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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة الرابعة

  ٢٠١٣مايو / أيار٣١-٢٧فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق٢ََّالبند 

        استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
) التعاون الدويل(والرابع ) التجرمي وإنفاذ القانون(تنفيذ الفصلني الثالث     

      )٣٩-٣٠استعراض املواد (فحة الفساد من اتفاقية األمم املتحدة ملكا
      األمانةمن إعداد تقرير مواضيعي     

  ملخَّص  
معلومـات عـن تنفيـذ الـدولِ األطـراِف املـستعَرضة            حيتوي هذا التقرير املواضيعي علـى         

اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة       من  ) التجرمي وإنفاذ القانون   (الفصل الثالث   من ٣٩-٣٠ املوادَّ
، الـيت أنـشأها     استعراض تنفيذ االتفاقية  األول والثاين من الدورة األوىل آللية       العامني   يف   الفساد

  .٣/١يف قراره األمم املتحدة ملكافحة الفساد مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية 
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    تنفيذ أحكام التجرمي املنصوص عليها يف الفصل الثالث  -أوالً  
  تدابري تعزيز العدالة اجلنائية    

  
    املالحقة واملقاضاة واجلزاءات  - ١  

مثة حتديات شائعة اعترضت طريق تنفيذ أحكام املالحقة واملقاضـاة واجلـزاءات تتـصل                -١
ــة القــدرة   ــة ومبحدودي ــة الوطني ــنظم القانوني ــال صــدرت يف عــدة   . خبــصائص ال فعلــى ســبيل املث
ر يف التمييـز    نظـ ويف حـالتني اقتـرح أن يُ      . حاالت توصيات بشأن َتناسب اجلـزاءات أو ردعيتـها        

أن ُرئـي   يف اجلزاءات بني شاغلي الوظائف العمومية وشاغلي الوظائف غري العمومية، رغم أنه             
وجود نظام عام ينطبق على كلتا الفئتني من األشخاص يعترب متوافقا مع مبادئ االتفاقيـة ومـع                 

ــف  ــراف خمتل ــةاألع ــرة     . القانوني ــسائل ختــص الفق ــضاً م ــريت أي ــادة  ٢وأُث ــن امل ــة  امل٣٠ م تعلق
نـة مـن     حتظـى فئـات معيَّ     ،ويف إحـدى احلـاالت    . باالمتيازات واحلصانات يف عدة دول أطـراف      

املــوظفني العمــوميني، مــن بينــهم مفوضــو اهليئــات احلكوميــة، حبــصانات تــنص عليهــا القــوانني   
وَيلزم أن يرفـع الربملـان احلـصانة عـن هـؤالء املـوظفني قبـل التحقيـق معهـم،                    . التأسيسية هليئاهتم 

 أنــه ال يوجــد أي إجــراء قــانوين لتــسوية احلــاالت الــيت مل يــرد فيهــا رد علــى طلبــات رفــع  غــري
وقد سـبق أن ُعلّقـت التحقيقـات مـع نـواب برملـانيني بـسبب قـوانني احلـصانة، وبنـاًء                      . احلصانة

 بإضـفاء املرونـة علــى   أُوصـي ويف حالـة أخـرى   . علـى ذلـك صـدرت توصـيات يف هـذا الـصدد      
تصلة برفـع احلـصانة، حيـث كـان التحقيـق مـع أعـضاء الربملـان والقـضاة                   املعايري واإلجراءات امل  

حـاالت ميـنح الدسـتور حـصانات لفئـات          عـدة   ويف  . يستوجب موافقة الربملان وجملـس القـضاء      
ويف حالـة أخـرى ُيمـنح نـواب     . من املوظفني، منـهم أعـضاء الربملـان واحلكومـة والقـضاء          معينة  

علــى تــورطهم يف " ملموســة وكافيــة"تــوافر أدلــة نــد عالربملــان حــصانات وظيفيــة ميكــن رفعهــا 
ويف عـدة دول ال يتمتـع املوظفـون العموميـون حبـصانات أو امتيـازات                . جرائم متصلة بالفـساد   

ــضائية رغــم   ــان يف  ق ــواب الربمل ــتني أن ن مــن هــذه احلــاالت حيظــون بأشــكال مــن احلــصانة     اثن
داخــل الربملــان أو إزاء تــصرفاهتم أثنــاء إزاء مــا يعربــون عنــه مــن آراء ) االمتيــازات الربملانيــة أو(
اكَمون يف   ُيمنح الوزراء امتيازا قضائيا وحيـ      ،ويف حالة أخرى  . إحدى املسائل الربملانية  يف  نظر  ال

وعلى حنو مماثل ُيحـاكَم أعـضاء       .  من جرائم أثناء توليهم مناصبهم     نهحماكم خاصة عما يرتكبو   
خــالل فتــرة تــوليهم مناصــبهم، إال أهنــم  مــن أفعــال نــهاحلكومــة يف حمكمــة خاصــة عمــا يرتكبو

 مـن أفعـال خـارج نطـاق ممارسـة مهـام             نـه يتمتعون حبصانة أو امتيازات قـضائية عمـا يرتكبو         ال
ال يتمتــع نــواب الربملــان باحلــصانة، ولكــن اعتقــاهلم أو حرمــاهنم مــن احلريــة بــأي   و. وظــائفهم

ات أو حـاالت التلـبس باجلرميـة    باسـتثناء اجلنايـ  (شكل من األشكال يف مسألة جنائية أو تأديبية      
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كمـا أنَّ  . يتطلـب اإلذن مـن مكتـب اجمللـس الربملـاين املعـين       ) وحينما يصبح حكم اإلدانـة هنائيـا      
ويف . إخضاع أحد نواب الربملـان للتحقيـق يـستلزم استـصدار إذن مـن رئـيس اجلمعيـة الوطنيـة                   

هيئــة مكافحــة املــسؤولني ولكــن كبــار دولــة طــرف أخــرى ميــنح القــانون حــصانات لعــدد مــن 
الفساد، خالفا لغريها من أجهزة إنفاذ القانون، ال يـتعني عليهـا أن حتـصل علـى إذن بـالتحقيق                     

وينص الدستور يف إحدى احلاالت على عدم وجـود حـصانات           . مع فئات معينة من املسؤولني    
 وجتيـز . علـى رئـيس الدولـة     يف حالة أخـرى     ، بينما يقصر الدستور احلصانة      قضائيةو امتيازات   أ

 يف رفـع احلـصانة يف هنايـة         مة املـشرِفة علـى الـدعوى أن تُبـتّ         إحدى الواليات القضائية للمحك   
مرحلة التحقيق، وطُرحـت توصـية بـأال حتـول قـرارات رفـع احلـصانة عـن املوظـف املعـين دون                       

دولـة طـرف أخـرى إجـراءات لرفـع          ُتطبـق   و. إخضاعه لتحقيـق الحـق مبجـرد أن يتـرك اخلدمـة           
 والقــضاة واحملــامي العــام، نــواب الربملــانة القــضائية عــن رئــيس الدولــة و احلــصانة مــن املالحقــ

وأُعـرب يف إحـدى احلـاالت عـن شـواغل           . حصانة مـن التحقيـق    أيَّ  التشريعات  هلم   تكفل وال
يـشمل أي شـخص يتـصرف نيابـة عـن رئـيس الدولـة أو حتـت                 فضفاض  بشأن حكم دستوري    

ض تقــوِّطروحــة قــد الت تــشريعية مإمرتــه، ويف حالــة أخــرى أُعــرب عــن شــواغل بــشأن تعــدي 
 . هيئة مكافحة الفساديةبشأن مكافحة الفساد واستقاللسارية األحكام ال

بالـصالحيات  ، املتعلقـة    ٣٠ مـن املـادة      ٣بـشأن الفقـرة     شـائعة    مسائل    أيضا صودفتو  -٢
ويف هــذا . القانونيــة التقديريــة املتــصلة مبالحقــة األشــخاص بــسبب اجلــرائم املــشمولة باالتفاقيــة 

يف إحـدى احلـاالت   و. لنيابـة العامـة   لالتقديريـة الـصالحية  م بـع عـدة دول منوذجـا ُيـنظِّ      تتَّ الصدد
التحقيـق يف جـرائم الفـساد واالطـالع         يتـسىن    لكـي  من النيابة العامـة      يلزم استصدار إذن مسبق   

هليئـة مكافحـة    صـالحياته   ض  أن يفـوِّ   للنائـب العـام      املصرفية، وال جييـز القـانون     على السجالت   
تقديريــة يف صــالحيات  ل للنيابــة العامــةخــوَّويف دولــة أخــرى ُت. لــو بــشكل جزئــي و، لفــسادا

رفض الدعوى عندما تكون هوية اجلاين وحمـل إقامتـه معـروفْين              ال جيوز للنيابة العامة    ،املالحقة
إال إذا كــان هــذا وال يوجــد أي عــائق قــانوين حيــول دون الــشروع يف إجــراء حماكمــة علنيــة،   

القـانون يف بعـض   يكفـل   كما". ةميالظروف اخلاصة املرتبطة بارتكاب اجلر"ا إىل  الرفض مستند 
ويف . املالحقـة القـضائية   رفض  قرار  الطعن يف   هلم  تتيح   معينة   اوغريهم حقوق شاكني  احلاالت لل 

هبـدف تـشجيع املتـهمني املتعـاونني       مارست النيابة العامـة صـالحيتها التقديريـة          إحدى احلاالت 
هم عنهم أو ختـفيضها أو توجيه توصـيات        ات ذات صلة من خالل إسقاط التُّ      علومعلى تقدمي م  
ال ُتطَبِّــق املالحقــة ومــن بــني الــدول الــيت . بــشأن إصــدار احلكــمأو هيئــة احملكمــة إىل القاضــي 
وهـو  دولة طرف يقوم فيهـا نظـام العدالـة اجلنائيـة علـى مبـدأ املالحقـة اإللزاميـة،              مثة   التقديرية،

نـت  يَّأو إذا مـا تب الصغرى يابة العامة أن تتخلى عن املالحقة إال يف حالة اجلرائم         ال جييز للن  مبدأ  
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 مبـادئ توجيهيـة واجبـة       ى هـذه الدولـة    توجيَه االهتام للجاين وكانـت لـد      " من غري املعقول  " أنَّ
يكفـل التـشريع     ويف دولة أخـرى ختـضع املالحقـة ملبـدأ املـشروعية، وال            . التطبيق يف هذا الشأن   

ــة تقديريــةت صــالحياأي  ــ. قانوني ــسلطة علــى وجــوب استــصدار إذن مــن  الدســتور نص وي ال
الـشيوخ  أعضاء جملـسي النـواب و      و ئهاتوجيه االهتامات اجلنائية إىل أعضا    لكي يتسىن   التشريعية  

نح هــذه القاضــي مبــالربملــاين العــرف ، وُتظهــر الــسوابق أن ضــدهموإقامــة الــدعاوى القــضائية  
 يف إحـدى احلـاالت عـن شـواغل بـشأن كيفيـة ممارسـة النائـب                  وأُعرب. راسخةٌ قاعدةٌاألذون  

ديرية يف وقف الدعاوى من أجـل محايـة املـصلحة العامـة، إذ رئـي أن هـذه                   التقلصالحيته  العام  
، تنطـــوي علـــى احتمـــال حـــصول تعـــسف، كمـــا أثـــريت  نـــدر اســـتخدامها، وإن الـــصالحية

 يف  اإلشــراف القــضائيالتقديريــة املتاحــة خــارج نطــاق الــصالحية مالحظــات بــشأن أشــكال  
  .االتح ةمت توصيات يف عدوقُدِّ. إصدار األحكام

