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منطقة اأو لل�ضلطات القائمة فيها اأو ب�ضاأن تعيني حدودها اأو تخومها.

هذا املن�ضور �ضادر دون حترير ر�ضمي.
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خال�سة وافية

على  الدول  مل�ضاعدة  قوية  اأداة  الف�ضاد  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  تنفيذ  ا�ضتعرا�ض  اآلية  اإن 
تنفيذ التفاقية بفعالية. وت�ضاعد اآلية ا�ضتعرا�ض التنفيذ الدول يف ا�ضتبانة التحديات واملمار�ضات 
اأن تكون حافزا  اجليدة يف جمال التنفيذ، ف�ضل عن الحتياجات من امل�ضاعدة التقنية، وميكن 

للإ�ضلح الت�ضريعي واملوؤ�ض�ضي وال�ضيا�ضاتي.

لآلية  الأوىل  الدورة  اإطار  يف  منجزا  قطريا  ا�ضتعرا�ضا   169 نتائج  الوثيقة  هذه  وتلخ�ض   
ا�ضتعرا�ض التنفيذ. وتتاألف الوثيقة من جتميع وحتليل لأكرث من 200 6 تو�ضية فردية وقرابة 100 1 
ممار�ضة جيدة ا�ضتبينت يف ال�ضتعرا�ضات القطرية التي جرت يف اإطار الدورة الأوىل، ف�ضل عن 
التعليقات الواردة من الدول الأطراف املهتمة. واأعد هذه الوثيقة الفرع املعني بالف�ضاد واجلرائم 
موؤمتر  كاأمانة  وظيفته  اإطار  يف  واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مبكتب  القت�ضادية 

الدول الأطراف يف التفاقية واآلية ا�ضتعرا�ض التنفيذ.

 ،1/6 القرار  الواردة يف  الولية  اإىل  امللزمة  وال�ضتنتاجات غري  التو�ضيات  وت�ضتند جمموعة   
الذي طلب فيه املوؤمتر اإىل فريق ا�ضتعرا�ض التنفيذ اأن يقوم بتحليل املعلومات املتعلقة بالتجارب 
امل�ضاعدة  من  والحتياجات  وامللحظات  املطروحة  والتحديات  اجليدة  واملمار�ضات  الناجحة 
يقدم  واأن  الأوىل،  ال�ضتعرا�ض  دورة  اأثناء  القطرية  ال�ضتعرا�ضات  عن  انبثقت  التي  التقنية، 
القائمة على الدرو�ض امل�ضتفادة ب�ضاأن تنفيذ  التو�ضيات غري امللزمة وال�ضتنتاجات  جمموعة من 

الف�ضلني الثالث والرابع من التفاقية اإىل املوؤمتر للنظر فيها واإقرارها. 

واأيد املوؤمتر، يف دورته الثامنة املعقودة يف كانون الأول/دي�ضمرب 2019، جمموعة التو�ضيات   
وال�ضتنتاجات غري امللزمة، بال�ضيغة التي ا�ضتعر�ضها فريق ا�ضتعرا�ض التنفيذ. وعلوة على ذلك 
وافق املوؤمتر، يف قراره 2/8، على جمموعة التو�ضيات وال�ضتنتاجات غري امللزمة، التي اأعدت وفقا 
اإىل  1/7، بالنظر  1/6 والإطار املرجعي لآلية ا�ضتعرا�ض التنفيذ واأقرها املوؤمتر يف مقرره  للقرار 
اأنها ميكن اأن تكون دليل مفيدا للممار�ضني. و�ضلم املوؤمتر باأن هذه التو�ضيات وال�ضتنتاجات غري 
امللزمة ميكن اأن ت�ضتخدم ل�ضمان الت�ضاق يف اآلية ا�ضتعرا�ض التنفيذ، غري اأنه ل ينبغي اعتبارها 

اخليار الوحيد لتنفيذ املواد ذات ال�ضلة من التفاقية.
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وُتطَلع الدول الأطراف واملمار�ضون يف هذه الوثيقة على جمموعة التو�ضيات وال�ضتنتاجات   
غري امللزمة، عمل بالوليات املذكور اأعله.

وتتوجه الأمانة ب�ضكرها اإىل تانيا �ضانتوت�ضي وفلدميري كوتزين، وهما من موظفي الأمانة،   
لإعدادهما هذه اخلل�ضة.



مة مقدِّ

1- طلب م�ؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، يف الفقرة 11 من 
الناجحة  بالتجارب  املتعلقة  املعل�مات  بتحليل  يق�م  اأن  التنفيذ  ا�ستعرا�ض  فريق  اإىل   ،1/6 قراره 
التي  التقنية  امل�ساعدة  من  والحتياجات  واملالحظات  املطروحة  والتحديات  اجليدة  واملمار�سات 
انبثقت عن ال�ستعرا�سات القطرية التي جرت يف دورة ال�ستعرا�ض الأوىل، مبراعاة تقرير التنفيذ 
امل�ا�سيعي الذي اأعد وفقا للفقرة 35 من الإطار املرجعي لآلية ا�ستعرا�ض تنفيذ التفاقية، واأن يقدم 
ب�ساأن تنفيذ  امل�ستفادة  الدرو�ض  القائمة على  امللزمة وال�ستنتاجات  الت��سيات غري  جمم�عة من 

الف�سلني الثالث والرابع من التفاقية اإىل امل�ؤمتر للنظر فيها واإقرارها.

2- واأيد امل�ؤمتر، يف دورته الثامنة املعق�دة يف كان�ن الأول/دي�سمرب 2019، جمم�عة الت��سيات 
وعالوة  �سابقا.  التنفيذ  ا�ستعرا�ض  فريق  ا�ستعر�سها  التي  بال�سيغة  امللزمة،  غري  وال�ستنتاجات 
امللزمة،  غري  وال�ستنتاجات  الت��سيات  جمم�عة  على   ،2/8 قراره  يف  امل�ؤمتر،  وافق  ذلك  على 
امل�ؤمتر يف مقرره  واأقرها  التنفيذ  ا�ستعرا�ض  لآلية  1/6 والإطار املرجعي  للقرار  اأعدت وفقا  التي 
اأنها ميكن اأن تك�ن دليال مفيدا للممار�سني. و�سلم امل�ؤمتر باأن هذه الت��سيات  1/7، بالنظر اإىل 

وال�ستنتاجات غري امللزمة ميكن اأن ت�ستخدم ل�سمان الت�ساق يف اآلية ا�ستعرا�ض التنفيذ، غري اأنه 
ل ينبغي اعتبارها اخليار ال�حيد لتنفيذ امل�اد ذات ال�سلة من التفاقية.

