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© الأمم املتحدة ،كانون الأول/دي�سمرب .جميع احلقوق حمفوظة.
يت�ضمنها على الإعراب عن � ِّأي
ال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا املن�شور وال طريقة عر�ض املادة التي َّ
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.
ُتق َّدم املعلومات الواردة يف هذا املن�شور عن عناوين املواقع ال�شبكية وروابطها ت�سهي ًال لرجوع القارئ �إليها.
لكن الأمم املتحدة لي�ست م�س�ؤولة عن �صحتها بعد الإ�صدار وال عن
وهذه املعلومات �صحيحة يف وقت الإ�صدارَّ ،
حمتوى � ِّأي موقع �شبكي خارجي.
هذا املن�شور من �إنتاج :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
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�شكر وتقدير
باملخدرات واجلرمية (املكتب)
تولىَّ الفرع املعني بالف�ساد واجلرائم االقت�صادية مبكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
�إجراء هذه الدرا�سة يف �إطار وظيفة �أمانة م�ؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
التي ي�ضطلع بها وتنفيذ ًا للمهام التي ُكلِّف بها واملتمثلة يف دعم الدول الأع�ضاء يف الت�صديق على االتفاقية
وتنفيذها ،وتي�سري عملية ا�ستعرا�ض التنفيذ ودعمها ،وتزويد م�ؤمتر الدول الأطراف مبعلومات عن التدابري
التي اتخذتها الدول وال�صعوبات التي واجهتها يف التنفيذ ،ومن َّثم تعزيز تبادل املعلومات واملمار�سات واخلربات
فيما بني الدول الأطراف .وقد ا�س ُتكملت الدرا�سة الأولية بعد ثالث �سنوات من العمل املكثف ()2015-2013
بتوجيه عام من �أمني م�ؤمتر الدول الأطراف ورئي�س الفرع املعني بالف�ساد واجلرائم االقت�صادية ،دميرتي
فال�سي�س ،وبدعم من موظفي الأمانة .وقد ُو�ضعت هذه الطبعة الثانية يف �صيغتها النهائية يف �أيلول�/سبتمرب
 .2017وقد �صيغت ا�ستناد ًا �إىل جمموعة �أكرب من البيانات ،وهي حتديد ًا اال�ستعرا�ضات ال ُقطرية امل�ستكملة
يف �إطار الدورة الأوىل لآلية ا�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
ؤلفي الدرا�سة ،يواني�س �أندروالكي�س ،الأ�ستاذ امل�ساعد يف
وتود الأمانة �أن تعرب عن �شكرها مل� ْ
القانون اجلنائي والإجراءات اجلنائية يف كلية احلقوق بجامعة �أثينا ،و�ستيفانو بيتي ،خبري دويل يف جمال
العدالة اجلنائية.
ومن الأمانة ،ق َّدم الأ�شخا�ص التالية �أ�سما�ؤهم توجيهات وم�ساهمات ِّقيمة يف جميع مراحل �إعداد هذا
امل�شروع :دميو�ستينيز كري�سيكوز ودوروثي غوتفالد و�أوليفر الندوير وتانيا �سانتو�شي و�أوليفر �شتولبه وبريجيت
�شرتوبل�-شو .كما يتعني الإعراب عن بالغ التقدير لل�سيدة غوتفالد وال�سيدة �سانتو�شي ،اللتني عملتا ب�شكل
ؤلفي الدرا�سة يف و�ضع مفاهيمها ويف �إعدادها.
وثيق مع م� ْ
ِ
م�ستعر�ضني هما كري�ستني يوريارتي (كبرية حمللني
كما ا�س ُتفيد يف �إعداد الدرا�سة من تعليقات نظري ْين
قانونيني يف �شعبة مكافحة الف�ساد التابعة ملديرية ال�ش�ؤون املالية وامل�شاريع يف منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقت�صادي) ،وكري�ستوف �سبيكباخر (رئي�س ق�سم يف �أمانة جمموعة الدول املناه�ضة للف�ساد يف
ضال عن جني هاوك وخا�سينتا �أودور والري�سا �أالنا غراي وجي ون بارك وفران�سي�سكا
جمل�س �أوروبا) ،ف� ً
فرناندو (مبادرة ا�سرتداد املوجودات امل�سروقة "�ستار" ( )StARامل�شرتكة بني البنك الدويل واملكتب).
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خال�صة وافية
�اء �آلية ا�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�س ��اد وت�شغيلها تكوينَ ر�صيد غري م�سبوق
�أت ��اح �إن�ش � ُ
م ��ن املعلومات التي �أفادت يف تعزيز �أهداف االتفاقي ��ة ومنهج َة تلك املعلومات ون�ش َرها .وت�ستند هذه الدرا�سة
املح َّدث ��ة �إىل تل ��ك املعلومات ،وهي تت�ضمن حتلي ًال �شام ًال لتنفيذ الف�صل�ي�ن الثالث (التجرمي و�إنفاذ القانون)
والرابع (التعاون الدويل) من ِق َبل الدول الأطراف الـ 156التي ا�س ُتعر�ضت � َّإبان �صوغ الدرا�سة يف �إطار الدورة
حتدد وت�صف
الأوىل لآلي ��ة ا�ستعرا�ض التنفيذ التي ب ��د�أت يف عام  .2010و ُي�شار حتديد ًا �إىل � َّأن الدرا�سة�( :أ) ِّ
اجتاه ��ات و�أمن ��اط تنفيذ الف�صلني املذكوري ��ن �أعاله ،مع الرتكيز على �أوجه الت�شاب ��ه واالختالف بني النظم،
والتحديات التي
اجليدة من ناحية،
ِّ
�أو ب�ي�ن املناطق حيثما �أمكن؛ و(ب) ُتربز التجارب الناجح ��ة واملمار�سات ِّ
تواج ��ه التنفي ��ذ من ناحي ��ة �أخرى ،وتقدم �أمثل ��ة خمتارة على التنفي ��ذ ُتعترب جديرة باملالحظ ��ة �أو تو�ضيحية
تقدم ملحة عامة عن الفهم النا�شئ لالتفاقية واالختالفات يف
لت�شريعات الدول الأطراف وممار�ساتها؛ و(ج) ِّ
اال�ستعرا�ضات ،حيثما ظهرت.
وتب�ِّي�نِّ 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 �أولويات العديد من احلكومات الوطني ��ة .ففي عدد كبري من البلدان� ،أ َّدى
�إج ��راء تعديالت قانونية وتغي�ي�رات هيكلية �إىل و�ضع نظم جترميية مت�سق ��ة ومتناغمة �إىل حد كبري ،وحتقيق
نتائ ��ج ملمو�سة من حي ��ث قدرات �إنفاذ القان ��ون و�إجراءاته ،و�إر�س ��اء �أطر قوية لت�سلي ��م املطلوبني وامل�ساعدة
القانوني ��ة املتبادلة والتعاون يف جمال �إنف ��اذ القانون .ويف العديد من البلدان ،جاءت هذه التطورات القانونية
وال�سيا�ساتي ��ة كنتيج ��ة مبا�ش ��رة ال�ستعرا�ضات التنفي ��ذ �أو يف �سياقها .وبذل ��ك ات�ضح �أن االتفاقي ��ة والتقارير
فعليا بدور مه ��م يف �إطالق �شرارة التغي�ي�ر ،وهي ما زالت
ال ُـمع� � َّدة يف �إط ��ار �آلية ا�ستعرا� ��ض التنفيذ ت�ضطلع ًّ
مبثابة الأ�سا�س لإن�شاء نظم فعالة ملكافحة الف�ساد.
وم ��ع ذلك ،ال تزال هناك حتديات كب�ي�رة ترتاوح من �أب�سط امل�شاكل والعقب ��ات العملية ،التي ُتعزى �إىل
االفتق ��ار �إىل اخل�ب�رة واملوارد والتدري ��ب� ،إىل امل�شاكل التقنية التي تعرت�ض �صياغة �أح ��كام التجرمي �أو �إدراج
معينة من االتفاقية يف هياكل �إجرائية مع َّقدة.
عنا�صر َّ
وتظه ��ر الثغرات ب�شكل �أو�ضح يف تنفيذ الف�صل الثالث من االتفاقية ،وذلك فيما يتعلق بالتجرمي و�إنفاذ
القان ��ون على ال�سواء ،بالنظ ��ر �إىل � َّأن االتفاقية ُت ِلزم ال ��دول الأطراف بتنفيذ طائفة وا�سع ��ة ومتعددة الأوجه
م ��ن التدابري يف هذين املجالني بالذات .وانطالق ًا من ه ��ذا املتطلب ،وكذلك اجلهود املن�سقة ملكافحة الف�ساد
امل�ضط َلع بها على امل�ستوى العاملي يف ال�سنوات الأخرية� ،أ�صدرت عدة بلدان ت�شريعات جديدة لأغرا�ض ا�ستيفاء
التزاماتها وحت�سني الأحكام املو�ضوعية والإجرائية من قانون العقوبات لديها .وقد �أدت تلك الت�شريعات ،على
�سبي ��ل املث ��ال� ،إىل تو�سيع نط ��اق جرائم الف�ساد وزيادة اجل ��زاءات املنطبقة ،وتو�سيع نط ��اق تعريف املوظفني
العمومي�ي�ن ،وا�ستحداث نظام يحك ��م م�س�ؤولية ال�شخ�صيات االعتبارية؛ وتقلي� ��ص نطاق احل�صانات؛ وتو�سيع
نطاق حماية ال�شهود واخلرباء وال�ضحايا واملبلِّغني؛ وتعزيز واليات ووظائف ال�سلطات املتخ�ص�صة يف مكافحة
الف�س ��اد .ويف هذا ال�سياق ،جرى حتليل مفاهيم ُتعترب جديدة يف بع�ض الواليات الق�ضائية ،مثل ر�شو املوظفني
vii
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العمومي�ي�ن الأجان ��ب وموظفي املنظمات الدولي ��ة العمومية والإثراء غري امل�شروع وجتمي ��د عائدات اجلرمية،
ودجمها بفعالية يف القوانني الوطنية .كما ُعززت التدابري التبعية ،مثل تلك املتعلقة بتبعات �أفعال الف�ساد والتعوي�ض
عن الأ�ضرار.
بي ��د �أنه رغم هذه اجله ��ود ،يوجد الكثري من امل�سائل العالقة ،وخ�صو�ص ًا فيم ��ا يتعلق بالتنفيذ املنقو�ص
للتداب�ي�ر الإلزامي ��ة مبوجب االتفاقي ��ة .وال يقت�صر ذلك على القي ��ود يف النطاق الذي ت�شمل ��ه بع�ض اجلرائم
(مث ��ل الفج ��وات املتعلقة بتج ��رمي ر�شو املوظف�ي�ن العموميني الوطني�ي�ن �أو عرقلة �سري العدال ��ة) وغياب نظم
اجل ��زاء املت�سق ��ة والرادعة� ،إذ �إن ��ه ي�شمل �أي�ض ًا الغي ��اب الكامل لتنفي ��ذ بع�ض الأح ��كام (وخ�صو�ص ًا جرمية
ر�ش ��و املوظف�ي�ن العموميني الأجانب وموظف ��ي املنظمات الدولي ��ة العمومية ،والتدابري الت ��ي تمُ كِّن من حتديد
املمتل ��كات وتع ُّقبه ��ا وجتميده ��ا و�ضبطها و�إدارته ��ا ،والتدابري اخلا�ص ��ة بحماية ال�شهود) .كم ��ا لوحظ وجود
م�ش ��اكل فيما يتعلق بع ��دم فعالية الت�شريعات القائمة فيم ��ا يبدو (على �سبيل املثال فيم ��ا يتعلق بغ�سل الأموال
جزئي ��ا �إىل العقبات التي تعرت� ��ض التحقيقات
�أو �إر�س ��اء م�س�ؤولي ��ة ال�شخ�صي ��ات االعتبارية) ،وه ��و ما ُيعزى ًّ
واملالحقة القانونية ب�سبب احل�صانات �أو التنفيذ املغلوط لل�صالحيات التقديرية .وفيما يتعلق ب�إنفاذ القانون،
را ما تط ��ر�أ حتديات ب�سب ��ب حمدودية كف ��اءة ال�سلطات املتخ�ص�ص ��ة وخربتها وقدراته ��ا وا�ستقالليتها.
كث�ي� ً
كم ��ا يوج ��د نق� ��ص يف احلوافز م ��ن �أجل التع ��اون مع �سلط ��ات �إنف ��اذ القانون ونق� ��ص يف التن�سي ��ق امل�شرتك
وتب ��ادل املعلوم ��ات بفعالية بني الوكاالت ،وخ�صو�ص ًا بني الأجهزة املك َّلف ��ة مبكافحة الف�ساد .وتت�سم التحديات
املت�صل ��ة بتنفي ��ذ الأحكام غ�ي�ر الإلزامية م ��ن االتفاقي ��ة بكونها �أقل ب ��روز ًا و�إن كان ��ت وا�سع ��ة االنت�شار على
نحو مماثل.
جزئي ��ا �إىل قدرة بع�ض البلدان على
جالء و�إحكاماً ،وهو ما يرجع ًّ
ويب ��دو � َّأن تنفيذ الف�ص ��ل الرابع �أكرث ً
تطبيق ن�ص االتفاقية تطبيق ًا مبا�شر ًا وبالنظر �إىل الطبيعة التلقائية النفاذ للكثري من �أحكامها .ويتمثل �سبب
�آخ ��ر يف تراك ��م اخلربات لدى العديد من الدول الأطراف يف جمال التع ��اون الدويل نتيجة للممار�سات املتبعة
من ��ذ زمن طوي ��ل ب�ش�أن امل�سائل ذات ال�صلة .كما �أك ��دت بلدان عدة امتثالها لعدد م ��ن �أحكام االتفاقية (مثل
�إج ��راء م�ش ��اورات مع البل ��دان الأخرى �أثناء �إج ��راءات امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة) ع ��ن طريق املمار�سات
والرتتيب ��ات اخلا�صة .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك� ،أبرزت اال�ستعرا�ضات االجت ��اه �صوب تخفيف بع�ض القيود القانونية
والإجرائي ��ة يف تقدمي امل�ساعدة �إىل ال�سلطات الأجنبي ��ة .فعلى �سبيل املثال ،لوحظ تب�سيط املتطلبات الإثباتية
يف �إج ��راءات ت�سلي ��م املجرمني يف عدد من اال�ستعرا�ضات .و ُي َع ُّد تف�س�ي�ر �شرط ازدواجية التجرمي على �أ�سا�س
ال�سلوك الوقائعي الأ�سا�سي من الأمثلة الأخرى .و�أخرياً ،يبدو �أن عدد ًا كبري ًا من الأطراف يف و�ضع ي�سمح لهم
بقبول الطلبات بلغات غري لغتهم (�أو لغاتهم) الر�سمية.
ويب ��دو � َّأن بع� ��ض �أكرب التحديات املتعلق ��ة بالف�صل الرابع ذات �سمة ت�شغيلي ��ة .ويف هذا ال�صدد ،يرتبط
عدد من العقبات مبحدودية املوارد و�/أو اخلربات التقنية املتاحة ال�ستعمال جل�سات اال�ستماع بوا�سطة الفيديو
التحري اخلا�صة� ،س ��واء على ال�صعيد املحلي
لأغرا� ��ض امل�ساعدة القانونية املتبادل ��ة �أو لال�ضطالع ب�أ�ساليب ِّ
�أو ل ��دى تنفيذ الطلب ��ات الأجنبية .كما �أبرزت اال�ستعرا�ضات اال�ستخدام املح ��دود لعدد من الآليات املرت�آة يف
االتفاقي ��ة .فعلى �سبيل املثال ،هن ��اك عدد حمدود من الدول التي ت�ستخدم االتفاقي ��ة ك�أ�سا�س قانوين م�ستقل
يف الأم ��ور املتعلق ��ة بت�سلي ��م املجرمني ،بل وع ��دد �أقل يبدو �أن ��ه يلج�أ �إىل نق ��ل الإج ��راءات اجلنائية كطريقة
للتعاون الدويل.
وق ��د ُق ِّدم العديد من التو�صيات ب�ش� ��أن ا�ستحداث �أحكام وقوانني جديدة �أثن ��اء اال�ستعرا�ضات .وت�شمل
تلك التو�صيات النظر يف توحيد وتو�ضيح الت�شريعات القائمة يف �سياق الإ�صالحات القانونية اجلارية واعتماد

خال�صة وافية

ix

�أط ��ر ت�شريعية قائمة بذاتها تت�ضمن تدابري ملكافحة الف�س ��اد .ويف العديد من احلاالتُ ،ق ِّدمت تو�صيات ب�ش�أن
تخ�صي� ��ص م ��وارد وبناء قدرات هيئ ��ات وم�ؤ�س�سات مكافحة الف�ساد ،وتعزيز التع ��اون يف جمال �إنفاذ القانون
والتن�سي ��ق فيما ب�ي�ن الأجهزة ،و�إن�شاء نظ ��م منا�سبة جلمع البيان ��ات �أو و�ضع ت�صنيف ��ات لل�سوابق الق�ضائية،
وتب�سيط �إجراءات التعاون الدويل ،وتعزيز ثقافة احلوار املفتوح بني الواليات الق�ضائية.

ix

مق ِّدمة
يمثِّل ا�ستحداث وتنفيذ عملية حكومية دولية فعالة ال�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد
جليا اللتزام الدول الأطراف
�إنجاز ًا فريد ًا من عدة �أوجه ،حيث ت�شكل �آلية ا�ستعرا�ض تنفيذ االتفاقية �إثبات ًا ًّ
بمنع الف�ساد ومكافحته بفعالية على ال�صعيد العالمي ،و�إظهار ًا لإ�صرارها على تجنب اقت�صار االتفاقية على
�أداء وظيفة رمزية مح�ضة ،و�إقرار ًا بالأهمية الق�صوى ل�ضمان متابعة ال�صكوك القانونية الدولية ب�شكل
مالئم ،حتى ولو بلغت يف ات�ساع النطاق و�شموله ما بلغته اتفاقية مكافحة الف�ساد .كما �أنها تهيئ فر�صة
لتكوين ر�صيد غير م�سبوق من المعلومات المفيدة على درب تحقيق �أهداف االتفاقية ومنهجة تلك المعلومات
ون�شرها ،وذلك باال�ستفادة من الخبرات المتح�صلة والدرو�س الم�ستفادة من دول متباينة من حيث نظمها
القانونية ومتنوعة من حيث م�ستويات تنميتها االقت�صادية والم�ؤ�س�سية ومتوزعة على مناطق العالم كافة.

()1

وال يت�ضمن ن�ص االتفاقية ذاته تفا�صيل �آلية تنفيذ محددة� ،إ َّال � َّأن م�س�ألة تحديد ال�سمات المالئمة لآلية
من هذا القبيل كانت مح ًّال لمناق�شات مكثفة خالل المفاو�ضات التي دارت حول هذا ال�صك ،و�أعرب معظم
ميل لنظام يحاكي م�سار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةْ � ،أي ت�أ�سي�س
الوفود عن ٍ
كاف من العمومية مع ترك تحديد التفا�صيل والإجراءات
م�ؤتمر للأطراف و�صياغة والية لتلك الهيئة بقد ٍر ٍ
للم�ؤتمر )2(.وبالفعل ،تت�ضمن المادة  63من االتفاقية المبادئ الأ�سا�سية لم�ؤتمر للدول الأطراف يف اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الف�ساد .وقد انعقد م�ؤتمر الدول الأطراف �أول مرة يف عام  ،2006وكانت مهمته وا�ضحة وهي
تح�سين قدرات الدول الأطراف والتعاون فيما بينها لتحقيق �أهداف االتفاقية والترويج لتنفيذها وا�ستعرا�ضه.
ومنح الم�ؤتمر بمقت�ضى الفقرة  7من المادة المذكورة �أعاله �صالحية �أن ُين�شئ� ،إذا ما ر�أى �ضرورة لذلك،
ُ
� َّأي �آلية �أو هيئة منا�سبة للم�ساعدة على تنفيذ االتفاقية تنفيذ ًا فعاالً .وعالو ًة على ذلك ،تن�ص الفقرة  5من
تقدم الدول الأطراف معلومات من خالل �آلية اال�ستعرا�ض هذه لتعريف م�ؤتمر الدول الأطراف
المادة  63على �أن ِّ
بم�ستويات التنفيذ.
وبعد درا�سة عدة �آليات امتثال محتملة ،بما يف ذلك �أ�ساليب اال�ستعرا�ض الم�ستخدمة ل�صكوك �إقليمية
وقطاعية ودولية �أخرى )3(،وبعد تقييم نتائج برنامج تجريبي طوعي �أطلقه المكتب من �أجل ا�ستعرا�ض تنفيذ
االتفاقية يف عدد محدود من البلدان )4(،اعتمد الم�ؤتمر يف دورته الثالثة التي ُعقدت يف الدوحة بقطر يف
وكون فريق ا�ستعرا�ض التنفيذ
ت�شرين الثاني/نوفمبر  2009الإطار المرجعي لآلية ا�ستعرا�ض تنفيذ االتفاقيةَّ ،
()1اعتمدت اجلمعية العامة االتفاقية يف قرارها  4/58امل�ؤرخ  31ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2003ودخلت االتفاقية حيز النفاذ يف  14كانون
الأول/دي�سمرب .2005
()2الأعمال التح�ضريية للمفاو�ضات الرامية �إىل و�ضع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
 A.10.V.13والت�صويب) ،الف�صل ال�سابع ،الفقرة ( 3ال�صفحة .)611
()3انظر ورقة املعلومات الأ�سا�سية التي �أعدتها الأمانة بعنوان "طرائق 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 ملكافحة الف�ساد" ()CAC/COSP/2008/10؛ وورقة االجتماع املعنونة"Results 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 October to 1 November 2006" (CAC/COSP/2006/CRP.2

()4انظر ورقة املعلومات الأ�سا�سية التي �أعدتها الأمانة بعنوان "برنامج اال�ستعرا�ض التجريبي :تقييم" ()CAC/COSP/2008/9؛ ومذكرتها
املعنونة"Good practices and lessons learned from implementing the UNCAC Pilot Review Programme" (CAC/COSP/2009/ :
).CRP.8
1
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لي�شرف على عملية اال�ستعرا�ض تحت �سلطة الم�ؤتمر )5(.وبف�ضل الزخم القوي الذي جعل االتفاقية �أمر ًا
ممكناً ،تمكنت الدول الأطراف بنجاح من ا�ستكمال الم�شاورات ذات ال�صلة ،حيث ا�ستقرت على نهج �شفاف
وتعاوني وعملي للغاية لإجراء اال�ستعرا�ضات :حيث ُتجري اال�ستعرا�ض لكل دولة طرف دولتان طرفان �أخريان
�إحداهما من نف�س المنطقة الجغرافية ولها ،قدر الإمكان ،نظام قانوني م�شابه .ويجري خبراء حكوميون من
ِ
الم�ستعر�ضة ،وفق ًا لمجموعة من المبادئ التوجيهية التي �أقرها فريق ا�ستعرا�ض التنفيذ ،ا�ستعرا�ض ًا
الدول
مكتبيا للردود المقدمة على قائمة التقييم الذاتي المرجعية ال�شاملة و� ِّأي معلومات تكميلية تقدمها الدولة
ًّ
ويكمل هذا اال�ستعرا�ض المكتبي بو�سائل �أخرى من و�سائل الحوار المبا�شر ،مثل القيام
اال�ستعرا�ض.
قيد
الطرف
َّ
بزيارة ُقطرية �أو عقد اجتماع م�شترك يف مكتب الأمم المتحدة يف فيينا .وتف�ضي هذه العملية �إلى �صياغة تقرير
ِ
الم�ستعر�ضتين والدولة الطرف
ا�ستعرا�ض ُقطري يو�ضع يف �صيغته النهائية باالتفاق بين الدولتين الطرفين
()6
قيد اال�ستعرا�ض.
وقد �أولى الم�ؤتمر يف معر�ض �صياغة الإطار المرجعي للآلية عناي ًة خا�صة للفقرة  1من المادة  4من
االتفاقية ،التي تن�ص على �أن "تنفذ الدول الأطراف التزاماتها المن�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية على نحو يتفق
التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى".
مع مبد�أَي ت�ساوي الدول يف ال�سيادة و�سالمتها الإقليمية ومبد�أ عدم ُّ
ولذلك فقد تقرر من البداية �أن تكون عملية اال�ستعرا�ض ذات طابع تقني ،و�أن تكون �شاملة وحيادية وغير تطفلية،
و�أ َّال تف�ضي �إلى � ِّأي �شكل من �أ�شكال الت�صنيف ،و�أ َّال تكون تخا�صمية �أو عقابية .وبالفعل ،ف� َّإن النهج المتبع يف
الآلية �إيجابي يف جوهره ،ولي�س الغر�ض منه تقييم الأداء وال ت�صيد �أخطاء االمتثال ،بل م�ساعدة الدول الأطراف
يف تطبيق مبادئ االتفاقية .وبالتالي فالغر�ض منه �إيجاد طرائق لت�شجيع ودعم الجهود المبذولة على ال�صعيد
الجيدة والمبادرة ،يف �أقرب
الوطني لمكافحة الف�ساد ،ك�أن يكون ذلك عن طريق توفير فر�ص لتبادل الممار�سات ِّ
ضال عن احتياجاتها
تبين ال�صعاب التي تواجهها الدول الأطراف يف الوفاء بالتزاماتها ،ف� ً
مرحلة ممكنة� ،إلى ُّ
من الم�ساعدة التقنية .ومن هذا المنطلق ،ف� َّإن النتيجة النهائية لكل ا�ستعرا�ض ت�شمل يف العادة تو�صيات �أو
ضال عما ت�صوغه
ا�ستنتاجات �أو مقترحات يقدمها الخبراء وتنا َق�ش و ُيتفق عليها مع البلد قيد اال�ستعرا�ض ،ف� ً
()7
الدولة قيد اال�ستعرا�ض من خطط �أو التزامات.

()5القرار  1/3مل�ؤمتر 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 1/2
(الوارد يف الوثيقة )CAC/COSP/2008/15؛ وتقرير اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح الع�ضوية املعني با�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،املعقود يف فيينا ،من � 29إىل � 31آب�/أغ�سط�س )CAC/COSP/2008/3( 2007؛ وتقرير من الأمانة بعنوان "�أعمال
الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح الع�ضوية املعني با�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد" ()CAC/COSP/2009/2؛
ومذكرة من الأمانة بعنوان "تو�صيات الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح الع�ضوية املعني با�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد" (.)CAC/COSP/2009/6
(�)6إ�ضاف ًة �إىل الإطار املرجعي ،انظر املبادئ التوجيهية للخرباء احلكوميني والأمانة ب�ش�أن �إجراء اال�ستعرا�ضات ال ُقطرية واملخطط
النموذجي لتقارير اال�ستعرا�ض ال ُقطرية واخلال�صات الوافية ( ،CAC/COSP/IRG/2010/7املرفق الأول)؛ ومذكرة من الأمانة بعنوان "ملحة
عامة عن عملية اال�ستعرا�ض" ()CAC/COSP/2011/8؛ ومذكرات من الأمانة بعنوان "تقرير مرحلي 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
و CAC/COSP/IRG/2016/2و CAC/COSP/IRG/2017/2وكذلك )CAC/COSP/IRG/2015/CRP.15؛ ومذكرات من الأمانة بعنوان "تقييم
�أداء �آلية ا�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد" ( CAC/COSP/IRG/2014/12و CAC/COSP/IRG/2015/3وCAC/COSP/
.)IRG/2015/6
()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�صلينْ الثالث والرابع من االتفاقية (.)CAC/COSP/IRG/2014/10

مقدمة
ِّ

3

ضال عن نطاق
وم�ؤتمر الدول الأطراف هو الذي يحدد مراحل عملية اال�ستعرا�ض ودوراتها ومدتها ،ف� ً
قرر الم�ؤتمر يف دورته الثالثة �أن تت�ألف ك ٌّل من مراحل
اال�ستعرا�ض ذاته وت�سل�سله الموا�ضيعي وتفا�صيله .وقد َّ
ا�ستعرا�ض التنفيذ من دورتَي ا�ستعرا�ض مدة كل منهما خم�س �سنوات ،و�أن ُي�ستع َر�ض يف كل �سنة من ال�سنوات
الأربع الأولى من كل دورة ا�ستعرا�ض ُربع الدول الأطراف .وقد بد�أت الدورة الأولى ،التي ت�شمل الف�صل ْين
الثالث (التجريم و�إنفاذ القانون) والرابع (التعاون الدولي) ،يف عام  .2010وقامت الأمانة ،وفق ًا للفقرتين
 35و 44من الإطار المرجعي ،بموافاة فريق ا�ستعرا�ض التنفيذ ب�شكل منتظم بتقارير تنفيذ موا�ضيعية
و�إ�ضافات تكميلية �إقليمية من �أجل تجميع �أعم المعلومات و�أكثرها وجاهة عن التجارب الناجحة والممار�سات
الجيدة والتحديات والمالحظات الواردة يف تقارير اال�ستعرا�ض ال ُقطرية ،م�صنف ًة ح�سب الموا�ضيع.
ِّ
وقد بلغت الدورة الخم�سية الأولى من عملية اال�ستعرا�ض نهايتها يف عام  .2015ويف ت�شرين الثاني/
نوفمبر من ذلك العامُ ،عقدت الدورة ال�ساد�سة لم�ؤتمر الأطراف ،يف �سانت بطر�سبرغ باالتحاد الرو�سي .و�أطلق
الم�ؤتمر ،بقراره  ،1/6المعت َمد يف تلك الدورة ،الدورة اال�ستعرا�ضية الثانية ،والتي ت�شمل الف�صلين الثاني
(التدابير الوقائية) والخام�س (ا�سترداد الموجودات) .بيد �أنه كما هو متوقع ،ا�ستمرت بع�ض اال�ستعرا�ضات
ال ُقطرية الخا�صة بالدورة الأولى� ،أو ا�س ُتهلت بعد ذلك ،ب�سبب الت�أخير يف العملية وت�صديق الدول الأطراف
الجديدة �أو ان�ضمامها .وقد �أ�صبحت الأغلبية العظمى من اال�ستعرا�ضات الخا�صة بالدورة الأولى مكتملة ،مما
يتيح الفر�صة لالنتقال �إلى �إجراء تقييم عام و�أكثر تمثي ًال لحالة تنفيذ الف�صلين الثالث والرابع ،الخا�ضعين
لال�ستعرا�ض يف الدورة الأولى ،وذلك يف �إطار الأدوات الرامية �إلى زيادة معلومات �أ�صحاب الم�صلحة يف
ميدان مكافحة الف�ساد ،والو�صول �إلى الفهم التام لأحكام االتفاقية ،وتحديث �سيا�سات مكافحة الف�ساد
و�أولوياتها ،و�إن�شاء مقيا�س مرجعي �شامل يمكن اال�ستناد �إليه ال�ستك�شاف االتجاهات الم�ستقبلية وقيا�س
()8
التقدم المحرز.
وتنبني هذه الدرا�سة على التقارير الموا�ضيعية المو�صوفة �أعاله ،وهي تقدم تحلي ًال �شام ًال عن
تنفيذ الدول الأطراف الم�ستع َر�ضة يف الدورة الأولى من �آلية ا�ستعرا�ض التنفيذ للف�صلين الثالث والرابع
من االتفاقية .وقد قُدِّم �إ�صدار �أول من الدرا�سة( )9يف الدورة ال�ساد�سة لم�ؤتمر الدول الأطراف ،ا�ستناد ًا
�إلى المعلومات الواردة يف تقارير اال�ستعرا�ض الخا�صة بثماني و�ستين دولة من الدول الأطراف ،والتي كانت
متاحة يف ذلك الوقت )10(.و ُي َع ُّد هذا الإ�صدار تحديث ًا لتلك الن�سخة الأولى من الدرا�سة ،ح�سب طلب الم�ؤتمر
يف الفقرة  11من قراره  ،1/6وهو ي�ستفي�ض يف عر�ض نتائجها ،وذلك ا�ستناد ًا �إلى المعلومات المدرجة يف
تقارير اال�ستعرا�ض الخا�صة بـ 156دولة طرف ًا التي كانت قد اكتملت �أو �شارفت على االكتمال ،وقت �صياغة
هذه الوثيقة.
وي�شار على وجه �أكثر تحديد ًا �إلى � َّأن هذه الدرا�سة �أُعدت للأغرا�ض التالية:
(�أ) تحديد وو�صف االتجاهات والأنماط يف تنفيذ الف�صلين الثالث والرابع من االتفاقية ،مع التركيز
على �أوجه الت�شابه واالختالف بين النظم� ،أو بين المناطق حيثما �أمكن .وتعر�ض الدرا�سة مجموعة من
الخيارات المتاحة للدول الأطراف يف مجال ال�سيا�سة العامة عن طريق تلخي�ص مختلف الحلول المتاحة
لمعالجة مبادئ االتفاقية ومتطلباتها؛
(�)8أ�شارت دول �أطراف عدة �إىل �ضرورة �إعداد مثل ذلك املنتج يف نهاية كل دورة؛ انظر على �سبيل املثال الوثيقة CAC/COSP/2015/6

(الفقرة .)8
()9
باملخدرات واجلرمية ،الإ�صدار الثاين (فيينا.)2012 ،
املعني
املتحدة
أمم
ل
ا
مكتب
ِّ
()10الأمم املتحدة (نيويورك.)2015 ،
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الجيدة من ناحية ،والم�شاكل والتحديات من الناحية
(ب) �إبراز التجارب الناجحة والممار�سات ِّ
الأخرى ،كو�سيلة لتي�سير وتب�سيط جهود التنفيذ التي تبذلها الدول الأطراف .وتهدف الدرا�سة �إلى تحديد
الم�شاكل والتحديات المتعلقة على الأخ�ص ب� ِّأي ثغرات ت�شريعية �أو تنفيذية قائمة ،ثم بدرجة �أقل ،الم�شاكل
والتحديات المتعلقة بالقدرات والموارد والتدريب وما �شابهها من الجوانب العملية .وتي�سير ًا للأمور ،ي�س َّلط
الجيدة و�/أو التحديات الراهنة ال�سائدة المتعلقة بكل حكم (يف
ال�ضوء ب�شكل منف�صل على �أبرز الممار�سات ِّ
�أطر ن�صية ويف نهاية كل حكم) .كما ُي�س َّلط ال�ضوء على �أمثلة على التنفيذ م�ستقاة من اال�ستعرا�ضات لم ُي َ�شر
�إليها بال�ضرورة باعتبارها من الممار�سات الجيدة ولكنها ُتعتبر جديرة بالمالحظة �أو تو�ضيحية �أو تمثيلية
لت�شريعات الدول الأطراف وممار�ساتها .وال تت�ضمن الدرا�سة م�سائل تتعلق بالم�ساعدة التقنية؛

(ج)  القيام ،قدر الإمكان ومع المراعاة التامة للدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الف�ساد ،والدليل التقني التفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد )11(،والأعمال التح�ضيرية
للمفاو�ضات الرامية �إلى و�ضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد ومجموعة من وثائق الأمم المتحدة
الأخرى المت�صلة بتطبيق االتفاقية ،بتقديم لمحة عامة عن المالحظات التف�سيرية ب�ش�أن تنفيذ �أحكام
االتفاقية باال�ستناد �إلى �أهم المدخالت والنتائج التي تتو�صل �إليها الدول الأطراف الم�ستع َر�ضة والخبراء
الحكوميون الذين �ساهموا يف تقارير اال�ستعرا�ض ال ُقطرية .ولهذا الغر�ض ،تت�ضمن الدرا�سة مالحظات ب�ش�أن
فهم الجهات الفاعلة المذكورة �أعاله للمفاهيم الواردة يف االتفاقية ،وكذلك ب�ش�أن المق�صد الت�شريعي من
كل حكم.
مق�سمة �إلى ثالثة �أجزاء .وقد ُق ِّ�سم الجزء الأول ،الذي يتناول الف�صل الثالث من االتفاقية،
والدرا�سة َّ
�إلى الف�صول التالية :التجريم ،وتدابير تعزيز العدالة الجنائية ،و�إنفاذ القانونَّ � .أما الجزء الثاني من
الدرا�سة ،الذي يتناول الف�صل الرابع من االتفاقية ،فينق�سم �إلى الف�صول التالية :ت�سليم المجرمين
ونقل الأ�شخا�ص المحكوم عليهم ،والم�ساعدة القانونية المتبادلة ونقل الإجراءات الجنائية ،والتعاون يف
مجال �إنفاذ القانون .ويت�ضمن الجزء الثالث �إ�ضافة �إقليمية ت�سلط ال�ضوء على بع�ض المالمح واالتجاهات
المالحظة يف تنفيذ الف�صلين الثالث والرابع من االتفاقية يف البلدان المنتمية �إلى المجموعات الإقليمية
َ
الر�سمية الخم�س للأمم المتحدة.

باملخدرات واجلرمية ومعهد الأمم املتحدة الأقاليمي لأبحاث اجلرمية والعدالة (فيينا.)2009 ،
()11مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ

الجزء الأول -التجريم و�إنفاذ القانون
مالحظات عامة
�ألف�  -آثار التنفيذ
�أخذت الدول الأطراف على نف�سها ،بت�صديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد ،التزام ًا
مهما بمكافحة الف�ساد وتطبيق الإ�صالحات الالزمة يف �أطرها القانونية والم�ؤ�س�سية المحلية ،حتى و�إن
ًّ
لوحظ يف بع�ض الأحيان بطء يف �إحراز تقدم .وقد �صاغت عدة بلدان �أو ا�ستحدثت ت�شريعات جديدة بغية
ا�ستيفاء التزاماتها المتعلقة بالتجريم و�إنفاذ القانون بمقت�ضى الف�صل الثالث من االتفاقية (مثل تو�سيع
مدى العقوبات على جرائم الف�ساد وزيادتها؛ ومواءمة الأحكام الوطنية المتعلقة بتعريف معنى الموظفين
العموميين مع المادة  2من االتفاقية ،وال �سيما الم�ساواة يف المعاملة بين �أع�ضاء البرلمان وغيرهم من
الموظفين العموميين ،وتجريم ر�شو الأجانب ،وتجريم غ�سل الأموال الذاتي ،وا�ستحداث نظام يحكم م�س�ؤولية
المجرمة وفق ًا لالتفاقية ،وتو�سيع نطاق حماية ال�شهود وال�ضحايا ،وتعزيز
ال�شخ�صيات االعتبارية عن الأفعال
َّ
واليات �سلطات مكافحة الف�ساد المتخ�ص�صة ووظائفها) .ويف هذا ال�سياق ،خ�ضعت مفاهيم جديدة يف بع�ض
الواليات الق�ضائية ،مثل "الإثراء غير الم�شروع" ،للتحليل حتى تكت�سب الدول الأطراف فهم ًا لم�ضمونها وتتيح
تنفيذ �أحكام االتفاقية ذات ال�صلة.
وعالو ًة على ما ذكر �أعاله من تدابير التنفيذ ،فقد ح َّفزت االتفاقية على بذل جهود من�سقة ووا�سعة
النطاق لتقييم نظم مكافحة الف�ساد يف الدول الأطراف وتحديد المجاالت التي تت�سم القدرات الوطنية
فيها بالق�صور والتخطيط لأعمال يف الم�ستقبل .فعلى �سبيل المثال� ،أقرت الحكومات الوطنية يف عدد من
البلدان خطط عمل �شاملة ب�ش�أن تنفيذ االتفاقية ،تت�ضمن �إجراءات مثل و�ضع خرائط طريق للتنفيذ و�إن�شاء
�أفرقة عاملة مخ�ص�صة ت�ضم ممثلين عن مختلف فروع الحكومة والأو�ساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
وا�ستهلت ال�سلطات يف دولة �أخرى م�شروع ًا للحوكمة ومكافحة الف�ساد يهدف �إلى تجهيزها بما يلزم من
قوانين وم�ؤ�س�سات ل�ضمان التوافق مع االتفاقية .وقوام هذا الم�شروع مجموعة من الفرق العاملة ،منها فريق
ا�ستعرا�ض التفاقية مكافحة الف�ساد م�س�ؤول عن جملة مهام من بينها تقييم الحالة الراهنة لتنفيذ �أحكام
االتفاقية ،وت�سليط ال�ضوء على �أوجه الق�صور والإنجازات ،وتحديد الم�سائل التي يمكن �إحراز تقدم �سريع
فيها لتعزيز القدرات الوطنية.
وهناك �أي�ض ًا مبادرات من هذا النوع ُتطلق بدعم من منظمات دولية �أو وكاالت تنمية يف كل بلد على حدة.
فعلى �سبيل المثال ،قدمت الوكالة المعنية بالتعاون التقني يف �أحد البلدان لعدد من الدول الأطراف تموي ًال كي
()12
تجري لنف�سها تحليل ثغرات فيما يتعلق باالتفاقية ،مما م َّكنها من توحيد الجهود وتبادل الخبرات فيما بينها.
وقد قدم المكتب ،على وجه الخ�صو�ص ،م�ساعدة تقنية وا�سعة النطاق يف مجالي الت�شريع وبناء القدرات
()12انظر ورقة املعلومات الأ�سا�سية التي �أعدتها الأمانة ب�ش�أن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب على مكافحة الف�ساد
( ،)CAC/COSP/2009/CRP.6الفقرة .62
5
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بناء على طلبها يف �سياق عملية ا�ستعرا�ض التنفيذ �أو �ضمن �إطار برامج موا�ضيعية و�إقليمية
للدول الأطراف ً
متعا�ضدة ،كما �أعد عدد ًا من الأدوات التي تي�سر تنفيذ االتفاقية ،تت�ضمن مكتبة قانونية �إلكترونية ت�ضم
()13
ت�شريعات واجتهادات ق�ضائية ودرا�سات حالة و�أدلة وتحليالت لل�سيا�سات حول مو�ضوع مكافحة الف�ساد.
يروج لأهداف االتفاقية من خالل تنظيم �أن�شطة كبرى تت�ضمن� ،إ�ضاف ًة �إلى دورات م�ؤتمر الدول
و�أخيراًَّ ،
()14
الأطراف وفريق ا�ستعرا�ض التنفيذ ،م�ؤتمرات �إقليمية ودولية ب�ش�أن تنفيذ االتفاقية.
وبطبيعة الحال ،ف� َّإن هذه التطورات لم تحدث يف فراغ ،بل عززت نظم ًا جنائية و�آليات مكافحة ف�ساد
كانت قائمة من قبل .وكانت بلدان كثيرة قد بذلت جهود ًا معتبرة من �أجل �إ�صالح نظمها القانونية بغية
معالجة الم�سائل المتعلقة بالف�ساد تح�ضير ًا لما كانت مقبلة عليه من ا�ستعرا�ضات ،وكذلك ب�سبب م�شاركتها
يف مبادرات دولية و�إقليمية �أخرى مر ِّكزة على الأمور المت�صلة بالف�ساد ،مثل ما كان من ذلك يف �إطار مجل�س
�أوروبا ومنظمة الدول الأمريكية واالتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية يف الميدان االقت�صادي وفرقة
العمل المعنية بالإجراءات المالية وما �شابهها من الهيئات الإقليمية ،واالتحاد الأفريقي والجماعة االقت�صادية
لدول غرب �أفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي .وبما � َّأن االتفاقية هي ال�صك الدولي الأ�شمل يف
تكمل الأطر القانونية المتاحة للدول الأطراف،
هذا الميدان والوحيد ذو ال�صبغة العالمية الحقيقية ،ف�إنها ِّ
قويا على �إحراز تقدم نحو تحقيق �إ�صالحات يف مجال مكافحة الف�ساد وا�ستكمالها .وبالتالي،
وتهيئ حافز ًا ًّ
فقد �أ�سفرت هذه العملية ،المتمثلة يف ا�ستمرار ان�ضمام البلدان �إلى معاهدات دولية رئي�سية لمكافحة 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 التنفيذ ،عن تجريم مجموعة وا�سعة النطاق من ال�سلوكيات ذات ال�صلة بالف�ساد باعتباره نقطة
قوة معتبرة للت�شريعات الوطنية يف اال�ستعرا�ضات ال ُقطرية لبع�ض الدول الأطراف.
وب�شكل عام ،قوبلت الجهود الوطنية الرامية �إلى تعزيز الت�شريعات الجنائية المناه�ضة للف�ساد بالثناء،
وحثت ال�سلطات على موا�صلة هذه الجهود بهدف زيادة تح�سين معاييرها القائمة يف مجال مكافحة الف�ساد.
ُ
و ُدعيت ال�سلطات الوطنية ،على وجه الخ�صو�ص� ،إلى عدم االكتفاء بالتقييمات الخارجية يف �سياق �آليات
()15
مكافحة الف�ساد المختلفة ،و�إلى �إجراء تقييمات داخلية ر�سمية �أي�ض ًا لفعالية تدابير تنفيذ �أحكام االتفاقية.
ويف بع�ض الدول ذات الأقاليم الم�ستقلة �أو �شبه الم�ستقلةُ ،ل ِف َت انتباه ال�سلطات �إلى �ضرورة �أن ت�سعى �إلى
تو�سيع نطاق تطبيق االتفاقية بما ي�شمل جميع المجاالت الخا�ضعة ل�سيطرتها ال�سيادية .وعالوة على ذلك،
يف حاالت الدول ذات الهيكل االتحادي� ،أُو�صي ب�إجراء درا�سة مقارنة للقوانين االتحادية وقوانين الواليات
ب�ش�أن الم�سائل المتعلقة بتدابير مكافحة الف�ساد على �أن ُي�ضمن ،حيث توجد فروق� ،إجراء حوار بين الحكومة
االتحادية والواليات من �أجل �ضمان تنفيذ االتفاقية على جميع الم�ستويات.

()13ميكن االطِّ الع على ا�ستعرا�ض للأن�شطة الوا�سعة النطاق التي ي�ضطلع بها املكتب يف جمال تقدمي امل�ساعدة التقنية دعم ًا لتنفيذ االتفاقية
يف الوثائق  CAC/COSP/2011/10و ،Corr.1و ،CAC/COSP/IRG/2012/3و CAC/COSP/IRG/2013/2و CAC/COSP/2013/4و،Corr.1،
و ،CAC/COSP/IRG/2014/2و ،CAC/COSP/ 2015/8و ،CAC/COSP/2015/2و ،CAC/COSP/IRG/2016/11ويف ورقة االجتماع CAC/
 .COSP/IRG/2011/CRP.7وانظر �أي�ض ًا املذكرة التي �أعدتها الأمانة ب�ش�أن �أثر �آلية ا�ستعرا�ض التنفيذ ( ،)CAC/COSP/2013/14ومن�شور مكتب
باملخدرات واجلرمية املعنون “Thematic programme: action against corruption, economic fraud and identity-
الأمم املتحدة املعني
ِّ
”)( related crime (2012-2015فيينا.)2012 ،
()14انظر على �سبيل املثال ورقة املعلومات الأ�سا�سية التي �أعدتها الأمانة ب�ش�أن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب على مكافحة الف�ساد
( ،)CAC/COSP/2011/CRP.2الفقرة  ،46وبيان موري�شيو�س ال�صادر عن امل�ؤمتر العاملي املعني بالإ�صالحات يف جمال مكافحة الف�ساد يف الدول
اجلزرية ال�صغرية (.)CAC/COSP/2015/CRP.10
()15يف 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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و�أخيراً� ،أُ ِّكد على الحاجة �إلى �ضمان التكامل والترابط والفعالية واالت�ساق يف الإطار القانوني الجامع
لمكافحة الف�ساد .وقد �أظهرت عملية ا�ستعرا�ض التنفيذ � َّأن من �ش�أن �إجراء تغييرات ت�شريعية متعجلة وتتجاوز
حدود المعقول �أن يف�ضي �إلى �أوجه تناق�ض وعدم تيقن قانوني ،بل و�أن يترتب عليه �أثر معاك�س لما ترمي
متطلبات التجريم الواردة يف االتفاقية �إلى تحقيقه .ويزداد الأمر �سوء ًا يف الحاالت التي توجد فيها حلقة
المطبقة يف
و�صل بين الأحكام المحلية الموجودة قبل الت�صديق على االتفاقية وغيرها من ال�صكوك الدولية
َّ
مجال مكافحة الف�ساد من جهة ،والمعايير الجديدة المن�صو�ص عليها يف تلك ال�صكوك والتي تعتمد نهج ًا
مختلف ًا من جهة ثانية .وقد يثير التعاي�ش بين هذه الأحكام ،التي تتداخل �إلى حد ما ،والتي تت�ضمن يف بع�ض
الحاالت متطلبات مو�ضوعية مختلفة ،م�سائل تتعلق بالت�ضارب وعدم اال ِّت�ساق .وبالتالي يو�صى ب�أن تنظر
الدول الأطراف التي ي�شوب نظمها القانونية التجز�ؤ والتعقيد والتداخل يف توحيد مختلف الأحكام المتعلقة
ب�أفعال الف�ساد وتب�سيطها ،وكذلك تو�ضيح المبادئ التف�سيرية المنطبقة.

باء -تعريف "الموظف العمومي" (المادة )2
يتعلق المو�ضوع الجامع الرئي�سي يف �سياق تنفيذ الف�صل الثالث بالنطاق الذي ي�شمله م�صطلح “الموظف
العمومي" .والم�س�ألة المطلوب بيانها هي كيفية تعريف الدول الأطراف لمدلول “الموظف العمومي" فيما
يتعلق بجرائم الف�ساد ومدى توافق التعاريف الوطنية مع الفقرة الفرعية (�أ) من المادة  2من االتفاقية.

مفاهيم تعريفية
يوجد عدد من الأ�ساليب (�شبه المتطابقة) التي تتبعها الدول الأطراف لتعريف الموظف العمومي .وقد �أدرج
معظمها تعريف ًا �صريح ًا للم�صطلح ذي ال�صلة يف ت�شريعاتها (يف القانون الجنائي عادة) ُي�ستخدم يف العادة
فيما يخ�ص جميع الجرائم المتعلقة بمبا�شرة واجبات ر�سمية ،ال الت�شريعات الم�ستخدمة لجرائم الف�ساد
وحدها .وي�شمل هذا التعريف يف معظم الحاالت � َّأي �شخ�ص ي�ؤدي وظيفة عمومية �أو ي�ضطلع بواجب عمومي
ر�سميا ذا م�س�ؤولية �أو ُم�سند �إليه وظائف عمومية،
�أو ُعهد �إليه بمهمة ذات �صبغة عمومية �أو ي�شغل من�صب ًا ًّ
ب�صرف النظر عما �إذا كان هذا ال�شخ�ص َ
ومعين ًا تعيين ًا دائم ًا �أو م�ؤقتاً.
معين ًا ويتقا�ضى �أجر ًا �أو ال َّ
منتخب ًا �أو َّ
�شخ�ص ما مهام يف الخدمة العامة،
وبمقت�ضى هذا المفهوم ،ال عبرة بالو�ضع القانوني الذي ي�ؤدي يف �إطاره
ٌ
بل المحك يف ذلك �إنجا ُزه مهام للدولة بغ�ض النظر عن طبيعة العالقة التعاقدية القائمة بين القطاع العام
والفرد المعني .ويركز القانون �أي�ض ًا يف حاالت نادرة على الموظفين المك َّلفين بدور قيادي �أو �سلطة اتخاذ
قرار �أو حق التعامل يف �أموال �أو موارد مالية عامة� ،أو الذين ي�شغلون من�صب ًا ينطوي على م�س�ؤولية محددة
حينئذ
تطبق
ٍ
تتعلق بالعهدة �أو التحفظ �أو الإ�شراف �أو الرقابة �أو التحقيق �أو المعاقبة يف كيان عام ،حيث َّ
عقوبات �أ�شد.

�أمثلة على التنفيذ
ين�ص القانون ب�صيغة متطابقة فيما يتعلق بجرائم الر�شوة في دولتين طرفين ،على الرغم من عدم
ُّ
ا
تعريف
ا�ستخدامهما
جليا لم�صطلح "موظف عمومي" ،على �أن تكون المزايا موجهة �إلى "�شخ�ص
ً
ًّ
مخول ب�سلطة عامة �أو ي�ؤدي مهمة في �إطار الخدمة العامة �أو مكلف بوالية انتخابية عامة".

حالة تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

8

�أمثلة على التنفيذ (تابع)
وفي والية ق�ضائية �أخرى ،على الرغم من خلو القانون الجنائي من تعريف م�ستقل لم�صطلح
"الموظف العمومي" ،فقد ُح ِّدد نطاقه تحديد ًا دقيق ًا من خالل ال�سوابق الق�ضائية الم�ستقرة ،حيث
تعينه ال�سلطات العمومية في وظيفة عمومية من �أجل �أداء جزء من
ُيفهم �أ َّنه ي�شمل � َّأي �شخ�ص ِّ
واجبات الدولة وهيئاتها .وال ُيعتد هنا ب�إمكان ت�صنيف هذا ال�شخ�ص �أي�ض ًا كموظف عمومي من
منظور قانون العمل ،فالمهم هنا هو �أن يكون ال�شخ�ص قد ُع ِّينَ تحت �إ�شراف الحكومة وم�س�ؤوليتها
في من�صب ال يمكن �إنكار طبيعته العمومية .و�إ�ضاف ًة �إلى تطبيق المعيارين ال�سال َفي الذكر ،ين�ص
القانون �صراح ًة على �شمول الم�صطلح �أع�ضاء الهيئات النيابية العامة والمح َّكمين وجميع الأفراد
المنتمين �إلى القوات الم�سلحة.
وتميل بع�ض الواليات الق�ضائية التي تركز على �أداء الوظائف العمومية ،على النحو المو�صوف �أعاله،
�إلى ا�ستبعاد موظفي الدولة الذين ال ين ِّفذون �سوى واجبات كتابية �أو يدوية من دون �سلطة مهمة ل�صنع القرار.
ويتجلى ذلك يف مثال دولة ي�ستثني فيها القانون من تطبيق جريمة الر�شوة الموظفين الإداريين الذين ي�ضطلعون
بـ"العمل المنطوي على تقديم خدمات" على �سبيل الح�صر .ويرمي هذا الحكم تحديد ًا �إلى االنطباق على
الأ�شخا�ص الذين لي�ست لهم �صالحيات تقديرية �أو �صالحيات بالت�صرف يف الأموال العامة وي�ؤدون ،رغم
عملهم يف وحدات تنظيمية للإدارة العامة ،مهام ال ترتبط على �أية حال ب�أعمال ال�سلطة �أو ال�صالحية .ويف
ِ
الم�ستعر�ضون ب�صورة مبا�شرة على تلك اال�ستثناءات ،فقد لوحظ �أنها قد تثير م�سائل تتعلق
حين لم يعتر�ض
بتف�سير الأحكام المتعلقة بالر�شوة وثغرات يف تنفيذها .ولذلك �أُو�صي �إما بتعديلها �أو بال�سعي �إلى تف�سيرها
على نحو مت�سق ،وذلك ل�ضمان عدم ت�سببها يف ا�ستثناء �أفعال �أو �إغفاالت فيما يتعلق ب�أداء الواجبات الر�سمية
المندرجة �ضمن نطاق االتفاقية.
ثان تتبعه مجموعة �أ�صغر من الدول الأطراف ويتمثل يف اال�ستعا�ضة عن التعريف "الوظيفي
ويوجد نهج ٍ
الوارد �أعاله ب�إيراد �سرد �أ�شمل للأنواع المختلفة من �أ�صحاب المنا�صب التي تندرج تحت مفهوم "الموظف
�شخ�ص حتى ُيعتبر موظف ًا
المدني" �أو "الموظف العمومي"� ،أو للهيئات العامة التي يجب �أن يعمل لديها
ٌ
عمومياً .ومن المثير لالهتمام � َّأن بع�ض بلدان المجموعة الأولى ت�ستخدم �أي�ض ًا قوائم ح�صرية لما ُيحتمل �أن
يكون عر�ضة للمالحقة عن جرائم ف�ساد من م�ؤ�س�ساتها �أو موظفيها؛ وقد �أُعدت هذه القوائم لتكميل التعريف
الوظيفي الم�ستخدم فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة �أثناء مبا�شرة واجبات ر�سمية .ويبدو � َّأن هذه الطريقة
تتيح �ضمانات �أكثر ب�شمول جميع فئات الأ�شخا�ص المحتملة على النحو المن�صو�ص عليه يف االتفاقية ،غير
� َّأن االقت�صار على ا�ستخدام قوائم المنا�صب �أو �شاغليها قد ال يكون كافياً ،بل ينبغي للدول الأطراف �أن تنظر
يف �إمكانية تعريف م�صطلح "الموظف العمومي" من خالل ذكر بع�ض المعايير العامة التي تميز الأ�شخا�ص
المق�صودين على الأقل (مثل طبيعة واجباتهم �أو �إجراء التعيين المنطبق) ،دون االعتماد على ال�سرد الم�سهب
وحده ،حيث ينطوي ذلك على خطورة عدم اندراج بع�ض فئات الأ�شخا�ص الذين ي�ؤدون وظائف عمومية �أو
يقدمون خدمات عمومية �ضمن هذا التعريف.
"

و�أخيراً ،ف� َّإن بع�ض الدول الأطراف ال تميز مطلق ًا بين الموظفين العموميين وموظفي القطاع الخا�ص
فيما يتعلق بجرائم الف�ساد .فهناك عدد محدود منها لديه قوانين ُي�ستخدم فيها م�صطلح “موظف" الذي
ضال عن مديري القطاع الخا�ص وموظفيه �أو ممثليه� ،أو ي�شمل � َّأي �شخ�ص
ي�شمل الموظفين العموميين ف� ً
موظف �أو ي�ؤدي وظيفة ،وهنا يمكن �أن تكون الوظيفة نتاج ًا ل ِّأي نوع من االتفاق �أو التعاقد �أو االنتخاب �أو
الواجب �أو التكليف .وي�ستخدم القانون يف ثماني دول �أطراف �أخرى على الأقل ،بناء على مفهوم تقليدي �سائد
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يف الواليات الق�ضائية التي تطبق نظام القانون الأنغلو�سك�سوني ،م�صطلح "وكيل/موظف" للإ�شارة �إلى � ِّأي
�شخ�ص موظف لدى الغير �أو يت�صرف نياب ًة عنه � ًّأيا كانت �صفته .ومع ذلك ،يبدو � َّأن ثمة م�صطلحات �أخرى
م�ستخدمة يف بع�ض هذه الحاالت فيما يتعلق بالر�شوة وغير ذلك من الجرائم ذات ال�صلة بالف�ساد ،ومن ذلك
مث ًال "موظف خدمة عمومية" و"موظف عمومي" و"موظف يف هيئة عمومية" ،مما يثير �شواغل ب�ش�أن احتمال
حدوث عدم ات�ساق يف ا�ستخدام الم�صطلحات ،و�أدى ذلك عاد ًة �إلى �إ�صدار تو�صيات بمعالجة هذه الم�شكلة.
ويف �صيغة �أكثر تطور ًا لمفهوم التوحيد ال�سالف الذكر ،ا�ستغنت دول �أطراف �أخرى عن تعريف "موظف
عمومي" عن طريق ت�ضمين ت�شريعاتها كل من يتلقى مزية غير م�شروعة فيما يت�صل بوظيفة �أو من�صب �أو
تكليف �أو فيما يت�صل بنيل �شيء مما تتعلق به الم�صلحة العامة .وتت�سم م�صطلحات "وظيفة �أو من�صب �أو
تكليف" يف �إحدى الحاالت بات�ساع النطاق و�شمول � ِّأي نوع من التوظيف �أو �شغل المنا�صب �أو التكليف لح�ساب
متعامل معها من القطاعين العام �أو الخا�ص ،بما يف ذلك �شاغلو المنا�صب ال�سيا�سية
�أرباب عمل �أو جهات َ
المعينون يف مجال�س �أو �شاغلو منا�صب �شرفية و�شاغلو منا�صب يف رابطات واتحادات ومنظمات و�أع�ضاء
�أو َّ
ضال عن الق�ضاة والمح َّكمين .ويف حالة
البرلمان والمجال�س المحلية وغيرهم من الممثلين المنتخبين ف� ً
عرف "�شيء مما تتعلق به الم�صلحة العامة" على �أنه م�صلحة تتجاوز �إطار الحقوق الفردية وم�صالح
�أخرىُ ،ي َّ
الأفراد ،ويمثل �أهمية للمجتمع .وا�ستناد ًا �إلى هذا المفهوم ،ال يرتهن ارتكاب جريمة الر�شوة ب�إثبات ت�صرف
طبق �إذا ُوجد � َّأن الجاني �شرع يف
متلقي الر�شوة ب�صفته موظف ًا
ًّ
عموميا ،و�إن كان قد ُذكر � َّأن عقوبة �أ�شد ربما ُت َّ
ر�شو فرد يت�صرف بهذه ال�صفة �أو ر�شاه بالفعل.
يعرف المتلقي غير الم�شروع يف والية ق�ضائية �أخرى� ،سواء كان ي�شغل من�صب ًا يف القطاع العام
وبالمثلَّ ،
�أو الخا�ص ،ا�ستناد ًا �إلى ما تتعلق به الر�شوة من وظيفة �أو ن�شاط .وتت�ضمن الوظائف �أو الأن�شطة التي تقع مح ًّال
لتطبيق هذه الجرائم المهام �أو الأن�شطة التي تكون ذات طابع عمومي �أو متعلقة ب�أعمال تجارية �أو من َّفذة يف
�إطار �أداء ال�شخ�ص وظيفته �أو من َّفذة على يد مجموعة منظمة من الأ�شخا�ص �أو نياب ًة عنها ،ما دام ُيفتر�ض يف
القائم بالوظيفة �أو الن�شاط �أداء ذلك بح�سن نية �أو ُيفتر�ض فيه �أداء ذلك بحياد �أو يكون محل ثقة بحكم قيامه
بذلك .وعلى الرغم من خروج هذه التو�صيفات العامة للمعايير التي يجب ا�ستيفا�ؤها تلبي ًة للمقيا�س الوظيفي
تبين �أنها ت�شمل جميع الحاالت التي تقت�ضيها االتفاقية.
لمتلقي الر�شوة عن �إطار الم�ألوف ،فقد َّ
تبين � َّأن القوانين ذات ال�صلة
ويف عدد معتبر من الدول الأطراف (نحو ُخم�س الدول الم�ستع َر�ضة)َّ ،
ال تغطي ب�شكل قاطع جميع فئات الأ�شخا�ص المح�صورة يف االتفاقية (مثل الوزراء الحكوميين والموظفين
الق�ضائيين والموظفين العموميين ذوي الرتب المتدنية والموظفين العموميين غير مدفوعي الأجر)� ،أو �أنها
ت�ستخدم م�صطلحات غير مت�سقة يف تعريف فئة الموظفين الم�شمولين .وعلى �سبيل اال�ست�شهاد بعدد محدود من
الأمثلة فح�سب ،يف �إحدى الحاالتُ ،ذكر � َّأن م�صطلح "الموظف العمومي" الم�ستخدم يف الت�شريعات التي تغطي
جرائم الر�شوة يتعلق بـ"�شخ�ص يعمل لدى الدولة" ،دون مزيد من التو�ضيح ،يف حين �أنه يف حالة �أخرى ،ا�س ُتخدم
تعبيرا "موظف" و"موظف م�س�ؤول" على حد �سواء ،من دون �أن تكون العالقة بين االثنين وا�ضحة .وفيما يتعلق
بجريمة �إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف بوجه خا�ص لوحظ � َّأن المحاكمات كثيرا ما تنتهي ب�إ�صدار �أحكام بالبراءة يف
�إحدى الواليات الق�ضائية .وهذا مر ُّده �إلى � َّأن الممار�سة الم َّتبعة يف محاكمها هي �أن ُتعفى من الم�س�ؤولية طائفة
وا�سعة من الأ�شخا�ص الذين الُ  يعتبرون "موظفين" ،مما �أبرز �ضرورة اتباع نهج جديد يف القانون الجنائي.
و ُتن�صح الدول الأطراف يف هذا ال�سياق بتجنب تعدد التعاريف الواردة يف ت�شريعات مختلفة (مثل
القانون الجنائي وقانون خا�ص بمكافحة الف�ساد) �أو تداخلها مع تباين م�ضامينها ،حيث يرجح ت�سببها يف
م�شاكل تتعلق بالترابط ويف �إثارة �شكوك ب�ش�أن الم�صطلحات المنطبقة .ويف تلك الحاالت ،قد يكون من
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المفيد مواءمة مختلف التعاريف و�صياغة مفهوم للموظف العمومي يعتمد على دور الفرد ويكون ذا انطباق
عام على جميع الت�شريعات الجنائية الرامية �إلى مكافحة الف�ساد.

�أع�ضاء الجهاز الق�ضائي
جميع الدول الأطراف �أع�ضا َء الجهاز الق�ضائي �شاغلين لمنا�صب م�ساوية �أو مكافئة لما ي�شغله موظف
ال تَعتبر ُ
عمومي عادي .وبالتالي ،توجد يف بع�ض الحاالت جرائم ف�ساد منف�صلة ال تنطبق �إ َّال على الق�ضاة والمدعين
العامين والمح َّلفين والمح َّكمين وغير ذلك من الأ�شخا�ص الم�شاركين يف الإجراءات الق�ضائية (بما ي�شمل
وتجر هذه يف العادة (لكن لي�س يف جميع الحاالت) عقوبات �أ�شد
�ضباط ال�شرطة �أي�ض ًا يف بع�ض الأحيان)ُّ ،
مقارن ًة بجرائم الف�ساد العامة .وبينما تج�سد هذه الممار�سة من حيث المبد�أ المكانة البارزة التي ما زالت
تاريخيا (خا�ص ًة �شق االرت�شاء منها) بين موا�ضيع الت�شريع الجنائي يف هذا المجال،
ر�شوة الق�ضاة تحتلها
ًّ
فهي ال تتناق�ض مع متطلبات االتفاقية .غير �أنه ينبغي توخي الحذر ،ففي �ضوء تناول الفقرة الفرعية (�أ) من
المادة  2ب�شكل محدد �شاغلي المنا�صب الق�ضائية ،ينبغي �أن تت�ضمن � ُّأي جرائم خا�صة من هذا النوع جميع
�أركان الجرائم المن�صو�ص عليها يف االتفاقية ،كما هو �ش�أن الجرائم المتعلقة ب�سائر الموظفين العموميين.
معين يف معر�ض �أداء الواجبات
معين �أو ترك فعل َّ
وبالتالي ،ينبغي �أ َّال تقت�صر جريمة الر�شوة على فعل َّ
الق�ضائية (مثل الف�صل يف ق�ضي ٍة ما ب�شكل �أو �آخر� ،أو �إ�صدار حكم �أو عقوبة تتعلق بق�ضية منظورة �أو ت�أجيل
ذلك �أو �إغفاله) مع ترك غير ذلك من الواجبات الر�سمية دون معالجة.
وينبغي الحكم بالقبول على الممار�سة الم�شابهة التي تتبعها بع�ض الدول الأطراف بت�ضمين �أع�ضاء
الجهاز الق�ضائي (�أو غير ذلك من الفئات المكافئة من الموظفين العموميين ،مثل �أع�ضاء الهيئة الوطنية
المعنية بمكافحة الف�ساد) يف التعريف العام لم�صطلح "موظف عمومي" وتطبيق جرائم الف�ساد الأ�سا�سية
عليهم ،مع وجود جرائم منف�صلة لديها كذلك ،مثل ظروف الت�شديد يف حالة القا�ضي الذي يتلقى ر�شوة تتعلق
بحكم �أ�صدره �أو فيما يتعلق بق�ضية �أحيلت �إليه ليف�صل فيها �أو بغية الح�صول على �إدانة يف ق�ضي ٍة ما .و�إ�ضاف ًة
المجرمة بموجب االتفاقية منطبق ًة
�إلى ذلك ،ينبغي �أن تكون الطائفة الكاملة من الأفعال المت�صلة بالف�ساد
َّ
على هذه المجموعات من الأ�شخا�ص.

�أع�ضاء البرلمان
من �سمات االتفاقية التي تميزها عن �سائر ال�صكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الف�ساد ،بل وربما كانت �سبب ًا
يف ت�أخر ت�صديق بع�ض البلدان عليها ،ت�سويتها بين �أع�ضاء البرلمان وغيرهم من الموظفين العموميين فيما
يتعلق بالتجريم .ففي �إطار الفقرة الفرعية (�أ) من المادة  ،2ي�شمل م�صطلح "موظف عمومي" � َّأي �شخ�ص
معين ًا �أم منتخباً .وال يفي جميع الدول الأطراف بهذا
ي�شغل من�صب ًا
ًّ
ت�شريعيا يف الدولة الطرف� ،سواء �أكان َّ
تبين يف
االلتزام .وبينما يبقى مدى تغطية هذه الفئة من الأ�شخا�ص غير وا�ضح يف بع�ض الحاالت ،فقد َّ
حالة خم�سة بلدان على الأقل � َّأن ثمة قدر ًا من الإقرار بعدم اعتبار �أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية ،والموظفين
َ
المنتخبين عموماً ،موظفين عموميين� ،أو بعدم اندراجهم ب�شكل مبا�شر �ضمن نطاق التعريف ذي ال�صلة ،مما
محليا
يحد بالتالي من تطبيق عدة جرائم ف�ساد ،بما يف ذلك يف الغالب الر�شوة و�إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف ًّ
وخارجيا .ونتيجة لذلك� ،صدرت تو�صيات بتو�سيع نطاق التعاريف ذات ال�صلة والن�ص على عقوبات منا�سبة
ًّ
على الجرائم التي يتورط فيها برلمانيون.
وكما هو �ش�أن �أع�ضاء الجهاز الق�ضائي ،يخ�ضع ر�شو �أع�ضاء البرلمان يف بع�ض الواليات الق�ضائية
للتنظيم الرقابي ب�شكل منف�صل عن الر�شوة التي يتورط فيها موظفون عموميون �أو ب�شكل ال يرتبط بها �سوى
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جزئيا ،وهذا ،على �سبيل المثال ،حال دولتين طرفين ال ُيعتبر �أع�ضاء البرلمان فيهما موظفين عموميين.
ًّ
ويمكن يف هذه الحالة �أي�ض ًا اعتبار الممار�سة ذات ال�صلة ،كما هو الحال بالن�سبة �إلى �أع�ضاء الجهاز
الق�ضائي ،موافقة لالتفاقية ،ما دامت جميع عنا�صر الأحكام المقابلة يف االتفاقية م�ستوفاة وما دام نطاق
معينة .فعلى �سبيل المثال ،ال تنطبق
الجريمة الخا�صة المتعلقة ب�أع�ضاء البرلمان غير مق�صور على �أفعال َّ
ق�صد فيها من
الأحكام ذات ال�صلة يف �إحدى الدولتين الطرفين المذكورتين �أعاله �إ َّال يف الحاالت التي ُي َ
المزية حمل ع�ضو البرلمان على الت�صرف� ،ضمن نطاق واليته البرلمانية ،بحيث ُيح�سم �أمر ينظر فيه
معين .ويبدو � َّأن ذلك ال ي�شمل الحاالت التي يكون الهدف من
�أو ُيرتقب �أن ينظر فيه البرلمان على نحو َّ
الر�شوة فيها الت�سبب يف ت�صرف ع�ضو البرلمان �أو يف امتناعه عن الت�صرف على نحو �آخر قد ينطوي على
ممار�سة واجبات واليته �أو ال يتعلق بت�صويت برلماني ،مثل ما يحدث خالل درا�سة االختيار بين �إثارة ق�ضي ٍة
تبين � َّأن الجرائم المحددة تق�صر عن
ما يف البرلمان �أو �أثناء اجتماع لجان برلمانية من عدمه .ولذلك فقد َّ
�سمى �أع�ضاء البرلمان والمجال�س البلدية
الوفاء بمتطلبات االتفاقية .وينطبق الأمر نف�سه يف بلد �آخر حيث ُي َّ
باعتبارهم من المتلقين المحتملين للر�شوة ،جنب ًا �إلى جنب مع الموظفين العموميين "العاديين" ،و�إن اقت�صر
ذلك على الأفعال التي تتعار�ض مع واجباتهم .وعلى عك�س حالة الموظفين العموميين ،ف�إن الأفعال المت�صلة
ب�أداء الواجبات الر�سمية ولكنها ال تتعار�ض مع تلك الواجبات غير م�شمولة .و�أخيراً ،ين�ص الحكم المتعلق
بر�شوة البرلمانيين يف �أحد البلدان على عدم اعتبار التبرعات للأحزاب ال�سيا�سية مزية غير م�ستحقة يمكنها
�إثبات الم�س�ؤولية الجنائية لهذه الفئة من المتلقين.

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

	الأ�شخا�ص الذين ي�ؤدون وظائف عمومية لم�ؤ�س�سات عامة
لي�س من الوا�ضح دائم ًا مدى �إمكان تحميل �أ�شخا�ص ي�ؤدون وظائف عمومية لم�ؤ�س�سات عامة الم�س�ؤولية عن
جرائم ر�شوة ،وال نطاق الأ�شخا�ص المندرجين �ضمن هذه الفئة .ويف دولتين طرفين على الأقل ،لم تكن
هذه الفئة م�شمولة يف تعريف “موظف عمومي" .ومع ذلك لم تخ�ض �أغلبية اال�ستعرا�ضات يف هذه النقطة.
فهناك بع�ض الدول التي تمنح �أهمية لطبيعة وظائف الفرد المعني ،بما يمتثل للفقرة الفرعية (�أ) ‘ ’2من
عرف فيه الموظف العمومي ب�أنه �شخ�ص ي�ؤدي
المادة  2من االتفاقية .فعلى �سبيل المثال ،يف بلد واحد ُي َّ
تف�سر االجتهادات الق�ضائية الوطنية "الوظيفة العمومية" بحيث ت�شمل �أو�سع مدى ممكن،
وظائف عموميةِّ ،
ر�سميا تراخي�ص لأداء خدمات
وبما قد ي�شمل �أي�ض ًا موظفي المن�ش�آت وال�شركات العمومية التي ُمنحت
ًّ
عمومية .وعالوة على ذلك� ،أفاد عدد من الدول ب�أنها �أدخلت يف تعريف الموظفين العموميين ،خا�ص ًة يف مقام
تطبيق جرائم الر�شوة ،الموظفين و�/أو الم�س�ؤولين التنفيذيين لدى جميع ال�شركات �أو الم�ؤ�س�سات المملوكة
بمعزل عن الطابع العمومي لوظائفهم.
للدولة �أو الخا�ضعة للدولة
ٍ

الف�صل الأول -التجريم
�ألف -الر�شوة في القطاع العام
 -١ر�شو الموظفين العموميين الوطنيين (المادة )15
عاد ًة ما ُتعتبر جرائم الر�شوة المتعلقة بالقطاع العام المحلي �إحدى ال�سمات الأ�سا�سية للقانون الجنائي
الوطني .وبالتالي فقد اعتمدت جميع الدول الأطراف تدابير لتجريم كل من ر�شو الموظفين العموميين
الوطنيين وارت�شائهم ،وكان ذلك يف معظم الحاالت قد �سبق دخول االتفاقية حيز النفاذ بزمن طويل .بيد �أن
ثمة عدد ًا من التحديات التي تواجهها الدول الأطراف يف تجريم هذه الأفعال.
وتف�صل الأغلبية العظمى من الدول الأطراف بين جريمتي الر�شو واالرت�شاء ،وفق ًا لأحكام االتفاقية.
ويف حاالت معزولة ،يعا َقب على الر�شو باعتباره فعل م�شاركة ("ح�ض") فقط يف جريمة االرت�شاء .وقد تم
تبعيا ،وهو تعامل
التخلي �إلى حد بعيد خالل القرن التا�سع ع�شر عن هذا التعامل مع الر�شو باعتباره فع ًال ًّ
نظامي القانون الأنغلو�سك�سوني والقانون المدني) ومفادها � َّأن الف�ساد
يج�سد وجهة النظر التقليدية (يف كال َ
يمثل يف الأ�سا�س �إ�ساءة ا�ستغالل لل�سلطة �أو جريمة ترتبط بابتزاز �أموال �أثناء مبا�شرة �سلطة عمومية ،و�إن
�سيذكر الحق ًا تحت الق�سم �ألف من الف�صل الثاني ،ما زالت ُتنزل عقوبات �أخف على
كانت دول كثيرة ،كما ُ
الأ�شخا�ص الذين يعر�ضون ر�شوة مقارن ًة بمن يقبلونها.
معينة من الأ�شخا�ص ،حيث ال ت�شير االتفاقية
ولي�ست �إمكانية اقتراف جريمة الر�شو مق�صورة على فئة َّ
تبين وجه ق�صور يف واليتين ق�ضائيتين ين�ص القانون
�إلى � ِّأي �صفات محددة للجناة المحتملين .وبالتالي فقد َّ
لديهما على � َّأن اقتراف جريمة الر�شو ال ي�صدر �إ َّال من �أ�شخا�ص "عاديين" ،حيث � َّإن الأفعال التي يرتكبها
واف .وبالنظر �أي�ض ًا �إلى � َّأن جرائم
موظفون عموميون (تجاه موظفين عموميين �آخرين) غير م�شمولة ب�شكل ٍ
�أخرى (مثل المتاجرة بالنفوذ �أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة) ال تقدم ح ًّال ُمر�ضياً ،فقد �صدرت تو�صية ب�أن تنظر
الدولتان الطرفان المعنيتان يف تعديل ت�شريعاتهما بغية �إخ�ضاع جميع حاالت الر�شو التي يرتكبها موظفون
وتبين وجه ق�صور �أخطر يف الحالة المعاك�سة التي لوحظت لدى �أحد البلدان
عموميون للتنظيم الرقابيَّ .
حيث لم يت�ضح ما �إذا كان بالإمكان ا�ستخدام الأحكام الخا�صة بالر�شوة لمعاقبة الر�شو الذي يرتكبه �أفراد
عاديون–وهو �أمر من �ش�أنه �أن ين�سف من الأ�سا�س المنطق الكامن وراء جرائم الر�شوة.
وخالف ًا لجريمة الر�شو ،تنطوي جريمة االرت�شاء على افترا�ض م�سبق مفاده � َّأن مرتكبها موظف عمومي،
ح�سب التعريف الوارد يف الفقرة الفرعية (�أ) من المادة  .2ومن الالفت للنظر � َّأن الحكم ذا ال�صلة فيما ال
يقل عن ت�سع دول �أطراف (والحكم المقابل له المتعلق بالر�شو �أي�ض ًا يف �أحيان كثيرة) ينطبق كذلك على من
عموميا ،على �سبيل
ليعين موظف ًا
ُيتوقع �أن ي�صبح �أو ي�ستحق �أن ي�صبح موظف ًا
ًّ
ًّ
عموميا �أو له فر�ص �سانحة َّ
المثال لأنه ان ُتخب �أو ُع ِّينَ كذلك (و�إن لم ي�شغل المن�صب بعد) �أو على المر�شحين ل�شغل وظيفة عمومية الذين
يقنعون الغير ب�أنهم مك َّلفون بالفعل ب�أداء الواجبات ذات ال�صلة ،مما يو�سع نطاق الجريمة بما يتجاوز الحد
الأدنى من متطلبات االتفاقية ،وي�ستقدم نهج ًا جديد ًا يرتقي �إلى الممار�سة الجيدة وفق ًا لبع�ض اال�ستعرا�ضات
عموميا
ذات ال�صلة .وتجدر الإ�شارة �إلى �أنه يجب يف بع�ض تلك الحاالت �أن ي�صبح متلقي الر�شوة موظف ًا
ًّ
13
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حمل الم�س�ؤولية عن ال�سلوك ذي ال�صلة .و�أخيراً ،ف� َّإن �أحكام الر�شوة يف �إحدى
بالفعل بعد ذلك حتى ُي َّ
الدول الأطراف ت�شمل �أي�ض ًا �صراح ًة الموظفين العموميين ال�سابقين �شريطة تقديم هبة �أو وعد �أو خدمة
�أو عر�ضها �أو ما �إلى ذلك مقابل �أو بخ�صو�ص � ِّأي خدمة �أداها الموظف ال�سابق �أو تخلف عن �أدائها خالل
تنفيذ مهامه.

ال�سلوك الإجرامي الأ�سا�سي
تتباين التركيبات والم�صطلحات الم�ستخدمة لتحديد وو�صف ال�سلوك غير الم�شروع الأ�سا�سي يف جرائم
الر�شوة تباين ًا كبيرا فيما بين الدول الأطرافَّ � .أما عن الأ�ساليب المتبعة ،ف� َّإن �أغلبية الدول الأطراف ،بما
يف ذلك جميع البلدان المرتبطة ولو برابط �ضعيف بنظام القانون المدني ،تميل �إلى اتباع نهج م�شابه للنهج
مقيدة ووجيزة.
المبين يف المادة  15من االتفاقية ،وتطرح تو�صيفات لل�سلوك غير الم�شروع ُق�صد لها �أن تكون ِّ
َّ
فعلى �سبيل المثال ،يتطابق الت�شريع ذو ال�صلة يف �إحدى الحاالت مع المادة  15تطابق ًا �شبه تام ،مما اعتبره
ِ
جيد ًة.
الم�ستعر�ضون ممار�س ًة ِّ

مثال على التنفيذ
يت�ضمن القانون في �إحدى الدول الأطراف جرائم الر�شو واالرت�شاء التالية:
يعا َقب � ُّأي موظف عمومي يطلب �أو يقبل لنف�سه �أو لطرف ثالث وعد ًا �أو هب ًة مقابل تنفيذ � ٍّأي
من �أن�شطة من�صبه �أو االمتناع عن تنفيذها بال�سجن لمدة ال تزيد على � 10سنوات وغرامة
تعادل �ضعف قيمة ما �أُ ِ
عطي �أو ُو ِع َد به� ،شريطة �أ َّال تقل عن [ .]...ويطبق الحكم الوارد في هذه
المادة حتى لو لم يكن الن�شاط المذكور في الفقرة ال�سابقة �ضمن �أن�شطة من�صب المتلقي لكنه
يطبق الحكم الوارد في هذه المادة حتى لو كان المتلقي
يفتر�ض �أو يعتقد ذلك خط�أً .وبالمثلَّ ،
ينوي عدم تنفيذ الن�شاط �أو االمتناع عن تنفيذه.
يعا َقب � ُّأي �شخ�ص يعر�ض على موظف عمومي—دون �أن يقبل هذا الأخير عر�ضه—وعد ًا
�أو تبرع ًا مقابل تنفيذ فعل �أو االمتناع عن فعل على نح ٍو يخل بواجبات من�صبه بال�سجن لمدة
ال تزيد على خم�س �سنوات وبغرامة ال تزيد على [� ]...أو ب� ٍّأي من هاتين العقوبتينَّ � .أما �إذا كان
لتنفيذ هذا الفعل �أو االمتناع عن تنفيذه وجه م�شروع فتكون العقوبة بال�سجن لمدة ال تزيد على
ثالث �سنوات وبغرامة ال تزيد على [� ]...أو ب� ٍّأي من هاتين العقوبتين.
وبالمقابل ،تطبق بع�ض البلدان التي تميل �إلى نهج قانوني قائم على القانون الأنغلو�سك�سوني تعاريف
تت�سم بطابع تحليلي �أكبر وبال�شمولية.
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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 جريمة �إذا:
(�أ) �أقدم ال�شخ�ص على � ٍّأي مما يلي ب�سوء نية:
‘ ’1تقديم مزية ل�شخ�ص �آخر؛ �أو
‘  ’2الت�سبب في تقديم مزية ل�شخ�ص �آخر؛ �أو
‘ ’3عر�ض تقديم مزية ل�شخ�ص �آخر �أو الوعد بتقديمها ل�شخ�ص �آخر؛ �أو
‘  ’4الت�سبب في عر�ض تقديم مزية ل�شخ�ص �آخر �أو في الوعد بتقديمها
ل�شخ�ص �آخر؛
(ب) كان ِفعل ذلك ال�شخ�ص بق�صد الت�أثير على موظف عمومي (الذي قد يكون
عموميا؛
ذلك ال�شخ�ص الآخر) في ممار�سة الموظف لواجباته ب�صفته موظف ًا
ًّ
(ج) كان الموظف العمومي موظف ًا
عموميا لدى []...؛
ًّ
(د) كانت الواجبات واجبات موظف عمومي لدى [.]...

العقوبة:

الأفراد :ال�سجن لمدة � 10سنوات و�/أو  10 000وحدة عقوبة.
المتح�صل عليها
الهيئات االعتبارية 100 000 :وحدة عقوبة �أو ثالثة �أ�ضعاف قيمة المزية
َّ
ب�سبب ذلك الت�صرف؛ �أو ع�شرة في المائة من حجم الأعمال ال�سنوي للهيئة االعتبارية خالل
فترة االثني ع�شر �شهر ًا التي ار ُتكبت الجريمة خاللها �إذا تعذر على المحكمة تحديد قيمة
المزية المتح�صل عليها.
مجرم بموجب الفقرة ( ،)1ال يلزم �إثبات � َّأن المدعى عليه
( )2لدى المالحقة على فعل َّ
كان على علم ب� ٍّأي مما يلي:
(�أ) � َّأن الموظف كان موظف ًا
عموميا لدى []...؛�أو
ًّ
(ب) � َّأن الواجبات كانت واجبات موظف عمومي لدى [.]...
( )3يدان الموظف العمومي لدى [ ]...بارتكاب جريمة �إذا:
(�أ) �أقدم الموظف على � ٍّأي مما يلي ب�سوء نية:
‘ ’1طلب مزية لنف�سه �أو ل�شخ�ص �آخر؛
‘� ’2أو تل ّقي مزية �أو التح�صل عليها لنف�سه �أو ل�شخ�ص �آخر؛
‘� ’3أو الموافقة على تلقي مزية �أو التح�صل عليها لنف�سه �أو ل�شخ�ص �آخر؛
(ب) كان ِفعل ذلك الموظف بق�صد:
عموميا لدى
‘� ’1إخ�ضاع مبا�شرة الموظف لواجباته باعتباره موظف ًا
ًّ
[ ]...للت�أثير؛ �أو
‘  ’2البعث على االعتقاد ب� َّأن مبا�شرة الموظف لواجباته باعتباره موظف ًا
عموميا لدى [� ]...سيخ�ضع للت�أثير �أو تر�سيخ ذلك االعتقاد �أو تثبيته.
ًّ
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مثال على التنفيذ (تابع)
العقوبة:

الأفراد :ال�سجن لمدة � 10سنوات و�/أو  10 000وحدة عقوبة.
الهيئات االعتبارية 100 000 :وحدة عقوبة �أو ثالثة �أ�ضعاف قيمة المزية المتح�صل عليها
ب�سبب ذلك الت�صرف؛ �أو ع�شرة في المائة من حجم الأعمال ال�سنوي للهيئة االعتبارية خالل
فترة االثني ع�شر �شهر ًا التي ار ُتكبت الجريمة خاللها �إذا تعذر على المحكمة تحديد قيمة
المزية المتح�صل عليها.

وتجدر الإ�شارة �إلى � َّأن النموذج الأول يبدو �أكثر انت�شار ًا بكثير ،وتطبقه من حيث المبد�أ عدة بلدان تتبع
نظام القانون الأنغلو�سك�سوني ،بينما يبدو � َّأن لدى عدة دول �أطراف �أخرى جرائم متداخلة ،بحيث ي�أخذ ك ٌّل
منها �أحيان ًا بمفهوم مختلف �أو يلتزم بنموذج مختلف .وقد �أو�صي يف هذه الحاالت ب�شكل عام بالنظر يف توحيد
القوانين المت�صلة بالف�ساد ،حيث � َّإن من �ش�أن ذلك �أن يكفل االت�ساق يف تطبيق جرائم الر�شوة وقطع � ِّأي �شك
باليقين ب�ش�أن نطاقها والحد من احتماالت ازدواجية التحقيقات والمنازعات المتعلقة بالوالية الق�ضائية.
ومن المثير لالهتمام � َّأن المواد ذات ال�صلة يف القانون الجنائي (وب�شكل عام ،جميع الجرائم الواردة فيه)
يف بع�ض بلدان القانون الأنغلو�سك�سوني المذكورة �آنف ًا مرفقة بما ي�سمى "�شروح ًا" و"�أمثلة تو�ضيحية" لأ�سلوب
تطبيقها يف الممار�سة العملية ،مما يمثل �سمة غير معتادة يمكن اعتمادها ،على �سبيل المثال ،يف التقرير التف�سيري
لقانون ما .وقد القت هذه الممار�سة ا�ستح�سان ًا باعتبارها و�سيلة مفيدة لتو�ضيح نطاق الجرائم .وتتبع بع�ض البلدان
ٍ
من مجموعة دول �أوروبا ال�شرقية ومجموعة دول �آ�سيا والمحيط الهادئ ممار�سة م�شابهة ،حيث ترفق مالحظات
بن�صو�ص بع�ض الأحكام يف قوانينها الجنائية باعتبارها تعليقات ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من تلك الن�صو�ص.

تجارب ناجحة وممار�سات ج ِّيدة
�أُ ِلحق بن�ص جريمة االرت�شاء في �إحدى الدول الأطراف �شروح لأركانها ،من قبيل ما يلي:
الدافع �إلى الفعل �أو المكاف�أة عليه :ت�شمل هذه العبارة � َّأي �شخ�ص يتلقى عطي ًة دافع ًا له �إلى
فعل ما ال ينوي فعله �أو مكاف�أ ًة له على فعل ما لم يفعل.
والأهم من ذلك "الأمثلة التو�ضيحية" الم�صاحبة لن�ص الجريمة كذلك لتزيد نطاق تطبيقه
و�ضوحاً ،ومن ذلك:
(�أ) ح�صل "�ألف" ،وهو موظف ،من "زاي" ،وهو م�صرفي ،على وظيفة في م�صرف زاي
ل�شقيق �ألف مكاف�أ ًة لألف على اتخاذ قرار في �صالح زاي .في هذه الحالة ،يكون �ألف قد ارتكب
المعرفة في هذه المادة.
الجريمة َّ
(ب) �أَوهَ م "�ألف" ،وهو موظف عمومي" ،زاي" ب� َّأن �ألف ا�ستخدم نفوذه لدى الحكومة
للح�صول على لقب لزاي وبالتالي �أوعز لزاي ب�أن يعطي �ألف ما ًال مكاف�أ ًة له على هذه الخدمة.
المعرفة في هذه المادة.
بهذا يكون �ألف قد ارتكب الجريمة َّ
ويمكن الوفاء بااللتزامات المن�صو�ص عليها يف االتفاقية بنف�س القدر من الفعالية با�ستخدام � ٍّأي من
�أ�سلو َبي و�صف ال�سلوك الإجرامي المذكور �أعاله� ،إ َّال �أنه يف عدد معتبر من الحاالت ،تبدو بع�ض الأركان
الأ�سا�سية لل�سلوك الإجرامي الذي تنطوي عليه (الوعد �أو العر�ض �أو الإعطاء فيما يتعلق بالر�شو؛ وااللتما�س
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�أو القبول فيما يتعلق باالرت�شاء) مفقودة بالكلية .وعلى وجه الخ�صو�ص ،وبينما يندر �أن ي�سبب ركنا "الإعطاء
�ضمن الوعد بمزية غير م�ستحقة (� ْأي التعهد بتقديم هذه
و"القبول" � َّأي �إ�شكالية ،ف� َّإن دو ًال �أطراف ًا كثيرة ال ُت ِّ
�ضمنه ب�شكل غير مبا�شر—من خالل تف�سيرات لمبادئ
المزية �أو التلويح ب�إمكانية ذلك) ب�شكل �صريح �أو ُت ِّ
نظرية �أو �سوابق ق�ضائية—باعتباره �إعداد ًا الرتكاب جريمة �أو �شروع ًا فيها� ،أو يف �إطار مفاهيم ذات �صلة (�أو
مترادفة من وجهة نظر لغوية) مثل "عر�ض" ر�شوة .واعتمدت عدة دول ،عالو ًة على ذلك ،نهج "العبرة بالفعل"،
يجرم �سوى التبادل الفعلي ،يف حين � َّأن عر�ض الر�شوة لي�س م�شمو ًال �صراح ًة ،مع �أ َّنه ُيحتمل مالحقة
الذي ال ِّ
فعل العر�ض
ق�ضائيا يف معظم هذه الحاالت باعتباره �شروع ًا يف ارتكاب جريمة �أو جريم ًة "غير مكتملة" �أو
ًّ
"�إعداد ًا" لذلك .و�أخيراً ،هناك واليات ق�ضائية يخلو و�صف الجريمة فيها من ركن "االلتما�س" �أي�ضاً.
"

ويف �ضوء ما �سبق� ،صدرت تو�صيات عديدة تتعلق بالم�ضي يف �إجراء التعديالت الت�شريعية الالزمة �أو
على الأقل و�ضع مبادئ توجيهية ب�ش�أن الممار�سة الق�ضائية� ،أو تتعلق بر�صد الكيفية التي تف�سر المحاكم بها
الأحكام ذات ال�صلة يف الم�ستقبل .كما �أُو�صي بر�صد االت�ساق يف التنفيذ م�ستقب ًال وا�ستعرا�ض الحالة الراهنة
يف حال حدوث انحرافات م�ستقبلية يف �إحدى الحاالت حيث يغيب �صلب جريمة الر�شوة بالكامل (وعد �شخ�ص
�أو كيان �آخر بمزية غير م�ستحقة �أو عر�ضها �أو �إعطا�ؤها ب�صورة غير مبا�شرة) من القانون الجنائي ذي
ال�صلة ولكنه ُيدرج بد ًال من ذلك يف مبادئ توجيهية ِ
تطبق على الوجه ال�صحيح يف
ملزمة قانون ًا يبدو �أنها َّ
ال�سوابق القانونية.
وينبغي يف معر�ض تقييم الت�شريعات الوطنية بالن�سبة �إلى �صياغة الأحكام المنطبقة �أن ت�ؤخذ
الفقرة  9من المادة  30من االتفاقية يف الح�سبان ،حيث تت�ضمن تلك الفقرة مبد�أً يقت�ضي ق�صر تو�صيف
المجرمة وفق ًا لالتفاقية على القوانين المحلية للدول الأطراف .وبالتالي قد يكون من الممكن تغطية
الأفعال
َّ
بع�ض الأفعال ذات ال�صلة يف �إطار �أحكام الق�سم العام من القانون الجنائي الوطنيْ � ،أي ما يتعلق بالإعداد
الرتكاب جريمة �أو ال�شروع يف ارتكابها ،و�إن كان من الوارد �أن تتطلب م�س�ألة �إمكان اال�ستعا�ضة بذلك النهج
عن التجريم الكامل مزيد ًا من الدرا�سة )16(.وعالو ًة على ذلك ،ينبغي التنبه �إلى ما ينطوي عليه ا�ستخدام مثل
هذه الأحكام العامة من خطر تطبيق عقوبات �أقل بكثير ومن �إثارة لم�شاكل التباين يف العقوبات المفرو�ضة
على جرائم مت�شابهة ،وهذا هو �سبب اعتبار التجريم الم�ستقل لمختلف �أ�شكال �سلوكيات الف�ساد الأ�سا�سية
ممار�س ًة �أف�ضل ب�شكل عام .ومع ذلك ،ينبغي �أن تكون الأحكام الم�ستخدمة المتعلقة بالإعداد للجريمة
وال�شروع فيها محددة بو�ضوح وخالية من � ِّأي قيود (ك�أن تكون مرهونة مث ًال ب�شرط ت�سبب الفعل يف خطر عام)
�أو ا�ستثناءات (فيما يتعلق مث ًال بالجرائم الأقل خطورة) تقيد الم�س�ؤولية الجنائية على النحو المن�صو�ص
عليه يف االتفاقية.
وينبغي للدول الأطراف �أن تكفل قبل � ِّأي �شيء عدم تطلُّب الت�شريع والممار�سة يف حالتي الر�شو واالرت�شاء
�إثباتَ قيام اتفاق فا�سد بين الرا�شي والمرت�شي .وينبغي اعتبار الر�شو فع ًال م�ستق ًّال ال يتوقف على موافقة
الطرف المرت�شي ،بحيث يكون مجرد عر�ض �أو �إعطاء مزية غير م�ستحقة كافي ًا لتحميل الرا�شي الم�س�ؤولية
الجنائية دون اعتبار لنية الموظف الإجرامية وال �إدانته بقبول الر�شوة .والعك�س �صحيح �أي�ضاً ،و�إ َّال لكان �إثبات
�إدانة المرت�شي ،بما يف ذلك ما �إذا كان التم�س الر�شوة ،بمثابة حكم م�سبق ب�إدانة الرا�شي .كما � َّأن من �ش�أن
م�ستوى فوق المعقول ،لندرة
ا�شتراط �إثبات قيام الجريمة على وجود اتفاق فا�سد �أن يرفع معيار الإثبات �إلى
ً
�صياغة مثل هذه االتفاقات ب�شكل ملمو�س .وال يكون لإثبات وجود اتفاق �أهمية من الناحية النظرية �إ َّال �إذا
تعلق الأمر بمالحقة موظف على عقد �صفقة (قبول طلب �أو عر�ض) لكن عملية ت�سليم الر�شوة وت�سلمها نف�سها
()16انظر �أي�ض ًا الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .197
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لم تتم بعدَّ � .أما من الناحية التطبيقية ،فال ت�شكل مثل هذه الحاالت �إ َّال ن�سبة �ضئيلة لما تت�سم به الأفعال
ذات ال�صلة بالف�ساد من �سرية بطبيعتها و�صعوبة التحقيق فيها .كما � َّأن عملية ت�سليم المزية غير الم�ستحقة
وت�سلمها تكون يف العادة قد تمت بالفعل يف الق�ضايا التي تحال �إلى المحاكم.
ويبدو الف�صل الالزم بين جريمتي الر�شو واالرت�شاء قائم ًا—رغم الر�أي المختلف لبع�ض
ِ
جرم فيها الر�شو �سوى ب�صورة غير مبا�شرة بالإ�شارة �إلى جرم
الم�ستعر�ضين—حتى يف الحاالت التي ال ُي َّ
االرت�شاء ،بقدر ما ال يفتر�ض ذلك م�سبق ًا �إثبات ًا ل�سلوك فيما يتعلق بذلك الأخير (� ْأي لكون الر�شوة ُقبلت يف
نهاية المطاف) .وتعتمد كفاية الت�شريعات ذات ال�صلة بدرجة كبيرة على ال�صياغة الفعلية للأحكام قيد
النظر وطريقة تف�سيرها بحيث يجب �أن تكون مو�ضوع تقييم مت� ٍّأن على �أ�سا�س كل حالة على حدة .ومن ناحية
�أخرى ،يبدو الف�صل الالزم مفقود ًا يف الحاالت المماثلة للحاالت المذكورة �أعاله� ،أال وهي حالة عدم �إنزال
دولة طرف عقوبات على الر�شو �إ َّال كفعل م�شاركة ("ح�ض") يف جريمة االرت�شاء .ويف حالة رهن المعاقبة على
الح�ض على االرت�شاء باالرتكاب الفعلي لجريمة االرت�شاءْ � ،أي ب�إقدام الموظف العمومي على قبول مزية غير
م�ستحقة �أو التح�صل عليها �أو الموافقة على التح�صل عليها �أو ال�شروع يف التح�صل عليها ،فال يندرج مجرد
عر�ض ر�شوة ،دون �أن يوافق الموظف عليها� ،ضمن نطاق القانون الجنائي ،وبالتالي تكون الدول الأطراف
مق�صرة يف الوفاء بمتطلبات االتفاقية يف هذا ال�صدد.
المعنية ِّ
غير �أنه من الجدير بالمالحظة � َّأن القانون يف �إحدى الواليات الق�ضائية التي �أثير من �أجلها هذا النقا�ش
يبدو وك�أنه ي�سمح بوجهة نظر مغايرة .ولم ُي ِبد الخبراء الحكوميون الذين �أجروا اال�ستعرا�ض � َّأي تعليق على
الممار�سة محل النظر .ومع ذلك ف� َّإن تعريف الح�ض يف تلك الوالية يت�ضمن تو�ضيح ًا يفيد ب� َّأن "قيام جريمة
الح�ض ال يتطلب اقتراف الفعل المح�ضو�ض عليه وال تح ُّقق الأثر المطلوب لقيام الجريمة" ،مما يعني بعبارة
�أخرى � َّأن القانون ال يعاقب على �أفعال الم�شاركة "المعتادة" فح�سب ،بل كذلك على مجرد الح�ض (ال�شروع يف
التحري�ض) على ارتكاب جريمة ،وقد �شوهدت هذه الممار�سة يف واليات ق�ضائية �أخرى كذلك (انظر الق�سم
الفرعي  2من الق�سم واو �أدناه) .ووفق ًا لهذا التف�سير للت�شريع الوطني ،ال يلزم وجود اتفاق بين الرا�شين
والمتلقين غير الم�شروعين ،وتكون الأحكام الوطنية كافية لتحقيق �أغرا�ض االتفاقية.

