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  الدورة الرابعة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨- ٢٤مراكش، املغرب، 

  * من جدول األعمال املؤقت٢البند 
  :استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

         التجرمي وإنفاذ القانون والتعاون الدويل
دة من اتفاقية األمم املتح) التجرمي وإنفاذ القانون(تنفيذ الفصل الثالث     

      ملكافحة الفساد
      تقرير مواضيعي من إعداد األمانة    

    مقدمة  -أوال  
 ٣/١كافحـة الفـساد يف قـراره     املتحـدة مل  ماألماعتمد مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية         -١

الـوارد يف مرفـق   (اإلطار املرجعي آللية استعراض تنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد             
جانب مشروع املبادئ التوجيهية للخـرباء احلكـوميني واألمانـة بـشأن إجـراء              ، إىل   )ذلك القرار 

وقـد وضـع    . االستعراضات القُطرية ومشروع املخطط النموذجي لتقارير االسـتعراض القُطريـة         
فريق استعراض التنفيذ هذه املبادئ واملخطط النموذجي يف صـيغتيهما النـهائيتني خـالل دورتـه           

  .٢٠١٠يوليه / متوز٢يونيه إىل / حزيران٢٨ا من األوىل اليت ُعقدت يف فيين
 مــن اإلطــار املرجعــي آلليــة اســتعراض التنفيــذ، أُعــد هــذا  ٤٤ و٣٥وعمــالً بــالفقرتني   -٢

التقرير من أجل جتميع أشيع وأنسب ما يرد يف تقارير االستعراض القُطريـة مـن معلومـات عـن            
املالحظــات واالحتياجــات مــن التجــارب الناجحــة واملمارســات اجليــدة والتحــديات القائمــة و 
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ــة  ــارير االســتعراض ال املــساعدة التقني ــواردة يف تق ــة مرقُ ال ــة حــسب املوضــوع مــن أجــل   ّتطري ب
  .تقدميها إىل فريق استعراض التنفيذ كيما تكون أساسا لعمله التحليلي

مـن  ) التجرمي وإنفـاذ القـانون  (ويتضمن هذا التقرير معلومات عن تنفيذ الفصل الثالث       -٣
 لالسـتعراض يف الـسنة األوىل مـن الـدورة           الـيت خـضعت   قية مـن جانـب الـدول األطـراف          االتفا

وهو يستند إىل املعلومات الـواردة يف تقـارير االسـتعراض           . االستعراضية األوىل لآللية املذكورة   
  .٢٠١١أغسطس / آب١٥القطرية اليت كانت قد اكتملت أو أوشكت على االكتمال يف 

    
       يف الفصل الثالث من االتفاقية املنصوص عليهاجرميتنفيذ أحكام الت  -ثانيا  
      مالحظات عامة  - ألف  

    "املوظف العمومي"تعريف     
من املسائل الشاملة املتصلة بتنفيذ الفصل الثالث مـسألة تتعلـق بنطـاق تغطيـة مـصطلح               -٤
تـربون  النواب الربملـانيني يف إحـدى الـدول األطـراف ال يع            أنَّ   ومثال ذلك ". املوظف العمومي "

موظفني عموميني، مما حيد من تطبيـق األحكـام املتعلقـة بعـدة جـرائم فـساد علـيهم، مبـا يـشمل                       
وأوصــت . جــرائم الرشــوة املتعلقــة بــاملوظفني الــوطنيني واألجانــب وإســاءة اســتغالل الوظــائف

الدول األطراف املـستعرِضة بتمديـد نطـاق اجلـرائم ذات الـصلة والـنص علـى عقوبـات مناسـبة             
ويف حالــة تلــك الدولــة الطــرف ذاهتــا، ال يــشمل تعريــف  . ها مــن النــواب الربملــانينيملــن يرتكبــ

. صـراحةً األشـخاص الـذين يـشغلون وظـائف عموميـة يف منـشأة عموميـة              " املوظف العمـومي  "
 تعريــف صــريح ملــصطلح  ويف واليــة قــضائية أخــرى، ال يتــضمن تــشريع مكافحــة الفــساد أيَّ  

. بطريقــة غــري مباشــرة باإلشــارة إىل مفــاهيم أخــرى  إالَّ ُيعــرَّف، الــذي مل "املوظــف العمــومي"
الفئـات الرئيـسية لألشـخاص    " املوظـف العمـومي  "ويف حالة ثالثـة، ال يـشمل تعريـف مـصطلح          

 أنَّ  وفيما يتعلق جبرميـة إسـاءة اسـتغالل الوظيفـة بوجـه خـاص، لـوحظ               . املذكورين يف االتفاقية  
 العـرف املرعـي يف     لواليات القضائية، وذلـك ألنَّ    احملاكمات كثريا ما تنتهي بالرباءة يف إحدى ا       

حماكمهــا يعفــي مــن املــسؤولية طائفــة واســعة مــن األشــخاص الــذين ال ينطبــق علــيهم مــصطلح 
  .، وقد أُشري إىل ضرورة اتباع هنج جديد يف القانون اجلنائي"املوظف"
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    جرائم الرشوة  - باء  
يني واألجانب وموظفي املؤسسات جرائم الرشوة املتعلقة باملوظفني العموميني الوطن    

    الدولية العمومية
ــوطنيني        -٥ ــدابري لتجــرمي رشــو املــوظفني العمــوميني ال ــدول األطــراف ت اعتمــدت كــل ال

بعــض هــذه الــدول اختــذت خطــوات صــوب  أنَّ ويــضاف إىل ذلــك. وارتــشائهم علــى الــسواء
. وميـة وارتـشائهم  جترمي رشو املـوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي املؤسـسات الدوليـة العم       

ففـي عـدة دول، مل ُتعـاجل        . ولكن لوحظ عدد من املسائل املشتركة بشأن معاجلة تلـك اجلـرائم           
بتقدمي مزية غري مستحقة معاجلـة صـرحية أو عوجلـت بـشكل             " وعد"احلاالت اليت تنطوي على     

وقــد اعتمــدت دولتــان مــن تلــك الــدول األطــراف،   . غــري مباشــر يف إطــار مفــاهيم ذات صــلة 
، الـذي يقـصر موضـوع اجلرميـة علـى عمليـة التبـادل         "العـربة بالفعـل   " على ذلك، مفهوم     عالوةً

الفعلي، أما عرض الّرشوة، فليس مشموالً صراحةً؛ ورغم هذا، فمـن املمكـن يف إحـدى تلـك                  
 أنَّ كمـا . احلاالت اعتبار عـرض الرشـوة شـروعاً يف ارتكـاب جرميـة ومالحقـة مرتكبـه قـضائيا         

وقـد  . ولـة نفـسها لـيس جمرَّمـا، أمـا االرتـشاء فهـو جمـرَّم جزئيـاً فحـسب                يف تلـك الد   " اإلغفال"
ــاًء علــى ذلــك    ويتطــرق التــشريع يف بعــض  . قــدمت الــدول األطــراف املــستعرِضة توصــيات بن

احلاالت إىل مسائل تتصل باألطراف الثالثة من قبيل معاجلة حـاالت الرشـوة غـري املباشـرة الـيت                   
ويف حــاالت قليلــة، . حتقيــق منــافع ألطــراف ثالثــة) يف عــدة حــاالت(تنطــوي علــى وســاطة أو 

ويف . تتــضمن التــشريعات إعفــاءات حمــددة تتــصل مــثال بالرشــوة الــيت ال جتــاوز حــدوداً معينــة   
إحدى تلك احلاالت، تشترط األحكام املتصلة جبرائم رشو وارتشاء املوظفني الوطنيني ضـلوع             

، وقـد فُـسِّر هـذا علـى أنـه        "قتـصادية املنفعـة اال  "شخصني على األقل فيها، وكذلك توافر ركن        
وقـد أُوصـي بتوسـيع نطـاق     .  مزيـة أخـرى غـري مـستحقة       وليس أيَّ فحسب   يشمل املزايا املالية  

ولوحظت مسألة مماثلة تتعلق بركن املزية غري املستحقة يف دولـتني مـن        . القانون بناًء على ذلك   
حيــث ال ُيعاقــب علــى " لقيمــةالعــربة با"الــدول األطــراف؛ وقــد اتبــع يف إحــدى احلــالتني هنــج  

عندما تنطوي علـى مزايـا ماديـة؛ ويف احلالـة األخـرى، مل يكـن مـن الواضـح مـا إذا                إالَّ   الرشوة
مـن  " مزيـة غـري مـستحقة     "يف القانون الوطين تعترب مطابقة لعبـارة        " أي شيء قيم  "كانت عبارة   

ــرف   ــة والُع ــستعرِضون  . حيــث الطبيع ــضا أنَّ  والحــظ اخلــرباء امل ــشريعاأي ــد ُوت ضــعت أو ت ق
  .حدثت يف عدة دول لتنفيذ أحكام االتفاقية املتعلقة بالرشوة على حنو أوىفاسُت
ــشاء         -٦ ــدابري حمــددة لتجــرمي كــل مــن رشــو وارت ــدول األطــراف ت ــة ال ومل تعتمــد أكثري

ــة      ــة العمومي ــوظفي املؤســسات الدولي ــب وم ــوميني األجان ــوظفني العم ــاألخص  . امل ومل جتــرَّم ب
التـشريع ذو الـصلة قيـد النظـر،      فيهـا    يف مخس حاالت، منـها حالـة مـا زال            األفعال ذات الصلة  
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وقـد أُشـري بتوصـيات، حـسب االقتـضاء،          . وحالتان أخريان اقتصر التجـرمي فيهمـا علـى الرشـو          
الختاذ تدابري حمددة تشمل صراحةً املوظفني العموميني األجانـب ومـوظفي املؤسـسات الدوليـة               

 إشــارة حمـددة لألطــراف الثالثـة املــستفيدة يف األحكــام   دة أيُّومل تــرد يف حالـة واحــ . العموميـة 
  .دت اجتهادات تغطي ذلك السيناريواملتعلقة بالرشو، وإن أور

    
  ١اإلطار 

   من االتفاقية١٦دة بشأن تنفيذ املادة مثال ملمارسة جيِّ
لبــات جتــاوز قــانون مكافحــة جــرائم الرشــوة املتعلقــة بــاملوظفني األجانــب يف إحــدى الــدول متط   

مــن أجــل احلــصول علــى منفعــة "االتفاقيــة ومشــل أيــضا حــاالت ال تكــون فيهــا الّرشــوة مقــصودة  
 مزية غري مستحقة أخرى أو االحتفـاظ هبـا فيمـا يتعلـق بتـصريف األعمـال التجاريـة              جتارية أو أيِّ  

  ).١، الفقرة ١٦املادة " (الدولية
        

      ت ذات الصلةإساءة استغالل السلطة أو الوظائف والسلوكيا  - جيم  
     املتاجرة بالنفوذ وإساءة استغالل الوظائف واإلثراء غري املشروع؛االختالس    

