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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة اخلامسة

  ٢٠١٤يونيه / حزيران٦- ٢فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقَّت٢البند 

          استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
التعاون (الرابع الفصل و) التجرمي وإنفاذ القانون( الثالث نفيذ الفصلت    

حملة مواضيعية عامة :  ملكافحة الفسادمن اتفاقية األمم املتحدة )الدويل
      لتوصيات ل

        تقرير من إعداد األمانة    
  ملخَّص  

 قُطريـة مة يف االستعراضات ال    عن التوصيات املقدَّ    عامةً  مواضيعيةً  حملةً م هذا التقريرُ  يقدِّ  
نفيـذ  جريت يف إطار آلية استعراض تنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد بـشأن ت                  اليت أُ 

  .من االتفاقية) التعاون الدويل(والرابع ) التجرمي وإنفاذ القانون(الفصلني الثالث 
    

───────────────── 
  * CAC/COSP/IRG/2014/1. 
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     وهيكلههنطاقر ومة التقريمقدِّ  -أوالً  
 ، الــيت ُعقـدت يف مدينــة  الرابعـة املـستأنفة   فريــق اسـتعراض التنفيــذ دورةلـوحظ خـالل     -١

ــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٧ و٢٦بنمــا يــومي  ــدول  يف إطــار ا ٢٠١٣ن ــدورة اخلامــسة ملــؤمتر ال ل
عـن  عامـة   توفري حملة مواضـيعية     من شأن     األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، أنَّ       

، باإلضــافة إىل التقــارير املواضــيعية الــيت أعــدَّت التوصــيات الــيت ُتقــدَّم يف عمليــات االســتعراض
 تنفيـذ االتفاقيـة، إثـراء مـداوالت     ضاإلطار املرجعـي آلليـة اسـتعرا       من   ٤٤ و ٣٥ للفقرتني   وفقاً

متابعـــة عمليــات االســـتعراض  الفريــق املوضــوعية باملعلومـــات يف ســياقات عـــّدة، مبــا يــشمل      
ووفقــاً ). CAC/COSP/IRG/2013/10/Add.1 مــن الوثيقــة ١٣انظــر الفقــرة  (واملــساعدة التقنيــة

يتعلــق فيمــا  قُطريــةات المــة يف االستعراضــاملقدَّ للتوصــيات لــذلك، يتــضمَّن هــذا التقريــر حتلــيالً
ــذ الفــصلني الثالــث  ب ــانون (تنفي ــاذ الق ــع ) التجــرمي وإنف ــدويل (والراب ــاون ال ــة ) التع  .مــن االتفاقي

  دولـة طرفـا،     ٥٦اخلاصـة بــ   املعلومـات الـواردة يف تقـارير االسـتعراض          ويستند هـذا التقريـر إىل       
  .ة هذا التقريرياغأو قاربت اإلجناز وقت صبالفعل اليت كانت قد أُجنزت وهي التقارير 

وعلــى نقــيض التقــارير املواضــيعية، ال يركِّــز هــذا التقريــر علــى تقــدمي حتليــل للثغــرات     -٢
والتحـدِّيات املـستبانة خـالل عمليـات االسـتعراض، بـل يـسعى إىل تقـدمي حملـة عامـة عـن أشــيع            

قا ويكــون ذلــك مــسبو.  بــشأن كــل مــادةاخلــرباء املــستعرِضونأنــواع التوصــيات الــيت يقــدِّمها 
 حـــول كيفيـــة االســـتفادة مـــن هـــذه التوصـــيات وطريقـــة صـــياغتها  عامـــة مالحظـــاتبإبـــداء 

  .الشاملة) األفقية(وتصنيفها، وبتحليل للتوصيات 
    

      قُطريةحتليل للتوصيات املقدَّمة يف التقارير ال  -ثانياً  
    املالحظات العامة  - ألف  

املقدَّمة يف تقـارير االسـتعراض،     يرد يف هذا القسم حتليل للغة املستخدمة يف التوصيات            -٣
  .وهو يهدف إىل تقدمي تصنيف هلذه التوصيات

    
    استخدام التوصيات وطريقة صياغتها    

ملـستبانة مـن    ال يورد كـل تقريـر توصـيات صـرحية بـشأن مجيـع الثغـرات والتحـدِّيات ا                    -٤
كـثري مـن األحيـان       يكتفـون يف     نياخلرباء املستعرِض ويبدو يف الواقع أنَّ     . ستعراضاال ةخالل آلي 

بوصف حالة القوانني القائمة حني يعاجلون مواد علـى حـدة بـدالً مـن تقـدمي اقتراحـات بـشأن                     
 خصوصاً على املـواد ذات الطـابع غـري           هذا نطبقوي. أوجه التعديل الضرورية واملمكنة للقوانني    



 

V.14-02008 3 
 

CAC/COSP/IRG/2014/10 

ملـستعرِضون   مـن االتفاقيـة، فكـثرياً مـا يكتفـي اخلـرباء ا      ٢٠اإللزامي وبصفة خاصـة علـى املـادة     
وعـالوة  . اإلثـراء غـري املـشروع      اختارت عدم جتـرمي      الدولة الطرف املستعَرضة  أنَّ  إىل  اإلشارة  ب

ومـع أنَّ   .  عدد التحدِّيات املستبانة والتوصـيات املقدَّمـة يتفـاوت إىل حـد كـبري              على ذلك، فإنَّ  
 فيمــا يبــدو، هـذا األمــر متوقــع نظــرا إىل تفـاوت درجــات تنفيــذ االتفاقيــة، فهـو يعكــس أيــضاً،   

الـدول األطـراف    االختالفات يف النُّهج الـيت يتوخاهـا اخلـرباء املـستعرِضون ويف مـدى اسـتعداد                 
  . للقبول بإدراج توصيات يف تقارير االستعراضاملستعَرضة

وُتــستخدم يف تقــارير االســتعراض تعــابري اصــطالحية شــىت الســتهالل التوصــيات عنــد    -٥
ــدول يف التقــارير بقــوهلم   فكــثريا مــا يوصــي اخلــرباء   . تقــدميها ــة " ينبغــي"املــستعرِضون ال للدول

نـة؛ أو ُتوَصـى     اختاذ تـدابري معيَّ   " ُتشجَّع على "أو  " لعلَّها تودُّ "أو  " ميكنها"الطرف املستعَرَضة أو    
" وضـع "؛ أو بــ   "القيام بـشيء مـا    " ضرورة النظر يف  "أو  " النظر يف "أو  " ضمان"الدولة الطرف بـ  

ا بـشكل كـبري جـد     " توصـية "أو  " توصي/يوصي"بل، ال تستخدم التعابري     ويف املقا . آليات معينة 
ه قــد مت تنفيــذ أحكــام ويف بعــض احلــاالت، ختلُــص التقــارير إىل أنَّــ. خــارج اخلالصــات الوافيــة

  . ممارسة إجيابية ما" مبواصلة"نة من االتفاقية وتوصي معيَّ
د صـــيغة االتفاقيـــة ، فهـــي جتـــسِّدة متامـــاًولـــئن كانـــت هـــذه املـــصطلحات غـــري موحَّـــ  -٦

م فعنــدما يتعلــق األمــر بأحكــام إلزاميــة، عــادة مــا ُتقــدَّ . وااللتزامــات علــى اخــتالف مــستوياهتا
مـة بـشأن االلتزامـات املتعلقـة         التوصـيات املقدَّ   وباملثل، فـإنَّ  ". ينبغي"التوصيات مسبوقة بكلمة    

ينبغــي " األحيــان بعبــارة نـة تكــون مــسبوقة يف كــثري مـن  يَّبـالنظر يف اختــاذ بعــض اإلجــراءات املع 
مة بشأن األحكام غري امللزمة، فهي تستخدم حشداً من األفعـال           أما التوصيات املقدَّ  ". النظر يف 

" تـودُّ /يـودُّ ...لعلَّ"أو " ميكن النظر يف"أو " النظر يف" ما تكون تنويعات لتعابري   املختلفة، وغالباً 
  ".ميكن"أو " ُتشجَّع على/ُيشجَّع"أو 
ه مت تنفيذ حكم ما إىل حد بعيـد، لكـن تظـل             لص اخلرباء املستعرِضون إىل أنَّ    وعندما خي   -٧

لديهم بعض الـشكوك بـشأن التفـسري الـدقيق لقـانون وطـين مـا أو كيفيـة تطبيقـه يف املـستقبل،                        
" التوضـيح "أو " الـضمان /الكفالـة "فإهنم يلجؤون يف بعض األحيان إىل استخدام عبـارات تفيـد      

ــه تفـــسري  "مثـــل ( ــيح أوجـ ــة توضـ ــشريعية القائمـ ــام التـ ــاريف أدق"أو ") األحكـ ــدمي تعـ أو " تقـ
للتوصـية باعتمـاد    " الكفالـة /الـضمان " تعـابري تفيـد      ومـع ذلـك، اسـتخدمت أيـضاً       ". االستمرار"

وفيمــا يتعلــق باحلــاالت الــيت ميكــن فيهــا تفــسري قــانون وطــين مــا مبــا يتفــق مــع  . قــوانني جديــدة
ية بعـد تثبـت ذلـك بعـد، كـثرياً مـا ُتقـدم توصـية         أحكام االتفاقية، ولكن ال توجد سوابق قضائ      

ــق هــذا        ــسلطة القــضائية تطب ــشريعية لتوضــيحه إذا مل تكــن ال ــدابري ت ــه، وباختــاذ ت برصــد تطبيق
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واهلدف مـن هـذا هـو الـسماح باملرونـة يف التعامـل مـع خمتِلـف            .  ألحكام االتفاقية  القانون وفقاً 
  .استقالل القضاءالتفسريات املمكنة للتشريعات الوطنية، مع مراعاة 

ط اخلرباء املستعرِضون الضوء على احلاجة العاجلة إىل التنفيـذ          ويف بعض األحيان، يسلِّ     -٨
  "). تشريع لتجرمي غسل األموالإعطاء أولوية لسنِّ: "مثل(بإعطاء أولوية خاصة للتوصية 

وقد تبدو صيغة التوصـيات يف بعـض األحيـان ملتبـسة بعـض الـشيء أو غـري واضـحة،              -٩
ــد ــة الطــرف       يعكــس هــذا حــالًّ وق ــستعرِضني والدول ــه فيمــا بــني امل ــا مت التوصــل إلي ــا م توافقي 

ـــوعلـــى ســـبيل املثـــال، فـــإنَّ . املـــستعَرضة استكـــشاف ســـبل "و" تبـــسيط التـــدابري" التوصـــية بـ
ويف بعـض األحيـان، ُيقتـرح       . ليست بالغـة الوضـوح مـن حيـث املعـىن          )" أمر ما (لتأمني  /لكفالة

 كـان هـذا االقتـراح ينطـوي       مـا إذا  ام، ولكن ليس مـن الواضـح متامـا          بعض األحك " استعراض"
بعـد إجـراء    ( على توصية بتعديل التشريعات القائمة أو رصـد تنفيـذها أو متحيـصها مـن جديـد                

القــوانني " توضــيح"و" اســتعراض" توصــيات بـــم أيــضاًقــدِّوكــثريا مــا ُت). االســتعراض القطــري
،  مباشـراً قيـة وغريهـا مـن الـصكوك الدوليـة تطبيقـاً          عندما تكون الدول قد طبقت أحكام االتفا      

وهذه البلدان ممتثلـة لالتفاقيـة مـن خـالل          . حبيث تعلو على التشريعات الوطنية يف سلم التراتب       
مت إليها توصيات بتعديل تشريعاهتا بغيـة ضـمان         ومع هذا، قُدِّ  .  مباشراً تطبيق أحكامها تطبيقاً  

