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ال تنط ��وي الت�سمي ��ات امل�ستخدمة يف هذا املن�شور وال طريقة عر�ض املادة التي يت�ض ّمنها على الإعراب عن � ِّأي ر�أي كان
من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين ل ِّأي بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة �أو لل�سلطات القائمة
فيها �أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
املوحدة وروابطها باملواقع ال�شبكية الواردة يف ه ��ذا املن�شور مق َّدمة بغية تي�سري رجوع
واملعلوم ��ات ع ��ن عناوين املوارد ّ
الق ��ارئ �إليها ،وكان ��ت �صحيحة يف وقت �إ�صداره .والأمم املتحدة لي�ست م�س�ؤولة ع ��ن ا�ستمرار د ّقة هذه املعلومات وال
عن م�ضمون � ِّأي موقع �شبكي خارجي.
من�شور �صادر عن :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
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�شكر وتقدير
تولىَّ الفرع املعني بالف�ساد واجلرائم االقت�صادية مبكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية (املكتب)
�إج ��راء ه ��ذه الدرا�سة يف �إطار وظيفة �أمانة م�ؤمتر الدول الأط ��راف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
دعم للدول الأع�ضاء يف الت�صديق على االتفاقية وتنفيذها،
التي ي�ضطلع بها وتنفيذ ًا للمهام التي ُكلِّف بها من ٍ
وتزويد مل�ؤمتر الدول الأطراف مبعلومات عن التدابري التي اتخذتها
وتي�س ٍري لعملية ا�ستعرا�ض التنفيذ ودعمها،
ٍ
ال ��دول وال�صعوبات التي واجهتها يف التنفيذ ،وبالتايل تعزيز تبادل املعلومات واملمار�سات واخلربات فيما بني
ال ��دول الأط ��راف .وقد ا�س ُتكملت الدرا�س ��ة بعد ثالث �سنوات من العمل املكث ��ف ( )2015-2013حتت توجيه
عام من �أمني م�ؤمتر الدول الأطراف ورئي�س الفرع املعني بالف�ساد واجلرائم االقت�صادية ،دميرتي فال�سي�س،
وبدعم من موظفي الأمانة.
وت ��ود الأمانة �أن تعرب عن �شكرها مل�ؤلف الدرا�سة ،يواني� ��س �أندروالكي�س ،املحا�ضر يف القانون اجلنائي
والإجراءات اجلنائية يف كلية احلقوق بجامعة �أثينا.
وم ��ن الأمانة ،ق َّدم الأ�شخا�ص التالية �أ�سما�ؤهم توجيهات وم�ساهمات ق ِّيمة يف جميع مراحل �إعداد هذا
امل�ش ��روع :دميو�ستينيز كري�سيكوز ودوروثي غوتفالد وتانيا �سانتو�ش ��ي و�أوليفر �شتولبه وبريجيت �شرتوبل�-شو.
كم ��ا يتع�ي�ن الإعراب عن بالغ التقدير لل�سيدة غوتفالد وال�سيدة �سانتو�ش ��ي ،اللتني عملتا ب�شكل وثيق مع م�ؤلف
الدرا�سة يف و�ضع مفاهيمها ويف �إعدادها.
م�ستعر�ضني هم ��ا كري�ست�ي�ن يوريارتي (كبرية
كم ��ا ا�ستفي ��د يف �إعداد الدرا�س ��ة من تعليقات نظريي ��ن
ِ
حمللني قانونيني� ،شعبة مكافحة الف�ساد ،مديرية ال�ش�ؤون املالية وامل�شاريع ،منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقت�صادي) ،وكري�ستوف �سبيكباخر (رئي�س ق�سم� ،أمانة جمموعة الدول املناه�ضة للف�ساد ،جمل�س �أوروبا)،
ف�ض�ل�اً عن جني ه ��اوك وخا�سينت ��ا �أودور والري�سا �أالنا غراي وج ��ي ون بارك وفران�سي�س ��كا فرناندو (مبادرة
ا�سرتداد املوجودات امل�سروقة ( )StARامل�شرتكة بني البنك الدويل واملكتب).

iii

املحتويات
�شكر وتقدير�����������������������������������������������������������������������������������
خال�صة وافية����������������������������������������������������������������������������������
مقدِّ مة����������������������������������������������������������������������������������������
اجلزء الأول -التجرمي و�إنفاذ القانون ������������������������������������������������������������
مالحظات عامة �������������������������������������������������������������������������������
�  -١آثار التنفيذ �������������������������������������������������������������������������
 -٢تعريف "املوظف العمومي" (املادة ��������������������������������������������������� )2
الف�صل الأول -التجرمي������������������������������������������������������������������������
�ألف -الر�شوة يف القطاع العام ������������������������������������������������������������
 -١ر�شو املوظفني العموميني الوطنيني (املادة ����������������������������������� )15
 -٢ر�شو املوظفني العموميني الأجانب وموظفي امل�ؤ�س�سات الدولية العمومية (املادة ��� )16
باء -ت�سريب املمتلكات واملتاجرة بالنفوذ و�إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف والإثراء غري امل�شروع �������
 -١اختال�س املمتلكات �أو تبديدها �أو ت�سريبها ب�شكل �آخر من ِقبل موظف عمومي (املادة ���� )17
 -٢املتاجرة بالنفوذ (املادة ��������������������������������������������������� )18
�  -٣إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف (املادة ������������������������������������������� )19
 -٤الإثراء غري امل�شروع (املادة ������������������������������������������������ )20
جيم -جرائم القطاع اخلا�ص �������������������������������������������������������������
 -١الر�شوة يف القطاع اخلا�ص (املادة ������������������������������������������ )21
 -٢اختال�س املمتلكات يف القطاع اخلا�ص (املادة �������������������������������� )22
دال -غ�سل الأموال وال�سلوكيات ذات ال�صلة ������������������������������������������������
 -١غ�سل العائدات الإجرامية (املادة ������������������������������������������� )23
 -٢الإخفاء (املادة �����������������������������������������������������������)24
هاء�  -إعاقة �سري العدالة (املادة ������������������������������������������������������ )25
واو� -أحكام ت�ساند التجرمي ��������������������������������������������������������������
 -١م�س�ؤولية ال�شخ�صيات االعتبارية (املادة ������������������������������������� )26
 -٢امل�شاركة وال�شروع (املادة �������������������������������������������������� )27
 -٣العلم والنية والغر�ض ك�أركان للفعل الإجرامي (املادة ��������������������������)28
 -٤التقادم (املادة ����������������������������������������������������������� )29

1
5
5
5
7
11
11
11
26
34
34
37
41
45
52
52
56
58
58
68
69
74
74
81
84
86

الف�صل الثاين -تدابري تعزيز العدالة اجلنائية ���������������������������������������������������
�ألف -املالحقة واملقا�ضاة واجلزاءات (املادة ������������������������������������������� )30
باء -التجميد واحلجز وامل�صادرة (املادة ����������������������������������������������)31
جيم -حماية ال�شهود واخلرباء وال�ضحايا (املادة ��������������������������������������� )32
دال -حماية املب ِّلغني (املادة ���������������������������������������������������������� )33
هاء -عواقب �أفعال الف�ساد (املادة ���������������������������������������������������� )34
واو -التعوي�ض عن ال�ضرر (املادة �����������������������������������������������������)35

89
89
110
124
133
138
140

v

iii
vii

الف�صل الثالث� -إنفاذ القانون�������������������������������������������������������������������
�ألف -الأحكام امل� َّؤ�س�سية������������������������������������������������������������������
 -١ال�سلطات املتخ�ص�صة (املادة ���������������������������������������������� )36
 -٢التعاون مع �سلطات �إنفاذ القانون (املادة ������������������������������������ )37
 -٣التعاون بني ال�سلطات الوطنية (املادة ��������������������������������������� )38
 -٤التعاون بني ال�سلطات الوطنية والقطاع اخلا�ص (املادة ������������������������ )39
باء� -أحكام �أخرى ����������������������������������������������������������������������
 -١ال�سرية امل�صرفية (املادة �������������������������������������������������� )40
 -٢ال�سجل اجلنائي (املادة ��������������������������������������������������� )41
 -٣الوالية الق�ضائية (املادة ��������������������������������������������������� )42

143
143
143
148
154
157
160
160
161
164

اجلزء الثاين -التعاون الدويل�������������������������������������������������������������������
.مالحظات عامة �������������������������������������������������������������������������������
الف�صل الأول -ت�سليم املجرمني ونقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم �������������������������������������
�ألف -ت�سليم املجرمني (املادة �������������������������������������������������������� )44
باء -نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم (املادة ��������������������������������������������)45

171
171
173
173
186

الف�صل الثاين -امل�ساعدة القانونية املتبادلة ونقل الإجراءات اجلنائية �������������������������������� 189
�ألف -امل�ساعدة القانونية املتبادلة (املادة 189 ���������������������������������������������� )46
باء -نقل الإجراءات اجلنائية (املادة 207 �������������������������������������������������)47
الف�صل الثالث -التعاون يف جمال �إنفاذ القانون ���������������������������������������������������
�ألف -التعاون يف جمال �إنفاذ القانون (املادة ������������������������������������������� )48
باء -التحقيقات امل�شرتكة (املادة ���������������������������������������������������� )49
جيم� -أ�ساليب التحري اخلا�صة (املادة ������������������������������������������������ )50
.اخلال�صة �������������������������������������������������������������������������������������
.املراجع ���������������������������������������������������������������������������������������

vi

209
209
213
214
217
223

خال�صة وافية
�أت ��اح �إن�ش ��ا ُء �آلية ا�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�س ��اد وت�شغيلها تكوينَ ر�صيد غري م�سبوق
م ��ن املعلوم ��ات التي �أف ��ادت يف تعزيز �أهداف االتفاقي ��ة ومنهج َة تلك املعلوم ��ات ون�ش َره ��ا .وت�ستند الدرا�سة
املعنونة "حالة تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد :التجرمي و�إنفاذ القانون والتعاون الدويل" �إىل تلك
املعلوم ��ات ،وهي تت�ضمن حتلي ًال �شام ًال لتنفيذ الف�صلني الثال ��ث (التجرمي و�إنفاذ القانون) والرابع (التعاون
ال ��دويل) م ��ن ِق َبل الدول الأط ��راف الـ 68الت ��ي ا�س ُتعر�ضت �إ َّبان �ص ��وغ الدرا�سة يف �إطار ال ��دورة الأوىل لآلية
ا�ستعرا� ��ض التنفي ��ذ ( .)2015-2010و ُي�ش ��ار حتديد ًا �إىل � َّأن الدرا�سة�( :أ) حت � ِّ�دد وت�صف اجتاهات و�أمناط
تنفي ��ذ الف�صل�ي�ن املذكورين �أعاله ،مع الرتكيز على �أوجه الت�شابه والتن ��وع املطردة� ،أو الإقليمية حيثما �أمكن؛
والتحديات التي تواج ��ه التنفيذ من ناحية
و(ب) ُت�ب�رز التج ��ارب الناجحة واملمار�س ��ات اجل ِّيدة من ناحي ��ة،
ِّ
تقدم ملحة عامة عن فهم االتفاقية واالختالفات يف اال�ستعرا�ضات ،حيثما ظهرت.
�أخرى؛ و(ج) ِّ
وتب�ي�ن الدرا�س ��ة التغيريات الت�شريعي ��ة وامل�ؤ�س�سية التي ط ��ر�أت على الأطر الوطني ��ة ملكافحة الف�ساد يف
معظ ��م الدول الأطراف يف ال�سنوات الأخرية والتي �أ َّدت �إىل تق ُّدم ملحوظ يف حتقيق �أغرا�ض االتفاقية .ويبدو
� َّأن ه ��دف مكافح ��ة الف�ساد يت�ص َّدر �أولوي ��ات العديد من احلكومات الوطنية .ففي بع� ��ض البلدان� ،أ َّدى �إجراء
تعدي�ل�ات قانوني ��ة وتغيريات هيكلية �إىل تنفي ��ذ �إ�صالحات ت�شريعية وم�ؤ�س�سية ،كم ��ا �أ َّدى ذلك �إىل تقوية �أطر
ت�سلي ��م املطلوبني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة والتعاون يف جم ��ال �إنفاذ القانون .وقد كان لالتفاقية دور هام
يف �إطالق �شرارة التغيري وهي ما زالت مبثابة الأ�سا�س لإن�شاء نظم فعالة ملكافحة الف�ساد.
وم ��ع ذلك ،ال ت ��زال هناك حتديات كبرية ترتاوح ب�ي�ن �أب�سط امل�شاكل والعقبات العملي ��ة التي ُتعزى �إىل
االفتقار �إىل اخلربة واملوارد والتدريب وامل�شاكل التقنية التي تعرت�ض �صياغة �أحكام التجرمي �أو �إدراج عنا�صر
مع َّين ��ة م ��ن االتفاقية يف هياكل �إجرائي ��ة مع َّقدة .وتظهر الثغ ��رات ب�شكل �أو�ضح يف تنفي ��ذ الف�صل الثالث من
االتفاقي ��ة ،وذلك فيما يتعلق بالتجرمي و�إنفاذ القانون ،بالنظ ��ر �إىل � َّأن االتفاقية ُتلزم الدول الأطراف بتنفيذ
طائف ��ة وا�سع ��ة من التدابري يف هذين املجال�ي�ن بالذات .ويبدو � َّأن تق ُّدم ًا �أكرب �أُح ��رز يف تنفيذ الف�صل الرابع،
عل ��ى الأقل م ��ن الناحية النظرية ،ورمبا كان ذلك نتيجة لكونه �أكرث �إيجاز ًا وتركيز ًا ولكون العديد من �أحكامه
تلقائية النفاذ .ويبدو � َّأن �أكرب التحديات املتعلقة بهذا الف�صل ذات �سمة ت�شغيلية.
وقد ق ُِّدم العديد من التو�صيات ب�ش�أن ا�ستحداث �أحكام وقوانني جديدة �أثناء اال�ستعرا�ضات .وت�شمل تلك
التو�صي ��ات النظ ��ر يف توحيد الت�شريعات القائمة واعتماد �أطر ت�شريعي ��ة قائمة بذاتها تت�ضمن تدابري ملكافحة
الف�س ��اد .ويف العدي ��د من احلاالت ،ق ُِّدمت تو�صيات ب�ش� ��أن تخ�صي�ص موارد وبناء ق ��درات هيئات وم�ؤ�س�سات
مكافح ��ة الف�ساد ،وتعزي ��ز التعاون يف جمال �إنفاذ القانون والتن�سيق فيما ب�ي�ن الأجهزة ،و�إن�شاء نظم منا�سبة
جلم ��ع البيانات الإح�صائية �أو و�ضع ت�صنيفات لل�سوابق الق�ضائية ،وتب�سيط �إجراءات التعاون الدويل ،وتعزيز
ثقافة احلوار املفتوح بني الواليات الق�ضائية.
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مقدِّمة
ميث ��ل ا�ستحداث وتنفيذ عملية حكومية دولية ف َّعالة ال�ستعرا�ض تنفي ��ذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
�إجن ��از ًا فري ��د ًا م ��ن عدة �أوج ��ه )1(،حيث ت�شكل �آلي ��ة ا�ستعرا�ض تنفي ��ذ االتفاقي ��ة �إثبات ًا جلي ًا اللت ��زام الدول
الأط ��راف مبن ��ع الف�ساد ومكافحته عل ��ى ال�صعيد العاملي ،و�إظه ��ار ًا لإ�صرارها على جتن ��ب اقت�صار االتفاقية
عل ��ى �أداء وظيف ��ة رمزي ��ة حم�ضة ،و�إق ��رار ًا بالأهمية الق�ص ��وى ل�ضمان متابع ��ة ال�صكوك القانوني ��ة الدولية
ب�ش ��كل مالئ ��م ،حتى ولو بلغت يف ات�س ��اع النطاق و�شمول ��ه ما بلغته اتفاقي ��ة مكافحة الف�ساد .كم ��ا �أنها تهيئ
فر�ص ��ة لتكوي ��ن ر�صيد غ�ي�ر م�سبوق من املعلوم ��ات املفيدة عل ��ى درب حتقيق �أهداف االتفاقي ��ة ومنهجة تلك
املعلوم ��ات ون�شرها ،وذلك باال�ستفادة من اخلربات املتح�صل ��ة والدرو�س امل�ستفادة من دول متباينة من حيث
نظمه ��ا القانونية ومتنوعة م ��ن حيث م�ستويات تنميته ��ا االقت�صادية وامل�ؤ�س�سية ومتوزع ��ة على مناطق العامل
كافة.
وال يت�ضمن ن�ص االتفاقية ذاته تفا�صيل �آلية تنفيذ حمددة� ،إ َّال � َّأن م�س�ألة حتديد ال�سمات املالئمة لآلية من
هذا القبيل كانت حم ًال ملناق�شات مكثفة خالل املفاو�ضات التي دارت حول هذا ال�صك ،و�أعرب معظم الوفود
ميل لنظام يحاكي م�سار اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةْ � ،أي ت�أ�سي�س م�ؤمتر
عن ٍ
()2
كاف من العمومية مع ترك حتديد التفا�صيل والإجراءات للم�ؤمتر.
للأطراف و�صياغة والية لتلك الهيئة بقد ٍر ٍ
وبالفع ��ل ،تت�ضم ��ن امل ��ادة  63املب ��ادئ الأ�سا�سية مل�ؤمتر لل ��دول الأط ��راف يف اتفاقية الأمم املتح ��دة ملكافحة
الف�س ��اد .وانعق ��د م�ؤمتر ال ��دول الأطراف �أول مرة يف ع ��ام  2006حم َّم ًال مبهمة وا�ضح ��ة هي حت�سني قدرات
ال ��دول الأطراف والتعاون فيم ��ا بينها لتحقيق �أهداف االتفاقية والرتويج لتنفيذها وا�ستعرا�ضه .و ُمنح امل�ؤمتر
مبقت�ض ��ى الفق ��رة  7من املادة املذك ��ورة �أعاله �صالحية �أن ُين�شئ� ،إذا ما ر�أى �ض ��رورة لذلكَّ � ،أي �آلية �أو هيئة
منا�سب ��ة للم�ساع ��دة على تنفيذ االتفاقي ��ة تنفيذ ًا فعاالً .وعالو ًة على ذلك ،تن� ��ص الفقرة  5من املادة  63على
تقدم الدول الأطراف معلومات من خالل �آلية اال�ستعرا�ض هذه لتعريف م�ؤمتر الدول الأطراف مب�ستويات
�أن ِّ
التنفيذ.
وبع ��د درا�سة عدة �آليات امتثال حمتملة ،مبا يف ذل ��ك �أ�ساليب اال�ستعرا�ض امل�ستخدمة ل�صكوك �إقليمية
وقطاعي ��ة ودولية �أخرى )3(،وبعد تقييم نتائ ��ج برنامج جتريبي طوعي �أطلقه املكتب من �أجل ا�ستعرا�ض تنفيذ
االتفاقية يف عدد حمدود من البلدان )4(،اعتمد امل�ؤمتر يف دورته الثالثة التي عقدت يف الدوحة بقطر يف ت�شرين
الثاين/نوفمرب  2009الإطار املرجعي لآلية ا�ستعرا�ض تنفيذ االتفاقية وك َّون فريق ا�ستعرا�ض التنفيذ لي�شرف
( )1اعتم ��دت اجلمعي ��ة العام ��ة االتفاقية يف قرارها  4/58امل� ��ؤرخ  31ت�شرين الأول�/أكتوبر  2003ودخلت حي ��ز النفاذ يف  14كانون الأول/
دي�سمرب .2005
( )2الأعم ��ال التح�ضريي ��ة للمفاو�ض ��ات الرامي ��ة �إىل و�ضع اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة الف�س ��اد (من�شورات الأمم املتح ��دة ،رقم املبيع
 A.10.V.13والت�صويب) ،الف�صل ال�سابع ،الفقرة �( 3ص .)611
( )3انظ ��ر ورق ��ة املعلومات الأ�سا�سية التي �أعدتها الأمانة بعنوان "طرائ ��ق ا�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد" (CAC/
 COSP/2006/5و)Corr.1؛ وورقة املعلومات الأ�سا�سية التي �أعدتها الأمانة بعنوان "بارامرتات لتحديد �آلية ا�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافح ��ة الف�س ��اد" ()CAC/COSP/2008/10؛ وورق ��ة االجتم ��اع املعنون ��ةResults of the informal consultations on the implementation " :

of the United Nations Convention against Corruption held in Lisbon from 22 to 24 March 2006 and in Buenos Aires from 30
.November 2006" (CAC/COSP/2006/CRP.2) October to 1

( )4انظر ورقة املعلومات الأ�سا�سية التي �أعدتها الأمانة بعنوان "برنامج اال�ستعرا�ض التجريبي :تقييم" ()CAC/COSP/2008/9؛ واملذكرة
املعنون ��ةProgramme UNCAC Pilot Review" (CAC/COSP/2009/ Good practices and lessons learned from implementing the " :
.)CRP.8
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حالة تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

على عملية اال�ستعرا�ض حتت �سلطة امل�ؤمتر )5(.وبف�ضل الزخم القوي الذي جعل االتفاقية �أمر ًا ممكناً ،متكنت
ال ��دول الأطراف بنجاح من ا�ستكمال امل�ش ��اورات ذات ال�صلة ،حيث ا�ستقرت على نهج �شفاف وتعاوين وعملي
للغاي ��ة لإج ��راء اال�ستعرا�ضات :حيث تجُ ��ري اال�ستعرا�ض لكل دولة ط ��رف دولتان طرف ��ان �أخريان �إحداهما
م ��ن نف�س املنطق ��ة اجلغرافية ولها ،قدر الإمكان ،نظ ��ام قانوين م�شابه .ويجري خ�ب�راء حكوميون من الدول
امل�ستعر�ض ��ة ،وفق� � ًا ملجموعة من املبادئ التوجيهية الت ��ي �أقرها فريق ا�ستعرا�ض التنفي ��ذ ،ا�ستعرا�ض ًا مكتبي ًا
ِ
للردود املقدمة على قائمة التقييم الذاتي املرجعية ال�شاملة و�أي معلومات تكميلية تقدمها الدولة الطرف قيد
اال�ستعرا� ��ض .ويك َّمل هذا اال�ستعرا� ��ض املكتبي بو�سائل �أخرى من و�سائل احل ��وار املبا�شر ،مثل القيام بزيارة
قطري ��ة �أو عق ��د اجتماع م�شرتك يف مكت ��ب الأمم املتحدة يف فيين ��ا .وتف�ضي هذه العملي ��ة �إىل �صياغة تقرير
امل�ستعر�ضتني والدولة الطرف قيد
ا�ستعرا�ض قطري يو�ضع يف �صيغته النهائية باالتفاق بني الدولتني الطرفني
ِ
()6
اال�ستعرا�ض.
وق ��د �أوىل امل�ؤمت ��ر يف معر� ��ض �صياغة الإط ��ار املرجعي للآلية عناي� � ًة خا�صة للفقرة  1م ��ن املادة  4من
االتفاقي ��ة ،التي تن�ص على �أن ت�ؤدي الدول الأط ��راف التزاماتها مبقت�ضى االتفاقية على نحو يت�سق مع مبد�أي
ت�س ��اوي ال ��دول يف ال�سيادة و�سالمة الأرا�ض ��ي وعدم ّ
التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية لل ��دول الأخرى .ولذلك فقد
تق ��رر من البداية �أن تك ��ون عملية اال�ستعرا�ض ذات طابع تقني ،و�أن تكون �شامل ��ة وحيادية وغري تطفلية ،و�أ َّال
تف�ض ��ي �إىل � ِّأي �شكل من �أ�شكال الت�صني ��ف ،و�أ َّال تكون تخا�صمية �أو عقابية .وبالفعل ف� َّإن النهج املتبع يف الآلية
�إيجاب ��ي يف جوه ��ره ،ولي�س الغر�ض منه تقييم الأداء وال ت�صيد �أخط ��اء االمتثال ،بل م�ساعدة الدول الأطراف
يف تطبيق مبادئ االتفاقية .وبالتايل فالغر�ض منه �إيجاد طرائق لت�شجيع ودعم اجلهود املبذولة على ال�صعيد
الوطني ملكافحة الف�ساد ،ك�أن يكون ذلك عن طريق توفري فر�ص لتبادل املمار�سات اجل ِّيدة واملبادرة ،يف �أقرب
ضال عن احتياجاتها
مرحلة ممكنة� ،إىل تبينُّ ال�صعاب التي تواجهها الدول الأطراف يف الوفاء بالتزاماتها ،ف� ً
م ��ن امل�ساع ��دة التقنية .ومن هذا املنطلق ،ف� �� َّإن النتيجة النهائية لكل ا�ستعرا�ض ت�شم ��ل يف العادة تو�صيات �أو
ضال عما ت�صوغه
ا�ستنتاجات �أو مقرتحات يقدمها اخلرباء وتنا َق�ش ويتفق عليها مع البلد قيد اال�ستعرا�ض ،ف� ً
()7
الدولة قيد اال�ستعرا�ض من خطط �أو التزامات.
ضال عن نطاق
وم�ؤمت ��ر الدول الأطراف هو الذي يحدد مراحل عملي ��ة اال�ستعرا�ض ودوراتها ومدتها ،ف� ً
اال�ستعرا� ��ض ذات ��ه وت�سل�سله املوا�ضيعي وتفا�صيله .وقد ق َّرر امل�ؤمتر يف دورت ��ه الثالثة �أن تت�ألف ك ٌّل من مراحل
ا�ستعرا�ض التنفيذ من دورتي ا�ستعرا�ض مدة كل منهما خم�س �سنوات ،و�أن ُي�ستع َر�ض يف كل �سنة من ال�سنوات
الأرب ��ع الأوىل م ��ن كل دورة ا�ستعرا� ��ض ُربع الدول الأط ��راف .وقد بد�أت الدورة الأوىل ،الت ��ي ت�شمل الف�صلني
( )5الق ��رار  1/3مل�ؤمت ��ر الدول الأطراف يف االتفاقية (الوارد يف الوثيقة  .)CAC/COSP/2009/15لالطالع على العملية التي �أدت �إىل
�إن�شاء الآلية انظر القرار  1/1ال�صادر عن م�ؤمتر الدول الأطراف (الوارد يف الوثيقة )CAC/COSP/2006/12؛ وقرار م�ؤمتر الدول الأطراف
( 1/2الوارد يف الوثيقة )CAC/COSP/2008/15؛ وتقرير اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح الع�ضوية املعني با�ستعرا�ض تنفيذ
اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافحة الف�ساد ،املعقود يف فيينا ،م ��ن � 29إىل � 31آب�/أغ�سط�س )CAC/COSP/2008/3( 2007؛ وتقرير من الأمانة
بعن ��وان "�أعمال الفريق العام ��ل احلكومي الدويل املفتوح الع�ضوية املعني با�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد" (CAC/
)COSP/2009/2؛ ومذك ��رة م ��ن الأمانة بعنوان "تو�صيات الفريق العامل احلكومي الدويل املفت ��وح الع�ضوية املعني با�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد" (.)CAC/COSP/2009/6
( )6بالإ�ضاف ��ة �إىل الإط ��ار املرجع ��ي ،انظر املب ��ادئ التوجيهية للخرباء احلكومي�ي�ن والأمانة ب�ش� ��أن �إجراء اال�ستعرا�ض ��ات القطرية
واملخط ��ط النموذجي لتقاري ��ر اال�ستعرا�ض القطرية واخلال�صات الوافي ��ة ( ،CAC/COSP/IRG/2010/7املرفق الأول)؛ ومذكرة من الأمانة
بعن ��وان "ملحة عامة عن عملي ��ة اال�ستعرا� ��ض" ()CAC/COSP/2011/8؛ ومذكرات من الأمانة بعنوان "تقرير مرحل ��ي عن تنفيذ مهام فريق
ا�ستعرا� ��ض التنفيذ" ( CAC/COSP/IRG/2012/4و CAC/COSP/IRG/2013/4و CAC/COSP/2013/13و CAC/COSP/IRG/2014/4وCAC/
)COSP/IRG/2015/2؛ ومذكرت�ي�ن م ��ن الأمانة بعن ��وان "تقييم �أداء �آلية ا�ستعرا� ��ض تنفيذ اتفاقية الأمم املتح ��دة ملكافحة الف�ساد" (CAC/
 COSP/IRG/2014/12و.)CAC/COSP/IRG/2015/3
( )7لالطِّ الع على معلومات ب�ش�أن �صيغة التو�صيات املق َّدمة يف تقارير اال�ستعرا�ض وت�صنيفها ،انظر التقرير الذي �أعدته الأمانة والذي
يحتوي على ملحة موا�ضيعية عن التو�صيات املقدمة فيما يتعلق بتنفيذ الف�صلني الثالث والرابع من االتفاقية (.)CAC/COSP/IRG/2014/10

مقدمة

3

الثالث (التجرمي و�إنفاذ القانون) والرابع (التعاون الدويل) ،يف عام  .2010وقامت الأمانة ،وفق ًا للفقرتني 35
و 44م ��ن الإطار املرجعي ،مبواف ��اة فريق ا�ستعرا�ض التنفيذ ب�شكل منتظم بتقارير تنفيذ موا�ضيعية و�إ�ضافات
تكميلي ��ة �إقليمي ��ة من �أجل جتميع �أعم املعلوم ��ات و�أكرثها وجاهة عن التجارب الناجح ��ة واملمار�سات اجل ِّيدة
والتحديات واملالحظات الواردة يف تقارير اال�ستعرا�ض القطرية ،م�صنفة ح�سب املوا�ضيع.
وق ��د بلغت الدورة الأوىل م ��ن عملية اال�ستعرا�ض نهايتها ب�إجناز عدد كبري م ��ن اال�ستعرا�ضات .وبذلك
ح ��ان وقت �إجراء تقييم ع ��ام حلالة تنفيذ االتفاقي ��ة ،يف �إطار الأدوات الرامية �إىل زي ��ادة معلومات �أ�صحاب
امل�صلح ��ة يف ميدان مكافحة الف�ساد ،والو�صول �إىل الفهم التام لأحكام االتفاقية ،وحتديث �سيا�سات مكافحة
الف�س ��اد و�أولوياته ��ا ،و�إن�شاء مقيا�س مرجع ��ي �شامل ميكن اال�ستن ��اد �إليه ال�ستك�شاف االجتاه ��ات امل�ستقبلية
وقيا�س التقدم املحرز.
وتنبن ��ي هذه الدرا�سة( )8على التقاري ��ر املوا�ضيعية املو�صوفة �أعاله ،وهي تقدم حتليال �شامال عن تنفيذ
الدول الأطراف امل�ستع َر�ضة يف الدورة الأوىل من �آلية ا�ستعرا�ض التنفيذ للف�صلني الثالث والرابع من االتفاقية.
وه ��ي ت�ستن ��د �إىل املعلومات الواردة يف تقارير اال�ستعرا�ض اخلا�صة بثم ��اين و�ستني دولة من الدول الأطراف،
والتي كانت قد اكتملت �أو �شارفت على االكتمال ،وقت �صياغة هذه الوثيقة .وي�شار على وجه �أكرث حتديد ًا �إىل
� َّأن هذه الدرا�سة �أُعدت للأغرا�ض التالية:
(�أ) حتديد وو�صف االجتاهات والأمناط يف تنفيذ الف�صلني الثالث والرابع من االتفاقية ،مع الرتكيز
عل ��ى �أوجه الت�شاب ��ه والتنوع املط ��ردة �أو ،حيثما �أمكن ،الإقليمي ��ة .وتعر�ض الدرا�سة جمموع ��ة من اخليارات
املتاح ��ة للدول الأطراف يف جمال ال�سيا�سة العامة عن طريق تلخي�ص خمتلف احللول املتاحة ملعاجلة امل�سائل
النا�شئة يف االتفاقية؛
(ب) �إب ��راز التج ��ارب الناجح ��ة واملمار�س ��ات اجل ِّيدة م ��ن ناحية ،وامل�ش ��اكل والتحديات م ��ن الناحية
الأخ ��رى ،كو�سيل ��ة لتي�سري وتب�سيط جه ��ود التنفيذ التي تبذلها الدول الأطراف .وته ��دف الدرا�سة �إىل حتديد
امل�ش ��اكل والتحدي ��ات املتعلقة على الأخ� ��ص ب� ِّأي ثغرات ت�شريعي ��ة �أو تنفيذية قائمة ،ثم بدرج ��ة �أقل ،امل�شاكل
والتحدي ��ات املتعلق ��ة بالقدرات واملوارد والتدري ��ب وما �شابهها من اجلوانب العملي ��ة .وتي�سريا للأمور ،ي�سلَّط
ال�ض ��وء ب�شكل منف�ص ��ل على �أبرز املمار�سات اجل ِّيدة و�/أو التحديات الراهن ��ة ال�سائدة املتعلقة بكل حكم (يف
�أط ��ر ن�صية ويف نهاي ��ة كل حكم) .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�ستقي الدرا�سة من اال�ستعرا�ضات �أمثلة على التنفيذ
اع ُتربت تو�ضيحية �أو متثيلية �أو جديرة باملالحظة .وال تت�ضمن الدرا�سة م�سائل تتعلق بامل�ساعدة التقنية؛

(ج) القي ��ام ،ق ��در الإم ��كان ومع املراع ��اة التامة للدلي ��ل الت�شريع ��ي التفاقية الأمم املتح ��دة ملكافحة
الف�س ��اد( )9والدلي ��ل التقني التفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة الف�س ��اد )10(،والأعمال التح�ضريي ��ة للمفاو�ضات
الرامي ��ة �إىل و�ضع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافح ��ة الف�ساد وجمموعة من وثائق الأمم املتحدة الأخرى املت�صلة
بتطبي ��ق االتفاقي ��ة ،بتقدمي ملحة عامة عن املالحظات التف�سريية ب�ش�أن تنفي ��ذ �أحكام االتفاقية باال�ستناد �إىل
�أهم املدخالت والنتائج التي تتو�صل �إليها الدول الأطراف امل�ستع َر�ضة واخلرباء احلكوميون الذين �ساهموا يف
تقارير اال�ستعرا�ض القطرية .ولهذا الغر�ض ،تت�ضمن الدرا�سة مالحظات ب�ش�أن فهم اجلهات الفاعلة املذكورة
�أعاله للمفاهيم الواردة يف االتفاقية ،وكذلك ب�ش�أن املق�صد الت�شريعي من كل حكم.
(� )8أتي ��ح م�ش ��روع �أويل م ��ن ه ��ذه الدرا�س ��ة مل�ؤمت ��ر ال ��دول الأط ��راف يف دورت ��ه اخلام�س ��ة عل ��ى �ش ��كل ورق ��ة اجتم ��اع حتم ��ل رقم
.CAC/COSP/2013/CRP.7
( )9الطبعة الثانية (فيينا.)2012 ،
( )10مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ومعهد الأمم املتحدة الأقاليمي لأبحاث اجلرمية والعدالة (فيينا.)2009 ،
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خم�ص�ص لف�صل من الف�صول
مق�سمة �إىل جز�أين ك ٌّل منهما َّ
وتقتف ��ي الدرا�س ��ة �أثر ن�ص االتفاقية ،وهي َّ
قي ��د اال�ستعرا� ��ض ،ث ��م � َّإن اجلزء الأول الذي يتناول الف�ص ��ل الثالث من االتفاقية مق�سم ب ��دوره �إىل الف�صول
التالية :التجرمي وتدابري تعزيز العدالة اجلنائية و�إنفاذ القانون� .أ َّما اجلزء الثاين من الدرا�سة ،الذي يتناول
الف�ص ��ل الرابع ،فينق�سم �إىل الف�ص ��ول التالية :ت�سليم املطلوبني ونقل الأ�شخا� ��ص املحكوم عليهم ،وامل�ساعدة
القانونية املتبادلة ونقل الإجراءات اجلنائية ،والتعاون يف جمال �إنفاذ القانون.

اجلزء الأول -التجرمي و�إنفاذ القانون
مالحظات عامة
�  -١آثار التنفيذ
�أخ ��ذت الدول الأطراف عل ��ى نف�سها ،بت�صديقها على اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة الف�س ��اد ،التزام ًا مه ّم ًا
مبكافح ��ة الف�س ��اد وتطبيق الإ�صالحات الالزمة يف �أطره ��ا القانونية وامل�ؤ�س�سية املحلي ��ة ،حتى و�إن لوحظ يف
بع� ��ض الأحي ��ان بطء يف �إحراز تق ��دم .وقد �صاغت عدة بل ��دان �أو ا�ستحدثت ت�شريعات جدي ��دة بغية ا�ستيفاء
التزاماتها املتعلقة بالتجرمي و�إنفاذ القانون مبقت�ضى الف�صل الثالث من االتفاقية (مثل تو�سيع مدى العقوبات
عل ��ى جرائم الف�ساد وزيادته ��ا؛ ومواءمة الأحكام الوطنية املتعلقة بتعريف معنى املوظفني العموميني مع املادة
 2م ��ن االتفاقية ،وال �سيما امل�س ��اواة يف املعاملة بني �أع�ضاء الربملان وغريهم من املوظفني العموميني ،وجترمي
ر�ش ��و الأجانب ،وجت ��رمي غ�سل الأموال الذاتي ،وا�ستحداث نظام يحك ��م م�س�ؤولية ال�شخ�صيات االعتبارية عن
الأفع ��ال املجرم ��ة وفق ًا لالتفاقية ،وتو�سيع نط ��اق حماية ال�شهود وال�ضحايا ،وتعزي ��ز واليات �سلطات مكافحة
الف�س ��اد املتخ�ص�صة ووظائفها) .ويف هذا ال�سياق ،خ�ضعت مفاهيم جديدة يف بع�ض الواليات الق�ضائية ،مثل
"الإثراء غري امل�شروع" ،للتحليل حتى تكت�سب الدول الأطراف فهم ًا مل�ضمونها وتتيح تنفيذ �أحكام االتفاقية ذات
ال�صلة.
وع�ل�او ًة على م ��ا ذكر �أعاله من تدابري التنفي ��ذ ،فقد حفزت االتفاقية على بذل جه ��ود من�سقة ووا�سعة
النط ��اق لتقييم نظم مكافحة الف�ساد يف الدول الأطراف وحتدي ��د املجاالت التي تت�سم القدرات الوطنية فيها
بالق�ص ��ور والتخطي ��ط لأعمال يف امل�ستقبل .فعلى �سبيل املثال� ،أقرت احلكوم ��ات الوطنية يف ثالثة بلدان على
الأق ��ل خطط عم ��ل �شاملة ب�ش�أن تنفي ��ذ االتفاقية ،وتت�ضمن ه ��ذه �إجراءات مثل و�ضع خرائ ��ط طريق للتنفيذ
و�إن�ش ��اء �أفرقة عامل ��ة خم�ص�صة ت�ضم ممثل�ي�ن عن خمتلف فروع احلكوم ��ة والأو�س ��اط الأكادميية واملجتمع
امل ��دين .وا�ستهلت ال�سلطات يف دولة �أخرى م�شروع� � ًا للحوكمة ومكافحة الف�ساد يهدف �إىل جتهيزها مبا يلزم
من قوانني وم�ؤ�س�سات ل�ضمان التوافق مع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد .وقوام هذا امل�شروع جمموعة
م ��ن الفرق العاملة ،منها فري ��ق ا�ستعرا�ض التفاقية مكافحة الف�ساد م�س�ؤول ع ��ن جملة مهام من بينها تقييم
احلالة الراهنة لتنفيذ �أحكام االتفاقية ،وت�سليط ال�ضوء على �أوجه الق�صور والإجنازات ،وحتديد امل�سائل التي
ميكن �إحراز تقدم �سريع فيها لتعزيز القدرات الوطنية.
وهناك مبادرات من هذا النوع تطلق بدعم من منظمات دولية �أو وكاالت تنمية يف كل بلد على حدة .فعلى
�سبيل املثال ،قدمت الوكالة املعنية بالتعاون التقني يف �أحد البلدان لعدد من الدول الأطراف متوي ًال كي جتري
()11
لنف�سه ��ا حتليل ثغ ��رات فيما يتعلق باالتفاقية ،مما مكَّنها من توحيد اجله ��ود وتبادل اخلربات فيما بينها.
وق ��د ق ��دم املكتب ،على وجه اخل�صو� ��ص ،م�ساعدة تقنية وا�سع ��ة النطاق يف جمايل الت�شري ��ع وبناء القدرات
( )11انظ ��ر ورق ��ة املعلوم ��ات الأ�سا�سي ��ة الت ��ي �أعدته ��ا الأمان ��ة ب�ش� ��أن التع ��اون فيم ��ا ب�ي�ن بل ��دان اجلن ��وب عل ��ى مكافح ��ة الف�س ��اد
( ،)CAC/COSP/2009/CRP.6الفقرة .62
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لل ��دول الأط ��راف بنا ًء على طلبها يف �سياق عملية ا�ستعرا�ض التنفيذ �أو �ضمن �إطار برامج موا�ضيعية و�إقليمية
متعا�ض ��دة ،كما �أعد ع ��دد ًا من الأدوات التي تي�سر تنفيذ االتفاقية ،تت�ضم ��ن مكتبة قانونية �إلكرتونية تت�ضمن
()12
ت�شريع ��ات واجتهادات ق�ضائية ودرا�سات حالة و�أدلة وحتلي�ل�ات لل�سيا�سات حول مو�ضوع مكافحة الف�ساد.
و�أخ�ي�راً ،ف�إنه ير َّوج لأهداف االتفاقية من خالل تنظيم �أن�شطة كربى ،مثل م�ؤمتر �أمريكا الالتينية والكاريبي
()13
ب�ش� ��أن تنفي ��ذ اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ال ��ذي عقد يف الباز يف كان ��ون الأول/دي�سمرب 2007
وامل�ؤمتر الإقليمي الأول ب�ش�أن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب على مكافحة الف�ساد الذي عقد يف �أيار/مايو 2011
()14
يف مومبا�سا بكينيا.
وبطبيع ��ة احل ��ال ،ف� َّإن هذه التطورات مل حتدث يف فراغ ،بل ع ��ززت نظما جنائية و�آليات مكافحة ف�ساد
كان ��ت قائم ��ة من قب ��ل .وكانت بلدان كثرية قد بذل ��ت جهود ًا معتربة م ��ن �أجل �إ�صالح نظمه ��ا القانونية بغية
معاجل ��ة امل�سائ ��ل املتعلقة بالف�ساد حت�ضريا ملا كان ��ت مقبلة عليه من ا�ستعرا�ضات ،وكذل ��ك ب�سبب م�شاركتها
يف مب ��ادرات دولي ��ة و�إقليمية �أخرى مركزة على الأمور املت�صلة بالف�ساد ،مثل ما كان من ذلك يف �إطار جمل�س
�أوروب ��ا ومنظم ��ة الدول الأمريكية واالحت ��اد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية يف املي ��دان االقت�صادي وفرقة
العمل املعنية بالإجراءات املالية وما �شابهها من الهيئات الإقليمية ،واالحتاد الأفريقي واجلماعة االقت�صادية
لدول غرب �أفريقيا واجلماعة الإمنائية للجنوب الأفريقي .ومبا � َّأن االتفاقية هي �صك التجرمي الدويل الأ�شمل
يف ه ��ذا املي ��دان والوحيد ذو ال�صبغة العاملي ��ة احلقيقية ،ف�إنها تك ِّمل الأطر القانوني ��ة املتاحة للدول الأطراف
وتهي ��ئ حافز ًا قوي ًا على �إحراز تقدم نحو حتقي ��ق �إ�صالحات يف جمال مكافحة الف�ساد وا�ستكمالها .وبالتايل،
فق ��د �أ�سفرت هذه العملية ،املتمثلة يف ا�ستمرار ان�ضمام البل ��دان �إىل معاهدات دولية رئي�سية ملكافحة الف�ساد
وع�ضويتها يف �آليات �أخرى لر�صد مكافحة الف�ساد والتي ُتوجت بت�صديقها على االتفاقية وم�شاركتها يف فريق
ا�ستعرا� ��ض التنفي ��ذ ،عن جترمي جمموعة وا�سعة النطاق من ال�سلوكي ��ات ذات ال�صلة بالف�ساد باعتباره نقطة
قوة معتربة للت�شريعات الوطنية يف اال�ستعرا�ضات القطرية لبع�ض الدول الأطراف.
وب�ش ��كل عام ،قوبلت اجلهود الوطنية الرامية �إىل تعزيز الت�شريعات اجلنائية املناه�ضة للف�ساد بالثناء،
وحث ��ت ال�سلطات على موا�صلة هذه اجلهود بهدف زيادة حت�سني معايريها القائمة يف جمال مكافحة الف�ساد.
ُ
ودعي ��ت ال�سلط ��ات الوطنية ،عل ��ى وجه اخل�صو�ص� ،إىل ع ��دم االعتماد على التقييم ��ات اخلارجية وحدها يف
�سياق �آليات مكافحة الف�ساد املختلفة ،بل �أن تجُ ري �أي�ض ًا تقييمات داخلية ر�سمية لفعالية تدابري تنفيذ �أحكام
االتفاقي ��ة )15(.وعالو ًة على ذلك ،جرى الت�أكيد على احلاجة �إىل �ضمان التكامل والرتابط والفعالية واالت�ساق
يف الإطار القانوين اجلامع ملكافحة الف�ساد .وقد �أظهرت عملية ا�ستعرا�ض التنفيذ � َّأن من �ش�أن �إجراء تغيريات
ت�شريعي ��ة متعجلة وتتجاوز حدود املعقول �أن يف�ض ��ي �إىل �أوجه تناق�ض وعدم تيقن قانوين ،بل و�أن يرتتب عليه
�أث ��ر معاك�س مل ��ا ترمي متطلبات التجرمي ال ��واردة يف االتفاقية �إىل حتقيقه .وبالتايل يو�ص ��ى ب�أن تنظر الدول
الأط ��راف التي ي�شوب نظمها القانونية التجز�ؤ والتعقيد والتداخ ��ل يف توحيد خمتلف الأحكام املتعلقة ب�أفعال
الف�ساد وتب�سيطها.
ميك ��ن االطِّ �ل�اع على ا�ستعرا�ض لأن�شطة املكتب وا�سعة النطاق يف تقدمي م�ساع ��دة تقنية دعم ًا لتنفيذ االتفاقية يف الوثائق CAC/
 COSP/2011/10و ،Corr.1و ،CAC/COSP/IRG/2012/3و CAC/COSP/IRG/2013/2و ،Corr.1و ،CAC/COSP/2013/4وCAC/COSP/
 ،IRG/2014/2ويف ورقة االجتماع  .CAC/COSP/IRG/2011/CRP.7انظر� أي�ض ًا املذكرة التي �أعدتها الأمانة ب�ش�أن �أثر �آلية ا�ستعرا�ض التنفيذ
( ،)CAC/COSP/2013/14ومن�ش ��ور مكت ��ب الأمم املتح ��دة املعني باملخدرات واجلرمي ��ة املعن ��ون " Thematic programme: action against
( ")2015-2012( corruption, economic fraud and identity-related crimeفيينا.)2012 ،
()12

( )13انظر مرفق املذكرة ال�شفوية امل�ؤرخة  22كانون الثاين/يناير  2008املوجهة �إىل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
من بعثة الأرجنتني الدائمة لدى الأمم املتحدة (فيينا) (.)CAC/COSP/2008/14
()14
انظ ��ر ورق ��ة املعلوم ��ات الأ�سا�سي ��ة الت ��ي �أعدتها الأمانة ب�ش� ��أن التعاون فيم ��ا بني بلدان اجلن ��وب على مكافح ��ة الف�ساد (CAC/
 ،)COSP/2011/CRP.2الفقرة .46
()15
يف هذا ال�سياق ،انظر �أي�ض ًا — Pauline Tamesis and Samuel De Jaegere, eds., "Guidance note: UNCAC self-assessments
( "going beyond the minimumبانكوك ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.)2010 ،
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 -٢تعريف "املوظف العمومي" (املادة )2
يتعل ��ق املو�ض ��وع اجلامع الرئي�س ��ي يف �سياق تنفي ��ذ الف�صل الثالث بالنط ��اق الذي ي�شمل ��ه م�صطلح "املوظف
العموم ��ي" .وامل�س�ألة املطلوب بيانها ه ��ي كيفية تعريف الدول الأطراف ملدلول "املوظ ��ف العمومي" فيما يتعلق
بجرائم الف�ساد ومدى توافق التعاريف الوطنية مع الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  2من االتفاقية.

مفاهيم تعريفية
يوج ��د عدد من الأ�ساليب (�شبه املتطابقة) التي تتبعها ال ��دول الأطراف لتعريف املوظف العمومي .وقد �أدرج
معظمه ��ا تعريف ًا �صريح ًا للم�صطلح ذي ال�صلة يف ت�شريعاتها (يف القانون اجلنائي عادة) ي�ستخدم يف العادة
فيم ��ا يخ�ص جميع اجلرائ ��م املتعلقة مببا�ش ��رة واجبات ر�سمي ��ة ،ال الت�شريعات امل�ستخدم ��ة جلرائم الف�ساد
وحده ��ا .وي�شم ��ل هذا التعريف يف معظم احل ��االت � َّأي �شخ�ص ي�ؤدي وظيفة عمومي ��ة �أو ُعهد �إليه مبهمة ذات
�صبغ ��ة عمومي ��ة �أو ي�شغل من�صب ًا ر�سمي ًا ذا م�س�ؤولي ��ة �أو م�سند �إليه وظائف عمومي ��ة ،ب�صرف النظر عما �إذا
كان هذا ال�شخ�ص منتَخب ًا �أو مع َّين ًا ويتقا�ضى �أجر ًا �أو ال ومع َّينا تعيينا دائما �أو م�ؤقتا .ومبقت�ضى هذا املفهوم،
�شخ�ص ما مهام يف اخلدمة العامة ،بل املدار يف ذلك �إجنا ُزه
ال ع�ب�رة بالو�ضع القان ��وين الذي ي�ؤدي يف �إطاره
ٌ
مهام للدولة بغ�ض النظر عن العالقة التعاقدية القائمة بني القطاع العام والفرد املعني .ويركز القانون �أي�ض ًا
يف ح ��االت ن ��ادرة على املوظفني املحملني ب ��دور قيادي �أو �سلطة اتخاذ قرار �أو ح ��ق التعامل يف �أموال �أو موارد
مالي ��ة عام ��ة� ،أو الذين ي�شغلون من�صب ًا ينطوي على م�س�ؤولية حمددة تتعلق بالعهدة �أو التحفظ �أو الإ�شراف �أو
حينئذ عقوبات �أ�شد.
الرقابة �أو التحقيق �أو املعاقبة يف كيان عام ،حيث تطبق ٍ

�أمثلة على التنفيذ
ين� ُّ��ص القانون ب�صيغة متطابق ��ة فيما يتعلق بجرائم الر�شوة يف دولتني طرفني ،على الرغم من عدم
ا�ستخدامهما تعريف ًا جل ّي ًا مل�صطلح "موظف عمومي" ،على �أن تكون املزايا موجهة �إىل "�شخ�ص خمول
ب�سلطة عامة �أو ي�ؤدي مهمة يف �إطار اخلدمة العامة �أو مكلف بوالية انتخابية عامة".
ويف والي ��ة ق�ضائية �أخ ��رى ،على الرغم من خلو القانون اجلنائي م ��ن تعريف م�ستقل مل�صطلح
"املوظ ��ف العمومي" ،فقد ُح ِّدد نطاق ��ه حتديد ًا دقيق ًا من خالل ال�سواب ��ق الق�ضائية امل�ستقرة ،حيث
ُيفه ��م �أ َّن ��ه ي�شم ��ل � َّأي �شخ�ص تع ِّين ��ه ال�سلطات العمومي ��ة يف وظيفة عمومية من �أج ��ل �أداء جزء من
واجبات الدولة وهيئاتها .وال عربة يف ذلك ب�إمكان ت�صنيف هذا ال�شخ�ص �أي�ض ًا كموظف عمومي من
منظ ��ور قان ��ون العمل ،فاملهم هنا هو �أن يكون ال�شخ�ص قد ُعينِّ َ حت ��ت �إ�شراف احلكومة وم�س�ؤوليتها
يف من�ص ��ب ال ميكن �إنكار طبيعته العمومي ��ة .وبالإ�ضافة �إىل تطبيق املعيارين ال�سال َف ْي الذكر ،ين�ص
القان ��ون �صراحة على �شم ��ول امل�صطلح �أع�ضاء الهيئ ��ات النيابية العامة واملحكم�ي�ن وجميع الأفراد
املنتمني �إىل القوات امل�سلحة.
ثان تتبعه جمموعة �أ�صغر من الدول الأطراف ويتمثل يف اال�ستعا�ضة عن التعريف "الوظيفي"
ويوجد نهج ٍ

ال ��وارد �أع�ل�اه ب�إيراد �سرد �أ�شمل للأن ��واع املختلفة من �أ�صح ��اب املنا�صب التي تندرج حت ��ت مفهوم "املوظف
�شخ�ص حتى ُيعترب موظف ًا عمومياً.
املدين" �أو "املوظف العمومي"� ،أو للهيئات العامة التي يجب �أن يعمل لديها
ٌ
ومن املثري لالهتمام � َّأن بع�ض بلدان املجموعة الأوىل ت�ستخدم �أي�ض ًا قوائم ح�صرية ملا يحتمل �أن يكون عر�ضة
للمالحق ��ة ع ��ن جرائم ف�ساد من م�ؤ�س�ساته ��ا �أو موظفيها؛ وقد �أُعدت هذه القوائ ��م لتكميل التعريف الوظيفي
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امل�ستخدم فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة �أثناء مبا�شرة واجبات ر�سمية .ويبدو � َّأن هذه الطريقة تتيح �ضمانات
�أك�ث�ر ب�شمول جميع فئات الأ�شخا� ��ص املحتملة على النحو املن�صو�ص عليه يف االتفاقية ،غري � َّأن االقت�صار على
ا�ستخدام قوائم املنا�صب �أو �شاغليها قد ال يكون كافياً ،بل ينبغي للدول الأطراف �أن تنظر يف �إمكانية تعريف
م�صطل ��ح "املوظف العمومي" من خالل ذكر بع�ض املعايري العامة التي متيز الأ�شخا�ص املق�صودين على الأقل
(مثل طبيعة واجباتهم �أو �إجراء التعيني املنطبق) ،دون االعتماد على ال�سرد امل�سهب وحده ،حيث ينطوي ذلك
عل ��ى خط ��ورة عدم اندراج بع�ض فئ ��ات الأ�شخا�ص الذين ي�ؤدون وظائف عمومي ��ة �أو يقدمون خدمات عمومية
حتت هذا التعريف.
و�أخرياً ،ف� َّإن بع�ض الدول الأطراف ال متيز مطلق ًا بني املوظفني العموميني وموظفي القطاع اخلا�ص فيما
يتعل ��ق بجرائ ��م الف�ساد .فالقانون ي�ستخدم يف �أربعة بلدان م�صطلح "موظف" الذي ي�شمل املوظفني العموميني
ف�ض�ل�اً ع ��ن مديري القطاع اخلا�ص وموظفي ��ه �أو ممثليه—�أو ي�شري �إىل � ِّأي �شخ� ��ص موظف �أو ي�ؤدي وظيفة،
وهنا ميكن �أن تكون الوظيفة نتاج ًا ل ِّأي نوع من االتفاق �أو التعاقد �أو االنتخاب �أو الواجب والتكليف .وي�ستخدم
القان ��ون يف �أربع ��ة دول �أطراف �أخرى ،بناء على مفهوم تقلي ��دي �سائد يف الواليات الق�ضائية التي تطبق نظام
القان ��ون الأنغلو�سك�س ��وين ،م�صطلح "وكيل/موظ ��ف" للإ�شارة �إىل � ِّأي �شخ�ص موظف ل ��دى الغري �أو يت�صرف
نياب� � ًة عن ��ه �أ ّي ًا كانت �صفت ��ه .ومع ذلك ،يب ��دو � َّأن ثمة م�صطلحات �أخ ��رى م�ستخدمة يف بع� ��ض هذه احلاالت
فيم ��ا يتعلق بالر�شوة وغري ذلك م ��ن اجلرائم ذات ال�صلة بالف�ساد ،ومن ذلك مث�ل�اً "موظف خدمة عمومية"
و"موظف عمومي" و"موظف يف هيئة عمومية" ،مما يثري �شواغل ب�ش�أن احتمال حدوث عدم ات�ساق يف ا�ستخدام
امل�صطلحات ،و�أدى ذلك �إىل �إ�صدار تو�صيات مبعاجلة هذه امل�شكلة.
ويف �صيغ ��ة �أك�ث�ر تط ��ور ًا ملفهوم التوحي ��د ال�سالف الذكر ،ا�ستغن ��ت دولتان طرفان �أخري ��ان عن تعريف
"موظ ��ف عموم ��ي" عن طريق ت�ضم�ي�ن ت�شريعاتهما كل من يتلق ��ى مزية غري م�شروعة فيما يت�ص ��ل بوظيفة �أو
من�ص ��ب �أو تكلي ��ف �أو فيما يت�صل بني ��ل �شيء مما تتعلق ب ��ه امل�صلحة العامة .وتت�سم م�صطلح ��ات "وظيفة �أو
من�ص ��ب �أو تكليف" يف احلال ��ة الأوىل بات�ساع النطاق و�شمول � ِّأي نوع من التوظيف �أو �شغل املنا�صب �أو التكليف
حل�س ��اب �أرب ��اب عم ��ل �أو عمالء من القطاعني الع ��ام �أو اخلا�ص ،مبا يف ذل ��ك �شاغلو املنا�ص ��ب ال�سيا�سية �أو
املعين ��ون يف جمال� ��س �أو �شاغلو منا�ص ��ب �شرفية و�شاغلو منا�ص ��ب يف رابطات واحت ��ادات ومنظمات و�أع�ضاء
ضال ع ��ن الق�ضاة واملحكم�ي�ن .و�أ َّما يف احلالة
الربمل ��ان واملجال� ��س املحلية وغريه ��م من املمثل�ي�ن املنتخبني ف� ً
الثانية ،ف ُيع َّرف "�شيء مما تتعلق به امل�صلحة العامة" على �أنه م�صلحة تتجاوز �إطار احلقوق الفردية وم�صالح
الأف ��راد ،وميثل �أهمية للمجتمع .وا�ستناد ًا �إىل ه ��ذا املفهوم ،ال يرتهن ارتكاب جرمية الر�شوة ب�إثبات ت�صرف
متلقي الر�شوة ب�صفته موظف ًا عمومياً ،و�إن كان قد ذُ كر � َّأن عقوبة �أ�شد رمبا ُتط َّبق �إذا ُوجد � َّأن اجلاين �شرع يف
ر�شو فرد يت�صرف بهذه ال�صفة �أو ر�شاه بالفعل.
وباملث ��ل ،يع� � َّرف املتلقي غري امل�شروع يف والية ق�ضائية �أخرى� ،س ��واء كان ي�شغل من�صبا يف القطاع العام
�أو اخلا� ��ص ،ا�ستن ��اد ًا �إىل م ��ا تتعلق به الر�شوة من وظيف ��ة �أو ن�شاط .وتت�ضمن الوظائ ��ف �أو الأن�شطة التي تقع
حم�ل�اً لتطبي ��ق هذه اجلرائ ��م املهام �أو الأن�شط ��ة التي تكون ذات طاب ��ع عمومي �أو متعلقة ب�أعم ��ال جتارية �أو
منف ��ذة يف �إط ��ار �أداء ال�شخ�ص وظيفته �أو منفذة عل ��ى يد جمموعة منظمة من الأ�شخا� ��ص �أو نياب ًة عنها ،ما
دام يفرت� ��ض يف القائ ��م بالوظيف ��ة �أو الن�شاط �أداء ذلك بح�س ��ن نية �أو يفرت�ض فيه �أداء ذل ��ك بحياد �أو يكون
حم ��ل ثقة بحكم قيامه بذلك .وعلى الرغم من خروج ه ��ذه التو�صيفات العامة للمعايري التي يجب ا�ستيفا�ؤها
تلبي� � ًة للمقيا� ��س الوظيفي ملتلقي الر�شوة عن �إطار امل�ألوف ،فقد تب�َّينأنَّ �أنها ت�شمل جميع احلاالت التي تقت�ضيها
االتفاقية.
ويف ع ��دد معترب (�أكرث م ��ن الربع) من الدول الأط ��راف ،تبينَّ � َّأن القوان�ي�ن ذات ال�صلة ال تغطي ب�شكل
قاط ��ع جمي ��ع فئات الأ�شخا�ص املح�ص ��ورة يف االتفاقية �أو �أنه ��ا ت�ستخدم م�صطلحات غ�ي�ر مت�سقة يف تعريف
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فئ ��ة املوظف�ي�ن امل�شمولني .ويف �إحدى احلاالت ،ذُ كر � َّأن م�صطلح "املوظ ��ف العمومي" امل�ستخدم يف الت�شريعات
الت ��ي تغطي جرائم الر�شوة يتعلق بـ "�شخ�ص يعمل لدى الدولة" ،دون مزيد من التو�ضيح .وفيما يتعلق بجرمية
�إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف بوجه خا�ص لوحظ � َّأن املحاكمات كثريا ما تنتهي ب�إ�صدار �أحكام بالرباءة يف �إحدى
الوالي ��ات الق�ضائي ��ة .وهذا مر ُّده �إىل � َّأن املمار�سة امل َّتبعة يف حماكمها هي �أن ُتعفى من امل�س�ؤولية طائفة وا�سعة
م ��ن الأ�شخا�ص الذي ��ن ال يعتربون "موظفني" ،مما �أبرز �ضرورة اتباع نهج جديد يف القانون اجلنائي .و ُتن�صح
ال ��دول الأطراف يف ه ��ذا ال�سياق بتجنب تعدد التعاريف الواردة يف ت�شريع ��ات خمتلفة (مثل القانون اجلنائي
وقان ��ون خا� ��ص مبكافح ��ة الف�س ��اد) �أو تداخلها مع تباي ��ن م�ضامينها ،حي ��ث يرجح ت�سببه ��ا يف م�شاكل تتعلق
بالرتابط ويف �إثارة �شكوك ب�ش�أن امل�صطلحات املنطبقة.

�أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي
ال تعت�ب�ر جمي� � ُع الدول الأطراف �أع�ضا َء اجلهاز الق�ضائي �شاغلني ملنا�صب م�ساوية �أو مكافئة ملا ي�شغله موظف
عموم ��ي عادي .وبالت ��ايل ،توجد يف بع�ض احلاالت جرائم ف�ساد منف�صلة ال تنطب ��ق �إ َّال على الق�ضاة واملدعني
العام�ي�ن واملحلف�ي�ن واملحكمني وغري ذلك من الأ�شخا� ��ص امل�شاركني يف الإج ��راءات الق�ضائية ،وجتر هذه يف
العادة (لكن لي�س يف جميع الأحوال) عقوبات �أ�شد مقارن ًة بجرائم الف�ساد العامة .وبينما تعك�س هذه املمار�سة
م ��ن حي ��ث املبد�أ املكانة البارزة التي ما زال ��ت ر�شوة الق�ضاة حتتله تاريخي ًا (خا�ص� � ًة �شق االرت�شاء منها) بني
مو�ضوع ��ات الت�شري ��ع اجلنائي يف هذا املجال ،فه ��ي ال تتناق�ض مع متطلبات االتفاقية .غ�ي�ر �أنه ينبغي توخي
احل ��ذر ،ففي �ضوء تن ��اول الفقرة الفرعية (�أ) من امل ��ادة  2ب�شكل حمدد �شاغلي املنا�ص ��ب الق�ضائية ،ينبغي
�أن تت�ضم ��ن � َّأي جرائ ��م خا�ص ��ة من هذا الن ��وع جميع �أركان اجلرائ ��م املن�صو�ص عليه ��ا يف االتفاقية ،كما هو
�ش� ��أن اجلرائ ��م املتعلقة ب�سائر املوظفني العموميني .وبالتايل ،ينبغي �أ َّال تقت�صر جرمية الر�شوة على فعل معني
�أو ت ��رك فعل مع�ي�ن يف معر�ض �أداء الواجبات الق�ضائي ��ة (مثل الف�صل يف ق�ضي ٍة ما ب�ش ��كل �أو �آخر� ،أو �إ�صدار
حك ��م �أو عقوب ��ة تتعل ��ق بق�ضية منظورة �أو ت�أجيل ذل ��ك �أو �إغفاله) مع ترك غري ذلك م ��ن الواجبات الر�سمية
دون معاجلة.
وينبغ ��ي احلك ��م بالقبول عل ��ى املمار�سة امل�شابه ��ة التي تتبعها بع� ��ض الدول الأط ��راف بت�ضمني �أع�ضاء
اجلهاز الق�ضائي (�أو غري ذلك من الفئات املكافئة من املوظفني العموميني ،مثل �أع�ضاء الهيئة الوطنية املعنية
مبكافح ��ة الف�ساد) يف التعريف الع ��ام مل�صطلح "موظف عمومي" وتطبيق جرائم الف�ساد الأ�سا�سية عليهم ،مع
وج ��ود جرائ ��م منف�صلة لديها كذلك ،مثل ظ ��روف الت�شديد يف حالة القا�ضي الذي يتلق ��ى ر�شوة تتعلق بحكم
�أ�صدره �أو فيما يتعلق بق�ضية �أحيلت عليه ليف�صل فيها �أو بغية احل�صول على �إدانة يف ق�ضي ٍة ما.

�أع�ضاء الربملان
م ��ن �سم ��ات االتفاقية التي متيزه ��ا عن �سائر ال�صك ��وك الدولية املتعلق ��ة مبكافحة الف�ساد ،ب ��ل وكانت �سبب ًا
يف ت�أخ ��ر ت�صدي ��ق بع�ض البلدان عليها ،ت�سويته ��ا بني �أع�ضاء الربملان وغريهم م ��ن املوظفني العموميني فيما
يتعل ��ق بالتج ��رمي .ففي �إطار الفقرة الفرعي ��ة (�أ) من املادة  ،2ي�شمل م�صطلح "موظ ��ف عمومي" � َّأي �شخ�ص
ي�شغ ��ل من�صب� � ًا ت�شريعي ًا يف الدولة الطرف� ،سواء �أكان معين ًا �أم منتخب� �اً .وال تفي جميع الدول الأطراف بهذا
االلت ��زام .وبينم ��ا يبقى مدى تغطية هذه الفئة من الأ�شخا�ص غري وا�ضح يف بع�ض احلاالت ،فقد تبينَّ يف حالة
دولتني متجاورتني � َّأن ثمة قدر ًا من الإقرار بعدم اعتبار �أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية موظفني عموميني� ،أو بعدم
اندراجه ��م ب�شكل مبا�شر �ضمن نط ��اق التعريف ذي ال�صلة ،مما يحد بالتايل م ��ن تطبيق عدة جرائم ف�ساد،
مبا يف ذلك الر�شوة و�إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف حملي ًا وخارجياً .ونتيجة لذلك� ،صدرت تو�صيات بتو�سيع نطاق
التعاريف ذات ال�صلة والن�ص على عقوبات منا�سبة على اجلرائم التي يتورط فيها برملانيون.
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وكما هو �ش�أن �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي ،يخ�ضع ر�شو �أع�ضاء الربملان للتنظيم الرقابي يف بع�ض الواليات
الق�ضائي ��ة ،و�إن كان ذل ��ك ب�شكل منف�صل ع ��ن الر�شوة التي يتورط فيها موظف ��ون عموميون وهذا حال �إحدى
ال ��دول الأطراف الت ��ي ال يعترب �أع�ضاء الربملان فيه ��ا موظفني عموميني .وميكن يف ه ��ذه احلالة �أي�ضا اعتبار
املمار�س ��ة ذات ال�صل ��ة ،كما هو احل ��ال بالن�سبة �إىل �أع�ضاء اجله ��از الق�ضائي ،موافق ��ة لالتفاقية ،ما دامت
جمي ��ع عنا�ص ��ر احلكم املقابل يف االتفاقي ��ة م�ستوفاة ونطاق اجلرمية اخلا�صة املتعلق ��ة ب�أع�ضاء الربملان غري
مق�صور على �أفعال معينة .فعلى �سبيل املثال ،ال تنطبق الأحكام ذات ال�صلة يف الدولة الطرف املذكورة �أعاله
�إ َّال يف احل ��االت الت ��ي يكون املق�صود من املزية فيها حمل ع�ضو الربملان على الت�صرف بحيث ُيح�سم �أمر ينظر
في ��ه �أو ُيرتق ��ب �أن ينظر فيه الربملان عل ��ى نحو معني .ويبدو � َّأن ذلك ال ي�شمل احل ��االت التي يكون الهدف من
الر�شوة فيها الت�سبب يف ت�صرف ع�ضو الربملان �أو يف امتناعه عن الت�صرف على �أوجه �أخرى قد تخل بواجبات
واليت ��ه �أو ال تتعل ��ق بت�صويت برملاين ،مثل ما يح ��دث خالل درا�سة االختيار بني �إثارة ق�ضي� � ٍة ما يف الربملان �أو
�أثن ��اء اجتماع جل ��ان برملانية من عدمه وما �إىل ذلك .ولذلك فقد تبينَّ � َّأن اجلرائم املحددة تق�صر عن الوفاء
مبتطلبات االتفاقية.

الأفراد الع�سكريون
تنطبق يف حاالت نادرة جرائم ر�شوة منف�صلة على �أع�ضاء اجلهاز الع�سكري كذلك وال يبدو � َّأن ذلك قد ت�سبب
يف � ِّأي م�شاكل �إ�ضافية.

الأ�شخا�ص الذين ي�ؤدون وظائف عمومية مل�ؤ�س�سات عامة
لي� ��س من الوا�ضح دائم ��ا مدى �إمكان حتميل �أ�شخا�ص ي� ��ؤدون وظائف عمومية مل�ؤ�س�س ��ات عامة امل�س�ؤولية عن
جرائ ��م ر�ش ��وة ،وال ي�شمل تعريف "موظف عموم ��ي" هذه الفئة يف دولة طرف واحدة عل ��ى الأقل .ومع ذلك مل
تخ�ض �أغلبية اال�ستعرا�ضات يف هذه النقطة .وقد �أفاد عدد من الدول ب�صورة ا�ستثنائية �أنها �أدخلت يف تعريف
املوظف�ي�ن العموميني ،خا�ص ًة يف مقام تطبيق جرائم الر�ش ��وة ،املوظفني و�/أو امل�س�ؤولني التنفيذيني لدى جميع
مبعزل عن الطابع العمومي لوظائفهم.
ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات اململوكة للدولة �أو اخلا�ضعة للدولة
ٍ

الف�صل الأول -التجرمي
�ألف -الر�شوة يف القطاع العام
 -١ر�شو املوظفني العموميني الوطنيني (املادة )15
ع ��ادة م ��ا تعترب جرائ ��م الر�شوة املتعلق ��ة بالقطاع الع ��ام املحلي �إحدى ال�سم ��ات الأ�سا�سي ��ة للقانون اجلنائي
الوطن ��ي .وبالت ��ايل فق ��د اعتمدت جميع ال ��دول الأط ��راف تدابري لتجرمي كل م ��ن ر�شو املوظف�ي�ن العموميني
الوطنيني وارت�شائهم ،وكان ذلك يف معظم احلاالت قد �سبق دخول االتفاقية حيز النفاذ بزمن طويل .وتف�صل
معظ ��م الدول الأط ��راف بني جرميتي الر�شو واالرت�ش ��اء ،وهما من الأفعال التي جترمه ��ا االتفاقية .ويف حالة
�ش ��اذة وحي ��دة ،يعاقب على الر�شو باعتباره فعل م�شاركة ("ح�ض") فق ��ط يف جرمية االرت�شاء .وقد مت التخلي
�إىل ح ��د بعي ��د خالل الق ��رن التا�سع ع�شر عن هذا التعامل م ��ع الر�شو باعتباره فعال تبعي ��ا ،وهو تعامل يعك�س
وجهة النظر التقليدية (يف كال نظامي القانون الأنغلو�سك�سوين والقانون املدين) ومفادها � َّأن الف�ساد ميثل يف
الأ�سا�س �إ�ساءة ا�ستغالل لل�سلطة �أو جرمية ترتبط بابتزاز �أموال �أثناء مبا�شرة �سلطة عمومية ،و�إن كانت دول
كثرية—كما �سيذكر الحق ًا حتت الق�سم �ألف من الف�صل الثاين ،ما زالت ُتنزل عقوبات �أخف على الأ�شخا�ص
الذين يعر�ضون ر�شوة مقارن ًة مبن يقبلونها.
ولي�س ��ت �إمكانية اقرتاف جرمية الر�شو مق�صورة على فئة معينة من الأ�شخا�ص ،حيث ال ت�شري االتفاقية
�إىل � ِّأي �صفات حمددة للجناة املحتملني .وبالتايل فقد تبينَّ وجه ق�صور يف والية ق�ضائية ين�ص القانون لديها
عل ��ى � َّأن اقرتاف جرمية الر�ش ��و ال ي�صدر �إ َّال من �أ�شخا�ص "عاديني" ،حي ��ث � َّإن الأفعال التي يرتكبها موظفون
واف .و�أخذ ًا يف االعتب ��ار �أي�ض ًا � َّأن جرائم
عمومي ��ون (جت ��اه موظفني عمومي�ي�ن �آخرين) غري م�شمولة ب�ش ��كل ٍ
�أخرى (مثل املتاجرة بالنفوذ �أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة) ال تقدم ح ًال مر�ضياً ،فقد �صدرت تو�صية ب�أن تنظر
الدول ��ة الطرف املعنية يف تعديل ت�شريعاتها بغية �إخ�ضاع جميع حاالت الر�شو التي يرتكبها موظفون عموميون
للتنظيم الرقابي.
وخالف� � ًا جلرمية الر�شو ،تنطوي جرمية االرت�شاء بطبيعة احلال على افرتا�ض م�سبق مفاده � َّأن مرتكبها
موظ ��ف عموم ��ي ،ح�سب التعريف الوارد يف الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  .2ومن الالفت للنظر � َّأن احلكم ذا
ال�صلة فيما ال يقل عن خم�س دول �أطراف (واحلكم املقابل له املتعلق بالر�شو �أي�ض ًا يف �إحدى احلاالت) ينطبق
كذلك على من ُيتوقع �أن ي�صبح �أو ي�ستحق �أن ي�صبح موظف ًا عمومي ًا �أو له فر�ص �سانحة ليعينَّ موظفا عموميا،
مم ��ا يو�سع نطاق اجلرمية مبا يتج ��اوز احلد الأدنى من متطلبات االتفاقية .وجت ��در الإ�شارة �إىل �أنه يجب يف
اثنت�ي�ن من تلك احل ��االت �أن ي�صبح متلقي الر�شوة موظف ًا عموم ّي ًا بالفعل بع ��د ذلك حتى يح َّمل امل�س�ؤولية عن
ال�سل ��وك ذي ال�صل ��ة .و�أخ�ي�راً ،ف� َّإن �أحكام الر�شوة يف �إح ��دى الدول الأطراف ت�شمل �أي�ض� � ًا �صراح َة املوظفني
العمومي�ي�ن ال�سابق�ي�ن �شريطة تقدمي هب ��ة �أو وعد �أو خدمة �أو عر�ضها �أو ما �إىل ذل ��ك مقابل �أو بخ�صو�ص � ِّأي
خدمة �أداها املوظف ال�سابق �أو تخلف عن �أدائها خالل تنفيذ مهامه.
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ال�سلوك الإجرامي الأ�سا�سي
تتباين الرتكيبات وامل�صطلحات امل�ستخدمة لتحديد وو�صف ال�سلوك غري امل�شروع الأ�سا�سي يف جرائم الر�شوة
تباين� � ًا كبريا فيما ب�ي�ن الدول الأطراف� .أ َّما ع ��ن الأ�ساليب املتبعة ،ف� َّإن �أغلبية ال ��دول الأطراف ،مبا يف ذلك
جمي ��ع البل ��دان املرتبطة ولو برابط �ضعيف بنظام القانون املدين ،متي ��ل �إىل اتباع نهج م�شابه للنهج املبينَّ يف
املادة  15من االتفاقية ،وتطرح تو�صيفات لل�سلوك غري امل�شروع قُ�صد لها �أن تكون مق ِّيدة ووجيزة .فعلى �سبيل
امل�ستعر�ضون
املث ��ال ،يتطاب ��ق الت�شريع ذو ال�صلة يف �إحدى احلاالت مع املادة  15تطابق ًا �شبه تام ،مما اعتربه
ِ
ممار�س ًة ج ِّيد ًة.

مثال على التنفيذ
يت�ضمن القانون يف �إحدى الدول الأطراف جرائم الر�شو واالرت�شاء التالية:
"يعا َق ��ب � ُّأي موظف عموم ��ي يطلب �أو يقبل لنف�سه �أو لطرف ثالث وعد ًا �أو هب ًة مقابل تنفيذ � ٍّأي
م ��ن �أن�شط ��ة من�صب ��ه �أو االمتناع عن تنفيذه ��ا بال�سجن ملدة ال تزيد عل ��ى � 10سنوات وغرامة
وعد به� ،شريطة �أ َّال تقل عن [ .]...ويطبق احلكم الوارد يف هذه
أعطي �أو ِ
تعادل �ضعف قيمة ما � ِ
امل ��ادة حتى ل ��و مل يكن الن�شاط املذكور يف الفقرة ال�سابقة �ضم ��ن �أن�شطة من�صب املتلقي لكنه
يفرت� ��ض �أو يعتق ��د ذلك خط� ��أً .وباملثل ،يطبق احلكم الوارد يف هذه امل ��ادة حتى لو كان املتلقي
ينوي عدم تنفيذ الن�شاط �أو االمتناع عن تنفيذه.
يعا َق ��ب � ُّأي �شخ� ��ص يعر�ض على موظف عمومي—دون �أن يقبل ه ��ذا الأخري عر�ضه—وعد ًا
�أو تربع� � ًا مقاب ��ل تنفيذ فعل �أو االمتناع عن فعل على نح� � ٍو يخل بواجبات من�صبه بال�سجن ملدة
ال تزي ��د عل ��ى خم�س �سنوات وبغرامة ال تزيد على [� ]...أو ب� ٍّأي من هاتني العقوبتني� .أ َّما �إذا كان
لتنفيذ هذا الفعل �أو االمتناع عن تنفيذه وجه م�شروع فتكون العقوبة بال�سجن ملدة ال تزيد على
ثالث �سنوات وبغرامة ال تزيد على [� ]...أو ب� ٍّأي من هاتني العقوبتني".
وباملقاب ��ل ،تطب ��ق بع�ض البلدان التي متي ��ل �إىل نهج قانوين قائم على القان ��ون الأنغلو�سك�سوين تعاريف
تت�سم بطابع حتليلي �أكرب وبال�شمولية.

مثال على التنفيذ
يت�ضمن قانون �إحدى الدول الأطراف الأحكام الأ�سا�سية التالية ب�ش�أن الر�شو واالرت�شاء:
( )1يدان ال�شخ�ص بارتكاب جرمية �إذا:
(�أ)  �أقدم ال�شخ�ص على � ٍّأي مما يلي ب�سوء نية:
‘ ’1تقدمي مزية ل�شخ�ص �آخر؛
‘�  ’2أو الت�سبب يف تقدمي مزية ل�شخ�ص �آخر؛
‘�  ’3أو عر�ض تقدمي مزية ل�شخ�ص �آخر �أو الوعد بتقدميها ل�شخ�ص �آخر؛
‘�  ’4أو الت�سب ��ب يف عر� ��ض تق ��دمي مزي ��ة ل�شخ�ص �آخ ��ر �أو يف الوع ��د بتقدميها
ل�شخ�ص �آخر؛
(ب) وكان ِفعل ذلك ال�شخ�ص بق�صد الت�أثري على موظف عمومي (الذي قد يكون ذلك
ال�شخ�ص الآخر) يف ممار�سة املوظف لواجباته ب�صفته موظف ًا عمومياً؛
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(ج) وكان املوظف العمومي موظف ًا عمومي ًا لدى []...؛
(د) وكانت الواجبات واجبات موظف عمومي لدى [.]...

العقوبة:

الأفراد :ال�سجن ملدة � 10سنوات و�/أو  10 000وحدة عقوبة.
الهيئات االعتبارية 100 000 :وحدة عقوبة �أو ثالثة �أ�ضعاف قيمة املزية املتح�صل عليها ب�سبب
ذل ��ك الت�ص ��رف؛ �أو ع�شرة يف املائة م ��ن حجم الأعمال ال�سنوي للهيئ ��ة االعتبارية خالل فرتة
االثن ��ي ع�ش ��ر �شهر ًا التي ارتكبت اجلرمي ��ة خاللها �إذا تعذر على املحكم ��ة حتديد قيمة املزية
املتح�صل عليها.
( )2ل ��دى املالحق ��ة على فعل جم ّرم مبوجب الفقرة ( ،)1ال يلزم �إثبات � َّأن املدعى عليه كان
على علم ب� ٍّأي مما يلي:
(�أ)	� َّأن املوظف كان موظف ًا عمومي ًا لدى []...؛
(ب)	�أو � َّأن الواجبات كانت واجبات موظف عمومي لدى [.]...
( )3يدان املوظف العمومي لدى [ ]...بارتكاب جرمية �إذا:
(�أ)	�أقدم املوظف على � ٍّأي مما يلي ب�سوء نية:
‘ ’1طلب مزية لنف�سه �أو ل�شخ�ص �آخر؛
‘�  ’2أو تلقي مزية �أو التح�صل عليها لنف�سه �أو ل�شخ�ص �آخر؛
‘�  ’3أو املوافقة على تلقي مزية �أو التح�صل عليها لنف�سه �أو ل�شخ�ص �آخر؛
(ب) وكان ِفعل ذلك املوظف بق�صد:
‘�  ’1إخ�ضاع مبا�شرة املوظف لواجباته باعتباره موظف ًا عمومي ًا لدى [ ]...للت�أثري؛
‘�  ’2أو البع ��ث عل ��ى االعتقاد ب� �� َّأن مبا�شرة املوظ ��ف لواجباته باعتب ��اره موظف ًا
عمومي ًا لدى [� ]...سيخ�ضع للت�أثري �أو تر�سيخ ذلك االعتقاد �أو تثبيته.

العقوبة:
الأفراد :ال�سجن ملدة � 10سنوات و�/أو  10 000وحدة عقوبة.
الهيئات االعتبارية 100 000 :وحدة عقوبة �أو ثالثة �أ�ضعاف قيمة املزية املتح�صل عليها ب�سبب
ذل ��ك الت�ص ��رف؛ �أو ع�شرة يف املائة م ��ن حجم الأعمال ال�سنوي للهيئ ��ة االعتبارية خالل فرتة
االثن ��ي ع�ش ��ر �شهر ًا التي ارتكبت اجلرمي ��ة خاللها �إذا تعذر على املحكم ��ة حتديد قيمة املزية
املتح�صل عليها.
وجت ��در الإ�ش ��ارة �إىل � َّأن النموذج الأول يبدو �أكرث انت�شار ًا بكثري ،وتطبقه من حيث املبد�أ عدة بلدان تتبع
نظ ��ام القانون الأنغلو�سك�سوين ،بينما يب ��دو � َّأن لدى خم�س دول �أطراف �أخرى جرائ ��م متداخلة ،بحيث ي�أخذ
ك ٌّل منه ��ا �أحيان� � ًا مبفهوم خمتل ��ف �أو يلتزم بنموذج خمتل ��ف .وقد �أو�صي يف هذه احل ��االت ب�شكل عام بالنظر
يف توحي ��د القوان�ي�ن املت�صل ��ة بالف�ساد ،حيث � َّإن م ��ن �ش�أن ذلك �أن يكف ��ل االت�ساق يف تطبي ��ق جرائم الر�شوة
وقط ��ع � ِّأي �شك باليق�ي�ن ب�ش�أن نطاقها واحلد من احتماالت ازدواجية التحقيق ��ات واملنازعات املتعلقة بالوالية
الق�ضائية.

حالة تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

14

وم ��ن املثري لالهتمام � َّأن امل ��واد ذات ال�صلة يف القانون اجلنائي (وب�شكل ع ��ام ،جميع اجلرائم الواردة
في ��ه) يف اثنني من بلدان القانون الأنغلو�سك�سوين املذكورة �آنف ًا مرفقة مبا ي�سمى "�شروحا" و"�أمثلة تو�ضيحية"
لأ�سل ��وب تطبيقه ��ا يف املمار�سة العملية ،مم ��ا ميثل �سمة غري معت ��ادة ميكن اعتمادها ،عل ��ى �سبيل املثال ،يف
لقانون ما .وقد الق ��ت هذه املمار�سة ا�ستح�سان� � ًا باعتبارها و�سيلة مفي ��دة لتو�ضيح نطاق
التقري ��ر التف�س�ي�ري
ٍ
اجلرائم .وتتبع بع�ض البلدان من جمموعة دول �أوروبا ال�شرقية وجمموعة دول �آ�سيا واملحيط الهادئ ممار�سة
م�شابهة ،حيث ترفق مالحظات بن�صو�ص بع�ض الأحكام يف قوانينها اجلنائية باعتبارها تعليقات ت�شكل جزءا
ال يتجز�أ من تلك الن�صو�ص

جتارب ناجحة وممار�سات ج ِّيدة
أحلق بن�ص جرمية االرت�شاء يف �إحدى الدول الأطراف �شروح لأركانها ،من قبيل ما يلي:
� ِ
الدافع �إىل الفعل �أو املكاف�أة عليه :ت�شمل هذه العبارة � َّأي �شخ�ص يتلقى عطي ًة دافع ًا له �إىل فعل
ما ال ينوي فعله �أو مكاف�أ ًة له على فعل ما مل يفعل.
والأه ��م من ذلك "الأمثل ��ة التو�ضيحية" امل�صاحبة لن�ص اجلرمية كذل ��ك لتزيد نطاق تطبيقه
و�ضوحاً ،ومن ذلك:
(�أ) ح�ص ��ل "�أل ��ف" ،وهو موظف ،م ��ن "زاي" ،وهو م�صريف ،على وظيف ��ة يف م�صرف زاي
ل�شقي ��ق �أل ��ف مكاف� ��أ ًة لألف عل ��ى اتخاذ ق ��رار يف �صالح زاي .يف ه ��ذه احلالة يكون �أل ��ف قد ارتكب
اجلرمية املع َّرفة يف هذه املادة.
(ب) �أ ْوهَ ��م "�أل ��ف" ،وه ��و موظف عموم ��ي" ،زاي" ب� َّأن �أل ��ف ا�ستخدم نفوذه ل ��دى احلكومة
للح�صول على لقب لزاي وبالتايل �أوعز لزاي ب�أن يعطي �ألف ما ًال مكاف�أ ًة له على هذه اخلدمة .بهذا
يكون �ألف قد ارتكب اجلرمية املع َّرفة يف هذه املادة.
وميك ��ن الوف ��اء بااللتزامات املن�صو�ص عليه ��ا يف االتفاقية بنف�س القدر من الفعالي ��ة با�ستخدام � ٍّأي من
�أ�سلوب ��ي و�ص ��ف ال�سلوك الإجرام ��ي املذكور �أع�ل�اه� ،إ َّال �أنه يف عدد معت�ب�ر من احلاالت ،تب ��دو بع�ض الأركان
الأ�سا�سي ��ة لل�سل ��وك الإجرامي الذي تنطوي عليه (الوعد �أو العر�ض �أو الإعطاء فيما يتعلق بالر�شو؛ وااللتما�س
�أو القبول فيما يتعلق باالرت�شاء) مفقودة بالكلية .وعلى وجه اخل�صو�ص ،وبينما يندر �أن ي�سبب ركنا "الإعطاء"
�ضم ��ن الوعد مبزية غ�ي�ر م�ستحق ��ة (�أي التعهد بتقدمي
و"القب ��ول" � َّأي �إ�شكالي ��ة ،ف� �� َّإن ع ��دة دول �أطراف ال ُت ِّ
�ضمن ��ه ب�شكل غري مبا�شر—م ��ن خالل تف�سريات
ه ��ذه املزي ��ة �أو التلوي ��ح ب�إمكانية ذلك) ب�ش ��كل �صريح �أو ُت ِّ
ملب ��ادئ نظري ��ة �أو �سوابق ق�ضائية—باعتب ��اره �إعدادا الرتكاب جرمي ��ة �أو �شروعا فيه ��ا� ،أو يف �إطار مفاهيم
ذات �صل ��ة (�أو مرتادف ��ة من وجهة نظ ��ر لغوية) مثل "عر�ض ر�ش ��وة" .واعتمدت عدة دول ،ع�ل�او ًة على ذلك،
نه ��ج "العربة بالفعل" ،ال ��ذي ال يج ّرم �سوى التبادل الفعلي ،يف حني � َّأن عر� ��ض الر�شوة لي�س م�شمو ًال �صراح ًة،
م ��ع �أ َّن ��ه ُيحتم ��ل مالحقة فعل العر� ��ض ق�ضائيا يف معظ ��م هذه احلاالت باعتب ��اره �شروع� � ًا يف ارتكاب جرمية
�أو جرمي� � ًة "غ�ي�ر مكتملة" �أو "�إع ��دادا" لذلك .و�أخرياً ،هن ��اك واليات ق�ضائية يخلو و�ص ��ف اجلرمية فيها من
ركن "االلتما�س" �أي�ضاً.
ويف �ض ��وء ما �سبق� ،صدرت تو�صي ��ات عديدة تتعلق بامل�ضي يف �إجراء التعدي�ل�ات الت�شريعية الالزمة �أو
عل ��ى الأق ��ل و�ضع مبادئ توجيهية ب�ش�أن املمار�س ��ة الق�ضائية� ،أو تتعلق بر�صد الكيفي ��ة التي تف�سر املحاكم بها
الأح ��كام ذات ال�صلة يف امل�ستقبل .وينبغي يف معر�ض تقييم الت�شريعات الوطنية بالن�سبة �إىل �صياغة الأحكام
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املنطبق ��ة �أن ت�ؤخذ الفقرة  9من املادة  30م ��ن االتفاقية يف احل�سبان ،حيث تت�ضمن تلك الفقرة مبد�أً يقت�ضي
ق�ص ��ر تو�صيف الأفع ��ال املجرمة وفق ًا لالتفاقية على القوانني املحلية لل ��دول الأطراف .وبالتايل قد يكون من
املمك ��ن تغطية بع� ��ض الأفعال ذات ال�صلة يف �إطار �أح ��كام الق�سم العام من القانون اجلنائ ��ي الوطنيْ � ،أي ما
يتعلق بالإعداد الرتكاب جرمية �أو ال�شروع يف ارتكابها ،و�إن كان من الوارد �أن تتطلب م�س�ألة �إمكان اال�ستعا�ضة
بذل ��ك النهج ع ��ن التجرمي الكامل مزيد ًا م ��ن الدرا�سة )16(.وع�ل�او ًة على ذلك ،ينبغي التنب ��ه �إىل ما ينطوي
علي ��ه ا�ستخ ��دام مثل ه ��ذه الأحكام العامة من خطر تطبي ��ق عقوبات �أقل بكثري ومن �إث ��ارة مل�شاكل التباين يف
العقوب ��ات املفرو�ضة على جرائ ��م مت�شابهة ،وهذا هو �سبب اعتبار التجرمي امل�ستق ��ل ملختلف �أ�شكال �سلوكيات
الف�ساد الأ�سا�سية ممار�س ًة �أف�ضل ب�شكل عام .ومع ذلك ،ينبغي �أن تكون الأحكام امل�ستخدمة املتعلقة بالإعداد
للجرمي ��ة وال�شروع فيها حمددة بو�ضوح وخالية م ��ن � ِّأي قيود (مثل "رهن ًا ب�شرط ت�سبب الفعل يف خطر عام")
�أو ا�ستثناءات (مثل "جرائم �أقل خطورة") تقيد امل�س�ؤولية اجلنائية على النحو املن�صو�ص عليه يف االتفاقية.
وينبغي للدول الأطراف �أن تكفل قبل � ِّأي �شيء عدم تطلُّب الت�شري ِع واملمار�سة يف حالتي الر�شو واالرت�شاء
�إثب ��اتَ قي ��ام اتفاق فا�سد بني الرا�ش ��ي واملرت�شي .وينبغي اعتب ��ار الر�شو فع ًال م�ستق�ل�اً ال يتوقف على موافقة
الط ��رف املرت�ش ��ي ،بحيث يكون جمرد عر�ض �أو �إعط ��اء مزية غري م�ستحقة كافي ًا لتحمي ��ل الرا�شي امل�س�ؤولية
اجلنائية دون اعتبار لنية املوظف الإجرامية وال �إدانته بقبول الر�شوة .والعك�س �صحيح �أي�ضاً ،و�إ َّال لكان �إثبات
�إدان ��ة املرت�شي مبثابة حك ��م م�سبق ب�إدانة الرا�شي .كما � َّأن من �ش�أن ا�ش�ت�راط �إثبات قيام اجلرمية على وجود
اتفاق فا�سد �أن يرفع معيار الإثبات �إىل م�ستوىً فوق املعقول ،لندرة �صياغة مثل هذه االتفاقات ب�شكل ملمو�س.
وال يك ��ون لإثبات وجود اتفاق �أهمية من الناحي ��ة النظرية �إ َّال �إذا تعلق الأمر مبالحقة موظف على عقد �صفقة
(قبول طلب �أو عر�ض) لكن عملية ت�سليم الر�شوة وت�سلمها نف�سها مل تتم بعد� .أ َّما من الناحية التطبيقية ،فال
ت�شكل مثل هذه احلاالت �إ َّال ن�سبة �ضئيلة ملا تت�سم به الأفعال ذات ال�صلة بالف�ساد من �سرية بطبيعتها و�صعوبة
التحقي ��ق فيه ��ا .كما � َّأن عملية ت�سليم املزية غري امل�ستحقة وت�سلمها تكون يف العادة قد متت بالفعل يف الق�ضايا
التي حتال �إىل املحاكم.
ويبدو الف�صل الالزم بني جرميتي الر�شو واالرت�شاء مفقود ًا يف احلاالت املماثلة للحاالت املذكورة �أعاله،
�أال وهي حالة عدم �إنزال دولة طرف عقوبات على الر�شو �إ َّال كفعل م�شاركة ("ح�ض") يف جرمية االرت�شاء .ويف
حالة رهن املعاقبة على احل�ض على االرت�شاء باالرتكاب الفعلي جلرمية االرت�شاءْ � ،أي ب�إقدام املوظف العمومي
على قبول مزية غري م�ستحقة �أو التح�صل عليها �أو املوافقة على التح�صل عليها �أو ال�شروع يف التح�صل عليها،
ف�ل�ا يندرج جمرد عر�ض ر�ش ��وة ،دون �أن يوافق املوظف عليها� ،ضمن نطاق القان ��ون اجلنائي ،وبالتايل تكون
الدولة الطرف املعنية مق�صرة يف الوفاء مبتطلبات االتفاقية يف هذا ال�صدد.
غ�ي�ر �أنه م ��ن اجلدير باملالحظة � َّأن القانون يف الوالية الق�ضائية التي �أث�ي�ر من �أجلها هذا النقا�ش يبدو
وك�أنه ي�سمح بوجهة نظر مغايرة .ومل ُيبد اخلرباء احلكوميون الذين �أجروا اال�ستعرا�ض � َّأي تعليق على املمار�سة
حم ��ل النظ ��ر .ومع ذلك ف� َّإن تعريف احل�ض يف تلك الوالية يت�ضم ��ن تو�ضيح ًا يفيد ب� َّأن "قيام جرمية احل�ض ال
يتطل ��ب اقرتاف الفع ��ل املح�ضو�ض عليه وال حت ُّقق الأثر املطلوب لقيام اجلرمي ��ة" ،مما يعني بعبارة �أخرى � َّأن
القانون ال يعاقب على �أفعال امل�شاركة "املعتادة" فح�سب ،بل كذلك على جمرد احل�ض (ال�شروع يف التحري�ض)
عل ��ى ارت ��كاب جرمية ،وقد �شوهدت ه ��ذه املمار�سة يف واليات ق�ضائية �أخرى كذل ��ك (انظر الق�سم الفرعي 2
م ��ن الق�س ��م واو �أدناه) .ووفق ًا لهذا التف�سري للت�شريع الوطني ،ال يل ��زم وجود اتفاق بني الرا�شني واملتلقني غري
امل�شروعني وتكون الأحكام الوطنية كافية لتحقيق �أغرا�ض االتفاقية.
( )16انظر �أي�ضا الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .197
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الر�شوة غري املبا�شرة
تبينَّ يف عدة حاالت وجود ثغرات يف تغطية الر�شوة غري املبا�شرة التي يتورط فيها و�سطاء .وينبغي �أن يكون من
الوا�ض ��ح �أنه ال يلزم ،وفق� � ًا لالتفاقية� ،أن ي�سلم الرا�شي املزية غري امل�ستحقة للموظف العمومي ب�شكل مبا�شر.
وعل ��ى نف�س املن ��وال ،ال يلزم تعلُّق الوعد بهذه املزية بهبة �أو خدمة يقدمه ��ا اجلاين �شخ�صياً ،بل ميكن كذلك
�أن ينط ��وي عل ��ى تفاهم ب� َّأن قيام املوظف العمومي بفعل معينَّ �أو تخلفه عن فعله �سي�ؤدي �إىل تلقيه �شيئ ًا ما من
طرف ثالث �أو من خالل طرف ثالث.
�أ َّم ��ا عن الأ�سالي ��ب امل�ستخدمة ال�ستيفاء هذه املتطلب ��ات ،ف� َّإن بع�ض البلدان تن� ��ص �صراح ًة على تنفيذ
الفعل املحظور من خالل و�سيط ،بينما حتتج بلدان �أخرى ب�أنها تغطي الر�شوة غري املبا�شرة من خالل الأحكام
املتعلق ��ة بامل�شاركة و�/أو تعري ��ف "الفاعلني الأ�صليني" (من يقرتفون الفعل ب�أنف�سه ��م �أو بوا�سطة �شخ�ص �آخر
ي�ستخدمون ��ه �أدا ًة) يف اجل ��زء العام من قوانينها اجلنائية .وقد �أ�شري �أي�ض� � ًا يف خم�س دول لي�س لديها �أحكام
�صريح ��ة �إىل الأعم ��ال التح�ضريية للت�شريع ذي ال�صل ��ة� ،أو �إىل �أحكام �أو قرارات �ص ��ادرة عن املحكمة العليا
تت�ضم ��ن �إر�ش ��ادات ب�ش� ��أن هذه امل�س�أل ��ة وتبينِّ � َّأن اق�ت�راف الر�شوة ممكن �أن يك ��ون �أي�ض ًا ب�ش ��كل غري مبا�شر
م ��ن خ�ل�ال و�سيط .وقد قُبلت ه ��ذه احلجج على �أنها �صحيح ��ة واع ُتربت البلدان املعني ��ة ممتثل ًة للحكم حمل
اال�ستعرا� ��ض بقدر ما تزيل هذه الإ�ش ��ارات العامة � َّأي عقبات �أمام املالحقة عل ��ى جرائم الر�شوة التي يتورط
فيها و�سطاء.
وق ��د تبينَّ � َّأن هناك و�ضعا غري معت ��اد يف �إحدى الدول الأطراف ،حيث يت�ضمن القانون اجلنائي جرمي ًة
قائمة بذاتها يج َّرم مبوجبها فعل الو�سيط يف حالة �إعطاء الر�شوة للو�سيط ثم تخلفه عن ت�سليمها .وعلى الرغم
مم ��ا �صدر من ت�أكيد عل ��ى �إمكانية تغطية ذلك للر�شوة غري املبا�شرة ،فقد اع ُت�ب�رت هذه املمار�سة الت�شريعية
متقادم ��ة وزائ ��دة .وبالتايل� ،أو�صيت الدولة الط ��رف املعنية ب�إعادة النظر يف فائ ��دة الإبقاء عليها والنظر يف
�إمكانية ت�ضمني �أحكام الر�شوة ،بلفظ �صريح ،عبارة "ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر".

نطاق املزية غري امل�ستحقة
املق�ص ��ود يف االتفاقي ��ة تطبيق م�صطلح "مزية" على �أو�س ��ع نطاق ممكن و�شموله �أي�ض� � ًا احلاالت التي تعر�ض
فيه ��ا �أ�شياء غري ملمو�س ��ة �أو مزايا غري مالية (مثل املنا�صب والألقاب ال�شرفية �أو اخلدمات اجلن�سية) ،بقدر
م ��ا ي�ؤدي ذل ��ك ،احتما ًال �أو فعالً� ،إىل �إح ��داث �شعور بااللتزام من جانب املتلق ��ي �إزاء املُعطي .وت�ستخدم دول
�أطراف يف كثري من احلاالت م�صطلحات موازية �أو م�شابهة تكون مقرتن ًة بتعاريف م�سهبة �أو ت�سمح بتف�سريات
ف�ضفا�ض ��ة (مث ��ل "�أي عطي ��ة" �أو "�أي هب ��ة �أو عو� ��ض" �أو "هبة �أو غري ذل ��ك من املكا�سب") ،مم ��ا يعك�س روح
االتفاقية ،بل وقد اعترب ممار�سة ج ِّيدة.
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�أمثلة على التنفيذ
يف �إح ��دى الدول الأط ��راف يت�ض َّمن قانون الر�شوة تعريفا وا�سعا جدا ملفه ��وم "املز ّية غري امل�ستحقة"

التي ُتع َّرف على �أنها "هبة �أو مك�سب �آخر" مبا يعني �أنها ت�شمل النقود و�أي �شيء �آخر (ب�صرف النظر
ع ��ن قيمت ��ه) ،وحق ًا �أو خدمة ُتق َّدم دون مقابل �أو تعوي�ض �آخر مما ُيحدث� ،أو يحتمل �أن ُيحدث ،لدى
ُعطي .ولوحظ �أنه ميكن اعتبار حتى �أ�صغر املبالغ النقدية �أو الأ�شياء
املتل ّقي �شعور ًا بااللتزام جتاه امل ِ
الأخرى هبات و ُت َع ّد كافية العتبارها �أركان ًا للفعل الإجرامي.
و�أوردت دول ��ة ط ��رف �أخ ��رى التعري ��ف الت ��ايلُ :تعت�ب�ر � ُّأي مزية—يتح�صل عليه ��ا املتلقي �أو
ال�شخ�ص الذي ي�سميه لهذا الهدف �أو يكون معروف ًا ومقبو ًال لديه—�أي ًا كان م�سماها �أو نوعها و�سواء
�أكانت مالية �أو خالف ذلك ،وعد ًا �أو تربعاً.

عدد كب�ي�ر من الدول الأط ��راف .ففي ثالث حاالت،
غ�ي�ر �أن ��ه قد ثبت � َّأن هذا ال�ش ��رط ميثل م�شكلة يف ٍ
يتطل ��ب احلكم املحلي املتعل ��ق بالر�شوة �إ َّما دفع نقود �أو نقل ملكية �أو عن�صرا م ��ن عنا�صر املزايا االقت�صادية
ل�شكل من �أ�ش ��كال التقومي املايل دون ما
�أو املادي ��ة ،مم ��ا فُ�سر على �أن ��ه ال ي�شمل �إ َّال النقود واملزاي ��ا اخلا�ضعة ٍ
�س ��وى ذل ��ك من املزايا غري امل�ستحقة .ولوحظت م�شكلة م�شابهة يف دولتني تتبعان نهج ًا "قائم ًا على القيمة" يف
االجته ��ادات القانونية ،بحيث ال تفر�ض عقوبات على الر�شوة �إ َّال �إذا تعلقت مبزايا مادية .ويف حالة �أخرى ،مل
يت�ضح ما �إذا كانت عبارة "�أي �شيء ذو قيمة" يف القانون الوطني تت�ضمن الأ�شياء غري امللمو�سة وبالتايل ت�شمل
واف .ومن مناذج الغمو�ض الأخرى حالة دولة ط ��رف لي�س فيها معنى "الر�شوة"
املزاي ��ا غري امل�ستحقة ب�ش ��كل ٍ
امل�ستخ ��دم يف جرمي ��ة الر�شوة العمومية وا�ضح ��ا ويكتنف ال�شك تناظر هذا املفهوم م ��ع م�صطلح "املزية غري
امل�شروعة" امل�ستخدم يف جرمية الر�شوة يف القطاع اخلا�ص كما ال تزال هناك �شكوك يف بلد �آخر حول �إمكانية
االجتهاد يف تف�سري م�صطلح "الهبة" على نحو ي�ستبعد املزايا غري القابلة للقيا�س الكمي .وقد �صدرت تو�صيات
يف جميع احلاالت ال�سالفة الذكر بتو�سيع نطاق الأحكام املنطبقة �أو �ضمان تف�سري الت�شريعات املحلية على نح ٍو
يعال ��ج املزاي ��ا ذات الطبيعة غري املادي ��ة .وال يعترب االجتهاد القانوين مقب ��و ًال �إذا اكتنفه غمو�ض �أو افتقر �إىل
الدقة .وينبغي للدول الأطراف �أن جتتهد يف حتقيق التيقن والو�ضوح واالنتظام يف التعاريف الواردة يف جرائم
الر�شوة ويف معاجلة امل�سائل املتعلقة بحاالت عدم االت�ساق املحتملة يف �أ�سلوب تف�سري هذه التعاريف حملي ًا على
�صعيدي ت�شريع القوانني اجلنائية وتطبيقها.
ويعت�ب�ر جتاوز املزايا الت ��ي تنطوي عليها �صفقة فا�سدة قيم ًة نقدية معين ��ة داعي ًا �إىل ت�شديد العقوبة يف
بع� ��ض الوالي ��ات الق�ضائية ،و�إن كان من املتعذر اعتبار ذلك م�ؤ�ش ��ر ًا على خطورة اجلرمية يف جميع احلاالت.
وباملقاب ��ل ،يت�ضم ��ن القانون يف �إحدى الدول الأطراف قيد ًا حمدد ًا عل ��ى جميع �أفعال الر�شوة التي ال تبلغ حد ًا
معين� �اً ،حي ��ث ال يعا َقب اجل ��اين يف هذه احلالة �إ َّال �إذا ج ��ر الفعل "عواقب وخيم ��ة" �أو كان متكررا .ورمبا كان
امل�سته ��دف به ��ذا احلكم ا�ستبعاد املزاي ��ا "املالئمة" اجتماعياً ،كما �سريد تناوله الحق� �اً� ،إ َّال �أنه ينبغي التعامل
ربر ًا ومقبو ًال بغ�ض النظر عما يكمن
معه بحذر ملا يف�سح من ٍ
جمال العتبار كل ما ُيعر�ض من املزايا الي�سرية م َّ
وراءه ��ا م ��ن دوافع .وهناك اختالف كبري بني حظر جميع املزايا التي تتج ��اوز حد ًا معيناً ،مما يتيح �شيئ ًا من
املرون ��ة فيما يتعل ��ق بالهبات التي ال تتجاوزه ،وال�سم ��اح بجميع املزايا الأدنى قيم ًة م ��ن حد معني مع ا�شرتاط
ا�ستيفاء �شروط �أخرى حتى تكون حم ًال لإنزال عقوبة.
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املزايا "املالئمة" اجتماعي ًا
ي�ص� � َّرح بالإ�ش ��ارة يف عدد قليل م ��ن الواليات الق�ضائي ��ة �إىل �سمة ع ��دم اال�ستحقاق يف املزاي ��ا املعرو�ضة� ،أو
ُت�ستخ ��دم فيها عب ��ارات م�شابهة لو�صف تلك املزايا ("غري مربرة" �أو "غري م�شروعة" �أو "غري قانونية" �أو "دون
وجه حق" �أو ما �إىل ذلك)� .أ َّما جل الدول الأطراف فال ت�ستخدم �أي ًا من هذه ال�سمات مطلقاً ،و�إن كان قد ت�أكد
يف كث�ي ٍ�ر م ��ن احلاالت خالل اال�ستعرا�ض �أنه ،بغ�ض النظر عن خلو القانون من م�صطلح "غري م�ستحقة" ،ف� َّإن
الهبات غري املغر�ضة ذات القيمة الي�سرية تعفى من امل�س�ؤولية اجلنائية.
وق ��د ح ��دث بالفعل �أن طُ رح يف �إحدى الدول مقرتح ب�إلغاء هذا الإعف ��اء وحظر قبول � ِّأي هبات �أو عطايا
رمزي ��ة تعرب عن التقدير جتنب� � ًا للإ�شكاليات التف�سريية حول القيم واملبالغ املقبول ��ة ،كما � َّأن القانون يف دولة
�أخ ��رى يحظ ��ر بالفع ��ل على � ِّأي موظ ��ف عمومي قبول هب ��ات يف معر�ض مبا�ش ��رة واجباته الر�سمي ��ة وي ُر ُّد � َّأي
احتجاج ب� َّأن العطية من هذا القبيل �أمر متعارف عليه يف جمال �أو تخ�ص�ص �أو حرفة �أو مهنة ما �أو يف منا�سبة
اجتماعية� ،إ َّال �أنه ينبغي على الرغم من كل ذلك اعتبار التمييز ال�صريح �أو ال�ضمني بني الهبات غري املغر�ضة
واملزاي ��ا غ�ي�ر امل�ستحقة متما�شي ًا مع االتفاقية .وميكن تي�سري التطبي ��ق العملي لذلك من خالل قواعد ومبادئ
توجيهية �إدارية وا�ضحة ب�ش�أن الأ�شياء التي يجوز ملوظف عمومي تلقيها دون �أن يعترب مرتكب ًا لفعل يتعار�ض مع
واجبات ��ه �أو يقو� ��ض ال�سلطة املخولة له بحكم من�صبه ،وكذلك من خ�ل�ال تعليمات وا�ضحة ب�ش�أن العوامل التي
ينبغ ��ي للمدع�ي�ن العامني �أخذها يف احل�سبان ليتب ّينوا ،يف كل حالة على حدة� ،إن كان ينبغي �أن ت�ستتبع هب ٌة ما
عقوب ًة وجدوى املالحقة اجلنائية .وينبغي يف هذا ال�صدد التعامل بحذر مع �أوجه التمييز القانونية غري املرنة
التي ت�ستند �إىل القيمة النقدية للهبة ،حيث � َّإن من �ش�أنها ،من جهة� ،أن تخ�ضع ب�سهولة لتغيريات جذرية بحكم
الواق ��ع االجتماع ��ي دائم التغري املتعلق بقيمة ما يعترب "مالئم ًا" يف حالة معينة ،ول َّأن من �ش�أنها �أي�ض ًا �أن ت�ؤدي
�إىل الأثر غري املحمود املتمثل يف خروج الهبات التي جتلب للموظف العمومي مزايا ي�سرية ن�سبياً ،لكنها تعطى
مقابل �أفعال ر�سمية يجب يقين ًا ا�ستنكارها ،عن نطاق الأحكام اجلنائية بحكم تعريفها.

�أمثلة على التنفيذ
يج ��وز للموظفني العموميني يف �إحدى الدول الأطراف تلقي هبة ي�سرية من �شخ�ص يعرب عن امتنانه
مل ��ا الق ��اه� ،أو يتوق ��ع �أن يالقيه ،من معاملة .وال توج ��د �أحكام عامة تنظم تلقي الهب ��ات ،و�إن كان قد
�أو�صي بحظر جميع الهبات ذات القيمة التي تتجاوز حد ًا معين ًا ( 200دوالر �أمريكي تقريباً).
ويف دول ��ة طرف �أخ ��رى ،ي�ستخدم القان ��ون م�صطلح "غري م�ستحقة" ويتو�س ��ع يف تف�سريه على
نح� � ٍو يو�ضح � َّأن هذا املفهوم ال ي�شمل املزايا امل�سموح بها مبقت�ضى لوائح مبا�شرة الواجبات الر�سمية،
ف�ض�ل�اً عن املزاي ��ا غري ذات البال التي تندرج �ضم ��ن املمار�سات االجتماعي ��ة ال�شائعة وال ت�شكل � َّأي
خط ��ر على املوظ ��ف العمومي املعني من حي ��ث من فقدان ��ه اال�ستقاللية �أو الت�أثري علي ��ه ت�أثريا غري
مقب ��ول .ومن �أمثلة ذلك هدايا الأعياد ،مث ��ل الروزنامات �أو الأقالم� ،أو دعوة للذهاب �إىل ال�سريك.
وم ��ع ذلك ف� َّإن "حد ال�سماح" يف هذه الوالية الق�ضائية حتدي ��د ًا منخف�ض ،حيث تعترب خم�س دعوات
�إىل وجب ��ة وتقدمي عدة م�شروبات مزايا غري مقبولة اجتماعي� �اً .وباملثل ،ف� َّإن عر�ض �سائق مقدار ًا ال
يكاد يذكر من املال على فرد �شرطة كي ميتنع هذا الأخري عن تقييد خمالفة مرورية ارتكبها ال�سائق
يعت�ب�ر غ�ي�ر مقبول ملا يق�صد به من ت�شجيع للموظف العمومي عل ��ى االنخراط يف �سلوك يتعار�ض مع
واجباته.
بلد ثالث �صفة "غري م�ستحقة" لكنها يف هذه احلالة ال تتعلق باملزايا
وتت�ضمن �أحكام الر�شوة يف ٍ
املعرو�ضة مقابل �أداء عمل ر�سمي �أو التخلف عن �أدائه مبا يتعار�ض مع واجبات املوظف ،لأنه ال� سبيل
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�إىل اعتب ��ار هذه "مالئمة" اجتماعية �أبداً� .أ َّما �إذا كان املق�صود من الر�شوة الت�أثري يف �أفعال موظف
عمومي دومنا �إخالل بواجباته ،ف� َّإن املزايا التالية ال ُتعترب "غري م�ستحقة":
(�أ) املزاي ��ا التي يجي ��ز القانون �صراح ًة قبولها� ،أو املزايا الت ��ي تمُ نح �ضمن �إطار فعاليات
يح�ضرها املوظف مل�صلحة ر�سمية �أو مو�ضوعية؛
(ب) واملزايا املوجهة �إىل �أغرا�ض خريية ،التي ال ميار�س املوظف � َّأي نفوذ يف توظيفها؛
(ج) ويف حالة عدم وجود قوانني باملعنى الوارد يف البند (�أ) ،املزايا ذات القيمة الدنيا التي
تعطى وفق ًا للأعراف املحلية ،ما مل يكن ذلك الفعل مطبق ًا على نطاق مهني.
و�أخرياً ،تع ِّرف �إحدى الدول الأطراف "الهدية العفوية" على النحو التايل:
"� ّأي �إك ��رام للوفادة على نحو متعارف عليه وبقيمة متوا�ضعة �أو هبة ذات قيمة متوا�ضعة تعطى
ل�شخ�ص ما �إظهار ًا للتقدي ��ر �أو االمتنان خلدمات ذلك ال�شخ�ص� ،أو كبادرة ح�سن
دون طلبه ��ا
ٍ
نية نحو ذلك ال�شخ�ص ،مبا يف ذلك � ُّأي هدية مو�سمية غري مكلفة تقدم ملوظفني �أو �شركاء من
الهيئ ��ات العامة �أو اخلا�صة �أو �أفراد عادي�ي�ن يف منا�سبة احتفالية �أو غري ذلك من املنا�سبات،
مما ال يت�صل ب� ِّأي �شكل من الأ�شكال ب�أداء �شخ�ص ما لواجباته الر�سمية مبا يجعل منها جرمية.

مزايا الأطراف الثالثة
كيان ما خالف
تقت�ض ��ي امل ��ادة  15حظ ��ر الدول الأطراف من ��ح هبة �أو امتي ��از �أو � ِّأي مزية �أخرى ل�شخ� ��ص �أو ٍ
املوظ ��ف العموم ��ي �أو لفائدة ذلك ال�شخ�ص �أو الكيان الآخر ،الذي قد يك ��ون ذا قربى �أو تنظيم ًا �سيا�سياً .ومع
ذل ��ك توجد ثغرات يف عدة بل ��دان فيما يتعلق بتح ُّقق مزايا لأطراف ثالثة ،حي ��ث � َّإن الأحكام املج ِّرمة للر�شوة
التح�صل على �أداء �أفعال ال تتعار�ض مع واجبات املوظفني العموميني الوطنيني
التي يكون الهدف منها حتديد ًا
ُّ
يف �إح ��دى الواليات الق�ضائية ال ت�شمل جميع ح ��االت املزايا غري امل�ستحقة للأطراف الثالثة .ويف ثالث حاالت
�أخرى ،مل يكن من الوا�ضح �إن كانت عبارة "لنف�سه �أو ل ِّأي �شخ�ص �آخر" تت�ضمن كذلك جميع الكيانات الأخرى
عل ��ى النح ��و املن�صو�ص عليه يف االتفاقية ،ال �سيما الأحزاب ال�سيا�سية .و�أخرياً ،وهذا هو الأهم ،ف� َّإن الر�شو �أو
االرت�شاء مو�صوف يف �أكرث من ثلث الدول الأطراف دون � ِّأي حتديد �إ�ضافي ملا �إذا كانت العطية للموظف نف�سه
�أو لط ��رف �أو كي ��ان ثالث .وقد ُيحتج يف بع�ض ه ��ذه احلاالت ،خا�ص ًة �إذا كان االجته ��اد القانوين املحلي ب�ش�أن
املو�ض ��وع يذه ��ب يف نف�س املنحى ،ب� َّأن مزايا الأطراف الثالثة م�شمول ��ة ب�شكل تلقائي �أو �أنها ت�ؤدي نف�س وظيفة
املزاي ��ا غ�ي�ر امل�ستحقة للك�س ��ب ال�شخ�صي ،حيث � َّإن الغر�ض م ��ن الر�شوة غري مذكور .وم ��ع ذلك ،فقد �أو�صي
ب�إزالة � ِّأي �أ�سباب للب�س وب�ضبط جميع الأحكام ذات ال�صلة على نح ٍو يحقق االت�ساق يف تطبيقها.
وكان من احلاالت التي لمُ �ست فيها حاجة �إىل ذلك ،على �سبيل املثال ،حالة خلو جرمية الر�شوة من ركن
الط ��رف الثال ��ث امل�ستفيد رغم الن�ص عليه يف �أجزاء �أخرى م ��ن الت�شريعات (مثل جرمية املتاجرة بالنفوذ)،
وكذل ��ك حالة وجود �إ�شارة حم ��ددة �إىل طرف ثالث م�ستفيد يف احلكم املتعل ��ق باالرت�شاء لكن لي�س يف احلكم
املتعل ��ق بالر�ش ��و .وق ��د احتجت ال�سلطات الوطني ��ة يف �إحدى الدول املعني ��ة فيما يتعلق به ��ذه احلالة الأخرية،
ا�ستن ��اد ًا �إىل نظرية الأح ��كام املقابلة ،ب�أنه ينبغي اعتب ��ار جرمية الر�شو منطوية �ضمني� � ًا على ركن الأطراف
الثالث ��ة امل�ستفي ��دة كذلك .ومع ذلك ،وف�ض�ل�اً عن الأهمية الت ��ي يكت�سيها عدم و�ضوح االجته ��ادات القانونية
املقدم ��ة ب�ش�أن هذه النقطة و�ضوح ًا تاماً ،ف� َّإن املنطق الذي �ساقته تلك ال�سلطات يبدو وك�أنه ي�سمح ،بالقيا�س،
بتطبي ��ق حك ��م �آخر يتناول االرت�ش ��اء على حالة ر�شو على نح� � ٍو ي�ضر باملتهم ،مما ط ��رح �إ�شكالية من الناحية
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كاف يف حاالت الدع ��اوى املتوازية يف ق�ضايا ر�شو
القانوني ��ة .وعالو ًة عل ��ى ذلك ،قد يكون هذا التف�سري غ�ي�ر ٍ
وارت�ش ��اء مع� �اً ،والتي تحُ فظ فيه ��ا الدعوى اجلنائية املتعلق ��ة باالرت�شاء (لأي �سبب ،مثل وف ��اة املتهم) ،بينما
يتوا�صل نظر الدعوى اجلنائية املتعلقة بالر�شو.
و ُين�ص ��ح بالتنب ��ه �إىل الفرق بني الر�شوة غ�ي�ر املبا�شرة (�أي الر�شوة املنفذة م ��ن خالل و�سطاء) ومزايا
الأط ��راف الثالثة (�أي تقدمي مزايا غري م�ستحقة لفائدة طرف �أو كيان ثالث) ،حيث يخفى هذا الفرق �أحيان ًا
على املق ِّيمني ،مما يحدث لب�س ًا وت�شكك ًا ب�ش�أن املعايري املنطبقة.

الفعل �أو الإغفال من جانب املتلقي
ت�ش�ت�رط االتفاقية �أ َّال يت�ضمن ال�سلوك املحظور الأعمال التي ي�أتيها املوظف العمومي املعني فح�سب ،بل كذلك
الأعم ��ال الت ��ي يغفلها .وقد اتبعت معظم الدول الأطراف هذه القاعدة ع ��ن طريق الت�ضمني ال�صريح حلاالت
امتن ��اع املوظ ��ف عن الفعل� ،أو عن طريق اعتماد �صيغة (مثل "الكيفية الت ��ي يت�صرف بها املوظف العمومي يف
�أداء وظيفته" و"بق�صد الت�أثري يف موظف عمومي") ميكن تف�سريها بو�ضوح على نف�س الوجه.
ووفق� � ًا لالتفاقية ،ينبغ ��ي �أ َّال ُيرهن اقرتاف جرمية الر�شوة بتنفيذ الفع ��ل �أو الإغفال من جانب املوظف
العمومي وفق تخطيط م�سبق ،بل ينبغي االكتفاء مبجرد عر�ض املزايا �أو الوعد بها �أو قبول الوعد �أو التلقي وما
�إىل ذل ��ك .وبالفع ��ل فقد التزمت معظم الدول الأطراف� ،إن مل يكن كله ��ا ،بهذا املبد�أ .ومن الالفت للنظر � َّأن
القانون يف �إحدى الدول الأطراف ين�ص على عقوبة �أ�شد للموظف العمومي �إذا �أقدم على �أداء الفعل املتوخى،
�إ َّال � َّأن جرمية الر�شو يف نف�س تلك الدولة ال ت�ضم �إ�شارة عامة �إىل فعل �أو �إغفال من جانب املتلقي ،بل تقت�صر
عل ��ى احل ��االت التي يعر�ض فيها
�شخ�ص ما ر�شوة "مطالب ًا ب�إيقاع مظلم ��ة �أو �شاري ًا ل�صوت انتخابي �أو ملتم�س ًا
ٌ
حتقيق �أو ت�أكيد نتيجة � ِّأي م�سعى على وجه فا�سد".

الدفع ب�أثر رجعي
جت ��رم بع�ض الوالي ��ات الق�ضائية �إعطاء مزية غ�ي�ر م�ستحقة �أو قبولها ،حتى و�إن وق ��ع ذلك بعد قيام املوظف
العموم ��ي بالفعل (�أو ب�إغفال الفعل) ،مكاف�أ ًة �أو تعبري ًا ع ��ن االمتنان له (املكاف�آت الالحقة �أو الر�شو الحقاً).
ويتج ��اوز هذا متطلبات امل ��ادة  ،15التي تغطى الر�شاوى املعرو�ضة من ب ��اب التحري�ض على فعل �أو �إغفال من
املتلق ��ي يف امل�ستقب ��ل ،ومن �ش�أنه �أن ي�سهل املالحقة الق�ضائية يف ح ��االت املخالفة املتكررة �أو يف حالة التو�صل
�إىل اتفاق على ت�سليم الر�شوة بعد �إجناز الفعل الر�سمي �أو �إغفاله وا�ستع�صاء �إثبات وجود هذا االتفاق امل�سبق
على ال�سلطات القائمة باملالحقة.
وعلى نف�س املنوال ،ال تعاقب القوانني يف دولتني من جمموعة الدول الأفريقية على الر�شاوى الالحقة يف
ح ��د ذاتها ،بل ت�ستخدمها لإثبات قرينة غري قطعية ،حي ��ث تعترب قبول �أو عر�ض مقابل ق ِّيم لعمل ر�سمي �سبق
تنفيذه برهان ًا على � َّأن فع ًال فا�سد ًا وقع قبل ذلك.

لدى �أداء الواجبات الر�سمية
ت�ش�ي�ر االتفاقي ��ة �إىل م ��ا يفعل ��ه املتلقي �أو م ��ا يغفله "ل ��دى �أداء واجباته الر�سمي ��ة" .وت�ستخ ��دم معظم الدول
الأط ��راف نف� ��س امل�صطلح ��ات� ،أو م�صطلحات اع ُتربت مكافئة ،مث ��ل "فيما يتعلق بوظائف ��ه" �أو "بالن�سبة �إىل
واجب ��ات من�صبه" �أو "من �صل ��ب وظائفه الر�سمية" .كما يت�ضمن القانون يف بع� ��ض احلاالت جرائم خا�صة �أو
�أحكام� � ًا م�ستقل ��ة تعالج مواقف حمددة ،مثل الر�شوة التي ت�ستهدف م�ساع ��دة �شخ�ص �آخر على عقد �صفقات
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جتاري ��ة م ��ع الدولة �أو احليلولة بينه وبني ذلك� ،أو الر�شوة املتعلقة بالت�شجي ��ع على التعاقد مع هيئة عمومية �أو
�إدارت ��ه �أو تنفي ��ذه �أو نيله� ،أو الر�شوة الت ��ي ت�ؤثر يف نزاهة نظم املراهنات العام ��ة التجارية املتعلقة باملباريات
الريا�ضية وغري ذلك من الفعاليات وامل�سابقات .ورمبا اال�ستثناء من هذه القاعدة هو البلدان التي تتبع نظام
القانون الأنغلو�سك�سوين وتقوم جرائم الر�شوة عندها على العالقة بني الوكيل والأ�صيل وتغطي �أفعال الإغفال
بالن�سبة �إىل �أعمال الأ�صيل ،وهي ال�صياغة التي اع ُتربت غري كافية متام ًا ح�سب االتفاقية ،و�إن مل تزل �آثارها
العملية الدقيقة غري وا�ضحة وقد تتطلب مزيد ًا من الر�صد.
وال ي�شمل نطاق املادة  15عر�ض �أو قبول مزايا مقابل �أداء املتلقي فع ًال خارج ًا عن الإطار العام للأن�شطة
الر�سمية ب�صفة خالف موظف عمومي (مثل تقدمي ا�ست�شارة متخ�ص�صة ب�صفة �شخ�صية) .ويبدو بالفعل � َّأن
البل ��دان الت ��ي جترم مثل هذا ال�سلوك قليلة جداً� ،إن وجدت �أ�صالً .وباملث ��ل ،الُ  تلزم االتفاقية الدول الأطراف
بت�ضم�ي�ن �أحكامه ��ا املتعلقة بالر�شوة املزايا التي يكون الهدف منها حم ��ل موظف على �أداء فعل خالف ما يقع
�ضم ��ن نط ��اق واجباته الر�سمية ،مع تهي�ؤ الفر�صة له لأدائه رغم ذلك نتيج� � ًة لوظيفته الر�سمية .وقد ُعبرِّ عن
ر�أي خمالف يف �إحدى احلاالت و�أثري ت�سا�ؤل عن مدى التوافق التام لعدم جترمي الر�شوة على مثل هذه الأفعال
م ��ع امل ��ادة  ،15وذلك بالنظر �إىل ا�شرتاط تل ��ك املادة جترمي �أفعال املوظف العموم ��ي يف حالة ارتكابها "لدى
�أداء واجبات ��ه الر�سمية" بغ�ض النظر عن وقوعها �ضمن نطاق اخت�صا�ص املوظف العمومي �أو خارجه .غري � َّأن
االتفاقي ��ة ال ت�شري ب�شكل عام �إىل املعامالت الفا�س ��دة التي تقع خالل �أداء املوظف لواجباته ،بل �إىل الر�شاوى
الرامي ��ة �إىل فعل �أو �إغفال من جانب املوظف لدى �أداء واجباته املحددةْ � ،أي ما يقع �ضمن اخت�صا�ص املوظف
�أو النطاق الر�سمي ملهامه من فعل �أو �إغفال.
ومبع ��زل عن ذل ��ك ،من املفي ��د وال �شك لغر�ض التمك�ي�ن من املالحق ��ة الناجحة والفعال ��ة جمع �سوابق
ق�ضائي ��ة مت�سق ��ة ي�ست ��دل بها عل ��ى �إذا ما كان م ��ن ال�ض ��روري �أن تقع �أفع ��ال املوظف العموم ��ي �ضمن نطاق
وظائف ��ه �أو كان يكف ��ي �أن يتو�ص ��ل بهذه الوظائ ��ف �إىل اال�ضطالع بالفع ��ل املراد .وعالوة عل ��ى ذلك ،تعددت
الإ�ش ��ارات يف احل ��االت التي بدا فيه ��ا � َّأن القان ��ون الوطني يتناول ه ��ذا ال�سيناريو الأخ�ي�ر �أو كان ثمة تدابري
مقرتح ��ة لتناول ��ه �إىل �أنه من املمك ��ن اعتبار هذا جتربة ناجحة �أو ممار�سة ج ِّي ��دة يف حكم االتفاقية .ويع�ضد
�كان اعتبار جزء من ال�سل ��وك امل�شتبه فيه واقع ًا �ضم ��ن �إطار املتطلب ��ات االختيارية للمادة 18
ه ��ذا الر�أي �إم � ُ
من االتفاقية.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
يجرم القانون اجلنائي يف �إحدى الدول الر�شو واالرت�شاء الرامي �إىل فعل �أو �إغفال على نحو م�شروع
�أو غ�ي�ر م�شروع م ��ن جانب موظف عموم ��ي �ضمن نطاق �سلطت ��ه .ومع ذلك ،فقد �أف ��ادت ال�سلطات
الوطني ��ة � َّأن القان ��ون اجلنائ ��ي اجلدي ��د يج ��رم �صراح ًة الفع ��ل والإغف ��ال لي�س فق ��ط �ضمن نطاق
�سلط ��ة املوظ ��ف العمومي ،بل وخارجه �أي�ض� �اً .وقد اع ُترب هذا ُمعين ًا على �ضم ��ان االمتثال للمادة 15
من االتفاقية.
وعلى اجلانب الآخر ،ينبغي �أن يكون من الوا�ضح � َّأن � َّأي ت�شريع ال يعالج �إ َّال املدفوعات الرامية �إىل احلمل
كاف يف حكم االتفاقية .وتنفرد �إحدى الدول الأطراف
عل ��ى �أفعال خارج نط ��اق واجبات
موظف ما يعترب غري ٍ
ٍ
دون غريها بعدم اعتبار � َّأن منح موظف عمومي مزية �أو دفع مبلغ مايل �إليه مقابل �أداء �أفعال تقع �ضمن نطاق
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واجبات ��ه الر�سمي ��ة يدخالن يف باب الر�شوة ،وبالتايل ف� َّإن �سلطات االدع ��اء العام حتفظ مثل هذه الق�ضايا يف
الوق ��ت الراهن .وتتجاهل هذه املمار�سة ال�سلوك امل�شمول يف امل ��ادة  15من االتفاقية وتعالج جمموعة خمتلفة
متام� � ًا من احلاالت ،وه ��و نهج خمطئ متام ًا �إزاء جرائ ��م الر�شوة .وقد �أو�صي بنا ًء على ذل ��ك ب�إ�ضافة �أفعال
صال �إىل �أداء موظف واجب ًا ر�سمي ًا �إىل الت�شريع ذي ال�صلة.
الر�شو واالرت�شاء تو� ً
ويف جمموع ��ة تكاد ت�صل �إىل ثلث ال ��دول الأطراف ،معظمها يطبق نظام القان ��ون املدينُ ،و�ضع متييز،
بدرج ��ات متفاوتة من ال�صراحة بني احل ��االت ،بني الإكرامية (مقابل تعجيل �أو تي�س�ي�ر �إجراء �إداري م�شروع
يف �أ�صله—وبالت ��ايل �شاع ��ت الإ�شارة �إليها مب�سم ��ى "الدفع لتي�سري الأمور" ،وهذا غ�ي�ر مذكور يف االتفاقية)
والر�ش ��وة مبعناه ��ا الدقي ��ق (حيث يك ��ون الغر�ض حم ��ل املوظف على الت�ص ��رف على نح ٍو خمال ��ف لواجبه �أو
التزام ��ه) ،م ��ع �إخ�ض ��اع قبول ر�شوة بهذا املعن ��ى الأخري �أو �إعطائه ��ا لعقوبة �أ�شد .وقد �أع ��رب بع�ض اخلرباء
احلكومي�ي�ن عن حتفظات على هذا ،ب ��ل و�أو�صوا ب�إ�سقاطه �أو مبواءمة العقوب ��ات املنطبقة ،نظر ًا لعدم الن�ص
عل ��ى ه ��ذا التمييز يف االتفاقية .وعلى اجلان ��ب الآخر ،مل تثرَ هذه امل�س�ألة يف معظ ��م اال�ستعرا�ضات ،بل ورئي
يف �إح ��دى احل ��االت � َّأن خلو القان ��ون اجلنائي اجلدي ��د ،على عك�س �سابق ��ه ،من التمييز ب�ي�ن االرت�شاء وتلقي
مزي ��ة غ�ي�ر م�ستحقة ميثل حتدي� �اً .والواقع � َّأن اعتبار الر�ش ��وة التي يق�صد بها احلمل عل ��ى الإخالل بالواجب
ظ� َ
�رف ت�شدي ��د ميث ��ل �سم ��ة م�شرتك ��ة ن�سبي ًا لنظ ��ام القان ��ون اجلنائي يف ال ��دول الت ��ي تتبع القان ��ون املدين،
وميك ��ن اعتب ��اره غ�ي�ر خمالف ملتطلب ��ات االتفاقية ،م ��ا دام ال ينطوي على � ِّأي �ش ��كل من �أ�شكال �إق ��رار الدفع
لتي�سري الأمور.
ويختل ��ف الو�ض ��ع �إذا كان القان ��ون الوطن ��ي مقت�صر ًا على تغطي ��ة الر�شاوى فقط ،ت ��ارك ًا الدفع لتي�سري
الأم ��ور خارج نط ��اق امل�س�ؤولية اجلنائي ��ة� ،أو �إذا كانت الأحكام املتعلق ��ة بالر�شوة الرامي ��ة �إىل التح�صل على
تنفي ��ذ �أفع ��ال ال تناق�ض واجب ��ات املوظف العموم ��ي قا�صرة يف نطاقه ��ا (ك�أن تكون املزاي ��ا املمنوحة ل�صالح
�أط ��راف ثالثة غ�ي�ر م�شمولة فيها) .ويختل ��ف الو�ضع كذل ��ك �إذا ا�شتملت اجلرمية على متطلب ��ات مو�ضوعية
�إ�ضافي ��ة ،مث ��ل �إحل ��اق �أ�ضرار مب�صال ��ح الدولة واملجتم ��ع �أو بحقوق املواطن�ي�ن وم�صاحلهم ،مم ��ا من �ش�أنه
تقيي ��د تطبيقه ��ا .وتك ��ون الدول ��ة الط ��رف يف مث ��ل ه ��ذه الأو�ض ��اع قا�ص ��رة بو�ضوح ع ��ن ا�ستيف ��اء متطلبات
االتفاقية.

الف�ساد اال�ستثماري
تتج ��اوز بع�ض الدول الأط ��راف احلد الأدنى من متطلبات االتفاقية� ،إذ تغط ��ي �أي�ض ًا (بعقوبات �أخف يف كث ٍري
م ��ن الأحيان) م ��ا ي�سمى مبمار�سات الف�ساد "اال�ستثماري" التي تنطوي على عر�ض �أو قبول مزايا تعطى بحكم
من�ص ��ب املوظف العموم ��ي دومنا رابط مبا�شر بفعل �أو �إغفال حمدد يف مبا�شرة املتلقي غري امل�شروع لواجباته
الر�سمية .وال يكون الغر�ض من هذه املزايا—رغم جتاوزها حد الهدايا الب�سيطة املقدمة على �سبيل املجاملة
وغ�ي�ر ذل ��ك من املزايا "املقبول ��ة اجتماعي ًا"—هو حتقيق خدمة معينة يف ذلك احل�ي�ن حتديداً ،بل تق َّدم من
�أجل �إقامة عالقة بني �أطراف ال�صفقة �أو ا�ستمرارها �أو حت�سينها ،وذلك ترقب ًا ملواقف م�ستقبلية قد تن�ش�أ فيها
حاجة �إىل خدمة .وقد ُو�صف جترمي مثل هذا ال�سلوك ب�أنه ممار�سة ج ِّيدة.
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التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
يتج ��اوز القان ��ون يف �إحدى احلاالت متطلبات االتفاقية ،حيث ي�ص ��ل �إىل تغطية حاالت طلب �أو قبول
مزي ��ة ال تنط ��وي على فعل �أو �إغفال من جانب املوظف لدى �أداء واجباته الر�سمية ،بل يكفي �أن يكون
من �ش�أن �سلوك املوظف �أن ي�ضعف ثقة اجلمهور يف حيادية ت�صرفات ال�سلطات.

احل�صانات والعوامل املخففة للمبلِّغني
عدد من ال ��دول الأطراف ،خا�ص ًة من جمموع ��ة دول �أوروبا ال�شرقي ��ة وجمموعة دول �آ�سيا
ين� ��ص القان ��ون يف ٍ
واملحي ��ط الهادئ ،عل ��ى �إمكانية منح ح�صانة من املالحق ��ة الق�ضائية للأ�شخا�ص املتورط�ي�ن يف ر�شوة الذين
بعدئذ �أو قب ��ل �أن تتلقى ال�سلطات معلومات
ُيقْدم ��ون طوع ًا عل ��ى الإبالغ عن تقدمي ر�شوة يف �أول فر�صة ت�سنح ٍ
ع ��ن الواقعة من م�صادر �أخرى� ،أو يعرتفون باجلرمية قب ��ل حتريك الدعوى اجلنائية حيالهم (يتاح يف ثالث
ن�ص يف بع�ض ال ��دول الأطراف
ح ��االت رد املمتل ��كات امل�ستخدم ��ة القرتاف اجلرمي ��ة رد ًا كلي ًا �أو جزئي� �اً) .و ُي ُّ
�صراح� � ًة على اعتبار ذلك البالغ عن فعل م ��ن �أفعال الر�شوة �أو االعرتاف به عام ًال خمفف ًا �إذا حدث بعد رفع
دع ��وى جنائية �ضد املبلِّغ وحتى انتهاء الدعوى .و�أخرياً ،ين�ص القانون يف دول �أخرى ب�شكل حمدد على عقوبة
خمففة متى ما تعاون مقرتف �إحدى جرائم الف�ساد يف جمع �أدلة قاطعة ُيتو�صل بها �إىل التعرف على �أ�شخا�ص
ضال عن القواعد العامة لإ�صدار الأح ��كام التي تخفف امل�س�ؤولية اجلنائية عن
�آخري ��ن م�س�ؤولني و�ضبطهم ،ف� ً
الأ�شخا�ص املتعاونني ،وهي �شائعة يف ت�شريعات جل الدول الأطراف.
وال ت�ستبع ��د االتفاقي ��ة منح مثل هذه احلواف ��ز يف �سبيل �إتاحة التعاون مع �سلط ��ات �إنفاذ القانون—بل
�شج ��ع عل ��ى ذل ��ك يف الفقرتني  2و 3من امل ��ادة �—37إ َّال � َّأن بع�ض املق ِّيمني �أبدوا حتفظ ��ات ب�ش�أن ممار�سات
ُي َّ
احل�صان ��ة ال�شاملة ،وقد �أ�صدروا تو�صيات ترم ��ي �إىل �ضمان فر�ض عقوبات مالئمة يف جميع ق�ضايا الر�شوة.
فعل ��ى �سبي ��ل املثال ،اع ُت�ب�ر تدبري الت�سامح حم ��ل النظر يف� إحدى احل ��االت م�صدر ت�شجي ��ع للأ�شخا�ص على
االنخ ��راط يف الر�ش ��و على الرغم من�( :أ) � َّأن تطبيقه غري �إلزامي ،ب ��ل يتطلب تنفيذ �إجراءات حمددة يف كل
حالة ،و�أنه يخ�ضع لفح�ص دقيق من مدعني عامني م�شرفني ،و�أنه قابل للطعن ق�ضائياً؛ و(ب) �إ�سهامه �إ�سهام ًا
كبري ًا يف عدد حاالت االرت�شاء املحالة �إىل املحاكم.
م�ستعر�ضون �آخرون عن ر�أي خمتلف اختالف ًا جذرياً ،حيث و�صفوا �إمكانية
وعلى اجلانب الآخر� ،أعرب
ِ
�إعف ��اء املبلِّغ من امل�س�ؤولية اجلنائية ب�أنها ممار�سة ج ِّي ��دة ،و�أبرزوا ما طر�أ على التحقيقات يف ق�ضايا الر�شوة
م ��ن تب�سي ��ط وما �أف�ض ��ت �إليه من نتائج معت�ب�رة بف�ضل الأح ��كام ذات ال�صلة .وهم قد خل�ص ��وا �أي�ض ًا �إىل � َّأن
املدع ��ى عليهم يتعاون ��ون ،يف معظم احلاالت ،مع �سلط ��ات التحقيق وي�ساعدونها على اكت�ش ��اف اجلرائم ل َّأن
�إعفاءهم من امل�س�ؤولية اجلنائية ي�صب يف م�صلحتهم هم �أنف�سهم.
ويف �ض ��وء تباي ��ن الآراء املذك ��ور �أعاله ،ف� َّإن هذا املو�ض ��وع يتطلب املزيد من الدرا�س ��ة املمعنة وال ميكن
اعتب ��اره حتدي ��ا �أم ��ام تنفي ��ذ امل ��ادة � 15أو جناحا فيه .غ�ي�ر �أنه جت ��در الإ�ش ��ارة �إىل � َّأن الفقرت�ي�ن 2 و 3من
امل ��ادة  37ت�ش�ي�ران قطع ��ا �إىل تقيي ��م املمار�س ��ات حم ��ل النقا� ��ش تقييم� � ًا �إيجابياً .وكم ��ا ينا َق� ��ش مبزيد من
التف�صي ��ل �أدن ��اه يف الأق�س ��ام ذات ال�صل ��ة ،ينبغي للم�ش ��رع النظر يف ال�سم ��اح لل�سلطات الوطني ��ة املخت�صة،
م ��ن حيث املبد�أ ،بتق ��دمي �شكل من �أ�ش ��كال احلوافز ح�سب االقت�ض ��اء للأ�شخا�ص املتعاون�ي�ن .وقد يرجع �إىل
تقديره ��ا حينئ � ٍ�ذ اتخاذ ق ��رار ،لي�س ب�صورة تلقائية ،بل ل ��كل حالة على حدة ومن خ�ل�ال تد ُّبر جميع العوامل
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�شخ�ص يف التحقي ��ق يف �إحدى ق�ضايا الف�ساد
ذات ال�صل ��ة ،ب�ش� ��أن �إمكانية اتخاذ طبيعة الإ�سه ��ام املقدم من
ٍ
ووجاه ��ة ذل ��ك الإ�سه ��ام وفعاليت ��ه و�أثره م�ب�رر ًا لإعفائه م ��ن املالحقة الق�ضائي ��ة �أو لإقرار ظ ��روف تخفيف
يف �صاحله.

احل�صانات املمنوحة ل�ضحايا االبتزاز
متن ��ح بع�ض ال ��دول ،وهي تنتمي هنا �أي�ض� � ًا �إىل جمموع ��ة دول �أوروبا ال�شرقية وجمموع ��ة دول �آ�سيا واملحيط
الهادئ ،ح�صان ًة �أي�ض ًا للمتورطني يف الر�شو حتت التهديد �أو احل�ض �أو الإكراه �أو الإجبار �أو الق�سر �أو التخويف
م ��ن موظف عمومي اتق ��ا ًء لعواقب �ضارة فيما يتعلق بحقوقهم وم�صاحله ��م امل�شروعة .كما ُين�ص عالو ًة على
ذلك يف حالتني على الأقل على رد النقود �أو املمتلكات امل�ستعملة للر�شوة ملن يت�صور وقوعه �ضحية لذلك .وعلى
مزيد من النظر كذلك
الرغ ��م م ��ن عدم ورود � ِّأي تعليقات على هذه املمار�سة يف اال�ستعرا�ض ��ات فيجدر �إيالء ٍ
يف �إعماله ��ا وحدودها املحتملة (مثل ال�صياغة الف�ضفا�ضة للدفوع بقدر ي�سمح باعتبارها م�شتملة على حاالت
االلتما�س الب�سيط من جانب املوظف العمومي).
الق�صد اجلنائي
عدد قليل من اال�ستعرا�ضات،
مل تخ�ضع م�س�ألة الق�صد اجلنائي للتحليل �إ َّال بقدر حمدود ،كما �أنها مل ُتثرَ �إ َّال يف ٍ
وه ��ذا م�ؤ�ش ��ر على � َّأن املتطلبات الذاتية الواردة يف االتفاقية ق ��د ا�س ُتوفيت على ما يبدو يف ال�سواد الأعظم من
احل ��االت .وتخ�ض ��ع الأفعال املرتكب ��ة عمد ًا للعقوبة باعتباره ��ا جرائم جنائية ،حيث يتع�ي�ن �إثبات قيام رابط
ذات ��ي وا�ضح ب�ي�ن الوعد باملزية �أو عر�ضها �أو �إعطائه ��ا �أو ما �إىل ذلك والت�أثري يف �سل ��وك املتلقي )17(.وال يرد
للركن املعنوي للجرمية ذكر �صريح يف �أحكام الر�شوة يف كث ٍري من الأحيان ،لكن ميكن ا�ستنباطه من الأحكام
الواردة يف اجلزء العام من القانون اجلنائي ال�ساري .ومن املثري لالهتمام � َّأن �أحكام االرت�شاء لدى الدول قيد
اال�ستعرا�ض تن�ص �صراح ًة يف ثالث حاالت على انطباقها بغ�ض النظر عن نية املوظف العمومي �أن ينفذ الفعل
�أو يحجم عنه لدى �أداء واجباته.
وعالو ًة على ذلك ،تبدو املتطلبات الذاتية لأفعال االرت�شاء يف واليتني ق�ضائيتني منخف�ضة �إىل حد �أدنى
حتى من املتطلبات امل�شار �إليها يف االتفاقية .ففي الأحوال العادية ،ينبغي �أن يكون املوظف العمومي على علم
ب � ٍّ
�كل من املزي ��ة املعرو�ضة ومبا تت�سم به من و�صف ع ��دم اال�ستحقاق ،غري � َّأن �إحدى ال ��دول الأطراف ج َّرمت
كذل ��ك �أفعال الإهمال ع ��ن طريق �إدراج حاالت قبول املوظف العمومي مزية غري م�شروعة وهو يعلم �أو ي�ساوره
�شك معقول � َّأن هذه املزية ُتعر�ض عليه حم ًال له على فعل �أو على �إغفال� ،أو نتيج ًة ل�شيء ما فعله �أو �أحجم عن
ويف�سر هذا على �أنه يعني تع ُّر�ض املوظف العموم ��ي للعقوبة كذلك �إذا ثبت �أنه كان
فعل ��ه ،ل ��دى �أداء واجباتهَّ .
ينبغي له �إدراك �أنه تلقى املزية لغر�ض معني .وعلى هذا النحو ،ميكن اتخاذ �إجراء جنائي يف حالة "ال�سذاجة
الت ��ي ال يع ��ذر عليها" �أو رمبا الرباءة املتوهمة م ��ن جانب املوظف العمومي .وتذهب دول ��ة �أخرى �إىل �أبعد من
ذل ��ك فتو�ض ��ح � َّأن علم اجلاين �أو اعتقاده ب� َّأن يف طلب املزية غري امل�شروعة �أو املوافقة عليها �أو قبولها خمالفة
من عدمه ال يغري من الأمر �شيئ ًا البتة ،حيث تتبنى هذه الدولة الطرف ر�أي ًا �صارم ًا مفاده �أنه ينبغي للموظف
العمومي �أن يعي ما يتوقع منه.
وت�ش�ت�رط ع ��دة دول �أطراف يف و�صف جرائم الر�ش ��وة ،اتباع ًا لتقليد قدمي يف الوالي ��ات الق�ضائية التي
تطب ��ق نظام القانون الأنغلو�سك�سوين� ،أن يت�صرف اجلاين "ب�ش ��كل فا�سد" .وي�ؤدي هذا امل�صطلح وظيفة �شكل
م ��ن �أ�ش ��كال العنا�صر الذاتية يف اجلرمية ("النية الفا�سدة") ومن املفرت� ��ض �أن يلعب دور ًا يف تقييد تركيبات
( )17انظر املرجع نف�سه ،الفقرة .198
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الوقائ ��ع التي يحتمل حتقيق الإدانة بها ،مبا يف ذلك ا�ستبعاد املزايا "املالئمة" اجتماعياً .وميكن تي�سري �إثبات
ه ��ذا الرك ��ن املعن ��وي يف ق�ضية حمددة �إذا ُوج ��دت قرينة غري قاطع ��ة بالإدانة لدى �إثب ��ات االدعاء للمكونات
املو�ضوعي ��ة الالزم ��ة للجرمية ،كما يرد تو�ضيحه الحق ًا يف الق�سم الفرعي  3م ��ن الق�سم واو .ومع ذلك ،يبقى
املعن ��ى الدقي ��ق مل�صطلح "ب�شكل فا�سد" ،ب ��ل و�ضرورته ،حمل جدل ،كما �أنه مل يح ��ظ بتف�سري مت�سق فيما بني
خمتلف الواليات الق�ضائية .ولذلك فقد �أثريت �شواغل يف �أغلب احلاالت ب�ش�أن �أ�سلوب ا�ستخدامه عند تطبيق
الت�شريع ذي ال�صلة.

الفعالية
مل ُيخل�ص �إىل � َّأن الأحكام الوطنية املقابلة للمادة  15قد نُفذت بنجاح يف التطبيق العملي �إ َّال يف ا�ستعرا�ضني،
و�صرح ��ت بع�ض البلدان ب�أنها مل تق ِّيم فعالية الأح ��كام املج ِّرمة لر�شو املوظفني العموميني املحليني ،ومع ذلك
فق ��د عر�ضت الغالبية العظمى من الدول الأطراف بيانات �إح�صائية ،بل ومناذج حمددة ،لتطبيق الت�شريعات
التي تغطي جرائم الر�شو املحلية ،مما يدل على ات�ساق يف تطبيق الأحكام ذات ال�صلة ويعك�س دورها التقليدي
ومكانتها الرا�سخة يف القوانني اجلنائية الوطنية.
التحديات
تتعل ��ق �أكرث التحدي ��ات �شيوع ًا يف تنفيذ املادة  15بنط ��اق املوظفني العموميني امل�شمول�ي�ن يف جرمية الر�شوة،
ضال عن عر�ضها �أو
مب ��ا يف ذل ��ك تطبيقها على �أع�ضاء الربملان؛ واالنطباق على الوع ��د مبزية غري م�ستحقة ف� ً
ت�سليمه ��ا؛ واالنطباق على الر�شوة غري املبا�شرة؛ ونطاق املزية غ�ي�ر امل�ستحقة ،خا�ص ًة فيما يتعلق باملزايا غري
املادية؛ وتطبيق جرائم الر�شوة على املزايا املقدمة �إىل �أطراف �أو كيانات ثالثة.
�أ َّم ��ا ع ��ن التطبيق العملي جلرمية الر�ش ��وة ،فقد ن�ش�أت م�شاكل يف بع�ض الوالي ��ات الق�ضائية ب�ش�أن جمع
وتوحيد بيانات �إح�صائية تتعلق بالتحقيق يف جرائم الف�ساد واملالحقة الق�ضائية عليها ،مبا يف ذلك العقوبات
والغرامات املفرو�ضة ،و�سهولة الو�صول �إىل تلك البيانات .ويت�صل هذا باحلاجة �إىل و�ضع نظم �أ�شمل لتخطيط
الق�ضاي ��ا ،مما ال تقت�ص ��ر فائدته على تي�سري �إدارة كل حالة على حدة ب�شكل �أف�ض ��ل ،بل يعني �أي�ض ًا على تبينُّ
العراقي ��ل الت ��ي ت�سبب ت�أخري ًا وحت ��ول دون �إحراز تق ��دم يف مالحقة مرتكب ��ي اجلرائم .وما ع ��دا ذلك ،ف� َّإن
التحديات الرئي�سية التي بينت بع�ض البلدان �أنها تواجهها هي االفتقار �إىل ممار�سني متخ�ص�صني (حمققني
وم َّدع�ي�ن وق�ض ��اة) ،وحمدودية املوارد املتاحة لتطبي ��ق �أحكام الر�شوة .وتعترب التحقيق ��ات يف ق�ضايا الر�شوة
�صعب ��ة للغاي ��ة نظ ��ر ًا ملا لهذه اجلرمية م ��ن طبيعة �سرية و�صعوب ��ات احل�صول على �شه ��ادات �أو غري ذلك من
الأدل ��ة من �أحد الأطراف املتورطة .وبالتايل فق ��د �أفيد ب� َّأن ثمة حاجة �إىل تعزيز "املمار�سة ال�سليمة واجل ِّيدة"
املتمثلة يف ا�ستخدام �أ�ساليب التح ِّري اخلا�صة للتغلب على هذه املعوقات ،ومن ذلك العمليات ال�سرية وعمليات
الت�سليم املراقب ،على النحو امل�شار �إليه يف املادة  50من االتفاقية.
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 -٢ر�شو املوظفني العموميني الأجانب
وموظفي امل�ؤ�س�سات الدولية العمومية (املادة )16
عل ��ى عك� ��س الو�ضع املتعلق بر�شو املوظفني العموميني الوطنيني ،قليل ��ة ن�سبي ًا هي الدول الأطراف التي جرمت
جنائي ��ا الأفع ��ال املتمثلة يف ر�شو موظف�ي�ن عموميني �أجانب �أو موظف�ي�ن يف م�ؤ�س�سات دولي ��ة عمومية� ،أو التي
اتخ ��ذت خط ��وات يف ذل ��ك االجتاه .ويع ��زى ذلك �أ�سا�س ��ا �إىل حداثة ه ��ذه اجلرائم التي ظه ��رت �أول مرة يف
القوان�ي�ن اجلنائي ��ة الوطني ��ة عام  1977ومل تطبق عل ��ى ال�صعيد ال ��دويل �إ َّال اعتبار ًا من ع ��ام  .1996وكانت
الغالبي ��ة العظمى من ال ��دول الأطراف التي اعتم ��دت تدابري حمددة لتجرمي ر�شو موظف�ي�ن عموميني �أجانب
ملتزمة من قبل ذلك ب�صكوك دولية �سابقة ت�ضم االلتزام ذا ال�صلة (ال �سيما اتفاقية مكافحة ر�شوة املوظفني
العمومي�ي�ن الأجان ��ب يف املعامالت التجارية الدولية) ،و�سبق لها اخل�ض ��وع ال�ستعرا�ضات تقييم متبادل ب�ش�أن
تنفيذ تلك ال�صكوك (ما قام به على �سبيل املثال الفريق العامل املعني بالر�شوة يف املعامالت التجارية الدولية
التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي وجمموعة الدول املناه�ضة للف�ساد التابعة ملجل�س �أوروبا
و�آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية ملكافحة الف�ساد التابعة ملنظمة الدول الأمريكية و�شبكة مكافحة
الف�س ��اد املعني ��ة ب�أوروبا ال�شرقية و�آ�سي ��ا الو�سطى التابعة ملنظم ��ة التعاون والتنمية يف املي ��دان االقت�صادي).
وباملقاب ��ل ،ف� َّإن الدول الأطراف التي وجدت نف�سها ملزمة لأول مرة مبقت�ضى اتفاقية مكافحة الف�ساد بامل�ضي
يف هذا التجرمي مل جتر ب�شكل عام التعديالت الالزمة بعد.
ومل يج� � َّرم يف  25دول ��ة ال�سلوك ذو ال�صلة� ،أو ج ِّرم يف حدود بالغة ال�ضيق (فيما يتعلق مبوظفي م�ؤ�س�سة
�إقليمي ��ة بعينها على �سبيل املثال) ،وكل هذه الدول تقريب ًا م ��ن جمموعة دول �آ�سيا واملحيط الهادئ وجمموعة
ال ��دول الأفريقي ��ة ،و�إن كانت ثمة ت�شريعات بهذا ال�ش� ��أن قيد الإعداد يف ثمان من ه ��ذه الدول .ومما له داللة
مهم ��ة � َّأن �أطراف اتفاقية مكافحة ر�ش ��وة املوظفني العموميني الأجانب يف املعامالت التجارية الدولية ال ت�ضم
�س ��وى �أربع ��ة بلدان من جمموع ��ة دول منطقة �آ�سيا واملحي ��ط الهادئ وبلد ًا واحد ًا فقط م ��ن �أفريقيا� .أ َّما على
ال�صعي ��د الإقليمي ،فال يوجد �صك متعدد الأطراف ملناه�ضة ر�شو املوظفني الأجانب يف منطقة �آ�سيا واملحيط
الهادئ ،ويف �أفريقيا ال تت�ضمن �آلية متابعة اتفاقية االحتاد الأفريقي ملنع الف�ساد ومكافحته تقييمات للر�صد،
مم ��ا ي�ؤك ��د � َّأن غياب هذه التدابري قد يكون عام ًال مهما يف وجود الفجوات الت ��ي �أ�شارت �إليها بلدان كثرية يف
هاتني املنطقتني فيما يتعلق بر�شو املوظفني الأجانب.
ويتطل ��ب الوف ��اء بالت ��زام التجرمي ال ��ذي تقت�ضيه املادة  16القي ��ام عن ق�صد ومبا ال ي ��دع جماال لل�شك
بتو�سيع النطاق احلمائي للقانون اجلنائي الوطني مبا ينعك�س بو�ضوح يف �أحكام مكافحة الف�ساد املنطبقة �أو يف
االجته ��ادات القانوني ��ة الوطنية .وال ينطبق هذا ال�شرط على البلدان التي ال تدع �صياغة اجلرائم ذات ال�صلة
فيه ��ا جم ��ا ًال لل�شك يف وجوب ر�شو موظف عموم ��ي حملي فح�سب ،بل كذلك على البل ��دان التي لديها تعاريف
للموظ ��ف العموم ��ي مل ُت�ستخدم قط فيما يتعلق بر�شو موظف �أجنبي عل ��ى الرغم من عدم تطرقها �إىل الهوية
الوطني ��ة ل�ل��إدارة العمومية املعنية .ويرجح يف مثل هذه احلاالت �أ َّال يت�سق ت�ضم�ي�ن م�صالح �أجنبية �سيادية �أو
فوق-فردية �ضمن النطاق احلمائي جلرائم الر�شوة مع التاريخ الت�شريعي �أو الأهداف املذكورة للأحكام ذات
ال�صل ��ة .وبالت ��ايل ،ال ميكن قبول دعوى بلدين اثنني ب� َّأن املفهوم�ي�ن العامني مل�صطلحي "موظف خدمة مدنية"
يف�سرا بحيث ي�شمالن املوظفني العموميني الأجانب
�أو "موظف عمومي" يف جرائم الر�شوة التقليدية ميكن �أن َّ
وموظفي امل�ؤ�س�سات الدولية العمومية نظر ًا لغياب � ِّأي �سوابق ق�ضائية ت�ؤيدها.
وق ��د �سيقت دع ��وى �أقرب �إىل ال�صواب ب� �� َّأن القوانني الوطنية تغطي ر�شو املوظف�ي�ن الأجانب من طرف
دول �أط ��راف ت�ش�ي�ر �أحكام الر�شوة لديها بعبارات �أعم �إىل "الوكي ��ل" �أو "�أي �شخ�ص" باعتباره متلقيا للر�شوة،
وه ��ي �أحكام معدة خ�صي�صا ملكافحة املمار�سات املخلة باملناف�سة �أو خيانة الأمانة بني الوكالء وموكليهم .ويف
ث�ل�اث ح ��االت تتعلق بدول لديها �أحكام قد يك ��ون من املمكن تطبيقها يف ق�ضايا ر�ش ��و موظفني �أجانب ،رف�ض
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اخل�ب�راء امل�ستعر�ضون الدعاوى ذات ال�صلة من ال�سلط ��ات احلكومية واعتربوا � َّأن هذه الأحكام مثرية مل�شاكل
ع ��دم التيقن القانوين وافتق ��اد الو�ضوح نتيجة لعدم و�ضع رابط وا�ضح بوظائف املوظفني العموميني الأجانب،
و�ص ��درت بنا ًء على ذل ��ك تو�صيات ب�ش�أن كفالة و�ضع ت�شريعات �أكرث تركي ��ز ًا وحتديد ًا يف هذا ال�صدد .وتوجد
ه ��ذه البلدان �ضمن الدول اخلم�س والع�شرين املذكورة �أعاله .وعلى الرغم من ذلك ،فقد ينتهي املطاف مبثل
هذه الأحكام �إىل اعتبارها م�ستوفية لأغرا�ض االتفاقية ،بالنظر �إىل املبد�أ الوارد يف الفقرة  9من املادة  30من
االتفاقية ،و�أخذ ًا يف االعتبار � َّأن اخلرباء امل�ستعر�ضني كان لهم على ما يبدو ر�أي مغاير ب�ش�أن هذا الأمر يف دولة
�أخ ��رى لديها ت�شريعات م�شابهة ،عل ��ى �أ َّال توجد قيود يقت�ضيها �ضمن ًا منطقها احلمائي (ك�أن يكون لها عواقب
�ض ��ارة على ال�سوق الداخلية) و�أن ُتظهر الدولة املعني ��ة ا�ستعدادها لتطبيقها مبا يتما�شى مع م�ؤدى املادة ،16
والأمثل �أن يكون ذلك من خالل مناذج حتقيق ومالحقة.
وفيما يتعلق ب�أ�سلوب التجرمي ،و�ضع نحو من ن�صف الدول الأطراف التي متتثل لهذا احلكم جرائم منف�صلة
وم�ستقلة ال تعالج �إ َّال ر�شو امل�س�ؤولني واملوظفني العموميني الأجانب ،بينما اختار الن�صف الآخر منها تطبيق مبد�أ
امل�س ��اواة ب�ي�ن املوظفني العموميني املحليني واملوظفني العموميني الأجانب والتعامل مع هذا النوع من الق�ضايا يف
�إط ��ار جرمي ��ة ر�شوة واحدة .وكقاعدة عام ��ة ،تعترب ت�شريعات البلدان التي جرمت ر�ش ��و املوظفني الأجانب على
�ش ��كل جرائ ��م منف�صلة ت�شريعات ج ِّيدة وم�ستوفية يف جمملها ملتطلب ��ات االتفاقية� .أ َّما عن الدول الأطراف التي
اختارت طريقة امل�ساواة ،ف� َّإن جترمي ر�شو املوظفني الأجانب ينطوي عاد ًة على نف�س امل�شاكل والآثار التي تنطوي
عليه ��ا جرائم ر�شو املوظفني املحليني فيم ��ا يتعلق ،على �سبيل املثال ،بالأطراف الثالثة امل�ستفيدة �أو احل�صانات،
والر�شاوى على ما ال يخالف واجبات املوظف من فعل �أو �إغفال ،وعوامل التخفيف للأ�شخا�ص املبلِّغني �أو �ضحايا
منحى يتجاوز متطلبات املادة .16
االبتزاز .وعلى اجلانب الآخر ،ينحى التجرمي يف هذه املجموعة من البلدان ً
وع�ل�اوة على م ��ا �سبق� ،أثريت ع ��دة م�سائل خا�صة تتعلق بنط ��اق جرائم ر�شو املوظف�ي�ن الأجانب ،وهي
مذكورة �أدناه.