لقــد وضــعت مجيــع الــدول األطــراف تــدابري لتجــرمي اخــتالس األمــوال العموميــة، أمــا     -٧
ففــي .  يف هــذا الــشأن، فتتــصل بنطــاق املمتلكــات موضــوع اجلرميــةتبــدَّتاملــسائل العامــة الــيت 

املـرء ال يـستطيع أن    أنَّ بعدت املوجـودات غـري املنقولـة مـن نطـاق اجلرميـة باعتبـار             حالتني، اسـتُ  
وال يغطـي التـشريع الـوطين يف حالـة أخـرى سـوى              . إذا كانـت يف حوزتـه      إالَّ   خيتلس ممتلكات 

املمتلكـات واألمــوال واألوراق املاليــة الــيت ختــص الدولــة أو هيئــة مــستقلة أو أحــد األفــراد، ممــا  
وقـد  . له على األموال اخلاصـة املودعـة لـدى موظـف عمـومي ال لـدى منظمـة                يقصر نطاق مشو  

وتنطــوي التــشريعات . أوصــي بتعــديل القــانون حبيــث ميكــن تطبيقــه أيــضا علــى هــذه احلــاالت 
املعمول هبا يف ثالث حاالت على قيود أو اختالفـات يف معاجلـة مـسألة حتقيـق منـافع ألطـراف           

لتبـديل ال   ك الواليـات القـضائية علـى جتـرمي التبديـد وا           كما اقتصر التشريع يف إحـدى تلـ       . ثالثة
  .االختالس وال التسريب

ويف إحــدى تلــك احلــاالت، جــرى . ومل جتــرَّم املتــاجرة بــالنفوذ يف عــدة دول أطــراف   -٨
مفهـوم املتـاجرة    أنَّ النظـر يف اعتمـاد تـشريع لتنفيـذ هـذا احلكـم، ولكـن ُرئـي يف هنايـة املطـاف          

وال يتفق مع مـستوى الوضـوح والقابليـة للتنبـؤ املطلـوب يف صـوغ                بالنفوذ مفرط يف الغموض     
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وقد أُوصي بالنظر مـن جديـد يف إمكانيـة اسـتحداث تـشريع مناسـب يف هـذا                . القانون اجلنائي 
. وحيثما وجدت تشريعات ذات صلة، تبني أهنا حتيد بعض الشيء عن نطـاق االتفاقيـة             . الشأن

 إحــدى احلــاالت أوســع مــن احملــدد يف االتفاقيــة،  اجلرميــة املنــصوص عليهــا يف  أنَّ ومثــال ذلــك
ولكنها تشترط القيام هبذا الفعل بقصد احلصول على منفعـة اقتـصادية، أمـا فيمـا يتعلـق بالـشق                    

ويف حالـة   . السليب مـن هـذه اجلرميـة، فيجـب أن يكـون الـشخص اخلاضـع للتـأثري موظفـا عامـا                     
و اسـُتحدثت تـشريعات يف عـدة        وقد وضـعت أ   . أخرى، اقتصر التجرمي على هذا الشق السليب      

واليات قضائية لتجرمي املتاجرة بالنفوذ، ويف إحدى احلـاالت، يغطـي القـانون ذو الـصلة أيـضا                  
دة إىل   إشـارة حمـدَّ    املتاجرة بالنفوذ فيما يتعلـق بـاملوظفني العمـوميني األجانـب، ولكـن دون أيِّ              

  .األطراف الثالثة املستفيدة
    

  ٢اإلطار 

   من االتفاقية١٨ة بشأن تنفيذ املادة دمثال ملمارسة جيِّ
التشريع الساري على املتاجرة بالنفوذ يف إحدى الدول يغطي مجيـع األركـان املاديـة                أنَّ   لوحظ

للجرمية عالوةً على أنـه ال يـشترط أن يكـون الـشخص الـذي يبيـع نفـوذه، أو يـسعى الغـري إىل                
لنفـوذ ميكـن أن يكـون حقيقيـا أو جمـرد            ا أنَّ   ومن املفهوم . االستفادة من نفوذه، موظفا عموميا    

 ويبـدو . املزية غري املستحقة ميكن أن تكـون لـصاحل اجلـاين أو لـشخص آخـر                وأنَّ   أمر مفترض، 
اجلرميــة تعتــرب مكتملــة ســواء حتققــت النتيجــة املنــشودة منــها أم مل تتحقــق، وإذا مــا قــام          أنَّ 

عمـل املطلـوب منـه تنفيـذا فعليـا      الشخص، الذي يسعى الغري إىل االستفادة من نفوذه، بتنفيـذ ال    
  .نتيجة لتأثري غري مشروع، فيكون بذلك قد ارتكب جناية منفصلة

      
وقـــد اعتمـــدت معظـــم الـــدول األطـــراف تـــدابري لتجـــرمي إســـاءة اســـتخدام املـــوظفني   -٩

ففـي إحـدى احلـاالت،    . العموميني لوظائفهم، غري أهنا حتيد بعـض الـشيء عـن نطـاق االتفاقيـة        
 علــى إســاءة اســتخدام الــسلطة، ولكــّن هنــاك تــشريعا قيــد النظــر ســوف ينفــذ   اقتــصر التجــرمي

ويف حالــة أخــرى، يقتــصر التجــرمي يف التــشريع ذي الــصلة . أحكــام تلــك اجلرميــة بــصورة أوىف
على ارتكاب الفعـل غـري املـشروع، رهنـاً بتجـاوز حـد مـايل أدىن، دون جتـرمي إغفـال املوظـف               

فقـد ُجرِّمـت فعـال األفعـال املتـصلة بإسـاءة اسـتخدام              لواجب ما وهو يؤدي عمله؛ ومع هـذا،         
الــسلطة أو جتاوزهــا مــن جانــب املنظمــات غــري احلكوميــة أو منــشآت األعمــال أو مــن جانــب 

وأُوصي بـسن تـشريع شـامل بـشأن تـضارب املـصاحل، وقـد صـيغ تـشريع يف                  . أشخاص آخرين 
املوظـف  " بـشأن تعريـف       أعـاله  ٤وكمـا أُشـري مـن قبـل يف مناقـشة الفقـرة              . هذا الشأن بالفعل  

ويف حالـة  . النـواب الربملـانيني يف إحـدى الواليـات القـضائية غـري مـشمولني بـه              فإنَّ   ،"العمومي
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أخرى، مل يتطرق التشريع إىل ارتكاب الفعل بقصد احلصول علـى مزيـة غـري مـستحقة لـصاحل                   
رب  عمــومي أو شــخص آخــر أو كيــان مــا، ولكــن حتقيــق املنــافع لألطــراف الثالثــة اعتــ   موظــف

وباملثل، مل يعاجل التشريع صراحةً يف حالة أخرى حتقيـق املنـافع   . مشموال فيه بشكل غري مباشر    
وعلــى غــرار جرميــة الرشــوة، يــشترط التــشريع يف إحــدى الــدول ضــلوع         . لألطــراف ثالثــة 

شخــصني علـــى األقـــل يف ارتكـــاب الفعـــل لكــي تتحقـــق اجلرميـــة، وال يلـــيب توصـــيفها مجيـــع   
 فيهمـا  ُيجـرَّم ويف حـالتني مل  . د أُشري بتوصية يف هـذا الـشأن وفـق ذلـك    مقتضيات االتفاقية، وق  

  .هذا الفعل بعد، صيغت أو استحدثت تشريعات لتنفيذ أحكام هذه املادة
ومل ُيجـــرَّم اإلثـــراء غـــري املـــشروع يف معظـــم الـــدول، وإن كـــان لـــدى العديـــد منـــها    -١٠

ت علــى ســن التــشريعات ذات واالعتراضــات الــيت أثــري. تــشريعات قيــد النظــر يف هــذا الــشأن 
ويف إحـدى الـدول الـيت مل        . الصلة إمنا تتعلق بوجه عام مبدى الدستورية املتصورة هلذه القوانني         

جترِّم اإلثراء غري املشروع، يتحقق أثر مماثـل عـن طريـق إلـزام مجيـع املـوظفني العمـوميني قانونـاً                      
 از مطالبتــهم بتبيــان أســباب أيِّبتقــدمي إقــرارات ذمــة ماليــة بــشان إيــراداهتم وموجــوداهتم وجــو

 ٩٩,٥نـسبة تقـدمي اإلقـرارات تبلـغ          أنَّ   وإذ لـوحظ  . زيادة يف الثروات املذكورة يف اإلقـرارات      
 بالنص على عقوبات أشـد صـرامة يف األحكـام املتعلقـة بتلـك اإلقـرارات مثـل                   أُوصييف املائة،   

اف علـى سـبيل التجربـة    وتطبـق إحـدى الـدول األطـر    . مصادرة املمتلكات غـري املـذكورة فيهـا    
وقــد لــوحظ يف هــذه احلالــة . نظامــا لتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة قبــل أن جتعلــه التزامــا قانونيــا

 أيـضا   وأُوصـي نفسها وجود مسائل متعلقة باملمتلكات موضوع قوانني اإلثـراء غـري املـشروع،              
  .بالنظر يف توحيد وتبسيط إجراءات تقدمي إقرارات الذمة املالية

    
  ٣ر اإلطا

   من االتفاقية٢٠دة بشأن تنفيذ املادة مثال ملمارسة جيِّ
ُســنَّ يف إحــدى الــدول تــشريع شــامل بــشأن اإلثــراء غــري املــشروع وأفيــد وقــت الزيــارة القطريــة   

  .منظورتني أمام احملاكم بوجود قضيتني
      

      جرائم القطاع اخلاص  - دال  
    الرشوة واالختالس يف القطاع اخلاص    

مــن نــصف الــدول األطــراف تــدابري لتجــرمي الرشــوة يف القطــاع اخلــاص؛    وضــع أقــل   -١١
ويف إحــدى احلــاالت، يقــصر القــانون  . واســتحدثت تــشريعات ذات صــلة يف حــالتني أخــريني 

يف شـراء الـسلع أو بيعهـا أو التعاقـد     "الرشوة يف القطاع اخلاص على حالـة اإلخـالل بالواجـب            
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خـرى للرشـوة يف القطـاع اخلـاص مـشمولة           حـاالت أ   أنَّ   ، ولكـن لـوحظ    "على خدمات مهنيـة   
ويف حالة أخرى، جرِّم السلوك ذو الصلة علـى الـرغم مـن          . بأحكام أخرى يف قانون العقوبات    

. عدم اتصال األفعال املرتكبة أو اخلدمات املقدمة أو املـضار احملققـة بعمـل املخـدوم أو شـؤونه                  
بـصفة مباشـرة أو     "اب اجلرميـة    ويف حالة ثالثـة، مل تـشترط األحكـام ذات الـصلة صـراحةً ارتكـ               

