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  فريق استعراض التنفيذ
  املستأنفةالدورة الثالثة 

  ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ١٦- ١٤فيينا، 
  من جدول األعمال ٢البند 

        استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
من اتفاقية األمم املتحدة ) التجرمي وإنفاذ القانون(تنفيذ الفصل الثالث     

      ملكافحة الفساد
      رير مواضيعي من إعداد األمانةتق    
      إضافة    

  ملخص    
التجرمي وإنفـاذ  (تنفيذ الفصل الثالث  حولمعلومات على هذا التقرير املواضيعي  حيتوي  
مـن قبـل   من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد واالحتياجـات مـن املسـاعدة التقنيـة      ) القانون

والثـاين مـن الـدورة األوىل آلليـة اسـتعراض تنفيـذ        لألوا العـامني لدول األطـراف املستعرضـة يف   ا
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       املنصوص عليها يف الفصل الثالثتنفيذ أحكام التجرمي  -ثالثاً  
      تدابري تعزيز العدالة اجلنائية  - زاي  

    ملقاضاة واجلزاءاتاملالحقة وا  - ١  
 خبصـائص تتصل التحديات العامة بشأن تنفيـذ أحكـام املالحقـة واملقاضـاة واجلـزاءات        -٢٧

ــة القــدرة   ــة ومبحدودي ــة الوطني ــنظم القانوني ــال،   .ال حــاالت  عــدةيف  صــدرتفعلــى ســبيل املث
ة مـن املـاد   ٢الفقـرة   ختـص أيضاً مسائل  وأُثريت .دعيتهار وأتوصيات بشأن تناسب اجلزاءات 

ويف إحــدى احلـــاالت تمـــنح   .املتعلقــة باالمتيـــازات واحلصــانات، يف عـــدة دول أطـــراف   ٣٠
حصــانات لفئــات معينــة مــن املــوظفني العمــوميني، مــن بينــهم مفوضــو اهليئــات احلكوميــة، يف   

ويلزم أن يرفع الربملـان احلصـانة عـن هـؤالء املـوظفني قبـل التحقيـق         .القوانني التأسيسية هليئام
  لكــن ال يوجــد أي إجــراء قــانوين ملعاجلــة األمــر يف حالــة بقــاء طلبــات رفــع احلصــانة   معهــم، و
لّقت التحقيقات مع نواب برملانيني بسبب قـوانني احلصـانة،    .بال ردوصـدرت وقد سبق أن ع 

ويف حاالت قليلـة تمـنح احلصـانات دسـتورياً لعـدة فئـات        .توصيات يف هذا الشأن وفقاً لذلك
ويف حالـة أخـرى مـنح     .ينهم النواب الربملانيون وأعضـاء احلكومـة والقضـاة   من املوظفني، من ب

علـى  " ملموسـة وكافيـة  "النواب الربملانيون حصانات وظيفية ميكن رفعها يف حال وجـود أدلـة   
وال يتمتع املوظفون العموميون، يف عـدة دول، حبصـانات أو امتيـازات     .جرائم متصلة بالفساد

احلـاالت حيصـلون علـى أشـكال مـن       هـذه ربملانيون يف حـالتني مـن   ، وإن كان النواب القضائية
بشأن اآلراء الـيت يعربـون عنـها يف الربملـان أو بسـبب قيـامهم       ) ةربملانيال اتأو االمتياز(احلصانة 

وحيـاكَمون يف   قضائياًويف حالة أخرى يمنح الوزراء امتيازاً  .بالنظر يف إحدى املسائل الربملانية
وعلــى حنــو مماثــل جيــب أن حيــاكَم   .ئم ارتكبوهــا أثنــاء أداء وظــائفهمحمــاكم خاصــة عــن جــرا 

، يف إطــار أداء وظــائفهم أعضــاء احلكومــة يف حمكمــة خاصــة عــن األعمــال الــيت يقومــون ــا     
عن األعمال اليت يقومون ـا خـارج نطـاق     قضائيةولكنهم ال يتمتعون باحلصانة أو بامتيازات 

ــإ وفضــالً عــن ذلــك  .ممارســة وظــائفهم  ــانيني ال يتمتعــون باحلصــانة، ولكــن     نَّف ــواب الربمل الن
باســتثناء (اعتقـاهلم أو غــري ذلــك مــن أشـكال احلرمــان مــن احلريــة يف مسـألة جنائيــة أو تأديبيــة    

ذن مـن  يتطلـب اإل ) اجلنايات أو حـاالت التلـبس باجلرميـة وحـني يصـبح احلكـم باإلدانـة  ائيـاً        
معية الوطنية مطلـوب إلجـراء أي حتقيـق مـع أحـد      إذن رئيس اجل نَّكما أ .مكتب الس املعين
ويف دولة طرف أخـرى ميـنح القـانون حصـانات لعـدد مـن كبـار املسـؤولني          .النواب الربملانيني

ولكن هيئة مكافحـة الفسـاد، خالفـاً لغريهـا مـن أجهـزة إنفـاذ القـانون، لـيس مطلوبـاً منـها أن            
ويـنص الدسـتور يف إحـدى احلـاالت      .حتصل على إذن بالتحقيق مع فئات معينة من املسؤولني

، بينمـا يقصـر احلصـانة يف حالـة أخـرى علـى       قضـائية على عدم وجود حصانات وال امتيازات 
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يف  تبـت علـى الـدعوى أن    املشـرِفة وجتيـز إحـدى الواليـات القضـائية للمحكمـة       .رئيس الدولة
متنـع إجـراء    أالَّنة ينبغـي  قرارات رفع احلصا نَّرفع احلصانة يف اية مرحلة التحقيق، وأُوصي بأ

ويف دولة طرف أخرى توجـد إجـراءات    .التحقيق الحقاً مبجرد أن يترك املوظف املعين اخلدمة
امي احملـ لرفع احلصانة مـن املالحقـة القضـائية عـن رئـيس الدولـة والنـواب الربملـانيني والقضـاة و         

االت عـن شـواغل   وأُعـرب يف إحـدى احلـ    .، لكن دون النص علـى احلصـانة مـن التحقيـق    العام
بشــأن حكــم دســتوري واســع يشــمل أي شــخص يتصــرف نيابــة عــن رئــيس الدولــة أو حتــت   
إمرته، ويف حالة أخرى أُعرب عن شواغل بشـأن التعـديالت التشـريعية املنتظـرة الـيت ميكـن أن       

  .تقوض األحكام الراهنة بشأن مكافحة الفساد واستقالل هيئة مكافحة الفساد
، املتعلقــة بالصــالحيات ٣٠مــن املــادة  ٣ل عامــة بشــأن الفقــرة وعرضــت أيضــاً مســائ  -٢٨

ويف هــذا  .القانونيــة التقديريــة املتصــلة مبالحقــة األشــخاص بســبب اجلــرائم املشــمولة باالتفاقيــة
الفسـاد والـتمكن   جرائم ويتطلب التحقيق يف  .الصدد تتبع عدة دول منوذجاً تقديرياً للمالحقة

وال  ؛ية، يف إحدى احلاالت، إذناً مسـبقاً مـن النيابـة العامـة    من االطالع على السجالت املصرف
ويف دولـة   .مكافحـة الفسـاد   هليئـة جيوز قانوناً للنائب العام أن يفوض ولو جزءاً من صـالحياته  

املالحقة التقديرية ال جيوز للنيابة العامـة، عنـدما تكـون هويـة اجلـاين وحمـل إقامتـه         تطبقأخرى 
ــة، رفــض     معــروفين وال يوجــد أي   ــانوين حيــول دون الشــروع يف إجــراء حماكمــة علني عــائق ق
وفضالً عـن   .ذلك الرفض" الظروف اخلاصة املرتبطة بارتكاب اجلرم"الدعوى إال حني تسوغ 

ذلك، خيول قانون اإلجراءات اجلنائية الشخص الذي أبلغ عن وقائع إىل النيابة العامة املختصـة  
ويف إحـدى   .سـتئناف إىل النائـب العـام ضـد قـرار عـدم املالحقـة       باملنطقة املعنية احلـق يف رفـع ا  

مورست سلطة النيابة العامة التقديرية ـدف تشـجيع املتـهمني املتعـاونني علـى تقـدمي        احلاالت
ــتهم     ــهم معلومــات ذات صــلة مــن خــالل إســقاط ال ــه توصــيات إىل   عن أو ختـــفيضها أو توجي

املالحقـة التقديريـة توجـد دولـة      تطبـق يت مل ومـن بـني الـدول الـ     .القاضي بشأن إصـدار احلكـم  
طرف يقوم فيها نظام العدالة اجلنائية على مبدأ املالحقة اإللزامية، الـذي ال جييـز للنيابـة العامـة     

" مـن غـري املعقـول   " نَّأن تتخلى عـن املالحقـة إال يف حالـة اجلـرائم الصـغرى أو إذا مـا تبينـت أ       
ويف دولـة   .مبادئ توجيهيـة واجبـة التطبيـق يف هـذا الشـأن     توجيه االام للجاين وكانت لديها 

 .التشـريع أي صـالحيات قانونيـة تقديريـة     يكفـل أخرى ختضـع املالحقـة ملبـدأ املشـروعية، وال     
ويقضـي الدسـتور بـأن تـأذن السـلطة التشـريعية بتوجيـه االامـات اجلنائيـة إىل أعضـاء السـلطة            

لــدعاوى القضــائية علــيهم، وتظهــر الســوابق أن  التشــريعية والربملــان وجملــس الشــيوخ وإقامــة ا 
وأُعــرب يف إحــدى احلــاالت عــن   .العــرف الربملــاين القاضــي مبــنح هــذه األذون قاعــدةٌ مرعيــة  

وقـف الـدعاوى محايـةً    مـن أجـل   التقديريـة   لسـلطته شواغل بشأن كيفيـة ممارسـة النائـب العـام     
تنطـوي علـى احتمـال حصـول     للمصلحة العامة، إذ رئي أن هذه املمارسة، وإن كانت نادرة، 
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تعســف، كمــا أثــريت مالحظــات بشــأن أشــكال الســلطة التقديريــة املتاحــة خــارج نطــاق           
  .وقُدمت توصيات يف العديد من احلاالت .اإلشراف القضائي يف إصدار األحكام

بشــأن وقــف  ٣٠مــن املــادة  ٦وقــد اختــذت عــدة دول أطــراف تــدابري لتنفيــذ الفقــرة     -٢٩
 .ملتـهمني جبـرائم الفسـاد عـن العمـل أو تنحيتـهم عـن مناصـبهم أو نقلـهم         املوظفني العمـوميني ا 

وجتيــز عــدة واليــات قضــائية وقــف املــوظفني العمــوميني عــن العمــل، ويشــمل هــذا يف إحــدى  
ــالوقف املؤقــت عــن العمــل حلــني         ــيت تســمح ب ــة ال ــوائح التنظيمي احلــاالت وقفهــم مبوجــب الل

إلزامـي  علمـاً بـأنَّ هـذا الوقـف      ؛تقديريـة للربملـان  احملاكمة، ويف حالة أخرى بناء على السلطة ال
ويف حالـة واحـدة كـان عـزل املوظـف املتـهم حمكومـاً         .يف حالة املسائل اجلنائية يف دول أخرى

ــة واللــوائح التنظيميــة الســارية الــيت جتيــز العــزل املشــروط       بــاألوامر املســتدمية للخدمــة العمومي
لــى أن يتقاضــى نصــف أجــره، مــع منعــه مــن  للموظــف العمــومي املتــهم إىل حــني حماكمتــه، ع 

وتنص التشريعات يف حالتني على وقف املوظف العمومي املتـهم عـن    .العمل أو مغادرة الدولة
ــها ال تتطــ  ــه  رالعمــل، لكن ــه عــن منصــبه أو نقل ــة،   .ق إىل مســألة تنحيت ــة ثالث يــنص ال ويف حال