جترمي االرت�شاء
اقت�ص ��ر عدد معترب من البلدان التي جرم ��ت ر�شو املوظفني العموميني الأجانب (ربعها تقريباً) على ما يتعلق
حد �أبعد بخ�صو�ص
بالر�ش ��و يف ذلك ،بينما لوحظت يف بلد �آخ ��ر احلاجة �إىل ن�ص قانوين �صريح ومبا�شر �إىل ٍّ
هذا ال�سلوك .ويف �إحدى الدول التي مل جترم االرت�شاء ،اع ُترب �شرط جترمي ف�ساد املوظفني العموميني الأجانب
م�ستوف � ً�ى ب�أح ��كام االرت�شاء "العادية" مقرتن ًة بالقواعد الداخلية للبلدان الت ��ي ينتمي �إليها املوظفون .غري �أنه
ال ميك ��ن قبول �صحة هذه الدعوى ل َّأن االتفاقية تقت�ضي �صراح� � ًة ،كما ذكر �أعاله ،تو�سيع نطاق امل�صالح التي
يحميه ��ا القان ��ون اجلنائي الوطني على نح ٍو يتجاوز الأحكام الداخلية القائم ��ة ،بل وجعلها تن�سحب حتى على
ارت�شاء موظفي امل�ؤ�س�سات الدولية العمومية .وال ميكن للأحكام الداخلية لواليات ق�ضائية �أخرى ب�ش�أن املعاقبة
عل ��ى ر�ش ��و موظفيها �أن تكون بديال ع ��ن تخلف دولة طرف عن التحرك يف هذا االجت ��اه .و�صحيح � َّأن ال�سلوك
الأ�سا�سي الذي تتناوله الفقرة  2من املادة  16م�شمول بالفعل يف املادة ( 15ب)� ،إ َّال � َّأن هذا ال يتعلق �إ َّال بقرار
�إ�صب ��اغ احلك ��م مو�ضع النظر ب�صبغة غ�ي�ر �إلزامية )18(،وال يعني هذا اال�ستغناء ع ��ن النظر يف جترمي ارت�شاء
املوظفني الأجانب ،وال �سيما موظفي املنظمات الدولية ،وهو مو�ضوع ال يتطرق �إليه احلكم الإلزامي الوارد يف
()19
املادة  15ب� ِّأي �شكل من الأ�شكال.
( )18انظر املذكرة التي �أعدتها الأمانة بعنوان "م�س�ألة ر�شو موظفي امل�ؤ�س�سات الدولية العمومية" ( ،)CAC/COSP/2006/8الفقرة .7
()19
انظ ��ر املذك ��رة التي �أعدتها الأمانة بعنوان "تنفيذ القرار  7/1مل�ؤمتر الدول الأط ��راف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد"
( ،)CAC/COSP/2008/7الفقرة .4
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وقد ا�ستندت بع�ض البلدان �إىل الطبيعة غري الإلزامية للفقرة  2من املادة  16يف االحتجاج ب�أنها نظرت
بالفع ��ل يف ا�ستحداث اجلرمية املعنية واختارت �أ َّال تفعل نظر ًا ل�شواغ ��ل متعلقة بال�سيا�سات العامة وبالواليات
الق�ضائية العتقادها � َّأن �صلة ذلك بواليتها الق�ضائية حمدودة وب� َّأن بلد املوظف املعني يف و�ضع �أف�ضل ملالحقته
(يف �إطار جرمية ر�شو موظفني وطنيني)ْ � ،أي �أنها ،بعبارة �أخرى ،ترى من املنا�سب �أن تالحق الدول الأطراف
ق�ضائي ��ا �سلوك موظفيها يف والياتها الق�ضائية هي ،حي ��ث يرجح وجود جل الأدلة .وقد �أفاد �أحد هذه البلدان
�أنه ،كبديل عن ذلك ،يبادر �إىل عر�ض الأدلة واملعلومات املتعلقة بق�ضايا الر�شوة على البلد الذي يحمل املوظف
العموم ��ي الأجنبي جن�سيت ��ه ال�ستخدامها يف � ِّأي حتقيقات �أو مالحقات حمتمل ��ة ،بينما و�ضح بلدان �آخران � َّأن
ب�إمكانهما مالحقة موظفني �أجانب فا�سدين على جرائم �أخرى ،بل و�أنهما فعال ذلك من قبل مراراً ،ومن ذلك
جرائ ��م خيان ��ة الأمانة وغ�سل الأموال ا�ستناد ًا �إىل الر�شوة باعتبارها جرمي ��ة �أ�صلية .ويف جميع هذه احلاالت
املذكورة ،اع ُتربت الإجابات املقدمة ُمر�ضية.

نطاق املوظفني امل�شمولني
م ��ن امل�سائل الرئي�سية التي خ�ضعت للفح�ص يف اال�ستعرا�ضات القطري ��ة م�س�ألة ما �إذا كانت الدول الأطراف
تع� � ِّرف م�صطلحي "موظف عمومي �أجنبي" و"موظف م�ؤ�س�سة دولي ��ة عمومية" وفق ًا للفقرتني الفرعيتني (ب)
و(ج) م ��ن املادة  2من االتفاقية ،مما ي�شمل� ،ضمن �آخرين ،موظفي البلدان التي لي�ست دو ًال �أطراف ًا و�أع�ضاء
الربملان ��ات الأجنبي ��ة والأفراد الذين يبا�ش ��رون وظيفة عمومية حل�ساب وكالة عمومي ��ة �أو م�ؤ�س�سة عمومية يف
بل ��د �أجنبي .وبينما و�ضعت بع� ��ض البلدان تعاريف وا�سعة وم�ستقلة مل�صطلح "موظ ��ف عمومي �أجنبي" (متبع ًة
الأ�سل ��وب الت�شريع ��ي الذي تو�صي به دوم ًا �آليات ر�صد �أخرى ،مثل الفريق العامل املعني بالر�شوة يف املعامالت
التجاري ��ة الدولية التابع ملنظمة التع ��اون والتنمية يف امليدان االقت�صادي) ،فلم يكن هناك على ما يبدو حاجة
يف بل ��دان �أخرى �إىل تعري ��ف �صريح ،دون �أن يتبينَّ � َّأن ذلك يخل ب�أغرا� ��ض االتفاقية .وعلى ذلك ف� َّإن القانون
�أحيان ��ا ما ي ِقيم ب�ش ��كل �ضمني رابط ًا مبفهوم املوظف العمومي الوطني امل ��وازي ذي التعريف الوا�سع ،بينما ال
تق ��دم دول �أط ��راف �أخرى تعريف ًا م�ستقالً ،بل تن�ص بد ًال من ذلك يف جرائ ��م الر�شوة على �أنه ينبغي �أن تكون
املزاي ��ا موجه ��ة �إىل �شخ�ص ي�ؤدي وظيفة عمومية �أو من ��اط به �سلطة عمومية �أو يبا�ش ��ر مهمة يف �إطار خدمة
عمومية �أو والية انتخابية يف دولة �أجنبية �أو يف م�ؤ�س�سة دولية عمومية.
وينبغي يف الواقع اعتبار ربط تعريف املوظف العمومي الأجنبي بتعريف املوظف العمومي الوطني مقبو ًال
بق ��در ما ي�شمل هذا الأخري بو�ضوح جميع فئات الأ�شخا�ص املندرجني يف �إطار الفقرتني الفرعيتني (ب) و(ج)
من املادة  ،2مبا يف ذلك الأ�شخا�ص الذي يبا�شرون وظيفة عمومية حل�ساب م�ؤ�س�سات خا�ضعة للدولة .وباملقابل،
�أظه ��رت جترب ��ة �آليات ر�صد �أخرى � َّأن ربط جرمي ��ة ر�شو موظف �أجنبي ربط ًا وثيق� � ًا بتعريف املوظف العمومي
الأجنب ��ي يف الوالية الق�ضائي ��ة التي يتبعها يثري ت�سا�ؤالت تتعلق مبدى االمتث ��ال ملتطلبات التجرمي يف �ضوء عدة
�أ�سباب منها �أنه قد ي�صعب احل�صول على �إثبات للتعريف مبقت�ضى القانون يف بلد املوظف العمومي الأجنبي.

�أمثلة على التنفيذ
ين� ��ص القان ��ون يف �إحدى الدول على اعتب ��ار � ِّأي �شخ�ص يف يده "�سلطات مالئم ��ة" يف م�ؤ�س�سة تابعة
لدول ��ة �أجنبية �أو م�ؤ�س�سة عمومية دولية �أو م�ؤ�س�سة ق�ضائية دولية ،مبا يف ذلك املر�شحون الر�سميون
ملث ��ل ه ��ذه املنا�صب ،مبثابة موظ ��ف خدمة مدنية وفق ��ا للقانون اجلنائي .و ُت�ستخ ��دم هذه ال�صياغة
الف�ضفا�ض ��ة لتو�سي ��ع دائ ��رة الأ�شخا�ص املدرجني �ضم ��ن م�سمى املوظف العموم ��ي يف �إطار خمتلف
قوان�ي�ن ال ��دول الأجنبية درء ًا ل ِّأي تقييد لنط ��اق اجلرمية املنطبقة .وعلى ذل ��ك ،تخ�ضع � ُّأي �سلطات
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يف ي ��د �شخ�ص م ��ا يف م�ؤ�س�سة تابعة لدولة �أجنبية �أو م�ؤ�س�سة عمومية دولية �أو م�ؤ�س�سة ق�ضائية دولية
للتقيي ��م على حدة (مع مراعاة االختالفات يف قوانني الدول الأجنبية ب�ش�أن عالقات اخلدمة املدنية
وما �إىل ذلك) �سعي ًا يف الوقوف على ما �إذا كانت ال�سلطات التي يف يده مالئمة مبا ي�سمح باخللو�ص
�إىل � َّأن ه ��ذا ال�شخ� ��ص موظف عمومي �أجنبي �أو موظف يف م�ؤ�س�س ��ة عمومية دولية ح�سب االتفاقية.
وقد اطم�أن اخلرباء امل�ستعر�ضون ،رغم تخوفاتهم املبدئية� ،إىل � َّأن هذا النهج ال ي�ضع � َّأي عراقيل يف
�سبيل التطبيق الفعال جلرمية ر�شو موظف �أجنبي.
ويف حال ��ة �أخرى ،ا�ستح ��دث البلد املعني تعريف ًا بالغ االت�س ��اع مل�صطلح موظف عمومي �أجنبي
بحي ��ث ين�سحب على املوظفني املعينني بحك ��م � ٍٍّأي من القوانني �أو الأع ��راف الأجنبية ،وب�شكل خا�ص
عل ��ى � ِّأي ف ��رد يحمل �أو يبا�شر واجب ��ات يف �إطار تعيني �أو وظيفة �أو من�صب مم ��ا ين�ش�أ عن �أعراف �أو
تقاليد بلد �أجنبي �أو جزء من بلد �أجنبي .وقد اعترب اخلرباء امل�ستعر�ضون ذلك جتربة ناجحة.
و�أخ�ي�راً ،اختارت دولة ثالثة و�ضع ح�صر �شام ��ل للأ�شخا�ص الذين يعتربون موظفني عموميني
�أجانب على النحو التايل:
(�أ)  �أي �شخ� ��ص ي�شغل من�صب ًا ت�شريعي ًا �أو �إداري ًا �أو ق�ضائي ًا يف حكومة �أجنبية (على جميع
امل�ستويات من امل�ستوى املركزي �إىل امل�ستوى املحلي) �سواء �أكان معين ًا �أو منتخباً؛
(ب) و�أي �شخ�ص ي�ؤدي وظيفة عمومية لبلد �أجنبي وينطبق عليه � ٌّأي من البنود التالية:
‘�  ’1أي �شخ�ص يبا�شر �ش�ؤون ًا عمومية بتفوي�ض من حكومة �أجنبية؛
‘  ’2و�أي �شخ�ص ي�شغل من�صب ًا يف م�ؤ�س�سة عمومية �أو وكالة عمومية من�ش�أة بحكم � ِّأي
قانون وما دونه من الت�شريعات ملبا�شرة �ش�ؤون عمومية معينة؛
‘ ’3و�أي م�س�ؤول تنفيذي �أو موظف لدى م�ؤ�س�سة ا�ستثمرت فيها حكومة �أجنبية ما يزيد
عل ��ى  50يف املائ ��ة من ر�أ� ��س مالها املدف ��وع �أو تخ�ضع لل�سيط ��رة الفعلية حلكومة
�أجنبية فيما يتعلق بجميع �أوجه �إدارتها ،مثل اتخاذ القرارات ب�ش�أن عمليات مهمة
وتعيني امل�س�ؤولني التنفيذيني وعزلهم ،وي�ستثنى من ذلك � ُّأي م�ؤ�س�سة منخرطة يف
�أعم ��ال تتناف�س فيها وفقا ملب ��د�أ اال�ستقاللية مع كيانات القطاع اخلا�ص التجارية
دون احل�صول على � ِّأي امتياز خا�ص ،مثل الإعانات التمييزية؛
(ج) و�أي �شخ�ص يت�صرف با�سم م�ؤ�س�سة دولية عمومية.
وعل ��ى الرغم م ��ن تق ُّيد معظم البل ��دان باملبادئ املذكورة �أع�ل�اه ،فقد اك ُت�شفت يف ع ��دة حاالت ثغرات
يف الت�شري ��ع ذي ال�صل ��ة ،حيث ال ين�سح ��ب الت�شريع يف بع�ض الدول الأطراف عل ��ى موظفي امل�ؤ�س�سات الدولية
العمومي ��ة (با�ستثناء وحيد هو موظفو الأمم املتحدة الذين يبا�شرون وظيفتهم على �أرا�ضي البلد املعني) �أو ال
ين�سحب �إ َّال على الأ�شخا�ص املوظفني مقابل �أجر .ويف دولتني �أخريني من جمموعة دول �أوروبا ال�شرقية ،اع ُترب
نطاق تعريف املوظفني الأجانب �أ�ضيق من التعريف الوارد يف الفقرة الفرعية (ج) من املادة  2من االتفاقية،
حي ��ث ُح�صر يف املوظفني الأجانب لدى م�ؤ�س�سات �أو جمعيات دولية عمومية ت�ضم يف ع�ضويتها الدولة الطرف
املعني ��ة ول ��دى املحاكم الدولية التي تعرتف الدولتان بواليتها الق�ضائية .ومع ذلك ،فجدير باملالحظة � َّأن نف�س
هذه القيود يف دول �أخرى مل ُتعترب متعار�ضة مع االتفاقية.
كما � َّأن تعريف "املوظف الأجنبي" يف دولتني طرفني ال يت�ضمن �صراح ًة الأ�شخا�ص الذين يبا�شرون وظائف
عمومية حل�ساب م�ؤ�س�سة عمومية ،مما يذر جما ًال لعدم التيقن .ويف �إحدى هاتني الواليتني الق�ضائيتني ،ال ي�شمل
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التعريف �أع�ضاء الربملانات الأجنبية و�أع�ضاء اجلمعيات الدولية �إ َّال بقدر ما يكون املق�صود من الر�شوة الإيعاز
بفع ��ل ذي �صل ��ة بت�صويت برملاين دون ما �سوى ذلك م ��ن الأفعال لدى �أداء واجب ��ات والياتهم ،مما يق�صر عن
الوفاء مبتطلبات االتفاقية ،حيث �إنها ال تفرق بني �أع�ضاء الربملانات الأجنبية وغريهم من املوظفني العموميني
الأجان ��ب .فبمقت�ض ��ى الفقرة الفرعي ��ة (ب) من املادة  ،2ينطب ��ق م�صطلح "موظف عموم ��ي �أجنبي" على � ِّأي
�شخ�ص ي�شغل من�صب ًا ت�شريعي ًا �أو تنفيذي ًا �أو �إداري ًا �أو ق�ضائي ًا لدى بلد �أجنبي� ،سواء �أكان معين ًا �أم منتخباً.

الدفع لتي�سري الأمور
م ��ن الأم ��ور املثرية لالهتمام ب�شكل خا�ص فيما يتعلق بر�شو املوظفني الأجان ��ب مدى الإلزام بتغطية ما ي�سمى
بالدف ��ع لتي�سري الأمورْ � ،أي املزاي ��ا غري امل�ستحقة املقدمة من �أجل التعجيل ب�أداء عمل حكومي معتاد �أو �ضمان
�أدائ ��ه من طرف موظفني �أجانب �أو �أحزاب �سيا�سية �أجنبي ��ة �أو م�س�ؤولني حزبيني �أجانب .وبينما تدرج معظم
البل ��دان ه ��ذا النوع من املدفوعات �ضمن اجلرائ ��م ذات ال�صلة ،بقدر ما تنطوي (ب�ش ��كل �أو �آخر) على ت�أثري
يف ال�سل ��وك الر�سم ��ي للمتلقي ،ف� َّإن الن�صو� ��ص الت�شريعية ب�ش�أن ر�شو املوظفني الأجان ��ب تت�ضمن يف �أربع دول
�أطراف ا�ستثنا ًء بخ�صو�ص "الدفع لتي�سري الأمور" �أو تقدمي مزايا للإيعاز ب�أفعال ال تعار�ض بينها وبني واجبات
املوظف�ي�ن ولي�ست تقديرية .وباملقابل ،ال حتتوي الن�صو�ص الت�شريعي ��ة الأ�سا�سية ب�ش�أن ر�شو املوظفني املحليني
يف نف�س هذه البلدان على � ِّأي ا�ستثناء من هذا القبيل.
ويب ��دو � َّأن الأ�سا� ��س املتخذ لهذا اال�ستثناء هو الإ�شارة الواردة يف املادة ( 16والأحكام املقابلة يف �صكوك
دولية �أخرى) �إىل عر�ض الر�شوة من �أجل نيل �أو ا�ستبقاء مزايا جتارية �أو غري ذلك من املزايا غري امل�ستحقة.
واتباع� � ًا له ��ذا النموذج ،ي�ستبعد القان ��ون يف بلدين من البل ��دان الأربعة املذكورة �آنف ًا الر�ش ��اوى املقدمة لنيل
�أو ا�ستبق ��اء مزاي ��ا جتاري ��ة "م�ستحقة على وجه م�ش ��روع للمتلقي" لهذه املزية .ويرد ع�ل�اوة على ذلك ن�ص يف
حال ��ة واحدة مفاده �أنه ينبغي ،يف معر�ض ا�ستجالء ع ��دم ا�ستحقاق مزية جتارية على وجه م�شروع ،التغا�ضي
ع ��ن�(" :أ) احتم ��ال كون املزية التجارية �أمر ًا متعارف ًا عليه� ،أو من املت�صور �أنه متعارف عليه ،يف ذلك الو�ضع؛
و(ب) قيم ��ة املزي ��ة التجارية؛ و(ج) � ِّأي ت�سامح م ��ع املزية التجارية على ال�صعيد الر�سم ��ي ".و�أخرياً ،مما له
داللة �أهم � َّأن قانون �إحدى الدول ال ي�ستثني من تطبيق ما يرد فيه من جرائم ر�شو املوظفني الأجانب احلاالت
الت ��ي يكون فيه ��ا الدفع ملوظف م�سموح ًا به �أو مطلوب� � ًا بحكم � ِّأي ن�ص ت�شريعي �س ��ا ٍر يف البلد الذي ينتمي �إليه
يوع ��د �أو ُي َ
عطى فيها موظف عمومي
املوظ ��ف العموم ��ي الأجنبي فح�سب ،بل ي�ضيف �إليها كذلك احلاالت التي َ
�أجنب ��ي ي� ��ؤدي واجبات معت ��ادة يومية مقدار ًا �صغ�ي�ر ًا من امل ��ال �أو � َّأي مزية �أخرى بق�ص ��د ت�شجيعه على �أداء
واجباته ب�شكل من�صف.
وق ��د �أع ��رب �أغلب اخلرباء احلكوميني الذين �أجروا اال�ستعرا�ضات عن ر�أيهم �أنه ال ينبغي ال�سماح بهذه
املمار�سات .و�شددوا على � َّأن االتفاقية ال تت�ضمن � َّأي ا�ستثناءات للدفع تي�سري ًا للأمور .وبينما مل ي�شككوا ب�شكل
مبا�ش ��ر يف جميع احلاالت يف ات�ساق الت�شريع ��ات الوطنية مع متطلبات االتفاقية ،فقد �أ�صدروا تو�صيات للدول
الأط ��راف تتعلق مبراجع ��ة �سيا�ساتها ونهجه ��ا ب�ش�أن هذا النوع م ��ن املدفوعات بغية الإثناء ع ��ن ا�ستخدامها
ومكافحة هذه الظاهرة ب�شكل فعال.
وال �ش ��ك � َّأن � َّأي ا�ستثن ��اء للر�ش ��اوى املقدمة لني ��ل �أو ا�ستبقاء مزايا جتارية "م�ستحق ��ة على وجه م�شروع
للمتلق ��ي" �سيكون غري مقب ��ول �إذا ف ُِّ�سر على نح ٍو من �ش�أنه متكني اجلناة من الإف�ل�ات من امل�س�ؤولية اجلنائية
بذريع ��ة ا�ستحقاقهم املزية التي نالوها من خالل ممار�سة ال�سلط ��ات التقديرية للموظف العمومي .و�سيكتفي
حينئذ مبجرد االحتجاج ،على �سبيل املثال ،ب�أنهم كان ��وا �أجدر املتقدمني بعطاءات يف حالة التعاقد
الرا�ش ��ون ٍ
عل ��ى م�شرتي ��ات عمومي ��ة� ،أو ب�أنهم ا�ستوفوا جمي ��ع املعايري الالزمة للح�ص ��ول على تراخي� ��ص �أو �أذون ببناء
م�صانع �أو نيل امتيازات تعدين �أو نفط �أو غاز.
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وعل ��ى الرغ ��م من ذلك ،ينبغي الت�شديد على � َّأن ملحوظة تف�سريي ��ة للفقرة  1من املادة  16من االتفاقية
تن� ��ص عل ��ى � َّأن "القانون ال ��ذي يع ِّرف اجلرمية من حي ��ث املبالغ املدفوعة "للتحري�ض عل ��ى الإخالل بالواجب
الر�سمي" ميكن �أن يفي باملعيار الوارد يف كل فقرة من هذه الفقرات� ،شريطة �أن يكون مفهوما � َّأن من واجب كل
موظف عمومي �أن يكون نزيها عند اجتهاده �أو ممار�سة �سلطته التقديرية ،و� َّأن هذا التعريف تعريف "م�ستقل"
لي� ��س من الالزم �إثباته بقانون �أو لوائح بلد املوظف املع�ّيأنّ �أو منظمته الدولية" )20(.وب�أخذ ذلك يف احل�سبان،
وبق ��در ما تفي الت�شريعات الوطنية وتف�سري املحاكم له ��ا بال�شرطني الواردين يف هذه امللحوظة التف�سريية—
خا�ص� � ًة االلتزام بتغطية الر�شاوى املعرو�ضة على نح ٍو من �ش�أن ��ه الت�أثري يف �إعمال ال�سلطات التقديرية ملوظف
عموم ��ي �أجنبي مبا يلحق �ض ��رر ًا ب�آخر—ينبغي اعتبار الدول الأطراف ممتثل ًة لالتفاقية .ويتطلب هذا الأمر
مزيد ًا من الدرا�سة حتى يت�ضح دور م�صطلح "غري م�ستحقة" يف ن�ص املادة  16و�ضوح ًا كامالً.

العالقة بت�صريف الأعمال التجارية الدولية
ترتب ��ط جرمي ��ة ر�شو موظف �أجنبي ،عل ��ى النحو املن�صو�ص علي ��ه يف االتفاقية ،بت�صري ��ف الأعمال التجارية
الدولية ،مما يت�ضمن ،ح�سب ملحوظة تف�سريية ،تقدمي املعونات الدولية )21(.وبينما تبقى م�س�ألة الدفع لتي�سري
الأم ��ور ،كما �سبق تناولها �أعاله ،حمل جدل ،فيبدو � َّأن اخلرباء احلكوميني جمتمعون من حيث املبد�أ—بقدر
م ��ا تناولوا هذه امل�س�ألة—على ا�ست�صواب ق ��رار بع�ض الدول الأطراف �أ َّال حت�صر جرمية ر�شو موظف �أجنبي
يف ح ��دود ما يتعلق بت�صريف الأعمال التجارية الدولية ،متجاوز ًة بذلك احلد الأدنى من املتطلبات الواردة يف
الفقرة  1من املادة  16من االتفاقية ،بل وعلى اعتبار ذلك القرار جتربة ناجحة وممار�سة ج ِّيدة.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
يتجاوز قانون ر�شو املوظفني الأجانب يف ما ال يقل عن ربع الدول الأطراف احلد الأدنى من املتطلبات
الواردة يف االتفاقية ويغطي كذلك احلاالت التي ال يكون املق�صود بالر�شوة فيها احل�صول على مزية
جتاري ��ة �أو � ِّأي مزي ��ة غري م�ستحقة �أخرى �أو االحتف ��اظ بها فيما يتعلق بت�صري ��ف الأعمال التجارية
الدولية.

احل�صانات املمنوحة للمبلِّغني
من الأمور املثرية لالهتمام البالغ � َّأن بع�ض الدول ،خا�صة الدول التي ت�ساوي بني املوظفني الأجانب واملوظفني
العمومي�ي�ن املحليني ،تطبق �أي�ضا �أح ��كام احل�صانة املنطبقة على الأ�شخا�ص الذي ��ن يبلغون طوع ًا عن عر�ض
الر�ش ��اوى قبل اكت�شافه ��ا من ِقبل �أجهزة التحقيق (كما �سبق تناوله يف الق�س ��م الفرعي � 1أعاله) على حاالت
ر�ش ��و الأجانب �أي�ض� �اً .وقد اح ُتج يف �إحدى الدول ب� َّأن الغر�ض من املادة  16لي�س مالحقة املوظفني الأجانب يف
حد ذاتها ،بل الإنفاذ العام جلرمية ر�شو موظف �أجنبي ،مما يثري جد ًال حول ما �إذا كانت الأحكام املحلية التي
تطبق تدابري الت�سامح مع املبلِّغني تي�سر الق�ضاء على ر�شو الأجانب �أم �أنه ينبغي اعتبارها غري منطبقة يف مثل
ه ��ذه احل ��االت .وجدير بالذكر � َّأن هذا هو موقف �آليات ر�صد دويل �أخرى �أي�ضاً ،ال� سيما الفريق العامل املعني
بالر�ش ��وة يف املعامالت التجارية الدولية التابع ملنظمة التع ��اون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ،الذي ر�أى � َّأن
( )20الأعم ��ال التح�ضريية للمفاو�ضات الرامية �إىل و�ضع اتفاقية الأمم املتح ��دة ملكافحة الف�ساد ،اجلزء الأول ،الف�صل الثالث ،املادة
 ،16الق�سم جيم ،الفقرة ( 1ب) (�ص .)196
( )21املرجع نف�سه ،الفقرة ( 1ج) (�ص .)197
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م ��ن �ش� ��أن هذا التكتيك �أن يقو� ��ض فعالية مكافحة جانب العر�ض من جرمية ر�ش ��و موظفني عموميني �أجانب.
وي ��رى الفريق العامل � َّأن الدفع بوقوع "الندم الفعلي" غ�ي�ر مفيد يف ق�ضايا ر�شو الأجانب ل َّأن املوظف العمومي
الأجنبي يكون يف العادة يف والية ق�ضائية خمتلفة متاماً ،وحتى لو طبقت الوالية الق�ضائية التي يتبعها الرا�شي
الفقرة  2من املادة  16ب�ش�أن ارت�شاء املوظفني الأجانب ،ف� َّإن �صعوبات التطبيق العملي التي حتيط ب�إنفاذ هذه
اجلرمي ��ة هائل ��ة .ونتيجة لذلك ،يو�صى ،يف حالة قيام �إحدى ال ��دول الأع�ضاء يف الفريق العامل ب�سحب الدفع
ب� �ـ "الندم الفعلي" على ر�شو املوظفني العمومي�ي�ن الأجانب ،ب�إلغاء هذا الدفع �أو تقييد معايري تطبيقه بحيث ال
يعرقل الإنفاذ الفعال جلرمية ر�شو موظف �أجنبي فيما يتعلق بالعر�ض.
وم ��ن ناحي ��ة �أخرى ،قد ُيحتج ب�أنه لي�س يف االتفاقية ما يحظ ��ر منح احل�صانة ملبلِّغ ،بل على العك�س من
ذل ��ك ،يوج ��د �إلزام وا�ضح ورمبا �أويل ،يف الفقرة  1من املادة  ،37باتخ ��اذ تدابري مالئمة لت�شجيع الأ�شخا�ص
الذي ��ن �شارك ��وا يف ارتكاب جرمي ��ة ذات عالقة بالف�ساد ،مب ��ا يف ذلك ر�شو الأجانب ،عل ��ى التقدم مبعلومات
مفي ��دة يف التحري والإثبات وعلى تقدمي م�ساعدة وقائعية حم ��ددة لل�سلطات املخت�صة من �ش�أنها الإ�سهام يف
حرم ��ان اجلن ��اة من عائدات اجلرمية ويف ا�سرتداد تلك العائ ��دات .وت�شجع الفقرة  3من املادة  ،37على وجه
دواع معتربة ،من
اخل�صو� ��ص ،ال ��دول الأطراف عل ��ى النظر يف منح احل�صانة له� ��ؤالء الأ�شخا�ص وقد توج ��د ٍ
منظ ��ور ال�سيا�س ��ات العامة ،لو�ضع تدبري من ه ��ذا النوع مثل� :إتاحة التحقيق يف جرائ ��م كان من املمكن عدم
اكت�شافه ��ا لواله؛ والتمكني من مالحق ��ة املوظفني العموميني الأجانب الفا�سدين �س ��واء من طرف الدولة التي
ينتمي �إليها ه�ؤالء املوظفون� ،أو (يف حالة عزوف الدولة الأجنبية عن املالحقة) من طرف الدولة التي منحت
احل�صانة (�إن كانت قد اعتمدت جرمية معادلة ملا يرد يف الفقرة  2من املادة  16من االتفاقية)؛ والتمكني من
مالحقة موظفي امل�ؤ�س�سات الدولية العمومية الفا�سدين وت�سهيل ا�ستجابة تلك الكيانات بال�شكل املالئم؛ وفتح
املجال التخاذ تدابري تبعية ،مما يت�ضمن ا�سرتداد عائدات املعاملة الفا�سدة وفر�ض عقوبات على ال�شخ�صيات
االعتباري ��ة املتورط ��ة فيها و�إقامة دعاوى لإبطال عقود �أو �سحب امتي ��ازات وتعوي�ض الكيانات التي حلقت بها،
�أو الأ�شخا� ��ص الذي ��ن حلقت بهم� ،أ�ضرار نتيج ًة للجرمية .وعالو ًة على ذل ��ك ،وكما �سينا َق�ش الحق ًا يف الق�سم
الفرع ��ي  2م ��ن الق�سم �أل ��ف من الف�صل الثالث ،ف� �� َّإن تطبيق �أحكام احل�صانة ي�ستدع ��ي يف كثري من الأحيان
ممار�س ��ة كل م ��ن االدعاء والق�ضاء ق ��درا كبريا من ال�سلط ��ة التقديرية ،مبا يف ذلك تقيي ��م درجة التطوع يف
اعرتاف ��ات اجلاين ال�شفهي ��ة �أو الكتابية ومدى بلوغها حد الو�صف التام وال�صحي ��ح للفعل قبل اتخاذ قرارات
مبنح معاملة تف�ضيلية لذلك اجلاين.
ويف �ض ��وء م ��ا �سبق ،يتطلب الأمر مزيد ًا م ��ن البحث للوقوف على مدى توافق من ��ح احل�صانة لمقترفي
جرمية ر�شو املوظفني العموميني الأجانب الذي يبلغون ال�سلطات عن �أفعالهم مع االتفاقية.

الفعالية
لوحظ يف معظم ا�ستعرا�ضات الدول الأطراف التي لديها الت�شريع املطلوب � َّأن عدد البالغات عن ر�شو �أجانب
الت ��ي تنم ��و �إىل علم �سلطات �إنفاذ القانون قليل ��ة للغاية� ،إن وجدت �أ�صالً ،نظ ��ر ًا ل�صعوبة اكت�شاف هذا النوع
م ��ن اجلرائ ��م ،و�أن ��ه مل ي�صل �إىل نظام العدال ��ة اجلنائية �إ َّال القلي ��ل من الق�ضايا ذات ال�صل ��ة .وعلى الرغم
م ��ن ت�أكيد بع�ض الدول الأطراف على وجود حتقيقات ومالحق ��ات متعلقة بر�شو الأجانب وتقدميها جانب ًا من
الإح�ص ��اءات و�/أو الأمثل ��ة عن ذلك ،ف� َّإن عدد الق�ضايا التي ذُ كر �أنها بلغت حد �إ�صدار �أحكام نهائية و�إدانات
عدد من الإدانات يرتاوح بني واحدة وثالث لكل منهما.
يع ��د على الأ�صابع ،حيث �أبلغ ��ت �ست دول �أطراف عن ٍ
وبينما �أبلغ بلدان �آخران عن عدد مرتفع ن�سبي ًا من الإدانات ،ف�إنه مل يت�ضح عدد الإدانات النهائية منها وعدد
الق�ضايا املختلفة التي تعلقت بها .ومل يربهن عن م�ستوىً معترب من الإنفاذ �إ َّال يف حالة واحدة ،وقد القت ثنا ًء
على ذلك .ومن الأمور ذات الداللة � َّأن هذه الدولة الطرف حتديداً ،و�أخرى معها� ،شددتا على � َّأن جرمية ر�شو
الأجانب ت�ؤخذ كثريا على حممل اجلد و�أنها متثل �أولوية بالن�سبة �إىل ال�سلطات املخت�صة.

اجلزء الأول -الف�صل الأول -التجرمي
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التحديات
التح ��دي الرئي�س ��ي يف تنفيذ املادة  16هو الغياب التام يف كثري من الدول جلرمية جنائية تعالج ر�شو املوظفني
العمومي�ي�ن الأجانب وموظفي امل�ؤ�س�س ��ات الدولية العمومية .ويتعلق هذا يف املق ��ام الأول ببلدان جمموعة دول
�آ�سي ��ا واملحي ��ط الهادئ وجمموعة ال ��دول الأفريقية ،حيث ال يعت�ب�ر ،حتى الآنَّ � ،أن ا�ستح ��داث جرمية مقابلة
ميث ��ل �أولوية ذات �أهمية .وجتدر الإ�ش ��ارة �إىل � َّأن عدم جترمي "جانب العر�ض" من ر�شو الأجانب يعرقل كذلك
الفعالي ��ة يف �إنفاذ الدول الأطراف التي جرمته بالفع ��ل لهذه اجلرمية ،حيث � َّإن من �ش�أنه �أن يحول بينها وبني
تطبيق الوالية الق�ضائية خارج الإقليم واحل�صول على م�ساعدة تقنية متبادلة متى ما كانت ازدواجية التجرمي
الزمة.
وق ��د تفاق ��م عدم االك�ت�راث الن�سبي بتج ��رمي ر�شو الأجان ��ب ب�سبب الإحج ��ام العام ال�سائ ��د بني الدول
الأط ��راف ع ��ن تو�سيع مدى قوانينها اجلنائية بحي ��ث ت�شمل املوظفني العموميني الأجان ��ب ،كما يتجلى يف قلة
ع ��دد الواليات الق�ضائية الت ��ي اعتمدت التجرمي غري املل ��زم الرت�شاء املوظفني العمومي�ي�ن الأجانب وموظفي
امل�ؤ�س�س ��ات الدولي ��ة العمومية .و�أو�ض ��ح مثال على هذا الو�ضع ه ��و منوذج �إحدى الدول الأط ��راف التي بررت
(بنف�س الأ�سلوب الذي اتبعته بلدان �أخرى) عدم تطبيق املادة  16يف نظامها القانوين املحلي باحتمال حدوث
تعار� ��ض بني جترمي �سلوك املوظفني العمومي�ي�ن الأجانب وموظفي امل�ؤ�س�سات الدولي ��ة العمومية واحل�صانات
املمنوح ��ة للموظف�ي�ن العموميني الدوليني املذكورين يف اتفاقية امتي ��ازات الأمم املتحدة وح�صاناتها .غري �أنه
ينبغي �أن يكون من الوا�ضح �أنه ال وجود لهذا التعار�ض ،حيث � َّإن �أحكام املادة  16متمايزة من املنظور القانوين
عن م�س�ألة احل�صانات املمنوحة ملوظفي امل�ؤ�س�سات الدولية العمومية وال ت�ؤثر ،والُ  يق�صد منها �أن ت�ؤثر ،يف تلك
()22
احل�صانات.
وع�ل�اوة عل ��ى انعدام التدابري املعيارية ،تتعل ��ق التحديات ال�شائعة بالنطاق ال ��ذي تغطيه اجلرمية فيما
يتعل ��ق باملوظفني العموميني الأجان ��ب وموظفي امل�ؤ�س�سات الدولية العمومية ،وعل ��ى الأخ�ص بعقم الت�شريعات
القائم ��ة ،الت ��ي قد ينتهي بها الأم ��ر �إىل �أداء وظيفة رمزية ال غري .وكما هو ال�ش� ��أن يف غياب التجرميُ ،تطرح
يف ه ��ذه احلال ��ة �أي�ضا م�س�ألة احل�صانات ،حيث ذكرتها �إحدى الدول باعتبارها عام ًال �أ�سهم يف ف�شل �سلطات
�إنف ��اذ القان ��ون يف التحقي ��ق يف حاالت ف�ساد �أجان ��ب ومالحقتهم ق�ضائي ًا ب�شكل فعال .ولي� ��س من املنطقي �أن
ُيع ��زَ ى له ��ذه امل�س�ألة (التي ال تتعلق على � ِّأي حال �إ َّال بجرمي ��ة االرت�شاء) �إ َّال جزء من امل�شكلة احلقيقية ،وميكن
الت�ص ��دي له ��ا يف التطبيق العملي متى ما �سيقت � ُّأي مزاع ��م ذات �صلة .وقد الحظت دول �أطراف ،كما يرد يف
امللحوظات التف�سريية لالتفاقية ،احتمال �أن تكون احل�صانات وثيقة ال�صلة بهذا ال�سياق ،ف�شجعت بكل ب�ساطة
امل�ؤ�س�س ��ات الدولية العمومية على �إ�سق ��اط هذه احل�صانات يف احلاالت املالئم ��ة )23(.وينبغي �إعطاء �سلطات
االدع ��اء الوطنية التي حتجم عن مبا�شرة حاالت ف�س ��اد مزعوم ملوظفني يف م�ؤ�س�سات دولية �أو التي متتنع عن
توجيهات وا�ضحة ب�ش�أن مدى هذه االمتيازات وحدودها وب�ش�أن �إجراءات جتاوزها مبا
طلب �إ�سقاط احل�صانة
ٍ
()24
يتفق مع ال�صكوك القانونية الدولية املنطبقة.
( )22انظر �أي�ض ًا الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرتان  211و275؛ وتقرير م�ؤمتر الدول الأطراف
ع ��ن دورت ��ه الأوىل ( ،)CAC/COSP/2006/12الفقرت ��ان  105و107؛ والفق ��رة  5من الوثيق ��ة CAC/COSP/2008/7؛ وتقري ��ر م�ؤمتر الدول
الأطراف عن دورته الثانية ( ،)CAC/COSP/2008/15الفقرة .116
( )23الأعم ��ال التح�ضريي ��ة للمفاو�ض ��ات الرامية �إىل و�ض ��ع اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة الف�س ��اد ،اجل ��زء الأول ،الف�صل الثالث،
امل ��ادة  ،16الق�س ��م جيم ،الفقرة الفرعي ��ة (�أ) (�ص  .)196وانظر �أي�ض� � ًا الوثيقة  ،CAC/COSP/2006/8الفق ��رة 7؛ والوثيقة CAC/COSP/
 ،IRG/2013/12الفقرة .35
( )24انظر الوثيقة  ،CAC/COSP/2008/7الفقرتان  29و.62
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أجري ��ت م�ؤخر ًا درا�س ��ة بنا ًء على تكليف من �إح ��دى الدول ب�ش�أن �إنفاذ اجلرمي ��ة ذات ال�صلة على
وق ��د � ِ
ال�صعيد الوطني ،وكان هدف هذه الدرا�سة الوقوف على العوامل املعوقة للتحقيقات يف ر�شو الأجانب والتو�صل
�إىل �أ�سل ��وب �أجن ��ع ملعاجلة هذه الق�ضايا .وكان من النتائج الرئي�سية التي �أ�سفر عنها التحليل � َّأن حتقيق نتائج
�أف�ض ��ل يف مكافحة ف�ساد الأجانب يتطلب من خمتل ��ف اجلهات املعنية �أن تزيد من تعاونها .وقد تبينَّ � َّأن ال�سر
يف جن ��اح � ِّأي نهج يف ه ��ذا ال�صدد هو تكوين �أفرقة حتقيق م�شرتكة متع ��ددة التخ�ص�صات ت�ضم حمققني من
جه ��ات خمتلفة ذوي خربة يف كلٍّ م ��ن التحقيقات ذات الطبيعة احل�سا�سة من الناحية ال�سيا�سية والتحقيق يف
اجلرائم املالية .وقد �أفيد ب� َّأن �أفرقة من هذا القبيل حققت نتائج �إيجابية.

باء -ت�سريب املمتلكات واملتاجرة بالنفوذ
و�إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف والإثراء غري امل�شروع
 -١اختال�س املمتلكات �أو تبديدها �أو ت�سريبها ب�شكل �آخر
من قِبل موظف عمومي (املادة )17
و�ضع ��ت الدول الأطراف كاف ًة تداب َري لتجرمي اختال�س املمتل ��كات العامة وتبديدها .وحتى �إن مل يكن ثمة نهج
موح ��د يف خمتلف الواليات الق�ضائية ،بل جمموعة وا�سعة من امل�صطلحات واملفاهيم ُيدرج حتتها ال�سلوك ذو
ال�صل ��ة (على �سبيل املثال�" :سرق ��ة" �أو "اختال�س" �أو "�سلب" �أو "تبديل" �أو "تبدي ��د" �أو "�سوء �إدارة" �أو "جرمية
خيان ��ة الأمان ��ة" �أو "ا�ستخدام �أ�شياء دون ت�صري ��ح" �أو "هدر ممتلكات" �أو "�إنفاق �أم ��وال من امليزانية لغري ما
خ�ص�ص ��ت له") ،ف� �� َّإن الت�شريعات الوطنية تغطي من حي ��ث املبد�أ �سرقة �أموال ُيعهد به ��ا �إىل موظف عمومي
بحكم من�صبه ،عالو ًة على �إ�ساءة ا�ستغالل الأموال واملوارد العامة و�سوء �إدارتها لأغرا�ض خالف ما ُخ�ص�صت
ل ��ه ،وذلك ملنفعة املوظف نف�سه �أو �شخ�ص �أو كي ��ان �آخر .وبالتايل فقد جاءت نتائج اال�ستعرا�ضات ُمر�ضية يف
�أغلبه ��ا ،على الرغم من التباين امل�صطلحي وجت ��ز�ؤ الن�صو�ص القانونية ،بل والكثري من حاالت عدم االت�ساق
والتداخل التي لوحظت فيما بني العنا�صر الوقائعية للجرائم املنطبقة.
وق ��د ب ��رز ا�ستثناءان يتعلق ��ان بدولة طرف تعالج التبدي ��د لكن لي�س االختال�س وب�أخ ��رى ال ت�ستخدم �إ َّال
امل�ستعر�ضون بالن�سبة �إىل
م�صطلح ��ي "التبدي ��د" و"الإبدال" ،منحي َة "االختال�س" و"الت�سريب" جانباً .و�أع ��رب
ِ
هذه احلالة الأخرية عن ر�أيهم � َّأن "الت�سريب" م�صطلح �أعم من "الإبدال" ،مما يوحي ب� َّأن ال�سلوك حمل النظر
غ�ي�ر م�ستوفى كما ينبغي .ومع ذلك فلم ُتب � َ�د � ُّأي تعليقات م�شابهة يف دولة طرف �أخرى عندها �أحكام مطابقة
لذل ��ك .وعالو ًة على ذلك ،تنبغي الإ�شارة �إىل �أنه ،وفق ًا مللحوظة تف�سريية لالتفاقية ،ميكن �أن ُيفهم من تعبري
"الت�سري ��ب" ،عل ��ى النحو امل�ستخ ��دم يف املادة � ،17أنه م�شم ��ول يف تعبريي "االختال� ��س" و"التبديد" �أو مرادف
()25
لهما.
وفيم ��ا يق ��رب من ن�صف الواليات الق�ضائية املعني ��ة ،ال متيز الت�شريعات الأ�سا�سي ��ة التي تعالج ال�سلوك
حم ��ل النظ ��ر بني الأفع ��ال املقرتفة يف القط ��اع العام والأفعال املقرتف ��ة يف القطاع اخلا� ��ص وهي حتتوي على
جرائ ��م وا�سعة النطاق ال تنطبق على املوظفني العمومي�ي�ن فح�سب ،بل كذلك على كل من ُيعهد �إليه مبمتلكات
غ�ي�ره ،مبا يف ذلك مديرو ال�ش ��ركات وموظفوها و�أع�ضا�ؤها ووكال�ؤها .ومع ذلك فم ��ن �ش�أن اختال�س الأموال
العام ��ة �أو تبديده ��ا يف كث ٍري من تلك احلاالت �أن ي�شكل ظرف ًا م�شدداً ،بينما يبدو يف واليات ق�ضائية �أخرى �أنه
م ��ن املمك ��ن �إذا كان مقرتف اجلرائم ذات ال�صلة موظف ًا عمومي ًا تطبي � ُ�ق جرائم �إ�ضافية يف نف�س الوقت مثل
مما يطبق على
�إ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة �أو ا�ستغالل املن�صب العمومي ب�سوء نية ،مما يف�ضي �إىل عقوبات �أ�شد َّ
املواطنني العاديني .ومل يبد امل�ستعر�ضون اعرتا�ضات على هذه املمار�سات ب�شكل عام ،با�ستثناء ثالث حاالت،
( )25الأعم ��ال التح�ضريية للمفاو�ضات الرامية �إىل و�ضع اتفاقية الأمم املتح ��دة ملكافحة الف�ساد ،اجلزء الأول ،الف�صل الثالث ،املادة
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خم�ص�صة تغطي �أفعال اختال�س املمتلكات �أو تبديدها �أو ت�سريبها من ِق َبل
حي ��ث نا�ص ��روا و�ضع �أحكام جترمي َّ
موظ ��ف عمومي .لك ��ن يبدو � َّأن ذلك مل يكن ب�سبب اعرتا�ض �أ�سا�سي على جمع القطاعني العام واخلا�ص حتت
مظلة جرمية م�شرتكة ،بل باحلاجة �إىل �ضمان وجود متييز مالئم يف العقوبات املنطبقة وبعدم �شمول الأحكام
الوطنية يف البلدان حمل النظر لبع�ض �أ�شكال ال�سلوكيات املندرجة حتت املادة .17
وم ��ن النق ��اط الأخرى اجلديرة باالهتمام �أن ��ه كثري ًا ما ُيعترب من ظروف الت�شدي ��د �أن يكون الفعل الذي
حت�صلت به املمتلكات تزوير ًا يف وثائق �أو قيد بيانات زائفة يف �سجالت �أو دفاتر �أو حما�ضر� ،أو تبدي ًال �أو حذف ًا
�أو �إتالف ًا حل�سابات �أو �أوراق مالية �أو م�ستندات �أخرى� ،أو ب�شكل عام � َّأي فعل ُي�ستهدف به منع اكت�شاف التبديد.

مو�ضوع اجلرمية
نطاق املمتلكات التي ت�شكل "املو�ضوع املادي" للجرمية ،حيث ت�شمل املادة َّ �" 17أي ممتلكات
من امل�سائل ال�شائعة ُ
�أو �أموال �أو �أوراق مالية عمومية �أو خ�صو�صية �أو � َّأي �أ�شياء �أخرى ذات قيمة" ،وحيث تبينِّ الفقرة الفرعية (د)
م ��ن املادة َّ � 2أن "املمتلكات" ت�شمل "املوجودات ب ��كل �أنواعها� ،سواء �أكانت مادية �أم غري مادية ،منقولة �أم غري
منقولة ،ملمو�سة �أم غري ملمو�سة ،وامل�ستندات �أو ال�صكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك املوجودات �أو وجود
حق فيها" .وعالو ًة على ذلكُ ،يفهم من عبارة "املوجودات بكل �أنواعها" �أنها ت�شمل الأموال واحلقوق القانونية
يف املوج ��ودات )26(.ومن نف�س املنطلق ،تعتم ��د دول �أطراف كثرية على تعاريف ف�ضفا�ضة مل�صطلح "املمتلكات"
�أو على اجتهادات لها نف�س امل�ؤدى.

مثال على التنفيذ
ال يت�ضم ��ن القانون اجلنائ ��ي يف �إحدى الدول الأطراف تعريف ًا حمدد ًا مل�صطلح "املمتلكات" ،غري �أنه
يف�س ��ر ،ا�ستن ��اد ًا �إىل �سوابق قانونية قائمة من ��ذ �أمد طويل ،مبفهوم ف�ضفا�ض للغاي ��ة تندرج فيه � ُّأي
َّ
�شخ�ص ما ،خارجة عن نطاق ذاته وحيات ��ه وحريته ،مما ي�شمل املال و� َّأي حق
م�صال ��ح ق ِّيم ��ة ميلكها
ٌ
القانون يزود َ
املالك ب�أدوات قانونية ي�ستخدمها �ضد � ِّأي
يحمي ��ه القانون وميكن قيا�سه باملال ،ما دام
ُ
�شخ�ص يحاول منعه من ا�ستخدام ممتلكاته.
وال تن ��درج املوج ��ودات غري املنقولة ،يف ما ال يقل عن �ست دول �أط ��راف� ،ضمن نطاق الأحكام اجلنائية
ذات ال�صلة ،باعتبار � َّأن املرء ال ي�ستطيع �أن يختل�س ممتلكات �إ َّال �إذا كانت يف حوزته .وباملثل ،يجرم القانون يف
ث�ل�اث واليات ق�ضائية �أخرى اختال� ��س � ِّأي منقوالت �أو نقود �أو �سندات مالية �أو اختال�س نقود �أو �سندات مالية
و�سل ��ع �أو وثائ ��ق ر�سمية �أو خطاب ��ات �أو �سجالت ،لكنه ال ي�شمل فيما يبدو جميع �أ�ش ��كال املمتلكات �أو � َّأي �أ�شياء
�أخ ��رى ذات قيمة باملعنى املق�صود يف الفقرة الفرعي ��ة (د) من املادة  2واملادة  17من االتفاقية .وقد �صدرت
تو�صي ��ات يف معظ ��م (لكن لي�س كل) احلاالت املذكورة �أعاله ب�ش�أن تعديل القانون بحيث ُتدرج املوجودات غري
املنقول ��ة يف جرمي ��ة االختال�س وفق ًا للتعاريف الواردة يف االتفاقي ��ة� .إ َّال � َّأن �إحدى الدول الأطراف احتجت ب� َّأن
املعت ��اد يف ه ��ذا ال�سياق هو �أن ُيقْدم املوظ ��ف العمومي على تبديد موجودات غري منقول ��ة �أو ت�سريبها ب�أ�سلوب
�آخ ��ر ع ��ن طريق تزوير �صك ملكية �أو �إدخال قيد زائف يف �سجل عمومي ،وعادة ما يكون هذا ال�سلوك م�شموال
مب ��ا فيه الكفاية يف اجلرائم املتعلقة بالتزوير �أو ،على الأرج ��ح ،االحتيال ،وقد ُ�سلِّم ب�صحة وجهة نظر الدولة
املعنية.
( )26املرجع نف�سه ،اجلزء الأول ،الف�صل الأول ،املادة  ،2الق�سم جيم ،الفقرة الفرعية (ه) (�ص .)61
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وت�شمل املادة  ،17من حيث املوا�ضيع املادية للجرميةَّ � ،أي ممتلكات �أو �أموال �أو �سندات مالية �أو �أي �شيء
�آخ ��ر ذي قيم ��ة ُيعهد به �إىل موظف عمومي �سواء كان ذلك مملوك ًا للدولة �أو ل�شخ�ص �أو كيان خا�ص ويف �ضوء
ذل ��كُ ،وجدت عند �إحدى ال ��دول الأطراف �أوجه ق�صور الكتفائها ب�إدراج املوج ��ودات العمومية ويف �أخرى ل َّأن
ت�شريعه ��ا الوطن ��ي ال ي�شمل �إ َّال املمتلكات والنقود �أو ال�سندات املالية اململوك ��ة حتديد ًا للدولة �أو لوكالة م�ستقلة
�أو لف ��رد ،مما يق�صي الأموال اململوكة ملنظمة خا�صة ،مث ��ل امل�ؤ�س�سات اخلريية .وقد �أفادت ال�سلطات � َّأن هذه
الأن ��واع م ��ن الأموال ،وفق ًا للقانون الوطني ،ال ُيعهد بها يف العادة �إىل موظفني عموميني على �أي حال ،بل تنقل
مبا�شرة �إىل الدولة �أو كيان عام .ومع ذلك فقد ا�س ُت�شعرت احلاجة �إىل تو�ضيح للت�شريع ذي ال�صلة للت�أكد من
�شموله جميع �أنواع الأموال اخلا�صة التي ُيعهد بها �إىل موظف عمومي.
وينط ��وي ارتكاب هذه اجلرمية على خيانة �أمان ��ة من جانب املوظف العمومي الذي ُعهد �إليه باملمتلكات
�أو �ش ��يء �آخ ��ر ذي قيم ��ة ،غري �أنه يج ��در بالذكر � َّأن ثمة بلدان ��ا ال تنح�صر فيها جرمية االختال� ��س �أو التبديد
يف ح ��االت العه ��د باملمتلكات �إىل موظف بحك ��م من�صبه ،بل ت�شمل ب�شكل �أعم احل�ص ��ول على �أي ممتلكات �أو
موجودات �أو غري ذلك من الأ�شياء ذات القيمة التي تكون يف حوزة اجلاين �أو تنتقل �إىل حوزته ب� ِّأي �شكل.
و�أخرياً ،ف� َّإن ثمة ،كما هو ال�ش�أن يف الأحكام املتعلقة بالر�شوة ،واليات ق�ضائية ال تطبق جرمية االختال�س
�إذا تعلق ��ت مبمتل ��كات تق ��ل قيمتها عن حد معني �إ َّال �إذا ج َّر هذا الفعل عواقب وخيم ��ة� ،أو �أنها ال تطبقها البتة
ويعا َل ��ج الفع ��ل �إدارياً .وال تن�ص االتفاقية �صراح ًة على �شروط وقيود من ه ��ذا القبيل ،وقد تبينَّ �أنها ال تطابق
متطلبات االتفاقية يف بع�ض البلدان .ومع ذلك ،فمن ال�صحيح � َّأن املادة  17ال ت�ستلزم ،وفق ًا لإحدى امللحوظات
()27
التف�سريية ،مالحقة مرتكبي اجلرائم التافهة.

مزايا الأطراف الثالثة
كان ��ت هناك يف عدة حاالت قيود �أو اختالفات ب�ش�أن مزايا الأطراف الثالثة ،وقد �صدرت ب�ش�أن ذلك تو�صيات
مالئم ��ة .وعزت �سلط ��ات �إحدى الدول الأطراف املعني ��ة غياب �إ�شارة �صريحة �إىل ال�سل ��وك املقرتف ل�صالح
�أط ��راف ثالثة �إىل عدم االعتداد مبا ي�صنع الفاعل الأ�صلي بالأموال ،حيث � َّإن اجلرائم املذكورة ُتعترب مكتملة
مبج ��رد ت�سري ��ب الأموال .وقُبل هذا التف�سري يف �سياق تنفيذ هذه املادة ،غري �أنه قد �أ�شري �إىل � َّأن مطلب انتفاع
الأط ��راف الثالث ��ة مذك ��ور ب�شكل �صريح يف �أجزاء �أخرى م ��ن الت�شريع الوطني ،وهذا ي�ش�ي�ر �إىل � َّأن غيابه من
�أحكام �أخرى لي�س مما ال يعتد به.
الق�صد اجلنائي
امل�ستعر�ضون يف
�س ��وء ال�سلوك املتعمد م�شمول يف جميع البلدان التي جت� � ِّرم االختال�س .وقد اعرت�ض اخلرباء
ِ
�إحدى احلاالت على غياب ركن الق�صد من ن�ص القانون ذي ال�صلة و�شددوا على �أهمية الإ�شارة �صراح ًة �إىل
جمي ��ع الأركان املطلوب ��ة يف االتفاقي ��ة يف الأحكام ذات ال�صل ��ة .غري � َّأن هذا ينطوي فيم ��ا يبدو على �شيء من
املبالغة ،حيث � َّإن معاجلة الركن املعنوي تت�أتى �ضمني ًا وفق ًا لل�سمات العامة لنظام العقوبات حمل النظر ،ومن
الوا�ضح � َّأن ال�سلوك العمد م�شمول يف ال�سوابق الق�ضائية التي طُ بقت فيها هذه اجلرائم.
ومن ناحية �أخرى ،يعالج القانون �أي�ضا يف دولتني طرفني ب�شكل حمدد احلاالت التي تنتج اجلرائم فيها
عن �أفعال �إهمال من جانب املوظف املعني ،بينما ميكن يف دولة طرف �أخرى اقرتاف جرمية االختال�س ذاتها
عن طريق الإهمال �أو الإهمال اجل�سيم .وقد ُو�صفت هذه الإمكانية الأخرية ب�أنها ممار�سة ج ِّيدة.
( )27املرجع نف�سه ،اجلزء الأول ،الف�صل الثالث ،املادة  ،17الق�سم جيم ،الفقرة الفرعية (�أ) (ال�صفحة .)204
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الفعالية
االختال� ��س من �أ�شي ��ع اجلرائم التي يكون مو�ضوعها ممتلكات .وقد قدمت بل ��دان كثرية �إح�صاءات �أو �سوابق
ق�ضائية ،دون التمييز يف كثري من الأحيان بني القطاعني العام واخلا�ص يف �ضوء النهج املوحد املتبع يف الكثري
تالحظ �صعوب ��ات حمتملة �إ َّال يف حالة واحدة فيما يخ�ص التطبي ��ق العملي للأحكام الوطنية نظر ًا
منه ��ا .ومل َ
لعدم تقدمي الدولة الطرف امل�ستع َر�ضة �أمثلة على مالحقات.

 -٢املتاجرة بالنفوذ (املادة )18
حد ما يف �أكرث م ��ن ثلثي الدول الأطراف ،كما �صيغت �أو
ُجرم ��ت املتاج ��رة بالنفوذ ،وحكمها غري �إلزامي� ،إىل ٍّ
ا�ستحدث ��ت ت�شريعات لتجرمي املتاجرة بالنفوذ يف عدة واليات ق�ضائي ��ة .واقت�صر التجرمي الكامل �أو اجلزئي
يف ثماين حاالت على االرت�شاء فقط ،من �ضمنها حالتان ال يزال الت�شريع املتعلق بالتنفيذ الكامل لأحكام تلك
اجلرمية فيهما قيد النظر .وعالو ًة على ذلك ،توجد يف بع�ض البلدان �إمكانية ملعاجلة عر�ض املتاجرة بالنفوذ
باعتباره ًّ
ح�ضا �أو حتري�ض ًا على قبول املتاجرة بالنفوذ يف �ضوء وجود جرمية قبول املتاجرة بالنفوذ وحدها.
وقد نُظر يف ثالث حاالت ،كلها من جمموعة دول �أوروبا الغربية ودول �أخرى ،يف اعتماد ت�شريع تنفيذي
لك ��ن الأم ��ر انتهى بها �إىل الرف�ض .وكان �سبب هذا الرف�ض اعتبار مفهوم املتاجرة بالنفوذ مبهم ًا للغاية وغري
متواف ��ق م ��ع م�ستوى الو�ضوح و�إمكانية التنب�ؤ املطلوب يف القانون اجلنائي �أو ل َّأن امل�شرع قرر� ،آخذ ًا يف االعتبار
�أي�ض� � ًا �صعوبة التمييز بني املتاجرة بالنف ��وذ و�أ�شكال ال�ضغط املقبولة اجتماعي ًا (مثل �ضغوط ممثلي جماعات
امل�صال ��ح اخلا�صة)� ،أن يرك ��ز على �أ�شد الأفعال خطورة ،خا�ص ًة الأفعال الت ��ي تزعزع الثقة يف الإدارة العامة
والعدال ��ة وال�سلط ��ات ب�ش ��كل عام ،حمبذ ًا اتب ��اع م�سار الوقاية وو�ض ��ع قواعد للأخالقيات املهني ��ة فيما يتعلق
بال�سل ��وك حمل النظ ��ر .كما ُعزي الإحجام عن ا�ستح ��داث تدابري بناء على القان ��ون اجلنائي يف هذا املجال
يف �إح ��دى تل ��ك البلدان �إىل كرثة املنظم ��ات الدولية غري احلكومية العاملة واملنخرط ��ة يف �أن�شطة �ضغط على
�أرا�ضيها .وقد �صدرت تو�صيات ب�إعادة النظر يف �إمكانية ا�ستحداث ت�شريع جنائي منا�سب.
ويف بع� ��ض الدول الأطراف ،ب ��دا � َّأن اجلرمية تعا َلج (جزئي ًا على الأقل) م ��ن خالل �أحكام عامة وا�سعة
املدى ملكافحة الر�شوة �أو من خالل تركيبات خمتلفة ،مع وجود �أحكام خا�صة ملكافحة املمار�سات املنطوية على
متاجرة بالنفوذ ،غري � َّأن هذه الأ�ساليب الت�شريعية القت حتفظات .واح ُتج يف �إحدى احلاالت ب� َّأن مق�صد املادة
 18ه ��و الت�شجيع عل ��ى ا�ستحداث جرمية منف�صلة ومتمايزة و� َّأن تركيزها الأ�سا�سي لي�س على الر�شوة الفعلية،
�س ��واء �أكان ��ت مبا�شرة �أم غري مبا�شرة ،بل على النفوذ ال�شخ�صي الذي يتمتع به موظف عمومي �أو � ُّأي �شخ�ص
�آخ ��ر بحك ��م من�صبه �أو و�ضعه .وبقي يف دول �أطراف �أخرى ،نتيجة لنق� ��ص املعلومات واالجتهادات القانونية،
ق ��در معترب من ع ��دم التيقن ب�ش�أن نط ��اق امل�س�ؤولية اجلنائية ،مم ��ا �أدى �إىل �إ�صدار تو�صي ��ات ب�أن ت�ستك�شف
ال ��دول املعني ��ة �إمكانية �إدراج �أحكام خم�ص�صة لتجرمي املتاجرة بالنف ��وذ يف ت�شريعاتها املحلية .ويتطلب هذا
الأم ��ر فح�ص ًا �أدق لتب�ُّيإ نُّ �إن كان ينبغي ت�شجيع الدول الأطراف على تعديل ما تتبعه من �أ�ساليب التجرمي بغية
كاف يف
مواءمته ��ا م ��ع مفهوم اال�ستقالل الوارد يف املادة  ،18حتى ولو كان ال�سلوك حمل النظر معاجل ًا ب�شكل ٍ
الأحكام املحلية املتعلقة بالر�شوة عموماً.
واف مبجرد اجلمع بني تطبيق
وق ��د �سلَّم بع�ض
امل�ستعر�ض�ي�ن ب�إمكانية معاجلة املتاجرة بالنفوذ ب�ش ��كل ٍ
ِ
الأح ��كام الأ�سا�سية املتعلق ��ة بالر�شوة و�أحكام اال�شرتاك الواردة يف اجلزء الع ��ام من القانون اجلنائي .ووفق ًا
لهذه النظرية� ،إذا وعد �شخ�ص عادي �شخ�ص ًا عادي ًا �آخر (�أو موظف ًا عمومياً) مبزي ٍة ما �أو عر�ضها عليه مقابل
الت�أث�ي�ر على موظف عمومي ،ف� �� َّإن ال�شخ�ص العادي الأول يو�صف ب�أنه حمر�ض عل ��ى جرمية ر�شو بينما ُيعترب
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ال�شخ� ��ص الع ��ادي الثاين (�أو املوظف العمومي) الرا�شي يف جرمية الر�ش ��وة� .إ َّال � َّأن دقة هذه القراءة للت�شريع
الوطني حمل �شك ،حيث �إنها تفرت�ض � َّأن املوظف العمومي امل�س�ؤول عن الفعل الإداري امل�ستهدف تورط ب�شكل
�أو �آخر يف هذه اخلطة الرتكاب الف�ساد ،وتغ�ض الطرف عن �شرط �إثبات امل�س�ؤولية اجلنائية حتى لو مل يقع � ُّأي
امل�ستعر�ضني دعاوى م�شابهة
ات�صال باملوظف العمومي بغر�ض الت�أثري عليه .وبالتايل فقد رف�ض بع�ض اخلرباء
ِ
م ��ن �سلطات حكومية وخل�صوا �إىل �أنه ال ميكن �إنزال عقوبات بالن�سبة �إىل جميع حاالت املتاجرة بالنفوذ وفق
�أحكام الر�شوة املتعلقة بالر�شو واالرت�شاء (�سواء �أكانت يف �شكل �شروع �أم باالقرتان ب�أحكام اال�شرتاك).
ويرد يف ا�ستعرا�ض بلد �آخر يطبق مبادئ قانونية م�شابهة ملا ذكر �أعاله و�صف �أدق ملختلف االحتماالت،
حيث تنطبق جرمية الر�شوة باالقرتان ب�أحكام اال�شرتاك يف حاالت معينة �إذا ا�ضطلع املوظف العمومي املراد
الت�أث�ي�ر علي ��ه بدور يف ال�صفقة �أو قبله ��ا .فعلى �سبيل املثال ،واعتماد ًا على م�ضم ��ون االتفاق فيما بني خمتلف
الأطراف ،رمبا يدان الطرف الثالث بالر�شو (�أو التحري�ض على الر�شو للت�أثري على موظف عمومي) واملوظف
العموم ��ي باالرت�شاء والو�سيط بالر�شو (�أو احل� ��ض �أو التواط�ؤ) .وعالو ًة على ذلك� ،إذا اتفق الواعد باملزية مع
الو�سي ��ط عل ��ى �أن ير�شو هذا الأخري موظف ًا ما ب�شكل مبا�شر ثم مل ينفذ الو�سيط ذلك فقد ي�شكل هذا "�شروع ًا
يف حتري� ��ض" عل ��ى الر�شو ،يف حال وجود هذا املفهوم يف قوانني البلد حم ��ل النظر .وفيما عدا ذلك ،ال تغطَّ ى
احل ��االت التي تخلو من �ضلوع �صانع قرار ر�سمي ،حت ��ى ولو كان ذلك ب�شكل غري مبا�شر فقط باعتباره املتلقي
النهائي للمزية غري امل�ستحقة.
ومن ناحية �أخرى ،ات�ضح ،حيثما وجدت ت�شريعات مناه�ضة للمتاجرة بالنفوذ� ،أنها حتيد ب�أ�شكال معينة
عن نطاق االتفاقية .وتتطابق معظم الأركان الأ�سا�سية للجرمية مع الأركان الواردة يف املادة ( 15وعد املتلقي
�أو �شخ� ��ص �آخ ��ر مبزية غري م�ستحق ��ة �أو عر�ضها عليه �أو منحه �إياه ��ا� ،أو التما�سه هو �أو قبول ��ه �إياها ،ب�شكل
مبا�ش ��ر �أو غ�ي�ر مبا�شر) .وبالتايل ،ركزت اال�ستعرا�ض ��ات يف بع�ض احلاالت على امل�ش ��اكل امل�شابهة للم�شاكل
الت ��ي لوحظ ��ت بالن�سبة �إىل جرائم الر�شوةْ � ،أي ما يتعلق منها بااللتما� ��س وال�سلوك غري املبا�شر ونطاق املزايا
غ�ي�ر امل�ستحق ��ة والأطراف الثالثة امل�ستفي ��دة� ،أو على التجارب الناجحة امل�شابهة ،مث ��ل احل�صانات املمنوحة
للمبلِّغني .وفيما عدا امل�سائل من النوع املذكور �أعالهُ ،حددت جماالت االهتمام التالية.

"ا�ستغالل النفوذ" على يد املوظفني العموميني
من �أ�شكال االبتعاد ال�شديد عن روح االتفاقية اقت�صار بع�ض الدول الأطراف على جترمي الأفعال التي يرتكبها
موظف ��ون عموميون �أو التي ُترتكب حيالهمْ � ،أي عر� ��ض �أو قبول مزايا مقابل �إ�ساءة املوظف العمومي ا�ستغالل
نفوذه على موظف عمومي �آخر.
وال �شك � َّأن هذا ال�سلوك ي�شكل �أخطر �أ�شكال املتاجرة بالنفوذ املندرجة �ضمن نطاق االتفاقية .ولي�س من
قبيل امل�صادفة �أن تن�ص بع�ض البلدان ب�شكل �صريح على املعاقبة على ذلك يف �سياق جرائم الف�ساد الرئي�سية
�أو �أن تعال ��ج بع� ��ض الدول الأط ��راف ال�سلوك ذا ال�صلة جزئي ��ا ،كما ذكر �أعاله يف �سياق امل ��ادة  ،15بت�ضمني
�أحكامه ��ا اخلا�صة بالر�ش ��وة املزايا التي يكون الغر� ��ض منها حمل موظف على تنفيذ فع � ٍ�ل ما يت�صل بن�شاطه
الر�سم ��ي ع ��دا ما يقع �ضمن نطاق واجباته الر�سمية .وينبغي اعتب ��ار � ِّأي دولة ال تدرج هذا النوع من املزايا يف
جرائ ��م الر�ش ��وة الرئي�سية لديها وال تعترب يف نف�س الوقت � َّأن � َّأي موظف عمومي ميكن �أن يكون م�ستغ ًّال لنفوذه
يف �إطار جرمية املتاجرة بالنفوذ دول ًة قا�صر ًة عن الوفاء مبتطلبات االتفاقية.
غ�ي�ر � َّأن امل ��ادة  18تتناول �سلوك الأفراد العاديني الذين ي�سيئون ا�ستغالل نفوذهم احلقيقي �أو املفرت�ض
امل�ستعر�ضون عنه �أحيان ًا يف احلاالت
عل ��ى مبا�ش ��رة الإدارة العامة ،وهذا �شيء يتغا�ضى اخلرباء احلكومي ��ون
ِ
الت ��ي يبدو فيها �إق�صا ٌء يف جان ��ب الر�شو من اجلرمية �أو يف جانبي الر�شو واالرت�شاء معا للمعامالت بني �أفراد
عاديني.
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املتاجرة بالنفوذ دوليا
ت�شج ��ع االتفاقي ��ة ال ��دول الأطراف على جترمي املتاج ��رة بالنفوذ بغية احل�صول على مزي ��ة غري م�ستحقة من
�إداراته ��ا �أو �سلطاته ��ا العامة .ويتجاوز القانون يف بع�ض الدول الأطراف هذا ال�شرط بتغطية املتاجرة بالنفوذ
(ب�ص ��ورة �أو ب�أخ ��رى) فيما يتعلق باملوظفني العموميني الأجانب والدولي�ي�ن والأع�ضاء املنتخبني يف امل�ؤ�س�سات
الدولية و�أع�ضاء الأجهزة الق�ضائية الدولية.
وعلى الرغم من عدم تعليق اخلرباء احلكوميني على م�س�ألة املتاجرة بالنفوذ دولي ًا يف الغالبية العظمى
م ��ن احلاالت ،فقد �أبرزوا �أحيان ًا جترمي هذه املمار�س ��ات باعتبارها جتربة ناجحة .وعالو ًة على ذلك ،لوحظ
يف حال ��ة واحدة تتعلق ببلد يعال ��ج القانون فيه بالفعل هذه امل�شكلة جزئي ًا عن طريق �إدخال موظفي امل�ؤ�س�سات
واملحاكم الدولية يف نطاق هذه اجلرميةَّ � ،أن جترمي املتاجرة بالنفوذ يف كل بلد و�سيلة مهمة لتح�سني ال�شفافية
واحلياد يف عملية �صنع القرار يف القطاع العام والتخل�ص من خطر الف�ساد فيه .وب�شكل عام ،يلج�أ من يلتم�س
�إف�س ��اد موظف�ي�ن عموميني �أجانب �إىل �أ�سالي ��ب خفية و�إىل ا�ستخدام و�سطاء ،مما يجع ��ل �إثبات عزم املوظف
العمومي الأجنبي على قبول ر�شاوى �أمر ًا بالغ ال�صعوبة لتعذر تقفي �أثر الأموال املدفوعة يف كثري من الأحوال.
ولذل ��ك فقد نُبه ��ت ال�سلطات الوطني ��ة �إىل �أهمية التمكن من توظي ��ف جرمية املتاجرة بالنف ��وذ يف مثل هذه
الأح ��وال و�شُ جعت الدول الأطراف على النظر يف تو�سيعها بحيث ت�شمل املوظفني العموميني الأجانب و�أع�ضاء
اجلمعيات العمومية الأجنبية.
�إ�ساءة ا�ستغالل النفوذ
ت�شري املادة � 18إىل عر�ض مزايا والتما�سها وما �إىل ذلك مما ُيق�صد به حمل م�ستغل النفوذ الذي يتلقى املزية
عل ��ى �إ�س ��اءة ا�ستغالل نفوذه .وت�شمل اجلرمية ب�شكل وا�ضح الأح ��وال التي تكون قدرة املتلقي على �إعمال نفوذ
فيه ��ا غري حقيقيةْ � ،أي �أنها ت�شمل حاالت اللجوء �إىل مزاع ��م احتيالية ا�ستجالب ًا لعر�ض مبزية غري م�ستحقة.
وب ��دا يف �ست دول �أطراف من جمموع ��ة دول �أوروبا ال�شرقية وجمموعة دول �آ�سي ��ا واملحيط الهادئ � َّأن �إ�ساءة
ا�ستغ�ل�ال النف ��وذ املفرت�ض غري م�شمولة ،مما يعني � َّأن اجلرائم ذات ال�صلة غري متوافقة متام ًا مع االتفاقية.
نفوذ له �صلة قرابة �أو عالقة �شخ�صية وثيقة مبوظف
ويت�ضمن ذلك حالة ال ت�شري اجلرمية فيها �إ َّال �إىل م�ستغل ٍ
عمومي ،مما يعني وجود عالقة حميمة تكفل �إمكانية النفاذ ب�سهولة �إىل مكتبه.
وقد احتجت ال�سلطات الوطنية يف �أربع من تلك الدول ب�إمكانية وقوع الأمور ذات ال�صلة بالنفوذ املفرت�ض
امل�ستعر�ضون تلك احلجة قبو ًال جزئياً .والواقع �أنه حتى
�ضمن نطاق �أحكام االحتيال يف القانون اجلنائي وق ِبل
ِ
البلدان التي تدرج املزاعم االحتيالية يف جرمية املتاجرة بالنفوذ تطبق معها جرمية االحتيال �أحيان ًا ا�ستناد ًا
�إىل اخت�ل�اف امل�صال ��ح القانونية التي حتميها الأح ��كام ذات ال�صلة .ومع ذلك ف� �� َّإن االحتيال يتطلب عموما،
باعتب ��اره جرمي ��ة ذات طبيعة اقت�صادية ،فع ًال م�سبب� � ًا خل�سارة اقت�صادية مبا�ش ��رة �أو حمتمل ت�سببه يف تلك
اخل�س ��ارة احتم ��ا ًال وا�ضحاً ،وهذا �شرط مق ِّي ��د يتحتم معه عدم تغطية جمموعة م ��ن الأحوال املندرجة �ضمن
نطاق املادة  ،18ومثال ذلك تعلُّق الأمر مبزية ذات طبيعة غري مالية.
وبينم ��ا ينبغ ��ي قيام رابط بني الإعط ��اء �أو العر�ض �أو الوع ��د وحمل املوظف �أو ال�شخ� ��ص على ا�ستغالل
نف ��وذه ،ف� َّإن جرمي ��ة عر�ض املتاجرة بالنفوذ م�ستقلة وال ترتهن مبوافقة الطرف الذي يقبل املتاجرة ،والعك�س
�صحي ��ح .وع�ل�او ًة على ذلك ،ال تركز اجلرمية على �إ�ساءة ا�ستغالل النفوذ يف حد ذاتها ،بل متتد لت�شمل �أي�ض ًا
الأح ��وال الت ��ي يكون النفوذ فيه ��ا مزعوم ًا فقط دون �إعمال حقيق ��ي له .وبالتايل فقد اع ُت�ب�ر بحق � َّأن التدبري
الت�شريع ��ي ذا ال�صلة يف الدول الأطراف الت ��ي تقت�صر على جترمي �إعمال �أحد املوظفني العموميني نفوذه على
واف.
ري غري ٍ
�آخر للح�صول على قرار م� ٍؤات تدب ٌ
غري � َّأن م�ستعر�ضني �آخرين �أعربوا عن ر�أي خمتلف اختالف ًا جذرياً ،حيث كان الق�صد كذلك من جرمية
عر� ��ض املتاجرة بالنفوذ يف �إحدى الواليات الق�ضائي ��ة �إعمال النفوذ بد ًال من املتاجرة بالنفوذ يف حد ذاته—
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دون ذك � ٍ�ر لوع ��د م�ستغل النفوذ مبزية غري م�ستحقة �أو �إعطائه �إياها �أو عر�ضها عليه—واعترب املراجعون هذا
الت�شري ��ع الوطن ��ي �أو�سع نطاق ًا من اجلرمية املو�صى بها يف االتفاقي ��ة .وبالتايل فقد قُبل احتجاج ال�سلطات ب� َّأن
ال�سل ��وك حمل النظر م�شمول يف القواع ��د العامة ب�ش�أن اال�شرتاك (احل�ض والتع ��اون ال�ضروري وعلى الأخ�ص
مفه ��وم "الإعمال بو�سيط" �أو "الإعم ��ال غري املبا�شر" يف القانون املدين الذي يطل ��ق �صفة الفاعل الأ�صلي لي�س
عل ��ى م ��ن يقرتفون الفع ��ل ب�أنف�سهم (اجل ��اين املبا�شر) فح�سب ،بل كذل ��ك على من ينف ��ذون الفعل من خالل
�شخ� ��ص �آخر ي�ستخدمون ��ه �أدا ًة) .ووفق ًا لهذا املنطق ف� َّإن احلالة املن�صو� ��ص عليها يف الفقرة الفرعية (�أ) من
إعمال بو�سيط بحيث يج� � َّرم حكم ًا الإعمالُ غري
امل ��ادة  18م ��ن االتفاقية هي يف الواق ��ع افرتا�ض يف حد ذاتها ل ٍ
املبا�ش ��ر للنف ��وذ غري امل�شروع على �سلطة �أو على موظف عمومي عرب الوعد �أو العر�ض �أو الإعطاء ل�شخ�ص �آخر
(اجل ��اين املبا�ش ��ر) الذي ي�ستغل نفوذه على ال�سلطة املذكورة �أو املوظف العمومي املذكور .غري � َّأن هذا ال يعالج
م�س�أل ��ة كيفي ��ة التعامل مع احلاالت التي تخلو من الإعمال املبا�شر للنف ��وذ غري امل�شروع باملعنى املطروح �أعاله،
� ْأي عندم ��ا ال يك ��ون املتاجر بالنفوذ نف�سه (ال�شخ�ص املتمتع ب�شيء من النفوذ �أو املفرت�ض فيه التمتع ب�شيء من
النفوذ) موظف ًا عمومي ًا وال ُيعمِ ل نفوذه فعليا على �آخر� ،أو يرف�ض عر�ض ًا بذلك .وكما هو ال�ش�أن يف حاالت �أخرى
ملزيد من التحليل بغية الوق ��وف على مدى انتفاع النظام
تختل ��ف فيها �آراء
امل�ستعر�ض�ي�ن ،ينبغي �إخ�ضاع الأمر ٍ
ِ
الوطني ،من حيث التيقن القانوين على الأقل� ،إذا ُج ِّرم عر�ض املتاجرة بالنفوذ باعتباره جرمية �أ�صلية.
وهن ��اك جدل �أقل بخ�صو�ص �إطالق �صفة املمار�س ��ة اجل ِّيدة على ا�ستحداث جرمية املتاجرة بالنفوذ يف
ح ��االت ا�ستغ�ل�ال املتلقي ما ُيفرت�ض متتعه به من و�ضع ر�سم ��ي �أو مهني �أو اجتماعي بد ًال من احلاالت املعتادة
الت ��ي ي�ستغ ��ل فيها نف ��وذه الفعلي �أو املفرت� ��ض �أو بالإ�ضافة �إليها ،حي ��ث اع ُترب � َّأن هذه ال�صياغ ��ة تو�سع نطاق
اجلرمية مقارن ًة مبا يرد يف املادة  ،18و�إن كانت البلدان الثالثة التي لديها ت�شريع مناظر قد خلت جميع ًا من
� ِّأي حاالت تبني املدلول العملي لهذا التف�سري.

احل�صول على مزية غري م�ستحقة
كما ذكر �آنفاً ،ال تتطلب جرمية املتاجرة بالنفوذ �إعمال نفوذ فعلي ًا وال تحَ ُّقق النتائج املرادةْ � ،أي احل�صول من
�إدارة �أو �سلطة عمومية يف الدولة الطرف على مزية غري م�ستحقة.

مثال على التنفيذ
لوح ��ظ � َّأن الت�شريع ال�س ��اري ب�ش�أن املتاجرة بالنفوذ يف �إحدى الدول الأط ��راف يغطي جميع الأركان
املادي ��ة للجرمي ��ة ،ع�ل�او ًة عل ��ى �أنه ال ي�ش�ت�رط �أن يك ��ون م�ستغل نف ��وذه وال الو�سيط وال م ��ن ُتلتم�س
اال�ستف ��ادة من نفوذه موظف ًا عمومي� �اً .وكان من املفهوم � َّأن النفوذ ميك ��ن �أن يكون حقيقيا �أو جمرد
�أمر مفرت�ض ،و� َّأن املزية غري امل�ستحقة ميكن �أن تكون ل�صالح الفاعل نف�سه �أو ل�صالح �شخ�ص �آخر.
ويب ��دو � َّأن اجلرمي ��ة ُت َع ُّد مكتملة �س ��واء حتققت النتيجة املن�ش ��ودة منها �أم مل تتحق ��ق ،كما ُيعترب � َّأن
جرمي ��ة منف�صلة قد ار ُتكبت �إذا نفذ ال�شخ�ص الذي ُتلتم�س اال�ستفادة من نفوذه الفعل املطلوب منه
تنفيذ ًا فعلي ًا نتيجة للت�أثري غري امل�شروع.
وباملثل ،ال يلزم �أن تكون املزية املق�صودة ذات طبيعة حمددة .وبالتايل فقد ا�س ُتخل�ص � َّأن الت�شريع يكون
غري تام االت�ساق مع االتفاقية �إذا اقت�ضى تعلُّق املتاجرة بالنفوذ بالرتويج للتعاقد مع هيئة عمومية �أو تنفيذه �أو
احل�ص ��ول علي ��ه �أو بالنظر يف ق�ضية قانونية �أو �إدارية حمددة� ،أو �أن ُتن َّفذ بهدف �إن�شاء مزية اقت�صادية ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر.
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وم ��ن ناحي ��ة �أخرى ،ورهن ًا بتعلُّق القانون من حيث املبد�أ ب� �� ِّأي مزية حمتملة غري م�ستحقة ،فمن املرجح
َ
�شخ�ص ما
عوامل م�شددة .فعلى �سبيل املث ��ال� ،إذا �أ�ساء
�أن ي�ص ��ح اتخ ��اذ �أحوال مثل الأح ��وال املذكورة �أعاله
ٌ
مدع عام بغية �ضمان �إ�صدار ذلك القا�ضي �أو املدعي
يف �إح ��دى ال ��دول الأطراف ا�ستغالل نفوذه على ٍ
قا�ض �أو ٍ
الع ��ام حكم ًا �أو قرار عقوب ��ة فيما يتعلق بق�ضية خا�ضعة لواليته الق�ضائية �أو نطقه ب ��ه �أو ت�أجيله �إياه �أو �إغفاله
ل ��ه ف� �� َّإن العقوبة ت�شتد وتت�ضمن �إ�سقاط �أهليته ل�شغل من�صب عمومي مدى احلياة .وعلى نف�س املنوال ،و�ضعت
دولت ��ان طرفان تتبعان نظ ��ام القانون الأنغلو�سك�سوين عقوبات �أ�شد للمتاج ��رة بالنفوذ ا�ست�صدار ًا لقرار غري
م�شروع مقارن ًة باملتاجرة يف النفوذ ا�ست�صدار ًا لقرار م�شروع.

الفعالية
قدمت دول قليلة ن�سبيا بيانات �إح�صائية �أو �أمثلة لق�ضايا و�إدانات يف جمال املتاجرة بالنفوذ .ورمبا يعك�س هذا
حداثة اجلرائم ذات ال�صلة وعدم و�ضعها على املحك يف كثري من احلاالت ،مما يعوق ،يف الوقت الراهنَّ � ،أي
حماولة لتقييم فعاليتها ب�شكل قاطع.
التحديات
ِّ
يب ��دو � َّأن التح ��دي الرئي�سي فيما يتعلق بامل ��ادة  18يكمن يف �أنها معقدة بحكم طبيعته ��ا وما ي�ستتبعه ذلك من
م�صاع ��ب تقنية وم�صاعب من حيث املنهجي ��ة تواجهها الدول الأطراف يف �إدماجه ��ا يف ت�شريعاتها الوطنية.
ورمب ��ا يف�س ��ر ذلك االفتقا َر �إىل �أح ��كام جترم ال�سلوك ذا ال�صلة—خا�ص ًة يف جان ��ب العر�ض منه—يف عدة
بل ��دان ،مب ��ا يف ذلك احلاالت التي ُنظ ��ر فيها يف ا�ستحداث جرمي ��ة للمتاجرة بالنفوذ ثم انته ��ى به امل�آل �إىل
الرف� ��ض .و�إىل ه ��ذا يعزى كذلك امل�ش ��اكلُ التف�سريية العوي�صة التي طفت على ال�سط ��ح خالل اال�ستعرا�ضات
بامل�ستعر�ضني ،يف بع�ض احل ��االت� ،إىل اخلروج بقراءات متناق�ضة للن�صو� ��ص الوطنية ،مثل ما يتعلق
وح � َ�دت
ِ
َ
بالتطبيق املحتمل للأحكام العامة ب�ش�أن اال�شرتاك �أو كفاية القوانني التي تقت�صر على جترمي �إ�ساءة ا�ستغالل
النفوذ طلب ًا لقرار م�ؤات .وثمة حتديات �أخرى تتعلق بتجرمي ا�ستغالل الأ�شخا�ص العاديني للنفوذ ،ال املوظفني
العمومي�ي�ن الذين ي َّدع ��ون متتعهم بنفوذ على زمالئهم فح�سب ،والأحوال الت ��ي ال تكون فيها القدرة املزعومة
على �إعمال النفوذ حقيقي ًة.

�  -٣إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف (املادة )19
املق�ص ��ود من جرمية �إ�ساءة ا�ستغ�ل�ال الوظائف—ح�سب ما ين�ص عليه احلكم غري الإلزامي الوارد يف املادة
�—19أن ت�شم ��ل مدىً وا�سع ًا من �أ�ش ��كال �سوء ال�سلوك على ال�صعيد الر�سمي ،كما � َّأن لها دور ًا مكم ًال جلرائم
ف�ساد �أخرى �أ�ضيق نطاقاً .وقد ت�أكد ذلك يف �إحدى الدول الأطراف ،حيث �أفادت ال�سلطات � َّأن القانون املقابل
ُي�ستخ ��دم يف بع� ��ض احل ��االت بدي ًال عن املالحقة على الر�ش ��وة �إذا مل تتوافر �أدلة كافي ��ة ت�شمل جميع الأركان
الالزم ��ة لتلك اجلرمية حتديداً .وكما �أ�ش َري يف امللحوظة التف�سريية للمادة  ،19ف� َّإن �إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف
"ميك ��ن �أن ت�شمل �أنواع ًا �شت ��ى من ال�سلوك ،مثل قيام املوظف العمومي ،على نحو غري �سليم ،ب�إف�شاء معلومات
()28
حمجورة �أو امتيازية".
وق ��د اعتم ��دت �أغلبية كبرية م ��ن الدول الأطراف تداب�ي�ر لتجرمي �إ�ساءة ا�ستغ�ل�ال املوظفني العموميني
للوظائ ��ف .وال تت ��اح يف �إحدى الدول �إ َّال عقوب ��ات ت�أديبية ،وذلك يف �ضوء حظر ال�سل ��وك حمل النظر يف �إطار
لوائح اخلدمة العمومية .ويف ثالث حاالت �أخرى �صيغت ت�شريعات ال�ستحداث جرمية مقابلة �أو ل�ضمان تنفيذ
احلكم اخلا�ضع لال�ستعرا�ض تنفيذ ًا كامالً.
( )28املرجع نف�سه ،اجلزء الأول ،الف�صل الثالث ،املادة  ،19الق�سم جيم (�ص .)217
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وت�ض ��م الت�شريع ��ات الوطني ��ة (�أو القانون الأنغلو�سك�س ��وين يف بع�ض احلاالت الن ��ادرة) يف معظم الدول
الأط ��راف جرمية عامة تت�ضم ��ن الأركان املكونة الرئي�سية الواردة يف امل ��ادة  19مدرج ًة حتت عناوين من قبيل
"�إ�ساءة ا�ستغالل ال�سلطة والتخلف عن �أداء الواجبات الر�سمية" �أو "�إ�ساءة ا�ستغالل وظيفة عمومية" �أو "جرمية
خيان ��ة الأمانة" �أو "�إ�س ��اءة ا�ستغالل املن�صب العمومي" �أو "�سوء ال�سل ��وك يف الوظيفة العمومية" ،بالرتكيز على
بفعل ما �أو التخلف عن �أداء
انته ��اك موظف عموم ��ي للقوانني يف معر�ض �أداء وظائفه من خالل الإتيان املتعمد ٍ
واجبه .وتتجاوز الأحكام ذات ال�صلة �أحيان ًا ذلك احلد ،وذلك باال�ستغناء عن الإ�شارة �إىل فعل �أو �إغفال حمدد
من طرف املوظف وتغطية � ِّأي ا�ستغالل �أو �إ�ساءة ا�ستغالل للوظيفة �أو املن�صب بغر�ض احل�صول على مزي ٍة ما.
وفيم ��ا عدا ه ��ذه اجلرائم العامة� ،أ�ش ��ارت الدول الأط ��راف �إىل جمموعة كبرية متنوع ��ة من اجلرائم
أمر ما
اخلا�صة يف ت�شريعاتها اعتربتها وجيهة يف �سياق تنفيذ املادة  ،19مثل رف�ض منح �إذن خا�ص �أو معاجلة � ٍ
�أو ت�سويته� ،أو ت�أخري ذلك �أكرث من احلدود الزمنية القانونية؛ و�أن ي�سعى املوظف �إىل حتقيق م�صلحة �شخ�صية
يف عقود �أو معامالت ي�شارك فيها بحكم واجباته �أو التخلف عن الإف�صاح عن طبيعة هذه امل�صلحة؛ وحت�صيل
ن�سب �أو ر�سوم �أو �ضرائب �أو غري ذلك من املزايا على نحو غري م�شروع؛ و�إحداث تعديالت يف وثائق �أو بيانات
حا�سوبية �أو برجميات ذات طابع ر�سمي �أو �إحلاق �ضرر بها �أو �إتالفها.

مثال على التنفيذ
ين� ��ص القان ��ون اجلنائ ��ي يف �إحدى ال ��دول الأط ��راف على جرمي ��ة خا�صة مب�سم ��ى "معامالت غري
متوافقة" والتي مبوجبها:
يعا َق ��ب � ُّأي موظ ��ف عمومي يبحث عن م�صلحة ،ب�ش ��كل مبا�شر �أو غري مبا�ش ��ر ،يف � ِّأي عقد �أو
معامل ��ة ي�ش ��ارك فيها بحكم واجباته بغر� ��ض احل�صول على مزية لنف�س ��ه �أو ل�شخ�ص �أو كيان
�آخ ��ر بال�سج ��ن من �سنة �إىل �ست �سنوات وب�إ�سقاط �أهليت ��ه ل�شغل وظيفة عمومية مدى احلياة.
وينطب ��ق هذا احلكم عل ��ى املحكمني واملو ِّفق�ي�ن واخل�ب�راء واملحا�سبني والأو�صي ��اء واملنفذين
ووكالء التفلي�سة واحلرا�س الق�ضائيني.
ويعت�ب�ر جترمي ه ��ذا ال�شكل اخلا�ص م ��ن �إ�ساءة ا�ستغالل الوظائ ��ف حماي ًة مل�صال ��ح املجتمع ولهيبة
املوظف�ي�ن العمومي�ي�ن وبالأخ�ص ل�شفافي ��ة العمل الإداري ،مما ي�ضمن حي ��اد اخلدمة العامة .ويعني
الفع ��ل املتمث ��ل يف "ال�سعي �إىل حتقي ��ق م�صلحة" التما�س مزي ��ة خالف املزية الت ��ي تتيحها اخلدمة
العمومي ��ةْ � ،أي مزية تتعار�ض م ��ع �أداء الواجبات الر�سمية بال�شكل الالئ ��ق .وال ي�ستلزم احلكم حمل
النظ ��ر �إثبات �إحل ��اق �ضرر بالدولة وال حتقيق اجل ��اين مك�سب ًا �شخ�صياً ،ب ��ل تكفي م�صلحة اجلاين
لتوجيه اتهام �إليه ب�إ�ساءة ا�ستغالل وظائفه.
وم ��ع ذل ��ك ،فهناك والي ��ات ق�ضائية ال وجود فيه ��ا جلرمية عامة ت�شم ��ل الأ�شكال الأ�سا�سي ��ة من ال�سلوك
املن�صو� ��ص علي ��ه يف االتفاقي ��ة .وفيما ال يقل عن  11دول ��ة طرف ًا ،مل ُت َ�سق �إ َّال وقائع حمددة م ��ن �إ�ساءة ا�ستغالل
الوظائ ��ف باعتبارها مندرجة �ضمن حمظورات القانون اجلنائ ��ي ال�ساري ،منها على �سبيل املثال �أفعال الر�شوة
وا�ستخ ��دام معلوم ��ات �سرية على وجه غري الئ ��ق والت�صرف على الرغم من تعار� ��ض امل�صالح ومنع تنفيذ �أوامر
ب�شكل معني واختال�س
ر�سمية �أو تطبيق قوانني الدولة و�إ�ساءة ا�ستغالل ال�سلطة حلمل �شخ�ص ما على الت�صرف ٍ
�أموال عامة والرتهيب والتعدي .وقد احتجت ال�سلطات الوطنية يف �إحدى احلاالت (و�أيدها اخلرباء امل�ستعر�ضون
يف ذل ��ك) �أن ��ه �سبق بالفع ��ل تغطية تعريف الأفع ��ال التي تغطيها امل ��ادة � 19إىل حد بعيد �ضم ��ن �أ�شكال الر�شوة
املتوخ ��ى جعلها جرائ ��م تقع حتت طائلة العق ��اب عمال باملادة  .15ووفق� � ًا لهذا الر�أي �ستك ��ون لإ�ساءة ا�ستغالل
الوظائف �صلة يف كث ٍري من الأحيان ب�أ�شكال الر�شوة غري املكتملة ،مثل ال�شروع يف االرت�شاء واحل�ض على الر�شو.
كم ��ا اح ُت ��ج عالو ًة على ذلك ب� �� َّأن ال�سلوك امل�شتبه فيه ين ��درج يف �أحوال معينة �ضمن نط ��اق اجلرائم التي تكون
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املمتلكات مو�ضوعها ،مثل االختال�س وال�سرقة .ومع ذلك ،وعلى الرغم من احتمال معاجلة هذه اجلرائم بالفعل
َ
ال�سلوك املو�صوف يف املادة  ،19ف�إنها تظل خا�ضعة لقيود كبرية وال ميكن اعتبارها م�ستوفية لأغرا�ض
حد ما
�إىل ٍ
االتفاقية متام اال�ستيفاء ،مما يدعو �إىل ا�ستحداث جرمية �أو�سع بكثري حلماية نزاهة اخلدمة العامة.
وبالت ��ايل فق ��د �صدرت تو�صي ��ات للدول الأط ��راف املذكورة �أع�ل�اه بالنظر يف الأخذ ب�صيغ ��ة �أقرب من
اجلرمي ��ة اجلنائي ��ة املو�صوفة يف املادة  19و�س ��ن ت�شريع يتيح معاجلة �أو�سع نطاقا لإ�س ��اءة ا�ستغالل املوظفني
امل�ستعر�ضون �إىل حد معقول بتما�شي القانون الوطني مع االتفاقية رغم
العموميني للوظائف .وباملقابل ،اقتنع
ِ
االفتقار �إىل جرمية عامة باملفهوم الوارد يف املادة  ،19وذلك يف ثالث دول لديها جمموعات �أكرب و�أوفى فيما
يب ��دو من اجلرائم اخلا�ص ��ة املندرجة �ضمن فئة "�إ�ساءة ا�ستغالل الوظائ ��ف" (الر�شوة وعرقلة تنفيذ القانون
والتبدي ��د وال�سع ��ي �إىل حتقيق م�صالح دون وج ��ه حق واملحاباة وانتهاك واجب احلف ��اظ على ال�سرية و�إهمال
الت�صرف خالل زمن معقول �أو رف�ضه وما �إىل ذلك).

الق�صد اجلنائي
ال ت�ص َّن ��ف �إ�ساءة ا�ستغالل ال�سلطة الر�سمية من طرف موظفني عموميني مبا ي�ضر بامل�صلحة العامة كجرمية
جنائي ��ة يف الع ��ادة �إ َّال �إذا ار ُتكبت عمداً .وهذا هو النموذج الذي تدع ��و �إليه املادة � 19أي�ضاً .غري � َّأن امل�س�ؤولية
اجلنائي ��ة تن�سحب يف بع�ض احلاالت على ال�سلوك املت�سم باال�ستهتار �أو الإهمال ،مما يتجاوز احلد الأدنى من
املعايري املن�صو�ص عليها يف االتفاقية .وقد اعتربت بع�ض �أفرقة اال�ستعرا�ض ذلك جتربة ناجحة.
احل�صول على مزية غري م�ستحقة
تنط ��وي امل�س�ؤولية اجلنائية ع ��ن �إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف يف معظم الوالي ��ات الق�ضائية على افرتا�ض م�سبق
ب� �� َّأن املوظ ��ف العمومي يت�صرف بغر�ض احل�صول على مزية غري م�ستحق ��ة لنف�سه �أو ل�شخ�ص �آخر—كما هو
من�صو�ص عليه يف االتفاقية—�أو بغر�ض �إحلاق �أذىً ب�شخ�ص �آخر .فثمة واليات ق�ضائية كثرية يتعر�ض املوظف
فيه ��ا للم�س�ؤولي ��ة حتى ولو مل ي�سع �إىل حتقيق مزية غري م�ستحق ��ة� ،أو � ِّأي مزية كيفما كان نوعها .وعالو ًة على
ذلك ،يذهب القانون يف بع�ض احلاالت �إىل حد اعتبار مرتكب الفعل م�س�ؤو ًال جنائي ًا بغ�ض النظر عن ت�صرفه
من �أجل � ٍّأي من الغر�ضني ال�سابقي الذكر ما دام قد �أتى ت�صرفه تع�سفي ًا �أو �أخل بواجباته الر�سمية .وقد يكون
�إف�ض ��اء اجلرمي ��ة �إىل �إحلاق �أذىً بالغ بف ��رد �أو بالقطاع العام �أو �إىل حت�صيل مزي ��ة كبرية غري م�ستحقة من
عوامل ت�شديد العقوبة.

�أمثلة على التنفيذ
لكل
يت�ضم ��ن الت�شري ��ع يف �إحدى ال ��دول جرميتني منف�صلت�ي�ن بخ�صو�ص �إ�ساءة ا�ستغ�ل�ال الوظائف ٍ
منهم ��ا متطلبات ذاتية خمتلف ��ة ،وهما يف الواق ��ع متكاملتان .وتتعلق �أوىل هات�ي�ن اجلرميتني بحالة
�إق ��دام � ِّأي �شخ�ص ،يكون موظف ًا يف اخلدمة العامة ،على القي ��ام بنف�سه �أو بتوجيه غريه �إىل القيام،
عل ��ى نحو ينط ��وي على �إ�ساءة ا�ستغالل لوظيفت ��ه ،بت�صرف تع�سفي يخل بحق ��وق �شخ�ص �آخر؛ و�أ َّما
الثاني ��ة فتن�سح ��ب على � ِّأي موظف عمومي ي�ستغل وظيفت ��ه �أو من�صبه يف هيئة عمومية للح�صول على
�شيء ق ِّيم كمقابل� ،سواء �أكان ذلك ملنفعته ال�شخ�صية �أو ملنفعة � ِّأي �شخ�ص �آخر.
ويب ��دو � َّأن دول ��ة طرف ًا �أخرى تتجاوز ذل ��ك احلد �إىل حد بعيد �إذ تغط ��ي (من خالل جرميتني
منف�صلت�ي�ن بخ�صو�ص �إ�ساءة ا�ستغ�ل�ال الوظائف �أي�ضاً) � َّأي موظف عموم ��ي ُيقْدم ،يف معر�ض �أداء
واجبات ��ه ،على � ِّأي ت�ص ��رف تع�سفي �أو غري م�ش ��روع �أو على التحر�ش ب�أ�شخا� ��ص �أو التعدي عليهم �أو
�إحلاق �ضرر مبمتلكات؛ �أو على اتباع �سبل غري م�شروعة �أو غري �ضرورية لأداء الوظيفة �أو اخلدمة �أو
ال�سماح لطرف ثالث ب�أدائها؛ �أو على جمرد �إغفال � ِّأي ت�صرف متوقع منه بحكم وظيفته �أو جتنبه �أو
ت�أخريه على وجه غري م�شروع.
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ويقاب ��ل معنى "املزية غري امل�ستحقة" معنى امل�صطل ��ح املقبول يف جرائم ف�ساد �أخرى يف �إطار االتفاقية،
ويت�ضم ��ن املزايا غ�ي�ر امللمو�سة وغري املالية .وت�ستخدم الت�شريعات الوطنية يف بع�ض احلاالت م�صطلحات من
قبيل "دخل �أو مكا�سب" ،لكنها ال ت�شمل على ما يبدو املزايا غري املادية.
عدد غ�ي�ر قليل من الدول ،حيث يتطلب اعتبار
وق ��د لوحظ ��ت حاالت ابتعاد �شديد عن ن�ص االتفاقية يف ٍ
�إ�س ��اءة ا�ستغالل الوظائف جرمي ًة جنائية حت ُّقق درجة ما م ��ن الإ�ضرار (كثري ًا ما ُتطلق عليه �صفة "البالغ" �أو
"املعترب") باحلقوق �أو امل�صالح القانونية ل�شخ�ص طبيعي �أو اعتباري �أو باملجتمع �أو الدولة .وعالو ًة على ذلك،
حلد �أدنى ،بحي ��ث ال جت َّرم حاالت �إ�ساءة ا�ستغالل
يخ�ض ��ع تطبيق اجلرائ ��م ذات ال�صلة يف �إحدى هذه الدول ٍّ
الوظائ ��ف املتعلق ��ة مببالغ �أقل من قد ٍر حمدد م ��ن املال ،بل تعا َلج �إدارياً .و ُين�ص ��ح بتوخي احلذر بالن�سبة �إىل
اال�ش�ت�راط امل�سبق ب�إحلاق �ضرر �أو خ�سارة
ٍ
ب�شخ�ص ما .وقد �أ�صدرت معظم �أفرقة اال�ستعرا�ض—ال كلها—
امل�ستعر�ض�ي�ن يف مثالني تغافلوا فيما يبدو عن اال�شرتاط
تو�صي ��ات با�ستبع ��اد هذه ال�شروط التقييدية .غري � َّأن
ِ
امل�سب ��ق ال ��وارد يف الأحكام الوطنية ب�أن يك ��ون الت�صرف التع�سفي للموظف العموم ��ي خمال مب�صالح �شخ�ص
�آخ ��ر �أو م�ض ًّرا بحقوق ��ه واعتربوا بد ًال من ذلك � َّأن عدم و�صف الغر�ض املن�شود بو�صفه ح�صو ًال على مزية غري
م�ستحق ��ة يو�سع نطاق تطبيق املادة � ،19أو �أجازوا احتجاج ال�سلطات الوطنية ب� َّأن � َّأي انتهاك للقوانني تعني يف
جميع احلاالت تقريبا �إحلاق �ضرر بالدولة (النظام القانوين) .وبالتايل خل�صوا �إىل � َّأن القوانني حمل النظر
متما�شي ��ة م ��ع االتفاقية� .إ َّال � َّأن ذل ��ك اال�ستنتاج ال يبدو مربر ًا يف ظ ��ل غياب � ِّأي تف�سري ال�ستبع ��اد الأثر املق ِّيد
للمتطلب ��ات الإ�ضافية ال�سالفة الذكر .وباملقابل ،مل ُيتو�ص ��ل �إىل نف�س اال�ستنتاج يف دولة لديها �أحكام م�شابهة
�إ َّال بع ��د �أخ ��ذ االجتهادات القانونية ذات ال�صلة يف احل�سبان ،مما �سم ��ح با�ستنتاج � َّأن جميع الأفعال التع�سفية
التي ي�أتيها موظف عمومي ت�سبب �شك ًال من �أ�شكال الإ�ضرار باملواطن� ،سواء �أكان ذلك �ضرر ًا مالي ًا �أم فقدانا
حلقه يف التو�صل �إىل قرار م�ستنري وم�شروع.

مزايا الأطراف الثالثة
يف عدد من احلاالت ،ال تندرج الأفعال الرامية �إىل احل�صول على مزية غري م�ستحقة لأطراف ثالثة �أو لكيانات
اعتباري ��ة يف نط ��اق القانون �أو ال يكون من امل�ؤك ��د �أنها م�شمولة .فعلى �سبيل املثال ،اع ُت�ب�ر يف �إحدى الدول � َّأن
م�صطلح "لالنتفاع الذاتي" �أ�ضيق مقارن ًة مب�ؤدى امل�صطلحات امل�ستخدمة يف املادة .19
الفعالية
تتعل ��ق �أح ��كام �إ�ساءة ا�ستغ�ل�ال الوظائف ،كما ذكر يف �أح ��د اال�ستعرا�ضات ،ب�إحدى �أك�ث�ر اجلرائم �شيوع ًا يف
�سي ��اق مبا�ش ��رة اخلدمة الر�سمية .ومما له داللة خا�صة � َّأن اجلرائ ��م حمل النظر من املمار�سات املعتادة على
ما يبدو يف �أحد بلدان جمموعة دول �أوروبا الغربية ودول �أخرى ،حيث يبلغ عدد الق�ضايا حوايل  30واجلرائم
املب َّل ��غ عنه ��ا ب�ي�ن  40و� 50سنوياً� .إ َّال � َّأن عدد الدول الت ��ي قدمت �إح�صاءات و�/أو معلوم ��ات ب�ش�أن االجتهادات
القانونية ذات ال�صلة قليل ن�سبي ًا على الرغم من ذلك.
التحديات
ِّ
كاف لتغطية
يبدو � َّأن التحدي الرئي�سي يتمثل يف �إدراك �أهمية ا�ستحداث جرمية عامة تت�سم بقد ٍر من االت�ساع ٍ
جمي ��ع ال�سلوكي ��ات املذكورة يف االتفاقية .كما توجد حاج ��ة �إىل التعامل مع القيد وا�س ��ع االنت�شار الذي يربط
تطبيق اجلرمية بال�شرط املو�ضوعي املتمثل يف ت�سببها يف �إحلاق �ضرر ب�شخ�ص �أو بالدولة.
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 -٤الإثراء غري امل�شروع (املادة )20
مل ُيج� � َّرم الإثراء غ�ي�ر امل�شروع ،وحكمه غري �إلزامي ،يف معظم الدول الأط ��راف ،و�إن كانت لدى العديد منها
ت�شريع ��ات قي ��د النظر يف هذا ال�ش�أن .ويبدو � َّأن بلدان ًا من جمموعة دول �أمريكا الالتينية والكاريبي هي الأكرث
�إقب ��ا ًال عل ��ى اعتم ��اد ت�شريعات تغطي ه ��ذه اجلرمية ،بينما يرتج ��ح رف�ض ذلك يف حالة ال ��دول الأطراف من
جمموعة دول �أوروبا الغربية ودول �أخرى ،ومل ُيعرتف يف � ٍّأي منها حتى الآن مبفهوم الإثراء غري امل�شروع .ومما
له داللة خا�صة � َّأن امل�ستعر�ضني اعتربوا جترمي ال�سلوك حمل النظر جدير ًا باملالحظة و�صنفوه �ضمن التجارب
الناجح ��ة واملمار�سات اجل ِّي ��دة بالن�سبة �إىل دولة واحدة من دولتني من جمموعة دول �أوروبا ال�شرقية ج ّرمتاه.
وكان ا�ستحداث هذه اجلرمية يف الت�شريعات الوطنية يف بع�ض احلاالت نتيجة لتنفيذ �صكوك �إقليمية ملكافحة
الف�ساد ،مثل اتفاقية البلدان الأمريكية ملكافحة الف�ساد.
وقد تبينَّ يف دولتني تكاد ت�شريعاتهما تتطابق � َّأن الأحكام التي جترم الإثراء غري امل�شروع ال تط َّبق ب�شكل
م�ستقل ،بل كجزء من حتقيقات جارية حول موظفني عموميني فا�سدين .وهذا يعني � َّأن اتخاذ تدابري املالحقة
عل ��ى الإثراء غ�ي�ر امل�شروع مرتهن بوج ��ود حتقيق جا ٍر ب�ش�أن جرمي ��ة �أخرى من جرائم الف�س ��اد .ف�إن ظهرت
�أثن ��اء �إج ��راء حتقيق من هذا القبيل �أ�سب ��اب معقولة لالعتقاد ب� َّأن موظف ًا عمومي ًا م ��ا يحوز ممتلكات تتجاوز
ح ��دود �أج ��ره حاليا �أو ما�ضيا ،طُ ل ��ب منه تف�سري هذا الفائ�ض و�إ َّال اع ُترب مدان� � ًا بجرمية منف�صلة عن مو�ضوع
التحقي ��ق الرئي�س ��ي .وقد الحظ م�ستعر�ضو �إح ��دى هاتني الدولتني ما يف هذا النظام م ��ن ق�صور و�أعربوا عن
ر�أيه ��م ب�أن ��ه ينبغي للبلد املعني النظ ��ر يف �إلغاء �شرط التحقي ��ق امل�سبق هذا الذي يبدو مق ِّي ��د ًا لنطاق تطبيق
اجلرمية املن�صو�ص عليها يف �إطار املادة .20
وجدي ��ر بالذك ��ر � َّأن كث�ي�ر ًا من الدول الأطراف نظ ��رت يف �إمكانية اعتماد جرمية للإث ��راء غري امل�شروع
وبذل ��ت جه ��ود ًا حقيقية يف �سبيل تقييم مدى تواف ��ق ا�ستحداثها مع نظمها القانوني ��ة الوطنية ،لكنها خل�صت
�إىل � َّأن ذل ��ك ل ��ن يكون مالئم ًا �أو �ساورتها �شكوك �شديدة ح ��ول ما ي�ستتبعه ذلك من خرق على ما يبدو ملبادئ
العدال ��ة الأ�سا�سي ��ة وللقيود الد�ستورية املتعلقة ،قبل كل �شيء ،باحلق يف اعتب ��ار املتهم بريئ ًا حتى تثبت �إدانته
بحكم القانون )29(.وقد احتج مببد�أ افرتا�ض الرباءة هنا ل َّأن جرمية الإثراء غري امل�شروع ترتكز على افرتا�ض
التح�صل على الرثوة املرتاكمة بطريقة فا�سدة ما مل يثبت العك�س .وال يعترب هذا العك�س املت�ص َّور لعبء الإثبات
يف ق�ضي ��ة جنائي ��ة ،الذي ينبغي من ب ��اب �أوىل و�صفه بالقرينة غ�ي�ر القاطعة ،متوافق ًا مع املب ��ادئ الأ�سا�سية
للنظ ��ام القانوين املحلي يف كث�ي ٍ�ر من الواليات الق�ضائية ،حيث ُيعتقد � َّأن م ��ن �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل احتمال غري
ي�س�ي�ر �أن يدان �أبرياء ملجرد عدم ت�صديق تف�سرياته ��م .ولهذا ال�سبب جزمت ال�سلطات يف بع�ض هذه البلدان
بعدم وجود � ِّأي نية لديها بت�ضمني جرمية من هذا القبيل يف � ِّأي ن�ص لتعديل القانون اجلنائي يف امل�ستقبل.
ويف �ض ��وء الطابع االختياري ملطلب التجرمي وال�سلطة التقديرية الوا�سعة التي تتمتع بها الدول الأطراف
امل�ستعر�ض ��ون عموما هذه احلج ��ج واعتربوا � َّأن البل ��دان املعنية قد ا�ستوف ��ت االلتزام الذي
يف تطبيق ��ه ،ق ِب ��ل
ِ
()30
تقت�ضي ��ه امل ��ادة  20بالنظر يف ا�ستحداث جرمية للإثراء غري امل�شروع .ومل ي�صروا �إ َّال يف ثالث حاالت على
امل�ستعر�ض ��ون يف �إحداها �إىل
�أن توا�ص ��ل ال ��دول الأطراف النظر يف جترمي الإثراء غ�ي�ر امل�شروع ،حيث �سعى
ِ
تفني ��د حجج ال�سلطات املتعلق ��ة مببد�أ افرتا�ض الرباءة ،بل وذهبوا �إىل حد الإع ��راب عن ر�أيهم �أنه ينبغي يف
( )29انظر تقريري فريق ا�ستعرا�ض التنفيذ عن دورته الثالثة امل�ست�أنفة املعقودة يف فيينا من � 14إىل  16ت�شرين الثاين /نوفمرب 2012
( ،)CAC/COSP/IRG/2012/6/Add.1الفقرة  ،31وعن �أعمال دورته اخلام�سة امل�ست�أنفة ،املعقودة يف فيينا يف الفرتة من � 13إىل  15ت�شرين
الأول�/أكتوب ��ر  ،)CAC/COSP/IRG/2014/11/Add.1( 2014الفق ��رة  .26وفيما يتعلق بامل�سائل املتعلق ��ة بتجرمي الإثراء غري امل�شروع ،انظر
� ،Asset Recovery) (Stolen Lindy Muzila and others, On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruptionسل�سل ��ة
ا�سرتداد املوجودات امل�سروقة( .وا�شنطن العا�صمة ،البنك الدويل.)2012 ،
( )30انظر �أي�ض ًا الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .297
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حالة وجود معوقات د�ستورية يف �سبيل جترمي الإثراء غري امل�شروع تعديل الد�ستور �أو على الأقل اعتماد �أحكام
مل�صادرة املوجودات .وباملثلُ ،دعيت الدول الأطراف املعنية التي مل تقدم �أ�سباب ًا تقت�ضي بال�ضرورة عدم تنفيذ
تداب�ي�ر ،على الرغم من وجود �أوجه ق�صور يف الإط ��ار القانوين الوطني� ،إىل ا�ستك�شاف �إمكانية �إعادة الت�أكد
من مدى مالءمة ا�ستحداث هذه اجلرمية حتديداً.
وحيثم ��ا مل يج ��رم الإثراء امل�شروع ،يتم ال�سعي من خالل �أحكام جنائي ��ة متعلقة بغ�سل الأموال والإخفاء
�إىل �إحداث �أثر م�شابه �إىل حد ما لذلك التجرمي ،على النحو املن�صو�ص عليه يف املادتني  23و 24من االتفاقية،
ع ��ن طريق العك�س اجلزئي لع ��بء الإثبات يف �سياق املوجودات اململوكة لأ�شخا� ��ص �شاركوا يف تنظيم �إجرامي
�أو دعم ��وه �أو مل�س�ؤول�ي�ن كب ��ار �أجانب ينتمون �إيل بل ��دان يرتفع فيها م�ست ��وى الف�ساد ،و�أي�ض ًا ع ��ن طريق و�ضع
�أحكام خا�صة ب�ش�أن عدم تربير �أ�شخا�ص مرتبطني مبجرمني �أو ب�ضحايا جرائم ملواردهم .وعالو ًة على ذلك،
ميك ��ن الدفع ب�أدلة مفادها عدم تربير الرثوة خ�ل�ال املحاكمات باعتبارها قرائن تعزيز ًا لتهم �أخرى بالف�ساد
العموم ��ي �أو غ�س ��ل الأموال ،وهي دف ��وع �شائعة يف الواقع ،وبالفع ��ل فقد �أدرجت بع�ض بل ��دان جمموعة الدول
الأفريقي ��ة وجمموعة دول �آ�سيا واملحيط الهادئ التي تتبع نظام القانون الأنغلو�سك�سوين �أحكام ًا �صريحة بهذا
ال�ش� ��أن يف قوانينه ��ا اخلا�ص ��ة مبكافحة الف�س ��اد �أو غ�سل الأموال .لك ��ن الأهم (والأكرث فعالي ��ة) � َّأن عدة دول
تت�ص ��دى للإثراء غري امل�شروع عن طريق متطلبات الإق ��رار باملوجودات والدخل ،وكذلك عن طريق �إجراءات
مو�سع ��ة للم�صادرة اجلنائي ��ة واحلجز غري امل�ستند �إىل �إدانة .وبينما ال تفي جمي ��ع هذه احللول ب�شكل مبا�شر
بالأغرا� ��ض الت ��ي من �أجلها و�ضعت امل ��ادة  20فيبدو � َّأن احللول املندرجة �ضم ��ن املجموعة الأخرية (�إقرارات
املوجودات والدخل والإجراءات املو�سعة للم�صادرة اجلنائية واحلجز غري امل�ستند �إىل �إدانة) تتيح بدائل قابلة
للتطبيق وجديرة بالنظر فيها عن كثب ،وترد �أدناه مناق�شة خمت�صرة لها.

ازدياد املوجودات
يتمث ��ل الركن الرئي�سي للجرمية يف حدوث زيادة معت�ب�رة يف موجودات موظف عمومي مقارن ًة بدخله امل�شروع
ال ��ذي ي�ستطيع ع ��زوه �إىل م�صادره ب�شكل معقولْ � ،أي اكت�شاف حيازت ��ه موارد مالية �أو ممتلكات غري متنا�سبة
عدد من القوانني الوطنية
مع م�صادر دخله �أو موجوداته يف احلا�ضر �أو ال�سابق� ،أو —كما يرد ب�شكل �أعم يف ٍ
—ك ��ون م�ستوى عي�شه �أعلى مما يتنا�سب م ��ع مكت�سباته املعلومة يف احلا�ضر �أو ال�سابق .ويف �إحدى احلاالت،
ال ت�شمل اجلرمية تراكم موجودات مت�أتية على وجه غري م�شروع �أو اكت�سابها �إ َّال �إذا جتاوزت حد ًا معيناً .وتقع
مهم ��ة �إثبات الإث ��راء غري املربرْ � ،أي حيازة املمتل ��كات امل�شتبه فيها ،على عاتق املدعي الع ��ام يف العادة .ف�إذا
اجتمعت �أدلة كافية على حيازة املتهم موجودات �أكرث مما ميكن عزوه �إىل راتبه وغري ذلك من دخله امل�شروع،
وج ��ب عل ��ى املدعى عليه �إثبات اكت�سابه له ��ذه املوجودات ب�شكل م�شروع .وي�ؤيد هذا النه � ُ�ج نظري ًة مفادها �أنه
ينبغ ��ي اعتب ��ار جرمية الإثراء غري امل�شروع جرمي ��ة فعل ،ال جرمية �إغفال ،بالرتكيز عل ��ى الزيادة املعتربة يف
موجودات موظف عمومي على نحو ال ي�ستطيع تف�سريه ب�شكل معقول ن�سب ًة �إىل دخله امل�شروع.
�أ َّما عن الفرتة الزمنية التي يعتد بها يف �سياق ازدياد املوجودات ،ف� َّإن القانون يف معظم احلاالت ُيخ�ضع
للتدقيق كامل الفرتة الزمنية التي تبد�أ بالتحاق ال�شخ�ص بوظيفة عمومية .ومع ذلك فقد ُحددت نهاية الفرتة
ل�شخ�ص م ��ا خاللها ب�سنتني يف �إح ��دى احلاالت وبخم� ��س يف حالة �أخرى
الت ��ي ميك ��ن مراجعة املوق ��ف املايل
ٍ
احت�ساب ًا من تاريخ انتهاء خدمته ،بينما يبدو يف حالة ثالثة � َّأن نطاق اجلرمية يقت�صر على الزيادات التي تطر�أ
على ثروة املوظف العمومي خالل فرتة خدمته.

نطاق الأ�شخا�ص امل�شمولني
الق�ص ��د م ��ن املادة  20تغطية الزي ��ادة املعتربة يف موجودات موظ ��ف عمومي دون الن�ص عل ��ى � ِّأي موا�صفات
مزيد من الدقة فيما
�شخ�صي ��ة �أخ ��رى� .أ َّما الت�شريعات الوطني ��ة التي تغطي جرائم مقابلة فتميل �إىل حت ��ري ٍ
يتعلق بنطاق الأ�شخا�ص الذين تخ�ضع موجوداتهم للتدقيق.
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لك ��ن ينبغ ��ي �أو ًال التنبه �إىل � َّأن البلدان غري مجُ معة على ق�صر تطبي ��ق اجلرائم ذات ال�صلة على حيازة
موجودات غري متنا�سب ��ة ،حيث يبدو يف ما ال يق ��ل عن خم�س دول �أط ��راف � َّأن الأحكام
املوظف�ي�ن العمومي�ي�ن
ٍ
املنطبق ��ة تن�سح ��ب كذلك عل ��ى الأ�شخا�ص العاديني متى م ��ا اجتمعت �أ�سباب كافية ومعقول ��ة لالعتقاد ب�أنهم
حت�صل ��وا على ملكية ممتل ��كات منقولة �أو غري منقولة من خالل �سبل غري م�شروع ��ة و� َّأن املمتلكات ال تتنا�سب
م ��ع م�صادر دخولهم املعلومة .وعالو ًة على ذلك ،تت�ضم ��ن ت�شريعات �إحدى الدول جرمية تعالج حتديد ًا �إثراء
موظف ��ي امل�ص ��ارف على وجه غري م�شروع .وق ��د القت هذه الأحكام ترحيب ًا ب�شكل ع ��ام ،واع ُترب �أنه من املفيد
حت ��ى بالن�سبة �إىل الدول التي تفتقدها �أن تنظ ��ر يف �إمكانية تو�سيع ت�شريعاتها لت�شمل التحقيق يف الإثراء غري
امل�شروع يف القطاع اخلا�ص
والقاع ��دة املتبع ��ة بالن�سبة �إىل املوظفني العموميني هي عدم ح�صر جرمي ��ة الإثراء غري امل�شروع يف من
م ��ا زالوا يبا�شرون واجبات ر�سمية ،بل تطبيقها كذلك على من خدموا يف ال�سابق يف وظائف عمومية .وعالو ًة
عل ��ى ذل ��ك ،و�ضحت �إحدى الدول الأطراف �أنه يتعني على � ِّأي �شخ�ص يع ��اون موظف ًا عموميا على التهرب من
امل�ساءل ��ة عن طري ��ق التظاهر بتملكه املوجودات امل�شتب ��ه فيها على وجه م�شروع �أن يبني ه ��و �أي�ض ًا م�صدر � ِّأي
زي ��ادة معتربة يف موجوداته ،مما يعني � َّأن هذا احلكم يعم بالعقوبة كال من الفاعلني الأ�صليني وغريهم ممن
يحاولون معاونة املوظف العمومي الفا�سد.

مثال على التنفيذ
ين�ص القانون اجلنائي يف �إحدى الدول الأطراف على ما يلي:
يعاق ��ب � ُّأي �شخ�ص ال ُيثبت م�صدر ًا م�شروع ًا لزيادة معتربة يف موجوداته� ،سواء �أكانت با�سمه
�أم با�س ��م طرف ثالث بغر�ض الإخف ��اء ،حت�صل عليها يف الفرتة املمتدة بني بدء خدمته �إىل ما
بع ��د ترك ��ه اخلدمة ب�سنتني ،بال�سجن من �سنتني �إىل �ست �سن ��وات وبغرامة تعادل  100-50يف
املائة من قيمة الإثراء غري امل�شروع وب�إ�سقاط الأهلية ل�شغل من�صب �إ�سقاط ًا تا ًّما مدى احلياة.
وي�شم ��ل الإثراء غري امل�شروع �شطب الديون و�إ�سقاط االلتزامات .ويعاقب الطرف الثالث الذي
يخفي الإثراء غري امل�شروع بنف�س العقوبة املفرو�ضة على اجلاين.

القرينة غري القاطعة
تو�ضح معظم القوانني الوطنية التي ت�ضم جرمية للإثراء غري امل�شروع � َّأن عبء �إثبات امل�صدر امل�شروع للأموال
�أو املمتل ��كات امل�شكوك فيها يقع عل ��ى عاتق ال�شخ�ص اخلا�ضع للتحقيق .ويدان ال�شخ�ص بهذه اجلرمية �إذا مل
يقدم تف�سري ًا ُمر�ضي ًا للمحكمة للكيفية التي متكن بها من احلفاظ على م�ستوى معي�شته �أو الكيفية التي انتقلت
به ��ا م ��وارد مالية �أو ممتلكات معين ��ة �إىل حوزته .وبالتايل ،يب ��دو � َّأن هناك قرينة غري قاطع ��ة بالذنب ،حيث
ي�ستطيع املدعى عليه ،متى ما قُدمت دعوى الزيادة غري املتنا�سبة يف املوجودات ،تقد َمي تف�سري معقول �أو قابل
للت�صديق ليتجنب العقوبة )31(.وهذه القرينة مذكورة ب�شكل �صريح يف بع�ض الواليات الق�ضائية.

( )31املرجع نف�سه.
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مثال على التنفيذ
ين� ��ص القانون يف �إحدى الدول الأطراف بو�ضوح عل ��ى �أنه �إذا �أُث ِبت خالل املحاكمة � َّأن املتهم ح�صل
عل ��ى ملكية ممتلكات منقولة �أو غري منقولة غري متنا�سبة مع م�صادر دخله املعلومة �أو حازها� ،سواء
�أكان ذاك با�سم ��ه �أم با�س ��م � ِّأي �شخ� ��ص �آخر نياب ًة عن ��ه ،ف� َّإن املحكمة تفرت�ض حينئ � ٍ�ذ � َّأن ال�شخ�ص
املتهم مذنب مبا اتهم به ،وال تعترب العقوبة املنزلة به ا�ستناد ًا �إىل هذا االفرتا�ض غري قانونية ما مل
يدح�ض هذا ال�شخ�ص ذلك االفرتا�ض يف املحكمة.
وجدي ��ر بالذكر فيم ��ا يتعلق مببد�أ افرتا�ض ال�ب�راءة � َّأن ال�سلطات يف �إحدى ال ��دول الأطراف تدافع عن
م�شروعي ��ة عك� ��س عبء الإثب ��ات ،على النحو املو�صوف �آنف� �اً ،حمتج ًة ب�أنه ال تنزيل لعقوب� � ٍة بنا ًء على افرتا�ض
ب ��ل على واقعة حقيقية ومثبتة مفادها زيادة املوظ ��ف العمومي موجوداته خالل فرتة خدمته ب�شكل ال ي�ستطيع
تق ��دمي تف�سري معقول له ن�سب ًة �إىل دخله امل�ش ��روع .وت�ستمد خ�صو�صيات جرمية الإثراء غري امل�شروع مربراتها
م ��ن كون املوظف�ي�ن العموميني يتحمل ��ون م�س�ؤولية �أكرب من غريهم بحك ��م واجباتهم ،و�إن كان ��ت امل�ساواة يف
املعاملة بني جميع املواطنني مكفولة.
و�أفادت بع�ض الدول الأطراف � َّأن عك�س عبء الإثبات ال يتعلق باملوجودات التي يحوزها املوظف العمومي
فح�س ��ب ،بل مبوج ��ودات �أقربائه كذلك ،وهي موجودات ميكن االفرتا�ض ب�أنه ��ا يف قب�ضة املتهم .وعالو ًة على
ذل ��ك ،تن�سح ��ب اجلرائم القائمة يف بع�ض احل ��االت ب�شكل �صريح على موجودات �أقرب ��اء املوظف العمومي �أو
ُمعاليه.

�أمثلة على التنفيذ
ين� ��ص القان ��ون يف دولتني طرفني تتطابق �أحكامهما على �أنه �إذا اطم�أنت املحكمة يف � ِّأي ق�ضية �إثراء
غ�ي�ر م�ش ��روع �إىل وجود �أ�سب ��اب تدعو �إىل االعتقاد ب�أن ��ه كان لدى �شخ�ص ،م ��ع مراعاة درجة قرب
العالق ��ة الت ��ي تربطه باملتهم وظروف �أخرى ذات �صلة ،موارد مالي ��ة �أو ممتلكات على �سبيل الأمانة
ل�صال ��ح املتهم �أو نياب ًة عنه على � ِّأي وج ��ه �آخر� ،أو �أنه اكت�سب من املتهم هذه املوارد �أو املمتلكات عن
طريق الهبة �أو الإقرا�ض دون مقابل مالئم ،ف� َّإن املحكمة تعترب ،حتى يثبت العك�سَّ � ،أن هذه املوارد �أو
املمتلكات ،يف قب�ضة املتهم �أو حيازته.
ويف دول ��ة �أخ ��رى ،تعترب حي ��ازة موظف عمومي �أو � ٍّأي م ��ن ُمعاليه ممتلكات غ�ي�ر متنا�سبة مع
م�ص ��ادر دخل ��ه املعلومة دون �أن يق ��دم تف�سري ًا معقو ًال لذل ��ك جرمي َة �سوء �سل ��وك جنائي .ويت�ضمن
احلك ��م ذو ال�صلة �شرح� � ًا مل�صطلح " ُمعال" يو�ضح �أن ��ه ي�شمل الزوجة والأبن ��اء والربائب والوالدين،
الق�صر الذين ي�ساكنون املوظف ويعتمدون عليه يف معي�شتهم اعتمادا كليا.
وال�شقيقات والأ�شقاء ّ

ا�ستخدام �إقرارات املوجودات والدخل بد ًال من �أحكام الإثراء غري امل�شروع
اح ُت ��ج يف بع� ��ض الواليات الق�ضائية التي مل يج َّرم الإثراء غري امل�شروع فيه ��ا بعد ب�أنه ميكن حتقيق �أثر م�شابه
—و�إن مل يك ��ن مع ��اد ًال متام ًا—ع ��ن طريق وج ��ود نظام �ص ��ارم وفعال ملراقب ��ة دخل املوظف�ي�ن العموميني
وموجوداته ��م (ك�أن تو�ض ��ع روات ��ب املوظف�ي�ن العموميني و�ضرائبه ��م يف �سجالت عمومية) ،مم ��ا يي�سر جمع
املعلومات ويدعم عمليات الر�صد والتحقيق .وقد القت وجهة النظر هذه قبو ًال جزئياً .وهناك �أمر �أكرث فعالية
من هذا وهو �إلزام املوظفني العموميني بحكم القانون بتقدمي �إقرارات املوجودات والدخل عن �أنف�سهم وكذلك
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ع ��ن �أزواجه ��م ومن يعولون من �أبنائهم (ويكون ذلك يف العادة قب ��ل مبا�شرة الوظيفة ومن ثم ب�شكل �سنوي).
ويحتم ��ل �أن ُيطلب من الأ�شخا�ص امللزَ مني بتقدمي �إقرار تف�س ُري � ِّأي زيادات يف املوجودات مبينة يف �إقراراتهم.
وي�ش ��كل التخلف عن تقدمي الإقرار و�إيراد بيانات غري �صحيح ��ة يف الإقرار ،ح�سب الوالية الق�ضائية ،خمالفة
ت�أديبي ��ة �أو �إداري ��ة �أو حتى جنائية .ويتفق هذا النظام مع االلتزام الواقع على الدول الأطراف بو�ضع �سيا�سات
تعزز ال�شفافية وامل�ساءلة ،على النحو املن�صو�ص عليه يف الفقرة  1من املادة  5من االتفاقية ،وقد �أفادت �إحدى
ال ��دول الأطراف بالفعل � َّأن قانون الإقرارات املالية لديه ��ا قد اع ُتمد بعد مناق�شات حامية يف الربملان ،خا�ص ًة
يف �سياق تنفيذ هذه املادة على وجه التحديد.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
بينت �إحدى الدول الأطراف � َّأن لديها نظام ًا للإقرار باملوجودات يحتم على جميع املوظفني العموميني
الإف�ص ��اح عن جميع م�صادر الدخل يف منوذج حمدد .وتخ�ضع الإقرارات للتحليل والتحقق و ُيحتفظ
ب�سجالت لكل موظف عمومي .وال ُتن�شر هذه الإقرارات على العموم� ،إ َّال � َّأن الد�ستور ين�ص على �إتاحة
جمي ��ع الإق ��رارات للفح�ص من ِقبل � ِّأي مواطن وفق ًا ملا تق ��رره اجلمعية الوطنية من �أحكام و�شروط.
ومن الناحية العمليةُ ،و�ضح �أنه ميكن ل ِّأي فرد من اجلمهور االطالع على الإقرارات لدى �سداد ر�سم
حمدد للجهة املخت�صة.
وق ��د جت ��اوز بلد �آخ ��ر هذا احل ��د �إذ �أ�صبغ جمي ��ع الإق ��رارات ال�ضريبية بال�صبغ ��ة العمومية،
حيث تت ��اح للجمهور عرب الإنرتنت تفا�صيل دخ ��ول دافعي ال�ضرائب ال�سنوي ��ة وثرواتهم و�إقراراتهم
ال�ضريبية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�سهم تدابري من قبيل قواعد املحا�سبة ومراجعة احل�سابات ،عالو ًة
عل ��ى قواعد حرية تداول املعلومات ،يف منع الإثراء غري امل�ش ��روع ،كما �أنها ت�صعب �إخفاء املحاوالت
املحتمل ��ة ملراكمة مكت�سبات غري م�شروعة .وقد الق ��ت ممار�سات امل�ساءلة وال�شفافية هذه ا�ستح�سان
فريق اال�ستعرا�ض.
كم ��ا تبينت فائدة ا�ستحداث هذا النظام يف تي�سري تطبيق جرمية الإثراء غري امل�شروع ذاتها يف البلدان
الت ��ي و�ضعتها .وميكن �إعمال اجلرمية املذكورة يف املادة  20من االتفاقية جنب ًا �إىل جنب مع جرميتي التخلف
عن تقدمي �إقرار موجودات وتقدمي �إقرار غري �صحيح .وعالو ًة على ذلك ،ميكن �إقامة دعوى �إثراء غري م�شروع
ا�ستن ��اد ًا �إىل بيان ��ات جممعة بع ��د التحقق من �إقرارات املوج ��ودات واخل�صوم املتعلق ��ة بالأ�شخا�ص امللزَ مني.
ولي�س من قبيل امل�صادفة �أن تعا َلج جميع هذه امل�سائل ،يف كث ٍري من النظم القانونية� ،ضمن �سياق نف�س القانون
اجلنائ ��ي اخلا�ص ب�ش�أن الإقرار باملوجودات ،حيث ُيلزَ م الأ�شخا� ��ص املعر�ضون لتح ُّمل امل�س�ؤولية اجلنائية عن
الإثراء غري امل�شروع بتقدمي �إقرار مايل �أي�ضاً.
وق ��د كان ه ��ذا احل ��ل البديل مو�ضع تقدي ��ر ،مع و�ضع الطبيعة غ�ي�ر الإلزامية للم ��ادة  20يف احل�سبان،
و�ص ��درت تو�صي ��ات للدول الأط ��راف بالنظر يف �إن�ش ��اء نظم للإقرار باملوج ��ودات (ولي�س الإق ��رار بامل�صلحة
فق ��ط) ،وذلك على الأق ��ل لكبار املوظفني و�أع�ضاء الربملان ،وب�شكل عام باتخاذ تدابري لتح�سني فعالية النظم
القائم ��ة واحلد من �أوج ��ه ال�ضعف الت�شغيلية وطرح عقوبات �أجنع يف التعامل م ��ع الإقرارات غري ال�صحيحة.
فق ��د لوح ��ظ يف عدة دول �أط ��راف ،على �سبيل املثالَّ � ،أن من ��اذج �إقرارات املوجودات والدخ ��ل ُت�ستوفى وتق َّدم
أو�صي ب�أن تنظر
لكنه ��ا ال تخ�ضع للتحقق لعدم وجود عملية للتحقق �أو لنق� ��ص الكوادر املالئمة .وبالتايل فقد � َ
البلدان امل�ستع َر�ضة يف توحيد وتب�سيط عملية تقدمي �إقرارات الدخل واملوجودات بحيث تناط مب�ؤ�س�سة واحدة
مكر�س ��ة لهذا الغر�ض امل�س�ؤولي ُة عن مهمة التحقق م ��ن املعلومات املقدمة .وميكن تنفيذ ذلك من خالل نظام
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للفح� ��ص الع�شوائي لإق ��رارات حمددة (ك�أن يكون الرتكيز مث ًال على فئات املوظفني العموميني التي يحتمل �أن
ترتكب ال�سلوك غري امل�شروع �أكرث من غريها) �أو من خالل مناوبة �سنوية للوكاالت العمومية التي تركز عليها
عملي ��ة التحق ��ق .كما ميكن النظر يف زيادة �إمكانية ّ
اطالع اجلمهور على �إقرارات الدخل واملوجودات اخلا�صة
ببع�ض فئات املوظفني متكين ًا له من التعليق على �صحتها .وقد لوحظ يف حالة واحدة معينة � َّأن الت�شريع احلايل
ب�ش�أن الإثراء غري امل�شروع مل يحظ بنتائج مر�ضية ،ويعزى ذلك �إىل �إجراء جمحف ومرهق يف جرائم الإثراء
غ�ي�ر امل�شروع ال يخول للجهاز امل�س� ��ؤول عن التحقق من �إقرارات املوجودات �صالحي� � َة طلب معلومات املوظف
امل�صرفية من الكيانات املالية وامل�صرفية ب�شكل مبا�شر �إ َّال �أن يح�صل �أو ًال على قرار �إيجابي من حمكمة العدل
العلي ��ا بكام ��ل هيئتها .وبالتايل فقد �أو�صي بتعدي ��ل الت�شريع ال�ساري .ويف دولة ط ��رف �أخرى� ،صدرت تو�صية
با�ستح ��داث عقوبات �أك�ث�ر �صرامة على تع ُّمد تقدمي معلوم ��ات غري �صحيحة �أو تزييفه ��ا يف �إقرار املوجودات
والدخ ��ل ،مث ��ل م�صادرة املمتل ��كات غري املف�صح عنها .و�أخ�ي�راً� ،أو�صي يف حالة �أخ ��رى بتو�سيع نطاق اللوائح
املنظمة لإقرارات املوجودات لت�شمل جميع املوظفني العموميني بد ًال من االقت�صار على الوزراء ونواب الوزراء،
()32
كما هو ال�ش�أن حاليا.

ا�ستخدام �سلطات مو�سعة للم�صادرة واحلجز غري امل�ستند �إىل �إدانة عو�ض ًا
عن الإثراء غري امل�شروع
جل�أت بع�ض البلدان �إىل �أ�ساليب �أخرى لتحقيق مفعول م�شابه ملا هو من�صو�ص عليه يف املادة  .20وترتبط هذه
الأ�سالي ��ب بنظ ��ام امل�صادرة املذكور يف املادة  ،31لك ��ن ينبغي �أن يكون من الوا�ض ��ح � َّأن مفهومي كل من مبد�أ
امل�ص ��ادرة ومب ��د�أ الإثراء غري امل�شروع خمتلفان و�أنهم ��ا ي�ستهدفان �أغرا�ض ًا خمتلف ��ة اختالف ًا جذرياً .فبادئ
ذي ب ��دء ،م ��ن �ش�أن اكت�ساب عائ ��دات غري م�شروعة �إثر ارت ��كاب �أفعال �إجرامية تتعلق بالف�س ��اد �أن ي�ؤدي ،يف
�سي ��اق �أع ��م� ،إىل عقوبات مو�ضوعه ��ا املمتلكات ،مبا يف ذلك �ضبط وم�صادرة عائ ��دات اجلرمية �أو املمتلكات
املت�أتية من هذه الأفعال اجلنائية �أو امل�ستخدمة يف اقرتافها .وقد طورت بع�ض الدول هذا املفهوم وا�ستحدثت
ت�شريع ��ات جتيز �ضب ��ط الرثوات غري امل�ب�ررة وم�صادرتها�( :أ) دون �إل ��زام املحكمة اجلنائي ��ة ب�إثبات ت�أ ِّتيها
م ��ن عني اجلرمية التي �أدين به ��ا مالكها (مبوجب �سلطات مو�سعة للم�ص ��ادرة)؛ �أو (ب) يف �إجراءات مدنية
(احلجز غري امل�ستند �إىل �إدانة) .وفيما يلي مناق�شة مبزيد من التف�صيل لهذين االحتمالني.
فبموج ��ب ال�سلطات املو�سعة للم�صادرة ،يجوز للمحكم ��ة �إذا �أدانت �شخ�ص ًا ما باقرتاف جرمية جنائية
خطرية (�أو ملحكمة مدنية بنا ًء على دعوى من املدعي العام يف بع�ض احلاالت) ،يف احلاالت املن�صو�ص عليها
يف القان ��ون� ،أن ت�ص ��ادر جزء ًا من موجودات اجلاين �أو كلها �إذا كانت مملوكة له وقت �إ�صدار احلكم و�إذا كان
يف طبيع ��ة اجلرمي ��ة اجلنائية التي اقرتفها هذا ال�شخ�ص �أو دخله امل�شروع �أو الفرق بني و�ضعه املايل وم�ستوى
معي�شته �أو � ُّأي �أمر �آخر ما يربر االفرتا�ض ب� َّأن هذا ال�شخ�ص ح�صل على املوجودات من خالل �أن�شطة �إجرامية
�أخرى .و ُيتخذ قرار �إعمال ال�سلطات املو�سعة للم�صادرة ا�ستناد ًا �إىل �إثبات ت�أ ِّتي املمتلكات من ن�شاط �إجرامي،
�إذا انعدمت الأدلة على عك�س ذلك ،مبعنى �أنه ال يجوز �إخ�ضاع موجودات �أُث ِبت احل�صول عليها ب�أموال مكت�سبة
على وجه م�شروع للم�صادرة.

( )32انظ ��ر تقري ��ر فريق ا�ستعرا�ض التنفي ��ذ ب�ش�أن دورته الثالث ��ة امل�ست�أنف ��ة ( ،)CAC/COSP/IRG/2012/6/Add.1الفقرة  ،31حيث
ذُ ك ��رت �أهمي ��ة تغطي ��ة �شاغل ��ي الوظائف احليوية ،مث ��ل �أع�ضاء الربمل ��ان و�أع�ضاء اجله ��از الق�ضائي ،و�إيج ��اد �آليات متابعة فعال ��ة .وب�ش�أن
تطوي ��ر نظم فعالة لإقرارات الدخل واملوج ��ودات للموظفني العموميني ،انظر� إ�صدار البنك الدويل ومكت ��ب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمي ��ة " ،" Public Office, Private Interests: Accountability through Income and Asset Disclosureم ��ن �سل�سلة ا�سرتداد املوجودات
امل�سروقة (وا�شنطن العا�صمة ،البنك الدويل)2012 ،؛ و" Ruxandra Burdescu and others, Income and Asset Declarations: Tools and
" ،Trade-Offsمن �سل�سلة ا�سرتداد املوجودات امل�سروقة (وا�شنطن العا�صمة ،البنك الدويل.)2012 ،
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صال من نظام القانون الأنغلو�سك�س ��وين ،و�إن كان قد اع ُتمد
�أ َّم ��ا احلج ��ز غري امل�ستند �إىل �إدان ��ة فنابع �أ� ً
�دد من البلدان الت ��ي تتبع نظام القان ��ون املدين يف ال�سن ��وات الأخرية .فبينما يج ��ب حت ُّقق �إدانة
�أي�ض� � ًا يف ع � ٍ
جنائي ��ة بجرمي ��ة واحدة على الأقل يف حال ��ة امل�صادرة املو�سعة ،ف� َّإن احلجز غري امل�ستن ��د �إىل �إدانة ال ينطوي
عل ��ى اتهام �شخ�ص باقرتاف جرمية .فمتى ما كانت هناك �أ�سباب معقولة تدعو �إىل اال�شتباه يف جتاوز جممل
ث ��روة �شخ� ٍ��ص ما قيم ��ة ما جمع من ثروة على وجه م�ش ��روع ،جاز ملحكمة مدني ��ة �أو ل�سلطات جتري حتقيقات
مالي ��ة �أولي ��ة قبل �إحالة الأمر �إىل الق�ض ��اء �أن تلزم هذا ال�شخ�ص ب�إثبات � َّأن ثروت ��ه لي�ست مت�أتية من جرمية.
وتتطلب الإجراءات املدنية ذات ال�صلة م�ستوىً من الإثبات �أقل من �إثبات � َّأن املتهم مذنب دون � ِّأي �شك معقول،
حي ��ث يجوز للمحكمة الأم ��ر بحجز موجودات ال�شخ�ص املعني �أو �أمره ب�سداد ح�ص ��ة تناظر قيمتَها �إذا �أثبتت
ال�سلطات—ا�ستناد ًا �إىل موازنة بني االحتماالت ورجحان الأدلة—� َّأن املوجودات مت�أتية من �أن�شطة �إجرامية
وتعذر على ال�شخ�ص املعني �إثبات �أنها م�شروعة.
وقد ا�س ُتح�سن هذا النهج االبتكاري يف معاجلة ال�شواغل �إزاء الرثوات غري املربرة والإثراء غري امل�شروع
خ ��ارج نط ��اق نظ ��ام العدالة اجلنائية .وم ��ن الالفت للنظ ��ر �أنه قد لوح ��ظ يف �إحدى احل ��االت ،حيث تقرتن
الأح ��كام ذات ال�صل ��ة بقدر معت�ب�ر من احلماية للمدعي علي ��هَّ � ،أن فعالية هذه التداب�ي�ر �ستكون حمل اهتمام
يف اال�ستعرا�ض ��ات املقبلة باعتبارها بدي ًال مهم ًا يف �سي ��اق معاجلة م�شكلة الإثراء غري امل�شروع .وعلى اجلانب
الآخ ��ر ،ينبغ ��ي للدول الأط ��راف �أن تكفل فعالية الإج ��راءات املنطبقة .وبالتايل فقد �ص ��درت تو�صية بالن�سبة
لإح ��دى احل ��االت التي انطوت على �ش ��رط تعجيزي لإعمال احلج ��ز� ،أال وهو �إثبات بلوغ قيم ��ة املمتلكات غري
املربرة  1 500من �أمثال قيمة احلد الأدنى للأجر على الأقل ،ب�إزالة العقبة املتمثلة يف هذا احلد الأدنى.

التدابري الإجرائية
توج ��د تدابري �إجرائية عملية ميكن اتخاذها للتعامل بفعالية م ��ع �إثراء املوظفني العموميني غري امل�شروع حتى
يف احل ��االت الت ��ي مل ُتعتم ��د فيها ن�صو�ص عامة يف جم ��ال القانون اجلنائي �أو تداب�ي�ر عقابية معادلة ملعاجلة
هذا النوع من ال�سلوك .فعلى �سبيل املثالِ � ،أبرزت �آلية مف�صلة تي�سر التحقيق يف حاالت اال�شتباه يف �إثراء غري
م�شروع باعتبارها ممار�سة ج ِّيدة تعني على حتقيق �أهداف االتفاقية.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
يف �إحدى الدول الأطراف ،ي�ستطيع مدير االدعاء العام �أن يطلب من القا�ضي �إذن ًا بالتحقيق ا�ستناد ًا
�إىل �أدل ��ة تثب ��ت�( :أ) � َّأن م�ست ��وى عي� ��ش ال�شخ�ص يفوق م ��ا يتنا�سب مع م�صادر دخل ��ه �أو موجوداته
املعروف ��ة احلالي ��ة �أو ال�سابقة؛ �أو (ب) �أ َّنه يف قب�ضة ال�شخ� ��ص �أو يف حوزته موارد مالية �أو ممتلكات
غ�ي�ر متنا�سب ��ة مع م�ص ��ادر دخله �أو موجودات ��ه املعروفة احلالي ��ة �أو ال�سابق ��ة؛ و(ج) � َّأن منط حياة
ال�شخ� ��ص املعن ��ي يت�أت ��ى من قيامه ب�أفعال ف�س ��اد �أو �أفعال غ�ي�ر م�شروعة؛ و(د) �أ َّنه م ��ن املُ َر َّجح �أن
يك�ش ��ف التحقيق عن معلومات ذات �صلة عن �أفعال غري م�شروعة .وميكن للمدير بعد ذلك ا�ستدعاء
امل�شتبه فيه� ،أو � ِّأي �شخ�ص �آخر ُيح َّدد خالل التحقيق ،للإجابة عن الأ�سئلة و�/أو تقدمي �أدلة .وميكن
ا�ستخدام تلك املعلومات من �أجل احلجز على املمتلكات وم�صادرتها �أو ميكن �أن ت�ؤدي �إىل حتقيقات
جنائي ��ة �أخرى .ورغم � َّأن هذا الإجراء مل ُيط َّبق بع ��د عملياً ،فهناك مبادئ توجيهية قيد الإعداد من
�أجل تي�سري تطبيقه ب�شكل �سليم.
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الفعالية
ما زال ��ت الأح ��كام املتعلقة بالإثراء غري امل�شروع حمل ج ��دل يف الدوائر الأكادميي ��ة والق�ضائية ،حتى يف تلك
البل ��دان التي تعرتف بهذا املفهوم .فقد ا�س ُتفتيت املحكمة العليا يف �إحدى الدول الأطراف م�ؤخراً ،على �سبيل
املث ��ال ،يف د�ستورية جرمية الإث ��راء غري امل�شروع ،بينما �أفادت �سلطاتها �أنه ��ا حاولت توجيه تطبيقها وتف�سري
م�صطلحاتها على نحو يراعي حقوق ال�شعب ووفق ًا للمبادئ الأ�سا�سية للنظام القانوين الوطني .وقد يف�سر هذا
حد ما �ضيق نطاق تطبيق اجلرمية .وقد �أقرت بع� ��ض الدول الأطراف ب� َّأن الأحكام ذات
اجل ��دل امل�ستم ��ر �إىل ٍ ّ
َ
ال�صل ��ة مل تطب ��ق قط عمليا .ومل تق َّدم �إح�ص ��اءات �أو يعلن عن بع�ض التجارب الناجح ��ة �إ َّال من طرف خم�س
دول �أط ��راف ،بينما كانت هناك ق�ضايا معلقة يف املحاكم وقت �إجراء اال�ستعرا�ض يف دولتني طرفني �أخريني.
و�أف ��ادت �إح ��دى هذه الدول الأخرية �أنها تواج ��ه �صعوبات يف �إحالة ق�ضايا �إىل الق�ض ��اء ب�سبب حتديات تتعلق
بالتو�صل �إىل تو�صيف مايل وحتليل �صايف القيمة ،وكذلك بتعقب الأ�صول و�ضبطها.
التحديات
ِّ
ب�صرف النظر عن �أوجه الق�صور الت�شغيلي التي �أدت �إىل ندرة التطبيق العملي ،ف� َّإن �أهم التحديات يف تنفيذ
امل ��ادة  20تتعلق بالأ�سب ��اب ال�سالفة الذكر لعدم جت ��رمي الإثراء غري امل�شروع على ال�صعي ��د الوطني ،ال �سيما
القي ��ود الد�ستورية وما يعادله ��ا ب�ش�أن مبد�أ افرتا�ض ال�ب�راءة وعبء الإثبات اجلنائ ��ي .وتتعلق م�شاكل �أخرى
تب ّينت ب�أوجه ق�صور يف نظام �إقرارات املوجودات والدخل ،وتطبيق القوانني القائمة والتداخل املحتمل بينها،
مثل الت�شريعات ال�ضريبية والت�شريعات املتعلقة مبكافحة غ�سل الأموال ،على ق�ضايا الإثراء غري امل�شروع.

جيم -جرائم القطاع اخلا�ص
 -١الر�شوة يف القطاع اخلا�ص (املادة )21
ي�سل ��ط حكم املادة  21غري الإلزامي ال�ضوء على �أهمي ��ة ا�شرتاط النزاهة والأمانة يف الأن�شطة االقت�صادية �أو
املالي ��ة �أو التجاري ��ة )33(.كما تعالج امل ��ادة التوجه املتزايد �صوب �إ�سناد قطاع ��ات من الأن�شطة—مبا يف ذلك
اخلدم ��ات العمومية وخدمات املرافق—�إىل جه ��ات خارجية �أو خ�صخ�صتها بع ��د �أن كانت الدولة �أو هيئات
عامة هي التي ت�ضطلع بها عادة ،عالو ًة على ا�ستخدام ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص وقد يكون من
ال�صعوب ��ة مب ��كان واحلال هذه تكوين �صورة حمددة ملن ميكن اعتباره موظف� � ًا يف هيئة عمومية .وبالتايل فمن
املهم �أ َّال يكون الفارق يف معاملة القطاع اخلا�ص والقطاع العام �أكرب مما ينبغي يف �سيا�سات مكافحة الف�ساد.
وكان �أك�ث�ر من ن�صف الدول الأطراف قد اعتمد وقت �إج ��راء اال�ستعرا�ضات تدابري لتجرمي الر�شوة يف
القط ��اع اخلا� ��ص ،وجاء ذل ��ك جزئي ًا على خلفية �صكوك �إقليمي ��ة �سابقة مثل اتفاقية القان ��ون اجلنائي ب�ش�أن
الف�س ��اد والق ��رار الإط ��اري  2003/568/JHAال�صادر عن جمل�س االحت ��اد الأوروبي ب�ش� ��أن مكافحة الف�ساد يف
القطاع اخلا�ص وقد لوحقت الر�شوة يف القطاع اخلا�ص بفعالية يف �إطار قوانني ذات �صلة يف دولة طرف ذات
تركي ��ب احت ��ادي رغم عدم وجود قانون للر�شوة التجارية على ال�صعيد االحت ��ادي ،كما �أنها ُج ِّرمت �إىل درجة
معتربة على �صعيد الواليات .وعالو ًة على ذلك ،فيحتمل ،يف حالتني� ،أن تفي �أفعال االرت�شاء يف القطاع اخلا�ص
مبتطلبات اجلرائم العامة فيما يتعلق بخيانة الأمانة �أو اكت�ساب موجودات من خالل �سبل غري م�شروعة .وقد
ا�ستحدثت ت�شريعات لتجرمي الر�شوة يف القطاع اخلا�ص يف ت�سع حاالت ،كما �أعطيت الأولوية للحاجة �إىل �سن
ت�شريع م�شابه يف دولة طرف �أخرى.
( )33الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .298
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ويف بع�ض الواليات الق�ضائية من جمموعة دول �أمريكا الالتينية والكاريبي ،احتجت البلدان امل�ستع َر�ضة
ب�أن ��ه ميكن مالحق ��ة ال�سلوك حمل النظر باعتباره �سلوك ًا احتيالي ًا مبقت�ض ��ى الأحكام ذات ال�صلة يف قوانينها
اجلنائي ��ة (�أو نظ ��رت يف �إمكانية ذلك) .ومع ذلك ،ينبغي التعامل مع ه ��ذه الإمكانية بتحفظ� ،إذ �إنه من غري
املرجح �أن تغطَّ ى الأو�ضاع املن�صو�ص عليها يف املادة  21بجرائم االحتيال املنطبقة ،والتي ت�ضم حتم ًا عن�صري
اخلداع واخل�سارة االقت�صادية التقييديني.
و�أ َّم ��ا عن �أ�سل ��وب التجرمي ،فقد اخت ��ارت بع�ض البلدان ا�ستخ ��دام نف�س الأح ��كام املطبقة على حاالت
ر�ش ��و املوظف�ي�ن العمومي�ي�ن دون متييز جوهري بني الر�ش ��وة يف القطاع العام ويف القط ��اع اخلا�ص وقد ُو�صف
ه ��ذا النهج ب�أن ��ه مفيد يف مكافحة الف�ساد ،حيث تكمن قوته يف احلد م ��ن احتماالت وجود ثغرات عند حتديد
الأح ��كام املنطبقة ،عل ��ى �سبيل املثال ،على كيانات القطاع اخلا�ص التي تق ��دم خدمة عامة �أو على ال�شراكات
بني القطاعني العام واخلا�ص
وتتطاب ��ق الأركان الأ�سا�سي ��ة جلرميتي الر�ش ��و واالرت�شاء االختياريتني م ��ع الأركان الواردة يف املادة 15
(وع ��د املتلق ��ي �أو �شخ� ��ص �آخر مبزية غري م�ستحقة �أو عر�ضه ��ا عليه �أو منحه �إياه ��ا� ،أو التما�سه لها �أو قبوله
�إياه ��ا ب�ش ��كل مبا�شر �أو غري مبا�ش ��ر) .وت�شمل اجلرميتان املزايا امللمو�سة وغري امللمو�س ��ة� ،سواء �أكانت مالية
�أم غ�ي�ر مالي ��ة ،عالو ًة على احلاالت التي ال ُتعر�ض فيها بالفعل هب ��ة �أو مزية �أخرى .وتن�ش�أ �أحيان ًا يف القوانني
الوطني ��ة م�شاكل م�شابهة للم�شاكل امل�شار �إليها فيما يت�صل باملادة  ،15مثل ما يتعلق ب�أركان الوعد والعر�ض �أو
الر�شو غري املبا�شر �أو مزايا الأطراف الثالثة �أو نطاق املزايا غري امل�ستحقة؛ غري � َّأن تك ُّرر مواجهة هذه امل�شاكل
يواجه فيما يتعلق باملادة  15فيما يبدو .وعالو ًة على ذلك ،تتجاوز الت�شريعات
واملعوقات التي ت�سببها �أقل مما َ
الوطني ��ة يف بع�ض احلاالت م�ضم ��ون االتفاقية على �أوجه م�شابهة ملا ذُ كر بالن�سب ��ة �إىل املادة  ،15حيث تغطي
على �سبيل املثال الدفع ب�أثر رجعي �أو احلاالت التي ال ميكن فيها �إثبات �صلة وا�ضحة بني املزية غري امل�شروعة
وفعل �أو �إغفال من جانب املتلقي.