  .مليةتطبيق االتفاقية يف إطار املمارسة الع
    

    تصنيف التوصيات    
    تعديل القوانني واعتمادها    

 أشــيع شــكل مــن أشــكال التوصــيات هــو التوصــية بتعــديل القــوانني القائمــة بــشأن  إنَّ  -١٠
نة أو توضيحها بغية جعلها متماشية مـع حكـم إلزامـي مـا مـن االتفاقيـة أو النظـر يف                 مسألة معيَّ 

وميكن أن يرد هـذا الـشكل مـن التوصـيات بـصيغة      . مي ما نة يف حكم غري إلزا    اختاذ التدابري املبيَّ  
أو أن يـشري علـى وجـه التحديـد إىل احلكـم الـذي               ") اختاذ ما قد يلـزم مـن تـدابري        : "مثل(عامة  

  .نة يف القانون اجلنائيينبغي تعديله، مثل مادة معيَّ
 مـثال   وقد أوصى اخلرباء املستعرِضون أيضا باعتماد أحكـام وقـوانني جديـدة، بالـدعوة               -١١

إىل النظر يف وضع قانون قائم بذاته بشأن الفساد يف سـياق إصـالحات قانونيـة جاريـة، وغالبـا                 
مــا كــان ذلــك يف حــاالت تتطلــب إدخــال تعــديالت تــشريعية وكانــت األحكــام ذات الــصلة   

      ة استعراضـات   طوا الضوء باملثـل يف عـدَّ      وقد سلَّ . اواردة يف نصوص تشريعية كثرية وقدمية نسبي
  . م الرشوة يف القطاع اخلاص تشريعات جترِّاجة إىل النظر يف سنِّعلى احل
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قواعــد " يف بــضع مناســبات توصــيات بــشأن وضــع  م اخلــرباء املــستعرِضون أيــضاً وقــدَّ  -١٢
، خاصـة عنـدما كـانوا يـرون أنَّ وضـع مبـادئ توجيهيـة، وال سـيما املبـادئ                   "قانونية غري ملزِمة  

قضائية املناسبة، ميكن أن يكـون مفيـدا يف تنفيـذ نـصوص             التوجيهية اخلاصة بإصدار األحكام ال    
  .نةقانونية معيَّ

    
    إنشاء األجهزة واآلليات ووضع االستراتيجيات    

ز علــــى التغــــيريات املؤســــسية واآلليــــات  أن تركِّــــمــــة أيــــضاًميكــــن للتوصــــيات املقدَّ  -١٣
ص إلدارة خمــصَّ لــذلك، اقتــُرح يف عــدد مــن التقــارير إنــشاء جهــاز       وتبعــاً. واالســتراتيجيات

ة تقـارير  مت يف عـدَّ كمـا قُـدِّ  ). ٣١ مـن املـادة    ٣انظـر الفقـرة     (املوجودات املضبوطة واملصادرة    
. ، توصيات بتطوير أو تعزيز نظم مراجعة إقـرارات الذمـة املاليـة         ٢٠استعراضية، يف سياق املادة     

ــة طــرف واحــدة أن تنظــر يف إنــشاء آليــات لتيــسري اإلدالء بالــشه     ادة بوســائل وطُِلــب مــن دول
  .االتصال املرئية، ومن دولة طرف أخرى أن تضع خطة عمل وطنية شاملة ملكافحة الفساد

    
    ختصيص املوارد وبناء القدرات والتعاون    

، ٤٨ و٤٦و ٤٤و ٣٦و ٣٢ة يف ســـياق املـــواد  صـــم اخلـــرباء املـــستعرِضون، خا قـــدَّ  -١٤
د املالية والبـشرية لربنـامج محايـة      توصيات بشأن ختصيص املوارد، مثل توفري ما يكفي من املوار         

 مـا تنبـع هـذه       وكـثرياً . فـة بالتعـاون الـدويل     الشهود أو جهاز مكافحة الفساد أو األجهـزة املكلَّ        
صة يف مكافحــة الفــساد التوصــيات مــن احلاجــة إىل ضــمان اســتقاللية عمــل الــسلطات املتخصِّــ

ز قـدرات املؤسـسات املعنيـة مبـا         وترمي إحدى التوصيات الوثيقة الصلة إىل تعزي      . وفعالية أدائها 
  .يشمل تزويدها مبا يكفي من التدريب

وتتصل إحدى التوصيات املتواترة يف هذا الشأن بالتعاون فيما بني املؤسـسات القائمـة         -١٥
ولتحقيـق تلـك الغايـة، يطلـب أحيانـا مـن        . املسؤولة عن خمتلف جوانب تدابري مكافحة الفساد      

 التعـاون علـى إنفـاذ القـوانني أو التنـسيق فيمـا بـني األجهـزة                  الدول األطراف أن تنظر يف تعزيز     
وقد برر اخلرباء يف أحد االستعراضات احلاجة إىل حتـسني التنـسيق فيمـا بـني األجهـزة                  . القائمة

الكثـرة املفرطـة يف     "باإلشارة إىل ضرورة التقليل إىل أدىن حـد مـن احتمـاالت أن يترتـب علـى                  
ــالنظر يف نقــل وأُوصــي يف حــاالت قليلــة جــداً . اصاهتاتــداخل يف اختــص" اآلليــات املؤســسية  ب

  .بعض املسؤوليات من جهاز إىل آخر
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    االلتزامات املتعلقة بالتفسري واالستعراض والرصد    
 ة تقـارير أيـضاً    إضافة إىل التوصية بتعديل القوانني أو باختاذ تدابري عمليـة، تتـضمَّن عـدَّ               -١٦

يـــق أجهـــزة إنفـــاذ القـــوانني واحملـــاكم للقـــوانني يف التزامـــات برصـــد أو اســـتعراض كيفيـــة تطب
 أو توقيـع  ١٧أو تنفيـذ أحكـام املـادة    " اهلديـة "املستقبل، ومنها التوصية برصد تفـسري مـصطلح      

اجلزاءات وتطبيق املبـادئ التوجيهيـة إلصـدار األحكـام مـن جانـب القـضاء؛ والتوصـية بـإجراء                    
لعطايــا التيــسريية، وبــالنظر يف تــوفري    اســتعراض دوري للــسياسات والــنُّهج املعتمــدة بــشأن ا    

كمـا  .  يف القـضايا املقبلـة   مناسـباً إيضاحات تشريعية إذا مل يفسِّر القضاء أحكام القانون تفسرياً    
اقتـرح إجـراء دراســات ألغـراض خمتلفــة مثـل اســتبانة املـشاكل املتعلقــة باإلنفـاذ واالحتياجــات       

  .املطلوبة من املساعدة التقنية
    

    مة بشأن املسائل ذات السياق العامدَّالتوصيات املق    
ة حاالت توصيات بشأن مـسائل      قدَّم اخلرباء املستعرِضون يف سياق بعض املواد يف عدَّ          -١٧

ــضمون احملــدَّ   ــى أيِّ   جــاوزت امل ــت عل ــها ظل ــستعَرضة ولكن ــادة امل ــسياق   د للم ــصلة ب  حــال مت
ــداً  . االســتعراض ــذا حتدي ــصدق ه ــادة  وي ــى امل ــاإلثراء غــ  ٢٠ عل ــشروع، حيــث   اخلاصــة ب ري امل

 اخلاصـة  ٣٠ توصـيات بـشأن نظـم إقـرارات الذمـة املاليـة، واملـادة         قُطريـة ة تقـارير    نت عـدَّ  تضمَّ
 مالحظـات عامـة بـشأن نظـام اجلـزاءات           قُطريـة نت عديد مـن التقـارير ال      باجلزاءات حيث تضمَّ  
  ).انظر أدناه ملعرفة املزيد يف هذا الشأن(اخلاص جبرائم الفساد 

    
    ات الشاملةالتوصي  - باء  

ــد          -١٨ ــصلني قيـ ــشأن الفـ ــة بـ ــيات املقدَّمـ ــى التوصـ ــالوة علـ ــارير، عـ ــض التقـ ــضمَّن بعـ تتـ
االستعراض، مالحظات وتوصـيات شـاملة يتجـاوز مـضموهنا أحيانـا نطـاق املـواد الـيت يتناوهلـا                   

  .ا يف اجلزء التمهيدي أو حتت عنوان مادة ماالفصالن، إمَّ
    

    اإلحصاءات والسوابق القضائية    
مــن بــني املالحظــات املتــواترة اإلشــارة إىل ضــرورة جتميــع اإلحــصاءات والــسوابق           -١٩

 آليـات أكثـر بـساطة وتنـسيقاً       "فعلى سبيل املثال، أشار أحد التقـارير إىل احلاجـة إىل            . القضائية
صة ملنــع اجلرميــة جلمــع البيانــات واإلحــصاءات ذات الــصلة الالزمــة لوضــع اســتراتيجيات خمصَّــ 

ــة اجلنائيــ ولُــوِحظَ يف تقريــر آخــر عــدم وجــود إحــصاءات يف جمــال غــسل األمــوال    ". ةوالعدال
ة مت يف عــدَّكمــا قُــدِّ. وُحــثَّ فيــه البلــد املعــين علــى االحتفــاظ بــسجل لقــضايا غــسل األمــوال
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تقارير توصيات بشأن آليات نشر اإلحصاءات والـسوابق القـضائية، ومت تـشجيع أحـد البلـدان                 
 به مبا يتـيح لـه مجـع بيانـات بـشأن جـرائم الفـساد وتقـدمي                   على تكييف نظام املعلومات اخلاص    

ويف جمال التعاون الدويل، تواتر تقدمي توصية تـدعو إىل          .  وتفصيالً إحصاءات عنها أكثر حتديداً   
مة علـى نظـم     زت معظم التوصيات املقدَّ   وركَّ. إنشاء أو تعزيز نظم للمعلومات خاصة بالقضايا      

بعــضها أنَّ صــد القــضايا ومجــع معلومــات إحــصائية، غــري  ن مــن رإدارة القــضايا هبــدف الــتمكُّ
فــني بتنفيــذ طلبــات التعــاون علــى املعلومــات    اقتراحــات بــإطالع املــوظفني املكلَّ ن أيــضاًتــضمَّ

  .املتعلقة باجلوانب العملياتية للتعاون الدويل
    

    "املوظف العمومي"تعريف     
 مـن الفـصل األول،      ٢من املادة   ) أ(وارد يف الفقرة    " املوظف العمومي "تعريف  أنَّ  مع    -٢٠

  ، ارتباطــا وثيقــا ١٦ و١٥فهــو مــرتبط باألحكــام الــواردة يف الفــصل الثالــث، ال ســيما املــادتني 
مت يف عدد مـن االستعراضـات توصـيات بـشأن التعريـف             دِّوهلذا السبب، قُ  . ال يقبل االنفصام  
  ".املوظف العمومي"الشامل ملصطلح 

املوظـف  " هـي ضـمان أن يـشمل تعريـف            األكثـر تـواتراً    وبصفة عامة، كانت التوصـية      -٢١
ودعـت توصـيات    . موظفي اجلهازين التشريعي والقـضائي وعلـى رأسـهم الربملـانيون          " العمومي

مون أخرى إىل أن يشمل هذا التعريف األشـخاص الـذين يـضطلعون بوظـائف عموميـة أو يقـدِّ          
ومـوظفي املؤسـسات الدوليـة    خدمات عمومية دون تلقي أجر، واملوظفني العموميني األجانب  

العمومية؛ كما دعت إىل معاجلة مشكلة عـدم االتِّـساق يف اسـتخدام املـصطلحات الـيت تـصف                   
  . املوظفني العموميني بغرض إضفاء الوضوح على أحكام القانون وتعزيز اليقني القانوين

ثـال،  ففي إحدى احلاالت الـيت مل يـشمل فيهـا التعريـف أعـضاء الربملـان علـى سـبيل امل                      -٢٢
أوصــى اخلــرباء املــستعرِضون بتوســيع نطــاق اجلــرائم ذات الــصلة والــنص علــى فــرض جــزاءات 