انتـه حبكـم قضـائي، وجيـوز     القانون على أحكام جتيز تنحيـة أو نقـل املوظـف الـذي مل تثبـت إد     
ورئـي   .ن يتـدخل يف سـري التحقيـق   جلهة التحقيق فقط أن تطلب وقـف املوظـف الـذي ميكنـه أ    

من الضروري حلماية الضحايا والشهود ولضمان سالسة التحقيقات وضـع قواعـد إجرائيـة     نَّأ
صـدور  تسمح بتعليـق السـلطات الرمسيـة للمشـتبه فـيهم، مبـا يشـمل كبـار املسـؤولني إىل حـني           

وتوجــد قيــود مماثلــة يف دول   .حكــم القضــاء، وتنحيتــهم عــن مناصــبهم إذا مــا ثبتــت إدانتــهم  
  .أخرى حيث ال جيوز وقف املوظف عن العمل إال بعد صدور حكم باإلدانة

ــدول        -٣٠ ــة لشــغل الوظــائف العموميــة يف عــدد مــن ال وجييــز القــانون احلرمــان مــن األهلي
كمـا  قصـرية نسـبياً   كانـت  ألهليـة يف إحـدى احلـاالت    األطراف، ولكن مدة احلرمان من هذه ا

ويف العديـد   .احلرمان دائماً وال مانعاً من النقـل فيمـا بعـد إىل وظيفـة عموميـة أخـرى       ال يكون
احلرمان من األهلية إلزامياً، بل هو خيار متـاح باعتبـاره عقوبـة إضـافية      ال يكونمن احلاالت، 

تصــر احلرمــان مــن األهليــة علــى انتخــاب املوظــف   عــن اجلــرائم اجلنائيــة، ويف حالــة واحــدة يق 
ويف حالـة أخـرى تقضـي األحكـام العامـة مـن القــانون        .لعضـوية الربملـان أو احلكومـة مسـتقبالً    
بالسجن ملدة تزيد على سـنتني مـا مل تـر احملكمـة      يعاقباجلنائي بفصل املوظف العمومي الذي 

انت مدة احلكم أقل من سـنتني، فيخضـع   أما إذا ك .أنه ليس فاقد األهلية لتويل وظيفة عمومية
وال جييــز  .فصــله للســلطة التقديريــة إذا مــا رأت احملكمــة أنــه غــري أهــل لتــويل وظيفــة عموميــة   

القانون عزل النواب الربملانيني أو املوظفني املسؤولني املنتخبني عمالً حبكـم قضـائي، وإن كـان    
يف حقهــم أحكــام بالســجن بتهمــة الدســتور يــنص علــى عــزل النــواب الربملــانيني الــذين تصــدر 
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األشـخاص الـذين يتولـون مناصـب يف منشـآت       نَّوفضالً عن ذلك فإ .متعمدةارتكاب جرائم 
ويقيـد كـل قـرار بوقـف      .مملوكة جزئياً أو كلياً للدولة ال ميكن فصـلهم بنـاء علـى حكـم إدانـة     

الـيت تنظـر يف    عن العمل أو فصل يف السجل الشخصي للموظف العمومي وتبلَّغ بـه السـلطات  
وال يتضمن التشريع يف إحـدى الواليـات القضـائية تعريفـاً ملفهـوم امللكيـة        .توظيفه يف املستقبل
ويف حالة أخرى، مل توضع إجـراءات حلرمـان األشـخاص املـدانني بارتكـاب       .العامة للمنشآت

  .جرائم من األهلية لشغل وظائف عمومية
      

  ١٢اإلطار 
    ٣٠تنفيذ املادة على مثال 

يف إحـدى الـدول األطـراف مراعـاة قواعـد جلنـة اخلدمـة العامـة وممارسـاا يف جمـال تسـجيل             توحظل
ــعياً         ــداد احملاضــر يف الوقــت املناســب س ــات وإع ــة واإلجــراءات اخلاصــة باألخالقي اإلجــراءات التأديبي

باختـاذ   يف عمليـات اللجنـة اخلاصـة    اجلمهـور للنهوض بالشفافية واملساءلة واالتساق وزيـادة تعزيـز ثقـة    
وقـد قُلّصـت مـدة بـت احملكمـة املعنيـة يف القضـايا التأديبيـة وقضـايا األخالقيـات، يف السـنوات             .القرار

وعـالوة   .سـنوات يف املتوسـط إىل مـدة تتـراوح يف املتوسـط بـني ثالثـة وسـتة أشـهر          عدةاألخرية، من 
يـات واالنضـباط واإلدارة   على ذلك، يسـتند تـدريب املـوظفني املـدنيني علـى املسـائل املتصـلة باألخالق       

الرشــيدة، يف مجلــة مســائل أخــرى، إىل مشــاركة طائفــة عريضــة مــن الــوزارات واإلدارات واألجهــزة   
احلكومية، بينها هيئة مكافحة الفساد والشرطة والنيابة العامة ومكتب مراجـع احلسـابات العـام ووزارة    

  .التدريبات اليت قدمتها اللجنة استقصاءات ودراسات دورية لتقييم أثروجتري  .املالية
ويف دولة أخرى، توجـد معـايري ومبـادئ توجيهيـة حمـددة حتكـم مبـادرة املالحقـة، ويعتـرب النائـب           

ر كـل مـن نظـام إدارة الوثـائق     وييسـ  .ين عـن رصـد تطبيقهـا   العام الرئيسي ووزارة العـدل مسـؤولَ  
 ومـن شـأن عـدم     .املالحقـات اإللكترونية وإشراف مكتب املفتش العام داخل وزارة العدل رصد

التقيــد ــذه املبــادئ التوجيهيــة أن يترتــب عليــه خــرق مدونــة قواعــد الســلوك املهنيــة بــل وجرميــةُ  
ف يف استعمال السلطةالتعس.  

      
    ٣٠باملادة  فيما يتعلقاالحتياجات من املساعدة التقنية     

لثماين دعمـاً لتنفيـذ املـادة    توزعت ضروب املساعدة التقنية اليت طلبتها الدول األطراف ا  -٣١
ــايل   ٣٠ ــة علــى النحــو الت ــ ات؛ تشــريع)مخــس دول( مســاعدات أخــرى : مــن االتفاقي ، ةمنوذجي

أربـع  (؛ وضـع خطـة عمـل للتنفيـذ     )أربـع دول (ملخص للممارسات اجليدة والدروس املسـتفادة  
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ــة   )دول ــان(؛ صــياغة تشــريعية ومشــورة قانوني ــة يقــدمها خــبري يف جمــ  )دولت ال ؛ مســاعدة موقعي
  ومشلــــت بــــاقي ضــــروب املســــاعدة املطلوبــــة بنــــاء القــــدرات   .)دولتــــان(مكافحــــة الفســــاد 

وتــوفري مــوارد لســلطات إنفــاذ القــانون بشــأن كيفيــة إجــراء التحقيــق يف اجلــرائم ) أي التــدريب(
قضـائياً، وتـوفري مـوارد تقنيـة وماليـة إلجـراء تقييمـات فعالـة          ومالحقة مرتكبيهااملتصلة بالفساد 

  .كيفية معاجلة احلصانات بشأنة إدماج األشخاص املدانني يف اتمع وتبادل اخلربات حول إعاد
        
 

 Group of African States

Model legislation/ 
summary of good 
practices/ lessons 

learned
(2 States)

Legislative drafting/ 
legal advice

(1 State)

Other assistance
(2 States)

On-site assistance 
by a relevant expert

(1 State)

Development of an 
action plan for 

implementation
(2 States)

 Group of Asian and Pacific States

Development of an 
action plan for 

implementation
(2 States)

Other assistance
(3 States)

Model legislation/ 
summary of good 
practices/ lessons 

learned
(2 States)

On-site assistance 
by a relevant expert

(1 State)

Legislative drafting/ 
legal advice

(1 State)

وضع خطة عمل للتنفيذ
 )دولتان(

 مساعدة موقعية يقدمها
  خبري يف اال 

 )دولة واحدة(

 /صياغة تشريعية
  مشورة قانونية 

 )دولة واحدة(

  /تشريعات منوذجية
ملخص للممارسات 

  املستفادة الدروس /اجليدة
 )ندولتا(

 جمموعة الدول األفريقية

   أخرى اتمساعد
 )دولتان(

  /تشريعات منوذجية
ملخص للممارسات 

  الدروس املستفادة /اجليدة
 )دولتان(

   أخرىمساعدات
 )دول ٣(

وضع خطة عمل للتنفيذ
 )دولتان(

ة موقعية يقدمهامساعد
  خبري يف اال 

 )دولة واحدة(

 /صياغة تشريعية
  مشورة قانونية 

 )دولة واحدة(

 جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ
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    التجميد واحلجز واملصادرة  - ٢  

يـنص التشـريع    ال ففي عـدة حـاالت   .٣١لوحظت عدة مسائل عامة بشأن تنفيذ املادة   -٣٢
ــن مــن مصــادرة أدوات اجلرميــة     ــدابري متكّ ــاً لعلــى ت ــداا عخالف املوجهــة "وأيضــاً املمتلكــات  (ائ

يف واليـة قضـائية واحـدة إال علـى      ال جتـوز هـذه املصـادرة   ، بينمـا  )يف جـرائم فسـاد  " لالستخدام
  ويف حـــالتني مـــن تلـــك احلـــاالت  .غســـل األمـــوال ال تشـــمليف حـــاالت املســـتخدمة األدوات 

اجلرميـة أو أدواـا بغــرض    توجـد أيضـاً تـدابري تمكِّـن مـن تعقّـب أو جتميـد أو حجـز عائـدات          ال
توجـد، يف احلالـة الثالثـة، قواعـد      كمـا ال  .)٣١مـن املـادة    ٢الفقـرة  (مصادرا يف اية املطـاف  

وقـد تبــين يف تلـك الواليــة    .مفصـلة بشــأن مصـادرة عائــدات اجلرميـة أو أدواــا والكشـف عنــها    
، صـعوبات مـن الناحيـة العمليـة     أيضاً القضائية أن مصادرة أي شيء غري احلسابات املصرفية يثري

وأعـرب اخلـرباء املستعرِضـون يف حالـة      .مياثل تقدمي دعوى ظاهرة الوجاهة إثباتاً دافعاًإذ يتطلب 
علــى إمكانيــة تنظــيم إجــراءات حجــز املمتلكــات وجتميــدها بــالرجوع إىل    مرابعــة عــن حتفظــا

لة بصورة موحـدة لتجنـب جتزئتـها    قانون اإلجراءات املدنية، وأوصوا بالنظر يف معاجلة هذه املسأ
وعلـى حنـو مماثـل أُعـرب      .بني فروع التشريع املختلفة واحلد من احتماالت التشكيك يف التفسري

صـياغة القـانون حبيـث يبـدو     العبارات اجلوازيـة املسـتخدمة يف   يف حالة أخرى عن شواغل بشأن 
ت، كمــا سـجلت احلاجــة إىل  أنـه ميـنح احملــاكم سـلطة تقديريــة بشـأن إمكانيـة مصــادرة املمتلكـا      

وخالفـاً لـذلك، يـتم     .تطبيق تدابري مصـادرة تتسـم بقـدر أكـرب مـن االتسـاق يف القضـايا اجلنائيـة        
اخلضــوع يف دولــة أخــرى للعقوبــة اإلضــافية املتمثلــة يف املصــادرة يف احلــاالت الــيت يــنص عليهــا   

اجلنايــات واجلُــنح الــيت يعاقَــب القــانون أو اللــوائح التنظيميــة وأيضــاً بصــورة تلقائيــة فيمــا يتعلــق ب
 نَّولـوحظ يف إحـدى احلـاالت أ    .عليها بالسجن ملدة تزيد علـى سـنة، مـا عـدا جـرائم الصـحافة      