 بـشأن   ٣٠ مـن املـادة      ٦تنفيـذ الفقـرة     هتـدف إىل    وقد اختذت عدة دول أطراف تدابري         -٣
 لوظـائف   أو نقلـهم  تنحيتـهم   وقف املوظفني العمـوميني املتـهمني جبـرائم الفـساد عـن العمـل أو                

يف املــوظفني العمــوميني عــن العمــل، ويــشمل هــذا  قــفووجتيــز عــدة واليــات قــضائية . أخـرى 
حملاكمـة،  حلـني ا  املؤقـت عـن العمـل       الوقف  يز  مبوجب لوائح تنظيمية جت   إحدى احلاالت وقفهم    

يف املـسائل اجلنائيـة يف   الوقف إلزامـي  هذا الربملان يف حالة أخرى؛ علماً بأن     صالحية   مبوجبو
ألوامــر املــستدمية للخدمــة  املتــهم ل ختــضع تنحيــة املوظــف،إحــدى احلــاالتويف . دول أخــرى

 للموظــف العمــومي املتــهم ةاملــشروطالتنحيــة العموميــة واللــوائح التنظيميــة الــسارية الــيت جتيــز  
وتـنص  . العمل أو مغـادرة الدولـة     مع منعه من    اكمته، على أن يتقاضى نصف أجره،       انتظارا حمل 

ق إىل  مـل، لكنـها ال تتطـرَّ      املتـهم عـن الع    املوظـف العمـومي     وقـف   التشريعات يف حـالتني علـى       
ويف حالة ثالثة ال يـنص القـانون علـى أحكـام جتيـز تنحيـة أو             . مسألة تنحيته عن منصبه أو نقله     

نقل املوظف الذي مل تثبت إدانته حبكم قـضائي، وجيـوز جلهـة التحقيـق فقـط أن تطلـب وقـف                      
شهود وضـمان   محايـة الـضحايا والـ     من أجل   و. املوظف الذي ميكنه أن يتدخل يف سري التحقيق       

قواعــد إجرائيــة تــسمح بتعليــق الــسلطات مــن الــضروري وضــع   ُرئــي أنَّ،سالســة التحقيقــات
ني صـدور حكـم القـضاء، وتنحيتـهم عـن           حلـ  ،مبا يـشمل كبـار املـسؤولني      هبم،  الرمسية للمشتبه   

املوظـف  وقـف   حيـث ال جيـوز       ، مماثلـة  ادول أخرى قيود  طّبق  وُت. مناصبهم إذا ما ثبتت إدانتهم    
  .حكم إدانةأن يصدر ضده مل إال بعد عن الع

دول أطـراف،   ة  يف عـد    لـشغل الوظـائف العموميـة      احلرمـان مـن األهليـة     جييز القـانون    و  -٤
ظـر النقـل إىل     حت ، وال دائمةيف بعض احلاالت قصرية نسبيا وليست       تكون  فترة احلرمان   غري أن   

،  األهليـة إلزاميـا    يكـون احلرمـان مـن     ويف عـدة حـاالت      . ةالحقـ  يف فتـرة     أخرىوظيفة عمومية   
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 اجلـرائم اجلنائيـة، ويف حالـة واحـدة يقتـصر            علـى عقوبـة إضـافية     وصـفه   بوز اللجوء إليه    جيوإمنا  
احلكومــة مــن عــضوية  الربملــان أو اتانتخابــحرمانــه مــن خــوض  علــى املوظــف أهليــة فقــدان 

 القـــانون اجلنـــائي بفـــصل املوظـــف يف تقـــضي األحكـــام العامـــة ،ويف حالـــة أخـــرى. مــستقبال 
ما مل تـر احملكمـة أنـه لـيس فاقـد األهليـة       ،  مومي الذي يعاقب بالسجن ملدة تزيد على سنتني       الع

يخــضع فــصل املوظــف فأمــا إذا كانــت مــدة احلكــم أقــل مــن ســنتني،  . لتــويل وظيفــة عموميــة
وال جييـز القـانون     .  عموميـة  التقديرية إذا ما رأت احملكمة أنه غري أهـل لتـويل وظيفـة            للصالحية  

الدسـتور يـنص علـى      بيـد أن    حكم قـضائي،    مبوجب   أو املسؤولني املنتَخبني     ملانعزل نواب الرب  
.  َعـْن َعْمـدٍ    جـرائم بتهمـة ارتكـاب      أحكـام بالـسجن      ضـدهم  الـذين تـصدر      نواب الربملان عزل  

يتولون مناصب يف منـشآت مملوكـة جزئيـا أو كليـا للدولـة              من  فصل  ال جيوز   وفضال عن ذلك    
لـسجل الشخـصي    يف ا منـه   فـصل   العن العمـل أو     بالوقف  رار  د كل ق  ويقيَّ. نةحكم إدا مبقتضى  

ــه يف املــستقبل   للموظــف العمــومي وتبلَّــ  ــيت تنظــر يف توظيف ــسلطات ال ــه ال ــتني يف و. غ ب مــن اثن
حالـة أخـرى   ويف . يتضمن التشريع تعريفا ملفهوم امللكية العامة للمنشآت      الواليات القضائية ال  

 بنـاًء علـى صــالحية   ليــة لـشغل وظـائف عموميـة    إجـراءات حلرمـان املـدانني مـن األه    مل تؤسـس 
  .تقديرية قضائية

    
  ١٢اإلطار 

  ٣٠مثال على تنفيذ املادة 
قواعد جلنة اخلدمة العامة وممارساهتا يف جمال  مراعاةُإحدى الدول األطراف  لوحظت يف

د احملاضر يف الوقت تسجيل اإلجراءات التأديبية واإلجراءات اخلاصة باألخالقيات وإعدا
لنهوض بالشفافية واملساءلة واالتساق وزيادة تعزيز ثقة اجلمهور يف اسعياً وراء اسب املن

احملكمة قلّصت مدة بّت تالسنوات األخرية يف غضون و. عمليات اللجنة اخلاصة باختاذ القرار
يف القضايا التأديبية وقضايا األخالقيات من عدة سنوات يف املتوسط إىل مدة تتراوح املعنية 
تدريب املوظفني املدنيني على رتكز وعالوة على ذلك ي. وسط بني ثالثة وستة أشهريف املت

 علىاملسائل املتصلة باألخالقيات واالنضباط واإلدارة الرشيدة، يف مجلة مسائل أخرى، 
مشاركة طائفة عريضة من الوزارات واإلدارات واألجهزة احلكومية، بينها هيئة مكافحة 

وجتري اللجنة . العامة ومكتب ُمراجع احلسابات العام ووزارة املاليةالفساد والشرطة والنيابة 
  .استقصاءات ودراسات دورية لتقييم أثر التدريبات اليت قّدمتها

رئيس هيئة ، ويتوىل دةعايري ومبادئ توجيهية حمدَّ ملمبادرة املالحقةختضع دولة أخرى يف و
نظام إدارة كلٌّ من رصَد املالحقات يّسر يو.  رصد تطبيقهاووزارة العدل مسؤولية االدعاء
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يترتب على ُيمكن أن و. الوثائق اإللكترونية وإشراف مكتب املفتش العام داخل وزارة العدل
التعّسف يف بل وجرميةُ قواعد السلوك املهنية خرُق مدونة هبذه املبادئ التوجيهية عدم االلتزام 

  .استعمال السلطة
على أساس  املفروضة كجزاء للرشوة والفساد التجاري سبت الغرامةُاحُت االتويف إحدى احل

  .الةاحلتلك  تنطوي عليهملبلغ الذي عف اِض
    

    ٣٠التحديات املتصلة باملادة     
ــق  -٥ ــذ املــادة     تتعل  مبــستويات اجلــزاءات النقديــة   ٣٠ التحــديات األكثــر شــيوعا يف تنفي

نطبقـة  واءمـة العقوبـات امل    تتعلـق مب  ، وخباصة ضد األشخاص االعتباريني، و      من اجلزاءات  وغريها
االمتيــازات  ، والتــوازن بــني  )مــن احلــاالت  يف املائــة  ٣١,٦(رائم املتــصلة بالفــساد  علــى اجلــ 

اجلــرائم مــع مــرتكيب لتحقيــق اللمــوظفني العمــوميني وإمكانيــة القــضائية املمنوحــة واحلــصانات 
ــة   ــال   املنــصوص عليهــا يف االتفاقي ــهم ومقاضــاهتم علــى حنــو فعَّ ــة مــن   ١٥,٨(ومالحقت يف املائ

يف وظــائف حرمــان املــدانني مــن أهليــة شــغل  مــن شــأهنا اعتمــاد تــدابري يف  النظــر، و)احلــاالت
القانونيـة   الصالحية، و ) يف املائة من احلاالت    ١٣,٢(الشركات اململوكة كليا أو جزئيا للدولة       

 يف ١٠,٥(، واإلفــراج املبكــر أو اإلفــراج املــشروط  ) يف املائــة مــن احلــاالت ١٠,٥(التقديريــة 
ــن احلــاالت  املا ــة م ــهمني عــن وظــائفهم  )ئ ــة املت ــم و، أو ، وتنحي ــهم إىلعــن العمــل أو  قفه  نقل
  ). يف املائة من احلاالت١٠,٥(أخرى  ائفوظ
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 اءات املالحقة واملقاضاة واجلز- ٣٠املادة 

علىاملوقعة  اجلزاءات
اجلرائم املتصلة بالفساد 

العقوبات ومواءمة 
٪٣١,٦، )١الفقرة (

حتقيق التوازن بني احلصانات
، )٢الفقرة (واالمتيازات القضائية 
١٥,٨٪ 

 القانونية الصالحية
 ،)٣الفقرة (التقديرية 

١٠,٥٪ 

احلرمان من أهلية تويل
ظائف يف الشركاتالو

اململوكة للدولة 
٪١٣,٢، )٧ الفقرة(

اإلفراج املبكر أو املشروط
 ٪١٠,٥، )٥الفقرة (

 عن وقفهمتنحية املتهمني أو
العمل أو نقلهم إىل وظائف 

أخرى،إجراءات ٪١٠,٥، )٦الفقرة (أخرى 
٧,٩٪ 
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    التجميد والضبط واملصادرة  - ٢  
يـنص    حـاالت ال   ةفـي عـد   ف. ٣١فيما يتعلـق بتنفيـذ املـادة        عامة  لوحظت عدة مسائل      -٦

 وأيــضا املمتلكــات(خالفــاً لعائــداهتا ة، مــصادرة أدوات اجلرميــتتــيح القــانون علــى اختــاذ تــدابري 
ــساد " املخصــصة لالســتخدام " ــضائية    ، بينمــا )يف جــرائم ف ــة ق ــصادرة يف والي ال جتــوز هــذه امل

ــشمل    ــى األدوات املــستخدمة يف حــاالت ال ت ــوال واحــدة إال عل كمــا غابــت يف  . غــسل األم
عائــدات املتأتيـة مـن اجلرميــة أو األدوات   الَتَعقُّـب  ي تـدابري مــن شـأهنا أن تتـيح    ثـالث حـاالت أ  

ــد وأاملــستخدمة فيهــا   ــة املطــاف   هــا أو حجزهاجتمي  مــن ٢الفقــرة ( بغــرض مــصادرهتا يف هناي
أيــة قواعــد ُمفــصلة حتكــم مــصادرة وحتديــد العائــدات ختلــو ِمــْن ومثــة حالــة رابعــة ). ٣١ املــادة

