الوحدة جهودًا لترويج نفسها كهيئة دينامية تتابع على حنو 
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استباقي تنفيذ الطلبات الواردة والصادرة. وبينما ظلت القناة الدبلوماسية هي القاعدة املتبعة 
السلطة املركزية فتح قنوات ، شجعت ٢٠١٣ملعاجلة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة حىت عام 

اتصال مباشرة مع سلطات مركزية أخرى، وكانت هلا جتارب إجيابية يف هذا الصدد مع مجيع 
البلدان املجاورة. ويتمثل أحد اإلجنازات امللموسة للنهج اجلديد يف اختصار مدة إجراءات 

  ت البسيطة.املساعدة القانونية املتبادلة من عام أو عامني إىل شهر واحد يف احلاال
ع املساعدة القانونية وعيَّن بلد آخر، وهو أحد األعضاء يف االحتاد األورويب، وحدة للتعامل م

ألورويب. ويترأس الوحدة ااملتبادلة وتسليم املطلوبني والطلبات املقدمة مبوجب نظام أمر التوقيف 
ألمور املهمة، ُيعيَّن ان نائب املدعي العام، ويوجد نائبان عامان يباشران القضايا وكذلك، وهو م

ل التفتيش ضابط شرطة كموظف اتصال لتنفيذ الطلبات اليت تنطوي على تدخل الشرطة (مث
  والضبط وتوزيع طلبات احلضور والتوقيف ألغراض االستجواب).

  
كزية املسماة. وإضافًة وتسمي عدة بلدان إدارة بعينها، أو حىت موظفًا بعينه، داخل السلطة املر

امل مع مجيع إىل ذلك، تسمي غالبية الدول كسلطة مركزية اإلدارة احلكومية نفسها للتع
كافحة املعاهدات املتعلقة مب املتعلقة بالتعاون يف املسائل اجلنائية، مبا يف ذلكاملعاهدات الدولية 

ت املناسب. ويف الفساد. ويتيح ذلك تبسيط العملية والوقوف على نقاط ضعف النظام يف الوق
ب معاهدات خمتلفة املقابل، قد تؤدي تسمية سلطات خمتلفة للتعامل مع الطلبات املقدمة مبوج

دي تسمية أربع إىل تأخر يف تقدمي املساعدة يف الوقت املناسب. ويف أحد البلدان، قد تؤ
لق بتلقي طلبات طات مركزية يف األمور املتعلقة بالفساد (مكتب النائب العام فيما يتعسل

ل مرحلة التحقيقات؛ املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية وإرسال الطلبات خال
مي العام لتلقي وإرسال ووزارة العدل فيما يتعلق بإرسال الطلبات أثناء مرحلة املحاكمة؛ واملحا

قي وإرسال الطلبات بشأن لطلبات بشأن األمور التأديبية؛ واملراقب املايل العام فيما يتعلق بتلا
  األمور الضريبية وأمور االسترداد) إىل تداخل املسؤوليات وغياب الوضوح.

وبوجه أعم، اعُترب إنشاء وحدة متخصصة واحدة ملعاجلة تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية 
ن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية عامالً مساعدًا على اإلدارة الفعالة هلذه احلاالت املتبادلة بشأ

   )١٠٢(يف الوقت املناسب.
  

                                                         
  .١٦٥، الصفحة الفساد ملكافحة املتحدة األمم التفاقية التقين الدليلانظر أيضًا   )١٠٢(
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  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة
 صة بشأنمتخص لدى مكتب املدعي العام، وهو السلطة املركزية يف إحدى الدول، وحدة

يتمتعون  موظفًا ٧٠حنو  من حيث املوظفني، حيث تضم جيدًا التعاون الدويل وجمهزة جتهيزًا
تعمل تعلق بتنفيذ الطلبات، فيما يو .من حيث املوارد واملرافق باخلربات واملهارات املهنية، وأيضًا

 إعداد طلبات املساعدة هذه اإلدارة بصورة وثيقة مع املحققني من خمتلف أجهزة إنفاذ القانون يف
فعلى سبيل املثال،  ًا وسليمًا.تنفيذًا ناجع جابة هلا، وتشجع على تنفيذهاالقانونية املتبادلة واالست

ة استجابة لطلبات سجالت مصرفية ومالي تقدم الوحدة الوطنية لالستخبارات املالية بانتظام
إلنذارها بأي ة بلِّغامل إىل املؤسسات بتقدمي إشعارات املساعدة القانونية املتبادلة، بل وتسرع

  .يف الوقت املناسبرد عليه هذه املؤسسات طلب منتَظر لت
  

السلطات مع مباشرة وأكد عدد من البلدان صراحًة أن بإمكان سلطاهتا املركزية التواصل 
شترط من حيث املبدأ البلدان األخرى يمن ًا كبريًا عددأنَّ  ، غريلدول أطراف أخرى املركزية

خالل القنوات الدبلوماسية، أو على األقل أن أن تقدَّم طلبات املساعدة القانونية املتبادلة من 
  .الطابع الرمسي من خالل تلك القنواتالطلبات عطى ُت

وسجلت االستعراضات أيضًا بعض املواقف اليت ختضع فيها قنوات االتصال املباشر لشروط 
وقيود. فبموجب اإلطار القانوين لدى إحدى الدول، على سبيل املثال، ُيسمح للسلطات 

إبالغها بنتيجة اإلجراء قبل بإرسال الطلبات عن طريق االتصال املباشر، لكن ال ميكن األجنبية 
استخدام القنوات طرف آخر قصر يووصول الطلب الرمسي عرب القنوات الدبلوماسية. 

 تنص احلاالت اليتأو  سارية ةمعها معاهديس له الدبلوماسية على الطلبات املقدمة من دول ل
ويسمح طرف ثالث، من حيث املبدأ، للسلطات املركزية  .االستخدامعلى ذلك  فيها معاهدة

  بالتواصل مباشرة، لكن ُتفضَّل القناة الدبلوماسية يف املمارسة العملية.
  

  مثال على التنفيذ
أرسى أحد األطراف مبدًأ مفاده أن تتلقى سلطته املركزية (وزارة العدل) مباشرًة طلبات 

كقاعدة عامة، وبذلك فقد نظم القناة الدبلوماسية باعتبارها اخليار املساعدة القانونية املتبادلة 
الثاين حبيث ال ُتستخدم إال بناًء على طلب الدولة األجنبية. كما يرتئي القانون بشأن التعاون 
الدويل يف البلد نفسه إمكانية تنفيذ ترتيبات مع دولة أجنبية حبيث تتوىل سلطة عدا وزارة العدل 

  ضية.التعامل مع الق
  

حالة، جيوز توجيه الطلبات العاجلة مباشرة إىل السلطة املختصة اليت ُتطلب  ١٤ويف ما ال يقل عن 
منها املساعدة، مما جيسد اجتاهًا متزايدًا حنو استخدام أكثر األساليب املتاحة مباشرة. وجيوز يف 

خبارات املالية. أحد البلدان إرسال الطلبات املتعلقة بغسل األموال مباشرة عن طريق وحدات االست
املستعجلة، الطلبات املوجهة من خالل احلاالت وأفادت معظم الدول األطراف بأهنا تقبل، يف 

  اإلنتربول، وإن كان يلزم يف بعض احلاالت تقدمي الطلب الحقًا عرب القنوات الرمسية.
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  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة
لة حول الكيفية اليت لطات املركزية معلومات مفصَّ الشبكية للس بعض البلدان، تقدم املواقعيف 

لقانونية املتبادلة، كما توفر اتباعها يف مساعدة البلدان األجنبية يف تقدمي املساعدة ا للسلطةميكن 
 .ة األطراف املنطبقةروابط بالتشريعات الداخلية ومعلومات حول االتفاقات الثنائية واملتعدد

  ذلك من املمارسات اجليدة.ويف طرفني على األقل، اعُترب 
    

    شكل طلبات املساعدة القانونية املتبادلة ولغتها ومضموهنا     
، يف ظروف تتيح التحقق من صحتها، رسل الطلبات كتابًةتشترط غالبية الدول األطراف أن ُت

ميكن  أنهعدة أكدت أطراف . ويف الوقت نفسه، ٤٦من املادة  ١٤تنص عليه الفقرة   ملا وفقًا
بدى عدد أويف احلاالت العاجلة قبول الطلبات املقدمة عن طريق الفاكس أو الربيد اإللكتروين؛ 

. بيد أنه ال توجد معلومات، أو يوجد القليل منها، الطلبات الشفويةكبري منها استعداده لقبول 
اكس ُترسل بشأن ما إذا كانت الطلبات الشفوية أو الطلبات عن طريق الربيد اإللكتروين أو الف

ويف معظم احلاالت، ُتعترب وسائل االتصال تلك مقبولة يف سياق التدابري يف املمارسة العملية. 
شترط تقدمي طلب وعادة ما يُ التحضريية لتيسري تبادل البيانات قبل تقدمي الطلب وأثناء تنفيذه؛ 

  )١٠٣(.رمسي مكتوب الحقًا
  

  أمثلة على التنفيذ
ت أجنبية إنابات حني تقدم سلطا حتيل وزارة العدل الطلبات،وفقًا إلحدى الدول األطراف، 

إىل السلطات  لسريع،اا من وسائل االتصال قضائية عرب الفاكس أو الربيد اإللكتروين أو غريمه
لك الدولة الطرف ال تحماكم أنَّ  كما .الطلب ي النسخة األصلية مناملحلية لتنفيذها قبل تلقّ 

ة للطلب كشرط مسبق ، وجود النسخة األصليسريةتنفيذ تدابري قتشترط، عند النظر يف إمكانية 
  الختاذ قرار بشأنه.

املسائل اجلنائية وتسليم  وتربط الشبكة القارية لتبادل املعلومات ألغراض املساعدة املتبادلة يف
إجراء برنامج يتيح  السلطات اإلقليمية من خاللاملطلوبني التابعة ملنظمة الدول األمريكية 

 وتوفر منربًا املعتمدة حسب األصول، بني السلطاتصاالت اآلمنة يف الوقت احلقيقي االت
  وقد لوحظت كأداة مفيدة. .املستندات لالجتماعات االفتراضية وتبادل

  
وأبلغ أقل من نصف األطراف فيما يبدو األمني العام باللغات املقبولة للطلبات الواردة، يف حني 

أو اللغات اليت ستكون مقبولة من األصل. ويف عدد من احلاالت، تكون مل حيدد أحد البلدان اللغة 
لطلب هي اللغة أو اللغات الوحيدة املقبولة، وينبغي أن لتلقية املاللغة أو اللغات الرمسية للدولة 
                                                         

يف هذا السياق، جتدر مالحظة اقتراح مقدم أثناء صياغة االتفاقية (ومدرج يف ملحوظاهتا التفسريية) يشري   )١٠٣(
 اإللكترونية االتصاالت الستخدام مزايا من هناك يكون قد ما يف النظر تود قدإىل أن الدول األطراف 

 التعجيل أجل من ذلك، أمكن كلما الوسائل، هذه مثل واستخدام ٤٦ املادة مبوجب املبادالت يف
 بعضقد يثري  االستخدام هذاأنَّ  إىل أيضًا أشار املقترحأنَّ إالَّ  .املتبادلة القانونية املساعدة بتقدمي

األعمال التحضريية للمفاوضات الرامية إىل وضع . انظر للرسائل ثالث طرف اعتراض منها األخطار،
جيم، الفقرة القسم ، ٤٨، املادة الفصل الرابع، اجلزء األول، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  ).٤٦٠الفرعية (ج) (الصفحة 
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بلدًا  ٣٥تكون الطلبات واملستندات الداعمة مشفوعة بترمجة هلا. ومع ذلك، أكد ما ال يقل عن 
الناطقة باإلنكليزية أنَّ طلبات املساعدة القانونية ُتقبل إذا ُقدمت باللغة اإلنكليزية  من البلدان غري

(من ضمن لغات أخرى). وأشارت دولة طرف واحدة إىل أهنا تقبل الطلبات املترمجة إىل أيٍّ من 
اللغات الرمسية لألمم املتحدة، يف حني أشارت دول أطراف أخرى إىل إمكانية استعمال ما بني 

  الث ومخس لغات من منطقتها اجلغرافية ككل، إىل جانب لغاهتا الرمسية.ث
فيما يتعلق  ٤٦من املادة  ١٥الدول األطراف بشكل عام أحكام الفقرة  غالبيةتتضمن تشريعات و

وقع من تهذه األحكام تلقائية النفاذ، يُ أنَّ  مبضمون طلبات املساعدة القانونية املتبادلة. وبالنظر إىل
  التفاقية.مىت كان مستندًا إىل ا ملتطلباهتا وفقًاالوطنية املختصة صياغة الطلب السلطات 

  
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة

وهي  ،وضعت السلطة املركزية لدى أحد األطراف طلبًا منوذجيًّا للمساعدة القانونية املتبادلة
مة يف الطلب األويل كافية الختاذ ُتطِلع البلدان الطالبة عليه لضمان أن تكون املعلومات املقدَّ 

إجراء. وتتناول املعلومات املطلوبة يف هذه االستمارة النموذجية مجيع فئات املعلومات املشمولة 
  من االتفاقية. ٤٦من املادة  ١٥بالفقرة 

وباملثل، محَّلت السلطة املركزية لدى دولة طرف أخرى عددًا من استمارات الطلب النموذجية 
الشبكي. وتدعو هذه االستمارات حتديدًا البلدان الطالبة إىل ذكر اإلجراءات اليت يف موقعها 

لتنفيذ  جهدهاترغب يف اتباعها. واستنادًا إىل هذه االستمارات، تبذل السلطة املركزية قصارى 
الطلب وفقًا لتلك اإلجراءات. وُأبرز هذا النهج كمؤشر على أن البلد املعين خيصص قدرًا كبريًا 

  من املوارد واجلهود لتنفيذ الطلبات وفقًا للنماذج اليت يلتمسها البلد الطالب. 
    

    تنفيذ الطلب     
احلصول على معلومات طلب إمكانية تشريعاهتا ال حتول دون أنَّ  أكدت معظم الدول األطراف

املنصوص عليه  إضافية عقب تلقي الطلب األصلي، وال تنص صراحة على ذلك، على النحو
مفيدة من أجل تنفيذ هذه املعلومات ضرورية أو عندما تكون ، ٤٦من املادة  ١٦ يف الفقرة

البيانات الشخصية الالزمة لتحديد مكان الشهود، الطلب. وقد تشمل تلك املعلومات 
بيانات ، أو الطالببلد اللومات الالزمة لتحديد ما إذا كانت اإلجراءات قد بدأت يف واملع

  .تقييم ازدواجية التجرميإضافية مطلوبة لتمكني 
 ويف معظم احلاالت، تتصل السلطة املركزية يف البلد مقدم الطلب بالسلطة املركزية األجنبية

بلوماسية، مع اإلشارة ا من خالل القنوات الدأو تطلبه ،لطلب املعلوماتًا مباشراتصاًال  املعنية
  .طلب املساعدة القانونية املتبادلة وتنفيذهمواصلة فحص الزمة من أجل  إىل أنَّ تلك املعلومات

من  ١٧من خالل التطبيق املباشر للفقرة  أحيانًا - تسعى الغالبية العظمى من األطرافكما 
إىل الوفاء بشروط خاصة أو اتباع إجراءات تشترطها الدول الطالبة، وخباصة  - ٤٦ املادة
. ويبدو هذا حكمًا رئيسيًّا يف إطار تنظيم االتفاقية ألمور اإلثبات ملتطلبات يتعلق باالمتثال ما

املساعدة القانونية املتبادلة، حيث حتدد اآلليات اليت تتوىل هبا الواليات القضائية مجع األدلة يف 
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لطلب ستكون قادرة على استخدام تلك لتلقي املأحيان كثرية ما إذا كانت حماكم الطرف 
األدلة يف املحكمة. وتبني الدول األطراف دائمًا مىت ميكنها اتباع اخلطوات اإلجرائية املحددة 

 ما دامت ال تتعارض مع التشريعات الداخلية أو املبادئ الدستورية.اليت تشترطها الدولة الطالبة 
وفقًا له احلق  مدعى عليه الدولة الطالبة إلجبارسعي ومن األمثلة على التضاربات املحتملة 

. وطرح أحد األطراف مثاًال آخر شهادةاإلدالء بعلى  هلدستور الوطين يف عدم جترمي نفسل
اعُترب مبوجبه طلب استعمال جهاز لكشف الكذب عند احلصول على أقوال أحد األشخاص 

  القانوين للدولة. مناقضًا للنظام
  

  مثال على التنفيذ
ويل السلطة املركزية ألحد األطراف أمهية كبرية لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة مبوجب ُت

االتفاقية، وأرسلت موظفني لالجتماع بالنظراء يف الدول الطالبة لتوضيح تفاصيل قانوهنا 
ل الطالبة يف صياغة طلبات حمددة، وقد م البلد نفسه مساعدة عملية إىل الدوالداخلي. ويقدِّ 

وضع منوذجًا الستخدام البلدان األجنبية بغية تيسري تقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة 
ية. فعالبالصيغة السليمة ومع استيفاء مجيع العناصر املطلوبة لزيادة فرص تنفيذ الطلب بسرعة و

    
    التداول بالفيديو    

، على النحو املرتأى يف بالفيديو التداول إفادات الشهود واخلرباء عن طريقسماع ُيعترف ب
يف سياق املساعدة والتكاليف وفر الوقت ، عمومًا بوصفه أداًة مفيدة ت٤٦من املادة  ١٨الفقرة 

عندما  ، مثالً الصعوبات العمليةالتغلب على وكذلك يف ، يف املسائل اجلنائية القانونية املتبادلة
جنيب لتقدمي األدلة، األبلد اللتمس األدلة منه غري قادر على السفر إىل خص الذي ُتيكون الش

يف غالبية الدول مبوجب القانون الداخلي  بالفيديو بالتداول وُيسمح .أو غري راغب يف ذلك
. ويف بعض احلاالت، األطراف، وُينتظر يف ثالث دول أطراف صدور تشريعات تسمح بذلك

 غري حمظوريكون  إالَّ بقدر ما مقبوالً عن طريق هذه القناة  ى شهاداتعترب احلصول علُيال 
وتسمح به أطراف أخرى استنادًا إىل مبدأ  .إىل التطبيق املباشر لالتفاقية استنادًا، وصراحةً 

  حرية اإلثبات.
التعامل مع طلبات املساعدة القانونية املتبادلة اليت تشمل دولة طرفًا  ٢٢وأكد ما ال يقل عن 

وتقوم بعض تلك الدول بشكل اعتيادي أو . استماع عن طريق التداول بالفيديوة عقد جلس
 احلصول على شهاداتيف شكل  بالتماس املساعدة من البلدان األجنبية، وبتقدميها إليها، منتظم

  .عرب وصلة فيديو
ية ومل يوضح سوى عدد قليل من األطراف أن التداول بالفيديو ألغراض املساعدة القانون

املتبادلة غري مأذون به يف أنظمتها القانونية. ويف إحدى احلاالت، ُيسمح بالتداول بالفيديو 
ألغراض التعرف على الشهود فقط؛ ومن مث، ال ُيقَبل إجراء جلسات استماع عن طريق 

  التداول بالفيديو مع الشهود.
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  مثال على التنفيذ
استخدام التداول بالفيديو األمريكية اخلاصة ب-يةيبريأفادت دولة طرف بأهنا طرف يف االتفاقية األ

التداول  انب استخدامنظم مجيع جوي يوهي اتفاق إقليم، يف التعاون الدويل بني النظم القضائية
 نائية تتضمن أحكامًاثعت معاهدات كما وقَّ. املسائل القضائية يف التعاون الدويل يف بالفيديو

ء على طلب من دول بنا التداول بالفيديو مت بالفعل وقد دة بشأن استخدام هذه األداة.حمدَّ
ئية واملساعدة يف نطاق استخدامه، وخباصة يف سياق التحقيقات اجلنا ع كثريًاأخرى، وُوسِّ 

  املسائل اجلنائية.
  

وتقدمي املساعدة  وُيفرِّق طرفان بني استعمال األدلة املستمدة من جلسات التداول بالفيديو
عترب سوى األسلوب األخري املتبادلة عن طريق التكنولوجيا نفسها. ويف كال البلدين، ال يُ القانونية 

لتداول بالفيديو، امقبوًال. وال تذكر التشريعات لدى طرف آخر سوى إمكانية مساع الشهود عرب 
  وإن أمكن عمليًّا مساع اخلرباء أيضًا.

  
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة

جلسات االستماع  االتفاقية من حيث إن قانونيهما الداخليني ال ينصان على يتجاوز طرفان نص
  اع باهلاتف.بالتداول بالفيديو فحسب وإمنا أيضًا، يف بعض احلاالت، على جلسات االستم

  
فعالية تقدمي  ورغم قبول بعض األطراف بالتداول بالفيديو وتنامي استخدامه كأداة لتعزيز

ستفادة من هذه اآللية املتبادلة، أبلغت بعض البلدان عن عدم قدرهتا على االاملساعدة القانونية 
و املوارد وعدم توافر ألبنية التحتية يف املمارسة العملية. وتراوحت األسباب املقدمة بني نقص ا

التداول  جود صعوبات يفواحدة أفادت بو دولة طرفًا أنَّ اجلدير بالذكر أيضًااملعدات الالزمة. و
  الطالبة. إىل الفوارق التكنولوجية مع الدول أساسًا بشكل عام، ويرجع ذلك ديوبالفي

ق اجلرائم ومل تكن هناك بيانات متاحة بشأن تواتر استعمال التداول بالفيديو يف سيا
  باالتفاقية. املشمولة

  
    سريةوالالقيود املتعلقة باستخدام األدلة     

ود املتعلقة باستخدام املعلومات أو األدلة، كما حتترم الدول األطراف يف معظم احلاالت القي
من االتفاقية. وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أنه على الدولة  ٤٦  من املادة ١٩حتددها الفقرة 

تتلقاه من  الطرف الطالبة، وفقًا إلحدى امللحوظات التفسريية، التزام خاص بعدم استعمال ما
فية أليِّ غرض غري اإلجراءات اليت ُطلبت املعلومات من معلومات حممية يف إطار السرية املصر
وُيمتثل هلذا االلتزام إما بالتطبيق  )١٠٤(بذلك. املتلقية للطلبأجلها، ما مل تأذن هلا الدولة الطرف 

املباشر لالتفاقية أو بوجود قوانني داخلية أو معاهدات ثنائية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة 
حتظر استخدام األدلة ألغراض غري تلك اليت ُقدمت من أجلها ودون موافقة مسبقة من الطرف 

                                                         
، ٤٦، املادة األعمال التحضريية للمفاوضات الرامية إىل وضع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )١٠٤(

  ).٤٤٥جيم، الفقرة الفرعية (ب) (الصفحة  القسم
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نوع من القيود على  يَّ أتدرج يف قوانينها  ملمتلقي الطلب. ومل تذكر سوى أطراف قليلة أهنا 
استعمال املعلومات أو األدلة املتحصَّل عليها يف إطار إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة. ومع 
ذلك، من املمكن جدًّا أن متتثل األطراف اليت تفتقر إىل تشريعات بشأن هذا املوضوع هي أيضًا 

  ة.معيَّنهبدف تقييد استعمال املعلومات يف حالة  ة للطلباملتلقيلشروط حمددة تفرضها البلدان 
، ُيرتأى استثناء من القيود القائمة بشأن استعمال األدلة عندما يكون من ١٩ومبوجب الفقرة 

شأن املعلومات أو األدلة املتلقاة تربئة شخص متهم. ويف هذه احلاالت، ُيعفى البلد الطالب من 
قبل الكشف عن املعلومات أو األدلة.  املتلقية للطلبات ضرورة احلصول على موافقة السلط

وبدًال من ذلك، ال ُيتوقع من البلد الطالب سوى تقدمي إشعار مسبق بنيته كشف املعلومات 
أو، إذا تعذر ذلك، إبالغ السلطات األجنبية دون تأخري. وقدَّم عدد حمدود من األطراف 

الرباءة يف هذا الصدد. ويف حني يطبِّق عدد معلومات حمددة عن تناوهلا معلومات تفضي إىل 
كبري من األطراف نص االتفاقية تطبيقًا مباشرًا، أكد بعضها أهنا ال تتيح إمكانية الكشف عن 

  معلومات من شأهنا تربئة املتهم.
ولدى إحدى الدول تشريعات حول هذه املسألة، ولكن يبدو أهنا ال تفي بالشروط اليت تضعها 

ا تسمح باستخدام املعلومات أو األدلة على نطاق أوسع من أغراض التربئة االتفاقية حيث إهن
. وعلى وجه اخلصوص، ميكن أيضًا استخدام املعلومات أو األدلة لتلبية ١٩املشار إليها يف الفقرة 

ت اجلنائية احتياجات املحاكم أو الدعاوى اإلدارية األخرى على حنو مباشر فيما يتعلق باإلجراءا
هتديد خطري ومباشر على السالمة العامة. وباملثل، ذكرت غالبية الدول  يِّ كذلك ملنع أاملعنية و

، وذلك بكفالة سرية وقائع الطلب وحمتواه ٤٦من املادة  ٢٠األطراف أهنا متتثل ألحكام الفقرة 
  إذا اشترطت الدولة الطالبة ذلك، وذلك وفقًا للقانون الوطين قدر اإلمكان.

األطراف هنجْين عريضني جتاه تنفيذ هذا احلكم: ففي حني ال ميكن ملجموعة وعلى العموم، تتبع 
أكرب أن تضمن السرية سوى استنادًا إىل طلب حمدد من جانب البلد الطالب (السيناريو الذي 

من خالل  ٢٠ترتئيه االتفاقية)، تتجاوز جمموعة أصغر املتطلبات الدنيا املنصوص عليها يف الفقرة 
يقة سرية لدى تلّقيه. ويقوم طرف واحد يف املجموعة الثانية مبا هو أكثر من تناول الطلب بطر

  ذلك إذ جيرِّم عمليات اإلفشاء اليت ُيحتمل أن تلحق الضرر بتحقيقات ُقدِّم طلب بشأهنا.
    