نطاق �أفراد القطاع اخلا�ص امل�شمولني
املتلق ��ي غري امل�ش ��روع املحتمل هو ،مبقت�ضى امل ��ادة ُّ � ،21أي �شخ�ص يدير �أو يعمل ب� �� ِّأي �صفة لدى �أحد كيانات
القطاع اخلا�ص ،بغ�ض النظر عن من�صبه .وبالتايل ينطبق ذلك على املديرين واملوظفني على جميع م�ستويات
الت�سل�س ��ل الوظيفي يف كيانات القطاع اخلا�ص ،وكذلك على وكالء ال�شركات وا�ست�شارييها واملهنيني و�أ�صحاب
املن�ش� ��آت الفردي ��ة ،بل وحتى الكيان ��ات �أو امل�ؤ�س�سات القانونية التي ال ت�سته ��دف الربح (بقدر ما تنخرط هذه
الأخرية يف �أن�شطة اقت�صادية �أو مالية �أو جتارية بطبيعة احلال) .وقد واجه ما ال يقل عن خم�س دول �أطراف
لديها �أحكام جنائية مناه�ضة للر�شوة يف القطاع اخلا�ص ،ومعظمها من جمموعة دول �أوروبا ال�شرقية ،م�شاكل
فيم ��ا يتعل ��ق بنطاق �أفراد القط ��اع اخلا�ص امل�شمولني .ففي ه ��ذه الواليات الق�ضائية ،يغط ��ي القانون الوطني
جمموع ��ة غري مكتملة من الكيان ��ات القانونية (ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات املالية فق ��ط ،على �سبيل املثال)� ،أو ال
ينظ ��م �إ َّال �سل ��وك فئات حمددة من املتلقني املحتمل�ي�ن للر�شوة (على �سبيل املثال ال�سما�س ��رة �أو الو�سطاء) �أو
ي�ستخ ��دم تعاريف �أ�ضيق نطاقا للأ�شخا� ��ص املعنيني (على �سبيل املثال� ،أولئك الذي ��ن يديرون �أعمال �آخرين
�أو يدي ��رون كيان� � ًا اعتباري ��ا من�ش�أً مبقت�ضى قان ��ون القطاع اخلا� ��ص �أو يت�صرفون بالنيابة عن ه ��ذا الكيان �أو
يت�صرف ��ون بالنيابة عن �شخ�ص طبيعي �آخر ،و�أولئك الذين ي�ؤدون وظائف �إدارية �أو �إ�شرافية �أو وظائف تتعلق
بتنظي ��م حتركات املوجودات) ،مما ي�شمل يف الغالب �أف ��راد ًا ي�شغلون منا�صب �إدارة عليا .وبالتايل فقد اع ُترب
� َّأن االمتثال التام ملتطلبات االتفاقية يقت�ضي بال�ضرورة �إجراء تعديالت.
وق ��د ا ُّتخ ��ذ نهج معاك� ��س يف والية ق�ضائية �أخ ��رى ،حيث تنطبق جرمي ��ة الر�شوة ب�شكل وا�ض ��ح على � ِّأي
�شخ�ص يدير �أو يعمل ب� ِّأي �صفة لدى �أحد كيانات القطاع اخلا�ص ،حتى و�إن مل يكن للوظيفة التي ي�ؤديها الفرد
�أو لن�شاط ��ه � ُّأي �صل ��ة بالب�ل�اد �أو كان ي�ؤديها خ ��ارج البالد ،مما يغطي بالتايل جمي ��ع موظفي القطاع اخلا�ص
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ب�ص ��رف النظ ��ر عن البل ��د الذي توظفوا في ��ه �أو جن�سية رب عملهم �أو �آث ��ار �أفعالهم يف املناف�س ��ة الداخلية �أو
يف�سر امل�صطلح
م�س ��ار الأن�شطة يف الدول ��ة املعنية .وهذا النهج معني على حتقيق �أغرا�ض االتفاقي ��ة .وباملثلَّ ،
امل�ستخ ��دم لو�ص ��ف املتلق ��ي املحتمل للر�شوة يف دولة �أخ ��رى على نح ٍو ي�شمل � َّأي �شخ�ص ي� ��ؤدي مهمة يف خدمة
�شخ� ��ص طبيع ��ي �أو اعتباري ،ب�صرف النظر ع ��ن ت�سجيل هذا ال�شخ�ص بعقد عمل م ��ن عدمه .فيكفي �إذ ًا �أن
يكون ال�شخ�ص املعني قد ُكلِّف مبهمة يف خدمة الكيان االعتباري �سواء �أكانت مدفوعة الأجر �أم ال.
وقد �أثار ا�ستخدام م�صطلح "الوكيل" واال�ستناد يف جرمية الر�شوة يف القطاع اخلا�ص على العالقة القائمة
ب�ي�ن الوكيل والأ�صيل—وهو مفهوم وا�سع االنت�شار ن�سبي ًا يف البلدان الت ��ي تتبع نظام القانون الأنغلو�سك�سوين
امل�ستعر�ضني
كما �سبق الذكر—جد ًال حول �إمكانية اعتباره م�ستوفي ًا ملتطلبات املادة  .21و�صحيح � َّأن اخلرباء
ِ
�أعرب ��وا يف �أرب ��ع حاالت فيما يبدو عن حتفظ ��ات تتعلق بهذا الأ�سلوب ،ومعظمها ي ��دور حول عدم تيقن ظاهر
ب�ش� ��أن تغطية املديرين و�أع�ضاء الإدارة العليا ،و�أو�صوا ب�أن تنظر الدول املعنية يف تو�سيع نطاق التجرمي بحيث
ي�شم ��ل املعامالت الواقعة خارج هذا ال�سياق ويغطي النطاق الكام ��ل لل�سلوكيات املن�صو�ص عليها يف املادة 21
امل�ستعر�ض�ي�ن يف دولتني �أخريني لديهم ��ا �أحكام تكاد تكون مطابق ��ة �أكدوا � َّأن
م ��ن االتفاقي ��ة� ،إ َّال � َّأن اخل�ب�راء
ِ
م�صطل ��ح "الوكي ��ل" ،على النحو املع� � َّرف يف الواليات الق�ضائية التي تتبع نظام القان ��ون الأنغلو�سك�سوين ،يدل
عل ��ى � ِّأي �شخ�ص يوظفه غ�ي�ره �أو يت�صرف نيابة عن غريه ،مبا يف ذلك ر�ؤ�ساء الكيانات االعتبارية التنفيذيون
مبزيد من الفح�ص
ومديروها ،وخل�صوا �إىل � َّأن املادة  21قد نُفذت على �أمت وجه .لذا ف� َّإن هذا املو�ضوع جدير ٍ
والدرا�سة يف �ضوء كرب عدد البلدان املعنية.

الإخالل بالواجبات
ف�س ��ر املادة  21من حي ��ث املبد�أ بالن�سبة �إىل ال�سلوك املق�صود للمرت�شي عل ��ى �أنها جرمية خيانة �أمانة تعالج
ُت َّ
احل ��االت الت ��ي ُيحمل فيها املتلقي غري امل�شروع على فعل �أو امتناع عن فعل على وجه يخل بواجباته ،وعلى �أنها
�أ�سا�س� � ًا �صم ��ام �أمان للعالقة القائمة عل ��ى الثقة بني رب العمل واملوظف .ولقد اعتم ��دت معظم الدول بالفعل
ه ��ذا املعيار لتحديد نطاق اجلرائم لديها� ،أو ا�ستخدام معاي�ي�ر معادلة لذلك �إىل حد بعيد ،مثل �إخفاء املزية
غري امل�شروعة عن رب العمل �أو الأ�صيل على وجه يخالف متطلبات ح�سن النية� ،أو عدم احل�صول على موافقة
ال�شخ� ��ص امل�س�ؤول عن �أن�شطة املوظف .وي�شمل هذا عدد ًا من البلدان التي تتبع نظام القانون الأنغلو�سك�سوين
والت ��ي تتعلق فيه ��ا جرمية الر�شوة يف القطاع اخلا�ص ب� ِّأي معاملة تنطوي عل ��ى عر�ض هبة �أو مقابل على وكيل
(� ْأي �شخ� ��ص وظف ��ه �شخ�ص �آخر �أو يت�صرف نيابة ع ��ن �شخ�ص �آخر) �أو وعده ب�شيء من ذلك �أو قبوله �إياه �أو
ما �إىل ذلك على وجه فا�سد حلمله �أو مكاف�أته على � ِّأي فعل �أو �إغفال يتعلق ب�ش�ؤون الطرف الأ�صيل �أو �أعماله،
�أو عل ��ى �إظه ��ار �أو عدم �إظه ��ار املحاباة �أو ع ��دم املحاباة ل ِّأي �شخ�ص فيم ��ا يتعلق ب�ش�ؤون الط ��رف الأ�صيل �أو
�أعماله .وت�شري عبارة "على وجه فا�سد" ،على النحو الذي فُ�سرت به هنا� ،إىل وجوب �إجراء املعاملة يف اخلفاء،
مما يخل بالتزامات الوكيل.
ومبا � َّأن واجبات متلقي الر�شوة تع َّرف ،يف الغالب ،على �أ�سا�س تعليمات رب عمله ور�ضاه ،فينبغي اعتبار
� َّأن ه ��ذه املعاي�ي�ر البديل ��ة �أي�ض ًا موافق� � ًة ،يف معظمها ،لروح االتفاقي ��ة .ومع ذلك ،يجدر بالذك ��ر � َّأن اخلرباء
امل�ستعر�ض�ي�ن �أو�صوا ب�شكل ع ��ام با�ستبعادها �أو رحبوا بخطط ت�شريعية ال�ستبدالها و�صب الرتكيز �أ�سا�سا على
ِ
ال�سلوك الذي يتعار�ض مع واجب املتلقي حتى تكون الأحكام الوطنية �أكرث توا�ؤم ًا مع �صيغة املادة .21

اجلزء الأول -الف�صل الأول -التجرمي
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�أمثلة على التنفيذ
يحتوي القانون اجلنائي يف دولتني طرفني �أحكام ًا خا�صة متطابقة ب�ش�أن الر�شوة يف القطاع اخلا�ص
ت�شم ��ل جميع الأفع ��ال التي ي�أتيها �أ�شخا� ��ص ي�شغلون� ،ضمن نطاق �أن�شطته ��م املهنية �أو االجتماعية،
دون �أن يكون ��وا موظف�ي�ن عموميني ،منا�صب �إدارة �أو � َّأي وظيفة ل ��دى � ِّأي �شخ�ص� ،سواء �أكان طبيعي ًا
�أم اعتباري� �اً� ،أو � ِّأي جه ��از �آخر ،وعزم ��وا على التح�صل على �أداء �أو� إغف ��ال � ِّأي ت�صرف �ضمن نطاق
وظائفه ��م �أو منا�صبه ��م �أو ت�س ِّهله وظائفه ��م �أو منا�صبهم على نحو يخال ��ف التزاماتهم القانونية �أو
التعاقدية �أو املهنية.
ويف دول ��ة �أخ ��رى ،ال يتمثل الرك ��ن الأ�سا�سي لتج ��رمي الر�شوة يف القط ��اع اخلا�ص يف الإخالل
بالواجبات يف حد ذاته ،بل يف �إخفاء الهبة �أو الوعد عن رب العمل ،مما يتعار�ض مع متطلبات ح�سن
الني ��ة .والعامل احلا�سم هنا هو وق ��وع التزام على املوظف بالإف�صاح عن الهبة �أو الوعد وفق ًا ملعايري
مو�ضوعية من عدمه ،على �أن يح َّدد ذلك ويق َّيم من وجهة نظر خارجية .وهذا يعني �أي�ض ًا � َّأن املوظف
ملزم� ،إذا �شك فيما �إذا كان ينبغي له الإف�صاح عن هب ٍة ما بعينها ،ب�إخبار رب عمله �أو بالت�شاور معه
على الأقل .وال يعفى من وجوب الإف�صاح �إ َّال املزايا التي ميكن اعتبارها هبات متعارف عليها يف بيئة
الأعمال—ا�ستناد ًا �إىل معايري اجتماعية مو�ضوعية ،منها ممار�سات الأعمال امل�ستقرة .وهذا يعني
� َّأن الهدايا املطلوب الإبالغ بها تكون على العموم حمل �شك بالفعل بطبيعتها� ،أو � َّأن املق�صود بها على
�أق ��ل تقدير هو �إحداث ت�أثري يتجاوز املعتاد .ويبق ��ى الرا�شي يف القطاع اخلا�ص عر�ضة للعقوبة حتى
�إذا خالف املوظف املتلقي للر�شوة توقعاته و�أف�صح عن الهبة لرب عمله.

وعالوة على ما �سبق ،ا�ستحدثت دول �أطراف يف بع�ض احلاالت �أحكام ًا �إ�ضافية تعالج �أو�ضاع ًا حمددة،
حي ��ث ال يف ��ي املوظف الفا�س ��د بالتزاماته جتاه رب عمله ،مث ��ل �أفعال الر�شوة من �أجل ت�أم�ي�ن �سحب عطاء �أو
لعقد ما� ،أو الر�شاوى الرامية �إىل ت�أمني قر�ض �أو �سلفة �أو �ضمان �أو � ِّأي ت�سهيل ائتماين
االمتناع عن طرح عطاء ٍ
�آخر من ِقبل مدير �أو م�س�ؤول �أو موظف يف م�صرف.
و�إذا مل يتطلب القانون الوطني الإخالل بالواجب كركن من �أركان اجلرمية ،كما هو احلال يف كثري من
الأحي ��ان ،مث ��ل احلاالت التي ت�ستخدم فيها دول �أطراف تعريف ًا موح ��دا للر�شوة يف القطاعني العام واخلا�ص،
ف� َّإن ذلك يتجاوز متطلبات االتفاقية ومينح يف احلقيقة وزن ًا مكافئاً� ،إن مل يكن �أكرث ،حلماية املناف�سة احلرة.
وق ��د يعت�ب�ر نف�س الأمر �صحيح ًا بالن�سب ��ة �إىل القوانني التي تتطلب �إعطاء املزية غ�ي�ر امل�شروعة من �أجل �أداء
املوظ ��ف فع�ل�اً ما �أو تركه له مبا ي�صب يف م�صلحة من �أعطاه تلك املزي ��ة ،حيث �إنه من الوا�ضح �أنه ال ُيت�صور
احلم ��ل على �إخالل بواج ��ب خارج نطاق احلكم ذي ال�صلة .وعلى العك�س من ذل ��ك ،ف� َّإن الت�شريعات الوطنية
الت ��ي ت�ش�ت�رط ت�سبب فعل املرت�شي يف �إحلاق �ضرر �أو �أذىً مب ��ن ميثلهم �أو يف ا�ضطراب نظام الإنتاج يف البالد
ت�ضي ��ف ركنا �إ�ضافي ًا يف و�صف اجلرمي ��ة على نح ٍو يف�ضي �إىل ت�ضييق نطاقها وبالتايل �إىل االبتعاد عن �أحكام
االتفاقية.

�أثناء مزاولة �أن�شطة اقت�صادية �أو مالية �أو جتارية
ين� ��ص القانون يف بع�ض البل ��دان على � َّأن الر�شوة ال تقع يف القطاع اخلا� ��ص �إ َّال �إذا اقترُ ف الفعل �أثناء مزاولة
�أن�شط ��ة اقت�صادي ��ة �أو جتاري ��ة ،متبع ًة بذلك املفه ��وم الأ�سا�سي للم ��ادة  .21وقد ُو�صف التف�س�ي�ر الف�ضفا�ض
مل�صطل ��ح "�أن�شطة جتارية" يف �إحدى الدول ،والذي ي�شمل حتى العمل اخلريي غري مدفوع الأجر �أو العمل لدى

56

حالة تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

منظم ��ات غ�ي�ر حكومية ،ب�أنه ميث ��ل ممار�سة ج ِّيدة .ومن ب ��اب �أوىل �أن ُتبدى نف�س املالحظ ��ة ب�ش�أن املمار�سة
املتبعة يف �أغلبية الدول الأطراف واملتمثلة يف اال�ستغناء متام ًا عن � ِّأي �صلة اقت�صادية �أو جتارية وتطبيق جرائم
�أعم دون الإ�شارة ب� ِّأي �شكل �إىل طبيعة الأن�شطة ذات ال�صلة.
وم ��ن ناحية �أخرى ،تنح�صر الر�شوة يف القط ��اع اخلا�ص مبوجب القانون يف �إحدى احلاالت يف الإخالل
بااللتزامات يف �شراء ال�سلع �أو بيعها �أو التعاقد على خدمات مهنية .وقد يتبني � َّأن هذا القيد مبالغ فيه� ،ش�أنه يف
ذلك �ش�أن رهن رفع دعاوى يف دولة طرف �أخرى—حيث ترد اجلرمية يف القانون اخلا�ص مبكافحة املناف�سة
غ�ي�ر امل�شروعة—ب�ش ��رط وجود �شكوى م�سبق ��ة ممن يحق لهم �إقام ��ة دعوى مدنية ،مبا يف ذل ��ك املناف�سون
و�سلطات الدولة.

الفعالية
مل تق َّدم �أمثلة على التنفيذ �أو �إح�صاءات عن مالحقات ق�ضائية و�إدانات �إ َّال من طرف عدد قليل من البلدان.
وق ��د �أف ��ادت ثالث دول �أط ��راف �أنه مل ت�صدر � ُّأي �إدان ��ات �أو جتر � ُّأي مالحقات ق�ضائي ��ة ذات �صلة باجلرمية
املذك ��ورة �أعاله ،و�أفادت اثنتان �أخريان ب� َّأن عدد الق�ضاي ��ا املتعلقة بتطبيق الأحكام ذات ال�صلة التي يبلغ بها
امل�ستعر�ضون تزايد ًا يف �إنفاذ القوانني على مدى ال�سنوات
ويحق ��ق فيه ��ا عملي ًا قليل جداً .ومل يالحظ اخلرباء
ِ
ال�سابق ��ة �إ َّال يف حال ��ة واحدة ،وكان ذلك نتيجة حلظر الر�شوة التجاري ��ة للأجانب .وباملقابل ،يبدو � َّأن الر�شوة
على ال�صعيد املحلي يف القطاع اخلا�ص مل جتتذب نف�س القدر من االنتباه مقارن ًة بالر�شوة يف القطاع العام.
التحديات
ِّ
يب ��دو � َّأن التغل ��ب على ان�صراف القدر الأكرب م ��ن الرتكيز ب�شكل ظاهر �إىل حماية القط ��اع العام ميثل حتديا
عدد من احل ��االتَ ،
ال تغطى الر�شوة يف القطاع
كب�ي�را يف كث�ي ٍ�ر من البلدان يف م ��ا يتعلق بتنفيذ املادة  .21ويف ٍ
اخلا� ��ص �إ َّال بقدر ما متتلك الدول ��ة من امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة املعنية .و ُيعتق ��د يف قطاعات خمتلفة ،كما �أ�شارت
ال�سلطات الوطنية يف �أحد البلدان� ،أنه قد يكون للتجرمي العام لهذا النوع من ال�سلوك تبعات �سلبية؛ مما يربز
احلاج ��ة �إىل ب ��دء م�شاورات بني �أ�صحاب امل�صلح ��ة املعنيني كافة (املجتمع املدين ودوائ ��ر الأعمال واحلكومة
والهيئات الت�شريعية) اتخاذ ًا خلطوة �صوب تنفيذ احلكم حمل النقا�ش .وقد يتطلب جترمي الر�شوة يف القطاع
اخلا� ��ص تغيري ًا جوهريا يف املواق ��ف ،ال �سيما يف بلدان جمموعة دول �آ�سيا واملحي ��ط الهادئ التي �أُبديت فيها
�أكرث التحفظات ب�ش�أن هذه اجلرمية حتديدا.

 -٢اختال�س املمتلكات يف القطاع اخلا�ص (املادة )22
اعتم ��دت جمي ��ع ال ��دول الأطراف تدابري لتج ��رمي االختال�س يف القط ��اع اخلا�ص ،علما ب� �� َّأن هذا احلكم غري
�إلزام ��ي .لك ��ن الت�شريع ��ات املذك ��ورة يف ثالث حاالت �أث ��ارت �شك ��وك ًا يف وجاهتها ويف مدى �شموله ��ا لل�سلوك
حم ��ل النظر ،بينما �أفيد يف حالتني �أخريني � َّأن تداب�ي�ر ترمي �إىل تنفيذ املادة ب�شكل �أ�شمل كانت قيد الدرا�سة
وقي ��د املناق�شة وق ��ت �إجراء اال�ستعرا�ضات القطرية .وعالوةً على ذلك ،ف� �� َّإن دولة طرف ًا ذات تركيب احتادي
تفتق ��د قانون ًا على ال�صعيد االحتادي يحظر االختال�س يف القطاع اخلا�ص يف جميع الأحوال .ومع ذلك ،ميكن
ا�ستخ ��دام قوان�ي�ن احتادية خمتلفة عو�ض ًا عن ذلك لتغطية كث ٍري من احل ��االت ذات ال�صلة ،كما � َّأن االختال�س
من كيان من القطاع اخلا�ص جم َّرم يف املقام الأول يف �إطار ت�شريعات الواليات.
وكم ��ا ه ��و ال�ش� ��أن بالن�سب ��ة �إىل االختال�س يف القط ��اع العام ،توج ��د جمموعة وا�سعة م ��ن امل�صطلحات
واملفاهي ��م ت�ستخ ��دم لتحميل �أ�شخا�ص امل�س�ؤولية اجلنائية �إذا بدر منه ��م �سلوك من هذا القبيل ،مبا يف ذلك،
عل ��ى �سبيل املثال" ،احتيال موظفني يف �شركة" و"ال�سرقة" و"اال�ستيالء غري امل�شروع" و"خيانة الأمانة" و"�إ�ساءة
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ا�ستغ�ل�ال املن�ص ��ب" و"الت�صاريح" .وقد �ص ��درت تو�صيات يف حالتني بنظر الدول الأط ��راف يف اعتماد �أحكام
حتاك ��ي ب�ش ��كل �أدق نوع اجلرمية املو�صوف يف املادة  ،22ويف حالة �أخ ��رى بالنظر يف جمع الت�شريعات الوطنية
املتناثرة يف حكم واحد بغية زيادة القيمة العملية للقانون.

نطاق الأفراد امل�شمولني
ال متي ��ز كث�ي�ر من البلدان بني القطاعني العام واخلا�ص كما ذُ ك ��ر بخ�صو�ص املادة  ،17بل تطبق نف�س جرائم
حد �سواء .ويف �إحدى تل ��ك احلاالت ،ال تن�سحب جرائم االختال�س العامة �إ َّال
االختال� ��س والتبديد عليهما على ٍّ
عل ��ى الأف ��راد يف القطاع اخلا� ��ص الذين يديرون �أموا ًال �أو موج ��ودات تابعة للقطاع الع ��ام �أو ممتلكات خا�صة
خا�ضعة للإدارة الق�ضائية �أو للتجميد �أو احلجز �أو موجودات �شركة خا�صة للدولة يف �أ�سهمها ح�صة ،وبالتايل
تكون قا�صرة عن الوفاء مبتطلبات االتفاقية.
وتب ��دو جرائ ��م االختال� ��س يف �إحدى ال ��دول التي لديها �أح ��كام منف�صلة للقطاع اخلا� ��ص حم�صورة يف
مدي ��ري ال�ش ��ركات وم�س�ؤوليه ��ا .ويفرت�ض �أن يكون ذلك كافي� � ًا لتغطية ال�سواد الأعظم م ��ن الق�ضايا ،غري � َّأن
االتفاقي ��ة ت�شري ،بنف� ��س ال�صيغة امل�ستعملة يف املادة � ،21إىل � ِّأي �شخ�ص يدير كيان� � ًا تابع ًا للقطاع اخلا�ص� ،أو
يعمل فيه ب� ِّأي �صفة ،مما ي�شمل موظفي الدرجات الأدنى والأ�شخا�ص العاملني لدى مهنيني م�ستقلني و�أ�صحاب
املن�ش� ��آت الفردية .وبالت ��ايل فقد �أُو�صي البلد املعني بالقيام ،على الأقل ،بر�ص ��د تطبيق اجلرائم ذات ال�صلة
بغية تبينُّ � ِّأي ثغرات حمتملة و�سدها.

مو�ضوع اجلرمية
من امل�شاكل امل�شار �إليها بالن�سبة �إىل املادة  17واملطروحة هنا �أي�ض ًا الأفعال التي ت�سبب �ضرر ًا طفيفا وتغطية
جمي ��ع �أ�ش ��كال املمتلكات ،ال �سيما املوجودات غري املنقولة .وت�شكل ه ��ذه امل�س�ألة الأخرية حتدي ًا حتى يف الدول
التي و�ضعت جرائم منف�صلة لالختال�س يف القطاع اخلا�ص ،مما �أدى �إىل �إ�صدار تو�صيات بنظر هذه البلدان
يف تعدي ��ل ت�شريعاتها ،وعلى الأخ�ص اعتم ��اد التدابري الالزمة لتو�سيع نطاق التعاري ��ف القائمة التي ال ت�شمل
حال ّي� � ًا �إ َّال املمتل ��كات املنقولة بحيث ت�شمل � َّأي ممتلكات �أو �أم ��وال �أو �أوراق مالية خ�صو�صية �أو � َّأي �أ�شياء �أخرى
ذات قيمة .وباملثل� ،أثريت م�س�ألة مواءمة القانون الوطني مع روح االتفاقية ب�شكل �أوثق يف �إحدى الدول التي ال
تغطي �إ َّال املمتلكات املت�أتية عن طريق القر�ض �أو االقرتا�ض �أو اال�ستئجار �أو التعاقد.
خيانة الأمانة
ت�ش�ي�ر امل ��ادة � 22إىل ممتل ��كات �أو �أم ��وال �أو �أوراق مالي ��ة خ�صو�صي ��ة �أو � ِّأي �أ�شياء �أخ ��رى ذات قيمة عهد بها
�إىل �شخ� ��ص يف كيان تابع للقط ��اع اخلا�ص بحكم من�صبه ،وبذا تنطوي على مفه ��وم الإخالل بواجبي الأمانة
و�صفت املمار�سة املتبعة يف بع�ض الدول ،واملتمثلة يف املراعاة الدقيقة لل�صفة التي تلقى مبوجبها
والعناية .وقد ُ
اجل ��اين املوج ��ودات املختل�سة (ك�أن يك ��ون تلقاها باعتباره و�صي ��ا �أو حار�س ًا ق�ضائيا) بغي ��ة اتخاذ قرار ب�ش�أن
ت�شديد العقوبة على اجلرمية ،ب�أنها جتربة ناجحة.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
يف دولت�ي�ن تتبعان نظام القان ��ون الأنغلو�سك�سوينُ ،ت�شدد العقوبة على جرمي ��ة االختال�س تبع ًا لقيمة
املوج ��ودات املخت َل�س ��ة ،و ُتغلَّظ العقوبة �أكرث �إذا كان اجلاين ق ��د ح�صل على املوجودات كوديعة بحكم
القانون �أو ب�سبب وظيفته �أو عمله �أو مهنته �أو باعتباره ق ّيم ًا �أو و�صي ًا �أو حار�س ًا ق�ضائياً.
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�أثناء مزاولة �أن�شطة اقت�صادية �أو مالية �أو جتارية
من النقاط الأخرى اجلديرة بالذكر فيما يتعلق باملادة َّ � 22أن لكث ٍري من الأحكام الوطنية التي جترم االختال�س
يف القط ��اع اخلا� ��ص نطاقا �أو�س ��ع مقارن� � ًة باالتفاقية لعدم تقيده ��ا بالأفعال املقرتف ��ة �أثناء مزاول ��ة �أن�شطة
اقت�صادية �أو مالية �أو جتارية.
الفعالية
و�أخ�ي�راً ،وفيم ��ا يتعل ��ق بالتطبيق العملي للجرمي ��ة ،فلم تق َّدم بيان ��ات �إح�صائية �إ َّال من ط ��رف عدد قليل من
البل ��دان .غ�ي�ر �أنه ال ينبغي بال�ضرورة النظر �إىل ذلك على �أن ��ه م�ؤ�شر على عدم الفعالية ،وذلك بالنظر ،على
�سبي ��ل املثال� ،إىل ما لوحظ يف �إحدى الدول م ��ن تعلق �أغلبية املالحقات الق�ضائية على االختال�س باالختال�س
يف القطاع اخلا�ص

دال -غ�سل الأموال وال�سلوكيات ذات ال�صلة
 -١غ�سل العائدات الإجرامية (املادة )23
هناك ات�ساق ملحوظ بني الدول الأطراف فيما يتعلق بتجرمي غ�سل الأموال ،على الرغم من ات�ساع نطاق هذه
اجلرمي ��ة وطبيعتها املعق ��دة وما �أثارت من خالفات كث�ي�رة منذ دخلت دائرة اهتم ��ام اجلمهور على ال�صعيد
ال ��دويل .وقد تبينَّ من اال�ستعرا�ضات القطرية � َّأن الأحكام الوطني ��ة املناه�ضة لغ�سل الأموال ا�س ُتقيت �إىل حد
بعي ��د من املب ��ادئ الواردة يف جمموعة من االتفاقيات وال�صكوك الدولية ،مبا فيها—فيما عدا هذه االتفاقية
التي انبنت على مبادرات �سابقة وطورتها—اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخدرات
وامل�ؤثرات العقلية لعام  1988واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (املوقعة يف مدينة
بالريم ��و الإيطالي ��ة عام  .)2000كم ��ا ت�ؤدي التقييمات الدوري ��ة املركزة التي جتريها �آلي ��ات مثل فرقة العمل
املعني ��ة بالإجراءات املالية وهيئات �إقليمية م�شابه ��ة دور ًا مهم ًا ال ميكن �إنكاره يف حتديد م�ضامني الت�شريعات
ذات ال�صل ��ة ومواءمته ��ا )34(.وقد ا�ستفادت بلدان كث�ي�رة من امل�ساعدة التقنية والتو�صي ��ات التي تقدمها هذه
الأفرقة املتخ�ص�صة.
ُ�ص على ذلك يف معظم
وق ��د اتخ ��ذت معظم الدول الأطراف تدابري لتجرمي غ�سل الأموال جنائيا .وقد ن ّ
البل ��دان يف القوان�ي�ن اجلنائية ،مبا يف ذلك معظم بلدان جمموعة دول �أوروب ��ا ال�شرقية وجمموعة دول �أوروبا
الغربي ��ة ودول �أخرى ،بينما ن�صت بلدان �أخرى على ذلك ،مبا فيها جميع بلدان جمموعة الدول الأفريقية ،يف
امل�ستعر�ضون احلكوميون على بع�ض النظم القوية الرامية �إىل
قوانني خا�صة ملكافحة غ�سل الأموال .وقد وقف
ِ
ال ��ردع عن غ�سل الأموال واكت�شافه ،رغم وقوفه ��م �أي�ض ًا على �أوجه ق�صور فنية بل وحتى ثغرات كبرية يف عدة
حاالت يف القوانني التنفيذية ،خا�ص ًة فيما يتعلق بال�سلوك املو�صوف يف الفقرتني (�( )1أ) ‘ ’2و(( )1ب) ‘’1
ضال عن �أجزاء من الفق ��رات (�( )2أ)(-ج) .وعالو ًة على ذل ��ك ،ال تعترب الأفعال املجرمة
م ��ن امل ��ادة  ،23ف� ً
وفقا لالتفاقية جرائم �أ�صلية فيما يتعلق بغ�سل الأموال يف �إحدى الدول الأطراف ،بينما يقت�صر نطاق جرمية
غ�س ��ل الأموال يف دولة �أخرى على العمليات امل�صرفي ��ة واملالية وغريها من العمليات االقت�صادية التي لوحظ،
عل ��ى الرغم من تف�سريها تف�س�ي�ر ًا ف�ضفا�ضا� ،أنها ال ت�شمل جميع املجاالت املحتمل ��ة لغ�سل العائدات .ونتيج ًة
( )34م ��ن �ضمن هذه الهيئات جلنة اخلرباء املعنية بتقييم تدابري مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب التابعة ملجل�س �أوروبا ،وفريق
�آ�سي ��ا واملحي ��ط الهادئ املعني بغ�س ��ل الأموال ،وفريق �شرق �أفريقيا واجلن ��وب الأفريقي املعني مبكافحة غ�سل الأم ��وال ،وفرقة العمل املعنية
بالإجراءات املالية ملكافحة غ�سل الأموال يف �أمريكا الالتينية (املعروفة باملخت�صر الإ�سباين � ،GAFILATأو � GAFISUDسابقاً) ،واملجموعة
الأوروبية-الآ�سيوي ��ة املعني ��ة مبكافحة غ�سل الأم ��وال ومتويل الإرهاب ،وفرقة العم ��ل املعنية بالإجراءات املالية يف منطق ��ة البحر الكاريبي،
وفري ��ق العمل احلكوم ��ي الدويل املعني مبكافحة غ�سل الأموال يف غ ��رب �أفريقيا ،وفرقة العمل املعنية بالإج ��راءات املالية يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
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لأوج ��ه الق�صور ال�سالف ��ة الذكر ،ومع مالحظة � َّأن ت�شريعات ا�ستحدثت يف بع� ��ض احلاالت لتنفيذ املادة ب�شكل
كام ��ل ،فقد �صدرت تو�صيات مالئمة ،وعاجلة يف حالة واحدة عل ��ى الأقل ،ب�سن البلدان املعنية ما يلزم لذلك
من الت�شريعات .وترد فيما يلي معلومات �أكرث حتديداً.

الإبدال �أو الإحالة
بادئ ذي بدء ،تتطلب الفقرة �( 1أ) ‘ ’1من املادة  23جترمي �إبدال املمتلكات �أو �إحالتها �إذا علم املدعى عليه
� َّأن املمتلكات املعنية عائدات �إجرامية ثم �أبدلها �أو �أحالها لأحد غر�ضني هما�( :أ)� إخفاء �أو متويه م�صدر تلك
املمتل ��كات غري امل�شروع (عن طري ��ق الإعانة على منع اكت�شافها مثالً)؛ �أو (ب) م�ساعدة � ِّأي �شخ�ص �ضالع يف
ارتكاب اجلرم الأ�صلي على الإفالت من العواقب القانونية لفعلته .وي�شمل م�صطلح "�إبدال �أو �إحالة" احلاالت
الت ��ي تب ��دل فيه ��ا املوجودات املالية م ��ن �شكل �أو ن ��وع �إىل �آخر ،وذلك مث�ل�اً ب�شراء عقارات �أو مع ��ادن نفي�سة
با�ستخ ��دام الأم ��وال النقدية املت�أتية بطريقة غري م�شروع ��ة� ،أو بيع العقارات املت�أتي ��ة بطريقة غري م�شروعة،
وكذل ��ك احلاالت الت ��ي تنقل فيها املوجودات ذاتها من م ��كان �إىل �آخر �أو من والية ق�ضائي ��ة �إىل �أخرى �أو من
ح�س ��اب م�ص ��ريف �إىل �آخر )35(.والدول الأطراف ممتثل ��ة ب�شكل عام لهذا املتطل ��ب الأ�سا�سي ،مع وجود ثالثة
ا�ستثناءات ملحوظة ،حيث ُت�ستخدم �صيغ متنوعة لأحكام بغر�ض تناول ال�سلوك ذي ال�صلة.

مثال على التنفيذ
�أعط ��ت �إحدى الدول الأطراف غ�سل الأم ��وال تعريف ًا ف�ضفا�ضا بحيث ي�شم ��ل �إ�ضفاء "�شكل قانوين"

(عل ��ى �سبي ��ل املثال من خالل اال�ستخدام �أو االكت�ساب �أو احلي ��ازة �أو الإبدال �أو الإحالة �أو � ِّأي �إجراء
�آخ ��ر) عل ��ى ممتلكات غري قانوني ��ة �أو غري موثقة �إخف ��ا ًء لأ�صلها غري القان ��وين و�/أو غري املوثق� ،أو
�إعان� � ًة ل ِّأي �شخ�ص على الإفالت من العواقب القانونية لأفعال ��ه .وي�ؤدي �إدراج املمتلكات غري املوثَّقة
�إىل تو�سيع نطاق امل�س�ؤولية بحيث ي�شمل املمتلكات التي ُي�شتبه يف كونها مت�أتية من ن�شاط �إجرامي.

و�أحيانا ما تغطي �أحكام عامة تتعلق بالإعانة واحل�ض بعد ارتكاب جرمية جنائية �أفعال �إبدال املمتلكات
�أو �إحالته ��ا مل�ساعدة � ِّأي �شخ� ��ص �ضالع يف ارتكاب اجلرم الأ�صلي على الإفالت من العواقب القانونية لأفعاله.
وع�ل�او ًة عل ��ى ذلك ،تغطي ع ��دة دول جميع احلاالت التي يب ��دل اجلاين فيها املمتل ��كات �أو يحيلها مع علمه �أو
دواع معقولة ال�شتباهه يف � َّأن املمتل ��كات عائدات �إجرامية،
دواع معقول ��ة العتقاده �أو مع �شكه �أو وج ��ود ٍ
وج ��ود ٍ
دون ا�شرتاط غر�ض �إ�ضافي يتمثل يف �إخفاء �أ�صلها غري امل�شروع �أو م�ساعدة � ِّأي �شخ�ص �آخر على الإفالت من
العواقب القانونية لفعلته ،متجاوز ًة بذلك متطلبات االتفاقية.
وق ��د تبل ��ورت خالل ا�ستعرا�ض �أحد البل ��دان مناق�شة مثرية لالهتمام ال�شدي ��د ،ولها تبعات على تطبيق
االتفاقي ��ة برمتها ،حول مدى االلتزام الواقع على الدول الأط ��راف با�ستخدام ن�صو�ص االتفاقية بحذافريها،
حيث اك ُتفي يف الت�شريعات ذات ال�صلة يف هذا البلد با�ستخدام �أحد الغر�ضني ال�سال َف ْي الذكر �ضمن العنا�صر
الذاتية للجرمية ،وهو ،حتديداً� ،إلبا�س م�صدر املوجودات م�سوح امل�شروعيةْ � ،أي �إخفاء م�صدرها غري امل�شروع
فقط بد ًال من كال البديلني املذكورين يف الفقرة �( 1أ) ‘ ’1من املادة .23
كاف لتغطية ال�سلوك املو�صوف يف الفقرة �( 1أ) ‘ ’1من
واحتج ��ت ال�سلطات الوطنية ب� َّأن هذا الت�شريع ٍ
امل ��ادة  23دون اتب ��اع ال�صيغة امل�ستخدم ��ة يف االتفاقية بحذافريها .وا�ستدعت يف ه ��ذا ال�صدد مبد�أ التناظر
الوظيف ��ي ،ال ��ذي يتيح ل ِّأي دولة تغطية ال�سلوك الذي ينبغي جترميه مع ا�ستخدام م�صطلحات �أن�سب لأعرافها
( )35الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .231
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وللنظام القانوين املحلي .ويت�سق هذا النهج مع الفقرة  16من الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة
ي�شجع فيها من يتولون �صياغة الإ�صالحات القانونية عل ��ى �إعمال روح �أحكام االتفاقية
ملكافح ��ة الف�ساد الت ��ي َّ
ومعانيه ��ا .وقد و�ضعت ال�سلطات ذل ��ك ن�صب الأعني �إذ �أ�شارت فيما يتعلق مب ��ادة جرمية غ�سل الأموال حمل
النظر �إىل � َّأن هذه ال�صياغة مو�ضوعة بحيث ال يعتد بالغر�ض الذي �أجري من �أجله الإبدال �أو الإحالة ،وذلك
م ��ن منطلق االكتفاء بالإقدام على الفعل مع �إمكاني ��ة �إف�ضائه �إىل اكت�ساب املمتلكات مظهر ًا �شرعياً .وبالتايل
فكلم ��ا كان م ��ن املحتمل �أن ي�ؤدي الإبدال �أو الإحال ��ة �إىل اكت�ساب املمتلكات مظهر ًا �شرعي� � ًا فقد وقع ال�سلوك
الإجرام ��ي بغ�ض النظر عن الغر�ض م ��ن الإقدام على ذلك الفعل .وبالتايل فقد اعتربت ال�سلطات � َّأن القانون
مزيد من ال�شمول يف
ال يق ��ف عند حد الوفاء مبتطلب ��ات الفقرة �( 1أ) ‘ ’1من املادة  ،23بل يتجاوز ذلك �إىل ٍ
تغطية غ�سل الأموال مقارن ًة باملعايري املو�ضوعة يف االتفاقية.
وبالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك� ،أ�شارت الدولة قيد اال�ستعرا�ض �إىل � َّأن ت�شريعاتها التي تعاقب على الإخفاء ت�شمل
على وجه التحديد �سلوك �شخ�ص ي�ساعد غريه على الإفالت من حتقيقات ال�سلطات �أو ي�ساعد الفاعل الأ�صلي
�أو �شريك ًا له على احل�صول على نتاج جرمية �أو عائداتها.
امل�ستعر�ض ��ون ب�صحة ما �ساقت ��ه ال�سلطات الوطنية ب�ش� ��أن الغر�ضني
وم ��ن جه ��ة �أخرى� ،سلَّم اخل�ب�راء
ِ
املذكورين يف الفقرة �( 1أ) ‘ ’1من املادة  ،23فقد �أ�شاروا يف الوقت نف�سه �إىل � َّأن تف�سري ًا �أكرث �صرامة ُي�شرتط
مبوجبه ت�ضمني الت�شريع الوطني كال الغر�ضني الواردين يف تلك الفقرة مع ًا �أو عدم ت�ضمني � ٍّأي منهما فيه قد
اع ُتمد يف �آليات دولية �أخرى ق َّيمت نف�س املادة ،وهي فرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية عالو ًة على هيئات
�إقليمية �أخرى م�شابهة .كما ذكروا � َّأن الفقرة  233من الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد ت�شري �أي�ض ًا ب�شكل حمدد �إىل وجوب ا�ستهداف � ٍّأي من الغر�ضني يف الإبدال �أو الإحالة .ثم بينوا �أخري ًا
� َّأن الأح ��كام املحلي ��ة اخلا�ص ��ة بالإخفاء ،والتي تت�ضمن الغر� ��ض الثاين من جرمية الإب ��دال �أو الإحالة ،تقابل
جرمي ��ة الإخف ��اء �أو التموي ��ه امل�شمولة بالفقرة �( 1أ) ‘ ’2م ��ن املادة ْ � ،23أي �أنها جرمي ��ة تختلف من الناحية
النظري ��ة عن جرمية الإب ��دال �أو الإحالة امل�شمولة بالفقرة �( 1أ) ‘ ’1من امل ��ادة  .23وب�أخذ ما ذكر �أعاله يف
امل�ستعر�ضون �إىل � َّأن ق�صورا نظريا ي�شوب ت�شريعات الدولة امل�ستع َر�ضة فيما يتعلق
احل�سب ��ان ،خل�ص اخلرباء
ِ
بالغر�ض البديل املفقود جلانب الإبدال �أو الإحالة من اجلرمية.
مبعزل عن ذل ��ك اال�ستنتاج ،يثري عدد ًا م ��ن امل�سائل املهمة م ��ن حيث التف�سري
غ�ي�ر � َّأن ه ��ذا املو�ض ��وع،
ٍ
واملنهجي ��ة ،تق� � َّدم عر�ض بع�ضها خالل تن ��اول مواد �سابقة ،مما ق ��د يتطلب مزيد ًا م ��ن التحليل ،وهي :مدى
�إلزام � ِّأي بلد باعتماد االتفاقية ن�ص ًا وتركيباً؛ وتطبيق مفهوم التناظر الوظيفي؛ ودور الفقرة  9من املادة 30؛
وم ��دى القيمة املرجعية التي ينبغ ��ي �إعطا�ؤها للتقييمات والتف�سريات التي تعتمده ��ا �آليات ا�ستعرا�ض �أخرى.
وم ��ن اجلدير بالذكر يف ه ��ذا ال�صدد � َّأن الفقرة ( 3ي) م ��ن الإطار املرجعي لآلية ا�ستعرا� ��ض تنفيذ اتفاقية
الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة الف�س ��اد تن�ص عل ��ى � َّأن املق�صود من الآلية ه ��و "�أن تكون مك ّملة لآلي ��ات اال�ستعرا�ض
الدولي ��ة والإقليمي ��ة القائمة ،لكي يت�سنى للم�ؤمتر �أن يتعاون مع تلك الآليات ،عند االقت�ضاء ،ويجتنب االزدواج
يف اجله ��ود" .غ�ي�ر � َّأن هذا ال ي�ستبعد بال�ضرورة اعتماد معايري و�أ�سالي ��ب تف�سري حتيد عن املعايري والأ�ساليب
املتبع ��ة يف �آليات تقييم �أخرى (فيما يتعلق مث ًال مبدى اخليارات املتاحة للدول الأطراف �أو ب�إمكانية ا�ستخدام
م�صطلح ��ات معادل ��ة بد ًال م ��ن ال�صيغ ��ة امل�ستخدم ��ة يف االتفاقية بحذافريه ��ا �أو �ضرورة ا�ستح ��داث �أحكام
خم�ص�ص ��ة بد ًال م ��ن اجلرائم اجلامعة العامة) متى ما اع ُترب ذلك مالئم ًا و�أك�ث�ر ات�ساق ًا مع طبيعة االتفاقية
و�أولويات الدول الأطراف.

اجلزء الأول -الف�صل الأول -التجرمي

61

الإخفاء �أو التمويه
لوح ��ظ عد ٌد م ��ن امل�شاكل الأ�ش ��د ج�سامة ن�سبي� � ًا يف �سي ��اق تطبيق الفق ��رة �( 1أ) ‘ ’2من امل ��ادة  23املتعلقة
باجلرمي ��ة الأو�س ��ع نطاقا املتمثلة يف �إخف ��اء ممتلكات �أو متويهها .فعل ��ى �سبيل املثال ،خ�ل�ا الت�شريع الوطني
يف �إح ��دى احلاالت من ه ��ذا الركن من �أركان جرمية غ�سل الأموال حتديداً ،بينم ��ا تبينَّ يف حالة �أخرى �أنه ال
حد ما) �أنه
ي�ش�ي�ر �إ َّال �إىل عائدات من ال�سلوك الإجرامي ال�ساب ��ق لنف�س اجلاين ،وظهر (على نح ٍو ٍ
غريب �إىل ٍّ
حم�ص ��ور يف حاالت غ�سل الأم ��وال الذاتي .ولهذا ال�سب ��ب� ،أو�صي بتعديل احلكم حمل النظ ��ر وبتو�سيع نطاق
�سلوك غ�سل الأموال هذا بحيث ي�شمل عائدات اجلرائم التي يرتكبها �أ�شخا�ص �آخرون كذلك.
ويف حالة �أخرى ،ارتئي � َّأن القانون الوطني لي�س حمدد ًا بقدر كاف ،حيث ال ي�شري �إ َّال �إىل �إخفاء املمتلكات
نف�سه ��ا ،ولي� ��س �إىل �إخف ��اء الطبيعة احلقيقي ��ة للممتلكات �أو م�صدره ��ا �أو مكانها �أو كيفي ��ة الت�صرف فيها �أو
حركتها �أو ملكيتها �أو احلقوق املتعلقة بها.
و�أخرياً ،هناك يف �إحدى الدول الأطراف �إعفا ٌء من امل�س�ؤولية اجلنائية متى ما كان الغر�ض من اقرتاف
دم ال تتجاوز الدرج ��ة الرابعة �أو م�صاه ��رة ال تتجاوز الدرجة
جرمي ��ة الإخف ��اء نف ��ع "زوج �أو ذي �صلة قراب ��ة ٍ
الثاني ��ة� ،أو �صدي ��ق حميم �أو �شخ�ص يمُ ّ
نت له امتنانا خا�صا� ".إ َّال � َّأن هذا الإعفاء ال ينطبق �إذا كان الغر�ض من
اق�ت�راف اجلرمي ��ة ت�أمني منافعها ،كما هو ال�ش�أن يف الع ��ادة� ،أو �إذا كان الرتبح هو الغر�ض من ارتكاب الفعل.
وق ��د و�ضح ��ت �سلطات البلد املعني � َّأن ه ��ذا ال يتعلق ،يف التطبيق العملي� ،إ َّال بفئة �صغ�ي�رة من الأ�شخا�ص ومع
ذل ��ك فق ��د اع ُترب هذا ق�صور ًا من �ش�أنه �إ�ضعاف الكفاءة الكلي ��ة لنظام مكافحة غ�سل الأموال .وعلى � ِّأي حال،
ف� �� َّإن الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�س ��اد ي�شري �إىل ا�ستح�سان نظر القائمني على
�صياغ ��ة القوانني الوطنية �أي�ض ًا يف �أن يدرجوا يف نط ��اق اجلرمية الإخفا َء لأغرا�ض �أخرى �أو يف احلاالت التي
()36
غر�ض ما.
يتعذر فيها �إثبات ٍ

االكت�ساب واحليازة واال�ستخدام
ت�ض ��م الفق ��رة ( 1ب) ‘ ’1م ��ن املادة  23حكم� � ًا �إلزام ّي ًا بتج ��رمي اكت�ساب عائ ��دات �إجرامي ��ة �أو حيازتها �أو
ا�ستخدامها مع العلم وقت ا�ستالمها ب�أنها عائدات �إجرامية .وتخلو الأحكام املنطبقة يف عدة واليات ق�ضائية
م ��ن واح ��د �أو �أكرث من �أن ��واع ال�سلوك هذه (خا�ص ًة جمرد احلي ��ازة ،لكن �أي�ض ًا اكت�ساب عائ ��دات �إجرامية �أو
ا�ستخدامه ��ا) �أو ال تغطيه ��ا �إ َّال جزئ ّي ًا (ب�شروط تقييدية معينة ،ك�أن يك ��ون ال�شخ�ص املعني قد ت�صرف هكذا
بغي ��ة جتن ��ب تبينُّ م�صدرها �أو �ضبطه ��ا �أو م�صادرتها) �أو �ضمن ّي ًا يف �أح�سن الأح ��وال من خالل مفاهيم ذات
�صلة مثل "التلقي" �أو "الإعمال".
غري �أنه من اجلدير بالذكر � َّأن ال�شروط التقييدية لأ�سلوب معاجلة �أ�شكال ال�سلوك غري امل�شروع املذكورة
�أع�ل�اه مل تعام ��ل كلها على �أنها تعادل خرق ًا لالتفاقية .وينبغي �أ َّال يغيب ع ��ن الأذهان � َّأن �شرط التجرمي حمل
النقا�ش يخ�ضع للمفاهيم الأ�سا�سية للنظام القانوين يف الدول الطرف املعنية.

( )36املرجع نف�سه ،الفقرة .237
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مثال على التنفيذ
ين� ��ص القانون يف �إحدى الدول الأط ��راف �أنه ال يجوز ،كقاعدة عامة� ،إنزال عقوبة من عقوبات غ�سل
الأم ��وال ب�شخ�ص ي�شارك اجلاين م�سكنه ومل ي�ستخدم �أو ي�ستهلك ممتلكات حت�صل عليها اجلاين �إ َّال
يف ح ��دود االحتياجات املعت ��ادة يف امل�سكن امل�شرتك .ورغم � َّأن هذا اال�ستثن ��اء غري وارد يف االتفاقية،
فق ��د و�ضح ��ت ال�سلطات الوطنية � َّأن هذا احلكم �أدرج يف القانون لل�سم ��اح باعتبارات الإن�صاف ،و�أنه
�شخ�ص
امل�ستعر�ضون بهذا الإي�ضاح .ف�إذا اقرتف
يتوافق بالتايل مع املبادئ الأ�سا�سية للعدالة ،واقتنع
ِ
ٌ
ما جرمية ،ك�أن يبيع مواد خمدرة �أو ي�سرق ممتلكات ،ثم ا�ستخدم عائدات ذلك ل�سداد �أجرة م�سكنه
�أو ل�ش ��راء طع ��ام ،فلي�س من الإن�صاف �أن تن ��زل ب� ِّأي �شخ�ص ي�ساكنه عقوبة عل ��ى ا�ستمرار ا�ستخدام
امل�سك ��ن �أو الأكل مم ��ا يو�ضع على املائدة من طعام .وعالو ًة عل ��ى ذلك ،ف�سيكون من ال�صعب يف كثري
م ��ن الأحيان يف مث ��ل هذه الق�ضايا غري ذات ال�ش�أن �إثبات � َّأن ه ��ذا ال�شخ�ص الآخر كان على علم ب� َّأن
الأم ��وال كانت عائدات �إجرامية .وقد �أفيد ب� َّأن اال�ستثناء �آنف الذكر ال ي�ستخدم �إ َّال يف �أ�ضيق احلدود
�شخ�ص ما يف الإقامة
يف الق�ضايا التي تكون املبالغ فيها �ضئيلة جدا .فمن الوارد يف الواقع �أن ي�ستمر
ٌ
يف �شقة و�أكل الطعام دون �أن يكون مقرتف ًا جلرم ،بينما يعترب � َّأن �شخ�ص ًا يخرج ،على �سبيل املثال ،يف
رحلة باهظة التكلفة �إىل وجهة غري عادية قد اقرتف اجلرمية حمل النقا�ش.

امل�شاركة وال�شروع
تتطل ��ب الفق ��رة ( 1ب) ‘ ’2من املادة  23القيام ،رهن ًا باملفاهيم الأ�سا�سي ��ة لنظام الدولة الطرف القانوين،
بتج ��رمي امل�شاركة يف ارت ��كاب � ِّأي فعل جم ّرم وفقا لهذه املادة� ،أو التعاون �أو الت�آم ��ر على ارتكابه ،وال�شروع يف
ارتكابه وامل�ساعدة والت�شجيع على ذلك وت�سهيله و�إ�سداء امل�شورة ب�ش�أنه .وعادة ما تغطى امل�شاركة وال�سلوكيات
املت�صل ��ة به ��ا ،عالو ًة عل ��ى ال�شروع ،يف الأح ��كام العامة للقوانني اجلنائي ��ة الوطني ��ة �أو يف الت�شريعات العامة
امل�شابهة (مثل قوانني ال�شركاء وامل�شجعني �أو قوانني التف�سري) ،وهو �أمر يعتد به �أي�ض ًا يف تطبيق املادة  27من
االتفاقية ،وكذلك يف �أحكام �إ�ضافية تتعلق حتديد ًا بغ�سل الأموال ،لكن احلالة الأخرية �أندر حدوثا .وقد وردت
يف حالت�ي�ن معلوم ��ات غري وافية ب�ش�أن وجود �أح ��كام تغطي امل�شاركة �أو امل�ساع ��دة �أو الت�شجيع �أو الت�آمر ،بينما
انفردت القوانني يف حالتني �أخريني بعدم املعاقبة على ال�شروع يف غ�سل الأموال �أو بعدم املعاقبة �إ َّال فيما يت�صل
ب�أفع ��ال تعت�ب�ر "ج�سيمة" ،و�إن كان من الوا�ض ��ح � َّأن ذلك �سيكون م�شمو ًال يف تعدي�ل�ات القانون التي كانت قيد
الإعداد وقت �إجراء اال�ستعرا�ض.

مثال على التنفيذ
يو�ص ��ف فع ��ل غ�سل الأموال نف�س ��ه يف �إحدى الدول و�صف ��ا جزئيا ب�أنه فعل م�ساع ��دة وت�شجيع ("من
ي�ساع ��د وي�شج ��ع على ت�أم�ي�ن العائ ��دات لغريه") ،حي ��ث ُيعت�ب�ر � َّأن امل�ساع ��دة والت�شجي ��ع يت�ضمنان
حت�صي ��ل العائدات وتخزينها و�إخفاءها ونقلها و�إر�ساله ��ا و�إحالتها و�إبدالها والت�صرف فيها ورهنها
وا�ستثمارها.
وتك ��ون العقوب ��ات املحتمل �إنزالها بال�ش ��ركاء وامل�شاركني يف �أفع ��ال غ�سل الأموال يف كث�ي ٍ�ر من الأحيان
امل�ستعر�ضون يف �إح ��دى الدول الأطراف
�أخ ��ف من العقوب ��ات املقررة للفاعلني الأ�صليني .وق ��د �أبدى اخلرباء
ِ
اعرتا�ضه ��م على هذه املمار�س ��ة و�أو�صوا بالنظر يف �إجراء تعديل يحقق مزيد ًا م ��ن االت�ساق بني الأحكام ذات
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ال�صل ��ة واالتفاقي ��ة .غري �أنه ال ينبغي اعتب ��ار هذه التو�صية وجيه ��ة بالن�سبة �إىل جميع ال ��دول الأطراف ذات
الت�شريع ��ات امل�شابه ��ة ،وذلك يف �ضوء ال�سلط ��ة التقديرية التي تتمتع بها من حيث املب ��د�أ يف �أ�سلوب �صياغتها
()37
لنظام عقوباتها وال�سمات اخلا�صة التي حتكم كل نظام عدالة جنائية على حدة.
وق ��د ثارت م�س�ألة �أهم يف بع�ض البل ��دان تتعلق باملعاقبة على "الت�آمر" ،وهو مفهوم ال يندرج �ضمن نظام
القانون املدين لدى كثري من البلدان وي�شمل مرحلة �إعداد �أبعد عن اجلرمية املكتملة من ال�شروع وينطوي على
اتف ��اق بني �شخ�ص�ي�ن �أو �أكرث على اقرتاف جرمية ،وي�ضاف �إىل ذلك يف كث�ي ٍ�ر من احلاالت (لكن لي�س دوماً)
�إق ��دام مت�آمر واح ��د على الأقل على خط ��و ٍة ما فعلية نحو تنفيذ اخلط ��ة الإجرامية .ويقت�ص ��ر الإلزام الواقع
عل ��ى ال ��دول الأطراف على جترمي خمتلف �أفع ��ال امل�شاركة وال�شروع ،مبا يف ذلك امل�ؤام ��رات ،رهن ًا باملفاهيم
الأ�سا�سية لنظمها القانونية .وبالتايل ف� َّإن مدى هذا الإلزام يعتمد على موقفها من االعرتاف بكون امل�ؤامرات
�سل ��وك ًا يحتمل خ�ضوعه لعقوبات جنائية .غري � َّأن هذا املب ��د�أ ال يو�ضع دوم ًا حمل التطبيق العملي بالن�سبة �إىل
تنفي ��ذ امل ��ادة  23فيما يبدو .فعلى �سبيل املثال ،لوحظ يف حالتني من جمموعة دول �أمريكا الالتينية والكاريبي
� َّأن مفهوم الت�آمر ال ينطبق على جرائم غ�سل الأموال ،رغم االعرتاف به وتطبيقه على فئات �أخرى من اجلرائم
(مثل ما يتعلق منها ب�أمن الدولة) .و�صدرت تو�صيات يف واليات ق�ضائية �أخرى بتجرمي الت�آمر على تنفيذ غ�سل
الأم ��وال ،و�أف ��ادت ال�سلطات يف �إحدى احلاالت �أنها ب�صدد �إعداد تعديل ملعاجلة هذا الأمر ،و�إن بدا � َّأن الت�آمر
مل يكن مفهوما م�ألوفا يف النظامني القانونيني املعنيني.
وباملقاب ��ل ،ا�ستحدث ��ت ث�ل�اث دول مفه ��وم الت�آم ��ر وطبقت ��ه ،وبالتحدي ��د فيم ��ا يتعل ��ق ببع� ��ض جرائم
غ�س ��ل الأم ��وال ،عل ��ى الرغ ��م من اعتب ��ار ا�ستخدام ه ��ذا املفهوم يف تل ��ك النظ ��م القانونية �أم ��ر ًا غري معتاد
�ات م ��ن العق ��اب على هذا الن ��وع من ال�سل ��وك كقاعدة عامة .ومم ��ا له داللة خا�ص ��ة � َّأن احلكم
�أب ��دا ،والإف�ل ِ
ذا ال�صل ��ة يف �إح ��دى احلاالت ا�س ُتح ��دث ب�شكل خا� ��ص للوفاء مبتطلب ��ات الفقرة ( 1ب) ‘ ’2م ��ن املادة 23
من االتفاقية.

العائدات الإجرامية
تتعلق املادة  23ب�إبدال العائدات الإجرامية و�إحالتها وما �إىل ذلك ،بغ�ض النظر عن كون املمتلكات ذات ال�صلة
ملمو�س ��ة �أو غري ملمو�سة .ويثري ذلك ،بخ�صو�ص م�صطلح "ممتلكات" ،م�سائل م�شابهة للم�سائل التي عر�ضت
فيما يتعلق باملادتني  17و .22فقد بدا � َّأن القانون يف �إحدى احلاالت ،على �سبيل املثال ،يقت�صر على مو�ضوعات
معينة لغ�سل الأموال ،و�إن كان قد قيل للتو�ضيح � َّإن جميع �أنواع املمتلكات م�شمولة .كما كان القانون يف حالتني
�أخري�ي�ن خالي ��ا من تعاريف وا�ضح ��ة ومت�سقة للممتل ��كات ،و�إن كانت ثمة ت�شريعات قي ��د الإعداد ملعاجلة هذه
امل�س�أل ��ة .لكن يبدو يف املجمل �أن الت�شريعات املناه�ضة لغ�سل الأموال يف الدول الأطراف تت�ضمن تعاريف �أكرث
�شمو ًال من التعاريف التي تنطبق على جرائم �أخرى.
وتع� � ِّرف الفقرة الفرعية (ه) من املادة  2معن ��ى م�صطلح "العائدات الإجرامية" على �أنه "� ُّأي ممتلكات
مت�أتية �أو متح�صل عليها ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،من ارتكاب جرم" .وقد اعتمدت معظم الدول تعاريف
م�شابهة �أو معادلة.

( )37انظر �أي�ض ًا الق�سم �ألف من الف�صل الثاين �أدناه.
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�أمثلة على التنفيذ
تعن ��ي "العائ ��دات الإجرامية" ح�س ��ب �أحد القوان�ي�ن الوطنية املناه�ض ��ة لغ�سل الأم ��وال � َّأي �أموال �أو
ممتل ��كات �أخ ��رى تت�أتى �أو تتحقق كلي� � ًا �أو جزئياً ،ب�ش ��كل مبا�شر �أو غري مبا�ش ��ر ،ل ِّأي �شخ�ص جراء
قانون يف الدولة �أو يف الأقاليم التابعة لها �أو يف بلد �أجنبي ميكن التعامل معه على
اقرتافه جرم ًا �ضد ٍ
�أنه جرم خا�ضع للمالحقة.
ويف دول ��ة طرف �أخرى ،تعني عبارة "عائدات �أن�شطة غري م�شروعة" � َّأي ممتلكات �أو � َّأي خدمة
�أو مزية �أو منفعة �أو مكاف�أة ت�أتت �أو وردت �أو ا�س ُتبقيت ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،داخل الدولة �أو
خارجه ��ا ،فيما يت�صل ب� ِّأي ن�شاط خمالف للقانون نف ��ذه � ُّأي �شخ�ص �أو نتيج ًة لذلك الن�شاط ،وت�شمل
� َّأي ممتلكات متثل املمتلكات املت�أتية على هذا النحو.
و�أخرياً ،ف� َّإن "العائ ��دات الإجرامية" تعني ،ح�سب تعريف �أب�سط يف قانون ثالث مناه�ض لغ�سل
الأموالَّ � ،أي ممتلكات �أو منفعة �أو مزية ،داخل الدولة �أو خارجها ،مما يتحقق �أو يت�أتى ،ب�شكل مبا�شر
�أو غري مبا�شر ،من ن�شاط خمالف للقانون.
وق ��د ث ��ارت م�س�ألة يف �إح ��دى الدول الأطراف ب�ش� ��أن تغطية العائ ��دات الإجرامية غ�ي�ر املبا�شرة ،نظر ًا
خلل ��و الت�شريع الوطني من و�صف تلك العائ ��دات ب�أنها "غري مبا�شرة" .واحتجت ال�سلطات ب� َّأن ال�صيغة العامة
للقان ��ون حم ��ل اال�ستعرا�ض ("�أ�شي ��اء �أو ممتلكات مت�أتية من جرمي ��ة" و"نواجت اجلرمي ��ة �أو منافعها") كافية
لتغطي ��ة العائدات غ�ي�ر املبا�شرة وا�ست�شهدت يف ذلك باجتهادات قانوني ��ة ذات �صلة .ومع ذلك ،فقد نُ�صحت
الدول ��ة الطرف املعنية جمدد ًا بااللتزام بالتف�سري الأ�ضي ��ق الذي طرحته �آليات �أخرى مثل فرقة العمل املعنية
بالإجراءات املالية وباعتماد �صيغة تت�سق ب�شكل �أو�ضح مع الفقرة الفرعية (ه) من املادة .2

اجلرائم الأ�صلية
توج ��د �أربع طرائق خمتلف ��ة لتحديد اجلرائم الأ�صلية لغ�س ��ل الأموال ،وبع�ضها َيق�صر ع ��ن الوفاء مبتطلبات
االتفاقية .وقد اعتمدت �أغلبية الدول الأطراف "نهج كل اجلرائم" الذي ال يح�صر تطبيق جرمية غ�سل الأموال
يف جرائم �أ�صلية حمددة �أو فئات حمددة من اجلرائم الأ�صليةْ � ،أي � َّأن جرمية غ�سل الأموال تنطبق على جميع
الأفع ��ال الت ��ي يجرمها القانون الوطني ذو ال�صلة وينتج عنها نو ٌع ما من العائدات ،مما يت�ضمن �أفعال الف�ساد
املجرم ��ة وفق� � ًا لالتفاقية .وم ��ن الوا�ضح � َّأن هذه هي �أف�ض ��ل طريقة لتحقيق �أغرا� ��ض الفقرتني �( 2أ) و(ب)
م ��ن املادة  ،23مبعنى تطبيق �أح ��كام غ�سل الأموال على �أو�سع جمموعة من اجلرائ ��م الأ�صلية ،والقيام ،كحد
�أدنى ،بتغطية جمموعة �شاملة من الأفعال اجلنائية املجرمة وفق ًا لالتفاقية� ،شريطة �أن تكون الدول الأطراف
ممتثل ��ة امتثا ًال تا ًّما اللتزاماتها بالتجرمي (والأمر لي�س كذلك دائما ،ومن �أمثلة ذلك ما يتعلق بر�شو املوظفني
العمومي�ي�ن الأجان ��ب والر�شوة يف القطاع اخلا�ص واالختال�س) .ومن الالف ��ت للنظر � َّأن الت�شريعات يف دولتني
طرفني تتجاوز ذلك فيما يبدو وتعالج جميع �أنواع اجلرائم� ،سواء �أكانت ذات طابع جنائي �أم �إداري ،وب�صرف
النظر عن خطورتها.
وتتب ��ع بلدان �أخرى نهج احلدود يف تعريف اجلرائم الأ�صلية يف �سياق غ�سل الأموال ،مبعنى عدم تطبيق
القانون �إ َّال على "اجلرائم اخلطرية" �أو "الأفعال املخالفة للقانون وذات اخلطورة االجتماعية" �أو "اجلنايات"،
بحي ��ث يك ��ون الفي�صل يف و�صفها بذلك خ�ضوعها لعقوبات تتجاوز حدا معينا ،وحيث تختلف احلدود املنطبقة
ح�س ��ب �سم ��ات النظام القان ��وين املعني .ف�إذا كان احل ��د املقرر يف حاالت معينة (كال�سج ��ن ملدة ال تقل عن 6
�أ�شه ��ر �أو � 12شه ��ر ًا �أو حتى ثالث �سنوات) يبدو كافيا لتغطي ��ة الأفعال املجرمة وفق ًا لالتفاقية ،ف�إنه �أعلى من
ال�ل�ازم يف بع� ��ض الواليات الق�ضائية (كال�سج ��ن خم�س �سنوات) ،مما �أدى �إىل �إ�ص ��دار تو�صيات ب�سن قوانني

اجلزء الأول -الف�صل الأول -التجرمي

65

جدي ��دة بغي ��ة تو�سيع نطاق اجلرائ ��م الأ�صلية عن طريق خف�ض احل ��د املنطبق (من خم�س �سن ��وات �إىل �سنة
واحدة مثالً) �أو حتى عن طريق زيادة العقوبات املنطبقة.
ن�ص عل ��ى جرائم �أ�صلية لغ�سل الأموال ح�سب �شدة العقوبة
ويف جمموع ��ة ثالثة من الدول الأطراف ،الُ  ي ّ
املنطبق ��ة ،بل ُت�ستخ ��دم قائمة ح�صرية ت�سرد اجلرائ ��م التي تعترب الزمة .وهنا �أي�ض ًا تب�َّيوجنَّ وجود بع�ض �أوجه
الق�ص ��ور يف القوان�ي�ن الوطنية ،مما �أدى �إىل �إ�صدار تو�صيات لل ��دول الأطراف بتو�سيع القائمة بحيث تت�ضمن
على الأقل جميع الأفعال املجرمة �إلزاميا وفق ًا لالتفاقية ،والتو�صية يف حالة واحدة بالنظر يف �إمكانية ت�ضمني
اجلرائ ��م املتعلقة بالر�شوة واالختال�س يف القطاع اخلا�ص ،مع الإق ��رار ب� َّأن تلك الأحكام ذات طابع اختياري.
وم ��ن العوام ��ل التي ينبغي �أخذها يف االعتبار �أي�ض ًا يف معر� ��ض تقييم فائدة النهج املتمثل يف و�ضع قائمة مدى
�سهول ��ة تعديل القائمة ال�ستيعاب جرائم جديدة ونا�شئة (عن طري ��ق ت�شريع برملاين �أو جريدة ر�سمية �أو قرار
وزاري مثالً) .ومن املثري لالهتمام � َّأن �إحدى الدول غطت جرائم االتفاقية (�أو الإلزامية منها على الأقل) عن
طري ��ق ت�ضمني القائمة تلقائيا جميع اجلرائم املن�صو�ص عليه ��ا يف االتفاقيات الدولية التي تلتزم الدولة بها،
مبا فيها اتفاقية مكافحة الف�ساد بطبيعة احلال.
و�أخ�ي�راً ،فقد اعتم ��دت عدة دول نهج ًا خمتلط ًا مزج ��ت فيه بني قائمة �شاملة �إىل ح � ٍّ�د ما من اجلرائم
املحددة مع تطبيق حد على جميع اجلرائم غري اجلرائم املذكورة يف القائمة .وكان �شمول جميع اجلرائم ذات
ال�صلة بالف�ساد مو�ضوع �شك �أي�ضا يف �إحدى هذه احلاالت ،بينما ُجزم باعتبار احلد املطبق يف حالتني �أخريني
�أعل ��ى مم ��ا ينبغي �أو بعدم اكتمال القائم ��ة ،فترُ كت بذلك بع�ض اجلرائم مثل املتاج ��رة بالنفوذ �أو الر�شوة يف
القطاع اخلا�ص خارج نطاق احلكم الوطني ،مما �أدى �إىل �إ�صدار تو�صيات مبعاجلة هذا الو�ضع.
�أ َّم ��ا عن التعامل مع اجلرائم الأ�صلية نف�سها ،فقد و�ضحت ملحوظة تف�سريية لالتفاقية � َّأن "�أفعال غ�سل
الأم ��وال املج ّرم ��ة وفقا لهذه امل ��ادة ُتفهم على �أنها جرائ ��م م�ستقلة وقائمة بذاتها ،و�أن ��ه ال داعي لوجود �إدانة
�سابق ��ة باجل ��رم الأ�صلي لتقرير الطابع �أو املن�ش� ��أ غري امل�شروع للموجودات املغ�سولة .ويج ��وز تقرير الطابع �أو
املن�ش� ��أ غ�ي�ر امل�شروع للموج ��ودات ،و� ِّأي علم �أو ق�صد �أو غر�ض وفق ًا للم ��ادة � ،28أثناء �سري �إجراءات املالحقة
املتعلق ��ة بغ�سل الأموال ،وميكن اال�ستدالل عليهما من املالب�س ��ات الوقائعية املو�ضوعية" )38(.وقد �أكدت معظم
الدول امل�ستع َر�ضة � َّأن هذا هو احلا�صل بالفعل يف والياتها الق�ضائية و� َّأن هذه هي املمار�سة املتبعة يف حماكمها.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
�أ�شي � َ�د باالكتفاء يف �إحدى ال ��دول ب�إثبات الطابع اجلنائي للعائدات دومن ��ا حاجة �إىل حتديد اجلرم
الأ�صلي لإدانة املتورطني يف ق�ضايا غ�سل الأموال ،حيث اعترب ذلك معين ًا على مالحقة املتورطني يف
ق�ضايا غ�سل الأموال.
وعل ��ى نف�س املن ��وال ،قررت املحكمة العليا يف دول ��ة �أخرى �أنه لي�س من ال�ض ��روري �إثبات ت�أتّي
�أموال �أو ممتلكات من جرمية جنائية معينة ،بل يكفي �إثبات االفرتا�ض ب� َّأن الأ�شياء املعنية ت�أتّت من
ن�شاط �إجرامي .وبالتايل� ،أ ُ ِّيد حكم الإدانة بغ�سل الأموال يف �إحدى الق�ضايا بنا ًء على ثبوت ا�ستقرار
الع ��زم عل ��ى �إخفاء وجود امل ��ال وم�صدره واال�ستنتاج م ��ن ذلك � َّأن احتمال احل�ص ��ول على هذا املال
حد يجيز افرتا�ض ت�أتّيه من ن�شاط �إجرامي .وو�ضحت نف�س املحكمة �أنه
بطريق م�شروع م�ستبعد �إىل ٍ ّ
لي� ��س م ��ن ال�ضروري عزو الأموال �أو املوجودات بكاملها �إىل ن�ش ��اط �إجرامي .فالأموال �أو املوجودات
املختلطة م�صادرها بني عائدات �إجرامية وم�صادر م�شروعة تعترب عائدات �إجرامية برمتها.
( )38الأعم ��ال التح�ضريية للمفاو�ضات الرامية �إىل و�ضع اتفاقية الأمم املتح ��دة ملكافحة الف�ساد ،اجلزء الأول ،الف�صل الثالث ،املادة
 ،23الق�سم جيم (�ص .)249
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اجلرائم الأ�صلية الأجنبية
بالن�سب ��ة �إىل اجلرائم الأ�صلية املقرتفة خارج الوالي ��ة الق�ضائية ل ِّأي دولة طرف ،تبينَّ � َّأن الت�شريعات الوطنية
ت�ضم يف معظم احلاالت معايري �شبيهة باملعايري الواردة يف الفقرة ( 2ج) من املادة  ،23مبا ين�ص على تطبيق
جرائ ��م غ�سل الأم ��وال� ،شريطة كون ال�سلوك ذي ال�صلة موجب ًا للعقوبة كذل ��ك يف �إطار القانون املحلي للدولة
التي اقرتف فيه (ازدواجية التجرمي)ْ � ،أي �أنه يكفي �أن تكون اجلرمية موجبة للعقوبة حيث اقترُ فت و�أن ت�شكل
جرمي ��ة �أ�صلية حت ��ى يكون غ�سل املوجودات املت�أتية من ذلك ال�سلوك حم�ل�اً للعقوبة .وقد �أفادت �إحدى الدول
�أن ��ه من املفيد ،يف التطبيق العملي ،وجود الئحة اته ��ام �أجنبية العتبار اجلرمية الأجنبية اخلا�ضعة للمالحقة
جرمي ًة �أ�صلية.
وتتج ��اوز القوانني الوطنية ذلك يف حاالت عديدة ،ب�إ�سقاط ا�شرتاط ازدواجية التجرمي من جهة وبعدم
ا�ستبع ��اد اجلرائم الأ�صلية التي ال تقع يف نطاق واليته ��ا الق�ضائية �إذا كانت من الأفعال التي ت�شكل جرائم يف
امل�ستعر�ض ��ون يف �إحدى احلاالت حتفظات
حال ��ة اقرتافه ��ا على �أرا�ضيها من جه ��ة �أخرى .وقد �أبدى اخلرباء
ِ
�شديدة على هذه املمار�سة فيما يبدو� ،إذ اعتربوا �أنه من الإجحاف ،ب�شكل خا�ص� ،أن ترفع دعوى ا�ستناد ًا �إىل
�أفع ��ال لي� ��س من �ش�أنها �أن ت�شكل جرمية يف حمل اقرتافها� ،إ َّال � َّأن االتفاقية تخلو من � ِّأي مربرات ال�ستبعاد هذا
االحتم ��ال .بل على العك�س من ذل ��ك ،ف� َّإن املادة  23ذاتها تت�ضمن التزام� � ًا بتطبيق جرمية غ�سل الأموال على
�أو�سع جمموعة من اجلرائم الأ�صلية .وعالو ًة على ذلك ،يتما�شى اتخاذ �شرط م�سبق وحيد هو ت�شكيل ال�سلوك
جرمي� � ًة �أ�صلي ًة لو �أن ��ه اقترُ ف حملي ًا مع املعايري املقبول ��ة يف تف�سري �صكوك دولية �أخرى مث ��ل املعايري الدولية
املتعلق ��ة مبكافحة غ�س ��ل الأموال ومتويل الإره ��اب وانت�شارهما التي و�ضعتها فرقة العم ��ل املعنية بالإجراءات
املالية.
وم ��ع ذلك ،فقد ووجهت عدة م�شاكل فيما يتعلق ب�شمول اجلرائ ��م الأ�صلية الأجنبية .فعلى �سبيل املثال،
تبينَّ � َّأن هذه الأفعال م�شمولة �ضمنيا يف �أح�سن الأحوال يف  12حالة على الأقل ،حيث � َّإن القانون ال يعالج فيها
م�س�أل ��ة �إذا م ��ا كانت اجلرائم الأ�صلية الأجنبية م�شمولة بالن�سب ��ة �إىل العائدات املغ�سولة حمل ّياً ،ومل تق َّدم � ُّأي
اجته ��ادات قانوني ��ة تفيد تغطية هذه احلاالت يف املمار�سة العملية .وبالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك ،تبينَّ يف �أربع حاالت
عل ��ى الأق ��ل � َّأن من الوا�ضح عدم اعتب ��ار اجلرائم املقرتفة خ ��ارج الدولة الطرف جرائم �أ�صلي ��ة �أو اعتبارها
جرائم �أ�صلية يف حاالت معينة حمدودة ،و�إن كانت ثمة ت�شريعات قيد الإعداد ملعاجلة هذا الأمر .ومن اجلدير
بالذك ��ر كذل ��ك �أنه كثري ًا ما يحدث خل ��ط بني مو�ضوع اجلرائ ��م الأ�صلية الأجنبية وامل�س�أل ��ة الأعم املتمثلة يف
ممار�سة الوالية الق�ضائية على �أفعال غ�سل الأموال املقرتفة خارج البالد ،والتي تندرج �ضمن نطاق املادة 42
من االتفاقية.
غ�سل الأموال الذاتي
ال ينطبق اال�ستثناء الوارد يف الفقرة ( 2ه) من املادة  23على ت�شريعات معظم الدول الأطراف ،بحيث ميكن
ل�شخ�ص ما الإدانة بجرمية غ�سل الأم ��وال وباجلرمية �أو اجلرائم الأ�صلية التي قامت عليها (�أو ما
�أن جتتم ��ع
ٍ
ي�سم ��ى "غ�س ��ل الأموال الذاتي") .وقد اع ُت�ب�ر هذا يف بع�ض الأحيان ممار�سةً ج ِّيدة .ومم ��ا له داللة خا�صة � َّأن
�إح ��دى ال ��دول من جمموعة دول �أوروب ��ا ال�شرقية قدمت بيانات �إح�صائية تبني � َّأن تهم ��ة غ�سل الأموال الذاتي
ُوجهت �إىل حوايل ن�صف املدانني بجرائم غ�سل �أموال خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية.
وهن ��اك خي ��ار �آخر ه ��و توظي ��ف الإمكانية الت ��ي يتيحها احلكم ال ��وارد �أع�ل�اه وا�ستبعاد ح ��االت غ�سل
الأم ��وال الذات ��ي .فعل ��ى �سبيل املثال ،تعت�ب�ر بع�ض ال ��دول � َّأن معاقبة اجل ��اين على كلٍّ من اجلرمي ��ة الأ�صلية
وغ�س ��ل عائ ��دات تلك اجلرمي ��ة يتعار�ض مع حظ ��ر ازدواجية تقييم الوقائ ��ع ،مما يعن ��ي � َّأن ا�ستخدام ال�شيء
ل�شخ�ص ما �أو �إحالت ��ه ال يق َّيم �إ َّ
ال باعتباره "�سل ��وك ًا الحق ًا للجرمية"
املتح�ص ��ل علي ��ه من الأن�شطة الإجرامي ��ة
ٍ
�أو "�أفع ��ا ًال بعقوب ��ة م�شرتك ��ة" ،وال يحمل اجل ��اين م�س�ؤولية �إذا كان ق ��د �أدين باجلرمية الأ�صلي ��ة .وقد لوحظ
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� َّأن ه ��ذا النه ��ج ال يتنافى م ��ع متطلبات االتفاقي ��ة ،و�إن كان من الأف�ضل ل ��و �أعادت البلدان الت ��ي تتبع مبادئ
م�شابه ��ة النظر يف تطبيق حكم غ�سل الأموال الذاتي يف امل�ستقبل .ويطبق نف�س املنطق يف بع�ض البلدان ،حيث
حت ��ول قاعدة عدم ج ��واز املحاكمة مرتني على نف�س اجل ��رم دون جمع ال�سلطات ب�ي�ن املالحقة على اجلرمية
الأ�صلية وجرمية غ�سل الأموال ،وذلك ،حتديداً ،يف احلاالت التي ال ينخرط فيها اجلاين �إ َّال يف حيازة عائدات
جرمه.
وم ��ع ذل ��ك ،فقد ُوجدت كذلك ثغرات يف التنفيذ ،حيث مل تذك ��ر بع�ض الدول �أو تقدم � َّأي مواد تدل على
وج ��ود مبد�أ �أ�سا�سي من مبادئ القانون الداخلي يحظر جترمي غ�س ��ل الأموال الذاتي ،يف حني �أفادت �سلطات
�أخرى � َّأن ثمة مبد�أ من هذا القبيل ،بل و�شددت على � َّأن جترمي غ�سل الأموال الذاتي يبدو متعار�ض ًا مع املنطق
ال�سلي ��م ،على الرغم من طرح �آراء مت�ضاربة خالل الزي ��ارات امليدانية .وتوجد لدى ن�صف هذه الدول تقريب ًا
ت�شريعات قيد الإعداد �أو املناق�شة.

الق�صد اجلنائي
بالن�سب ��ة �إىل الركن الذات ��ي يف جرمية غ�سل الأموال ،ترى بع�ض الدول � َّأن اجلرمية (�أو �أجزاء منها) خا�ضعة
للعقوب ��ة �س ��واء وقعت بق�صد �إجرامي �أم ب�سبب اال�ستهتار �أو الإهم ��ال اجل�سيم .وهذا يتجاوز احلد الأدنى من
املتطلبات الواردة يف املادة  23وو�صفه بع�ض اخلرباء احلكوميني ب�أنه جتربة ناجحة.
وعلى نف�س املنوال ،هناك حاالت �أخرى اع ُترب � َّأن من املمار�سات اجليدة عدم االقت�صار يف جترمي غ�سل
العائ ��دات الإجرامي ��ة على حالة علم اجلاين املزعوم بت�أتّي املوج ��ودات املغ�سولة من جرمية بل �إ�ضافة حاالت
�أخ ��رى هي االفرتا�ض املعقول ب�أنه كان ينبغي له العلم بذل ��ك� ،أو ت�صرفه بنا ًء على واجب �أو افرتا�ض منطقي
مبعرفة هذا الأمر �أو جهل به ال يعذر عليه .وتطبق عدة دول معايري م�شابهة يف ت�شريعاتها املحلية.

تقدمي ن�سخ من قوانني مكافحة غ�سل الأموال
بالرغ ��م م ��ن كون الإلزام النابع من الفق ��رة ( 2د) من املادة  23ب�سيطا وغري مره ��ق ن�سبيا ،مل تكن الغالبية
العظمى من الدول الأطراف قد قدمت ن�سخ ًا من قوانينها اخلا�صة مبكافحة غ�سل الأموال للأمني العام للأمم
امل�ستعر�ض ��ون �إىل توقعاتهم بورود الن�سخ
املتح ��دة وقت �إج ��راء اال�ستعرا�ضات .وبالتايل ،فقد �أ�ش ��ار اخلرباء
ِ
الر�سمية من الت�شريعات ذات ال�صلة قريباً ،و�أ�صدر بع�ضهم تو�صيات مبا�شرة للدول الأطراف باالمتثال لهذا
املتطلب ،وكذلك بكفالة �إر�سال التعديالت امل�ستقبلية �إىل الأمني العام.
الفعالية
لوح ��ظ يف بع�ض احل ��االت االفتقار �إىل �إح�صاءات �شامل ��ة ب�ش�أن ق�ضايا غ�سل الأم ��وال ،و�أكدت بع�ض البلدان
الت ��ي �سنت م�ؤخر ًا ت�شريعات ملكافحة غ�سل الأموال � َّأن املالحقات الق�ضائية التي �أقيمت قليلة �أو منعدمة ،ومع
ذل ��ك فقد قدم عدد كبري من البلدان بيانات �إح�صائية و�أمثل ��ة مف�صلة (با�ستفا�ضة يف بع�ض الأحيان) تتعلق
حد بعيد للأحكام
بح ��االت مالحقة ملتورط�ي�ن يف جرائم غ�سل �أموال ،مم ��ا يعك�س تطبيق ًا وا�سع النط ��اق �إىل ٍّ
ذات ال�صل ��ة .واع ُت�ب�ر � َّأن من املمار�سات اجل ِّيدة الفعالية العملية للقوانني اجلنائية ب�ش�أن هذا الأمر يف دولتني
طرفني ،واملثبتة بالكرثة غري املعتادة يف املالحقات والإدانات بغ�سل العائدات الإجرامية (�أكرث من �ألف �إدانة
خ�ل�ال الفرتة من عام � 2003إىل عام  .)2009كما ُو�ص ��ف التعاون الوثيق بني الوكاالت املعنية مبكافحة غ�سل
الأم ��وال ب�أنه م ��ن �ضرورات حتقيق الكفاءة والفعالية يف النظام .وينبغ ��ي �أن يقوم هذا التعاون على امل�ستويني
ال�سيا�س ��ي والعمليات ��ي و�أن يت�ضمن �آليات لتن�سي ��ق ال�سيا�سات ولإجراء حتقيقات م�شرتك ��ة (عن طريق تبادل
املعلومات مثالً).
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�أ َّم ��ا ع ��ن الدرو�س امل�ستف ��ادة من هذه التجربة العملي ��ة ،فقد قدمت �إحدى ال ��دول يف �إطار اال�ستعرا�ض
بيان� � ًا لأك�ث�ر طرق وقوع غ�سل الأموال �شيوع� � ًا وفق ًا للمعلومات التي جمعتها �سلط ��ات التحقيق واالدعاء لديها؛
وت�شم ��ل تلك الطرائ ��ق ا�ستخدام وثائق م ��زورة بغر�ض �إخف ��اء �أو متويه م�صدر تلك املمتل ��كات غري امل�شروع؛
وخل ��ط العائدات الإجرامية ب�أعمال م�شروعة؛ وا�ستخ ��دام �شركات �أجنبية وهمية ومديرين وممثلني وهميني؛
ب�سلع؛ وامتالك م�ؤ�س�س ��ات جتارية معينة
وتزوي ��د الأجه ��زة املخت�صة مبعلوم ��ات غري �صحيحة ب�ش�أن االجت ��ار ٍ
لتربير حتريك الأموال غري امل�شروعة.

التحديات
ِّ
ما زال �إعطاء الأولوية للتحقيق يف غ�سل الأموال واجلوانب املالية من الأن�شطة الإجرامية ومالحقة املتورطني
فيه ��ا ،ال �سيما يف الق�ضايا املتعلقة بالف�ساد ،ميثل حتدي� � ًا حتى يف البلدان التي �أثبتت ت�شريعات مكافحة غ�سل
الأم ��وال فيه ��ا فعاليتها يف التطبي ��ق العملي ،كما �سبق البيان .وع�ل�او ًة على ذلك ،يلزم يف ع ��دة بلدان تعزيز
الق ��درات العملية لل�سلطات املخت�صة وحت�سني م�ستويات �إنفاذ الأح ��كام ذات ال�صلة .فعلى �سبيل املثال ،ت�أكَّد
يف ث�ل�اث ح ��االت � َّأن عدد مالحقات املتورطني يف غ�سل الأموال منخف� ��ض ن�سبياً ،و� َّأن �إملام العاملني يف �أجهزة
�إنف ��اذ القانون بهذه اجلرمية �ضعيف ،و�أنه يلزم املحققني وامل َّدعني العامني املزيد من ال�سلطات التقديرية يف
جمال جمع املعلومات وتدريب �أف�ضل على نهج "تَع ُّقب الأموال" ،كما ا�س ُت�شعرت حاج ٌة �إىل تعزيز م�ستوى �إعمال
مزيد من الو�ضوح يف
ت�شريعات مكافحة غ�سل الأموال .و�شُ جعت الدولة امل�ستع َر�ضة يف حالة �أخرى على حتقيق ٍ
تف�س�ي�ر خمتل ��ف �أق�سام احلكم املتعلق بغ�سل الأموال ونطاق تطبيق كلٍّ منها ،ال �سيما ما تعلق من ذلك مبعايري
فر�ض عقوبات خمتلفة.

 -٢الإخفاء (املادة )24
تن� ��ص امل ��ادة  24عل ��ى � َّأن �إخف ��اء ممتل ��كات �أو موا�صل ��ة االحتفاظ به ��ا عندما يك ��ون ال�شخ� ��ص املعني على
عل ��م ب� �� َّأن تلك املمتل ��كات مت�أتي ��ة من � ِّأي م ��ن الأفع ��ال املج َّرمة وفق� � ًا لهذه االتفاقي ��ة دون امل�شارك ��ة يف تلك
تالحظ
اجلرائ ��م ميث ��ل حكم� � ًا غ�ي�ر �إلزامي مكم�ل�اً لأفع ��ال غ�سل الأم ��وال املجرم ��ة وفق� � ًا للم ��ادة  .23ومل َ
� ُّأي م�ش ��اكل معين ��ة تتعل ��ق بالتنفي ��ذ يف معظ ��م النظ ��م القانونية .ويك ��ون جت ��رمي ال�سلوكيات من ه ��ذا النوع
�إ َّم ��ا يف جرائ ��م منف�صلة تتخ ��ذ يف كثري م ��ن الأحيان �شكل �أح ��كام تقليدي ��ة يف القانون اجلنائ ��ي وت�ستهدف
تلق ��ي عائ ��دات �إجرامية �أو تداول �سل ��ع م�سروقة� ،أو يف �سي ��اق ت�شريعات جديدة ملكافحة غ�س ��ل الأموال تكون
�صيغتها عامة.

مثال على التنفيذ
يت�ضمن الت�شريع املحلي يف �أحد البلدان امل�ستع َر�ضة حكم ًا يج ِّرم ما يقوم به � ُّأي �شخ�ص من اكت�ساب
ممتلكات �شخ�ص �آخر �أو تخزينها �أو بيعها مع علمه بت�أتّي الأ�صناف املعنية من جرمية جنائية.
ويغطي القانون يف �إحدى الدول الأطراف �أي�ض ًا جمرد اال�شتباه يف ت�شكيل �أو متثيل املمتلكات املنفع َة التي
ع ��ادت على �شخ� ٍ��ص ما من �سلوك �إجرامي ،مما يتجاوز متطلبات االتفاقي ��ة .غري �أنه من اجلدير باملالحظة
� َّأن ال ��دول الأط ��راف لي�ست جمتمع ًة على االع�ت�راف بهذه اجلرمية ،و� َّأن عدد ًا من البل ��دان مل تقدم معلومات
كافي ��ة لإتاح ��ة �إجراء تقييم كام ��ل لتنفيذها للم ��ادة  .24وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،توجد م�ش ��اكل يف بع�ض الدول
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الأط ��راف التي ج َّرمت الإخفاء فيما يتعلق مبوا�صلة االحتف ��اظ باملمتلكات املت�أتية من � ٍّأي من الأفعال املج َّرمة
وفق ��ا لالتفاقي ��ة .فعلى �سبيل املثالُ ،ح�ص ��رت جرمية التلقي يف �إحدى الدول ب�ش ��كل �صريح يف املمتلكات التي
يتح�ص ��ل عليها �شخ�ص �آخ ��ر من خالل فعل غري م�شروع تقليدي تكون املمتل ��كات مو�ضوعه ،ومن ثم ف� َّإن هذا
ال يف ��ي مبتطلبات املادة  24من االتفاقية ،بالنظر �إىل � َّأن غالبية اجلرائم املن�صو�ص عليها يف االتفاقية لي�ست
من جرائم املمتلكات .وقد �صيغت �أو ا�س ُتحدثت ت�شريعات يف بع�ض الواليات الق�ضائية لتنفيذ هذا احلكم على
الوجه الكامل.

هاء�  -إعاقة �سري العدالة (املادة )25
�إعاق ��ة �سري العدالة جم َّرمة جنائيا يف الدول الأطراف كافة ،و�إن كان ذلك بدرجات متفاوتة من النجاح .وقد
لوح ��ظ وجود قي ��ود �شديدة يف نح ٍو من ثلث احل ��االت .وهناك دول قليلة تعتمد فيما يب ��دو على جرمية واحدة
وا�سعة النطاق بخ�صو�ص �إعاقة �سري العدالة ،منها بلد واحد ال يعتمد �إ َّال على جرمية القانون الأنغلو�سك�سوين
املتمثل ��ة يف ال�ش ��روع يف االنحراف ب�سري العدالة .وبا�ستثن ��اء تلك الدول القليلة ،ف� �� َّإن التوجه العام ال�سائد يف
ال ��دول الأط ��راف هو ال�سع ��ي يف حتقيق النتيجة امل ��رادة (الإلزامية) من خالل تركيبة م ��ن الأحكام املتعددة
املتداخل ��ة جزئي� �اً ،ال� إيجاد جرمية جامعة حتيط بجمي ��ع �أ�شكال ال�سلوك غري امل�ش ��روع ،على النحو الوارد يف
املادة  25من االتفاقية.

�أمثلة على التنفيذ
يت�ضم ��ن القانون اجلنائ ��ي يف �إحدى الدول ما ال يقل عن  13جرمي ��ة منف�صلة تعالج خمتلف �أ�شكال
الإعاق ��ة الإجرامية ل�س�ي�ر العدالة� ،أال وهي ترهيب ال�شهود وما �إىل ذل ��ك ،و�إف�ساد ال�شهود ،واحلمل
على ال�شهادة الزور ،وخداع ال�شهود ،و�إتالف الأدلة ،ومنع ال�شهود من احل�ضور �إىل املحكمة ،والت�آمر
لتوجيه اتهامات باطلة ،والت�آمر للت�أثري �سلبا على �سري العدالة ،وال�شروع يف االنحراف ب�سري العدالة،
ومطالب ��ة موظ ��ف عمومي ب�أمور ال مربر لها ،و�إحلاق �ضرر مبوظ ��ف عمومي وما �إىل ذلك ،والتهديد
ب�إحلاق �ضرر مبوظف عمومي وما �إىل ذلك ،وعرقلة عمل موظفني عموميني.
وباملقاب ��ل ،ال يت�ضمن قانون دولة �أخرى �إ َّال جرمية واح ��دة لإعاقة �سري العدالة ت�شمل � َّأي �شخ�ص
يلج� ��أ �إىل العن ��ف �أو التهديد �أو الإ�ضرار �أو غري ذلك من ال�سلوكيات غري امل�شروعة املوجهة �إىل م�شارك
يف �إقام ��ة الع ��دل �أو �إىل � ٍّأي من �أقربائه املقربني على نح� � ٍو يرجح �أن ي�ؤثر يف امل�شارك كي ينفذ� ،أو كي ال
ينف ��ذ ،فع�ل�اً �أو مهمة �أو خدم ��ة فيما يت�صل بق�ضية جنائية �أو مدنية� ،أو ينتق ��م من امل�شارك لتنفيذه � َّأي
فعل �أو مهمة �أو خدمة فيما يت�صل بق�ضية جنائية �أو مدنية .وي�شمل م�صطلح "م�شارك يف �إقامة العدل"
ال�شهود واخلرباء وغريهم ممن يدلون ب�شهادة �أو يقدمون �أدلة يف دعوى جنائية ،ف� ً
ضال عن � ِّأي �شخ�ص
يعمل لدى ال�شرطة �أو �سلطة االدعاء العام �أو املحكمة �أو دوائر ال�سجون �أو ي�ؤدي ل ٍّأي منها خدمات.
وميكن �إدراج ثالث جمموعات من الأفعال حتت م�سمى "�إعاقة �سري العدالة" بالن�سبة �إىل ارتكاب �أفعال
جمرم ��ة وفق� � ًا لالتفاقية� ،أال وهي ا�ستخدام �أ�سالي ��ب ق�سرية للتدخل يف عملية الإدالء ب�شه ��ادة �أو تقدمي �أدلة
يف �إج ��راءات ذات �صل ��ة ،وا�ستخدام و�سائل فا�س ��دة لنف�س الأغرا�ض ،وا�ستخدام �أ�سالي ��ب ق�سرية للتدخل يف
مبا�شرة موظفي العدالة �أو �إنفاذ القانون واجباتهم الر�سمية.
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ا�ستخدام �أ�ساليب ق�سرية للتدخل يف عملية الإدالء ب�شهادة �أو تقدمي �أدلة
تتطل ��ب الفق ��رة الفرعية (�أ) من امل ��ادة  25جترمي ا�ستخدام �أ�سالي ��ب ق�سرية (� ْأي الق ��وة البدنية �أو التهديد
�أو الرتهي ��ب) بغي ��ة الت�أثري عل ��ى �شهود حمتملني وغريهم مم ��ن ي�ستطيعون تزويد ال�سلط ��ات ب�أدلة �أو �شهادة
ذات �صل ��ة يف �إج ��راءات تتعلق باق�ت�راف �أفعال جمرمة وفق� � ًا لالتفاقية .ويجب تف�سري م�صطل ��ح "�إجراءات"
تف�س�ي�را ف�ضفا�ض ��ا بحي ��ث ي�شمل جميع الإج ��راءات احلكومي ��ة الر�سمية املتعلق ��ة بالتحقي ��ق يف جرائم ذات
�صل ��ة بالف�س ��اد والف�صل فيه ��ا ،مبا يف ذل ��ك العمليات ال�سابق ��ة للمحاكم ��ة )39(.وعليه فقد �أو�ص ��ي يف �إحدى
احل ��االت الت ��ي تنح�صر فيه ��ا الأحكام املحلي ��ة املنطبقة يف التدخ ��ل يف الإدالء بال�شهادة �أم ��ام هيئة ق�ضائية
بتو�سي ��ع تلك الأح ��كام بحيث تت�ضمن كذلك الإجراءات ال�سابقة للمحاكم ��ة والتحريات اجلنائية التي جتريها
ال�شرطة.
وال عربة بارتكاب فعل الرتهيب يف وجود ال�ضحية من عدمه وال خل�ضوع ال�ضحية للرتهيب ب�شكل مبا�شر
�أو من خالل طرف ثالث .كما ال ُيلتفت �إىل ق�ضاء اجلاين م�أربه (� ْأي احلمل على ال�شهادة الزور �أو التدخل يف
عملية الإدالء ب�شهادة �أو تقدمي �أدلة) من عدمه .وبالتايل ،فلي�س من الكايف �أن جت ِّرم الت�شريعات الوطنية فقط
فع ��ل "الفاع ��ل الأ�صلي" الذي يديل بال�شهادة ال ��زور �أو يت�سبب يف اختفاء �أدلة �أو يتل ��ف وثائق ملنع ا�ستخدامها
حد ما يف بلدي ��ن ،مما �أدى �إىل �إ�صدار تو�صيات ب�ش�أن
ك�أدل ��ة وم ��ا �إىل ذلك ،وهو الو�ضع الذي كان �سائدا �إىل ٍّ
معاجلته.
امل�ستعر�ضني بتحفظ وا�ضح ادعاءات �أو تلميح ��ات بع�ض ال�سلطات الوطنية ب�أنه
وباملث ��ل ،ا�ستقب ��ل �أغلب
ِ
ميكن املعاقبة على احلمل على الإدالء ب�شهادة زور باعتبار ذلك ح�ض ًا �أو حتري�ض ًا على جرمية ال�شهادة الزور
الأ�صلي ��ة ،حت ��ى ولو مل تتحقق الغاية من هذا احلمل ولو مل ُتق�ت�رف � ُّأي �شهادة زور .وعلى الرغم من كون هذه
امل�ستعر�ضني—فيبدو � َّأن الأرجح � َّأن اجلاين ال يعاقب باعتباره
م�س�ألة خالفية—بحكم اختالف �آراء عدد من
ِ
�شري ��ك ًا يف ال�شه ��ادة الزور التي �أدىل بها ال�شاهد �إ َّال يف حالة جناح م�ساعي احلمل على ذلك .وت�صبح امل�شكلة
حملول ��ة �إذا كان البل ��د املعني منتمي ًا �إىل فئة الوالي ��ات الق�ضائية التي ميكن فيها �أي�ض� �اً ،كما يرد �أدناه حتت
الق�س ��م الفرع ��ي  2من الق�سم واو ،املعاقبة على ال�ش ��روع يف التحري�ض (احل�ض) على اقرتاف جرمية ،مبا يف
ذلك ال�شهادة الزور .غري � َّأن هذا النهج ال يكفي على � ِّأي حال لتغطية التدخل يف الإدالء ب�شهادة �أو تقدمي �أدلة
فيما عدا احلمل على الإدالء ب�شهادة زور.
بل � َّإن عدة دول تعتمد �أ�سا�س ًا فيما يبدو على �أحكام عامة ب�ش�أن التهديد والرتهيب الإجرامي وال�شروع يف
الق�سر �أو الإكراه لتغطية ال�سلوك حمل النظر ،حيث تنزل عقوبات على ا�ستخدام التهديدات لرتويع �أو ترهيب
�شخ�ص واحد �أو �أكرث بغ�ض النظر عن ارتباط ذلك بالإدالء ب�شهادة �أو تقدمي �أدلة �أو تنفيذ �إجراءات ق�ضائية.
ف� ��إن ُوج ��د ارتباط من هذا القبي ��ل ،ك�أن يكون الفعل موجه ًا �ضد �أ�شخا�ص يف و�ض ��ع ال�ضحايا �أو ال�شهود ،جاز
اعتباره ظرف ت�شديد.

( )39الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .257
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مثال على التنفيذ
تن� ��ص القوانني اجلنائية يف ثالث دول من جمموع ��ة دول �آ�سيا واملحيط الهادئ على � َّأن "� َّأي �شخ�ص
يهدد غريه ب�إحلاق � ِّأي �ضرر بنف�سه �أو �سمعته �أو ممتلكاته �أو بنف�س �شخ�ص يهتم به �أو �سمعته بق�صد
تروي ��ع ذل ��ك ال�شخ� ��ص �أو الت�سبب يف قيام ذل ��ك ال�شخ�ص ب� ِّأي فع ��ل ال يلزمه قانون� � ًا فعله �أو برتك
� ِّأي فع ��ل يحق لذل ��ك ال�شخ�ص فعله قانون ًا اتق ��ا ًء لتنفيذ هذا التهديد" يكون ق ��د ارتكب فعل ترهيب
�إجرامي".
امل�ستعر�ضني عن تف�ضيلهم لأحكام ت�شريعي ��ة �أكرث تركيز ًا وحتديداً ،فيمكن اعتبار
ورغ ��م �إعراب بع�ض
ِ
املمار�س ��ة املذك ��ورة �أعاله من حيث املب ��د�أ مت�سق ًة مع االتفاقية ،م ��ا دام من امل�ؤكد � َّأن جمي ��ع ال�سبل الق�سرية
املذكورة يف �إطار املادة  25مدرجة �ضمن نطاق الأحكام املنطبقة .وعالو ًة على ذلك ،ينبغي �أ َّال يخ�ضع الرتهيب
الإجرام ��ي ل�شروط تقييدية ،مث ��ل تعمد الت�سبب يف �أذى لل�شخ�ص املكره ،كما ينبغ ��ي �أ َّال ينح�صر ،كما ورد يف
املثال ال�سابق ،يف تهديد �شخ�ص ب�إحلاق � ِّأي �ضرر بنف�سه �أو �سمعته �أو ممتلكاته �أو بنف�س �أو �سمعة �شخ�ص يهتم
م�صالح �أو �أفراد على وجه التحديد .وقد
به .وال ترهن االتفاقي ُة تطبيقَ اجلرمية با�ستهداف ال�ضرر املهدد به
َ
� ِأبرز ذلك يف ا�ستعرا�ض �إحدى الدول ،لكن لي�س يف ا�ستعرا�ض دولة �أخرى لديها �أحكام مطابقة.
وتوظ ��ف جمموع ��ة �أك�ب�ر بكثري م ��ن الدول—�أحيان� � ًا بالتوازي م ��ع جرمي ��ة الرتهيب العام ��ة ال�سالفة
الذكر—طائف ��ة من اجلرائ ��م اخلا�صة التي ت�ستهدف ب�شكل حمدد جوان ��ب منف�صلة من ال�سلوك املذكور يف
االتفاقية ،مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على الوقع املتوخى للفعل على �سري الإجراءات الق�ضائية .ومن هذه اجلرائم
ترهيب ال�شهود وال�شروع يف احلمل على ال�شهادة الزور والإيعاز بالإدالء ب�شهادة زور وال�شروع يف �إتالف الأدلة
ومنع ال�شهود من احل�ضور �إىل املحكمة والت�آمر للت�أثري �سلبا على العدالة والتدخل يف �أمور ال�شهود ،عالو ًة على
اجلرميتني الأو�سع نطاق ًا اخلا�صتني بال�شروع يف االنحراف ب�سري العدالة والرتهيب الإجرامي بغية �إعاقة �سري
العدال ��ة .وال تطب ��ق �أحكام ت�شديد يف العادة �إذا كان ال�شه ��ود موظفي عدالة �أو �إنفاذ قانون� ،إ َّال � َّأن االتفاقية ال
ت�شرتط جترمي �أفعال حمددة جنائيا يف هذا ال�صدد ما دام � ُّأي تدخل يف مبا�شرة واجبات ر�سمية وفق ًا للحكم
العام للفقرة الفرعية (ب) من املادة  25م�شمو ًال بن�ص قانوين �آخر.

مثال على التنفيذ
ي ��درج قانون ��ان متطابقان يف دولتني حتت جرمي ��ة الت�آمر للت�أث�ي�ر �سلبا على �س�ي�ر العدالة والتدخل
يف �أم ��ور ال�شه ��ود �سل � َ
�وك � ِّأي �شخ�ص ُيقْدم ،لإعاقة �س�ي�ر العدالة ،على ثن ��ي � ِّأي �شخ�ص ملزم قانون ًا
باحل�ض ��ور والإدالء ب�شه ��ادة عن ذلك احل�ضور �أو الإدالء بال�شه ��ادة �أو على �إعاقته �أو منعه من ذلك،
�أو يحاول عمل �شيء من ذلك �أو يعيق تنفيذ � ِّأي �إجراء قانوين� ،سواء كان مدنيا �أو جنائيا� ،أو يتدخل
ب� ِّأي �شكل يف �شيء من ذلك �أو مينعه عن علم.
وم ��ن اجلدير بالذكر � َّأن ثم ��ة م�سائل برزت يف عدة حاالت فيما يتعلق مب ��دى تغطية اجلرائم املنطبقة،
مث ��ل ما يت�صل بعدم الوقوف عند ا�ستخدام التهديدات والرتهيب بل ا�ستخدام القوة البدنية وترهيب ال�شهود
حم ًال لهم على ال�شهادة الزور (بد ًال من االمتناع بب�ساطة عن ال�شهادة) وال�سلوك الرامي �إىل التدخل لي�س يف
الإدالء بال�شه ��ادة فق ��ط بل كذلك يف تقدمي �أدلة غري �شفهية (مثل وثيق ��ة �أو ر�أي خبري) من جانب الأ�شخا�ص

حالة تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

72

امل�شاركني يف �إجراءات جنائية .فحتى ولو اندرج هذا ال�سلوك �أحيان ًا �ضمن جرمية الرتهيب الإجرامي العامة،
ف� �� َّإن العقوب ��ة التي تخ�ضع لها هذه الأخرية �أخف يف العادة ،مما ي� ��ؤدي �إىل اختالف يف العقوبات املنطبقة يف
�أو�ضاع م�شابهة.

ا�ستخدام �أ�ساليب فا�سدة للتدخل يف عملية الإدالء ب�شهادة �أو تقدمي �أدلة
ال ��دول الأطراف مطا َلبة بعدم االكتفاء بتجرمي ا�ستخدام �أ�ساليب ق�سرية فح�سب ،بل كذلك ا�ستخدام و�سائل
فا�س ��دة (� ْأي الوع ��د مبزية غري م�ستحقة �أو عر�ضها �أو �إعطا�ؤها) بغر� ��ض التدخل يف عملية الإدالء ب�شهادة �أو
تق ��دمي �أدل ��ة .وال عربة هنا �أي�ض ًا بتحقيق اجلاين م�أربه (� ْأي التدخل يف عملية الإدالء ب�شهادة �أو تقدمي �أدلة)،
وتنطبق هنا �أي�ض ًا املالحظات التي �سيقت �أعاله.
وق ��د ا�ستوفت معظم البلدان هذا املطلب من خالل �أح ��كام خا�صة تغطي ر�شوة �شاهد �أو خبري وال�شروع
يف احلمل على الإدالء ب�شهادة زور �أو تقدمي تقرير خبري مزور وال�شروع يف التحري�ض على الإدالء ب�شهادة زور
وال�شروع يف الإيعاز بالإدالء ب�شهادة زور وال�شروع يف �إف�ساد �شهود ،وكذلك من خالل جرائم �أعم مثل ال�شروع
يف االنح ��راف ب�سري العدالة �أو الت�أثري يف �سري العدالة .وكثري ًا ما يحدث جمع بني هذه الأحكام والأحكام التي
ت�ش�ي�ر �إىل ا�ستخدام �أ�ساليب ق�سرية وحتيط بها نف�س امل�شاكل املتناولة بالنقا�ش �أعاله (فيما يتعلق على �سبيل
املثال باعتبار احلمل على الإدالء ب�شهادة زور حتري�ض ًا �أو مبعاجلة ال�سلوك املتعلق بتقدمي �أدلة غري �شفهية).

�أمثلة على التنفيذ
يت�ضم ��ن القان ��ون اجلنائي يف �إحدى الدول جرمية الإيعاز ب ��الإدالء ب�شهادة زور ،التي يعا َقب وفق ًا له
بال�سجن ثالث �سنوات وبغرامة من ي�ستخدم الوعود �أو العرو�ض �أو الهدايا �أو ال�ضغوط �أو التهديدات
�أو �أعمال العنف �أو التالعبات �أو اخلدع يف �سياق الإجراءات �أو فيما يتعلق بدعوى �أو دفاع يف حمكمة
لإقن ��اع �آخري ��ن بتقدمي �أو �إلقاء �إف ��ادة �أو ت�صريح �أو �شهادة زور خطية م�شفوع ��ة بيمني� ،أو باالمتناع
ع ��ن تقدمي �إفادة �أو ت�صريح �أو �شهادة خطي ��ة م�شفوعة بيمني ،حتى لو مل يتحقق الغر�ض من الإيعاز
بالإدالء ب�شهادة زور.
ويتج ��اوز القانون اجلنائي اجلديد يف دولة طرف �أخرى �أحكام الفقرة الفرعية (�أ) من املادة
 25ويت�ضمن كال من ال�شكل الفاعل وغري الفاعل للتدخل يف �إقامة العدل من خالل ا�ستخدام �أ�ساليب
فا�س ��دة باعتب ��اره جرمية منف�صلة .ويغطي حك� � ٌم م�ستقل على وجه التحديد فع ��ل � ِّأي �شخ�ص يطلب
�أو يقب ��ل مزي ��ة غري م�شروعة �أو يعد بذل ��ك مقابل االمتناع عن ممار�سة حقوق ��ه امل�شروعة �أو �إهمال
واجباته يف �إجراءات ق�ضائية.
وال ين�سحب القانون يف حالة �ست دول �أطراف على الأقل على الأ�ساليب امل�شار �إليها يف الفقرة الفرعية
(�أ) م ��ن املادة  .25وتكتف ��ي بع�ض الدول بتجرمي ا�ستخدام التهديدات �أو الق�س ��ر �أو الرتهيب الإجرامي ،مما
�أدى �إىل التو�صية بتكفل ال�سلطات بتجرمي �إعاقة �سري العدالة من خالل �أحكام خم�ص�صة يف القانون اجلنائي
مب ��ا يت�س ��ق مع املتطلبات املحددة يف االتفاقية .كما برزت بع�ض امل�سائل فيما يتعلق بخلو بع�ض القوانني من � ِّأي
�إ�شارة �صريحة �إىل الوعد والعر�ض كما هو ال�ش�أن فيما يتعلق ب�إعطاء مزية غري م�ستحقة على وجه التحري�ض،
و�إن كان م ��ن املرج ��ح �أن يعترب � َّأي �سلوك من ه ��ذا القبيل �شروعا يف �إعطاء املزية حم ��ل النظر .و�أخرياً ،فقد
تبينَّ يف �إحدى الدول � َّأن القانون غري تام التوافق مع االتفاقية لعدم �ضمانه تطبيق الأحكام املحلية ب�ش�أن �إعاقة
�س�ي�ر العدالة حتى ولو كان متلقو املزية غري امل�ستحقة �أ�شخا�ص ًا غري ال�شاهد �أو ال�شاهد اخلبري �أو امل�شارك يف
املحاكمة نف�سه (ك�أن يكون �أحد �أقربائه املقربني).

اجلزء الأول -الف�صل الأول -التجرمي
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ا�ستخدام �أ�ساليب ق�سرية للتدخل يف مبا�شرة موظفي عدالة �أو �إنفاذ قانون
واجباتهم الر�سمية
بالن�سبة �إىل الأفعال املوجهة �ضد موظفي العدالة �أو �إنفاذ القانون ،تراعي معظم البلدان روح اجلملة الأخرية
م ��ن الفقرة الفرعية (ب) من امل ��ادة  ،25ولديها جرائم عامة م�صنفة حتت م�سمى جرائم �ضد النظام العام
�أو �سلط ��ة الدول ��ة ،الغر�ض منها �إنزال عقوبة مبن ي�ستخدم التهديدات �أو الرتهيب �أو القوة البدنية للتدخل يف
مبا�ش ��رة جميع فئات املوظفني العمومي�ي�ن ،ولي�س فقط املوظفني العموميني الذين ي� ��ؤدون واجبات يف جمايل
العدال ��ة و�إنفاذ القانون ،واجباتهم الر�سمية .وباملثل ،ين ��در �أن تتعلق هذه الأحكام العامة—التي اج ُتمع على
اعتباره ��ا م�ستوفي ��ة لأغرا�ض املادة  ،25بل واعت�ب�رت ممار�سة ج ِّيدة يف �إح ��دى احلاالت—بجرائم الف�ساد
حتديداً ،كما تن�ص عليها االتفاقية .كما تط َّبق �أحيان ًا جرائم لها طابع �أكرث حتديد ًا (مثل ال�شروع يف االنحراف
ب�سري العدالة) حلماية موظفي �إنفاذ القانون ،وعاد ًة ما تقرتن بهذه عقوبات م�شددة.

مثال على التنفيذ
ين� ��ص القان ��ون يف �إحدى الدول على معاقبة � ِّأي �شخ�ص ي�ستخدم الرتهي ��ب �أو القوة البدنية للتدخل
يف ممار�سة موظف عمومي واجباته الر�سمية و�إجباره على ت�صرف �أو امتناع عن ت�صرف يف معر�ض
مبا�ش ��رة واجبات ��ه الر�سمية بال�سجن مدة ت�ت�راوح بني �شهر و�سنة .وعالو ًة عل ��ى ذلك ،تن�ص �أحكام
�أخ ��رى على فر�ض ال�سجن مدى احلياة على � ِّأي �شخ�ص يقتل �شرطي ًا �أو حار�س �سجن بحكم واجباته
�أو من�صب ��ه بغي ��ة الإع ��داد جلرمية �أخرى �أو ت�سهيله ��ا �أو ارتكابها �أو �إخفائه ��ا �أو للتهرب من العدالة
�س ��واء �أكان ذل ��ك مل�صلحت ��ه ال�شخ�صية �أم مل�صلحة �شخ� ��ص �أو كيان �آخر� ،أو لع ��دم حتقيقه الغر�ض
الأ�صلي.
كم ��ا توج ��د دول—و َّفقت ت�شريعاته ��ا مع اجلزء الإلزام ��ي الأ�ضيق من الفقرة الفرعي ��ة (ب) وج َّرمت
�أفع ��ا ًال م ��ن نوع خا�ص ت�صنف على �أنها جرائم �ضد العدالة ،مث ��ل �إعاقة �إنفاذ العدالة �أو ممار�سة الق�سر على
قا� ��ض �أو التهديد بالعنف �أو ا�ستخدامه فيما يت�صل ب�إقامة العدل �أو بتحقيق �أويل (والالفت للنظر � َّأن هذا هو
االجتاه ال�سائد يف جمموعة دول �أوروبا ال�شرقية).

مثال على التنفيذ
تن�سح ��ب الأح ��كام القانونية �صراح ًة �أي�ضا عل ��ى املحلفني واملحامني الذين يتول ��ون الدفاع يف �إحدى
ال ��دول الأط ��راف التي حتظر ا�ستخ ��دام القوة البدني ��ة �أو التهديد �أو الرتهيب م ��ن �أجل التدخل يف
الواجبات الر�سمية للموظفني الق�ضائيني وموظفي �إنفاذ القانون .وتط َّبق عقوبات ُم�ش َّددة �إذا ارتكب
اجلرمي َة موظفون عموميون �أثناء مبا�شرتهم واجباتهم الر�سمية.
�أ َّم ��ا عن امل�شاكل و�أوجه الق�صور امل�ستبانة ،ف� َّإن الأح ��كام املحلية يف حالة واحدة على الأقل كانت ت�شمل
تعد �أو ا�ستخ ��دام �إجرامي للقوة ،ال التهدي ��دات �أو الرتهيب ،بينما كان نوع
م ��ا ُيرتك ��ب عن عمد م ��ن �إهانة �أو ٍّ
واحد فقط من القوة البدنية م�شموال يف حالة �أخرى .وعالو ًة على ذلكُ ،وجدت حاالت منعزلة مل يكن ال�سلوك
حمل النظر م�شموال فيها �أو انح�صرت فيها امل�س�ؤولية اجلنائية عن التدخل يف مبا�شرة الواجبات الق�ضائية يف
الأفع ��ال الت ��ي يرتكبها �أ�شخا�ص هم �أنف�سهم موظفون عموميون دون غريهم من اجلناة .وقد تبينَّ � َّأن الأحكام
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العام ��ة املتعلق ��ة بالق�س ��ر والرتهيب وافي ��ة ب�شكل عام ،و�إن كان ق ��د ارتئيت يف بع�ض احل ��االت �ضرورة تغطية
الأفعال املوجهة �ضد �إعمال ال�سلطة العامة ب�شكل حمدد .و�أخرياً ،وبالرغم من � َّأن الأحكام املنطبقة يف �إحدى
ال ��دول الأط ��راف ب�ش�أن التع ��دي والرتهيب واالزدراء والت�أثري �سلب ��ا يف �سري العدالة �أو �إعاقت ��ه بدت م�ستوفي ًة
ملتطلب ��ات االتفاقي ��ة ،فقد �أُو�صي بنظ ��ر ال�سلطات يف الن�ص عل ��ى حظر قانوين خا�ص بعرقل ��ة عمل املوظفني
الق�ضائيني يت�سق مع حظر خا�ص م�شابه موجود بالفعل يتعلق مبوظفي �إنفاذ القانون وال�شرطة.

التحديات
ِّ
مل ُت�ست�َب نَ ْ�ن � ُّأي حتدي ��ات حم� � َّددة فيما ع ��دا القيود العدي ��دة يف جترمي الأفع ��ال املذكورة �أعاله عل ��ى ال�صعيد
املحل ��ي والتج ��ز�ؤ املفرط ،يف بع�ض احلاالت ،للت�شريع ��ات املنطبقة واالفتقار �إىل جرمي ��ة موحدة لإعاقة �سري
العدال ��ة تعال ��ج جميع �أركان ال�سلوكيات حمل النظر .ومل تق َّدم بيانات �إح�صائية �أو �أمثلة لق�ضايا �إ َّال من طرف
ع ��دد قلي ��ل من ال ��دول الأطراف ،مما ي�ص ِّعب يف الوقت احل ��ايل من تقييم فعالية الأح ��كام التي حتكم �إعاقة
�س�ي�ر العدال ��ة .ومع ذلك ف�ل�ا �شك يف � َّأن بع�ض البلدان تع ��اين ،على الرغم من وجود تداب�ي�ر ت�شريعية وافية،
م ��ن �أوج ��ه �ضعف �شديد فيم ��ا يتعلق بالتطبيق العملي للأح ��كام ذات ال�صلة .ويت�ضح ذل ��ك من منوذج �إحدى
ال ��دول الأطراف التي �صرح م�س�ؤولوها بوج ��ود عدد كبري من حاالت االعتداء البدين والتهديد والرتهيب �ضد
�شه ��ود وحمققني وم َّدع�ي�ن عامني ور�ؤ�ساء وكاالت وق�ضاة على نح ٍو يعوق مبا�ش ��رة ه�ؤالء الأ�شخا�ص واجباتهم
ب�شكل كامل.

واو�  -أحكام ت�ساند التجرمي
 -١م�س�ؤولية ال�شخ�صيات االعتبارية (املادة )26
اعتم ��دت جميع الدول الأط ��راف �إ َّال �أربع ًا تدابري لتحمي ��ل ال�شخ�صيات االعتبارية م�س�ؤولي ��ة عن امل�شاركة يف
الأفع ��ال املجرم ��ة وفق ًا لالتفاقي ��ة ،و�إن مل يكن لدى بع�ض تل ��ك البلدان حكم م�س�ؤولية ع ��ام وعلى الرغم من
تف ��اوت كب�ي�ر فيما يتعلق بن ��وع هذه امل�س�ؤولي ��ة ونطاقها .وق ��د �أوجدت �إحدى ال ��دول فيما يبدو �ش ��ك ًال ما من
امل�س�ؤولي ��ة لك ��ن فيما يتعل ��ق بغ�سل الأموال فقط .ويف جمي ��ع احلاالت تقريب ًا—با�ستثن ��اء دولة واحدة تتطلب
�أحكامه ��ا املنطبق ��ة تو�ضيح ًا—يب ��دو جلي ��ا � َّأن م�س�ؤولية الكي ��ان االعتباري� ،س ��واء �أكانت جنائي ��ة �أم مدنية
�أم �إداري ��ة ،ال تخ ��ل بامل�س�ؤولي ��ة اجلنائي ��ة للأ�شخا� ��ص الطبيعي�ي�ن الذين اقرتف ��وا اجلرائم ،مم ��ا يتوافق مع
الفقرة  3من املادة  26من االتفاقية .وهذا يعني من حيث التطبيق العملي � َّأن القرارات الإجرائية املتخذة فيما
يتعل ��ق بال�شخ�صية االعتبارية ال ت�ؤثر على القرارات املتعلقة بال�شخ� ��ص الطبيعي ،حيث � َّإن حتميل ال�شخ�صية
االعتبارية م�س�ؤولية ال يقت�ضي � َّأي مزية (�أو �ضرر) لل�شخ�ص الطبيعي ،ولي�س من �ش�أنه �أن يعوق �إثبات امل�س�ؤولية
اجلنائية عليه.
وتنطبق هذه املبادئ بالن�سبة �إىل جميع اجلناة �أو ال�شركاء من الأفراد يف جرمية ف�ساد ،ب�صرف النظر
ع ��ن منا�صبهم يف الكيان االعتب ��اري .وقد ميثل �شرك ًة ما ممثلوها القانونيون خ�ل�ال التحقيقات والإجراءات
املقام ��ة �ضده ��ا ب�سبب جرائم ف�س ��اد �أو متعلقة بالف�ساد ،غري �أنه ال يجوز �إدانة ه� ��ؤالء املمثلني باجلرائم التي
ارتكبته ��ا ال�شخ�صيات االعتباري ��ة التي ميثلونها ،ما مل تثبت م�س�ؤوليتهم �شخ�صي ��ا عن اجلرائم .و�صحيح � َّأن
القان ��ون ين� ��ص يف بع�ض البلدان ،معظمه ��ا بلدان تتبع نظام القان ��ون الأنغلو�سك�سوين ،على ج ��واز اعتبار � ِّأي
�سلوك ي�شكل جرمية تع ِّر�ض كيانا م�ؤ�س�سي للمالحقة الق�ضائية �سلوك ًا �صادر ًا عن كل �شخ�ص كان وقت ارتكاب
اجلرمي ��ة مدي ��ر ًا �أو موظف ًا يف ذل ��ك الكيان امل�ؤ�س�سي ،مما يوح ��ي للوهلة الأوىل على ما يبدو ب� �� َّأن هذا يح ّمل
الأ�شخا�ص املعنيني م�س�ؤولية مو�ضوعية ،لكن القانون يو�ضح بجالء � َّأن الأحكام ذات ال�صلة ال تنطبق �إذا ثبت
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� َّأن ذل ��ك املدي ��ر �أو املوظف يف الكيان امل�ؤ�س�سي مل ي�ضطلع ب� ِّأي دور يف ال�سلوك املعني �أو �أنه اتخذ كل اخلطوات
املعقولة ملنعه.
ويف نف� ��س الوقت ،ينبغي �أن يكون من املمكن م�ساءلة ال�شخ�صي ��ة االعتبارية حتى �إذا ف�شلت التحقيقات
يف التو�ص ��ل �إىل الف ��رد اجلاين—وهذا و�ضع وارد احلدوث يف كث ٍري من الأحيان يف ظ ��ل الهيكليات امل�ؤ�س�سية
املر ّكب ��ة والالمركزي ��ة ب�شكل متزايد ،والتي تك ��ون العمليات و�صناعة القرار فيها غ�ي�ر مركزة—�أو يف �إثبات
م�س�ؤوليته ،ك�أن يكون ذلك نتيجة لعراقيل �إجرائية على �سبيل املثال .وعلى اجلانب املقابل لهذه املبادئ ،لوحظ
يف حالت�ي�ن على الأقل � َّأن امل�س�ؤولي ��ة (اجلنائية) لل�شخ�صيات االعتبارية مقرتنة مب�س�ؤولية �شخ�ص طبيعي و� َّأن
حد كبري �شرط ًا م�سبق ًا للأوىل.
هذه الأخرية متثل �إىل ٍّ

طبيعة امل�س�ؤولية ،امل�س�ؤولية املدنية
ال �ش ��ك عل ��ى ما يبدو يف معظم احلاالت ،بخ�صو� ��ص نوع امل�س�ؤولية ذات ال�صل ��ة ،يف �إمكانية حتميل �شخ�صية
اعتباري ��ة امل�س�ؤولية من خالل القواعد العامة للم�س�ؤولية املدنية �أو قاعدة �إدارية ،و�إن كانت املعلومات املقدمة
خ�ل�ال اال�ستعرا�ضات ب�ش�أن هذه الإمكانية غري وافي ��ة �أو م�شو�شة يف كثري من الأحيان .وتتعدد يف عدة واليات
ق�ضائية �أ�شكال امل�س�ؤولية املنطبقة.
وكان ما ورد من معلومات ب�ش�أن نظم امل�س�ؤولية املدنية ي�شري يف معظمه �إ َّما �إىل �أحكام تتيح �إقامة دعاوى
�ضد �شخ�صيات اعتبارية للمطالبة بتعوي�ضات عن �أ�ضرار معنوية �أو مادية وفق ًا للمادة � ،35أو �إىل �أحكام تتيح
�إمكانية تطبيق عقوبات على ال�شخ�صيات االعتبارية من خالل �إجراءات مدنية �أو �شبه مدنية.

�أمثلة على التنفيذ
ين�ص القانون اجلنائي يف دولة طرف ال حت ّمل ال�شخ�صيات االعتبارية م�س�ؤولية جنائية على م�س�ؤولية
مدني ��ة تبعية (ثانوية) خا�صة جلميع الكيانات امل�ؤ�س�سية عن جميع اجلرائم التي ُترتكب نياب ًة عنها،
عالو ًة على امل�س�ؤولية املدنية امل�شرتكة الواقعة على ال�شخ�صيات االعتبارية يف حاالت الر�شوة املحلية
�أو الأجنبي ��ة حتدي ��داً .وحت َّمل الكيان ��ات االعتبارية يف تلك احلاالت م�س�ؤولي ��ة م�شرتكة عن الأ�ضرار
م ��ع الأ�شخا� ��ص الطبيعيني الذين يدانون جنائي ��ا باعتبارهم فاعلني �أ�صلي�ي�ن �أو �شركاء ،ويرجع �إىل
املحكم ��ة �أم ��ر حتديد احل�صة امل�ستحقة عل ��ى كل طرف من التعوي�ضات بق ��در م�ساهمته يف النتيجة
الإجرامي ��ة .وقد �أو�صي باعتماد ال�سلطات الوطنية تعريف ًا �أقل تقييد ًا للم�س�ؤولية املدنية الواقعة على
ال�شخ�صي ��ات االعتبارية ي�سمح ب�إلقاء م�س�ؤولي ��ة م�شرتكة بني ال�شخ�صيتني الطبيعية واالعتبارية عن
كل جرمية من�صو�ص عليها يف االتفاقية.
وين� ��ص القانون املدين يف دولة �أخرى على خي ��ار خا�ص يق�ضي بحل ال�شخ�صية االعتبارية ،يف
ظل �أحوال معينة ،بنا ًء على طلب من دائرة االدعاء العام .ويتاح هذا الإجراء ،على �سبيل املثال� ،إذا
تعار�ضت �أن�شطة �شخ�صية اعتبارية مع النظام العام .وقد يكون من الأمثلة على ذلك ر�شو �شخ�صية
اعتباري ��ة موظف� � ًا عموميا حمليا �أو �أجنبيا .وين�ص قانون التج ��ارة يف دولة �أخرى على �إجراء م�شابه
لل�ش ��ركات ذات الغر� ��ض �أو املق�صد غري امل�شروع ،و�إن كان هذا الإجراء ذا �سمة �إدارية ال مدنية على
ما يبدو.
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وم ��ن املث�ي�ر لالهتم ��ام � َّأن امل�س�ؤولية املدني ��ة ،التي تتخذ �ش ��كل �إمكانية مطالبة �ضحاي ��ا جرائم الف�ساد
بتعوي�ض ��ات مدني ��ة م ��ن ال�شخ�صي ��ات االعتبارية املتورطة فيه ��ا ،ال ُتعترب يف جمي ��ع الأح ��وال معا ِدلة بو�ضوح
امل�ستعر�ضون ،يف حالة دولة ين�ص قانونها على امل�س�ؤولية
لنظريتيها اجلنائية والإدارية .وبالتايل فقد ا�ست�شعر
ِ
اجلنائي ��ة عن غ�سل الأم ��وال ور�شو املوظفني الأجانب وامل�س�ؤولية املدنية باملفه ��وم املذكور �أعاله عن غري ذلك
من اجلرائم ذات ال�صلة بالف�ساد� ،ضرور َة ت�شجيع هذا البلد على النظر يف �إمكانية ا�ستحداث �أحكام قانونية
وا�ضح ��ة تن�ص عل ��ى امل�س�ؤولية اجلنائية و�/أو الإدارية لل�شخ�صيات االعتبارية ع ��ن جميع جرائم الف�ساد ،و�إن
كانوا قد خل�صوا �إىل � َّأن احلكم قيد اال�ستعرا�ض قد ُن ِّفذ ب�شكل عام.

امل�س�ؤولية اجلنائية
�أه ��م م ��ا يف تطبي ��ق املادة  26هو م ��ا �إذا كانت الدول الأطراف ق ��د اكتفت بتطبيق عقوبات مدني ��ة و�إدارية �أو
جت ��اوزت ذلك ب�إخ�ض ��اع ال�شخ�صيات االعتبارية لعقوب ��ات جنائية .وات�ضح � َّأن البديل الث ��اين هو ال�سائد دون
�شك .فقد طبقت �أكرث من ثلثي الدول الأطراف �شك ًال ما من �أ�شكال امل�س�ؤولية اجلنائية لل�شخ�صيات االعتبارية
ع ��ن جرائم الف�ساد .ويت�ضمن ذلك احلاالت التي طبقت فيها دول �أطراف ،تفادي ًا للطعون الد�ستورية املتعلقة
بوج ��وب �إثبات � َّأن املته ��م مذنب ،تنويعات "غري مبا�ش ��رة" لهذه امل�س�ؤولية ،يجوز مبوجبه ��ا تطبيق غرامات �أو
تداب�ي�ر ق�سرية �أخرى �ضد � ِّأي �شخ�صية اعتبارية بقرار م�سبب من املحكمة اجلنائية �إذا ت�أكد خالل �إجراءات
جنائية مقامة �ضد �شخ�ص طبيعي � َّأن اجلرمية اجلنائية اقترُ فت يف معر�ض مبا�شرة عمله لدى تلك ال�شخ�صية
االعتبارية �أو مل�صلحتها.
�دد من نظ ��م القانون
وبينم ��ا ب ��رزت امل�س�ؤولي ��ة اجلنائي ��ة لل�شخ�صي ��ات االعتباري ��ة �سم� � ًة ممي ��زة لع � ٍ
الأنغلو�سك�سوين يف املا�ضي ،فقد ت�ساوت معها يف العدد ،بل ورمبا زادت عليها ،البلدان التي تتبع نظام القانون
امل ��دين وق ��ت �إجراء اال�ستعرا�ضات ولديها قواعد مقابلة ،مبا يف ذلك قواع ��د امل�س�ؤولية التي لي�ست ذات طابع
جنائ ��ي مبعنى الكلمة لكنه ��ا واردة يف القانون اجلنائي .ويتزايد عدد الدول الأط ��راف من �أرجاء العامل كافة
الت ��ي تتبع هذا التوج ��ه ب�شكل متزايد ،كما يتبني ذلك من ثالثة بلدان م ��ن مناطق خمتلفة تطبق نظما مدنية
و�/أو �إداري ��ة ،حي ��ث تراوحت �أو�ضاعها بني االنتهاء بالفعل من التوقيع على قان ��ون ي�ستحدث م�س�ؤولية جنائية
وتو ُّق ��ع دخوله حيز التنفيذ خ�ل�ال �أ�سابيع ،وبني حت ُّمل التزام ،يف �إحدى احل ��االت ،با�ستحداث هذه امل�س�ؤولية
م ��ع وجود الت�شريع املنف ��ذ لذلك قيد الإعداد ،وكان ذلك فيما يبدو ب�إيعاز م ��ن الفريق العامل املعني بالر�شوة
يف املعام�ل�ات التجاري ��ة الدولية التابع ملنظمة التع ��اون والتنمية يف امليدان االقت�صادي .وم ��ن امل�ؤ�شرات التي
له ��ا داللتها كذل ��ك �إفادة ال�سلط ��ات الوطنية يف دولتني من ال ��دول الأربع التي تقل �أو تنع ��دم لديها ت�شريعات
حتمل ال�شخ�صيات االعتبارية م�س�ؤولية عن جرائم الف�ساد � َّأن حكومتيهما تعتزمان �إعطاء الأولوية ل�سن تدابري
ِّ
امل�س�ؤولي ��ة اجلنائي ��ة ،على الرغم من �إمكانية الوف ��اء مبتطلبات االتفاقية كذلك عن طري ��ق �أ�شكال بديلة من
امل�س�ؤولية املدنية والإدارية ،كما لوحظ يف �إحدى احلاالت.
وم ��ا زال كثري م ��ن الت�شريعات ذات ال�صلة حديث ًا ومل يو�ضع على املحك بعد �أو مل يخ�ضع لتحليل �شامل.
ويف�س ��ر ه ��ذا جزئيا حمدودي ��ة �أثره العمل ��ي �أو انعدامه يف بع�ض البل ��دان وا�ستمرار حالة ع ��دم التيقن ب�ش�أن
الأ�سلوب الذي �ستتبعه املحاكم يف تقييم بع�ض جوانبه ،مثل عزو الق�صد والإذناب ،وقواعد الإثبات املنطبقة،
ومعايري اختيار نوع دون �آخر من خمتلف �أنواع العقوبات �ضد ال�شخ�صيات االعتبارية.
والأ�سلوب الأكرث تقليدية لتنظيم امل�س�ؤولية اجلنائية لل�شخ�صيات االعتبارية—وهو ال�سائد يف الواليات
الق�ضائي ��ة التي تتبع نظام القانون الأنغلو�سك�سوين—هو اعتب ��ار � َّأن جميع اجلرائم املنطبقة (مع ا�ستثناءات
حم ��دودة للغاية ،مثل التج ��اوزات الطفيفة �أو بع�ض املخالف ��ات ال�ضريبية) ت�ش�ي�ر �إىل ال�شخ�صيات الطبيعية
حد �سواء وتطبيقها بنف�س الكيفية دون تعديل �إ َّال بقدر ما تقت�ضيه ال�ضرورة.
والقانونية على ٍ ّ
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�أمثلة على التنفيذ
ين�ص حك ٌم عام يف �إحدى الدول على تطبيق الت�شريعات اجلنائية على الكيانات امل�ؤ�س�سية كما تط َّبق
عل ��ى الأف ��راد ،مع ما يرد فيها من تعدي�ل�ات و� ِّأي تعديالت يقت�ضيها فر� ��ض امل�س�ؤولية اجلنائية على
كيان ��ات م�ؤ�س�سية ال على �أفراد .وجتوز �إدانة كي ��ان م�ؤ�س�سي ب� ِّأي جرمية ،مبا يف ذلك ما يعا َقب عليه
منها بال�سجن.
وت ��درج قوان�ي�ن بلد �آخ ��ر �ضمن تعريفه ��ا لكلمة "�شخ� ��ص" � َّأي �شركة �أو جمعي ��ة �أو هيئة مكونة
م ��ن �أ�شخا�ص� ،س ��واء �أكانت لها ال�صف ��ة امل�ؤ�س�سية �أم مل تكن .وهذا التعريف لي� ��س ح�صري ًا وي�شمل
الأ�شخا� ��ص الطبيعيني وال�شخ�صيات االعتبارية مث ��ل ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الفردية واجلمعيات غري
امل�سجل ��ة .ويكون ل ِّأي �شركة ب�ش ��كل عام نف�س و�ضع ال�شخ�ص الطبيعي من حي ��ث امل�س�ؤولية اجلنائية
ويج ��وز �إدانته ��ا بجرائم ،مبا يف ذل ��ك اجلرائم التي ال تقام �إ َّال بالق�ص ��د اجلنائي .ومع ذلك ،توجد
جرائم ال ميكن ل�شركة ارتكابها �أو ال ميكن �إدانة �شركة بها باعتبارها فاعال �أ�صليا ،كما �أنه ال ميكن
�إدانة �شركة بجرمية ال عقوبة عليها �إ َّال الإعدام �أو العقاب البدين �أو ال�سجن.
ويتب ��ع الكثري من البلدان نهج� � ًا �أ�ضيق نطاق ًا ال تك ��ون ال�شخ�صيات االعتبارية مبوجب ��ه عر�ضة للعقوبة
اجلنائي ��ة �إ َّال على جرائم حم ��ددة ،وهي يف العادة اجلرائم التي ُتعترب �أ�شد خط ��ورة �أو التي تندرج �ضمن فئة
اجلرائ ��م االقت�صادي ��ة .ومن �ش�أن ذلك م ��ن منظور االمتثال لالتفاقية �أن ي� ��ؤدي �إىل �أوجه ق�صور ما مل توجد
�أح ��كام مدنية و�/أو �إدارية مكملة .فعلى �سبيل املثال ،تبينَّ يف خم�س حاالت � َّأن امل�س�ؤولية مق�صورة على جرائم
م ��ن قبيل غ�سل الأموال ور�ش ��و موظفني حمليني و�أجانب� ،أو على جرائم تتعلق ب�إث ��راء �شخ�ص نف�سه �أو �شركة
عل ��ى نح ��و ي�ضر مبال ّية الدولة .وبالتايل فق ��د �أو�صي بنظر تلك البلدان يف تو�سيع نط ��اق القانون بحيث ي�شمل
جميع الأفعال املجرمة وفق ًا لالتفاقية .وباملثل ،ا�س ُتبعدت من نطاق امل�س�ؤولية ،يف حاالت �أخرى تت�سم الأحكام
فيها بنطاق �أو�سع ،بع�ض اجلرائم من قبيل االختال�س يف القطاعني العام واخلا�ص و�إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف
و�إعاق ��ة �سري العدالة .كما توجد بع� ��ض القيود فيما يتعلق مبرتكب اجلرمية املحتمل .فعلى �سبيل املثال ،خ�ضع
نط ��اق امل�س�ؤولي ��ة اجلنائي ��ة لل�شخ�صيات االعتباري ��ة يف �إحدى الوالي ��ات الق�ضائية لت�ضييق مبال ��غ فيه ب�سبب
ا�ستثن ��اء ال ي�شمل الدولة واحلكومات املحلي ��ة وال�شخ�صيات االعتبارية يف القانون الأنغلو�سك�سوين فح�سب—
كما هو ال�ش�أن يف بلدان �أخرى—بل امل�ؤ�س�سات اململوكة للدولة كذلك.
وال توجد مبادئ موحدة ب�شكل وا�ضح فيما بني الدول الأطراف لن�سب امل�س�ؤولية اجلنائية �إىل �شخ�صيات
اعتبارية .وب�شكل عام ،تن�ش�أ امل�س�ؤولية امل�ؤ�س�سية يف العادة �إذا ار ُتكب فعل الُ  يعذر عليه نياب ًة عن و�/أو مل�صلحة
امل�ؤ�س�س ��ة من ِقبل�( :أ) �أحد �أع�ض ��اء جهازها التنظيمي �أو كبار مديريها �أو موظفيها املخولني ب�صالحية �صنع
ق ��رارات �أو ممثليها املخت�صني؛ �أو (ب) مر�ؤو�س ل ٍّأي من الأ�شخا� ��ص ال�سالفي الذكر يف حالة عدم مراعاة ما
يلزم من عناية وحيطة يف عمليات امل�ؤ�س�سة ملنع اجلرمية مبا �سمح باقرتافها.
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�أمثلة على التنفيذ
يتطل ��ب ن�سب امل�س�ؤولية يف �إحدى الدول �أن تكون اجلرمية قد اقترُ فت مل�صلحة ال�شخ�صية االعتبارية
املعني ��ة ومبا يحقق لها منفعة على يد �شخ�ص طبيع ��ي له �سلطات �إدارية �أو �إ�شرافية �أو �شخ�ص يعمل
حت ��ت �إ�شراف ذلك ال�شخ�ص �أو �إدارته ب�ش ��كل مبا�شر ،كما يجب �إثبات تخلف ال�شخ�صية االعتبارية
ع ��ن االلت ��زام بواجب ��ات الإدارة �أو الإ�شراف .ويع� � ِّرف القانون هذا التخلف ع ��ن االلتزام من جانب
ال�شخ�صية االعتبارية على �أنه تخلف عن تطبيق �آليات تنظيمية و�إدارية و�إ�شرافية حتول دون اقرتاف
جرمية.
ويف بل ��د �آخ ��ر ،ال ميكن �أن تن�سب جرمي ٌة ما �إىل �شخ�صي ��ة اعتبارية ما مل�( :أ) يرتكب موظف
�أو وكيل �أو م�س�ؤول لكيان م�ؤ�س�سي يعمل يف حدود النطاق احلقيقي �أو الظاهري لوظيفته �أو يف حدود
�سلطته احلقيقية �أو الظاهرية ركنا ماديا من �أركان اجلرمية؛ و(ب) ُين�سب خط�أ �إىل الكيان امل�ؤ�س�سي
الذي �ص ّرح باقرتاف اجلرمية �أو �سمح به ب�شكل �صريح �أو �ضمني ،مبا يف ذلك وجود ثقافة م�ؤ�س�سية
يف ذلك الكيان امل�ؤ�س�سي �أوعزت بعدم االلتزام باحلكم ذي ال�صلة �أو �شجعت عليه �أو تغا�ضت عنه �أو
�أدت �إليه� ،أو تخلف الكيان امل�ؤ�س�سي عن تهيئة و�إدامة ثقافة م�ؤ�س�سية توجب االلتزام باحلكم املعني.
وم ��ن الأهداف الوا�ضحة لإثبات امل�س�ؤولية امل�ؤ�س�سي ��ة ت�شجيع ال�شخ�صيات االعتبارية على اعتماد �آليات
وافية ملنع الف�ساد ،مثل تعيني مدير للوقاية من الف�ساد وتعريف �صالحياته و�سلطاته و�إن�شاء نظام رقابة داخلية
والإ�ش ��راف عليه واعتماده .وبالت ��ايل فمن الوارد �أن تعفى ال�شركة يف بع�ض احلاالت م ��ن امل�س�ؤولية �إذا �أثبتت
�أنها توخت احليطة الواجبة ملنع ال�سلوك الإجرامي �أو الت�صريح به .وعلى اجلانب الآخر ،تحُ ّمل امل�ؤ�س�سات يف
بع� ��ض الدول امل�س�ؤولية ب�شكل عام عن ت�صرفات موظفيها ،حتى لو �أدانت �إدارة امل�ؤ�س�سة �سلوك املوظف وحتى
ل ��و كان ثم ��ة برنامج فعال ل�ضمان االمتث ��ال ،وال يكون لهذين العاملني دور �إ َّال يف تخفي ��ف العقوبات املنطبقة.
وعلي ��ه ،ف� ��إن كان ل ��دى ال�شركة قواعد وافي ��ة للحيطة الواجبة �أو االمتث ��ال الداخلي تدعمه ��ا الإدارة ومل َي ُحل
ذل ��ك دون انتهاك �أحد املوظفني للقانون ،فللمحكم ��ة �أن تعترب جهود ال�شركة عام ًال خمفف ًا يف معر�ض حتديد
م�ستوى العقوبة.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
ا�ستحدث ��ت �إح ��دى ال ��دول الأط ��راف م�س�ؤولية �صارم ��ة تتحملها امل�ؤ�س�س ��ات التجاري� � ُة التي ال متنع
�أ�شخا�ص ��ا منت�سبني �إليها من ال�ضلوع يف الر�شوة بغي ��ة احل�صول على مزية جتارية �أو االحتفاظ بها.
واملق�ص ��ود بامل�ؤ�س�سات هنا الكيانات املحلية والأجنبية الت ��ي تدير �أعما ًال �أو تبا�شر � َّأي حرفة �أو مهنة
عل ��ى ال�صعيد املحلي ،مبا يف ذلك ال�ش ��ركات اململوكة جزئيا �أو كليا للدولة .واع ُترب القانون ،لإلزامه
تلك الكيانات مبنع الر�شوة ،رادع ًا فعا ًال حمل الكثري من ال�شركات على اتخاذ تدابري وقائية �شاملة.
وبالنظر �إىل هذه النتيجة ،و�إىل التجاوب العام من جانب �سلطات االدعاء وقطاع الأعمال التجارية،
اع ُت�ب�ر ذل ��ك الإج ��راء ممار�سة ج ِّيدة ،و�أن ��ه ،وهو الأهم ،قاب ��ل للتطبيق �أي�ض� � ًا يف دول ال ت َّتبع نظام
امل�س�ؤولية اجلنائية.

اجلزء الأول -الف�صل الأول -التجرمي
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امل�س�ؤولية الإدارية
ُيلزَ م الدول الأطراف مبوجب الفقرة  1من املادة  26اتخاذ اخلطوات الالزمة ،مبا يت�سق مع مبادئها القانونية،
لتقري ��ر م�س�ؤولية ال�شخ�صي ��ات االعتبارية عن الأفعال املجرم ��ة وفق ًا لهذه االتفاقية .وال يوج ��د �إلزام ب�إثبات
امل�س�ؤولية اجلنائية ،مما يت�سق مع مبادرات دولية �أخرى تقر بتنوع ال ُّنهج املعتمدة يف خمتلف النظم القانونية
وت�ستوعبه ��ا )40(.وق ��د اختارت عدة دول �أط ��راف بالفعل االعتماد على العقوبات الإداري ��ة (مع �إقرانها �أحيان ًا
مب�س�ؤولي ��ة مدني ��ة) ،م�ستند ًة �إىل مبادئ �أ�سا�سي ��ة يف نظمها القانونية واملذاهب القانوني ��ة املعمول بها لديها،
ومفاده ��ا ع ��دم �إمكانية ن�سب امل�س�ؤولي ��ة اجلنائية �سوى للأ�شخا�ص الطبيعيني ومن ث ��م َف ُهم الوحيدون الذين
ميكن �أن يخ�ضعوا لها� .أ َّما ال�شركات فلي�س هناك مناط للم�ؤاخذة ب�ش�أنهاْ � ،أي احلالة الذهنية ،وال ميكن �إثبات
املوق ��ف الذات ��ي والذهني املتمثل يف الإذناب يف حقها ،كما ال ُيت�صور �إنزال عقوبة جنائية حقيقية بها (�إجرام
ال�شركات غري وارد).
امل�ستعر�ضون يف معظم احل ��االت االختيار الوطني من حيث �ش ��كل امل�س�ؤولية املف�ضل
وق ��د قبل اخل�ب�راء
ِ
وذك ��روا � َّأن النظ ��م ذات العقوبات الإدارية ممتثلة متام� � ًا للمتطلبات املن�صو�ص عليه ��ا يف املادة  .26غري �أنه
امل�ستعر�ضني �أو�صوا ،على الرغم من ال�سلطة التقديرية الوا�سعة
م ��ن اجلدير باملالحظة � َّأن عدد ًا من اخلرباء
ِ
ُ
للدول الأطراف يف هذا ال�صدد ،بال�سعي يف �إثبات امل�س�ؤولية اجلنائية .ومن نف�س املنطلق� ،أ ِبرز �إثبات امل�س�ؤولية
اجلنائية لل�شخ�صيات االعتبارية املتورطة يف اقرتاف � ٍٍّأي من الأفعال املج َّرمة وفق ًا لالتفاقية باعتباره ممار�سة
ج ِّيدة يف بع�ض احلاالت ،مبراعاة الطبيعة االبتكارية لهذا التدبري يف نظم القانون املدين.
ن�سب امل�س�ؤولية الإدارية ،و�إن كان احلد الأدنى �أقل
ومل ت ��رد �س ��وى معلومات قليلة عن املبادئ التي تنظم ْ
دون �شك من احلد الأدنى الالزم لتطبيق عقوبات جنائية.

مثال على التنفيذ
يجي ��ز القانون الذي يحكم جرائ ��م الف�ساد يف �أحد البلدان تطبيق التداب�ي�ر املتعلقة بامل�س�ؤولية على
كي ��ان اعتب ��اري وفق� � ًا للت�شريعات الوطني ��ة يف حالة تنظيم جرائ ��م ف�ساد �أو جرائ ��م تهيئ الظروف
جلرائم ف�ساد �أو الإعداد لها �أو اقرتافها نياب ًة عن ذلك الكيان االعتباري �أو مبا ي�صب يف م�صلحته.
كما يجيز يف بع�ض احلاالت �إثبات �صفة اجلاين يف اجلرائم ذات ال�صلة بالف�ساد ل�شخ�صية اعتبارية
�أجنبي ��ة .وعالو ًة على ذل ��ك ،يجوز حتميل �شخ�صيات اعتبارية امل�س�ؤولي ��ة القانونية عن التخلف عن
االلت ��زام باملتطلبات الت�شريعية الرامي ��ة �إىل مكافحة �شرعنة (غ�سل) العائ ��دات الإجرامية ومتويل
الإرهاب.

العقوبات
تتن ��وع العقوبات ب�ش ��كل عام ،حيث ترتاوح بني التنويعات املالية الأكرث �شيوع ًا (ك�أن تكون خم�سة �أ�ضعاف قيمة
احل ��د الأق�ص ��ى للعقوب ��ة املالية اجلائز للمحكم ��ة فر�ضها على �شخ� ��ص طبيعي مدان بنف� ��س اجلرمية �أو من
�ضعف�ي�ن �إىل ع�شرة �أ�ضعاف القيم ��ة غري امل�شروعة املقبو�ضة �أو املقبولة �أو املطلوب ��ة �أو املتفق عليها �أو املوعود
به ��ا) وامل�ص ��ادرة ون�شر خال�صة احلكم �إىل عقوبات ذات طابع �إداري ،مبا يف ذلك الإ�سقاط اجلزئي �أو الكلي
ل ِّأي حوافز ومنافع �ضريبية �أو احلظر املطلق على ت�سلمها ملدة حمددة ،واملنع امل�ؤقت �أو الدائم من امل�شاركة يف
( )40انظر املرجع نف�سه ،الفقرات من � 323إىل .327
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املناق�ص ��ات العام ��ة �أو من �إبرام اتفاقات �أو عقود مع اجلهات التابعة للدولة (الإدراج على القائمة ال�سوداء)،
و�إلغ ��اء ت�صاريح اال�ستق ��رار يف البالد كفروع ل�ش ��ركات �أجنبية ،وحظر زيادة ر�أ�س امل ��ال ،و�سحب الرتخي�ص
التجاري واحلظر امل�ؤقت على االنخراط يف � ِّأي ن�شاط جتاري �أو غري جتاري ،و�صو ًال �إىل احلد الأق�صى وهو حل
الكي ��ان امل�ؤ�س�سي �أو �إ�سقاط ال�شخ�صية االعتبارية (خا�ص ًة �إذا كانت ال�شخ�صية االعتبارية قد �أن�شئت حتديد ًا
للقيام ب�أن�شطة �إجرامية مثل غ�سل الأموال� ،أو �إذا كانت قد حادت عن هدفها الأ�صلي امل�شروع وغريت ن�شاطها
بغي ��ة ارتكاب جرمي ��ة) ،عالوة على تركيبات خمتلفة مما �سبق ذكره .وقد الق ��ى عدم الن�ص على حد �أق�صى
للغرامات املوقَّعة على ال�شركات يف �أحد البلدان اال�ستح�سان واع ُترب عام ًال م�ساعد ًا على الردع.
وتك ��ون العقوب ��ات املالي ��ة عل ��ى ال�شخ�صي ��ات االعتبارية �أ�ش� � ّد عموما م ��ن العقوبات املن�صو� ��ص عليها
للأ�شخا� ��ص الطبيعيني .ومع ذل ��ك ،فقد ا�س ُت�شعر يف كث ٍري من الأحيان � َّأن م ��ن املمكن زيادة احلدود الق�صوى
للغرام ��ات املفرو�ض ��ة على ال�شركات ،مع مراعاة خطورة اجلرمية والأرب ��اح املتعلقة بها ،والتي تكون كبرية يف
الع ��ادة ،وق ��وة الكيانات املعنية من الناحي ��ة االقت�صادية .وعليه فقد �صدرت تو�صي ��ات حمددة يف عدد معترب
م ��ن احل ��االت بالنظر يف رفع م�ستوى الغرامات املتاح ��ة للجرائم ذات ال�صلة بالف�س ��اد (ك�أن حتدد ن�سب ًة �إىل
حج ��م �أعمال ال�شرك ��ة) �أو ب�إ�ضافة �أنواع �أخرى م ��ن العقوبات املنطبقة على ال�شخ�صي ��ات االعتبارية خالف
العقوب ��ات املالية ،علم ًا ب�أنه كان ��ت هناك ت�شريعات قيد الإعداد يف ثالث حاالت �أخ ��رى ملعاجلة هذه امل�س�ألة.
وقد اع ُترب غياب �سجل جنائي عام �أو نظام قوائم �سوداء لل�شركات والقائمني عليها يف ثالث حاالت من �أوجه
الق�صور .و�أخرياً� ،صدرت تو�صية يف �إحدى احلاالت لال�ستي�ضاح يف االجتهادات املتعلقة بفر�ض عقوبات على
ال�شخ�صي ��ات االعتباري ��ة على جرائم حمددة ،مما ي�ستدع ��ي و�ضع حدود لفر�ض العقوب ��ات وتعيني م�ؤ�شرات
حمدد من العقوبات مع مراعاة حجم ال�شخ�صية االعتبارية �أو موقفها املايل.
مالئمة لتطبيق نوع ٍ
وم ��ن العوام ��ل الأخرى التي عادة ما ت�ؤخ ��ذ يف احل�سبان عند تطبيق عقوبات عل ��ى �شخ�صيات اعتبارية
ن ��وع �أن�شطة ال�شخ�صية االعتبارية ،ومالب�سات ارتكاب اجلرمي ��ة اجلنائية حتديداً ،وو�ضع ال�شخ�ص الطبيعي
يف الإطار امل�ؤ�س�سي لل�شخ�صية االعتبارية ،والأعمال التي �أقدمت عليها ال�شخ�صيات االعتبارية فعليا ،وطبيعة
العملي ��ات الت ��ي ت�ؤديه ��ا ال�شخ�صية االعتباري ��ة وتبعات ه ��ذه العمليات ،والتداب�ي�ر التي اتخذته ��ا ال�شخ�صية
()41
االعتبارية ،كما �سبق الذكر ،ملنع اقرتاف اجلرمية اجلنائية.

الفعالية
كم ��ا �سبق الذكر ،ف� َّإن القواعد اخلا�صة مب�س�ؤولي ��ة امل�ؤ�س�سات حديثة العهد ومل تو�ضع بعد على املحك يف كثري
أفيد ب� َّأن عقوبات ال�شخ�صيات االعتبارية غري مطبقة على نطاق وا�سع ،ال �سيما فيما يتعلق
من احلاالت .وقد � َ
بجرائم الف�ساد ،وب� َّأن امل َّدعني العامني ال يطالبون ب�إثبات م�س�ؤولية جنائية عن ارتكاب جرائم اقت�صادية على
�شخ�صي ��ة اعتباري ��ة �إ َّال فيما ندر .وال يكون ل ��دى جهات �إنفاذ القانون ،مثل ال�شرط ��ة وهيئة االدعاء العام ،يف
جميع احلاالت نظم لإبالغ ال�سلطات الإدارية املنوط بها فر�ض العقوبات ذات ال�صلة بالق�ضايا اجلنائية التي
تت ��ورط فيها �شخ�صيات اعتبارية .وكانت الإح�ص ��اءات وحتليالت الق�ضايا الواردة نادرة �أي�ضا ،مما جعل من
ال�صعب معرفة ما �إذا كان من املمكن اعتبار نظم العقوبات الوطنية فعالة ومتنا�سبة ورادعة.
ومل تعلن �أفرقة اال�ستعرا�ض عن اقتناعها بفعالية النظم الوطنية �سوى يف �أربع حاالت ،وقد اع ُترب نظام
امل�س�ؤولي ��ة اجلنائية يف �إحداها جترب ��ة ناجحة نظر ًا للمالحقات والعقوب ��ات املفرو�ضة على �شركات كربى يف
ق�ضاي ��ا ف�س ��اد ،بينما تبينَّ يف حالة �أخرى منها � َّأن معيار امل�س�ؤولي ��ة مبا�شر وفعال ،مما متخ�ض عن عدد الفت
للنظر من �إجراءات �إنفاذ القانون على مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية.
( )41فيما يتعلق مب�س�ألة التدابري املتاحة للدول الأطراف ملعاقبة كيانات القطاع اخلا�ص ،خا�ص ًة الغرامات املالية وم�صادرة العائدات
والتعلي ��ق واحلظر واحلرمان من املنافع احلكومية ،انظر من�شور مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية املعنونResource Guide :
( on State Measures for Strengthening Corporate Integrityفيينا ،)2013 ،ال�صفحات .26-16
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التحديات
ِّ
كان �أك�ث�ر ما ووج ��ه من حتديات ب�ش�أن عدم كفاي ��ة التدابري املعيارية القائمة وخ�صو�صي ��ات النظم القانونية
الوطني ��ة وو�ض ��ع عقوبات مالئمة وفق� � ًا للفقرة  4من امل ��ادة  .26وفيما عدا ذلك ،متثل التح ��دي الرئي�سي يف
الإنف ��اذ العملي املحدود للوائح القائم ��ة ،مما يرجع جزئيا �إىل �أوجه ق�صور عام ��ة �أو ت�صورات م�سبقة �سلبية
ورا�سخ ��ة ب�ش� ��أن الفائ ��دة املرج ��وة من هذه التداب�ي�ر .ويو�ضح مث ��االن هذا الو�ض ��ع ،حيث ُعزيت قل ��ة �إعمال
قوان�ي�ن امل�س�ؤولية امل�ؤ�س�سية يف �إحدى الدول جزئيا �إىل القدرات املح ��دودة لدى هيئات �إنفاذ القانونْ � ،أي �إىل
النق� ��ص يف �إملام املحققني وامل َّدعني العامني بكيفية التحقيق يف هذه اجلرمية ومالحقة املتورطني فيها؛ بينما
�أف ��ادت ال�سلط ��ات يف دولة �أخرى مل تحُ َ ل �إىل حماكمه ��ا بعد ق�ضية واحدة �ضد �شخ�صي ��ة اعتبارية � َّأن الفكرة
ال�سائ ��دة ه ��ي � َّأن الر�شوة لي�ست م�شكلة مقرتنة بالقطاع اخلا�ص ،بل تتعل ��ق مبوظفني عموميني يتلقون ر�شاوى
�أو يطلبونها.
و�أخري ًا ولي�س �آخراً ،ثمة حاجة �إىل مزيد من املعلومات ،خا�صة عن اخليار الإداري املف�ضل لدى العديد
م ��ن البلدان .وبالتايل فقد �أو�ص ��ي باالحتفاظ بالإح�صاءات املتعلقة بالعقوب ��ات الإدارية والإجراءات املتخذة
�ضد ال�شخ�صيات االعتبارية وبالق�ضايا اجلنائية والعقوبات املفرو�ضة مبوجب نظم جنائية.