اإىل  عليها،  امل�اَفق  ب�سيغتها  امللزمة،  غري  وال�ستنتاجات  الت��سيات  جمم�عة  3- وت�ستند 
حتليل لأكرث من 200 6 ت��سية فردية وقرابة 100 1 ممار�سة جيدة ا�ستبينت يف 169 ا�ستعرا�سا 
27 دولة طرفا  قطريا منجزا يف اإطار دورة ال�ستعرا�ض الأوىل، وجت�سد التعليقات ال�اردة من 
الثاين/ كان�ن  و7   2017 حزيران/ي�نيه   29 يف  الأمانة  اأر�سلتهما  �سف�يتني  مذكرتني  على  ردا 

)1(.2019 يناير 

اإيران )جمه�رية-الإ�سالمية(، باراغ�اي، باك�ستان، بروين دار ال�سالم،  اأملانيا،  اإك�ادور،  اإ�سرائيل،  )1(الحتاد الرو�سي، 

بنما، ب�لندا، ب�ليفيا )دولة-املتعددة الق�ميات(، بريو، ترينيداد وت�باغ�، ت�سيكيا، اجلزائر، رومانيا، �سل�فاكيا، �س�ي�سرا، 
�سيلي، �سربيا، ال�سني، غ�اتيمال، املك�سيك، م�ري�سي��ض، ميامنار، هنغاريا، ال�ليات املتحدة الأمريكية.
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4- وُتطَلع الدول الأطراف واملمار�ضون يف هذه الوثيقة على جمموعة التو�ضيات وال�ضتنتاجات 
غري امللزمة، عمل بالوليات املذكور اأعله.

5- ويقدم الق�ضم الأول اأدناه ملخ�ضا للتعليقات الواردة من الدول الأطراف، يف حني يقدم 
الق�ضم الثاين عر�ضا ملجموعة التو�ضيات غري امللزمة واملمار�ضات اجليدة امل�ضتبانة ب�ضاأن تنفيذ 

الف�ضلني الثالث والرابع من التفاقية.

القانوين  الإلزام  درجات  احل�ضبان  يف  ت�ضع  املقدمة  وال�ضتنتاجات  التو�ضيات  اأن  6- ومع 
لأحكام التفاقية ذات ال�ضلة، يجب اأن يكون مفهوما اأن التدابري املذكورة غري ملزمة الطابع 
اجليدة  واملمار�ضات  وال�ضتنتاجات  والتو�ضيات  امللحظات  لأهم  ملخ�ضا  فح�ضب  توفر  واأنها 
امل�ضتبانة يف ال�ضتعرا�ضات القطرية التي جرت يف اإطار الدورة الأوىل. وبذلك، ل متثل التدابري 
التحديات  عن  مفيدة  معلومات  توفر  اأن  ميكن  بل  الأطراف،  الدول  على  اإ�ضافية  التزامات 

امل�ضرتكة واملمار�ضات اجليدة يف �ضياق تنفيذ الف�ضلني الثالث والرابع من التفاقية.

املذكرة  مع  بالقرتان  امللزمة  غري  وال�ضتنتاجات  التو�ضيات  جمموعة  تقراأ  اأن  7- وميكن 
الإي�ضاحية ب�ضاأن املمار�ضات اجليدة املت�ضمنة يف جمموعة التو�ضيات وال�ضتنتاجات غري امللزمة 
القائمة على الدرو�ض امل�ضتفادة ب�ضاأن تنفيذ الف�ضلني الثالث والرابع من اتفاقية الأمم املتحدة 
ملكافحة الف�ضاد )CAC/COSP/IRG/2019/6(. وحتتوي املذكرة الإي�ضاحية على معلومات اإ�ضافية 
عن املمار�ضات اجليدة امل�ضتبانة يف ال�ضتعرا�ضات القطرية التي جرت يف الدورة الأوىل، على 
النحو املوجز يف جمموعة التو�ضيات وال�ضتنتاجات غري امللزمة. وقد اأعدت املذكرة الإي�ضاحية 
ا�ضتعرا�ض  لفريق  الثانية  امل�ضتاأنفة  التا�ضعة  الدورة  اأثناء  الأمانة  اإىل  قدم  طلب  على  بناء 
ل اإليها، ول �ضيما املمار�ضات اجليدة امل�ضتبانة يف  التنفيذ من اأجل بلورة ال�ضتنتاجات التي ُتو�ضَّ
ال�ضتعرا�ضات القطرية التي جرت يف اإطار الدورة الأوىل، مما �ضي�ضاعد الدول الأطراف على 

زيادة تو�ضيح املعلومات، مبا يتوافق مع اأحكام التفاقية ذات ال�ضلة.

اأول- ملخ�ض التعليقات الواردة

واأثناء مداولت  الكتابية  8- على وجه العموم، رحبت الدول الأطراف من خلل مذكراتها 
املوؤمتر واملداولت التي جرت يف دورات فريق ا�ضتعرا�ض التنفيذ ال�ضابقة، مبجموعة التو�ضيات 
وال�ضتنتاجات غري امللزمة، واأ�ضارت اإىل اأهمية التدابري املقدمة املدعومة بنتائج ال�ضتعرا�ضات 

https://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2019/6
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اجلهود  �ضياق  يف  لتنفيذها  للدول  مفيدة  تكون  اأن  ميكن  عملية  خيارات  توفر  والتي  القطرية 
القانونية  النظم  مع  ويت�ضق  التفاقية  مع  يتوافق  مبا  الف�ضاد،  مكافحة  اإىل  الرامية  الوطنية 

الوطنية.

