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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة العاشرة

  ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٩-٢٧فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت* ٢البند 

       استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
التوصيات  جمموعةاملتضمنة يف بشأن املمارسات اجليدة  إيضاحيةمذكِّرة     

واالستنتاجات غري امللِزمة القائمة على الدروس املستفادة بشأن تنفيذ 
    الفصلني الثالث والرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

    مذكِّرة من األمانة    
  ملخَّــص 

ضاحيةرة كِّحتتوي هذه املذ     ضمَّنة  اإلي ضافية عن املمارسات اجليدة املت على معلومات إ
شأن تنفيذ   يف ستفادة ب جمموعة التوصيات واالستنتاجات غري امللِزمة القائمة على الدروس امل

ناًء  عدت ب ـــــــاد. وقد ُأ حة الفس كاف حدة مل ية األمم املت فاق ثالث والرابع من ات الفصـــــــلني ال
الدورة التاسعة املستأنفة الثانية لفريق استعراض التنفيذ، اليت  أثناءم إىل األمانة دِّطلب ُق  على

ل إليها، توصـــَّاالســـتنتاجات املللتوســـُّع يف شـــرح ، ٢٠١٨ُعقدت يف تشـــرين الثاين/نوفمرب 
املمارســــــات اجليدة املســـــتبانة  خصـــــوصـــــًايســـــاعد على زيادة توضـــــيح املعلومات و  مما
الدورة األوىل، مبا يتماشــى مع األحكام ر اليت ُأجريت ضــمن إطااالســتعراضــات الُقطرية   يف

قة  هذه الوثي ية. وينبغي أن ُتقرأ  فاق لة يف االت قاب نةامل عة كِّمبذ مقتر نة "جممو نة املعنو رة األما
تنفيذ الفصــلني بشــأن التوصــيات واالســتنتاجات غري امللِزمة القائمة على الدروس املســتفادة 

ية األمم املتحدة مل فاق ثالث والرابع من ات ـــــــاد" (ال )، CAC/COSP/IRG/2019/3كافحة الفس
املجموعة املحدَّثة من التوصـــيات باملعروضـــة على فريق اســـتعراض التنفيذ لكي ينظر فيها، و

 ،CAC/COSP/IRG/2019/CRP.3واالســـــــتنتــاجــات غري امللِزمــة الواردة يف ورقــة االجتمــاع 
  تعليقات إضافية من الدول األطراف.التماس صدرت لغرض ُأ  اليت

   
                                                           

 * CAC/COSP/IRG/2019/1.  
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    مةمقدِّ  -أوًال  
ُأعدت جمموعة التوصــــيات واالســــتنتاجات غري امللِزمة القائمة على الدروس املســــتفادة   -١

 ٦/١  بشأن تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد عمًال بالقرار
ؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية، الذي طلب فيه املؤمتر إىل فريق استعراض التنفيذ الصادر عن م

فيما يتعلق الدورة األوىل  اليت ُأجريت ضـمن إطارأن يقوم بتحليل نتائج االسـتعراضـات الُقطرية 
التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة والتحديات املطروحة واملالحظات واالحتياجات  باستبانة
ملســـــاعدة التقنية وإعداد جمموعة من التوصـــــيات واالســـــتنتاجات غري امللِزمة القائمة على من ا

  املؤمتر للنظر فيها وإقرارها.  لتقدميها إىل ،الدروس املستفادة
، مبجموعة التوصـــيات واالســـتنتاجات غري امللِزمة، ٧/١وأحاط املؤمتر علمًا، يف مقرره   -٢

  ). CAC/COSP/2017/5ض التنفيذ يف دورته الثامنة املستأنفة (بالصيغة اليت استعرضها فريق استعرا
نة للتعليقات الواردة، وُأتيحت جمموعة التوصــــــيات واالســــــتنتاجات غري امللِزمة، املتضــــــمِّ  -٣
 ، حيثCAC/COSP/IRG/2018/9ذلك للفريق يف دورته التاســــــعة املســــــتأنفة الثانية يف الوثيقة   بعد

والتعديل،  املراجعةملزيد من  الوثيقة أن ختضع أساسحالتها إىل املؤمتر، على إلمن حيث املبدأ  أقرت
على الدول  جمدَّدًاتعمَّم أن و ،حســب االقتضــاء، يف ضــوء ما ُينجز من اســتعراضــات ُقطرية جديدة

  تتاح للفريق يف دورته العاشرة. أن و ،األطراف من أجل إبداء مزيد من التعليقات بشأهنا
وبناًء على ذلك، ُعمِّمت املجموعة املحدَّثة من التوصــــيات واالســــتنتاجات غري امللِزمة   -٤
 مزيد من التعليقات من الدول األطراف، وُعرضـــت على الدولالتماس ورقة اجتماع لغرض   يف

كانون   ٧األطراف ملواصلة النظر فيها من خالل مذكرة شفوية ُعمِّمت على الدول األطراف يف 
  .٢٠١٩الثاين/يناير 

معلومات إضـــافية عن املمارســـات اجليدة املتضـــمَّنة  يضـــاحيةإلارة كِّوتتضـــمن هذه املذ  -٥
ة بشـــأن تنفيذ جمموعة التوصـــيات واالســـتنتاجات غري امللِزمة القائمة على الدروس املســـتفاد  يف

الفصــــلني الثالث والرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد. وقد ُأعدت بناًء على طلب 
ــــــتعراض التنفيذ، اليت ُعقدت  أثناءم إىل األمانة دُِّق ــــــعة املســــــتأنفة الثانية لفريق اس الدورة التاس
يســـاعد   ل إليها، مماتوصـــَّ املاالســـتنتاجات  ع يف شـــرحللتوســـُّ ، ٢٠١٨تشـــرين الثاين/نوفمرب   يف

املمارسات اجليِّدة املستبانة يف االستعراضات الُقطرية  خصوصًاو ،زيادة توضيح املعلومات  على
  الدورة األوىل، مبا يتماشى مع األحكام املقابلة يف االتفاقية.  اليت ُأجريت ضمن إطار

جمموعــة التوصــــــيــات رة األمــانــة املعنونــة "كِّمبــذ مقترنــةوينبغي أن ُتقرأ هــذه الوثيقــة   -٦
ــتفادة بشــأن تنفيذ الفصــلني الثالث والرابع  ــتنتاجات غري امللِزمة القائمة على الدروس املس واالس

)، املعروضـــــة على فريق CAC/COSP/IRG/2019/3من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد" (
ستعراض التن املجموعة املحدَّثة من التوصيات واالستنتاجات غري امللِزمة بفيذ لكي ينظر فيها، وا

  ).CAC/COSP/IRG/2019/CRP.3الواردة يف ورقة االجتماع املذكورة آنفًا (
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حتليل املمارسات اجليِّدة املستبانة بشأن تنفيذ الفصلني الثالث والرابع   -ثانيًا  
   االتفاقية من
لممارســات اجليدة املســتبانة يف االســتعراضــات عرض لالثالث والرابع أدناه  القســمنيرد يف ي  -٧

الدورة األوىل بشأن تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية، على  اليت ُأجريت ضمن إطارالُقطرية 
يف املجموعــة املحــدَّثــة من التوصــــــيــات واالســــــتنتــاجــات غري امللِزمــة  ةالوارد بصــــــيغتهــاالتوايل، 

)CAC/COSP/IRG/2019/CRP.3.(  يف االستعراضات،  املستبانةإطار املمارسات اجليدة،  ضمنوترد
ع يف شــــرح تلك املمارســــات، مع مراعاة درجات اإللزام املســــندة ملواد تعليقات إيضــــاحية  تتوســــَّ
  االتفاقية ذات الصلة.

    
     بشأن الفصل الثالث املستبانةلممارسات اجليدة ع لشرح موسَّ  -ثالثًا  
   )٢١و ١٨و ١٦و ١٥واملتاجرة بالنفوذ (املواد  الرشوةجرائم   -ألف  

  على املوظفني العموميني الوطنيني  الرشوةانطباق تشريعات مكافحة اتساع نطاق     
    موظفي القطاع اخلاص على واألجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية، وكذلك

ـــــارة إىل أن مواد اإللزام درجة  -٨  درجاتذات الصـــــلة تنطوي على االتفاقية . جتدر اإلش
تتضــــــمنان أحكامًا ملِزمة  ١٦من املادة  ١والفقرة  ١٥خمتلفة من اإللزام. ففي حني أن املادة 

أن "تنظر"  على ٢١و ١٨واملادتني  ١٦من املادة  ٢الفقرة  تقتصــر مقتضــياتللدول األطراف، 
  الدول يف اعتماد جترمي األفعال ذات الصلة.

فقــد لــدول األطراف تســــــتخــدم ُنُهجــًا خمتلفــة لتعريف "املوظف العمومي"، أن ا ومع  -٩
شـامل والبعيد األثر لذلك التعريف ال ،يف عدد من الدولاليت جرت اسـتحسـنت االسـتعراضــات 

ليشمل أيضًا املوظفني  الرشوةرائم املعرضني جلفئة املوظفني الوطنيني نطاق جتاوز  والذي، التعبري
ية،  ية العموم لدول موظفي القطاع اخلاص.  وكذلكالعموميني األجانب وموظفي املنظمات ا

ئات  ما يتعلق بنطاق خمتلف ف عة النطاق تزيل أي غموض في عاريف الواســــــ هذه الت واعُترب أن 
ضــيق أو املوظفني املشــمولني باالتفاقية. وعلى وجه اخلصــوص، يزيل هذا النهج التوصــيفات األ

ــدًا اليت كــل منهم،  وظــائفاعتمــدهتــا بعض الــدول األطراف لفئــات املوظفني أو   األكثر تقيي
لوجود صــلة متأصــلة بالســلوك أو  اشــتراطيف القطاع اخلاص، أيَّ  ةلرشــوا، يف حالة يزيل  كما

على حنو أوضـــح  اإلغفاالت يف القطاع العام. واعُترب أن النهج املذكور أعاله يشـــمل  األفعال أو
بالنظر إىل االتفاقية، ويتيح يف الوقت ذاته قدرًا من املرونة  مبقتضىاملجرَّمة  الرشوةخمتلف أفعال 

  ملوظفني املشمولني به.الطابع الفضفاض لذلك النهج وإىل اتساع نطاق ا
 عموميةبعض الدول أن مجيع األشخاص الذين يؤدون وظائف  رأتفعلى سبيل املثال،   -١٠

قانون  باملعىن املقصــــــود يف ال ية  ملدن عادلون موظفي اخلدمة ا ية ي ية أو منظمة دول يف دولة أجنب
ضــمن  املندرجنياجلنائي، وقد اســُتخدمت هذه الصــيغة الفضــفاضــة لتوســيع دائرة األشــخاص 

  .رشوة املوظفني العموميني الوطنينيميع عناصر جرم جلى املوظف العمومي، مبا ُيخِضعهم مسمَّ
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بعض الــدول األطراف بني املوظفني العموميني وموظفي  متيزال ، لى حنو مشـــــــابــهوع  -١١
ما يتعلق جبرائم الفســـــــاد. و هاالقطاع اخلاص في لة من  تعبريقوانني تســــــتخدم  قد اعتمدت ق

أو  مســـتخدميهالذي يشـــمل املوظفني العموميني وكذلك مديري القطاع اخلاص أو  ،"موظف"
 قــد ُوِجــد يف عــدة. ووظيفــة فيــه قطــاع اخلــاص أو يؤديلايف  يعمــلممثليــه، أو أيَّ شــــــخص 

يتفادى   مبا ،من موظفي القطاع اخلاص نطاٍق أوســِع مشوَلاســتعراضــات، أن هذا النهج يضــمن 
مكتملة من   من الدول، حيث يشـــــمل القانون الوطين جمموعة غري عدداملســـــائل املصـــــاَدفة يف 

خمتارة من املتلقني املحتملني للرشـــاوى أو ال ينظِّم ســـوى ســـلوك فئات أو ، االعتباريةالكيانات 
  يستخدم تعاريف أضيق لألشخاص املعنيني.