تجارب ناجحة وممار�سات ج ِّيدة
�أدمجت �إحدى الدول في جريمة الر�شوة� ،إ�ضاف ًة �إلى تجريم ال�سلوك المن�صو�ص عليه في االتفاقية،
إ�شرافيا ي�شمل الم�شرفين (�سواء في الدوائر العامة �أو في المن�ش�آت الخا�صة الذين ُتعر�ض
مفهوم ًا � ًّ
الر�شوة لم�صلحتهم في نهاية المطاف) الذين ال يمنعون الأ�شخا�ص الخا�ضعين للإ�شراف من
ارتكاب الجرائم.

الر�شوة غير المبا�شرة
تبين يف حاالت كثيرة وجود ثغرات يف تغطية الر�شوة غير المبا�شرة التي يتورط فيها و�سطاء .وينبغي �أن يكون
َّ
من الوا�ضح �أنه ال يلزم ،وفق ًا لالتفاقية� ،أن ي�سلِّم الرا�شي المزية غير الم�ستحقة للموظف العمومي ب�شكل
�شخ�صيا ،بل يمكن
مبا�شر .وعلى نف�س المنوال ،ال يلزم تعلُّق الوعد بهذه المزية بهبة �أو خدمة يقدمها الجاني
ًّ
معين �أو تخلفه عن فعله �سي�ؤدي �إلى تلقيه �شيئ ًا
كذلك �أن ينطوي على تفاهم ب� َّأن قيام الموظف العمومي بفعل َّ
ما من طرف ثالث �أو من خالل طرف ثالث.
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� َّأما عن الأ�ساليب الم�ستخدمة ال�ستيفاء هذه المتطلبات ،ف� َّإن معظم البلدان تن�ص �صراح ًة على تنفيذ
الفعل المحظور من خالل و�سيط ،بينما تحتج بلدان �أخرى ب�أنها تغطي الر�شوة غير المبا�شرة من خالل
الأحكام المتعلقة بالم�شاركة و�/أو تعريف "الفاعلين الأ�صليين" (من يقترفون الفعل ب�أنف�سهم �أو بوا�سطة
�شخ�ص �آخر ي�ستخدمونه �أدا ًة) يف الجزء العام من قوانينها الجنائية .وقد �أ�شير �أي�ض ًا يف عدة دول لي�س
لديها �أحكام �صريحة �إلى الأعمال التح�ضيرية للت�شريع ذي ال�صلة� ،أو �إلى �أحكام �أو قرارات �صادرة عن
وتبين � َّأن اقتراف الر�شوة ممكن �أن يكون �أي�ض ًا ب�شكل
المحكمة العليا تت�ضمن �إر�شادات ب�ش�أن هذه الم�س�ألة ِّ
غير مبا�شر من خالل و�سيط .وقد ُقبلت هذه الحجج يف الغالب على �أنها �صحيحة ،واع ُتبرت البلدان المعنية
ممتثل ًة للحكم محل اال�ستعرا�ض بقدر ما تزيل هذه الإ�شارات العامة � َّأي عقبات �أمام المالحقة على جرائم
الر�شوة التي يتورط فيها و�سطاء .ويف المقابل ،يف �أحد البلدان حيث ال يوجد تمييز يف القانون بين �أفعال
مبينان بو�ضوح �ضمن �إطار جرم المتاجرة
الر�شوة المرتكبة بطريقة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة ،رغم �أن الفع َلين َّ
بالنفوذ ،فقد �أُو�صي بر�صد الأحكام الخا�صة بالر�شوة ل�ضمان �شمول الر�شوة غير المبا�شرة بالدرجة نف�سها
يف الحاالت التي تطر�أ م�ستقب ًال.
تبين � َّأن هناك و�ضع ًا غير معتاد يف �إحدى الدول الأطراف ،حيث يت�ضمن القانون الجنائي جريم ًة
وقد َّ
يجرم بموجبها فعل الو�سيط يف حالة �إعطاء الر�شوة للو�سيط ثم تخلفه عن ت�سليمها .وقد اع ُتبرت
قائمة بذاتها َّ
هذه الجريمة الإ�ضافية متقادمة وزائدة .وبالتالي� ،أُو�صيت الدولة الطرف المعنية ب�إعادة النظر يف فائدة
الإبقاء عليها والنظر يف �إمكانية ت�ضمين �أحكام الر�شوة ،بلفظ �صريح ،عبارة "ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر".
كما �أُو�صي بال�شيء نف�سه يف دولة �أخرى حيث تندرج العقوبة الخا�صة بالو�سطاء �ضمن حكم منف�صل .بيد �أن
تلك الممار�سات الت�شريعية تبدو قادرة تمام ًا على تغطية الر�شوة غير المبا�شرة وال يمكن رف�ضها بالكلية كما
�أكده المثال القائم يف دول �أطراف �أخرى حيث اع ُتبر وجود �أحكام منف�صلة �أو جرائم قائمة بذاتها ب�ش�أن
"الو�ساطة يف الر�شوة" متوافق ًا مع متطلبات االتفاقية ،بل ومن الممار�سات الجيدة وتدبير ًا من �ش�أنه تي�سير
مكافحة الف�ساد.

نطاق المزية غير الم�ستحقة
المق�صود يف االتفاقية تطبيق م�صطلح "مزية" على �أو�سع نطاق ممكن و�شموله �أي�ض ًا الحاالت التي ُتعر�ض فيها
�أ�شياء غير ملمو�سة �أو مزايا غير مالية (مثل المنا�صب والألقاب ال�شرفية �أو المعاملة التف�ضيلية �أو الخدمات
الجن�سية) ،بقدر ما ي�ؤدي ذلك ،احتما ًال �أو فع ًال� ،إلى �إحداث �شعور بااللتزام من جانب المتلقي �إزاء ال ُـمعطي.
وت�ستخدم دول �أطراف يف كثير من الحاالت م�صطلحات موازية �أو م�شابهة تكون مقترن ًة بتعاريف م�سهبة �أو
ت�سمح بتف�سيرات ف�ضفا�ضة (مثل "� ِّأي عطية" �أو "� ِّأي هبة �أو عو�ض" �أو "هبة �أو غير ذلك من المكا�سب") ،مما
جيدة.
يج�سد روح االتفاقية ،بل وقد اع ُتبر ممار�سة ِّ

�أمثلة على التنفيذ
يت�ضمن قانون الر�شوة تعريف ًا وا�سع ًا جد ًا لمفهوم "المزية غير الم�ستحقة
في �إحدى الدول الأطراف َّ
عرف على �أنها "هبة �أو مك�سب �آخر" بما يعني �أنها ت�شمل النقود و� َّأي �شيء �آخر (ب�صرف النظر
التي ُت َّ
عن قيمته) ،وح ًّقا �أو خدمة ُتق َّدم دون مقابل �أو تعوي�ض �آخر مما ُيحدث� ،أو يحتمل �أن ُيحدث ،لدى
المتل ّقي �شعور ًا بااللتزام تجاه ال ُـم ِ
عطي .ولوحظ �أنه يمكن اعتبار حتى �أ�صغر المبالغ النقدية �أو
الأ�شياء الأخرى هبات ،و ُت َع ُّد كافية العتبارها �أركان ًا للفعل الإجرامي.
"
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�أمثلة على التنفيذ (تابع)
و�أوردت دولة طرف �أخرى التعريف التاليُ :تعتبر � ُّأي مزية—يتح�صل عليها المتلقي �أو
ال�شخ�ص الذي ي�سميه لهذا الهدف �أو يكون معروف ًا ومقبو ًال لديه—� ًّأيا كان م�سماها �أو نوعها و�سواء
�أكانت مالية �أو خالف ذلك ،وعد ًا �أو تبرعاً.
عدد كبير من الدول الأطراف .ففي بع�ض تلك الحاالت،
غير �أنه قد ثبت � َّأن هذا ال�شرط يمثل م�شكلة يف ٍ
يتطلب الحكم المحلي المتعلق بالر�شوة � َّإما دفع نقود �أو نقل ملكية �أو عن�صر ًا من عنا�صر المزايا االقت�صادية
ل�شكل من �أ�شكال التقويم المالي دون
�أو المادية ،مما ُف�سر على �أنه ال ي�شمل �إ َّال النقود والمزايا الخا�ضعة ٍ
ما �سوى ذلك من المزايا غير الم�ستحقة .ولوحظت م�شكلة م�شابهة يف دول تتبع نهج ًا "قائم ًا على القيمة"
يف االجتهادات القانونية ،بحيث الُ  تفر�ض عقوبات على الر�شوة يف تلك الحاالت �إ َّال �إذا تعلقت بمزايا مادية
مثل الأموال والأوراق المالية والأ�صول المادية والخدمات ذات ال�صلة بالملكية التي تكون مدفوعة عاد ًة
ولكنها ُتق َّدم مجاناً ،والمزايا المت�صلة بالممتلكات .ويف بلدان �أخرى ،لم يت�ضح ما �إذا كانت عبارة "� ُّأي
�شيء ذي قيمة" يف القانون الوطني تت�ضمن الأ�شياء غير الملمو�سة وبالتالي ت�شمل المزايا غير الم�ستحقة
واف �أو ما �إذا كانت االجتهادات القانونية قد تف�سر م�صطلحات "الهبة" و"المزية" �أو "المكاف�أة" على
ب�شكل ٍ
نحو ي�ستبعد المزايا غير القابلة للقيا�س الكمي .و�أخيراً ،ت�شمل نماذج الغمو�ض الأخرى حالة دولة طرف
ُت�ستخدم فيها م�صطلحات مختلطة و�أخرى لي�س فيها معنى "الر�شوة" الم�ستخدم يف جريمة الر�شوة العمومية
وا�ضحاً ،ويكتنف ال�شك تناظر هذا المفهوم مع م�صطلح "المزية غير الم�شروعة" الم�ستخدم يف جريمة
الر�شوة يف القطاع الخا�ص .وقد �صدرت تو�صيات يف جميع الحاالت ال�سالفة الذكر بتو�سيع نطاق الأحكام
المنطبقة �أو �ضمان تف�سير الت�شريعات المحلية على نح ٍو يعالج المزايا ذات الطبيعة غير المادية .وال ُيعتبر
االجتهاد القانوني مقبو ًال �إذا اكتنفه غمو�ض �أو افتقر �إلى الدقة .وينبغي للدول الأطراف �أن تجتهد يف تحقيق
التيقن والو�ضوح واالنتظام يف التعاريف الواردة يف جرائم الر�شوة ويف معالجة الم�سائل المتعلقة بحاالت عدم
�صعيدي ت�شريع القوانين الجنائية وتطبيقها.
محليا على َ
االت�ساق المحتملة يف �أ�سلوب تف�سير هذه التعاريف ًّ
معينة داعي ًا �إلى ت�شديد العقوبة يف
و ُيعتبر تجاوز المزايا التي تنطوي عليها �صفقة فا�سدة قيمة نقدية َّ
بع�ض الواليات الق�ضائية ،و�إن كان من المتعذر اعتبار ذلك م�ؤ�شر ًا على خطورة الجريمة يف جميع الحاالت.
جرم فقط المزايا غير الب�سيطة.
وبالمقابل ،يت�ضمن القانون يف �إحدى الدول الأطراف
ً
ا�ستثناء �أدنى حيث ُت َّ
معيناً ،حيث ال يعا َقب
ويف بلد �آخر ،يت�ضمن القانون قيد ًا محدد ًا على جميع �أفعال الر�شوة التي ال تبلغ ح ًّدا َّ
الجاني يف هذه الحالة �إ َّال �إذا جر الفعل "عواقب وخيمة" �أو كان متكرراً .ومع �أن هذه الأحكام ربما كان الهدف
منها ا�ستبعاد المزايا "المالئمة"
اجتماعيا ،كما �سيرد تناوله الحقاً� ،إ َّال �أنه ينبغي التعامل معها بحذر لما
ًّ
مبرر ًا ومقبو ًال بغ�ض النظر عما يكمن وراءها من
تف�سح من ٍ
مجال العتبار كل ما ُيعر�ض من المزايا الي�سيرة َّ
معيناً ،مما يتيح �شيئ ًا من المرونة فيما
دوافع .وهناك اختالف كبير بين حظر جميع المزايا التي تتجاوز ح ًّدا َّ
معين مع ا�شتراط ا�ستيفاء �شروط
يتعلق بالهبات التي ال تتجاوزه ،وال�سماح بجميع المزايا الأدنى قيم ًة من ٍّ
حد َّ
�أخرى حتى تكون مح ًّال لإنزال عقوبة.

اجتماعيا
المزايا "المالئمة"
ًّ

ن�سبيا من الواليات الق�ضائية �إلى �سمة عدم اال�ستحقاق يف المزايا المعرو�ضة،
ي�صرح بالإ�شارة يف عدد قليل ًّ
َّ
�أو ُت�ستخدم فيها عبارات م�شابهة لو�صف تلك المزايا ("غير مبررة" �أو "غير م�شروعة" �أو "غير قانونية"
�أو "دون وجه حق" �أو ما �إلى ذلك)َّ � .أما جل الدول الأطراف فال ت�ستخدم � ًّأيا من هذه ال�سمات مطلقاً ،و�إن
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كثير من الحاالت خالل اال�ستعرا�ض �أنه ،بغ�ض النظر عن خلو القانون من م�صطلح "غير
كان قد ت�أكد يف ٍ
م�ستحقة" ،ف� َّإن الهبات غير المغر�ضة ذات القيمة اال�سمية �أو الي�سيرة ُتعفى من الم�س�ؤولية الجنائية.
وقد حدث بالفعل �أن طُ رح يف �إحدى الدول مقترح ب�إلغاء هذا الإعفاء وحظر قبول � ِّأي هبات �أو عطايا
تعبر عن التقدير تجنب ًا للإ�شكاليات التف�سيرية حول القيم والمبالغ المقبولة ،كما � َّأن القانون يف
رمزية ِّ
وير ُّد
دولة �أخرى يحظر بالفعل على � ِّأي موظف عمومي قبول هبات يف معر�ض مبا�شرة واجباته الر�سمية ُ
� َّأي احتجاج ب� َّأن العطية من هذا القبيل �أمر متعارف عليه يف مجال �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 بين الهبات
غير المغر�ضة والمزايا غير الم�ستحقة متما�شي ًا مع االتفاقية .ويمكن تي�سير التطبيق العملي لذلك من خالل
قواعد ومبادئ توجيهية �إدارية وا�ضحة ب�ش�أن الأ�شياء التي يجوز لموظف عمومي تلقيها دون �أن ُيعتبر مرتكب ًا
لفعل يتعار�ض مع واجباته �أو يقو�ض ال�سلطة المخولة له بحكم من�صبه ،وذلك من خالل و�ضع نظام ي�ستخدمه
الموظفون العموميون لت�سجيل � ِّأي هدايا يت�سلمونها ،وكذلك من خالل تعليمات وا�ضحة ب�ش�أن العوامل التي
ليتبينوا ،يف كل حالة على حدة� ،إن كان ينبغي �أن ت�ستتبع هب ٌة
ينبغي للمدعين العامين �أخذها يف الح�سبان َّ
ما عقوب ًة وجدوى المالحقة الجنائية .وينبغي يف هذا ال�صدد التعامل بحذر مع �أوجه التمييز القانونية غير
المرنة التي ت�ستند �إلى القيمة النقدية للهبة ،حيث � َّإن من �ش�أنها ،من جهة� ،أن تخ�ضع ب�سهولة لتغييرات
معينة ،ول َّأن من �ش�أنها
جذرية بحكم الواقع االجتماعي دائم التغير المتعلق بقيمة ما يعتبر "مالئم ًا" يف حالة َّ
�أي�ض ًا �أن ت�ؤدي �إلى الأثر غير المحمود المتمثل يف خروج الهبات التي تجلب للموظف العمومي مزايا ي�سيرة
ن�سبيا ،لكنها تعطى مقابل �أفعال ر�سمية يجب يقين ًا ا�ستنكارها ،عن نطاق الأحكام الجنائية بحكم تعريفها.
ًّ

�أمثلة على التنفيذ
يجوز للموظفين العموميين في �إحدى الدول الأطراف تلقي هبة ي�سيرة من �شخ�ص يعبر عن امتنانه
لما القاه� ،أو يتوقع �أن يالقيه ،من معاملة .وال توجد �أحكام عامة تنظم تلقي الهبات ،و�إن كان قد
معين ًا ( 200دوالر �أمريكي تقريباً).
�أُو�صي بحظر جميع الهبات ذات القيمة التي تتجاوز ح ًّدا َّ
وفي دولة طرف �أخرى ،ي�ستخدم القانون م�صطلح "غير م�ستحقة" ويتو�سع في تف�سيره على نح ٍو
يو�ضح � َّأن هذا المفهوم ال ي�شمل المزايا الم�سموح بها بمقت�ضى لوائح مبا�شرة الواجبات الر�سمية،
ضال عن المزايا الرمزية التي تندرج �ضمن الممار�سات االجتماعية ال�شائعة وال ت�شكل � َّأي خطر على
ف� ً
الموظف العمومي المعني من حيث فقدانه اال�ستقاللية �أو الت�أثير عليه ت�أثير ًا غير مقبول .ومن �أمثلة
ذلك هدايا الأعياد ،مثل الروزنامات �أو الأقالم� ،أو دعوة للذهاب �إلى ال�سيرك .ومع ذلك ف� َّإن "الحد
المقبول" في هذه الوالية الق�ضائية منخف�ض ،حيث ُتعتبر خم�س دعوات �إلى تناول وجبات طعام
اجتماعيا .وبالمثل ،ف� َّإن عر�ض �سائق مقدار ًا ال يكاد يذكر
وتقديم عدة م�شروبات مزايا غير مقبولة
ًّ
من المال على �شرطي كي يمتنع هذا الأخير عن تقييد مخالفة مرورية ارتكبها ال�سائق ُيعتبر غير
مقبول لما ُيق�صد به من ت�شجيع للموظف العمومي على االنخراط في �سلوك يتعار�ض مع واجباته.
بلد ثالث �صفة "غير م�ستحقة" لكنها في هذه الحالة ال تتعلق
وتت�ضمن �أحكام الر�شوة في ٍ
بالمزايا المعرو�ضة مقابل �أداء عمل ر�سمي �أو التخلف عن �أدائه بما يتعار�ض مع واجبات الموظف،
لأنه ال �سبيل �إلى اعتبار هذه "مالئمة"
اجتماعيا �أبداً.
ًّ
� َّأما �إذا كان المق�صود من الر�شوة الت�أثير في �أفعال موظف عمومي دونما �إخالل بواجباته ،ف� َّإن
المزايا التالية ال ُتعتبر "غير م�ستحقة":
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�أمثلة على التنفيذ (تابع)
(�أ)  المزايا التي يجيز القانون �صراح ًة قبولها� ،أو المزايا التي ُتمنح �ضمن �إطار فعاليات
يح�ضرها الموظف لم�صلحة ر�سمية �أو مو�ضوعية؛
(ب) المزايا الموجهة �إلى �أغرا�ض خيرية ،التي ال يمار�س الموظف � َّأي نفوذ في ا�ستخدامها؛
(ج) في حالة عدم وجود قوانين بالمعنى الوارد في البند (�أ) ،المزايا ذات القيمة الدنيا
مطبق ًا على نطاق مهني.
التي تعطى وفق ًا للأعراف المحلية ،ما لم يكن ذلك الفعل َّ
تعرف �إحدى الدول الأطراف "الهدية العفوية" على النحو التالي:
و�أخيراًِّ ،
"� ُّأي �إكرام للوفادة على نحو متعارف عليه وبقيمة متوا�ضعة �أو هبة ذات قيمة متوا�ضعة تعطى
ل�شخ�ص ما �إظهار ًا للتقدير �أو االمتنان لخدمات ذلك ال�شخ�ص� ،أو كبادرة ح�سن
دون طلبها
ٍ
نية نحو ذلك ال�شخ�ص ،بما في ذلك � ُّأي هدية مو�سمية غير مكلفة تقدم لموظفين �أو �شركاء من
الهيئات العامة �أو الخا�صة �أو �أفراد عاديين في منا�سبة احتفالية �أو غير ذلك من المنا�سبات،
مما ال يت�صل ب� ِّأي �شكل من الأ�شكال ب�أداء �شخ�ص ما لواجباته الر�سمية بما يجعل منها جريمة.
كما ينبغي �أن يكون وا�ضح ًا �أن ا�ستثناء المزايا "المالئمة" من الناحية االجتماعية ينبغي �أ َّال يتم
عن طريق قاعدة �صريحة ت�صاغ على نحو ف�ضفا�ض بحيث يمكن �أن تكون بمثابة ثغرة لتبرير حاالت
الف�ساد ال�شائنة.

مزايا الأطراف الثالثة
كيان ما خالف
تقت�ضي المادة  15حظر الدول الأطراف منح هبة �أو امتياز �أو � ِّأي مزية �أخرى ل�شخ�ص �أو ٍ
�سيا�سيا .وقد
الموظف العمومي �أو لفائدة ذلك ال�شخ�ص �أو الكيان الآخر ،الذي قد يكون ذا قربى �أو تنظيم ًا
ًّ
يواجه الطرف الثالث �أي�ض ًا م�س�ؤولية جنائية بقدر تورطه ،كم�ساعد مث ًال ،يف ارتكاب الجرم.

تجارب ناجحة وممار�سات ج ِّيدة
تن�ص الأحكام الخا�صة بالر�شوة في �إحدى الدول الأطراف ب�صورة منف�صلة على معاقبة � ِّأي �شخ�ص
ثالث يح�صل على � ِّأي مزية غير م�ستحقة نتيجة لر�شو الجاني الرئي�سي .واع ُتبر ذلك �أداة مفيدة لكبح
ال�سلوك ذي ال�صلة.
ومع ذلك توجد ثغرات يف عدد كبير من البلدان فيما يتعلق ب�إدراج مزايا لأطراف ثالثة ،حيث � َّإن
التح�صل على �أداء
المجرمة للر�شوة يف بع�ض الواليات الق�ضائية التي يكون الهدف منها تحديد ًا
الأحكام
ِّ
ُّ
�أفعال ال تتعار�ض مع واجبات الموظفين العموميين الوطنيين يف بع�ض الواليات الق�ضائية ال ت�شمل جميع
حاالت المزايا غير الم�ستحقة للأطراف الثالثة .ويف عدة حاالت �أخرى ،لم يكن من الوا�ضح �إن كانت عبارة
"لنف�سه �أو ل ِّأي �شخ�ص �آخر" تت�ضمن كذلك جميع الكيانات الأخرى على النحو المن�صو�ص عليه يف االتفاقية،
ال �سيما الأحزاب ال�سيا�سية .و�أخيراً ،وهذا هو الأهم ،ف� َّإن الر�شو و�/أو االرت�شاء مو�صوف يف نحو ثلث الدول
الأطراف دون � ِّأي تحديد �إ�ضافي لما �إذا كانت العطية للموظف نف�سه �أو لطرف �أو كيان ثالث .وقد ُيحتج يف
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بع�ض هذه الحاالت ،خا�ص ًة �إذا كان االجتهاد القانوني المحلي ب�ش�أن المو�ضوع �أو الأعمال التح�ضيرية الخا�صة
بالت�شريع ذي ال�صلة تذهب يف نف�س المنحى ،ب� َّأن مزايا الأطراف الثالثة م�شمولة ب�شكل تلقائي �أو �أنها ت�ؤدي
نف�س وظيفة المزايا غير الم�ستحقة للك�سب ال�شخ�صي ،حيث � َّإن الغر�ض من الر�شوة غير مذكور .ومع ذلك،
فقد �أُو�صي ب�إزالة � ِّأي �أ�سباب للب�س وب�ضبط جميع الأحكام ذات ال�صلة على نح ٍو يحقق االت�ساق يف تطبيقها،
وبخا�صة يف الحاالت التي ال يوجد فيها ت�أييد لتلك الحجة.
وكان من الحاالت التي ُلم�ست فيها حاجة �إلى ذلك ،على �سبيل المثال ،حالة خلو جريمة الر�شوة من
ركن الطرف الثالث الم�ستفيد رغم الن�ص عليه يف �أجزاء �أخرى من الت�شريعات (مثل جريمة المتاجرة
بالنفوذ) ،وكذلك حالة وجود �إ�شارة محددة �إلى طرف ثالث م�ستفيد يف الحكم المتعلق باالرت�شاء لكن لي�س
يف الحكم المتعلق بالر�شو .وقد احتجت ال�سلطات الوطنية يف �إحدى الدول المعنية فيما يتعلق بهذه الحالة
الأخيرة ،ا�ستناد ًا �إلى نظرية الأحكام المقابلة ،ب�أنه ينبغي اعتبار جريمة الر�شو منطوية �ضمني ًا على ركن
ضال عن الأهمية التي يكت�سيها عدم و�ضوح االجتهادات
الأطراف الثالثة الم�ستفيدة كذلك .ومع ذلك ،وف� ً
القانونية المقدمة ب�ش�أن هذه النقطة و�ضوح ًا تاماً ،ف� َّإن المنطق الذي �ساقته تلك ال�سلطات يبدو وك�أنه ي�سمح،
بالقيا�س ،بتطبيق حكم �آخر يتناول االرت�شاء على حالة ر�شو على نح ٍو ي�ضر بالمتهم ،مما طرح �إ�شكالية من
كاف يف حاالت الدعاوى المتوازية يف ق�ضايا
الناحية القانونية .وعالو ًة على ذلك ،قد يكون هذا التف�سير غير ٍ
ر�شو وارت�شاء معاً ،والتي ُتحفظ فيها الدعوى الجنائية المتعلقة باالرت�شاء (ل ِّأي �سبب ،مثل وفاة المتهم)،
بينما يتوا�صل نظر الدعوى الجنائية المتعلقة بالر�شو.
و ُين�صح بالتنبه �إلى الفرق بين الر�شوة غير المبا�شرة (� ْأي الر�شوة المن َّفذة من خالل و�سطاء) ومزايا
الأطراف الثالثة (� ْأي تقديم مزايا غير م�ستحقة لفائدة طرف �أو كيان ثالث) ،حيث خفي هذا الفرق �أحيان ًا
ِ
الم�ستعر�ضين ،مما �أحدث لب�س ًا وت�شكك ًا ب�ش�أن المعايير المنطبقة.
على

	الفعل �أو الإغفال من جانب المتلقي
ت�شترط االتفاقية �صراح ًة �أ َّال يت�ضمن ال�سلوك المحظور الأعمال التي ي�أتيها الموظف العمومي المعني فح�سب،
بل كذلك الأعمال التي يغفلها .وقد اتبعت معظم الدول الأطراف هذه القاعدة عن طريق الت�ضمين ال�صريح
لحاالت امتناع الموظف عن الفعل� ،أو عن طريق اعتماد �صيغة (مثل "الكيفية التي يت�صرف بها الموظف
العمومي يف �أداء وظيفته" و”بق�صد الت�أثير يف موظف عمومي") يمكن تف�سيرها بو�ضوح على نف�س الوجه .وال
يكون امتناع الموظفين العموميين عن الفعل غير م�شمول �سوى يف حاالت خا�صة .ففي �إحدى الدول ،ال ت�شمل
الأحكام المتعلقة بالر�شو �سوى حاالت امتناع الموظف العمومي عن القيام بفعل ما ولي�س حاالت قيامه بفعل ما.
ووفق ًا لالتفاقية ،ينبغي �أ َّال ُيرهن اقتراف جريمة الر�شوة بتنفيذ الفعل �أو الإغفال من جانب الموظف
العمومي وفق تخطيط م�سبق ،بل ينبغي االكتفاء بمجرد عر�ض المزايا �أو الوعد بها �أو قبول الوعد �أو التلقي
وما �إلى ذلك .وبالفعل فقد التزمت معظم الدول الأطراف� ،إن لم يكن كلها ،بهذا المبد�أ .ومن الالفت للنظر
� َّأن القانون يف �إحدى الدول الأطراف ين�ص على عقوبة �أ�شد للموظف العمومي �إذا �أقدم على �أداء الفعل
المتوخى� ،إ َّال � َّأن جريمة الر�شو يف نف�س تلك الدولة ال ت�ضم �إ�شارة عامة �إلى فعل �أو �إغفال من جانب المتلقي،
�شخ�ص ما ر�شوة "مطالب ًا ب�إيقاع مظلمة �أو �شاري ًا ل�صوت انتخابي
بل تقت�صر على الحاالت التي يعر�ض فيها
ٌ
�أو ملتم�س ًا تحقيق �أو ت�أكيد نتيجة � ِّأي م�سعى على وجه فا�سد".

الدفع ب�أثر رجعي
تجرم عدة واليات ق�ضائية �إعطاء مزية غير م�ستحقة �أو قبولها ،حتى و�إن وقع ذلك بعد قيام الموظف
ِّ
العمومي بالفعل (�أو ب�إغفال الفعل) ،مكاف�أ ًة �أو تعبير ًا عن االمتنان له (المكاف�آت الالحقة �أو الر�شو الحقاً).

24

حالة تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

ويتجاوز هذا متطلبات المادة  ،15التي تغطى الر�شاوى المعرو�ضة من باب التحري�ض على فعل �أو �إغفال من
المتلقي يف الم�ستقبل ("لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما �أو يمتنع عن القيام بفعل ما") ،ومن �ش�أنه �أن ي�سهل
المالحقة الق�ضائية يف حاالت المخالفة المتكررة �أو يف حالة التو�صل �إلى اتفاق على ت�سليم الر�شوة بعد �إنجاز
الفعل الر�سمي �أو �إغفاله وا�ستع�صاء �إثبات وجود هذا االتفاق الم�سبق على ال�سلطات القائمة بالمالحقة.
وعالوة على ذلك ،اع ُتبرت ممار�سة بع�ض البلدان المتمثلة يف تجريم تقا�ضى الموظف العمومي � َّأية مبالغ على
�سبيل المكاف�أة بعد �إنجاز المهام الموكلة �إليه ممار�سة جيدة.
وعلى نف�س المنوال ،ال تعاقب القوانين يف دولتين من مجموعة الدول الأفريقية على الر�شاوى الالحقة
يف حد ذاتها ،بل ت�ستخدمها لإثبات قرينة غير قطعية ،حيث تعتبر قبول �أو عر�ض مقابل ِّقيم لعمل ر�سمي �سبق
تنفيذه برهان ًا على � َّأن فع ًال فا�سد ًا وقع قبل ذلك.

لدى �أداء الواجبات الر�سمية
ت�شير االتفاقية �إلى ما يفعله المتلقي �أو ما يغفله "لدى �أداء واجباته الر�سمية" .وت�ستخدم معظم الدول
الأطراف نف�س الم�صطلحات� ،أو م�صطلحات اع ُتبرت مكافئة ،مثل "فيما يتعلق بوظائفه" �أو "بالن�سبة �إلى
واجبات من�صبه" �أو "من �صلب وظائفه الر�سمية" .كما يت�ضمن القانون يف بع�ض الحاالت جرائم خا�صة �أو
�أحكام ًا م�ستقلة (كثير ًا ما تنطوي على جزاءات م�ش َّددة) تعالج مواقف محددة ،مثل الر�شوة التي ت�ستهدف
م�ساعدة �شخ�ص �آخر على عقد �صفقات تجارية مع الدولة �أو الحيلولة بينه وبين ذلك� ،أو الر�شوة المتعلقة
بالت�شجيع على التعاقد مع هيئة عمومية �أو �إدارته �أو تنفيذه �أو نيله� ،أو الر�شوة التي ت�ؤثر يف نزاهة نظم
المراهنات العامة التجارية المتعلقة بالمباريات الريا�ضية وغير ذلك من الفعاليات والم�سابقات .وربما
اال�ستثناء من هذه القاعدة هو البلدان التي تتبع نظام القانون الأنغلو�سك�سوني وتقوم جرائم الر�شوة عندها
على العالقة بين الوكيل والأ�صيل وتغطي �أفعال الإغفال بالن�سبة �إلى �أعمال الأ�صيل ،وهي ال�صياغة التي
اع ُتبرت غير كافية تمام ًا ح�سب االتفاقية ،و�إن لم تزل �آثارها العملية الدقيقة غير وا�ضحة وقد تتطلب مزيد ًا
من الدرا�سة.
وال ي�شمل نطاق المادة  15عر�ض �أو قبول مزايا مقابل �أداء المتلقي فع ًال خارج ًا عن الإطار العام
للأن�شطة الر�سمية ب�صفة خالف موظف عمومي (مثل تقديم ا�ست�شارة متخ�ص�صة ب�صفة �شخ�صية) .ويبدو
صال .وبالمثل ،الُ  ت ِلزم االتفاقية الدول
تجرم مثل هذا ال�سلوك قليلة جداً� ،إن ُوجدت �أ� ً
بالفعل � َّأن البلدان التي ِّ
الأطراف بت�ضمين �أحكامها المتعلقة بالر�شوة المزايا التي يكون الهدف منها حمل موظف على �أداء فعل
خالف ما يقع �ضمن نطاق واجباته الر�سمية ،مع تهي�ؤ الفر�صة له لأدائه رغم ذلك نتيج ًة لوظيفته الر�سمية.
وقد ُع ِّبر عن ر�أي مخالف يف �إحدى الحاالت ،و�أثير ت�سا�ؤل عن مدى التوافق التام لعدم تجريم الر�شوة على
مثل هذه الأفعال مع المادة  ،15وذلك بالنظر �إلى ا�شتراط تلك المادة تجريم �أفعال الموظف العمومي يف حالة
ارتكابها "لدى �أداء واجباته الر�سمية" بغ�ض النظر عن وقوعها �ضمن نطاق اخت�صا�ص الموظف العمومي �أو
خارجه .غير � َّأن االتفاقية ال ت�شير ب�شكل عام �إلى المعامالت الفا�سدة التي تقع خالل �أداء الموظف لواجباته،
بل �إلى الر�شاوى الرامية �إلى فعل �أو �إغفال من جانب الموظف لدى �أداء واجباته المحددةْ � ،أي ما يقع �ضمن
اخت�صا�ص الموظف �أو النطاق الر�سمي لمهامه من فعل �أو �إغفال.
وبمعزل عن ذلك ،من المفيد وال �شك لغر�ض التمكين من المالحقة الناجحة والفعالة جمع �سوابق
ق�ضائية مت�سقة ُي�ستدل بها على �إذا ما كان من ال�ضروري �أن تقع �أفعال الموظف العمومي �ضمن نطاق وظائفه
و�صالحياته �أو كان يكفي �أن يتو�صل بهذه الوظائف �إلى اال�ضطالع بالفعل المراد .وعالوة على ذلك ،تعددت
الإ�شارات يف الحاالت التي بدا فيها � َّأن القانون الوطني يتناول هذا ال�سيناريو الأخير �أو كان ثمة تدابير
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جيدة يف حكم االتفاقية .ويع�ضد
مقترحة لتناوله �إلى �أنه من الممكن اعتبار هذا تجربة ناجحة �أو ممار�سة ِّ
إمكان اعتبار جزء من ال�سلوك الم�شتبه فيه واقع ًا �ضمن �إطار المتطلبات االختيارية للمادة 18
هذا الر�أي � ُ
من االتفاقية.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
يجرم القانون الجنائي في �إحدى الدول الر�شو واالرت�شاء الرامي �إلى فعل �أو �إغفال على نحو م�شروع �أو
غير م�شروع من جانب موظف عمومي �ضمن نطاق �سلطته .ومع ذلك ،فقد �أفادت ال�سلطات الوطنية
� َّأن القانون الجنائي الجديد يجرم �صراح ًة الفعل والإغفال لي�س فقط �ضمن نطاق �سلطة الموظف
العمومي ،بل وخارجه �أي�ضاً .وقد اع ُتبر هذا ُمعين ًا على �ضمان االمتثال للمادة  15من االتفاقية.
وفي ال�سوابق الق�ضائية لدى بلد �آخر ،ن�ش�أ مفهوم للقرينة الواقعية م�ؤداه �أنه عندما يح�صل
الموظف العمومي على مزية من �شخ�ص يرتبط معه بعالقة مهنية �أو �صلة ر�سمية ،ف� َّإن هذه المزية
ُتعتبر ممنوحة مقابل فعل يتعلق بوظيفته كموظف عمومي.
وعلى الجانب الآخر ،ينبغي �أن يكون من الوا�ضح � َّأن � َّأي ت�شريع ال يعالج �إ َّال المدفوعات الرامية �إلى
كاف يف حكم االتفاقية .وتنفرد �إحدى الدول
الحمل على �أفعال خارج نطاق واجبات
موظف ما ُيعتبر غير ٍ
ٍ
الأطراف دون غيرها بعدم اعتبار � َّأن منح موظف عمومي مزية �أو دفع مبلغ مالي �إليه مقابل �أداء �أفعال
تقع �ضمن نطاق واجباته الر�سمية يدخالن يف باب الر�شوة ،وبالتالي ف� َّإن �سلطات االدعاء العام تحفظ
مثل هذه الق�ضايا يف الوقت الراهن .وتتجاهل هذه الممار�سة ال�سلوك الم�شمول يف المادة  15من االتفاقية
بناء
وتعالج مجموعة مختلفة تمام ًا من الحاالت ،وهو نهج مخطئ تمام ًا �إزاء جرائم الر�شوة .وقد �أُو�صي ً
على ذلك ب�أن ُت�ضاف �إلى الت�شريع ذي ال�صلة �أفعال الر�شو واالرت�شاء التي توجه م�سار �أداء الموظف
ر�سميا.
واجب ًا ًّ
ويف عدد لي�س بالقليل من الدول الأطراف ،معظمها يطبق نظام القانون المدنيُ ،و�ضع تمييز ،بدرجات
متفاوتة من ال�صراحة بين الحاالت ،بين الإكرامية (مقابل تعجيل �أو تي�سير �إجراء �إداري م�شروع يف �أ�صله—
وبالتالي �شاعت الإ�شارة �إليها بم�سمى "الدفع لتي�سير الأمور" ،وهذا غير مذكور يف االتفاقية) والر�شوة
بمعناها الدقيق (حيث يكون الغر�ض حمل الموظف على الت�صرف على نح ٍو مخالف لواجبه �أو التزامه) ،مع
�إخ�ضاع قبول ر�شوة بهذا المعنى الأخير �أو �إعطائها لعقوبة �أ�شد .وقد �أعرب بع�ض الخبراء الحكوميين عن
تحفظات على هذا ،بل و�أو�صوا ب�إ�سقاطه �أو بمواءمة العقوبات المنطبقة ،نظر ًا لعدم الن�ص على هذا التمييز
يف االتفاقية .وعلى الجانب الآخر ،لم ت َثر هذه الم�س�ألة يف معظم اال�ستعرا�ضات ،بل ورئي يف حالتين � َّأن عدم
ارتباط القانون الوطني �صراح ًة بالأفعال التي يتناق�ض القيام بها مع واجبات الموظف (�إ�ضاف ًة �إلى الأفعال
الداخلة يف نطاق ممار�سة تلك الواجبات) �أو �أن خلو القانون الجنائي الجديد ،على عك�س �سابقه ،من التمييز
تحديا .والواقع � َّأن اعتبار الر�شوة التي ُيق�صد بها الحمل
بين االرت�شاء وتلقي مزية غير م�ستحقة يمثالن ًّ
على الإخالل بالواجب َ
ن�سبيا لنظام القانون الجنائي يف البلدان التي تتبع
ظرف ت�شديد يمثل �سمة م�شتركة ًّ
القانون المدني ،وينبغي اعتباره متما�شي ًا مع متطلبات االتفاقية ،ما دام ال ينطوي على � ِّأي �شكل من �أ�شكال
�إقرار "الدفع لتي�سير الأمور".
ويختلف الو�ضع �إذا كان القانون الوطني مقت�صر ًا على تغطية الر�شاوى فقط ،تارك ًا "الدفع لتي�سير
الأمور" خارج نطاق الم�س�ؤولية الجنائية� ،أو �إذا كانت الأحكام المتعلقة بالر�شوة الرامية �إلى التح�صل على
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تنفيذ �أفعال ال تناق�ض واجبات الموظف العمومي قا�صر ًة يف نطاقها (ك�أن تكون المزايا الممنوحة ل�صالح
�أطراف ثالثة غير م�شمولة فيها �أو من خالل عدم �شمول الأفعال التي ت�ضطلع بها بع�ض فئات الموظفين
العموميين ،مثل �أع�ضاء البرلمان �أو المجال�س البلدية) .ويختلف الو�ضع كذلك �إذا ا�شتملت الجريمة على
متطلبات مو�ضوعية �إ�ضافية ،مثل �إلحاق �أ�ضرار بم�صالح الدولة والمجتمع �أو بحقوق المواطنين وم�صالحهم
�أو �أداء واجبات الوظيفة "على نحو مخل" �أو عدم القيام بها �أو الت�أخر يف �أدائها ،مما من �ش�أنه تقييد تطبيقها
يف الحاالت التي ال تنطوي على �إخالل بالواجب .وتكون الدولة الطرف يف مثل هذه الأو�ضاع قا�صرة بو�ضوح
عن ا�ستيفاء متطلبات االتفاقية.

الف�ساد اال�ستثماري
كثير
تتجاوز بع�ض الدول الأطراف الحد الأدنى من متطلبات االتفاقية� ،إذ تغطي �أي�ض ًا (بعقوبات �أخف يف ٍ
من الأحيان) ما ي�سمى بممار�سات الف�ساد "اال�ستثماري" التي تنطوي على عر�ض �أو قبول مزايا ُتعطى بحكم
من�صب الموظف العمومي دونما رابط مبا�شر بفعل �أو �إغفال محدد يف مبا�شرة المتلقي غير الم�شروع لواجباته
الر�سمية .وال يكون الغر�ض من هذه المزايا—رغم تجاوزها حد الهدايا الب�سيطة المقدمة على �سبيل
المجاملة وغير ذلك من المزايا "المقبولة
معينة يف ذلك الحين تحديداً ،بل
ًّ
اجتماعيا"—هو تحقيق خدمة َّ
ُتق َّدم من �أجل �إقامة عالقة بين �أطراف ال�صفقة �أو ا�ستمرارها �أو تح�سينها ،وذلك ترقب ًا لمواقف م�ستقبلية
جيدة.
قد تن�ش�أ فيها حاجة �إلى خدمة .وقد ُو�صف تجريم مثل هذا ال�سلوك ب�أنه ممار�سة ِّ

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
يتجاوز القانون في �إحدى الحاالت متطلبات االتفاقية ،حيث ي�صل �إلى تغطية حاالت طلب �أو قبول
مزية ال تنطوي على فعل �أو �إغفال من جانب الموظف لدى �أداء واجباته الر�سمية ،بل يكفي �أن يكون
من �ش�أن �سلوك الموظف �أن ي�ضعف ثقة الجمهور في حيادية ت�صرفات ال�سلطات.
ويجرم القانون في دولة �أخرى تقديم � ِّأي تر�ضية لموظف عمومي خالل فترة عام واحد قبل
ِّ
(�أو بعد) القيام ب� ِّأي تعامالت مع الإدارة التي يعمل بها ذلك الموظف العمومي .واع ُتبر ذلك تدبير ًا
لتي�سير المالحقة الق�ضائية لجرائم الف�ساد.

الح�صانات والعوامل المخففة للمبلِّغين
عدد كبير من الدول الأطراف ،خا�ص ًة من مجموعة دول �أوروبا ال�شرقية ومجموعة دول
ين�ص القانون يف ٍ
�آ�سيا والمحيط الهادئ ،على �إمكانية منح ح�صانة من المالحقة الق�ضائية للأ�شخا�ص المتورطين يف الر�شو
بعدئذ �أو قبل �أن
واالرت�شاء على ال�سواء الذين ُيقْدمون طوع ًا على الإبالغ عن تقديم ر�شوة يف �أول فر�صة ت�سنح ٍ
تتلقى ال�سلطات معلومات عن الواقعة من م�صادر �أخرى� ،أو يعترفون بالجريمة قبل تحريك الدعوى الجنائية
ن�ص يف
كليا �أو ًّ
حيالهم (يتاح يف ثالث حاالت رد الممتلكات الم�ستخدمة القتراف الجريمة ر ًّدا ًّ
جزئيا) .و ُي ُّ
عدد من الدول الأطراف �صراح ًة على اعتبار ذلك البالغ عن فعل من �أفعال الر�شوة �أو االعتراف به عام ًال
مخفف ًا �إذا حدث بعد رفع دعوى جنائية �ضد المبلِّغ وقبل انتهاء الدعوى .و�أخيراً ،ين�ص القانون يف دول �أخرى
ب�شكل محدد على عقوبة مخففة متى ما تعاون مقترف �إحدى جرائم الف�ساد يف جمع �أدلة قاطعة ُيتو�صل
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ضال عن القواعد العامة لإ�صدار الأحكام التي
بها �إلى التعرف على �أ�شخا�ص �آخرين م�س�ؤولين و�ضبطهم ،ف� ً
تخفف الم�س�ؤولية الجنائية عن الأ�شخا�ص المتعاونين ،وهي �شائعة يف ت�شريعات جل الدول الأطراف.
وال ت�ستبعد االتفاقية منح مثل هذه الحوافز يف �سبيل �إتاحة التعاون مع �سلطات �إنفاذ القانون—بل
ِ
الم�ستعر�ضين ،وخ�صو�ص ًا يف اال�ستعرا�ضات
�شجع على ذلك يف الفقرتين  2و 3من المادة �—37إ َّال � َّأن بع�ض
ُي َّ
التي �أُجريت يف المراحل المبكرة� ،أبدوا تحفظات ب�ش�أن ممار�سات الح�صانة ال�شاملة ،وقد �أ�صدروا تو�صيات
ترمي �إلى �ضمان فر�ض عقوبات مالئمة يف جميع ق�ضايا الر�شوة .فعلى �سبيل المثال ،اع ُتبر تدبير الت�سامح
محل النظر يف �إحدى الحاالت م�صدر ت�شجيع للأ�شخا�ص على االنخراط يف الر�شو على الرغم من�( :أ) � َّأن
تطبيقه غير �إلزامي ،بل يتطلب تنفيذ �إجراءات محددة يف كل حالة ،و�أنه يخ�ضع لفح�ص دقيق من مدعين
عامين م�شرفين ،و�أنه قابل للطعن
ق�ضائيا؛ و(ب) �إ�سهامه �إ�سهام ًا كبير ًا يف عدد حاالت االرت�شاء المحالة
ًّ
�إلى المحاكم.
ِ
جذريا ،حيث و�صفوا �إمكانية
وعلى الجانب الآخر� ،أعرب
م�ستعر�ضون �آخرون عن ر�أي مختلف اختالف ًا ًّ
جيدة ،و�أبرزوا ما طر�أ على التحقيقات يف ق�ضايا الر�شوة
�إعفاء المبلِّغ من الم�س�ؤولية الجنائية ب�أنها ممار�سة ِّ
من تب�سيط وما �أف�ضت �إليه من نتائج معتبرة بف�ضل الأحكام ذات ال�صلة .وهم قد خل�صوا �أي�ض ًا �إلى � َّأن
المدعى عليهم يتعاونون ،يف معظم الحاالت ،مع �سلطات التحقيق وي�ساعدونها على اكت�شاف الجرائم ل َّأن
�إعفاءهم من الم�س�ؤولية الجنائية ي�صب يف م�صلحتهم هم �أنف�سهم.
ويف �ضوء تباين الآراء المذكور �أعاله ،ف� َّإن هذا المو�ضوع يتطلب المزيد من الدرا�سة الممعنة يف �ضوء
الفقرتين  2و 3من المادة  .37وانطالق ًا من توافق الآراء الذي يبدو �أن اال�ستعرا�ضات الأخيرة ات�سمت به،
وكما يبدو �أنه محل توافق الآراء يف اال�ستعرا�ضات الأخيرة وكما ينا َق�ش بمزيد من التف�صيل �أدناه يف الأق�سام
للم�شرع النظر يف ال�سماح لل�سلطات الوطنية المخت�صة ،من حيث المبد�أ ،بتقديم �شكل
ذات ال�صلة ،ينبغي
ِّ
حينئذ اتخاذ قرار ،لي�س
من �أ�شكال الحوافز ح�سب االقت�ضاء للأ�شخا�ص المتعاونين .وقد يرجع �إلى تقديرها ٍ
تدبر جميع العوامل ذات ال�صلة ،ب�ش�أن �إمكانية اتخاذ
ب�صورة تلقائية ،بل لكل حالة على حدة ومن خالل ُّ
�شخ�ص يف التحقيق يف �إحدى ق�ضايا الف�ساد ووجاهة ذلك الإ�سهام وفعاليته
طبيعة الإ�سهام المقدم من
ٍ
و�أثره مبرر ًا لإعفائه من المالحقة الق�ضائية �أو لإقرار ظروف تخفيف يف �صالحه .وينبغي �أخذ هذه العوامل
تلقائيا وال تتطلب � َّأي تقييم
يف الح�سبان لدى تقييم الأحكام (مثل "االعترافات التلقائية") التي قد تنطبق
ًّ
لدرجة تعاون مرتكب الجريمة ،وذلك ا�ستناد ًا لالعتبارات من النوع المو�صوف يف المادة .37

الح�صانات الممنوحة ل�ضحايا االبتزاز
تمنح دول �أطراف قليلة ،وهي تنتمي هنا �أي�ض ًا �إلى مجموعة دول �أوروبا ال�شرقية ومجموعة دول �آ�سيا والمحيط
الهادئ ،ح�صان ًة �أي�ض ًا للمتورطين يف الر�شو تحت التهديد �أو الح�ض �أو الإكراه �أو الإجبار �أو الق�سر �أو التخويف
اتقاء لعواقب �ضارة فيما يتعلق بحقوقهم وم�صالحهم الم�شروعة .كما ُين�ص عالو ًة على
من موظف عمومي ً
ذلك يف حالتين على الأقل على رد النقود �أو الممتلكات الم�ستعملة للر�شوة لمن ُيت�صور وقوعه �ضحية لذلك.
مزيد
وعلى الرغم من عدم ورود � ِّأي تعليقات على هذه الممار�سة يف اال�ستعرا�ضات ،فيجدر �إيالء ٍ
من النظر كذلك يف �إعمالها وحدودها المحتملة (مثل ال�صياغة الف�ضفا�ضة للدفوع بقدر ي�سمح باعتبارها
م�شتملة على حاالت االلتما�س الب�سيط من جانب الموظف العمومي) .وبالفعل ،تت�ضح �أهمية �إي�ضاح هذه
الم�س�ألة من حالة بلدين ينتميان �إلى مجموعة دول �أمريكا الالتينية تقت�صر جريمة الر�شو لديهما على
فعل المنح �أو الوعد من دون طلب �أو التما�س م�سبق من الموظف العمومي .وعلى عك�س ا�ستثناءات االبتزاز
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المذكورة �أعاله ،اع ُتبرت هذه الممار�سة غير م�ستوفية لأغرا�ض االتفاقية؛ ولذلك �أُو�صي بتعديل الت�شريعات
ذات ال�صلة وتجريم الر�شو الملت َم�س.

الق�صد الجنائي
عدد قليل من اال�ستعرا�ضات،
لم تخ�ضع م�س�ألة الق�صد الجنائي للتحليل �إ َّال بقدر محدود ،كما �أنها لم ُت َثر �إ َّال يف ٍ
وهذا م�ؤ�شر على � َّأن المتطلبات الذاتية الواردة يف االتفاقية قد ا�س ُتوفيت على ما يبدو يف ال�سواد الأعظم من
الحاالت .وتخ�ضع الأفعال المرتكبة عمد ًا للعقوبة باعتبارها جرائم جنائية ،حيث يتعين �إثبات قيام رابط
ذاتي وا�ضح بين الوعد بالمزية �أو عر�ضها �أو �إعطائها �أو ما �إلى ذلك والت�أثير يف �سلوك المتلقي )17(.وال يرد
كثير من الأحيان ،لكن يمكن ا�ستنباطه من الأحكام
للركن المعنوي للجريمة ذكر �صريح يف �أحكام الر�شوة يف ٍ
الواردة يف الجزء العام من القانون الجنائي ال�ساري .ومن المثير لالهتمام � َّأن �أحكام االرت�شاء لدى الدول قيد
اال�ستعرا�ض تن�ص �صراح ًة يف بع�ض الحاالت على انطباقها بغ�ض النظر عن نية الموظف العمومي �أن ينفذ
الفعل �أو يحجم عنه لدى �أداء واجباته.
وعالو ًة على ذلك ،تبدو المتطلبات الذاتية لأفعال االرت�شاء يف عدد قليل من الواليات الق�ضائية منخف�ضة
�إلى حد �أدنى حتى من المتطلبات الم�شار �إليها يف االتفاقية .ففي الأحوال العادية ،ينبغي �أن يكون الموظف
بكل من المزية المعرو�ضة وبما تت�سم به من و�صف عدم اال�ستحقاق ،غير � َّأن �إحدى الدول
العمومي على علم ٍ ّ
تجرم كذلك �أفعال الإهمال عن طريق �إدراج حاالت قبول الموظف العمومي مزية غير م�شروعة وهو
الأطراف ِّ
يعلم �أو ي�ساوره �شك معقول � َّأن هذه المزية ُتعر�ض عليه حم ًال له على فعل �أو على �إغفال� ،أو نتيج ًة ل�شيء ما
تعر�ض الموظف العمومي للعقوبة كذلك
ويف�سر هذا على �أنه يعني ُّ
فعله �أو �أحجم عن فعله ،لدى �أداء واجباتهَّ .
معين .وعلى هذا النحو ،يمكن اتخاذ �إجراء جنائي
�إذا ثبت �أنه كان ينبغي له �إدراك �أنه تلقى المزية لغر�ض َّ
المتوهمة من جانب الموظف العمومي .وتذهب دولة
يف حالة "ال�سذاجة التي ال ُيعذر عليها" �أو ربما البراءة
َّ
�أخرى �إلى �أبعد من ذلك فتو�ضح � َّأن علم الجاني �أو اعتقاده ب� َّأن يف طلب المزية غير الم�شروعة �أو الموافقة
عليها �أو قبولها مخالفة من عدمه ال يغير 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�شترط عدة دول �أطراف يف و�صف جرائم الر�شوة ،اتباع ًا لتقليد قديم يف الواليات الق�ضائية التي
تطبق نظام القانون الأنغلو�سك�سوني� ،أن يت�صرف الجاني "ب�شكل فا�سد" .وي�ؤدي هذا الم�صطلح وظيفة
�شكل من �أ�شكال العنا�صر الذاتية يف الجريمة ("النية الفا�سدة") ومن المفتر�ض �أن ي�ضطلع بدور يف تقييد
تركيبات الوقائع التي ُيحتمل تحقيق الإدانة بها ،بما يف ذلك ا�ستبعاد المزايا "المالئمة"
اجتماعيا .ويمكن
ًّ
تي�سير �إثبات هذا الركن المعنوي يف ق�ضية محددة �إذا ُوجدت قرينة غير قاطعة بالإدانة لدى �إثبات االدعاء
للمكونات المو�ضوعية الالزمة للجريمة ،كما يرد تو�ضيحه الحق ًا يف الق�سم الفرعي  3من الق�سم واو .ومع
ذلك ،يبقى المعنى الدقيق لم�صطلح "ب�شكل فا�سد" ،بل و�ضرورته ،محل جدل ،كما �أنه لم يحظ بتف�سير مت�سق
فيما بين مختلف الواليات الق�ضائية .ولذلك فقد �أثيرت �شواغل يف �أغلب الحاالت ب�ش�أن �أ�سلوب ا�ستخدامه
عند تطبيق الت�شريع ذي ال�صلة.

الفعالية
لم ُيخل�ص �إلى � َّأن الأحكام الوطنية المقابلة للمادة  15قد ُنفذت بنجاح يف التطبيق العملي �إ َّال يف عدد قليل من
المجرمة لر�شو الموظفين العموميين
تقيم فعالية الأحكام
اال�ستعرا�ضات ،و�صرحت بع�ض البلدان ب�أنها لم ِّ
ِّ
()17انظر املرجع نف�سه ،الفقرة .198
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المحليين ،ومع ذلك فقد عر�ضت الغالبية العظمى من الدول الأطراف بيانات �إح�صائية ،بل ونماذج محددة،
لتطبيق الت�شريعات التي تغطي جرائم الر�شو المحلية ،مما يدل على ات�ساق يف تطبيق الأحكام ذات ال�صلة
ويج�سد دورها التقليدي ومكانتها الرا�سخة يف القوانين الجنائية الوطنية.

التحديات
تتعلق �أكثر التحديات �شيوع ًا يف تنفيذ المادة  15بنطاق الموظفين العموميين الم�شمولين يف جريمة الر�شوة،
ضال عن عر�ضها �أو
بما يف ذلك تطبيقها على �أع�ضاء البرلمان؛ واالنطباق على الوعد بمزية غير م�ستحقة ف� ً
ت�سليمها؛ واالنطباق على الر�شوة غير المبا�شرة؛ ونطاق المزية غير الم�ستحقة ،خا�ص ًة فيما يتعلق بالمزايا
غير المادية؛ وتطبيق جرائم الر�شوة على المزايا المقدمة �إلى �أطراف �أو كيانات ثالثة .وتبع ًا لذلك ،ينبغي
للدول الأطراف �أن ت�ضمن �شمول جميع فئات الأ�شخا�ص المدرجة يف المادة  2من االتفاقية يف فئة موا�ضيع
الجرائم؛ و�أن تحدد عنا�صر مواد االتفاقية بو�ضوح �أكبر وذلك ب�صفة خا�صة ل�ضمان تغطية جميع �أ�ساليب
ارتكاب الجرم ،وكذلك الأطراف الثالثة الم�ستفيدة والأفعال غير المبا�شرة ،وتو�سيع نطاق دوافع الجرم
عند ال�ضرورة ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق بالمنافع غير المادية .كما ينبغي لها �أن تلتم�س مطابقة اال�ستثناءات
�أو الدفوع المتعلقة بالح�صانات والأفعال غير المكتملة والأفعال المرتكبة ب�سلطة قانونية �أو بمبرر معقول مع
متطلبات االتفاقية.
� َّأما عن التطبيق العملي لجريمة الر�شوة ،فقد ن�ش�أت م�شاكل يف بع�ض الواليات الق�ضائية ب�ش�أن جمع
وتوحيد بيانات �إح�صائية تتعلق بالتحقيق يف الجرائم ذات ال�صلة والمالحقة الق�ضائية عليها ،بما يف ذلك
العقوبات والغرامات المفرو�ضة ،و�سهولة الو�صول �إلى تلك البيانات .ويت�صل هذا بالحاجة �إلى و�ضع نظم
�أ�شمل لتخطيط الق�ضايا ،مما ال تقت�صر فائدته على تي�سير �إدارة كل حالة على حدة ب�شكل �أف�ضل ،بل يعين
تبين العراقيل التي ت�سبب ت�أخير ًا وتحول دون �إحراز تقدم يف مالحقة مرتكبي الجرائم .فعلى �سبيل
�أي�ض ًا على ُّ
المثال� ،أُثني على �سلطة مكافحة الف�ساد يف �إحدى الدول لقيامها با�ستمرار وعلى مدى عدة �سنوات بر�صد
حاالت الف�ساد التي �سلمتها للنيابة العامة بما �أتاح تحديد النق�ص يف عدد الق�ضايا التي تتولى النيابة العامة
النظر فيها.
وما عدا ذلك ،ف� َّإن التحديات الرئي�سية التي بينت بع�ض البلدان �أنها تواجهها هي االفتقار �إلى ممار�سين
متخ�ص�صين (محققين وم َّدعين وق�ضاة) ،ومحدودية الموارد المتاحة لتطبيق �أحكام الر�شوة .و ُتعتبر
التحقيقات يف ق�ضايا الر�شوة �صعبة للغاية نظر ًا لما لهذه الجريمة من طبيعة �سرية و�صعوبات الح�صول على
�شهادات �أو غير ذلك من الأدلة من �أحد الأطراف المتورطة .وبالتالي فقد �أفيد ب� َّأن ثمة حاجة �إلى تعزيز
"الممار�سة ال�سليمة
التحري الخا�صة للتغلب على هذه المعوقات،
والجيدة" المتمثلة يف ا�ستخدام �أ�ساليب
ِّ
ِّ
ومن ذلك العمليات ال�سرية وعمليات الت�سليم المراقب ،على النحو الم�شار �إليه يف المادة  50من االتفاقية.

 -٢ر�شو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي
الم�ؤ�س�سات الدولية العمومية (المادة )16
ن�سبيا هي الدول الأطراف التي
على عك�س الو�ضع المتعلق بر�شو الموظفين العموميين الوطنيين ،قليلة ًّ
جنائيا الأفعال المتمثلة يف ر�شو موظفين عموميين �أجانب �أو موظفين يف م�ؤ�س�سات دولية عمومية،
جرمت
ًّ
َّ
�أو التي اتخذت خطوات يف ذلك االتجاه .و ُيعزى ذلك �أ�سا�س ًا �إلى حداثة هذه الجرائم التي ظهرت �أول مرة
تطبق على ال�صعيد الدولي �إ َّال اعتبار ًا من عام  .1996وكانت
يف القوانين الجنائية الوطنية عام  1977ولم َّ
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دول �أطراف كثيرة من بين تلك التي اعتمدت تدابير محددة لتجريم ر�شو موظفين عموميين �أجانب ملتزمة
من قبل ذلك ب�صكوك دولية �سابقة ت�ضم االلتزام ذا ال�صلة (ال �سيما اتفاقية مكافحة ر�شوة الموظفين
العموميين الأجانب يف المعامالت التجارية الدولية) ،و�سبق لها الخ�ضوع ال�ستعرا�ضات تقييم متبادل ب�ش�أن
تنفيذ تلك ال�صكوك (ما قام به على �سبيل المثال الفريق العامل المعني بالر�شوة يف المعامالت التجارية
الدولية التابع لمنظمة التعاون والتنمية يف الميدان االقت�صادي ومجموعة الدول المناه�ضة للف�ساد التابعة
لمجل�س �أوروبا و�آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الف�ساد التابعة لمنظمة الدول الأمريكية
و�شبكة مكافحة الف�ساد المعنية ب�أوروبا ال�شرقية و�آ�سيا الو�سطى التابعة لمنظمة التعاون والتنمية يف الميدان
االقت�صادي) .وبالمقابل ،ف� َّإن الدول الأطراف التي وجدت نف�سها ملزمة لأول مرة بمقت�ضى اتفاقية مكافحة
الف�ساد بالم�ضي يف هذا التجريم لم تجر ب�شكل عام جميع التعديالت الالزمة بعد .وعالوة على ذلك ،وكما
يجرم ر�شو الموظفين العموميين الأجانب ولكن لي�س ر�شو
ُذكر �أدناه ،ف�إن عدد ًا محدود ًا من الدول الأطراف ِّ
موظفي المنظمات الدولية العمومية.
جرم يف حدود بالغة ال�ضيق (فيما يتعلق
يجرم يف �أكثر من ثلث الدول ال�سلوك ذو ال�صلة� ،أو ِّ
ولم َّ
بموظفي م�ؤ�س�سة �إقليمية بعينها على �سبيل المثال) ،والأغلبية العظمى لهذه الدول من مجموعة دول �آ�سيا
والمحيط الهادئ ومجموعة الدول الأفريقية ،و�إن كانت ثمة ت�شريعات بهذا ال�ش�أن قيد الإعداد يف نحو  12بلد ًا
من هذه البلدان .وعلى ال�صعيد الإقليمي ،ال يوجد �صك متعدد الأطراف لمناه�ضة ر�شو الموظفين الأجانب
يف منطقة �آ�سيا والمحيط الهادئ ،بينما يف �أفريقيا ،ال تت�ضمن �آلية متابعة اتفاقية االتحاد الأفريقي لمنع
الف�ساد ومكافحته تقييمات.
ويتطلب الوفاء بالتزام التجريم الذي تقت�ضيه المادة  16القيام عن ق�صد وبما ال يدع مجا ًال لل�شك
بتو�سيع النطاق الحمائي للقانون الجنائي الوطني بما ينعك�س بو�ضوح يف �أحكام مكافحة الف�ساد المنطبقة �أو
يف االجتهادات القانونية الوطنية .وال ينطبق هذا ال�شرط على البلدان التي ال تدع �صياغة الجرائم ذات ال�صلة
فيها مجا ًال لل�شك يف وجوب ر�شو موظف عمومي محلي فح�سب ،بل كذلك على البلدان التي لديها تعاريف
للموظف العمومي لم ُت�ستخدم قط فيما يتعلق بر�شو موظف �أجنبي على الرغم من عدم تطرقها �إلى الهوية
ويرجح يف مثل هذه الحاالت �أ َّال يت�سق ت�ضمين م�صالح �أجنبية �سيادية �أو
الوطنية للإدارة العمومية المعنيةَّ .
فوق-فردية �ضمن النطاق الحمائي لجرائم الر�شوة مع التاريخ الت�شريعي �أو الأهداف المذكورة للأحكام
ذات ال�صلة .وبالتالي ،ال يمكن قبول دعوى بع�ض البلدان ب� َّأن المفهومين العامين لم�صطلحي "موظف خدمة
يف�سرا بحيث ي�شمالن الموظفين العموميين
مدنية" �أو "موظف عمومي" يف جرائم الر�شوة التقليدية يمكن �أن َّ
الأجانب وموظفي الم�ؤ�س�سات الدولية العمومية نظر ًا لغياب � ِّأي �سوابق ق�ضائية ت�ؤيدها.
وقد �سيقت دعوى �أقرب �إلى ال�صواب ب� َّأن القوانين الوطنية تغطي ر�شو الموظفين الأجانب من طرف
دول �أطراف تعتمد نظام القانون الأنغلو�سك�سوني وت�شير �أحكام الر�شوة لديها بعبارات �أعم �إلى "الوكيل" �أو
"�أي �شخ�ص" باعتباره متلقي ًا للر�شوة ،وهي �أحكام مع َّدة خ�صي�ص ًا لمكافحة الممار�سات المخلة بالمناف�سة �أو
خيانة الأمانة بين الوكالء وموكليهم .ويف ثالث حاالت تتعلق بدول لديها �أحكام قد يكون من الممكن تطبيقها
ِ
الم�ستعر�ضون الدعاوى ذات ال�صلة من ال�سلطات الحكومية،
يف ق�ضايا ر�شو موظفين �أجانب ،رف�ض الخبراء
واعتبروا � َّأن هذه الأحكام مثيرة لم�شاكل عدم التيقن القانوني وافتقاد الو�ضوح نتيجة لعدم و�ضع رابط وا�ضح
بناء على ذلك تو�صيات ب�ش�أن كفالة و�ضع ت�شريعات �أكثر
بوظائف الموظفين العموميين الأجانب ،و�صدرت ً
تركيز ًا وتحديد ًا يف هذا ال�صدد .وتوجد هذه البلدان �ضمن الدول التي تزيد على الثلث المذكورة �أعاله التي
تجرم ال�سلوك ذا ال�صلة .وعلى الرغم من ذلك ،فقد ينتهي المطاف بمثل هذه الأحكام �إلى اعتبارها
ال ِّ
م�ستوفية لأغرا�ض االتفاقية ،بالنظر �إلى المبد�أ الوارد يف الفقرة  9من المادة  30من االتفاقية ،ومراعاة
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لم�س�ألة � َّأن الخبراء الم�ستعر�ضين كان لهم على ما يبدو ر�أي مغاير ب�ش�أن هذا الأمر يف دول ال يقل عددها
عن تلك الدول ولديها ت�شريعات م�شابهة ،على �أ َّال توجد قيود يقت�ضيها �ضمن ًا منطقها الحمائي (ك�أن يكون
لها عواقب �ضارة على ال�سوق الداخلية) و�أن ُتظهر الدولة المعنية ا�ستعدادها لتطبيقها بما يتما�شى مع م�ؤدى
المادة  ،16والأمثل �أن يكون ذلك من خالل نماذج تحقيق ومالحقة.
وفيما يتعلق ب�أ�سلوب التجريم ،و�ضع بع�ض الدول الأطراف التي تمتثل لهذا الحكم جرائم منف�صلة
وم�ستقلة ال تعالج �إ َّال ر�شو الم�س�ؤولين والموظفين العموميين الأجانب ،بينما اختارت البقية تطبيق مبد�أ
الم�ساواة بين الموظفين العموميين المحليين والموظفين العموميين الأجانب والتعامل مع هذا النوع من
جرمت ر�شو الموظفين
الق�ضايا يف �إطار جريمة ر�شوة واحدة .وكقاعدة عامةُ ،تعتبر ت�شريعات البلدان التي َّ
جيدة وم�ستوفية يف مجملها لمتطلبات االتفاقيةَّ � .أما عن الدول
الأجانب على �شكل جرائم منف�صلة ت�شريعات ِّ
الأطراف التي اختارت طريقة الم�ساواة ،ف� َّإن من المرجح �أن ينطوي تجريم ر�شو الموظفين الأجانب على
نف�س الم�شاكل والآثار التي تنطوي عليها جرائم ر�شو الموظفين المحليين فيما يتعلق ،على �سبيل المثال،
بالوعد بمزايا غير م�ستحقة �أو مزايا غير ملمو�سة �أو الأطراف الثالثة الم�ستفيدة �أو الح�صانات ،والر�شاوى
على ما ال يخالف واجبات الموظف من فعل �أو �إغفال ،وعوامل التخفيف للأ�شخا�ص المبلِّغين �أو �ضحايا
منحى يتجاوز متطلبات
االبتزاز .وعلى الجانب الآخر ،ينحى التجريم يف هذه المجموعة من البلدان
ً
المادة .16
وعالوة على الم�سائل المذكورة �أعاله� ،أثيرت عدة م�سائل خا�صة تتعلق بنطاق جرائم ر�شو الموظفين
الأجانب ،وهي مذكورة �أدناه.

تجريم االرت�شاء
اقت�صر عدد معتبر من البلدان التي جرمت ر�شو الموظفين العموميين الأجانب (�أكثر من ربعها) على ما يتعلق
بالر�شو يف ذلك .وي�شمل ذلك بلد ًا واحد ًا على الأقل لوحظت فيه الحاجة �إلى ن�ص قانوني �صريح ومبا�شر �إلى
تجرم االرت�شاء ،اع ُتبر �شرط تجريم ف�ساد الموظفين
ٍّ
حد �أبعد بخ�صو�ص هذا ال�سلوك .ويف �إحدى الدول التي لم ِّ
العموميين الأجانب
م�ستوفى ب�أحكام االرت�شاء "العادية" مقترن ًة بالقواعد الداخلية للبلدان التي ينتمي �إليها
ً
الموظفون .غير �أنه ال يمكن قبول �صحة هذه الدعوى ل َّأن االتفاقية تقت�ضي �صراح ًة ،كما ُذكر �أعاله ،تو�سيع
نطاق الم�صالح التي يحميها القانون الجنائي الوطني على نح ٍو يتجاوز الأحكام الداخلية القائمة ،بل وجعلها
تن�سحب حتى على ارت�شاء موظفي الم�ؤ�س�سات الدولية العمومية .وال يمكن للأحكام الداخلية لواليات ق�ضائية
�أخرى ب�ش�أن المعاقبة على ر�شو موظفيها �أن تكون بدي ًال عن تخلف دولة طرف عن التحرك يف هذا االتجاه.
و�صحيح � َّأن ال�سلوك الأ�سا�سي الذي تتناوله الفقرة  2من المادة  16م�شمول بالفعل يف الفقرة الفرعية (ب)
من المادة � ،15إ َّال � َّأن هذا ال يتعلق �إ َّال بقرار �إ�صباغ الحكم مو�ضع النظر ب�صبغة غير �إلزامية )18(،وال يعني هذا
اال�ستغناء عن النظر يف تجريم ارت�شاء الموظفين الأجانب ،وال �سيما موظفي المنظمات الدولية ،وهو مو�ضوع
()19
ال يتطرق �إليه الحكم الإلزامي الوارد يف المادة  15ب� ِّأي �شكل من الأ�شكال.
وقد ا�ستندت بع�ض البلدان �إلى الطبيعة غير الإلزامية للفقرة  2من المادة  16يف االحتجاج ب�أنها
نظرت بالفعل يف ا�ستحداث الجريمة المعنية واختارت �أ َّال تفعل نظر ًا ل�شواغل متعلقة بال�سيا�سات العامة
()18انظر املذكرة التي �أعدتها الأمانة بعنوان "م�س�ألة ر�شو موظفي امل�ؤ�س�سات الدولية العمومية" ( ،)CAC/COSP/2006/8الفقرة .7
()19انظر املذكرة التي �أعدتها الأمانة بعنوان "تنفيذ القرار  7/1مل�ؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد"
( ،)CAC/COSP/2008/7الفقرة .4
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وبالواليات الق�ضائية العتقادها � َّأن �صلة ذلك بواليتها الق�ضائية محدودة وب� َّأن بلد الموظف المعني يف و�ضع
�أف�ضل لمالحقته (يف �إطار جريمة ارت�شاء موظفين وطنيين)ْ � ،أي �أنها ،بعبارة �أخرى ،ترى من المنا�سب �أن
ق�ضائيا �سلوك موظفيها يف والياتها الق�ضائية هي ،حيث يرجح وجود جل الأدلة .وقد
تالحق الدول الأطراف
ًّ
�أفاد �أحد هذه البلدان �أنه ،كبديل عن ذلك ،يبادر �إلى عر�ض الأدلة والمعلومات المتعلقة بق�ضايا الر�شوة على
البلد الذي يحمل الموظف العمومي الأجنبي جن�سيته ال�ستخدامها يف � ِّأي تحقيقات �أو مالحقات محتملة،
بينما و�ضح بلدان �آخران � َّأن ب�إمكانهما مالحقة موظفين �أجانب فا�سدين على جرائم �أخرى ،بل و�أنهما فعال
ذلك من قبل مراراً ،ومن ذلك جرائم خيانة الأمانة وغ�سل الأموال ا�ستناد ًا �إلى الر�شوة باعتبارها جريمة
�أ�صلية .ويف جميع هذه الحاالت المذكورة ،اع ُتبرت الإجابات المقدمة ُمر�ضية.

نطاق الموظفين الم�شمولين
من الم�سائل الرئي�سية التي خ�ضعت للفح�ص يف اال�ستعرا�ضات ال ُقطرية م�س�ألة ما �إذا كانت الدول الأطراف
تعرف م�صطلحي "موظف عمومي �أجنبي" و"موظف م�ؤ�س�سة دولية عمومية" وفق ًا للفقرتين الفرعيتين (ب)
ِّ
و(ج) من المادة  2من االتفاقية ،مما ي�شمل� ،ضمن �آخرين ،موظفي البلدان التي لي�ست دو ًال �أطراف ًا و�أع�ضاء
البرلمانات الأجنبية والأفراد الذين يبا�شرون وظيفة عمومية لح�ساب وكالة عمومية �أو م�ؤ�س�سة عمومية يف
بلد �أجنبي .وبينما و�ضعت بع�ض البلدان تعاريف وا�سعة وم�ستقلة لم�صطلح "موظف عمومي �أجنبي" (متبع ًة
الأ�سلوب الت�شريعي الذي تو�صي به دوم ًا �آليات ر�صد �أخرى ،مثل الفريق العامل المعني بالر�شوة يف المعامالت
التجارية الدولية التابع لمنظمة التعاون والتنمية يف الميدان االقت�صادي) ،فلم يكن هناك على ما يبدو حاجة
يتبين � َّأن ذلك يخل ب�أغرا�ض االتفاقية .وعلى ذلك ف� َّإن القانون
يف بلدان �أخرى �إلى تعريف �صريح ،دون �أن َّ
�أحيان ًا ما ي ِقيم ب�شكل �ضمني رابط ًا بمفهوم الموظف العمومي الوطني الموازي ذي التعريف الوا�سع ،بينما ال
تقدم دول �أطراف �أخرى تعريف ًا م�ستق ًال ،بل تن�ص بد ًال من ذلك يف جرائم الر�شوة على �أنه ينبغي �أن تكون
المزايا موجهة �إلى �شخ�ص ي�ؤدي وظيفة عمومية �أو مناط به �سلطة عمومية �أو يبا�شر 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 الموظف العمومي الأجنبي بتعريف الموظف العمومي الوطني
مقبو ًال بقدر ما ي�شمل هذا الأخير بو�ضوح جميع فئات الأ�شخا�ص المندرجين يف �إطار الفقرتين الفرعيتين
(ب) و(ج) من المادة  ،2بما يف ذلك الأ�شخا�ص الذي يبا�شرون وظيفة عمومية لح�ساب م�ؤ�س�سات خا�ضعة
للدولة .وبالمقابل� ،أظهرت تجارب �آليات ر�صد �أخرى � َّأن ربط جريمة ر�شو موظف �أجنبي ربط ًا وثيق ًا بتعريف
الموظف العمومي الأجنبي يف الوالية الق�ضائية التي يتبعها يثير ت�سا�ؤالت تتعلق بمدى االمتثال لمتطلبات
التجريم يف �ضوء عدة �أ�سباب منها �أنه قد ي�صعب الح�صول على �إثبات للتعريف بمقت�ضى القانون يف بلد
الموظف العمومي الأجنبي .ووفق ًا لذلك ،ف�إن على الدول الأطراف التي يميل فيها موقف االجتهادات
الق�ضائية الوطنية �إلى التطور يف هذا االتجاه �أن تنظر يف �إعادة النظر يف �سيا�ستها وو�ضع تعريفين مح َّددين
لمفهومي "موظف عمومي �أجنبي" و"موظف م�ؤ�س�سة دولية عمومية".
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�أمثلة على التنفيذ
ين�ص القانون في �إحدى الدول على اعتبار � ِّأي �شخ�ص في يده "�سلطات مالئمة" في م�ؤ�س�سة
تابعة لدولة �أجنبية �أو م�ؤ�س�سة عمومية دولية �أو م�ؤ�س�سة ق�ضائية دولية ،بما في ذلك المر�شحون
الر�سميون لمثل هذه المنا�صب ،بمثابة موظف خدمة مدنية وفق ًا للقانون الجنائي .و ُت�ستخدم
هذه ال�صياغة الف�ضفا�ضة لتو�سيع دائرة الأ�شخا�ص المدرجين �ضمن م�سمى الموظف العمومي
في �إطار مختلف قوانين الدول الأجنبية درء ًا ل ِّأي تقييد لنطاق الجريمة المنطبقة .وعلى ذلك،
تخ�ضع � ُّأي �سلطات في يد �شخ�ص ما في م�ؤ�س�سة تابعة لدولة �أجنبية �أو م�ؤ�س�سة عمومية دولية
�أو م�ؤ�س�سة ق�ضائية دولية للتقييم على حدة (مع مراعاة االختالفات في قوانين الدول الأجنبية
ب�ش�أن عالقات الخدمة المدنية وما �إلى ذلك) �سعي ًا في الوقوف على ما �إذا كانت ال�سلطات
التي في يده مالئمة بما ي�سمح بالخلو�ص �إلى � َّأن هذا ال�شخ�ص موظف عمومي �أجنبي �أو
موظف في م�ؤ�س�سة عمومية دولية ح�سب االتفاقية .وقد اطم�أن الخبراء الم�ستعر�ضون ،رغم
تخوفاتهم المبدئية� ،إلى � َّأن هذا النهج ال ي�ضع � َّأي عراقيل في �سبيل التطبيق الفعال لجريمة
ر�شو موظف �أجنبي.
وفي بلد �آخر ،ي�شمل نطاق تطبيق �أحكام الر�شوة جميع الأ�شخا�ص الذين ي�ؤدون وظائف
عمومية في دولة �أجنبية �أو منظمة دولية .وي�شمل تعريف "�شخ�ص ي�ؤدي وظائف عمومية"
عرف حقوقهم والتزاماتهم �ضمن نطاق الن�شاط العمومي �أو ُيعترف بها في
الأ�شخا�ص الذين ُت َّ
ُ
قانون داخلي �أو اتفاق دولي ملزم .وقد �أبرزت هذه ال�صلة بـ"الوظائف العمومية" للأ�شخا�ص
المعنيين ،كما هي محددة على ال�صعيد الداخلي ،باعتبارها من الممار�سات الجيدة.
وتم َّثل تدبير �آخر اع ُتبر ناجح ًا بالدرجة نف�سها في قيام بلد �آخر با�ستحداث تعريف بالغ
المعينين بحكم � ٍّأي
االت�ساع لم�صطلح "موظف عمومي �أجنبي" بحيث ين�سحب على الموظفين َّ
من القوانين �أو الأعراف الأجنبية ،وب�شكل خا�ص على � ِّأي فرد يحمل �أو يبا�شر واجبات في �إطار
تعيين �أو وظيفة �أو من�صب مما ين�ش�أ عن �أعراف �أو تقاليد بلد �أجنبي �أو جزء من بلد �أجنبي.
و�أخيراً ،اختارت دولة رابعة و�ضع ح�صر �شامل للأ�شخا�ص الذين ُيعتبرون موظفين
عموميين �أجانب على النحو التالي:
ق�ضائيا في حكومة �أجنبية (على
إداريا �أو
(�أ) �أي �شخ�ص ي�شغل من�صب ًا
ت�شريعيا �أو � ًّ
ًّ
ًّ
معين ًا �أو منتخباً؛
جميع الم�ستويات من الم�ستوى المركزي �إلى الم�ستوى المحلي) �سواء �أكان َّ
(ب) �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؛
‘� ’2أي �شخ�ص ي�شغل من�صب ًا في م�ؤ�س�سة عمومية �أو وكالة عمومية من�ش�أة
معينة؛
بحكم � ِّأي قانون وما دونه من الت�شريعات لمبا�شرة �ش�ؤون عمومية َّ
‘� ’3أي م�س�ؤول تنفيذي �أو موظف لدى م�ؤ�س�سة ا�ستثمرت فيها حكومة �أجنبية
ما يزيد على  50في المائة من ر�أ�س مالها المدفوع �أو تخ�ضع لل�سيطرة الفعلية
لحكومة �أجنبية فيما يتعلق بجميع �أوجه �إدارتها ،مثل اتخاذ القرارات ب�ش�أن عمليات
مهمة وتعيين الم�س�ؤولين التنفيذيين وعزلهم ،و ُي�ستثنى من ذلك � ُّأي م�ؤ�س�سة
منخرطة في �أعمال تتناف�س فيها وفق ًا لمبد�أ اال�ستقاللية مع كيانات القطاع الخا�ص
التجارية دون الح�صول على � ِّأي امتياز خا�ص ،مثل الإعانات التمييزية؛
(ج) �أي �شخ�ص يت�صرف با�سم م�ؤ�س�سة دولية عمومية.
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تقيد معظم البلدان بالمبادئ المذكورة �أعاله ،فقد اك ُت�شفت يف عدة حاالت ثغرات
وعلى الرغم من ُّ
يف الت�شريع ذي ال�صلة ،حيث ال ين�سحب الت�شريع يف بع�ض الدول الأطراف على موظفي الم�ؤ�س�سات الدولية
العمومية (با�ستثناء وحيد هو موظفو الأمم المتحدة الذين يبا�شرون وظيفتهم على �أرا�ضي البلد المعني) �أو
ال ين�سحب �إ َّال على الأ�شخا�ص الموظفين مقابل �أجر .ويف دولتين �أخريين على الأقل من مجموعة دول �أوروبا
ال�شرقية ،اع ُتبر نطاق تعريف الموظفين الأجانب �أ�ضيق من التعريف الوارد يف الفقرة الفرعية (ج) من
المادة  2من االتفاقية ،حيث ُح�صر يف الموظفين الأجانب لدى م�ؤ�س�سات �أو جمعيات دولية عمومية ت�ضم يف
ع�ضويتها الدولة الطرف المعنية ولدى المحاكم الدولية التي تعترف الدولتان بواليتها الق�ضائية .ومع ذلك،
فجدير بالمالحظة � َّأن نف�س هذه القيود يف دول �أخرى لم ُتعتبر متعار�ضة مع االتفاقية.
كما � َّأن تعريف "الموظف الأجنبي" يف دولتين طرفين ال يت�ضمن �صراح ًة الأ�شخا�ص الذين يبا�شرون
وظائف عمومية لح�ساب م�ؤ�س�سة عمومية ،مما يترك مجا ًال لعدم التيقن .ويف �إحدى هاتين الواليتين
الق�ضائيتين ،ال ي�شمل التعريف �أع�ضاء البرلمانات الأجنبية و�أع�ضاء الجمعيات الدولية �إ َّال بقدر ما يكون
المق�صود من الر�شوة الإيعاز بفعل ذي �صلة بت�صويت برلماني دون ما �سوى ذلك من الأفعال لدى �أداء
واجبات والياتهم ،مما يق�صر عن الوفاء بمتطلبات االتفاقية ،حيث �إنها ال تفرق بين �أع�ضاء البرلمانات
الأجنبية وغيرهم من الموظفين العموميين الأجانب .فبمقت�ضى الفقرة الفرعية (ب) من المادة  ،2ينطبق
ق�ضائيا لدى
إداريا �أو
ت�شريعيا �أو
م�صطلح "موظف عمومي �أجنبي" على � ِّأي �شخ�ص ي�شغل من�صب ًا
تنفيذيا �أو � ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
معين ًا �أم منتخباً.
بلد �أجنبي� ،سواء �أكان َّ

"الدفع لتي�سير الأمور

"

من الأمور المثيرة لالهتمام ب�شكل خا�ص فيما يتعلق بر�شو الموظفين الأجانب مدى الإلزام بتغطية ما ي�سمى
بـ"الدفع لتي�سير الأمور" [�أو العطايا التي�سيرية]ْ � ،أي المزايا غير الم�ستحقة المقدمة من �أجل التعجيل ب�أداء
عمل حكومي معتاد �أو �ضمان �أدائه من طرف موظفين �أجانب �أو �أحزاب �سيا�سية �أجنبية �أو م�س�ؤولين حزبيين
�أجانب بما ال ينطوي على �إخالل بالواجبات .وبينما تدرج معظم البلدان هذا النوع من المدفوعات �ضمن
الجرائم ذات ال�صلة ،بقدر ما تنطوي (ب�شكل �أو �آخر) على ت�أثير يف ال�سلوك الر�سمي للمتلقي ،ف� َّإن الن�صو�ص
الت�شريعية ب�ش�أن ر�شو الموظفين الأجانب �أو الأعمال التح�ضيرية ذات ال�صلة تت�ضمن يف ثماني دول �أطراف
ا�ستثناء وا�ضح ًا بخ�صو�ص "المكاف�آت
على الأقل ،معظمها من مجموعة دول �أوروبا الغربية ودول �أخرى،
ً
الرمزية” �أو "الدفع لتي�سير الأمور" �أو تقديم مزايا للإيعاز ب�أفعال ال تعار�ض بينها وبين واجبات الموظفين
ولي�ست تقديرية .وبالمقابل ،ال تحتوي الن�صو�ص الت�شريعية الأ�سا�سية ب�ش�أن ر�شو الموظفين المحليين يف نف�س
هذه البلدان على � ِّأي ا�ستثناء من هذا القبيل.
ويبدو � َّأن الأ�سا�س المتخذ لهذا اال�ستثناء هو الإ�شارة الواردة يف المادة ( 16والأحكام المقابلة يف
�صكوك دولية �أخرى) �إلى عر�ض الر�شوة من �أجل نيل �أو ا�ستبقاء مزايا تجارية �أو غير ذلك من المزايا "غير
الم�ستحقة" .واتباع ًا لهذا النموذج ،ي�ستبعد القانون يف بلدين من البلدان الأطراف المذكورة �آنف ًا الر�شاوى
المقدمة لنيل �أو ا�ستبقاء مزايا تجارية "م�ستحقة على وجه م�شروع للمتلقي" لهذه المزية .ويرد عالوة على
ذلك ن�ص يف حالة واحدة مفاده �أنه ينبغي ،يف معر�ض ا�ستجالء عدم ا�ستحقاق مزية تجارية على وجه
م�شروع ،التغا�ضي عن�(" :أ) احتمال كون المزية التجارية �أمر ًا متعارف ًا عليه� ،أو من المت�صور �أنه متعارف
تقبل المزية التجارية على ال�صعيد الر�سمي”.
عليه ،يف ذلك الو�ضع؛ و(ب) قيمة المزية التجارية؛ و(ج) حد ُّ
مبرئ لدى الت�صرف
و�أخيراً ،مما له داللة �أهم � َّأن قانون �إحدى الدول يعتبر� ،إ�ضاف ًة �إلى الن�ص على عن�صر ِّ
بموجب "�سلطة قانونية �أو عذر معقول"َّ � ،أن المبالغ المدفوعة يف �سياق العمل للتعجيل ب�أداء الموظف العمومي
الأجنبي ل ِّأي فعل ذي طابع روتيني ي�شكل جزء ًا من واجباته �أو مهامه �أمر مقبول .وال ت�ستثني القوانين يف
بلدين �آخرين من تطبيق جرائم ر�شو الموظفين الأجانب لديهما الحاالت التي يكون فيها الدفع لموظف
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م�سموح ًا به �أو مطلوب ًا بحكم � ِّأي ن�ص ت�شريعي �سا ٍر يف البلد الذي ينتمي �إليه الموظف العمومي الأجنبي
يوعد �أو ُي َ
عطى فيها موظف عمومي �أجنبي ي�ؤدي واجبات معتادة
فح�سب ،بل ت�ضيف �إليها كذلك الحاالت التي َ
يومية مقدار ًا �صغير ًا من المال �أو � َّأي مزية �أخرى بق�صد ت�شجيعه على �أداء واجباته ب�شكل من�صف.
وقد �أعرب �أغلب الخبراء الحكوميين الذين �أجروا اال�ستعرا�ضات عن ر�أيهم �أنه ال ينبغي ال�سماح بهذه
الممار�سات .و�شددوا على �أوجه ال�شبه بين جرائم ر�شو الموظفين العموميين الأجانب والمحليين والحقيقة
التي م�ؤداها � َّأن االتفاقية ال تت�ضمن � َّأي ا�ستثناءات فيما يخ�ص "الدفع تي�سير ًا للأمور" .وبذلك ،بينما لم
ي�شككوا ب�شكل مبا�شر يف جميع الحاالت يف ات�ساق الت�شريعات الوطنية مع متطلبات االتفاقية ،فقد �أ�صدروا
تو�صيات للدول الأطراف تتعلق بمراجعة �سيا�ساتها ونهجها ب�ش�أن هذا النوع من المدفوعات بغية الإثناء عن
عبرت
ا�ستخدامها ومكافحة هذه الظاهرة ب�شكل فعال .ومن هذا المنطلق ،وبالنظر �إلى االنتقادات التي َّ
عنها �آليات تقييم �أخرى ،ويف مقدمتها الفريق العامل المعني بالر�شوة يف المعامالت التجارية الدولية التابع
لمنظمة التعاون والتنمية يف الميدان االقت�صادي ،فقد �أقر �أحد البلدان المعنية تعديالت تن�ص على �إلغاء
الإعفاء الخا�ص بالمدفوعات التي�سيرية يف الم�ستقبل .ويف دولة �أخرى� ،أ�صدر مدير النيابات العامة تعليمات
�إلى جميع موظفي ال�شرطة والنيابة العامة باعتبار المدفوعات التي�سيرية ال�صغيرة ،كقاعدة مطلقة" ،غير
م�ستحقة" ومن َّثم �شك ًال من �أ�شكال الر�شوة الإجرامية ،وذلك برغم التعليق الأ�صلي الم�صاحب للت�شريع ذي
ال�صلة الذي يتيح تف�سير ًا مختلفاً.
وال �شك � َّأن � َّأي ا�ستثناء للر�شاوى المقدمة لنيل �أو ا�ستبقاء مزايا تجارية "م�ستحقة على وجه م�شروع
للمتلقي" �سيكون غير مقبول �إذا ُف ِّ�سر على نح ٍو من �ش�أنه تمكين الجناة من الإفالت من الم�س�ؤولية الجنائية
بذريعة ا�ستحقاقهم المزية التي نالوها من خالل ممار�سة ال�سلطات التقديرية للموظف العمومي .و�سيكتفي
حينئذ بمجرد االحتجاج ،على �سبيل المثال ،ب�أنهم كانوا �أجدر المتقدمين بعطاءات يف حالة التعاقد
الرا�شون ٍ
على م�شتريات عمومية� ،أو ب�أنهم ا�ستوفوا جميع المعايير الالزمة للح�صول على تراخي�ص �أو �أذون ببناء
م�صانع �أو نيل امتيازات تعدين �أو نفط �أو غاز.
وعلى الرغم من ذلك ،ينبغي الت�شديد على � َّأن ملحوظة تف�سيرية للفقرة  1من المادة  16من االتفاقية
يعرف الجريمة من حيث المبالغ المدفوعة 'للتحري�ض على الإخالل بالواجب
تن�ص على � َّأن "القانون الذي ِّ
الر�سمي' يمكن �أن يفي بالمعيار الوارد يف كل فقرة من هذه الفقرات� ،شريطة �أن يكون مفهوم ًا � َّأن من واجب
كل موظف عمومي �أن يكون نزيه ًا عند اجتهاده �أو ممار�سة �سلطته التقديرية ،و� َّأن هذا التعريف تعريف 'م�ستقل'
المعين �أو منظمته الدولية" )20(.وب�أخذ ذلك يف الح�سبان،
لي�س من الالزم �إثباته بقانون �أو لوائح بلد الموظف َّ
وبقدر ما تفي الت�شريعات الوطنية وتف�سير المحاكم لها بال�شرطين الواردين يف هذه الملحوظة التف�سيرية—
خا�ص ًة االلتزام بتغطية الر�شاوى المعرو�ضة على نح ٍو من �ش�أنه الت�أثير يف �إعمال ال�سلطات التقديرية لموظف
عمومي �أجنبي بما يلحق �ضرر ًا ب�آخر—ينبغي اعتبار الدول الأطراف ممتثل ًة لالتفاقية .ويتطلب هذا الأمر
مزيد ًا من الدرا�سة حتى يت�ضح دور م�صطلح "غير م�ستحقة" يف ن�ص المادة  16و�ضوح ًا كامالً.
وال تكون تلك الدرا�سة �ضرورية فيما يتعلق بالقيود على ر�شوة الموظفين الأجانب التي—و�إن �أمكن
�أن ت�ستهدف �أي�ض ًا ا�ستثناء المدفوعات التي�سيرية—ال تعتمد على �إ�شارات �إلى الطبيعة الروتينية للأفعال
المق�صودة للموظف العمومي �أو على الحقيقة التي م�ؤداها �أن تلك الأفعال ال تتعار�ض مع واجبات الموظفين
و�إنما فقط على القيمة النقدية للمزية المعرو�ضة .ولذلكُ ،وجد يف بلد تقت�صر فيه العقوبة على الحاالت التي
ن�سبيا" �أن القانون ال ي�ستوفي بو�ضوح �أغرا�ض االتفاقية.
تنطوي على ر�شوة "بمبلغ كبير ًّ
()20الأعمال التح�ضريية للمفاو�ضات الرامية �إىل و�ضع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،اجلزء الأول ،الف�صل الثالث ،املادة ،16
الق�سم جيم ،الفقرة ( 1ب) (ال�صفحة .)196
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العالقة بت�صريف الأعمال التجارية الدولية
ترتبط جريمة ر�شو موظف �أجنبي ،على النحو المن�صو�ص عليه يف االتفاقية ،بت�صريف الأعمال التجارية
الدولية ،مما يت�ضمن ،ح�سب ملحوظة تف�سيرية ،تقديم المعونات الدولية )21(.وبينما تبقى م�س�ألة الدفع لتي�سير
الأمور ،كما �سبق تناولها �أعاله ،محل جدل ،فيبدو � َّأن الخبراء الحكوميين مجتمعون من حيث المبد�أ —بقدر
ما تناولوا هذه الم�س�ألة—على ا�ست�صواب قرار بع�ض الدول الأطراف �أ َّال تح�صر جريمة ر�شو موظف �أجنبي
يف حدود ما يتعلق بت�صريف الأعمال التجارية الدولية ،متجاوز ًة بذلك الحد الأدنى من المتطلبات الواردة يف
جيدة.
الفقرة  1من المادة  16من االتفاقية ،بل وعلى اعتبار ذلك القرار تجربة ناجحة وممار�سة ِّ

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة

يتجاوز قانون ر�شو الموظفين الأجانب في عدد كبير من الدول الأطراف الحد الأدنى من المتطلبات
الواردة في االتفاقية ،ويغطي كذلك الحاالت التي ال يكون المق�صود بالر�شوة فيها الح�صول على مزية
تجارية �أو � ِّأي مزية غير م�ستحقة �أخرى �أو االحتفاظ بها فيما يتعلق بت�صريف الأعمال التجارية الدولية.