ت يف إطار تلك احلالـة نفـسها توصـية بتوسـيع نطـاق تعريـف                مكما قُدِّ . مناسبة على الربملانيني  
  .ليشمل األشخاص الذين ميارسون وظائف عمومية لصاحل منشأة عمومية" املوظف األجنيب"
    

    خرىمسائل أ    
م عـدد مـن التوصـيات الـشاملة األخـرى            عن املوضوعني املشار إليهمـا آنفـا، قُـدِّ         فضالً  -٢٣

كان من بينها وضع خطـة عمـل وطنيـة شـاملة ملكافحـة الفـساد؛ ومعاجلـة حـاالت التـأخري يف                       
التحقيقات واإلجراءات القضائية اليت من شأهنا أن حتبط اجلهود املبذولة لكبح اجلـرائم املتـصلة               
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االً؛ وتفادي فرض جزاءات موازية مبوجب قواعد إدارية وتأديبيـة وأخالقيـة؛            فساد كبحاً فعَّ  بال
  .وتفادي اإلفالت من العقاب واحملاكمة على نفس اجلرم مرتني

املعـدَّل العـام حلـاالت املالحقـة واإلدانـة يبـدو منخفـضاً        أنَّ ولُوحظ يف أحد التقارير       - ٢٤
إىل مـادة واحـدة مـن       إالَّ  ئية يف جـرائم الفـساد ال تـستند          معظم حـاالت املالحقـة القـضا      أنَّ  و

ولـذا، اقُتـرح رصـد      ). هنالك مواد أخرى ذات صلة باملوضـوع      أنَّ  يف حني   (القانون اجلنائي   
تنفيذ النصوص املتعلقـة بـسائر أفعـال الفـساد اجملرَّمـة وتقـدير قيمتـها العمليـة، وكـذلك مجـع                  

ــصلة بقــضايا الفــساد بــصفة من   ــذ    البيانــات املت ــز تنفي ــدابري الالزمــة لتعزي ــة اختــاذ الت تظمــة بغي
  .النصوص املتعلقة هبا

ــق      وأخــرياً  -٢٥ ــسائل تتعل ــشأن م ــة ب ــارير مبالحظ ــستعرِضون يف أحــد التق ، أدىل اخلــرباء امل
حبقوق اإلنسان ونّبهوا الدولة الطرف املستعرضة إىل ضرورة تعـديل أحـد مـواد قانوهنـا املتعلـق              

ق مـع دسـتورها وميتثـل اللتزاماهتـا الدوليـة يف جمـال حقـوق اإلنـسان           مبكافحة الفساد حىت يتواف   
  .من خالل التمسك مببدأ افتراض الرباءة

    
  مة بشأن أحكام التجرمي وإنفاذ القوانني يف الفصلني التوصيات املقدَّ  - جيم  

      الثالث والرابع
   جرائم رشو املوظفني العموميني الوطنيني واألجانب: ٢١ و١٦و ١٥املواد     

    وموظفي املؤسسات الدولية العمومية؛ الرشوة يف القطاع اخلاص
كمــا ورد يف التقــارير املواضــيعية، اختــذت مجيــع الــدول األطــراف يف االتفاقيــة تــدابري     -٢٦

ه أُوِصــي يف إحــدى احلــاالت غــري أنَّــ. لتجــرمي رشــو املــوظفني العمــوميني الــوطنيني وارتــشائهم 
 ويف حاالت أخرى، أُوِصي بتوسيع نطـاق األحكـام ذات   .بتوضيح أحكام قانون جترمي الرشوة 

الــصلة ليــشمل رشــو وارتــشاء أعــضاء الربملــان واألشــخاص الــذين ميارســون وظــائف عموميــة   
املوظـف  "وباإلمكان القيام بذلك إما من خالل توسيع نطاق تعريف          ". منشأة عمومية "لصاحل  

. رائم حمــددة يف هــذا الــشأنأو مــن خــالل اســتحداث جــ)  أعــاله٢٠انظــر الفقــرة " (العمــومي
  .وميكن العثور على كال النهجني يف تقارير االستعراض

 علـى  وبصرف النظر عن النطـاق الشخـصي لالنطبـاق، كانـت التوصـية األكثـر تـواتراً             -٢٧
مة لصاحل أطـراف ثالثـة واألطـراف     تتصل بااللتزام بشمول املزايا املقد١٥َّاإلطالق بشأن املادة   

دِّمت توصـيات مـن   وحيثما مل تدرج تلـك التوصـية، قُـ    . ، مبا يف ذلك الكيانات    الثالثة املستفيدة 
  تعريــف جــرائم الرشــوة علــى حنــو يــشمل صــراحة وبــشكل ال لــبس فيــه احلــاالت الــيت    "أجــل 
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ــا إىل طــرف ثالــث      ــة إىل املوظــف نفــسه وإمن أو )" الطــرف الثالــث املنتفــع (ال تعــود فيهــا املزي
اء واالختالس ليشمل احلاالت اليت تكـون فيهـا املزيـة غـري             توسيع نطاق انطباق جرائم االرتش    "

  ".املستحقة مقصودة لصاحل طرف ثالث
وقُدِّمت عالوة على ذلك توصيات بشأن جترمي كـل العطايـا التيـسريية؛ وجتـرمي الوعـد                   -٢٨

نطــاق انطبــاق " مزيــة غــري مــستَحقة"و" شــيء قــيمأيِّ "بالرشــوة؛ وضــمان أن يكــون لعبــاريت  
ل التشريعات ذات الصلة ملسألة املزايا املالية وغري املاليـة؛ وتوضـيح أوجـه تفـسري       متماثل؛ ومشو 

التــشريعات الداخليــة املتعلقــة بــإدراج املزايــا املاديــة وغــري املاديــة علــى الــسواء؛ وإدراج عبــارة   
بلفظ صريح يف التشريعات؛ والنظر يف حـذف اشـتراطات احلـد            " بشكل مباشر أو غري مباشر    "

 مـن   القائمة اليت من شأهنا أن متنع اعتبار بعـض اجلـرائم املتـصلة بالفـساد ضـروباً                ) بةالعت(األدىن  
  .الفساد؛ ومشول التشريعات ذات الصلة ملسألة طلب املوظف العمومي للرشوة

ــادة     -٢٩ ــا خيــص امل ــواتراً  ١٦وفيم ــر ت ــت التوصــية األكث ــوظفني   ، كان  هــي جتــرمي رشــو امل
الدولية العمومية، وهو أمر مل ينفذ بعد يف عديـد مـن            العموميني األجانب وموظفي املؤسسات     

ة مرات بشأن االرتشاء، ولكن بصيغة االلتـزام بـالنظر          مت هذه التوصية نفسها عدَّ    وقُدِّ. الدول
  .١٥ويف ما عدا ذلك، كانت التوصيات متاثل يف العادة التوصيات املتعلقة باملادة . يف جترميه

الـيت مل جتـرَّم يف      ) ٢١املـادة   (رتـشاء يف القطـاع اخلـاص        وفيما يتعلق بأفعال الرشو واال      -٣٠
وباإلضـافة إىل   . دمت توصيات بالنظر يف اختاذ تدابري لتجرميها على الـسواء         عديد من الدول، قُ   

وعـالوة علـى ذلـك، طُلـب        . مت توصيات بإلغاء اشتراط الشكوى أو وقـوع أضـرار         ذلك، قُدِّ 
ــة الرشــوة   مــن عــدَّ  ــشمل ســائر    ة دول النظــر يف تعريــف جرمي ــى حنــو ي يف القطــاع اخلــاص عل

  .العاملني، أيا ما كنت صفتهم، مبا يشمل أرباب العمل واملديرين
    

    يف القطاع اخلاص ختالساالختالس واال: ٢٢ و١٧املادتان     
كما هي احلال بالنسبة إىل جرائم الرشوة، كانت التوصية األكثر تـواترا بـشأن جـرائم            -٣١

ويف إحـدى   . ضـرورة االلتـزام بـشمول األطـراف الثالثـة املـستفيدة           هـي   ) ١٧املـادة   (االختالس  
ويف . احلاالت، أُوصيت الدولة الطرف املستعَرضة مبعاجلـة الـركن الـذهين يف جرميـة االخـتالس               
  .حالة أخرى، أوصيت دولة طرف بتخفيض حد القيمة الدنيا الالزم العتبار الفعل اختالسا

، فقـد  )٢٢املـادة  (رمي االخـتالس يف القطـاع اخلـاص    ومبا أنَّ معظم البلدان قامـت بتجـ       -٣٢
ه طُلـب مـن بعـض الـدول النظـر يف            غـري أنَّـ   . قُدم عدد من التوصيات قليل نسبيا يف هذا الـشأن         

  .توسيع نطاق قوانينها الوطنية لتشمل أيَّ ممتلكات تابعة للقطاع اخلاص وسائر أجزائه
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    املتاجرة بالنفوذ: ١٨املادة     
ــواترا هــي ضــرورة النظــر يف جتــرمي     ١٨ادة يمــا خيــص املــ ف  -٣٣ ــر ت ، كانــت التوصــية األكث

أما بالنـسبة للـدول الـيت جرَّمـت املتـاجرة بـالنفوذ، فقـد كـان أشـيع موضـوع                     . املتاجرة بالنفوذ 
املزايــا املقدَّمــة لــصاحل أطــراف ثالثــة واملــستفيدون مــن األطــراف  "تطرقــت إليــه التوصــيات هــو 

ى اخلرباء املـستعرِضون الـدول بـأن تـدرج يف تـشريعاهتا عبـارة       ويف بضع حاالت، أوص  ". الثالثة
النفــوذ "بلفــظ صــريح أو بــأن تــشمل تــشريعاهتا أيــضا مــسألة  " بــشكل مباشــر أو غــري مباشــر"

  .١٨، متاشيا مع نص املادة "املفترض فحسب
    

    إساءة استغالل الوظائف: ١٩املادة     
وتعلقـت  . ستغالل الوظائف أو املناصـب    ة دول أن تنظر يف جترمي إساءة ا       طُلب من عدَّ    -٣٤

إحــدى التوصــيات باستكــشاف إمكانيــة معاجلــة حــاالت إســاءة اســتغالل املــوظفني العمــوميني 
لوظائفهم من خالل فرض جزاءات جنائية عليهم ولـيس فقـط مـن خـالل اختـاذ تـدابري تأديبيـة                     

" ضـرر "ط حـدوث    ويف بضع حاالت، دعا اخلرباء املستعرِضون إىل النظر يف إلغاء شر          . ضدهم
  .حىت يعترب الِفعلُ فعال إجرامياً" ضرر جسيم"أو 
    

    اإلثراء غري املشروع: ٢٠املادة     
يف جتـرمي اإلثـراء غـري املـشروع، وهـو أمـر             " النظـر " سوى التزام بــ    ٢٠ال تتضمَّن املادة      -٣٥

. سـية خيضع أيضا ألحكام دستور كل دولة من الدول األطراف ومبادئ نظامها القـانوين األسا   
 توصيات للدول اليت وفـت بـشرط االلتـزام بـالنظر يف هـذا               وتبعا لذلك، مل ُتقدم بوجه عام أيُّ      

ومـع ذلـك، أوصـى اخلـرباء املـستعرِضون الدولـة املـستعَرضة، يف               . املسألة وأثبتت ذلـك باألدلـة     
هنـا  إحدى احلاالت، مبواصـلة النظـر يف احلاجـة إىل تـشريع ُيجـرِّم اإلثـراء غـري املـشروع، رغـم أ                 

  .كانت قد وفت بالتزامها بالنظر يف هذه املسألة
ويف حالة عدم الوفاء بااللتزام بالنظر يف هذه املسألة، كانت ُتقدم يف العـادة توصـيات                   -٣٦