 -٢امل�شاركة وال�شروع (املادة )27
اعتم ��دت جميع ال ��دول تقريب ًا تدابري وافي ��ة لتجرمي اال�شرتاك يف اق�ت�راف الأفعال املجرمة وفق� � ًا لالتفاقية
وامل�شارك ��ة وال�ش ��روع فيه (با�ستثن ��اء �أربعة بلدان عندها �أوجه ق�صور وا�ضح ��ة) ،وذلك ،يف العادة ،من خالل
�أحكام واردة يف اجلزء العام من قوانينها اجلنائية ال من خالل �أحكام خا�صة ت�شري �إىل ٍ ّ
كل من تلك اجلرائم
عل ��ى ح ��دة .ولي�س احلال كذلك بالن�سبة �إىل الإعداد جلرمية ف�ساد ،وه ��و حكم غري �إلزامي غري جمرم �إ َّال يف
ثلثي الدول الأطراف تقريباً.

امل�شاركة
يتن ��وع ك ٌّل من نطاق الأفعال الت�شاركية وتغطيتها وت�صنيفاته ��ا اال�صطالحية ،و�إن كان من املمكن متييز بع�ض
الأمن ��اط امل�شرتكة بني خمتلف الواليات الق�ضائية متييز ًا عاما .ومن �أو�ضحها ما يتعلق ب�أ�شخا�ص ت�شاركوا يف
اقرتاف جرمية متعمدة (جناة مت�شاركون) .ويف جميع احلاالت تقريباً� ،إذا ت�شارك عدة �أ�شخا�ص يف اقرتاف
فع ��ل �إجرامي حتقيق ًا للنية امل�شرتكة بينهم جميعاً ،حتمل ك ٌّل م ��ن ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�س�ؤولية عن ذلك اجلرم
كما لو كان اقرتفه منفرداً.
وفيما يتعلق بامل�شاركة مبعناها الدقيق ،تغطي القوانني الوطنية عاد ًة حالة � ِّأي �شخ�ص يتعاون يف اقرتاف
فعل متعمد �أو �شروع جالب للعقوبة �أو يت�شارك فيه �أو يعني عليه �أو يقدم امل�ساعدة يف ذلك ب� ِّأي �شكل (بامل�شورة
�أو الفع ��ل �أو م ��ا عدا ذلك) قبل اق�ت�راف الفعل �أو �أثناءه (و�أحيان ًا حتى بع ��ده ك�أن يكون ذلك وفا ًء بوعد مقدم
قب ��ل اق�ت�راف اجلرمية) .وال يفرق القانون �أحيان� � ًا بني خمتلف امل�شاركني ،بل يعك� ��س مفهوم ًا موحد ًا للجاين
ي�شم ��ل كل من ي�ساهم ب� ِّأي �شكل يف اقرتاف الفع ��ل .وكثري ًا (ولكن لي�س دوماً) ما يعا َقب ال�شركاء وامل�ساعدون
واملحر�ض ��ون بنف�س العقوبة املنطبقة على الفاعلني الأ�صليني ،مع مراعاة املحاكم مل�ستوى تورط كل منهم عند
تقيي ��م م�ستوى العقوبة املفرو�ضة .وي�شار �إ�شارة خا�ص ��ة يف كثري من الأحيان �إىل "املحر�ضني" (� ْأي الأ�شخا�ص
الذي ��ن يقنع ��ون عن عمد �شخ�ص� � ًا �آخر باقرتاف جرمية متعم ��دة �أو ال�شروع على نحو ٍجال ��ب للعقوبة يف ذلك
الفع ��ل) ،و�إىل الأ�شخا� ��ص الذين يقدمون عون ًا "جوهري� � ًا" �أو "معترب ًا" �أو "مبا�ش ��ر ًا" يف اقرتاف اجلرمية ،بل
و�أي�ض� �اً ،كما هو ال�ش�أن �أ�سا�س ًا يف بلدان جمموع ��ة دول �أوروبا ال�شرقية� ،إىل "املنظمني" (� ْأي الأ�شخا�ص الذين
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يخطط ��ون للجرمي ��ة �أو ي�شرف ��ون عل ��ى اقرتافها ،عالو ًة عل ��ى الأ�شخا�ص ال ��ذي ين�شئون جمموع ��ة منظمة �أو
ويعامل �أ�صحاب هذه الفئات الثالث (املحر�ضون وامل�شاركون املبا�شرون
منظم ��ة �إجرامية �أو ي�شرفون عليها)َ .
واملنظمون) يف الغالب كما يعامل الفاعلون الأ�صليون ويعتربون عر�ضة لنف�س العقوبة وك�أنهم كانوا هم اجلناة
الفعليني.
وع�ل�او ًة على ذلك ،هناك ح ��االت خا�صة يعامل القانون فيها "املقاول" (ال�شخ�ص الذي ي�ست�أجر �آخرين
الق�ت�راف جرمي ��ة) �أو حتى "املت�سرت" (ال�شخ�ص ال ��ذي ي�شهد اقرتاف اجلرمي ��ة دون �أن ي�ضطلع بدور مبا�شر
فيه ��ا لكنه ال مينع اقرتافها) معامل ًة متمي ��زة باعتبارهم م�شاركني .ورمبا يكون يف هذه احلالة الأخرية جتاوز
ملتطلبات االتفاقية.

ال�شروع
يع َّرف ال�شروع عاد ًة ب�أنه �سلوك �شخ�ص يبد�أ يف اقرتاف جرمية (� ْأي يبا�شر فع ًال �أكرث من جمرد الإعداد ويتيح
حتق ��ق اجلرمي ��ة) لكنه يبوء بالف�شل يف نهاية املطاف نتيج ًة لظروف خارجة عن �إرادته .ويعاقب من ي�شرع يف
ارتكاب جرمية يف معظم الأحيان بالعقوبات املقررة للجرمية املكتملة الأركان ،و�إن كانت بع�ض البلدان تخفف
تلك العقوبات .ويف كثري من الدولُ ،ين�ص �صراح ًة على عدم فر�ض � ِّأي عقوبة (�أو على فر�ض عقوبة خمففة)
�إذا كان عدم اكتمال اجلرمية راجع ًا �إىل فعل �أو ترك من ِقبل اجلاين طوع ًا (ال �إىل ظروف خارجية �أو ظروف
مو�ضوعية خارجة عن �إرادته ،ك�أن يظهر احتمال النك�شاف �أمره مل يكن متوقع ًا من قبل) .وعالو ًة على ذلك،
ق ��د ال يكون من ي�ش ��رع يف ارتكاب جرمية عر�ضة لعقوبة يف بع�ض البلدان (�أو ق ��د يكون عر�ضة لعقوبة �أخف)
�إذا كان اكتمال اجلرمية محُ ا ًال حتت � ِّأي ظروف نتيجة الفتقاد اجلاين خ�صائ�ص يف نف�سه �أو ظروف يتطلبها
القانون� ،أو ا�ستناد ًا �إىل نوعية الفعل �أو مو�ضوع اجلرمية.
وال يفر� ��ض القان ��ون يف بع� ��ض البلدان عقوبات على ال�ش ��روع �إ َّال بالن�سبة �إىل جرائ ��م جنائية حمددة �أو
جرائم تعترب خطرية �أو ُتفر�ض ب�ش�أنها عقوبة تتجاوز حدا معينا .وقد �أف�ضى ذلك يف بع�ض احلاالت �إىل عدم
تيق ��ن فيما يتعلق بتغطية جرائم الف�ساد كاف ًة ،و ُو�صفت خم�س دول ب� َّأن لديها �أوجه �ضعف م�ؤكدة �أوالها تفتقر
�إىل حك ��م عام ب�ش�أن ال�شروع ي�شمل جمي ��ع الأفعال املجرمة وفق ًا لالتفاقية ،رغم جترميها ال�شروع يف اقرتاف
جرمية االرت�شاء حتديداً؛ بينما ال ت�شمل قوانني ثالث دول �أخرى ال�شروع يف جرائم ف�ساد متنوعة (مثل �إعاقة
�س�ي�ر العدال ��ة واملتاجرة بالنفوذ)؛ �أ َّما يف الدول ��ة اخلام�سة ،فال يوجه اتها ٌم بال�ش ��روع يف اقرتاف جرمية وال
يعاق ��ب علي ��ه �إ َّال �إذا اع ُترب � َّأن فيه خطورة على املجتمع—وقد ارتئي � َّأن ه ��ذا ال�شرط يرتفع باحلد �أدنى �أكرث
من الالزم.
وم ��ن اجلدي ��ر بالذك ��ر � َّأن كث�ي�ر ًا م ��ن البلدان تع ��اين من �ضيق املج ��ال املتاح له ��ا لإعم ��ال تدابري على
ال�ش ��روع يف اق�ت�راف اجلرائ ��م ال ��واردة يف االتفاقي ��ة ،ال �سيما م ��ا يتعلق بالر�ش ��وة واملتاجرة بالنف ��وذ .فعلى
الرغ ��م م ��ن اعتبار عدة بلدان الوعد مبزية غ�ي�ر م�ستحقة وعر�ضها �شروع ًا يف اق�ت�راف جرمية الر�شوة ،كما
�سب ��ق الذك ��ر يف الق�سم الفرع ��ي  1من الق�سم �أل ��ف �أعاله ،ف� َّإن كثري ًا م ��ن الدول تغطي ب�ش ��كل مبا�شر الوعد
والعر� ��ض ،ع�ل�او ًة عل ��ى قبول وع ��د �أو عر�ض ،باعتباره ��ا جرائم ر�ش ��وة مكتمل ��ة الأركان .وال ي�شرتط يف مثل
�دد من اال�ستعرا�ض ��ات ،قيام � ِّأي �صلة ب�ي�ن الطرفني الرا�ش ��ي واملرت�شي ،حيث
ه ��ذه احل ��االت ،كما ذكر يف ع � ٍ
�إن ��ه ال ع�ب�رة بال�سلوك الالح ��ق من جانب الط ��رف املقاب ��ل ،وال يغري �إعطاء املزي ��ة غري امل�شروع ��ة وت�سلمها
فعلي ��ا م ��ن الأم ��ر �شيئ� �اً .لكنه ال ي�ص ��ح القول متام ��ا ،من جهة �أخ ��رى� ،إنه ال جم ��ال لل�شروع عل ��ى الإطالق،
ير�س ��ل ظرف يح ��وي عر�ض ًا
كم ��ا اح ُت ��ج بذل ��ك يف ثالث ��ة ا�ستعرا�ض ��ات .فمن ال ��وارد عل ��ى �سبيل املث ��ال �أن َ
أر�س ��ل �إليه ،وه ��ذا فعل يعترب ع ��اد ًة �شروعا
بر�ش ��وة بريدي ��ا ث ��م ُيعرت� ��ض �سبيله دون الو�ص ��ول �أب ��دا �إىل من � ِ
يف الر�شو.
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الإعداد جلرمية
عل ��ى عك� ��س ما ه ��و عليه احلال يف ال�ش ��روع ،ال ُينظر يف الع ��ادة �إىل �أفعال الإعداد على �أنه ��ا �أمر ي�ستدعي يف
جمي ��ع الأحوال تداب�ي�ر عقابية ،مما ي�سمح بتنظيمها جمتمع ًة ،ك�أن يكون ذلك �ضمن اجلزء العام من القانون
اجلنائي على �سبيل املثال .ويف ما يزيد على ثلث الدول الأطراف ،ال يبدو � َّأن جمرد الإعداد جلرمية ذات �صلة
بالف�س ��اد (الفق ��رة  3من املادة  )27جم َّرم ب� ٍٍّأي من �أ�شكال ��ه (مبا يف ذلك الت�آمر ،الذي ُيعترب من حيث املبد�أ،
كم ��ا ذكر بالن�سبة �إىل الفقرة ( 1ب) ‘ ’2من امل ��ادة  ،23مندرج ًا حتت مفهوم الإعداد) .ويف اثنتني من تلك
احلاالت ،احتجت الدولتان امل�ستع َر�ضتان ب� َّأن الإعداد جلرمية ال يج َّرم �سوى يف �أ�شد اجلرائم اجلنائية خطورة
(اجلرائ ��م املقرتفة �ضد التنظيم الد�ستوري والأمن ،والإرهاب الدويل وما �إىل ذلك) �أو ب�صعوبة مواءمته مع
النظ ��ام القان ��وين الوطني ومبادئه الأ�سا�سية ،الت ��ي تتطلب حتديد ًا وا�ضح ًا ل ُك ْنه ال�سل ��وك غري امل�شروع الذي
ي�شكل جرمية .وقد قُبلت هذه الت�أويالت يف �ضوء الطابع االختياري للتوجيه املعني.
وباملث ��ل ،ال يعا َقب على الإع ��داد جلرمية يف بع�ض الواليات الق�ضائية (ال �سيما م ��ا اتخذ َ
�شكل الت�آمر �أو
ال�ش ��روع يف ترتيب م�ؤام ��رة) �إ َّال يف حاالت حمددة ين�ص عليها القانون ،مما يت�ضم ��ن �أحيان ًا غ�سل الأموال �أو
�إعاق ��ة �س�ي�ر العدالة دون غريهما م ��ن جرائم الف�ساد ،وال يت�ضمن يف � ِّأي من احل ��االت جميع الأفعال املجرمة
وفق� � ًا لالتفاقي ��ة .وعادة ما يتوقف الأمر يف حتديد �ضرورة جترمي ما ق ��د يرتكب من �أن�شطة للإعداد جلرائم
عل ��ى خطورة اجلرمية ،وب�شكل �أع ��م ،على خ�صائ�صها وكيفية اقرتافها .و ُيعترب فر� ��ض م�س�ؤولية جنائية على
الإع ��داد الق�ت�راف جرائم �أقل خطورة غري متنا�سب وغري متوافق م ��ع �أغرا�ض القانون اجلنائي باعتباره �آخر
تدبري ُيلج�أ �إليه .ويف عدة دول �أطراف ت�صاغ� ،أو �صيغت فعالً ،ت�شريعات لتنفيذ �أحكام املادة على نحو �أكمل.
�دد قليل من الوالي ��ات الق�ضائية—والالف ��ت للنظر � َّأن
ولي� ��س مفه ��وم "الإع ��داد" مع َّرف ًا بدقة �إ َّال يف ع � ٍ
معظمه ��ا مت�شب ��ع من مبادئ نظام قانوين ي�ستمد جذوره من جمموعة دول �أوروبا ال�شرقية—ب�أنه التهيئة عن
عم ��د لظروف اقرتاف اجلرمي ��ة� ،أو �أنه اتخا ٌذ ،وفق ًا خلطة ،الحتياطات حم ��ددة تقنية �أو تنظيمية يظهر من
نوعها ونطاقها � َّأن من وراءها ب�صدد الإعداد لتنفيذ فعل �إجرامي.

مثال على التنفيذ
ُيعت�ب�ر يف خم� ��س دول �أطراف لديها �أحكام تكاد تك ��ون متطابقة � َّأن قوام الإع ��داد جلرمية هو بحث
�شخ� ��ص ع ��ن و�سيلة �أو �أدوات الق�ت�راف جرمية �أو �ش ��را�ؤه �أو �صنعه �إياها� ،أو البح ��ث عن �شركاء يف
جرمية� ،أو الت�آمر على اقرتاف جرمية� ،أو � ِّأي �شكل �آخر من �أ�شكال تهيئة الظروف عن عمد القرتاف
جرمي ��ة .وال تن�ش�أ امل�س�ؤولية اجلنائية يف هذه البل ��دان �إ َّال عن اال�ستعدادات القرتاف جرمية خطرية
�أو جرمية بالغة اخلطورة.
وحت�صر دول �أكرث بكثري ،وب�شكل �أ�سا�سي الدول التي تتبع نظام القانون الأنغلو�سك�سوين� ،سلوك الإعداد
يف جرمية خا�صة حتت م�سمى الت�آمر ،مما يتعلق يف العادة ،كما �سبق التو�ضيح يف الق�سم الفرعي  1من الق�سم
�شخ�ص ما اتفاق ًا مع �شخ�ص �آخر �أو �أكرث على اقرتاف جرمية (جرمية خطرية يف كث ٍري من
دال �أعاله ،ب�إبرام
ٍ
الأحيان) ،ما دام فعل ظاهر واحد على الأقل قد وقع (ميكن �أن يكون على �شكل �إعداد القرتاف اجلرمية).
وع�ل�او ًة عل ��ى ذلك ،ت�ضيف بع� ��ض الوالي ��ات الق�ضائية �ضمن ذل ��ك اجلرائم التح�ضريية م ��ن التما�س
اق�ت�راف جرمية من �آخري ��ن �أو حتري�ضهم على ذلك� ،أو الت�شجيع على جرمية �أو التحري�ضْ � ،أي احلث املتعمد
صال (ال�شروع يف التحري�ض).
على اقرتاف جرمية ،حتى لو كان اقرتاف اجلرمية محُ ا ًال �أو مل ُي�شرع فيه �أ� ً
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 -٣العلم والنية والغر�ض ك�أركان للفعل الإجرامي (املادة )28
يب ��دو � َّأن امل ��ادة  28من �أقل �أحكام االتفاقية �إث ��ارة للإ�شكاليات من حيث التنفيذ .فق ��د اعتمدت جميع الدول
الأط ��راف �إ َّال ثالث� � ًا معي ��ار اال�ستداليل الوارد فيها فيما يتعل ��ق ب�إثبات العلم والنية والغر� ��ض ك�أركان للأفعال
املجرم ��ة وفق� � ًا لالتفاقية—و�إن كان ��ت املعلومات املقدمة يف بع� ��ض احلاالت غري كافي ��ة و�/أو طلب اخلرباء
امل�ستعر�ضون �إي�ضاحات.
ِ
وم ��ا ترم ��ي �إليه املادة  28هو �أن ت�سم ��ح �أحكام اال�ستدالل يف كل دولة ط ��رف با�ستنباط احلالة الذهنية
للجاين ا�ستناد ًا �إىل مالب�سات وقائعية مو�ضوعية عو�ض ًا عن الأدلة املبا�شرة ،من قبيل االعرتاف ،قبل �أن ي�سلَّم
بثب ��وت احلالة الذهنية )42(.وبالفع ��ل ،يتاح يف معظم الدول الأطراف ،يف �ضوء قيام حائل بني احلالة الذهنية
للمته ��م وت�صور املحكمة وندرة الأدلة املبا�شرة على حالت ��ه الذهنية� ،إثبات الركن الذهني للجرمية من خالل
م ��ا ي�سم ��ى بالقرائنْ � ،أي عن طريق عملية التدبر املنطقي املتمثل ��ة يف ا�ستنباط نتائج �صحيحة ب�ش�أن العن�صر
املفتقد من وقائع معروفة ومثبتة من خالل �أدلة مبا�شرة (مثل الوثائق وال�شهود وتقارير اخلرباء) ،مع مراعاة
الظ ��روف ال�شخ�صي ��ة للمتهم وال�سياق العام للق�ضي ��ة وخال�صات اخلربات و�أمور املعرف ��ة العامة .وكما ُو�ضح
يف �أح ��د اال�ستعرا�ض ��ات ،يج ��ب ،يف غري حاالت االعرتاف العف ��وي ،ا�ستنباط الق�صد ،قانوني ��ا ومنطقيا ،من
مالب�س ��ات كثرية تدور حول ال�سل ��وك اخلا�ضع للمالحقة (قبل ��ه و�أثناءه وبعده) ،وال ��ذي ي�ستحيل حتليله دون
درا�س ��ة �شخ�صية اجلاين ومعارف ��ه وخلفيته التعليمية ومهنت ��ه وو�ضعه االجتماعي واهتمامات ��ه (�سواء �أكانت
اقت�صادي ��ة �أم مهني ��ة �أم خريي ��ة �أم غري ذلك) .و ُت�ستخ ��دم كل هذه املعلومات لت�شكيل قناع ��ة الق�ضاة و�إثبات
الركن الذهني للجرمية مبا يتجاوز حد ال�شك املعقول.
ويرتب ��ط هذا الأمر ارتباط ًا وثيق ًا مببد�أ التقييم ("املعنوي") احلر للأدلة ،الذي كثريا ما يرد يف قوانني
الإج ��راءات اجلنائية الوطني ��ة وي�سمح للمحاكم بحرية تقيي ��م � ِّأي �أدلة تقدم �إليها� ،شريط ��ة�( :أ)� أ َّال تناق�ض
مب ��ادئ املنط ��ق واخلربة واملعرفة العلمي ��ة امل�ستقرة؛ و(ب)� أن ت�صدر �أحكام ًا م�سبب ��ة تبني ما ا�ستخدمته من
و�سائل اال�ستدالل لإثبات ٍ ّ
كل من الوقائع واملالب�سات املفرت�ضة.
ويظه ��ر املعي ��ار اال�ستداليل الوارد يف امل ��ادة  28ذاتها ،يف جل احلاالت ،كمبد�أ ع ��ام من مبادئ القانون
اجلنائ ��ي الوطني والإجراءات اجلنائية الوطنية ،وين ��در ت�أكيد االمتثال من خالل �أحكام م�صاغة يف ن�صو�ص
قانونية .ومع ذلك ،توجد بع�ض الأمثلة على ذلك.

�أمثلة على التنفيذ
ين� ��ص القان ��ون يف �إحدى ال ��دول على � َّأن املحكم ��ة �أو هيئة املحلف�ي�ن ،يف معر�ض تب ُّينها م ��ا �إذا كان
�شخ� ٌ��ص ما قد ارتكب جرمية�( :أ) غري ملزمة قانون� � ًا با�ستنباط نيته حتقيق نتيجة لأفعاله �أو توقعه
هذه النتيجة ال ل�شيء �إ َّال لكونها نتيجة طبيعية وحمتملة لتلك الأفعال؛ (ب) تقرر ما �إذا كان قد نوى
حتقي ��ق تلك النتيج ��ة �أو توقعها عن طريق الرجوع �إىل جميع الأدل ��ة ،م�ستخل�ص ًة ما يبدو �صائب ًا من
اال�ستنباطات يف ظل الظروف املحيطة.
ويوج ��د لدى دول ��ة �أخرى حكم ت�شريعي حم ��دد ب�ش�أن غ�سل الأموال ين� ��ص �صراح ًة على جواز
ا�ستنتاج العلم والنية والغر�ض من ظروف وقائعية مو�ضوعية ،مثل طبيعة معاملة غري معتادة.
( )42املرجع نف�سه ،الفقرة .368
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وم ��ن اجلدير بالذكر � َّأن القوانني الوطنية تت�ضمن �أحياناً ،يف �سبيل ت�سهيل مالحقة املتورطني يف ق�ضايا
ف�س ��اد ،ال �سيما الر�شوة واالختال�س و�إ�ساءة ا�ستغالل الوظيف ��ة ،قرائن قانونية ،و�إن كانت غري قطعية ،بوجود
�س ��وء ني ��ة ،يجب االعتداد بها بعد �إثب ��ات مكونات اجلرمية الوقائعية ال�ضرورية (مث ��ل �إعطاء موظف عمومي
هب ��ة �أو � َّأي مقاب ��ل �آخر) .وباملث ��ل ،يلج�أ الق�ض ��اة �أحيان ًا من باب املمار�س ��ة العملية ،كما �أق ��رت بذلك �إحدى
ال ��دول الأطراف� ،إىل قرائ ��ن م�شابهة ال�ستنباط نية ال�شخ�ص من �أفعاله .كم ��ا � َّأن من ال�شائع �أن ي�أخذ ق�ضاة
املحاكم اجلنائية يف احل�سبان ا ِّت�سام اجلاين بخا�صية معينة كان من املفرو�ض �أن ت�ؤدي به �إىل �إدراك اقرتافه
اجلرمية �إدراك ًا تاما.
وبينم ��ا اعترب بع�ض اخل�ب�راء احلكوميني القرائن من قبيل املذكور �أعاله ،عل ��ى الأقل يف حالة �إدراجها
يف القان ��ون الوطني ،خمالف ��ة الفرتا�ض الرباءة املن�صو�ص عليه يف الفقرة  2م ��ن املادة  14من العهد الدويل
اخلا� ��ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ويف بع�ض الد�ساتري الوطنية ،فقد �أ�شاد معظمهم بتلك االفرتا�ضات ،بل
ملزيد من الدرا�سة للتو�صل
واعتربه ��ا بع�ضه ��م تطورات �إيجابية .وهذا م�ؤ�شر على �ضرورة �إخ�ضاع ه ��ذا الأمر ٍ
�إىل التقييم ال�سليم لهذه املمار�سات.

�أمثلة على التنفيذ
يحتوي قانونا دولتني طرفني من جمموعة دول �آ�سيا واملحيط الهادئ على قرائن غري قطعية مفادها
�أنه متى ما ثبت � َّأن عطي ًة ما قد ُعر�ضت �أو �أُعطيت �أو قُبلت �أو قُب�ضت وجب افرتا�ض حدوث ذلك على
نح� � ٍو فا�سد ما مل يثب ��ت املتهم العك�س .فعبء الإثبات يقع �إذ ًا على عات ��ق طرف يف ق�ضية مدنيةْ � ،أي
�أن يثبت املرء حجته بطريق الرتجيح بني االحتماالت ،وهذا عبء �أكرب من العبء املعتاد امللقى على
عات ��ق املتهم ب�إثارة �شك معقول .ف�إذا ف�شل املته ��م يف دح�ض القرينة عن طريق ترجيح االحتماالت،
يبق ��ى عل ��ى ممثل االدعاء �إثبات حجت ��ه ،ب�شكل جممل ،مبا يتجاوز ال�شك املعق ��ول .وتوجد يف �إحدى
الدول املعنية قرائن م�شابهة فيما يتعلق باالختال�س يف القطاعني العام واخلا�ص ،عالوة على �إ�ساءة
ا�ستغالل موظف عمومي لوظيفته .وقد اع ُتربت هذه القرائن الت�شريعية �أدوات قوية للمالحقة و�أمثلة
ج ِّيدة لتدابري من �ش�أنها زيادة احتمال جناح املالحقات.
ويف بل ��د �آخ ��ر ينتمي �أي�ض ًا �إىل جمموعة دول �آ�سيا واملحيط اله ��ادئ ولديه نظام قانون (عام)
م�شابه ،ال تخ�ضع معايري ا�ستنباط العلم �أو النية �أو الغر�ض لتنظيم ت�شريعي ،بل هي مرتوكة لتقدير
هيئ ��ات املحاكم املو�ضوعي .ومع ذلك ،ف� �� َّإن وجود معايري حملية يتيح لهيئات املحاكم افرتا�ض حالة
ذهني ��ة معين ��ة ل�شخ�ص مته ��م بالف�ساد كم ��ا يف الأمثلة الآنفة الذك ��ر .ومعنى ذل ��ك � َّأن للمحاكم �أن
تفرت� ��ض وج ��ود الق�صد اجلنائي (� ْأي ق�صد احل�صول على خدم ��ة خا�صة من املوظف الفا�سد) لدى
�إثب ��ات حدوث فعل �إجرامي (مثل منح املوظف العمومي عطية �أو عر�ضها عليه) .وهنا �أي�ضاًُ ،و�صف
ذلك ب�أنه ممار�سة ج ِّيدة ت�سهل �إثبات اجلرمية .كما يجدر بالذكر � َّأن قانون الدولة الطرف املعنية هو
�أح ��د القوانني املذكورة يف الق�سم الفرعي  4من الق�سم باء �أعاله التي تن�ص �صراح ًة على جواز �أخذ
املحاك ��م يف اعتبارها حيازة �شخ� ��ص متهم بالف�ساد موارد مالية ال ي�ستطيع تقدمي تربير مقنع ل�سبل
ح�صوله عليها باعتبارها دلي ًال ت�أكيديا يف معر�ض الف�صل يف �أمر �إدانته.
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 -٤التقادم (املادة )29
توج ��د اختالف ��ات كبرية فيما بني ال ��دول الأطراف فيما يتعلق بط ��ول وتطبيق فرتة التق ��ادم لبدء الإجراءات
اجلنائية بالن�سبة �إىل الأفعال املجرمة وفق ًا لالتفاقية.

فرتة التقادم
ت�أ َّك ��د االمتث ��ال للمادة  29يف ع ��دد كبري من الدول الأطراف التي ال يوجد لديه ��ا ت�شريع ب�ش�أن تقادم اجلرائم
اجلنائية ،وذلك �إ َّما لعدم وجود ن�ص ت�شريعي ي�ضع حدا زمنيا لبدء الإجراءات اجلنائية بخ�صو�ص � ِّأي جرمية
حملي ��ة �أو لوج ��وده فقط بخ�صو� ��ص جرائم تفر�ض ب�ش�أنه ��ا عقوبات خفيفة (ك�أن يكون احل ��د الأق�صى لفرتة
ال�سج ��ن �أق ��ل من �ستة �أ�شه ��ر �أو تكون غرامة �ضئيل ��ة) ،مما ال يت�ضمن الأفعال املجرمة وفق� � ًا لالتفاقية .وقد
ب�شكل عام و ُو�صفت
قوبل ��ت هذه املمار�سة ،وه ��ي �أكرث انت�شار ًا يف بلدان القان ��ون الأنغلو�سك�سوين ،بالرتحي ��ب ٍ
ب�أنه ��ا م�ؤاتي ��ة للمالحق ��ة و ُمعينة على مالحق ��ة املتورطني يف ق�ضايا ف�س ��اد ب�شكل تام ،حت ��ى و�إن مل ت�ستهدف
جرائ ��م الف�س ��اد حتديداً .غري � َّأن عي ��وب عدم وجود تق ��ادم يف �إحدى احلاالت قد لوحظ ��ت كذلك ،ومن تلك
العي ��وب خط ��ورة �إ�س ��اءة ا�ستغ�ل�ال النظام واال�ضط ��رار �إىل االعتم ��اد على �أدل ��ة فقدت جدواه ��ا .ولهذا �أتى
التو�ضي ��ح يف دول ��ة �أخرى �أن ��ه بالرغم من غياب التقادم ف� �� َّإن جوانب مثل امل�صلحة العام ��ة ت�ؤخذ يف االعتبار
م ��ن �أج ��ل التو�ص ��ل �إىل ق ��رار بخ�صو� ��ص امل�ضي يف املالحق ��ة ب�ش� ��أن ق�ضايا م�ض ��ى عليها زمن طوي ��ل للغاية
م ��ن عدم ��ه .وباملثل ،يرج ��ع �إىل املحاكم يف بع�ض بل ��دان القان ��ون الأنغلو�سك�سوين حتديد م ��ا �إذا كان الزمن
ال�ل�ازم لإقام ��ة دع ��وى جنائية وعق ��د جل�سة للنظ ��ر يف الق�ضية معقو ًال يف �ض ��وء الظروف اخلا�ص ��ة بالق�ضية
املعنية.
وق ��د و�ضعت غالبية ال ��دول الأطراف فرتة تق ��ادم للأفعال املجرم ��ة وفق ًا لالتفاقي ��ة تحُ �سب من تاريخ
اقرتاف اجلرمية ثم ترتاوح بع ُد من �سنة يف �إحدى احلاالت و�صو ًال يف �أق�صاها �إىل � 25سنة يف حالتني �أخريني،
اعتم ��اد ًا يف الع ��ادة على ت�صنيف اجلرمية (� ْأي باعتبارها جنحة �أم جناية �أو باعتبارها جرمية خطرية �أو �أقل
خط ��ورة) و�شدة العقوبة املفرو�ضة عل ��ى مرتكبيها .و ُتعلَّق مدة التقادم يف كثري من احلاالت �أو (تو َقف ب�إجراء
م ��ن �أجه ��زة االدع ��اء ذات ال�صلة (وهذا �إج ��راء �أجنع بكثري) ،خا�ص� � ًة �إذا كانت الدعوى مقام ��ة �ضد املتهم
مبا�شر ًة (ك�أن يكون ذلك وقت �أول جل�سة ا�ستماع ل�شخ�ص باعتباره متهماً� ،أو �أول تهديد باتخاذ �إجراء ر�سمي
ق�سري حياله �أو تنفيذ ذلك� ،أو �أول طلب للموافقة على �إجراء حتقيق �أو تنفيذ ذلك� ،أو �إ�صدار مذكرة تفتي�ش
�أو �إيق ��اف للمته ��م� ،أو طل ��ب احتجازه على ذمة الق�ضي ��ة� ،أو تقدمي الئحة االته ��ام) �أو لأ�سباب �أخرى حمددة
يف القان ��ون (مث ��ل تقدمي طلب م�ساعدة قانونية متبادلة� ،أو اق�ت�راف جرمية جديدة قبل انق�ضاء مدة التقادم
املق ��ررة� ،أو ع ��دم وجود ت�صري ��ح قانوين �أو حكم �صادر ع ��ن حمكمة غري جنائية) ،مما يتي ��ح �إمكانية متديد
الفرتة املقررة (ك�أن تكون حتى � 15سنة من تاريخ اقرتاف اجلرم كحد �أق�صى� ،أو حتى � 25سنة من تاريخ بدء
أجل غري م�سم ��ى كما يبدو يف �إحدى احلاالت نتيجة لغياب
�إج ��راءات االدع ��اء العام كحد �أق�صى� ،أو حتى �إىل � ٍ
� ِّأي معلومات تفيد العك�س).
وع�ل�او ًة على ذلك ،توجد والي ��ات ق�ضائية تدخلت فيها ال�سوابق الق�ضائي ��ة �أو امل�ش ِّرع لزيادة طول فرتة
التقادم بالن�سبة �إىل اجلرائم حمل النظر ،ك�أن يكون ذلك باتخاذ توقيت حت ُّقق الأثر املراد من اجلرمية نقطة
جتدي ��د لفرتة التقادم التي بد�أت باكتم ��ال ال�سلوك املعا َقب عليه؛ �أو بر�ؤية �سب � ٍ�ب لتجديد فرتة تقادم الوقائع
ال�سابق ��ة يف كل واقع ��ة ر�شوة تالية يف �سياق نف� ��س العالقة الفا�سدة؛ �أو بال�سماح ب�إعم ��ال الأثر الرجعي لن�ص
ت�شريع ��ي يطي ��ل فرتة تقادم جرائم الر�شوة؛ �أو ب�إ�سقاط زمن ا�ستمرار املوظف املتورط يف جرائم وقعت خالل
فرتة خدمته يف من�صبه من ح�ساب فرتة التقادم؛ �أو باتخاذ تاريخ اكت�شاف اجلرمية ،ال تاريخ اقرتافها ،نقطة
بداي ��ة ف�ت�رة التقادم بالن�سبة لكث ٍري من اجلرائم (االختال�س �أو �إ�ساءة ا�ستغالل موجودات ال�شركة �أو املتاجرة

اجلزء الأول -الف�صل الأول -التجرمي

87

بالنف ��وذ �أو تبديد �أموال عامة وما �إىل ذلك) .ومن املثري لالهتمام � َّأن ا�ستخدام هذا االحتمال الأخري مو�صى
امل�ستعر�ضني
عدد من اخلرباء
به يف الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ومن ِقبل ٍ
ِ
()43
من منطلق �إدراكهم للطبيعة املتميزة للأفعال املجرمة وفق ًا لالتفاقية.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
تب ��د�أ فرتة التقادم يف �إحدى الواليات الق�ضائية مبجرد اكتمال الفعل املعا َقب عليه �أو انتهاء ال�سلوك
املعا َقب عليه� .أ َّما �إذا مل يتحقق "جناح"� ،أو �أثر ،اجلرمية �إ َّال بعد اكتمال الفعل املعا َقب عليه �أو انتهاء
ال�سل ��وك املعا َقب عليه ،فال تنتهي فرتة التقادم قبل �أن تنق�ضي هي الأخرى ،حم�سوب ًة من وقوع الأثر
�أو �إذا مرت فرت ٌة ت�ساوي مرة ون�صف املرة فرت َة التقادم �أو ثالث �سنوات منذ تاريخ ال�سلوك املعا َقب
علي ��ه .وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،إذا ارتكب اجل ��اين جرمية �أخرى "نابعة من نف�س التوجه ال�سيئ" خالل
ف�ت�رة التقادم ،فال تتقادم اجلرمي ��ة الأوىل حتى تنق�ضي فرتة تقادم اجلرمية الأحدث هي الأخرى.
و�أخري ًا ف� َّإن � َّأي �إجراء حتقيقي ُيتخذ �ضد املتهم يعلق فرتة التقادم.
ويوج ��د لدى ثالث دول �أط ��راف من جمموعة دول �أمري ��كا الالتينية والكاريب ��ي نظام م�شابه
ميدد كثريا فرتة تقادم جرائم الف�ساد واجلرائم التي يقرتفها اجلاين خالل فرتة خدمته واجلرائم
املقرتف ��ة �ض ��د الإدارة العامة �أو ممتلكات كيان ��ات عامة يقرتفها موظفون عمومي ��ون .وال تبد�أ فرتة
التق ��ادم �أو تعت�ب�ر معلقة حتى ي�ت�رك املوظفون العموميون املتورطون يف الق�ضي ��ة املعنية وظائفهم �أو
أفيد يف �إحدى تل ��ك الدول بوقف فرتة تق ��ادم ق�ضايا الف�س ��اد املتعلقة ب�أكرث من
يعزل ��وا منه ��ا .كم ��ا � َ
جان واح ��د �أحدهم موظف عمومي جلميع الأ�شخا�ص الآخرين املتورطني يف اقرتاف اجلرمية �سواء
ٍ
�أكانوا موظفني عموميني �أم ال .وتتيح هذه املمار�سات لق�ضاة التحقيق مدة �أطول لإجراء التحقيقات،
وه ��ذا �أمر مفيد جدا يف حالة التحريات املعقدة ،وقد � ِأبرز يف معظم احلاالت ب�أنها تعني على حتقيق
�أهداف االتفاقية.
كاف وفقا
عدد م ��ن اال�ستعرا�ضات � َّأن طول ف�ت�رات التقادم غري ٍ
وق ��د ا�ست�شع ��ر اخلرباء احلكوميون يف ٍ
لالتفاقي ��ة و�أ�صدروا تو�صيات ب�إطالتها .فقد حثوا ال�سلطات يف �إحدى الدول الأطراف ،على �سبيل املثال ،على
�إع ��ادة النظر يف فرتتي الثالث �سنوات وال�سنتني ،على الت ��وايل ،بالن�سبة �إىل اجلرائم املعاقب عليها بال�سجن
لفرتة تزيد عن �سنة واحدة وبال�سجن ملدة ال تزيد عن �سنة واحدة �أو بغرامة (مع مالحظة � َّأن تعدي ًال ت�شريعي ًا
يف ه ��ذا ال�صدد كان قي ��د الإعداد) .غري �أنه ينبغي الت�شديد على � َّأن مفهوم "ف�ت�رة تقادم طويلة" ،على النحو
امل�ستخدم يف املادة  ،29لي�س ثابتاً ،وال يوجد حد �أدنى حمدد يجب اعتبار � ِّأي فرتة تقادم تقل عنه غري كافية.
امل�ستعر�ضني �أول الأمر من حتديد فرتة �سنتني لتقادم بع�ض اجلرائم ،بل وفرتة
وبالتايل ،وعلى الرغم من قلق
ِ
�سنة واحدة جلرائم �أخرى ،يف �أحد البلدان ،فقد تلقوا (وقبلوا يف نهاية املطاف) ت�أكيدات من جميع ال�سلطات
املعني ��ة ب� �� َّأن التقادم ال يعرق ��ل �إجراء املالحقات ب�شكل فع ��ال وال ي�ؤخره .ومن العوامل الت ��ي ينبغي �أخذها يف
االعتب ��ار مدى توافر �ضمانات كافية ،يف حالة فرتات التقادم الق�صرية ،بعدم ت�أثري ذلك يف �إقامة العدل على
نح ��و �سلي ��م (من خ�ل�ال �إطالة فرتة التقادم �أو تعليقه ��ا �أو وقفها على �سبيل املث ��ال) .وينبغي يف كل حالة �أخذ
للم�ستعر�ضني �أن ي�أخ ��ذوا يف احل�سبان عدد
الف�ت�رات املح ��ددة وهذه ال�ضمان ��ات يف االعتبار معاً .كما ينبغ ��ي
ِ
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الق�ضايا اجلنائية وقدرات �إنفاذ القانون يف كل دولة على حدة و�أن يت�أكدوا من �إقامة توازن حقيقي يف فرتات
التقادم الوطنية بني ال�سرعة يف �إقامة العدل واحل�سم و�إن�صاف ال�ضحايا واملدعى عليهم من جهة ،و�إدراك ما
يف جرائم الف�ساد يف �أحيان كثرية من تعقيد وا�ستغراق اكت�شافها و�إثباتها وقتا طويال واحتمال تعلُّقها بواليات
()44
ق�ضائية متعددة من جهة �أخرى.

التعليق يف حاالت الإفالت من العدالة
يعلَّق العمل بالتقادم (وميدد احلد الزمني الأ�سا�سي للمالحقة ،على النحو املع َّرف �أعاله) يف العديد من الدول
الأط ��راف �إذا �أفل ��ت اجلاين املزعوم من يد العدالة على النحو املطل ��وب يف املادة  .29وميكن �أن يكون التعليق
هنا �أي�ض ًا �إىل �أجل غري م�سمى (ت�ست�أنف فرتة التقادم من حلظة احتجاز ال�شخ�ص �أو من وقت ت�سليمه نف�سه)
�أو م�ؤقت� � ًا (ك�أن ي ��دوم ملدة ال تزيد على � 3سنوات كحد �أق�ص ��ى �أو حتى متر على اقرتاف اجلرمية اجلنائية 15
�سن ��ة) .ومن اجلدير بالذكر � َّأن وجود قاعدة خا�صة تعلِّق فرتة التقادم يف حالة �إفالت اجلاين املزعوم من يد
العدالة �أو هروبه من البالد لي�س �ضروريا يف جميع الأحوال �إذا كانت ثمة قواعد عامة ب�ش�أن وقف فرتة التقادم
ب�إقامة �إجراءات قانونية �أو متى ما وجدت موانع من املالحقة ومل تتطلب هذه القواعد ح�ضور اجلاين املزعوم.

مثال على التنفيذ
و�ضع ��ت �إحدى الدول الأطراف فرتة تقادم عامة ملدة خم�س �سنوات تعلَّق متى ما بد�أ حتقيق ر�سمي.
ف� ��إن تهرب املتهم م ��ن �إجراءات العدالة �أُعلن �أنه خمالف لأوامر املحكمة ،مما يقت�ضي بدوره اتخاذ
ق ��رار بوق ��ف الإجراءات م�ؤقت� �اً .ويجب �أن متر فرتة ث�ل�اث �سنوات بعد ذلك التاري ��خ قبل ا�ستئناف
الف�ت�رة املعلق ��ة .وبالتايل ف� َّإن احتمال الإفالت من يد العدالة ي� ��ؤدي يف البلد املعني �إىل متديد قدره
ثالث �سنوات للفرتة املقررة وفق ًا للمادة  29من االتفاقية.
وميك ��ن الرد عل ��ى م�س�ألة كفاية مدة التعليق املن�صو�ص عليها باعتبار نف� ��س املعايري املتعلقة بطول فرتة
التق ��ادم الأ�سا�سية .فعلى �سبيل املثال ،و�ضحت الدولة امل�ستع َر�ضة �إزاء خماوف من �أن ي�شكل احتمال التمديد
مل ��ا ال يزيد عل ��ى �سنة واحدة قيدا �شديدا ومعوق ًا للفعالية يف مالحق ��ة املتورطني يف بع�ض اجلرائم الواردة يف
االتفاقي ��ة �أنه على الرغم من �إمكانية اال�ستف ��ادة من متديد فرتة التقادم يف �ضمان عدم �إفالت بع�ض اجلناة
م ��ن يد العدال ��ة ،فلم ترتتب عن احلكم القائم � ُّأي م�شاكل عملية .وقد اقتن ��ع فريق اال�ستعرا�ض بتلك احلجة.
وبالتايل ،مل يعترب � َّأن الن�ص على متديد �أطول �سيكون من ال�ضروري �أو املالئم.
وباملقابل ،لوحظ � َّأن عدة دول �أطراف ال تن�ص على تعليق �أو وقف فرتة التقادم �إذا �أفلت اجلاين املزعوم
م ��ن يد العدالة .ومل تق َّدم يف  12حالة �أخ ��رى معلومات �شاملة متام ًا (�أو مل تق َّدم � ُّأي معلومات �إطالقاً) ب�ش�أن
ه ��ذه امل�س�أل ��ة ،مما �أثار �شكوك ًا يف امتثال الدول الأطراف املعنية .وقد ُو�صف االفتقار �إىل �إمكانية للتعليق ب�أنه
بلد �آخر ممار�س ��ة متبعة بكرثة يف ق�ضاي ��ا الف�ساد ،وكثري ًا
ثغ ��رة ك�ب�رى يف النظ ��ام القانوين ،ل َّأن الف ��رار �إىل ٍ
م ��ا تعر َق ��ل �إجراءات ت�سلي ��م املطلوبني بفرتات ت�أخري طويل ��ة .وبالتايل فقد �صدرت تو�صي ��ات مالئمة ،مبا يف
ذل ��ك التو�صي ��ة يف �إحدى احل ��االت بالن�ص عل ��ى عدم بدء ف�ت�رة التق ��ادم �إ َّال عندما يبلغ �أم ��ر اجلرمية علم
ال�سلطات.
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الف�صل الثاين -تدابري تعزيز العدالة اجلنائية
�ألف -املالحقة واملقا�ضاة واجلزاءات (املادة )30
للبت يف جرائم الف�ساد .وي�ؤدي ات�ساع نطاقها
حتت ��وي املادة  30على قواعد وا�سعة النطاق ومتعددة اجلوان ��ب ّ
وكثاف ��ة �سياقه ��ا �إىل طرح عدد كبري م ��ن التحديات فيما يتعل ��ق بتنفيذها ،وهو ما يج�س ��د خ�صائ�ص النظم
القانوني ��ة الوطني ��ة و�أولوياتها املختلفة ،ويجعلها واح ��دة من الأحكام الأ�سا�سي ��ة يف تفعيل تدابري التجرمي يف
االتفاقية ،و�إىل حد ما يف جناح االتفاقية ب�شكل عام.

العقوبات
مكمل للحكم الأكرث خ�صو�صية الوارد يف الفقرة  4من املادة  ،26وهي
الفقرة  1من املادة  30عبارة عن حكم ِّ
ً
البت يف العقوب ��ة املنا�سبة .ويج�سد
تق�ض ��ي ب� ��أن تويل الدول الأط ��راف اهتمام ًا جد ّيا خلط ��ورة اجلرائم لدى ّ
ذل ��ك نطاق العقوبات املتاحة للمحاكم الوطنية .ويعا َقب يف جميع الدول على جرائم الف�ساد ب�أحكام بال�سجن
كث�ي�را م ��ا تكون م�صحوبة بعقوبات مالية �أو غري ذلك من العقوبات ،مث ��ل م�صادرة املمتلكات �أو احلرمان من
بع�ض احلقوق .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،عادة ما ير�سي القانون اجلنائي �أو فقه القانون يف كل بلد مبادئ �إ�صدار
الأح ��كام ومعاي�ي�ر حم َّددة يلزم �أن تراعيها املحاكم من �أجل حتديد العقوب ��ة املنا�سبة ،وهو ما يت�ضمن طبيعة
م�شددة للعقوبة (مثل قيمة املز ّية
اجلرم ومدى ج�سامته ،وال�سمات ال�شخ�صية للجاين ،و� َّأي ظروف خم ِّففة �أو ِّ
غري امل�شروعة �أو م�ستوى خيانة الأمانة �أو نوع وظيفة املوظف العمومي املعني �أو ال�ضرر الناجم) .ويجوز �إر�ساء
تلك املعايري من خالل اال�ستخدام الإ�ضافي ملبادئ توجيهية ب�ش�أن �إ�صدار الأحكام ،وهي ممار�سة تكون عموما
مو�ضع ترحيب وت�شجيع من امل�ستعر�ضني كتدبري لتعزيز االت�ساق ،ولكن �أي�ضا ك�ضمانة �ضد � ِّأي �شطط للمحاكم
()45
يف ممار�سة �صالحياتها التقديرية.
ويعتم ��د نط ��اق العقوبات املنطبقة على طبيع ��ة اجلرم واخل�صائ�ص العامة لنظ ��ام العدالة اجلنائية يف
كل دول ��ة ط ��رف .ففي �إحدى الدول ،ت�شمل هذه العقوبات الأ�شغ ��ال ال�شاقة (بالن�سبة �إىل االختال�س) وميكن،
يف �أرب ��ع ح ��االت �أخ ��رى على الأقل� ،أن ت�ص ��ل �إىل ال�سجن مدى احلي ��اة فيما يخ�ص �أخطر ح ��االت الر�شوة �أو
االختال�س �أو التبديد �أو �إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف من جانب املوظفني العموميني؛ بل ميكن �أن يواجه املجرمون
عقوبة الإعدام (عن االختال�س �أو االرت�شاء �أو جرائم الف�ساد الكربى) يف بلدين اثنني .وعلى العموم ،تبينَّ � َّأن
أ�شيد بها باعتبارها كافية
ل ��دى الدول الأطراف نظم معاقبة قوية للت�صدي لأفعال الف�ساد ،مع وجود عقوبات � َ
ورادعة مبا فيه الكفاية.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
هن ��اك نهج مبتكر تتبعه بع�ض الدول ويقوم على فر�ض غرامة حم�سوبة كم�ضاعف �إ َّما لقيمة العطية
املق َّدم ��ة �أو املتلق ��اة �أو قيمة عائدات اجلرمية كعقوبة على الر�ش ��وة والف�ساد التجاري .وباملثل ،ين�ص
قان ��ون بل ��د �آخر على �أن يخ�ض ��ع � ُّأي �شخ�ص يرتكب جرمية الر�شوة �إىل ثالث ��ة م�ستويات من العقوبة
امل�ش� � َّددة رهنا باملبلغ ال ��ذي يتلقاه �أو َي ِعد به .واعتَرب فريقا اال�ستعرا�ض يف اثنتني من الدول املذكورة
( )45انظر �أي�ضا الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،30الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .1
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التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة (تابع)
�أعاله � َّأن هذه ال ُّنهج �ستمكِّن حتما من ردع �صفقات الر�شو الكبرية ،و�أكدا بقوة �أنها ممار�سات ج ِّيدة
بالن�سبة �إىل اجلهود الدولية ملكافحة الر�شوة .ومع ذلك ،وكما ذُ كر يف عمليات ا�ستعرا�ض �أخرى ،قد
يك ��ون من ال�صعب التحديد الك ّم ��ي للم�ضاعف وح�سابه �أو فر�ض العقوبة امل�ش َّددة يف احلاالت التي ال
ميك ��ن فيها �إ�سناد قيمة نقدية دقيقة للمزايا املعني ��ة �أو للمزايا غري امل�شروعة املكت�سبة ب�سبب الفعل
الفا�س ��د .وبن ��اء على ذلك ،قُدمت تو�صية لإحدى هذه ال ��دول كي تنظر يف �صياغة احلكم ذي ال�صلة
بطريقة ُتعينِّ مبزيد من التحديد طريقة ح�ساب الغرامات املنطبقة.
ومن جهة �أخرى ،تن�ص قوانني �إحدى الواليات الق�ضائية على �أن يقوم امل�صرف املركزي ،بناء
عل ��ى اقرتاح من وزير العدل وموافقة املجل�س ال ��وزراء ،بتعديل جميع الغرامات املالية بح�سب معدل
تنا�سب
الت�ضخ ��م كل ثالث �سنوات .وقد �سلِّط ال�ضوء على ذلك باعتباره طريقة مفيدة للحفاظ على ُ
العقوبات املفرو�ضة.
ويف بع� ��ض احل ��االت ،قُدمت تو�صي ��ات ب�سبب عقوبات اع ُت�ب�رت مت�ساهلة �أكرث مما ينبغ ��ي .فعلى �سبيل
املثال ،لوحظ يف �إحدى الدول عدم ا�ستئناف الأحكام ال�صادرة عن املحاكم االبتدائية ب�ش�أن الف�ساد ،وهو �أمر
ن ��اجت �أ�سا�س ��ا ،على ما يبدو ،عن انخفا�ض م�ستوى العقوبات املفرو�ض ��ة .وباملثل ،برزت احلاجة يف دولة �أخرى
�إىل �إع ��ادة النظ ��ر يف العقوبات املنطبقة على غ�سل الأم ��وال من خالل قيام امل ّدعني العا ّم�ي�ن ب�شكل اعتيادي
بتوجي ��ه التهم لغا�سلي الأم ��وال عن جرمية �أق ّل �أهمية (احل�صول على ممتل ��كات عن طريق اخلداع) ،يعا َقب
عليه ��ا بال�سجن ملدة �سبع �سنوات كح ��د �أق�صى بدال من غ�سل الأموال الذي يعا َقب عليه بال�سجن ملدة �أق�صاها
ث�ل�اث �سن ��وات .و�أخريا ،اع ُترب يف حالت�ي�ن � َّأن و�ضع �أحكام دنيا غ�ي�ر تقديرية عن جرائ ��م الف�ساد �أف�ضل من
ممار�سة ال�سلطة التقديرية الق�ضائية التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل الإفالت من العقاب وغياب الردع� .إ َّال �أنه ينبغي
الت�أكي ��د على �أنه ال يوجد ،كم ��ا هي احلال بالن�سبة �إىل مدة التقادم ،معيار حم َّدد ميكن على �أ�سا�سه قيا�س ما
�إذا كان ��ت م�ستويات العقوبات لدى كل دولة كافية .والف ّعالي ��ة والتنا�سب م�س�ألتان ينبغي النظر فيهما يف �ضوء
الثقاف ��ة القانوني ��ة ال�سائدة� ،إىل جانب النظام ال�شامل للعقوبات وعمل نظ ��ام العدالة اجلنائية يف � ِّأي بلد—
م ��ع مراع ��اة الفقرة  9من امل ��ادة  30التي ت�ؤكد �أ�سبقي ��ة القانون الوطني فيما يتعلق بتحدي ��د طبيعة العقوبات
()46
و�شدتها.

مثال على التنفيذ
ا�ستخدام عقوبات خفيفة ن�سبيا مقارنة
من ال�سمات ال�شائعة لنظام العدالة اجلنائية يف �إحدى الدول
ُ
ببلدان �أخرى ،مع الرتكيز على الغرامات .وال ُت�ستثنى من هذا التوجه العام العقوبات املفرو�ضة على
اجلرائ ��م املت�صلة بالف�س ��اد .ونادرا ما ُيلج�أ �إىل عقوب ��ة ال�سجن ،ومييل الق�ض ��اة �إىل �إ�صدار �أحكام
تقدم الإح�صاءات والدرا�سات اجلنائية �أدلة قوية
ب�أدنى العقوبات املق َّررة يف الت�شريعات .ومع ذلكِّ ،
عل ��ى � َّأن تخفي ��ف العقوبات املح َّددة يف نظ ��ام العدالة اجلنائية مل ي�ؤ ِّد �إىل ح ��دوث زيادة يف ارتكاب
اجلرائ ��م .و�أُو�ض ��ح � َّأن هذا الأمر قد يكون نتيجة �إيجابية لكفاءة �أداء نظام العدالة اجلنائية حيث ال
( )46الدلي ��ل الت�شريع ��ي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافح ��ة الف�ساد ،الفقرة 383؛ والدليل التقن ��ي التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،30الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .1
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تك ��ون لدى الأفراد دوافع قوية الرتكاب اجلرائم ب�سبب ارتفاع خماطر التع ّر�ض للمالحقة الق�ضائية
وفقدان املكا�سب الناجمة عن ال�سلوكيات الإجرامية .ويف �ضوء ما �سبق ،ورغم ال�شكوك الأ ّولية ،فقد
اع ُترب � َّأن امل�ستوى املن�صو�ص عليه للعقوبات ُمر�ض.
االت�ساق والرتابط الداخليان لنظام العقوبات الوطني .وااللتزام
ومن الأمور ذات ال�صلة الوثيقة باملو�ضوع
ُ
بجعل جرائم الف�ساد خا�ضعة لعقوبات ت�أخذ يف االعتبار خطورة اجلرم يعني ،من ناحيةَّ � ،أن العقوبات املتاحة
جلرائ ��م الف�ساد ينبغ ��ي �أ َّال تكون خمتلفة ع ��ن العقوبات املن�صو� ��ص عليها للجرائم امل�شابه ��ة (مثل اجلرائم
االقت�صادي ��ة �أو اجلرائ ��م املرتكبة �أثناء ممار�سة ال�سلطة العمومية) ،و�أنه ينبغ ��ي للدول الأطراف ،من ناحية
�أخ ��رى� ،أن مت ِّي ��ز كما ينبغي ب�ي�ن اجلرائم ذات ال�صلة نف�سه ��ا و�أن تزيل التباينات املحتمل ��ة .ومن َّثم� ،أُو�صي
يف �إح ��دى احل ��االت ب�أن ين�ص قان ��ون الدولة مو�ضوع اال�ستعرا� ��ض على الر�شوة امل�ش َّددة فيم ��ا يخ�ص �أع�ضاء
الربمل ��ان ،م ��ع مالحظة � َّأن هذا ال�سلوك كان خا�ضعا يف ذلك الوقت لعقوبة دني ��ا �أقل من العقوبة املط َّبقة على
امل�ستعر�ضون يف دولة �أخرى �أنه يعا َقب على �إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف
جرمية الر�شوة امل�ش َّددة .وباملثل ،الحظ
ِ
بال�سج ��ن مدى احلياة يف ح�ي�ن ال يعا َقب على جرمية الر�شو �سوى بال�سجن من �سنة واحدة �إىل خم�س �سنوات،
و�أو�ص ��وا ب�إعادة النظ ��ر يف هاتني العقوبتني .و�أ�شري عل ��ى بلد ثالث مبعاجلة �أوجه التف ��اوت يف تدابري العقاب
املط َّبقة على �أ�شكال �أ�سا�سية من الر�شوة� ،إذ � َّإن عر�ض الر�شوة يف القطاع العام يخ�ضع لعقوبات �أقل �ش ّدة من
�إعطائه ��ا .و�أخريا اقترُ حت ،يف حالتني� ،ضرورة النظر يف التمييز يف العقوبات بني �شاغلي الوظائف العمومية
و�شاغلي الوظائف غري العمومية ،بالنظر �إىل �أهمية �أن يكون املوظفون العموميون حمل ثقة �أكرث من غريهم،
على �سبيل املثال من خالل الن�ص على �أ�شكال م�ش َّددة من اجلرائم ذات ال�صلة ،و�إن ُرئي � َّأن وجود نظام عام
ينطب ��ق عل ��ى كلتا الفئتني من الأ�شخا� ��ص ُيعترب متوافقا مع مب ��ادئ االتفاقية ومت�سقا مع وج ��ود نظم قانونية
امل�ستعر�ض ��ون كبديل حمتمل
خمتلف ��ة .ويف واح ��د من هذي ��ن البلدين ،وكذلك يف دولة ثالث ��ة ،اقرتح اخلرباء
ِ
�إ�ص ��دار مب ��ادئ توجيهية لإ�صدار الأحكام يف جرائم الف�ساد يكون من �ش�أنها تقليل عدم اليقني املحيط بنطاق
العقوب ��ات املنطبق ��ة و�ضمان قدر �أكرب من االت�ساق العام يف هذه امل�س�ألة ،مع املحافظة على ال�سلطة التقديرية
الأ�سا�سية للمحاكم يف الوقت نف�سه.
بع�ضها مع بع�ض ،بالنظر �إىل االحتياجات
ومن املنطقي �أ َّال تكون هذه التو�صيات موحدة �أو متوائمة دوما ُ
املختلف ��ة ل ��كل دولة ط ��رف والظ ��روف املختلفة ال�سائدة فيه ��ا .ويتجلى ذل ��ك يف املواقف املتخ ��ذة فيما يتعلق
بالتميي ��ز املحتمل بني العقوبات املنطبقة على الر�ش ��و واالرت�شاء .ففي معظم البلدان التي تطبق عقوبات �أ�ش ّد
امل�ستعر�ضون على هذه املمار�سة �أو مل ي�سعوا �إىل الثني عنها� ،أو اقرتحوا تعزيز الإطار
على االرت�شاء ،مل يعلق
ِ
ال�شام ��ل للعقوب ��ات املت�صل ��ة بالر�شوة م ��ن دون �أن ي�ؤدي ذلك بال�ض ��رورة �إىل تغيري التمييز القائ ��م .و ُرئي � َّأن
وج ��ود عقوبات على االرت�شاء �أ�ش ّد من العقوب ��ة على الر�شو �أمر الئق من حيث املبد�أ ،وذلك بغية ثني املوظفني
العمومي�ي�ن ع ��ن طلب الر�ش ��وة وت�شجيع الإبالغ عن جرائ ��م الر�شوة .ويف املقابل ،كان ل ��دى اخلرباء على غري
الع ��ادة اعتقاد را�سخ ب�ضرورة املواءمة يف دولتني متجاورت�ي�ن بال�صدفة بني عقوبات الر�شو واالرت�شاء—على
الرغ ��م من الأ�سباب التاريخية التي يبدو �أنها لوحظت للتف ��اوت القائم )47(.فقد اع ُتربت املعاملة املختلفة بني
ط ��ريف جرمية الر�ش ��وة غري م َّربرة ،و�أ�شري �إىل � َّأن من �ش�أن املواءمة �أي�ضا �إزال ��ة ال�صعوبات التي قد تن�ش�أ عن
وجود مدة تقادم �أق�صر بالن�سبة �إىل الر�شو.
و�أك ��دت معظم البل ��دان � َّأن الفقرة  1م ��ن املادة  30ال مت� ��س مبمار�سة ال�سلطات املخت�ص ��ة �صالحياتها
الت�أديبي ��ة جتاه موظفي اخلدمة املدني ��ة ،على النحو املطلوب مبقت�ضى الفقرة  8م ��ن املادة  .30وميكن تنفيذ
الإج ��راءات الت�أديبية واجلنائية بالتوازي بحيث ميكن للموظف العموم ��ي الذي تُبرَ َّ �أ �ساحته ب�ش�أن �أعمال غري
( )47ت َِر ُد �إ�شارة �إىل هذه الأ�سباب التاريخية يف بداية الف�صل الأول ،الق�سم �ألف ،الق�سم الفرعي � 1أعاله.
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م�شروعة �أن يواجه مع ذلك تدابري ت�أديبية .ومع ذلك ،هناك حاالت ال ُي َّتبع فيها هذا املبد�أ .ففي �إحدى الدول
الأط ��راف ،عل ��ى �سبيل املثال ،ال يب ��دو � َّأن ثمة لوائح ميكن ل�ل��إدارات العامة �أن ت�ستخدمه ��ا التخاذ �إجراءات
ت�أديبي ��ة �ضد موظف فا�سد يف اخلدم ��ة املدنية .ويف املقابل ،يبدو � َّأن جلنة للأخالقي ��ات الداخلية يف بلد �آخر
م�س�ؤولة ح�صريا عن احلاالت الب�سيطة لر�شو �ضباط ال�شرطة .ولوحظ يف هذا ال�صدد � َّأن ا�ستخدام الإجراءات
غ�ي�ر اجلنائي ��ة الداخلية ب�ش�أن جرائم الف�ساد ميكن �أن يكون �سببا لعدم الثقة ل ��دى عامة النا�س .ذلك � َّأن � َّأي
حال ��ة م ��ن حاالت الف�ساد يف ال�شرطة ،مهما كان ��ت ب�سيطة ،ت�ض ّر مب�صداقية عملية �إنف ��اذ القانون وينبغي �أن
ُينظر �إليها من حيث املبد�أ باعتبارها من اخت�صا�ص املحاكم.
وب�صرف النظر ع َّما ذُ كر �أعاله�ُ ،سلط ال�ضوء على �ضرورة �أن ت�ضمن ال�سلطات الوطنية مراعاة ج�سامة
الفع ��ل وما يت�صل بذلك من انته ��اكات يف العقوبات الإدارية املفرو�ضة نتيج ��ة ملمار�سة ال�صالحيات الت�أديبية
�ض ��د موظفي اخلدمة املدنية .كم ��ا �أو�صي بو�ضع مدونة قواعد �سلوك �أو �أخالقي ��ات م�شرتكة جلميع املوظفني
املدنيني وب�إن�شاء هيئة مركزية م�ستقلة ل�ضمان التطبيق املت�سق للعقوبات ذات ال�صلة.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
لوح ��ظ مع التقدي ��ر � َّأن هناك دولة طرفا تب ��ذل جهودا �إيجابي ��ة ل�ضمان ت�شديد العقوب ��ات بالن�سبة
للموظف�ي�ن العموميني الذي ��ن ينخرطون يف الف�ساد ،مبا يف ذلك �إمكاني ��ة م�صادرة م�ساهمة القطاع
العام يف �صندوق املعا�ش التقاعدي للموظف املُدان.

احل�صانات واالمتيازات الق�ضائية
احل�صان ��ات واالمتي ��ازات الق�ضائي ��ة عن�صر م�ش�ت�رك يف نظم العدال ��ة اجلنائية لدى ال ��دول الأطراف ،وهو
م ��ا ُيحتم ��ل �أن يط ��رح حتديات ج�سيمة فيم ��ا يتعلق بالتحقيق واملالحق ��ة واملقا�ضاة يف الأفع ��ال املجرمة وفقا
لالتفاقية .وهي تمُ نح ،يف معظم احلاالت ،على امل�ستوى الد�ستوري (ونادرا يف القوانني العادية) لفئات معينة
م ��ن املوظفني العموميني املحليني ل�ضمان �أداء الوظائف العام ��ة دون عراقيل وتفادي اال�ستهداف باملالحقات
�أو الت�شهري �أو حتى اال�ضطهاد ال�سيا�سي .وعادة ما ت�شمل هذه الفئات �أع�ضاء الربملان �أو اجلمعية الد�ستورية،
وزعم ��اء �أو �أع�ض ��اء احلكومة ،و�أع�ضاء اجله ��از الق�ضائي ،وتنطبق �إ َّم ��ا على ال�سلوكيات الت ��ي تتعلق ب�أدائهم
لوظائفه ��م (احل�صان ��ة الوظيفي ��ة ،عل ��ى �سبيل املث ��ال بالن�سبة �إىل الأ�ص ��وات املدىل بها واخلط ��ب امللقاة يف
أعم �أثناء م ��دة خدمتهم (احل�صانة املطلقة) .وت�شري الفق ��رة  2من املادة  30من حيث
الربمل ��ان)� ،أو ب�ش ��كل � ّ
املب ��د�أ �إىل ه ��ذا ال�شكل الأخري من �أ�شكال احل�صانة باعتبار � َّأن م ��ن الأرجح االحتجاج به يف �سياق الإجراءات
اجلنائية ب�ش�أن جرائم الف�ساد.
ويف معظ ��م احلاالت—با�ستثناء وحيد عاد ًة وهو من يتم �ضبطه ��م يف حالة تل ُّب�س �أثناء ارتكاب جرائم
خطرية—ال ب ��د م ��ن رفع احل�صان ��ة �أوال كي تبد�أ املالحقة وت�أخ ��ذ العملية اجلنائية جمراه ��ا .و�أحيانا تكون
التح ّري ��ات والتحقيق ��ات الأ ّولية ممكنة ،لكن مع الكثري من القيود بحيث حت� � ّد ،على �سبيل املثال ،من �إمكانية
تطبي ��ق �أ�ساليب التحري اخلا�صة� ،أو �إلقاء القب�ض عل ��ى ال�شخ�ص املحمي� ،أو القيام بعمليات تفتي�ش امل�سكن،
�أو اتخ ��اذ تدابري �أخرى للتقييد الق�ضائي .وتطرح ه ��ذه القيود على التحقيقات م�شاكل بوجه خا�ص يف ق�ضايا
الف�س ��اد ،التي ه ��ي بطبيعتها �صعبة الك�شف بالنظ ��ر �إىل �أنها كثريا ما حتدث يف ال�س� � ِّر وال ُتك�شف �إ َّال ا�ستنادا
�إىل تقاري ��ر املبلِّغني .ويف معظم احل ��االت ،يتطلب بدء الإجراءات اجلنائية (�إ َّم ��ا التحقيق �أو املقا�ضاة ،رهنا
بالنظ ��ام) الإذن �أو املوافق ��ة من رئي�س الدولة �أو هيئة م�شرفة ،مثل الربمل ��ان �أو جلنة برملانية خا�صة �إذا تعلق
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الأم ��ر ب�أحد �أع�ضاء الربمل ��ان ،واملحكمة العليا �أو النائب العام �أو املجل�س الق�ضائ ��ي �أو الربملان �إذا تعلق الأمر
ب�أحد �أع�ضاء احلكومة �أو �أحد الق�ضاة.
ولوحظ ��ت ممار�سة متباينة �إىل ح ��د ما (بدت للوهلة الأوىل �أكرث توازنا بكث�ي�ر) يف دولتني تنتميان �إىل
جمموع ��ة دول �أمري ��كا الالتينية والكاريبي ،حيث يحظ ��ى الأ�شخا�ص املعنيون (امل�ش ِّرع ��ون و�أع�ضاء احلكومة
والق�ض ��اة عل ��ى حد �س ��واء) وفقا لقوان�ي�ن حديثة العهد ن�سبي ��ا مبا هو �أق ��رب �إىل االمتي ��ازات الإجرائية منه
�إىل احل�صان ��ة الوا�ضح ��ة .وال ت�شكل �صفتهم عائق ��ا �أمام �إجراء التح ّري ��ات الأولية والتحقيق ��ات التمهيدية.
فف ��ي الدول ��ة الأوىل ،ق ��د تبد�أ املالحقة اجلنائي ��ة وت�ستمر �إىل غاي ��ة �إمتامها ،حتى نهاي ��ة املحاكمة ،من دون
احلاج ��ة �إىل �إ�ص ��دار مر�س ��وم م�سبق ب�إلغ ��اء امتيازات امل�ش� � ِّرع �أو القا�ض ��ي �أو املوظف قيد التحقي ��ق .ويقا َبل
ذل ��ك فيم ��ا يب ��دو با�ستم ��رار �سريان بع� ��ض االمتي ��ازات �أثناء الإج ��راءات حيث ال ميك ��ن للمحكم ��ة �أن ت�أمر
باتخ ��اذ تداب�ي�ر مث ��ل تفتي�ش امل�سك ��ن �أو االعتق ��ال �أو التوقي ��ف االحتياطي للمتهم�ي�ن .ويف الوالي ��ة الق�ضائية
الثاني ��ة ،تتخ ��ذ املحكم ��ة امل�شرف ��ة نف�سها—ال هيئ ��ة �أخرى—ق ��رار رف ��ع احل�صان ��ة ،وال يكون ذل ��ك �سوى
يف نهاي ��ة مرحل ��ة التحقي ��ق ،مما ميث ��ل �شكال م ��ن �أ�ش ��كال ال�ضم ��ان الإجرائي به ��دف �ضمان ج ّدي ��ة التهم
اجلنائية.
�أ َّم ��ا ال�س� ��ؤال احلا�سم ب�ش�أن تطبيق الفقرة  2م ��ن املادة  30فهو ما �إذا كان ثمة ت ��وازن منا�سب بني تلك
احل�صان ��ات واالمتي ��ازات واحلاج ��ة �إىل امتالك القدرة عل ��ى �إجراء التحقي ��ق يف جرائم الف�س ��اد ومالحقة
مرتكبيها وحماكمتهم بف ّعالية .ولدى الرد على هذا ال�س�ؤال ال بد �أن ت�ؤخذ املعايري التالية يف االعتبار:
أو�صي يف
(�أ) ن�سبة احل�صانات التي ُرفعت يف ال�سنوات الأخرية ا�ستنادا �إىل البيانات املتوافرة .وقد � َ
حالة واحدة على الأقل باالحتفاظ بالإح�صاءات ذات ال�صلة؛
(ب) جمموع ��ة الأ�شخا� ��ص الذي ��ن يتمتعون باحل�صانة ،الت ��ي ينبغي �أن تك ��ون ال وا�سعة وال حمدودة
للغاي ��ة وحم ��ددة بو�ضوح ،على عك�س ما كان ��ت عليه احلال ،على �سبيل املثال ،يف دول ��ة طرف مينح فيها حكم
د�ست ��وري ف�ضفا� ��ض احل�صانة ل ِّأي �شخ�ص يت�صرف نيابة عن رئي�س الدولة �أو بتفوي�ض منه .ويف هذا ال�صدد،
�أُع ��رب عن �شكوك ب�ش� ��أن ما �إذا كان ميكن ال�شروع يف الإجراءات اجلنائي ��ة يف احلاالت التي ال يت�أكد فيها ما
�إذا كان اجل ��اين ق ��د ت�صرف ب�أمر من رئي�س الدول ��ة �أو نيابة عنه �أو ما �إذا كان هذا الأخري مل ُيبلَّغ على الوجه
ال�صحيح باملالب�سات الوقائعية للم�س�ألة .وتتعلق م�س�ألة ذات �صلة مبدى وجود �أ�شخا�ص قد ي�ستفيدون ب�صورة
غ�ي�ر مبا�شرة من ح�صانة الآخرين .ففي �أحد البلدان التي ُي�ش�ت�رط فيها رفع احل�صانة عن �أع�ضاء الربملان،
مي�س الع�ضو،
ال يف احل ��االت الت ��ي يكون فيه ��ا الع�ضو هو حمل التحقيق فح�سب ،و�إمنا �أي�ض ��ا �إذا كان التحقيق ُّ
مثلم ��ا هي احل ��ال �إذا كان مو�ضوع التحقيق �شخ�صا �آخر لكنه قد ينطوي على تدابري متتد �إىل ع�ضو الربملان،
�أُو�ص ��ي ب�ضمان �أن تقت�صر عملية رفع احل�صانة ح�صرا على احلاالت التي يكون فيها الع�ضو نف�سه هو مو�ضوع
التحقيق .وب�صورة عامة ،ينبغي للدول الأطراف �أن تنظر يف َق ْ�صر �أثر احل�صانات واالمتيازات الق�ضائية على
احل ��االت الت ��ي يكون فيها اال�ستثناء من ال�سري الطبيعي للإجراءات اجلنائية �ضروريا بالفعل من �أجل التنفيذ
()48
ال�سل�س للوظيفة العمومية قيد النظر؛
(ج) نط ��اق احل�صانات املمنوحة (ما �إذا كانت احل�صان ��ة وظيفية �أم مطلقة ،وما �إذا كانت تقت�صر
على توجيه تهم جنائية �أم ت�شمل املرحلة الأ ّولية ومرحلة التحقيق ،وما �إىل ذلك) .فعلى �سبيل املثال ،اع ُترب يف
�أح ��د البلدان االحتادية � َّأن احل�صانة �شبه املطلق ��ة التي يتمتع بها حمافظو الواليات ونوابهم ح�صانة مفرطة.
وينبغ ��ي لل ��دول الأط ��راف �أن تنظ ��ر يف َق ْ�صر تلك االمتي ��ازات على الأفع ��ال املرتكبة لدى القي ��ام بالواجبات
( )48انظر �أي�ضا الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،30الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .2
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الر�سمي ��ة .ويف �أرب ��ع حاالت �أخرى� ،أُو�صي ب� ��أن تقت�صر احل�صانات على تدابري النياب ��ة العامة التي ت�ستهدف
ال�شخ� ��ص املعني ب�صورة مبا�شرة (� ْأي ا�ستبعاد اعتقاله �أو اتهامه حتى رفع احل�صانة عنه) ،و�أن تتاح �إمكانية
تعذر تف ��ادي �أن يح�صل ال�شخ�ص املتمتع
اتخ ��اذ جمي ��ع خطوات التحقيق الأخرى وجم ��ع الأدلة وت�أمينها ،و�إ َّال َّ
باحل�صان ��ة عل ��ى معلومات قبل الأوان ع ��ن التحقيقات ،مما يخ�شى معه بكل و�ضوح �إمكاني ��ة اختفاء الأدلة �أو
العبث بها خالل الوقت الذي ت�ستغرقه عملية رفع احل�صانة؛
(د) �إجراءات رفع احل�صانات ،التي ينبغي �أن ال تكون �شديدة التعقيد �أو �صعبة التنفيذ ،بحيث تكون
ال�سب ��ب يف ت�أخريات مفرطة وفقدان الأدلة �أو تعطيل انطباق الأفعال املجرمة يف االتفاقية .فعلى �سبيل املثال،
امل�ستعر�ضون يف �إحدى الدول الأطراف ،حيث يتطلب رفع احل�صانات عن �أع�ضاء الربملان والق�ضاة �أن
�أو�صى
ِ
يتق ��دم امل َّدعي العام بالتما�س �إىل الربملان �أو �إىل جمل�س ق�ضائ ��ي ،بتب�سيط املعايري والإجراءات ذات ال�صلة.
وباملث ��ل ،ث ��ارت �شكوك يف حالة �أخرى ،كان من الالزم فيها �أن يرفع الربملان احل�صانات من �أجل التحقيق مع
فئات معينة من املوظفني العموميني ،ب�ش�أن ا�ستقاللية الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن املقررات ذات ال�صلة ،والأهم
م ��ن ذلك �أنه مل يكن هناك � ُّأي �إج ��راء قانوين لت�سوية احلاالت التي مل َي ِرد فيها ر ٌّد على طلبات رفع احل�صانة
(وهي ظاهرة تبدو �شائعة) مما �أدى �إىل تقدمي التو�صيات املنا�سبة .ويف املقابل� ،أُثني على ما اع ُترب جناحا يف
دول ��ة طرف رفعت احل�صانة عن �أع�ضاء احلكومة والربملان يف عدة منا�سبات ولوحق م�س�ؤولون رفيعو امل�ستوى
وق ُِّدم ��وا للمحاكمة .وينبغي للدول الأطراف �أن ت�سعى �إىل �ضمان �أن ُتتخذ القرارات ذات ال�صلة بطرائق تقلِّل
�إىل �أدن ��ى ح ��د من خطر ت�ض ��ارب امل�صالح والت�أث�ي�رات ذات الدوافع ال�سيا�سية .وميك ��ن �أن ت�شمل املمار�سات
اجل ِّي ��دة �أي�ضا و�ضع مب ��ادئ توجيهية ومعايري حمددة ب�ش�أن رفع احل�صان ��ات بهدف احل ّد من حاالت الرف�ض
غري امل َّربر وكذلك القرارات غري املت�سقة والتع�سفية؛
(ه� �) طبيع ��ة الق ��رار برف�ض رف ��ع احل�صانات ،والذي ينبغ ��ي �أن يرتك جما ًال معق ��و ًال لإمكانية �إعادة
النظ ��ر يف احلالة .وميكن اعتبار َق ْ�صر احل�صانة على الفرتة الزمنية التي ي�شغل خاللها املوظفون العموميون
وظيف ��ة عمومية ،و�إمكانية تطبيق �إجراءات جنائية بعد توق ��ف احل�صانة ،احرتام ًا للتوازن الالزم للفعالية يف
التحقيق يف الأفعال املجرمة وفقا لالتفاقية ومالحقة مرتكبيها ومقا�ضاتهم .وبناء على ذلك ،طُ رحت تو�صية
يف �إح ��دى الدول الأطراف ب�أ َّال تحَ ��ول القرارات برف�ض طلب احلرمان من االمتي ��ازات واحل�صانات يف نهاية
مرحل ��ة التحقيق دون �إج ��راء حتقيقات الحقة مبجرد �أن يرتك املوظفون املعني ��ون اخلدمة .ويف هذا ال�سياق،
ق ��د يك ��ون م ��ن املفيد تعليق فرتة التق ��ادم �أثناء مدة اخلدمة �أو خ�ل�ال الفرتة التي ال ميك ��ن خاللها ا�ستهالل
()49
الإجراءات اجلنائية �أو ا�ستمرارها ل َّأن ال�سلطة التي بيدها تعليق احل�صانة مل تقم بذلك.
وب�ص ��رف النظر ع َّما ذُ كر �أع�ل�اه ،هناك اجتاه ملحوظ فيما بني الدول الأط ��راف للتقليل �إىل �أدنى حد
من ا�ستخدام احل�صانات �أو التخل�ص منها بالكامل .فعلى �سبيل املثال� ،إىل جانب اال�ستعا�ضة عن احل�صانات
امل�ستعر�ضون باخلطوات التي
الوا�ضحة يف بع�ض البلدان بنظام �أ ْلينَ لالمتيازات الإجرائية املذكورة �أعاله ،ن َّوه
ِ
ا ُّتخذت م�ؤخرا يف دولة طرف للح ّد من فئات املوظفني الذين يتمتعون باحل�صانة ،وكذلك من نطاق تطبيقها.
ويف دول ��ة ط ��رف �أخرى ،مل يع ��د الربملانيون والق�ضاة يحظ ��ون باحل�صانة منذ اعتماد د�ست ��ور جديد ،و�إن مل
تت�ضح كيفية تطبيق القواعد اجلديدة يف املمار�سة العملية.
وت�ض ��اف هذه الأمثل ��ة �إىل العدد الكب�ي�ر بالفعل من ال ��دول الأطراف—نحو الثلث م ��ن جمموع الدول
الأط ��راف ،ويتب ��ع معظمها نظ ��م القان ��ون الأنغلو�سك�سوين—الت ��ي ال ي�ستفيد فيها املوظف ��ون العموميون من
ح�صان ��ات �أو امتيازات ق�ضائي ��ة �أو �إجرائية—عدا املثول �أحيانا �أمام حماكم خا�صة عن الأفعال التي ُترتكب
�أثناء ممار�ستهم واجباتهم .وال توجد ا�ستثناءات حمدودة يف العادة �سوى لرئي�س الدولة �أو ،يف بع�ض احلاالت،
( )49املرجع نف�سه.
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لأع�ض ��اء الربمل ��ان ،الذين قد يمُ نحون �شكال من �أ�شكال احل�صانة �أو احلماي ��ة ب�ش�أن �آرائهم املعبرَّ عنها داخل
الربمل ��ان �أو �سلوكه ��م لدى النظر يف �إحدى امل�سائ ��ل الربملانية (االمتيازات الربملاني ��ة) .وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
يجوز �أن يكون احتجاز �أع�ضاء الربملان �أو اعتقالهم رهنا باملوافقة الربملانية.

مثال على التنفيذ
يف حال ��ة �إح ��دى الدول الأط ��راف ،ال يتحمل رئي�س الدول ��ة � َّأي م�س�ؤولية عن الأعم ��ال التي يقوم بها
ب�صفته الر�سمية ،وال ميكن ،خالل مدة �شغله من�صبه ،مالحقته ق�ضائيا �أو التحقيق معه .ومع ذلك،
يج ��وز �إعادة تفعيل التدابري والإج ��راءات املوقفة على هذا النحو بعد �شهر م ��ن نهاية واليته .ويمُ نح
�أع�ضاء احلكومة امتيازا ق�ضائيا ويحا َكمون يف حماكم خا�صة عما يرتكبونه من جرائم �أثناء تو ّليهم
منا�صبه ��م .وبينما ال يتمتع ن ��واب الربملان باحل�صانة (با�ستثناء الآراء الت ��ي يعبرَّ عنها �أو الأ�صوات
الت ��ي يدىل بها لدى �أداء الواجبات الر�سمية) ،ف� َّإن اعتقالهم �أو حرمانهم من احلرية ب� ِّأي �شكل �آخر
يف م�س�أل ��ة جنائي ��ة �أو ت�أديبية (با�ستثناء اجلنايات �أو احلاالت الت ��ي ُي�ضبطون فيها متلب�سني وعندما
ي�صبح حكم الإدانة نهائيا) يتطلبان �إذن ًا من مكتب الربملان املعني.
وق ��د لوحظت تل ��ك املمار�سات با�ستح�سان ،و�شُ جعت الدول الأطراف عل ��ى موا�صلة تو�سيع نطاقها .ففي
�إح ��دى احلاالت ،على �سبيل املثال� ،أُو�ص ��ي ب�إلغاء احل�صانة املطلقة لر�ؤ�ساء الدول ال�سابقني عن الأعمال التي
ا�ضطُ ل ��ع بها �أثناء فرتات رئا�ستهم .والواقع � َّأن الغر� ��ض من الفقرة  2من املادة  30هو الق�ضاء ،قدر الإمكان،
عل ��ى احلاالت التي ي�ستطيع فيها املوظفون العموميون الفا�سدون حماية �أنف�سهم من امل�ساءلة ومن التحقيق �أو
()50
املالحقة ،ومنع تلك احلاالت.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
يتمثل موقف دولة طرف يف عدم ترك � ِّأي �شخ�ص يف م�أمن من املالحقة الق�ضائية فيما يتعلق بق�ضايا
الف�س ��اد ،مبا يف ذلك الربملانيون ،با�ستثناء رئي�س الدولة الذي يوجد ب�ش�أنه افرتا�ض قوي بعدم كونه
م�س� ��ؤوال جنائيا .و ُرئي � َّأن ه ��ذا املوقف ي�ستحق التنويه ،و�إن كانت هناك بع� ��ض القيود الإثباتية التي
حتم ��ي البيان ��ات التي يت ��م الإدالء بها يف قاعة الربملان م ��ن �أن ُتق َّدم يف مالحق ��ات ق�ضائية جنائية
الحقة.
امل�ستعر�ضون على تو�سيع نطاق احل�صان ��ات (بدال من اتخاذ تدابري
واحلال ��ة الوحيدة التي �شجع فيه ��ا
ِ
رامي ��ة �إىل تقييده ��ا) تتعل ��ق ب�أ�شخا� ��ص م�س�ؤول�ي�ن ه ��م �أنف�سهم ع ��ن التحقي ��ق يف ق�ضايا الف�س ��اد ومالحقة
مرتكبيه ��ا .وق ��د لوح ��ظ ،يف الدول ��ة املعنية� ،أن ��ه قد تكون هن ��اك بع�ض الفائ ��دة من موا�صل ��ة النظر يف منح
ح�صان ��ات حم ��دودة لأع�ض ��اء اللجن ��ة الوطنية ملكافح ��ة الف�ساد الذي ��ن يقوم ��ون بتحقيقات مهم ��ة من دون
العامني مبا يوفر لهم قدرا من احلماية لدى �أداء
احلماي ��ة التي توفرها � ُّأي ح�صانة� ،أو حتى للق�ضاة وامل َّدعني ِّ
واجباتهم.
( )50الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .387
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ال�صالحيات القانونية التقديرية
�صودفت �أي�ضا بع�ض امل�شاكل التنفيذية ب�ش�أن الفقرة  3من املادة  30املتعلقة بال�صالحيات القانونية التقديرية
املت�صل ��ة مبالحق ��ة �أ�شخا�ص ب�سبب الأفعال املج َّرم ��ة وفقا لالتفاقية .وال يجرب هذا احلك ��م بال�ضرورة الدول
الأط ��راف على ا�ستخدام ال�صالحيات التقديرية من �أج ��ل تعزيز ف ّعالية تدابري �إنفاذ القانون الذي حث عليه
�أح ��د اال�ستعرا�ض ��ات .بيد � َّأن الأمر املهم هو �ضم ��ان اتخاذ التحقيق واملالحقة الق�ضائي ��ة قاعد ًة ،وخ�صو�صا
يف الق�ضاي ��ا املتعلق ��ة بالف�ساد ،بينم ��ا ينبغي �أن يظل رد الدع ��وى يف �إطار تطبيق ال�صالحي ��ات التقديرية هو
اال�ستثناء الذي يلزم تربيره (على �سبيل املثال ،عندما ُت�ستوفى ال�شروط املذكورة يف الفقرة  3من املادة ،)37
مع مراعاة مبادئ �سيادة القانون بطبيعة احلال و�إيالء االعتبار الواجب حلقوق الدفاع .ومن ناحية �أخرى ،ال
ب ��د من الإقرار ب�أنه قد توج ��د �أ�سباب عملية متلي اال�ستخدام املح َّدد الهدف لل�صالحيات التقديرية على نحو
ي�ضمن �أف�ضل نتيجة ممكنة يف ظل الظروف القائمة .وتنطبق هذه احلالة ،على �سبيل املثال ،يف احلاالت التي
�سلطات االدعاء العام �إىل توجيه جهوده ��ا نحو �أخطر حاالت الف�ساد،
النق�ص احل ��اد يف املوارد
ي�ضط ��ر فيها
ِ
ُ
()51
مثل احلاالت التي ت�شمل كبار امل�س�ؤولني العموميني وعائدات �إجرامية كبرية حققها اجلناة من اجلرمية.
وتعتمد عدة دول—تنتمي يف الغالب �إىل نظام القانون الأنغلو�سك�سوين—منوذجا تقديريا للمالحقة،
ُي�سمح مبوجبه للم ّدعي العام يف ظروف معينة بعدم ا�ستهالل املالحقة اجلنائية �أو بوقف العملية التي تكون قد
بد�أت بالفعل (ما ي�سمى "مبد�أ ال�سلطة التقديرية لالدعاء") .واملعيار الرئي�سي ملمار�سة هذه ال�سلطة التقديرية
عادة ما يكون مدى اقت�ضاء امل�صلحة العامة للمالحقة ،مع مراعاة عوامل من قبيل خطورة اجلرمية املزعومة،
وم ��ا �إذا كان امل�شتب ��ه به من املجرم�ي�ن املعاودين ،والأثر على النظام العام ،وتواف ��ر وفعالية � ِّأي بدائل متاحة،
واحلاجة �إىل الردع ،والآثار املرتتبة على � ِّأي �إدانة ناجتة عن املالحقة ،و�سلوك ال�ضحية ،وطول مدة املحاكمة
وتكلفته ��ا املحتمل ��ة .وقد تك ��ون لالعتبارات العملية �أي�ضا دوره ��ا املهم .وعلى �سبيل الإي�ض ��اح ،كثريا ما تكون
جرمية الر�شوة م�صحوبة بجرائم �أخرى من الأ�سهل �إثباتها مثل التزوير �أو االحتيال �أو �إف�شاء معلومات �سرية
مرخ�ص لهم .والإدانة بالر�شوة ال ت�ؤدي دائما �إىل حك ��م �أ�ش ّد بكثري .ولذا قد يقرر امل ّدعي
�إىل �أ�شخا� ��ص غ�ي�ر َّ
العام عدم املالحقة ب�سبب الر�شوة و�إمنا ب�سبب جرم �آخر (يكون معادال ولكن من الأ�سهل �إثباته) .وقد لوحظ
وج ��ود �أن ��واع عديدة خمتلفة من هذا النم ��وذج ،مبا يف ذلك احلاالت التي تمُ نح فيه ��ا احل�صانة من املالحقة
الق�ضائي ��ة مقابل ا�سرتداد موجودات وتعا ُون �أح ��د امل�شاركني يف الأن�شطة الإجرامية ،على النحو الوارد و�صفه
يف الف�صل الثالث ،الق�سم �ألف ،الق�سم الفرعي � 2أدناه.

مثال على التنفيذ
يف �إح ��دى الدول االحتادية ،تناط بامل ّدعني العا ّمني ال�سلطة التقديرية لتقرير ما �إذا كانوا �سيقيمون
الدع ��وى اجلنائية وتوقيت ذل ��ك .وعمال باملبادئ املنطبقة ،ف� َّإن ق ��رار املحاكمة ميثِّل ُحكما تقديريا
ب� َّأن امل�صالح الأ�سا�سية للمجتمع تتطلب تطبيق القوانني اجلنائية على جمموعة معينة من الظروف.
وبناء على ذلك ،يجوز للم ّدعي العام �أن ميتنع عن املالحقة الق�ضائية ،حتى عندما توجد �أدلة كافية
للم�ض ��ي قدم ��ا� ،إذا مل تكن املحاكمة �ستخدم م�صلح ��ة احتادية �أ�سا�سي ��ة� ،أو كان ال�شخ�ص خا�ضعا
ملالحق ��ة ق�ضائية ف ّعالة يف والي ��ة ق�ضائية �أخرى� ،أو كان هناك بديل غري جنائي مالئم عن املالحقة
الق�ضائي ��ة .ويتوقف وجود م�صلح ��ة احتادية �أ�سا�سية من عدمه على �أولوي ��ات وموارد �إنفاذ القانون
االحت ��ادي؛ وطبيع ��ة اجلرمي ��ة وخطورته ��ا ،مبا يف ذل ��ك �أثر اجلرمية عل ��ى املجتمع؛ والأث ��ر الرادع
للمالحق ��ة الق�ضائية؛ وم�س�ؤولية ال�شخ�ص عن اجلرمية؛ و�سجل ال�شخ�ص اجلنائي؛ ورغبة ال�شخ�ص
( )51انظر �أي�ضا الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،30الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .3
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يف التع ��اون؛ واحلكم املحتمل الناجم عن الإدانة .وال يج ��وز للم َّدعي العام ،لدى النظر فيما �إذا كان
�سيوج ��ه الته ��م� ،أن ي�ض ��ع يف االعتبار ع ��رق ال�شخ�ص �أو دينه �أو جن�س ��ه �أو �أ�صله القوم ��ي �أو انتماءه
ال�سيا�سي �أو �أن�شطته �أو معتقداته.
ويف مقاب ��ل م ��ا ذُ كر �أعاله ،يط ِّبق عدد من ال ��دول الأطراف—جميعها والي ��ات ق�ضائية ت�أخذ بالقانون
املدين—مب ��د�أ ال�شرعية ،الذي تك ��ون مبوجبه املالحقة �إلزامية من حيث املبد�أ ،وال تمُ نح ال�سلطات املخت�صة
�صالحي ��ات تقديرية وا�سعة—�شريطة وجود �أ�سا�س وقائعي وقانوين �أدنى للتهم اجلنائية بطبيعة احلال .وقد
تك ��ون هناك ا�ستثناءات حمدودة ،يحددها القانون بدقة ،فيم ��ا يتعلق ،على �سبيل املثال ،باجلرائم الب�سيطة،
وهي الأفعال التي ال تع ِّر�ض النظام العام خلطر كبري واحلاالت التي يكون فيها من غري املعقول توجيه االتهام
للج ��اين �أو الت ��ي ال تبدو فيها العقوب ��ة منا�سبة من �أجل ثني املته ��م �أو غريه عن ارتكاب �أفع ��ال �إجرامية .ويف
بع� ��ض الأحي ��ان ،ت�ؤخذ يف االعتبار �أي�ضا ،يف املراحل الأوىل من التحقيق و�إ�ص ��دار لوائح االتهام ،احلاجة �إىل
العدالة الت�صاحلية وتعوي�ض ال�ضحية �أو تع ُّهد مرتكب اجلرمية باال�ضطالع ب�أعمال يف �إطار اخلدمات العامة
�أو بامل�ساهم ��ة يف ق�ضي ��ة �إن�ساني ��ة ،و�إن لوحظ �ض ��رورة ّ
توخي احلذر عن ��د اللجوء �إىل مثل تل ��ك احللول حيث
ق ��د ال يك ��ون لها �أث ��ر رادع مبا فيه الكفاية .وعل ��ى � ِّأي حال ،فمن غري املرجح ،بالنظ ��ر �إىل خطورة االدعاءات
بالف�س ��اد و�أهمي ��ة امل�صالح العامة املعنية� ،أن يتم التنازل ع ��ن املالحقة الق�ضائية يف مثل تلك احلالة .ويت�ضح
ذل ��ك م ��ن خالل مثال بع�ض الدول ،وال �سيما من جمموعة دول �أمري ��كا الالتينية والكاريبي ،حيث ُيط َّبق مبد�أ
ال�شرعي ��ة حتديدا فيما يتعلق باجلرائم ذات ال�صلة بالف�ساد �أو اجلرائم التي يرتكبها موظفون عموميون لدى
ا�ضطالعه ��م بوظائفه ��م .ومن اجلدير باملالحظ ��ة � َّأن معظم الواليات الق�ضائية املتبع ��ة للقانون املدين والتي
تطب ��ق املبد�أ املعن ��ي لي�س لديها �أحكام متنح احل�صان ��ة من املالحقة للمجرمني املتعاون�ي�ن ،على عك�س بلدان
القانون الأنغلو�سك�سوين امل�شار �إليها �أعاله.

مثال على التنفيذ
هن ��اك دولة واحدة تطبق مبد�أ ال�سلطة التقديرية للنياب ��ة العامة .ومع ذلك ،تكون املالحقة �إلزامية
�إذا كان من ارتكب اجلرمية موظفا عموميا لدى �أداء مهامه؛ وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،صدرت تعليمات
عام ��ة للمدع�ي�ن العامني ،فيما يتعلق بالف�س ��اد وجرمية الر�شوة عرب احل ��دود الوطنية ،بتقييد نطاق
تطبي ��ق احلل ��ول البديل ��ة ،بالنظ ��ر �إىل امل�صالح املحمي ��ة قانونا املع َّر�ض ��ة للخطر .وباملث ��ل ،ال تمُ نح
احل�صانة للجناة املتعاونني.
وعل ��ى الرغم من � َّأن املعلومات املق َّدم ��ة يف بع�ض عمليات اال�ستعرا�ض غري كافية وال تتيح دائما الو�صول
�إىل ا�ستنتاج ��ات نهائي ��ة ب�ش� ��أن اخليار الوطن ��ي ،فقد تب�َّينأنَّ � َّأن كال النظامني املذكورين �أع�ل�اه (� ْأي املالحقة
التقديري ��ة والإلزامي ��ة) يتما�شى من حيث املبد�أ مع روح االتفاقية .وبغية ت�أكيد ذلك ،توىل الأهمية لل�ضمانات
الأ�سا�سية الثالثة �أدناه من �أجل املمار�سة ال�سليمة ل ِّأي �صالحيات تقديرية ل�سلطات النيابة العامة:
(�أ) ا�ستقالل امل َّدعي العام يف الإجراءات اجلنائية كما هو مكفول ،يف جملة �أمور ،يف عملية التوظيف
والتعي�ي�ن والتقييم والرقابة عل ��ى امل�ستوى الوطني .وينبغي �أن ال يكون � ُّأي ع�ض ��و يف ال�سلطة التنفيذية ،مبا يف
ذل ��ك رئي� ��س الدولة ،قادرا على التدخل يف قرار مقا�ضاة اجلرائ ��م املت�صلة بالف�ساد �أو الت�أثري عليه �أو نق�ضه.
وينبغ ��ي �أن يك ��ون امل َّدعي العام ق ��ادرا على اتخاذ قرارات ا�ستن ��ادا �إىل قناعاته الداخلي ��ة وحدها و�أن يبنيها
تقييم مو�ضوعي و�شامل وكامل لظ ��روف الق�ضية .ويف العديد من البلدان ،لوحظ ا�ستقالل دائرة
عل ��ى قاعدة ٍ
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النياب ��ة العامة وحياده ��ا الوا�ضحان واع ُتربا م�ساهمة مهمة يف فعالية تدابري �إنف ��اذ القانون .ويف املقابل �أثار
تطبي ��ق مب ��د�أ املالحقة التقديري ��ة يف �سياق يتبع فيه اجله ��ا ُز الق�ضائي ال�سلط َة التنفيذي ��ة (وزارة العدل) يف
�إحدى احلاالت خماوف من �أن ي�ؤثِّر ذلك على فعالية جترمي بع�ض �أفعال الف�ساد .وبناء على ذلك� ،أُو�صي ب�أن
ُيج ��رى حتلي ��ل متعمق لهذه امل�س�ألة ،تفاديا ،عل ��ى الأقل فيما يتعلق ب�أفعال الف�س ��اد ،ملخاطر التدخل ال�سيا�سي
يف الق ��رارات ال�ص ��ادرة عن امل ّدع�ي�ن العا ّمني .وباملث ��ل ،ا�س ُتبينت ،يف ثالث دول �أطراف عل ��ى الأقل ،خماطر
وا�ضح ��ة ،وذل ��ك �إ َّما ل َّأن ب�إم ��كان النائب العام �أو وزارة الع ��دل �إ�صدار تعليمات �إىل الن� � ّواب العا ّمني ب�إ�سقاط
ق�ضايا (حتى ولو كانت �سليمة من الناحية التقنية) حلماية امل�صلحة العامة ،وهو ما اع ُترب �أنه يتيح ،رغم ندرة
تطبيق ��ه� ،إمكاني ��ة التع�سف ،وخ�صو�صا يف ق�ضايا الف�ساد� ،أو ل َّأن النظ ��ام عر�ضة ب�صفة عامة لتدخل �أطراف
ثالثة وا�ستقالل �أع�ضاء النيابة العامة ومو�ضوعيتهم غري م�ضمونني؛
(ب) �إمكانية مراجعة قرار امل َّدعي العام بعدم املالحقة .وعادة ما يجري املراجعة م َّدع عام ذو مرتبة
�أعلى� ،إ َّما بناء على مبادرة منه �أو بناء على �شكوى من ال�ضحية� ،أو ال�شخ�ص الذي �أبلغ بوقوع اجلرمية ،بل و� ِّأي
طرف �أو �شخ�ص معني مت�ضرر من قرار عدم املالحقة .وينبغي �أن ُتتخذ تدابري معادلة يف جميع احلاالت التي
ت�ؤ ِّث ��ر فيه ��ا االعتبارات التقديرية يف توجيه تهم جنائية ،مبا يف ذل ��ك الت�سويات خارج نطاق املحاكم وخمتلف
االتفاق ��ات لتخفيف العقوبة الت ��ي تنا َق�ش يف �إطار الف�صل الثالث ،الق�سم �أل ��ف ،الق�سم الفرعي � ،2أدناه .ويف
بع� ��ض احلاالت ،مبا يف ذلك على وجه اخل�صو�ص دولة تدير نظام� � ًا يتيح لل�شركات التي تعتمد الإبالغ الذاتي
�إمكاني َة التو�صل �إىل ت�سويات مدنية خارج نطاق املحكمة مع �سلطة التحقيق الرئي�سية ،يمُ َّول جزئيا من الأموال
امل�سرتدة يف �إطار تلك الت�سويات� ،أ�شري �إىل �ضرورة �إخ�ضاع جميع الت�سويات ملراقبة ق�ضائية م�ستقلة عن مكتب
امل ّدع ��ي العام مع �إمكاني ��ة قيام جهاز م�ستقل مبراجعة احلاالت احل�سا�سة .وعالوة على ذلك ،ميكن �أن ُيطلب
�إىل ال�ش ��ركات التي تتو�ص ��ل �إىل ت�سويات �أن تلتزم بربامج امتثال وتعيني خرباء م�ستقلني لر�صد املجاالت التي
تتطلب اتخاذ �إجراءات ت�صحيحية .وعلى العموم ،ينبغي �ضمان ال�شفافية والقدرة على التنب�ؤ مبا فيه الكفاية
يف تل ��ك الإج ��راءات ،بالنظر �إىل � َّأن غيابهما ق ��د يق ِّو�ض فعالية املالحقة الف ّعالة لق�ضاي ��ا الف�ساد وكذلك ثقة
اجلمهور يف نزاهة النظام بوجه عام؛
(ج) وج ��ود مب ��ادئ �إر�شادي ��ة �أو توجيه ��ات مكتوب ��ة ور�سمي ��ة ب�ش� ��أن ممار�س ��ة احلق ��وق التقديرية،
و�إع ��داد ق ��رار عدم املالحقة وحمت ��واه ،وو�ضع قواعد ومعاي�ي�ر و�أولويات (يهم ذلك يف الغال ��ب بالبلدان التي
لديه ��ا من ��وذج قائم على ال�سلط ��ة التقديرية للنيابة العام ��ة) .وميكن حتقيق �أثر مماثل م ��ن خالل تعميمات
ُتر�س ��ل ب�صف ��ة دورية �إىل امل ّدعني العا ّمني وي�ش َّدد فيها على �أهمية الت�ص ��دي القوي واملنا�سب لأنواع معينة من
الأفع ��ال ،مثل جرائم الف�ساد الدولية .وم ��ن الأف�ضل �أن تتاح املبادئ التوجيهية املتعلقة مبمار�سة ال�صالحيات
التقديري ��ة للجمه ��ور و�أن تكون حم َّددة قدر الإمكان حت ��ى تدرك الأطراف املعنية املعاي�ي�ر التي حتكم القرار
()52
ذا ال�صلة.

مثال على التنفيذ
ين� ��ص د�ستور �أحد البلدان عل ��ى �إن�شاء نظام مراجعة بناء على طلب املتهم �أو امل�شتكي �أو � ِّأي �شخ�ص
�آخ ��ر .وتعود م�س�ؤولية الق ��رار ب�إجراء تلك املراجعة �إىل املدير الوطن ��ي للنيابات العامة ويهدف �إىل
مراجعة قرار امل ّدعي العام باملالحقة �أو عدمها.

( )52انظر �أي�ضا املرجع نف�سه.
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و�أن�ش� ��أت دولة طرف �أخرى فريقا م�ستقال ملراجعة الإجراءات ،يتوىل متحي�ص التقارير ب�ش�أن
التحقيق ��ات واملالحق ��ات الق�ضائي ��ة .ولي�س ل ��دى الفريق �صالحي ��ات �إلزامية متكِّنه م ��ن الت�أثري يف
ا�ستقاللي ��ة النيابة العامة و�سلطته ��ا التقديرية ،ولكن ميكنه ،على �سبيل املث ��ال� ،أن يقدم تو�صية يف
ح ��ال ع ��دم متابعة ق�ضية �أو رف�ضه ��ا وخمالفة ر�أي الفريق لهذا القرار .ويظ ��ل القرار النهائي ب�ش�أن
املالحقة من عدمها بيد النيابة العامة .واع ُترب ذلك �آلية دعم جديرة باملالحظة.
ويف �إح ��دى الدول ،توجد معايري ومب ��ادئ توجيهية حم َّددة تنظم املبادرة باملالحقة ،وتقع على
ي�سر ر�ص � َ�د املالحقات نظا ٌم
عات ��ق رئي�س هيئ ��ة االدعاء ووزارة الع ��دل م�س�ؤولية ر�صد تطبيقه ��ا .و ُي ِّ
�إلكرتوين لإدارة الوثائق و�إ�شراف مكتب املفت�ش العام داخل وزارة العدل .ويمُ كن �أن يرتتب على عدم
التع�سف يف ا�ستعمال
االلتزام بهذه املبادئ التوجيهية ُ
خرق مدونة قواعد ال�سلوك املهنية بل وجرمية ّ
ال�سلطة.

الإفراج �إىل حني املحاكمة �أو اال�ستئناف
تق�ض ��ي الفق ��رة  4من املادة  30ب�أن تتخذ الدول الأطراف تدابري ل�ضم ��ان ح�ضور من ُيتهمون ب� ٍّأي من الأفعال
املج َّرم ��ة وفق ًا لالتفاقية يف الإجراءات اجلنائية الالحقة ،وفقا لقانونها الداخلي وحقوق الدفاع .ويتعلق ذلك
بق ��رارات الإف ��راج ع ��ن امل َّدعى عليه �إىل ح�ي�ن املحاكمة �أو اال�ستئن ��اف وال�شروط املفرو�ضة فيم ��ا يتعلق بهذه
الق ��رارات .وينبغ ��ي للدول الأط ��راف �أن تكون على ب ِّينة م ��ن خطر اال�ستخدام غري احلكي ��م لقرارات الإفراج
�إىل ح�ي�ن املحاكمة �أو اال�ستئناف و�أن تفر�ض ال�شروط الق ��ادرة على �أن ت�ضمن قدر الإمكان عدم فرار املدعى
عليه ��م )53(.ويف ه ��ذا ال�سياق ،يرد يف �إحدى امللحوظ ��ات التف�سريية لالتفاقية � َّأن عب ��ارة "�إىل حني املحاكمة"
()54
ُتفهم على �أنها ت�شمل مرحلة التحقيق.
ومل ي�سل ��ط ال�ض ��وء �سوى على ب�ضع م�ش ��كالت فيما يتعلق بتنفي ��ذ هذا احلكم ،وخا�ص ��ة ب�سبب ال�سلطة
التقديري ��ة الوا�سعة التي تتمتع بها الدول الأطراف يف حتديد القواعد ذات ال�صلة ،وكذلك ل َّأن معظم البلدان
لي� ��س لديها عادة �أحكام بالإفراج �إىل حني املحاكمة �أو اال�ستئناف تنطبق بالتحديد على اجلرائم ذات ال�صلة
بالف�س ��اد .وع�ل�اوة على ذلك ،ف� َّإن عملي ��ات اال�ستعرا�ض ال تت�ضمن �سوى بع�ض املعلوم ��ات عن النظم الوطنية
الت ��ي حتكم الإف ��راج �إىل حني املحاكمة وال�ش ��روط املفرو�ضة يف انتظار املحاكمة .ومل ُي�ث�ر الإفراج يف انتظار
اال�ستئناف وال�شروط املفرو�ضة �إىل حني املحاكمة يف اال�ستئناف �إ َّال نادراً ،ناهيك عن متحي�صهما ،وكثريا ما
كان ذلك ب�سبب عدم �إتاحة تلك املعلومات من �أجل عمليات اال�ستعرا�ض.
وفيم ��ا يتعلق بالنظام ال�سابق للمحاكمة ،يبدو � َّأن جمي ��ع البلدان تطبق االحتجاز رهن املحاكمة ك�إجراء
حت ُّوط ��ي بق�صد كفالة ح�ضور املدعى عليه يف الإجراءات اجلنائية الالحقة .وكبديل ،ين�ص القانون يف معظم
الدول الأطراف على �إمكانية الإفراج بكفالة ،يف حني ين�ص يف دول �أخرى على جمموعة من التدابري الق�سرية
الأخرى التي ت�ؤدي� ،إذا ان ُتهكت� ،إىل احتجاز املدعى عليه ،من قبيل الإقامة اجلربية� ،أو املراقبة الإلكرتونية،
�أو حظ ��ر ال�سف ��ر �إىل اخل ��ارج (مبا يف ذلك عن طري ��ق ت�سليم وثائق ال�سف ��ر)� ،أو �إ�ش ��راف ال�شرطة� ،أو حظر
مغادرة مكان الإقامة� ،أو حتديد مكان الإقامة بالقرب من املحكمة� ،أو الأوامر الزجرية.
ويف اثنت�ي�ن من الدول الأطرافُ ،تعترب جرائ ��م الف�ساد (مبا يف ذلك غ�سل الأموال يف �إحدى احلاالت)،
غري مندرجة �ضمن اجلرائم التي ميكن الإفراج عن مرتكبها بكفالة� ،إ َّال يف ظروف ا�ستثنائية .ويف املقابل ،ال
( )53الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .390
( )54الأعم ��ال التح�ضريية للمفاو�ضات الرامية �إىل و�ضع اتفاقية الأمم املتح ��دة ملكافحة الف�ساد ،اجلزء الأول ،الف�صل الثالث ،املادة
 ،30الق�سم جيم (�ص .)288
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تطب ��ق بع� ��ض البلدان االحتجاز رهن املحاكمة �إ َّال فيما يخ�ص اجلرائم التي يعا َقب عليها بال�سجن ملدة تتجاوز
ح� �دًّا معين ��ا .ونتيجة لذلك ،لي�س من املرجح الأمر باالحتجاز رهن املحاكمة يف دولة طرف واحدة على الأقل،
حي ��ث يعا َق ��ب على اجلرائم �ض ��د اخلدمة العامة ،مبا يف ذل ��ك الف�ساد ،بعقوبات � ّ
أخف؛ ول ��ذا ،ميكن �أن يظل
الأ�شخا�ص اخلا�ضعون للتحقيق �أحرارا ،و�إن كان ذلك مع بع�ض القيود رهنا بال�شروط املفرو�ضة .ومل يعرت�ض
امل�ستعر�ضون على هذه املمار�سة ،لإقرارهم الوا�ضح مبا يتمتع به � ُّأي بلد من �سلطة تقديرية وا�سعة يف
اخلرباء
ِ
م�ستعر�ضون �آخرون
حتدي ��د التدابري املنا�سبة من �أجل االمتثال للحكم قي ��د املناق�شة .ومن املنطلق ذاتهَ ،ق ِب َل
ِ
باللج ��وء ب�ي�ن الفينة والأخ ��رى �إىل االحتجاز رهن املحاكم ��ة يف ق�ضايا الف�ساد ،والحظ ��وا بقلق متديد فرتات
االحتجاز امل�ؤقت على الرغم من وجود بدائل .غري �أنه ب�صرف النظر عن ذلك ،من اجلدير الأخذ يف االعتبار
�أن ��ه ق ��د يكون لبع�ض التداب�ي�ر الق�سرية البديلة ،وخ�صو�ص ��ا يف الق�ضايا املتعلقة بالف�س ��اد� ،أثر رادع حمدود.
وينطب ��ق ذل ��ك ،على �سبيل املث ��ال ،فيما يتعلق بالكفال ��ة ،بالنظر �إىل الأرب ��اح الكبرية التي ُيحتم ��ل �أن تد َّرها
املعام�ل�ات الفا�سدة واملوارد الكبرية املت�أتية من ذل ��ك للمتهمني بارتكاب تلك الأفعال ،وخ�صو�صا يف احلاالت
الت ��ي ال تتمك ��ن فيها �سلطات �إنف ��اذ القانون من �ضبط عائ ��دات اجلرمية )55(.ومن ّثم ،لع ��ل الدول الأطراف
ترغب يف النظر يف الرتيث قبل االختيار وال�سعي �إىل اتباع نهج �أكرث تف ُّردا من �أجل احلد من خماطر تقوي�ض
�إنفاذ القانون.
وفيم ��ا يتعلق باختيار ال�سلط ��ات املخت�صة للتدابري الق�سرية املالئمة ،ت ��ويل معظم عمليات اال�ستعرا�ض
�أهمي ��ة لوجود �أح ��كام يف الت�شريعات الوطنية تن�ص على � َّأن القرارات مبنح الإف ��راج بكفالة �أو بفر�ض �شروط
�أخ ��رى م ��ن �أج ��ل الإفراج ع ��ن املدعى عليه قب ��ل املحاكمة تراع ��ي �أوال وقب ��ل كل �شيء احتمال ف ��رار اجلاين
املزع ��وم م ��ن الإج ��راءات اجلنائي ��ة ،ا�ستن ��ادا �إىل تقيي ��م م�ؤق ��ت ومو�ضوعي للوقائ ��ع مع مراع ��اة افرتا�ض
ال�ب�راءة وحق ��وق الدف ��اع .ومن العوامل الأخ ��رى التي عادة ما يك ��ون لها دور يف هذا ال�ص ��دد احتمال معاودة
املدع ��ى علي ��ه الإج ��رام �أو اعرتا� ��ض �س�ي�ر التحقيق (عل ��ى �سبيل املثال م ��ن خالل �إت�ل�اف الأدل ��ة �أو الت�أثري
عل ��ى ال�شه ��ود) ،وخطورة اجل ��رم وطبيعته ،والظ ��روف ال�شخ�صي ��ة للمته ��م ،والإدانات ال�سابق ��ة .ويف بع�ض
الأحي ��ان ،تنطب ��ق �أ�سب ��اب �أو�س ��ع نطاق ��ا لفر�ض االحتج ��از ره ��ن املحاكمة على غ�ي�ر املواطن�ي�ن الذين لي�س
لديه ��م م ��كان �إقامة يف البلد املعني .فعلى �سبي ��ل املثال ،ميكن �أن يخ�ضع �أ�شخا� ��ص يف هذا املوقف لالحتجاز
ره ��ن املحاكم ��ة حت ��ى �إذا مل ُيتهموا بارت ��كاب جرمية خط�ي�رة .وعادة ما ي�ؤخ ��ذ يف اختيار التدب�ي�ر املنا�سب
مبب ��د�أ ال�ض ��رورة وال ��ذي ال يقع االختي ��ار على �أح ��د التدابري مبوجب ��ه �إذا �أمك ��ن حتقيق الأث ��ر نف�سه بتدبري
�أقل �صرامة.

مثال على التنفيذ
يف �إحدى الدول الأطرافُ ،رئي � َّأن احلكم قيد اال�ستعرا�ض ُين َّفذ تنفيذا كافيا من خالل �أحكام
تن�ص �أ�سا�سا على ما يلي�( :أ) لكل �شخ�ص متهم احلق يف الإفراج عنه بكفالة ما مل يكن يف م�صلحة
البت فيم ��ا �إذا كان �س ُيفرج عن املته ��م بكفالة ،يجب �أن
العدال ��ة من ��ح الإفراج بكفال ��ة؛ و(ب) عند ّ
يراعي �ضابط ال�شرطة �أو املحكمة ،ح�سب مقت�ضى احلال ،الوقت الذي قد يلزم �أن يق�ضيه ال�شخ�ص
البت فيما �إذا كان
يف احلجز قبل املحاكمة �إذا مل يمُ نح الإفراج بكفالة؛ و(ج) االعتبار الرئي�سي عند ّ
الإفراج بكفالة �س ُيمنح هو احتمال مثول املتهم �أمام املحكمة للرد على التهم املوجهة �إليه.

( )55الدلي ��ل الت�شريع ��ي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافح ��ة الف�ساد ،الفقرة  ،390والدليل التقن ��ي التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،30الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .4
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وهناك معيار �آخر ملدى كفاية القواعد املحلية التي حتكم الإفراج �إىل حني املحاكمة ،وهو الطابع �أو النوع
امل�ؤ�س�س ��ي لل�سلطة املخولة باخت�صا�ص اتخاذ الق ��رار ذي ال�صلة .وقد لوحظت احلاجة �إىل املراقبة الق�ضائية
للإجراءات ،مثل قرار االحتجاز �أثناء الإجراءات ال�سابقة للمحاكمة ،وذلك ب�سبب ت�أثريها على حماية حقوق
يقدمون املزيد من ال�ضمانات ب�ش�أن اال�ستخدام احلكيم للإفراج
الإن�سان وكذلك ل َّأن �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي ِّ
واختي ��ار ال�ش ��روط املرتبطة به .ومن ّثم� ،أُعرب عن خماوف يف �إحدى الدول الأطراف التي يتيح فيها القانون
للمح ِّق ��ق �أن يغ�ِّيرِرِّ ن ��وع التدبري الق�س ��ري املفرو�ض ،على �سبيل املثال م ��ن ال�سجن �إىل "الإقام ��ة اجلربية" (�أو
العك�س بالعك�س) ،من دون �إ�شراف ق�ضائي ،من �أن ي�ساء ا�ستخدام تلك ال�سلطة التقديرية يف ق�ضايا الف�ساد،
حتت �ضغوط مالية �أو غريها ،مما قد ينتج عنه فرار اجلاين املزعوم من العدالة .وبناء على ذلك� ،أُو�صي �إ َّما
ب�إلغاء هذه ال�سلطة �أو ممار�ستها يف ظل مراقبة ق�ضائية �صارمة .وقد اتفقت الدولة املعنية مع هذه املالحظة.
�أ َّم ��ا فيما يخ� ��ص ال�شروط املفرو�ض ��ة �إىل حني اال�ستئناف ،فيب ��دو ،ا�ستنادا �إىل ما ق � ِّ�دم من معلومات
حمدودة جداَّ � ،أن التدبري الرئي�سي امل�ستخدم هو منح الكفالة يف �إطار ال�سلطة التقديرية للمحاكم.

الإفراج املبكر �أو الإفراج امل�شروط
ت�شج ��ع الفق ��رة  5من املادة  30على تطبيق نظام �ص ��ارم وعادل يف �آن واحد ملا بع ��د الإدانة ،حيث تق�ضي ب�أن
ت�أخذ الدول الأطراف بعني االعتبار ج�سامة اجلرائم املعنية لدى النظر يف �إمكانية الإفراج املبكر �أو امل�شروط
ع ��ن الأ�شخا�ص املدان�ي�ن بارتكاب جرائم الف�س ��اد .وهناك بع�ض الواليات الق�ضائية الت ��ي ال جتيز ،من حيث
املب ��د�أ ،الإف ��راج عن املحتجزين يف جرائ ��م مت�صلة بالف�ساد قبل �أن يق�ضوا مدته ��م بالكامل ،وال يجوز تطبيق
اال�ستثن ��اءات �س ��وى على نطاق حم ��دود .وباملثل ،قدم ��ت دولة واحدة �إح�ص ��اءات تب�ي�ن � َّأن الأ�شخا�ص الذين
ا�ستف ��ادوا م ��ن الإفراج امل�شروط خالل ال�سن ��وات القليلة املا�ضية ال ي�شملون �أ�شخا�ص ��ا مدانني بجرائم ف�ساد.
وم ��ن الوا�ض ��ح �أنه لي�س من املطلوب من الدول الأطراف ،مبوجب االتفاقية� ،أن تعتمد برناجم ًا للإفراج املبكر
�أو امل�ش ��روط �إذا مل تكن نظمها تن�ص عليه .ومع ذل ��ك ،تحُ َ ُّث الدول التي جتيز الإفراج املبكر �أو امل�شروط على
النظر يف تكييف معايري الأهلية مع خطورة اجلُرم )56(.وي�شمل ذلك املعايري ذات ال�صلة مبنح العفو �أو � ِّأي �شكل
م ��ن �أ�شكال العفو التنفيذي التي ينبغي ،و�إن كان ��ت ذات طبيعة �سيا�سية ،عدم �إ�ساءة ا�ستخدامها بحيث ت�ؤدي
�إىل الإفالت من العقاب.
وكم ��ا هي احل ��ال بالن�سبة �إىل احلك ��م ال�سابق ،تعر� ��ض معظم عملي ��ات اال�ستعرا� ��ض مناق�شة موجزة
ن�سبي ��ا ب�ش� ��أن الت�شريعات ذات ال�صلة .كم ��ا ظهرت م�شاكل حم ��دودة ن�سبيا يف التنفي ��ذ ،و�إن مل تكن املعايري
موحدة دائما بل يبدو �أنها تخ�ضع �أحيانا ملنطق متباين .وال
الت ��ي ي�ستخدمه ��ا
ِ
امل�ستعر�ضون للت�أكد من االمتثال َّ
تف ِّرق غالبية الدول الأطراف بني اجلرائم املت�صلة بالف�ساد على وجه التحديد وغريها من اجلرائم من حيث
الطريق ��ة التي تنظم به ��ا �إمكانية الإفراج املبكر �أو امل�شروط .ومع ذلك ،ف� َّإن هناك دوال كثرية تطبق �سيا�سات
خمتلف ��ة وفقا لطول م ��دة العقوبة املفرو�ضة �أو الت�صنيف العام للجرمية� ،أو ت�ستثني بع�ض اجلرائم التي ُتعترب
بالغة اخلطورة .وبالتايل ،يجوز ،على �سبيل املثال� ،أن يق�ضي امل َّدعى عليه املدان بارتكاب جرمية ُت�ص َّنف على
رئي�سي ًا جزء ًا �أقل من احلكم حتى ي�صبح م� َّؤه ًال للإفراج املبكر �أو امل�شروط مقارن ًة
عام ًا
�أنه ��ا ال ت�شكل خطر ًا ّ
ّ
مبدع ��ى عليه �أدين بارتكاب جرمية خطرية .وثمة �إحدى الدول الأطراف التي تعتمد نهجا م�شابها ولكنه �أكرث
حتدد املحكم ��ة� ،إذا حكمت على �شخ�ص بال�سجن ملدة �سنتني �أو �أكرث ،وكجزء من
تف� � ُّردا� ،إذ يق�ضي بجواز �أن ِّ
احلك ��م ،ف�ت�رة ال يجوز خاللها �أن يفرج ع ��ن ال�شخ�ص �إفراجا م�شروطا .ولذا ،ينبغ ��ي للمحاكم �أن تبني مدى
خط ��ورة اجلرمية عن ��د وقت �إ�صدار احلكم .و�أخريا ،هناك بلدان تخ َّل ��ت بالكامل عن نظام الإفراج امل�شروط
مف�ضلة �إ�صدار "�أحكام حقيقية" ت�شمل فرتة م ��ن الإفراج املرا َقب بعد ال�سجن يرتبط طولها مبدى
التقلي ��ديِّ ،
( )56الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .385
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خط ��ورة اجلرمية .وميكن اعتبار � َّأن الأحكام التي تندرج يف نطاق � ٍّأي من الفئات املذكورة �أعاله ت�شكل طريقة
�أ�سا�سي ��ة �أوىل تراعي بها الدول خطورة اجلرمية فيما يتعل ��ق بالإفراج امل�شروط ويجوز اعتبارها كافية ح�سب
االتفاقية.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
�ألغ ��ت دولة احتادية نظ ��ام الإفراج امل�شروط فيم ��ا يخ�ص اجلرائم االحتادية و�أخ ��ذت بنظام يجوز
مبقت�ض ��اه للمحكم ��ة ،عند احلك ��م بعقوبة ال�سجن عن جناي ��ة �أو جنحة� ،أن ت ��درج كجزء من احلكم
�شرط ��ا ب� ��أن يفرج عن امل َّدعى عليه �إفراج ��ا مرا َقبا ملدة معينة بعد ال�سجن .ويك ��ون الإفراج املرا َقب
كج ��زء من احلكم �إلزامي ��ا �إذا كان القانون ي�شرتط مثل تلك املدة .وينبغي للمحكمة �أن تراعي ،لدى
الب ��ت فيما �إذا كان ��ت �ستدرج الإفراج املرا َقب مل ��دة معينة ،ولدى حتديد طول م ��دة احلكم و�شروط
الإفراج املرا َقب� ،إذا تقرر �إدراج الإفراج املرا َقب ملدة معينة ،نوع اجلرمية وج�سامتها.
وبالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك ،يت ��وىل املكتب الوطني لإح�ص ��اءات العدالة املتابع ��ة والإبالغ املنتظمني
ب�ش� ��أن فعالية �إجراءات الإفراج املبكر والإفراج امل�ش ��روط على امل�ستوى غري االحتادي؛ ورئي � َّأن هذا
ي�شكل ممار�سة ج ِّيدة وميكن �أن تتخذه الدول الأطراف الأخرى مثا ًال يحتذى.
وب�ص ��رف النظر عن تلك الفروق "امل�سبق ��ة" ب�ش�أن برامج الإفراج املبكر املتاحة ملرتكبي اجلرائم الأكرث
خط ��ورة ،تتب ��ع ا�ستعرا�ضات عدي ��دة م�سارا ثاني ��ا ،مولية الأهمي ��ة للإمكانية املتاحة يف العدي ��د من القوانني
الوطنية واملتمثلة يف مراعاة خطورة اجلرمية ولو ب�صورة غري مبا�شرة (عادة ما يكون ذلك �إىل جانب عوامل
�أخ ��رى ،مثل �سلوك امل ��دان �أثناء وجوده يف ال�سجن ،وخطر معاودة ال�سج�ي�ن الإجرام ،واحتمال قدرة ال�سجني
عل ��ى التكيف مع احلي ��اة املجتمعية) على �أ�سا�س كل حالة على حدة ،يف مرحلة الحقةْ � ،أي يف وقت اتخاذ قرار
الإفراج عن مرتكبي جرائم الف�ساد.

مثال على التنفيذ
يف �إحدى الدول الأطراف ينطبق احلكم التايل:
تراع ��ي املحكمة ،ل ��دى اتخاذ القرار ب�ش�أن الإف ��راج امل�شروط ،الظروف الت ��ي ار ُتكب يف ظلها
اجل ��رم اجلنائ ��ي ،و�شخ�صية اجلاين املدان ،وتاريخه ال�شخ�صي ال�ساب ��ق و�سلوكه �أثناء ق�ضاء
م ��دة العقوب ��ة ،وظروفه املعي�شية والآثار التي ميكن �أن يحدثه ��ا الإفراج امل�شروط عنه بالن�سبة
للج ��اين امل ��دان .ولوحظ �أنه عل ��ى الرغم من ع ��دم ذكر ج�سام ��ة اجلرائم املرتكب ��ة �صراحة
(امل�شددة �أو
ف�سر الإ�ش ��ارة �إىل الظروف
ِّ
بو�صفه ��ا �أحد العوامل الواج ��ب مراعاتها ،ميكن �أن ُت َّ
املخ ِّففة) باعتبار � َّأن لها الأثر نف�سه.
وتتجل ��ى الأهمي ��ة الت ��ي توىل للعوام ��ل التي حتك ��م قرار من ��ح الإفراج امل�ش ��روط من خالل مث ��ال دولة
ط ��رف �أُو�صيت ب� ��أن تنظر يف اعتماد �سيا�سة مكتوب ��ة حتدد العوامل التي يتعني مراعاته ��ا ،وذلك على الرغم
م ��ن مراعاة طبيعة اجلرمية وظروفه ��ا يف املمار�سة العملية لدى اتخاذ قرارات ب�ش� ��أن الإفراج امل�شروط .ويف

اجلزء الأول -الف�صل الثاين -تدابري تعزيز العدالة اجلنائية

103

�أرب ��ع حاالت �أخرى� ،شُ � ِّ�دد على احلاجة �إىل �ضم ��ان �أن تراعي ال�سلطات الوطني ��ة املخت�صة خطورة اجلرائم
املت�صل ��ة بالف�س ��اد ل ��دى النظر يف �إمكانية الإف ��راج املبكر �أو امل�ش ��روط عن الأ�شخا�ص املدان�ي�ن بارتكاب تلك
اجلرائم.
وم ��ن اجلدي ��ر بالذكر � َّأن هناك ع ��دة ا�ستعرا�ضات اعتَربت �أي�ضا � َّأن خط ��ورة اجلرمية تكون قد روعيت
مب ��ا في ��ه الكفاية يف الدولة الطرف التي حتدد جزءا �إلزاميا من احلكم يجب ق�ضا�ؤه قبل �أن ي�صبح � ُّأي جمرم
م� َّؤه�ل�ا للإف ��راج .وباملث ��ل ،يبدو � َّأن البع�ض يرك ��ز على طول املدة الدني ��ا للأهلية� ،أو على ن�سب ��ة مدة العقوبة
املخف�ضة ،ويعترب � َّأن خطورة اجلرائم قد روعيت مبا فيه الكفاية عند اعتبار امل�ستويات املقابلة مرتفعة مبا فيه
امل�ستعر�ض�ي�ن املعنيني يعتقدون ب� َّأن الفقرة  5من املادة  30تعني �ضمنا � َّأن جميع
يف�سر ذلك ب� َّأن
ِ
الكفاي ��ة .وقد َّ
الأفع ��ال املج َّرم ��ة وفق ��ا لالتفاقية بالغة اخلطورة ،مما ي�ب�رر �إيالءها اعتبارا خا�صا �أو ف�ت�رات دنيا اعتيادية
طويلة للأهلية—وهي م�س�ألة تف�سريية مهمة ت�ستحق املزيد من الدرا�سة.

التنحية والوقف عن العمل والنقل
هن ��اك العديد من الدول الأطراف التي اتخذت تدابري لتنفيذ الفقرة  6من املادة —30وهي عبارة عن حكم
غري �إلزامي—ب�ش�أن وقف املوظفني العموميني املتهمني بجرائم ف�ساد عن العمل �أو تنحيتهم �أو نقلهم ،بهدف
تي�سري التحقيقات ومنع التالعب بالأدلة �أو ارتكاب جرائم جديدة .ويف بع�ض احلاالت التي ُحددت فيها ثغرات
(وال �سيم ��ا فيما يخ�ص النق ��ل والتنحية)� ،أُ�صدرت تو�صيات ت�شجع الدول الأط ��راف على اعتماد تدابري �أكرث
و�ضوحا وحتديدا.
وم ��ن املمك ��ن وق ��ف املوظف�ي�ن العمومي�ي�ن يف الغالبي ��ة العظم ��ى م ��ن الوالي ��ات الق�ضائية ،وه ��و ُيط َّبق
كقاع ��دة� ،إ َّما مل ��دة زمنية حمددة �أو لأجل غري م�سمى ،عندما يجد امل�س� ��ؤول نف�سه خا�ضعا للتحقيق اجلنائي،
�إىل ح�ي�ن ح�س ��م التحقي ��ق �أو الإج ��راء الق�ضائ ��ي .وينطب ��ق الأم ��ر نف�س ��ه ع ��ادة بالن�سب ��ة �إىل نق ��ل املوظف
ال ��ذي ُيزع ��م تورط ��ه يف جرمي ��ة—و�إن مل يق � ِّ�دم العديد من ال ��دول معلومات يف ه ��ذا ال�ص ��دد ،ويف �إحدى
احل ��االت �أ�ش�ي�ر �إىل � َّأن فعالي ��ة الأح ��كام ب�ش�أن النقل تعتم ��د على �ضم ��ان �أن تفي حقا بالغر� ��ض من الإجراء
الت�أديبي.
وع ��ادة ما ت�ستند تدابري الوقف ع ��ن العمل والنقل �إىل اللوائح الت�أديبية الت ��ي حتكم انتهاكات املوظفني
املدني�ي�ن لواجباته ��م ،عل ��ى النحو الوارد عل ��ى �سبيل املث ��ال يف مدونات قواع ��د ال�سلوك يف اخلدم ��ة العامة،
وقوان�ي�ن الأخالقيات العامة ،والقواع ��د ب�ش�أن التحقيقات الإدارية .ويجوز �أن حتكم قواعد خا�صة (مثل لوائح
ال�شرط ��ة �أو اخلدم ��ة الق�ضائية �أو القواعد التي حتكم البعثات الدبلوما�سي ��ة والقن�صلية) معاملة فئات معينة
م ��ن املوظفني العمومي�ي�ن حيث �أ�شري يف بع�ض احل ��االت بتوخي احليطة فيما يتعلق مبخاط ��ر التجز�ؤ وتطبيق
معايري غري مت�سقة على موظفي اخلدمة املدنية .وب�صورة عامة ،ف� َّإن وجود مثل هذه الإجراءات الت�أديبية يفي
مبتطلب ��ات االتفاقي ��ة ،مع �أنه ينبغي الإ�شارة �إىل � َّأن عددا قليال فقط م ��ن اال�ستعرا�ضات �أ�شار �إىل ال�ضمانات
املت�صلة بحقوق مراعاة الأ�صول القانونية لل�شخ�ص املت�ضرر �أو �إىل معايري الإثبات �أو �سبل االنت�صاف �أو الأثر
املحتم ��ل الفرتا� ��ض الرباءة .وت�ستحق هذه امل�سائل املزيد من االهتمام بالنظر �إىل اخلطر احلقيقي املتمثل يف
�إمكاني ��ة التالع ��ب بتدابري الوقف والتنحية من �أج ��ل حتقيق �أهداف �سيا�سي ��ة �أو ا�ستخدامها �ضد الأ�شخا�ص
()57
الذين ُيعتربون م�صدر تهديد �أو �إزعاج.

( )57الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،30الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .6
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التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
يف �إح ��دى ال ��دول الأط ��راف ،لوح ��ظ � َّأن قواعد جلنة اخلدم ��ة العام ��ة وممار�ساتها ب�ش� ��أن ت�سجيل
عزز ال�شفافي ��ة وامل�ساءلة
الإج ��راءات الت�أديبي ��ة والأخالقي ��ة و�إعداد املحا�ض ��ر يف الوقت املنا�س ��ب ُت ِّ
َدعم بدرجة كبرية ثقة اجلمه ��ور يف عمليات اتخاذ القرار التي ت�ضطلع بها اللجنة .ويف
واالت�س ��اق وت َ
بت املحكمة املعنية يف الق�ضايا الت�أديبية والأخالقية من عدة
ال�سنوات الأخرية ،تق ّل�ص متو�سط مدة ّ
�سن ��وات �إىل ما ي�ت�راوح بني ثالثة و�ستة �أ�شهر .وع�ل�اوة على ذلك ،يعتمد تدري ��ب املوظفني املدنيني
عل ��ى امل�سائل املت�صل ��ة بالأخالقيات واالن�ضباط والإدارة الر�شيدة عل ��ى م�شاركة طائفة عري�ضة من
ال ��وزارات والإدارات والأجه ��زة احلكومي ��ة ،بينها هيئة مكافح ��ة الف�ساد وال�شرط ��ة والنيابة العامة
ومكتب ُمراجع احل�سابات العام ووزارة املالية .وتجُ رى ا�ستق�صاءات ودرا�سات دورية لتقييم �أثر هذه
الدورات التدريبية التي ت�ضطلع بها جلنة اخلدمة العامة.

وم ��ن اجلدير باالهتم ��ام � َّأن الوقف امل�ؤقت عن العم ��ل يف بع�ض الدول الأطراف ،الت ��ي تتبع غالبا نظام
القانون الأنغلو�سك�سوين وتنتمي �إىل جمموعة دول �أوروبا ال�شرقية ،يخ�ضع �أي�ضا للتنظيم يف قانون الإجراءات
اجلنائية كنوع من التدابري الق�سرية املتاحة �أثناء التحقيق .ف�إذا ر�أت �سلطات املالحقة والتحقيق من ال�ضروري
وقف �شخ�ص عن عمله من �أجل الق�ضاء على ت�أثريه غري امل�شروع� ،أو حماية ال�ضحايا وال�شهود� ،أو منع ارتكاب
جرائم جديدة ،يحيل املدعي العام امل�س�ؤول امل�س�ألة �إىل �سلطة ق�ضائية تبت يف تطبيق التدبري .وميكن �أن يعاد
الأ�شخا�ص املت�ضررون �إىل منا�صبهم �إذا مل تثبت �صحة التهم .وعالوة على ذلك ،يبدو الوقف امل�ؤقت عن �شغل
منا�ص ��ب عام ��ة يف بع�ض احلاالت �شكال من �أ�شكال العقوبة اجلنائية التي تفر�ضها املحكمة يف حال الإدانة� ،أو
نتيج ًة حتمية للإدانة ،طوال مدة احلكم.
ورغ ��م � َّأن الوق ��ف عن العم ��ل تقديري يف معظم ال ��دول الأطراف ،ي� ��ؤدي بدء الإج ��راءات اجلنائية يف
بع� ��ض الدول الأطرافْ � ،أي النقطة التي يت�ضح عنده ��ا � َّأن خرق الواجبات الر�سمية ُيعترب �سوء �سلوك جنائي،
�إىل الوق ��ف التلقائ ��ي للموظ ��ف العمومي ع ��ن اخلدمة .ويف بع� ��ض الدول الأط ��راف ،ال يقع الوق ��ف التلقائي
ع ��ن العمل �س ��وى نتيجة العتق ��ال املوظ ��ف �أو احتجازه ره ��ن املحاكمة—وه ��ي ممار�سة مل ُتعت�ب�ر كافية يف
�إح ��دى احل ��االت حيث �أُو�صي بو�ض ��ع �إجراءات ُيو َقف املوظ ��ف مبوجبها عن العمل يف مرحل ��ة التحقيق .وعلى
م�ستعر�ضون �آخ ��رون من الأخ ��ذ بالوقف التلقائ ��ي للموظف�ي�ن العموميني املتهمني
النقي� ��ض م ��ن ذلك ،ح ��ذر
ِ
بالف�س ��اد ع ��ن العم ��ل ،مالحظني �أهمية احلف ��اظ على مب ��د�أ افرتا�ض ال�ب�راءة ،على النح ��و املن�صو�ص عليه
يف االتفاقية.
وال تنطب ��ق الإمكاني ��ات املذكورة �أعاله على �أع�ضاء الربملان عادة ،مم ��ا يوحي ب� َّأن التعامل معهم ينبغي
�أن ي�ش ��كل مو�ضوع ��ا ال�ستعرا� ��ض م�ستقل .ومل يق � ِّ�دم �سوى عدد قليل م ��ن البلدان معلومات ع ��ن � ِّأي �إجراءات
معا ِدل ��ة �أدت �إىل وقف �أو تنحية م�س�ؤولني منتخبني مبوجب حتقيقات جنائية تتعلق بالف�ساد .ويف �إحدى الدول
الأط ��راف ،يك ��ون الوقف عن العم ��ل ممكنا ا�ستنادا �إىل ال�سلط ��ة التقديرية للربملان الذي يج ��وز له �أن يعتمد
اقرتاح ��ا بوقف �أحد الأع�ضاء �إذا ح�ص ��ل على �أغلبية الأ�صوات .ويف دولة �أخ ��رى ،ين�ص الد�ستور على الوقف
التلقائي للأ�شخا�ص الذين يتمتعون بامتياز ق�ضائي� ،إذا ُرفعت عنهم احل�صانة .ويف املقابل ،ذكرت ال�سلطات
يف دول ��ة �أخرى بو�ضوح �أن ��ه ال ميكن تنحية امل�س�ؤولني املنتخبني �أو وقفهم بع ��د اتهامهم بالف�ساد ،كما ال ميكن
�إخ�ضاعهم ل ِّأي �شكل من �أ�شكال التدابري الت�أديبية.
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�إ�سقاط الأهلية
يب ��دو �إ�سقاط الأهلية لتويل من�صب عام ب�سبب الإدانة يف جرائم ف�ساد ،على النحو املن�صو�ص عليه يف احلكم
غري الإلزامي الوارد يف الفقرة �( 7أ) من املادة  ،30ممكنا يف غالبية الدول الأطراف .ففي املقام الأول ،تفتح
�إدان ��ة املوظ ��ف العمومي الباب يف معظم الدول الأط ��راف �أمام تنحيته ب�شكل دائ ��م .ورهنا بالنظام الوطني،
ت� ��ؤدي الإدان ��ة� ،إذا كانت ب�سبب جرمية مرتكبة �ضد اخلدمة العامة و�/أو يعا َق ��ب عليها مبا يتجاوز حدًّا معينا
و�/أو ت�ش ��كل انته ��اكا ج�سيما ملبد�أ النزاهة الإدارية� ،إىل �إجراءات �إدارية ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ف�صل اجلاين عن
العمل .وعادة ما تكون جرائم الف�ساد من النوع الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إىل هذه النتيجة .ويف بع�ض الدول ،تبدو
التنحية نتيجة تلقائية للإدانة ،بينما يتوقف قرار من هذا القبيل يف دول �أخرى على تقدير ال�سلطة املخت�صة.

مثال على التنفيذ
�إىل جان ��ب الإج ��راءات العادي ��ة التي ت�ؤدي �إىل ف�ص ��ل املوظف املدان ب�سبب جرمي ��ة خطرية ،ين�ص
مر�س ��وم خا� ��ص يف �إحدى الدول على � َّأن �إ�صدار حكم ب�ش�أن جرائم الر�ش ��وة �أو االختال�س �أو ال�سرقة
ي�ؤدي �إىل ف�صل املوظف من اخلدمة.
وع�ل�اوة عل ��ى ذلك ،وكما ه ��ي احلال بالن�سب ��ة �إىل الوقف عن العم ��ل ،ين�ص القان ��ون يف بع�ض الدول،
بالت ��وازي مع الإج ��راءات الإدارية ،على �إمكاني ��ة ت�سوية م�س�ألة التنحية عن العمل م ��ن جانب �سلطة ق�ضائية،
� ْأي املحكم ��ة الت ��ي �أدانت املوظف العمومي ب�سب ��ب الف�ساد .وتت�ضمن القوانني اجلنائي ��ة لهذه البلدان عقوبات
جنائي ��ة �إ�ضافي ��ة ،مث ��ل الف�صل من العم ��ل ،والتجريد من احلق ��وق املدني ��ة وال�سيا�سية ،واملن ��ع من ممار�سة
وظيف ��ة عمومي ��ة ،واحلرمان من احلق يف �شغل من�صب حكومي �أو عام ،واحلرمان من احلق يف ممار�سة مهنة
معين ��ة �أو ن�ش ��اط معني .وال تتمت ��ع املحاكم دائما بال�سلط ��ة التقديرية فيما يتعلق بفر� ��ض الف�صل �أو احلرمان
م ��ن احلق ��وق ب�سبب جرائم الف�س ��اد .ولذا ،ففي م ��ا ال يقل عن �أربع ح ��االت على �سبيل املثال ،يب ��دو الأثر ذو
ال�صل ��ة �إلزامي ��ا ،يف ح�ي�ن ت�ؤدي الر�ش ��وة امل�ش� � َّددة وحدها يف حال ��ة �أخ ��رى �إىل الف�صل التلقائ ��ي من العمل
لدى الإدانة.
ويج ��وز يف ه ��ذا ال�سياق �أي�ضا �أن حتك ��م قواعد خمتلفة تنحي ��ة �أع�ضاء الربمل ��ان �أو احلكومة �أو اجلهاز
الق�ضائ ��ي الذي ��ن ُيحك ��م عليهم يف جرمي ��ة ر�شوة �أو غريه ��ا من اجلرائ ��م اخلا�ضعة للمالحق ��ة .فعلى �سبيل
املث ��ال ،ال ين� ��ص القان ��ون يف �إحدى ال ��دول الأطراف ،خالف ��ا ملا هي عليه ح ��ال املوظفني العمومي�ي�ن �أو حتى
�أع�ض ��اء املجال� ��س البلدية ،على فق ��دان املقاعد الربملاني ��ة يف حالة الإدان ��ة ب�سبب جرائم مت�صل ��ة بالف�ساد،
�س ��واء تلقائي ��ا �أم بن ��اء على �أمر م ��ن املحكمة ،ل َّأن ه ��ذا املن�صب انتخابي و ُي ��رى � َّأن الناخبني ه ��م ،يف املقام
الأولَ ،م ��ن يق ��رر الأ�شخا� ��ص الذي ��ن يختارونه ��م لتمثيله ��م .ومع ذل ��ك ،ين�ص الد�ست ��ور على �إج ��راء خا�ص
يج ��وز مبوجب ��ه ف�ص ��ل � ِّأي ع�ضو يف الربمل ��ان �إذا ُحكم عليه بال�سج ��ن الرتكابه جرمية متع َّم ��دة ومل يعد نتيجة
له ��ذه اجلرمي ��ة يحظ ��ى بالثقة واالح�ت�رام الالزم�ي�ن لتق ّلده ه ��ذا املن�ص ��ب .و�أُو�ص ��ي يف هذا البل ��د بالذات
بتق�ص ��ي �إمكاني ��ة الأخ ��ذ بنظ ��ام للف�ص ��ل التلقائي لأع�ض ��اء الربمل ��ان ،عندما ُيدان ��ون مثال بج ��رم الر�شوة
ّ
امل�ش َّددة.
والعدي ��د من الإج ��راءات الت�أديبية والعقوبات اجلنائي ��ة املذكورة �أعاله التي ت� ��ؤدي �إىل وقف الوظائف
احلالي ��ة والتنحي ��ة الفوري ��ة للأ�شخا� ��ص الذين له ��م بالفعل �صف ��ة ر�سمية تنط ��وي �أي�ضا على �إ�سق ��اط �أهلية
الأ�شخا� ��ص املدانني ل�شغ ��ل الوظائف العامة ملدة حمددة من الزمن ،بل مدى احلي ��اة �أحيانا (�إ�سقاط الأهلية
امل�ؤق ��ت �أو الدائ ��م) .ويف العديد من احلاالت ،ال يكون �إ�سقاط الأهلية �إلزامي ��ا و�إمنا ُيرتك لتقدير املحكمة �أو
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� ِّأي �سلط ��ة خمت�صة �أخرى ،رهنا بعوامل من قبيل ط ��ول مدة العقوبة الأ�صلية ومدى خطورة انتهاك الواجبات
الأ�سا�سية ملن�صب اجلاين .وترتك االتفاقية مدة �إ�سقاط الأهلية لتقدير الدول الأطراف ،مبا يت�سق مع قانونها
الداخل ��ي والأهمية املمنوحة خلطورة اجلرمي ��ة التي �أدين امل�س�ؤول ب�سببها )58(.وم ��ع ذلك ،فقد اع ُتربت فرتة
�إ�سق ��اط الأهلي ��ة ق�ص�ي�رة جدا يف �إحدى احل ��االت ،مما �أ�سفر عن ح ��االت نُقل فيها الأ�شخا� ��ص املدانون �إىل
منا�صب عامة �أخرى.

�أمثلة على التنفيذ
م ��ن العقوب ��ات اجلنائية التي ين�ص عليها قانون �إحدى ال ��دول الأطراف احلرمان من احلق يف �شغل
وظيف ��ة حكومي ��ة �أو عمومي ��ة معينة واحلرم ��ان من احلق يف ممار�س ��ة مهنة معين ��ة �أو ن�شاط معني.
وت�ص ��در ه ��ذه العقوب ��ات� ،إذا فُر�ض ��ت عل ��ى نحو منف�ص ��ل �أو بالإ�ضاف ��ة �إىل عقوب ��ة ال تنطوي على
احلرم ��ان م ��ن احلرية ،لفرتة حمددة ت�صل �إىل ثالث �سنوات �ضم ��ن �إطار احلدود املن�صو�ص عليها
يف اجل ��زء اخلا� ��ص من القانون اجلنائي .و�إذا فُر�ض احلرمان من هذه احلقوق �إىل جانب احلرمان
م ��ن احلري ��ة ،يجوز �أن تتجاوز مدته مدة احلرمان م ��ن احلرية مبا ال يزيد على ثالث �سنوات ،ما مل
ُين� ��ص على خالف ذلك .وتبد�أ املدة م ��ع دخول احلكم حيز النفاذ ،ولكن ال يجوز للمدان �أن ي�ستفيد
من احلقوق التي ُحرم منها قبل ا�ستيفاء العقوبة باحلرمان من احلرية .و ُتخ َّف�ض فرتة احلرمان من
احلق ��وق وفق ًا للجزء املخ َّف� ��ض من مدة احلرمان من احلرية ب�سبب تخفي� ��ض مدة ال�سجن �أو العمل
�أو خ�ص ��م فرتة االحتجاز امل�ؤقت .و ُيح َرم ال�شخ�ص ال ��ذي ُيحكم عليه بال�سجن مدى احلياة من دون
�إب ��دال هذه العقوبة ب�أخرى من احلقوق الواردة يف احلكم ب�صورة دائمة .وبعد انق�ضاء مدة احلكم،
ميكن للمدان �أن ميار�س احلقوق التي حرمه احلكم منها.
ويف دول ��ة توجد فيها ت�شريعات �أقل تعقي ��داً ،ت�سقط �أهلية ال�شخ�ص الذي يرتكب جرمية ف�ساد
�إىل الأب ��د لأن ُي َ
نتخ ��ب �أو ُيع�َّيللنَّ للعم ��ل ع�ضو ًا يف هيئات عمومي ��ة �أو ي�شغل � َّأي وظيف ��ة عمومية �أخرى
ويتنح ��ى عن � ِّأي وظيفة من تل ��ك الوظائف �إذا كان ي�شغلها وقت �إدانت ��ه .وت�شمل "الهيئات العمومية"
احلكومة وجمل�سي الربملان وال�سلطات املحلية والت�شريعية والعامة بجميع �أو�صافها وجميع امل�ؤ�س�سات
احلكومي ��ة وجمال�س �إدارتها .وتعني "الوظيفة العمومية" � َّأي وظيفة �أو من�صب ي�شغله �شخ�ص ب�صفته
ع�ضو ًا �أو موظف ًا يف هيئة عمومية.
ويف ع ��دد من البل ��دان ،ال توجد �أحكام حم ��ددة ت�ستبعد بالكام ��ل الأ�شخا�ص املدان�ي�ن بارتكاب جرمية
جنائي ��ة م ��ن العمل �أو االلتحاق جمدد ًا بالعم ��ل يف القطاع العام .ومع ذلك� ،أ�ش�ي�ر �إىل بع�ض التدابري البديلة
الت ��ي ،و�إن مل تكن معادلة للتنفيذ الكامل ،فهي تعزز ب�صورة غري مبا�شرة �أغرا�ض االتفاقية �أو ت�ضمن ،جزئ ّي ًا
عل ��ى الأق ��ل ،االمتثال �إىل حد م ��ا .وقد ُيفرز الأ�شخا�ص املع َّين ��ون يف املنا�صب العامة ،كم ��ا �أ�شري �إليه يف عدة
دول ،ا�ستن ��اد ًا �إىل �سلوكه ��م ال�سابق �أو ُيطلب �إليهم تقدمي �شه ��ادة تبني �أنهم مل يدانوا ب� ِّأي جرمية قبل توليهم
البت يف توظيف �شخ� ��ص ما ،وخ�صو�ص ًا عندما
املن�ص ��ب؛ وميك ��ن �أن ي�ؤخذ ال�سج ��ل اجلنائي يف االعتبار عند ّ
تك ��ون الإدان ��ة اجلنائية ذات �صلة مبتطلب ��ات وظيفة �شاغرة معينة .وباملثل ،يق َّي ��د الف�صل من الوظيفة ب�سبب
�سلوك �إجرامي يف امللف ال�شخ�صي للموظف العمومي بحيث ي�صبح معلوم ًا لدى امل�س�ؤول �أو ال�سلطة الذي ينظر
يف �إمكاني ��ة تعيني ال�شخ�ص يف من�صب عمومي جديد .ووفق ًا للوائح يف بلدين �آخرين ،ال تكون �إعادة التوظيف
بع ��د الف�ص ��ل ب�سبب العمل �أو ال�سلوك غري املُر�ضي ممكنة �سوى يف ح ��االت خا�صة وا�ستثنائية .و�أخرياً ،تطلب
( )58انظر �أي�ضا املرجع نف�سه ،الف�صل الثالث ،املادة  ،30الق�سم الثاين الق�سم الفرعي .7
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�سلطات النيابة العامة يف �إحدى الدول على نحو اعتيادي �إىل املدعى عليهم الذين يعرتفون بذنبهم يف جرائم
ف�ساد �أن يوافقوا على عدم قبول � ِّأي منا�صب �أو وظائف عمومية �أو التناف�س عليها يف امل�ستقبل.
وبالإ�ضاف ��ة �إىل م ��ا ذُ ك ��ر �أعاله ،توجد لدى ع ��دة دول—مبا فيه ��ا دول لي�س لديها قواع ��د عامة ب�ش�أن
�إ�سق ��اط الأهلية—�أحكام خا�ص ��ة ب�ش�أن تعليق احلق ��وق ال�سيا�سية �أو �إ�سقاط �أهلي ��ة الأ�شخا�ص الذين �أدينوا
بارت ��كاب جرائم ذات �صل ��ة بالف�ساد فيما يخ�ص انتخابه ��م �أع�ضاء يف الربملان �أو جمال� ��س املدن �أو املجال�س
البلدي ��ة �أو انتخابه ��م �أو تعيينه ��م �أع�ضاء يف احلكوم ��ة �أو اجلهاز الق�ضائي ملدة معين ��ة ،و�إن بدت هذه الفرتة
�أحيان ًا �شديدة الق�صر� ،أو ُ�سمح للأ�شخا�ص املعنيني بالرت�شح متى �أ ّمتوا املدة املحكوم بها عليهم.
وق ��د قاد �إ�سقاط �أهلي ��ة مرتكبي جرائم الف�ساد لتويل من�صب يف من�ش�أة مملوك ��ة كل ّي ًا �أو جزئ ّي ًا للدولة،
كما ُي َح ُّث عليه مبوجب الفقرة ( 7ب) من املادة  ،30بع�ض البلدان �إىل تقدمي مقتطفات من قوانني ال�شركات
لديها التي تنظم عدم �أهلية الأ�شخا�ص املدانني للتعيني يف منا�صب داخل امل�ؤ�س�سات اململوكة للدولة ،مبا يكفل
التنفي ��ذ اجلزئي على الأقل .وجتمع بلدان �أخرى املوظفني واملديرين يف ال�شركات اململوكة للدولة �أو ال�شركات
�شب ��ه العام ��ة �ضمن �إطار مفهوم "املوظف العمومي" ،بغ�ض النظر عم ��ا �إذا كانت ح�صة الدولة متثل �أغلبية �أم
�أقلية .وبناء على ذلك ،ف� َّإن الوظائف ذات ال�صلة م�شمولة ب�أحكام �إ�سقاط الأهلية ل�شغل الوظائف العامة على
غرار الوظائف الأخرى يف القطاع العام .ويف جمموعة ثالثة من الدول (هي �أكرب جمموعة) ال ت�شمل العقوبات
اجلنائي ��ة املط َّبقة على جرائم الف�س ��اد �إ�سقاط الأهلية ل�شغل الوظائف العامة فح�س ��ب ،و�إمنا �أي�ض ًا احلرمان
م ��ن احلق يف �شغ ��ل منا�صب يف الهيئات احلكومي ��ة �أو ال�ش ��ركات وامل�ؤ�س�سات املنت�سبة للحكوم ��ة� ،أو ممار�سة
مهن ��ة معين ��ة �أو القيام ب�أعمال جتارية �أو �أن�شطة مهنية حمددة �أو غريها من الأن�شطة ،مما ي�شمل جميع �أنواع
املوظف�ي�ن والوظائف يف القطاعني العام واخلا�ص ويف هذا ال�سي ��اق ،لوحظ � َّأن حتديد مفهوم "من�ش�أة مملوكة
كل ّي ًا �أو جزئ ّي ًا للدولة" قد يكون مفيداً.
وبالرغ ��م م ��ن هذه التدابري ،ف� �� َّإن معدل تنفيذ الفق ��رة الفرعية ( 7ب) من امل ��ادة � 30أدنى �إىل حد ما
باملقارنة بالفقرة الفرعية �( 7أ) .وهناك العديد من البلدان التي يبدو �أنها مل تتخذ � َّأي تدابري ذات �صلة عدا
تطبيق �إجراءات الفرز املعتادة للعاملني يف القطاع اخلا�ص� ،أو ال ت�شمل جميع امل�ؤ�س�سات التجارية اململوكة كل ّي ًا
�أو جزئ ّي ًا للدولة ،بينما �أُو�ضح يف بلد واحد �أنه ال ميكن ف�صل الأ�شخا�ص الذين ي�شغلون منا�صب يف امل�ؤ�س�سات
اململوكة للدولة مبقت�ضى حكم بالإدانة ،وذلك على الرغم من وجود لوائح حتظر انخراط ال�شخ�ص الذي يدان
بارت ��كاب جرائ ��م مت�صلة ب�أن�شطة جتارية انخراط ًا مبا�شر ًا �أو غري مبا�شر يف الأعمال التجارية ملدة معينة من
ال�سن ��وات .وبن ��اء على ذلك ،قُدمت تو�صيات بالنظر يف و�ضع �إجراءات �إ�سق ��اط الأهلية عن �أولئك الأ�شخا�ص
عن ��د الإدان ��ة بارتكاب �أفعال جم َّرمة وفق ًا لالتفاقية ،بالقدر الذي يتفق مع املبادئ الأ�سا�سية للنظام القانوين
الوطني.
و�أخ�ي�راً ،ينبغ ��ي �أن يك ��ون وا�ضح ًا � َّأن التنفيذ ال يتحق ��ق ،كما هي احلال بالن�سب ��ة �إىل �أحكام �أخرى من
وملزمة قانوناً .وال يب ��دو �أن تلك هي احلال مث ًال يف �إحدى
االتفاقي ��ة� ،إذا مل يثب ��ت � َّأن التداب�ي�ر املتخذة ف َّعالة ِ
ال ��دول الأطراف حيث قُدمت معلومات متناق�ضة ب�ش�أن وجود التدابري املنا�سبة ،وذُ كر � َّأن من ال�شائع �أن ي�شغل
�شخ� ��ص متهم بارتكاب جرمية وظيف ًة عمومية مرة �أخ ��رى يف م�ؤ�س�سة �أخرى بعد فرتة وجيزة من تنحيته عن
الوظيف ��ة .وعلى الرغم من الإمكانية النظرية لتطبيق عقوبات تكميلية ُت�س ِقط �أهلية الأ�شخا�ص ل�شغل وظائف
عام ��ة يف دولة طرف �أخ ��رى ،يبدو � َّأن تطبيق تلك العقوبات كان �شبه منع ��دم يف املمار�سة العملية وقت �إجراء
اال�ستعرا� ��ض (عل ��ى الأقل ،كما يبدو ،ب�ش�أن امل�س�ؤولني َ
أعيد انتخابه بعد �إدانته
املنتخبني) .وذُ كر مث ��ال عمدة � َ
بالر�شوة �أثناء ممار�سة مهامه عمدة يف البلدية التي عا�ش فيها بعد �إطالق �سراحه من ال�سجن .ولذلك اقترُ ح
�أن تعل ��ن الدول ��ة املعنية ال�شخ� ��ص َ
املنتخب ملن�صب عمومي غ�ي�ر م�ؤهل لأن يعاد انتخابه بع ��د ارتكاب جرمية
موجه ًة بذلك �إ�شارة ب�ش�أن ج ّدية هذا النوع من املمار�سات غري امل�شروعة .وينبغي �أن تتوقف مدة عدم
ف�س ��ادِّ ،
الأهلية على خطورة اجلرمية.
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�إعادة الإدماج
�شجع الدول الأطراف ،مبوجب الفقرة  10من املادة  ،30على تعزيز �إعادة �إدماج الأ�شخا�ص املدانني بارتكاب
ُت َّ
�أفع ��ال جم َّرمة وفق ًا لالتفاقية يف املجتمع ،مع الت�سليم ب� َّأن �إعادة الإدماج هدف مهم من �أهداف نظم العدالة
اجلنائية )59(.وبالفعل ،فقد �أ�شارت العديد من الدول الأطراف �إىل الإ�صالح والتهذيب و�إعادة الإدماج ك�أهداف
مهم ��ة لنظم العدال ��ة اجلنائية لديها ،وذكرت طائفة وا�سعة النطاق من التداب�ي�ر يف هذا ال�ش�أن ،مبا يف ذلك
القيام �إىل �أق�صى حد ممكن ب�إ�صدار �أحكام ح�سب كل حالة على حدة ،وتعليق العقوبات االحتجازية ،والو�ضع
حت ��ت املراقب ��ة مقرتن ًا بالرعاية النف�سي ��ة كبديل عن احلرمان من احلرية ،وتوظي ��ف عدد كاف من املوظفني
ذوي املهارات التقنية والعلمية الالزمة لدعم عملية �إعادة �إدماج ال�سجناء ،واعتماد �أن�شطة اجتماعية وبرامج
تثقيفي ��ة وت�أهيلية وبرامج �إعادة الت�أهيل ،ونظم العمل ،والأن�شط ��ة الثقافية والريا�ضية وتقدمي الدعم الديني
للمدان�ي�ن ،وتو�سيع نط ��اق حقوق الزيارة ،ومنح ت�صاري ��ح اخلروج من ال�سجن ،والإف ��راج امل�شروط ،والإفراج
املرا َقب ،وخدمة املجتمع املحلي ،وامل�ساعدة على �إيجاد عمل ،والرعاية ال�صحية وغريها من �أ�شكال امل�ساعدة
االجتماعية بعد الإفراج ،و�إعادة الت�أهيل القانوين والق�ضائي ،ووقف الآثار القانونية النا�شئة عن الإدانات.