وعالوةً على ذلك، تشمل األحكام املنظمـات غـري احلكوميـة واملؤسـسات طاملـا       ". غري مباشرة 
  ".أنشطة اقتصادية أو مالية أو جتارية"كانت منخرطة يف 

ــدول األطــراف االخــتالس يف القطــاع اخلــاص        -١٢ ــن ال ــد جرَّمــت الكــثري م ــري. وق  أنَّ غ
ت مل تـشر صـراحة إىل االخـتالس يف خـضم األنـشطة االقتـصادية أو                 األحكام يف إحدى احلاال   

وقـد  . بطريقـة غـري مباشـرة      إالَّ   املالية أو التجارية، وال تغطي أركان هذا الفعل اجلنائي املختلفة         
واسـتبعدت مـن    . أُوصي بوضع أحكام خاصة تستنسخ مبزيد من الدقة الفعل اجملرَّم يف االتفاقية           

 ثالث حاالت املوجودات غري املنقولـة، وقـد أُشـري بتوصـية مناسـبة يف          نطاق القانون الوطين يف   
ويف حالــة أخــرى جيــري اختــاذ تــدابري لتنفيــذ املــادة بــصورة أوىف، وكانــت هــذه    . هــذا الــشأن

  .التدابري قيد املناقشة وقت إجراء االستعراض القطري
    

  ٤اإلطار 
  تفاقية من اال٢٢ و٢١دة بشأن تنفيذ املادتني مثال ملمارسة جيِّ

ذهــب القــانون ذو الــصلة يف إحــدى الــدول إىل أبعــد ممــا انتــهت إليــه االتفاقيــة حيــث مل يــشترط    
  .اإلخالل بالواجب إلثبات وقوع الرشوة يف القطاع اخلاص

وتستخدم دولة أخرى توصيفا جلرمية االختالس يف القطاع اخلاص أرحـب مـن املـستخدم يف االتفاقيـة                  
  ".يف سياق األنشطة االقتصادية واملالية والتجارية"مية حيث ال يتضمن شرط ارتكاب اجلر

ــشيء           ــة ال ــا لقيم ــة االخــتالس يف القطــاع اخلــاص تبع ــى جرمي ــة عل ــة ثالث ــة يف دول ــشدد العقوب وُت
قـد حـصل علـى الـشيء كوديعـة حبكـم القـانون        "املختلَس، وُتغلَّـظ العقوبـة أكثـر إذا كـان اجلـاين           

  ".اره قيما أو وصيا عليها أو حارسا قضائيابسبب وظيفته أو عمله أو مهنته أو باعتب
      

      جرائم أخرى  - هاء  
    اإلخفاء وإعاقة سري العدالةوغسل األموال     

وقـد  . توجد بعض االختالفات بني الدول األطـراف فيمـا يتعلـق بتجـرمي غـسل األمـوال                -١٣
الت ثغرات اختذت معظم الدول األطراف تدابري لتجرمي غسل األموال، ولكن توجد يف عدة حا            
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كربى يف قانون التنفيذ الذي ال يغطي سوى جـزء مـن األفعـال املوصـوفة يف الفقـرتني الفـرعيتني                     
 من االتفاقية وأجزاء ثانويـة فحـسب مـن الفقـرة            ٢٣ من املادة    ١من الفقرة   ‘ ١ ‘)ب(و‘ ٢‘) أ(
، أُشـري   ولـذا، فعلـى الـرغم مـن اسـتحداث تـشريع لتنفيـذ املـادة تنفيـذا كـامال                   .  من تلك املـادة    ٢

ويف دولـة أخـرى، كانـت هنـاك مـسائل      . بـسن تـشريع مناسـب يف هـذا الـشأن       " عاجلة"بتوصية  
؛ ولـذا مل ُتجـرَّم يف       ٢٣ من املادة    ١من الفقرة   ‘ ٢‘) أ(مماثلة بشأن التنفيذ اجلزئي للفقرة الفرعية       

تلك الدولة أفعـال تبعيـة مـن قبيـل إسـداء املـشورة بغـرض غـسل األمـوال ومـساعدة شـخص يف                         
وقد أُوصي يف تلك احلالـة بتوسـيع        . ارتكاب جرمية أصلية على اإلفالت من العقاب على جرميته        

ويف حالــة أخــرى، ال يــنص . قائمــة اجلــرائم األصــلية حــىت تــشمل االخــتالس يف القطــاع اخلــاص
القانون على معاقبة الشروع يف غسل األمـوال، وإن كـان هـذا سـوف يتـدارك يف تعـديل منتظـر                      

ثـل، ال تتـضمن اجلـرائم األصـلية يف واليـة قـضائية أخـرى مجيـع اجلـرائم املنـصوص                      وبامل. للقانون
عليها يف االتفاقيـة، فلـم ُتجـرَّم املـشاركة يف غـسل األمـوال وال تغطـي أحكـام التـآمر واملـساعدة                        

وتوجد ثغـرات يف    . والشروع سوى ارتكاب جرمية غسل األموال وليس جرائم الفساد األخرى         
منــها مــا يتــصل يف إحــدى احلــاالت بقــصر جرميــة غــسل ول أطــراف أخــرى التنفيــذ أيــضا يف دو

األموال على األفعال اجلنائيـة األصـلية حبيـث ال تـشمل أفعـاال مثـل التـهرب الـضرييب، ومنـها مـا                        
بسبب تضارب متصور مـع     " الذايت-الغسل" حكم لتجرمي    يتعلق يف حالة أخرى بعدم وجود أيِّ      

وعالوة على  .  وقد أشار اخلرباء املستعرِضون بتوصيات مناسبة      .املبادئ األساسية للقانون الوطين   
 يف عدة حاالت مسائل متعلقة بنطاق مشول اجلـرائم األصـلية املرتكبـة خـارج إقلـيم                  تبدَّتذلك،  

الدولة املعنية؛ ففي إحدى احلاالت، كان متديد الوالية القضائية عليها مفهوما ضمنيا؛ ويف حالـة               
ــة،    أخــرى اعتــربت اجلــرائم األصــ  ــة ثالث ــة جــرائم غــري أصــلية؛ ويف حال ــة خــارج الدول لية املرتكب

وقد اعتمدت عدة دول    . اشُترطت ازدواجية التجرمي ملالحقة اجلرائم األصلية املرتكبة يف اخلارج        
الذي ال يقصر انطبـاق وصـف جرميـة غـسل األمـوال علـى جـرائم                 " هنج اجلرمية الشاملة  "أطراف  

  .م األصلية من اجلرائأصلية حمددة وال فئات
 عدة مسائل تتعلق مبواصلة االحتفـاظ       تبدَّت اإلخفاء،   جرَّمتويف عدة من الدول اليت        -١٤

وقد وضـعت أو اسـتحدثت تـشريعات يف بعـض الواليـات القـضائية لتنفيـذ مجيـع              . باملمتلكات
  .أحكام هذه املادة

وبـات يف معاجلتـه     أو مشلـه قـانون العق     (ويف معظم الدول، ُجرِّم فعل عرقلة سري العدالة           -١٥
 يف حـالتني مـسائل تتـصل بنطـاق تغطيـة            وتبـدَّت ). جلميع األركان املطلوب توافرها يف اجلرميـة      

، بــل كــذلك فحــسب األفعــال املقــصود منــها التــدخل للمــساس، لــيس بــصحة أقــوال الــشهود 
وعــالوةً علــى ذلــك، لــوحظ يف إحــدى هــاتني . باألدلــة غــري الــشفوية يف الــدعوى ذات الــصلة
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القانون ذا الصلة ال يغطي سوى التدخل ملنـع الـشهود، ولـيس اخلـرباء، مـن اإلدالء                   أنَّ   احلالتني
مثـل  (بأقوال صحيحة، ومل يتضمن أحكاما تعاجل صراحةً األساليب احملددة لعرقلة سـري العدالـة    

وباملثـل، مل ُتعـاجل يف      ).  أو تقدميها  استخدام القوة البدنية والتخويف وعرض مزية غري مستحقة       
الــيت ) و التهديــد أو التخويــفأمثــل اســتخدام القــوة البدنيــة (تني أخــريني الوســائل احملــددة حــال

  .تستخدم للتحريض على اإلدالء بشهادة الزور أو إبراز األدلة معاجلة شاملة
    

      دة على التجرمياألحكام الفنية واإلجرائية املساِع  - واو  
    ع؛ املعرفة والقصد والغرض؛ التقادم املشاركة والشرو؛مسؤولية األشخاص االعتباريني    

وضعت مجيع الدول األطراف تدابري تنص على مـسؤولية األشـخاص االعتبـاريني عـن                 -١٦
اجلرائم املشمولة باالتفاقية، ولكنها تتباين تباينا كبريا من حيـث نـوع تلـك املـسؤولية ونطاقهـا             

ور التــدابري املعياريــة وتتــصل التحــديات العامــة يف هــذا الــشأن بقــص. ومــن حيــث مــدى مشوهلــا
ومـن مث، حـددت التـشريعات يف عـدد مـن الـدول              . القائمة وبنوعيات الـنظم القانونيـة الوطنيـة       

ــسبة جلــرائم       ــاريني بالن ــة لألشــخاص االعتب ــا مــن أشــكال املــسؤولية اجلنائي األطــراف شــكال م
ــة يف بعــض احلــاالت    ومثــال ذلــك وجــود إعفــاء  . الفــساد، مــع فــرض إعفــاءات أو قيــود معين

للكيانات العمومية، مبا فيها الشركات اململوكـة للقطـاع العـام، يف إحـدى الواليـات القـضائية              
ــاريني     ــة بالنــسبة لألشــخاص االعتب وكانــت . حيــد مــن نطــاق ســريان أحكــام املــسؤولية اجلنائي
يف إحـدى   (املسؤولية مقصورةً يف حالتني على جرائم أو تصرفات معينـة، مثـل غـسل األمـوال                 

يف حالــة (ل األمــوال وجــرائم الرشــوة املتعلقــة بــاملوظفني الــوطنيني واألجانــب   وغــس) احلــالتني
، مـع فـرض قيـد آخـر يتمثـل يف وجـوب أن يكـون ارتكـاب هـذه اجلـرائم يف مـصلحة                          )أخرى

واستبعدت يف حالة أخـرى بعـض اجلـرائم مـن نطـاق             . الكيان االعتباري بصورة مباشرة فورية    
يني واالخــتالس يف القطــاعني العــام واخلــاص، وإســاءة  التغطيــة، مثــل ارتــشاء املــوظفني العمــوم 

ومل يكـــن مـــن الواضـــح يف حـــالتني مـــا إذا كـــان . اســـتغالل الوظـــائف وعرقلـــة ســـري العدالـــة
األشــخاص االعتبــاريون مــشمولني يف نطــاق القــانون ذي الــصلة أو مــا إذا كانــت مــسؤوليتهم 