وذهـب اخلـرباء املـستعرِضون إىل أبعـد مـن ذلـك يف بـضعة تقـارير حيـث                    . تدعو إىل النظر فيها   
جترمي اإلثـراء غـري     "املستعَرضة على أن تقوم مثال بـ     عت فيها الدولة الطرف     موا توصيات ُشجِّ  قدَّ

 ، وباستغالل ما يتاح من مـساعدة تقنيـة حتقيقـاً          املشروع، مبوجب الدستور إن كان ذلك ممكناً      
  ".لتلك الغاية
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ا بالنسبة للبلدان اليت تواجه عقبات دستورية متنعها من جترمي اإلثـراء غـري املـشروع،                أمَّ  -٣٧
قارير اخلاصة هبا مناقشات حول ما ميكن اعتماده مـن هنـج بديلـة يف هـذا                نت الت فكثريا ما تضمَّ  

وعليه، فقد اقُترح تنفيذ نظام ُيلزم مجيـع املـوظفني          . الشأن، وال سيما نظم اإلقرار بالذمة املالية      
ــة    ــة املالي ــرارات بالذم ــز نظــم     . العمــوميني بتقــدمي إق ــشري بتعزي ــا كانــت التوصــيات ت وكــثريا م

تلـك الـنظم، الـيت      أنَّ  واحلـق   . اليـة حيثمـا وجـد نظـام مـن هـذا القبيـل بالفعـل               إقرارات الذمة امل  
. االً فعَّـ   بديالً ل حالًّ  جبزاءات جنائية للمعاقبة على عدم االلتزام هبا، ميكن أن تشكِّ          تقترن أحياناً 

  .مة يف هذا الصدد مل تتجاوز نطاق االستعراضوعليه، ميكن القول بأنَّ التوصيات املقدَّ
    

    غسل األموال واإلخفاء: ٢٤ و٢٣ادتان امل    
وبالفعـل، مل ُينـصح سـوى       .  غـسل األمـوال    لقد جرَّمت مجيع الـدول األطـراف تقريبـاً          -٣٨

ولكن من ناحية أخرى تبني أنَّ لـدى أكثـر مـن            .  تشريع لتجرميه  بلد واحد بإعطاء أولوية لسنِّ    
  .حلكم الشاملنصف الدول املستعَرضة أوجه قصور بشأن تنفيذ بعض تفاصيل هذا ا

ة دول إمــا علــى توســيع قائمــة اجلــرائم األصــلية أو علــى جتــرمي غــسل     عت عــدَّوُشــجِّ  -٣٩
مـة إىل النظـر يف      ودعـت إحـدى التوصـيات املقدَّ      . عائدات مجيع األفعال اجملرَّمـة وفقـا لالتفاقيـة        

وة وعـال . ختفيض عتبة العقاب احملددة لكي يعترب الفعل املرتكـب جرميـة أصـلية لغـسل األمـوال                
ة بلدان بضمان أن تـشمل تـشريعاهتا املتعلقـة بغـسل األمـوال اجلـرائم                على ذلك، أُشري على عدَّ    
  .األصلية املرتكبة يف اخلارج

.  من تشريعاهتا املتعلقـة بغـسل األمـوال     سخاًومل ترسل دول عديدة إىل األمم املتحدة نُ         -٤٠
حـدة بنـسخ مـن تلـك التـشريعات          وقد طُلب منها أن حترص على تزويد األمني العام لألمـم املت           

  .٢٣من املادة ) د( ٢والتعديالت املقبلة لقوانينها، حسبما تنص عليه الفقرة 
 كـان أمههـا استكـشاف إمكانيـة         ٢٤ من التوصيات بـشأن املـادة        م عدد قليل جداً   وقُدِّ  -٤١

  .توصيف فعل اإلخفاء على حنو أكثر دقة
    

    إعاقة سري العدالة: ٢٥املادة     
األفعال الـيت تنـدرج     ) صراحة(ة دول بتنفيذ هذا احلُكم امللزم وبأن جترِّم          على عدَّ  أُشري  -٤٢

 قُـدمت يف حـالتني توصـيات بتـضمني أحكـام            ،وعالوة على ذلـك   . يف نطاق إعاقة سري العدالة    
  .م على وجه التحديد استخدام القوة البدنية ضد الشهودجترِّ
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    مسؤولية الشخصيات االعتبارية: ٢٦املادة     
 للـدول األطـراف بـالنص علـى مـسؤولية الشخـصيات        ملزمـاً كماً ُح٢٦تتضمَّن املادة     -٤٣

. االعتبارية وتتـيح هلـا االختيـار يف هـذا الـشأن بـني نظـم القـانون اجلنـائي أو املـدين أو اإلداري                       
 علــى األقــل مــن أشــكال  واحــداًمجيــع الــدول األطــراف يف االتفاقيــة قــد أقــرَّت شــكالًأنَّ ومبــا 
مـة تتـصل باملـسؤولية اجلنائيـة         معظم التوصيات املقدَّ   اءلة بشأن الشخصيات االعتبارية، فإنَّ    املس

  .للشخصيات االعتبارية، حىت وإن مل تذكر ذلك صراحة
 توصــيات صــرحية بــالنظر يف اعتمــاد قُطريــةويف بعــض احلــاالت، تتــضمَّن التقــارير ال  - ٤٤

ــة للشخــصيات ا   ــةتــشريعات تــنص علــى املــسؤولية اجلنائي   ولكــن هــذه التوصــيات  . العتباري
م هبـدف تعزيـز النظـام القـائم املتعِلـق مبـساءلة الشخـصيات االعتباريـة أو              عادة ما كانت تقـدَّ    

توسيع نطـاق مـسؤولية الشخـصيات االعتباريـة عـن املـشاركة يف مجيـع اجلـرائم ذات الـصلة                     
  .باالتفاقية وتوضيحها

 تــدعو إىل فــرض جــزاءات جنائيــة أو غــري  الــيت٢٦ مــن املــادة ٤وفيمــا يتعلــق بــالفقرة   -٤٥
 الدول األطـراف املـستعَرضة     ة تقارير توصيات حتثُّ   الة ومتناسبة ورادعة، تتضمَّن عدَّ    جنائية فعَّ 

أو /على استكشاف إمكانية تشديد اجلزاءات املالية اليت ُتفرض علـى الشخـصيات االعتباريـة و              
يف تقريـرين بـالنص علـى عقوبـات تتجـاوز           وأُوصـي   . إعادة النظر يف نظام اجلزاءات اخلاص هبا      

مت يف إحـــدى احلـــاالت توصـــية تـــدعو إىل أخـــذ احلالـــة املاليـــة   اجلـــزاءات املاليـــة، كمـــا قُـــدِّ 
  .للشخصيات االعتبارية يف احلسبان

    
    املشاركة والشروع: ٢٧املادة     

لقد جرَّمت مجيع الدول شكال ما من أشكال املشاركة والشروع يف ارتكـاب جـرائم             -٤٦
غري أنَّ األحكام يف هذا الشأن مل تشمل، يف بعض احلاالت، مجيـع اجلـرائم املنـصوص                  . الفساد

جرميـــة أيِّ عليهـــا يف االتفاقيـــة، ممـــا أدى إىل تقـــدمي توصـــيات بتجـــرمي الـــشروع يف ارتكـــاب  
وعــالوة علــى ذلــك، لــيس مــن املعتــاد، علــى األقــل بالنــسبة إىل  . منــصوص عليهــا يف االتفاقيــة

أو جترميـه علـى حنـو       ( تأخذ بنظام القانون املـدين، جتـرمي اإلعـداد الرتكـاب اجلـرائم               البلدان اليت 
وقـد قـدِّمت يف بـضع حـاالت توصـيات           .  إىل تقدمي توصيات   ومل ُيؤدِّ هذا األمر دائماً    ). شامل

ونظرا إىل اتساع نطاق األحكام املتعلقـة مبكافحـة الفـساد يف إحـدى              . هبدف تغيري هذا الوضع   
يت الدولة الطرف املستعَرضة بالتحقق مما إذا كانت األحكام املتعلقـة بالـشروع       احلاالت، أوص 

  . غري مناسبة- من حيث املبدأ واملمارسات املعمول هبا لدى احملاكم -قد باتت 
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    العلم والنية والغرض: ٢٨املادة     
، وهــي مــادة غــري مدرجــة يف قائمــة  ٢٨مل تقــدَّم ســوى توصــية واحــدة بــشأن املــادة     -٤٧

تـنظم علـى    أنَّ  وقد دعت هذه التوصـية الدولـة الطـرف املـستعَرضة إىل             . التقييم الذايت املرجعية  
حنو منهجي املعلومـات املتعلقـة بكيفيـة عـرض األدلـة املباشـرة أو القـرائن علـى احملـاكم وتقيـيم                       

  .القضاة هلا وأن تستفيد من هذه املعلومات على أفضل وجه
    

    التقادم: ٢٩املادة     
 هي متديد فتـرة التقـادم أو توسـيع نطـاق            ٢٩ بشأن املادة    نت التوصية األكثر تواتراً   كا  -٤٨

وطُلب من الدول، على وجـه اخلـصوص، أن تنظـر      . أسباب تعليق العمل هبا أو وقف احتساهبا      
 عنـد اكتــشاف اجلرميــة مــع  يف تعـديل أحكــام التقــادم حبيــث ال يبـدأ احتــساب فتــرة التقــادم إالَّ  

  .تعليق العمل هبا يف حال فرار اجلاين املزعوم من العدالةوقف احتساهبا أو 
    

    املالحقة واملقاضاة واجلزاءات: ٣٠املادة     
ــادة    -٤٩ ــة القــضائية واملقاضــاة     ٣٠تــشمل امل  طائفــة واســعة مــن املــسائل املتعلقــة باملالحق

هـــا مـــة يف هـــذا الـــشأن، ويتعلـــق معظم لـــذلك، َســـُتدرس التوصـــيات املقدَّوتبعـــاً. واجلـــزاءات
  .، على حنو منفرد فقرةً فقرة٢ً و١بالفقرتني 

ــا للمــادة    -٥٠ ــادة  ١، ال تــنص الفقــرة  ٢٦وخالف ــة  علــى فــرض جــزاءات فعَّ ٣٠ مــن امل ال
ومتناســبة ورادعــة بــل تلــزم الــدول األطــراف بإنــشاء نظــام للجــزاءات يراعــى مــدى خطــورة     

زاءات املتاحـة للمعاقبـة     هذا احلكم كان أساس االستعراض العـام للجـ        أنَّ  غري  . اجلرائم فحسب 
ويف بعـــض احلـــاالت، اقتـــرح اخلـــرباء املـــستعرِضون رفـــع احلـــد األدىن  . علـــى جـــرائم الفـــساد

ويف حـني أنَّ هـذا      . رة أو وضع مبادئ توجيهية إلصدار األحكام يف هذا الشأن         للعقوبات املقرَّ 
أيِّ يـة وضـع      مـن الـصعب ختيـل إمكان       ، فـإنَّ  ٣٠ مـن املـادة      ١قد يتطلب قراءة متحررة للفقـرة       

لذا بـدا مـن املناسـب    . نظام جزاءات غري قادر على أن يأخذ يف احلسبان مدى خطورة اجلرائم        
  .التوسع يف تفسري هذا احلكم للمحافظة على أثره النافع وعدم إفراغ مضمونه من املعىن

ــاً  -٥١ ــواتراً   وتبع ــر ت ــذلك، كانــت التوصــية األكث ــرة   ل ــشأن الفق ــرض  ١ ب  هــي النظــر يف ف
أكثـــر صـــرامة، وبـــاألخص إعـــادة تقيـــيم العقوبـــات املنطبقـــة علـــى جـــرائم الرشـــوة جـــزاءات 

