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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة اخلامسة

  ٢٠١٤يونيه / حزيران٦-٢فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق٢َّالبند 

  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة
        ملكافحة الفساد

  من اتفاقية األمم املتحدة ) التجرمي وإنفاذ القانون(تنفيذ الفصل الثالث     
      )٤٢-٣٠د استعراض املوا( ملكافحة الفساد

      تقرير مواضيعي من إعداد األمانة    
  ملخَّص  

ــدولِ األطــراِف          ــذ ال ــات عــن تنفي ــى معلوم ــر املواضــيعي عل ــذا التقري ــوي ه حيت
اتفاقيـة  مـن  ) التجـرمي وإنفـاذ القـانون   (من الفـصل الثالـث    ٤٢ إىل  ٣٠املستعَرضة املواد   

ة ىل آلليَّـ  من الدورة األو  الثالث  عوام األول والثاين و   األ يفاألمم املتحدة ملكافحة الفساد     
املتحـدة   اتفاقيـة األمـم   ، اليت أنشأها مـؤمتر الـدول األطـراف يف           تفاقيةاالاستعراض تنفيذ   
  .١٠ إىل ١طر جت أمثلة عن التنفيذ يف األ وقد أُدرِ.٣/١يف قراره ملكافحة الفساد 

                                                         
  * CAC/COSP/IRG/2014/1.  
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       املنصوص عليها يف الفصل الثالثتنفيذ أحكام التجرمي  -أوالً  
      دابري تعزيز العدالة اجلنائيةت    

    املالحقة واملقاضاة واجلزاءات  - ١  
يات الـشائعة الـيت      التحـدِّ  تتَّصليغ السابقة للتقرير املواضيعي،      عليه من الصِّ   لُّستَدكما يُ   -١

قانونيـة الوطنيـة    م ال ظُتعترض طريـق تنفيـذ أحكـام املالحقـة واملقاضـاة واجلـزاءات خبـصائص الـنُّ                
ب ة حــاالت توصــيات بــشأن َتناُســ صــدرت يف عــدَّ،فعلــى ســبيل املثــال. راتومبحدوديــة القــد

ــها  ــة طــرف واحــدة، أُصــدرَ   . اجلــزاءات أو ردعيت ــات   ويف دول ت توصــيات باســتعراض العقوب
لشخـصيات  فيمـا يتعلـق با    ق والردع الكايف    املفروضة على الفساد وغسل األموال لضمان التطابُ      

ضوء املبادئ التوجيهية للـسلطة القـضائية بـشأن         يف  ات  والكيانات القانونية ولرصد فرض اجلزاء    
وأوصــيت دولــة طــرف أخـــرى باعتمــاد مبــادئ توجيهيــة بــشأن إصـــدار        . إصــدار األحكــام  

 مفـرط    إىل حـدٍّ    اجلزاءات املفروضة يف قضايا الفساد كانت تقديريـةً        األحكام، حيث لوحظ أنَّ   
طة التقديريــة الواســعة املمنوحــة ا وبــسبب الــسلدة قانونيــبــسبب عــدم وجــود أحكــام دنيــا حمــدَّ 

ويف إحدى الدول األطـراف، حيـث ميكـن فـرض جـزاءات إداريـة وتأديبيـة، لوحظـت                   . للقضاة
  . يف هذا الشأنتوصيةوأُصدَرت ي إىل خطر اإلفالت من العقاب، ا يؤدِّازدواجية العقوبات ممَّ

، متيـازات واحلـصانات    املتعلقـة باال   ٣٠  من املـادة   ٢  الفقرة وأُثريت أيضاً مسائل ختصُّ     -٢
. جاهــات املــستبانة يف التقــارير املواضــيعية الــسابقة    اســتمراراً لالتِّ كــبري  ل إىل حــدٍّ ا يــشكِّممَّــ
ة دول أطـراف حـصانات علـى املـستوى الدسـتوري لـبعض فئـات                سبيل املثال، متـنح عـدَّ      علىف

ملـان واحلكومـة   املسؤولني، وهم يف معظم األحيـان رؤسـاء الدولـة، ومتنحهـا أيـضاً ألعـضاء الرب       
ممارسـة الوظـائف    املُرتكَبـة يف سـياق      فعـال   األويكثر تطبيق احلصانات علـى      . والسلطة القضائية 

بـة خـارج نطـاق تلـك        رتكَ األفعـال املُ   حتـّصن ضـدَّ    ها، باستثناء بعض احلاالت، ال    الرمسية، ولكنَّ 
ضاء وأعـضاء   من ذلك مثالً منح حصانات وظيفية ألعـضاء الربملـان ومـسؤويل القـ             و. الوظائف

 وتغطــي االمتيــازات الربملانيــة عــادةً. أجهــزة مكافحــة الفــساد يف عــدد مــن الواليــات القــضائية 
مـع ذلـك،   و. ب عنها يف الربملان أو السلوك املنتهج أثناء النظـر يف الـشؤون الربملانيـة         عَراآلراء املُ 

ضاء الربملــان  التحقيــق بــشأن أعــق باحلــصانة ضــدَّدول أطــراف مــسائل تتعلَّــعــدَّة لوحظــت يف 
لقاء القبض على هـؤالء األشـخاص أو تفتيـشهم أو احتجـازهم دون            إميكن   والقضاة، حيث ال  

 علـى ذلـك، أوصـي       وبنـاءً . رمس بـاجلُ  عدا يف حاالت التلـبُّ     موافقة الربملان أو جملس قضائي، ما     
ــايري واإلجــراءات   ــة علــى املع ــع احلــصانة بإضــفاء املرون ــة برف ــ ة دول، الويف عــدَّ.  املتعلق ع يتمتَّ

ولوحظ يف إحدى الدول مـستوى مرتفـع        . املوظفون العموميون حبصانات أو امتيازات قضائية     
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ت توصـية   صـدرَ فأُ،  صلة بالفـساد  وظفني املـدانني يف جـرائم متَّـ       املـ سـحب الثقـة مـن       ا لعتبـة    نسبي
 ُدرِويَـ . بي إىل إفالهتـم مـن العقـا       يـؤدِّ  ألعـضاء الـسلطة التنفيذيـة ال      العفـو   منح   أنَّ د من بالتأكُّ

فاقيــة يف تقريــر ســابق عــن تنفيــذ  مــن االت٣٠ِّ  مــن املــادة٢ حتليــل أكثــر تفــصيالً لتنفيــذ الفقــرة
  ).CAC/COSP/IRG/2013/10(الثالث على الصعيد اإلقليمي  الفصل

، املتعلقــة بالــصالحيات ٣٠  مــن املــادة٣  مــسائل شــائعة بــشأن الفقــرة وصــودفت أيــضاً  -٣
 عـرض   ُدرِويَـ . اجلـرائم املـشمولة باالتفاقيـة     باملالحقـة القـضائية ملـرتكيب       صلة  القانونية التقديريـة املتَّـ    

ــر تفــصيالً  ــصعيد اإلقليمــي      أكث ــر ســابق عــن تنفيــذ الفــصل الثالــث علــى ال  هلــذه املــسائل يف تقري
)CAC/COSP/2013/11 .(َّتقديرية، ختضع مالحقة قضائية ة دول مناذج بع عدَّويف هذا اخلصوص، تت

.  تقديريــةًصــالحيةًاالدِّعــاء العــام مبــادئ أو سياســات للمقاضــاة حمكومــة مبمارســة   لقواعــد أوعــادةً
بالتمــاس  نــة للمــشتكني وغريهــمباإلضــافة إىل ذلــك، ميــنح القــانون يف بعــض احلــاالت حقوقــاً معيَّ و

علــى ســبيل املثــال، جييــز قــانون إحــدى الــدول األطــراف االســتئناف ف. مراجعــة قــرار بعــدم املقاضــاة
غني بـاجلرائم   جيـوز للمـبلِّ    داً وتقـدمي التماسـات تتعلـق بقـرارات عـدم املقاضـاة، كمـا               جمدَّ واالستئناف

 أدنـاه  ٢٠ و١٩ يف الفقـرتني  ُدرِيَـ  وكمـا .  بعـدم املقاضـاة   قـرار تقدمي شكوى مبوجـب الدسـتور ضـدَّ    
جيع تـش بغيـة  عـاء العـام   رت ممارسـة الـصالحية التقديريـة لالدِّ      مـن االتفاقيـة، تكـرَّ      ٣٧  املـادة  بشأن
ــتَّ ــدمي معلومــات ذات صــلة    امل ــى تق ــاونني عل ــل همني املتع ــهم أو مقاب ــتُّهم عن ــضها  إســقاط ال ختـفي
 يف بعــض ةاجلنائيــنظــام العدالــة ويــستند . توجيــه توصــيات إىل القاضــي بــشأن إصــدار احلكــم  أو

إحـدى   ولكـن .  صـالحيات قانونيـة تقديريـة      يكفـل أيَّ   الدول األطراف إىل مبـدأ املـشروعية، وال       
ق مبــدأ املناســبة يف حــاالت حمــدودة، مــع مراعــاة األثــر علــى املــصلحة القانونيــة    الــدول تطبِّــتلــك
مـرتكيب  هلـا مالحقـة     دول أطـراف بـسلطات ختوِّ     عـدَّة   ع أجهـزة مكافحـة الفـساد يف         وتتمتَّ. احملمية