9- ورحبت الدول الأطراف مبجموعة التو�ضيات وال�ضتنتاجات غري امللزمة ب�ضفتها نتيجة 
مهمة للعمل اجلماعي لآلية ا�ضتعرا�ض التنفيذ. واأبرزت عدة دول فائدة التو�ضيات وال�ضتنتاجات 
املحددة، و�ضددت يف الوقت نف�ضه على طابعها غري امللزم، واأكدت جمددا اأن التو�ضيات ل تفر�ض 
د على اأن الدول  التزامات اإ�ضافية على الدول الأطراف مبا يتجاوز نطاق اأحكام التفاقية. و�ُضدِّ
�ضت�ضتفيد من تطبيق هذه التو�ضيات وال�ضتنتاجات غري امللزمة يف تعزيز اإ�ضلحاتها واأولوياتها 
تنفيذ التفاقية وتبني ما  لتعزيز  وتوفر فر�ضا  و�ضائعة  الوطنية، لأنها جت�ضد ممار�ضات جيدة 

لآلية ا�ضتعرا�ض التنفيذ من اأثر اإيجابي.

 ثانيا- التو�ضيات ال�ضادرة واملمار�ضات اجليدة امل�ضتبانة
ب�ضاأن تنفيذ الف�ضلني الثالث والرابع من التفاقية

10- ي�ضتند اختيار املواد الواردة يف اجلداول اأدناه اإىل حتليل كمي للملحظات التي اأبديت 

واملمار�ضات اجليدة التي ا�ضتبينت فيما يتعلق بتنفيذ الف�ضل الثالث )انظر اجلدول 1( والف�ضل 
الرابع )انظر اجلدول 2( من التفاقية. وقد اأعيد �ضوغ امللحظات واملمار�ضات اجليدة جزئيا 
من اأجل تو�ضيع نطاق انطباقها وللتعبري عن امل�ضمون اجلوهري لطائفة اأو�ضع من امللحظات 
اخلا�ضة ببلدان معينة، دون تغيري حمتواها ومعناها الإجمايل. ويت�ضمن اجلدول 3 ملحظات 

ب�ضاأن الفعالية الإجمالية لآلية ا�ضتعرا�ض التنفيذ.
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رث انت�سارا فيما يتعلق بالف�سل الثالث
ِّدة االأك جلي

  املالحظات واملمار�سات ا
جلدول 1-

ا
 

مي واإنفاذ القانون(
)التجر

مواد التفاقية
امللحظات

ِّدة جلي
املمار�ضات ا

جميع املواد: التو�ضيات العامة
 

ِّدة وال�ضاملة ملجالت متعد
ينبغي تعزيز جمع وتوافر البيانات الإح�ضائية عن تنفيذ تدابري مكافحة 

الف�ضاد يف جميع املوؤ�ض�ضات، حيثما اأمكن ذلك ومبا يتوافق مع الإجراءات 
الوطنية، ول �ضيما البيانات الإح�ضائية عن التحقيقات وامللحقات الق�ضائية 
وحالت التقا�ضي، من خلل اإن�ضاء �ضجل وطني للجرمية، مثل، اأو اأي اآليات 

اأخرى ميكن اأن تتاح اأي�ضًا ل�ضائر الدول الأطراف.
ينبغي �ضمان �ضمول تعبري "املوظف العمومي" الوارد 

 
يف الت�ضريعات جميَع فئات الأ�ضخا�ض املبينة يف املادة 2 )اأ( 

 
من التفاقية.

ين لتجرمي اأفعال الف�ضاد، 
ينبغي النظر يف توحيد اأو تب�ضيط الإطار القانو

والنظر يف تو�ضيح املبادئ التف�ضريية.
ينبغي موا�ضلة تخ�ضي�ض موارد كافية واإيلء الهتمام اللزم لبناء قدرات 

ال�ضلطات امل�ضوؤولة عن مكافحة الف�ضاد، و�ضمان ا�ضتقللية الأجهزة املعنية، 
حتقيقات مالية، بو�ضائل منها اإجراء تقييم �ضامل للحتياجات من 

واإجراء 
جلة املعوقات 

امل�ضاعدة التقنية عند ال�ضرورة. وينبغي توفري موارد كافية ملعا
ل يف  جمالت التحقيق وامللحقة الق�ضائية والف�ض

املت�ضلة بالقدرات يف 
الق�ضايا.
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مواد التفاقية

امللحظات
ِّدة جلي

املمار�ضات ا

جرائم الر�ضوة واملتاجرة بالنفوذ 
 

)املواد 15 و16 و18 و21(
ينبغي تعيني حدود جميع عنا�ضر مواد التفاقية بو�ضوح اأكرب، وعلى وجه 
جلرم )الوعد والعر�ض 

خل�ضو�ض ل�ضمان �ضمول جميع طرائق ارتكاب ا
ا

واملنح واللتما�ض والقبول(، وكذلك الأطراف الثالثة امل�ضتفيدة والأفعال غري 
املبا�ضرة، وفقًا للمبادئ الأ�ضا�ضية للقانون الداخلي.

جلرم جميَع فئات الأ�ضخا�ض املدرجة يف املادة 
ينبغي �ضمان �ضمول موا�ضيع ا

2 من التفاقية )انظر اأي�ضًا اأعله(.

وفيما يتعلق بجرائم الر�ضو )املادتان 15 و16(، ينبغي تو�ضيع نطاق موا�ضيع 
جلرم، وخ�ضو�ضًا فيما يتعلق باملنافع غري املادية واملدفوعات اأو الإكراميات 

ا
َّمة بهدف تعجيل اأو تي�ضري فعل اأو اإجراء اإداري كان لولها �ضُيعترب فعًل  املقد

اأو اإجراء م�ضروعًا.)اأ(
وعندما تن�ض الت�ضريعات الوطنية على ا�ضتثناءات اأو دفوع تتعلق، على �ضبيل 

حل�ضانات التي متنح لقاَء العرتافات التلقائية، وحالت ال�ضروع 
املثال، با

جلرم، والأفعال املرتكبة بتفوي�ض م�ضروع اأو مب�ضوغ معقول، 
يف ارتكاب ا

�ضقة مع الفقرة 9 من املادة 30 من  ينبغي جعُل تلك ال�ضتثناءات اأو الدفوع متَّ
التفاقية.