    أسباب الرفض     
تعترف االتفاقية بتنوع النظم القانونية، وتسمح للدول األطراف برفض تقدمي املساعدة القانونية 

هذا احلكم حدود  ويبني. ٤٦من املادة  ٢١يف الفقرة  ةمبينوهي ة، معيَّناملتبادلة يف ظروف 
وهو  ")،جيوز رفض تقدمي املساعدة("سباب املنطبقة األبلد فيما يتعلق بي السلطة التقديرية أل

باألخذ هبذه  التزامًا األسباب املذكورة، والمع  بالضبط هتشريعاتتتفق بأن  التزامًا دُّعَ ال ُي
   .األسباب يف كل حالة من حاالت املساعدة القانونية املتبادلة

ألسباب الواردة يف شبيهة باولدى غالبية الدول األطراف تشريعات تنص على أسباب رفٍض 
سلطة  املتلقية للطلبتتيح للدول  ٢١الفقرة أنَّ  رة يف هذا السياق إىلوجتدر اإلشا .االتفاقية

. ورغم أن بعض أسباب الرفض باألخذ هبا تقدير واسعة فيما يتعلق باألسباب اليت ُيسمح هلا
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الطبيعة التافهة للجرمية، أو املساس اليت يتواتر التذرع هبا غري مذكورة على وجه التحديد (مثل 
جيوز اعتبارها، ، )إن كانت قد ارُتكبت يف البلد متلقي الطلب قادم اجلرميةبتحقيق جار، أو ت

أو األساسية البلد  صاحلإىل حد كبري، متضمَّنة يف املفهوم العريض املتمثل يف احتمال املساس مب
  .مع نظامه القانوينة تعارضنظامه العام بأن تكون م

من رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة بسبب  ن بلدًامكِّ حكم داخلي ُي وُيستثىن من ذلك
وصي حبذف هذا السبب من أسباب الرفض من وُأمن تكاليف باهظة.  تتحمله الدولة ما قد

 .التكاليف، ما مل ُيتفق على خالف ذلك املتلقية للطلبخالل النص على أن تتحمل الدولة 
. وبدا أن بعض دولست ا ال يقل عن ميف  توصية مماثلةعدم رفع جتدر اإلشارة إىل بيد أنه 

املساعدة القانونية لرفض اخلرباء املستعِرضني ال يقبلون اعتبارات املصلحة االقتصادية سببًا 
املتبادلة يف إحدى حاالت الرشوة الدولية، وذلك رغم أن األسباب القانونية اليت ساقها البلد 

  .٤٦) من املادة ب( ٢١ة الفرعية الفقراملعين تتطابق مع تلك املذكورة يف 
وذكرت معظم الدول أهنا تبيِّن عمليًّا أسباب عدم تنفيذ طلب املساعدة القانونية املتبادلة املتعلق 
بالفساد، وذلك يف إطار روح التعاون واملجاملة الدوليني ومتشيًا مع االلتزام الصريح الوارد يف 

  دات الثنائية أو املتعددة األطراف األخرى.من االتفاقية، وكذلك يف املعاه ٤٦من املادة  ٢٣الفقرة 
التشريعات الوطنية يف ثالثة بلدان ال متتثل للحكم قيد االستعراض، واقُترح يف أنَّ  وقد تبيَّن

أسباب رفض طلبات  ع الدولة الطرف نطاق أحكامها الداخلية بشأنأن توسِّ  إحدى احلاالت
  .طلبات املساعدة القانونية املتبادلة تسليم املطلوبني لتشمل أيضًا

    
    اجلرائم املالية

ذكرت الغالبية العظمى من الدول األطراف أهنا ال ترفض طلب املساعدة القانونية املتبادلة 
، االت. ويف معظم احلبأمور مالية تعلق أيضًاأنَّ اجلرمية ت ملجرد تفاقيةجبرمية مشمولة باال املتعلق

ال على أساس خلو التشريعات الداخلية و/أو املعاهدات املنطبقة من سبب مت التأكيد على االمتث
صريح للرفض يذكر األمور املالية أو الطابع املايل للجرم. وذكر أحد األطراف أنه ملتزم ببعض 
املعاهدات اليت تسمح برفض املساعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلق باجلرائم املالية، لكنه ال 

  ا من تلك اإلمكانية.يستفيد عمليًّ 
ويعتمد طرفان هنجًا حمددًا جتاه مسألة اجلرائم املالية. وقد ال يقدِّم أحدمها، من حيث املبدأ، 
مساعدة قانونية فيما يتعلق باألفعال اليت ُتعترب، مبوجب القانون الداخلي، "ناشئة حصريًّا من 

رك أو العمالت األجنبية أو األحكام انتهاك األحكام املتعلقة بالضرائب أو االحتكارات أو اجلما
املتعلقة باحلركة املراَقبة للسلع أو بالتجارة اخلارجية". بيد أنه إذا كانت األفعال اليت يعاَقب عليها 
ال تقتصر على أمور مالية وإمنا تشمل أيضًا اجلرائم "العادية"، عندئذ جيوز منح املساعدة فيما 

يتعلق هبذه احلاالت، ُيطلب إىل الدولة الطالبة صراحًة قبل تنفيذ يتعلق هبذه اجلرائم األخرية. وفيما 
  الطلب أالَّ تستعمل األدلة املرَسلة إليها ألغراض تتعلق باجلزء اخلاص باجلرمية املالية من الطلب.
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ولدى الطرف الثاين تشريعات تنص على أنه "رهنًا بأحكام االتفاقيات، ُيرَفض طلب املساعدة 
دلة إذا كان يتعلق حصرًا باجلرائم املتعلقة بالضرائب أو الرسوم اجلمركية أو القانونية املتبا

صرف العمالت". وأوضح هذا البلد أنه، من الناحية العملية، طاملا كان اجلانب املايل تابعًا 
فقط جلرمية فساد، فإن احلالة ُتعاَمل كحالة متعلقة بالفساد، وُينفَّذ طلب املساعدة القانونية 

  لة. ويف كلتا احلالتني، اعَترب املستعِرضون أن االتفاقية منفَّذة على حنو كاف.املتباد
وكانت هناك حاالت قليلة فقط شجع فيها املستعِرضون البلدان على إضفاء الوضوح على 
نظامها القانوين فيما يتعلق باجلرائم املالية. ويف إحدى احلاالت، أوصوا بتعديل التشريعات 

صراحًة على استبعاد اجلرائم املالية من أسباب رفض طلبات املساعدة القانونية الداخلية لتنص 
املتبادلة، بدًال من االعتماد على السلطات التقديرية للنائب العام يف القيام بذلك على أساس 

  كل حالة على حدة.
    

     اإلطار الزمين وإجراءات التشاور    
يف أقرب  م الدول األطراف بتنفيذ الطلباتلَز، تُ من االتفاقية ٤٦ من املادة ٢٤ للفقرة وفقًا

وأكدت  من آجال. الطالبةما تقترحه الدولة الطرف  ممكنمدى وتراعي إىل أقصى وقت ممكن، 
الغالبية العظمى من البلدان االمتثال هلذا احلكم يف املمارسة العملية أو من خالل التطبيق املباشر 

أحكام تشريعية أو رقابية حمددة تشمل هذه املسألة. لالتفاقية؛ ويوجد لدى عدد حمدود فقط 
وعندما تكون هناك أحكام حمددة، عادًة ما ُيحدَّد نوعان من األطر الزمنية: أحدمها يتضمن 

ال؛ واآلخر حيدد املواعيد   مواعيد هنائية كي تقرر السلطة املركزية ما إذا كان الطلب سُينفَّذ أم
  النهائية لتنفيذ الطلب نفسه.

بني  اوح متوسط الفترة الزمنية الالزمة لالستجابة لطلب املساعدة القانونية املتبادلة عمومًا ماويتر
شهر وستة أشهر. ويف بعض احلاالت، قد تستغرق معاجلة الطلب ما يزيد على سنة. وتتسم 

لب إىل املساعدة القانونية املتبادلة بأهنا تعتمد بكثرة على البريوقراطية يف العادة، إذ يرَسل الط
السلطة املركزية يف دولة أجنبية، اليت تقيِّم مدى امتثاله للمتطلبات الشكلية أو اجلوهرية قبل إحالته 
إىل اهليئة الداخلية املختصة من أجل تنفيذه. ومبجرد اختاذ اإلجراء املطلوب، تتبع العملية نفس 

ة اليت صاغت الطلب يف اخلطوات يف االجتاه العكسي حىت تصل املعلومات املطلوبة إىل السلط
البداية. ويف حني قد تكون العملية شاقة ومستهلكة للوقت، فإهنا تندرج ضمن مربرات تقدمي 

احلصول  متيكون لدى مجيع األطراف قدر من االطمئنان بأنه  أن ْيأاملساعدة القانونية املتبادلة، 
نقطع. كما أهنا تكفل قدرًا أكرب ة، وأنَّ تسلسل العهدة مل يمعيَّنعلى املعلومات باتباع إجراءات 

  املتعلقة مبقبولية األدلة.املشاكل من احلماية للمعلومات احلساسة، وتساعد على جتنب 
ة، من املمكن اختصار مدة اإلجراءات بدرجة كبرية. ويف هذا معيَّنبيد أنه يف ظل ظروف 

 غضون عدة أيام بأنَّ باإلمكان االستجابة للطلبات يف أفادت بعض الدول األطرافالصدد، 
أهنا عادة ما تستجيب جلميع الطلبات خالل  دولأيضًا يف احلاالت العاجلة. وأبلغت ثالث 

سلطات املالحقة . وهناك دولة أخرى ُتلِزم ممارسة منوذجية اعُترب أسبوع أو أسبوعني، وهو ما
لها مِّحتو ،أيام ١٠يف غضون املطلوبة تدابري البتنفيذ لديها  القضائية وإنفاذ القانون املختصة
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 قدرهتا على تنفيذ تدابريغري ضروري. وأكَّدت ثالث دول أخرى تأخري أيِّ املسؤولية عن 
  يف كثري من األحيان. خالل ساعاتبل ، قصريةخالل فترة  ، مثل جتميد احلسابات املصرفيةةمعيَّن

  
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة

يكفل الدقة والكفاءة  طلبات املساعدة القانونية املتبادلةملعاجلة لدى أحد األطراف نظام مبتكر 
طورت السلطة املركزية يف هذا البلد قاعدة بيانات قد ، وييسِّر التعاون الدويل. فوالسرعة

بل وفرضت قاعدة بيانات لتعقب القضايا، وكذلك إلدارة املعلومات،  إلكترونية، ونظامًا
وعند استخدام . اجلودةإلدارة  عمليةك لتوحيد القياسياملنظمة الدولية لاحلصول على شهادة من 

قاعدة البيانات هذه، جيب الوفاء جبداول زمنية حمددة للتعامل مع طلبات املساعدة القانونية 
إىل املوظف املشرف  إشعاراتل رسَ وتُ  .املتبادلة وتسليم املطلوبني وتنفيذها، وتنظيم سري العمل

 ابتداءً  وجيري تتبع الطلبات الواردة يف قاعدة البيانات .إذا مل يتم حتديث ملف ما كل يومني
ويسمح هذا النظام للسلطة املركزية بسرعة االستجابة لطلبات اإلفادة  .من يوم تسجيل الطلب

 االطالع مباشرة على بآخر املستجدات، وجيري اختاذ خطوات لتمكني البعثات األجنبية من
وستكون هذه اخلدمة  .املستجدات بشأن معاجلة طلباهتمقاعدة البيانات للحصول على آخر 

على ابتكار الدولة املعنية املستعِرضون  وقد أثين .متاحة على املوقع الشبكي للسلطة املركزية
بوسائل وها على النظر يف إطالع بلدان أخرى عليه، جعوش، جيِّدةممارسة  الذي اعُترب هذا،

  على الصعيد الدويل. لعاملةمنها املنتديات واملؤمترات واألفرقة ا
خمططات انسيابية لسري العمل وإجراءات لرصد معاجلة الطلبات. وُيَردُّ على  طرف آخر وأنشأ

مجيع الطلبات بإرسال إشعار باالستالم يف غضون أيام من وصوهلا، وميكن توفري إرشادات 
لبات). وتتمثَّل إحدى للبلدان الطالبة على اإلنترنت (مبا يف ذلك استعراض النسخ األولية للط

السمات الفريدة يف قاعدة بيانات خمصَّصة إلدارة القضايا ألغراض التعاون الدويل، مما ميكِّن 
السلطة املركزية من تقدمي معلومات حمدَّثة عن القضايا بصورة سريعة ويضمن تنفيذ الطلبات 

تيح قاعدة البيانات أيضًا وتعقُّبها، مبا يف ذلك عن بعد، يف الوقت املناسب وبدقة وكفاءة. وت
  جتميع بيانات مفصَّلة عن التعاون الدويل على أساس اجلرمية األصلية.

  
والعامل األساسي يف الوقت الالزم للتنفيذ، كما أكدت العديد من الدول، هو مدى تعقيد املسألة، 
مبا يف ذلك ما إذا كان ينبغي اختاذ تدابري، سواء أكانت قسرية أم غري قسرية، مثل التفتيش 

ب واحلجز، وإبراز املستندات، وتعقب عائدات اجلرمية أو حجزها أو مصادرهتا. وعادة ما تتطل
تلك الصالحيات املزيد من الوقت وختويًال من مستوى أعلى. وتتمثل العوامل األخرى يف نوعية 
الطلب (مبا يف ذلك نوعية الترمجة)، ومتطلبات الترمجة اإلضافية، وما إذا مت تقدمي التفاصيل 
ها الكافية، ومكان تنفيذ اإلجراء املطلوب، واملحكمة املختصة، وأسباب االستعجال اليت تقدم

لطلب، والصك القانوين لتلقي املالسلطة الطالبة، وقوانني وإجراءات املساعدة املتبادلة يف البلد 
املنطبق. ومن املقبول عمومًا أنَّ البت يف الطلبات املقدمة من البلدان املجاورة أو الدول اليت 

الثقافية أسهل، وأن لطلب يف نفس اخللفية القانونية أو السياسية أو لتلقية املتشترك مع الدولة 
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االستجابة هلا أسرع. وأفاد بلد آخر بأن معظم طلباته املقدمة فيما يتعلق بأفعال جمرَّمة وفقًا 
  لالتفاقية يستجاب هلا يف غضون إطار زمين يتراوح بني شهر واحد ومخسة أشهر.

وأبرزت بعض االستعراضات حتديات حمددة يف بعض البلدان حيث تؤدي مسائل التنسيق 
داخلي أو مشاركة سلطات متعددة يف خمتلف مراحل اإلجراءات إىل إبطاء العملية بدرجة ال

كبرية. ولتقليص مدة التأخري، أصدر املدعي العام يف املحكمة العليا لدى أحد األطراف تعميمًا 
موجَّهًا إىل مجيع اإلدارات املختصة يؤكد على احلاجة إىل تلبية طلبات اإلنابة القضائية ضمن 

 طار الزمين املحدد. اإل
  

  التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة
يعقد أحد األطراف اجتماعات غري رمسية للتنسيق يف القضايا من أجل إعداد طلبات املساعدة 

سيما يف احلاالت اليت تتعلق بواليات قضائية متعددة أو بتنازع حمتمل   القانونية املتبادلة، ال
  االختصاصات. يف

وتعقد السلطة املركزية لدى دولة أخرى باستمرار مشاورات غري رمسية قبل تلقي الطلبات الرمسية 
للمساعدة القانونية املتبادلة، ومن املعتاد قبول واستعراض مشاريع الطلبات قبل تقدمي طلب رمسي. 

الكفاءة، وذلك ويسعى أحد األطراف إىل أن تتسم إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة مبزيد من 
بوسائل منها إقامة اتصاالت وثيقة مع سلطات الدولة الطالبة عن طريق الربيد اإللكتروين، وكذلك 
اهلاتف إن أمكن. كما أنه يبذل جهودًا للتنسيق مع البلدان األجنبية عن طريق إنشاء حساب 

على احلاالت يها، وذلك بغية إحكام السيطرة وحيد من أجل إرسال الطلبات وتلقِّ إلكتروين
  العالقة وتفادي تشتت الطلبات.

الواجب جلمع البيانات، واالستعمال  ُشدد على أمهية إيالء االعتبارويف استعراضات عدة، 
السلطة املركزية ضمن نظم إلدارة القضايا وإجراءات لسري العمل  وضعواألفضل لإلحصاءات، 

يسري أمور منها املراقبة املنتظمة لطول مدة املساعدة القانونية املتبادلة بغرض تطلبات املعنية ب
ويف بعض  .حتسني املمارسات املعتادةو اإلجراءات اخلاصة باملساعدة القانونية املتبادلة

عمل  إجراءاتأو  أدلة إجرائيةأو  وضع مبادئ توجيهية داخليةاالستعراضات، ُشجَِّع على 
ة ول زمنياحتدد جداملتبعة. وميكن لتلك الوثائق أن  ملمارساتبشأن اورقات أو  موحدة مكتوبة

مشاكل قد تنشأ، مبا أيِّ توجيهات بشأن كيفية التعامل مع أن حتتوي على لتنفيذ الطلبات و
  .تابعة مع الدولة الطالبةآليات إجراءات امليف ذلك 

  
  أمثلة على التنفيذ

املركزية جيرون اتصاالت مستمرة، تكاد أفادت إحدى الدول األطراف بأنَّ العاملني يف سلطتها 
 .عددًا كبريًا من طلبات املساعدة القانونية املتبادلة تقدم تكون يومية، بنظرائهم يف البلدان اليت

يف جمايل الرئيسيني مع شركائها منتظمة السلطة املركزية إىل إجراء مشاورات سنوية  تسعى كما
  .بادلةتسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املت



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

V.17-04677 289 
 

ام قاعدة بيانات مصممة وتتابع دولة طرف أخرى تنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة باستخد
تخذ يتعقبوا كل إجراء ُي هلذا الغرض، من وظائفها متكني املوظفني املعنيني بالقضايا من أن خصيصًا

زم اختاذها، ويتبينوا ما الال، ويربجموا رسائل تذكري بتواريخ اإلجراءات املقبلة ائلسإحدى املبشأن 
. ويراعي البلد جيِّدةسة ضون ذلك ممارر يف تنفيذ الطلب. وقد اعترب اخلرباء املستعِرحيدث من تأخُّ
البلد األجنيب (على سبيل املثال،  ، عند تقدمي املساعدة املطلوبة، األطر الزمنية اليت طلبهااملعين دائمًا

حرز فيما يتعلق خر مستجدات حالة التنفيذ والتقدم املتواريخ املحاكمات)، ويقدم بانتظام آ
  بالطلب املقدم إىل السلطات املركزية لدى النظراء يف بلدان أخرى.

  
تحقيقات مساسه ب عن حاالت ملموسة تأجَّل فيها تنفيذ الطلبات بسببورغم عدم اإلبالغ 

دفعت عدة  - للغايةنادر احلدوث إىل أن هذا األمر  دولإحدى الأشارت  - جنائية جارية
للتشريعات الداخلية أو عرب التطبيق املباشر لالتفاقية أو  وفقًاالتأجيل قد حيدث بأنَّ ذلك دول 

. وُأوصي يف احلاالت اليت ال توجد فيها تشريعات وطنية بشأن هذه املسألة صك دويل آخر
دة القانونية املتبادلة، بشأن اجلداول الزمنية لتقدمي املساع وضع أحكام أكثر حتديدًابالنظر يف 

األحكام أن لك تمن شأن إن والظروف اليت ميكن فيها تأجيل تقدمي هذه املساعدة، حيث 
 وصي، يف عدد حمدود من الدول اليتكما ُأ .وإمكانية التنبؤ لصاحل الدول الطالبة شفافيةال تعزز

تنفيذ يف النية تأجيل بإدراج إمكا لرفض الطلب، التحقيقات اجلارية سببًاب املساسكون فيها ي
أن األحكام عترب فيها لديها تشريعات مماثلة ُيومع ذلك، هناك أيضًا ُبلدان  .القوانني املنطبقة

. واقترح بتأجيل املساعدة القانونية املتبادلةفيها،  املمارسة املتبعة حيثمن ، ذات الصلة تسمح
ملساعدة بسبب مساسها أحد األطراف اعتماد هنج عملي: فرغم أنه من املمكن تأجيل ا

بالتحقيقات اجلارية، يتمثل مسار بديل يف جتزئة تنفيذ الطلب أو نقل األدلة على حنو يتفادى 
  قضية داخلية قيد النظر. يِّ التداخل مع أ

  
  أمثلة على التنفيذ

تتواصل السلطة املركزية يف إحدى الدول مع أجهزة إنفاذ القانون املحلية عند النظر يف طلبات 
املساعدة القانونية املتبادلة. فإذا كان أحد األجهزة خيشى من مساس املساعدة املقدمة بتحقيقات 

غ السلطة املركزية على الفور، اليت تقوم بإخطار نظريهتا أو إجراءات جنائية داخلية، فإنه يبلِّ 
الداخلية،  األجنبية. وتواصل السلطة املركزية التواصل مع األجهزة ذات الصلة بشأن التحقيقات

بلوغ مرحلة ال ميس فيها تقدمي املساعدة املطلوبة بالتحقيقات أو اإلجراءات اجلنائية،  وإذا مت الحقًا
  يبلَّغ البلد األجنيب وتواصل السلطة املركزية معاجلة الطلب.

، عند تلقي طلب ، على سبيل املمارسة املعتادةنيطرف نيدولتلدى املركزية ات السلطوتعمد 
االتصال مباشرة بالسلطة املركزية إىل  نونية متبادلة ال حيتوي على العناصر املطلوبة،مساعدة قا

لطلب املعلومات، أو تطلب املعلومات من خالل القنوات الدبلوماسية،  األجنبية ذات الصلة
  .طلبالوتنفيذ  للمضي قدمًا تلك املعلومات الزمةأنَّ  مشرية إىل
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ب أو تأجيله، شاورات مع الدول الطالبة قبل رفض طلمبتقوم  أفادت معظم البلدان بأهناو
عدد حمدود سوى م قدِّتمل  ابيد أهن .بعضها إىل معاهدات ثنائية تنظم هذه املسألة صراحةً  وأشار

  .املشاورات جراءامللموسة إلكيفية المن األمثلة على 
    

    عدم التعرض    
ين يوافقون على أو غريهم من األشخاص الذ عدم التعرض للشهودمسألة  تناولت غالبية الدول

ثنائية ء يف معاهدات سواالسفر إىل بلد أجنيب لتقدمي أدلة أو املساعدة يف حتقيقات وإجراءات، 
، )يضًاأ( ات الداخليةأو يف التشريع(بوسائل منها تطبيق االتفاقية نفسها)  متعددة األطرافأم 

تني ويف حال زين.اليت تشري إىل نقل املحتج ٤٦من املادة  ١٢وذلك من دون املساس بالفقرة 
من االتفاقية (يف  تلك املتوخاةا فترة عدم التعرض مبوجب القانون الوطين أقصر من مكانت فيه

. وقد ديل تشريعاهتاجعت البلدان قيد االستعراض على تع)، شُ يومًا ١٥ من أيام بدًال ١٠إىل ٨
ومًا كقاعدة فرعية ي ١٥يما يبدو فترة قوامها ُأصدرت هذه التوصية رغم أن االتفاقية حتدد ف

  فحسب يف حال عدم اتفاق األطراف على جدول زمين خمتلف.
    

    التكاليف     
عادًة التكاليف "العادية" و"املعقولة" لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة  املتلقية للطلبتتحمل الدولة 

مثل التكاليف املتعلقة باحلصول على شهادة الشهود ومجع املستندات وحجزها، وتعقُّب  -
اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف أو ترتيبات  وذلك رهنًا بأيِّ -املمتلكات وحتديدها وحجزها 

جتسد هذا املبدأ العام،  ٤٦من املادة  ٢٨خمصصة أو شروط للتعاون املتبادل. ويف حني أن الفقرة 
تشري ملحوظة تفسريية هلذا احلكم إىل أنَّ البلدان النامية قد تواجه صعوبات يف تغطية حىت التكاليف 

  )١٠٥(باملساعدة الالزمة لتمكينها من الوفاء مبتطلبات االتفاقية.األساسية وأنه ينبغي تزويدها 
التكاليف ، "من حيث املبدأ، الدولة الطالبة تتحملعلى أن  عدة أطرافلدى  تنص التشريعاتو

والتكاليف ، اإليداع والشحن نفقاتأهنا غري العادية" عادةً على  تكاليف". وُتفهم "الغري العادية
تقدمي أدلة يف دعاوى أو للمساعدة ل  أو نقل املحتجزين إىل بلدان أجنبيةاملترتبة على شهادة خبري

 تنظيم جلسة استماع عن طريق اهلاتف أو ، ونفقات)٤٦من املادة  ١٠الفقرة يف حتقيق (
ضور األشخاص املطلوب املتعلقة حبنفقات الو)، ٤٦من املادة  ١٨الفقرة ( بالفيديو التداول

وباملثل، تنص بعض املعاهدات ، حسب االقتضاء. لتحريرية والشفويةالترمجة اوب االستماع إليهم
 ، مثلحمددةمتلقي الطلب تكاليف تنفيذ الطلب، باستثناء نفقات  الثنائية على أن يتحمل

نفقات "النقل األشخاص لتقدمي األدلة أو  اخلرباء، ونفقات الترمجة، وأتعاباملرتبطة ب تكاليفال
من املادة  ٢٨ومتاشيًا مع الفقرة ، احلاالتهذه ويف مجيع  .تنفيذ الطلبترتبة على " املستثنائيةاال
ينفَّذ الطلب مبقتضاها،  لشروط واألحكام اليتأن تكون األطراف أن تكفل ، ينبغي ل٤٦

هذا ومن  .لتشاور مسبق مع الدولة الطالبةهي نتيجة وكذلك كيفية حتمل تلك التكاليف، 

                                                         
  .املرجع نفسه  )١٠٥(
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ا النفقات حتملت فيها الدولة الطالبة جزئيًّ  قل حباالت حمددةأطراف على األ ة، أفاد مخسنطلقامل
  .بترتيب خمصص الغرض عمالً  غري العادية

  
  أمثلة على التنفيذ

ما يتعلق أخرى في مركزية سلطات أفادت إحدى الدول األطراف بأهنا وضعت ترتيبات مع
تكاليف  ذلك . ويشململساعدة القانونية املتبادلةفيما يتعلق با غري عاديذات طابع بتكاليف 

إلرسال  يد الالزمةأمر تفتيش، ورسوم الربعمًال بمعاجلة كميات كبرية من املواد احلاسوبية 
إىل املحاكم نيابة عن  الطلبات املقدمةفيما يتعلق بوأتعاب املحامني  ،دولإحدى الاألدلة إىل 

  .الدولة الطالبة
هذه األخرية مرتفعة، مبا  العادية، حىت عندما ُتعتربوال مييز طرفان بني التكاليف العادية وغري 

  ساعدة القانونية املتبادلة.يغطي روتينيًّا النفقات املرتبطة بتنفيذ طلب تقدمه سلطاهتما لنيل امل
  

مبوجب  ه،وفيما يتعلق بالطلبات اليت تنطوي على تكاليف غري عادية، ذكر أحد األطراف أن
الدولة الطالبة أن توفر املوارد املالية الضرورية كوديعة قبل تنفيذ الطلب. ويف ُيتوقع من  ،تشريعاته

حالة، تنص القوانني املنطبقة أو املعاهدة املتعددة األطراف اليت يكون البلد املعين طرفًا فيها  ١١
ى على أن تتحمل الدولة الطالبة، من حيث املبدأ، مجيع التكاليف، ما مل تتفق الدول املعنية عل

خالف ذلك، يف حني يبدو أنَّ بلدين آخرين حيتفظان لنفسيهما حبق حتميل الدولة الطالبة مجيَع 
من  ٢٨التكاليف أو جزءًا منها. وتتعارض تلك املمارسات مع املبدأ املنصوص عليه يف الفقرة 

 . ومن مث، وكما أوصى به معظم اخلرباء املشاركني يف استعراض الدول ذات الصلة،٤٦  املادة
ينبغي املواءمة بني القوانني ذات الصلة واالتفاقات القائمة من جهة واالتفاقية من جهة أخرى 

التكاليَف العادية على أن ُتغطى  املتلقية للطلببالنص، من حيث املبدأ، على حتميل الدولة 
  التكاليف غري العادية حسبما يتحدد من خالل املشاورات املسبقة.