. ةات رقابيـة مناسـب  صلة بالفساد، ولوحظت يف سياق إحدى احلاالت أمهيـة وجـود آليَّـ        اجلرائم املتَّ 
تشريعات ومبادئ توجيهيـة لـضمان      يف عدَّة حاالت، مشلت التوصية باعتماد       توصيات  وأُصدرت  

  .الفساداملالحقة القضائية يف قضايا ن القانوين يف  أكرب من التيقُّقدرٍ
ــارير مواضــيعية ســابقة،    التِّا واســتمرَّت  -٤ ــستبانة يف تق ــد جاهــات امل خــذت معظــم  اتَّفق

همني  بشأن وقف املوظفني العمـوميني املـتَّ      ٣٠  من املادة  ٦ يذ الفقرة الدول األطراف تدابري لتنف   
 ففي إحدى الـدول األطـراف،      .جبرائم الفساد عن العمل أو تنحيتهم أو نقلهم لوظائف أخرى         

 موظـف عمـومي، باسـتثناء أعـضاء الربملـان، أو تنحيتـه عـن                سبيل املثـال، جيـوز وقـف أيِّ        على
 التــشريعات علــى ويف عــدد مــن احلــاالت، تــنصُّ. ميــة فــسادهــم بارتكــاب جروظيفتــه إذا مــا اتُّ

تـذكر، التنحيـة     ال جتيـز، أو   ها ال وظائفهم، ولكنَّ عن ممارسة   وقف املوظفني العموميني املدانني     
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 تنظــر يف توســيع وأُصــدرت توصــية إلحــدى الــدول األطــراف بــأنْ. النقــل لوظــائف أخــرى أو
  .ملوظفني العمومينيمجيع الكي تشمل اخلدمة العمومية نطاق الئحة 

ــا  -٥ ــولِّ إزال  وم ــة لت ــاً ســقاط األهلي ــدول   أو إلزاميــي منــصب عمــومي ممكن ا يف معظــم ال
. سقاط األهلية كعقوبة إضافية على اجلـرائم اجلنائيـة  إة حاالت، ميكن فرض  ويف عدَّ .األطراف
،  للمنــشآتةامللكيــة العامَّــف مفهــوم تعــرِّ  التــشريعات يف بعــض الواليــات القــضائية ال ولكــنَّ

ميكـن   ال هكمـا أنَّـ  . شغل منصب يف تلـك املنـشآت      لهلية  األن تدابري حتكم بإسقاط     تتضمَّ ال أو
  .االتفاقيةاملشمولة بميع اجلرائم فيما يتعلق جبسقاط األهلية إدائماً 

    
  ١اإلطار 

  ٣٠أمثلة على تنفيذ املادة 
ــدول األطــراف األحكــام املتعلقــة جبــرائم ا   حيــدِّ ــانون إحــدى ال لرشــوة باالســتناد إىل قيمــة  د ق

دة ر يف خطورة اجلرائم على أساس عوامـل مـذكورة لفـرض عقوبـة مـشدَّ               وُينظَ. ةالرشوة املعنيَّ 
ة بإصـدار   فة، مع مراعـاة املبـادئ التوجيهيـة إلصـدار األحكـام الـيت تقترحهـا جلنـة معنيَّـ                   أو خمفَّ 

ل مــن جلــوء احملــاكم إىل قلِّــ تيــة، مــن حيــث الظــاهر، ميكــن أنْْن هــذه الُبنَّأولــوحظ . األحكــام
اسـتخدام   نَّأفي، عند وجـود تلـك الـصالحيات، و        تطبيق الصالحيات التقديرية بأسلوب تعسُّ    

 علـى ممارسـة      مثـاالً  ناليـشكِّ  ال فعَّـ  علـى حنـوٍ   ملبادئ التوجيهية بشأن إصدار األحكـام       اوتنفيذ  
ــ ــدَّ. دةجيِّ ــسلطة القــضائية إحــصاءات مفــصَّ  وق ــة يفالت اإلدالة ملعــدَّمت ال صلة القــضايا املتَّــ  ن

  .بالفساد
خـدمات  بتقـدمي  احلوافز واملكافـآت املمنوحـة للمـوظفني العمـوميني الـذين ُيـشهد هلـم              أنَّ   ولوحظ
  . مع التقيُّد مبعايري مدونة قواعد السلوك، متثِّل ممارسةً جيِّدة يف إحدى الدول األطرافمثالية

عـاء العـام وجهـاز مكافحـة         مكتـب االدِّ   رة تفـاهم بـني    مذكِّجتيز  ويف إحدى الدول األطراف،     
 علـى املعلومـات     بنـاءً املالحقـة،   خـذة بعـدم      إعـادة النظـر يف القـرارات املتَّ        عاء العام لالدِّ الفساد

  .اليت جيمعها اجلهاز
    

    ٣٠صلة باملادة يات املتَّالتحدِّ    
لنقديـة وغريهـا     مبـستويات اجلـزاءات ا     ٣٠ تنفيـذ املـادة   املرتبطة ب يات  التحدِّأشيع  تتعلق    -٦

ــن اجلــزاءات،   ــن م ــيت ت ــات املُ   زل خــصوصاً ب ال ــة العقوب ــاريني، ومبواءم ــة طَْناألشــخاص االعتب بق
ــى ـــ  علـ ــرائم املتَّ ــساد اجلـ ــة يف ٢٧(صلة بالفـ ــاالت  املائـ ــن احلـ ــازات  )مـ ــوازن بـــني االمتيـ ، والتـ
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ة باالتفاقيـة   املشمولاجلرائم  حترِّي  واحلصانات القضائية املمنوحة للموظفني العموميني وإمكانية       
املـتَّهمني   وفـصل    ،)يف املائـة مـن احلـاالت       ١٧(فعَّـال    ومقاضاهتم علـى حنـو    مرتكبيها   ومالحقة

، )املائــة مــن احلــاالت   يف ١١(مــن وظــائفهم أو تنحيتــهم عنــها أو نقلــهم لوظــائف أخــرى       
ريــة ، والــصالحيات القانونيــة التقدي)املائــة مــن احلــاالت يف ١٠(ر أو املــشروط واإلفــراج املبكِّــ

شغل لــاملــدانني إســقاط أهليــة والنظــر يف اعتمــاد تــدابري مــن شــأهنا ، )املائــة مــن احلــاالت يف ٨(
  ).األول الشكل نظرا) (املائة من احلاالت يف ٨ (وظائف يف الشركات اململوكة للدولة

    
  الشكل األول

    )املالحقة واملقاضاة واجلزاءات (٣٠  صلة باملادةيات املتَّالتحدِّ    

      
    التجميد واحلجز واملصادرة  - ٢  

يف تقـارير  اسـُتبني  ، كمـا  ٣١ لوحظ عدد من املسائل املشتركة فيما يتعلق بتنفيذ املادة         -٧
خـاذ تـدابري تتـيح مـصادرة أدوات          القانون على اتِّ   ينصُّ  ال ،ة حاالت ففي عدَّ . مواضيعية سابقة 

توجـد   وال. )فـساد اليف جـرائم    " صة لالسـتخدام  املخصَّـ "كـات   املمتلو(جلرمية، خالفاً لعائداهتا    ا
مة ستخَديـة مـن اجلرميـة أو األدوات املُـ    تتيح َتَعقُّب العائـدات املتأتِّ  ة حاالت أخرى تدابري     عدَّ يف

ــة املطــاف     ــدها أو حجزهــا بغــرض مــصادرهتا يف هناي ــادة مــن ٢ الفقــرة(فيهــا أو جتمي  )٣١ امل
يقتــصر تطبيــق القــانون بــشأن مــصادرة      ، دول أطــراف ويف بــضع.تــدابري ضــعيفة توجــد  أو

ــة ع ــ"اجلــرائم اخلطــرية"لــى العائــدات اإلجرامي ــة ا يــستثين جــرائم معيَّ، ممَّ ــة مــشمولة باالتفاقي . ن
ة لتجميـد  تـ  مؤقَّةإداريـ اتِّخـاذ تـدابري   ة دول أطراف، ميكن لوحـدة االسـتخبارات املاليـة      عدَّ ويف

 ة يف كـشف   ي اخلاصَّـ  اسـتخدام أسـاليب التحـرِّ     بوتـسمح بعـض الـدول األطـراف         . املوجودات
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الوقف التنحية من الوظيفة أو
وظيفة عن العمل أو النقل ل

  )٦ الفقرة(أخرى 
١١٪ 

 العقوبات املفروضة على
  اجلرائم املشمولة باتفاقية 

  )١ الفقرة(مكافحة الفساد 
٢٧٪ 

إجراءات أخرى
١٩٪  

احلصانات واالمتيازات
 )٢ الفقرة(القضائية 
١٧٪ 

الصالحيات القانونية
 )٣ الفقرة(التقديرية 
٨٪ 

إسقاط األهلية لشغل 
املناصب يف منشأة مملوكة 

  )٧ الفقرة(للدولة 
٨٪ 

  اإلفراج املبكِّر 
 )٥ الفقرة (أو املشروط
١٠٪ 
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.  أو تشجِّع على استخدام تلك األسـاليب       لجرميةلائدات   املمتلكات املشتبه يف كوهنا ع     بوتعقُّ
تــرتبط مباشــرة  الــيت الللموجــودات لــة ووضــعت بعــض البلــدان قــوانني بــشأن املــصادرة املطوَّ 