فيما يتعلق بر�ضو املوظفني العموميني الأجانب وموظفي املوؤ�ض�ضات الدولية 
جترمي الرت�ضاء، 

جترمي الر�ضو والنظر يف 
العمومية )املادة 16(، ينبغي 

واإيلء اهتمام واٍف للإنفاذ.

ات�ضاع نطاق انطباق ت�ضريعات مكافحة الر�ضوة 
على املوظفني العموميني الوطنيني والأجانب 

وموظفي املوؤ�ض�ضات الدولية العمومية، وكذلك 
خلا�ض.

على موظفي القطاع ا
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مواد التفاقية
امللحظات

ِّدة جلي
املمار�ضات ا

ًّا،  َّم اإلزامي جمر
وفيما يتعلق باملتاجرة بالنفوذ )املادة 18(، وهو فعل غري 

ينبغي النظر يف اعتماد جرم خا�ض، منف�ضًل عن الر�ضو، ي�ضمل جميع 
عنا�ضر املادة 18، وبخا�ضة اإ�ضاءة ا�ضتغلل النفوذ الفعلي اأو املفرت�ض، 

خمتلف جرائم 
وتدعيم العنا�ضر التي ترتئيها املادة 21 من التفاقية يف 

الف�ضاد.
َّم  جمر

خلا�ض )املادة 21(، وهو فعل غري 
وفيما يتعلق بالر�ضو يف القطاع ا

ِّ �ضخ�ض يدير  ًّا، ينبغي النظر يف اعتماد جرم ذي �ضلة ينطبق على اأي اإلزامي
ِّ �ضفة كانت. خلا�ض، اأو يعمل لديه باأي

كيانا تابعا للقطاع ا
غ�ضل العائدات الإجرامية 
 

)املادة 23(
جلرائم الأ�ضلية طائفة �ضاملة من 

ينبغي، كحد اأدنى، اأن ُتدرج يف ِعداد ا
الأفعال املجرمة وفقا للتفاقية، �ضواء ارُتكبت  داخل الولية الق�ضائية للدولة 

الطرف املعنية اأم خارجها.
جلرم املذكورة يف الفقرة 1. 

ينبغي �ضمان �ضمول جميع طرائق ارتكاب ا
جلة م�ضائل تداخل الوليات والتحديات القائمة 

ينبغي تدعيم الإنفاذ ومعا
َّة امل�ضوؤولة عن ق�ضايا غ�ضل الأموال  يف التن�ضيق فيما بني ال�ضلطات املخت�ض

املتعلقة بالعائدات الإجرامية مبقت�ضى التفاقية.

باع "نهج جميع  ين �ضامل واتِّ
و�ضع اإطار قانو

ا عليه يف  جلرائم"، واإن مل يكن ذلك من�ضو�ض
ا

التفاقية؛ وو�ضع واإنفاذ لوائح تنظيمية ملكافحة 
غ�ضل الأموال.

التقادم )املادة 29(
جناز كامل الإجراءات الق�ضائية، 

حتديد فرتة تقادم تتيح وقتا كافيا لإ
ينبغي 

ريان  حتديد فرتة اأطول اأو تعليُق �ض
مبا فيها التحقيق وامللحقة واملقا�ضاة، و

ين من وجه العدالة.
جلا

تلك الفرتة عند ِفرار ا

وجود فرتة تقادم طويلة بقدر كاف بحيث تتيح 
حتقيقات وملحقات ق�ضائية فيما يتعلق 

اإجراء 
جلرائم املندرجة �ضمن اإطار التفاقية؛ 

با
ووجود اآليات للوقف اأو التعليق.



9 
مواد التفاقية

امللحظات
ِّدة جلي

املمار�ضات ا

جلزاءات
امللحقة واملقا�ضاة وا

 
)املادة 30(

جلرائم املندرجة 
جلزاءات واأثرها الرادع فيما يخ�ض ا

جناعة ا
ينبغي �ضمان 

باع نهج اأكرث ات�ضاقا يف فر�ض  �ضمن نطاق التفاقية، بو�ضائل منها النظر يف اتِّ
جلرائم ويف 

جل�ضامة ا
جلرائم )مثل مواءمة العقوبات وفقا 

جزاءات على ا
خمتلف قوانني مكافحة الف�ضاد(؛ والنظر اأي�ضًا يف اعتماد مبادئ توجيهية 

لإ�ضدار الأحكام الق�ضائية ور�ضد فر�ض العقوبة، مبا يف ذلك امل�ضاومات 
حلال )الفقرة 1 

الق�ضائية والت�ضويات خارج نطاق املحاكم، حيثما انطبق ا
جلهاز الق�ضائي.

من املادة 30(، مع مراعاة ا�ضتقللية ا
حل�ضانات اأو المتيازات الولئية املمنوحة 

ينبغي اإر�ضاء توازن اأكرب بني ا
جلرائم املندرجة �ضمن نطاق 

للموظفني العموميني واإمكانية التحقيق يف ا
فة  َّال؛ وينبغي، ب�ض للتفاقية وملحقة مرتكبيها ومقا�ضاتهم على نحو فع

حل�ضانات لتجنب التاأخريات املحتملة 
خا�ضة، اإعادة النظر يف اإجراءات رفع ا

حتقيقية قبل 
حتوُل دون اتخاذ خطوات 

و�ضياع الأدلة واأي عقبات ل داعي لها 
حل�ضانات )الفقرة 2 من املادة 30(.

رفع ا
ينبغي النظر يف اعتماد تدابري لإ�ضقاط الأهلية ل�ضغل املنا�ضب العمومية عن 

الأ�ضخا�ض املدانني بارتكاب جرائم مندرجة �ضمن نطاق التفاقية لفرتة 
زمنية يحددها القانون الداخلي )الفقرة 7 من املادة 30(.