الح�صانات الممنوحة للمبلِّغين
من الأمور المثيرة لالهتمام البالغ � َّأن بع�ض الدول ،خا�صة الدول التي ت�ساوي بين الموظفين الأجانب والموظفين
العموميين المحليين ،تطبق �أي�ض ًا �أحكام الح�صانة المنطبقة على الأ�شخا�ص الذين يبلِّغون طوع ًا عن عر�ض
الر�شاوى قبل اكت�شافها من ِقبل �أجهزة التحقيق (كما �سبق تناوله يف الق�سم الفرعي � 1أعاله) على حاالت ر�شو
الأجانب �أي�ضاً .وقد اح ُتج يف �إحدى الدول ب� َّأن الغر�ض من المادة  16لي�س مالحقة الموظفين الأجانب يف حد
ذاتها ،بل الإنفاذ العام لجريمة ر�شو موظف �أجنبي ،مما يثير جد ًال حول ما �إذا كانت الأحكام المحلية التي
تطبق تدابير الت�سامح مع المبلِّغين تي�سر الق�ضاء على ر�شو الأجانب �أم �أنه ينبغي اعتبارها غير منطبقة يف مثل
هذه الحاالت .وجدير بالذكر � َّأن هذا هو موقف �آليات ر�صد دولي �أخرى �أي�ضاً ،ال� سيما الفريق العامل المعني
بالر�شوة يف المعامالت التجارية الدولية التابع لمنظمة التعاون والتنمية يف الميدان االقت�صادي ،الذي ر�أى
� َّأن من �ش�أن هذا التكتيك �أن يقو�ض فعالية مكافحة جانب العر�ض من جريمة ر�شو موظفين عموميين �أجانب.
ويرى الفريق العامل � َّأن الدفع بوقوع "الندم الفعلي" غير مفيد يف ق�ضايا ر�شو الأجانب ل َّأن الموظف العمومي
الأجنبي يكون يف العادة يف والية ق�ضائية مختلفة تماماً ،وحتى لو طبقت الوالية الق�ضائية التي يتبعها الرا�شي
الفقرة  2من المادة  16ب�ش�أن ارت�شاء الموظفين الأجانب ،ف� َّإن �صعوبات التطبيق العملي التي تحيط ب�إنفاذ
هذه الجريمة هائلة .ونتيجة لذلك ،يو�صى ،يف حالة قيام �إحدى الدول الأع�ضاء يف الفريق العامل ب�سحب الدفع
بـ"الندم الفعلي" على ر�شو الموظفين العموميين الأجانب ،ب�إلغاء هذا الدفع �أو تقييد معايير تطبيقه بحيث ال
يعرقل الإنفاذ الفعال لجريمة ر�شو موظف �أجنبي فيما يتعلق بالعر�ض.
ومن ناحية �أخرى ،قد ُيحتج ب�أنه لي�س يف االتفاقية ما يحظر منح الح�صانة لمبلِّغ ،بل على العك�س من
ذلك ،يوجد �إلزام وا�ضح وربما �أولي ،يف الفقرة  1من المادة  ،37باتخاذ تدابير مالئمة لت�شجيع الأ�شخا�ص
الذين �شاركوا يف ارتكاب جريمة ذات عالقة بالف�ساد ،بما يف ذلك ر�شو الأجانب ،على التقدم بمعلومات
التحري والإثبات وعلى تقديم م�ساعدة وقائعية محددة لل�سلطات المخت�صة من �ش�أنها الإ�سهام
مفيدة يف
ِّ
يف حرمان الجناة من عائدات الجريمة ويف ا�سترداد تلك العائدات .وت�شجع الفقرة  3من المادة  ،37على
()21املرجع نف�سه ،الفقرة ( 1ج) (ال�صفحة .)197
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وجه الخ�صو�ص ،الدول الأطراف على النظر يف منح الح�صانة له�ؤالء الأ�شخا�ص المتعاونين .وقد توجد
دواع ٍ معتبرة ،من منظور ال�سيا�سات العامة ،لو�ضع تدبير من هذا النوع مثل� :إتاحة التحقيق يف جرائم كان
من الممكن عدم اكت�شافها لواله؛ والتمكين من مالحقة الموظفين العموميين الأجانب الفا�سدين �سواء
من طرف الدولة التي ينتمي �إليها ه�ؤالء الموظفون� ،أو (يف حالة عزوف الدولة الأجنبية عن المالحقة)
من طرف الدولة التي منحت الح�صانة (�إن كانت قد اعتمدت جريمة معادلة لما يرد يف الفقرة  2من
المادة  16من االتفاقية)؛ والتمكين من مالحقة موظفي الم�ؤ�س�سات الدولية العمومية الفا�سدين وت�سهيل
ا�ستجابة تلك الكيانات بال�شكل المالئم؛ وفتح المجال التخاذ تدابير تبعية ،مما يت�ضمن ا�سترداد عائدات
المعاملة الفا�سدة وفر�ض عقوبات على ال�شخ�صيات االعتبارية المتورطة فيها و�إقامة دعاوى لإبطال عقود �أو
�سحب امتيازات وتعوي�ض الكيانات التي لحقت بها� ،أو الأ�شخا�ص الذين لحقت بهم� ،أ�ضرار نتيج ًة للجريمة.
وعالو ًة على ذلك ،وكما �سينا َق�ش الحق ًا يف الق�سم الفرعي  2من الق�سم �ألف من الف�صل الثالث ،ف� َّإن تطبيق
�أحكام الح�صانة ي�ستدعي يف كثير من الأحيان (كما ينبغي يف الواقع) ممار�سة كل من االدعاء والق�ضاء قدر ًا
كبير ًا من ال�سلطة التقديرية ،بما يف ذلك تقييم درجة التطوع يف اعترافات الجاني ال�شفهية �أو الكتابية ومدى
بلوغها حد الو�صف التام وال�صحيح للفعل قبل اتخاذ قرارات بمنح معاملة تف�ضيلية لذلك الجاني.
ويف �ضوء ما �سبق ،يتطلب الأمر مزيد ًا من البحث للوقوف على مدى توافق تدابير منح الح�صانة
لمقتريف جريمة ر�شو الموظفين العموميين الأجانب الذي يبلِّغون ال�سلطات عن �أفعالهم مع االتفاقية .وينبغي
�أ�سا�س ًا اعتبار المبادئ نف�سها المنا َق�شة �أعاله ويف الق�سم الفرعي  2من الق�سم �ألف من الف�صل الثالث �أدناه،
ب�ش�أن التطبيق التلقائي لأحكام الح�صانة ،منطبقة يف تلك الحاالت �أي�ضاً.

الفعالية
لوحظ يف معظم ا�ستعرا�ضات الدول الأطراف التي لديها الت�شريع المطلوب � َّأن عدد البالغات عن ر�شو �أجانب
صال ،نظر ًا ل�صعوبة اكت�شاف هذا النوع من
التي تنمو �إلى علم �سلطات �إنفاذ القانون قليلة للغاية� ،إن ُوجدت �أ� ً
الجرائم ،و�أنه لم ي�صل �إلى نظام العدالة الجنائية �إ َّال القليل من الق�ضايا ذات ال�صلة .وعلى الرغم من ت�أكيد
بع�ض الدول الأطراف على وجود تحقيقات ومالحقات متعلقة بر�شو الأجانب وتقديمها جانب ًا من الإح�صاءات
و�/أو الأمثلة عن ذلك ،ف� َّإن عدد الق�ضايا التي ُذكر �أنها بلغت حد �إ�صدار �أحكام نهائية و�إدانات يعد على
عدد من الإدانات يتراوح بين واحدة وثالث لكل منها .وحتى
الأ�صابع ،حيث �أبلغت معظم الدول الأطراف عن ٍ
يف الحاالت التي �أُبلغ فيها عن عدد مرتفع ن�سبي ًا من الإدانات ،ف�إنه لم يت�ضح عدد الإدانات النهائية منها
م�ستوى معتبر من الإنفاذ �إ َّال يف حالة واحدة ،وقد
وعدد الق�ضايا المختلفة التي تعلقت بها .ولم يبرهَ ن عن
ً
ثناء على ذلك .ومن الأمور ذات الداللة � َّأن هذه الدولة الطرف تحديد ًا �شددت على � َّأن جريمة ر�شو
القت ً
الأجانب ت�ؤخذ كثير ًا على محمل الجد و�أنها تمثل �أولوية بالن�سبة �إلى ال�سلطات المخت�صة.

التحديات
ِّ

التحدي الرئي�سي يف تنفيذ المادة  16هو الغياب التام يف كثير من الدول لجريمة جنائية تعالج ر�شو الموظفين
العموميين الأجانب وموظفي الم�ؤ�س�سات الدولية العمومية .ويتعلق هذا يف المقام الأول ببلدان مجموعة دول
�آ�سيا والمحيط الهادئ ومجموعة الدول الأفريقية ،حيث الُ  يعتبر ،حتى الآنَّ � ،أن ا�ستحداث جريمة مقابلة
يمثل �أولوية ذات �أهمية .وتجدر الإ�شارة �إلى � َّأن عدم تجريم "جانب العر�ض" من ر�شو الأجانب يعرقل كذلك
الفعالية يف �إنفاذ الدول الأطراف التي جرمته بالفعل لهذه الجريمة ،حيث � َّإن من �ش�أنه �أن يحول بينها
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وبين تطبيق الوالية الق�ضائية خارج الإقليم والح�صول على م�ساعدة تقنية متبادلة متى ما كانت ازدواجية
التجريم الزمة.
وقد تفاقم عدم االكتراث الن�سبي بتجريم ر�شو الأجانب ب�سبب الإحجام العام ال�سائد بين الدول
الأطراف عن تو�سيع مدى قوانينها الجنائية بحيث ت�شمل الموظفين العموميين الأجانب ،كما يتجلى يف قلة
عدد الواليات الق�ضائية التي اعتمدت التجريم غير الملزم الرت�شاء الموظفين العموميين الأجانب وموظفي
الم�ؤ�س�سات الدولية العمومية .و�أو�ضح مثال على هذا الو�ضع هو نموذج �إحدى الدول الأطراف التي بررت
(بنف�س الأ�سلوب الذي اتبعته بلدان �أخرى) عدم تطبيق المادة  16يف نظامها القانوني المحلي باحتمال حدوث
تعار�ض بين تجريم �سلوك الموظفين العموميين الأجانب وموظفي الم�ؤ�س�سات الدولية العمومية والح�صانات
الممنوحة للموظفين العموميين الدوليين المذكورين يف اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وح�صاناتها .غير
�أنه ينبغي �أن يكون من الوا�ضح �أنه ال وجود لهذا التعار�ض ،حيث � َّإن �أحكام المادة  16متمايزة من المنظور
القانوني عن م�س�ألة الح�صانات الممنوحة لموظفي الم�ؤ�س�سات الدولية العمومية وال ت�ؤثر ،والُ  يق�صد منها �أن
()22
ت�ؤثر ،يف تلك الح�صانات.
وعالوة على انعدام التدابير المعيارية ،تتعلق التحديات ال�شائعة بالنطاق الذي تغطيه الجريمة فيما
يتعلق بالموظفين العموميين الأجانب وموظفي الم�ؤ�س�سات الدولية العمومية ،وعلى الأخ�ص بعقم الت�شريعات
القائمة ،التي قد ينتهي بها الأمر �إلى �أداء وظيفة رمزية ال غير .ولذلك ينبغي للدول الأطراف �أن تمنح المزيد
من االهتمام للإنفاذ .وكما هو ال�ش�أن يف غياب التجريمُ ،تطرح يف هذه الحالة �أي�ض ًا م�س�ألة الح�صانات،
حيث ذكرتها �إحدى الدول باعتبارها عام ًال �أ�سهم يف ف�شل �سلطات �إنفاذ القانون يف التحقيق يف حاالت
ق�ضائيا ب�شكل فعال .ولي�س من المنطقي �أن ُيعزَ ى لهذه الم�س�ألة (التي ال تتعلق
ف�ساد �أجانب ومالحقتهم
ًّ
على � ِّأي حال �إ َّال بجريمة االرت�شاء) �إ َّال جزء من الم�شكلة الحقيقية ،ويمكن الت�صدي لها يف التطبيق العملي
متى ما �سيقت � ُّأي مزاعم ذات �صلة .وقد الحظت دول �أطراف ،كما يرد يف الملحوظات التف�سيرية لالتفاقية،
احتمال �أن تكون الح�صانات وثيقة ال�صلة بهذا ال�سياق ،ف�شجعت بكل ب�ساطة الم�ؤ�س�سات الدولية العمومية
على �إ�سقاط هذه الح�صانات يف الحاالت المالئمة )23(.وينبغي �إعطاء �سلطات االدعاء الوطنية التي تحجم
عن مبا�شرة حاالت ف�ساد مزعوم لموظفين يف م�ؤ�س�سات دولية �أو التي تمتنع عن طلب �إ�سقاط الح�صانة
توجيهات وا�ضحة ب�ش�أن مدى هذه االمتيازات وحدودها وب�ش�أن �إجراءات تجاوزها بما يتفق مع ال�صكوك
ٍ
()24
القانونية الدولية المنطبقة.
وقد �أُ ِ
بناء على تكليف من �إحدى الدول ب�ش�أن �إنفاذ الجريمة ذات ال�صلة على ال�صعيد
جريت درا�سة ً
المعوقة للتحقيقات يف ر�شو الأجانب والتو�صل �إلى
الوطني ،وكان هدف هذه الدرا�سة الوقوف على العوامل ِّ
�أ�سلوب �أنجع لمعالجة هذه الق�ضايا .وكان من النتائج الرئي�سية التي �أ�سفر عنها التحليل � َّأن تحقيق نتائج
تبين � َّأن ال�سر
�أف�ضل يف مكافحة ف�ساد الأجانب يتطلب من مختلف الجهات المعنية �أن تزيد من تعاونها .وقد َّ
يف نجاح � ِّأي نهج يف هذا ال�صدد هو تكوين �أفرقة تحقيق م�شتركة متعددة التخ�ص�صات ت�ضم محققين من
جهات مختلفة ذوي خبرة يف كلٍّ من التحقيقات ذات الطبيعة الح�سا�سة من الناحية ال�سيا�سية والتحقيق يف
الجرائم المالية .وقد �أفيد ب� َّأن �أفرقة من هذا القبيل حققت نتائج �إيجابية.
()22انظر �أي�ض ًا الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرتني  211و275؛ وتقرير م�ؤمتر الدول الأطراف عن
دورته الأوىل ( ،)CAC/COSP/2006/12الفقرتني  105و107؛ والفقرة  5من الوثيقة CAC/COSP/2008/7؛ وتقرير م�ؤمتر الدول الأطراف عن
دورته الثانية ( ،)CAC/COSP/2008/15الفقرة .116
()23الأعمال التح�ضريية للمفاو�ضات الرامية �إىل و�ضع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،اجلزء الأول ،الف�صل الثالث ،املادة ،16
الق�سم جيم ،الفقرة الفرعية (�أ) (ال�صفحة  .)196وانظر �أي�ض ًا الوثيقة  ،CAC/COSP/2006/8الفقرة 7؛ والوثيقة ،CAC/COSP/IRG/2013/12
الفقرة .35
()24
انظر الوثيقة  ،CAC/COSP/2008/7الفقرتني  29و.62
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باء -ت�سريب الممتلكات والمتاجرة بالنفوذ و�إ�ساءة ا�ستغالل
الوظائف والإثراء غير الم�شروع
 -١اختال�س الممتلكات �أو تبديدها �أو ت�سريبها ب�شكل �آخر
من ِقبل موظف عمومي (المادة )17
و�ضعت الدول الأطراف كاف ًة تدابي َر لتجريم اختال�س الممتلكات العامة وتبديدها .وحتى �إن لم يكن ثمة
نهج موحد يف مختلف الواليات الق�ضائية ،بل مجموعة وا�سعة من الم�صطلحات والمفاهيم ُيدرج تحتها
ال�سلوك ذو ال�صلة (على �سبيل المثال�" :سرقة" �أو "اختال�س" �أو "�سلب" �أو "تبديل" �أو "تبديد" �أو "�سوء
�إدارة" �أو "جريمة خيانة الأمانة" �أو "ا�ستخدام �أ�شياء دون ت�صريح" �أو "هدر ممتلكات" �أو "�إنفاق �أموال من
الميزانية لغير ما ُخ�ص�صت له") ،ف� َّإن الت�شريعات الوطنية تغطي من حيث المبد�أ �سرقة �أموال ُيعهد بها �إلى
موظف عمومي بحكم من�صبه ،عالو ًة على �إ�ساءة ا�ستغالل الأموال والموارد العامة و�سوء �إدارتها لأغرا�ض
خالف ما ُخ�ص�صت له ،وذلك لمنفعة الموظف نف�سه �أو �شخ�ص �أو كيان �آخر .وبالتالي فقد جاءت نتائج
اال�ستعرا�ضات ُمر�ضية يف �أغلبها ،على الرغم من التباين الم�صطلحي وتجز�ؤ الن�صو�ص القانونية ،بل والكثير
من حاالت عدم االت�ساق والتداخل التي لوحظت فيما بين العنا�صر الوقائعية للجرائم المنطبقة .ولم ي�صر
ِ
الم�ستعر�ضون �إال يف حاالت خا�صة على اال�ستعا�ضة عن الت�شريعات القائمة بحكم محدد ب�ش�أن االختال�س
والتبديد يف القطاع العام.
وقد برزت بع�ض اال�ستثناءات ،وخا�ص ًة يف مجموعة دول �آ�سيا والمحيط الهادئ ،تتعلق بعدم �شمول
جرم فيها ت�سريب الممتلكات وا�ستعمالها غير الم�شروع
التبديد �أو االختال�س ،وبحالة الدول الأطراف التي ال ُي َّ
على نحو وا�ضح باعتبارهما جريمة منف�صلة ،وببلد ال ي�ستخدم �إ َّال
م�صطلحي "التبديد" و"الإبدال" ،منحي ًا
ْ
ِ
الم�ستعر�ضون بالن�سبة �إلى هذه الحالة الأخيرة عن ر�أيهم � َّأن
"االختال�س" و"الت�سريب" جانباً .و�أعرب
"الت�سريب" م�صطلح �أعم من "الإبدال" ،مما يوحي ب� َّأن ال�سلوك محل النظر غير م�ستوفى كما ينبغي .ومع
ذلك فلم ُت َبد � ُّأي تعليقات م�شابهة يف دولة طرف �أخرى عندها �أحكام مطابقة لذلك .وعالو ًة على ذلك،
تنبغي الإ�شارة �إلى �أنه ،وفق ًا لملحوظة تف�سيرية لالتفاقية ،يمكن �أن ُيفهم من تعبير "الت�سريب" ،على النحو
()25
الم�ستخدم يف المادة � ،17أنه م�شمول يف تعبيري "االختال�س" و"التبديد" �أو مرادف لهما.
ويف �أكثر من ثلث الواليات الق�ضائية المعنية ،ال تميز الت�شريعات الأ�سا�سية التي تعالج ال�سلوك محل
النظر بين الأفعال المقترفة يف القطاع العام والأفعال المقترفة يف القطاع الخا�ص .وهي تحتوي على جرائم
وا�سعة النطاق ال تنطبق على الموظفين العموميين فح�سب ،بل كذلك على كل من ُيعهد �إليه بممتلكات غيره،
بما يف ذلك مديرو ال�شركات وموظفوها و�أع�ضا�ؤها ووكال�ؤها .ومع ذلك فمن �ش�أن قيام الموظفين العموميين
كثير من تلك البلدان �أن ي�شكل ظرف ًا م�شدداً ،بينما يبدو يف واليات
باختال�س الأموال العامة �أو تبديدها يف ٍ
تطبيق جرائم �إ�ضافية يف
عموميا
ق�ضائية �أخرى �أنه من الممكن �إذا كان مقترف الجرائم ذات ال�صلة موظف ًا
ُ
ًّ
نف�س الوقت مثل �إ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة العمومية �أو ا�ستغالل المن�صب العمومي ب�سوء نية ،مما يف�ضي �إلى
مما يطبق على المواطنين العاديين .ولم يبد الم�ستعر�ضون اعترا�ضات على هذه الممار�سات
عقوبات �أ�شد َّ
مخ�ص�صة تغطي �أفعال اختال�س
ب�شكل عام ،با�ستثناء خم�س حاالت ،حيث نا�صروا و�ضع �أحكام تجريم َّ
الممتلكات �أو تبديدها �أو ت�سريبها من ِق َبل موظف عمومي .لكن يبدو � َّأن ذلك لم يكن يف معظم الحاالت
ب�سبب اعترا�ض �أ�سا�سي على جمع القطاعين العام والخا�ص تحت مظلة جريمة م�شتركة ،بل ب�سبب اعتبارات
()25الأعمال التح�ضريية للمفاو�ضات الرامية �إىل و�ضع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،اجلزء الأول ،الف�صل الثالث ،املادة ،17
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ذات طبيعة مختلفة مثل الحاجة �إلى �ضمان وجود تمييز مالئم يف العقوبات المنطبقة �أو بعدم �شمول الأحكام
الوطنية يف البلدان محل النظر لبع�ض �أ�شكال ال�سلوكيات المندرجة تحت المادة  .17وبالمثل ،لم ُت َبد معار�ضة
و�ص �سوى بتعريف تبديد موظف عمومي لممتلكات م�ؤت َمنة �أو اختال�سها
�أ�سا�سية يف حالة �أخرى حيث لم ُي َ
م�شدد ًا محدد ًا يف الجريمة ذات ال�صلة.
باعتبارهما ظرف ًا ِّ
ومن النقاط الأخرى الجديرة باالهتمام �أنه كثير ًا ما ُيعتبر من ظروف الت�شديد �أن يكون الفعل الذي
تح�صلت به الممتلكات تزوير ًا يف وثائق �أو قيد بيانات زائفة يف �سجالت �أو دفاتر �أو محا�ضر� ،أو تبدي ًال
�أو حذف ًا �أو �إتالف ًا لح�سابات �أو �أوراق مالية �أو م�ستندات �أخرى� ،أو ب�شكل عام � َّأي فعل ُي�ستهدف به منع
اكت�شاف التبديد.

مو�ضوع الجريمة
نطاق الممتلكات التي ت�شكل "المو�ضوع المادي" للجريمة ،حيث ت�شمل المادة َّ �" 17أي
من الم�سائل ال�شائعة ُ
تبين الفقرة
ممتلكات �أو �أموال �أو �أوراق مالية عمومية �أو خ�صو�صية �أو � َّأي �أ�شياء �أخرى ذات قيمة" ،وحيث ِّ
الفرعية (د) من المادة َّ � 2أن "الممتلكات" ت�شمل "الموجودات بكل �أنواعها� ،سواء �أكانت مادية �أم غير مادية،
منقولة �أم غير منقولة ،ملمو�سة �أم غير ملمو�سة ،والم�ستندات �أو ال�صكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك
الموجودات �أو وجود حق فيها" .وعالو ًة على ذلكُ ،يفهم من عبارة "الموجودات بكل �أنواعها" �أنها ت�شمل
الأموال والحقوق القانونية يف الموجودات )26(.ومن نف�س المنطلق ،تعتمد دول �أطراف كثيرة على تعاريف
ف�ضفا�ضة لم�صطلح "الممتلكات" �أو على اجتهادات لها نف�س الم�ؤدى.

مثال على التنفيذ
ال يت�ضمن القانون الجنائي في �إحدى الدول الأطراف تعريف ًا محدد ًا لم�صطلح "الممتلكات" ،غير
يف�سر ،ا�ستناد ًا �إلى �سوابق قانونية قائمة منذ �أمد طويل ،بمفهوم ف�ضفا�ض للغاية تندرج فيه � ُّأي
�أنه َّ
�شخ�ص ما ،خارجة عن نطاق ذاته وحياته وحريته ،مما ي�شمل المال و� َّأي حق
م�صالح ِّقيمة يملكها
ٌ
َ
المالك ب�أدوات قانونية ي�ستخدمها �ضد
القانون يزود
يحميه القانون ويمكن قيا�سه بالمال ،ما دام
ُ
� ِّأي �شخ�ص يحاول منعه من ا�ستخدام ممتلكاته.
وال تندرج الموجودات غير المنقولة ،يف ما ال يقل عن ت�سع دول �أطراف� ،ضمن نطاق الأحكام الجنائية
ذات ال�صلة ،باعتبار � َّأن المرء ال ي�ستطيع �أن يختل�س ممتلكات �إ َّال �إذا كانت يف حوزته .وبالمثل ،ال ي�شمل
يجرم اختال�س � ِّأي منقوالت
القانون يف ما ال يقل عن �ست واليات ق�ضائية �أخرى الأ�صناف غير الملمو�سة �أو ِّ
�أو نقود �أو �سندات مالية �أو اختال�س نقود �أو �سندات مالية و�سلع �أو وثائق ر�سمية �أو خطابات �أو �سجالت ،لكنه
ال ي�شمل فيما يبدو جميع �أ�شكال الممتلكات �أو � َّأي �أ�شياء �أخرى ذات قيمة بالمعنى المق�صود يف الفقرة
الفرعية (د) من المادة  2والمادة  17من االتفاقية .وقد �صدرت تو�صيات يف معظم (لكن لي�س كل) الحاالت
المذكورة �أعاله ب�ش�أن تعديل القانون بحيث ُتدرج الموجودات غير المنقولة وكذلك غير الملمو�سة يف جريمة
االختال�س وفق ًا للتعاريف الواردة يف االتفاقية� .إ َّال � َّأن اثنتين من الدول الأطراف احتجتا ب� َّأن المعتاد يف هذا
ال�سياق هو �أن ُيقْدم الموظف العمومي على تبديد موجودات غير منقولة �أو ت�سريبها ب�أ�سلوب �آخر عن طريق
تزوير �صك ملكية �أو �إدخال قيد زائف يف �سجل عمومي ،وعادة ما يكون هذا ال�سلوك م�شمو ًال بما فيه الكفاية
()26املرجع نف�سه ،اجلزء الأول ،الف�صل الأول ،املادة  ،2الق�سم جيم ،الفقرة الفرعية (ه) (ال�صفحة .)61
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يف الجرائم المتعلقة بالتزوير �أو ،على الأرجح ،االحتيال ،وقد ُ�سلِّم ب�صحة وجهة النظر تلك .ويمكن �أي�ض ًا
انطباق جرائم �أكثر عمومية ،مثل �إ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة.
وت�شمل المادة  ،17من حيث الموا�ضيع المادية للجريمةَّ � ،أي ممتلكات �أو �أموال �أو �سندات مالية �أو � َّأي
�شيء �آخر ذي قيمة ُيعهد به �إلى موظف عمومي �سواء كان ذلك مملوك ًا للدولة �أو ل�شخ�ص �أو كيان خا�ص .ويف
�ضوء ذلكُ ،وجدت عند ما ال يقل عن  10دول �أطراف �أوجه ق�صور الكتفائها فيما يبدو ب�إدراج الموجودات
�أو الأموال العمومية التي توفرها الدولة �أو م�ؤ�س�سات الدولة من �أجل ا�ستخدامها يف �أعمال �أو �أن�شطة تخدم
الم�صلحة العامة ،ويف دولة طرف �أخرى ل َّأن ت�شريعها الوطني ال ي�شمل �إ َّال الممتلكات �أو النقود �أو ال�سندات
المالية المملوكة تحديد ًا للدولة �أو لوكالة م�ستقلة �أو لفرد ،مما يق�صي الأموال المملوكة لمنظمة خا�صة،
مثل الم�ؤ�س�سات الخيرية .وقد �أفادت ال�سلطات � َّأن هذه الأنواع من الأموال ،وفق ًا للقانون الوطني ،ال ُيعهد
بها يف العادة �إلى موظفين عموميين على �أية حال ،بل ُتنقل مبا�شرة �إلى الدولة �أو كيان عام .ومع ذلك فقد
ا�س ُت�شعرت الحاجة �إلى تو�ضيح للت�شريع ذي ال�صلة للت�أكد من �شموله جميع �أنواع الأموال الخا�صة التي ُيعهد
بها �إلى موظف عمومي.
وينطوي ارتكاب هذه الجريمة على خيانة �أمانة من جانب الموظف العمومي الذي ُعهد �إليه بالممتلكات
�أو �شيء �آخر ذي قيمة .وال ي�ستتبع ذلك والية محددة للموظف العمومي لإدارة الأموال العامة ،كما هي الحال
يف �أحد البلدان ،بل ين�سحب على � ِّأي �شكل من �أ�شكال العهد بالممتلكات �إلى موظف بحكم من�صبه .غير � َّأن
من الجدير بالذكر � َّأن ثمة بلدان ًا ال تنح�صر فيها جريمة االختال�س �أو التبديد يف حاالت العهد بالممتلكات
�إلى موظف ،بل ت�شمل ب�شكل �أعم الح�صول على � ِّأي ممتلكات �أو موجودات �أو غير ذلك من الأ�شياء ذات القيمة
التي تكون يف حوزة الجاني �أو تنتقل �إلى حوزته ب� ِّأي �شكل .وفيما عدا خيانة الأمانة المذكورة �أعاله ،ال ترتئي
المادة  17قيود ًا على �سياق ال�سلوك قيد النظر .وبناء عليه ،فقد اع ُتبر �أن الحكم الوطني الذي ال يعاقب
التبديد من جانب الموظفين العموميين �إال عند ارتكابه بينما ي�ؤدي الجناة واجبات تتعلق بوظائفهم ال يفي
بمتطلبات االتفاقية.
و�أخيراً ،ف� َّإن ثمة ،كما هو ال�ش�أن يف الأحكام المتعلقة بالر�شوة ،واليات ق�ضائية ال تطبق جريمة
جر هذا الفعل عواقب وخيمة� ،أو �أنها ال
االختال�س �إذا تعلقت بممتلكات تقل قيمتها عن حد َّ
معين �إ َّال �إذا َّ
تبين
تطبقها البتة ويعا َلج الفعل � ًّ
إداريا .وال تن�ص االتفاقية �صراح ًة على �شروط وقيود من هذا القبيل ،وقد َّ
�أنها ال تطابق متطلبات االتفاقية يف بع�ض البلدان .ومع ذلك ،فمن ال�صحيح � َّأن المادة  17ال ت�ستلزم ،وفق ًا
()27
لإحدى الملحوظات التف�سيرية ،مالحقة مرتكبي الجرائم التافهة.

مزايا الأطراف الثالثة
كانت هناك يف حاالت كثيرة قيود �أو اختالفات ب�ش�أن مزايا الأطراف الثالثة ،وقد �صدرت ب�ش�أن ذلك تو�صيات
مالئمة .ورغم �أن غياب �إ�شارة �صريحة �إلى ال�سلوك المقترف ل�صالح �شخ�ص �أو كيان �آخر ال ُيعتبر يف بع�ض
مهما يف حاالت �أخرى لتبديد � ِّأي �أوجه قائمة لعدم اليقين .وعزت
البلدان �سبب ًا للقلق ،فقد اع ُتبر ذلك ًّ
�سلطات �إحدى الدول الأطراف المعنية غياب �إ�شارة �صريحة �إلى ال�سلوك المقترف ل�صالح �أطراف ثالثة �إلى
عدم االعتداد بما ي�صنع الفاعل الأ�صلي بالأموال ،حيث � َّإن الجرائم المذكورة ُتعتبر مكتملة بمجرد ت�سريب
الأموال .و ُقبل هذا التف�سير يف �سياق تنفيذ هذه المادة ،غير �أنه قد �أ�شير �إلى � َّأن مطلب انتفاع الأطراف
الثالثة مذكور ب�شكل �صريح يف �أجزاء �أخرى من الت�شريع الوطني ،وهذا ي�شير �إلى � َّأن غيابه من �أحكام �أخرى
لي�س مما ال يعتد به.
()27املرجع نف�سه ،اجلزء الأول ،الف�صل الثالث ،املادة  ،17الق�سم جيم ،الفقرة الفرعية (�أ) (ال�صفحة .)204
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الق�صد الجنائي
ِ
الم�ستعر�ضون
تجرم االختال�س .وقد اعتر�ض الخبراء
�سوء ال�سلوك المتعمد م�شمول يف جميع البلدان التي ِّ
يف �إحدى الحاالت على غياب ركن الق�صد من ن�ص القانون ذي ال�صلة ،و�شددوا على �أهمية الإ�شارة �صراح ًة
�إلى جميع الأركان المطلوبة يف االتفاقية يف الأحكام ذات ال�صلة .غير � َّأن هذا ينطوي فيما يبدو على �شيء من
�ضمنيا وفق ًا لل�سمات العامة لنظام العقوبات محل النظر،
المبالغة ،حيث � َّإن معالجة الركن المعنوي تت�أتى
ًّ
ومن الوا�ضح � َّأن ال�سلوك العمد م�شمول يف ال�سوابق الق�ضائية التي طُ بقت فيها هذه الجرائم.
ومن ناحية �أخرى ،يعالج القانون �أي�ض ًا يف دولتين طرفين ب�شكل محدد الحاالت التي تنتج الجرائم
يجرم االختال�س يف حالة ارتكابه
فيها عن �أفعال �إهمال من جانب الموظف المعني ،ويف دولة طرف �أخرىَّ ،
عن طريق الإهمال �أو الإهمال الج�سيم (�أو "التعامي المتعمد") .وقد ُو�صفت هذه الإمكانية الأخيرة ب�أنها
جيدة.
ممار�سة ِّ

الفعالية
االختال�س من �أ�شيع الجرائم التي يكون مو�ضوعها ممتلكات .وقد قدمت بلدان كثيرة �إح�صاءات �أو �سوابق
ق�ضائية ،دون التمييز يف كثير من الأحيان بين القطاعين العام والخا�ص يف �ضوء النهج الموحد المتبع يف
تالحظ �صعوبات محتملة �إ َّال يف حاالت خا�صة فيما يخ�ص التطبيق العملي للأحكام الوطنية
الكثير منها .ولم َ
نظر ًا لعدم تقديم الدول الأطراف الم�ستع َر�ضة �أمثلة على مالحقات .ويف �إحدى الدول على وجه الخ�صو�ص،
جرم �إال م�ؤخر ًا بحيث �إن الجزاءات الإدارية بقيت العقوبة الأ�شيع فيما يخ�ص
لوحظ �أن الت�صرف المعني لم ُي َّ
الجرائم ذات ال�صلة.

 -٢المتاجرة بالنفوذ (المادة )18
ثلثي الدول الأطراف ،كما �صيغت
حد ما يف �أكثر من ْ
ُجرمت المتاجرة بالنفوذ ،وحكمها غير �إلزامي� ،إلى ٍّ
�أو ا�س ُتحدثت ت�شريعات لتجريم المتاجرة بالنفوذ يف عدة واليات ق�ضائية .بيد �أن من الجدير بالمالحظة
�أن الجرائم المنطبقة يف عدد كبير من تلك الدول ال تقابل الت�صرف المو�صوف يف المادة � 18سوى
جرم هذا الفعل يف �أحد البلدان على
ًّ
جزئيا �أو تت�سم بانحرافات خطيرة تقريباً .فعلى �سبيل المثال ،لم ُي َّ
نطاق كامل �أرا�ضيه ،بينما يقت�صر التجريم الكامل �أو الجزئي يف �أكثر من  12بلد ًا على ال�شكل ال�سلبي
فقط للجريمة ،من �ضمنها بع�ض الحاالت ال يزال الت�شريع المتعلق بالتنفيذ الكامل لأحكام تلك الجريمة
فيها قيد النظر .وعالو ًة على ذلك ،توجد يف بع�ض البلدان �إمكانية لمعالجة عر�ض المتاجرة بالنفوذ
ح�ضا �أو تحري�ض ًا على قبول المتاجرة بالنفوذ يف �ضوء وجود جريمة قبول المتاجرة بالنفوذ
باعتباره ًّ
وحدها .وال يبدو �أن الجرائم ذات ال�صلة ت�ستويف متطلبات االتفاقية بالكامل �سوى يف نحو ثلث الدول
رجح �أن تكون الدول المنتمية �إلى مجموعة دول �أوروبا ال�شرقية هي الأكثر اندراج ًا �ضمن
الأطراف حيث ُي َّ
هذه الفئة.
وقد ُنظر يف بع�ض البلدان ،ومعظمها من مجموعة دول �أوروبا الغربية ودول �أخرى ،يف اعتماد ت�شريع
تنفيذي لكن الأمر انتهى بها �إلى الرف�ض .وكان �سبب هذا الرف�ض اعتبار مفهوم المتاجرة بالنفوذ مبهم ًا
للغاية وغير متوافق مع م�ستوى الو�ضوح و�إمكانية التنب�ؤ المطلوب يف القانون الجنائي �أو ل َّأن الم�شرع قرر،
اجتماعيا (مثل
�آخذ ًا يف االعتبار �أي�ض ًا �صعوبة التمييز بين المتاجرة بالنفوذ و�أ�شكال ال�ضغط المقبولة
ًّ
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�ضغوط ممثلي جماعات الم�صالح الخا�صة)� ،أن يركز على �أ�شد الأفعال خطورة ،خا�ص ًة الأفعال التي تزعزع
الثقة يف الإدارة العامة والعدالة وال�سلطات ب�شكل عام ،محبذ ًا اتباع م�سار الوقاية وو�ضع قواعد للأخالقيات
المهنية فيما يتعلق بال�سلوك محل النظر .كما ُعزي الإحجام عن ا�ستحداث تدابير بناء على القانون الجنائي
يف هذا المجال يف �أحد تلك البلدان �إلى كثرة المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة والمنخرطة يف �أن�شطة
�ضغط على �أرا�ضيها .وقد �صدرت تو�صيات ب�إعادة النظر يف �إمكانية ا�ستحداث ت�شريع جنائي منا�سب يف
بع�ض هذه البلدان.
ويف مجموعة �أخرى من الدول الأطراف ،جميعها تقريب ًا من الدول العاملة بنظم القانون الأنغلو�سك�سوني
(جزئيا
وتنتمي �إلى مجموعة دول �آ�سيا والمحيط الهادئ ومجموعة الدول الأفريقية ،بدا � َّأن الجريمة تعا َلج
ًّ
على الأقل) من خالل �أحكام عامة وا�سعة المدى لمكافحة الر�شوة �أو من خالل تركيبات مختلفة ،مع وجود
�أحكام خا�صة لمكافحة الممار�سات المنطوية على متاجرة بالنفوذ ،غير � َّأن هذه الأ�ساليب الت�شريعية القت
تحفظات .واح ُتج يف �إحدى الحاالت ب� َّأن مق�صد المادة  18هو الت�شجيع على ا�ستحداث جريمة منف�صلة
ومتمايزة و� َّأن تركيزها الأ�سا�سي لي�س على الر�شوة الفعلية� ،سواء �أكانت مبا�شرة �أم غير مبا�شرة ،بل على
النفوذ ال�شخ�صي الذي يتمتع به موظف عمومي �أو � ُّأي �شخ�ص �آخر بحكم من�صبه �أو و�ضعه .وبقي يف دول
�أطراف �أخرى ،نتيجة لنق�ص المعلومات واالجتهادات القانونية ،قدر معتبر من عدم التيقن ب�ش�أن نطاق
الم�س�ؤولية الجنائية ،مما �أدى �إلى �إ�صدار تو�صيات ب�أن ت�ستك�شف الدول المعنية �إمكانية �إدراج �أحكام
لتبين ما �إذا كان
مخ�ص�صة لتجريم المتاجرة بالنفوذ يف ت�شريعاتها المحلية .ويتطلب هذا الأمر فح�ص ًا �أدق ُّ
ينبغي ت�شجيع الدول الأطراف على تعديل ما تتبعه من �أ�ساليب التجريم بغية مواءمتها مع مفهوم اال�ستقالل
كاف يف الأحكام المحلية المتعلقة
الوارد يف المادة  ،18حتى ولو بدا �أن ال�سلوك محل النظر معا َلج ب�شكل ٍ
بالر�شوة عموماً.
ِ
واف بمجرد الجمع بين تطبيق
وقد �س َّلم بع�ض
الم�ستعر�ضين ب�إمكانية معالجة المتاجرة بالنفوذ ب�شكل ٍ
الأحكام الأ�سا�سية المتعلقة بالر�شوة و�أحكام اال�شتراك الواردة يف الجزء العام من القانون الجنائي .ووفق ًا
عموميا) بمزي ٍة ما �أو عر�ضها عليه مقابل
عاديا �آخر (�أو موظف ًا
لهذه النظرية� ،إذا وعد �شخ�ص عادي �شخ�ص ًا ًّ
ًّ
محر�ض على جريمة ر�شو بينما ُيعتبر
الت�أثير على موظف عمومي ،ف� َّإن ال�شخ�ص العادي الأول يو�صف ب�أنه ِّ
ال�شخ�ص العادي الثاني (�أو الموظف العمومي) الرا�شي يف جريمة الر�شوة� .إ َّال � َّأن دقة هذه القراءة للت�شريع
الوطني محل �شك ،حيث �إنها تفتر�ض � َّأن الموظف العمومي الم�س�ؤول عن الفعل الإداري الم�ستهدف تورط
ب�شكل �أو �آخر يف هذه الخطة الرتكاب الف�ساد ،وتغ�ض الطرف عن �شرط �إثبات الم�س�ؤولية الجنائية حتى لو
ِ
الم�ستعر�ضين
لم يقع � ُّأي ات�صال بالموظف العمومي بغر�ض الت�أثير عليه .وبالتالي فقد رف�ض بع�ض الخبراء
دعاوى م�شابهة من �سلطات حكومية ،وخل�صوا �إلى �أنه ال يمكن �إنزال عقوبات بالن�سبة �إلى جميع حاالت
المتاجرة بالنفوذ وفق �أحكام الر�شوة المتعلقة بالر�شو واالرت�شاء (�سواء �أكانت يف �شكل �شروع �أم باالقتران
ب�أحكام اال�شتراك).
ويرد يف ا�ستعرا�ض بلد �آخر يطبق مبادئ قانونية م�شابهة لما ُذكر �أعاله و�صف �أدق لمختلف االحتماالت،
معينة �إذا ا�ضطلع الموظف العمومي المراد
حيث تنطبق جريمة الر�شوة باالقتران ب�أحكام اال�شتراك يف حاالت َّ
الت�أثير عليه بدور يف ال�صفقة �أو َق ِبلها .فعلى �سبيل المثال ،واعتماد ًا على م�ضمون االتفاق فيما بين مختلف
الأطراف ،ربما يدان الطرف الثالث بالر�شو (�أو التحري�ض على الر�شو للت�أثير على موظف عمومي) والموظف
العمومي باالرت�شاء والو�سيط بالر�شو (�أو الح�ض �أو التواط�ؤ) .وعالو ًة على ذلك� ،إذا اتفق الواعد بالمزية مع
الو�سيط على �أن ير�شو هذا الأخير موظف ًا ما ب�شكل مبا�شر ثم لم ينفذ الو�سيط ذلك فقد ي�شكل هذا "�شروع ًا
يف تحري�ض" على الر�شو ،يف حال وجود هذا المفهوم يف قوانين البلد محل النظر .وفيما عدا ذلك ،ال تغطَّ ى
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الحاالت التي تخلو من �ضلوع �صانع قرار ر�سمي ،حتى ولو كان ذلك ب�شكل غير مبا�شر فقط باعتباره المتلقي
النهائي للمزية غير الم�ستحقة.
معينة
ومن ناحية �أخرى ،ات�ضح ،حيثما ُوجدت ت�شريعات مناه�ضة للمتاجرة بالنفوذ� ،أنها تحيد ب�أ�شكال َّ
عن نطاق االتفاقية .وتتطابق معظم الأركان الأ�سا�سية للجريمة مع الأركان الواردة يف المادة ( 15وعد المتلقي
�أو �شخ�ص �آخر بمزية غير م�ستحقة �أو عر�ضها عليه �أو منحه �إياها� ،أو التما�سه هو �أو قبوله �إياها ،ب�شكل
مبا�شر �أو غير مبا�شر) .وبالتالي ،ركزت اال�ستعرا�ضات يف بع�ض الحاالت على الم�شاكل الم�شابهة للم�شاكل
التي لوحظت بالن�سبة �إلى جرائم الر�شوةْ � ،أي ما يتعلق منها ب�شمول �أفعال العر�ض �أو الإعطاء وااللتما�س
وال�سلوك غير المبا�شر ونطاق المزايا غير الم�ستحقة والأطراف الثالثة الم�ستفيدة� ،أو على التجارب الناجحة
الم�شابهة ،مثل الح�صانات الممنوحة للمبلِّغين .وفيما عدا الم�سائل من النوع المذكور �أعالهُ ،حددت مجاالت
االهتمام التالية.

"ا�ستغالل النفوذ" على يد الموظفين العموميين
من �أ�شكال االبتعاد ال�شديد عن روح االتفاقية اقت�صار بع�ض الدول الأطراف ،وخ�صو�ص ًا يف مجموعة دول
�آ�سيا والمحيط الهادئ ،على تجريم الأفعال التي يرتكبها موظفون عموميون �أو التي ُترتكب حيالهمْ � ،أي
عر�ض �أو قبول مزايا مقابل �إ�ساءة الموظف العمومي ا�ستغالل نفوذه على موظف عمومي �آخر.
وال �شك � َّأن هذا ال�سلوك ي�شكل �أخطر �أ�شكال المتاجرة بالنفوذ المندرجة �ضمن نطاق االتفاقية .ولي�س
من قبيل الم�صادفة �أن تن�ص بع�ض البلدان ب�شكل �صريح على المعاقبة على ذلك يف �سياق جرائم الف�ساد
جزئيا ،كما ُذكر �أعاله يف �سياق المادة ،15
الرئي�سية �أو �أن تعالج بع�ض الدول الأطراف ال�سلوك ذا ال�صلة ًّ
فعل ما يت�صل
بت�ضمين �أحكامها الخا�صة بالر�شوة المزايا التي يكون الغر�ض منها حمل موظف على تنفيذ ٍ
بن�شاطه الر�سمي عدا ما يقع �ضمن نطاق واجباته الر�سمية .وينبغي اعتبار � ِّأي دولة ال تدرج هذا النوع من
المزايا يف جرائم الر�شوة الرئي�سية لديها وال تعتبر يف نف�س الوقت � َّأن � َّأي موظف عمومي يمكن �أن يكون
م�ستغ ًّال لنفوذه يف �إطار جريمة المتاجرة بالنفوذ دول ًة قا�صر ًة عن الوفاء بمتطلبات االتفاقية.
غير � َّأن المادة  18ال تتناول قيام الموظفين العموميين با�ستغالل نفوذهم فح�سب و�إنما �أي�ض ًا �سلوك
الأفراد العاديين الذين ي�سيئون ا�ستغالل نفوذهم الحقيقي �أو المفتر�ض على مبا�شرة الإدارة العامة ،وهذا
ِ
الم�ستعر�ضون عنه �أحيان ًا يف الحاالت التي يبدو فيها �إق�صا ٌء يف جانب
�شيء يتغا�ضى الخبراء الحكوميون
الر�شو من الجريمة �أو يف جانبي الر�شو واالرت�شاء مع ًا للمعامالت بين �أفراد عاديين .بيد �أنه حيث �إن االلتزام
الوارد يف المادة  18يقوم على "النظر” يف تجريم المتاجرة بالنفوذ ،فقد خل�صوا �إلى �أن التنفيذ المنقو�ص
يتما�شى برغم ذلك مع م�ستوى االلتزام المن�صو�ص عليه يف االتفاقية.

دوليا
المتاجرة بالنفوذ ًّ

ت�شجع االتفاقية الدول الأطراف على تجريم المتاجرة بالنفوذ بغية الح�صول على مزية غير م�ستحقة
من �إداراتها �أو �سلطاتها العامة .ويتجاوز القانون يف بع�ض الدول الأطراف هذا ال�شرط بتغطية المتاجرة
بالنفوذ (ب�صورة �أو ب�أخرى) فيما يتعلق بالموظفين العموميين الأجانب والدوليين والأع�ضاء المنتخبين يف
الم�ؤ�س�سات الدولية و�أع�ضاء الأجهزة الق�ضائية الدولية.
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دوليا يف الغالبية العظمى
وعلى الرغم من عدم تعليق الخبراء الحكوميين على م�س�ألة المتاجرة بالنفوذ ًّ
من الحاالت ،فقد �أبرزوا �أحيان ًا تجريم هذه الممار�سات باعتبارها تجربة ناجحة .وعالو ًة على ذلك ،لوحظ
جزئيا عن طريق �إدخال موظفي الم�ؤ�س�سات
يف حالة واحدة تتعلق ببلد يعالج القانون فيه بالفعل هذه الم�شكلة ًّ
والمحاكم الدولية يف نطاق هذه الجريمةَّ � ،أن تجريم المتاجرة بالنفوذ يف كل بلد و�سيل ٌة مهمة لتح�سين
ال�شفافية والحياد يف عملية �صنع القرار يف القطاع العام والتخل�ص من خطر الف�ساد فيه .وب�شكل عام ،يلج�أ
من يلتم�س �إف�ساد موظفين عموميين �أجانب �إلى �أ�ساليب خفية و�إلى ا�ستخدام و�سطاء ،مما يجعل �إثبات عزم
الموظف العمومي الأجنبي على قبول ر�شاوى �أمر ًا بالغ ال�صعوبة لتعذر تقفي �أثر الأموال المدفوعة يف كثير من
الحاالت .ولذلك فقد ُنبهت ال�سلطات الوطنية �إلى �أهمية التمكن من ا�ستخدام جريمة المتاجرة بالنفوذ يف
و�شجعت الدول الأطراف على النظر يف تو�سيع نطاقها بحيث ت�شمل الموظفين العموميين
مثل هذه الحاالتُ ،
الأجانب و�أع�ضاء الجمعيات العمومية الأجنبية.

�إ�ساءة ا�ستغالل النفوذ
ت�شير المادة � 18إلى عر�ض مزايا والتما�سها وما �إلى ذلك مما ُيق�صد به حمل م�ستغل النفوذ الذي يتلقى
المزية على �إ�ساءة ا�ستغالل نفوذه .وت�شمل الجريمة ب�شكل وا�ضح الحاالت التي تكون قدرة المتلقي على
�إعمال نفوذ فيها غير حقيقيةْ � ،أي �أنها ت�شمل حاالت اللجوء �إلى مزاعم احتيالية ا�ستجالب ًا لعر�ض بمزية غير
م�ستحقة .وبدا يف �أكثر من  12دولة طرف ًا من مجموعة دول �أوروبا ال�شرقية ومجموعة دول �آ�سيا والمحيط
الهادئ � َّأن �إ�ساءة ا�ستغالل النفوذ المفتر�ض غير م�شمولة ،مما يعني � َّأن الجرائم ذات ال�صلة غير متوافقة
نفوذ له �صلة قرابة �أو عالقة
تمام ًا مع االتفاقية .ويت�ضمن ذلك حالة ال ت�شير الجريمة فيها �إ َّال �إلى م�ستغل ٍ
�شخ�صية وثيقة بموظف عمومي ،مما يعني وجود عالقة حميمة تكفل �إمكانية النفاذ ب�سهولة �إلى مكتبه.
وقد احتجت ال�سلطات الوطنية يف �أربع من تلك الدول ب�إمكانية وقوع الأمور ذات ال�صلة بالنفوذ المفتر�ض
ِ
جزئيا .والواقع �أنه
�ضمن نطاق �أحكام االحتيال يف القانون الجنائي ،و َق ِبل
الم�ستعر�ضون تلك الحجة قبو ًال ًّ
حتى البلدان التي تدرج المزاعم االحتيالية يف جريمة المتاجرة بالنفوذ تطبق معها جريمة االحتيال �أحيان ًا
ا�ستناد ًا �إلى اختالف الم�صالح القانونية التي تحميها الأحكام ذات ال�صلة .ومع ذلك ف� َّإن االحتيال يتطلب
عموماً ،باعتباره جريمة ذات طبيعة اقت�صادية ،فع ًال م�سبب ًا لخ�سارة اقت�صادية مبا�شرة �أو محتمل ت�سببه يف
مقيد يتحتم معه عدم تغطية مجموعة من الحاالت المندرجة
تلك الخ�سارة احتما ًال وا�ضحاً ،وهذا �شرط ِّ
�ضمن نطاق المادة  ،18ومثال ذلك تعلُّق الأمر بمزية ذات طبيعة غير مالية.
وبينما ينبغي قيام رابط بين الإعطاء �أو العر�ض �أو الوعد وحمل الموظف �أو ال�شخ�ص على ا�ستغالل
نفوذه ،ف� َّإن جريمة عر�ض المتاجرة بالنفوذ م�ستقلة وال ترتهن بموافقة الطرف الذي يقبل المتاجرة ،والعك�س
�صحيح .وعالو ًة على ذلك ،ال تركز الجريمة على �إ�ساءة ا�ستغالل النفوذ يف حد ذاتها ،بل تمتد لت�شمل �أي�ض ًا
الحاالت التي يكون النفوذ فيها مزعوم ًا فقط دون �إعمال حقيقي له .وبالتالي فقد اع ُتبر بحق � َّأن التدبير
الت�شريعي ذا ال�صلة يف الدول الأطراف التي تقت�صر على تجريم �إعمال �أحد الموظفين العموميين نفوذه على
واف.
�آخر للح�صول على قرار م� ٍؤات تدبي ٌر غير ٍ
غير � َّأن م�ستعر�ضين �آخرين �أعربوا عن ر�أي مختلف اختالف ًا جذرياً ،حيث كان الق�صد كذلك من
جريمة عر�ض المتاجرة بالنفوذ يف �إحدى الواليات الق�ضائية �إعمال النفوذ بد ًال من المتاجرة بالنفوذ يف
ذكر لوعد م�ستغل النفوذ بمزية غير م�ستحقة �أو �إعطائه �إياها �أو عر�ضها عليه—واعتبر
حد ذاته—دون ٍ
المراجعون هذا الت�شريع الوطني �أو�سع نطاق ًا من الجريمة المو�صى بها يف االتفاقية .وبالتالي فقد ُقبل
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احتجاج ال�سلطات ب� َّأن ال�سلوك محل النظر م�شمول يف القواعد العامة ب�ش�أن اال�شتراك (الح�ض والتعاون
ال�ضروري وعلى الأخ�ص مفهوم "الإعمال بو�سيط" �أو "الإعمال غير المبا�شر" يف القانون المدني الذي يطلق
�صفة الفاعل الأ�صلي لي�س على من يقترفون الفعل ب�أنف�سهم (الجاني المبا�شر) فح�سب ،بل كذلك على من
ينفذون الفعل من خالل �شخ�ص �آخر ي�ستخدمونه �أدا ًة) .ووفق ًا لهذا المنطق ،ف� َّإن الحالة المن�صو�ص عليها
إعمال بو�سيط بحيث
يف الفقرة الفرعية (�أ) من المادة  18من االتفاقية هي يف الواقع افترا�ض يف حد ذاتها ل ٍ
إعمال غير المبا�شر للنفوذ غير الم�شروع على �سلطة �أو على موظف عمومي عبر الوعد �أو
يجرم حكم ًا ال ُ
َّ
العر�ض �أو الإعطاء ل�شخ�ص �آخر (الجاني المبا�شر) الذي ي�ستغل نفوذه على ال�سلطة المذكورة �أو الموظف
العمومي المذكور .غير � َّأن هذا ال يعالج م�س�ألة كيفية التعامل مع الحاالت التي تخلو من الإعمال المبا�شر
للنفوذ غير الم�شروع بالمعنى المطروح �أعالهْ � ،أي عندما ال يكون المتاجر بالنفوذ نف�سه (ال�شخ�ص المتمتع
فعليا على �آخر� ،أو
ب�شيء من النفوذ �أو المفتر�ض فيه التمتع ب�شيء من النفوذ) موظف ًا
عموميا وال ُي ِعمل نفوذه ًّ
ًّ
ِ
الم�ستعر�ضين ،ينبغي �إخ�ضاع الأمر
يرف�ض عر�ض ًا بذلك .وكما هو ال�ش�أن يف حاالت �أخرى تختلف فيها �آراء
لمزيد من التحليل بغية الوقوف على مدى انتفاع النظام الوطني ،من حيث التيقن القانوني على الأقل� ،إذا
ٍ
ُج ِّرم عر�ض المتاجرة بالنفوذ باعتباره جريمة �أ�صلية.
وهناك جدل �أقل يف بع�ض البلدان من مجموعة دول �أوروبا ال�شرقية بخ�صو�ص �إطالق �صفة الممار�سة
الجيدة على ا�ستحداث جريمة المتاجرة بالنفوذ يف حاالت ا�ستغالل المتلقي "و�ضعه الر�سمي �أو المهني �أو
ِّ
االجتماعي" بد ًال من الحاالت المعتادة التي ي�ستغل فيها نفوذه الفعلي �أو المفتر�ض �أو �إ�ضاف ًة �إليها ،حيث
تو�سع نطاق الجريمة مقارن ًة بما يرد يف المادة  ،18و�إن كانت البلدان التي لديها
اع ُتبر � َّأن هذه ال�صياغة ِّ
ت�شريع مناظر قد خلت جميع ًا من � ِّأي حاالت تبين المدلول العملي لهذا التف�سير.

الح�صول على مزية غير م�ستحقة
فعليا وال تَح ُّقق النتائج المرادةْ � ،أي الح�صول
كما ُذكر �آنفاً ،ال تتطلب جريمة المتاجرة بالنفوذ �إعمال نفوذ ًّ
من �إدارة �أو �سلطة عمومية يف الدولة الطرف على مزية غير م�ستحقة .ومن هذا المنطلق ،ف�إن الأحكام
الوطنية التي تدمج عنا�صر �إ�ضافية يف الجرم ذي ال�صلة ،مثل "ممار�سة النفوذ" �أو �إلزام الموظف "ب�أداء فعل
ما �أو ترك � ٍّأي من واجباته" ال ُتعتبر متوافقة مع االتفاقية.

مثال على التنفيذ
لوحظ � َّأن الت�شريع ال�ساري ب�ش�أن المتاجرة بالنفوذ في �إحدى الدول الأطراف يغطي جميع الأركان
المادية للجريمة ،عالو ًة على �أنه ال ي�شترط �أن يكون الم�ستغل لنفوذه وال الو�سيط وال من ُتلتم�س
حقيقيا �أو مجرد
عموميا .وكان من المفهوم � َّأن النفوذ يمكن �أن يكون
اال�ستفادة من نفوذه موظف ًا
ًّ
ًّ
�أمر مفتر�ض ،و� َّأن المزية غير الم�ستحقة يمكن �أن تكون ل�صالح الفاعل نف�سه �أو ل�صالح �شخ�ص
�آخر .ويبدو � َّأن الجريمة ُت َع ُّد مكتملة �سواء تحققت النتيجة المن�شودة منها �أم لم تتحقق ،كما ُيعتبر
� َّأن جريمة منف�صلة قد ار ُتكبت �إذا نفذ ال�شخ�ص الذي ُتلتم�س اال�ستفادة من نفوذه الفعل المطلوب
فعليا نتيجة للت�أثير غير الم�شروع.
منه تنفيذ ًا ًّ
وبالمثل ،ال يلزم �أن تكون المزية المق�صودة ذات طبيعة محددة �أو مرتبطة بقطاع �إداري محدد .وبالتالي
فقد ا�س ُتخل�ص � َّأن الت�شريع يكون غير تام االت�ساق مع االتفاقية �إذا اقت�ضى تعلُّق المتاجرة بالنفوذ بالح�صول
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على مزايا من كيان عمومي �أو بالترويج للتعاقد مع هيئة عمومية �أو تنفيذه �أو الح�صول عليه �أو بالنظر يف
ق�ضية قانونية �أو �إدارية محددة� ،أو �أن ُتن َّفذ بهدف �إن�شاء مزية اقت�صادية ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر.
ومن ناحية �أخرى ،ورهن ًا بتعلُّق القانون من حيث المبد�أ ب� ِّأي مزية محتملة غير م�ستحقة ،فمن المرجح
َ
�شخ�ص ما يف
م�شددة .فعلى �سبيل المثال� ،إذا �أ�ساء
�أن تعتبر ظروف مثل الظروف المذكورة �أعاله
ٌ
عوامل ِّ
مدع عام بغية �ضمان �إ�صدار ذلك القا�ضي �أو المدعي
�إحدى الدول الأطراف ا�ستغالل نفوذه على ٍ
قا�ض �أو ٍ
العام حكم ًا �أو قرار عقوبة فيما يتعلق بق�ضية خا�ضعة لواليته الق�ضائية �أو نطقه به �أو ت�أجيله �إياه �أو �إغفاله له
ف� َّإن العقوبة ت�شتد وتت�ضمن �إ�سقاط �أهليته ل�شغل من�صب عمومي مدى الحياة .وعلى نف�س المنوال ،و�ضعت
دولتان طرفان �أخريان تتبعان نظام القانون الأنغلو�سك�سوني عقوبات �أ�شد للمتاجرة بالنفوذ ا�ست�صدار ًا لقرار
غير م�شروع مقارن ًة بالمتاجرة يف النفوذ ا�ست�صدار ًا لقرار م�شروع.

الفعالية
يج�سد
ق َّدمت دول قليلة ًّ
ن�سبيا بيانات �إح�صائية �أو �أمثلة لق�ضايا و�إدانات يف مجال المتاجرة بالنفوذ .وربما ِّ
هذا حداثة الجرائم ذات ال�صلة وعدم و�ضعها على المحك يف كثير من الحاالت ،مما يعوق ،يف الوقت الراهن،
� َّأي محاولة لتقييم فعاليتها ب�شكل قاطع.

التحديات
ِّ

يبدو � َّأن التحدي الرئي�سي فيما يتعلق بالمادة  18يكمن يف �أنها معقدة بحكم طبيعتها وما ي�ستتبعه ذلك من
م�صاعب تقنية وم�صاعب من حيث المنهجية تواجهها الدول الأطراف يف �إدماجها يف ت�شريعاتها الوطنية.
تجرم ال�سلوك ذا ال�صلة—خا�ص ًة يف جانب العر�ض منه—يف عدة
وربما يف�سر ذلك االفتقا َر �إلى �أحكام ِّ
بلدان ،بما يف ذلك الحاالت التي ُنظر فيها يف ا�ستحداث جريمة للمتاجرة بالنفوذ ثم ُرف�ض ذلك يف نهاية
المطاف .و�إلى هذا ُتعزى كذلك الم�شاك ُل التف�سيرية العوي�صة التي طفت على ال�سطح خالل اال�ستعرا�ضات
ِ
بالم�ستعر�ضين ،يف بع�ض الحاالت� ،إلى الخروج بقراءات متناق�ضة للن�صو�ص الوطنية ،مثل ما يتعلق
وح َدت
َ
بالتطبيق المحتمل للأحكام العامة ب�ش�أن الم�شاركة يف الجريمة �أو كفاية القوانين التي تقت�صر على تجريم
�إ�ساءة ا�ستغالل النفوذ طلب ًا لقرار م�ؤات .وثمة تحديات �أخرى تتعلق بتجريم ا�ستغالل الأ�شخا�ص العاديين
للنفوذ ،ال الموظفين العموميين الذين ي َّدعون تمتعهم بنفوذ على زمالئهم فح�سب ،والحاالت التي ال تكون
فيها القدرة المزعومة على �إعمال النفوذ حقيقي ًة .وقد تتمثل طريقة لمعالجة التحديات المذكورة �أعاله يف
النظر يف اعتماد جريمة محددة ،منف�صلة عن الر�شو ،تغطي جميع عنا�صر المادة  ،١٨وبخا�صة الإ�ساءة
المق�صودة ال�ستغالل النفوذ الفعلي �أو المفتر�ض .وبالفعل ،فقد ُع ِّلقَ على الو�صف التف�صيلي لمختلف �أ�شكال
المتاجرة غير القانونية بالنفوذ الوارد يف حكم منف�صل باعتباره من الممار�سات الجيدة.

�  -٣إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف (المادة )19
المق�صود من جريمة �إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف—ح�سب ما ين�ص عليه الحكم غير الإلزامي الوارد يف
مدى وا�سع ًا من �أ�شكال �سوء ال�سلوك على ال�صعيد الر�سمي ،كما � َّأن لها دور ًا مكم ًال
المادة �—19أن ت�شمل ً
لجرائم ف�ساد �أخرى �أ�ضيق نطاقاً .وقد ت�أكد ذلك يف �إحدى الدول الأطراف ،حيث �أفادت ال�سلطات � َّأن القانون
المقابل ُي�ستخدم يف بع�ض الحاالت بدي ًال عن المالحقة على الر�شوة �إذا لم تتوافر �أدلة كافية ت�شمل جميع
الأركان الالزمة لتلك الجريمة تحديداً .وكما �أ�شي َر يف الملحوظة التف�سيرية للمادة  ،19ف� َّإن �إ�ساءة ا�ستغالل
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الوظائف "يمكن �أن ت�شمل �أنواع ًا �شتى من ال�سلوك ،مثل قيام الموظف العمومي ،على نحو غير �سليم ،ب�إف�شاء
()28
معلومات محجورة �أو امتيازية".
وقد اعتمدت الدول الأطراف ،با�ستثناء عدد قليل منها ،تدابير لتجريم �إ�ساءة ا�ستغالل الموظفين
العموميين للوظائف .وال تتاح يف �إحدى الدول �إ َّال عقوبات ت�أديبية ،وذلك يف �ضوء حظر ال�سلوك محل النظر
يف �إطار لوائح الخدمة العمومية .ويف حاالت �أخرى� ،صيغت ت�شريعات ال�ستحداث جريمة مقابلة �أو ل�ضمان
تنفيذ الحكم الخا�ضع لال�ستعرا�ض تنفيذ ًا كام ًال.
وت�ضم الت�شريعات الوطنية (�أو القانون الأنغلو�سك�سوني يف بع�ض الحاالت النادرة) يف معظم الدول
الأطراف جريمة عامة تت�ضمن الأركان المكونة الرئي�سية الواردة يف المادة  19مدرج ًة تحت عناوين من قبيل
"�إ�ساءة ا�ستغالل ال�صالحية �أو ال�سلطة” �أو "�إ�ساءة ا�ستغالل ال�سلطة والتخلف عن �أداء الواجبات الر�سمية"
�أو "�إ�ساءة ا�ستغالل وظيفة عمومية" �أو "جريمة خيانة الأمانة" �أو "�إ�ساءة ا�ستغالل المن�صب العمومي" �أو
"�سوء ال�سلوك يف الوظيفة العمومية" ،بالتركيز على انتهاك موظف عمومي للقوانين يف معر�ض �أداء وظائفه
بفعل ما �أو التخلف عن �أداء واجبه .ويف حين تكون الإغفاالت غير م�شمولة يف
من خالل الإتيان المتعمد ٍ
عدد محدود من الحاالت الخا�صة ،معظمها يف مجموعة دول �أمريكا الالتينية والكاريبي ،يف حاالت �أخرى
كليا عن الإ�شارة �إلى فعل �أو �إغفال محدد من طرف
تتجاوز الأحكام ذات ال�صلة ذلك الحد ،وذلك باال�ستغناء ًّ
الموظف وتغطية � ِّأي ا�ستغالل �أو �إ�ساءة ا�ستغالل للوظيفة �أو المن�صب بغر�ض الح�صول على مزي ٍة ما.
وفيما عدا هذه الجرائم العامة� ،أ�شارت الدول الأطراف �إلى مجموعة كبيرة متنوعة من الجرائم
أمر
الخا�صة يف ت�شريعاتها اعتبرتها وجيهة يف �سياق تنفيذ المادة  ،19مثل رف�ض منح �إذن خا�ص �أو معالجة � ٍ
ما �أو ت�سويته� ،أو ت�أخير ذلك �أكثر من الحدود الزمنية القانونية؛ و�أن ي�سعى الموظف �إلى تحقيق م�صلحة
�شخ�صية يف عقود �أو معامالت ي�شارك فيها بحكم واجباته �أو التخلف عن الإف�صاح عن طبيعة هذه الم�صلحة؛
وتح�صيل ن�سب �أو ر�سوم �أو �ضرائب �أو غير ذلك من المزايا على نحو غير م�شروع؛ و�سحب الرواتب على نحو
غير قانوني؛ وانتهاك قيود ما بعد الخدمة؛ و�إحداث تعديالت يف وثائق �أو بيانات حا�سوبية �أو برمجيات ذات
طابع ر�سمي �أو �إلحاق �ضرر بها �أو �إتالفها.

مثال على التنفيذ
ين�ص القانون الجنائي في �إحدى الدول الأطراف على جريمة خا�صة بم�سمى "معامالت غير
متوافقة" والتي بموجبها:
يعا َقب � ُّأي موظف عمومي يبحث عن م�صلحة ،ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر ،في � ِّأي عقد �أو
معاملة ي�شارك فيها بحكم واجباته بغر�ض الح�صول على مزية لنف�سه �أو ل�شخ�ص �أو كيان �آخر
بال�سجن من �سنة �إلى �ست �سنوات وب�إ�سقاط �أهليته ل�شغل وظيفة عمومية مدى الحياة .وينطبق
هذا الحكم على المح َّكمين والمو ِّفقين والخبراء والمحا�سبين والأو�صياء والمنفذين ووكالء
التفلي�سة والحرا�س الق�ضائيين.
ويعتبر تجريم هذا ال�شكل الخا�ص من �إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف حماي ًة لم�صالح المجتمع ولهيبة
الموظفين العموميين وبالأخ�ص ل�شفافية العمل الإداري ،مما ي�ضمن حياد الخدمة العامة .ويعني
الفعل المتمثل في "ال�سعي �إلى تحقيق م�صلحة" التما�س مزية خالف المزية التي تتيحها الخدمة
العموميةْ � ،أي مزية تتعار�ض مع �أداء الواجبات الر�سمية بال�شكل الالئق .وال ي�ستلزم الحكم محل
�شخ�صيا ،بل تكفي م�صلحة الجاني
النظر �إثبات �إلحاق �ضرر بالدولة وال تحقيق الجاني مك�سب ًا
ًّ
لتوجيه اتهام �إليه ب�إ�ساءة ا�ستغالل وظائفه.
()28املرجع نف�سه ،اجلزء الأول ،الف�صل الثالث ،املادة  ،19الق�سم جيم (ال�صفحة .)217
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ومع ذلك ،فهناك واليات ق�ضائية ال وجود فيها لجريمة عامة ت�شمل الأ�شكال الأ�سا�سية من ال�سلوك
المن�صو�ص عليه يف االتفاقية .ففي كثير من الدول الأطراف ،وخ�صو�ص ًا يف مجموعة دول �آ�سيا والمحيط
الهادئ ،لم ُت َ�سق �إ َّال وقائع محددة من �إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف باعتبارها مندرجة �ضمن محظورات القانون
الجنائي ال�ساري ،منها على �سبيل المثال �أفعال الر�شوة وا�ستخدام معلومات �سرية على وجه غير الئق وانتهاك
الحقوق �أو الم�صالح الخا�صة والت�صرف على الرغم من تعار�ض الم�صالح وفر�ض ما هو غير م�سموح به قانون ًا
�أو �أكثر مما هو م�سموح به �أو قبل موعد ا�ستحقاقه والدخول يف م�ضاربات �أو مراهنات ا�ستناد ًا �إلى تدابير �أو
معلومات ر�سمية ومنع تنفيذ �أوامر ر�سمية �أو تطبيق قوانين الدولة و�إ�ساءة ا�ستغالل ال�سلطة لحمل �شخ�ص
معين واختال�س �أموال عامة والترهيب والتعدي .وقد احتجت ال�سلطات الوطنية
ما على الت�صرف ٍ
ب�شكل َّ
ِ
الم�ستعر�ضون يف ذلك) ب�أنه �سبق بالفعل تغطية تعريف الأفعال التي
يف �إحدى الحاالت (و�أيدها الخبراء
تغطيها المادة � 19إلى حد بعيد �ضمن �أ�شكال الر�شوة المتوخى جعلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب عم ًال
كثير من الأحيان ب�أ�شكال الر�شوة
بالمادة  .15ووفق ًا لهذا الر�أي� ،ستكون لإ�ساءة ا�ستغالل الوظائف �صلة يف ٍ
غير المكتملة ،مثل ال�شروع يف االرت�شاء والح�ض على الر�شو .كما اح ُتج عالو ًة على ذلك ب� َّأن ال�سلوك الم�شتبه
معينة �ضمن نطاق الجرائم التي تكون الممتلكات مو�ضوعها ،مثل االختال�س وال�سرقة.
فيه يندرج يف حاالت َّ
َ
ال�سلوك المو�صوف يف المادة ،19
حد ما
ومع ذلك ،وعلى الرغم من احتمال معالجة هذه الجرائم بالفعل �إلى ٍ
ف�إنها تظل خا�ضعة لقيود كبيرة وال يمكن اعتبارها م�ستوفية لأغرا�ض االتفاقية تمام اال�ستيفاء ،مما يدعو �إلى
ا�ستحداث جريمة �أو�سع بكثير لحماية نزاهة الخدمة العامة.
وبالتالي فقد �صدرت تو�صيات يف معظم الحاالت للدول الأطراف المذكورة �أعاله بالنظر يف الأخذ
ب�صيغة �أقرب من الجريمة الجنائية المو�صوفة يف المادة  19و�سن ت�شريع يتيح معالجة �أو�سع نطاق ًا لإ�ساءة
ِ
الم�ستعر�ضون �إلى حد معقول بتما�شي القانون
ا�ستغالل الموظفين العموميين للوظائف .وبالمقابل ،اقتنع
الوطني مع االتفاقية رغم االفتقار �إلى جريمة عامة بالمفهوم الوارد يف المادة  ،19وذلك يف عدد محدود
من الدول التي لديها مجموعات �أكبر و�أوفى فيما يبدو من الجرائم الخا�صة المندرجة �ضمن فئة "�إ�ساءة
ا�ستغالل الوظائف" (الر�شوة وعرقلة تنفيذ القانون والتبديد وال�سعي �إلى تحقيق م�صالح دون وجه حق
والمحاباة وانتهاك واجب الحفاظ على ال�سرية و�إهمال الت�صرف خالل زمن معقول �أو رف�ضه وما �إلى ذلك).

الق�صد الجنائي
ال ت�ص َّنف �إ�ساءة ا�ستغالل ال�سلطة الر�سمية من طرف موظفين عموميين بما ي�ضر بالم�صلحة العامة كجريمة
جنائية يف العادة �إ َّال �إذا ار ُتكبت عمداً .وهذا هو النموذج الذي تدعو �إليه المادة � 19أي�ضاً .غير � َّأن الم�س�ؤولية
الجنائية تن�سحب يف بع�ض الحاالت على ال�سلوك المت�سم باال�ستهتار �أو الإهمال ،مما يتجاوز الحد الأدنى من
المعايير المن�صو�ص عليها يف االتفاقية .وقد اعتبرت بع�ض �أفرقة اال�ستعرا�ض ذلك تجربة ناجحة.

الح�صول على مزية غير م�ستحقة
تنطوي الم�س�ؤولية الجنائية عن �إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف يف معظم الواليات الق�ضائية على افترا�ض م�سبق ب� َّأن
الموظف العمومي يت�صرف بغر�ض الح�صول على مزية غير م�ستحقة لنف�سه �أو ل�شخ�ص �آخر—كما هو من�صو�ص
أذى ب�شخ�ص �آخر .فثمة واليات ق�ضائية كثيرة يتعر�ض الموظف فيها
عليه يف االتفاقية—�أو بغر�ض �إلحاق � ً
للم�س�ؤولية حتى ولو لم ي�سع �إلى تحقيق مزية غير م�ستحقة� ،أو � ِّأي مزية كيفما كان نوعها .وعالو ًة على ذلك،
يذهب القانون يف بع�ض الحاالت �إلى حد اعتبار مرتكب الفعل م�س�ؤو ًال جنائ ًّيا بغ�ض النظر عن ت�صرفه من �أجل � ٍّأي
ال�سابقي الذكر ما دام قد �أتى ت�صرفه تع�سف ًّيا �أو �أخ َّل بواجباته الر�سمية .وقد يكون �إف�ضاء الجريمة
من الغر�ضين
ْ
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أذى بفرد �أو بالقطاع العام �أو �إلى تح�صيل مزية غير م�ستحقة من عوامل ت�شديد العقوبة .ومن ناحية
�إلى �إلحاق � ً
�أخرى ،يف الحاالت التي يعتبر فيها القانون �أن الح�صول على مز ّية عن�صر مو�ضوعي من عنا�صر الجريمة ولي�س
عن�صر ًا ي�شير �إلى غر�ض مرتكب الجريمة ،عندئذ ال تكون عنا�صر المادة  19قد ا�س ُتوفيت بالكامل.

�أمثلة على التنفيذ
لكل
يت�ضمن الت�شريع في �إحدى الدول جريمتين منف�صلتين بخ�صو�ص �إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف ٍ
منهما متطلبات ذاتية مختلفة ،وهما في الواقع متكاملتان .وتتعلق �أولى هاتين الجريمتين بحالة
�إقدام � ِّأي موظف عمومي على القيام بنف�سه �أو بتوجيه غيره �إلى القيام ،على نحو ينطوي على �إ�ساءة
ا�ستغالل لوظيفته ،بت�صرف تع�سفي يخل بحقوق �شخ�ص �آخر؛ و� َّأما الثانية فتن�سحب على � ِّأي موظف
عمومي ي�ستغل وظيفته �أو من�صبه في هيئة عمومية للح�صول على �شيء ِّقيم كمقابل� ،سواء �أكان ذلك
لمنفعته ال�شخ�صية �أو لمنفعة � ِّأي �شخ�ص �آخر.
ويبدو � َّأن دولة طرف ًا �أخرى تتجاوز ذلك الحد �إلى حد بعيد �إذ تغطي (من خالل جريمتين
منف�صلتين بخ�صو�ص �إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف �أي�ضاً) � َّأي موظف عمومي ُيق ِْدم ،في معر�ض �أداء
واجباته ،على � ِّأي ت�صرف تع�سفي �أو غير م�شروع �أو على التحر�ش ب�أ�شخا�ص �أو التعدي عليهم �أو
�إلحاق �ضرر بممتلكات؛ �أو على اتباع �سبل غير م�شروعة �أو غير �ضرورية لأداء الوظيفة �أو الخدمة �أو
ال�سماح لطرف ثالث ب�أدائها؛ �أو على مجرد �إغفال � ِّأي ت�صرف متوقع منه بحكم وظيفته �أو تجنبه �أو
ت�أخيره على وجه غير م�شروع.
ويقابل معنى "المزية غير الم�ستحقة" معنى الم�صطلح المقبول يف جرائم ف�ساد �أخرى يف �إطار
االتفاقية ،ويت�ضمن المزايا غير الملمو�سة وغير المالية .وت�ستخدم الت�شريعات الوطنية يف بع�ض الحاالت
م�صطلحات من قبيل "دخل �أو مكا�سب" ،لكنها ال ت�شمل على ما يبدو المزايا غير المادية.
عدد غير قليل من الدول ،حيث يتطلب اعتبار
وقد لوحظت حاالت ابتعاد �شديد عن ن�ص االتفاقية يف ٍ
�إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف جريم ًة جنائية �أن تلحق درج ٌة ما من الأذى �أو ال�ضرر �أو الإجحاف (كثير ًا ما ُتطلق
عليه �صفة "البالغ" �أو "المعتبر") بالحقوق �أو الم�صالح القانونية ل�شخ�ص طبيعي �أو اعتباري �أو بالمجتمع �أو
تجرم
الدولة .وعالو ًة على ذلك ،يخ�ضع تطبيق الجرائم ذات ال�صلة يف �إحدى هذه الدول ٍّ
لحد �أدنى ،بحيث ال َّ
إداريا .و ُين�صح
حاالت �إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف المتعلقة بمبالغ �أقل من قد ٍر محدد من المال ،بل تعا َلج � ًّ
ب�شخ�ص ما .وقد �أ�صدرت معظم �أفرقة
بتوخي الحذر بالن�سبة �إلى اال�شتراط الم�سبق ب�إلحاق �ضرر �أو خ�سارة
ٍ
ِ
الم�ستعر�ضين يف مثال ْين تغافلوا
اال�ستعرا�ض—ال كلها—تو�صيات با�ستبعاد هذه ال�شروط التقييدية .غير � َّأن
فيما يبدو عن اال�شتراط الم�سبق الوارد يف الأحكام الوطنية ب�أن يكون الت�صرف التع�سفي للموظف العمومي
م�ضرا بحقوقه ،واعتبروا بد ًال من ذلك � َّأن عدم و�صف الغر�ض المن�شود بو�صفه
مخ ًّال بم�صالح �شخ�ص �آخر �أو ًّ
ح�صو ًال على مزية غير م�ستحقة يو�سع نطاق تطبيق المادة � ،19أو �أجازوا احتجاج ال�سلطات الوطنية ب� َّأن � َّأي
انتهاك للقوانين يعني يف جميع الحاالت تقريب ًا �إلحاق �ضرر بالدولة (النظام القانوني) .وبالتالي خل�صوا �إلى
مبرر ًا يف ظل غياب � ِّأي تف�سير
� َّأن القوانين محل النظر متما�شية مع االتفاقية� .إ َّال � َّأن ذلك اال�ستنتاج ال يبدو َّ
المقيد للمتطلبات الإ�ضافية ال�سالفة الذكر .وبالمقابل ،لم ُيتو�صل �إلى نف�س اال�ستنتاج يف دولة
ال�ستبعاد الأثر ِّ
لديها �أحكام م�شابهة �إ َّال بعد �أخذ االجتهادات القانونية ذات ال�صلة يف الح�سبان ،مما �سمح با�ستنتاج � َّأن جميع
الأفعال التع�سفية التي ي�أتيها موظف عمومي ت�سبب �شك ًال من �أ�شكال الإ�ضرار بالمواطن� ،سواء �أكان ذلك
ماليا �أم فقدان ًا لحقه يف التو�صل �إلى قرار م�ستنير.
�ضرر ًا ًّ

اجلزء الأول  -الف�صل الأول  -التجرمي
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الم�ستفيدون
يف عدد من الحاالت ،ال تندرج الأفعال الرامية �إلى الح�صول على مزية غير م�ستحقة لأطراف ثالثة �أو لكيانات
اعتبارية يف نطاق القانون� ،أو ال يكون من الم�ؤكد �أنها م�شمولة .فعلى �سبيل المثال ،اع ُتبر يف �إحدى الدول � َّأن
م�صطلح "لالنتفاع الذاتي" �أ�ضيق مقارن ًة بم�ؤدى الم�صطلحات الم�ستخدمة يف المادة .19
ولوحظ انحراف �أندر ولكنه �أعمق يف بلد �آخر حيث يمكن ارتكاب الجرم ذي ال�صلة لم�صلحة �شخ�ص
�آخر ولكن لي�س كيان ًا �آخر �أو ،وهو ما يدعو للده�شة ،الموظف نف�سه .ورغم �أنه يمكن من الناحية العملية
و�سع نطاق تجريم
معاقبة بع�ض ال�سلوكيات محل النظر يف �إطار جرائم �أخرى تتعلق بالف�ساد ،فقد �أُو�صي ب�أن ُي َّ
�إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف بما يتما�شى مع متطلبات االتفاقية.

الفعالية
تتعلق �أحكام �إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف ،كما ُذكر يف �أحد اال�ستعرا�ضات ،ب�إحدى �أكثر الجرائم �شيوع ًا يف
�سياق مبا�شرة الخدمة الر�سمية .ومما له داللة خا�صة � َّأن الجرائم محل النظر من الممار�سات المعتادة على
ما يبدو يف �أحد بلدان مجموعة دول �أوروبا الغربية ودول �أخرى ،حيث يبلغ عدد الق�ضايا حوالي  30والجرائم
�سنويا� .إ َّال � َّأن عدد الدول التي قدمت �إح�صاءات و�/أو معلومات ب�ش�أن االجتهادات
المب َّلغ عنها بين  40وًّ 50
ن�سبيا على الرغم من ذلك.
القانونية ذات ال�صلة قليل ًّ

التحديات
ِّ

كاف لتغطية
يبدو � َّأن التحدي الرئي�سي يتمثل يف �إدراك �أهمية ا�ستحداث جريمة عامة تت�سم بقد ٍر من االت�ساع ٍ
جميع ال�سلوكيات المذكورة يف االتفاقية .كما توجد حاجة �إلى التعامل مع القيد وا�سع االنت�شار الذي يربط
تطبيق الجريمة بال�شرط المو�ضوعي المتمثل يف ت�سببها يف �إلحاق �ضرر ب�شخ�ص �أو بالدولة.