ــدَّ  ــة حم ــشطة إجرا    دة ولكنَّجبرمي ــن أن ــة بوضــوح ع ــا ناجت ــة ه ــة مماثل ــضاً  . مي ــغ أي ــن وأُبل نقــص ع
ع العائــدات اإلجراميــة وضــبطها ومــصادرهتا فــضالً   لتتبُّــ الالزمــةةالقــدرات البــشرية والتقنيَّــ يف
  قــدرٍالقــضايا اجلنائيــة بــأمتِّمبالحقــة إحــدى الــدول األطــراف  وأوصــيت. حمدوديــة املــوارد عــن

ــة ، مــع الــساريةممكــن مبوجــب التــشريعات   اد أحكــام بــشأن املــصادرة  اعتمــاســتطالع إمكاني
  .إدانةاملستندة إىل  غري
ــا     -٨ ــضائية، م ــات الق ــدُّ   ويف معظــم الوالي ــصادرة متت ــت امل ــيت    زال ــة ال ــدات اجلرمي إىل عائ

ــا    ُحوِّلـــت ــدِّلت هبـ ــرى أو ُبـ ــات أخـ ــرة(إىل ممتلكـ ــسبت  ) ٤ الفقـ ــات اكُتـ أو ُخلطـــت مبمتلكـ
ــافع ) ٥ الفقــرة(مــصادر مــشروعة   مــن ــرادات أو املن ــدهتا هــذه   وكــذلك اإلي  األخــرى الــيت ولّ

مـــصادرة ممتلكـــات  يف عـــدَّة حـــاالتتتنـــاول  الالتـــشريعات   ولكـــنَّ).٦ الفقـــرة(العائـــدات 
ويف عـدد مـن احلـاالت، أوصـي         . ، أو تتناوهلـا بقـدر حمـدود       تعادل قيمـة عائـدات اجلرميـة       بقيمة

 خلوطــــةالقيمــــة املقـــدَّرة للعائــــدات امل مبقــــدار إخـــضاع املمتلكــــات املخلوطــــة للمـــصادرة   ب
دابري املـشار   يـة مـن تلـك العائـدات للتـ         وإخضاع اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتِّ     ،  )٥ الفقرة(

  ).٦الفقرة  (٣١ إليها يف املادة
ــدَّ  -٩ ــه عـ ــإدارة املمتلكـــات مـــسائة دول أطـــراف وتواجـ ــوزة ل تتعلـــق بـ ــدة واحملجـ  اجملمَّـ

ة على سبيل املثـال، أُصـدرت يف عـدَّ    ف. نة سابقاً  املستبا جاهاتتِّا ميثِّل استمراراً لال   ممَّواملصاَدرة،  
بــالنظر يف تعزيــز تــدابري إدارة املمتلكــات اجملمَّــدة واحملجــوزة واملــصاَدرة مــن حــاالت توصــيات 

 ة وأوصـي باعتمـاد اللـوائح ذات الـصلة يف دولـ           . أكثـر منهجيـة    أجل تنظيم هذه العملية تنظيمـاً     
ــديها  طــرف  ــيس ل ــد عامَّــ ل ــشمل إدارة املقواع ــضايا   جــوداتوة ت ــصادرة يف ق  احملجــوزة أو امل

املوجـودات  قوم فيهما الشرطة أو اجلهـاز الـذي صـادر أو احتجـز     طرفني ي الفساد؛ ويف دولتني    
دة صة إلدارة املمتلكـات اجملمَّـ     بإدارة تلك البنود، أُصدرت توصيات بالنظر يف إنشاء هيئة خمصَّـ          

ات مناســبة داً أمهيــة وجــود آليَّــرِضون جمــدَّد اخلــرباء املــستعوقــد أكَّــ. أو املــصادرةاملــضبوطة  أو
  .لتنظيم إدارة هذه املمتلكات

ــشرط    مل يؤخــذ و  -١٠ ــات القــضائية ب ــات فيمــا يقــارب نــصف الوالي  ،عكــس عــبء اإلثب
 يثبـت مـشروعية منـشأ العائـدات وسـائر املمتلكـات املزعـوم               هم بأنْ الشرط الذي ُيلزم املتَّ    وهو
ــة ة دول أطــرري عــدَّتفــس وفــق(تأتَّــت مــن اجلرميــة   هــاأنَّ ، )اف للحكــم ذي الــصلة مــن االتفاقي

وتتطـابق هـذه    .  املـسألة جزئيـا    عاجلـة ملتـدابري ذات صـلة      قـد اتَّخـذت     بعـض الـدول     كانت   وإنْ
 التـدبري االسـتداليل     رب أنَّ تُـ واع. ن يف تقـارير مواضـيعية سـابقة       جاه املـستبا  النتائج عموماً مع االتِّ   
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وجهـة   مـع يتَّـسق   اله حىت تثبـت إدانتـه أو أنَّـ   براءة املتَّهم أ افتراض  ملبدنتهاكاًل االصلة يشكِّ  ذا
الــدعاوى  النظــر التقييديــة املــأخوذ هبــا يف نظــام العدالــة اجلنائيــة إزاء عكــس عــبء اإلثبــات يف  

ن دستور إحدى الدول األطـراف افتراضـاً بـشرعية اكتـساب            على سبيل املثال، يتضمَّ   ف .اجلنائية
القابـل للـدحض    فتـراض   االة دول، يقتـصر     ويف عـدَّ  . صلةو الـ  تـدبري ذ  اليهـا   الثروة، ومل ُيعتمـد ف    

يات صل التحـدِّ  وتتَّ. على بعض اجلرائم فحسب، كغسل األموال واإلثراء بصورة غري مشروعة         
م القانونيـة   ظُالشائعة مبحدودية القدرات وقـصور التـدابري املعياريـة املوجـودة وخـصوصيات الـنُّ              

ع  األطـــراف الـــيت اعتمـــدت التـــشريعات ذات الـــصلة، شـــجَّ      ويف إحـــدى الـــدول .الوطنيـــة
ــوفري علــى املــستعرضون  ــاء القــدرات فيمــا  ت ــدريب وبن ــ الت ــار االســتداليل املطبَّــ يتَّ ق، صل باملعي

عدم وجـود عقبـات قانونيـة أمـام          د من استعراض التشريعات القائمة للتأكُّ    أيضاً على  عواوشجَّ
  . احلاالت واملالحقة القضائية يف مثل هذهيالتحرِّ

    
  ٢اإلطار 

    ٣١أمثلة على تنفيذ املادة 
  اإلدانة

ــانون بــشأن اســتعادة    ــدول األطــراف، جتــوز   ُســنَّاملوجــودات مبوجــب ق  حــديثاً يف إحــدى ال
  .املصادرة يف جرائم الفساد على أساس اإلدانة وعند غياهبا على السواء

  .إىل إدانةغري املستندة درة دة قانون بشأن املصاوُينتظر يف إحدى الدول األطراف وضع مسوَّ
  
  القضائيةللدعوى السابقة الوقائية تدابري ال

ي عن حـاالت الفـساد الـيت        إىل جانب الوسائل األساسية املتاحة يف إحدى الدول األطراف للتحرِّ         
ي الكاملـة،  ثالث سنوات، ميكن تطبيق جمموعـة وسـائل التحـرِّ   ملدَّة أقصاها ب عليها بالسجن    عاقَُي
ب عليهـا بالـسجن     عاقَـ صاالت، يف حاالت الفـساد اخلطـرية الـيت يُ         ومراقبة االتِّ ت  التنصُّ يف ذلك  مبا

ة باملالحقة القضائية باحلصول    السلطة املعنيَّ ُتلَزم   الباإلضافة إىل ذلك،    و.  سنوات ١٠ملدَّة أقصاها   
  .جالت املصرفية واملاليةعلى أمر صادر عن حمكمة لغرض حجز السِّ

  
  املوجوداتإدارة 

يـــات املاليـــة التابعــة لـــوزارة املاليـــة بـــإدارة  فــت إدارة التحرِّ  إحــدى الـــدول األطـــراف، كُلِّ يف
ــن خــالل وحــدة إدارة     ــصادرة م ــسجل   املوجــودات املمتلكــات امل ــيت حتــتفظ ب ــا، ال ــة هل  التابع

  .مركزي للممتلكات اخلاضعة إلدارهتا
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    ٣١صلة باملادة يات املتَّالتحدِّ    
ــادة املرتبطــة بيات تحــدِّتتَّــصل أشــيع ال   -١١ ــذ امل ــة   ٣١ تنفي ــدابري الرامي ــاب أو نقــص الت  بغي
ــدابري تيــسري املــصادرة، وال إىل ــدها وحجزهــااملوجــوداتاســتبانة  ســيما ت  عــن ، فــضالً وجتمي

وبوضـع تـدابري غـري إلزاميـة        الـيت يـستلزمها جتميـد احلـسابات املاليـة،           الرمسيـة املفرطـة     بات  املتطلَّ
ــ ــة مــن  يف ٢٩ (املــصدر املــشروع لعائــدات اجلرميــة  إثبــات  اجلــاين ب مــنتتطلَّ  ،)احلــاالت املائ
ـــ  ارةإدو ــات اجملمَّــ ــوزاملمتلكـــ ــصادرةدة أو احملجـــ ــاالت  يف ٢١ (ة أو املـــ ــن احلـــ ــة مـــ  ،)املائـــ