حل�ضاب الغرامات 
وجود اآليات مبتكرة 

والعقوبات )كح�ضاب الغرامات على اأ�ضا�ض 
املنافع املكت�ضبة واملق�ضودة(، ووجود مبادئ 
توجيهية اأو توجيهات عملية لأع�ضاء النيابة 
ر تعليمات ب�ضاأن تطبيق  العامة والق�ضاة توفِّ

جلرم، مع 
العقوبات تبعا لأمور منها ج�ضامة ا

جلهاز 
اإيلء الحرتام الواجب ل�ضتقللية ا

الق�ضائي.
جلنائية 

حل�ضانات ا
وجود توازن منا�ضب بني ا

جلرائم املندرجة �ضمن نطاق 
املتعلقة با

جناح التحقيق مع املوظفني 
تفاقية و ال

ًّا. العموميني اأو ملحقتهم ق�ضائي

حلجز وامل�ضادرة 
التجميد وا

 
)املادة 31(

ن من م�ضادرة العائدات الإجرامية املتاأتية من جميع  ينبغي اتخاذ تدابري متكِّ
جلرائم املندرجة �ضمن نطاق التفاقية، مبا يف ذلك امل�ضادرة على اأ�ضا�ض 

ا
القيمة.

وجود ت�ضريعات �ضاملة ب�ضاأن م�ضادرة العائدات 
الإجرامية، 
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مواد التفاقية
امللحظات

ِّدة جلي
املمار�ضات ا

حلجز وامل�ضادرة
التجميد وا

 
)املادة 31(

ينبغي تو�ضيع نطاق تعريف العائدات الإجرامية ل�ضمان خ�ضوع جميع العائدات 
واملمتلكات واملعدات والأدوات املحددة يف التفاقية للتدابري املن�ضو�ض عليها 

يف املادة 31.
َّة على �ضرعة تعقب املمتلكات وحجزها  ينبغي تدعيم قدرة ال�ضلطات املخت�ض

جتميدها واعتماد اآليات لذلك الغر�ض، و�ضماُن انطباق التدابري املوؤقتة 
و

جلرائم املندرجة �ضمن نطاق لتفاقية.
املف�ضية اإىل امل�ضادرة على جميع ا

ًا يف  ينبغي تدعيم اإدارة املمتلكات املجمدة واملحجوزة وامل�ضادرة، وخ�ضو�ض
�ض لإدارة املوجودات.

َّ خم�ض
دة، والنظُر يف اإن�ضاء مكتب  حالة املوجودات املعقَّ

مبا يف ذلك امل�ضادرة على اأ�ضا�ض القيمة 
وامل�ضادرة غري امل�ضتندة اإىل اإدانة، وتطبيق 

َّال يف املمار�ضة  ين تطبيقا فع
الإطار القانو

العملية.
وجود ترتيبات موؤ�ض�ضية، ت�ضمل التن�ضيق وتبادل 

جناح 
املعلومات بني ال�ضلطات، ُتف�ضي اإىل 

�ضة 
ِّ ق�ضايا امل�ضادرة، ووجود �ضلطات متخ�ض

َّ�ضة لإدارة املوجودات املحجوزة وامل�ضادرة. مكر
ر  ادرة حتى يف حال تعذُّ جواز اإ�ضدار اأمر بامل�ض
ين؛ وتعديل معايري اأو قرائن الإثبات 

جلا
اإدانة ا

تي�ضريا للم�ضادرة.
خلرباء وال�ضحايا 

هود وا حماية ال�ض
)املادة 32(

خلرباء وال�ضحايا، وكذلك لأقاربهم 
َّالة لل�ضهود وا حلماية الفع

ينبغي تعزيز ا
ين وموؤ�ض�ضي ب�ضاأن 

و�ضركائهم، ح�ضب القت�ضاء، وخ�ضو�ضًا باعتماد اإطار قانو
ر اإطار هذه  حماية ال�ضهود وبوا�ضطة الإنفاذ والتمويل الكافيني. وينبغي اأن يوفِّ
حلماية ال�ضخ�ضية واعتماد 

حلماية اللزمة، مبا فيها ا
حلماية جميع اأ�ضكال ا

ا
خلرباء الإدلء باأقوالهم 

قواعد اإثباتية )مثل اإخفاء الهوية( تتيح لل�ضهود وا
حلماية ال�ضهود، 

على نحو يكفل �ضلمتهم. وينبغي النظر يف اعتماد برنامج 
واإبرام اتفاقات اأو ترتيبات مع دول اأخرى لنقل مكان اإقامتهم.
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مواد التفاقية

امللحظات
ِّدة جلي

املمار�ضات ا

خلرباء وال�ضحايا 
حماية ال�ضهود وا

)املادة 32(
جلرائم 

ينبغي تو�ضيع نطاق تدابري حماية ال�ضهود بحيث ت�ضمل جميع ا
املندرجة �ضمن نطاق التفاقية.

جلنائية 
ينبغي تدعيم م�ضاركة ال�ضحايا يف الإجراءات ا

 
)الفقرة 5 من املادة 32(.

�ضة 
ِّ ال�ضلطات املتخ�ض

 
)املادة 36(

�ضة ملكافحة الف�ضاد، و/اأو 
ِّ وجود هيئة متخ�ض

�ضة ملكافحة الف�ضاد �ضمن اإطار 
ِّ وحدة متخ�ض

قوات ال�ضرطة و/اأو جهاز النيابة العامة، و/
�ضة ملكافحة الف�ضاد، حيثما 

ِّ حمكمة متخ�ض
اأو 

اأمكن ذلك ومبا يتوافق مع الأولويات الوطنية.
وجود اآليات م�ضتقلة ذات ولية معينة، 

وكذلك توافر قدرات وموارد كافية لل�ضلطات 
�ضة بو�ضائل منها برامج للتدريب 

ِّ املتخ�ض
العملي.