معظــم اجلــرائم املشــمولة باالتفاقيــة تنــدرج يف نطــاق القــانون املتعلــق مبصــادرة عائــدات اجلرميــة،  
 .نفيذ هذه املـادة علـى حنـو أوىف   باستثناء الرشوة يف القطاع اخلاص، وهناك تشريع قيد اإلعداد لت

ويف العديـــد مـــن احلـــاالت يتـــيح التشـــريع لوحـــدة االســـتخبارات املاليـــة احلجـــز اإلداري علـــى  
وتشجع إحدى الدول األطـراف علـى اسـتخدام أسـاليب      .ات ملدة تصل إىل ثالثني يوماًداملوجو

 .ائدات اجلرميةالتحري اخلاصة يف كشف وتعقّب املمتلكات املشتبه يف كوا متأتية من ع

ومتتد املصادرة أيضـاً، يف عـدة واليـات قضـائية، إىل عائـدات اجلرميـة الـيت حولـت إىل           -٣٣
مـن مصـادر مشـروعة     اكتسبتأو خلطت مبمتلكات ) ٤الفقرة (ممتلكات أخرى أو بدلت ا 

وحيبـذ   .)٦ الفقـرة ( من هذه العائداتوكذلك اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتية ) ٥الفقرة (
حجز ومصادرة تلك املمتلكات احملولة واملبدلـة واملخلوطـة، وأوصـي     حالتنييف جزئياً التشريع 

يشـمل التشـريع يف    الو .بإرساء قاعدة قانونية متينـة هلـذه التـدابري بتعـديل القـانون وفقـاً لـذلك       
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لقـانون يسـتند   أربع حاالت مصادرة ممتلكات بقيمـة تعـادل قيمـة عائـدات اجلرميـة، حيـث إن ا      
إىل مبدأ مصادرة الشيء وليس القيمة، حىت يف احلاالت اليت ينص فيها قانون مكافحـة الفسـاد   

وعـالوة علـى ذلـك، يوجـد يف واحـدة مـن        .على مصادرة عائدات اجلرميـة املتأتيـة مـن الفسـاد    
تلــك احلــاالت مشــروع قــانون ملكافحــة غســل األمــوال يتــيح خيــار جتميــد وحجــز ومصــادرة   

ختضع اإليرادات املتأتيـة مـن العائـدات اإلجراميـة املباشـرة أو غـري       ال و .بقيمة مساوية ممتلكات
بقـدر يتناسـب مــع قيمـة تلـك العائــدات      إالَّاملباشـرة، يف إحـدى الـدول األطــراف، للمصـادرة     

ويف حـالتني كـان هنـاك شـيء مـن اللـبس بشـأن         .قياساً إىل األموال املتأتية من مصدر مشروع
حلاالت املمتلكات املخلوطة، إذ ال يوجد حكم جييز مصـادرة الفوائـد املصـرفية    مشول التشريع 

ــة مــن موجــودات غــري مشــروعة يف إحــدى الواليــات القضــائية     ــرادات املتأتي ــة  .واإلي ويف حال
توصــيات تــدعو إىل إخضــاع املمتلكــات املخلوطــة للمصــادرة مبــا يصــل إىل     أخــرى صــدرت

وإخضــاع اإليــرادات أو املنــافع األخــرى املتأتيــة مــن تلــك  القيمــة املقــدرة للعائــدات املخلوطــة 
وال يوجد يف إحـدى الـدول األطـراف أي أحكـام      .٣١العائدات للتدابري املشار إليها يف املادة 

وال أحكــام ) ٥الفقــرة (تــنظّم مصــادرة املمتلكــات املخلوطــة يف حــدود القيمــة املقــدرة  حمــددة
ألخرى املتأتية من العائدات اإلجراميـة الـيت حولـت إىل    بشأن مصادرة اإليرادات أو العائدات ا

مـا  ، وإن كـان مـن اجلـائز مصـادرة     )٦الفقـرة  (ممتلكات مشروعة أو بدلت ا أو اختلطت ا 
ومل ترِد أيضاً يف تلـك الواليـة القضـائية     .العائدات اإلجرامية واملمتلكات املخلوطةيعادل قيمة 

 .ليت اكتسبت بوسائل إجرامية مث حولت إىل أطراف ثالثةأحكام بشأن مصادرة املمتلكات ا

ــوزة      -٣٤ ــدة واحملجـ ــإدارة املمتلكـــات امـ ــائل تتعلـــق بـ ــراف مسـ ــدة دول أطـ ــه عـ وتواجـ
ففي إحدى احلاالت مثالً، أُوصي بالنظر يف تعزيـز تـدابري إدارة املمتلكـات امـدة      .واملصادرة

العمليـة تنظيمـاً أكثـر منهجيـة وعـدم قصـرها علـى        واحملجوزة واملصادرة مـن أجـل تنظـيم هـذه     
وقـد أكـد اخلـرباء املستعرِضـون جمـدداً أمهيـة        .احلاالت اليت تكون فيها املمتلكات عرضة للتلف

ــات مناســبة لتنظــيم إدارة هــذه املمتلكــات    ــوىل فيهــا االت احلــويف إحــدى  .وجــود آلي  الــيت تت
إنشــاء وكالــة مركزيــة  جــارٍ النظــر يف درةملوجــودات احملجــوزة واملصــاإدارة االســلطات احملليــة 

 .إلدارة تلك املوجودات

ــات القضــائية     وال تتضــمن  -٣٥ ــوانني يف معظــم الوالي ــاً تقضــي  الق بعكــس عــبء  أحكام
اإلثبات يف التـدليل علـى مشـروعية أصـل العائـدات وسـائر املمتلكـات املزعـوم أـا تأتـت مـن            

قـد اعتـرب هـذا األمـر     ف .)الصلة من االتفاقيـة وفق تفسري عدة دول أطراف للحكم ذي (اجلرمية 
ــه يتنــاىف مــع وجهــة النظــر        ــه أو رئــي أن ــراءة املتــهم إىل أن تثبــت إدانت ــدأ افتــراض ب ــهاكاً ملب انت

ــة  ــة    التقييدي ــة اجلنائي ــا يف نظــام العدال  ــأخوذ ــدعاوى    إزاءامل ــات يف ال أي عكــس لعــبء اإلثب
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وقصــور التــدابري املعياريــة    اتوديــة القــدر وتتصــل التحــديات العامــة القائمــة مبحد    .اجلنائيــة
ويقضي التشريع يف إحدى احلـاالت الـيت جييـز     .النظم القانونية الوطنية وخصوصياتاملوجودة 

فيهــا القــانون عكــس عــبء اإلثبــات بــأن يقــدم املتــهم إقــراراً كتابيــاً إلثبــات الطــابع املشــروع   
 .املمتلكات متأتيـة مـن نشـاط إجرامـي     نَّرض أأو قدم إقراراً ناقصاً افتملمتلكاته، فإن مل يقدمه 

وأثري يف إحدى حاالت عكس عبء اإلثبات شك بشـأن إمكانيـة تطبيـق تلـك األحكـام فيمـا       
ق احلكـم إال  رأمـا يف حالـة أخـرى فـال يتطـ      .يتعلق باملمتلكات اليت بددت أو بيعت أو حولت

ويف إحـدى الـدول يتضـمن     .دعماًإىل موجودات شخص اشترك مع تنظيم إجرامي أو قدم له 
جيـري النظـر يف تشـريع    ، ويف إحـدى الواليـات القضـائية    هذه احلالـة يف  القانون حكماً جوازياً

 .الثروة غري املربرة خيص
      

 ١٣اإلطار 
    ٣١تنفيذ املادة على أمثلة 
  اإلدانة

  
يـة مبصـادرة عائـدات    جييز التشريع يف إحدى الدول األطراف أن تأمر احملكمـة يف أي دعـوى جنائ  

 .اجلرمية حىت ولو مل يصدر حكم بإدانـة اجلـاين بارتكـاب جرميـة أو أُعفـي مـن املسـؤولية اجلنائيـة        
    ــة كمــا أن هــذا االحتمــال قــائم بالنســبة لألشــخاص االعتبــاريني حــىت ولــو مل يتســن حتديــد هوي

حبق أي شخص ترتكـب  وجيوز أيضاً احلكم مبصادرة العائدات  .اجلرمية أو احلكم بإدانته مرتكب
  .اجلرمية بامسه أو ملصلحته؛ وهذه املصادرة وجوبية بالنسبة ألدوات اجلرمية

ولــوحظ يف دولــة طــرف أخــرى عــدد مــن التــدابري الراميــة إىل وقــف ومصــادرة عائــدات اجلرميــة   
 وأدواا، وتشمل تلك التدابري إمكانية املصادرة مبعزل عـن اإلدانـة بنـاء علـى إجـراء ال يسـتند إىل      

حكم باإلدانة؛ وأوامر العقوبات املالية اليت تقضي بأداء الشخص مبلغاً يعادل قيمة األرباح املتأتية 
من اجلرمية؛ وأوامر الثروة غري املربرة، اليت تقضي بأداء الشخص قسطاً من ثروته حني يعجـز عـن   

اً يف واليـة قضـائية   وجييـز التشـريع أيضـ    .إقناع احملكمة بأن تلك الثروة اكتسبت بطريقة مشـروعة 
  .اإلدانةبأخرى إجراء املصادرة العينية دون االستناد إىل حكم 

زاًء تبعيـاً لعقوبـة   جـ عتـرب  إىل صـدور حكـم باإلدانـة وت    األطـراف  وتستند املصادرة يف إحدى الـدول 
  .اجلرمية ولكن ميكن، يف حال تعذر فرض أي عقوبة، تأييد املصادرة بدون إدانة جنائية

واملقـربني  كبـار املسـؤولني   ى الدول األطراف قانوناً بشـأن إعـادة موجـودات    واعتمدت إحد
وجييـز هـذا القـانون مصـادرة املمتلكـات الـيت يفتـرض أـا         .املتأتية من مصدر غري مشـروع منهم
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اإلدانــة يف دعــوى بصــدور حكــم تأتيــة مــن مصــدر غــري مشــروع وفــق بعــض الشــروط ودون   م
وفضالً عـن ذلـك،    .وفق بعض الشروط دانةاإلبىل حكم إستناد دون اال، وجتوز املصادرة جنائية

جيب على املؤسسات املالية اليت تكشف معاملة مشبوهة وتبلغها إىل وحـدة االسـتخبارات املاليـة    
أن جتمــد األمــوال املتعلقــة بتلــك املعاملــة مببــادرة خاصــة منــها ملــدة تصــل إىل مخســة أيــام، رهنــاً    

   .جهزة العدالة اجلنائيةبالتمديد بناء على قرار من أ
  

  التدابري الوقائية السابقة للدعوى القضائية
التجميـد واحلجـز واملصـادرة قبـل      األطـراف  جييز قانون اإلجراءات اجلنائية يف إحـدى الـدول  

  .رفع الدعوى القضائية حيثما استند هذا اإلجراء إىل حتقيق أو مالحقة قضائية
د املوجـودات ملـدة تصـل إىل    أخـرى أن جيمـ  طـرف  ، ميكن للمحقـق يف دولـة   وعلى حنو مماثل

سبعة أيام، يتعني عليه بعدها أن يطلب من احملكمة أن تأمر بتجميـدها، وميكـن أن تسـتجيب    
  .احملكمة لطلبه بتجميدها ملدة تصل إىل أربعة أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة

  
  إدارة املوجودات

     عــىن بــإدارة املوجــودات احملجــوزة    أنشــئت يف إحــدى الــدول األطــراف مؤسســة منفصــلة ت
هــذه  وتجــري .الــيت تســتلزم إدارة فعالــة " املعقَّــدة"واملصــادرة، وال ســيما منــها املوجــودات  