جتميـد  ن يف تلـك الواليـة القـضائية أن          وقـد َتبـيَّ   . دوات املستخدمة فيهـا   أو األ املتأتية من اجلرمية    
أي شيء غري احلسابات املصرفية يثري أيضا صعوبات من الناحيـة العمليـة، إذ أن ذلـك يتطلـب                    

ــايت عــال مياثــل تقــدمي دعــوى ظــاهرة الوجاهــة     ــار إثب ــة خامــسة أعــرب  . اســتيفاء معي ويف حال
تنظيم عمليـات ضـبط املمتلكـات وجتميـدها بـالرجوع           لى إمكانية   املستعرِضون عن حتفظاهتم ع   

مـن أجـل    إىل قانون اإلجراءات املدنية وأوصوا بالنظر يف معاجلـة هـذه املـسألة بطريقـة موحـدة                  
.  احتمـاالت التـشكيك يف التفـسري   وأوصوا باحلد منفروع التشريع املختلفة   جتنب جتزئتها بني    

 عـن شـواغل بـشأن العبـارات اجلوازيـة املـستخدمة يف              وعلى حنو مماثـل أُعـرب يف حالـة أخـرى          
تقديريـة بـشأن مـصادرة املمتلكـات، كمـا      صـالحية  احملاكم الذي يبدو أنه مينح   صياغة القانون   

. ُسّجلت احلاجة إىل تطبيق تدابري مصادرة تتـسم بقـدر أكـرب مـن االتـساق يف القـضايا اجلنائيـة                    
وصــفها عقوبــة إضــافية يف حــاالت يــنص عليهــا  ويف املقابــل ُتطّبــق املــصادرة يف دولــة أخــرى ب 

القانون أو تنص عليها اللـوائح التنظيميـة، وُتطّبـق كـذلك بـصورة تلقائيـة يف اجلنايـات واجلُـنح                     
قتــصر تطبيــق يو. ملــدة تتجــاوز ســنة، فيمــا عــدا جــرائم الــصحافة بالــسجن الــيت يعاقَــب عليهــا 

، "اجلرائم اخلطـرية  " األطراف على    القانون بشأن مصادرة العائدات اإلجرامية يف إحدى الدول       
معظــم تنــدرج ممــا يــستبعد معظــم اجلــرائم املــشمولة باالتفاقيــة، بينمــا يف واليــة قــضائية أخــرى  

قـانون املـصادرة، باسـتثناء الرشـوة يف القطـاع اخلـاص، وجيـري               ضـمن   اجلرائم املتصلة بالفـساد     
 يتـيح التـشريع   ، حـاالت عـدة  ويف. اإلعداد لسّن تشريع يكفل تنفيذ هذه املـادة علـى حنـو أوىف          

. احلجز اإلداري على املوجودات ملـدة تـصل إىل ثالثـني يومـا    تنفيذ لوحدة االستخبارات املالية    
ع إحدى الدول األطراف علـى اسـتخدام أسـاليب التحـري اخلاصـة يف كـشف وتعقّـب                   شجِّتو

الت علــى تعــديمــؤخرا  وأُدخلــت. مــن عائــدات اجلرميــةكتــسبة املمتلكــات املــشتبه يف كوهنــا م
 علـى املـصادرة يف    إلزاميـاً  اًُتـضفي طابعـ    مـن شـأهنا أن       دولـة طـرف أخـرى     يف  قانون العقوبـات    
 . بإتاحة اإلحصاءات املتعلقة باملصادرة لعامة اجلمهور وحتديثها بانتظاموصيمجيع اجلرائم، وأُ
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ت وِّلـ ة، إىل عائـدات اجلرميـة الـيت حُ        ومتتد املصادرة أيضا، يف معظـم الواليـات القـضائي           -٧
در  أو ُخلطــت مبمتلكــات اكُتــسبت مــن مــصا  )٤الفقــرة (لت هبــا دِّإىل ممتلكــات أخــرى أو بـُـ 

 ).٦الفقـرة   (وكذلك اإليرادات أو املنافع األخرى اليت ولّـدهتا هـذه العائـدات             ) ٥الفقرة  (مشروعة  
لوطـة،  لـة واملخ  تلـك املمتلكـات احملوَّلـة واملبدَّ      وجييز التشريع جزئيا يف حـالتني حجـز ومـصادرة           

ويف حـاالت أربـع     . وأُوصَي بإرساء قاعدة قانونية متينة هلذه التدابري بتعديل القانون تبعا لـذلك           
ال يغطــي التــشريع مــصادرة ممتلكــات بقيمــة تعــادل قيمــة عائــدات اجلرميــة، نظــرا ألن القــانون   

ة  القيمـة، حـىت يف احلـاالت الـيت يـنص فيهـا قـانون مكافحـ                 يستند إىل مبـدأ مـصادرة الـشيء ال        
وعالوة على ذلـك، يوجـد يف واحـدة    . الفساد على مصادرة عائدات اجلرمية املتأتية من الفساد     

من تلك احلاالت مشروع قانون ملكافحة غسل األمـوال يتـيح خيـار جتميـد وحجـز ومـصادرة                   
ــة  ــشريعات حلــاالت      . ممتلكــات بقيمــة ُمعاِدل ــة الت ــشأن تغطي ــبس ب ويف حــالتني ظهــر بعــض الل

، وخلت إحـدى الواليـات القـضائية مـن أي حكـم جييـز مـصادرة الفوائـد                املمتلكات املخلوطة 
ويف دولة طرف أخرى الـُتمس أيـضا        . املصرفية واإليرادات املتأتية من موجودات غري مشروعة      

ويف . الوضوح يف التشريعات املتـصلة مبـصادرة اإليـرادات واملنـافع املتأتيـة مـن عائـدات اجلرميـة                  
صادرة مبـا يـصل    إىل إخـضاع املمتلكـات املخلوطـة للمـ     صـدرت توصـيات تـدعو   ،حالة أخرى 

رة للعائدات املخلوطة وإخضاع اإليرادات أو املنـافع األخـرى املتأتيـة مـن تلـك                إىل القيمة املقدَّ  
فتقـر إحـدى الـدول األطـراف إىل أي أحكـام            تو. ٣١العائدات للتـدابري املـشار إليهـا يف املـادة           

ــصادرة املمتلكــات    ــنظّم م ــّددة ت ــدَّ    املخلحم ــة املق ــة يف حــدود القيم ــرة (رة وط أيِّ وإىل ) ٥الفق
األخرى املتأتية من عائدات اجلرميـة الـيت ُحّولـت إىل    املنافع أحكام بشأن مصادرة اإليرادات أو  

، وإن كـان مـن اجلـائز مـصادرة مـا      )٦الفقـرة  (ممتلكات مشروعة أو ُبّدلت هبا أو اختلطت هبا     
مـن أي   تلـك الواليـة القـضائية       كمـا ختلـو     . كـات املخلوطـة   ُيعادل قيمة عائدات اجلرميـة واملمتل     

 .أحكام بشأن مصادرة املمتلكات اليت اكُتسبت بوسائل إجرامية مث ُحّولت إىل أطراف ثالثة

دة واحملجـــوزة علـــق بـــإدارة املمتلكـــات اجملمَّـــوتواجـــه عـــدة دول أطـــراف مـــشاكل تت  -٨
دة ز تـدابري إدارة املمتلكـات اجملمَّـ        تعزيـ  ففي إحدى احلاالت مثال، أُوصي بالنظر يف      . واملصاَدرة

واحملجوزة واملصادرة مـن أجـل تنظـيم هـذه العمليـة تنظيمـا أكثـر منهجيـة وعـدم قـْصرها علـى                   
وقـد أكـد اخلـرباء املـستعرِضون جمـددا أمهيـة       . احلاالت اليت تكون فيها املمتلكات عرضة للتلف  

ــيت تتــوىل فيهــا   ويف إ. وجــود آليــات مناســبة لتنظــيم إدارة هــذه املمتلكــات    حــدى احلــاالت ال
السلطات احملليـة إدارة املوجـودات احملجـوزة واملـصادرة جيـري النظـر يف إنـشاء وكالـة مركزيـة                     

ويف حالة أخرى مل يكن واضحا مدى توافر القدرات الالزمـة إلدارة            . إلدارة تلك املوجودات  
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ـــ امل ــودات املعقَّ ــد   وجـ ــة، بعـ ــشآت التجاريـ ــل املنـ ــبطهادة، مثـ ــل تلـــك  ، حيـــث أن إضـ دارة مثـ
  .واسعة النطاقإدارية ستلزم تدابري تاملوجودات 

ومل تــستحدث معظــم الواليــات القانونيــة شــرط عكــس عــبء اإلثبــات وهــو الــشرط    -٩
 املزعـوم أهنـا تأتَّـت مـن         متلكـات العائدات وسائر امل  منشأ  مشروعية  الذي ُيلزم املتهم بأن يثبت      

فقـد ُرئـي أن هـذا       . )الـصلة مـن االتفاقيـة     وفـق تفـسري عـدة دول أطـراف للحكـم ذي             (اجلرمية  
 حـىت تثبـت إدانتـه أو أنـه يتنـاىف مـع وجهـة                بـريء الشرط ُيمثّل انتهاكا ملبدأ افتـراض أن املتـهم          

النظر التقييدية املأخوذ هبا يف نظام العدالة اجلنائية إزاء أي تطبيق لشرط عكـس عـبء اإلثبـات                
حدوديـة القـدرات وقـصور التـدابري املعياريـة          مبالعامـة   وتتـصل التحـديات     . يف الدعاوى اجلنائية  

 إحـدى احلـاالت الـيت يـنص فيهـا القـانون         يفو. املوجودة وخصوصيات النظم القانونية الوطنيـة     
م إقـرارا كتابيـا إلثبـات الطـابع املـشروع           بـأن يقـدِّ   ُيلْزم املتـهُم    على شرط عكس عبء اإلثبات      

 املمتلكـات متأتيـة مـن نـشاط         نقوصا، افُتـرض أنَّ   رار أو قّدمه م   ملمتلكاته، فإذا مل يقّدم هذا اإلق     
 بــشأن بــق فيهــا شــرط عكــس عــبء اإلثبــات شــكٌّوأثــري يف إحــدى حــاالت الــيت طُ. إجرامــي

. إمكانية تطبيق تلك األحكام فيما يتعلق باملمتلكـات الـيت ُبـّددت أو بيعـت أو ُنقلـت ملكيتـها                   
خص اشــترك مــع تنظــيم ملوكــة لــشق القــانون إال إىل املوجــودات املتطــرَّويف حالــة أخــرى ال ي

. ن القـانون حكمـا جوازيـا يف هـذه احلالـة           ويف إحـدى الـدول يتـضمَّ      . م له دعما  إجرامي أو قدَّ  
  .رةيف تشريع بشأن الثروة غري املربَّويف إحدى الواليات القضائية جيري النظر 

    
  ١٣اإلطار 

   ٣١أمثلة على تنفيذ املادة 
  اإلدانة

لمحكمة أن تأمر مبصادرة عائدات اجلرمية يف أي لل األطراف جييز التشريع يف إحدى الدو
هذا ويسري . من املسؤولية اجلنائيةإعفائه إدانة اجلاين أو يف حالة عدم دعوى جنائية حىت 

مل يتسّن حتديد هوية مرتكب اجلرمية أو إذا ألشخاص االعتباريني حىت أيضا على ااالحتمال 
نيابة أي شخص ُترتكب اجلرمية ضد صادرة العائدات وجيوز أيضا احلكم مب. احلكُم بإدانته