ــرَّ    ــات املق ــع احلــد األدىن للعقوب ــال، أُوصــي يف إحــدى    . رةواالخــتالس، ورف ــى ســبيل املث وعل
 وتنـسحب علـى الشخـصيات        وردعـاً  احلاالت بفرض غرامات وجـزاءات أشـد فعاليـة وتناسـباً          
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ذا أن يتيح اتباع َنهج يفرق بني اجلـرائم علـى حنـو يراعـي          االعتبارية، حيث ُرئي أنَّ من شأن ه      
واقُتــرح يف حالــة أخــرى فــرض عقوبــات علــى  . بهمــدى خطــورة اجلرميــة والــضرر الــذي تــسبّ 

ــة ثــين املــوظفني العمــوميني عــن طلــب الرشــوة        ــة علــى الرشــو، بغي ــشاء أشــد مــن العقوب االرت
  .وتشجيع اإلبالغ عن جرائم الرشوة

ــستعَرضة أن تنظــر يف وضــع        -٥٢ ــة الطــرف امل ــي يف إحــدى احلــاالت أنَّ بوســع الدول وُرئ
مت توصــية برصــد دِّويف هنايــة املطــاف، قُــ. مبــادئ توجيهيــة إلصــدار األحكــام يف هــذا الــشأن

  .توقيع العقوبات وتطبيق املبادئ التوجيهية إلصدار األحكام من جانب القضاء
ويف احلـاالت  ). ٢الفقـرة  (ن إجراءات رفع احلـصانة  كما قُدِّم عدد من التوصيات بشأ    -٥٣

الـيت رأى فيهـا اخلـرباء املـستعرِضون أنَّ اإلجـراءات معقـدة تعقيـدا ميكـن أن يـؤدي إىل التـأخري           
ة حـاالت، العمـل علـى حتقيـق         كما اقتـرح، يف عـدَّ     . وضياع األدلة، قُدِّمت توصيات بتبسيطها    

  . احملاكماتمزيد من التوازن بني احلصانة والتحقيقات أو
ومــن ناحيــة أخــرى، َشــجَّع اخلــرباء الــسلطات يف أحــد االستعراضــات علــى النظــر يف     -٥٤

ــاز        ــا واحملققــني يف جه ــشمل مــسؤويل اإلدارة العلي ــة لتوســيع نطــاق احلــصانة لي ــد احملتمل الفوائ
مكافحــة الفــساد، يف نطــاق ممارســتهم ملهــام عملــهم الرمسيــة، شــريطة إمكانيــة رفعهــا يف حــال  

  . يف أنشطة إجرامية أو جتاوزات سلوكيةتورطهم
ــضائية       -٥٥ ــة الق ــة يف املالحق ــسلطة التقديري ــال ال ــق بإعم ــا يتعل ــرة (وفيم ــ)٣الفق دِّمت ، قُ

ــة العامــة ووضــع دليــل إرشــادي للمالحقــة       ــنظم جهــاز النياب ــانون ُي توصــية واحــدة باعتمــاد ق
واقُتــرح يف . ئم الفــسادالقــضائية بغيــة ضــمان قــدر أكــرب مــن الــيقني القــانوين يف مالحقــة جــرا  

استعراض آخر إجراء دراسـة عـن تطبيـق مبـدأ إعمـال الـسلطة التقديريـة يف املالحقـة القـضائية                      
  .تفادياً أليِّ تدخل سياسي يف قرارات النيابة العامة

ة دول أطراف بضرورة مراعاة خطـورة اجلـرائم املتـصلة    ، ذُكِّرت عد٥َّ بالفقرة  وعمالً  -٥٦
 إمكانيـة اإلفـراج املبكـر أو املـشروط عـن األشـخاص املـدانني بارتكـاب          بالفساد لدى النظر يف   

ويف إحدى احلاالت، اقتـرح اخلـرباء املـستعرِضون اعتمـاد سياسـة مكتوبـة بـشأن                 . تلك اجلرائم 
ويف حالة واحـدة أخـرى، طلـب مـن الدولـة الطـرف املـستعَرضة ضـمان أالَّ           . اإلفراج املشروط 

  .ية إىل إفالت اجملرمني من العقابيؤدي إصدار أوامر العفو التنفيذ
 إىل االكتفــاء بترديــد أحكــام ٧ و٦مــة بــشأن الفقــرتني وقــد حنــت التوصــيات املقدَّ  - ٥٧

ن على الدول النظر يف وضع إجراءات لوقف املوظـف العمـومي            ه يتعيَّ  أنَّ تلك الفقرتني، أيْ  
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ه يف اجلرميـة وتنحيتـه بعـد    املتهم بارتكاب فعل جمرَّم يف االتفاقية عن العمل أثناء التحقيق مع  
  .ثبوت إدانته

ة دول أطـراف بالـسعي إىل تعزيـز العمـل علـى إعـادة إدمـاج مـن أدينـوا                     وُنصحت عدَّ   -٥٨
  ).١٠الفقرة (بارتكاب جرائم ذات صلة باالتفاقية يف اجملتمع 

    
    التجميد واحلجز واملصادرة: ٣١املادة     

 ختفيف املتطلبات الرمسية للحـصول علـى         هبدف ٣١ة توصيات بشأن املادة     قُدِّمت عدَّ   -٥٩
لـة إىل ممتلكـات أخـرى    إذن بتجميد احلسابات املالية؛ وضـمان أن تكـون عائـدات اجلرميـة احملوَّ          

 للخــضوع لتــدابري التجميــد واملــصادرة؛ والــسماح باملــصادرة علــى أســاس القيمــة    قابلــة أيــضاً
ب جــرائم ومبــصادرة ممتلكــات ومبــصادرة األدوات املــستخدمة أو املزمــع اســتخدامها يف ارتكــا

عت الدولـة الطـرف املـستعَرضة علـى النظـر يف            ويف أحد التقارير، ُشـجِّ    . مماثلة من حيث القيمة   
  .وضع إطار وطيد وشامل ملصادرة املوجودات دون استناد إىل إدانة

، اقترح اخلرباء املستعرِضون تعزيز اإلدارة الـسليمة للممتلكـات          ٣وفيما يتعلق بالفقرة      -٦٠
ة تقـارير إىل إنـشاء      ولتحقيـق تلـك الغايـة، ُدعـي يف عـدَّ          . جملمدة أو املتحفظ عليها أو املصادرة     ا

  .وكالة خمصصة إلدارة املوجودات املصادرة
ويف بضع حاالت، قُدِّمت توصيات بالنظر يف اختاذ تدابري تشريعية تتيح عكـس عـبء                 -٦١

  ).٨الفقرة (اإلثبات 
ــة املناســبة حلقــوق    ووردت يف بــضعة تقــارير توصــيات   -٦٢ ــوفري احلماي  كــان موضــوعها ت

  ).٩الفقرة (األطراف الثالثة احلسنة النية يف حاالت املصادرة 
    

    محاية الشهود واملبلِّغني؛ والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون: ٣٧ و٣٣ و٣٢املواد     
ات ة دول أطـراف علـى اختـاذ تـدابري تـشريعية وغـري تـشريعية لوضـع إجـراء                   ُحثت عـدَّ    -٦٣

 وعلـى تـضمني اجلـرائم املتـصلة بالفـساد يف بـرامج              ٣٢ ألحكام املادة    الة للشهود وفقاً  محاية فعَّ 
فعلى سبيل املثال، ُنصح البلـد املـستعَرض، يف إحـدى احلـاالت، بتوسـيع نطـاق                 . محاية الشهود 

بـدء  هذه احلماية حىت يشمل مجيـع الـشهود واخلـرباء والـضحايا واملـبلِّغني، والفتـرات الـسابقة ل                   
  .الدعوى القضائية وخالهلا وفيما بعدها

وقُــدِّمت يف عديــد مــن التقــارير توصــيات باعتمــاد تــشريعات وتــدابري مناســبة حلمايــة     -٦٤
غني؛ وإدراج اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة           املبلِّغني؛ وتعزيز اخلطط القائمـة حلمايـة املـبلِّ        
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وقـد اقتـرح يف إحـدى احلـاالت النظـر يف إبـرام       . على حنو واضح يف إطار قوانني محاية املـبلِّغني        
  .اتفاقات مع دول أخرى لذلك الغرض

ــالنظر يف  )٣٧املــادة (وفيمــا يتعلــق باجلنــاة املتعــاونني    -٦٥ ، قُــدِّمت مــن ناحيــة توصــيات ب
أو إعفائـه مـن املـسؤولية    /اعتماد أو توسيع نطاق تشريعات تتيح ختفيف العقوبـة علـى املتـهم و          

ومـن ناحيـة أخـرى، ُحثَّـت        . ا تعاون مع سلطات إنفاذ القانون على حنـو يعتـد بـه            اجلنائية إذا م  
بضع دول على إلغاء األحكام اليت تعطي حـصانة للموظـف الـذي يتقاضـى رشـوة إذا مـا أبلـغ                      

 من تلقيها، وإلغـاء نظـام احلـصانة التلقائيـة مـن املالحقـة القـضائية يف                   يوماً ٣٠عنها يف غضون    
  . قبل بدء التحقيقاتحال اإلبالغ عن النفس

د يف أحد االستعراضات علـى جـدوى وضـع قـانون بـشأن االتفاقـات التفاوضـية                  وُشدِّ  -٦٦
  .لتخفيف العقوبة وسياسة لتجنيد املخربين

    
    عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر: ٣٥ و٣٤املادتان     

النظـر يف اختـاذ تـدابري        كـان أمههـا      ٣٤قُدِّم عدد قليل نسبيا من التوصيات بشأن املادة           -٦٧
ــه يف دعــاوى إلغــاء العقــود أو فــسخها أو ســحب        ــد ب ــار الفــساد عــامال ُيعت ــز اعتب إضــافية جتي

  .االمتيازات أو ما شاهبها أو اختاذ أيِّ إجراءات انتصافية أخرى
كيـان أو شـخص يـصيبه       يِّ  نت بضع تقارير توصيات إىل الدول لكـي تكفـل أل          وتضمَّ  -٦٨

فـساد احلـق يف مقاضـاة املتـسببني يف ذلـك الـضرر بغيـة احلـصول علـى              ضرر من جـراء أفعـال ال      
وطُلـب كـذلك مـن      . تعويض منهم، حىت يف حال عـدم وجـود دعـاوى جنائيـة سـابقة ضـدهم                

إحـدى الـدول األطـراف أن ال تكفـل فحــسب للشخـصيات أو الكيانـات االعتباريـة احلــصول        
ليــه يف الــدعاوى اجلنائيــة، حــىت يف  عي بــاحلق املــدين، بــل أيــضاً صــفة اجملــين ع  علــى صــفة املــدَّ 

  .لألشخاص الطبيعينيإالَّ احلاالت اليت ال متنح فيها هذه الصفة 
    

    السلطات املتخصصة والتعاون: ٣٨ و٣٧ و٣٦املواد     
 تعزيــز أجهــزة مكافحــة ٣٦كانــت أهــم توصــية مــن التوصــيات املتــواترة بــشأن املــادة   -٦٩

 على ضـرورة إتاحـة مـوارد كافيـة          د أحياناً  الغاية، ُشدِّ  وحتقيقاً هلذه . الفساد وصون استقالليتها  
كمــا طُلــب مــن الــدول الــيت مل . يف جمــاالت التحقيــق واملالحقــة القــضائية والفــصل يف القــضايا

س أجهزة إنفاذ قانون متخصصة ووحدات متخصصة ضمن جهـاز النيابـة العامـة وحمـاكم        تؤسِّ
  .ن فيها قضاة متخصصون أن تقوم بذلكيعيَّ
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مــة تعزيــز جهــاز النيابــة العامــة مــن خــالل إنــشاء   ن بــني التوصــيات األخــرى املقدَّ ومــ  -٧٠
مكتـــب ادعـــاء عـــام وطـــين ُيعـــىن بالقـــضايا البالغـــة التعقُّـــد؛ وحتـــسني التنـــسيق والتعـــاون بـــني 