  .املؤسسة عملياا بتمويل ذايت من خالل بيع ما يصادر من املمتلكات
      

    ٣١باملادة  فيما يتعلقاالحتياجات من املساعدة التقنية     
روب املساعدة التقنية اليت طلبتها الدول األطراف الثماين دعماً لتنفيـذ  توزعت أهم ض  -٣٦

، ةمنوذجيـ  ات؛ تشـريع )ست دول( مساعدات أخرى: من االتفاقية على النحو التايل ٣١املادة 
ــدروس املســتفادة    ــدة وال ؛ صــياغة تشــريعية ومشــورة  )ثــالث دول(ملخــص للممارســات اجلي

بـرامج بنـاء   : فردية تتعلق باملساعدة يف اجلوانـب التاليـة   ومت تلقي طلبات .)ثالث دول(قانونية 
ــة  ــة إنشــاء مرافــق     .القــدرات، واملســاعدة التكنولوجي ــاقي ضــروب املســاعدة املطلوب ومشلــت ب

مناســبة وتــوفري التــدريب يف جمــال التحقيقــات املاليــة، وخباصــة مــا يتعلــق بتعقّــب املوجــودات    
ئية ، فضــالً عــن إجــراء دراســات استقصــا  وحجزهــا ومصــادرا وإدارة املوجــودات احملجــوزة  

 .ه املسألةذوإعداد تقارير مواضيعية عن ه
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    محاية الشهود واخلرباء والضحايا  - ٣  
 .يوجد تباين كبري بني الدول األطراف فيما يتعلق حبماية الشـهود واخلـرباء والضـحايا     -٣٧

لدستور حق الضحايا والشهود يف احلصـول علـى احلمايـة    خاص يقر ابوجه ففي إحدى الدول 
وقــد ســنت  .الكافيـة خــالل ســري اإلجــراءات اجلنائيـة ويكفــل هلــم ضــروباً واسـعة مــن احلمايــة   

بعض الدول تشريعات أو وضـعت تـدابري عمليـة أخـرى لتـوفري حـد أدىن مـن احلمايـة إلخفـاء          
سـتمع إىل أقـواهلم يف مراحـل    و مكـان وجـود الشـهود وغريهـم مـن األشـخاص الـذين ي       أهويـة  

ومتتـد احلمايـة يف العديـد مـن احلـاالت أبعـد        .التحقيقات السابقة على احملاكمة أو أمام احملكمة
علـى أنـه مل تتخـذ يف عـدة حـاالت أي       .من ذلك حبيث تشـمل تـدابري لضـمان احلمايـة املاديـة     

ت الســلطات يف عــدة واليــات ولطاملــا الحظــ .تــدابري لتــوفري احلمايــة الفعالــة للشــهود واخلــرباء
ــوطن ضــعف رئيســي يف مكافحــة الفســاد،          ــة الشــهود م ــدم وجــود نظــم حلماي قضــائية أن ع

النظــام  وخصوصـيات واعتـربت فداحـة تكـاليف هــذه الـنظم وقصـور التـدابري املعياريــة القائمـة        
ء وأشــارت بعــض الــدول األعضــا .القـانوين وحمدوديــةَ القــدرة حتــديات حقيقيــةً يف هــذا الشــأن 

توصــيات، مــن بينــها  صــدرت عــدةوقــد  .أيضــاً إىل وجــود تشــريعات منتظــرة يف هــذا الصــدد
توصية بوضع تشريعات ونظم شاملة حلماية اخلرباء والشـهود والضـحايا يف حـال عـدم وجـود      
تشريعات أو نظم من هذا القبيل، وإيالء قسط كاف مـن االهتمـام لتفعيـل تلـك التـدابري علـى       

ثالً بتوعيــة الشــرطة وغريهــا مــن أجهــزة إنفــاذ القــانون وتعزيــز التــدابري أرض الواقــع، وذلــك مــ
وال توجـد   .الرامية حلماية هوية املبلّغني عن اجلرائم من أجل تاليف خطر تعقّـب أمسـاء الشـهود   

يف عدد من الدول األطراف برامج شاملة حلماية الشهود أو إعادة توطينـهم، ولكـن تطبـق ـا     
ختصــيص قاعــات حماكمــة منفصــلة تســتعمل يف كــل حالــة علــى حــدة   تــدابري عمليــة مــن قبيــل

ائم الفسـاد يف نظـام محايـة الشـهود يف إحـدى      ولـيس إدراج جـر   .لفئات خاصة من األشخاص
أمراً تلقائياً، وقد أوصي بتوسيع نطاق ضروب تلك احلماية بصـورة مباشـرة وصـرحية     احلاالت

  .لتشمل ضحايا جرائم الفساد والشهود عليها
وفيما يتعلق بضحايا الفساد ال ينظّم القـانون يف حـالتني محايـة الضـحايا وال ختصـيص        -٣٨

أموال حلمايتـهم، ويف حـاالت أخـرى يشـارك ضـحايا اجلـرائم مشـاركة كاملـة يف اإلجـراءات          
ــة   ــانون     .حــني تكــون هويتــهم معروف ــداً، يــنص الدســتور وق ويف إحــدى تلــك احلــاالت، حتدي
   .تماع إىل أقــوال الضــحايا يف أي مرحلــة مــن مراحــل الــدعوى اإلجــراءات اجلنائيــة علــى االســ

وال يتناول التشريع يف إحدى احلاالت إال مشاركة الضحايا ممن أدلوا بشـهادام، وأوصـي يف   
أو  ضــحايامشــتكني أو  بصــفتهمســيما  حالــة أخــرى بتوضــيح دور الضــحايا يف احملاكمــة، وال

على قانون اإلجراءات اجلنائية يف إحدى الـدول   ونص تعديل أُدخل يف اآلونة األخرية .شهوداً
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األطراف على تعـيني قـاض خـاص معـين بضـحايا اجلرميـة، ال ميكنـه أن يتـدخل إال بطلـب مـن           
قبــل وت .الضــحايا لضــمان مراعــاة حقــوقهم يف مــرحليت التنفيــذ واإلنفــاذ مــن مراحــل الــدعوى 

لـة يف العديـد مـن الـدول األطـراف      باعتبارهـا أد  الضـحايا ض هلـا  رالبيانـات عـن اآلثـار الـيت يتعـ     
   .لتزويد احملكمة بتفاصيل عن الضرر الذي حلق بالضحايا

      
  ١٤اإلطار 
    ٣٢تنفيذ املادة على أمثلة 

         الدستور يف إحدى الدول األطـراف حـق الضـحايا والشـهود يف احلصـول علـى قـدر كـاف يقر
      وعـالوة علـى    .معياريـة خمتلفـة   من احلماية خالل الـدعاوى اجلنائيـة، وتـنظِّم هـذا احلـق مصـادر

كمـا تشـمل تـدابري     .إال يف حـاالت اسـتثنائية   يطبـق ذلك يوجد قانون حلماية الشهود ولكنه مل 
احلماية والدعم أفراد األسرة، وهناك تشريع قيد النظـر لتوسـيع نطـاق احلمايـة ليشـمل احلـاالت       

  .خماطر شديدةتنطوي عليه من  بسبب مااليت تتطلب تدابري محاية 
 القاضـي أو احملكمـة  وتتخذ يف دولة طرف أخرى تدابري حلماية الشهود تأمر ا النيابة العامة أو 

مىت توافرت أسباب تدعو للظن بوجود خطر حقيقي يهدد حيام أو صـحتهم أو ممتلكـام أو   
وتشـمل هـذه التـدابري فـرض حراسـة ماديـة شخصـية تتوالهـا هيئـات           .ذويهم أو املقربني منـهم 

وهنــاك أيضــاً برنــامج حلمايــة األشــخاص املعرضــني للخطــر ميكــن     .يــة وإخفــاَء هويــام حكوم
ويشمل الربنامج تدابري حلمايـة السـالمة اجلسـدية الشخصـية وحراسـة املمتلكـات        .االستعانة به

وتــوفري اإلقامــة يف أمــاكن مأمونــة مؤقتــة وتغــيري حمــل اإلقامــة أو العمــل أو املؤسســة التعليميــة،    
باسـتجواب الشـهود علـى يـد سـلطات مـا قبـل         يسـمح وقـد وضـع ترتيـب حمـدد      .ويـة وتغيري اهل

أسـئلة للشـاهد كتابـةً،     يوجـه وميكـن للمـدعى عليـه أن     .احملاكمة واحملـاكم يف إطـار مـن السـرية    
ويرد الشاهد عليها باستخدام وسائط االتصال املرئي مع تغيري صورته ونربات صـوته، علـى أن   

  .ة ذلكيتحقق القاضي من صح
شمل أفراد أسـر الضـحايا والشـهود    يوميكن، يف إحدى الدول األطراف، توسيع نطاق احلماية ل

ومـن املمكـن عقـد جلسـات لسـماع الـدعوى عـن بعـد          .واخلرباء مبقتضى قانون محاية الشـهود 
هويتـه غـري   "محايةً للشـهود والضـحايا أو أي شـخص مشـمول باحلمايـة تعلـن النيابـة العامـة أن         

ــوطني        ."مكشــوفة ــدان اــاورة بشــأن إعــادة ت ــة مــع البل ــات املربم ــد مــن االتفاق ويوجــد العدي
  .الشهود
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 Group of Asian and Pacific States

Capacity-building 
programmes 
(4 States)

On-site assistance 
by a relevant expert

(3 States)
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action plan for 

implementation
(2 States)

Other assistance 
(2 States)

Model legislation/ 
agreements/ 

arrangements/ 
Summary of good 
practices/ lessons 

learned
(5 States)

Legal advice
(4 States)

    ٣٢باملادة  فيما يتعلقاالحتياجات من املساعدة التقنية     
عت أهم ضروب املساعدة التقنية اليت طلبتها الدول األطراف العشـر دعمـاً لتنفيـذ    زتو  -٣٩

، منوذجيـــة اتفاقـــات أو ترتيبـــات أو اتتشـــريع: لتـــايلمـــن االتفاقيـــة علـــى النحـــو ا ٣٢املـــادة 
مثـاين  (بنـاء القـدرات   ل؛ بـرامج  )تسـع دول (ملخص للممارسـات اجليـدة والـدروس املسـتفادة     و

؛ )مخـس دول ( خمـتص خـبري   مـن جانـب  ؛ مساعدة موقعيـة  )ست دول(؛ مشورة قانونية )دول
سـاعدة تكنولوجيـة   ؛ م)ثـالث دول ( أخـرى  ات؛ مسـاعد )أربع دول(وضع خطة عمل للتنفيذ 

ومشلـت بـاقي ضـروب املسـاعدة املطلوبـة تـوفري التـدريب يف جمـال تكنولوجيـا           .)دولة واحدة(
املعلومات، وإنشاء مرافق لتقدمي خدمات استشارية، وتبادل اخلربات وتقدمي دعـم مـايل لتنفيـذ    

  .برنامج جترييب حلماية الشهود واخلرباء والضحايا
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ

 /اتفاقات/تشريعات
ملخص /ترتيبات منوذجية

  /للممارسات اجليدة
  الدروس املستفادة

 )دول ٥(

  مساعدات أخرى
   )دولتان(

 وضع خطة عمل للتنفيذ
 )دولتان(

  مساعدة موقعية 
 من جانب خبري خمتص

 )دول ٣(

 مشورة قانونية
 )دول ٤(

 برامج لبناء القدرات
 )دول ٤(
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(2 States)
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(2 States)
Capacity-building 
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(4 States)
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(2 States)

Model legislation/ 
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Summary of good 
practices/ lessons 
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Technological 
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(1 State)

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

    محاية املبلّغني  - ٤  
على غرار احلال فيما يتعلق حبماية الشهود واخلـرباء والضـحايا، يوجـد تبـاين كـبري بـني         -٤٠