 تلك النقطـة أو توضـيحها؛       مستبعدة بشكل آخر، حيث مل تتفق احملاكم بوجه عام على تفسري          
وتنسحب املسؤولية القانونية يف حالـة واحـدة   . وقد أوصي يف هذا الشأن بتوضيح تلك املسألة      

على األشخاص الـذين يـديرون الكيـان االعتبـاري ولـيس الكيـان نفـسه، حيـث حيظـر القـانون                      
 واليـة قـضائية   ويوجد حظـر مماثـل يف     . اجلنائي حتميل األشخاص االعتباريني باملسؤولية اجلنائية     

ونطـاق اجلـزاءات اإلداريـة متفـاوت بوجـه          . أخرى يقتصر النص فيهـا علـى املـسؤولية اإلداريـة          
عام، فهي تتراوح من عقوبات إداريـة، تـشمل اإلدراج يف القـوائم الـسوداء بالنـسبة ملخالفـات                   
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نظر يف  وأوصـي حتديـدا يف حـالتني مـن حـاالت العقوبـات املاليـة بـال                . معينة، إىل عقوبات مالية   
وجييـز التـشريع يف عـدة       . زيادة مقدارها وإضافة جزاءات غري مالية إىل قائمة العقوبات املمكنة         

وال جييز التشريع يف الوقت الـراهن يف إحـدى احلـاالت            . حاالت أشكاال متعددة من املسؤولية    
ســوى املــسؤولية املدنيــة، ولكــن توجــد تعــديالت منظــورة بــشأن قــانون العقوبــات، وســوف    

  .  اجلنائية لألشخاص االعتباريني والطبيعيني على حد سواءت، املسؤوليةَقرَّ إن أُتشمل،
وقــد اعتمــدت مجيــع الــدول األطــراف تــدابري لتجــرمي املــشاركة يف ارتكــاب اجلــرائم       -١٧

املنصوص عليها يف االتفاقية والـشروع يف ارتكاهبـا، وإن تفاوتـت األحكـام مـن حيـث النطـاق                    
 ٣الفقـرة الفرعيـة     (ل، مل ُيجـرَّم حتديـدا اإلعـداد الرتكـاب جرميـة             ففي إحدى الدو  . والشمول

وباملثــل، ال .  هــذا ال يتفــق مــع املبــادئ األساســية للنظــام القــانون الــوطين  ألنَّ) ٢٧مــن املــادة 
التــآمر أو التحــريض أو  (يعاقــب القــانون يف حالــة أخــرى علــى اإلعــداد الرتكــاب اجلرميــة        

وتوجد لـدى عـدة دول تـشريعات        . غسل األموال، وليس الفساد   بالنسبة جلرائم    إالَّ   )اقتراحها
  .لتنفيذ أحكام املادة على حنو أوىف قيد النظر أو انتهت من صياغتها

واعتمدت كـل الـدول األطـراف تـدابري العتبـار العلـم والقـصد والغـرض أركانـا للجـرائم                       -١٨
وأدرجـت هـذه    . يـة املوضـوعية   املنصوص عليها يف االتفاقية ميكـن استـشفافها مـن املالبـسات الواقع            

التدابري يف معظم احلاالت يف قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة أو القـانون اجلنـائي أو قـانون العقوبـات أو         
ومل ترد يف قانون التنفيذ يف إحدى احلـاالت         . قانون االستدالل أو ُسجلت ضمن السوابق القضائية      

  .اء املستعرِضون املزيد من التوضيحات إشارة إىل احلالة العقلية للجاين، والتمس اخلربأيُّ
ويوجد تبيـان كـبري فيمـا بـني الـدول األطـراف بـشأن قـوانني تقـادم اجلـرائم املـشمولة                         -١٩

فقـد حـددت إحـدى الـدول األطـراف          . باالتفاقية من حيث طول فترة التقادم وكيفية التطبيـق        
ورأى . ت إىل عــشر ســنوات، ميكــن متديــدها يف بعــض احلــاال٥فتــرة التقــادم مبــا ال يقــل علــى 

احلكـم علـى مالءمـة حتديـد فتـرة           وأنَّ   عشر سنوات فترة كافيـة الطـول       أنَّ   اخلرباء املستعرِضون 
التقادم خبمس سنوات يتوقف على مدى إمكانية متديـدها أو تعليقهـا وعلـى تطبيـق القـانون يف          

. نني التقـادم  وال تنص قوانني عدة دول أطراف على تعليق أو وقف العمل بقـوا            . الواقع العملي 
وباملثل، يـنص قـانون التقـادم بـشأن اجلـرائم املـشمولة باالتفاقيـة يف واليـة قـضائية أخـرى علـى               

أو )  سـنوات  ٣للجرائم املعاقب عليها بالسجن لفترة تزيد على        ( سنوات   ١٠فترة تقادم طوهلا    
ت ووضـع ). وح عقوبتها بني السجن سنة واحدة وثالث سـنوات        اللجرائم اليت تتر  ( سنوات   ٥

دولة طرف أخرى قانونا عاما للتقادم حيدد فترة التقـادم خبمـس سـنوات تبطـل إذا مـا ارتكـب                     
. املتهم جرمية جديدة وتعلق عند بدء التحقيق، الذي عادة ما يـستغرق فتـرة تـصل إىل الـسنتني                  

 وميكن متديد فترة التقادم املنصوص عليها يف القانون أيضا إذا ما فر اجلاين من البلـد، ولكـن ال                  
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وقـد أوصـي بـالنص علـى فتـرة تقـادم         . ينطبق هذا إذا ما فر من العدالـة داخـل احلـدود الوطنيـة             
أطول تغطي مجيع حاالت الفـرار مـن العدالـة، بغـض النظـر عـن وجـود اجلـاين داخـل البلـد أو                         

 سـنة إذا كانـت العقوبـة    ٢٠وينص القـانون يف حالـة واحـدة علـى فتـرة تقـادم طوهلـا                 . خارجه
 سـنوات إذا  ١٠ سـنوات، تـنخفض إىل   ٨مية السجن لفترة حمددة تزيد على       القصوى على اجلر  

وال يوجد لدى دولـتني مـن الـدول         .  سنوات ٨ما كانت العقوبة القصوى تتراوح بني سنتني و       
 القانون املعمـول بـه يف هـذا الـشأن ال يـسري              األطراف قانون للتقادم بشأن جرائم الفساد ألنَّ      

  . ال يوجد قانون عام بشأن التقادمعلى القضايا اجلنائية أو ألنه
    

      تدابري تعزيز العدالة اجلنائية  - زاي  
    املالحقة واملقاضاة واجلزاءات    

تتصل التحديات العامة بـشأن تنفيـذ أحكـام املالحقـة واملقاضـاة واجلـزاءات بنوعيـات                   -٢٠
 مــن املــادة ٢ة فهنــاك مــثال مــسائل متعلقـة بــالفقر . الـنظم القانونيــة الوطنيــة ومبحدوديــة القـدرة  

ــازات واحلــصانات، يف عــدة دول ٣٠ ــات   . ، االمتي ويف إحــدى احلــاالت، متــنح حــصانات لفئ
معينـة مــن املـوظفني العمــوميني، مـن بينــهم مفوضـو اهليئــات احلكوميـة، يف القــوانني التأسيــسية      

 ويلـزم أن يرفـع الربملـان احلـصانة عـن هـؤالء املـوظفني قبـل التحقيـق معهـم، ولكـن ال                      . هليئاهتم
 وقـد سـبق أن  .  إجراء قانوين ملعاجلة األمر يف حالة بقاء طلبات رفـع احلـصانة بـال رد      يوجد أيُّ 

ُعلقت التحقيقات مـع النـواب الربملـانيني بـسبب قـوانني احلـصانة، ووجهـت توصـيات يف هـذا                 
 على املستوى الدستوري لعدة فئات مـن        ح احلصاناتُ ويف حالة أخرى، متنَ   . الشأن وفقا لذلك  

 تـدابري  خـذ أيُّ تَّ، من بينهم النواب الربملانيون وأعضاء احملكمـة الدسـتورية، ولكـن مل تُ             املوظفني
ــق    للحــدِّ ــن نطــاق التطبي ــات وال م ــك الفئ ــن تل ــانيون    .  م ــواب الربمل ــنح الن ــة، م ــة ثالث ويف حال

علـى جـرائم متـصلة      " أدلـة ملموسـة وكافيـة     "حصانات وظيفيـة، ميكـن رفعهـا يف حـال وجـود             
ة دول، ال يتمتــع املوظفــون العموميــون حبــصانات او امتيــازات اختــصاصية، ويف عــد. بالفــساد

بـشأن  ) أو امتيـاز برملـاين    (وإن كان النواب الربملانيون يف إحدى الدول حيـصلون علـى حـصانة              
ويف إحـدى   . اآلراء اليت يعربـون عنـها يف الربملـان أو بـسبب قيـامهم بـالنظر يف إحـدى املـسائل                    

 عـدم وجـود حـصانات وال امتيـازات اختـصاصية، بينمـا يقـصر                احلاالت، ينص الدسـتور علـى     
ــة    ــيس الدول ــة أخــرى علــى رئ ــات القــضائية للمحكمــة   . احلــصانة يف حال ــز إحــدى الوالي وجتي

قـرارات   بـأنَّ     يف رفع احلصانة يف هناية مرحلة التحقيـق، وأوصـي          تَُّباملْشرِفة على الدعوى أن تَ    
ويف دولـة  . يق مبجرد أن يترك املوظف املعـين اخلدمـة      رفع احلصانة ال ينبغي أن متنع إجراء التحق       
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أخرى، أعرب عن شواغل بشأن التعديالت التشريعية املنتظرة الـيت ميكـن أن تقـوض األحكـام                 
  .الراهنة بشأن مكافحة الفساد واستقالل هيئة مكافحة الفساد

يات ، املتعلقــة بالــصالح٣٠ مــن املــادة ٣وَعَرضــت أيــضا مــسائل عامــة بــشأن الفقــرة   -٢١
وتتبـع عـدة   . القانونية التقديرية املتصلة مبالحقة األشـخاص بـسبب اجلـرائم املـشمولة باالتفاقيـة         

ويف إحدى احلاالت، يتطلب التحقيق يف الفساد والتمكن مـن          . دول منوذجا تقديريا للمالحقة   
العـام  االطالع على السجالت املصرفية إذنا مسبقا من النيابـة العامـة، وال جيـوز قانونـا للنائـب                   

ويف إحـدى الـدول     . أن يفوض حىت ولو جزءا حمدودا من صالحياته ملفوضية مكافحـة الفـساد            
اليت مل تطبق مبدأ املالحقة التقديريـة، ينـهض نظـام العدالـة اجلنائيـة علـى أسـاس مبـدأ املالحقـة               