ادر على استيعاب تكاليف طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، وبدا طرف واحد فقط غري ق
  بغض النظر عن طابعها العادي أو غري العادي.

    
    تقدمي املستندات     

املستندات أو  أشارت معظم الدول األطراف إىل أهنا تقدم إىل الدولة الطالبة السجالت أو
يف سجالت الشركات، وشهادات امليالد  مثل املواد املحفوظة - املعلومات املتاحة لعامة الناس

على عمومًا جعت البلدان وشُ  .أو الزواج أو الوفاة، واملعلومات الواردة يف سجالت األراضي
تكون منفتحة على مثل تلك  وأن ،صلة يف تشريعاهتاالمارسات ذات املد قدر اإلمكان أن حتدِّ 

  .تبادل املعلوماتاخلاصة بمارسات امل
أشار عدد حمدود فقط من لعامة الناس،  السجالت احلكومية غري املتاحةسألة وفيما يتعلق مب

أو قيود خاصة  شروط تبادل أيِّ نوع من الوثائق من دون أيِّ طراف إىل أن باستطاعتهم األ
مرتبطة بذلك. فعلى سبيل املثال، أكد أحد البلدان أن بإمكانه تقدمي مجيع تلك الوثائق استنادًا 

بالتشريعات الداخلية  الطلبات رهنًا جتوز تلبيةضية. ويف مجيع احلاالت األخرى، إىل صلتها بالق
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ففي حالتني، تنص تلك  .اليت تنظم الكشف عن املعلومات ذات الصلة املتلقية للطلبللدولة 
القوانني على جواز أن ُتطلب السجالت احلكومية العمومية وغري العمومية مباشرًة من السلطة 

ينص ية اليت أصدرهتا، ويعتمد تقدميها على القواعد الداخلية لتلك السلطة. واإلدارية الوطن
على أنه ال جيوز تقدمي سجالت الضرائب أو الضمان االجتماعي إىل بلدان  انبلدأحد القانون 

املساعدة القانونية املتبادلة. وتشترط دولة أخرى وجود إذن حمدد من لطلبات  أجنبية استجابةً 
بعض م يوفرون للدول الطالبة، أو مستعدون أن يوفروا هلا، أهنطرفًا  ٢٥وأكد قاضي التحقيق. 

لعامة الناس، مبا يف ذلك تقارير الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون،  أنواع املعلومات غري املتاحة
 ة.معيَّنيف ظروف  سريةومعلومات بشأن الرقابة املصرفية والسجالت اجلنائية، وحىت املواد ال

شريطة تزويد سلطة  طلبات هبذا الشأن، تلبية علىيقل عن سبعة آخرين القدرة ولدى ما ال 
. كما أدرج أحدهم قائمة ببعض العوامل اليت معلومات أو مستندات داخلية مماثلة مبا تطلبه من

  ينظر فيها عند اختاذ قرار، وهي حتديدًا ضرورة املعلومات املطلوبة وأسباب طلب املعلومات.
ة. وتتراوح معيَّنبلدان إىل أن إرسال الوثائق احلكومية السرية خيضع لشروط وأشار عدد من ال

ة معيَّنهذه الشروط بني احلاجة إىل إعالن الدولة الطالبة مصلحتها القانونية اخلاصة يف وثيقة 
  وتقدمي ضمانات باحترام السرية.

إحدى الدول األطراف بني خمتلف أنواع املعلومات غري املتاحة لعامة الناس: متيِّز ، وأخريًا
" اليت ميكن سرية"املعلومات املحجورة"، اليت ميكن توفريها للدولة الطالبة؛ و"املعلومات ال

  الكشف عنها مطلقًا.املطلقة"، اليت ال ميكن  سريةتوفريها تبعا للحالة؛ و"املعلومات ذات ال
    

  نفيذمثال على الت
، تكون مجيع املستندات اليت يف حوزة السلطات لدى أحد البلدان بادئ الدستوريةامللقانون ول وفقًا

متاحة لعامة الناس، ما مل ينص قانون يسنه الربملان صراحًة على استثناء من ذلك. فإذا طلبت دولة 
م هذه قدَّطرف أخرى سجالت أو مستندات أو معلومات يف حوزة السلطات الداخلية، ُت

م هبا إىل قدَّإىل نفس األسباب اليت ُت السجالت أو املستندات أو املعلومات بنفس الطريقة واستنادًا
  فرد.أيِّ 

    
    الفعالية     

باملساعدة القانونية أدق عن الطلبات املتعلقة بيانات إحصائية عمومًا  الدول األطرافقدمت 
املساعدة القانونية حجم طلبات . ومن حيث املطلوبنيتسليم مقارنًة بتلك املتعلقة باملتبادلة 

حتديدًا، أظهرت االستعراضات عدم وجود اتساق ُيذكر على  الفسادرائم جباملتبادلة املتعلقة 
نطاق البلدان. فمن ناحية، أبلغت بعض البلدان عن حجم كبري من الطلبات. فعلى سبيل 

 ٢٠١٢ائم املشمولة باالتفاقية ما بني عام طلبًا يتصل باجلر ٢١١املثال، تلّقى أحد البلدان 
طلبًا للمساعدة اليت ال تنطوي على  ٥٧. وأكد بلد آخر أنه نفَّذ ٢٠١٤وتشرين الثاين/نوفمرب 

ما بني كانون الثاين/يناير  ،طلبًا للمساعدة اليت تنطوي على تلك التدابري ٧٩تدابري قسرية، و
انات تناقضًا حادًّا مع تلك املوجودة لدى . وتتناقض هذه البي٢٠١٣متوز/يوليه  ١٦و ٢٠٠٩
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بشأن املساعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلق باجلرائم  طلبات بأهنا مل تتلق أيَّ لدان أخرى أفادت ب
املتصلة بالفساد، أو تلقت قدرًا شديد الضآلة من تلك الطلبات. وقد تتعدد األسباب الكامنة 

ملتصلة بالفساد املعاَلجة عن طريق آليات املساعدة القانونية وراء حمدودية، بل وانعدام، احلاالت ا
املتبادلة يف عدد من البلدان. وبينما مل تركز االستعراضات على هذه املسألة، ينبغي أن يالَحظ 
أن باإلمكان أيضًا احلصول على عدة أنواع من املساعدة (خصوصًا فيما يتعلق باملساعدة اليت 

ة) عن طريق آليات ذات طابع رمسي أخف مقارنًة بالطلبات الرمسية ال تنطوي على تدابري قسري
للمساعدة القانونية املتبادلة، مثل االتصاالت بني أجهزة الشرطة أو عن طريق اإلنتربول. ويف 
هذه احلاالت، فإن استخدام بعض البلدان غري املتواتر لقنوات املساعدة القانونية املتبادلة ال 

ة أو انعدام احلاجة للتبادالت عرب الوطنية لألدلة يف األمور املتصلة جيسد بالضرورة حمدودي
بالفساد، وإمنا جيسد باألحرى الرغبة، األكثر بروزًا لدى بعض البلدان مقارنة ببلدان أخرى، 
الستعمال آليات أكثر مرونة إلرسال األدلة. وتشري االستعراضات اليت ُأجريت فيما يتعلق 

ة (التعاون يف جمال إنفاذ القانون) فيما يبدو إىل إمكانية تلبية املتطلبات من االتفاقي ٤٨باملادة 
، باستخدام شبكات التعاون معيَّناإلثباتية للتحقيقات واملالحقات الداخلية، على األقل إىل حد 

  غري الرمسية.
ديدة. نفسها، واتُّخذت أساسًا قانونيًّا لتقدمي املساعدة يف مناسبات ع ٤٦وقد احُتج باملادة 

يه باختاذ االتفاقية أساسًا دولة طرفًا عن تقدمي طلب واحد على األقل و/أو تلقِّ  ٢١وأبلغت 
، منها ٢٠١١-٢٠١٠ يف الفترةطلبًا  ٤٢٧ى أحد البلدان تلقِّ قانونيًّا. فعلى سبيل املثال، 

على إليها شارة باإل منها استنادًا إىل االتفاقية أو طلبًا ١١وُقدم ؛ جبرائم فساد متعلقًا طلبًا  ١٨
   .وجه التحديد

      
    )٤٧(املادة  نقل اإلجراءات اجلنائية -باء

من االتفاقية، مبراعاة البعد العابر للحدود الوطنية للعديد من قضايا الفساد،  ٤٧تفرض املادة 
يف نقل اإلجراءات اجلنائية عرب الواليات القضائية. وعادًة  على الدول األطراف بالنظر التزامًا

كأن ، ُيستخدم هذا الشكل من أشكال التعاون الدويل لتركيز املالحقة القضائية يف بلد واحد ما
لديها روابط أوثق وعلى مجع األدلة  ة أقدرمعيَّندولة تكون فيها يف احلاالت اليت يكون ذلك 

ويتمثل هدف آخر يف تفادي الصعوبات املترتبة على تضارب بالقضية واملدعى عليه. 
يف فكرة أن إقامة املحاكمة يف  نقل اإلجراءات اجلنائيةويكمن األساس املنطقي لاالختصاصات. 

ا بدأ "إمَّالبلد املنقول إليه تصب يف مصلحة العدالة. ومن مث، فهو خيتلف عن األساس املنطقي مل
الذي يستند، بدًال من ذلك، إىل ضرورة تفادي املواقف اليت ميكن من ا املحاكمة"، التسليم وإمَّ

هلا للشخص املطلوب اهلروب من العدالة من خالل استغالل الثغرات املترتبة على غياب أسس خال
  الوالية القضائية.

إمكانية نقل اإلجراءات يف تشريعاهتا الداخلية أو يف معاهدات ثنائية أو عدة دول وترتئي 
عاوى اجلنائية، االتفاقية األوروبية املتعلقة بنقل الد(وخصوصًا  متعددة األطراف هي طرف فيها

دول ألربع  ةالداخلي اتنص التشريعتو ).اليت تشكل الصك الدويل الرئيسي يف هذا املجال
وعلى  .إقليمية فيما يتعلق جبرائم غسل األموالدولية مكانية يف إطار منظمة تلك اإلعلى أخرى 
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معلومات عن  أمثلة ملموسة على التنفيذ وال معظم هذه البلدان مل تقدم أيَّ أنَّ  الرغم من
نقل  نَّ بأيف حالتني أفيد دولة حمكمٍة للتحقيق واملقاضاة،  املعايري املستخدمة يف حتديد أنسب

تشمل  نقل اإلجراءات اليتمعلومات عن دولتان وقدمت ممارسة معتادة،  اإلجراءات اجلنائية
من التعاون  هذا الشكل كثريًا انستخدمأنَّ طرفني ي تبيَّن وقد .املحاكمة على جرائم الرشوة

 واردًا طلبًا ٥٩ عن طلبات إمجاليهاأحدمها الدويل، خاصة مع البلدان املجاورة، حيث أبلغ 
   .٢٠١١و ٢٠٠٩بني   يف الفترة ما صادرًا طلبًا ٤٧و

لدى لجأ إليه عمومًا ال يبدو أن هذا الشكل من أشكال التعاون الدويل ُي وعلى الرغم مما تقدم،
ه. وك دولية تنظمصكأيِّ تشريعات داخلية، وهي غري ملزمة باليت ليس لديها  غالبية األطراف

 توقدممسية، رمن خالل ترتيبات غري ميكن حتقيقه بعض البلدان ذكرت أن النقل أنَّ  غري
ميكن نقل   ن، الالبلدايف أحد و .لية لعمليات النقل تلكفعحاالت  عنمعلومات أربعة بلدان 

. ومع ذلك، ال سوى يف حالة رفض تسليم اجلناة إىل تلك الدولة اإلجراءات إىل دولة أخرى
دما تدَّعي بلدان ُيرتأى النقل لتحقيق أهداف أخرى، مثل إقامة العدل على الوجه السليم عن

  عدة الوالية القضائية على القضية نفسها.
ة إىل أن اجلنائي وأشارت بعض األطراف اليت ال توجد لديها ممارسة تتمثل يف نقل اإلجراءات

مي خمصص، أشارت بعض بإمكاهنا استخدام االتفاقية أساسًا قانونيًّا. وحىت يف غياب إطار تنظي
ة، أو على األقل البلدان إىل قدرهتا على إقامة هذا الشكل من أشكال التعاون، عند الضرور
استنادًا ألجنبية أو حتقيق أهدافه من خالل تطبيق مبادئ التعاون الواسع النطاق مع السلطات ا

كما لوحظ يف أحد وإىل درجة واسعة من السلطة التقديرية لدى الشرطة و/أو النيابة العامة. 
هناك ممارسات  تإىل قانون حمدد لتنفيذ احلكم املعين ما داماالستعراضات، ال توجد حاجة 
تنظر الدول وإمكانية نقل اإلجراءات اجلنائية، تشهد على أو سياسات عامة أو ترتيبات 

حقة القضائية للجرائم طراف بالفعل يف االستفادة من هذه اإلمكانية هبدف ضمان فعالية املالاأل
  .املشمولة باالتفاقية

اجلنائية، ليس  ومل ُيِشر سوى عدد حمدود من األطراف إىل عدم قدرهتا على نقل اإلجراءات
سباب موضوعية حمددة. استنادًا إىل نقص األسباب القانونية أو التشريعات املَمكِّنة، وإمنا أل

جود تشريع شواغل بسبب التصور بأنَّ نقل اإلجراءات من دون وفقد أبدى أحد البلدان 
انونًا مبحاكمته أو خاص بذلك ميكن أن ُيبِعد الشخص املنقول عن الوالية القضائية املختصة ق

ال جيوز للمدعني  آخر، ينتهك احلق السيادي لذلك البلد يف ممارسة اإلجراءات اجلنائية. ويف بلد
كون التنازل عن يالعامني استخدام صالحيتهم التقديرية لنقل اإلجراءات إىل بلد آخر. وال 

دم اختصاصها بالتحقيق يف عالوالية القضائية ممكنًا إالَّ إذا أعلنت اهليئات القضائية ذات الصلة 
  اجلرمية املعنية.

اعد على ترسيخ هذه املمارسة وحتديد اآلثار ومن شأن إبرام املزيد من االتفاقات الرمسية أن يس
املترتبة على النقل بالنسبة للدول املعنية؛ ويف هذا السياق، ميكن للدول األطراف أن تستفيد من 

  )١٠٦(.وضع املعاهدة النموذجية بشأن نقل اإلجراءات يف املسائل اجلنائية موضع االعتبار
    

                                                         
  .٤٥/١١٨ ر اجلمعية العامةقرامرفق   )١٠٦(
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      القانونالتعاون يف جمال إنفاذ  -الفصل الثالث
   )٤٨(املادة  لتعاون يف جمال إنفاذ القانونا -ألف

أنشطتها املتعلقة بإنفاذ   يفوثيقًا بأن تتعاون الدول األطراف فيما بينها تعاونًا ٤٨ تقضي املادة
لة بالفساد على حنو سعيًا لتحقيق اهلدف املشترك املتمثل يف مكافحة اجلرائم املتص، القانون
صال، والتعاون يف إجراء إنشاء أو تعزيز القنوات املالئمة لالتذات الصلة  وتشمل التدابريفعال. 

ملجرمون، وتيسري ات، وتبادل املعلومات بشأن الوسائل واألساليب اليت يستخدمها اتحرِّيال
وقد  .نفاذ القانونإهيئات املباشر بني لتعاون ل، وإبرام اتفاقات أو ترتيبات فعالالتنسيق ال

ول أطراف فقط هناك ثالث دأنَّ  يبدووالتدابري، تلك دان خطوات لتنفيذ اختذت معظم البل
  .تفاقيةلال تطلبات ذات الصلةاملعن الوفاء بكثريًا  ختلفت

    
    االتصال قنوات    

على الصعيدين  ا ُتستخدمم إنفاذ القانون كثريًااملعنية بقنوات االتصال بني الدوائر بأنَّ  أفيد
االحتاد األورويب (مبا فيها  ةاإلطار التنظيمي للمنظمات الدولية أو عرب الوطنيالثنائي واإلقليمي يف 

مركز إنفاذ ية، مثل ، أو يف إطار شبكات العمليات والتنسيق اإلقليم)ومنظمة الدول األمريكية
جنوب شرق مم أ، ورابطة رؤساء أجهزة الشرطة التابعة لرابطة القانون جلنوب شرق أوروبا

الحتاد األورويب لووحدة التعاون القضائي التابعة  ،رطة األورويب (يوروبول)آسيا، ومكتب الش
منظمة ط اهلادئ، وومركز التنسيق املعين باجلرمية عرب الوطنية يف منطقة املحي(يوروجست)، 

ؤساء الشرطة يف رومنظمة تعاون ، التعاون اإلقليمي بني رؤساء الشرطة يف اجلنوب األفريقي
ة للدول األعضاء يف ، ومنصة العدالة اإلقليمية مفوضي الشرطة الكاريبينيرابطوشرق أفريقيا، 

خرى للتعاون بني إنشاء شبكة إقليمية أجلنة املحيط اهلندي. واقترحت إحدى الدول األطراف 
لك الشبكات سري عمل ت. ومن حيث جهات إنفاذ القانون برعاية منظمة التعاون االقتصادي

أدوات ، كما اسُتحدثت امفيد جدًّ م الربيد اإللكتروين لالتصال السريعاستخداأنَّ  اليومي، تبيَّن
  .قانونمن قبيل قواعد البيانات املأمونة لتبادل املعلومات بني سلطات إنفاذ ال

عمومًا شرطًا مهمًّا من أجل العضوية يف املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) واعُتربت 
الكشف حيث تسهم، على سبيل املثال، يف ية التعاون عرب احلدود يف جمال إنفاذ القانون فعال

التابعة  I-24/7منظومة االتصاالت الشرطية العاملية وُأشري إىل عن املشتبه فيهم يف جرائم الفساد. 
مجيع  لتبادل املعلومات البالغة األمهية عن املجرمني واألنشطة اإلجرامية يفلإلنتربول كوسيلة 

 نشراتدور كما أبرز طرفان على األقل  )١٠٧(أحناء العامل يف الوقت املناسب وعلى حنو مأمون.
اإلنتربول البنفسجية كوسيلة لتبادل املعلومات حول طرائق العمل واألشياء واألجهزة وأساليب 
اإلخفاء اليت يستخدمها املجرمون. ويف الوقت نفسه، لوحظ أن من غري املمكن أن يستعاض 
باإلنتربول عن قنوات االتصال املباشر مع السلطات والوكاالت والدوائر املعنية بإنفاذ القانون 
يف الدول األخرى. وُتعترب ندرة تلك القنوات خارج السياق اإلقليمي من املعامل الشائعة بني 

  الدول األطراف.
                                                         

  .٦٧و ٣٢-٣١ الصفحات ،اجملرمني وتسليم املتبادلة القانونية املساعدة دليلانظر   )١٠٧(
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خبارات املالية، تبادل املعلومات منتشر على نطاق واسع فيما بني وحدات االستأنَّ  وبدا
األجنبية وحدات الوحداهتا تقيم اتصاالت بأنَّ  أشارت أكثر من نصف الدول األطراف إىلو

إبرام مذكرات تفاهم بشأن التعاون  ق منها أساسًاائبطر االتصاالت، أو هي يف طور إقامة تلك
األموال،  األشخاص املتورطني يف أنشطة غسلواملالحقات اخلاصة بالوطنية يف التحقيقات عرب 

، وهي حمفل دويل املالية االستخبارات لوحدات أو من خالل العضوية يف جمموعة إيغمونت
يركز على حفز التعاون يف جماالت تبادل املعلومات والتدريب وتبادل اخلربات يف جمال مكافحة 

عة جممووأبلغ عدد من البلدان املستعِرضني بأهنا اختذت خطوات لالنضمام إىل  غسل األموال.
عدد كبري من االتفاقات بني وإبرام واعُترب التقدم بطلب لنيل عضوية هذه املجموعة . إيغمونت

وحدة االستخبارات املالية الوطنية وغريها من الواليات القضائية يف اخلارج من املمارسات 
. وباملثل، أشارت اهليئات اجلمركية يف بعض البلدان إىل يِّدة يف بعض االستعراضاتاجل

 لالستخبارات مشاركتها يف مبادرات تعاونية من خالل شبكة مكاتب االتصال اإلقليمية
أقامت بعض أجهزة واجلمركية التابعة للمنظمة العاملية للجمارك أو غري ذلك من الترتيبات. 

الشبكة العاملية جلهات  ضمناملزيد من عالقات التعاون الشرطة واملالحقة القضائية الوطنية 
شبكة كامدن املشتركة بني الوكاالت السترداد عنية باسترداد املوجودات، أو امل التنسيق

 وأشبكة اجلنوب األفريقي املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات،  وأاملوجودات، 
 باإلجراءات املعنية العمل لفرقة التابعة املوجودات السترداد الوكاالت بني املشتركة الشبكة
شبكة آسيا واملحيط اهلادئ املشتركة بني ، أو األموال غسلملكافحة اجلنوبية  أمريكايف  املالية

خصَّصة لتحسني التعاون املرمسية الغري  تصالاالشبكات أْي ، الوكاالت السترداد املوجودات
ية اجلهود اليت يبذهلا األعضاء يف حرمان املجرمني من عائداهتم غري املشروعة من فعالوزيادة 

 التعاون وتبادل املعلومات بني الوكاالت.خالل تنسيق 
  

  مثال على التنفيذ
تتوىل وحدة االستخبارات املالية لدى أحد البلدان تسجيل مجيع املعلومات اليت تتلقاها ومعاجلتها 
والتحقيق فيها بنفسها بصفة أولية، عن طريق املراسالت املوجَّهة إىل املؤسسات الوطنية مثل تلك 

ب واجلمارك والتجارة وإنفاذ القانون، وكذلك السلطات األجنبية. وُتحفظ املسؤولة عن الضرائ
امللفات لدى عدم اإلحالة إىل السلطات القضائية، وذلك عندما ال تتأكد الشبهات األصلية من 
خالل معاجلة املعلومات. وُيحتفظ باملعلومات الواردة يف امللفات يف قاعدة البيانات التابعة للوحدة 

  تمال استخدامها يف املستقبل أو يف سياق طلب للمساعدة القانونية املتبادلة.بالنظر الح
  

آلية مثل ، ُأبلغ عن تشغيل قنوات اتصال بني السلطات املتخصصة يف مكافحة الفساد، وأخريًا
شبكة األطراف ملكافحة الفساد يف جنوب شرق آسيا، وحمفل اجلنوب األفريقي ملكافحة 

شبكة نقاط االتصال األوروبية و ،"أوروبيون من أجل مكافحة الفسادشركاء "الفساد، ومنظمة 
ورابطة أجهزة مكافحة الفساد يف شرق أفريقيا، والرابطة الدولية ، من أجل مكافحة الفساد
شبكة املؤسسات الوطنية و ورابطة أجهزة مكافحة الفساد يف أفريقيا، ،ألجهزة مكافحة الفساد

وأبلغ أحد البلدان عن األنشطة الواسعة للربط الشبكي اليت . ملكافحة الفساد يف غرب أفريقيا
من خالل مذكرات (أقامت شراكات رمسية ، اليت كافحة الفسادته املعنية مبوكالتضطلع هبا 
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يف مجيع  بلدًا ١٥من املؤسسات األجنبية املضطلعة بوالية مماثلة يف  ٢٠يقل عن  مع ما ال )تفاهم
  أحناء العامل.