 ٣١ العائدات واملمتلكات واألدوات اإلجراميـة الـيت ختـضع للتـدابري الـواردة يف املـادة                وتعريف
 عـن   عائـدات اجلرميـة املُحوَّلـة واملُبدَّلـة واملخلوطـة، فـضالً           وتغطيـة    ،)املائة من احلاالت   يف ١٩(

إصــالح واحلاجــة املــستبانة إىل  ،)يف املائــة مــن احلــاالت  ١١ (اإليــرادات واملنــافع املتأتيــة منــها 
املتعلقة مبصادرة وجتميد وحجز املوجـودات وضـمان        القائمة  وتعزيز التدابري واألطر والقدرات     

  .)الثاين انظر الشكل ()املائة من احلاالت يف ١٠ (ساق بينهامن االتِّمزيد 
    

  الشكل الثاين
    )التجميد واحلجز واملصادرة (٣١صلة باملادة يات املتَّالتحدِّ    

      
    محاية الشهود واخلرباء والضحايا  - ٣  

 األطــراف فيمــا ن واســع بــني الـدول ة تبـايُ كمـا لــوحظ يف تقــارير مواضـيعية ســابقة، مثَّــ    -١٢
ت احلمايـة ملـا هـو أكثـر مـن           ة حـاالت، امتـدَّ    ففـي عـدَّ   .  محاية الشهود واخلرباء والـضحايا     خيصُّ
، حيـث    أو مكـان وجـودهم     ة الشهود وغريهم من األشـخاص     إخفاء هويَّ املتمثِّل يف    األدىن   احلدِّ

 آخـــر مشلـــت أيـــضاً يف بعـــض احلـــاالت تـــدابري احلمايـــة املاديـــة، كنقـــل األشـــخاص إىل موقـــع
ض استناداً لتقيـيم املخـاطر الـيت يتعـرَّ    يف بعض األحيان اهتم، وذلك  وتغيري هويَّ واإلشراف عليهم   
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الـة للـشهود    تـدابري لتـأمني محايـة فعَّ   ة دول أطراف أيُّخذ يف عدَّ  تَّمقابل ذلك، مل تُ   و. هلا األفراد 
م ظُـ  االفتقـار إىل نُ     أنَّ إىلبـصورة متكـرِّرة     ة واليات قضائية    السلطات يف عدَّ  وأشارت  . واخلرباء

مـشريةً  ُيمثِّل نقطـة ضـعف رئيـسية يف جمـال مكافحـة الفـساد،              يعدُّ حتدِّياً ملموساً    محاية الشهود   
ــضاً  ــنُّ  إىل أي ــة هــذه ال ــة القائمــة وخــصوصيات   ظُفداحــة تكلف ــدابري املعياري ــصور الت  النظــام م وق

 إىل وجـود تـشريعات قيـد        وأشارت بعـض الـدول األطـراف أيـضاً        . القانوين وحمدودية القدرات  
ــصَّ   ــذا ال ــدَّ  . ددالنظــر يف ه ــد أُصــدرت ع ــشريعات     وق ــها توصــية بوضــع ت ــن بين ة توصــيات، م

هلـذه  الفعلـي   مـن االهتمـام   شاملة حلماية اخلرباء والشهود والـضحايا وإيـالء قـسط كـافٍ       موُنظُ
إىل أمـاكن  أو نقلـهم  شـاملة حلمايـة الـشهود    لدى عدَّة دول أطـراف بـرامج      توجد   الو. التدابري
خذ تدابري عملية كاستخدام قاعـات منفـصلة يف احملـاكم أو اسـتخدام وسـائل                ها تتَّ ، ولكنَّ أخرى

نـة  فئـات معيَّ  حالـة علـى حـدة فيمـا خيـصُّ        علـى أسـاس كـلِّ     تكنولوجية يف االستجواب، وذلك     
راً املـوارد املتاحـة، إطـا      يعتمـدا، يف حـدود       البلـدان بـأنْ   تلـك   من  لدان  َبوأوصي  . األشخاص من

ع أيـضاً نطـاق التعـاون الـذي         ا سيوسِّـ   حلماية الشهود واخلرباء وغريهم من األشخاص، ممَّ       قانونيا
علـى  وذُكرت احلاجة إىل اعتمـاد وتنفيـذ التـدابري ذات الـصلة             ). ٣٧ املادة(عى عليهم   املدَّيبديه  

اقُتـرح  واف،  سات العدالـة اجلنائيـة يف إحـدى الـدول األطـر           جلميـع مؤسَّـ   بالنـسبة   ولوية  سبيل األ 
. ض الــشهود للمخــاطرملــدى تعــرُّرمسيــة القيــام بالتوعيــة وإجــراء تقييمــات  فيمــا خيــصها يــضاً أ

وأوصي بتعزيز احلماية املتاحة يف دولة طرف أخرى كانت قد اعتمدت برناجماً حلماية الـشهود               
 إصــدار تعــديل تــشريعي، األشــخاصيــشمل، بانتظــار  ال لكنَّــهضــني للخطــر، واألشــخاص املعرَّ

  .اآلخرين، مثل األقارب واملوظفني العموميني أو املوظفني املسؤولني عن إنفاذ القانون
يـنظِّم القـانون     الفيما خيصُّ ضـحايا الفـساد،       وكما لوحظ يف تقارير مواضيعية سابقة         -١٣

محايـة الـضحايا وتـوفري التمويـل لتلـك احلمايـة، يف حـني يـشارك            يف عدد من الـدول األطـراف        
ويف عـدد مـن   . تـهم الكـشف عـن هويَّ  يف حـال  جـراءات  اإلول أطراف أخرى يف الضحايا يف د 

  . عند كوهنم شهوداًاحلاالت، ال تنطبق األحكام على الضحايا إالَّ
    

  ٣اإلطار 
  ٣٢أمثلة على تنفيذ املادة 

ن ميكـن   يتيح النظام القانوين يف إحدى الواليـات القـضائية أشـكاالً عديـدة حلمايـة الـشهود ممَّـ                  
وجتيـز املدونـة اجلنائيـة اسـتخدام        . م للخطر بـسبب مـشاركتهم يف اإلجـراءات اجلنائيـة          ضهتعرُّ

ــسمعية  ــرُّ    -الوســائل ال ــال تع ــد احتم ــصوت عن ــيري ال ــصرية وتغ ــشهود للخطــر نتيجــةً  الب  ض ال
  أبرمـت  وقـد . ة الشهود أو مكان إقامتهم    وهي ُتجيز أيضاً إخفاء هويَّ    . الستجواهبم يف احملاكم  
اتفاقـات ثنائيـة مـع دول أخـرى بـشأن تغـيري مكـان وجـود الـشهود                ١٠تلك الدولـة الطـرف      

  .ضماناً حلمايتهم
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ن عــدم اإلفــصاح عــن   واعتمــدت إحــدى الــدول األطــراف تــدابري حلمايــة الــشهود تتــضمَّ       
ــاكن          ــيري أم ــة لتغ ــوال الالزم ــأمني األم ــة الشخــصية وت ــدابري احلماي ــات الشخــصية، وت املعلوم

م الفيـديو، وتوجـد لـدى     ظُـ اب الـشهود باسـتخدام نُ     وميكـن اسـتجو   . وجودهم وتغـيري مهنـهم    
ويـضمن قـانون منفـصل بـشأن        .  ضحايا اإلجـرام   ةهذه الدولة أيضاً خطة رئيسية شاملة حلماي      

يف إطار مدونـة اإلجـراءات اجلنائيـة مـشاركة الـضحايا يف اإلجـراءات             وأحكام  ضحايا اجلرمية   
ــة ــدَّ. اجلنائي ــدا   وق ــة إحــصاءات تفــصيلية عــن ت ــضحايا  مت تلــك الدول بري األمــان الشخــصي ل

  .اجلرائم وشهودها
 لــدعم محايــة الــشهود والــضحايا يف وزارة العــدل، وأنــشأت إحــدى الــدول األطــراف وحــدةً

والربنـــامج متـــاح للـــشهود، مبـــن فـــيهم . وهـــي مـــسؤولة عـــن إدارة برنـــامج احلمايـــة العدليـــة
قـدمي إثبـات، وبإمكـان     األشخاص الذين أدلوا بـشهاداهتم أو ينتظـر منـهم اإلدالء بـشهادة أو ت              

 عــن ، فــضالً يكونــوا شــهوداًأنْ" حيتمــل"عــاء العــام طلــب قبــول األشــخاص الــذين مــدير االدِّ
  .شركائهم وأقارهبم، يف هذا الربنامج

 ووضـعت برناجمـاً حلمايـة    والـشهود واعتمدت دولة طـرف أخـرى قانونـاً خاصـا حلمايـة الـضحايا             
. لية تقدمي الشهادة دون تعـريض أمـان الـشهود للخطـر           وجتيز القواعد االستدال  . الشهود والضحايا 

  .وتنظِّم املدونة اجلنائية مشاركة الضحايا يف املراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية
    