صغرى أو  يف حالـة اجلـرائم الـ       إالَّ   اإللزامية، الذي ال جييز للنيابة العامة أن تتخلـى عـن املالحقـة            
توجيه االهتام للجاين وكانت لديها مبـادئ توجيهيـة واجبـة           " من غري املعقول  " أنَّ   نتإذا ما تبيَّ  

ويف دولة أخرى، ختضع املالحقة ملبدأ املشروعية، وال يتـوخى التـشريع            . التطبيق يف هذا الشأن   
وجيـــه ويقـــضي الدســـتور بـــأن تـــأذن الـــسلطة التـــشريعية بت.  صـــالحيات قانونيـــة تقديريـــةأيَّ

ــة إىل أعــضاء الــسلطة التــشريعية والربملــان وجملــس الــشيوخ وإقامــة الــدعوى      االهتامــات اجلنائي
  .العرف الربملاين القاضي مبنح هذه األذون قاعدة مرعية أنَّ عليهم وتظهر السوابق القضائية

 بــشأن وقــف ٣٠ مــن املــادة ٦وقــد اختــذت عــدة دول أطــراف تــدابري لتنفيــذ الفقــرة    -٢٢
. املوظفني العمـوميني املتـهمني جبـرائم الفـساد عـن العمـل أو تنحيتـهم عـن مناصـبهم أو نقلـهم                      

وجتيــز عــدة واليــات قــضائية وقــف املــوظفني العمــوميني عــن العمــل، ويــشمل هــذا يف إحــدى  
ــوا   ــالوقف املؤقــت عــن العمــل حلــني      احلــاالت وقفهــم مبوجــب الل ــسمح ب ــيت ت ــة ال ئح التنظيمي

ويف حالــة واحــدة، كــان عــزل املوظــف املتــهم حمكومــا بــاألوامر املــستدمية للخدمــة    . احملاكمــة
العمومية واللوائح التنظيمية السارية الـيت جتيـز اإلفـراج املـشروط عـن املوظـف العمـومي املتـهم                    

ويف . ره، مع منعـه مـن العمـل أو مغـادرة الدولـة            إىل حني حماكمته، على أن يتقاضى نصف أج       
حالة أخرى، مل ينص القانون علـى أحكـام جتيـز تنحيـة أو نقـل املوظـف الـذي مل تثبـت إدانتـه                         

أن تطلب وقف املوظـف الـذي ميكنـه أن يتـدخل يف      إالَّ حبكم قضائي، وال جيوز جلهة التحقيق    
الشهود ولـضمان سالسـة التحقيقـات       من الضروري حلماية الضحايا و     أنَّ   ورئي. سري التحقيق 

وضــع قواعــد إجرائيــة تــسمح بتعليــق الــسلطات الرمسيــة للمــشتبه فــيهم، مبــا يــشمل كبــار            
  .املسؤولني، إىل حني صدور حكم القضاء وأن يستقيلوا من أعماهلم إذا ما ثبتت إدانتهم

 ولكـن مـدة    وجييز القانون احلرمان من األهلية لشغل الوظائف العموميـة يف بعـض الـدول،               -٢٣
احلرمان من هذا األهلية كانت يف إحدى احلاالت قصرية نسبيا ومل يكـن احلرمـان دائمـا وال مانعـا                    

ويف حالـة أخـرى، تقـضي األحكـام العامـة للقـانون             . من النقل فيما بعد إىل وظيفة عموميـة أخـرى         
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 احملكمـة أنـه   اجلنائي بفصل املوظف العمومي الذي يعاقب بالسجن ملدة تزيد علـى سـنتني مـا مل تـر              
أما إذا كانت مدة احلكم أقل من سنتني، فيجـوز فـصله إذا   . ليس فاقد األهلية لتويل وظيفة عمومية     

وال جييـز القـانون عـزل النـواب الربملـانيني أو           . ما رأت احملكمة أنـه غـري أهـل لتـويل وظيفـة عموميـة              
ص علــى عــزل النــواب املــوظفني املــسؤولني املنتخــبني عمــال حبكــم قــضائي، وإن كــان الدســتور يــن 

األشـخاص   أنَّ الربملانيني الذين تصدر علـيهم أحكـام بالـسجن بتهمـة ارتكـاب جـرائم عمـد، كمـا               
الذين يتولون مناصب يف منشآت خاصة مملوكة جزئيا أو كليـا للدولـة ال ميكـن فـصلهم بنـاًء علـى                      

في ويقيـد كـل حكـم قـرار بوقـف عـن العمـل أو فـصل يف الـسجل الشخـصي للمـوظ                       . حكم إدانة 
وجييز القانون الفصل من الوظيفـة يف       . العمومي وتبلَّغ به السلطات اليت تنظر يف توظيفه يف املستقبل         

 دة وأيِّ دة، وحـاالت إسـاءة اسـتغالل الوظيفـة البـسيطة واملـشدَّ            حاالت االرتشاء البسيطة أو املـشدَّ     
 تعريفـا ملفهـوم للملكيـة       وال يتضمن التشريع يف إحدى الواليات القضائية      . خمالفة للواجبات الرمسية  

ويف حالــة أخــرى، مل توضــع إجــراءات حلرمــان األشــخاص املــدانني بارتكــاب    . العامــة للمنــشآت
  .جرائم من األهلية لشغل الوظائف العمومية

    
    التجميد واحلجز واملصادرة    

املتعلقـــة بالتجميـــد واحلجـــز  ،٣١لوحظـــت عـــدة مـــسائل عامـــة بـــشأن تنفيـــذ املـــادة   -٢٤
في عدة حاالت، مل ينص التشريع على تـدابري متكـن مـن مـصادرة أدوات اجلرميـة            ف. واملصادرة

ــداهتا  ــةً بعائ ــد أو حجــز      . مقارن ــن مــن تعقــب أو جتمي ــدابري ُتمكِّ ــضا ت ويف حــالتني مل توجــد أي
ويف ). ٣١ مـن املـادة      ٢الفقـرة   (عائدات أو أدوات اجلرمية بغـرض مـصادرهتا يف هنايـة املطـاف              

. اعد مفصلة بشأن مصادرة عائدات اجلرمية أو أدواهتـا والكـشف عنـها            حالة ثالثة، مل توجد قو    
ية يـثري مـن     ف شـيء خبـالف احلـسابات املـصر        مـصادرة أيِّ   أنَّ   وقد تبني يف تلك الوالية القضائية     

الناحية العملية صعوبات أخرى حيث يتطلب معيارا عاليا لإلثبات مياثـل تقـدمي دعـوى ظـاهرة               
ملـستعرِضون يف حالـة رابعـة عـن حتفظـات علـى إمكانيـة تنظـيم                 وقـد أعـرب اخلـرباء ا      . الوجاهة

إجراءات حجز املمتلكات وجتميدها بـالرجوع إىل قـانون اإلجـراءات املدنيـة، وأوصـوا بـالنظر                 
يف معاجلة هذه املسألة بصورة موحدة لتجنب جتزئتها بـني فـروع التـشريع املختلفـة واحلـد مـن                    

واحدة، كانـت معظـم اجلـرائم املـشمولة باالتفاقيـة           ويف حالة   . احتماالت التشكيك يف التفسري   
تقع يف نطاق القانون، باستثناء الرشوة يف القطاع اخلـاص، وهنـاك تـشريع قيـد اإلعـداد لتنفيـذ                    

  .هذه املادة على حنو أوىف
ومتتد املصادرة أيـضا، يف عـدة واليـات قـضائية، إىل عائـدات اجلرميـة الـيت حولـت إىل                       -٢٥

ــدِّل  ــة مــن  ) ٣١ مــن املــادة ٤الفقــرة (ت هبــا ممتلكــات أخــرى أو ب أو خلطــت مبمتلكــات متأتي
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). ٦الفقـرة   (وكـذلك اإليـرادات أو املنـافع األخـرى املتأتيـة منـها              ) ٥الفقرة  (مصادر مشروعة   
وكــان التـــشريع يف حـــالتني جييــز جزئيـــا حجـــز ومـــصادرة تلــك املمتلكـــات احملولـــة واملبدلـــة    

ومل . لبة هلـذه التـدابري بتعـديل القـانون وفقـا لـذلك            واملخلوطة وأوصي بإرساء قاعدة قانونية ص     
يــشمل التــشريع، يف ثــالث حــاالت، مــصادرة ممتلكــات بقيمــة تعــادل قيمــة عائــدات اجلرميــة،   

 ولـيس القيمـة، حـىت يف احلـاالت الـيت يـنص              الـشيء  القانون يستند إىل مبدأ مـصادرة        حيث إنَّ 
وعـالوةً علـى    . ة املتأتيـة مـن الفـساد      فيها قانون مكافحة الفـساد علـى مـصادرة عائـدات اجلرميـ            

ذلـك، كـان هنـاك يف واحـدة مـن تلـك احلــاالت مـشروع قـانون ملكافحـة الفـساد يـوفر خيــار            
ويف حـالتني، كـان هنـاك شـيء مـن اللـبس             . جتميد وحجز ومـصادرة ممتلكـات بقيمـة مـساوية         

ال : حــول مشــول التــشريع حلــاالت املمتلكــات املخلوطــة يف إحــدى تلــك الواليــات القــضائية    
. يوجد حكم جييز مصادرة الفوائد املـصرفية واإليـرادات املتأتيـة مـن موجـودات غـري مـشروعة                  

وأشري بتوصيات يف حالة أخرى تـدعو إىل إخـضاع املمتلكـات املخلوطـة للمـصادرة مبـا يـصل                    
إىل القيمة املقدرة للعائدات املخلوطة وإخضاع اإليرادات أو املنـافع األخـرى املتأتيـة مـن تلـك                  

  .٣١ئدات للتدابري املشار إليها يف املادة العا
ــزة        -٢٦ ــدة واحملتجـ ــات اجملمـ ــإدارة املمتلكـ ــق بـ ــسائل تتعلـ ــراف مـ ــدة دول أطـ ــه عـ وتواجـ

ففي إحدى احلاالت مثال، أُوصي بالنظر يف تعزيـز تـدابري إدارة املمتلكـات اجملمـدة                . واملصادرة
 منهجيـة وعـدم قـصرها علـى         واحملتجزة واملـصادرة مـن أجـل تنظـيم هـذه العمليـة تنظيمـا أكثـر                

وقـد أكـد اخلـرباء املـستعرِضون جمـددا أمهيـة       . احلاالت اليت تكون فيها املمتلكات عرضة للتلف  
  .وجود آليات مناسبة لتنظيم إدارة هذه املمتلكات

ومل تقض القوانني يف معظم الواليات القضائية بعكس عبء اإلثبات يف التـدليل علـى                 -٢٧
وفـق تفـسري عـدة      (ائر املمتلكـات املزعـوم أهنـا تأتـت مـن اجلرميـة              مشروعية أصل العائدات وسـ    