    
    والتنسيق املعلومات وتبادل التحقيقات إجراء جمال يف التعاون    

اإلسراع ألغراض تبادل املعلومات وتدابري التعاون ، فيما يتعلق بقدَّمت معظم الدول األطراف
القانونية  طراألملحة عامة عن ، التفاقية والتحقيق فيهااألفعال املجرَّمة وفقًا ل بالكشف عن

معلومات عن ة طرفًا دول ١٥ت وقدَّما اختاذ تلك التدابري. اليت ميكن من خالهلوالعملية العامة 
بالتعاون مع دول أطراف أخرى. وأشار عدد حمدود من  فعالجريت على حنو ات اليت أُ تحرِّيال

الدول إىل تبادل املعلومات بشأن نتائج البحث واخلربة يف جمال االستدالل اجلنائي فيما يتعلق 
مثل سرقة اهلوية وتزوير املشمولة باالتفاقية ( بالوسائل أو الطرائق املستخدمة يف ارتكاب اجلرائم

تدابري معيَّنة تتعلق بالتزويد بأشياء معلومات حول حمدود من الدول عدد قدَّم ، وباملثل )الوثائق
(د) من   ١(ج) و ١  ما للفقرتني الفرعيتني إىل التطبيق املحدود نوعًا، مما يشري أو مواد لتحليلها

أو على األقل إىل حمدودية أمهية التدابري ذات الصلة فيما يتعلق يف املمارسة العملية،  ٤٨املادة 
  فساد.جبرائم ال

  
  اجليِّدة واملمارسات الناجحة التجارب
ي الطلبات من البلدان األخرى يف إطار التعاون لتلقِّ دول نظامًا من مستويني إحدى الوصفت 

وذلك  على مستوى مركزي وآخر المركزي على حد سواء،النظام على إنفاذ القانون. ويعمل 
  .وزيادة سرعة االستجابة لتعزيز الكفاءة

دول  من زائرين قضاةيِّدة قبول اجل من املمارساتاالستعراض اعترب وفيما يتعلق بطرف آخر، 
هذه ت ربواعتُ  .على أساس اتفاقات أو ترتيبات ثنائية، وذلك أخرى للفصل يف قضايا داخلية

ملام دليًال على اإلبالتعاون يف جمال إنفاذ القانون،  ًامباشر ارتباطًاتكن مرتبطة  مل املمارسة، وإن
اتفاقات  إلبرامبتقليد يقوم على االستفادة من اخلربات الدولية، ومن مث على استعداد البلد املعين 

إنفاذ  يف جمالاملختصة سلطات تعزيز التنسيق بني القبول موظفي االتصال ألغراض ترمي إىل 
  .القانون

  
ضباط دولة طرفًا تعيني  ٤٧وفيما يتعلق بالتنسيق عن طريق تبادل املوظفني أو اخلرباء، أكدت 

 مدَّعني عاّمني يف بلدان أخرى أو منظمات دولية) يف حاالت أندر(أو  اتصال من الشرطة
ضباط عن إيفاد دول أطراف بلغت ست ، وأ)عادة يف السفارات أو البعثات الدبلوماسية(

نطاق أنشطة ضباط االتصال وإن كانت جتدر مالحظة أنَّ ، ا أو أكثرأجنبيًّ  بلدًا ٢٠إىل اتصال 
من  موظفون يشارك ،في كثري من األحيانف .املذكورين ال يقتصر عادة على مكافحة الفساد

دولتان  أوضحت كما .وكاالت إنفاذ القانون يف أنشطة تدريبية مشتركة مع نظرائهم الدوليني
 وضعهمعلى الرغم من  أنه فذكرتايف اخلارج، سفاراهتما ب األمنيني امللحقني مهام طرفان

وتبعيتهم للسفري يف املسائل املتعلقة بالقانون الدويل والشؤون اخلارجية  نيدبلوماسيك
  .من رؤسائهم يف جهاز الشرطةبتوجيهات  أنشطتهم العملياتيةب طلعونضم يوالربوتوكول، فإهن
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  أمثلة على التنفيذ
دى الدول األطراف، بني السلطات واهليئات واألجهزة، أنشأت إح فعالبالتنسيق الفيما يتعلق 

من ضباط االتصال  ذاهتا، شبكة مشتركةدون اإلقليمية بالتعاون مع بلدان أخرى من املنطقة 
النيابة عن الشرطة بحول العامل، مبا يتيح لضباط الشرطة يف أيٍّ من تلك الدول أن يتصرفوا 

  األخرى. ن الدولالتابعة أليٍّ م
مكاتب يف  لديها االتصال لضباط شبكة دولية وأبلغت قوة الشرطة لدى دولة أخرى عن إقامة

هتيئة التعاون مع الوكاالت الدولية إلنفاذ القانون ودعم التعاون ويتمثل دورها يف  بلدًا ٢٩
االتصال املعنيون بدور ممثلي أجهزة إنفاذ القانون  ضباط الثنائي أو املتعدد األطراف. ويضطلع

للدولة يف اخلارج، ويقيمون قنوات اتصال وطيدة مع الوكاالت املحلية املعنية بإنفاذ القانون، 
وعالوة على ذلك، تيسِّر الشبكة العديد  .جيري تطويرها وتعزيزها بصفة مستمرة وهي قنوات

وُيَعدُّ  كل عام. املعنية بإنفاذ القانونواألجنبية  الوطنيةت اهليئامن الزيارات اليت تقوم هبا وفود 
 وكاالتالا يف توطيد العالقات بني الشرطة الوطنية ورئيسيًّ التواصل مع هذه الوفود عنصرًا

يترتب إىل استبانة فرص بناء القدرات وما يف أحيان كثرية ، وهو يؤدي هلا الدولية الشريكة
  .صعيد تنفيذ العملياتنتائج على حتقيق ذلك من على 

بأنَّ قوات الشرطة التابعة له قامت بعدة أنشطة مشتركة مع دول من نفس وأفاد طرف آخر 
التعاون يف مكافحة اجلرمية العابرة للحدود الوطنية، واملنطقة يف جماالت بناء القدرات والتنسيق 

 للتصدي ل شبكة إقليميةاألنشطة من خال هبذهالفساد. وقد اضُطلع املتصلة برائم اجلمبا فيها 
الوحدات  استحدثت جمموعة من، اليت للجرمية العابرة للحدود الوطنية متوهلا الدولة الطرف

ملكافحة اجلرمية العابرة اهلجرة) وشؤون (إنفاذ القانون واجلمارك املشتركة بني الوكاالت 
  للحدود الوطنية، العاملة يف عدة بلدان يف املنطقة.

االتصاالت غري الرمسية اليت تفضي إىل التعاون يف حاالت حمددة قدمته جلنة وهناك مثال على 
مكافحة الفساد يف أحد البلدان حيث استخدمت االتصاالت املباشرة يف بلد جماور للحصول 

ونتيجة هلذا التبادل،  على املعلومات يف حتقيقات تتعلق بادعاءات بشأن جوازات سفر مزورة.
املجاور من تعقُّب املشتبه فيه، وأفضت املسألة الحقًا إىل تلّقي طلب  متكنت السلطات يف البلد

  رمسي للتعاون يف قضية متصلة بالفساد.
    

    القانون إنفاذ جمال يف للتعاونة القانوني األسس    
اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن التعاون املباشر بني أجهزة إبرام يبدو أن 

الغالبية هو املمارسة املتبعة لدى ، ٤٨من املادة  ٢  تشجع عليه الفقرةوهو ما إنفاذ القانون، 
للتعاون يف جمال أساسيًّا  شرطًابالضرورة حىت وإن مل ُيعترب ذلك ، العظمى من الدول األطراف

القانون. وأفادت معظم البلدان بأهنا أبرمت مثل هذه االتفاقات أو تنظر يف إبرامها (مبا يف إنفاذ 
ذلك مذكرات التفاهم وتبادل الرسائل وإعالنات النوايا واالتفاقات بشأن تشكيل جلان استشارية 

وية ذاهتا. دائمة مشتركة)، ال سيما مع البلدان اليت تنتمي إىل املنطقة ذاهتا أو إىل املجموعة اللغ
من االتفاقات واملذكرات وغريها من الوثائق  ٩٠أكثر من البلدان واحد من بني تلك  نفَّذوقد 
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املشتركة بني اإلدارات يف جمال مكافحة اجلرمية. وحتدِّد هذه االتفاقات، يف مجلة الدولية القانونية 
االتصال التابعة هلذه لِزم األطراف بتبادل جهات أمور، السلطات املسؤولة عن التعاون؛ وُت

يته؛ وتنص على أشكال وسبل ووسائل فعالالسلطات املختصة بغية ضمان سرعة االتصال و
التعاون، مثل تبادل البيانات املتعلقة باجلرائم اليت جيري التخطيط هلا أو اليت ارُتكبت؛ وعلى 

ساعدة القانونية املتبادلة إمكانية إجراء مشاورات غري رمسية قبل تقدمي طلبات تسليم املطلوبني أو امل
تتضمن . كما فيما يتعلق جبرائم الفساد؛ وكذلك على التعاون يف إدارة شؤون املوظفني والتدريب

  تركز بصفة خاصة على الفساد. يف بعض األحيان أحكامًا
  

  مثال على التنفيذ
فاهم منوذجية األطراف، كدليل على التزامه بالتعاون يف جمال إنفاذ القانون، مذكرة ت أحد وضع

لديه  الشرطة الوطين جهاز الوطنية وتنمية التعاون بني العابرة للحدود حول مكافحة اجلرمية
  األجنبية. أجهزة الشرطةو
  

للتعاون يف جمال إنفاذ القانون  االتفاقية أساسًا اختاذ بإمكاهناة طرفًا أنَّ دول ٨١ تأكدويف حني 
يبدو أن هذه اإلمكانية نظرية يف الغالب لدى معظم البلدان. الفساد، املتصلة ب رائماجلفيما يتعلق ب

ومع ذلك، ؛ عن حاالت اسُتخدمت فيها االتفاقية هلذه األغراضومل تبلِّغ سوى ثالث دول 
اتفاقات  إىلمن ذلك  بدالً  مستندةاإلمكانية، هذه  صراحًةأطراف دول مخس استبعدت 

ثبت مبا يكفي من اليقني ما إذا كان ومل تتمكن االستعراضات من أن ت .وترتيبات أخرى
االستعمال املحدود لالتفاقية كأساس قانوين للتعاون يف جمال إنفاذ القانون نابعًا من وجود 
شبكة كافية من قنوات التعاون البديلة أو نقص يف املعرفة بشأن الدور الذي ميكن لالتفاقية أن 

 التحاورعلى مواصلة عمومًا راف ُشجعت األطتضطلع به يف هذا املجال. وعلى أية حال، 
لتيسري  اتفاقات علىتوقيع، حسب االقتضاء، الاإلقليمي والثنائي من خالل  على الصعيدين
يف حال  اقانونيًّ  ًااالتفاقية أساس اختاذإنفاذ القانون، وعلى النظر يف  بغرض تبادل املعلومات

  .الترتيبات تلكغياب مثل 
    

    احلديثة التكنولوجيا حتديات    
لتصدي للجرائم املرتكبة ل تقدِّم غالبية األطراف معلومات حمددة عن طرائق التعاون الدويلمل 

ترتيبات التعاون الدويل يف جمال إنفاذ القانون ال على اعتبار أنَّ باستخدام التكنولوجيا احلديثة، 
 ون.مستوى التكنولوجيا اليت يستخدمها املجرمنوع وعلى أساس  بني اجلرائممتيز عادة 
يف إطار ًا دائممتاحة جهة اتصال وسائل التعاون إنشاء  كمثال علىإحدى الدول وذكرت 

إىل مجلة دولة أخرى ، يف حني أشارت معاهدة إقليمية تتناول مجيع أشكال اجلرمية السيربانية
لتصدي ل األمنيني نشط مع املنظمات الدولية والبلدان الشريكة وامللحقنيالالتعاون أمور، منها 

من خالل تبادل املعلومات واخلربات بشأن  ،لجرائم املرتكبة باستخدام التكنولوجيا احلديثةل
لقات احل االشتراك يف عقد وتبادل أفضل املمارسات من خالل احلديثة، تحرِّيأساليب ال
إدراج األساليب ، ودراسيةالزيارات الوإجراء  حددةامل تدريبيةال دوراتالو ؤمتراتاملو الدراسية
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 مناذجالتفاقية كمواضيع رئيسية يف اجلرائم املشمولة با والتكنولوجيا املستخدمة يف ارتكاب
   .لفسادالتصدي لتدريب الشرطة يف جمال 

  
  أمثلة على التنفيذ

تساعد وحدة جرائم احلاسوب االحتادية ووحدة جرائم احلاسوب اإلقليمية لدى أحد األطراف 
  اجلرائم املرتكبة باستخدام التكنولوجيا احلديثة. السلطات الوطنية على اكتشاف ومالحقة

املعلومات يتيح معاقبة كل من يرتكب  تكنولوجياولدى بلد آخر قانون خاص يتناول جرائم 
املعلومات أو أية  تكنولوجيانظام من نظم  يِّ جرمية منصوصًا عليها يف أيِّ قانون آخر بواسطة أ

ة خاصة مبكافحة اجلرائم اإللكترونية، تتبع لإلدارة وسيلة من وسائلها. وأنشأ البلد نفسه إدار
  العامة ملكافحة الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروين.

    
    ليةالفعا    

على الرغم من أن بإمكان العديد من البلدان االعتماد على طائفة واسعة من األدوات املعيارية 
يف جمال إنفاذ القانون، ما زالت  ومن كوهنا أعضاء يف العديد من الشبكات واملنصات للتعاون

. وباملثل، فإن إبرام اتفاقات أو ترتيبات ٤٨هناك حتديات كبرية من حيث التنفيذ اجلوهري للمادة 
تعاون ثنائية أو متعددة األطراف ال يضمن تطبيقها يف املمارسة العملية. وينطبق ذلك بصفة 

كون قدرهتا على التعاون مع البلدان خاصة يف البلدان ذات األطر املؤسسية الضعيفة واليت ت
األجنبية يف جمال إنفاذ القانون مقيدة مبسائل تتعلق بالتنسيق بني الوكاالت وحمدودية املوارد 
البشرية وعدم كفاية القدرات التكنولوجية واملؤسسية. وُشدَِّد يف أحد االستعراضات، على سبيل 

ة على السلطات املختصة لدى مجيع األطراف املثال، على احلاجة إىل تعميم االتفاقات القائم
  والتأكيد على أمهيتها، وذلك من أجل تنفيذها العملي على حنو تدرجيي.

    
    )٤٩(املادة  التحقيقات املشتركة -باء

من االتفاقية الدول األطراف على إبرام اتفاقات أو ترتيبات تسمح بإنشاء  ٤٩تشجع املادة 
باملسائل اليت هي موضع حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات هيئات حتقيق مشتركة فيما يتعلق 

ُتجرى وفقًا لالتفاقية. كما ُتشجَّع الدول األطراف على النظر يف إجراء حتقيقات مشتركة قضائية 
على أساس كل حالة على حدة، حىت يف غياب اتفاقات مسبقة. ومن املمكن أن تسهم هذه 

يقات وتبادل املعلومات ألهنا تؤدي إىل انتفاء احلاجة إىل املمارسة إسهامًا كبريًا يف تيسري التحق
  إرسال طلبات منفردة للمساعدة القانونية املتبادلة بني أعضاء األفرقة.

دولة طرفًا بأهنا أطراف يف اتفاقات أو ترتيبات تتيح إنشاء هيئات حتقيق مشتركة.  ٣٨وأفادت 
دة املتبادلة يف املسائل اجلنائية بني الدول ومن بني االتفاقات املذكورة االتفاقية بشأن املساع

األعضاء يف االحتاد األورويب، والربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق باالتفاقية األوروبية بشأن 
املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية، واملؤمتر الدويل حول بروتوكول منطقة البحريات العظمى 

األخرى ذات الصلة القرار اإلطاري ملجلس االحتاد بشأن التعاون القضائي. ومن الصكوك 



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

V.17-04677 301 
 

بشأن أفرقة التحقيق املشتركة، واالتفاق اإلطاري من أجل التعاون بني  JHA/2002/465األورويب 
الدول األطراف يف السوق اجلنوبية املشتركة والدول املنتسبة إليها بشأن إنشاء أفرقة حتقيق 

، وإىل الفساد بوجه عام باعتباره من اجلرائم اليت تتطلب مشتركة، الذي يشري صراحة إىل االتفاقية
  مكافحتها استخدام أدوات حتقيق متطورة.

دولة طرفًا بأي اتفاقات بغية إجراء حتقيقات مشتركة، كما أهنا  ٢٧وال يتقيد ما ال يقل عن 
هذه تنفِّذ مثل تلك التحقيقات على أساس خمصَّص الغرض؛ ومع ذلك، فقد أشار اثنان من   ال

األطراف إىل أنَّ لديهما مشروع قانون كان قيد الدراسة وقت إجراء االستعراض. وذكر أكثر 
من نصف الدول أنَّ تشريعاهتا وممارساهتا الداخلية (مبا يف ذلك التطبيق املباشر لالتفاقية) متكِّنها 

ك فعًال عدة من إجراء حتقيقات مشتركة تبعًا للحالة، وأكد عدد كبري منها أهنا قد قامت بذل
مرات. وأبلغ أحد البلدان األكثر خربة يف استخدام هيئات التحقيق املشتركة عن إجراء 

من تلك التحقيقات، مبا يف ذلك بعض التحقيقات بشأن قضايا الفساد الدويل.  ٢٩جمموعه   ما
تفاقية. ومع ذلك، مل ُيِشر سوى ستة عشر بلدًا إىل إنشاء هيئة فيما يتعلق بفعل جمرَّم وفقًا لال

بيد أنه كانت هناك أدلة غري كافية تشري إىل أن البلدان ستستفيد من هيئات التحقيق املشتركة 
فيما يتعلق جبرائم الفساد يف عدد أقل من احلاالت ألهنا تعترب أن هذا األسلوب من أساليب 

حني أشارت التحقيق أقل مالءمة هلذه الفئة من اجلرائم مقارنًة بالفئات األخرى. وبالفعل، يف 
بلدان قليلة إىل عدد من الصعوبات اليت صادفتها، مل تكن تلك التحديات مقتصرة فيما يبدو 

ة من اجلرائم. فعلى سبيل املثال، أبرزت بعض األطراف العقبات اليت واجهتها لدى معيَّنعلى فئة 
يت تتبع القانون تبادل األدلة بني الواليات القضائية اليت تتبع القانون األنغلوسكسوين وتلك ال

املدين. ولتفادي تلك الصعوبات، كثريًا ما اضُطلع بتحقيقات موازية، ومت تبادل األدلة املتحصل 
عليها عن طريق تلك التحقيقات من خالل املساعدة القانونية املتبادلة. وباملثل، أشار بلد آخر 

املتكررة اليت تؤثر يف إنشاء  املشاكلإىل املسائل املتعلقة باللغة وتنوع النظم القانونية باعتبارها من 
هيئات التحقيق املشتركة ويف عملها. وعلى العموم، شجع اخلرباء احلكوميون القائمون على 
االستعراضات الدول األطراف على إضفاء الطابع املنهجي على املعلومات بشأن التحقيقات 

لومات عن الوسائل املستخدمة يف ذلك املع  املشتركة وعلى االستفادة منها على حنو أفضل، مبا
  واملعايري املطبَّقة يف صياغة هيئات التحقيق املشتركة.

  
  اجليِّدة واملمارسات الناجحة التجارب

أبرم بلدان جاران اتفاقًا ثنائيًّا على إجراء حتقيقات مشتركة، وشكَّال فريقًا عامالً تنفيذيًّا للتمكني 
لفريق موظفني من شعبيت التحقيق واالستخبارات إنشاء هيئات حتقيق مشتركة. ويضم هذا ا من

لدى سلطات مكافحة الفساد الوطنية، وجيتمع سنويًّا الستعراض احلاجة إىل إنشاء هيئات حتقيق 
، ُأنشئت تسعة أفرقة ٢٠١٢و ٢٠٠٤حمددة. ويف الفترة ما بني عامْي  مشتركة يف قضايا فساد

  .الدويل  كافحة الفساد على الصعيدممن هذا القبيل، وهو ما اعُترب ممارسة جيدة يف 
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    )٥٠(املادة  اخلاصة تحرِّيأساليب ال -جيم
على  اخلاصة يف مكافحة الفساد تحرِّيمن االتفاقية استخدام أساليب ال ٥٠ تؤيد املادة

املراقبة اإللكترونية أو و التسليم املراَقب. وتشمل تلك األساليب الصعيدين الوطين والدويل
من بني خمتلف األساليب املشار إليها يف االتفاقية، و السرية. املراقبة والعمليات غريها من أشكال
 القائم األسلوب باعتباره) ٢الفقرة الفرعية (ط) من املادة  يف( التسليم املراَقبال ُيعرَّف سوى 

 املرور أو أكثر أو دولة إقليم من باخلروج مشبوهة أو مشروعة غري لشحنات السماح على
 وكشف ما جرم عن تحرِّيال بغية مراقبتها، وحتت املعنية سلطاهتا من بعلم دخوله أو عربه
 ٥٠من املادة  ٤ وعلى املستوى الدويل، توضِّح الفقرة .ارتكابه يف الضالعني األشخاص هوية
 والسماح األموال أو البضائع سبيل اعتراض مثل أساليب يشمل أن جيوز بالتسليم املراقَ أنَّ 
  .جزئيًّا أو كليًّا إبداهلا أو إزالتها أو ساملةً  السري مبواصلة هلا

وقد تكون هذه األساليب هي الوحيدة اليت تنجح سلطات إنفاذ القانون من خالهلا يف مجع 
األدلة املطلوبة إلثبات السلوك الفاسد. بيد أن االتفاقية ال تتطرق إىل مسألة القيمة القانونية 

تلك  استخدامات بشأن قرارالترك تُ ذلك، ليب. وبللمعلومات املستمدة من تلك األسا
راعاة املبادئ األساسية لنظامها مب لتقدير الدولة املعنية،املعلومات كأدلة مقبولة يف املحاكم 

ويف هذا الصدد، َتستبعد  والتوثيق املنصوص عليها يف قانوهنا. التصديقوأساليب القانوين 
ي اخلاصة وحدها ات املتحصل عليها بأساليب التحرِّ مأطراف قليلة صراحًة إمكانية قبول املعلو

كأدلة يف املحاكم، مما يقصر قيمة تلك البيانات على املعلومات اليت تتطلب اإلثبات باستخدام 
  الوسائل األخرى.

ي اخلاصة كثريًا ما يثري استخدام أساليب التحرِّ  جتدر اإلشارة إىل أنَّ وإضافًة إىل ذلك، 
ومسائل تتعلق حبقوق اإلنسان، ويتطلب توخي احلذر بصفة خاصة من حساسيات دستورية 

أجل كفالة املراقبة املالئمة واملساءلة واحترام املبادئ الراسخة للقانون الدويل، مثل افتراض 
الرباءة واحلق يف عدم جترمي الذات واحلق يف احترام احلياة اخلاصة ومبدأ التناسب. وتوضح 

يف جمال حقوق اإلنسان واالجتهادات اليت وضعتها املحاكم ذات  العديد من الصكوك الدولية
ميكن   ي اخلاصة. والاف ضمنها أن تستخدم أساليب التحرِّ الصلة احلدود اليت ُيسمح لألطر

عادًة استخدامها إالَّ عندما توجد أسباب وجيهة تدعو إىل االعتقاد بأن جرمية خطرية قد 
يار التناسب. وإضافةً إىل ذلك، ينبغي للسلطات املختصة، ارُتكبت. وكثريًا ما ُيشترط إعمال مع

اخلاصة ومدة ذلك أن تنظر يف ما إذا كان  تحرِّيلدى اختاذ القرار بشأن استخدام أساليب ال
باإلمكان احلصول على النتيجة نفسها على حنو أقل تقييدًا حلقوق اإلنسان. وقد أبرز أحد 

ه املسائل حيث يؤدي نقص التشريعات السليمة إىل زيادة البلدان املشاكل املحتملة املرتبطة هبذ
  د القضايا والتحديات القانونية.عد
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  التنفيذ على مثال
 تحرِّيليب الاستخدام جمموعة منوعة من أساجيوز هليئة مكافحة الفساد لدى أحد األطراف 

ل موظف يف وزارة اخلاصة مبوجب قانون مكافحة الفساد يف البلد. ويف إحدى احلاالت، اعُتق
ا فيما يتعلق مبنح عقد إىل األشغال بعد املراقبة واالضطالع بأنشطة سرية بسبب قبوله مبلغًا ماليًّ 

ية ه بعد أنشطة سريه مبالغ لقاء تغيري أقوالركات. كما اعُتقل ضابط شرطة لتلقِّإحدى الش
ألموال، اختذ اوعمليات مراقبة. ويف قضية رشوة تنطوي على هترب ضرييب واشتباه يف غسل 
ظف يف إدارة املوظفون تدابري مراقبة أدت إىل اعتقال مالك إحدى الشركات اخلاصة ومو

  لبلد مع بقائها ساملة. ااإليرادات. وتتيح حاالت التسليم املراَقب عبور البضائع واألموال عرب 
  
اخلاصة، وكذلك الشروط  تحرِّيالغالبية العظمى من األطراف املستعَرضة نطاق أساليب الظِّم وتن

واإلجراءات املتعلقة باستخدامها، من خالل التشريعات أو املمارسات املستقرة. ويبدو أنَّ هناك 
اخلاصة أو ال يوجد لديهم  تحرِّيعشرين طرفًا على وجه اخلصوص ال يستخدمون أساليب ال

إطار قانوين ينص بوضوح على استخدامها، ولكن ذكر ثالثة منهم أنَّ تلك األساليب سوف 
  ُيسمح هبا مبقتضى مشروع أحكام تشريعية كان موضوع مناقشة وقت إجراء االستعراض.
ساليب وعلى العموم، كشف التحليل املقارن عن مشهد متنوع نسبيًّا من حيث إمكانية تطبيق أ

يؤَذن   اخلاصة على األفعال املجرَّمة مبوجب االتفاقية. ففي عدد من البلدان، ال تحرِّيال
باستخدامها سوى فيما يتعلق باجلرائم غري املتصلة بالفساد، يف الغالب يف إطار اجلرمية املنظمة 

اخلاصة  رِّيتح. ويف أحد البلدان، ال ميكن استخدام أساليب الخدِّراتبامل جتارو/أو حاالت اال
يف إطار حتقيق يف جرائم فساد سوى عندما يكون اجلناة عبارة عن منظمات إجرامية وتكون 

اخلاصة فيما يتعلق  تحرِّياجلرائم ذات طابع عرب وطين. وقد تستخدم أطراف أخرى أساليب ال
ببعض اجلرائم املشمولة باالتفاقية (مثل غسل األموال) ولكن ليس مجيعها، بينما تنص 

شريعات الوطنية يف حالتني على حدٍّ قوامه السجن ملدة ثالث سنوات أو شرط بأن تشكل الت
  حالة الفساد املعنية هتديدًا حقيقيًّا للمجتمع.

  
  مثال على التنفيذ

اخلاصة، مثل التنصت على املكاملات  تحرِّيُتستخدم بالفعل يف أحد البلدان بعض أساليب ال
اهلاتفية واملراقبة اإللكترونية (أي املراقبة بالفيديو واملراقبة احلاسوبية والتعقب باستخدام النظام 
العاملي لتحديد املواقع) يف التحقيقات املتعلقة بقضايا الفساد. ومع ذلك، ال جيوز استخدام 

وهو ما ال يشمل معظم اجلرائم املتصلة  أساليب أخرى سوى بشأن أشد اجلرائم خطورة،
بالفساد، باستثناء غسل األموال. بيد أن البلد نفسه ينظر يف إتاحة هذه األساليب من أجل 
التحقيق يف قضايا الفساد، بالطريقة نفسها املتبعة يف إجراءات مكافحة اجلرمية املنظمة. ويف 

بشأن تلك املسألة، وكان مشروع وقت االستعراض، كان النقاش السياسي ال يزال جاريًا 
  قانون هبذا الشأن جتري صياغته كي ينظر الربملان فيه. 
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مبا يف ذلك استخدام ( التسليم املراَقب، واعتراض االتصاالت وتشمل األساليب األكثر شيوعًا
أجهزة مراقبة البيانات مثل أجهزة رصد لوحة املفاتيح أو غريها من أجهزة املراقبة احلاسوبية 

اإلذن  وأجهزة التنصت وأجهزة املراقبة البصرية وأجهزة التعقب) والعمليات السرية، ويلزم عادة
اخلاصة  تحرِّيوذكر بلد أن بإمكانه استخدام أحد أساليب ال بأمر من املحكمة.ها باستخدام

  ها.املصممة خصيصًا ملكافحة اجلرائم املتصلة بالفساد، وهو حتديدًا حماكاة عرض الرشاوى وتلّقي
  

  أمثلة على التنفيذ
نفيذها أساليب رغم عدم ت، ٢٠٠١، منذ عام تقوم أمانة اخلدمة العمومية لدى أحد األطراف

". وهتدف املستخدم الـُمحاَكىاخلاصة بشأن جرائم الفساد، بتنفيذ استراتيجية ُتسمى " تحرِّيال
يات احلكومية متلبسني هذه االستراتيجية إىل اإلمساك باملوظفني العموميني على مجيع املستو

بارتكاب أحد اجلرائم. وهي تأخذ شكل العمليات السرية اليت يشارك فيها موظفون عموميون 
آخرون أو مقدمو خدمات أو أفراد اجلمهور. مث خيضع املوظفون العموميون الـُممَسك هبم 

  لعقوبات جنائية وإدارية على حد سواء.
ُترفع ضد موظف  وىشكأيُّ الـُمحاَكى" ومن موجبات االضطالع بعمليات "املستخدم 

ة. وُتنفَّذ العمليات يف معيَّنعمومي يطلب تسليم مزّية غري مستحقة لقاء منح خدمة أو منفعة 
ومدى إمكانية العادة يف غضون يومني حبد أقصى من تقدمي الشكوى، رهنًا مبكان تنفيذها 

  املشتكي. حضور 
أمانة اخلدمة العمومية  ، نسقت٢٠١٢الثاين/نوفمرب وتشرين  ٢٠٠٨وما بني أيلول/سبتمرب 

مؤسسة احتادية على نطاق البلد.  ٣٥من عمليات "املستخدم الـُمحاَكى" يف  ٩٠جمموعه   ما
موظفني عموميني يف حالة تلبس. وُقدَِّر األثر  ١١٠ومن خالل هذه العمليات، ُقبض على 
   دوالر. ٣٥٠ ٠٠٠االقتصادي الشامل لتلك العمليات بنحو 

  
عن إبرام اتفاقات أو ترتيبات دولية، على النحو املذكور يف طرفًا  ٢٩ما ال يقل عن بلغ وَأ

وعادة ، الفساداملتصلة ب التحقيق يف اجلرائمألغراض منها ، من االتفاقية ٥٠من املادة  ٢الفقرة 
(كما يف سياق  نظراء يف املنطقة أو أعضاء يف املنظمة اإلقليمية ذاهتامبشاركة ما يتم ذلك 

بأنه  من بني الدول اليت مل تربم اتفاقات من هذا النوع أفادت دولة واحدةو). نغنيش اتاتفاق
برمت معها معاهدة عامة بشأن ي اخلاصة إذا طلبت ذلك دول أُ ميكن استخدام أساليب التحرِّ 

  املساعدة القانونية املتبادلة.
  