    غنيمحاية املبلِّ  - ٤  
ن حكمـاً غـري      الـيت تتـضمَّ    ٣٣ن واسعاً بني الدول األطراف يف تنفيـذ املـادة           زال التبايُ  ما  -١٤
دول  فهنـاك .  والضحاياواخلرباءن بينها فيما يتعلق حبماية الشهود       لى غرار التبايُ  لزامي، وذلك ع  إ

 تـشريعات يف     سـنَّ   كـان بعـضها ينتظـر حاليـاً        غني، وإنْ أطراف مل تضع تدابري شاملة حلمايـة املـبلِّ        
 م القانونيـة الوطنيـة وحمدوديـة القـدرات        ظُيات الشائعة خبصوصيات النُّ   صل التحدِّ وتتَّ. هذا الشأن 

غني، وهي مسائل اعُتربت من الـشواغل يف        دة حلماية املبلِّ  دَّم حم وعدم وجود لوائح تنظيمية أو ُنظُ     
ولـوحظ يف بعـض احلـاالت وجـود تـدابري ذات صـلة يف مـدونات العمـل أو                    . ة دول أطـراف   عدَّ

التبليغ يف عــدد مــن مناســبة خاصــة بــ ات آليَّــإرســاء  تــشريعات و بــسنِّوصــَيأُو. اخلدمــة املدنيــة
غني وضــمان مشــول بتخــصيص مــوارد كافيــة لكفالــة محايــة املــبلِّ وكــذلك  القــضائية، الواليــات

ة حــاالت واقتــصرت احلمايــة يف عــدَّ. لجــرائم الــيت تغطيهــا االتفاقيــةالقــانون اخلــاص بــاملبلِّغني ل
ات بـالنظر   أُصـدرت توصـي   فتـشمل األفـراد العـاديني،        غني من املوظفني العمـوميني ومل     على املبلِّ 

احلمايـة الـيت تتيحهـا مدونـة العمـل يف           اقتـصرت    ،مـن جهـة أخـرى     و. اق احلمايـة  يف توسيع نط  
  .حني إدخال تعديالت تشريعية إحدى الدول على موظفي القطاع اخلاص، إىل
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  ٤اإلطار 
  ٣٣املادة تنفيذ أمثلة على 
  افتراضـاً بـأنَّ    يرسـي  ضـرر مهـين و     أيِّعلـى احلمايـة مـن       إحـدى الـدول األطـراف       ينصُّ قانون   

 اخلاضـع للحمايـة هـو ضـرر نـاجم           التبليـغ عـن اجلـرائم     الفعل الضار الذي حيدث حوايل وقت       
التبليـغ عـن   م منع املوظف مـن  وُيجرَّ.  العمل خالف ذلكيثبت ربُّ مل  ما ،عن ذلك الكشف  

  .ية كما يعاقب القانون انتهاكات السرِّ،اخلاضع للحمايةاجلرائم 
 القــانون علــى سات العموميــة، يــنصُّمجيــع املؤسَّــ ويف إحــدى الــدول األطــراف، وفيمــا خيــصُّ

ــصاحل         ــاملني ل ــات األشــخاص الع ــود وســائر فئ ــوظفني بعق ــة وامل ــة املدني ــوظفي اخلدم ــة م محاي
. غـون عـن ارتكـاب جـرائم الفـساد         ن يبلِّ ممَّـ العموميـة    الوحـدات    سائرسات و السلطات واملؤسَّ 

ائح واختـاذ إجـراءات عمليـة، مبـا     صة يف مكافحة الفساد بتنفيذ اللو    وتقوم وحدة شرطة متخصِّ   
  .غنييف ذلك االحتفاظ بقاعدة للبيانات بشأن املبلِّ

لت مالحظــة إجيابيــة يف إحــدى الــدول األطــراف، وهــي تتعلــق بالعمــل الــذي يقــوم بــه  جِّوُســ
ص للـشهود   غني، مبـا يف ذلـك إنـشاء صـندوق خمـصَّ            حلمايـة الـشهود واملـبلِّ      اجملتمع املدين تعزيزاً  

  .ضني للخطرملعرَّغني اواملبلِّ
    

    عواقب أفعال الفساد  - ٥  
ُتـنظَّم  هـذه املـسألة   ف. ٣٤ ن كبري بني الدول األطراف يف تنفيـذ املـادة   زال هناك تبايُ   ما  -١٥

فعلـى سـبيل املثـال،      . يف عدد من الدول األطراف مبوجـب عقـود أو قـوانني إداريـة أو عموميـة                
 مـن  إلجـراء اجلنـائي، كجـزءٍ   ها يف إطـار ا   تسمح إحدى الدول األطراف بإلغاء العقود أو فسخ       

ويف دولـة طـرف أخـرى، ميكـن فـرض عقوبـة إضـافية باملـصادرة                 . رهـا احملكمـة   اإلدانة الـيت تقرِّ   
حني  القــانون يف بعــض الــدول علــى اســتبعاد املرشَّــ ويــنصُّ. واحلجــز مبوجــب القــانون اجلنــائي 
    وتعتـرب  .  االشتراء العمـومي    يف عمليات  ا مبنعهم من املشاركة   املدانني بالرشوة أو معاقبتهم إداري

، تـدبرياً    هبـا  صالحية سحب رخص الشركات وإدراجها يف الالئحـة الـسوداء، عنـد االعتـراف             
ميكــن إلغــاء القــوانني أو القــرارات التنظيميــة الــصادرة  ويف بعــض الواليــات القــضائية، . مفيــداً
 بإقامة عالقـات عمـل أوثـق       وأُصدرت توصية يف إحدى الدول األطراف      . جلرائم الفساد  نتيجةً

  .تعاجل هذه املسألة ملقليلة دول أطراف ومثَّة . بني أجهزة التحقيق ملعاجلة عواقب الفساد
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    التعويض عن الضرر  - ٦  
وكانــت  . املــادة تنفيــذاً كــامالً أو جزئيــا اعتمــدت مجيــع البلــدان تقريبــاً تــدابري لتنفيــذ   -١٦

  .جاهات املستبانة مسبقاًل مواصلة لالتِّا يشكِّ، ممَّةرائي أو إجةأو جنائيتشريعات التنفيذ مدنية 
    

  ٥اإلطار 
  ٣٥أمثلة على تنفيذ املادة 

 مدونة اإلجراءات اجلنائية يف إحدى الواليات القـضائية علـى مـصادرة عائـدات اإلجـرام          تنصُّ
 علـى   ةًعـالو و.  علـى القيمـة    ووسائله من املدانني بارتكاب جرائم الفساد وجتيز املـصادرة بنـاءً          

  . مدينعني حبقٍّ يشاركوا يف اإلجراءات باعتبارهم مدَّذلك، جيوز ملن أصاهبم ضرر أنْ
ــةً    ــاً قانوني ــدول األطــراف أحكام ــنصُّ خاصــةًواعتمــدت إحــدى ال ــادة املمتلكــات   ت ــى إع  عل
  .املصادرة من املدانني جبرائم الفساد إىل ضحايا اجلرمية

بـة  اجلـرائم املرتكَ  بـت علـى     إذا ترتَّ ه،  أنَّـ علـى   ائية   قانون إحدى الواليات القض    تنصُّ تشريعات و
ة ن علــى املنظمــة املعنيَّــ متلكــات عموميــة أو إدارة عموميــة خــسارة ماليــة، يتعــيَّ  ذات الــصلة مب

رم ع يف اإلجراءات بغرض املطالبة بالتعويض، وذلك عنـد ثبـوت اجلُـ            ف مبثابة طرف مدَّ   التصرُّ
  .تعويض عدم دفع أيِّو
    

     املنصوص عليها يف الفصل الثالث القواننيذ أحكام إنفاذتنفي  -ثانياً  
    سيةاألحكام املؤسَّ    

    صةالسلطات املتخصِّ  - ١  
مجيـع الـدول    علـى أنَّ     راًاالثـين عـشر استعراضـاً قطريـا الـيت أُكملـت مـؤخَّ             ُيستَدلُّ من     -١٧

مـن خـالل إنفـاذ      من أجل مكافحـة الفـساد       أو أكثر    صةًمتخصِّأنشأت هيئةً أو إدارةً     األطراف  
صل  تتَّـ   شـائعةً  ياٍت وتواجه حتدِّ   غالباً حديثة النشأة اهليئات واإلدارات    كانت هذه    القانون، وإنْ 

ــدرات و  ــة الق ــضارُ    مبحدودي ــب ت ــة للتنفيــذ إىل جان ــا. ب األولويــاتاملــوارد الالزم زالــت  وم
ثــريت شــواغل وأُ.  يف هــذا اخلــصوصجاهــات املــستبانة يف تقــارير مواضــيعية ســابقة قائمــةً االتِّ
صل مكافحة الفـساد فيمـا يتَّـ      هليئة  إحدى الواليات القضائية بشأن الوالية احملدودة املمنوحة         يف

ة أو األفــراد العــاملني يف القطــاع اخلــاص، باســتثناء املتــواطئني عــن املمتلكــات اخلاصَّــبــالتحرِّي 
ضاء الربملــان خــاذ إجــراءات تأديبيــة ضــد أعــ صل باتِّمــوظفني عمــوميني، وكــذلك فيمــا يتَّــ  مــع