 -٤الإثراء غير الم�شروع (المادة )20
جرم الإثراء غير الم�شروع ،وحكمه غير �إلزامي ،يف معظم الدول الأطراف ،و�إن كانت لدى العديد منها
لم ُي َّ
ت�شريعات قيد النظر يف هذا ال�ش�أن .ويبدو � َّأن بلدان ًا من مجموعة دول �أمريكا الالتينية والكاريبي هي الأكثر
�إقبا ًال على اعتماد ت�شريعات تغطي هذه الجريمة ،بينما يترجح رف�ض ذلك يف حالة الدول الأطراف من
مجموعة دول �أوروبا الغربية ودول �أخرى ،كما يت�ضح من الحقيقة التي م�ؤداها �أن � ًّأيا من تلك الدول لم يعترف
ِ
الم�ستعر�ضين اعتبروا تجريم ال�سلوك محل
حتى الآن بمفهوم الإثراء غير الم�شروع .ومما له داللة خا�صة � َّأن
الجيدة لدى دولتين من مجموعة
النظر جدير ًا بالمالحظة و�صنفوه �ضمن التجارب الناجحة والممار�سات ِّ
جرمتاه .وكان ا�ستحداث هذه الجريمة يف الت�شريعات الوطنية يف بع�ض الحاالت نتيجة
دول �أوروبا ال�شرقية ّ
لتنفيذ �صكوك �إقليمية لمكافحة الف�ساد ،مثل اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الف�ساد.
تجرم الإثراء غير الم�شروع
تبين يف دولتين على الأقل تكاد ت�شريعاتهما تتطابق � َّأن الأحكام التي ِّ
وقد َّ
ال تطبق ب�شكل م�ستقل ،بل كجزء من تحقيقات جارية حول موظفين عموميين فا�سدين .وهذا يعني � َّأن اتخاذ
َّ
تدابير المالحقة على الإثراء غير الم�شروع مرتهن بوجود تحقيق جا ٍر ب�ش�أن جريمة �أخرى من جرائم الف�ساد.
عموميا ما يحوز ممتلكات
ف�إن ظهرت �أثناء �إجراء تحقيق من هذا القبيل �أ�سباب معقولة لالعتقاد ب� َّأن موظف ًا
ًّ
حاليا �أو ما�ضياً ،طُ لب منه تف�سير هذا الفائ�ض و�إ َّال اع ُتبر مدان ًا بجريمة منف�صلة عن
تتجاوز حدود �أجره ًّ

52

حالة تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

مو�ضوع التحقيق الرئي�سي .وقد الحظ م�ستعر�ضو �إحدى هاتين الدولتين ما يف هذا النظام من ق�صور ،و�أعربوا
مقيد ًا لنطاق تطبيق
عن ر�أيهم ب�أنه ينبغي للبلد المعني النظر يف �إلغاء �شرط التحقيق الم�سبق هذا الذي يبدو ِّ
الجريمة المن�صو�ص عليها يف �إطار المادة .20
وجدير بالذكر � َّأن كثير ًا من الدول الأطراف نظرت يف �إمكانية اعتماد جريمة للإثراء غير الم�شروع،
وبذلت جهود ًا حقيقية يف �سبيل تقييم مدى توافق ا�ستحداثها مع نظمها القانونية الوطنية ،لكنها خل�صت
�إلى � َّأن ذلك لن يكون مالئم ًا �أو �ساورتها �شكوك �شديدة حول ما ي�ستتبعه ذلك من خرق على ما يبدو لمبادئ
العدالة الأ�سا�سية وللقيود الد�ستورية المتعلقة ،قبل كل �شيء ،بالحق يف اعتبار المتهم بريئ ًا حتى تثبت �إدانته
بحكم القانون )29(.وقد اح ُتج بمبد�أ افترا�ض البراءة هنا ل َّأن جريمة الإثراء غير الم�شروع ترتكز على افترا�ض
المت�صور لعبء
التح�صل على الثروة المتراكمة بطريقة فا�سدة ما لم يثبت العك�س .وال ُيعتبر هذا العك�س
َّ
الإثبات يف ق�ضية جنائية ،الذي ينبغي من باب �أولى و�صفه بالقرينة غير القاطعة ،متوافق ًا مع المبادئ
كثير من الواليات الق�ضائية .وعالوة على ذلكُ ،يعتقد � َّأن من �ش�أنه �أن
الأ�سا�سية للنظام القانوني المحلي يف ٍ
ي�ؤدي �إلى احتمال غير ي�سير �أن يدان �أبرياء لمجرد عدم ت�صديق تف�سيراتهم .ولهذا ال�سبب جزمت ال�سلطات
يف بع�ض هذه البلدان بعدم وجود � ِّأي نية لديها بت�ضمين جريمة من هذا القبيل يف � ِّأي ن�ص لتعديل القانون
الجنائي يف الم�ستقبل .بل �إن �إحدى الدول �أبدت تحفظ ًا فيما يتعلق بالمادة  20عند الت�صديق على االتفاقية،
بينما يف والية ق�ضائية �أخرىُ ،ج ِّرم الك�سب غير الم�شروع يف البداية ،ثم �أُبطل الحق ًا باعتباره غير د�ستوري.
ويف �ضوء الطابع االختياري لمطلب التجريم وال�سلطة التقديرية الوا�سعة التي تتمتع بها الدول الأطراف
ِ
الم�ستعر�ضون عموم ًا هذه الحجج ،واعتبروا � َّأن البلدان المعنية قد ا�ستوفت االلتزام الذي
يف تطبيقهَ ،ق ِبل
()30
تقت�ضيه المادة  20بالنظر يف ا�ستحداث جريمة للإثراء غير الم�شروع .ويف الوقت نف�سه� ،أثنوا على بلدان
توا�صل ا�ستك�شاف التطورات الت�شريعية البديلة بهدف م�ساءلة الأ�شخا�ص الذين يعجزون عن تف�سير الزيادة
المبررة يف موجوداتهم .ولم ي�صروا �إ َّال يف حاالت معدودة ،رغم تلك الإي�ضاحات ،على �أن
الكبيرة وغير َّ
ِ
الم�ستعر�ضون يف �إحداها �إلى
توا�صل الدول الأطراف النظر يف تجريم الإثراء غير الم�شروع ،حيث �سعى
تفنيد حجج ال�سلطات المتعلقة بمبد�أ افترا�ض البراءة ،بل وذهبوا �إلى حد الإعراب عن ر�أيهم �أنه ينبغي يف
حالة وجود معوقات د�ستورية يف �سبيل تجريم الإثراء غير الم�شروع تعديل الد�ستور �أو على الأقل اعتماد �أحكام
لم�صادرة الموجودات .وبالمثلُ ،دعيت الدول الأطراف المعنية التي لم تقدم �أ�سباب ًا تقت�ضي بال�ضرورة عدم
تنفيذ تدابير ،على الرغم من وجود �أوجه ق�صور يف الإطار القانوني الوطني� ،إلى ا�ستك�شاف �إمكانية �إعادة
الت�أكد من مدى مالءمة ا�ستحداث هذه الجريمة تحديداً.
يجرم الإثراء الم�شروع ،يتم ال�سعي �إلى �إحداث �أثر م�شابه �إلى حد ما لذلك التجريم من
وحيثما لم َّ
خالل حظر قبول الموظفين العموميين الهدايا المق َّدمة �إليهم ب�صفتهم موظفين عموميين ،واعتماد �أحكام
جنائية متعلقة بغ�سل الأموال والإخفاء ،على النحو المن�صو�ص عليه يف المادتين  23و 24من االتفاقية،
والعك�س الجزئي لعبء الإثبات يف �سياق الموجودات المملوكة لأ�شخا�ص �شاركوا يف تنظيم �إجرامي �أو دعموه
�أو لم�س�ؤولين كبار �أجانب ينتمون �إلي بلدان يرتفع فيها م�ستوى الف�ساد ،و�أي�ض ًا عن طريق و�ضع �أحكام خا�صة
ب�ش�أن عدم تبرير �أ�شخا�ص مرتبطين بمجرمين �أو ب�ضحايا جرائم لمواردهم .وعالو ًة على ذلك ،يمكن الدفع
()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�/أكتوبر  ،)CAC/COSP/IRG/2014/11/Add.1( 2014الفقرة  .26وفيما يتعلق بامل�سائل املتعلقة بتجرمي الإثراء غري امل�شروع ،انظر
)� ،Lindy Muzila and others, On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption (Stolen Asset Recoveryسل�سلة
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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ب�أدلة مفادها عدم تبرير الثروة خالل المحاكمات باعتبارها قرائن تعزيز ًا لتهم �أخرى بالر�شوة يف القطاع
العام �أو االختال�س �أو غ�سل الأموال ،وهي دفوع �شائعة يف الواقع ،وبالفعل فقد �أدرجت بع�ض بلدان مجموعة
الدول الأفريقية ومجموعة دول �آ�سيا والمحيط الهادئ التي تتبع نظام القانون الأنغلو�سك�سوني �أحكام ًا �صريحة
بهذا ال�ش�أن يف قوانينها الخا�صة بمكافحة الف�ساد �أو غ�سل الأموال .لكن الأهم (والأكثر فعالية) � َّأن عدد ًا من
الدول يت�صدى للإثراء غير الم�شروع عن طريق متطلبات الإقرار بالموجودات والدخل ،وكذلك عن طريق
�إجراءات مو�سعة للم�صادرة الجنائية والحجز غير الم�ستند �إلى �إدانة .وبينما ال تفي جميع هذه الحلول ب�شكل
مبا�شر بالأغرا�ض التي من �أجلها ُو�ضعت المادة  ،20فيبدو � َّأن الحلول المندرجة �ضمن المجموعة الأخيرة
(�إقرارات الموجودات والدخل والإجراءات المو�سعة للم�صادرة الجنائية والحجز غير الم�ستند �إلى �إدانة)
تتيح بدائل قابلة للتطبيق وجديرة بالنظر فيها عن كثب ،وترد �أدناه مناق�شة مخت�صرة لها.

ازدياد الموجودات
يتمثل الركن الرئي�سي للجريمة يف حدوث زيادة معتبرة يف موجودات موظف عمومي مقارن ًة بدخله الم�شروع
الذي ي�ستطيع عزوه �إلى م�صادره ب�شكل معقولْ � ،أي اكت�شاف حيازته موارد مالية �أو ممتلكات غير متنا�سبة مع
م�صادر دخله �أو موجوداته يف الحا�ضر �أو ال�سابق� ،أو—كما يرد ب�شكل �أعم يف ٍ
عدد من القوانين الوطنية—
كون م�ستوى عي�شه �أعلى مما يتنا�سب مع مكت�سباته المعلومة يف الحا�ضر �أو ال�سابق .وال توجد حاجة �إلى �إثبات
قيام الموظف العمومي المعني ب�إ�ساءة ا�ستغالل وظائفه �أو ب�أداء �أفعال �أخرى محظورة باعتبار ذلك عن�صر ًا
من عنا�صر الإثراء غير الم�شروع—وحيثما ت�شترط الت�شريعات الوطنية ذلك ،ينبغي النظر �إليه بو�صفه قيد ًا
يغير طبيعة الجرم ويحد من نطاقه .وعالوة على ذلك ،لوحظ وجود قيود �أقل �أهمية يف �إحدى الدول حيث
يلزم �إثبات �أن الزيادة يف الموجودات تحدث "بحكم وظيفة الفرد �أو من�صبه �أو انتدابه �إلى وظيفة عمومية"،
وكذلك يف دولتين حيث ال ت�شمل الجريمة تراكم موجودات مت�أتية على وجه غير م�شروع �أو اكت�سابها �إ َّال �إذا
معين ًا (مثل مبلغ محدد �أو ن�سبة مئوية محددة من الدخل الم�شروع).
تجاوزت ح ًّدا َّ
وتقع مهمة �إثبات الإثراء غير المبررْ � ،أي حيازة الممتلكات الم�شتبه فيها والأ�سباب التي تجعل و�سائل
ك�سب دخل المتهم غير كافية لتمكينه من اكت�سابها ،على عاتق المدعي العام يف العادة .ف�إذا اجتمعت �أدلة
كافية على حيازة المتهم موجودات �أكثر مما يمكن عزوه �إلى راتبه وغير ذلك من دخله الم�شروع ،وجب على
النهج نظري ًة مفادها �أنه ينبغي اعتبار
المدعى عليه �إثبات اكت�سابه لهذه الموجودات ب�شكل م�شروع .وي�ؤيد هذا ُ
جريمة الإثراء غير الم�شروع جريمة فعل ،ال جريمة �إغفال ،بالتركيز على الزيادة المعتبرة يف موجودات
موظف عمومي على نحو ال ي�ستطيع تف�سيره ب�شكل معقول ن�سب ًة �إلى دخله الم�شروع.
� َّأما عن الفترة الزمنية التي ُيعتد بها يف �سياق ازدياد الموجودات ،ف� َّإن القانون يف معظم الحاالت
ُي ِ
خ�ضع للتدقيق كامل الفترة الزمنية التي تبد�أ بالتحاق ال�شخ�ص بوظيفة عمومية .ومع ذلك فقد ُحددت نهاية
ل�شخ�ص ما خاللها بعدة �سنوات (�سنتان �أو خم�س �سنوات مث ًال)
الفترة التي يمكن مراجعة الموقف المالي
ٍ
يف بع�ض الحاالت احت�ساب ًا من تاريخ انتهاء خدمته ،بينما يبدو يف حالة �أخرى � َّأن نطاق الجريمة يقت�صر على
الزيادات التي تطر�أ على ثروة الموظف العمومي خالل فترة خدمته.
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نطاق الأ�شخا�ص الم�شمولين
الق�صد من المادة  20تغطية الزيادة المعتبرة يف موجودات موظف عمومي دون الن�ص على � ِّأي موا�صفات
مزيد من الدقة فيما
تحري ٍ
�شخ�صية �أخرىَّ � .أما الت�شريعات الوطنية التي تغطي جرائم مقابلة فتميل �إلى ِّ
يتعلق بنطاق الأ�شخا�ص الذين تخ�ضع موجوداتهم للتدقيق.
لكن ينبغي �أو ًال التنبه �إلى � َّأن البلدان غير ُم ْجمعة على َق�صر تطبيق الجرائم ذات ال�صلة على حيازة
موجودات غير متنا�سبة ،حيث يبدو يف ما ال يقل عن اثنتي ع�شرة دولة طرف ًا � َّأن الأحكام
الموظفين العموميين
ٍ
المنطبقة تن�سحب كذلك على بع�ض الأ�شخا�ص العاديين (مثل المطا َلبين بتقديم بيان بالموجودات تحت
ال َق�سم �أو ح�صلوا على ربح من خالل العقود المبرمة مع الكيانات العمومية)� ،أو حتى على جميع الأ�شخا�ص
العاديين متى ما اجتمعت �أ�سباب كافية ومعقولة لالعتقاد ب�أنهم تح�صلوا على ملكية ممتلكات منقولة �أو غير
منقولة من خالل �سبل غير م�شروعة و� َّأن الممتلكات ال تتنا�سب مع م�صادر دخولهم المعلومة .وعالو ًة على
ذلك ،تت�ضمن ت�شريعات �إحدى الدول جريمة تعالج تحديد ًا �إثراء موظفي الم�صارف على وجه غير م�شروع.
وقد القت هذه الأحكام ترحيب ًا ب�شكل عام ،واع ُتبر �أنه من المفيد حتى بالن�سبة �إلى الدول التي تفتقدها �أن
تنظر يف �إمكانية تو�سيع ت�شريعاتها لت�شمل التحقيق يف الإثراء غير الم�شروع يف القطاع الخا�ص.
والقاعدة المتبعة بالن�سبة �إلى الموظفين العموميين هي عدم ح�صر جريمة الإثراء غير الم�شروع يف
من ما زالوا يبا�شرون واجبات ر�سمية ،بل تطبيقها كذلك على من خدموا يف ال�سابق يف وظائف عمومية.
تجرم بع�ض الدول الأطراف �أي�ض ًا �إخفاء الإثراء غير الم�شروع �أو تو�ضح �أنه يتعين على
وعالو ًة على ذلكِّ ،
عموميا على التهرب من الم�ساءلة عن طريق التظاهر بتملُّكه الموجودات الم�شتبه
� ِّأي �شخ�ص يعاون موظف ًا
ًّ
فيها على وجه م�شروع �أن يبين هو �أي�ض ًا م�صدر � ِّأي زيادة معتبرة يف موجوداته ،مما يعني � َّأن هذا الحكم يعم
بالعقوبة ك ًّال من الفاعلين الأ�صليين وغيرهم ممن يحاولون معاونة الموظف العمومي الفا�سد ،و�إن لوحظ �أن
على الدول الأطراف مراعاة عدم ا�ستخدام تلك الجريمة لتفادي الجريمة الأخطر المتمثلة يف غ�سل الأموال.

مثال على التنفيذ
ين�ص القانون الجنائي في �إحدى الدول الأطراف على ما يلي:
يعاقب � ُّأي �شخ�ص ال ُيثبت م�صدر ًا م�شروع ًا لزيادة معتبرة في موجوداته� ،سواء �أكانت با�سمه
�أم با�سم طرف ثالث بغر�ض الإخفاء ،تح�صل عليها في الفترة الممتدة بين بدء خدمته �إلى
ما بعد تركه الخدمة ب�سنتين ،بال�سجن من �سنتين �إلى �ست �سنوات وبغرامة تعادل 100-50
تاما مدى
في المائة من قيمة الإثراء غير الم�شروع وب�إ�سقاط الأهلية ل�شغل من�صب �إ�سقاط ًا ًّ
الحياة .وي�شمل الإثراء غير الم�شروع �شطب الديون و�إ�سقاط االلتزامات .ويعا َقب الطرف
الثالث الذي يخفي الإثراء غير الم�شروع بنف�س العقوبة المفرو�ضة على الجاني.

القرائن غير القاطعة بالذنب
تو�ضح معظم القوانين الوطنية التي ت�ضم جريمة للإثراء غير الم�شروع � َّأن عبء �إثبات الم�صدر الم�شروع
للأموال �أو الممتلكات الم�شكوك فيها يقع على عاتق ال�شخ�ص الخا�ضع للتحقيق .ويدان ال�شخ�ص بهذه الجريمة
�إذا لم يقدم تف�سير ًا ُمر�ضي ًا للمحكمة للكيفية التي تمكن بها من الحفاظ على م�ستوى معي�شته �أو الكيفية التي
معينة �إلى حوزته .وبالتالي ،يبدو � َّأن هناك قرينة غير قاطعة بالذنب ،حيث
انتقلت بها موارد مالية �أو ممتلكات َّ
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تقديم تف�سير معقول �أو
ي�ستطيع المدعى عليه ،متى ما ُقدمت دعوى الزيادة غير المتنا�سبة يف الموجودات،
َ
قابل للت�صديق ليتجنب العقوبة )31(.وهذه القرينة مذكورة ب�شكل �صريح يف بع�ض الواليات الق�ضائية.

مثال على التنفيذ
ين�ص القانون في �إحدى الدول الأطراف بو�ضوح على �أنه �إذا �أُث ِبت خالل المحاكمة � َّأن المتهم ح�صل
على ملكية ممتلكات منقولة �أو غير منقولة غير متنا�سبة مع م�صادر دخله المعلومة �أو حازها� ،سواء
حينئذ � َّأن ال�شخ�ص
�أكان ذاك با�سمه �أم با�سم � ِّأي �شخ�ص �آخر نياب ًة عنه ،ف� َّإن المحكمة تفتر�ض
ٍ
المتهم مذنب بما ا ُّتهم به ،وال ُتعتبر العقوبة المنزلة به ا�ستناد ًا �إلى هذا االفترا�ض غير قانونية ما
لم يدح�ض هذا ال�شخ�ص ذلك االفترا�ض في المحكمة.
وجدير بالذكر فيما يتعلق بمبد�أ افترا�ض البراءة � َّأن ال�سلطات يف �إحدى الدول الأطراف تدافع عن
بناء على افترا�ض
م�شروعية عك�س عبء الإثبات ،على النحو المو�صوف �آنفاً ،محتج ًة ب�أنه ال تنزيل لعقوب ٍة ً
بل على واقعة حقيقية ومثبتة مفادها زيادة الموظف العمومي موجوداته خالل فترة خدمته ب�شكل ال ي�ستطيع
تقديم تف�سير معقول له ن�سب ًة �إلى دخله الم�شروع .وت�ستمد خ�صو�صيات جريمة الإثراء غير الم�شروع مبرراتها
من كون الموظفين العموميين يتحملون م�س�ؤولية �أكبر من غيرهم بحكم واجباتهم ،و�إن كانت الم�ساواة يف
المعاملة بين جميع المواطنين مكفولة.
و�أفادت بع�ض الدول الأطراف � َّأن عك�س عبء الإثبات ال يتعلق بالموجودات التي يحوزها الموظف
العمومي فح�سب ،بل بموجودات �أقربائه كذلك ،وهي موجودات يمكن االفترا�ض ب�أنها يف قب�ضة المتهم.
وعالو ًة على ذلك ،تن�سحب الجرائم القائمة يف بع�ض الحاالت ب�شكل �صريح على موجودات �أقرباء الموظف
العمومي �أو ُمعاليه.

�أمثلة على التنفيذ
ين�ص القانون في دولتين طرفين تتطابق �أحكامهما على �أنه �إذا اطم�أنت المحكمة في � ِّأي ق�ضية
�إثراء غير م�شروع �إلى وجود �أ�سباب تدعو �إلى االعتقاد ب�أنه كان لدى �شخ�ص ،مع مراعاة درجة قرب
العالقة التي تربطه بالمتهم وظروف �أخرى ذات �صلة ،موارد مالية �أو ممتلكات على �سبيل الأمانة
ل�صالح المتهم �أو نياب ًة عنه على � ِّأي وجه �آخر� ،أو �أنه اكت�سب من المتهم هذه الموارد �أو الممتلكات
عن طريق الهبة �أو الإقرا�ض دون مقابل مالئم ،ف� َّإن المحكمة تعتبر ،حتى يثبت العك�سَّ � ،أن هذه
الموارد �أو الممتلكات ،في قب�ضة المتهم �أو حيازته.
وفي دولة �أخرىُ ،تعتبر حيازة موظف عمومي �أو � ٍّأي من ُمعاليه ممتلكات غير متنا�سبة مع
م�صادر دخله المعلومة دون �أن يقدم تف�سير ًا معقو ًال لذلك جريم َة �سوء �سلوك جنائي .ويت�ضمن
الحكم ذو ال�صلة �شرح ًا لم�صطلح " ُمعال" يو�ضح �أنه ي�شمل الزوجة والأبناء والربائب والوالدين،
كليا.
الق�صر الذين ي�ساكنون الموظف ويعتمدون عليه في معي�شتهم اعتمادا ًّ
وال�شقيقات والأ�شقاء ّ

()31املرجع نف�سه.
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إ�ضافيا بالذنب فيما يتعلق بالإثراء غير
وعلى غير العادة ،ترتئي �إحدى الواليات الق�ضائية افترا�ض ًا � ًّ
الم�شروع ،وذلك يف الحاالت التي ال ي�أذن الموظف العمومي فيها لل�سلطات المخت�صة با�ستق�صاء ودائعه �أو
معامالته ،حيث اع ُتبر ذلك مخالف ًا للحق يف عدم تجريم النف�س ،ولذلك �أُو�صي ب�إلغاء االفترا�ض المعني.

ا�ستخدام �إقرارات الموجودات والدخل بد ًال من �أحكام الإثراء غير الم�شروع
يجرم الإثراء غير الم�شروع فيها بعد ب�أنه يمكن تحقيق �أثر
اح ُتج يف كثير من الواليات الق�ضائية التي لم َّ
م�شابه—و�إن لم يكن معاد ًال تمام ًا—عن طريق وجود نظام �صارم وفعال لمراقبة دخل الموظفين العموميين
وموجوداتهم (ك�أن تو�ضع رواتب الموظفين العموميين و�ضرائبهم يف �سجالت عمومية) ،مما يي�سر جمع
جزئيا .وهناك �أمر �أكثر فعالية
المعلومات ويدعم عمليات الر�صد والتحقيق .وقد القت وجهة النظر هذه قبو ًال ًّ
من هذا وهو �إلزام الموظفين العموميين بحكم القانون بتقديم �إقرارات الموجودات والدخل عن �أنف�سهم
وكذلك عن �أزواجهم ومن يعولون من �أبنائهم (ويكون ذلك يف العادة قبل مبا�شرة الوظيفة ومن ثم ب�شكل
تف�سير � ِّأي زيادات يف الموجودات مبينة يف
�سنوي) .و ُيحتمل �أن ُيطلب من الأ�شخا�ص الملزَ مين بتقديم �إقرار
ُ
�إقراراتهم .وي�شكل التخلف عن تقديم الإقرار و�إيراد بيانات غير �صحيحة يف الإقرار ،ح�سب الوالية الق�ضائية،
مخالفة ت�أديبية �أو �إدارية �أو حتى جنائية .ويتفق هذا النظام مع االلتزام الواقع على الدول الأطراف بو�ضع
�سيا�سات تعزز ال�شفافية والم�ساءلة ،على النحو المن�صو�ص عليه يف الفقرة  1من المادة  5من االتفاقية ،وقد
�أفادت �إحدى الدول الأطراف بالفعل � َّأن قانون الإقرارات المالية لديها قد اع ُتمد بعد مناق�شات حامية يف
البرلمان ،خا�ص ًة يف �سياق تنفيذ هذه المادة على وجه التحديد.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة

بينت �إحدى الدول الأطراف � َّأن لديها نظام ًا للإقرار بالموجودات يحتم على جميع الموظفين
العموميين الإف�صاح عن جميع م�صادر الدخل في نموذج محدد .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 جميع الإقرارات للفح�ص من ِقبل � ِّأي مواطن وفق ًا لما تقرره الجمعية الوطنية من �أحكام
و�شروط .ومن الناحية العمليةُ ،و ِّ�ضح �أنه يمكن ل ِّأي فرد من الجمهور االطالع على الإقرارات لدى
�سداد ر�سم محدد للجهة المخت�صة.
وقد تجاوز بلد �آخر هذا الحد �إذ �أ�صبغ جميع الإقرارات ال�ضريبية بال�صبغة العمومية،
حيث تتاح للجمهور عبر الإنترنت تفا�صيل دخول دافعي ال�ضرائب ال�سنوية وثرواتهم و�إقراراتهم
ال�ضريبية .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،ت�سهم تدابير من قبيل قواعد المحا�سبة ومراجعة الح�سابات ،عالو ًة
على قواعد حرية تداول المعلومات ،في منع الإثراء غير الم�شروع ،كما �أنها ت�صعب �إخفاء المحاوالت
المحتملة لمراكمة مكت�سبات غير م�شروعة .وقد القت ممار�سات الم�ساءلة وال�شفافية هذه ا�ستح�سان
فريق اال�ستعرا�ض.
كما تبينت فائدة ا�ستحداث هذا النظام يف تي�سير تطبيق جريمة الإثراء غير الم�شروع ذاتها يف البلدان
التي و�ضعتها .ويمكن �إعمال الجريمة المذكورة يف المادة  20من االتفاقية جنب ًا �إلى جنب مع جريمتي التخلف
عن تقديم �إقرار موجودات �أو تقديم �إقرار غير �صحيح .وعالو ًة على ذلك ،يمكن �إقامة دعوى �إثراء غير
مجمعة بعد التحقق من �إقرارات الموجودات والخ�صوم المتعلقة بالأ�شخا�ص
م�شروع ا�ستناد ًا �إلى بيانات َّ
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الملزَ مين .بل وقد ُي َع ُّد تقديم ك�شف �أو بيان ر�سمي بالإف�صاح عن الممتلكات يف بع�ض الأحيان �شرط ًا م�سبق ًا
�صارم ًا من �أجل �إجراء مثل ذلك التحقيق .ولي�س من قبيل الم�صادفة �أن تعا َلج جميع هذه الم�سائل ،يف
كثير من النظم القانونية� ،ضمن �سياق نف�س القانون الجنائي الخا�ص ب�ش�أن الإقرار بالموجودات ،حيث ُيلزَ م
ٍ
لتحمل الم�س�ؤولية الجنائية عن الإثراء غير الم�شروع بتقديم �إقرار مالي �أي�ضاً.
المعر�ضون ُّ
الأ�شخا�ص َّ
وقد كان هذا الحل البديل مو�ضع تقدير ،مع و�ضع الطبيعة غير الإلزامية للمادة  20يف الح�سبان،
و�صدرت تو�صيات للدول الأطراف بالنظر يف �إن�شاء نظم للإقرار بالموجودات (ولي�س الإقرار بالم�صلحة
فقط) ،وذلك على الأقل لكبار الموظفين و�أع�ضاء البرلمان ،وب�شكل عام باتخاذ تدابير لتح�سين فعالية
النظم القائمة والحد من �أوجه ال�ضعف الت�شغيلية وطرح عقوبات �أنجع يف التعامل مع الإقرارات غير
ال�صحيحة .فقد لوحظ يف عدة دول �أطراف ،على �سبيل المثالَّ � ،أن نماذج �إقرارات الموجودات والدخل
ُت�ستوفى وتق َّدم لكنها ال تخ�ضع للتحقق على �صعيد الممار�سة لعدم وجود عملية للتحقق �أو لنق�ص الكوادر
و�صي ب�أن تنظر البلدان الم�ستع َر�ضة يف توحيد وتب�سيط عملية تقديم �إقرارات الدخل
المالئمة .وبالتالي فقد �أُ َ
مكر�سة لهذا الغر�ض ومزودة بالموارد المادية والب�شرية الكافية
والموجودات بحيث تناط بم�ؤ�س�سة واحدة َّ
الم�س�ؤولي ُة عن مهمة التحقق من المعلومات المقدمة .ويمكن تنفيذ ذلك من خالل نظام للفح�ص الع�شوائي
لإقرارات محددة (ك�أن يكون التركيز مث ًال على فئات الموظفين العموميين التي ُيحتمل �أن ترتكب ال�سلوك
غير الم�شروع �أكثر من غيرها) �أو من خالل مناوبة �سنوية للوكاالت العمومية التي تركز عليها عملية التحقق.
كما يمكن النظر يف الأخذ بالنظم الإلكترونية لإقرارات الموجودات وزيادة �إمكانية اطّ الع الجمهور على
�إقرارات الدخل والموجودات الخا�صة ببع�ض فئات الموظفين تمكين ًا له من التعليق على �صحتها .ويف حالة
تعمد تقديم معلومات غير �صحيحة �أو
واحدة َّ
معينة� ،صدرت تو�صية با�ستحداث عقوبات �أكثر �صرامة على ُّ
ُ
تزييفها يف �إقرار الموجودات والدخل ،مثل م�صادرة الممتلكات غير المف�صح عنها .و�أخيراً� ،أو�صي يف بع�ض
الدول الأطراف بتو�سيع نطاق اللوائح المنظِّ مة لإقرارات الموجودات لت�شمل المزيد من الفئات ،بل وجميع
الموظفين العموميين ،بد ًال من االقت�صار على �شاغلي �أعلى المنا�صب ال�سيا�سية والق�ضائية ،بينما �أُو�صي يف
()32
حالة �أخرى �أن يكون �أفراد �أ�سرة الأ�شخا�ص الملزَ مين هم �أي�ض ًا من الم�شمولين.

ا�ستخدام �سلطات مو�سعة للم�صادرة والحجز غير الم�ستند �إلى �إدانة عو�ض ًا عن الإثراء
غير الم�شروع
لج�أت بع�ض البلدان �إلى �أ�ساليب �أخرى لتحقيق مفعول م�شابه لما هو من�صو�ص عليه يف المادة  .20وترتبط
مفهومي كل من
هذه الأ�ساليب بنظام الم�صادرة المذكور يف المادة  ،31لكن ينبغي �أن يكون من الوا�ضح � َّأن
ْ
مبد�أ الم�صادرة ومبد�أ الإثراء غير الم�شروع مختلفان ،و�أنهما ي�ستهدفان �أغرا�ض ًا مختلفة اختالف ًا جذر ًّيا ،وهو
ما يت�ضح �أي�ض ًا من كونهما مدرج ْين يف حكم ْين منف�صل ْين من االتفاقية (�أي تحديد ًا المادة  20والفقرة  7من
المادة  .)31فبادئ ذي بدء ،من �ش�أن اكت�ساب عائدات غير م�شروعة �إثر ارتكاب �أفعال �إجرامية تتعلق بالف�ساد
�أن ي�ؤدي ،يف �سياق �أعم� ،إلى عقوبات مو�ضوعها الممتلكات ،بما يف ذلك �ضبط وم�صادرة عائدات الجريمة �أو
الممتلكات المت�أتية من هذه الأفعال الجنائية �أو الم�ستخدمة يف اقترافها .وقد طورت بع�ض الدول هذا المفهوم
وا�ستحدثت ت�شريعات تجيز �ضبط الثروات غير المبررة وم�صادرتها�( :أ) دون �إلزام المحكمة الجنائية ب�إثبات
()32انظر تقرير فريق ا�ستعرا�ض التنفيذ ب�ش�أن دورته الثالثة امل�ست�أنفة ( ،)CAC/COSP/IRG/2012/6/Add.1الفقرة  ،31حيث ُذكرت
�أهمية تغطية �شاغلي الوظائف احليوية ،مثل �أع�ضاء الربملان و�أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي ،و�إيجاد �آليات متابعة فعالة .وب�ش�أن تطوير نظم فعالة
باملخدرات واجلرمية “Public Office,
لإقرارات الدخل واملوجودات للموظفني العموميني ،انظر �إ�صدار البنك الدويل ومكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
” ،Private Interests: Accountability through Income and Asset Disclosureمن �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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ت�أ ِّتيها من عين الجريمة التي �أدين بها مالكها (بموجب �سلطات مو�سعة للم�صادرة)؛ �أو (ب) يف �إجراءات
مدنية (الحجز غير الم�ستند �إلى �إدانة) .وفيما يلي مناق�شة بمزيد من التف�صيل لهذين االحتمالين.
فبموجب ال�سلطات المو�سعة للم�صادرة ،يجوز للمحكمة �إذا �أدانت �شخ�ص ًا ما باقتراف جريمة جنائية
بناء على دعوى من المدعي العام يف بع�ض الحاالت) ،يف الحاالت المن�صو�ص
خطيرة (�أو لمحكمة مدنية ً
عليها يف القانون� ،أن ت�صادر جزء ًا من موجودات الجاني �أو كلها �إذا كانت مملوكة له وقت �إ�صدار الحكم و�إذا
كان يف طبيعة الجريمة الجنائية التي اقترفها هذا ال�شخ�ص �أو دخله الم�شروع �أو الفرق بين و�ضعه المالي
وم�ستوى معي�شته �أو � ُّأي �أمر �آخر ما يبرر االفترا�ض ب� َّأن هذا ال�شخ�ص ح�صل على الموجودات من خالل
�أن�شطة �إجرامية �أخرى .و ُيتخذ قرار �إعمال ال�سلطات المو�سعة للم�صادرة ا�ستناد ًا �إلى �إثبات ت�أ ِّتي الممتلكات
من ن�شاط �إجرامي� ،إذا انعدمت الأدلة على عك�س ذلك ،بمعنى �أنه ال يجوز �إخ�ضاع موجودات �أُث ِبت الح�صول
عليها ب�أموال مكت�سبة على وجه م�شروع للم�صادرة.
صال من نظام القانون الأنغلو�سك�سوني ،و�إن كان قد اع ُتمد
� َّأما الحجز غير الم�ستند �إلى �إدانة فنابع �أ� ً
عدد من البلدان التي تتبع نظام القانون المدني يف ال�سنوات الأخيرة .فبينما يجب تح ُّقق �إدانة
�أي�ض ًا يف ٍ
جنائية بجريمة واحدة على الأقل يف حالة الم�صادرة المو�سعة ،ف� َّإن الحجز غير الم�ستند �إلى �إدانة ال ينطوي
على اتهام �شخ�ص باقتراف جريمة .فمتى ما كانت هناك �أ�سباب معقولة تدعو �إلى اال�شتباه يف تجاوز مجمل
�شخ�ص ما قيمة ما جمع من ثروة على وجه م�شروع ،جاز لمحكمة مدنية �أو ل�سلطات تجري تحقيقات
ثروة
ٍ
مالية �أولية قبل �إحالة الأمر �إلى الق�ضاء �أن تلزم هذا ال�شخ�ص ب�إثبات � َّأن ثروته لي�ست مت�أتية من جريمة.
م�ستوى من الإثبات �أقل من �إثبات � َّأن المتهم مذنب دون � ِّأي �شك
وتتطلب الإجراءات المدنية ذات ال�صلة
ً
معقول ،حيث يجوز للمحكمة الأمر بحجز موجودات ال�شخ�ص المعني �أو �أمره ب�سداد ح�صة تناظر قيمتَها �إذا
�أثبتت ال�سلطات—ا�ستناد ًا �إلى موازنة بين االحتماالت ورجحان الأدلة—� َّأن الموجودات مت�أتية من �أن�شطة
�إجرامية وتعذر على ال�شخ�ص المعني �إثبات �أنها م�شروعة.
وقد ا�س ُتح�سن هذا النهج االبتكاري يف معالجة ال�شواغل �إزاء الثروات غير المبررة والإثراء غير
الم�شروع خارج نطاق نظام العدالة الجنائية .ومن الالفت للنظر �أنه قد لوحظ يف �إحدى الحاالت ،حيث
تقترن الأحكام ذات ال�صلة بقدر معتبر من الحماية للمدعى عليهَّ � ،أن فعالية هذه التدابير �ستكون محل
مهما يف �سياق معالجة م�شكلة الإثراء غير الم�شروع .وعلى
اهتمام يف اال�ستعرا�ضات المقبلة باعتبارها بدي ًال ًّ
الجانب الآخر ،ينبغي للدول الأطراف �أن تكفل فعالية الإجراءات المنطبقة .وبالتالي فقد �صدرت تو�صية
بالن�سبة لإحدى الحاالت التي انطوت على �شرط تعجيزي لإعمال الحجز� ،أال وهو �إثبات بلوغ قيمة الممتلكات
غير المبررة  1 500من �أمثال قيمة الحد الأدنى للأجر على الأقل ،ب�إزالة العقبة المتمثلة يف هذا الحد الأدنى.

التدابير الإجرائية
توجد تدابير �إجرائية عملية يمكن اتخاذها للتعامل بفعالية مع �إثراء الموظفين العموميين غير الم�شروع حتى
يف الحاالت التي لم ُتعتمد فيها ن�صو�ص عامة يف مجال القانون الجنائي �أو تدابير عقابية معادلة لمعالجة
هذا النوع من ال�سلوك .فعلى �سبيل المثال� ،أُ ِبرزت �آلية مف�صلة تي�سر التحقيق يف حاالت اال�شتباه يف �إثراء غير
جيدة تعين على تحقيق �أهداف االتفاقية.
م�شروع باعتبارها ممار�سة ِّ
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التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
في �إحدى الدول الأطراف ،ي�ستطيع مدير االدعاء العام �أن يطلب من القا�ضي �إذن ًا بالتحقيق ا�ستناد ًا
�إلى �أدلة تثبت�( :أ) � َّأن م�ستوى عي�ش ال�شخ�ص يفوق ما يتنا�سب مع م�صادر دخله �أو موجوداته
المعروفة الحالية �أو ال�سابقة؛ و(ب) �أ َّنه في قب�ضة ال�شخ�ص �أو في حوزته موارد مالية �أو ممتلكات
غير متنا�سبة مع م�صادر دخله �أو موجوداته المعروفة الحالية �أو ال�سابقة؛ و(ج) � َّأن نمط حياة
ال�شخ�ص المعني يت�أتى من قيامه ب�أفعال ف�ساد �أو �أفعال غير م�شروعة؛ و(د) �أ َّنه من ال ُـم َر َّجح �أن
يك�شف التحقيق عن معلومات ذات �صلة عن �أفعال غير م�شروعة .ويمكن للمدير بعد ذلك ا�ستدعاء
الم�شتبه فيه� ،أو � ِّأي �شخ�ص �آخر ُيح َّدد خالل التحقيق ،للإجابة عن الأ�سئلة و�/أو تقديم �أدلة.
ويمكن ا�ستخدام تلك المعلومات من �أجل الحجز على الممتلكات وم�صادرتها �أو يمكن �أن ت�ؤدي �إلى
عمليا ،فهناك مبادئ توجيهية قيد
طبق بعد ًّ
تحقيقات جنائية �أخرى .ورغم � َّأن هذا الإجراء لم ُي َّ
الإعداد من �أجل تي�سير تطبيقه ب�شكل �سليم.

الفعالية
ما زالت الأحكام المتعلقة بالإثراء غير الم�شروع محل جدل يف الدوائر الأكاديمية والق�ضائية ،حتى يف
البلدان التي تعترف بهذا المفهوم .فقد ا�س ُتفتيت المحكمة العليا يف �إحدى الدول الأطراف م�ؤخراً ،على �سبيل
المثال ،يف د�ستورية جريمة الإثراء غير الم�شروع ،بينما �أفادت �سلطاتها �أنها حاولت توجيه تطبيقها وتف�سير
يف�سر
م�صطلحاتها على نحو يراعي حقوق ال�شعب ووفق ًا للمبادئ الأ�سا�سية للنظام القانوني الوطني .وقد ِّ
حد ما �ضيق نطاق تطبيق الجريمة .وقد �أقرت بع�ض الدول الأطراف ب� َّأن الأحكام
هذا الجدل الم�ستمر �إلى ٍّ
عمليا� ،أو �أعربت عن �شواغل تتعلق باحترام مبد�أ الم�شروعية يف حاالت التطبيق
تطبق قط ًّ
ذات ال�صلة لم َّ
م�ستقب ًال .ولم تق َّدم �إح�صاءات �أو يع َلن عن تجارب ناجحة �أو على الأقل ق�ضايا قيد النظر يف المحاكم وقت
ن�سبيا.
�إجراء اال�ستعرا�ض �إ َّال من جانب دول �أطراف قليلة ًّ
جزئيا لأوجه ق�صور ت�شغيلية وعقبات
كما يبدو �أن التطبيق المحدود للجريمة على ال�صعيد العملي ُيعزى ًّ
�إجرائية .فقد �أفادت �إحدى الدول الأطراف ،على �سبيل المثال� ،أنها تواجه �صعوبات يف �إحالة ق�ضايا �إلى
الق�ضاء ب�سبب تحديات تتعلق بالتو�صل �إلى تو�صيف مالي وتحليل �صافي القيمة ،وكذلك بتعقب الأ�صول
و�ضبطها .وال يجوز يف دولة �أخرى توجيه تهم بالإثراء غير الم�شروع �إ َّال بعد �صدور تقرير من الديوان الأعلى
للمحا�سبات يفيد بذلك .ولذلك ُح َّثت هذه الدولة بالذات على النظر يف �إمكانية ال�سماح للنيابة العامة بفتح
التحقيق على �أ�سا�س ما يتوفر لديها من �أدلة دون الحاجة �إلى �صدور مثل ذلك التقرير م�سبقاً .وبالمثل ،لوحظ
يف حالة �أخرى �أن الت�شريع الحالي ب�ش�أن الإثراء غير الم�شروع ال يحظى بنتائج ُمر�ضية ،وهو ما ُيعزى �إلى
�إجراء مجحف ومرهق يف الجرائم ذات ال�صلة ال يخول للجهاز الم�س�ؤول عن التحقق من �إقرارات الموجودات
�صالحي َة طلب معلومات الموظف الم�صرفية من الكيانات المالية والم�صرفية ب�شكل مبا�شر �إ َّال �أن يح�صل
�أو ًال على قرار بهذا ال�ش�أن من محكمة العدل العليا بكامل هيئتها .ولذلك �أُو�صي بتعديل الت�شريع المنطبق.

التحديات
ِّ

ب�صرف النظر عن �أوجه الق�صور الت�شغيلي التي �أدت �إلى قلة حاالت التطبيق العملي ،ف� َّإن �أهم التحديات يف
تنفيذ المادة  20تتعلق بالأ�سباب ال�سالفة الذكر لعدم تجريم الإثراء غير الم�شروع على ال�صعيد الوطني ،ال
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�سيما القيود الد�ستورية وما يعادلها ب�ش�أن مبد�أ افترا�ض البراءة وعبء الإثبات الجنائي .وتتعلق م�شاكل �أخرى
تبينت ب�أوجه ق�صور يف نظم �إقرارات الموجودات والدخل ،وتطبيق القوانين القائمة والتداخل المحتمل بينها،
ّ
مثل الت�شريعات ال�ضريبية والت�شريعات المتعلقة بمكافحة غ�سل الأموال ،على ق�ضايا الإثراء غير الم�شروع.

جيم -جرائم القطاع الخا�ص
 -١الر�شوة في القطاع الخا�ص (المادة )21
ي�سلط حكم المادة  21غير الإلزامي ال�ضوء على �أهمية ا�شتراط النزاهة والأمانة يف الأن�شطة االقت�صادية �أو
المالية �أو التجارية )33(.كما تعالج المادة التوجه المتزايد �صوب �إ�سناد قطاعات من الأن�شطة—بما يف ذلك
الخدمات العمومية وخدمات المرافق—�إلى جهات خارجية �أو خ�صخ�صتها بعد �أن كانت الدولة �أو هيئات
عامة هي التي ت�ضطلع بها عادة ،عالو ًة على ا�ستخدام ال�شراكات بين القطاعين العام والخا�ص .وقد يكون من
ال�صعوبة بمكان والحال هذه تكوين �صورة محددة لمن يمكن اعتباره موظف ًا يف هيئة عمومية .وبالتالي فمن
المهم �أ َّال يكون الفارق يف معاملة القطاع الخا�ص والقطاع العام �أكبر مما ينبغي يف �سيا�سات مكافحة الف�ساد.
ثلثي الدول الأطراف قد اعتمدا وقت �إجراء اال�ستعرا�ضات تدابير لتجريم الر�شوة يف القطاع
وكان نحو ْ
جزئيا على خلفية �صكوك �إقليمية �سابقة مثل اتفاقية القانون الجنائي ب�ش�أن الف�ساد
الخا�ص ،وجاء ذلك ًّ
لمجل�س �أوروبا والقرار الإطاري  2003/568/JHAال�صادر عن مجل�س االتحاد الأوروبي ب�ش�أن مكافحة الف�ساد
يف القطاع الخا�ص .وقد لوحقت الر�شوة يف القطاع الخا�ص بفعالية يف �إطار قوانين ذات �صلة يف دولة طرف
ذات تركيب اتحادي رغم عدم وجود قانون للر�شوة التجارية على ال�صعيد االتحادي ،كما �أنها ُج ِّرمت �إلى
جرم �سوى الر�شوة يف حاالت �أخرى ،يف حين توجد �أي�ض ًا بلدان
درجة معتبرة على �صعيد الواليات .وال ُت َّ
جرم فيها �سوى االرت�شاء) ،ويف هذه الحالة يمكن مالحقة الر�شوة
لوحظ فيها عك�س هذا الموقف (�أي �أنه ال ُي َّ
باعتبارها م�شاركة يف فعل متلقي الر�شوة .وعالو ًة على ذلك ،فيحتمل ،يف حاالت قليلة� ،أن تفي �أفعال االرت�شاء
يف القطاع الخا�ص بمتطلبات الجرائم العامة فيما يتعلق بخيانة الأمانة �أو اكت�ساب موجودات من خالل �سبل
غير م�شروعة .وقد ا�س ُتحدثت ت�شريعات لتجريم الر�شوة يف القطاع الخا�ص يف عدة حاالت ،كما �أُعطيت
الأولوية للحاجة �إلى �سن ت�شريع م�شابه يف دولة طرف �أخرى.
والمجموعتان الإقليميتان اللتان يقل االحتمال ب�أن يكون �أع�ضا�ؤهما قد اعتمدوا جريمة الر�شوة يف
القطاع الخا�ص هما مجموعة دول �آ�سيا والمحيط الهادئ ومجموعة دول �أمريكا الالتينية والكاريبي .ويف
بع�ض الواليات الق�ضائية من هذه المجموعة الأخيرة ،احتجت البلدان الم�ستع َر�ضة ب�أنه يمكن مالحقة
احتياليا بمقت�ضى الأحكام ذات ال�صلة يف قوانينها الجنائية (�أو نظرت
ال�سلوك محل النظر باعتباره �سلوك ًا
ًّ
يف �إمكانية ذلك) .ومع ذلك ،ينبغي التعامل مع هذه الإمكانية بتحفظ� ،إذ �إنه من غير المرجح �أن تغطَّ ى
عن�صري الخداع
الأو�ضاع المن�صو�ص عليها يف المادة  21بجرائم االحتيال المنطبقة ،والتي ت�ضم حتم ًا
ْ
والخ�سارة االقت�صادية التقييديين .وينطبق الأمر نف�سه على الجرائم المت�صلة بك�شف الأ�سرار �أو المعلومات
المت�صلة بعمل �صاحب العمل يف القطاع الخا�ص.
و� َّأما عن �أ�سلوب التجريم ،فقد اختارت بلدان كثيرة ا�ستخدام نف�س الأحكام المطبقة على حاالت ر�شو
الموظفين العموميين دون تمييز جوهري بين الر�شوة يف القطاع العام ويف القطاع الخا�ص .وقد ُو�صف هذا
()33الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .298
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النهج ب�أنه من الممار�سات الجيدة والمفيدة يف مكافحة الف�ساد ،حيث تكمن قوته يف الحد من احتماالت وجود
ثغرات عند تحديد الأحكام المنطبقة ،على �سبيل المثال ،على كيانات القطاع الخا�ص التي تقدم خدمة عامة
�أو على ال�شراكات بين القطاعين العام والخا�ص.
لجريمتي الر�شو واالرت�شاء االختياريتين مع الأركان الواردة يف المادة 15
وتتطابق الأركان الأ�سا�سية
ْ
(وعد المتلقي �أو �شخ�ص �آخر بمزية غير م�ستحقة �أو عر�ضها عليه �أو منحه �إياها� ،أو التما�سه لها �أو قبوله
�إياها ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر) .وت�شمل الجريمتان المزايا الملمو�سة وغير الملمو�سة� ،سواء �أكانت مالية
�أم غير مالية ،عالو ًة على الحاالت التي ال ُتعر�ض فيها بالفعل هبة �أو مزية �أخرى .وتن�ش�أ �أحيان ًا يف القوانين
الوطنية م�شاكل م�شابهة للم�شاكل الم�شار �إليها فيما يت�صل بالمادة  ،15مثل ما يتعلق ب�أركان الوعد والعر�ض
تكرر
�أو االلتما�س �أو الر�شو غير المبا�شر �أو مزايا الأطراف الثالثة �أو نطاق المزايا غير الم�ستحقة؛ غير � َّأن ُّ
يواجه فيما يتعلق بالمادة  15فيما يبدو .وعالو ًة على
مواجهة هذه الم�شاكل والمعوقات التي ت�سببها �أقل مما َ
ذلك ،تتجاوز الت�شريعات الوطنية يف بع�ض الحاالت م�ضمون االتفاقية على �أوجه م�شابهة لما ُذكر بالن�سبة �إلى
المادة  ،15حيث تغطي على �سبيل المثال الدفع ب�أثر رجعي �أو الحاالت التي ال يمكن فيها �إثبات �صلة وا�ضحة
بين المزية غير الم�شروعة وفعل �أو �إغفال من جانب المتلقي.

نطاق �أفراد القطاع الخا�ص الم�شمولين
المتلقي غير الم�شروع المحتمل هو ،بمقت�ضى المادة ُّ � ،21أي �شخ�ص يدير �أو يعمل ب� ِّأي �صفة لدى �أحد كيانات
القطاع الخا�ص ،بغ�ض النظر عن من�صبه .وبالتالي ينطبق ذلك على المديرين والموظفين على جميع م�ستويات
الت�سل�سل الوظيفي يف كيانات القطاع الخا�ص ،وكذلك على وكالء ال�شركات وا�ست�شارييها والمهنيين و�أ�صحاب
المن�ش�آت الفردية ،بل وحتى الكيانات �أو الم�ؤ�س�سات القانونية التي ال ت�ستهدف الربح والمنظمات التطوعية
والريا�ضية (بقدر ما تنخرط يف �أن�شطة اقت�صادية �أو مالية �أو تجارية بطبيعة الحال) .وقد واجه �أكثر من
اثنتي ع�شرة دولة طرف ًا لديها �أحكام جنائية مناه�ضة للر�شوة يف القطاع الخا�ص ،وخ�صو�ص ًا يف مجموعة دول
ْ
�أوروبا ال�شرقية ،م�شاكل فيما يتعلق بنطاق �أفراد القطاع الخا�ص الم�شمولين .ففي هذه الواليات الق�ضائية،
يغطي القانون الوطني مجموعة غير مكتملة من الكيانات القانونية (ال�شركات �أو الم�ؤ�س�سات المالية فقط،
على �سبيل المثال)� ،أو ال ينظم �إ َّال �سلوك فئات محددة من المتلقين المحتملين للر�شوة (على �سبيل المثال
ال�سما�سرة �أو الو�سطاء �أو الأمناء �أو المحامين) �أو ي�ستخدم تعاريف �أ�ضيق نطاق ًا للأ�شخا�ص المعنيين (على
�سبيل المثال� ،أولئك الذين يديرون �أعمال �آخرين �أو يديرون كيان ًا اعتبار ًّيا من�ش�أً بمقت�ضى قانون القطاع
الخا�ص �أو يت�صرفون بالنيابة عن هذا الكيان �أو يت�صرفون بالنيابة عن �شخ�ص طبيعي �آخر ،و�أولئك الذين
ي�ؤدون وظائف �إدارية �أو �إ�شرافية �أو وظائف تتعلق بتنظيم تحركات الموجودات) ،مما ي�شمل يف الغالب �أفراد ًا
ي�شغلون منا�صب �إدارة عليا .وبالتالي فقد اع ُتبر � َّأن التنفيذ التام للمادة  21يقت�ضي بال�ضرورة تقديم تو�صيات.
وقد ا ُّتخذ نهج معاك�س يف والية ق�ضائية �أخرى ،حيث تنطبق جريمة الر�شوة ب�شكل وا�ضح على � ِّأي
�شخ�ص يدير �أو يعمل ب� ِّأي �صفة لدى �أحد كيانات القطاع الخا�ص ،حتى و�إن لم يكن للوظيفة التي ي�ؤديها
الفرد �أو لن�شاطه � ُّأي �صلة بالبلد �أو كان ي�ؤديها خارج البلد ،مما يغطي بالتالي جميع موظفي القطاع الخا�ص
ب�صرف النظر عن البلد الذي توظفوا فيه �أو جن�سية رب عملهم �أو �آثار �أفعالهم يف المناف�سة الداخلية �أو
يف�سر الم�صطلح
م�سار الأن�شطة يف الدولة المعنية .وهذا النهج يعين على تحقيق �أغرا�ض االتفاقية .وبالمثلَّ ،
الم�ستخدم لو�صف المتلقي المحتمل للر�شوة يف دولة �أخرى على نح ٍو ي�شمل � َّأي �شخ�ص ي�ؤدي مهمة يف خدمة
�شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ،ب�صرف النظر عن ت�سجيل هذا ال�شخ�ص بعقد عمل من عدمه .فيكفي �إذ ًا �أن
يكون ال�شخ�ص المعني قد ُكلِّف بمهمة يف خدمة الكيان االعتباري �سواء �أكانت مدفوعة الأجر �أم ال.
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وقد �أثار ا�ستخدام م�صطلح "الوكيل" واال�ستناد يف جريمة الر�شوة يف القطاع الخا�ص على العالقة
ن�سبيا يف البلدان التي تتبع نظام القانون
القائمة بين الوكيل والأ�صيل—وهو مفهوم وا�سع االنت�شار ًّ
الأنغلو�سك�سوني كما �سبق الذكر—جد ًال حول �إمكانية اعتباره م�ستوفي ًا لمتطلبات المادة  .21و�صحيح � َّأن
ِ
الم�ستعر�ضين �أعربوا يف معظم الحاالت فيما يبدو عن تحفظات تتعلق بهذا الأ�سلوب ،ومعظمها يدور
الخبراء
حول عدم تيقن ظاهر ب�ش�أن تغطية المديرين و�أع�ضاء الإدارة العليا (�سواء �أكانوا م�شمولين ح�صر ًا �أم ،على
العك�س من ذلك ،غير م�شمولين مطلقاً) ،و�أو�صوا ب�أن تنظر الدول المعنية يف تو�سيع نطاق التجريم بحيث
ي�شمل المعامالت الواقعة خارج هذا ال�سياق ويغطي النطاق الكامل لل�سلوكيات المن�صو�ص عليها يف المادة 21
من االتفاقية� ،إ َّال �أ َّنه يف ما ال يقل عن ثالث دول لديها �أحكام تكاد تكون مطابقة� ،أُ ِّك َد � َّأن م�صطلح "الوكيل"،
المعرف يف الواليات الق�ضائية التي تتبع نظام القانون الأنغلو�سك�سوني ،يدل على � ِّأي �شخ�ص
على النحو َّ
يوظفه غيره �أو يت�صرف نيابة عن غيره ،بما يف ذلك ر�ؤ�ساء الكيانات االعتبارية التنفيذيون ومديروها ،بما
يقود �إلى اال�ستنتاج الذي م�ؤداه � َّأن المادة  21قد ُنفذت على �أتم وجه .بل ويف �أحد تلك البلدان� ،أُبرز التعريف
بمزيد من الفح�ص
الوا�سع لم�صطلح "الوكيل" باعتباره من الممار�سات الجيدة .لذا ف� َّإن هذا المو�ضوع جدير ٍ
والدرا�سة يف �ضوء كبر عدد البلدان المعنية والطبيعة غير الإلزامية لهذه المادة.

الإخالل بالواجبات
ف�سر المادة  21من حيث المبد�أ بالن�سبة �إلى ال�سلوك المق�صود للمرت�شي على �أنها جريمة خيانة �أمانة تعالج
ُت َّ
الحاالت التي ُيحمل فيها المتلقي غير الم�شروع على فعل �أو امتناع عن فعل على وجه يخل بواجباته ،وعلى �أنها
�أ�سا�س ًا �صمام �أمان للعالقة القائمة على الثقة بين رب العمل والموظف .ولقد اعتم معظم الدول بالفعل هذا
المعيار لتحديد نطاق الجرائم لديها� ،أو ا�ستخدام معايير معادلة لذلك �إلى حد بعيد ،مثل �إخفاء المزية غير
الم�شروعة عن رب العمل �أو الأ�صيل على وجه يخالف متطلبات ح�سن النية� ،أو عدم معرفة ال�شخ�ص الم�س�ؤول
ب�أن�شطة الموظف �أو عدم الح�صول على �إذنه بها �أو موافقته عليها .وي�شمل هذا عدد ًا من البلدان التي تتبع
نظام القانون الأنغلو�سك�سوني والتي تتعلق فيها جريمة الر�شوة يف القطاع الخا�ص ب� ِّأي معاملة تنطوي على
وظفه �شخ�ص �آخر �أو يت�صرف نيابة عن �شخ�ص �آخر) �أو وعده
عر�ض هبة �أو مقابل على وكيل (� ْأي �شخ�ص َّ
ب�شيء من ذلك �أو قبوله �إياه �أو ما �إلى ذلك على وجه فا�سد لحمله �أو مكاف�أته على � ِّأي فعل �أو �إغفال يتعلق
ب�ش�ؤون الطرف الأ�صيل �أو �أعماله� ،أو على �إظهار �أو عدم �إظهار المحاباة �أو عدم المحاباة ل ِّأي �شخ�ص فيما
يتعلق ب�ش�ؤون الطرف الأ�صيل �أو �أعماله .وت�شير عبارة "على وجه فا�سد" ،على النحو الذي ُف�سرت به هنا� ،إلى
وجوب �إجراء المعاملة يف الخفاء ،مما يخل بالتزامات الوكيل.
تعرف ،يف الغالب ،على �أ�سا�س تعليمات رب عمله ور�ضاه ،فينبغي اعتبار
وبما � َّأن واجبات متلقي الر�شوة َّ
� َّأن هذه المعايير البديلة �أي�ض ًا موافق ًة ،يف معظمها ،لروح االتفاقية .ومع ذلك ،يجدر بالذكر � َّأن الخبراء
ِ
الم�ستعر�ضين �أو�صوا ب�شكل عام با�ستبعادها �أو رحبوا بخطط ت�شريعية ال�ستبدالها وان�صب التركيز �أ�سا�س ًا
على ال�سلوك الذي يتعار�ض مع واجب المتلقي حتى تكون الأحكام الوطنية �أكثر توا�ؤم ًا مع �صيغة المادة .21

اجلزء الأول  -الف�صل الأول  -التجرمي

63

�أمثلة على التنفيذ
يحتوي القانون الجنائي في دولتين طرفين �أحكام ًا خا�صة متطابقة ب�ش�أن الر�شوة في القطاع الخا�ص
ت�شمل جميع الأفعال التي ي�أتيها �أ�شخا�ص ي�شغلون� ،ضمن نطاق �أن�شطتهم المهنية �أو االجتماعية،
طبيعيا
دون �أن يكونوا موظفين عموميين ،منا�صب �إدارة �أو � َّأي وظيفة لدى � ِّأي �شخ�ص� ،سواء �أكان
ًّ
اعتباريا� ،أو لدى � ِّأي جهاز �آخر ،وعزموا على التح�صل على �أداء �أو �إغفال � ِّأي ت�صرف �ضمن نطاق
�أم
ًّ
وظائفهم �أو منا�صبهم �أو ت�س ِّهله وظائفهم �أو منا�صبهم على نحو يخالف التزاماتهم القانونية �أو
التعاقدية �أو المهنية.
وفي دولة �أخرى ،ال يتمثل الركن الأ�سا�سي لتجريم الر�شوة في القطاع الخا�ص في الإخالل
بالواجبات في حد ذاته ،بل في �إخفاء الهبة �أو الوعد عن رب العمل ،مما يتعار�ض مع متطلبات ح�سن
النية .والعامل الحا�سم هنا هو وقوع التزام على الموظف بالإف�صاح عن الهبة �أو الوعد وفق ًا لمعايير
ويقيم من وجهة نظر خارجية .وهذا يعني �أي�ض ًا � َّأن الموظف
مو�ضوعية من عدمه ،على �أن يح َّدد ذلك َّ
ملزَ م� ،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 المزايا التي يمكن اعتبارها هبات متعارف ًا عليها في بيئة
الأعمال—ا�ستناد ًا �إلى معايير اجتماعية مو�ضوعية ،منها ممار�سات الأعمال الم�ستقرة .وهذا يعني
� َّأن الهدايا المطلوب الإبالغ بها تكون على العموم محل �شك بالفعل بطبيعتها� ،أو � َّأن المق�صود بها على
�أقل تقدير هو �إحداث ت�أثير يتجاوز المعتاد .ويبقى الرا�شي في القطاع الخا�ص عر�ضة للعقوبة حتى
�إذا خالف الموظف المتلقي للر�شوة توقعاته و�أف�صح عن الهبة لرب عمله.
وعالوة على ما �سبق ،ا�ستحدثت دول �أطراف يف بع�ض الحاالت �أحكام ًا �إ�ضافية تعالج �أو�ضاع ًا محددة،
حيث ال يفي الموظف الفا�سد بالتزاماته تجاه رب عمله ،مثل �أفعال الر�شوة من �أجل ت�أمين �سحب عطاء
لعقد ما� ،أو ر�شو الم�شاركين يف الم�سابقات �أو العرو�ض الريا�ضية االحترافية
�أو االمتناع عن طرح عطاء ٍ
والتجارية �أو منظِّ ميها� ،أو الر�شاوى الرامية �إلى ت�أمين قر�ض �أو �سلفة �أو �ضمان �أو � ِّأي ت�سهيل ائتماني �آخر من
ِقبل مدير �أو م�س�ؤول �أو موظف يف م�صرف.
ويف الحاالت ال�شائعة التي ال ي�شترط فيها القانون الوطني كركن من �أركان الجريمة وقوع �إخالل
بالواجب ،ومن ذلك مث ًال عندما ت�ستخدم دول �أطراف تعريف ًا موحد ًا للر�شوة يف القطاعين العام والخا�ص،
ف� َّإن ذلك يتجاوز متطلبات االتفاقية ويمنح يف الحقيقة وزن ًا مكافئاً� ،إن لم يكن �أكثر ،لحماية المناف�سة
الحرة .وقد ُيعتبر نف�س الأمر �صحيح ًا بالن�سبة �إلى القوانين التي تقت�ضي �أن تكون المزية غير الم�شروعة قد
ُق ِّدمت لكي ي�ؤدي الموظف فع ًال ما �أو ال ي�ؤديه على نحو يخدم م�صلحة من �أعطاه تلك المزية ،حيث � َّإن من
حث على الإخالل بواجب ال يمكن �إال �أن يندرج �ضمن نطاق الحكم ذي ال�صلة .وعلى العك�س
الوا�ضح � َّأن � َّأي ٍّ
من ذلك ،ثمة ت�شريعات وطنية ت�شير �إلى �أ�شكال محددة من �آثار الفعل (ك�أن ت�شترط �أن يت�سبب الفعل الذي
أذى بمن يمثلهم هذا المرت�شي� ،أو �أن يكون قد ار ُت ِكب بنية �إلحاق ال�ضرر
يرتكبه المرت�شي يف �إلحاق �ضرر �أو � ً
�أو الأذى بهم؛ �أو �أن ي�شكل ذلك الفعل مناف�سة غير عادلة �أو تف�ضي ًال غير مقبول ل�صالح م�شتر �أو متلق لل�سلع
�أو الخدمات �أو �أداء �آخر؛ �أو �أن ي�ش ِّوه المناف�سة الحرة؛ �أو �أن يعطل نظام الإنتاج يف البلد) ،وهي بذلك ت�ضيف
إ�ضافيا يف و�صف الجريمة على نح ٍو يف�ضي �إلى ت�ضييق نطاقها وبالتالي �إلى االبتعاد عن �أحكام االتفاقية.
ركن ًا � ًّ

�أثناء مزاولة �أن�شطة اقت�صادية �أو مالية �أو تجارية
ين�ص القانون يف بع�ض البلدان على � َّأن الر�شوة ال تقع يف القطاع الخا�ص �إ َّال �إذا ار ُت ِكب الفعل �أثناء مزاولة
�أن�شطة اقت�صادية �أو تجارية ،متبع ًا بذلك المفهوم الأ�سا�سي للمادة  .21وقد ُو�صف التف�سير الف�ضفا�ض
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لم�صطلح "�أن�شطة تجارية" يف �إحدى الدول ،والذي ي�شمل حتى العمل الخيري غير المدفوع الأجر �أو العمل
جيدة .ومن باب �أولى �أن ُتبدى نف�س المالحظة ب�ش�أن الممار�سة
لدى منظمات غير حكومية ،ب�أنه يمثل ممار�سة ِّ
المتبعة يف �أغلبية الدول الأطراف والمتمثلة يف اال�ستغناء تمام ًا عن � ِّأي �صلة اقت�صادية �أو تجارية وتطبيق
جرائم �أعم دون الإ�شارة ب� ِّأي �شكل �إلى طبيعة الأن�شطة ذات ال�صلة.
ومن ناحية �أخرى ،يح�صر القانون يف بع�ض البلدان جريمة الر�شوة يف القطاع الخا�ص بالأفعال التي
الال بااللتزامات يف �شراء ال�سلع �أو بيعها �أو التعاقد على خدمات مهنية �أو �إبرام عقد �أو الح�صول على
ت�شكل �إخ ً
� ِّأي منفعة �أخرى �أو االحتفاظ بهذا العقد �أو هذه المنفعة .وقد يتبين � َّأن هذا القيد مبالغ فيه� ،ش�أنه يف ذلك
�ش�أن اال�شتراط القائم يف دول �أطراف �أخرى بوجود �شكوى م�سبقة يقدمها من يحق لهم �إقامة دعوى مدنية،
بما يف ذلك المناف�سون وال�سلطات الحكومية.

الفعالية
لم تق َّدم �أمثلة على التنفيذ �أو �إح�صاءات عن مالحقات ق�ضائية و�إدانات �إ َّال من طرف عدد قليل من البلدان.
وقد �أفادت عدة دول �أطراف ب�أنه لم ت�صدر � ُّأي �إدانات �أو تجر � ُّأي مالحقات ق�ضائية ذات �صلة بالجريمة
عمليا
المذكورة �أعاله �أو ب� َّأن عدد الق�ضايا المتعلقة بتطبيق الأحكام ذات ال�صلة التي يب َّلغ بها ويح َّقق فيها ًّ
ِ
الم�ستعر�ضون تزايد ًا يف �إنفاذ القوانين على مدى ال�سنوات ال�سابقة �إ َّال يف
قليل ج ًّدا .ولم يالحظ الخبراء
حالة واحدة ،وكان ذلك نتيجة لحظر الر�شوة التجارية للأجانب .وبالمقابل ،يبدو � َّأن الر�شوة على ال�صعيد
المحلي يف القطاع الخا�ص لم تجتذب نف�س القدر من االنتباه مقارن ًة بالر�شوة يف القطاع العام.

التحديات
ِّ

يبدو � َّأن التغلب على ان�صراف القدر الأكبر من التركيز ب�شكل ظاهر �إلى حماية القطاع العام يمثل تحدي ًا
عدد من الحاالت ،ال تغطَّ ى الر�شوة يف القطاع
كثير من البلدان فيما يتعلق بتنفيذ المادة  .21ويف ٍ
كبير ًا يف ٍ
الخا�ص �إ َّال بقدر ما تمتلك الدولة من الم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة المعنية .و ُيعتقد يف قطاعات مختلفة ،كما �أ�شارت
ال�سلطات الوطنية يف �أحد البلدان� ،أنه قد يكون للتجريم العام لهذا النوع من ال�سلوك تبعات �سلبية؛ مما يبرز
الحاجة �إلى بدء م�شاورات بين �أ�صحاب الم�صلحة المعنيين كافة (المجتمع المدني ودوائر الأعمال والحكومة
والهيئات الت�شريعية) من �أجل اتخاذ خطوة �صوب تنفيذ الحكم محل النقا�ش و�ضمان �شمول � ِّأي �شخ�ص
يدير كيان ًا تابع ًا للقطاع الخا�ص� ،أو يعمل لديه ب� ِّأي �صفة ،كمتلق محتمل للر�شوة ،على وجه الخ�صو�ص .وقد
جوهريا يف المواقف ،ال �سيما يف بلدان مجموعة دول �آ�سيا
يتطلب تجريم الر�شوة يف القطاع الخا�ص تغيير ًا
ًّ
والمحيط الهادئ ومجموعة دول �أمريكا الالتينية والكاريبي التي �أُبديت فيها �أكثر التحفظات ب�ش�أن هذه
الجريمة تحديداً.

 -٢اختال�س الممتلكات في القطاع الخا�ص (المادة )22
اعتمدت جميع الدول الأطراف ،با�ستثناء عدد قليل من البلدان على وجه الخ�صو�ص ،تدابير لتجريم
االختال�س يف القطاع الخا�ص ،علم ًا ب� َّأن هذا الحكم غير �إلزامي ،و�إن قام كثير منها بذلك على نحو جزئي
�أو مج َّز�أ .لكن الت�شريعات المذكورة يف ثالث حاالت �أثارت �شكوك ًا يف وجاهتها ويف مدى �شمولها لل�سلوك
محل النظر ،بينما �أفيد يف عدد من الحاالت الأخرى ب� َّأن تدابير ترمي �إلى تنفيذ المادة ب�شكل �أ�شمل كانت
قيد الدرا�سة وقيد المناق�شة وقت �إجراء اال�ستعرا�ضات ال ُقطرية .وعالو ًة على ذلك ،ف� َّإن دولة طرف ًا ذات
تركيب اتحادي تفتقد قانون ًا على ال�صعيد االتحادي يحظر االختال�س يف القطاع الخا�ص يف جميع الأحوال.
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كثير من الحاالت ذات ال�صلة ،كما
ومع ذلك ،يمكن ا�ستخدام قوانين اتحادية مختلفة عو�ض ًا عن ذلك لتغطية ٍ
مجرم يف المقام الأول يف �إطار ت�شريعات الواليات.
� َّأن االختال�س من كيان من القطاع الخا�ص َّ
وكما هو ال�ش�أن بالن�سبة �إلى االختال�س يف القطاع العام ،توجد مجموعة وا�سعة من الم�صطلحات
والمفاهيم ُت�ستخدم لتحميل �أ�شخا�ص الم�س�ؤولية الجنائية �إذا بدر منهم �سلوك من هذا القبيل� ،أو جوانب
معينة منه ،بما يف ذلك ،على �سبيل المثال" ،احتيال موظفين يف �شركة" و"ال�سرقة" و"ال�سلب" و"اال�ستيالء
َّ
غير الم�شروع" و"ت�سريب الممتلكات" و"خيانة الأمانة" و"خيانة الواجب االئتماني" و"�إ�ساءة ا�ستغالل
المن�صب" و"�إ�ساءة ا�ستغالل الت�صاريح" �أو "�إ�ساءة ا�ستغالل الثقة" .وكانت المالحظات التي �أُبديت ب�ش�أن
المادة  17نف�سها تقريب ًا التي �أُبديت فيما يتعلق بالمادة  22من حيث م�ستوى ات�ساق مختلف الأحكام الوطنية
مع متطلبات االتفاقية ،بما يف ذلك وجود العديد من �أوجه عدم االت�ساق والتداخل بين العنا�صر الوقائعية
للجرائم المنطبقة .ويف حين توجد حاالت عدة ال تكون فيها �أجزاء من الت�صرف م�شمولة ،اع ُتبرت الجرائم
المنطبقة (مثل "�سرقة الممتلكات" يف �أحد البلدان) �شديدة االت�ساع يف بلدان �أخرى من حيث �إنها ال تحدد
الأفعال التي يمكن �أن تندرج �ضمن فعل االختال�س يف القطاع الخا�ص .وتبع ًا لذلك� ،صدرت تو�صيات يف
حاالت عديدة كي تنظر الدول الأطراف يف اعتماد �أحكام متمايزة تحاكي ب�شكل �أدق نوع الجريمة المو�صوف
يف المادة � ،22أو تنظر يف جمع الت�شريعات الوطنية المتناثرة يف حكم واحد بغية زيادة القيمة العملية
للقانون .ومع ذلك ،وربما على النقي�ض من االنطباع الذي �أحدثته بع�ض اال�ستعرا�ضات لبلدان يف مجموعة
الدول الأفريقية ،يجب �أن يكون من الوا�ضح �أن الجريمة قيد النظر ذات نطاق �أ�ضيق من تلك الواردة يف
المادة  17حيث �إنها ت�شمل االختال�س ولكنها ال ت�شمل تجريم قيام ال�شخ�ص العادي بـ"تبديد الممتلكات �أو
ت�سريبها ب�شكل �آخر" ،كما �أنها ال تحدد � َّأي غر�ض خا�ص من جانب مرتكب الجريمة لأن ُيرتكب الت�صرف
"ل�صالحه هو �أو ل�صالح �شخ�ص �أو كيان �آخر".

نطاق الأفراد الم�شمولين
ال تميز بلدان كثيرة بين القطاعين العام والخا�ص كما ُذكر بخ�صو�ص المادة  ،17بل تطبق نف�س جرائم
حد �سواء .ويف �إحدى تلك الحاالت ،ال تن�سحب جرائم االختال�س العامة
االختال�س والتبديد عليهما على ٍّ
اال �أو موجودات تابعة للقطاع العام �أو ممتلكات خا�صة
�إ َّال على الأفراد يف القطاع الخا�ص الذين يديرون �أمو ً
خا�ضعة للإدارة الق�ضائية �أو للتجميد �أو الحجز �أو موجودات �شركة خا�صة يكون للدولة ح�صة يف �أ�سهمها،
وبالتالي يكون تجريمها قا�صرا عن الوفاء بمتطلبات االتفاقية.
ومن بين البلدان التي لديها �أحكام منف�صلة للقطاع الخا�ص ،تبدو جرائم االختال�س يف بع�ض الدول
مح�صورة يف مديري ال�شركات وم�س�ؤوليها� ،أو الأ�شخا�ص الذين ي�ؤ�س�سون �شركة �أو يديرونها� ،أو موظفي
م�ؤ�س�سات �أو كيانات محددة (مثل الم�ؤ�س�سات "المالية" �أو ال�شركات التي تملك الدولة فيها ح�ص�صاً� ،أو
الهيئات غير الحكومية� ،أو الم�ؤ�س�سات �أو التعاونيات �أو "الكيانات ال�شعبية �أو كيانات االقت�صاد القائم على
الت�ضامن") .ومع �أنه ُيفتر�ض �أن تكون تلك الأحكام كافية لتغطية ال�سواد الأعظم من الق�ضايا ،غير � َّأن
االتفاقية ت�شير ،بنف�س ال�صيغة الم�ستعملة يف المادة � ،21إلى � ِّأي �شخ�ص يدير كيان ًا تابع ًا للقطاع الخا�ص،
�أو يعمل فيه ب� ِّأي �صفة ،مما ي�شمل موظفي الدرجات الأدنى والأ�شخا�ص العاملين لدى مهنيين م�ستقلين
و�أ�صحاب المن�ش�آت الفردية .وبالتالي فقد �أُو�صيت البلدان المعنية بالنظر يف تو�سيع نطاق الأحكام المنطبقة
تبين � ِّأي ثغرات محتملة و�سدها .ومع ذلك،
�أو بالقيام ،على الأقل ،بر�صد تطبيق الجرائم ذات ال�صلة بغية ُّ
جرمت �أي�ض ًا �أفعا ًال �إ�ضافية ،ت�ستهدف
تجدر الإ�شارة �إلى �أن بع�ض الدول التي ت�ستويف متطلبات االتفاقية َّ
تحديد ًا االختال�س �أو التبديد على يد مديري ال�شركات �أو �إدارييها �أو موظفيها.
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مو�ضوع الجريمة

من الم�شاكل الم�شار �إليها بالن�سبة �إلى المادة  17والمطروحة هنا �أي�ض ًا الأفعال التي ت�سبب �ضرر ًا طفيف ًا
وتغطية جميع �أ�شكال الممتلكات ،ال �سيما الموجودات غير المنقولة .وت�شكل هذه الم�س�ألة الأخيرة تحدي ًا حتى
يف الدول التي و�ضعت جرائم منف�صلة لالختال�س يف القطاع الخا�ص ،وخ�صو�ص ًا المنتمية منها �إلى مجموعة
ِ
الم�ستعر�ضين قبلوا �إمكانية تجريم اختال�س الممتلكات غير المنقولة
دول �آ�سيا والمحيط الهادئ .ورغم �أن
يف بع�ض الحاالت ،كما هي الحال �أي�ض ًا بالن�سبة �إلى المادة  ،17عم ًال بالأحكام العامة ب�ش�أن االحتيال �أو
التزوير �أو خيانة الأمانة ،فقد �أو�صوا يف حاالت �أخرى ب�أن تنظر البلدان المعنية يف تعديل ت�شريعاتها ،وعلى
حاليا �إ َّال الممتلكات المنقولة
الأخ�ص اعتماد التدابير الالزمة لتو�سيع نطاق التعاريف القائمة التي ال ت�شمل ًّ
ُ
بحيث ت�شمل � َّأي ممتلكات �أو �أموال �أو �أوراق مالية خ�صو�صية �أو � َّأي �أ�شياء �أخرى ذات قيمة .وبالمثل� ،أثيرت
م�س�ألة مواءمة القانون الوطني مع روح االتفاقية ب�شكل �أوثق يف �إحدى الدول التي ال تغطي �إ َّال الممتلكات
المت�أتية عن طريق القر�ض �أو االقترا�ض �أو اال�ستئجار �أو التعاقد.

خيانة الأمانة

ت�شير المادة � 22إلى ممتلكات �أو �أموال �أو �أوراق مالية خ�صو�صية �أو � ِّأي �أ�شياء �أخرى ذات قيمة ُعهد بها
بواجبي الأمانة
�إلى �شخ�ص يف كيان تابع للقطاع الخا�ص بحكم من�صبه ،وبذا تنطوي على مفهوم الإخالل
ْ
ِ
الم�ستعر�ضين � َّأن من ال�ضروري �أن تنظر الدول الأطراف يف تكييف القانون مع
والعناية .وقد اعتبر بع�ض
عن�صر االختال�س المميز هذا ،وذلك بمعاقبة ال�شخ�ص الذي �أُوكلت �إليه الأ�صول الخا�صة �أو الأموال �أو
الممتلكات الأخرى بحكم من�صبه على وجه التحديد .بيد �أنه ال يمكن ،كما �أُ�شير �إليه يف �إطار المادة ،17
ا�ستبعاد �أن الجرائم التي تخلو من مثل تلك الإ�شارة ،والتي ت�شمل جميع الممتلكات العائدة �إلى �شخ�ص �آخر،
بغ�ض النظر عن الكيفية التي انتقلت بها �إلى حوزة الجاني ،تتما�شى بالقدر نف�سه مع متطلبات االتفاقية .وقد
ُو ِ�صفت الممار�سة المتبعة يف بع�ض الدول ،والمتمثلة يف المراعاة الدقيقة لل�صفة التي تل َّقى بموجبها الجاني
ق�ضائيا) بغية اتخاذ قرار ب�ش�أن ت�شديد
و�صيا �أو حار�س ًا
ًّ
الموجودات المختل�سة (ك�أن يكون تل ّقاها باعتباره ًّ
العقوبة على الجريمة ،ب�أنها تجربة ناجحة.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة

في دولتين تتبعان نظام القانون الأنغلو�سك�سونيُ ،ت�ش َّدد العقوبة على جريمة االختال�س تبع ًا لقيمة
الموجودات المخت َل�سة ،و ُتغ َّلظ العقوبة �أكثر �إذا كان الجاني قد ح�صل على الموجودات كوديعة بحكم
ق�ضائيا.
و�صيا �أو حار�س ًا
ًّ
القانون �أو ب�سبب وظيفته �أو عمله �أو مهنته �أو باعتباره ِّقيم ًا �أو ًّ

�أثناء مزاولة �أن�شطة اقت�صادية �أو مالية �أو تجارية

تجرم
من النقاط الأخرى الجديرة بالذكر فيما يتعلق بالمادة َّ � 22أن ٍ
لكثير من الأحكام الوطنية التي ِّ
االختال�س يف القطاع الخا�ص نطاق ًا �أو�سع مقارن ًة باالتفاقية لأنها ال تقت�صر على الأفعال المقترفة �أثناء
مزاولة �أن�شطة اقت�صادية �أو مالية �أو تجارية .ومن ناحية �أخرى ،ا�ستحدث بلد واحد على الأقل جريمة �إ�ضافية
ومنف�صلة لالختال�س يف القطاع الم�صريف والمالي ،مما ي�ؤكد الحقيقة التي مفادها �أن تلك الأن�شطة هي
المجال الرئي�سي الذي ين�صب عليه االهتمام يف الأحكام ذات ال�صلة.

الفعالية

�أخيراً ،وفيما يتعلق بالتطبيق العملي للتجريم ،لم تق َّدم بيانات �إح�صائية �إ َّال من طرف عدد قليل من البلدان.
غير �أنه ال ينبغي بال�ضرورة النظر �إلى ذلك على �أنه م�ؤ�شر على عدم الفعالية ،وذلك بالنظر ،على �سبيل
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المثال� ،إلى ما لوحظ يف �إحدى الدول من تعلق �أغلبية المالحقات الق�ضائية على االختال�س باالختال�س يف
القطاع الخا�ص .ومع ذلك� ،أُو�صي ،من �أجل زيادة الفعالية يف �أحد البلدان حيث ال تكون مالحقة االختال�س
م�شددة ،بالنظر يف �إزالة
يف القطاع الخا�ص ممكنة �إال بناء على �شكوى من ال�ضحية �إذا لم تكن هناك ظروف ِّ
هذا ال�شرط.

دال -غ�سل الأموال وال�سلوكيات ذات ال�صلة
 -١غ�سل العائدات الإجرامية (المادة )23
هناك ات�ساق ملحوظ بين الدول الأطراف فيما يتعلق بتجريم غ�سل الأموال ،على الرغم من ات�ساع نطاق هذه
الجريمة وطبيعتها المعقدة وما �أثارته من خالفات كثيرة منذ دخلت دائرة اهتمام الجمهور على ال�صعيد
تبين من اال�ستعرا�ضات ال ُقطرية � َّأن الأحكام الوطنية المناه�ضة لغ�سل الأموال ا�س ُتقيت �إلى
الدولي .وقد َّ
حد بعيد من المبادئ الواردة يف مجموعة من االتفاقيات وال�صكوك الدولية ،بما فيها—فيما عدا هذه
االتفاقية التي انبنت على مبادرات �سابقة وطورتها—اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة االتجار غير الم�شروع
المخدرات والم�ؤثرات العقلية لعام  1988واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
يف
ِّ
(الموقعة يف مدينة باليرمو الإيطالية عام  .)2000كما ت�ؤدي التقييمات الدورية المركزة التي تجريها �آليات
مهما ال يمكن �إنكاره يف تحديد
مثل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وهيئات �إقليمية م�شابهة دور ًا ًّ
م�ضامين الت�شريعات ذات ال�صلة ومواءمتها )34(.وقد ا�ستفادت بلدان كثيرة من الم�ساعدة التقنية والتو�صيات
التي تقدمها هذه الأفرقة المتخ�ص�صة.
�ص على ذلك
ونتيجة لذلك ،اتخذت معظم الدول الأطراف تدابير لتجريم غ�سل الأموال ًّ
جنائيا .وقد ُن ّ
يف معظم البلدان ،بما فيها جميع بلدان مجموعة الدول الأفريقية ،يف قوانين خا�صة لمكافحة غ�سل الأموال.
�ص على ذلك يف القوانين الجنائية لبلدان �أخرى ،بما فيها الغالبية العظمى من بلدان مجموعة دول �أوروبا
و ُن ّ
ال�شرقية ومجموعة دول �أوروبا الغربية ودول �أخرى .واق ُترح يف حالة واحدة غير معتادة حيث توجد جرائم
متداخلة يف قانون خا�ص وقانون العقوبات حذف الجريمة الأ�ضيق نطاقاً ،الواردة يف قانون العقوبات� ،أو على
الأقل تعديل �صيغتها بما يت�سق تمام ًا مع �صيغة نظيرتها الأو�سع نطاقاً.
الم�شرعين الوطنيين �أر�سوا نظم ًا قوية و�صلبة ومحكمة ترمي �إلى
وقد ُوجد يف بع�ض الحاالت �أن
ِّ
الردع عن غ�سل الأموال واكت�شافه .ومع ذلك ،فقد لوحظ وجود �أوجه ق�صور فنية بل وحتى ثغرات كبيرة يف
عدد من الحاالت يف القوانين التنفيذية ،خا�ص ًة فيما يتعلق بال�سلوك المو�صوف يف الفقرتين (�( )1أ) ‘’2
ضال عن �أجزاء من الفقرات (�( )2أ)(-ج) .وعالو ًة على ذلك ،ال ُتعتبر
و(( )1ب) ‘ ’1من المادة  ،23ف� ً
المجرمة وفق ًا لالتفاقية جرائم �أ�صلية فيما يتعلق بغ�سل الأموال يف عدد كبير من الدول
جميع الأفعال
َّ
الأطراف ،بينما يقت�صر نطاق جريمة غ�سل الأموال يف دولة �أخرى على العمليات الم�صرفية والمالية
وغيرها من العمليات االقت�صادية التي لوحظ ،على الرغم من تف�سيرها تف�سير ًا ف�ضفا�ضاً� ،أنها ال ت�شمل
جميع المجاالت المحتملة لغ�سل العائدات .ونتيج ًة لأوجه الق�صور ال�سالفة الذكر ،ومع مالحظة � َّأن ت�شريعات
()34من �ضمن هذه الهيئات جلنة اخلرباء املعنية بتقييم تدابري مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب التابعة ملجل�س �أوروبا ،وفريق �آ�سيا
واملحيط الهادئ املعني بغ�سل الأموال ،وفريق �شرق �أفريقيا واجلنوب الأفريقي املعني مبكافحة غ�سل الأموال ،وفرقة العمل املعنية بالإجراءات
املالية ملكافحة غ�سل الأموال يف �أمريكا الالتينية (املعروفة باملخت�صر الإ�سباين � ،GAFILATأو � GAFISUDسابقاً) ،واملجموعة الأوروبية-
الآ�سيوية املعنية مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،وفرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية يف منطقة البحر الكاريبي ،وفريق العمل احلكومي
الدويل املعني مبكافحة غ�سل الأموال يف غرب �أفريقيا ،وفرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
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ا�س ُتحدثت يف بع�ض الحاالت لتنفيذ المادة ب�شكل كامل ،فقد �صدرت تو�صيات مالئمة ،وعاجلة يف حالة واحدة
ب�سن البلدان المعنية ما يلزم لذلك من الت�شريعات .وترد فيما يلي معلومات �أكثر تحديداً.
على الأقلِّ ،

الإبدال �أو الإحالة
بادئ ذي بدء ،تتطلب الفقرة �( 1أ) ‘ ’1من المادة  23تجريم �إبدال الممتلكات �أو �إحالتها �إذا علم المدعى
عليه � َّأن الممتلكات المعنية عائدات �إجرامية ثم �أبدلها �أو �أحالها لأحد غر�ضين هما�( :أ) �إخفاء �أو تمويه
م�صدر تلك الممتلكات غير الم�شروع (عن طريق الإعانة على منع اكت�شافها مثالً)؛ �أو (ب) م�ساعدة � ِّأي
�شخ�ص �ضالع يف ارتكاب الجرم الأ�صلي على الإفالت من العواقب القانونية لفعلته .وي�شمل م�صطلح "�إبدال
�أو �إحالة" الحاالت التي ُتب َّدل فيها الموجودات المالية من �شكل �أو نوع �إلى �آخر ،وذلك مث ًال ب�شراء عقارات �أو
معادن نفي�سة با�ستخدام الأموال النقدية المت�أتية بطريقة غير م�شروعة� ،أو بيع العقارات المت�أتية بطريقة غير
م�شروعة ،وكذلك الحاالت التي ُتنقل فيها الموجودات ذاتها من مكان �إلى �آخر �أو من والية ق�ضائية �إلى �أخرى
�أو من ح�ساب م�صرفي �إلى �آخر )35(.والدول الأطراف ممتثلة ب�شكل عام لهذا المتطلب الأ�سا�سي ،مع وجود
عدد محدود من اال�ستثناءات الملحوظة ،حيث ُت�ستخدم �صيغ متنوعة لأحكام بغر�ض تناول ال�سلوك ذي ال�صلة.

مثال على التنفيذ
�أعطت �إحدى الدول الأطراف غ�سل الأموال تعريف ًا ف�ضفا�ض ًا بحيث ي�شمل �إ�ضفاء "�شكل قانوني
(على �سبيل المثال من خالل اال�ستخدام �أو االكت�ساب �أو الحيازة �أو الإبدال �أو الإحالة �أو � ِّأي �إجراء
إخفاء لأ�صلها غير القانوني و�/أو غير الموثق� ،أو
�آخر) على ممتلكات غير قانونية �أو غير موثقة � ً
�إعان ًة ل ِّأي �شخ�ص على الإفالت من العواقب القانونية لأفعاله .وي�ؤدي �إدراج الممتلكات غير المو َّثقة
�إلى تو�سيع نطاق الم�س�ؤولية بحيث ي�شمل الممتلكات التي ُي�شتبه في كونها مت�أتية من ن�شاط �إجرامي.

"

و�أحيان ًا ما تغطي �أحكام عامة تتعلق بالإعانة والح�ض بعد ارتكاب جريمة جنائية �أفعال �إبدال الممتلكات
�أو �إحالتها لم�ساعدة � ِّأي �شخ�ص �ضالع يف ارتكاب الجرم الأ�صلي على الإفالت من العواقب القانونية لأفعاله.
وعالو ًة على ذلك ،تغطي عدة دول جميع الحاالت التي يبدل الجاني فيها الممتلكات �أو يحيلها مع علمه ب� َّأن
دواع معقولة العتقاده �أنها عائدات �إجرامية �أو مع �شكه يف ذلك �أو وجود
الممتلكات عائدات �إجرامية �أو وجود ٍ
دواع معقولة ال�شتباهه بذلك ،دون ا�شتراط غر�ض �إ�ضافي يتمثل يف �إخفاء �أ�صلها غير الم�شروع �أو م�ساعدة
ٍ
� ِّأي �شخ�ص �آخر على الإفالت من العواقب القانونية لفعلته ،متجاوز ًة بذلك متطلبات االتفاقية .ويف حالة
ا�شتراط الدول وجود غر�ض �إ�ضافي بالفعل �أو مالءمة الفعل للو�صول �إلى نتيجة مقابلة ،ف�إن عليها مراعاة
عدم ا�ستخدام �صيغة تفرط يف تقييد نطاق الجريمة .فعلى �سبيل المثال ،يف �أحد البلدان حيث ي�شير الحكم ذو
ال�صلة �إلى �سلوك �شخ�ص ي�ضطلع ب�أفعال قد تعرقل �أو تعيق بدرجة كبيرة االدعاء الخا�ص بالمن�ش�أ الإجرامي
ِ
الم�ستعر�ضون ال�شرط
للموجودات �أو الممتلكات وبك�شفها �أو �ضبطها �أو الف�صل يف م�صادرتها ،الحظ الخبراء
التقييدي المتمثل يف "الإعاقة بدرجة كبيرة" لالدعاء الخا�ص بالمن�ش�أ الإجرامي للعائدات ،و�أو�صوا بحذف
تعبير "بدرجة كبيرة".
وقد تبلورت خالل ا�ستعرا�ض �أحد البلدان مناق�شة مثيرة لالهتمام ال�شديد ،ولها تبعات على تطبيق
االتفاقية برمتها ،حول مدى االلتزام الواقع على الدول الأطراف با�ستخدام ن�صو�ص االتفاقية بحذافيرها،
حيث اك ُتفي يف الت�شريعات ذات ال�صلة يف هذا البلد با�ستخدام �أحد الغر�ضين ال�سال َف ْي الذكر �ضمن العنا�صر
()35الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .231
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الذاتية للجريمة ،وهو ،تحديداً� ،إلبا�س م�صدر الموجودات م�سوح الم�شروعيةْ � ،أي �إخفاء م�صدرها غير
الم�شروع فقط بد ًال من كال البديلين المذكورين يف الفقرة �( 1أ) ‘ ’1من المادة  .23ويبدو �أن هناك بلدان ًا
�أخرى �أي�ض ًا اتبعت هذا النموذج.
كاف لتغطية ال�سلوك المو�صوف يف الفقرة �( 1أ) ‘ ’1من
واحتجت ال�سلطات الوطنية ب� َّأن هذا الت�شريع ٍ
المادة  23دون اتباع ال�صيغة الم�ستخدمة يف االتفاقية بحذافيرها .وا�ستدعت يف هذا ال�صدد مبد�أ التناظر
الوظيفي ،الذي يتيح ل ِّأي دولة تغطية ال�سلوك الذي ينبغي تجريمه مع ا�ستخدام م�صطلحات �أن�سب لأعرافها
وللنظام القانوني المحلي .ويت�سق هذا النهج مع الفقرة  16من الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة
ي�شجع فيها من يتولون �صياغة الإ�صالحات القانونية على �إعمال روح �أحكام االتفاقية
لمكافحة الف�ساد التي َّ
ومعانيها .وقد و�ضعت ال�سلطات ذلك ن�صب الأعين �إذ �أ�شارت فيما يتعلق بمادة جريمة غ�سل الأموال محل
النظر �إلى � َّأن هذه ال�صياغة مو�ضوعة بحيث ال ُيعتد بالغر�ض الذي �أُجري من �أجله الإبدال �أو الإحالة ،وذلك
�شرعيا .وبالتالي
من منطلق االكتفاء بالإقدام على الفعل مع �إمكانية �إف�ضائه �إلى اكت�ساب الممتلكات مظهر ًا
ًّ
�شرعيا يكون ال�سلوك
فكلما كان من المحتمل �أن ي�ؤدي الإبدال �أو الإحالة �إلى اكت�ساب الممتلكات مظهر ًا
ًّ
الإجرامي قد وقع بغ�ض النظر عن الغر�ض من الإقدام على ذلك الفعل .وبالتالي فقد اعتبرت ال�سلطات � َّأن
مزيد
القانون ال يقف عند حد الوفاء بمتطلبات الفقرة الفرعية �( 1أ) ‘ ’1من المادة  ،23بل يتجاوز ذلك �إلى ٍ
من ال�شمول يف تغطية غ�سل الأموال مقارن ًة بالمعايير المو�ضوعة يف االتفاقية.
و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك� ،أ�شارت الدولة قيد اال�ستعرا�ض �إلى � َّأن ت�شريعاتها التي تعاقب على الإخفاء ت�شمل
على وجه التحديد �سلوك �شخ�ص ي�ساعد غيره على الإفالت من تحقيقات ال�سلطات �أو ي�ساعد الفاعل الأ�صلي
�أو �شريك ًا له على الح�صول على نتاج جريمة �أو عائداتها.
ِ
الم�ستعر�ضون ب�صحة ما �ساقته ال�سلطات الوطنية ب�ش�أن الغر�ضين
ومن جهة �أخرى ،بينما �س َّلم الخبراء
المذكورين يف الفقرة الفرعية �( 1أ) ‘ ’1من المادة  ،23فقد �أ�شاروا يف الوقت نف�سه �إلى � َّأن تف�سير ًا �أكثر
�صرامة ُي�شترط بموجبه ت�ضمين الت�شريع الوطني كال الغر�ضين الواردين يف تلك الفقرة مع ًا �أو عدم ت�ضمين
� ٍّأي منهما فيه قد اع ُتمد يف �آليات دولية �أخرى َّقيمت نف�س المادة ،وهي فرقة العمل المعنية بالإجراءات
المالية عالو ًة على هيئات �إقليمية �أخرى م�شابهة .كما ذكروا � َّأن الفقرة  233من الدليل الت�شريعي لتنفيذ
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد ت�شير �أي�ض ًا ب�شكل محدد �إلى وجوب ا�ستهداف � ٍّأي من الغر�ضين
يف الإبدال �أو الإحالة .ثم َّبينوا �أخير ًا � َّأن الأحكام المحلية الخا�صة بالإخفاء ،والتي تت�ضمن الغر�ض الثاني
من جريمة الإبدال �أو الإحالة ،تقابل جريمة الإخفاء �أو التمويه الم�شمولة بالفقرة الفرعية �( 1أ) ‘’2
من المادة ْ � ،23أي �أنها جريمة تختلف من الناحية النظرية عن جريمة الإبدال �أو الإحالة الم�شمولة
ِ
الم�ستعر�ضون �إلى � َّأن
بالفقرة �( 1أ) ‘ ’1من المادة  .23وب�أخذ ما ُذكر �أعاله يف الح�سبان ،خل�ص الخبراء
نظريا ي�شوب ت�شريعات الدولة الم�ستع َر�ضة فيما يتعلق بالغر�ض البديل المفقود لجانب الإبدال �أو
ق�صور ًا ًّ
الإحالة من الجريمة.
بمعزل عن ذلك اال�ستنتاج ،يثير عدد ًا من الم�سائل المهمة من حيث التف�سير
غير � َّأن هذا المو�ضوع،
ٍ
والمنهجية ،تَق َّدم عر�ض بع�ضها خالل تناول مواد �سابقة ،مما قد يتطلب مزيد ًا من التحليل ،وهي:
ن�صا وتركيباً؛ وتطبيق مفهوم التناظر الوظيفي؛ ودور الفقرة  9من
مدى �إلزام � ِّأي بلد باعتماد االتفاقية ًّ
المادة 30؛ ومدى القيمة المرجعية التي ينبغي �إعطا�ؤها للتقييمات والتف�سيرات التي تعتمدها �آليات ا�ستعرا�ض
�أخرى .ومن الجدير بالذكر يف هذا ال�صدد � َّأن الفقرة الفرعية ( 3ي) من الإطار المرجعي لآلية ا�ستعرا�ض
مكملة لآليات
تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد تن�ص على � َّأن المق�صود من الآلية هو "�أن تكون ِّ
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اال�ستعرا�ض الدولية والإقليمية القائمة ،لكي يت�سنى للم�ؤتمر �أن يتعاون مع تلك الآليات ،عند االقت�ضاء،
ويجتنب االزدواج يف الجهود" .غير � َّأن هذا ال ي�ستبعد بال�ضرورة اعتماد معايير و�أ�ساليب تف�سير تحيد عن
المعايير والأ�ساليب المتبعة يف �آليات تقييم �أخرى (فيما يتعلق مث ًال بمدى الخيارات المتاحة للدول الأطراف
�أو ب�إمكانية ا�ستخدام م�صطلحات معادلة بد ًال من ال�صيغة الم�ستخدمة يف االتفاقية بحذافيرها �أو �ضرورة
ا�ستحداث �أحكام مخ�ص�صة بد ًال من الجرائم الجامعة العامة) متى ما اع ُتبر ذلك مالئم ًا و�أكثر ات�ساق ًا مع
طبيعة االتفاقية و�أولويات الدول الأطراف.