  .صادرة أدوات اجلرميةويتعّين وجوبا م ،أو ملصلحتهعنه 
عائدات يت من شأهنا احلجز على عدد من التدابري التطبيق ولوحظ يف دولة طرف أخرى 

 إمكانية املصادرة مبعزل عن املالحقة، وتشمل تلك التدابري هتاومصادر اجلرمية وأدواهتا
الشخص لزم ال يستند إىل حكم إدانة؛ وأوامر العقوبات املالية اليت ُتالقضائية بناًء على إجراء 

رة، اليت ُتلزم جلرمية؛ وأوامر الثروة غري املربَّمن احصلة  يعادل قيمة األرباح املتبسداد مبلغ
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 منعجز عن إقناع احملكمة بأن تلك الثروة اكُتسبت إذا  من ثروته الشخص بدفع قسط
 قضائية أخرى إجراء املصادرة العينية دون ات يف واليوجييز التشريع أيضا. مصدر مشروع

  .االستناد إىل حكم باإلدانة
  صدور حكم باإلدانة وُتعترب عقوبة تبعيةوتستند املصادرة يف إحدى الدول األطراف إىل

 يف ون إدانة جنائيةتأييد املصادرة دغري أنه جيوز ، األصلية على اجلرميةلعقوبة ُتضاف إىل ا
  .ر فرض أي عقوبة تعذُّةحال
بني  موجودات كبار املسؤولني واملقرَّعادةاست بشأن أقرت إحدى الدول األطراف قانوناو

وجييز هذا القانون مصادرة املمتلكات اليت ُيفترض . من مصدر غري مشروعكتسبة منهم امل
صدور حكم باإلدانة يف من مصدر غري مشروع وفق بعض الشروط ودون ُمكتسبة أهنا 

 وفضال.  باإلدانة وفق بعض الشروطدعوى جنائية، وجتوز املصادرة دون االستناد إىل حكم
عن ذلك، جيب على املؤسسات املالية اليت تكشف معاملة مشبوهة وُتبلغها إىل وحدة 

دة تصل إىل ها ملاالستخبارات املالية أن جتّمد األموال املتعلقة بتلك املعاملة مببادرة خاصة من
  .  بناء على قرار من هيئات العدالة اجلنائيةها متديدمخسة أيام، جيوز

حدى الوالية القضائية آليات شاملة للمصادرة القائمة على اإلدانة واملصادرة غري إأرست و
صالحية هي آليات ُتطّبق يف إطار احملتملة، وتظلمات القائمة على اإلدانة، مبا يف ذلك ال

ميتد لسبع  اافتراضوتتضمن اإلدانة جبرمية خطرية للغاية، ويف حالة التقديرية ملدعي العام ا
 مل يستطع إثبات ميكن أن ختضع للمصادرة إذاوممتلكاته املدعَى عليه موجودات سنوات بأن 

  .مصدرها املشروع
  

  التدابري الوقائية السابقة للدعوى القضائية
ل األطراف التجميد واحلجز واملصادرة قبل جييز قانون اإلجراءات اجلنائية يف إحدى الدو

  . رفع الدعوى القضائية حيثما استند هذا اإلجراء إىل حتقيق أو مالحقة قضائية
وعلى حنو مماثل، ميكن للمحقق يف دولة طرف أخرى أن جيّمد املوجودات ملدة تصل إىل 

كن أن تستجيب سبعة أيام، يتعني عليه بعدها أن يطلب من احملكمة أن تأمر بتجميدها، ومي
  . احملكمة لطلبه بتجميدها ملدة تصل إىل أربعة أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة

  
  إدارة املوجودات

إحدى الدول األطراف مؤسسة منفصلة ُتعىن بإدارة املوجودات احملجوزة يف أنشئت 
 هذه املؤسسة  وُتجري.الةاليت تستلزم إدارة فعَّ" املعقَّدة"سيما املوجودات   واملصاَدرة، وال

  .هتاربعد ُمصادمتلكات املعملياهتا بتمويل ذايت من خالل بيع 
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    ٣١التحديات املتصلة باملادة     
نقــص أو غيــاب رهــا شــيوعا يتعلــق بث أك٣١مثــة حتــديات تعتــرض طريــق تنفيــذ املــادة    -١٠

، ضـبطها وبري حتديـد املوجـودات وجتميـدها        اسـيما تـد    التدابري الراميـة إىل تيـسري املـصادرة، وال        
فضال عن املتطلبات الشكلية املرهقة الـيت يـستلزمها جتميـد احلـسابات املاليـة، والتحـديات الـيت            

املـصدر املـشروع لعائـدات اجلرميـة        بإثبات  تطالب اجلاين   تدابري غري إلزامية    وضع  ينطوي عليها   
يت ختـضع   ، وتعريـف العائـدات واملمتلكـات واألدوات اإلجراميـة الـ           ) يف املائة من احلاالت    ٣٢(

 الــيت تعتــرض طريــق والتحــديات ،) يف املائــة مــن احلــاالت١٦ (٣١للتــدابري الــواردة يف املــادة 
ــدة أو احملجـــوزة أو املـــصادرة   ــة مـــن احلـــاالت ١٦(إدارة املمتلكـــات اجملمـ ــة ، وتغط) يف املائـ يـ

ــة واملُبدَّعائــدات اجلرميــة املُحوَّ ــة ل ــرادات و ل ــافعواملخلوطــة، فــضال عــن اإلي ــها  املتحــصلاملن ة من
والقــدرات ، واحلاجــة املنظــورة إلصــالح وتعزيــز التــدابري واألطــر  )يف املائــة مــن احلــاالت ١٦(
بينـها  ضمان قـدر مـن االتـساق        واحلاجـة لـ   املتعلقة مبصادرة وجتميـد وحجـز املوجـودات          اليةاحل
  ). يف املائة من احلاالت١٢(
  

      
     والضحايامحاية الشهود واخلرباء  - ٣  

. يوجد تباين كبري بني الدول األطراف فيما يتعلق حبمايـة الـشهود واخلـرباء والـضحايا           -١١
ففي إحدى الدول على وجه اخلصوص يقر الدستور حق الضحايا والشهود يف احلـصول علـى                

 صادرة التجميد واحلجز وامل-٣١املادة

to 

D fi iti

احلاجة إلصالح التدابري 
والقدرات املتعلقةواألطر 

مبصادرة وجتميد وحجز 
 ٪١٢ ،املوجودات

حتديات أخرى،
٨٪ 

التحديات اليت تعترض 
طريق إدارة املمتلكات 
اجملمدة أو احملجوزة أو 

 ٪١٦ ،املصادرة

تغطية عائدات اجلرمية
املتحولة واملُبّدلة 

واملخلوطة، واإليرادات
، املتحصلة منهاواملنافع

١٦٪ 

نقص التدابري/غياب
الرامية إىل تيسري 

املصادرة واملتطلبات 
الشكلية اليت يستلزمها
جتميد احلسابات 

ومسائل متعلقة بعبء 
 ٪٣٢ ،اإلثبات

العائداتتعريف املمتلكات و
  األدوات اإلجرامية اليت و

  ختضع للتدابري الواردة يف 
 ٪١٦ ،٣١املادة 
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وقـد  . احلماية الكافية خـالل سـري اإلجـراءات اجلنائيـة ويكفـل هلـم ضـروبا واسـعة مـن احلمايـة             
عــض الــدول تــشريعات أو وضــعت تــدابري عمليــة أخــرى لتــوفري حــد أدىن مــن احلمايــة ســّنت ب

إلخفاء هويـة أو مكـان وجـود الـشهود وغريهـم مـن األشـخاص الـذين ُيـستمع إىل أقـواهلم يف                        
ــة      ــام احملكم ــة أو أم ــى احملاكم ــسابقة عل ــات ال ــن   . مراحــل التحقيق ــد م ــة يف العدي ــد احلماي ومتت

خـذ يف  ُتتَّغـري أنـه مل   .  تشمل تدابري لـضمان احلمايـة اجلـسدية      احلاالت إىل أبعد من ذلك حبيث     
ولطاملـا الحظـت الـسلطات يف       . الة للشهود واخلـرباء   عدة حاالت أي تدابري لتوفري احلماية الفعَّ      

جمـال  ل نقطـة ضـعف رئيـسية يف    عدة واليات قـضائية أن االفتقـار إىل نظـم محايـة الـشهود ُيمثِّـ             
تكلفـة  تتمثـل يف فداحـة    حتـديات ملموسـة يف هـذا الـصدد     مكافحة الفـساد، والحظـت أن مثـة    

.  القـدرة صوصيات النظـام القـانوين وحمدوديـة   وخـ القائمـة   التـدابري املعياريـة     هذه النظم وقصور  
وقــد . وأشـارت بعـض الــدول األعـضاء أيــضا إىل وجـود تـشريعات قيــد النظـر يف هــذا الـصدد       

ــشريعات ونُ      ــها توصــية بوضــع ت ــة اخلــرباء   صــدرت عــدة توصــيات، مــن بين ظــم شــاملة حلماي
والــشهود والــضحايا يف حــال عــدم وجــود تــشريعات أو ُنظــم مــن هــذا القبيــل، وإيــالء قــسط   
كاف من االهتمام لتفعيل تلك التدابري على أرض الواقع، وذلك مثالً بتوعيـة الـشرطة وغريهـا                 

اجلرائم من أجـل تـاليف   من أجهزة إنفاذ القانون وتعزيز التدابري الرامية حلماية هوية املبلّغني عن        
ق عدة دول أطراف برامج شاملة حلماية الـشهود أو إعـادة       وال ُتطبِّ . خطر تعقّب أمساء الشهود   

ق تدابري عملية مثل ختصيص قاعـات حماكمـة منفـصلة           نهم يف مناطق جديدة، ولكنها تطبِّ     تسكي
ويف إحــدى احلــاالت . ُتــستعمل لفئــات خاصــة مــن األشــخاص حــسب كــل حالــة علــى حــدة 

جيري إدراج جرائم الفساد يف نظام محاية الشهود على حنو تلقـائي، وقـد أوصـَي بتوسـيع نطـاق                     ال
ــا       ــشهود فيه ــشمل ضــحايا جــرائم الفــساد وال ــصورة مباشــرة وصــرحية لت ــة ب ــل . تلــك احلماي وباملث

اقتــصرت تــدابري احلمايــة يف إحــدى الواليــات القــضائية علــى تــوفري احلمايــة خــارج احملكمــة فقــط    
ذين أدلوا بشهاداهتم بشأن جرائم جنائية حمددة لـيس مـن بينـها معظـم اجلـرائم املنـصوص             للشهود ال 

 .وتوجد يف بعض احلاالت اتفاقات إقليمية سارية بشأن محاية الشهود. عليها يف االتفاقية

ــساد     -١٢ ــضحايا الف ــق ب ــا يتعل ــة وفيم ــ مث ــنظِّاحالت ــانون ن ال ي ــا م الق ــضحايا  فيهم ــة ال محاي
مايتهم، ويف حاالت أخرى يـشارك ضـحايا اجلـرائم مـشاركة كاملـة يف               ختصيص أموال حل   وال
ويف إحـدى تلـك احلـاالت حتديـدا يـنص الدسـتور       . تكون هويتـهم معروفـة   يف حني    اكماتاحمل