�أمثلة على التنفيذ
يف �إح ��دى ال ��دول الأط ��رافُ ،تكف ��ل للمدانني املف� � َرج عنهم �أن ��واع معينة م ��ن املزاي ��ا واحلقوق ملنع
عودته ��م �إىل الأن�شطة الإجرامية .ويبلغ ال�سجن املعني امل�ؤ�س�س� � َة الإ�صالحية املنا�سبة التابعة لوزارة
الع ��دل وال�سلط ��ة التنفيذية املحلية ب�ش�أن الإفراج الو�شيك عن امل ��دان كي تقوم هذه ال�سلطة الأخرية
بالتح�ض�ي�رات الالزمة .ومن خ�ل�ال جهود مت�ضافرة ،ي ��ز ِّود ال�سجن املعن ��ي ووزارة العدل وال�سلطة
التنفيذي ��ة املحلية امل ��دان ال�سابق بالغذاء وامللب�س واملال لتغطية تكالي ��ف النقل الالزمة للو�صول �إىل
مكان �إقامته .و ُيو َّفر لل�شخ�ص مكان للعي�ش فيه� ،إذا كان متاحاً� ،أو ُيعطى دفعة من املال ملرة واحدة.
وبالإ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك ،ت�سعى ال�سلطة التنفيذي ��ة املحلية �إىل توفري فر�صة عمل للم ��دان ال�سابق من
خالل مركز توظيف حملي.
ويف دول ��ة �أخ ��رى� ،أطلقت �إدارة ال�سجون "م�ش ��روع ال�شريط الأ�صفر" ،وه ��و عبارة عن مبادرة
جمتمعي ��ة .وتتمث ��ل �أهداف امل�شروع يف توعي ��ة املجتمع باحلاجة �إىل �إعطاء فر�ص ��ة ثانية للمجرمني
ال�سابق�ي�ن ،وت�أمني قبول املجتمع لهم ولأ�سرهم ،وحفز العمل املجتمعي من �أجل دعم �إعادة ت�أهيلهم
و�إعادة �إدماجهم.
وتن ِّفذ دولة طرف ثالثة خطة �شاملة لإعادة �إدماج ال�سجناء املدانني يف املجتمع املحلي من خالل
جمموع ��ة وا�سعة من الأن�شطة التعليمي ��ة واملهنية والثقافية والريا�ضي ��ة واالجتماعية �أثناء وجودهم
داخل امل�ؤ�س�سة الإ�صالحية .وعالوة على ذلك ،يجري العمل على تعديل الت�شريعات التي حتكم عمل
مراك ��ز الإ�صالح و�إعادة الت�أهيل ،واعتم ��اد عقوبات بديلة ،وتو�سيع نط ��اق توظيف ال�سجناء ،وو�ضع
م�شاري ��ع �إنتاجية جدي ��دة ،و�إقامة �شراكات مع القط ��اع اخلا�ص ،و�إن�شاء مرك ��ز متخ�ص�ص م�ستقل
ملتابعة رعاية املدانني ال�سابقني.
وبالنظ ��ر �إىل ات�س ��اع حمتوى احلكم املعني وتع ُّدد اخليارات املتاحة لل ��دول الأطراف ب�ش�أن الكيفية التي
املراجعون يف معظم الأحيان عن ارتياحهم �إزاء املعلومات التي قُدمت ،واعتربوا
ينبغي لها تنفيذه بها� ،أعرب ِ
� َّأن اجله ��ود والتداب�ي�ر الت�شريعية املذكورة ،حت ��ى ولو كانت حمدودة �أو �إي�ضاحي ��ة ،تتما�شى مع روح االتفاقية.
و�أ�ش ��ارت دول مع ��دودة فقط من جمموعة الدول الأفريقية وجمموع ��ة دول �آ�سيا واملحيط الهادئ �إىل �أنه لي�س
( )59الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .395
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لديه ��ا �أح ��كام قانوني ��ة لتعزيز �إعادة الإدم ��اج �أو و�صفت �سيا�ساته ��ا القائمة ب�أنها غام�ض ��ة �أو غري حم َّددة �أو
�ضعيف ��ة ،وخ�صو�ص� � ًا فيما يتعلق ب�آليات تنفيذه ��ا وم�س�ؤوليات الوكاالت وامل�ؤ�س�سات املعني ��ة والأفراد املعنيني.
وباملث ��لُ ،و�صفت البيئة القانونية لإعادة �إدم ��اج املدانني ال�سابقني يف املجتمع يف بع�ض الدول ب�أنها غري كافية،
مما ي�سفر عن �صعوبات هائلة يواجهها املف َرج عنهم ،وال �سيما يف �إيجاد فر�ص عمل.
وم ��ن اجلدي ��ر بالذك ��ر � َّأن ال�سلطات يف �أح ��د البلدان املذك ��ورة �أعاله �أ�ش ��ارت �إىل امل�ساهم ��ة "البديلة"

للمنظمات غري احلكومية واملنظمات الدينية يف حماولة م�ساعدة املدانني ال�سابقني على االندماج مرة �أخرى
يف املجتم ��ع .وعل ��ى الرغم من الإحاط ��ة الواجبة علم ًا بجهود اجله ��ات الفاعلة يف القط ��اع اخلا�ص واملجتمع
املدين يف هذا امليدان� ،أُو�صي ب�أن حتاول الدولة نف�سها ت�شجيع �إعادة �إدماج الأ�شخا�ص املدانني بارتكاب �أفعال
جم َّرمة وفق ًا لالتفاقية ،على النحو املطلوب يف االتفاقية .وال ي�ستبعد هذا بطبيعة احلال الربامج امل�شرتكة بني
القطاعني العام واخلا�ص وال�شراكات مع قادة املجتمعات املحلية واملتطوعني كما يت�ضح من مثال بلدان �أخرى.
حتد �آخر بالن�سبة �إىل ال�سلطات الوطنية يف اكتظاظ ال�سجون وتدهور نظم ال�سجون ،وهو ما قد
ويتمثل ٍّ
يعي ��ق تطبيق الآليات الرامية �إىل �إعادة الإدماج االجتماعي ،حتى و�إن توفر ما يكفي من الت�شريعات ال�سارية.
وكان ذل ��ك وا�ضح� � ًا يف دولة ط ��رف جتاوز فيها عدد ال�سجن ��اء طاقة ا�ستيعاب نظام ال�سج ��ون بن�سبة  650يف
املائة ،نتيجة تدين هذا القطاع ل�سنوات عديدة يف ترتيب الأولويات.
وهن ��اك مالحظة �أخ�ي�رة هي تطبيق تدابري �إعادة الإدماج عادة على املدان�ي�ن وامل�ستفيدين من الإفراج
امل�شروط الحق ًا باملعنى العام ،بحيث ال تت�ضمن � َّأي �إ�شارة حمددة �إىل الأ�شخا�ص الذين �أدينوا يف جرائم ف�ساد.
وقد تختار الدول الأطراف �أن تدر�س �إمكانية تقدمي �أ�شكال حمددة من امل�ساعدة التي قد تكون �ضرورية لإعادة
�إدماج ه�ؤالء الأ�شخا�ص ب�سبب الو�صم املرتبط بالإدانة نتيجة ارتكاب فعل جم َّرم وفق ًا لالتفاقية .فقد �أ�صدرت
املحكمة العليا يف �أحد البلدان على �سبيل املثال لوائح ترمي �إىل ر�صد تنفيذ العقوبات على الأ�شخا�ص املدانني
بارتكاب جرائم اقت�صادية �أو جرائم مت�صلة بالف�ساد .وو�ضعت املحاكم على اختالف درجاتها نظم ًا للمراقبة
ته ��دف �إىل التنفيذ املمنهج والفردي لأحكام �إعادة الإدم ��اج االجتماعي ،وهي حتتفظ ب�سجالت خا�صة ُتد َّون
به ��ا املعلومات الالزمة لر�صد معاجلة وت�سوية امل�سائل املتعلقة مبرتكبي اجلرائم من هذا النوع .وا�ستناد ًا �إىل
م�ستعر�ضي دولة �أخرى ،قد يكون خيار الف�صل امل�ؤقت ،بد ًال من الدائم ،للموظفني العموميني املدانني بارتكاب
ممار�س ��ات فا�س ��دة تدبري ًا ميك ��ن �أن يعزز �أي�ض� � ًا �إعادة اندماجه ��م يف هذا املجال—رهن� � ًا بخطورة احلالة
وال�ض ��رر احلا�ص ��ل وامل�صالح العام ��ة املعنية .ومع ذلك ،ال بد ،كم ��ا ذُ كر �أعاله يف الفقرات ب�ش� ��أن العقوبات،
م ��ن تقييم تو�صي ��ة من هذا النوع مقاب ��ل الأ�صوات الداعي ��ة �إىل فر�ض عقوبات �أ�شد �صرام ��ة �ضد اجلناة يف
جرائ ��م الف�ساد ،ومن النظر فيه ��ا يف �ضوء الثقافة القانونية واالحتياجات الفردية لنظام العدالة اجلنائية يف
كل بلد.

التحديات
م ��ن �أكرث التحدي ��ات �شيوع ًا فيما يتعلق بتنفيذ امل ��ادة  30ما يلي�( :أ) م�ستويات العقوب ��ات املالية وغريها من
العقوب ��ات ،وخا�صة االت�ساق والرتابط الداخليان للنظم الوطنية فيما يتعل ��ق باملعاقبة على اجلرائم املرتبطة
بالف�ساد؛ و(ب) التوازن بني االمتيازات واحل�صانات الق�ضائية املمنوحة للموظفني العموميني و�إمكانية حت ِّري
اجلرائ ��م امل�شمول ��ة باالتفاقية ومالحقة مرتكبيها ومقا�ضاتهم على نحو ف َّع ��ال؛ و(ج) اعتماد تدابري لإ�سقاط
�أهلي ��ة املدانني ل�شغل وظائف يف ال�شركات اململوكة كل ّي ًا �أو جزئ ّي ًا للدولة؛ و(د) املمار�سة ال�سليمة لل�صالحيات
التقديري ��ة للنياب ��ة العامة؛ و(ه� �) اعتماد �إجراءات وا�ضحة م ��ن �أجل تنحية املتهمني �أو وقفه ��م عن العمل �أو
نقلهم.
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باء -التجميد واحلجز وامل�صادرة (املادة )31
تت�ضمن املادة  31من االتفاقية �أحكام ًا مهمة (التي �أُعدت باالقرتان باملادتني  23و 40والف�صل اخلام�س) ملنع
املجرم�ي�ن م ��ن اال�ستفادة من جرائمه ��م و�إزالة احلافز للممار�سات الفا�س ��دة .ويف حني لوحظ خالل عمليات
اال�ستعرا� ��ض وج ��ود عدد من م�ش ��اكل التنفيذ ال�شائع ��ة و�ضرورة ب ��ذل املزيد من اجله ��ود لتحقيق درجة من
االت�س ��اق معادل ��ة لدرجة االت�س ��اق يف م�س�ألة ذات �صلة وه ��ي الت�شريعات الوطنية ملكافح ��ة غ�سل الأموال ،ثمة
اجتاه وا�ضح نحو التقارب الت�شريعي وتعزيز التدابري املنطبقة وفق ًا ملعايري االتفاقية .ويف هذا ال�سياق ،ا�ستفاد
العديد من البلدان من الر�صد املتوا�صل لآليات التقييم الدويل ،من قبيل الآليات التي متثل جزء ًا من االحتاد
الأوروب ��ي ومنظم ��ة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�ص ��ادي وجمل�س �أوروبا وفرقة العم ��ل املعنية بالإجراءات
املالي ��ة والهيئات الإقليمية املماثلة .وعلى الرغم من � َّأن حتديد �شكل االمتثال الت�شريعي لالتفاقية م�س�ألة تعود
�إىل ال ��دول الأط ��راف و� َّأن ا�ستنادها �إىل قوانني ع ّدة لي�س مو�ض ��ع اعرتا�ض يف حد ذاته ،كما �أكدت الفقرة 10
م ��ن امل ��ادة  ،31فقد �أ�شري �إىل احلاج ��ة �إىل �أطر ت�شريعية وا�ضح ��ة ومت�سقة ب�ش�أن م�ص ��ادرة عائدات و�أدوات
اجلرمي ��ة وحجزه ��ا وجتميدها .وقد تعرق ��ل الت�شريعات املعقدة واملج� � َّز�أة التنفيذ الفع ��ال للتدابري الداخلية
ملكافحة الف�ساد.

م�صادرة عائدات اجلرمية
ين� ��ص القان ��ون م ��ن حي ��ث املب ��د�أ يف جميع ال ��دول الأط ��راف تقريب ًا عل ��ى م�ص ��ادرة عائدات اجلرمي ��ة (�أو
تقدي ��ر تل ��ك العائدات) املت�أتية م ��ن الأفعال املج َّرم ��ة وفق ًا لالتفاقية ،حي ��ث ُيفهم � َّأن م�صطل ��ح "امل�صادرة"
يعن ��ي ،وفق� � ًا للفقرة الفرعي ��ة (ز) من امل ��ادة  ،2احلرمان الدائم م ��ن املمتلكات ب�أمر �صادر ع ��ن حمكمة �أو
�سلط ��ة خمت�ص ��ة �أخ ��رى .وهناك ث�ل�اث والي ��ات ق�ضائية تبتع ��د بدرجة كبرية عن ه ��ذه القاع ��دة ،مبا ي�شري
�إىل احلاج ��ة �إىل �إج ��راء تنقي ��ح كام ��ل للإط ��ار الت�شريع ��ي ذي ال�صل ��ة .فف ��ي احلال ��ة الأوىل ،ال ُين�ص على
امل�ص ��ادرة �س ��وى يف م ��ا يتعلق بعائ ��دات و�أدوات غ�سل الأم ��وال ،مع قيد �إ�ضاف ��ي وهو � َّأن جرائ ��م الف�ساد غري
مدرج ��ة بالكام ��ل يف عداد اجلرائ ��م الأ�صلية .وال ُين� ��ص يف احلالة الثانية ،فيما عدا اجلرائ ��م املتعلقة بغ�سل
الأم ��وال� ،إ َّال عل ��ى م�ص ��ادرة الأدوات .ويف احلال ��ة الثالثة ،فيما عدا غ�س ��ل الأموال �أي�ض� �اً ،ال تتعلق امل�صادرة
مبا�ش ��رة بالعائ ��دات بل الغر�ض منها �أن تكون عقوب ��ة ت�شمل ،كل ّي ًا �أو جزئ ّي ًا ،املمتل ��كات التي ت�شكل موجودات
ال�شخ� ��ص امل ��دان ،بع ��د ا�ستيفاء � ِّأي حق ��وق حمتملة لزوج ��ه �أو �شركائه يف امللكي ��ة �أو ورثته .وبعب ��ارة �أخرى،
يب ��دو � َّأن الدولة الط ��رف املعنية تطبق عقوبة "امل�صادرة الكاملة" ملمتل ��كات ال�شخ�ص املدان من دون ا�شرتاط
وج ��ود �صلة ب�ي�ن املوجودات امل�ص ��ادرة واجلرمية—وه ��ي ممار�سة �أ�سفرت ع ��ن م�شاكل تتعل ��ق بالتوافق مع
املب ��ادئ القانوني ��ة الأ�سا�سي ��ة (ب�ش� ��أن دقة الأح ��كام اجلنائي ��ة وقابلية التنب�ؤ به ��ا) يف البل ��دان الأخرى التي
طُ بقت فيها.
وبا�ستثن ��اء هذه البل ��دان الثالثة ،و�ضعت الدول الأطراف عادة �أحكام م�صادرة عامة (على �سبيل املثال
يف القان ��ون اجلنائ ��ي ويف بع�ض الأحيان حتى يف الد�ست ��ور ذاته) تنطبق على معظ ��م اجلرائم يف الت�شريعات
املحلية ،ويف كثري من الأحيان �أحكام خا�صة �أي�ضاً ،فيما يتعلق بجرائم معينة (مثل الر�شوة ،فيما يتعلق باملزية
غري امل�ستحقة �أو قيمتها� ،أو غ�سل الأموال) .ويف حني ي�ؤمر بامل�صادرة ،كقاعدة عامة ،باعتبارها عقوبة جنائية
�إ�ضافي ��ة—�أو كتدب�ي�ر �أمني—يف �سياق الإج ��راءات اجلنائية ،اختار عدد من ال ��دول نظام ًا مدن ّي ًا يف املقام
الأول (حتى يف �إطار حماكمة جنائية) ،مع اال�ستفادة من تدنيّ معايري الإثبات الالزمة يف تلك احلاالت.
وينبغي �أن تكفل الدول الأطراف �أن تكون جميع الأفعال املج َّرمة وفق ًا لالتفاقية م�شمولة ب�أحكام وطنية.
وهك ��ذا احل ��ال عادة ،مبا يف ذل ��ك عندما تكون لدى البلدان لوائح عامة ت�ش�ي�ر �إىل جرائم خطرية �أو خا�ضعة
للمالحق ��ة .ويف املقاب ��ل ،هن ��اك بع�ض اجلرائ ��م املت�صلة بالف�ساد يف ث�ل�اث واليات ق�ضائية ،مث ��ل الر�شوة يف
حد معني ،التي ال تدخل يف
القط ��اع اخلا� ��ص �أو بع�ض اجلرائم الب�سيطة التي يعا َقب عليها بعقوب ��ات �أدنى من ٍّ
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نط ��اق قوان�ي�ن امل�صادرة ،و�إن كان يجري �إعداد ت�شريعات يف اثنتني من تلك احلاالت من �أجل تنفيذ املادة 31
تنفي ��ذ ًا وافي� �اً .ويف حالة �أخرى� ،أُعرب عن القلق ب�ش�أن �صياغ ��ة القانون ،الذي ي�ستبعد على ما يبدو املمتلكات
الت ��ي اك ُت�سب ��ت بو�سائل �إجرامية ولكنها ُحولت �إىل �أطراف ثالثة ،مما �أدى �إىل �إبداء مالحظة ب�ضرورة تطبيق
تدابري امل�صادرة على نحو �أكرث ات�ساق ًا يف الق�ضايا اجلنائية.

امل�صادرة على �أ�سا�س القيمة
هن ��اك نظام ��ان �أ�سا�سيان م�ستخدمان لتغطية عائدات اجلرمية� ،أحدهم ��ا قائم على امللكية والآخر قائم على
القيم ��ة )60(.فف ��ي معظم الدول ين� ��ص القانون على نهج قائم عل ��ى القيمة �أو خمتل ��ط ،مما ي�سمح مب�صادرة
املمتل ��كات ذات القيمة املعادلة لقيمة عائدات اجلرمية ،وكثري ًا ما يكون ذلك يف �شكل �أوامر �أو غرامات مالية
تفر�ضه ��ا املحكم ��ة وتقت�ض ��ي �أن ي�سدد ال�شخ� ��ص مبلغ ًا م�ساوي ًا لأرباح ��ه الإجرامية .وعادة م ��ا يندرج تطبيق
امل�ص ��ادرة "العادية" �أو القائم ��ة على القيمة �ضمن ال�سلطة التقديرية للمحكم ��ة .وعند حتديد قيمة العائدات
املت�أتي ��ة م ��ن �أفعال �إجرامية ارتكبه ��ا �شخ�صان �أو �أكرث ،يج ��وز للمحكمة �أن ت�أمر ب�أن يك ��ون ه�ؤالء الأ�شخا�ص
م�س�ؤول�ي�ن عن التزام الدفع جماع ّي ًا وفرد ّياً� ،أو عن ج ��زء حتدده املحكمة .ويف بع�ض احلاالت ،يق�ضي القانون
بع ��دم تطبي ��ق امل�صادرة على �أ�سا�س القيم ��ة �إ َّال �إذا كانت م�صادرة العائدات الفعلي ��ة للجرمية ل�صالح الدولة
م�ستحيلة �أو غري معقولة ل�سبب وجيه وقت اتخاذ القرار ،على �سبيل املثال عندما تكون الر�شوة قد ا�س ُتخدمت
�أو �أُخرجت من البلد �أو عندما ُتفقد املمتلكات �أو ُت�صا َدر.

مثال على التنفيذ
ين� ��ص قانون �إحدى الدول الأط ��راف على � َّأن امل�صادرة على �أ�سا�س القيم ��ة ممكنة فيما يتعلق ب�أداة
اجلرمي ��ة �أو املمتلكات املنتَجة خالل اجلرمية على ح ��د �سواء .و�إذا كانت تلك الأداة �أو املمتلكات قد
�أخفي ��ت �أو تع � َّ�ذر الو�صول �إليها بطريقة �أخ ��رى ،يجوز �أن ي�ؤمر مب�صادرة كلي ��ة �أو جزئية للقيمة من
اجل ��اين �أو ال�شريك �أو ال�شخ�ص الذي ار ُتكبت اجلرمية نيابة عنه �أو مبوافقته .وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
يج ��وز �أن ي�ؤم ��ر مب�صادرة القيمة من ال�شخ�ص الذي نُقلت �إلي ��ه الأداة �أو املمتلكات .على �أنه ال يجوز
م�صادرة القيمة �إذا �أُثبت � َّأن الأداة �أو املمتلكات قد� أُتلفت �أو ا�س ُتهلكت يف الغالب.
ويف ع ��دة بلدان ،ال تن�ص القوانني على م�صادرة املمتلكات بقيمة تعادل قيمة عائدات اجلرمية املت�صلة
بالف�س ��اد ،حيث تكون القوان�ي�ن الوطنية قائمة على مب ��د�أ امل�صادرة املادية (العيني ��ة) ،وال تعرتف مب�صادرة
القيم ��ة .ونتيج ��ة لذلك ،ال يوجد �سبيل فوري متاح لالنت�صاف �إذا كانت املمتلكات بعينها قد �أُنفقت �أو ال ميكن
تع ُّقبه ��ا .ويف الوقت نف�سه ،وكما ه ��و مبني �أدناه ،تن�ش�أ �صعوبات فيما يتعلق بالعائدات غري املبا�شرة والعائدات
الت ��ي اختلطت مبوج ��ودات قانونية �أو نُقلت �إىل �أط ��راف ثالثة ح�سنة النية .وبناء عل ��ى ذلك ،قُدمت تو�صيات
ملعاجلة هذه امل�س�ألة .ويف اثنتني من تلك احلاالت ،كانت هناك مراجعة للموقف وم�شاريع قوانني قيد ال�صياغة
تتيح خيار جتميد ممتلكات ذات قيمة معادلة لقيمة عائدات اجلرمية وحجزها وم�صادرتها .ويف حالة �أخرى،
�أ�ش�ي�ر �إىل �أنه ،بينم ��ا ال تتناول الت�شريعات �صالحية م�ص ��ادرة املوجودات التي تع ��ادل قيمتها قيمة العائدات
الإجرامي ��ة با�ستثن ��اء ما يتعلق بق�ضاي ��ا الر�شوة ،ف� َّإن هذا مل ُي�ِثكرِ �إ�شكاليات من الناحي ��ة العملية؛ ومع ذلك،
فق ��د �أُو�صي بالنظر فيه ،مب ��ا يف ذلك من حيث امل�صادرة القائمة على القيمة ،يف �سياق التعديالت الت�شريعية
اجلارية.
( )60انظر الفقرة �( 1أ) من املادة "( 31العائدات الإجرامية ]� [...أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات")؛ والدليل الت�شريعي
لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرتان  ٣٩٨و٣٩٩؛ والدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث،
املادة  ،31الق�سم الثالث.
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م�صادرة �أدوات اجلرمية
يو�سع نطاق االلتزام بامل�صادرة يف الفقرة ( 1ب) من املادة  31بحيث ي�شمل املمتلكات �أو املعدات �أو � َّأي �أدوات
َّ
�أخرى ا�س ُتخدمت �أو كانت معدة لال�ستخدام يف ارتكاب �أفعال جم َّرمة وفق ًا لالتفاقية .وهي تهدف �إىل حرمان
اجلن ��اة من املمتلكات امل�ستخدمة يف تنفيذ عم ��ل فا�سد ،ولكن �أي�ض ًا �إىل منع الأ�شياء �أو الو�سائل ذات الطبيعة
اخلط ��رة (مثل الربجمي ��ات امل�ستخدمة لت�سريب الأموال� ،أو الأ�سلحة امل�ستخدم ��ة لإعاقة �سري التحقيقات� ،أو
اخلط ��ط امل�ؤ�س�سي ��ة املو�ضوعة لتحويل مزايا غري م�شروعة) التي ُت�ستخ ��دم لأغرا�ض فا�سدة ،مبا يجعلها ذات
()61
طابع عقابي ووقائي يف �آن واحد.
وتوج ��د لدى غالبية الدول الأطراف تدابري تمُ كِّن من م�ص ��ادرة الأدوات امل�ستخدمة يف جرائم الف�ساد؛
غري � َّأن هناك بع�ض الدول التي ال تتيح هذه الإمكانية ،مما �أدى �إىل تقدمي تو�صيات بهذا ال�ش�أن .وعالوة على
ذل ��ك ،ال ي�شم ��ل القانون يف خم�س دول على الأق ��ل �سوى الأدوات والو�سائل الت ��ي ي�ستخدمها املدان يف ارتكاب
جرمي ��ة جنائية ،ال الأدوات املعدة لال�ستخدام يف جرائم الف�ساد .ويف �إحدى تلك احلاالت ،على الرغم من � َّأن
الت�شريع ��ات احلالية ال حتظر التطبيق على الأدوات املع َّدة لال�ستخ ��دام يف ارتكاب جرائم الف�ساد ،فلم ي�سبق
تف�سر ال�سلطة
تطبيقه ��ا يف هذا الظرف اخلا�ص ولذل ��ك� ،أُو�صي ب�أن ُينظر يف �إ�صدار �إي�ضاح ت�شريع ��ي �إذا مل ِّ
الق�ضائية القانون وفق ًا لذلك يف احلاالت املقبلة.

تو�سيع نطاق امل�صادرة
يتمث ��ل النموذج التقليدي للم�صادرة يف عقوبة جنائية مفرو�ضة بعد �إدانة �شخ�ص بارتكاب جرمية وت�ستهدف
املتح�صل عليها ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من تلك اجلرمية .وعلى الرغم من � َّأن هذا النموذج
املمتلكات
َّ
م ��ا زال ال�صيغة القانوني ��ة املهيمنة امل�ؤدية �إىل امل�صادرة ،متنح بع�ض الدول ،ال �سيما من جمموعة دول �أوروبا
ال�شرقي ��ة ،املحاك ��م اجلنائي ��ة ،كما �سبقت الإ�ش ��ارة �أعاله يف الف�ص ��ل الأول ،الق�سم باء ،الق�س ��م الفرعي ،4
جزئياً ،الرثوة العائدة �إىل اجلاين وقت �إ�صدار احلكم التي ُيفرت�ض
ال�صالحية الإ�ضافية كي ت�صادرّ ،
كلي ًا �أو ّ
لأ�سب ��اب وجيهة �أنها مت�أتية من ن�شاطه الإجرامي ،ما مل يعترب �أنها غري ذات قيمة تذكر .وبعبارة �أخرى ،يظل
م ��ن ال�ض ��روري �أن تكون املحكمة مقتنعة ،على �أ�سا�س مالب�سات الق�ضية والأدلة املتاحة ،ب� َّأن املوجودات عبارة
عن عائدات �إجرامية ،ولكن من دون احلاجة �إىل �إثبات كون تلك العائدات تخ�ص اجلرمية املحددة التي �أدين
املتهم ب�سببها .ويف تلك احلاالت ،يلزَ م اجلاين �أن يثبت م�شروعية حيازة املمتلكات.
املو�سع ��ة ،التي تنطب ��ق ب�صفة خا�ص ��ة على املوج ��ودات التي
ويج ��وز �أي�ض� � ًا �إ�ص ��دار الأم ��ر بامل�ص ��ادرة َّ
مت احل�ص ��ول عليها يف زم ��ن قريب من الفعل الإجرامي (عل ��ى �سبيل املثال خالل ال�سن ��وات اخلم�س ال�سابقة
الرت ��كاب اجلرمي ��ة)� ،ضد �أحد �أف ��راد الأ�سرة� ،أو �أحد الأق ��ارب املق َّربني� ،أو و�ص ��ي� ،أو حار�س ق�ضائي ب�سبب
�إفال� ��س اجلاين� ،أو � ِّأي �شخ� ��ص طبيعي �أو اعتباري �آخر مرتبط باجل ��اين� ،إذا كان هناك �سبب لالعتقاد ب� َّأن
املمتل ��كات قد نُقلت �إىل ذلك ال�شخ� ��ص لتفادي امل�صادرة �أو امل�س�ؤولية .ويف بع� ��ض الدول الأطراف ،وكما هي
احلال بالن�سبة �إىل تدابري امل�صادرة عموماً ،متا َر�س ال�سلطة ذات ال�صلة يف �إطار �إجراءات مدنيةُ ،ت�ستهل بعد
�أن يق ��دم امل ّدعي العام طلب ًا �أو يرفع دعوى .و ُيعترب ا�ستخ ��دام هذه ال�صالحيات الوا�سعة للم�صادرة ،ب�صرف
و�صي،
النظ ��ر عم ��ا �إذا كانت متا َر�س يف �سياق �إجراءات جنائية �أو مدنية ،م ��ن املمار�سات اجل ِّيدة .وبالتايل� ،أ ُ َ
يف احل ��االت التي يكون فيها نطاق الأح ��كام ذات ال�صلة حمدود ًا (يف غ�سل الأموال واجلرمية املنظمة مثالً)،
ببحث �إمكانية تو�سيع نطاقها لت�شمل جميع اجلرائم املت�صلة بالف�ساد.

( )61انظر الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،31الق�سم الثاين.
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ميك ��ن للمحكمة يف �إحدى الدول� ،إذا �أدانت �شخ�ص� � ًا بتهمة جنائية وحكمت عليه بال�سجن ملدة تزيد
تو�سع نطاق امل�ص ��ادرة بحيث ي�شمل جميع املوج ��ودات اململوكة للجاين التي
عل ��ى ثالث �سن ��وات� ،أن ِّ
يكون م�صدرها غري معروف� ،إ َّال �إذا �أثبت هذا الأخري امل�صدر القانوين للممتلكات.
وهن ��اك والية ق�ضائية �أخ ��رى و�ضعت �آليات �شاملة للم�صادرة ،مبا يف ذلك �إمكانية االحتجاج،
بن ��اء على تقدير امل ّدعي العام ،بقرينة قانونية �ضد محترفي الإجرام الذين يحوزون ثروة م�صدرها
غري معروف ،حيث يتعذر �إثبات جميع اجلرائم التي ارتكبوها على م ّر ال�سنني .ووفق ًا لهذه القرينة،
ول ��دى الإدانة بارت ��كاب جرمية بالغة اخلطورةُ ،تعت�ب�ر جميع املوجودات واملمتل ��كات املكت�سبة خالل
ال�سن ��وات ال�سبع ال�سابقة عائدات �إجرامية وعر�ضة للم�ص ��ادرة (املدنية) ما مل يتمكن املدعى عليه
من �إثبات م�صدرها امل�شروع.

امل�صادرة دون �إدانة
جتي ��ز العديد م ��ن الدول الأط ��راف ،بالتوازي مع ما �سب ��ق ،عمليات م�ص ��ادرة دون �إدانة� ،شريط ��ة �أن تقتنع
املحكمة ب� َّأن جرمية خطرية قد ار ُتكبت يف املا�ضي و� َّأن املمتلكات املعنية هي عائدات �أو �أدوات لتلك اجلرمية.
وق ��د نوق�شت هذه امل�س�أل ��ة بالفعل ب�إيجاز �أعاله يف الف�صل الأول ،الق�سم ب ��اء ،الق�سم الفرعي  ،4حيث لوحظ
يف بل ��دان من جميع املناطق الظهور املتزاي ��د لنظم امل�صادرة بدون �إدانة ( ُت�سمى �أي�ض� � ًا "امل�صادرة العينية"،
على عك�س "امل�صادرة ال�شخ�صية" امل�ستندة �إىل �إدانة) ،مع الإ�شارة ب�صفة خا�صة �إىل الأحكام التي ت�ستهدف
الأ�شخا� ��ص غري القادري ��ن على �إثبات امل�صدر القان ��وين ملوجوداتهم ومتكِّن البل ��دان املعنية من حتقيق نف�س
الأث ��ر املتوخ ��ى من جترمي الإثراء غري امل�شروع ،ب�صرف النظر عن املالحقة الق�ضائية .بيد �أنه من املهم �أكرث
ب�ص ��رف النظ ��ر عن ذلكَّ � ،أن لأ�ساليب امل�صادرة ب ��دون �إدانة يف العديد من الوالي ��ات الق�ضائية دور ًا حا�سم ًا
يف م�ص ��ادرة العائ ��دات املت�أتية من اجلرائم ذات ال�صلة بالف�سادّ ،
بغ�ض النظ ��ر عن ا�ستخدامها يف الت�صدي
للرثوات املجهولة امل�صدر.
املو�سعة يف جمال امل�صادرة� ،سلِّط ال�ضوء على امل�صادرة بدون �إدانة كممار�سة
وعلى غرار ال�صالحيات َّ
ج ِّي ��دة يف البل ��دان التي اعتمدت وط� � َّورت ُنظُ م ًا مقا ِبلة ،مبا يف ذل ��ك الواليات الق�ضائية الت ��ي ت�أخذ بالقانون
املدين .ومن املهم ما �أفيد به من وجود ت�شريعات على و�شك ال�صدور يف �أربع دول �أخرى ب�ش�أن الرثوة املجهولة
امل�ص ��در �أو الأخ ��ذ بامل�صادرة بدون �إدانة ،مما يربهن على ما تتمتع به هذه الطريقة من دينامية كبرية كنهج
ت�شريع ��ي مبتك ��ر .وبالفعلُ ،ت َع ُّد ه ��ذه الآلية مفيدة فائدة كبرية يف حاالت الف�ساد حي ��ث �إنه كثري ًا ما يكون من
ال�صع ��ب جمع �أدلة كافي ��ة ال�ست�صدار قرار �إدانة ،وحي ��ث تكون الفوائد اال�ستداللية مهم ��ة للغاية يف البلدان،
املنتمي ��ة يف معظمه ��ا �إىل نظام القانون الأنغلو�سك�س ��وين ،التي توجد لديها معايري �إثب ��ات خمتلفة يف امل�سائل
اجلنائي ��ة واملدنية .ومع ذل ��ك ،من اجلدير بالذكر � َّأن نظم م�صادرة املوج ��ودات دون �إدانة لي�ست بال�ضرورة،
عل ��ى جمي ��ع مزاياها ،بدي ًال �أب�سط للمالحق ��ة اجلنائية ،و� َّأن القي ��ام بعمليات التحقيق واملقا�ض ��اة دون �إدانة
يتطل ��ب قدر ًا كبري ًا من اال�ستثمار يف القدرات من املوارد وكذلك التدريب على املهارات اجلديدة بالن�سبة �إىل
املحققني واملحامني والق�ضاة.
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يف �إح ��دى الدول الأط ��راف� ،أ�صدر الربملان م�ؤخ ��ر ًا ت�شريع ًا يت�ضمن �أحكام ًا ب�ش� ��أن الرثوة املجهولة
امل�ص ��در ت�سته ��دف الرثوة الت ��ي ال ميكن لل�شخ�ص �أن يثب ��ت �أنه اكت�سبها ب�ص ��ورة قانونية .ومبوجب
ه ��ذه الأح ��كام ،ميكن للمحكم ��ة� ،إذا اقتنعت ب� َّأن لدى املوظ ��ف امل�أذون �أ�سباب� � ًا معقولة لال�شتباه يف
� َّأن �إجم ��ايل ث ��روة �شخ�ص ما يتج ��اوز قيمة الرثوة التي ح�صل عليها ب�ص ��ورة قانونية� ،أن جترب ذلك
ال�شخ�ص على �أن ميثل �أمامها و�أن يثبت ،على �أ�سا�س االحتمال الأرجحَّ � ،أن ثروته مل تت� َّأت من ارتكاب
جرائ ��م معين ��ة .و�إذا مل يتمكن ال�شخ�ص من �إثب ��ات ذلك ،جاز للمحكمة �أن ت�أم ��ره بدفع الفرق بني
ثروته الإجمالية وثروته "امل�شروعة".
و ُي�سمح بامل�صادرة ،يف �إجراء مماثل لكنه حمدود �أكرث من امل�صادرة بدون �إدانة ،عندما ال ميكن امل�ضي
يف الإج ��راءات اجلنائي ��ة (�أو تك ��ون قد ا�س ُتهل ��ت ولكنها ُعلِّقت) لعدد م ��ن الأ�سباب املح ��ددة يف القانون ،ل َّأن
اجلاين ال يتحمل امل�س�ؤولية اجلنائية �أو يعفى منها مثالً؛ �أو لأنه مات �أو ف َّر �أو �أ َّمل به ا�ضطراب عقلي م�ستدمي �أو
يعاين من مر�ض خطري �آخر؛ �أو ل�صدور عفو؛ �أو لوقف الإجراءات اجلنائية ب�سبب التقادم .وباملثل ،قد تخ�ضع
�شركة لأمر م�صادرة حتى �إذا تعذر التعرف على ال�شخ�ص الذي ارتكب اجلرمية �أو تعذرت �إدانته ل�سبب �آخر.
ويف احل ��االت املذك ��ورة �أعاله ،يجوز ملحكمة جنائية �أو جمل�س ق�ضائي كان م�شارك ًا يف التحقيقات اجلنائية يف
الوق ��ت الذي ات�ض ��ح فيه �سبب تعليق الإجراءات فر� �ُ�ض امل�صادرة بدون �إدانة .ومع ذل ��ك ،تعامل بع�ض الدول
جمي ��ع االحتماالت املذكورة �أعاله يف �إطار نف�س نظام امل�صادرة دون �إدانة ،يف �سياق الإجراءات املدنية .وتفي
هات ��ان الطريقت ��ان كلتاهما مبتطلب ��ات االتفاقية التي تدعو ال ��دول الأطراف �إىل النظ ��ر ،يف �سياق امل�ساعدة
القانونية املتبادلة ،يف خيار م�صادرة املمتلكات دون �إدانة جنائية يف احلاالت التي يتعذر فيها مالحقة اجلاين
()62
ق�ضائ ّي ًا ب�سبب الوفاة �أو الفرار �أو الغياب �أو يف حاالت منا�سبة �أخرى (الفقرة ( 1ج) من املادة .)54

الك�شف والتع ُّقب والتجميد واحلجز
تق�ض ��ي امل ��ادة  31ب�أن ت�ضع الدول الأطراف نظام ًا قو ّي ًا للم�صادرة ي�شم ��ل ،كما هو حمدد يف الفقرة  ،2ما قد
يلزم من تدابري للتمكني من ك�شف العائدات والأدوات �أو تع ُّقبها �أو جتميدها �أو حجزها بغر�ض م�صادرتها يف
نهاية املطاف.
�أوال ،وفيم ��ا يتعل ��ق بتدابري ك�شف املمتلكات وتع ُّقبه ��ا ،ذكرت بع�ض الدول الأط ��راف �أنه ال توجد قواعد
مف�صل ��ة �أو مل تق � ِّ�دم � َّأي معلومات ذات �صلة ،يف حني �أ�ش ��ار البع�ض الآخر �إىل جمموعة وا�سعة من �أدوات جمع
َّ
املعلوم ��ات ،مب ��ا يف ذلك ،يف بع�ض احل ��االت� ،صالحيات خا�صة للتحقي ��ق من �أجل تع ُّقب الأرب ��اح املت�أتية من
جرائ ��م الف�س ��اد .وت�شمل ه ��ذه الأدوات�( :أ) الأوامر التي تق�ضي ب�أن يقدم � ُّأي �شخ�ص �إق ��رار ًا ر�سم ّي ًا يت�ضمن
جمي ��ع املمتل ��كات املنقول ��ة �أو غري املنقولة الت ��ي ميلكها �أو يحوزها ه ��و �أو �أ�سرته؛ و(ب) الأوام ��ر التي تق�ضي
ب� ��أن يح�ض ��ر � ُّأي �شخ�ص فح�صا ويجيب عن �أ�سئلة ب�ش�أن طبيعة وموقع ممتل ��كات معينة ،و� ِّأي �أن�شطة قد تثبت
يقدم � ُّأي �شخ�ص �أو
�أن ��ه (�أو � َّأن �شخ�ص ��ا �آخر) �ش ��ارك يف ن�شاط غري م�شروع؛ و(ج) الأوامر التي تق�ضي ب� ��أن ِّ
�شرك ��ة �أو م�ؤ�س�س ��ة وثائق م ��ن � ِّأي نوع تكون ذات �صلة بك�ش ��ف ممتلكات معينة �أو حتديد مكانه ��ا �أو حجمها �أو
املوجهة �إىل امل�ؤ�س�سات املالية التي تق�ضي ب�أن ت�ؤكد تلك
�ضرورية من �أجل نقل تلك املمتلكات؛ و(د) الإ�شعارات َّ
()62
أعم ب�ش�أن م�س�أل ��ة ا�شرتاع وتنفيذ نظام م�صادرة
لالطِّ �ل�اع عل ��ى املزيد من املعلومات ب�ش�أن تنفيذ ه ��ذا احلكم وكذلك معلومات � َّ
املوج ��ودات دون �إدان ��ة ،انظ ��رTheodore S. Greenberg and others, A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset :
).Forfeiture, Stolen Asset Recovery (StAR) series (Washington, D.C., World Bank, 2009
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امل�ؤ�س�س ��ات وجود ح�ساب من � ِّأي ن ��وع� ،أو بطاقة قيمة خمزنة� ،أو �صندوق للإيداع الآمن ،والر�صيد ،واملوقِّعني،
تقدم امل�ؤ�س�سة املالية معلومات عن املعامالت التي
و� ِّأي معامالت حديثة؛ و(ه) �أوامر الر�صد التي تق�ضي ب�أن ِّ
�أجري ��ت خ�ل�ال فرتة زمنية حمددة من خ�ل�ال ح�ساب ميلكه �شخ�ص معينَّ لدى امل�ؤ�س�س ��ة �أو نُفذت با�ستخدام
بطاق ��ة للقيم ��ة املختزنة �أ�صدرتها م�ؤ�س�سة مالية ل�شخ�ص معينَّ ؛ و(و) �أوامر تفتي�ش املباين �أو املركبات وحجز
املمتل ��كات امل�شبوهة؛ و(ز) �أ�ساليب التحقيق "التقليدية" الأخرى ،مثل �أ�ساليب املراقبة ال�سرية .وينبغي للدول
الأطراف �أن تنظر �أي�ضا يف �إن�شاء قواعد بيانات حتتوي على معلومات ذات �صلة بتحديد حقوق امللكية اخلا�ضعة
للتجميد وامل�صادرة (مثل �سجالت الأرا�ضي و�صكوك امللكية و�سجالت ال�شركات) ويف منح ال�سلطات املخت�صة
()63
ب�إنفاذ القوانني �إمكانية االطالع عليها.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
ا�ستحدث ��ت دولت ��ان متجاورتان م�ؤخرا �إمكانية �إجراء حتقيقات مالي ��ة خا�صة للتحقق من م�شروعية
م�صدر ممتل ��كات الأ�شخا�ص ال�ضالعني يف جرائم جنائية ،عندما توجد �أ�سباب معقولة لال�شتباه يف
� َّأن لديه ��م موجودات كبرية مت�أتية منها .ويكون املدعي الع ��ام م�س�ؤوال عن �إجراء التحقيقات املالية،
وخلفائه القانوني�ي�ن و� ِّأي �شخ�ص يكون املدعى عليه
ويجم ��ع الأدلة عن دخ ��ل وممتلكات املدعى عليه ُ
قد نقل ممتلكاته �إليه.
وباملثل ،يجوز يف دولة �أخرى ،بالإ�ضافة �إىل التدابري العادية التي ميكن اتخاذها �أثناء التحقيق
اجلنائ ��ي ،ا�ستهالل حتقيق جنائي مايل خا� ��ص عندما يت�ضح من التحقيق الأويل يف جرمية احتمال
وج ��ود �أرب ��اح �أو مزايا مت احل�صول عليها ب�صورة غري قانونية وتتجاوز حدًّا معينا .ويت�ألف الإطار ذو
مو�سعة للح�صول على وثائق ومعلومات �أخرى �أو حجز ب�ضائع �أو موجودات ،وهو
ال�صلة من �صالحيات َّ
يوف ��ر الأ�سا�س ملوا�صلة التحقيقات يف اجلوانب املالية من الأفع ��ال الإجرامية بعد انتهاء التحقيقات
يف اجلرائ ��م اجلنائي ��ة الأ�سا�سية .والأهم من كل ذلك � َّأن امل�صادرة يف الدولة املعنية تتم على �أ�سا�س
القيمة يف دعوى منف�صلة قد جترى يف غ�ضون �سنتني بعد الإدانة ،وهو ما يتيح الوقت لإجراء حتقيق
�شامل يتعلق بالعائدات واملبالغ وامل�صادر الإجرامية.
وع ��ادة م ��ا تتمتع وح ��دات اال�ستخبارات املالي ��ة الوطنية �أي�ضا ب�سلط ��ة االطالع عل ��ى احل�سابات املالية
وال�سجالت امل�صرفية مبوجب ت�شريعات و�إطار مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .وعالوة على ذلك ،ف� َّإن
الإمكاني ��ات املذكورة �أع�ل�اه ال تتحقق �أحيانا عرب قناتي املالحقة الق�ضائية و�إنفاذ القانون املعتادتني فح�سب،
ولك ��ن �أي�ضا من خ�ل�ال ال�سلطات املتخ�ص�ص ��ة (مثل مكاتب ا�سرتداد املوجودات) ،مما يع ��زز كثريا ف ّعاليتها
العملية.

( )63انظر الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،31الق�سم اخلام�س.
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مثال على التنفيذ
يف �إح ��دى الدول الأط ��راف� ،شُ كلت جلنة لك�شف املمتل ��كات املت�أتية من جرائ ��م .واللجنة عبارة عن
�سلط ��ة حكومية متخ�ص�صة م�س�ؤولة ع ��ن تفتي�ش املمتلكات العالية القيمة لدى الأ�شخا�ص اخلا�ضعني
للمالحق ��ة اجلنائية فيما يتعلق بجرائم جنائية معينة .ول ��دى تل ّقي املعلومات من ال�سلطات امل�س�ؤولة
ع ��ن �إج ��راءات ما قب ��ل املحاكم ��ة واملحاكم ،تت�ص ��ل الهيئ ��ات الإقليمي ��ة التابعة للجن ��ة ب�أع�ضائها،
و ُيتخ ��ذ ق ��رار ،رهنا بالأدل ��ة املق َّدمة ،ب�ش�أن ما �إذا كان ��ت الإجراءات القانوني ��ة �س ُت�ستهل لتحديد ما
�إذا كان ��ت هناك ممتل ��كات ذات قيمة كبرية اك ُت�سب ��ت من �أن�شطة �إجرامي ��ة .وتنطبق قواعد اللجنة
بهدف ك�شف موجودات مت�أتية من جرائم �سواء داخل البلد نف�سه �أو يف اخلارج .و�إذا توافر ما يكفي
م ��ن الأدل ��ة ،تتقدم اللجن ��ة �إىل املحكمة بطلب لفر� ��ض �أوامر زجرية .وبعد بدء نف ��اذ الئحة االتهام
وا�ستن ��ادا �إىل الأدل ��ة الت ��ي ُجمعت ،قد ُتق� � ِّرر اللجنة �أن تتق ��دم بطلب م�س َّب ��ب �إىل املحكمة من �أجل
�أن ت�ص ��ا َدر ل�صالح الدولة املمتل ��كات املكت�سبة من الن�شاط الإجرامي .و ُي�ضطل ��ع ب�إجراءات الأوامر
الزجري ��ة وم�صادرة عائدات اجلرمي ��ة مبوجب �أحكام قانون الإج ��راءات املدنية .و�صدرت تعليمات
حمددة تبني ترتيب وطريقة التعاون من �أجل التطبيق ال�صحيح للقانون وحتقيق �أعلى م�ستوى ممكن
م ��ن التعاون ب�ي�ن اللجنة وغريها م ��ن ال�سلطات املخت�صة (مكت ��ب املدعي الع ��ام ووزارتي الداخلية
واملالية).
وهن ��اك العدي ��د من الدول الأخرى التي �أبلغ ��ت عن وجود �آليات لتجميد املمتل ��كات املع َّر�ضة للم�صادرة
وتقييده ��ا وحجزه ��ا ب�شكل م�ؤقت ،قبل �صدور �أم ��ر نهائي .ويف معظم احلاالت ،ي�شري ذل ��ك �إىل قيام �ضباط
التحقيق مبا�شرة بحجز �أ�شياء قد تخ�ضع للم�صادرة �أو ميكن �أن تكون �أدلة لإدانة ال�شخ�ص اخلا�ضع للتحقيق
�أو تربئت ��ه .وهو ي�شري �أي�ضا �إىل �أوامر التجمي ��د والتقييد امل�ؤقتني� ،أو �أوامر احلجز التحفظي للممتلكات ،التي
ت�صدره ��ا دون معرف ��ة م�سبقة بالطرف املت�ضرر حمكم ٌة متار�س الرقاب ��ة الق�ضائية على التحقيق الأ ّويل وفقا
لطل ��ب �سلط ��ة التحقيق (مبا يف ذلك وحدة اال�ستخبارات املالية) ،والتي متنع ،وفقا للتعريف الوارد يف الفقرة
الفرعي ��ة (و) من امل ��ادة  ،2الت�صرف يف املمتلكات �أو التعامل معها (�إال َّ بطريقة حمددة �أو يف ظرف حمدد)،
قب ��ل �ص ��دور �أمر امل�صادرة .ويجوز للمحكمة �أن ت�أمر ،يف جملة �أمور ،بحظر على تنفيذ بع�ض الأعمال والعقود
وت�سجيله ��ا يف خمتل ��ف ال�سج�ل�ات� ،أو بحجز الودائع م ��ن � ِّأي نوع يف امل�ص ��ارف �أو امل�ؤ�س�س ��ات املالية� ،أو مبنع
املعامالت يف الأ�سهم وال�سندات .ويف العادة ،ميكن �إلغاء هذه التدابري يف ظروف معينة بناء على طلب املدعي
العام �أو الأ�شخا�ص املت�ضررين قبل ا�ستكمال الإجراءات اجلنائية.
ويف �أربع ��ة بل ��دان على الأقل ،وعل ��ى الرغم من �أهمية تلك التدابري ،كان ��ت التدابري التي تتيح جتميد �أو
حج ��ز عائ ��دات �أو �أدوات اجلرمي ��ة لأغرا�ض م�صادرتها يف نهاي ��ة املطاف �إ َّما غري موج ��ودة �أو ال ت�شمل فيما
امل�ستعر�ضون عن
يب ��دو ن ��اجت الفعل الإجرامي يف جمي ��ع اجلرائم املت�صلة بالف�س ��اد .ويف حالة �أخرى� ،أع ��رب
ِ
حتفظاته ��م على عدم �إمكانية التنظيم الرقابي لعمليات حجز املمتلكات وجتميدها (با�ستثناء غ�سل الأموال)
�س ��وى بالرج ��وع �إىل قانون الإجراءات املدني ��ة ،و�أو�صوا مبعاجلة هذه امل�س�ألة بطريق ��ة موحدة من �أجل جتنب
جت ُّز�ؤها بني جماالت ت�شريعية خمتلفة واحلد من �إمكانيات الت�سا�ؤل حول التف�سري.
و�صي
وع�ل�اوة على ذل ��كُ ،توىل �أهمية خا�صة لف ّعالية و�سرعة الإجراءات املنطبق ��ة .فعلى �سبيل املثال� ،أُ َ
يف �إح ��دى احلاالت ،يف �ضوء م ��ا قد يحدث من ت�أخري يف احل�صول على �أوامر م ��ن املحاكم ،ب�أن تنظر الدولة
الطرف قيد اال�ستعرا�ض يف تخفيف املتطلبات الر�سمية للح�صول على �إذن بتجميد احل�سابات املالية يف �سياق
التحقيق ��ات الداخلي ��ة يف ق�ضايا الف�ساد ،م ��ع مراعاة النهج الع ��ام للت�شريعات الوطنية فيم ��ا يتعلق بال�سلطة
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املخت�ص ��ة بتق ��دمي الإذن .ويف والي ��ة ق�ضائية �أخرى� ،أفيد ب� �� َّأن حجز � ِّأي ممتلكات غ�ي�ر احل�سابات امل�صرفية
�صع ��ب م ��ن الناحية العملية ب�سبب ارتفاع معيار الإثبات املطلوب (حي ��ث ي�شبه تقدمي دعوى ظاهرة الوجاهة،
وهو �أمر ي�صعب الو�صول �إليه يف �أوىل مراحل التحقيق).
و�إىل جان ��ب �إج ��راءات التجمي ��د �أو التقييد "العادية" هذه ،ميكن اتخاذ املزيد م ��ن التدابري الوقائية يف
ع ��دة حاالت .وميكن �أن تتخ ��ذ تلك التدابري �شكل �أوامر جتميد عاجلة وق�صرية الأجل� ،صادرة بناء على طلب
طرف واحد من دون �أمر من املحكمة ،مبا مينع امل�ؤ�س�سة املالية من معاجلة عمليات ال�سحب من ح�ساب معني
�أو يق ِّيد نقل املمتلكات الأخرى التي ت�شكل مو�ضوع معاملة م�شبوهة �أو الت�صرف فيها ملدة معينة (من � 24ساعة
حتى  60يوما يف ظروف معينة) من �أجل تفادي قيام املجرمني بتبديد الأموال .وميكن للمدعي العام و�إ�صدار
�أوام ��ر التجميد الق�ص�ي�رة الأجل هذه من جانب املدعي العام �أو فرادى الق�ض ��اة بناء على طلبات مق َّدمة من
موظف�ي�ن مع َّينني مكلف�ي�ن ب�إنفاذ القوانني� ،أو وحدة اال�ستخبارات املالية الوطنية التي تبلَّغ مبعامالت م�شبوهة
يف ح ��االت غ�س ��ل �أموال (�أوامر التجمي ��د الإداري) .وا ُّتفق بوج ��ه عام على فائدة تل ��ك ال�صالحيات الإدارية
لتجمي ��د املعامالت م�ؤقتا ا�ستن ��ادا �إىل معامالت م�شبوهة وعلى � َّأن اتخاذ التداب�ي�ر املنا�سبة من جانب الدول
الأط ��راف مو�ضع ترحيب )64(.ويف� إحدى احلاالت ،ي�ستطيع امل�صرف املركزي جتميد احل�سابات ملدة  30يوما
من دون �سابق �إنذار ،ميكن متديدها ملدة  30يوما �أخرى ثم ملدد �أخرى رهنا ب�أمر من املحكمة .و�أخريا ،ينبغي
للم�ؤ�س�سات املالية املحلية التي تك�شف معاملة م�شبوهة وتبلِّغها �إىل وحدة اال�ستخبارات املالية يف �إحدى الدول
وتبت ال�سلطات اجلنائية ،ال
�أن تب ��ادر �إىل جتمي ��د الأموال املتعلقة بتلك املعاملة ملدة خم�سة �أيام كحد �أق�صىّ .
وحدة اال�ستخبارات املالية ،يف متديد التجميد.

�إدارة املمتلكات
واجه ��ت ع ��دة دول �أطراف م�سائل تتعل ��ق ب�إدارة املمتلكات املج َّم ��دة واملحجوزة وامل�ص ��ادرة .ففي حالتني ،مل
يقدم عدد من الدول الأطراف � َّأي معلومات عن املو�ضوع حمل
ُتبذل جهود لتنفيذ الفقرة  3من املادة  ،31ومل ِّ
اال�ستعرا�ض .ومت تناول جمموعة متنوعة من ال�سيا�سات العامة ،ترتاوح بني ال�سيا�سات الأ�سا�سية (مثل اللوائح
ب�ش� ��أن �إي ��داع الأموال �أو الأوراق املالية �أو الذهب �أو الأحجار الكرمية يف كيان م�صرفي �أو من �أجل بيع الأ�شياء
املحج ��وزة من امل ��واد اخلطرة �أو القابل ��ة للتلف �أو املع َّر�ضة للرتاج ��ع ال�سريع يف قيمته ��ا �أو التي تتطلب درجة
عالية من ال�صيانة ،من جانب �ضباط ال�شرطة يف معظم الأحيان� ،أو التربع بتلك الأ�شياء �أو الت�صرف فيها)،
واحللول امل�ص َّممة خ�صي�صا تبعا لطبيعة املمتلكات املعنية.

مثال على التنفيذ
يف �إح ��دى الدول الأطراف ،مين ��ح القانون القا�ضي املخت�ص ال�سلطة التقديري ��ة لإ�صدار �أوامر فيما
يتعل ��ق ب�إدارة املمتلكات املحج ��وزة .وي�شمل ذلك توفري املبالغ التي قد تك ��ون الزمة يف حدود املعقول
مقدم
م ��ن املمتلكات املحجوزة للإنفاق على املال ��ك و�أ�سرته ،ولتغطية النفقات املرتبطة بالدفاع عن ِّ
الطل ��ب يف احلاالت الت ��ي تكون فيها دعاوى جنائية ق ��د �أقيمت؛ وحماية م�صال ��ح � ِّأي من�ش�أة جتارية
مت�ض ��ررة من احلج ��ز ،بالقدر املمكن عمليا ،وخ�صو�صا م�صالح � ِّأي �ش ��ركاء يف تلك املن�ش�أة؛ وتعيني
قانون
حار� ��س ق�ضائ ��ي لإدارة � ِّأي ممتلكات وفقا لتعليمات القا�ضي املخت�ص وعالوة على ذلك ،مينح ُ
راع
مكافح ��ة غ�س ��ل الأم ��وال املحكم َة �سلطة تعي�ي�ن � ِّأي وكالة م ��ن وكاالت �إنف ��اذ القانون كمدي ��ر �أو ٍ
للممتلكات املج َّمدة �أو املحجوزة �أو امل�صا َدرة.
( )64لالطِّ الع على املزيد من املعلومات عن نظم التجميد الإداري والتلقائي ،انظر املرجع ال�سابق.
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وترك ��ز معظم اال�ستعرا�ض ��ات على �إدارة املوجودات املج َّمدة واملحج ��وزة ،وهو ما يطرح حتديات كبرية
�أم ��ام ال ��دول الأطراف املن ِّفذة .و ُتعطى �أهمية خا�صة لو�ضع قواعد وا�ضح ��ة و�شاملة ل�ضمان �سالمة املمتلكات
املعني ��ة وحفظها على نحو ف ّعال من حيث التكلفة ومعاجلة جميع �أنواع احلاالت و�إدارة جميع �أنواع املوجودات،
مهما كانت كبرية .ويف هذا ال�سياق ،ترمي العديد من التو�صيات �إىل حت�سني القدرات الإدارية للدول الأطراف
املعني ��ة .فعل ��ى �سبيل املثال ،قُدم ��ت تو�صية يف حالة �إحدى ال ��دول الأطراف ببناء ق ��درات خمتلف امل�ؤ�س�سات
العامة املكلَّفة بتل ّقي املمتلكات املحجوزة ،و�إدارة املوجودات املعقدة التي تتطلب تدابري �إدارية وا�سعة النطاق،
مث ��ل املن�ش� ��آت التجارية ،بعد حجز ذلك النوع من املوج ��ودات .وباملثل� ،أفيد يف دولة �أخرى ب� َّأن من �ش�أن حجز
� ِّأي موج ��ودات كبرية ،من قبيل منزل� ،أن ي�ضع حتديات ج�سيمة �أمام القدرة الإدارية ل�سلطات �إنفاذ القانون؛
ونتيجة لذلك ،نادرا ما ُي�ضطلع بعمليات حجز كبرية احلجم .ويف ا�ستعرا�ضات �أخرى ،قُدمت تو�صيات بالنظر
يف تعزي ��ز تداب�ي�ر �إدارة املمتلكات املج َّمدة واملحجوزة وامل�صادرة من �أجل تنظي ��م هذه العملية تنظيما رقابيا
ق�صرها ،على �سبيل املثال ،على الأ�شياء املحجوزة �أو احلاالت التي تكون فيها املمتلكات عر�ضة
�أكرث دقة وعدم ْ
للتلف �أو تكون قيمتها قابلة للرتاجع ال�سريع.
وفيم ��ا يخ� ��ص م�س�أل ��ة النظ ��ام الأن�س ��ب م ��ن ب�ي�ن نظ ��م �إدارة املوج ��ودات املب َّل ��غ عنه ��ا ،كان اخلرباء
احلكومي ��ون � ْأمي � َ�ل بوج ��ه عام للنظ ��م التي تتي ��ح �إمكانية �إي ��كال املمتلكات عل ��ى �أ�سا�س كل حال ��ة على حدة،
عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال ،عندما يكون هن ��اك خطر تراج ��ع القيم ��ة �أو التدهور ،خلبري (مث ��ل الق ِّي ��م �أو الو�صي �أو
احلار� ��س الق�ضائ ��ي �أو مدير املوج ��ودات �أو املدي ��ر) �أو وكالة خم َّولة للعناي ��ة باملمتلكات و�إدارته ��ا و�إجراء ما
يل ��زم لذل ��ك الغر�ض .وقد ينطوي هذا احلل عل ��ى تعهيد بع�ض املهام الإداري ��ة �إىل م�ؤ�س�سات خا�صة� ،إذا كان
ه ��ذا يتما�ش ��ى ب�شكل �أف�ض ��ل مع نظام البلد املعني .وباملث ��ل ،ينبغي عدم ا�ستبعاد �أمر �آخ ��ر هو ترك املمتلكات
اخلا�ضع ��ة للحج ��ز التحفظ ��ي لدى مالكه ��ا �أو م�ستخدمه ��ا� ،أو �أف ��راد �أ�سرت ��ه� ،إذا كان ذلك مفي ��دا �أكرث يف
امل�ستعر�ضني يحب ��ذون �أحيانا اخلدمات املركزية
احلف ��اظ على املوجودات املعنية .وفيما ع ��دا ذلك ،يبدو � َّأن
ِ
(مكات ��ب �إدارة املوج ��ودات) ،القادرة على معاجل ��ة جميع احلاالت ذات ال�صلة .ويف ث�ل�اث حاالت كان ُينظر
فيه ��ا يف �أم ��ر �إن�ش ��اء وكاالت مركزي ��ة لإدارة املوج ��ودات املحج ��وزة عو�ضا ع ��ن ال�سلطات املحلي ��ة �أو العديد
م ��ن ال ��وكاالت املختلفة املك َّلف ��ة بهذه امل�س�ؤولي ��ة ،كان هذا التطور مو�ض ��ع ترحيب ،و�شُ جعت ال ��دول الأطراف
امل�ستع َر�ض ��ة عموم ��ا على موا�صل ��ة ال�سعي �إىل �إن�شاء مثل تل ��ك الهيئات املتخ�ص�صة .وم ��ع ذلك ،توجد حاجة
�إىل حل ��ول �سليم ��ة من الناحية املالي ��ة ،بالنظ ��ر �إىل � َّأن �إدارة املوجودات املجمدة قد تك ��ون باهظة التكلفة يف
ح ��د ذاته ��ا و�إىل � َّأن � َّأي فائ ��دة من م�ص ��ادرة تلك املوجودات يف نهاي ��ة املطاف قد تنتفي ب�سب ��ب ت�شغيل نظام
()65
غري ف ّعال.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
يف �إح ��دى الدول الأطراف� ،أُن�شئت م�ؤخرا م�ؤ�س�س ��ة منف�صلة لإدارة املوجودات املحجوزة وامل�صادرة
عل ��ى ال�س ��واء ،وال �سيما املوجودات املع َّقدة التي ت�ستلزم �إدارة ف َّعال ��ة (ال�شركات ،املن�ش�آت التجارية،
ال ��زوارق ،املب ��اين ،احليوانات� ،إل ��خ) .ومن اجلدير باملالحظ ��ة � َّأن عملياتها ت ��دار بتمويل ذاتي من
خ�ل�ال بيع املمتلكات امل�ص ��ادرة .واع ُترب �إن�شاء هذه امل�ؤ�س�سة خط ��وة �أ�سا�سية يف اجلهود التي تبذلها
الدول ��ة املعني ��ة مل�صادرة املمتل ��كات املت�أتية من � ِّأي فعل م ��ن �أفعال الف�ساد ،ولوحظ ��ت �ضرورة �إبالغ
ال ��دول الأطراف الت ��ي تعتزم تعديل ت�شريعاتها من �أجل �ضمان �أو تعزي ��ز االت�ساق والكفاءة يف �إدارة
املوجودات بطريقة عمل امل�ؤ�س�سة ،وكذلك ب� ِّأي تدابري مبتكرة ميكن �أن تعتمدها يف امل�ستقبل.
( )65املرجع نف�سه.
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ويف منوذج �آخر جدير بالذكر تتاح �إمكانية ا�ستثمار املوجودات املحجوزة بحيث يكون اال�ستثمار �آمنا وال
تنخف� ��ض قيمته ويد ّر عائ ��دا .ومل َت َر ال�سلطات يف البلد املعني �ضرورة لإن�ش ��اء وكالة خا�صة لإدارة املوجودات
املحج ��وزة .وتق ��ع امل�س�ؤولية على عاتق النياب ��ة العامة ،التي ت�سم ��ح للم�صرف الذي ُيحتف ��ظ فيه باملوجودات
بتنفي ��ذ �سيا�سته اال�ستثمارية ،باالتفاق مع �صاحب احل�ساب� ،شريط ��ة �أن يكون النهج امل َّتبع حمافظا ،و�أن يد ّر
عائ ��دا مت ��ى كان ذلك ممكنا .ويجب حجز الفائدة التي تد ّرها املبالغ املحجوزة �أي�ضا ،ويف هذه احلالة ،ت�شكل
عائدات املوجودات املحجوزة التي هي عائدات اجلرمية جزءا من املبالغ امل�صا َدرة.
وم ��رة �أخرى ،يبدو � َّأن هناك حالة من التجز�ؤ يف ما يتعل ��ق با�ستخدام املوجودات امل�صادرة حيث ت�سعى
ال ��دول الأط ��راف �إىل حتقيق �أهداف و�أولوي ��ات خمتلفة .وكثريا ما ُتودع القيم امل�ص ��ادرة يف ح�ساب حكومي،
وتب ��اع املمتلكات امل�صادرة (عدا املمتلكات التي يل ��زم �إتالفها بحكم القانون) باملزاد العلني �أو بو�سائل �أخرى
مربحة جتاريا ،ثم تودع عائدات البيع يف خزانة الدولة .ويف هذا ال�سياق� ،شُ جعت �إحدى الدول الأطراف على
امل�ضي قدما يف �إن�شاء �صندوق ا�ستئماين خا�ص للموجودات امل�صادرة ُتودع فيه جميع الأموال امل�صا َدرة وجميع
الأرباح املت�أتية من اال�ستثمارات واملبيعات فيما يتعلق باملمتلكات امل�صادرة.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
يف �إحدى الدول الأط ��راف� ،سلط امل�ستعر�ضون ال�ضوء على ممار�سة اعتربوها ج ِّيدة وهي ا�ستخدام
نظ ��ام لال�شرتاء الإلكرتوين يتيح للمواطن�ي�ن تقدمي عطاءات ب�ش�أن املمتل ��كات امل�صادرة و�شراءها،
مما يكفل حتقيق ال�شفافية وي�ساعد على كبح املمار�سات الفا�سدة.
وال توج ��د عموما �سيا�س ��ات وا�ضحة ب�ش�أن �إعادة ا�ستخدام املوج ��ودات امل�صادرة .ومع ذلك ،توجد لدى
ال ��دول الأطراف يف بع�ض احل ��االت وكاالت خا�صة لإدارة املمتلكات امل�ص ��ادرة وحتقيق �أهداف حمددة تركز
على زيادة تعزيز قدرات �أجهزة �إنفاذ القانون لديها �أو احلد من النتائج ال�سلبية للجرائم .ولذا ف� َّإن املالحظة
التي �أبدتها ال�سلطات يف �إحدى الدول الأطراف ب� َّأن م�س�ألة �إدارة املوجودات ال تعود مطروحة بعد م�صادرتها،
املتح�صل عليها
حيث ت�صبح من ممتلكات الدولة ،مالحظة غري دقيقة متاما .فعلى �سبيل املثالُ ،تدفع الأموال
َّ
م ��ن بيع املوجودات امل�صادرة يف �أحد البلدان ،بعد خ�صم تكالي ��ف تقدير قيمة املمتلكات املحجوزة وتخزينها
وحفظه ��ا وبيعه ��ا� ،إىل ميزانية الدولة و ُت�ستخدم لتموي ��ل امل�شاريع الرامية �إىل تعزيز ق ��درات �أجهزة الق�ضاء
والنياب ��ة العام ��ة وال�سلطات امل�س�ؤولة عن ال�ش� ��ؤون الداخلية .ويف دولة �أخرىُ ،تق� � َّدم عائدات املزادات العلنية
ب�ش� ��أن املوجودات امل�صادرة �إىل ال�ضحايا (مبا يف ذلك الهيئ ��ات �أو الوكاالت احلكومية املت�ضررة) على �سبيل
ج�ب�ر ال�ض ��رر .ويف حالة عدم ا�ستبان ��ة � ِّأي �ضحايا ،ين�ص القانون على �أن ت�صب ��ح الب�ضائع املحجوزة يف �إطار
الإج ��راءات اجلنائي ��ة واملمتلكات امل�ص ��ادرة و� ِّأي �إيرادات �أخ ��رى مت�أتية من الإج ��راءات الق�ضائية يف ملكية
خ�ص�ص العائدات املت�أتية من الت�ص ��رف يف املمتلكات والأوراق املالية،
ال�سلط ��ة الق�ضائية .ويف حالة ثالث ��ةُ ،ت َّ
وكذل ��ك الأم ��وال امل�صادرة ،ل�صن ��دوق خا�ص يف وزارة الداخلية م ��ن �أجل ا�ستخدامه ��ا يف برامج الوقاية من
املخدرات ومعاجلة مدمني املخدرات و�إعادة ت�أهيلهم.

نطاق املمتلكات اخلا�ضعة للتجميد واحلجز وامل�صادرة
ينبغ ��ي لل ��دول الأطراف �أن تت�أكد من � َّأن مفهوم "العائدات الإجرامية" املعتمد لديها يتما�شى مع التعريف الوارد يف
متح�صل عليها ،ب�شكل مبا�شر �أو غري
الفقرة الفرعية (ه) من املادة  2من االتفاقية ،وي�شمل � َّأي ممتلكات مت�أتية �أو َّ
مبا�ش ��ر ،من ارت ��كاب جرم .وعالوة على ذلك ،يجب �أن ت�ضمن �شمول التداب�ي�ر املحلية املتعلقة بالتجميد واحلجز
وامل�ص ��ادرة �أي�ض ��ا للحاالت التي قد ال يكون فيه ��ا م�صدر العائدات وا�ضح ًا على الف ��ورْ � ،أي عائدات اجلرمية التي
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ُح ِّول ��ت �أو ُب ِّدل ��ت �إىل ممتلكات �أخ ��رى (الفقرة  4من املادة � ،)31أو خُ لطت مبمتل ��كات �أخرى اك ُت�سبت من م�صادر
م�شروعة (الفقرة  5من املادة  ،)31وكذلك الإيرادات �أو املنافع الأخرى املت�أتية من العائدات الإجرامية (العائدات
الثانوية) ،على نف�س النحو وبنف�س القدر ال�ساريني على العائدات الإجرامية (الفقرة  6من املادة .)31
ويف الواقع ،اتخذت معظم الواليات الق�ضائية تدابري يف هذا االجتاه ،على الأقل فيما يتعلق بامل�صادرة،
�إ َّم ��ا من خالل ا�ستخدام التعاري ��ف القانونية املنا�سبة ب�ش�أن "العائدات"� ،أو م ��ن خالل االجتهادات الق�ضائية
الت ��ي تطب ��ق تف�سريات ف�ضفا�ضة� ،أو اتباع النهج القائم على القيمة ،وفقا للأ�س�س املو�ضوعية لكل حالة .ولذا،
ع ��ادة م ��ا تكون �سلطات التحقيق واملالحق ��ة الق�ضائية يف نظام م�صادرة قائم عل ��ى القيمة ،يف احلاالت التي
تك ��ون فيها العائ ��دات الإجرامية قد اختلطت مبمتلكات مت�أتية من م�ص ��ادر م�شروعة على �سبيل املثال ،قادرة
عل ��ى م�ص ��ادرة القيمة املق َّدرة للن�سبة غري امل�شروع ��ة من املوجودات املختلطة �أو على بي ��ع احل�صة التي متثِّل
العائ ��دات الإجرامية باملزاد ،مع �إعادة املمتلكات امل�شروعة ملالكها ال�شرعي .وباملثل ،عادة ما تكون الإيرادات
�أو املنافع الأخرى املت�أتية من ا�ستثمار عائدات اجلرمية خا�ضعة هي �أي�ضا للم�صادرة.

مثال على التنفيذ
ت�ستخدم دولة طرف التعريف التايل للعائدات:
  -١تك ��ون املمتلكات عائ ��دات �إجرامية �إذا كانت�( :أ) مت�أتية �أو متحقق ��ة كليا� ،سواء ب�صورة
مبا�ش ��رة �أو غ�ي�ر مبا�شرة ،من ارتكاب اجلرمية؛ �أو (ب) مت�أتية �أو متحققة جزئيا� ،سواء
ب�ص ��ورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،م ��ن ارتكاب اجلرمية؛ و�سواء �أكان ��ت املمتلكات واقعة
داخل البلد �أم خارجه؛
  -٢ت�صب ��ح املمتلكات عائ ��دات �إجرامية �إذا كانت�( :أ) مت�أتي ��ة �أو متحققة كليا �أو جزئيا من
مكت�سبة
ت�صرف يف عائدات اجلرمية �أو من �شكل �آخر من �أ�شكال التعامل معها؛ �أو (ب) َ
كليا �أو جزئيا با�ستخدام عائدات اجلرمية.
و ُوجدت ثغرات يف ت�شريعات عدد كبري من البلدان بالن�سبة �إىل واحد �أو �أكرث من �أنواع املمتلكات املذكورة
�أع�ل�اه ،وال �سيم ��ا يف البل ��دان التي ال توجد فيها نظم م�ص ��ادرة على �أ�سا�س القيمة .وقُدم ��ت تو�صيات عديدة
ب�ش�أن امل�ضي يف التحديد الوا�ضح ملفهوم املمتلكات ك�أحد موا�ضيع �إجراءات امل�صادرة ،و�ضمان �إمكانية �إعطاء
الأولوي ��ة خل�ض ��وع عائدات جميع جرائ ��م الف�ساد (ال غ�سل الأم ��وال فقط كما هو حا�ص ��ل يف بع�ض احلاالت)
املح َّول ��ة �إىل ممتلكات �أخرى والعائدات املخلوطة والإيرادات �أو املنافع الأخرى املت�أتية من تلك العائدات (� ْأي
الأرباح الثانوية) للتدابري امل�شار �إليها يف الفقرة  1من املادة .31
ولوح ��ظ �أي�ضا غياب الو�ضوح يف العديد من احلاالت املتعلقة بحجز �أو جتميد املمتلكات املح َّولة واملب َّدلة
والأهم من ذلك املخلوطة ،وهو �أمر يتطلب و�ضع قواعد وا�ضحة و�شاملة .ف�إىل جانب كون بع�ض الدول قدمت
معلومات غري كافية يف عملية اال�ستعرا�ض ،اع ُترب من ال�ضروري يف حالتني اثنتني تقدمي تو�صيات للت�أكيد على
� َّأن حج ��ز املمتلكات املخلوطة �أمر ممكن ،وللإ�شارة بدقة �أي�ضا �إىل التدابري املتخذة من �أجل تفادي جتميد �أو
املتح�صل عليه من م�صدر م�شروع.
حجز اجلزء من املمتلكات
َّ

تقدمي ال�سجالت امل�صرفية �أو املالية �أو التجارية
حت � ِّ�دد الفق ��رة  7من املادة  31متطلبات القانون الإجرائي الالزم ��ة لت�سهيل �إعمال الأحكام الأخرى من املادة
( 31وكذلك �أحكام املادة  55ب�ش�أن التعاون الدويل من �أجل امل�صادرة) .وهي تلزم الدول الأطراف ب�أن تكفل
التق ��دمي الإلزامي لل�سجالت امل�صرفية وال�سجالت املالية (ومنها �سجالت �شركات اخلدمات املالية الأخرى)
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وال�سجالت التجارية (ومنها �سجالت املعامالت العقارية و�سجالت �شركات ال�شحن البحري ومتعهدي ال�شحن
و�شركات الت�أمني) ،وذلك مثال عن طريق �إ�صدار �أوامر بتقدميها �أو عن طريق التفتي�ش واحلجز� ،أو من خالل
و�سائ ��ل مماثلة ل�ضم ��ان �إتاحتها مل�س� ��ؤويل �إنفاذ القانون .وتن�ص الفق ��رة نف�سها على مبد�أ ع ��دم تذ ُّرع الدول
()66
بال�سرية امل�صرفية ك�سبب لعدم تنفيذ �أحكامها.
ويف الواقع ،يكاد يكون لدى جميع الدول الأطراف �إجراءات تخ ِّول حماكمها �أو �سلطاتها املخت�صة الأخرى
�صالحي ��ة الأم ��ر بتقدمي ال�سج�ل�ات امل�صرفية �أو املالي ��ة �أو التجارية �أو بحجزها .ويج ��وز للمحاكم واملوظفني
الق�ضائيني و�سلطات االدعاء ،وكذلك �أ�شخا�ص معينني �آخرين يف بع�ض الأحيان ،الأمر بك�شف �أو حجز الوثائق
(مث ��ل امللفات التي حتتوي على معلومات تتعلق مبعامالت مالي ��ة� ،أو بيانات احل�سابات امل�صرفية� ،أو البيانات
املحو�سب ��ة) يف �سي ��اق الإج ��راءات اجلنائية ب�ش� ��أن جرائم الف�س ��اد �أو كتدبري �إداري خ�ل�ال مرحلة التحقيق،
�س ��واء �ضد الأفراد �أو الأ�شخا�ص االعتباري�ي�ن؛ وال يجوز التذ ُّرع بال�سرية امل�صرفية .بل ميكن ،على العك�س من
ذل ��ك� ،أن ي�صبح � ُّأي �شخ�ص مل ميتث ��ل لأمر القا�ضي متهما هو نف�سه بجرمية جنائية (مثل الع�صيان �أو رف�ض
امل�ساع ��دة) .وعالوة على ذلك ،تبينَّ �أي�ضا � َّأن وح ��دات اال�ستخبارات املالية الوطنية تتمتع ب�صالحيات وا�سعة
لالط�ل�اع على احل�سابات املالية وال�سجالت امل�صرفية يف �سياق التحقيقات يف غ�سل الأموال ،وال ميكن التذ ُّرع
بنظم ال�سرية امل�صرفية �أو غريها من نظم ال�سرية املحمية مبوجب القانون ك�سبب لرف�ض تقدمي املعلومات.

�أمثلة على التنفيذ
وفق ��ا لقان ��ون �إحدى الدول ،يحق لل�شرط ��ة ،بناء على طلب امل�س�ؤول بجه ��از ال�شرطة ،احل�صول على
� ِّأي معلوم ��ات الزم ��ة ملنع وقوع جرمية �أو التحقيق فيها ،ب�ص ��رف النظر عن �سرية اجلوانب التجارية
امللزمة للأع�ضاء� ،أو مراجعي احل�سابات� ،أو املديرين العا ّمني� ،أو �أع�ضاء
�أو امل�صرفي ��ة �أو الت�أميني ��ة ِ
جمل� ��س الإدارة� ،أو املوظفني لدى �إح ��دى امل�ؤ�س�سات .وي�شار على وجه اخل�صو�ص �إىل � َّأن رفع ال�سرية
امل�صرفية ال يتطلب �إذنا من املحكمة.
وباملثل� ،أُو�ضح يف بلد �آخر � َّأن ا�ست�صدار �أمر ق�ضائي غري مطلوب لإتاحة االطِّ الع على ال�سجالت
امل�صرفي ��ة �أو املالي ��ة �أو التجارية؛ ويجوز للم ّدعي العام �أو �سلط ��ة التحقيق طلب هذه ال�سجالت .ويف
املمار�س ��ة العملية ،يتم الرد على الطلب ذي ال�صل ��ة يف غ�ضون فرتة ترتاوح ما بني � 8أيام و 30يوما.
ويف حالة الرف�ض ،ميكن فر�ض غرامة على امل�ؤ�س�سة املتلقية للطلب.
ويف �ضوء ما ذُ كر �أعاله ،اع ُتربت م�ستويات التنفيذ ُمر�ضية عموما ومل ت�صدر تو�صيات �إ َّال ملام ًا كي تنظر
ال ��دول الأطراف يف تخفي ��ف �صرامة املعايري ذات ال�صل ��ة ومتطلبات الإجراءات الر�سمي ��ة ،وخ�صو�صا ،على
املو�ضح �أدناه يف الف�صل الثالث ،الق�سم باء ،الق�سم الفرعي  ،1يف �ضوء الت�أخريات التي قد حتدث فيما
النحو َّ
يتعلق باحل�صول على �أوامر املحكمة من �أجل رفع ال�سرية امل�صرفية .وعالوة على ذلك� ،أثريت �شكوك يف �أربع
ح ��االت حول الأح ��كام املنطبقة وما �إذا كانت الت�شريعات املذكورة ت�شمل جمي ��ع جرائم الف�ساد �أو مت تطبيقها
يف املمار�سة العملية .و�أخريا� ،شُ جعت ال�سلطات الوطنية يف دولتني اثنتني ،ال ميكن فيهما من حيث املبد�أ جمع
املعلوم ��ات امل�صرفية م ��ن �أجل التحقيقات املحلي ��ة �إ َّال �إذا كان اجلرم مو�ضع التحقي ��ق يخ�ضع لعقوبة ق�صوى
بال�سج ��ن مل ��دة ال تق ��ل عن �أربع �سنوات ،عل ��ى �أن مت�ضي �إ َّما ب�س � ِّ�ن ت�شريعات لزيادة احل ��د الأق�صى للعقوبات
املفرو�ض ��ة على الر�ش ��وة �أو بالن�ص على عدم انطب ��اق ال�سرية امل�صرفية يف التحقيق ��ات اخلا�صة ب� ِّأي جرمية
ف�ساد ،بغية كفالة االمتثال التام للحكم املعني.
( )66الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .421
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عك�س عبء الإثبات
مل ي�ؤخ ��ذ فيما يقارب ن�صف الوالي ��ات الق�ضائية قيد اال�ستعرا�ض ب�شرط عك�س عبء الإثبات ،على الأقل فيما
يتعلق بجرائم الف�ساد ،لإثبات م�شروعية م�صدر العائدات و�سائر املمتلكات اخلا�ضعة للم�صادرة املزعوم �أ َّنها
ت�أ َّت ��ت م ��ن اجلرمية (وفق تف�سري ع� � َّدة دول �أطراف للحكم ذي ال�صلة من االتفاقي ��ة) ،وعادة ما تنظر الدول
الأطراف الراف�ضة للتدبري (االختياري) ذي ال�صلة �إىل ذلك التدبري باعتباره انتهاكا ملبد�أ افرتا�ض الرباءة،
املن�صو� ��ص عليه يف د�ستور العديد من البلدان ،وباعتباره غ�ي�ر مت�سق مع النظرة التقييدية التي تتخذها نظم
العدالة اجلنائية الوطنية �إزاء � ِّأي تطبيق ل�شرط عك�س عبء الإثبات يف الدعاوى اجلنائية .ورغم � َّأن التدبري ذا
ال�صل ��ة ال يتعلق بال�ضرورة باملرحلة ال�سابقة لثبوت جرم اجلاين وفقا للقانون ،ولكن ميكن تطبيقه يف املرحلة
الالحق ��ة لتحديد العقوبات املنطبقة ،فقد قُبلت تلك احلجج عموم ��ا ،بالنظر �إىل ال�سلطة التقديرية الوا�سعة
أو�صي يف �إحدى احلاالت ،وكذلك
ل ��دى ال ��دول الأطراف لتقرير ما �إذا كان يتعني تنفيذ احلكم املعني .بيد �أنه � َ
يف البل ��دان الت ��ي مل يق َّدم فيها م�ب ِّ�رر مماثل ،ب� َّأن الدول رمبا ت ��و ُّد �أن تنظر يف اعتم ��اد التعديالت الت�شريعية
الالزم ��ة .ومل ُتط ��رح � ُّأي م�شاكل تتعلق بالتنفيذ يف دولة طرف بعينها حي ��ث ال يحظر الد�ستور نف�سه م�صادرة
املوجودات املكت�سبة ب�شكل م�شروع فح�سب ،بل يكر�س االفرتا�ض ب� َّأن الرثوة بكاملها مكت�سبة بطرائق م�شروعة.
وم ��ن جهة �أخ ��رى ،هناك �أمثلة عل ��ى دول تعتمد نظم امل�ص ��ادرة اجلنائية وتطبق اال�ست ��دالل بالقرائن
القانوني ��ة فيم ��ا يتعلق مب�ص ��در املوجودات اململوكة للمدعى علي ��ه وت�ستخدم معايري �إثب ��ات �أدنى يف �إجراءات
امل�صادرة باملقارنة مب�ستوى الإثبات املطلوب لإدانة اجلاين ،مبا يف ذلك احلاالت املذكورة �أعاله حيث تنطبق
مو�سعة للم�صادرة و ُيدعى اجلاين �إىل تفنيد ال�شكوك ب�ش�أن م�صدر موجوداته .ويف �إحدى احلاالت،
�صالحيات َّ
ال ينطب ��ق ذلك �س ��وى على املوجودات اململوكة ل�شخ�ص ا�شرتك يف تنظي ��م �إجرامي �أو دعمه .واع ُترب تخفي�ض
متطلبات الإثبات جناحا على العموم يف البلدان املعنية.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
وفقا لقانون ا�سرتداد العائدات يف �إحدى الدول الأطراف ،يكون معيار الإثبات املنطبق يف الإجراءات
للبت يف � ِّأي م�س�ألة تن�ش�أ يف �إطار ذلك القانون لتحديد ما �إذا كان
املدني ��ة ه ��و معيار الإثبات املطلوب ِّ
�شخ�ص قد انتفع من اجلرمية �أو املبلغ املق َّرر ا�سرتداده من خالل �أمر امل�صادرة.
وبالإ�ضافة �إىل ذلكُ ،ي َع ُّد اال�ستدالل بالقرائن املذكور �أعاله هو �أي�ضا من املمار�سات املعتادة يف �إجراءات
امل�صادرة املدنية� ،سواء امل�ستندة �إىل �إدانة �أو بدون �إدانة ،كما هو مبني �أعاله وكذلك �أعاله يف الف�صل الأول،
يقدم �إقرارا كتابيا لإثبات م�شروعية
املتهم ب�أن ِّ
الق�س ��م ب ��اء ،الق�سم الفرعي  .4ويف �إحدى تلك احلاالتُ ،ي ْلزَ م ُ
يقدم هذا الإق ��رار �أو ق َّدمه منقو�صا ،افترُ � ��ض � َّأن املمتلكات مت�أتية م ��ن ن�شاط �إجرامي.
ممتلكات ��ه ،ف� ��إذا مل ِّ
وباملثل ،يجوز يف دولة �أخرى لل�شخ�ص الذي قُيدت ممتلكاته �أو �صودرت �أن يتقدم بطلب كي ُت�ستثنى املمتلكات
من التقييد �أو امل�صادرة .ويتحمل مقدم الطلب عبء �إثبات � َّأن املمتلكات اك ُت�سبت بطرائق م�شروعة.

حقوق الأطراف الثالثة احل�سنة النية
امل�ستعر�ضون ع ��ددا حمدودا من
�أث�ي�ر ع ��دد حمدود م ��ن امل�سائل فيما يتعلق بالفق ��رة  9من امل ��ادة  ،31وق َّدم
ِ
املالحظ ��ات �أو مل يقدموه ��ا باملرة .ويف �سي ��اق اال�ستعرا�ض املتعمق ،يب ��دو � َّأن م�س�ألة حق ��وق الأطراف الثالثة
احل�سنة النية كانت من �أ�صعب �أحكام االتفاقية من حيث الدرا�سة والفح�ص ،حيث �سعى اخلرباء اخلارجيون
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�إىل حتدي ��د م ��ا �إذا كان ��ت جمموعة م ��ن الت�شريعات تنتق� ��ص �أو ال تنتق�ص من حقوق الأط ��راف الثالثة .ومن
امل�ستعر�ضني الحظوا يف حالتني � َّأن املعلومات التي قدمتها ال�سلطات (ب�ش�أن
الأمور التي لها داللتها � َّأن اخلرباء
ِ
الأح ��كام الوطنية املتعلق ��ة بامل�صادرة) مل ُتظهِ ر � َّأي مي ��ول �إيجابية فيما يتعلق مبب ��د�أ حماية حقوق الأطراف
الثالث ��ة احل�سنة النية ،وا�ضطروا يف نهاية املطاف لال�ست ��دالل بال�ضد للخلو�ص �إىل �أنها ال ميكن (�أو ميكن يف
ح ��االت ا�ستثنائي ��ة فقط) �أن تخ�ضع لتدابري من قبيل م�صادرة املوج ��ودات �أو حجزها �أو جتميدها .ومل يع َرب
�سوى يف ثالث حاالت فقط عن �شواغل حقيقية ب�ش�أن ما �إذا كانت حقوق الأطراف الثالثة احل�سنة النية حتظى
باحلماية الكافية يف املمار�سة العملية يف جميع احلاالت التي تنطوي على اجلرائم ذات ال�صلة بالف�ساد.
�أ َّم ��ا فيما يتعلق بالتدابري الوطنية الإيجابية التي ت�شري �إىل االمتثال للحكم املعني ،توجد حاالت تت�ضمن
فيه ��ا الت�شريعات الوطنية عبارات عامة تن�ص على � َّأن � َّأي قرار ب�ش�أن امل�صادرة يراعي حقوق الأطراف الثالثة
احل�سن ��ة الني ��ة �أو ينبغي �أ َّال ينتهكها .و�إىل جانب ذلك ،ي�شري ا�ستعرا�ض مق ��ارن للمعلومات املتاحة ب�ش�أن هذا
املو�ض ��وع �إىل الأمثلة التالية عل ��ى التنفيذ ،والتي اعتمدتها الدول الأطراف بدرج ��ات متفاوتة�( :أ) الن�ص يف
الت�شريعات ذات ال�صلة على �أنه ال جتوز م�صادرة �أداة اجلرمية �أو ممتلكات �أخرى �إذا كانت عائدة �إىل طرف
ثال ��ث �إ َّال �إذا كان ��ت قد نُقلت �إليه بعد ارت ��كاب اجلرمية ،و�إذا كان يعرف� ،أو كان لدي ��ه �سبب وجيه لالعتقاد،
ب� �� َّأن ال�شيء �أو املمتلكات مرتبطة بجرمية ما� ،أو �إذا كان قد تل ّقاها كهدية �أو باملجان؛ و(ب)� إخطار الأطراف
الثالثة املهتمة بالإجراءات التي قد ت�ؤثِّر على حقوقهم يف امللكية �أو التعريف على نطاق وا�سع بهذه الإجراءات؛
و(ج) ال�سماح للأطراف الثالثة بالتقدم بطلب كي ُت�ستثنى ممتلكاتهم املكت�سبة ب�صورة م�شروعة من التقييد �أو
امل�صادرة ،والطعن يف �أمر التجميد �أو امل�صادرة ،وكذلك رفع دعوى مدنية لالعرتا�ض على الأمر بامل�صادرة؛
املتح�صل عليها ب�صورة م�شروعة ،متكني الط ��رف املعني من تقدمي طلب
و(د) يف حال ��ة م�صادرة املمتل ��كات
َّ
تعوي� ��ض ي�صل �إىل قيمة املمتل ��كات املكت�سبة ب�صورة م�شروعة؛ و(ه) مراعاة املطالب ��ات املحتملة لل�ضحايا �أو
امل ّدعني باحلق املدين يف حتديد مدى تدابري امل�صادرة والت�صرف يف املوجودات امل�صادرة.

مثال على التنفيذ
يف �إح ��دى ال ��دول ،ين�ص قانون ب�ش�أن من ��ع الت�صرف يف املمتلكات املتح�ص ��ل عليها عن طريق بع�ض
اجلرائم �أو �إخفائها على عدم �إمكانية رفع دعوى �ضد طرف ثالث ح�سن النية �أو حماكمته �أو اتخاذ
�إج ��راءات قانوني ��ة �أخرى �ضده ب�سبب � ِّأي عم ��ل ا�ضطُ لع به �أو ُيعتزم اال�ضط�ل�اع به بح�سن نية عمال
بذل ��ك القان ��ون .و ُدعيت ال�سلطات الوطنية �إىل النظر يف �إدراج حك ��م يف الت�شريعات الوطنية يع ِّرف
مفهوم ح�سن نية الأطراف الثالثة يف �إجراءات امل�صادرة.

الف ّعالية
ق َّدم عدد قليل ن�سبيا من الدول معلومات و�أمثلة على ق�ضايا وبيانات �إح�صائية عن القيمة التنفيذية والت�شغيلية
للت�شريع ��ات ذات ال�صل ��ة .ويف �إح ��دى احل ��االت� ،أُو�ص ��ي على وج ��ه التحديد ب�أن تت ��اح الإح�ص ��اءات املتعلقة
بامل�صادرة لعامة اجلمهور و�أن يتم حتديثها بانتظام .ومع ذلك ،ينبغي الت�أكيد على � َّأن من ال�صعب يف كثري من
الأحيان املعرفة الدقيقة لإجمايل الأموال امل�صادرة يف ق�ضايا الف�ساد ،حيث ميكن املحاكمة على جرائم ذات
طبيع ��ة خمتلفة �أو �أ�شد خط ��ورة �أو �أكرث قابلية للإثبات .وهذا يعني � َّأن العائ ��دات امل�صادرة يف ق�ضايا الف�ساد
ال تظه ��ر بالكامل يف الإح�صاءات .وعلى الرغم من ذل ��ك ،لوحظ حتقيق بع�ض النجاحات الالفتة للنظر ،مبا
يف ذل ��ك حاالت ي�سرت فيه ��ا الأحكام املحلية م�صادرة املوج ��ودات يف �أمور متعلقة بجرائ ��م الف�ساد الأجنبية
و�إعادة تلك املوجودات �إىل البلدان التي ار ُتكب فيها ال�سلوك الفا�سد .و�أبرز الأمثلة على ذلك هو النظام الذي
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�أن�ش�أت ��ه �إحدى الدول من �أجل حجز �أموال ب ّددها �أ�شخا�ص ب ��ارزون �سيا�سيا ،و�أف�ضى �إىل م�صادرة وا�سرتداد
مبال ��غ مالي ��ة كب�ي�رة جدا على مدى الأع ��وام اخلم�سة ع�شر املا�ضي ��ة؛ وقد اع ُترب ذلك جترب ��ة ناجحة وكذلك
ممار�س ��ة ج ِّيدة يف تنفيذ �أحكام املادة  ،31ولكن �أي�ض ��ا يف جمال امل�ساعدة القانونية املتبادلة بهدف ا�سرتداد
املوجودات.

التحديات
من �أكرث التحديات �شيوعا يف تنفيذ املادة  31ما يلي�( :أ) انعدام �أو نق�ص التدابري اخلا�صة بت�سهيل امل�صادرة،
وال �سيم ��ا تداب�ي�ر ك�شف املوجودات وتع ُّقبه ��ا وجتميدها ،مبا يف ذلك االفتقار يف بع� ��ض احلاالت �إىل القدرات
الب�شري ��ة والتقني ��ة وال�شروط ال�شكلية املفرطة يف التعقيد ب�ش�أن جتمي ��د احل�سابات املالية؛ و(ب) �إحجام نحو
ن�ص ��ف الدول الأطراف عن اعتم ��اد التدابري غري الإلزامية التي تن�ص على �ض ��رورة �أن يبني اجلاين امل�صدر
التحديات الت ��ي تواجه �إدارة املمتلكات املج َّم ��دة �أو املحجوزة �أو
امل�ش ��روع لعائدات اجلرمي ��ة املزعومة؛ و(ج) ِّ
امل�ص ��ادرة؛ و(د) نط ��اق العائدات واملمتلكات والأدوات الإجرامية التي تخ�ض ��ع للتدابري الواردة يف املادة ،31
وخ�صو�صا فيما يتعلق بتغطية عائدات اجلرمية املُح َّولة واملُب َّدلة واملخلوطة ،وكذلك الإيرادات واملنافع املت�أتية
منه ��ا .ويف بع� ��ض احل ��االت ،يتطلب الأمر �إج ��راء �إ�صالح كامل لتح�س�ي�ن التدابري والأطر والق ��درات احلالية
اخلا�ص ��ة مب�صادرة املوجودات وجتميدها وحجزها و�ضمان مزيد م ��ن االت�ساق بينها .و�أخريا ،من ال�ضروري
زي ��ادة الوع ��ي بالإمكانيات املتاحة لتع ُّق ��ب املوجودات وحجزه ��ا وم�صادرتها ،ولتغيري املوق ��ف املرتدد لبع�ض
ال�سلط ��ات الق�ضائية يف اال�ستفادة الكاملة من �أدوات امل�ص ��ادرة .فعلى �سبيل املثال ،متيل املحاكم الوطنية يف
�إح ��دى الدول الأطراف ،رمبا العتبارات تتعل ��ق بحقوق الإن�سان—و�أحدها �إمكاني ��ة انتهاك �أحكام االتفاقية
الأوروبي ��ة حلقوق الإن�س ��ان والربوتوكوالت امللحقة بها—�إىل احل ّد من نط ��اق امل�صادرة من منطلق اعتبارها
تدب�ي�را مفرطا يف التقييد .ومن �ش�أن توخي احل ��ذر يف حدود املعقول يف تنفيذ �أحكام اتفاقية مكافحة الف�ساد
تفادي مثل تلك الآثار.

جيم -حماية ال�شهود واخلرباء وال�ضحايا (املادة )32
لوح ��ظ تباي ��ن كبري بني ال ��دول الأط ��راف فيما يتعل ��ق بحماية ال�شه ��ود واخل�ب�راء وال�ضحايا م ��ن احتماالت
االنتق ��ام �أو الرتوي ��ع .وميكن اعتبار املح�صل ��ة النهائية ال�ستعرا�ض مقارن للت�شريع ��ات الوطنية �إيجابيا ،رغم
�أن ��ه لوح ��ظ عدم اتخ ��اذ تدابري يف عدة والي ��ات ق�ضائية من �أجل التنفي ��ذ الف ّعال للمادة  .32كم ��ا �أ�شار عدد
م ��ن ال ��دول الأط ��راف �إىل جهود جم َّز�أة وحم ��دودة لإقامة نظام �شام ��ل حلماية ال�شهود ،مب ��ا يف ذلك �أحكام
�شائع ��ة �إىل ح ��د ما جت� � ِّرم �إعاقة �سري العدالة (على النح ��و املن�صو�ص عليه يف امل ��ادة � ،)25أو خطوات عملية
غ�ي�ر ر�سمية تتخذها ال�شرطة� ،أو� أحكام تتعلق بعدم الك�شف ع ��ن هوية ال�شهود �أو املخربين �أو مكان وجودهم
�أو ع ��ن الأم ��ور التي قد ت� ��ؤدي �إىل اكت�شافهم .وتفتقر معظم ه ��ذه الدول الأطراف �إىل �إج ��راءات �أكرث تطورا
م ��ن �أجل احلماي ��ة اجل�سدية لل�شهود واخل�ب�راء و�أ�سرهم ،ومن �أج ��ل تزويدهم بهويات جدي ��دة �أو نقلهم �إىل
�أماك ��ن �أخرى .وهناك �أي�ضا حاالت مل ُتن َّفذ فيها حت ��ى الآن القوانني القائمة التي توفر بع�ض �أ�شكال احلماية
القانوني ��ة واجل�سدي ��ة لل�شه ��ود� ،أو ال تنطبق على اجلرائ ��م ذات ال�صلة بالف�س ��اد� ،أو ال تط َّبق �سوى يف ظروف
حمدودة جدا.
ومل يعت�ب�ر اخلرباء احلكوميون تلقائيا � َّأن جميع الدول املذكورة �أعاله قد خرقت �أحكام االتفاقية ب�سبب
غي ��اب برنام ��ج �شامل لديها حلماية ال�شهود �أو نقله ��م (وال ُيفرت�ض ذلك �أ�صال) .ورغ ��م � َّأن ال�شروط الواردة
يف الفق ��رة  1م ��ن امل ��ادة � 32إلزامية ،لكن هذا الطاب ��ع الإلزامي ينطبق فقط عندما يعت�ب�ر منا�سبا و�ضروريا
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وجمدي ��ا ويف ح ��دود �إمكانيات الدولة الطرف املعنية .ويعني هذا �ضمنا ،كم ��ا يرد يف الدليل الت�شريعي لتنفيذ
اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافحة الف�س ��ادَّ � ،أن "التزام توفري حماي ��ة ف َّعالة لل�شهود يقت�صر عل ��ى حاالت معينة
�أو عل ��ى ظ ��روف حم� � َّددة تكون فيها هذه الو�سائ ��ل منا�سبة يف نظ ��ر الدولة الطرف املن ِّف ��ذة .فمثال ،قد يمُ نح
()67
امل�س�ؤولون �صالحية تقديرية لتقييم التهديد �أو املخاطر املحتملة يف كل حالة وتوفري احلماية وفقا لذلك".
وباملث ��ل ،ف� �� َّإن االلتزام بتوفري احلماية ال ين�ش� ��أ �إ َّال بقدر امتالك الدولة الطرف املعني ��ة موارد متاحة وقدرات
تقني ��ة لتوف�ي�ر تلك احلماية .ويف �ضوء املب ��ادئ املذكورة �أعاله وال�سلطات التقديري ��ة الوا�سعة املمنوحة للدول
الأط ��راف فيما يتعلق بتنفي ��ذ املادة ُ ،32يطلب �إىل امل�ستعر�ضني �أن يك ِّيفوا نتائجهم مع الظروف اخلا�صة التي
ي�صادفونه ��ا يف كل بل ��د و�أن ي�س�أل ��وا ال�سلط ��ات الوطنية عما �إذا كان ��ت هناك حاج ��ة �إىل � ِّأي م�ساعدة تقنية.
ول ��ذا ،راع ��ى فريق اال�ستعرا�ض ،يف �إح ��دى الدول التي مل يكن لديها برنامج �شام ��ل حلماية ال�شهودَّ � ،أن البلد
قي ��د اال�ستعرا�ض بلد �صغ�ي�ر ومتجان�س ن�سبيا ،تنت�شر فيه �شفافية كب�ي�رة وتكنولوجيا متقدمة يف جميع �أنحاء
البلد—مما يجعل من ال�صعوبة مبكان ،على �سبيل املثال ،نقل ال�شخ�ص من �أحد �أجزاء البلد �إىل جزء �آخر،
ملحة لربنامج نق ��ل ال�شهود من مكان �إىل
و�أن ��ه مل تك ��ن هناك من الناحية العملي ��ة� ،إ ّبان اال�ستعرا�ض ،حاجة ّ
�آخ ��ر .ولذا ،خل� ��ص اخلرباء �إىل �ضرورة اعتب ��ار � َّأن الدولة املعنية متتثل ملتطلب ��ات االتفاقية ،واقت�صروا على
ح ��ثّ ال�سلطات على تعزيز التداب�ي�ر الرامية �إىل حماية هوية ال�شهود بهدف تخفي ��ف ال�شواغل ب�ش�أن �إمكانية
تع ُّقب �أ�سمائهم.
وم ��ع ذل ��ك ،مل ميكن اخللو� ��ص �إىل هذه اال�ستنتاج ��ات يف معظم البلدان التي تفتق ��ر �إىل برامج �شاملة
حلماي ��ة ال�شه ��ود ،وال �سيما بل ��دان جمموعة دول �أفريقي ��ا وجمموعة دول �آ�سيا واملحيط اله ��ادئ .وقد �أ�شارت
ال�سلط ��ات الوطني ��ة مرارا �إىل غي ��اب تلك النظم كنقطة �ضع ��ف رئي�سية يف جمال مكافح ��ة الف�ساد ،ذلك � َّأن
ال�شه ��ود يفتقرون �إىل ال�ضمانات ال�ضرورية ل�سالمتهم و�أمنهم م ��ن �أجل الإدالء ب�شهاداتهم يف املحاكم ،وهم
ي�ت�رددون يف ق ��ول احلقيقة يف احلاالت الت ��ي يمَ ثلون فيها �أمام املحاك ��م ،وخ�صو�صا �إذا �شع ��روا ب� َّأن املت َهمني
يتمتع ��ون بنفوذ �سيا�سي �أو مايل �أو غريهما من �أ�ش ��كال النفوذ .ومن الناحية العملية ،حال ذلك دون مالحقة
ح ��االت لأنه مل يكن لدى ال�شه ��ود اال�ستعداد للإدالء ب�شهاداتهم .كما � َّأن هن ��اك ترددا لدى عامة اجلمهور يف
الإب�ل�اغ ع ��ن احلاالت التي قد تنطوي على �أعم ��ال انتقام �أو ترهيب .وبناء على ذل ��ك� ،أُ�صدرت عدة تو�صيات
ب�ش� ��أن م�سائ ��ل منها �سنّ ت�شريعات ونظ ��م �شاملة حلماية اخل�ب�راء وال�شهود وال�ضحاي ��ا و�أقاربهم ،متى تكون
كاف من االهتمام له ��ذه التدابري عل ��ى �أر�ض الواقع،
تل ��ك الت�شريع ��ات والنظم غائب ��ة ،وكذلك �إيالء ق�س ��ط ٍ
بو�سائ ��ل منه ��ا عل ��ى �سبيل املثال �إذكاء الوع ��ي بها لدى ال�شرطة وغريه ��ا من وكاالت �إنفاذ القان ��ون امل�س�ؤولة
عن تنفيذها.
ويقاب ��ل االنطبا َع ال�سلبي النا�ش ��ئ عن هذه احلالة حال ُة عدد كبري من البل ��دان التي توجد لديها برامج
كافي ��ة ،و�أحيان ��ا وا�سعة ومتطورة ،حلماي ��ة ال�شهود—ا�ستن ��ادا �إىل جمموعات �صلبة من املعاي�ي�ر القانونية.
و�س ِّل ��ط ال�ض ��وء يف العدي ��د من احلاالت عل ��ى الطريقة التي ُتنظَّ م به ��ا امل�سائل ذات ال�صل ��ة رقابيا باعتبارها
م ��ن املمار�س ��ات اجل ِّي ��دة يف تعزيز �أه ��داف االتفاقية ،بل ويق ّر الد�ست ��ور �أي�ضا يف دولة ط ��رف بحق ال�ضحايا
كاف من احلماية خالل الدعاوى اجلنائية .وعالوة على ذلك� ،صيغت يف بع�ض
وال�شهود يف احل�صول على قدر ٍ
احلاالت الت�شريعات ذات ال�صلة مب�ساعدة خرباء مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية وم�ساهمة
البل ��دان ال�شريكة� ،أو كانت نتيج ��ة للجهود الرامية �إىل االمتثال لل�شروط ال ��واردة يف ال�صكوك الإقليمية ،من
قبي ��ل قرار جمل�س االحت ��اد الأوروبي امل�ؤرخ  23ت�شري ��ن الثاين/نوفمرب  1995ب�ش�أن حماي ��ة ال�شهود يف �سياق
مكافح ��ة اجلرمي ��ة املنظمة الدولية ،وتو�صي ��ة جمل�س �أوروبا رقم  R(97) 13ال�ص ��ادرة عن جلنة وزراء جمل�س
�أوروب ��ا �إىل ال ��دول الأع�ضاء فيم ��ا يتعلق بتخوي ��ف ال�شهود وحقوق الدف ��اع ،والقرار الإط ��اري ملجل�س االحتاد
الأوروب ��ي  2001/220/JHAب�ش�أن و�ضع ال�ضحايا يف الإج ��راءات اجلنائية .والأهم من ذلك � َّأن قانونا اع ُتمد يف
( )67الفقرة .438
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دول ��ة واحدة على الأقل ب�ش�أن حماية ال�شهود واخلرباء واملخربين عن �أعمال الف�ساد يف �أعقاب تقييم للثغرات
يف الت�شريعات الوطنية فيما يتعلق باالتفاقية.
و�إىل جان ��ب الأح ��كام العامة (يف القوانني اجلنائي ��ة الوطنية �أو قوانني الإج ��راءات اجلنائية على �سبيل
املث ��ال) التي توفر احلماية لل�شهود الذين اع ُتربوا عر�ضة خلطر حقيقي ب�سبب امل�ساعدة التي قدموها لل�شرطة
وغريها من وكاالت �إنفاذ القانون يف مالحقات جنائية مهمة ،يوجد لدى العديد من الدول برامج وطنية خا�صة
حلماية ال�شهود ،وقوانني حلماية ال�شهود وقوانني �أو ت�شريعات مماثلة حتدد �أنواع احلماية املق َّدمة ،والأ�شخا�ص
الذين يتمتعون بها ،ونطاق احلماية ومدتها ،وواجبات الهيئات وال�سلطات املخت�صة .وكقاعدة عامة ،ت�شمل هذه
احلماي ��ة كال من ال�شهود واخلرباء الذي ��ن يدلون ب�شهادات تتعلق ب�أفعال جم َّرم ��ة وفقا لالتفاقية—مع بع�ض
اال�ستثن ��اءات امللحوظة—وهي تق َّدم بغ�ض النظر ع ��ن جن�سية ال�شاهد ،ويجوز تو�سيع نطاقها ،عند االقت�ضاء،
لت�شم ��ل �أقارب ��ه و�سائر الأ�شخا� ��ص الوثيقي ال�صلة به ،على نحو ما تن�ص عليه الفق ��رة  1من املادة  .32وباملثل،
يقدمون �أدل ��ة يف الإجراءات الق�ضائية بني ال�شهود
ع ��ادة م ��ا ال متيز الآليات الوطنية حلماية الأ�شخا�ص الذين ِّ
م ��ن ال�ضحايا والأط ��راف الثالثة �أو اخلرباء الذين يدلون ب�شهاداتهم �أثناء املحاكمات ،وهو ما يتما�شى مع روح
الفقرة  4من املادة  .32و�أخريا ،يبدو � َّأن الأحكام الوطنية املنطبقة ت�شمل يف معظم احلاالت حماية الأ�شخا�ص
الذي ��ن ي�شارك ��ون �أو الذين �شاركوا يف الأفعال املج َّرمة وفقا لالتفاقية ث ��م يتعاونون مع �أجهزة �إنفاذ القانون �أو
يقدمون امل�ساعدة لها ،على النحو املطلوب مبوجب الفقرة  4من املادة  .37وعلى العموم ،يجوز للدول الأطراف
ِّ
م�صطلحي "ال�شاهد" و"اخلبري" مبعناهما الوا�سع ،بحي ��ث تط ِّبق تدابري احلماية القائمة،
�أن تنظ ��ر يف اعتم ��اد
ْ
عن ��د االقت�ضاء ،عل ��ى � ِّأي �شخ�ص ي�ساهم ب�أدلة �أو خربات �أو يبدو م�ستعدا للتع ��اون يف مرحلة مبكرة من عملية
التحقي ��ق ،ب�صرف النظر ع ��ن و�ضعه القانوين الر�سمي ،حتى عندما يكون من غري امل�ؤكد ما �إذا كان ال�شخ�ص
()68
املعني �سيديل يف نهاية الأمر ب�شهادة فعلية يف حماكمة �أو يف جل�سة ا�ستماع يف حمكمة.
وكما هي احلال بالن�سبة �إىل الدول الأطراف التي توجد لديها تدابري ت�شريعية �أكرث تقييدا ،ينبغي تقييم
امل�ضمون الدقيق للربامج الوطنية حلماية ال�شهود على �أ�سا�س االحتياجات الفعلية لنظام العدالة اجلنائية يف
كل بل ��د والقي ��ود التي تفر�ضها الهياكل واملوارد والقدرات القائمة .وق ��د تكون التدابري الرخي�صة �أو الق�صرية
ومف�ضلة على غريها من البدائل ،ولعل البل ��دان تود التمييز بني �أنواع وم�ستويات احلماية
الأج ��ل ن�سبيا كافية َّ
()69
املمنوح ��ة ،رهنا بخطورة اجلرمية وم�ساهمة ال�شاهد �أو ال�ضحية املعني ،وغري ذلك من العوامل الظرفية.
فعلى �سبيل املثال ،ال ينطبق قانون حماية ال�شهود يف �إحدى الواليات الق�ضائية �سوى على اجلرائم التي ُيعاقب
عليه ��ا بال�سجن ملدة ق�صوى قدره ��ا � 10سنوات �أو �أكرث ،وي�ستبعد بالتايل جمموعة م ��ن الأفعال املج َّرمة وفقا
لالتفاقية .و�أو�ضحت ال�سلطات الوطنية � َّأن ذلك يعزى �إىل �ضرورة التوازن بني خمتلف املوارد يف نظام العدالة
اجلنائية الداخلية ،والحظت �أنها قد تنظر يف م�س�ألة تغيري احلد الذي يبد�أ عنده تطبيق قانون حماية ال�شهود
عند بدء عملية �إ�صالح القانون—وهو تف�سري اع ُترب مقنعا فيما يبدو ،بالنظر �إىل النطاق الوا�سع امل�شار �إليه
�أع�ل�اه من اخليارات املتاحة للدول الأطراف .ومن ناحية �أخرى ،يوفر النظام القانوين يف دولتني �أخريني من
ال ��دول الأطراف احلماية لل�شهود واخلرباء وال�ضحايا ،ولكن �شمول جرائم الف�ساد لي�س تلقائيا �أو يتوقف على
م ��ا� إذا كانت تو�ص ��ف ب�أنها جرمية منظمة .ويف ه ��ذه احلاالت اخلا�صة� ،صدرت تو�صي ��ات بتو�سيع نطاق تلك
احلماي ��ة ب�صورة مبا�شرة و�صريحة بحيث ت�شمل �شهود و�ضحايا جرائم الف�ساد ،مع مراعاة املوارد املتاحة يف
احلا�ضر وامل�ستقبل.
و ُتعت�ب�ر التدابري التالي ��ة م�ؤ�شرا على الطريقة الت ��ي و�ضعت بها الدول الأطراف برام ��ج حماية ال�شهود
()70
لديها ،وفقا ملا يرد يف الفقرة  2من املادة .32
( )68الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،32الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .1
( )69الدلي ��ل الت�شريع ��ي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافح ��ة الف�ساد ،الفقرة  ،439والدليل التقن ��ي التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،32الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .2
( )70لالطِّ �ل�اع على املزيد من التفا�صيل ب�ش�أن حمتويات برامج حماي ��ة ال�شهود وهيكلها التنظيمي ،انظر من�شور مكتب الأمم املتحدة
املعن ��ي باملخ ��درات واجلرمية املعنونGood Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized :
( Crimeفيينا ،)2008 ،الف�صل الرابع.
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احلماية اجل�سدية
�أوال ،ت�ستخدم الدول الأطراف التي ُتعترب ممتثلة لالتفاقية منهجيات عمل ترمي �إىل �ضمان احلماية اجل�سدية
لل�شه ��ود املعر�ضني للخطر و�أ�سرهم والأ�شخا�ص الآخرين املق َّربني �إليه ��م .وعادة ما ت�ضطلع وحدات ال�شرطة
العادي ��ة بالق�سط الأكرب من هذا العمل ،رغم �إن�شاء �أجهزة متخ�ص�صة يف بع�ض احلاالت� ،سواء على ال�صعيد
الوطن ��ي �أو الإقليمي .وهناك جمموعة وا�سعة من التداب�ي�ر امل�ستخدمة ،التي غالبا ما تكون م�شروطة مبوافقة
الأ�شخا�ص املحميني ،وميكن �أن ت�شمل ما يلي:
(�أ) تداب�ي�ر احلماي ��ة اجل�سدية املبا�ش ��رة ل�سالمة و�أمن ال�شه ��ود الذين قد يتعر�ض ��ون للتخويف �أو
امل�ضايق ��ة نتيج ��ة لتقدمي �أدلة ،مث ��ل حرا�سة ال�شخ�ص املحم ��ي وم�سكنه وممتلكاته؛ وجتهي ��ز �أماكن �إقامتهم
ب�أجه ��زة ال�سالم ��ة من احلرائق و�أجهزة �أمنية ،من قبيل نظم الإنذار؛ وتغي�ي�ر �أرقام هواتفهم و�أرقام ت�سجيل
مركباته ��م؛ وتركيب مرافق و�إجراءات لالت�صال بال�شرطة يف ح ��االت الطوارئ ،مثل �أرقام االت�صال املبا�شر؛
وتوفري الأمن �أثناء ال�سفر؛ وتزويد ال�شخ�ص املحمي مبعدات خا�صة للحماية ال�شخ�صية وحتذيره من � ِّأي خطر
قائ ��م؛ و�إيواء ال�شخ�ص املحمي ب�ص ��ورة م�ؤقتة يف مكان �آمن؛ ونقل الأ�شخا�ص املحميني (�إذا كانوا مودعني يف
�سج ��ن حتقي ��ق �أو غريه) من �سجن حتقيق �أو غريه �إىل �آخ ��ر� ،أو عزلهم عن بقية ال�سجناء �أو الإبقاء عليهم يف
احلب�س االنفرادي؛
(ب) تداب�ي�ر حماي ��ة الهوية والنق ��ل ،على النحو املقرتح يف الفقرة �( 2أ) م ��ن املادة  ،32وترتاوح بني
احل ��د الأدنى من احلماية املتمثل يف عدم الك�شف عن هوية الأ�شخا�ص املحميني وبياناتهم ال�شخ�صية و�أماكن
وجوده ��م وتغيري وثائق هويتهم وبياناتهم ال�شخ�صي ��ة ومظهرهم؛ و�إيجاد فر�ص عمل �أخرى لهم وتغيري مكان
عمله ��م �أو درا�سته ��م ونقلهم ب�صورة دائم ��ة �إىل مكان �إقامة �آخر؛ ومنع جميع خدم ��ات الإحالة (مثل �سلطات
ت�سجيل ال�سكان املحليني وا�ستف�سارات الدليل وخدمات ت�سجيل جوازات ال�سفر) من تقدمي معلومات عن مكان
�إقامة الأ�شخا�ص املحميني �أو غري ذلك من البيانات ب�ش�أنهم؛
(ج) �ضمان الإدماج الآمن لل�شهود و�أفراد �أ�سرهم امل�شاركني يف الربنامج يف املجتمع املحلي؛ واتخاذ
تداب�ي�ر فرعي ��ة ذات �صلة بامل�ساعدة االجتماعية �أو الطبية �أو النف�سي ��ة �أو القانونية �أو املالية ،مثل دفع الراتب
�أو الأج ��ر بالكام ��ل �أثناء اال�ضطالع ب ��دور ال�شاهد ،والعالج الطبي املجاين ،والع�ل�اج يف امل�ست�شفيات و�صرف
الأدوي ��ة ع ��ن � ِّأي �إ�صابات �أو �أمرا�ض يتعر�ضون له ��ا خالل هذه الفرتة؛ و�إتاحة �سب ��ل احل�صول على املعلومات
وامل�ساع ��دة حلل امل�سائل التنظيمية؛ و�ص ��رف التعوي�ضات عن جميع تكاليف االنتق ��ال وتغيري حمل الإقامة يف
للق�ص ��ر �أو الأطفال املعالني بالن�سبة �إىل ال�شهود الذين
نهاي ��ة املطاف؛ وحتى تكاليف الدفن والتعليم املجاين ّ
ميوتون �أو ي�صابون بعجز دائم ب�سبب امل�شاركة يف برنامج حلماية ال�شهود؛
(د) �أ�سالي ��ب احلماي ��ة غري املبا�شرة التي ت�ستهدف التهديد نف�س ��ه و�ضبط �سلوك املتهمني الذين قد
ي�شكل ��ون خطرا على ال�شهود .وهذه التدابري ،التي ت�شم ��ل الأحكام التي جت ِّرم �إعاقة �سري العدالة (على النحو
املن�صو� ��ص علي ��ه يف الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  ،)25قد تك ��ون على الأقل بنف�س ف ّعالية احلماية اجل�سدية
املبا�شرة.
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مثال على التنفيذ
يف �إحدى الدول الأطراف ،يتاح لل�شرطة ووكاالت �إنفاذ القانون ا�ستخدام جمموعة وا�سعة النطاق من
تدابري حماية ال�شهود واخلرباء مبقت�ضى �أحكام ت�شريعات م�ص َّممة لهذا الغر�ض ،مبا يف ذلك برامج
لتوفري حماية كاملة لل�شهود ت�شمل النقل الدائم ملحل الإقامة ،وتغيري الهوية ،واتخاذ تدابري ل�ضمان
�أمن الأ�شخا�ص وم�ساكنهم ،وتوفري درجة عالية من ال�سرية .وتعد ن�سخة خطية من اتفاقات احلماية
و ُتتخ ��ذ بالت�ش ��اور التام مع ال�شهود الذين يتلق ��ون امل�ساعدة من دائرة متخ�ص�ص ��ة حلماية ال�شهود.
وعل ��ى العمومُ ،تعترب االتفاقات اخلطية من هذا النوع (مثل مذك ��رات التفاهم �أو الربوتوكوالت بني
الدول ��ة وال�شهود اخلا�ضعني للحماية) و�سيلة لتعزيز التع ��اون ،لأنها ت�ساعد على تو�ضيح العالقة بني
الطرفني وحتقيق اليقني فيما يتعلق بنطاق احلماية املراد منحها.
وهناك دولة طرف واحدة (من بني دول �أخرى كثرية) متنح حماية �إ�ضافية لل�شهود من خالل
و�ض ��ع �شروط للإفراج بكفال ��ة عن الأ�شخا�ص املتهمني .وميكن للمحكم ��ة �أن ت�أخذ يف االعتبار ،لدى
الإفراج عن �شخ�ص بكفالة ،احتمال �أن يقوم هذا ال�شخ�ص مب�ضايقة �شخ�ص �أو تعري�ض �سالمته �أو
�أمنه للخطر� ،أو التدخل يف الأدلة� ،أو تخويف �أحد ال�شهود� ،أو �إعاقة �سري العدالة.
ويف دولة �أخرى (من بني دول �أخرى كثرية يف هذه احلالة �أي�ضا) ،ين�ص القانون ك�أحد تدابري
الإكراه الإجرائي على حظر االقرتاب من ال�ضحية .و ُيط َّبق هذا التدبري �ضد املتهمني من ِقبل حمكمة
الدرج ��ة الأوىل املخت�صة ،بناء عل ��ى اقرتاح من املدعي العام ومبوافق ��ة ال�ضحية� ،أو بناء على طلب
ال�ضحي ��ة .وت�ص ��در املحكمة قرارا فوريا ب�ش�أن االقرتاح �أو الطل ��ب يف جل�سة عامة ،بعد اال�ستماع �إىل
املدع ��ي العام واملدعى علي ��ه وال�ضحية .ويكون قرار املحكمة نهائي ��ا .و ُيلغى احلظر بعد �صدور حكم
نافذ� ،أو يف احلاالت التي ُتعلَّق فيها الإجراءات لأ�سباب �أخرى .وميكن لل�ضحية �أن يطلب يف � ِّأي وقت
من املحكمة �إلغاء احلظر.

قواعد الإثبات
تت�ضمن الربامج ال�شاملة حلماية ال�شهود ،بالإ�ضافة �إىل احلماية اجل�سدية ،قواعد �إثبات ل�ضمان �أمن ال�شهود
وال�ضحايا على ال�سواء.
وت�شم ��ل تلك التدابري تدابري ترمي حتدي ��دا �إىل احلفاظ على �سرية هوية ال�شه ��ود امل�شمولني باحلماية
خ�ل�ال الإجراءات التمهيدية و�إج ��راءات املحاكمة ،مبا يف ذلك اال�ستماع �إىل ال�شه ��ود حتت �أ�سماء م�ستعارة؛
واتخ ��اذ عنوان مرافق املحكمة عنوانا لل�شاهد فيما يتعل ��ق باال�ستدعاءات و�أوامر احل�ضور؛ والإدالء ب�شهادات
من وراء �ستار؛ و�أ�ساليب التنكُّر وتغيري ال�صوت؛ وحظر ن�شر الأدلة.
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يف �إحدى الدول الأطرافُ ،تد َّون �شهادة الأ�شخا�ص امل�شمولني باحلماية �أثناء اال�ستجواب يف حم�ضر
ُت َع� � ُّد من ��ه ن�سختان .و ُي ��د َّون يف املح�ضر رمز تعريف ال�شاه ��د فقط بدال من بيان ��ات هويته .وال يوقِّع
ال�شاه ��د �سوى على الن�سخة الأ�صلية من املح�ضر التي تق َّدم �إىل القا�ضي يف مظروف خمتوم .و ُترفق
الن�سخ ��ة الأخرى مبل ��ف الق�ضية و ُت�سلَّم �إىل الط ��رف املتهم وحمامي دفاعه .ويج ��وز للطرف املتهم
وحمامي ��ه �أن يوجها �أ�سئلة لل�شاهد كتاب ��ة .ويجرى اال�ستجواب بتغيري �ص ��وت ال�شاهد (و�صورته �إذا
ا�س ُتخدم ��ت مرافق الت ��داول بالفيديو) .وقبل بدء اال�ستجواب ،يتحق ��ق قا�ض من املحكمة االبتدائية
يف مكان وجود ال�شاهد من � َّأن ال�شخ�ص امل�ستج َوب هو نف�س ال�شخ�ص الذي �أُعطي رمز التعريف.
ويف دول ��ة طرف �أخرى ،يج ��وز لقا�ضي التحقي ��ق الأ َّويل� ،أن يعلن ،مبراع ��اة خطورة اجلرمية
اجلنائي ��ة �أو الظ ��روف اال�ستثنائي ��ة املت�صلة بها ،وبناء عل ��ى طلب مكتب املدعي الع ��امَّ � ،أن ال�شاهد
جمه ��ول الهوي ��ة من �أجل �ضم ��ان �سالمته .وعلى �أ�سا�س حك ��م القا�ضي ،يمُ نح ال�شاه ��د ا�سما وهميا
ُي�ستخدم يف التدابري الإجرائية .وتو�ضع املعلومات املتعلقة باال�سم احلقيقي لل�شاهد املع َلن �أنه جمهول
الهوية ورمز تعريفه ال�شخ�صي �أو ،يف حال عدم وجود ذلك ،تاريخ ميالده وجن�سيته ودرا�سته ومكان
�إقامت ��ه وعمله �أو م�ؤ�س�سته التعليمية يف مظروف يحمل رقم الق�ضية اجلنائية وتوقيع ال�شخ�ص الذي
ينف ��ذ الإجراءات .و ُيختم املظ ��روف و ُيحتفظ به ب�صورة منف�صلة عن امللف اجلنائي .وال ميكن �سوى
لل�شخ� ��ص الذي ينف ��ذ الإجراءات �أن يفح� ��ص املعلومات الواردة يف املظ ��روف حيث يختم املظروف
ويو ِّقع ��ه مرة �أخ ��رى بعد فح�ص املعلومات .و ُي�ستمع يف �إطار �إج ��راءات ق�ضائية �إىل ال�شاهد املجهول
الهوية عرب الهاتف با�ستخدام معدات لتغيري ال�صوت ،عند ال�ضرورة .وميكن �أي�ضا طرح �أ�سئلة على
ال�شاهد كتاب ًة.
ويف دول ��ة ط ��رف ثالثة ،ال توج ��د �إمكانية حجب الهوية ب�شكل كام ��ل فح�سب (يف احلاالت التي
يوج ��د فيه ��ا خطر و�شيك ،يرتبط بجرمي ��ة خطرية ،على حياة �أو �صحة �أو حري ��ة �أو ممتلكات �شاهد
مه ��م �أو �ضحية �أو �أفراد �أ�سرته �أو �أقربائه املقرب�ي�ن) ،و�إمنا �أي�ضا حجبها ب�شكل جزئي .وبالتايل ،ال
يج ��وز االحتف ��اظ �س ّر ًا �سوى بجزء من بيانات ال�شاهد �أو ال�ضحية ،مثل تاريخ امليالد �أو رقم التعريف
ال�شخ�ص ��ي �أو عن ��وان الإقامة �أو املهنة �أو م ��كان العمل والدرا�سة �أو العالق ��ات ال�شخ�صية ،رهنا مبا
يكفي ل�ضمان حماية حقوقه وم�صاحله.
وت�شمل التدابري الأخرى لتوفري احلماية لل�شهود املعر�ضني للخطر لدى الإدالء ب�شهاداتهم عقد جل�سات
مغلقة �أو �سرية من �أجل جتنب االت�صال املبا�شر بالأ�شخا�ص الذين ميكن �أن ي�شكلوا تهديدا لل�شهود؛ وا�ستجواب
الأ�شخا� ��ص امل�شمولني باحلماية دون م�شاركة املتهم؛ وا�ستخدام ال�شهادات امل�سجلة م�سبقا؛ وتطبيق �إجراءات
تتيح لل�شهود الإدالء ب�شهاداتهم با�ستخدام و�صالت الفيديو �أو الدوائر التلفزيونية املغلقة �أو �أ�شكال �أخرى من
تكنولوجي ��ا االت�صاالت ،على النحو املقرتح يف الفقرة ( 2ب) من املادة 32؛ وتقدمي امل�ساعدة العملية والدعم
النف�سي �أثناء �إجراءات املحكمة.
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ت�سم ��ح قوان�ي�ن �إحدى الدول الأط ��راف للقا�ضي يف � ِّأي وق ��ت قبل �أو خالل جل�س ��ة اال�ستماع لطلب �أو
لإج ��راءات �أم ��ام املحكم ��ة بالقيام ،يف ظ ��روف معينة ،مبا يل ��ي�( :أ) الأمر مبغادرة بع� ��ض �أو جميع
�أف ��راد اجلمه ��ور قاع ��ة جل�س ��ة اال�ستماع مل ��دة اجلل�سة كامل ��ة �أو جل ��زء منه ��ا؛ �أو (ب) الأمر بعدم
ن�ش ��ر تقاري ��ر عن كام ��ل الطل ��ب �أو الإج ��راءات �أو جزء مع�ي�ن منهم ��ا �أو ب�ش�أنهم ��ا؛ �أو (ج)� إ�صدار
الأوام ��ر والتوجيه ��ات التي يراه ��ا �ضرورية ل�ضمان عدم اطِّ �ل�اع � ِّأي �شخ� ��ص ،دون موافقة املحكمة
(�س ��واء قبل جل�س ��ة اال�ستماع �أو �أثناءه ��ا �أو بعدها) عل ��ى � ِّأي �إفادة خطية �أو م�ستن ��د �أو معلومات �أو
وثيق ��ة �أخ ��رى م�ستخدم ��ة يف الطل ��ب �أو الإج ��راءات املوج ��ودة باملل ��ف يف املحكم ��ة �أو يف �سج�ل�ات
املحكمة.
و�أن�ش� ��أت دولة طرف �أخرى �صندوقا خا�صا ملنح احلماية وتقدمي الدعم �إىل ال�ضحايا وال�شهود
ُي�ستخ ��دم ،يف جمل ��ة �أمور ،القتن ��اء جمموعة م ��ن الأدوات الوقائية من �أجل جل�س ��ات املحاكمة ،مثل
احلواج ��ز التي متن ��ع املتهم من ر�ؤية ال�ضحية ،والدوائر التلفزيونية املغلق ��ة التي تتيح لل�ضحية و�/أو
ال�شاهد الإدالء ب�شهادته يف غرفة جماورة لقاعة املحكمة.
وق ��د تكون قواعد الإثبات حلماية ال�شهود متعار�ضة مع املبادئ الأ�سا�سية للعدل يف الإجراءات اجلنائية
يف الدول الأطراف ،وهي مبادئ متعلقة بحماية حقوق املتهمني ومن�صو�ص عليها يف قانون الإجراءات اجلنائية
�أو الد�ستور �أو حتى ن�صو�ص املعاهدات الدولية التي لها الأ�سبقية على الأحكام الوطنية املنا ِق�ضة .ويتجلى ذلك
�أي�ضا يف املادة  32التي تن�ص على �ضرورة عدم م�سا�س التدابري املنفذة "بحقوق املدعى عليه ،مبا يف ذلك حقه
يف حماكم ��ة ح�س ��ب الأ�صول" .وقد يتعار�ض ع ��دم الك�شف عن هوية ال�شهود �أو ا�ستخ ��دام �أ�ساليب اال�ستجواب
على انفراد �أو عن بعد ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،مع حق املتهم يف ّ
االطالع على التهم والأدلة �ضده ،ومبد�أ
تكاف�ؤ و�سائل الدفاع ،واحلق يف جل�سة ا�ستماع عامة ،والطابع ال�شفوي للإجراءات اجلنائية الرئي�سية ،ومبادئ
()71
التقييم املبا�شر وال�شخ�صي للأدلة ،وحق املتهم يف ح�ضور حماكمته وا�ستجواب �شهود االدعاء.
وال ب ��د �أن ي�ؤخذ هذا النوع من ت�ضارب امل�صال ��ح يف احل�سبان ،و�أن تراعى �إمكانية �أن يكون غياب تدابري
معين ��ة ل�ضم ��ان �سالمة ال�شهود واخلرباء وال�ضحايا ناجتا عن ا�ستحال ��ة التوفيق بينها وبني احلقوق املن�صو�ص
عليه ��ا للدف ��اع .فعلى �سبيل املثال� ،أو�ضحت ال�سلطات يف �إحدى ال ��دول � َّأن الد�ستور ين�ص على حق املتهم يف �أن
يواج ��ه بال�شهود �ضده ،الأمر الذي ي�ستبعد ا�ستخدام ال�شه ��ادة عرب الفيديو يف املحاكمة .ويف حاالت ا�ستثنائية
َ
فقط�ُ ،سمح لبع�ض الأطفال �أن يدلوا ب�شهاداتهم بوا�سطة دائرة تلفزيونية مغلقة .ويف حاالت نادرة�ُ ،سمح لبع�ض
ال�ضحاي ��ا �أو ال�شهود بالإدالء ب�شهاداته ��م بينما كانوا متنكرين جزئيا ب�شعر م�ستع ��ار �أو نظارات� ،أو حمتجبني
امل�ستعر�ض ��ون بهذا التف�سري ومل يغيرِّ وا وجهة
ع ��ن �أعني اجلمه ��ور ولكن لي�س عن هيئة املحلَّفني .و َق ِب َل اخلرباء
ِ
نظرهم ب� َّأن الدولة الطرف قيد اال�ستعرا�ض قد اتخذت التدابري املنا�سبة ال�ستيفاء مقت�ضيات االتفاقية.

اتفاقات تغيري �أماكن الإقامة
مل تربم معظم الدول الأطراف اتفاقات �أو ترتيبات مع دول �أخرى ب�ش�أن تغيري �أماكن �إقامة الأ�شخا�ص� ،أو مل
توفر معلومات ذات �صلة ،مما �أدى (يف بع�ض احلاالت) �إىل تقدمي تو�صيات بالنظر على الأقل يف اتخاذ �إجراء
م ��ن هذا القبيل .و�أبدى بع�ض اخل�ب�راء اقتناعهم ب�إمكانية �إبرام ترتيبات �أو اتفاقات من هذا القبيل� ،أو خللو
( )71انظر الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .445
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ت�شريع ��ات ال ��دول الأطراف مما مينع �إبرامها يف الظروف املنا�سبة .ولذل ��ك ،اع ُتربت الدول الأطراف املعنية
ممتثل ��ة ل ��روح االتفاقية .ومع ذلك ،جتدر الإ�شارة �إىل � َّأن الفقرة  3من امل ��ادة  32تن�شئ التزام ًا عمل ّي ًا بالنظر
يف �إب ��رام اتفاقات �أو ترتيبات ملمو�سة لتغيري �أماكن الإقامة ،ولي�س فقط بالق�ضاء على العقبات النظرية التي
تعرت�ض �إبرام تلك االتفاقات.
وبالفعل� ،أفيد ب� َّأن بع�ض الإدارات الوطنية حلماية ال�شهود تربم ترتيبات �أو مذكرات تفاهم غري ر�سمية
مع �سلطات �أجنبية يتم على �أ�سا�سها الحقا تغيري �أماكن �إقامة الأ�شخا�ص املحميني .ويوجد ترتيب م�ستقل لكل
حال ��ة على حدة ،و�إن تع ��ذر تقدمي �أمثلة ملمو�سة لأ�سباب �أمنية .و�أف ��ادت دول �أطراف �أخرى ب�أنها �أطراف يف
أعم لنقل ال�شخ�ص املحمي �إىل �أرا�ضي دولة طرف
اتفاقات متعددة الأطراف حول حماية ال�شهود توفِّر �إطارا � ّ
من نف�س املنطقة اجلغرافية �أو ذات خ�صائ�ص لغوية �أو ثقافية مماثلة ،مثل االتفاق ب�ش�أن حماية امل�شاركني يف
الدعاوى اجلنائية بني الدول الأع�ضاء يف رابطة الدول امل�ستقلة ،واتفاق حماية ال�شهود الذي وقَّعت عليه الدول
الأع�ض ��اء يف منتدى زالت�سبورغ ،واتفاقية التعاون بني �أجهزة ال�شرط ��ة يف جنوب �شرق �أوروبا ،واتفاق البلقان
ب�ش�أن حماية ال�شه ��ود ،واتفاقية �أمريكا الو�سطى حلماية ال�ضحايا وال�شهود واخلرباء وغريهم من الأ�شخا�ص
امل�شارك�ي�ن يف التحقيق ��ات واملالحقات اجلنائي ��ة ،وال� سيما �ضد االتجّ ار باملخ ��درات واجلرمية املنظمة (غري
نافذة بعد).

م�شاركة ال�ضحايا
فيم ��ا يتعل ��ق بالتزام ال ��دول الأطراف مبراع ��اة منظور �ضحايا الف�س ��اد ،قدمت بع�ض البل ��دان معلومات غري
كافي ��ة �أو مل تتط ��رق بتف�صي ��ل وبدق ��ة لإمكانية �إ�ش ��راك ال�ضحايا يف خمتل ��ف مراحل الإج ��راءات اجلنائية،
فيم ��ا ع ��دا احلق يف احلماية ال ��ذي يتمتعون به .وال يب ��دو � َّأن لدى دول �أطراف �أخ ��رى ،وال �سيما من جمموعة
دول �أفريقي ��ا وجمموع ��ة دول �آ�سيا واملحيط اله ��ادئَّ � ،أي �أحكام ت�س ِّهل عر�ض ودرا�س ��ة وجهات نظر ال�ضحايا
و�شواغله ��م� ،أو ال تق � ِّ�دم �إىل ال�ضحاي ��ا �شيئا فيما يبدو عدا فر�ص ��ة ب�سيط ��ة� ،إذا مت ا�ستدعا�ؤهم ك�شهود على
�سبي ��ل املث ��ال ،للتعب�ي�ر عن �آرائه ��م و�شواغلهم فيما يتعل ��ق بالكيفية التي �أ َّث ��رت بها الق�ضي ��ة عليهم �شخ�صيا
�أو مهني ��ا؛ واكتف ��ت ال�سلطات �أحيان ��ا بالقول �إنه لي�س يف القان ��ون الداخلي ما مينعهم من القي ��ام بذلك ،و� َّأن
القا�ض ��ي ال ��ذي ير�أ�س املحكم ��ة هو الذي يب � ّ�ت فيم ��ا �إذا كان �س ُيلتفت �إىل ه ��ذه الآراء وال�شواغ ��ل �أم ال .وقد
�أدت ه ��ذه املمار�سات غ�ي�ر املُر�ضية �إىل �إ�صدار تو�صي ��ات حتث ال�سلطات الوطنية عل ��ى �إي�ضاح دور ال�ضحايا
يف املحاكم ��ات و�إتاح ��ة مزيد م ��ن الإمكانيات لهم لكي يعر�ض ��وا موقفهم على املحكمة .و�أف ��ادت ال�سلطات يف
دول ��ة ط ��رف ب� َّأن القانون ال يت�ضمن ،يف ق�ضايا الف�سادَّ � ،أي �أح ��كام ت�سمح لل�ضحايا بالإدالء ب�شهاداتهم لأنه ال
ميك ��ن ع ��ادة التعرف على ال�ضحايا يف هذه احل ��االت .بيد � َّأن هذا ال ي�سري على جمي ��ع الأفعال املج َّرمة وفقا
لالتفاقي ��ة ،كم ��ا �أنه ال يعف ��ي الدول الأطراف من االلت ��زام بتمكني ال�ضحايا الذين ميك ��ن التعرف عليهم من
بيان موقفهم.
وفيم ��ا يتعل ��ق بالدول الأط ��راف التي توفر ه ��ذه الفر�صة ،ف� َّإن �أك�ب�ر جمموعة منه ��ا ،وتت�ألف من بلدان
تتب ��ع نظ ��م القانون امل ��دين ،ال متكِّن �ضحايا جرائ ��م الف�ساد من رفع دع ��اوى خا�صة �أمام املحاك ��م املدنية �أو
الإدالء ب�شه ��ادة عندم ��ا ُيطلب منهم اال�ضطالع بدور ال�شهود فح�س ��ب ،و�إمنا� أي�ض ًا من تقدمي �آرائهم كم ّدعني
مدني�ي�ن �أو �أطراف يف مالحق ��ة ق�ضائية خا�صة يف املحاكم ��ة اجلنائية ،حيث يتمتع ��ون مبجموعة متنوعة من
احلق ��وق يف جمي ��ع مراحل الإجراءات اجلنائية .ويف املا�ضي ،كانت ال�سلطات حتى يف تلك الدول �أكرث ان�شغا ًال
مبعاقبة مرتكبي اجلرمية ،بيد � َّأن �سيا�سة احلكومة تغريت يف ال�سنوات الأخرية فيما يبدو لت�شمل حت�سني حالة
ال�ضحايا باالقرتان مبعاقبة اجلناة .وت�شمل احلقوق املذكورة �أعاله احلق يف الطعن يف رف�ض ا�ستهالل �أو� إنهاء
واالط�ل�اع على طبيعة التهمة؛ واحل�صول على م�ساعدة حمام ومرتجم فوري؛ ّ
الإجراءات اجلنائية؛ ّ
واالطالع
عل ��ى مل ��ف الق�ضية وفح�ص املواد الواردة فيه وا�ستن�ساخها؛ واملوافقة عل ��ى تطبيق الأوامر الزجرية امل�ؤقتة �أو
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طلب تطبيق �أمر زجري؛ وتقدمي �أدلة لإدراجها يف ملف الق�ضية لفح�صها يف املحكمة؛ وتقدمي طلبات و�شكاوى
م�سجلة ب�ش�أن �شروط التدابري
وا�ستدعاء ال�شهود؛ وفح� ��ص التقارير ب�ش�أن التدابري الإجرائية وتقدمي �إفادات َّ
الإجرائي ��ة و�سريها ونتائجها وحما�ضرها؛ وامل�شاركة كطرف كامل يف جل�سات ا�ستماع املحكمة؛ واملوافقة على
تطبي ��ق �إجراءات الت�سوي ��ة �أو رف�ض منح تلك املوافقة؛ وتقدمي ر�أي فيما يتعلق بالتهم ،بل والعقوبة� ،إىل جانب
الأ�ض ��رار املح َّددة يف الته ��م والدعوى املدنية؛ وا�ستئناف القرار .ويف �إحدى ال ��دول الأطراف� ،صدرت تو�صية
ب�ش�أن �ضمان �أن يمُ نح و�ضع ال�ضحية يف الإجراءات اجلنائية للأ�شخا�ص الطبيعيني واالعتباريني على ال�سواء،
بينم ��ا �أُو�ص ��ي يف دولة �أخرى ب�ضمان �أن متت ��د احلقوق ذات ال�صلة لت�شمل �أي�ض� � ًا ال�ضحايا الذين لي�س لديهم
�صفة ال�شاهد.

�أمثلة على التنفيذ
يف �إحدى الدول الأطراف ،توجد لدى ال�ضحية �إمكانية رفع دعوى مدنية يف جميع مراحل الإجراءات،
وعندئ ��ذ ت�صبح طرف ًا يف الإجراءات �أو املحاكم ��ة ،وتتمتع باحلقوق املمنوحة ملن يحمل هذه ال�صفة.
ول ��ذا ،يح ��ق للطرف امل ��دين ،بو�صفه طرف ًا يف التحقي ��ق� ،أن يح�صل ،على غ ��رار املتهم ،على ن�سخة
جماني ��ة من املح�ض ��ر الر�سمي الذي يب�ي�ن االنتهاك والإف ��ادات اخلطية لل�شه ��ود وتقارير اخلرباء.
ويجوز له �أي�ض ًا �أن ي�أخذ ن�سخة ،على نفقته اخلا�صة ،من جميع وثائق الإجراءات ،وتقدمي التما�سات
�أو طلب ��ات الإلغاء ،وا�ستدعاء ال�شهود يف املحاكمة ،وطرح ق�ضيته ،وت�أكيد حقه يف التعوي�ض .وعالوة
على ذلك ،ين�ص تعديل �أُدخل م�ؤخر ًا على قانون الإجراءات اجلنائية على تعيني قا�ض خا�ص للتدخل
ل�صال ��ح �ضحاي ��ا اجلرائم ميكنه ،بن ��اء على طلبه ��م� ،أن يكفل مراعاة حق ��وق ال�ضحايا يف مرحلتي
التنفيذ والإنفاذ من الدعوى (مثل ا�سرتداد تعوي�ض �أو �إنفاذ حظر ات�صال).
ويف دول ��ة �أخرى ،يج ��وز لل�ضحايا ،بناء على طلبه ��م� ،أن يمُ نحوا م�ساع ��دة نف�سية-اجتماعية
وم�ساعدة قانونية خالل الإجراءات الق�ضائية ،ما دام ذلك �ضرور ّي ًا حلماية حقوقهم الإجرائية ،مع
مراعاة ما فيه م�صلحتهم ال�شخ�صية �إىل �أق�صى حد .وت�شمل امل�ساعدة النف�سية-االجتماعية �إعداد
ال�شخ�ص املعني للإجراءات القانونية ،ولتح ُّمل العبء النف�سي ب�سببها� ،إىل جانب مرافقة ال�شخ�ص
�إىل جل�س ��ات اال�ستماع �أثن ��اء �إجراءات التحقيق واملحاكمة الرئي�سية .ويف هذا ال�سياق� ،أ�شارت بع�ض
الدول الأطراف �إىل التزاماتها مبوجب التوجيه  2012/29/EUال�صادر عن الربملان الأوروبي وجمل�س
االحت ��اد الأوروب ��ي الذي ي�ضع معايري دنيا ب�ش� ��أن حقوق �ضحايا اجلرمية ودعمه ��م وحمايتهم ويحل
حمل القرار الإطاري  2001/220/JHAللمجل�س.
ويف جمموعة ثانية من الدول الأطراف ،ميكن لل�ضحايا امل�شاركة م�شاركة كبرية يف الإجراءات اجلنائية
وعر� ��ض �آرائه ��م و�شواغلهم بدرجة كافية (على �سبيل املثال ،يف امل�ساهمة يف عملية التحقيق ،والإدالء ب�شهادة
ب�ش�أن الأ�ضرار املتك َّبدة �أثناء جل�سات اال�ستماع املو�ضوعية للق�ضية ويف جل�سة النطق باحلكم� ،أو تل ّقي معلومات
عن التقدم املحرز يف الق�ضية ونتائجها �أو الطعن يف القرارات ال�صادرة ل�صالح املتهم) ،حتى و�إن بدا �أنهم ال
يتمتعون بكامل حقوق الطرف املدين على النحو املذكور �أعاله.
و�أخ�ي�راً ،تتي ��ح جمموعة ثالثة من الدول الأط ��راف التي تتبع نظام القان ��ون الأنغلو�سك�سوين �إمكانية �أن
يمَ ْ ُث � َ�ل ال�ضحي ��ة ويعر�ض �آراءه يف املرحلة التالي ��ة لإدانة املتهم ،وذلك ال�ستبعاد الك�ش ��ف امل�سبق عن معلومات
مت� ��س حق ��وق الدفاع .ويتم ذلك من خ�ل�ال �إفادات �شفوية �أو خطي ��ة (غالب ًا ما ت�سمى �إف ��ادات ب�أثر اجلرمية
على ال�ضحايا) تزود املحكمة بتفا�صيل عن ال�ضرر الذي حلق بال�ضحايا نتيجة اجلرمية ،و ُتق َّدم �أثناء �إ�صدار
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احلك ��م (�أحيان� � ًا �أي�ض ًا �أثناء الإج ��راءات املتعلقة بالإفراج �أو رد املدعى عليه عل ��ى التهمة اجلنائية �أو الإفراج
امل�ش ��روط) .ويختلف �شكل �إف ��ادة ال�ضحية وحمتواها وفقا للنظام الت�شريعي املعم ��ول به .ففي بع�ض الواليات
الق�ضائي ��ة ،يجوز للمدع ��ى عليه �أو حماميه ا�ستدعاء ال�ضحية ال�ستجوابه ب�ش� ��أن الإفادة .وهناك �أي�ض ًا برامج
لدعم ال�ضحايا تتوىل �إ�سداء الن�صائح وتقدمي خدمات امل�شورة عند مثولهم �أمام املحكمة ،وينطوي جزء منها
امل�ستعر�ضون اقتناعهم عموم ًا ب� َّأن
عل ��ى تقدمي امل�ساعدة يف �إعداد �إفادة ال�ضحية وتقدميها .و�أبدى اخل�ب�راء
ِ
احلك ��م قيد اال�ستعرا�ض ُن ِّفذ مبا في ��ه الكفاية يف �إطار التدابري املتعلقة مب�شارك ��ة ال�ضحايا بعد الإدانة ،حتى
يف �إح ��دى الدعاوى (ال�صعبة �إىل حد ما) حيث �أو�ضحت ال�سلط ��ات �أنه لي�س لل�ضحية احلق باملعنى احلقيقي
يف خماطب ��ة املحكمة ،و�أنه يعود للمدعي العام �صالحية اتخاذ قرار ا�ستدعاء ال�ضحية للإدالء ب�إفادة يف وقت
�صدور احلكم.

الفعالية
عل ��ى الرغم من تق ��دمي بع�ض البيان ��ات الإح�صائية ب�ش�أن عمليات حماي ��ة ال�شهود ،ف� �� َّإن املعلومات عن مدى
حتقي ��ق ه ��ذه الربامج �أهدافها يف ال ��دول الأطراف �شحيحة ،مم ��ا يجعل من امل�ستحيل التو�ص ��ل �إىل ا�ستنتاج
ع ��ام ب�ش�أن فعالية الأطر التنظيمية القائم ��ة يف الق�ضايا املتعلقة بالف�ساد .ويزداد ذلك و�ضوح ًا لدى الأخذ يف
االعتب ��ار � َّأن القوان�ي�ن ب�ش�أن حماية ال�شهود ال ُتن َّفذ يف بع�ض البلدان ب�سب ��ب نق�ص املوارد وت�ضارب الأولويات،
�أو ال تط َّب ��ق �إ َّال يف ح ��االت ا�ستثنائي ��ة جدًّا ،ب�سبب عدم وج ��ود �صلة ظاهرة بني الف�س ��اد واجلرمية املنظمة يف
البل ��دان املعني ��ة ح�سب م ��ا �أفيد به .ومن اخلطوات املهمة حل ��ل هذه امل�س�ألة اعتماد التو�صي ��ة الواردة يف �أحد
اال�ستعرا�ض ��ات بالنظ ��ر يف و�ض ��ع وا�ستخ ��دام �أدوات املعلومات الإح�صائية م ��ن �أجل ر�ص ��د �سيا�سات حماية
ال�شهود.

التحديات
يكم ��ن التحدي الرئي�سي فيما يتعلق بتنفيذ املادة  32يف ع ��دم وجود �أطر معيارية كافية ،والغياب التام �أحيان ًا
ويف�سر ذل ��ك بالتكاليف الباهظة لتل ��ك الربامج،
لربام ��ج حماي ��ة ال�شه ��ود يف العديد من ال ��دول الأط ��رافَّ .
وحمدودي ��ة املعرف ��ة ب�أحدث التداب�ي�ر واملمار�سات يف جمال حماي ��ة ال�شهود واخل�ب�راء ،وخ�صو�صيات النظم
القانوني ��ة الوطنية ،و�ضعف التن�سي ��ق فيما بني الأجهزة ،وحمدودية القدرات يف البل ��دان املعنية (مثل املوارد
حتد �آخر يف عدم تطبيق التدابري القائمة يف املمار�سة
الب�شرية والبنى التحتية التكنولوجية وامل�ؤ�س�سية) .ويكمن ٍّ
العملي ��ة ،ب�سبب حداثة قوانني و�أ�ساليب حماية ال�شهود ،وانعدام التعليمات واللوائح من �أجل تنفيذها ،ونق�ص
اخل�ب�رة يف �إدارة الربام ��ج ذات ال�صل ��ة .وفيما يتعلق باتفاقات النق ��ل �إىل �أماكن �أخرى م ��ع الدول الأطراف
امل�ستعر�ضون � َّأن هناك دولة طرف ًا مل تعقد ترتيبات من هذا القبيل ،وذلك ل�سبب رئي�سي هو � َّأن
الأخرى ،الحظ
ِ
هذه العملية معقدة جدًّا ح�سب ما قيل .و�أخرياً ،ال توجد لدى العديد من الدول الأطراف �أحكام متكِّن عر�ض
ودرا�سة وجهات نظر ال�ضحايا و�شواغلهم.