ــضائية   ــسلطة الق ــضاء ال ــذلك     . وأع ــاً ل ــة وفق ــيع الوالي  توأُصــدَر. وأُصــدرت توصــيات بتوس
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توصــيات أيــضاً يف عــدد مــن احلــاالت بزيــادة القــوى العاملــة واملــوارد الالزمــة للتــدريب وبنــاء  
اهن  لتمكينــها مــن تنفيــذ واليتــها بفعاليــة نظــراً لعــبء القــضايا الــر اهليئــات املعنيَّــةالقــدرات يف 

ولوحظـــت احلاجـــة إىل التنـــسيق بـــني األجهـــزة . األقـــاليم واملقاطعـــات ولتوطيـــد وجودهـــا يف
ال يف عـدد مـن الواليـات القـضائية، وبـصفة خاصـة التنـسيق بـني أجهـزة التحقيـق                       فعَّ حنوٍ على

 مـن األمهيـة مبكـان       رب أنَّ ويف ذلـك الـسياق، اعتُـ      . والسلطات التأديبية ودوائر املالحقة القضائية    
ل املعلومـات وتنظـيم تـدريبات       إجـراءات لتبـادُ   وضـع   مع  على حنو أوضح    د املسؤوليات    حتدَّ أنْ

ة حــاالت، أُبــديت مالحظــات خبــصوص اســتقالل األجهــزة   عــدَّ ويف. مــشتركة بــني األجهــزة 
عـايري  املرات إحـصائية مـن أجـل وضـع     كمـا لوحظـت حاجـة إىل اسـتحداث مؤشِّـ       . صةاملتخصِّ

ة دول بالنظر إىل النـسبة القليلـة         عدَّ وأُثريت شواغل فيما خيصُّ   . مستراتيجيات وقياس التقدُّ  االو
ي النـاجم عـن التـأخريات      والتحـدِّ  ة قـضائي  إثرهـا مالحقـة   من التحقيقـات املكتملـة الـيت جـرت          

صة ة دول خطوات حنو إنشاء حماكم متخصِّـ       خذت عدَّ ويف هذا السياق، اتَّ   . النظام القضائي  يف
سهم كـثرياً يف     يُـ   وجود هذه احملاكم ميكـن أنْ      واعُترب أنَّ . ايا الفساد ستماع لقض ميكنها أيضاً اال  

ت وأُصــدَر. تقليــل التــأخريات وزيــادة عــدد قــضايا الفــساد املكتملــة يف نظــام العدالــة اجلنائيــة   
ــضاة متخصِّــ       ــيني ق ــة تع ــدولتني طــرفني مبواصــلة دراســة إمكاني ــساد  توصــية ل صني يف جمــال الف

 احلاجـة   اسـتبينت ويف حالـة أخـرى،      . ة، يف إطار صالحياهتا القضائية    واجلرائم االقتصادية واملالي  
وأُشـري  . إىل تعزيز قدرة السلطة القضائية على االستماع للقـضايا املنطويـة علـى جـرائم الفـساد                

عـاء العـام، وأُصـدرت توصـية يف إحـدى احلـاالت بـالنظر            صلة بقدرة االدِّ  أيضاً إىل الشواغل املتَّ   
عـاء العـام وتزويـدها بالقـدرة املناسـبة ملعاجلـة قـضايا              ة يف مكتـب االدِّ    صيف إنشاء وحدة متخصِّ   

ز أو تعيـد   تعـزِّ مـن شـأهنا أنْ   استحداث أو إعـداد تـشريعات        يف بعض احلاالت     وجرى. الفساد
 تـدابري   تعتـرب دائمـاً     هـذه التـدابري ال     تنظيم وظـائف وصـالحيات أجهـزة إنفـاذ القـانون، مـع أنَّ             

علـى  القائمـة  د إنفـاذ القـوانني   ويف بعض احلـاالت، ُحـدِّ  . عف املستبانة ممكنة ملعاجلة مواطن الض   
 حتليـل أكثـر   ُدرِويَـ .  الثغـرات القائمـة يف التـشريعات      عوضاً عـن سـدِّ    كأولوية  ال  وفعَّحنو متَّسق   

علـى  والرابـع منـها      الثالـث    نيالتقرير عن تنفيـذ الفـصل       من االتفاقية يف   ٣٦  لتنفيذ املادة  تفصيالً
  ).CAC/COSP/IRG/2014/9(ليمي الصعيد اإلق

    
  ٦اإلطار 
  ٣٦ املادة تنفيذ على أمثلة

ل حتديـداً مـع اجلـرائم ذات الـصلة بالفـساد            صة للتعامُ اسُتنتج أنَّ وجود هيكل للسلطات املتخصِّ     
يف كل مرحلة من مراحل عمليـة إنفـاذ القـانون، باالسـتناد إىل إحـصاءات اإلنفـاذ ذات الـصلة،                

  . يف إحدى الدول األطراف كبريةًالحقات القضائية للفساد زيادةًأسهم يف زيادة عدد امل



 

14 V.14-01644 
 

CAC/COSP/IRG/2014/7

 اجلـرائم  يف صةًمتخصِّـ  فرقـةً أ اإلقليميـة  الـشرطة  دوائـر  مجيـع  لتشـكَّ  أخـرى،  طرف دولة ويف
 فــريقني الفــساد ملكافحــة الوطنيــة اهليئــة لتشــكَّ فقــد .مــوارد هلــا وخصَّــصت االقتــصادية

ــ  ويهــتمُّ .االقتــصادية واجلــرائم الفــساد قــضايا يف ائيةالقــض واملالحقــة التحقيــق يف صنيمتخصِّ
 يف مبـا  اخلطـرية،  اجلـرائم  من وغريها مةاملنظَّ اجلرمية   كافحة مب للشرطة تابع وطين خربات مركز
  .للشرطة العايل التعليم مستوى فيه ولوحظ الفساد، ذلك

 أجـل  مـن  الفـساد  ومكافحـة  مـة املنظَّ باجلرميـة   ةمعنيَّـ  رئيـسية  عمـل  فرقـة  طـرف  دولـة  وأنشأت
ــق يف الوكــاالت بــني التعــاون حتــسني ــة القــضايا يف وخاصــةً الفــساد، جــرائم يف التحقي  البالغ
 بةْعوُشــ الــشرطة مــن أفــراد بينــهم مــن رئيــسيني مــوظفني املعنيــة العمــل فرقــة وتــضمُّ .األمهيــة

  .املالية وزارة يف املوجودات استرداد عن املسؤولة املالية التحقيقات
  . أخرى، أُنِشئت جلنة برملانية لإلشراف على عمليات وكالة مكافحة الفسادويف دولة طرف

 اسـتراتيجية  عموميـة  سةمؤسَّ كلِّ لدى يكون أنْ بمتطلَّ لوحظ األطراف، الدول إحدى ويف
 يف لألخالقيـات  جلـان  وجـود ُنـوِّه ب  و ة،العامَّـ  األمـوال  علـى  للحـصول  كشرط الفساد ملكافحة
ــ مجيــع ــ تــدبرياً باعتبــارهطــرف أخــرى  يف دولــة ساتاملؤسَّ اإلقليمــي الوجــود وأســهم .اإجيابي 
 وتعزيـز  الـوعي  زيـادة  يف احملليـة  اجملتمعـات  يف اإلرشـاد  نطـاق  وتوسـيع  الفساد مكافحة لوكالة
 احملـــامني أو نيالعـــامِّ عنيباملـــدَّ الوكالـــة اســـتعانة شـــأن مـــن وكـــان .الفـــساد مكافحـــة تـــدابري

 القانونيـة  املـشورة  علـى  احلـصول  ضـمان  التحقيـق  أفرقة جلميع بالنسبة حالة ي  مراقب باعتبارهم
  .التحقيق عملية من رةمبكِّ مرحلة يف

 عمليـة  حتكـم  ةمـستقلَّ  عمـل  خطـة  نفـسها  الطـرف    الدولة يف الفساد مكافحة وكالةووضعت  
 أساسـية  تـدريب  دورة املنتظمـة  التـدريب  بـرامج  ومشلت .وتدريبهم وانتقائهم املوظفني حشد
 والتحقيـق  يالتحـرِّ  علـى  متوسـطة  تـدريب  ودورة أشـهر،  ثالثـة  ةملـدَّ  والتحقيـق  يالتحـرِّ  على
 تـدريب   ودورة واحـد،  شهر ةملدَّ والتحقيق يالتحرِّ على مةمتقدِّ تدريب ودورة شهرين، ةملدَّ
  .أسبوعني ةملدَّ التنفيذية اإلدارة على
 الــدول إحــدى يف الفــساد مكافحــة يف صةاملتخصِّــ احملكمــة أنَّ الــةالفعَّ التــدابري بــني مــن َرِكــوذُ

ب إلقــاء  لتجنُّــالعمــوميني املــوظفني بكبــار صلةاملتَّــ املــسائل يف النظــر اختــصاص هلــا األطــراف
    .القضائي النظام كاهلعبء على 

  
  ٣٦صلة باملادة يات املتَّالتحدِّ    

 
 وهيئـات  لقـانون ا إنفـاذ  هيئـات  بتعزيـز  ٣٦ املـادة  بتنفيـذ  صلةاملتَّ ياتالتحدِّ أشيع قتعلَّ  -١٨
 القــدرات رتــوافُ وضــمان وقــدراهتم، وخــرباهتم املــوظفني كفــاءة تعزيــز وخاصــةً العــام، عــاءاالدِّ