ــة مــن مرا      ــضحايا يف أي مرحل ــوال ال ــى االســتماع إىل أق ــة عل ــانون اإلجــراءات اجلنائي حــل وق
اعتبــارهم علــى الــضحايا إال بقــدر   احلمايــة أحكــام  ُتطَبَّــق اليف ثــالث حــاالت  و. الــدعوى
ــصفتهم       اشــهود ــيما ب ــة، وال س ــضحايا يف احملاكم ــة أخــرى أوصــَي بتوضــيح دور ال ، ويف حال

ونـص تعـديل أُدخـل يف اآلونـة األخـرية علـى قـانون اإلجـراءات                 . أو ضحايا أو شهودا   شاكني  
 وز لـه  رميـة، ال جيـ    اجلنائية يف إحدى الدول األطراف على تعيني قاض خـاص معـين بـضحايا اجل              
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يـذ واإلنفـاذ مـن      أن يتدخل إال بطلـب مـن الـضحايا لـضمان مراعـاة حقـوقهم يف مـرحليت التنف                  
اآلثـار  اليت يديل هبا الضحايا عن       دول أطراف البيانات     ةيف عد احملاكم  قبل  وت. مراحل الدعوى 

ل عـن الـضرر      بتفاصـي   احملـاكم  أدلـة تـزود   وتنظـر إيل هـذه البيانـات بوصـفها           ، هلا ونض يتعرَّ اليت
الــضحية يف وضــعية  بتوســيع نطــاق ويف إحــدى احلــاالت، صــدرت توصــية   . مالــذي حلــق هبــ 

  . وحدهمألشخاص الطبيعيني ل النياالعتباري لألشخاصأيضاً حبيث ُتمنح اإلجراءات اجلنائية 
    

  ١٤اإلطار 
  ٣٢أمثلة على تنفيذ املادة 

 من  احلصول على قدر كافا والشهود يفق الضحايحبدستور إحدى الدول األطراف يقّر 
كما سنت . م هذا احلق تنظي معيارية خمتلفةصادريترك ملاحلماية خالل الدعاوى اجلنائية، و

تشمل تدابري و.  إال يف حاالت استثنائيةهقطبِّت حلماية الشهود، لكنها ال اقانونتلك الدولة 
تدابري توسيع نطاق  من شأنهتشريع جيري حاليا النظر يف احلماية والدعم أفراد األسرة، و

  .ّمجة خماطر تنطوي علىشمل احلاالت اليت تاحلماية ل
النيابة العامة أو القاضي أو ممثل أمر هبا يوُتّتخذ يف دولة طرف أخرى تدابري حلماية الشهود 

ة أو أو صحة احملكمة مىت توافرت أسباب تدعو للظن بوجود خطر حقيقي يهدد حياتأمر هبا 
هيئات حكومية قيام وتشمل هذه التدابري . بني منهميهم أو املقرَّ أو ذوالشهود ممتلكات

برنامج وهناك أيضاً . إخفاَء هوياهتمتشمل كذلك وعليهم شخصية جسدية فرض حراسة ب
محاية السالمة اجلسدية الشخصية وحراسة املمتلكات األشخاص املُهددين يتضمن حلماية 

وتغيري ، الدراسةري حمل اإلقامة أو العمل أو  وتغي،وتوفري اإلقامة يف أماكن مأمونة مؤقتة
استجواب الشهود على يد سلطات ما قبل  عند السريةكفل د يوُوضع ترتيب حمدَّ. اهلوية

الشاهد يب ، وجيكتابةًليه أن يوّجه أسئلة للشاهد وميكن للمدعى ع. احملاكميف احملاكمة و
صال املرئي مع تغيري صورته ونربات صوته، على أن يتحقق عليها باستخدام وسائط االت

  .القاضي من صحة ذلك
وتتيح إحدى الدول األطراف توسيع نطاق احلماية ليشمل أفراد أسر الضحايا والشهود واخلرباء 

وجيوز كذلك للمحكمة أن تعقد جلسات استماع عن بعد ضمانا . قانون محاية الشهودمبقتضى 
 ".ُمغفل اهلوية"يا أو أي شخص مشمول باحلماية تعلن النيابة العامة أنه حلماية الشهود والضحا

  . اتفاقات مَربمة مع البلدان اجملاورة بشأن إعادة توطني الشهودهناك عدة و
دد حي و؛نص القانون يف إحدى الدول األطراف على إنشاء مكتب معني حلماية الشهوديو

محاية مؤقتة للشهود توفري على نص أيضا ي، ومهام مدير محاية الشهود وصالحياته وواجباته
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د يدحتوضع الشهود واملقربني منهم حتت احلماية، وعلى و،  املكتبحلني وضعهم حتت محاية
َيِحدُّ  وال. اخلدمات ذات الصلة حبماية الشهود واملقربني منهم وخدمات الشهود يف احملاكم

أن ثالثة عشر من بية الشهود، وأُفيد أنواع اجلرائم اليت من شأهنا أن تربر محامن القانون 
  .الشهود واملقربني منهم كانوا يتمتعون باحلماية يف قضايا متعلقة بالفساد يف وقت االستعراض

جمموعة  أن تستخدم  للشرطة ووكاالت إنفاذ القانون يف إحدى الدول األطرافيتاحو
، مبا  هلذا الغرض املخصصةأحكام التشريعات محاية الشهود واخلرباء مبقتضى واسعة من تدابري

، وتغيري اهلوية ل اإلقامةدائم حملالنقل اليف ذلك برامج كاملة حلماية الشهود تنطوي على 
تدابري تأمني لألشخاص ومنازهلم، وتقدمي الشهادة عن طريق تكنولوجيا االتصاالت، تنفيذ و
بالتشاور التام مع وتتخذ كتابةً  ترتيبات احلماية وتنقل. ة درجة عالية من السرّيتوفريو

  .ساعدة من خدمة محاية شهود متخصصةتلقون املالذين ي الضحايا
    

    محاية املبلغني  - ٤  
متثـل   الـيت    ٣٣لمـادة   ها ل تنفيـذ من حيـث مـدى      يوجد تباين كبري بني الدول األطراف         -١٣

. امحايـة الـشهود واخلـرباء والـضحاي    ، متاما مثل التباين الـذي ظهـر يف مـسألة           حكما غري إلزامي  
تـشريعات  بعضها ينظر حاليا يف سـن     وإن كان  شاملةمحاية  ضع تدابري   تدول أطراف مل    فهناك  

لــنظم القانونيــة الوطنيــة وحمدوديــة  خبــصوصيات اشائعة وتتــصل التحــديات الــ . يف هــذا الــشأن
اعُتـربت مـن    مـسائل   دة حلماية املـبلّغني، وهـي       دِّاحملُنظم  التنظيمية أو   اللوائح  غياب ال القدرات و 

 يف بعـض احلـاالت تـدابري ذات صـلة يف قـانون العمـل أو يف              تتوافرو. شواغل يف عدة حاالت   ال
 مبعاجلـة هـذه املـسألة   كفَّـل قـانون مكافحـة الفـساد     ويف إحدى احلـاالت ت   . قانون اخلدمة املدنية  

، وأُعــّد مــشروع قــانون يف هــذا الــشأن، ولكــن ال يوجــد تــشريع شــامل حلمايــة معاجلــة جزئيــة
ــة للــضحايا والــشهود لتــشمل املُــبلغني ع ضــروب احلمايــة  ُتوسَّــ، وملاملــبلّغني أنَّ رغــم ، املكفول

صـدرت توصـيات   يف عـدة حـاالت   و. املوظفني املدنيني ملَزمون باإلبالغ عـن حـاالت الفـساد        
، مبا يف ذلك حبث إمكانية متكني كل مواطن مـن اإلبـالغ عـن شـبهات                 ة مناسب اتبسّن تشريع 

حلمايـة املـبلغني    حمـددة   نظـم   لو مـن    يف بعض احلاالت اليت خت    و. الفساد دون الكشف عن هويته    
ــن     شــري إىل أُ ــرغم م ــى ال ــشهود، عل ــة ال ــادي ببحــث  توصــيات طــرح أحكــام محاي ــة تن إمكاني

ــا     ــة شــاملة، وهــو م ــدابري محاي ــد نظر وضــعته اســتحداث ت ــة قي ــسلطات الوطني  يف أغلــب هــاال
بلّــغ الــسلطات املختــصة بــأي ويف حالــة أخــرى ُيعتــرب مــن واجــب كــل مــواطن أن ي . احلــاالت

جرميـة ُترتكـب، ولتـشجيع املـواطنني علـى ذلــك أُنـشئت خطـوط هاتفيـة سـاخنة لإلبـالغ عــن           
وقـد  .  بعـد ذلـك   عمل إجرامي أن يؤكـد بالغـه رمسيـا     اجلرائم، ولكن يتعني على املبلّغ عن أي      
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. ملـبلغني اايـة   محتكفـل   قواعد حمددة يف قوانني العمل والقوانني اإلداريـة         بإرساء  توصية  طُرحت  
ويف إحـدى احلـاالت     .  يف واليـة قـضائية أخـرى       غ أيـضا  ولوحظ وجود إلزام مماثل بتأكيد البال     

التـشريع علـى كـل مـن يكـشف عـن            ذلـك    تشريع شامل حلماية املـبلّغني، ويـسري          مؤخرا ُسّن
عـن   ت أسفر هولة املصدر واليت  اجملالبالغات  مبا فيها   " فيدةُم"م بالفعل معلومات    معلومات وقدَّ 

حوافز اإلبالغ قد تكون غـري كافيـة،      لوحظ أن    هأنَّبيد  . زالت قيد النظر   عدة قضايا ما  حتريك  
وغـري ذلـك مـن      املتـأخرة   وصدرت عدة توصيات بوضـع لـوائح تنظيميـة بـشأن سـداد األجـور                

اإلجراءات إلزالة ضروب األذى اليت يتعرض هلا املبلّغـون مـن جـراء بالغـاهتم، وتوعيـة أربـاب                   
وتقتــصر احلمايــة يف عــدة حــاالت علــى املــبلّغني مــن   . مهــور العــام يف هــذا الــشأن العمــل واجل

وصـدرت توصـيات بـالنظر يف توسـيع نطـاق         . املوظفني العموميني وال تـشمل األفـراد العـاديني        
احلماية لتشجيع األشـخاص مـن غـري املـوظفني العمـوميني علـى اإلبـالغ عـن اجلـرائم املـشمولة               

تــدابري أساســية حلمايــة هويــة  طّبــق ســوى ُت اليــات القــضائية الــيت الويف إحــدى الو. باالتفاقيــة
إلبـالغ عـن    وحظ أن العواقب احملتملة ل    اإلبالغ دون الكشف عن اهلوية، لُ     املخربين والسماح ب  

ويف . ة يف هـذا الـشأن     ، وأوصَي بـالنظر يف اختـاذ تـدابري مناسـب          سوء السلوك متثل شاغال حقيقيا    
مت  قُـدِّ  بـشكل تلقـائي، ومـن مثَّ      غني  املـبلِّ محايـة   فـساد يف نظـام       جـرائم ال   حالة أخـرى ال ُتـدرج     

 .ذلكلتاليف توصية 
    

  ١٥اإلطار 
  ٣٣أمثلة على تنفيذ املادة 

غني من القطاعني العام واخلاص على ر محاية للمبلِّوضعت بعض الدول األطراف تدابري توفِّ
   .تفاصيل البالغات العام االطالع على لجمهورأتاحت لحد سواء و

تعراض عند اختتام االسالذي أُقر  مكافحة الفساد  إحدى احلاالت ينص مشروع قانونويف
  . ضحايا األعمال االنتقاميةعلى عكس عبء اإلثبات بغية محاية