دال -حماية املبلِّغني (املادة )33
ُ�س ِّجل تباين كبري بني الدول الأطراف ،كما هي احلال بالن�سبة �إىل م�س�ألة حماية ال�شهود واخلرباء وال�ضحايا،
فيم ��ا يتعل ��ق بتنفيذ امل ��ادة —33وهي حكم غ�ي�ر �إلزامي—ودم ��ج التداب�ي�ر املنا�سبة حلماي ��ة املبلِّغنيْ � ،أي
الأ�شخا� ��ص الذي ��ن يبلِّغون بح�سن نية ولأ�سباب وجيهة عن � ِّأي وقائع تتعل ��ق ب�أفعال جم َّرمة وفق ًا لالتفاقية ،يف
النظ ��م القانوني ��ة املحلية .وهناك عدد كبري من الدول الأطراف التي مل تتخ ��ذ تدابري �شاملة حلماية املبلِّغني
ع ��ن املخالفات �أو تدابري تب�َّينَنَّ �أنها ال متتثل �سوى جزئ ّي ًا للحكم قيد اال�ستعرا� ��ض ،و�إن كانت هناك ت�شريعات
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قي ��د النظ ��ر يف العديد من احلاالت .وبن ��اء على ذلك ،قُدمت تو�صي ��ات عديدة �إ َّما من �أج ��ل موا�صلة اعتماد
تل ��ك الت�شريع ��ات �أو حتى منحه الأولوية ،مبا ي�شمل جميع الأفعال املج َّرمة وفق� � ًا لالتفاقية� ،أو من �أجل اتخاذ
املزي ��د من اخلطوات الرامية �إىل حماية املبلِّغني عن املخالف ��ات ،وفق ًا لروح االتفاقية .وجتدر الإ�شارة �إىل � َّأن
تل ��ك التو�صي ��ة اع ُتربت �ضرورية ،حتى يف حاالت �أربع من جمموعة دول �أوروب ��ا ال�شرقية حيث توفِّر �أحكام يف
خم�ص�ص ب�ش�أن
خمتلف القوانني قدر ًا كافي ًا من احلماية للمبلِّغني عن املخالفات ،ولكن حيث ال يوجد ت�شريع َّ
حماية املبلِّغني عن املخالفات يف الوقت الراهن .ومن َّثم ،يبدو � َّأن الأحكام املج َّز�أة قد تق ِّو�ض يف بع�ض الأحيان
تو�صل جميع
فعالي ��ة احلماية املمنوحة بالنظر �إىل عدم وجود �شرط م�ستمد م ��ن االتفاقية بهذا ال�ش�أن ولعدم ُّ
اال�ستعرا�ضات �إىل اال�ستنتاج ذاته.
ويبدو نق�ص التدابري الكافية وا�ضح ًا ب�صفة خا�صة يف الدول الأطراف التي يت�ضمن فيها القانون واجب ًا
يحتم على املوظفني العموميني �أو غريهم من املواطنني الإبالغ عن اال�شتباه يف وقوع ممار�سات فا�سدة ،ولكنه
ال ين� ��ص على � ِّأي تدابري مقابل ��ة لذلك للحماية من املعاملة التي ال م�سوغ لها .ويف بع�ض احلاالت التي ال يوجد
فيه ��ا �إطار حم َّدد حلماية املبلِّغني عن املخالفات� ،أ�ش ��ارت ال�سلطات �إىل الأحكام املحلية ب�ش�أن حماية ال�شهود
واخل�ب�راء .وم ��ع ذلك ،ينبغ ��ي الت�أكيد على � َّأن ه ��ذه الأحكام لي�ست كافي ��ة .ف�إذا كان م�ص ��در القلق الرئي�سي
للمخربين يف كثري من الأحيان هو �سالمتهم البدنية وتطبيق تدابري حماية ال�شهود ل�صاحلهم ي�شجع بالت�أكيد
على الإبالغ عن جرائم الف�ساد ،ف� َّإن املادة  33ت�شري �إىل تدابري ذات طابع ونطاق خمتلفني ،وال ت�شمل ال�شهود
فح�س ��ب ،و�إمن ��ا �أي�ض ًا الأ�شخا�ص الذين ال ي�شاركون ب� ِّأي �صفة ر�سمية يف الإجراءات اجلنائية وقد ال ي�صبحون
م�شارك�ي�ن فيه ��ا ب�شكل مبا�شر ،كما يف احلاالت التي ال تتجاوز مرحل ��ة التحقيق على �سبيل املثال .وعالوة على
ذل ��ك ،هن ��اك �أفراد قد تكون لديهم يف مرحل ��ة مبكرة من الق�ضية معلومات غ�ي�ر تف�صيلية بحيث ت�شكل �أدلة
باملعن ��ى القان ��وين للكلمة ،ولكنه ��ا قد تكون م�ؤ�شر ًا مه ّم ًا عل ��ى �أفعال غري م�شروعة وعل ��ى تنبيه ال�سلطات �إىل
احلاج ��ة �إىل �إج ��راء حتقيق )72(.ولذا ف� َّإن الرتكيز ين�صب �أ�سا�س ًا يف احلكم املعني على تطبيق تدابري احلماية
على املوظفني يف القطاعني العام واخلا�ص
وعلى عك�س املجموعة املذكورة �أعاله من الدول الأطراف ،ا�ستحدث عدد من البلدان ،وال� سيما البلدان
الت ��ي تتب ��ع نظام القانون الأنغلو�سك�س ��وين ،ت�شريعات خا�صة ب�ش�أن عمليات الك�شف م ��ن �أجل امل�صلحة العامة
وحماي ��ة املبلِّغني عن املخالفات ،وه ��ي ت�شريعات تبينَّ يف بع�ض احلاالت �أنها م�ستفي�ضة ومتثِّل ممار�سة ج ِّيدة.
وهن ��اك دول ��ة طرف واحدة على الأقل تل َّقت م�ساعدة يف هذا ال�صدد م ��ن م�ؤ�س�سة دولية ،وهي يف هذه احلالة
امللزم ��ة التي تن�ص على
م�ص ��رف التنمي ��ة الآ�سيوي .ويف بع� ��ض احلاالت� ،أ�شري �إىل تنفي ��ذ ال�صكوك الدولية ِ
حماي ��ة املوظفني ،مث ��ل اتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش� ��أن الف�ساد يف �إطار القانون املدين (امل ��ادة  .)9وفيما يتعلق
ب�شكل احلماية املمنوحة للمبلِّغني بح�سن نية ولأ�سباب وجيهة عن الأن�شطة املت�صلة بالف�ساد (�إىل جانب تو�سيع
نط ��اق احلماية اجل�سدية املمنوحة لل�شهود لت�شمل �أي�ضاً ،عند االقت�ض ��اء ،هذه الفئة من الأ�شخا�ص) اع ُتربت
املجموعات الثالث من التدابري املبينة �أدناه ذات �أهمية.
ولبع� ��ض �أنواع احلماي ��ة ،التي و�صفها بع�ض امل�ستعر�ض�ي�ن باملمار�سات اجل ِّيدة ،طبيع� � ٌة �إجرائية �أ�سا�س ًا
وتخ� ��ص �إمكانية قبول املعلومات امل�ستمدة من البالغات املجهولة امل�صدر والتحقيق فيها (املق َّدمة على �سبيل
املث ��ال ع ��ن طريق �صناديق بريد خا�ص ��ة مركَّبة لهذا الغر� ��ض يف امل�ؤ�س�سات العامة �أو ع ��ن طريق الإنرتنت �أو
الربي ��د الإلك�ت�روين �أو اخلطوط الهاتفية املبا�ش ��رة) ،والأهم من ذل ��ك ،يف حالة املب ِّلغ�ي�ن المعروفي الهوية،
حماي ��ة هويته ��م جتاه الأط ��راف الثالثة (طاملا مل يواف ��ق ه�ؤالء الأف ��راد على الك�شف ع ��ن هويتهم) ،وكذلك
�ضم ��ان ال�سري ��ة فيما يتعل ��ق باملعلومات وال�سجالت والوثائ ��ق املق َّدمة �أو امل�شار �إليها وق ��ت الإبالغ .وينبغي �أن
ُتك َف ��ل حماي ��ة هوية املبلِّغ ،ب�صفة خا�ص ��ة ،على الأقل يف بداية التحقيقات وحت ��ى املرحلة التي ال ميكن عندها
( )72الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،33الق�سم الأول.
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حتقي ��ق العدال ��ة بالكامل م ��ن دون الك�شف عن هوية املخرب ،عل ��ى �سبيل املثال حتى ُي�ستدع ��ى للإدالء ب�أقواله
ك�شاهد.
وت�شري جمموعة ثانية من التدابري �إىل احلماية من الإجراءات الق�ضائيةْ � ،أي احلظر ال�صريح للق�ضايا
املدنية �أو املحاكمات (ال �سيما فيما يتعلق بالت�شهري واحلنث باليمني واالتهام الباطل)� ،أو � ِّأي �إجراءات قانونية
�أخ ��رى تتعل ��ق بالك�شف بح�سن نية عن املعلومات ،حتى �إذا كان ��ت الوقائع التي قدمها املبلِّغ عن املخالفات غري
كافية لل�سماح بقرار باملحاكمة �أو الإدانة .وهناك بع�ض الدول الأطراف التي متنح هذا االمتياز ب�صورة خا�صة
للأ�شخا� ��ص الذي ��ن يبلِّغون عن معام�ل�ات م�شبوهة ت�شري �إىل ارت ��كاب جرائم غ�سل �أموال .بي ��د �أنه ينبغي �أن
يو�ض ��ع يف االعتب ��ار �أنه قد يكون من ال�صعب يف العديد من النظ ��م اجلنائية التوفيق بني هذه التدابري وحقوق
الأ�شخا� ��ص الذي ��ن ُوجهت �إليهم االدعاءات� )73(،أو حتديد املرحلة الت ��ي ال تعود عندها تلك احل�صانة امل�سبقة
�صحيحة �أو مطلقة .وعلى � ِّأي حال ،ف� َّإن جناح الإجراء الق�ضائي املدين �أو اجلنائي �ضد املبلِّغ رمبا اعتمد على
�إثب ��ات الطبيع ��ة الكيدية للأفعال ذات ال�صلة ،وهو �أمر ي�شكل يف حد ذاته �ش ��ك ًال من �أ�شكال ال�ضمان الوقائي
وقد ُيعترب تقلي ًال من فائدة التدابري قيد املناق�شة.
وتتعل ��ق جمموعة ثالثة (وهي الأهم كما يبدو من الأهمي ��ة املن�سوبة �إليها يف اال�ستعرا�ضات) من تدابري
حماي ��ة املب ِّلغ�ي�ن عن �سوء ال�سل ��وك �أو الف�ساد بظروف عمله ��م ،وهي كثري ًا ما توجد ،له ��ذا ال�سبب ،يف قوانني
العمل �أو قوانني اخلدمة املدنية لدى الدول الأطراف .وينبغي ،مبراعاة الطابع االختياري للمادة � ،33أن ت�شمل
حماي ��ة املبلِّغني عن املخالفات التدابري الرامية �إىل منع التمييز يف املعاملة �أو العقوبات الت�أديبية �ضد املبلِّغني
عن املخالفات ،مبا يف ذلك احلاالت التي ُتط َّبق فيها تلك التدابري والعقوبات ب�سبب انتهاكات مزعومة للقواعد
املتعلق ��ة بال�سرية �أو ال�سلط ��ة التقديرية املهنيتني .وما مل تو َّفر للموظف �ضمان ��ات قانونية حلمايته من �أعمال
االنتق ��ام يف م ��كان العمل ،فقد ال يتقدم مطلق ًا ل�ل��إدالء مبعلومات �إىل �صاحب عمل ��ه �أو �إىل �سلطات التنظيم
الرقاب ��ي .ويف هذا ال�سياق ،ت�ش�ي�ر بع�ض عمليات اال�ستعرا�ض �إىل � َّأن الأح ��كام العامة التي توفر احلماية �ضد
�إنهاء عقد العمل بطريقة غري م�شروعة وتخول احلق يف �إحالة امل�س�ألة �إىل الق�ضاء قد ال تكفي حلماية املوظفني
الذي ��ن يب ِّلغ ��ون عن ممار�سات الف�س ��اد .وتوجد حاجة لتعريف وا�ض ��ح حلقوق املبلِّغ ع ��ن املخالفات والتدابري
اخلا�صة الرامية �إىل تعزيز حمايته ،مبا يف ذلك احلظر ال�صريح للتمييز يف النقل �أو �إعادة االنتداب �أو خف�ض
الرتبة �أو اخل�صم من الراتب �أو الإيقاف عن العمل �أو الف�صل �أو التقاعد الق�سري �أو � ِّأي �شكل �آخر من �أ�شكال
الت�ض ��رر املهني الذي قد يرتتب ع ��ن الإبالغ باملخالفات؛ وحق النقل بناء على الطل ��ب ،دون �إمكانية الرف�ض،
�إذا كان ��ت املعلوم ��ات املك�شوف عنها �ست�ؤدي �إىل توجيه التهم؛ ويف نهاي ��ة املطاف نقل عبء الإثبات يف دعاوى
العم ��ل ذات ال�صلة �إىل �صاحب العمل .وهناك املزي ��د من التدابري التي ميكن اتخاذها من �أجل تعزيز التزام
ال�سلط ��ات املخت�ص ��ة بحماية ال�شخ�ص املبلِّغ عن املخالفات عندما يكون �ضحي ��ة فع ًال للتحر�ش �أو امل�ضايقة �أو
التخوي ��ف �أو االعت ��داء من جانب الزم�ل�اء �أو حتى تقدمي تعوي�ض مايل م�سبق ًا ع ��ن جزء من تكاليف الدعاوى
الق�ضائي ��ة التي يرفعها املب ِّلغ ��ون عن املخالفات الذين يطعنون يف قرار بف�صله ��م �أو انتهاك حقوقهم بطريقة
�أخ ��رى .و�أخ�ي�راً ،قد يكون م ��ن املفيد ،كما فعل ��ت اثنتان من الدول الأط ��راف� ،أن تكون هن ��اك وكالة خا�صة
ميك ��ن �أن يرفع �إليها الأ�شخا�ص دعاواهم �أو �شكاواهم ب�ش�أن املعاملة ال�سيئة ،وكذلك ا�ستك�شاف �سبل التعجيل
با�ستخدام �آليات احلماية القائمة و�إزالة العمليات املعقدة.

( )73ي�ؤكَّد يف املرجع ال�سابق ،الق�سمني الفرعيني ثانياً 1-وثانياً ،5-على �ضرورة �أن تتم حماية حقوق و�سمعة امل�ستهدَ فني باالدعاءات،
و�أن يت�ضمن القانون احلد الأدنى من التدابري الرامية �إىل رد االعتبار �إىل من �شُ وهت �سمعتهم.

حالة تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

136

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
يف �إح ��دى الدول الأط ��راف ،ين�ص قانون جديد ملكافحة الف�ساد على عك�س عبء الإثبات بغية حماية
�ضحاي ��ا الأعمال االنتقامية .فف ��ي ال�سابق ،كان ب�إمكان ال�شخ�ص املب ِّل ��غ يف القطاع العام �أو اخلا�ص
ويب�سط القانون
ال ��ذي يعتق ��د �أنه يتعر�ض النتقام �أن ِّ
يقدم �شكوى ،م�سته ًال بذلك �إج ��راءات مط َّولةِّ .
اجلدي ��د هذا النظام من خالل نقل ع ��بء الإثبات �إىل �صاحب العمل ،بعد �أن يثبت املبلِّغ � َّأن االنتقام
املزعوم كان ردًّا على ت�ص ُّرفه .وتنطبق نظم مماثلة يف عدد متزايد من الدول الأطراف ،مبا يف ذلك
احل ��االت التي ُيعترب فيها � ُّأي تطبي ��ق لعقوبات ت�أديبية �ضد موظفني عمومي�ي�ن مبلِّغني تع�سف ّي ًا ،حتى
يثبت العك�س ،عندما يحدث يف غ�ضون �سنة واحدة من الك�شف عن املعلومات.
وباملث ��ل ،ين� ��ص قانون العم ��ل يف دولة طرف �أخرى عل ��ى �أنه ال يجوز ا�ستبع ��اد � ِّأي �شخ�ص من
�إج ��راء تعيني �أو احل�صول على تدريب داخلي �أو ف�ت�رة تدريب يف �شركة ،وال يجوز معاقبة � ِّأي موظف
�أو ت�سريحه �أو تعري�ضه للتمييز ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،وخ�صو�ص ًا من حيث الأجر �أو التدريب
�أو �إع ��ادة االنت ��داب� ،أو االنت ��داب� ،أو الت�أهي ��ل� ،أو الت�صنيف� ،أو الرتقية املهني ��ة� ،أو النقل �أو جتديد
العق ��د ،لكونه ق َّدم بالغ ًا �أو �أدىل ب�شهادة ،بح�سن نية� ،إ َّم ��ا �إىل �صاحب عمله �أو ال�سلطات الق�ضائية
�أو الإداري ��ة ب�ش� ��أن �أفعال ف�ساد علم بها �أثناء ممار�سة مهامه .ويك ��ون � ُّأي خرق لعقد العمل ين�ش�أ عن
ه ��ذا و� ُّأي حكم �أو �إج ��راء خمالف الغي ًا وباطالً .ويف حالة ن�شوء منازعة ،عندما يثبت املوظف املعني
الوقائ ��ع التي ُيفرت�ض �أنه ا�ستند �إليها يف الإبالغ عن الف�ساد �أو �إقامة الدليل عليه ،يكون على املدعى
علي ��ه ،يف �ضوء هذه العنا�صر� ،أن يثبت � َّأن عوام ��ل مو�ضوعية ال �صلة لها ب�إفادات املوظف �أو �شهادته
تربر قراره.
و�أخ�ي�راً ،ين�ص القانون يف دولة ط ��رف ثالثة على توفري حماية �شاملة للمبلِّغني عن املخالفات،
مبا يف ذلك منع �صاحب العمل من تعري�ض املوظف ل ِّأي "�ضرر مهني" ب�سبب �إف�شائه معلومات م�شمولة
َ
النطاق العام للقانون وتعريف "ال�ضرر
باحلماية .و�أدخل خرباء حكوميون يف عداد املمار�سات اجل ِّيدة
املهن ��ي" مبعن ��اه الوا�سع (الذي ي�شمل � َّأي �إجراء ت�أديب ��ي� ،أو ف�صل� ،أو �إيقاف عن العمل� ،أو خف�ض يف
الرتب ��ة� ،أو م�ضايق ��ة� ،أو تخوي ��ف� ،أو النقل غ�ي�ر الإرادي� ،أو املنع من النقل �أو الرتقي ��ة� ،أو التعر�ض
للتهدي ��د ب� ٍّأي من هذه الإجراءات) .وجتدر الإ�شارة �أي�ض� � ًا �إىل � َّأن �شركات و�إدارات حكومية خمتلفة
ن َّفذت تدابري حمددة لت�شجيع الإبالغ عن املخالفات و� َّأن املجتمع املدين ي�شجع بن�شاط هذه املمار�سة
و�إن�شاء �آليات للحماية .و�أُقيم خط ات�صال مبا�شر وطني ملكافحة الف�ساد وجت َّمع الإح�صاءات املتعلقة
بالبالغات على ال�صعيد املركزي و ُتن�شر.
وجتدر الإ�شارة �إىل � َّأن هذا النوع من الآليات الت�شريعية املحددة يوجد يف بع�ض الدول الأطراف حلماية
املب ِّلغ�ي�ن عن املخالفات م ��ن كال القطاعني العام واخلا�ص ،غري � َّأن تلك احلماي ��ة تقت�صر يف عدة حاالت على
املوظفني العموميني وال ت�شمل الأفراد العاديني؛ وعليه ،فقد �صدرت تو�صيات بالنظر يف تو�سيع نطاق القواعد
التي توفر احلماية من املعاملة التي ال م�سوغ لها (مثل الف�صل التع�سفي) لت�شجيع الأ�شخا�ص من غري املوظفني
العموميني على الإبالغ عن الأفعال املج َّرمة وفق ًا لالتفاقية .وال بد من �إيالء اهتمام خا�ص حلماية ال�صحفيني
()74
ما دامت بالغاتهم ت�ستويف معيار الت�صرف بح�سن نية ولأ�سباب وجيهة.

( )74املرجع نف�سه ،الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .3
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وهن ��اك نقطة �أخرية تتعلق مبا قد ُيفر�ض على الإب�ل�اغ من القيود ،وهي قيود رمبا كان لها ،كما ذُ كر يف
ا�ستعرا� ��ض �إحدى الدول الأطراف ،ت�أثري �شديد على �إمكانيات احلماية وقنوات الك�شف عن املعلومات املتاحة
مل ��ن يرغب يف الإب�ل�اغ عن املخالفات .ويف القطاع العام ،عادة ما تكون هن ��اك طائفة من القوانني التي تن�ص
عل ��ى �سرية �أنواع معينة من املعلوم ��ات ،وال� سيما فيما يتعلق باال�ستخبارات وال�ش�ؤون اخلارجية .وباملثل ،ميكن
للمب ِّلغ�ي�ن ع ��ن املخالفات من القطاع اخلا�ص عقد اتفاق ب�ش�أن اخل�صو�صية وال�سرية مع �صاحب العمل املعني.
وي�ض ��ع ذل ��ك قيود ًا فيم ��ا يتعلق باجلهات التي ميكن للمخ�ب�ر ك�شف املعلومات لها وقد يجع ��ل حماية املبلِّغ عن
املخالفات تتوقف على فر�ض هذه القيود .فعلى �سبيل املثال ،ال يوجد ما مينع مبا�شرة مبلِّغ ًا عن املخالفات من
القطاع اخلا�ص من الك�شف عن � ِّأي فعل من �أفعال الف�ساد �إىل و�سائل الإعالم �أو �إىل �سلطة يف الدولة الطرف
املذكورة �أعاله ،لكنه يجوز ل�صاحب العمل �أن يتخذ �إجراءات يف وقت الحق �ضد هذا ال�شخ�ص ب�سبب �سماحه
لنف�سه بارتكاب هذا الت�صرف .وعالوة على ذلك ،ميكن �أن ي�شكل وجود جرائم جنائية فيما يتعلق بانتهاكات
الأ�سرار التجارية �أو انتهاكات �أ�سرار الدولة عام ًال �إ�ضاف ّي ًا لثني املوظفني عن الإبالغ عن جرائم الف�ساد.
ويف �ض ��وء ما ذُ كر �أعاله ،ينبغي للدول الأط ��راف �أ َّال ت َّدخر جهد ًا من �أجل حتقيق التوازن بني االعرتاف
بالتزام ��ات املوظف�ي�ن املدنيني وموظفي القط ��اع اخلا�ص بالوالء وال�سرية جتاه الدول ��ة و�أ�صحاب عملهم ،على
الت ��وايل ،وااللتزام بتوف�ي�ر احلماية للمبلِّغني من � ِّأي معاملة "ال م�سوغ لها" .وينبغ ��ي �أ َّال ُي�سمح النتهاك ال�سرية
ب� ��أن ي�صب ��ح عائق ًا �أمام توفري احلماية ما دام الإبالغ يجري بح�سن نية .وميكن القيام بذلك من خالل �إن�شاء
هيئ ��ات رقابية خا�ص ��ة �أو تعيني م�ست�شاري ��ن معنيني بال�سرية لتح ُّم ��ل امل�س�ؤولية عن تل ّق ��ي البالغات عن �سوء
ال�سل ��وك ال ��ذي قد ي�سبب �أ�ضرار ًا كب�ي�رة للم�ؤ�س�سة ذات ال�صلة� ،أو من خ�ل�ال �إتاحة جماالت خمتلفة للك�شف
ع ��ن املعلوم ��ات مع ما يقابلها م ��ن م�ستويات احلماية—يكون �أوله ��ا داخل امل�ؤ�س�سة التي يعم ��ل بها املبلِّغ عن
املخالف ��ات ،والث ��اين لدى ال ��وكاالت وامل�ؤ�س�سات اخلارجية ،يف احلاالت التي ال تك ��ون فيها عمليات الك�شف يف
()75
امل�ستوى الأول حمتملة �أو مل ت�سفر عن نتائج مالئمة.

�أمثلة على التنفيذ
يت�ضح هذا احلل من املثال التايل :لدى دولة طرف نظام على ثالثة م�ستويات للك�شف عن املعلومات،
حي ��ث يكون �صاح ��ب عمل املبلِّغ عن املخالف ��ات هو املتلقَّي الأك�ث�ر �أمانا لل�شواغ ��ل املتعلقة بالف�ساد.
ويحظ ��ى الك�ش ��ف عن املعلومات داخل ّي ًا باحلماية �إذا ت�صرف املبلِّغ ع ��ن املخالفات بح�سن نية وتق َّيد
بالإج ��راءات التي حدده ��ا �صاحب العمل لذلك الك�ش ��ف .وحتظى عمليات الك�ش ��ف لهيئات حمددة
للتنظي ��م الرقاب ��ي (� ْأي مكتب النائب العام واملراجع العام للح�ساب ��ات) باحلماية هي �أي�ض ًا من دون
احلاج ��ة �إىل �أن يك ��ون ال�شاغ ��ل قد �أثري �أو ًال ل ��دى �صاحب العم ��ل ،حيث يقوم املبلِّغ ع ��ن املخالفات
بالك�ش ��ف ع ��ن املعلومات بح�س ��ن نية ويكون لدى املوظ ��ف اعتقاد معقول ب� َّأن هيئ ��ة التنظيم الرقابي
عادة ما تتعامل مع هذا النوع من امل�شاكل .وميكن حماية عمليات الك�شف الأو�سع نطاق ًا (على �سبيل
املث ��ال ،لل�شرط ��ة و�أع�ضاء الربملان وو�سائ ��ل الإعالم) ما دام الك�شف معق ��و ًال وبح�سن نية ،و�إذا كان
هناك ،وهذا هو الأهم� ،سبب وجيه لتجاوز امل�ستويني الأولني.
وباملثلُ ،يقبل مبوجب فقه القانون يف دولة طرف �أخرى اال�ستثناء من االلتزام بال�سرية ،عندما
يلب ��ي الك�شف عن املعلوم ��ات م�صلحة عليا؛ ويف تلك احلاالت ،يجب على املوظف �أن يبلِّغ الوقائع �أو ًال
�إىل �صاح ��ب العم ��ل ،ث ��م �إىل ال�سلطات ،ثم يتج ��ه �إىل و�سائل الإعالم كمالذ �أخ�ي�ر .ويكون الك�شف
مبا�ش ��رة عن املعلومات لل�سلطات مقبو ًال هو �أي�ض� � ًا عندما يكون له ما يربره .ومن ّثم ،ف� َّإن � َّأي �إجراء
ف�صل عن العمل يف تلك احلاالت على �أ�سا�س انتهاك االلتزام بال�سرية ُيعترب غري م َّربر ويف�سح املجال
للمطالبة بالتعوي�ض .و�أفاد البلد املعني �أي�ض ًا باعتزامه اتخاذ تدابري لتعزيز �آلية احلماية املعمول بها
�ضد املعاملة غري العادلة ،وقد �شُ جع على اتخاذ التدابري الرامية �إىل حتقيق ذلك.
( )75املرجع نف�سه ،الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .4
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التحديات
تكاد التحديات املبلَّغ عنها باعتبارها مت�صلة بتنفيذ املادة  33تكون مطابقة للتحديات املتعلقة بحماية ال�شهود.
م�ساعدة لن�شر الوعي ب�أهمية الك�شف عن الف�ساد،
وبالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك ،مت الت�أكيد على �ضرورة تنفيذ برامج ِ
و�آلي ��ات الإب�ل�اغ ،والو�سائل املتاحة حلماية املبلِّغني ع ��ن املخالفات .وهذا من �ش�أن ��ه �أن يي�سر التطبيق العملي
امل�ساع ��دة الإ�ضافية تقد َمي حوافز
للقوان�ي�ن ب�ش�أن حماية املبلِّغني عن املخالف ��ات .وت�شمل مقرتحات التدابري
ِ
مالي ��ة للمبلِّغني ع ��ن املخالفات ،وو�ض ��ع �سيا�سات م�ؤ�س�سية حلماي ��ة املبلِّغني عن املخالف ��ات داخل ال�شركات،
و�إن�شاء هيئات م�ستقلة م�س�ؤولة حتديد ًا عن تنفيذ ال�سيا�سات املحلية ب�ش�أن �إف�شاء املعلومات من �أجل امل�صلحة
العامة وحماية املبلِّغني عن املخالفات.

هاء -عواقب �أفعال الف�ساد (املادة )34
ت�ض ��ع امل ��ادة  34التزام ًا عا ّم ًا عل ��ى الدول الأطراف باتخ ��اذ تدابري تتناول عواقب الف�س ��اد ،وهي تهدف على
وج ��ه التحديد �إىل عدم ا�ستفادة الأ�شخا�ص (الطبيعي�ي�ن واالعتباريني على ال�سواء) من العقود �أو االمتيازات
املتح�ص ��ل عليها من خ�ل�ال و�سائل فا�س ��دة .وعلى الرغم م ��ن � َّأن هناك ع ��دد ًا من الدول
�أو املزاي ��ا املماثل ��ة
َّ
الأط ��راف التي عادة م ��ا ت�شري �إىل العقوبات واجل ��زاءات املفرو�ضة على الأ�شخا� ��ص الطبيعيني واالعتباريني
املدان�ي�ن بارتكاب جرائم ف�ساد (من ال�سجن والغرامات املالية و�إ�سقاط الأهلية �إىل �سحب الرتاخي�ص املهنية
وامل�ؤ�س�سي ��ة والإدراج يف القائم ��ة ال�سوداء) ،ف� َّإن احلكم قيد النظر ي�سع ��ى �إىل معاجلة امل�سائل التي ال ت�شملها
القواعد الأكرث خ�صو�صية ،مثل القواعد الواردة يف املادة  26والفقرة  1من املادة  30واملادة  ،35و�إىل كفالة �أ َّال
يج ��دي الف�ساد نفع� � ًا وفق ًا لأحد املبادئ الأ�سا�سية لالتفاقية .وبعبارة �أخرى ،ينبغي لإدانة املمار�سات الفا�سدة
�أن تتج ��اوز العقوب ��ات اجلنائية بحيث ت�شتمل عليه ��ا جميع جماالت القانون ذات ال�صلة� ،س ��واء �أكان القانون
اخلا� ��ص �أو قانون املناف�س ��ة �أو القانون الإداري �أو قانون ال�ضرائب �أو قانون العق ��ود �أو قانون دعاوى امل�س�ؤولية
()76
التق�صريية.
ويتيح هذا احلكم للدول الأطراف جما ًال للمناورة فيما يتعلق بالإجراءات االنت�صافية التي ينبغي لها �أن
تتخذه ��ا ،لكن معظم اال�ستعرا�ضات تركز على التدابري الإر�شادية الت ��ي يت�ضمنها ،وهي �إلغاء �أو ف�سخ العقود
و�سح ��ب اتفاقات االمتيازات �أو �صكوك مماثلة �أخ ��رى .ويف هذه املرحلة ،جتدر الإ�شارة �إىل � َّأن املادة ُ 34تلزم
ال ��دول الأط ��راف عمل ّي ًا باتخاذ تداب�ي�ر تتناول عواقب الف�ساد وب�إي�ضاح الطريق ��ة التي حتقق بها ذلك .وال بد
م ��ن اعتب ��ار جمرد القول ،كما يف �إح ��دى احلاالت� ،إنه "ال �شيء يف القانون املحلي مين ��ع اعتبار الف�ساد عام ًال
ُيعت ��د ب ��ه يف دعاوى �إلغاء العقود �أو ف�سخها �أو �سحب االمتيازات �أو ما �شابهها من �أدوات �أو اتخاذ � ِّأي �إجراءات
انت�صافية �أخرى" ،غري كاف يف اال�ستعرا�ضات ال ُقطرية.
والف�س ��اد عام ��ل يف �إلغ ��اء العق ��ود �أو ف�سخها �أو �سحب االمتي ��ازات �أو الأدوات املماثل ��ة يف عدد كبري من
البلدان ،و�إن بدا � َّأن هناك ما ال يقل عن ثماين واليات ق�ضائية ال تتيح هذه الإمكانية �أو مل تقدم معلومات كافية.
والطريق ��ة املعتادة لتحقيق ذلك ه ��ي تطبيق املبادئ العامة لقانون التعاقد (�إ َّما يف القانون الأنغلو�سك�سوين �أو
القان ��ون امل ��دين) التي تتيح �إلغاء العق ��د �أو ف�سخه على �أ�سا�س �سوء الني ��ة (�أو التدلي�س) من جانب واحد على
الأق ��ل من الأطراف املتعاقدة .ويج ��وز للطرف املت�ضرر والأ�شخا�ص الذين لهم م�صلحة م�شروعة �أن يعرت�ضوا
عل ��ى العق ��د ذي ال�صلة .ومن اجلدي ��ر بالذكر � َّأن ع ��دد ًا من البلدان مل ��زَ م يف هذا ال�ص ��دد باالتفاقية ب�ش�أن
تلزم الفقرة  2من املادة  8منها الأطراف ب�أن تن�ص يف قانونها الداخلي
الف�س ��اد يف �إط ��ار القانون املدين التي ِ
عل ��ى �إمكانية �أن تتقدم جميع الأطراف يف عقد الذين قُو�ضت موافقتهم ب� ِّأي فعل من �أفعال الف�ساد بطلب �إىل
املحكمة لإ�صدار �إعالن ببطالن العقد ،بغ�ض النظر عن حقهم يف املطالبة بتعوي�ض عن الأ�ضرار.
( )76املرجع نف�سه ،املادة  ،34الق�سم الأول.
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التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
يف �إحدى الدول الأطراف ،لوحظ وجود اجتاه متزايد لإدراج بنود موحدة يف العقود احلكومية بهدف
ال�سم ��اح للحكومة ب�إلغ ��اء العقود و�سحب الرتاخي�ص وو�ضع تدابري انت�صاف مماثلة �أخرى عند وقوع
ف�س ��اد �أو �سلوك جنائ ��ي �آخر .وذُ كر �أنه ميكن زيادة النظر يف تو�سيع نط ��اق ا�ستخدام �أحكام العقود
من هذا النوع.
وم ��ن اجلدي ��ر بالذكر �أنه ميكن يف ه ��ذه الدولة الطرف على وجه التحدي ��د �أن ُتعترب الأن�شطة
االحتيالي ��ة� ،إذا �أُثبت ��ت� ،أ�سباب� � ًا كافية ل�سحب ال�صك ��وك ،حتى من دون اال�ضط ��رار �إىل رفع دعوى
ق�ضائي ��ة .وم ��ن الأمثلة على ذلك نق ��ل حقوق امللكية .ف�إذا اقتن ��ع �سجل حقوق امللكية ب� �� َّأن النقل هو
نتيجة احتيال ،جاز له ،بعد اال�ستماع �إىل طر ْيف الطلب� ،سحب النقل �أو �إلغا�ؤه.
وبينم ��ا ت�ش�ي�ر املبادئ املذكورة �أعاله ع ��ادة �إىل العقود التي يكون م�ضمونه ��ا قانون ّي ًا لكن تنفيذها يكون
حتت ت�أثري الف�ساد مبا يجعلها قابلة للإبطال ،ت�شري بع�ض عمليات اال�ستعرا�ض �أي�ض ًا �إىل �إمكانية اعتبار العقد
باط�ل�اً م ��ن الأ�سا�س على العموم عندما يك ��ون مو�ضوعه غري قانوين �أو يتعار�ض م ��ع النظام العام �أو الأخالق
احلمي ��دة .ومبوج ��ب الأحكام ذات ال�صلة ،يكون العقد املح� � َّرر بعد � ِّأي فعل من �أفعال الف�س ��اد باط ًال �إذا كان
للفع ��ل الفا�س ��د ت�أثري كبري على م�ضم ��ون العقد� ،أو �إذا كان مو�ض ��وع العقد هو املعاملة الفا�س ��دة نف�سها ،مثل
االتف ��اق على ر�س ��وم حمددة لقاء خدمات و�سيط َع َر� ��ض �أن ميار�س ت�أثري ًا غري قانوين عل ��ى م�س�ؤول عمومي.
و�أ�ش ��ارت بع�ض البلدان مرة �أخرى يف هذا ال�ص ��دد �إىل تطبيق االتفاقية ب�ش�أن الف�ساد يف �إطار القانون املدين
الت ��ي تن� ��ص الفقرة  1من املادة  8منها على قي ��ام الأطراف بالن�ص يف قانونها الداخل ��ي على اعتبار � ِّأي عقد
�أو بن ��د يف عق ��د ين�ص على الف�ساد الغي ًا وباطالً .ومع ذل ��ك ،ينبغي الت�أكيد على � َّأن هذا البطالن وحده ال يفي
مبتطلب ��ات اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافحة الف�س ��اد� ،إذ � َّإن هدف املادة  34لي�س حماي ��ة م�صالح طرف يكون
�ضالع ًا هو نف�سه يف معاملة فا�سدة.
ويف جمموع ��ة ثانية من البلدان (ع ��دا املجموعة املعتمدة على العنا�صر املذك ��ورة �أعاله لقانون التعاقد
الأ�سا�س ��ي) ،تخ�ض ��ع امل�س�أل ��ة بالإ�ضافة �إىل ذلك لأحكام خا�ص ��ة ملرا�سيم �إدارية خمتلف ��ة وقوانني امل�شرتيات
العام ��ة �أو قوان�ي�ن االمتياز ،الت ��ي تن�ص مبا�ش ��رة �أو �ضمن ًا على بط�ل�ان العقود واتفاقات االمتي ��از التي ُتربم
با�ستخ ��دام و�سائل فا�س ��دة .ويف �إحدى تلك احلاالت ،تَبين ��ت �إمكانية ف�سخ العقود يف �إط ��ار قانون امل�شرتيات
العمومي ��ة والت�ص ��رف يف املوجودات ،وعدم وج ��ود الئحة تنظيمية ب�ش�أن االمتي ��ازات؛ وبناء على ذلك ،قُدمت
تو�صية ب�ضرورة اعتماد الأحكام ذات ال�صلة.

�أمثلة على التنفيذ
بالإ�ضافة �إىل البنود التعاقدية العامة التي تن�ص على عواقب الف�ساد ،يق�ضي كل من قانون امل�شرتيات
العامة وقانون االمتياز يف �إحدى الدول الأطراف بعدم �إبرام � ِّأي عقد للم�شرتيات العمومية �أو االمتياز،
املر�شح�ي�ن بال�شروط (ب�سبب �إدانة �سابقة عن
و ُيعت�ب�ر� ،إذا �أُب ��رم ،الغي ًا �أو باط ًال يف حالة عدم وفاء َّ
جرائ ��م ف�ساد) .وينطبق الأمر نف�سه على انتهاكات الإج ��راءات ،وال� سيما يف حاالت الر�شوة بغر�ض
الفوز بعطاء.
ويف دول ��ة طرف �أخ ��رى ،تن�ص القوانني الإدارية على �إمكانية �إبط ��ال � ِّأي �إجراء �إداري ،مبا يف
ذل ��ك العقود واالتفاقات .ويت ��وىل املراقب املايل الع ��ام للدولة ،عند اال�ضط�ل�اع باملراقبة القانونية
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�أمثلة على التنفيذ (تابع)
الوقائي ��ة التي تخ�ضع لها الإج ��راءات الإدارية ،التحقق مما �إذا كانت هذه الإجراءات متتثل للقانون
ومب ��ادئ النزاه ��ة وال�شفافي ��ة واالنفتاح وامل�س ��اواة واملناف�سة احل ��رة بني مقدمي العرو� ��ض والتقيد
ال�ص ��ارم بال�ش ��روط التي حتكم امل�سابقة �أو العط ��اء وال�شروط الرامية �إىل منع �أفع ��ال الف�ساد .و�إذا
تب�َّي�نَّ � َّأن ه ��ذه الأحكام �أو املبادئ قد ان ُتهكت ،ميتنع املراقب املايل العام عن معاجلة تلك الإجراءات
ويقوم ب�إبالغ الهيئة العامة املعنية التي تعمد عندئذ �إىل �إبطالها.
ويف ث�ل�اث دول �أط ��راف ،ين�ص القانون اجلنائ ��ي �أي�ض ًا على �إمكاني ��ة اال�سرتداد� ،أو �إع ��ادة الأمور �إىل
حالته ��ا ال�سابق ��ة� ،أو جرب العواق ��ب والأ�ضرار املدنية للف�س ��اد ،ا�ستناد ًا �إىل �أم ��ر وارد يف احلكم ال�صادر بعد
الإدانة اجلنائية .و ُيعترب ف�سخ العقد �أو االمتياز �أو � ِّأي �صك قانوين �آخر جزء ًا من هذا اجلرب للأ�ضرار.
و�أخ�ي�راً ،ي�شار �أي�ض� � ًا �إىل �أنواع �أخرى من الإج ��راءات الت�صحيحية ،مث ��ل الإدراج يف القائمة ال�سوداء،
و�سح ��ب الإعان ��ات �أو ا�سرتجاع ا�ش�ت�راكات �صاحب العمل يف املعا�شات التقاعدي ��ة يف احلاالت التي يدان فيها
موظف ��و القط ��اع الع ��ام يف جرائم ف�ساد .وي�ستن ��د ا�سرتداد �أموال املعا�ش ��ات التقاعدية �إىل فك ��رة مفادها � َّأن
املوظف املدان بجرمية ف�ساد مل يف بواجباته التعاقدية.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
يف �إحدى الدول الأطراف ،اع ُترب � َّأن من املمار�سات اجل ِّيدة (يف �سياق املادة � )34أن تلتزم م�ؤ�س�سات
الدول ��ة املت�ضررة من ارت ��كاب جرمية من اجلرائم بتقدمي �شكوى وت�صب ��ح الطرف املدعي من �أجل
حماية م�صالح امل�ؤ�س�سة ،ب�صرف النظر عن الإجراءات اجلنائية التي تقيمها النيابة العامة.

واو -التعوي�ض عن ال�ضرر (املادة )35
يب ��دو � َّأن امل ��ادة  ،35ب�ش�أن التعوي�ض عن ال�ضرر� ،أحد الأح ��كام التي تثري �أقل قدر من الإ�شكاليات يف االتفاقية
ككل م ��ن حي ��ث االمتثال ،وقد اعتمدت جميع الدول الأطراف امل�ستع َر�ضة ،ع ��دا �سبع دول ،تدابري لتنفيذ هذه
املادة كل ّي ًا �أو جزئ ّي ًا .ويف �أربع من الدول التي تبينَّ � َّأن لديها �أحكام ًا غري كافية ،مينح القانون الوطني املحكمة
اجلنائي ��ة ،عن ��د النظر يف العقوبة الت ��ي �س ُتفر�ض على اجلاين ،خيار تعوي�ض ال�ضحي ��ة ،عادة مبراعاة طبيعة
اجل ��رم وخطورت ��ه ،ودرجة وطبيع ��ة � ِّأي �إ�صابة ل�شخ�ص يف ج�سم ��ه �أو �أ�ضرار تلحق مبمتلكات ��ه نتيجة الرتكاب
اجلرمي ��ة ،و� ِّأي عوامل يجوز و�ضعها يف االعتب ��ار لتخفيف العقوبة �أو ت�شديدها .و"�أمر التعوي�ض" هذا هو �شكل
م ��ن �أ�ش ��كال العقوبة ال�صادرة وفق ًا لتقدير املحكمة� ،إ َّما مببادرة منها �أو بناء على طلب من املدعي العام .بيد
�أن ��ه ال مين ��ح بال�ضرورة الأ�شخا�ص الذي ��ن �أ�صابهم �ضرر ح ��ق املطالبة بالتعوي�ض م ��ن امل�س�ؤولني ،على النحو
املن�صو�ص عليه يف احلكم قيد اال�ستعرا�ض؛ كما � َّأن ال�سلطات الوطنية يف الدول املعنية مل ت�شر �إىل � َّأن من �ش�أن
الأح ��كام ذات ال�صلة �أن تتي ��ح لل�ضحية رفع دعوى للتعوي�ض ،كما هي احل ��ال يف البلدان التي لديها ت�شريعات
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مماثل ��ة .ولذلك ،اع ُترب � َّأن هذا احلل ال يف ��ي مبتطلبات االتفاقية .وعالوة على ذلك ،ال ي�شري القانون الوطني
ملكافح ��ة الف�ساد الذي يتناول هذه امل�س�ألة ،يف �إحدى الق�ضاي ��ا قيد املناق�شة� ،سوى �إىل التعوي�ض عن الأ�ضرار
الذي يلحق على وجه التحديد بالأ�صيل (�أو املوكل) التي �أدين وكيله بارتكاب جرمية ف�ساد ،وال يت�ضمن �أحكام ًا
تن�ص على القواعد والإجراءات التي يتعني على املحكمة اتباعها للأمر بتعوي�ض ال�ضحية.
والغر�ض من املادة  35هو حثّ الدول الأطراف على توفري الأ�س�س القانونية ملن حلق بهم نوع من ال�ضرر
نتيج ��ة لأفع ��ال ف�ساد مبا ميكِّنهم من املطالبة بتعوي�ضات من مرتكبي مث ��ل هذه الأفعال .وبالفعل ،تتيح النظم
القانوني ��ة الوطني ��ة كقاعدة عامة �إج ��راءات ت�سمح للأ�شخا� ��ص �أو الكيانات بالتما� ��س التعوي�ض عن الأ�ضرار
(املادي ��ة �أو غ�ي�ر املادي ��ة)� ،أو � ِّأي نتيج ��ة �ض ��ارة مت تكبدها ج� � ّراء �أفعال الف�س ��اد .وت�شري ملحوظ ��ة تف�سريية
لالتفاقي ��ة �إىل �ض ��رورة �أن يك ��ون لدى � ِّأي كيان ��ات ت�ضررت �أو �أ�شخا� ��ص ت�ضرروا من �أفع ��ال فا�سدة احلق يف
املطالب ��ة بالتعوي�ض .وتعبري "الكيان ��ات �أو الأ�شخا�ص" يعت�ب�ر �شام ًال للدول ،وكذل ��ك ال�شخ�صيات االعتبارية
والطبيعي ��ة )77(.ويبدو � َّأن معظم البلدان ت�أخذ بهذا التف�س�ي�ر .وفيما يخ�ص اجلهة التي قد تت�ضح م�س�ؤوليتها،
يج ��ب �أن تت ��اح �سبل االنت�ص ��اف التي ت�سم ��ح باملطالبة بالتعوي�ض ع ��ن الأ�ضرار حتى عندما ُيزع ��م � َّأن �سلطة
عمومية تواط�أت يف �أعمال ف�ساد .وال بد من �إثبات عنا�صر امل�س�ؤولية ،من قبيل العالقة ال�سببية ومدى الأ�ضرار
الت ��ي حلق ��ت باملدعي ب�سبب ("�ضرر نتيجة لـ") فعل ف�ساد وفق ًا ملبادئ القانون الداخلي ،لكل دولة ،التي حتكم
العالق ��ة ال�سببية وم ��دى التعوي�ض امل�ستحق .وفيما يتعلق بالق�صد ،ومت�شي ًا مع �أح ��كام االتفاقية� ،أ�ش َري �إىل � َّأن
غي ��اب التفاعل ال�شخ�صي بني اجل ��اين (اجلناة) وامل ّدعي (امل ّدعني)� ،أو ع ��دم �إدراك اجلاين لل�ضرر املح َّدد
ال ��ذي حلق مب�صال ��ح م َّد ٍع حم َّدد ،ال يجب �أن ي�صلحا كدفاع وال كعقبة قانوني ��ة �أمام من ت�ضرروا وي�سعون �إىل
املطالب ��ة بالتعوي� ��ض .وبعب ��ارة �أخرى ،ال بد �أن تكون و�سائ ��ل التما�س التعوي�ض متاحة م ��ا دام مرتكبو املعاملة
الفا�سدة كانوا يق�صدون �أو يعلمون ب� َّأن �ضرر ًا �سيلحق مبجموعة معينة من الأ�شخا�ص
وع ��ادة ما ال تكون هناك � ُّأي �أحكام قانونية خا�صة تتيح �سبب� � ًا لإقامة الدعوى على �أ�سا�س �أ�ضرار ب�سبب
الف�س ��اد؛ ويت ��م التعامل مع هذه احلاالت يف �إطار املبادئ العامة للقانون املدين (قانون العقود �أو قانون دعاوى
امل�س�ؤولي ��ة التق�صريي ��ة) .ويكون امل�سار العادي للح�صول على التعوي�ض رفع دع ��وى مدنية �أمام حمكمة مدنية
�ض ��د مرتك ��ب اجلرمي ��ة (و�/أو الأ�شخا�ص الذين يتحمل ��ون امل�س�ؤولي ��ة املدنية عن ت�صرفات ��ه) .بيد �أنه ميكن
ل�ضحايا جرمية الف�ساد يف العديد من احلاالت �أن يلتم�سوا اجلرب من خالل هذه القناة العادية وكذلك (على
النحو املذكور �أعاله يف الق�سم جيم من الف�صل الثاين) من خالل رفع دعوى مدنية يف �سياق �إجراءات جنائية
�إذا كان ال�ض ��رر نتيج ��ة مبا�ش ��رة و�شخ�صية وفورية للجرمية .وم ��ن املمار�سات التي ُو�صف ��ت ب�أنها ج ِّيدة هذه
الآليات ،التي ت�سمح للأ�شخا�ص برفع دعوى مدنية من خالل تقدمي �شكوى �أمام املحكمة اجلنائية التي تف�صل
يف الق�ضي ��ة اجلنائي ��ة ،بغ�ض النظر عما �إذا كانت ال�ضحية طرف� � ًا يف الإجراءات منذ البداية ،ما دامت نافذة
وناجعة وت�ستند �إىل �أحكام �إجرائية �شاملة تكفل ا�سرتداد حقوق ال�ضحايا وتعوي�ضهم عن الأ�ضرار التي حلقت
بهم نتيجة للأفعال الإجرامية املت�صلة بالف�ساد.

( )77الأعم ��ال التح�ضريية للمفاو�ضات الرامية �إىل و�ضع اتفاقية الأمم املتح ��دة ملكافحة الف�ساد ،اجلزء الأول ،الف�صل الثالث ،املادة
 ،35الق�سم جيم (�ص.)325 
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التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
اعرتف ��ت حمكم ��ة النق�ض لدى دولة طرف �صراح ًة ب� َّأن من املقب ��ول �أن تكون �إحدى امل�ؤ�س�سات طرف ًا
مدن ّي ًا يف �إجراءات جنائية عندما ُترف�ض عطاءاتها ب�سبب ر�شو موظف عمومي على يد �أحد مناف�سيها.
وباملث ��ل� ،أقرت املحكمة ب�إمكانية احتجاج طرف ثالث ،خارج نط ��اق اتفاق الف�ساد ،بالأ�ضرار املادية
واملعنوي ��ة الت ��ي تكبدها جراء هذا العق ��د الإجرامي .ولذا�ُ ،سمح ملكتب عمومي تاب ��ع لإدارة امل�ساكن
االجتماعية برفع دعوى مدنية خالل مالحقة ق�ضائية ب�ش�أن ارت�شاء مديره و�أمني �س ّره ب�سبب ال�ضرر
ال ��ذي حلق ب�سمعته نتيجة لأفع ��ال موظفيه .ويف الدولة نف�سها� ،أَ�صدرت �إحدى حماكم النق�ض قرار ًا
ي�سمح ملنظمة غري حكومية عاملة يف جمال منع الف�ساد برفع دعوى مدنية يف �سياق �إجراءات جنائية
امل�ستعر�ضون على �أنهم يعتربون ذلك من املمار�سات اجل ِّيدة بالن�سبة
ذات �صلة بجرمية ف�ساد .و�أكد
ِ
�إىل ال ��دول الأط ��راف الأخرى التي تعتزم تعزيز دور وم�شاركة املجتم ��ع املدين يف عملياتها القانونية
املحلية.
كم ��ا �أ�شيد بالأحكام الت�شريعية التي تن� ��ص على �إعادة املمتلكات امل�صادرة من مرتكب جرمية
الف�س ��اد �إىل ال�ضحي ��ة باعتباره ��ا م ��ن املمار�سات اجل ِّيدة يف �سي ��اق املادة  .35وهن ��اك دولة واحدة
عل ��ى وجه اخل�صو�ص �أن�ش�أت �صندوق تعوي�ضات داخ ��ل وزارة العدل يكون م�س�ؤو ًال عن �إنفاذ قرارات
املحاك ��م اجلنائية فيما يتعلق بامل�س�ؤولي ��ة املدنية والتعوي�ض عن ال�ضرر .ويتخ ��ذ ال�صندوق التدابري
ال�ضرورية من �أجل حت�صيل املبالغ امل�ستحقة على الأ�شخا�ص امللزَ مني (بطرائق منها حجز املرتبات
والأجور والإيرادات الأخرى) ونقلها �إىل ال�ضحايا .كما ي�ضمن التعوي�ض يف احلاالت التي ال يفي فيها
اجلناة مب�س�ؤولياتهم من خالل �سحب الأموال من م�صادر �أخرى ،على �سبيل املثال من التخفي�ضات
يف الأج ��ور الت ��ي يتلقاه ��ا ال�سجناء عن عمله ��م ،والأموال املحج ��وزة التي مل يطا َل ��ب بها يف غ�ضون
�سن ��ة واحدة من �صدور احلكم النهائي ،وقيمة املوجودات امل�ص ��ادرة ،ومبالغ التعوي�ض من الق�ضايا
ال�سابقة التي مل يطا َلب بها خالل املدة القانونية ،والر�سوم الإ�ضافية املفرو�ضة يف حاالت املدفوعات
املت�أخرة.
ومع ذلك ،جتدر الإ�شارة �إىل � َّأن �آلية الدعاوى املدنية املرتبطة بالإجراءات اجلنائية قد ال تكفي وحدها
ل�ضمان االمتثال لالتفاقية حيث ال تت�ضمن املادة  ،35ب�صورة مبا�شرة على الأقل ،حكم ًا تقييد ّي ًا بهذا ال�شكل.
ويف �إحدى احلاالت التي بدا فيها عدم وجود � ِّأي �أحكام ت�ضمن للأ�شخا�ص امل�ؤهلني احلق يف ا�ستهالل �إجراءات
قانونية يف غياب دعوى جنائية م�سبقة� ،صدرت تو�صية لل�سلطات ب�أن تعالج هذه امل�س�ألة.

الف�صل الثالث�  -إنفاذ القانون
�ألف -الأحكام امل� َّؤ�س�سية
 -١ال�سلطات املتخ�ص�صة (املادة )36
تدع ��و امل ��ادة  36ال ��دول الأع�ضاء �إىل �ضم ��ان وجود هيئة �أو هيئ ��ات متخ�ص�صة �أو �أ�شخا� ��ص متخ�ص�صني يف
مكافح ��ة الف�س ��اد من خالل �إنف ��اذ القانون .وق ��د �أن�ش�أت جمي ��ع الدول الأطراف ع ��دا دولتني هيئ ��ة �أو �إدارة
متخ�ص�ص ��ة �أو �أك�ث�ر له ��ذا الغر�ض .ويف حالة �أخرى� ،أع ��دت ت�شريعات من �أجل �إن�شاء هيئ ��ة من هذا القبيل.
وق ��د اخت ��ارت معظم البلدان �إن�شاء جهة وحيدة متخ�ص�صة ملكافحة الف�ساد يف �شكل وكالة �أو هيئة �أو دائرة �أو
مديري ��ة �أو �إدارة �أو مكت ��ب �أو فرقة عمل تعمل (�أو على و�شك بدء عملها) �ضمن الإطار امل�ؤ�س�سي لوزارة العدل
�أو مكت ��ب املدعي العام على امل�ستوى الوطني .وتمُ كَّن هذه الكيانات اجلديدة ملكافحة الف�ساد بدرجات خمتلفة
م ��ن التحقيق يف اجلرائم ذات ال�صلة بالف�ساد و�/أو مالحق ��ة مرتكبيها ،وكذلك من جتميع املعلومات املتعلقة
بالأ�ساليب والطرائق العملية امل�ستخدمة الرتكاب املخالفات ذات ال�صلة.
وبع�ض هذه الهيئات متلك اخت�صا�صات عملياتية ح�صرية لإجراء حتريات ترمي �إىل الك�شف عن حاالت
الف�ساد وال�ستخدام و�سائل وتقنيات خا�صة يف التحقيقات اجلنائية .وينطبق ذلك ،على �سبيل املثال ،على بلد
�أن�ش�أ �إدارة ملكافحة الف�ساد داخل جهاز النيابة العامة عقب تنفيذ تو�صيات �شبكة مكافحة الف�ساد يف منطقتي
�أوروبا ال�شرقية و�آ�سيا الو�سطى .ويف بلدان �أخرى ،تتوزع قدرات �إنفاذ القانون يف م�سائل الف�ساد بني ال�سلطات
الق�ضائية وال�شرطة "العادية" ودوائر النيابة العامة .ويف كثري من الأحيان ،ين�صب تركيز الوكاالت املتخ�ص�صة
م ��ن هذا النوع على ق�ضايا الف�س ��اد الأكرث خطورة وتعقيدا� ،أو ق�ضايا ف�ساد كب ��ار املوظفني العموميني ،بحيث
ُت�ت�رك ق�ضايا الف�س ��اد الأدنى م�ستوى للهيئات العادية املعنية ب�إنفاذ القان ��ون .وعالوة على ذلك ،هناك بع�ض
هيئات مكافحة الف�ساد التي تتمتع ب�صالحيات يف جما ْ
يل التحقيق و�إنفاذ القانون وت�ضطلع �أي�ضا مبهام وقائية
مث ��ل التثقي ��ف و�إذكاء الوعي والتن�سيق ،ويحق لها �إعداد واقرتاح م�شاري ��ع تعديالت على الت�شريعات القائمة.
وتتما�ش ��ى هذه املمار�سة مع ملحوظة تف�سريية لالتفاقي ��ة تن�ص على �إمكانية �أن تكون الهيئة �أو الهيئات امل�شار
()78
�إليها يف املادة  36هي نف�س الهيئة �أو الهيئات امل�شار �إليها يف املادة .6

�أمثلة على التنفيذ
مق�سمة �إىل ق�سمني :الأول م�س�ؤول عن التحقيق
كانت وكالة مكافحة الف�ساد يف �إحدى الدول الأطراف َّ
يف جرائ ��م الف�ساد ،والثاين م�س�ؤول عن الوقاية و�إعداد الربامج وال�سيا�سات العامة الرامية �إىل منع
الف�ساد ومكافحته.
ويف دول ��ة طرف �أخرى ،يعمل مكتب مكافحة الف�ساد ،بالإ�ضافة �إىل مهامه يف جمال التحقيق،
عل ��ى �إذكاء الوعي ومكافحة الف�س ��اد من خالل برامج املحا�ضرات واملعار� ��ض والدعاية عرب و�سائل
الإعالم والرتويج لت�شجيع اجلمهور على الإبالغ عن الف�ساد.
( )78املرجع نف�سه ،املادة  ،36الق�سم جيم (�ص .)329
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�أمثلة على التنفيذ (تابع)
وت�شم ��ل والية هيئة مكافحة الف�ساد يف دولة طرف ثالثة توعية اجلمهور وتثقيفه ب�ش�أن مكافحة
الف�س ��اد ،واال�ضط�ل�اع ب�أن�شطة من ��ع الف�ساد ،والقيام بعملي ��ات �سرية وحتري ��ات وحتقيقات للك�شف
ع ��ن الف�ساد ،وا�ستعرا�ض وفح�ص �إقرارات املوجودات والدخ ��ل اخلا�صة بكبار املوظفني العموميني.
والح ��ظ اخلرباء � َّأن ه ��ذا النهج ي�ساعد على مكافح ��ة الف�ساد لأنه ي�شم ��ل اال�سرتاتيجيات الرئي�سية
الث�ل�اث املتمثلة يف التوعي ��ة والوقاية والإنفاذ .وعالوة على ذلك ،لوح ��ظ � َّأن قوانني مكافحة الف�ساد
تت�ضم ��ن حكم ��ا فري ��دا من نوع ��ه ُيحظر مبوجب ��ه تقلي� ��ص ميزانية هيئ ��ة مكافحة الف�س ��اد مقارنة
بكان ��ت علي ��ه يف العام ال�ساب ��ق ،ويق�ضي بتنفيذ ما توجه ��ه الهيئة من تو�صيات متعلق ��ة بالف�ساد �إىل
م�ؤ�س�س ��ات القطاع العام .و�أُبرم اتفاق ثالث ��ي الأطراف بني الهيئة واحلكومة واملجتمع املدين لتعزيز
التع ��اون يف جمال مكافحة الف�ساد ،كم ��ا ي�شغل ممثلو املجتمع املدين مقع ��دا يف املجل�س اال�ست�شاري
للهيئة.

وهن ��اك جمموعة �أخرى من ال ��دول الأطراف التي ال توج ��د لديها وكالة متخ�ص�ص ��ة وم�ستقلة ملكافحة
الف�س ��اد ،و�إمن ��ا تعتمد نهجا يت�س ��م مبزيد من الالمركزية �أو التعامل مع كل حالة عل ��ى حدة .وقد �أن�ش�أت هذه
البل ��دان �إدارات خا�صة �ضمن �أجهزة النيابة العامة الوطني ��ة� ،أو ع َّينت م ّدعني عا ّمني متخ�ص�صني يف �أقاليم
البلد للتحقيق يف الق�ضايا املتعلقة بالف�ساد� ،أو �شكَّلت وحدات �شرطة متخ�ص�صة وانتدبت حم ِّققني متخ�ص�صني
�أو �أن�ش�أت هياكل للتحقيق يف اجلرائم االقت�صادية على ال�صعيد الإقليمي� ،أو �أن�ش�أت دوائر ق�ضائية متخ�ص�صة
العامني �أن ي�سعوا �إىل احل�صول على
للنظر يف ق�ضايا الف�ساد .ويف �إحدى تلك الدول الأطراف ،يجوز للم َّدعني ِّ
تقدم الدعم القانوين خالل التحقيقات وت�ستخدم حمللني
دعم وم�ساع ��دة وحدة متخ�ص�صة ملكافحة الف�ساد ِّ
لل�ش� ��ؤون املالي ��ة واحل�سابات يتو ّلون تقييم املعلوم ��ات التي تجُ مع يف الق�ضايا املت�صل ��ة باجلرمية االقت�صادية.
وباملث ��ل ،ي�ش ��كل عدد م ��ن امل ّدعني العا ّمني يف دول ��ة طرف �أخرى "مرك ��ز خربة" ب�ش�أن اجلرمي ��ة االقت�صادية
والف�س ��اد ،حي ��ث يعملون يف تعاون وثيق م ��ع املحا�سبني واملحللني املاليني .و�أخريا ،ع ��ادة ما حتال بع�ض �أخطر
اجلرائ ��م و�أكرثه ��ا تعقيدا ،وبع�ض اجلرائم الت ��ي تتخذ طابعا دوليا� ،إىل هيئة ال�شرط ��ة اخلا�صة يف بلد ثالث
حيث يتخ�ص�ص املح ِّققون يف جملة �أمور ،منها اجلرائم املالية واالقت�صادية ،مبا يف ذلك الف�ساد.
وتتبع جمموعة ثالثة من الدول الأطراف نهجا متعدد الوكاالت ي�سند امل�س�ؤولية عن مكافحة الف�ساد �إىل
العديد من الوكاالت امل�ستقلة �أو �شُ َعب �إنفاذ القانون املنت�شرة داخل خمتلف ال�سلطات �أو الوزارات (مثل وزارة
الع ��دل ووزارة الداخلي ��ة) ،مبا يف ذلك ،يف بع�ض احلاالت ،وكاالت تكافح غ�سل الأموال وتتمتع ب�صالحيات يف
جم ��ال �إنفاذ القانون تتجاوز ال�صالحيات التي تتمتع بها وح ��دة ا�ستخبارات مالية ب�سيطة .ويرتكز ذلك على
الفك ��رة الداعية �إىل �أ َّال تكون هناك هيئة واحدة م�س�ؤولة مبفردها عن مكافحة الف�ساد .وبدال من ذلك ،توجد
طائفة من خمتلف الهيئات واملبادرات احلكومية الرامية �إىل تعزيز امل�ساءلة وال�شفافية .واع ُتربت الأمثلة على
ه ��ذا النه ��ج ُمر�ضية ،واع ُتربت املادة  36من َّفذة بالكامل .بيد �أنه لوحظ يف �إحدى احلاالت � َّأن تركيز الوحدات
املتخ�ص�ص ��ة ين�ص ��ب �أ�سا�سا عل ��ى االحتيال والر�شوة خ ��ارج البلد ال على الف�ساد عل ��ى ال�صعيد املحلي .وعلى
الرغ ��م م ��ن اعتبار ذلك �أمرا جديرا بالثناء وفريدا من نواح ع َّدة مقارن ��ة ببلدان �أخرى ،فقد ُحثت ال�سلطات
الوطنية على النظر يف تركيز موارد �إ�ضافية على ال�صعيد الداخلي وو�ضع ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد.
ويف ح�ي�ن تب�َّي�نَّ � َّأن جمي ��ع النظ ��م الثالث ��ة املذك ��ورة �أع�ل�اه تف ��ي مبقت�ضي ��ات االتفاقي ��ة ،بالنظ ��ر �إىل
ما ل ��دى ال ��دول الأط ��راف م ��ن �سلط ��ة تقديري ��ة وا�سع ��ة الختي ��ار النم ��وذج الأن�س ��ب حلاجاته ��ا وهياكله ��ا
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امل�ستعر�ضون ع ��ادة ال ُّنهج املركزية �أو النماذج املتكامل ��ة التي تقلِّ�ص �إىل احلد
اخلا�ص ��ة )79(،يف�ض ��ل اخلرباء
ِ
الأدن ��ى من خطر االحتكاك وتداخ ��ل املهام .ومن َّثم ،فقد �أعربوا يف �إحدى ال ��دول عن دعمهم خلطة لتعزيز
دائ ��رة االدع ��اء العام من خالل �إن�شاء مكتب ادع ��اء فوق �إقليمي يتوىل التحقيق يف الق�ضاي ��ا البالغة التعقيد.
وباملث ��ل ،فقد حثوا ال�سلطات يف دولتني تعتمدان النهج القائ ��م على هيئات متعددة على امل�ضي قدما يف �إن�شاء
هيئ ��ة نزاهة �أو هيئة وطني ��ة م�شابهة ملكافحة الف�ساد� ،أو على التغلب عل ��ى حتديات التن�سيق فيما بني خمتلف
الهيئ ��ات من خ�ل�ال منح �سلط ��ة خمت�صة ملكافح ��ة الف�ساد �صالحي ��ات �إنف ��اذ القانون واملالحق ��ة الق�ضائية
الالزم ��ة ،وما يلزم من م ��وارد وتدريب ،ووالية ت�شريعية وا�ضحة كي ت�ضطل ��ع مبهامها بف ّعالية يف جميع �أنحاء
البلد .و�أخريا� ،أثنوا يف �إحدى احلاالت على �إن�شاء وت�شغيل هيئات متخ�ص�صة يف كل مرحلة من مراحل عملية
�إنفاذ القانون (� ْأي مكتب �شرطة مكافحة الف�ساد لأغرا�ض التحقيق ،ومكتب ادعاء خا�ص م�س�ؤول عن مالحقة
مرتكب ��ي اجلرائ ��م ذات ال�صلة بالف�ساد ،وحمكمة جنائية متخ�ص�ص ��ة ذات اخت�صا�ص ق�ضائي ح�صري فيما
يتعلق بجرائم الف�ساد الرئي�سية وغريها من اجلرائم االقت�صادية اخلطرية) ،على �أن ي�ؤخذ يف االعتبار حتلِّي
�أع�ض ��اء ه ��ذه الهيئ ��ات باحلما�س ال�شديد و�إظه ��ار الإح�صاءات � َّأن زي ��ادة كبرية قد طر�أت عل ��ى عدد ق�ضايا
الف�ساد املعرو�ضة على املحاكم يف �أعقاب الأخذ بهذا الهيكل.
امل�ستعر�ضون هو تعيني ق�ضاة متخ�ص�ص�ي�ن يف التعامل مع جرائم
ويب ��دو � َّأن التدب�ي�ر الآخر الذي ح َّب ��ذه
ِ
الف�س ��اد واجلرائ ��م االقت�صادية واملالية و�إن�شاء حماكم خا�صة ملكافحة الف�س ��اد .وميكن �أن تكون تلك املحاكم
مبثاب ��ة و�سيلة للح� � ّد من تراكم الق�ضايا و�إتاح ��ة فر�صة ج ِّيدة للموظفني الق�ضائي�ي�ن ّ
لالطالع على التفا�صيل
()80
التقنية لق�ضايا الف�ساد والتعامل مع تعقيداتها ب�سرعة وف ّعالية وكفاءة.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
يف �إح ��دى ال ��دول الأطراف ،لوحظ � َّأن �إن�ش ��اء هيئة متخ�ص�صة و�إدارتها هم ��ا حتديدا ال�سبب
الرئي�سي للنجاح يف الت�صدي للف�ساد يف البلد .وقد �أقامت الهيئة دعاوى ق�ضائية �ضد وزراء �سابقني
ون ��واب برملاني�ي�ن وم�س�ؤولني كبار ور�ؤ�س ��اء بلديات ومديري �ش ��ركات ،بل و�ضد �أح ��د موظفي الهيئة
نف�سها .ونتيجة لذلك� ،شهد �أداء نظام مكافحة الف�ساد حت�سنا كبريا .ويبدو � َّأن لدى الوكالة ما يلزم
م ��ن اال�ستقاللية و�صالحيات كبرية لإجراء التحقيقات .كما �أنه ��ا حتظى باحرتام وثقة كبريين من
اجلمه ��ور ،وجتتذب اهتمام ًا �إيجاب ّي ًا على ال�صعيد الدويل ،ويبدو �أنها جتربة ناجحة وكذلك م�صدر
لدرو�س قد تكون مفيدة للبلدان الأخرى.
ويف نف�س الدولة الطرف� ،أ�ش َري �إىل �إن�شاء حمكمة م�ستقلة معنية مبكافحة الف�ساد� ،أثبتت �أنها
�شريك ف َّعال للوكالة� ،إىل جانب وجود ق�ضاة متخ�ص�صني يف املحكمة العليا ،ك�أحد التدابري الإيجابية
الأخ ��رى .وتوجد خطط قي ��د الإعداد لإن�شاء حماكم �إ�ضافية تخ�ص� ��ص كل واحدة منها لكل منطقة
من مناطق البلد.
ويج ��ب منح اال�ستقاللية الالزمة مل ��ا تن�ص عليه املادة  36من هيئة �أو هيئات �أو �أ�شخا�ص ،وفق ًا للمبادئ
الأ�سا�سي ��ة للنظ ��ام القان ��وين يف كل دولة طرف ،لك ��ي يت�سنى لهم �أو له ��ا اال�ضطالع بوظائفه ��م �أو بوظائفها
( )79م ��ن �أج ��ل االطِّ الع على املعاي�ي�ر الواجب مراعاتها من �أجل اختيار النموذج املنا�سب واحلج ��ج امل�ؤيدة واملعار�ضة لرتكُّز العمل يف
�إط ��ار مكافح ��ة الف�ساد داخل �سلطة واحدة ،انظر الدليل التقن ��ي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�س ��اد ،الف�صل الثالث ،املادة ،36
الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .1
( )80انظر �أي�ضا الفقرة  27من الوثيقة .CAC/COSP/IRG/2014/11/Add.1
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بفعالي ��ة ومن دون التعر�ض ل ِّأي تدخل �سيا�سي �أو ت�أثري غري الئق .ويف هذا ال�سياق ،جاء �إن�شاء الوكالة احلالية
املعني ��ة مبكافح ��ة الف�ساد يف �أحد البلدان نتيجة حلكم �صادر عن املحكم ��ة الد�ستورية الداخلية ،التي خل�صت
تفر�ض على الدولة التزام� � ًا ب�إن�شاء و�إدارة
امللزم ��ة ِ
�أوال �إىل � َّأن الد�ست ��ور وع ��ددا م ��ن اتفاقات القانون الدويل ِ
هيئ ��ة فعال ��ة وم�ستقلة ملكافحة الف�ساد؛ كما خل�ص ��ت �إىل � َّأن القانون الذي ينظم عم ��ل مديرية ال�شرطة ،التي
كان ��ت م�س�ؤول ��ة عن ق�ضايا الف�س ��اد حتى ذلك احلني ،يتعار�ض م ��ع الد�ستور وباطل لأن ��ه ال يكفل درجة كافية
من اال�ستقاللية.
وم ��ن بني العنا�ص ��ر التي جرى فح�صه ��ا للت�أكد من االمتثال له ��ذه املادة امليزاني ��ة واال�ستقاللية املالية
للهيئ ��ات املعني ��ة؛ وطريق ��ة تعي�ي�ن وتنحي ��ة �أع�ضائه ��ا وقيادتها؛ وم ��دة خدمة �أولئ ��ك الأ�شخا� ��ص؛ واملرتبات
واملزاي ��ا والأم ��ن الوظيفي واحل�صانات املمكنة (�ضد الدعاوى املدنية مث�ل�ا) التي يتمتعون بها؛ و�إىل � ِّأي مدى
ميكنه ��ا الإذن ب�أ�سالي ��ب التحري اخلا�صة (مثل اعرتا� ��ض االت�صاالت) �أو ترتيب التحقيق ��ات ح�سب الأولوية
�أو ا�سته�ل�ال الإج ��راءات الق�ضائي ��ة دون � ِّأي �إ�ش ��راف خارجي؛ والتزام ��ات الإبالغ وامل�ساءل ��ة التي تخ�ضع لها
(مث ��ل االلت ��زام بتق ��دمي تقرير �سنوي ع ��ن �أن�شطته ��ا)؛ ووجود �آلي ��ات للر�صد ونظ ��م "لل�ضواب ��ط واملوازين"
(بطرائق منها م�شاركة املنظمات غري احلكومية) ك�ضمان لعملها الف ّعال والعادل ووجود لوائح ب�ش�أن ت�ضارب
امل�صالح.

مثال على التنفيذ
مكتب املدعي العام بيد �أنها لي�ست جزءا منه
تتب ��ع �إدارة مكافحة الف�ساد يف �إحدى ال ��دول الأطراف َ
ر�سمي ��ا .ويعن ��ي هذا � َّأن الإدارات الأخرى التابعة ملكتب املدعي العام ال ميكن �أن تتدخل يف �أن�شطتها.
ويتمتع مدير الإدارة باال�ستقاللية من الناحية الإجرائية ،ومن حقه �أن يعتمد لوائح االتهام املطلوبة
ويحدد رئي�س الدولة مرتبات موظفي الإدارة ب�صورة منف�صلة.
من �أجل �إحالة الدعاوى �إىل املحاكمِّ .
كم ��ا يعتمد ت�سمية املر�شح ملن�صب مدي ��ر الإدارة .وتتمتع الإدارة ب�صالحيات جه ��از النيابة العامة،
وهو ،وفقا للد�ستور ،هيئة مندرجة �ضمن ال�سلطة الق�ضائية.

ويف ع ��دة ح ��االت� ،أُبديت مالحظات ب�ش� ��أن اال�ستقاللية العملياتي ��ة للهيئات الوطني ��ة املعنية مبكافحة
الف�ساد .فعلى �سبيل املثال� ،أُعرب عن القلق يف �إحدى احلاالت من عدم الن�ص على ا�ستقاللية وكالة مكافحة
الف�س ��اد يف قانون يخولها �صالحيات جديدة ،ومن �إمكاني ��ة تنحية رئي�س الوكالة من من�صبه مبجرد قرار من
رئي�س البلد للم�صلحة العامة �أو مل�صلحة الهيئة .ويف بلد �آخر ،تتطلَّب التحقيقات يف الف�ساد �أو الإجراءات ذات
ال�صلة التي ُت َّتخذ ب�ش�أن املوظفني العموميني �إذن ًا م�سبقا من النيابة العامة .ولوحظ � َّأن قانون مكافحة الف�ساد
يحظر ممار�سة � ِّأي ت�أثري على عمل الهيئة �أو التدخل فيه ،لكن تو�صية �أُ�صدرت مع ذلك بالنظر يف و�ضع عقوبات
جنائي ��ة �ضد الأ�شخا�ص الذي ��ن يقومون بذلك (وكذلك تو�سيع دائرة الوالية امل�سن ��دة للهيئة بحيث يت�س َّنى لها
التحقي ��ق يف جميع الأفعال املج َّرمة وفقا لالتفاقية) .و�أخريا ،كان هناك مقرتح ت�شريعي قيد الإعداد يف دولة
ط ��رف ثالثة �سيمنح احلكومة �صالحي ��ات تفوي�ضية مماثلة �إىل جانب االخت�صا�ص بتعيني �أحد كبار امل�س�ؤولني
يف الوكال ��ة .و�أبدي ��ت �شواغل �إ�ضافي ��ة فيما يتعلق با�ستقاللي ��ة املتعاقدين وموظفي الوكال ��ة الذين ُي�سمح لهم
ب�شغ ��ل منا�صب خارجها (مب ��ا يف ذلك الإعارة �إىل م�ؤ�س�سات ووزارات �أخ ��رى) دون �أن يخ�ضعوا ل ِّأي قانون �أو
وحث البلد املعني على كفالة �أن يتمتع املوظفون داخل الهيئة باال�ستقاللية الالزمة للقيام
ت�ضارب يف امل�صالحُ .
بواجباتهم بف ّعالية وبدون �ضغوط ال م ِّربر لها ،و�أن ُيو َّفر له�ؤالء املوظفني ما يكفي من تدريب وموارد.
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و�إىل جان ��ب ا�ستقاللية ال�سلطات املتخ�ص�صة ،يجب �أن تكفل الدول الأطراف توفري ما يلزم من تدريب
وم ��وارد للأ�شخا�ص املعنيني لأداء مهامهم الت ��ي كثريا ما تنطوي على حتديات كبرية .ومن �أجل حتقيق ذلك،
عل ��ى الأقل فيم ��ا يتعلق بالتدريب ،وقَّعت بع�ض ال ��دول الأطراف مذكرات تفاهم مع منظم ��ات دولية و�إقليمية
م ��ن �أجل تدريب موظفي وكاالت الرقابة ومراجعة احل�سابات لديها يف جميع التخ�ص�صات الالزمة .كما نظَّ م
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية دورات تدريبية وحلقات عمل من هذا النوع.

مثال على التنفيذ
�أُ�سن ��دت لإدارة مكافح ��ة الف�س ��اد يف �إح ��دى ال ��دول الأطراف �صالحي ��ات يف جمال �إنف ��اذ القانون
واملالحق ��ة الق�ضائي ��ة ،ويبلغ عدد موظفيه ��ا  145من �أع�ض ��اء النيابة العام ��ة واملح ِّققني واملخربين
كاف للقيام بوظائفهم ومهامهم
واملخت�ص�ي�ن .و�أكدت ال�سلطات الوطنية � َّأن هذا العدد من املوظفني ٍ
بف ّعالية ،بالنظر �إىل عدد الق�ضايا احلايل ،وتع ُّقد التحقيقات ،مبا يف ذلك الق�ضايا املالية .و�أ�شارت
الدولة الطرف �إىل � َّأن املوظفني يع َّينون ب�أمر من امل ّدعي العام من بني العاملني يف مكتب املدعي العام
وغ�ي�ره من وكاالت �إنف ��اذ القانون ومراجعة احل�ساب ��ات ا�ستنادا �إىل م�ؤهالته ��م وخرباتهم املهنية.
ويج ��ري اختي ��ار موظفي مكتب املدعي العام م ��ن خالل عملية تناف�س تتطل ��ب اجتياز امتحانات من
ثالث مراحل تت�ألف من اختبار كتابي وكتابة مقال ومقابلة .ويف كل عام ،يعتمد مدير الإدارة برنامج
التدريب الذي ُي َّتبع طوال العام .وتجُ رى تدريبات موظفي الإدارة كل �أ�سبوع من خالل حلقات درا�سية
ودورات تدريبي ��ة داخلي ��ة ،وكذلك من خالل حلقات درا�سية وم�ؤمت ��رات تنظَّ م بالتعاون مع عدد من
املنظم ��ات الدولي ��ة .وقد ارتفع عدد الق�ضايا اجلنائية التي فتحته ��ا الإدارة وحققت فيها �سنويا منذ
�إن�شائها ،وهي ت�شمل ق�ضايا ارت�شاء.

التحديات
كث�ي ً�را م ��ا تواج ��ه �سلط ��ات مكافح ��ة الف�س ��اد الوطنية ،كهيئ ��ات من�ش� ��أة حديثا ،حتدي ��ات تتعل ��ق مبحدودية
الق ��درات وامل ��وارد الالزمة للتنفيذ ،وكذلك ت�ضارب الأولويات .و�ص ��درت تو�صيات يف عدد من احلاالت ب�ش�أن
املخ�ص�ص ��ة للتدريب �أو زيادته ��ا �أو احلفاظ عليها والتمكني م ��ن بناء قدرات
�ضم ��ان القوى العامل ��ة واملوارد َّ
ال ��وكاالت �أو الهيئ ��ات املعني ��ة؛ وتعزيز وجوده ��ا يف خمتل ��ف املناطق واملقاطع ��ات؛ وتو�سيع نط ��اق واليتها يف
�إنف ��اذ القان ��ون؛ والنظ ��ر يف ال�سبل والو�سائ ��ل الكفيلة بتح�سني ا�ستخ ��دام املوارد املتاحة ،مب ��ا يف ذلك �إقامة
عالق ��ات ت� ��آزر بني �سلطات التحقيقات والنيابة العام ��ة؛ وكفالة �إدارة الق�ضايا مبزيد م ��ن الكفاءة والف ّعالية؛
وزي ��ادة الدع ��م ال�سيا�سي؛ وموا�صلة اجله ��ود الرامية �إىل مكافح ��ة الف�ساد من خالل هيئ ��ات م�ستقلة لإنفاذ
القوان�ي�ن ترك ��ز بالأخ� ��ص على التغلب عل ��ى حتديات التنفي ��ذ يف هذا املي ��دان .ويف ما ال يقل ع ��ن  8حاالت،
قُدم ��ت تو�صي ��ات ب�ش� ��أن النظ ��ر يف �إي�ض ��اح م�س�ؤولي ��ات خمتلف �سلط ��ات �إنف ��اذ القانون ،حي ��ث يوجد �شيء
امل�ستعر�ضون يف
م ��ن التداخل ب�ي�ن مهام كل منها ،وحت�س�ي�ن التوظيف والتدريب لديه ��ا .كما الحظ اخل�ب�راء
ِ
ع ��دة والي ��ات ق�ضائي ��ة �أخرى احلاج ��ة �إىل التن�سي ��ق الف ّعال ب�ي�ن الوكاالت ملن ��ع ت�ش ُّتت اجله ��ود وكفالة وجود
نظ ��ام كفء "لل�ضواب ��ط واملوازين" �إىل جانب احلاج ��ة �إىل حت�سني تدفق املعلومات بني ال ��وكاالت وا�ستحداث
م�ؤ�ش ��رات �إح�صائي ��ة م ��ن �أجل و�ض ��ع معاي�ي�ر وا�سرتاتيجي ��ات وقيا� ��س التقدم ال ��ذي حترزه هيئ ��ة مكافحة
الف�ساد املعنية.
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حالة تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

 -٢التعاون مع �سلطات �إنفاذ القانون (املادة )37
تق�ض ��ي املادة  37من االتفاقية ب� ��أن تتخذ الدول الأطراف تدابري لت�شجي ��ع الأ�شخا�ص الذين (قد) يخ�ضعون
ه ��م �أنف�سهم (على عك�س املبلِّغني عن املخالفات �أو ال�شهود العادي�ي�ن) للمالحقة الق�ضائية ب�سبب م�شاركتهم
ب�ص ��ورة مبا�ش ��رة �أو غري مبا�ش ��رة يف جرائم الف�ساد (من ي�س َّم ��ون "املتعاونني مع العدال ��ة") على التعاون مع
�سلط ��ات �إنف ��اذ القانون .وينبغي يف املق ��ام الأول ،وفقا للفقرة  4من احلكم املعن ��ي� ،أن تكفل الدول الأطراف
متت ��ع ه ��ذه الفئة اخلا�صة م ��ن ال�شهود ،مع مراع ��اة ما يقت�ضيه اختالف احل ��ال ،باحلماية م ��ن � ِّأي انتقام �أو
ترهي ��ب حمتم ��ل على النح ��و املن�صو�ص علي ��ه يف امل ��ادة  .32وينطبق ذلك عموم ��ا على ال ��دول الأطراف ،ما
دام القان ��ون الوطن ��ي يت�ضمن م ��ا يكفي من برام ��ج حماية ال�شهود ،حي ��ث تن�ش�أ امل�شاكل يف احل ��االت التي ال
ترق ��ى فيه ��ا الأح ��كام الوطني ��ة �إىل معايري امل ��ادة  32وال تدعمه ��ا .ويف بع�ض عملي ��ات اال�ستعرا� ��ض� ،أُبديت
�شواغ ��ل �إ�ضافي ��ة ب�ش�أن ع ��دم وجود تدابري حم ��ددة حلماية اجلن ��اة املتعاونني �أو بيانات حم ��ددة عن حاالت
ملمو�س ��ة تك ��ون هذه التدابري ق ��د طُ بقت فيه ��ا .وال ين�ص القانون يف جمي ��ع الدول الأطراف م ��ا عدا واحدة،
عل ��ى �سج ��ل لتداب�ي�ر احلماي ��ة املط َّبقة ب�ص ��ورة منف�صل ��ة عل ��ى املتعاونني م ��ع العدال ��ة �أو لي� ��س لديها ذلك
ال�سجل.
و ُتدع ��ى ال ��دول الأط ��راف �أي�ضا �إىل تق ��دمي دوافع وحواف ��ز ملمو�س ��ة �إىل املجرمني لك ��ي يتعاونوا معها
بتقدمي معلومات قد تكون مفيدة يف التحقيق والإثبات ،وحرمان اجلناة من عائدات اجلرمية ،وا�سرتداد تلك
العائ ��دات .و ُي�ت�رك م�ضمون تلك الدوافع واحلواف ��ز واخلطوات املمكن اتخاذها من �أج ��ل ا�ستحداثها لتقدير
ال ��دول الأط ��راف .وتحُ ث الدول الأطراف ب�صفة خا�ص ��ة على �إتاحة �إمكانية التخفيف م ��ن عقوبة الأ�شخا�ص
املتهم�ي�ن الذين يقدمون عونا كبريا يف عمليات التحقي ��ق �أو املالحقة ب�ش�أن جرمية ف�ساد (الفقرة  2من املادة
� ،)37أو من ��ح احل�صانة من املالحق ��ة الق�ضائية لنف�س الأ�شخا�ص (الفقرة  3من امل ��ادة  ،)37باعتبارها من
التدابري امل�ساعدة على حتقيق �أهداف االتفاقية.
وتبينَّ �أنه لي�س لدى العديد من الدول الأطراف � ُّأي �سيا�سات �صريحة �أو �أحكام قانونية كافية ،رغم وجود
ت�شريعات قيد الإعداد يف بع�ض احلاالت ملعاجلة امل�س�ألة �أو حت�سني الو�ضع .ويف كثري من هذه احلاالت� ،صدرت
تو�صي ��ات للنظ ��ر يف تخفيف العقوبة عن الأ�شخا� ��ص الذين �شاركوا يف ارتكاب جرائم ف�س ��اد� ،أو تو�سيع نطاق
الأحكام القائمة� ،أو اتخاذ تدابري �أخرى لت�شجيع التعاون الفعلي والكبري مع �سلطات �إنفاذ القانون.

تخفيف العقوبة
ن َّف ��ذت معظم ال ��دول الأطراف تدابري وفقا لروح الفق ��رة  1من املادة  .37وهناك بع� ��ض احلاالت التي تن�ص
فيه ��ا �أحكام خا�صة على تخفيف العقوبات عن مرتكبي جرائم الف�ساد الذين يتعاونون خالل الإجراءات ،لكن
الأح ��كام القائمة يف غالبية الدول الأطراف ذات طابع عام (وتوج ��د عادة يف القانون اجلنائي) ،وت�سمح ب�أن
ُيعترب التعاون ظرف ًا خم ِّفف ًا للم�س�ؤولية اجلنائية و�أن تراعيه املحكمة عند �إ�صدار احلكمْ � ،أي يف مرحلة حتديد
العقوبة الفردية للجاين .ومل يكن القانون ين�ص �صراحة يف �إحدى احلاالت على هذه الإمكانية ،ولكن ُ�سلِّم مع
ذلك بكونها ممار�سة معتادة يف املحاكم املحلية.
وال يكون ملراعاة تعاون املتهم باملعنى املذكور �أعاله �آثار ملمو�سة �سوى �أثناء مداوالت املحكمة ،وال ُتق َّدم
�ضمان ��ات م�سبق ��ة للطرف املعني .وع ��ادة ما ت�شمل �أ�شكال التع ��اون التي قد ت�ؤدي �إىل تخفي ��ف العقوبة (مثل
فر�ض عقوبة � ّ
أخف من احلد الأدنى املن�صو�ص عليه �أو اال�ستعا�ضة عن عقوبة ،مثل ال�سجن ،بعقوبة �أخف ،مثل
الغرامة املالية) اخلطوات الفعلية التي رمبا �أدت �إىل ك�شف جرمية ،ك�أن ي�سلِّم �أحد الأ�شخا�ص نف�سه ويعرتف
بارت ��كاب جرمية ،والك�شف عن �شركاء �آخرين ،والتع ��اون يف جمع الأدلة ،وكذلك تقدمي امل�ساعدة يف التحقيق
يف العائ ��دات الإجرامي ��ة وك�شفها ،ك�ش ��كل من �أ�شكال جرب ال�ضرر الذي ت�س َّبب في ��ه �أو منع املزيد من العواقب
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ال�ض ��ارة للجرمية .وعادة ما يعتمد فر� ��ض عقوبة �أخف على م�ستوى التعاون الذي يبديه مدعى عليه معني وما
يك ��ون له من �أثر يف احلد من ال�ضرر الناج ��م عن اجلرمية ،وهو �أمر ُيرتك لتقدير املحكمة .ومبا � َّأن هذا �أحد
املب ��ادئ العام ��ة لإ�صدار الأحكام ،فال توجد ع ��ادة � ُّأي مبادئ توجيهية �أو معايري �أخ ��رى يف هذا ال�صدد ويتم
التعامل مع كل حالة يف حد ذاتها.
وينبغ ��ي الإ�ش ��ارة �إىل � َّأن ه ��ذا النوع من الأحكام العام ��ة ال ُيعترب دائما وافيا مبتطلب ��ات االتفاقية .ففي
حالة �إحدى الدول الأطراف� ،أُو�صي بتو�سيع نطاق الت�شريع الوطني ب�ش�أن تخفيف العقاب والن�ص على �إمكانية
ع ��دم معاقب ��ة اجلناة الذي ��ن يبادرون �إىل التعاون تلقائي ��ا ،على الرغم من � َّأن القان ��ون اجلنائي يف هذا البلد
يع�ت�رف بالفعل ب� َّأن من دواع ��ي تقلي�ص العقوبة حماولة اجلاين من َع تر ُّتب �آثار على اجلرم �أو �إزالتها .وباملثل،
قُدم ��ت تو�صي ��ات م�ستفي�ض ��ة �إىل �سلطات دول ��ة طرف ذات �أحكام حم ��دودة �أكرث يك ��ون مبوجبها "االعرتاف
التلقائ ��ي باجلرمي ��ة" ،وهو مفه ��وم كثريا ما ينظر �إليه اخل�ب�راء احلكوميون بعني ناقدة ،ه ��و الظرف الوحيد
امل ِّربر لتخفيف العقوبة.
ويف بع� ��ض البل ��دان ،توجد �أح ��كام لتوفري حوافز خا�صة به ��دف ا�سرتداد العائ ��دات املت�أتية من جرائم
حم ��ددة ،كم ��ا يف حالة اختال� ��س �أموال عام ��ة �أو خا�صة .ويف هذه احل ��االت ،ميكن �أن تعني ع ��ودة املمتلكات
املختل�س ��ة قب ��ل بل ��وغ الإجراءات اجلنائي ��ة مرحلة معين ��ة (� ْأي قبل توجي ��ه االتهام �إىل املته ��م) فر�ض عقوبة
�أخ ��ف بكث�ي�ر .وه ��ذا النه ��ج م�ست�ص ��وب م ��ن جوانب كث�ي�رة من منظ ��ور ال�ضحاي ��ا لأن ��ه يعن ��ي � َّأن ب�إمكانهم
تلق ��ي التعوي� ��ض عل ��ى الف ��ور بدال م ��ن االنتظ ��ار �إىل ح�ي�ن انته ��اء املحاكمة ،وه ��و الأم ��ر الذي ق ��د ي�ستغرق
�سنوات.

�أمثلة على التنفيذ
يف �إح ��دى ال ��دولُ ،تخ َّف� ��ض العقوبات عن مرتكبي جرائ ��م االختال�س والتبديد مبق ��دار الن�صف �إذا
كانت قيمة ال�ضرر الذي ت�سبب فيه اجلاين �أو املنفعة التي اكت�سبها �ضئيلة للغاية �أو �إذا �سدد لل�ضحية
القيم ��ة الكاملة عن ال�ضرر الواقع قبل �أن حتال الق�ضية �إىل املحكمة .و�إذا مت ال�سداد �أثناء املحاكمة
وقبل �إ�صدار احلكمُ ،تخ َّف�ض العقوبة مبقدار الربع.
ويف دولة �أخرى ،يتاح للمدعى عليهم يف بع�ض ق�ضايا الف�ساد البارزة خيار امل�صادرة الطوعية
للموجودات قبل املحاكمة ،وهو ما ميكن �أخذه يف االعتبار الحقا لدى �إ�صدار الأحكام .وقد �أُثني على
�إتاح ��ة هذه الإمكاني ��ة ،و�إن مل تكن جزءا من �إجراء ر�سمي ،باعتباره ��ا ت�ساعد على حتقيق مقا�صد
االتفاقية وحماية م�صالح ال�ضحايا.

وبالإ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك ،توجد يف عدة دول �أطراف قوانني �سارية �أو قي ��د الإعداد للأخذ مبختلف �أ�شكال
التفاو� ��ض لتخفيف العقوبة واتفاقات التع ��اون قبل املحاكمة واملحاكمة ب�إجراءات موجزة .ومبوجب الرتتيبات
ذات ال�صل ��ة ،ق ��د يل ��زم �أن يعرتف املدعى علي ��ه بامل�س�ؤولية الكاملة ع ��ن اجلرم ،و�أن يقب ��ل املطالبات املدنية
املحتمل ��ة (مب ��ا يف ذلك التنازل ع ��ن حق ملكية �أو ت�سلي ��م الأ�شياء املحجوزة واخلا�ضع ��ة للتجريد وامل�صادرة،
ودفع العائدات التقديرية املكت�سبة من اجلرمية اجلنائية �أو قيمتها املق َّررة ،والتعوي�ض عن � ِّأي �أ�ضرار ناجمة)
وعدم الت�شكيك يف مالب�سات اجلرمية الواردة يف الئحة االتهام ،يف مقابل تخفيف التهمة �أو العقوبة .ويف هذه
احل ��االت ،ال تعقد املحكمة جل�سة عادية ،ب ��ل تعلن احلكم ا�ستنادا �إىل الأدلة املج َّمع ��ة يف الإجراءات ال�سابقة
للمحاكم ��ة ،م�ؤك ��دة فعليا االتف ��اق املربم بني املدعي الع ��ام وحمامي الدفاع عن ال�شخ�ص املتع ��اون .ويبدو � َّأن
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نظام� � ًا مماث�ل�اً ينطبق يف �إحدى ال ��دول الأطراف ،فيما يتعل ��ق بجرائم الف�ساد على وج ��ه التحديد؛ ويف هذه
تعدلها
احلال ��ة ،ميك ��ن للهيئ ��ة الوطنية ملكافحة الف�س ��اد �أن تخف�ض التهم عل ��ى �أ�سا�س كل حالة على ح ��دة �أو ِّ
املب�سطة من هذا النوع حافزا مهما للمجرمني
فيم ��ا عدا ذلك يف حاالت التعاون املنا�سب ��ة .و ُتعترب الإجراءات َّ
الذين قد يكونون حري�صني على جت ُّنب الآثار ال�سلبية للمحاكمة اجلنائية على �سمعتهم ،وبالتايل يكونون على
املوجهة �إليهم .ومع ذلك ،ف� َّإن �إمكانية تخفيف العقوبة قد ال تكون
ا�ستعداد للتعاون مع ال�سلطات بقبول التهم َّ
مرتبط ��ة بالتعاون فح�سب ،بل �أي�ضا بخطورة اجلرمية وم�س�ؤولي ��ة ال�شخ�ص املتهم اجلنائية ،مع مراعاة مبد�أ
التنا�س ��ب .وبالت ��ايل ،ميكن ا�ستبع ��اد تخفيف العقوبة يف حال ��ة جرائم الف�ساد الك�ب�رى �أو عندما تكون هناك
()81
ظروف ت�شديد بالغة ل�سلوك ال�شخ�ص املتعاون.
ويف ح ��االت التفاو� ��ض لتخفيف العقوبة ،عادة ما حتتف ��ظ املحكمة بدرجة من ال�سلط ��ة التقديرية فيما
يتعل ��ق ب ��الإذن باالتفاق ،م ��ن �أجل الت�أكد من � َّأن املتهم ق ��د حظي مب�ساعدة حمام ،و�أن ��ه يفهم احلق يف ت�أكيد
براءت ��ه واملطالب ��ة مبحاكمة ،و�أنه يتق ��دم بالتما�س الإقرار بالذن ��ب مقابل تخفيف العقوبة طوع ��ا ،و�أنه يفهم
�أحكام � ِّأي اتفاق والنتائج املرتتبة على �إقراره بالذنب ،وال �سيما التنازل عن احلق يف الطعن يف احلكم ال�صادر
عل ��ى �أ�سا�س االتف ��اق ،و�أنه مل يخ�ضع للإك ��راه �أو وعود غري الئقة م ��ن جانب املدعي الع ��ام .وبالفعل ،ينبغي،
كم ��ا يرد يف الدلي ��ل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتح ��دة ملكافحة الف�ساد )82(،توخي احل ��ذر �إزاء �إمكانية
مطالب ��ة الق�ض ��اة بتخفيف العقوبات املفرو�ض ��ة� ،إذ �إنها قد تثري خماوف حيال ا�ستقاللي ��ة الق�ضاء وقد تن�ش�أ
العامني.
عنها احتماالت �إف�ساد امل َّدعني ِّ

احل�صانة من املالحقة الق�ضائية
هن ��اك ع ��دة دول �أطراف ال تتيح ،على العك�س من م�س�ألة تخفيف العقوب ��ةَّ � ،أي �إمكانية حقيقية ملنح احل�صانة
م ��ن املالحقة الق�ضائية للمتهمني املتعاونني .ومن اجلدير باالهتمام �أنه ال ُيتوقع يف بلدين على ما يبدو �صدور
قانون ين�ص على احل�صانة� ،أو تدبري معادل ،ب�سبب مبادئ �أ�سا�سية يف القانون الداخلي حتظر منح احل�صانة
�أثن ��اء املالحق ��ة الق�ضائية .وباملثل ،ر�أت ال�سلطات �أي�ضا يف دولة طرف �أخرى � َّأن تلك املمار�سة �سوف تتعار�ض
م ��ع نظامها القانوين .وعل ��ى الرغم من � َّأن الدول الأطراف الثالث تتبع نظ ��ام القانون املدين ،جتدر الإ�شارة
�إىل �أنه لي�س لدى جميع البلدان ذات النظم القانونية امل�شابهة لها نف�س حتفظاتها� ،أو على الأقل لي�س بالدرجة
نف�سها .وعلى � ِّأي حال ،وكما ذُ كر �أعاله يف الف�صل الأول ،الق�سم �ألف ،الق�سم الفرعي  ،1ف� َّإن احلكم الوارد يف
الفق ��رة  3م ��ن املادة  37ي�شري �إىل �إمكانية �أن يتاح لل�سلط ��ات الوطنية املخت�صة خيار منح ذلك احلافز القوي
لل�شخ�ص املتعاون �إذا اع ُترب ذلك منا�سبا.
و�أ�شارت عدة دول (ال �سيما التي تتبع نظام القانون الأنغلو�سك�سوين) من بني الدول الأطراف التي توفر
�ش ��كال م ��ن �أ�شكال احل�صانة (�إن مل يكن من املالحق ��ة الق�ضائية نف�سها فمن فر� ��ض العقوبة) �إىل ال�سلطات
العامني ،التي ت�سمح لهم ،يف ظروف معين ��ة ومت�شيا مع الفقرة  3من املادة ،31
التقديري ��ة الوا�سع ��ة للم َّدعني ِّ
بعدم ا�ستهالل املالحقة اجلنائية �أو تعليقها �أو وقفها (�أو تقدمي طلب ذي �صلة �إىل املحكمة) يف مقابل تقدمي
ع ��ون كبري من �أحد امل�شارك�ي�ن يف الأن�شطة الإجرامية لهيئة �إنفاذ القان ��ون .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ذكرت دول
�أطراف �أخرى �أحكام ًا قانونية خا�صة تنظم املعاملة التف�ضيلية للأ�شخا�ص املتعاونني� ،سواء فيما يتعلق بجميع
اجلرائم على العموم �أو فيما يخ�ص اجلرائم االقت�صادية �أو التهم املت�صلة بالف�ساد على وجه التحديد .وعادة
م ��ا تَفرت�ض احل�صانة الكامل ��ة مبوجب هذه الأحكام �أن يق � ِّ�دم ال�شخ�ص املعني �أدلة حا�سم ��ة �ضرورية لإدانة
موظف عمومي �أو فاعل �أ�صلي �أو �شريك يف ارتكاب اجلرمية املعنية.
( )81الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،37الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .2
( )82الفقرة �( 475أ).
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�أمثلة على التنفيذ
يف �إحدى الدول الأطراف ،يخ ِّول حكم خا�ص يف القانون اجلنائي ملكتب املدعي العام �صالحية �إنهاء
ي�سر امل�شت َب ��ه به �أو املتهم
الإج ��راءات اجلنائي ��ة �ضد ال�شخ� ��ص امل�شت َبه به �أو املتهم ،مبوافقت ��ه� ،إذا َّ
بدرج ��ة كبرية التح ُّقق من الوقائع املت�صلة مبو�ضوع �إثبات جرمية جنائية ذات �أهمية من وجهة نظر
امل�صلح ��ة العامة يف الإج ��راءات؛ و�إذا كان الك�شف عن اجلرمية اجلنائية وجم ��ع الأدلة م�ستبعدا �أو
معق ��دا تعقيدا كبريا بدون هذه امل�ساعدة .ويج ��وز للنيابة العامة ،ب�أمر منها� ،أن ت�ست�أنف الإجراءات
�إذا توقف امل�شتبه به �أو املتهم عن تقدمي امل�ساعدة� ،أو �إذا ارتكب عمدا جرمية جنائية جديدة خالل
ثالث �سنوات بعد �إنهاء الإجراءات.
ويف دول ��ة ط ��رف �أخرى ،ميكن لل�شري ��ك يف اجلرمية �أو املتواطئ عليه ��ا �أن ي�صبح �أحد �شهود
االدعاء ،رهن ��ا بالإعفاء من املالحقة الق�ضائية .ومبوجب �أحكام القانون ذي ال�صلة ،يجوز للمدعي
الع ��ام �إخطار املحكمة ب�أنه �س ُيطلب �إىل ال�شخ�ص املدع ��و ك�شاهد ل�صالح النيابة العامة الإجابة عن
�أ�سئلة قد جت ِّرمه فيما يت�صل بجرمية ما .وبعد ذلك ،تبلِّغ املحكمة ذلك ال�شاهد ب�أنه ملزَ م ،يف جملة
�أمور ،بتقدمي الأدلة والإجابة على � ِّأي �س�ؤال ُيطرح عليه؛ و�أنه �إذا �أجاب على جميع الأ�سئلة ب�صراحة
و�ص ��دق ،ف�سوف ُيعفى من املالحقة الق�ضائية فيما يتعلق باجلرمية املذكورة وفيما يتعلق ب� ِّأي جرمية
يكون احلكم بالإدانة ب�ش�أنها مبنيا على تهمة تت�صل باجلرمية املذكورة.
و�أخ�ي�را ،تع�ت�رف والي ��ة ق�ضائية ثالثة بنوع�ي�ن من احل�صان ��ة ،وهما :احل�صان ��ة ال�شاملة من
املالحق ��ة الالحقة واحل�صانة املحدودة من املالحقة الالحق ��ة� .أ َّما احل�صانة ال�شاملة من املالحقة
حت�صن املدعى عليه م ��ن املالحقة الق�ضائية فيما يخ�ص جمي ��ع اجلرائم التي يديل
الالحق ��ة فه ��ي ِّ
ب�شهادت ��ه �أو يتع ��اون ب�صدده ��ا .وعل ��ى الرغم م ��ن � َّأن هذا النوع م ��ن احل�صانة نادرا م ��ا يمُ نح فهو
ُي�ستخدم عادة فيما يخ�ص �صغار املجرمني الذين ميكنهم الإدالء ب�شهادات مهمة �ضد مدعى عليهم
�أك�ب�ر منهم م�س�ؤولية عن اجلرمي ��ة� .أ َّما النوع الثاين والأ�ضيق نطاقا م ��ن احل�صانة ،وهو احل�صانة
املح ��دودة م ��ن املالحق ��ة الالحقة ،فهو يه ��دف �إىل رف�ض ت�أكي ��د ال�شاهد على حق ��ه يف عدم جترمي
الذات لدى االحتجاج به ردا على �س�ؤال معني .ويف هذه احلاالت ،ال تنطبق احل�صانة �سوى على الرد
عل ��ى �س�ؤال حمدد ،وتظل هن ��اك �إمكانية ملالحقة الفرد الذي ُمنح احل�صانة �إذا مل ُت�ستخدم يف تلك
املالحقة الأدلة املق َّدمة �أثناء الإدالء بال�شهادة امل�شمولة باحل�صانة.
و�إىل جان ��ب الإمكاني ��ات املذك ��ورة �أعاله ،ميك ��ن يف العديد من احل ��االت ،كما لوحظ �أع�ل�اه بالفعل يف
الف�ص ��ل الأول ،الق�سم �أل ��ف ،الق�سم الفرعي  ،1منح احل�صانة يف ظروف معين ��ة يف حاالت الر�شو (و�أقل من
ذلك يف حاالت االرت�شاء �أو املتاجرة بالنفوذ) حيث يقوم اجلاين طواعية ودون �إبطاء ،قبل �أن ُيح َّدد ك�شخ�ص
م�شتبه به� ،أو يف غ�ضون فرتة ق�صرية من الزمن (�شهر �أو �شهران) ،ب�إبالغ ال�سلطات املعنية بتقدمي الر�شوة.
وهناك نهج مماثل ،هو �أقرب �إىل منح احل�صانة منه �إىل تخفيف العقوبة ،م َّتبع يف بع�ض احلاالت فيما يتعلق
بغ�س ��ل الأموال ،ال يخ�ضع اجلاين مبوجبه للعقوبة �إذا و�ضع ح ��دا ،قبل اكتمال اجلرمية ،مل�شاركته و�/أو �أخطر
ال�سلطات بها قبل �أن يك�شفها م�صدر �آخر.
وم ��ن املثري لالهتم ��ام � َّأن �إحدى ال ��دول التي تطبق املبد�أ املذك ��ور �أعاله على الأ�شخا� ��ص الذين يبلِّغون
ع ��ن م�شاركته ��م يف جرائم الر�ش ��و واملتاجرة بالنف ��وذ �أبلغت عن نتائج حتلي ��ل �أُجري يف ع ��ام  2012وتب َّينت
وفق ��ا له �أم ��ور يف جملتها ما يلي�( :أ) � َّأن �شرط احل�صانة بالن�سبة �إىل اجلن ��اة املبلِّغني �أداة تب َّينت فائدتها يف
ك�ش ��ف جرائ ��م الف�ساد والتحقيق فيها ،يف غياب �صك �آخر بنف�س القدر من الكفاءة من ال�صكوك التي تتيحها
الإج ��راءات اجلنائي ��ة الوطنية؛ و(ب) لو مل تكن الأحكام القانونية ذات ال�صل ��ة موجودة ،لق َّل مبقدار الثلثني
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جرميتي االرت�شاء واملتاجرة
عدد احل ��االت التي �أجرت فيها ال�سلطة الوطنية ملكافحة الف�ساد حتقيقات ت�شمل
ْ
بالنفوذ والتي مت فيها التو�صل �إىل �أحكام نهائية بالإدانة؛ و(ج) لو مل يكن هذا احلكم القانوين موجودا ،لكان
التع ��رف عل ��ى الأ�شكال املنظَّ م ��ة الرتكاب جرائم الف�س ��اد �أ�صعب بكثري؛ و(د) مل يبلَّغ عن ح ��االت �أُ�سيء فيها
تطبيق هذا احلكم.
ومبراعاة االعتبارات من النوع امل�شار �إليه �أعاله� ،أبدت معظم �أفرقة اال�ستعرا�ض ارتياحها لتلك الأحكام
يف �سياق املادة  ،37و�شجعت ال�سلطات الوطنية يف بع�ض احلاالت على النظر يف تو�سيع نطاق الت�شريعات ذات
ال�صلة بحيث ت�شمل �أمثلة حمددة على طائفة �أو�سع نطاقا من الأفعال املجرمة يف االتفاقية ،بدال من االقت�صار
على ما يتعلق منها بالر�شو �أو غ�سل الأموال.
امل�ستعر�ضني �أبدوا ،كما هي احلال بالن�سبة �إىل املادة  ،15حتفظات ب�ش�أن امتثال الأحكام
بي ��د � َّأن بع�ض
ِ
ال ��واردة �أع�ل�اه للمادة  37م ��ن االتفاقية .وتتعلق ه ��ذه التحفظات ،عل ��ى وجه اخل�صو�ص ،ب�أح ��د الت�شريعات
الوطنية التي متنح احل�صانة للموظف الذي يبلِّغ عن احل�صول على ر�شوة خالل  30يوما من احل�صول عليها.
وانتقد فريق اال�ستعرا�ض هذا احلكم ،حيث ر�أى من حيث املبد�أ ما يلي�( :أ) ال تن�ص املادة  37على احل�صانة
�س ��وى باعتبارها �إمكانية بالن�سبة �إىل الأ�شخا�ص غري امل�شاركني يف اجلرمية—وهو تف�سري غري �صحيح ،على
النح ��و املبني �أدناه؛ و(ب) يبالغ احلكم الوطني ب�سماحه للموظف باحل�صول فعليا على الر�شوة وبثالثني يوما
لتدب ��ر خماطر الك�شف عن جرميته؛ و(ج) ميثِّل ذلك حكما يق ��وم على نوع من "الندم الفعلي" ميكن �أن يكون
عر�ض ��ة لإ�ساءة اال�ستخ ��دام حيث ال متلك �سلطات �إنفاذ القانون � َّأي �صالحي ��ة تقديرية ،وال بد من قبول بالغ
املوظف العمومي ،ب�صرف النظر عن خطورة اجلرم واملبلغ املعني .ومع ذلك ،ف� َّإن هذا الرف�ض القاطع حلكم
احل�صان ��ة قي ��د النظر ي�ستند جزئي ��ا �إىل فر�ضيات خاطئ ��ة� .إذ ينبغي �أن يكون وا�ضح ��ا � َّأن املادة  37ال ت�شري
�إىل ع ��دم �إمكاني ��ة منح احل�صانة �س ��وى للأ�شخا�ص الذين مل ي�شرتكوا يف اجلرائ ��م ذات ال�صلة بالف�ساد قيد
التحقي ��ق ،بل لأولئك الذين �شاركوا فيها �أوال وقبل كل �شيء .وعالوة على ذلك ،وعلى الرغم من � َّأن هذا النوع
من �أحكام الندم الفعلي فيما يخ�ص مرتكبي جرمية االرت�شاء غري معتاد يف الدول الأطراف ،ف� َّإن الن�ص عليه
ميكن �أن ُيعترب �ضمن �صالحياتها التقديرية ،حتى و�إن اع ُتربت التدابري الوطنية الأو�سع نطاقا �أكرث ف ّعالية يف
التنفيذ الكامل لالتفاقية.
�أ َّم ��ا م ��ا �إذا كان ينبغي ل�سلطات �إنف ��اذ القانون �أن تتمتع بال�سلطة التقديري ��ة فيما يخ�ص � َّأي قرار مبنح
احل�صان ��ة للمته ��م املعن ��ي ومدى ذلك فتل ��ك م�س�ألة خمتلفة .وه ��ذه امل�س�ألة مو�ضوع ج ��دال بالفعل� .إذ اعترب
امل�ستعر�ض�ي�ن � َّأن غي ��اب ال�سلطة التقديري ��ة يف احلالة املذك ��ورة �آنفا ويف دول �أط ��راف �أخرى ال يخدم
بع� ��ض
ِ
م�ستعر�ضون �آخرون � َّأن امتالك ال�سلطات �صالحيات تقديرية وعدم منحها
�أه ��داف االتفاقي ��ة ،يف حني اعترب
ِ
ح�صانة تلقائية من املالحقة الق�ضائية يف حاالت الإبالغ عن النف�س �أحد العوامل التي تثني الأ�شخا�ص الذين
�شارك ��وا يف ارت ��كاب جرمية من اجلرائم عن التعاون .فعلى �سبيل املثال ،يف �إحدى الدول الأطراف التي يخ ِّول
فيه ��ا القانون لقا�ضي التحقيق �أو املحكمة ،يف � ِّأي مرحلة م ��ن مراحل الإجراءات� ،صالحية العفو عن �شخ�ص
م ��ا ب�ش ��رط �أن يك�شف ب�شكل كام ��ل وحقيقي عما يعرفه من ظ ��روف فيما يتعلق باجلرمية وب ��كل �شخ�ص �آخر
�ش ��ارك يف ارتكابه ��ا ،ر�أت ال�سلطات الوطنية (وهو ر�أي حظي بقب ��ول فريق اال�ستعرا�ض على ما يبدو) � َّأن هذا
الرتتي ��ب ال يكف ��ل الق ��در الكايف من التع ��اون لأ�سباب منها �أنه ال يتي ��ح لل�شريك خيار التع ��اون مبح�ض �إرادته
للمطالب ��ة ب� �� ِّأي ح�صانة �أو �إعفاء .ويبدو � َّأن امل�شكلة يف هذه احلال ��ة تنح�صر يف الطابع التقديري للقرار ب�ش�أن
منح العفو.
و ُي�ست�ش ��ف م ��ن تل ��ك الآراء املت�ضاربة � َّأن الأف�ضل ه ��و �أن ُترتك �صالحية تقرير احل ��ل املنا�سب من �أجل
التنفيذ الإجرائي ملختلف �أ�شكال احل�صانة للدول الأطراف نف�سها .ومع ذلك ،جتدر الإ�شارة �إىل �أنه ال منا�ص
على ما يبدو يف معظم الأحوال من �إتاحة قدر من ال�صالحية التقديرية ،على الأقل بخ�صو�ص م�ستوى التعاون
ال ��ذي يبديه ال�شخ�ص املتعاون و�صحة املعلومات التي يك�ش ��ف عنها وقيمتها .وميكن ،على �أ�سا�س تلك ال�سلطة
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التقديري ��ة ،تطبي ��ق الأحكام ذات ال�صل ��ة مبزيد من املرونة ،مبا يتي ��ح للمدعي العام �أن "ي ��زن" درجة تعاون
مرتك ��ب اجلرمي ��ة على �أ�سا� ��س كل حالة على حدة .ورمب ��ا كان ذلك هو ال�سبب يف � َّأن التداب�ي�ر اخلالية متام ًا
م ��ن عن�صر التقدير لي�س ��ت �شائعة ،كما يت�ضح من غالبية اال�ستعرا�ضات .وعادة ما ي�سمح امل ّدعون العامون �أو
املحاكم ب�إخالء امل�س�ؤولية �أو الإعفاء من العقوبة بناء على ال�سلطة التقديرية .ومن املهم ،حيثما ينطبق ذلك،
ب ��ذل اجلهد للحيلولة دون �إثارة ال�شك ��وك والتحفظات ب�ش�أن الطريقة امل�ستخدم ��ة باتخاذ جميع االحتياطات
الالزم ��ة للح ّد مم ��ا قد يقع من جتاوزات .فعلى �سبيل املثال ،ميكن لوكاالت �إنف ��اذ القانون ،كما هي املمار�سة
املتبع ��ة يف �إحدى الدول الأطراف� ،أن ت�سعى �إىل التحقق م ��ن املعلومات املق َّدمة قبل منح احل�صانة للمتعاون.
و�إذا اتخ ��ذت �سلطات النيابة العامة القرار ،قد يلزم الن�ص على �شكل من �أ�شكال املراجعة الق�ضائية من �أجل
ملزما جلميع الأط ��راف )83(.وميكن الن�ص يف
الت�صدي ��ق على �أح ��كام � ِّأي ترتيبات غري ر�سمية وجعل الق ��رار ِ
القوان�ي�ن الوطنية على �إمكانية �سحب احل�صانة يف حال حماول ��ة ال�شخ�ص املعني ت�ضليل هيئة �إنفاذ القانون.
كم ��ا ميكن للدولة الطرف �أن ت�صدر مبادئ توجيهية حت ��دد بالتف�صيل مبادئ ممار�سة ال�صالحية التقديرية
املتاح ��ة ،وهو م ��ا ميكن �أن ي�ساع ��د ال�سلطات املخت�صة على الب � ّ�ت فيما �إذا كان من ��ح احل�صانة من املالحقة
()84
الق�ضائية يف خدمة العدالة.
و�أخ�ي�را ،ميك ��ن �أن تكون احل�صانة حاف ��زا قويا ل ِّأي �شخ� ��ص متورط يف ارتكاب جرمية ك ��ي يتعاون مع
ال�سلط ��ات ،وميك ��ن �أن ت�ساعد على �إحالة ق�ضايا ف�ساد كربى �إىل املحكمة ،وهي ق�ضايا كانت �ستبقى لوال ذلك
دون ح ��ل ،لكن ��ه ينبغي �أن يو�ض ��ع يف االعتبار ،على النحو امل�شار �إليه يف الدلي ��ل التقني التفاقية الأمم املتحدة
ملكافح ��ة الف�س ��ادَّ � ،أن الإعفاء التام للج ��اين من العقوبة قد يق ِّو� ��ض �صالحية قواعد مكافح ��ة الف�ساد عندما
يط َّبق �أكرث من الالزم �أو عندما يقع ما هو �أ�سو�أ من ذلك ،وهو �أن يتولد االنطباع لدى اجلمهور ب� َّأن احل�صانة
تمُ ن ��ح للأ�شخا� ��ص ذوي الت�أثري ال�سيا�سي �أو املايل .ولذا ،من ال�ضروري حتقيق التوازن بني املزايا امل�ؤكدة ملنح
()85
احل�صانة يف حاالت حمددة و�ضرورة �ضمان ثقة اجلمهور يف �إقامة العدل.

تدابري الت�شجيع الأخرى
�إىل جانب التدابري الأ�سا�سية لتخفيف العقوبة ومنح احل�صانة من املالحقة الق�ضائية ،يوجد عدد من و�سائل
الت�شجيع واحلوافز املهمة الأخرى التي ميكن �أن ُت�ستخدم من �أجل ت�شجيع مرتكبي جرائم الف�ساد على التعاون
م ��ع ال�سلط ��ات .ورغم � َّأن دول ��ة واحدة فقط قدم ��ت �أمثلة ملمو�سة ،ف� �� َّإن التدابري املمكنة ت�شمل م ��ا يلي�( :أ)
موافق ��ة النياب ��ة العامة على طل ��ب املتهم تعليق احلب� ��س االحتياطي �أو امتناعها ع ��ن االعرتا�ض عليه؛ و(ب)
التعجي ��ل ب�إع ��ادة الأ�شياء املحجوزة العائ ��دة �إىل اجلاين ،ما دام هذا ال يتعار�ض م ��ع م�صالح االدعاء؛ و(ج)
�ضمان ال�سلطات ظروف �سجن � ّ
أخف بالن�سبة �إىل اجلاين املتعاون بعد الإدانة؛ و(د) �إنفاذ احلب�س االحتياطي
للم�شتب ��ه ب ��ه �أو املتهم يف مركز احتجاز �أق ��رب �إىل حمل �إقامته؛ و(ه) ت�شجيع ال�سلط ��ات على موا�صلة �إنفاذ
العقوب ��ة املفرو�ض ��ة يف اخلارج يف �سج ��ون حملية؛ و(و) �أداء املدع ��ي العام دور و�سيط ب�ي�ن اجلاين والهيئات
كالتي �ش�ؤون الهجرة والتج ُّن�س و�إدارة ال�ضرائب واجلمارك
الإداري ��ة القائمة على امل�سائل التي تتعلق به ،مثل َو ْ
�أو حت ��ى ال�سلطات الأجنبي ��ة .ويف تلك احلاالت ،حيث تكون موافقة الأطراف الثالث ��ة �أو تعاونها مطلوبني ملنح
احلاف ��ز ،يجوز للمدعي العام حت ُّم ��ل االلتزام بتنفيذ مهمة الو�ساطة على �أح�س ��ن وجه ممكن ،حتى و�إن تعذر
تقدمي � ِّأي �ضمانات ب�ش�أن النتيجة املتوخاة.

( )83الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة ( 475ب).
( )84انظر �أي�ضا الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،37الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .3
( )85املرجع نف�سه.
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الرتتيبات الدولية
حت ��ث الفق ��رة  5من امل ��ادة  37الدول الأطراف على �أن تنظ ��ر يف �إبرام اتفاقات �أو ترتيب ��ات بع�ضها مع بع�ض
ب�ش� ��أن �إمكانية �أن متنح ال�سلطات املخت�صة يف �إحدى الدول الأطراف معاملة تف�ضيلية لل�شخ�ص املتعاون معها
الذي يوجد يف بلد �آخر .وعلى الرغم من �أهمية هذا احلكم وما ميكن �أن يجده من حلول للم�شاكل النا�شئة عن
زي ��ادة الإج ��راءات اجلنائية املنفذة يف الوقت نف�سه يف �أكرث من دولة واح ��دة على �أ�سا�س الوقائع ذاتها (مثال
فيم ��ا يتعل ��ق بر�شو املوظفني العموميني الأجانب يف �إحدى الدول وارت�ش ��اء املوظفني العموميني املحليني يف بلد
تعط � َّأي �إ�شارة
�آخ ��ر) ،ف� �� َّإن الغالبي ��ة العظمى من الدول الأطراف مل ت�ب�رم � َّأي ترتيبات من هذا القبي ��ل ،ومل ِ
عل ��ى �أنه ��ا نظرت يف القيام بذل ��ك ،مما �أدى يف معظم احلاالت �إىل تو�صي ��ات ذات �صلة .وهناك بع�ض الدول
الأطراف التي �أعربت عن رغبتها يف اتخاذ تدابري لالمتثال بينما اكتفت دول �أطراف �أخرى بالإ�شارة �إىل خل ّو
خم�ص�صة عندما تكون هناك حاجة لذل ��ك ،على النحو املن�صو�ص
ت�شريعاته ��ا من � ِّأي عائق لإب ��رام ترتيبات َّ
علي ��ه يف احلك ��م قيد اال�ستعرا�ض .و�أعربت ال�سلطات الوطنية يف دولة ط ��رف واحدة على الأقل عن اهتمامها
مبعرفة جتارب البلدان الأخرى ب�ش�أن هذه امل�س�ألة ،وبتل ّقي اتفاقات �أو ترتيبات منوذجية.

 -٣التعاون بني ال�سلطات الوطنية (املادة )38
ُي َع� � ُّد تعاون ال�سلطات العمومي ��ة واملوظفني العموميني مع الوكاالت وال�سلطات امل�س�ؤولة عن التحقيق يف الأفعال
الإجرامية ومالحقة مرتكبيها �أمرا �ضروريا بالن�سبة �إىل اجلهود ال�شاملة ملكافحة الف�ساد ،وقد اتخذت معظم
ال ��دول الأط ��راف تدابري ترمي �إىل ت�شجي ��ع هذا التعاون وتعزي ��زه .وحتث املادة  38ال ��دول الأطراف على �أن
تكف ��ل على وج ��ه اخل�صو�ص مبادرة املوظفني العمومي�ي�ن وامل�ؤ�س�سات العمومية ب�إبالغ �سلط ��ات �إنفاذ القانون
حيثما تكون هناك �أ�سباب وجيهة لالعتقاد ب� َّأن �إحدى جرائم ر�شو املوظفني العموميني الوطنيني �أو الر�شوة يف
القطاع اخلا�ص �أو غ�سل الأموال قد ار ُتكبت؛ وكذلك على تقدمي جميع املعلومات الالزمة للتحقيق يف مثل هذه
اجلرائم �إىل �سلطات �إنفاذ القانون.
ويب ��دو بالفع ��ل � َّأن بع�ض الدول الأطراف ال تنظم �سوى طريقة و�إجراءات �إحالة اجلرائم امل�شتبه بها �إىل
�أجه ��زة النيابة العامة الوطنية ،يف ح�ي�ن � َّأن عدة بلدان �أخرى حت ِّمل املوظفني العموميني ،بالإ�ضافة �إىل ذلك،
واجب ��ا مبا�ش ��را وحمددا هو �إب�ل�اغ �سلطات �إنفاذ القانون ،مبب ��ادرة منهم ،ب� ِّأي جرائ ��م وخمالفات ت�صل �إىل
علمه ��م �أثناء �أدائه ��م ملهامهم ،مبا يف ذلك حاالت الف�ساد .وقد كانت هناك دولة طرف تفكر يف فر�ض واجب
من هذا القبيل ،وقد �صدرت تو�صية �إليها باعتماد هذا الإجراء.

�أمثلة على التنفيذ
حت ��دد ت�شريع ��ات �إحدى الدول الأط ��راف الإجراءات التي يتع�ي�ن على املوظف�ي�ن العموميني اتّباعها
للإب�ل�اغ عن معلومات عن � ِّأي �أ�سب ��اب معقولة قد توجد لديهم لالعتقاد ب� َّأن جرمية ف�ساد قد وقعت.
وينبغ ��ي �أن حت ��ال املعلومات التي يتلقاها املوظف العمومي �أو امل�ؤ�س�س ��ة العمومية من مواطنني ب�ش�أن
جرمي ��ة ف�س ��اد مزعومة �إىل وح ��دة التحقيقات الداخلية لتل ��ك امل�ؤ�س�سة .وتجُ ري وح ��دة التحقيقات
الداخلي ��ة ا�ستعرا�ض ��ا �أوليا ،وميك ��ن �أن تو�صي ،يف حال وجود �أ�سباب كافي ��ة لالعتقاد بك�شف �أركان
جرمي ��ة ف�ساد ،ب�أن يحيل رئي�س تل ��ك امل�ؤ�س�سة امل�س�ألة �إىل وكاالت �إنف ��اذ القانون (� ْأي مكتب املدعي
العام ،وفقا لقانون الإجراءات اجلنائية).
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وباملث ��لُ ،ي َع ُّد الإبالغ عن الأخطاء واالنتهاكات الإدارية التي تهيئ الظروف للف�ساد �أو االحتيال
�أو املخالفات التزام ًا مبا�شر ًا لكل موظف عمومي يف دولة طرف �أخرى ،كما يرد يف مدونات ال�سلوك
الأخالق ��ي القائمة وقانون موظفي اخلدمة املدني ��ة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،توجد يف كل هيئة حكومية
مركزية مفت�شيات متخ�ص�صة م�س�ؤولة عن جمع وحتليل وفح�ص دالئل الف�ساد و�إبالغ �سلطات النيابة
العامة بالأدلة عل ��ى القيام ب�أن�شطة جنائية .وتتوىل املفت�شية الرئي�سية التابعة ملجل�س الوزراء تن�سيق
ودعم �أن�شطة كل واحدة من املفت�شيات.
وقد ي�ؤدي عدم الإبالغ عن ال�شواغل �أو القرائن الظاهرية ب�ش�أن الن�شاط الإجرامي �إىل �إجراءات ت�أديبية
يف حق املوظف املعني .وعالوة على ذلك ،ي�شكل عدم الإبالغ عن ال�شبهات يف بع�ض البلدان ،وخ�صو�صا ب�ش�أن
اجلرائم اخلطرية �أو اخلطرية جدا ،مبا يف ذلك بع�ض الأفعال املج َّرمة مبوجب االتفاقية (مثل غ�سل الأموال
والر�ش ��وة) ،عمال �إجراميا ويعا َقب عليه بالغرامة �أو ال�سج ��ن ملدة ت�صل �إىل خم�س �سنوات يف بع�ض احلاالت.
وقد ال يكون الإبالغ �إلزاميا عندما يع ِّر�ض املوظف �أو �أفراد �أ�سرته �إىل حد ما خلطر املالحقة اجلنائية.
كم ��ا و�ضعت الدول الأطراف خمتلف التدابري لت�شجيع التعاون وتبادل املعلومات بني ال�سلطات الوطنية،
مب ��ا يف ذل ��ك الواجب ،املك َّر�س يف القان ��ون ،املتمثل يف التعاون وتقدمي جميع املعلوم ��ات ال�ضرورية �إىل النيابة
العام ��ة �أو الوكاالت الوطني ��ة ملكافحة الف�ساد .كما توجد قوانني متنح �أع�ضاء �أجه ��زة االدعاء العام �أو هيئات
مكافحة الف�ساد ال�صالحية وال�سلطة لطلب وجمع معلومات ا�ستخبارية وبالغات حمددة من م�ؤ�س�سات وطنية
و�إقليمي ��ة وحملي ��ة؛ وطلب الدعم من ال�شرطة وقوات الأمن ،وذلك ،على �سبيل املثال ،من �أجل بدء الإجراءات
وا�ستدع ��اء �أ�شخا�ص ل�ل��إدالء ب�شهاداتهم؛ وحتليل املعلومات املق َّدمة من ال�سلطات العمومية الأخرى .ويف هذا
ال�سي ��اق� ،أ�ش�ي َ�ر يف العدي ��د من اال�ستعرا�ضات عل ��ى وجه التحدي ��د �إىل وظائف وحدات اال�ستخب ��ارات املالية
الوطني ��ة يف تل ّقي وحتليل ور�صد البالغات عن املعامالت امل�شبوهة التي تع ّدها الكيانات املبلِّغة ،وتعميم الأدلة
عل ��ى الف�ساد �أو غ�سل الأموال على ال�سلطات احلكومية املعنية التخاذ املزيد من الإجراءات و�إجراء املزيد من
التحقيق ��ات .و�أبرمت عدة وكاالت يف كثري من احلاالت اتفاقات ومذكرات تفاهم وو�ضعت تعليمات �أو �شبكات
م�شرتك ��ة للتع ��اون والتفاعل .وت�شمل الأمثلة على ذلك خمتلف �أ�ش ��كال االتفاقات بني النيابة العامة �أو ال�سلطة
الوطني ��ة ملكافحة الف�ساد وخمتلف الوزارات� ،أو بني وحدة اال�ستخبارات املالية وغريها من اجلهات املعنية يف
جم ��ال مكافح ��ة غ�سل الأموال� ،أو فيما ب�ي�ن خمتلف �أجهزة �إنفاذ القانون نف�سه ��ا ،وجميعها تهدف �إىل تبادل
اال�ستخبارات ب�ش�أن مكافحة اجلرمية والف�ساد ،والتعاون ب�أ�شكال �أخرى.

مثال على التنفيذ
يق�ضي حكم د�ستوري يف دولة طرف بتعاون جميع دوائر احلكومة بع�ضها مع بع�ض يف �إطار من الثقة
املتبادلة وح�سن النية من خالل تعزيز العالقات الو ّدية وم�ساعدة ودعم بع�ضها بع�ضا والت�شاور ب�ش�أن
امل�سائ ��ل ذات االهتمام امل�شرتك والتق ُّيد بالإجراءات املتفق عليها .وتقت�ضي ال�سيا�سة امل َّتبعة التعاون
الف ّعال بني النيابة العامة ووكاالت التحقيق وال�سلطات العامة الأخرى ،وميكن �أن ي�ؤدي عدم االمتثال
�إىل �إجراءات ت�أديبية.
و�أُولي ��ت �أهمي ��ة خا�صة لوج ��ود �سجالت (ال�سج�ل�ات الإلكرتونية ب�صفة خا�صة) وقواع ��د بيانات ونظم
حتديث �آلية وو�سائل �أخرى ميكن من خاللها تبادل املعلومات من �أجل تعزيز التعاون بني ال�سلطات املخت�صة.
ويف �إح ��دى احل ��االت� ،شُ جع ��ت ال�سلطات الوطنية عل ��ى امل�ضي قدما يف و�ض ��ع خطط لتمك�ي�ن الهيئة الوطنية
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ملكافح ��ة الف�ساد من ا�ستخدام قواعد البيانات اخلا�صة بجمي ��ع م�ؤ�س�سات الدولة .والأهم من ذلك � َّأن العديد
م ��ن اخل�ب�راء احلكوميني �أبرزوا �أهمية �إن�ش ��اء قاعدة بيانات مركزية واحدة �أو نظ ��ام معلومات على ال�صعيد
الوطن ��ي ب�ش�أن جرائ ��م الف�ساد (داخل الهيئة الوطني ��ة ملكافحة الف�ساد على �سبيل املث ��ال) ل َّأن ذلك ميكن �أن
يي�س ��ر قي ��ام الأجه ��زة احلكومية بتبادل املعلوم ��ات مع �سلطات التحقي ��ق واملالحقة الق�ضائي ��ة وب�إبالغها بها
وكذل ��ك امل�ساع ��دة على حت�س�ي�ن تع ُّقب الق�ضايا م ��ن بداية التحقيق وحت ��ى انتهاء الإج ��راءات اجلنائية .ومع
ذل ��ك ،فقد ال تف ��ي قواعد البيانات امل�شرتك ��ة دائما باحتياجات نظ ��ام العدالة اجلنائية ،بل ق ��د تتعار�ض مع
اعتب ��ارات �أخ ��رى ،وال �سيم ��ا متطلبات ال�سري ��ة .ويت�ضح ذلك من �إف ��ادة ال�شرطة يف �إحدى ال ��دول الأطراف
ب� �� َّأن الف�ص ��ل ب�ي�ن قواعد البيان ��ات �ضروري ب�سب ��ب اختالف الوالي ��ات .ور�أت ال�شرط ��ة � َّأن تب ��ادل املعلومات
احليوي ��ة وذات ال�صل ��ة �سيتحق ��ق ما دام امل ّدع ��ون العا ّم ��ون واملوظفون املك َّلف ��ون ب�إنفاذ القان ��ون يعملون معا
ب�شكل وثيق.
و�أخ�ي�را ،لوحظ �أنه ميك ��ن عموما تعزيز التعاون من خ�ل�ال �إجراء حتليل �شامل حلال ��ة الف�ساد وبنيتها
واجتاهاته ��ا ودينامياتها ،وكذلك حتليل �أن�شطة ك�شف اجلرمية ومنعها ل َّأن ذلك �سيتيح حتديد �أهم اجتاهات
مكافحة الف�ساد يف امل�ستقبل .وت�شمل التدابري الرامية �إىل امل�ساعدة على حتقيق تلك النتيجة جمع الإح�صاءات
موحد عن حاالت الف�ساد ،وجتميع هيئة واحدة للبالغات؛ ويبدو �إن�شاء
على ال�صعيد املركزي ،والإبالغ ب�شكل َّ
قواعد بيانات مركزية مفيدا يف هذا ال�سياق �أي�ضا ،وكذلك االنعقاد املنتظم ملجال�س التن�سيق بني �أجهزة �إنفاذ
القانون والهيئات الإ�شرافية.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
اع ُت�ب�ر � َّأن م ��ن �ش�أن �إعارة موظفني فيما بني خمتلف الهيئات احلكومي ��ة ووكاالت �إنفاذ القانون التي
له ��ا والية يف جمال مكافحة الف�س ��اد ،وكذلك تعيني مفت�شني من هيئة مكافح ��ة الف�ساد يف كل وزارة
وعل ��ى ال�صعي ��د الإقليمي ،تعزيز التعاون والتن�سيق بني ال ��وكاالت وامل�ساهمة يف كفاءة عمل الوكاالت
املعنية.

التحديات
ترتبط �أكرث التحديات �شيوعا يف هذا املجال ب�ضمان التن�سيق الف ّعال بني الوكاالت ،وال �سيما فيما بني الوكاالت
الت ��ي لها والية يف جم ��ال مكافحة الف�ساد؛ وبتعزيز قدرات هيئات مكافحة الف�ساد ووكاالت �إنفاذ القانون على
التنفي ��ذ ،وال �سيم ��ا فيم ��ا يتعلق باالت�ص ��ال وتبادل البيان ��ات؛ وبالنظر يف ال�سب ��ل والو�سائ ��ل الكفيلة بتح�سني
ا�ستخ ��دام املوارد املتاحة ،مثال م ��ن خالل �إقامة عالقات ت�آزر من �أجل و�ض ��ع �إح�صاءات �شاملة عن مكافحة
الف�س ��اد ،وكفال ��ة املزيد من الكف ��اءة يف �إدارة ق�ضايا الف�ساد ،واحلد من خطر التحقيق ��ات املتوازية .و�أُبديت
العدي ��د من املالحظ ��ات والتو�صيات فيما يتعلق به ��ذه املجاالت التي تكتنفها �صعوب ��ات .وكما لوحظ يف �سياق
املادت�ي�ن 36 و 38على ال�سواء ،ميكن لتح�سني وتعزيز التن�سيق امل�ش�ت�رك بني الوكاالت �أن مينعا ت�شتت اجلهود
وي�ضمنا وجود نظام "�ضوابط وموازين" يت�سم بالكفاءة للت�صدي للف�ساد بفعالية.
أفيد يف بع�ض احلاالت ب� َّأن موظفني عموميني �أحجموا عن املبادرة ب�إبالغ هيئات
و�إ�ضاف ��ة �إىل ما تق ّدمَ � ،
�إنف ��اذ القان ��ون مبعلومات ،وخ�صو�ص ��ا يف احلاالت التي ال يتاح فيه ��ا الإبالغ دون الك�شف ع ��ن الهوية ،وكانوا
خائف�ي�ن م ��ن �إمكانية ارتكاب �أعم ��ال انتقامية �ضده ��م .ولذلك ،من امله ��م طم�أنة الأ�شخا� ��ص الذين يبلِّغون
مبعلوم ��ات بح�سن ني ��ة وي�ستجيبون لطلبات احل�صول على معلومات ب�أنهم لن يواجه ��وا �آثارا �سلبية �إذا مل ت�ؤ ِّد
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امل�ساعدة املق َّدمة �إىل نتائج ملمو�سة )86(.كما �أفيد ب� َّأن نق�ص التمويل لتغطية تكاليف �إدالء املوظفني ب�شهاداتهم
يف ق�ضايا الف�ساد وغياب احلوافز املالية للموظفني العموميني املتقاعدين كي يدلوا ب�شهاداتهم هما �أي�ضا من
التحدي ��ات �أم ��ام التنفيذ الكامل للمادة قيد اال�ستعرا�ض .وعالوة على ذلك ،ال تبلِّغ امل�ؤ�س�سات العامة بانتظام
عن حاالت الف�ساد يف �إحدى الدول الأطراف و�إمنا ت�س ِّويها بدال من ذلك باتخاذ تدابري �إدارية خا�صة بها؛ وقد
اع ُترب ذلك تقوي�ضا جلهود مكافحة الف�ساد.

 -٤التعاون بني ال�سلطات الوطنية
والقطاع اخلا�ص (املادة )39
تق�ضي املادة  39ب�أن تكفل الدول الأطراف قيام عالقة تعاون بني �سلطاتها املعنية بالتحقيق واملالحقة والقطاع
اخلا� ��ص يف امل�سائ ��ل املتعلقة بجرائ ��م الف�ساد� ،إقرار ًا ب� �� َّأن وجود عالقة التعاون تلك �أم ��ر حموري يف الك�شف
ع ��ن الأفع ��ال الفا�سدة والفعالية يف التحقيق فيها )87(.وقد �أبلغت العدي ��د من الدول الأطراف بالفعل عن �أطر
فردي ��ة وم�شرتك ��ة للتنظي ��م الرقابي حتكم العالقة ب�ي�ن القطاع اخلا� ��ص و�سلطات �إنفاذ القان ��ون ،مع اتخاذ
تداب�ي�ر خمتلفة ت�شجع التعاون وتعزز ال�ضوابط الداخلية ،وت�شمل مبادئ وتو�صيات يف جمال الإدارة امل�ؤ�س�سية
ومدون ��ات قواعد ال�سل ��وك ومذكرات التفاهم ومواثيق النزاهة والتعه ��دات بالنزاهة امل�ؤ�س�سية وغري ذلك من
ال�ش ��راكات الر�سمي ��ة وغري الر�سمية مع �أ�صح ��اب امل�صلحة وامل�س�ؤولني عن التنظي ��م الرقابي واملمار�سني من
القطاع اخلا�ص وهناك �أطر �أخرى ت�شمل الأحكام القانونية التي متكِّن �أع�ضاء مكاتب االدعاء العام �أو الهيئة
الوطني ��ة ملكافح ��ة الف�ساد م ��ن طلب بالغات و�أدلة من الكيان ��ات والأفراد يف القطاع اخلا� ��ص ،كما يرد بيانه
جزئيا يف الفقرة  7من املادة  ،31وتن�ص على عقوبات يف حالة عدم االمتثال.

�أمثلة على التنفيذ
يف �إحدى الدول الأطراف ،تتعاون وكالة مكافحة الف�ساد بن�شاط مع املجتمع املدين ،وقد وقَّعت مذكرة
تفاه ��م مع �شبكة من املنظمات غري احلكومي ��ة ملكافحة الف�ساد .وي�شارك موظفو الوكالة بانتظام يف
الأن�شط ��ة التي تنظمها املنظم ��ات غري احلكومية ،وينظِّ مون �أن�شط ��ة لإذكاء وعي اجلمهور يف جمال
مكافحة الف�ساد ،وي�شاركون يف برامج تلفزيونية و�إذاعية ويف اجتماعات موائد م�ستديرة ومناق�شات
عامة �أخرى .ويف الوقت نف�سه ،ي�ساهم ممثلو املجتمع املدين يف تدريب موظفي الوكالة ،يف حني تز ِّود
املنظمات غري احلكومية الوكالة مبعلومات عن ادعاءات الف�ساد.
ويف والي ��ة ق�ضائية �أخ ��رى� ،أن�ش� ��أت وزارة العدل �شبكة للتع ��اون على مكافح ��ة الف�ساد جتمع بني
ال�سلط ��ات احلكومي ��ة الرئي�سية �إىل جانب اجله ��ات املعنية التي متثل القطاع اخلا� ��ص واملجتمع املدين
و�أو�ساط الباحثني ،من �أجل �ضمان التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات والتوعية .وي�ؤمل �أن ت�صبح هذه ال�شبكة القوة
الدافعة ملا ُيبذل من جهود يف امل�ستقبل لتح�سني الآليات القانونية وامل�ؤ�س�سية ملكافحة الف�ساد يف البلد.
وغالب ��ا ما ترتب ��ط التدابري الت ��ي تذكرها ال ��دول الأطراف بامل�ؤ�س�س ��ات املالية—وه ��ي �أحد املجاالت
الرئي�سية امل�ستهدفة يف الفقرة  1من املادة —39وكثريا ما تركز على غ�سل الأموال .وهي ترتبط �إىل حد كبري
( )86املرجع نف�سه ،املادة  ،38الق�سم الثاين.
()87
انظر �أي�ضا ،يف هذا ال�سياقUNODC, An Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business: a Practical ،
.Guide (Vienna, 2013), pp. 90-93
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ب�أن�شط ��ة وح ��دات اال�ستخبارات املالية الوطنية ،وخا�صة التزام جمموعة م ��ن كيانات القطاع اخلا�ص املبلِّغة،
املح ��ددة يف ت�شريعات مكافحة غ�سل الأموال (مثل امل�ص ��ارف وامل�ؤ�س�سات االئتمانية و�شركات التمويل ووكالء
الأ�سهم و�سما�سرة العقود الآجلة وعقود اخليارات ومكاتب ال�صرافة) باتخاذ تدابري احلر�ص الواجب ،و�إبالغ
وح ��دة اال�ستخب ��ارات املالية املعنية (�أو املدع ��ي العام يف بع�ض احلاالت) ب� ِّأي واقع ��ة �أو معاملة مريبة للك�شف
ع ��ن اجلرائ ��م اجلنائية ،وتوفري املعلوم ��ات والوثائق للموظف�ي�ن املفو�ضني ،عند الطل ��ب .ويف العادة ،ال يجوز
للأفراد املعنيني ،خالل التحقيق يف بالغ عن معامالت م�شبوهة ،التذرع بال�سرية امل�صرفية �أو �سرية معامالت
الأ�سه ��م �أو ال�سري ��ة املهنية �ض ��د وحدة اال�ستخب ��ارات املالية ،وك ��ذا � ِّأي التزام ��ات قانوني ��ة �أو تعاقدية تتعلق
بال�سري ��ة .وت�شمل التدابري ذات ال�صلة يف جمال غ�سل الأم ��وال تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل للو�سطاء
املالي�ي�ن ومراجعي احل�سابات ،وكذل ��ك املبادرات الرامية �إىل �إذكاء الوعي ل ��دى ال�سلطات الوطنية املخت�صة
والقطاع اخلا�ص.
ويف العدي ��د م ��ن احلاالت� ،صدرت تو�صي ��ات بتو�سيع نطاق التع ��اون بني هيئات �إنف ��اذ القانون الوطنية
وكيان ��ات القط ��اع اخلا�ص ،وتعزي ��ز التوعية مبكافحة الف�س ��اد لدى اجلمهور ،وال� سيم ��ا عندما ال تكون هناك
�سيا�س ��ات تع ��اون� ،أو عندما ال تكون هناك تدابري متخذة �سوى فيم ��ا يتعلق مب�شاركة املجتمع املدين� ،أو عندما
ال تبلِّغ الدول الأطراف �سوى عن ال�شراكات مع امل�ؤ�س�سات املالية .ويف �إحدى احلاالت ،لوحظ � َّأن من ال�شواغل
القائم ��ة وجود قي ��ود على احل�صول على املعلوم ��ات وال�سجالت من م�ؤ�س�سات القط ��اع اخلا�ص ب�سبب ال�سرية
امل�صرفية وقيود ال�سرية خارج �سياق البالغات عن املعامالت امل�شبوهة.

ت�شجيع الإبالغ عن جرائم الف�ساد
حت � ُّ�ث الفقرة  2من املادة —39وهي حكم غ�ي�ر �إلزامي—الدول الأطراف على ت�شجيع رعاياها والأ�شخا�ص
الذين يوجد مكان �إقامتهم املعتاد يف �إقليمها على �إبالغ �سلطات �إنفاذ القانون عن ارتكاب جرمية ف�ساد بنف�س
طريق ��ة املوظف�ي�ن العموميني .وين�ص القانون بالفعل يف عدد من الدول الأطراف على التزام عام بالإبالغ عن
حوادث الف�ساد ،وهو التزام ي�سري على جميع املواطنني �أو ي�شمل فئات حمددة من املهنيني يف القطاع اخلا�ص
وع�ل�اوة عل ��ى ذلك ،وكما هي احل ��ال بالن�سبة �إىل املوظف�ي�ن العموميني ،قد ي�شكل عدم ك�ش ��ف املواطنني عن
جرائم جرمية يف حد ذاته يف بع�ض الأحيان .ومع ذلك ،ف� َّإن عدد الدول الأطراف التي توجد لديها �أحكام من
ه ��ذا القبي ��ل �أقل بكثري من الدول التي تفر�ض التزام ًا بالإبالغ عل ��ى موظفيها العموميني .وعادة ما تكون لدى
القطاع اخلا�ص �سلطة تقديرية بخ�صو�ص �إبالغ وكاالت �إنفاذ القانون بحاالت تنطوي على �أفعال جم َّرمة وفقا
امل�ستعر�ضني ،رغم � َّأن تو�صيات �صدرت يف بع�ض احلاالت
لالتفاقية .وقد القى ذلك قبوال عموما لدى اخلرباء
ِ
ب�ش� ��أن اعتماد تداب�ي�ر معا ِدلة ،وخ�صو�صا بالقدر ال ��ذي �أدرجت به البلدان املعنية جرمي ��ة الف�ساد يف القطاع
اخلا�ص �ضمن �إطارها القانوين �أو كانت تعتزم ذلك.
كم ��ا �أ�ش�ي َ�ر يف بع�ض عمليات اال�ستعرا� ��ض �إىل املزيد من التدابري التي ت�شج ��ع الأ�شخا�ص العاديني على
الإب�ل�اغ عن جرائم الف�ساد ،مبا يف ذلك الإجراءات العملية لت�سهيل الإبالغ عن الف�ساد ،وفتح خطوط ات�صال
مبا�شرة وخدمات الإنرتنت والأدوات الإلكرتونية للإبالغ عن اجلرائم ب�شكل عام وجرائم الف�ساد بوجه خا�ص،
و�إذكاء الوع ��ي االجتماعي بهذه الإمكانيات (من خالل املحا�ضرات واملعار�ض والدعاية الإعالمية واحلمالت
الرتويجية عل ��ى �سبيل املثال) ،وتنفيذ برامج للتعاون على مكافحة اجلرمية ومنعها ،مب�شاركة جميع �أ�صحاب
امل�صلح ��ة ذوي ال�صل ��ة (�أع�ض ��اء احلكومة وال�شرطة وو�سائل الإع�ل�ام واملجتمع املحلي) .واع ُت�ب�ر قيام �إدارة
مكافح ��ة الف�س ��اد التابعة ملكتب املدع ��ي العام يف �إحدى الدول بفت ��ح خط ات�صال مبا�شر ب�ش� ��أن الف�ساد مثا ًال
مه ّم� � ًا و�إيجاب ّي ًا على تنفيذ الفقرة  2من امل ��ادة  ،39بينما لوحظ يف حالة �أخرى � َّأن �إن�شاء وت�شغيل بوابة وطنية
�شدد على � َّأن تنفي ��ذ احلكم ب�صورة �أف�ضل
لفح� ��ص ال�ش ��كاوى والبالغات خطوة �إيجابي ��ة .ويف ال�سياق نف�سهِّ ،
و�أكرث ف ّعالية على ال�صعيد املحلي ميكن �أن يتحقق من خالل بناء القدرة على جمع وتنظيم املعلومات املج َّمعة
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م ��ن خطوط االت�صال املبا�شرة ب�ش�أن الف�ساد (مثل عدد البالغ ��ات الواردة ،وعدد البالغات التي �ساهمت يف
عمليات التحقيق �أو املالحقة ب�ش�أن جرائم الف�ساد ،ومتابعة هذه البالغات) .وجتدر الإ�شارة �إىل � َّأن بع�ض هذه
التداب�ي�ر تتطابق مع التدابري املبين ��ة �أعاله يف الف�صل الثاين ،الق�سمان جي ��م ودال ،وتثري الكثري من امل�سائل
الت ��ي نوق�ش ��ت فيهما ،على �سبيل املثال فيما يتعل ��ق باحلفاظ على �سرية هوية ال�شخ� ��ص املبلِّغ و�إتاحة �إمكانية
تقدمي بالغات دون الك�شف عن الهوية.

مثال على التنفيذ
م ��ن �أجل تي�سري قيام � ِّأي �شخ�ص ب�إبالغ �سلطات املالحقة عن الف�ساد ،ا�ستحدث مكتب املدعي العام
يف �أح ��د البل ��دان �أداة �إلكرتونية يتوجب م ��ن خاللها على ال�شخ�ص املبلِّغ ع ��ن اجلرمية املزعومة �أن
ويحدد هوية امل�شتبه ب ��ه والكيانات املتورطة ،وي�شرح كيفية
ي�ص ��ف وقائع اجلرمية ،ويدرج التواريخِّ ،
ّ
اطالع ��ه على تلك املعلومات .وتكون لدى ال�شخ�ص املبلِّغ عن اجلرمية كلمة �سر لالطالع على بالغه
وتتاح له �إمكانية االطالع على التحقيقات .وحتظى هوية ال�شخ�ص املبلِّغ باحلماية .وتكون البالغات
�سرية وقد ت�ؤدي �أو ال ت�ؤدي �إىل فتح �إجراءات جنائية.
وهن ��اك تدب�ي�ر خمتلف ،ولكنه يهدف �أي�ض ��ا �إىل ت�شجيع النا�س على الإبالغ ع ��ن ارتكاب اجلرائم ،وهو
يقدمون معلومات
توفري حوافز مادية �أو غري مادية .ويف العديد من الدول الأطراف ،يجوز للأ�شخا�ص الذين ِّ
ت� ��ؤدي �إىل ا�سرتج ��اع موجودات مملوكة للدولة� ،أو الك�شف عن جميع اجلرائ ��م �أو عن جرائم حمددة (مبا يف
ذل ��ك الر�ش ��وة واالختال�س)� ،أو �إىل اعتقال �أح ��د اجلناة عموما� ،أن يطالبوا مبكاف� ��أة� ،سواء من الدولة ذاتها
(مبل ��غ يع ��ادل ُع�شر قيمة املوج ��ودات امل�صادرة من اجلاين عل ��ى �سبيل املثال) �أو ،يف ح ��االت �أكرث ندرة ،من
الأم ��وال اخلا�ص ��ة التي ُجمعت يف �سياق برنامج تعاون على مكافحة اجلرمية .ويف �إحدى تلك احلاالت ،لوحظ
� َّأن احلك ��م ذا ال�صل ��ة من املمار�سات اجل ِّيدة ،على الرغم م ��ن � َّأن تطبيقه مل يكن قد بد�أ بعد .ويف دولة طرف
�أخ ��رى ،ين� ��ص القان ��ون على �إمكانية منح مكاف� ��آت لأفراد اجلمه ��ور الذين قدموا م�ساع ��دة يف �إطار اجلهود
الرامي ��ة �إىل منع �أفع ��ال الف�ساد والق�ضاء عليها ،على الرغم من � َّأن تطبي ��ق احلكم ذي ال�صلة مل يكن قد بد�أ
بعد فيما يبدو.
وم ��ن بواعث القلق م ��ا �أفيد به من � َّأن كيانات القطاع اخلا�ص �أحيانا م ��ا تكون �أكرث رغبة يف اللجوء �إىل
رابط ��ات الأعم ��ال التجارية التي تك ��ون تابعة لها طلبا للم�ساع ��دة بهدف التو�صل �إىل ت�سوي ��ة ملنازعة مت�صلة
بالف�س ��اد ع ��ن طري ��ق �إجراءات مدنية بدال م ��ن اخل�ضوع لإج ��راءات جنائية ر�سمية .ويف �سي ��اق مماثل ،نظر
ا�ستعرا� ��ض يف جوان ��ب �سيا�سة مكافحة الف�س ��اد التي ت�شملها الفقرة  2من املادة  39م ��ن منظور �أو�سع ،منبها
�إىل الأهمي ��ة احلا�سم ��ة لرت�سيخ ثقة اجلمه ��ور يف الإطار امل�ؤ�س�سي املعني بدعم �سي ��ادة القانون ك�شرط م�سبق
�أ�سا�س ��ي لإقناع املواطنني ،وكذلك كيان ��ات القطاع اخلا�ص ،بالإبالغ عن جرائم الف�ساد .ويتطلب ذلك �ضمان
ال�شفافية وامل�ساءلة واالت�ساق يف النظام الق�ضائي ،مبا يف ذلك ح�سم املالحقات اجلنائية يف الوقت املنا�سب.
ولوحظ بتقدير � َّأن الدولة املعنية قامت� ،سعيا �إىل حتقيق هذه الأهداف ،بجملة �أمور منها �إقرار حدود التنظيم
الرقاب ��ي الذاتي فيما يتعلق بالإ�ش ��راف على مهنة القانون؛ وحظرت الإجراءات الق�ضائية املعقودة يف جل�سات
�سري ��ة وبن ��اء على طلب طرف واحد؛ و�أدخلت حت�سينات على النظام الت�أديبي فيما يتعلق ب�إمكانية �سوء �سلوك
الق�ض ��اة؛ و�شرعت يف �إ�صالحات �إدارة الق�ضايا ب�إزالة �إمكانية اختيار الق�ضاة ،وكذلك حت�سني عملية معاجلة
الق�ضايا.
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باء -الأحكام الأخرى
 -١ال�سرية امل�صرفية (املادة )40
ال يبدو ،كما ذُ كر �آنفا يف الف�صل الثاين ،الق�سم باءَّ � ،أن ال�سرية امل�صرفية تثري م�شاكل ُتذكر يف معظم الواليات
الق�ضائي ��ة .وميك ��ن بالفع ��ل اعتبار تنفيذ �أح ��كام االتفاقية من �أج ��ل الإبالغ عن املعام�ل�ات امل�شبوهة و�إن�شاء
وح ��دة لال�ستخبارات املالية (املادت ��ان  14و )58خطوة �أ�سا�سية �صوب �إزالة العقبات التي تعرت�ض التحقيقات
اجلنائي ��ة املحلية ب�سبب تطبيق ال�سرية امل�صرفي ��ة .وتك ِّمل املادة  40هذه الأحكام من خالل ا�ستحداث التزام
�أو�س ��ع نطاقا ل�ضمان تعديل القوان�ي�ن واللوائح التي حتمي املعلومات امل�صرفي ��ة بغر�ض تنفيذ تدابري مكافحة
الف�ساد تنفيذا ف ّعاال.
وبالفع ��ل� ،أفادت دول �أطراف ،حتى يف حاالت وج ��ود قواعد �صارمة لل�سرية امل�صرفية ،ب� َّأن لديها �آليات
منا�سبة متاحة للتغلب على العقبات الناجمة عن تلك القواعد لدى التحقيق يف الأفعال املج َّرمة وفقا لالتفاقية،
ولإلزام امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية بالك�شف عن املعلومات التي توجد بحوزتها عن عمالئها� ،أو عن � ِّأي عملية
�أو �أعم ��ال تق ��وم بها معهم ،بن ��اء على طلب �أح ��د الق�ضاة �أو املدعي الع ��ام �أو �سلطة خمت�ص ��ة �أخرى (مبا يف
ذل ��ك ،يف معظم احلاالت ،وحدة اال�ستخبارات املالي ��ة الوطنية) ،وذلك ،يف العادة ،رهنا باملرحلة التي بلغتها
يقدمون بالغ ��ات �أو معلومات �إىل ال�سلطات املخت�صة
الإج ��راءات )88(.ويعني ه ��ذا �أي�ضا � َّأن الأ�شخا�ص الذين ِّ
م�شمول ��ون باحل�صان ��ة من اجلزاءات املدنية �أو اجلنائية �أو الإدارية وبالإعفاء من امل�س�ؤولية املرتتبة على عدم
االلت ��زام بال�سري ��ةْ � ،أي الك�شف عن املعلومات التي ه ��م ملزَ مون بعدم الك�شف عنه ��ا .و�أ�شري بوجه خا�ص �إىل
املمار�س ��ة املتمثل ��ة يف ال�سرع ��ة والفعالية يف �إتاحة ّ
اطالع �أجه ��زة �إنفاذ القانون على املعلوم ��ات املالية .و�أُثني
عل ��ى الأحكام الت�شريعية التي حتد من ال�ش ��روط الإثباتية �أو الإجرائية لأوامر رفع ال�سرية امل�صرفية يف �سياق
التحقيقات اجلنائية وال�سماح للم ّدعني العا ّمني وغريهم من الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن التحقيقات الأولية مبنع
امل�ؤ�س�سات املالية من �إبالغ الزبائن والأطراف اخلارجية ب�إجراء بع�ض عمليات التدقيق.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
يف �إحدى الدول الأطراف ،ا�س ُتحدث �سجل وطني للح�سابات امل�صرفية لتي�سري عمل دوائر التحقيق.
وت�شرف على ال�سجل املديرية العامة للمالية العامة ،وهو ُي�ستخدم للتعرف على جميع �أنواع احل�سابات
(احل�ساب ��ات امل�صرفية والربيدية وح�ساب ��ات املدخرات� ،إلخ) وموافاة الأ�شخا�ص املفو�ضني (مبا يف
ذل ��ك ال�سلطة الق�ضائية و�ضباط ال�شرطة الق�ضائية القائم ��ون على التحقيق يف اجلرائم اجلنائية)
مبعلوم ��ات عن ح�ساب ��ات ميلكها �أفراد �أو �شركات .وتوجد يف بلدان �أخ ��رى �سجالت مركزية مماثلة
للح�سابات امل�صرفية ت�شرف عليها ال�سلطات ال�ضريبية �أو امل�صارف املركزية �أو وحدات اال�ستخبارات
املالية ،و�أو�صى بها املمار�سون كو�سيلة كف�ؤة لتوفري الوقت وزيادة ف ّعالية الإجراءات ذات ال�صلة.
وتب�َّي�نَّ  ،ب�ص ��ورة ا�ستثنائية ،وجود قي ��ود �شديدة يف قوانني ثالث دول .ففي الدولت�ي�ن الأوليني ،وقد �سبق
ذكرهم ��ا �أع�ل�اه يف �إطار الف�صل الثاين ،الق�س ��م باء ،ال ميكن جمع وتقدمي املعلوم ��ات امل�صرفية بالن�سبة �إىل
اجلرائم التي تخ�ضع لعقوبة ق�صوى بال�سجن ملدة تقل عن �أربع �سنوات ،مبا يف ذلك عدد من الأفعال املج َّرمة
وفق ��ا لالتفاقية—و�إن كان هناك يف �إح ��دى احلاالت م�شروع قانون قيد النظر ملعاجل ��ة هذه امل�س�ألة .ويبدو،
( )88فيم ��ا يخ� ��ص م�س�ألة اجله ��ة التي يجب تخويلها �سلطة جتاوز ال�سري ��ة امل�صرفية ويف ظل � ِّأي ظ ��روف ول ِّأي �أغرا�ض ،انظر املرجع
نف�سه ،املادة  ،40الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .1
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يف الدول ��ة الثالثةَّ � ،أن ال�سبل القانونية للتغلب على العوائق النا�شئة عن قوانني ال�سرية امل�صرفية ال تتعلق �سوى
بالتحقيقات املحلية يف ق�ضايا غ�سل الأموال وال ت�شمل اجلرائم الأخرى ذات ال�صلة بالف�ساد.
و�إىل جانب هذه اال�ستثناءات ،لوحظ يف الواليات الق�ضائية املعدودة التي كان فيها رفع ال�سرية امل�صرفية
�أح ��د املج ��االت الباعث ��ة على القل ��ق � َّأن معظم العقب ��ات يتعلق مبا قد يح�ص ��ل من ت�أخريات خ�ل�ال �إجراءات
احل�صول على �إذن ق�ضائي لهذا الغر�ض .وقد ت�ؤدي هذا الت�أخريات �إىل �أمور يف جملتها علم امل�شتبه بهم قبل
الأوان بالتحقيقات اجلارية .وبناء على ذلك� ،صدر عدد من التو�صيات كي تنظر الدول يف �إ�ضفاء املرونة على
املعاي�ي�ر والإجراءات ذات ال�صلة يف �سياق التحقيقات الداخلية يف ق�ضايا الف�ساد ،مبراعاة النهج العام املتبع
يف الت�شريعات الوطنية فيما يخ�ص ال�سلطة القادرة على منح الإذن الالزم .فعلى �سبيل املثال� ،أُو�صي يف �إحدى
احلاالت التي ُترفع فيها ال�سرية امل�صرفية ب�إذن من املحكمة ،بناء على طلب املدعي العام عندما يكون هناك
دلي ��ل عل ��ى ارتكاب جرمية جنائية ،بتخفي ��ف املتطلبات الر�سمية للح�صول على �إذن ،رمب ��ا با�ستخدام �إجراء
مب�س ��ط معمول به فع ًال يف الدولة الطرف املعنية فيما يتعل ��ق بغ�سل الأموال ،ي�ستطيع املدعي العام مبوجبه �أن
َّ
يطل ��ب �إىل امل�صارف تقدمي البيان ��ات ذات ال�صلة .وقُدمت تو�صية مماثلة يف دول ��ة َيلزم فيها ا�ستيفاء �شرط
�إر�س ��ال �أمر املحكمة بالك�شف عن املعلومات �إىل الرابط ��ات امل�صرفية �أوال قبل �إحالته �إىل امل�صارف الأع�ضاء
فيه ��ا (التي ي�صل عددها �إىل عدة مئات) ،وميكن للرابط ��ات وامل�صارف املعنية على ال�سواء �أن تطعن يف �أمر
املحكمة يف �إطار �إجراءات ميكن �أن ت�ستغرق عدة �أ�سابيع.
وم ��ن الأهمي ��ة مبكان الإ�شارة ،بخ�صو�ص حالة �أخرى� ،إىل ما لوحظ من �صعوبات يواجهها املح ِّققون يف
احل�ص ��ول على الأمر برفع ال�سرية امل�صرفية ،لي�س فقط ب�سبب ت� ُّأخر الق�ضاة يف الرد على طلبات رفع ال�سرية
امل�صرفي ��ة وت� ُّأخر امل�صارف املعنية يف تقدمي املعلومات بعد ذلك ،ولك ��ن �أي�ضا ب�سبب ال�صعوبة البالغة ملعايري
الإثب ��ات التي يتطلبها منح �إذن من القا�ضي امل�شرف على الق�ضي ��ة .وقد �أُ�صدرت تو�صية ب�ش�أن اعتماد تدابري
منا�سبة لتي�سري التنفيذ العملي ملعايري رفع ال�سرية امل�صرفية.
و�أخ�ي�را ،ميكن لأجهزة �إنف ��اذ القانون والق�ضاة ،من الناحية العملية ،احل�صول من امل�صارف �أو غريها
م ��ن امل�ؤ�س�سات املالي ��ة يف �إحدى الدول الأطراف على ال�سج�ل�ات امل�صرفية �أو التجاري ��ة �أو املالية �أو حجزها
منه ��ا ،غ�ي�ر � َّأن ذلك م�شروط فيما يب ��دو باحل�صول على �إذن خطي من رئي�س امل�ص ��رف املركزي .وقد قُدمت
تو�صية ب�إلغاء هذا ال�شرط.