 املائــة يف ٥٢( االتفاقيــة يف عليهــا املنــصوص اجلــرائم يف القــانون بإنفــاذ تتكفَّــل الــيت صةاملتخصِّــ
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 املائــة يف ١٨( لعــاما عــاءاالدِّ وهيئــات القــانون إنفــاذ أجهــزة اســتقالل وتعزيــز ،)احلــاالت مــن
 وظائفهـا،  تـشكيل  إعـادة  يف والنظـر  ة،املعنيَّـ  الوكـاالت    بـني  فيما التنسيق وزيادة )احلاالت من

 )احلــــاالت مــــن املائــــة يف ١٦( القائمــــة والعمليــــات مظُالــــنُّ فعاليــــة زيــــادة كيفيــــة وتقيــــيم
  ).الثالث الشكل انظر(
    

  الثالث الشكل
    )صةاملتخصِّ السلطات( ٣٦ باملادة صلةاملتَّ ياتالتحدِّ    

    
    التعاون مع سلطات إنفاذ القانون  - ٢  

 الـدول  مـن  عـدد  اتَّخـذ  الـسابقة،  املواضـيعية  التقـارير  يف املـستبانة    االجتاهـات  مع متشياً  -١٩
 إنفـاذ  سـلطات  مـع  التعاون على الفساد جرائم ارتكاب يف املشاركني   لتشجيع تدابري األطراف

 الثالـث  الفـصل  تنفيـذ  عـن  الـسابق  التقرير يف التفصيل من مبزيد االجتاهات هذه بيَّنوُت .لقانونا
 غنيللمـبلِّ  املكفولـة  احلمايـة  برياتد كانت ولئن ).CAC/COSP/2013/11( اإلقليمي الصعيد على
 فـاً خمفَّ ظرفـاً  اونالتعـ  اعتبـار  جتيـز  تـدابري  ذتفِّـ ُن مـا  كـثرياً  ف املتعاونني، اجلناة على دائماً قطبَُّت ال

 أيُّ هنـاك  تكـن  مل حـاالت،  ةعدَّ ويف .احلكم إصدار عند االعتبار يف يؤخذ اجلنائية للمسؤولية
 الـذين يتعـاونون مـع       اجلرميـة  يفاركني  لمـش  ل احلمايـة  لتـوفري  صـرحية  قانونية أحكام أو سياسات

ــسلطات  ــشجيعهم أوال ــى لت ــاون عل ــنص أو التع ــى ال ــهم ختفيــف عل ــدَّ يف وأُوصــي .عقوبت  ةع
 تعـاوهنم  لتـشجيع  تـدابري  اعتمـاد بو العدالـة  نظـام  مـع  للمتعاونني البدنية احلماية بضمان حاالت

 مبفهـوم  صـلة  ذات مـسألة  وتتعلـق  .التـدابري  تلـك  مـن  القائم تعزيز أو القانون إنفاذ سلطات   مع
 ختفيــف غيــسوِّ ظرفــاً باعتبارهــا قــضائية واليــات ةعــدَّ يف هبــا املعمــول" التلقائيــة العترافــاتا"

 أغلـب  يف يتعلـق  فيمـا  وذلـك  القـضائية،  املالحقـة  من احلصانة توفري أو منها اإلعفاء أو العقوبة
ــاجرة الرشــوة جبــرائم احلــاالت ــالنفوذ واملت ــوال، وغــسل ب ــرب مل وإنْ األم ــدول تعت  األطــراف ال
  .كامالً تنفيذاً االتفاقية اشتراطات َنفِّذ ذلك ُيأنَّ دائماً املستعرِضة

g 

of 

 تعزيز إىل احلاجة
القانون إنفاذ هيئات
   العام عاءواالدِّ

  وقدرات الوالية(
 ،)ي اخلاصةالتحرِّ

٥٢٪ 

  تعزيز التعاون
 بني الوكاالت

١٦٪ 

 تعزيز استقالل 
  ذ أجهزة إنفا

القانون وهيئات 
  عاء العاماالدِّ

١٨٪ 

يات أخرىحتدِّ
١٤٪ 
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همني املتعـاونني، اعتمـدت     يما يتعلق بإمكانية منح احلصانة من املالحقة القضائية للمتَّ        وف  - ٢٠
جـــاه املـــستبان يف التقـــارير أغلبيـــة الـــدول األطـــراف تـــدابري ذات صـــلة، أفـــضت إىل تغـــيري االتِّ 

ون أو احملـــاكم احلـــصانة مبوجـــب عون العـــامُّح املـــدَّمـــَن ُي أنْوميكـــن عـــادةً. املواضـــيعية الـــسابقة
مـنح حـصانة     ى يف بعض األحيان سوى وقف املقاضـاة ال        يتسنَّ حيتهم التقديرية، رغم أنَّه ال    صال

 ،)CAC/COSP/IRG/2014/6انظــر (ق بــاجلرائم املــشمولة بالفــصل الثالــث    وفيمــا يتعلَّــ . كاملــة
ــَريأُ ــواغل تث ــدَّ يف ش ــات ةع ــضائية والي ــشأن ق ــام وجــود ب ــبه أحك ــة ش ــنح تلقائي  احلــصانة مل

 اجلــرائم يف التحقيــق يف ويتعــاونون اجلــرائم ارتكــاب عــن بــاإلبالغ يبــادرون الــذين لألشــخاص
 ، املـساومة القـضائية    بشأن اإلعداد قيد أو سارية قوانني توجد دول، ةعدَّ ويف .بالفساد صلةاملتَّ

 مبــادئ باعتمــاد واحــدة حالــة يف وأُوصــي .ددالــصَّ هــذا يف املفيــدة األدوات مــن ربتاعُتــ وقــد
  .القضائية ساومةامل بشأن توجيهية

    
  ٧ اإلطار
  ٣٧ املادة تنفيذ على مثال
 عتـراف  اال االعتبـار  يف احملكمـة  تأخـذ  بـأنْ  األطـراف  الـدول  إحدى يف العقوبات قانون يقضي

 والنيابــة الــشرطة بــني والتعــاون لالتواُصــ ييــسِّر ذلــك أنَّ واعُتــرب احلكــم، إصــدار صريح عنــدالــ
  .اجلرائم ي ومرتكب العامة

    
   السلطات الوطنية والقطاع اخلاصون بنيالتعا  - ٣  

 
ة دول أطـراف  جاه املستبان يف التقارير املواضيعية السابقة، حيث ألزمـت عـدَّ         االتِّ استمرَّ  -٢١

يكـن   مل املوظفني العموميني، واملواطنني يف بعض احلـاالت، بـاإلبالغ عـن حـاالت الفـساد، وإنْ               
أو املـوظفني العمـوميني   /ناءات مـن إلـزام املـواطنني و     وهنـاك اسـتث   .  دائمـاً  إغفال اسم املبلِّـغ ممكنـاً     

ت توصــيات مناســبة العتمــاد تــدابري بغيــة تــشجيع هــؤالء بــاإلبالغ عــن هــذه احلــوادث، فأُصــدَر
وإىل جانـب اإللـزام بـاإلبالغ، وضـعت         . األشخاص على اإلبالغ عن اجلرائم املشمولة باالتفاقية      

ون بني السلطات الوطنية ومع القطاع اخلاص، منـها         عة لتشجيع التعا  الدول األطراف تدابري متنوِّ   
سات صل تلك التدابري باملؤسَّ   تتَّ  ما وغالباً. القانون على واجب التعاون    ة حاالت النص يف   يف عدَّ 

املالية، وقد أُوصـَي يف عـدد مـن احلـاالت ببحـث جـدوى توسـيع نطـاق التعـاون وزيـادة الـوعي                         
سات  املؤسَّـ   الوطنية وكيانات القطاع اخلاص، وخاصةً     مبكافحة الفساد بني هيئات إنفاذ القوانني     

يه وحدات االستخبارات املالية يف جمال مجع املعلومـات     ولوحظ الدور اهلام الذي تؤدِّ    . غري املالية 
ت  بتحـسني عملياهتـا وقـدراهتا، وأُصـدرَ        وتقدمي املساعدة يف التحقيق يف قضايا الفـساد، وأُوصـيَ         
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ــة هلــا يف بعــض احلــاالت   ــد ُوقِّعــت يف و. والي رات تفــاهم مــشتركة بــني  حــاالت كــثرية مــذكِّ  ق
وُنفِّـذت أيـضاً مبـادرات للتوعيـة بالفـساد يف           . الوكاالت أو أقيمت شبكات للتعـاون فيمـا بينـها         

يات يف هذا اجملال بالتنسيق فيما وتتعلق أشيع التحدِّ. القطاع اخلاص يف عدد من الدول األطراف
  .على التنفيذبني الوكاالت وحمدودية القدرة 

    
  ٨ اإلطار
  ٣٩و ٣٨ املادتني تنفيذ على أمثلة

ــوحظ  ــات ةعــدَّ يفل ــضائية أنَّ والي ــارة مــن شــأن  ق ــوظفني إع ــا امل ــني فيم  وكــاالت خمتلــف ب
 بـني  والتنـسيق  التعـاون  تعزيـز ،  الفساد مكافحة جمال   يف والية هلا اليت،  القانون وإنفاذ احلكومة
  .الوكاالت ههذ عمل كفاءة يف واملسامهة الوكاالت