  . الوكاالت؛ وزيادة الفعالية يف إدارة قضايا الفساد من خالل إنشاء نظم إلدارة القضايا
ــدَّة د   -٧١ ــن عـ ــاالت   وطُلـــب مـ ــني الوكـ ــسيق بـ ــسني التنـ ــادة (ول حتـ ــد ). ٣٨املـ ويف أحـ

ــزم      االستعراضــات، شــجَّ  ــة ُتل ــة أو إداري ــدابري قانوني ــى النظــر يف اختــاذ ت ــستعرض عل ــد امل ع البل
  .املوظفني العموميني باإلبالغ، حبسن نية، عن حاالت الفساد املشتبه فيها

تعــاون بــني ســلطات التحقيــق  ، قُــدِّمت توصــيات بتــشجيع ال٣٩وفيمــا يتعلــق باملــادة   -٧٢
  .واملالحقة القضائية الوطنية والقطاع اخلاص وبتعزيز وحدة االستخبارات املالية الوطنية

    
    السرية املصرفية: ٤٠املادة     

ت عدَّة دول على النظـر يف ختفيـف املتطلبـات الرمسيـة املتعلقـة باحلـصول علـى إذن             ثَُّح  -٧٣
لعمليـة؛ وضـمان متكُّـن سـائر األجهـزة املعنيـة مـن رفـع                برفع الـسرية املـصرفية؛ وتبـسيط هـذه ا         

  .السرية املصرفية بفعالية
    

    السجل اجلنائي: ٤١املادة     
وقـد قُـدِّمت   . ذ عديـد مـن الـدول األطـراف املـستعَرضة هـذا احلكـم االختيـاري               مل تنفِّ   -٧٤

  .اجلنائيةإليها توصيات بأن تؤخذ يف احلسبان السجالت اجلنائية األجنبية يف اإلجراءات 
    

    الوالية القضائية: ٤٢املادة     
ة بلـدان علـى النظـر يف وضـع أسـس إضـافية لواليتـها القـضائية، ال سـيما                ُشجِّعت عـدَّ    -٧٥

بالنسبة إىل اجلرائم اليت ترتكب على منت سفنها وطائراهتا، وفيما يتعلـق مببـدأ الواليـة القـضائية                  
) يت يرتكبـها أحـد مـواطين هـذه البلـدان يف اخلـارج      الوالية القضائية على اجلرائم ال  (على اجلاين   
  ).الوالية القضائية على اجلرائم املرتكبة ضد أحد مواطين هذه البلدان(واجملين عليه 

    
    اجملرمنيتسليم : ٤٤املادة     

وبالنـسبة  . م عدد من التوصيات املتعلقة باعتماد تشريعات يف هذا اجملال أو تعديلـها       قدَّ  -٧٦
يكن لديها تشريعات قائمـة يف هـذا الـشأن، قُـدِّمت توصـيات مبواءمـة إجـراءات             للدول اليت مل    

ــة   ــة مواءمــة   . تــسليم املطلــوبني مــع أحكــام االتفاقي ويف حــاالت أخــرى، قُــدِّمت توصــيات بغي
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نة من قوانني تسليم املطلوبني مع أحكام االتفاقيـة، أو بـإدراج أحكـام متوافقـة مـع                  جوانب معيَّ 
وأشـري أحيانـا إىل تطبيـق االتفاقيـة تطبيقـا           . د اإلصالح التشريعي اجلاريـة    االتفاقية يف إطار جهو   

  .مباشرا كبديل عن اعتماد تشريعات جديدة
ــة التجــرمي        -٧٧ ــاب شــرط ازدواجي ــوبني يف غي ــسليم املطل ــسألتا ت ــرة (وعوجلــت م ) ٢الفق

ميـــة يف ، باعتبارمهــا مــن املتطلبـــات غــري اإللزا   )٣الفقـــرة (وتــسليم مــرتكيب اجلـــرائم الفرعيــة    
االتفاقية، من خالل تقـدمي توصـيات ببحـث أو استكـشاف إمكانيـة تـسليم املطلـوبني يف تلـك                     

ومن ناحية أخرى، اقتصر عدد كبري من التقارير على اإلشـارة إىل عـدم اختـاذ تـدابري      . احلاالت
وفيما يتعلق بازدواجية التجرمي، أشارت بعـض التوصـيات إىل التحلـي باملرونـة       . من هذا القبيل  

يف تفسري شرط ازدواجية التجرمي أو اقترحت جترمي مجيع اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة      
  . للمشاكل املتصلة بازدواجية التجرميباًجتُن
وقُــدِّمت توصــيات بــشأن تعريــف اجلــرائم الــيت تــستوجب تــسليم مرتكبيهــا يف إطــار      -٧٨

مـة يف معظـم احلـاالت تعـديل         واسـتهدفت التوصـيات املقدَّ    . ٤٤ من املـادة     ٧ و ٤ و ١الفقرات  
ــار مجيــع جــرائم الفــساد      ــة أو استعراضــها لــضمان اعتب ــة واملعاهــدات الثنائي التــشريعات الوطني

واقترحت التوصيات الواردة يف بعـض التقـارير جتـرمي مجيـع            . جرائَم تستوجب تسليم مرتكبيها   
ساد إذا كانــت دون األفعــال املنــصوص عليهــا يف االتفاقيــة أو تــشديد العقوبــة علــى جــرائم الفــ

ومـع  . العتبة احملددة يف القوانني الوطنية العتبار الفعل اجلنائي جرمية تستوجب تسليم مرتكبيهـا         
أنَّ معظـم أفرقـة االسـتعراض طلبـت اعتبـار مجيـع اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة جــرائَم           

 تـسليم مـرتكيب مجيـع       تستوجب تسليم مرتكبيها، فقد اعتربت بعض التقـارير أنَّ املوافقـة علـى            
كما قُـدِّمت توصـية بـالنظر يف اتبـاع هنـج            .  كافياً األفعال اليت تلزم أحكام االتفاقية جترميها أمراً      

 من وضع قوائم باجلرائم يف معاهدات تسليم املطلوبني الثنائيـة           حيدد عتبة لوجوب التسليم بدالً    
  . ملزيد من املرونةتوخياً
. يف هذا الصدد إىل االسـتثناء اخلـاص بـاجلرائم الـسياسية            ما أشارت التوصيات     وكثرياً  -٧٩
ت الدول على ضمان عدم اعتبـار جـرائم الفـساد جـرائم سياسـية، وذلـك بتطبيـق أحكـام              وحثَّ

 مبوجب إيضاحات تشريعية، أو بـإدراج بنـد مناسـب يف هـذا الـشأن يف              مباشراً االتفاقية تطبيقاً 
  .مبادئ توجيهية لتسليم املطلوبنيما ُيربم من معاهدات تسليم جديدة، أو بوضع 

عت معظـم الـدول الـيت ال تـستطيع اسـتخدام االتفاقيـة كأسـاس قـانوين للتـسليم          وُشـجَّ   -٨٠
وبالنــسبة إىل بعــض الــدول  . علــى تعــديل تــشريعاهتا الداخليــة حــىت تــتمكن مــن القيــام بــذلك   

. عـن التعـديل    إبرام معاهـدات ثنائيـة كبـديل         إمكانياتاألخرى، قُدِّمت توصيات باستكشاف     
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أما بالنسبة إىل الدول اليت ال تتوافر لديها معلومات واضحة بـشأن إمكانيـة اسـتخدام االتفاقيـة                  
 يف هــذا الــصدد، فقــد أوصــيت بالتعجيــل بتوضــيح  واضــحاًكأســاس قــانوين أو مل تتخــذ قــراراً

 لتـسليم   االدول الـيت تـشترط أساسـاً تعاهـدي        وأوصيت  . األساس القانوين العام لتسليم املطلوبني    
املطلوبني واليت مل ُتخطر بعد األمني العام بشأن إمكانية استخدامها لالتفاقيـة كأسـاس قـانوين،               

ول الــيت ال تــشترط أمــا بالنــسبة إىل الــد. ، بــأن ختطــر األمــني العــام بــذلك٦متاشــيا مــع الفقــرة 
 ع اخلـرباء   وشـجَّ . ير يف عديد من التقار    اً للتسليم، فلم يعترب هذا اإلخطار ضروري      اأساساً تعاهدي

  .يف تقارير أخرى الدول األطراف على إخطار األمني العام، حىت وإن مل تكن ملزمة بذلك
 مــن أجــل تــسريع إجــراءات التــسليم وتبــسيط  ٩مــة بــشأن املــادة أمــا التوصــيات املقدَّ  -٨١

 االستداللية، فقد اختذت شكلَ تشجيع عـام علـى الـنص علـى إجـراءات مـستعجلة                  اإلجراءات
سليم أو اختاذ تدابري تشريعية أو غري تشريعية بغية تسريع إجراءات التسليم أو ختفيف عـبء                للت

كما قُدِّمت يف حاالت قليلة توصيات إما بالنص يف التشريعات الوطنيـة علـى حـدود                . اإلثبات
  .زمنية لتنفيذ طلبات التسليم أو بالتقيد باحلدود الزمنية املنصوص عليها بالفعل فيها

 بــضع توصــيات بــشأن مــسألة االحتجــاز االحتيــاطي للــشخص املطلــوب م إالَّتقــدَّومل   -٨٢
منـــها توصـــيات مبعاجلـــة هـــذه املـــسألة يف التـــشريعات أو متديـــد فتـــرة  ) ١٠الفقـــرة (تـــسليمه 

نت بعـض التقـارير توصـيات باالسـتفادة مـن قنـوات             كمـا تـضمَّ   . االحتجاز اليت جييزها القانون   
علــى أفــضل وجــه أو بإلغــاء الــشروط التقييديــة   ) اإلنتربــول(ئيــة املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنا 

  .العملية املتعلقة باالحتجاز االحتياطي
" التـــسليم أو املالحقـــة القـــضائية"مـــة بـــشأن مبـــدأ وتناولـــت معظـــم التوصـــيات املقدَّ  -٨٣

التعــديالت التــشريعية املطلوبــة بغيــة ضــمان املالحقــة القــضائية يف حــال عــدم تــسليم الــشخص 
كمــا قُــدِّمت يف بــضعة تقــارير توصــيات هبــذا املعــىن مــن أجــل         . وب بــسبب جنــسيته املطلــ

وأوصي يف أحـد التقـارير جبعـل املالحقـة القـضائية إلزاميـة يف تلـك احلـاالت             . املعاهدات املقبلة 
أمـا فيمـا يتعلـق بإنفـاذ األحكـام      . وبعدم إخضاعها للسلطة التقديرية ألحد الوزراء يف احلكومة 

بية يف احلاالت اليت ُيطلب فيها تسليم شخص مـا مـن أجـل تنفيـذ حكـم صـادر                    القضائية األجن 
عليه، مث ال يتم تسليمه بسبب جنسيته، فقـد تطـرق عـدد كـبري مـن التوصـيات إىل احلاجـة إىل                       

وقد قُدِّمت إىل بعض البلـدان توصـيات برصـد هـذه     . إحداث تعديالت تشريعية يف هذا الشأن  
 توصـيات  ومع ذلك، مل ُتقدم يف عدد مـن التقـارير أيُّ       . زم األمر املمارسة وتعديل القانون إذا ل    

وقد يعزى ذلـك إىل الـشرط الـوارد يف    . يف هذا الشأن رغم عدم االمتثال للحكم اآلنف ذكره        
"  ملقتـضيات ذلـك القـانون    إذا كان قانوهنا الداخلي يـسمح بـذلك ووفقـاً         "االتفاقية الذي يقول    