ملبلغني يف القطاعني العام واخلاص على السواء، اكفل قانون إحدى الدولة األطراف محاية يو
. ا اإلبالغ عن السلوك غري القانوين أو الشاذ إجراءات ميكن للموظفني من خالهليضعو

إفشائه بسبب " لضرر مهين "اًموظفُيعّرض  أنأّي صاحب عمل على  هذا القانون ظروحي
 الوقف اإلقالة أو  مثلي إجراء تأديبأي مشمولة باحلماية؛ ويشمل ذلك اخلطُر اختاذَ معلومات 

دون رغبته أو االمتناع املوظف  نقلأو التخويف أو التعسف عن العمل أو خفض الرتبة أو 
رحت تعديالت على هذا قُتاقد و.  من هذه اإلجراءاتأو التهديد بأيٍّعن نقله أو عن ترقيته 

وقد نفذت . املستقلنياملقاولني يشمل  احلماية حبيثتوسيع نطاق القانون من شأهنا 
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مبا يف ذلك من خالل الشركات واإلدارات احلكومية املختلفة تدابري حمددة لتشجيع املبلغني، 
اجملتمع نشط ، و رصدها يف حاالت عديدةأطراف ثالثةتولت اخلطوط الساخنة الداخلية، و

نشئ خط وقد أُ. إنشاء آليات للحمايةتشجيع  اإلبالغ عن املخالفات ويف تشجيعاملدين 
  .بشكل مركزي هاإحصاءات البالغات ونشرجرى جتميع ساخن وطين ملكافحة الفساد و

دمة وغريها من محاية خاصة ضد الفصل من اخل  األطرافون إحدى الدول قانكفليو
املصلحة ختدم معلومات أفشوا يتعرض هلا العمال الذين قد اليت ضروب املعاملة املُجحفة 

معلومات يفشي  الذيالعامل ال جيوز أن يتعرض   ذلك القانونووفقا ألحكام. العامة
، سواء أكان الضرر اإلفشاءبسبب هذا عمل  العلى يد صاحبي ضرر أل يةمااحلمشمولة ب

لألفراد  يتعمد صاحب العمل االمتناع عنه، وميكن أوالعمل صاحب  عن فعل يرتكبه اًنامج
إلبالغهم عن خمالفات أن يتقدموا بشكوى إىل جمحفة الذين يعتقدون أهنم قد عوملوا معاملة 

يعترب تلقائياً  بالغ إجراءاإلهذا أن الفصل من العمل عقابا على علماً بحمكمة العمل، 
 حرمان املوظف من فرص ها، مبا في أخرى من الضررأشكاالالقانون  كما يغطي. اًُمجحف

  .يالتدريب أو الترقّ
    

    عواقب أفعال الفساد  - ٤  
ففـي إحـدى احلـاالت      . ٣٤ بـشأن تنفيـذ املـادة        تباين كبري بني الـدول األطـراف      هناك    -١٣

ق طبَّـ املبادئ العامة لقانون العقـود تُ     ، لكن   دة تنظم املسألة  أحكام حمدَّ أي  خلت التشريعات من    
جانـب  مـن   حـسن النيـة     عـدم تـوافر     اسـتنادا إىل    العقـد   إلغاء  جيز  ُت بادئم، وهي   صدديف هذا ال  

ق املبـادئ العامـة     طبّـ وباملثـل تُ  .  إذا مـا مت التعاقـد نتيجـة للفـساد          ،على األقـل  العقد  أحد أطراف   
عليـه أو   تحايلـة   ئية أخـرى إلبطـال العقـود املخالفـة للقـانون أو امل            لقانون العقـود يف واليـة قـضا       

منـصوص  القوميـة أو ختالفهـا وكـذا يف حـاالت حمـددة           األخالقيـة   اليت حتيـد عـن املبـادئ        العقود  
ــا  ــانونيف العليه ــضا   . ق ــة أي ــذه احلال ــانون يف ه ــنص الق ــشاركة يف   وي ــن امل ــستبعد م ــى أن ُي  عل

 اقيـود غريهـا مـن الـدول      تلـك الدولـة و    فـرض   وت.  الرشـوة  املناقصة العامة كـل مـن أديـن بتهمـة         
ومـن ناحيـة أخـرى      . مشاركة األشخاص االعتبـاريني يف احلـصول علـى االمتيـازات          على  مماثلة  

ــضمن  ــاملة       يت ــة ش ــوائح تنظيمي ــضائية ل ــات الق ــدين يف إحــدى الوالي ــانون امل ــشأن الق ــال ب إبط
ــامالت،  ــة ال   املع ــة يف هــذه الوالي ــوانني الوطني ــاء العقــود نتيجــة   تتطــرق ملــ غــري أن الق سألة إلغ

علمـا بـأن    يف األمـر،     اسـبة أن ينظـر    احملالقـانون بـديوان     نيط  ويف حالة أخرى يُ   . ألعمال الفساد 
إمنـا يقتـصر دوره   لتدخل يف أي قضية من القـضايا، و ختّول له اصفة إدارية ليس له هذا الديوان   

 يوقِّـع ق لـه أن  يت ُتعـَرض عليـه، وحيـ    الفساد وسائر املسائل الـ فحص خمالفاتاستعراض أو   على  
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 حتقيقــاٌت جــراءاتاإلوأُوصــي بــأن َتْعقُــب هــذه    .  حياهلــاعقوبــات تأديبيــة وماليــة وجنائيــة   
ــضائية  ــود أو      .ومالحقــات ق ــوانُني العق ــدول األطــراف ق ــر يف عــدد مــن ال ــوىل تنظــيَم األم  وتت

ــا       ــان تطبيقه ــومي، وإن ك ــتراء العم ــوانني االش ــة أو ق ــوانُني اإلداري ــري واضــح يف إحــدى   الق غ
ورغم جواز إبطال العقود مبوجب قانون االشـتراء، فقـد لـوحظ عـدم وجـود الئحـة                  . احلاالت

القـوانني أو القـرارات التنظيميـة    إلغاء ات القضائية ميكن    يف إحدى الوالي  و. تنظيمية لالمتيازات 
روب مـن   وينص القانون اجلنائي يف حالـة أخـرى علـى عـدة ضـ             . لفساداالصادرة نتيجة جلرائم    

املنع املفروض على نشاط األشخاص االعتبـاريني وعلـى اسـتبعادهم مـن املـشاركة يف املناقـصات               
العامة بصفة دائمة أو ملدة تصل إىل مخس سنوات، مع ما يستتبع ذلك من عقوبات إضافية على                 

سلطة سحب رخص الشركات وإدراجهـا      وال حتظى   . دةخاص املدانني يف جرائم فساد حمدَّ     األش
  .لكنها ُتعترب واحداً من التدابري املفيدةباالعتراف يف بعض األحيان لقائمة السوداء يف ا
    

  ١٦اإلطار 
  ٣٤أمثلة على تنفيذ املادة 

لوحظ يف إحدى الدول األطراف أن مصادرة مسامهة القطاع العام يف صندوق املعاش 
ظفني العموميني ل إحدى العواقب احملتملة بالنسبة للموالتقاعدي للموظف املدان تشكِّ

  .الضالعني يف الفساد
 من جرمية فساد أن تشارك تتضررمؤسسة عمومية أي على ن يتعيَّ ،ويف دولة طرف أخرى

  .العليا عن مصاحلها راءات اجلنائية بصفتها مدعية دفاعايف اإلج
 مكثَّف للشروط النمطية يف عقود االشتراء  إحدى الواليات القضائية استخدامكما لوحظ يف

ادفة إىل السماح للحكومة بإلغاء العقود وسحب الرخص ووضع تدابري انتصاف مماثلة عند اهل
  .وقوع فساد أو سلوك جنائي، واعُترب هذا االستخدام من املمارسات احلسنة

عواقب الفساد وأضراره " جرب"وينص قانون العقوبات يف دولة طرف أخرى على وجوب 
از أو أي وى جنائية، واعُترب فسخ العقد أو االمتياملدنية مبجرد صدور حكم اإلدانة يف دع

  . من جرب هذه األضرارصكوك قانونية أخرى جزءا
    

    التعويض عن الضرر  - ٦  
املــادة تنفيــذا كليــا أو جزئيــا باســتثناء بلــد   هــذه  تــدابري لتنفيــذ وضــعت مجيــع البلــدان   -١٥
أن رفـع دعـاوى     عدة حـاالت أي إجـراءات أو ممارسـات راسـخة بـش            مل توجد يف    ، وإن   واحد
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نــائي أو اجلدين أو املــقــانون ذ تلــك البلــدان هــذه التــدابري مــن خــالل ال  ُتنفِّــو. مــن هــذا القبيــل 
قـانون مكافحـة الفـساد،      اعتمد البلـد يف هـذا األمـر علـى           يف إحدى احلاالت    لكن  جرائي، و اإل

عـدم  ت  ويبدو يف إحدى احلـاال    . ٣٥سوى جزٍء من احلاالت املتوخاة يف املادة        غطي  ُي الذي ال 
 غيـاب  يفقانونيـة  جـراءات  إبـدء  دة تكفـل لألشـخاص املـؤهلني احلـق يف        أي أحكام حمدّ  وجود  

  . عليه صدرت توصية يف هذا الشأندعوى جنائية مسبقة، وبناء
    

  ١٧اإلطار 
  ٣٥أمثلة على تنفيذ املادة 

ة يف حت فيه ملنظمة غري حكومية فاعل صرَّأَصدرت احملكمة يف إحدى الدول األطراف قراراً
  .إلجراءات اجلنائيةعلى التوازي مع ا جمال منع الفساد برفع دعوى مدنية بشأن جرائم فساد

ِمْن ضوا ألضرار مالية نتيجة ألفعال الفساد األفراد الذين تعرَّ وميكّن القانون يف دولة طرف
ا دو قد تعمَّ هؤالء الفاعلونمثل هذه األفعال عندما يكونمرتكيب املطالبة بتعويضات من 

 سوف يقع، حىت إذا كانت مثة سلطة عمومية  الضررإيقاع الضرر أو كانوا على علم بأن
  .متواطئة يف العملية اليت يشوهبا الفساد

    
    تنفيذ أحكام إنفاذ القوانني املنصوص عليها يف الفصل الثالث  -ثانياً  

    األحكام املؤسسية    
    السلطات املتخصصة  - ٢  

طــراف إال واحــدة قــد أنــشأت هيئــة أو إدارة متخصــصة    مجيــع الــدول األصــحيح أنَّ  -١٦
مـا تكـون   كـثرياً   هذه األجهزة قانون، إال أنَّ  واحدة أو أكثر ملكافحة الفساد من خالل إنفاذ ال        

حديثة النشأة وتواجه حتديات مشتركة تتصل مبحدودية القدرات وقلة املـوارد الالزمـة للتنفيـذ               
دول األطـراف الـيت مل تنـشئ وكالـة متخصـصة            ففي إحدى الـ   . إىل جانب تضارب األولويات   

تتوىل وزارة العدل تنسيق سياسة مكافحة الفساد، بينما تتوىل النيابة العامة إنفـاذ التـدابري ذات                
صة صَّــواملــوارد املخعاملــة وصــدرت توصــيات يف عــدد مــن احلــاالت بزيــادة القــوى ال . الــصلة

تلــك األجهــزة يف خمتلــف املنــاطق  دوعزيــز وجــتلــك األجهــزة، وتيف للتــدريب وبنــاء القــدرات 
، ومواصـلة العمـل علـى مكافحـة الفـساد مـن خـالل                هلـا  واملقاطعات، وزيادة الـدعم الـسياسي     
وقـد  . ز بـاألخص علـى معاجلـة حتـديات التنفيـذ يف امليـدان          هيئات مستقلة إلنفـاذ القـوانني تركِّـ       