  
   )٢٣غسل العائدات اإلجرامية (املادة   -باء  

إطار قانوين شامل واتباع "هنج مجيع اجلرائم"، وإن مل يكن ذلك منصوصًا عليه  وضع    
    ال لوائح تنظيمية ملكافحة غسل األمو ووضع وإنفاذاالتفاقية؛   يف
معظم   خمتلفة من اإللزام. فعلى الرغم من أن درجات ٢٣. تتضــــمن املادة اإللزام درجة  -١٢

(أ) إىل (د) تتضــــــمنان أحكامًا ملِزمة للدول  ٢والفقرة  ١أي أن الفقرة  -أحكام املادة إلزامية 
 -األطراف، وفقًا للمبادئ األساسية للقانون الداخلي ورهنًا باملفاهيم األساسية للنظم القانونية 

ينطبق  ألنهياري؛ اخت ،(ه) ٢يف الفقرة الوارد  ،لألموالفإن االســـــتثناء اخلاص بالغســـــل الذايت 
  .تقضي بذلككانت املبادئ األساسية للقانون الداخلي   إذا
عن بعضــها غســل األموال، وَيقصــر يف ســياق اجلرائم األصــلية  لتقريرطرائق خمتلفة  ومثة  -١٣

الذي  ،اجلرائم" مجيعاالتفاقية. وقد اعتمد عدد كبري من الدول األطراف "هنج  مبقتضياتالوفاء 
. ووفقًا هلذا معينة منهاأو فئات  معينةغســــل األموال يف جرائم أصــــلية  جرمانطباق حيصــــر  ال

 تولِّدمها القانون الوطين ذو الصلة وغسل األموال على مجيع األفعال اليت جيرِّ ينطبق جرمالنهج، 
أفعال الفســـاد املجرَّمة وفقًا لالتفاقية. واعُتربت هذه الطريقة،  يشـــملا مبمن العائدات،  ما ًانوع
(أ) و(ب) من  ٢أغراض الفقرة  لتلبيةتكن منصـــوصـــًا عليها يف االتفاقية، أفضـــل طريقة  ن ملوإ

تطبيق أحكام غســل األموال على أوســع جمموعة من اجلرائم األصــلية، والقيام،  وهي، ٢٣املادة 
ض هذا النهج أن جمموعة شـــــاملة من األفعال املجرَّمة وفقًا لالتفاقية. ويفتِر بإدراجكحد أدىن، 

هذا هو بالتجرمي، وإن مل يكن  املتعلقة امتثاًال تامًّا اللتزاماهتا قد امتثلتكون الدول األطراف ت
ــــبيل املثال فيمادائمًا، و احلال ــــو املوظفني العموميني األجانب أو االختالس.  على س يتعلق برش
يتفادى احلاالت املصاَدفة يف عدد من الدول األطراف، حيث ال تشمل التشريعات الوطنية   وهو

مجيع األفعال املجرَّمة وفقًا لالتفاقية باعتبارها جرائم أصــــــلية، أو يف احلاالت اليت تشــــــمل فيها 
  االتفاقية.مشمولة بجرائم أخرى تشمل   الولكن  الرشوةقائمة اجلرائم جرائم مثل 
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   )٢٩التقادم (املادة   -جيم  
 بقدر كاف حبيث تتيح إجراء حتقيقات ومالحقات قضائيةفترة تقادم طويلة حتديد     

    تعليقالوقف أو للآليات  ضعاالتفاقية؛ وو  ملندرجة ضمن إطاريتعلق باجلرائم ا  فيما
  واجبات إلزامية للدول األطراف. ٢٩. حتدِّد املادة اإللزام درجة  -١٤
وتطبيق فترة التقادم لبدء  مبدةبني الدول األطراف فيما يتعلق  واســـــعتباين  وكان هناك  -١٥

األفعال املجرَّمة وفقًا لالتفاقية. وعلى الرغم من أن مفهوم فترة تقادم  بشــــــأنإجراءات جنائية 
وجود فترة تقادم طويلة مبا فيه فقد رئي عمومًا أن ، ليس ثابتًا، ٢٩يف املادة الوارد "طويلة"، 

  ، يســـــاعد على مالحقة قضـــــايا الفســـــاد مالحقة تامة املختلفةالدول  بعضســـــياق   ة يفالكفاي
الفترة جرائم الفســاد حتديدًا. وقد ُقيِّمت كفاية فترة التقادم عمومًا تلك وإن مل تســتهدف   حىت
إنفاذ القانون يف كل دولة على حدة وضـــمان أجهزة مراعاة عدد القضـــايا اجلنائية وقدرات   مع

الســرعة يف إقامة العدل واحلســم واإلنصــاف، والوقت الالزم  معقول بني اعتباراتتوازن  وجود
  واليات قضائية متعددة. تكون معقدة وقد تتعلق بفساد كثريًا ما الحلسم قضايا 

اســـتحســـانًا،  لقيوعلى الرغم من أن عدم وجود فترة تقادم فيما خيص جرائم الفســـاد   -١٦
ـــتبينت أيضـــًا ممارســـات جيدة يففقد  ـــبيل  بلدان اعتمدت اس آليات للوقف أو التعليق (على س

فترة التقادم يف احلاالت اليت مددت ذات الصــــــلة) أو  النيابة العامةأجهزة  تتخذهاملثال، بإجراء 
الشـــطر مع شـــيًا ايكون فيها اجلاين قد فرَّ من الوالية القضـــائية أو تعذَّر حتديد مكان وجوده، مت

م الدول بأن "حتدد فترة تقادم أطول أو تعلِّق العمل بالتقادم يف لزالذي ي، ٢٩الثاين من املادة 
باملمارســـــــات املبتكرة يف الدول اليت  أيضـــــــًاحال إفالت اجلاين املزعوم من يد العدالة". وُأِقرَّ 

مة وفقًا لالتفاقية ابتداء من تاريخ ارتكاب اجلرم، يف األفعال املجرَُّتحســـــب فيها فترة التقادم   ال
ــو متعاقبة يف فيها ارتكبت إذا بل من تاريخ حتقق األثر املوضــوعي املراد من اجلرم، أو  أفعال رش

ومن األمثلة األخرى  .فترة التقادمتعترب مبثابة نقاط جتديد لفســـــياق العالقة الفاســـــدة نفســـــها، 
شاغًال ملنصبه من حسب فترة التقادم، أو  إسقاط الزمن الذي كان فيه املوظف املتورط ال يزال 

  .تاريخ اكتشاف اجلرم، ال تاريخ ارتكابه، نقطة بداية لفترة التقادم اعتبار
  

    )٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات (املادة   -دال  
حلساب الغرامات (كحساب الغرامات على أساس املنافع املكتسبة  مبتكرةآليات إنشاء     

عملية ألعضاء النيابة العامة والقضاة مبادئ توجيهية أو توجيهات  ووضعواملقصودة)، 
تعليمات بشأن تطبيق العقوبات تبعًا ألمور منها جسامة اجلرم املعين، مع إيالء  توفِّر

    )١ئي (الفقرة االحترام الواجب الستقاللية اجلهاز القضا
  حكم ملِزم للدول األطراف.  ٣٠من املادة  ١الفقرة  يرد يف. اإللزام درجة  -١٧
حكم إلزامي يقضــــــي بأن تويل الدول األطراف اهتمامًا  هي ٣٠من املادة  ١والفقرة   -١٨

  يف العقوبة املناسبة.  تِّجديًّا خلطورة اجلرم لدى الب
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مدى كفاية  لقياسمعيار حمدَّد  أثناء االســــــتعراضــــــاتأنه مل ُيســــــتخدم وعلى الرغم من   -١٩
والفعالية والتناسب يف ضوء اإلطار  بني اجلزاءات، فقد روعي االتساق والترابط الداخليان اجلزاءات

قانوين لكل دولة  يةوجممل ال لة اجلنائ عدا ظام ال ها ن قائم في عاة الفقرة ال ملادة  ٩، مع مرا ، ٣٠من ا
ُمنحت   الوطين فيما يتعلق بتحديد طبيعة العقوبة وشــــدهتا. ومن مثَّ، فقدتؤكد أســــبقية القانون   اليت

لدول  ، ومل ُتوحَّد التوصــــــيات بالنظر إىل اختالف تقرير اجلزاءاتتقديرية كبرية يف  صــــــالحيةا
  احتياجات وظروف كل دولة طرف.

ـــــاد، قوية فيما يتعلق  جزاءاتأنَّ لدى الدول األطراف نظم عمومًا تبيَّن  ومع أنه  -٢٠ بالفس
اســـُتبينت يف عدد من فقد باعتبارها كافية ورادعة مبا فيه الكفاية، املفروضـــة وُأشـــيَد بالعقوبات 

. اجلزاءاتســــــاب الغرامات واملبتكرة حلفيما يتعلق باآلليات ممارســــــات جيدة الدول األطراف 
لدول عه بعض ا ثال، هناك هنج مبتكر تتب يل امل مة  فرضيقوم على  ،فعلى ســــــب على جرائم غرا

املقدَّمة أو املتلقاة أو قيمة عائدات اجلرم أو  اإلكراميةعلى أساس قيمة  والفساد التجاري الرشوة
، حسب الرشوةاملقصودة منه. ومثة مثال آخر ينطوي على فرض عقوبة مشددة على جرم املزية 
ــ مقــدار ــالي ــة املوعود هبــا أو املتلقــاة. ويف دول أخرى، ختضــــــع الغرامــات امل  للمراجعــةة املزي

عوامل خمتلفة، تبعًا خلطورة اجلرائم والظروف  باالستناد إىلالتحديث أو التعديل بصفة دورية   أو
كانت ما ُيعترب من املمارســـات اجليدة  يف تقرير املتبعةُنُهج الاالقتصـــادية الســـائدة. ومن مثَّ، فإن 

  لوطنية. كعوامل ردع يف سياق النظم ا إذ تراعي أثر اجلزاءاتمرنة عمومًا، 
املتخذة لتعزيز االتســــاق يف تقرير ت التدابري نَ من الدول األطراف، اســــُتحســــِ  عددويف   -٢١

 يةقرارات النيابة العامة، مع مراعاة استقالل توافقًا جتاهعلى اتباع ُنُهج أكثر العقوبات وللتشجيع 
 قد أرســــىلبلدان القضــــاء. ومن مثَّ، فإن القانون اجلنائي أو االجتهاد القضــــائي لدى عدد من ا

تلتزم املحاكم مبراعاهتا، مثل طبيعة اجلرم ومدى خطورته  معينةعايري لتقرير العقوبات وممبادئ 
وأي ظروف خمفِّفة أو مشـــدِّدة. وُرحَِّب عمومًا بإرســـاء تلك املعايري من خالل مبادئ توجيهية 

 والتحسب الحتمالتساق كتدبري يرمي إىل تعزيز اال لتقرير العقوبات أو قرارات قضائية مرجعية
عمومًا أن استخدام املبادئ التوجيهية  كما ُرئيصالحياهتا التقديرية. يف ممارسة تعسف املحاكم 

ألعضـــــاء النيابة الداخلية  العمليةتوجيهات الواإلجراءات والعملية للمالحقة القضـــــائية واألدلة 
وإزالة أي احتمال  ترمي إىل تعزيز االتســــاق يف قرارات النيابة العامة العامة، ميثل ممارســــة جيدة

  للتعسف يف استخدام النيابة العامة لصالحيتها التقديرية.
    