ذلـك أن العديـد مـن الـدول األطـراف مل يضـع تـدابري         .٣٣الدول األطـراف بشـأن تنفيـذ املـادة     
 .هـذا الشـأن يف بعـض احلـاالت    شاملة لتنفيذ هذه املادة، وإن كانت هناك تشريعات منتظـرة يف  

وعـدم وجـود    اتالنظم القانونية الوطنيـة وحمدوديـة القـدر    خبصوصياتوتتصل التحديات العامة 
لــوائح تنظيميــة أو نظــم حمــددة حلمايــة املــبلّغني، وهــي جوانــب اعتــربت مــن الشــواغل يف عــدة     

قــانون اخلدمــة  أو يف العمــلووجــدت يف بعــض احلــاالت تــدابري ذات صــلة يف قــانون   .حــاالت
ويف إحـدى احلـاالت تكفَّــل قـانون مكافحـة الفسـاد جزئيــاً مبعاجلـة هـذه املسـألة، وأُعــد          .املدنيـة 

ضـروب   توسـع مشروع قانون يف هذا الشأن، ولكن ال يوجد تشريع شامل حلماية املبلّغني، ومل 
ظفني املـدنيني ملزمـون   املـو  نَّود لتشمل مقدمي املعلومات، مع أاحلماية املكفولة للضحايا والشه
توصــيات بســن تشــريع مناســب يف العديــد مــن    صــدرتوقــد  .بــاإلبالغ عــن حــاالت الفســاد 

احلاالت، مبا يف ذلـك حبـث إمكانيـة متكـني كـل مـواطن مـن اإلبـالغ عـن شـبهات الفسـاد دون            
ت ويف إحدى احلاالت اليت مل يكن ـا أي نظـام حمـدد حلمايـة املـبلّغني كانـ       .تههويعن كشف ال

وقــد أوصــي يف هــذه احلالــة ببحــث   .األحكــام القانونيــة اخلاصــة حبمايــة الشــهود تســري علــيهم 
ويف حالـة أخـرى    .إمكانية وضع نظام شامل حلماية املبلّغني، وتنظـر السـلطات الوطنيـة يف ذلـك    

يعترب من واجب كل مواطن أن يبلّغ السلطات املختصة بأي جرمية ترتكب، ولتشجيع املـواطنني  
لإلبالغ عن اجلرائم، ولكـن يـتعني علـى املبلّـغ عـن أي       ساخنةلك أُنشئت خطوط هاتفية على ذ

 /اتفاقات/تشريعات
ملخص /ترتيبات منوذجية

  /للممارسات اجليدة
  الدروس املستفادة

 )دول ٤(

  مساعدة تكنولوجية
 )دولة واحدة(

  مساعدات أخرى
 )دولة واحدة(

 وضع خطة عمل للتنفيذ
 )دولتان(

مساعدة موقعية من جانب 
  خبري خمتص

 برامج لبناء القدرات )دولتان(
 )دول ٤(

  مشورة قانونية
 )دولتان(

 جمموعة الدول األفريقية
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قواعـد حمـددة    إرسـاء ضـمان  بتوصـية   وصـدرت  .عمل إجرامي أن يؤكد بالغه رمسياً بعـد ذلـك  
إلزام مماثل بتأكيد البالغ أيضاً وجود ولوحظ  .حلماية املبلّغني يف قوانني العمل والقوانني اإلدارية

وقــد ســن مــؤخراً تشــريع شــامل يف إحــدى احلــاالت حلمايــة املــبلّغني،  .اليــة قضــائية أخــرىيف و
" مفيــدة"ويســري هــذا التشــريع علــى كــل مــن يكشــف عــن معلومــات وقــدم بالفعــل معلومــات 

أسفر عن رفـع عـدة قضـايا     ؛ ممامستمدة من مصادر شىت، من بينها البالغات املقدمة من جمهول
عدة توصـيات بوضـع    وصدرتال أن حوافز اإلبالغ قد تكون غري كافية، إ .ما زالت قيد النظر

يتأخر صرفها وغري ذلك مـن اإلجـراءات إلزالـة ضـروب     لوائح تنظيمية بشأن سداد األجور اليت 
األذى اليت يتعرض هلا املبلّغون من جراء بالغام، وتوعية أرباب العمل واجلمهور العـام يف هـذا   

حاالت على املبلّغني من املوظفني العمـوميني وال تشـمل األفـراد     ةوتقتصر احلماية يف عد .الشأن
ــالنظر يف وصــدرت .العــاديني ــة لتشــجيع األشــخاص مــن غــري     توصــيات ب توســيع نطــاق احلماي

ويف إحدى الواليـات القضـائية    .املوظفني العموميني على اإلبالغ عن اجلرائم املشمولة باالتفاقية
اليت ال توجد فيها إال تدابري أساسية حلماية هوية املخربين والسماح باإلبالغ دون الكشـف عـن   

الغ عن سوء السلوك متثل شاغالً حقيقياً، وأوصي بالنظر اهلوية، لوحظ أن العواقب احملتملة لإلب
ويف حالـة أخـرى مل يكـن إدراج جـرائم الفسـاد يف النظـام        .يف اختاذ تدابري مناسبة يف هذا الشأن

تشــريع  ســندول يف  عــدةنظــر تو .اخلــاص بــاملبلّغني إجــراًء تلقائيــاً وقُــدمت توصــية وفقــاً لــذلك 
  .مبلّغنييقضي بوضع نظام محاية شاملة لل

      
  ١٥اإلطار 
    ٣٣تنفيذ املادة على أمثلة 

وضعت بعض الدول األطراف تـدابري تـوفّر محايـة للمـبلّغني مـن القطـاعني العـام واخلـاص علـى          
  .اجلمهورحد سواء ووضعت تفاصيل البالغات يف متناول 

ــام          ــد اختت ــد اعتمــد عن ــانون ملكافحــة الفســاد كــان ق ــنص مشــروع ق ويف إحــدى احلــاالت، ي
  .ستعراض على عكس عبء اإلثبات محايةً لضحايا األعمال االنتقاميةاال
      

    ٣٣باملادة  فيما يتعلقاالحتياجات من املساعدة التقنية     
توزعـت ضـروب املسـاعدة التقنيـة الـيت طلبتـها الـدول األطـراف الثمـاين دعمـاً لتنفيـذ              -٤١

ملخـص للممارسـات اجليـدة    و، ةيـ منوذج اتتشـريع : من االتفاقية علـى النحـو التـايل    ٣٣املادة 
أربــع (، مشــورة قانونيــة )أربــع دول(بنــاء القـدرات  ل؛ بــرامج )ســبع دول(والـدروس املســتفادة  
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؛ )دولتـان ( خمـتص خـبري   مـن جانـب  ؛ مسـاعدة موقعيـة   )ثالث دول( ات أخرى؛ مساعد)دول
أجـل  ومشلت باقي ضروب املسـاعدة املطلوبـة التوعيـة مـن      .)دولتان(وضع خطة عمل للتنفيذ 

دعم إنفاذ تشريعات مكافحة الفساد واإلبالغ عن احلوادث املتصلة بالفسـاد وأيضـاً مـن أجـل     
تـنص عليـه القـوانني القائمـة اخلاصـة بـاملبلّغني مـن ضـروب احلمايـة،           علـى مـا  إطالع اجلمهـور  

  .حلماية املبلّغني ي جتريبفضالً عن تقدمي املساعدة املالية لتنفيذ برنامج 
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  

ملخص/تشريعات منوذجية
  /للممارسات اجليدة
  الدروس املستفادة

 )دول ٣(

 مساعدات أخرى
 )دولة واحدة(

 
 وضع خطة عمل للتنفيذ

 )دولة واحدة(

مساعدة موقعية من جانب 
  خبري خمتص

 برامج لبناء القدرات )دولتان(
 )دولتان(

 مشورة قانونية
 )دولتان(

ملخص/تشريعات منوذجية
  /للممارسات اجليدة
  الدروس املستفادة

 )دول ٣(

  مساعدات أخرى
 )ندولتا(

 وضع خطة عمل للتنفيذ
 )دولة واحدة(

  برامج لبناء القدرات
 )دولتان(

 مشورة قانونية
 )دولة واحدة(

 جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ

 جمموعة الدول األفريقية
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    عواقب أفعال الفساد  - ٥  
ــادة         - ٤٢ ــذ امل ــدول األطــراف بشــأن تنفي ــني ال ــاين كــبري ب ــاك تب ــي إحــدى احلــاالت    .٣٤هن   فف
وإن كانــت املبــادئ العامــة لقــانون العقــود تطبــق يف هــذا    د أي أحكــام حمــددة تــنظم املســألة توجــ ال

ى أسـاس عـدم تـوافر نوايـا حسـنة مـن جانـب أحـد األطـراف علـى           الشأن، وهي جتيز إلغاء العقـد علـ  
وتطبـق علـى حنـو مماثـل يف واليـة قضـائية أخـرى املبـادئ العامـة           .األقل إذا ما مت التعاقد نتيجة للفساد

إبطال العقود املخالفة للقانون أو امللتفّة عليه أو الـيت حتيـد عـن املبـادئ األخالقيـة      بشأن لقانون العقود 
ويـنص القـانون يف هـذه احلالـة أيضـاً       .يف حـاالت حمـددة يف التشـريع    وبشأن إبطاهلاأو ختالفها القومية 

وتوجـد قيـود مماثلـة     .على أن يستبعد مـن املشـاركة يف املناقصـة العامـة كـل مـن أديـن بتهمـة الرشـوة         
 .خـرى بشأن مشاركة األشخاص االعتباريني يف احلصول على االمتيازات يف تلـك الدولـة ويف دول أ  

ومن ناحية أخرى يتضمن القـانون املـدين يف إحـدى الواليـات القضـائية لـوائح تنظيميـة شـاملة بشـأن          
 .إبطال املعامالت، ولكن مسألة إلغـاء العقـود نتيجـة ألعمـال الفسـاد غـري جمسـدة يف القـانون الـوطين         

يوان صـفة إداريـة   يقضي القانون بـأن ينظـر ديـوان حماسـبة يف األمـر، ولـيس هلـذا الـد          حالة أخرىويف
للتدخل يف أي قضية من القضايا، ولكنه مكلَّف باستعراض أو دراسة جوانب الفسـاد القائمـة وسـائر    

وأوصـي بـأن تعقُـب هـذه      .املسائل اليت تعرض عليه، وميكنه أن يوقّع عقوبات تأديبية وماليـة وجنائيـة  
 عـدد مـن الـدول األطـراف قـوانني      وتتـوىل تنظـيم األمـر يف    .اإلجراءات حتقيقات ومالحقات قضـائية 

العقـود أو القــوانني اإلداريــة أو قــوانني االشــتراء العمــومي، وإن كــان تطبيقهــا غــري واضــح يف إحــدى  
ورغم جواز إبطال العقود مبوجب قانون االشتراء، فقد لوحظ عدم وجـود الئحـة تنظيميـة     .احلاالت

عدة ضروب من املنـع املفـروض علـى نشـاط      وينص القانون اجلنائي يف حالة أخرى على .لالمتيازات
األشخاص االعتباريني وعلى استبعادهم من املشاركة يف املناقصات العامة بصفة دائمـة أو ملـدة تصـل    
إىل مخس سنوات، مع ما يستتبع ذلك من عقوبات إضافية على األشـخاص املـدانني يف جـرائم فسـاد     

املدرجة علـى القائمـة السـوداء االعتـراف      واجلهاتوال تلقى سلطة سحب رخص الشركات  .حمددة
  .ا دائماً، لكنها تعترب واحداً من التدابري املفيدة

 مشورة قانونية
 )دولة واحدة(

/تشريعات منوذجية
ملخص للممارسات 

الدروس املستفادة/اجليدة
 )دولة واحدة(

 جمموعة دول أوروبا الشرقية
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  ١٦اإلطار 
    ٣٤تنفيذ املادة على أمثلة 