  أمثلة على التنفيذ
باستخدام فريق  ن يف إحدى الدول األطراف برناجمًا سريًّا لضبط األمنتطبِّق سلطات إنفاذ القانو

يني املتفرغني وغري املتفرغني يطبقون معايري عالية املستوى جلمع األدلة واملعلومات السرِّ من األفراد 
االستخبارية. ويتم ذلك من خالل جمموعة واسعة من مهام التحقيق اليت تشمل جمموعة من أنواع 

مبا يف ذلك اجلرمية املرتكبة باستخدام التكنولوجيا املتقدمة واجلرمية االقتصادية وغسل األموال اجلرمية، 
واإلرهاب وهتريب األشخاص والفساد. ويعمل الربنامج على الصعيدين الوطين  خدِّراتبامل جتارواال

ع قوانينه ولوائحه م شيااومتوالدويل، مبا يسمح بتنفيذ عمليات يف بلدان أخرى مبوافقة البلد املعين 



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

V.17-04677 305 
 

(والعكس بالعكس). وُيعترب جهاز الشرطة يف البلد املعين عضوًا يف فريق عامل دويل معين بالعمليات 
من أجهزة إنفاذ القانون، ويؤكد أمهية العالقات إلقامة وتعزيز  ٢٥السرية يضم حاليًّا أكثر من 

  القدرات الدولية على تنفيذ العمليات السرية.
 اخلاصة تحرِّييب الى أهنا استحدثت يف اآلونة األخرية أسلوبًا جديدًا من أسالوذكرت دولة أخر

نترنت. وتشمل هذه بناء على طلب بلد أجنيب، وهو حتديدًا رصد استخدام اإل تطبيقه جيوز أيضًا
كذلك هتيئة الظروف من والتقنية مراقبة أنشطة استخدام اإلنترنت السرية والعلنية واملشاركة فيها 

ألسلوب من احلصول على بيانات حاسوبية غري قانونية للكشف عن جمرمني. ويهدف هذا أجل ا
ة زيادة نطاق اجلرائم على حصرًا إىل تيسري منع ومكافحة اجلرائم السيربانية مبراعا تحرِّيأساليب ال

  ت.يف ذلك أنشطة الفساد، اليت ُترتكب باستخدام اإلنترن  الصعيد العاملي، مبا
  

من االتفاقية بأن تكون لدى البلدان اليت مل تنضم بعد إىل  ٥٠من املادة  ٣، تقتضي الفقرة وأخريًا
اخلاصة على األقل القدرة على التعاون  تحرِّياتفاق أو ترتيب دويل بشأن استخدام أساليب الأيِّ 

هذا يف املقام األول باستخدام التسليم علق على أساس كل حالة على حدة. ويتآخر  مع بلد
للمبادئ األساسية للنظام  ، ما مل يكن ذلك خمالفًا١للفقرة  وفقًاا املراَقب الذي ُيَعدُّ إقراره إلزاميًّ

وتشري املعلومات املقدَّمة إىل أنه ميكن استخدام أساليب  )١٠٨(القانوين اخلاص بالدولة املعنية.
ات الصلة وعلى أساس اخلاصة على الصعيد الدويل، حىت يف غياب االتفاقات الدولية ذ تحرِّيال

تلك األساليب من هذه الدول وال تستخدم مخسٌ . طرفًا ٤٧يف ما ال يقل عن  كل حالة على حدة
  سوى بشرط املعاملة باملثل.

    
    ليةالفعا    

فيما يتعلق جبرائم  نطاقة الواسعيشكل ممارسة  اخلاصةي أساليب التحرِّ أنَّ استخدام  ال يبدو
بني ومن جنبية. تصل بالتحقيقات الداخلية أو لدى تنفيذ الطلبات األيفيما سواء ، الفساد

ت على املكاملات الصعوبات اليت تواجهها الدول األطراف القيود القانونية (مثل حظر التنص
 وعدم،  املحاكم)يفوالتحديات من حيث مقبولية األدلة ذات الصلة  اهلاتفية يف قضايا الفساد

لتنفيذ السريع للتدابري االت، وإجراءات إنفاذ القانون اليت حتول دون التنسيق املشترك بني الوكا
ص املوظفني إىل نقمن الدول األطراف  بكثريوأشار عدد أكرب  .األساليبتلك  تشمل اليت

وحمدودية لتدريب، وعدم كفاية االتكنولوجيا املعقدة يف جمال املراقبة،  الستخدام املؤهلني
بأحدث أساليب  ملعرفةا لة اإللكترونية يف قضايا الفساد، وحمدوديةاملعدات واملوارد جلمع األد

  .اخلاصة تحرِّيال
    

                                                         
  .٦٥٠ الفقرة ،الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية لتنفيذ التشريعي الدليل  )١٠٨(
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      االجتاهات اإلقليمية -اجلزء الثالث
ُيسلَّط الضوء يف هذا اجلزء على املالمح واالجتاهات الرئيسية يف تنفيذ الفصلني الثالث والرابع 

  املجموعات اإلقليمية الرمسية اخلمس لألمم املتحدة.من االتفاقية من جانب البلدان املنتمية إىل 
وحيث إن كل واحدة من تلك املجموعات كثريًا ما تشمل بلدانًا ذات نظم قانونية وخلفيات 
تارخيية وتقاليد على درجة كبرية من التنوع، فقد ُأجريت حماولة لفصل عدد من املجموعات 

ب اجلغرايف والروابط اللغوية، وكذلك النظم الفرعية غري الرمسية على أساس معايري مثل القر
القانونية واملعاهدات اإلقليمية، وذلك بغرض اكتشاف جماالت التجانس النسيب. واملالحظات 
  الواردة يف هذا اجلزء هي للتعبري عن اجتاهات عامة فحسب؛ كما أن األمثلة الواردة فيه غري شاملة.

    
    جمموعة الدول األفريقية

سيما   السمات املشتركة بني مجيع الدول املنتمية إىل جمموعة الدول األفريقية، والهناك عدد من 
يف جماْيل التجرمي وإنفاذ القانون. فعلى سبيل املثال، يبدو أن جترمي فعل اإلثراء غري املشروع 
منتشر على نطاق واسع بصفة خاصة بني بلدان هذه املجموعة، وهو ما ينطبق أيضًا على سن 

صة ملكافحة غسل األموال، مبا يف ذلك اعتباره جرمية جنائية. ويف املقابل، من املرجح قوانني خا
تكون بلدان املجموعة قد جرَّمت فعل رشوة املوظفني العموميني األجانب وموظفي  أالَّ 

املنظمات الدولية العمومية، وهو ما يرجع جزئيًّا رمبا إىل احلقيقة اليت مفادها أن آلية متابعة 
ال تنطوي على رصد التقييمات. كما يزداد  ومكافحتهة االحتاد األفريقي ملنع الفساد اتفاقي

االحتمال بأن حتدد بلدان هذه املجموعة عرقلة سري العدالة باعتبارها حتديًا خطريًا مقارنًة 
  ببلدان املجموعات األخرى.

قانون، تواجه بلدان املجموعة وفيما يتعلق بالتدابري الرامية إىل تعزيز العدالة اجلنائية وإنفاذ ال
عددًا من التحديات املشتركة، مبا يف ذلك االفتقار، يف عدد كبري من البلدان، لألحكام القانونية 
أو اآلليات املالئمة لتعزيز إعادة إدماج املدانني جبرائم الفساد. وتفتقر بلدان كثرية إىل برامج 

دودة وجمزأة فيما يتعلق حبماية الشهود واخلرباء تدابري حم شاملة حلماية الشهود أو ال تتخذ إالَّ 
والضحايا وتغيري أماكن إقامتهم. وكانت االستعراضات اخلاصة ببلدان هذه املجموعة هي اليت 
ُأثري أثناءها أكرب عدد من الشواغل بشأن االستقاللية العملياتية هليئات مكافحة الفساد، وكذلك 

ة ومواردها. كما ُحددت صعوبات يف كفالة التنسيق حمدودية قدراهتا ومستوياهتا التوظيفي
  الفعال فيما بني الوكاالت واإلدارة الناجعة حلاالت الفساد.

وعلى الرغم من السمات املشتركة املذكورة أعاله، يبدو أن هناك جمموعة متنوعة من النُّهج 
نون والتعاون الدويل، القانونية اليت تتبعها بلدان هذه املجموعة يف مسائل التجرمي وإنفاذ القا

  وهو ما نتج عمومًا عن االختالفات يف النظم والتقاليد اللغوية والقانونية للبلدان املعنية.
وتلتزم البلدان الناطقة باإلنكليزية يف املجموعة بنظام القانون األنغلوسكسوين، ويف بعض 

"األصيل" كطرفني األحيان، تستخدم يف مسائل التجرمي التمييز التقليدي بني "الوكيل" و
متورطني يف اجلانب "السليب" من املعاملة الفاسدة، وبذلك فهي ال متيز بني املوظفني العموميني 
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وموظفي القطاع اخلاص. كما أهنا تعترف يف الغالب جبرمية "املؤامرة" كشكل خاص من 
أشكال السلوك التحضريي، وعادة ما تنطوي على شخص يدخل يف اتفاق الرتكاب جرمية 

طرية تتعلق بالفساد. وكثريًا ما تتبع تلك البلدان تقليدًا آخر من تقاليد الواليات القضائية خ
اليت تتبع القانون األنغلوسكسوين، وهو حتديدًا االشتراط يف وصف جرائم الرشوة أن يتصرف 
د مرتكب اجلرمية "على حنو فاسد"، بوصفه نوعًا من العناصر الذاتية للفعل غري املشروع ("القص

الفاسد"). ومن املرجح أيضًا أن تكون هذه البلدان قد وضعت افتراضات قابلة للدحض 
لتسهيل مالحقة الفساد (على سبيل املثال، فيما يتعلق بقبول مزّية أو عرضها كدليل على 
حدوث فعل من أفعال الفساد، أو فيما يتعلق بوجود ثروة غري مربَّرة كدليل على الرشوة يف 

و على غسل األموال)، وكذلك افتراضات قابلة للدحض بشأن وجود نية غري القطاع العام أ
شريفة (على سبيل املثال، فيما يتعلق بإعطاء إكرامية كدليل على وقوعه "على حنو فاسد"). 
وإضافًة إىل ذلك، ترسي البلدان الناطقة باإلنكليزية يف الغالب املسؤولية اجلنائية للشخصيات 

أن مجيع اجلرائم املنطبقة تشري إىل األشخاص الطبيعيني والكيانات على االعتبارية، معتربًة 
سلوك  مبوجبها أيُّ قوانني ُيعزى  السواء، وتطبقها بالطريقة نفسها. ويبدو أن لدى بعضها أيضًا

ختضع هيئة بسببه للمالحقة إىل األشخاص الذين يديرون تلك اهليئة أو يعملون هبا. وال توجد 
يف الغالب فترة تقادم تتعلق باجلرائم املتصلة بالفساد وال حصانات أو  لدى الدول املعنية

امتيازات قضائية للموظفني العموميني، مع استثناءات حمدودة. وهي تتبع عادًة منوذجًا تقديريًّا 
يف املالحقة القضائية، ويف ذلك السياق، تلقَّى العديد منها توصيات بإصدار مبادئ توجيهية 

اف املعنية مدركة للمعايري اليت حتكم القرارات ذات الصلة. وأخريًا، فيما لكي تكون األطر
يتعلق بنطاق اختصاصها، فإهنا، وكذلك بلدان أخرى تتبع نظم القانون األنغلوسكسوين، ال 

تطبقه يف مجيع احلاالت املمكنة، كما أهنا ال تؤيد يف الغالب مبدأ   تطبق دائمًا مبدأ العلم أو ال
  أو مبدأ محاية الدولة. املجين عليهاالختصاص بأو مبدأ  ايناالختصاص باجل

وفيما يتعلق بالتعاون الدويل، تعتمد البلدان الناطقة باإلنكليزية يف جمموعة الدول األفريقية 
املجرمني إال على أساس  تسلِّمعمومًا على قوانني تسليم قدمية إىل حد ما، وال ميكن أن 

تخدام االتفاقية كأساس قانوين. ولذلك فإن هذه البلدان معاهدة، وليس لديها خربة يف اس
عدد كبري من املعاهدات الثنائية لتسليم املجرمني. وهذه هي احلال بوجه  إبرامتعتمد على 

خاص عندما يتعلق األمر ببلدان ليست جزءًا من الكومنولث حيث ال تنطبق ترتيبات مبسطة 
هراري املتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل وخمطط برنامج لندن لتسليم املطلوبني مثل 

اجلنائية داخل الكومنولث، أو أحكام داخلية حمددة مراعية للكومنولث. بيد أنه ميكن هلذه 
البلدان عمومًا أن تتعاون يف مسائل التعاون الدويل يف غياب معاهدة على أساس املعاملة باملثل. 

عة الناطقني بالفرنسية، فإن اجلنسية ليست أساسًا عمومًا غري أنه على عكس أعضاء املجمو
لرفض التسليم. وخالفًا لألطر القانونية لتسليم املجرمني لديهم، ُتنظَّم املساعدة القانونية املتبادلة 
عمومًا من خالل تشريعات أحدث عهدًا بكثري. ويضمن ذلك، يف مجلة أمور، إمكانية تقدمي 

ادلة فيما يتعلق بطائفة واسعة من األفعال اليت جترمها االتفاقية، وإمكانية املساعدة القانونية املتب
  التنظيم املباشر لعدد من املسائل مثل القيود املفروضة على استخدام األدلة وقواعد السرية.
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ومن السمات املشتركة بني البلدان الناطقة بالفرنسية يف جمموعة الدول األفريقية (اليت تتبع 
نون املدين) امليل إىل تنظيم التعاون الدويل من خالل أحكام متفرقة يف قوانني تقاليد القا

اإلجراءات اجلنائية والدساتري، واالعتماد بشكل كبري على املعاهدات اإلقليمية (املربمة حتت 
رعاية اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، 

ومثة مسة مشتركة أخرى هي اعتماد النهج "األحادي" يف مسائل التعاون الدويل. وغريها). 
ففيما يتعلق مبعظم أحكام االتفاقية اليت ال تشملها القوانني أو اللوائح الوطنية (كأن يكون ذلك 
مثًال ألسباب تتعلق برفض طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، والتشاور، والسرية املصرفية، 

ائم املالية، وعدم التعرض للشهود)، فإن معظم البلدان الناطقة بالفرنسية حتتج بأن االمتثال واجلر
يتحقق من خالل إمكانية تطبيق االتفاقية تطبيقًا مباشرًا. وهي كثريًا ما تشري إىل تشريعاهتا 
ية املتعلقة مبكافحة غسل األموال بوصفها مصادر لتنظيم تسليم املجرمني واملساعدة القانون

املتبادلة. وقد يعود هذا التطور بدرجة كبرية إىل تركيز املجتمع الدويل (مبا يف ذلك اهليئات 
اإلقليمية على غرار فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية) على مدى العقود القليلة املاضية على 

ف عن إنشاء أطر ومؤسسات قانونية قوية (مثل وحدات االستخبارات املالية) هبدف الكش
عائدات اجلرمية وضبطها ومصادرهتا، مبا يف ذلك على الصعيد الدويل. وقد أدت هذه اجلهود 
إىل حالة ميكن فيها استخدام األطر القانونية املحدَّثة استخدامًا فعاًال للتعاون مع الدول األخرى 

ت اجلرائم فيما يتعلق باجلرائم الرئيسية املقررة مبوجب االتفاقية، وهي حتديدًا غسل عائدا
املتصلة بالفساد. ويف الوقت نفسه، يتمثل أحد اجلوانب السلبية املحتملة اليت حددها 
املستعِرضون يف عدم حتديث اآلليات واألدوات املعيارية اليت تتناول جرائم أخرى يف كثري من 
األحيان، مما قد يؤدي إىل إنشاء نظام "ذي سرعتني". غري أنه وقت االستعراض، كان عدد 

ن البلدان عاكفًا على صياغة مشاريع قوانني تتناول التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، ميكن م
أن توفر جمموعة من القواعد اليت تشمل مجيع اجلرائم املقررة مبوجب االتفاقية واجلرائم األخرى 

  ذات الصلة بطريقة متجانسة.
وعة الدول األفريقية، وهو أن شرط ومثة اجتاه آخر لدى البلدان الناطقة بالفرنسية ضمن جمم

احلد األدىن للعقوبة ألغراض تسليم املجرمني هو السجن ملدة سنتني، وهو أعلى من احلد األدىن 
الذي وضعته بلدان أخرى بواقع سنة واحدة. وهذا يزيد من احتمال عدم اعتبار بعض اجلرائم 

لوحظ وجود عنصر من عناصر املرونة . غري أنه مرتكبيها املقررة مبوجب االتفاقية قابلة لتسليم
يف جمال تسليم املجرمني، وهو عدم اشتراط أيٍّ من البلدان الناطقة بالفرنسية أو الناطقة 
بالربتغالية يف جمموعة الدول األفريقية وجود معاهدة ألغراض تسليم املجرمني. ومن السمات 

  لتسليم.املشتركة األخرى لتلك البلدان أن اجلنسية سبب لرفض طلبات ا
وعلى الرغم من االختالفات اللغوية وتنوع النظم القانونية يف بلدان جمموعة الدول األفريقية، فإن 
عددًا من املنظمات واالتفاقيات األفريقية اجلامعة أو دون اإلقليمية اليت تتناول الفساد والتعاون 

حافزًا لتعزيز احلوار والتبادالت.  الدويل يف املسائل اجلنائية تضطلع بدور موحِّد إىل حد ما، وتوفِّر
، وبروتوكول ومكافحتهوتشمل تلك االتفاقات واملنظمات اتفاقية االحتاد األفريقي ملنع الفساد 

اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ملكافحة الفساد، وبروتوكول اجلماعة االقتصادية لدول غرب 
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قليمي بني رؤساء الشرطة يف اجلنوب األفريقي. أفريقيا اخلاص مبكافحة الفساد، ومنظمة التعاون اإل
  وجتمع بعض هذه املبادرات بلدانًا ناطقة باإلنكليزية والفرنسية والربتغالية.

    
    آسيا واملحيط اهلادئجمموعة دول 

من الصعب حتديد االجتاهات بالنسبة ملجموعة دول آسيا واملحيط اهلادئ ككل، وذلك أساسًا 
تقاليد قانونية وخلفيات تارخيية متنوعة، ولكوهنا أطرافًا يف ترتيبات ألن لدى بلدان املجموعة 

إقليمية متعددة. وكما هي احلال يف جمموعة الدول األفريقية، فإن من السمات املشتركة يف 
مسائل التجرمي عدم إرساء جرمية رشوة املوظفني العموميني األجانب وموظفي املنظمات 

يبدو نتيجة لعدم وجود صك متعدد األطراف ملكافحة رشوة  الدولية العمومية، وذلك على ما
األجانب على الصعيد اإلقليمي. وإضافًة إىل ذلك، من املرجح أن تواجه البلدان يف جمموعة 
دول آسيا واملحيط اهلادئ مشاكل فيما يتعلق بتجرمي اختالس األموال العامة وتبديدها، 

يضًا حتديات تتعلق بإعادة إدماج املدانني وكذلك الرشوة يف القطاع اخلاص. وهي تواجه أ
جبرائم الفساد، وكفالة التنسيق الفعال بني الوكاالت، وتعزيز القدرات التنفيذية ألجهزة 
مكافحة الفساد وهيئات إنفاذ القانون. ومن ناحية أخرى، فإن قوانينها تنص يف الغالب على 

ياة أو حىت عقوبة اإلعدام على جزاءات أشد، حيث تطبق بعض الدول عقوبة السجن مدى احل
  أخطر حاالت الرشوة أو االختالس أو "الفساد الكبري". 

وفيما يتعلق بالتعاون الدويل، يعتمد التسليم يف عدد من بلدان جنوب آسيا وجنوب شرقها 
اعتمادًا صارمًا فيما يبدو على وجود معاهدة (مع وجود ترتيبات خاصة فيما بني بلدان 

وال ُيعترف على وجه التحديد بدور االتفاقية كأساس قانوين. ومن السمات الكومنولث فقط)، 
املشتركة األخرى غياب القوانني أو املمارسات فيما يتعلق بنقل اإلجراءات اجلنائية وكذلك، 
يف حاالت عدة، املوقف الصارم نسبيًّا املتَخذ بشأن ازدواجية التجرمي يف مسائل املساعدة 

وعادًة ما يكون الوفاء هبذا املبدأ مطلوبًا بغض النظر عما إذا كان التدبري  القانونية املتبادلة.
املطلوب ذا طابع قسري أو غري قسري. ويف املقابل، ال يبدو أن السرية املصرفية تشكل عقبة 
أمام تنفيذ طلب املساعدة القانونية املتبادلة، بل إن هناك بلدْين يؤكدان أن من املمكن تقدمي 

  ية دون احلاجة إىل احلصول على أمر قضائي.سجالت مصرف
ة من التناسق داخل املجموعة. ويبدو أن أقوى عامل ربط معيَّنغري أنه ميكن استبانة درجات 

هو اعتماد العديد من الدول لنظام القانون األنغلوسكسوين، وال سيما يف منطقة جنوب شرق 
عاملة بالقانون األنغلوسكسوين لديها آسيا واملحيط اهلادئ. فبعض هذه الواليات القضائية ال

جرائم متطابقة تتعلق ببعض أشكال السلوك املتصل بالفساد (مثل عرقلة سري العدالة)، وتطبق، 
من أجل تيسري املالحقات القضائية، فرضيات قابلة للدحض مماثلة لتلك اليت لوحظت يف بلدان 

وسكسوين. كما تعتمد بلدان القانون جمموعة الدول األفريقية اليت تتبع نظام القانون األنغل
األنغلوسكسوين يف بعض األحيان على مفهوم "الوكيل" املذكور أعاله، الذي يشمل املوظفني 
العموميني وموظفي القطاع اخلاص على السواء، وكثريًا ما ال يكون لديها فترة تقادم فيما 

  يتعلق جبرائم الفساد.
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وهي بلدان جزر املحيط اهلادئ اليت تنبع وهناك جمموعة فرعية متجانسة بشكل خاص، 
تشريعاهتا من استخدام نظام قائم على القانون األنغلوسكسوين، َمُصوغ على غرار املبادئ 
القانونية لدى الواليات املتحدة األمريكية (بوصفها من األقاليم اخلاضعة سابقًا لوصاية األمم 

يرلندا آحدة) أو اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واملتحدة واملرتبطة ارتباطًا حرًّا بالواليات املت
الشمالية. وتشترط بعض هذه الدول، يف وصفها جلرائم الرشوة، أن يتصرف مرتكب اجلرمية 
"على حنو فاسد"، كما تدرج يف تشريعاهتا عادًة جرمية خاصة وهي التآمر الذي ينطوي على 

تكون خطرية، ما دام  غالبًا ما اتفاق شخص مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جرمية،
هناك فعل علين واحد على األقل قد حدث. وإضافًة إىل ذلك، وكما لوحظ أيضًا يف بلدان 
القانون األنغلوسكسوين يف جمموعة الدول األفريقية، فإن معظمها يرسي املسؤولية اجلنائية 

كيانات بنفس طريقة للشخصيات االعتبارية من خالل اعتبار أن مجيع اجلرائم تنطبق على ال
انطباقها على األفراد، مع إجراء التعديالت الضرورية فحسب. وعادًة ما تتبع بلدان جزر 
املحيط اهلادئ منوذجًا تقديريًّا للمالحقة القضائية، مما قد يؤدي إىل ختفيف العقوبة، بل 

ي أن ئذلك، فقد ر واحلصانة الكاملة من املالحقة القضائية بالنسبة إىل اجلناة املتعاونني. ومع
اجلزاءات املنطبقة يف هذه البلدان منخفضة عمومًا، وُأصدرت توصيات للنظر يف رفع مستوى 
الغرامات أو توسيع نطاق أنواع اجلزاءات املتاحة مبا يتجاوز العقوبات املالية. وتتعلق التحديات 

كون البلدان املعنية مل تنشئ األخرى بالتدابري املحدودة أو غري الرمسية املتاحة حلماية الشهود، وب
يف أحيان كثرية هيئات أو إدارات متخصصة لغرض مكافحة الفساد، وذلك على ما يبدو 
بسبب القيود اليت يفرضها صغر حجمها وقلة عدد سكاهنا. وأخريًا، تلتزم هذه البلدان مببدأ 

  .اإلقليمية على حنو صارم، مبا ينحرف عن اإلمكانيات املتوخاة يف االتفاقية
ويف معظم احلاالت، تستند األطر القانونية لتسليم املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة يف 
البلدان اجلزرية يف املحيط اهلادئ إىل قوانني حديثة العهد. وتكمن إحدى املسائل الرئيسية فيما 

ة املتبادلة وتسليم يبدو يف االفتقار العام إىل اخلربة العملية يف معاجلة طلبات املساعدة القانوني
(سواء كانت متصلة  حاالتأيِّ تناول املجرمني. ويف معظم بلدان جزر املحيط اهلادئ، مل يتم 

بالفساد أم ال)، أو مت تناول القليل منها، خالل السنوات اخلمس املاضية. وتسري ترتيبات 
ل خمططيْ لندن وهراري) تسليم املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة القائمة يف الكومنولث (مث

من حيث املبدأ، ولكن ال يبدو أهنا ُتستخدم يف املمارسة العملية. وميكن أن يكون االفتقار إىل 
املمارسة يف مسائل املساعدة القانونية املتبادلة ناجتًا عن صغر حجم هذه البلدان وضآلة 

تكون قنوات إنفاذ القانون غري اقتصاداهتا نسبيًّا. ومن املمكن أيضًا، إىل حد ما على األقل، أن 
الرمسية مفضلة على آليات املساعدة القانونية املتبادلة الرمسية واألكثر استهالكًا للوقت عندما 
يتعلق األمر بتبادل املعلومات واألدلة ذات الصلة باإلجراءات اجلنائية. ومما يدعم هذه اإلمكانية 

لقانون دون اإلقليمية اليت تشمل شبكة مكافحة أن هذه البلدان مربوطة بشبكة من آليات إنفاذ ا
اجلرمية عرب الوطنية يف منطقة املحيط اهلادئ، ومنظمة اجلمارك يف أوقيانوسيا، وبرنامج 

  الدوريات بالزوارق يف املحيط اهلادئ، ورؤساء الشرطة يف جزر املحيط اهلادئ.
ذات جمموعة فرعية ثانية يف جمموعة دول آسيا واملحيط اهلادئ وتشكل البلدان الناطقة بالعربية 

ُتجرَّم  وال (تشترك فيها أحيانًا مع البلدان الناطقة بالعربية يف املجموعة األفريقية).مسات مميزة 
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ار بالنفوذ يف الغالب يف البلدان اليت تنتمي إىل هذه املجموعة الفرعية إالَّ فيما يتعلق أفعال االجت
باملوظفني احلكوميني، وال ُيجرَّم اإلثراء غري املشروع يف العادة. وإضافًة إىل ذلك، غالبًا ما ال 

ري بعض جرائم الفساد (مثل عرقلة س الشروع يف ارتكابتشمل التشريعات يف هذه البلدان 
ار بالنفوذ)، أو اإلعداد للجرائم املتصلة بالفساد. ومن ناحية أخرى، اختذت البلدان دالة واالجتالع

تدابري ملكافحة غسل األموال من خالل تشريعات خاصة؛ وأرست، كقاعدة عامة، املسؤولية 
صانة اجلنائية للشخصيات االعتبارية عن جرائم الفساد؛ كما تنص قوانينها على إمكانية منح احل

من املالحقة القضائية ملرتكيب اجلرائم الذين يتعاونون مع السلطات. وفيما يتعلق بنموذج املالحقة 
القضائية لديها، فهي غالبًا ما تطبق مبدأ الشرعية. بيد أن نظمها اخلاصة مبكافحة الفساد يعوقها 

ىل األحكام اليت تيسر بدرجة ، بشأن محاية الشهود، وإ٣٢االفتقار إىل تدابري للتنفيذ الفعال للمادة 
  كبرية عرض آراء الضحايا وشواغلهم أثناء اإلجراءات اجلنائية والنظر فيها.