التفاقية املندرجة ضمن نطاق اباجلرائم  املتعلقةاحلصانات اجلنائية توازن مناسب بني  إرساء    
    )٢العموميني (الفقرة  لموظفنيالقضائية ل املالحقاتأو وجناح التحقيقات 

ملادة  ٢الفقرة  يرد يف. اإللزام درجة  -٢٢ لدول األطراف،  ٣٠من ا مبا يتوافق حكم ملِزم ل
  الدستورية. مع نظمها القانونية ومبادئها

يقضــــــي بأن تقوم الدول األطراف، وفقًا  يحكم إلزام ٣٠من املادة  ٢الفقرة  ويرد يف  -٢٣
الدســـــتورية، بإرســـــاء أو إبقاء توازن مناســـــب بني احلصـــــانات أو  هاالقانونية ومبادئ هالنظم

التحقيق يف األفعال ضمان فعالية االمتيازات القضائية املمنوحة للموظفني العموميني واحلاجة إىل 
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بشـــــأن تطبيق  ومقاضـــــاهتم. وقد كانت املســـــألة احلامسةاملجرَّمة وفقًا لالتفاقية ومالحقة اجلناة 
  ما إذا كانت الدولة الطرف قد حققت ذلك التوازن املناسب. ،٣٠  من املادة ٢الفقرة 
أي متنح  ملممارســات جيدة يف هذا املجال يف عدد من الدول األطراف اليت وقد اســتبينت   -٢٤

املتعلقة ألي فرد أو موظف عمومي، أو ألغت األحكام  هبذا الشــأنحصــانات أو امتيازات قضــائية 
سبيل املثال، فيما خيص  بذلك  حد بعيدكبار املسؤولني، مبن فيهم الربملانيون)، أو قيدت إىل (على 

فترة  أثناءنطاق احلصــانات، على ســبيل املثال بقصــر تدابري احلماية ذات الصــلة على رئيس الدولة 
ستبينتواليته أو على الربملانيني.  ضًا عدة ممارسات جيدة  وا إجراءات رفع احلصانة ب فيما يتعلقأي

سبيل املثال،  سبة، على  إمكانية اختاذ خطوات حتقيقية قبل رفع احلصانة، أو بإتاحة يف احلاالت املنا
 ُيتخذكون احلصانات ذات الصلة قد ُرفعت يف حاالت سابقة، مما يثبت أن اإلجراء ميكن أن بأن ت
ملناسبة، وأن تدابري احلماية ذات الصلة غري مسوَّغة يف احلاالت ا إبطاء ال مسوِّغ له أو عقباتدون 

ال تشـــــكل أي عقبات أمام التحقيق الفعال مع املوظفني ومالحقتهم قضـــــائيًّا. وميكن أن تشـــــمل 
من بشـأن رفع احلصـانات معينة املمارسـات اجليدة أيضـًا وضـع مبادئ توجيهية ومعايري موضـوعية 

  والتعسفية. املتضاربةرات وكذلك القرا ،من حاالت الرفض غري املربَّر دِّاحل أجل
  

    )٣١التجميد واحلجز واملصادرة (املادة   -هاء  
تشريعات شاملة بشأن مصادرة عائدات اجلرمية، مبا يف ذلك املصادرة على أساس القيمة وضع     

    يف املمارسة العمليةتطبيقًا فعاًال إلطار القانوين اواملصادرة غري املستندة إىل إدانة، وتطبيق 
اإلثبات  قرائنباملصادرة حىت إذا تعذَّرت إدانة اجلاين؛ وتعديل معايري أو  إصدار أمرجواز     

    لمصادرة لريًاتيس
تتخذ، إىل أقصــــــى حد ممكن  بأنملِزمة للدول  واجبات ٣١املادة  ترد يفاإللزام.  درجة  -٢٥

ية (الفقرة  لداخل ية ا قانون طاق النظم ال لداخلي (الفقرة ١ضــــــمن ن قانون ا قًا لل تدابري ٣) ووف  ،(
كشــف تلك العائدات واألدوات أو اقتفاء أثرها للتمكني من مصــادرة عائدات اجلرمية وأدواهتا، أو 

حني   املحجوزة أو املصـــــــادرة. ويفدة أو وتنظيم إدارة املمتلكات املجمَّ أو جتميدها أو حجزها،
فإن  ١٠و ٩و ٧إىل  ٤و ٢الفقرات  أن ية،  معايري  املتعلق بتغيريانب جلاتنص على واجبات إلزام
  ) اختياري.٨اإلثبات اليت تيسِّر املصادرة (الفقرة  قرائن أو
 من االســــــتفادة من جرائمهم اجلناةمن االتفاقية أحكامًا مهمة ملنع  ٣١وتتضــــــمن املادة   -٢٦
سدة. على ازالة احلافز إلو شريعي ومع ملمارسات الفا شكل االمتثال الت التفاقية ألحكام اأنَّ حتديد 

، فقد أشــري يف االســتعراضــات ٣١من املادة  ١٠الفقرة  تؤكد عليهيعود إىل الدول األطراف، كما 
زها إىل احلاجة إىل أطر قانونية واضـــحة ومتســـقة بشـــأن مصـــادرة عائدات وأدوات اجلرمية وحج

  التشريعات املعقدة واملجزَّأة التنفيذ الفعال لتدابري مكافحة الفساد.  تعيقوجتميدها. وقد 
قيام عدة دول باعتماد تشريعات استحسان لاالستعراضات  ُأبدي أثناءوبناًء على ذلك،   -٢٧

للممتلكات والعائدات  فضــفاضــةتعاريف  تشــتمل علىشــاملة بشــأن مصــادرة عائدات اجلرمية 
تنص على تدابري من قبيل كما إىل املصـــادرة،  تفضـــيتدابري مؤقتة على اخلاضـــعة للمصـــادرة و

صر الفقرة  ساس القيمة (أحد عنا صادرة على أ صادرة القائمة  بدًال من ٣١(أ) من املادة  ١امل امل
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ـــتندة إىل إدانة (إجراء يتعني على ال دول األطراف أن تنظر يف على امللكية)، واملصـــادرة غري املس
عة. ٥٤(ج) من املادة  ١الفقرة  مبقتضــــىاختاذه يف ســــياق التعاون الدويل  )، واملصــــادرة املوســــَّ

ومشلت األمثلة على تلك التدابري السـماح للمحكمة بتوسـيع نطاق املصـادرة حبيث يشـمل مجيع 
اجلاين مشروعية مصدر أثبت  ، إالَّ إذاُمعلَّلاملوجودات اململوكة للجاين اليت يكون مصدرها غري 

تلك املمتلكات (وإىل جانب ذلك، كانت تلك التدابري تنطبق يف بعض الدول إذ ُأدين الشخص 
  وُحكم عليه بالسجن ملدة تزيد على ثالث سنوات).  بارتكاب فعل إجرامي

ر ال ثباتمعايري أو قرائن اال وتغيريوفيما يتعلق باملصـــادرة غري املســـتندة إىل إدانة،   -٢٨ يت تيســـِّ
الدول األطراف عددًا من املمارســــات اجليدة، مثل األحكام اليت تســــتهدف  ظهرتاملصــــادرة، أ

. وتتيح أحكام "الثروة مشـــروعةبصـــورة  احتازهاأن يثبت أنه قد  يتعذر على الشـــخصالثروة اليت 
سباب معقولة لالشتباه يفيف " هذه للمحكمة، املعلَّلةغري  إمجايل ثروة  أنَّ حال تأكدها من وجود أ

بناًء على يثبت،  أن ، أن جترب الشخص علىمشروعةالشخص يتجاوز قيمة ثروته املكتسبة بصورة 
يتمكن الشــــــخص  مل ، أنَّ ثروته مل تتأتَّ من أفعال إجرامية. وإذااألرجح قاعدة األخذ باالحتمال

من إثبات ذلك، جاز للمحكمة أن تأمره بدفع الفرق بني ثروته اإلمجالية وثروته "املشــروعة". ويف 
ضد حمتريف اإلجرام  ُأنشئتحاالت أخرى،  شاملة للمصادرة تتضمن قرائن قانونية تقديرية  آليات 

لكات اخلاضــعة للمصــادرة، أيضــًا بنطاق املمت ثباتاإلقرائن تتعلق . ومعلَّلة الذين حيوزون ثروة غري
حيازهتا  تعليلاليت يتعذر و، اجلرمغضــون فترة زمنية معينة من ارتكاب   مثل املمتلكات املكتســبة يف

ح باملصـــادرة عند تعذُّر ِم. ويف حاالت أخرى أكثر حمدودية، ســـُ من مصـــدر آخرعلى حنو معقول 
وفاة اجلاين أو فراره أو بســــبب ، اإلجراءات اجلنائية أو عند تعليقها، على ســــبيل املثال املضــــي يف
املعيار  كاناملســــــؤولية اجلنائية، أو بســــــبب انقضــــــاء فترة التقادم. ويف بعض الدول،  إعفائه من
ستفاد من  قدالشخص إذا كان   إلثبات مااملستخدم  سترد باملصادرة هو  اجلرما سُي أو املبلغ الذي 

  املعمول به يف اإلجراءات املدنية.  ذاك
التجميد واحلجز واملصـــــادرة يف احلاالت ب املتعلقلتطبيق الفعال لإلطار القانوين وُأشـــــيد با  -٢٩

تدابري واختاذ لتحقيقات املالية استخدام أساليب متخصصة لدول أطراف، مثل عدة ذات الصلة يف 
  . واقتفاء أثرهالكشف عن املوجودات ل

    
  التنسيق وتبادل املعلومات بني السلطات،  تشملترتيبات مؤسسية، اختاذ     

وجود سلطات متخصصة مكرَّسة إلدارة ضمان إىل جناح حاالت املصادرة، و مما يفضي
    املوجودات املحجوزة واملصادرة

سلطات الوطنية   -٣٠ ُسلِّم بأن الترتيبات املؤسسية أو التدابري العملياتية أو الواليات القانونية لل
ومصـــــادرهتا،  حجزهااملوجودات و اقتفاء أثرحاالت جناح طراف تؤدي إىل يف عدد من الدول األ

أن الترتيبات تتباين من دولة إىل أخرى، فقد  معيف كثري من األحيان. و ضــــخمةمببالغ واليت تتعلق 
ال بني الوكاالت وتبادل املعلومات بني الســلطات الوطنية. مشلت بعض األمثلة آليات للتنســيق الفعَّ

تدابري  ملويف بعص األحيان،  هذه ال قانون املالحقة  من خالل قنواتُتتخذ  فاذ ال ية وإن القضـــــــائ
خالل سلطات متخصصة، مثل مكاتب استرداد املوجودات أو أجهزة بل ومن فحسب،  التقليدية

اعُترف بأمهية دور وحدات ها العملية. ويف هذا الســـــياق، مكافحة الفســـــاد، مما يعزز كثريًا فعاليت
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لِّم بواليتها وصـــالحيتها فيما يتعلق  االســـتخبارات املالية الوطنية وبأدائها الفعال لوظائفها، كما ســـُ
  والدويل. الداخلياالطالع على احلسابات املالية والسجالت املصرفية والتعاون على الصعيدين ب

ــــــبيل املثال ،دى الدول، لوحظ يف إحومن مث  -٣١ ناجحة ملصـــــــادرة الاالت احل نَّأ ،على س
صحيحة منذ البدايةاملوجودات قد  شرة  بني نتيجة لعوامل منها فعالية التعاون وكانت  بوشرت مبا