الإخفاء �أو التمويه
ن�سبيا يف �سياق تطبيق الفقرة الفرعية �( 1أ) ‘ ’2من المادة 23
لوحظ عد ٌد من الم�شاكل الأ�شد ج�سامة ًّ
المتعلقة بالجريمة الأو�سع نطاق ًا المتمثلة يف �إخفاء ممتلكات �أو تمويهها .فعلى �سبيل المثال ،خال الت�شريع
تبين يف حالة �أخرى �أنه
الوطني يف عدة حاالت من هذا الركن من �أركان جريمة غ�سل الأموال تحديداً ،بينما َّ
حد ما) �أنه
ال ي�شير �إ َّال �إلى عائدات من ال�سلوك الإجرامي ال�سابق للجاني نف�سه ،وظهر (على نح ٍو ٍ
غريب �إلى ٍّ
مح�صور يف حاالت غ�سل الأموال الذاتي .ولهذا ال�سبب� ،أُو�صي بتعديل الحكم المعني وبتو�سيع نطاق �سلوك
غ�سل الأموال هذا بحيث ي�شمل عائدات الجرائم التي يرتكبها �أ�شخا�ص �آخرون كذلك.
ويف حاالت �أخرى ،اع ُتبر � َّأن القانون الوطني لي�س محدد ًا بقدر كاف ،حيث ال ي�شير �إ َّال �إلى �إخفاء
الممتلكات نف�سها ،ولي�س �إلى �إخفاء الطبيعة الحقيقية للممتلكات �أو م�صدرها �أو مكانها �أو كيفية الت�صرف
فيها �أو حركتها �أو ملكيتها �أو الحقوق المتعلقة بها� ،أو ي�شير فقط �إلى تمويه المن�ش�أ والمكان ،ولكنه ال يتناول
تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات وال الت�صرف فيها وال تداولها وال ملكيتها.
و�أخيراً ،هناك يف �إحدى الدول الأطراف �إعفا ٌء من الم�س�ؤولية الجنائية متى ما كان الغر�ض من اقتراف
دم ال تتجاوز الدرجة الرابعة �أو م�صاهرة ال تتجاوز الدرجة
جريمة الإخفاء نفع "زوج �أو ذي �صلة قرابة ٍ
خا�صا� ".إ َّال � َّأن هذا الإعفاء ال ينطبق �إذا كان الغر�ض من
الثانية� ،أو �صديق حميم �أو �شخ�ص ُي ّ
متن له امتنان ًا ًّ
اقتراف الجريمة ت�أمين منافعها ،كما هو ال�ش�أن يف العادة� ،أو �إذا كان التربح هو الغر�ض من ارتكاب الفعل.
و�ضحت �سلطات البلد المعني � َّأن هذا ال يتعلق ،يف التطبيق العملي� ،إ َّال بفئة �صغيرة من الأ�شخا�ص .ومع
وقد َّ
ذلك فقد اع ُتبر هذا ق�صور ًا من �ش�أنه �إ�ضعاف الكفاءة الكلية لنظام مكافحة غ�سل الأموال .وعلى � ِّأي حال،
ف� َّإن الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد ي�شير �إلى ا�ستح�سان نظر القائمين على
�صياغة القوانين الوطنية �أي�ض ًا يف �أن يدرجوا يف نطاق الجريمة الإخفا َء لأغرا�ض �أخرى �أو يف الحاالت التي
()36
غر�ض ما.
يتعذر فيها �إثبات ٍ

االكت�ساب والحيازة واال�ستخدام
إلزاميا بتجريم اكت�ساب عائدات �إجرامية �أو حيازتها �أو
ت�ضم الفقرة ( 1ب) ‘ ’1من المادة  23حكم ًا � ًّ
ا�ستخدامها مع العلم وقت ا�ستالمها ب�أنها عائدات �إجرامية .وتخلو الأحكام المنطبقة يف عدة واليات ق�ضائية،
وخ�صو�ص ًا يف مجموعة دول �أمريكا الالتينية والكاريبي ،من واحد �أو �أكثر من �أنواع ال�سلوك هذه (خا�ص ًة
جزئيا (ب�شروط تقييدية
مجرد الحيازة ،لكن �أي�ض ًا اكت�ساب عائدات �إجرامية �أو ا�ستخدامها) �أو ال تغطيها �إ َّال ًّ
تبين م�صدرها �أو �ضبطها �أو م�صادرتها) �أو
معينة ،ك�أن يكون ال�شخ�ص المعني قد ت�صرف هكذا بغية تجنب ُّ
َّ
�ضمنيا يف �أح�سن الأحوال من خالل مفاهيم ذات �صلة مثل "التلقي" �أو "الإعمال".
ًّ
()36املرجع نف�سه ،الفقرة .237
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غير �أنه من الجدير بالذكر � َّأن ال�شروط التقييدية لأ�سلوب معالجة �أ�شكال ال�سلوك غير الم�شروع
تعامل كلها على �أنها تعادل خرق ًا لالتفاقية .وينبغي �أ َّال يغيب عن الأذهان � َّأن �شرط
المذكورة �أعاله لم َ
التجريم محل النقا�ش يخ�ضع للمفاهيم الأ�سا�سية للنظام القانوني يف الدولة الطرف المعنية.

مثال على التنفيذ
ين�ص القانون في �إحدى الدول الأطراف على �أنه ال يجوز ،كقاعدة عامة� ،إنزال عقوبة من عقوبات
تح�صل عليها
غ�سل الأموال ب�شخ�ص ي�شارك الجاني م�سكنه ولم ي�ستخدم �أو ي�ستهلك ممتلكات َّ
الجاني �إ َّال في حدود االحتياجات المعتادة في الم�سكن الم�شترك .ورغم � َّأن هذا اال�ستثناء غير وارد
و�ضحت ال�سلطات الوطنية � َّأن هذا الحكم �أُدرج في القانون لل�سماح باعتبارات
في االتفاقية ،فقد َّ
ِ
الم�ستعر�ضون بهذا الإي�ضاح.
الإن�صاف ،و�أنه يتوافق بالتالي مع المبادئ الأ�سا�سية للعدالة ،واقتنع
�شخ�ص ما جريمة ،ك�أن يبيع مواد مخدرة �أو ي�سرق ممتلكات ،ثم ا�ستخدم عائدات ذلك
ف�إذا اقترف
ٌ
ل�سداد �أجرة م�سكنه �أو ل�شراء طعام ،فلي�س من الإن�صاف �أن تنزل ب� ِّأي �شخ�ص ي�ساكنه عقوبة على
ا�ستمرار ا�ستخدام الم�سكن �أو الأكل مما يو�ضع على المائدة من طعام .وعالو ًة على ذلك ،ف�سيكون
من ال�صعب في كثير من الأحيان في مثل هذه الق�ضايا غير ذات ال�ش�أن �إثبات � َّأن هذا ال�شخ�ص الآخر
كان على علم ب� َّأن الأموال كانت عائدات �إجرامية .وقد �أفيد ب� َّأن اال�ستثناء الآنف الذكر ال ي�ستخدم �إ َّال
في �أ�ضيق الحدود في الق�ضايا التي تكون المبالغ فيها �ضئيلة ج ًّدا .فمن الوارد في الواقع �أن ي�ستمر
�شخ�ص ما في الإقامة في �شقة و�أكل الطعام دون �أن يكون مقترف ًا لجرم ،بينما ُيعتبر � َّأن �شخ�ص ًا يخرج،
ٌ
على �سبيل المثال ،في رحلة باهظة التكلفة �إلى وجهة غير عادية قد اقترف الجريمة محل النقا�ش.

الم�شاركة وال�شروع
تتطلب الفقرة الفرعية ( 1ب) ‘ ’2من المادة  23القيام ،رهن ًا بالمفاهيم الأ�سا�سية لنظام الدولة الطرف
مجرم وفق ًا لهذه المادة� ،أو التعاون �أو الت�آمر على ارتكابه،
القانوني ،بتجريم الم�شاركة يف ارتكاب � ِّأي فعل َّ
وال�شروع يف ارتكابه والم�ساعدة والت�شجيع على ذلك وت�سهيله و�إ�سداء الم�شورة ب�ش�أنه .وعادة ما ُتغطَّ ى
الم�شاركة وال�سلوكيات المت�صلة بها ،عالو ًة على ال�شروع ،يف الأحكام العامة للقوانين الجنائية الوطنية �أو
يف الت�شريعات العامة الم�شابهة (مثل قوانين ال�شركاء والم�شجعين �أو قوانين التف�سير) ،وهو �أمر ُيعتد به
�أي�ض ًا يف تطبيق المادة  27من االتفاقية ،وكذلك يف �أحكام �إ�ضافية تتعلق تحديد ًا بغ�سل الأموال ،لكن الحالة
الأخيرة �أندر حدوثاً .وقد وردت يف بع�ض الحاالت معلومات غير وافية ب�ش�أن وجود �أحكام تغطي الم�شاركة �أو
الم�ساعدة والت�شجيع �أو الت�آمر ،بينما انفردت القوانين يف حاالت �أخرى بعدم المعاقبة على ال�شروع يف غ�سل
الأموال �أو بعدم المعاقبة �إ َّال فيما يت�صل ب�أفعال ُتعتبر "ج�سيمة" ،و�إن كان من الوا�ضح � َّأن ذلك �سيكون م�شمو ًال
يف تعديالت القانون التي كانت قيد الإعداد وقت �إجراء اال�ستعرا�ض.

مثال على التنفيذ
جزئيا ب�أنه فعل م�ساعدة وت�شجيع ("من
يو�صف فعل غ�سل الأموال نف�سه في �إحدى الدول و�صف ًا ًّ
ي�ساعد وي�شجع على ت�أمين العائدات لغيره") ،حيث ُيعتبر � َّأن الم�ساعدة والت�شجيع يت�ضمنان
تح�صيل العائدات وتخزينها و�إخفاءها ونقلها و�إر�سالها و�إحالتها و�إبدالها والت�صرف فيها
ورهنها وا�ستثمارها.
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كثير من الأحيان
وتكون العقوبات المحتمل �إنزالها بال�شركاء والم�شاركين يف �أفعال غ�سل الأموال يف ٍ
ِ
الم�ستعر�ضون يف �إحدى الدول الأطراف
�أخف من العقوبات المقررة للفاعلين الأ�صليين .وقد �أبدى الخبراء
اعترا�ضهم على هذه الممار�سة ،و�أو�صوا بالنظر يف �إجراء تعديل يحقق مزيد ًا من االت�ساق بين الأحكام ذات
ال�صلة واالتفاقية .غير �أنه ال ينبغي اعتبار هذه التو�صية وجيهة بالن�سبة �إلى جميع الدول الأطراف ذات
الت�شريعات الم�شابهة ،وذلك يف �ضوء ال�سلطة التقديرية التي تتمتع بها من حيث المبد�أ يف �أ�سلوب �صياغتها
()37
لنظام عقوباتها وال�سمات الخا�صة التي تحكم كل نظام عدالة جنائية على حدة.
وقد ثارت م�س�ألة �أهم يف بع�ض البلدان تتعلق بالمعاقبة على "الت�آمر" ،وهو مفهوم ال يندرج �ضمن نظام
القانون المدني لدى كثير من البلدان وي�شمل مرحلة �إعداد �أبعد عن الجريمة المكتملة من ال�شروع وينطوي
كثير من الحاالت (لكن لي�س
على اتفاق بين �شخ�صين �أو �أكثر على اقتراف جريمة ،وي�ضاف �إلى ذلك يف ٍ
دوماً) �إقدام مت�آمر واحد على الأقل على خطو ٍة فعلية نحو تنفيذ الخطة الإجرامية .ويقت�صر الإلزام الواقع
على الدول الأطراف على تجريم مختلف �أفعال الم�شاركة وال�شروع ،بما يف ذلك الم�ؤامرات ،رهن ًا بالمفاهيم
الأ�سا�سية لنظمها القانونية .وبالتالي ف� َّإن مدى هذا الإلزام يعتمد على موقفها من االعتراف بكون الم�ؤامرات
�سلوك ًا ُيحتمل خ�ضوعه لعقوبات جنائية .غير � َّأن هذا المبد�أ ال يو�ضع دوم ًا محل التطبيق العملي بالن�سبة �إلى
تنفيذ المادة  23فيما يبدو .فعلى �سبيل المثال ،لوحظ يف حالتين على الأقل من مجموعة دول �أمريكا الالتينية
والكاريبي � َّأن مفهوم الت�آمر ال ينطبق على جرائم غ�سل الأموال ،رغم االعتراف به وتطبيقه على فئات �أخرى
من الجرائم (مثل ما يتعلق منها ب�أمن الدولة) .ويف المقابل� ،صدرت تو�صيات يف واليات ق�ضائية �أخرى
�ضمن مجموعة دول �أوروبا ال�شرقية ومجموعة دول �أوروبا الغربية ودول �أخرى بتجريم الت�آمر على تنفيذ غ�سل
الأموال ،و�أفادت ال�سلطات يف �إحدى الحاالت �أنها ب�صدد �إعداد تعديل لمعالجة هذا الأمر ،و�إن بدا � َّأن الت�آمر
لم يكن مفهوما م�ألوف ًا يف النظم القانونية المعنية.
وبالمقابل ،ا�ستحدثت بلدان �ضمن مجموعات الدول المذكورة �أعاله مفهوم الت�آمر وطبقته ،وبالتحديد
فيما يتعلق ببع�ض جرائم غ�سل الأموال ،على الرغم من � َّأن ا�ستخدام هذا المفهوم يف تلك النظم القانونية
يعتبر �أمر ًا غير معتاد �أبداً ،و� َّأن مرتكب هذا الفعل ُيفلت من العقاب كقاعدة عامة .ومما له داللة خا�صة � َّأن
الحكم ذا ال�صلة يف �إحدى الحاالت ا�س ُتحدث ب�شكل خا�ص للوفاء بمتطلبات الفقرة الفرعية ( 1ب) ‘ ’2من
المادة  23من االتفاقية.

العائدات الإجرامية
تتعلق المادة  23ب�إبدال العائدات الإجرامية و�إحالتها وما �إلى ذلك ،بغ�ض النظر عن كون الممتلكات ذات
ال�صلة ملمو�سة �أو غير ملمو�سة .ويثير ذلك ،بخ�صو�ص م�صطلح "ممتلكات" ،م�سائل م�شابهة للم�سائل التي
عر�ضت فيما يتعلق بالمادتين  17و .22فقد بدا � َّأن القانون يف حالتين على الأقل ،على �سبيل المثال ،يقت�صر
معينة لغ�سل الأموال �أو يميز بين مختلف �أنواع الممتلكات؛ كما كان القانون الوطني يف حالتين
على موا�ضيع َّ
�أخريين خالي ًا من تعاريف وا�ضحة ومت�سقة للممتلكات ،و�إن كانت ثمة ت�شريعات قيد الإعداد لمعالجة هذه
الم�س�ألة .لكن يبدو يف المجمل �أن الت�شريعات المناه�ضة لغ�سل الأموال يف الدول الأطراف تت�ضمن تعاريف
�أكثر �شمو ًال من التعاريف التي تنطبق على جرائم �أخرى.
وتعرف الفقرة الفرعية (ه) من المادة  2معنى م�صطلح "العائدات الإجرامية" على �أنه "� ُّأي ممتلكات
ِّ
مت�أتية �أو متح�صل عليها ،ب�شكل مبا�شر �أو غير 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
تعني "العائدات الإجرامية" ح�سب �أحد القوانين الوطنية المناه�ضة لغ�سل الأموال � َّأي �أموال �أو
جزئيا ،ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر ،ل ِّأي �شخ�ص جراء
كليا �أو ًّ
ممتلكات �أخرى تت�أتى �أو تتحقق ًّ
قانون في الدولة �أو في
اقترافه جرماً ،يمكن التعامل معه على �أنه جرم خا�ضع للمالحقة� ،ضد ٍ
الأقاليم التابعة لها �أو في بلد �أجنبي.
وفي دولة طرف �أخرى ،تعني عبارة "عائدات �أن�شطة غير 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 غير مبا�شر ،داخل الدولة �أو
خارجها ،فيما يت�صل ب� ِّأي ن�شاط مخالف للقانون نفذه � ُّأي �شخ�ص �أو نتيج ًة لذلك الن�شاط ،وت�شمل
� َّأي ممتلكات تمثل الممتلكات المت�أتية على هذا النحو.
و�أخيراً ،ف� َّإن "العائدات الإجرامية" تعني ،ح�سب تعريف �أب�سط في 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 غير مبا�شر ،من ن�شاط مخالف للقانون.
وقد ثارت م�س�ألة يف �إحدى الدول الأطراف ب�ش�أن تغطية العائدات الإجرامية غير المبا�شرة ،نظر ًا
لخلو الت�شريع الوطني من و�صف تلك العائدات ب�أنها "غير مبا�شرة" .واحتجت ال�سلطات ب� َّأن ال�صيغة العامة
للقانون محل اال�ستعرا�ض ("�أ�شياء �أو ممتلكات مت�أتية من جريمة" و"نواتج الجريمة �أو منافعها") كافية
لتغطية العائدات غير المبا�شرة ،وا�ست�شهدت يف ذلك باجتهادات قانونية ذات �صلة .ومع ذلك ،فقد ُن�صحت
الدولة الطرف المعنية مجدد ًا بااللتزام بالتف�سير الأ�ضيق الذي طرحته �آليات �أخرى مثل فرقة العمل المعنية
بالإجراءات المالية وباعتماد �صيغة تت�سق ب�شكل �أو�ضح مع الفقرة الفرعية (ه) من المادة .2

الجرائم الأ�صلية
توجد �أربع طرائق مختلفة لتحديد الجرائم الأ�صلية لغ�سل الأموال ،وبع�ضها َيق�صر عن الوفاء بمتطلبات
االتفاقية .وقد اعتمد �أكثر من ثلث الدول الأطراف "نهج كل الجرائم" الذي ال يح�صر تطبيق جريمة غ�سل
الأموال يف جرائم �أ�صلية محددة �أو فئات محددة من الجرائم الأ�صليةْ � ،أي � َّأن جريمة غ�سل الأموال تنطبق
يجرمها القانون الوطني ذو ال�صلة وينتج عنها نو ٌع ما من العائدات ،مما يت�ضمن
على جميع الأفعال التي ِّ
المجرمة وفق ًا لالتفاقية .ومن الوا�ضح � َّأن هذه هي �أف�ضل طريقة لتحقيق �أغرا�ض الفقرتين
�أفعال الف�ساد
َّ
الفرعيتين �( 2أ) و(ب) من المادة  ،23بمعنى تطبيق �أحكام غ�سل الأموال على �أو�سع مجموعة من الجرائم
المجرمة وفق ًا لالتفاقية� ،شريطة
الأ�صلية ،والقيام ،كحد �أدنى ،بتغطية مجموعة �شاملة من الأفعال الجنائية
َّ
تاما اللتزاماتها بالتجريم (والأمر لي�س كذلك دائماً ،ومن �أمثلة ذلك
�أن تكون الدول الأطراف ممتثلة امتثا ًال ًّ
ما يتعلق بر�شو الموظفين العموميين الأجانب والر�شوة يف القطاع الخا�ص واالختال�س).

مثال على التنفيذ
من الالفت للنظر � َّأن الت�شريعات في ثالث دول �أطراف في مجموعة دولة �أوروبا ال�شرقية تتجاوز
فيما يبدو "نهج كل الجرائم" وتعالج جميع �أنواع التجاوزات� ،سواء �أكانت ذات طابع جنائي �أم
ِ
الم�ستعر�ضين ذلك من الممار�سات الجيدة.
�إداري ،وب�صرف النظر عن خطورتها .وقد اعتبر بع�ض
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ويف الحاالت التي ال ُت�ستوفى فيها التزامات التجريم على نحو كامل ،بما ي�ؤثِّر يف نطاق جريمة غ�سل الأموال،
�صدرت تو�صيات مالئمة ب�ش�أن تجريم الأفعال ذات ال�صلة .وعلى غير المتوقع� ،صدرت مثل تلك التو�صية �أي�ض ًا يف
معينة.
جرم وال ي�شكل جريمة �أ�صلية يف ظروف َّ
�إحدى الدول فيما يتعلق باالحتيال المالي وهو ال ُي َّ
وتتبع بلدان �أخرى نهج الحدود يف تعريف الجرائم الأ�صلية يف �سياق غ�سل الأموال ،بمعنى عدم تطبيق
القانون �إ َّال على "الجرائم الخطيرة" �أو "الأفعال المخالفة للقانون وذات الخطورة االجتماعية" �أو "الجنايات"،
معيناً ،وحيث تختلف الحدود المنطبقة
بحيث يكون المحك يف و�صفها بذلك خ�ضوعها لعقوبات تتجاوز ح ًّدا َّ
معينة (كال�سجن لمدة ال تقل عن 6
ح�سب �سمات النظام القانوني المعني .ف�إذا كان الحد المقرر يف حاالت َّ
المجرمة وفق ًا لالتفاقية ،ف�إنه
�أ�شهر �أو � 12شهر ًا �أو حتى ثالث �أو �أربع �سنوات) يبدو كافي ًا لتغطية الأفعال
َّ
�أعلى من الالزم يف بع�ض الواليات الق�ضائية (كال�سجن خم�س �سنوات) ،مما �أدى �إلى �إ�صدار تو�صيات ب�سن
قوانين جديدة بغية تو�سيع نطاق الجرائم الأ�صلية عن طريق خف�ض الحد المنطبق (من خم�س �سنوات �إلى
�سنة واحدة مث ًال) �أو حتى عن طريق زيادة العقوبات المنطبقة.
ن�ص على جرائم �أ�صلية لغ�سل الأموال ح�سب �شدة العقوبة
ويف مجموعة ثالثة من الدول الأطراف ،الُ  ي ّ
تبين وجود بع�ض �أوجه
المنطبقة ،بل ُت�ستخدم قائمة ح�صرية ت�سرد الجرائم التي ُتعتبر الزمة .وهنا �أي�ض ًا َّ
الق�صور يف القوانين الوطنية ،مما �أدى �إلى �إ�صدار تو�صيات للدول الأطراف بتو�سيع القائمة بحيث تت�ضمن
إلزاميا وفق ًا لالتفاقية ،والتو�صية يف حالة واحدة بالنظر يف �إمكانية ت�ضمين
على الأقل جميع الأفعال المجرمة � ًّ
الجرائم المتعلقة بالر�شوة واالختال�س يف القطاع الخا�ص ،مع الإقرار ب� َّأن تلك الأحكام ذات طابع اختياري.
ومن العوامل التي ينبغي �أخذها يف االعتبار �أي�ض ًا يف معر�ض تقييم فائدة النهج المتمثل يف و�ضع قائمة مدى
�سهولة تعديل القائمة ال�ستيعاب جرائم جديدة ونا�شئة (عن طريق ت�شريع برلماني �أو جريدة ر�سمية �أو قرار
وزاري مث ًال) .ومن المثير لالهتمام � َّأن بع�ض الدول غطت فيما يبدو جرائم االتفاقية (�أو الإلزامية منها على
تلقائيا جميع الجرائم المن�صو�ص عليها يف االتفاقيات الدولية التي تلتزم
الأقل) عن طريق ت�ضمين القائمة ًّ
الدول بها ،بما فيها اتفاقية مكافحة الف�ساد بطبيعة الحال.
و�أخيراً ،فقد اعتمد عدد من البلدان—وهو �أ�صغرها جميع ًا—نهج ًا مختلط ًا مزج فيه بين قائمة
حد ما من الجرائم المحددة مع تطبيق حد على جميع الجرائم غير الجرائم المذكورة يف
�شاملة �إلى ٍّ
القائمة .وكان �شمول جميع الجرائم ذات ال�صلة بالف�ساد مو�ضع �شك �أي�ض ًا يف عدد قليل من هذه الحاالت،
بينما ُجزم باعتبار الحد المطبق يف حالتين �أخريين �أعلى مما ينبغي �أو بعدم اكتمال القائمة ،ف ُتركت بذلك
بع�ض الجرائم مثل المتاجرة بالنفوذ �أو الر�شوة يف القطاع الخا�ص خارج نطاق الحكم الوطني ،مما �أدى �إلى
�إ�صدار تو�صيات بمعالجة هذا الو�ضع.
و�ضحت ملحوظة تف�سيرية لالتفاقية � َّأن "�أفعال غ�سل
� َّأما عن التعامل مع الجرائم الأ�صلية نف�سها ،فقد َّ
المجرمة وفق ًا لهذه المادة ُتفهم على �أنها جرائم م�ستقلة وقائمة بذاتها ،و�أنه ال داعي لوجود �إدانة
الأموال
َّ
�سابقة بالجرم الأ�صلي لتقرير الطابع �أو المن�ش�أ غير الم�شروع للموجودات المغ�سولة .ويجوز تقرير الطابع �أو
المن�ش�أ غير الم�شروع للموجودات ،و� ِّأي علم �أو ق�صد �أو غر�ض وفق ًا للمادة � ،28أثناء �سير �إجراءات المالحقة
المتعلقة بغ�سل الأموال ،ويمكن اال�ستدالل عليهما من المالب�سات الوقائعية المو�ضوعية” )38(.وقد �أكدت
معظم الدول الم�ستع َر�ضة � َّأن هذا هو الحا�صل بالفعل يف والياتها الق�ضائية و� َّأن هذه هي الممار�سة المتبعة
يف محاكمها.
()38الأعمال التح�ضريية للمفاو�ضات الرامية �إىل و�ضع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،اجلزء الأول ،الف�صل الثالث ،املادة ،23
الق�سم جيم (�ص .)249
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التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
�شيد باالكتفاء في �إحدى الدول ب�إثبات الطابع الجنائي للعائدات دونما حاجة �إلى تحديد الجرم
�أُ َ
الأ�صلي لإدانة المتورطين في ق�ضايا غ�سل الأموال ،حيث اع ُتبر ذلك ُم ِعين ًا على مالحقة المتورطين
في ق�ضايا غ�سل الأموال.
وعلى نف�س المنوال ،قررت المحكمة العليا في دولة �أخرى �أنه لي�س من ال�ضروري �إثبات ت�أ ّتي
معينة ،بل يكفي �إثبات االفترا�ض ب� َّأن الأ�شياء المعنية ت�أ ّتت من
�أموال �أو ممتلكات من جريمة جنائية َّ
بناء على ثبوت ا�ستقرار
ن�شاط �إجرامي .وبالتالي� ،أُ ِّيد حكم الإدانة بغ�سل الأموال في �إحدى الق�ضايا ً
العزم على �إخفاء وجود المال وم�صدره واال�ستنتاج من ذلك � َّأن احتمال الح�صول على هذا المال
حد يجيز افترا�ض ت�أ ّتيه من ن�شاط �إجرامي .وو�ضحت نف�س المحكمة �أنه
بطريق م�شروع م�ستبعد �إلى ٍ ّ
لي�س من ال�ضروري عزو الأموال �أو الموجودات بكاملها �إلى ن�شاط �إجرامي .فالأموال �أو الموجودات
المختلطة م�صادرها بين عائدات �إجرامية وم�صادر م�شروعة ُتعتبر عائدات �إجرامية برمتها.

الجرائم الأ�صلية الأجنبية
تبين � َّأن الت�شريعات الوطنية
بالن�سبة �إلى الجرائم الأ�صلية المقترفة خارج الوالية الق�ضائية ل ِّأي دولة طرفَّ ،
ت�ضم يف معظم الحاالت معايير �شبيهة بالمعايير الواردة يف الفقرة الفرعية ( 2ج) من المادة  ،23بما ين�ص
على تطبيق جرائم غ�سل الأموال� ،شريطة كون ال�سلوك ذي ال�صلة ِ
موجب ًا للعقوبة كذلك يف �إطار القانون
المحلي للدولة التي اقترف فيها (ازدواجية التجريم)ْ � ،أي �أنه يكفي �أن تكون الجريمة ِ
موجبة للعقوبة حيث
اق ُترفت و�أن ت�شكل جريمة �أ�صلية حتى يكون غ�سل الموجودات المت�أتية من ذلك ال�سلوك مح ًّال للعقوبة .وقد
�أفادت �إحدى الدول �أنه من المفيد ،يف التطبيق العملي ،وجود الئحة اتهام �أجنبية العتبار الجريمة الأجنبية
الخا�ضعة للمالحقة جريم ًة �أ�صلية.
وتتجاوز القوانين الوطنية ذلك يف حاالت عديدة ،ب�إ�سقاط ا�شتراط ازدواجية التجريم من جهة وبعدم
ا�ستبعاد الجرائم الأ�صلية التي ال تقع يف نطاق واليتها الق�ضائية �إذا كانت من الأفعال التي ت�شكل جرائم يف
ِ
الم�ستعر�ضون يف �إحدى الحاالت تحفظات
حالة اقترافها على �أرا�ضيها من جهة �أخرى .وقد �أبدى الخبراء
�شديدة على هذه الممار�سة فيما يبدو� ،إذ اعتبروا �أنه من الإجحاف ،ب�شكل خا�ص� ،أن ُترفع دعوى ا�ستناد ًا
�إلى �أفعال لي�س من �ش�أنها �أن ت�شكل جريمة يف مكان اقترافها .وعلى نف�س المنوال� ،أُو�صي يف دولة �أخرى ب�إلغاء
�إمكانية التنازل بموجب معاهدة عن مبد�أ التجريم المزدوج ،الم�شمولة يف القانون الوطني ،بغية تعزيز الأمن
القانوني .ومن ناحية �أخرى ،ال يبدو �أن االتفاقية تت�ضمن � َّأي مبررات ال�ستبعاد هذا االحتمال .بل على العك�س
من ذلك ،ف� َّإن المادة  23ذاتها تت�ضمن التزام ًا بتطبيق جريمة غ�سل الأموال على �أو�سع مجموعة من الجرائم
الأ�صلية .وعالو ًة على ذلك ،يتما�شى الأخذ ب�شرط م�سبق وحيد ،هو �أن يكون ال�سلوك جريم ًة �أ�صلي ًة لو �أنه
محليا ،مع المعايير المقبولة يف تف�سير �صكوك دولية �أخرى مثل المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة
اق ُترف ًّ
غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب وانت�شارهما التي و�ضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.
ومع ذلك ،فقد ووجهت عدة م�شاكل فيما يتعلق ب�شمول الجرائم الأ�صلية الأجنبية .فعلى �سبيل المثال،
�ضمنيا يف �أح�سن الأحوال يف العديد من الحاالت ،حيث � َّإن القانون ال يعالج فيها
تبين � َّأن هذه الأفعال م�شمولة
ًّ
َّ
محليا ،ولم تق َّدم � ُّأي
المغ�سولة
العائدات
إلى
�
بالن�سبة
م�شمولة
أجنبية
ل
ا
أ�صلية
ل
ا
الجرائم
كانت
إذا
�
ما
ألة
�
م�س
ًّ
اجتهادات قانونية تفيد تغطية هذه الحاالت يف الممار�سة العملية .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،كان من الوا�ضح يف
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عدة حاالت � َّأن الجرائم المقترفة خارج الدولة الطرف لم تعتبر جرائم �أ�صلية �أو اع ُت ِبرت جرائم �أ�صلية يف
معينة محدودة ،ولو كانت هناك ت�شريعات قيد الإعداد لمعالجة هذا الأمر .ومن الجدير بالذكر كذلك
حاالت َّ
�أنه كثير ًا ما يحدث خلط بين مو�ضوع الجرائم الأ�صلية الأجنبية والم�س�ألة الأعم المتمثلة يف ممار�سة الوالية
الق�ضائية على �أفعال غ�سل الأموال المقترفة يف الخارج ،والتي تندرج �ضمن نطاق المادة  42من االتفاقية.

غ�سل الأموال الذاتي
ثلثي الدول
ال ينطبق اال�ستثناء الوارد يف الفقرة الفرعية ( 2ه) من المادة  23على ت�شريعات �أكثر من ْ
ل�شخ�ص ما الإدانة بجريمة غ�سل الأموال وبالجريمة �أو الجرائم الأ�صلية
الأطراف ،بحيث يمكن �أن تجتمع
ٍ
جيدة.
التي قامت عليها (�أو ما ي�سمى "غ�سل الأموال الذاتي") .وقد اع ُتبر هذا يف بع�ض الأحيان ممار�س ًة ِّ
ومما له داللة خا�صة � َّأن �إحدى الدول من مجموعة دول �أوروبا ال�شرقية قدمت بيانات �إح�صائية تبين � َّأن تهمة
غ�سل الأموال الذاتي ُو ِّجهت �إلى حوالي ن�صف المدانين بجرائم غ�سل �أموال خالل ال�سنوات القليلة الما�ضية.
وهناك خيار �آخر هو توظيف الإمكانية التي يتيحها الحكم الوارد �أعاله وا�ستبعاد حاالت غ�سل الأموال
الذاتي .فعلى �سبيل المثال ،تَعتبر بع�ض الدول � َّأن معاقبة الجاني على كلٍّ من الجريمة الأ�صلية وغ�سل عائدات
المتح�صل عليه
تلك الجريمة يتعار�ض مع حظر ازدواجية تقييم الوقائع ،مما يعني � َّأن ا�ستخدام ال�شيء
َّ
من الأن�شطة الإجرامية
ال يقيم �إ َّال باعتباره "�سلوك ًا الحق ًا للجريمة" �أو "�أفعا ًال بعقوبة
ٍ
ل�شخ�ص ما �أو �إحالته َّ
حمل الجاني م�س�ؤولية �إذا كان قد �أُدين بالجريمة الأ�صلية .ويف ظل تلك الظروف ،ي�ؤخذ فعل
م�شتركة" ،وال ُي َّ
غ�سل الأموال الذاتي يف االعتبار على �أق�صى تقدير لدى �إ�صدار الحكم ب�ش�أن الجريمة الأ�صلية .وقد لوحظ
� َّأن هذا النهج ال يتنافى مع متطلبات االتفاقية ،و�إن كان من الأف�ضل لو �أعادت البلدان التي تتبع مبادئ
م�شابهة النظر يف تطبيق حكم غ�سل الأموال الذاتي يف الم�ستقبل .وينطبق المنطق نف�سه يف بع�ض البلدان،
حيث تَحول قاعدة عدم جواز المحاكمة مرتين على نف�س الجرم دون جمع ال�سلطات بين المالحقة على
الجريمة الأ�صلية وجريمة غ�سل الأموال ،وذلك ،تحديداً ،يف الحاالت التي ال ينخرط فيها الجاني �إ َّال يف حيازة
عائدات جرمه.
ومع ذلك ،فقد ُوجدت كذلك ثغرات يف التنفيذ ،حيث �إنه �إلى جانب القوانين التي تخلو من الو�ضوح
فيما يتعلق ب�إمكانية معاقبة غ�سل الأموال الذاتي ،لم تذكر بع�ض الدول �أو تقدم � َّأي مواد تدل على وجود مبد�أ
�أ�سا�سي من مبادئ القانون الداخلي يحظر تجريم هذا ال�سلوك ،يف حين �أفادت �سلطات �أخرى ب� َّأن ثمة مبد�أ
من هذا القبيل ،بل و�شددت على � َّأن تجريم غ�سل الأموال الذاتي يبدو متعار�ض ًا مع المنطق ال�سليم ،على
الرغم من طرح �آراء مت�ضاربة خالل الزيارات الميدانية .وتوجد لدى الكثير من هذه الدول ت�شريعات قيد
الإعداد �أو المناق�شة.

الق�صد الجنائي
بالن�سبة �إلى الركن الذاتي يف جريمة غ�سل الأموال ،ترى بع�ض الدول � َّأن الجريمة (�أو �أجزاء منها) خا�ضعة
للعقوبة �سواء وقعت بق�صد �إجرامي �أم ب�سبب اال�ستهتار �أو الإهمال الج�سيم .وهذا يتجاوز الحد الأدنى من
المتطلبات الواردة يف المادة  23وو�صفه بع�ض الخبراء الحكوميين ب�أنه تجربة ناجحة.
وعلى نف�س المنوال ،هناك حاالت �أخرى اع ُتبر فيها � َّأن من الممار�سات الجيدة عدم االقت�صار يف تجريم
غ�سل العائدات الإجرامية على حالة توافر معرفة فعلية لدى الجاني المزعوم بت�أ ّتي الموجودات المغ�سولة من
بناء على
جريمة بل �إ�ضافة حاالت �أخرى هي االفترا�ض المعقول ب�أنه كان ينبغي له العلم بذلك� ،أو ت�صرفه ً

اجلزء الأول  -الف�صل الأول  -التجرمي

77

واجب �أو افترا�ض منطقي بمعرفة هذا الأمر �أو جهل به ال ُيعذر عليه .وتطبق عدة دول معايير م�شابهة يف
ت�شريعاتها المحلية.

تقديم ن�سخ من قوانين مكافحة غ�سل الأموال
ن�سبيا ،لم تكن
بالرغم من كون الإلزام النابع من الفقرة الفرعية ( 2د) من المادة  23ب�سيط ًا وغير مرهق ًّ
الغالبية العظمى من الدول الأطراف قد قدمت ن�سخ ًا من قوانينها الخا�صة بمكافحة غ�سل الأموال للأمين
ِ
الم�ستعر�ضون �إلى توقعاتهم
العام للأمم المتحدة وقت �إجراء اال�ستعرا�ضات .وبالتالي ،فقد �أ�شار الخبراء
بورود الن�سخ الر�سمية من الت�شريعات ذات ال�صلة قريباً� ،أو �أ�صدروا تو�صيات مبا�شرة للدول الأطراف
باالمتثال لهذا المتطلب ،وكذلك بكفالة �إر�سال التعديالت الم�ستقبلية �إلى الأمين العام .وقد قدمت بع�ض
البلدان قوانينها �أثناء �سير اال�ستعرا�ضات.

الفعالية
لوحظ يف بع�ض الحاالت االفتقار �إلى �إح�صاءات �شاملة ب�ش�أن ق�ضايا غ�سل الأموال ،و�أكدت بع�ض البلدان التي
�سنت م�ؤخر ًا ت�شريعات لمكافحة غ�سل الأموال � َّأن المالحقات الق�ضائية التي �أقيمت قليلة �أو منعدمة ،ومع
ذلك فقد قدم عدد كبير من البلدان بيانات �إح�صائية و�أمثلة مف�صلة (با�ستفا�ضة يف بع�ض الأحيان) تتعلق
حد بعيد للأحكام
بحاالت مالحقة لمتورطين يف جرائم غ�سل �أموال ،مما يج�سد تطبيق ًا وا�سع النطاق �إلى ٍّ
الجيدة الفعالية العملية للقوانين الجنائية ب�ش�أن هذا الأمر يف دولتين
ذات ال�صلة .واع ُتبر � َّأن من الممار�سات ِّ
طرفين على الأقل ،والمثبتة بالكثرة غير المعتادة يف المالحقات والإدانات بغ�سل العائدات الإجرامية (�أكثر
من �ألف �إدانة خالل الفترة من عام � 2003إلى عام  .)2009كما ُو�صف التعاون الوثيق بين الوكاالت المعنية
بمكافحة غ�سل الأموال ب�أنه من �ضرورات تحقيق الكفاءة والفعالية يف النظام .وينبغي �أن يقوم هذا التعاون
على الم�ستويين ال�سيا�سي والعملياتي و�أن يت�ضمن �آليات لتن�سيق ال�سيا�سات ولإجراء تحقيقات م�شتركة (عن
طريق تبادل المعلومات مث ًال).
� َّأما عن الدرو�س الم�ستفادة من هذه التجربة العملية ،فقد قدمت �إحدى الدول يف �إطار اال�ستعرا�ض
بيان ًا لأكثر طرق وقوع غ�سل الأموال �شيوع ًا وفق ًا للمعلومات التي جمعتها �سلطات التحقيق واالدعاء لديها؛
وت�شمل تلك الطرائق ا�ستخدام وثائق مزورة بغر�ض �إخفاء �أو تمويه م�صدر تلك الممتلكات غير الم�شروع؛
وخلط العائدات الإجرامية ب�أعمال م�شروعة؛ وا�ستخدام �شركات �أجنبية وهمية ومديرين وممثلين وهميين؛
معينة
وتزويد الأجهزة المخت�صة بمعلومات غير �صحيحة ب�ش�أن االتجار ٍ
ب�سلع؛ وامتالك م�ؤ�س�سات تجارية َّ
لتبرير تحريك الأموال غير الم�شروعة.

التحديات
ِّ

المجرمة وفق ًا لالتفاقية باعتبارها
يتمثل �أ�شيع التحديات المتعلقة بالمادة  23يف عدم �شمول جميع الأفعال
َّ
جرائم �أ�صلية� ،سواء اق ُترفت داخل الوالية الق�ضائية للدولة الطرف قيد النظر �أو خارجها .وعالوة على ذلك،
هناك عدد كبير من البلدان التي ال تغطي جميع نماذج ارتكاب جريمة غ�سل الأموال بحيث تت�سم قوانينها
التنفيذية بثغرات �أو �أوجه ق�صور فنية .وقد ُ�شجعت الدول الم�ستع َر�ضة على معالجة هذه الم�سائل وكذلك
تحقيق الو�ضوح يف تف�سير مختلف �أق�سام الأحكام المتعلقة بغ�سل الأموال ونطاق تطبيق كلٍّ منها ،ال �سيما ما
تعلق من ذلك بمعايير فر�ض عقوبات مختلفة.
و�إلى جانب ما ُذكر �أعاله ،يبدو �أن �أكبر التحديات المطروحة ذات طابع عملي .وما زال �إعطاء الأولوية
للتحقيق يف غ�سل الأموال والجوانب المالية من الأن�شطة الإجرامية ومالحقة المتورطين فيها ،ال �سيما يف
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الق�ضايا المتعلقة بالف�ساد ،يمثل تحدي ًا حتى يف البلدان التي �أثبتت ت�شريعات مكافحة غ�سل الأموال فيها
فعاليتها يف التطبيق العملي ،كما �سبق البيان .وعالو ًة على ذلك ،يلزم يف عدة بلدان تعزيز القدرات العملية
لل�سلطات المخت�صة وتح�سين م�ستويات �إنفاذ الأحكام ذات ال�صلة بو�سائل منها حل م�شاكل تداخل الواليات
الق�ضائية ونق�ص التن�سيق بين ال�سلطات المخت�صة .فعلى �سبيل المثال ،ت�أ َّكد يف عدد من البلدان � َّأن عدد
ن�سبيا ،و� َّأن �إلمام العاملين يف �أجهزة �إنفاذ القانون بهذه
مالحقات المتورطين يف غ�سل الأموال منخف�ض ًّ
الجريمة �ضعيف ،و�أنه يلزم المحققين والمدعين العامين المزيد من ال�سلطات التقديرية يف مجال جمع
المعلومات وتدريب �أف�ضل على نهج "تَع ُّقب الأموال" ،كما ا�س ُت�شعرت حاج ٌة �إلى تعزيز م�ستوى �إعمال ت�شريعات
مكافحة غ�سل الأموال .وقد تج َّلت هذه التحديات ب�صفة خا�صة يف �إحدى الحاالت حيث لم تكن هناك وحدة
ا�ستخبارات مالية عاملة.

 -٢الإخفاء (المادة )24
تن�ص المادة  24على � َّأن �إخفاء ممتلكات �أو موا�صلة االحتفاظ بها عندما يكون ال�شخ�ص المعني على علم ب� َّأن
المجرمة وفق ًا لهذه االتفاقية دون الم�شاركة يف تلك الجرائم يمثل
تلك الممتلكات مت�أتية من � ِّأي من الأفعال
َّ
المجرمة وفق ًا للمادة  .23ولي�س من قبيل الم�صادفة �أن غ�سل
حكم ًا غير �إلزامي مكم ًال لأفعال غ�سل الأموال
َّ
معينة
المو�سع" .ولم َ
تالحظ � ُّأي م�شاكل َّ
الأموال ي�شار �إليه �أحيان ًا يف دولة واحدة على الأقل با�سم "الإخفاء َّ
تتعلق بالتنفيذ يف معظم النظم القانونية .ويكون تجريم ال�سلوكيات من هذا النوع � َّإما يف جرائم منف�صلة
تتخذ يف كثير من الأحيان �شكل �أحكام تقليدية يف القانون الجنائي وت�ستهدف تل ّقي عائدات �إجرامية �أو تداول
�سلع م�سروقة� ،أو يف �سياق ت�شريعات جديدة لمكافحة غ�سل الأموال تكون �صيغتها عامة ،و�أحيان ًا ت�شددها
ق�ضائيا �أي�ض ًا
يالحق
�إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف العامة �أو الإخالل بواجباتها .ويف حالة االتفاق الم�سبق ،قد َ
ًّ
ال�شخ�ص الذي �أخفى الممتلكات باعتباره �شريك ًا يف الجريمة الأ�صلية.
ويبلِّغ العديد من الدول عن تجريم الإخفاء من خالل الحكم نف�سه الخا�ص بت�شريعها الداخلي المتعلق
بغ�سل الأموال من دون � ِّأي تمييز وا�ضح بينهما ،وخ�صو�ص ًا عن�صره الخا�ص ب�إخفاء �أو تمويه الطبيعة الحقيقية
للممتلكات التي ت�شكِّل عائدات الجريمة �أو مكانها .ولم ُي�ش َّكك يف هذه الممار�سة يف معظم اال�ستعرا�ضات،
و�إن �أُو�صي يف �أحدها على الأقل ب�أن ت�ستك�شف الدولة �إمكانية و�ضع و�صف �أدق لل�سلوك الإجرامي المتمثِّل يف
�ضروريا ،وخ�صو�ص ًا من حيث
الإخفاء وتمييزه ،عند االقت�ضاء ،عن جريمة غ�سل الأموال .وبالفعل ،يبدو هذا
ًّ
علم ،بعد تل ّقيها ،ب�أ َّنها نتيجة
تجريم اال�ستمرار يف االحتفاظ بالممتلكات عندما ي�صبح ال�شخ�ص المعني على ٍ
جريمة متعلقة بالف�ساد.

مثال على التنفيذ
يجرم ما يقوم به � ُّأي �شخ�ص من فعل
يت�ضمن الت�شريع المحلي في �أحد البلدان الم�ستع َر�ضة حكم ًا ِّ
�أو �أفعال اكت�ساب ممتلكات �شخ�ص �آخر �أو تخزينها �أو بيعها مع علمه بت�أ ّتي الأ�صناف المعنية من
جريمة جنائية.
ويغطي القانون يف �إحدى الدول الأطراف �أي�ض ًا مجرد اال�شتباه يف � َّأن الممتلكات ت�شكل �أو تمثل المنفع َة
�شخ�ص ما من �سلوك �إجرامي ،مما يتجاوز متطلبات االتفاقية .غير �أنه تجدر مالحظة � َّأن
التي عادت على
ٍ
تعرف المفهوم ذا
الدول الأطراف لي�ست مجتمع ًة على االعتراف بهذه الجريمة ،و� َّأن عدد ًا من البلدان لم ِّ
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ال�صلة بو�ضوح �أو تقدم معلومات كافية لإتاحة �إجراء تقييم كامل لتنفيذها للمادة  .24و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك،
تجرم الإخفاء فيما يتعلق بقائمة الجرائم "الأ�صلية"
توجد م�شاكل يف العديد من الدول الأطراف التي ِّ
للإخفاء وخ�صو�صاً ،كما �أ�شير �إليه بالفعل ،فيما يتعلق بموا�صلة االحتفاظ بالممتلكات المت�أتية من � ٍّأي من
المجرمة وفق ًا لالتفاقية .فعلى �سبيل المثالُ ،ح�صرت جريمة التل ّقي يف �إحدى الدول ب�شكل �صريح
الأفعال
َّ
يف الممتلكات التي يتح�صل عليها �شخ�ص �آخر من خالل فعل غير م�شروع تقليدي تكون الممتلكات مو�ضوعه،
ومن ثم ف� َّإن هذا ال يفي بمتطلبات المادة  24من االتفاقية ،بالنظر �إلى � َّأن غالبية الجرائم المن�صو�ص عليها
يف االتفاقية لي�ست من جرائم الممتلكات .وقد �صيغت �أو ا�س ُتحدثت ت�شريعات يف بع�ض الواليات الق�ضائية
لتنفيذ هذا الحكم على الوجه الكامل.

هاء�  -إعاقة �سير العدالة (المادة )25
جنائيا يف الدول الأطراف كافة تقريباً ،و�إن كان ذلك بدرجات متفاوتة من النجاح.
مجرمة ًّ
�إعاقة �سير العدالة َّ
من ثلث الحاالت ،وبالأخ�ص يف بلد ْين ال يكون فيهما ال�سلوك ذو ال�صلة
وقد لوحظ وجود قيود �شديدة يف �أكثر ٍ
المنظم) .وهناك
خا�ضع ًا للعقاب �سوى يف �سياق جرائم مح َّددة (مثل غ�سل الأموال �أو الن�شاط الإجرامي َّ
دول قليلة تعتمد فيما يبدو على جريمة واحدة وا�سعة النطاق بخ�صو�ص �إعاقة �سير العدالة ،منها بلد واحد ال
يعتمد �إ َّال على جريمة القانون الأنغلو�سك�سوني المتمثلة يف ال�شروع يف حرف �سير العدالة .وبا�ستثناء تلك الدول
القليلة ،ف� َّإن التوجه العام ال�سائد يف الدول الأطراف هو ال�سعي �إلى تحقيق النتيجة المرادة (الإلزامية) من
جزئيا ،ال� إيجاد جريمة جامعة ت�شمل جميع �أ�شكال ال�سلوك
خالل تركيبة من الأحكام المتعددة المتداخلة ًّ
غير الم�شروع ،على النحو الوارد يف المادة  25من االتفاقية.

�أمثلة على التنفيذ
يت�ضمن القانون الجنائي في �إحدى الدول ما ال يقل عن  13جريمة منف�صلة تعالج مختلف �أ�شكال
الإعاقة الإجرامية ل�سير العدالة� ،أال وهي ترهيب ال�شهود وما �إلى ذلك ،و�إف�ساد ال�شهود ،والحمل
على ال�شهادة الزور ،وخداع ال�شهود ،و�إتالف الأدلة ،ومنع ال�شهود من الح�ضور �إلى المحكمة،
والت�آمر لتوجيه اتهامات باطلة ،والت�آمر للت�أثير �سلب ًا على �سير العدالة ،وال�شروع في حرف �سير
العدالة ،ومطالبة موظف عمومي ب�أمور ال مبرر لها ،و�إلحاق �ضرر بموظف عمومي وما �إلى ذلك،
والتهديد ب�إلحاق �ضرر بموظف عمومي وما �إلى ذلك ،وعرقلة عمل موظفين عموميين.
وبالمقابل ،ال يت�ضمن قانون دولة �أخرى �إ َّال جريمة واحدة لإعاقة �سير العدالة ت�شمل � َّأي
�شخ�ص يلج�أ �إلى العنف �أو التهديد �أو الإ�ضرار �أو غير ذلك من ال�سلوكيات غير الم�شروعة الموجهة
�إلى م�شارك في �إقامة العدل �أو �إلى � ٍّأي من �أقربائه المقربين على نح ٍو يرجح �أن ي�ؤثر في الم�شارك
كي ينفذ� ،أو كي ال ينفذ ،فع ًال �أو مهمة �أو خدمة فيما يت�صل بق�ضية جنائية �أو مدنية� ،أو ينتقم من
الم�شارك لتنفيذه � َّأي فعل �أو مهمة �أو خدمة فيما يت�صل بق�ضية جنائية �أو مدنية .وي�شمل م�صطلح
"م�شارك في �إقامة العدل" ال�شهود والخبراء وغيرهم ممن يدلون ب�شهادة �أو يقدمون �أدلة في دعوى
ضال عن � ِّأي �شخ�ص يعمل لدى ال�شرطة �أو �سلطة االدعاء العام �أو المحكمة �أو دوائر
جنائية ،ف� ً
ال�سجون �أو ي�ؤدي ل ٍّأي منها خدمات.
ويمكن �إدراج ثالث مجموعات من الأفعال تحت م�سمى "�إعاقة �سير العدالة" بالن�سبة �إلى ارتكاب �أفعال
مجرمة وفق ًا لالتفاقية� ،أال وهي ا�ستخدام �أ�ساليب ق�سرية للتدخل يف عملية الإدالء ب�شهادة �أو تقديم �أدلة
َّ
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يف �إجراءات ذات �صلة ،وا�ستخدام و�سائل فا�سدة لنف�س الأغرا�ض ،وا�ستخدام �أ�ساليب ق�سرية للتدخل يف
مبا�شرة موظفي العدالة �أو �إنفاذ القانون واجباتهم الر�سمية.

ا�ستخدام �أ�ساليب ق�سرية للتدخل يف عملية الإدالء ب�شهادة �أو تقديم �أدلة
تتطلب الفقرة الفرعية (�أ) من المادة  25تجريم ا�ستخدام �أ�ساليب ق�سرية (� ْأي القوة البدنية �أو التهديد �أو
الترهيب) بغية الت�أثير على �شهود محتملين وغيرهم ممن ي�ستطيعون تزويد ال�سلطات ب�أدلة �أو �شهادة ذات
مجرمة وفق ًا لالتفاقية .ويجب تف�سير م�صطلح "�إجراءات" تف�سير ًا
�صلة يف �إجراءات تتعلق باقتراف �أفعال َّ
ف�ضفا�ض ًا بحيث ي�شمل جميع الإجراءات الحكومية الر�سمية المتعلقة بالتحقيق يف جرائم ذات �صلة بالف�ساد
والف�صل فيها ،بما يف ذلك العمليات ال�سابقة للمحاكمة )39(.وعليه فقد �أُو�صي يف حالتين تنح�صر فيهما
الأحكام المحلية المنطبقة يف التدخل يف الإدالء بال�شهادة �أمام هيئة ق�ضائية بتو�سيع تلك الأحكام بحيث
والتحريات الجنائية التي تجريها ال�شرطة.
تت�ضمن كذلك الإجراءات ال�سابقة للمحاكمة
ِّ
وال تقت�صر الجريمة على مرتكبين بعينهم حيث يمكن �أن يقع � ُّأي �شخ�ص تحت طائلة الم�س�ؤولية باعتباره
مجرماً .وعليه ،ف�إن القوانين الوطنية التي تق�صر الم�س�ؤولية المحتملة على النواب العامين �أو الأ�شخا�ص
القائمين على التحقيقات ال�سابقة للمحاكمة مث ًال يجب �أن ُتعتبر قا�صرة عن ا�ستيفاء �أغرا�ض االتفاقية.
وبالمثل ،ال عبرة بارتكاب فعل الترهيب يف وجود ال�ضحية من عدمه وال لخ�ضوع ال�ضحية للترهيب ب�شكل مبا�شر
�أو من خالل طرف ثالث .كما ال ُيلتفت �إلى ق�ضاء الجاني م�أربه (� ْأي الحمل على ال�شهادة الزور �أو التدخل يف
تجرم الت�شريعات الوطنية فقط
عملية الإدالء ب�شهادة �أو تقديم �أدلة) من عدمه .وبالتالي ،فلي�س من الكافي �أن ِّ
فعل "الفاعل الأ�صلي" الذي يدلي بال�شهادة الزور �أو يت�سبب يف اختفاء �أدلة �أو يتلف وثائق لمنع ا�ستخدامها ك�أدلة
وما �إلى ذلك� ،أو ال يعاقب الحفز على الإدالء ب�شهادة زور �إال عندما يحقق المجرم النتيجة المق�صودة .وهذا هو
حد ما يف ثالثة بلدان ،مما �أدى �إلى �إ�صدار تو�صيات ب�ش�أن معالجته.
الو�ضع الذي كان �سائد ًا �إلى ٍّ
ِ
الم�ستعر�ضين بتحفظ وا�ضح ادعاءات �أو تلميحات بع�ض ال�سلطات الوطنية ب�أنه
وبالمثل ،ا�ستقبل �أغلب
ح�ضا �أو تحري�ض ًا على جريمة ال�شهادة الزور
يمكن المعاقبة على الحمل على الإدالء ب�شهادة زور باعتبار ذلك ًّ
الأ�صلية ،حتى ولو لم تتحقق الغاية من هذا الحمل ولو لم ُتقترف � ُّأي �شهادة زور .وعلى الرغم من كون هذه
ِ
الم�ستعر�ضين—فيبدو � َّأن الأرجح � َّأن الجاني ال يعا َقب باعتباره
م�س�ألة خالفية—بحكم اختالف �آراء عدد من
�شريك ًا يف ال�شهادة الزور التي �أدلى بها ال�شاهد �إ َّال يف حالة نجاح م�ساعي الحمل على ذلك .وت�صبح الم�شكلة
محلولة �إذا كان البلد المعني منتمي ًا �إلى فئة الواليات الق�ضائية التي يمكن فيها �أي�ضاً ،كما يرد �أدناه تحت
الق�سم الفرعي  2من الق�سم واو ،المعاقبة على ال�شروع يف التحري�ض (الح�ض) على اقتراف جريمة ،بما يف
ذلك ال�شهادة الزور .غير � َّأن هذا النهج ال يكفي على � ِّأي حال لتغطية التدخل يف الإدالء ب�شهادة �أو تقديم �أدلة
فيما عدا الحمل على الإدالء ب�شهادة زور ،كما �أنه عاد ًة ما ي�ستتبع عقوبة �أقل من اقتراف الجريمة الكاملة.
بل � َّإن عدة دول تعتمد �أ�سا�س ًا فيما يبدو على �أحكام عامة ب�ش�أن التهديد والترهيب الإجرامي وال�شروع يف
الق�سر �أو الإكراه لتغطية ال�سلوك محل النظر ،حيث تنزل عقوبات على ا�ستخدام التهديدات لترويع �أو ترهيب
�شخ�ص واحد �أو �أكثر بغ�ض النظر عن ارتباط ذلك بالإدالء ب�شهادة �أو تقديم �أدلة �أو تنفيذ �إجراءات ق�ضائية.
موجه ًا �ضد �أ�شخا�ص يف و�ضع ال�ضحايا �أو ال�شهود ،جاز
ف�إن ُوجد ارتباط من هذا القبيل ،ك�أن يكون الفعل َّ
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 القوانين الجنائية في ثالث دول من مجموعة دول �آ�سيا والمحيط الهادئ على � َّأن "� َّأي �شخ�ص
يهدد غيره ب�إلحاق � ِّأي �ضرر بنف�سه �أو �سمعته �أو ممتلكاته �أو بنف�س �شخ�ص يهتم به �أو �سمعته بق�صد
ترويع ذلك ال�شخ�ص �أو الت�سبب في قيام ذلك ال�شخ�ص ب� ِّأي فعل ال يلزمه قانون ًا فعله �أو بترك � ِّأي فعل
اتقاء لتنفيذ هذا التهديد"يكون قد ارتكب فعل ترهيب �إجرامي".
يحق لذلك ال�شخ�ص فعله قانون ًا ً
ِ
الم�ستعر�ضين عن تف�ضيلهم لأحكام ت�شريعية �أكثر تركيز ًا وتحديداً ،فيمكن
ورغم �إعراب بع�ض
اعتبار الممار�سة المذكورة �أعاله من حيث المبد�أ مت�سق ًة مع االتفاقية ،ما دام من الم�ؤكد � َّأن جميع ال�سبل
الق�سرية المذكورة يف �إطار المادة  25مدرجة �ضمن نطاق الأحكام المنطبقة .وعالو ًة على ذلك ،ينبغي
�أ َّال يخ�ضع الترهيب الإجرامي ل�شروط تقييدية ،مثل تعمد الت�سبب يف �أذى لل�شخ�ص المك َره ،كما ينبغي �أ َّال
ينح�صر ،كما ورد يف المثال ال�سابق ،يف تهديد �شخ�ص ب�إلحاق � ِّأي �ضرر بنف�سه �أو �سمعته �أو ممتلكاته �أو
م�صالح
المهدد به
َ
بنف�س �أو �سمعة �شخ�ص يهتم به .وال ترهن االتفاقي ُة تطبيقَ الجريمة با�ستهداف ال�ضرر َّ
�أو �أفراد على وجه التحديد .وقد �أُ ِبرز ذلك يف ا�ستعرا�ض �إحدى الدول ،لكن لي�س يف ا�ستعرا�ض دولة �أخرى
لديها �أحكام مطابقة.
وتوظف مجموعة �أكبر بكثير من الدول—�أحيان ًا بالتوازي مع جريمة الترهيب العامة ال�سالفة الذكر—
طائفة من الجرائم الخا�صة التي ت�ستهدف ب�شكل محدد جوانب منف�صلة من ال�سلوك المذكور يف االتفاقية،
مع التركيز ب�شكل خا�ص على الوقع المتوخى للفعل على �سير الإجراءات الق�ضائية .ومن هذه الجرائم ترهيب
ال�شهود وال�شروع يف الحمل على ال�شهادة الزور والإيعاز بالإدالء ب�شهادة زور وال�شروع يف �إتالف الأدلة ومنع
ال�شهود من الح�ضور �إلى المحكمة والت�آمر للت�أثير �سلب ًا على العدالة والتدخل يف �أمور ال�شهود ،عالو ًة على
الجريمتين الأو�سع نطاق ًا الخا�صتين بال�شروع يف االنحراف ب�سير العدالة والترهيب الإجرامي بغية �إعاقة
وال تطبق �أحكام ت�شديد يف العادة �إذا كان ال�شهود موظفي عدالة �أو �إنفاذ قانون� ،إ َّال � َّأن االتفاقية
�سير العدالة.
َّ
جنائيا يف هذا ال�صدد ما دام � ُّأي تدخل يف مبا�شرة واجبات ر�سمية وفق ًا
ال ت�شترط تجريم �أفعال محددة
ًّ
للحكم العام للفقرة الفرعية (ب) من المادة  25م�شمو ًال بن�ص قانوني �آخر.

مثال على التنفيذ
يدرج قانونان متطابقان في دولتين تحت جريمة الت�آمر للت�أثير �سلب ًا على �سير العدالة والتدخل
في �أمور ال�شهود َ
�سلوك � ِّأي �شخ�ص ُيقْدم ،لإعاقة �سير العدالة ،على ثني � ِّأي �شخ�ص ملزم قانون ًا
بالح�ضور والإدالء ب�شهادة عن ذلك الح�ضور �أو الإدالء بال�شهادة �أو على �إعاقته �أو منعه من ذلك،
جنائيا� ،أو يتدخل
مدنيا �أو ًّ
�أو يحاول عمل �شيء من ذلك �أو يعيق تنفيذ � ِّأي �إجراء قانوني� ،سواء كان ًّ
ب� ِّأي �شكل في �شيء من ذلك �أو يمنعه عن علم.
ومن المثير لالهتمام �أن ت�شريعات دولة �أخرى ت�ستهدف تحديد ًا الأفعال المقترفة عن طريق
تجرم �أن ُتن�شر� ،أثناء �سير الدعوى ،تعليقات ترمي �إلى الت�أثير على بيانات ال�شهود
ال�صحافة ،حيث ِّ
�أو قرار محكمة التحقيق �أو المحكمة االبتدائية.
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ومن الجدير بالذكر � َّأن ثمة م�سائل برزت يف حاالت كثيرة فيما يتعلق بمدى تغطية الجرائم المنطبقة،
مثل ما يت�صل بعدم االكتفاء با�ستخدام التهديدات والترهيب بل ا�ستخدام القوة البدنية وترهيب ال�شهود
�أي�ض ًا حم ًال لهم على الإدالء ب�شهادة زور (بد ًال من االمتناع بب�ساطة عن ال�شهادة) وترهيب الأ�شخا�ص عدا
الموظفين العموميين وكذلك ،على وجه الخ�صو�ص ،ال�سلوك الرامي �إلى التدخل لي�س يف الإدالء بال�شهادة
فقط بل وكذلك يف تقديم �أدلة غير �شفهية (مثل وثيقة �أو ر�أي خبير) من جانب الأ�شخا�ص الم�شاركين
يف �إجراءات جنائية .فحتى ولو اندرج هذا ال�سلوك �أحيان ًا �ضمن جريمة الترهيب الإجرامي العامة ،ف� َّإن
العقوبة التي تخ�ضع لها هذه الأخيرة �أخف يف العادة ،مما ي�ؤدي �إلى اختالف يف العقوبات المنطبقة يف �أو�ضاع
م�شابهة .وعلى العموم ،ف�إن ا�ستخدام الو�سائل الق�سرية للتدخل يف الإدالء بال�شهادة �أو تقديم الأدلة كان يف
الغالب م�شمو ًال بالت�شريعات المحلية لدى البلدان الم�ستع َر�ضة ،و�إن كانت هناك حاالت ،مثل حالة �إحدى
ِ
الم�ستعر�ضون ادعاء ال�سلطات الوطنية ب�أن م�صطلح "الر�شوة" ي�شمل �أي�ض ًا �أفعال العنف
الدول ،رف�ض فيها
والتهديدات والترويع.

ا�ستخدام �أ�ساليب فا�سدة للتدخل يف عملية الإدالء ب�شهادة �أو تقديم �أدلة
الدول الأطراف مطا َلبة بعدم االكتفاء بتجريم ا�ستخدام �أ�ساليب ق�سرية فح�سب ،بل كذلك ا�ستخدام و�سائل
فا�سدة (� ْأي الوعد بمزية غير م�ستحقة �أو عر�ضها �أو �إعطا�ؤها) بغر�ض التدخل يف عملية الإدالء ب�شهادة �أو
تقديم �أدلة .وال عبرة هنا �أي�ض ًا بتحقيق الجاني م�أربه (� ْأي التدخل يف عملية الإدالء ب�شهادة �أو تقديم �أدلة)،
وتنطبق هنا �أي�ض ًا المالحظات التي �سيقت �أعاله.
وقد ا�ستوفت معظم البلدان هذا المتطلب من خالل �أحكام خا�صة تغطي ر�شوة �شاهد �أو خبير وال�شروع
يف الحمل على الإدالء ب�شهادة زور �أو تقديم تقرير خبير 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
حرف �سير العدالة �أو الت�أثير يف �سير العدالة .وكثير ًا ما يحدث جمع بين هذه الأحكام والأحكام التي ت�شير �إلى
ا�ستخدام �أ�ساليب ق�سرية وتحيط بها نف�س الم�شاكل المتناولة بالنقا�ش �أعاله (فيما يتعلق على �سبيل المثال
باعتبار الحمل على الإدالء ب�شهادة زور تحري�ض ًا �أو بمعالجة ال�سلوك المتعلق بتقديم �أدلة غير �شفهية).

�أمثلة على التنفيذ
يت�ضمن القانون الجنائي في �إحدى الدول جريمة الإيعاز بالإدالء ب�شهادة زور ،التي يعا َقب وفق ًا لها
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 الخدع في �سياق الإجراءات �أو فيما يتعلق بدعوى �أو دفاع في محكمة
لإقناع �آخرين بتقديم �أو �إلقاء �إفادة �أو ت�صريح �أو �شهادة زور خطية م�شفوعة بيمين� ،أو باالمتناع
عن تقديم �إفادة �أو ت�صريح �أو �شهادة خطية م�شفوعة بيمين ،حتى لو لم يتحقق الغر�ض من الإيعاز
بالإدالء ب�شهادة زور.
ويتجاوز القانون الجنائي الجديد في دولة طرف �أخرى �أحكام الفقرة الفرعية (�أ) من
المادة  25ويت�ضمن ك ًّال من ال�شكل الفاعل وغير الفاعل للتدخل في �إقامة العدل من خالل ا�ستخدام
�أ�ساليب فا�سدة باعتباره جريمة منف�صلة .ويغطي حك ٌم م�ستقل على وجه التحديد فعل � ِّأي �شخ�ص
يطلب �أو يقبل مزية غير م�شروعة �أو وعد ًا بذلك مقابل االمتناع عن ممار�سة حقوقه الم�شروعة �أو
�إهمال واجباته في �إجراءات ق�ضائية.
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ويف عدة دول �أطراف ،ال ين�سحب القانون على الأ�ساليب الفا�سدة الم�شار �إليها يف الفقرة
الفرعية (�أ) من المادة  .25وتكتفي بع�ض الدول بتجريم ا�ستخدام التهديدات �أو الق�سر �أو الترهيب الإجرامي
تجرم � َّأي �شكل من �أ�شكال التدخل ،مما �أدى �إلى التو�صية بتكفل ال�سلطات بتجريم �إعاقة �سير العدالة
�أو ال ِّ
من خالل �أحكام مخ�ص�صة يف القانون الجنائي بما يت�سق مع المتطلبات المحددة يف االتفاقية .كما برزت
بع�ض الم�سائل فيما يتعلق بخلو بع�ض القوانين يف بلدان تنتمي �إلى مجموعة دول �أوروبا ال�شرقية من � ِّأي �إ�شارة
�صريحة �إلى الوعد والعر�ض كما هو ال�ش�أن فيما يتعلق ب�إعطاء مزية غير م�ستحقة على وجه التحري�ض ،و�إن
تبين
كان من المرجح �أن ُيعت َبر � ُّأي �سلوك من هذا القبيل �شروع ًا يف �إعطاء المزية محل النظر .و�أخيراً ،فقد َّ
� َّأن القوانين الوطنية غير تامة التوافق مع االتفاقية عندما ال ت�ضمن تطبيق الأحكام المحلية ب�ش�أن �إعاقة
�سير العدالة حتى ولو كان متلقو المزية غير الم�ستحقة �أ�شخا�ص ًا غير ال�شاهد �أو ال�شاهد الخبير �أو الم�شارك
يف المحاكمة نف�سه (ك�أن يكون �أحد �أقربائه المقربين) ،وكذلك عندما يبقى من غير الوا�ضح ما �إذا كانت
يوعد فيها ال�شاهد بمزية غير م�ستحقة �أو ُتع َر�ض عليه �أو ُيمنح �إياها كي يمتنع عن الح�ضور �أو
الحاالت التي َ
تقديم الأدلة هي من الحاالت الم�شمولة.

ا�ستخدام �أ�ساليب ق�سرية للتدخل يف مبا�شرة موظفي عدالة �أو �إنفاذ قانون واجباتهم الر�سمية
بالن�سبة �إلى الأفعال الموجهة �ضد موظفي العدالة �أو �إنفاذ القانون ،تراعي معظم البلدان روح الجملة الأخيرة
من الفقرة الفرعية (ب) من المادة  ،25ولديها جرائم عامة م�صنفة تحت م�سمى جرائم �ضد النظام العام
�أو �سلطة الدولة ،الغر�ض منها �إنزال عقوبة بمن ي�ستخدم التهديدات �أو الترهيب �أو القوة البدنية للتدخل
يف مبا�شرة جميع فئات الموظفين العموميين ،ولي�س فقط الموظفين العموميين الذين ي�ؤدون واجبات يف
مجالي العدالة و�إنفاذ القانون ،واجباتهم الر�سمية .وبالمثل ،يندر �أن تتعلق هذه الأحكام العامة—التي
ْ
جيدة يف بع�ض الحاالت—بجرائم
اج ُتمع على اعتبارها م�ستوفية لأغرا�ض المادة  ،25بل ُ
واعتبرت ممار�سة ِّ
تطبق �أحيان ًا جرائم لها طابع �أكثر تحديد ًا (مثل ال�شروع يف
الف�ساد تحديداً ،كما تن�ص عليها االتفاقية .كما َّ
االنحراف ب�سير العدالة) لحماية موظفي �إنفاذ القانون ،وعاد ًة ما تقترن بهذه عقوبات م�شددة.

مثال على التنفيذ
ين�ص القانون في �إحدى الدول على معاقبة � ِّأي �شخ�ص ي�ستخدم الترهيب �أو القوة البدنية للتدخل
في ممار�سة موظف عمومي واجباته الر�سمية و�إجباره على ت�صرف �أو امتناع عن ت�صرف في
معر�ض مبا�شرة واجباته الر�سمية بال�سجن مدة تتراوح بين �شهر و�سنة .وعالو ًة على ذلك ،تن�ص
�شرطيا �أو حار�س �سجن بحكم
�أحكام �أخرى على فر�ض ال�سجن مدى الحياة على � ِّأي �شخ�ص يقتل
ًّ
واجباته �أو من�صبه بغية الإعداد لجريمة �أخرى �أو ت�سهيلها �أو ارتكابها �أو �إخفائها �أو للتهرب من
العدالة �سواء �أكان ذلك لم�صلحته ال�شخ�صية �أم لم�صلحة �شخ�ص �أو كيان �آخر� ،أو لعدم تحقيقه
الغر�ض الأ�صلي.
كما توجد دول و َّفقت ت�شريعاتها مع الجزء الإلزامي الأ�ضيق من الفقرة الفرعية (ب)،
وجرمت—�إ�ضاف ًة �إلى الأحكام العامة �أعاله يف بع�ض الأحيان—�أفعا ًال من نوع خا�ص ُت�ص َّنف على �أنها جرائم
َّ
�ضد العدالة ،مثل �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 �أولي (والالفت للنظر � َّأن هذا يبدو االتجاه ال�سائد يف مجموعة دول �أوروبا ال�شرقية).
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مثال على التنفيذ
تن�سحب الأحكام القانونية �صراح ًة �أي�ض ًا على المح َّلفين والمحامين الذين يتولون الدفاع في �إحدى
الدول الأطراف التي تحظر ا�ستخدام القوة البدنية �أو التهديد �أو الترهيب من �أجل التدخل في
وتطبق عقوبات ُم�ش َّددة �إذا ارتكب
الواجبات الر�سمية للموظفين الق�ضائيين وموظفي �إنفاذ القانونَّ .
الجريم َة موظفون عموميون �أثناء مبا�شرتهم واجباتهم الر�سمية.
� َّأما عن الم�شاكل و�أوجه الق�صور الم�ستبانة ،ف� َّإن الأحكام المحلية يف حاالت خا�صة كانت ت�شمل ما
تعد �أو ا�ستخدام �إجرامي للقوة ،ال التهديدات �أو الترهيب ،بينما كان نوع واحد
ُيرتكب عن عمد من �إهانة �أو ٍّ
فقط من التهديد �أو القوة البدنية (عن طريق ا�ستخدام �سالح مث ًال) م�شمو ًال يف حاالت معدودة �أخرى.
وعالو ًة على ذلكُ ،وجدت بع�ض الحاالت التي لم يكن ال�سلوك محل النظر م�شمو ًال فيها� ،أو لم يكن م�شمو ًال
�سوى يف ال�سياق المبا�شر "للهجوم" �أو "المقاومة" �ضد بع�ض موظفي �أو وكالء القطاع العام� ،أو كانت فيها
معينة من الموظفين (مثل �ضباط ال�شرطة وغيرهم من موظفي �إنفاذ القانون) م�ستب َعدة من نطاق
فئات َّ
الجريمة� ،أو انح�صرت فيها الم�س�ؤولية الجنائية عن التدخل يف مبا�شرة الواجبات الق�ضائية يف الأفعال التي
تبين � َّأن الأحكام العامة المتعلقة
يرتكبها �أ�شخا�ص هم �أنف�سهم موظفون عموميون دون غيرهم من الجناة .وقد َّ
بالق�سر والترهيب وافية ب�شكل عام ،و�إن كان قد ارتئيت يف بع�ض الحاالت �ضرورة تغطية الأفعال الموجهة �ضد
ِ
الم�ستعر�ضون يف �إحدى الحاالت �ضرورة
�إعمال ال�سلطة العامة ب�شكل محدد .وعلى غير المتوقع ،فقد ر�أى
قيام الدولة المعنية بتعديل ت�شريعاتها بحيث ال يقت�صر التدخل يف قيام الموظفين الق�ضائيين �أو القائمين
على التحقيق بممار�سة واجباتهم على الأفعال المرتكبة فيما يتعلق بممار�سة تلك الواجبات ،وهو �أمر ال يبدو
مبرر ًا بن�ص الفقرة الفرعية (ب) من المادة  .٢٥و�أخيراً ،وبالرغم من � َّأن الأحكام المنطبقة يف �إحدى الدول
َّ
الأطراف ب�ش�أن التعدي والترهيب واالزدراء والت�أثير �سلب ًا يف �سير العدالة �أو �إعاقته بدت م�ستوفي ًة لمتطلبات
االتفاقية ،فقد �أُو�صي بنظر ال�سلطات يف الن�ص على حظر قانوني خا�ص بعرقلة عمل الموظفين الق�ضائيين
يت�سق مع حظر خا�ص م�شابه موجود بالفعل يتعلق بموظفي �إنفاذ القانون وال�شرطة.

التحديات
ِّ

لم ُت�ست َبنْ � ُّأي تحديات مح َّددة فيما عدا القيود العديدة يف تجريم الأفعال المذكورة �أعاله على ال�صعيد المحلي
والتجز�ؤ المفرط ،يف بع�ض الحاالت ،للت�شريعات المنطبقة واالفتقار �إلى جريمة موحدة لإعاقة �سير العدالة
تعالج جميع �أركان ال�سلوكيات محل النظر .ولم تق َّدم بيانات �إح�صائية �أو �أمثلة لق�ضايا �إ َّال من طرف عدد قليل
ي�صعب يف الوقت الحالي من تقييم فعالية الأحكام التي تحكم �إعاقة �سير العدالة.
من الدول الأطراف ،مما ِّ
ومع ذلك فال �شك يف � َّأن عدد ًا من البلدان يعاني ،على الرغم من وجود تدابير ت�شريعية وافية ،من �أوجه �ضعف
�شديد فيما يتعلق بالتطبيق العملي للأحكام ذات ال�صلة و�إنفاذها .ويت�ضح ذلك من نموذج ثالث دول �أطراف
و�صرح
على الأقل يف مجموعة الدول الأفريقية ُح ِّددت عرقلة �سير العدالة فيها باعتبارها م�شكلة خطيرةَّ ،
م�س�ؤولوها بوجود عدد كبير من حاالت االعتداء البدني والتهديد والترهيب �ضد �شهود ومحققين ومدعين
عامين ور�ؤ�ساء وكاالت وق�ضاة على نح ٍو يعوق مبا�شرة ه�ؤالء الأ�شخا�ص واجباتهم ب�شكل كامل.
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واو� -أحكام ت�ساند التجريم
 -١م�س�ؤولية ال�شخ�صيات االعتبارية (المادة )26
اعتمدت جميع الدول الأطراف تقريب ًا تدابير لتحميل ال�شخ�صيات االعتبارية م�س�ؤولية عن الم�شاركة يف
المجرمة وفق ًا لالتفاقية ،و�إن لم يكن لدى بع�ض تلك البلدان حكم م�س�ؤولية عام وعلى الرغم من
الأفعال
َّ
وجود تفاوت كبير فيما يتعلق بنوع هذه الم�س�ؤولية ونطاقها .وعالوة على ذلك ،لم ين�شئ عدد من الدول
فيما يبدو �شك ًال ما من الم�س�ؤولية �سوى فيما يتعلق بجرائم محددة مثل غ�سل الأموال .ويف جميع الحاالت
جليا � َّأن م�س�ؤولية الكيان
تقريب ًا—با�ستثناء دول محدودة تتطلب �أحكامها المنطبقة تو�ضيح ًا—يبدو ًّ
االعتباري� ،سواء �أكانت جنائية �أم مدنية �أم �إدارية ،ال تخل بالم�س�ؤولية الجنائية للأ�شخا�ص الطبيعيين الذين
اقترفوا الجرائم ،مما يتوافق مع الفقرة  3من المادة  26من االتفاقية .وهذا يعني من حيث التطبيق العملي
� َّأن القرارات الإجرائية المتخذة فيما يتعلق بال�شخ�صية االعتبارية ال ت�ؤثر على القرارات المتعلقة بال�شخ�ص
الطبيعي ،حيث � َّإن تحميل ال�شخ�صية االعتبارية م�س�ؤولية لن يمنح ال�شخ�ص الطبيعي � َّأي مزية (�أو يعود عليه
ب� ِّأي �ضرر) ،ولي�س من �ش�أنه �أن يعوق �إثبات الم�س�ؤولية الجنائية عليه.
وتنطبق هذه المبادئ بالن�سبة �إلى جميع الجناة �أو ال�شركاء من الأفراد يف جريمة ف�ساد ،ب�صرف النظر
عن منا�صبهم يف الكيان االعتباري .وقد يمثل �شرك ًة ما ممثلوها القانونيون خالل التحقيقات والإجراءات
المقامة �ضدها ب�سبب جرائم ف�ساد �أو متعلقة بالف�ساد ،غير �أنه ال يجوز �إدانة ه�ؤالء الممثلين بالجرائم التي
�شخ�صيا عن الجرائم .و�صحيح � َّأن
ارتكبتها ال�شخ�صيات االعتبارية التي يمثلونها ،ما لم تثبت م�س�ؤوليتهم
ًّ
القانون ين�ص يف بع�ض البلدان ،معظمها بلدان تتبع نظام القانون الأنغلو�سك�سوني ،على جواز اعتبار � ِّأي
ؤ�س�سيا للمالحقة الق�ضائية �سلوك ًا �صادر ًا عن كل �شخ�ص كان وقت ارتكاب
تعر�ض كيان ًا م� ًّ
�سلوك ي�شكل جريمة ِّ
يحمل
الجريمة مدير ًا �أو موظف ًا يف ذلك الكيان الم�ؤ�س�سي ،مما يوحي للوهلة الأولى على ما يبدو ب� َّأن هذا ّ
الأ�شخا�ص المعنيين م�س�ؤولية مو�ضوعية ،لكن القانون يو�ضح بجالء � َّأن الأحكام ذات ال�صلة ال تنطبق �إذا
ثبت � َّأن ذلك المدير �أو الموظف يف الكيان الم�ؤ�س�سي لم ي�ضطلع ب� ِّأي دور يف ال�سلوك المعني �أو �أنه اتخذ كل
الخطوات المعقولة لمنعه.
ويف نف�س الوقت ،ينبغي �أن يكون من الممكن �أي�ض ًا م�ساءلة ال�شخ�صية االعتبارية حتى �إذا ف�شلت
كثير من الأحيان يف ظل الهيكليات
التحقيقات يف التو�صل �إلى الفرد الجاني—وهذا و�ضع وارد الحدوث يف ٍ
الم�ؤ�س�سية المركبة والالمركزية ب�شكل متزايد ،والتي تكون العمليات و�صناعة القرار فيها غير مركزة—�أو
يف �إثبات م�س�ؤوليته ،ك�أن يكون ذلك نتيجة لعراقيل �إجرائية على �سبيل المثال .وعلى الجانب المقابل لهذه
المبادئ ،لوحظ يف عدة حاالت � َّأن الم�س�ؤولية (الجنائية) لل�شخ�صيات االعتبارية مقترنة بم�س�ؤولية �شخ�ص
حد كبير �شرط ًا م�سبق ًا للأولى ،بما يعيق ب�شدة فعالية الأحكام ذات ال�صلة.
طبيعي و� َّأن هذه الأخيرة تمثل �إلى ٍّ
وبالمثلُ ،وجد �أن الأحكام (الجنائية) لدى �إحدى الدول التي تن�ص على �أنه فيما بين ال�شخ�صيات الطبيعية
واالعتبارية المعنية تق�صر العقوبة "على مرتكب الجريمة الأكثر خطورة" ،تجرد الم�س�ؤولية من اليقين القانوني
وي�صبح الأمر فيما يبدو متروك ًا لتقدير القا�ضي على نحو ال يت�سق مع الو�ضوح القانوني الذي تتطلبه االتفاقية.

نطاق ال�شخ�صيات االعتبارية الم�شمولة
ينبغي للدول الأطراف �أن ت�ضمن من حيث المبد�أ تطبيق �شكل ما من �أ�شكال الم�س�ؤولية المدنية �أو الإدارية
�أو الجنائية عن الجرائم ذات ال�صلة بالف�ساد على جميع �أنواع ال�شخ�صيات االعتبارية .ومع ذلك ،ال ت�شمل
القوانين ذات ال�صلة يف العديد من البلدان الم�ؤ�س�سات الحكومية �أو الأجهزة الإقليمية والمجتمعية والمحلية
�أو ال�شخ�صيات االعتبارية الخا�ضعة للقانون العام �أو ال�شخ�صيات االعتبارية يف القطاع ال�شعبي والقائم
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ِ
الم�ستعر�ضين اعتبرت ذلك معقوالً ،فقد �أثيرت اعترا�ضات
على الت�ضامن .ورغم �أن الغالبية العظمى من
وا�ضحة على هذا التقييد يف حالتين .وبالمثل� ،أُو�صي يف دولة �أخرى بتو�سيع نطاق الأحكام القائمة ب�ش�أن
الم�س�ؤولية الإدارية حيث �إنها ال ت�شمل الكيانات التي تزيد فيها ملكية الدولة على  50يف المائة ،ما لم تكن تلك
الكيانات منخرطة يف �أن�شطة تجارية ،حيث ُتعتبر عندئذ "�شخ�صيات اعتبارية مدنية" .ويف �ضوء تلك الآراء
المتناق�ضة ،ينبغي �أن تكون الم�س�ألة مو�ضوع ًا لمزيد من الدرا�سة .ويحيط جدل �أقل بالقوانين المعمول بها يف
ثالث واليات ق�ضائية �أخرى حيث ُوجد على نحو موحد �أن نطاق الم�س�ؤولية الجنائية لل�شخ�صيات االعتبارية
مبرر ب�سبب ا�ستثناء ال ي�شمل الدولة والحكومات المحلية وال�شخ�صيات االعتبارية يف
يخ�ضع لت�ضييق غير َّ
القانون الأنغلو�سك�سوني فح�سب ،بل الم�ؤ�س�سات المملوكة للدولة وال�شخ�صيات االعتبارية غير ال�شركات كذلك.

طبيعة الم�س�ؤولية ،الم�س�ؤولية المدنية
يبدو يف معظم الحاالت �أنه ال �شك يف �إمكانية تحميل �شخ�صية اعتبارية الم�س�ؤولية من خالل القواعد العامة
للم�س�ؤولية المدنية �أو قاعدة �إدارية ،و�إن كانت المعلومات المقدمة خالل اال�ستعرا�ضات ب�ش�أن هذه الإمكانية
غير وافية �أو م�شو�شة يف كثير من الأحيان .وتتعدد يف غالبية الواليات الق�ضائية �أ�شكال الم�س�ؤولية المنطبقة.
وكان ما ورد من معلومات ب�ش�أن نظم الم�س�ؤولية المدنية ي�شير يف معظمه � َّإما �إلى �أحكام تتيح �إقامة
دعاوى �ضد �شخ�صيات اعتبارية للمطالبة بتعوي�ضات عن �أ�ضرار معنوية �أو مادية وفق ًا للمادة � ،35أو �إلى
�أحكام تتيح �إمكانية تطبيق عقوبات على ال�شخ�صيات االعتبارية من خالل �إجراءات مدنية �أو �شبه مدنية ،مثل
ت�صفية �شخ�صية اعتبارية ب�أمر من المحكمة يف حالة ا�ضطالعها ب�أن�شطة محظورة قانوناً.

�أمثلة على التنفيذ
تحمل ال�شخ�صيات االعتبارية م�س�ؤولية جنائية على
ين�ص القانون الجنائي في دولة طرف ال ِّ
م�س�ؤولية مدنية تبعية (ثانوية) خا�صة لجميع الكيانات الم�ؤ�س�سية عن جميع الجرائم التي ُترتكب
نياب ًة عنها ،عالو ًة على الم�س�ؤولية المدنية الم�شتركة الواقعة على ال�شخ�صيات االعتبارية في حاالت
وتحمل الكيانات االعتبارية في تلك الحاالت م�س�ؤولية م�شتركة
الر�شوة المحلية �أو الأجنبية تحديداًَّ .
جنائيا باعتبارهم فاعلين �أ�صليين �أو �شركاء،
عن الأ�ضرار مع الأ�شخا�ص الطبيعيين الذين يدانون
ًّ
ويرجع �إلى المحكمة �أمر تحديد الح�صة الم�ستحقة على كل طرف من التعوي�ضات بقدر م�ساهمته
في النتيجة الإجرامية .وقد �أُو�صي باعتماد ال�سلطات الوطنية تعريف ًا �أقل تقييد ًا للم�س�ؤولية المدنية
الواقعة على ال�شخ�صيات االعتبارية ي�سمح ب�إلقاء م�س�ؤولية م�شتركة بين ال�شخ�صيتين الطبيعية
واالعتبارية عن كل جريمة من�صو�ص عليها في االتفاقية.
وين�ص القانون المدني في دولة �أخرى على خيار خا�ص يق�ضي بحل ال�شخ�صية االعتبارية ،في
بناء على طلب من دائرة االدعاء العام .ويتاح هذا الإجراء ،على �سبيل المثال� ،إذا تعار�ضت
حاالت َّ
معينةً ،
�أن�شطة �شخ�صية اعتبارية مع النظام العام .وقد يكون من الأمثلة على ذلك ر�شو �شخ�صية اعتبارية موظف ًا
عموم ًّيا محل ًّيا �أو �أجنب ًّيا .وين�ص قانون التجارة في دولة �أخرى على �إجراء م�شابه لل�شركات ذات الغر�ض
�أو المق�صد غير الم�شروع ،و�إن كان هذا الإجراء ذا� سمة �إدارية ال مدنية على ما يبدو.
ومن المثير لالهتمام � َّأن الم�س�ؤولية المدنية ،التي تتخذ �شكل �إمكانية مطالبة �ضحايا جرائم الف�ساد
بتعوي�ضات مدنية من ال�شخ�صيات االعتبارية المتورطة فيها �أو حل ال�شخ�صية االعتبارية ال�ضالعة يف الأن�شطة
غير القانونية ،ال ُتعتبر يف جميع الأحوال معا ِدلة بو�ضوح لنظيرتيها الجنائية والإدارية .وبالتالي فقد ا�ست�شعر
ِ
الم�ستعر�ضون ،يف حالة دولة ين�ص قانونها على الم�س�ؤولية الجنائية عن غ�سل الأموال ور�شو الموظفين
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الأجانب والم�س�ؤولية المدنية بالمفهوم المذكور �أعاله عن غير ذلك من الجرائم ذات ال�صلة بالف�ساد،
�ضرور َة ت�شجيع هذا البلد على النظر يف �إمكانية ا�ستحداث �أحكام قانونية وا�ضحة تن�ص على الم�س�ؤولية
الجنائية و�/أو الإدارية لل�شخ�صيات االعتبارية عن جميع جرائم الف�ساد ،و�إن كانوا قد خل�صوا �إلى � َّأن الحكم
قيد اال�ستعرا�ض قد ُن ِّفذ ب�شكل عام .وبالمثل ،ا�س ُت�شعر يف دولة ين�ص فيها القانون المدني على جواز ت�صفية
ال�شخ�صيات االعتبارية ب�أمر من المحكمة يف حالة ا�ضطالعها ب�أن�شطة محظورة قانون ًا �أن القانون ال ين�ص
على �أ�س�س و�شروط تطبيق تدابير الت�صفية يف الحاالت التي ت�شارك فيها ال�شخ�صية االعتبارية يف جرائم
مت�صلة بالف�ساد� ،أو على �آلية قانونية وا�ضحة لتطبيق تلك التدابير يف الممار�سة العملية.

	الم�س�ؤولية الجنائية
�أهم ما يف تطبيق المادة  26هو ما �إذا كانت الدول الأطراف قد اكتفت بتطبيق عقوبات مدنية و�إدارية �أو
تجاوزت ذلك ب�إخ�ضاع ال�شخ�صيات االعتبارية لعقوبات جنائية .وات�ضح � َّأن البديل الثاني هو ال�سائد دون �شك.
فقد طبقت �أكثر من ثلثي الدول الأطراف �شك ًال ما من �أ�شكال الم�س�ؤولية الجنائية لل�شخ�صيات االعتبارية
عن جرائم الف�ساد .ويت�ضمن ذلك الحاالت التي طبقت فيها دول �أطراف ،تفادي ًا للطعون الد�ستورية المتعلقة
بوجوب �إثبات � َّأن المتهم مذنب ،تنويعات "غير مبا�شرة" �أو "ذات خ�صائ�ص فريدة" لتلك الم�س�ؤولية ال ُتعتبر
م�س�ؤولية جنائية و�إن ف�صلت فيها محكمة جنائية .فعلى �سبيل المثال ،يجوز يف �أحد البلدان تطبيق غرامات �أو
تدابير ق�سرية �أخرى �ضد � ِّأي �شخ�صية اعتبارية بقرار م�سبب من المحكمة الجنائية �إذا ت�أكد خالل �إجراءات
جنائية مقامة �ضد �شخ�ص طبيعي � َّأن الجريمة الجنائية اق ُترفت يف معر�ض مبا�شرة عمله لدى تلك ال�شخ�صية
االعتبارية �أو لم�صلحتها.
لعدد من نظم القانون
وبينما برزت الم�س�ؤولية الجنائية لل�شخ�صيات االعتبارية �سم ًة مميزة ٍ
الأنغلو�سك�سوني يف الما�ضي ،فقد ت�ساوت معها يف العدد ،بل وربما زادت عليها ،البلدان التي تتبع نظام القانون
المدني وقت �إجراء اال�ستعرا�ضات ولديها قواعد مقابلة ،بما يف ذلك قواعد الم�س�ؤولية التي لي�ست ذات طابع
جنائي بمعنى الكلمة لكنها واردة يف القانون الجنائي .ويتزايد عدد الدول الأطراف من �أرجاء العالم كافة
التي تتبع هذا التوجه ب�شكل متزايد ،كما يتبين ذلك من خم�سة بلدان على الأقل من مناطق مختلفة تطبق
نظم ًا مدنية و�/أو �إدارية ،حيث تراوحت �أو�ضاعها بين االنتهاء من �صياغة قانون ي�ستحدث م�س�ؤولية جنائية
تحمل التزام ،يف �إحدى
�أو من التوقيع عليه بالفعل و ُيتو َقع دخوله حيز التنفيذ يف الم�ستقبل القريب ،وبين ُّ
الحاالت ،با�ستحداث هذه الم�س�ؤولية مع وجود الت�شريع المنفذ لذلك قيد الإعداد ،وكان ذلك فيما يبدو ب�إيعاز
من الفريق العامل المعني بالر�شوة يف المعامالت التجارية الدولية التابع لمنظمة التعاون والتنمية يف الميدان
االقت�صادي .ومن الم�ؤ�شرات التي لها داللتها كذلك �إفادة ال�سلطات الوطنية يف دولتين من الدول التي تقل
تحمل ال�شخ�صيات االعتبارية م�س�ؤولية عن جرائم الف�ساد � َّأن حكومتيهما تعتزمان
�أو تنعدم لديها ت�شريعات ِّ
�إعطاء الأولوية ل�سن تدابير الم�س�ؤولية الجنائية ،على الرغم من �إمكانية الوفاء بمتطلبات االتفاقية كذلك عن
طريق �أ�شكال بديلة من الم�س�ؤولية المدنية والإدارية ،كما لوحظ يف �إحدى الحاالت.
وما زال كثير من الت�شريعات ذات ال�صلة حديث ًا ولم يو�ضع على المحك بعد �أو لم يخ�ضع لتحليل �شامل.
جزئيا محدودية �أثره العملي �أو انعدامه يف بع�ض البلدان وا�ستمرار حالة عدم التيقن ب�ش�أن
ويف�سر هذا ًّ
ِّ
الأ�سلوب الذي �ستتبعه المحاكم يف تقييم بع�ض جوانبه ،مثل عزو الق�صد والذنب ،وقواعد الإثبات المنطبقة،
ومعايير اختيار نوع دون �آخر من مختلف �أنواع العقوبات �ضد ال�شخ�صيات االعتبارية.
والأ�سلوب الأكثر تقليدية لتنظيم الم�س�ؤولية الجنائية لل�شخ�صيات االعتبارية—وهو ال�سائد يف الواليات
الق�ضائية التي تتبع نظام القانون الأنغلو�سك�سوني—هو اعتبار � َّأن جميع الجرائم المنطبقة (مع ا�ستثناءات
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محدودة للغاية ،مثل التجاوزات الطفيفة �أو بع�ض المخالفات ال�ضريبية) ت�شير �إلى ال�شخ�صيات الطبيعية
حد �سواء وتطبيقها بنف�س الكيفية دون تعديل �إ َّال بقدر ما تقت�ضيه ال�ضرورة .ويف الحاالت
واالعتبارية على ٍّ
التي ال تزال تنطوي على �شكوك من حيث ما �إذا كان المفهوم المنطبق لتعبير "ال�شخ�ص" ]�أو ال�شخ�صية[
ينطبق فيما يخ�ص جرائم الف�ساد (ك�أن يكون ذلك ب�سبب �صدور قانون التف�سير ذي ال�صلة بعد تجريمها)،
ينبغي للدول الأطراف �أن تو�ضح الموقف ذا ال�صلة.