ــاع العــام يف صــندوق املعــاش          ــدول األطــراف أن مصــادرة مســامهة القط ــوحظ يف إحــدى ال ل
النســبة للمــوظفني العمــوميني   التقاعــدي للموظــف املــدان تشــكّل إحــدى العواقــب احملتملــة ب      

  .الضالعني يف الفساد
ويف دولة طـرف أخـرى كـان علـى مؤسسـة عموميـة تضـررت مـن جرميـة فسـاد أن تشـارك يف            

  .اإلجراءات اجلنائية بصفة مدعية دفاعاً عن مصاحلها العليا
يف عقـود االشـتراء    النمطيـة كما لوحظ يف إحدى الواليات القضـائية اسـتخدام مكثَّـف للشـروط     

اهلادفة إىل السماح للحكومة بإلغاء العقود وسـحب الـرخص ووضـع تـدابري انتصـاف مماثلـة عنـد        
  .االستخدام من املمارسات احلسنة ، واعترب هذاجنائيوقوع فساد أو سلوك 

عواقـب الفسـاد وأضـراره    " جـرب "علـى وجـوب   قانون العقوبات يف دولـة طـرف أخـرى     وينص
فســخ العقــد أو االمتيــاز أو أي  واعتــربدعــوى جنائيــة،  املدنيــة مبجــرد صــدور حكــم اإلدانــة يف

  .أخرى جزءاً من جرب هذه األضرارقانونية صكوك 
    

    التعويض عن الضرر  - ٦  
تنفيـذاً كليـاً أو جزئيـاً، وإن مل توجـد يف      ٣٥تـدابري لتنفيـذ املـادة     البلـدان وضعت مجيع   -٤٣

وقــانون  .ى مـن هــذا القبيــل دعــاو ممارســات راسـخة بشــأن رفــع عـدة حــاالت أي إجــراءات أو  
التنفيذ املطبق هو إما قانون مدين أو جنائي أو إجرائي، ويعـاجل هـذه املسـألة يف إحـدى احلـاالت      

يف  ويبدو .٣٥قانون مكافحة الفساد، الذي ال يشمل سوى جزٍء من احلاالت املتوخاة يف املادة 
ؤهلني احلـق يف رفـع دعـوى    تكفل لألشـخاص املـ   حمددةإحدى احلاالت أنه ال توجد أي أحكام 
  .توصية يف هذا الشأن وبناًء عليه صدرتقضائية يف غياب دعوى جنائية مسبقة، 

      
  ١٧اإلطار 
    ٣٥تنفيذ املادة على أمثلة 

ــع       ــة تنشــط يف جمــال من ــدول األطــراف، ملنظمــة غــري حكومي أَذن حكــم قضــائي، يف إحــدى ال
   .شأن جرائم الفسادالفساد برفع دعوى مدنية يف اإلجراءات اجلنائية ب
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      تنفيذ أحكام إنفاذ القوانني املنصوص عليها يف الفصل الثالث  -رابعاً  
      األحكام املؤسسية  -ألف  

    السلطات املتخصصة  - ١  
واحـدة  مجيع الدول األطراف إال واحدة قـد أنشـأت هيئـة أو إدارة متخصصـة      صحيح أنَّ  - ٤٤

انون، إال أن هـذه األجهـزة كـثرياً مـا تكـون حديثـة       أو أكثر ملكافحـة الفسـاد مـن خـالل إنفـاذ القـ      
وقلة املـوارد الالزمـة للتنفيـذ إىل جانـب      اتالنشأة وتواجه حتديات مشتركة تتصل مبحدودية القدر

ففــي إحــدى الــدول األطــراف الــيت مل تنشــئ وكالــة متخصصــة تتــوىل وزارة  .تضــارب األولويــات
 وصـدرت  .النيابة العامة إنفاذ التدابري ذات الصلة العدل تنسيق سياسة مكافحة الفساد، بينما تتوىل

زيـادة القـوى البشـرية واملـوارد املخصصـة لتلـك األجهـزة يف جمـال         بتوصيات يف عدد من احلـاالت  
يف خمتلـف املنــاطق واملقاطعــات، وزيــادة  تلــك األجهــزة التـدريب وبنــاء القــدرات، وتوطيـد وجــود   

الفساد مـن خـالل هيئـات مسـتقلة إلنفـاذ القـوانني        الدعم السياسي، ومواصلة العمل على مكافحة
وقـد أوصـي يف إحـدى احلـاالت بـالنظر يف       .تركز باألخص على معاجلة حتديات التنفيذ يف امليـدان 

تركيـز مسـؤوليات خمتلــف هيئـات إنفـاذ القــوانني وموظفيهـا وبـرامج تدريبــهم بسـبب التــداخل يف        
عـال بـني الوكـاالت يف عـدد مـن الواليـات       ولوحظت أيضـاً حاجـة إىل ضـمان تنسـيق ف     .الوظائف

ففـي حـالتني    .مالحظات يف عدة حاالت بشأن استقاللية تلك اهليئات وقُدمت .القضائية األخرى
تتخذ بشـأن املـوظفني العمـوميني     اليت صلةالجراءات ذات اإلالتحقيقات يف الفساد أو  تتطلَّبمثالً 

وأثـريت شـواغل إضـافية يف إحـدى تلـك احلـاالت        .عامـة إذناً مسـبقاً مـن احلكومـة أو مـن النيابـة ال     
كمـا أثـريت يف احلالـة نفسـها شـكوك بشـأن        .رفيع املستوى يف اهليئة موظفاًبسبب تعيني احلكومة 

استقاللية املتعاقدين وموظفي اهليئة الذين يشغلون مناصب خارجهـا وال خيضـعون ألي قـانون مـن     
ة الثانية أن قانون مكافحة الفساد مينع ممارسة أي تأثري وقد لوحظ يف احلال .قوانني تضارب املصاحل

على عمـل اهليئـة أو التـدخل فيـه، ومـع ذلـك أوصـي بـالنظر يف وضـع عقوبـات جنائيـة ذات صـلة             
وأثـريت يف   .وتوسيع دائرة الوالية املسـندة للهيئـة يف التحقيـق يف مجيـع اجلـرائم املشـمولة باالتفاقيـة       

، جيـدر ـا أن تتابعهـا   ائية اهليئة يف اختاذ قرار بشـأن الـدعاوى الـيت    انتق إزاءإحدى احلاالت شواغل 
وأثريت يف حالة أخرى شواغل بشأن العـدد الضـئيل مـن دعـاوى الفسـاد املرفوعـة قياسـاً إىل عـدد         

ــاءات ــايري        .االدع ــن أجــل وضــع مع ــا لوحظــت حاجــة إىل اســتحداث مؤشــرات إحصــائية م كم
وأوصـي يف حالـة أخـرى بتعزيـز مسـاءلة اجلهـاز        .اهليئـة  واستراتيجيات وقياس التقـدم الـذي حتـرزه   

 .القانونيـة والتأديبيـة علـى الفسـاد    املعاقبة القضائي من خالل التطبيق املتسق والصارم جلميع وسائل 
وتبين يف بعض احلاالت أن تشـريعات قـد وضـعت أو جيـري إعـدادها مـن شـأا أن تعـزز أو تعيـد          
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فـاذ القـانون، وجيـري يف إحـدى احلـاالت اختـاذ خطـوات إلرسـاء         تنظيم مهام وصـالحيات هيئـة إن  
  .أساس دستوري للهيئة

      
  ١٨اإلطار 
    ٣٦تنفيذ املادة على أمثلة 

ميزانيـة هيئـة    تقليصيتضمن قانون مكافحة الفساد يف إحدى الدول األطراف حكماً فريداً حيظر 
تنفيــذ مــا توجهــه اهليئــة مــن مكافحــة الفســاد عمــا كانــت عليــه يف العــام الســابق ويقضــي أيضــاً ب 

ويوجـد اتفـاق ثالثـي األطـراف بـني اهليئـة        .توصيات متعلقة بالفساد إىل مؤسسات القطاع العـام 
واحلكومة واتمع املدين من أجـل تضـافر اجلهـود علـى مكافحـة الفسـاد، ويشـغل اتمـع املـدين          

  .مقعداً يف الس االستشاري للهيئة
شاء وتشغيل هيئة متخصصة هو حتديـداً السـبب الرئيسـي للنجـاح     ولوحظ يف إحدى احلاالت أن إن

وقــد رفعــت اهليئــة دعــاوى قضــائية ضــد وزراء ونــواب   .يف ذلــك البلــداحملــرز يف التصــدي للفســاد 
برملانيني ومسـؤولني كبـار ورؤسـاء بلـديات ومـديري شـركات سـابقني وضـد أحـد مـوظفي اهليئـة            

مبكافحة الفساد، إىل جانب وجود قضاة متخصصـني يف  إنشاء حمكمة منفصلة معنية  واعترب .نفسها
  .احملكمة العليا، أحد التدابري اإلجيابية، فضالً عن وجود خطط قيد النظر إلنشاء حماكم إضافية

الشرطة يف إحـدى الـدول األطـراف بالغـات إحصـائية شـاملة يف عملياـا اليوميـة مـن           هيئةوأدرجت 
، يتصــل بعضــها بتخفيضــات مســتهدفة يف عــدد القضــايا خــالل سلســلة مــن مؤشــرات األداء الرئيســية

الشـرطة أنشـطة هامـة يف عـدة جمـاالت كـل ثالثـة أشـهر أو سـنوياً           وتتعقَّـب  .الشرطة هيئةالتأديبية يف 
  .وحتيلها إىل وزارة الدفاع كل ثالثة أشهر، فضالً عن إطالع اجلمهور على كل ذلك سنوياً

لــدول األطــراف بوجــود مشــكالت خاصــة تتعلــق وقــد أقــرت هيئــة مكافحــة الفســاد يف إحــدى ا
خفـض الغرامـات عـن املخالفـات      نَّأ بالفساد يف إنفاذ قوانني املرور، وارتـأت بعـد حتليـل الوضـع    

ــاً وســيحد أيضــاً مــن حــوافز ا       ــاً كافي ــة سيســهم يف ردع تلــك املخالفــات ردع لفســاد أو املروري
أفـراد اجلمهـور يكونـون     نَّلنظر إىل أحيح، ال سـيما بـا  هذا األمر صـ  نَّوثبت أ .احتماالت وقوعه

  .أقلَّ ميالً إىل املشاركة يف الفساد حينما تكون املبالغ املعنية ضئيلة
    

    ٣٦باملادة  فيما يتعلقاالحتياجات من املساعدة التقنية     
توزعت أهم ضروب املساعدة التقنية اليت طلبتها الدول األطراف السـبع دعمـاً لتنفيـذ      -٤٥

 ات؛ تشـــريع)مخـــس دول(أخـــرى  اتمســـاعد: ن االتفاقيـــة علـــى النحـــو التـــايلمـــ ٣٦املـــادة 



 

22 V.12-55595 
 

CAC/COSP/IRG/2012/7/Add.1

 Group of Asian and Pacific States

Capacity-building 
programmes 

(1 State)

Development of an 
action plan for 

implementation
(1 State)

Legislative drafting/ 
legal advice

(1 State)

Model legislation/ 
summary of good 
practices/ lessons 

learned
(1 State)

Other assistance
(2 States)

 Group of African States

Development of an 
action plan for 

implementation
(1 State)

On-site assistance 
by an anti-corruption 

expert
(1 State)

Other assistance 
(1 State)

Model legislation/ 
summary of good 
practices/ lessons 

learned
(1 State)

؛ وضـع خطـة عمـل    )ثـالث دول (ملخص للممارسات اجليدة والـدروس املسـتفادة   و، ةمنوذجي
ومت تلقـي طلبـات فرديـة     .)دولتـان ( خمـتص خـبري   من جانب؛ مساعدة موقعية )دولتان(للتنفيذ 