وفيما يتعلق بالتعاون الدويل، تتمثل إحدى السمات الرئيسية ملعظم البلدان الناطقة بالعربية يف 
يف جمموعة الدول هذه املجموعة (وهو ما تشترك فيه أيضًا مع بعض البلدان الناطقة بالعربية 

واملساعدة القانونية املتبادلة.  املطلوبنياألفريقية) يف غياب القوانني القائمة بذاهتا بشأن تسليم 
ويف حني أن هناك هنجًا متسقًا يقوم على عدم اشتراط وجود معاهدة كأساس قانوين لتسليم 

املثل)، هناك عدد قليل (حيث ميكن أن ُيمنح أيضًا على أساس املجاملة واملعاملة ب املطلوبني
فيما يبدو من األحكام املحلية (الواردة أساسًا يف قوانني العقوبات أو قوانني اإلجراءات اجلنائية) 

. وبدًال من ذلك، تعتمد غالبية البلدان يف هذه املجموعة الدويل اليت تنظم التعاون القضائي
مية؛ وكثريًا ما ُذكرت اتفاقية الرياض الفرعية اعتمادًا كبريًا على املعاهدات الثنائية واإلقلي

املربمة يف إطار جامعة الدول العربية. ولذلك، فإن هناك  ١٩٨٣العربية للتعاون القضائي لعام 
عددًا من األحكام القائمة على االتفاقية، من قبيل املشاورات وقواعد التقييد املتعلقة باستخدام 

املنظَّمة صراحًة يف القوانني املحلية، وعادة ما يتم األدلة، والسرية، وعدم التعرض للشهود، غري 
تأكيد االمتثال بالرجوع إىل املمارسة أو إىل األحكام ذات الصلة الواردة يف املعاهدات الثنائية 
أو اإلقليمية املنطبقة. وأبرز حتليل مقارن لالستعراضات الُقطرية ذات الصلة أيضًا اجتاهًا عامًّا 

 باعتباره من املمارسات" التسليم أو احملاكمةني وإىل االعتراف مببدأ "إىل عدم تسليم املواطن
  العملية، وذلك بالنظر إىل وروده صراحًة يف القوانني الداخلية.

وتتألف جمموعة فرعية أخرية ضمن جمموعة دول آسيا واملحيط اهلادئ من سلسلة من البلدان 
تبعها الدول يف جمموعة دول أوروبا الشرقية يف وسط وشرق آسيا تتبع أمناطًا مماثلة لتلك اليت ت

اليت تشترك معها يف التاريخ والتقاليد (انظر أدناه). وتتصل هذه األمناط، على سبيل املثال، 
بالقيود يف تغطية العناصر األساسية جلرمية الرشوة (مثل تقدمي الرشوة أو التماسها وإدراج املزايا 

حقة القضائية لألشخاص الذين ميارسون أعماًال فاسدة ممن غري املادية)؛ ومنح احلصانة من املال
يبلِّغون طوعًا عن تقدمي الرشوة للسلطات، وكذلك لألشخاص الذين يقعون ضحية االبتزاز؛ 
والنص يف قوانينها اخلاصة باإلجراءات اجلنائية على اإليقاف املؤقت للموظفني العموميني 

  ية املتاحة لسلطات إنفاذ القانون أثناء التحقيق اجلنائي.املتهمني بالفساد كنوع من التدابري القسر
    

   



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
 

312 V.17-04677 

 

    أوروبا الشرقيةجمموعة دول 
رويب وأخرى غري ينقسم أعضاء جمموعة دول أوروبا الشرقية إىل دول أعضاء يف االحتاد األو
موعة دول أوروبا أعضاء فيه. وتنطبق املالحظات واالجتاهات اليت ُأبرزت بالنسبة لبلدان جم
دول أوروبا الشرقية  الغربية ودول أخرى إىل حد كبري على تلك املبداة بالنسبة لبلدان جمموعة

جد لدى العديد من عضاء أيضًا يف االحتاد األورويب (انظر أدناه). وكما ُذكر أعاله، تواأل
د من البلدان أعضاء جمموعة دول أوروبا الشرقية تشريعات مماثلة لتلك املوجودة لدى عد

رجح أن بلدان جمموعة املجاورة من جمموعة آسيا واملحيط اهلادئ. وفيما يتعلق بالتجرمي، من امل
نظمات الدولية وبا الشرقية جترِّم رشوة املوظفني العموميني األجانب وموظفي املدول أور

يتعلق على سبيل املثال  العمومية، بل ومتيل إىل جتاوز احلد األدىن من متطلبات االتفاقية، فيما
بالنفوذ  جتارلية، أو االبشمول الرشاوى اليت ال ُتمنح فيما يتعلق بتسيري األعمال التجارية الدو

ومية. ومن املرجح فيما يتعلق باملوظفني العموميني األجانب وأعضاء املنظمات الدولية العم
هو ما يرجع أساسًا أيضًا أن تكون الدول املعنية قد أرست جرمية الرشوة يف القطاع اخلاص، و
والقرار اإلطاري  إىل تنفيذها التفاقية جملس أوروبا للقانون اجلنائي بشأن مكافحة الفساد

2003/568/JHA اع اخلاص.الصادر عن جملس االحتاد األورويب بشأن مكافحة الفساد يف القط  
ومتيل الدول يف هذه املجموعة إىل عدم التمييز بني أفعال االختالس املرتكبة يف القطاع العام وتلك 
اليت ُترتكب يف القطاع اخلاص، وإن انطوت األفعال ذات الصلة على عقوبات أشد أو استتبعت 

بيق جرائم إضافية يف أحيان كثرية عندما يرتكبها موظفون عموميون. وال ُيجرَّم اإلثراء غري تط
املشروع سوى يف ثالث دول ضمن املجموعة، وإن مالت دول كثرية إىل استخدام سلطات 
موسعة للمصادرة كبديل. وإضافًة إىل ذلك، اختذت مجيع هذه البلدان تقريبًا تدابري لتجرمي غسل 

، يف قوانينها اجلنائية عادًة، ومن املرجح أن تكون التشريعات ذات الصلة متفقة مع االتفاقية. األموال
وينطبق الشيء نفسه على عرقلة سري العدالة، وإن كانت هناك يف بلدان قليلة مسائل تتعلق، على 

دلة. ويتمثل سبيل املثال، بالوسائل املختلفة املستخدمة للتدخل يف اإلدالء بالشهادة أو تقدمي األ
االجتاه السائد أيضًا يف إرساء جرائم خاصة بشأن استخدام الوسائل القسرية ضد موظفي العدالة 
واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني. وعلى العموم، يبدو أن بلدان هذه املجموعة لديها نظم جترمي 

فيما يتعلق مثًال بتغطية قوية وشاملة نسبيًّا، حىت لو كانت هناك بعض االستثناءات اليت لوحظت 
النفوذ "املفترض"، أو اشتراط أن يلحق قدر من األذى أو الضرر مبصاحل الشخص أو الدولة لكي 
ُتعترب إساءة استعمال الوظائف جرمية جنائية. وُتَعدُّ املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية مسة 

أحيانًا يف بعض التعاريف، مثل  مشتركة يف هذه املجموعة، ويبدو أن الدول األطراف تشترك
وا للجرمية أو أشرفوا على ارتكاهبا، وكذلك األشخاص املنظمون" (أي األشخاص الذين أعدُّ"

الذين أنشأوا مجاعة منظمة أو تشكيًال إجراميًّا أو أشرفوا عليه)، ومفهوم إعداد اجلرمية كشكل 
ة إلزامية من حيث املبدأ. وتتعلق من أشكال السلوك اإلجرامي. واملقاضاة يف دول هذه املجموع

مسة إجيابية أخرية بإنفاذ القانون وبكون البلدان املعنية لديها برامج كافية، وأحيانًا شاملة وجريئة، 
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للجهود الرامية إىل االمتثال  نتيجةحلماية الشهود، غالبًا ما تكون يف تشريعات منفصلة، وذلك 
  )١٠٩(ملتطلبات صكوك إقليمية.

ول هذه املجموعة دعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، يكمن عامل ربط مهم بني ومن منظور الت
لس أوروبا. ويوفر التنفيذ األعضاء وغري األعضاء يف االحتاد األورويب يف كوهنا مجيعًا أعضاء يف جم

القانونية املتبادلة  التشريعي للعديد من معاهدات جملس أوروبا بشأن تسليم املجرمني واملساعدة
موعة تشريعات جملس ى مر السنني قدرًا كبريًا من التجانس. وإضافًة إىل ذلك، ساعد تنفيذ جمعل

كافحة الفساد. وميكن أوروبا يف هذا املجال إىل حد كبري البلدان على تنفيذ متطلبات اتفاقية م
ا ئية، اللذين كانأن يقال الشيء نفسه عن نقل األشخاص املحكوم عليهم ونقل اإلجراءات اجلنا

  موضوع اتفاقني حمددين من اتفاقات جملس أوروبا.
جموعة لديه قوانني حديثة ومما له أمهية بالغة أن عددًا كبريًا من البلدان املنتمية إىل هذه امل

ألسس الالزمة لتنفيذ االعهد نسبيًّا تتناول التعاون الدويل. ومعظم هذه القوانني، اليت توفر 
 القدمية، مثل األحكام من أحكامًا شاملة تغيب عادة عن القواننيالفصل الرابع من االتفاقية، تتض

ه القوانني اجلديدة بشأن واجبات التشاور مع البلدان الطالبة. ويف عدد من احلاالت، حتدد هذ
ألسباب مالية. ويتناقض  أن طلبات تسليم املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة ال ميكن رفضها

متثال لالتفاقية سوى تؤكد اال ألكثر "تقليدية" الذي تتبعه بلدان أخرى الهذا النهج مع النهج ا
لداخلية، ومن مث ال على حنو غري مباشر، حبجة أن األسباب املالية غري مذكورة يف القوانني ا
ط الضوء عليه، وهو ميكن اعتبارها عقبات تعترض التعاون الدويل. ومثة اجتاه آخر يستحق تسلي

ددة. وهذا مييز ائي للمعلومات يكون يف الغالب موضوع أحكام تشريعية حمأن اإلرسال التلق
من البلدان األخرى  بوضوح بني عدد من البلدان املنتمية إىل هذه املجموعة والغالبية العظمى

فاقية من خالل املمارسة. من االت ٤٦من املادة  ٤قيد االستعراض اليت تؤكد عادة االمتثال للفقرة 
ب تسليم مرتكبيها بلدان يف هذه املجموعة أيضًا يف إطار اجلرائم اليت تستوجوحتدد معظم ال

دىن مقارنًة باحلد اجلرائم اليت يعاَقب عليها بالسجن ملدة سنة واحدة على األقل، وهو حد أ
أجل تنفيذ حكم  الذي حتدده البلدان املنتمية إىل جمموعات إقليمية أخرى. وهي تعتمد، من

مور، على االتفاقية أ)، يف مجلة ٤٤من املادة  ١٤ عاملة العادلة" (الفقرةاالتفاقية بشأن "امل
ة األوروبية حلقوق األوروبية حلقوق اإلنسان وجمموعة السوابق القضائية اليت أرستها املحكم
كن اختاذ االتفاقية اإلنسان. ذلك أن وجود معاهدة ليس يف العادة شرطًا مسبقًا للتسليم، ومي

كة، توجد لدى البلدان أطر ا لتسليم املجرمني. وفيما يتعلق هبيئات التحقيق املشترأساسًا قانونيًّ 
إن مل يكن ذلك فيما قانونية ذات صلة، وقد دأبت على االستفادة منها يف املمارسة العملية، و

  يتعلق باجلرائم املتصلة بالفساد يف معظم احلاالت.
    

   
                                                         

تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣ تشمل تلك الصكوك اإلقليمية ما يلي: (أ) قرار جملس االحتاد األورويب املؤرخ  )١٠٩(
للجنة  R (97) 13لتوصية ا، بشأن محاية الشهود يف سياق مكافحة اجلرمية املنظَّمة الدولية؛ و(ب) ١٩٩٥

لدفاع؛ و(ج) القرار حقوق اوزراء جملس أوروبا املوجَّهة إىل الدول األعضاء، بشأن ختويف الشهود و
  ت اجلنائية.ملجلس االحتاد األورويب، بشأن وضع الضحايا يف اإلجراءا JHA/2001/220اإلطاري 
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    أمريكا الالتينية والكارييبجمموعة دول 
يف حني تعتمد الغالبية العظمى من البلدان املنتمية إىل جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب 
نظامًا قائمًا على القانون املدين، فإن أقلية منها، وال سيما يف منطقة الكارييب، تتبع هنجًا قائمًا 

راضات أن على القانون األنغلوسكسوين. ومن اخلصائص املميزة اليت لوحظت خالل االستع
) مبعىن "َيْعِرُض" و"َيِعُد بـ" (الرشوة) ofrecerيف بعض بلدان املجموعة، ُيستخدم الفعل نفسه (

على حد سواء. ورغم أن معظم الدول يف أمريكا الالتينية والكارييب جترِّم رشوة املوظفني 
ا ال تقوم بذلك العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدولية العمومية، فإن االجتاه الغالب أهن

سوى فيما يتعلق باجلانب النشط من اجلرمية. كما يقل االحتمال بأن تكون البلدان يف هذه 
بالنفوذ والرشوة يف القطاع اخلاص، وهي ال تشمل يف الغالب  جتاراملجموعة قد جرَّمت اال

جموعة هي األعمال التحضريية للجرائم املتصلة بالفساد. ومن ناحية أخرى، يبدو أن بلدان امل
األكثر استعدادًا العتماد تشريعات تشمل جرمية اإلثراء غري املشروع، رمبا نتيجة لتنفيذ اتفاقية 
البلدان األمريكية ملكافحة الفساد. وهي متيل أيضًا إىل اشتراع نصوص تتعلق بتوسيع نطاق 

ل، تشريعات فترة التقادم إىل مستويات ُمرضية، حيث إن العديد منها يعتمد، على سبيل املثا
مبتكرة متشاهبة بشأن تعليق الفترة ذات الصلة أثناء تويل املوظف العمومي املتورط منصبه. 
وفيما يتعلق باملالحقة القضائية، متيل دول املجموعة إىل تطبيق مبدأ الشرعية، سواء بصفة عامة 

ل كثريًا ما أو فيما يتعلق باجلرائم املتصلة بالفساد على وجه التحديد. ورغم أن هذه الدو
تواجه ثغرات فيما يتعلق بنطاق املمتلكات اخلاضعة للتجميد والضبط واملصادرة، يتم التصرف 
يف عائدات اجلرمية، مبجرد مصادرهتا، يف عدد من البلدان، وذلك بتخصيصها لصناديق خاصة، 

 راتخدِّ لكي ُتستخدم من أجل مكافحة اجلرمية املنظمة، أو يف برامج الوقاية من تعاطي امل
وعالج املتعاطني وإعادة تأهيلهم. ويف السياق نفسه، ونظرًا للتجارب املكتسبة يف كثري من 
البلدان من مكافحة اجلرمية املنظمة، فإهنا غالبًا ما تتخذ تدابري كافية حلماية الشهود ونقلهم. 

  ة.ومع ذلك، فمن وجهة نظر قضائية، مل تكرِّس بلدان عديدة بعد مبدأ اإلقليمية النشط
وفيما يتعلق بالتعاون الدويل، غالبًا ما تنظم جمموعة بلدان القانون املدين، على وجه اخلصوص، 
مسائل تسليم املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة من خالل أحكام متفرقة يف دساتريها 

التشريعات وقوانينها اجلنائية وقوانينها املتعلقة باإلجراءات اجلنائية. وبوجه عام، ال تتناول 
الوطنية عددًا من املسائل اليت تشملها االتفاقية، مبا يف ذلك أسباب رفض طلبات املساعدة 
القانونية املتبادلة، والقاعدة املتعلقة باحلد من استخدام األدلة يف إجراءات املساعدة القانونية 

لشهود. غري أن املتبادلة، واملشاورات قبل رفض الطلبات، وشرط عدم التمييز وعدم التعرض ل
القدرة املؤكدة على تطبيق أحكام االتفاقية، والرغبة املؤكدة يف ذلك لدى العديد من البلدان 
تعوِّض على حنو مباشر فيما يبدو عن نقص التشريعات الداخلية. ويف الوقت نفسه، كثريًا ما 

غلبية الساحقة من يظل ذلك التطبيق املباشر نظريًّا، وال يتحقق يف املمارسة العملية. ولدى األ
بلدان هذه املجموعة أطر قانونية، سواء من خالل االتفاقيات الثنائية أو األطر القانونية اإلقليمية، 
بشأن تنظيم نقل األشخاص املحكوم عليهم؛ وقد صدَّق العديد منها على اتفاقية جملس أوروبا 

ة ألغراض تسليم يشترط وجود معاهد  بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم. ومعظمها ال
املجرمني. وعلى العموم، يعتمد عدد كبري من البلدان هنجًا مرنًا يف عدد من اجلوانب. ويتمثل 
أحد املجاالت يف قدرهتا على تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلق بالشخصيات 
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خصيات االعتبارية يعترف باملسؤولية اجلنائية للش االعتبارية، وذلك على الرغم من أن بعضها ال
لألغراض الداخلية. وأكدت مجيع بلدان املجموعة تقريبًا أن بإمكاهنا قبول طلبات املساعدة 
القانونية املتبادلة عن طريق وسائل غري رمسية (مبا يف ذلك شفويًّا وعن طريق املنظمة الدولية 

الثة بلدان منتمية إىل للشرطة اجلنائية (اإلنتربول)). ومن اجلدير باملالحظة أيضًا أن هناك ث
املجموعة تتجاوز متطلبات االتفاقية ألهنا ال ُتخِضع تلك الطلبات ملعيار ازدواجية التجرمي، 

  بصرف النظر عن التمييز بني التدابري القسرية وغري القسرية.
وترتبط إحدى السمات اليت لوحظت فيما يتعلق مبعظم الدول يف أمريكا الوسطى بوجود قيد 

اخلاصة يف التحقيقات املتعلقة باجلرمية املنظمة و/أو جرائم  تحرِّيأساليب ال اماستخدبشأن 
غسل األموال. ويعين هذا القيد أن تلك األساليب ال جيوز استخدامها إال للتحقيق يف جرائم 
الفساد عندما ُترتكب اجلرائم من جانب مجاعات إجرامية منظمة أو عندما ُتعترب جرائم أصلية 

  ل.لغسل األموا
وتتاح ملعظم البلدان اجلزرية يف املجموعة اليت تتبع نظام القانون األنغلوسكسوين إمكانية 
استخدام صكوك الكومنولث (مثل خمططات لندن وهراري) اليت توفر هلا روابط مباشرة مع 
بلدان الكومنولث خارج املنطقة. كما أن التزامها بالصكوك اإلقليمية، مثل اتفاقية البلدان 

يكية ملكافحة الفساد واتفاقية البلدان األمريكية بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية، األمر
  يتيح هلا أيضًا التعاون مع بلدان تنتمي إىل نفس املنطقة ولديها نظم وهنج قانونية خمتلفة.

    
    أوروبا الغربية ودول أخرىجمموعة دول 

رى من أوسع تشكيلة من التقاليد القانونية، تتألف جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخ
جيعل من الصعب حتديد القواسم املشتركة. غري أن نطاق وطرائق تنفيذ االتفاقية تتأثر تأثرًا   مما

قويًّا بعضوية جملس أوروبا واالحتاد األورويب، كما هي احلال لدى جمموعة دول أوروبا الشرقية. 
 هي أيضًا أعضاء يف االحتاد األورويب لديها تشريعات ذلك أن الدول األطراف يف املجموعة اليت

متكاملة ملكافحة الفساد يف بعض املجاالت، منها على سبيل املثال قواعد ومبادئ توجيهية 
واضحة بشأن العوامل اليت ينبغي أخذها يف االعتبار عند حتديد ما إذا كان ينبغي اعتبار مزّية 

  ما "غري مستحقة".
ن بلدان جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى جترِّم رشو املوظفني ومن املرجح أيضًا أ

العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدولية العمومية، كما يبدو أهنا ُتْنِفُذ التشريعات 
ية، حيث يوجد لديها أكرب عدد من التحقيقات واملالحقات واإلدانات على مستوى فعالب

تمال بأن تكون قد جرَّمت أكثر من غريها الرشوة يف املجموعات كافة. كما يزداد االح
القطاع اخلاص، وذلك نتيجة لتنفيذها الصكوك ذات الصلة ملجلس أوروبا واالحتاد األورويب 
(على غرار بلدان جمموعة دول أوروبا الشرقية). وإضافًة إىل ذلك، فإن مجيع الدول تقريبًا يف 

يات االعتبارية، وقد اختذت تدابري لتجرمي غسل املجموعة تقرُّ املسؤولية اجلنائية للشخص
األموال، عادة يف قوانينها اجلنائية. ومع ذلك، يزداد االحتمال بأن تكون لديها خماوف بشأن 

بلدان املجموعة باملفهوم ذي  من يٍّ اعتراف أجرمية اإلثراء غري املشروع، كما يتضح من عدم 
د الدستورية واخلرق املتصور الفتراض الرباءة. الصلة، وذلك يف كثري من األحيان بسبب القيو

ومتيل بلدان كثرية إىل استخدام بدائل، مثل الصالحيات املوسعة يف جمال املصادرة أو آليات 
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املصادرة غري القائمة على اإلدانة. وأخريًا، وكما هي احلال لدى أعضاء جمموعة دول أوروبا 
ية ودول أخرى لديها عادة برامج متقدمة حلماية الشرقية، فإن بلدان جمموعة دول أوروبا الغرب

ات. غري الشهود ونقلهم، كما أن لديها يف الغالب تشريعات بشأن محاية املبلِّغني عن املخالف
 ٣٣جمموعة من الدول لديها آليات ُمرضية متامًا من أجل تنفيذ املادة  يَّ أنه ال ميكن اعتبار أن أ

  غني).من االتفاقية (محاية األشخاص املبلِّ
بشأن أمر  JHA/2002/584وقد استحدث جملس االحتاد األورويب مبوجب قراره اإلطاري 

التوقيف األورويب، عامًال مهمًا من عوامل التماسك ودفعًة حنو درجة أعلى من التجانس يف 
مسائل التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية. وحيل هذا الصك بفعالية حمل إجراءات تسليم 

ياسية املجرمني بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب عن طريق اإللغاء الفعلي للسيطرة الس
على إجراءات التسليم بالنسبة لعدد كبري من اجلرائم، مبا فيها اجلرائم املتصلة بالفساد. وإضافًة 

القانوين ألمر التوقيف األورويب، أزيل مبدأ ازدواجية التجرمي فيما  اإلطارإىل ذلك، فبموجب 
ب عليها يف الدولة جرمية، مبا يف ذلك اجلرائم املتصلة بالفساد اليت يعاقَ  ٣٢يتعلق بقائمة تضم 

العضو الـُمْصِدرة للحكم بالسجن ملدة أقصاها ثالث سنوات على األقل، كما حيددها قانون 
  الدولة العضو الـُمْصِدرة للحكم.