مجيع املؤسسات ذات الصلة. ويف دولة أخرى، ُأنشئت وصلة إلكترونية مباشرة بني اهليئة اإلشرافية 
احلصول على  يسَّرة غسل األموال واملحاكم والقطاع اخلاص، مما ذات الصلة املسؤولة عن مكافح

  املعلومات واإلسراع حبجز املمتلكات وجتميد احلسابات املالية.
سترداد املوجودات، مشلت وجود تدابري   -٣٢ ومثة ترتيبات مؤسسية أخرى أسهمت يف فعالية ا
وجود ســلطات متخصــصــة  املوجودات املحجوزة واملصــادرة، وال ســيماشــؤون دارة وتســيري إل

أمهية خاصة لوضع قواعد واضحة وشاملة لضمان سالمة املمتلكات  ُأوليتمكرَّسة هلذا الغرض. و
ية وحفظها على حنو  فة و ناجعاملعن كانت ملالتكل عاجلة مجيع أنواع املوجودات واحلاالت، مهما 

ــتعراضــات الُقطرية إجيابية بوجه عام فيما يتعلق بالنظم اليت واســعة النطاقمعقدة أو  . وكانت االس
يف حال احتمال تراجع قيمة على ســبيل املثال،  - املمتلكات تبعًا للحالة عهدةإيكال تتيح إمكانية 

 إىل قيِّم أو وصـــي أو حارس قضـــائي أو مدير موجودات أو مدير - املوجودات أو تدهور أحواهلا
وتويل هيئة مثل مصــــــلحة الضــــــرائب أو جهاز النيابة العامة أو وزارة املالية حلفظها ، أو إىل آخر

مكاتب مركزية إلدارة املوجودات قادرة على معاجلة مجيع احلاالت وجود . وُأشــيد أيضــًا بشــؤوهنا
ذات الصــلة. ورئي أن هذه املؤســســات ختفِّف من التحديات اليت تواجهها الســلطات املحلية، مثل 

وإدارة املوجودات املحجوزة  التدابري أو الشــروط املناســبة للحفاظ على تقريرلشــرطة، يف إدارات ا
احلاجة إىل النظر يف حلول ســــليمة من الناحية املالية، بالنظر إىل أن  شــــؤوهنا، وكذلك تقرير مدى

فة وميكن أن  كثريًاإدارة املوجودات املجمدة  ظة التكل باه عادلما تكون  نافع  ت تأتىأي م من  ت
، اســـُتحســـن وجود إطار مؤســـســـي قوي إلدارة املوجودات املحجوزة ومن مثاملصـــادرة النهائية. 

صادرة، وال صًا  عدد من إدارة فعالة، يف تتطلبسيما املوجودات املعقدة اليت   وامل البلدان، وخصو
عملياهتا يف بعض األحيان بتمويل   أنشأت الدول مكاتب متخصصة إلدارة املوجودات، تدار ماحيث
  ايت من خالل بيع املمتلكات املصادرة.ذ

ممارسات جيدة فيما يتعلق بالتصرف يف املوجودات املصادرة واستخدامها،  أيضًا وظهرت  -٣٣
ـــــاق يف هذا املجال، نظرًا ألن األهداف واألولويات ختتلف من دولة  وإن مل يوجد عمومًا أي اتس
إىل أخرى. ولوحظ يف كثري من األحيان وجود صــناديق متخصــصــة ملنع اجلرمية أو مكافحتها، أو 

غراض اجتماعية أو تنموية عامة. وعالوة على ذلك، نظر عدد من الدول تعويض الضـــحايا، أو ألل
األطراف يف إرســـاء أطر تتيح اســـتخدام العائدات املســـتَردة يف متويل عمليات أجهزة إنفاذ القانون 

  .املعنيةالعائدات على املؤسسات عادل لتلك ذات الصلة، استنادًا إىل توزيع 
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    )٣٦ السلطات املتخصصة (املادة  -واو  
إنشاء هيئة متخصصة ملكافحة الفساد، ووحدة متخصصة ملكافحة الفساد تابعة لقوات الشرطة     

 يتعارض  والنيابة العامة، و/أو حمكمة متخصصة ملكافحة الفساد، كلما أمكن ذلك ومل
    األولويات الوطنية  مع
ــادة  ترد يف. اإللزام درجــة  -٣٤ ــة  ٣٦امل ــات إلزامي ــدول األطراف، واجب ــادئ لل ــًا للمب وفق

  األساسية للنظم القانونية الوطنية.
أشخاص   الدول األطراف إىل ضمان وجود هيئة أو هيئات متخصصة أو ٣٦وتدعو املادة   -٣٥

أن الدول األطراف أنشأت، باستثناء  ومعمتخصصني يف مكافحة الفساد من خالل إنفاذ القانون. 
إنشــاء وتشــغيل هيئة  اخلصــوصعلى وجه  عدد قليل منها، إدارات متخصــصــة هلذا الغرض، لوحظ

أو وحدة متخصــصــة ملكافحة الفســاد تابعة لقوات الشــرطة أو النيابة  ،كافحة الفســادملمتخصــصــة 
. وفيما يتعلق بإنشـــاء مكاتب مركزية هلذا الغرض، وإن مل يكن مطلوبًا ، يف عدد من البلدانالعامة

ـــتعراضـــات إىل  مبقتضـــى ُهج األكثر مركزية أو النماذج املتكاملة اليت النُّ حتبيذاالتفاقية، مالت االس
  النظم املتعددة الوكاالت. تقلل إىل أدىن حد من إمكانية تداخل املهام يف

سبيل املثال، ُع  -٣٦ يف إحدى الدول األطراف،  جناح اجلهود الوطنية ملكافحة الفساد َيزفعلى 
دعاوى قضائية ضد وزراء وبرملانيني  أقامتإىل إنشاء وتشغيل هيئة خمصصة  اخلصوص،على وجه 

  ومسؤولني كبار ورؤساء بلديات ومديري شركات سابقني، بل وضد موظفي اهليئة نفسها.
ــتعراضــات إىل أن األمهية ال تكمن يف االســم أو   -٣٧ ــارت االس ــعةوعلى العموم، أش نطاق  س

 خصوصًا فعاليتها، وص هيئة إنفاذ القانون وأعضائها، وهو ما يسهم يفاالختصاص وإمنا يف ختصُّ 
صلة يف البلدان األصغر حجمًا. ومن مثَّ،  فإن املهم بوجه خاص أن تكون لدى املؤسسات ذات ال

تتوالها  األخرى اليت اجلنائيةالفساد، يف مقابل املسائل  زة ودرجة من التخصص يف جمالوالية مركَّ
وال واملخدِّرات واجلرمية إدارات الشــــــرطة أو غريها من هيئات إنفاذ القانون (مثل غســـــــل األم

املنظمة). ولذا، ُأثين على دول لقيامها، رغم صــغر حجمها، بإنشــاء وحدات متخصــصــة ملكافحة 
الشرطة اجلنائية، أو وحدات متخصصة للمالحقة القضائية  ضمن نطاقاجلرائم االقتصادية أو املالية 

ــبوا جتربةتتألف من مدعني عامني خضــعوا لتدريب  ية يف مالحقة قضــايا الفســاد عمل معيَّن واكتس
واجلرائم االقتصادية. ويف الدول اليت اعتمدت نظمًا متخصصة، الحظت االستعراضات أن أعضاء 

حدوث زيادة  تلك اهليئات يتحلون باحلماس الشــديد، كما يتضــح من اإلحصــاءات اليت تشــري إىل
  هلياكل.ا عقب استحداث تلككبرية يف عدد قضايا الفساد املعروضة على املحاكم 

وقد اختارت معظم البلدان إنشــاء جهة وحيدة أو مركزية متخصــصــة ملكافحة الفســاد يف   -٣٨
أو دائرة أو مديرية أو إدارة أو مكتب أو فرقة عمل تعمل كهيكل مستقل  مفوضيةشكل وكالة أو 

  أو جهاز الشرطة الوطين. النيابة العامةأو ضمن اإلطار املؤسسي لوزارة العدل أو 
ميكن للمدعني العامني يف  وفيما يتعلق بأجهزة النيابة العامة املتخصــــــصــــــة، لوحظ أنه  -٣٩

صة ملكافحة من إحدى الدول األطراف أن يسعوا إىل احلصول على دعم ومساعدة  وحدة خمصَّ
يتولون  املحاســبيةالفســاد تقدِّم الدعم القانوين يف التحقيقات وتســتخدم حمللني للشــؤون املالية و
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شــكل عدد ، على حنو مشــابهاالقتصــادية. و اجلرائمقضــايا ســياق لومات اليت ُتجمع يف تقييم املع
 عملاجلرمية االقتصادية والفساد، ب معيندولة طرف أخرى "مركز خربة"   من املدعني العامني يف

  يف تعاون وثيق مع املحاسبني واملحللني املاليني.
ت تعيني قضـــاة متخصـــصـــني يف التعامل يف االســـتعراضـــا اليت ُأقرتومن التدابري األخرى   -٤٠
 الفضــُل كان هلماحماكم خاصــة ملكافحة الفســاد،  الفســاد واجلرائم االقتصــادية، وإنشــاُءقضــايا  مع
أكثر  بأهناما تتســـم، حبكم طبيعتها،  كثريًااملســـاعدة على إعطاء أولوية لقضـــايا الفســـاد، اليت  يف

تراكم   ســــهم إســــهامًا كبريًا يف احلد منأتعقدًا واســــتهالكًا للوقت وحاجًة إىل موارد كثيفة، مما 
  .إىل أدىن حد يف إقامة العدل بطاءاإلتقليل يف القضايا و

    
توفري قدرات وموارد كافية للسلطات املتخصصة  وكذلكآليات مستقلة ذات والية حمددة،     

    بوسائل منها برامج التدريب العملي
تيسري تدابري عملية لتحسني الفعالية (مثل تبادل املعلومات، والتنسيق بني الوكاالت، واختاذ     

 توجيهات سياساتيةتوفري الوصول إىل املعلومات، ومجع البيانات ذات الصلة واستخدامها، و
عمل مشتركة بني األجهزة تتصدى للفساد يف قطاعات معينة)  قَرِفواضحة، ووجود 

    زيادة التحقيقات واملالحقات القضائية يفضي إىل مبا
ســياق النظم  ضــمنخمتلفة يف فعالية هيئات مكافحة الفســاد  عملياتيةتدابري  ُأقرَّ بإســهام  -٤١

  القانونية الوطنية. 
سبيل املثال، لوحظ   -٤٢  ةواملالي ةوالعملياتي ةالقانوني يةاختاذ تدابري ترمي إىل تعزيز االستقاللفعلى 

، وضــــمان األمن الوظيفي، وتوفري واضــــحةأو توجيهات ســــياســــاتية واليات توفري للهيئات، مثل 
أو الرصـــد، ونظم معنية بالضـــوابط والتوازنات  للرقابةاحلصـــانات الوظيفية، وإنشـــاء آليات خاصـــة 

 باملثلمن املهم خالل اللجان اخلارجية أو مشاركة املنظمات غري احلكومية). و  منسبيل املثال،  (على
اإلبالغ، ونتائج التقييمات الداخلية أو اخلارجية الدورية، والتدابري الرامية و توافر آليات املســــــاءلة

حكامًا امليزانية. فعلى ســـبيل املثال، تتضـــمن القوانني الوطنية يف بعض الدول أ يةضـــمان اســـتقالل  إىل
معينًا من املوارد املالية أو حتظر خفض ميزانيات الوكاالت عن الســــــنوات الســــــابقة.  حجمًاتكفل 