ــدول إحــدى ويف ــراف، ال ــيح األط ــدة تت ــات قاع ــة بيان ــِشأُ متكامل ــشرطة إدارة ضــمن ئتن  ال
ــدة ــ املركزيــة للوح ــدَّ اجلنائيــة بالتحقيقــات ةاملعنيَّ ــ نيالعــامِّ عنيوامل  املعلومــات علــى العاالطِّ
ــة ــك، إىل وباإلضــافة .اجلنائي ــات قاعــدة املركــزي املــصرف يف توجــد ذل  عنيللمــدَّ ميكــن بيان
 معلومـات  مـن  املالية ساتاملؤسَّ من ُدرَِي ما  كلُّ فيها سجَّلوُي عليها، العاالطِّ والقضاة نيالعامِّ
ــ ــامالت صلتتَّ ــع األشــخاص، وأمســاء باملع ــدخول حــسابات م ــان لل ــاريخ وبي  .اســتخدامها لت

 عـن  اتومعلومـ  اإلدانـة  أحكـام  أْي( اجلنائيـة  بالقـضايا  املتعلقة البيانات مباشرة احملاكم وترسل
ــات قاعــدة إىل )احملاكمــات ــة بيان ــدل وزارة يف إلكتروني ــصبح الع ــد .للجمهــور متاحــةً وت  وق
  .الفساد حاالت عن املالحقة سلطات تبليغ تيسري أجل من إلكترونية أداة اسُتحِدثت
ــانون مبوجــب وجيــوز ــة اإلجــراءات ق ــسلطات اجلنائي ــق ل ــدول إحــدى يف التحقي  األطــراف ال

ــُت أنْ ــسلطات مــن تقــارير بطلَ ــة ال ــع وميكــن .واملــسؤولني العمومي ــسية الوكــاالت جلمي  الرئي
، املاليـة  االستخبارات ووحدة والشرطة ةالعامَّ النيابة أعضاء ذلك يف مبا القانون، بإنفاذ فةاملكلَّ

  .الوطين القضايا إدارة نظام استخدام
 ةاألمنيَّـ  ساتملؤسَّـ ا مجيـع  فيهـا  تـشارك  أسبوعية اجتماعات دُتعقَ األطراف، الدول إحدى ويف
  .املعلومات لوتباُد التنسيق ضمان أجل من

 املاليــة االســتخبارات وحــدات تبذلــه فيمــا ليتمثَّــ البلــدان مــن عــدد يف إجيــايب جــاهاتِّ ولــوحظ
  .األموال غسل مكافحة بشأن والتدريب للتوعية جهود من يعادهلا ما أو

القطـاع اخلـاص واجملتمـع املـدين يف تنفيـذ           وُنوِّه يف إحدى الواليات القضائية مبـشاركة منظمـات          
  .االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد ومراقبتها وبوجود شراكات بني القطاعني العام واخلاص
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  جل اجلنائي، والوالية القضائيةية املصرفية، والسِّالسرِّ  - ٤  
 

 العمـل  يةسـرِّ  صددبـ  ُتعـَرض  مل الـسابقة،  املواضـيعية  التقارير يف إليه أُشري ما غرار على  -٢٢
 بقواعـد  فيها املعمول احلاالت يف حىت أمهية، ذات مسائل القضائية الواليات معظم يف املصريف

 عـدد  يف املـصريف  العمـل  عـن  يةالـسرِّ  برفع متعلقة مسائل إىل شَريأُ ولكن املصريف، العمل يةسرِّ
 رفــع األطــراف ولالــد إحــدى يف ميكــن ال املثــال، ســبيل فعلــى .القــضائية الواليــات مــن قليــل

 أخـــرى، طـــرف دولـــة ويف .القـــضية يف جنـــائي حتقيـــق فـــتح قبـــل املـــصرفية يةالـــسرِّ شـــروط
 جالتالـسِّ  علـى  للحـصول  احملكمـة  مـن  أمـر  علـى  الفساد مكافحة هيئة حتصل أنْ مطلوباً كان
 احملـاكم  مـن  األوامـر  هـذه  بالتمـاس  األمـوال  غسل مكافحة لوكالة إالَّ صاًمرخَّ يكن ومل املالية،

 املعلومــات للتبــاُد اتفاقــات مبوجــب املعلومــات إيــداع أو املــصرفية جالت الــسِّعلــى للحــصول
 مجيـع  على باحلصول الفساد مكافحة هليئة يؤذن بأنْ وصَيأُ وقد .قنيواحملقِّ نيالعامِّ عنياملدَّ مع
 القـــضائية الواليـــات إحـــدى وأفـــادت .واملـــصرفية واملاليـــة واجلمركيـــة الـــضريبية جالتالـــسِّ

 عـادةً  يـصدر  الـشأن  هـذا  يف القـضائي  القـرار  وبـأنَّ  املـصرفية،  يةالـسرِّ  رفـع  رفـض  يسبق مل هأنَّب
 معلومــات علـى  احلـصول  طلــب تلبيـة  بـأنَّ  أيــضاً أخـرى  دولـة  وأفــادت .سـاعة  ٢٤ غـضون  يف

  .أيام ثالثة إىل يومني يستغرق قضائي بأمر مالية
    

  ٩ اإلطار
  ٤٠ املادة تنفيذ على مثال
 مــن أمــر علــى احلــصول يكــن مل املــصريف، العمــل يةســرِّ بــشأن قواعــد لــديها طــرف دولــة يف

ــة املــصرفية جالتالــسِّ لــضبط اضــروري احملكمــة ــة ميكــن حيــث، واملالي ــ للنياب  تــصدر أنْ ةالعامَّ
  .العقوبات قانون يف الواردة باألحكام عمالً املسائل هذه بشأن املصرف إىل تعليمات

      
 اجلنائيـة  املـسؤولية  لتحديـد  الـسابقة  اإلدانـات  االعتبـار  يف رافأط دول ةعدَّ تأخذ وال  -٢٣
 بعـد  األحكـام  إصـدار  عمليـة  سـياق  يف الـسابقة  اإلدانـة  أحكـام  علـى  العبـاالطِّ  تسمح هاولكنَّ
 مبوجـب  األجنبيـة  اجلنائيـة  جالتلـسِّ  وتقبل إحـدى الـدول األطـراف ا       .اجلنائية املسؤولية حتديد
 يف غـضون    وقعـت  الـيت  بـاجلرائم قـة    املتعلِّ احملـاكم  إجـراءات  يف األنغلوسكـسوين    القانون مبادئ
 حمـاكم  عـن  صـادرة  قـضائية  أحكـام  حـاالت  بـضع    يف روعيـت  كمـا    .سـنوات  عشرهتا   مدَّ فترة

 هنـاك  تكـن  مل أو املـادة  نفَّذُت مل احلاالت، بعض ويف .دولية اتفاقات عليه تنصُّ ملا وفقاً أجنبية،
  .اجلنائي جلالسِّ بشأن ممارسات أو قوانني
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 الــدول  مــن  قليــل  عــدد  يف القــضائي  باالختــصاص  متعلقــة  مــسائل  وجــود  لــوحظو  -٢٤
 باالتفاقيــة املــشمولة اجلــرائم علــى القــضائية الواليــة تكــن مل احلــاالت، إحــدى ويف .األطــراف

 غـريَ  عليـه  بـاجملين  االختـصاص  مبـدأ  كـان  احلـاالت،  مـن  عدد ويف .الدولة أقاليم مجيع إىل ةًممتدَّ
ــا وضــوح،ب حمــدَّد ــن كــلٌّ كــان بينم ــدأ م ــصاص مب ــدأ( باجلــاين االخت ــة الشخــصية مب  )الفاعل
ــدأ ــاجملين االختــصاص ومب ــه ب  .أخــرى حــاالت يف هبمــا معمــول غــَري أو التطبيــق حمــدوَدي علي
 بــه، معمـول  غـري  أو التطبيـق  حمـدود  الدولـة  حبمايــة االختـصاص  مبـدأ  كـان  حـاالت،  ةعـدَّ  ويف
 قــضائيا الرعايــا مالحقــة احلــاالت بعــض يف جيــوز وال .الــشأن هــذا يف توصــيات صــدرت وقــد
 دول ةعـدَّ  ووضـعت  .القائمـة  املعاهـدات  به تسمح ملا وفقاً إالَّ اخلارج يف املرتكَبة اجلرائم على

 الدوليـة  املعاهـدات  تطبيـق  عنـد  إالَّ التـسليم  هـذا  جتيـز  ال أو رعاياها تسليم حتظر تدابري أطراف
 بـشأن  املواضـيعي  التقريـر  يف التفـصيل  مـن  مبزيـد  ذلـك    نـوقش  وقـد ،  باملثل املعاملة مبدأ وفق أو

  ).CAC/COSP/IRG/2014/8 الوثيقة( )الدويل التعاون( االتفاقية من الرابع الفصل تنفيذ
    

  ١٠ اإلطار
  ٤٢ املادة تنفيذ على مثال
 األخـرى  الـدول  مع الكامل اتعاوهن يف لةواملتمثِّ األطراف الدول إحدى يف بعةاملتَّ باملمارسة ُنوِّه
    .فيها جتري مماثلةً إجراءاٍت هناك بأنَّ علم على تصبح عندما معها املعلومات لوتباُد

  