وتتميز املجموعة عمومًا بوجود طبقات متعددة من التعاون. ولديها عدة أطر مؤسسية للتعاون 
األورويب (يوروبول) واملكتب األورويب ملكافحة  يف جمال إنفاذ القانون، منها مكتب الشرطة

االحتيال التابع للمفوضية األوروبية واتفاقية شينغن. ومن الناحية اجلغرافية، ترتبط جمموعة 
فرعية من بلدان الشمال األورويب بترتيبات تعاونية وثيقة، مبا يف ذلك أمر التوقيف يف بلدان 

هزة الشرطة واجلمارك يف بلدان الشمال األورويب. الشمال األورويب ومنتدى التعاون بني أج
ويالَحظ أيضًا أن أغلبية البلدان املنتمية إىل جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى تلجأ إىل 

من  ١٨استخدام التداول بالفيديو كممارسة معيارية يف املساعدة القانونية املتبادلة (الفقرة 
نية وأطرًا تشغيلية إلنشاء هيئات حتقيق مشتركة، مبا يف )، وتعتمد عدة قواعد قانو٤٦املادة 

ذلك االتفاقية األوروبية للمساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية والربوتوكول اإلضايف الثاين 
امللحق هبا. وتستخدم البلدان املنتمية إىل جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى هيئات 

تصلة بالفساد على نطاق أوسع قليًال فيما يبدو مقارنًة بالبلدان التحقيق املشتركة يف اجلرائم امل
  يف املجموعات األخرى.
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    اخلالصة
فتئت  ما الدول األطراف األطر القانونية ملكافحة الفساد يف غالبيةأنَّ  توصلت هذه الدراسة إىل

تقدُّم ملحوظ يف از إىل إحر ىأد مما ،على مدار السنوات األخريةتغيُّر قانوين  ختضع لسريورة
تجرمي الفساد وإنفاذ من االتفاقية، على األقل فيما يتعلق ب ١املادة  عليه تنص االجتاه الذي

يات استعراض كما لوحظ أثناء عمل ،وُتصنَّف مكافحة الفساد .القانون والتعاون الدويل
 موارد كبريةخصَّص األطراف، وتُ  ة يف العديد من الدولأهم األولويات احلكومي ضمن التنفيذ،

يف عدد كبري من البلدان، كلية اقترنت التعديالت القانونية بالتغيريات اهلي قدو .الغايةحتقيقًا هلذه 
يث تدابري اإلنفاذ موسة من حنتائج ملمما أسفر عن نظم جترمي متسقة ومتناغمة إىل حد كبري؛ و

فساد ال ُيرتكب فيها ليتاالت االتشريعية والتنظيمية ولوائح االهتام وأحكام اإلدانة، حىت يف احل
ساعدة القانونية وامل القوية من أجل تسليم املطلوبني وشبكات التعاون ؛على أعلى املستويات

اخلاص ومنظمات املجتمع  أفاد ممثلون عن القطاعو املتبادلة وإنفاذ القانون عرب احلدود الوطنية.
يف  وات القليلة األخريةاد زادت يف السناملالحقة القضائية جلرائم الفسبأنَّ  املدين بصفة خاصة

 .يتهفعالساق التنفيذ وبذل املزيد من اجلهود لضمان اتعلى الرغم من إمكانية ، البلدان املعنية
 هود اإلصالح،هم بالفعل يف حتفيز جماالتفاقية اضطلعت بدور اتضح أن  السياق، ذلكويف 
  .فسادة ملكافحة الفعالنشاء نظم إل أساسًا ُتتخذ زالت وما

آلية استعراض التنفيذ وعمل فريق استعراض التنفيذ كان هلما أثر إجيايب أنَّ  وجتدر اإلشارة إىل
كافحة مب يتعلق ماالعاملي في السائد على الصعيد الوضع على إحداث حتول يف فيما يبدوإضايف 
االتفاقية أو االنضمام التصديق على  إىلالدول ب أدى جديدًا ًامن ناحية زمخ أحدثا فقد. الفساد

تعزيز تنفيذ االتفاقية على  من أجلجهود  يف بذل ت من ناحية أخرى فائدهتماتَ بُ إليها، وَث
واسعة النطاق بني الوكاالت بشأن  مشاورات من خالل إطالق أو تيسرياملستوى الوطين 

 استجابةً  اإلصالحات التشريعية واملؤسسية الضرورية، سواء قبل االستعراضات الُقطرية أو
وقد رحبت الدول األطراف باالستعراضات كفرصة إلرساء وتعزيز جهود  )١١٠(.هانتائجل

التنسيق الداخلية، وأفادت بذلك كإحدى النتائج الرئيسية ملشاركتها يف اآللية. وحددت الدول 
األطراف جهود التنسيق تلك بوصفها عامًال حاسم األمهية من أجل تنفيذ نتائج ومالحظات 

د من الدول األطراف، لدى صياغة تدابري اإلصالح على تقارير االستعراض. واسترشد عد
الصعيد الوطين، بالدروس املستفادة يف بلدان أخرى، كما اسُتبينت من خالل االستعراضات، 
واستندت حتديدًا إىل اخلالصات الوافية وكذلك تقارير االستعراض الُقطرية املتاحة لالطالع 

                                                         
يذ اتفاقية األمم املتحدة تقييم أداء آلية استعراض تنف" بعنوان األمانة مذكرةانظر على سبيل املثال   )١١٠(

 اتفاقية األمم يفتقرير مؤمتر الدول األطراف ؛ و١٧-٩ات الفقر)، CAC/COSP/2015/6( "ملكافحة الفساد
؛ ٥٤و ٥٣و ٣٥و ٣٤، الفقرات CAC/COSP/2015/10( املتحدة ملكافحة الفساد عن دورته السادسة

-٦٤قرات )، الفCAC/COSP/IRG/2016/9( تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته السابعةو
ت )، الفقراCAC/COSP/IRG/2016/9/Add.1( عة املستأنفةفريق عن أعمال دورته السابالتقرير ؛ و٦٨
اهتا والتدابري ذات املمارسات اجليِّدة للدول األطراف وخرب؛ ومذكرة األمانة بعنوان "٤٧-٣٧و ٣٥

" ات املتعلقة باملساعدة التقنيةطرية، مبا يف ذلك املعلومالصلة اليت اختذهتا بعد إجناز االستعراضات الُق
)CAC/COSP/IRG/2016/12.(  
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بني اخلرباء  على نطاق واسعألفكار واملعلومات ا تبادلأنَّ  كما توجد أدلة على )١١١(العام.
أتاح هلم التبصر على حنو فريد يف املمارسات اجليدة اليت تعتمدها  احلكوميني أثناء االستعراضات

الكف عن التعامل حبساسية مع مسألة الفساد وجتريدها من صبغتها الدول األخرى و
التعامل مع عدد من املسائل املتعلقة وكذلك يف تبديد بعض الشكوك بشأن كيفية  )١١٢(السياسية

باملتطلبات املوضوعية لالتفاقية. وجيري تيسري هذه العملية التعاونية من خالل أنشطة مكتب 
واجلرمية الذي يساعد الدول األطراف على الربط بني توصيات  خدِّراتاألمم املتحدة املعين بامل

جيات أو خطط عمل على سبيل املتابعة يف الدورة األوىل آللية استعراض التنفيذ ووضع استراتي
  )١١٣(جمال مكافحة الفساد ملعاجلة التوصيات املنبثقة عن االستعراضات.

ثل وجود أخطاء م ،تعقيدًا املشاكلل أق بني تتراوح، ومع ذلك، ال تزال هناك حتديات كبرية
عملية القبات عالو واضحة يف ترمجات االتفاقية إىل لغات غري اللغات الرمسية لألمم املتحدة

علق بصياغة أحكام املسائل التقنية املعقدة فيما يتو بسبب نقص اخلربة واملوارد والتدريب،
  .معقدة إجرائية هياكل ة يفمعيَّنالتجرمي أو إدراج عناصر 

. فيما يتعلق بتنفيذ الفصل الثالث من االتفاقية أكثر وضوحًا واالختالفات ثغراتوكانت ال
وكما ُوصف مبزيد من التفصيل يف املالحظات العامة يف اجلزء األول من هذه الدراسة، فقد 
كان لالتفاقية آثار تنفيذية واسعة النطاق مع ما صاحب ذلك من نتائج مهمة، سواء من حيث 

 من الدول األطرافاالتفاقية تتطلب أنَّ  بالنظر إىلالتجرمي أو من حيث إنفاذ القانون. بيد أنه 
مشاكل بدرجات ، فقد اكُتشفت يف تلك املجاالت من التدابري طائفة واسعة ومتعددة األوجه

  )١١٤(فيما يلي. أهم التحديات املستبانة. وترد متفاوتة يف مجيع األحكام ذات الصلة
 وفقًا، تتعلق أبرز املسائل بالتطبيق غري الكايف للتدابري اإللزامية التجرميبأحكام فيما يتعلق 
مصطلح  الذي يشملهنطاق ال على القيودتشمل تلك التدابري أنَّ  إىل األخصبيشار لالتفاقية. و

والثغرات يف جترمي ؛ الوطنية الربملانية اجلمعيات "املوظف العمومي"، خاصة فيما يتعلق بأعضاء
واملستفيدين ، على سبيل املثال فيما يتعلق باملزايا غري املادية رشو املوظفني العموميني الوطنيني

وعدم جترمي رشو املوظفني العموميني  )؛١٥(املادة  من األطراف الثالثة واألفعال غري املباشرة
(الفقرة فيما يبدو ية التشريعات القائمة فعالاألجانب وموظفي املنظمات الدولية العمومية وعدم 

                                                         
 تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته السادسة املستأنفةانظر   )١١١(

)CAC/COSP/IRG/2015/5/Add.1 ١٢)، الفقرة.  
 املتحدة األمم اتفاقية تنفيذ راضاستع آلية أثر: نتائج إىل االلتزام ترمجة" بعنوان األمانة من إعداد مذكرة  )١١٢(

 من ٢٦-٢٤و ١٩و ٤و ٢ الفقرات أيضًا انظر. ٣ الفقرة ،CAC/COSP/2013/14 ،"الفساد ملكافحة
  .الوثيقة تلك

 ٥/٤حالة تنفيذ قرار املؤمتر انظر على سبيل املثال ورقة املعلومات األساسية اليت أعدهتا األمانة بشأن   )١١٣(
  .١٤)، الفقرة CAC/COSP/2015/8( متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع الفسادحول 

وضع جمموعة من التوصيات واالستنتاجات غري امللزمة انظر أيضًا ورقة املناقشة اليت أعدهتا األمانة بشأن   )١١٤(
على الدروس املستفادة بشأن تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  القائمة
مانة بشأن تنفيذ الفصل الثالث )؛ والتقرير املواضيعي الذي أعدته األCAC/COSP/IRG/2017/3( الفساد

  .)CAC/COSP/IRG/2016/6من االتفاقية (
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تصدي إىل غسل والثغرات والعيوب الفنية يف القوانني اليت تستهدف ال )؛١٦من املادة  ١
 حكاماأل وعدم كفاية القدرات العملية للسلطات املختصة فيما يتعلق بإنفاذعائدات اجلرمية، 

 إعاقة فيما يتعلق بتجرمي املفروضة على الصعيد الوطين العديدة والقيود)؛ ٢٣ (املادةذات الصلة 
؛ وحمدودية التطبيق )٢٥(املادة ، مبا يف ذلك التجزؤ املفرط للتشريعات املنطبقة سري العدالة

  .)٢٦ (املادة ةاالعتباري للشخصيات غري اجلنائية وأاملسؤولية اجلنائية العملي لتدابري حتديد 
واسعة  وإن كانت أقل بروزًاهي ف زاميةالتحديات املتعلقة بتنفيذ أحكام التجرمي غري اإللأمَّا 

الواليات القضائية اليت تلك التحديات اخنفاض عدد  أكرب ومن بنيبالقدر نفسه.  االنتشار
 ٢جرَّمت ارتشاء املوظفني العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدولية العمومية (الفقرة 

املتاجرة  جترمييف والصعوبات التقنية واملنهجية اليت تواجهها الدول األطراف )؛ ١٦ من املادة
عدم جترمي اإلثراء غري املشروع )؛ و١٨يف تشريعاهتا الوطنية (املادة  ،معقدة، وهي جرمية بالنفوذ
؛ واملسائل ضمانات دستورية وقيود قانونية، مع ذلك، إىل كثريًاوهو ما ُيعزى ، )٢٠  (املادة

، مبا فيها انشغال السلطات الوطنية )٢١يف القطاع اخلاص (املادة  ةاليت تعيق جترمي الرشو
  .يبدو حبماية القطاع اخلاص  فيما

بفرض  الشروط اإللزاميةيف  يتعلق بتدابري تعزيز العدالة اجلنائيةفيما  وتكمن املشاكل الكربى
وإقامة )؛ ٣٠من املادة  ١عقوبات كافية ومتسقة فيما خيص اجلرائم املتعلقة بالفساد (الفقرة 

واحلفاظ  حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة للموظفني العمومينيأيِّ توازن مناسب بني 
 فعالمن جهة، وإمكانية إجراء التحقيق واملالحقة واملقاضاة على حنو  على ذلك التوازن

من املادة  ٢الضرورة من جهة أخرى (الفقرة  عند لالتفاقية وفقًايتعلق باألفعال املجرَّمة   فيما
للتمكني من مصادرة مجيع أنواع العائدات املتأتية من اجلرائم املشمولة تدابري  واختاذ)؛ ٣٠

 ٢و ١تان (الفقر أو اقتفاء أثرها أو جتميدها أو حجزها املوجودات كشفلك باالتفاقية، وكذ
املمتلكات املجمدة أو املحجوزة أو املصادرة تدابري لتنظيم إدارة  تمادواع)؛ ٣١ من املادة

مناسبة من أجل محاية الشهود  معيارية أطرووضع  )؛٣١من املادة  ٣(الفقرة تنظيمًا فعاًال 
  .)٣٢ة املاد( واخلرباء والضحايا

نقص التدابري  أكرب التحديات يف، تتمثل فيما يتعلق باألحكام غري اإللزامية لالتفاقيةو
ا للدولة عن ا أو جزئيًّ يف منشأة مملوكة كليًّعمومي ومنصب إلسقاط أهلية تويل منصب   املتخذة

املصدر )؛ وغياب شرط عكس عبء اإلثبات من أجل إثبات ٣٠من املادة  ٧  املدانني (الفقرة
بسبب ضمانات دستورية أو قيود قانونية  املشروع للممتلكات اخلاضعة للمصادرة، وخصوصًا

  ).٣٣  )؛ وعدم كفاية األطر املعيارية بشأن محاية املبلِّغني (املادة٣١من املادة  ٨(الفقرة 
صصة كفاءة السلطات املتخحمدودية  ما تطرأ حتديات بسبب وفيما يتعلق بإنفاذ القانون، كثريًا

التعاون مع سلطات إنفاذ  على وعدم كفاية احلوافز)؛ ٣٦ (املادة هايتوخربهتا وقدراهتا واستقالل
ية بني الوكاالت، ال سيما فيما فعالونقص التنسيق وتبادل املعلومات ب)؛ ٣٧ (املادة القانون

  .)٣٨ (املادة بني الوكاالت اليت هلا والية يف جمال مكافحة الفساد
الفجوات املستبانة،  لسد على بعض االقتراحات من هذه الدراسة يف كل جزءالضوء ط سلَّ يو

خالل عملية االستعراض الُقطري، إىل جانب ملحوظات توضيحية وتعليقات  كما أشري
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كثري من   ويف .يف حال وجودها والتنفيذ، يِّدةتفسريية، وكذلك أمثلة على املمارسات اجل
احلاالت، يوصى باعتماد أحكام وقوانني جديدة وكذلك النظر، يف سياق اإلصالحات القانونية 
اجلارية، يف تدعيم التشريعات املوجودة واعتماد أطر تشريعية قائمة بذاهتا بشأن الفساد أو 

وُتشجَّع بلِّغني. تدابري مرفقة هبا ملكافحة الفساد، من قبيل التدابري املتعلقة حبماية الشهود وامل
الدول األطراف على مواصلة هذه اإلصالحات على حنو يتجنب التداخل والتناقض، ويكفل 

هناك بعض بأنَّ  بد من اإلقرار ومن ناحية أخرى، ال االتساق يف تطبيقها العملي ويف تفسريها.
لزامية لدى تناول األحكام غري اإل ، وخصوصًايف كثري من األحيان تقراليت  االستعراضات

)، اختيار الدول األعضاء عدم اعتماد األحكام ٣١ من املادة ٨والفقرة  ٢٠(مثل املادة لالتفاقية 
تقتصر على وصف حالة الُقطرية االستعراضات فإنَّ  ولذا،ذات الصلة بعد الدراسة الواجبة؛ 

   )١١٥(.هيلزم هبا تعديلميكن أو اقتراحات بشأن الكيفية اليت أيِّ القانون من دون تقدمي 
رنًة بآليات اتساع نطاق عملية االستعراض (على األقل مقاأنَّ  كما جتدر اإلشارة إىل

، ألسباب جال دائمًافسحا املي مل خالهلا االستعراض الدولية األخرى) وتعدُّد املسائل املثارة
يان، ي كثري من األح. ففعملية، إلجراء تقييم معمَّق جلميع األحكام الواردة يف الفصل الثالث

هناك ألوىل. ولذا، الكاملة، وخصوصًا يف االستعراضات االبلدان املعلومات فرادى  مقدِّمل ت
 ٤لواردة يف الفقرات ا األحكام من قبيل ا،اليت مل يشر إليها إشارة كافية نسبيًّ  بعض األحكام

ليس هلا ام اليت األحك، وكذلك ٤٢  ، واملادة٣٢من املادة  ٥، والفقرة ٣٠من املادة  ١٠و ٥و
فس الدرجة من نب حظيت ، وال يبدو أهنا٣٥و ٣٤ والواردة يف املادتني أساسًا طابع جنائي

 بد من مالحظة أن ومن ناحية أخرى، ال االهتمام مقارنًة باألحكام اليت ُتعترب أكثر أمهية.
ها يًّا توسيع نطاقالتحسن املستمر يف جودة تقارير االستعراضات الُقطرية، اليت جيري تدرجي

لتنفيذ العملي لألحكام حبيث تشمل املزيد من املسائل اجلانبية وجماالت االهتمام، مبا يف ذلك ا
  الوطنية، يشهد على زيادة مصداقية آلية استعراض التنفيذ وفعاليتها.

، بشأن ختصيص ٣٨و ٣٦و ٣٢و ٢٣ يف سياق املواد ما ُطرحت توصيات، وخصوصًا وكثريًا
وتتسم التحقيقات . ألجهزة واملؤسسات املعنية مبكافحة الفسادلات العملية قدرالاملوارد و

املتعلقة بالفساد بكوهنا حمفوفة بتحديات مستعصية، ليس بسبب الطبيعة السرية للجرمية 
والصعوبات املرتبطة باحلصول على األدلة من األطراف املعنية فحسب، بل أيضًا بسبب الطبيعة 

ولذلك، فمن املهم معاجلة  للعديد من األنشطة ذات الصلة. املعقدة واجلوانب املالية املحتملة
من املوارد املالية والبشرية للسلطات املعنية مبكافحة القيود املتعلقة بالقدرات وتوفري ما يكفي 

وتعزيز التعاون يف جمال إنفاذ الفساد، وضمان استقالليتها وكفاءهتا على الصعيد العمليايت، 
ويتطلب حتسني مستويات إنفاذ األحكام ذات  )١١٦( الوكاالت.القانون والتنسيق فيما بني

الصلة أيضًا منح األولوية للتحقيق يف الفساد ومالحقة مرتكبيه فيما يتعلق باألشكال األخرى 
  من السلوك اإلجرامي.

                                                         
 عامة عن التوصيات بشأن تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من االتفاقيةالواضيعية امل لمحةال أيضًا انظر  )١١٥(

)CAC/COSP/IRG/2014/10 ،(٤ الفقرة.  
  .١٥و ١٤ الفقرتان نفسه، املرجع  )١١٦(
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ويبدو أنَّ من بني املشاكل الشاملة األخرى فيما يتعلق بتنفيذ الفصل الثالث عدم وجود 
يكفي من البيانات اإلحصائية أو التصنيفات النموذجية للسوابق القضائية املتعلقة بالتحقيق  ما

يف جرائم الفساد ومالحقة مرتكبيها يف العديد من البلدان، مبا يف ذلك األحكام القضائية 
املفروضة واملوجودات املحجوزة أو املصادرة. وعلى الرغم من إمكانية توفري بعض البيانات 

ة، فإنَّ املنهجية املتَّبعة يف خمتلف املؤسسات معيَّنة أو فيما خيص جرائم معيَّننب سلطة من جا
ونوع البيانات املستقاة منها غري متسقة، وال ُتصنَّف املعلومات املتوافرة حسب نوع اجلرمية، 

ت توجد آليات مركزية ميكن من خالهلا احلصول على تلك البيانات. ومن املهم، كما أكَّد  وال
ية التدابري القائمة، فعالعدة استعراضات، وجود معلومات ملموسة عن ممارسات اإلنفاذ لتقييم 

والتنسيق بني مؤسسات مكافحة الفساد على الصعيد العمليايت، ووضع استراتيجيات خمصَّصة 
يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، واختاذ إجراءات منسَّقة للمساعدة على حتقيق أهداف 
االتفاقية. ولذلك، ينبغي للدول األطراف أن تسعى إىل تعزيز عملية توحيد البيانات اإلحصائية 
(على سبيل املثال من خالل قيام املحاكم وسلطات إنفاذ القانون بالتسجيل املباشر لألرقام 

رة العدل) اخلاصة بالقضايا اجلنائية يف قاعدة بيانات إلكترونية تتعهدها إدارة اإلحصاء التابعة لوزا
وإمكانية احلصول عليها وحتليلها بطريقة علمية، مما سيتيح زيادة التركيز على املسائل العملية 

من املنتجات الثانوية املتعلقة باإلنفاذ وإجراء تقييم أفضل للتنفيذ. ومن اجلدير باالنتباه أن 
مة الوطنية جلمع البيانات اإلجيابية إلجراء عملية استعراض ُقطري فيما يبدو إنشاء أو تعزيز األنظ

  )١١٧(واإلحصاء يف عدة دول.
وأخريًا، ينبغي للدول األطراف اليت مل تستحدث بعد نظامًا إلتاحة األحكام القضائية املتعلقة 
بتنفيذ أحكام االتفاقية للجمهور يف الوقت املناسب أن تنظر يف ذلك ألنَّ من شأنه زيادة فهم 

مكافحة الفساد أو فشلها. وينبغي هلا أن تضع أيضًا جمموعة األسباب الكامنة وراء جناح قضايا 
من السوابق القضائية اليت ميكن للجهاز القضائي واملمارسني القانونيني االستعانة هبا يف قضايا 
الفساد املقبلة. ومن شأن ذلك حتسني النتائج املحقَّقة على صعيد املالحقة القضائية وزيادة االتساق 

ئية هلذه املسائل. كما أنه سيضفي املزيد من الشفافية على اإلجراءات القضائية، يف املعاجلة القضا
وهو ما ميكن أن يكون له تأثري إجيايب على مستوى الفساد املالَحظ داخل السلطة القضائية 

وعالوة على ذلك، لعل الدول األطراف تود االحتذاء ببعض البلدان  )١١٨(.وهيئات إنفاذ القانون
جراء عمليات تشاور تشمل إجراء فحص شامل للكيفية اليت ميكن هبا لنظم مكافحة فيما يتعلق بإ

الفساد أن تصبح أكثر فعالية من أجل وضع خطة عمل وطنية شاملة ملكافحة الفساد. وميكن 
لتلك اخلطة أن تشمل ضمن عناصرها الرئيسية حتديد سبل ووسائل وقف التأخر يف التحقيقات 

  ي قد حيبط اجلهود الرامية إىل احلد من جرائم الفساد بكفاءة.واإلجراءات القضائية الذ

                                                         
  .١٤و ٩ الفقرتان ،CAC/COSP/2015/6الوثيقة   )١١٧(
 من وغريها القضائية األحكام على اجلمهور العباطِّ املتعلق العام املوضوع بشأن املعلومات من ملزيد  )١١٨(

 UNODC, Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity انظر باملحاكم، الصلة ذات املعلومات

and Capacity (Vienna, 2011), chap. V, sect. 3.  
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فبالنسبة إىل عدد االستنتاج فيما يتعلق بالفصل الرابع من االتفاقية فيختلف بعض الشيء. أمَّا 
كبري من الدول األطراف، كان مما يسر تنفيذ األحكام الواردة يف الفصل الرابع الطابع القائم 

ًا من جانب السلطات مباشرالرئيسية وإمكانية تطبيقها تطبيقًا  حكاملألنفاذ التلقائية على 
املختصة يف الدول. ومما ال شك فيه أن ذلك منح الدول األطراف املزّية املوضوعية املتمثلة يف 
اختزال احلاجة إىل اخلوض يف عمليات معيارية داخلية كثريًا ما تكون مستهلكة للوقت وتتسم 

إحالة مهمة تنفيذ أحكام االتفاقية بدرجة كبرية إىل السلطتني التنفيذية بعدم اليقني من خالل 
بيد أن هذا النهج األحادي له عيوبه اليت تشمل احلاجة إىل التغلب على ما ميكن والقضائية. 

أن يواصل عدد من املمارسني اعتباره فجوة معرفية. فعلى سبيل املثال، مل يضمن إبرام اتفاقات 
تطبيقها عمليًّا يف كثري من األحيان. ومن هذا  متعددة األطرافأو ثنائية  أو ترتيبات تعاون

املنطلق، ُشدَِّد يف أحد التقارير الُقطرية على ضرورة تعميم االتفاقات القائمة على السلطات 
املختصة لدى مجيع األطراف وتأكيد أمهيتها من أجل تفعيلها بصورة تدرجيية يف املمارسة العملية. 