وطلبـت   .املشـورة القانونيـة  /ات؛ والصـياغة التشـريعية  بنـاء القـدر  لبـرامج  : ختص ااالت التالية
كمـا مشلـت بـاقي     .ات أخرىمساعد ي والكاريبدولة واحدة من جمموعة دول أمريكا الالتينية 
ــدريب    ــوفري الت ــة ت مبــا يف ذلــك بشــأن اســتخدام املرافــق وأســاليب    (ضــروب املســاعدة املطلوب

  . اهليئات املتخصصة، وتوفري املوارد وتبادل املعارف بني)التحري القائمة
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  

 /ةصياغة تشريعي
  مشورة قانونية 

 )دولة واحدة(

  مساعدات أخرى
 )دولتان(

 وضع خطة عمل للتنفيذ
 )دولة واحدة(

ملخص/تشريعات منوذجية
  /للممارسات اجليدة
  الدروس املستفادة

 )دولة واحدة(

 برامج لبناء القدرات
 )دولة واحدة(

 جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ

 جمموعة الدول األفريقية

ملخص/تشريعات منوذجية
  /للممارسات اجليدة
  الدروس املستفادة

 )دولة واحدة(

  مساعدات أخرى
 )دولة واحدة(

  وضع خطة عمل للتنفيذ
 )دولة واحدة(

 مساعدة موقعية يقدمها خبري
  يف جمال مكافحة الفساد

 )دولة واحدة(
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 Group of Eastern European States

On-site assistance 
by an anti-corruption 

expert
(1 State)

Other assistance 
(1 State)

Model legislation/ 
summary of good 
practices/ lessons 

learned
(1 State)

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

    ذ القواننياالتعاون مع هيئات إنف  - ٢  
اختذ عدد من الدول األطراف تدابري لتشـجيع األشـخاص الـذين شـاركوا يف ارتكـاب        -٤٦

ري محايــة ورغــم أن تــداب .جــرائم فســاد علــى التعــاون مــع هيئــات إنفــاذ القــانون يف التحقيقــات
املبلّغني ال تسري يف كل األحوال علـى اجلنـاة املتعـاونني، فقـد وضـعت يف كـثري مـن احلـاالت         
تــدابري جتيــز اعتبــار التعــاون ظرفــاً خمفِّفــاً للمســؤولية اجلنائيــة ومراعاتــه عنــد حتديــد العقوبــة أو    

وقــد  .لــة آثارهــااعتبــاره ســبباً لتقلــيص العقوبــة مــىت حــاول اجلــاين منــع ارتكــاب اجلرميــة أو إزا
أوصي يف احلالة األخرية بالنظر يف النص على جواز عدم معاقبة مـرتكيب جـرائم الفسـاد الـذين     

إجيابياً مع هيئات إنفاذ القوانني والنظر أيضاً يف توسيع نطـاق التشـريع   وتلقائياً تعاوناً يتعاونون 
القـوانني يف التحقيـق يف   اجلناة الذين يساعدون هيئـات إنفـاذ    عنالوطين بشأن ختفيف العقاب 

توجـد يف عـدة    الو .جرائم الفساد اليت ارتكبها أشخاص آخرون متورطون يف القضـية نفسـها  
ــة األشــخاص املشــاركني يف ارتكــاب    أحــاالت أي سياســات  ــة صــرحية حلماي و أحكــام قانوني

جــرائم الفســاد الــذين يتعــاونون مــع الســلطات أو لتشــجيعهم علــى هــذا التعــاون أو لتخفيــف   
ــة عنــهم الع ــة      وإنْ يكــن ؛قوب ــانون قيــد النظــر يف بعــض احلــاالت بشــأن ختفيــف عقوب ــاك ق هن

توصيات بإدراج احلماية املاديـة  صدرت يف عدة حاالت و .املتهمني املتعاونني أو إعفائهم منها
للمتعــاونني مــع العدالــة يف التشــريعات املقبلــة والــنص علــى ختفيــف العقوبــة أو غــري ذلــك مــن   

ومـن املسـائل املتصـلة ـذا الشـأن مسـألةٌ        .جع التعاون مع هيئات إنفاذ القانونالتدابري اليت تش

  مساعدات أخرى
 )دولة واحدة(

ملخص/شريعات منوذجيةت
الدروس /للممارسات اجليدة
  املستفادة

 )دولة واحدة(

مساعدة موقعية يقدمها خبري
 يف جمال مكافحة الفساد

 )دولة واحدة(

 جمموعة دول أوروبا الشرقية
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املعمــول بــه يف عــدة واليــات قضــائية باعتبــاره ظرفــاً جييــز  " االعتــراف التلقــائي"تتعلــق مبفهــوم 
ختفيف العقوبة أو اإلعفاء منها أو توفري احلصانة من املالحقـة القضـائية، فيمـا يتعلـق يف أغلـب      

أنه ينفِّـذ يف   ترمل  ةاملستعرِض الدول األطرافبالنفوذ، ولكن  واملتاجرةرمييت الرشوة احلاالت جب
  .كل األحوال مقتضيات االتفاقية تنفيذاً تاماً

وفيما يتعلق جبـواز مـنح املتـهمني املتعـاونني حصـانة مـن املالحقـة، مل يتخـذ عـدد مـن             -٤٧
 إحدى احلـاالت مـنح حصـانة جزئيـة     يف جيوزالدول األطراف تدابري يف هذا الشأن، وإن كان 

يف قضــايا الرشــوة وجيــوز يف حــاالت أخــرى مــنح هــذه احلصــانة بنــاًء علــى تقــدير االدعــاء أو    
ويف إحدى الدول األطراف اليت مل تتخذ تدابري بشـأن احلصـانة مـن املالحقـة، ينـدرج       .احملاكم

يـة الشـهود الـيت تكفـل     اجلناة املتعاونون ضـمن تعريـف الشـهود وميكـن أن خيضـعوا لتـدابري محا      
وجييز القانون يف حالة أخـرى مـنح حصـانة لألشـخاص الـذين       .للمخربين حصانة من املالحقة

ال حيـــق شــرعوا يف ارتكـــاب اجلرميــة ويتعـــاونون تعاونـــاً فعــاالً مـــع اهليئـــات املختصــة، لكـــن     
ــذين   ل ــاة ال ــة ســوى  رميــة اجل مضــوا يف ارتكــاب لمتعــاونني مــن اجلن ــة  حــىت النهاي خفــض عقوب
وفضـالً عـن ذلـك جيـري يف إحـدى       .مـن املالحقـة   دون إعفـائهم الصادرة يف حقهم  الحتجازا

  .احلاالت إعداد مشروع قانون بشأن التفاوض على االعتراف مقابل ختفيف العقوبة
    

  ١٩اإلطار 
      ٣٧تنفيذ املادة على أمثلة 

لية أو مـن العقوبـة   يف إحدى احلاالت تنص اإلجراءات اليت جتيز إعفاء املـدعى عليـه مـن املسـؤو    
مع هيئات التحقيق على أنه ال جيوز إعفـاء   هعقوبة السجني املدان نتيجةً لتعاون وإعادة النظر يف

وجيـب التحقيـق يف االدعـاءات وتأكيـدها وجيـب       .اجلاين من املسؤولية رد إبالغه عـن اجلرميـة  
وتـنص اإلجـراءات علـى     .أيضاً أن يديل الشخص بشهادته يف احملكمة قبل إعفائه من املسـؤولية 

 .العقوبة مبوجب أمر صادر عن احملكمة وإعادة النظر يفجواز اإلعفاء من املسؤولية أو العقوبة 
    

    ٣٧باملادة  فيما يتعلقاالحتياجات من املساعدة التقنية     
توزعــت ضــروب املســاعدة التقنيــة الــيت طلبتــها الــدول األطــراف العشــر دعمــاً لتنفيــذ    -٤٨

، منوذجيـــة اتفاقـــات أو ترتيبـــاتأو  اتتشـــريع: ن االتفاقيـــة علـــى النحـــو التـــايلمـــ ٣٧املـــادة 
؛ وضــع خطــة عمــل للتنفيــذ  )مثــاين دول(ملخــص للممارســات اجليــدة والــدروس املســتفادة   و
؛ )مخـس دول ( ات أخـرى ؛ مساعد)مخس دول(مشورة قانونية /؛ صياغة تشريعية)ست دول(

ومشلـت   .)دولتـان ( خمـتص خـبري   مـن جانـب  عيـة  ؛ مسـاعدة موق )دولتـان (بناء القدرات لبرامج 
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باقي ضروب املساعدة املطلوبة التعاون على إنفاذ القانون إلذكـاء الـوعي بتشـريعات مكافحـة     
الفساد واإلبالغ عن احلوادث املتصلة بالفساد، وإطالع اجلمهور على ضروب احلماية املتاحـة  

  .قارير مواضيعية عن هذه املسألةمبقتضى القوانني القائمة اخلاصة باملبلّغني، وإعداد ت
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
    

 مساعدات أخرى
 )دول ٣(

  /اتفاقات/تشريعات
ملخص /ترتيبات منوذجية

  /للممارسات اجليدة
  الدروس املستفادة

 )دول ٣(

مساعدة موقعية من جانب
  خبري خمتص

 )دولة واحدة(

  /صياغة تشريعية
  مشورة قانونية

 )دولتان(

  وضع خطة عمل للتنفيذ
  )دول ٣(

 جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ

 جمموعة الدول األفريقية

ترتيبات /اتفاقات/تشريعات
ملخص للممارسات /منوذجية
  الدروس املستفادة/اجليدة

 )دول ٤(

 /صياغة تشريعية
  مشورة قانونية

 )دولتان(

 مساعدة موقعية
  من جانب خبري خمتص

 )دولة واحدة(
 لتنفيذوضع خطة عمل ل

 )دول ٣(

 مساعدات أخرى
 )دولتان(

  برامج لبناء القدرات
 )دولتان(
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    القطاع اخلاصوالتعاون بني السلطات الوطنية   - ٣  
تلزِم عدة دول أطراف املوظفني العموميني باإلبالغ عن حوادث الفساد، كمـا تفـرض يف     - ٤٩

ئـات حمـددة مـن األشـخاص االعتبـاريني يف القطـاع       بعض احلاالت هذا االلتزام علـى املـواطنني أو ف  
ويعاقَـب يف إحـدى احلـاالت علـى      .دون ذكر هوية املبلِّغ ليس دائماً ممكنـاً  اإلبالغاخلاص، ولكن 

وهنـاك   .عدم اإلبالغ عن شبهات اجلرائم من الدرجة األوىل بالسجن ملدة تصل إىل مخس سنوات
 صـدرت فني العموميني باإلبالغ عـن هـذه احلـوادث، وقـد     أو املوظ/استثناءات من إلزام املواطنني و

وإىل  .توصيات مناسـبة لتشـجيع هـؤالء األشـخاص علـى اإلبـالغ عـن اجلـرائم املشـمولة باالتفاقيـة          
جانــب اإللــزام بــاإلبالغ وضــعت الــدول األطــراف تــدابري خمتلفــة لتشــجيع التعــاون بــني الســلطات  

ت النص على واجب التعاون يف القانون أو تشغيل الوطنية ومع القطاع اخلاص، منها يف عدة حاال
يف كــل هيئــة حكوميــة مركزيــة جلمــع دالئــل الفســاد   ) هيئــات تفتــيش(أجهــزة إداريــة متخصصــة 

التـدابري باملؤسسـات   تلـك  تتصـل  مـا  وغالبـاً   .اجلنائيـة وإبالغ النيابة العامة باألدلة املتعلقة باألنشـطة  
حــث جــدوى توســيع نطــاق التعــاون بــني هيئــات إنفــاذ املاليــة، وقــد أُوصــي يف إحــدى احلــاالت بب
وال يوجـد يف   .املؤسسـات املاليـة  عـداد   اليت ال تـدخل يف القوانني الوطنية وكيانات القطاع اخلاص 