 -٢ال�سجل اجلنائي (املادة )41
تن� ��ص املادة —41وهي حك ��م اختياري—على �أن تق ِّيم الدول الأطراف م ��ا �إذا كان من املالئم �أن ت�أخذ يف
االعتب ��ار � َّأي حك ��م �إدانة �سبق �أن �صدر بحق اجلاين املزعوم يف دول ��ة �أخرى ،بغية ا�ستخدام تلك املعلومات يف
الإجراءات اجلنائية املتعلقة ب�أحد الأفعال املج َّرمة وفقا لالتفاقية .ووفقا ملا يرد يف ملحوظة تف�سريية ،ينبغي
()89
�أن ُيفهم م�صطلح "�إدانة" على �أنه ي�شري �إىل �إدانة مل تعد قابلة لال�ستئناف.
ومل ُتن َّف ��ذ ه ��ذه املادة حت ��ى الآن يف عدة والي ��ات ق�ضائية .ففي بع� ��ض احلاالت ،ال يب ��دو � َّأن ثمة قوانني
�أو ممار�س ��ات فيم ��ا يتعلق با�ستخدام ال�سج�ل�ات اجلنائية الأجنبية ،يف حني �أنه م ��ن الوا�ضح يف دول �أطراف
�أخ ��رى �أن ��ه ال ميكن �أخذ الإدانات ال�سابقة يف دولة طرف �أخرى بعني االعتب ��ار فيما يتعلق بجرائم الف�ساد� ،أو
ميك ��ن �أخذها يف االعتبار بق ��در حمدود (عندما تكون متعلقة بغ�سل الأموال مث�ل�ا) .وين�ص القانون اجلنائي
( )89الأعم ��ال التح�ضريية للمفاو�ضات الرامية �إىل و�ضع اتفاقية الأمم املتح ��دة ملكافحة الف�ساد ،اجلزء الأول ،الف�صل الثالث ،املادة
 ،41الق�سم جيم (�ص .)351
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يف �أح ��د البل ��دان عل ��ى �أن ��ه يف حالة ما �إذا كان ��ت اجلرمية قد لوحق ��ت يف والية ق�ضائية �أخ ��رى و�أ�سفرت عن
�إ�ص ��دار وتنفي ��ذ حك ��م بالإدان ��ة ،تراعي املحكم ��ة املحلية (الت ��ي تنظر يف الق�ضي ��ة نف�سها) احلك ��م الأجنبي
امل�ستعر�ضون ذل ��ك متما�شيا م ��ع االتفاقية .بي ��د � َّأن الأحكام
املن َّف ��ذ عن ��د حتدي ��د العقوب ��ة .واعترب اخل�ب�راء
ِ
م ��ن ه ��ذا القبي ��ل ال تعن ��ي �إي�ل�اء االعتبار جلمي ��ع ال�سج�ل�ات اجلنائي ��ة الأجنبي ��ة للمجرم�ي�ن (� ْأي يف �سياق
الإج ��راءات اجلنائي ��ة فيم ��ا يخ�ص وقائع خمتلف ��ة) وال ُيعتد به ��ا يف تنفيذ امل ��ادة قيد البحث �س ��وى ب�صورة
حمدودة.
ومن ناحية �أخرى ،ميكن للمحاكم الوطنية يف العديد من احلاالت �أن ت�أخذ يف االعتبار �أحكام ًا بالإدانة
�ص ��ادرة يف �أماك ��ن �أخرى� ،إ َّما يف �سياق حتديد م�س�ؤولية �شخ� ��ص متهم بجرمية ف�ساد (ك�أدلة على �سوء �سمعة
ال�شخ� ��ص �أو ع ��دم م�صداقيته على �سبيل املثال)� ،أو كما هي احل ��ال يف معظم الأحيان يف مرحلة احلكم على
ال�شخ� ��ص املدان (عند حتديد مع ��اودة الإجرام ،وتطبيق الظروف املخ ِّففة من قبيل �إتيان �سلوك ال غبار عليه
يف املا�ضي على �سبيل املثال) .والعديد من الدول التي تتيح هذه الإمكانية ملزَ مة ب�صكوك دولية مثل االتفاقية
الأوروبي ��ة املتعلق ��ة بال�صالحي ��ة الدولي ��ة للأحكام اجلنائي ��ة (املادة  )56والق ��رار الإط ��اري ملجل�س االحتاد
الأوروبي  2008/675/JHAامل�ؤرخ  24متوز/يوليه  ،2008ب�ش�أن مراعاة الإدانات التي ت�صدر يف الدول الأع�ضاء
يلزم بحد �أدنى هو �أن ُت َلحق بحكم الإدانة
يف االحتاد الأوروبي يف معر�ض الإجراءات اجلنائية اجلديدة ،الذي ِ
الأجنبي بع�ض �أو جميع الآثار التي يلحقها قانونها بالأحكام ال�صادرة يف �إقليمها.

مثال على التنفيذ
ين�ص القانون اجلنائي يف �إحدى الدول الأطراف على �أن ُتعترب الأحكام الأجنبية بالإدانة م�ساوية من
حي ��ث املبد�أ للأحكام املحلية بالإدان ��ة� ،إذا �أدين اجلاين بارتكاب جرمية يعا َقب عليها �أي�ضا مبوجب
القانون املحلي ،و�إذا �صدر احلكم نتيجة لإجراءات تتفق مع املبادئ الواردة يف املادة  6من االتفاقية
الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية.

وم ��ن امل�سائل التي ُترتك لتقدير الدول الأط ��راف الظروف التي ت�ؤخذ فيها الإدانة ال�سابقة يف االعتبار،
والآث ��ار التي تلحقها خمتلف القوان�ي�ن الوطنية بوجود �إدانات �سابقة ،وما �إذا كان ��ت هذه الآثار ُتعترب يف نظر
القان ��ون الوطني م�سائل تتعلق بالوقائع �أو م�سائل تخ�ص القانون الإجرائي �أو املو�ضوعي ،وما �إذا كانت تراعى
يف مرحلة ما قبل املحاكمة (على �سبيل املثال فيما يتعلق بالقواعد املتعلقة باالحتجاز امل�ؤقت) �أو �أثناء املحاكمة
امل�ستعر�ضني يعتربون على ما يبدو � َّأن االقت�صار
�أو يف وق ��ت تنفي ��ذ احلكم بالإدانة .وعلى الرغم من � َّأن بع� ��ض
ِ
عل ��ى ا�ستخ ��دام ال�سجالت اجلنائية الأجنبي ��ة يف مرحلة �إ�صدار الأحكام لي�س كافي ��ا متاما ،ف� َّإن كل خيار من
اخلي ��ارات املذك ��ورة �أعاله يفي بحكم االتفاقية ب�أنه يجوز للدول �أن تراعي �أحكام الإدانة الأجنبية ال�سابقة يف
الإج ��راءات اجلنائية التي تتعلق بجرائم الف�ساد ،وفقا لل�شروط والأغرا�ض التي تراها منا�سبة .وبالفعل ،ف� َّإن
الغر� ��ض من ال�سجالت اجلنائية يف معظ ��م الدول هو حتديدا التمكني من فر� ��ض العقوبات والتدابري الأمنية
الكافي ��ة واملتنا�سبة ،و�ضمان حت ُّق ��ق الآثار الوقائية الالزمة ،وبيان �أم ��ور يف جملتها �شخ�صية اجلاين و�سلوكه
()90
ال�سابق.

( )90انظر الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،41الق�سم الثاين.
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كاف �إذا مل ت�صل الأحكام
وم ��ع ذل ��ك ،ف� َّإن وجود �إمكانية نظرية فقط للأثر املذكور �أعاله قد يكون غري ٍ
الأجنبية بالإدانة �إىل علم ال�سلطات الوطنية .ولذا ،ينبغي للدول الأطراف �أن ت�سعى جاهدة �إىل جمع البيانات
م ��ن ال�سج�ل�ات اجلنائية الأجنبي ��ة ،وهو غالبا ما يتحقق بالرج ��وع �إىل اتفاقات امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة
الثنائي ��ة �أو غريها من ال�صكوك القانونية الدولي ��ة يف امل�سائل اجلنائية ،مثل اتفاقية الريا�ض العربية للتعاون
الق�ضائ ��ي (املادة  )5والق ��رار الإطاري ملجل�س االحت ��اد الأوروبي  2009/315/JHAبتاري ��خ � 26شباط/فرباير
 2009ب�ش� ��أن �شكل وحمت ��وى املعلومات املتبادلة امل�ستق ��اة من ال�سجل اجلنائي بني ال ��دول الأع�ضاء ،واتفاقية
امل�ساع ��دة القانوني ��ة يف امل�سائل اجلنائية ب�ي�ن الدول الأع�ضاء يف جمموعة البل ��دان الناطقة باللغة الربتغالية
(امل ��ادة  ،)17واتفاقية رابطة الدول امل�ستقلة ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية والعالقات القانونية يف امل�سائل املدنية
والأ�سري ��ة واجلنائية (املادة  ،)79واالتفاقية الأوروبية للم�ساع ��دة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية (املادتان 13
و .)22وتن� ��ص هذه ال�صك ��وك على �أحكام ب�ش�أن تبادل بيانات الأحكام الوطني ��ة مع دول �أخرى وب�صورة �أكرث
حتدي ��دا ب�ش�أن التبادل املنتظم للمعلومات ع ��ن الأحكام بالإدانة اجلنائية �أو التداب�ي�ر الأمنية املفرو�ضة على
املواطن�ي�ن �أو املقيمني يف ال ��دول امل�شاركة يف �إقليم كل واحدة منها .وبالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك ،يتم بانتظام تبادل
املعلوم ��ات ب�ش� ��أن الأحكام التي تفر�ضه ��ا البلدان الأجنبية عل ��ى املجرمني من خالل ال�صك ��وك العامة ب�ش�أن
امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة ،وقن ��وات ال�شرطة ،وكذلك من خالل �شبكات وحدات اال�ستخبارات املالية (فيما
يتعلق باجلرائم الأ�صلية ب�ش�أن غ�سل الأموال على �سبيل املثال).

�أمثلة على التنفيذ
يف �إح ��دى الدول الأطرافُ ،تد َّون يف �سجل العقوبات البيان ��ات املتعلقة باملواطن �أو املقيم الدائم� ،أو
امل�سجل حمليا
الأجنب ��ي احلائ ��ز على �إذن بالإقامة �أو ح ��ق دائم يف الإقامة� ،أو ال�شخ� ��ص االعتباري َّ
امل ��دان م ��ن جانب حمكمة �أجنبي ��ة ،يف احلاالت ووفقا للإج ��راءات املن�صو�ص عليه ��ا يف االتفاقيات
الدولية واتفاقات التعاون بني الوكاالت احلكومية.
ويف ع ��ام � ،2012أن�ش� ��أت ال ��دول الأع�ض ��اء يف االحت ��اد الأوروب ��ي النظام الأوروب ��ي املحو�سب
للمعلوم ��ات عن ال�سجالت اجلنائية ،ال ��ذي ي�سمح بتبادل �آمن يكاد يكون �آل ّي� � ًا متام ًا ملعلومات ب�ش�أن
الأحكام بالإدانة ومقتطفات من ال�سجالت اجلنائية ،مع �إمكانية الرتجمة الآلية ،وبا�ستخدام جدول
تخ�ص�ص رمزا خمتلفا لكل فئة من
باجلرائ ��م والعقوبات ال�سارية على جميع الدول الأع�ضاء ،والتي ِّ
اجلرائ ��م ولكل �شكل من �أ�ش ��كال العقوبة .ويتيح النظام للق�ضاة وامل َّدع�ي�ن العا ّمني �سهولة احل�صول
عل ��ى معلومات �شاملة عن الأحكام ال�سابقة بالإدانة ل ِّأي مواطن تابع لالحتاد الأوروبي ،بغ�ض النظر
عن الدولة الع�ضو يف االحتاد الأوروبي التي �أُدين فيها ذلك ال�شخ�ص يف املا�ضي.
وقد ترى الدول الأطراف التي تنظر يف تطبيق املادة  41تطبيقا �أ�شمل � َّأن من املفيد متكني بلدان �أخرى
م ��ن النف ��اذ املبا�شر �إىل �سجالتها اجلنائي ��ة� ،سواء من الناحي ��ة القانونية �أم التقنية .ففيم ��ا يتعلق باجلانب
القان ��وين ،يج ��ب على ال ��دول الأطراف �أن تق ِّي ��م ما �إذا كان ��ت ت�شريعاتها ت�سمح بالنقل ال ��دويل للبيانات مثل
حتدثها لهذا الغر�ض .وفيما يتعل ��ق باجلانب التقني ،قد يكون م ��ن املفيد بالن�سبة
ال�سج�ل�ات اجلنائي ��ة ،و�أن ِّ
�إىل الدول الأطراف �أن تعينِّ �سلطة مركزية تتوىل م�س�ؤولية التبادل الدويل للمعلومات ذات ال�صلة؛ وميكن �أن
()91
ُت�سند هذه املهمة �إىل ال�سلطة الوطنية امل�س�ؤولة عن التعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية.
( )91الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،41الق�سم الثاين.
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 -٣الوالية الق�ضائية (املادة )42
فيم ��ا يتعلق بالوالية الق�ضائية الوطنية على الأفعال املج َّرمة وفقا لالتفاقية (القانون اجلنائي الدويل باملعنى
الحرفي) ،تق�ضي الأحكام الإلزامية الواردة يف املادة � 42أوال وقبل كل �شيء ب�أن تعتمد الدول مبد� ْأي الإقليمية
وال َع َل ��م ،وكذل ��ك مبد�أ "الت�سليم �أو املحاكمة" وفقا للفقرة  11من امل ��ادة ْ � ،44أي يف احلاالت التي ال ت�سلِّم فيها
ال�شخ�ص املوجود يف �إقليمها ملجرد كونه �أحد رعاياها.

مبد�أ الإقليمية ومبد�أ ال َع َلم
�أك ��دت جمي ��ع الدول الأطراف ،ما عدا دولة طرف واح ��دة ،واليتها الق�ضائية على الأفع ��ال التي ُترتكب كليا �أو
جزئي ��ا داخل �أرا�ضيه ��ا (�أو يكون لها �أثر على تلك الأرا�ضي) ،ب�صرف النظ ��ر عن جن�سية اجلاين ،على النحو
املطل ��وب يف الفق ��رة �( 1أ) من املادة  42وامللحوظة التف�سريية ذات ال�صل ��ة لالتفاقية )92(.واال�ستثناء الرئي�سي
الوحي ��د هو بل ��د ال تنطبق فيه املجموع ��ة الرئي�سية من ت�شريع ��ات مكافحة الف�ساد على ج ��زء �شبه م�ستقل من
�أرا�ضي ��ه ،يف حني يط ِّبق عدد حم ��دود من الدول الأخرى قيودا فيما يتعلق باجلرائ ��م املرتكبة على منت ال�سفن
الأجنبي ��ة يف املوانئ الوطني ��ة �أو يف مياهها الإقليمية ،وكذلك على منت الطائ ��رات التي حتلق يف املجال اجلوي
الوطني .وعادة ما ي�شري ت�أكيد الوالية الق�ضائية الإقليمية �أي�ضا �إىل اجلرائم التي ُترتكب با�ستخدام تكنولوجيا
احلا�س ��وب ،حي ��ث ينبغ ��ي �أن يكون هناك اتفاق ع ��ام على � َّأن االتفاقي ��ة ت�شمل ممار�سة الوالي ��ة الق�ضائية على
اجلرائم التي ُترتكب با�ستخدام احلوا�سيب ،حتى و�إن كانت �آثار اجلرم قد حدثت خارج �إقليم الدولة الطرف.
وتو�س ��ع الغالبي ��ة العظمى من ال ��دول الأطراف نط ��اق واليتها الق�ضائي ��ة الإقليمية بحي ��ث ت�شمل �أي�ضا
ِّ
م�سجل ��ة مبقت�ضى قوانني كل منها ،على النحو
اجلرائ ��م الت ��ي ُترتكب كليا �أو جزئيا على منت طائرات �أو �سفن َّ
املطل ��وب يف حك ��م الفق ��رة ( 1ب) من امل ��ادة  .42ويف املقابل ،يب ��دو � َّأن هناك �سبع دول �أط ��راف على الأقل،
معظمه ��ا تعتمد نظم القانون الأنغلو�سك�سوين ،ال تطبق مب ��د�أ ال َع َلم يف جميع احلاالت املمكنة ،وقد �صدرت يف
معظم احلاالت املعنية تو�صيات يف هذا ال�صدد.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
وفق ��ا للقواعد املتعلقة بالوالي ��ة الق�ضائية لدى �إحدى الدول الأط ��رافُ ،تعترب اجلرمية اجلنائية قد
ار ُتكب ��ت يف الإقلي ��م الوطن ��ي �إذا كان اجلاين�( :أ) قد ارتك ��ب الفعل ،جزئيا عل ��ى الأقل ،يف الإقليم
الوطن ��ي ،حت ��ى �إذا كان االنتهاك الفعلي �أو التهديد للم�صلحة املحمية قد وقع �أو كان الق�صد منه �أن
يق ��ع ،كلي ��ا �أو جزئيا ،خارج ذلك الإقلي ��م؛ �أو (ب) قد ارتكب الفعل خارج الإقلي ��م الوطني� ،إذا كان
الق�ص ��د �أن يقع االنته ��اك الفعلي �أو التهديد للم�صلحة املحمية يف �إقليمها� ،أو كان الق�صد �أن تتحقق
تلك النتيجة ،جزئيا على الأقل ،يف �إقليمها؛ �أو (ج) قد ارتكب الفعل خارج الإقليم الوطني على منت
�سفينة تبحر رافعة ال َع َلم الوطني� ،أو على منت طائرة مدرجة يف ال�سجل الوطني للطائرات.

الت�سليم �أو املحاكمة
فيم ��ا يتعلق باعتماد مب ��د�أ "الت�سليم �أو املحاكمة" ،الذي يتطلب قبل كل �ش ��يء �إمكانية ت�أكيد الوالية الق�ضائية
عل ��ى اجلرائ ��م التي يرتكبها مواطنو البلد يف اخلارج ،ن َّفذت معظم ال ��دول الأطراف (�إىل حد ما على الأقل)
امل�ستعر�ضون يف بع�ض احلاالت بهذه املمار�س ��ة .وو�ضعت عدة دول �أطراف تدابري
ال�ش ��رط ذا ال�صلة ،و�أ�ش ��اد
ِ
( )92الأعم ��ال التح�ضريية للمفاو�ضات الرامية �إىل و�ضع اتفاقية الأمم املتح ��دة ملكافحة الف�ساد ،اجلزء الأول ،الف�صل الثالث ،املادة
 ،42الق�سم جيم (�ص .)363
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حتظ ��ر ت�سليم رعاياها �أو ال جتيز هذا الت�سلي ��م �إ َّال عند تطبيق معاهدات دولية ووفق مبد�أ املعاملة باملثل ،كما
ينا َق� ��ش �أدن ��اه مبزيد من التف�صيل يف اجل ��زء الثاين ،الف�ص ��ل الأول ،الق�سم �ألف .ومع ذل ��ك ،جتدر الإ�شارة
�إىل �أن ��ه ال توج ��د يف ع ��دد من احل ��االت � ُّأي قي ��ود د�ستوري ��ة �أو قانونية على ت�سلي ��م البلد لرعاي ��اه املطلوبني.
فاالجت ��اه ال�سائد يف العديد من الدول الأط ��راف بالفعل هو عدم رف�ض ت�سليم مواطنيها على �أ�سا�س اجلن�سية
بحي ��ث يتب�َّي�نَّ يف نهاي ��ة املط ��اف � َّأن م�س�ألة املحاكمة بدال م ��ن الت�سليم غ�ي�ر ذات �أهمية عملي ��ة ُتذكر يف تلك
البلدان.
ويف املقاب ��ل ،ال يبدو � َّأن الفقرة  4من امل ��ادة  ،42التي حتث الدول الأطراف على �أن ت�ؤكد �سريان واليتها
الق�ضائي ��ة يف جميع احلاالت التي ال ي�سلَّم فيها اجل ��اين املزعوم ،تنطبق� ،أو تنطبق يف ظروف حمدودة (عند
الن� ��ص عليه ��ا يف معاهدة ثنائي ��ة �أو متعددة الأطراف) ،يف معظ ��م الدول .ويف تلك البل ��دان ،يقت�صر تطبيق
مب ��د�أ "الت�سليم �أو املحاكمة" على ال�سماح بالوالي ��ة الق�ضائية خارج الإقليم على حاالت عدم ت�سليم املواطنني.
ومع ذلك ،جتدر الإ�شارة �إىل �أنه قد تكون هناك �أ�سباب �أخرى يف �أحيان كثرية حتول دون ت�سليم اجلاين ،مثل
امل�سائ ��ل املتعلق ��ة ب�أحوال حقوق الإن�سان يف الدولة الطالبة .وقد تن�ش�أ ه ��ذه املواقف ب�صورة خا�صة فيما يتعلق
بجرائم الف�ساد .ولذا ،من املهم �أن ال ت�سمح هذه القيود على الت�سليم ب�إفالت اجلاين من العقاب.

�أمثلة على التنفيذ
ميكن لإحدى الدول الأطراف ت�سليم رعاياها .ف�إذا كانت هناك معاهدة دولية تن�ص على �أ َّنه ال يعتد
يف الت�سلي ��م بجن�سي ��ة ال�شخ�ص املطلوب ،ال يكون �أمام هذا ال�شخ� ��ص خيار املالحقة الق�ضائية �أمام
املحاك ��م املحلية ،و�إمن ��ا �صار ت�سليمه �أمرا واجبا .وهناك اجتاه نحو قب ��ول طلبات ت�سليم املواطنني.
ف� ��إن مل توجد معاه ��دة لت�سليم املطلوبني ،ج ��از �إتاحة خيار لل�شخ�ص املطل ��وب باخل�ضوع للمالحقة
الق�ضائي ��ة يف بلده �أمام نف� ��س املحكمة التي متلك �صالحية رف�ض الت�سلي ��م .ويف هذه احلالةُ ،يطلب
م ��ن الدول ��ة التي تطل ��ب الت�سليم حتوي ��ل � ِّأي �أدلة موجودة لديه ��ا .وبالتايل ،تكون الدول ��ة املعنية قد
ن َّف ��ذت تنفي ��ذ ًا تا ًّما �ش ��رط حماكمة مواطنيه ��ا عندما ُيرف�ض طل ��ب الت�سليم عل ��ى �أ�سا�س اجلن�سية
فقط.
وبالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،تنطبق الت�شريعات اجلنائية لدولة �أخرى �أي�ضا على � ِّأي �أجنبي يرتكب
يف اخل ��ارج� ،ض ��د � ِّأي بلد �أجنبي �أو �شخ�ص �أجنب ��ي ،جرمية جنائية يعاقب عليه ��ا قانون البلد الذي
ار ُتكبت فيه بال�سجن ملدة خم�س �سنوات �أو �أكرث� ،إذا مت القب�ض عليه يف �إقليم الدولة املعنية ومل ي�سلَّم
�إىل بل ��د �أجنب ��ي .وما مل ُين�ص على خالف ذلك ،ال يجوز يف ه ��ذه احلالة للمحكمة �أن تفر�ض عقوبة
�أ�شد من العقوبة املن�صو�ص عليها مبوجب قانون البلد الذي ار ُتكبت فيه اجلرمية اجلنائية.
و�أخ�ي�را ،ينطب ��ق القانون يف والي ��ة ق�ضائية ثالثة عل ��ى � ِّأي جرمية يرتكبها مواط ��ن �أجنبي يف
اخل ��ارج� ،إذا كانت ُتعت�ب�ر جرمية وفقا للقانون الوطني ويعا َقب عليها �أي�ض ��ا وفقا لقانون البلد الذي
ار ُتكبت فيه .وال يتوفر �أ�سا�س الوالية الق�ضائية عندما ُيرف�ض الت�سليم ب�سبب اجلن�سية فح�سب ولكن
�أي�ضا عندما ُيرف�ض الت�سليم لأ�سباب �أخرى ال �صلة لها بطبيعة اجلرائم.
�شجع ال ��دول الأطراف �أي�ض ��ا (يف الفقرة  2من املادة
و�إىل جان ��ب املب ��ادئ الأ�سا�سي ��ة املذكورة �أعالهُ ،ت َّ
 )42عل ��ى تو�سي ��ع نطاق واليتها الق�ضائية خارج الإقليم بحيث ت�شمل احلاالت التي يكون فيها رعاياها �ضحايا
(مبد�أ االخت�صا�ص باملجني عليه)� ،أو يرتكب اجلرم �أحد مواطنيها �أو �شخ�ص عدمي اجلن�سية يقيم يف �إقليمها
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(مبد�أ االخت�صا�ص باجلاين)� ،أو عندما يكون اجلرم مرتبطا بجرائم غ�سل �أموال ُيعتزم ارتكابها يف �إقليمها،
�أو عندم ��ا ُيرتك ��ب اجلرم �ضد الدول ��ة (حماية الدولة) .وقد قامت معظم البلدان فع�ل�ا بتو�سيع نطاق واليتها
الق�ضائية بحيث ت�شمل واحدة �أو �أكرث من ال�صالت الق�ضائية املذكورة �أعاله ،بينما يوا�صل عدد حمدود جدا
م ��ن البل ��دان التقيد بنظام الوالية الق�ضائي ��ة الإقليمية �أ�سا�سا ،وهو نظام ال يتي ��ح � َّأي �شكل من �أ�شكال الوالية
الق�ضائية خارج الإقليم يف م�سائل الف�ساد.

مبد�أ االخت�صا�ص باجلاين
يب ��دو � َّأن مب ��د�أ االخت�صا�ص باجلاين ه ��و الأ�سا�س الذي ينبغي �إي�ل�ا�ؤه �أكرب قدر من الأهمي ��ة من بني الأ�س�س
البديلة يف �إطار الوالية الق�ضائية خارج الإقليم ،بالنظر �أي�ضا �إىل �ضرورة �شمول جرائم مثل الر�شوة الدولية،
الت ��ي ع ��ادة ما يرتكبه ��ا مواطنو دولة ما يف اخل ��ارج )93(.وقد �أخذت معظم الدول الأط ��راف بهذا املبد�أ ،على
الأق ��ل بالن�سب ��ة �إىل جرميت ��ي الر�ش ��وة و�/أو غ�س ��ل الأموال يف اخل ��ارج ،وهما �أوث ��ق اجلرائم �صلة ب ��ه .وعلَّق
امل�ستعر�ض ��ون على الأحكام الوا�سعة النطاق م ��ن هذا القبيل ب�ش�أن الوالي ��ة الق�ضائية ،والتي تنطبق
اخل�ب�راء
ِ
عل ��ى ال�سلوك داخل البلد وكذلك على �سل ��وك املواطنني واملقيمني وال�شركات يف اخلارج ،واعتربوا التطبيقات
الوا�سعة النطاق ملبد�أ االخت�صا�ص باجلاين من املمار�سات اجل ِّيدة ،بحيث ت�شمل جميع اجلرائم التي يرتكبها
يف اخلارج موظفون عموميون وطنيون و�أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي لدى �أداء واجباتهم �أو نتيجة لها� ،أو ،على
وج ��ه التحديد� ،أعم ��ال الف�ساد التي يرتكبها يف اخل ��ارج مواطنون �أجانب ميار�سون �سلط ��ة عمومية حملية �أو
�أ�شخا�ص عاملون يف اخلدمة العامة لدى منظمة دولية يوجد مقرها يف الإقليم الوطني.

مثال على التنفيذ
فيما يتعلق بالر�شوة ،ينطبق مبد�أ االخت�صا�ص باجلاين مبعناه الوا�سع يف والية ق�ضائية واحدة ،حيث
ي�شمل جميع الأ�شخا�ص الذين تربطهم "�صلة وثيقة" بالدولة الطرف ،وال يقت�صر ذلك على مواطني
الدول ��ة فق ��ط ،بل ي�شمل �أي�ضا املقيمني فيه ��ا ب�صفة معتادة والهيئات الت ��ي ت� َّأ�س�ست مبوجب القانون
املحلي (مبا يف ذلك الفروع املحلية لل�شركات الأجنبية).
و�أ�شري �إىل م�سائل يف عدد من الدول الأطراف فيما يتعلق بعدم الن�ص على مبد�أ االخت�صا�ص باجلاين،
كم ��ا يف االتفاقي ��ة ،وكذل ��ك يف ما ال يقل ع ��ن ع�شر ح ��االت �أخرى حيث مل تك ��ن الأح ��كام ذات ال�صلة ت�شمل
الأ�شخا� ��ص العدمي ��ي اجلن�سية الذين يقيمون ب�صفة اعتيادية يف �إقليم تلك الدولة .و�إىل جانب هذه احلاالت،
يط َّب ��ق ،يف العدي ��د من الدول الأطراف� ،شرط التج ��رمي املزدوج (�أو غياب � ِّأي �سلط ��ة للدولة متار�س ال�سلطة
اجلنائي ��ة يف مكان ارتكاب اجلرمية) على اجلرائم الت ��ي يرتكبها مواطن يف اخلارج ،على الرغم من � َّأن هذا
املب ��د�أ الع ��ام قد ال يكون منطبقا عل ��ى اجلنايات �أو جرائم الف�ساد �أو جرائم �أخ ��رى �ضد اخلدمة �أو على وجه
التحدي ��د فيما يخ�ص الر�شو واالرت�شاء و�/أو املتاجرة بالنفوذ جت ��اه املوظفني العموميني الوطنيني والأجانب.
ويعن ��ي �شرط التجرمي املزدوج عادة �ضرورة �أن يق ��ع ال�سلوك املريب حتت طائلة العقوبة يف البلد الذي ار ُتكب
فيه .وال ُي�شرتط �أن ُيطلق نف�س الو�صف على اجلرمية يف كال البلدين ،ولي�س مهما �أن يكون من املمكن بالفعل
مالحق ��ة مرتكب ��ي اجلرمية .فعلى �سبيل املث ��ال ،ال يعتد ب�سقوط العقوبة عن اجلرائ ��م بانق�ضاء فرتة التقادم
مبوجب قانون البلد الآخر.
وعالوة على ذلك ،ال ميكن مالحقة املواطنني يف �أربع دول �أطراف �سوى عن عدد من اجلرائم املرتكبة
يف اخلارج �إ َّما بناء على �شكوى مق َّدمة من ال�ضحية �أو خلفائها القانونيني �أو بناء على بالغ ر�سمي من �سلطات
( )93الدلي ��ل الت�شريع ��ي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافح ��ة الف�ساد ،الفقرة 213؛ والدليل التقن ��ي التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،42الق�سم ثانيا.3-

اجلزء الأول -الف�صل الثالث�  -إنفاذ القانون

167

امل�ستعر�ضون ال ��دول الأطراف يف
البل ��د الذي ار ُتكب ��ت فيه اجلرمية .ويف �أحد ه ��ذه البلدان� ،شجع اخل�ب�راء
ِ
االتفاقي ��ة ،فيم ��ا يخ�ص اجلرائم التي يرتكبها مواطنوها يف اخلارج ،عل ��ى ت�أكيد اخت�صا�صها ب�صرف النظر
ع ��ن � ِّأي �شرط ،و�أو�صوا له ��ذا ال�سبب ب�أن حتذف الدولة املعنية من القانون ال�ش ��روط املذكورة �أعاله .وقُدمت
تو�صي ��ة مماثل ��ة يف دولة ال ت�شمل واليتها الق�ضائي ��ة الوطنية اجلرائم التي يرتكبه ��ا رعاياها يف اخلارج �سوى
عندم ��ا مت� ��س احلقوق القانونية ملواطن �آخر م ��ن مواطنيها� ،أو عندما ُيرف�ض طل ��ب الت�سليم الذي تقدمت به
الدولة الأجنبية ب�سبب جن�سية اجلاين ،مت�شيا مع مبد�أ الت�سليم �أو املحاكمة .بيد � َّأن �أحكام الفقرة  2من املادة
 42اختياري ��ة وتتي ��ح للدول الأطراف نطاق ��ا وا�سعا من اخليارات فيما يتعلق بتحدي ��د الأ�س�س املتعلقة بالوالية
الق�ضائية لقانونها اجلنائي.

مبد�أ االخت�صا�ص باملجني عليه
مل يك ��ن مب ��د�أ االخت�صا�ص باملجني عليه من�صو�صا عليه �أو كان مقي ��دا �أو غري حمدد بو�ضوح يف ن�صف الدول
امل�ستعر�ضني يف احلاالت املعنية.
الأط ��راف تقريبا ،وهو ما ا�ستدعى يف بع�ض احلاالت تو�صيات م ��ن اخلرباء
ِ
اجلرائم الأقل �ش�أنا يف حالة ن�صه ��ا على ممار�سة الوالية الق�ضائية
ويف كث�ي�ر من الأحي ��ان ،ال ت�شمل الأحكام
َ
عل ��ى اجلرائم املرتكبة �ض ��د رعايا دولة ما خارج �إقليمها ،وعالوة على ذلك ،قد يلزم الوفاء ب�شرط ازدواجية
التج ��رمي (�أو عدم وجود �سلطة حكومية متار�س ال�سلطة اجلنائية يف مكان ارتكاب اجلرمية) ،كما هي احلال
�أي�ضا بالن�سبة �إىل االخت�صا�ص باجلاين.

مثال على التنفيذ
يع�ت�رف القانون يف �إحدى الدول الأط ��راف مببد�أ االخت�صا�ص باملجني علي ��ه مبعناه الوا�سع ،والذي
تك ��ون للمحاك ��م الوطنية مبوجبه الوالية الق�ضائية على اجلرائم التي ُترتكب يف اخلارج �ضد ُمواطن
�أو �شرك ��ة �أو م�ؤ�س�س ��ة حملية �أو كيان قانوين حمل ��ي �آخر �أو �أجنبي مقيم ب�صف ��ة دائمة يف البلد� ،إذا
كان يعا َق ��ب عل ��ى الفعل بال�سج ��ن لأكرث من �ستة �أ�شه ��ر .وعالوة على ذلك ،ينطب ��ق �شرط التجرمي
املزدوج ،مبعنى � َّأن القانون الوطني ال ينطبق� ،إذا ار ُتكبت اجلرمية يف �إقليم دولة �أجنبية� ،إ َّال �إذا كان
يعا َقب �أي�ضا على اجلرمية مبوجب قانون املكان الذي ار ُتكبت فيه ،وكان ميكن ملحكمة يف تلك الدولة
الأجنبية �أن حتكم على مرتكبيها .ويف هذه احلالة ،ال يجوز تطبيق عقوبة �أ�شد مما ين�ص عليه قانون
املكان الذي ار ُتكبت فيه اجلرمية.

حماية الدولة
كان مب ��د�أ حماي ��ة الدولة يف �أكرث من ن�صف ال ��دول الأطراف �إ َّما حمدود ًا �أو غري من�صو� ��ص عليه فيما يتعلق
بالأفع ��ال املج َّرمة وفقا لالتفاقية ،وقد �ص ��درت تو�صيات بناء على ذلك .وي�شمل ذلك البلدان التي ت�شري فيها
املوجهة �ضد الأمن القومي �أو الأم ��ن اخلارجي �أو الداخلي
القواع ��د املتعلق ��ة بالوالية الق�ضائي ��ة �إىل اجلرائم َّ
�أو النظ ��ام الد�ست ��وري للدولة ،لأنه يكاد ي�ستحيل اعتبار جرائم الف�س ��اد مندرجة يف �إطار هذه الفئات .وي�شار
املوجهة �ضد احلقوق �أو امل�صالح
عل ��ى العم ��وم يف معظم البلدان التي تعرتف مببد�أ حماية الدولة �إىل الأعمال َّ
وجه �ضد ممار�سة �سلطة الدولة �أو تعرقل هذه
الوطني ��ة �أو الع�سكرية �أو االقت�صادية للدول ��ة� ،أو الأعمال التي ُت َّ
املمار�سة� ،أو اجلرائم �ضد الدولة �أو الإدارة العامة .وقد تت�ضح الأهمية الكبرية العتماد هذا النوع من القواعد
املتعلق ��ة بالوالية الق�ضائية فيما يتعلق بق�ضاي ��ا الف�ساد يف حالة ر�شو �شخ�ص �أجنبي ملوظف حملي يف اخلارج.
ويف تلك احلاالت ،يتيح مبد�أ حماية الدولة مالحقة الرا�شي (ال�شخ�ص الأجنبي) ل َّأن جرمية الر�شوة ت�ستهدف
م�صالح الدولةْ � ،أي ح�سن �أداء م�ؤ�س�ساتها العامة و�إدارتها.
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مثال على التنفيذ
وفق ��ا لقان ��ون �إح ��دى الدول الأط ��راف ،تخ�ضع الأفع ��ال الإجرامي ��ة التالية التي ُترتك ��ب يف اخلارج
للمالحق ��ة الق�ضائي ��ة ب�صرف النظر عن القان ��ون اجلنائي للدولة الأجنبية الت ��ي ار ُتكب فيها الفعل
اجلنائ ��ي�( :أ) االنته ��اكات اجلنائي ��ة للواجب الر�سم ��ي والف�ساد وغري ذلك من الأفع ��ال الإجرامية
ذات ال�صل ��ة� ،إذا ار ُتك ��ب الفعل ملنفعة موظف عمومي حملي؛ و(ب) الأفعال الإجرامية املرتكبة �ضد
موظف عمومي حملي �أثناء ممار�سته ملهامه الر�سمية.

الوالية الق�ضائية على الأفعال التح�ضريية لغ�سل الأموال
فيم ��ا يتعل ��ق بالأ�سا�س االختياري للوالية الق�ضائية املقرتح يف الفقرة ( 2ج) من املادة  42فيما يخ�ص ال�شروع
و�أفع ��ال امل�شاركة املرتكبة خ ��ارج �إقليم الدولة بغية ارتكاب جرمية غ�سل الأم ��وال داخل �إقليمها ،مل تَ�ستحدث
ال ��دول الأط ��راف يف العادة � َّأي �أحكام خا�صة فيما يتعلق بالوالية الق�ضائية ُيق�صد بها �أن ت�شمل ذلك ال�سلوك.
وم ��ع ذلكُ ،ي�ستوف ��ى يف معظم احلاالت املبد�أ املقرتح من خ�ل�ال الأحكام العامة ب�ش�أن امل ��كان الذي ُيعترب � َّأن
اجل ��رم ار ُتك ��ب فيه ،على �سبي ��ل املثال بت�أكيد الوالي ��ة الق�ضائية على �أفعال �أ�شخا� ��ص يف اخلارج عندما يكون
ق�صدهم �أن تتحقق نتائج الفعل يف الإقليم الوطني �أو على ال�شركاء عندما ُيرتكب الفعل الأ�صلي داخل احلدود
الوطنية.
و ُين�ص ��ح بتوخي احل ��ذر ل َّأن الفقرة ( 2ج) من امل ��ادة  42ال تتعلق مب�س�ألة تطبي ��ق جرائم غ�سل الأموال
املحلي ��ة عل ��ى عائ ��دات �أو �أدوات اجلرائم الأ�صلية املرتكب ��ة يف بلد �آخر ،وهي م�س�ألة يك ��ون متييزها يف بع�ض
الأحيان عن ممار�سة الوالية الق�ضائية على �أفعال امل�شاركة املرتكبة يف اخلارج ،كما �سبقت الإ�شارة يف الف�صل
امل�ستعر�ضني.
الأول ،الق�سم دال ،الق�سم الفرعي  ،1م�صدرا ل�سوء الفهم لدى ال�سلطات الوطنية واخلرباء
ِ

تن�سيق الإجراءات
متتثل معظم البلدان فيما يبدو لاللتزام بال�سعي �إىل تن�سيق �إجراءاتها مع الدول الأطراف الأخرى لدى �إجراء
حتقي ��ق �أو مالحق ��ة �أو �إج ��راء ق�ضائي ب�ش�أن نف�س ال�سل ��وك الفا�سد ،كما تن�ص على ذل ��ك الفقرة  5من املادة
 .42وع ��ادة ما يكون ذل ��ك التن�سيق قائما على مب ��ادئ را�سخة متمثلة يف امل�ساعدة القانوني ��ة املتبادلة ولوائح
التعاون الدويل (بطرائق منها التطبيق املبا�شر لالتفاقية) ،وتي�سري تبادل املعلومات بني �أجهزة �إنفاذ القانون
وال�سلط ��ات املركزي ��ة فيما يتعلق بعمليات ت�سلي ��م املطلوبني ،وتوفري �آليات الت�ش ��اور لت�سوية ما قد يكون هناك
م ��ن تعار� ��ض يف ت�أكيد الوالية الق�ضائي ��ة على الفعل ذاته .وقد ت�ؤدي �إج ��راءات التن�سيق تلك �إىل تنازل �إحدى
ال ��دول الأط ��راف عن التحقيق �أو املالحقة لدولة ط ��رف �أخرى� ،أو �إىل اتفاق على مالحق ��ة فاعلني معينني �أو
جرائم معينة ،مع ترك �أمر الفاعلني الآخرين �أو ال�سلوك ذي ال�صلة للدول الأطراف املهتمة الأخرى )94(.غري
� َّأن بع� ��ض البل ��دان ق َّدمت معلومات غري كافية عن طريقة وفائها بهذا ال�ش ��رط ،ويف خم�س حاالت على الأقل،
امل�ستعر�ضون ال�ضوء على احلاجة �إىل اتخاذ �إجراءات ت�شريعية �أو غري ت�شريعية من �أجل تعزيز
�سلَّط اخلرباء
ِ
امل�شاورات بني ال�سلطات املخت�صة.

( )94الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .512
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�أ�س�س �أخرى للوالية الق�ضائية
�أخ�ي�را ،تن� ��ص الفقرة  6من املادة  42على � َّأن قائمة الأ�س�س الواردة يف هذه املادة بخ�صو�ص الوالية الق�ضائية
لي�ست �شاملة ،و�أنه يجوز للدول الأطراف �أن ت�ضع قواعد للوالية الق�ضائية اجلنائية تتجاوز القواعد املن�صو�ص
عليها يف االتفاقية—و�أهم مثال على ذلك بو�ضوح هو مبد�أ الوالية الق�ضائية العاملية—دون امل�سا�س بقواعد
القان ��ون ال ��دويل الع ��ام .ويبدو � َّأن هناك بع� ��ض اللب�س لدى ال�سلط ��ات الوطنية ب�ش�أن معنى ه ��ذا احلكم ،كما
� َّأن املعلوم ��ات املق َّدم ��ة لي�ست دائما كافي ��ة ،لكن ال يبدو � َّأن هن ��اك �أ�س�سا �أخرى قد ُو�ضع ��ت للوالية الق�ضائية
اجلنائي ��ة على جرائم الف�س ��اد يف الغالبية العظمى من الدول الأطراف .وذكرت �إح ��دى الدول الأطراف �أنها
تطب ��ق الوالي ��ة الق�ضائية العاملي ��ة بالإ�ضافة �إىل القواعد املذك ��ورة يف املادة 42؛ لكن ذل ��ك ال ي�شري على وجه
التحديد �إىل جرائم الف�ساد فيما يبدو .ويف املقابل ،يبدو � َّأن دولتني طرفني �أخريني اعتمدتا مبد�أ العاملية فيما
امل�ستعر�ضني
يخ� ��ص جرميتي الر�شو واالرت�شاء؛ ومع ذلك ،ال ي ��زال هناك بع�ض الغمو�ض ،مما حدا باخلرباء
ِ
�إىل الإي�ص ��اء با�ستجالء امل�سائ ��ل ذات ال�صلة فيما يتعلق بتف�سري الت�شريعات القائم ��ة ب�ش�أن الوالية الق�ضائية
اجلنائي ��ة باجته ��ادات قانونية ل�ضم ��ان �إر�ساء نظام للوالي ��ة الق�ضائي ��ة اجلنائية على جرائ ��م الف�ساد يت�سم
بال�شمولية واملرونة.

اجلزء الثاين -التعاون الدويل
مالحظات عامة
ي�ش ��كل تعزي ��ز التع ��اون الدويل عل ��ى مكافحة الف�ساد وتي�س�ي�ر ذلك التع ��اون ودعمه �أحد الأه ��داف الرئي�سية
لالتفاقي ��ة ،وهو ما تورده الفقرة الفرعية (ب) من امل ��ادة  1بو�ضوح .ومن ثم ،يت�ضمن الف�صل الرابع �أحكام ًا
مف�صل ��ة ب�ش� ��أن الطرائ ��ق الرئي�سي ��ة للتعاون ال ��دويل يف امل�سائ ��ل اجلنائية مث ��ل ت�سليم املطلوب�ي�ن وامل�ساعدة
القانوني ��ة املتبادل ��ة .وبغي ��ة الإ�سه ��ام يف تنفيذ تلك الأح ��كام ،قرر م�ؤمتر ال ��دول الأط ��راف ،يف عام ،2011
عق ��د اجتماعات خ�ب�راء حكوميني مفتوحة ب�ش�أن بالتع ��اون الدويل )95(.ولهذه االجتماع ��ات �أهداف من بينها
تي�س�ي�ر تبادل اخلربات ب�ي�ن الدول ،وتعميم املعلومات ب�ش�أن املمار�سات اجل ِّي ��دة من �أجل تعزيز القدرات على
ال�صعي ��د الوطن ��ي و�إ�شاعة الثق ��ة وت�شجيع التعاون بني ال ��دول الطالبة والدول متلقية الطل ��ب ب�إتاحة الفر�صة
للقاء ال�سلطات املخت�صة وهيئات مكافحة الف�ساد واملمار�سني يف جمايل ت�سليم املطلوبني وامل�ساعدة القانونية
()96
املتبادلة.
ويع ��زى االخت�ل�اف الرئي�س ��ي بني ال ��دول الأطراف فيم ��ا يتعل ��ق بتنفي ��ذ التزاماتها �إىل تباي ��ن نظمها
القانوني ��ة .فف ��ي البل ��دان التي تتبع النه ��ج الثنائي ،ال ميك ��ن �إدراج �أح ��كام املعاهدات �أو االتفاق ��ات الثنائية
�أو املتع ��ددة الأط ��راف يف نظمه ��ا القانوني ��ة �إ َّال ب�سن ت�شريعات متكيني ��ة .وبعبارة �أخرى ،ف� �� َّإن الت�صديق على
االتفاقي ��ة ال يكف ��ي لتطبيقه ��ا ،ب ��ل يتع�ي�ن ا�ستكم ��ال الت�صديق بو�ض ��ع �إطار �إجرائ ��ي داخلي يف ��ي مبتطلبات
االتفاقية.
ويف املقاب ��ل ،ف� �� َّإن د�ست ��ور البلدان التي تتب ��ع النظام القان ��وين الأح ��ادي ي�سمح لها بالتطبي ��ق املبا�شر
للمعاهدات الدولية التي ت�صدق عليها بو�صفها مكملة للقوانني الت�شريعية الوطنية .وال حتتاج الدول الأطراف
املنتمية �إىل هذه الفئة من البلدان �إىل اعتماد ت�شريعات تنفيذية مف�صلة ب�ش�أن التعاون الدويل� ،إذ � َّإن الأحكام
ذات ال�صلة من املواد  43و 44و 46من االتفاقية هي تلقائية النفاذ �إىل درجة كبرية (على الأقل من حيث �أنه
ال يرتتب على تطبيقها تقييد للحقوق الد�ستورية �أو حرمان منها) ،كما �أنها �أ�صبحت جزءا ال يتجز�أ من النظم
القانونية الداخلية لتلك البلدان ،وعادة ما حتظى مبركز يفوق مركز القوانني الوطنية العادية.
و�إذا ُ�أخ ��ذ هذا التميي ��ز بني النظامني الأحادي والثنائي يف احل�سب ��ان )97(،يت�ضح � َّأن الت�شريعات املحلية
تخ ��دم ثالث ��ة �أنواع من الأغرا�ض فيما يتعلق بالتعاون الدويل .الغر� ��ض الأول هو �إعمال �أحكام الت�صديق على
املعاه ��دات �أو االتفاق ��ات الثنائية �أو املتعددة الأط ��راف يف البلدان التي تتبع النظ ��ام الثنائي؛ ويتمثل الغر�ض
( )95انظ ��ر الوثيق ��ة  ،CAC/COSP/2011/14الف�ص ��ل الأول� ،ألف ،القرار  ،2/4وانظر �أي�ضا الوثيق ��ة  ،CAC/COSP/2013/18الف�صل
الأول� ،ألف ،القرار .1/5
( )96لالطِّ �ل�اع عل ��ى عمل فريق اخلرباء هذا ،انظر التقرير عن اجتماع اخلرباء املعنيني بتعزيز التعاون الدويل مبوجب اتفاقية الأمم
املتح ��دة ملكافح ��ة الف�ساد ،املعقود يف فيينا من � 22إىل  23ت�شرين الأول�/أكتوبر )CAC/COSP/EG.1/2012/2( 2012؛ والتقرير املرحلي عن
تنفيذ واليات فريق اخلرباء املعني بالتعاون الدويل ()CAC/COSP/EG.1/2013/2؛ وتقرير اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الثالث املفتوح
امل�شارك ��ة لتعزي ��ز التعاون الدويل مبوجب اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،املعقود يف فيينا يوم ��ي  9و 10ت�شرين الأول�/أكتوبر 2014
(.)CAC/COSP/EG.1/2014/3
( )97انظ ��ر �أي�ض ًا دليل امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املجرم�ي�ن ،ال�صادر عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية،
�ص .14-13
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الث ��اين يف الن� ��ص على متطلبات �إجرائية �إ�ضافية �أو تكميلية يلزم الوفاء به ��ا يف �إجراءات امل�ساعدة القانونية
املتبادلة �أو �إجراءات ت�سليم املطلوبني؛ �أ َّما الغر�ض الثالث فهو ا�ستخدامها ك�إطار قانوين بديل للتعاون الدويل
يف حال عدم وجود معاهدة.
وهن ��ا ُيطرح �س� ��ؤال من نوع خمتلف ،وهو :هل حتتاج � ُّأي دولة طرف �إىل �أ�سا�س تعاهدي للتعاون الدويل،
وه ��و م ��ا تتناول ��ه الفقرات من � 5إىل  7من امل ��ادة  44واجلواب ،كما �سريد �أدناه فيما يتعل ��ق باملادة  ،46هو � َّأن
ال ��دول الأط ��راف بوجه ع ��ام ال ت�شرتط وجود �أ�سا�س تعاه ��دي من �أجل امل�ساعدة القانوني ��ة املتبادلة ،يف حني
ت�شرتط بع�ض الدول ذلك الأ�سا�س من �أجل ت�سليم املطلوبني .كما ميكن لبع�ض البلدان اتخاذ االتفاقية �أ�سا�سا
قانونيا لت�سليم املطلوبني ،يف حني ال ميكن ذلك لبع�ضها الآخر ،وهو ما ت�أتي عليه الفقرة  6من املادة .44
و�أخرياُ ،ي�شرتط على الدول الأطراف تطبيق �أحكام "املعاهدة امل�صغرة" الواردة يف الفقرات من � 9إىل 29
�شجع على تطبيق تلك الأحكام
من املادة  46يف حال عدم وجود معاهدة ثنائية للم�ساعدة القانونية املتبادلة ،و ُت َّ
بطريقة تتكامل مع معاهدات امل�ساعدة القانونية املتبادلة القائمة.

الف�صل الأول  -ت�سليم املجرمني ونقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم
�ألف -ت�سليم املجرمني (املادة )44
�أدرج ��ت معظ ��م الدول الأطراف عملية ت�سليم املطلوبني يف نظمها القانوني ��ة املحلية ،وذلك غالب ًا يف الد�ستور
�أو يف قان ��ون الإج ��راءات اجلنائي ��ة �أو يف قوانني خا�صة بت�سلي ��م املطلوبني وقوانني ب�ش�أن التع ��اون الدويل� .إ َّال
�أنه ��ا تتباين م ��ن حيث م�ستوى تناول هذه العملي ��ة بالتف�صيل يف قوانينها .فعلى �سبي ��ل املثال ،لدى ثالث دول
�أط ��راف عدد حمدود من املواد املتعلقة بالت�سلي ��م يف الد�ستور ولي�س لديها �أحكام خم�ص�صة �أخرى .ويف دولة
طرف �أخرى ،توجد ت�شريعات وطنية ولكنها ُتعنى بجرائم غ�سل الأموال فقط ،مما ي�شري �إىل اعتمادها نهجا
ت�صنيفي ��ا �إزاء ت�سليم املطلوبني .ومن املرجح �أن يت�أكد هذا النهج باعتماد الدولة الطرف ذاتها مل�شروع قانون
ملكافح ��ة الف�ساد �سيت�ضمن �أحكام� � ًا متعلقة بالت�سليم تقت�صر على اجلرائم يف جمال الف�ساد .وال متلك دولتان
طرفان � َّأي ت�شريع وطني ب�ش�أن ت�سليم املطلوبني .وفيما تعتمد بع�ض الدول اعتماد ًا كبري ًا على املعاهدات ،ف� َّإن
امللزمة يف ممار�ستها لت�سلي ��م املطلوبني وكذلك الرتتيبات دون
دو ًال �أخ ��رى �أ�ش ��ارت �إىل �أهمية الرتتيبات غري ِ
الإقليمية التي تتيح يف كثري من الأحيان اتباع نهج ذي طابع ر�سمي �أقل �إزاء الت�سليم املتبادل للهاربني.

اجلرائم التي ت�ستوجب الت�سليم
يب ��دو � َّأن معظ ��م القوانني الوطنية ومعاهدات ت�سليم املطلوبني ،وبخا�ص ��ة الأحدث عهدا منها ،حتدد اجلرائم
الت ��ي ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيه ��ا على �أ�سا�س �شرط احلد الأدنى للعقوبة ولي� ��س ا�ستناد ًا �إىل قائمة باجلرائم،
على غرار املعاهدة النموذجية لت�سليم املجرمني )98(.ويف غالبية الدول الأطراف ،تعد اجلرائم التي ت�ستوجب
الت�سليم من �أجل املالحقة اجلنائية هي اجلرائم التي يعاقب مرتكبوها باحلرمان من احلرية ملدة �سنة واحدة
على الأقل �أو بعقوبة �أ�شد ،ما مل ين�ص ترتيب خا�ص على خالف ذلك .ويف حاالت �أقل �شيوعاً ،حتدد القوانني
الوطني ��ة �أو املعاه ��دات الثنائية عقوبة ال�سجن ملدة �سنتني على الأقل كحد �أدنى ب�ش�أن جرائم معينة لت�ستوجب
ت�سليم مرتكبيها ،وملدة �ستة �أ�شهر على الأقل يف دولة طرف واحدة .وعدد الدول الأطراف التي يبدو �أنها تعتمد
اعتم ��ادا كلي ��ا على قوائم اجلرائم التي ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها ال يتجاوز خم�س دول ،وهو ما ي�ؤدي يف بع�ض
احلاالت �إىل م�شاكل متعلقة بالتنفيذ .ففي� إحدى تلك الدول ،على �سبيل املثال ،ت�شمل قائمة اجلرائم املح َّددة
الر�ش ��وة واالختال� ��س وغ�سل الأموال ،يف حني �أنها ُتغفل جميع الأفعال املتبقية املجرمة وفقا لالتفاقية .ونتيجة
لذل ��ك� ،أو�ص � َ�ي بتعديل قائمة اجلرائم التي ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها لت�شم ��ل ،كحد �أدنى ،الأعمال التي ُت ِلزم
االتفاقية بتجرميها .و�أخريا ،يجوز ،فيما يتعلق بت�سليم املطلوبني لإنفاذ حكم �أجنبي ،ت�سليم اجلاين �إذا حكم
عليه بال�سجن ملدة ترتاوح بني �شهرين وثمانية �أ�شهر (�أربعة �أ�شهر عادة) �أو بعقوبة �أ�شد.
وكم ��ا ُبينِّ يف بع�ض احلاالت ،ف� َّإن االبتعاد عن املعاهدات التي ت�ستند �إىل قوائم �صارمة وتزايد االعتماد
عل ��ى �شرط احل ��د الأدنى للعقوبة يف عملية التفاو�ض ب�ش�أن املعاهدات الدولي ��ة اجلديدة ي�ضفي عن�ص َر مرون ٍة
مهم ��ا على عمليات ت�سلي ��م املطلوبني .وتقر الفقرة  8من املادة  44من االتفاقي ��ة �صراح ًة �إمكاني َة الن�ص على
�شرط احلد الأدنى للعقوبة ،مما ال يدع جما ًال لل�شك � َّأن الت�سليم يخ�ضع للقيود التي يفر�ضها القانون الداخلي
للبلد .ومع ذلك ف� َّإن وجود تلك احلدود الدنيا قد يجعل من غري املمكن ت�سليم املطلوبني ملقا�ضاتهم يف احلاالت
التي تكون فيها عقوبة الأفعال املجرمة يف االتفاقية �أقل من احلد الأدنى املحدد .ويتمثل احلل لهذا الو�ضع �إ َّما
( )98مرفق قرار اجلمعية العامة  ،116/45ومرفق قرار اجلمعية العامة .88/52
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يف �إع ��ادة النظر يف احل ��د الأدنى املفرو�ض مبوجب القوانني واملعاهدات الوطنية املنطبقة والنظر يف تن�سيقها
مب ��ا يتما�شى مع املعايري الدولية� ،أو يف ت�شديد العقوبات املنطبق ��ة ل�ضمان �أن ي�صبح بالإمكان ت�سليم مرتكبي
()99
جميع �أ�شكال ال�سلوك املج َّرم وفقا لالتفاقية.
ومتا�شي� � ًا م ��ع الفقرة  3من امل ��ادة  44من االتفاقية ،جتي ��ز غالبية الدول الأط ��راف ت�سليم املطلوبني يف
اجلرائم الفرعية �إذا كانت اجلرمية الرئي�سية تفي ب�شرط احلد الأدنى للعقوبة .وقد اك ُت�شفت تباينات طفيفة
م ��ع هذه القاع ��دة يف ثالث حاالت .فف ��ي �إحدى ال ��دول الأطراف ،يتع�ي�ن احل�صول على املوافق ��ة ال�صريحة
للأ�شخا� ��ص املطلوب�ي�ن من �أجل ت�سليمه ��م ب�سبب ارتكاب جرائ ��م فرعية ال تعد جرائم ت�ستوج ��ب الت�سليم يف
ح ��د نف�سها (� ْأي جرائ ��م يعاقب عليها بال�سجن ملدة تقل عن � 12شه ��را) .ويف حالتني �أخريني ،ال يعترب ت�سليم
املطلوبني يف جرائم فرعية جائز ًا �إ َّال �إذا كان احلد الأق�صى للعقوبة املفرو�ضة على كل تلك اجلرائم جمتمع ًة
ي�ص ��ل �إىل ال�سجن ملدة �سنتني .ويف املقابل ،تلتزم ثلث الدول الأطراف تقريب ًا بالتطبيق ال�صارم ل�شرط احلد
الأدن ��ى للعقوب ��ة ،كما �أكدت �أنه ��ا ال تقبل ،كقاع ��دة عامة ،ت�سليم مرتكب ��ي اجلرائم الفرعي ��ة ،م�ستفيدة من
تو�صيات ذات �صلة قدمها بع�ض اخلرباء امل�ستعر�ضني .ومع ذلك ،ينبغي �أن يو�ضع يف االعتبار � َّأن الفقرة  3من
املادة  44تت�ضمن حكم ًا اختياريا.

ازدواجية التجرمي
يب ��دو � َّأن ازدواجي ��ة التجرمي هو �شرط اعتيادي لقبول ت�سليم �شخ� ��ص مطلوب موجود يف �إقليم الدولة الطرف
متلقية الطلب .وتن�ص الت�شريعات الداخلية لغالبية الدول الأطراف �صراح ًة على مبد�أ ازدواجية التجرمي ،كما
يرد يف الفقرة  1من املادة  44من االتفاقية ،بينما �أكد بلدان �آخران تطبيق ذلك املبد�أ يف املمار�سة العملية .وال
تع ��د دولتان طرفان عدم وجود مبد�أ ازدواجية التجرمي �سبب ��ا لرف�ض طلب الت�سليم ،يف حني تعده دولة طرف
�أخ ��رى �سبب� � ًا اختياريا ،ال �إلزاميا ،للرف�ض .و�أك ��دت هذه الدولة الطرف الأخ�ي�رة � َّأن ب�إمكانها ت�سليم مرتكب
�أفع ��ال ال تعترب جرائ ��م يف ت�شريعاتها اجلنائية ا�ستن ��اد ًا �إىل مبد�أ املعاملة باملثل .وع�ل�اوة على ذلك� ،أعربت
دولتان طرفان عن اهتمامهما ب�إلغاء �شرط ازدواجية التجرمي فيما يخ�ص بع�ض �أو جميع اجلرائم املن�صو�ص
عليه ��ا يف قوانينهما اجلنائية� ،أو قامتا فعال بو�ض ��ع م�شاريع �أحكام تعدل تلك القوانني لإلغاء ال�شرط املذكور،
مما ي�شري �إىل عزمهما على تنفيذ احلكم االختياري الوارد يف الفقرة  2من املادة  44من االتفاقية.
وتن� ��ص بع� ��ض ال�صكوك الدولية ،يف حاالت ا�ستثنائية ،على تخفيف �ش ��رط ازدواجية التجرمي فيما بني
ال ��دول امل�شارك ��ة .فالدول الأع�ضاء يف االحت ��اد الأوروبي ،مثالً ،ذكرت � َّأن جمموع ��ة وا�سعة من اجلرائم ،مبا
يف ذل ��ك الف�س ��اد وغ�سل الأموال ،ت�ؤدي �إىل ت�سليم الهاربني من وج ��ه العدالة مبوجب �أمر �إلقاء قب�ض �أوروبي،
وفق ��ا للقرار الإطاري ملجل�س االحت ��اد الأوروبي  2002/584/JHAامل� ��ؤرخ  13حزيران/يونيه  2002ب�ش�أن �أوامر
�إلق ��اء القب�ض و�إجراءات الت�سليم فيما بني الدول الأع�ض ��اء يف االحتاد الأوروبي ،دون �إخ�ضاع الت�سليم ل�شرط
ازدواجي ��ة التجرمي .وباملث ��ل ،ذكرت دول �أطراف �أخرى االتف ��اق ب�ش�أن �إجراءات الت�سليم ب�ي�ن بلدان ال�شمال
الأوروب ��ي ،ومعاهدات ثنائية ُتغني عن هذا ال�شرط ،واتفاق ًا رباعي ��ا ُوقِّع م�ؤخرا ب�ش�أن الت�سليم املب�سط ،ين�ص
عل ��ى اعتبار �شرط ازدواجية التجرمي م�ستوفى عندما يـُطل ��ب الت�سليم ب�سبب �أفعال تعتربها الدولتان الطالبة
ومتلقية الطلب جرائم وفقا التفاقات دولية.
وع ��ادة م ��ا يعترب مبد�أ ازدواجية التج ��رمي متحققا بغ�ض النظر عن امل�صطلح ��ات امل�ستخدمة يف و�صف
اجلرمية املعنية �أو فئة اجلرائم التي يعترب � َّأن تلك اجلرمية تندرج �ضمنها .وال حتتاج الدولة متلقية الطلب �إ َّال
ل َّأن تثبت � َّأن قانونها الداخلي ين�ص على جرمية معادلة للجرمية التي ُيلتم�س ب�ش�أنها الت�سليم .ويف عدة حاالت،
�شدد اخلرباء امل�ستعر�ضون على � َّأن هذا النهج التف�سريي ،الذي يركز على ال�سلوك الفعلي ،يعد جتربة ناجحة
( )99الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،30الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .1
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وممار�س ��ة ج ِّي ��دة .بي ��د �أنه ينبغي �أن يك ��ون وا�ضحا � َّأن الفقرة  2م ��ن املادة  43من االتفاقي ��ة تت�ضمن التزام ًا
()100
مقاب ًال يد ِّون بب�ساطة ،على ما يبدو ،املمار�سة القائمة بني الدول الأطراف.
ويف ح�ي�ن �أ�ش ��ارت بع�ض الدول الأطراف �إىل �أنها مل تواج ��ه � َّأي عقبات يف �إبداء التعاون مع دول �أطراف
�أخ ��رى �أو اال�ستف ��ادة من تعاون هذه الدول معها بف�ض ��ل �إعمال مبد�أ ازدواجية التج ��رمي ب�ش�أن اجلرائم ذات
ال�صل ��ة بالف�س ��اد ،ف� �� َّإن ذلك ال ينطبق دائم ًا على ما يب ��دو فيما يتعلق بالبلدان التي ال جت ��رم الأفعال املجرمة
وفق ��ا لأح ��كام غري �إلزامية من االتفاقية ،مث ��ل ر�شو موظفني عموميني �أجانب ،والر�ش ��وة يف القطاع اخلا�ص،
والإث ��راء غري امل�شروع .فعلى �سبيل املثال� ،سلطت �إحدى الدول ال�ضوء على � َّأن عدم �إدراج املوظفني العموميني
الأجان ��ب وموظفي امل�ؤ�س�سات الدولية العمومية يف تعريف املوظف�ي�ن العموميني الوارد يف ت�شريعاتها الوطنية،
مقرون� � ًا بتف�سري �ضيق ملبد�أ ازدواجية التجرمي ،يعني انعدام �إمكانية ت�سليم املطلوبني يف جرائم ر�شو الأجانب
كما هو من�صو�ص عليه يف املادة  16من االتفاقية .وبناء على ذلكُ ،حثت كثري من الدول الأطراف على النظر
يف تخفي ��ف �ش ��رط ازدواجية التجرمي ،واملوافقة على ت�سليم املطلوب الرتكاب ��ه جرمية ال يعا َقب عليها مبوجب
قوانينها الداخلية .والأهم من ذلك � َّأن التجرمي الكامل جلميع الأفعال املجرمة يف االتفاقية مو�صى به كو�سيلة
ل�ضمان �أ َّال ي�شكل عدم وجود �شرط ازدواجية التجرمي بعد الآن عقبة �أمام ت�سليم املجرمني امل�شتبه بارتكابهم
جرائم ف�ساد.

الأ�سا�س القانوين لت�سليم املطلوبني
ال حتتاج �أغلبية الدول الأطراف �إىل �أ�سا�س تعاهدي لتلقي طلبات ت�سليم �أو �إر�سالها .ومن ثم ،ف� َّإن الفقرتني 5
و 6من املادة  ،44وخ�صو�ص ًا االلتزام الوارد فيهما ب�إبالغ الأمني العام للأمم املتحدة ب�ش�أن ا�ستخدام االتفاقية
�شجع الدول الأطراف على �إبالغ
�أ�سا�سا قانونيا للت�سليم ،ال تنطبقان مبا�شرة على البلدان املعنية .ومع ذلكُ ،ت َّ
الأم�ي�ن العام ب�أنها �ست�ستخ ��دم �أو لن ت�ستخدم االتفاقية �أ�سا�سا قانونيا للت�سليم ب�صرف النظر عن عدم وجود
حكم ملزم بذلك.
وال تعتمد بع�ض الدول الأطراف املتبعة لنظام القانون الأنغلو�سك�سوين بدورها على املعاهدات الر�سمية،
وه ��و ما يعتربه عدد من اخلرباء امل�ستعر�ضني ممار�سة ج ِّي ��دة ،و�إن كان الكثري منها ما زال ي�شرتط يف العادة
وج ��ود معاهدة �أو ي�سمح بالت�سلي ��م على �أ�سا�س غري تعاهدي ب�ش�أن �أع�ضاء حمددين من دول الكومنولث فقط.
ومتكِّن خم�س دول �أطراف حتديد ًا �سلطاتها املخت�صة من �إ�صدار �إعالن خم�ص�ص بغر�ض اعتبار بلدان �أخرى
�إ َّم ��ا بل ��دان ت�سليم �أو بل ��دان جماملة ق�ضائي ��ة يف حالة عدم وجود معاه ��دة .ويف �أغلب ال ��دول الأطراف التي
ُي�سم ��ح فيها بالت�سليم ب�صرف النظر عن وجود معاهدة ،ي�ش�ت�رط املعاملة باملثل ،با�ستثناء دولة طرف واحدة
تخ�ضع الت�سليم مل�صلحتها اخلا�صة وجلودة عالقاتها بالدولة الطالبة� .إ َّال � َّأن تلك الدولة الطرف �أفادت بوجود
م�شاكل كبرية بخ�صو�ص فرار اجلناة �إىل بلد يف املنطقة ال تربطه بالدولة الطرف معاهدة لت�سليم املطلوبني،
مما ي�سلط ال�ضوء ب�شكل غري مبا�شر على �أهمية وجود الأ�سا�س التعاهدي الالزم.
وعل ��ى الرغ ��م من � َّأن غالبية الدول الأط ��راف ال ت�شرتط وجود معاهدة ك�أ�سا� ��س لت�سليم املطلوبني ،ف� َّإن
�أغل ��ب تلك الدول تعتمد بدرج ��ات متفاوتة ،يف املمار�سة العملية ،على الإجراءات القائمة على معاهدات ،مما
ي�ش ��كل �إقرار ًا �ضمني ًا منها بالطاب ��ع الر�سمي لإجراءات الت�سليم .ويف هذا ال�سي ��اق �أُبلغ عن طائفة وا�سعة من
خمتلف الرتتيبات لت�سلي ��م املطلوبني ،ترتاوح بني معاهدات ثنائية واتفاقيات متخ�ص�صة تت�ضمن بنود ًا ب�ش�أن
التع ��اون الدويل ،مبا يف ذلك �صكوك �أخرى ملكافحة الف�س ��اد ،مثل اتفاقية مكافحة ر�شوة املوظفني العموميني
الأجان ��ب يف املعامالت التجارية الدولي ��ة) وترتيبات متعددة الأطراف و�صك ��وك �إقليمية وا�سعة النطاق ،مثل
اتفاقية البلدان الأمريكية واالتفاقية الأوروبية واتفاقية اجلماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا ب�ش�أن ت�سليم
املطلوب�ي�ن ،وبروتوكول اجلماع ��ة الإمنائية للجنوب الأفريق ��ي ب�ش�أن ت�سليم املطلوب�ي�ن ،وبرنامج لندن لت�سليم
( )100الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .525
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املطلوب�ي�ن فيم ��ا ب�ي�ن دول الكومنولث .وقد �أف ��ادت دولة طرف ب�أنها عق ��دت ،رغم ا�شرتاطه ��ا وجود معاهدة
للت�سلي ��م ،معاهدات ت�سلي ��م ثنائية مع  133دولة �أو منظم ��ة متعددة الأطراف مثل االحت ��اد الأوروبي ،و� َّأن 30
معاه ��دة جديدة ق ��د �أُبرمت منذ بدء �سريان االتفاقية .وكانت دولة ط ��رف �أخرى تعترب عدة معاهدات ثنائية
�صحيحة ومنطبقة بالرغم من � َّأن الدولة التي كانت تخ�ضع ال�ستعمارها �سابقا هي التي �أبرمتها .ومل تكن ثالث
دول �أط ��راف ق ��د �أبرمت بع ُد � َّأي اتفاق ��ات ت�سليم ثنائية .وعاد ًة ما تتخذ املعاه ��دات الإقليمية �شكل معاهدات
ت�سليم مكتملة الأركان� ،أو معاهدات للم�ساعدة القانونية املتبادلة تت�ضمن �أحكام ًا ب�ش�أن ت�سليم املطلوبني .وقد
لوح ��ظ بوجه عام � َّأن املعاهدات الثنائية ُت َربم يف الغالب م ��ع بلدان منتمية �إىل املنطقة نف�سها �أو ناطقة باللغة
نف�سها �أو بلدان تربطها ببع�ضها روابط تاريخية �أو اقت�صادية.
وعالوة على ترتيبات الت�سليم القائمة� ،أظهرت غالبية الدول الأطراف ا�ستعدادها ال�ستك�شاف �إمكانيات
االن�ضم ��ام �إىل معاه ��دات جديدة �أو �إبرامها� ،أو ا�ستعرا�ض االتفاقات القائم ��ة و�إعادة التفاو�ض ب�ش�أنها ،بغية
تنفيذ عمليات الت�سليم �أو تعزيز فعاليتها مبا يتفق مع �أحكام اتفاقية مكافحة الف�ساد� ،أو �أ�شارت �إىل �أنها جت ّد
يف تعزي ��ز تل ��ك ال�سيا�سة ،وهو ما ت�شج ��ع عليه الفقرة  18من املادة  .44وعر�ض ع ��دد منها �أ�سماء الدول التي
�شرعت يف �إجراء مفاو�ضات معها ب�ش�أن �إبرام معاهدات �أو كانت على و�شك ال�شروع فيه .و�أ�شارت �إحدى الدول
الأط ��راف �إىل �سيا�ستها العامة الراهنة املتمثلة يف �إيالء الأولوية للمفاو�ضات التي جتريها مع الدول الأطراف
الت ��ي يوج ��د فيها عدد كب�ي�ر من مواطنيها .وق ��د �شُ جعت تلك اجله ��ود عموما بو�صفها و�سائ ��ل كفيلة بتحقيق
التنفيذ الكامل للف�صل الرابع ،وال �سيما فيما يتعلق ببلدان لي�س لها مع دول �أطراف �أخرى �إ َّال ترتيبات ت�سليم
ر�سمية حمدودة.
والغر� ��ض م ��ن االتفاقية هو �أن ت�ضطلع بدور داع ��م هام ل�شبكات الت�سليم املعق ��دة املذكورة �أعاله ،فهي
تكم ��ل الأحكام املوجودة �أ�ص�ل�اً �أو تدعمها )101(.ف�أو ًال وقبل كل �شيء ،وفيما يتعل ��ق بااللتزام الرئي�سي مبوجب
الفق ��رة  4م ��ن املادة ْ � ،44أي اعتبار كل م ��ن اجلرائم التي تنطبق عليها هذه امل ��ادة مدرجا يف عداد اجلرائم
اخلا�ضع ��ة للت�سلي ��م يف � ِّأي معاهدة ت�سليم قائمة بني الدول الأطراف ،تعت�ب�ر معظم الدول الأطراف �أنها تنفذ
ذل ��ك االلت ��زام ،على الأقل ح�ي�ن تكون اجلرائم املعنية ق ��د �أدرجت يف القانون الداخل ��ي للدولة متلقية الطلب
وتكون العقوبات املن�صو�ص عليها مندرجة يف �إطار املوا�صفات املن�صو�ص عليها يف معاهدات الت�سليم القائمة
(�إذ � َّإن معاه ��دات الت�سلي ��م ،عموم� �اً ،تن�ص ،كم ��ا ذكر من قبل ،عل ��ى جمموعة من العقوب ��ات ،ال على قائمة
بجرائم حمددة) .وهناك حالة �أقل حدوثاً ،وهي وجود معاهدات ثنائية ت�ستند �إىل قائمة بجرائم حمددة ولو
كان ��ت جرمي ��ة الف�ساد ذات ال�صلة غ�ي�ر واردة يف قوائم تلك املعاهدات ،ومع ذلك ميك ��ن لبلد ما �أن ينظر يف
طل ��ب ت�سلي ��م مقدم من �شريك يف معاهدة ثنائية� ،سواء كان ذلك يف �إطار ممار�سة �سلطته التقديرية يف �إطار
املعاهدة املعنية �أم يف �إطار التطبيق املبا�شر لالتفاقية .ومن ثم ،ف� َّإن بلدين من البلدان التي تبينَّ �أنها ممتثلة
للفق ��رة  4م ��ن امل ��ادة  44ذكرا �أنه عل ��ى الرغم من � َّأن االتفاقية بح ��د ذاتها ال ميكن �أن ت�ش ��كل �أ�سا�س ًا قانوني ًا
لت�سلي ��م املطلوبني ،ف�إنها ميكن �أن ُت�ستخ ��دم يف تو�سيع نطاق معاهدة ثنائية من ناحية اجلرائم التي ت�ستوجب
ت�سليم املطلوبني .و�أخريا ،بدا � َّأن معظم الدول الأطراف تدرك االلتزام ب�ضمان �إدراج جرائم الف�ساد يف قائمة
اجلرائم التي ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها يف املعاهدات التي ميكن �أن تربمها يف امل�ستقبل.

( )101املرج ��ع نف�سه ،الفق ��رة 541؛ والدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�ص ��ل الرابع ،املادة  ،44الق�سم الثاين،
الق�سم الفرعي .3
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التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
تط ِّب ��ق دولة طرف واحدة ما ُي�س َّمى بـ"مبد�أ املعاملة التف�ضيلية" .وكان ذلك املبد�أ قد و�ضع يف الأ�صل
و�سع نطاقه
ب�ش� ��أن قان ��ون العمل وحقوق الإن�س ��ان� ،إ َّال � َّأن االجتهاد الق�ضائي يف تلك الدول ��ة الطرف ّ
ف�سر �أحكام املعاهدات الدولي ��ة ،كاالتفاقية مثالً ،بالطريقة
لي�شم ��ل التعاون ال ��دويل .ووفق ًا لذلكُ ،ت َّ
الأك�ث�ر مالءمة للحكم املتعلق بالتعاون الدويل يف امل�سائل الق�ضائية .وقد اع ُترب ذلك من املمار�سات
اجل ِّي ��دة ومثا ًال عل ��ى الطريقة التي ميكن به ��ا لل�سيا�سة العام ��ة واالجتهاد الق�ضائ ��ي تعزيز التعاون
الدويل.
وعالوة على ذلك ،ميكن ،يف احلاالت التي ال توجد فيها معاهدة ت�سليم مع دولة طرف �أخرى ،وب�صرف
النظ ��ر ع َّم ��ا �إذا كان بالإمكان تطبيق �إجراءات غري قائمة على معاهدة �أم ال-اتخ ��اذ االتفاقية نف�سها �أ�سا�س ًا
قانون ّي� � ًا لت�سلي ��م مطلوب�ي�ن يف جرائم ف�ساد .وهذا ما ت�شج ��ع عليه الفقرة  5من امل ��ادة  44حتديد ًا فيما يتعلق
بالدول الأطراف التي ت�شرتط وجود معاهدة من �أجل املوافقة على الت�سليم .وقد �أكدت معظم الدول الأطراف
هذه الإمكانية ،مما يقلل احلاجة �إىل �إبرام املزيد من معاهدات ت�سليم املطلوبني ،وقد �أبلغ بع�ض الدول الأمني
أو�صي حتديد ًا يف ثماين حاالت ب�أن تنظر الدولة الطرف امل�ستع َر�ضة يف ا�ستكمال
العام للأمم املتحدة بذلك .و� َ
عملي ��ة �إدراج �أحكام االتفاقي ��ة يف ت�شريعاتها الوطنية ،و�إلغاء حتفظاتها القائم ��ة و�سن الت�شريعات ال�ضرورية
للتمكني من اتخاذ االتفاقية �أ�سا�سا قانونيا لت�سليم املطلوبني من �أجل التعوي�ض عن العدد املحدود للمعاهدات
الثنائية �أو املتعددة الأطراف القائمة ،ال �سيما مع بلدان من مناطق �أخرى.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
ميك ��ن لإحدى الدول الأطراف تلقي طلبات ت�سليم املطلوبني حتى يف حالة عدم وجود معاهدة ثنائية
للت�سلي ��م� ،شريط ��ة اعتبار البلد الطالب بل ��د ت�سليم يف لوائحها التنظيمي ��ة الداخلية .وبعد �أن وقعت
تلك الدولة الطرف على االتفاقية ،اعتمدت لوائح تنظيمية تنفذ على وجه التحديد �أحكام االتفاقية
املتعلق ��ة بالت�سلي ��م وتن�ص على �أمور منها � َّأن � َّأي بلد طرف يف االتفاقي ��ة يف � ِّأي وقت من الأوقات يعد
بلد ت�سليم .وهذا يكفل لتلك الدولة الطرف القدرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية مبوجب االتفاقية
دون احلاجة �إىل تعديل لوائحها التنظيمية يف كل مرة ت�صبح فيها دولة جديدة طرفا يف االتفاقية.
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن � َّأن معظم ال ��دول الأط ��راف ت�ستطيع ،من حي ��ث املب ��د�أ� ،أن تتخذ االتفاقي ��ة �أ�سا�سا
لت�سلي ��م املطلوبني كما ذك ��ر �أعاله ،فقد تبينَّ � َّأن االتفاقية نادر ًا ما ا�س ُتخدم ��ت لهذا الغر�ض حتى وقت �إجراء
اال�ستعرا�ض ��ات .وذهبت �إح ��دى الدول الأطراف �إىل � َّأن املعاهدات الثنائية غالب� � ًا ما تكون �أقدر من االتفاقية
على تنظيم الأمور املتعلقة بالت�سليم تنظيما �أكرث �شمولية وتف�صيال .وق َّدمت دولة طرف �أخرى تف�سري ًا خمتلفاً،
وهو � َّأن املمار�سني ال يكونون عموما على علم ب�إمكانية ا�ستخدام االتفاقية ك�أداة قانونية عملية للتعاون الدويل.

�إجراءات الت�سليم
فيم ��ا يتعل ��ق بالفق ��رة  9من املادة  44وال�ش ��رط القا�ضي ب�أن ت�سعى ال ��دول الأط ��راف �إىل التعجيل ب�إجراءات
الت�سلي ��م ،ب ��رزت اختالفات كبرية ب�ش�أن متو�سط م ��دة الإجراءات الق�ضائي ��ة و�/أو الإدارية ذات ال�صلة ،التي
ت�ت�راوح ب�ي�ن �شهر حتى �شهرين و 12حتى � 18شهرا .و�أفادت بع�ض البل ��دان ب� َّأن االختالفات يف الأطر الزمنية
الالزم ��ة للت�سلي ��م كثريا ما تتوق ��ف على الظروف التي ُق ��دم فيها طل ��ب الت�سليم .ف�أ�شار �أح ��د بلدان االحتاد
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الأوروبي ،على �سبيل املثال� ،إىل � َّأن ت�سليم فارين �إىل بلدان خارج االحتاد الأوروبي عادة ما ي�ستغرق وقتا �أطول
(ح ��واىل �سن ��ة) .ومن بني الأ�سباب ال�شائعة حلاالت الت�أخري� ،أ�ش�ي َ�ر �إىل الطابع املعقد للق�ضية ،واالحتياجات
م ��ن الرتجمة التحريرية ،ومدة �إج ��راءات اال�ستئناف ،و�إجراءات اللجوء املوازي ��ة ،وما يلزم من ات�صاالت يف
االجتاه�ي�ن للح�صول عل ��ى تو�ضيحات ب�ش�أن طلب الت�سليم .وميكن يف حالة واحدة �إجناز �إجراء ي�ستغرق عادة
اثن ��ي ع�ش ��ر �شهر ًا يف �أربعة �أ�شه ��ر �إذا ُق ّدمت الوثائق الداعمة لطلب الت�سليم على نح ��و �سليم .وواجه بل ٌد �آخر
ع ّد َة عقبات يف احل�صول على تعاون من دول �أطراف �أخرى ،منها حاالت ت�أخر يف تل ّقي امل�ساعدة ب�سبب ارتفاع
تكاليف الإجراءات وتعقدها.
وين� ��ص القانون يف حوايل ن�صف الدول الأطراف امل�ستَع َر�ضة على �إجراءات مب�سطة حلل تلك امل�شاكل.
وع ��ادة م ��ا تتمثل تلك الإجراءات يف احل�صول عل ��ى موافقة ال�شخ�ص املطلوب ت�سليم ��ه �أو تنطوي على تدابري
ملمو�س ��ة لتب�سي ��ط عملية الت�سلي ��م و�إقامة �شبكات تعاون �أك�ث�ر فعالية بغية تبادل املعلوم ��ات �آنيا مع ال�سلطات
الأجنبية� ،إ َّما قبل تقدمي طلب الت�سليم الر�سمي �أو �أثناء تقدميه .ويف دولتني طرفني ،مل تكن �إجراءات الت�سليم
املب�سط ��ة متاحة �إ َّال لغ�ي�ر املواطنني .ووفق ًا لدولة طرف �أخ ��رى ،ف� َّإن �إجراءات الت�سلي ��م املب�سطة ُت�ستخدم يف
أيام ،بل ب�ضع
م ��ا يق ��رب من ن�صف الق�ضايا ،وم ��ن املمكن �أن ت�ؤدي �إىل ال�سم ��اح بالت�سليم يف غ�ضون ب�ضع ��ة � ٍ
�ساع ��ات �أحيانا .كما تن�ص ترتيبات متعددة الأط ��راف �أو ترتيبات �إقليمية على �إجراءات مب�سطة و�أطر زمنية
�أق�ص ��ر ،مث�ل�اً يف �سي ��اق برنامج لندن لت�سلي ��م املطلوبني فيما ب�ي�ن دول الكومنولث ،والق ��رار الإطاري ملجل�س
االحتاد الأوروبي  2002/584/JHAب�ش�أن �أوامر �إلقاء القب�ض الأوروبية ،واتفاقية البلدان الأمريكية ب�ش�أن ت�سليم
املجرم�ي�ن ،والربوتوكول الإ�ضافي الثال ��ث لالتفاقية الأوروبية املتعلقة بت�سلي ��م املطلوبني ،وخطة منتدى جزر
املحيط الهادئ ،واالتفاق بني بلدان ال�شمال الأوروبي ب�ش�أن ت�سليم املطلوبني.
وق ��د �شُ جع ��ت الدول الأطراف على اتخاذ تداب�ي�ر للتعجيل بالإجراءات ،بو�سائل منه ��ا على �سبيل املثال
و�ض ��ع ح ��د زمني للتو�صل �إىل ق ��رار الت�سليم ،وو�ضع مب ��ادئ توجيهية لال�ستعمال الداخلي م ��ن قبل ال�سلطات
املخت�ص ��ة ،وفت ��ح قنوات ات�صال مع النظ ��راء الأجانب .وعالوة على ذلك� ،أ�ش�ي�ر �إىل �أهمية و�ضع نظم لإدارة
الق�ضايا ،مما ميكن من ر�صد حاالت الت�سليم وجمع البيانات املتعلقة مبدة �إجراءات الت�سليم بال�ضبط واتخاذ
خط ��وات ا�ستباقية لتوعية جميع �أ�صح ��اب امل�صلحة املعنيني بالقوانني والإج ��راءات املنطبقة والأطر الزمنية
الواجب االلتزام بها.
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الحظ اخلرباء امل�ستعر�ض ��ون كفاءة ا�ستخدام دولة طرف لقاعدة بيانات �إلكرتونية يف تعقب طلبات
الت�سلي ��م املتلق ��اة واملر�سلة ،مم ��ا يتيح ملوظفيها امل�س�ؤولني ع ��ن الق�ضايا ر�صد التق ��دم املحرز ب�ش�أن
الطلب ��ات وحتديد �إج ��راءات املتابعة املنا�سبة .والحظ ��وا �أي�ضا اتخاذ دولة �أخ ��رى لإجراءات عملية
وا�ضح ��ة با�ستخدام دلي ��ل ت�سليم وخمطط ت�سل�سل �س�ي�ر العمل وقائمة مرجعي ��ة للت�سليم ،مما يتيح
درجة من اليقني الإداري والقانوين لتقدمي طلبات الت�سليم والبت فيها.
و�أن�ش� ��أ بلد �آخر جلن ��ة لت�سليم املطلوبني بهدف تعزيز �إج ��راءات الت�سليم وتب�سيطها ،ومناق�شة
امل�ش ��اكل الرئي�سية التي تعرت�ض هذه العملية وحلها .وتت�ألف اللجنة من ممثلني من ال�سلطة املركزية
املعني�ي�ن مب�سائ ��ل الت�سليم ،ودائرة االدعاء ،وال�شرطة الوطنية ،واملنظم ��ة الدولية لل�شرطة اجلنائية
(الإنرتبول) ،وهيئات �أخرى.
وق ��د �أثبتت �أوامر �إلقاء القب�ض الأوروبية ،الت ��ي تطبقها جميع بلدان االحتاد الأوروبي ا�ستناد ًا
�إىل مب ��د�أ االع�ت�راف املتبادل بالقرارات الق�ضائية� ،أنها �أداة فعالة ج ��د ًا يف �إنفاذ القانون ،كما �أنها
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ح�سن ��ت �إىل ح ��د كبري من عملية �إقام ��ة العدل يف �إطار االحت ��اد الأوروبي .ومتتاز تل ��ك الأوامر ،يف
َّ
جمل ��ة �أمور ،ب� �� َّأن ال�سلطات الق�ضائية هي التي تتوىل �إ�صداره ��ا وتنفيذها مبا�شرة ،ومل تعد ال�سلطة
التنفيذي ��ة (ال ��وزارات وغريها) ت�ضطلع بدور يف العملية� ،أو ب ��ات دورها ينح�صر بب�ساطة يف تي�سري
�إي�ص ��ال تلك الأوام ��ر .وت�صدر الأوامر بال�ش ��كل املب�سط ذاته يف جميع ال ��دول الأع�ضاء ،مما ي�سهل
ا�ستخدامه ��ا وترجمته ��ا؛ و�أ�سباب الرف�ض حمدودة؛ واملدة الزمنية املح ��ددة التخاذ قرار ب�ش�أن �أمر
�إلق ��اء القب�ض وتنفيذه وا�ضحة ،مما يجعل �إجراءات الت�سليم �أ�س ��رع بكثري من الإجراءات ال�سابقة.
و ُق � ِّ�در م�ؤقت� � ًا � َّأن متو�سط الف�ت�رة الزمنية لتنفيذ �أمر �إلق ��اء القب�ض قد انخف�ض م ��ن �أكرث من ت�سعة
�أ�شهر �إىل  43يوما .وال ي�شمل ذلك احلاالت التي يوافق فيها ال�شخ�ص على ت�سليمه ،فمتو�سط الفرتة
الزمنية يف تلك احلاالت ح�سب التقديرات هو  13يوما فقط.
و�س ِّج ��ل انع ��دام االت�س ��اق ب�ش�أن متطلب ��ات الإثبات الدني ��ا التي تن�ص عليه ��ا القوانني الوطني ��ة لل�سماح
ُ
بالت�سليم .وال ت�شرتط بع�ض الدول الأطراف وجود دليل على ارتكاب اجلرمية وتق�صر مناق�شة الإجراءات على
ال�ش ��روط القانوني ��ة للت�سليم .وي�صح ذلك �أكرث ما ي�صح عندما ُيقب ��ل طلب الت�سليم من خالل تطبيق معاهدة
قائم ��ة .ويكتف ��ي البلد مق ��دم الطلب عادة بتوف�ي�ر امل�ستندات املوثق ��ة ذات ال�صلة ،مثل بي ��ان باجلرمية التي
يطل ��ب الت�سليم ب�ش�أنها ،على �أن يت�ضمن البيان وقت ارتكاب اجلرمي ��ة ومكانه ،ونبذة عن الأحكام والعقوبات
اجلنائي ��ة املنطبقة ،و�أمر ب�إلقاء القب�ض �أو �أدلة �إدانة �أو احلكم ال�صادر ،وو�صف ًا لل�شخ�ص املطلوب �إىل جانب
� ِّأي معلوم ��ات �أخ ��رى ت�ساعد يف حتديد هوية ال�شخ�ص املطلوب وجن�سيت ��ه ،وبيانا يحدد ال�سلوك املزعوم الذي
ي�شكل اجلرمية املعنية .ولي�س �ضروري ًا تقدمي عر�ض كامل للأدلة.
وحت � ِّ�دد دول �أط ��راف �أخ ��رى ،يف املقابل ،عدد ًا م ��ن املعايري املو�ضوعي ��ة الدنيا التي ينبغ ��ي الوفاء بها.
وتتجل ��ى تلك املعايري يف مفهوم ال�سبب الكايف �أو الدعوى الظاهرة الوجاهة يف نظام القانون الأنغلو�سك�سوين،
� ْأي �أن تك ��ون هن ��اك �أدلة كافية لتقدمي ال�شخ�ص �إىل املحاكمة� ،أو على الأق ��ل لإ�صدار �أمر ب�إلقاء القب�ض عليه
�إذا كانت اجلرمية التي يطلب الت�سليم ب�ش�أنها قد ار ُتكبت حمليا .كما �أنه ال ميكن تنفيذ الت�سليم الذي يتم من
�أج ��ل تنفي ��ذ عقوبة يف بع�ض البلدان �إذا كانت هناك �أ�سباب حمددة تدع ��و �إىل االعتقاد ب� َّأن احلكم مل ي�صدر
بناء على تقييم �صحيح لذنب املتهم.
وقد قُدمت يف تلك احلاالت تو�صيات لتب�سيط متطلبات الإثبات والأخذ مبعايري �إثبات �أدنى يف �إجراءات
الت�سلي ��م مب ��ا ي�سهل على الدول الطالب ��ة �صياغة طلب الت�سلي ��م بطريقة تزيد من فر�ص قبول ��ه .واع ُترب ذلك
�ضروريا بالنظر �إىل � َّأن �أحد البلدان بينَّ � َّأن رف�ضه لطلبات الت�سليم يف حاالت نادرة كان يعزى �إىل عدم كفاية
الأدل ��ة املقدمة للتو�ضيح ب� َّأن هن ��اك �أ�سبابا كافية تدعو �إىل االعتقاد ب� َّأن ال�شخ�ص املعني قد ارتكب اجلرمية.
وم ��ن ناحي ��ة �أخرى ،ب ّينت �سلطات دولة طرف �أخرى �أنه هناك ،مقاب ��ل امل�ستوى املرتفع ملعايري الإثبات ،نظام
ت�سلي ��م وطن ��ي تتحكم في ��ه ال�سلطة الق�ضائي ��ة ح�صريا .ففي ذلك البل ��د ،ال تتمتع ال�سلط ��ة التنفيذية ب�سلطة
تقديرية ويجب عليها ت�سليم ال�شخ�ص �إذا �أذنت املحكمة العليا بت�سليمه.
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�أبلغ ��ت دولة ع�ضو ،بو�صفها ع�ض ��وا يف منظمة دون �إقليمية ،برتتيباته ��ا اخلا�صة بالت�سليم مع بلدان
منتمي ��ة لنف�س املنظمة ،و�أكدت عدم فر�ض � ِّأي متطلب ��ات ب�ش�أن الإثبات ،بل � َّإن الت�سليم يتم فيها من
امل�ستعر�ضني لأنه
خالل نظام لالعرتاف املتبادل ب�أوامر �إلقاء القب�ض ،وقد حظي ذلك النظام بثناء
ِ
يي�سر بدرجة كبرية ت�سليم الهاربني من العدالة ب�سرعة وفعالية.
وين� ��ص قانون دولة طرف �أخرى على �أنه يجب عل ��ى القا�ضي املكلف بدرا�سة طلب الت�سليم �أن
يقب ��ل كدليل قاطع �شهاد ًة �صادرة عن �سلطة خمت�صة مكلف ��ة باملحاكمة يف الدولة الأجنبية ،تبينِّ � َّأن
لديه ��ا �أدلة كافية ت�س� � ِّوغ مقا�ضاة ال�شخ�ص املعني .ويهدف ذلك القان ��ون �إىل ت�سهيل وت�سريع عملية
الت�سليم مع دول نظام القانون املدين.
وبين ��ت دول ��ة ثالث ��ة �أنه على الرغ ��م من � َّأن القان ��ون الوطن ��ي يقت�ضي تطبيق معي ��ار الوجاهة
الظاه ��رة عل ��ى ق�ضايا ت�سليم املطلوبني� ،إ َّال �أن ��ه ميكن اال�ستغناء عن ذلك ال�ش ��رط عند وجود حكم
مماث ��ل مدرج يف ترتي ��ب ملزم مربم مع بلد �آخر ب�ش�أن ت�سليم املطلوبني .ومبوجب معاهدات الت�سليم
الثنائي ��ة التي �أبرمتها تلك الدولة ي�شمل اال�ستغناء عن �شرط الوجاهة الظاهرة جميع اجلرائم التي
ت�ستوجب الت�سليم.

�إلقاء القب�ض على املطلوبني
ل ��دى جميع الدول الأطراف تقريب ًا تدابري تكفل ح�ضور ال�شخ�ص املطلوب �إجراءات الت�سليم .وميكن يف جميع
الأح ��وال الأم ��ر باحتجاز ال�شخ�ص عند الطل ��ب� ،إ َّال � َّأن االحتجاز يجب �أن ي�ستن ��د �إىل ت�شريع وطني وعادة ما
ي�ستن ��د �أي�ض� � ًا �إىل �أحكام حم ��ددة واردة يف معاهدات الت�سلي ��م املنطبقة .وتبني �أنه يح ��ق للمحاكم املحلية يف
دول ��ة واحدة النظر يف م�شروعي ��ة االحتجاز خالل �إجراءات الت�سليم على غرار نظرها يف م�شروعية االحتجاز
ال�ساب ��ق للمحاكمة .وميك ��ن يف عدة بلدان الأمر بالإف ��راج عن ال�شخ�ص املطلوب بكفال ��ة �أو منعه من مغادرة
البل ��د �أو اتخ ��اذ تدابري بديلة �أخ ��رى يف الظروف التي تربر اتخاذ تدابري ق�سرية �أخ ��ف� ،أهمها حني ال ُيخ�شى
ف ��رار املطلوب ت�سليمه �أو حني تك ��ون فر�ص ال�سماح بت�سليمه �ضئيلة �أو لأ�سباب �صحية ،و�إن بقي االعتقال �أثناء
�إجراءات الت�سليم هو القاعدة العامة.
و�ش ��ددت ال�سلط ��ات الوطني ��ة وامل�ستعر�ض ��ون على حد �س ��واء على دور نظ ��ام الإ�شع ��ار الأحمر اخلا�ص
بالإنرتب ��ول كقن ��اة هامة لتنفيذ �أوام ��ر �إلقاء القب�ض على الهارب�ي�ن من العدالة ،فهذا النظ ��ام يتيح االعتقال
امل�ؤق ��ت يف احلاالت امل�ستعجلة ،قبل تقدمي طلب ت�سليم ر�سم ��ي كامل من خالل القنوات الدبلوما�سية .وعالوة
عل ��ى ذلك ،اقترُ ح ��ت تدابري يف بع�ض الدول الأط ��راف جلعل العملية �أكرث فعالية ،مث ��ل تخفيف اال�شرتاطات
الر�سمي ��ة م ��ن �أجل �إلقاء القب�ض على ال�شخ� ��ص املطلوب يف احلاالت امل�ستعجلة� ،أو تو�ضي ��ح � َّأن �إمكانية �إلقاء
القب�ض على الهاربني ت�شمل تنفيذ �أوامر �إلقاء القب�ض ال�صادرة من دول غري جماورة.

�إ َّما الت�سليم و�إ َّما املحاكمة
هي� ��أت غالبي ��ة الدول الأطراف الظ ��روف الالزمة ،كما لوحظ �أعاله يف اجل ��زء الأول ،الف�صل الثالث ،الق�سم
ب ��اء ،الق�س ��م الفرعي  ،3لتطبيق مب ��د�أ "�إ َّما الت�سليم و�إ َّم ��ا املحاكمة" ،على الأقل بالن�سب ��ة �إىل مواطنيها .ويف
ح�ي�ن � َّأن �سيا�س ��ة عدة دول �أط ��راف ،خا�صة الدول التي تتبع نظ ��ام القانون الأنغلو�سك�س ��وين ،هي عدم رف�ض
ت�سليم مواطنيها بحجة جن�سيتهم ،ومن ثم فهي تذهب يف ذلك �أبعد مما تقت�ضيه االتفاقية ،ف� َّإن معظم الدول
الأط ��راف تتي ��ح حماكمة املطلوب بدال من ت�سليمه �إذا كانت �سرتف�ض ت�سليم ��ه على ذلك الأ�سا�س ،حيث تكون
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تل ��ك الدول قد �أكدت �سريان واليتها الق�ضائية على اجلرائ ��م التي ترتكب يف اخلارج لهذا الغر�ض .ويف بع�ض
البل ��دان التي ال تلتزم باملقا�ضاة عند رف�ض ت�سليم املطلوب�ي�ن� ،أو ترتك القرار يف هذا ال�ش�أن لتقدير �سلطاتها
(الذي عادة ما ي�ستند �إىل مدى وجود ما يكفي من الأدلة لتربير املقا�ضاة)� ،صدرت تو�صيات بجعل املقا�ضاة
�إلزامية ب�صرف النظر عما �إذا طلبت الدولة مقدمة طلب الت�سليم مقا�ضاة املطلوب �أم مل تطلب .ويف املقابل،
ينبغ ��ي اعتب ��ار الأحكام العامة التي تن�ص عل ��ى واجب املدعني العامني واملحققني اتخ ��اذ �إجراءات عند تلقي
معلومات ب�ش�أن ارتكاب جرمية ما وافي ًة مبتطلبات االتفاقية ،حتى و�إن مل تكن هناك �أحكام م�ستقلة ت�شري �إىل
ال�شروع يف �إجراءات جنائية �إذا ُرف�ض الت�سليم.
ووفقا للفقرة  11من املادة  ،44يجب على الدولة الطرف التي ال ت�سلم مواطنيها ،بناء على طلب الدولة
الط ��رف التي تطل ��ب الت�سليم� ،إحالة الق�ضية دون �إبطاء ال م�سوغ ل ��ه �إىل �سلطاتها املخت�صة بق�صد املالحقة.
�إ َّال �أنه �أ�شري يف بع�ض احلاالت �إىل � َّأن نقل الإجراءات من البلد الطالب �إىل بلد جن�سية املطلوب ي�ستغرق فرتة
�أط ��ول �إىل ح ��د الإفراط ت�صل �إىل ال�سنتني ،مما ي�ؤث ��ر على كفاءة عملية املقا�ض ��اة اجلنائية .وهذا النوع من
املالحقات الق�ضائية املحلية ي�ستغرق فع ًال وقتا طويال ويتطلب �إدارة فعالة لآليات امل�ساعدة القانونية املتبادلة،
وفقا للحد الأدنى من متطلبات املادة  46من االتفاقية ،ف�ضال عن تخ�صي�ص ما يكفي من موارد ب�شرية وموارد
()102
امليزانية ،من �أجل حتقيق النجاح.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
تخري �إحدى الدول الأطراف مواطنيها بني �أن ي�سلَّموا �أو �أن يحاكموا حمليا� ،إ َّال �إذا انطبقت معاهدة
عل ��ى ق�ضيته ��م تلزم الدولة بت�سليم مواطنيه ��ا .ف�إذا اختار ال�شخ�ص اخليار الث ��اينُ ،رف�ض الت�سليم
وحوك ��م حملي ��ا بعد الت�شاور مع الدول ��ة الطالبة ب�شرط تخلي الأخرية عن واليته ��ا الق�ضائية يف هذا
ال�ش�أن ونقلها جلميع الأدلة املتاحة.

ت�سليم املطلوبني امل�شروط وتنفيذ الأحكام الق�ضائية
مل ميك ��ن ب�إم ��كان غالبية الدول الأطراف �أن تقدم � َّأي معلومات عن تطبيق الفقرة  12من املادة � ،44أو ذكرت
� َّأن قوانينه ��ا ال تن� ��ص على ال�سم ��اح بت�سليم مواطنيها على نح ��و م�ؤقت ب�شرط �إعادتهم بع ��د املحاكمة لق�ضاء
العقوب ��ة الت ��ي تفر�ضها عليهم الدول ��ة الطالبة� ،أو � َّأن �سيا�سته ��ا احلكومية ال ت�سمح بذل ��ك .ومع ذلك ،هناك
ا�ستثن ��اءات ،مبا يف ذلك �إجراءات الت�سليم فيما بني ال ��دول الأوروبية تنفيذ ًا لأوامر �إلقاء القب�ض الأوروبية �أو
�أوام ��ر بلدان ال�شمال الأوروبي ،ف�ضال عن بع� ��ض املعاهدات الثنائية �أو الرتتيبات غري الر�سمية من هذا النوع
بني البلدان املتجاورة.

مثال على التنفيذ
ين� ��ص القان ��ون الداخلي لدولة طرف عل ��ى �إمكانية ت�سليم مواطنيها للخ�ض ��وع لإجراءات جنائية يف
بع� ��ض الظروف� ،إذا كان النظام القانوين للدولة الطالبة ي�ضمن حماكمة عادلة .ويف تلك احلاالت،
ال ميك ��ن �إجراء الت�سليم �إ َّال �إذا قدمت الدولة الطالب ��ة �ضمانات ب�إعادة ال�شخ�ص امل�سلَّم لها ليق�ضي
العقوب ��ة �أو التدبري الذي ق ��د يفر�ض عليه ،وذلك بعد ا�ستعرا�ض احلكم علي ��ه وتوكيده وفقا للقانون
الوطني ،ما مل يرف�ض ال�شخ�ص امل�سلَّم �إعادته �صراح ًة.
( )102الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرات .568-566
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ويت�شابه الأمر فيما يتعلق بالفقرة  13من املادة  44من االتفاقية� ،إذ يبدو � َّأن بلدان ًا قليلة ،وال� سيما بلدان
جمموع ��ة �أوروب ��ا ال�شرقية ،قادرة على تنفيذ حك ��م �أجنبي �إذا رف�ضت طلب الت�سلي ��م املطلوب ،املقدم لغر�ض
تنفي ��ذ حكم �صادر ،لأنه يحمل جن�سية ذلك البلد .بيد � َّأن تنفيذ احلكم الأجنبي ممكن يف احلاالت التي تقدم
فيه ��ا الدولة الطالبة طلب �إق ��رار ال�صالحية الدولية للحكم ا�ستناد ًا �إىل ال�صك ��وك الدولية ذات ال�صلة ،مثل
االتفاقي ��ة الأوروبية املتعلقة بال�صالحية الدولية للأحكام اجلنائية� ،أو اتفاقية الريا�ض العربية ب�ش�أن التعاون
الق�ضائ ��ي� ،أو االتفاقي ��ة املربمة بني ال ��دول الأع�ضاء يف اجلماع ��ات الأوروبية ب�ش�أن �إنف ��اذ الأحكام اجلنائية
الأجنبي ��ة� ،أو الربوتوكول الإ�ضافي لالتفاقي ��ة الأوروبية املتعلقة بنقل املحكوم عليه ��م �أو ا�ستناد ًا �إىل معاهدة
ثنائية تت�ضمن �أحكام ًا مماثلة.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
يت�ضمن قانون الإجراءات اجلنائية يف دولة طرف حكما ين�ص على �أن تدر�س املحاكم املحلية م�س�ألة
تنفي ��ذ الأح ��كام �أو القرارات النهائي ��ة الأخرى ال�صادرة ع ��ن حماكم بلدان �أخ ��رى ،وفقا للأحكام
الوطني ��ة واالتفاقات الدولية .وبالفعل ،تن� ��ص بع�ض املعاهدات الإقليمية ،التي تعد تلك الدولة طرف ًا
فيها ،على تنفيذ الأحكام ال�صادرة يف بلدان �أجنبية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ذكرت ال�سلطات الوطنية
يف تل ��ك الدولة �أنه ميكن تطبيق اتفاقية مكافحة الف�س ��اد تطبيقا مبا�شرا ،باعتبارها مكملة للقانون
الوطني ،بالنظر �إىل � َّأن احلكم يتعلق بالقواعد الإجرائية .ويف �ضوء ما ذكر �أعاله ،اع ُترب � َّأن الفقرة
 13من املادة  44قد نفذت جزئيا ،وجرى حث الدولة الطرف على ر�صد التنفيذ الفعلي لتلك الأحكام
م ��ن �أج ��ل كفالة تطبيق معاهداتها الإقليمية �أو اتفاقية مكافح ��ة الف�ساد فيما يتعلق بتنفيذ احلكم �أو
ما تبقى منه.
وبا�ستثن ��اء تلك احلاالت القليل ��ة ،ال يبدو عموم ًا � َّأن الدول الأطراف تنظ ��ر يف تنفيذ الأحكام الأجنبية،
على النحو املن�صو�ص عليه يف االتفاقية .فقد ذكرت �إحدى الدول الأطراف ،على وجه اخل�صو�ص� ،أنها لي�ست
يف و�ض ��ع مي ّكنها من تنفيذ �أم ��ر ق�ضائي �أجنبي ،حيث �إنه لي�س ب�إمكان ال�سلطات املخت�صة يف هذه الدولة� ،إذا
كان ال�شخ� ��ص املحكوم عليه ب�صرف النظر عن جن�سيته موج ��ود ًا على �أرا�ضيها� ،إ َّال �أن تبد�أ �إجراءات جنائية
جدي ��دة ب�ش� ��أن الوقائع ذاتها� .أ َّما ما� إذا كان ال�سجني م�ؤه ًال لق�ضاء عقوبته يف بلد �آخر مبوجب ترتيبات لنقل
ال�سجناء ،على النحو املبني �أدناه يف الق�سم باء ،فم�س�ألة خمتلفة ،بغ�ض النظر عن عملية الت�سليم.

املعاملة املن�صفة
وفق ��ا ملا ذك ��ره معظم الدول الأط ��راف ،ف� َّإن اجلن ��اة املزعومني املطل ��وب ت�سليمهم يتمتع ��ون بجميع احلقوق
وال�ضمان ��ات املكفولة مبوجب املحاكمات وفق الأ�صول القانونية املن�صو�ص عليها يف د�ساتريها وقوانينها ،على
النح ��و املطلوب يف الفقرة  14م ��ن املادة  .44وذكر عدد قليل من الدول الأط ��راف �صراح ًة انطباق معاهدات
حقوق الإن�سان ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واالتفاقية الأوروبية
حلق ��وق الإن�س ��ان .وذكرت دول ��ة طرف واحدة فق ��ط � َّأن ال�ضمانات ذات ال�صلة مكفولة فق ��ط يف �إطار مبادئ
القان ��ون الأنغلو�سك�س ��وين ،الذي �شدد اخل�ب�راء امل�ستعر�ضون ب�ش�أن ��ه على الأهمية احلا�سم ��ة ل�ضمان املعاملة
املن�صف ��ة يف ق�ضاي ��ا ت�سليم املطلوبني ،و�أكدوا م ��ن جديد �أهمية التدابري املتخذة ملعاجل ��ة احلاالت التي ترفع
فيها ق�ضايا الت�سليم لأغرا�ض التمييز.
وق َّدمت بع�ض البلدان قائمة باحلقوق وال�ضمانات املنطبقة يف نظمها القانونية الوطنية ،وهي ت�شمل حق
ال�شخ�ص يف املثول �أمام حمكمة يف غ�ضون فرتة حمددة بعد القب�ض عليه؛ واحلق يف اال�ستعانة مبحام؛ واحلق
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يف اال�ستعان ��ة مبرتجم �شفوي؛ واحل�صول عل ��ى فر�صة لتقدمي الدفوع ب�ش�أن ما �إذا كان ينبغي ت�سليم ال�شخ�ص
قب ��ل �ص ��دور قرار الت�سليم النهائ ��ي عن وزير العدل؛ و�ضمان ع ��دم حماكمة ال�شخ�ص املطل ��وب غيابيا وعدم
تعري�ض ��ه للتعذي ��ب �أو لظروف ال�إن�سانية يف ال�سج ��ن .وقد اع ُترب احلق يف التما�س مراجع ��ة ق�ضائية لكل قرار
ا ُّتخذ يف �إطار عملية الت�سليمْ � ،أي احلق يف ا�ستئناف حكم املحكمة الذي يفر�ض احتجازا �أوليا وا�ستئناف �أمر
املحكم ��ة الذي ي� ��أذن بالت�سليم ،جزءا من احلقوق وال�ضمانات يف بع�ض عملي ��ات اال�ستعرا�ض ،يف حني لوحظ
يف ا�ستعرا�ض ��ات �أخ ��رى عدم وجود ذلك احلق دون تقدمي � ِّأي تو�صي ��ة بالن�ص عليه .و�صحيح �أنه يبدو � َّأن هذه
احلق ��وق تنطب ��ق يف معظم البلدان على ت�سيري الإجراءات اجلنائي ��ة� ،إ َّال �أنها عادة ما تعترب قابلة لأن تن�سحب
على الإجراءات الق�ضائية الأخرى ،مبا فيها الت�سليم.

�أ�سباب الرف�ض
تو�ضح الفقرة  8من املادة  ،44كما �سبق ذكرهَّ � ،أن الت�سليم يخ�ضع لل�شروط التي ين�ص عليها القانون الداخلي،
مبا يف ذلك ما قد يكون هناك من �أ�سباب للرف�ض .ويمُ تثل لهذه الفقرة على نحو �شبه تلقائي .لكن ينبغي للدول
الأط ��راف �أن ت�سعى �إىل �إبقاء القيود املفرو�ضة على ت�سلي ��م املطلوبني يف حدود القيود التقليدية و�/أو املعقولة
التي ال ت�ؤدي �إىل �إلغاء فعالية الت�سليم ك�أداة للتعاون الدويل يف ق�ضايا الف�ساد.
وتت�ضم ��ن ت�شريعات معظم ال ��دول الأطراف قوائم �شاملة ب�أ�سباب رف�ض الت�سلي ��م؛ �أ َّما الدول الأطراف
الت ��ي لي�س لديها مثل تلك القوائم فت�ستلهم �أ�سب ��اب الرف�ض من املبادئ العامة للقانون الدويل واملحاكمة وفق
الأ�ص ��ول القانونية ومب ��د�أ الإن�صاف الأ�سا�سي� ،إذا مل تكن قد �أبرمت معاه ��دة منطبقة .ومن املثري لالهتمام
� َّأن �إح ��دى ال ��دول قد �أدرجت �أ�سباب الرف� ��ض يف د�ستورها مبا�شرة .وميكن ملعظم البل ��دان � َّأن ترف�ض طلبات
الت�سلي ��م ا�ستن ��ادا �إىل الفئات ذاتها من الأ�سباب ،التي تتواف ��ق �إىل حد كبري مع القائمة الواردة يف الفقرة 15
م ��ن امل ��ادة  44من االتفاقي ��ة .ومن ثم ،ال ميكن لغالبية ال ��دول الأطراف املوافقة عل ��ى � ِّأي طلب ت�سليم حينما
تتواف ��ر �أ�سب ��اب وجيهة تدع ��و لالعتقاد � َّأن الطل ��ب قد ق ُِّدم بغر�ض مقا�ض ��اة ال�شخ� ��ص �أو معاقبته ب�سبب نوع
جن�سه �أو �أ�صله العرقي �أو دينه �أو جن�سيته �أو �أ�صله الإثني �أو �آرائه ال�سيا�سية� ،أو � َّأن تلبية ذلك الطلب �ستت�س َّبب
يف الإ�ض ��رار باملطل ��وب ل ٍّأي من هذه الأ�سب ��اب .ومن الأ�سباب ال�شائعة الأخرى لعدم قب ��ول الت�سليم مبد�أ عدم
املحاكمة على ذات اجلرم مرتني؛ وتقادم اجلرمية؛ و�صدور عفو؛ وانتظار �إمتام الإجراءات اجلنائية الداخلية
�أو �صدور �أحكام داخلية؛ ورف�ض الدولة الطالبة تقدمي تع ّهد ب�ش�أن التخ�ص�ص� ،أو رف�ضها ت�أكيد �أنها لن تفر�ض
عل ��ى املطلوب عقوبة الإع ��دام �أو تنفذ تلك العقوبة يف حال �إدانته؛ و ،يف ح ��االت �أكرث ندرة� ،إمكانية �أن يعاين
ال�شخ�ص املطلوب ،يف حال ت�سليمه ،من م�شقة �شديدة ب�سبب �صغر �سنه �أو �شيخوخته �أو �سوء حالته ال�صحية.
وجت ��در الإ�ش ��ارة �إىل � َّأن النهج الذي تتبع ��ه �إحدى الدول الأطراف يختلف كثري ًا ع ��ن نُهج غريها ،ويكمن هذا
االختالف يف � َّأن ب�إمكانها �أن ترف�ض الت�سليم �إذا ُوجدت دالئل على � َّأن من �ش�أن حماكمة ال�شخ�ص املطلوب �أو
تنفيذ احلكم اجلنائي الأجنبي داخليا ت�سهيل �إعادة ت�أهيله اجتماعيا.
ويف اثنت ��ي ع�شرة دولة طرفا على الأقل يبدو �أن احتمال التمييز على �أ�سا�س اجلن�س ال ُي� َؤخذ يف االعتبار
مب ��ا في ��ه الكفاية ،و�إن �أعلنت دولتان من تلك الدول � َّأن قانونه ��ا اجلديد املتعلق بت�سليم املطلوبني �سوف يتناول
ه ��ذا الن ��وع من التميي ��ز حتديداً .وع�ل�اوة على ذل ��ك ،لوحظ يف بع� ��ض احل ��االت � َّأن الد�ست ��ور الوطني مينع
التميي ��ز عل ��ى �أ�سا�س اجلن�س ،وم ��ن ثم يجب تف�سري قوانني ت�سلي ��م املطلوبني يف �ضوء هذا احلك ��م .ويبدو � َّأن
الت�شريع ��ات الداخلي ��ة ل�سبعة بلدان ال ت�شري �إطالق� � ًا �إىل �شرط عدم التمييز يف �سي ��اق الت�سليم� .إ َّال �أنه ميكن
حتى يف هذه احلاالت اعتبار الفقرة  15من املادة  44مطبقة ،حيث � َّإن االتفاقية ال تن�شئ التزام ًا مبا�شر ًا على
ال ��دول الأط ��راف بتوفري �ضمانات �صريحة ب� ��أن ترف�ض طلب الت�سليم لتلك الأ�سب ��اب و�إمنا متكِّنها من القيام
()103
بذلك.
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وال ميك ��ن ملعظ ��م الدول الأطراف ،وفقا للفقرة  16من املادة  44من االتفاقية ،رف�ض طلب ت�سليم ملجرد
� َّأن اجل ��رم يتعل ��ق ب�أمور مالي ��ة .وهناك يف ع�شر دول �أطراف �شيء من عدم اليق�ي�ن ب�ش�أن احتمال رف�ض طلب
الت�سليم ا�ستنادا �إىل هذا ال�سبب نظرا �إىل عدم وجود ت�شريعات �أو ممار�سات وا�ضحة .ومبوجب قانون دولتني
طرف�ي�ن ،ال ت�ستوجب بع� ��ض فئات اجلرائم ت�سليم املطلوب�ي�ن فيها ب�سبب طابعها امل ��ايل� .إ َّال � َّأن �سلطات تينك
الدولتني �أكدت � َّأن طلب الت�سليم الُ  يرف�ض �إذا كانت �أركان جرمية معينة ت�شكل فع ًال من �أفعال الف�ساد مبوجب
االتفاقية.

اجلرائم ال�سيا�سية
�أدرج ��ت جميع الدول الأطراف تقريب ًا الطاب� � َع ال�سيا�سي للجرمية املرتكبة �ضمن �أ�سباب رف�ض طلب الت�سليم.
وبن ��اء عل ��ى جتربة �إح ��دى الدول الأطراف ف� َّإن ه ��ذا ال�سبب يعد �أك�ث�ر �أ�سباب رف�ض طلب ��ات الت�سليم املتلقاة
�شيوعاً� ،إ�ضافة �إىل احلاالت التي تتعذر فيها مالحقة مرتكب اجلرمية ب�سبب التقادم .كما � َّأن القاعدة ال�سائدة
ل ��دى ال ��دول الأطراف هي عدم تعريف مفهوم "اجلرم ال�سيا�سي" يف ن� ��ص ت�شريعي� ،أو تعريف ذلك النوع من
اجلرائ ��م ب�صيغ ��ة �سلبية فقط (على �سبيل املثال ،با�ستثناء حم ��اوالت تهديد حياة �أو حرية رئي�س دولة �أو �أحد
�أع�ضاء الأ�سرة احلاكمة يف البلد) .وهناك �أمر له داللته وهو الإ�شارة الواردة يف د�ستور �إحدى الدول الأطراف
امل�ستعر�ضون �أنه غام� ��ض من حيث نطاق تطبيقه
�إىل �أن ��ه ال يج ��وز الت�سليم لأ�سباب �سيا�سي ��ة ،وهو تعبري ر�أى
ِ
الفعل ��ي .ونتيج ��ة لذلك ،فعادة ما ُتتخذ قرارات قبول طلبات الت�سلي ��م �أو رف�ضها لأ�سباب �سيا�سية على �أ�سا�س
كل حال ��ة عل ��ى حدة ،وكثريا ما ُيعتم ��د يف اتخاذها على املعايري املبينة يف االجته ��ادات الق�ضائية .ففي �إحدى
ال ��دول الأطراف ،على �سبي ��ل املثال ،تعترب اجلرمية �سيا�سي� � ًة �إذا َتبينَّ  ،بعد تقدير دواف ��ع اجلاين والأ�ساليب
امل�ستخدم ��ة يف ارت ��كاب اجلرمية وما عداها من املالب�ساتَّ � ،أن ك َّفة ال ُبعد ال�سيا�سي للفعل �أرجح من ك َّفة ركنه
اجلنائي.
بي ��د � َّأن غالبي ��ة الدول الأطراف �أك ��دت ،على الرغم مما ذكر �أعاله� ،أنه ��ا ال ميكن ،حتت � ِّأي ظرف من
الظروف� ،أن تعامل فعال من الأفعال املجرمة وفقا لالتفاقية على �أنه جرمية �سيا�سية ،وفقا للفقرة  4من املادة
 .44كم ��ا � َّأن �سب ��ع دول �أطراف على الأقل ت�ستبعد يف ت�شريعاتها �إمكاني ��ة التذرع بالطبيعة ال�سيا�سية ل ِّأي جرم
حيثم ��ا ُوجد التزام دويل بت�سليم املطلوب�ي�ن �أو حماكمتهم ،ال �سيما عندما تكون كلتا الدولتني الطالبة ومتلقية
الطل ��ب طرفني يف معاهدة متع ��ددة الأطراف مثل اتفاقية مكافحة الف�ساد .وه ��ذا يعك�س اجتاها نحو ت�ضييق
نط ��اق ا�ستثناء اجلرمية ال�سيا�سية ،وفقا لل�صيغة املنقحة للمادة �( 3أ) من معاهدة الأمم املتحدة النموذجية
لت�سلي ��م املجرم�ي�ن .وقد �شُ جعت الدول الأطراف عموم ًا على موا�صلة �ضم ��ان عدم اعتبار � ِّأي فعل جم ّرم وفقا
التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد جرما �سيا�سيا رمبا يحول دون الت�سليم ،خا�صة يف احلاالت التي يتو ّرط
فيها �أ�شخا�ص كلِّفوا ب�أداء وظائف عمومية بارزة ،حيث ميكن االدعاء بالطبيعة ال�سيا�سية للجرم �أو باملالحقة
ال�سيا�سية للجاين يف الدولة مقدمة الطلب؛

�إجراءات الت�شاور
يب ��دو �أن ��ه ال يوجد ات�س ��اق يف تف�سري وتطبيق �ش ��رط �إجراء م�شاورات م ��ع الدولة الط ��رف الطالبة قبل رف�ض
الت�سليم ،على الرغم من � َّأن تلك امل�شاورات ت�شكل على ما يبدو ممار�سة متبعة يف العديد من احلاالت .ومع � َّأن
العديد من قوانني الدول الأطراف تن�ص �صراحة على �إمكانية �أن ت�شارك الدولة الطالبة يف �إجراءات الت�سليم
بو�صفه ��ا طرف� � ًا و�سيط ًا �أو يح�ضر ممثلوه ��ا مرافعات املحكمة� ،إ َّال � َّأن بع�ض ال ��دول الأطراف ر�أت ب�أ َّال �ضرورة
لوج ��ود ت�شريع ��ات تنفيذية� ،إ َّم ��ا لأنها تعترب � َّأن واجب الت�ش ��اور يندرج �ضمن قواعد املجام�ل�ات �أو املمار�سات
الدولية �أو لأنها تعد الفقرة  17من املادة  44من االتفاقية منطبقة مبا�شرة ونافذة تلقائيا يف نظمها القانونية.
وباملث ��ل ،دفعت �إح ��دى الدول الأطراف ب� َّأن املدع�ي�ن العامني ،ب�صفتهم ممثلني للدول ��ة الطالبة �أمام �سلطات
الت�سليم ،ملزمون �ضمنيا ب�إطالع الدولة الطالبة على جميع التدابري التي يتخذونها.
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وبالفع ��ل ،ميك ��ن تنفيذ ذلك احلكم ،كما يت�ض ��ح من معظم اال�ستعرا�ضات ،من خ�ل�ال املمار�سة املتبعة
والإج ��راءات الإداري ��ة دون احلاج ��ة لوجود ت�شريع ��ات �أو لوائح داخلي ��ة �صريحة ،ما دام القان ��ون الداخلي ال
يت�ضم ��ن � َّأي �أح ��كام خمالفة له .ومع ذلك ف� َّإن ذلك احلكم �شرط �إلزامي يف اتفاقية مكافحة الف�ساد .وينبغي،
م ��ن ث ��م ،التو�ضيح بدرج ��ة عالية من اليقني � َّأن املمار�س ��ات التي متتثل لذلك احلكم تكت�س ��ب قوة القانون من
خالل طول ا�ستعمالها وتط َّبق ب�شكل موحد دون ا�ستثناء .ومن ناحية �أخرى ،لعل بع�ض الدول الأطراف تود �أن
تنظ ��ر يف تناول امل�س�أل ��ة مبا�شرة يف قوانينها اخلا�صة بالت�سليم و�إعادة النظ ��ر يف معاهداتها ل�ضمان امتثالها
لالتفاقية.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
�أف ��ادت �إحدى ال ��دول الأطراف ب� َّأن �سلطتها املركزية املخت�صة بالتعام ��ل مع طلبات الت�سليم الواردة
وال�ص ��ادرة تب ��ذل ق�ص ��ارى جهودها للت�شاور مع الط ��رف الطالب �إذا َب َدا � َّأن طلب� � ًا مقدم ًا ال ي�ستويف
متطلب ��ات االتفاقية .وي�شمل ذل ��ك �إف�ساح الفر�صة �أم ��ام الدولة الطالبة ال�ستكم ��ال الطلب ب�أدلة �أو
تف�س�ي�رات �إ�ضافي ��ة .وتقوم ال�سلط ��ة املركزية ب�ش ��كل اعتيادي باالت�ص ��ال ب�شركائه ��ا يف املعاهدات
التما�س� � ًا لوجهات نظره ��م وت�شجيع ًا لهم على توفري معلومات �إ�ضافي ��ة �إذا بدا � َّأن من املرجح رف�ض
طلب الت�سليم.
وذكرت �سلطات دولة طرف �أخرى �أنها ت�ستعني كثريا بوحدة التعاون الق�ضائي التابعة لالحتاد
يوروج ْ�س ��ت" ،وال�شبكة الق�ضائية الأوروبية ،و�شبكات غري ر�سمي ��ة مثل ال�شبكة الإيبريية-
الأوروب ��ي " َ
الأمريكي ��ة للتعاون الق�ضائ ��ي الدويل .ومن املمار�س ��ات ال�شائعة �أن يطلب ق�ض ��اة حمليون معلومات
�إ�ضافي ��ة من �أجل تفادي رف�ض طلب الت�سليم .وميكن للمعلومات الإ�ضافية �أن ت�شمل تفا�صيل متعلقة
بو�ص ��ف وقائ ��ع اجلرمي ��ة ،والت�شريع ��ات الوطنية املتعلق ��ة بالتق ��ادم ومعلومات متعلق ��ة بال�ضمانات
(مثل املعلومات املتعلقة بعقوبة الإعدام ،واجلزاءات الدائمة وقرارات العفو ،وما �إىل ذلك).
ويف املقاب ��ل ،ذكرت �إح ��دى الدول الأطراف �أن لي� ��س للقا�ضي �أنْ يت�صل مبا�ش ��رة بال�سلطات الأجنبية،
ولك ��ن ميكن �إجراء م�شاورات عرب القن ��وات الدبلوما�سية وتقدمي نتائجها �إىل القا�ض ��ي �أثناء جل�سة اال�ستماع
اخلا�ص ��ة بالت�سليم .و�أخريا ،كان م ��ن الوا�ضح � َّأن انعدام قوانني وممار�سات به ��ذا ال�ش�أن يف �سبع حاالت �أدى
�إىل ع ��دم تنفيذ ال�ش ��رط ،وقُدمت تو�صيات للدول الأطراف املعنية ب�إ�صدار لوائ ��ح �أو مبادئ توجيهية منا�سبة
والت�شاور مع الطرف الطالب قبل رف�ض طلب الت�سليم.

الفعالية
�أبلغ ��ت دول �أطراف كثرية عن �ش ��ح اخلربات �أو انعدامها متام ًا يف جمال التعام ��ل مع طلبات ت�سليم مطلوبني
يف جرائ ��م متعلقة بالف�س ��اد .و�أ�شارت دول قليلة �إىل �أنها قدمت �أو تلقت طلبات م ��ن ذلك النوع �أو �إح�صاءات
وبيان ��ات عن عدد الطلبات املر�سلة وال ��واردة على مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية .و�أفادت خم�سة بلدان بوجود
ق�ضاي ��ا متعلقة بطلبات مر�سلة �أو واردة اع ُت ��د فيها باتفاقية مكافحة الف�ساد ،و�أفادت دولة واحدة ب�أنها نفذت
طلب� � ًا وارد ًا واحد ًا ا�س ُتند فيه �إىل االتفاقي ��ة ومعاهدة ثنائية معاً .و�أفاد بلد واحد ب�أنه قدم عدة طلبات ت�سليم
تتعل ��ق بجرائم ف�ساد مل ُيقبل � ٌّأي منها ب�سب ��ب التباينات بني نظامه القانوين والنظم القانونية للبلدان املعنية.
ويف املح�صلة ،كانت البيانات املقدمة حمدودة ومل تتح تكوين فكرة وا�ضحة عن حجم طلبات الت�سليم الواردة
وال�ص ��ادرة املتعلق ��ة بجرائم ف�ساد وال عن مدى قبول تلك الطلبات .ولهذا ال�سب ��ب ،ينبغي للدول الأطراف �أن
تع ��زز اجلهود الرامية �إىل تنظيم املعلومات عن ق�ضايا الت�سليم عل ��ى نحو ممنهج وجمع البيانات الإح�صائية
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ذات ال�صل ��ة م ��ن خالل ا�ستخدام النظ ��م الإلكرتونية ،بغية تي�س�ي�ر ر�صد تلك الق�ضاي ��ا وحت�سني تقييم مدى
الفعالية يف تنفيذ �أحكام االتفاقية.

باء -نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم (املادة )45
ي�ستن ��د نقل الأ�شخا� ��ص املحكوم عليهم ،مبن فيهم مرتكبو جرائم الف�س ��اد� ،إىل بلدانهم الأ�صلية لق�ضاء مدد
عقوبتهم فيها �إىل مبادئ �إن�سانية ،وهو يتطلب عادة موافقة ال�شخ�ص املحكوم عليه .ومع ذلك ،قد تكون هناك
ظ ��روف ت�سم ��ح بنقل ال�شخ�ص املحكوم عليه �إىل بل ��ده الأ�صلي حتى بدون احل�صول عل ��ى موافقته ،يف حاالت
منه ��ا ،على �سبيل املثال� ،إذا كان هناك ما يدعو لالعتق ��اد ،بالنظر �إىل �سن ال�شخ�ص �أو حالة �صحته البدنية
�أو العقلي ��ةَّ � ،أن نق ��ل مكان تنفي ��ذ العقوبة املفرو�ضة عليه �ض ��روري مل�صلحته عموماً .ويق�ص ��د ب�إمكانية النقل
احلاالت التي يحكم فيها على �شخ�ص بعقوبة احلب�س �أو بعقوبة �أخرى تقت�ضي حرمانه من احلرية ويبقى عليه
ق�ض ��اء ج ��زء كاف من تلك العقوبة (عادة ما ال يقل عن �ستة �أ�شهر) ،ومبوجب تلك الإمكانية من املمكن �أي�ض ًا
يف بع� ��ض الأحي ��ان نقل اجلاين املخت ��ل عقليا ،عندما يكون جمربا ،يف �إطار �إج ��راء �أمني ،على احل�صول على
الرعاية والعالج النف�سيني يف م�ؤ�س�سة طبية.
ول ��دى معظم الدول الأطراف الإطار القانوين الالزم للقي ��ام بعمليات النقل هذه يف ظل ظروف معينة،
خ�صو�ص� � ًا م ��ن خالل االتفاقات الثنائية واملتع ��ددة الأطراف ،وفقا للحكم االختياري ال ��وارد يف املادة  45من
االتفاقية .ومن الناحية النظرية ،ميكن ،يف بع�ض البلدان ،نقل ال�سجناء �أي�ضا على �أ�سا�س املعاملة باملثل؛ �أ َّما
يف املمار�سة العملية ،ف� َّإن جميع الدول تقريب ًا تعتمد على املعاهدات الدولية يف تنفيذ عمليات النقل .ويبدو � َّأن
ثالث دول �أطراف فقط تعتمد ح�صريا على �أحكامها الوطنية ،يف حني �أ�شارت دولة واحدة �إىل �أنها ا�ستخدمت
القنوات الدبلوما�سية مرتني يف نقل �أ�شخا�ص حمكوم عليهم يف بلدان �أخرى �إىل �أرا�ضيها.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
مل تكتف �إحدى الدول ب�إبرام عدة اتفاقات ثنائية لنقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم ،بل و�ضعت اتفاق ًا
منوذجيا خا�صا بها و�أ�شارت �إىل ا�ستعدادها لإبرام املزيد من االتفاقات على ذلك الأ�سا�س.
ويتف ��اوت ع ��دد املعاهدات التي �أبرمتها الدول الأطراف يف هذا ال�ش� ��أن تفاوت ًا كبرياً .فقد �أبرمت �إحدى
الدول الأطراف  28اتفاقا ثنائيا ب�ش�أن نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم ،و�أفادت دولة �أخرى ب�إبرام اتفاق واحد
فقط ،يف حني �أبلغت بع�ض الدول الأخرى عن �أنها تنظر يف �إمكانية �إبرام مزيد من االتفاقات .وعلى غرار ما
لوحظ فيما يتعلق بت�سليم املطلوبني ،برز اجتاه لدى الدول الأطراف �إىل �إبرام اتفاقات يف هذا ال�ش�أن مع دول
جم ��اورة �أو دول ناطقة بنف� ��س اللغة .ويبدو � َّأن املبادرات املتعددة الأط ��راف ُت�ستخدم على نطاق وا�سع ،ومنها
برنام ��ج نقل املجرمني املدانني فيما بني دول الكومنول ��ث ،واتفاقية البلدان الأمريكية املتعلقة بق�ضاء عقوبات
ال�سج ��ن اجلنائية يف اخلارج ،واتفاقي ��ة رابطة الدول امل�ستقلة ب�ش�أن نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم باحلرمان
من احلرية لق�ضاء ما تبقى من مدد عقوبتهم ،واتفاقية نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم بني الدول الأع�ضاء يف
جمموع ��ة البلدان الناطقة باللغة الربتغالي ��ة ،والقرار الإطاري ملجل�س االحتاد الأوروبي  2008/909/JHAب�ش�أن
تطبي ��ق مبد�أ االعرتاف املتبادل على الأح ��كام ال�صادرة يف امل�سائل اجلنائية بال�سجن �أو احلرمان من احلرية
بغر�ض تنفيذها يف االحتاد الأوروبي ،واتفاقية الريا�ض العربية للتعاون الق�ضائي ،وعلى اخل�صو�ص ،االتفاقية
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نق ��ل الأ�شخا� ��ص املحكوم عليهم ،التي ّ
تخط ��ت حدود جمل�س �أوروبا و�صارت تنطبق عل ��ى  64والية ق�ضائية يف
جميع �أنحاء العامل.
ومل ت�ب�رم ع�شر دول �أط ��راف � َّأي اتفاق ب�ش�أن نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم؛ وذكرت دولة طرف واحدة
� َّأن ت�شريعاته ��ا الوطنية متنع هذا النوع من عمليات النقل عندما يكون ال�شخ�ص املعني يق�ضي عقوبة بال�سجن
مبوج ��ب � ِّأي حك ��م �إدانة داخل �أرا�ضيها �إىل �أن ُيخلى �سبيل ذلك ال�شخ� ��ص� ،إ َّال �أنها �أعربت عن عزمها تعديل
ت�شريعاته ��ا الوطنية م ��ن �أجل �ضمان االمتثال لالتفاقية .وذكرت دولة �أخ ��رى �أنها رف�ضت طلب نقل من ذلك
الن ��وع ب�سبب عدم وج ��ود �إطار قانوين .وميكن للدول الأط ��راف �أن ت�ستخدم اتف ��اق الأمم املتحدة النموذجي
ب�ش� ��أن نقل ال�سجناء الأجانب والتو�صيات املتعلقة مبعاملة ال�سجن ��اء الأجانب( )104كدليل ب�ش�أن كيفية �سد هذه
الثغرات.
ومل تك ��ن هن ��اك بيانات دقيق ��ة عن عدد ال�سجن ��اء الذين ا�ستلمته ��م كل دولة من ال ��دول الأطراف من
اخلارج �أو نقلتهم �إىل اخلارج ،ومل تكن هناك �أي�ضا �سوى بيانات قليلة عن عدد عمليات النقل التي نفذت على
وج ��ه التحدي ��د فيما يتعلق بالأفعال املجرمة وفقا لالتفاقية .و�أ�شارت دول ��ة طرف واحدة �إىل �أنها قامت ،منذ
عام  ،1977بنقل �آالف ال�سجناء من و�إىل �أرا�ضيها ،وفقا للمعاهدات ذات ال�صلة.
و�أخ�ي�را ،فقد �أُبل ��غ عن عدد من ال�صعوب ��ات فيما يتعلق بالتنفي ��ذ العملي التفاقات النق ��ل ،وتعزى تلك
ال�صعوب ��ات �إىل � َّأن لوائح تنظيم الإجراءات الإدارية اخلا�ص ��ة بتنفيذ التدابري ذات ال�صلة لي�ست مف�صلة مبا
في ��ه الكفاية يف بع�ض الدول الأط ��راف .ويف نف�س ال�سياق ،برزت م�شاكل ب�ش�أن نقل ال�سجناء �إىل بلدان تتباين
فيه ��ا نظم اجلزاءات تباين ًا كبرياً؛ و�ضمان تنفيذ طلبات النقل يف موعدها؛ وحل م�س�ألة حتديد الطرف الذي
ينبغي �أن يتحمل تكاليف النقل؛ وجتنب تفكك الأ�سرة� ،إذا كانت �أ�سرة ال�سجني تعي�ش يف اخلارج ،ولكنه يرغب
يف نقله �إىل بلده الأ�صلي من �أجل تنفيذ احلكم.

( )104م�ؤمت ��ر الأمم املتح ��دة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،ميالن ��و� 26 ،آب�/أغ�سط�س � 6 -أيلول�/سبتمرب  :1985تقرير من
�إع ��داد الأمان ��ة العامة (من�شورات الأمم املتح ��دة ،رقم املبيع  ،A.86.IV.1الف�صل الأول ،الق�سم دال ،الق�س ��م الفرعي  ،1املرفق الأول .انظر
�أي�ضا من�شور مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية املعنونHandbook on the International Transfer of Sentenced Persons, :
).Criminal Justice Handbook Series (Vienna, 2012

الف�صل الثاين   -امل�ساعدة القانونية املتبادلة
ونقل الإجراءات اجلنائية
�ألف -امل�ساعدة القانونية املتبادلة (املادة )46
هناك ،كما يف حالة ت�سليم املطلوبني ،تفاوت �شديد يف مدى ونطاق امل�ساعدة القانونية املتبادلة فيما بني الدول
الأط ��راف .فقد اعتمدت غالبيتها �أحكام ًا داخلية حت � ِّ�دد الإطار العام لتقدمي امل�ساعدة �أو طلبها� ،إ َّما يف �شكل
خم�ص�صة (مثل قوانني امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية) �أو ت�شريعات ب�ش�أن التعاون الدويل يف
قوانني َّ
امل�سائ ��ل اجلنائية ،مبا يف ذلك �أحكام م�ستفي�ضة ب�ش�أن امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة ،و�أحيانا يف �شكل قوانني
موازية تندرج �ضمن ت�شريع �أو�سع نطاقا مثل القانون اجلنائي �أو قانون الإجراءات اجلنائية .كما �أبرمت معظم
الدول الأطراف معاهدات �أو اتفاقات ثنائية ،عادة مع دول من نف�س املنطقة� ،أو ان�ضمت �إىل اتفاقيات �إقليمية
و�/أو دولي ��ة تنظ ��م امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية .وتهدف هذه ال�صكوك �إىل تعزيز التعاون
وحت�س�ي�ن تبادل املعلومات والتغلب على العقب ��ات القانونية والتنفيذية التي تعوق تقدمي امل�ساعدة ،خا�صة فيما
يخ� ��ص ال ��دول الأطراف ذات النظ ��م والتقاليد القانونية املختلف ��ة .فعلى �سبيل املثال� ،أب ��رم �أحد البلدان 42
معاهدة ثنائية مع بلدان من جميع القارات.
وم ��ن ال�صكوك املتعددة الأطراف املذكورة االتفاقية الأوروبي ��ة للم�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية
وبروتوكواله ��ا الإ�ضافي ��ان ،واتفاقية البل ��دان الأمريكية اخلا�ص ��ة بامل�ساعدة يف امل�سائ ��ل اجلنائية ،ومعاهدة
تبادل امل�ساعدة القانونية يف امل�سائل اجلنائية املربمة بني جمهوريات بنما وال�سلفادور وغواتيماال وكو�ستاريكا
ونيكاراغ ��وا وهندورا� ��س ،واتفاقية الريا�ض العربية للتع ��اون الق�ضائي ،واتفاقية اجلماع ��ة االقت�صادية لدول
غ ��رب �أفريقي ��ا ب�ش�أن تبادل امل�ساع ��دة يف امل�سائل اجلنائي ��ة ،ومعاهدة رابطة �أمم جنوب �ش ��رق �آ�سيا املتعلقة
بامل�ساع ��دة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية ،واتفاقية امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية بني الدول
الأع�ض ��اء يف االحتاد الأوروبي ،واتفاقية رابطة الدول امل�ستقلة ب�ش� ��أن امل�ساعدة القانونية والعالقات القانونية
يف امل�سائل املدنية والأ�سرية واجلنائية ،وبرنامج الكومنولث للم�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية ،واتفاقية
امل�ساع ��دة القانوني ��ة املتبادل ��ة يف امل�سائل اجلنائية فيم ��ا بني الدول الأع�ض ��اء يف جمموعة البل ��دان الناطقة
بالربتغالي ��ة .وعالوة عل ��ى ذلك ،ف� َّإن العديد م ��ن البلدان �أط ��راف يف معاهدات لتقدمي امل�ساع ��دة القانونية
املتبادل ��ة ،وخا�ص ��ة فيما يتعل ��ق بجرائم الف�ساد وغ�سل الأم ��وال ،مثل اتفاقية اجلرمي ��ة املنظمة (املادة ،)18
واتفاقي ��ة القانون اجلنائي ب�ش�أن الف�ساد (امل ��ادة  )26واتفاقية جمل�س �أوروبا املتعلقة بغ�سل عائدات اجلرمية
والبح ��ث عنها و�ضبطها وم�صادرتها وبتموي ��ل الإرهاب (املواد  ،)10-8واتفاقية البل ��دان الأمريكية ملكافحة
الف�ساد ،واتفاقية االحتاد الأفريقي ملنع الف�ساد وحماربته (املادة  14واملواد  ،)20-18واتفاقية مكافحة ر�شوة
املوظفني العموميني الأجانب يف املعامالت التجارية الدولية (املادة .)9
و�أف ��ادت دول �أط ��راف مبا لديها من جت ��ارب متنوعة تتعل ��ق بتطبيق تلك املعاهدات .فف ��ي حني �أبرمت
بع� ��ض ال ��دول عددا قليال جدا من هذا النوع م ��ن ال�صكوك� ،أو �أفادت ب�أنها ال ت�ستخدمه ��ا عمليا ،بدا � َّأن لدى
دول �أخ ��رى ت�شريعات داخلية حمدودة �أو غري �شاملة ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،و�أنها تعتمد بالأ�سا�س
على املعاهدات فيما يتعلق بهذه امل�ساعدة .ولكن حتى يف هذه احلاالت ،ال يعني عدم وجود معاهدة بال�ضرورة
ا�ستبع ��اد امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،حيث عادة ما ميك ��ن تقدميها �أي�ضا على �أ�سا�س مبد�أ املعاملة باملثل� ،أو
لغر�ض خم�ص�ص ،تبعا لطبيعة التدبري املطلوب (مثال بح�سب ما �إذا كان ميكن احل�صول على الأدلة املطلوبة
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دون ا�ستخدام تدابري �إجبارية) .ونتيجة لذلك ،تبدي الدول الأطراف قدرا من املرونة يف تنفيذ املادة  46من
االتفاقية يتجاوز بكثري املرونة التي تبديها يف ت�سليم املطلوبني ،ويبدو � َّأن �أربعة بلدان فقط هي التي مل ت�ستوف
بو�ضوح ما عليها من متطلبات.
وتن� ��ص الفق ��رة  1من امل ��ادة  46على �أن تقدم ال ��دول الأطراف بع�ضها �إىل بع� ��ض �أكرب قدر ممكن من
امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة يف التحقيقات واملالحقات والإجراءات الق�ضائية املت�صلة بالأفعال املجرمة وفقا
لهذه االتفاقية .ولهذا يجب على كل دولة طرف كفالة �أن تكون قوانينها ومعاهداتها القائمة املتعلقة بامل�ساعدة
القانوني ��ة املتبادلة وا�سعة النط ��اق مبا يكفي للوفاء بهذا االلتزام .و�إذا كانت ال�صكوك القانونية القائمة ،مثل
القوان�ي�ن الداخلي ��ة واملعاهدات الدولية ،غري منطبق ��ة �أو تبدو غري كافية يف حالة معني ��ة ،يتعني على البلدان
املعني ��ة تطبي ��ق املادة  46من االتفاقية ،مبا يف ذلك الفقرات من � 9إىل � ،29إ َّما مبا�شرة� ،إذا كان ميكن اعتبار
ه ��ذه الأح ��كام تلقائية النفاذ� ،أو باعتماد ت�شريعات تنفيذية حتقق نف� ��س الغاية .وال تعلو االتفاقية تلقائيا على
املعاه ��دات ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة القائمة بالفع ��ل بني الدول الأطراف .ف�إذا كانت هناك معاهدة
�أخ ��رى قائمة ب�ش�أن امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة ،تنطبق الأحكام املقابلة من هذه املعاهدة ،ما مل تتفق الدول
ت�شجع الدول الأطراف
الأطراف املتعاونة على تطبيق الفقرات من � 9إىل  29من املادة  .46ويف جميع احلاالتَّ ،
ب�ش ��دة مبوج ��ب الفقرة  7من املادة  46من االتفاقية على تطبيق تلك الفق ��رات ،ومنها الأحكام املبتكرة ب�ش�أن
امل�ساعدة يف غياب ازدواجية التجرمي الواردة يف الفقرة  )105(،9ب�صرف النظر عن وجود معاهدة �أخرى� ،إذا
كانت ت�سهل التعاون وت�سهم يف زيادة فعالية امل�ساعدة القانونية املتبادلة.
وبالفع ��ل� ،أكدت الغالبي ��ة العظمى من الدول الأط ��راف ،خالفا ملا هي عليه احل ��ال بالن�سبة �إىل ت�سليم
املطلوب�ي�ن ،على �إمكانية االعتماد على االتفاقية نف�سه ��ا ك�أ�سا�س قانوين ،وبخا�صة التطبيق املبا�شر للمادة 46
يف احل ��االت الت ��ي يك ��ون فيها كل من البل ��د الطالب والبلد متلقي الطل ��ب �أطرافا يف االتفاقي ��ة ،و�إذا مل يكونا
ملزم�ي�ن باتفاق خا�ص ب�ش�أن امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة .ومع ذلك ،فعادة ما يعت�ب�ر � َّأن الأولوية للمعاهدات
الثنائي ��ة ب�ش�أن امل�ساع ��دة وال�صكوك الإقليمية ويتوقع �أن يحتج بها �أوال� ،أو عل ��ى الأقل بالتزامن مع االتفاقية،
�إذا كان ��ت منطبقة على الطلب املتعلق بالف�ساد .و ُيرتك لل�سلطات املخت�صة �أمر تقرير ما �إذا كانت �ست�ستخدم
�أح ��كام االتفاقية �أو االتفاقات الثنائية مع مراعاة خ�صو�صي ��ات كل حالة على حدة ،وبالنظر �أي�ضا ،كما ي�شار
يف الفق ��رة  6من امل ��ادة � ،46إىل �أنه ال يجوز �أن مت�س الأحكام ذات ال�صلة م ��ن االتفاقية بااللتزامات القائمة
بني الأطراف عمال مبعاهدات �أو ترتيبات �أخرى ،وال �أن متنع الأطراف من تقدمي امل�ساعدة بع�ضها �إىل بع�ض
وت�شجع الدول الأط ��راف �أي�ضا ،كما يرد يف الفق ��رة  30من املادة ،46
عم�ل�ا مبعاه ��دات �أو ترتيب ��ات جديدةَّ .
عل ��ى النظر يف �إمكانية عقد اتفاق ��ات �إ�ضافية تتعلق بامل�ساعدة القانونية املتبادل ��ة كو�سيلة لو�ضع �أحكام هذه
االتفاقية مو�ضع النفاذ العملي� ،أو تعزيزها يف هذا املجال.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
�أف ��ادت �إحدى ال ��دول الأطراف ب� َّأن لوائح تنظيمية خا�صة تك ّمل قانونه ��ا املتعلق بامل�ساعدة القانونية
املتبادل ��ة يف امل�سائ ��ل اجلنائية ،وهي ت�س ِّه ��ل تقدمي طلبات امل�ساع ��دة القانونية املتبادل ��ة �إىل الدول
الأطراف يف االتفاقية وتل ّقي تلك الطلبات من تلك الدول فيما يتعلق ب�صفة خا�صة بالأفعال املج َّرمة
وفقا لالتفاقية.
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وقد ركز اخلرباء امل�ستعر�ضون على قدرة الدول الأطراف على الوفاء باملتطلبات املذكورة �أعاله وكفالة
�أن تت ��اح يف نظ ��م كلٍّ منها �ضمان ��ات كافية بتقدمي امل�ساعدة فيما يخ�ص اجلرائ ��م املتعلقة بالف�ساد .ومن ثم،
�أثني على �إعداد الدول الأطراف �أو اعتمادها لإطار قانوين داخلي ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،كت�أكيد
على التزامها بتنظيم هذه امل�س�ألة بطريقة �شاملة ومت�سقة .وباملثل ،اعترب اخلرباء امل�ستعر�ضون مرارا � َّأن من
بني التجارب الناجحة كون بلدان �أطرافا يف �صكوك �إقليمية حول �أ�شكال خمتلفة من التعاون الدويل ،وكذلك
يف جمموع ��ة متنوعة م ��ن ال�صكوك املتعددة الأطراف ب�ش�أن الف�ساد وغ�سل الأموال واجلرمية املنظمة تت�ضمن
�أحكام ًا عن التعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية.
ويف املقاب ��ل� ،شُ جع ��ت الدول الأطراف املعنية ،يف احلاالت التي تت�ضم ��ن فيها الت�شريعات الوطنية لوائح
حم ��دودة لتنظيم امل�ساعدة القانونية املتبادل ��ة يف امل�سائل اجلنائية ،وكذلك يف احلاالت القليلة التي ال تنطبق
عليه ��ا االتفاقي ��ة مبا�شرة ،على النظ ��ر فيما �إذا كان من �ش� ��أن اعتماد ت�شريعات داخلية �أك�ث�ر حتديدا تي�سري
التطبي ��ق العمل ��ي للمعاهدات القائمة وتعزي ��ز �شفافية الإجراءات لفائ ��دة الدول الطالبة وقابلي ��ة التنب�ؤ بها.
و�أو�صي �أي�ضا بو�ضع ت�شريعات �أكرث حتديدا يف دولة طرف تتما�شى الكثري من املمار�سات والإجراءات املتعلقة
بامل�ساع ��دة القانوني ��ة املتبادلة امل�ضطلع بها فيها م ��ع املمار�سات املعتادة �أو املب ��ادئ التوجيهية غري الر�سمية،
عل ��ى الرغم من �إقرار اخلرباء امل�ستعر�ضني ب� ��أن تعامل ال�سلطات يف هذه الدولة الطرف مع طلبات امل�ساعدة
قيمتي الكفاءة والأداء اجليد ،كما �أ�شري يف اال�ستعرا�ض
القانونية املتبادلة فعال ب�شكل عام .وقد يكون تر�سيخ ْ
املعن ��ي� ،أكرث �أهمية بكثري من �سن ت�شريعات حمددة ل�ضمان االمتثال احلقيقي لالتفاقية .غري � َّأن هذا الو�ضع
يتطلب من ال�سلطات الوطنية الن�شطة يف جمال التعاون الدويل املواظبة على توخي العناية واحلذر.
ولوح ��ظ غي ��اب ت�شريع يكف ��ل التنفيذ التام لأحكام امل ��ادة  46يف ثالثة بلدان ،و�ص ��درت تو�صيات للدول
الأط ��راف يف العديد من احلاالت بالنظر يف �إب ��رام املزيد من اتفاقات �أو ترتيبات التعاون الثنائية �أو املتعددة
الأطراف ،مبا يف ذلك مع بلدان من مناطق جغرافية خمتلفة عن مناطقها ،بغ�ض النظر عن الفعالية الظاهرة
ل�شب ��كات التعاون القائمة ،الر�سمية منها وغري الر�سمي ��ة .و�شُ جعت الدول الأطراف على منح الأولوية للتعاون
ال ��دويل يف �سياق جرائ ��م الف�ساد وعلى املزيد من اال�ستف ��ادة من �إمكانية اتخاذ االتفاقي ��ة �أ�سا�سا للم�ساعدة
القانونية املتبادلة �إذا اقت�ضى احلال ،حتى و�إن بدا � َّأن معاهدات �أخرى منطبقة� ،سواء �أكانت ثنائية �أم متعددة
الأطراف .و�أخريا ،لوحظ االفتقار ال�شديد �إىل اخلربة فيما يتعلق ب�سري عمل �آليات امل�ساعدة القانونية املتبادلة
يف �أربع ��ة بلدان .ولذلك اقترُ ح �أن ُتتخذ تدابري لزيادة فهم االتفاقية لدى امل�ؤ�س�سات والهيئات الوطنية بغر�ض
اال�ستف ��ادة م ��ن جتربة البلدان الأخرى و�أف�ضل املمار�سات الدولية ،ومن ث ��م �إن�شاء �شبكات غري ر�سمية ُيعتمد
عليها ك�أ�سا�س يف طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة.