  .ر ذلك صراحة، وإن مل تذكر التقاري)١٣الفقرة (
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وقُــدِّمت إىل بــضعة بلــدان توصــيات عامــة بغيــة ضــمان املعاملــة املنــصفة يف إجــراءات     -٨٤
 توصـية بـإدراج احلـق يف االسـتئناف ضـمن            قُطريـة نت بعض التقـارير ال    ويف حني تضمَّ  . التسليم

 أيِّ تقارير أخرى اكتفـت باإلشـارة إىل غيـاب ذلـك احلـق دومنـا تقـدمي                   إجراءات التسليم، فإنَّ  
وقُـدِّمت إىل بلـدين توصـيات بـشأن إخـضاع           . توصية، أو مل تتضمَّن معلومات يف هـذا الـشأن         

عملية التسليم لسلطان القضاء التام، حيث دعت إىل حـذف األحكـام الـيت ختـّول للـوزير منـع                    
تنفيذ قرارات احملـاكم الـيت تـأمر بتـسليم املطلـوبني، وضـمان تنفيـذ إجـراءات تـسليم املطلـوبني                      

 توصـيات بـضمان رفـض التـسليم يف حـال احتمـال نـشوء شـواغل                وقُدِّمت أيـضاً  . مةأمام حمك 
  .تتعلق بالتمييز، أما بصفة عامة أو ألسباب جنسانية حتديداً

، )١٦الفقـرة  ( بـأمور ماليـة     اجلرم يتصل أيضاً  نَّ  وفيما يتعلق برفض تسليم املطلوبني أل       -٨٥
 القائمــة أو معاهـدة مربمــة بـسبب عــدم   ن تقريـران قطريــان توصـيات بتعــديل التـشريعات   تـضمَّ 

مـة يف هـذا الـصدد       وكانـت مجيـع التوصـيات األخـرى املقدَّ        . امتثال الدولـة للحكـم املـستعرض      
  .تستهدف توضيح أحكام القانون يف هذا الشأن أو تطبيق االتفاقية تطبيقا مباشرا

م عـدد  قـد قُـدِّ  أما فيما يتعلق بعقد مشاورات مع الدولة الطالبـة قبـل رفـض التـسليم، ف       -٨٦
ــة أو املعاهــدات       ــزام بعقــدها يف التــشريعات الوطني مــن التوصــيات مــن أجــل الــنص علــى االلت
املربمـة، حــىت يف بعــض احلــاالت الـيت كانــت تــتم فيهــا تلـك املــشاورات علــى صــعيد املمارســة    

واستهدفت توصيات أخرى التشجيع على إجـراء تلـك املـشاورات يف إطـار املمارسـة          . العملية
  .ة، وأُوصي يف بعض التقارير باعتماد مبادئ توجيهية يف هذا الشأنالعملي
ــدان بتوســيع نطــاق         -٨٧ ــشأن توصــية البل ــشدة يف هــذا ال ــواترة ب ومــن بــني التوصــيات املت

شبكاهتا التعاهدية على الصعيد الثنائي، بغض النظر عما إذا كان البلد يـشترط وجـود معاهـدة                 
ــا إذا كــان باســت    ــوبني أو م ــسليم املطل ــسليم  لت ــدة كأســاس للت ودعــت . طاعته اســتخدام املعاه

وقُـدِّمت إىل  .  أو إبـرام معاهـدات جديـدة    مباشـراً التوصيات بلـدين إىل تطبيـق االتفاقيـة تطبيقـاً     
بلــدين آَخــرينِ توصــية قريبــة الــصلة تــدعومها إىل اســتعراض تــشريعاهتما القائمــة ملعرفــة مــا إذا    

  .كانت ممتثلة ألحكام االتفاقية
    

    نقل األشخاص احملكوم عليهم: ٤٥ املادة    
 غـري امللزمـة تـشري إىل إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات               ٤٥أحكـام املـادة     أنَّ  على الرغم من      -٨٨

ع الـدول فقـط علـى       مـة مل تـشجِّ     التوصـيات املقدَّ   ثنائية أو متعددة األطراف يف هذا الشأن، فإنَّ       
  . بيقها تشريعات أو رصد تط على سنِّإبرام هذه الصكوك بل أيضاً
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    املساعدة القانونية املتبادلة: ٤٦املادة     
ــشريعات     قــت التوصــيات املقدَّ تطرَّ  -٨٩ ــة إىل تطــوير الت ــة املتبادل ــشأن املــساعدة القانوني ــة ب م

واستخدام االتفاقية كأساس قانوين والتصديق على املعاهدات ذات الـصلة وكـذلك إىل جوانـب               
 االتـصاالت واللغـات املعتمـدة ووسـائل تقليـل فتـرات       عملية من قبيل اإلجراءات القضائية ونظم 

 لتبــادل املــساعدة القانونيــة علــى  مالئمــاًعت الــدول الــيت أنــشأت إطــاراً مــا شــجَّوغالبــاً. التــأخر
مواصــلة اســتعراض سياســاهتا وآلياهتــا القانونيــة مــن أجــل تقــدمي أكــرب قــدر ممكــن مــن هــذه            

ن ظمها الوطنيـة إلدارة القـضايا حـىت تـتمكَّ         عت بعض الدول على حتسني ن     كما ُشجِّ . املساعدات
من تتبع طلبات املساعدة القانونية املتبادلـة مـن حيـث مجلـة أمـور، منـها منـشأ الطلبـات وكيفيـة                       

  .االستجابة إليها واألطر الزمنية الالزمة لتنفيذها، واجلرائم املتصلة هبا وأسباب الرفض احملتملة
ن تقدمي املساعدة القانونيـة املتبادلـة يف اإلجـراءات    ة تقارير توصيات بضما   نت عدَّ وتضمَّ  -٩٠

ويف عـدد مـن     ). ٢الفقـرة   (القضائية اخلاصة باجلرائم اليت ُتحاسب عليها الشخصيات االعتباريـة          
ــة     احلــاالت، طُ ــدول األطــراف أن تــستعرض أطرهــا القائمــة بــشأن املــساعدة القانوني لــب مــن ال
في السـتيعاب كـل شـكل مـن أشـكال التعـاون املتوخـاة              د من اتساع نطاقها مبا يك     املتبادلة للتأكُّ 
  ).٣الفقرة (يف االتفاقية 

، إمـا مـن خـالل       )٥ و ٤الفقرتـان    (عت التوصيات على إرسال املعلومات تلقائياً     وشجَّ  -٩١
  . مباشراًاعتماد تشريعات أو من خالل تطبيق االتفاقية تطبيقاً

 ٧التوصـيات املقدَّمـة بـشأن الفقـرة      املالحظـات و قُطريـة ونوقشت يف معظم التقارير ال   -٩٢
 ومـع ذلـك فـإنَّ   . ، فقرة فقرة، كمـا قُـدِّمت توصـيات بتنفيـذها مجيعـاً        ٢٩ إىل   ٩والفقرات من   

أفرقة االستعراض اختارت، يف حاالت استثنائية، أن تقتصر على اسـتعراض قـدرة الدولـة علـى               
 الفقـــرات مل تتـــضمَّن ، حيـــث رأت أنَّ هـــذه مباشــراً  تطبيقـــا٢٩ً إىل ٩تطبيــق الفقـــرات مـــن  
وكانـت  .  للدول األطراف لكي تطبقها حيثما كان ذلك ممكنـاً          مناسباً التزامات بل توفِّر إطاراً   

  تطبيقــا٤٦ً مــن املــادة ٢٩ إىل ٩تقــدم بعــد هــذا توصــية عامــة بتطبيــق أحكــام الفقــرات مــن    
 علــى ، ســواء وجــدت أم مل توجــد معاهــدات مربمــة يف هــذا الــشأن، وذلــك باالتفــاق  مباشــراً

  . من األحكام املناظرة هلا يف املعاهدات القائمةتطبيق تلك األحكام بدالً
، أوصيت الدول األطراف بأن تكفل عدم رفض تقـدمي املـساعدة   ٨وفيما يتعلق بالفقرة      -٩٣

 جتعـل   عت بعض الـدول بوجـه خـاص علـى أالَّ          كما شجَّ . القانونية املتبادلة حبجة السرية املصرفية    
رفية خاضــعاً ملبــدأ املعاملــة باملثــل وعلــى أن تــنظم إمكانيــات تبــادل املعلومــات  رفــع الــسرية املــص

  .والتعاون بشكل تلقائي يف احلاالت اليت تستوجب االطالع على السجالت املصرفية
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مـة   النظر يف توسيع نطـاق املـساعدة املقدَّ        ٩وكان من التوصيات الشائعة بشأن الفقرة         -٩٤
ومـن التوصـيات    .  مباشـراً  ل منها تطبيـق أحكـام االتفاقيـة تطبيقـاً         يف غيبة ازدواجية التجرمي بسب    

 لتقـدمي ضـروب املـساعدة    األخرى يف هذا الشأن رصـد تطبيـق مبـدأ ازدواجيـة التجـرمي ضـماناً               
  .اليت ال تتطلب تدابري قسرية

ة بلـدان علـى اعتمـاد تـدابري مالئمـة فيمـا يتعلـق بنقـل احملتجـزين لغـرض                     وُشجِّعت عدَّ   -٩٥
وُشـجِّع أحـد البلـدان علـى وضـع تـشريعات شـاملة يف               ). ١٢-١٠الفقرات  (بالشهادة   اإلدالء

  .هذا الشأن
، ُحثت الـدول علـى أن ُتخطـر األمـني العـام بالـسلطة       ١٤ و١٣وفيما يتعلق بالفقرتني    -٩٦

املركزية اليت عينتها واللغة أو اللغات املقبولـة لـديها لتـسلم طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة                    
وطُلب من الدول الـيت مل تعـني بعـد سـلطة مركزيـة أن تقـوم               . ذا مل تكن قد قامت بذلك بعد      إ

واعترب اخلـرباء بوجـه عـام أن تعـيني الـدول ألكثـر مـن سـلطة مركزيـة واحـدة مبوجـب                        . بذلك
كمـا قُـدِّمت توصـيات إىل الـدول بـأن           . ١٣أحكام االتفاقيـة أمـر يتماشـى مـع أحكـام الفقـرة              

وعلــى نفــس . يــع املعاهــدات الــيت هــي طــرف فيهــا، ســلطة مركزيــة واحــدةن، يف إطــار مجتعــيِّ
عت بعض الدول على وضع تشريعات أو مبادئ توجيهيـة إداريـة للتعجيـل بتقـدمي         املنوال، شجَّ 

وطُلـب مـن بعـض    . املساعدة القانونية املتبادلة، أو على إعادة النظر يف تعـيني سـلطتها املركزيـة      
  ).١٤الفقرة ( يف احلاالت العاجلة قدمي الطلبات شفوياًالدول اختاذ تدابري للسماح بت

وفيمــا يتعلــق مبحتــوى طلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة، قُــدِّمت توصــيات تــدعو إىل    -٩٧
كمــا طُلــب مــن بلــدين مواصــلة الــسعي إىل تعريــف . تنظــيم وتوضــيح متطلباتــه بــصورة تفــصيلية

  ).١٥الفقرة (القانونية املتبادلة املقبولة لديهما البلدان الطالبة مبضمون وشكل طلبات املساعدة 
وأوصــيت الــدول مبواصــلة العمــل علــى زيــادة فعاليــة إجــراءات املــساعدة القانونيــة      - ٩٨

الفقــرة (املتبادلــة بالــسماح بعقــد جلــسات االســتماع عــن طريــق االئتمــار بواســطة الفيــديو    
عدات يف حــال عــدم وجــود كمــا أُوصــيت باعتمــاد لــوائح تنظيميــة حمــددة هلــذه املــسا). ١٨