ولوحظ أن الفعالية عززت أيضــًا من خالل إســناد صــالحيات حتقيقية واســعة لتلك الوكاالت، مثل 
أحكام قانونية وجود تكفل الوصول على نطاق واسع إىل املعلومات أو تبادهلا، وكذلك وجود تدابري 

اكتســبه  وُأقر أيضــًا مبافيما يتعلق بالفســاد.  العموميةتنفيذ توصــياهتا املوجَّهة إىل املؤســســات بتقضــي 
سائل املتصـلة   يف املوظفون من قدرات متخصصة من خالل التدريب والتطوير املهين، وخصوصًا امل

بعض بري أسهمت يف جناح (وبروز) بالفساد. ويف عدد من االستعراضات الُقطرية، تبيَّن أن هذه التدا
  وجودات.املأو حاالت استرداد  القضائية الحقاتاملتحقيقات أو ال

الكفاءة يف مكافحة الفساد، ُأثين على دول أطراف  حيد منواعترافًا بأن التشرذم املؤسسي   -٤٣
ساعدحدودًا واضحة لتوزُّع اإلرسائها  سلطات إنفاذ القانون، مما  على احلد  ملسؤولية بني خمتلف 

ال بني الوكاالت. ويف السياق تعزيز التنسيق الفعَّعلى من تداخل املهام وازدواجية اجلهود، ومن مثَّ 
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ضات الُقطرية  يف عدد مننفسه، لوحظ  ستحداث مؤشرات إحصائية وجود حاجة االستعرا إىل ا
  الفساد.وإرساء معايري ووضع استراتيجيات وقياس التقدم الذي حترزه هيئات مكافحة 

   
    )٣٨التعاون بني السلطات الوطنية (املادة   -زاي  

التحقيق واملالحقة القضائية والسلطات املؤسسات املعنية بآليات فعَّالة للتعاون بني توفري     
    تبادل املوظفني واملعلومات بوسائل منها، العمومية

    الوكاالت أو آليات مركزية لتيسري التنسيق؛ وإبرام اتفاقات وترتيبات بني هيئاتإنشاء     
ملادة  يرد يف. اإللزام درجة  -٤٤ لداخلي،  يحكم إلزام ٣٨ا قانون ا قًا لل لدول األطراف، وف ل
  تحقيق تلك الغاية.لتنص على تدابري اختيارية هي و

العموميني والســـلطات  ملوظفنياوقد اختذت معظم الدول األطراف تدابري لتشـــجيع تعاون   -٤٥
قضـــائيًّا. ولذا،  ومالحقتهاالعمومية مع الوكاالت أو الســـلطات املســـؤولة عن التحقيق يف اجلرائم 

ضىُشجعت الدول األطراف،   املوظفني العمومينيمبادرة  ضمانمن االتفاقية، على  ٣٨املادة  مبقت
سلطات إنفاذ القانون عند العمومية على حنوواملؤسسات  ستباقي بإبالغ  سباب  وجود تلقائي وا أ

  ، وتقدمي مجيع املعلومات الالزمة للتحقيق.مواللأل أو غسٍل ٍةحبدوث جرم رشومعقولة لالعتقاد 
وأشــــــيد بقيام عدد من الدول بإرســــــاء التزامات مباشــــــرة وحمددة للموظفني العموميني   -٤٦
سلطات إنفاذ القانون مبعلومات عن أي جرائم وخمالفات اطَّلعوا عليها يبلِّغوا، من تلقاء أنفسهم،  بأن

. العموميةأثناء قيامهم مبهامهم، مبا يف ذلك الفســــــاد واالنتهاكات املالية أو اإلدارية املتعلقة باألموال 
بتعاون املوظفني العموميني يقضـــــي واســـــتحدثت بعض الدول واجبًا حمدَّدًا، مكرَّســـــًا يف القانون، 

ـــــاددميهم مجيع املعلومات الضـــــرورية إىل النيابة العامة أو وتق حني   ، يفالوطنية هيئات مكافحة الفس
لإلبالغ وإحالة املعلومات، كما يف املدونات األخالقية وقوانني  معينةاعتمد البعض اآلخر إجراءات 

بأمهية دور املفتشـــيات املتخصـــصـــة املســـؤولة عن مجع وحتليل  ُأقراخلدمة املدنية. ويف هذا الســـياق، 
ــــــاد، وتلقي البالغات من املوظفني العموميني، وإبالغ ســــــلطات النيابة العامة  وفحص دالئل الفس

مبادئ توجيهية لإلبالغ  وجوددعم ذلك التعاون زاد من بأنشــــطة إجرامية. ومما  بالشــــواهد املتعلقة
، ةاملاليالشؤون السلطات الضريبية أو موظفي موظفي لعموميني، مثل فئات معينة من املوظفني ا ختص

وظائف وحدات  وكثريًا ما ُأشــري يف هذا الســياق إىلواختاذ تدابري تأديبية حبق املتخلفني عن اإلبالغ. 
الســـلطات احلكومية  إىلالفســـاد أو غســـل األموال  إحالة أدلة جرائماالســـتخبارات املالية الوطنية يف 

ســــجالت إلكترونية  لوجود أمهية خاصــــةإلجراء مزيد من التحقيق. وُأوليت يف بعض البلدان املعنية 
لتشــــجيع  وكان هناك ســــبيل آخرأخرى ميكن من خالهلا تبادل املعلومات.  وقواعد بيانات وطرائق

  سلبية. عواقبيف وجود تدابري كافية حلماية املبلِّغني من أي َتمثَّل التعاون واإلبالغ 
 وأجل مواصــــــلة تعزيز التعاون، اعتمدت عدة دول أطراف اتفاقات بني الوكاالت ومن أ  -٤٧

ــــــتركة تعليمات أو  مذكرات تفاهم ــــــبكات للتعاون والتفاعل هبدف تبادل املعلومات مش أو ش
االســـتخبارية بشـــأن مكافحة اجلرمية والفســـاد. وأنشـــأت بلدان أخرى جلانًا تنفيذية مركزية رمسية 

أو أرســـت نظمًا لتبادل املعلومات أو عقدت اجتماعات تنســـيق منتظمة، مشـــتركة بني الوكاالت 
  تطورات إجيابية أو ممارسات جيدة. تاعُترب
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إعارة املوظفني فيما بني خمتلف  ، وهييف االســــــتعراضــــــات ُأقرتتدابري إجيابية أخرى  ومثة  -٤٨
لفســــــاد، مبا فيها وحدات إنفاذ القانون اليت هلا والية يف جمال مكافحة ا أجهزةاهليئات احلكومية و

خمتلف الوزارات   ، وكذلك تعيني مفتشني من هيئات مكافحة الفساد يفالوطنية ستخبارات املاليةالا
تعزز التعاون والتنســيق هذه أن أن من شــأن عمليات تبادل املوظفني  رئيوعلى الصــعيد اإلقليمي. و

سهمبني الوكاالت و صلفيما يتعلق  صًاخصويف كفاءة عمل الوكاالت املعنية، و أن ت وتبادل  بالتوا
  .وقدراهتم أيضًا مهارات املحققني واملدعني العامنيأن تعزز البيانات، و

   
    )٣٩التعاون بني السلطات الوطنية والقطاع اخلاص (املادة   -حاء  

من خالل آليات فعَّالة  خصوصًا، وعلى حنو نشطمع القطاع اخلاص  اخنراط السلطات العمومية    
لتبادل املعلومات بني سلطات التحقيق واملؤسسات املالية، ومن خالل تدريب كيانات القطاع 

    اخلاص على تدابري الوقاية والتوعية
    آليات لتيسري حصول سلطات إنفاذ القانون على املعلومات ولتشجيع اإلبالغ عن الفسادإنشاء     
    زاهةمواثيق واتفاقات أو ترتيبات بشأن الن إبرامأو آليات لتيسري التعاون، مبا يف ذلك  هيئاتإنشاء     

للقانون  للدول األطراف، وفقًا يحكم إلزام ٣٩من املادة  ١الفقرة  يرد يف. اإللزام درجة  -٤٩
  بأن تنظر الدول األطراف يف اختاذ تدابري لتشجيع اإلبالغ. ٢الفقرة تقضي الداخلي، يف حني 

ــــــلطاهتا املعنية  ٣٩وتقضــــــي املادة   -٥٠ بأن تكفل الدول األطراف قيام عالقة تعاون بني س
بالتحقيق واملالحقة والقطاع اخلاص يف املســـائل املتعلقة جبرائم الفســـاد. وبالفعل، فقد أبلغت عدة 
فاذ  طات إن ــــــل خلاص وس طاع ا قة بني الق ية حتكم العال ية قو دول أطراف عن وجود أطر تنظيم

قانو ية ال قانون عاون، مبا يف ذلك األطر ال تدابري لتشــــــجيع ذلك الت ن. وقد اتُّخذت جمموعة من ال
ـــــــاد من طلــب بالغــات وأدلــة  لتمكني أجهزة النيــابــة العــامــة أو اهليئــات الوطنيــة ملكــافحــة الفس

ــال.  من ــدم االمتث ــات يف حــاالت ع ــاع اخلــاص والنص على عقوب ــات واألفراد يف القط ــان الكي
ـــــجيع التعاون وتعزيز الضـــــوابط الداخلية، اليت تتراوح بني مبادئ   كما اعتمدت الدول تدابري لتش

زاهة زاهة والتعهدات بالنإدارة الشـــركات ومدونات قواعد الســـلوك ومذكرات التفاهم ومواثيق الن
  املؤسسية وغري ذلك من الشراكات الرمسية أو غري الرمسية مع القطاع اخلاص. 

ذلك،  لة حمددة على التعاون الفعال مع القطاع اخلاص يف بعض البلدان. ومشلوُأبرزت أمث  -٥١
ـــــبيل املثال، التعاون النشـــــط للهيئات املعنية مبكافحة الفســـــاد مع املجتمع املدين والقطاع  على س

املناســـبات اليت  اخلاص من خالل توقيع مذكرات تفاهم ملكافحة الفســـاد، واملشـــاركة املنتظمة يف
مات غري احلكومية، واألنشــــــطة الرامية إىل إذكاء الوعي العام، ونشــــــر اإلعالنات تنظمها املنظ

صل  شطة التوا سُتحسنت أن سبات العامة األخرى. وا ستديرة واملنا التلفزيونية واإلذاعية، واملوائد امل
  نظرًا ألهنا تسهم يف زيادة الوعي وتشجع اإلبالغ عن وقائع الفساد. ،والربط الشبكي األخرى

ثريًا ما كانت التدابري اليت ُسلَِّط الضوء عليها يف االستعراضات ترتبط باملؤسسات املالية وك  -٥٢
ــــري إليها باعتبارها من  ــــتخبارات املالية الوطنية. وبذلك، فإن التدابري اليت أش وأنشــــطة وحدات االس

ليني املمارســــــات اجليدة يف بعض الدول مشلت تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل للوســــــطاء املا
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ومراجعي احلســابات، واملبادرات الرامية إىل إذكاء الوعي لدى الســلطات الوطنية املختصــة والقطاع 
لَِّم بأن ـــُ تبادل املعلومات يف بعض  اخلاص، والســـياســـات واملمارســـات املنظَّمة يف جمال التعاون. وس

  صرفية وقيود السرية.البلدان يعمل على حنو فعال، مبا يتيح التغلب على أي عقبات تضعها السرية امل
  

     بشأن الفصل الرابع املستبانةلممارسات اجليدة شرح مفصَّل ل  -رابعًا  
   ملجاالت متعددة مجيع املواد: التوصيات العامة والشاملة  -ألف  

والقضاة واملوظفني  ةالعام ةابيإنفاذ القانون والنأجهزة ملوظفي  وخصوصًاتوفري التدريب للممارسني،     
القضائيني، وكذلك املوظفني العموميني يف اخلارج، بشأن القوانني واإلجراءات واألطر الزمنية 

    ازدواجية التجرمي مسألة البت يفاليت يتعني التقيد هبا يف حاالت التعاون الدويل، مبا يف ذلك املنطبقة 
من االتفاقية، وإن مل تكن خاضعة لالستعراض، أن تقوم الدول األطراف،  ٦٠تقتضي املادة   -٥٣

بالقدر الالزم، باستهالل أو صوغ أو حتسني برامج تدريب خاصة لفائدة العاملني املسؤولني عن منع 
ات الفساد ومكافحته. ومن التحديات العامة اليت لوحظت يف االستعراضات االفتقار إىل القدرات ذ

  الصلة لدى العاملني املسؤولني عن التعاون الدويل. 
وأبرزت االستعراضات احلاجة إىل تعزيز تدريب املمارسني العاملني يف جمال التعاون الدويل.   -٥٤

دورات  ويف عدد من االســــتعراضــــات، ُأبرزت جهود الدول اليت تســــتهدف بناء القدرات، وتنظيم
  املمارسات اجليدة. ، وإنشاء مراكز تدريب، باعتبارها منتدريبية خمصَّصة بشأن التعاون الدويل

ــتعراضــات، ُأثىن على الدول األطراف أيضــًا لتقدميها التدريب بشــأن   -٥٥ ويف العديد من االس
  مسائل التعاون الدويل إىل النظراء األجانب.