�أمثلة على التنفيذ
ين�ص حك ٌم عام في �إحدى الدول على تطبيق الت�شريعات الجنائية على الكيانات الم�ؤ�س�سية كما
تطبق على الأفراد ،مع ما يرد فيها من تعديالت و� ِّأي تعديالت يقت�ضيها فر�ض الم�س�ؤولية الجنائية
َّ
َ
على كيانات م�ؤ�س�سية ال على �أفراد .وتجوز �إدانة كيان م�ؤ�س�سي ب� ِّأي جريمة ،بما في ذلك ما يعاقب
عليه منها بال�سجن.
وتدرج قوانين بلد �آخر �ضمن تعريفها لكلمة "�شخ�ص" � َّأي �شركة �أو جمعية �أو هيئة مكونة
ح�صريا وي�شمل
من �أ�شخا�ص� ،سواء �أكانت لها ال�صفة الم�ؤ�س�سية �أم لم تكن .وهذا التعريف لي�س
ًّ
الأ�شخا�ص الطبيعيين وال�شخ�صيات االعتبارية مثل ال�شركات والم�ؤ�س�سات الفردية والجمعيات غير
الم�سجلة .ويكون ل ِّأي �شركة ب�شكل عام نف�س و�ضع ال�شخ�ص الطبيعي من حيث الم�س�ؤولية الجنائية
ويجوز �إدانتها بجرائم ،بما في ذلك الجرائم التي ال تقام �إ َّال بالق�صد الجنائي .ومع ذلك ،توجد
أ�صليا ،كما �أنه ال يمكن
جرائم ال يمكن ل�شركة ارتكابها �أو ال يمكن �إدانة �شركة بها باعتبارها فاع ًال � ًّ
�إدانة �شركة بجريمة ال عقوبة عليها �إ َّال الإعدام �أو العقاب البدني �أو ال�سجن.
ويتبع الكثير من البلدان نهج ًا �أ�ضيق نطاق ًا ال تكون ال�شخ�صيات االعتبارية بموجبه عر�ضة للعقوبة
الجنائية �إ َّال على جرائم محددة ،وهي يف العادة الجرائم التي ُتعتبر �أ�شد خطورة �أو التي تندرج �ضمن فئة
الجرائم االقت�صادية .ومن �ش�أن ذلك من منظور االمتثال لالتفاقية �أن ي�ؤدي �إلى �أوجه ق�صور ما لم توجد
تبين يف عدد كبير من الحاالت � َّأن الم�س�ؤولية مق�صورة
�أحكام مدنية و�/أو �إدارية ِّ
مكملة .فعلى �سبيل المثالَّ ،
على جرائم من قبيل غ�سل الأموال ور�شو موظفين محليين و�أجانب� ،أو على جرائم تتعلق ب�إثراء �شخ�ص نف�سه
تو�سع تلك البلدان نطاق القانون بحيث ي�شمل
�أو �شركة على نحو ي�ضر ّ
بمالية الدولة .وبالتالي فقد �أُو�صي ب�أن ِّ
المجرمة وفق ًا لالتفاقية .وبالمثل ،ا�س ُتبعدت من نطاق الم�س�ؤولية ،يف حاالت �أخرى تت�سم
جميع الأفعال
َّ
الأحكام فيها بنطاق �أو�سع ،بع�ض الجرائم من قبيل االختال�س يف القطاعين العام والخا�ص و�إ�ساءة ا�ستغالل
الوظائف و�إعاقة �سير العدالة.
وال توجد مبادئ موحدة ب�شكل وا�ضح فيما بين الدول الأطراف لن�سب الم�س�ؤولية الجنائية �إلى
�شخ�صيات اعتبارية .وب�شكل عام ،تن�ش�أ الم�س�ؤولية الم�ؤ�س�سية يف العادة �إذا ار ُتكب فعل ي�ستحق اللوم نياب ًة عن
و�/أو لم�صلحة الم�ؤ�س�سة من ِقبل�( :أ) �أحد �أع�ضاء جهازها التنظيمي �أو كبار مديريها �أو موظفيها المخولين
ب�صالحية �صنع قرارات �أو ممثليها المخت�صين؛ �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 الم�ؤ�س�سة لمنع الجريمة بما �سمح باقترافها .ورغم قبول
�صيغ مختلفة للنموذج الم�شار �إليه �أعاله باعتبارها كافية� ،أُو�صي يف دولة ال يمكن فيها �سوى لت�صرفات �أع�ضاء
مجل�س �إدارة �شخ�صية اعتبارية �أو مديريها بحكم القانون �أو بحكم الواقع �أن ت�ستتبع م�س�ؤوليتها الجنائية ب�أن
ت�صرفه م�س�ؤولية
ُينظر يف تعديل الت�شريعات القائمة بحيث تكفل مرونة م�ستوى �سلطة ال�شخ�ص الذي ي�ستتبع ُّ
وتج�سد الطائفة العري�ضة من ُنظم �صنع القرار يف �إطار ال�شخ�صيات االعتبارية.
ال�شخ�ص االعتباري ِّ
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�أمثلة على التنفيذ
يتطلب ن�سب الم�س�ؤولية في �إحدى الدول �أن تكون الجريمة قد اق ُترفت لم�صلحة ال�شخ�صية االعتبارية
المعنية وبما يحقق لها منفعة على يد �شخ�ص طبيعي له �سلطات �إدارية �أو �إ�شرافية �أو �شخ�ص يعمل
تحت �إ�شراف ذلك ال�شخ�ص �أو �إدارته ب�شكل مبا�شر ،كما يجب �إثبات تخلف ال�شخ�صية االعتبارية عن
ويعرف القانون هذا التخلف عن االلتزام من جانب ال�شخ�صية
االلتزام بواجبات الإدارة �أو الإ�شرافِّ .
االعتبارية على �أنه تخلف عن تطبيق �آليات تنظيمية و�إدارية و�إ�شرافية تحول دون اقتراف جريمة.
وفي بلد �آخر ،ال يمكن �أن ُتن�سب جريم ٌة ما �إلى �شخ�صية اعتبارية ما لم�( :أ) يرتكب موظف
�أو وكيل �أو م�س�ؤول لكيان م�ؤ�س�سي يعمل في حدود النطاق الحقيقي �أو الظاهري لوظيفته �أو في
ماديا من �أركان الجريمة؛ و(ب) ُين�سب خط�أ �إلى الكيان
حدود �سلطته الحقيقية �أو الظاهرية ركن ًا ًّ
�صرح باقتراف الجريمة �أو �سمح به ب�شكل �صريح �أو �ضمني ،بما في ذلك وجود ثقافة
الم�ؤ�س�سي الذي َّ
م�ؤ�س�سية في ذلك الكيان الم�ؤ�س�سي �أوعزت بعدم االلتزام بالحكم ذي ال�صلة �أو �شجعت عليه �أو
تغا�ضت عنه �أو �أدت �إليه� ،أو تخلف الكيان الم�ؤ�س�سي عن تهيئة و�إدامة ثقافة م�ؤ�س�سية توجب االلتزام
بالحكم المعني.
ومن الأهداف الوا�ضحة لإثبات الم�س�ؤولية الم�ؤ�س�سية ت�شجيع ال�شخ�صيات االعتبارية على اعتماد �آليات
وافية لمنع الف�ساد ،مثل تعيين مدير للوقاية من الف�ساد وتعريف �صالحياته و�سلطاته و�إن�شاء نظام رقابة
داخلية والإ�شراف عليه واعتماده .وبالتالي فمن الوارد �أن ُتعفى ال�شركة يف بع�ض الحاالت من الم�س�ؤولية �إذا
تنظيميا" لمنع ال�سلوك الإجرامي �أو الت�صريح به.
�أثبتت �أنها توخت الحيطة الواجبة �أو �أن لديها "نموذج ًا
ًّ
حمل الم�ؤ�س�سات يف بع�ض الدول الم�س�ؤولية ب�شكل عام عن ت�صرفات موظفيها ،حتى
وعلى الجانب الآخرُ ،ت َّ
لو �أدانت �إدارة الم�ؤ�س�سة �سلوك الموظف وحتى لو كان ثمة برنامج فعال ل�ضمان االمتثال ،وال يكون لهذين
العاملين دور �إ َّال يف تخفيف العقوبات المنطبقة .وعليه ،ف�إن كان لدى ال�شركة قواعد وافية للحيطة الواجبة
�أو االمتثال الداخلي تدعمها الإدارة ولم َي ُحل ذلك دون انتهاك �أحد الموظفين للقانون ،فللمحكمة �أن تعتبر
جهود ال�شركة عام ًال مخفف ًا يف معر�ض تحديد م�ستوى العقوبة.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
ا�ستحدثت �إحدى الدول الأطراف م�س�ؤولية �صارمة تتحملها الم�ؤ�س�سات التجاري ُة التي ال تمنع
�أ�شخا�ص ًا منت�سبين �إليها من ال�ضلوع في الر�شوة بغية الح�صول على مزية تجارية �أو االحتفاظ بها.
والمق�صود بالم�ؤ�س�سات هنا الكيانات المحلية والأجنبية التي تدير �أعما ًال �أو تبا�شر � َّأي حرفة �أو
كليا للدولة .واع ُتبر القانون،
جزئيا �أو ًّ
مهنة على ال�صعيد المحلي ،بما في ذلك ال�شركات المملوكة ًّ
لإلزامه تلك الكيانات بمنع الر�شوة ،رادع ًا فعا ًال حمل الكثير من ال�شركات على اتخاذ تدابير وقائية
�شاملة .وبالنظر �إلى هذه النتيجة ،و�إلى التجاوب العام من جانب �سلطات االدعاء وقطاع الأعمال
جيدة ،و�أنه ،وهو الأهم ،قابل للتطبيق �أي�ض ًا في دول ال ت َّتبع
التجارية ،اع ُتبر ذلك الإجراء ممار�سة ِّ
نظام الم�س�ؤولية الجنائية.
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الم�س�ؤولية الإدارية
ُتلزَ م الدول الأطراف بموجب الفقرة  1من المادة  26باتخاذ الخطوات الالزمة ،بما يت�سق مع مبادئها
المجرمة وفق ًا لهذه االتفاقية .وال يوجد �إلزام
القانونية ،لتقرير م�س�ؤولية ال�شخ�صيات االعتبارية عن الأفعال
َّ
ب�إثبات الم�س�ؤولية الجنائية ،مما يت�سق مع مبادرات دولية �أخرى تقر بتنوع ال ُّنهج المعتمدة يف مختلف النظم
القانونية وت�ستوعبها )40(.وقد اختارت عدة دول �أطراف بالفعل االعتماد على العقوبات الإدارية (مع �إقرانها
�أحيان ًا بم�س�ؤولية مدنية) ،م�ستند ًة �إلى مبادئ �أ�سا�سية يف نظمها القانونية والمذاهب القانونية المعمول بها
لديها ،ومفادها عدم �إمكانية ن�سب الم�س�ؤولية الجنائية �سوى للأ�شخا�ص الطبيعيين ومن ثم َف ُهم الوحيدون
الذين يمكن �أن يخ�ضعوا لهاَّ � .أما ال�شركات فلي�س لها حالة ذهنية يمكن لومها ،وال يمكن �إثبات ذنبها باعتباره
حالة ذاتية وذهنية ،كما ال يمكن �إنزال عقوبة جنائية حقيقية بها (�إجرام ال�شركات غير وارد).
ِ
الم�ستعر�ضون يف معظم الحاالت االختيار الوطني من حيث �شكل الم�س�ؤولية المف�ضل،
وقد قبل الخبراء
وذكروا � َّأن النظم التي لديها عقوبات �إدارية فعالة ممتثلة تمام ًا للمتطلبات المن�صو�ص عليها يف المادة ،26
وذلك بطبيعة الحال بقدر �إدراج جميع الجرائم المت�صلة بالف�ساد يف الأحكام ذات ال�صلة وعدم ق�صرها،
على �سبيل المثال ،على مجال اال�شتراء العمومي .غير �أنه من الجدير بالمالحظة � َّأن عدد ًا من الخبراء
ِ
الم�ستعر�ضين �أو�صوا ،على الرغم من ال�سلطة التقديرية الوا�سعة للدول الأطراف يف هذا ال�صدد ،بال�سعي يف
�إثبات الم�س�ؤولية الجنائية �أو ،حيثما تكون قائمة فع ًال ،تو�سيع نطاقها بحيث ت�شمل جميع الجرائم المت�صلة
بالف�ساد .ومن نف�س المنطلق� ،أُ ِبرز �إثبات الم�س�ؤولية الجنائية لل�شخ�صيات االعتبارية المتورطة يف اقتراف � ٍّأي
جيدة يف بع�ض الحاالت ،بمراعاة الطبيعة االبتكارية
من الأفعال
المجرمة وفق ًا لالتفاقية باعتباره ممار�سة ِّ
َّ
لهذا التدبير يف نظم القانون المدني.
ولم ترد �سوى معلومات قليلة عن المبادئ التي تنظم َن ْ�سب الم�س�ؤولية الإدارية ،و�إن كان الحد الأدنى �أقل
دون �شك من الحد الأدنى الالزم لتطبيق عقوبات جنائية.

مثال على التنفيذ
يجيز القانون الذي يحكم جرائم الف�ساد في �أحد البلدان تطبيق التدابير المتعلقة بالم�س�ؤولية
على كيان اعتباري وفق ًا للت�شريعات الوطنية في حالة تنظيم جرائم ف�ساد �أو جرائم تهيئ الظروف
لجرائم ف�ساد �أو الإعداد لها �أو اقترافها نياب ًة عن ذلك الكيان االعتباري �أو بما ي�صب في م�صلحته.
كما يجيز في بع�ض الحاالت �إثبات �صفة الجاني في الجرائم ذات ال�صلة بالف�ساد ل�شخ�صية اعتبارية
�أجنبية .وعالو ًة على ذلك ،يجوز تحميل �شخ�صيات اعتبارية الم�س�ؤولية القانونية عن التخلف عن
االلتزام بالمتطلبات الت�شريعية الرامية �إلى مكافحة �إ�ضفاء الطابع ال�شرعي على (غ�سل) العائدات
الإجرامية وتمويل الإرهاب.

العقوبات
تتنوع العقوبات ب�شكل عام ،حيث تتراوح بين التنويعات المالية الأكثر �شيوع ًا (ك�أن تكون خم�سة �أ�ضعاف
قيمة الحد الأق�صى للعقوبة المالية الجائز للمحكمة فر�ضها على �شخ�ص طبيعي مدان بنف�س الجريمة �أو
من �ضعفين �إلى ع�شرة �أ�ضعاف القيمة غير الم�شروعة المقبو�ضة �أو المقبولة �أو المطلوبة �أو المتفق عليها �أو
()40انظر املرجع نف�سه ،الفقرات من � 323إىل .327
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الموعود بها) والم�صادرة ون�شر خال�صة الحكم �إلى عقوبات ذات طابع �إداري ،بما يف ذلك الإ�سقاط الجزئي
�أو الكلي ل ِّأي حوافز ومنافع �ضريبية �أو الحظر المطلق على ت�سلمها لمدة محددة ،والمنع الم�ؤقت �أو الدائم
من الم�شاركة يف المناق�صات العامة �أو من �إبرام اتفاقات �أو عقود مع الجهات التابعة للدولة (الإدراج على
القائمة ال�سوداء) ،و�إلغاء ت�صاريح اال�ستقرار يف البلد كفروع ل�شركات �أجنبية ،وحظر زيادة ر�أ�س المال،
معينة ،و�سحب الترخي�ص التجاري والحظر الم�ؤقت على االنخراط يف � ِّأي ن�شاط تجاري �أو
و�إغالق م�ؤ�س�سات َّ
غير تجاري ،والو�ضع تحت الإ�شراف الق�ضائي و�صو ًال �إلى الحد الأق�صى وهو حل الكيان الم�ؤ�س�سي �أو �إ�سقاط
ال�شخ�صية االعتبارية (خا�ص ًة �إذا كانت ال�شخ�صية االعتبارية قد �أُن�شئت تحديد ًا للقيام ب�أن�شطة �إجرامية
مثل غ�سل الأموال� ،أو �إذا كانت قد حادت عن هدفها الأ�صلي الم�شروع وغيرت ن�شاطها بغية ارتكاب جريمة)،
عالوة على تركيبات مختلفة مما �سبق ذكره .وقد القى عدم الن�ص على حد �أق�صى للغرامات المو َّقعة على
ال�شركات يف بع�ض البلدان اال�ستح�سان ،واع ُتبر عام ًال م�ساعد ًا على الردع.
وتكون العقوبات المالية على ال�شخ�صيات االعتبارية �أ�ش ّد عموم ًا من العقوبات المن�صو�ص عليها
كثير من الأحيان � َّأن من الممكن زيادة الحدود الق�صوى
للأ�شخا�ص الطبيعيين .ومع ذلك ،فقد ا�س ُت�شعر يف ٍ
للغرامات المفرو�ضة على ال�شركات ،مع مراعاة خطورة الجريمة والأرباح المتعلقة بها ،والتي تكون كبيرة يف
العادة ،وقوة الكيانات المعنية من الناحية االقت�صادية .وعليه فقد �صدرت تو�صيات محددة يف عدد معتبر
من البلدان بالنظر يف رفع م�ستوى الغرامات المتاحة للجرائم ذات ال�صلة بالف�ساد (ك�أن ُتح َّدد ن�سب ًة �إلى
حجم �أعمال ال�شركة) �أو ب�إ�ضافة �أنواع �أخرى من العقوبات المنطبقة على ال�شخ�صيات االعتبارية خالف
الجرم ومالب�ساته الأخرى علم ًا
العقوبات المالية ،وال�سماح عموم ًا بتفاوت تطبيق العقوبات وفق ًا لخطورة ُ
ب�أنه كانت هناك ت�شريعات قيد الإعداد يف بع�ض تلك الحاالت لمعالجة هذه الم�س�ألة .كما اع ُتبر غياب �سجل
جنائي عام �أو نظام قوائم �سوداء لل�شركات والقائمين عليها يف حاالت معدودة من �أوجه الق�صور .و�أخيراً،
تالحق � ُّأي �شخ�صيات اعتبارية ب�سبب � ِّأي جريمة ،عدم وجود
لوحظ يف بع�ض الواليات الق�ضائية ،حيث لم َ
�أحكام محددة تبين العقوبات المنطبقة ،و�صدرت تو�صية يف �إحدى الحاالت بالتما�س الو�ضوح يف االجتهادات
المتعلقة بفر�ض عقوبات على ال�شخ�صيات االعتبارية عن جرائم محددة ،مما ي�ستدعي و�ضع حدود لفر�ض
محدد من العقوبات مع مراعاة حجم ال�شخ�صية االعتبارية �أو
العقوبات وتعيين م�ؤ�شرات مالئمة لتطبيق نوع ٍ
موقفها المالي.
ومن العوامل الأخرى التي عادة ما ت�ؤخذ يف الح�سبان عند تطبيق عقوبات على �شخ�صيات اعتبارية
نوع �أن�شطة ال�شخ�صية االعتبارية ،ومالب�سات ارتكاب الجريمة الجنائية تحديداً ،وو�ضع ال�شخ�ص الطبيعي
فعليا،
يف الإطار الم�ؤ�س�سي لل�شخ�صية االعتبارية ،والأعمال التي �أقدمت عليها ال�شخ�صيات االعتبارية ًّ
وطبيعة العمليات التي ت�ؤديها ال�شخ�صية االعتبارية وتبعات هذه العمليات ،والتدابير التي اتخذتها ال�شخ�صية
()41
االعتبارية ،كما �سبق الذكر ،لمنع اقتراف الجريمة الجنائية.

الفعالية

كما �سبق الذكر ،ف� َّإن القواعد الخا�صة بم�س�ؤولية الم�ؤ�س�سات حديثة العهد ولم تو�ضع بعد على المحك يف كثير
أفيد ب� َّأن عقوبات ال�شخ�صيات االعتبارية غير مطبقة على نطاق وا�سع �أو غير مطبقة على
من الحاالت .وقد � َ
الإطالق ،ال �سيما فيما يتعلق بجرائم الف�ساد ،وب� َّأن المدعين العامين ال يطالبون ب�إثبات م�س�ؤولية جنائية
عن ارتكاب جرائم اقت�صادية على �شخ�صية اعتبارية �إ َّال فيما ندر .وال يكون لدى جهات �إنفاذ القانون ،مثل
()41فيما يتعلق مب�س�ألة التدابري املتاحة للدول الأطراف ملعاقبة كيانات القطاع اخلا�ص ،خا�ص ًة الغرامات املالية وم�صادرة العائدات

باملخدرات واجلرمية املعنونThe United Nations :
والتعليق واحلظر واحلرمان من املنافع احلكومية ،انظر من�شور مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
( Convention against Corruption: a Resource Guide on State Measures for Strengthening Corporate Integrityفيينا،)2013 ،
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ال�شرطة وهيئة االدعاء العام ،يف جميع الحاالت نظم لإبالغ ال�سلطات الإدارية المنوط بها فر�ض العقوبات
ذات ال�صلة بالق�ضايا الجنائية التي تتورط فيها �شخ�صيات اعتبارية .وبالمثل ،لوحظ نق�ص الت�شريعات
الخا�صة التي تمكِّن من جمع الأدلة �ضد ال�شخ�صيات االعتبارية فيما يتعلق بارتكاب الجرائم الجنائية،
وكذلك ثغرات يمكن ا�ستغاللها لتفادي م�س�ؤوليتها (عن طريق االندماج مع �شركة �أخرى مث ًال) .و�أخيراً،
كانت الإح�صاءات وتحليالت الق�ضايا الواردة نادرة ،مما جعل من ال�صعب معرفة ما �إذا كان من الممكن
اعتبار نظم العقوبات الوطنية فعالة ومتنا�سبة ورادعة.
ولم تعلن �أفرقة اال�ستعرا�ض عن اقتناعها بفعالية النظم الوطنية �سوى يف حاالت قليلة ،وقد اع ُتبر نظام
الم�س�ؤولية الجنائية يف �إحداها تجربة ناجحة نظر ًا للمالحقات والعقوبات المفرو�ضة على �شركات كبرى يف
تبين يف حالة �أخرى منها � َّأن معيار الم�س�ؤولية مبا�شر وفعال ،مما تمخ�ض عن عدد الفت
ق�ضايا ف�ساد ،بينما َّ
للنظر من �إجراءات �إنفاذ القانون على مدى ال�سنوات الخم�س الما�ضية.

التحديات
ِّ

تتعلق معظم التحديات التي ِ
ووج َهت بعدم كفاية التدابير المعيارية القائمة وخ�صو�صيات النظم القانونية
الوطنية وو�ضع عقوبات مالئمة وفق ًا للفقرة  4من المادة  .26وفيما عدا ذلك ،تمثل التحدي الرئي�سي يف
جزئيا �إلى �أوجه ق�صور عامة �أو ت�صورات م�سبقة �سلبية
الإنفاذ العملي المحدود للوائح القائمة ،مما يرجع ًّ
ورا�سخة ب�ش�أن الفائدة المرجوة من هذه التدابير .ويو�ضح مثاالن هذا الو�ضع ،حيث ُعزيت قلة �إعمال قوانين
جزئيا �إلى القدرات المحدودة لدى هيئات �إنفاذ القانونْ � ،أي �إلى
الم�س�ؤولية الم�ؤ�س�سية يف �إحدى الدول ًّ
النق�ص يف �إلمام المحققين والمدعين العامين بكيفية التحقيق يف هذه الجريمة ومالحقة المتورطين فيها؛
بينما �أفادت ال�سلطات يف دولة �أخرى لم ُت َحل �إلى محاكمها بعد ق�ضية واحدة �ضد �شخ�صية اعتبارية � َّأن
الفكرة ال�سائدة هي � َّأن الر�شوة لي�ست م�شكلة مقترنة بالقطاع الخا�ص (�أو بال�شخ�صيات االعتبارية المتورطة
فيه) ،بل تتعلق بموظفين عموميين يتلقون ر�شاوى �أو يطلبونها.
و�أخير ًا ولي�س �آخراً ،ثمة حاجة �إلى مزيد من المعلومات ،خا�صة عن الخيار الإداري المف�ضل لدى
العديد من البلدان .وبالتالي فقد �أُو�صي باالحتفاظ بالإح�صاءات المتعلقة بالعقوبات الإدارية والإجراءات
المتخذة �ضد ال�شخ�صيات االعتبارية وبالق�ضايا الجنائية والعقوبات المفرو�ضة بموجب نظم جنائية.

 -٢الم�شاركة وال�شروع (المادة )27
المجرمة وفق ًا
اعتمدت الأغلبية العظمى من الدول تدابير وافية لتجريم اال�شتراك يف اقتراف الأفعال
َّ
لالتفاقية والم�شاركة وال�شروع فيه ،وذلك من خالل �أحكام واردة يف الجزء العام من قوانينها الجنائية عاد ًة،
ال من خالل �أحكام خا�صة ت�شير �إلى كلٍّ من تلك الجرائم على حدة .ولي�ست الحال كذلك بالن�سبة �إلى الإعداد
المجرم �إ َّال يف ثلثي الدول الأطراف تقريباً.
لجريمة ف�ساد ،الم�شمول بحكم غير �إلزامي ،وغير
َّ

الم�شاركة
يتنوع نطاق الأفعال الت�شاركية وتغطيتها وت�صنيفاتها اال�صطالحية ،و�إن كان من الممكن تمييز بع�ض الأنماط
الم�شتركة بين مختلف الواليات الق�ضائية تمييز ًا عاماً .ومن �أو�ضحها ما يتعلق ب�أ�شخا�ص ت�شاركوا يف اقتراف
جريمة متعمدة (جناة �أو فاعلون �أ�صليون مت�شاركون) .ويف جميع الحاالت تقريباً� ،إذا ت�شارك عدة �أ�شخا�ص
َحمل ك ٌّل من ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�س�ؤولية عن
يف اقتراف فعل �إجرامي تحقيق ًا للنية الم�شتركة بينهم جميعاً ،ت َّ
ذلك الجرم كما لو كان اقترفه منفرداً.
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وفيما يتعلق بالم�شاركة بمعناها الدقيق ،تغطي القوانين الوطنية عاد ًة حالة � ِّأي �شخ�ص يتعاون يف
اقتراف فعل متعمد �أو �شروع جالب للعقوبة �أو يت�شارك فيه �أو يعين عليه �أو يقدم الم�ساعدة يف ذلك ب� ِّأي
�شكل (بالم�شورة �أو الفعل �أو ما عدا ذلك) قبل اقتراف الفعل �أو �أثناءه (و�أحيان ًا حتى بعده ك�أن يكون ذلك
وفاء بوعد مقدم قبل اقتراف الجريمة) .ويف حاالت قليلة جد ًا فقط كانت الم�شاركة يف جميع �أ�شكال الت�آمر
ً
مجرمة وفق ًا لالتفاقية (مثل الر�شوة �أو االختال�س يف القطاع
والم�ساعدة والتواط�ؤ �أو فيما يتعلق ب�أفعال خا�صة َّ
يفرق القانون �أحيان ًا بين مختلف الم�شاركين ،بل يج�سد مفهوم ًا موحد ًا للجاني
الخا�ص) غير م�شمولة .وال ِّ
ي�شمل كل من ي�ساهم ب� ِّأي �شكل يف اقتراف الفعل .وكثير ًا (ولكن لي�س دوماً) ما يعا َقب ال�شركاء والم�ساعدون
والمحر�ضون بنف�س العقوبة المنطبقة على الفاعلين الأ�صليين ،مع مراعاة المحاكم لم�ستوى تورط كل منهم
ِّ
"
إلى
�
أحيان
ل
ا
من
كثير
يف
خا�صة
إ�شارة
�
وي�شار
المفرو�ضة.
العقوبة
م�ستوى
تقييم
عند
المحر�ضين" (� ْأي
ِّ
الأ�شخا�ص الذين ُيق ِنعون عن عمد �شخ�ص ًا �آخر باقتراف جريمة متعمدة �أو ال�شروع على نح ٍو جالب للعقوبة يف
يقدمون عون ًا "
جوهريا" �أو "معتبر ًا" �أو "مبا�شر ًا" يف اقتراف الجريمة ،بل
ذلك الفعل) ،و�إلى الأ�شخا�ص الذين ِّ
ًّ
و�أي�ضاً ،كما هو ال�ش�أن �أ�سا�س ًا يف بلدان مجموعة دول �أوروبا ال�شرقية� ،إلى "المنظِّ مين" (� ْأي الأ�شخا�ص الذين
يخططون للجريمة �أو ي�شرفون على اقترافها ،عالو ًة على الأ�شخا�ص الذي ين�شئون مجموعة منظمة �أو منظمة
ويعامل �أ�صحاب هذه الفئات الثالث (المحر�ضون والم�شاركون المبا�شرون
�إجرامية �أو ي�شرفون عليها)َ .
يعامل الفاعلون الأ�صليون و ُيعتبرون عر�ضة لنف�س العقوبة وك�أنهم كانوا هم
والمنظمون) يف الغالب كما َ
الجناة الفعليين.
وعالو ًة على ذلك ،هناك حاالت خا�صة يعامل القانون فيها "المقاول" (ال�شخ�ص الذي ي�ست�أجر �آخرين
القتراف جريمة) �أو "المت�ستر" (ال�شخ�ص الذي ي�شهد اقتراف الجريمة دون �أن ي�ضطلع بدور مبا�شر فيها
لكنه ال يمنع اقترافها) �أو حتى "ال�شريك بعد ارتكاب الفعل الجرمي" (ال�شخ�ص الذي يعلم بالجريمة بعد
ارتكابها وي�ساعد الجاني على تجنب القب�ض عليه �أو يكتفي بعدم الإبالغ عن الجريمة) معامل ًة متميزة
باعتبارهم م�شاركين .وربما يكون يف هاتين الحالتين الأخيرتين تجاوز لمتطلبات االتفاقية.

ال�شروع
يعرف ال�شروع عاد ًة ب�أنه �سلوك �شخ�ص يبد�أ يف اقتراف جريمة (� ْأي يبا�شر فع ًال �أكثر من مجرد الإعداد ويتيح
َّ
َ
تحقق الجريمة) لكنه يبوء بالف�شل يف نهاية المطاف نتيج ًة لظروف خارجة عن �إرادته .ويعاقب من ي�شرع
يف ارتكاب جريمة يف معظم الأحيان بالعقوبات المقررة للجريمة المكتملة الأركان ،و�إن كانت هناك بع�ض
البلدان التي تخ َّفف فيها تلك العقوبات �أو قد يمار�س القا�ضي �سلطته التقديرية يف هذا ال�صدد ،وخ�صو�ص ًا
�إذا كان الفعل المرتكب ال ينم عن نية مبيتة �أو �إ�صرار .ويف كثير من الدولُ ،ين�ص �صراح ًة على عدم فر�ض � ِّأي
عقوبة (�أو على فر�ض عقوبة مخ َّففة) �إذا كان عدم اكتمال الجريمة راجع ًا �إلى فعل �أو ترك من ِقبل الجاني
طوع ًا (ال �إلى ظروف خارجية �أو ظروف مو�ضوعية خارجة عن �إرادته ،ك�أن يظهر احتمال النك�شاف �أمره لم
يكن متوقع ًا من قبل) .وعالو ًة على ذلك ،قد ال يكون من ي�شرع يف ارتكاب جريمة عر�ضة لعقوبة يف بع�ض
البلدان (�أو قد يكون عر�ضة لعقوبة �أخف) �إذا كان اكتمال الجريمة ُمحا ًال تحت � ِّأي ظروف نتيجة الفتقاد
الجاني خ�صائ�ص يف نف�سه �أو ظروف يتطلبها القانون� ،أو ا�ستناد ًا �إلى نوعية الفعل �أو مو�ضوع الجريمة.
وال يفر�ض القانون يف بع�ض البلدان عقوبات على ال�شروع �إ َّال بالن�سبة �إلى جرائم جنائية محددة �أو
معين ًا (ال�سجن لمدة ثالث �سنوات مث ًال) .وقد
جرائم ُتعتبر خطيرة �أو ُتفر�ض ب�ش�أنها عقوبة تتجاوز ح ًّدا َّ
اثنتي
�أف�ضى ذلك يف بع�ض الحاالت �إلى عدم تيقن فيما يتعلق بتغطية جرائم الف�ساد كاف ًة ،و ُو�صفت �أكثر من ْ
ع�شرة دولة ب� َّأن لديها �أوجه �ضعف م�ؤكدة .فعلى �سبيل المثال ،رغم تجريم �إحدى الدول ال�شروع يف اقتراف
المجرمة وفق ًا لالتفاقية؛
جريمة االرت�شاء تحديداً ،ال يوجد حكم عام ب�ش�أن ال�شروع ي�شمل جميع الأفعال
َّ
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ويف معظم الحاالت الأخرى ،ال ت�شمل القوانين ال�شروع يف جرائم ف�ساد متنوعة (مثل �إعاقة �سير العدالة
والمتاجرة بالنفوذ)؛ ويف دولتين ،ال يعا َقب على ال�شروع يف اقتراف جريمة �إال رهن ًا بتقدير القا�ضي �أو اع ُتبر
� َّأن فيه خطورة على المجتمع—وقد ارتئي � َّأن هذا ال�شرط يرتفع بالحد الأدنى �أكثر من الالزم.
ومن الجدير بالذكر � َّأن كثير ًا من البلدان تعاني من �ضيق المجال المتاح لها لإعمال تدابير على ال�شروع
يف اقتراف الجرائم الواردة يف االتفاقية ،ال �سيما ما يتعلق بالر�شوة والمتاجرة بالنفوذ .فعلى الرغم من
اعتبار عدة دول �أطراف الوعد بمزية غير م�ستحقة وعر�ضها �شروع ًا يف اقتراف جريمة الر�شوة ،كما �سبق
الذكر يف الق�سم الفرعي  1من الق�سم �ألف �أعاله ،ف� َّإن كثير ًا من الدول تغطي ب�شكل مبا�شر الوعد والعر�ض،
عالو ًة على قبول وعد �أو عر�ض ،باعتبارها جرائم ر�شوة مكتملة الأركان .وال ُي�شترط يف مثل هذه الحاالت ،كما
عدد من اال�ستعرا�ضات ،قيام � ِّأي �صلة بين الطرفين الرا�شي والمرت�شي ،حيث �إنه ال عبرة بال�سلوك
ُذكر يف ٍ
فعليا من الأمر �شيئاً.
الالحق من جانب الطرف المقابل ،وال يغير �إعطاء المزية غير الم�شروعة وت�سلُّمها ًّ
لكنه ال ي�صح القول تماماً ،من جهة �أخرى� ،إنه ال مجال لل�شروع على الإطالق ،كما اح ُتج بذلك يف بع�ض
بريديا ثم ُيعتر�ض �سبيله
اال�ستعرا�ضات .فمن الوارد على �سبيل المثال �أن َ
ير�سل ظرف يحوي عر�ض ًا بر�شوة ًّ
دون الو�صول �أبد ًا �إلى من � ِ
أر�سل �إليه ،وهذا فعل ُيعتبر عاد ًة �شروع ًا يف الر�شو.

الإعداد لجريمة
على عك�س ما هو عليه الحال يف ال�شروع ،ال ُينظر يف العادة �إلى �أفعال الإعداد يف حد ذاتها على �أنها �أمر
ي�ستدعي يف جميع الأحوال تدابير عقابية ،مما ي�سمح بتنظيمها مجتمع ًة ،ك�أن يكون ذلك �ضمن الجزء العام
م�سي الدول الأطراف ،ال يبدو � َّأن مجرد الإعداد
من القانون الجنائي على �سبيل المثال .ويف ما يزيد على ُخ ْ
مجرم ب� ٍّأي من �أ�شكاله (بما يف ذلك الت�آمر ،الذي
لجريمة ذات �صلة بالف�ساد (الفقرة  3من المادة َّ )27
ُيعتبر من حيث المبد�أ ،كما ُذكر بالن�سبة �إلى الفقرة الفرعية ( 1ب) ‘ ’2من المادة  ،23مندرج ًا تحت مفهوم
يجرم �سوى يف �أ�شد
الإعداد) .ويف بع�ض تلك الحاالت ،احتجت الدول الم�ستع َر�ضة ب� َّأن الإعداد لجريمة ال َّ
الجرائم الجنائية خطورة (الجرائم المقترفة �ضد التنظيم الد�ستوري والأمن ،والإرهاب الدولي وما �إلى
ذلك) �أو ب�صعوبة مواءمته مع النظام القانوني الوطني ومبادئه الأ�سا�سية ،التي تتطلب تحديد ًا وا�ضح ًا ل ُك ْنه
ال�سلوك غير الم�شروع الذي ي�شكل جريمة .وقد اع ُتبرت الت�أويالت من هذا النوع ُمر�ضية عموم ًا يف �ضوء
الطابع االختياري لاللتزام المعني ،حتى و�إن ُحثت بع�ض البلدان على النظر يف اعتماد تدابير ب�ش�أن الإعداد
يف الم�ستقبل.
وبالمثل ،ال يعا َقب على الإعداد لجريمة يف بع�ض الواليات الق�ضائية (ال �سيما ما اتخذ َ
�شكل الت�آمر �أو
ال�شروع يف ترتيب م�ؤامرة) �إ َّال يف حاالت محددة ين�ص عليها القانون ،مما يت�ضمن �أحيان ًا غ�سل الأموال (مثل
الم�شاركة الإجرامية يف منظمة �إجرامية بهدف ارتكاب غ�سل الأموال) �أو �إعاقة �سير العدالة دون غيرهما
المجرمة وفق ًا لالتفاقية .وعاد ًة ما يتوقف
من جرائم الف�ساد ،وال يت�ضمن يف � ٍّأي من الحاالت جميع الأفعال
َّ
الأمر يف تحديد �ضرورة تجريم ما قد ُيرتكب من �أن�شطة للإعداد لجرائم على خطورة الجريمة ،وب�شكل �أعم،
على خ�صائ�صها وكيفية اقترافها .و ُيعتبر فر�ض م�س�ؤولية جنائية على الإعداد القتراف جرائم �أقل خطورة
غير متنا�سب وغير متوافق مع �أغرا�ض القانون الجنائي باعتباره �آخر تدبير ُيلج�أ �إليه .ومع ذلك ،يف عدة دول
�أطراف ت�صاغ� ،أو �صيغت فع ًال ،ت�شريعات لتنفيذ �أحكام المادة على نحو �أكمل.
عدد قليل من الواليات الق�ضائية—والالفت للنظر � َّأن
معرف ًا بدقة �إ َّال يف ٍ
ولي�س مفهوم "الإعداد" َّ
معظمها مت�شبع من مبادئ نظام قانوني ي�ستمد جذوره من مجموعة دول �أوروبا ال�شرقية—ب�أنه عاد ًة التهيئة

اجلزء الأول  -الف�صل الأول  -التجرمي

95

عن عمد لظروف اقتراف الجريمة� ،أو �أنه اتخا ٌذ ،وفق ًا لخطة ،الحتياطات محددة تقنية �أو تنظيمية يظهر من
نوعها ونطاقها � َّأن َمن وراءها ب�صدد الإعداد لتنفيذ فعل �إجرامي.

مثال على التنفيذ
ُيعتبر في عدد من الدول الأطراف التي لديها �أحكام تكاد تكون متطابقة � َّأن قوام الإعداد لجريمة هو
بحث �شخ�ص عن و�سيلة �أو �أدوات القتراف جريمة �أو �شرا�ؤه �أو �صنعه �إياها� ،أو البحث عن �شركاء في
جريمة� ،أو الت�آمر على اقتراف جريمة� ،أو � ِّأي �شكل �آخر من �أ�شكال تهيئة الظروف عن عمد القتراف
جريمة .وال تن�ش�أ الم�س�ؤولية الجنائية في هذه البلدان �إ َّال عن اال�ستعدادات القتراف جريمة خطيرة
�أو جريمة بالغة الخطورة.
وتح�صر دول �أكثر بكثير ،وب�شكل �أ�سا�سي الدول التي تتبع نظام القانون الأنغلو�سك�سوني� ،سلوك الإعداد
يف جريمة خا�صة تحت م�سمى الت�آمر ،مما يتعلق يف العادة ،كما �سبق التو�ضيح يف الق�سم الفرعي  1من الق�سم
كثير من
دال �أعاله ،ب�إبرام
ٍ
�شخ�ص ما اتفاق ًا مع �شخ�ص �آخر �أو �أكثر على اقتراف جريمة (جريمة خطيرة يف ٍ
الأحيان) ،ما دام فعل ظاهر واحد على الأقل قد وقع (يمكن �أن يكون على �شكل �إعداد القتراف الجريمة).
وقد احتجت �إحدى تلك الدول ب�أنها نظرت يف تجريم مجرد الإعداد الرتكاب الجريمة �إ َّال �أنها َع َدلت عن
ذلك يف �ضوء وجود جريمة التواط�ؤ ،ولكن �أي�ض ًا نظر ًا ل َّأن عر�ض الر�شوة ي�شكِّل عن�صر ًا يف جرائم الر�شوة
المجرمة هي �أي�ض ًا يف جميع الأحوال .وقد َق ِب َل
و�أن التحري�ض وكذلك توفير �سبل ارتكاب الجنايات من الأمور
َّ
ِ
الم�ستعر�ضون هذا الإي�ضاح �أي�ض ًا بالنظر �إلى الطابع االختياري لاللتزام المعني.
وعالو ًة على ذلك ،ت�ضيف بع�ض الواليات الق�ضائية �ضمن ذلك الجرائم التح�ضيرية من التما�س
اقتراف جريمة من �آخرين �أو تحري�ضهم على ذلك� ،أو الت�شجيع على جريمة �أو التحري�ضْ � ،أي الحث المتعمد
صال (ال�شروع يف التحري�ض).
على اقتراف جريمة ،حتى لو كان اقتراف الجريمة ُمحا ًال �أو لم ُي�شرع فيه �أ� ً

 -٣العلم والنية والغر�ض ك�أركان للفعل الإجرامي (المادة )28
يبدو � َّأن المادة  28من �أقل �أحكام االتفاقية �إثارة للإ�شكاليات من حيث التنفيذ .فقد اعتمدت معظم
الدول الأطراف المعيار اال�ستداللي الوارد فيها فيما يتعلق ب�إثبات العلم والنية والغر�ض ك�أركان للأفعال
المجرمة وفق ًا لالتفاقية—و�إن كانت المعلومات المقدمة يف بع�ض الحاالت غير كافية و�/أو طلب الخبراء
َّ
ِ
الم�ستعر�ضون �إي�ضاحات.
وما ترمي �إليه المادة  28هو �أن ت�سمح �أحكام اال�ستدالل يف كل دولة طرف با�ستنباط الحالة الذهنية
للجاني ا�ستناد ًا �إلى مالب�سات وقائعية مو�ضوعية عو�ض ًا عن الأدلة المبا�شرة ،من قبيل االعتراف ،قبل �أن
ي�س َّلم بثبوت الحالة الذهنية )42(.وبالفعل ،يتاح يف معظم الدول الأطراف ،يف �ضوء قيام حائل بين الحالة
الذهنية للمتهم وت�صور المحكمة وندرة الأدلة المبا�شرة على حالته الذهنية� ،إثبات الركن الذهني للجريمة
من خالل ما ي�سمى بالقرائنْ � ،أي عن طريق عملية التدبر المنطقي المتمثلة يف ا�ستنباط نتائج �صحيحة
()42املرجع نف�سه ،الفقرة .368
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ب�ش�أن العن�صر المفتقد من وقائع معروفة ومثبتة من خالل �أدلة مبا�شرة (مثل الوثائق وال�شهود وتقارير
الخبراء) ،مع مراعاة الظروف ال�شخ�صية للمتهم وال�سياق العام للق�ضية وخال�صات الخبرات و�أمور المعرفة
قانونيا
العامة .وكما ُو ِّ�ضح يف �أحد اال�ستعرا�ضات ،يجب ،يف غير حاالت االعتراف العفوي ،ا�ستنباط الق�صد،
ًّ
ومنطقيا ،من مالب�سات كثيرة تدور حول ال�سلوك الخا�ضع للمالحقة (قبله و�أثناءه وبعده) ،والذي ي�ستحيل
ًّ
تحليله دون درا�سة �شخ�صية الجاني ومعارفه وخلفيته التعليمية ومهنته وو�ضعه االجتماعي واهتماماته (�سواء
�أكانت اقت�صادية �أم مهنية �أم خيرية �أم غير ذلك) .و ُت�ستخدم كل هذه المعلومات لت�شكيل قناعة الق�ضاة
و�إثبات الركن الذهني للجريمة بما يتجاوز حد ال�شك المعقول.
ويرتبط هذا الأمر ارتباط ًا وثيق ًا بمبد�أ التقييم ("المعنوي") الحر للأدلة ،الذي كثير ًا ما يرد يف قوانين
الإجراءات الجنائية الوطنية وي�سمح للمحاكم بحرية تقييم � ِّأي �أدلة ُتق َّدم �إليها� ،شريطة�( :أ) �أ َّال تناق�ض
م�سببة تبين ما ا�ستخدمته من
مبادئ المنطق والخبرة والمعرفة العلمية الم�ستقرة؛ و(ب) �أن ت�صدر �أحكام ًا َّ
و�سائل اال�ستدالل لإثبات كلٍّ من الوقائع والمالب�سات المفتر�ضة.
ويظهر المعيار اال�ستداللي الوارد يف المادة  28ذاتها ،يف جل الحاالت ،كمبد�أ عام من مبادئ القانون
الجنائي الوطني والإجراءات الجنائية الوطنية ،ويندر ت�أكيد االمتثال من خالل �أحكام م�صاغة يف ن�صو�ص
قانونية .ومع ذلك ،توجد بع�ض الأمثلة على ذلك.

�أمثلة على التنفيذ
تبينها ما �إذا كان
ين�ص القانون في �إحدى الدول على � َّأن المحكمة �أو هيئة المح َّلفين ،في معر�ض ُّ
�شخ�ص ما قد ارتكب جريمة�( :أ) غير ملزمة قانون ًا با�ستنباط نيته تحقيق نتيجة لأفعاله �أو توقعه
ٌ
هذه النتيجة ال ل�شيء �إ َّال لكونها نتيجة طبيعية ومحتملة لتلك الأفعال؛ و(ب) تقرر ما �إذا كان قد نوى
تحقيق تلك النتيجة �أو توقعها عن طريق الرجوع �إلى جميع الأدلة ،م�ستخل�ص ًة ما يبدو �صائب ًا من
اال�ستنباطات في ظل الظروف المحيطة.
ويوجد لدى دولة �أخرى حكم ت�شريعي محدد 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 غير معتادة.
ومن الجدير بالذكر � َّأن القوانين الوطنية تت�ضمن �أحيان ًا (يف البلدان التي تتبع القانون الأنغلو�سك�سوني
�ضمن مجموعة الدول الأفريقية ومجموعة دول �آ�سيا والمحيط الهادئ) ،يف �سبيل ت�سهيل مالحقة المتورطين
يف ق�ضايا ف�ساد ،ال �سيما الر�شوة واالختال�س و�إ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة ،قرائن قانونية ،و�إن كانت غير قطعية،
بوجود �سوء نية ،يجب االعتداد بها بعد �إثبات عنا�صر الجريمة الوقائعية ال�ضرورية (مثل �إعطاء موظف
عمومي هبة �أو � َّأي مقابل �آخر �أو حيازة الموظف العمومي لموجودات) .وبالمثل ،يلج�أ الق�ضاة �أحيان ًا من باب
الممار�سة العملية ،كما �أقرت بذلك �إحدى الدول الأطراف� ،إلى قرائن م�شابهة ال�ستنباط نية ال�شخ�ص من
معينة كان
�أفعاله .كما � َّأن من ال�شائع �أن ي�أخذ ق�ضاة المحاكم الجنائية يف الح�سبان ا ِّت�سام الجاني بخا�صية َّ
تاما.
من المفرو�ض �أن ت�ؤدي به �إلى �إدراك اقترافه الجريمة �إدراك ًا ًّ
وبينما اعتبر بع�ض الخبراء الحكوميين القرائن من قبيل المذكور �أعاله ،على الأقل يف حالة �إدراجها
يف القانون الوطني ،مخالفة الفترا�ض البراءة المن�صو�ص عليه يف الفقرة  2من المادة  14من العهد الدولي
الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية ويف بع�ض الد�ساتير الوطنية ،فقد �أ�شاد معظمهم بتلك االفترا�ضات ،بل
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لمزيد من الدرا�سة للتو�صل
واعتبرها بع�ضهم تطورات �إيجابية .وهذا م�ؤ�شر على �ضرورة �إخ�ضاع هذا الأمر ٍ
�إلى التقييم ال�سليم لهذه الممار�سات.

�أمثلة على التنفيذ
يحتوي قانونا دولتين طرفين من مجموعة دول �آ�سيا والمحيط الهادئ على قرائن غير قطعية
مفادها �أنه متى ما ثبت � َّأن عطي ًة ما قد ُعر�ضت �أو �أُعطيت �أو ُقبلت �أو ُقب�ضت وجب افترا�ض حدوث
ذلك على نح ٍو فا�سد ما لم يثبت المتهم العك�س .فعبء الإثبات يقع �إذ ًا على عاتق طرف في ق�ضية
مدنيةْ � ،أي �أن يثبت المرء حجته بطريق الترجيح بين االحتماالت ،وهذا عبء �أكبر من العبء المعتاد
الملقى على عاتق المتهم ب�إثارة �شك معقول .ف�إذا ف�شل المتهم في دح�ض القرينة عن طريق ترجيح
االحتماالت ،يبقى على ممثل االدعاء �إثبات حجته ،ب�شكل مجمل ،بما يتجاوز ال�شك المعقول .وتوجد
في �إحدى الدول المعنية قرائن م�شابهة فيما يتعلق باالختال�س في القطاعين العام والخا�ص ،عالوة
على �إ�ساءة ا�ستغالل موظف عمومي لوظيفته .وقد اع ُتبرت هذه القرائن الت�شريعية �أدوات قوية
جيدة لتدابير من �ش�أنها زيادة احتمال نجاح المالحقات.
للمالحقة و�أمثلة ِّ
وفي بلد �آخر ،ينتمي �أي�ض ًا �إلى مجموعة دول �آ�سيا والمحيط الهادئ ولديه نظام قانون م�شابه
(قانون �أنغلو�سك�سوني) ،ال تخ�ضع معايير ا�ستنباط العلم �أو النية �أو الغر�ض لتنظيم ت�شريعي ،بل
هي متروكة لتقدير هيئات المحاكم المو�ضوعي .ومع ذلك ،ف� َّإن وجود معايير محلية يتيح لهيئات
معينة ل�شخ�ص متهم بالف�ساد كما في الأمثلة الآنفة الذكر .ومعنى
المحاكم افترا�ض حالة ذهنية َّ
ذلك � َّأن للمحاكم �أن تفتر�ض وجود الق�صد الجنائي (� ْأي ق�صد الح�صول على خدمة خا�صة من
الموظف الفا�سد) لدى �إثبات حدوث فعل �إجرامي (مثل منح الموظف العمومي عطية �أو عر�ضها
جيدة ت�سهل �إثبات الجريمة .كما يجدر بالذكر � َّأن
عليه) .وهنا �أي�ضاًُ ،و�صف ذلك ب�أنه ممار�سة ِّ
قانون الدولة الطرف المعنية هو �أحد القوانين المذكورة في الق�سم الفرعي  4من الق�سم باء �أعاله
التي تن�ص �صراح ًة على جواز �أخذ المحاكم في اعتبارها حيازة �شخ�ص متهم بالف�ساد موارد مالية
أكيديا في معر�ض الف�صل في
ال ي�ستطيع تقديم تبرير مقنع ل�سبل ح�صوله عليها باعتبارها دلي ًال ت� ًّ
�أمر �إدانته.

 -٤التقادم (المادة )29
توجد اختالفات كبيرة فيما بين الدول الأطراف فيما يتعلق بطول وتطبيق فترة التقادم لبدء الإجراءات
المجرمة وفق ًا لالتفاقية.
الجنائية بالن�سبة �إلى الأفعال
َّ

فترة التقادم
ت�أ َّكد االمتثال للمادة  29يف عدد كبير من الدول الأطراف التي ال يوجد لديها ت�شريع ب�ش�أن تقادم الجرائم
زمنيا لبدء الإجراءات الجنائية بخ�صو�ص
الجنائية ،وذلك � َّإما لعدم وجود ن�ص ت�شريعي ي�ضع ح ًّدا ًّ
� ِّأي جريمة محلية �أو لوجوده فقط بخ�صو�ص جرائم ُتفر�ض ب�ش�أنها عقوبات خفيفة (ك�أن يكون الحد
المجرمة وفق ًا
الأق�صى لفترة ال�سجن �أقل من �ستة �أ�شهر �أو تكون غرامة �ضئيلة) ،مما ال يت�ضمن الأفعال
َّ
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المجرمة وفق ًا لالتفاقية
لالتفاقية .وتَم َّثلت ممار�سة �أخرى لوحظت يف بع�ض البلدان يف �إعفاء الأفعال
َّ
الموجهة �ضد موجودات الدولة وتت�سبب
(مثل غ�سل الأموال� ،أو الجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون
َّ
يف �أ�ضرار اقت�صادية بالغة� ،أو الجرائم التي ُتنقل العائدات المت�أتية منها �إلى خارج الإقليم الوطني) من
فترة التقادم.
ب�شكل عام
وقد قوبل غياب فترة التقادم ،وهو �أكثر انت�شار ًا يف بلدان القانون الأنغلو�سك�سوني ،بالترحيب ٍ
ومعين على مالحقة المتورطين يف ق�ضايا ف�ساد ب�شكل تام ،حتى و�إن لم ي�ستهدف
و ُو�صف ب�أنه م�ؤات للمالحقة ُ
جرائم الف�ساد تحديداً .غير � َّأن عيوب عدم وجود تقادم يف �إحدى الحاالت قد لوحظت كذلك ،ومن تلك
العيوب خطورة �إ�ساءة ا�ستغالل النظام واال�ضطرار �إلى االعتماد على �أدلة فقدت جدواها .ولهذا �أتى التو�ضيح
يف دولة �أخرى �أنه بالرغم من غياب التقادم ف� َّإن جوانب مثل الم�صلحة العامة ت�ؤخذ يف االعتبار من �أجل
التو�صل �إلى قرار بخ�صو�ص الم�ضي يف المالحقة ب�ش�أن ق�ضايا م�ضى عليها زمن طويل للغاية من عدمه.
وبالمثل ،يرجع �إلى المحاكم يف بع�ض بلدان القانون الأنغلو�سك�سوني تحديد ما �إذا كان الزمن الالزم لإقامة
دعوى جنائية وعقد جل�سة للنظر يف الق�ضية معقو ًال يف �ضوء الظروف الخا�صة بالق�ضية المعنية .ويف تلك
الواليات الق�ضائية ،ت�ؤخذ يف الح�سبان عند �إ�صدار الحكم النهائي احتمالية الإ�ضرار بحقوق المدعى عليه
ا�ستهزاء
ب�سبب حاالت الت�أخير المفرط وطول الفترة الزمنية المنق�ضية كعامل مخ ِّفف ،بل ويمكن اعتبارها
ً
بالعدالة بما ي�ؤدي �إلى �إنهاء الإجراءات الق�ضائية.
المجرمة وفق ًا لالتفاقية ُتح�سب من تاريخ
ثلثي الدول الأطراف فترة تقادم للأفعال
وقد و�ضع �أكثر من ْ
َّ
اقتراف الجريمة وتتراوح من �سنة واحدة كحد �أدنى يف �إحدى الحاالت و�صو ًال كحد �أق�صى �إلى � 25سنة
يف حالتين �أخريين ،اعتماد ًا يف العادة على ت�صنيف الجريمة (� ْأي باعتبارها جنحة �أم جناية �أو باعتبارها
جريمة خطيرة �أو �أقل خطورة) و�شدة العقوبة المفرو�ضة على مرتكبيها .ويف تلك الحاالت ،لوحظ �ضرورة
�أن تن�ص الت�شريعات الوطنية على ت�صنيف وا�ضح للجرائم المت�صلة بالف�ساد ل�ضمان تطبيق فترات التقادم
المالئمة تطبيق ًا مت�سقاً .و ُتع َّلق مدة التقادم يف كثير من الحاالت �أو (تو َقف ب�إجراء من �أجهزة االدعاء ذات
ال�صلة (وهذا �إجراء �أنجع بكثير) ،خا�ص ًة �إذا كانت الدعوى مقامة �ضد المتهم 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 تحقيق �أو تنفيذ ذلك� ،أو �إ�صدار مذكرة تفتي�ش �أو �إيقاف للمتهم� ،أو طلب
احتجازه على ذمة الق�ضية� ،أو تقديم الئحة االتهام) �أو لعقبات �أو �أ�سباب قانونية �أخرى محددة يف القانون
(مثل تقديم طلب م�ساعدة قانونية متبادلة� ،أو اقتراف المجرم نف�سه جريمة جديدة قبل انق�ضاء مدة التقادم
المقررة� ،أو ا�ستهالل الإجراءات الخا�صة بتحديد ح�صانة �أحد الموظفين العموميين وتعليق الإجراءات
الجنائية ب�سبب تلك الح�صانة� ،أو عدم وجود ت�صريح قانوني �أو حكم �صادر عن محكمة غير جنائية)،
مما يتيح �إمكانية تمديد الفترة المقررة (ك�أن تمدد �إلى � 15سنة من تاريخ اقتراف الجرم كحد �أق�صى� ،أو
أجل غير م�سمى كما يبدو يف
�إلى � 25سنة من تاريخ بدء �إجراءات االدعاء العام كحد �أق�صى� ،أو حتى �إلى � ٍ
�إحدى الحاالت).
الم�شرع لزيادة طول فترة
وعالو ًة على ذلك ،توجد واليات ق�ضائية تدخلت فيها ال�سوابق الق�ضائية �أو
ِّ
التقادم بالن�سبة �إلى الجرائم محل النظر ،ك�أن يكون ذلك باتخاذ توقيت تح ُّقق الأثر المراد من الجريمة
�سبب لتجديد فترة تقادم
نقطة تجديد لفترة التقادم التي بد�أت باكتمال ال�سلوك المعا َقب عليه؛ �أو بر�ؤية ٍ
الوقائع ال�سابقة يف كل واقعة ر�شوة تالية يف �سياق نف�س العالقة الفا�سدة؛ �أو بال�سماح ب�إعمال الأثر الرجعي
لن�ص ت�شريعي يطيل فترة تقادم جرائم الر�شوة؛ �أو ب�إ�سقاط زمن ا�ستمرار الموظف المتورط يف جرائم
وقعت خالل فترة خدمته يف من�صبه من ح�ساب فترة التقادم؛ �أو باتخاذ تاريخ اكت�شاف الجريمة ،ال تاريخ
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لكثير من الجرائم (االختال�س �أو �إ�ساءة ا�ستغالل موجودات
اقترافها ،نقطة بداية فترة التقادم بالن�سبة ٍ
ال�شركة �أو المتاجرة بالنفوذ �أو تبديد �أموال عامة وما �إلى ذلك) .ومن المثير لالهتمام � َّأن ا�ستخدام
هذا االحتمال الأخير مو�صى به يف الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد
ِ
الم�ستعر�ضين من منطلق �إدراكهم للطبيعة المتميزة
عدد من الخبراء
(الفقرتان  370و )373ومن ِقبل ٍ
المجرمة وفق ًا لالتفاقية.
للأفعال
َّ

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
تبد�أ فترة التقادم في �إحدى الواليات الق�ضائية بمجرد اكتمال الفعل المعا َقب عليه �أو انتهاء ال�سلوك
المعا َقب عليهَّ � .أما �إذا لم يتحقق "نجاح"� ،أو �أثر ،الجريمة �إ َّال بعد اكتمال الفعل المعا َقب عليه �أو
انتهاء ال�سلوك المعا َقب عليه ،فال تنتهي فترة التقادم قبل �أن تنق�ضي هي الأخرى ،مح�سوب ًة من
وقوع الأثر �أو �إذا مرت فتر ٌة ت�ساوي مرة ون�صف المرة فتر َة التقادم �أو ثالث �سنوات منذ تاريخ
ال�سلوك المعا َقب عليه .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك� ،إذا ارتكب الجاني جريمة �أخرى "نابعة من نف�س التوجه
ال�سيئ" خالل فترة التقادم ،فال تتقادم الجريمة الأولى حتى تنق�ضي فترة تقادم الجريمة الأحدث
هي الأخرى .و�أخير ًا ف� َّإن � َّأي �إجراء تحقيقي ُيتخذ �ضد المتهم يعلق فترة التقادم.
وتتيح دولة �أخرى �إمكانية تمديد فترة التقادم في الحاالت التي ت�ضم فيها المالحقة القانونية
المزيد من الجرائم ذات ال�صلة .ففي تلك الحاالت ،تنطبق فترة التقادم المح َّددة للجرم الم�شمول
ب�أق�صى عقوبة على جميع الجرائم ذات ال�صلة.
ويوجد لدى خم�س دول �أطراف على الأقل من مجموعة دول �أمريكا الالتينية والكاريبي نظام
يمدد كثير ًا فترة تقادم جرائم الف�ساد والجرائم التي يقترفها الجاني خالل فترة خدمته
م�شابه ِّ
والجرائم المقترفة �ضد الإدارة العامة �أو ممتلكات كيانات عامة يقترفها موظفون عموميون.
وال تبد�أ فترة التقادم �أو ُتعتبر معلقة حتى يترك الموظفون العموميون المتورطون في الق�ضية
أفيد في �إحدى تلك الدول بوقف فترة تقادم ق�ضايا الف�ساد
المعنية وظائفهم �أو ُيعزلوا منها .كما � َ
جان واحد �أحدهم موظف عمومي لجميع الأ�شخا�ص الآخرين المتورطين في
المتعلقة ب�أكثر من ٍ
اقتراف الجريمة �سواء �أكانوا موظفين عموميين �أم ال .وتتيح هذه الممار�سات لق�ضاة التحقيق مدة
التحريات المعقدة ،وقد �أُ ِبرز في معظم
�أطول لإجراء التحقيقات ،وهذا �أمر مفيد ج ًّدا في حالة ِّ
الحاالت ب�أنها تعين على تحقيق �أهداف االتفاقية.
كاف وفق ًا لالتفاقية ،و�أُ�صدرت تو�صيات
عدد من البلدان ،اع ُتبر � َّأن طول فترات التقادم غير ٍ
ويف ٍ
ب�إطالتها� ،سواء ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر ،ب�إتاحة تعليقها (عندما تكون �إجراءات التحقيق قد ا ُّتخذت
�أو خالل الفترة التي يتمتع فيها �شخ�ص بالح�صانة) �أو ت�أخير نقطة بدايتها (حتى تاريخ اكت�شاف الجريمة
مث ًال ،كما ُو�صف �أعاله) .فقد ُحثت ال�سلطات يف �إحدى الدول الأطراف ،على �سبيل المثال ،على �إعادة النظر
فترتي الثالث �سنوات وال�سنتين ،على التوالي ،بالن�سبة �إلى الجرائم المعاقب عليها بال�سجن لفترة تزيد
يف ْ
ت�شريعيا يف هذا
عن �سنة واحدة وبال�سجن لمدة ال تزيد عن �سنة واحدة �أو بغرامة (مع مالحظة � َّأن تعدي ًال
ًّ
ال�صدد كان قيد الإعداد) .و ُقدمت تو�صية يف بلد �آخر تتعلق تحديد ًا ب�إعادة النظر يف فترة التقادم الممثلة
يف خم�س �سنوات المنطبقة على الم�س�ؤولية الجنائية لل�شخ�صيات االعتبارية بما يتنا�سب مع خطورة الجرم
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ويراعي فترة التقادم الأطول المنطبقة على الأ�شخا�ص الطبيعيين .و�أخيراً�ُ ،أو�صي يف دولة ثالثة ب�إلغاء فترة
ق�ضائيا بعد دورتين ت�شريعيتين ،وبالنظر يف اتخاذ
تقادم خا�صة تحمي الوزراء وتتعذر بموجبها مالحقة وزير
ًّ
تدابير لمعالجة الت�أخر يف �إقامة العدل .وعلى العموم� ،أ�شير �إلى طول الإجراءات الق�ضائية يف هذا ال�سياق
باعتباره �أحد ال�شواغل بالن�سبة �إلى الدول الأطراف ،ولوحظت الحاجة �إلى تب�سيط الأطر القانونية ذات
ال�صلة فيما يتعلق بتطبيق فترة التقادم.
غير �أنه ينبغي الت�شديد على � َّأن مفهوم "فترة تقادم طويلة" ،على النحو الم�ستخدم يف المادة  ،29لي�س
ثابتاً ،وال يوجد حد �أدنى محدد يجب اعتبار � ِّأي فترة تقادم تقل عنه غير كافية .وبالتالي ،وعلى الرغم من
ِ
الم�ستعر�ضين �أول الأمر من تحديد فترة �سنتين لتقادم بع�ض الجرائم ،بل وفترة �سنة واحدة لجرائم
قلق
�أخرى ،يف �أحد البلدان ،فقد تل ّقوا (وقبلوا يف نهاية المطاف) ت�أكيدات من جميع ال�سلطات المعنية ب� َّأن
التقادم ال يعرقل �إجراء المالحقات ب�شكل فعال وال ي�ؤخره .ومن العوامل التي ينبغي �أخذها يف االعتبار مدى
توافر �ضمانات كافية ،يف حالة فترات التقادم الق�صيرة ،بعدم ت�أثير ذلك يف �إقامة العدل على نحو �سليم (من
خالل �إمكانية �إطالة فترة التقادم �أو تعليقها �أو وقفها على �سبيل المثال) .وينبغي يف كل حالة �أخذ الفترات
ِ
للم�ستعر�ضين �أن ي�أخذوا يف الح�سبان عدد الق�ضايا
المحددة وهذه ال�ضمانات يف االعتبار معاً .كما ينبغي
الجنائية وقدرات �إنفاذ القانون يف كل دولة على حدة ،و�أن يت�أكدوا من �إقامة توازن حقيقي يف فترات التقادم
الوطنية بين ال�سرعة يف �إقامة العدل والح�سم و�إن�صاف ال�ضحايا والمدعى عليهم من جهة ،و�إدراك ما يف
جرائم الف�ساد يف �أحيان كثيرة من تعقيد وا�ستغراق اكت�شافها و�إثباتها وقت ًا طوي ًال واحتمال تعلُّقها بواليات
()43
ق�ضائية متعددة من جهة �أخرى.
ومن الجدير بالذكر ،يف �سياق عملية الموازنة الم�شار �إليها �أعالهَّ � ،أن التو�صل �إلى اال�ستنتاج المعاك�س،
فعليا تحقيق �أهداف االتفاقية ،ال يمكن
� ْأي � َّأن وجود �أ�سباب متعددة لوقف �أو تعليق فترة التقادم يعوق ًّ
ا�ستبعاده .فعلى �سبيل المثال ،اع ُتبر يف �إحدى الحاالت �أن حاالت الإيقاف والتعليق تلك ت�شكل �سبب ًا لإطالة
�أمد التحقيقات والمالحقات بدرجة كبيرة مما �أدى �إلى تقديم تو�صية ب�أن ت�ضمن الدولة المعنية �أ َّال ي�شكل
تطبيق مبد�أ التقادم وممار�ساته عائق ًا �أمام �سرعة وكفاءة �إجراءات العدالة.

التعليق يف حاالت الإفالت من العدالة
المعرف �أعاله) يف العديد من
يع َّلق العمل بالتقادم (ويم َّدد الحد الزمني الأ�سا�سي للمالحقة ،على النحو َّ
الدول الأطراف �إذا �أفلت الجاني المزعوم من يد العدالة على النحو المطلوب يف المادة  .29ويمكن �أن
يكون التعليق هنا �أي�ض ًا �إلى �أجل غير م�سمى ( ُت�ست�أنف فترة التقادم من لحظة احتجاز ال�شخ�ص �أو من
وقت ت�سليمه نف�سه) �أو م�ؤقت ًا (ك�أن يدوم لمدة ال تزيد على � 3سنوات كحد �أق�صى �أو حتى تمر على اقتراف
الجريمة الجنائية � 15سنة) .ومن الجدير بالذكر � َّأن وجود قاعدة خا�صة تعلِّق فترة التقادم يف حالة �إفالت
�ضروريا يف جميع الحاالت �إذا كانت ثمة قواعد عامة
الجاني المزعوم من يد العدالة �أو هروبه من البلد لي�س
ًّ
ب�ش�أن وقف فترة التقادم ب�إقامة �إجراءات قانونية �أو متى ما ُوجدت موانع من المالحقة ولم تتطلب هذه
فعليا يف الحاالت التي ُيعتبر فيها المتهم الذي ال يمثل �أمام
القواعد ح�ضور الجاني المزعوم .و ُيق َّدم بديل �آخر ًّ
المحكمة منتهك ًا لحرمتها ويجوز �أن ت�سير الإجراءات يف غيابه.

()43انظر املرجع نف�سه ،الفقرتني  370و.371
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و�ضعت �إحدى الدول الأطراف فترة تقادم عامة لمدة خم�س �سنوات تع َّلق متى ما بد�أ تحقيق ر�سمي.
ف�إن تهرب المتهم من �إجراءات العدالة �أُعلن �أنه مخالف لأوامر المحكمة ،مما يقت�ضي بدوره اتخاذ
قرار بوقف الإجراءات م�ؤقتاً .ويجب �أن تمر فترة ثالث �سنوات بعد ذلك التاريخ قبل ا�ستئناف
الفترة المعلقة .وبالتالي ف� َّإن احتمال الإفالت من يد العدالة ي�ؤدي في البلد المعني �إلى تمديد قدره
ثالث �سنوات للفترة المقررة وفق ًا للمادة  29من االتفاقية.
ويمكن الرد على م�س�ألة كفاية مدة التعليق المن�صو�ص عليها باعتبار نف�س المعايير المتعلقة بطول فترة
التقادم الأ�سا�سية .فعلى �سبيل المثال ،و�ضحت الدولة الم�ستع َر�ضة �إزاء مخاوف من �أن ي�شكل احتمال التمديد
لما ال يزيد على �سنة واحدة قيد ًا �شديد ًا ومعوق ًا للفعالية يف مالحقة المتورطين يف بع�ض الجرائم الواردة يف
االتفاقية �أنه على الرغم من �إمكانية اال�ستفادة من تمديد فترة التقادم يف �ضمان عدم �إفالت بع�ض الجناة
من يد العدالة ،فلم تترتب عن الحكم القائم � ُّأي م�شاكل عملية .وقد اقتنع فريق اال�ستعرا�ض بتلك الحجة.
وبالتالي ،لم ُيعتبر � َّأن الن�ص على تمديد �أطول �سيكون من ال�ضروري �أو المالئم.
وبالمقابل ،لوحظ � َّأن العديد من الدول الأطراف ال تن�ص على تعليق فترة التقادم �أو وقفها �إذا �أفلت
الجاني المزعوم من يد العدالة .ولم تق َّدم يف عدة حاالت �أخرى معلومات �شاملة تمام ًا (�أو لم تق َّدم � ُّأي
معلومات �إطالقاً) ب�ش�أن هذه الم�س�ألة ،مما �أثار �شكوك ًا يف امتثال الدول الأطراف المعنية .وقد ُو�صف االفتقار
بلد �آخر ممار�سة متبعة بكثرة يف
�إلى �إمكانية للتعليق ب�أنه ثغرة كبرى يف النظام القانوني ،ل َّأن الفرار �إلى ٍ
ق�ضايا الف�ساد ،وكثير ًا ما تعر َقل �إجراءات ت�سليم المطلوبين بفترات ت�أخير طويلة .وبالتالي فقد �صدرت
تو�صيات مالئمة ،بما يف ذلك التو�صية يف �إحدى الحاالت بالن�ص على عدم بدء فترة التقادم �إ َّال عندما يبلغ
�أمر الجريمة علم ال�سلطات.

الف�صل الثاني -تدابير تعزيز العدالة الجنائية
�ألف -المالحقة والمقا�ضاة والجزاءات (المادة )30
للبت يف جرائم الف�ساد .وي�ؤدي ات�ساع نطاقها
تحتوي المادة  30على قواعد وا�سعة النطاق ومتعددة الجوانب ّ
وكثافة �سياقها �إلى طرح عدد كبير من التحديات فيما يتعلق بتنفيذها ،وهو ما يج�سد خ�صائ�ص النظم
القانونية الوطنية و�أولوياتها المختلفة ،ويجعلها واحدة من الأحكام الأ�سا�سية يف تفعيل تدابير التجريم يف
االتفاقية ،و�إلى حد ما يف نجاح االتفاقية ب�شكل عام.

العقوبات
مكمل للحكم الأكثر خ�صو�صية الوارد يف الفقرة  4من المادة ،26
الفقرة  1من المادة  30عبارة عن حكم ِّ
البت يف العقوبة المنا�سبة .ويج�سد
جديا لخطورة الجرائم لدى ّ
وهي تق�ضي ب�أن تولي الدول الأطراف اهتمام ًا ًّ
ذلك نطاق العقوبات المتاحة للمحاكم الوطنية .ويعا َقب يف جميع الدول على جرائم الف�ساد ب�أحكام بال�سجن
كثير ًا ما تكون م�صحوبة بعقوبات مالية �أو غير ذلك من العقوبات ،مثل م�صادرة الممتلكات �أو الحرمان من
بع�ض الحقوق .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،عاد ًة ما ير�سي القانون الجنائي �أو فقه القانون يف كل بلد مبادئ �إ�صدار
الأحكام ومعايير مح َّددة يلزم �أن تراعيها المحاكم من �أجل تحديد العقوبة المنا�سبة ،وهو ما يت�ضمن طبيعة
م�شددة للعقوبة (مثل قيمة المزية
الجرم ومدى ج�سامته ،وال�سمات ال�شخ�صية للجاني ،و� َّأي ظروف مخ ِّففة �أو ِّ
غير الم�شروعة �أو م�ستوى خيانة الأمانة �أو مكانة الموظف العمومي �أو نوع وظيفة الموظف العمومي المعني �أو
ال�ضرر الناجم) .ويجوز �إر�ساء تلك المعايير من خالل القرارات الق�ضائية المرجعية �أو اال�ستخدام الإ�ضافي
ِ
الم�ستعر�ضين
لمبادئ توجيهية ب�ش�أن �إ�صدار الأحكام ،وهي ممار�سة تكون عموم ًا مو�ضع ترحيب وت�شجيع من
()44
كتدبير لتعزيز االت�ساق ،ولكن �أي�ض ًا ك�ضمانة �ضد � ِّأي �شطط للمحاكم يف ممار�سة �صالحياتها التقديرية.
ويعتمد نطاق العقوبات المنطبقة على طبيعة الجرم والخ�صائ�ص العامة لنظام العدالة الجنائية يف
كل دولة طرف .ففي �إحدى الدول ،ت�شمل هذه العقوبات الأ�شغال ال�شاقة (بالن�سبة �إلى االختال�س) ويمكن،
يف �سبع حاالت �أخرى على الأقل� ،أن ت�صل �إلى ال�سجن مدى الحياة فيما يخ�ص �أخطر حاالت الر�شوة �أو
االختال�س �أو غ�سل الأموال �أو التبديد �أو �إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف من جانب الموظفين العموميين؛ بل يمكن
�أن يواجه المجرمون عقوبة الإعدام (عن االختال�س �أو االرت�شاء �أو جرائم الف�ساد الكبرى) يف �أربعة بلدان.
�شيد
تبين � َّأن لدى الدول الأطراف نظم معاقبة قوية للت�صدي لأفعال الف�ساد ،مع وجود عقوبات �أُ َ
وعلى العمومَّ ،
بها باعتبارها كافية ورادعة بما فيه الكفاية.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
هناك نهج مبتكر تتبعه بع�ض الدول ويقوم على فر�ض غرامة مح�سوبة على �أ�سا�س � َّإما قيمة العطية
المق َّدمة �أو المتلقاة �أو قيمة عائدات الجريمة �أو المزية المنتواة منها كعقوبة على الر�شوة والف�ساد
التجاري .وبالمثل ،ين�ص قانون بلد �آخر على �أن يخ�ضع � ُّأي �شخ�ص يرتكب جريمة الر�شوة �إلى ثالثة
م�ستويات من العقوبة الم�ش َّددة رهن ًا بالمبلغ الذي يتلقاه �أو َي ِعد به .واعتَبرت �أفرقة اال�ستعرا�ض
()44انظر �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 والممار�سات الج ِّيدة (تابع)
في �أربع من الدول المذكورة �أعاله � َّأن هذه ال ُّنهج مرنة ومتوازنة و ُيحتمل �أن تردع �صفقات الر�شو
جيدة بالن�سبة �إلى الجهود الدولية لمكافحة الر�شوة .ومع ذلك،
الكبيرة ،و�أكدت بقوة �أنها ممار�سات ِّ
الكمي للم�ضاعف وح�سابه
وكما ُذكر في عمليات ا�ستعرا�ض �أخرى ،قد يكون من ال�صعب التحديد ّ
�أو فر�ض العقوبة الم�ش َّددة في الحاالت التي ال يمكن فيها �إ�سناد قيمة نقدية دقيقة للمزايا المعنية
�أو للمزايا غير الم�شروعة المكت�سبة ب�سبب الفعل الفا�سد .وبناء على ذلكُ ،قدمت تو�صية لإحدى
هذه الدول كي تنظر في �صياغة الحكم ذي ال�صلة بطريقة ُت ِّعين بمزيد من التحديد طريقة ح�ساب
الغرامات المنطبقة.
ومن جهة �أخرى ،تن�ص قوانين �إحدى الواليات الق�ضائية على �أن يقوم الم�صرف المركزي،
بناء على اقتراح من وزير العدل وموافقة مجل�س الوزراء ،بتعديل جميع الغرامات المالية بح�سب
معدل الت�ضخم كل ثالث �سنوات .وقد ُ�سلِّط ال�ضوء على ذلك باعتباره طريقة مفيدة للحفاظ على
تنا�سب العقوبات المفرو�ضة .وبالمثل ،يتم في دولة �أخرى تحديث الغرامات المالية بانتظام من
ُ
ِ
خالل جدول يتيح م�ضاعفتها با�ستخدام معامالت ُتح َّدد تبع ًا لخطورة الجريمة.
ويف عدة حاالتُ ،قدمت تو�صيات ب�سبب عقوبات اع ُتبرت غير متنا�سبة �أو مت�ساهلة �أكثر مما ينبغي
بالنظر �إلى خطورة الجرائم .فعلى �سبيل المثال ،لوحظ يف �إحدى الدول عدم ا�ستئناف الأحكام ال�صادرة
عن المحاكم االبتدائية ب�ش�أن الف�ساد ،وهو �أمر ناتج �أ�سا�ساً ،على ما يبدو ،عن انخفا�ض م�ستوى العقوبات
المفرو�ضة .وبالمثل ،برزت الحاجة يف دولة �أخرى �إلى �إعادة النظر يف العقوبات المنطبقة على غ�سل
الأموال من خالل قيام المدعين العامين ب�شكل اعتيادي بتوجيه التهم لغا�سلي الأموال عن جريمة �أقل �أهمية
(الح�صول على ممتلكات عن طريق الخداع) ،يعا َقب عليها بال�سجن لمدة �سبع �سنوات كحد �أق�صى بد ًال من
غ�سل الأموال الذي يعا َقب عليه بال�سجن لمدة �أق�صاها ثالث �سنوات .ويف دولتين تواجهان م�شكلة خطيرة
تتمثل يف �أعمال ترمي �إلى عرقلة �سير العدالة ،لم ُتعتبر العقوبات المتعلقة بالجرائم ذات ال�صلة متنا�سبة
مع خطورتها �أو �صارمة بما يكفي للردع ،ويف �إحداهما ،اع ُتبر من المنا�سب تعزيز الأثر الرادع بالن�ص على
معينين .ويف بلد �آخر ،لم يكن من الممكن دائم ًا تحديد ما
ظروف ِّ
م�شددة يف حاالت تهديد م�س�ؤولين عموميين َّ
معينة ُتعتبر جناية �أو جنحة ،بما �أدى �إلى �صدور تو�صية باعتبارها من الجنايات على
�إذا كانت جريمة ف�ساد َّ
نحو موحد نظر ًا لخطورتها .كما اك ُت�شفت الحاجة يف �إحدى الدول �إلى زيادة العقوبات المفرو�ضة على جرائم
الف�ساد والتعامل معها باعتبارها خطيرة �أو �شديدة الخطورة ،وذلك بغية �إطالة فترة التقادم وجعل قانون
حماية ال�شهود منطبق ًا على تلك الجرائم .و�أخيراً� ،أُو�صي يف �إحدى الحاالت ب�إلغاء حكم ي�سمح با�ستخدام
ال�صالحية التقديرية لتحويل الأحكام التي تتراوح بال�سجن من �سنة �إلى ثالث �سنوات �إلى غرامة ،بينما
اع ُتبر يف حالتين �أخريين � َّأن و�ضع �أحكام دنيا غير تقديرية عن جرائم الف�ساد �أف�ضل من ممار�سة ال�سلطة
التقديرية الق�ضائية التي يمكن �أن ت�ؤدي �إلى الإفالت من العقاب وغياب الردع.
�إ َّال �أنه ينبغي الت�أكيد على �أنه ال يوجد ،كما هي الحال بالن�سبة �إلى مدة التقادم ،معيار مح َّدد يمكن على
�أ�سا�سه قيا�س ما �إذا كانت م�ستويات العقوبات لدى كل دولة كافية .والفعالية والتنا�سب م�س�ألتان ينبغي النظر
فيهما يف �ضوء الثقافة القانونية ال�سائدة� ،إلى جانب النظام ال�شامل للعقوبات وعمل نظام العدالة الجنائية
يف � ِّأي بلد—مع مراعاة الفقرة  9من المادة  30التي ت�ؤكد �أ�سبقية القانون الوطني فيما يتعلق بتحديد طبيعة
()45
العقوبات و�شدتها.
()45الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة 383؛ والدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد،
الف�صل الثالث ،املادة  ،30الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .1
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ن�سبيا مقارن ًة
من ال�سمات ال�شائعة لنظام العدالة الجنائية في �إحدى الدول
ُ
ا�ستخدام عقوبات خفيفة ًّ
ببلدان �أخرى ،مع التركيز على الغرامات .وال ُت�ستثنى من هذا التوجه العام العقوبات المفرو�ضة
على الجرائم المت�صلة بالف�ساد .ونادر ًا ما ُيلج�أ �إلى عقوبة ال�سجن ،ويميل الق�ضاة �إلى �إ�صدار �أحكام
تقدم الإح�صاءات والدرا�سات الجنائية �أدلة
المقررة في الت�شريعات .ومع ذلكِّ ،
ب�أدنى العقوبات َّ
قوية على � َّأن تخفيف العقوبات المح َّددة في نظام العدالة الجنائية لم ي�ؤ ِّد �إلى حدوث زيادة في
ارتكاب الجرائم .و�أُو�ضح � َّأن هذا الأمر قد يكون نتيجة �إيجابية لكفاءة �أداء نظام العدالة الجنائية
التعر�ض للمالحقة
حيث ال تكون لدى الأفراد دوافع قوية الرتكاب الجرائم ب�سبب ارتفاع مخاطر ّ
الق�ضائية وفقدان المكا�سب الناجمة عن ال�سلوكيات الإجرامية .وفي �ضوء ما �سبق ،ورغم ال�شكوك
المقرر للعقوبات ُمر�ض.
ال ّأولية ،فقد اع ُتبر � َّأن الم�ستوى َّ
االت�ساق والترابط الداخليان لنظام العقوبات الوطني.
ومن الأمور ذات ال�صلة الوثيقة بالمو�ضوع
ُ
وااللتزام بجعل جرائم الف�ساد خا�ضعة لعقوبات ت�أخذ يف االعتبار خطورة الجرم يعني ،من ناحيةَّ � ،أن العقوبات
المتاحة لجرائم الف�ساد ينبغي �أ َّال تكون مختلفة عن العقوبات المن�صو�ص عليها للجرائم الم�شابهة (مثل
الجرائم االقت�صادية �أو الجرائم المرتكبة �أثناء ممار�سة ال�سلطة العمومية) ،و�أنه ينبغي للدول الأطراف،
تميز كما ينبغي بين الجرائم ذات ال�صلة نف�سها و�أن تزيل التباينات المحتملة .ومن َّثم،
من ناحية �أخرى� ،أن ِّ
�أُو�صي يف �إحدى الحاالت ،على �سبيل المثال ،ب�أن ين�ص قانون الدولة مو�ضوع اال�ستعرا�ض على �شكل م�ش َّدد
من الر�شوة فيما يخ�ص �أع�ضاء البرلمان ،مع مالحظة � َّأن هذا ال�سلوك كان خا�ضع ًا يف ذلك الوقت لعقوبة
ِ
الم�ستعر�ضون يف دولة �أخرى �أن
المطبقة على جريمة الر�شوة الم�ش َّددة .وبالمثل ،الحظ
دنيا �أقل من العقوبة
َّ
�إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف يعا َقب عليها بال�سجن مدى الحياة ،يف حين �أن جريمة الر�شو ال يعا َقب عليها �إال
بال�سجن لمدة تتراوح بين �سنة وخم�س �سنوات ،و�أو�صوا ب�إعادة تقييم هاتين العقوبتين .و�أخيراً� ،أ�شير على بلد
المطبقة على �أ�شكال �أ�سا�سية من الر�شوة� ،إذ � َّإن عر�ض الر�شوة
ثالث بمعالجة �أوجه التفاوت يف تدابير العقاب
َّ
يف القطاع العام يخ�ضع لعقوبات �أقل �شدة من �إعطائها.
بع�ضها مع بع�ض ،بالنظر �إلى االحتياجات
ومن المنطقي �أ َّال تكون هذه التو�صيات موحدة �أو متوائمة دوم ًا ُ
المختلفة لكل دولة طرف والظروف المختلفة ال�سائدة فيها .ويتجلى ذلك يف المواقف المتخذة فيما يتعلق
بالتمييز المحتمل بين العقوبات المنطبقة على الر�شو واالرت�شاء .ففي معظم البلدان التي تطبق عقوبات �أ�ش ّد
ِ
الم�ستعر�ضون على هذه الممار�سة �أو لم ي�سعوا �إلى الثني عنها� ،أو اقترحوا تعزيز الإطار
على االرت�شاء ،لم يعلق
ال�شامل للعقوبات المت�صلة بالر�شوة من دون �أن ي�ؤدي ذلك بال�ضرورة �إلى تغيير التمييز القائم .و ُرئي � َّأن وجود
عقوبات على االرت�شاء �أ�ش ّد من العقوبة على الر�شو �أمر الئق من حيث المبد�أ ،وذلك بغية ثني الموظفين
العموميين عن طلب الر�شوة وت�شجيع الإبالغ عن جرائم الر�شوة .ويف المقابل ،كان لدى الخبراء على غير
العادة اعتقاد را�سخ ب�ضرورة المواءمة يف دولتين متجاورتين بال�صدفة بين عقوبات الر�شو واالرت�شاء ،على
الرغم من الأ�سباب التاريخية التي يبدو �أنها لوحظت للتفاوت القائم )46(.فقد اع ُتبرت المعاملة المختلفة بين
مبررة ،و�أ�شير �إلى � َّأن من �ش�أن المواءمة �أي�ض ًا �إزالة ال�صعوبات التي قد تن�ش�أ عن
طرفي جريمة الر�شوة غير َّ
وجود مدة تقادم �أق�صر بالن�سبة �إلى الر�شو.
()46ت َِ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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ويرتبط مثال �آخر يو�ضح الآراء المت�ضاربة التي قد تظهر يف تقييم نظم الجزاءات الوطنية باختالف
المعاملة الممنوحة �إلى مجرمي الر�شوة تبع ًا لتحقق االتفاق �أو انتقال المزية غير الم�ستحقة فيما بين الأطراف
المعنية .وبينما لم ُيعتر�ض يف �إحدى الواليات الق�ضائية على الممار�سة المتمثلة يف خف�ض العقوبة المنطبقة
بواقع الن�صف يف الحاالت التي ال ُيقبل فيها عر�ض الر�شوة �أو ال ُي�ستوفى طلبها ،فقد �أُو�صي يف بلد �آخر يعاقب
الرا�شي بعقوبة �أقل عندما ال ُيقبل عر�ضه �إياها ب�أن ُينظر يف مواءمة الجزاءات المنطبقة.
ويرتبط مثال ثالث بالتمييز يف العقوبات بين �شاغلي الوظائف العمومية و�شاغلي الوظائف غير
طبق �سوى
العمومية المتورطين يف ارتكاب جريمة مت�صلة بالف�ساد .ففي �إحدى الواليات الق�ضائية حيث ال ُي َّ
ن�صف العقوبة فقط على الرا�شين من غير الموظفين الحكوميين مقارن ًة بالرا�شين الذين هم �أنف�سهم من
الموظفين الحكوميين ،اع ُتبر �أن التفاوت غير منا�سب ،و�أُو�صي بالنظر يف مواءمة العقوبتين المعنيتين .ويف
المقابل ،اق ُترح يف بلدين �آخرين ،رغم القبول بتوافق نظام عام ينطبق على كلتا الفئتين من الأ�شخا�ص مع
مبادئ االتفاقية وبات�ساقه مع مختلف التقاليد الت�شريعية القائمة ،النظر يف التمييز يف العقوبات بين �شاغلي
الوظائف العمومية و�شاغلي الوظائف غير العمومية ،وذلك بالنظر �إلى �أهمية �أن يكون الموظفون العموميون
محل ثقة �أكثر من غيرهم .ويمكن تحقيق هذا التمييز على �سبيل المثال من خالل الن�ص على �أ�شكال م�ش َّددة
من الجرائم ذات ال�صلة .ويف واحد من هذين البلدين ،وكذلك يف دول �أخرى تواجه م�شاكل �شبيهة ،اقترح
ِ
الم�ستعر�ضون كبديل محتمل �إ�صدار مبادئ توجيهية لإ�صدار الأحكام يف جرائم الف�ساد يكون من
الخبراء
�ش�أنها ،كما ُذكر من قبل ،تقليل عدم اليقين المحيط بنطاق العقوبات المنطبقة و�ضمان قدر �أكبر من
االت�ساق العام يف هذه الم�س�ألة ،مع المحافظة على ال�سلطة التقديرية الأ�سا�سية للمحاكم يف الوقت نف�سه،
وكذلك ر�صد تطبيق تلك المبادئ التوجيهية.
و�أكدت معظم البلدان � َّأن الفقرة  1من المادة  30ال تم�س بممار�سة ال�سلطات المخت�صة �صالحياتها
الت�أديبية تجاه موظفي الخدمة المدنية ،على النحو المطلوب بمقت�ضى الفقرة  8من المادة  .30ويمكن تنفيذ
الإجراءات الت�أديبية والجنائية بالتوازي بحيث يمكن للموظف العمومي الذي ُت َب َّر�أ �ساحته ب�ش�أن �أعمال غير
م�شروعة �أن يواجه مع ذلك تدابير ت�أديبية .ومع ذلك ،هناك حاالت ال ُي َّتبع فيها هذا المبد�أ �أو ال توجد فيها
ت�شريعات �صريحة ب�ش�أن هذا الأمر .ففي �إحدى الدول الأطراف ،على �سبيل المثال ،ال يبدو � َّأن ثمة لوائح يمكن
للإدارات العامة �أن ت�ستخدمها التخاذ �إجراءات ت�أديبية �ضد موظف فا�سد يف الخدمة المدنية .ويف المقابل،
كثير ًا ما ُت�ستخدم الجزاءات الت�أديبية يف الممار�سة العملية كبديل عن المالحقة الق�ضائية والعقوبة الجنائية
ح�صريا عن الحاالت الب�سيطة
يف بلد �آخر ،بينما يبدو � َّأن لجنة للأخالقيات الداخلية يف بلد ثالث م�س�ؤولة
ًّ
لر�شو �ضباط ال�شرطة .ولوحظ يف هذا ال�صدد � َّأن ا�ستخدام الإجراءات غير الجنائية الداخلية ب�ش�أن جرائم
الف�ساد يمكن �أن يكون �سبب ًا لعدم الثقة لدى عامة النا�س .ذلك � َّأن � َّأي حالة من حاالت الف�ساد يف ال�شرطة،
ت�ضر بم�صداقية عملية �إنفاذ القانون وينبغي �أن ُينظر �إليها من حيث المبد�أ باعتبارها
مهما كانت ب�سيطةُّ ،
من اخت�صا�ص المحاكم.
عما ُذكر �أعاله�ُ ،سلط ال�ضوء على �ضرورة �أن ت�ضمن ال�سلطات الوطنية مراعاة ج�سامة
وب�صرف النظر َّ
الفعل وما يت�صل بذلك من انتهاكات يف العقوبات الإدارية المفرو�ضة نتيجة لممار�سة ال�صالحيات الت�أديبية
�ضد موظفي الخدمة المدنية .كما �أُو�صي بو�ضع مدونة قواعد �سلوك �أو �أخالقيات م�شتركة لجميع الموظفين
المدنيين وب�إن�شاء هيئة مركزية م�ستقلة ل�ضمان التطبيق المت�سق للعقوبات ذات ال�صلة ،وكذلك توحيد
القواعد المتعلقة بالنظام الت�أديبي ،مع مراعاة الحاجة �إلى ا�ستقالله عن نظام العدالة الجنائية.
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التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
لوحظ مع التقدير � َّأن هناك دولة طرف ًا تبذل جهود ًا �إيجابية ل�ضمان ت�شديد العقوبات بالن�سبة
للموظفين العموميين الذين ينخرطون في الف�ساد ،بما في ذلك �إمكانية م�صادرة م�ساهمة القطاع
العام في �صندوق المعا�ش التقاعدي للموظف ال ُـمدان.
و�أُثني على بلد �آخر لقيامه ب�إن�شاء "�سجل وطني للمدانين بمخالفات �إدارية" ،وهو عبارة
عن قاعدة بيانات تحتوي على معلومات عن الموظفين المدانين بارتكاب مخالفات �إدارية ،وهو
�أداة لفر�ض الرقابة اال�ستباقية على �أعمال الإدارة العامة و"نظام لإدارة الإجراءات الت�أديبية"،
وهو عبارة عن برامجية ُت�ستخدم لتخزين المعلومات وتوفيرها ب�ش�أن الإجراءات الت�أديبية للفرع
التنفيذي من الحكومة.