ــالنظر يف تركيـــز مـــسؤوليات خمتلـــف هيئـــات إنفـــ  أُ اذ القـــوانني وصـــَي يف إحـــدى احلـــاالت بـ
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ولوحظـت أيـضاً حاجـة إىل ضـمان     . وموظفيها وبرامج تدريبهم بـسبب التـداخل يف الوظـائف        
مت مالحظـات يف    وقُـدِّ . الواليـات القـضائية األخـرى     ال بني الوكاالت يف عـدد مـن         تنسيق فعَّ 

ب التحقيقـات يف الفـساد أو        تتطلَّ ففي حالتني مثال  . ية تلك اهليئات  عدة حاالت بشأن استقالل   
 مـن احلكومـة أو مـن    خذ بـشأن املـوظفني العمـوميني إذنـا مـسبقا        ُتتَّإلجراءات ذات الصلة اليت     ا

 فـا وأثريت شواغل إضافية يف إحـدى تلـك احلـاالت بـسبب تعـيني احلكومـة موظ             . النيابة العامة 
ــة  ــع املــستوى يف اهليئ ــدين     . رفي ــشأن اســتقاللية املتعاق ــة نفــسها شــكوك ب كمــا أثــريت يف احلال

يئة الذين يشغلون مناصب خارجها وال خيضعون ألي قـانون مـن قـوانني تـضارب                وموظفي اهل 
 ممارسـة أي تـأثري علـى        لثانيـة أن قـانون مكافحـة الفـساد حيظـر          وقد لـوحظ يف احلالـة ا      . املصاحل

عمــل اهليئــة أو التــدخل فيــه، ومــع ذلــك أوصــَي بــالنظر يف وضــع عقوبــات جنائيــة ذات صــلة   
 التحقيــق يف مجيــع اجلــرائم املــشمولة  ى هلــانَّستــحبيــث يللهيئــة وتوســيع دائــرة الواليــة املــسندة  

وأثريت يف إحدى احلاالت شواغل إزاء انتقائية اهليئة يف اختاذ قـرار بـشأن الـدعاوى                . باالتفاقية
قلـة عـدد دعـاوى الفـساد الـيت          ، وأثريت يف حالة أخرى شواغل بـشأن         جيدر هبا أن تتابعها   اليت  

ــع  ــى  ترف ــار زاعمعــدد املــ قياســاً عل ــيت تث ــا لوحظــت حاجــة إىل اســتحداث مؤشــرات    .  ال كم
وأوصـَي يف  . واسـتراتيجيات وقيـاس التقـدم الـذي حتـرزه اهليئـة      معـايري  إحصائية من أجل وضع    

سق والـصارم جلميـع وسـائل     حالة أخرى بتعزيز مساءلة اجلهاز القضائي من خالل التطبيـق املتَّـ           
أو ُوضـعت  ن يف بعـض احلـاالت أن تـشريعات قـد        بـيَّ وَت. املعاقبة القانونية والتأديبيـة علـى الفـساد       

جيري إعدادها هبدف تعزيز هيئة إنفاذ القـانون أو إعـادة تنظـيم مهامهـا وصـالحياهتا، وجيـري يف                    
ويف حالـة أخـرى جيـرى العمـل        . إحدى احلاالت اختاذ خطـوات إلرسـاء دعامـة دسـتورية للهيئـة            

  .كافحة الفساداملتعلقة مبسائل املها لتغطي إنشاء وكالة مركزية وطنية للجرمية متتد واليتعلى 
    

  ١٨اإلطار 
   ٣٦أمثلة على تنفيذ املادة 

 حيظر تقليص ميزانية فساد يف إحدى الدول األطراف حكما فريدايتضمن قانون مكافحة ال
 بتنفيذ ما توجهه اهليئة عليه يف العام السابق ويقضي أيضاهيئة مكافحة الفساد عما كانت 

اتفاق ثالثي األطراف بني أبرم و. قة بالفساد إىل مؤسسات القطاع العاممن توصيات متعل
ساد، ويشغل اجملتمع اهليئة واحلكومة واجملتمع املدين من أجل تضافر اجلهود على مكافحة الف

  . يف اجمللس االستشاري للهيئةاملدين مقعدا
ب الرئيسي  السبحتديدا هوهيئة متخصصة وتشغيل ولوحظ يف إحدى احلاالت أن إنشاء 

وقد رفعت اهليئة دعاوى قضائية . يف التصدي للفساد يف ذلك البلدالذي حتقق لنجاح وراء ا
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 ، بلضد وزراء ونواب برملانيني ومسؤولني كبار ورؤساء بلديات ومديري شركات سابقني
واعُترب إنشاء حمكمة منفصلة معنية مبكافحة الفساد، إىل . وضد أحد موظفي اهليئة نفسها

 عن وجود ا، أحد التدابري اإلجيابية، فضالجود قضاة متخصصني يف احملكمة العليجانب و
  .خطط قيد النظر إلنشاء حماكم إضافية

وأدرجت هيئة الشرطة يف إحدى الدول األطراف بالغات إحصائية شاملة يف عملياهتا 
فة اليومية من خالل سلسلة من مؤشرات األداء الرئيسية، يتصل بعضها بتخفيضات مستهَد

ة جماالت كل وتتعقَّب الشرطة أنشطة هامة يف عد. يف عدد القضايا التأديبية يف هيئة الشرطة
 عن إطالع اجلمهور زارة الدفاع كل ثالثة أشهر، فضال وحتيلها إىل وثالثة أشهر أو سنويا

  .ك سنوياعلى كل ذل
 تتعلق وقد أقرت هيئة مكافحة الفساد يف إحدى الدول األطراف بوجود مشكالت خاصة

 خفض الغرامات عن املخالفات رور، وارتأت بعد حتليل الوضع أنَّبالفساد يف إنفاذ قوانني امل
ساد أو  من حوافز الفسيسهم يف ردع تلك املخالفات ردعا كافيا وسيحّد أيضااملرورية 

أفراد اجلمهور   أنَّسيما بالنظر إىل   هذا األمر صحيح، الوثبت أنَّ. احتماالت وقوعه
  . إىل املشاركة يف الفساد حينما تكون املبالغ املعنية ضئيلةن أقلَّ مياليكونو

يف إنشاء وكاالت األجنبية واستخدمت دولة طرف األموال املخصصة ألهداف التنمية 
ووحدات متخصصة ملتابعة قضايا الفساد فيما وراء البحار، مثل التدفقات غري املشروعة 

الحقة ية يف إجراء التحقيقات يف جرائم الفساد وموالرشوة، من أجل دعم البلدان النام
املتورطني فيها، ويف معاجلة اجلرائم ذات الطبيعة اخلطرية واملعقدة بشكل خاص، مبا يف ذلك 

ولوحظ ختصيص موارد واالهتمام باجلرائم املعقدة . اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية
 ملكافحة الفساد من االً فعَّاًعتباره هنجوالفساد فيما وراء البحار، على وجه اخلصوص، با

  .خالل إنفاذ القانون
    

    ٣٦التحديات املتصلة باملادة     
 بتعزيز إنفـاذ القـانون وهيئـات         شيوعا هايتعلق أكثر  ٣٦يف تنفيذ املادة    برزت حتديات     -١٧

ــة        ــى موافق ــها يف إجــراء التحقيقــات دون احلاجــة للحــصول عل ــام، ال ســيما واليت االدعــاء الع
رجيـــة مـــسبقة، وتعزيـــز كفـــاءة املـــوظفني وخـــرباهتم وقـــدراهتم، وضـــمان تـــوافر القـــدرات خا

 يف املائـة    ٥٧,٧ (ل بإنفاذ القانون يف اجلرائم املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة           املتخصصة اليت تتكفَّ  
 يف املائـة    ١١,٥(تعزيز استقالل أجهـزة إنفـاذ القـانون وهيئـات االدعـاء العـام               ، و )من احلاالت 
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وزيادة التنسيق فيما بني املؤسـسات املعنيـة، والنظـر يف إعـادة تـشكيل وظائفهـا،                 ) التمن احلا 
  ). يف املائة من احلاالت١١,٥( فعالية النظم والعمليات القائمة زيادةوتقييم كيفية 

    

      
    التعاون مع سلطات إنفاذ القانون  - ٢  

تدابري لتـشجيع األشـخاص الـذين شـاركوا يف ارتكـاب      اختذ عدد من الدول األطراف      -١٨
ورغــم أن تــدابري محايــة . جــرائم فــساد علــى التعــاون مــع هيئــات إنفــاذ القــانون يف التحقيقــات

غني ال تسري يف كل األحوال علـى اجلنـاة املتعـاونني، فقـد ُوضـعت يف كـثري مـن احلـاالت                       املبلِّ
ولية اجلنائيــة ومراعاَتــه عنــد حتديــد العقوبــة أو   للمــسؤفــارفــا خمفِّابري جتيــز اعتبــار التعــاون ظتــد

وقــد . اعتبــاَره ســبباً لتقلــيص العقوبــة مــىت حــاول اجلــاين منــع ارتكــاب اجلرميــة أو إزالــة آثارهــا 
لـذين  أوصَي يف احلالة األخرية بالنظر يف النص على جواز عدم معاقبة مـرتكيب جـرائم الفـساد ا                 

 يف توسيع نطـاق التـشريع       يئات إنفاذ القوانني والنظر أيضا     مع ه   وإجيابياً يتعاونون تعاوناً تلقائياً  
الوطين بشأن ختفيف العقاب عن اجلناة الذين يـساعدون هيئـات إنفـاذ القـوانني يف التحقيـق يف          

وال توجـد يف عـدة      . جرائم الفساد اليت ارتكبها أشخاص آخرون متورطون يف القـضية نفـسها           
ــة صــرحية    ــة األشــخاص املــشاركني يف ارتكــاب  حــاالت أي سياســات أو أحكــام قانوني حلماي

جــرائم الفــساد الــذين يتعــاونون مــع الــسلطات أو لتــشجيعهم علــى هــذا التعــاون أو لتخفيــف   
ــة        ــشأن ختفيــف عقوب ــد النظــر يف بعــض احلــاالت ب ــانون قي ــاك ق ــهم؛ وإنْ يكــن هن ــة عن العقوب

ج احلماية املاديـة    ويف عدة حاالت صدرت توصيات بإدرا     . املتهمني املتعاونني أو إعفائهم منها    
للمتعــاونني مــع العدالــة يف التــشريعات املقبلــة والــنص علــى ختفيــف العقوبــة أو غــري ذلــك مــن   

ومـن املـسائل املتـصلة هبـذا الـشأن مـسألةٌ            . التدابري اليت تشجع التعاون مع هيئات إنفاذ القانون       

  السلطات املتخصصة-٣٦املادة

حتديات أخرى،
١٩,٢٪ 

ning 

-
her, 19.2

o
stتعزيز استقالل أجهزة

إنفاذ القانون وهيئات
   ،االدعاء العام
١١,٥٪ 

زيادة التنسيق فيما بني 
، وإعادةاملؤسسات املعنية

اءتشكيل وظائفها، وإجر
ما يتصل بذلك من 

٪١١,٥، عمليات تقييم

احلاجة إىل تعزيز هيئات
إنفاذ القانون واالدعاء
العام والفرصة املتاحة 
لتلبية تلك احلاجة 