وقــد اعتــرب هــذا انتــهاكا ملبــدأ افتــراض بــراءة ). دول أطــراف للحكــم ذي الــصلة مــن االتفاقيــة
املتهم إىل أن تثبت إدانته أو ُرئي أنه يتناىف مع وجهة النظر املأخوذ هبا يف نظـام العدالـة اجلنائيـة         

وتتـصل التحـديات العامـة مبحدوديـة        .  اجلنائيـة  ىبء اإلثبات يف الدعاو    عكس لع  اليت تقيد أيَّ  
ويقـضي التـشريع يف     . القدرة وقصور التدابري املعيارية القائمة ونوعيات النظم القانونية الوطنيـة         

إحدى احلـاالت الـيت جييـز فيهـا القـانون عكـس عـبء اإلثبـات بـأن يقـدم املتـهم إقـرارا كتابيـا                   
املمتلكـات   أنَّ  ملمتلكاته، فـإن مل يقدمـه أو قـدم إقـرارا ناقـصا، افُتـرض       إلثبات الطابع املشروع  
  .متأتية من نشاط إجرامي
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  ٥اإلطار 
   من االتفاقية٣١دة بشأن تنفيذ املادة أمثلة ملمارسات جيِّ

  اإلدانة
 دعوى جنائية مبصادرة عائـدات اجلرميـة        جييز التشريع يف إحدى الدول أن تأمر احملكمة يف أيِّ         

 كمـا .  ولو مل يصدر حكم بإدانة اجلاين بارتكاب جرمية أو أُعفـي مـن املـسؤولية اجلنائيـة                 حىت
هذا االحتمال قائم بالنسبة لألشخاص االعتباريني حىت ولو مل يتـسن كـشف الفـرد الـذي                 أنَّ  

 شــخص وجيــوز أيــضا احلكــم مبــصادرة العائــدات حبــق أيِّ. ارتكــب اجلرميــة أو احلكــم بإدانتــه
  . وهذه املصادرة وجوبية بالنسبة ألدوات اجلرمية؛ بامسه أو ملصلحتهترتكب اجلرمية

ــرب       ــة وتعت ــدول إىل صــدور حكــم باإلدان ــصادرة يف إحــدى ال ــستند امل ــَزوت ــة  َج ــاً لعقوب اًء تبعي
  . عقوبة، تأييد املصادرة بدون إدانة جنائيةولكن ميكن، يف حال تعذر فرض أيِّ: اجلرمية

  عوى القضائيةالتدابري الوقائية السابقة للد
ــع          ــل رف ــصادرة قب ــد واحلجــز وامل ــدول التجمي ــة يف إحــدى ال ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــز ق جيي

  .الدعوى القضائية حيثما استند هذا اإلجراء إىل حتقيق أو مالحقة قضائية
وباملثل، ميكن للمحقق يف دولة أخرى أن جيمد املوجـودات ملـدة تـصل إىل سـبعة أيـام، يـتعني              

لــب مــن احملكمــة أن تــأمر بتجميــدها، وميكــن أن تــستجيب احملكمــة لطلبــه عليــه بعــدها أن يط
  .بتجميدها ملدة تصل إىل أربعة أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة

      
    محاية الشهود واخلرباء والضحايا    

ففـي  . تباين كبري بني الدول األطراف فيما يتعلق حبماية الـشهود واخلـرباء والـضحايا               يوجد  -٢٨
ول خباصة، يقر الدستور حبق الضحايا والشهود يف احلـصول علـى احلمايـة الكافيـة خـالل                  إحدى الد 

وقـد سـنت بعـض الـدول تـشريعات أو      . اإلجراءات اجلنائية ويكفل هلـم ضـروبا واسـعة مـن احلمايـة      
وضعت تـدابري عمليـة أخـرى لتـوفري حـد أدىن مـن احلمايـة إلخفـاء هويـة أو مكـان وجـود الـشهود                           

ص الذين يستمع إىل أقواهلم يف مراحـل التحقيـق الـسابقة علـى احملاكمـة أو أمـام               وغريهم من األشخا  
وذهبت إجـراءات احلمايـة يف بعـض احلـاالت إىل أبعـد مـن ذلـك، مبـا يـشمل تـوفري تـدابري                         . احملكمة

.  تـدابري لتـوفري احلمايـة الفعالـة للـشهود واخلـرباء      خذ يف عدة حـاالت أيُّ تَّولكن مل ُت. للحماية املادية 
عـدم وجـود نظـم حلمايـة الـشهود مـوطن ضـعف               أنَّ   قد رأت الـسلطات يف عـدة واليـات قـضائية          و

رئيسي يف مكافحة الفساد؛ واعترب بعضها فداحة تكاليف هذه النظم وقصور التدابري املعيارية القائمة      
وحمدودية القدرة حتديات تعترض السبيل يف هذا الشأن؛ وأشار البعض اآلخـر إىل وجـود تـشريعات                  
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وقد أُشري بعدة توصيات، من بينها التوصية بوضع تـشريعات أو نظـم شـاملة              . نتظرة يف هذا الصدد   م
حلماية اخلرباء والشهود والضحايا يف حال عدم وجود تـشريعات أو نظـم مـن هـذا القبيـل، وتوجيـه                     

ة قسط كاٍف من االهتمام لتفعيل تلك التدابري على أرض الواقع، وذلك مـثال بتوعيـة أجهـزة الـشرط               
وإنفاذ القوانني وتعزيز التدابري الرامية حلماية هوية املبلغني عـن اجلـرائم مـن أجـل تـاليف خطـر تعقـب            

وال توجد يف عدد من الدول برامج شاملة حلماية الشهود أو إعادة توطينـهم، ولكـن                . أمساء الشهود 
لة على حدة من    ُتطبق هبا تدابري عملية من قبيل ختصيص قاعات حماكمة منفصلة تستعمل يف كل حا             

  .أجل فئات خاصة من األشخاص
وفيما يتعلق بضحايا الفساد، ال ينظم القانون يف إحـدى احلـاالت محايـة الـضحايا وال                   -٢٩

ــة يف         ــشاركة كامل ــشارك ضــحايا اجلــرائم م ــهم؛ ويف حــاالت أخــرى، ي ــوال حلمايت رصــد أم
 علــى االســتماع إىل ويف حالــة منــها، يــنص الدســتور وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة. اإلجــراءات

وأوصــي يف حالــة أخــرى بتوضــيح دور  .  مرحلــة مــن مراحــل الــدعوى أقــوال الــضحايا يف أيِّ
  .الضحايا يف احملاكمات، والسيما بوصفهم شاكني أو جمين عليهم أو شهودا

    
  ٦اإلطار 

   من االتفاقية٣٢دة بشأن تنفيذ املادة مثال ملمارسة جيِّ
ستوري يف إحدى الدول حق الضحايا والشهود يف احلصول على م به على الصعيد الدلّمن املس

وعالوةً . قسط كاٍف من احلماية خالل الدعاوى اجلنائية، وتنظم هذا احلق مصادر معيارية خمتلفة
كما تشمل تدابري . يف حاالت استثنائية إالَّ على ذلك، يوجد قانون حلماية الشهود، ولكنه مل يطبق

سرة، وهناك تشريع قيد النظر لتمديد احلماية إىل احلاالت اليت تتطلب تدابري احلماية والدعم أفراد األ
  .محاية معقدة ملا تنطوي عليه من أخطار استثنائية

وُتتخذ يف دولة أخرى تدابري حلماية الشهود تأمر هبا النيابة العامة أو أحد القضاة أو هيئة قضائية 
 يهدد حياهتم أو صحتهم أو ممتلكاهتم أو مىت توافرت أسباب تدعو للظن بوجود خطر حقيقي

وتشمل هذه التدابري فرض حراسة مادية شخصية تتوالها هيئات .  منهماملقربنيذويهم أو 
ضني للخطر ميكن االستعانة  حلماية األشخاص املعرَّبرنامٌجأيضا  وهناك. حكومية وإخفاء هوياهتم

 وحراسة املمتلكات وتوفري اإلقامة يف وهو يشمل تدابري حلماية السالمة اجلسدية الشخصية: به
وقد وضع . أماكن مأمونة مؤقتة وتغيري حمل اإلقامة أو العمل أو املؤسسة التعليمية، وتغيري اهلوية

يف إطار من ) واحملاكم(ترتيب حمدد للسماح باستجواب الشهود على يد سلطات ما قبل احملاكمة 
اهد كتابةً، ويرد الشاهد عليها باستخدام وسائط وميكن للمدعى عليه أن يوجه أسئلة للش. السرية

  .االتصال املرئي مع تغيري صورته ونربات صوته، على أن يتحقق القاضي من صحة ذلك كله
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    محاية املبلِّغني    
علــى غــرار احلــال مــع محايــة الــشهود واخلــرباء والــضحايا، يوجــد تبــاين كــبري بــني الــدول    -٣٠

فلـم تـضع عـدة دول أطـراف تـدابري شـاملة             . غنيلِّتعلقة حبماية املب  امل ٣٣األطراف بشأن تنفيذ املادة     
ــشأن يف بعــض احلــاالت       ــذا ال ــشريعات منتظــرة يف ه ــاك ت ــادة، وإن كانــت هن ــذ امل ــصل . لتنفي وتت

ــة       ــوائح أو نظــم حمــددة حلماي ــة الوطنيــة وعــدم وجــود ل ــنظم القانوني التحــديات العامــة بنوعيــات ال
ويف إحـدى احلـاالت،   . نـب مـن الـشواغل اهلامـة يف عـدة حـاالت      املبلغني، وقد اعتـربت هـذه اجلوا     

تكفَّل قـانون مكافحـة الفـساد جزئيـا مبعاجلـة هـذه املـسألة، وأُعـد مـشروع قـانون يف هـذا الـشأن؛                          
ولكن ال يوجد تشريع شامل حلماية املبلغني، ومل متدد ضروب احلماية املكفولة للضحايا والـشهود               

وقـد  . املوظفني املدنيني ملزمـون بـاإلبالغ عـن حـاالت الفـساد              أنَّ لتشمل مقدمي املعلومات، رغم   
د حلمايـة املـبلغني،    نظـام حمـدَّ  ويف إحدى احلاالت اليت مل يكـن هبـا أيُّ  . أُوصي بسن تشريع مناسب   

كانت األحكام القانونية اخلاصة حبماية الشهود تسري عليهم، وأُوصي ببحث إمكانية وضع نظـام              
ويف حالـة ثالثـة، يعتـرب مـن واجـب           . تنظر السلطات الوطنية يف ذلـك أيـضا       شامل حلماية املبلغني، و   

 جرمية ترتكب، ولتشجيع املواطنني على ذلك، أُنشئت        كل مواطن أن يبلغ السلطات املختصة بأيِّ      
 عمـل إجرامـي أن   خطوط هاتفيـة مباشـرة لإلبـالغ عـن اجلـرائم، ولكـن يـتعني علـى املبلـغ عـن أيِّ                  