    
  املشاركة النشطة يف الشبكات واملنصات واملحافل الدولية واإلقليمية الرامية إىل تعزيز     

    التعاون الدويل
شبكات   -٥٦ شطة يف خمتلف املحافل وال شاركة الن ضات الُقطرية إىل امل شري يف االستعرا كثريًا ما أ

  يدة.اإلقليمية والعاملية لالختصاصيني املمارسني باعتبارها من املمارسات اجل
وفيما يتعلق بتســــليم املجرمني، فإن حنو نصــــف الدول األطراف املســــتعَرضــــة اختذت تدابري   -٥٧

ـــبكات تعاون أكثر فعالية بغية تبادل املعلومات آنيًّا مع الســـلطات األجنبية، إمَّا ـــة إلقامة ش قبل   ملموس
  تقدمي طلب التسليم الرمسي أو أثناء تقدميه.

القانونية املتبادلة، أبلغ عدد كبري من الدول عن فائدة قنوات التعاون وفيما يتعلق باملســــــاعدة   -٥٨
وشبكات السلطات املركزية املعنية باملساعدة القانونية املتبادلة واالتصاالت غري  )١(،بني أجهزة الشرطة

ـــارت الســـلطات  الرمسية من خالل نشـــر املوظفني يف البعثات اخلارجية، وتعيني ضـــباط اتصـــال. وأش
  إىل فعالية تبادل املعلومات بني وحدات االستخبارات املالية الوطنية. ،يف بعض احلاالت ،الوطنية

                                                           
  البلدان األمريكية، ووحدة التعاون القضائي التابعة لالحتاد األورويب (يوروجست)، مثل شبكة التعاون بني   (١)  

األمريكية للتعاون القضائي الدويل، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول)، ورابطة رؤساء -والشبكة اإليبريية
  األفريقي.  بني رؤساء الشرطة يف اجلنوبالشرطة التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، ومنظمة التعاون اإلقليمي 
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الصعيدين  وفيما يتعلق بالتعاون يف جمال إنفاذ القانون، أشري إىل تواتر قنوات االتصال على  -٥٩
واعُتربت العضوية يف املنظمة  )٢(الثنائي واإلقليمي أو يف إطار شبكات العمليات والتنسيق اإلقليمية.

الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) عمومًا شرطًا مهمًّا من أجل فعالية التعاون عرب احلدود يف جمال 
  إنفاذ القانون. 

واختذت عدة بلدان خطوات لالنضـــمام إىل جمموعة إيغمونت لوحدات االســـتخبارات املالية.   -٦٠
د كبري من االتفاقات بني وحدات االســــــتخبارات املالية الوطنية من واعُتربت تلك التدابري وإبرام عد

  املمارسات اجليدة يف بعض االستعراضات. 
صاالت غري رمسية أخرى   -٦١ شبكات ات شرطة واملالحقة القضائية الوطنية  وأقامت بعض أجهزة ال

بادل املعلومات تركز على حرمان املجرمني من عائداهتم غري املشــــــروعة من خالل تنســــــيق التعاون وت
  )٣(الوكاالت.  بني
    

طلبات التعاون الدويل استخدامًا كفؤًا يف تعقُّب استخدام التكنولوجيا وقواعد البيانات اإللكترونية     
    ورصدها ومتابعتها

لَِّم أثناء االســتعراضــات مبســامهة عدد من املمارســات املبتكرة يف فعالية التعاون الدويل.   -٦٢ ســُ
لَِّط الضـــوء عليها وضـــع قواعد بيانات إلكترونية ونظم إلدارة  ومشلت املمارســـات اجليدة اليت ســـُ

  املعلومات، وكذلك قواعد بيانات لتتبُّع القضايا. 
ــــــتخدام تلك احللول املبتكرة،   -٦٣ ميكن الوفاء جبداول زمنية حمددة للتعامل مع طلبات وباس

املســــــاعدة القانونية املتبادلة وتســــــليم املطلوبني وتنفيذها، وتعقُّب الطلبات الواردة على حنو أكثر 
كفاءة. كما تســـــمح تلك النظم للســـــلطات املركزية بســـــرعة االســـــتجابة لطلبات اإلفادة بآخر 

  ليت تطلبها البلدان األجنبية.املستجدات، وهي تراعي األطر الزمنية ا
وُأبرزت أيضًا فائدة قواعد البيانات املأمونة لتبادل املعلومات بني سلطات إنفاذ القانون يف   -٦٤

  من االتفاقية، بشأن التعاون يف جمال إنفاذ القانون. ٤٨سياق استعراض املادة 
  

   

                                                           
مثل مركز إنفاذ القانون جلنوب شرق أوروبا، ورابطة رؤساء الشرطة التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا،   (٢)  

ومكتب الشرطة األورويب، ووحدة التعاون القضائي التابعة لالحتاد األورويب (يوروجست)، ومركز التنسيق املعين 
نية يف منطقة املحيط اهلادئ، ومنظمة التعاون اإلقليمي بني رؤساء الشرطة يف اجلنوب األفريقي، باجلرمية عرب الوط

ومنظمة تعاون رؤساء الشرطة يف شرق أفريقيا، ورابطة مفوضي الشرطة الكاريبيني، ومنصة العدالة اإلقليمية 
  للدول األعضاء يف جلنة املحيط اهلندي.

لتنسيق املعنية باسترداد املوجودات، وشبكة كامدن املشتركة بني الوكاالت السترداد مثل الشبكة العاملية جلهات ا  (٣)  
  املوجودات، وسائر الشبكات اإلقليمية السترداد املوجودات.
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    )٤٤تسليم املجرمني (املادة   -باء  
بالعقوبة الدنيا من أجل املوافقة على التسليم فيما يتعلق باجلرائم عدم فرض اشتراطات خاصة     

    املشمولة باالتفاقية
 ،صلياأل السلوكتفسري شرط ازدواجية التجرمي يف حاالت تسليم املجرمني، بالتركيز على     

 على أساساستبعاد شرط ازدواجية التجرمي  جوازللجرم؛ و ةالقانوني التسميةعلى   ال
    باملثل  املعاملة
االتفاقية  مبقتضـــــىعلى أن تســـــليم املجرمني  ٤٤من املادة  ١. تنص الفقرة اإللزام درجة  -٦٥

على اعتبار مبدأ ازدواجية  ٤٣من املادة  ٢خيضـــع لشـــرط ازدواجية التجرمي، يف حني تنص الفقرة 
التجرمي مستوىف بغض النظر عن املصطلحات املستخدمة يف وصف اجلرمية املعنية أو فئة اجلرائم اليت 

  ُيعترب أنَّ تلك اجلرمية تندرج ضمنها.
من االتفاقية، اعُترب مبدأ ازدواجية التجرمي متحققًا على  ٤٣من املادة  ٢ومتاشيًا مع الفقرة   -٦٦
وصف اجلرمية املعنية  املستخدمة يف التعابريبغض النظر عن  ،أثناء عملية االستعراض دائم تقريبًاحنو 

  أو فئة اجلرائم اليت ُيعترب أنَّ تلك اجلرمية تندرج ضمنها.
تاج الدولة إالَّ ألن تثبت أنَّ الســــلوك املعادل الذي ُيلتمس بشــــأنه التســــليم وبذلك، ال حت  -٦٧

النهج  جمرَّم يف قانوهنا الداخلي. ويف بعض احلاالت، أبرز اخلرباء القائمون على االســتعراضــات هذا
ئم النهج "القا التفسريي باعتباره جناحًا ومن املمارسات اجليدة. فعلى سبيل املثال، ميكن إرساء هذا
من ازدواجية  على الســــلوك" يف التشــــريعات الداخلية باإلحالة إىل مفهوم "ازدواجية العقوبة" بدًال

شرط ازدواجية  شكلية وأتاحت التنازل عن  التجرمي. بل إن بعض الدول جتاوزت هذه املتطلبات ال
ما خيص التجرمي على أســـــاس املعاملة باملثل، أو اســـــتغنت كليًّا عن شـــــروط ازدواجية التجرمي في

  التسليم املرتبط باألفعال املجرَّمة مبوجب االتفاقية. 
وتنص بعض الصــــــكوك الــدوليــة على ختفيف قيود ازدواجيــة التجرمي فيمــا بني الــدول   -٦٨

املشــاركة. ومن األمثلة البارزة على ذلك أمر التوقيف األورويب الذي َتلغي مبوجبه الدول األعضــاء 
يف عالقات بعضــها ببعض فيما خيص جمموعة واســعة من اجلرائم، يف االحتاد األورويب هذا الشــرط 

مبا يف ذلك الفساد وغسل األموال، طاملا خضعت اجلرائم للعقاب يف البلد اُملْصدر للحكم باحلرمان 
  من احلرية ملدة ال تقل عن ثالث سنوات.