بــإبالغ هيئــة حــالتني إلــزام مــن جانــب وحــدة االســتخبارات املاليــة أو وحــدة مراجعــة احلســابات   
، وال يوجـد أيضـاً يف واحـدة مـن     تنطوي على الفسـاد املشبوهة اليت  عن املعامالت مكافحة الفساد

بإبالغ املعلومـات عـن شـبهات الفسـاد      الضرائبتلك احلاالت إلزام من جانب املصارف وهيئات 
 .واملؤسسـات املاليـة  تلقائياً، وإن كان من حـق النيابـات العامـة أن تطلـب املسـاعدة مـن املصـارف        

خــرى حمدوديــةَ صــالحيات وحــدة االســتخبارات مــن الشــواغل القائمــة يف حالــة أ نَّكمـا لــوحظ أ 
املالية يف احلصول على معلومات وسجالت من مؤسسات القطـاع العـام والقطـاع اخلـاص بسـبب      

 جمموعة دول أوروبا الشرقية

 /صياغة تشريعية
  مشورة قانونية

 )دولة واحدة(

رتيباتت/اتفاقات/تشريعات
ملخص للممارسات /منوذجية
  الدروس املستفادة/اجليدة
 )دولة واحدة(
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وقـد وقِّعـت    .السرية املصرفية وقيود السرية وعدم وجود ترخيص قضائي يف احلـاالت ذات الصـلة  
يمـت شـبكات أخـرى للتعـاون     يف حاالت كثرية مذكرات تفـاهم مشـتركة بـني عـدة هيئـات أو أق     

ــها  ــا بين ــدول        .فيم ــن ال ــدد م ــة بالفســاد يف القطــاع اخلــاص يف ع ــادرات للتوعي ــذت أيضــاً مب  ونفِّ
يف هذا امليدان بالتنسيق بني خمتلف اهليئـات وحمدوديـة    املطروحةويتصل أشيع التحديات  .األطراف

ملـوظفني العمـوميني عـن    ولوحظ يف بعض احلاالت وجود تقاعس من جانـب ا  .القدرة على التنفيذ
كمــا  .اصــة يف غيــاب الــنص علــى اإلبــالغ دون كشــف اهلويــة خاإلبــالغ وخــوف مــن االنتقــام،  

  .تنفيذ املادة على حنو أوىفبتوصيات  صدرت
      

  ٢٠اإلطار 
    ٣٩تنفيذ املادة على أمثلة 
ائية بتواصل جلنـة مكافحـة الفسـاد يف إحـدى الواليـات القضـ       ةاملستعرِض ت الدول األطرافأقر

فقــد مشلــت  .القانونيــة؛ كمــا أقــرت بإشــراف اجلهــات املــوظفني املــدنيني والقطــاع اخلــاصمــع 
تلـك   وأُلقيـت احملاضرات املقدمة للقطاع اخلاص حنو نصف إمجايل ما عقد من حلقـات العمـل،   

لت كَّحلقــات العمــل شــ نَّوأفــاد املوظفــون بــأ .تمــع املــديناحملاضــرات أيضــاً باالشــتراك مــع ا
  .نة مهمة وعززت اإلبالغ عن الفسادضما

    
    ٣٨باملادة  فيما يتعلقاالحتياجات من املساعدة التقنية     

توزعت ضروب املساعدة التقنية اليت طلبتها الدول األطراف السـبع دعمـاً لتنفيـذ املـادة       -٥٠
 من جانـب ؛ مساعدة موقعية )مخس دول( ات أخرىمساعد: من االتفاقية على النحو التايل ٣٨

؛ ملخـص للممارسـات اجليـدة    )أربـع دول (؛ وضع خطـة عمـل للتنفيـذ    )أربع دول( خمتصخبري 
ومشلـت بـاقي ضـروب املسـاعدة      .)دولتـان (؛ مشـورة قانونيـة   )ثـالث دول (والدروس املسـتفادة  

ــايل       ــدابري لتنســيق املعلومــات تشــمل وضــع نظــام إلدارة القضــايا؛ والتعــاون امل ــة وضــع ت املطلوب
  .راسات استقصائية وإعداد تقارير مواضيعية عن املسألةوالتقين؛ وإجراء د
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      أحكام أخرى  - باء  
    سرية العمل املصريف والسجلُّ اجلنائي والوالية القضائية    

 مل تعرض بصدد سرية العمل املصريف يف معظـم الواليـات القضـائية مسـائل ذات أمهيـة،       -٥١
حىت يف احلاالت املعمول فيها بقواعد سرية العمل املصريف، ولكن أشري إىل مسائل متعلقـة برفـع   

ومن أبرزهـا يف إحـدى احلـاالت     .السرية عن العمل املصريف يف عدد قليل من الواليات القضائية
صعوبات يف حصول احملقق على أمـر برفـع السـرية عـن العمـل املصـريف بسـبب اشـتراط القاضـي          

شري إىل شواغل بشـأن طـول فتـرة    أُكما  .جداً دامغةرف على تنظيم هذا اإلجراء تقدمي أدلة املش
معاجلة القضاة لطلبات رفع السرية عن العمل املصريف وتقـدمي املعلومـات املطلوبـة فيمـا بعـد مـن       

رفـع   تيسـري التنفيـذ العملـي ملعـايري    تكفـل  وأُوصي باعتماد تدابري مناسبة  .املعنية جانب املصارف
ولوحظ أيضاً يف حالة أخرى بطء يف رفع هـذه السـرية حيـث يـنظَّم      .السرية عن العمل املصريف

ومل يالحظ هذا التـأخري يف واليـة    .هذا اإلجراء بإذن من قاض بناء على طلب مقدم من االدعاء
ن القــانون مؤسســات االئتمــا يلــزم فيهــامطلوبــاً فيهــا احلصــول علــى إذن قضــائي و لــيسقضــائية 

ومل تثر قواعد سـرية العمـل املصـريف علـى صـعيد املمارسـة صـعوبات         .بتقدمي املعلومات املطلوبة
علــى واجــب التعــاون وفقــاً  تطبــق تلــك القواعــد الــيت اقتصــرتكــبرية يف واليــة قضــائية أخــرى 

وكـــان مؤداهـــا مـــن الناحيـــة العمليـــة أن علـــى املصـــارف وســـائر  .ملقتضـــيات املصـــلحة العامـــة
ويف إحــدى احلــاالت الــيت  .ليــة تيســري االطــالع علــى البيانــات والســوابق املطلوبــةاملؤسســات املا

عنـد التحقيـق مـع مـوظفني مـدنيني يف       ،لنيابـة العامـة  ل حيقفيها قواعد سرية العمل املصريف  تطبق
احلسـابات املصـرفية للمشـتبه     باإلفصـاح عـن  إصدار أمـر   ،جرائم ارتكبت أثناء أدائهم لوظائفهم

ــيهم وأرصــد  ــيس  ف ــة    اإلفصــاح م بوجــه عــام، ول ــامالت احملــددة املتصــلة بالواقع فقــط عــن املع

  مساعدات أخرى
 )دولة واحدة(

مساعدة موقعية من جانب
  خبري خمتص

 )دولة واحدة(

 وضع خطة عمل للتنفيذ
  )دولة واحدة(

 جمموعة دول أوروبا الشرقية
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وأوصي يف إحدى الواليات القضـائية مبعاجلـة اشـتراط حصـول أجهـزة إنفـاذ        .موضوع التحقيق
القــانون والقضــاة علــى إذن رئــيس املصــرف املركــزي، مــن الناحيــة العمليــة، للحصــول مــن           

  .ملالية على السجالت املصرفية أو التجارية أو املاليةاملصارف أو غريها من املؤسسات ا
دولـة أخـرى   القانون يف عدة واليات قضائية مراعاة أحكام اإلدانة السـابقة يف   حيبذوال   -٥٢

ولكن هناك أحكاماً قانونية بشأن جرائم أخرى، مثل غسل األمـوال، يف   ؛بالنسبة جلرائم الفساد
 .ر واالجتار باملخدرات وأعمال اإلرهاب يف حالـة أخـرى  إحدى احلاالت، وجرائم االجتار بالبش
املادة بالرجوع إىل صـكوك قانونيـة دوليـة أخـرى،      نفِّذتويف عدد قليل من الواليات القضائية، 

مثل االتفاقية األوروبية املتعلقة بالصالحية الدولية لألحكام اجلنائية واتفاقية املسـاعدة املتبادلـة يف   
وعالوة علـى ذلـك يتضـمن القـانون      .جمموعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية املسائل اجلنائية بني

اجلنائي يف إحدى احلاالت قاعدة توجب على احملاكم أن تراعـي األحكـام القضـائية الصـادرة يف     
ويف بعض احلاالت مل  .اخلارج بشأن اجلناة املزعومني يف الدعاوى الناشئة مبوجب اتفاقات دولية

  .ة أو مل يكن ا قوانني أو أعراف بشأن السجل اجلنائيتنفَّذ املاد
شري إىل مسـائل بشـأن الواليـة القضـائية يف عـدد قليـل مـن الـدول األطـراف الـيت مل           أُو  -٥٣

ويف إحـدى احلـاالت اشـترط     .تنص على الوالية القضائية اخلارجية يف املسائل املتعلقة بالفسـاد 
ئم املرتكَبة يف اخلـارج الـيت يكـون اجلـاين أو اـين عليـه       سريان مبدأ التجرمي املزدوج على اجلرا

فيهــا مــن رعايــا الدولــة، ولكــن هــذا املبــدأ العــام مل يكــن ســارياً علــى جــرائم رشــو وارتشــاء      
وفضــالً عــن ذلــك كــان مبــدأ    ؛املــوظفني العمــوميني الــوطنيني واألجانــب والنــواب الربملــانيني  

مقيداً باشـتراط أن يكـون الفعـل املرتكـب يف      )بيةمبدأ الشخصية السل(االختصاص باين عليه 
االختصـاص   مبـدأ ويف حـالتني كـان    .اخلارج معاقَباً عليه بالسـجن ملـدة تزيـد علـى سـتة أشـهر      

  ين عليه غـرياالختصـاص   أمبـد كـل مـن   ، بينمـا يف ثـالث حـاالت أخـرى كـان      معمـول بـه  با
ين عليــه حمــدودي التطبيــق أو غــري  االختصــاص بــامبــدأ و) مبــدأ الشخصــية الفاعلــة (باجلــاين 

ويف ثالث حاالت كان مبـدأ االختصـاص حبمايـة الدولـة حمـدود التطبيـق أو غـري         .معمول ما
وال جيــوز يف إحــدى احلــاالت  .توصــية يف هــذا الشــأن وفقــاً لــذلك صــدرت، وقــد معمــول بــه

ــة باخلــارج إال وفــق مــا تســمح      ــا قضــائياً بشــأن اجلــرائم املرتكَب ــه املعاهــدات   مالحقــة الرعاي ب
أو  ينيالقـانون  خلفائهـا القائمة، ويف حالة أخرى إما بناء علـى شـكوى مقدمـة مـن الضـحية أو      
ووضــعت عــدة دول  .بنــاء علــى بــالغ رمســي مــن ســلطات الدولــة الــيت ارتكبــت فيهــا اجلرميــة 

دوليـة  أطراف تدابري حتظر تسليم رعاياها أو ال جتيـز هـذا التسـليم إال عنـد تطبيـق املعاهـدات ال      
وقـد نـوقش هـذا مبزيـد مـن التفصـيل يف التقريـر املواضـيعي بشـأن           .أو وفق مبدأ املعاملـة باملثـل  

  .)CAC/COSP/IRG/2012/8الوثيقة ) (التعاون الدويل(تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية 
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