وقد أشري بتوصية لضمان سن قواعد حمددة حلماية املـبلغني يف قـوانني          . كيؤكد بالغه رمسيا بعد ذل    
وقـد  . وقد لوحظ إلزام مماثل بتأكيد البالغ أيضا يف والية قضائية أخـرى           . العمل والقوانني اإلدارية  

ُسن تشريع شامل مؤخرا يف إحدى احلاالت حلماية املبلغني، ويـسري هـذا التـشريع علـى كـل مـن                     
مـستمدة مـن مـصادر شـىت، مـن بينـها            " مفيـدة " وقد وفَّر بالفعل معلومـات       يكشف عن معلومات،  

البالغات املقدمة من جمهول، وقد أسفر هذا عن رفع عدة قضايا ما زالت قيد النظر؛ ولكن حوافز                 
اإلبالغ رمبا ال تكون كافية، وأُشري بعدة توصيات بوضع لوائح تنظيمية بـشأن سـداد األجـور الـيت                   

ذلك مـن إجـراءات إلزالـة ضـروب األذى الـيت يتعـرض هلـا املبلغـون مـن جـراء                      يتأخر صرفها وغري    
وتقتـصر احلمايـة يف حالـة أخـرى علـى      . بالغاهتم، وتوعية املوظفني واجلمهور العـام يف هـذا الـشأن     

 ولـيس مـن األفـراد العـاديني، وهـي مكفولـة هلـم علـى الـسواء يف               -املبلغني من املوظفني العموميني     
وأُوصــي بتنفيــذ نظــام للحمايــة مناســب يــشجع األشــخاص مــن غــري  .  الــدعوىالعمــل وأثنــاء نظــر

  .املوظفني العموميني على اإلبالغ عن اجلرائم املشمولة باالتفاقية
    

    عواقب أفعال الفساد    
.  املتعلقة بعواقب أفعـال الفـساد      ٣٤هناك تباين كبري بني الدول األطراف بشأن تنفيذ املادة            -٣١

دة تـنظم املـسألة، وإن كانـت املبـادئ العامـة لقـانون           أحكـام حمـدَّ    مل توجد أيُّ  ففي إحدى احلاالت،    
العقود تطبق يف هذا الشأن، وهي جتيز إلغاء العقد على أساس عدم توافر نوايا حسنة من جانب أحد 
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وتطبـق باملثـل يف واليـة قـضائية أخـرى املبـادئ           . األطراف على األقل إذا ما مت التعاقد نتيجـة للفـساد          
امة لقانون العقود إلبطال العقود املخالفة للقانون أو امللتفة عليه أو الـيت حتيـد عـن املبـادئ اخللقيـة                     الع

وينص التشريع على أن يستبعد مـن املـشاركة     . القومية أو ختالفها وكذا يف حاالت حمددة يف التشريع        
ملربمة مع املـشاركني يف  يف املناقصات العامة كل من أدين بتهمة الرشوة، كما يقضي بإبطال العقود ا   

وتوجد قيود مماثلة بشأن مشاركة األشخاص . املناقصة إذا ما أبرمت نتيجة لتجاوز يف تطبيق القانون   
عواقب الفساد  "جرب"ويلزم قانون العقوبات يف حالة ثالثة بـ. االعتباريني يف احلصول على االمتيازات

 نائيـة واعتـرب فـسخ العقـد أو االمتيـاز أو أيِّ     وأضراره املدنية مبجرد صدور حكم اإلدانة يف دعـوى ج      
ويتضمن القانون املدين يف إحدى الواليات القـضائية لـوائح          . صك آخر جزًءا من جرب هذه األضرار      

تنظيمية شاملة بشأن إبطال املعامالت، ولكن فكرة إلغاء العقود نتيجة ألعمال الفساد غري جمسدة يف 
ي القــانون بــأن ينظــر ديـوان حماســبة يف األمــر، ولــيس هلــذا  ويف حالــة أخــرى، يقـض . القـانون الــوطين 

 قـضية مـا، ولكنـه مكلـف باسـتعراض ودراسـة جوانـب الفـساد             ن صفة إداريـة للتـدخل يف أيِّ       االديو
وأوصـي بـأن   . القائمة وسائر املسائل اليت تعرض عليه، وميكنه أن يوقع عقوبات تأديبية ومالية جنائية        

وتتـوىل تنظـيم األمـر يف إحـدى الـدول قـوانني       . مالحقـات قـضائية  تتبع هـذه اإلجـراءات حتقيقـات و       
ورغم جواز إبطال العقود مبوجـب قـانون   . العقود واالشتراء العمومي، وإن كان تطبيقها غري واضح  

  . وجود الئحة تنظيمية لالمتيازاتاالشتراء، فقد لوحظ عدم
    

    التعويض عن الضرر    
، املتعلقة بالتعويض عـن الـضرر،       ٣٥نفيذ املادة   وضعت مجيع الدول األطراف تدابري لت       -٣٢

 إجـراءات أو أعــراف مرعيـة لتقــدمي   تنفيـذا كليـا أو جزئيــا، وإن مل توجـد يف عــدة حـاالت أيُّ    
وقـانون التنفيـذ هـو إمـا قـانون مـدين أو جنـائي أو إجرائـي، ويعـاجل               . الدعاوى من هـذا القبيـل     

، الذي ال يشمل سـوى نـصف احلـاالت    هذه املسألة يف إحدى احلاالت قانون مكافحة الفساد      
  .٣٥املتوخاة يف املادة 

    
  ثالث  يف الفصل ال املنصوص عليهاتنفيذ أحكام إنفاذ القوانني  -ثالثا  

      من االتفاقية
      األحكام املؤسسية  - ألف  

    السلطات املتخصصة    
ة كـل دولـة مـن الـدول األطـراف قـد أنـشأت هيئـة أو إدارة متخصـص          أنَّ   على الـرغم مـن      -٣٣

ملكافحـة الفـساد مــن خـالل إنفـاذ القــانون، فكـثريا مـا يكــون هـذا اجلهـاز حــديث النـشأة ويواجــه          
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وأشـري  . حتديات تتصل مبحدودية القدرة وقلة املوارد الالزمة للتنفيذ إىل جانب تضارب األولويـات      
بنـاء  بتوصيات متماثلة يف عدد من احلاالت لزيـادة القـوى البـشرية واملـوارد املخصـصة للتـدريب ول                   

القــدرات، وتوطيــد الوجــود يف خمتلــف املنــاطق واملقاطعــات، وزيــادة الــدعم الــسياسي، ومواصــلة    
العمل على مكافحة الفساد من خالل هيئات مستقلة إلنفاذ القوانني تركـز بـاألخص علـى معاجلـة                  

وقـــد أوصـــي يف إحـــدى احلـــاالت بـــالنظر يف التركيـــز علـــى حتديـــد . حتـــديات التنفيـــذ يف امليـــدان
. يات خمتلف هيئات إنفاذ القوانني وموظفيها وبرامج تدريبهم بـسبب التـداخل يف الوظـائف              مسؤول

ففــي حــالتني مــثال كــان  . ووضــعت مالحظــات يف عــدة حــاالت بــشأن اســتقاللية تلــك اهليئــات   
 إجراء ذي صلة بشأن املـوظفني العمـوميني يتطلـب إذنـاً مـسبقاً مـن           التحقيق يف الفساد أو اختاذ أيِّ     

وأثريت شواغل إضافية يف إحدى تلـك احلـاالت بـسبب تعـيني احلكومـة               .  النيابة العامة  احلكومة أو 
ملوظف رفيع املستوى يف اهليئة وكذا بالنسبة السـتقاللية املتعاقـدين ومـوظفي اهليئـة الـذين يـشغلون                   

 وقد لوحظ يف احلالة الثانيـة .  قانون من قوانني تضارب املصاحلمناصب خارجها وال خيضعون أليِّ    
 تأثري على عمل اهليئة أو التدخل فيه، ولكن أوصي مـع            قانون مكافحة اإلرهاب مينع ممارسة أيِّ     نَّ  أ

هــذا أيــضا بــالنظر يف وضــع عقوبــات جنائيــة ذات صــلة وتوســيع دائــرة الواليــة املــسندة للهيئــة يف    
قـضاء مـن   ويف حالة أخـرى، أوصـي بتعزيـز مـساءلة ال       . التحقيق يف مجيع اجلرائم املشمولة باالتفاقية     

وتـبني يف   . خالل التطبيق املستمر والصارم جلميـع الـسبل القانونيـة والتأديبيـة للمعاقبـة علـى الفـساد                 
تشريعات قد استحدثت أو جـاري إعـدادها بـشأن تعزيـز أو إعـادة تنظـيم مهـام                    أنَّ   بعض احلاالت 

  .وصالحيات هيئات مكافحة الفساد
    

  ٧اإلطار 
   من االتفاقية٣٦املادة دة بشأن تنفيذ مثال ملمارسة جيِّ

يتضمن قانون مكافحة الفساد يف إحدى الدول حكمـا فريـدا حيظـر تقليـل ميزانيـة هيئـة مكافحـة               
الفــساد عمــا كانــت عليــه يف العــام الــسابق ويقــضي أيــضا بتنفيــذ مــا توجهــه اهليئــة مــن توصــيات  

الثـي األطـراف    وعـالوةً علـى ذلـك، يوجـد اتفـاق ث          . متعلقة بالفساد إىل مؤسسات القطاع العـام      
 ويـشغل اجملتمـع املـدين    ،بني اهليئة واحلكومة واجملتمع املدين من أجل التعاون على مكافحة الفساد          

  .مقعدا يف اجمللس االستشاري للهيئة
      

    التعاون مع هيئات إنفاذ القوانني    
اختذ عدد من الدول األطراف تدابري لتـشجيع األشـخاص الـذين شـاركوا يف ارتكـاب           -٣٤
تــدابري محايــة املــبلغني ال تــسري يف كــل  أنَّ ورغــم. ئم فــساد علــى التعــاون يف التحقيقــاتجــرا
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األحوال على اجلناة املتعاونني، فقد وضـعت يف كـثري مـن احلـاالت تـدابري جتيـز اعتبـار التعـاون              
ظرفا خمففا للمسؤولية اجلنائية ومراعاته عنـد حتديـد العقوبـة أو اعتبـاره سـببا لتخفيـف العقوبـة              

وقـد أوصـي يف احلالـة األخـرية         .  حاول اجلاين منع ارتكاب اجلرمية أو إزالـة آثارهـا الـسلبية            مىت
بالنظر يف النص على جواز عدم معاقبـة مـرتكيب جـرائم الفـساد الـذين يتعـاونون تلقائيـا تعاونـا                
إجيابيا مع هيئات إنفاذ القـوانني والنظـر أيـضا يف توسـيع نطـاق التـشريع الـوطين بـشأن ختفيـف             

عقاب على اجلناة الذين يـساعدون هيئـات إنفـاذ القـوانني يف التحقيـق يف جـرائم الفـساد الـيت             ال
 ومل توجـــد يف عـــدة حـــاالت أيُّ. ارتكبـــها أشـــخاص آخـــرون متورطـــون يف القـــضية نفـــسها