 الوالية وقدرات(
 ،)التحري اخلاصة

٥٧,٧٪ 
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سّوغ  يـ تبـاره ظرفـا  عـدة واليـات قـضائية باع   املعمـول بـه يف   " االعتراف التلقـائي "تتعلق مبفهوم   
ختفيف العقوبة أو اإلعفاء منها أو توفري احلصانة من املالحقـة القـضائية، فيمـا يتعلـق يف أغلـب                    

أن تلـك   طـراف املـستعرِضة مل تـَر        احلاالت جبرمييت الرشوة واملتـاجرة بـالنفوذ، ولكـن الـدول األ           
  . تاماقتضيات االتفاقية تنفيذايف كل األحوال مالواليات القضائية ُتَنفَّذ 

وفيما يتعلق جبـواز مـنح املتـهمني املتعـاونني حـصانة مـن املالحقـة، مل يتخـذ عـدد مـن                         -١٩
الدول األطراف تدابري يف هذا الشأن، وإن كان جيوز يف إحدى احلـاالت مـنح حـصانة جزئيـة                    

 علــى تقــدير االدعــاء أو حــاالت أخــرى مــنح هــذه احلــصانة بنــاء يف قــضايا الرشــوة وجيــوز يف 
 إحدى الدول األطراف اليت مل تتخذ تدابري بـشأن احلـصانة مـن املالحقـة، ينـدرج         ويف. احملاكم

اجلناة املتعاونون ضـمن تعريـف الـشهود وميكـن أن خيـضعوا لتـدابري محايـة الـشهود الـيت تكفـل                       
وجييز القانون يف حالة أخـرى مـنح حـصانة لألشـخاص الـذين              . حصانة من املالحقة  للمخربين  

، لكـــن ال حيـــق اال تعاونـــا فعَّـــمـــع اهليئـــات املختـــصةة مث تعـــاونوا ارتكـــاب اجلرميـــشـــرعوا يف 
ــة         ــة ســوى خفــض عقوب ــة حــىت النهاي ــذين مــضوا يف ارتكــاب اجلرمي ــاة ال للمتعــاونني مــن اجلن

التفــاوض وكانــت القــوانني بــشأن . االحتجــاز الــصادرة يف حقهــم دون إعفــائهم مــن املالحقــة
  .بالفعل يف العديد من الدول أو قيد اإلعداد إما سارية ختفيف العقوبةعلى االعتراف مقابل 

    
  ١٩اإلطار 

  ٣٧أمثلة على تنفيذ املادة 
 تنص اإلجراءات اليت جتيز إعفاء املدعى عليه من املسؤولية أو من العقوبة ،يف إحدى احلاالت

وإعادة النظر يف عقوبة السجني املدان نتيجةً لتعاونه مع هيئات التحقيق على أنه ال جيوز 
يف االدعاءات وتأكيدها وجيب التحقيق . اجلاين من املسؤولية جملرد إبالغه عن اجلرميةإعفاء 

وتنص .  أن يديل الشخص بشهادته يف احملكمة قبل إعفائه من املسؤوليةوجيب أيضا
اإلجراءات على جواز اإلعفاء من املسؤولية أو العقوبة وإعادة النظر يف العقوبة مبوجب أمر 

  .صادر عن احملكمة
يف والية قضائية واحدة، ينص قانون اإلجراءات اجلنائية على إبرام اتفاقات تعاون سابقة و

للمحاكمة مع املشتبه فيهم أو املتهمني، وهي اتفاقات حتدد ظروف مسؤوليتهم تبعا لتصرفاهتم 
ل  مع بلد آخر يف املسائم اتفاقبرِأُكما . بعد بدء الدعوى اجلنائية أو بعد تقدمي الئحة االهتام

  .املتصلة بتعاون األشخاص الذين شاركوا يف جرائم جنائية مع سلطات إنفاذ القانون
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    التعاون بني السلطات الوطنية والقطاع اخلاص  - ٣  
ُتلــزِم عــدة دول أطــراف املــوظفني العمــوميني بــاإلبالغ عــن حــوادث الفــساد، كمــا    - ٢٠

ــرض يف بعــض احلــاالت هــذا االل    دة مــن األشــخاص  حمــدَّتــزام علــى املــواطنني أو فئــات    تف
 ممكنـاً يف    غ لـيس  الغ دون الكشف عن هويـة املبلِّـ       االعتباريني يف القطاع اخلاص، غري أن اإلب      

ويف إحـدى احلـاالت، يعاقَـب علـى عـدم اإلبـالغ عـن شـبهات اجلـرائم مـن                     . بعض األحيـان  
 وهنـاك اسـتثناءات مـن إلـزام املـواطنني         . الدرجة األوىل بالسجن ملدة تصل إىل مخس سنوات       

ــد صــدرت توصــيات مناســبة        /و ــذه احلــوادث، وق ــاإلبالغ عــن ه ــوظفني العمــوميني ب أو امل
وإىل جانـب اإللـزام     . لتشجيع هؤالء األشخاص على اإلبالغ عن اجلرائم املشمولة باالتفاقية        

باإلبالغ وضعت الدول األطراف تدابري خمتلفة لتشجيع التعاون بني الـسلطات الوطنيـة ومـع             
 يف عــدة حــاالت الــنص علــى واجــب التعــاون يف القــانون أو تــشغيل  القطــاع اخلــاص، منــها

يف كل هيئة حكوميـة مركزيـة جلمـع دالئـل الفـساد             ) دوائر تفتيش (أجهزة إدارية متخصصة    
ــة     ــشطة اجلنائي ــة باألن ــة املتعلق ــة باألدل ــة العام ــالغ النياب ــدابري    . وإب ــصل تلــك الت ــا تت ــا م وغالب

حاالت ببحث جـدوى توسـيع نطـاق التعـاون ورفـع      باملؤسسات املالية، وقد أُوصَي يف عدة   
الوعي بشأن مكافحة الفساد بني هيئات إنفـاذ القـوانني الوطنيـة وكيانـات القطـاع اخلـاص،                  

وال يوجد يف حالتني إلـزام مـن جانـب          . خاصة تلك اليت ال تدخل يف ِعداد املؤسسات املالية        
غ هيئـة مكافحـة الفـساد عـن         وحدة االستخبارات املالية أو وحـدة مراجعـة احلـسابات بـإبال           

املعامالت املشبوهة اليت تنطوي على الفساد، وال يوجد أيـضا يف واحـدة مـن تلـك احلـاالت                   
إلزام من جانب املصارف وهيئات الضرائب بإبالغ املعلومات عـن شـبهات الفـساد تلقائيـا،             

كمـا  . يةوإن كان من حق النيابات العامة أن تطلب املساعدة من املصارف واملؤسسات املال            
لوحظ أنَّ مـن الـشواغل القائمـة يف حالـة أخـرى حمدوديـةَ صـالحيات وحـدة االسـتخبارات                     
املالية يف احلصول على معلومات وسـجالت مـن مؤسـسات القطـاع العـام والقطـاع اخلـاص                  

.  يف احلاالت ذات الـصلة   بسبب السرية املصرفية وقيود السرية وعدم وجود ترخيص قضائي        
  كثرية مذكرات تفاهم مشتركة بني عدة هيئـات أو أقيمـت شـبكات             عت يف حاالت  وقد ُوقِّ 

ذت أيـضاً مبـادرات للتوعيـة بالفـساد يف القطـاع اخلـاص يف               وُنفِّـ . أخرى للتعاون فيمـا بينـها     
وتتعلق التحديات األكثر شيوعاً يف هذا اجملال بالتنـسيق فيمـا بـني       . عدد من الدول األطراف   

ولـوحظ يف بعـض احلـاالت وجـود تقـاعس مـن             . نفيـذ الوكاالت، وحمدودية القـدرة علـى الت      
جانب املوظفني العموميني عن اإلبالغ وخـوٌف مـن االنتقـام، خاصـة يف غيـاب نـص قـانوين          

  .يكفل اإلبالغ دون كشف اهلوية
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  ٢٠اإلطار 

  ٣٩ و٣٨أمثلة على تنفيذ املادتني 

لقانون اليت هلا والية يف  وكاالت احلكومة وإنفاذ ابني خمتلففيما  إعارة املوظفني أنَّارُتئي 
مكافحة الفساد من شأهنا تعزيز التعاون والتنسيق بني الوكاالت واملسامهة يف كفاءة عمل 

  .هذه الوكاالت يف عدة واليات قضائية

ت الدول األطراف املستعرِضة بتواصل جلنة مكافحة الفساد يف إحدى الواليات أقرَّو
. ونيةبإشراف اجلهات القانكذلك ت أقرَّو ،اخلاصالقضائية مع املوظفني املدنيني والقطاع 

عمل، مة للقطاع اخلاص حنو نصف إمجايل ما ُعقد من حلقات الفقد مشلت احملاضرات املقدَّ
 حلقات العمل وأفاد املوظفون بأنَّ. تمع املدين باالشتراك مع اجملوأُلقيت تلك احملاضرات أيضا

  .لت ضمانة مهمة وعززت اإلبالغ عن الفسادشكَّ

بعضها مع أن تتعاون بيف دولة طرف يوجد حكم دستوري يلزم مجيع دوائر احلكومة و
سن نية من خالل تعزيز العالقات الوّدية ومساعدة ودعم بعضها البعض والتشاور حببعض ال

وقد بلغت اجلهود اليت . اإلجراءات املتفق عليهاوالتقيُّد ببشأن املسائل ذات االهتمام املشترك 
انطالقا من الشكوى القضايا ع مسار قمي لتتبُّتطوير نظام رحنو ا مرحلة متقدمة ُتبذَل حالي

  . فيهاالنهائيالتصرف األولية وحىت 

وأناطت به تنسيق األنشطة بني احلكومة "  ملكافحة الفساد الدويلنصريا"نت دولة طرف وعيَّ
ا مجيعا تتبع هنجا لضمان أهنالرقابية وسلطات إنفاذ القوانني وسلطات االدعاء والوكاالت 
 على ذلك، فإن الوكاالت وعالوةً. متسقا ومترابطا يف مكافحة الفساد احمللي والدويل

مع األجنبية تتعاون تعاوناً وثيقاً لة من امليزانية احلكومية للتنمية والوحدات املتخصصة املموَّ
ف املستويات بغية واجلهات املعنية يف القطاع اخلاص واملمارسني على خمتلالرقابية اهليئات 

إحباط األنشطة اإلجرامية داخل الدولة وخارجها بالتعاون مع شركاء إنفاذ القانون األجانب 
  .وشبكة اتصال إلنفاذ قانون فيما وراء البحار

 والتزامات للدولة واملؤسسات البلدية اًوأنشأ قانون منع الفساد يف دولة طرف حق
ء وحدات وتعيني أشخاص ملنع الفساد إنشا) ١: (بشأنوالوكاالت غري احلكومية 

 ملنع الفساد وضمان االمتثال ملقتضيات القانون يف ةتنفيذ سياسة وطني) ٢(ومكافحته؛ 
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على تشجيع الو تدابري مكافحة الفسادبشأن تقدمي توصيات ) ٣(حدود اختصاصها؛ 
نع علقة مباملسائل املتتلقي معلومات من الدولة أو املؤسسات البلدية بشأن   )٤(؛ هاإنفاذ

التعاون مع الوكالة املركزية ) ٦(إعداد برامج مكافحة الفساد وإقرارها؛ ) ٥(الفساد؛ 
هتيئة الظروف اليت تسهم يف منع األعمال اإلجرامية املتصلة بالفساد؛ ) ٧(ملكافحة الفساد؛ 

  .تثقيف موظفيها حول منع الفساد) ٨(و
  