اجلرائم التي تقدم ب�ش�أنها امل�ساعدة
ال متي ��ز معظم الدول الأط ��راف بني اجلرائم اجلنائية ،وتق ��دم امل�ساعدة ،بغ�ض النظر ع ��ن خطورتها ،فيما
يخ�ص جميع التحريات واملالحقات والإجراءات الق�ضائية املتعلقة بها� .إ َّال �أنه ذُ كر يف �أربع حاالت �أنه ال ميكن
تقدمي امل�ساعدة� ،أو بع�ض �أ�شكالها على الأقل (مثل التفتي�ش عن املوجودات وحجزها وم�صادرتها)� ،إ َّال يف حال
وق ��وع جرمية خطرية (مثل اجلرائم التي ت�ستوجب احلب� ��س لأكرث من � 12شهرا) ،وهو ما اع ُترب �أنه قد ي�شكل
�شرط ��ا تقييدي ��ا .وب�صورة عامة ،من غري املرجح �أن تعطي ال�سلطات يف الدول متلقية الطلب الأولوية للطلبات
املتعلق ��ة باجلرائم الب�سيطة �أو التافهة .وبالنظ ��ر �إىل حمدودية املوارد يف بع�ض الأحيان ،تعطى الأولوية عادة
للطلبات التي تخ�ص جرائم خطرية� ،أو التي تنطوي على �أدلة معر�ضة خلطر الإخفاء �أو الإتالف� ،أو للق�ضايا
اجلاري ��ة� ،أو احل ��االت التي تكون فيها �سالمة ال�شهود �أو العموم معر�ض ��ة للخطر� ،أو للق�ضايا التي يكون تاريخ
املحاكمة فيها و�شيكا.
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التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
�أو�ضحت �إحدى الدول الأطراف � َّأن امل�ساعدة املتبادلة تمُ نح يف الدعاوى املرفوعة �أمام �سلطات �إدارية
فيم ��ا يخ�ص جرائ ��م يعا َقب عليها مبوجب ت�شريع الدولة الطالب ��ة �أو املتلقية للطلب يف احلاالت التي
ميك ��ن �أن يك ��ون فيها قرار �صادر ع ��ن �سلطة �إدارية �أ�سا�سا لرفع دع ��وى جنائية .وقد اعترب اخلرباء
امل�ستعر�ضون هذه املمار�سة ج ِّيدة.
وفيما يتعلق بالفقرة  2من املادة  ،46ذكرت غالبية الدول الأطراف �أنها متكنت من منح امل�ساعدة فيما
يتعلق باجلرائم التي يجوز فيها حتميل امل�س�ؤولية لل�شخ�صيات االعتبارية من خالل التطبيق املبا�شر لالتفاقية
يف كثري من الأحيان ،بيد � َّأن ن�سبة مئوية �ضئيلة فقط من هذه الدول هي التي قدمت �أمثلة على حاالت حقيقية
يف �سي ��اق الف�س ��اد ،ومل تقدم �ستة بلدان عل ��ى الأقل معلومات كافية عن هذا املو�ض ��وع .ويف العادة ،ال تت�ضمن
القوان�ي�ن الداخلية �أو املعاهدات الثنائية واملتعددة الأط ��راف ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة لوائح حمددة
ب�ش� ��أن معاجل ��ة الق�ضايا التي تكون �شخ�صيات اعتبارية من �أطرافها .و�أف ��ادت دولتان طرفان عن اعتزامهما
اعتماد ت�شريع ينظم �صراحة تبادل امل�ساعدة القانونية فيما يتعلق باجلرائم التي يجوز فيها حتميل امل�س�ؤولية
لل�شخ�صي ��ات االعتباري ��ة .ويبدو � َّأن �أكرث طلبات امل�ساع ��دة املتعلقة بال�شخ�صي ��ات االعتبارية �شيوعا هي التي
تتعلق باحل�صول على ح�سابات م�صرفية و�سجالت مالية والتحقق من بيانات واردة يف �سجالت ال�شركات.
وتبدو احلالة �أكرث تعقيدا يف الدول الأطراف التي ال تن�ص قوانينها على امل�س�ؤولية اجلنائية لل�شخ�صيات
االعتباري ��ة� ،أو الت ��ي تن�ص عليها فق ��ط فيما يتعلق بجرائم حم ��ددة ،مثل غ�سل الأم ��وال .واعتربت ال�سلطات
الوطني ��ة وامل�ستعر�ض ��ون لبع�ض تلك الدول � َّأن ه ��ذا الأمر ،بالإ�ضافة �إىل قاعدة ازدواجي ��ة التجرمي� ،أ ّديا �إىل
تع� � ّذر تبادل امل�ساع ��دة القانونية �أو ق�صرها فقط على اجلرائم املحددة الت ��ي يجوز فيها حتميل ال�شخ�صيات
االعتباري ��ة امل�س�ؤولي ��ة اجلنائية� ،أو احلاالت التي ال ي�ش�ت�رط فيها ازدواجية التج ��رمي )106(.ومع ذلك ،ال يبدو
ه ��ذا الر�أي مقنعا ،كما �أن ��ه لي�س الر�أي ال�سائد .وات�ضح �أثناء اال�ستعرا�ض ��ات �أنه حتى �إذا قامت دول �أطراف
ال ين� ��ص قانونها على امل�س�ؤولية اجلنائية لل�شخ�صي ��ات االعتبارية بتطبيق قاعدة ازدواجية التجرمي (وهذا ال
يح ��دث دائم ��ا) ،فال تنتفي �إمكانية تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة مب ��ا � َّأن ازدواجية التجرمي ال تعترب من
متطلب ��ات التج ��رمي الفعلي للمو�ضوع الذي يجري التحقيق فيه ،و�إمن ��ا كمتطلب ب�أن يع ّد الفعل الذي ي�ؤدي �إىل
طل ��ب امل�ساعدة جرمي� � ًة على ال�صعيد الداخلي .وبعبارة �أخرى ،ال يعتد على م ��ا يبدو يف تنفيذ طلب امل�ساعدة
القانونية بالنتائج املحتملة للتحقيقات ب�ش�أن ال�شخ�صيات االعتبارية �أو مقا�ضاتها ،مبا يف ذلك �إمكانية االتهام
�أو الإدان ��ة .وعالوة على ذل ��ك ،ينبغي �أن يكون وا�ضحا � َّأن املعاهدات ب�ش�أن امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة ت َربم
بغر� ��ض تقدمي امل�ساعدة �إىل الأطراف املتعاقدة فيما يتعلق مبنع اجلرائ ��م اجلنائية والتحقيق فيها ومالحقة
مرتكبيه ��ا ،ويف الإجراءات املتعلقة بامل�سائل اجلنائي ��ة ،دون �إبداء � ِّأي حتفظ ب�ش�أن ما �إذا كانت اجلرمية التي
يجري التحقيق فيها قد ارتكبت من قبل �أ�شخا�ص طبيعيني �أو اعتباريني.
وعل ��ى � ِّأي ح ��ال ،مل تف ��د � ٌّأي من ال ��دول الأط ��راف بتع ُّر�ضه ��ا ل ِّأي م�شكالت عملي ��ة فيما يتعل ��ق بتنفيذ
طلب ��ات امل�ساعدة القانونية املتبادلة الأجنبية من حيث ا�ش�ت�راط ازدواجية التجرمي فيما يتعلق بال�شخ�صيات
االعتباري ��ة ،وال يبدو �أنها واجهت �صعوبات كدول طالبة عند طل ��ب امل�ساعدة القانونية من ال�سلطات الأجنبية
فيم ��ا يخ�ص الإجراءات اجلنائية املقام ��ة �ضد ال�شخ�صيات االعتبارية .وجتدر الإ�ش ��ارة �أي�ضا �إىل � َّأن الفقرة
 1م ��ن امل ��ادة  43من االتفاقية ت�سم ��ح للدول الأطراف بتج ��اوز الطابع الإجرامي للجرمي ��ة املعنية وم�س�ألة ما
�إذا كان ��ت ال�شخ�صي ��ات االعتبارية املتورطة م�س�ؤول ��ة م�س�ؤولية جنائية ،وبتقدمي امل�ساع ��دة يف امل�سائل املدنية
والإدارية ذات ال�صلة بالف�ساد.
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نوق�ش ��ت هذه امل�س�أل ��ة �أي�ضا خالل اجتماعات فريق اخلرباء املعني بالتعاون الدويل .انظ ��ر الوثيقة CAC/COSP/EG.1/2013/2

الت ��ي تت�ضم ��ن معلومات ب�ش�أن الردود الواردة من عدد من الدول الأع�ضاء ب�ش� ��أن م�س�ؤولية ال�شخ�صيات االعتبارية يف �سياق تقدمي امل�ساعدة
القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية.
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طبيعة امل�ساعدة القانونية املتبادلة
ت�شمل الت�شريعات الداخلية يف معظم الدول الأطراف الكثري من الأغرا�ض التي ميكن طلب امل�ساعدة القانونية
لأجله ��ا وفق ��ا للفق ��رة  3من امل ��ادة  46من االتفاقي ��ة .وال تفر�ض العديد من تل ��ك الدول ح ��دودا �أو قيودا فيما
يتعل ��ق بتداب�ي�ر امل�ساعدة القانونية املتبادلة التي ميكن طلبها .كما �أ�شارت عدة دول �أطراف �إىل � َّأن الغر�ض من
امل�ساعدة القانونية املتبادلة يح َّدد �أو ُي�ستكمل عن طريق املعاهدات الثنائية �أو املتعددة الأطراف املنطبقة ،مبا
يف ذلك االتفاقية ذاتها .وثمة بلدان ال يت�ضمن قانونها الداخلي �صراحة � َّأي غر�ض ميكن لأجله تقدمي امل�ساعدة
القانونية املتبادلة .ونتيجة لذلك ،ميكن تنفيذ � ِّأي نوع من التدابري الإجرائية عند الطلب� ،شريطة �أن يكون ذلك
التدبري م�أذونا به يف ق�ضية داخلية م�شابهة .وت�شمل �أكرث �أ�شكال امل�ساعدة املطلوبة تبليغ امل�ستندات الق�ضائية،
واحل�ص ��ول على �أدلة م ��ن ال�شهود ،واحل�صول على م�ستن ��دات ر�سمية من الأجهزة العمومي ��ة ،وتنفيذ عمليات
التفتي�ش واحلج ��ز املتعلقة باملن�ش�آت التجارية وامل�صارف و�سجالت الإنرتنت .و�أ�شارت بع�ض البلدان �إىل وجود
قي ��ود فيما يتعل ��ق ببع�ض الطلبات ،منها على �سبيل املثال االعرتا�ض الآين لالت�صاالت ،وم�سح احلم�ض اخللوي
توجه �إليه ��م � ُّأي تهم على الإدالء
ال�صبغ ��ي ،وتق ��دمي معلومات �شخ�صي ��ة متعلقة بال�ضرائب ،و�إرغ ��ام �أفراد مل َّ
بال�شهادة .كما � َّأن بع�ض املعاهدات الثنائية �أو الإقليمية تت�ضمن �أحكام ًا عامة ت�سمح ب� ِّأي غر�ض �آخر للم�ساعدة.
وم ��ن ال�سمات الفري ��دة لالتفاقية باملقارنة بال�صك ��وك الدولية الأخرى ،مبا يف ذل ��ك اتفاقية اجلرمية
املنظم ��ة� ،أنه ،وفقا للفقرتني(3ي) و(ك) م ��ن املادة  ،46ت�شمل امل�ساعدة القانوني ��ة املتبادلة املراد تقدميها
م ��ن الدول الأطراف ا�ستبانة عائدات اجلرمية وجتميدها واقتفاء �أثرها وا�سرتداد املوجودات بغر�ض �إعادتها
�إىل �أ�صحابه ��ا ال�شرعيني ،وفقا لأحكام الف�ص ��ل اخلام�س من االتفاقية .ويقابل ذلك كون ا�سرتداد املوجودات
(والتعاون الدويل لهذا الغر�ض) مبد�أ �أ�سا�سيا من مبادئ االتفاقية ،كما ت�ؤكد املادتان  1و� 51أي�ضا .ويف معظم
ال ��دول الأطراف ،ال يد َرج ا�سرتداد املوج ��ودات �صراحة �ضمن جماالت امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة .غري � َّأن
الت�شريع ��ات يف العدي ��د من البلدان تت�ضمن �أحكام ًا مف�صلة تهدف �إىل ت�سهي ��ل امل�ساعدة فيما يتعلق با�ستبانة
عائ ��دات اجلرمي ��ة وجتميدها وم�صادرتها بغية التمكني من ا�سرتداد املوجودات ،وهناك �أي�ضا �أمثلة على دول
�أط ��راف لديه ��ا قواعد للم�ساع ��دة القانونية املتبادلة تتعلق ب�إع ��ادة املوجودات امل�س�ت�ر ّدة �إىل الدولة الطالبة.
ونُ�صح ��ت ال�سلط ��ات الوطنية ب�أن تنظر يف اجلوان ��ب الدولية للم�صادرة عند ا�ستعرا� ��ض الت�شريعات القائمة
به ��دف �ضمان �إدخال املزيد م ��ن التح�سينات )107(.وينبغي �أي�ضا للدول الأط ��راف �إعادة النظر يف معاهداتها
الراهن ��ة ب�ش� ��أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة ل�ضم ��ان �أن تكون م�صادر ال�سند القان ��وين هذه مت�سعة مبا يكفي
لت�شمل �أ�شكال التعاون املذكورة �أعاله.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
تت�ضم ��ن �أن ��واع امل�ساع ��دة املقدمة من �إحدى ال ��دول الأط ��راف �إىل بلدان �أخرى فيم ��ا يتعلق بتعقب
عائ ��دات اجلرمي ��ة وا�سرتداده ��ا �أوامر ب�إب ��راز م�ستن ��دات تعقب املمتل ��كات ،وهي م�ستن ��دات ذات
�صل ��ة با�ستبان ��ة و�/أو حتدي ��د موق ��ع ممتل ��كات � ِّأي �شخ� ��ص �أدي ��ن �أو اته ��م بارت ��كاب جرمي ��ة� ،أو
ي�شتب ��ه بارتكاب ��ه جرمي ��ة خطرية .وت�شم ��ل �أي�ض ��ا امل�ستن ��دات ذات ال�صل ��ة با�ستبان ��ة و�/أو حتديد
توجه ه ��ذه الأوام ��ر �إىل امل�ص ��ارف وال ��وكالء العقاريني
موق ��ع عائ ��دات �أو �أدوات اجلرمي ��ة .وق ��د َّ
واملحام�ي�ن و�أق ��ارب امل�شتب ��ه في ��ه �أو �شركائ ��ه� ،ضم ��ن جه ��ات �أخ ��رى .وتت�ضم ��ن �أن ��واع امل�ساع ��دة
الأخرى:
انظ ��ر �أي�ض ��ا ،ب�ش�أن هذا املو�ض ��وع ،الدليل ال�صادر عن مكت ��ب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمي ��ة بعنوانManual on :
( International Cooperation for the Purposes of Confiscation of Proceeds of Crimeفيينا.)2012 ،
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التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة (تابع)
(�أ)� إ�ص ��دار �أوام ��ر تفتي�ش بغر� ��ض حجز عائ ��دات �أو �أدوات جرمية خطرية مرتكب ��ة يف اخلارج� ،أو
البح ��ث عن م�ستندات تعقب املمتلكات وحجزه ��ا فيما يتعلق ب� ِّأي جرمية خطرية مرتكبة يف اخلارج؛
(ب) �إ�ص ��دار �أوامر ر�صد للح�صول على معلومات عن معامالت يف ح�ساب مع م�ؤ�س�سة مالية داخلية
توجد �أ�س�س معقولة لال�شتباه يف � َّأن لها �صلة بتحقيق جنائي �أجنبي �أو �إجراءات ق�ضائية �أجنبية؛ (ج)
ت�سجي ��ل وتنفيذ الأوامر الزجرية و�أوامر امل�ص ��ادرة الأجنبية .وي�سمح البلد املعني ب�إعادة املوجودات
امل�صادرة �إىل بلد �أجنبي وي�ؤيد تقا�سم املوجودات امل�صادرة مع بلدان �أخرى.
وين� ��ص قان ��ون دولة ط ��رف �أخرى على قواع ��د حمددة ب�ش� ��أن ت�سليم املوج ��ودات �إىل ال�سلطة
الأجنبي ��ة الطالبة بغر�ض م�صادرتها �أو �إعادتها �إىل �صاحبها ال�شرع ��ي .و�أبرزت ال�سلطات الوطنية
وج ��ود �أح ��كام داخلية تن�ص عل ��ى العك�س اجلزئ ��ي لعبء الإثب ��ات فيما يخ�ص املوج ��ودات اململوكة
ل�شخ� ��ص �شارك يف منظم ��ة �إجرامية �أو دعمها ،وكذلك املوجودات املت�أتي ��ة من م�صدر غري م�شروع
لكب ��ار امل�س�ؤول�ي�ن واملقربني منهم .وق ��د �أعيدت مبالغ كب�ي�رة من املال (ي�ص ��ل جمموعها �إىل مئات
املاليني من دوالرات الواليات املتحدة) �إىل بلدان امل�صدر من خالل تطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق
بطلبات �إعادة املوجودات .واعترب � َّأن هذه املمار�سة ج ِّيدة وت�ستحق الدرا�سة على ال�صعيد الدويل.

الإر�سال التلقائي للمعلومات
اله ��دف الرئي�س ��ي من التب ��ادل التلقائي للمعلومات مع ال�سلط ��ات الأجنبية هو م�ساع ��دة النظراء الأجانب يف
احل�صول على معلومات ميكن �أن تكون مفيدة يف املرحلة الأولية من الإجراءات اجلنائية .وقد ي�ؤدي مثل ذلك
التبادل �إىل تقدمي طلب ر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة يف وقت الحق .وتخدم هذه املمار�سة يف املقام الأول
م�صال ��ح الدولة الط ��رف املتلقية للمعلومات .ويف العادة ،ال تكون هناك لوائح وطنية لتنظيم الإر�سال التلقائي
للمعلومات على وجه التحديد ،ح�سبما هو من�صو�ص عليه يف الفقرتني  4و 5من املادة  46من االتفاقية ،و�إمنا
ُين� ��ص عل ��ى ذلك يف املعاهدات املتعددة الأطراف املنطبقة ،ومنها عل ��ى �سبيل املثال املادة  11من الربوتوكول
الإ�ضافي الثاين امللحق باالتفاقية الأوروبية ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية ،واملادة  10من اتفاقية
جمل�س �أوروبا املتعلقة بغ�سل عائدات اجلرمية والبحث عنها و�ضبطها وم�صادرتها وبتمويل الإرهاب ،واملادة 46
م ��ن االتفاقي ��ة املن ِّف ��ذة التفاق �شينغ�ي�ن امل� ��ؤرخ  ١٤حزيران/يونيه  ١٩٨٥ب�ي�ن حكومات دول احت ��اد بنيلوك�س
االقت�ص ��ادي وجمهوري ��ة �أملانيا االحتادية واجلمهوري ��ة الفرن�سية ب�ش�أن الإلغاء التدريج ��ي لإجراءات التفتي�ش
على حدودها امل�شرتكة ،والفقرتان  4و 5من املادة  18من اتفاقية اجلرمية املنظمة .وب�صورة ا�ستثنائية ،تن�ص
القوانني الداخلية خلم�س دول �أطراف �صراحة على التبادل التلقائي للمعلومات بني ال�سلطات الق�ضائية .ويف
بلد �آخرُ ،عينت �سلطة حمددة وخولت لها �صالحية �إر�سال املعلومات دون طلب م�سبق.
و�أف ��ادت غالبية ال ��دول الأطراف ب� َّأن الإر�س ��ال التلقائي للمعلومات جائز م ��ا دام غري حمظور �صراحة
حت ��ى و�إن مل ين� ��ص عليه القانون .و�أ�شارت كذلك �إىل � َّأن هذا الإر�سال يح ��دث يف كثري من الأحيان ،وبخا�صة
�إىل بلدان يف نف�س املنطقة� ،إ َّما مبا�شرة من خالل ترتيبات خم�ص�صة� ،أو قنوات التعاون بني �أجهزة ال�شرطة
و�شب ��كات ال�سلط ��ات املركزية املعني ��ة بامل�ساعدة القانونية املتبادل ��ة وال�سلطات امل�س�ؤولة ع ��ن امل�سائل املتعلقة
بالتع ��اون اجلنائ ��ي ،ومنها ال�شبكة الإيبريية-الأمريكي ��ة للتعاون الق�ضائي الدويل ،ووح ��دة التعاون الق�ضائي
التابع ��ة لالحتاد الأوروبي (يوروج�ست) ،والإنرتبول ،ورابطة ر�ؤ�ساء ال�شرطة التابعة لرابطة �أمم جنوب �شرق
�آ�سي ��ا� ،أو حتى م ��ن خالل قنوات ات�صال غري ر�سمي ��ة متاحة ل�سلطات �إنفاذ القانون ،مث ��ل تعيني م�س�ؤولني يف
بعثات خارجية وتعيني �ضباط ات�صال .و�أ�شارت ال�سلطات الوطنية يف بع�ض احلاالت ب�شكل خا�ص �إىل التعاون
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وتب ��ادل املعلومات بني وحدات اال�ستخبارات املالية الوطني ��ة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ذكرت معظم البلدان �أنها
ع ��ادة م ��ا متتثل لطلب من دولة �أجنبية باحلفاظ على �سرية املعلومات الواردة� ،سواء تلقائيا �أم بناء على طلب
للم�ساعدة� ،أو بو�ضع قيود على ا�ستخدامها ،و�أنها تت�شاور مع الدولة الأجنبية �إذا كان من املحتمل �أن يتعار�ض
ذلك مع القانون الداخلي .و�أفاد عدد قليل من البلدان بعدم �إمكانية �إر�سال املعلومات تلقائيا.
واع ُت�ب�ر ا�ستخ ��دام الرتتيبات غ�ي�ر الر�سمية للإر�س ��ال التلقائ ��ي للمعلومات مر�ضيا ب�ش ��كل عام .وعلى
الرغ ��م م ��ن ذلك ،ظ ��ل الو�ضع غ�ي�ر وا�ضح يف بع� ��ض البلدان ،واق�ُت رُ ح فيما ال يق ��ل عن �سبع ح ��االت �إدخال
تعدي�ل�ات ت�شريعي ��ة لل�سماح �صراح ��ة بتقدمي املعلومات دون طل ��ب م�سبق �أو كفالة االمتث ��ال لطلبات احلفاظ
عل ��ى ال�سري ��ة ق ��د يع ��زز تطبي ��ق الفقرت�ي�ن  4و 5من امل ��ادة  .46كم ��ا ينبغ ��ي االنتباه �أك�ث�ر �إىل ع ��دم اعتبار
التع ��اون التلقائ ��ي عل ��ى م�ستوى ال�شرط ��ة م�ستوفيا ملتطلب ��ات الأحكام الآنف ��ة الذكر يف جمي ��ع احلاالت ،على
الرغ ��م م ��ن الإحاطة به علما وتقييم ��ه �إيجابيا .ومن ثم� ،أو�ص � َ�ي ،يف �إحدى احلاالت التي �أفي ��د فيها بانعدام
�إمكاني ��ة التع ��اون التلقائ ��ي �سوى بتب ��ادل املعلومات ب�ي�ن �أجهزة ال�شرط ��ة ،بتعزيز التعاون ع ��ن طريق قنوات
غ�ي�ر ر�سمية ب�ي�ن ال ��وزارات احلكومية �أو ب�ي�ن ال�سلط ��ات املركزي ��ة ،بو�سائل منها زي ��ادة ا�ستخ ��دام �شبكات
وحثت ع ��دة دول �أطراف �أي�ضا
التع ��اون الق�ضائ ��ي ال ��دويل التي تكون الدول الأط ��راف �أع�ضاء فيه ��ا بالفعلُ .
عل ��ى التو�س ��ع يف ممار�س ��ة الإر�س ��ال التلقائ ��ي للمعلوم ��ات لت�شمل البل ��دان الت ��ي ال تنتمي �إىل نف� ��س املنطقة
اجلغرافية.

ال�سرية امل�صرفية
تبني االتفاقية �أنه ال يجوز التذرع بال�سرية امل�صرفية لرف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة .وبالنظر �أي�ضا
�إىل � َّأن العدي ��د من الدول الأطراف تعترب الفقرة  8من املادة  46حكما تلقائي النفاذ ميكن لل�سلطات الوطنية
املخت�ص ��ة تطبيقه ب�شكل مبا�شر ،فقد �أكدت الغالبية العظمى منها � َّأن قوانني ال�سرية امل�صرفية ال ت�شكل عقبة
�أم ��ام تق ��دمي امل�ساعدة القانوني ��ة املتبادلة مبقت�ضى االتفاقي ��ة .و�أفادت عدة دول �أط ��راف ب�أنها زودت الدول
الطالبة ،على نحو منتظم ،باملعلومات املتح�صل عليها من امل�ؤ�س�سات املالية.
ويف كث�ي�ر من الأحيان ،يتطلب االط�ل�اع على ال�سجالت امل�صرفية �إذنا ر�سميا م ��ن ال�سلطات الق�ضائية
�أو �سلط ��ات خمت�ص ��ة �أخرى يف الدولة متلقية الطلب .وينبغي �أن تكفل ال ��دول الأطراف �أ َّال يكون هذا ال�شرط،
وكذل ��ك ال�صعوبات العملي ��ة واحلدود الدنيا والإجراءات ال�صعبة من النوع املذك ��ور �أعاله يف الف�صل الثالث،
الق�س ��م باء ،الق�سم الفرعي  ،1فيما يتعلق بال�سري ��ة امل�صرفية ،عقبة حمتملة �أمام تطبيق الفقرة  8من املادة
 .46وم ��ن ث ��م ،فق ��د �أو�صي ،على �سبي ��ل املثال ،يف دول ��ة يتطلب �إر�س ��ال املعلومات امل�صرفية فيه ��ا ،حتى �إىل
ال�سلط ��ات املحلي ��ة ،احل�صول على موافقة م�سبق ��ة من امل�صرف املركزي يف البلد ،ب�س ��ن الت�شريعات الالزمة
ل�ضمان رفع ال�سرية امل�صرفية بناء على طلب دولة �أجنبية .وباملثل� ،أو�صيت دولة �أخرى ب�أ َّال جتعل رفع ال�سرية
امل�صرفية خا�ضعا ملبد�أ املعاملة باملثل.

ازدواجية التجرمي
قد ترف�ض الدول الأطراف تقدمي امل�ساعدة بحجة غياب ازدواجية التجرمي ،غري � َّأن الفقرة ( 9ب) من املادة
 46تن� ��ص عل ��ى �أنه يتعني عليها ،حتى يف ه ��ذه احلالة ،تقدمي امل�ساعدة التي ال تنط ��وي على �إجراءات ق�سرية
(مث ��ل تبليغ امل�ستن ��دات الق�ضائية ،واحل�صول على �إف ��ادات ال�شهود طوعا ،وتقا�سم املعلوم ��ات اال�ستخبارية،
وحتلي ��ل م�سرح اجلرمية ،واحل�صول على �سجالت جنائية �أو غريها من امل ��واد املتاحة للعموم ،مثل املعلومات
املتعلق ��ة بالهوي ��ة �أو وثائ ��ق ت�سجيل ال�شركات) ب�ش ��رط �أن تتوافق م ��ع املفاهيم الأ�سا�سي ��ة لنظامها القانوين،
و�أ َّال تك ��ون جرمي ��ة تافهة .وتتج ��اوز االتفاقية اتفاقية اجلرمية املنظمة يف هذا املج ��ال بكثري ،حيث ال تت�ضمن
ت�شجع الدول الأطراف على
االتفاقية الأخرية التزام ًا ًّ
خا�صا ب�ش�أن التدابري غري الق�سرية .وعالوة على ذلكَّ ،
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توف�ي�ر امل�ساعدة على �أو�سع نطاق ممكن �سعيا �إىل حتقي ��ق الأهداف الرئي�سية لالتفاقية ،على النحو املبني يف
املادة  ،1حتى يف غياب ازدواجية التجرمي.
وبالفع ��ل� ،أفادت غالبية الدول الأطراف ،على نقي�ض النه ��ج املتبع ب�ش�أن ت�سليم املطلوبنيَّ � ،أن ازدواجية
التج ��رمي ال ت�شكل ،من حيث املبد�أ� ،شرطا لتوفري امل�ساعدة القانونية املتبادلة؛ وهي ممار�سة �أثنى عليها عدد
م ��ن امل�ستعر�ض�ي�ن .ويف العديد من احلاالت ،يتع ��ذر اتخاذ تدابري ق�سرية (مثل و�ض ��ع �شخ�ص قيد االحتجاز،
والقي ��ام بعمليات املراقب ��ة الإلكرتوني ��ة ،وتفتي�ش امل�ساكن ،وحج ��ز �أغرا�ض وم�صادرة موج ��ودات) يف غياب
التج ��رمي امل ��زدوج فقط (عل ��ى �سبيل املثال عندما ين�ص القان ��ون الداخلي على ذل ��ك؛ �أو يف حالة عدم وجود
معاهدة مع الدولة الطالبة؛ �أو عند وجود معاهدة من هذا القبيل مع عدم رد الدولة الطالبة باملثل على تطبيق
التدابري الإلزامية املتعلقة باجلرائم التي ال يعا َقب عليها جنائيا يف تلك الدولة).
ويف بع� ��ض الدول الأط ��راف ،التي يعتمد معظمها نظام القان ��ون الأنغلو�سك�سوين ،يكون غياب ازدواجية
التج ��رمي �سبب ��ا اختياريا لرف�ض امل�ساعدة .ويج ��وز لل�سلطة املخت�صة �أن ت�أخذ يف االعتب ��ار مالب�سات الق�ضية
املعني ��ة ،وكذلك �أهداف االتفاقية ،عند اتخاذ قرار باملوافقة �أو عدم املوافقة على الطلب املعني .ومن املرجح
�أن ي�ساعد هذا ال�شرط االختياري الوارد يف الت�شريعات الداخلية على تنفيذ املادة  ،46ولكن يف حالة واحدة هي
اقت�ص ��ار ال�سلطة التقديرية التي ت�شرتط ازدواجية التجرمي على امل�ساعدة التي تقت�ضي اتخاذ تدابري ق�سرية،
�إذا اتف ��ق ذلك مع املفاهي ��م الأ�سا�سية للنظام القانوين الوطني .ومن ثم ،قد يك ��ون من امل�ست�صوب �أن ُتعتمد
قواع ��د و�/أو مبادئ توجيهية داخلية فيما يتعلق مبمار�سة ال�صالحي ��ات التقديرية ،تو�ضح الأوقات والظروف
املنا�سبة التي ينبغي فيها لل�سلطة املخت�صة (مثل �أحد الوزراء) �أن ترف�ض طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة.
ويف �أرب ��ع حاالت �أخرى ،مل يح�صل امل�ستعر�ضون على �إجابة وا�ضح ��ة ب�ش�أن هذه امل�س�ألة ،و�أ�شارت ع�شر
دول �أط ��راف �إىل �أنها ت�ش�ت�رط ازدواجية التجرمي لتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادل ��ة ،وال يبدو �أنها ت�ستثني
التداب�ي�ر غ�ي�ر الق�سرية .وعل ��ى الرغم من � َّأن ال�سلط ��ات الوطنية يف ثالث دول من ال ��دول الأطراف املذكورة
�أف ��ادت ب�أنه ميك ��ن يف املمار�سة العملية تقدمي امل�ساعدة القانونية حتى يف غي ��اب ازدواجية التجرمي عند فتح
حتقي ��ق جنائ ��ي ر�سمي يف البلد الطالب� ،أ�شري �إىل � َّأن من �ش� ��أن تو�ضيح الت�شريعات �أن ي�سهم يف تعزيز تطبيق
الفق ��رة  9من امل ��ادة  .46وباملثل� ،أ�شري ،بالنظ ��ر �إىل � َّأن هذا احلكم ملزم جزئي ��ا� ،إىل �ضرورة اتخاذ تدابري
ت�شريعية تتاح فيها بو�ضوح �إمكانية تقدمي امل�ساعدة غري الق�سرية ،حتى يف احلاالت التي تعتمد فيها ال�سلطات
الوطني ��ة نهجا وا�سعا عند النظر يف الطلبات ،و ُي�سعى من خاللها �إىل �أن ُيطلب من الدولة الطالبة توجيه تهم
بديلة بغر�ض الوفاء ب�شرط ازدواجية التجرمي.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
يف �إح ��دى الواليات الق�ضائية ،تمُ نح امل�ساعدة القانونية املتبادلة ب�أو�سع معانيها .وال ي�شرتط القانون
املعن ��ي ازدواجي ��ة التجرمي ،و�إمن ��ا ين�ص على �أن تق� � َّدم امل�ساعدة فيما يتعلق ب�أفع ��ال �إجرامية يكون
العق ��اب عليه ��ا �ضمن نطاق الوالي ��ة الق�ضائية للدول ��ة الطالبة وقت تقدمي طل ��ب امل�ساعدة .وهناك
ممار�س ��ة عملي ��ة متبع ��ة يف الدولة الطرف املعنية ،هي تق ��دمي امل�ساعدة القانوني ��ة املتبادلة حتى يف
غياب ازدواجية التجرمي .واع ُتربت هذه املمار�سة ج ِّيدة ككل.
وتتبع دولتان طرفان �أخريان املمار�سة الدولية بالتمييز بني طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة
الت ��ي تتطلب اتخاذ تداب�ي�ر ق�سرية والطلبات التي ال تتطلب هذه التداب�ي�ر� .إذ ميكن تنفيذ الطلبات
من الفئة الأوىل ،من حيث املبد�أ� ،شريطة توافر ازدواجية التجرمي .غري �أنه ميكن ب�صفة ا�ستثنائية،
حتى يف حال غياب ازدواجية التجرمي ،توفري امل�ساعدة القانونية املتبادلة التي تتطلب اتخاذ تدابري
ق�سرية �إذا كان الطلب يرمي �إىل حتقيق �أهداف منها �إبراء �شخ�ص ما من امل�س�ؤولية اجلنائية.
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نقل املحتجزين
ال يب ��دو �أن ��ه توجد الكثري من اخلربات العملية فيما يتعلق بنق ��ل املحتجزين من دولة طرف �إىل �أخرى بغر�ض
تق ��دمي امل�ساع ��دة يف احل�صول على �أدلة يف �سي ��اق التحقيقات �أو املالحقات �أو الإج ��راءات الق�ضائية املتعلقة
بالف�س ��اد .فقد �أكدت معظم الدول الأط ��راف امتثالها لتلك الإجراءات ،املبينة يف الفقرات من� 10إىل  12من
املادة  ،46بطريقتني :الأوىل ،وهي التي يطبقها حوايل ثلث الدول الأطراف ،تكون بتطبيق الإجراءات مبا�شرة،
�إذا مل تخ�ت�ر تطبي ��ق معاهدات �أكرث حتدي ��دا تكون طرفا فيها� ،سواء �أكانت ثنائي ��ة �أم متعددة الأطراف ،مثل
املادت�ي�ن 9 و 11من االتفاقية الأوروبية ب�ش� ��أن امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائي ��ة� ،أو املادة  19من اتفاق
امل�ساع ��دة القانوني ��ة املتبادل ��ة يف امل�سائل اجلنائية املربم ب�ي�ن الدول الأطراف يف ال�س ��وق اجلنوبية امل�شرتكة
وبوليفيا (دولة-املتعددة القوميات) و�شيلي؛ �أ َّما الطريقة الثانية فهي تطبيق ت�شريعات داخلية مف�صلة تتما�شى
�إىل ح ��د كب�ي�ر مع مقت�ضيات االتفاقية ،خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بالإبق ��اء على املحتجز يف احلجز �أو احل�صانة �أو
ع ��دم التعر� ��ض �أو الإعادة �أو احل�صول على موافق ��ة ال�شخ�ص املحتجز من �أجل تنفي ��ذ النقل .و�أفادت ثماين
دول �أط ��راف ب�أنها مل تنفذ الأح ��كام املعنية ،على الرغم من �أنه ميكن لبع�ضها تطبيق �أحكام اتفاقية مكافحة
الف�ساد ب�شكل مبا�شر دون اعتماد املزيد من الت�شريعات.
ال�سلطات املركزية
قام ��ت الدول الأط ��راف ،با�ستثناء ثالث دول ،بت�سمية �سلطات مركزية لك ��ي تتلقى طلبات امل�ساعدة القانونية
املتبادل ��ة �إ َّم ��ا لتنفيذها بنف�سه ��ا �أو لإحالتها �إىل ال�سلط ��ة املخت�صة لتنفيذها ،على النح ��و املن�صو�ص عليه يف
الفقرة  13من املادة  .46ومع ذلك ،مل يبلَّغ الأمني العام للأمم املتحدة يف  16حالة بال�سلطة املركزية امل�سماة،
وفق ��ا ملقت�ضيات املادة نف�سه ��ا )108(.ويف قرابة ن�صف الدول الأطراف امل�ستعر�ض ��ة كانت ال�سلطة املركزية هي
وزارة الع ��دل ،عل ��ى الرغ ��م من تعيني مكت ��ب املدعي العام �أو مديري ��ة النيابات العامة يف ع ��دة دول �أطراف،
ووزارة اخلارجية يف �أربع دول �أطراف (جميعها من دول جمموعة �أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي) ،ووزارة
الداخلي ��ة يف دول ��ة واحدة ،والهيئة الوطني ��ة ملكافحة الف�ساد يف دولة �أخرى .واع ُت�ب�رت احلالة الأخرية جتربة
ناجحة .ومن اجلدير باملالحظة �أنه اع ُترب من امل�ست�صوب ومن الأف�ضل من الناحية العملية يف ا�ستعرا�ض �آخر
تعي�ي�ن الهيئ ��ة الوطنية ملكافحة الف�ساد باعتبارها ال�سلطة املركزية امل�س�ؤول ��ة عن جميع ق�ضايا الف�ساد بالنظر
�إىل متتعها بثقة ال�شركاء الدوليني ،ولكون معظم ق�ضايا الف�ساد الدولية تدخل يف نطاق اخت�صا�صها.
وت�سمي عدة دول �أطراف �إدارة بعينها� ،أو حتى �شخ�صا بعينه ،داخل ال�سلطة املركزية امل�سماة للنظر يف
طلب ��ات امل�ساعدة القانونية املتبادلة .وت�سمي غالبية الدول الأطراف نف�س الإدارة احلكومية للتعامل مع جميع
املعاهدات الدولية تقريبا ب�ش�أن التعاون يف امل�سائل اجلنائية ،مبا يف ذلك املعاهدات املتعلقة مبكافحة الف�ساد،
باعتباره ��ا �سلطة مركزية .ويتيح ذل ��ك تب�سيط العملية والوقوف على نقاط �ضعف النظام يف الوقت املنا�سب.
ويف املقاب ��ل ،ق ��د ت�ؤدي ت�سمية �سلط ��ات خمتلفة للتعامل م ��ع الطلبات املقدمة مبوجب معاه ��دات خمتلفة �إىل
ت�أخر يف تقدمي امل�ساعدة يف الوقت املنا�سب .وبوجه �أعم ،يعترب �إن�شاء وحدة متخ�ص�صة واحدة ب�ش�أن التعاون
ال ��دويل يف امل�سائل اجلنائية مكلفة بالتعامل مع جميع طلبات ت�سلي ��م املطلوبني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة،
()109
عامال م�ساعدا على الإدارة الفعالة لهذه احلاالت يف الوقت املنا�سب.

( )108تت�ضم ��ن ورق ��ة االجتم ��اع  CAC/COSP/2013/CRP.5قائم ��ة بال�سلطات املركزية املعني ��ة مب�سائل امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة،
ا�ستنادا �إىل الإخطارات املقدمة حتى  31ت�شرين الأول�/أكتوبر .2013
( )109الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الرابع ،املادة  ،46الق�سم الأول.
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التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
ل ��دى مكتب املدعي العام ،وهو ال�سلط ��ة املركزية يف �إحدى الدول ،وح ��دة متخ�ص�صة ب�ش�أن التعاون
الدويل وجمهزة جتهيزا جيدا من حيث املوظفني ،حيث ت�ضم 70موظفا يتمتعون باخلربات واملهارات
املهنية ،و�أي�ضا من حيث املوارد واملرافق .وتعمل هذه الإدارة ب�صورة وثيقة مع املحققني من خمتلف
�أجه ��زة �إنف ��اذ القانون يف �إعداد طلبات امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة واال�ستجاب ��ة لها ،وت�شجع على
تنفيذه ��ا تنفي ��ذا �سريع ��ا و�سليما .فعلى �سبي ��ل املثال ،تقدم الوح ��دة الوطنية لال�ستخب ��ارات املالية
بانتظ ��ام �سجالت م�صرفية ومالية ا�ستجابة لطلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،بل وت�سرع بتقدمي
�إ�شعارات بالطلبات املتوقعة �إىل امل�ؤ�س�سات املبلِّغة بغر�ض متكينها من اال�ستجابة يف الوقت املنا�سب.
وت�سم ��ح بع�ض البل ��دان ب�إحالة طلبات امل�ساعدة مبا�ش ��رة بني ال�سلطات املركزي ��ة� ،أو تبدي مرونة فيما
يتعل ��ق بطرائ ��ق �إحالته ��ا ،مما ميكن البلد الأجنبي من حتدي ��د �أن�سب القنوات تبعا مل ��دى اال�ستعجال يف حالة
معينة ،غري � َّأن العديد من الدول الأطراف ت�شرتط من حيث املبد�أ �أن تق َّدم طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة
م ��ن خالل القن ��وات الدبلوما�سية� ،أو على الأق ��ل �أن تعطى الطابع الر�سمي للطلبات م ��ن خالل تلك القنوات.
وتق�ص ��ر دولتان من تلك الدول الأطراف ا�ستخ ��دام القنوات الدبلوما�سية على الطلبات املقدمة من دول لي�س
لهم ��ا معه ��ا معاهدات �سارية ،واحل ��االت التي تن�ص فيها معاه ��دة على ذلك اال�ستخ ��دام .ويف ثمانية بلدان،
ميك ��ن توجيه الطلبات مبا�شرة �إىل ال�سلطة املخت�صة التي ُتطل ��ب منها امل�ساعدة ،مما يعك�س اجتاها متزايدا
نح ��و ا�ستخ ��دام �أكرث الأ�ساليب املتاحة مبا�شرة .و�أفادت معظم ال ��دول الأطراف ب�أنها تقبل �أي�ضا ،يف الأحوال
امل�ستعجل ��ة ،الطلب ��ات املوجهة من خالل الإنرتبول ،و�إن كان يلزم يف بع� ��ض احلاالت تقدمي الطلب الحقا عرب
القنوات الر�سمية.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
يف بع�ض البلدان ،تقدم املواقع ال�شبكية لل�سلطات املركزية معلومات مف�صلة حول الكيفية التي ميكن
لها اتباعها يف م�ساعدة البلدان الأجنبية يف تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،كما توفر ا�ستمارات
منوذجية لطلب امل�ساعدة ،وروابط بالت�شريعات الداخلية ومعلومات حول االتفاقات الثنائية واملتعددة
الأطراف املنطبقة.

�شكل طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة ولغتها وم�ضمونها
فيم ��ا يتعل ��ق ب�شكل طلبات امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة ،ت�ش�ت�رط غالبية الدول الأط ��راف �أن تر�سل الطلبات
كتاب ��ة ،يف ظ ��روف تتيح للدولة الطرف متلقية الطلب التحقق م ��ن �صحتها ،وفقا ملا تن�ص عليه الفقرة  14من
املادة  .46وعلى الرغم من حمدودية املعلومات املقدمة ب�ش�أن الو�سائل البديلة امل�ستخدمة لرتك �سجل مكتوب،
�أك ��دت العدي ��د من الدول الأطراف �أنه ميك ��ن يف احلاالت العاجلة قبول الطلب ��ات املقدمة عن طريق الفاك�س
�أو الربي ��د الإلك�ت�روين؛ يف حني �أفادت ثمانية بلدان ب� َّأن الطلبات ال�شفوية ُتقب ��ل �أي�ضا� .إ َّال � َّأن و�سائل االت�صال
ه ��ذه ُت�ستخدم يف معظم احلاالت الآنف ��ة الذكر يف اتخاذ تدابري حت�ضريية وت�سهيل تبادل البيانات قبل تقدمي
الطلب ،وعادة ما ي�شرتط تقدمي طلب ر�سمي مكتوب الحقا.
ويف ه ��ذا ال�سياق ،جتدر مراعاة اقرتاح مقدم �أثناء �صياغ ��ة االتفاقية ومدرج يف ملحوظاتها التف�سريية
ي�شري �إىل � َّأن الدول الأطراف قد تود النظر يف ما قد يكون هناك من مزايا ال�ستخدام االت�صاالت الإلكرتونية
يف املب ��ادالت مبوج ��ب امل ��ادة  46وا�ستخدام مثل ه ��ذه الو�سائل ،كلما �أمك ��ن ذلك ،من �أج ��ل التعجيل بتقدمي
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امل�ساعدة القانونية املتبادلة� .إ َّال � َّأن املقرتح �أ�شار �أي�ضا �إىل � َّأن بع�ض الأخطار قد ترتتب على هذا اال�ستخدام،
()110
منها اعرتا�ض طرف ثالث للر�سائل ،وهذا ما ينبغي تفاديه بطبيعة احلال.

�أمثلة على التنفيذ
وفق ًا لإحدى الدول الأطراف ،حتيل وزارة العدل الطلبات ،حني تقدم �سلطات �أجنبية �إنابات ق�ضائية
ع�ب�ر الفاك� ��س �أو الربيد الإلك�ت�روين �أو غريها من و�سائ ��ل االت�صال ال�سري ��ع� ،إىل ال�سلطات املحلية
لتنفيذها قبل تلقي الن�سخة الأ�صلية منها .كما � َّأن حماكم تلك الدولة الطرف ال ت�شرتط ،عند النظر
يف �إمكانية تنفيذ تدابري ق�سرية ،وجود الن�سخة الأ�صلية للطلب ك�شرط م�سبق التخاذ قرار ب�ش�أنه.
و�أفاد ب َلدان من جمموعة �أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي با�ستخدام ال�شبكة القارية لتبادل
املعلوم ��ات لأغرا�ض امل�ساعدة املتبادل ��ة يف امل�سائل اجلنائية وت�سليم املطلوبني ،التابعة ملنظمة الدول
الأمريكي ��ة .وتربط هذه ال�شبكة بني ال�سلطات الإقليمية من خالل برنامج يتيح ت�شفري الر�سائل فورا
فيما بني ال�سلطات املعتمدة ح�سب الأ�صول ،وتوفر منربا لالجتماعات االفرتا�ضية وتبادل امل�ستندات.
وحددت حوايل ن�صف الدول الأطراف اللغات املقبولة للطلبات الواردة ،و�أبلغت الأمني العام بذلك .ويف
�أكرث من ثلث الدول الأطراف ،تكون اللغة �أو اللغات الر�سمية للدولة متلقية الطلب هي اللغات الوحيدة املقبولة،
وينبغ ��ي �أن تك ��ون الطلبات وامل�ستندات الداعمة م�شفوعة برتجمة لها .ومع ذلك� ،شُ جعت الدول الأطراف على
النظ ��ر يف ما قد يرتتب على قبول طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة ب�إحدى اللغات الر�سمية للأمم املتحدة،
�إىل جان ��ب لغاته ��ا هي ،من ت�سهيل كبري للتعاون الدويل .وبالفعل� ،أبل ��غ ما ال يقل عن  18بلدا من البلدان غري
الناطق ��ة بالإنكليزي ��ة الأم َني العام ب� َّأن طلبات امل�ساعدة القانونية ُتقبل �إذا قُدمت باللغة الإنكليزية ،من �ضمن
لغ ��ات �أخ ��رى� ،أو �أكدت على ذل ��ك .و�أ�شارت دولة طرف واح ��دة �إىل �أنها تقبل الطلب ��ات املرتجمة �إىل � ٍّأي من
اللغ ��ات الر�سمية للأمم املتحدة ،يف ح�ي�ن �أفادت دولة طرف �أخرى �أنها ميكن �أن تقبل الطلبات املقدمة مبا ال
يقل عن خم�س لغات �إ�ضافية من منطقتها اجلغرافية ككل� ،إىل جانب لغتيها الر�سميتني.
وفيم ��ا يتعل ��ق مب�ضمون طلبات امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة ،تت�ضمن ت�شريع ��ات معظم الدول الأطراف
�أحكام الفقرة  15من املادة  46ب�شكل عام .وبالنظر �إىل � َّأن هذه الأحكام تلقائية النفاذ ،يتعني على ال�سلطات
الوطنية املخت�صة �صياغة الطلب وفقا ملتطلباتها �إذا كان م�ستندا �إىل االتفاقية.

تنفيذ الطلب
�أك ��دت معظ ��م الدول الأط ��راف � َّأن ت�شريعاتها ال حتول دون طل ��ب احل�صول على معلوم ��ات �إ�ضافية عقب تلقي
الطل ��ب الأ�صلي (مث ��ل البيانات ال�شخ�صية الالزمة لتحديد مكان ال�شه ��ود ،واملعلومات الالزمة لتحديد ما �إذا
كانت الإجراءات قد بد�أت يف بلد �أجنبي� ،أو ما يكفي من الوقائع لتقييم ازدواجية التجرمي) ،وال تن�ص �صراحة
على ذلك ،على النحو املن�صو�ص عليه يف الفقرة  16من املادة � ،46إذا تبينَّ � َّأن هذه املعلومات �ضرورية �أو عندما
يك ��ون من املمكن �أن ت�سه ��ل تنفيذ الطلب .ويف معظم احلاالت ،تت�صل ال�سلط ��ة املركزية يف البلد مقدم الطلب
بال�سلطة املركزية الأجنبية املعنية ات�صا ًال مبا�شر ًا لطلب املعلومات� ،أو تطلبها من خالل القنوات الدبلوما�سية،
مع الإ�شارة �إىل � َّأن تلك املعلومات الزمة من �أجل التعجيل بطلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة وتنفيذه.
( )110الأعم ��ال التح�ضريية للمفاو�ضات الرامي ��ة �إىل و�ضع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،اجلزء الأول ،الف�صل الرابع ،املادة
 ،48الق�سم جيم ،الفقرة الفرعية (ج) (�ص .)460
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وفيم ��ا يتعل ��ق بتنفيذ الطلب ،ت�سع ��ى الغالبية العظمى من ال ��دول الأطراف� ،أحيانا م ��ن خالل التطبيق
املبا�ش ��ر للفقرة  17من امل ��ادة  46من االتفاقية� ،إىل الوفاء ب�شروط خا�صة �أو اتباع �إجراءات ت�شرتطها الدولة
الطالب ��ة ،وبخا�صة ما يتعل ��ق باالمتثال ملتطلبات الإثب ��ات (مثل حتذير ال�شهود بطريق ��ة معينة قبل احل�صول
عل ��ى �إفاداتهم� ،أو جمع الأدل ��ة ب�شكل معني) ،ما دامت تلك املتطلبات ال تتعار�ض م ��ع الت�شريعات الداخلية �أو
املب ��ادئ الد�ستورية .فال�شرط امل�سبق الرئي�سي لتنفيذ الطلب هو ،بالفع ��ل� ،أن يكون الإجراء املطلوب يتما�شى
مع القانون الداخلي .وعلى �سبيل املثال ،قد ال يكون البلد قادرا على تنفيذ طلب وارد �إذا كانت الدولة الطالبة
ت�سع ��ى لإجب ��ار مدعى علي ��ه له احلق يف عدم جت ��رمي نف�سه عل ��ى الإدالء ب�شهادة ،كما ه ��و من�صو�ص عليه يف
الد�ستور الوطني.

التداول بالفيديو
ثب ��ت � َّأن �سم ��اع �إف ��ادات ال�شهود واخلرباء عن طريق الت ��داول بالفيديو يوفر الوقت وامل ��ال يف �سياق امل�ساعدة
القانوني ��ة املتبادل ��ة ،وميكن �أن ي�ساع ��د يف التغلب على ال�صعوبات العملية ،مثال عندم ��ا يكون ال�شخ�ص الذي
تلتم�س الأدلة منه غري قادر على ال�سفر �إىل بلد �أجنبي لتقدمي الأدلة� ،أو غري راغب يف ذلك .ومن ثم ،يتزايد
قب ��ول ه ��ذه الو�سيلة وا�ستخدامها العمل ��ي من قبل ال�سلطات املخت�ص ��ة .و ُي�سمح بالت ��داول بالفيديو يف غالبية
ال ��دول الأط ��راف ،و ُينتظر يف ث�ل�اث دول �أطراف �صدور ت�شريعات ت�سمح بذلك� .إ َّال �أن ��ه جتدر الإ�شارة �إىل � َّأن
احل�ص ��ول على �شهادات بهذه الو�سيل ��ة ال يعترب مقبوال يف بع�ض احلاالت الآنفة الذكر �إ َّال �إذا كان غري حمظور
�صراح ��ة مبوجب القانون الداخل ��ي وكان من املمكن ا�ستخدامه ا�ستنادا �إىل التطبيق املبا�شر لالتفاقية .ولدى
م ��ا يقرب م ��ن ربع الدول الأطراف خربة فعلية يف التعامل مع طلبات امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة التي ت�شمل
عق ��د جل�س ��ات ا�ستماع عن طريق التداول بالفيديو ،وتقوم بع�ض تلك الدول ب�شكل اعتيادي �أو منتظم بالتما�س
امل�ساعدة من البلدان الأجنبية ،وبتقدميها �إليها ،باحل�صول على �شهادات عرب و�صلة فيديو.

مثال على التنفيذ
�أف ��ادت دولة طرف ب�أنها ط ��رف يف اتفاقية �إقليمية تنظم جميع جوانب ا�ستخ ��دام التداول بالفيديو
يف التع ��اون ال ��دويل يف امل�سائل الق�ضائية ،وه ��ي االتفاقية الإيبريية-الأمريكي ��ة اخلا�صة با�ستخدام
الت ��داول بالفيديو يف التعاون الدويل بني النظم الق�ضائية .كما و ّقعت �أي�ضا معاهدات ثنائية تت�ضمن
�أحكام� � ًا حم َّددة ب�ش�أن ا�ستخدام هذه الأداة .وقد مت بالفعل التداول بالفيديو بناء على طلب من دول
�أطراف �أخرى ،و ُو�سع كثريا نطاق ا�ستخدامه ،وبخا�صة يف �سياق التحقيقات اجلنائية وامل�ساعدة يف
امل�سائل اجلنائية.
أفيد ب� َّأن ال�سبب يف عدم وجود لوائح داخلية هو االفتقار للبنية التحتية الالزمة .ومن
ويف حالة واحدةَ � ،
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أي�ض ��ا � َّأن دولة طرفا واحدة �أفادت بوج ��ود �صعوبات كبرية يف الت ��داول بالفيديو ب�شكل عام،
ويرجع ذلك �أ�سا�سا �إىل الفوارق التكنولوجية مع الدول الطالبة.

التخ�صي�ص وال�سرية
حت�ت�رم ال ��دول الأط ��راف يف معظم احل ��االت قواعد التخ�صي� ��ص ،ال ��واردة يف الفقرة  19من امل ��ادة  46من
االتفاقية ،فيما يتعلق بنقل املعلومات �أو الأدلة وا�ستخدامها .وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل �أنه على الدولة
الط ��رف الطالبة ،وفقا لإح ��دى امللحوظات التف�سريية ،الت ��زام خا�ص بعدم ا�ستعمال م ��ا تتلقاه من معلومات
حممية يف �إطار ال�سرية امل�صرفية ل ِّأي غر�ض غري الإجراءات التي طُ لبت املعلومات من �أجلها ،ما مل ت�أذن لها
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الدول ��ة الطرف متلقية الطلب بذلك )111(.وي�ضمن ذلك �إ َّم ��ا التطبيق املبا�شر لالتفاقية �أو القوانني الداخلية،
وكذل ��ك املعاه ��دات الثنائية ب�ش�أن امل�ساعدة القانوني ��ة املتبادلة التي تت�ضمن �أحكام� � ًا حتظر ا�ستخدام الأدلة
لأغرا�ض غري الأغرا�ض املن�صو�ص عليها ودون موافقة م�سبقة من الطرف متلقي الطلب.
وباملث ��ل ،ذكرت غالبية الدول الأط ��راف �أنها متتثل لأحكام الفقرة  20من امل ��ادة  ،46و�أنها تكفل �سرية
الوقائع وحمتوى الطلب �إذا ا�شرتطت الدولة الطالبة ذلك ،وذلك وفقا للقانون الوطني قدر الإمكان.

�أ�سباب الرف�ض
تعرتف االتفاقية بتنوع النظم القانونية ،وت�سمح للدول الأطراف برف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف
ظروف معينة ،كما هو مبني يف الفقرة  21من املادة  .46ويبني هذا احلكم حدود ال�سلطة التقديرية للبلد فيما
يتعلق ب�أ�سباب الرف�ض املنطبقة بالن�ص على �أنه يجوز رف�ض تقدمي امل�ساعدة .وال يعد هذا التزام ًا ب�أن تت�ضمن
الت�شريع ��ات الوطني ��ة الأ�سب ��اب املذكورة بال�ضبط ،وال التزام� � ًا بالأخذ بهذه الأ�سب ��اب يف كل حالة من حاالت
امل�ساعدة القانونية املتبادلة .ومن ثم ،ال ميكن ،مراعا ًة للفقرة  17من املادة  ،46اعتبار مالحظة �أبداها بع�ض
اخلرباء امل�ستعر�ضني مالحظة دقيقة ،ومفادها � َّأن الفقرة ( 21ج) من املادة —46و�أ�سباب الرف�ض الأخرى
قيا�سا عليها—تتطلب �أن تتما�شى الإجراءات الواجب اتباعها يف تنفيذ الطلب مع الإجراءات املتبعة عادة يف
الدولة الطرف متلقية الطلب؛ وكذلك احلال بالن�سبة لتو�صيات نف�س اخلرباء ب�أن ت�ستحدث ال�سلطات الوطنية
ت�شريع ��ات تن�ص بو�ضوح على �ض ��رورة االمتثال يف تنفيذ الطلبات والإجراءات املتخ ��ذة للإجراءات الداخلية
املتعلقة بالتحقيق �أو املالحقة �أو الإجراءات الق�ضائية .فالدولة متلقية الطلب لي�ست ملزمة با�ستبعاد �إجراءات
ُيحظ ��ر على �سلطاتها اال�ضط�ل�اع بها فيما يتعلق ب� ِّأي جرمية داخلية ،و�إمنا لها �صالحية القيام بذلك .ويف كل
الأح ��وال ،ال تتع ��دى امل�ساعدة التي يك ��ون البلد قادرا على تقدميه ��ا �إىل بلدان �أخرى ،كقاع ��دة عامة� ،أدوات
و�سلطات �إنفاذ القانون املتاحة لأجهزة �إنفاذ القانون فيه.
رف�ض معادلة للأ�سباب الواردة يف االتفاقية،
ولدى غالبية الدول الأطراف ت�شريعات تن�ص على �أ�سباب ٍ
دون �أن تتج ��اوز حدوده ��ا .وجت ��در الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل � َّأن الفقرة  21م ��ن املادة  46تتيح للدول متلقية
الطل ��ب �سلط ��ة تقدير وا�سعة فيما يتعلق بالأ�سباب التي ُي�سمح له ��ا بالأخذ بها ،فيمكن رف�ض تقدمي امل�ساعدة،
عل ��ى �سبيل املثال� ،إذا اع ُترب م ��ن املحتمل �أن مي�س تنفيذ الطلب م�صاحلها الأ�سا�سي ��ة �أو نظامها العام �أو �إذا
كان يتعار� ��ض مع نظامه ��ا القانوين .ولهذا ال�سبب رئي � َّأن �أ�سباب الرف� ��ض الداخلية تت�صل بالفقرتني �(21أ)
و(د) م ��ن املادة  46ومن ثم فهي تتما�شى مع االتفاقية ،وهي �أ�سباب من قبيل الطبيعة ال�سيا�سية �أو الع�سكرية
�أو التافه ��ة للجرمي ��ة� ،أو امل�سا�س بتحقيق جار يف الدولة متلقية الطلب� ،أو تقادم اجلرمية �إن كانت قد ار ُتكبت
يف البلد متلقي الطلب ،و�إمكانية التمييز جتاه ال�شخ�ص املعني �أو امل�سا�س بحقوقه وحرياته الأ�سا�سية املتعارف
عليها عامليا.
و ُي�ستثن ��ى م ��ن ذلك حكم داخلي ميكن بل ��دا من رف�ض تقدمي امل�ساعدة القانوني ��ة املتبادلة ب�سبب ما قد
تتحمل ��ه الدول ��ة من تكاليف باهظة .و�أو�صي بحذف هذا ال�سبب م ��ن �أ�سباب الرف�ض من خالل الن�ص على �أن
تتحم ��ل الدول ��ة متلقية الطلب التكاليف ،ما مل ُيتفق على خالف ذلك .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه ،على الرغم من
� َّأن ما ال يقل عن �أربع دول �أطراف لديها �أحكام مماثلة ،مل ُترفع �إليها تو�صية مماثلة.
وذك ��رت الغالبي ��ة العظم ��ى من ال ��دول الأط ��راف �أنه ��ا ال ترف�ض طل ��ب امل�ساع ��دة القانوني ��ة املتبادلة
املتعل ��ق بفع ��ل جم ��رم وفق ��ا لالتفاقي ��ة ملج ��رد � َّأن الفعل يتعل ��ق �أي�ض ��ا ب�أمور مالي ��ة .وهناك م ��ع ذلك حاالت
قليل ��ة رئ ��ي فيها �ض ��رورة تو�ضي ��ح النظام القان ��وين ،و�أو�ص ��ي يف �إحدى احل ��االت بتعديل الت�شري ��ع الداخلي
( )111املرجع نف�سه ،املادة  ،46الق�سم جيم ،الفقرة الفرعية (ب) (�ص .)445
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لين� ��ص �صراح ��ة عل ��ى ا�ستبعاد اجلرائ ��م املالية م ��ن �أ�سب ��اب رف�ض طلب ��ات امل�ساع ��دة القانوني ��ة املتبادلة،
ب ��دال م ��ن االعتم ��اد عل ��ى ال�سلط ��ات التقديري ��ة للنائ ��ب الع ��ام يف القيام بذل ��ك عل ��ى �أ�سا� ��س كل حالة على
حدة.
و�أخ�ي�را ،ذك ��رت معظم الدول �أنها تب�ي�ن �أي�ضا للبلد الأجنب ��ي عمليا �أ�سباب رف�ض تق ��دمي امل�ساعدة يف
رده ��ا عل ��ى طلب لتق ��دمي امل�ساع ��دة القانوني ��ة املتبادلة يتعل ��ق بالف�س ��اد ،ويكون ه ��ذا يف �إط ��ار روح التعاون
ال ��دويل ومت�شي ��ا م ��ع االلت ��زام ال�صري ��ح ال ��وارد يف الفق ��رة  23م ��ن امل ��ادة  46م ��ن االتفاقي ��ة ،وكذل ��ك يف
املعاه ��دات الثنائي ��ة �أو املتع ��ددة الأطراف الأخ ��رى التي تكون طرفا فيه ��ا .وقد تب�َّيأ نَّ � َّأن الت�شريعات الوطنية
يف ثالث ��ة بل ��دان ال متتثل للحكم قيد اال�ستعرا� ��ض ،واقترُ ح يف �إحدى احلاالت �أن تو�س ��ع الدولة الطرف نطاق
�أحكامه ��ا الداخلي ��ة ب�ش�أن �أ�سباب رف� ��ض طلبات ت�سلي ��م املطلوبني لت�شم ��ل �أي�ضا طلبات امل�ساع ��دة القانونية
املتبادلة.

الإطار الزمني و�إجراءات الت�شاور
وفق ��ا للفق ��رة  24من املادة  46م ��ن االتفاقيةُ ،تلزَ م الدول الأط ��راف بتنفيذ الطلب ��ات يف �أقرب وقت ممكن،
وتراع ��ي �إىل �أق�ص ��ى مدى ممكن ما تقرتحه الدولة الطرف الطالبة من �آجال .ويكون متو�سط الفرتة الالزمة
لال�ستجابة لطلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة �أق�صر ب�شكل عام من الوقت الالزم لت�سليم املطلوبني ،ويرتاوح
ما بني �شهر و�ستة �أ�شهر .ويف بع�ض احلاالت ،ميكن �أن ت�ستغرق معاجلة الطلب ما يزيد على �سنة .وقد تبينَّ � َّأن
ير�سل الطلب �إىل ال�سلطة املركزية
امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة تعتمد بكرثة على البريوقراطية يف العادة� ،إذ َ
يف الدول ��ة ،الت ��ي تقيم حمتواه ،ثم يحال �إىل ال�شرطة �أو هيئة االدعاء يف املنطقة ذات ال�صلة؛ بعد ذلك ،يجب
�إعادة �إر�ساله من خالل ال�سلطات املركزية .وت�ستغرق هذه الإجراءات ال�شكلية وقتا طويال ،لكنها تندرج �ضمن
م�ب�ررات تق ��دمي امل�ساعدة القانوني ��ة املتبادلة .ويهدف �إج ��راء العملية عرب قناة ر�سمي ��ة فيما بني احلكومات
�إىل �أن يك ��ون ل ��دى جميع الأطراف قدر من االطمئن ��ان ب�أنه جرى احل�صول على املعلوم ��ات بو�سائل منا�سبة،
و� َّأن ت�سل�س ��ل العهدة مل ينقط ��ع ،مما يكفل قدرا �أكرب من احلماية للمعلوم ��ات احل�سا�سة ،وي�ساعد على جتنب
امل�شكالت املتعلقة مبقبولية الأدلة.
ومن ناحية �أخرى� ،أفادت بع�ض الدول الأطراف ب� َّأن هذه املدة تتقل�ص كثريا يف احلاالت التي ت�شري فيها
الدولة الطالبة �إىل � َّأن من ال�ضروري والعاجل البت يف امل�س�ألة .و�أكدت دولتان طرفان �أنهما عادة ما ت�ستجيبان
جلمي ��ع الطلبات خالل �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني ،وهو ما اع ُت�ب�ر ممار�سة منوذجية ،وذهبت دولة طرف �أخرى �أبعد
من ذلك ب�إ�صدارها مر�سوما يت�ضمن قواعد تلزم �سلطات املالحقة الق�ضائية و�إنفاذ القانون املخت�صة بتنفيذ
تداب�ي�ر امل�ساع ��دة القانوني ��ة يف غ�ضون � 10أيام ويحمله ��ا امل�س�ؤولية عن � ِّأي ت�أخري ال داعي ل ��ه .و�أكَّدت دولتان
طرف ��ان �أخريان قدرتهما على تنفيذ تداب�ي�ر مع ّينة ،مثل جتميد احل�سابات امل�صرفية خالل فرتة ق�صرية ،بل
خالل �ساعات يف كثري من الأحيان.
والعام ��ل الأ�سا�س ��ي يف الوقت ال�ل�ازم للتنفيذ ،كما �أك ��دت العديد من الدول الأط ��راف ،هو مدى تعقيد
امل�س�أل ��ة ،مب ��ا يف ذل ��ك م ��ا �إذا كان ينبغ ��ي ا�ستخ ��دام �صالحي ��ات ق�سري ��ة ،مثل التفتي� ��ش واحلج ��ز ،و�إبراز
امل�ستن ��دات ،وتعق ��ب عائ ��دات اجلرمي ��ة �أو حجزه ��ا �أو م�صادرته ��ا ،حي ��ث � َّإن ه ��ذا ع ��ادة ما يتطل ��ب املزيد
م ��ن الوق ��ت ويحت ��اج �إىل �أذون من م�ستوي ��ات �أرفع .ومن العوام ��ل الأخرى نوعية الطلب (مب ��ا يف ذلك نوعية
الرتجم ��ة) ،ومتطلب ��ات الرتجم ��ة الإ�ضافية ،وم ��كان تنفيذ الإجراء املطل ��وب ،واملحكمة املخت�ص ��ة ،و�أ�سباب
اال�ستعج ��ال التي تقدمه ��ا ال�سلطة الطالبة ،وقوانني و�إجراءات امل�ساعدة املتبادل ��ة يف البلد الأجنبي ،وال�صك
القان ��وين املنطبق .ولوح ��ظ عموما � َّأن البت يف الطلب ��ات املقدمة من البلدان املج ��اورة �أو الدول التي ت�شرتك
م ��ع الدول ��ة متلقي ��ة الطل ��ب يف نف� ��س اخللفي ��ة القانوني ��ة �أو ال�سيا�سي ��ة �أو الثقافية يت ��م مبزيد م ��ن ال�سرعة
وال�سهولة.
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وم ��ن �أجل حت�سني الو�ضع� ،شُ دد على �أهمية �إيالء االعتبار الواجب جلمع البيانات ،واال�ستعمال الأف�ضل
للإح�ص ��اءات ،وبخا�ص ��ة و�ضع �إج ��راءات ل�سري العم ��ل �أو نظ ��ام لإدارة الق�ضايا يف ال�سلط ��ة املركزية املعنية
بامل�ساع ��دة القانوني ��ة املتبادلة بغر� ��ض تي�سري �أمور منه ��ا املراقبة املنتظم ��ة لطول مدة الإج ��راءات اخلا�صة
بامل�ساع ��دة القانوني ��ة املتبادل ��ة لتح�سني املمار�س ��ات املعتادة .ومن التداب�ي�ر الإيجابية الأخ ��رى و�ضع مبادئ
توجيهي ��ة داخلية ،و�أدل ��ة �إجرائية ،و�إجراءات عمل موحدة مكتوبة ،ومذكرات لبي ��ان املنهجية �أو ورقات ب�ش�أن
املمار�س ��ات املتبع ��ة حتدد جدوال زمنيا لتنفيذ الطلبات وتقدم توجيهات ب�ش�أن كيفية التعامل مع � ِّأي م�شاكل قد
تن�ش�أ ،مبا يف ذلك كيفية التعامل بال�شكل املالئم مع � ِّأي متابعة مع الدولة الطالبة.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
�أف ��ادت �إح ��دى الدول الأطراف ب� َّأن العامل�ي�ن يف �سلطتها املركزية يجرون ات�ص ��االت م�ستمرة ،تكاد
تك ��ون يومي ��ة ،بنظرائهم يف البلدان التي تقدم عدد ًا كبري ًا من طلب ��ات امل�ساعدة القانونية املتبادلة.
كما ت�سعى ال�سلطة املركزية �إىل �إجراء م�شاورات �سنوية مع �أكرب �شركائها يف جمايل ت�سليم املطلوبني
وامل�ساعدة القانونية املتبادلة.
وتتاب ��ع دولة طرف �أخرى تنفيذ طلبات امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة با�ستخدام قاعدة بيانات
م�صمم ��ة خ�صي�صا لهذا الغر�ض ،من وظائفها متكني املوظفني املعنيني بالق�ضايا من �أن يتعقبوا كل
�إجراء يتخذ ب�ش�أن م�س�ألة معينة ،ويربجموا ر�سائل تذكري بتواريخ الإجراءات املقبلة الالزم اتخاذها،
ويتبينوا ما يحدث من ت� ّأخر يف تنفيذ الطلب .وقد اعترب اخلرباء امل�ستعر�ضون ذلك ممار�سة ج ِّيدة.
ويراع ��ي البل ��د املعني دائما ،عند تقدمي امل�ساعدة املطلوبة ،الأطر الزمنية التي طلبها البلد الأجنبي
(على �سبيل املثال ،تواريخ املحاكمات) ،ويقدم بانتظام �آخر م�ستجدات حالة التنفيذ والتقدم املحرز
فيما يتعلق بالطلب املقدم �إىل ال�سلطات املركزية لدى النظراء يف بلدان �أخرى.
و�أخ�ي�را ،بل ��غ االبتكار يف دولة �أخرى مرحل ��ة �أكرث تطورا ،حيث �أن�ش� ��أت نظام ًا ملعاجلة طلبات
امل�ساع ��دة القانوني ��ة املتبادلة يكفل الدق ��ة والكفاءة وال�سرعة .وقد ط ��ورت ال�سلطة املركزية يف هذا
البل ��د قاعدة بيانات �إلكرتونية ،ونظام� � ًا لإدارة املعلومات ،وقاعدة بيانات لتعق ��ب الق�ضايا ،وعملية
ل�ضمان اجلودة معتمدة من املنظمة الدولية للتوحيد القيا�سي .وعند ا�ستخدام قاعدة البيانات هذه،
يجب الوفاء بجداول زمنية حمددة للتعامل مع طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املطلوبني
وتنفيذها ،وتنظيم �سري العمل ب�شكل حمدد .وتر�سل �إ�شعارات �إىل املوظف امل�شرف �إذا مل يتم حتديث
مل ��ف ما كل يومني .ويجري تتب ��ع الطلبات الواردة يف قاعدة البيانات ابتداء من يوم ت�سجيل الطلب.
وي�سم ��ح هذا النظام لل�سلطة املركزية ب�سرع ��ة اال�ستجابة لطلبات الإفادة ب�آخر امل�ستجدات ،ويجري
اتخ ��اذ خطوات لتمكني البعث ��ات الأجنبية من االطالع مبا�شرة على قاع ��دة البيانات للح�صول على
�آخ ��ر امل�ستجدات ب�ش� ��أن معاجلة طلباتهم .و�ستكون هذه اخلدمة متاحة عل ��ى املوقع ال�شبكي لل�سلطة
املركزية .وقد �أُثني على ابتكار الدولة املعنية هذا ،الذي اع ُترب ممار�سة ج ِّيدة ،و�شُ جعت على النظر
يف �إطالع البلدان الأخرى عليه لكي تتمكن هذه الأخرية من حماكاة هذ الأ�سلوب يف التتبع ،بو�سائل
منها املنتديات الدولية وامل�ؤمترات والأفرقة العاملة على ال�صعيد الدويل.
وق ��د �أُبل ��غ ع ��ن حاالت ملمو�س ��ة قليل ��ة ت� َّأجل فيه ��ا تنفيذ الطلب ��ات ب�سب ��ب م�سا�سه بتحقيق ��ات جنائية
جاري ��ة .و�أ�ش ��ارت دولة طرف واحدة ب� َّأن الت�أجيل بن ��اء على هذا ال�سبب نادر احل ��دوث للغاية ،يف حني دفعت
ع ��دة دول �أخ ��رى ب� َّأن هذا الت�أجيل ق ��د يحدث وفقا للت�شريع ��ات الداخلية �أو عرب التطبي ��ق املبا�شر لالتفاقية
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�أو �ص ��ك دويل �آخ ��ر ،مث ��ل الفقرة  1من امل ��ادة  6من االتفاقية الأوروبي ��ة ب�ش�أن امل�ساع ��دة املتبادلة يف امل�سائل
وحث ��ت الدول الأطراف عل ��ى النظر ،يف حال عدم وج ��ود ت�شريعات وطنية ب�ش�أن ه ��ذه امل�س�ألة ،يف
اجلنائي ��ةُ .
و�ض ��ع �أحكام �أكرث حتديدا ب�ش�أن اجلداول الزمني ��ة لتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،والظروف التي ميكن
فيه ��ا ت�أجي ��ل تقدمي هذه امل�ساع ��دة ،حيث �أنه من �ش� ��أن ذلك تعزي ��ز �شفافية الإجراءات الالزم ��ة للم�ساعدة
القانوني ��ة املتبادل ��ة و�إمكاني ��ة التنب�ؤ بها ل�صال ��ح الدول الطالبة .كم ��ا �أنه �أو�صي ،يف عدد حم ��دود من الدول
الأط ��راف التي يك ��ون فيها امل�سا�س بالتحقيقات اجلارية �سببا تقديريا لرف� ��ض الطلب ،ب�إدراج �إمكانية ت�أجيل
تنفي ��ذ الطل ��ب فقط يف القوان�ي�ن املنطبقة .وهن ��اك �أي�ضا بلدان لديه ��ا ت�شريعات مماثل ��ة ال ُيعترب فيها ذلك
�ضروري ��ا ،حيث املمار�سة املتبعة فيها ه ��ي تف�سري الأحكام ذات ال�صلة مبا ي�سم ��ح بت�أجيل امل�ساعدة القانونية
املتبادلة.

مثال على التنفيذ
تتوا�ص ��ل ال�سلطة املركزية يف �إحدى ال ��دول الأطراف مع �أجهزة �إنفاذ القانون املحلية عند النظر يف
طلب ��ات امل�ساعدة القانونية املتبادلة .ف� ��إذا كان �أحد الأجهزة يخ�شى م ��ن م�سا�س امل�ساعدة املقدمة
بتحقيق ��ات �أو �إج ��راءات جنائية داخلي ��ة ،ف�إنه يب ّلغ ال�سلطة املركزية على الف ��ور ،التي تقوم ب�إخطار
نظريته ��ا الأجنبية .وتوا�صل ال�سلط ��ة املركزية التوا�صل مع الأجهزة ذات ال�صل ��ة ب�ش�أن التحقيقات
الداخلية ،و�إذا مت الحقا بلوغ مرحلة ال مي�س فيها تقدمي امل�ساعدة املطلوبة بالتحقيقات �أو الإجراءات
اجلنائية ،يبلَّغ البلد الأجنبي وتوا�صل ال�سلطة املركزية معاجلة الطلب.
وفيما يتعلق ب�إجراءات الت�شاور مع الدولة الطالبة� ،أفادت معظم البلدان ب�أنها تقوم بهذه امل�شاورات قبل
رف� ��ض الطل ��ب �أو ت�أجيله ،و�أ�شار بع�ضها �إىل معاهدات ثنائية تنظم ه ��ذه امل�س�ألة �صراح ًة .بيد �أنه مل يق َّدم �إ َّال
عدد حمدود من الأمثلة على كيفية �إجراء هذه امل�شاورات.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
ذك ��رت دولت ��ان طرفان � َّأن ال�سلطة املركزية لديهما عادة ما تعم ��د ،عند تلقي طلب م�ساعدة قانونية
متبادل ��ة ال يحت ��وي على العنا�صر املطلوب ��ة� ،إىل االت�صال مبا�شرة بال�سلط ��ة املركزية الأجنبية ذات
ال�صل ��ة لطل ��ب املعلومات� ،أو تطلب املعلومات م ��ن خالل القنوات الدبلوما�سي ��ة ،م�شرية �إىل � َّأن تلك
املعلومات الزمة للم�ضي قدما وتنفيذ طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة.
و�أف ��ادت دول ��ة طرف �أخرى ب� َّأن �سلطته ��ا املركزية كثريا ما جتري م�ش ��اورات غري ر�سمية قبل
تلق ��ي الطلب ��ات الر�سمية للم�ساع ��دة القانونية املتبادل ��ة ،و� َّأن من املعتاد قب ��ول وا�ستعرا�ض م�شاريع
طلب ��ات قبل تقدمي طلب ر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة .وقد اعترب اخلرباء امل�ستعر�ضون ذلك
من املمار�سات اجل ِّيدة.
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عدم التعر�ض لل�شهود
تناول ��ت الغالبي ��ة العظمى من الدول الأطراف م�س�أل ��ة عدم التعر�ض لل�شهود ،على النح ��و املن�صو�ص عليه يف
الفق ��رة  27م ��ن املادة  46من االتفاقية� ،سواء يف معاهدات ثنائية �أم متع ��ددة الأطراف ،بو�سائل منها تطبيق
االتفاقية نف�سها� ،أو يف الت�شريعات الداخلية (كذلك) .ويف ثالث حاالت كانت فيها فرتة عدم التعر�ض مبوجب
القان ��ون الوطن ��ي �أق�صر م ��ن �أحكام االتفاقية (م ��ن � 8إىل� 10أيام بدال م ��ن  15يوما)� ،شُ جع ��ت البلدان قيد
اال�ستعرا�ض على تعديل ت�شريعاتها يف هذا ال�صدد.
التكاليف
القاع ��دة العامة ،فيما يتعل ��ق بـالتكاليف العادية واملعقولة لطلبات امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة مثل التكاليف
املتعلق ��ة باحل�ص ��ول على �شهادة ال�شهود وجم ��ع امل�ستندات وحجزها ،وتعقب املمتل ��كات وحتديدها وحجزها،
ه ��ي �أن تتحمل الدولة متلقية الطلب تلك التكالي ��ف ،رهنا ب� ِّأي اتفاقات ثنائية �أو متعددة الأطراف �أو ترتيبات
خم�ص�ص ��ة �أو �ش ��روط للتعاون املتبادل .وعلى الرغم من � َّأن ه ��ذا يتما�شى مع املبد�أ املن�صو�ص عليه يف الفقرة
 28م ��ن امل ��ادة  ،46ينبغي ،كم ��ا �أكدت ملحوظة تف�سريية له ��ذا احلكم ،مراعاة � َّأن البل ��دان النامية قد تواجه
�صعوبات يف تغطية التكاليف الأ�سا�سية و�أنه ينبغي تزويدها بامل�ساعدة الالزمة لتمكينها من الوفاء مبتطلبات
()112
االتفاقية.
وال تتط ��رق الت�شريع ��ات دائم ��ا �إىل م�س�أل ��ة التكالي ��ف غ�ي�ر العادية� ،إ َّال �أنه ��ا تن�ص من حي ��ث املبد�أ يف
ع ��دة دول �أط ��راف على �أن تتحم ��ل الدولة الطالبة ما يل ��ي :تكاليف تنفيذ طلبات بعينها ،مث ��ل نفقات الإيداع
وال�شح ��ن؛ والتكالي ��ف املرتتبة على �شهادة خب�ي�ر �أو نقل املحتجزين �إىل بلدان �أجنبي ��ة ،ح�سبما هو من�صو�ص
علي ��ه يف الفق ��رة  10م ��ن املادة  ،46ل�ل��إدالء ب�شهاداتهم يف دع ��اوى �أو للم�ساعدة يف حتقي ��ق؛ ونفقات تنظيم
جل�س ��ة ا�ستماع عن طريق الهاتف �أو التداول بالفيديو ،ح�سبما هو من�صو�ص عليه يف الفقرة  18من املادة 46؛
ونفق ��ات ح�ض ��ور الأ�شخا�ص املطلوب اال�ستماع �إليه ��م؛ ونفقات الرتجمة التحريري ��ة وال�شفوية .وباملثل ،تن�ص
بع� ��ض املعاه ��دات الثنائية عل ��ى �أن يتحمل متلقي الطل ��ب تكاليف تنفيذ الطلب ،با�ستثن ��اء نفقات معينة ،مثل
تكالي ��ف الرتجم ��ة ،و�أتعاب اخلرباء ،ونفق ��ات نقل الأ�شخا�ص لتق ��دمي الأدلة �أو � ِّأي نفق ��ات ا�ستثنائية مرتتبة
عل ��ى تنفيذ الطل ��ب .ويف جميع الأحوال� ،أو�ص ��ي فيما يتعلق بالتكالي ��ف غري العادية ،ا�ستن ��ادا �إىل االتفاقية،
ب� ��أن تكفل ال ��دول الأطراف عدم حتديد الدولة متلقي ��ة الطلب من جانب واحد لل�ش ��روط والأحكام التي ين َّفذ
الطل ��ب مبقت�ضاها ،وكذل ��ك كيفية حتمل تلك التكالي ��ف ،بل و�ضعها بعد الت�شاور امل�سبق م ��ع الدولة الطالبة.
ويف ه ��ذا ال�ص ��دد� ،أف ��ادت خم� ��س دول �أط ��راف عل ��ى الأق ��ل بحاالت حم ��ددة حتملت فيه ��ا الدول ��ة الطالبة
جزئي ��ا النفق ��ات غري العادية عم�ل�ا برتتيب خم�ص�ص الغر�ض م ��ن النوع املن�صو�ص علي ��ه يف الفقرة  28من
املادة .46

مثال على التنفيذ
�أفادت �إحدى الدول الأطراف ب�أنها و�ضعت ترتيبات مع �سلطات مركزية �أخرى فيما يتعلق بالتكاليف
غ�ي�ر العادي ��ة للم�ساعدة القانوني ��ة املتبادلة .وي�شمل ذل ��ك تكاليف معاجلة كمي ��ات كبرية من املواد
احلا�سوبي ��ة املتحف ��ظ عليها مبوجب �أم ��ر تفتي�ش ،ور�سوم الربي ��د املرتفعة التكلف ��ة الالزمة لإر�سال
الأدل ��ة �إىل دولة �أخرى و�أتع ��اب املحامني املتكبدة نتيجة الطلبات املقدم ��ة �إىل املحاكم املحلية نيابة
عن الدولة الطالبة.
( )112الأعم ��ال التح�ضريية للمفاو�ضات الرامي ��ة �إىل و�ضع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،اجلزء الأول ،الف�صل الرابع ،املادة
 ،46الق�سم جيم ،الفقرة الفرعية (ج) (�ص .)445
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ويف �س ��ت دول �أطراف ،تن�ص القوانني املنطبقة �أو املعاهدة املتعددة الأطراف التي تكون البلدان املعنية
طرف� � ًا فيه ��ا (� ْأي معاهدة تبادل امل�ساعدة القانونية يف امل�سائل اجلنائي ��ة) على �أن تتحمل الدولة الطالبة ،من
حي ��ث املب ��د�أ ،جميع التكاليف ،ما مل تتف ��ق الدول املعنية على خالف ذلك .ويب ��دو � َّأن بلدين �آخرين يحتفظان
لنف�سيهم ��ا بحق حتمي ��ل الدولة الطالبة جمي� � َع التكاليف �أو جزءا منه ��ا .وتتعار�ض تل ��ك املمار�سات مع املبد�أ
املن�صو� ��ص علي ��ه يف الفقرة  28من املادة  .46ومن ث ��م ،ينبغي املواءمة بني القوان�ي�ن ذات ال�صلة واالتفاقات
َ
التكاليف يف احلال ��ة الأوىل ،وا�ستحداث �إلزام
القائم ��ة واالتفاقي ��ة بالن�ص على حتميل الدول ��ة متلقية الطلب
بالت�شاور م�سبقا مع الدولة الطالبة يف احلالة الثانية.

تقدمي امل�ستندات
�أ�شارت معظم الدول الأطراف �إىل �أنها عادة ما تقدم �إىل الدولة الطالبة ال�سجالت �أو امل�ستندات �أو املعلومات
املتاح ��ة لعام ��ة النا� ��س ،مثل امل ��واد املحفوظة يف �سجالت ال�ش ��ركات ،و�شه ��ادات امليالد �أو ال ��زواج �أو الوفاة،
حتدد قدر الإمكان � َّأي ممار�سات ذات �صلة
واملعلومات الواردة يف �سجالت الأرا�ضي .و�شُ جعت البلدان على �أن ِّ
يف ت�شريعاتها ،و�أن تتوخى ال�شفافية ب�ش�أن ما تتبعه من ممار�سات لتبادل املعلومات.
وفيم ��ا يتعلق بال�سج�ل�ات احلكومية غري املتاحة لعام ��ة النا�س ،جتوز تلبية الطلب ��ات ذات ال�صلة ،رهنا
بالت�شريع ��ات الداخلية للدولة متلقية الطلب التي تنظم الك�شف عن املعلومات ذات ال�صلة .فعلى �سبيل املثال،
ين�ص قانون بلد على �أنه ال يجوز تقدمي �سجالت ال�ضرائب �أو ال�ضمان االجتماعي �إىل بلدان �أجنبية ا�ستجابة
لطلب ��ات امل�ساع ��دة املتبادلة .و�أك ��د �أكرث من ثلث الدول الأط ��راف �إمكانية �أن تو َّفر لل ��دول الطالبة ،من حيث
املب ��د�أ ،بع�ض �أن ��واع املعلومات غري املتاحة لعامة النا�س ،مبا يف ذلك تقاري ��ر ال�شرطة و�أجهزة �إنفاذ القانون،
ومعلومات ب�ش�أن الرقابة امل�صرفية وال�سجالت اجلنائية ،وحتى املواد ال�سرية يف ظروف معينة .و�أفادت خم�سة
بلدان بقدرتها على تلبية طلبات بهذا ال�ش�أن� ،شريطة تزويد �سلطة داخلية مماثلة مبا تطلبه من م�ستندات �أو
معلومات.
و�أخ�ي�را ،ذكرت �إحدى الدول الأطراف �أنها متيز ب�ي�ن خمتلف �أنواع املعلومات غري املتاحة لعامة النا�س
على النحو التايل" :املعلومات املحجورة" ،التي ميكن توفريها للدولة الطالبة؛ و"املعلومات ال�سرية" التي ميكن
توفريها تبعا للحالة؛ و"املعلومات ذات ال�سرية املطلقة" ،التي ال ميكن توفريها �أبدا.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
وفق ��ا لقان ��ون �إحدى ال ��دول الأطراف ومبادئه ��ا الد�ستورية ،تك ��ون جميع امل�ستن ��دات التي يف حوزة
ال�سلطات متاحة لعامة النا�س ،ما مل ين�ص قانون ي�سنه الربملان �صراح ًة على ا�ستثناء من ذلك .ف�إذا
طلب ��ت دولة طرف �أخرى �سج�ل�ات �أو م�ستندات �أو معلومات يف حوزة ال�سلطات الداخلية ،تق َّدم هذه
ال�سج�ل�ات �أو امل�ستندات �أو املعلومات بنف�س الطريقة وا�ستنادا �إىل نف�س الأ�سباب التي تقدم بها �إىل
� ِّأي فرد.

الفعالية
يب ��دو ،على عك�س ما عليه احلال ب�ش�أن ت�سليم املطلوبنيَّ � ،أن الدول الأطراف راكمت خربات وا�سعة فيما يتعلق
بامل�ساع ��دة القانونية املتبادلة يف امل�سائل املتعلقة بالف�ساد وقدمت بيانات �إح�صائية كافية تبني حجم الطلبات
ذات ال�صلة .و�أفادت العديد من الدول الأطراف التي متتلك �أطرا ت�شريعية كافية للم�ساعدة القانونية املتبادلة
ب�أنه ��ا تتلق ��ى �أو تر�سل بانتظام طلبات تتعلق باجلرائم املن�صو�ص عليها يف االتفاقية ،و�أنها مل تواجه م�شكالت
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حم ��ددة يف تنفيذها .والأهم من ذلك �أنه اح ُتج باملادة  46نف�سها وا ُّتخذت �أ�سا�سا قانونيا لتقدمي امل�ساعدة يف
منا�سب ��ات عدي ��دة .وعلى الرغم من � َّأن ع ��دد الق�ضايا ال يزال قليال ،فقد �أفادت  17دول ��ة طرفا ب�أنها قدمت
طلبات و�/أو تلقتها مبوجب االتفاقية.
و�أه ��م مث ��ال بهذا ال�ش� ��أن هو �إفادة �إح ��دى الدول الأطراف ب�أنه ��ا تلقت  427طلبا للم�ساع ��دة القانونية
املتبادل ��ة م ��ن بلدان �أجنبية يف الف�ت�رة  ،2011-2010منها  18طلب ��ا متعلقا بجرائم ف�س ��اد .وقُدم �أحد ع�شر
طلب ��ا من الطلب ��ات الثماين ع�شرة ا�ستنادا �إىل االتفاقي ��ة �أو بالإ�شارة على وجه التحدي ��د �إىل االتفاقية .وردا
عل ��ى ذلك ،قدم ��ت الدولة متلقية الطلب املواد املحج ��وزة مبوجب �أوامر التفتي�ش و�أق ��وال ال�شهود واملواد التي
ح�صلت عليها �أجهزة �إنفاذ القانون لديها بو�سائل قانونية ،وا�ضطلعت بتحقيقات م�ستفي�ضة بحثا عن عائدات
اجلرمي ��ة .و�أف ��اد بلد �آخر �أنه تلق ��ى ردودا على طلباته املقدمة وفقا لالتفاقية يف �إط ��ار زمني تراوح بني �شهر
وخم�س ��ة �أ�شه ��ر ،فيما عدا حالة واح ��دة مل يتلق فيها � َّأي رد عل ��ى الإطالق ،وحالة �أخ ��رى رف�ضت فيها الدولة
متلقي ��ة الطلب تق ��دمي امل�ساعدة القانونية بدعوى � َّأن من املرجح �أن مي�س الطل ��ب �سيادتها �أو �أمنها �أو نظامها
العام �أو م�صاحلها الأ�سا�سية الأخرى ،م�ست�شهدة بالفقرة (21ب) من املادة .46

�أمثلة
نفذت �إحدى الدول الأطراف طلبا ر�سميا للم�ساعدة القانونية نيابة عن بلد �آخر ا�ست�شهد باالتفاقية.
وقدم ��ت �سلط ��ات الطرف متلقي الطلب �سج�ل�ات م�صرفية معتمدة �إىل البل ��د الطالب مل�ساعدته يف
التحقيق ��ات الت ��ي كان يجريها ب�ش�أن موظف عمومي متهم بامل�شارك ��ة يف خمططات احتيالية معقدة
ووا�سع ��ة النط ��اق ،وكان ُيعتقد �أنه �أر�س ��ل بع�ضا من العائدات غري امل�شروع ��ة التي حت�صل عليها عن
طري ��ق م�صارف موج ��ودة يف �أرا�ضي البلد متلق ��ي الطلب .وكانت االتفاقية ه ��ي الأ�سا�س التعاهدي
الوحيد للطلب حيث ال توجد معاهدة ثنائية للم�ساعدة القانونية املتبادلة بني البلدين.
وطُ ل ��ب من دولة طرف �أخرى ،بناء على االتفاقية ،مراقبة ور�صد م�شتبه فيه وتقدمي معلومات
فيم ��ا يتعلق بتاريخ دخوله البلد ،وتعق ��ب ممتلكاته وموجوداته املالية ،وتفتي�ش م�سكنه بغر�ض جتميد
ممتلكاته (املالية) وم�صادرتها .وكان مو�ضوع التحقيقات اجلنائية �أحد رعايا الدولة الطالبة الذي
ا�ش ُتب ��ه يف قيامه باالختال� ��س �أثناء ت�صرفه ب�صفت ��ه الر�سمية .وكان امل�شتبه في ��ه يعي�ش وقت تقدمي
الطل ��ب يف الدول ��ة متلقية الطلب بعد ف ��راره من بلده .وقد قُدم ��ت كل امل�ساعدة املطلوب ��ة �إىل البلد
و�سلمت �إليه املعلومات والب�ضائع املحجوزة.
الطالب ُ

باء -نقل الإجراءات اجلنائية (املادة )47
تفر�ض املادة  47من االتفاقية ،مبراعاة البعد العابر للحدود الوطنية للعديد من ق�ضايا الف�ساد ،التزام ًا على
ال ��دول الأطراف بالنظر ،يف احلاالت التي ت�شمل عدة والي ��ات ق�ضائية ،يف تركيز املالحقة الق�ضائية يف والية
ق�ضائي ��ة واحدة لدولة معينة تكون �أقدر ،على �سبيل املثال ،على جمع الأدلة ويكون لديها روابط �أوثق بالق�ضية
واملدع ��ى عليه .وعالوة على ذلك ،ميكن ا�ستخدام نقل الإج ��راءات اجلنائية ،بتطبيق مبد�أ "�إ َّما الت�سليم و�إ َّما
املحاكمة" ،للم�ساعدة على بدء �إجراءات جنائية داخلية عند رف�ض الت�سليم ب�سبب اجلن�سية �أو لأ�سباب �أخرى،
ح�سب االقت�ضاء.
و�أفاد �أكرث من ثلث الدول الأطراف ب� َّأن �إمكانية نقل الإجراءات من�صو�ص عليها ب�شكل عام يف ت�شريعاتها
الداخلي ��ة �أو يف معاه ��دات ثنائية �أو متعددة الأط ��راف هي طرف فيها ،مثل االتفاقي ��ة الأوروبية املتعلقة بنقل
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الدعاوى اجلنائية ،التي ت�شكل ال�صك الدويل الرئي�سي يف هذا املجال .وين�ص الت�شريع الداخلي لإحدى الدول
الأط ��راف على �إمكانية القيام بذل ��ك النقل يف �إطار منظمة �إقليمية فيما يتعل ��ق بجرائم غ�سل الأموال .وعلى
الرغم من � َّأن معظم هذه البلدان مل تقدم � َّأي �أمثلة ملمو�سة على التنفيذ وال معلومات عن املعايري امل�ستخدمة
يف حتدي ��د �أن�س ��ب دولة حمكم ٍة للتحقيق واملقا�ضاة )113(،قيل يف حالت�ي�ن � َّإن نقل الإجراءات اجلنائية ممار�سة
معت ��ادة ،و�أف ��ادت دولتان بنقل الإجراءات التي ت�شمل املحاكمة على جرائم الر�شوة .وقد تبينَّ � َّأن �إحدى الدول
الأط ��راف ت�ستخدم كثريا ه ��ذا ال�شكل من التعاون الدويل ،خا�صة مع البلدان املج ��اورة ،حيث �إنها �أبلغت عن
طلبات �إجماليها  59طلبا واردا و 47طلبا �صادرا يف الفرتة ما بني  2009و.2011
وعل ��ى الرغ ��م مما تقدم ،فلي�س ل ��دى غالبية الدول الأط ��راف ت�شريعات داخلية ،وهي غ�ي�ر ملزمة ب� ِّأي
�صك ��وك دولي ��ة تنظم نقل الإجراءات اجلنائي ��ة الدولية .غري � َّأن بع�ض البلدان ذكرت �أن ��ه ميكن �إجراء النقل
م ��ن خ�ل�ال ترتيبات غري ر�سمية ،و�أبلغت �أربعة بلدان عن عمليات نقل ج ��رت بالفعل .وال توجد حاجة بالفعل،
كما �أ�ش َري يف �أحد اال�ستعرا�ضات� ،إىل قانون حمدد لتنفيذ احلكم املعني ما دام هناك ممار�سات �أو �سيا�سات
عامة �أو ترتيبات تتيح �إمكانية نقل الإجراءات اجلنائية ،وتنظر الدول الأطراف بالفعل يف اال�ستفادة من هذه
الإمكاني ��ة به ��دف �ضمان فعالية املالحقة الق�ضائية للجرائم امل�شمولة باالتفاقي ��ة .ومن �ش�أن �إبرام املزيد من
االتفاق ��ات الر�سمي ��ة �أن ي�ساعد على تر�سيخ ه ��ذه املمار�سة وحتديد الآثار املرتتبة عل ��ى النقل بالن�سبة للدول
املعنية .ويف هذا ال�سياق ،ميكن للدول الأطراف �أن ت�ستفيد من و�ضع املعاهدة النموذجية ب�ش�أن نقل الإجراءات
()114
يف امل�سائل اجلنائية مو�ضع االعتبار.

( )113لالطِّ الع على هذه املعايري ،انظر الدليل التقني� ،ص .164
( )114مرفق قرار اجلمعية العامة .118/45

الف�صل الثالث -التعاون يف جمال �إنفاذ القانون
�ألف -التعاون يف جمال �إنفاذ القانون (املادة )48
تق�ضي املادة  48ب�أن تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا ،مبا يتوافق مع نظمها القانونية والإدارية
تعزز فاعلية تدابري �إنف ��اذ القانون من �أجل مكافحة الأفعال املجرم ��ة وفقا لالتفاقية .وت�شمل
الداخلي ��ة ،ك ��ي ِّ
التداب�ي�ر املن�صو�ص عليها لبل ��وغ هذا الهدف �إن�شاء �أو تعزيز القنوات املالئم ��ة لالت�صال ،والتعاون يف �إجراء
التحري ��ات ،وتبادل املعلومات ب�ش� ��أن الو�سائل والأ�ساليب التي ي�ستخدمها املجرم ��ون ،وتي�سري التن�سيق الف ّعال
ب�ي�ن هيئات �إنف ��اذ القانون ،و�إبرام اتفاقات �أو ترتيبات للتعاون بني تل ��ك الهيئات .وقد اتخذت معظم البلدان
خط ��وات لتنفي ��ذ هذه التداب�ي�ر ،وحتى الآن يبدو � َّأن هن ��اك ثالث دول �أطراف فقط تخلف ��ت كثريا عن الوفاء
مبتطلبات االتفاقية ذات ال�صلة.

قنوات االت�صال
�أفي ��د ب� َّأن قنوات االت�صال ب�ي�ن الدوائر التي ت�ضطلع مبهمة �إنفاذ القانون كثريا م ��ا ُت�ستخدم على ال�صعيدين
الثنائ ��ي والإقليم ��ي يف الإط ��ار التنظيمي للمنظمات الدولي ��ة �أو عرب الوطنية ،مثل االحت ��اد الأوروبي ومنظمة
ال ��دول الأمريكية� ،أو يف �إطار �شبكات العمليات والتن�سي ��ق الإقليمية ،مثل رابطة مفو�ضي ال�شرطة الكاريبيني،
ورابط ��ة ر�ؤ�س ��اء �أجهزة ال�شرط ��ة التابعة لرابط ��ة �أمم جنوب �شرق �آ�سي ��ا (من خالل قاعدة بيان ��ات �آمنة)،
واجلماع ��ة الكاريبي ��ة من خ�ل�ال اللجنة الدائمة لر�ؤ�س ��اء وحدات اال�ستخب ��ارات والتحقيق ��ات املالية التابعة
له ��ا ،ومرك ��ز االت�صاالت الإقليم ��ي امل�شرتك ومركز دم ��ج املعلوم ��ات اال�ستخبارية الإقليم ��ي ،ومنظمة تعاون
ر�ؤ�س ��اء ال�شرط ��ة يف �شرق �أفريقي ��ا ،ومكتب ال�شرطة الأوروب ��ي (يوروبول) ،ووحدة التع ��اون الق�ضائي التابعة
لالحت ��اد الأوروبي (يوروج�ست) ،وال�شبك ��ة الق�ضائية الأوروبية ،وال�شبكة القارية لتب ��ادل املعلومات لأغرا�ض
امل�ساع ��دة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية وت�سليم املطلوبني التابع ��ة ملنظمة الدول الأمريكية (بدعم من من�صة
" "GROOVEالآمن ��ة لتبادل املعلومات) ،وال�شبكة الإيبريية-الأمريكية للتع ��اون الق�ضائي الدويل (التي تعمل
�أي�ض ��ا من خالل من�صة �آمنة) ،و�شبكة امل ّدعني العا ّمني ملكافح ��ة اجلرمية املنظَّ مة ،واملكتب الأوروبي ملكافحة
االحتي ��ال ،ومرك ��ز التن�سي ��ق املعن ��ي باجلرمية عرب الوطني ��ة يف منطقة املحي ��ط الهادئ ،وال�شبك ��ة القانونية
والق�ضائي ��ة ملجموعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية ،ومنظمة التعاون الإقليمي بني ر�ؤ�ساء �أجهزة ال�شرطة
يف اجلنوب الأفريقي ،ووحدة رابطة جنوب �آ�سيا للتعاون الإقليمي لر�صد جرائم املخدرات ،و�شرطة اجلماعة
الإمنائي ��ة للجنوب الأفريقي ،ومركز �إنفاذ القانون جلنوب �ش ��رق �أوروبا ،ونظام �شينغني للمعلومات ،ومنظمة
التع ��اون بني �أجهزة ال�شرط ��ة يف اجلنوب الأفريقي .ومن اجلدير بالذكر � َّأن �إح ��دى الدول الأطراف اقرتحت
�إن�ش ��اء �شبك ��ة �إقليمية �أخ ��رى للتعاون بني جه ��ات �إنفاذ القانون برعاي ��ة منظمة التع ��اون االقت�صادي ،ت�سمى
اخت�ص ��ار ًا  .ECOPOLوتب�َّينَنَّ � َّأن ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين لالت�صال ال�سري ��ع مفيد جدا يف �سري عمل تلك
ال�شب ��كات اليوم ��ي� ،إىل جان ��ب �أدوات من قبيل قواعد البيان ��ات امل�أمونة لتبادل املعلومات ب�ي�ن �سلطات �إنفاذ
القانون.
كم ��ا تب�َّي�نَّ � َّأن الع�ضوية يف املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائي ��ة (الإنرتبول) ت�سهم �إىل حد كبري يف زيادة
ف ّعالي ��ة التع ��اون عرب احلدود يف جمال �إنفاذ القانون والك�شف عن امل�شتبه فيهم يف جرائم الف�ساد .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك� ،أفيد ب� َّأن منظومة االت�صاالت ال�شرطية العاملية � I-24/7أداة مفيدة لتبادل املعلومات البالغة الأهمية
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عن املجرمني والأن�شطة الإجرامية يف جميع �أنحاء العامل يف الوقت املنا�سب وعلى نحو م�أمون )115(.و�إىل جانب
ذلك ،تبينَّ � َّأن قنوات االت�صال التي تتجاوز النطاق ال�سياق الإقليمي نادرة.
وب ��دا � َّأن تبادل املعلوم ��ات منت�شر على نطاق وا�سع فيما بني وحدات اال�ستخب ��ارات املالية ،حيث �أ�شارت
�أكرث من ن�صف الدول الأطراف �إىل � َّأن وحداتها تقيم ات�صاالت بوحدات اال�ستخبارات املالية اخلارجية �أو هي
يف طور �إقامة تلك االت�صاالت ،بطرائق منها �أ�سا�سا �إبرام مذكرات تفاهم ب�ش�أن التعاون عرب احلدود الوطنية
يف التحقي ��ق مع الأ�شخا�ص املتورطني يف �أن�شطة غ�س ��ل الأموال ومالحقتهم ق�ضائيا� ،أو من خالل الع�ضوية يف
جمموع ��ة �إيغمونت لوح ��دات اال�ستخبارات املالية ،وهي حمفل دويل يركز على حفز التعاون يف جماالت تبادل
املعلومات والتدريب وتبادل اخلربات يف جمال مكافحة غ�سل الأموال .واع ُترب التقدم بطلب لنيل ع�ضوية هذه
املجموع ��ة وكذلك وجود عدد كبري من االتفاقات املربمة بني وح ��دة اال�ستخبارات املالية الوطنية وغريها من
الواليات الق�ضائية يف اخلارج من املمار�سات اجل ِّيدة .وباملثل� ،أ�شارت الهيئات اجلمركية يف بع�ض البلدان �إىل
م�شاركته ��ا يف مبادرات تعاونية من خ�ل�ال �شبكة مكاتب االت�صال الإقليمية لال�ستخب ��ارات اجلمركية التابعة
للمنظمة العاملية للجمارك �أو غري ذلك من الرتتيبات .كما �أقامت بع�ض �أجهزة ال�شرطة واملالحقة الق�ضائية
خم�ص�صة لتح�سني التعاون يف جميع جوانب الت�صدي لعائدات
الوطني ��ة ات�صاالت �ضمن �شبكات غ�ي�ر ر�سمية َّ
اجلرمي ��ة ،وزيادة ف ّعالية اجلهود التي يبذلها الأع�ض ��اء يف حرمان املجرمني من عائداتهم غري امل�شروعة من
خالل تن�سيق التعاون وتبادل املعلومات بني الوكاالت .وت�شمل هذه ال�شبكات غري الر�سمية �شبكة كامدن امل�شرتكة
بني ال ��وكاالت ال�سرتداد املوجودات ،و�شبكة اجلن ��وب الأفريقي امل�شرتكة بني ال ��وكاالت ال�سرتداد املوجودات،
وال�شبك ��ة امل�شرتك ��ة بني الوكاالت ال�سرتداد املوجودات التابعة لفرقة العم ��ل املعنية بالإجراءات املالية املتعلقة
بغ�س ��ل الأموال يف �أمري ��كا اجلنوبية .و�أُن�شئت �شب ��كات مماثلة يف منطقة �آ�سيا واملحيط اله ��ادئ (�شبكة �آ�سيا
واملحيط الهادئ امل�شرتكة ب�ي�ن الوكاالت ال�سرتداد املوجودات) و�شرق �أفريقيا (�شبكة �شرق �أفريقيا امل�شرتكة
بني الوكاالت ال�سرتداد املوجودات).
و�أخ�ي�را� ،أُبلغ عن ت�شغيل قنوات ات�صال بني ال�سلطات املتخ�ص�صة يف مكافحة الف�ساد ،على �سبيل املثال
يف �إطار �آلية �شبكة الأطراف ملكافحة الف�ساد يف جنوب �شرق �آ�سيا ،وحمفل اجلنوب الأفريقي ملكافحة الف�ساد،
ومنظم ��ة "�شركاء �أوروبيون من �أجل مكافحة الف�ساد" ،وقرار جمل� ��س االحتاد الأوروبي  2008/852/JHAب�ش�أن
�شبك ��ة نق ��اط االت�صال الأوروبية من �أجل مكافحة الف�ساد ،ورابطة �أجه ��زة مكافحة الف�ساد يف �شرق �أفريقيا،
ورابط ��ة �أجهزة مكافح ��ة الف�ساد يف �أفريقيا ،والرابطة الدولية لأجهزة مكافحة الف�ساد .و�أفادت �إحدى الدول
الأطراف ب� َّأن وكالة مكافحة الف�ساد لديها �أقامت �شراكات ر�سمية من خالل مذكرات تفاهم مع ما ال يقل عن 20
من امل�ؤ�س�سات الأجنبية امل�ضطلعة بوالية مماثلة يف  15بلدا يف جميع �أنحاء العامل.

التعاون يف جمال �إجراء التحقيقات وتبادل املعلومات والتن�سيق
ق َّدم ��ت معظم الدول الأطراف ملحة عامة عن �أطرها القانونية والعملية العامة ب�ش�أن تبادل املعلومات وتدابري
التعاون ،وكذلك الأغرا�ض التي �أن�شئت من �أجلها ،وهي الإ�سراع بالك�شف عن الأفعال املجرمة وفقا لالتفاقية
والتحقيق فيها .وق َّدم ُربع الدول الأطراف معلومات عن التحريات التي �أجريت على نحو ف ّعال بالتعاون مع دول
�أط ��راف �أخرى .و�أ�شار عدد حمدود من الدول الأط ��راف �إىل تبادل املعلومات ب�ش�أن نتائج البحث واخلربة يف
جمال اال�ستدالل اجلنائي فيما يتعلق بالو�سائل �أو الطرائق امل�ستخدمة يف ارتكاب اجلرائم ،مثل �سرقة الهوية
وتزوي ��ر الوثائ ��ق ،وباملثل ذكر عدد حمدود من ال ��دول تدابري مع َّينة تتعلق بالتزويد ب�أ�شي ��اء �أو مواد لتحليلها.
ويع ��زى ذل ��ك �إىل التطبيق العملي املح ��دود نوعا ما للفقرتني الفرعيت�ي�ن( 1 ج) و( 1د) من املادة � 48أو على
الأقل �إىل حمدودية �أهمية التدابري ذات ال�صلة فيما يتعلق بجرائم الف�ساد.
( )115دليل امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املجرمني ،ال�صفحات  32-31و.67
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التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
�أف ��ادت �إح ��دى الدول الأطراف ب� َّأن ق ��وات ال�شرطة التابعة لها قامت بع ��دة �أن�شطة م�شرتكة مع دول
م ��ن نف�س املنطقة يف جم ��االت بناء القدرات والتن�سيق وجهود التع ��اون يف مكافحة اجلرمية العابرة
للح ��دود الوطني ��ة ،مبا فيه ��ا جرائم الف�س ��اد .وقد ا�ضطُ لع بتل ��ك الأن�شطة من خالل �شبك ��ة �إقليمية
للت�ص ��دي للجرمية العابرة للح ��دود الوطنية متولها الدولة الطرف .وق ��د ا�ستحدثت �أي�ضا جمموعة
م ��ن الوحدات امل�شرتكة بني ال ��وكاالت ملكافحة اجلرمي ��ة العابرة للحدود الوطني ��ة ،العاملة يف عدة
بلدان يف املنطقة وامل�ؤلفة من �أجهزة �إنفاذ القانون واجلمارك و�ش�ؤون الهجرة.
وذك ��رت دولة طرف �أخرى � َّأن لديها نظام ًا م ��ن م�ستويني ،مركزي والمركزي ،تعزيز ًا للكفاءة
والإ�سراع بح ّل الق�ضايا ،لتل ّقي الطلبات من البلدان الأخرى يف �إطار التعاون على �إنفاذ القانون .وقد
اعترب اخلرباء امل�ستعر�ضون ذلك من املمار�سات اجل ِّيدة.
وع�َّي�نَّ �أكرث م ��ن ثُلث الدول الأطراف �ضباط ات�صال من ال�شرط ��ة� ،أو يف حاالت �أندر ،م َّدعني عا ّمني يف
بل ��دان �أخ ��رى �أو منظمات دولية ،ع ��ادة يف ال�سفارات �أو البعث ��ات الدبلوما�سية ،و�أوف ��دت خم�س دول �أطراف
�ضب ��اط ات�صال �إىل  20بل ��دا �أجنبيا �أو �أكرث .غري � َّأن نطاق �أن�شطة �ضباط االت�صال املذكورين ال يقت�صر عادة
عل ��ى مكافحة الف�س ��اد .ويف كثري من الأحيان ي�ش ��ارك موظفون من وكاالت �إنفاذ القان ��ون يف �أن�شطة تدريبية
م�شرتك ��ة ويف برام ��ج تبادل يف جمال بناء القدرات مع نظرائهم الدولي�ي�ن .كما �أو�ضحت دولتان طرفان مهام
امللحقني الأمنيني ب�سفاراتهما يف اخلارج ،فذكرت �أنه ،على الرغم من و�ضعهم كدبلوما�سيني وتبعيتهم لل�سفري
يف امل�سائل املتعلقة بالقانون ال ��دويل وال�ش�ؤون اخلارجية والربوتوكول ،ف�إنهم ي�ضطلعون ب�أن�شطتهم العملياتية
حتت �إ�شراف مبا�شر من ر�ؤ�سائهم يف جهاز ال�شرطة.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
فيم ��ا يتعلق بالتن�سي ��ق الف ّعال بني ال�سلط ��ات والهيئات والأجه ��زة� ،أن�ش�أت �إحدى ال ��دول الأطراف،
بالتع ��اون مع بلدان �أخرى م ��ن املنطقة ذاتها� ،شبكة م�شرتكة من �ضب ��اط االت�صال حول العامل ،مبا
يتي ��ح ل�ضباط ال�شرطة يف � ٍّأي من تلك الدول الأطراف �أن يت�صرفوا بالنيابة عن ال�شرطة التابعة ل ٍّأي
من الدول امل�شاركة الأخرى.
و�أبلغ ��ت ق ��وة ال�شرطة لدى دول ��ة طرف �أخرى عن �إقام ��ة �شبكة دولية ل�ضب ��اط االت�صال لديها
مكاتب يف  29بلدا لتهيئة التعاون مع الوكاالت الدولية لإنفاذ القانون ودعم التعاون الثنائي �أو املتعدد
الأط ��راف .وي�ضطل ��ع �ضباط االت�صال املعنيون بدور ممثلي �أجهزة �إنف ��اذ القانون للدولة يف اخلارج،
ويقيمون قنوات ات�صال وطيدة مع الوكاالت املحلية املعنية ب�إنفاذ القانون ،وهي قنوات يجري تطويرها
تي�سر ه ��ذه ال�شبكة العديد من الزي ��ارات التي تقوم
وتعزيزه ��ا ب�صف ��ة م�ستمرة .وع�ل�اوة على ذلكِّ ،
به ��ا وفود الوكالة الوطني ��ة املعنية ب�إنفاذ القانون ونظرياتها الأجنبية .و ُي َع� � ُّد التوا�صل مع هذه الوفود
عن�ص ��را رئي�سيا يف توطيد العالقات بني ال�شرطة الوطنية والوكاالت الدولية ال�شريكة لها ،وهو ي�ؤدي
�إىل ا�ستبانة فر�ص بناء القدرات وما يرتتب على ذلك من حتقيق نتائج على �صعيد تنفيذ العمليات.
و�أخ�ي�را ،يقب ��ل �أح ��د البل ��دان ،على �أ�سا� ��س اتفاق ��ات �أو ترتيب ��ات ثنائية ،ق�ض ��اة زائرين من
امل�ستعر�ض ��ون � َّأن هذه املمار�سة،
دول الأط ��راف �أخرى للف�ص ��ل يف ق�ضايا داخلية .واعت�ب�ر اخلرباء
ِ
و�إن مل تك ��ن مرتبط ��ة ارتباط ��ا مبا�شرا بالتع ��اون يف جمال �إنف ��اذ القانون ،من التج ��ارب الناجحة
واملفي ��دة م ��ن حيث اال�ستفادة من اخلربة الدولية .كما �أنها تعرب ع ��ن ا�ستعداد البلد لإبرام اتفاقات
ترمي �إىل تعزيز التن�سيق بني الوكاالت املخت�صة يف جمال �إنفاذ القانون.
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الأ�سا�س القانوين للتعاون يف جمال �إنفاذ القانون
يب ��دو �أن الغالبي ��ة العظمى من ال ��دول الأطراف تربم اتفاق ��ات �أو ترتيبات ثنائية �أو متع ��ددة الأطراف ب�ش�أن
التع ��اون املبا�ش ��ر بني �أجهزة �إنف ��اذ القانون ،على النحو ال ��ذي ت�شجع عليه الفقرة  2من امل ��ادة  ،48حتى و�إن
مل ُيعت�ب�ر ذل ��ك دائما �شرط ��ا للتعاون يف جمال �إنفاذ القان ��ون .و�أفادت معظم البلدان ب�أنه ��ا �أبرمت مثل هذه
االتفاق ��ات �أو تنظ ��ر يف �إبرامها (مبا يف ذلك مذكرات التفاهم وتب ��ادل الر�سائل و�إعالنات النوايا واالتفاقات
ب�ش� ��أن ت�شكي ��ل جل ��ان ا�ست�شارية دائمة م�شرتك ��ة) ،ال �سيما مع البل ��دان التي تنتمي �إىل املنطق ��ة ذاتها �أو �إىل
املجموعة اللغوية ذاتها .وقد ن َّفذت واحدة من بني تلك الدول الأطراف �أكرث من  90من االتفاقات واملذكرات
وحتدد هذه االتفاقات ،يف
وغريه ��ا من الوثائق القانونية امل�شرتكة بني الإدارات يف جم ��ال مكافحة اجلرميةِّ .
وتلزم الأطراف بتبادل جه ��ات االت�صال التابعة
جمل ��ة �أم ��ور ،كل واحدة من ال�سلطات امل�س�ؤولة ع ��ن التعاون؛ ِ
لهذه ال�سلطات املخت�صة بغية �ضمان �سرعة االت�صال وف ّعاليته؛ وتن�ص على �أ�شكال و�سبل وو�سائل التعاون ،مثل
تب ��ادل البيان ��ات املتعلقة باجلرائم التي يجري التخطيط لها �أو التي ار ُتكب ��ت؛ وعلى �إمكانية �إجراء م�شاورات
غ�ي�ر ر�سمي ��ة قبل تقدمي طلبات ت�سليم املطلوب�ي�ن �أو امل�ساعدة القانونية املتبادلة فيم ��ا يتعلق بجرائم الف�ساد؛
وكذل ��ك عل ��ى التع ��اون يف �إدارة �ش�ؤون املوظف�ي�ن والتدريب؛ وتت�ضم ��ن يف بع�ض الأحيان �أحكام� � ًا تركز ب�صفة
خا�صة على الف�ساد.

التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
و�ضعت �إحدى الدول الأطراف ،كدليل على التزامها بالتعاون يف جمال �إنفاذ القانون ،مذكرة تفاهم
منوذجي ��ة حول مكافحة اجلرمية العابرة للحدود الوطنية وتنمية التعاون بني جهاز ال�شرطة الوطني
و�أجهزة ال�شرطة الأجنبية.
و�أك ��دت �أكرث من ن�صف ال ��دول الأطراف � َّأن ب�إمكانه ��ا اتخاذ االتفاقية �أ�سا�سا للتع ��اون يف جمال �إنفاذ
القان ��ون فيم ��ا يتعل ��ق بجرائم الف�ساد ،و�أبل ��غ َبلدان اثنان عن ح ��االت ا�س ُتخدمت فيها االتفاقي ��ة بالفعل لهذه
الأغرا�ض .ومع ذلك ،ا�ستبعدت �أربع دول �صراح ًة تلك الإمكانية ،م�ستندة بدال من ذلك �إىل اتفاقات وترتيبات
ر�سمية �أو غري ر�سمية �أخرى .و�شُ جعت الدول الأطراف على موا�صلة التحاور على ال�صعيدين الإقليمي والثنائي
من خالل التوقيع ،ح�سب االقت�ضاء ،على اتفاقات لتي�سري تبادل املعلومات بغر�ض �إنفاذ القانون ،وعلى النظر
يف اتخاذ االتفاقية �أ�سا�سا قانونيا للتعاون يف جمال �إنفاذ القانون يف حال غياب مثل هذه الرتتيبات.

حتديات التكنولوجيا احلديثة
مل تق � ِّ�دم غالبية الدول الأطراف معلومات حمددة عن طرائق التعاون الدويل على الت�صدي للجرائم املرتكبة
با�ستخ ��دام التكنولوجي ��ا احلديثة ،مع العلم � َّأن ترتيبات التعاون الدويل يف جم ��ال �إنفاذ القانون ال متيز عادة
بني اجلرائم على �أ�سا�س م�ستوى التكنولوجيا التي ي�ستخدمها املجرمون .و�أفادت �إحدى الدول الأطراف ب�أنها
�أن�ش� ��أت جهة ات�صال دائمة يف �إط ��ار معاهدة �إقليمية تتناول جميع �أ�شكال اجلرمي ��ة ال�سيربانية؛ وقامت دولة
ط ��رف �أخرى �أي�ضا بالتعاون بن�شاط مع املنظمات الدولية والبلدان ال�شريكة وامللحقني الأمنيني على الت�صدي
التحري
للجرائم املرتكبة با�ستخدام التكنولوجيا احلديثة من خالل تبادل املعلومات واخلربات ب�ش�أن �أ�ساليب ّ
احلديث ��ة ،وتب ��ادل �أف�ضل املمار�سات يف هذا املجال من خالل اال�شرتاك يف عقد حلقات ال درا�سية وم�ؤمترات
ودورات تدريبية حمددة و�إجراء زيارات درا�سية ،و�إدراج الأ�ساليب والتكنولوجيا امل�ستخدمة يف ارتكاب الأفعال
املجرم ��ة وفقا لالتفاقية كموا�ضيع رئي�سية يف مناذج تدري ��ب ال�شرطة يف جمال مكافحة الف�ساد .وعالوة على
ذل ��ك ،هن ��اك عدد من الدول الأط ��راف التي هي �أطراف �أي�ض ��ا يف اتفاقية جمل�س �أوروب ��ا املتعلقة باجلرمية
ال�سيربانية.

اجلزء الثاين -الف�صل الثالث -التعاون يف جمال �إنفاذ القانون

213

الف ّعالية
عل ��ى الرغ ��م من �أنه لدى العديد من ال ��دول الأطراف فيما يبدو طائفة وا�سعة م ��ن الأدوات املعيارية والعملية
لتلبي ��ة متطلبات االتفاقية فيما يخ�ص التع ��اون يف جمال �إنفاذ القانون� ،إىل جانب جتربة وا�سعة يف ا�ستخدام
ه ��ذه الأدوات ،م ��ا زالت هناك حتديات كب�ي�رة ،ال �سيما يف البلدان التي لديها �أجه ��زة �شرطة وطنية �ضعيفة.
وي�ش ��ار بالأخ� ��ص �إىل � َّأن ق ��درة بع� ��ض الدول الأط ��راف على التعاون ال ��دويل يف جمال �إنف ��اذ القانون مقيدة
ب�صعوب ��ات يف جم ��ال التن�سي ��ق بني ال ��وكاالت� ،إىل جانب حمدودي ��ة امل ��وارد الب�شرية وعدم كفاي ��ة القدرات
التكنولوجية وامل�ؤ�س�سية .وعالوة على ذلك ،ف� َّإن �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات التعاون الثنائي �أو املتعدد الأطراف
ال يعن ��ي تطبيقه ��ا على �صعيد املمار�سة العملية .ومن ّثم� ،أبرزت �إح ��دى عمليات اال�ستعرا�ض على �سبيل املثال
احلاج ��ة �إىل تعمي ��م االتفاقات القائمة فيما بني ال�سلطات املخت�صة يف جميع الدول الأطراف من �أجل الت�أكيد
على �أهميتها و�ضمان تنفيذها تدريجيا.

باء -التحقيقات امل�شرتكة (املادة )49
ت�شجع املادة  49الدول الأطراف على �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ت�سمح ب�إن�شاء هيئات حتقيق م�شرتكة فيما يتعلق
�شجع الدول الأطراف على
بالتحقيقات �أو املالحقات �أو الإجراءات الق�ضائية التي تجُ رى وفقا لالتفاقية .كما ُت َّ
النظر يف �إجراء حتقيقات م�شرتكة على �أ�سا�س كل حالة على حدة ،حتى يف غياب اتفاقات م�سبقة ،بالنظر �إىل
� َّأن هذه املمار�سة قد ت�سهم �إ�سهام ًا كبري ًا يف تي�سري التحقيقات وتبادل املعلومات لأنها ت�ؤدي �إىل انتفاء احلاجة
�إىل �إر�سال كل ع�ضو يف الفريق طلبات م�ساعدة �إىل الأع�ضاء الآخرين.
و�أفادت نحو ثُلث الدول الأطراف ب�أنها اعتمدت اتفاقات �أو ترتيبات تتيح �إن�شاء هيئات حتقيق م�شرتكة.
وم ��ن بني االتفاق ��ات املذكورة االتفاقي ��ة ب�ش�أن امل�ساع ��دة املتبادلة يف امل�سائ ��ل اجلنائية بني ال ��دول الأع�ضاء
يف االحت ��اد الأوروب ��ي ،والربوتوكول الإ�ضافي الثاين امللح ��ق باالتفاقية الأوروبية ب�ش� ��أن امل�ساعدة املتبادلة يف
امل�سائ ��ل اجلنائي ��ة ،وامل�ؤمت ��ر الدويل ح ��ول بروتوكول منطقة البح�ي�رات العظم ��ى ب�ش�أن التع ��اون الق�ضائي.
وي�ب�رز يف ه ��ذا ال�ص ��دد �ص ��كان قانونيان هم ��ا الق ��رار الإطاري ملجل� ��س االحت ��اد الأوروب ��ي 2002/465/JHA
ب�ش� ��أن �أفرق ��ة التحقي ��ق امل�شرتك ��ة ،واالتف ��اق الإط ��اري م ��ن �أج ��ل التعاون ب�ي�ن ال ��دول الأط ��راف يف ال�سوق
اجلنوبي ��ة امل�شرتك ��ة وال ��دول املنت�سبة �إليها ب�ش� ��أن �إن�ش ��اء �أفرقة حتقيق م�شرتك ��ة ،الذي ي�ش�ي�ر �صراحة �إىل
االتفاقي ��ة ،و�إىل الف�س ��اد بوج ��ه عام باعتباره م ��ن اجلرائم التي تتطل ��ب مكافحتها ا�ستخ ��دام �أدوات حتقيق
متطورة.
وم ��ن ناحي ��ة �أخرى ،مل يربم نحو ربع ال ��دول الأطراف اتفاقات ثنائية �أو متع ��ددة الأطراف بغية �إجراء
خم�ص� ��ص الغر�ض .ومع
حتقيق ��ات م�شرتك ��ة ،كم ��ا مل ي�سبق لها �أن ن َّف ��ذت مثل هذه التحقيق ��ات على �أ�سا�س َّ
ذل ��ك� ،أ�ش ��ارت واحدة من ه ��ذه الدول الأط ��راف �إىل � َّأن لديها م�ش ��روع قانون كان قيد الدرا�س ��ة وقت �إجراء
اال�ستعرا�ض .والأهم من ذلك � َّأن �أكرث من ن�صف الدول الأطراف ذكرت � َّأن ت�شريعاتها وممار�ساتها الداخلية،
مب ��ا يف ذل ��ك التطبيق املبا�شر لالتفاقية ،متكنها من �إجراء حتقيقات م�شرتك ��ة تبعا للحالة ،و�أكدت عدة دول
منه ��ا �أنه ��ا قد قامت بذل ��ك فعال عدة مرات .و�أبل ��غ �أحد البلدان الأك�ث�ر خربة يف ا�ستخ ��دام �أفرقة التحقيق
امل�شرتك ��ة عن �إجراء ما جمموعه  29من تلك التحقيقات ،مب ��ا يف ذلك حتقيقات ب�ش�أن ق�ضايا تتعلق بالف�ساد
الدويل .ومع ذلك ،مل ُي ِ�شر �سوى اثني ع�شر بلدا �إىل ت�شكيل فريق حتقيق م�شرتك فيما يتعلق بفعل جم َّرم وفقا
لالتفاقي ��ة .و�شُ جع ��ت الدول الأطراف على �إ�ضفاء الطابع املنهجي على املعلوم ��ات ب�ش�أن التحقيقات امل�شرتكة
وعل ��ى اال�ستفادة منها على نحو �أف�ضل ،مب ��ا يف ذلك جمع املعلومات عن الو�سائل امل�ستخدمة واملعايري املط َّبقة
يف �إن�شاء �أفرقة التحقيق امل�شرتكة.
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التجارب الناجحة واملمار�سات اجل ِّيدة
�أبرم ��ت دولتان طرف ��ان جارتان اتفاقا ثنائيا عل ��ى �إجراء حتقيقات م�شرتك ��ة ،و�شكلتا فريقا عامال
تنفيذي ��ا للتمكني من �إن�شاء هيئات حتقيق م�شرتكة .وي�ضم هذا الفريق موظفني من �شعبتي التحقيق
واال�ستخبارات لدى �سلطات مكافحة الف�ساد الوطنية ،ويجتمع �سنويا ال�ستعرا�ض احلاجة �إىل �إن�شاء
�أفرقة حتقيق م�شرتكة يف ق�ضايا ف�ساد حمددة .ويف الفرتة ما بني عامي  2004و� ،2012أن�شئت ت�سعة
�أفرقة من هذا القبيل.

جيم�  -أ�ساليب التحري اخلا�صة (املادة )50
ت�ؤي ��د املادة  50من االتفاقية ا�ستخدام �أ�ساليب التح ��ري اخلا�صة يف مكافحة الف�ساد على ال�صعيدين الوطني
وال ��دويل ،خا�صة فيم ��ا يتعلق بالت�سليم املرا َق ��ب ،وكذلك املراقب ��ة الإلكرتونية �أو غريها م ��ن �أ�شكال املراقبة
والعمليات ال�سرية .وكما �سبقت الإ�شارة �إليه �أعاله يف الف�صل الأول ،الق�سم �ألف ،الق�سم الفرعي � ،1أفيد ب� َّأن
هذه الأ�ساليب ت�شكل �أداة ف ّعالة بالن�سبة �إىل �سلطات �إنفاذ القانون لأنها متكِّنها من جمع الأدلة التي حتتاجها
لتقوي�ض �أن�شطة الأطراف وال�شبكات الفا�سدة التي غالبا ما تكون متكتمة .و ُيع َّرف تعبري "الت�سليم املرا َقب" يف
الفق ��رة الفرعي ��ة (ط) من املادة  2باعتباره الأ�سلوب القائم على "ال�سماح ل�شحنات غري م�شروعة �أو م�شبوهة
باخل ��روج م ��ن �إقليم دول ��ة �أو �أكرث �أو املرور ع�ب�ره �أو دخوله بعلم م ��ن �سلطاتها املعنية وحت ��ت مراقبتها ،بغية
تو�ضح الفقرة 4
التح ��ري عن جرم ما وك�شف هوية الأ�شخا�ص ال�ضالعني يف ارتكاب ��ه" .وعلى امل�ستوى الدويلِّ ،
من املادة َّ � 50أن الت�سليم املرا َقب يجوز �أن ي�شمل �أ�ساليب مثل اعرتا�ض �سبيل الب�ضائع �أو الأموال وال�سماح لها
مبوا�صلة ال�سري �سامل ًة �أو �إزالتها �أو �إبدالها كل ّي ًا �أو جزئ ّي ًا .كما ت�ؤيد االتفاقية قبول املحاكم للأدلة امل�ستمدة من
تل ��ك الأ�ساليب .ومع ذل ��كُ ،يرتك قرار ا�ستخدامها يف ظروف معينة من عدمه لتقدير الدولة الطرف املعنية،
مبراع ��اة املبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين و�شروط الت�صديق والتوثيق املن�صو�ص عليها يف قانونها واملوارد
املتاحة لها.
وحتت ��وي الت�شريعات �أو املمار�سات امل�ستقرة ل ��دى الغالبية العظمى من الدول الأطراف امل�ستع َر�ضة على
�أح ��كام تنظِّ ��م �أ�سالي ��ب التح ِّري اخلا�ص ��ة ومقبوليتها .ويبدو � َّأن هن ��اك �إحدى ع�شرة دول ��ة طرفا ال ت�ستخدم
�أ�سالي ��ب التح ��ري اخلا�صة �أو ال يوجد لديها �إط ��ار قانوين ين�ص بو�ضوح على ا�ستخدامه ��ا ،ولكن اثنتني منها
ذكرت ��ا � َّأن تلك الأ�ساليب �سوف ُي�سمح بها مبقت�ضى م�شروع �أح ��كام ت�شريعية كان مو�ضوع مناق�شة وقت �إجراء
اال�ستعرا�ض .وعالوة على ذلك ،ال ُي�سمح يف ثالثة بلدان با�ستخدام �أ�ساليب التحري اخلا�صة �سوى فيما يتعلق
بجرائ ��م جنائية حم َّددة ال ت�شمل جرائم الف�ساد .وت�شمل الأ�ساليب الأكرث �شيوعا الت�سليم املرا َقب ،واعرتا�ض
االت�ص ��االت ،مب ��ا يف ذلك ا�ستخدام �أجه ��زة مراقبة البيانات مث ��ل �أجهزة ر�صد لوحة املفاتي ��ح �أو غريها من
�أجه ��زة املراقبة احلا�سوبية و�أجهزة التن�صت واملراقبة الب�صري ��ة والتعقب والعمليات ال�سرية .وال ميكن عادة
الإذن با�ستخدام هذه الأ�ساليب �سوى ب�أمر من املحكمة.

�أمثلة على التنفيذ
تط ِّبق �سلطات �إنفاذ القانون يف �إحدى الدول الأطراف برناجما �سريا ل�ضبط الأمن با�ستخدام فريق
م ��ن الأفراد ال�س ّريني املتفرغني وغري املتفرغني جلمع الأدلة واملعلومات اال�ستخبارية بتطبيق معايري
عالية امل�ستوى ،من خالل جمموعة وا�سعة من مهام التحقيق التي ت�شمل جمموعة من �أنواع اجلرمية،
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مبا يف ذلك اجلرمية املرتكبة با�ستخدام التكنولوجيا املتقدمة واجلرمية االقت�صادية وغ�سل الأموال
واملخ ��درات غري امل�شروع ��ة ومكافحة الإرهاب وتهري ��ب الأ�شخا�ص والف�ساد .ويعم ��ل الربنامج على
ال�صعيدي ��ن الوطن ��ي والدويل ،وتجُ ��رى العمليات يف بلدان �أخ ��رى مبوافقة البلد املعن ��ي ومت�شيا مع
قوانين ��ه ولوائحه (والعك�س بالعك�س) .وقوة ال�شرطة يف الدول ��ة الطرف املعنية هي جزء من الفريق
العامل الدويل املعني بالعمليات ال�سرية الذي ي�ضم حاليا �أكرث من  25من �أجهزة �إنفاذ القانون التي
تعمل على �إقامة وتعزيز القدرات الدولية على تنفيذ عمليات �سرية والتعاون بني الوكاالت املعنية.
وذكرت دولة طرف �أخرى �أنها ا�ستحدثت يف الآونة الأخرية �أ�سلوبا جديدا من �أ�ساليب التحري
اخلا�صة ميكن تطبيقه بناء على طلب بلد �أجنبي ،وهو ر�صد ا�ستخدام الإنرتنت .وت�شمل هذه التقنية
مراقب ��ة �أن�شطة ا�ستخدام الإنرتنت ال�سري ��ة والعلنية وامل�شاركة فيها وكذل ��ك �أن�شطة احل�صول على
بيانات حا�سوبية للك�شف عن جمرمني .ويهدف هذا الأ�سلوب من �أ�ساليب التحري ح�صرا �إىل تي�سري
من ��ع ومكافحة اجلرائم ال�سيربانية مبراع ��اة ارتفاع اجتاهات اجلرمية على ال�صعيد العاملي ،مبا يف
ذلك �أن�شطة الف�ساد ،التي ُترتكب با�ستخدام الإنرتنت.
وجت ��در الإ�شارة �إىل �ض ��رورة تقييم ا�ستخدام �أ�سالي ��ب التحري اخلا�صة بعناي ��ة يف �ضوء حماية حقوق
الإن�س ��ان ومتطلب ��ات الإثبات يف � ِّأي �إج ��راءات قانونية الحقة .ولذل ��ك ،ينبغي النظر بجدي ��ة يف �إجراء تقييم
دقي ��ق لل�ضوابط واملوازين املالئمة واملتنا�سبة لت�أمني حماية حق ��وق الإن�سان )116(.وعالوة على ذلك ،ال بد من
مراع ��اة القيود القائمة التي تهدف �إىل منع الت�ص ّيد ،الذي يت�أتى من خالل قيام عميل �سري بارتكاب جرمية
�أو التحري�ض عليها بهدف الإيقاع ب�شخ�ص مل يكن يرغب يف ارتكاب فعل الف�ساد.
و�أُبلغ عن �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات دولية ،على النحو املذكور يف الفقرة  2من املادة  ،50بهدف التحقيق
يف اجلرائ ��م الف�س ��اد يف �أكرث من ثُلث الدول الأطراف .وع ��ادة ما يتم ذلك بني نظراء يف املنطقة ذاتها �أو بني
�أع�ض ��اء يف املنظم ��ة الإقليمية ذاتها ،ومن ذلك مثال االتفاقية املن ِّفذة التف ��اق �شينغني التي تن�ص على �أن�شطة
مراقب ��ة عرب احلدود وا�ستخ ��دام عمليات الت�سليم املرا َقب والتحقيقات ال�سري ��ة .و�أفادت دولة واحدة من بني
الدول الأطراف التي مل تربم اتفاقات من هذا النوع ب�أنه ميكن ا�ستخدام �أ�ساليب التح ِّري اخلا�صة �إذا طلبت
ذلك دول �أطراف �أبرمت معها معاهدة عامة ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة.
و�أخ�ي�را ،تقت�ضي الفقرة  3من املادة  50م ��ن االتفاقية ب�أن تكون لدى البلدان التي مل تن�ضم بعد �إىل � ِّأي
اتفاق �أو ترتيب دويل ب�ش�أن ا�ستخدام �أ�ساليب التح ّري اخلا�صة على الأقل القدرة على التعاون مع بلدان �أخرى
عل ��ى �أ�سا� ��س كل حالة على حدة .ويت�ص ��ل هذا يف املقام الأول با�ستخ ��دام الت�سليم املرا َقب ال ��ذي ُي َع ُّد �إقراره
�إلزامي ��ا وفق ��ا للفقرة  1م ��ن املادة  ،50ما مل يكن ذل ��ك خمالفا للمبادئ الأ�سا�سية للنظ ��ام القانوين اخلا�ص
بالدول ��ة املعنية )117(.وت�شري املعلومات املق َّدمة �إىل �أنه ميكن ا�ستخدام �أ�ساليب التح ّري اخلا�صة على ال�صعيد
ال ��دويل ،حت ��ى يف غي ��اب االتفاقات الدولية ذات ال�صل ��ة وعلى �أ�سا�س كل حالة على ح ��دة .ومتلك نحو ن�صف
ال ��دول الأط ��راف القدرة على اللجوء �إىل تلك الأ�ساليب ،و�إن قُدم ��ت �أمثلة عملية حمدودة على ذلك ،و�أفادت
ثالث دول من هذه الدول الأطراف ب�أنها ال ت�ستخدمها عادة �سوى ب�شرط املعاملة باملثل.

( )116الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الرابع ،املادة  ،50الق�سم الثاين.
( )117الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .650
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الف ّعالية
ال يب ��دو � َّأن �أ�سالي ��ب التح ِّري اخلا�صة ُت�ستخدم على نطاق وا�سع ،على الرغم من فائدتها ،وب�صفة خا�صة فيما
يتعل ��ق بجرائم الف�ساد ،ال �سيما على ال�صعيد الدويل .ومن حيث ال�صعوبات التي تواجهها الدول الأطراف يف
التنفي ��ذ الكام ��ل للحكم املعني� ،أ�شارت دولة واح ��دة �إىل القيود القانونية (مثل حظ ��ر التن�صت على املكاملات
الهاتفي ��ة يف ق�ضاي ��ا الف�ساد) ،وت�ضارب الأولوي ��ات ،وعدم التن�سيق امل�شرتك بني ال ��وكاالت ،و�إجراءات �إنفاذ
القان ��ون التي حتول دون التنفيذ ال�سريع للتدابري التي ت�شمل هذه الأ�ساليب .و�أ�شار عدد �أكرب بكثري من الدول
الأطراف �إىل نق�ص املوظفني امل�ؤهلني ال�ستخدام التكنولوجيا املعقدة يف جمال املراقبة واعرتا�ض االت�صاالت،
وحمدودي ��ة املعدات واملوارد جلمع الأدل ��ة الإلكرتونية يف ق�ضايا الف�ساد ،وحمدودي ��ة املعرفة ب�أحدث �أ�ساليب
التح ّري اخلا�صة.

اخلال�صة
تو�صل ��ت ه ��ذه الدرا�سة �إىل � َّأن الأط ��ر القانونية ملكافحة الف�س ��اد يف غالبية الدول الأط ��راف ما فتئت تخ�ضع
ل�س�ي�رورة تغيرُّ قانوين على مدار ال�سنوات الأخ�ي�رة ،مما �أدى �إىل �إحراز تق ُّدم ملحوظ يف االجتاه الذي تن�ص
علي ��ه امل ��ادة  1من االتفاقية ،على الأقل فيما يتعلق بتجرمي الف�ساد و�إنف ��اذ القانون والتعاون الدويل .و ُت�ص َّنف
مكافح ��ة الف�س ��اد ،كما لوحظ �أثناء عمليات ا�ستعرا�ض التنفيذ� ،ضمن �أهم الأولويات احلكومية يف العديد من
خ�ص�ص موارد كبرية حتقيقا لهذه الغاية .وقد اقرتن ��ت التعديالت القانونية بالتغيريات
ال ��دول الأط ��راف ،و ُت َّ
الهيكلي ��ة يف بع� ��ض البلدان ،مما �أ�سفر ع ��ن نتائج ملمو�سة من حي ��ث تدابري الإنفاذ الت�شريعي ��ة والتنظيمية،
ولوائ ��ح االته ��ام و�أحكام الإدانة ،حت ��ى يف احلاالت التي ُيرتكب فيه ��ا الف�ساد على �أعل ��ى امل�ستويات ،و�شبكات
التع ��اون القوي ��ة من �أجل ت�سليم املطلوبني وامل�ساعدة القانونية املتبادل ��ة و�إنفاذ القانون عرب احلدود الوطنية.
و�أف ��اد ممثل ��ون ع ��ن القطاع اخلا� ��ص ومنظمات املجتم ��ع املدين ب�صفة خا�ص ��ة ،كما لوح ��ظ يف بع�ض تقارير
اال�ستعرا�ضات ال ُقطرية ،ب� َّأن املالحقة الق�ضائية جلرائم الف�ساد زادت يف ال�سنوات القليلة الأخرية يف البلدان
املعني ��ة ،على الرغ ��م من �إمكانية بذل املزيد من اجله ��ود ل�ضمان ات�ساق التنفيذ وف ّعاليت ��ه .ويف هذا ال�سياق،
ا�ضطلع ��ت االتفاقية بدور ه ��ام بالفعل يف حتفيز جهود الإ�ص�ل�اح ،وما زالت ُتتخذ �أ�سا�س ��ا لإن�شاء نظم ف ّعالة
ملكافحة الف�ساد.
وجت ��در الإ�ش ��ارة �إىل � َّأن �آلي ��ة ا�ستعرا�ض التنفيذ وعمل فري ��ق ا�ستعرا�ض التنفيذ كان لهم ��ا �أثر �إيجابي
فيم ��ا يب ��دو على �إحداث حت ��ول يف الو�ض ��ع ال�سائد على ال�صعي ��د العاملي فيم ��ا يتعلق مبكافح ��ة الف�ساد .فقد
�أحدث ��ا من ناحية زخما جديدا �أدى بالدول �إىل الت�صديق عل ��ى االتفاقية �أو االن�ضمام �إليها ،وثبتت من ناحية
�أخ ��رى فائدتهم ��ا يف بذل جهود م ��ن �أجل تعزيز تنفي ��ذ االتفاقية عل ��ى امل�ستوى الوطني من خ�ل�ال �إطالق �أو
تي�س�ي�ر م�شاورات وا�سعة النطاق بني الوكاالت ب�ش�أن الإ�صالح ��ات الت�شريعية وامل�ؤ�س�سية ال�ضرورية� ،سواء قبل
اال�ستعرا�ض ��ات ال ُقطري ��ة �أو ا�ستجاب ًة لنتائجها .كما توجد �أدلة على � َّأن تب ��ادل الأفكار وتقا�سم املعلومات على
نط ��اق وا�سع ب�ي�ن اخلرباء احلكوميني �أثناء اال�ستعرا�ض ��ات �أ�سهم يف الكف عن التعام ��ل بح�سا�سية مع م�س�ألة
الف�س ��اد وجتريدها م ��ن �صبغتها ال�سيا�سية( )118وكذلك يف تبديد بع�ض ال�شك ��وك ب�ش�أن كيفية التعامل مع عدد
من امل�سائل املتعلقة باملتطلبات املو�ضوعية لالتفاقية.
وم ��ع ذل ��ك ،ال تزال هناك حتديات كبرية ،ترتاوح بني �أقل امل�شاكل تعقيدا ،مثل وجود �أخطاء وا�ضحة يف
ترجمات االتفاقية �إىل لغات غري اللغات الر�سمية للأمم املتحدة والعقبات العملية ب�سبب نق�ص اخلربة واملوارد
والتدري ��ب ،وامل�سائ ��ل التقنية املعقدة فيما يتعلق ب�صياغ ��ة �أحكام التج ��رمي �أو �إدراج عنا�صر معينة يف هياكل
�إجرائي ��ة معقدة .وكانت الثغرات واالختالف ��ات �أكرث و�ضوحا فيما يتعلق بتنفيذ الف�ص ��ل الثالث من االتفاقية
(التجرمي و�إنفاذ القانون) بالنظر �إىل � َّأن االتفاقية تتطلب من الدول الأطراف طائفة وا�سعة ومتعددة الأوجه
م ��ن التداب�ي�ر يف تلك املجاالت .وعل ��ى الرغم من اكت�شاف م�ش ��اكل بدرجات متفاوتة يف جمي ��ع الأحكام ذات
ال�صلة ،ترد �أهم التحديات امل�ستبانة فيما يلي.

( )118مذك ��رة م ��ن �إعداد الأمانة بعنوان "ترجمة االلتزام �إىل نتائج� :أثر �آلية ا�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد"،
 ،CAC/COSP/2013/14الفقرة  .3انظر �أي�ضا الفقرات  2و 4و 19و 26-24من تلك الوثيقة.
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فيما يتعلق ب�أحكام التجرمي ،تتعلق �أبرز امل�سائل بالتطبيق غري الكايف للتدابري الإلزامية وفقا لالتفاقية.
وي�ش ��ار بالأخ� ��ص �إىل � َّأن تلك التدابري ت�شمل القي ��ود على النطاق الذي ي�شمله م�صطل ��ح "املوظف العمومي"،
خا�ص ��ة فيما يتعل ��ق ب�أع�ضاء اجلمعي ��ات الربملاني ��ة الوطنية؛ والثغ ��رات يف جترمي ر�شو املوظف�ي�ن العموميني
الوطني�ي�ن (املادة )15؛ وعدم جترمي ر�شو املوظف�ي�ن العموميني الأجانب وموظفي املنظمات الدولية العمومية
وعدم ف ّعالية الت�شريعات القائمة فيما يبدو (الفقرة  1من املادة )16؛ وعدم كفاية القدرات العملية لل�سلطات
املخت�ص ��ة فيم ��ا يتعل ��ق ب�إنفاذ �أح ��كام مكافحة غ�سل الأم ��وال (امل ��ادة )23؛ والقيود العدي ��دة املفرو�ضة على
ال�صعي ��د الوطن ��ي فيما يتعلق بتج ��رمي �إعاقة �سري العدالة (امل ��ادة )25؛ وحمدودية التطبي ��ق العملي لتدابري
حتديد امل�س�ؤولية اجلنائية وغري اجلنائية لل�شخ�صيات االعتبارية (املادة .)26
�أ َّما التحديات املتعلقة بتنفيذ �أحكام التجرمي غري الإلزامية ف�أقل بروزا و�إن كانت وا�سعة االنت�شار كذلك.
وم ��ن بني �أكرب تل ��ك التحديات انخفا�ض ع ��دد الواليات الق�ضائية الت ��ي ج َّرمت ارت�ش ��اء املوظفني العموميني
الأجان ��ب وموظفي املنظمات الدولي ��ة العمومية (الفقرة  2من املادة )16؛ وال�صعوبات التقنية واملنهجية التي
تواجهه ��ا الدول الأط ��راف يف دمج جرمية املتاجرة بالنفوذ املعقدة يف ت�شريعاتها الوطنية (املادة )18؛ وعدم
جترمي الإثراء غري امل�شروع (املادة  ،)20وهو ما ُيعزى كثريا ،مع ذلك� ،إىل �ضمانات د�ستورية وقيود قانونية؛
وامل�سائل التي تعيق جترمي الر�شوة يف القطاع اخلا�ص (املادة .)21
وتكمن امل�شاكل الكربى فيما يتعلق بتدابري تعزيز العدالة اجلنائية يف ال�شروط الإلزامية بفر�ض عقوبات
كافية ومت�سقة فيما يخ�ص اجلرائم املتعلقة بالف�ساد (الفقرة  1من املادة )30؛ و�إقامة توازن منا�سب بني � ِّأي
ح�صان ��ات �أو امتيازات ق�ضائية ممنوحة للموظفني العموميني واحلفاظ على ذلك التوازن من جهة ،و�إمكانية
�إجراء التحقيق واملالحقة واملقا�ضاة على نحو ف ّعال فيما يتعلق بالأفعال املج َّرمة وفقا لالتفاقية عند ال�ضرورة
م ��ن جهة �أخ ��رى (الفقرة  2من املادة )30؛ واتخ ��اذ تدابري للتمكني من ك�شف املوج ��ودات �أو اقتفاء �أثرها �أو
جتميدها �أو حجزها (الفقرة  2من املادة )31؛ واعتماد تدابري لتنظيم �إدارة املمتلكات املجمدة �أو املحجوزة �أو
امل�صادرة (الفقرة  3من املادة )31؛ وو�ضع �أطر معيارية منا�سبة من �أجل حماية ال�شهود واخلرباء وال�ضحايا
(املادة .)32
و�أك�ب�ر التحدي ��ات فيما يتعلق بالأحكام غ�ي�ر الإلزامية لالتفاقية فهي نق�ص التداب�ي�ر املتخذة لإ�سقاط
�أهلي ��ة تويل من�ص ��ب يف من�ش�أة مملوكة كلي ��ا �أو جزئيا للدولة ع ��ن املدانني (الفقرة ( 7ب) م ��ن املادة )30؛
وغياب �شرط عك�س عبء الإثبات من �أجل �إثبات امل�صدر امل�شروع للممتلكات اخلا�ضعة للم�صادرة ،وخ�صو�صا
ب�سب ��ب �ضمانات د�ستورية �أو قيود قانونية (الفقرة  8من املادة )31؛ وعدم كفاية الأطر املعيارية ب�ش�أن حماية
املبلِّغني (املادة .)33
وفيم ��ا يتعلق ب�إنف ��اذ القانون ،كثريا م ��ا تطر�أ حتديات ب�سب ��ب حمدودية كفاءة ال�سلط ��ات املتخ�ص�صة
وخربته ��ا وقدراتها وا�ستقالليتها (امل ��ادة )36؛ وعدم كفاية احلوافز على التعاون م ��ع �سلطات �إنفاذ القانون
(املادة )37؛ ونق�ص التن�سيق وتبادل املعلومات بف ّعالية بني الوكاالت ،ال �سيما فيما بني الوكاالت التي لها والية
يف جمال مكافحة الف�ساد (املادة .)38
و ي�س َّل ��ط ال�ض ��وء يف كل ج ��زء من هذه الدرا�س ��ة على بع�ض االقرتاح ��ات ل�سد الفج ��وات امل�ستبانة ،كما
�أ�ش�ي�ر خالل عملية اال�ستعرا� ��ض ال ُقطري� ،إىل جانب ملحوظات تو�ضيحية وتعليق ��ات تف�سريية ،وكذلك �أمثلة
عل ��ى املمار�س ��ات اجل ِّيدة والتنفيذ ،يف حال وجوده ��ا .ويف كثري من احلاالت ،يو�صى باعتم ��اد �أحكام وقوانني
جدي ��دة وكذلك النظر ،يف �سياق الإ�صالحات القانونية اجلارية ،يف تدعيم الت�شريعات املوجودة واعتماد �أطر
ت�شريعي ��ة قائمة بذاتها ب�ش�أن الف�س ��اد �أو تدابري مرفقة بها ملكافحة الف�ساد ،من قبيل التدابري املتعلقة بحماية
ال�شه ��ود واملب ِّلغ�ي�ن .ومن ناحية �أخرى ،ال بد من الإقرار ب� َّأن هناك بع� ��ض اال�ستعرا�ضات التي تقر يف كثري من
الأحيان ،وخ�صو�صا لدى تناول الأحكام غري الإلزامية (مثل املادة  20والفقرة  8من املادة  ،)31اختيار الدول
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الأع�ض ��اء عدم اعتماد الأحكام ذات ال�صلة بعد الدرا�سة الواجبة؛ ولذا ،ف� َّإن تلك اال�ستعرا�ضات تقت�صر على
و�صف حالة القانون من دون تقدمي � ِّأي اقرتاحات ب�ش�أن الكيفية التي ميكن �أو يلزم بها تعديله )119(.كما جتدر
الإ�ش ��ارة �إىل � َّأن ات�س ��اع نط ��اق عملية اال�ستعرا�ض (على الأق ��ل مقارن ًة ب�آليات اال�ستعرا� ��ض الدولية الأخرى)
وتع ُّدد امل�سائل املثارة خاللها مل يف�سحا املجال دائما على ما يبدو ،لأ�سباب عملية ،لإجراء تقييم مع َّمق جلميع
الأحكام الواردة يف الف�صل الثالث .ولذا ،ف� َّإن كثريا من املعلومات التي قدمتها البلدان منقو�صة ،وهناك بع�ض
الأحكام التي مل ي�شر �إليها �إ�شارة كافية ن�سبيا ،من قبيل الأحكام الواردة يف الفقرات  4و 5و 10من املادة ،30
والفق ��رة  5م ��ن املادة  ،32وامل ��ادة  ،42وكذلك املادتان  34و 35غري اجلنائيتني �أ�سا�س ��ا ،وال يبدو �أنها حظيت
بنف�س الدرجة من االهتمام مقارن ًة بالأحكام التي ُتعترب �أكرث �أهمية.
وكث�ي�را ما طُ رحت تو�صي ��ات ،وخ�صو�صا يف �سياق امل ��واد  32و 36و ،38ب�ش�أن تخ�صي� ��ص املوارد وقدرة
الأجه ��زة وامل�ؤ�س�سات املعنية مبكافحة الف�ساد ،منه ��ا التو�صية على �سبيل املثال بتزويدها مبا يكفي من املوارد
املالية والب�شرية ل�ضمان ا�ستقالليتها وكفاءتها يف العمل وتعزيز التعاون يف جمال �إنفاذ القانون والتن�سيق فيما
ب�ي�ن ال ��وكاالت )120(.ويبدو � َّأن من بني امل�ش ��اكل ال�شاملة الأخرى فيما يتعلق بتنفي ��ذ الف�صل الثالث عدم وجود
م ��ا يكفي من البيانات الإح�صائية �أو الت�صنيفات النموذجي ��ة لل�سوابق الق�ضائية املتعلقة بالتحقيق يف جرائم
الف�س ��اد ومالحق ��ة مرتكبيها يف العديد م ��ن البلدان ،مبا يف ذل ��ك الأحكام الق�ضائي ��ة املفرو�ضة واملوجودات
املحج ��وزة �أو امل�صادرة .وعل ��ى الرغم من �إمكانية توفري بع�ض البيانات من جانب �سلطة معينة �أو فيما يخ�ص
جرائم معينة ،ف� َّإن املنهجية امل َّتبعة يف خمتلف امل�ؤ�س�سات ونوع البيانات امل�ستقاة منها غري مت�سقة ،وال ُت�ص َّنف
املعلومات املتوافرة ح�سب نوع اجلرمية ،وال توجد �آليات مركزية ميكن من خاللها احل�صول على تلك البيانات.
ومن املهم ،كما �أكَّدت عدة ا�ستعرا�ضات ،وجود معلومات ملمو�سة عن ممار�سات الإنفاذ لتقييم ف ّعالية التدابري
خم�ص�صة يف
القائمة ،والتن�سيق بني م�ؤ�س�سات مكافحة الف�ساد على ال�صعيد العملياتي ،وو�ضع ا�سرتاتيجيات َّ
من�سقة للم�ساعدة عل ��ى حتقيق �أهداف االتفاقية.
جم ��ال منع اجلرمية والعدالة اجلنائي ��ة ،واتخاذ �إجراءات َّ
ولذل ��ك ،ينبغي للدول الأط ��راف �أن ت�سعى �إىل تعزيز عملي ��ة توحيد البيانات الإح�صائي ��ة و�إمكانية احل�صول
عليه ��ا وحتليلها بطريق ��ة علمية (على �سبيل املثال من خالل قيام املحاكم و�سلط ��ات �إنفاذ القانون بالت�سجيل
املبا�ش ��ر للأرق ��ام اخلا�صة بالق�ضاي ��ا اجلنائية يف قاعدة بيان ��ات �إلكرتونية تتعهده ��ا �إدارة الإح�صاء التابعة
لوزارة العدل) ،مما �سيتيح زيادة الرتكيز على امل�سائل العملية املتعلقة بالإنفاذ و�إجراء تقييم �أف�ضل للتنفيذ.
و�أخ�ي�را ،ينبغ ��ي للدول الأطراف الت ��ي مل ت�ستحدث بعد نظام� � ًا لإتاحة الأح ��كام الق�ضائية للجمهور يف
الوقت املنا�سب �أن تنظر يف ذلك ل َّأن من �ش�أنه زيادة فهم الأ�سباب الكامنة وراء جناح ق�ضايا مكافحة الف�ساد
�أو ف�شله ��ا .وينبغ ��ي لها �أن ت�ضع �أي�ضا جمموعة من ال�سوابق الق�ضائية التي ميكن للجهاز الق�ضائي واملمار�سني
القانونيني اال�ستعانة بها يف ق�ضايا الف�ساد املقبلة .ومن �ش�أن ذلك حت�سني النتائج املح َّققة على �صعيد املالحقة
الق�ضائي ��ة وزي ��ادة االت�ساق يف املعاجل ��ة الق�ضائية لهذه امل�سائ ��ل .كما �أنه �سي�ضفي املزيد م ��ن ال�شفافية على
املالحظ داخل ال�سلطة
الإج ��راءات الق�ضائي ��ة ،وهو ما ميكن �أن يكون له ت�أث�ي�ر �إيجابي على م�ستوى الف�س ��اد َ
الق�ضائي ��ة وهيئ ��ات �إنفاذ القانون )121(.وع�ل�اوة على ذلك ،لعل الدول الأطراف ت ��ود االحتذاء ببع�ض البلدان
فيم ��ا يتعلق ب�إجراء عملي ��ات ت�شاور ت�شمل �إجراء فح�ص �شامل للكيفية التي ميك ��ن بها لنظم مكافحة الف�ساد
�أن ت�صب ��ح �أكرث فعالية م ��ن �أجل و�ضع خطة عمل وطنية �شاملة ملكافحة الف�ساد .وميكن لتلك اخلطة �أن ت�شمل
�ضم ��ن عنا�صره ��ا الرئي�سية حتديد �سبل وو�سائل وقف الت�أخر يف التحقيق ��ات والإجراءات الق�ضائية الذي قد
يحبط اجلهود الرامية �إىل احلد من جرائم الف�ساد بكفاءة.
( )119انظر �أي�ض ًا الوثيقة  ،CAC/COSP/IRG/2014/10الفقرة .4
( )120املرجع نف�سه ،الفقرتان  14و.15
( )121ملزي ��د م ��ن املعلومات ب�ش� ��أن املو�ضوع العام املتعلق باطالع اجلمه ��ور على الأحكام الق�ضائية وغريها م ��ن املعلومات ذات ال�صلة
باملحاكم ،انظر .UNODC, Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity (Vienna, 2011), chap. V, sect. 3
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�أ َّم ��ا اال�ستنت ��اج فيما يتعلق بالف�صل الرابع م ��ن االتفاقية فيختلف بع�ض ال�ش ��يء .فبالنظر �إىل �أنه �أكرث
اخت ��زا ًال وتركي ��زاً ،وكذلك �إىل تلقائي ��ة نفاذ كثري من �أحكامه ذات ال�صلة ،الت ��ي ميكن ملعظم الدول تطبيقها
مبا�ش ��رة ،يب ��دو � َّأن تنفي ��ذ ه ��ذا الف�صل قد بل ��غ مرحلة �أكرث تقدم ��ا ،على الأقل م ��ن الناحي ��ة النظرية .فقد
لوح ��ظ يف العدي ��د م ��ن اال�ستعرا�ضات وج ��ود �أطر قانوني ��ة محُ ْ َكمة ووا�ضحة ب�ش� ��أن التعاون ال ��دويل ،و�إبرام
جمموع ��ة معتربة م ��ن املعاه ��دات الثنائية واملتعددة الأط ��راف ب�ش�أن ت�سلي ��م املطلوبني وامل�ساع ��دة القانونية
املتبادل ��ة ،و�إقام ��ة �شبكات وا�سعة ترمي �إىل تي�س�ي�ر تدابري �إنفاذ القانون بني ال ��دول ملكافحة جرائم الف�ساد.
وت�ش�ي�ر البيان ��ات املتاحة �إىل � َّأن غالبية ال ��دول الأطراف لي�ست بحاج ��ة �إىل �أ�سا�س تعاهدي م ��ن �أجل ت�سليم
املطلوب�ي�ن �أو امل�ساعدة القانوني ��ة املتبادلة ،حتى و�إن كانت معظم البلدان ت�ستخدم ،عمليا ،املعاهدات الثنائية
�أو الإقليمي ��ة يف كث�ي�ر من الأحيان .كما �أك ��دت معظم الدول الأطراف �إمكانية اتخ ��اذ االتفاقية نف�سها �أ�سا�سا
قانوني ��ا لت�سلي ��م مرتكبي جرائ ��م الف�ساد ،وقد �أك ��دت الغالبية العظمى ال�ش ��يء نف�سه فيما يتعل ��ق بامل�ساعدة
القانوني ��ة املتبادل ��ة .والأه ��م من ذلك �أن ��ه اح ُتج بامل ��ادة  46وا ُّتخ ��ذت �أ�سا�س ��ا قانونيا لتق ��دمي امل�ساعدة يف
�أك�ث�ر م ��ن منا�سبة ،و�إن كانت وترية التق ��دم املحرز فيما يتعلق بامل ��ادة � 44أبط�أ بكثري .وفيم ��ا يتعلق بالتعاون
عل ��ى �صعي ��د �إنفاذ القان ��ون ،ت�ستند الدول الأع�ضاء يف املق ��ام الأول �إىل االتفاقات امل�ؤ�س�سي ��ة �أو املعاهدات �أو
املخ�ص�ص ��ة الغر�ض غري الر�سمية ،وقد �أك ��دت ،يف معظم احل ��االتَّ � ،أن ب�إمكانها اتخاذ االتفاقية
الرتتيب ��ات َّ
�أ�سا�س ��ا للتعاون فيما يتعل ��ق بجرائم الف�ساد .كما يوجد لدى معظم الدول الأط ��راف الإطار الت�شريعي الالزم
لتنفي ��ذ عملي ��ات نقل املحك ��وم عليهم �أو �إج ��راء حتقيق ��ات م�شرتكة �أو ا�ستخ ��دام �أ�ساليب التح� � ّري اخلا�صة
يف ظ ��روف معين ��ة .ويبدو � َّأن عدم كفاي ��ة ال�صكوك القانوني ��ة املتاحة مت�س �أ�سا�سا احلكم غ�ي�ر الإلزامي من
املادة .47
ومع ذلك ،لوحظ يف عدد من عمليات اال�ستعرا�ض � َّأن هناك جهال كبريا بالآليات العملية للتعاون الدويل
املخ�ص�ص ��ة لهذه الغاية �شحيحة .وعالوة على ذلك ،تط ��ر�أ �صعوبات ب�سبب عدم التوا�صل املفتوح
و� َّأن امل ��وارد َّ
املر�سلة واملتلقية للطلبات ،و�ضعف م�ستوى الرتجمة ،والت�أخر يف تل ِّقي الطلبات ،بل وعدم
والناجع بني البلدان ِ
ا�ستجاب ��ة بع�ض ال�سلطات الوطنية كليا .وبناء على هذه االعتب ��ارات جمتمعة ،ف� َّإن �أكرب التحديات املطروحة،
بالإ�ضاف ��ة �إىل االلتزام التقليدي ب�أن ت�ضمن كل دولة طرف ات�ساع نطاق قوانينها ومعاهداتها مبا يكفي للوفاء
مبتطلب ��ات االتفاقي ��ة ،تبدو ذات طابع عمل ��يْ � ،أي اعتماد التداب�ي�ر التي من �ش�أنها التنفي ��ذ العملي لل�صكوك
القانونية القائمة.
وحتقيقا لهذه الغاية ،تبينَّ يف كثري من عمليات اال�ستعرا�ض � َّأن م�س�ألة جمع البيانات عامل مهم يف حتقيق
�أه ��داف االتفاقية .وينبغي للدول الأطراف �أن تقوم بعملية جمع الإح�ص ��اءات ومعاجلتها وتعميمها كممار�سة
اعتيادي ��ة �أو �أن ت�ستن ��د ،يف حالة عدم وجودها� ،إىل ال�سوابق (بو�سائل منه ��ا مثال تبيان طول الفرتة بني تل ِّقي
طلب ��ات امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املطلوبني وتنفيذها� ،أو �أ�سباب الت�أجيل �أو الرف�ض) بغر�ض تقييم
ف ّعالية ت�سليم املطلوبني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة و�إجراءات �إنفاذ القانون عرب احلدود .وعالوة على ذلك،
ُيو�صى ب�أن تنظر الدول الأطراف يف تخ�صي�ص املزيد من املوارد والتدريب لتعزيز كفاءة �آليات التعاون الدويل
وقدراته ��ا وحت�سني التن�سيق بني خمتلف امل�ؤ�س�س ��ات العاملة يف هذا املجال .ومن �أجل �ضمان النجاح يف تنفيذ
�أعداد كبرية من طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،رمبا لزم عدم االقت�صار يف تنفيذ العمليات على �سلطات
�إنف ��اذ القانون العادية ،بل اال�ستعانة فيها �أي�ضا بالهيئات املتخ�ص�صة يف اجلرائم البالغة التعقيد واخلطورة،
مب ��ا يف ذلك الف�ساد وغ�سل الأم ��وال .وقد �أُقر باال�ستخ ��دام الف ّعال للهياكل التنظيمية املع� � ّدة خ�صي�صا لهذا
الغر�ض باعتباره من املمار�سات اجل ِّيدة.
و�أخ�ي�را ،قُدمت تو�صيات متك ��ررة ب�ش�أن تب�سيط �إجراءات التعاون ال ��دويل ،وخ�صو�صا يف جمال ت�سليم
املطلوب�ي�ن (على �سبيل املث ��ال ،من خالل �إر�سال ال�سلطات املركزية طلبات مبا�شرة بع�ضها �إىل بع�ض �أو الأخذ
املر�سلة واملتلقية
مبعايري �إثبات �أدنى) وكذلك الت�شجيع على �إر�ساء ثقافة احلوار املفتوح بني ال�سلطات يف الدول ِ
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للطلب ��ات قبل تقدمي الطل ��ب الر�سمي و�أثناء عملية تنفيذه .ويف هذا ال�صدد ،لع ��ل الدول الأطراف تود النظر
يف الرج ��وع �إىل �أدلة عملية مفيدة و�أكرث تف�صيال ب�ش�أن التعاون الدويل ،مثل دليل امل�ساعدة القانونية املتبادلة
وت�سلي ��م املجرمني ودلي ��ل التعاون الدويل لأغرا�ض م�ص ��ادرة عائدات اجلرمية �أو الإر�ش ��ادات التي ت�صدرها
املنظمات الإقليمية والدولية الأخرى.
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