  .إطار قانوين وطين بشأهنا
، طُلـب مـن   )١٩الفقـرة  (وفيما يتعلـق بالتقيـد الـصريح بقاعـدة خـصوصية املعلومـات                -٩٩

ــى اســتخدام         ــود املفروضــة عل ــوانني لتنظــيم القي ــديل بعــض الق ــاد أو تع ــدول النظــر يف اعتم ال
ة دول علــى رصــد تطبيــق عت عــدَّ، فقــد ُشــج٢٠ِّأمــا فيمــا يتعلــق بــالفقرة . املعلومــات املتلقــاة

 مـىت كـان     متطلبات احملافظة على السرية واعتماد تشريعات تقضي بإخطار الدولة الطالبة فـوراً           
  .من الضروري الكشف عن معلومات سرية
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ع الـدول إمـا علـى اعتمـاد تـشريعات بـشأن             ن عدد من التقارير توصـيات تـشجِّ       وتضمَّ  -١٠٠
إدراج لوائح تنظيمية مناسبة يف ما أبرمته مـن معاهـدات           ، أو على    )٢١الفقرة  (أسباب الرفض   

عت بعـض الـدول     كمـا ُشـجِّ   . لضمان عـدم جتـاوز نطـاق أسـباب الـرفض املتوخـاة يف االتفاقيـة               
على إدراج أحكام يف تشريعاهتا الوطنية تـنص علـى توضـيح أسـباب رفـض طلبـات املـساعدة،                    

). ٢٣الفقـرة   (برمته من معاهدات ثنائيـة      إضافة إىل األحكام ذات الصلة الواردة بالفعل يف ما أ         
 لـرفض طلـب     كما ُشجعت دول أخرى على ضمان عدم اعتبار اتصال اجلرم بأمور مالية سبباً            

ة دول علـى تعـديل تـشريعاهتا الداخليـة جلعـل هـذا املبـدأ                عت عدَّ وُشجِّ). ٢٢الفقرة  (املساعدة  
 ر الـسلطات أو التعامـل معهـا تبعـاً     مـن تـرك هـذه املـسألة لتقـدي     قاعدة قانونية معمـوال هبـا بـدالً    
  .لظروف كل حالة على حدة

ــجِّ  -١٠١ ــة      عت عــدَّوُش ــساعدة القانوني ــام إجــراءات امل ــضمان إمت ــذل جهــود ل ــى ب ة دول عل
  ).٢٤الفقرة (املتبادلة يف أقصر فترة ممكنة 

ــة       -١٠٢ ــة املتبادل ودعــت توصــية أخــرى إىل وجــوب التــشاور قبــل رفــض املــساعدة القانوني
كما قُدِّمت يف بعض التقارير توصيات تـدعو        ). ٢٦الفقرة  (ضة عن الرفض باإلرجاء     واالستعا

إىل النص على هذه املمارسة يف التشريعات أو رصد كيفية تطبيقها عمليا وتعـديل التـشريعات                
  .إذا لزم األمر

 ة دول علـى الـنص، يف تـشريعاهتا أو مـن خـالل تطبيـق االتفاقيـة تطبيقـاً                   عت عـدَّ  وُشجِّ  -١٠٣
، علــى ضــمان عــدم التعــرض إىل األشــخاص الــذين ينقلــون لغــرض اإلدالء بالــشهادات اشــراًمب
  ).٢٧الفقرة (

جِّعت الدول على النظر يف اعتماد قواعد مناسبة بشأن التكاليف يف حـال مـا إذا     وقد شُ   -١٠٤
أمـا  ). ٢٨الفقـرة  ( يف هذا الشأن ضمن إطارها الوطين         عامةً كانت تشريعاهتا ال تتضمَّن أحكاماً    

الدول اليت توجد لديها يف الوقت الراهن تـشريعات وطنيـة أو اتفاقـات مربمـة تفتـرض أحكامهـا                  
أنَّ على الدولة الطرف الطالبة أن تتحمل تكاليف تنفيذ طلب احلـصول علـى املـساعدة القانونيـة           

  .املتبادلة، فقد أوصيت مبواءمة هذه التشريعات أو االتفاقات مع أحكام االتفاقية
رســل الوثــائق احلكوميــة إىل الــدول الطالبــة، لــى صــعيد املمارســة العمليــة، عــادة مــا ُتوع  -١٠٥

سواء أكانت متاحة لالطالع العام أو غري متاحـة لـذلك، ولكـن طُلـب مـن الـدول يف كـثري مـن                        
  ).٢٩الفقرة (األحيان أن تكفل تقرير هذا العرف بصورة حمددة يف تشريعاهتا ومعاهداهتا املقبلة 

الـة يف العمـل   ة دول على مواصلة استكشاف فرص لالخنـراط بـصورة فعَّ  عت عدَّ وُشجِّ  -١٠٦
وجرى تـشجيعها   . مع البلدان األخرى  ) ٣٠الفقرة  (يف إطار اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف       
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وكــان مــن التوصــيات . بــشكل خــاص علــى إبــرام معاهــدات ثنائيــة مــع شــركاء غــري إقليمــيني 
اهدات الثنائية أو املتعددة األطراف القائمة بغية مواءمتها مـع          الشائعة يف هذا الشأن حتديث املع     

  .أحكام االتفاقية
    

     اجلنائيةاإلجراءاتنقل : ٤٧املادة     
ــا قُــ       -١٠٧ ــان اهلــدف مــن وراء معظــم م ــشأن ضــمان إمكانيــة نقــل      دِّك م مــن توصــيات ب

م معاهـدات أو    اإلجراءات اجلنائية اعتماد أو تعديل بعض التشريعات، ويف بعض احلـاالت إبـرا            
  .مت توصيات بتنفيذ ممارسات أو سياسات على حنو تامكما قدَّ. اتفاقات

    
    التعاون يف جمال إنفاذ القانون: ٤٨املادة     

ــادراً  -١٠٨ ــا ركَّــ ن ــى      زت املالحظــات املقدَّ م ــانون عل ــاذ الق ــاون يف جمــال إنف ــشأن التع ــة ب م
ويـل صـالحيات مناسـبة إىل سـلطات     التشريعات، وإن رأت يف بعض احلاالت أنَّ من الالزم خت  

 مــا عاجلــت التوصــيات جوانــب عمليــة مــن قبيــل التــدريب، وختــصيص  وغالبــاً. إنفــاذ القــانون
مت توصيات بدراسـة جتـارب البلـدان        كما قُدِّ . املوارد، وإنشاء نظم إلدارة القضايا ولإلحصاء     

ت مؤسـسية أو ترتيبـات   األخرى مبا يف ذلك التجـارب املتعلقـة بتبـادل املـوظفني وبـإبرام اتفاقـا              
وفيمـا يتعلـق باألسـاس القـانوين للتعـاون يف جمـال          . غري رمسية مع أجهزة إنفاذ القانون األجنبيـة       

مت بعـض أفرقـة االسـتعراض توصـيات بـإبرام اتفاقـات ثنائيـة أو                ، قـدَّ  )٢الفقرة  (إنفاذ القانون   
،  مباشـراً  االتفاقيـة تطبيقـاً   عدد قليل منها على التوصـية بتطبيـق       ومل يركز إالَّ  . متعددة األطراف 

  .وإن عاجل عدد من التوصيات هاتني املسألتني معاً
وكان من ضمن التوصيات املتعلقة بتخصيص موارد إضافية الدعوة يف بعض األحيـان               -١٠٩

وكان من أسـباب تقـدمي هـذه التوصـيات الرغبـة            . ع يف استخدام التكنولوجيا احلديثة    إىل التوسُّ 
، ولعـلَّ هـذا يـشري إىل إميـان اخلـرباء بفكـرة أنَّ خـري                 ٣تنفيذ أحكـام الفقـرة       الثغرات يف    يف سدِّ 

ي للجــرائم املرتكبــة باســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة هــي مواجهتــها باســتخدام   وســيلة للتــصدِّ
  .نفس النوع من التكنولوجيا

    
    التحقيقات املشتركة: ٤٩املادة     

ق إىل الـدول الـيت مل تنفـذ أحكـام املـادة             كانت أشيع توصية قُدِّمت على وجـه اإلطـال          -١١٠
هـي الـسعي إىل إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات مـع دول               ) أو مل تنفذها مبا يفي بالغرض منـها        (٤٩
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. أخرى، مبا يشمل إبرام اتفاقـات أو ترتيبـات بـشأن تكـاليف تكـوين أفرقـة التحقيـق املـشتركة           
  .ظ بإحصاءات يف هذا الشأنمن بضعة بلدان سّن تشريعات أو االحتفاإالَّ ومل ُيطلب 

    
    ي اخلاصةأساليب التحرِّ: ٥٠املادة     

ــرة   تطرَّ  -١١١ ــشأن الفق ــى    ١قــت التوصــيات ب ــديالت عل ــان إىل إدخــال تع  يف معظــم األحي
مت يف تقريـرين    وقُـدِّ . التشريعات القائمة، اليت تعاجل أحيانا بشكل صريح مسألة مقبولية األدلة         

ــدر    ــوفري الت ــدرات قطــريني فقــط توصــية بت ــاء الق ــذه التوصــيات   . يب أو بن ــد اســتكملت ه وق
وقدِّمت إىل أحد البلدان توصية تـشريعية حمـددة         . بتوصيات عامة بشأن إبرام املعاهدات الثنائية     

  ).٤الفقرة (بشأن استخدام أسلوب التسليم املراقب 
    

    اخلامتة  -ثالثاً  
 قُطريـة مـة يف التقـارير ال  ات املقدَّ يف عدد ونطاق التوصي   كبرياً أظهر هذا التحليل تفاوتاً     -١١٢

مـة  فعلـى سـبيل املثـال، تـشمل التوصـيات املقدَّ          . ملعاجلة الثغرات والتحديات املستبانة يف التنفيذ     
جمموعة متنوعة مـن التـدابري العالجيـة مطلـوب مـن الـدول املـستعَرضة اختاذهـا، واملـصطلحات                    

فـسه مـن حيـث داللتـها املباشـرة أو           ، كمـا ختتلـف يف الوقـت ن        دة متامـاً  املستخدمة ليست موحَّ  
ــضمَّن توصــيات صــرحية ملعاجلــة       . ضــرورهتا امللحــة  ــارير ال تت ــذا، أنَّ بعــض التق ــن ه ــر م وأكث

  .الثغرات املستبانة، وال سيما الثغرات املتعلقة باملواد ذات الطابع غري اإللزامي
 إىل ع نظــراًمــة أمــر متوقــ ومــع أنَّ حــصول بعــض التفــاوت فيمــا بــني التوصــيات املقدَّ    -١١٣

تفاوت درجات تنفيذ االتفاقية واإلطار املرجعي آللية االستعراض الـذي يلـزم اآلليـة يف الفقـرة                 
 منه بأن تأخذ يف االعتبار االختالفات يف التقاليد القانونية وتنوع الـنظم القـضائية والقانونيـة                ٨

ويف هــذا . الت املتماثلــة إىل حــد مــا يف احلــامــة ختتلــف أيــضاً التوصــيات املقدَّوالــسياسية، فــإنَّ
 الفريق يود النظر يف كيفية ضمان التوافق واالتساق فيما بـني تقـارير االسـتعراض        السياق، لعلَّ 

 النظر يف كيفية التوسـع يف هـذا التحليـل، وقـد        الفريق يود أيضاً   ولعلَّ.  على أفضل حنو   قُطريةال
ملـستبانة، مبـا ميكـن أن يـساعد     يشمل هذا وضع جمموعة من التوصيات املوحَّدة بشأن املـسائل ا  

  .قُطريةاخلرباء احلكوميني يف صوغ تقارير االستعراضات ال
 