    
من خالل القانون الداخلي، متاشيًا مع املتطلبات التعاهدية ومقتضيات تسريع إجراءات التسليم،     

املختصة واستخدام قنوات وشبكات االتصال السلطات السلطات املركزية و اتصاالت مباشرة بني
    اإللكترونية أو غريها من قنوات وشبكات االتصال

للــدول األطراف، رهنــًا  يحكم إلزام ٤٤من املــادة  ٩الفقرة  يرد يف. اإللزام درجــة  -٦٩
  اإلثبات. تسعى إىل التعجيل بإجراءات تسليم املجرمني وتبسيط متطلبات بقوانينها الداخلية، بأن
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وكثريًا ما ُأبرز استخدام االتصاالت املباشرة بني السلطات املركزية واملختصة، واستخدام   -٧٠
قنوات وشــبكات االتصــال اإللكترونية أو غريها من قنوات وشــبكات االتصــال لتســريع إجراءات 

  املمارسات اجليدة يف االستعراضات الُقطرية. التسليم باعتبارمها من
وقد اختذ حنو نصـــف الدول األطراف املســـتعَرضـــة تدابري ملموســـة لتبســـيط عملية التســـليم   -٧١

وإقامة شـــــبكات تعاون أكثر فعالية بغية تبادل املعلومات آنيًّا مع الســـــلطات األجنبية، إمَّا قبل تقدمي 
ــبيل املثال، ينص قانون إحدى الدول، منطلب التســليم الرمسي أو أثناء تقدميه.  أجل تيســري   فعلى س

الذي حيقِّق إجراءات التسليم مع بلدان القانون املدين وتسريع العملية، على ضرورة أن يقبل القاضي 
شهادة تصدرها سلطة مناسبة مسؤولة عن املالحقة  يَّأ ،على سبيل الدليل القاطع يف طلب التسليم،

  تسوغ حماكمة الشخص املعين.  القضائية يف الدولة األجنبية تفيد بأن لديها األدلة الكافية اليت
   

    )٤٦و ٤٤تسليم املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة (املادتان   -جيم  
   ،وآليات اتصال متخصصة منصاتاستحداث أدلة ومبادئ توجيهية وقوائم مرجعية و    

لطلبات تسليم املجرمني وطلبات املساعدة  استمارات منوذجيةمثل صناديق الربيد اإللكتروين أو 
التيقُّن اإلداري والقانوين  توفري بغيةالقانونية املتبادلة، أو استخدام ما هو قائم منها على حنو فعَّال، 

    بشأن إعداد الطلبات وجتهيزها وتنفيذها
بل لِّم يف عملية االســـتعراض بفائدةســـُ   -٧٢ مثل األدلة واملبادئ التوجيهية والقوائم املرجعية  ســـُ

صات صال املتخصصة ومن صناديق الربيد اإللكتروين أو  ،وآليات االت االستمارات النموذجية مثل 
  تعزيز فعالية التعاون الدويل.يف  ،طلبات تسليم املجرمنيل

لطلبات املســـــاعدة القانونية  إعداد اســـــتمارات منوذجيةحظة ومشلت األمثلة اجلديرة باملال  -٧٣
املتبادلة وتعميمها على البلدان الطالبة أو حتميلها على املواقع الشبكية للسلطات املركزية. وتتضمن 

  هذه النماذج شرحًا لإلجراءات الالزمة اليت يتعني على البلدان الطالبة اتباعها. 
ُسلَِّط الضوء على أمهية احلرص على مجع البيانات، واالستخدام ويف العديد من االستعراضات،   -٧٤

ضمن السلطة املركزية  األمثل لإلحصاءات، ووضع إجراءات حمددة لسري العمل ونظم إلدارة القضايا 
ر تلك النُُّهج أمورًا منها املراقبة املنتظمة لطول مدة  املعنية بطلبات املســــــاعدة القانونية املتبادلة. وتيســــــِّ

ساعدة القانونية املتبادلة وحتسني املمارسات املعتادة. وعالوة على ذلك، اإلج صة بامل ُشجِّع راءات اخلا
يف بعض االســتعراضــات، على وضــع مبادئ توجيهية داخلية أو أدلة إجرائية أو إجراءات عمل موحدة 

شأن املمارسات املتبعة. وميكن لتلك الوثائق أن حتدد جداول  زمنية لتنفيذ الطلبات مكتوبة أو ورقات ب
وأن حتتوي على توجيهات بشــأن كيفية التعامل مع أيِّ مشــاكل قد تنشــأ، مبا يف ذلك آليات إجراءات 

  املتابعة مع أية دولة طالبة.
    

املساعدة القانونية، أو كأداة لتيسري تبادل استخدام االتفاقية كأساس قانوين لتسليم املجرمني و    
    نية املتبادلةالتسليم واملساعدة القانو

جة  -٧٥ ملادة  ٥. توفر الفقرة اإللزام در ية  ٤٤من ا فاق بأن تعترب االت لدول األطراف  يارًا ل خ
، ٤٦من املادة  ٧أســـاســـًا قانونيًّا إذا كانت ترهن تســـليم املجرمني بوجود معاهدة. ووفقًا للفقرة 
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كانت   إذا ٤٦  املتبادلة عمًال باملادةعلى مجيع طلبات املســاعدة القانونية  ٢٩إىل  ٩تنطبق الفقرات 
إذا كانت الدول األطراف  أمَّاالدول األطراف غري مرتبطة مبعاهدة لتبادل املســـــــاعدة القانونية؛ 

ــــــاعدة القانونية، وجب تطبيق األحكام املقابلة يف تلك املعاهدة، ما مل  مرتبطة مبعاهدة لتبادل املس
  بدًال منها. ٤٦تتفق الدول األطراف على تطبيق املادة 

وعلى الرغم من أنَّ غالبية الدول األطراف ال تشـــــترط وجود معاهدة كأســـــاس لتســـــليم   -٧٦
املطلوبني، فإنَّ أغلب تلك الدول تســتخدم إجراءات قائمة على املعاهدات إىل حد كبري يف املمارســة 

 بإمكانيةلِّم أيضـــًا العملية، مما يشـــكل إقرارًا ضـــمنيًّا منها بالطابع الرمسي إلجراءات التســـليم. وســـُ 
لتسليم باعتبارها من املمارسات اجليدة يف االستعراضات. ومشلت لاستخدام االتفاقية كأساس قانوين 

ألغراض تســــــليم  ،أفادت بأنه تلك األمثلة حالة قدمت فيها إحدى الدول توضــــــيحًا مفيدًا، إذ
فًا فيها وتتضــــمن حكمًا بشــــأن املطلوبني، ُتعترب أيُّ معاهدة متعددة األطراف تكون هذه الدولة طر

يسمى "مبدأ املعاملة التفضيلية" الذي   تسليم املطلوبني معاهدة تسليم. وطبقت دولة طرف أخرى ما
  تفسَّر مبوجبه أحكام املعاهدات الدولية بالطريقة املؤاتية إلبداء التعاون الدويل يف املسائل القضائية. 

ية  -٧٧ لدول اليت أكدت على إمكان عدد ا قانوين  وكان  كأســـــــاس  ية  فاق ماد على االت االعت
 ٤٦للمســـــاعدة القانونية املتبادلة أكرب من مثيله بالنســـــبة إىل تســـــليم املجرمني. وقد احُتج باملادة 

نفســها، واتُّخذت أســاســًا قانونيًّا لتقدمي املســاعدة يف مناســبات عديدة. وأبلغت دول أطراف عدة 
ه باختاذ االتفاقية أســـــــاســـــــًا قانونيًّا؛ وكثريًا ما أثىن عن تقدمي طلب واحد على األقل و/أو تلقِّي

املســتعِرضــون على ذلك باعتباره من املمارســات اجليدة. فعلى ســبيل املثال، أفادت إحدى الدول 
األطراف بأنَّ لوائح تنظيمية خاصــة تكمِّل قانوهنا املتعلق باملســاعدة القانونية املتبادلة، وهي تســهِّل 

القانونية املتبادلة إىل الدول األطراف يف االتفاقية وتلقي تلك الطلبات من  تقدمي طلبات املســــــاعدة
تلك الدول فيما يتعلق باألفعال املجرَّمة وفقًا لالتفاقية. وجيوز للبلدان الطالبة االتصـــــال بالســـــلطة 
املركزية لدى طرف آخر، وجيوز لتلك الســلطة أن تقترح، عند اللزوم، األســاس القانوين األنســب 

  فيذ الطلب بأكرب قدر من الكفاءة.لتن
    

جهات اتصال ُتعىن مبجاالت التعاون  تعينيتسليم، والخمتصة أو مركزية معنية بات تسمية سلط    
ا إذا كانت الدولة الطرف َتعترب مب  والتبليغاملتخصصة، مثل غسل األموال أو استرداد املوجودات، 

    املساعدة القانونية تبادل االتفاقية أساسًا قانونيًّا للتعاون بشأن 
للــدول األطراف بــأن تعيِّن  يحكم إلزام ٤٦من املــادة  ١٣الفقرة  يرد يف. اإللزام درجــة  -٧٨

 ًاخيارًا كي َتعترب الدول األطراف االتفاقية أســـــاســـــ ٤٨من املادة  ٢الفقرة  وتوفرســـــلطة مركزية؛ 
  لتعاون املتبادل يف جمال إنفاذ القانون.ل

وتســمي غالبية الدول كســلطة مركزية اإلدارة احلكومية نفســها للتعامل مع مجيع املعاهدات   -٧٩
الدولية املتعلقة بالتعاون يف املســـــائل اجلنائية، مبا يف ذلك املعاهدات املتعلقة مبكافحة الفســـــاد. ويتيح 

  ذلك تبسيط مناولة طلبات التعاون الدويل. 
لة حول الكيفية ويف بعض البلدان، تقدم املواقع ال  -٨٠ شــبكية للســلطات املركزية معلومات مفصــَّ

اليت ميكن للسـلطة اتباعها يف مسـاعدة البلدان األجنبية يف تقدمي املسـاعدة القانونية املتبادلة، كما توفر 
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عددة األطراف املنطبقـة.  ية واملت نائ قات الث فا مات حول االت ية ومعلو لداخل عات ا بالتشــــــري روابط 
  ، اعُترب ذلك من املمارسات اجليدة.بعض االستعراضات  ويف
وتسمي عدة بلدان إدارة بعينها، أو حىت موظفًا بعينه، داخل السلطة املركزية املسماة فيما   -٨١

  يتعلق مبجاالت حمددة من التعاون الدويل.
وأكد عدد كبري من الدول األطراف أنَّ بإمكاهنا اختاذ االتفاقية أساسًا للتعاون يف جمال إنفاذ   -٨٢

جعت األطراف عمومًا على مواصــلة التحاور على  القانون فيما يتعلق باجلرائم املتصــلة بالفســاد. وشــُ
الصـــــعيدين اإلقليمي والثنائي من خالل التوقيع، حســـــب االقتضـــــاء، على اتفاقات لتيســـــري تبادل 

غياب مثل تلك  املعلومات بغرض إنفاذ القانون، وعلى النظر يف اختاذ االتفاقية أساسًا قانونيًّا يف حال
الترتيبات. ويف هذا الصــدد، ُأبرزت إمكانية اســتخدام االتفاقية كأســاس قانوين للتعاون يف جمال إنفاذ 

  القانون باعتبارها من املمارسات اجليدة يف العديد من احلاالت.
  

   ٢٦، والفقرة ٤٤من املادة  ١٧التشاور مع الدول األطراف الطالبة (الفقرة   -دال  
    )٤٦من املادة 

طوال عملية تقدمي املساعدة  أساس مستمرإجراء مشاورات واتصاالت مع الدول الطالبة على     
  القانونية املتبادلة وتسليم املجرمني، وإشراك السلطات املركزية واملختصة، حسب االقتضاء، 

 تقدميإمكانية قبول الطلبات واستعراضها من جانب السلطة متلقية الطلب قبل حبث مبا يف ذلك 
    الطلب رمسيًّا

للدول األطراف بالتشــــــاور،  يحكم إلزام ٤٤من املادة  ١٧الفقرة  يرد يف. اإللزام درجة  -٨٣
بالتشاور مع  واجبًا إلزاميًّا ٤٦من املادة  ٢٦حسب االقتضاء، قبل رفض التسليم؛ وترسي الفقرة 

تنفيذه مبقتضــــى الفقرة ، أو إرجاء ٢١الدولة الطرف الطالبة قبل رفض أي طلب مبقتضــــى الفقرة 
  .٤٦من املادة  ٢٥
وفيما يتعلق بتســـليم املجرمني، ال حتتاج الغالبية العظمى من الدول األطراف إىل تشـــريعات   -٨٤

ــــاور يندرج ضــــمن قواعد املجامالت أو  ــــاورات، إما ألهنا تعترب أنَّ واجب التش تنفيذية إلجراء مش
من االتفاقية منطبقة مباشرة ونافذة تلقائيًا  ٤٤من املادة  ١٧املمارسات الدولية، أو ألهنا تعترب الفقرة 

يف نظمها القانونية. وأدى انعدام القوانني واملمارســــــات يف بعض احلاالت إىل عدم تنفيذ الشــــــرط، 
  وُأصدرت توصيات للدول األطراف املعنية بالتشاور مع الطرف الطالب قبل رفض التسليم.