من األمهية مبكان كفالة أن يتوىل مجيع من يضطلع بدور مؤسسي على خمتلف عىن، وهبذا امل
مستويات ومراحل إجراءات العدالة اجلنائية (وكاالت إنفاذ القانون واملدعون العامون 
والقضاة، وما إىل ذلك) تطبيق االتفاقية تطبيقًا مباشرًا كممارسة عامة. وحيث إن التحدي ال 

مكافحة الفساد وإمنا يالَحظ أيضًا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات أخرى ذات يقتصر على اتفاقية 
صلة، مثل اتفاقية اجلرمية املنظَّمة، فإن املسألة ميكن معاجلتها على نطاق القطاعات املختلفة، 
على سبيل املثال من خالل استغالل املوارد اخلاصة ببناء القدرات لدى هيئات املساعدة التقنية 

الدولية على حنو تآزري أكثر. ولذا، ميكن أن يتمثل أحد األهداف املهمة للسنوات الوطنية و
املقبلة يف مواصلة تعريف موظفي العدالة اجلنائية باآلليات املستندة إىل االتفاقية والنهوض بثقافة 

تعلقة تقوم على اعتبار تلك اآلليات مرجعًا معياريًّا يف املعاجلة اليومية للقضايا عرب الوطنية امل
دولة طرفًا عن إرساهلا و/أو تلّقيها طلبًا واحدًا  ٢١بالفساد. ومن العالمات املشجعة إبالغ 

  على األقل للمساعدة القانونية املتبادلة باختاذ االتفاقية أساسًا قانونيًّا.
يل ومن منظور عام، ال تزال بعض األطر القانونية املرتآة يف االتفاقية قليلة االستخدام. فعلى سب

املثال، يكاد ال يوجد بلد استفاد من إمكانية تسليم مواطنيه بشرط عودة الشخص املطلوب 
). وباملثل، كانت املعارف أو املمارسات ٤٤من املادة  ١٢لقضاء احلكم يف بلد جنسيته (الفقرة 

حمدودة بشأن إنفاذ احلكم األجنيب عندما ُيرفض تسليم الشخص املطلوب بسبب جنسيته 
). ويبدو أن هناك آليات قانونية أخرى اسُتخدمت بتواتر أكرب، لكن ٤٤من املادة  ١٣(الفقرة 

ليس فيما يتعلق باجلرائم املتصلة بالفساد. وعلى العموم، لدى البلدان تشريعات بشأن أساليب 
اخلاصة وميكنها اللجوء إىل تلك األساليب، وإن شاع استخدامها أكثر يف التحقيقات  تحرِّيال

، ونادرًا يف التحقيق يف جرائم الفساد. وكانت خدِّراتبامل جتارباجلرمية املنظَّمة واالاملتعلقة 
االتفاقات بشأن استخدام تلك األساليب بناًء على طلب البلدان األجنبية أكثر ندرة. ومن 

اخلاصة إىل الطبيعة االقتحامية  تحرِّياملمكن إىل حد بعيد أن ُتعزى حمدودية استعمال أساليب ال
صفة خاصة لبعضها حبيث متيل البلدان عمومًا إىل قصرها على ما ُيعترب أشد اجلرائم خطورة. ب

ن يسهِّل مجع األدلة بشأن عناصر جرائم أويف الوقت نفسه، ميكن الستعمال تلك األساليب 
نشئت فيما يتعلق الفساد اليت يصعب إثباهتا. وباملثل، يبدو أن غالبية أفرقة التحقيق املشتركة ُأ
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األفرقة واجلرائم املتصلة باجلرمية املنظمة. ورمبا يرجع هذا جزئيًّا إىل أن هذه  خدِّراتبامل جتارباال
واملؤثِّرات العقلية لسنة  خدِّراتيف املغري املشروع  جتارُنص عليها يف اتفاقية مكافحة اال

عامًا، وبالتايل  ، اليت سبقت بدء نفاذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد خبمسة عشر١٩٨٨
كان من الطبيعي أن تتمكن البلدان من االستناد إىل مزيد من اخلربة يف استخدام أفرقة التحقيق 

  مقارنًة باجلرائم املتصلة بالفساد. خدِّراتبامل جتاراملشتركة فيما يتعلق باال
اقية متأصل ويف الوقت نفسه، يبدو أن عددًا من مبادئ التعاون الدويل املنصوص عليها يف االتف

يف ممارسات الدول. فعلى سبيل املثال، يف حني ظل عدد من البلدان ُيخِضع مبدأ ازدواجية 
التجرمي لتفسري شكلي أساسًا حىت عقد مضى، يوجد قبول عام على مدى السنوات العشر 

ب ومتلقي األخرية بضرورة اعتباره مطبَّقًا إذا كان السلوك األصلي جمرَّمًا يف قوانني البلدْين الطال
الطلب على السواء. ولذلك، تعتمد البلدان هنجًا موضوعيًّا بدًال من هنج يستند إىل التوصيف 
أو التصنيف الرمسيني للجرم املعين. وباملثل، فإن الغالبية العظمى من األطراف نفَّذت مفهوم 

ح املدى ". ومع ذلك، مل ميكن أثناء االستعراضات توضيالتسليم أو احملاكمةووظائف مبدأ "
  الذي تذهب إليه األطراف يف التنفيذ الفعلي للمالحقات القضائية عوضًا عن التسليم.

بشأن التعاون الدويل، مفصَّلة لوحظ يف العديد من االستعراضات وجود أطر قانونية ُمْحَكمة وو
املساعدة وإبرام جمموعة معتربة من املعاهدات الثنائية واملتعددة األطراف بشأن تسليم املطلوبني و

القانونية املتبادلة، وإقامة شبكات واسعة ترمي إىل تيسري تدابري إنفاذ القانون بني الدول ملكافحة 
وقد اعُتمد بعض تلك األطر القانونية مؤخرًا، وخصوصًا (ولكن ليس الفساد. املتصلة برائم اجل

كانت يها الوضع كذلك، حصرًا) يف جمال املساعدة القانونية املتبادلة. ويف احلاالت اليت كان ف
القوانني واللوائح جتسد على حنو أدق متطلبات االتفاقية مقارنة بصكوك أقدم. فعلى سبيل 
املثال، خالفًا ملا عليه احلال يف صكوك تشريعية سابقة، ُأشري صراحة يف بعض األحيان إىل عدم 

تبادل املساعدة القانونية.  إمكانية التذرع بقوانني السرية املصرفية لرفض طلب تسليم املجرمني أو
كما تضمنت التشريعات التنفيذية املعتمدة حديثًا يف كثري من األحيان أحكامًا صرحية تتناول 
واجبات التشاور مع السلطات األجنبية والتزامًا عامًّا بإطالعها على التقدم املحرز يف تنفيذ 

  الطلبات الواردة.
و التقارب بني البلدان ذات التقاليد القانونية أو وبوجه عام، بينت االستعراضات اجتاهًا حن

اللغات املختلفة أو اليت تنتمي إىل مناطق جغرافية خمتلفة. ومما له أمهية حامسة أن عددًا من 
الواليات القضائية اليت تتبع القانون األنغلوسكسوين قد خففت معايريها اإلثباتية يف إجراءات 

ها بأن عبء اإلثبات كان مفرطًا على البلدان الطالبة. ولوحظ تسليم املطلوبني، وذلك إقرارًا من
يف أحد االستعراضات أن "العامل األكثر استهالكًا للوقت هو إعداد املواد املتعلقة باألدلة 
الظاهرة الوجاهة اليت جيب إثباهتا". كما شوهد تزايد رغبة األطراف يف تيسري احلوار فيما بني 

بلدًا غري ناطق باإلنكليزية بصفة  ٣٤خالل قبول ما ال يقل عن الدول واستعدادها لذلك من 
رمسية طلبات املساعدة القانونية املتبادلة املقدمة باللغة اإلنكليزية (من بني لغات أخرى). وإضافًة 
إىل ذلك، ينضم عدد كبري من الدول غري املنتمية إىل جمموعات إقليمية حمددة إىل املعاهدات 
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ملجموعات. وُتَعدُّ اتفاقية جملس أوروبا بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم اليت ترتئيها تلك ا
  من األطراف فيها ليسوا من الدول األعضاء يف املجلس. ١٩مثاًال جيدًا على ذلك، حيث إن 

ًا عن تباين األطراف ورغم ما ُذكر أعاله، ال تزال هناك فروق مهمة، وهو ما يبدو ناجتًا أساس
يت يبدو أهنا ذات كنولوجي واملوارد املتاحة. وهناك عدد من الصعوبات المن حيث التقدم الت

ن األدوات املعيارية مطبيعة تنفيذية. ورغم أن لدى العديد من البلدان فيما يبدو طائفة واسعة 
قانون، إىل جانب جتربة والعملية لتلبية متطلبات االتفاقية فيما خيص التعاون يف جمال إنفاذ ال

وطنية ضعيفة  خدام تلك األدوات، ما زالت األطراف اليت لديها أجهزة شرطةواسعة يف است
وبات يف جمال التنسيق تواجه حتديات كبرية. وتتقيد قدرة بعض البلدان على التعاون دوليًّا بصع

لتكنولوجية بني الوكاالت، إىل جانب حمدودية املوارد البشرية وعدم كفاية القدرات ا
االعتراف على نطاق واسع تداول بالفيديو مثاًال منطيًّا على أداة حتظى بواملؤسسية. وُيَعدُّ ال

رتبط بعمليات النقل كعنصر أساسي يف تسهيل تبادل املساعدة القانونية، ألهنا ختفف العبء امل
سبب االفتقار إىل تستخدمها ب املادي للشهود، لكن ال يزال هناك العديد من البلدان اليت ال

طراف إىل نقص ية والدراية الفنية. وعلى نفس املنوال، أشارت بعض األاملعدات التكنولوج
 تنطوي على سيما تلك اليت  اخلاصة، وال تحرِّياملوظفني املؤهلني الستخدام أساليب ال

جل مجع األدلة أتكنولوجيا معقدة يف جمال املراقبة، وإىل حمدودية املعدات واملوارد من 
. وباملثل، فإن النظم وإىل حمدودية املعرفة بالتقنيات احلديثةاإللكترونية يف قضايا الفساد، 

يط معاجلة عمليات احلاسوبية احلديثة إلدارة القضايا، اليت تساعد يف بعض البلدان على تبس
لبات التسليم بدرجة طتسليم املجرمني و/أو تبادل املساعدة القانونية، مبا خيتصر ُمدد تنفيذ 

  ديد من الواليات القضائية األخرى.كبرية، مل تكن متاحة يف الع
د من كما أشري إىل مجع البيانات واإلحصاءات كإحدى املسائل الشاملة يف العدي

جعت الدول االستعراضات، وكأحد العوامل املهمة من أجل حتقيق أهداف االتفاقية. وشُ 
ي طلبات قِّبني تل األطراف على تنظيم ومعاجلة وتعميم اإلحصاءات (اليت تبني املدة الفاصلة

يل أو الرفض، وما إىل تسليم املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة وتنفيذها، وأسباب التأج
فري أسس أكثر صالبة ذلك)، هبدف تقييم فعالية اإلجراءات املتصلة بالتعاون الدويل، وكذلك تو
ذا الصدد أيضًا  هيفكي يسترشد هبا صناع القرار فيما يتخذونه من تدابري. وكثريًا ما ُأشري 

  إىل نقص املوارد الكافية كأحد أسباب رداءة السجالت اإلحصائية.
هناك مؤشرات على أن آلية استعراض التنفيذ نفسها تضطلع بدور دينامي من خالل وأخريًا، 

حفز أمناط اإلصالح الداخلي، وحتديدًا فيما يتعلق بالفصل الرابع من االتفاقية، وتشجيع زيادة 
الت يف املسائل املتعلقة بتسليم املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة. فعلى سبيل املثال، وترية التباد

أوضحت السلطات يف أحد البلدان قيد االستعراض أن التعاون على الصعيدين الوطين والدويل، 
ات والتحقيقات وتنظيم البعثات املشتركة واحلصول على تحرِّيمن حيث إرسال التقارير عن ال

  )١١٩(ملساعدة من سلطات البلدان األخرى، ازداد كثافة عقب استعراض تنفيذ االتفاقية.ا

                                                         
  .١٦و ١٥تني الفقر، CAC/COSP/2015/6 الوثيقةلالطالع على مزيد من األمثلة، انظر   )١١٩(



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

V.17-04677 325 
 

      املراجع    
Bassiouni, M. Cherif, ed. International Criminal Law, vol, 3, International 

Enforcement, 3rd ed. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2008. 

Burdescu, Ruxandra, and others. Income and Asset Declarations: Tools and Trade-Offs. 
Stolen Asset Recovery (StAR) series. Washington D.C.: World Bank, 2009. 

Cassese, Antonio. International Law, 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2005. 

Greenberg, Theodore S., and others. A Good Practices Guide for Non-Conviction Based 
Asset Forfeiture. Stolen Asset Recovery (StAR) series. Washington, D.C.: World 
Bank, 2009. 

Muzila, Lindy, and others. On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight 
Corruption. Stolen Asset Recovery (StAR) series. Washington D.C.: World 
Bank, 2012 

Tamesis, P., and Samuel De Jaegere, eds. “Guidance note: UNCAC self-assessments – 
going beyond the minimum”. Bangkok: United Nations Development 
Programme, 2010. 

فاوضــــــات الرامية إىل وضــــــع اتفاقية األمم املتحدة األعمال التحضــــــريية للماألمم املتحدة، 
  والتصويبات.، ملكافحة الفساد

مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد. تقييم أداء آلية األمم املتحدة، 
. ٢٠١٤أيلول/ســـبتمرب  ١٢اســـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد. 

CAC/COSP/IRG/2014/12.  
 ٣١تقييم أداء آلية اســــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــاد.  __________

  .CAC/COSP/IRG/2015/3. ٢٠١٥آذار/مارس 
 ٢٦ تقييم أداء آلية اســــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــاد. __________

  .CAC/COSP/2015/6. ٢٠١٥آب/أغسطس 
__________ Competent national authorities under the United Nations Convention 

against Corruption. 31 October 2013. CAC/COSP/2013/CRP.5. 

ـــتنتاجات غري امللزمة القائمة على الدروس  __________ وضـــع جمموعة من التوصـــيات واالس
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  املســـــتفادة بشـــــأن تنفيذ الفصـــــلني الثالث والرابع

  .CAC/COSP/IRG/2017/3. ٢٠١٧آذار/مارس  ٣١ .الفساد
املمارسات اجليِّدة للدول األطراف وخرباهتا والتدابري ذات الصلة اليت اختذهتا بعد  __________

 ٢٠ .إجناز االســـتعراضـــات الُقطرية، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة باملســـاعدة التقنية
  .CAC/COSP/IRG/2016/12. ٢٠١٦ل/سبتمرب أيلو

__________ Good practices and lessons learned from implementing the UNCAC pilot 
review programme. 22 October 2009. CAC/COSP/2009/CRP.8. 



 حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
 

326 V.17-04677 

 

) من الفصــل الثالث (التجرمي وإنفاذ القانون) والفصــل الرابع (التعاون الدويل تنفيذ __________
آذار/مارس  ٢٧اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: ملحة مواضيعية عامة للتوصيات. 

٢٠١٤. CAC/COSP/IRG/2014/10.  
تنفيذ الفصــــل الثالث (التجرمي وإنفاذ القانون) من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  __________

ملواد  عراض ا ت ـــــــ ـــــــــاد (اس لفس بريـــل  ١٥). ٢٩إىل  ١٥ا  .٢٠١٦نيســـــــــان/أ
CAC/COSP/IRG/2016/6.  

ــة األمم املتحــدة ملكــافحــة  ١/٧تنفيــذ القرار  __________ ملؤمتر الــدول األطراف يف اتفــاقي
  .CAC/COSP/2008/7. ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٢الفساد. 

__________ Mauritius Communiqué on the Global Conference on Anti-Corruption 
Reform in Small Island States. 4 November 2015. CAC/COSP/2015/CRP.10. 

تشــــــرين  ١٥طرائق اســــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد.  __________
  .Corr.1و CAC/COSP/2006/5. ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب 

بتمرب  ١٢ملحـــة عـــامـــة عن عمليـــة االســـــــتعراض.  __________ . ٢٠١١أيلول/ســـــــ
CAC/COSP/2011/8.   

بارامترات لتحديد آلية اســــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد.  __________
  .CAC/COSP/2008/10. ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٢٧

. ٢٠٠٨كـــانون الثـــاين/ينـــاير  ٣برنـــامج االســـــــتعراض التجرييب: تقييم. __________
CAC/COSP/2008/9.  

فريق اخلرباء املعين بـــالتعـــاون الـــدويل. تقرير مرحلي عن تنفيـــذ واليـــات  __________
  .CAC/COSP/EG.1/2013/2. ٢٠١٣أيلول/سبتمرب   ١٨

. ٢٠١٢أيار/مايو  ٢٩تقرير مرحلي عن تنفيذ مهام فريق اســــــتعراض التنفيذ.  __________
CAC/COSP/IRG/2012/4.  

. ٢٠١٣آذار/مارس  ٢٥تقرير مرحلي عن تنفيذ مهام فريق اســـتعراض التنفيذ.  __________
CAC/COSP/IRG/2013/4.  

يذ.  __________ هام فريق اســــــتعراض التنف يذ م أيلول/ســــــبتمرب  ٢٦تقرير مرحلي عن تنف
٢٠١٣ .CAC/COSP/2013/13.  

. ٢٠١٤نيســـان/أبريل  ٢تقرير مرحلي عن تنفيذ مهام فريق اســـتعراض التنفيذ.  __________
CAC/COSP/IRG/2014/4.  

. ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٤ام فريق اســـتعراض التنفيذ. تقرير مرحلي عن تنفيذ مه __________
CAC/COSP/IRG/2015/2.  

__________ Progress report on the implementation of the mandates of the 
Implementation Review Group. 28 October 2015. AC/COSP/IRG/2015/CRP.15. 
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. ٢٠١٦نيســـان/أبريل  ٧ض التنفيذ. تقرير مرحلي عن تنفيذ مهام فريق اســـتعرا __________
CAC/COSP/IRG/2016/2.  

. ٢٠١٧نيســـان/أبريل  ٥تقرير مرحلي عن تنفيذ مهام فريق اســـتعراض التنفيذ.  __________
CAC/COSP/IRG/2017/2.  

توصيات الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باستعراض تنفيذ  __________
ـــــــــاد. اتفـــاقيـــة األمم املتحـــ . ٢٠٠٩أيلول/ســـــــبتمرب  ١٥دة ملكـــافحـــة الفس

CAC/COSP/2009/6.  
تنفيذ الفصـــل الثالث (التجرمي وإنفاذ القانون) والفصـــل الرابع (التعاون الدويل)  __________

نيســان/أبريل  ٢٦من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد، على الصــعيد اإلقليمي. 
٢٠١٦ .CAC/COSP/IRG/2016/5.  

ملكافحة الفســـاد عن دورته  تقرير مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة __________
 ٢٩. ٢٠١٣تشــــرين الثاين/نوفمرب  ٢٩إىل  ٢٥اخلامســــة املعقودة يف مدينة بنما من 

  .CAC/COSP/2013/18. ٢٠١٤كانون الثاين/يناير 
املتحدة ملكافحة الفســـاد عن دورته تقرير مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم  __________

. ٢٠٠٦كانون األول/ديســــــمرب  ١٤إىل  ١٠ان يف الفترة من األوىل املعقودة يف عمَّ
  .CAC/COSP/2006/12. ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب   ٢٧

تقرير مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد عن دورته  __________
. ٢٠١١تشــرين األول/أكتوبر  ٢٨إىل  ٢٤ مراكش، املغرب، من الرابعة املعقودة يف

  .CAC/COSP/2011/14. ٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب   ١١
تقرير مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد عن دورته  __________

/يناير إىل كانون الثاين ٢٨الثانية املعقودة يف نوســــــا دوا، إندونيســــــيا، يف الفترة من 
  .CAC/COSP/2008/15. ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٢٧. ٢٠٠٨شباط/فرباير   ١

تقرير مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد عن دورته  __________
تشـــرين  ٦إىل  ٢الســـادســـة املعقودة يف ســـانت بطرســـربغ، االحتاد الروســـي، من 

  .CAC/COSP/2015/10. ٢٠١٥ل/ديسمرب كانون األو ٣. ٢٠١٥الثاين/نوفمرب 
تقرير مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد عن دورته __________

 ١. ٢٠٠٩تشـــرين الثاين/نوفمرب  ١٣إىل  ٩الثالثة املعقودة يف الدوحة، يف الفترة من 
  .CAC/COSP/2009/15. ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب 

 ٢٨فريق اســـــتعراض التنفيذ عن أعمال دورته األوىل املعقودة يف فيينا من تقرير  __________
ـــيـــه إىل  ـــون ـــران/ي ـــيـــه  ٢حـــزي ـــول ـــوز/ي ـــيـــه  ٢٢. ٢٠١٠مت ـــول ـــوز/ي . ٢٠١٠مت
CAC/COSP/IRG/2010/7.  
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 ٢٧تقرير فريق اســتعراض التنفيذ عن أعمال دورته الرابعة، املعقودة يف فيينا من  __________
  .CAC/COSP/IRG/2013/12. ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٣. ٢٠١٣أيار/مايو   ٣١إىل 
تقرير فريق اســـتعراض التنفيذ عن أعمال دورته اخلامســـة املســـتأنفة، املعقودة يف  __________

ـــا يف الفترة من  تشــــــرين  ١٦. ٢٠١٤رين األول/أكتوبر تشــــــ ١٥إىل  ١٣فيين
 .CAC/COSP/IRG/2014/11/Add.1. ٢٠١٤األول/أكتوبر 

تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته السابعة املعقودة يف فيينا يف الفترة  __________
. ٢٠١٦متــــوز/يــــولــــيــــه  ١٢. ٢٠١٦حــــزيــــران/يــــونــــيــــه  ٢٤إىل  ٢٠مــــن 

CAC/COSP/IRG/2016/9. 

تقرير فريق اســـتعراض التنفيذ عن أعمال دورته الســـابعة املســـتأنفة، املعقودة يف  __________
تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨. ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦إىل  ١٤فيينا يف الفترة من 

٢٠١٦ .CAC/COSP/IRG/2016/9/Add.1. 

املعقودة يف تقرير فريق اســتعراض التنفيذ عن أعمال دورته الســادســة املســتأنفة،  __________
 ١٦. ٢٠١٥تشــرين الثاين/نوفمرب  ٤و ٣ســانت بطرســربغ، االحتاد الروســي، يومي 

 .CAC/COSP/IRG/2015/5/Add.1. ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب 

ستعراض التنفيذ عن __________  ١٤من  دورته الثالثة املستأنفة املعقودة يف فيينا تقرير فريق ا
ـــاين/نوفمرب   ١٦  إىل ـــانون األول/ديســــــمرب  ١٠. ٢٠١٢تشــــــرين الث . ٢٠١٢ك

CAC/COSP/IRG/2012/6/Add.1. 
__________ Report of the international expert group meeting on effective management 

and disposal of seized or frozen and confiscated assets held in Vienna from 7 to 
9 September 2015. 30 October 2015. CAC/COSP/2015/CRP.6. 

تقرير اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الثالث املفتوح املشــــاركة لتعزيز التعاون الدويل  __________
 ١٠و ٩اتفـــاقيـــة األمم املتحـــدة ملكـــافحـــة الفســــــــاد، املعقود يف فيينـــا يومي   مبوجـــب

. ٢٠١٤تشـــــــــريــــن األول/أكــــتــــوبــــر  ١٣. ٢٠١٤األول/أكــــتــــوبــــر   تشـــــــــريــــن
CAC/COSP/EG.1/2014/3.  

ية األمم  __________ فاق لدويل مبوجب ات عاون ا ماع اخلرباء املعنيني بتعزيز الت تقرير عن اجت
تشــــــرين األول/أكتوبر  ٢٣إىل  ٢٢املتحدة ملكافحة الفســـــــاد، املعقود يف فيينا من 

  .CAC/COSP/EG.1/2012/2. ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر  ٢٤. ٢٠١٢
ستعراض  __________ ضوية املعين با تقرير اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح الع

نا، من  ـــــــاد، املعقود يف فيي حة الفس كاف حدة مل ية األمم املت فاق يذ ات  ٣١إىل  ٢٩تنف
  .CAC/COSP/2008/3. ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ١٢. ٢٠٠٧آب/أغسطس 

__________ Results of the informal consultations on the implementation of the United 
Nations Convention against Corruption held in Lisbon from 22 to 24 March 
2006 and in Buenos Aires from 30 October to 1 November 2006. 16 November 
2006. CAC/COSP/2006/CRP.2. 
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ة على مدى ســنتني دعمًا لتنفيذ اتفاقية جوانب بارزة من املســاعدة التقنية املقدَّم __________
  .CAC/COSP/2013/4. ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٢٦األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 

__________ South-South cooperation in the fight against corruption. 28 October 2009. 
CAC/COSP/2009/CRP.6. 

__________ South-South cooperation in the fight against corruption. 17 October 2011. 
CAC/COSP/2011/CRP.2. 

املعنون "متابعة إعالن مرَّاكش بشــأن منع الفســاد".  ٥/٤حالة تنفيذ قرار املؤمتر  __________
  .CAC/COSP/2015/8. ٢٠١٥آب/أغسطس  ١٨

 ١٧لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد.  املســاعدة التقنية املقدَّمة دعمًا __________
  .Corr.1و CAC/COSP/2011/10. ٢٠١١آب/أغسطس 

__________ Technical assistance in support of the implementation of the United Nations 
Convention against Corruption. 31 August 2011. CAC/COSP/IRG/2011/CRP.7. 

 ١٣املســاعدة التقنية املقدَّمة دعمًا لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد.  __________
  .CAC/COSP/IRG/2012/3. ٢٠١٢نيسان/أبريل 

ية __________ ية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــاد.  لدعم املســـــــاعدة التقن فاق  ٢١تنفيذ ات
  .Corr.1و CAC/COSP/IRG/2013/2. ٢٠١٣آذار/مارس 

 ١٠املســاعدة التقنية املقدَّمة دعمًا لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد.  __________
  .CAC/COSP/IRG/2014/2. ٢٠١٤نيسان/أبريل 

 ٢٥املســاعدة التقنية املقدَّمة دعمًا لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد.  __________
  .CAC/COSP/2015/2. ٢٠١٥ آب/أغسطس

 ٢٢املســاعدة التقنية املقدَّمة دعمًا لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد.  __________
  .CAC/COSP/IRG/2016/11. ٢٠١٦سبتمرب/أيلول 

ترمجة االلتزام إىل نتائج: أثر آلية اســـــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  __________
  .CAC/COSP/2013/14. ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر   ٣الفساد. 

أعمال الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضـــوية املعين باســـتعراض تنفيذ  __________
ـــــــــاد.  . ٢٠٠٩أيلول/ســـــــبتمرب  ٢٢اتفـــاقيـــة األمم املتحـــدة ملكـــافحـــة الفس

CAC/COSP/2009/2.  
United Nations Office on Drugs and Crime. An Anti-Corruption Ethics and Compliance 

Programme for Business: a Practical Guide. Vienna, 2013. 
__________ Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings 

Involving Organized Crime. Vienna, 2008. 
__________ Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons. Criminal 

Justice Handbook Series. Vienna, 2012. 

الطبعة الثانية التشــــــريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد،  الدليل __________
  .٢٠١٢  فيينا املنقحة،
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__________ Manual on International Cooperation for the Purposes of Confiscation of 
Proceeds of Crime. Vienna, 2012. 

  . ٢٠١٢فيينا، دليل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني.  __________
__________ Mechanism for the Review of Implementation of the United Nations 

Convention against Corruption: Basic Documents. Vienna, 2011. 
__________ Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons. 

New York, 2015. 

  .٢٠١١، فيينادليل مرجعي بشأن تدعيم نزاهة القضاء وقدرته.  __________
__________ Thematic programme: action against corruption, economic fraud and 

identity-related crime (2012-2015). Vienna, 2012. 

__________ The United Nations Convention against Corruption: a Resource Guide on 
State Measures for Strengthening Corporate Integrity. Vienna, 2013. 

واجلرمية ومعهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية  خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل
   .٢٠٠٩فيينا، الدليل التقين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  والعدالة.

World Bank and United Nations Office on Drugs and Crime. Public Office, Private 
Interests: Accountability through Income and Asset Disclosure. Stolen Asset 
Recovery (StAR) series. Washington D.C.: World Bank, 2012. 

  