وجود تدابري عملية لتح�ضني الفعالية )مثل 
تبادل املعلومات، والتن�ضيق بني الأجهزة، 

إىل املعلومات، وجمع البيانات  وتي�ضري الو�ضول ا
ذات ال�ضلة وا�ضتخدامها، ووجود توجيهات 
�ضيا�ضاتية وا�ضحة، وِفَرق عمل م�ضرتكة بني 

الأجهزة تت�ضدى للف�ضاد يف قطاعات معينة( 
مما يف�ضي اإىل زيادة التحقيقات وامللحقات 

الق�ضائية.
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مواد التفاقية
امللحظات

ِّدة جلي
املمار�ضات ا

التعاون مع �ضلطات اإنفاذ القانون 
)املادة 37(

جلناة على التعاون يف التحقيقات وامللحقات 
ينبغي اعتماد تدابري لت�ضجيع ا

الق�ضائية، بو�ضائل منها عر�ض اإمكانية تخفيف العقوبة، اأو التفاو�ض لتخفيف 
حل�ضانة من امللحقة الق�ضائية، و�ضمان متتع اأولئك 

العقوبة اأو منح ا
حلماية الواردة يف املادة 32 من التفاقية؛ وينبغي النظر 

الأ�ضخا�ض بتدابري ا
يف اإبرام اتفاقات اأو ترتيبات بهذا ال�ضاأن مع دول اأطراف اأخرى.

التعاون بني ال�ضلطات الوطنية 
 

)املادة 38(
َّالة للتعاون بني املوؤ�ض�ضات املعنية  توافر اآليات فع

بالتحقيق وامللحقة الق�ضائية وال�ضلطات 
العمومية، بو�ضائل منها تبادل املوظفني 

واملعلومات، حيثما اأمكن ذلك ومبا يتوافق مع 
املمار�ضات الوطنية.

اإن�ضاء هيئات اأو اآليات مركزية لتي�ضري التن�ضيق؛ 
ووجود اتفاقات وترتيبات م�ضرتكة بني الأجهزة.

التعاون بني ال�ضلطات الوطنية 
خلا�ض )املادة 39(

والقطاع ا
َّال يف  انخراط ال�ضلطات العمومية ب�ضكل فع

خلا�ض، وخ�ضو�ضًا من 
العمل مع القطاع ا

َّالة لنقل املعلومات بني �ضلطات  خلل اآليات فع
التحقيق واملوؤ�ض�ضات املالية، ومن خلل تدريب 

خلا�ض على تدابري الوقاية 
كيانات القطاع ا

والتوعية.
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مواد التفاقية

امللحظات
ِّدة جلي

املمار�ضات ا

التعاون بني ال�ضلطات الوطنية 
خلا�ض )املادة 39(

والقطاع ا
وجود اآليات لتي�ضري ح�ضول �ضلطات اإنفاذ 

القانون على املعلومات ولت�ضجيع الإبلغ عن 
الف�ضاد.

اإن�ضاء هيئات اأو اآليات لتي�ضري التعاون، مبا يف 
ذلك اإبرام مواثيق واتفاقات اأو ترتيبات ب�ضاأن 

الن زاهة.

.A/58/422/Add.1 انظر الفقرتني 24 و25 من الوثيقة )اأ(

يل(
رث انت�سارا فيما يتعلق بالف�سل الرابع )التعاون الدو

ِّدة االأك جلي
  املالحظات واملمار�سات ا

جلدول 2-
ا

مواد التفاقية
امللحظات

ِّدة جلي
املمار�ضات ا

جميع املواد: التو�ضيات العامة وال�ضاملة 
ِّدة ملجالت متعد

ينبغي النظر يف تخ�ضي�ض موارد كافية ملوا�ضلة تدعيم 
جناعة اآليات التعاون الدويل وقدراتها.

توافر التدريب للممار�ضني، وخ�ضو�ضا ملوظفي اأجهزة اإنفاذ 
القانون والنيابة العامة والق�ضاة واملوظفني الق�ضائيني
خلارج، ب�ضاأن القوانني  

 وكذلك للموظفني العموميني يف ا
طر الزمنية املنطبقة، التي يتعني اتباعها يف  أُ والإجراءات وال
حالت التعاون الدويل، مبا يف ذلك البت يف م�ضاألة ازدواجية 

التجرمي.

https://undocs.org/ar/A/58/422/Add.1
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مواد التفاقية
امللحظات

ِّدة جلي
املمار�ضات ا

جميع املواد: التو�ضيات العامة وال�ضاملة 
ِّدة ملجالت متعد

امل�ضاركة الن�ضطة يف ال�ضبكات واملن�ضات واملحافل الدولية 
والإقليمية الرامية اإىل تعزيز التعاون الدويل.

ا�ضتخدام التكنولوجيا وقواعد البيانات الإلكرتونية ا�ضتخداما 
كفوؤا يف تتبع طلبات التعاون الدويل ور�ضدها ومتابعتها.

ت�ضليم املجرمني )املادة 44(
جلرائم 

ينبغي �ضمان اإمكانية ت�ضليم مرتكبي جميع ا
املندرجة �ضمن نطاق التفاقية، بو�ضائل مثل:

ين للتعاون 
 ا�ضتخدام التفاقية كاأ�ضا�ض قانو

 )اأ(
ب�ضاأن ت�ضليم املجرمني )املطلوبني(؛

 تنقيح عتبات العقوبة الدنيا لت�ضليم 
 )ب(

جلرائم التي ت�ضتوجب الت�ضليم يف 
املطلوبني اأو قوائم ا

الت�ضريعات الداخلية يف حالة التطبيق ال�ضارم ل�ضروط 
ازدواجية التجرمي؛

 تف�ضري �ضرط ازدواجية التجرمي بالرتكيز 
 )ج(

على ال�ضلوك الأ�ضلي، بدًل من اللتزام ال�ضارم 
جلرائم؛

َّيات ا مب�ضم
 مراجعة اأو اإبرام اتفاقات ثنائية اأو متعددة 

 )د(
الأطراف لت�ضليم املطلوبني واتخاذ ترتيبات ل�ضمول 

جلرائم املندرجة �ضمن نطاق التفاقية.
جميع ا

عدم وجود ا�ضرتاطات خا�ضة بالعقوبة الدنيا للموافقة على 
جلرائم امل�ضمولة بالتفاقية.