سياسات وال أحكام قانونية صرحية حلمايـة األشـخاص املـشاركني يف ارتكـاب جـرائم الفـساد                 
طات أو لتــشجيعهم علــى هــذا التعــاون أو لتخفيــف العقوبــة عنــهم؛  الــذين يتعــاونون مــع الــسل

وكان هناك قانون قيـد النظـر يف إحـدى احلـاالت بـشأن ختفيـف عقوبـة املتـهمني املتعـاونني أو                       
وأُشري بتوصيات يف عدة حاالت بـإدراج احلمايـة املاديـة للمتعـاونني مـع العدالـة         .إعفائهم منها 

ومما يتصل هبذا الـشأن مـسألة تتعلـق مبفهـوم           . ختفيف العقوبة يف التشريعات املقبلة والنص على      
املعمول به يف واليتني قضائيتني كظـرف جييـز ختفيـف العقوبـة أو اإلعفـاء                " االعتراف التلقائي "

  .منها ولكن اخلرباء املستعرِضني مل يروا أنه ينفذ أحكام االتفاقية تنفيذا تاما
حقــة للمتــهمني املتعــاونني، مل تتخــذ معظــم وفيمــا يتعلــق جبــواز مــنح حــصانة مــن املال   -٣٥

الدول األطراف تدابري يف هذا الشأن، وإن كان مـن املمكـن يف إحـدى احلـاالت مـنح حـصانة            
. جزئية يف قضايا الرشوة وجيـوز يف حالـة أخـرى مـنح هـذه احلـصانة بنـاًء علـى تقـدير االدعـاء                        

  .ختفيف العقوبةوجيري إعداد مشروع قانون بشأن التفاوض على االعتراف مقابل 
    

    التعاون بني السلطات الوطنية ومع القطاع اخلاص    
ــاإلبالغ عــن حــوادث الفــساد، كمــا        -٣٦ ــزم عــدة دول أطــراف املــوظفني العمــوميني ب تل

تفرض يف عدة حاالت هذا االلتزام على املواطنني أو فئـات حمـددة مـن األشـخاص االعتبـاريني        
وهنــاك اســتثناءات . غلِّــدائمــا دون ذكــر هويــة املبيف القطــاع اخلــاص، ولكــن الــبالغ ال يقــدم  

اإلبـالغ عـن    معـاً    أو املـواطنني واملـوظفني العمـوميني         املـواطن ملحوظة مل يكن فيها من واجب       
هــذه احلــوادث، وقــد أشــري بتوصــيات مناســبة لتــشجيع هــؤالء األشــخاص علــى اإلبــالغ عــن    

اإلبالغ، وضـعت الـدول األطـراف تـدابري         وإىل جانب اإللزام ب   . األفعال اجملرَّمة عمال باالتفاقية   
خمتلفــة لتــشجيع التعــاون بــني الــسلطات الوطنيــة ومــع القطــاع اخلــاص، منــها يف عــدة حــاالت  

يف ) هيئـات تفتـيش   (النص على واجب التعاون يف القانون أو تشغيل أجهزة إداريـة متخصـصة              
ألدلـة املتعلقـة باألنـشطة      كل هيئة حكومية مركزية جلمع دالئل الفساد وإبالغ النيابـة العامـة با            
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وغالبا ما تتصل التدابري باملؤسسات املالية، وقد أُوصـي يف إحـدى احلـاالت ببحـث                . اإلجرامية
جدوى توسيع نطاق التعاون بني هيئات إنفاذ القوانني الوطنيـة وكيانـات القطـاع اخلـاص مـن                   

ة بني عدة هيئـات     وقد وقِّعت يف حاالت كثرية مذكرات تفاهم مشترك       . غري املؤسسات املالية  
وُنفِّــذت أيــضا مبــادرات للتوعيــة بالتعــاون يف . أو أقيمــت شــبكات أخــرى للتعــاون فيمــا بينــها

وأشـيع التحـديات املاثلـة يف هـذا امليـدان مـشاكل متـصلة               . القطاع اخلاص يف عـدد مـن الـدول        
ت كمـا لـوحظ يف بعـض احلـاال        . بالتنسيق بـني خمتلـف اهليئـات وحمدوديـة القـدرة علـى التنفيـذ              

  .وجود تقاعس من جانب املوظفني العموميني عن اإلبالغ وخوف من االنتقام
    

      أحكام أخرى  - باء  
    سرية العمل املصريف والسجل اجلنائي والوالية القضائية    

مل تعرض بصدد سرية العمل املصريف يف معظم الواليات القضائية مـسائل ذات أمهيـة،           -٣٧
عـد سـرية العمـل املـصريف، ولكـن أُشـري إىل مـسائل متعلقـة                 حىت يف احلاالت املعمول فيهـا بقوا      

ومـن أبرزهـا يف إحـدى    . برفع السرية عن العمل املصريف يف عدد قليـل مـن الواليـات القـضائية     
احلــاالت صــعوبة حــصول احملقــق علــى أمــر برفــع الــسرية عــن العمــل املــصريف حيــث يــشترط     

كمـا أشـري إىل   . مستويات رفيعة للغايةالقاضي املشرف على تنظيم هذا اإلجراء تقدمي أدلة من  
شــواغل بــشأن طــول فتــرة معاجلــة القــضاة لطلبــات رفــع الــسرية عــن العمــل املــصريف وتقــدمي     
املعلومــات املطلوبــة فيمــا بعــد مــن جانــب املــصارف، وأُوصــي باعتمــاد تــدابري مناســبة لتيــسري   

 حالـة أخـرى بـطء يف        ولـوحظ أيـضا يف    . التنفيذ العملي ملعايري رفع السرية عن العمـل املـصريف         
. رفع هذه السرية حيث ُينظم هذا اإلجراء بإذن من قـاض بنـاًء علـى طلـب مقـدم مـن االدعـاء                   

ولكن هذا التأخري مل ُيشهد يف والية قضائية مل يكن مطلوبـا فيهـا احلـصول علـى إذن قـضائي؛             
ومل . طلوبـة وعالوةً على ذلك، كان القانون يلزم فيها مؤسسات االئتمان بتقـدمي املعلومـات امل        

تثــر قواعــد ســرية العمــل املــصريف صــعوبات كــبرية يف واليــة قــضائية أخــرى كانــت تطبقهــا،     
وكــان مؤداهــا مــن . وكانــت مقــصورة علــى واجــب التعــاون وفقــا ملقتــضيات املــصلحة العامــة

ــة  ــة العملي ــة تيــسري االطــالع علــى البيانــات      أنَّ الناحي علــى املــصارف وســائر املؤســسات املالي
ويف إحدى احلاالت اليت تطبق فيها قواعد لسرية العمـل املـصريف كـان مـن                . ملطلوبةوالسوابق ا 

سلطة النيابة العامة عند التحقيق مع موظفني مدنيني يف جرائم ارتكبت أثناء أدائهـم لوظـائفهم               
األمر بكشف احلسابات املصرفية للمشتبه فـيهم وأرصـدهتم ككـل، ولـيس فقـط الكـشف عـن               

  .تصلة بالواقعة موضع التحقيقاملعامالت احملددة امل
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ومل جيز القانون يف عدة واليات قضائية مراعاة أحكام اإلدانة الـسابقة يف دول أخـرى                  -٣٨
بالنسبة جلرائم الفساد، ولكن هناك أحكاما قانونية تتـصل جبـرائم أخـرى، مثـل غـسل األمـوال              

يف حالـة   (ل اإلرهـاب    وجرائم االجتار بالبشر واالجتار باملخـدرات وأعمـا       ) يف إحدى احلاالت  (
 املتعلقــة بالــسجل اجلنــائي ٤١ويف عــدد قليــل مــن الواليــات القــضائية، نفــذت املــادة ). أخــرى

بالرجوع إىل صكوك قانونية دولية أخرى، مثل االتفاقية األوروبية املتعلقـة بالـصالحية الدوليـة               
 جمموعــة البلــدان الناطقــة لألحكــام اجلنائيــة واتفاقيــة املــساعدة املتبادلــة يف املــسائل اجلنائيــة بــني 

وكان القانون اجلنائي يتضمن يف إحدى احلاالت قاعدة توجـب علـى احملـاكم              . باللغة الربتغالية 
أن تراعي األحكام القـضائية الـصادرة يف اخلـارج بـشأن اجلنـاة املزعـومني يف الـدعاوى الناشـئة                  

ــة  ــات دولي ــادة   . مبوجــب اتفاق ــذ امل ــوانني أو   أو مل ٤١ويف بعــض احلــاالت، مل تنف ــا ق يكــن هب
  .أعراف بشأن السجل اجلنائي

وأشري إىل مسائل بشأن الوالية القـضائية يف عـدد قليـل مـن الـدول الـيت مل تـنص علـى                     -٣٩
ويف إحـدى احلـاالت، اشـُترط سـريان         . الوالية القـضائية اخلارجيـة يف املـسائل املتعلقـة بالفـساد           

ارج اليت يكون اجلاين أو اجملين عليـه فيهـا مـن            مبدأ التجرمي املزدوج على اجلرائم املرتكبة يف اخل       
رعايــا الدولــة، ولكــن هــذا املبــدأ العــام مل يكــن ســاريا علــى جــرائم رشــو وارتــشاء املــوظفني     
العموميني الوطنيني واألجانب والنواب الربملانيني؛ وعالوةً على ذلك، كـان مبـدأ االختـصاص              

مقيـدا  )  يكون فيها اجملـين عليـه مـن رعايـا الدولـة     الوالية القضائية على اجلرائم اليت(باجملين عليه  
. بشرط أن يكون الفعل املرتكب يف اخلارج معاقبـا عليـه بالـسجن ملـدة تزيـد علـى سـتة أشـهر                      

ويف حالتني، كان مبدأ االختصاص باجملين عليه غري قائم، بينما يف ثـالث حـاالت أخـرى كـان             
ــه حمــد    ــاجملين علي ــدآ االختــصاص باجلــاين واالختــصاص ب ــائمني مب ــق أو غــري ق ويف  .ودي التطبي

حالتني منـهما كـان مبـدأ االختـصاص حبمايـة الدولـة حمـدود التطبيـق أو غـري قـائم، وقـد أشـري                          
وقد وضـعت عـدة دول تـدابري حتظـر تـسليم رعاياهـا أو ال                . بتوصية يف هذا الشأن وفقا لذلك     

وقد نوقش هـذا     ملعاملة باملثل، عند تطبيق املعاهدات الدولية أو وفق مبدأ ا        إالَّ   جتيز هذا التسليم  
التعــاون (مبزيــد مــن التفــصيل يف التقريــر املواضــيعي بــشأن تنفيــذ الفــصل الرابــع مــن االتفاقيــة    
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