الح�صانات واالمتيازات الق�ضائية
الح�صانات واالمتيازات الق�ضائية عن�صر م�شترك يف نظم العدالة الجنائية لدى الدول الأطراف ،وهو ما
المجرمة وفق ًا
ُيحتمل �أن يطرح تحديات ج�سيمة فيما يتعلق بالتحقيق والمالحقة والمقا�ضاة يف الأفعال
َّ
لالتفاقية .ورغم �أن جميع الموظفين ُيعتبرون حائزين �أحيان ًا على قدر من الح�صانة الوظيفية عن الأفعال
المرتكبة بح�سن نية �أثناء �أداء واجباتهم ،ف�إن تلك االمتيازات الُ  تمنح ،يف معظم البلدان ،على الم�ستوى
معينة من كبار الموظفين العموميين ل�ضمان �أدائهم
الد�ستوري (ونادر ًا يف القوانين العادية) �سوى لفئات َّ
وظائفهم العامة دون عراقيل وتفادي اال�ستهداف بالمالحقات �أو الت�شهير �أو حتى اال�ضطهاد ال�سيا�سي.
وعادة ما ت�شمل هذه الفئات �أع�ضاء البرلمان �أو الجمعية الد�ستورية �أو الأجهزة المعا ِدلة ،وزعماء �أو �أع�ضاء
الحكومة ،و�أع�ضاء الجهاز الق�ضائي .وتنطبق ح�صانات �أو مزايا الأ�شخا�ص المعنيين � َّإما على ال�سلوكيات
التي تتعلق ب�أدائهم لوظائفهم ،تحقيق ًا للأغرا�ض العامة التي يخولهم القانون بال�سعي ال�ستيفائها (على �سبيل
المثال بالن�سبة �إلى الأ�صوات المدلى بها والوظائف المما َر�سة بح�سن نية والخطب الملقاة يف البرلمان)
(الح�صانة الوظيفية)� ،أو ب�شكل �أعم �أثناء مدة خدمتهم ،وت�شمل الأفعال الم�ضط َلع بها خارج النطاق القانوني
لم�ؤ�س�ستهم (الح�صانة المطلقة) .وت�شير الفقرة  2من المادة  30من حيث المبد�أ �إلى هذا ال�شكل الأخير من
�أ�شكال الح�صانة باعتبار � َّأن من الأرجح االحتجاج به يف �سياق الإجراءات الجنائية ب�ش�أن جرائم الف�ساد.
تلب�س �أثناء ارتكاب جرائم
ويف معظم الحاالت—با�ستثناء وحيد عاد ًة وهو من يتم �ضبطهم يف حالة ُّ
خطيرة—ال بد من رفع الح�صانة �أو ًال كي تبد�أ المالحقة وت�أخذ العملية الجنائية مجراها .و�أحيان ًا تكون
التحريات والتحقيقات ال ّأولية ممكنة ،لكن مع الكثير من القيود بحيث تح ّد ،على �سبيل المثال ،من �إمكانية
ِّ
التحري الخا�صة� ،أو �إلقاء القب�ض على ال�شخ�ص المحمي وا�ستجوابه� ،أو القيام بعمليات
أ�ساليب
�
تطبيق
ِّ
التفتي�ش ال�شخ�صي �أو تفتي�ش الم�سكن� ،أو اتخاذ تدابير �أخرى للتقييد الق�ضائي .وتطرح هذه القيود على
التحقيقات م�شاكل بوجه خا�ص يف ق�ضايا الف�ساد ،التي هي بطبيعتها �صعبة الك�شف بالنظر �إلى �أنها كثير ًا
ال�سر وال ُتك�شف �إ َّال ا�ستناد ًا �إلى تقارير المبلِّغين .ويف معظم الحاالت ،يتطلب بدء الإجراءات
ما تحدث يف ِّ
الجنائية (� َّإما التحقيق �أو المقا�ضاة ،رهن ًا بالنظام) الإذن �أو الموافقة من رئي�س الدولة �أو هيئة م�شرفة ،مثل
البرلمان �أو لجنة برلمانية خا�صة �إذا تعلق الأمر ب�أحد �أع�ضاء البرلمان ،والمحكمة العليا �أو النائب العام �أو
المجل�س الق�ضائي �أو البرلمان �إذا تعلق الأمر ب�أحد �أع�ضاء الحكومة �أو �أحد الق�ضاة.
ولوحظت ممار�سة متباينة �إلى حد ما (بدت للوهلة الأولى �أكثر توازن ًا بكثير) يف دولتين متجاورتين
(الم�شرعون و�أع�ضاء
تنتميان �إلى مجموعة دول �أمريكا الالتينية والكاريبي ،حيث يحظى الأ�شخا�ص المعنيون
ِّ
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ن�سبيا بما هو �أقرب �إلى االمتيازات الإجرائية
الحكومة والق�ضاة على ٍّ
حد �سواء) وفق ًا لقوانين حديثة العهد ًّ
التحريات الأولية والتحقيقات التمهيدية.
منه �إلى الح�صانة الوا�ضحة .وال ت�شكل �صفتهم عائق ًا �أمام �إجراء ِّ
ففي الدولة الأولى ،قد تبد�أ المالحقة الجنائية وت�ستمر �إلى غاية �إتمامها ،حتى نهاية المحاكمة ،من دون
الم�شرع �أو القا�ضي �أو الموظف قيد التحقيق .ويقا َبل
الحاجة �إلى �إ�صدار مر�سوم م�سبق ب�إلغاء امتيازات
ِّ
ذلك فيما يبدو با�ستمرار �سريان بع�ض االمتيازات �أثناء الإجراءات حيث ال يمكن للمحكمة �أن ت�أمر باتخاذ
تدابير مثل تفتي�ش الم�سكن �أو االعتقال �أو التوقيف االحتياطي للمتهمين .ويف الوالية الق�ضائية الثانية ،تتخذ
المحكمة الم�شرفة نف�سها—ال هيئة �أخرى—قرار رفع الح�صانة ،وال يكون ذلك �سوى يف نهاية مرحلة
التحقيق ،مما يمثل �شك ًال من �أ�شكال ال�ضمان الإجرائي بهدف �ضمان ج ّدية التهم الجنائية.
� َّأما ال�س�ؤال الحا�سم ب�ش�أن تطبيق الفقرة  2من المادة  30فهو ما �إذا كان ثمة توازن منا�سب بين تلك
الح�صانات واالمتيازات والحاجة �إلى امتالك القدرة على �إجراء التحقيق يف جرائم الف�ساد ومالحقة
مرتكبيها ومحاكمتهم بفعالية .ولدى الرد على هذا ال�س�ؤال ال بد �أن ت�ؤخذ المعايير التالية يف االعتبار:
(�أ) ن�سبة الح�صانات التي ُرفعت يف ال�سنوات الأخيرة ا�ستناد ًا �إلى البيانات المتوافرة .ويف الحاالت
يالحظ فيها عدد كبير من المالحقات الق�ضائية والإدانات لأ�شخا�ص يتمتعون بالح�صانةُ ،يعتبر ذلك
التي َ
و�صي يف حالة واحدة على الأقل
دلي ًال على فعالية النظام بوجه عام يف مكافحة الف�ساد ال�سيا�سي .وقد �أُ َ
باالحتفاظ بالإح�صاءات ذات ال�صلة؛
(ب) مجموعة الأ�شخا�ص الذين يتمتعون بالح�صانة �أو المزايا ،التي ينبغي �أن تكون ال وا�سعة وال محدودة
للغاية ومحددة بو�ضوح ،على عك�س ما كانت عليه الحال ،على �سبيل المثال ،يف دولة طرف يمنح فيها حكـم
د�ستوري ف�ضفا�ض الح�صانة ل ِّأي �شخ�ص يت�صرف نيابة عن رئي�س الدولة �أو بتفوي�ض منه .ويف هذا ال�صدد،
�أُعرب عن �شكوك ب�ش�أن ما �إذا كان يمكن ال�شروع يف الإجراءات الجنائية يف الحاالت التي ال ُيت�أكد فيها ما
�إذا كان الجاني قد ت�صرف ب�أمر من رئي�س الدولة �أو نيابة عنه �أو ما �إذا كان هذا الأخير لم ُيب َّلغ على الوجه
ال�صحيح بالمالب�سات الوقائعية للم�س�ألة .وبالمثل� ،أُثيرت �شواغل ب�ش�أن �إر�ساء الحق يف �إجراء "محاكمة
تمهيدية" فيما يتعلق بطائفة وا�سعة من الموظفين العموميين لدى �أحد البلدان ،بحيث ال يمكن قبلها التحقيق
معهم �أو �إخ�ضاعهم لتدابير احترازية للتقييد الق�ضائي .وتتعلق م�س�ألة ذات �صلة بمدى وجود �أ�شخا�ص قد
ي�ستفيدون ب�صورة غير مبا�شرة من ح�صانة الآخرين .ففي �أحد البلدان التي ُي�شترط فيها رفع الح�صانة
عن �أع�ضاء البرلمان ،ال يف الحاالت التي يكون فيها الع�ضو هو محل التحقيق فح�سب ،و�إنما �أي�ض ًا �إذا كان
يم�س الع�ضو ،مثلما هي الحال �إذا كان مو�ضوع التحقيق �شخ�ص ًا �آخر لكنه قد ينطوي على تدابير
التحقيق ُّ
تمتد �إلى ع�ضو البرلمان� ،أُو�صي ب�ضمان �أن تقت�صر عملية رفع الح�صانة ح�صر ًا على الحاالت التي يكون
فيها الع�ضو نف�سه هو مو�ضوع التحقيق .وب�صورة عامة ،ينبغي للدول الأطراف تحليل طائفة الموظفين الذين
يحظون بمعاملة تف�ضيلية والنظر يف َق ْ�صر �أثر الح�صانات واالمتيازات الق�ضائية على الحاالت التي يكون فيها
�ضروريا بالفعل من �أجل التنفيذ ال�سل�س للوظيفة العمومية
اال�ستثناء من ال�سير الطبيعي للإجراءات الجنائية
ًّ
()47
قيد النظر؛
(ج) نطاق الح�صانات الممنوحة (ما �إذا كانت الح�صانة وظيفية �أم مطلقة ،وما �إذا كانت تقت�صر على
توجيه تهم جنائية �أم ت�شمل المرحلة ال ّأولية ومرحلة التحقيق ،وما �إلى ذلك) .فعلى �سبيل المثال ،اع ُتبر يف
�أحد البلدان االتحادية � َّأن الح�صانة �شبه المطلقة التي يتمتع بها محافظو الواليات ونوابهم ح�صانة مفرطة.
وينبغي للدول الأطراف �أن تنظر يف َق ْ�صر تلك االمتيازات على الأفعال المرتكبة لدى القيام بالواجبات
()47انظر �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�سمية .ويف عدة حاالت �أخرى� ،أُو�صي ب�أن تقت�صر الح�صانات على تدابير النيابة العامة التي ت�ستهدف
ال�شخ�ص المعني ب�صورة مبا�شرة (� ْأي ا�ستبعاد اعتقاله �أو اتهامه حتى رفع الح�صانة عنه) ،و�أن تتاح �إمكانية
اتخاذ جميع خطوات التحقيق الأخرى وجمع الأدلة وت�أمينها (مثل التدابير المتعلقة برفع ال�سرية الم�صرفية)،
تعذر تفادي �أن يح�صل ال�شخ�ص المتمتع بالح�صانة على معلومات قبل الأوان عن التحقيقات ،مما ُيخ�شى
و�إ َّال َّ
معه بكل و�ضوح �إمكانية اختفاء الأدلة �أو العبث بها خالل الوقت الذي ت�ستغرقه عملية رفع الح�صانة؛
(د) �إجراءات رفع الح�صانات ،التي ينبغي �أن تكون منظمة بو�ضوح ولكن دون �أن تكون �شديدة التعقيد
المجرمة يف
�أو �صعبة التنفيذ ،و�أ ّال تكون ال�سبب يف ت�أخيرات مفرطة وفقدان الأدلة �أو تعطيل انطباق الأفعال
َّ
ِ
الم�ستعر�ضون يف �إحدى الدول الأطراف ،حيث يتطلب رفع الح�صانات
االتفاقية .فعلى �سبيل المثال� ،أو�صى
عن �أع�ضاء البرلمان والق�ضاة �أن يتقدم المدعي العام بالتما�س �إلى البرلمان �أو �إلى مجل�س ق�ضائي ،بتب�سيط
المعايير والإجراءات ذات ال�صلة .وبالمثل ،ثارت �شكوك يف حالة �أخرى ،كان من الالزم فيها �أن يرفع
معينة من الموظفين العموميين ،ب�ش�أن ا�ستقاللية الأ�شخا�ص
البرلمان الح�صانات من �أجل التحقيق مع فئات َّ
الم�س�ؤولين عن المقررات ذات ال�صلة ،والأهم من ذلك �أنه لم يكن هناك � ُّأي �إجراء قانوني لت�سوية الحاالت
التي لم َي ِرد فيها ر ٌّد على طلبات رفع الح�صانة (وهي ظاهرة تبدو �شائعة) مما �أدى �إلى تقديم التو�صيات
المنا�سبة .ويف المقابل� ،أُثني على ما اع ُتبر نجاح ًا يف دولة طرف رفعت الح�صانة عن �أع�ضاء الحكومة
والبرلمان يف عدة منا�سبات ولوحق م�س�ؤولون رفيعو الم�ستوى و ُق ِّدموا للمحاكمة .وينبغي للدول الأطراف �أن
ت�سعى �إلى �ضمان �أن ُتتخذ القرارات ذات ال�صلة بطرائق تقلِّل �إلى �أدنى حد من خطر ت�ضارب الم�صالح
الجيدة �أي�ضا و�ضع مبادئ توجيهية ومعايير
والت�أثيرات ذات الدوافع ال�سيا�سية .ويمكن �أن ت�شمل الممار�سات ِّ
المبرر وكذلك القرارات غير
محددة ومو�ضوعية ب�ش�أن رفع الح�صانات بهدف الح ّد من حاالت الرف�ض غير َّ
المت�سقة والتع�سفية؛
(ه) طبيعة القرار برف�ض رفع الح�صانات ،والذي ينبغي �أن يترك مجا ًال معقو ًال لإمكانية �إعادة النظر
يف الحالة .ويمكن اعتبار َق ْ�صر الح�صانة على الفترة الزمنية التي ي�شغل خاللها الموظفون العموميون وظيفة
عمومية ،و�إمكانية تطبيق �إجراءات جنائية بعد توقف الح�صانة ،احترام ًا للتوازن الالزم للفعالية يف التحقيق
المجرمة وفق ًا لالتفاقية ومالحقة مرتكبيها ومقا�ضاتهم .وبناء على ذلك ،طُ رحت تو�صية يف
يف الأفعال
َّ
�إحدى الدول الأطراف ب�أ َّال تَحول القرارات برف�ض طلب الحرمان من االمتيازات والح�صانات يف نهاية مرحلة
التحقيق دون �إجراء تحقيقات الحقة بمجرد �أن يترك الموظفون المعنيون الخدمة .ويف هذا ال�سياق ،قد يكون
من المفيد تعليق فترة التقادم �أثناء مدة الخدمة �أو خالل الفترة التي ال يمكن خاللها ا�ستهالل الإجراءات
()48
الجنائية �أو ا�ستمرارها ل َّأن ال�سلطة التي بيدها تعليق الح�صانة لم تقم بذلك.
عما ُذكر �أعاله ،هناك اتجاه ملحوظ فيما بين الدول الأطراف للتقليل �إلى �أدنى
وب�صرف النظر َّ
حد من ا�ستخدام الح�صانات �أو التخل�ص منها بالكامل .فعلى �سبيل المثال� ،إلى جانب اال�ستعا�ضة عن
ِ
الم�ستعر�ضون
الح�صانات الوا�ضحة يف بع�ض البلدان بنظام �أ ْل َين لالمتيازات الإجرائية المذكورة �أعالهَّ ،نوه
بالخطوات التي ا ُّتخذت م�ؤخر ًا يف دولة طرف للح ّد من فئات الموظفين الذين يتمتعون بالح�صانة ،وكذلك
من نطاق تطبيقها .ويف دولة طرف �أخرى ،لم يعد البرلمانيون والق�ضاة يحظون بالح�صانة منذ اعتماد
د�ستور جديد ،و�إن لم تت�ضح كيفية تطبيق القواعد الجديدة يف الممار�سة العملية .و�أخيراً� ،ألغى بلد ثالث
م�ؤخر ًا الح�صانات التي يتمتع بها كبار الموظفين ،حيث لم ُيحتفظ �سوى ببع�ض االمتيازات الإجرائية
والق�ضائية المحدودة.
()48املرجع نف�سه.
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وت�ضاف هذه الأمثلة �إلى العدد الكبير بالفعل من الدول الأطراف (يتبع معظمها نظم القانون
الأنغلو�سك�سوني) التي ال ي�ستفيد فيها الموظفون العموميون من ح�صانات �أو امتيازات �إجرائية �أو ق�ضائية
مو�سعة ،عدا الخ�ضوع �أحيان ًا لنظام تحقيق خا�ص �أو المثول �أمام محاكم خا�صة عن الأفعال التي ُترتكب
َّ
�أثناء ممار�ستهم واجباتهم .وال توجد ا�ستثناءات محدودة يف العادة �سوى لرئي�س الدولة �أو ،يف بع�ض الحاالت،
المعبر عنها داخل
لأع�ضاء البرلمان ،الذين قد ُيمنحون �شك ًال من �أ�شكال الح�صانة �أو الحماية ب�ش�أن �آرائهم َّ
البرلمان �أو �سلوكهم لدى النظر يف �إحدى الم�سائل البرلمانية (االمتيازات البرلمانية) .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك،
يجوز �أن يكون احتجاز �أع�ضاء البرلمان �أو اعتقالهم رهن ًا �أي�ض ًا بالموافقة البرلمانية.

مثال على التنفيذ
في حالة �إحدى الدول الأطراف ،ال يتحمل رئي�س الدولة � َّأي م�س�ؤولية عن الأعمال التي يقوم بها
ق�ضائيا �أو التحقيق معه .ومع ذلك،
ب�صفته الر�سمية ،وال يمكن ،خالل مدة �شغله من�صبه ،مالحقته
ًّ
يجوز �إعادة تفعيل التدابير والإجراءات الموقفة على هذا النحو بعد �شهر من نهاية واليته .و ُيمنح
ق�ضائيا ويحا َكمون في محاكم خا�صة عما يرتكبونه من جرائم �أثناء تو ّليهم
�أع�ضاء الحكومة امتياز ًا
ًّ
يعبر عنها �أو الأ�صوات
منا�صبهم .وبينما ال يتمتع نواب البرلمان بالح�صانة (با�ستثناء الآراء التي َّ
التي ُيدلى بها لدى �أداء الواجبات الر�سمية) ،ف� َّإن اعتقالهم �أو حرمانهم من الحرية ب� ِّأي �شكل �آخر
في م�س�ألة جنائية �أو ت�أديبية (با�ستثناء الجنايات �أو الحاالت التي ُي�ضبطون فيها متلب�سين وعندما
نهائيا) يتطلبان �إذن ًا من مكتب البرلمان المعني.
ي�صبح حكم الإدانة ًّ
و�شجعت الدول الأطراف على موا�صلة تو�سيع نطاقها .ففي
وقد لوحظت تلك الممار�سات با�ستح�سانُ ،
�إحدى الحاالت ،على �سبيل المثال� ،أُو�صي ب�إلغاء الح�صانة المطلقة لر�ؤ�ساء الدول ال�سابقين عن الأعمال التي
ا�ضطُ لع بها �أثناء فترات رئا�ستهم .والواقع � َّأن الغر�ض من الفقرة  2من المادة  30هو الق�ضاء ،قدر الإمكان،
على الحاالت التي ي�ستطيع فيها الموظفون العموميون الفا�سدون حماية �أنف�سهم من الم�ساءلة ومن التحقيق
()49
�أو المالحقة ،ومنع تلك الحاالت.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة

يتمثل موقف دولة طرف في عدم ترك � ِّأي �شخ�ص في م�أمن من المالحقة الق�ضائية فيما يتعلق
بق�ضايا الف�ساد ،بما في ذلك البرلمانيون ،با�ستثناء رئي�س الدولة الذي يوجد ب�ش�أنه افترا�ض قوي
جنائيا .و ُرئي � َّأن هذا الموقف ي�ستحق التنويه ،و�إن كانت هناك بع�ض القيود
بعدم كونه م�س�ؤو ًال
ًّ
الإثباتية التي تحمي البيانات التي يتم الإدالء بها في قاعة البرلمان من �أن ُتق َّدم في مالحقات
ق�ضائية جنائية الحقة.
والحالة الوحيدة التي ُ�شجعت فيها البلدان على تو�سيع نطاق الح�صانات (بد ًال من اتخاذ تدابير رامية �إلى
تقييدها) تتعلق ب�أ�شخا�ص م�س�ؤولين هم �أنف�سهم عن التحقيق يف ق�ضايا الف�ساد ومالحقة مرتكبيه .وبالفعل،
فقد لوحظ ،يف ثالث دول على الأقل� ،أنه قد تكون هناك بع�ض الفائدة من موا�صلة النظر يف منح ح�صانات
�أو امتيازات ق�ضائية (محدودة على الأقل) لأع�ضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الف�ساد الذين يقومون بتحقيقات
مهمة من دون الحماية التي توفرها � ُّأي ح�صانة� ،أو حتى للق�ضاة والمدعين العامين الم�س�ؤولين عن التحقيق يف
الجرائم المت�صلة بالف�ساد ومالحقتها ومقا�ضاتها بما يوفر لهم قدر ًا من الحماية لدى �أداء واجباتهم.
()49الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .387
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�صودفت �أي�ض ًا بع�ض الم�شاكل التنفيذية ب�ش�أن الفقرة  3من المادة  30المتعلقة بال�صالحيات القانونية التقديرية
المجرمة وفق ًا لالتفاقية .وال يجبر هذا الحكم بال�ضرورة الدول
المت�صلة بمالحقة �أ�شخا�ص ب�سبب الأفعال
َّ
الأطراف على ا�ستخدام ال�صالحيات التقديرية من �أجل تعزيز فعالية تدابير �إنفاذ القانون الذي حث عليه
�أحد اال�ستعرا�ضات .بيد � َّأن الأمر المهم هو �ضمان اتخاذ التحقيق والمالحقة الق�ضائية قاعد ًة ،وخ�صو�ص ًا يف
الق�ضايا المتعلقة بالف�ساد ،بينما ينبغي �أن يظل رد الدعوى يف �إطار تطبيق ال�صالحيات التقديرية هو اال�ستثناء
الذي يلزم تبريره (على �سبيل المثال ،عندما ُت�ستوفى ال�شروط المذكورة يف الفقرة  3من المادة  ،)37مع
مراعاة مبادئ �سيادة القانون بطبيعة الحال و�إيالء االعتبار الواجب لحقوق الدفاع .ومن ناحية �أخرى ،ال بد
من الإقرار ب�أنه قد توجد �أ�سباب عملية تملي اال�ستخدام المح َّدد الهدف لل�صالحيات التقديرية على نحو
ي�ضمن �أف�ضل نتيجة ممكنة يف ظل الظروف القائمة .وتنطبق هذه الحالة ،على �سبيل المثال ،يف الحاالت التي
ِ
�سلطات االدعاء العام �إلى توجيه جهودها نحو �أخطر حاالت الف�ساد ،مثل
النق�ص الحاد يف الموارد
ي�ضطر فيها
ُ
()50
الحاالت التي ت�شمل كبار الم�س�ؤولين العموميين وعائدات �إجرامية كبيرة حققها الجناة من الجريمة.
وتعتمد دول �أطراف كثيرة—تنتمي يف الغالب �إلى نظام القانون الأنغلو�سك�سوني—نموذج ًا تقدير ًّيا
معينة بعدم ا�ستهالل المالحقة الجنائية �أو بوقف العملية
للمالحقةُ ،ي�سمح بموجبه للم ّدعي العام يف ظروف َّ
التي تكون قد بد�أت بالفعل (ما ي�سمى "مبد�أ ال�سلطة التقديرية لالدعاء") .والمعيار الرئي�سي لممار�سة هذه
ال�سلطة التقديرية عادة ما يكون مدى اقت�ضاء الم�صلحة العامة للمالحقة ،مع مراعاة عوامل من قبيل خطورة
الجريمة المزعومة ،وما �إذا كان الم�شتبه به من المجرمين المعاودين ،والأثر على النظام العام ،وتوافر وفعالية
� ِّأي بدائل متاحة ،والحاجة �إلى الردع ،والآثار المترتبة على � ِّأي �إدانة ناتجة عن المالحقة ،و�سلوك ال�ضحية،
وطول مدة المحاكمة وتكلفتها المحتملة .وقد تكون لالعتبارات العملية �أي�ض ًا دورها المهم .وعلى �سبيل
الإي�ضاح ،كثير ًا ما تكون جريمة الر�شوة م�صحوبة بجرائم �أخرى من الأ�سهل �إثباتها مثل التزوير �أو االحتيال
مرخ�ص لهم .والإدانة بالر�شوة ال ت�ؤدي دائم ًا �إلى حكم �أ�ش ّد بكثير.
�أو �إف�شاء معلومات �سرية �إلى �أ�شخا�ص غير َّ
ولذا قد يقرر المدعي العام عدم المالحقة ب�سبب الر�شوة و�إنما ب�سبب جرم �آخر (يكون معاد ًال ولكن من الأ�سهل
�إثباته) .وقد لوحظ وجود �أنواع عديدة مختلفة من هذا النموذج ،بما يف ذلك الحاالت التي ُتمنح فيها الح�صانة
من المالحقة الق�ضائية مقابل ا�سترداد موجودات والت�صالح مع ال�ضحية وتعا ُون �أحد الم�شاركين يف الأن�شطة
الإجرامية ،على النحو الوارد و�صفه يف الف�صل الثالث ،الق�سم �ألف ،الق�سم الفرعي � 2أدناه.

�أمثلة على التنفيذ
في �إحدى الدول االتحادية ،تناط بالمدعين العامين ال�سلطة التقديرية لتقرير ما �إذا كانوا �سيقيمون
تقديريا
الدعوى الجنائية وتوقيت ذلك .وعم ًال بالمبادئ المنطبقة ،ف� َّإن قرار المحاكمة يمثِّل ُحكم ًا
ًّ
معينة من الظروف.
ب� َّأن الم�صالح الأ�سا�سية للمجتمع تتطلب تطبيق القوانين الجنائية على مجموعة َّ
وبناء على ذلك ،يجوز للم ّدعي العام �أن يمتنع عن المالحقة الق�ضائية ،حتى عندما توجد �أدلة
كافية للم�ضي قدماً� ،إذا لم تكن المحاكمة �ستخدم م�صلحة اتحادية �أ�سا�سية� ،أو كان ال�شخ�ص
خا�ضع ًا لمالحقة ق�ضائية فعالة في والية ق�ضائية �أخرى� ،أو كان هناك بديل غير جنائي مالئم عن
المالحقة الق�ضائية .ويتوقف وجود م�صلحة اتحادية �أ�سا�سية من عدمه على �أولويات وموارد �إنفاذ
القانون االتحادي؛ وطبيعة الجريمة وخطورتها ،بما في ذلك �أثر الجريمة على المجتمع؛ والأثر
الرادع للمالحقة الق�ضائية؛ وم�س�ؤولية ال�شخ�ص عن الجريمة؛ و�سجل ال�شخ�ص الجنائي؛ ورغبة
ال�شخ�ص في التعاون؛ والحكم المحتمل الناجم عن الإدانة .وال يجوز للمدعي العام ،لدى النظر
()50انظر �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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�أمثلة على التنفيذ (تابع)
فيما �إذا كان �سيوجه التهم� ،أن ي�ضع في االعتبار عرق ال�شخ�ص �أو دينه �أو جن�سه �أو �أ�صله القومي �أو
انتماءه ال�سيا�سي �أو �أن�شطته �أو معتقداته.
وفي دولة �أخرىُ ،يعهد للنائب العام بموجب الد�ستور بالم�س�ؤولية العامة عن جميع المالحقات
الق�ضائية ،ويمنحه �صالحيات وا�سعة جد ًا في تنفيذ مهامه الخا�صة بالمالحقة الق�ضائية .وبناء
على ذلك ،فهو يتمتع ب�سلطة تحريك الدعاوى الق�ضائية �ضد � ِّأي �شخ�ص ُي�شتبه في ارتكابه جريمة
مت�صلة بالف�ساد ومبا�شرة تلك الدعاوى وتوليها واال�ستمرار فيها �أو وقفها .وعلى الرغم من � َّأن
النظام القانوني المحلي ال ي�سمح بالم�ساومة الق�ضائية لتخفيف العقوبة ،في حد ذاتها ،يجوز للنائب
العام �أن ُي�سقط ا ِّتهامات في حال اعتراف المتهم ب�أ َّنه مذنب في ا ِّتهامات �أخرى.
يطبق عدد كبير من الدول الأطراف—جميعها واليات ق�ضائية ت�أخذ بالقانون
ويف مقابل ما ُذكر �أعالهِّ ،
المدني—مبد�أ ال�شرعية ،الذي تكون بموجبه المالحقة �إلزامية من حيث المبد�أ ،والُ  تمنح ال�سلطات المخت�صة
�صالحيات تقديرية وا�سعة—�شريطة وجود �أ�سا�س وقائعي وقانوني �أدنى للتهم الجنائية بطبيعة الحال .وقد
تكون هناك ا�ستثناءات محدودة ،يحددها القانون بدقة ،فيما يتعلق ،على �سبيل المثال ،بالجرائم الب�سيطة،
ال تعر�ض النظام العام لخطر كبير والحاالت التي يكون فيها من غير المعقول توجيه االتهام
وهي الأفعال التي ِّ
للجاني �أو التي ال تبدو فيها العقوبة منا�سبة من �أجل ثني المتهم �أو غيره عن ارتكاب �أفعال �إجرامية .ويف
بع�ض الأحيان ،ت�ؤخذ يف االعتبار �أي�ضاً ،يف المراحل الأولى من التحقيق و�إ�صدار لوائح االتهام ،الحاجة �إلى
العدالة الت�صالحية وتعوي�ض ال�ضحية �أو تع ُّهد مرتكب الجريمة باال�ضطالع ب�أعمال يف �إطار الخدمات العامة
توخي الحذر عند اللجوء �إلى مثل تلك الحلول حيث قد
�أو بالم�ساهمة يف ق�ضية �إن�سانية ،و�إن لوحظ �ضرورة ّ
ال يكون لها �أثر رادع بما فيه الكفاية .وعلى �أية حال ،فمن غير المرجح ،بالنظر �إلى خطورة االدعاءات بالف�ساد
و�أهمية الم�صالح العامة المعنية� ،أن يتم التنازل عن المالحقة الق�ضائية يف مثل تلك الحالة .ويت�ضح ذلك من
طبق مبد�أ ال�شرعية
خالل مثال بع�ض الدول ،وال �سيما من مجموعة دول �أمريكا الالتينية والكاريبي ،حيث ُي َّ
تحديد ًا فيما يتعلق بالجرائم ذات ال�صلة بالف�ساد �أو الجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون لدى ا�ضطالعهم
بوظائفهم �أو غ�سل الأموال .ومن الجدير بالمالحظة � َّأن كثير ًا من الواليات الق�ضائية المتبعة للقانون المدني
والتي تطبق المبد�أ المعني لي�س لديها �أحكام تمنح الح�صانة من المالحقة للمجرمين المتعاونين ،على عك�س
بلدان القانون الأنغلو�سك�سوني الم�شار �إليها �أعاله.

�أمثلة على التنفيذ
هناك دولة واحدة تطبق مبد�أ ال�سلطة التقديرية للنيابة العامة .ومع ذلك ،تكون المالحقة �إلزامية
عموميا لدى �أداء مهامه؛ و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك� ،صدرت تعليمات
�إذا كان من ارتكب الجريمة موظف ًا
ًّ
عامة للمدعين العامين ،فيما يتعلق بالف�ساد وجريمة الر�شوة عبر الحدود الوطنية ،بتقييد نطاق
المعر�ضة للخطر .وبالمثل ،ال ُتمنح
تطبيق الحلول البديلة ،بالنظر �إلى الم�صالح المحمية قانون ًا َّ
الح�صانة للجناة المتعاونين.
وفي دولتين من مجموعة الدول الأفريقية ،يكون مبد�أ ال�سلطة التقديرية للنيابة العامة محكوم ًا
بالتزام المدعين العامين بمبا�شرة �إجراءات المحاكمة حينما ُترفع �إليهم دعاوى مدنية للمطالبة
بتعوي�ض وكذلك عندما تحال �إليهم ق�ضايا من الوحدة الوطنية لال�ستخبارات المالية .ومن الالفت
لالنتباه �أن هذا ال�شرط �أُبرز في كال البلدين باعتباره من الممار�سات الجيدة.
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وعلى الرغم من � َّأن المعلومات المق َّدمة يف بع�ض عمليات اال�ستعرا�ض غير كافية وال تتيح دائم ًا الو�صول
تبين � َّأن كال النظامين المذكورين �أعاله (� ْأي المالحقة
�إلى ا�ستنتاجات نهائية ب�ش�أن الخيار الوطني ،فقد َّ
التقديرية والإلزامية) يتما�شى من حيث المبد�أ مع روح االتفاقية .وبغية ت�أكيد ذلكُ ،تولى الأهمية لل�ضمانات
الأ�سا�سية الثالثة �أدناه من �أجل الممار�سة ال�سليمة ل ِّأي �صالحيات تقديرية ل�سلطات النيابة العامة:
(�أ) ا�ستقالل المدعي العام يف الإجراءات الجنائية كما هو مكفول ،يف جملة �أمور ،يف عملية التوظيف
والتعيين والتقييم والرقابة على الم�ستوى الوطني .وينبغي �أن ال يكون � ُّأي ع�ضو يف ال�سلطة التنفيذية ،بما يف
ذلك رئي�س الدولة ،قادر ًا على التدخل يف قرار مقا�ضاة الجرائم المت�صلة بالف�ساد �أو الت�أثير عليه �أو نق�ضه.
وينبغي �أن يكون المدعي العام قادر ًا على اتخاذ قرارات ا�ستناد ًا �إلى قناعاته الداخلية وحدها و�أن يبنيها على
تقييم مو�ضوعي و�شامل وكامل لظروف الق�ضية .ويف العديد من البلدان ،لوحظ ا�ستقالل دائرة النيابة
قاعدة ٍ
العامة وحيادها الوا�ضحان واع ُتبرا م�ساهمة مهمة يف فعالية تدابير �إنفاذ القانون .ويف المقابل� ،أثار تطبيق
مبد�أ المالحقة التقديرية يف �سياق يتبع فيه الجها ُز الق�ضائي ال�سلط َة التنفيذية (وزارة العدل) يف �إحدى
الحاالت مخاوف من �أن ي�ؤثِّر ذلك على فعالية الف�صل يف بع�ض �أفعال الف�ساد .وبناء على ذلك� ،أُو�صي ب�أن
ُيجرى تحليل متعمق لهذه الم�س�ألة ،تفادياً ،على الأقل فيما يتعلق ب�أفعال الف�ساد ،لمخاطر التدخل ال�سيا�سي
يف القرارات ال�صادرة عن المدعين العامين .وبالمثل ،ا�س ُتبينت ،يف �ست دول �أطراف �أخرى على الأقل،
مخاطر ،وذلك لأ َّنه ُي�شترط �أن يمنح النائب العام �أو وزير العدل موافقته على المالحقة الق�ضائية �أو لإمكانية
النواب العامين ب�إ�سقاط ق�ضايا (حتى ولو كانت �سليمة من الناحية الفنية) لحماية
�أن ُي�صدرا تعليمات �إلى ّ
الم�صلحة العامة ،وهو ما اع ُتبر �أنه يتيح ،رغم ندرة تطبيق هذا االحتمال� ،إمكانية التع�سف ،وخ�صو�صا
يف ق�ضايا الف�ساد� ،أو لأن المجل�س الأعلى للق�ضاء ي�ضم رئي�س الدولة ووزير العدل من بين �أع�ضائه� ،أو
ل َّأن النظام عر�ضة ب�صفة عامة لتدخل �أطراف ثالثة وا�ستقالل �أع�ضاء النيابة العامة ومو�ضوعيتهم غير
ِ
يخول البرلمان �سلطة
م�ضمون ْين .و�أخيراً� ،أبدى
الم�ستعر�ضون قلقهم ب�ش�أن حكم د�ستوري يف �أحد البلدان ِّ
تقديرية لكي ي�شرف بنف�سه على الإجراءات الجنائية ب�ش�أن ع�ضو من �أع�ضاء الحكومة بما يتخطى فيما يبدو
نظام المالحقة القانونية االعتيادي؛
(ب) �إمكانية مراجعة قرار المدعي العام وقف المالحقة الق�ضائية �أو الإحجام عنها .وعادة ما ُيجري
المراجعة م َّدع عام ذو مرتبة �أعلىَّ � ،إما بناء على مبادرة منه �أو بناء على �شكوى من ال�ضحية� ،أو ال�شخ�ص
الذي �أبلغ بوقوع الجريمة ،بل و� ِّأي طرف �أو �شخ�ص معني مت�ضرر من قرار عدم المالحقة .ومن ال�شروط
يقدم المدعي العام الذي ي�صدر الأمر ذا ال�صلة دائم ًا الأ�سباب الموجبة
الأ�سا�سية المهمة لتلك المراجعة �أن ِّ
لقراره .وينبغي �أن ُتتخذ تدابير معادلة يف جميع الحاالت التي ت�ؤثِّر فيها االعتبارات التقديرية يف توجيه
تهم جنائية ،بما يف ذلك الت�سويات خارج نطاق المحاكم ومختلف االتفاقات لتخفيف العقوبة التي تنا َق�ش
يف �إطار الف�صل الثالث ،الق�سم �ألف ،الق�سم الفرعي � ،2أدناه .ويف بع�ض الحاالت ،بما يف ذلك على وجه
الخ�صو�ص دولة تدير نظام ًا يتيح لل�شركات التي تعتمد الإبالغ الذاتي �إمكاني َة التو�صل �إلى ت�سويات مدنية
جزئيا من الأموال الم�ستردة يف �إطار تلك الت�سويات،
مول ًّ
خارج نطاق المحكمة مع �سلطة التحقيق الرئي�سيةُ ،ي َّ
�أ�شير �إلى �ضرورة �إخ�ضاع جميع الت�سويات لمراقبة ق�ضائية م�ستقلة عن مكتب المدعي العام مع �إمكانية قيام
جهاز م�ستقل بمراجعة الحاالت الح�سا�سة .وعالوة على ذلك ،يمكن �أن ُيطلب �إلى ال�شركات التي تتو�صل
�إلى ت�سويات �أن تلتزم ببرامج امتثال وتعيين خبراء م�ستقلين لر�صد المجاالت التي تتطلب اتخاذ �إجراءات
ت�صحيحية .وعلى العموم ،ينبغي �ضمان ال�شفافية والقدرة على التنب�ؤ بما فيه الكفاية يف تلك الإجراءات،
وكذلك التنا�سب فيما يتعلق بالم�صالح المت�ضررة بالنظر �إلى � َّأن غياب هذه الخ�صائ�ص قد يق ِّو�ض فعالية
المالحقة الفعالة لق�ضايا الف�ساد وكذلك ثقة الجمهور يف نزاهة النظام بوجه عام؛
(ج) وجود مبادئ �إر�شادية �أو توجيهات مكتوبة ور�سمية ب�ش�أن ممار�سة الحقوق التقديرية ،و�إعداد
قرار عدم المالحقة ومحتواه ،وو�ضع قواعد ومعايير و�أولويات ،وكذلك االلتزام المذكور �أعاله بتقديم
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الم�سوغات الكافية لكل قرار من هذا النوع .ويمكن تحقيق �أثر مماثل من خالل تعميمات ُتر�سل ب�صفة دورية
معينة من الأفعال ،مثل جرائم
�إلى المدعين العامين وي�ش َّدد فيها على �أهمية الت�صدي القوي والمنا�سب لأنواع َّ
الف�ساد الدولية �أو الحاجة �إلى تحقيق الفعالية الق�صوى لإنفاذ القوانين يف ظل ظروف محددة .ومن الأف�ضل
�أن تتاح المبادئ التوجيهية المتعلقة بممار�سة ال�صالحيات التقديرية للجمهور و�أن تكون مح َّددة قدر الإمكان
()51
حتى تدرك الأطراف المعنية المعايير التي تحكم القرار ذا ال�صلة.

�أمثلة على التنفيذ
بناء على طلب المتهم �أو الم�شتكي �أو � ِّأي �شخ�ص
ين�ص د�ستور �أحد البلدان على �إن�شاء نظام مراجعة ً
�آخر .وتعود م�س�ؤولية القرار ب�إجراء تلك المراجعة �إلى المدير الوطني للنيابات العامة ،ويهدف �إلى
مراجعة قرار المدعي العام بالمالحقة �أو عدمها.
و�أن�ش�أت دولة طرف �أخرى فريق ًا م�ستق ًّال لمراجعة الإجراءات ،يتولى تمحي�ص التقارير ب�ش�أن
التحقيقات والمالحقات الق�ضائية .ولي�س لدى الفريق �صالحيات �إلزامية تمكِّنه من الت�أثير في
ا�ستقاللية النيابة العامة و�سلطتها التقديرية ،ولكن يمكنه ،على �سبيل المثال� ،أن يقدم تو�صية في
حال عدم متابعة ق�ضية �أو رف�ضها ومخالفة ر�أي الفريق لهذا القرار .ويظل القرار النهائي ب�ش�أن
المالحقة من عدمها بيد النيابة العامة .واع ُتبر ذلك �آلية دعم جديرة بالمالحظة.
وفي �إحدى الدول ،توجد معايير ومبادئ توجيهية مح َّددة تنظم المبادرة بالمالحقة ،وتقع
ر�صد المالحقات نظا ٌم
ي�سر َ
على عاتق رئي�س هيئة االدعاء ووزارة العدل م�س�ؤولية ر�صد تطبيقها .و ُي ِّ
�إلكتروني لإدارة الوثائق و�إ�شراف مكتب المفت�ش العام داخل وزارة العدل .و ُيمكن �أن يترتب على
التع�سف في
عدم االلتزام بهذه المبادئ التوجيهية ُ
خرق مدونة قواعد ال�سلوك المهنية بل وجريمة ّ
ا�ستعمال ال�سلطة.

الإفراج �إلى حين المحاكمة �أو اال�ستئناف
تق�ضي الفقرة  4من المادة  30ب�أن تتخذ الدول الأطراف تدابير ل�ضمان ح�ضور من ُيتهمون ب� ٍّأي من الأفعال
المجرمة وفق ًا لالتفاقية يف الإجراءات الجنائية الالحقة ،وفق ًا لقانونها الداخلي وحقوق الدفاع .ويتعلق ذلك
َّ
بقرارات الإفراج عن المدعى عليه �إلى حين المحاكمة �أو اال�ستئناف وال�شروط المفرو�ضة فيما يتعلق بهذه
القرارات .وينبغي للدول الأطراف �أن تكون على ِّبينة من خطر اال�ستخدام غير الحكيم لقرارات الإفراج �إلى
حين المحاكمة �أو اال�ستئناف و�أن تفر�ض ال�شروط القادرة على �أن ت�ضمن قدر الإمكان عدم فرار المدعى
()52
ويف هذا ال�سياق ،يرد يف �إحدى الملحوظات التف�سيرية لالتفاقية � َّأن عبارة "�إلى حين المحاكمة"
عليهم.
()53
ُتفهم على �أنها ت�شمل مرحلة التحقيق.
ولم ي�س َّلط ال�ضوء �سوى على ب�ضع م�شاكل فيما يتعلق بتنفيذ هذا الحكم ،وخا�صة ب�سبب ال�سلطة
التقديرية الوا�سعة التي تتمتع بها الدول الأطراف يف تحديد القواعد ذات ال�صلة ،وكذلك ل َّأن معظم البلدان
لي�س لديها عادة �أحكام بالإفراج �إلى حين المحاكمة �أو اال�ستئناف تنطبق بالتحديد على الجرائم ذات ال�صلة
بالف�ساد .وعالوة على ذلك ،ف� َّإن عمليات اال�ستعرا�ض ال تت�ضمن �سوى بع�ض المعلومات عن النظم الوطنية
()51انظر �أي�ضا املرجع نف�سه.
()52الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .390
()53الأعمال التح�ضريية للمفاو�ضات الرامية �إىل و�ضع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،اجلزء الأول ،الف�صل الثالث ،املادة ،30
الق�سم جيم (ال�صفحة .)288
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التي تحكم الإفراج �إلى حين المحاكمة وال�شروط المفرو�ضة يف انتظار المحاكمة .ولم ُيثر الإفراج يف انتظار
اال�ستئناف وال�شروط المفرو�ضة �إلى حين المحاكمة يف اال�ستئناف �إ َّال نادراً ،ناهيك عن تمحي�صهما ،وكثير ًا
ما كان ذلك ب�سبب عدم �إتاحة تلك المعلومات من �أجل عمليات اال�ستعرا�ض.
وفيما يتعلق بالنظام ال�سابق للمحاكمة ،يبدو � َّأن جميع البلدان تقريب ًا تطبق االحتجاز رهن المحاكمة
تحوطي بق�صد كفالة ح�ضور المدعى عليه يف الإجراءات الجنائية الالحقة .وكبديل ،ين�ص القانون
ك�إجراء ُّ
يف معظم الدول الأطراف على �إمكانية الإفراج بكفالة ،يف حين ين�ص يف دول �أخرى على مجموعة من التدابير
الق�سرية الأخرى التي ت�ؤدي� ،إذا ان ُتهكت� ،إلى احتجاز المدعى عليه .وت�شمل تلك التدابير الإقامة الجبرية،
والمراقبة الإلكترونية ،وحظر ال�سفر �إلى الخارج (بما يف ذلك عن طريق ت�سليم وثائق ال�سفر) ،و�إ�شراف
ال�شرطة ،وحظر مغادرة مكان الإقامة ،وتحديد مكان الإقامة بالقرب من المحكمة ،والأوامر الزجرية.
ويف بع�ض الدول الأطرافُ ،تعتبر جرائم الف�ساد (بما يف ذلك غ�سل الأموال يف �إحدى الحاالت)،
غير مندرجة يف الغالب �ضمن الجرائم التي يمكن الإفراج عن مرتكبها بكفالة� ،إ َّال يف ظروف ا�ستثنائية.
ويف المقابل ،ال تطبق بع�ض البلدان االحتجاز رهن المحاكمة �إ َّال فيما يخ�ص الجرائم التي يعا َقب عليها
معيناً .ونتيجة لذلك ،لي�س من المرجح الأمر باالحتجاز رهن المحاكمة يف البلدان
بال�سجن لمدة تتجاوز ح ًّدا َّ
التي يعا َقب فيها على الجرائم �ضد الخدمة العامة ،بما يف ذلك الف�ساد ،بعقوبات �أخف؛ ولذا ،يمكن �أن
يظل الأ�شخا�ص الخا�ضعون للتحقيق �أحراراً ،و�إن كان ذلك مع بع�ض القيود رهن ًا بال�شروط المفرو�ضة.
ِ
الم�ستعر�ضون على هذه الممار�سة ،لإقرارهم الوا�ضح بما يتمتع به � ُّأي بلد من �سلطة
ولم يعتر�ض الخبراء
تقديرية وا�سعة يف تحديد التدابير المنا�سبة من �أجل االمتثال للحكم قيد المناق�شة .ومن المنطلق ذاتهَ ،ق ِب َل
ِ
م�ستعر�ضون �آخرون باللجوء بين الفينة والأخرى �إلى االحتجاز رهن المحاكمة يف ق�ضايا الف�ساد ،والحظوا
بقلق تمديد فترات االحتجاز الم�ؤقت على الرغم من وجود بدائل .غير �أنه ب�صرف النظر عن ذلك ،من
الجدير مراعاة �أنه قد يكون لبع�ض التدابير الق�سرية البديلة ،وخ�صو�ص ًا يف الق�ضايا المتعلقة بالف�ساد� ،أثر
رادع محدود .وينطبق ذلك ،على �سبيل المثال ،فيما يتعلق بالكفالة ،بالنظر �إلى الأرباح الكبيرة التي ُيحتمل
تدرها المعامالت الفا�سدة والموارد الكبيرة المت�أتية من ذلك للمتهمين بارتكاب تلك الأفعال ،وخ�صو�ص ًا
�أن َّ
()54
يف الحاالت التي ال تتمكن فيها �سلطات �إنفاذ القانون من �ضبط عائدات الجريمة .ومن ّثم ،لعل الدول
تفرد ًا من �أجل الحد من مخاطر
الأطراف ترغب يف النظر يف التريث قبل االختيار وال�سعي �إلى اتباع نهج �أكثر ُّ
تقوي�ض �إنفاذ القانون.
وفيما يتعلق باختيار ال�سلطات المخت�صة للتدابير الق�سرية المالئمة ،تولي معظم عمليات اال�ستعرا�ض
�أهمية لوجود �أحكام يف الت�شريعات الوطنية تن�ص على � َّأن القرارات بمنح الإفراج بكفالة �أو بفر�ض �شروط
�أخرى من �أجل الإفراج عن المدعى عليه قبل المحاكمة تراعي �أو ًال وقبل كل �شيء احتمال فرار الجاني
المزعوم من الإجراءات الجنائية ،ا�ستناد ًا �إلى تقييم م�ؤقت ومو�ضوعي للوقائع مع مراعاة افترا�ض البراءة
وحقوق الدفاع .ومن العوامل الأخرى التي عادة ما يكون لها دور يف هذا ال�صدد احتمال معاودة المدعى
عليه الإجرام �أو اعترا�ض �سير التحقيق (على �سبيل المثال من خالل �إتالف الأدلة �أو الت�أثير على ال�شهود)،
وخطورة الجرم وطبيعته ،والظروف ال�شخ�صية للمتهم ،والإدانات ال�سابقة .ويف بع�ض الأحيان ،تنطبق �أ�سباب
�أو�سع نطاق ًا لفر�ض االحتجاز رهن المحاكمة على غير المواطنين الذين لي�س لديهم مكان �إقامة يف البلد
المعني .فعلى �سبيل المثال ،يمكن �أن يخ�ضع �أ�شخا�ص يف هذا الموقف لالحتجاز رهن المحاكمة حتى �إذا
لم ُيتهموا بارتكاب جريمة خطيرة .وعادة ما ي�ؤخذ يف اختيار التدبير المنا�سب بمبد�أ ال�ضرورة والذي ال يقع
االختيار على �أحد التدابير بموجبه �إذا �أمكن تحقيق الأثر نف�سه بتدبير �أقل �صرامة.
()54الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة  ،390والدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد،
الف�صل الثالث ،املادة  ،30الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .4
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مثال على التنفيذ
في �إحدى الدول الأطرافُ ،رئي � َّأن الحكم قيد اال�ستعرا�ض ُين َّفذ تنفيذ ًا كافي ًا من خالل �أحكام تن�ص
�أ�سا�س ًا على ما يلي�( :أ) لكل �شخ�ص متهم الحق في الإفراج عنه بكفالة ما لم يكن في م�صلحة
�سيفرج عن المتهم بكفالة ،يجب �أن
العدالة منح الإفراج بكفالة؛ و(ب) عند ّ
البت فيما �إذا كان ُ
يراعي �ضابط ال�شرطة �أو المحكمة ،ح�سب مقت�ضى الحال ،الوقت الذي قد يلزم �أن يق�ضيه ال�شخ�ص
البت فيما �إذا
في الحجز قبل المحاكمة �إذا لم ُيمنح الإفراج بكفالة؛ و(ج) االعتبار الرئي�سي عند ّ
�سيمنح هو احتمال مثول المتهم �أمام المحكمة للرد على التهم الموجهة �إليه.
كان الإفراج بكفالة ُ
وهناك معيار �آخر لمدى كفاية القواعد المحلية التي تحكم الإفراج �إلى حين المحاكمة ،وهو الطابع
�أو النوع الم�ؤ�س�سي لل�سلطة المخولة باخت�صا�ص اتخاذ القرار ذي ال�صلة .وقد لوحظت الحاجة �إلى المراقبة
الق�ضائية للإجراءات ،مثل قرار االحتجاز �أثناء الإجراءات ال�سابقة للمحاكمة ،وذلك ب�سبب ت�أثيرها على حماية
يقدمون المزيد من ال�ضمانات ب�ش�أن اال�ستخدام الحكيم
حقوق الإن�سان وكذلك ل َّأن �أع�ضاء الجهاز الق�ضائي ِّ
للإفراج واختيار ال�شروط المرتبطة به .ومن ّثم� ،أُعرب عن مخاوف يف �إحدى الدول الأطراف التي يتيح فيها
القانون للمح ِّقق �أن يغ ِّير نوع التدبير الق�سري المفرو�ض ،على �سبيل المثال من ال�سجن �إلى "الإقامة الجبرية"
(�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،
تحت �ضغوط مالية �أو غيرها ،مما قد ينتج عنه فرار الجاني المزعوم من العدالة .وبناء على ذلك� ،أُو�صي � َّإما
ب�إلغاء هذه ال�سلطة �أو ممار�ستها يف ظل مراقبة ق�ضائية �صارمة .وقد اتفقت الدولة المعنية مع هذه المالحظة.
قدم من معلومات
� َّأما فيما يخ�ص ال�شروط المفرو�ضة �إلى حين اال�ستئناف ،فيبدو ،ا�ستناد ًا �إلى ما ِّ
محدودة ج ًّداَّ � ،أن التدبير الرئي�سي الم�ستخدم هو منح الكفالة يف �إطار ال�سلطة التقديرية للمحاكم.

الإفراج المبكر �أو الإفراج الم�شروط
ت�شجع الفقرة  5من المادة  30على تطبيق نظام �صارم وعادل يف �آن واحد لما بعد الإدانة ،حيث تق�ضي
ب�أن ت�أخذ الدول الأطراف بعين االعتبار ج�سامة الجرائم المعنية لدى النظر يف �إمكانية الإفراج المبكر
�أو الم�شروط عن الأ�شخا�ص المدانين بارتكاب جرائم الف�ساد .وهناك العديد من الواليات الق�ضائية التي
ال ُيعتبر المحتجزون يف جرائم مت�صلة بالف�ساد لديها ،من حيث المبد�أ ،م�ؤهلين للعفو عنهم وال يمكنهم
التقدم بطلب للإفراج الم�شروط عنهم �أو �إطالق �سراحهم على نحو �آخر قبل �أن يق�ضوا مدتهم بالكامل� ،إال يف
ظل ظروف ا�ستثنائية (ك�أن يعانوا من م�شاكل �صحية خطيرة) .وبالمثل ،قدمت بع�ض الدول �إح�صاءات تبين
� َّأن الأ�شخا�ص الذين ا�ستفادوا من الإفراج الم�شروط خالل ال�سنوات القليلة الما�ضية ال ي�شملون �أ�شخا�ص ًا
مدانين بجرائم ف�ساد .ومن الوا�ضح �أنه لي�س من المطلوب من الدول الأطراف ،بموجب االتفاقية� ،أن تعتمد
برنامج ًا للإفراج المبكر �أو الم�شروط �إذا لم تكن نظمها تن�ص عليه .ومع ذلكُ ،ت َح ُّث الدول التي تجيز
الجرم )55(.وي�شمل ذلك المعايير
الإفراج المبكر �أو الم�شروط على النظر يف تكييف معايير الأهلية مع خطورة ُ
ذات ال�صلة بمنح العفو �أو � ِّأي �شكل من �أ�شكال العفو التنفيذي التي ينبغي ،و�إن كانت ذات طبيعة �سيا�سية،
عدم �إ�ساءة ا�ستخدامها بحيث ت�ؤدي �إلى الإفالت من العقاب.
ن�سبيا
وكما هي الحال بالن�سبة �إلى الحكم ال�سابق ،تعر�ض معظم عمليات اال�ستعرا�ض مناق�شة موجزة ًّ
ن�سبيا يف التنفيذ ،و�إن لم تكن المعايير التي
ب�ش�أن الت�شريعات ذات ال�صلة .كما ظهرت م�شاكل محدودة ًّ
ِ
موحدة دائم ًا بل يبدو �أنها تخ�ضع �أحيان ًا لمنطق متباين .وال
ي�ستخدمها
الم�ستعر�ضون للت�أكد من االمتثال َّ
تفرق غالبية الدول الأطراف بين الجرائم المت�صلة بالف�ساد على وجه التحديد وغيرها من الجرائم من حيث
ِّ
()55الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .385
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الطريقة التي تنظم بها �إمكانية الإفراج المبكر �أو الم�شروط .ومع ذلك ،ف� َّإن هناك دو ًال كثيرة تطبق �سيا�سات
مختلفة وفق ًا لطول مدة العقوبة المفرو�ضة �أو الت�صنيف العام للجريمة� ،أو ت�ستثني بع�ض الجرائم التي ُتعتبر
بالغة الخطورة .وبالتالي ،يجوز ،على �سبيل المثال� ،أن يق�ضي المدعى عليه المدان بارتكاب جريمة ُت�ص َّنف
رئي�سيا جزء ًا �أقل من الحكم حتى ي�صبح م� َّؤه ًال للإفراج المبكر �أو الم�شروط
عاما
على �أنها ال ت�شكل خطر ًا ًّ
ًّ
تفرداً،
مقارن ًة بمدعى عليه �أدين بارتكاب جريمة خطيرة .وهناك دولة طرف تعتمد نهج ًا م�شابه ًا ولكنه �أكثر ُّ
تحدد المحكمة� ،إذا حكمت على �شخ�ص بال�سجن لمدة �سنتين �أو �أكثر ،وكجزء من الحكم،
�إذ يق�ضي بجواز �أن ِّ
فترة ال يجوز خاللها �أن ُيفرج عن ال�شخ�ص �إفراج ًا م�شروطاً .ولذا ،ينبغي للمحاكم �أن تبين مدى خطورة
الجريمة عند �إ�صدار الحكم .و�أخيراً ،هناك ُبلدان تخ َّلت بالكامل عن نظام الإفراج الم�شروط التقليدي،
مف�ضلة �إ�صدار "�أحكام حقيقية" ت�شمل فترة من الإفراج المرا َقب بعد ال�سجن يرتبط طولها بمدى خطورة
ِّ
الجريمة .ويمكن اعتبار � َّأن الأحكام التي تندرج يف نطاق � ٍّأي من الفئات المذكورة �أعاله ت�شكل طريقة �أ�سا�سية
�أولى تراعي بها الدول خطورة الجريمة فيما يتعلق بالإفراج الم�شروط ويجوز اعتبارها كافية ح�سب االتفاقية.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
�ألغت دولة اتحادية نظام الإفراج الم�شروط فيما يخ�ص الجرائم االتحادية و�أخذت بنظام يجوز
بمقت�ضاه للمحكمة ،عند الحكم بعقوبة ال�سجن عن جناية �أو جنحة� ،أن تدرج كجزء من الحكم
معينة بعد ال�سجن .ويكون الإفراج المرا َقب
�شرط ًا ب�أن يفرج عن المدعى عليه �إفراج ًا مرا َقب ًا لمدة َّ
إلزاميا �إذا كان القانون ي�شترط مثل تلك المدة .وينبغي للمحكمة �أن تراعي ،لدى
كجزء من الحكم � ًّ
معينة ،ولدى تحديد طول مدة الحكم و�شروط
البت فيما �إذا كانت �ستدرج الإفراج المرا َقب لمدة َّ
معينة ،نوع الجريمة وج�سامتها.
الإفراج المرا َقب� ،إذا تقرر �إدراج الإفراج المرا َقب لمدة َّ
و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،يتولى المكتب الوطني لإح�صاءات العدالة المتابعة والإبالغ المنتظم ْين
ب�ش�أن فعالية �إجراءات الإفراج المبكر والإفراج الم�شروط على الم�ستوى غير االتحادي؛ ورئي � َّأن
جيدة ويمكن �أن تتخذه الدول الأطراف الأخرى مثا ًال ُيحتذى.
هذا ي�شكل ممار�سة ِّ
وب�صرف النظر عن تلك الفروق "الم�سبقة" ب�ش�أن برامج الإفراج المبكر المتاحة لمرتكبي الجرائم
الأكثر خطورة ،تتبع ا�ستعرا�ضات عديدة م�سار ًا ثانياً ،مولية الأهمية للإمكانية المتاحة يف العديد من القوانين
الوطنية والمتمثلة يف مراعاة خطورة الجريمة ولو ب�صورة غير مبا�شرة (عادة ما يكون ذلك �إلى جانب عوامل
�أخرى ،مثل �سلوك المدان �أثناء وجوده يف ال�سجن ،وخطر معاودة ال�سجين الإجرام ،واحتمال قدرة ال�سجين
على التكيف مع الحياة المجتمعية) 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
في �إحدى الدول الأطراف ينطبق الحكم التالي:
تراعي المحكمة ،لدى اتخاذ القرار ب�ش�أن الإفراج الم�شروط ،الظروف التي ار ُتكب في ظلها
الجرم الجنائي ،و�شخ�صية الجاني المدان ،وتاريخه ال�شخ�صي و�سلوكه �أثناء ق�ضاء مدة العقوبة،
وظروفه المعي�شية والآثار التي يمكن �أن يحدثها الإفراج الم�شروط عنه .ولوحظ �أنه على الرغم
من عدم ذكر ج�سامة الجرائم المرتكبة �صراحة بو�صفها �أحد العوامل الواجب مراعاتها ،يمكن
(الم�شددة �أو المخ ِّففة) باعتبار � َّأن لها الأثر نف�سه.
ف�سر الإ�شارة �إلى الظروف
ِّ
�أن ُت َّ
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وتتجلى الأهمية التي تولى للعوامل التي تحكم قرار منح الإفراج الم�شروط يف حد ذاته من خالل مثال
دولة طرف �أُو�صيت ب�أن تنظر يف اعتماد �سيا�سة مكتوبة تحدد العوامل التي يتعين مراعاتها قبل �إ�صدار مثل
ذلك القرار ،وذلك على الرغم من �أن طبيعة الجريمة وظروفها من الأمور التي تراعى بالفعل يف الممار�سة
العملية لدى اتخاذ قرارات ب�ش�أن الإفراج الم�شروط .ويف عدة بلدان �أخرى�ُ ،ش ِّدد على الحاجة �إلى �ضمان �أن
تراعي ال�سلطات الوطنية المخت�صة� ،إلى جانب و�ضع فترة ت�أ ُّهل دنيا ،خطورة الجرائم المت�صلة بالف�ساد لدى
النظر يف �إمكانية الإفراج المبكر �أو الم�شروط عن الأ�شخا�ص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.
ومن ناحية �أخرى ،تجدر الإ�شارة �إلى � َّأن هناك عدة ا�ستعرا�ضات اعتَبرت �أي�ض ًا � َّأن خطورة الجريمة
إلزاميا من الحكم يجب ق�ضا�ؤه قبل
تكون قد روعيت بما فيه الكفاية يف الدولة الطرف التي تحدد جزء ًا � ًّ
�أن ي�صبح � ُّأي مجرم م� َّؤه ًال للإفراج .وبالمثل ،يبدو � َّأن ا�ستعرا�ضات كثيرة تركز على طول المدة الدنيا
للأهلية� ،أو على ن�سبة مدة العقوبة المخف�ضة ،وتعتبر � َّأن خطورة الجرائم قد روعيت بما فيه الكفاية عند
ِ
الم�ستعر�ضين المعنيين يعتقدون
يف�سر ذلك ب� َّأن
اعتبار الم�ستويات المقابلة مرتفعة بما فيه الكفاية .وقد َّ
المجرمة وفق ًا لالتفاقية بالغة الخطورة ،مما يبرر
ب� َّأن الفقرة  5من المادة  30تعني �ضمن ًا � َّأن جميع الأفعال
َّ
خا�صا �أو فترات دنيا اعتيادية طويلة للأهلية—وهي م�س�ألة تف�سيرية مهمة ت�ستحق المزيد
�إيالءها اعتبار ًا ًّ
من الدرا�سة.

التنحية والوقف عن العمل والنقل
اتخذت معظم الدول الأطراف تدابير لتنفيذ الفقرة  6من المادة —30وهي عبارة عن حكم غير �إلزامي —ب�ش�أن
وقف الموظفين العموميين المتهمين بجرائم ف�ساد عن العمل �أو تنحيتهم �أو نقلهم ،بهدف تي�سير التحقيقات
ومنع التالعب بالأدلة �أو ارتكاب جرائم جديدة .ويف بع�ض الحاالت التي ُحددت فيها ثغرات (وال �سيما فيما
يخ�ص النقل والتنحية)� ،أُ�صدرت تو�صيات ت�شجع الدول الأطراف على اعتماد تدابير �أكثر و�ضوح ًا وتحديد ًا
فيما يتعلق بجميع الموظفين العموميين المتهمين بارتكاب جرائم ف�ساد .ورغم � َّأن مدى انطباق الفقرة
المعنية يخ�ضع للمبادئ الأ�سا�سية للنظام القانوني الوطني ،ينبغي للدول الأطراف �أن تقدم �شرح ًا كافي ًا لعدم
النظر يف تنفيذ �أحكامه .ويت�ضح ذلك من المثال الخا�ص ببلدين تبرر ال�سلطات الوطنية فيهما عدم �إمكانية
�إيقاف الموظفين العموميين المتهمين بارتكاب جرائم عن العمل �أو تنحيتهم �أو نقلهم �إلى وظيفة �أخرى من
خالل الإ�شارة �إلى تطبيق الحق يف محاكمة عادلة بموجب عقيدة القانون الجنائي المنطبق و�إلى حكم ق�ضائي
ِ
الم�ستعر�ضون الموقف الوطني،
بعدم د�ستورية الأحكام التي تن�ص على الإيقاف .ويف هذه الحاالتَ ،ق ِب َل
واعتبروه متما�شي ًا مع متطلبات االتفاقية ،بالنظر �إلى الطابع غير الإلزامي للحكم والتو�ضيحات المقدمة من
ال�سلطات الوطنية .ولوحظ الأمر نف�سه لدى عدد من الدول التي �أكدت �أن ف�صل الموظف من العمل �أثناء �سير
الإجراءات الجنائية غير جائز ا�ستناد ًا �إلى ال�ضمانات الد�ستورية بافترا�ض البراءة .وعلى النقي�ض من ذلك،
عندما بررت ال�سلطات عدم �إمكانية �إيقاف م�شتبه به عن العمل �أو تنحيته �أو نقله �إلى وظيفة �أخرى بالرجوع
�إلى تطبيق مبد�أ افترا�ض البراءة يف بلد �آخر� ،أُو�صي بالنظر يف تو�سيع نطاق التدابير ذات ال�صلة لت�شمل
جميع فئات الموظفين العموميين ،مع العلم �أن �إمكانية �إيقاف الموظفين الق�ضائيين المتهمين عن العمل �أو
تنحيتهم �أو نقلهم �إلى وظيفة �أخرى موجودة بالفعل رغم انطباق المبد�أ نف�سه.
طبق كقاعدة،
ومن الممكن وقف الموظفين العموميين يف الغالبية العظمى من الواليات الق�ضائية ،وهو ُي َّ
� َّإما لمدة زمنية محددة (�أثناء وجود الموظف قيد االحتجاز الوقائي) �أو لأجل غير م�سمى ،عندما يجد
الم�س�ؤول نف�سه خا�ضع ًا للتحقيق الجنائي� ،إلى حين ح�سم التحقيق �أو الإجراء الق�ضائي .وينطبق الأمر نف�سه
يقدم العديد من الدول معلومات يف
عاد ًة بالن�سبة �إلى نقل الموظف الذي ُيزعم تورطه يف جريمة—و�إن لم ِّ
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هذا ال�صدد ،ويف �إحدى الحاالت �أ�شير �إلى � َّأن فعالية الأحكام ب�ش�أن النقل تعتمد على �ضمان �أن تفي ح ًّقا
بالغر�ض من الإجراء الت�أديبي.
وعادة ما ت�ستند تدابير الوقف عن العمل والنقل �إلى اللوائح الت�أديبية التي تحكم انتهاكات الموظفين
المدنيين لواجباتهم ،على النحو الوارد على �سبيل المثال يف مدونات قواعد ال�سلوك يف الخدمة العامة،
وقوانين الأخالقيات العامة ،والقواعد ب�ش�أن التحقيقات الإدارية .ويجوز �أن تحكم قواعد خا�صة (مثل
لوائح ال�شرطة �أو الخدمة الق�ضائية �أو القواعد التي تحكم البعثات الدبلوما�سية والقن�صلية) معاملة فئات
معينة من الموظفين العموميين حيث �أ�شير يف بع�ض الحاالت بتوخي الحيطة فيما يتعلق بمخاطر التجز�ؤ
َّ
وتطبيق معايير غير مت�سقة على موظفي الخدمة المدنية .وب�صورة عامة ،ف� َّإن وجود مثل هذه الإجراءات
الت�أديبية يفي بمتطلبات االتفاقية ،مع �أنه ينبغي الإ�شارة �إلى � َّأن عدد ًا قلي ًال فقط من اال�ستعرا�ضات �أ�شار
�إلى ال�ضمانات المت�صلة بحقوق مراعاة الأ�صول القانونية لل�شخ�ص المت�ضرر �أو �إلى معايير الإثبات �أو �سبل
االنت�صاف �أو الأثر المحتمل الفترا�ض البراءة �أو معاملة الموظف يف حاالت التبرئة (مثل �إعادة االنتداب
والتعوي�ض النهائي) .وت�ستحق هذه الم�سائل المزيد من االهتمام بالنظر �إلى الخطر الحقيقي المتمثل يف
�إمكانية التالعب بتدابير الوقف والتنحية من �أجل تحقيق �أهداف �سيا�سية �أو ا�ستخدامها �ضد الأ�شخا�ص
()56
الذين ُيعتبرون م�صدر تهديد �أو �إزعاج.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
في �إحدى الدول الأطراف ،لوحظ � َّأن قواعد لجنة الخدمة العامة وممار�ساتها ب�ش�أن ت�سجيل
عزز ال�شفافية والم�ساءلة
الإجراءات الت�أديبية والأخالقية و�إعداد المحا�ضر في الوقت المنا�سب ُت ِّ
َدعم بدرجة كبيرة ثقة الجمهور في عمليات اتخاذ القرار التي ت�ضطلع بها اللجنة.
واالت�ساق وت َ
بت المحكمة المعنية في الق�ضايا الت�أديبية والأخالقية
وفي ال�سنوات الأخيرة ،تق ّل�ص متو�سط مدة ّ
من عدة �سنوات �إلى ما يتراوح بين ثالثة و�ستة �أ�شهر .وعالوة على ذلك ،يعتمد تدريب الموظفين
المدنيين على الم�سائل المت�صلة بالأخالقيات واالن�ضباط والإدارة الر�شيدة على م�شاركة طائفة
عري�ضة من الوزارات والإدارات والأجهزة الحكومية ،بينها هيئة مكافحة الف�ساد وال�شرطة والنيابة
العامة ومكتب ُمراجع الح�سابات العام ووزارة المالية .و ُتجرى ا�ستق�صاءات ودرا�سات دورية لتقييم
�أثر هذه الدورات التدريبية التي ت�ضطلع بها لجنة الخدمة العامة.
ومن الجدير باالهتمام � َّأن الوقف الم�ؤقت عن العمل يف بع�ض الدول الأطراف ،التي تنتمي غالب ًا �إلى
مجموعة دول �أوروبا ال�شرقية �أو تلك التي يوجد لديها تقاليد قانونية م�شابهة لتلك المعمول بها يف تلك
المجموعة ،يخ�ضع �أي�ض ًا للتنظيم يف قانون الإجراءات الجنائية كنوع من التدابير الق�سرية المتاحة �أثناء
التحقيق .ف�إذا ر�أت �سلطات المالحقة والتحقيق من ال�ضروري وقف �شخ�ص عن عمله من �أجل الق�ضاء
على ت�أثيره غير الم�شروع� ،أو حماية ال�ضحايا وال�شهود� ،أو منع ارتكاب جرائم جديدة ،يحيل المدعي العام
الم�س�ؤول الم�س�ألة �إلى �سلطة ق�ضائية تبت يف تطبيق التدبير .ويمكن �أن يعاد الأ�شخا�ص المت�ضررون �إلى
منا�صبهم �إذا لم تثبت �صحة التهم .وعالوة على ذلك ،يبدو الوقف الم�ؤقت عن �شغل منا�صب عامة يف بع�ض
الحاالت �شك ًال من �أ�شكال العقوبة الجنائية التي تفر�ضها المحكمة يف حال الإدانة� ،أو نتيج ًة حتمية للإدانة،
طوال مدة الحكم.
ورغم � َّأن الوقف عن العمل تقديري يف معظم الدول الأطراف ،ي�ؤدي بدء الإجراءات الجنائية يف
بع�ضهاْ � ،أي النقطة التي يت�ضح عندها � َّأن خرق الواجبات الر�سمية ُيعتبر �سوء �سلوك جنائي� ،إلى الوقف
()56الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،30الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .6
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التلقائي للموظف العمومي عن الخدمة .ويف بع�ض الدول الأطراف ،ال يقع الوقف التلقائي عن العمل �سوى
نتيجة العتقال الموظف �أو احتجازه رهن المحاكمة—وهي ممار�سة لم ُتعتبر كافية يف �إحدى الحاالت حيث
�أُو�صي بو�ضع �إجراءات ُيو َقف الموظف بموجبها عن العمل يف مرحلة التحقيق .وعلى النقي�ض من ذلك،
ِ
م�ستعر�ضون �آخرون من الأخذ بالوقف التلقائي للموظفين العموميين المتهمين بالف�ساد عن العمل،
حذر
مالحظين �أهمية الحفاظ على مبد�أ افترا�ض البراءة ،على النحو المن�صو�ص عليه يف االتفاقية.
وال تنطبق الإمكانيات المذكورة �أعاله على �أع�ضاء البرلمان عاد ًة ،مما يوحي ب� َّأن التعامل معهم ينبغي
يقدم �سوى عدد قليل من البلدان معلومات عن � ِّأي �إجراءات
�أن ي�شكل مو�ضوع ًا ال�ستعرا�ض م�ستقل .ولم ِّ
معا ِدلة �أدت �إلى وقف �أو تنحية م�س�ؤولين منتخبين بموجب تحقيقات جنائية تتعلق بالف�ساد .ويف �إحدى الدول
الأطراف ،يكون الوقف عن العمل ممكن ًا ا�ستناد ًا �إلى ال�سلطة التقديرية للبرلمان الذي يجوز له �أن يعتمد
اقتراح ًا بوقف �أحد الأع�ضاء �إذا ح�صل على �أغلبية الأ�صوات .ويف دولة �أخرى ،ين�ص الد�ستور على الوقف
التلقائي للأ�شخا�ص الذين يتمتعون بامتياز ق�ضائي� ،إذا ُرفعت عنهم الح�صانة .ويف المقابل ،ذكرت ال�سلطات
يف دولة �أخرى بو�ضوح �أنه ال يمكن تنحية الم�س�ؤولين المنتخبين �أو وقفهم بعد اتهامهم بالف�ساد ،كما ال يمكن
�إخ�ضاعهم ل ِّأي �شكل من �أ�شكال التدابير الت�أديبية.

�إ�سقاط الأهلية
يبدو �إ�سقاط الأهلية لتولي من�صب عام ب�سبب الإدانة يف جرائم ف�ساد ،على النحو المن�صو�ص عليه يف الحكم
غير الإلزامي الوارد يف الفقرة الفرعية �( 7أ) من المادة  ،30ممكن ًا يف غالبية الدول الأطراف .ففي المقام
الأول ،تفتح �إدانة الموظف العمومي الباب يف معظم الدول الأطراف �أمام تنحية ال�شخ�ص المدان ب�شكل دائم
عموميا بالفعل .ورهن ًا بالنظام الوطني ،ت�ؤدي الإدانة� ،إذا كانت ب�سبب جريمة
من من�صبه �إذا كان موظف ًا
ًّ
معين ًا و�/أو ت�شكل انتهاك ًا ج�سيم ًا لمبد�أ النزاهة
مرتكبة �ضد الخدمة العامة و�/أو يعا َقب عليها بما يتجاوز ح ًّدا َّ
الإدارية� ،إلى �إجراءات �إدارية يمكن �أن ت�ؤدي �إلى ف�صل الجاني عن العمل .وعاد ًة ما تكون جرائم الف�ساد
من النوع الذي يمكن �أن ي�ؤدي �إلى هذه النتيجة .ويف بع�ض الدول ،تبدو التنحية نتيجة تلقائية للإدانة ،بينما
يتوقف قرار من هذا القبيل يف دول �أخرى على تقدير ال�سلطة المخت�صة.

مثال على التنفيذ
�إلى جانب الإجراءات العادية التي ت�ؤدي �إلى ف�صل الموظف المدان ب�سبب جريمة خطيرة ،ين�ص
مر�سوم خا�ص في �إحدى الدول على � َّأن �إ�صدار حكم ب�ش�أن جرائم الر�شوة �أو االختال�س �أو ال�سرقة
ي�ؤدي �إلى ف�صل الموظف من الخدمة.
وعالوة على ذلك ،وكما هي الحال بالن�سبة �إلى الوقف عن العمل ،ين�ص القانون يف بع�ض الدول،
بالتوازي مع الإجراءات الإدارية ،على �إمكانية ت�سوية م�س�ألة التنحية عن العمل من جانب �سلطة ق�ضائية،
� ْأي المحكمة التي �أدانت الموظف العمومي ب�سبب الف�ساد .وتت�ضمن القوانين الجنائية لهذه البلدان عقوبات
جنائية �إ�ضافية ،مثل الف�صل من العمل ،والتجريد من الحقوق المدنية وال�سيا�سية ،والمنع من ممار�سة وظيفة
معينة
عمومية ،والحرمان من الحق يف �شغل من�صب حكومي �أو عام ،والحرمان من الحق يف ممار�سة مهنة َّ
معين ،وخ�صو�ص ًا عندما تكون الجريمة ذات �صل ٍة مبا�شر ٍة بممار�سة ال�شخ�ص المدان لمهامه .وال
�أو ن�شاط َّ
تتمتع المحاكم دائم ًا بال�سلطة التقديرية فيما يتعلق بفر�ض الف�صل �أو الحرمان من الحقوق ب�سبب جرائم
إلزاميا ،يف حين ت�ؤدي
الف�ساد .ولذا ،ففي ما ال يقل عن �أربع حاالت على �سبيل المثال ،يبدو الأثر ذو ال�صلة � ًّ
الر�شوة الم�ش َّددة وحدها يف حالة �أخرى �إلى الف�صل التلقائي من العمل لدى الإدانة.
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ويجوز يف هذا ال�سياق �أي�ض ًا �أن تحكم قواعد مختلفة تنحية �أع�ضاء البرلمان �أو الحكومة �أو الجهاز
الق�ضائي الذين ُيحكم عليهم يف جريمة ر�شوة �أو غيرها من الجرائم الخا�ضعة للمالحقة .فعلى �سبيل المثال،
ال ين�ص القانون يف �إحدى الدول الأطراف ،خالف ًا لما هي عليه حال الموظفين العموميين �أو حتى �أع�ضاء
المجال�س البلدية ،على فقدان المقاعد البرلمانية يف حالة الإدانة ب�سبب جرائم مت�صلة بالف�ساد� ،سواء
تلقائيا �أم بناء على �أمر من المحكمة ،ل َّأن هذا المن�صب انتخابي و ُيرى � َّأن الناخبين هم ،يف المقام الأولَ ،من
ًّ
يقرر الأ�شخا�ص الذين يختارونهم لتمثيلهم .ومع ذلك ،ين�ص الد�ستور على �إجراء خا�ص يجوز بموجبه ف�صل
متعمدة ولم يعد نتيجة لهذه الجريمة يحظى
� ِّأي ع�ضو يف البرلمان �إذا ُحكم عليه بال�سجن الرتكابه جريمة َّ
بتق�صي �إمكانية الأخذ بنظام
بالثقة واالحترام الالزمين لتقلُّده هذا المن�صب .و�أُو�صي يف هذا البلد بالذات ّ
للف�صل التلقائي لأع�ضاء البرلمان ،عندما ُيدانون مث ًال بجرم الر�شوة الم�ش َّددة.
والعديد من الإجراءات الت�أديبية والعقوبات الجنائية المذكورة �أعاله التي ت�ؤدي �إلى وقف الوظائف الحالية
والتنحية الفورية للأ�شخا�ص الذين لهم بالفعل �صفة ر�سمية تنطوي �أي�ض ًا على �إ�سقاط �أهلية الأ�شخا�ص المدانين
المخولين ب�سلطة عمومية—ل�شغل الوظائف العامة لمدة محددة من الزمن ،بل مدى الحياة
—بمن فيهم غير َّ
إلزاميا و�إنما ُيترك
�أحيان ًا (�إ�سقاط الأهلية الم�ؤقت �أو الدائم) .ويف العديد من الحاالت ،ال يكون �إ�سقاط الأهلية � ًّ
لتقدير المحكمة �أو � ِّأي �سلطة مخت�صة �أخرى ،رهن ًا بعوامل من قبيل طول مدة العقوبة الأ�صلية ومدى خطورة
ِ
الم�ستعر�ضين �أثنوا على ممار�سة �إحدى الدول المتمثلة يف
انتهاك الواجبات الأ�سا�سية لمن�صب الجاني .بيد �أن
الحفاظ على �إ�سقاط الأهلية لتولي من�صب عمومي حتى يف حالة تخفي�ض العقوبة ب�سبب التعاون ال ُـمبدى .وتترك
االتفاقية مدة �إ�سقاط الأهلية لتقدير الدول الأطراف ،بما يت�سق مع قانونها الداخلي والأهمية الممنوحة لخطورة
الجريمة التي �أدين الم�س�ؤول ب�سببها )57(.ومع ذلك ،فقد اع ُتبرت فترة �إ�سقاط الأهلية ق�صيرة ج ًّدا يف �إحدى
الحاالت ،مما �أ�سفر عن حاالت ُنقل فيها الأ�شخا�ص المدانون �إلى منا�صب عامة �أخرى.

�أمثلة على التنفيذ

من العقوبات الجنائية التي ين�ص عليها قانون �إحدى الدول الأطراف الحرمان من الحق في �شغل
معين .وت�صدر
معينة �أو ن�شاط َّ
معينة والحرمان من الحق في ممار�سة مهنة َّ
وظيفة حكومية �أو عمومية َّ
هذه العقوبات� ،إذا ُفر�ضت على نحو منف�صل �أو �إ�ضاف ًة �إلى عقوبة ال تنطوي على الحرمان من الحرية،
لفترة محددة ت�صل �إلى ثالث �سنوات �ضمن �إطار الحدود المن�صو�ص عليها في الجزء الخا�ص من
القانون الجنائي .و�إذا ُفر�ض الحرمان من هذه الحقوق �إلى جانب الحرمان من الحرية ،يجوز �أن
تتجاوز مدته مدة الحرمان من الحرية بما ال يزيد على ثالث �سنوات ،ما لم ُين�ص على خالف ذلك.
وتبد�أ المدة مع دخول الحكم حيز النفاذ ،ولكن ال يجوز للمدان �أن ي�ستفيد من الحقوق التي ُحرم
منها قبل ا�ستيفاء العقوبة بالحرمان من الحرية .و ُتخ َّف�ض فترة الحرمان من الحقوق وفق ًا للجزء
المخ َّف�ض من مدة الحرمان من الحرية ب�سبب تخفي�ض مدة ال�سجن �أو العمل �أو خ�صم فترة االحتجاز
الم�ؤقت .و ُيح َرم ال�شخ�ص الذي ُيحكم عليه بال�سجن مدى الحياة من دون �إبدال هذه العقوبة ب�أخرى
من الحقوق الواردة في الحكم ب�صورة دائمة .وبعد انق�ضاء مدة الحكم ،يمكن للمدان �أن يمار�س
الحقوق التي حرمه الحكم منها.
وفي دولة توجد فيها ت�شريعات �أقل تعقيداً ،ت�سقط �أهلية ال�شخ�ص الذي يرتكب جريمة ف�ساد �إلى
الأبد لأن ُي َ
نتخب �أو ُي َّعين للعمل ع�ضو ًا في هيئات عمومية �أو ي�شغل � َّأي وظيفة عمومية �أخرى ويتنحى
عن � ِّأي وظيفة من تلك الوظائف �إذا كان ي�شغلها وقت �إدانته .وت�شمل "الهيئات العمومية" الحكومة
ومجل�سي البرلمان وال�سلطات المحلية والت�شريعية والعامة بجميع �أو�صافها وجميع الم�ؤ�س�سات
الحكومية ومجال�س �إدارتها .وتعني "الوظيفة العمومية" � َّأي وظيفة �أو من�صب ي�شغله �شخ�ص ب�صفته
ع�ضو ًا �أو موظف ًا في هيئة عمومية.
()57انظر �أي�ض ًا املرجع نف�سه ،الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .7
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ويف عدد من البلدان ،ال توجد �أحكام محددة ت�ستبعد بالكامل الأ�شخا�ص المدانين بارتكاب جريمة جنائية
�أو ،ب�صفة خا�صة ،جريمة مت�صلة بالف�ساد من العمل �أو االلتحاق مجدد ًا بالعمل يف القطاع العام .وعالوة على
ذلك ،لم ُين�ص على �إ�سقاط الأهلية يف بع�ض البلدان �إال فيما يتعلق بالأ�شخا�ص الذين يمار�سون �سلطة عامة
ولي�س فيما يتعلق ب�أي �شخ�ص مدان بتهمة الف�ساد .ومع ذلك� ،أ�شير يف العديد من تلك البلدان �إلى بع�ض التدابير
البديلة التي ،و�إن لم تكن معادلة للتنفيذ الكامل ،فهي تعزز ب�صورة غير مبا�شرة �أغرا�ض االتفاقية �أو ت�ضمن،
المعينون يف المنا�صب العامة ،كما �أ�شير �إليه يف عدة
ًّ
جزئيا على الأقل� ،إحداث �أثر مماثل .وقد ُيفرز الأ�شخا�ص َّ
دول ،ا�ستناد ًا �إلى �سلوكهم ال�سابق �أو ُيطلب �إليهم تقديم �شهادة تبين �أنهم لم يدانوا ب� ِّأي جريمة قبل توليهم
البت يف توظيف �شخ�ص ما ،وخ�صو�ص ًا عندما تكون
المن�صب؛ ويمكن �أن ي�ؤخذ ال�سجل الجنائي يف االعتبار عند ّ
يقيد الف�صل من الوظيفة ب�سبب �سلوك
معينة .وبالمثلَّ ،
الإدانة الجنائية ذات �صلة بمتطلبات وظيفة �شاغرة َّ
�إجرامي يف الملف ال�شخ�صي للموظف العمومي بحيث ي�صبح معلوم ًا لدى الم�س�ؤول �أو ال�سلطة الذي ينظر يف
�إمكانية تعيين ال�شخ�ص يف من�صب عمومي جديد .ووفق ًا للوائح يف بلدين �آخرين ،ال تكون �إعادة التوظيف بعد
الف�صل ب�سبب العمل �أو ال�سلوك غير ال ُـمر�ضي ممكنة �سوى يف حاالت خا�صة وا�ستثنائية .و�أخيراً ،تطلب �سلطات
النيابة العامة يف �إحدى الدول على نحو اعتيادي �إلى المدعى عليهم الذين يعترفون بذنبهم يف جرائم ف�ساد �أن
يوافقوا على عدم قبول � ِّأي منا�صب �أو وظائف عمومية �أو التناف�س عليها يف الم�ستقبل.
و�إ�ضاف ًة �إلى ما ُذكر �أعاله ،توجد لدى عدة دول—بما فيها دول لي�س لديها قواعد عامة ب�ش�أن �إ�سقاط
الأهلية—�أحكام خا�صة ب�ش�أن تعليق الحقوق ال�سيا�سية �أو �إ�سقاط �أهلية الأ�شخا�ص الذين �أدينوا بارتكاب
جرائم ذات �صلة بالف�ساد فيما يخ�ص انتخابهم �أع�ضاء يف البرلمان �أو مجال�س المدن �أو المجال�س البلدية �أو
معينة ،و�إن بدت هذه الفترة �أحيان ًا �شديدة
انتخابهم �أو تعيينهم �أع�ضاء يف الحكومة �أو الجهاز الق�ضائي لمدة َّ
الق�صر� ،أو ُ�سمح للأ�شخا�ص المعنيين بالتر�شح متى � ّأتموا المدة المحكوم بها عليهم.
جزئيا للدولة،
كليا �أو ًّ
وقد قاد �إ�سقاط �أهلية مرتكبي جرائم الف�ساد لتولي من�صب يف من�ش�أة مملوكة ًّ
كما ُي َح ُّث عليه بموجب الفقرة الفرعية ( 7ب) من المادة  ،30بع�ض البلدان �إلى تقديم مقتطفات من قوانين
ال�شركات لديها التي تنظم عدم �أهلية الأ�شخا�ص المدانين للتعيين يف منا�صب داخل الم�ؤ�س�سات المملوكة
للدولة ،بما يكفل التنفيذ الجزئي على الأقل .وتجمع بلدان �أخرى الموظفين والمديرين يف ال�شركات المملوكة
للدولة �أو ال�شركات �شبه العامة �ضمن �إطار مفهوم "الموظف العمومي" ،بغ�ض النظر عما �إذا كانت ح�صة
الدولة تمثل �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 مجموعة ثالثة من الدول (هي
المطبقة على جرائم الف�ساد �إ�سقاط الأهلية ل�شغل
�أكبر مجموعة) ال ت�شمل العقوبات الجنائية �أو الإدارية
َّ
الوظائف العامة فح�سب ،و�إنما �أي�ض ًا الحرمان من الحق يف �شغل منا�صب يف الهيئات الحكومية �أو ال�شركات
معينة �أو القيام ب�أعمال تجارية �أو �أن�شطة مهنية محددة
والم�ؤ�س�سات المنت�سبة للحكومة� ،أو ممار�سة مهنة َّ
�أو غيرها من الأن�شطة ،مما ي�شمل جميع �أنواع الموظفين والوظائف يف القطاعين العام والخا�ص .ويف هذا
جزئيا للدولة" قد يكون مفيداً.
كليا �أو ًّ
ال�سياق ،لوحظ � َّأن تحديد مفهوم "من�ش�أة مملوكة ًّ

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة

ُيفر�ض الحرمان من حق تولي منا�صب مع َّينة �أو الم�شاركة في �أن�شطة مع َّينة كعقوبة جنائية �إلزامية
ب�سبب جرائم الف�ساد في �إحدى الدول ،ويترتب عليه حظر مدى الحياة على تولي منا�صب في
الخدمة العمومية �أو الهيئات الحكومية المحلية �أو م�ؤ�س�سات الدولة ،وكذلك الم�ؤ�س�سات التي تملك
فيها الدولة �أكثر من  50في المائة من ر�أ�س المال .وت�شمل تلك الم�ؤ�س�سات ال�شركات وال�شركات
القاب�ضة الوطنية وم�ؤ�س�سات التنمية الوطنية التي تكون الدولة من م�ساهميها ،وفروعها التي تملك
فيها �أكثر من  50في المائة من ح�ص�ص الأ�صوات ،وكذلك ال�شخ�صيات االعتبارية التي تملك فيها
الكيانات المذكورة �أعاله �أكثر من  50في المائة من ح�ص�ص الأ�صوات.
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وبالرغم من هذه التدابير ،ف� َّإن معدل تنفيذ الفقرة الفرعية ( 7ب) من المادة � 30أدنى �إلى حد ما
بالمقارنة بالفقرة الفرعية �( 7أ) .وهناك العديد من البلدان التي يبدو �أنها لم تتخذ � َّأي تدابير ذات �صلة
عدا تطبيق �إجراءات الفرز المعتادة للعاملين يف القطاع الخا�ص� ،أو ال ت�شمل جميع الم�ؤ�س�سات التجارية
جزئيا للدولة ،بينما �أُو�ضح يف بلد واحد �أنه ال يمكن ف�صل الأ�شخا�ص الذين ي�شغلون منا�صب
كليا �أو ًّ
المملوكة ًّ
يف الم�ؤ�س�سات المملوكة للدولة بمقت�ضى حكم بالإدانة ،وذلك على الرغم من وجود لوائح تحظر انخراط
ال�شخ�ص الذي يدان بارتكاب جرائم مت�صلة ب�أن�شطة تجارية انخراط ًا مبا�شر ًا �أو غير مبا�شر يف الأعمال
معينة من ال�سنوات .وبناء على ذلكُ ،قدمت تو�صيات بالنظر يف و�ضع �إجراءات �إ�سقاط الأهلية
التجارية لمدة َّ
مجرمة وفق ًا لالتفاقية ،بالقدر الذي يتفق مع المبادئ
عن �أولئك الأ�شخا�ص عند الإدانة بارتكاب �أفعال َّ
الأ�سا�سية للنظام القانوني الوطني.
و�أخيراً ،ينبغي �أن يكون وا�ضح ًا � َّأن التنفيذ ال يتحقق ،كما هي الحال بالن�سبة �إلى �أحكام �أخرى من
االتفاقية� ،إذا لم يثبت � َّأن التدابير المتخذة فعالة ِ
وملزمة قانوناً .وال يبدو �أن تلك هي الحال مث ًال يف �إحدى
وذكر � َّأن من ال�شائع �أن ي�شغل
الدول الأطراف حيث ُقدمت معلومات متناق�ضة ب�ش�أن وجود التدابير المنا�سبةُ ،
�شخ�ص متهم بارتكاب جريمة وظيفة عمومية مرة �أخرى يف م�ؤ�س�سة �أخرى بعد فترة وجيزة من تنحيته
عن الوظيفة .و�أُثيرت �شواغل يف دولة طرف �أخرى مر ّدها �أن  63يف المائة فقط من الأ�شخا�ص المدانين
بارتكاب جرائم ف�ساد عوقبوا �أي�ض ًا بالف�صل والحرمان من الحق يف �شغل بع�ض الوظائف ،وذلك رغم �أن هذه
العقوبة �إلزامية بمقت�ضى القانون .و�أخيراً ،رغم الإمكانية النظرية لتطبيق عقوبات تكميلية ُت�س ِقط �أهلية
الأ�شخا�ص ل�شغل وظائف عامة يف بلد ثالث ،ف�إن تطبيق تلك العقوبات كان �شبه منعدم يف الممار�سة العملية
َ
أعيد انتخابه بعد �إدانته بالر�شوة
(على الأقل ،كما يبدو ،ب�ش�أن الم�س�ؤولين
وذكر مثال عمدة � َ
المنتخبين)ُ .
�أثناء ممار�سة مهامه عمدة يف البلدية التي عا�ش فيها بعد �إطالق �سراحه من ال�سجن .ولذلك اق ُترح �أن تعلن
َ
المنتخب لمن�صب عمومي غير م�ؤهل لأن يعاد انتخابه بعد ارتكاب جريمة ف�ساد،
الدولة المعنية ال�شخ�ص
موجه ًة بذلك �إ�شارة ب�ش�أن ج ّدية هذا النوع من الممار�سات غير الم�شروعة .وينبغي �أن تتوقف مدة عدم
ِّ
الأهلية على خطورة الجريمة.