الت�ضليم فيما يتعلق با
ليم املطلوبني،  تف�ضري �ضرط ازدواجية التجرمي يف حالت ت�ض

بالرتكيز على ال�ضلوك الأ�ضلي، ل على الت�ضمية القانونية للُجرم؛ 
وجواز ا�ضتبعاد �ضرط ازدواجية التجرمي على اأ�ضا�ض املعاملة 

باملثل.
ت�ضريع اإجراءات ت�ضليم املطلوبني، متا�ضيا مع املقت�ضيات 

التعاهدية ومع القانون الداخلي، من خلل ات�ضالت مبا�ضرة بني 
َّة وا�ضتخدام قنوات و�ضبكات  ال�ضلطات املركزية وال�ضلطات املخت�ض

الت�ضال الإلكرتونية اأو غريها من قنوات و�ضبكات الت�ضال.
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مواد التفاقية

امللحظات
ِّدة جلي

املمار�ضات ا

ت�ضليم املجرمني وامل�ضاعدة القانونية 
املتبادلة )املادتان 44 و46(

ينبغي �ضمان جودة الأُطر الوطنية للتعاون الدويل 
وكفاءتها وفعاليتها، بو�ضائل منها اإن�ضاء نظم معلومات 

ن من اإدارة طلبات ت�ضليم املطلوبني وتبادل  متكِّ
امل�ضاعدة القانونية وت�ضغيل تلك النظم على الوجه 

الأكمل، بهدف تي�ضري ر�ضد تلك الطلبات وتقييم فعالية 
تنفيذ ترتيبات التعاون الدويل وجمع اإح�ضاءات �ضاملة.

حتديث التبليغات التي يلزم توجيهها اإىل 
اإعداد اأو 

مم املتحدة ب�ضاأن:
الأ

تفاقية   ما اإذا كانت الدولة الطرف تعترب ال
 )اأ(

ًّا للتعاون ب�ضاأن ت�ضليم املطلوبني )الفقرة 6  اأ�ضا�ضا قانوني
من املادة 44(؛

 ت�ضمية �ضلطة مركزية معنية بامل�ضاعدة 
 )ب(

القانونية املتبادلة )الفقرة 13 من املادة 46(؛
 اللغات املقبولة لطلبات امل�ضاعدة القانونية 

 )ج(
املتبادلة )الفقرة 14 من املادة 46(.

ا�ضتحداث اأدلة ومبادئ توجيهية وقوائم مرجعية ومن�ضات واآليات 
ين اأو ا�ضتمارات 

�ضة، مثل �ضناديق بريد اإلكرتو
ِّ ات�ضال متخ�ض

منوذجية لطلبات ت�ضليم املطلوبني وطلبات امل�ضاعدة القانونية 
َّال، بغية  املتبادلة، اأو ا�ضتخدام ما هو قائم منها على نحو فع

جتهيزها 
ين ب�ضاأن اإعداد الطلبات و

ن الإداري والقانو توفري التيقُّ
وتنفيذها.

ليم املطلوبني وتبادل  ين لت�ض
ا�ضتخدام التفاقية كاأ�ضا�ض قانو

امل�ضاعدة القانونية، اأو كاأداة لتي�ضري الت�ضليم وتبادل 
 

امل�ضاعدة القانونية.
َّة اأو مركزية معنية بالت�ضليم، وتعيني  خمت�ض

ت�ضمية �ضلطات 
�ضة، مثل مكافحة 

ِّ جهات ات�ضال ُتعنى مبجالت التعاون املتخ�ض
غ�ضل الأموال اأو ا�ضرتداد املوجودات، والتبليغ مبا اإذا كانت 

ًّا للتعاون ب�ضاأن تبادل  الدولة الطرف تعترب التفاقية اأ�ضا�ضا قانوني
امل�ضاعدة القانونية.

اأ�ضباب رف�ض ت�ضليم املجرمني
 

)الفقرة 8 من املادة 44(
حتديد �ضروط واأ�ضباب رف�ض الت�ضليم على نحو 

ينبغي 
اأو�ضح يف الت�ضريعات الوطنية.

اإجراءات ت�ضليم املجرمني وتبادل 
امل�ضاعدة القانونية )الفقرة 9 من

 
املادة 44، والفقرة 24 من املادة 46(

ينبغي �ضمان تنفيذ اإجراءات الت�ضليم بكفاءة، وال�ضعي 
اإىل تب�ضيط وتر�ضيد القواعد الإجرائية ومتطلبات 

�ضلة بها رهنًا باأحكام القانون الداخلي. كما  الإثبات املتَّ
ينبغي تنفيذ طلبات امل�ضاعدة القانونية املتبادلة بكفاءة.
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مواد التفاقية
امللحظات

ِّدة جلي
املمار�ضات ا

الت�ضاور مع الدول الأطراف الطالبة 
)الفقرة 17 من املادة 44، والفقرة 26 

من املادة 46(

ينبغي النخراط يف م�ضاورات مع الدول الطالبة 
قبل رف�ض طلبات ت�ضليم املطلوبني وطلبات تبادل 

امل�ضاعدة القانونية.

وجود م�ضاورات وات�ضالت مع الدول الطالبة على اأ�ضا�ض م�ضتمر 
طوال عملية تقدمي امل�ضاعدة القانونية املتبادلة وت�ضليم املطلوبني، 

َّة، ح�ضب القت�ضاء، مبا يف  واإ�ضراك ال�ضلطات املركزية واملخت�ض
ذلك بحث اإمكانية قبول الطلبات وا�ضتعرا�ضها من جانب ال�ضلطة 

متلقية الطلب قبل تقدمي طلب ر�ضمي.
امل�ضاعدة القانونية املتبادلة 
 

)املادة 46(
ينبغي تقدمي امل�ضاعدة القانونية املتبادلة يف غياب ازدواجية 

التجرمي، مبا يتما�ضى مع املقت�ضيات التعاهدية والقانون الداخلي.
تطبيق �ضروط تنفيذ طلبات امل�ضاعدة القانونية املتبادلة )مثل 

ختم الوثائق املرتجمة، وتوفري الرتجمة وما اإىل ذلك( على نحو 
يتيح تقدمي اأكرب قدر من امل�ضاعدة.