للتشــــاور مع الواليات القضــــائية الطالبة ملعاجلة أوجه وأشــــارت بلدان عدة إىل جهودها   -٨٥
القصور يف طلبات التسليم. وُأبرزت تلك املشاورات، اليت ميكن إجراؤها أيضًا عن طريق شبكات 

  التعاون الرمسية وغري الرمسية، باعتبارها من املمارسات اجليدة.
ــــــاهبة فيما يتعلق باملســــــاعدة القانونية ا  -٨٦ ملتبادلة. وُأبرزت جدوى إقامة وُأبلغ عن أمثلة مش

شبكات االختصاصيني املمارسني، وإجراء اتصاالت وثيقة مع النظراء األجانب، واملمارسة املتمثلة 
يف اســــــتعراض الطلبات قبل تقدمي الطلبات الرمسية. فعلى ســــــبيل املثال، أفاد أحد األطراف بعقد 
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لبات املســــاعدة القانونية املتبادلة، ال اجتماعات غري رمسية للتنســــيق يف القضــــايا من أجل إعداد ط
  االختصاصات. سيما يف احلاالت اليت تتعلق بواليات قضائية متعددة أو بتنازع حمتمل يف

وتعقد السلطة املركزية لدى دولة أخرى باستمرار مشاورات غري رمسية قبل تلقي الطلبات   -٨٧
واستعراض مشاريع الطلبات قبل تقدمي طلب  الرمسية للمساعدة القانونية املتبادلة، ومن املعتاد قبول

رمسي. وأفادت إحدى الدول األطراف بأنَّ العاملني يف سلطتها املركزية جيرون اتصاالت مستمرة، 
ية  قانون عدة ال بات املســـــــا عددًا كبريًا من طل قدم  لدان اليت ت ية، بنظرائهم يف الب كاد تكون يوم ت

سلطة املركزية إىل إ سعى ال سنوية منتظمة معاملتبادلة. كما ت شاورات  سيني  جراء م شركائها الرئي
  يف جماْيل تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة.

  
    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة   -هاء  

مبا يتماشى مع املتطلبات التعاهدية تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة يف غياب ازدواجية التجرمي،     
    القانون الداخلي ياتومقتض
على أنه حىت يف غياب ازدواجية  ٤٦(ب) من املادة  ٩. تنص الفقرة الفرعية اإللزام درجة  -٨٨

التجرمي، يتعني على الدول األطراف تقدمي املســاعدة اليت ال تنطوي على إجراءات قســرية، بشــرط 
  جرمية تافهة.أن تتوافق مع املفاهيم األساسية لنظامها القانوين، وأالَّ تكون 

ــــــليم املطلوبني،   -٨٩ لدول األطراف، على نقيض هنجها إزاء تس ية العظمى من ا وتتبىن األغلب
موقفًا أكثر مرونة بشـــأن شـــرط ازدواجية التجرمي عندما يتعلق األمر باملســـاعدة القانونية املتبادلة. 

نية املتبادلة لدى عدد كبري وبناًء عليه، فإن ازدواجية التجرمي ال تشــكل شــرطًا ملنح املســاعدة القانو
االلتزامات  من البلدان، وهو ما ُأثىن عليه يف العديد من االســتعراضــات الُقطرية باعتباره يتســق مع

  التعاهدية القائمة. 
تدابري   -٩٠ بال ما يتعلق  حلاالت في مًا يف بعض ا قائ ــــــرط ازدواجية التجرمي ال يزال  يد أن ش ب

اختاذها (مثل وضـــــع شـــــخص قيد االحتجاز، أو القيام  القســـــرية اليت تطلب الســـــلطات األجنبية
بعمليات املراقبة اإللكترونية، أو تفتيش املباين، أو حجز أغراض أو مصــــادرة موجودات). وعرَّف 

ميكن تداركه  أحد البلدان "مفهوم "التدابري القســرية" باعتباره التدابري اليت ُيحتمل أن تضــع عبئًا ال
م. وجيوز تنفيذ الطلبات املنطوية على تدابري قســــــرية، من حيث على حقوق املتضــــــررين وحرياهت

املبدأ، شـــريطة توافر ازدواجية التجرمي. غري أنه جيوز، حىت يف حال غياب ازدواجية التجرمي، تقدمي 
املساعدة القانونية املتبادلة اليت تتطلب اختاذ تدابري قسرية يف بعض البلدان إذا كان الطلب يرمي إىل 

  حتقيق إبراء شخص ما من املسؤولية اجلنائية.أمور منها 
    

الترمجة، توفري تنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة (مثل ختم الوثائق املترمجة، و شروطتطبيق     
    تقدمي أكرب قدر من املساعدة على حنو يتيحإخل) 
على أن تقدم الدول األطراف بعضــــــها إىل بعض أكرب قدر  ٤٦من املادة  ١تنص الفقرة   -٩١

ممكن من املســـــاعدة القانونية املتبادلة يف التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضـــــائية املتصـــــلة 
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باألفعال املجرَّمة وفقًا هلذه االتفاقية. وهلذا جيب على كل دولة طرف كفالة أن تكون قوانينها 
  عاهداهتا املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة واسعة النطاق مبا يكفي للوفاء هبذا االلتزام. وم
وُأبرزت احلاالت اليت تبذل فيها الدول املتلقية للطلبات جهودًا واضـــــحة للتقليل إىل أدىن   -٩٢

ترمجة للوثائق  حد من الشــــــكليات الواجبة التطبيق، مثًال بقبول الطلبات باللغات األجنبية وتوفري
بلغاهتا الوطنية، يف االســتعراضــات باعتبارها من املمارســات اجليدة. بل إن بعض الدول أفادت بأن 

  لديها أحكامًا تشريعية تتيح قبول األدلة والوثائق الواردة من الدول الطالبة كأدلة إثبات.
  

    )٤٩و ٤٨(املادتان التعاون يف جمال إنفاذ القانون، التحقيقات املشتركة   -واو  
 وخصوصًا من خاللقدرات متخصصة يف جمال التعاون على إنفاذ القوانني عرب احلدود، تكوين     

مكافحة الفساد وبرامج تبادل لبناء القدرات واملشاركة للتدريب على تنظيم حلقات عمل مشتركة 
    )٤٨  الشبكات الدولية إلنفاذ القانون يف جمال مكافحة الفساد (املادة  يف
بتســـهيل التنســـيق الفعال  يإلزام على واجب ٤٨) من املادة (ه ١الفقرة  تنص. اإللزام درجة  -٩٣

  بني السلطات املختصة، وتشجيع تبادل املوظفني وغريهم من اخلرباء.
وقد أفادت دول عديدة أن أجهزهتا املعنية بإنفاذ القانون تشـــــارك يف كثري من األحيان يف   -٩٤

  مشتركة مع النظراء الدوليني.أنشطة تدريبية 
وُتنظَّم العديد من تلك األنشــــطة على أســــاس اتفاقات أو مذكرات تفاهم مشــــتركة بني   -٩٥

اإلدارات حتدِّد أيضـــًا، إضـــافًة إىل طرائق التعاون يف إدارة شـــؤون املوظفني والتدريب، الســـلطات 
ان ســرعة االتصــال وفعاليته؛ املســؤولة عن التعاون؛ وُتلِزم األطراف بتبادل جهات االتصــال لضــم

رمسية   وترتئي أســاليب التعاون ووســائله، مثل تبادل البيانات؛ وحتدِّد إمكانية إجراء مشــاورات غري
  والتدريب. قبل تقدمي طلبات التعاون الدويل؛ وتنص على التعاون يف إدارة شؤون املوظفني

مرافق   فائدة النظراء األجانب يفوتنظِّم بعض الدول أنشـطة دورية للتدريب وبناء القدرات ل  -٩٦
التدريب املوجودة يف املؤســســات العملياتية أو التعليمية لســلطاهتا املعنية بإنفاذ القانون، وهو ما ُأبرز 

  باعتباره من املمارسات اجليدة.
    

يكون ذلك ممكنا االستخدام النشط ألفرقة التحقيق املشتركة يف قضايا الفساد عرب الوطنية، عندما     
    )٤٩مع األولويات الوطنية (املادة  ومتسقا
من االتفــاقيــة الــدول األطراف على إبرام اتفــاقــات  ٤٩. تشــــــجع املــادة اإللزام درجــة  -٩٧
  ترتيبات تسمح بإنشاء هيئات حتقيق مشتركة. أو
  مشتركة. وأفادت دول كثرية بأهنا أطراف يف اتفاقات أو ترتيبات تتيح إنشاء هيئات حتقيق  -٩٨
أكثر من نصـــــف الدول أنَّ تشـــــريعاهتا وممارســـــاهتا (مبا يف ذلك التطبيق املباشـــــر  توذكر  -٩٩

لالتفاقية) متكِّنها من إجراء حتقيقات مشــتركة تبعًا للحالة، وأكد عدد كبري منها أهنا قد قامت بذلك 
م مرات. وأشارت بعض الدول أيضًا إىل تشكيل جهاز خمصَّص فيما يتعلق بفعل حمدَّد جمرَّ  فعًال عدة

  لالتفاقية.  وفقًا
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فعلى ســبيل املثال، أبرم َبَلدان جاران اتفاقًا ثنائيًّا على إجراء حتقيقات مشــتركة، وشــكَّال   -١٠٠
ـــتركة. وُأنشـــئ العديد من تلك األفرقة،  ـــاء هيئات حتقيق مش فريقًا عامًال تنفيذيًّا للتمكني من إنش

  وهو ما اعُترب من املمارسات اجليدة.
  

    )٥٠لتحرِّي اخلاصة (املادة أساليب ا  -زاي  
  التحرِّي اخلاصة على نطاق واسع يف قضايا الفساد حمليًّا ودوليًّا،  أساليباستخدام وتطبيق     

    محاية احلقوق األساسية يتوافق مع مبا
باملدى الذي تســــــمح به  واجبًامن االتفاقية  ٥٠من املادة  ١. ترســــــي الفقرة اإللزام درجة  -١٠١

سية لألنظمة القانونية الداخلية ووفقًا للشروط املنصوص عليها يف القانون الداخلي، يف  املبادئ األسا
  تشجع الدول األطراف على أن تربم، عند الضرورة، اتفاقات أو ترتيبات مالئمة. ٢حني أن الفقرة 

حرِّي اخلاصــــــة يف مكافحة الفســــــاد من االتفاقية اســــــتخدام أســــــاليب الت ٥٠وتؤيد املادة   -١٠٢
سليم املراَقب واملراقبة اإللكترونية أو  على شمل تلك األساليب الت صعيدين الوطين والدويل. وت غريها   ال

من أشـــكال املراقبة والعمليات الســـرية. وُأبرزت احلاالت اليت عوجل فيها اســـتخدام أســـاليب التحري 
معاجلًة كافية يف التشـــــريعات الداخلية للدول، وكذلك اخلاصـــــة يف القضـــــايا العابرة للحدود الوطنية 

  استخدامها الفعلي يف قضايا الفساد عرب الوطنية، يف االستعراضات باعتبارها من املمارسات اجليدة.
 