التبادل التلقائي للمعلومات )الفقرتان 
4 و5 من املادة 46(

ممار�ضة الإر�ضال التلقائي، اأي 
ينبغي اإتاحة اأو تو�ضيع 

دون طلب م�ضبق، للمعلومات التي ميكن اأن ت�ضاعد على 
جنازها بنجاح 

القيام بتحقيقات واإجراءات جنائية اأو اإ
يف دول اأطراف اأخرى اأو ميكن اأن تف�ضي اإىل تقدمي دول 

اأطراف اأخرى طلبات ر�ضمية 
التبادل التلقائي للمعلومات 
 

)الفقرتان 4 و5 من املادة 46(
للح�ضول على امل�ضاعدة القانونية املتبادلة، مبا يف ذلك 

من خلل اعتماد قوانني اأو لوائح تنظيمية ذات �ضلة، 
ح�ضب القت�ضاء.
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مواد التفاقية

امللحظات
ِّدة جلي

املمار�ضات ا

تقدمي امل�ضاعدة القانونية املتبادلة غري 
املنطوية على اإجراء ق�ضري، يف غياب 

ازدواجية التجرمي
 

)الفقرة 9 من املادة 46(

ينبغي �ضمان اإمكانية تقدمي امل�ضاعدة القانونية املتبادلة 
التي ل تنطوي على اإجراء ق�ضري حتى يف غياب 

ازدواجية التجرمي، مبا يتوافق مع املفاهيم الأ�ضا�ضية 
ين.

للنظام القانو
نقل الأ�ضخا�ض املحكوم عليهم ونقل 

جلنائية 
الإجراءات ا

)املادتان 45 و47( 

ين واإجرائي لنقل الأ�ضخا�ض 
ينبغي اإر�ضاء اإطار قانو

جلنائية، والنظر يف 
املحكوم عليهم ونقل الإجراءات ا

اإبرام اتفاقات ثنائية اأو متعددة الأطراف بهذا ال�ضاأن.
جمال اإنفاذ القانون، 

التعاون يف 
التحقيقات امل�ضرتكة 
)املادتان 48 و49( 

جمال اإنفاذ 
خاذ خطوات لتعزيز التعاون يف  ينبغي اتِّ

حلديثة، 
القانون، بو�ضائل منها ا�ضتخدام التكنولوجيا ا

حيثما اأمكن ذلك، واإبرام اتفاقات اأو ترتيبات تتيح 
َّة امل�ضوؤولة عن التحقيق يف جرائم  لل�ضلطات املخت�ض
الف�ضاد )مبا فيها اأجهزة النيابة العامة وال�ضلطات 

حتقيق م�ضرتكة 
الق�ضائية، عند القت�ضاء( اإن�ضاء اأفرقة 

مع اأجهزة اإنفاذ القانون يف وليات ق�ضائية اأخرى.

إنفاذ القانون  جمال التعاون على ا
�ضة يف 

ِّ توافر قدرات متخ�ض
حلدود، وخ�ضو�ضا من خلل تنظيم حلقات عمل م�ضرتكة 

عرب ا
للتدريب على مكافحة الف�ضاد وبرامج تبادل لبناء القدرات، 

جمال 
وامل�ضاركة يف ال�ضبكات الدولية املعنية باإنفاذ القانون يف 

مكافحة الف�ضاد )املادة 48(.
اد  ال�ضتخدام الن�ضط لأفرقة التحقيق امل�ضرتكة يف ق�ضايا الف�ض

�ضقًا مع الأولويات الوطنية  ممكنا ومتَّ
عرب الوطنية، متى كان ذلك 

)املادة 49(.
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مواد التفاقية
امللحظات

ِّدة جلي
املمار�ضات ا

خلا�ضة 
ِّي ا اأ�ضاليب التحر

 
)املادة 50(

ينبغي اتخاذ تدابري تتيح لل�ضلطات املخت�ضة ا�ضتخدام 
خلا�ضة و�ضبط ا�ضتخدامها و�ضمان 

ِّي ا اأ�ضاليب التحر
َّة من تلك الأ�ضاليب ومقبولية تلك  حماية الأدلة امل�ضتمد

الأدلة لدى املحاكم.

خلا�ضة يف ق�ضايا 
ِّي ا ات�ضاع نطاق ا�ضتخدام وتطبيق اأ�ضاليب التحر

الف�ضاد على ال�ضعيدين الوطني والدويل، مبا يتوافق مع حماية 
حلقوق الأ�ضا�ضية.

ا

 مالحظات وتو�سيات عامة ب�ساأن اآلية ا�ستعرا�س التنفيذ
جلدول 3-

ا

مواد التفاقية
امللحظات

ِّدة التو�ضيات العامة وال�ضاملة ملجالت متعد
ر يف  عة املتعلقة بنق�ض التمويل والتاأخُّ جلة التحديات غري املتوقَّ

ينبغي للموؤمتر اأن يوا�ضل النظر يف معا
تنفيذ ال�ضتعرا�ضات القطرية، الذي قد ين�ضاأ اأثناء املراحل املقبلة لآلية ا�ضتعرا�ض التنفيذ.

جناز ال�ضتعرا�ضات القطرية يف الوقت املنا�ضب، ينبغي للموؤمتر 
حلفاظ على املوارد و�ضمان اإ

بغية ا
اأن ينظر يف تر�ضيد مقدار املعلومات امللتم�ضة من الدول الأطراف يف املراحل املقبلة للآلية، بالرتكيز، 

حلد من حجم الردود على قائمة 
َّمة اأثناء دورة ال�ضتعرا�ض الأوىل اأو ا حتديث املعلومات املقد

مثل، على 
التقييم الذاتي املرجعية اأو الوثائق الداعمة لها.

حت�ضني �ضفافية وتوافر املعلومات التي �ضُتجمع اأثناء املراحل املقبلة 
ينبغي للموؤمتر اأن يوا�ضل العمل على 

لآلية ا�ضتعرا�ض التنفيذ، بال�ضتناد اإىل التقارير املوا�ضيعية التي اأ�ضدرتها الأمانة، وتقدمي معلومات اأكرث 
جتارب البلدان املنفردة واحتياجاتها من امل�ضاعدة التقنية.

جمالت مثل 
تف�ضيًل يف 
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