�إعادة الإدماج
�شجع الدول الأطراف ،بموجب الفقرة  10من المادة  ،30على تعزيز �إعادة �إدماج الأ�شخا�ص المدانين
ُت َّ
مجرمة وفق ًا لالتفاقية يف المجتمع ،مع الت�سليم ب� َّأن �إعادة الإدماج هدف مهم من �أهداف
بارتكاب �أفعال َّ
()58
نظم العدالة الجنائية .وبالفعل ،فقد �أ�شارت العديد من الدول الأطراف �إلى الإ�صالح والتهذيب و�إعادة
الإدماج ك�أهداف مهمة لنظم العدالة الجنائية لديها ،وذكرت طائفة وا�سعة النطاق من التدابير يف هذا
ال�ش�أن .و�شملت تلك التدابير القيام �إلى �أق�صى حد ممكن ب�إ�صدار �أحكام ح�سب كل حالة على حدة ،وتعليق
العقوبات االحتجازية ،والو�ضع تحت المراقبة مقترن ًا بالرعاية النف�سية كبديل عن الحرمان من الحرية،
وتوظيف عدد كاف من الموظفين ذوي المهارات التقنية والعلمية الالزمة لدعم عملية �إعادة �إدماج ال�سجناء،
واعتماد �أن�شطة اجتماعية وبرامج تثقيفية وت�أهيلية وبرامج �إعادة الت�أهيل ،ونظم العمل ،والأن�شطة الثقافية
والريا�ضية وتقديم الدعم الديني للمدانين ،وتو�سيع نطاق حقوق الزيارة ،ومنح ت�صاريح الخروج من ال�سجن،
والإفراج الم�شروط ،والإفراج المرا َقب ،وخدمة المجتمع المحلي ،والم�ساعدة على �إيجاد عمل ،والرعاية
ال�صحية وغيرها من �أ�شكال الم�ساعدة االجتماعية بعد الإفراج ،و�إعادة الت�أهيل القانوني والق�ضائي ،ووقف
الآثار القانونية النا�شئة عن الإدانات.
()58الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .395
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�أمثلة على التنفيذ
يف �إحدى الدول الأطرافُ ،تكفل للمدانني املف َرج عنهم �أنواع مع َّينة من املزايا واحلقوق ملنع عودتهم
�إىل الأن�شطة الإجرامية .ويب ِّلغ ال�سجن املعني امل�ؤ�س�س َة الإ�صالحية املنا�سبة التابعة لوزارة العدل
وال�سلطة التنفيذية املحلية ب�ش�أن الإفراج الو�شيك عن ال�سجني كي تقوم هذه ال�سلطة الأخرية
بالتح�ضريات الالزمة .ومن خالل جهود مت�ضافرة ،يز ِّود ال�سجن املعني ووزارة العدل وال�سلطة
التنفيذية المحلية ال�سجين ال�سابق بالغذاء والملب�س والمال لتغطية تكاليف النقل الالزمة للو�صول
�إلى مكان �إقامته .و ُيو َّفر لل�شخ�ص مكان للعي�ش فيه� ،إذا كان متاحاً� ،أو ُيعطى دفعة من المال لمرة
واحدة .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،ت�سعى ال�سلطة التنفيذية المحلية �إلى توفير فر�صة عمل لل�سجين ال�سابق
من خالل مركز توظيف محلي.
وفي دولة �أخرى� ،أطلقت �إدارة ال�سجون "م�شروع ال�شريط الأ�صفر" ،وهو عبارة عن مبادرة
مجتمعية .وتتمثل �أهداف الم�شروع في توعية المجتمع بالحاجة �إلى �إعطاء فر�صة ثانية لل�سجناء
ال�سابقين ،وت�أمين قبول المجتمع لهم ولأ�سرهم ،وحفز العمل المجتمعي من �أجل دعم �إعادة ت�أهيل
المجرمين ال�سابقين و�إعادة �إدماجهم.
وتن ِّفذ دولة طرف ثالثة خطة �شاملة لإعادة �إدماج ال�سجناء المدانين في المجتمع المحلي
من خالل مجموعة وا�سعة من الأن�شطة التعليمية والمهنية والثقافية والريا�ضية واالجتماعية �أثناء
وجودهم داخل الم�ؤ�س�سة الإ�صالحية .وعالوة على ذلك ،يجري العمل على تعديل الت�شريعات التي
تحكم عمل مراكز الإ�صالح و�إعادة الت�أهيل ،واعتماد عقوبات بديلة ،وتو�سيع نطاق توظيف ال�سجناء،
وو�ضع م�شاريع �إنتاجية جديدة ،و�إقامة �شراكات مع القطاع الخا�ص ،و�إن�شاء مركز متخ�ص�ص م�ستقل
لمتابعة رعاية المدانين ال�سابقين.
وبالنظر �إلى ات�ساع محتوى الحكم المعني وتع ُّدد الخيارات المتاحة للدول الأطراف ب�ش�أن الكيفية
ِ
المراجعون يف معظم الأحيان عن ارتياحهم �إزاء المعلومات التي ُقدمت،
التي ينبغي لها تنفيذه بها� ،أعرب
واعتبروا � َّأن الجهود والتدابير الت�شريعية المذكورة ،حتى ولو كانت محدودة �أو �إي�ضاحية ،تتما�شى مع روح
االتفاقية .بيد �أن نحو ُخم�س الدول الأطراف ،يكاد ينتمي ح�صر ًا �إلى مجموعة الدول الأفريقية ومجموعة
دول �آ�سيا والمحيط الهادئ� ،أ�شار �إلى �أنه لي�س لديه �أحكام قانونية لتعزيز �إعادة الإدماج �أو و�صف �سيا�ساته
القائمة ب�أنها غام�ضة �أو غير مح َّددة �أو �ضعيفة ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق ب�آليات تنفيذها وم�س�ؤوليات الوكاالت
والم�ؤ�س�سات المعنية والأفراد المعنيين .وبالمثلُ ،و�صفت البيئة القانونية لإعادة �إدماج المدانين ال�سابقين
يف المجتمع يف بع�ض الدول ب�أنها غير كافية ،مما ي�سفر عن �صعوبات هائلة يواجهها المف َرج عنهم ،وال� سيما
يف �إيجاد فر�ص عمل.
ومن الجدير بالذكر � َّأن ال�سلطات يف �أحد البلدان المذكورة �أعاله �أ�شارت �إلى الم�ساهمة "البديلة"
للمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدينية يف محاولة م�ساعدة المدانين ال�سابقين على االندماج مرة
�أخرى يف المجتمع .وعلى الرغم من الإحاطة الواجبة علم ًا بجهود الجهات الفاعلة يف القطاع الخا�ص
والمجتمع المدني يف هذا الميدان� ،أُو�صي ب�أن تحاول الدولة نف�سها ت�شجيع �إعادة �إدماج الأ�شخا�ص المدانين
مجرمة وفق ًا لالتفاقية ،على النحو المطلوب يف االتفاقية .وال ي�ستبعد هذا بطبيعة الحال
بارتكاب �أفعال َّ
البرامج الم�شتركة بين القطاعين العام والخا�ص وال�شراكات مع قادة المجتمعات المحلية والمتطوعين كما
يت�ضح من مثال بلدان �أخرى.
تحد �آخر بالن�سبة �إلى ال�سلطات الوطنية يف اكتظاظ ال�سجون وتدهور نظم ال�سجون ،وهو ما قد
ويتمثل ٍّ
يعيق تطبيق الآليات الرامية �إلى �إعادة الإدماج االجتماعي ،حتى و�إن توفر ما يكفي من الت�شريعات ال�سارية.
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وكان ذلك وا�ضح ًا يف دولة طرف تجاوز فيها عدد ال�سجناء طاقة ا�ستيعاب نظام ال�سجون بن�سبة  650يف
المائة ،نتيجة تدني هذا القطاع ل�سنوات عديدة يف ترتيب الأولويات.
وهناك مالحظة �أخيرة هي تطبيق تدابير �إعادة الإدماج عادة على المدانين والم�ستفيدين من
الإفراج الم�شروط الحق ًا بالمعنى العام ،بحيث ال تت�ضمن � َّأي �إ�شارة محددة �إلى الأ�شخا�ص الذين �أدينوا
يف جرائم ف�ساد .وقد تختار الدول الأطراف �أن تدر�س �إمكانية تقديم �أ�شكال محددة من الم�ساعدة التي
مجرم
قد تكون �ضرورية لإعادة �إدماج ه�ؤالء الأ�شخا�ص ب�سبب الو�صم المرتبط بالإدانة نتيجة ارتكاب فعل َّ
وفق ًا لالتفاقية .فقد �أ�صدرت المحكمة العليا يف �أحد البلدان على �سبيل المثال لوائح ترمي �إلى ر�صد تنفيذ
العقوبات على الأ�شخا�ص المدانين بارتكاب جرائم اقت�صادية �أو جرائم مت�صلة بالف�ساد .وو�ضعت المحاكم
على اختالف درجاتها نظم ًا للمراقبة تهدف �إلى التنفيذ الممنهج والفردي لأحكام �إعادة الإدماج االجتماعي،
دون بها المعلومات الالزمة لر�صد معالجة وت�سوية الم�سائل المتعلقة بمرتكبي
وهي تحتفظ ب�سجالت خا�صة ُت َّ
ِ
م�ستعر�ضي دولة �أخرى ،قد يكون خيار الف�صل الم�ؤقت ،بد ًال من الدائم،
الجرائم من هذا النوع .وا�ستناد ًا �إلى
للموظفين العموميين المدانين بارتكاب ممار�سات فا�سدة تدبير ًا يمكن �أن يعزز �أي�ض ًا �إعادة اندماجهم يف هذا
المجال —رهن ًا بخطورة الحالة وال�ضرر الحا�صل والم�صالح العامة المعنية .ومع ذلك ،ال بد ،كما ُذكر �أعاله
يف الفقرات ب�ش�أن العقوبات ،من تقييم تو�صية من هذا النوع مقابل الأ�صوات الداعية �إلى فر�ض عقوبات �أ�شد
�صرامة �ضد الجناة يف جرائم الف�ساد ،ومن النظر فيها يف �ضوء الثقافة القانونية واالحتياجات الفردية
لنظام العدالة الجنائية يف كل بلد.

التحديات
من �أكثر التحديات �شيوع ًا فيما يتعلق بتنفيذ المادة  30ما يلي�( :أ) م�ستويات العقوبات المالية وغيرها
من العقوبات ،ال فيما يتعلق بكفاءتها وتنا�سبها و�أثرها الرادع فح�سب و�إنما �أي�ض ًا ب�ضمان االت�ساق والترابط
الداخليين للنظم الوطنية التي تعاقب على الجرائم المرتبطة بالف�ساد؛ و(ب) التوازن بين االمتيازات
تحري الجرائم الم�شمولة باالتفاقية
والح�صانات الق�ضائية الممنوحة للموظفين العموميين و�إمكانية ِّ
�شجع الدول الأطراف ب�صفة خا�صة على �إعادة النظر يف
ومالحقة مرتكبيها ومقا�ضاتهم على نحو فعال ( ُت َّ
�إجراءات رفع الح�صانات لتجنب الت�أخيرات المحتملة و�ضياع الأدلة و� ِّأي عقبات تمنع اتخاذ خطوات التحقيق
قبل رفع الح�صانات)؛ و(ج) اعتماد تدابير لإ�سقاط �أهلية المدانين ل�شغل وظائف عمومية ،بما يف ذلك يف
جزئيا للدولة؛ و(د) الممار�سة ال�سليمة لل�صالحيات التقديرية للنيابة العامة؛
كليا �أو ًّ
ال�شركات المملوكة ًّ
و(ه) اعتماد �إجراءات وا�ضحة من �أجل تنحية المتهمين �أو وقفهم عن العمل �أو نقلهم.

باء -التجميد والحجز والم�صادرة (المادة )31
تت�ضمن المادة  31من االتفاقية �أحكام ًا مهمة (�أُعدت باالقتران بالمادتين  23و 40والف�صل الخام�س) لمنع
المجرمين من اال�ستفادة من جرائمهم و�إزالة الحافز للممار�سات الفا�سدة .ويف حين لوحظ خالل عمليات
اال�ستعرا�ض وجود عدد من م�شاكل التنفيذ ال�شائعة و�ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق درجة من
االت�ساق معا ِدلة لدرجة االت�ساق المتعلقة بالت�شريعات الوطنية لمكافحة غ�سل الأموال ،ثمة اتجاه وا�ضح نحو
التقارب الت�شريعي وتعزيز التدابير المنطبقة وفق ًا لمعايير االتفاقية .ويف هذا ال�سياق ،ا�ستفاد العديد من
البلدان من الر�صد المتوا�صل لآليات التقييم الدولي ،من قبيل الآليات التي يديرها االتحاد الأوروبي ومنظمة
التعاون والتنمية يف الميدان االقت�صادي ومجل�س �أوروبا وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ،بما فيها
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الهيئات الإقليمية المماثلة .وعلى الرغم من � َّأن تحديد �شكل االمتثال الت�شريعي لالتفاقية م�س�ألة تعود �إلى
الدول الأطراف و� َّأن ا�ستنادها �إلى قوانين ع ّدة لي�س مو�ضع اعترا�ض يف حد ذاته ،كما �أكدت الفقرة 10
من المادة  ،31فقد �أ�شير �إلى الحاجة �إلى �أطر ت�شريعية وا�ضحة ومت�سقة ب�ش�أن م�صادرة عائدات و�أدوات
الجريمة وحجزها وتجميدها .وقد تعرقل الت�شريعات المعقدة والمج َّز�أة (كالتي ت�ضم مث ًال �أحكام ًا مختلفة
تنظم الم�صادرة رهن ًا بالجريمة التي تت�أتى منها العائدات� ،أو تعاريف مختلفة للممتلكات يف �أماكن متفرقة
من القوانين ذات ال�صلة) التنفيذ الفعال للتدابير الداخلية لمكافحة الف�ساد.

م�صادرة عائدات الجريمة
ين�ص القانون من حيث المبد�أ يف جميع الدول الأطراف تقريب ًا على م�صادرة العائدات (�أو العائدات
المجرمة وفق ًا لالتفاقية ،حيث ُيفهم � َّأن م�صطلح "الم�صادرة"
التقديرية) الإجرامية المت�أتية من الأفعال
َّ
يعني ،وفق ًا للفقرة الفرعية (ز) من المادة  ،2الحرمان الدائم من الممتلكات ب�أمر �صادر عن محكمة �أو
�سلطة مخت�صة �أخرى .وهناك �سبع واليات ق�ضائية على الأقل تبتعد بدرجة كبيرة عن هذه القاعدة ،بما ي�شير
�إلى الحاجة �إلى �إجراء تنقيح كامل للإطار الت�شريعي ذي ال�صلة .ففي الحاالت ال�ست الأولى ،ال ُين�ص ،فيما
عدا الجرائم المتعلقة بغ�سل الأموال� ،سوى على م�صادرة الأدوات (مثل الر�شوة نف�سها)� ،أو ال ُين�ص على
الم�صادرة �سوى يف ما يتعلق بعائدات و�أدوات عدد محدود من الجرائم (مثل الر�شوة �أو الإثراء غير الم�شروع
�أو ،يف �أغلب الأحيان ،غ�سل الأموال) ،مع قيد �إ�ضايف �أحيان ًا وهو � َّأن جرائم الف�ساد غير مدرجة بالكامل
يف عداد الجرائم الأ�صلية .ويف الحالة ال�سابعة ،فيما عدا غ�سل الأموال �أي�ضاً ،ال تتعلق الم�صادرة مبا�شرة
جزئيا ،الممتلكات التي ت�شكل موجودات ال�شخ�ص
كليا �أو ًّ
بالعائدات بل الغر�ض منها �أن تكون عقوبة ت�شملًّ ،
المدان ،بعد ا�ستيفاء � ِّأي حقوق محتملة لزوجه �أو �شركائه يف الملكية �أو ورثته .وبعبارة �أخرى ،يبدو � َّأن الدولة
الطرف المعنية تطبق عقوبة "الم�صادرة الكاملة" لممتلكات ال�شخ�ص المدان من دون ا�شتراط وجود �صلة بين
الموجودات الم�صادرة والجريمة—وهي ممار�سة �أ�سفرت عن م�شاكل تتعلق بالتوافق مع المبادئ القانونية
الأ�سا�سية (ب�ش�أن دقة الأحكام الجنائية وقابلية التنب�ؤ بها) يف البلدان الأخرى التي طُ بقت فيها.
وبا�ستثناء هذه البلدان ال�سبعة ،و�ضعت الدول الأطراف عادة �أحكام م�صادرة عامة (على �سبيل المثال
يف القانون الجنائي ويف بع�ض الأحيان حتى يف الد�ستور ذاته) تنطبق على معظم الجرائم يف الت�شريعات
معينة (مثل الر�شوة ،فيما يتعلق
المحلية ،ويف كثير من الأحيان �أحكام ًا خا�صة �أي�ضاً ،فيما يتعلق بجرائم َّ
بالمزية غير الم�ستحقة �أو قيمتها� ،أو غ�سل الأموال) .ويف حين ي�ؤمر بالم�صادرة ،كقاعدة عامة ،باعتبارها
مدنيا
عقوبة جنائية �إ�ضافية—�أو كتدبير �أمني—يف �سياق الإجراءات الجنائية ،اختار عدد من الدول نظام ًا ًّ
يف المقام الأول (حتى يف �إطار محاكمة جنائية) ،مع اال�ستفادة من تد ّني معايير الإثبات الالزمة يف تلك
ِ
الم�ستعر�ضون يف حالتين على �إر�ساء الم�صادرة كعقوبة تقديرية يف القانون الجنائي
الحاالت .وقد اعتر�ض
ِ
الم�ستعر�ضون يف حالتين
للدول المعنية ،و�أو�صوا ب�إزالة العن�صر الجوازي من الأحكام ذات ال�صلة .واعتر�ض
على �إر�ساء الم�صادرة كعقوبة تقديرية يف القانون الجنائي للدولتين المعنيتين ،و�أو�صوا ب�إ�سقاط العن�صر
ِ
الم�ستعر�ضين لم يعتر�ضوا ،يف ا�ستعرا�ضات �أخرى ،على احتفاظ
الجوازي من الأحكام ذات ال�صلة .بيد �أن
معين من التقدير فيما يتعلق بتطبيق هذه العقوبة ،حيث �إن االتفاقية ذاتها ال
المحاكم الوطنية بهام�ش َّ
ت�شترط �سوى �أن تتخذ الدول الأطراف� ،إلى �أق�صى حد ممكن يف حدود نظمها القانونية الداخلية ،ما قد
يلزم من تدابير لتمكين ال�سلطات المخت�صة من الم�صادرة .ويجب �أي�ض ًا يف هذا ال�سياق مراعاة مبد�أ غلبة
القوانين الوطنية الوارد يف الفقرة  10من المادة .31
المجرمة وفق ًا لالتفاقية م�شمولة ب�أحكام
وينبغي �أن تكفل الدول الأطراف �أن تكون جميع الأفعال
َّ
وطنية .وهكذا الحال عادة ،بما يف ذلك عندما تكون لدى البلدان لوائح عامة ت�شير �إلى جرائم خطيرة �أو
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اثنتي ع�شرة والية ق�ضائية،
خا�ضعة للمالحقة .ويف المقابل ،هناك بع�ض الجرائم المت�صلة بالف�ساد يف نحو ْ
مثل الر�شوة يف القطاع الخا�ص �أو بع�ض الجرائم الب�سيطة �أو الجرائم ذات الخطورة المتو�سطة التي يعا َقب
معين ،التي ال تدخل يف نطاق قوانين الم�صادرة ،و�إن كان يجري �إعداد ت�شريعات
عليها بعقوبات �أدنى من ٍّ
حد َّ
يف بع�ض تلك الحاالت من �أجل تنفيذ المادة  31تنفيذ ًا وافياً .ويف ثالث حاالت �أخرى على الأقل� ،أُعرب عن
القلق ب�ش�أن �صياغة القانون ،الذي ي�ستبعد على ما يبدو الممتلكات التي اك ُت�سبت بو�سائل �إجرامية ولكنها
ُحولت �إلى �أطراف ثالثة ،مما �أدى �إلى �إبداء مالحظة ب�ضرورة تطبيق تدابير الم�صادرة على نحو �أكثر ات�ساق ًا
يف الق�ضايا الجنائية ،بغ�ض النظر عن ملكية الممتلكات المعنية .و�أخيراً ،لوحظ مع القلق يف �إحدى الدول �أن
فعليا �إجراء � ِّأي تحقيقات
اعتراف الجاني بالذنب ي�ؤدي �إلى ا�سترداد جميع الممتلكات التي حجزها ،بما يمنع ًّ
�إ�ضافية يف الق�ضية ،بما يف ذلك م�صادرة عائدات الجريمة المرتكبة.

الم�صادرة على �أ�سا�س القيمة
هناك نظامان �أ�سا�سيان م�ستخدمان لتغطية عائدات الجريمة� ،أحدهما قائم على الملكية والآخر قائم على
القيمة )59(.ففي معظم الدول ين�ص القانون على نهج قائم على القيمة �أو مختلط ،مما ي�سمح بم�صادرة الممتلكات
ذات القيمة المعادلة لقيمة عائدات الجريمة ،وكثير ًا ما يكون ذلك يف �شكل �أوامر �أو غرامات مالية تفر�ضها
المحكمة وتقت�ضي �أن ي�سدد ال�شخ�ص مبلغ ًا م�ساوي ًا لأرباحه الإجرامية .وعادة ما يندرج تطبيق الم�صادرة
القائمة على الملكية �أو القائمة على القيمة �ضمن ال�سلطة التقديرية للمحكمة ،حيث عادة ما تكون الم�صادرة
القائمة على الملكية هي الخيار الرئي�سي الموجود تحت ت�صرفها .ويف العديد من الحاالت ،يق�ضي القانون بعدم
تطبيق الم�صادرة على �أ�سا�س القيمة �إ َّال �إذا كانت م�صادرة العائدات الفعلية للجريمة ل�صالح الدولة م�ستحيلة
�أو غير معقولة ل�سبب وجيه وقت اتخاذ القرار ،على �سبيل المثال عندما تكون الر�شوة قد ا�س ُتخدمت �أو �أُخرجت
من البلد �أو عندما ُتفقد الممتلكات �أو ُت�صادَر .بيد �أن هناك �أي�ض ًا واليات ق�ضائية تولي فيها المنظومة الوطنية
�أهمية �أكبر منذ البداية للحرمان القائم على قيمة الإثراء المت�أتى عن طريق �أفعال غير قانونية.

مثال على التنفيذ
ين�ص قانون �إحدى الدول الأطراف على �أنَّ الم�صادرة على �أ�سا�س القيمة ممكنة فيما يتعلق ب�أداة
الجريمة والممتلكات المنتَجة خالل الجريمة على حد �سواء .و�إذا كانت تلك الأداة �أو الممتلكات
قد �أُخفيت �أو َّ
تعذر الو�صول �إليها بطريقة �أخرى ،يجوز �أن ي�ؤمر بم�صادرة كلية �أو جزئية للقيمة من
الجاني �أو ال�شريك �أو ال�شخ�ص الذي ار ُتكبت الجريمة نيابة عنه �أو بموافقته .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك،
يجوز �أن ي�ؤمر بالم�صادرة القائمة على القيمة من ال�شخ�ص الذي ُنقلت �إليه الأداة �أو الممتلكات.
على �أنه ال تجوز الم�صادرة القائمة على القيمة �إذا �أُثبت �أنَّ الأداة �أو الممتلكات قد �أُتلفت �أو ا�س ُتهلكت
في الغالب.
و ُيح َّدد المبلغ المراد م�صادرته �أو دفعه من جانب ال�شخ�ص المعني عاد ًة يف الدعاوى المرفوعة على
�أ�سا�س القواعد الإثباتية العامة .وعند تحديد قيمة العائدات المت�أتية من �أفعال �إجرامية ارتكبها �شخ�صان �أو
وفرديا� ،أو عن
جماعيا
�أكثر ،يجوز للمحكمة �أن ت�أمر ب�أن يكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�س�ؤولين عن التزام الدفع
ًّ
ًّ
()59انظر الفقرة �( 1أ) من املادة "( 31العائدات الإجرامية ]…[ �أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات")؛ والدليل الت�شريعي
لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرتني  ٣٩٨و٣٩٩؛ والدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة
 ،31الق�سم الثالث.
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جزء تحدده المحكمة .ويقا�س مدى المكا�سب الم�صادرة يف دولة واحدة على الأقل بما ي�سمى "مبد�أ الربح
ال�صافي" ،وهو ما يعني �أن المبالغ المنفقة من �أجل الح�صول على العائدات ُتخ�صم من القيمة .ومع ذلك،
ِ
الم�ستعر�ضون �أن هذا ال يتما�شى تمام ًا مع االتفاقية ،و�أو�صوا ب�أن تنتقل الدولة �إلى نظام من �ش�أنه
فقد اعتبر
عدم ال�سماح بتلك اال�ستقطاعات.
ويف عدد كبير من البلدان ،ال يبدو �أن م�صادرة الممتلكات بقيمة تعادل قيمة عائدات الجريمة المت�صلة
بالف�ساد م�شمولة� ،أو ال تكون م�شمولة �سوى فيما يتعلق بجرائم محددة (وخ�صو�ص ًا غ�سل الأموال) .ويف بع�ض
تلك الحاالت ،تكون القوانين الوطنية قائمة على مبد�أ الم�صادرة المادية ،وال تعترف بالم�صادرة القائمة على
القيمة .ونتيجة لذلك ،ال يوجد �سبيل فوري متاح لالنت�صاف �إذا كانت الممتلكات بعينها قد �أُنفقت �أو ال يمكن
تع ُّقبها .ويف الوقت نف�سه ،وكما هو مبين �أدناه ،تن�ش�أ �صعوبات فيما يتعلق بالعائدات غير المبا�شرة والعائدات
التي اختلطت بموجودات قانونية �أو ُنقلت �إلى �أطراف ثالثة ح�سنة النية .وبناء على ذلكُ ،قدمت تو�صيات لمعالجة
هذه الم�س�ألة .ويف بع�ض تلك الحاالت ،كانت هناك مراجعة للموقف وم�شاريع قوانين قيد ال�صياغة تتيح خيار
تجميد ممتلكات ذات قيمة معادلة لقيمة عائدات الجريمة وحجزها وم�صادرتها .ويف حالة �أخرى� ،أ�شير �إلى
�أنه ،بينما ال تتناول الت�شريعات �صالحية م�صادرة الموجودات التي تعادل قيمتها قيمة العائدات الإجرامية
با�ستثناء ما يتعلق بق�ضايا الر�شوة ،ف� َّإن هذا لم ُي ِثر �إ�شكاليات من الناحية العملية؛ ومع ذلك ،فقد �أُو�صي بالنظر
فيه ،بما يف ذلك من حيث الم�صادرة القائمة على القيمة ،يف �سياق التعديالت الت�شريعية الجارية.

م�صادرة �أدوات الجريمة
يو�سع نطاق االلتزام بالم�صادرة يف الفقرة الفرعية ( 1ب) من المادة  31بحيث ي�شمل الممتلكات �أو المعدات
َّ
مجرمة وفق ًا لالتفاقية .وهي تهدف
أفعال
�
ارتكاب
يف
لال�ستخدام
معدة
كانت
أو
�
خدمت
ت
ا�س
أخرى
�
أدوات
�
أي
ُ
�أو � َّ
َّ
�إلى حرمان الجناة من الممتلكات الم�ستخدمة يف تنفيذ عمل فا�سد ،ولكن �أي�ض ًا �إلى منع الأ�شياء �أو الو�سائل
ذات الطبيعة الخطرة (مثل البرمجيات الم�ستخدمة لت�سريب الأموال� ،أو الأ�سلحة الم�ستخدمة لإعاقة �سير
التحقيقات� ،أو الخطط الم�ؤ�س�سية المو�ضوعة لتحويل مزايا غير م�شروعة) التي ُت�ستخدم لأغرا�ض فا�سدة،
()60
بما يجعلها ذات طابع عقابي ووقائي يف �آن واحد.
وتوجد لدى غالبية الدول الأطراف تدابير ُتمكِّن من م�صادرة الأدوات الم�ستخدمة يف جرائم الف�ساد؛
غير � َّأن هناك بع�ض الدول التي ال تتيح هذه الإمكانية �أو تف�سح المجال لل�شك يف هذا ال�صدد ،مما �أدى �إلى
تقديم تو�صيات مقابلة .واع ُتبر �أن م�صادرة الأدوات وحدها كتدبير وقائي ،يف الحاالت التي ت�شكِّل فيها خطر ًا
على �سالمة الأ�شخا�ص �أو الأخالق �أو النظام العام وا�ستثناء الأدوات ذات المن�ش�أ القانوني ،ال ي�ستوفيان
متطلبات االتفاقية .وعالوة على ذلك ،ال ي�شمل القانون يف �أكثر من  20دولة �سوى الأدوات والو�سائل التي
ي�ستخدمها ال�شخ�ص المدان يف ارتكاب جريمة جنائية ،ال الأدوات المعدة لال�ستخدام يف جرائم الف�ساد
�أو الأدوات عدا المبالغ النقدية .ويف �إحدى تلك الحاالت ،على الرغم من � َّأن الت�شريعات الحالية ال تحظر
التطبيق على الأدوات المع َّدة لال�ستخدام يف ارتكاب جرائم الف�ساد ،فلم ي�سبق تطبيقها يف هذا الظرف
تف�سر ال�سلطة الق�ضائية القانون وفق ًا
الخا�ص .ولذلك� ،أُو�صي ب�أن ُينظر يف �إ�صدار �إي�ضاح ت�شريعي �إذا لم ِّ
لذلك يف الحاالت المقبلة.

تو�سيع نطاق الم�صادرة
يتمثل النموذج التقليدي للم�صادرة يف عقوبة جنائية مفرو�ضة بعد �إدانة �شخ�ص بارتكاب جريمة وت�ستهدف
المتح�صل عليها ب�صورة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة من تلك الجريمة .وعلى الرغم من � َّأن هذا النموذج
الممتلكات
َّ
()60انظر الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،31الق�سم الثاين.
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ما زال �إلى حد كبير ال�صيغة القانونية المهيمنة الم�ؤدية �إلى الم�صادرة ،تمنح بع�ض الدول ،ال �سيما من مجموعة
دول �أوروبا ال�شرقية ،المحاكم الجنائية ،كما �سبقت الإ�شارة �أعاله يف الف�صل الأول ،الق�سم باء ،الق�سم الفرعي ،4
جزئيا ،الثروة العائدة �إلى الجاني وقت �إ�صدار الحكم التي ُيفتر�ض
كليا �أو ًّ
ال�صالحية الإ�ضافية كي ت�صادرًّ ،
لأ�سباب وجيهة �أنها مت�أتية من ن�شاطه الإجرامي ،ما لم ُيعتبر �أنها غير ذات قيمة تذكر .وبعبارة �أخرى ،يظل
من ال�ضروري �أن تكون المحكمة مقتنعة ،على �أ�سا�س مالب�سات الق�ضية والأدلة المتاحة ،ب� َّأن الموجودات عبارة
عن عائدات �إجرامية ،ولكن من دون الحاجة �إلى �إثبات كون تلك العائدات تخ�ص الجريمة المحددة التي �أدين
المتهم ب�سببها .ويف تلك الحاالت ،يلزَ م الجاني �أن يثبت م�شروعية حيازة الممتلكات.
المو�سعة ،التي تنطبق ب�صفة خا�صة على الموجودات التي تم
ويجوز �أي�ض ًا �إ�صدار الأمر بالم�صادرة
َّ
الح�صول عليها يف زمن قريب من الفعل الإجرامي (على �سبيل المثال خالل ال�سنوات الخم�س ال�سابقة
المقربين� ،أو و�صي� ،أو حار�س ق�ضائي ب�سبب
الرتكاب الجريمة)� ،ضد �أحد �أفراد الأ�سرة� ،أو �أحد الأقارب َّ
�إفال�س الجاني� ،أو � ِّأي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري �آخر مرتبط بالجاني� ،إذا كان هناك �سبب لالعتقاد ب� َّأن
الممتلكات قد ُنقلت �إلى ذلك ال�شخ�ص لتفادي الم�صادرة �أو الم�س�ؤولية .ويف بع�ض الدول الأطراف ،وكما هي
الحال بالن�سبة �إلى تدابير الم�صادرة عموماً ،تما َر�س ال�سلطة ذات ال�صلة يف �إطار �إجراءات مدنيةُ ،ت�ستهل
بعد �أن يقدم المدعي العام طلب ًا �أو يرفع دعوى .و ُيعتبر ا�ستخدام هذه ال�صالحيات الوا�سعة للم�صادرة،
ب�صرف النظر عما �إذا كانت تما َر�س يف �سياق �إجراءات جنائية �أو مدنية ،من الممار�سات الجيدة .وبالتالي،
و�صي ،يف الحاالت التي يكون فيها نطاق الأحكام ذات ال�صلة محدود ًا (يف غ�سل الأموال والجريمة المنظمة
�أُ َ
مث ًال) ،ببحث �إمكانية تو�سيع نطاقها لت�شمل جميع الجرائم المت�صلة بالف�ساد.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
يمكن للمحكمة في �إحدى الدول� ،إذا �أدانت �شخ�ص ًا بتهمة جنائية وحكمت عليه بال�سجن لمدة تزيد
تو�سع نطاق الم�صادرة بحيث ي�شمل جميع الموجودات المملوكة للجاني التي
على ثالث �سنوات� ،أن ِّ
يكون م�صدرها غير معروف� ،إ َّال �إذا �أثبت هذا الأخير الم�صدر القانوني للممتلكات.
وهناك والية ق�ضائية �أخرى و�ضعت �آليات �شاملة للم�صادرة ،بما في ذلك �إمكانية االحتجاج،
بناء على تقدير المدعي العام ،بقرينة قانونية �ضد محترفي الإجرام الذين يحوزون ثروة م�صدرها
غير معروف ،حيث يتعذر �إثبات جميع الجرائم التي ارتكبوها على م ّر ال�سنين .ووفق ًا لهذه القرينة،
ولدى الإدانة بارتكاب جريمة بالغة الخطورةُ ،تعتبر جميع الموجودات والممتلكات المكت�سبة خالل
ال�سنوات ال�سبع ال�سابقة عائدات �إجرامية وعر�ضة للم�صادرة (المدنية) ما لم يتمكن المدعى عليه
من �إثبات م�صدرها الم�شروع.

الم�صادرة دون �إدانة
تجيز دول �أطراف كثيرة ،بالتوازي مع ما �سبق ،عمليات م�صادرة دون �إدانة� ،شريطة �أن تقتنع المحكمة ب� َّأن
جريمة خطيرة قد ار ُتكبت يف الما�ضي و� َّأن الممتلكات المعنية هي عائدات �أو �أدوات لتلك الجريمة .وقد
نوق�شت هذه الم�س�ألة بالفعل ب�إيجاز �أعاله يف الف�صل الأول ،الق�سم باء ،الق�سم الفرعي  ،4حيث لوحظ يف
بلدان من جميع المناطق الظهور المتزايد لنظم الم�صادرة بدون �إدانة ( ُت�سمى �أي�ض ًا "الم�صادرة العينية"،
على عك�س "الم�صادرة ال�شخ�صية" الم�ستندة �إلى �إدانة) ،مع الإ�شارة ب�صفة خا�صة �إلى الأحكام التي
ت�ستهدف الأ�شخا�ص غير القادرين على �إثبات الم�صدر القانوني لموجوداتهم وتمكِّن البلدان المعنية من
تحقيق نف�س الأثر المتوخى من تجريم الإثراء غير الم�شروع ،ب�صرف النظر عن المالحقة الق�ضائية .بيد �أنه
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من المهم �أكثر ب�صرف النظر عن ذلكَّ � ،أن لأ�ساليب الم�صادرة بدون �إدانة يف العديد من الواليات الق�ضائية
بغ�ض النظر عن ا�ستخدامها
دور ًا حا�سم ًا يف م�صادرة العائدات المت�أتية من الجرائم ذات ال�صلة بالف�سادّ ،
يف الت�صدي للثروات المجهولة الم�صدر.
المو�سعة يف مجال الم�صادرة� ،سلِّط ال�ضوء على الم�صادرة بدون �إدانة
وعلى غرار ال�صالحيات
َّ
وطورت ُنظُ م ًا مقا ِبلة ،بما يف ذلك الواليات الق�ضائية التي ت�أخذ
كممار�سة ِّ
جيدة يف البلدان التي اعتمدت َّ
بالقانون المدني .ومن المهم ما �أفيد به من وجود ت�شريعات على و�شك ال�صدور �أو قيد النظر يف �أربع دول
�أخرى على الأقل ب�ش�أن الثروة المجهولة الم�صدر �أو الأخذ بالم�صادرة بدون �إدانة ،مما يبرهن على ما تتمتع
به هذه الطريقة من دينامية كبيرة كنهج ت�شريعي مبتكر .وبالفعلُ ،ت َع ُّد هذه الآلية مفيدة فائدة كبيرة يف
حاالت الف�ساد حيث �إنه كثير ًا ما يكون من ال�صعب جمع �أدلة كافية ال�ست�صدار قرار �إدانة ،وحيث تكون
الفوائد اال�ستداللية مهمة للغاية يف البلدان ،المنتمية يف معظمها �إلى نظام القانون الأنغلو�سك�سوني ،التي
توجد لديها معايير �إثبات مختلفة يف الم�سائل الجنائية والمدنية .ومع ذلك ،من الجدير بالذكر � َّأن نظم
م�صادرة الموجودات دون �إدانة لي�ست بال�ضرورة ،على جميع مزاياها ،بدي ًال �أب�سط للمالحقة الجنائية،
و� َّأن القيام بعمليات التحقيق والمقا�ضاة دون �إدانة يتطلب قدر ًا كبير ًا من اال�ستثمار يف القدرات من الموارد
وكذلك التدريب على المهارات الجديدة بالن�سبة �إلى المحققين والمحامين والق�ضاة.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
في �إحدى الدول الأطراف� ،أ�صدر البرلمان م�ؤخر ًا ت�شريع ًا يت�ضمن �أحكام ًا ب�ش�أن الثروة المجهولة
الم�صدر ت�ستهدف الثروة التي ال يمكن لل�شخ�ص �أن يثبت �أنه اكت�سبها ب�صورة قانونية .وبموجب
هذه الأحكام ،يمكن للمحكمة� ،إذا اقتنعت ب�أنَّ لدى الموظف الم�أذون �أ�سباب ًا معقولة لال�شتباه في
�أنَّ �إجمالي ثروة �شخ�ص ما يتجاوز قيمة الثروة التي ح�صل عليها ب�صورة قانونية� ،أن تجبر ذلك
ال�شخ�ص على �أن يمثل �أمامها و�أن يثبت ،على �أ�سا�س االحتمال الأرجح� ،أنَّ ثروته لم تت� َّأت من ارتكاب
جرائم مع َّينة .و�إذا لم يتمكن ال�شخ�ص من �إثبات ذلك ،جاز للمحكمة �أن ت�أمره بدفع الفرق بين
ثروته الإجمالية وثروته "الم�شروعة".
و ُي�سمح بالم�صادرة ،يف �إجراء مماثل لكنه محدود �أكثر من الم�صادرة بدون �إدانة ،عندما ال يمكن
الم�ضي يف الإجراءات الجنائية (�أو تكون قد ا�س ُتهلت ولكنها ُعلِّقت) لعدد من الأ�سباب المحددة يف القانون،
فر �أو � َّألم به ا�ضطراب عقلي طويل
ل َّأن الجاني ال يتحمل الم�س�ؤولية الجنائية �أو يعفى منها مث ًال؛ �أو لأنه مات �أو َّ
الأمد �أو يعاني من مر�ض خطير �آخر؛ �أو ل�صدور عفو؛ �أو لوقف الإجراءات الجنائية ب�سبب التقادم .وبالمثل،
قد تخ�ضع �شركة لأمر م�صادرة حتى �إذا تعذر التعرف على ال�شخ�ص الذي ارتكب الجريمة �أو تعذرت �إدانته
ل�سبب �آخر .ويف الحاالت المذكورة �أعاله ،يجوز لمحكمة جنائية �أو مجل�س ق�ضائي كان م�شارك ًا يف التحقيقات
فر�ض الم�صادرة بدون �إدانة .ومع ذلك ،تعامل
الجنائية يف الوقت الذي ات�ضح فيه �سبب تعليق الإجراءات ُ
بع�ض الدول جميع االحتماالت المذكورة �أعاله يف �إطار نف�س نظام الم�صادرة دون �إدانة ،يف �سياق الإجراءات
ِ
الم�ستعر�ضون �أحيان ًا �أي�ض ًا باعتبارهما من
المدنية .وتفي هاتان الطريقتان كلتاهما ،واللتان �أثنى عليهما
الممار�سات الجيدة ،بمتطلبات االتفاقية التي تدعو الدول الأطراف �إلى النظر ،يف �سياق الم�ساعدة القانونية
ق�ضائيا
المتبادلة ،يف خيار م�صادرة الممتلكات دون �إدانة جنائية يف الحاالت التي يتعذر فيها مالحقة الجاني
ًّ
()61
ب�سبب الوفاة �أو الفرار �أو الغياب �أو يف حاالت منا�سبة �أخرى (الفقرة الفرعية ( 1ج) من المادة .)54
()61
أعم ب�ش�أن م�س�ألة ا�شرتاع وتنفيذ نظام م�صادرة املوجودات
لالطِّ الع على املزيد من املعلومات ب�ش�أن تنفيذ هذا احلكم وكذلك معلومات � َّ
دون �إدانة ،انظرTheodore 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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الك�شف والتع ُّقب والتجميد والحجز
قويا للم�صادرة ي�شمل ،كما هو محدد يف الفقرة  ،2ما قد
تق�ضي المادة  31ب�أن تن�شئ الدول الأطراف نظام ًا ًّ
يلزم من تدابير للتمكين من ك�شف العائدات والأدوات �أو تع ُّقبها �أو تجميدها �أو حجزها بغر�ض م�صادرتها يف
نهاية المطاف.
�أوالً ،وفيما يتعلق بتدابير ك�شف الممتلكات وتع ُّقبها ،ذكرت بع�ض الدول الأطراف �أنه ال توجد قواعد
تقدم � َّأي معلومات ذات �صلة ،يف حين �أ�شار البع�ض الآخر �إلى مجموعة وا�سعة من �أدوات جمع
مف�صلة �أو لم ِّ
َّ
المعلومات ،بما يف ذلك ،يف بع�ض الحاالت� ،صالحيات خا�صة للتحقيق من �أجل تع ُّقب الأرباح المت�أتية من
ر�سميا يت�ضمن
جرائم الف�ساد .وت�شمل هذه الأدوات�( :أ) الأوامر التي تق�ضي ب�أن يقدم � ُّأي �شخ�ص �إقرار ًا ًّ
جميع الممتلكات المنقولة �أو غير المنقولة التي يملكها �أو يحوزها هو �أو �أ�سرته؛ و(ب) الأوامر التي تق�ضي
معينة ،و� ِّأي �أن�شطة قد تثبت �أنه
ب�أن يح�ضر � ُّأي �شخ�ص فح�ص ًا ويجيب عن �أ�سئلة ب�ش�أن طبيعة وموقع ممتلكات َّ
يقدم � ُّأي �شخ�ص �أو �شركة
(�أو � َّأن �شخ�صا �آخر) �شارك يف ن�شاط غير م�شروع؛ و(ج) الأوامر التي تق�ضي ب�أن ِّ
معينة �أو تحديد مكانها �أو حجمها �أو �ضرورية
�أو م�ؤ�س�سة وثائق من � ِّأي نوع تكون ذات �صلة بك�شف ممتلكات َّ
الموجهة �إلى الم�ؤ�س�سات المالية التي تق�ضي ب�أن ت�ؤكد تلك
من �أجل نقل تلك الممتلكات؛ و(د) الإ�شعارات َّ
الم�ؤ�س�سات وجود ح�ساب من � ِّأي نوع� ،أو بطاقة قيمة مخزنة� ،أو �صندوق للإيداع الآمن ،والر�صيد ،والمو ِّقعين،
تقدم الم�ؤ�س�سة المالية معلومات عن المعامالت
و� ِّأي معامالت حديثة؛ و(ه) �أوامر الر�صد التي تق�ضي ب�أن ِّ
معين لدى الم�ؤ�س�سة �أو ُنفذت با�ستخدام
التي �أجريت خالل فترة زمنية محددة من خالل ح�ساب يملكه �شخ�ص َّ
معين؛ و(و) �أوامر تفتي�ش المباني �أو المركبات وحجز
بطاقة للقيمة المختزنة �أ�صدرتها م�ؤ�س�سة مالية ل�شخ�ص َّ
الممتلكات الم�شبوهة؛ و(ز) �أ�ساليب التحقيق "التقليدية" الأخرى ،مثل �أ�ساليب المراقبة ال�سرية .وقد ُ�شجعت
الدول الأطراف عموم ًا على تعزيز التدابير المتاحة والنظر يف �إن�شاء قواعد بيانات تحتوي على معلومات ذات
�صلة بتحديد حقوق الملكية الخا�ضعة للتجميد والم�صادرة (مثل �سجالت الأرا�ضي و�صكوك الملكية و�سجالت
()62
ال�شركات) ويف منح ال�سلطات المخت�صة ب�إنفاذ القوانين �إمكانية االطالع عليها.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
ا�ستحدثت دولتان متجاورتان م�ؤخر ًا �إمكانية �إجراء تحقيقات مالية خا�صة للتحقق من م�شروعية
م�صدر ممتلكات الأ�شخا�ص ال�ضالعين في جرائم جنائية ،عندما توجد �أ�سباب معقولة لال�شتباه في
�أنَّ لديهم موجودات كبيرة مت�أتية منها .ويكون المدعي العام م�س�ؤو ًال عن �إجراء التحقيقات المالية،
وخلفائه القانونيين و�أيِّ �شخ�ص يكون المدعى عليه
ويجمع الأدلة عن دخل وممتلكات المدعى عليه ُ
قد نقل ممتلكاته �إليه.
وبالمثل ،يجوز في دولة �أخرى� ،إ�ضاف ًة �إلى التدابير العادية التي يمكن اتخاذها �أثناء التحقيق
الجنائي ،ا�ستهالل تحقيق جنائي مالي خا�ص عندما يت�ضح من التحقيق الأولي في جريمة احتمال
وجود �أرباح �أو مزايا تم الح�صول عليها ب�صورة غير قانونية وتتجاوز حدًّا مع َّيناً .ويت�ألف الإطار ذو
مو�سعة للح�صول على وثائق ومعلومات �أخرى �أو حجز ب�ضائع �أو موجودات،
ال�صلة من �صالحيات َّ
وهو يوفر الأ�سا�س لموا�صلة التحقيقات في الجوانب المالية من الأفعال الإجرامية بعد انتهاء
التحقيقات في الجرائم الجنائية الأ�سا�سية .والأهم من كل ذلك �أنَّ الم�صادرة في الدولة المعنية
تتم على �أ�سا�س القيمة في دعوى منف�صلة قد تجرى في غ�ضون �سنتين بعد الإدانة ،وهو ما يتيح
الوقت لإجراء تحقيق �شامل يتعلق بالعائدات والمبالغ والم�صادر الإجرامية.
()62انظر الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،31الق�سم اخلام�س.
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وعادة ما تتمتع وحدات اال�ستخبارات المالية الوطنية �أي�ض ًا ب�سلطة االطالع على الح�سابات المالية
وال�سجالت الم�صرفية بموجب ت�شريعات و�إطار مكافحة غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب .وعالوة على ذلك ،ف� َّإن
الإمكانيات المذكورة �أعاله ال تتحقق �أحيان ًا عبر قناتي المالحقة الق�ضائية و�إنفاذ القانون المعتادتين فح�سب،
ولكن �أي�ض ًا من خالل ال�سلطات المتخ�ص�صة (مثل مكاتب ا�سترداد الموجودات) ،مما يعزز كثير ًا فعاليتها العملية.

مثال على التنفيذ
في �إحدى الدول الأطراف�ُ ،شكلت لجنة لك�شف الممتلكات المت�أتية من ن�شاط �إجرامي .واللجنة
عبارة عن �سلطة حكومية متخ�ص�صة م�س�ؤولة عن تفتي�ش الممتلكات العالية القيمة لدى الأ�شخا�ص
الخا�ضعين للمالحقة الجنائية فيما يتعلق بجرائم جنائية مع َّينة .ولدى تل ِّقي المعلومات من
ال�سلطات الم�س�ؤولة عن �إجراءات ما قبل المحاكمة والمحاكم ،تت�صل الهيئات الإقليمية التابعة
للجنة ب�أع�ضائها ،و ُيتخذ قرار ،رهن ًا بالأدلة المق َّدمة ،ب�ش�أن ما �إذا كانت الإجراءات القانونية
�س ُت�ستهل لتحديد ما �إذا كانت هناك ممتلكات ذات قيمة كبيرة اك ُت�سبت من �أن�شطة �إجرامية.
وتنطبق قواعد اللجنة بهدف ك�شف موجودات مت�أتية من جرائم �سواء داخل البلد نف�سه �أو في
الخارج .و�إذا توافر ما يكفي من الأدلة ،تتقدم اللجنة �إلى المحكمة بطلب لفر�ض �أوامر زجرية .وبعد
بدء نفاذ الئحة االتهام وا�ستناد ًا �إلى الأدلة التي ُجمعت ،قد ُتق ِّرر اللجنة �أن تتقدم بطلب م�س َّبب �إلى
المحكمة من �أجل �أن ت�صا َدر ل�صالح الدولة الممتلكات المكت�سبة من الن�شاط الإجرامي .و ُي�ضطلع
ب�إجراءات الأوامر الزجرية وم�صادرة عائدات الجريمة بموجب �أحكام قانون الإجراءات المدنية.
و�صدرت تعليمات محددة تبين ترتيب وطريقة التعاون من �أجل التطبيق ال�صحيح للقانون وتحقيق
�أعلى م�ستوى ممكن من التعاون بين اللجنة وغيرها من ال�سلطات المخت�صة (مكتب المدعي العام
ووزارتي الداخلية والمالية).
المعر�ضة للم�صادرة
وهناك العديد من الدول الأخرى التي �أبلغت عن وجود �آليات لتجميد الممتلكات َّ
وتقييدها وحجزها ب�شكل م�ؤقت ،قبل �صدور �أمر نهائي .ويف معظم الحاالت ،ي�شير ذلك �إلى قيام �ضباط
التحقيق مبا�شرة بحجز �أ�شياء قد تخ�ضع للم�صادرة �أو يمكن �أن تكون �أدلة لإدانة ال�شخ�ص الخا�ضع للتحقيق
�أو تبرئته .وهو ي�شير �أي�ض ًا �إلى �أوامر التجميد والتقييد الم�ؤقتين� ،أو �أوامر الحجز التحفظي للممتلكات ،التي
بناء
ت�صدرها دون معرفة م�سبقة بالطرف المت�ضرر محكم ٌة تمار�س الرقابة الق�ضائية على التحقيق ال َّأولي ً
على طلب �سلطة التحقيق (بما يف ذلك وحدة اال�ستخبارات المالية) ،والتي تمنع ،وفق ًا للتعريف الوارد يف
الفقرة الفرعية (و) من المادة  ،2الت�صرف يف الممتلكات �أو التعامل معها (�إ َّال بطريقة محددة �أو يف ظرف
محدد) ،قبل �صدور �أمر الم�صادرة .ويجوز للمحكمة �أن ت�أمر ،يف جملة �أمور ،بحظر على تنفيذ بع�ض الأعمال
والعقود وت�سجيلها يف مختلف ال�سجالت� ،أو بحجز الودائع من � ِّأي نوع يف الم�صارف �أو الم�ؤ�س�سات المالية� ،أو
معينة بناء على طلب
بمنع المعامالت يف الأ�سهم وال�سندات .ويف العادة ،يمكن �إلغاء هذه التدابير يف ظروف َّ
المدعي العام �أو الأ�شخا�ص المت�ضررين قبل ا�ستكمال الإجراءات الجنائية.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
ِ
الم�ستعر�ضون ،يمكن للقا�ضي
وفق ًا للقانون الخا�ص لمكافحة الف�ساد في �أحد البلدان ،والذي �أ�شاد به
المخت�ص بمراقبة التق ُّيد بال�ضمانات في �أحد التحقيقات ،بناء على طلب النيابة العامة� ،أن ي�أمر
بتعوي�ض عن الممتلكات يبلغ حتى �ضعف القيمة المق َّدرة لل�ضرر الناجم.
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ويف نحو  12بلداً ،كانت التدابير التي تتيح تجميد �أو حجز عائدات �أو �أدوات الجريمة لأغرا�ض
م�صادرتها يف نهاية المطاف ،على �أهميتهاَّ � ،إما غير موجودة (على �سبيل المثال ،ال تتيح التدابير حجز
العائدات الإجرامية بجميع �أ�شكالها ،مثل الدخل الذي تمثله الحقوق �أو الموجودات الملمو�سة)� ،أو ال ت�شمل
ِ
الم�ستعر�ضون
فيما يبدو ناتج الفعل الإجرامي يف جميع الجرائم المت�صلة بالف�ساد .ويف حالة �أخرى� ،أعرب
عن تحفظاتهم على عدم �إمكانية التنظيم الرقابي لعمليات حجز الممتلكات وتجميدها (با�ستثناء غ�سل
الأموال) �سوى بالرجوع �إلى قانون الإجراءات المدنية ،و�أو�صوا بمعالجة هذه الم�س�ألة بطريقة موحدة من
�أجل تجنب تج ُّز�ؤها بين مجاالت ت�شريعية مختلفة والحد من �إمكانيات الت�سا�ؤل حول التف�سير.
و�صي
وعالوة على ذلكُ ،تولى �أهمية خا�صة لفعالية و�سرعة الإجراءات المنطبقة .فعلى �سبيل المثال�ُ ،أ َ
يف �إحدى الحاالت ،يف �ضوء ما قد يحدث من ت�أخير يف الح�صول على �أوامر من المحاكم ،ب�أن تنظر الدولة
الطرف قيد اال�ستعرا�ض يف تخفيف المتطلبات الر�سمية للح�صول على �إذن بتجميد الح�سابات المالية يف
�سياق التحقيقات الداخلية يف ق�ضايا الف�ساد ،مع مراعاة النهج العام للت�شريعات الوطنية فيما يتعلق بال�سلطة
المخت�صة بتقديم الإذن .ويف والية ق�ضائية �أخرى� ،أفيد ب� َّأن حجز � ِّأي ممتلكات غير الح�سابات الم�صرفية
�صعب من الناحية العملية ب�سبب ارتفاع معيار الإثبات المطلوب (حيث ي�شبه تقديم دعوى ظاهرة الوجاهة،
وهو �أمر ي�صعب الو�صول �إليه يف �أولى مراحل التحقيق) .و�أخيراً� ،أُو�صي يف �إحدى الدول بتمديد الحدود
الزمنية ال�صارمة التي تحكم �أوامر الحجز والتجميد ،من ثالثة �أ�شهر يف �سياق الإجراءات ال�سابقة للمحاكمة
و�ستة �أ�شهر يف �سياق المحاكمة (مع �إمكانية تمديدها) �إلى �سنة واحدة واثنتين ،على التوالي ،باعتبار تعقيد
�إجراءات الق�ضايا المت�صلة بالف�ساد.
و�إلى جانب �إجراءات التجميد �أو التقييد "العادية" هذه ،يمكن اتخاذ المزيد من التدابير الوقائية يف
عدة حاالت .ويمكن �أن تَتخذ تلك التدابير �شكل �أوامر تجميد عاجلة وق�صيرة الأجل� ،صادرة بناء على طلب
طرف واحد من دون �أمر من المحكمة ،بما يمنع الم�ؤ�س�سة المالية من معالجة عمليات ال�سحب من ح�ساب
معينة (من
معين �أو ِّ
يقيد نقل الممتلكات الأخرى التي ت�شكل مو�ضوع معاملة م�شبوهة �أو الت�صرف فيها لمدة َّ
َّ
معينة) من �أجل تفادي قيام المجرمين بتبديد الأموال .ويمكن �إ�صدار
� 24ساعة حتى  60يوم ًا يف ظروف َّ
�أوامر التجميد الق�صيرة الأجل هذه من جانب المدعي العام �أو فرادى الق�ضاة بناء على طلبات مق َّدمة
معينين مك َّلفين ب�إنفاذ القوانين� ،أو وحدة اال�ستخبارات المالية الوطنية التي تب َّلغ بمعامالت
من موظفين َّ
م�شبوهة يف حاالت غ�سل �أموال (�أوامر التجميد الإداري) .وا ُّتفق بوجه عام على فائدة تلك ال�صالحيات
الإدارية لتجميد المعامالت م�ؤقت ًا ا�ستناد ًا �إلى معامالت م�شبوهة وعلى � َّأن اتخاذ التدابير المنا�سبة من
()63
جانب الدول الأطراف مو�ضع ترحيب وينبغي ت�شجيعها يف حاالت �شمولها للجرائم المت�صلة بالف�ساد.
ويف �إحدى الحاالت ،ي�ستطيع الم�صرف المركزي تجميد الح�سابات لمدة  30يوم ًا من دون �سابق �إنذار ،يمكن
تمديدها لمدة  30يوم ًا �أخرى ثم لمدد �أخرى رهن ًا ب�أمر من المحكمة .و�أخيراً ،ينبغي للم�ؤ�س�سات المالية
المحلية التي تك�شف معاملة م�شبوهة وتبلِّغها �إلى وحدة اال�ستخبارات المالية يف �إحدى الدول �أن تبادر �إلى
وتبت ال�سلطات الجنائية ،ال وحدة
تجميد الأموال المتعلقة بتلك المعاملة لمدة خم�سة �أيام كحد �أق�صىّ .
اال�ستخبارات المالية ،يف تمديد التجميد.

�إدارة الممتلكات
المجمدة والمحجوزة والم�صادرة .ففي
واجه عدد كبير من الدول الأطراف م�سائل تتعلق ب�إدارة الممتلكات
َّ
يقدم عدد
عدد محدود من الحاالت ،لم ُتبذل � ُّأي جهود على الإطالق لتنفيذ الفقرة  3من المادة  ،31ولم ِّ
من الدول الأطراف � َّأي معلومات عن المو�ضوع محل اال�ستعرا�ض .وبا�ستثناء تلك الحاالت ،ا ُّتبعت مجموعة
()63لالطِّ الع على املزيد من املعلومات عن نظم التجميد الإداري والتلقائي ،انظر املرجع ال�سابق.
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متنوعة من ال�سيا�سات العامة ،تراوحت بين ال�سيا�سات الأ�سا�سية (مثل اللوائح ب�ش�أن �إيداع الأموال �أو الأوراق
المالية �أو الذهب �أو الأحجار الكريمة يف كيان م�صريف �أو تدوين �إ�شعارات ب�ش�أن م�صادرة العقارات يف
المعر�ضة
�سجالت الأرا�ضي ذات ال�صلة �أو بيع الأ�شياء المحجوزة من المواد الخطرة �أو القابلة للتلف �أو َّ
للتراجع ال�سريع يف قيمتها �أو التي تتطلب درجة عالية من ال�صيانة ،من جانب �ضباط ال�شرطة يف معظم
والمكيفة تبع ًا لطبيعة
الم�صممة خ�صي�ص ًا
الأحيان� ،أو التبرع بتلك الأ�شياء �أو الت�صرف فيها) ،والحلول
َّ
َّ
()64
الممتلكات المعنية.

مثال على التنفيذ
في �إحدى الدول الأطراف ،يمنح القانون القا�ضي المخت�ص ال�سلطة التقديرية لإ�صدار �أوامر
فيما يتعلق ب�إدارة الممتلكات المحجوزة .وي�شمل ذلك توفير المبالغ التي قد تكون الزمة في حدود
المعقول من الممتلكات المحجوزة للإنفاق على المالك و�أ�سرته ،ولتغطية النفقات المرتبطة بالدفاع
عن مقدِّ م الطلب في الحاالت التي تكون فيها دعاوى جنائية قد �أقيمت؛ وحماية م�صالح �أيِّ من�ش�أة
تجارية مت�ضررة من الحجز ،بالقدر الممكن عمل ًّيا ،وخ�صو�ص ًا م�صالح �أيِّ �شركاء في تلك المن�ش�أة؛
وتعيين حار�س ق�ضائي لإدارة �أيِّ ممتلكات وفق ًا لتعليمات القا�ضي المخت�ص .وعالوة على ذلك،
قانون مكافحة غ�سل الأموال المحكم َة �سلطة تعيين �أيِّ وكالة من وكاالت �إنفاذ القانون كمدير
يمنح ُ
راع للممتلكات المج َّمدة �أو المحجوزة �أو الم�صا َدرة.
�أو ٍ
المجمدة والمحجوزة ،وهو ما يطرح تحديات كبيرة
وتركز معظم اال�ستعرا�ضات على �إدارة الموجودات
َّ
�أمام الدول الأطراف المن ِّفذة .و ُتعطى �أهمية خا�صة لو�ضع قواعد وا�ضحة و�شاملة ل�ضمان �سالمة الممتلكات
المعنية وحفظها على نحو فعال من حيث التكلفة ومعالجة جميع �أنواع الحاالت و�إدارة جميع �أنواع الموجودات،
مهما كانت معقدة �أو كبيرة .ويف هذا ال�سياق ،ترمي العديد من التو�صيات �إلى تح�سين القدرات الإدارية للدول
الأطراف المعنية .فعلى �سبيل المثالُ ،قدمت تو�صية يف حالة �إحدى الدول الأطراف ببناء قدرات مختلف
الم�ؤ�س�سات العامة المك َّلفة بتلقي الممتلكات المحجوزة ،و�إدارة الموجودات المعقدة التي تتطلب تدابير
�إدارية وا�سعة النطاق ،مثل المن�ش�آت التجارية ،بعد حجز ذلك النوع من الموجودات .وبالمثل� ،أفيد يف دولة
�أخرى ب� َّأن من �ش�أن حجز � ِّأي موجودات كبيرة ،من قبيل منزل� ،أن ي�ضع تحديات ج�سيمة �أمام القدرة الإدارية
ل�سلطات �إنفاذ القانون؛ ونتيجة لذلك ،نادر ًا ما ُي�ضطلع بعمليات حجز كبيرة الحجم .ويف عدد كبير من
المجمدة والمحجوزة والم�صادرة
اال�ستعرا�ضاتُ ،قدمت تو�صيات بالنظر يف تعزيز تدابير �إدارة الممتلكات
َّ
رقابيا �أكثر دقة
(بما يف ذلك توفير التدريب للموظفين الم�س�ؤولين) من �أجل تنظيم هذه العملية تنظيم ًا ًّ
ق�صرها ،على �سبيل المثال ،على الأ�شياء المحجوزة �أو الحاالت التي تكون فيها الممتلكات عر�ضة
وعدم ْ
للتلف �أو تكون قيمتها قابلة للتراجع ال�سريع .وتجدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إلى �أن القرارات المتعلقة ب�إدارة
الموجودات المحجوزة ُتتخذ ،يف عدد كبير من البلدان المنتمية �إلى كال نظامي القانون الأنغلو�سك�سوني
والقانون المدني ،بناء على �أوامر ق�ضائية على �أ�سا�س كل حالة على حدة.
وات�سمت اال�ستعرا�ضات ال ُقطرية بالإيجابية عموم ًا فيما يخ�ص النظم التي تتيح �إمكانية �إيكال الممتلكات
على �أ�سا�س كل حالة على حدة ،على �سبيل المثال ،عندما يكون هناك خطر تراجع القيمة �أو التدهور ،لخبير
القيم �أو الو�صي �أو الحار�س الق�ضائي �أو مدير الموجودات �أو المدير) �أو وكالة (مثل م�صلحة ال�ضرائب
(مثل ِّ
مخولة بتقدير قيمة الممتلكات والعناية بها
�أو �أحد مكاتب النيابة العامة �أو �أحد مكاتب وزارة المالية) َّ
()64لالطِّ الع على املزيد من املعلومات ،انظر تقرير اجتماع فريق اخلرباء الدويل عن كيفية �إدارة املوجودات امل�ضبوطة وامل�صادرة
والت�صرف فيها على نحو فعال ،املعقود يف فيينا من � 7إىل � 9أيلول�/سبتمرب .)CAC/COSP/2015/CRP.6( 2015
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و�إدارتها و�إجراء ما يلزم لذلك الغر�ض .وقد ينطوي هذا الحل على تعهيد بع�ض المهام الإدارية �إلى م�ؤ�س�سات
خا�صة� ،إذا كان هذا يتما�شى ب�شكل �أف�ضل مع نظام البلد المعني .وبالمثل ،ينبغي عدم ا�ستبعاد �أمر �آخر هو
ترك الممتلكات الخا�ضعة للحجز التحفظي لدى مالكها �أو م�ستخدمها� ،أو �أفراد �أ�سرته� ،أو الم�ؤ�س�سات المالية
التي ُيحتفظ فيها فع ًال بتلك الممتلكات� ،إذا كان ذلك مفيد ًا �أكثر يف الحفاظ على الموجودات المعنية.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
اع ُتبر من الممار�سات الجيدة في �إحدى الدول الأطراف تمكين الم�شتبه فيه من ا�سترداد الموجودات
في مقابل �سداد مبلغ نقدي .ويرفع هذا النهج عبء �إدارة و�صيانة الممتلكات الم�ضبوطة عن عاتق
ال�سلطات الوطنية.
وفيما عدا ذلك ،ات�سمت اال�ستعرا�ضات بالإيجابية يف �أحيان كثيرة ب�ش�أن الخدمات المركزية (مكاتب
�إدارة الموجودات) ،القادرة على معالجة جميع الحاالت ذات ال�صلة .ويف بع�ض البلدان ،التي كان ُينظر فيها
وقت �إجراء اال�ستعرا�ض يف �أمر �إن�شاء وكاالت مركزية لإدارة الموجودات المحجوزة عو�ض ًا عن ال�سلطات
المحلية �أو العديد من الوكاالت المختلفة المك َّلفة بهذه الم�س�ؤولية ،كان هذا التطور مو�ضع ترحيب .وبالمثل،
ُ�شجعت دول �أطراف م�ستع َر�ضة �أخرى عموم ًا على موا�صلة ال�سعي �إلى �إن�شاء مثل تلك الهيئات المتخ�ص�صة
وتوحيد �إدارة الموجودات المحجوزة .ويف بع�ض الدول� ،أعربت ال�سلطات نف�سها عن اهتمامها باالطالع على
تجارب البلدان الأخرى ب�ش�أن هذه الم�س�ألة .وبالفعل ،ثبت �أن ال�سلطات المحلية ،مثل �إدارات ال�شرطة ،قد
تواجه �صعوبات يف �سعيها �إلى تحديد التدابير �أو ال�شروط المنا�سبة للمحافظة على الموجودات الم�ضبوطة
و�إدارتها .ومع ذلك ،توجد حاجة ،يف الحاالت التي تثار فيها تلك ال�شواغل� ،إلى النظر يف �إيجاد حلول �سليمة
من الناحية المالية ،بالنظر �إلى � َّأن �إدارة الموجودات المجمدة (يف النظم الالمركزية والمركزية على حد
�سواء) قد تكون باهظة التكلفة يف حد ذاتها ،و�إلى � َّأن � َّأي فائدة من م�صادرة تلك الموجودات يف نهاية
المطاف قد تنتفي ب�سبب ت�شغيل نظام غير فعال )65(.ولذلك ،ينبغي �أن يكون وا�ضح ًا �أن ت�شغيل مكاتب لإدارة
الموجودات يتطلب �ضمان الدعم الالزم يف الميزانية حتى تتمكن من اال�ضطالع بمهامها على الوجه الكامل.
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في �إحدى الدول الأطراف� ،أُن�شئت م�ؤخر ًا م�ؤ�س�سة منف�صلة لإدارة الموجودات المحجوزة والم�صادرة
على ال�سواء ،وال �سيما الموجودات المع َّقدة التي ت�ستلزم �إدارة فعالة (ال�شركات ،المن�ش�آت التجارية،
الزوارق ،المباني ،الحيوانات� ،إلخ) .ومن الجدير بالمالحظة �أنَّ عملياتها تدار بتمويل ذاتي من
خالل بيع الممتلكات الم�صادرة .واع ُتبر �إن�شاء هذه الم�ؤ�س�سة خطوة �أ�سا�سية في الجهود التي تبذلها
الدولة المعنية لم�صادرة الممتلكات المت�أتية من �أيِّ فعل من �أفعال الف�ساد ،ولوحظت �ضرورة �إبالغ
الدول الأطراف التي تعتزم تعديل ت�شريعاتها من �أجل �ضمان �أو تعزيز االت�ساق والكفاءة في �إدارة
الموجودات بطريقة عمل الم�ؤ�س�سة ،وكذلك ب�أيِّ تدابير مبتكرة يمكن �أن تعتمدها في الم�ستقبل.

ويف نموذج �آخر جدير بالذكر تتاح �إمكانية ا�ستثمار الموجودات المحجوزة بحيث يكون اال�ستثمار �آمن ًا
ويدر عائداً .ولم َت َر ال�سلطات يف البلد المعني �ضرورة لإن�شاء وكالة خا�صة لإدارة الموجودات
وال تنخف�ض قيمته ّ
المحجوزة .وتقع الم�س�ؤولية على عاتق النيابة العامة ،التي ت�سمح للم�صرف الذي ُيحتفظ فيه بالموجودات
()65انظر الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،31الق�سم اخلام�س.
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يدر
بتنفيذ �سيا�سته اال�ستثمارية ،باالتفاق مع �صاحب الح�ساب� ،شريطة �أن يكون النهج الم َّتبع محافظاً ،و�أن ّ
تدرها المبالغ المحجوزة �أي�ضاً ،ويف هذه الحالة ،ت�شكل
عائد ًا متى كان ذلك ممكناً .ويجب حجز الفائدة التي ّ
عائدات الموجودات المحجوزة التي هي عائدات الجريمة جزء ًا من المبالغ الم�صا َدرة.
ومرة �أخرى ،يبدو � َّأن هناك حالة من التجز�ؤ يف ما يتعلق با�ستخدام الموجودات الم�صادرة حيث
ت�سعى الدول الأطراف �إلى تحقيق �أهداف و�أولويات مختلفة .وكثير ًا ما ُتودع القيم الم�صادرة يف ح�ساب
حكومي ،وتباع الممتلكات الم�صادرة (عدا الممتلكات التي يلزم �إتالفها بحكم القانون) بالمزاد العلني �أو
تجاريا ،ثم تودع عائدات البيع يف خزانة الدولة .ويف هذا ال�سياق�ُ ،شجعت �إحدى الدول
بو�سائل �أخرى مربحة ًّ
الأطراف على الم�ضي قدم ًا يف �إن�شاء �صندوق ا�ستئماني خا�ص للموجودات الم�صادرة ُتودع فيه جميع الأموال
الم�صا َدرة وجميع الأرباح المت�أتية من اال�ستثمارات والمبيعات فيما يتعلق بالممتلكات الم�صادرة.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
في �إحدى الدول الأطراف� ،سلط الم�ستعر�ضون ال�ضوء على ممار�سة اعتبروها جيدة وهي ا�ستخدام
نظام لال�شتراء الإلكتروني يتيح للمواطنين تقديم عطاءات ب�ش�أن الممتلكات الم�صادرة و�شراءها،
مما يكفل تحقيق ال�شفافية وي�ساعد على كبح الممار�سات الفا�سدة.
وال توجد عموم ًا �سيا�سات وا�ضحة ب�ش�أن �إعادة ا�ستخدام الموجودات الم�صادرة .ومع ذلك ،توجد لدى
الدول الأطراف يف بع�ض الحاالت وكاالت خا�صة لإدارة الممتلكات الم�صادرة—وهي �أحيان ًا نف�س الوكاالت
التي تدير الممتلكات المحجوزة والمجمدة—وتحقيق �أهداف محددة تركز على زيادة تعزيز قدرات �أجهزة
�إنفاذ القانون لديها �أو الحد من النتائج ال�سلبية للجرائم .وعالوة على ذلك ،ينظر عدد من الدول الأطراف يف
�إمكانية �إن�شاء �إطار يتيح ا�ستخدام العائدات الإجرامية الم�ستر َّدة يف تمويل العمليات التي ت�ضطلع بها �أجهزة
�إنفاذ القانون ذات ال�صلة ،ا�ستناد ًا �إلى توزيع العائدات على الم�ؤ�س�سات بطريقة من�صفة .ولذا ف� َّإن المالحظة
التي �أبدتها ال�سلطات يف �إحدى الدول الأطراف ب� َّأن م�س�ألة �إدارة الموجودات ال تعود مطروحة بعد م�صادرتها،
المتح�صل
حيث ت�صبح من ممتلكات الدولة ،مالحظة غير دقيقة تماماً .فعلى �سبيل المثالُ ،تدفع الأموال
َّ
عليها من بيع الموجودات الم�صادرة يف �أحد البلدان ،بعد خ�صم تكاليف تقدير قيمة الممتلكات المحجوزة
وتخزينها وحفظها وبيعها� ،إلى ميزانية الدولة و ُت�ستخدم لتمويل الم�شاريع الرامية �إلى تعزيز قدرات �أجهزة
الق�ضاء والنيابة العامة وال�سلطات الم�س�ؤولة عن ال�ش�ؤون الداخلية .ويف دولة �أخرىُ ،تق َّدم عائدات المزادات
العلنية ب�ش�أن الموجودات الم�صادرة �إلى ال�ضحايا (بما يف ذلك الهيئات �أو الوكاالت الحكومية المت�ضررة)
على �سبيل جبر ال�ضرر .ويف حالة عدم ا�ستبانة � ِّأي �ضحايا ،ين�ص القانون على �أن ت�صبح الب�ضائع المحجوزة
يف �إطار الإجراءات الجنائية والممتلكات الم�صادرة و� ِّأي �إيرادات �أخرى مت�أتية من الإجراءات الق�ضائية
خ�ص�ص
يف ملكية ال�سلطة الق�ضائية .ويف عدد من الحاالت يف مجموعة دول �أمريكا الالتينية والكاريبيُ ،ت َّ
العائدات المت�أتية من الت�صرف يف الممتلكات والأوراق المالية ،وكذلك الأموال الم�صادرة ،ل�صناديق خا�صة
المنظمة �أو يف برامج الوقاية من
(تحت رعاية وزارة الداخلية) من �أجل ا�ستخدامها يف مكافحة الجريمة َّ
المخدرات و�إعادة ت�أهيلهم .وينبغي للدول الأطراف �أن تكفل توفير القدر الكايف
المخدرات ومعالجة مدمني
ِّ
ِّ
من ال�شفافية عند تطبيق تلك ال�سيا�سات ،و�أن تقدم للجمهور معلومات مف�صلة عن طريقة �إدارة الموجودات
وتوزيعها .ومن المفهوم �أن هذه ال�سيا�سات ال تم�س �أي�ض ًا بالتزامات الدول الأطراف بموجب الف�صل الخام�س،
وال �سيما المادة .٥٧
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ِ
الم�ستعر�ضون في �إحدى الدول بتوظيف الت�صرف في الممتلكات الم�صادرة ك�أحد الحوافز
�أ�شاد
بالن�سبة �إلى �سلطات �إنفاذ القانون بو�صفه من الممار�سات الجيدة .ففي البلد المعنيُ ،تو َّزع جميع
الممتلكات الم�صادرة ،وعائدات البيع المت�أتية منها ،على النحو التالي�( :أ)  50في المائة للوحدات
الحكومية التي يجري م�س�ؤولوها �أو موظفوها التحقيق وي�سفر عملها عن �إلقاء القب�ض على ال�شخ�ص
�صاحب الممتلكات الم�صادرة؛ و(ب)  25في المائة �إلى مكتب االدعاء الذي يرفع الدعوى المف�ضية
�إلى الم�صادرة؛ و(ج) و 25في المائة �إلى ال�صندوق الخا�ص للممتلكات الم�صادرة.

نطاق الممتلكات الخا�ضعة للتجميد والحجز والم�صادرة
ينبغي للدول الأطراف �أن تت�أكد من � َّأن مفهوم "العائدات الإجرامية" المعتمد لديها يتما�شى مع التعريف
متح�صل عليها،
الوارد يف الفقرة الفرعية (ه) من المادة  2من االتفاقية ،وي�شمل � َّأي ممتلكات مت�أتية �أو
َّ
ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر ،من ارتكاب جرم .وعالوة على ذلك ،يجب �أن ت�ضمن �شمول التدابير المحلية
المتعلقة بالتجميد والحجز والم�صادرة �أي�ض ًا للحاالت التي قد ال يكون فيها م�صدر العائدات وا�ضح ًا على
الفورْ � ،أي عائدات الجريمة التي ُح ِّولت �أو ُب ِّدلت �إلى ممتلكات �أخرى (الفقرة  4من المادة � ،)31أو ُخلطت
بممتلكات �أخرى اك ُت�سبت من م�صادر م�شروعة (الفقرة  5من المادة  ،)31وكذلك الإيرادات �أو المنافع
الأخرى المت�أتية من العائدات الإجرامية (العائدات الثانوية) ،على نف�س النحو وبنف�س القدر ال�ساريين على
العائدات الإجرامية (الفقرة  6من المادة .)31
ويف الواقع ،اتخذت معظم الواليات الق�ضائية تدابير يف هذا االتجاه ،على الأقل فيما يتعلق بالم�صادرة،
� َّإما من خالل ا�ستخدام التعاريف القانونية المنا�سبة ب�ش�أن "العائدات"� ،أو من خالل االجتهادات الق�ضائية
التي تطبق تف�سيرات ف�ضفا�ضة� ،أو اتباع النهج القائم على القيمة ،وفق ًا للأ�س�س المو�ضوعية لكل حالة .ولذا،
عادة ما تكون �سلطات التحقيق والمالحقة الق�ضائية يف نظام م�صادرة قائم على القيمة ،يف الحاالت التي
تكون فيها العائدات الإجرامية قد اختلطت بممتلكات مت�أتية من م�صادر م�شروعة على �سبيل المثال ،قادر ًة
على م�صادرة القيمة المق َّدرة للن�سبة غير الم�شروعة من الموجودات المختلطة �أو على بيع الح�صة التي
تمثِّل العائدات الإجرامية بالمزاد ،مع �إعادة الممتلكات الم�شروعة لمالكها ال�شرعي .وبالمثل ،عادة ما تكون
الإيرادات �أو المنافع الأخرى المت�أتية من ا�ستثمار عائدات الجريمة خا�ضعة هي �أي�ض ًا للم�صادرة.

مثال على التنفيذ
ت�ستخدم دولة طرف التعريف التالي للعائدات:
  -١تكون الممتلكات عائدات �إجرامية �إذا كانت�( :أ) مت�أتية �أو متحققة كل ًّيا� ،سواء ب�صورة
مبا�شرة �أو غير مبا�شرة ،من ارتكاب الجريمة؛ �أو (ب) مت�أتية �أو متحققة جزئ ًّيا� ،سواء
ب�صورة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة ،من ارتكاب الجريمة؛ و�سواء �أكانت الممتلكات واقعة
داخل البلد �أم خارجه؛
  -٢ت�صبح الممتلكات عائدات �إجرامية �إذا كانت�( :أ) مت�أتية �أو متحققة كل ًّيا �أو جزئ ًّيا من
مكت�سبة
ت�صرف في عائدات الجريمة �أو من �شكل �آخر من �أ�شكال التعامل معها؛ �أو (ب) َ
كل ًّيا �أو جزئ ًّيا با�ستخدام عائدات الجريمة.
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و ُوجدت ثغرات يف ت�شريعات عدد كبير من البلدان ،وخ�صو�ص ًا يف مجموعة الدول الأفريقية ومجموعة
دول �أمريكا الالتينية والكاريبي ،بالن�سبة �إلى واحد �أو �أكثر من �أنواع الممتلكات المذكورة �أعاله ،وال �سيما
يف البلدان التي ال توجد فيها نظم م�صادرة على �أ�سا�س القيمة .و ُقدمت تو�صيات عديدة ب�ش�أن الم�ضي يف
التحديد الوا�ضح لمفهوم الممتلكات ك�أحد موا�ضيع �إجراءات الم�صادرة ،و�ضمان �إمكانية �إعطاء الأولوية
المحولة �إلى
لخ�ضوع عائدات جميع جرائم الف�ساد (ال غ�سل الأموال فقط كما هو حا�صل يف بع�ض الحاالت)
َّ
ممتلكات �أخرى والعائدات المخلوطة والإيرادات �أو المنافع الأخرى المت�أتية من تلك العائدات (� ْأي الأرباح
الثانوية) للتدابير الم�شار �إليها يف الفقرة  1من المادة .31
المحولة
ولوحظ �أي�ض ًا غياب الو�ضوح يف العديد من الحاالت المتعلقة بحجز �أو تجميد الممتلكات
َّ
والمب َّدلة والأهم من ذلك المخلوطة ،وكذلك الإيرادات والمنافع المت�أتية منها ،وهو �أمر يتطلب و�ضع قواعد
وا�ضحة و�شاملة .ف�إلى جانب كون بع�ض الدول قدمت معلومات غير كافية يف عملية اال�ستعرا�ض ،اع ُتبر من
المحولة والمب َّدلة والمخلوطة
ال�ضروري يف بع�ض الحاالت تقديم تو�صيات للت�أكيد على � َّأن حجز الممتلكات
َّ
�أمر ممكن ولكن �أي�ضاً ،على نحو ا�ستثنائي ،للإ�شارة بدقة �أي�ض ًا �إلى التدابير المتخذة من �أجل تفادي تجميد
المتح�صل عليه من م�صدر م�شروع.
�أو حجز الجزء من الممتلكات
َّ

تقديم ال�سجالت الم�صرفية �أو المالية �أو التجارية
تحدد الفقرة  7من المادة  31متطلبات القانون الإجرائي الالزمة لت�سهيل �إعمال الأحكام الأخرى من
ِّ
المادة ( 31وكذلك �أحكام المادة  55ب�ش�أن التعاون الدولي من �أجل الم�صادرة) .وهي ُت ِلزم الدول الأطراف
ب�أن تكفل التقديم الإلزامي لل�سجالت الم�صرفية وال�سجالت المالية (ومنها �سجالت �شركات الخدمات
المالية الأخرى) وال�سجالت التجارية (ومنها �سجالت المعامالت العقارية و�سجالت �شركات ال�شحن
البحري ومتعهدي ال�شحن و�شركات الت�أمين) ،وذلك مث ًال عن طريق �إ�صدار �أوامر بتقديمها �أو عن طريق
التفتي�ش والحجز� ،أو من خالل و�سائل مماثلة ل�ضمان �إتاحتها لم�س�ؤولي �إنفاذ القانون .وتن�ص الفقرة نف�سها
()66
تذرع الدول بال�سرية الم�صرفية ك�سبب لعدم تنفيذ �أحكامها.
على مبد�أ عدم ُّ
ويف الواقع ،يكاد يكون لدى جميع الدول الأطراف �إجراءات تخ ِّول محاكمها �أو �سلطاتها المخت�صة الأخرى
�صالحية الأمر بتقديم ال�سجالت الم�صرفية �أو المالية �أو التجارية �أو بحجزها .ويجوز للمحاكم والموظفين
معينين �آخرين يف بع�ض الأحيان ،الأمر بك�شف �أو حجز الوثائق
الق�ضائيين و�سلطات االدعاء ،وكذلك �أ�شخا�ص َّ
(مثل الملفات التي تحتوي على معلومات تتعلق بمعامالت مالية� ،أو بيانات الح�سابات الم�صرفية� ،أو البيانات
المحو�سبة) يف �سياق الإجراءات الجنائية ب�ش�أن جرائم الف�ساد �أو كتدبير �إداري خالل مرحلة التحقيق� ،سواء
مب�سطة من �أجل �إ�صدار
�ضد الأفراد �أو الأ�شخا�ص االعتباريين .بل وهناك بع�ض الدول التي تعتمد �إجراءات َّ
الأوامر �إلى � ِّأي م�ؤ�س�سة ائتمانية بتقديم معلومات �أو وثائق ،وذلك على �سبيل المثال من خالل �إتاحة �إبالغ
التذرع بال�سرية
الأمر ذي ال�صلة �إلى الم�ؤ�س�سة االئتمانية المعنية عن طريق �إخطارها �
إلكترونيا .وال يجوز ُّ
ًّ
الم�صرفية ،وال ي�ستتبع تقديم المعلومات � َّأي م�س�ؤولية جنائية �أو مدنية �أو �إدارية للم�ؤ�س�سات الملزَ مة �أو الأفراد
الملزَ مين يف المعتاد بتقديم المعلومات المطلوبة .بل يمكن ،على العك�س من ذلك� ،أن ي�صبح � ُّأي �شخ�ص لم
يمتثل لأمر القا�ضي متهم ًا هو نف�سه بجريمة جنائية (مثل الع�صيان �أو رف�ض الم�ساعدة) .وعالوة على ذلك،
تبين �أي�ض ًا � َّأن وحدات اال�ستخبارات المالية الوطنية تتمتع ب�صالحيات وا�سعة لالطالع على الح�سابات المالية
َّ
التذرع بنظم ال�سرية الم�صرفية �أو
يمكن
وال
أموال،
ل
ا
غ�سل
يف
التحقيقات
�سياق
يف
الم�صرفية
وال�سجالت
ُّ
غيرها من نظم ال�سرية المحمية بموجب القانون ك�سبب لرف�ض تقديم المعلومات.
()66الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .421
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�أمثلة على التنفيذ
وفق ًا لقانون �إحدى الدول ،يحق لل�شرطة ،بناء على طلب الم�س�ؤول بجهاز ال�شرطة ،الح�صول على �أيِّ
معلومات الزمة لمنع وقوع جريمة �أو التحقيق فيها ،ب�صرف النظر عن �سرية الجوانب التجارية �أو
الم�صرفية �أو الت�أمينية ِ
الملزمة للأع�ضاء� ،أو مراجعي الح�سابات� ،أو المديرين العامين� ،أو �أع�ضاء
مجل�س الإدارة� ،أو الموظفين لدى �إحدى الم�ؤ�س�سات .وي�شار على وجه الخ�صو�ص �إلى �أنَّ رفع ال�سرية
الم�صرفية ال يتطلب �إذن ًا من المحكمة.
وبالمثل� ،أُو�ضح في بلد �آخر �أنَّ ا�ست�صدار �أمر ق�ضائي غير مطلوب لإتاحة ِّ
االطالع على
ال�سجالت الم�صرفية �أو المالية �أو التجارية؛ ويجوز للمدعي العام �أو �سلطة التحقيق طلب هذه
ال�سجالت .وفي الممار�سة العملية ،يتم الرد على الطلب ذي ال�صلة في غ�ضون فترة تتراوح ما بين 8
�أيام و 30يوماً .وفي حالة الرف�ض ،يمكن فر�ض غرامة على الم�ؤ�س�سة المتلقية للطلب.
ويف �ضوء ما ُذكر �أعاله ،اع ُتبرت م�ستويات التنفيذ ُمر�ضية عموماً ،ولم ت�صدر تو�صيات �إ َّال لمام ًا كي
تنظر الدول الأطراف يف تخفيف �صرامة المعايير ذات ال�صلة ومتطلبات الإجراءات الر�سمية ،وخ�صو�صاً،
المو�ضح �أدناه يف الف�صل الثالث ،الق�سم باء ،الق�سم الفرعي  ،1يف �ضوء الت�أخيرات التي قد تحدث
على النحو َّ
فيما يتعلق بالح�صول على �أوامر المحكمة من �أجل رفع ال�سرية الم�صرفية .وعالوة على ذلك� ،أثيرت �شكوك
يف نحو  12حالة حول الأحكام المنطبقة وما �إذا كانت الت�شريعات المذكورة ت�شمل جميع جرائم الف�ساد (ولي�س
و�شجعت ال�سلطات الوطنية يف دولتين اثنتين،
غ�سل الأموال فح�سب) �أو تم تطبيقها يف الممار�سة العمليةُ .
ال يمكن فيهما من حيث المبد�أ جمع المعلومات الم�صرفية من �أجل التحقيقات المحلية �إ َّال �إذا كان الجرم
ب�سن ت�شريعات
مو�ضع التحقيق يخ�ضع لعقوبة ق�صوى بال�سجن لمدة ال تقل عن �أربع �سنوات ،على �أن تم�ضي � َّإما ِّ
لزيادة الحد الأق�صى للعقوبات المفرو�ضة على الر�شوة �أو بالن�ص على عدم انطباق ال�سرية الم�صرفية يف
التحقيقات الخا�صة ب� ِّأي جريمة ف�ساد ،بغية كفالة االمتثال التام للحكم المعني .و�أخيراً ،ومن �أجل �ضمان
فعالية التحقيقات المالية وغيرها من التحقيقاتُ ،قدمت تو�صيات ب�ش�أن تب�سيط وتر�شيد الإجراءات التي
تمكِّن �سلطات التحقيق من االطالع على ال�سجالت الحكومية �أو المالية �أو التجارية بما من �ش�أنه التغلب على
حاالت الت�أخير يف الممار�سة العملية (فيما يتعلق بالح�صول على �أمر �صادر من المحكمة مثالً) ،وب�ش�أن �إر�ساء
التزام الم�ؤ�س�سات المالية بالحفاظ على البيانات وال�سجالت لفترة زمنية كافية لأغرا�ض التحقيق .ومن
الناحية العملية ،ف�إن بع�ض الدول الأطراف ،عادة تلك التي تتبع القانون الأنغلو�سك�سوني ،قادرة على التعامل
مع هذه الم�س�ألة �إدار ًّيا ،على �سبيل المثال ،من خالل ر�سالة من رئي�س هيئة التحقيق تطلب �إبراز ال�سجالت
الم�صرفية والمالية ،وهو ما اع ُتبر �أن من �ش�أنه تب�سيط الإجراءات ذات ال�صلة والتعجيل بها �إلى حد كبير.

عك�س عبء الإثبات
لم ي�ؤخذ يف �أكثر من ثلث الواليات الق�ضائية قيد اال�ستعرا�ض ب�شرط عك�س عبء الإثبات ،على الأقل فيما
يتعلق ب�أي من جرائم الف�ساد ،لإثبات م�شروعية م�صدر العائدات و�سائر الممتلكات الخا�ضعة للم�صادرة
المزعوم �أ َّنها ت�أ َّتت من الجريمة (وفق تف�سير ع َّدة دول �أطراف للحكم ذي ال�صلة من االتفاقية) .وعادة ما
تنظر الدول الأطراف الراف�ضة للتدبير (االختياري) ذي ال�صلة �إلى ذلك التدبير باعتباره انتهاك ًا لمبد�أ
افترا�ض البراءة ،المن�صو�ص عليه يف د�ستور العديد من البلدان ،وباعتباره غير مت�سق مع النظرة التقييدية
التي تتخذها نظم العدالة الجنائية الوطنية �إزاء � ِّأي تطبيق ل�شرط عك�س عبء الإثبات يف الدعاوى الجنائية.
ورغم � َّأن التدبير ذا ال�صلة ال يتعلق بال�ضرورة بالمرحلة ال�سابقة لثبوت جرم الجاني وفق ًا للقانون ،ولكن
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يمكن تطبيقه يف المرحلة الالحقة لتحديد العقوبات المنطبقة ،فقد ُقبلت تلك الحجج عموماً ،بالنظر �إلى
و�صي
ال�سلطة التقديرية الوا�سعة لدى الدول الأطراف لتقرير ما �إذا كان يتعين تنفيذ الحكم المعني .بيد �أنه �أُ َ
مبرر مماثل ،ب� َّأن الدول ربما تو ُّد �أن تنظر يف اعتماد
يف �إحدى الحاالت ،وكذلك يف بلدان عدة لم يق َّدم فيها ِّ
التعديالت الت�شريعية الالزمة .ولم ُتطرح � ُّأي م�شاكل تتعلق بالتنفيذ يف دولة طرف بعينها حيث ال يحظر
الد�ستور نف�سه م�صادرة الموجودات المكت�سبة ب�شكل م�شروع فح�سب ،بل يكر�س االفترا�ض ب� َّأن الثروة بكاملها
مكت�سبة بطرائق م�شروعة.
ومن جهة �أخرى ،هناك �أمثلة على دول تعتمد نظم الم�صادرة الجنائية وتطبق اال�ستدالل بالقرائن
القانونية فيما يتعلق بم�صدر الموجودات المملوكة للمدعى عليه وت�ستخدم معايير �إثبات �أدنى يف �إجراءات
الم�صادرة بالمقارنة بم�ستوى الإثبات المطلوب لإدانة الجاني ،بما يف ذلك البلدان المذكورة �أعاله حيث
مو�سعة للم�صادرة و ُيدعى الجاني �إلى تفنيد ال�شكوك ب�ش�أن م�صدر موجوداته .ومع ذلك،
تنطبق �صالحيات َّ
ينبغي مالحظة �أن ذلك ال ينطبق يف عدة حاالت �سوى على الموجودات المملوكة ل�شخ�ص ا�شترك يف جريمة
المقررة وفق ًا
منظمة �أو غ�سل الأموال �أو الإثراء غير الم�شروع (بالتوازي مع القرينة غير القاطعة بالإدانة َّ
للمادة � )20أو �أدين بارتكاب جرائم خطيرة ج ًّدا عادة ما تدر عائدات �ضخمة .واع ُتبر تخفي�ض متطلبات
الإثبات نجاح ًا على العموم يف البلدان المعنية.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
وفق ًا لقانون ا�سترداد العائدات في �إحدى الدول الأطراف ،يكون معيار الإثبات المنطبق في الإجراءات
المدنية هو معيار الإثبات المطلوب للبتِّ في �أيِّ م�س�ألة تن�ش�أ في �إطار ذلك القانون لتحديد ما �إذا
كان �شخ�ص قد انتفع من الجريمة �أو المبلغ المق َّرر ا�سترداده من خالل �أمر الم�صادرة.
و�إ�ضاف ًة �إلى ذلكُ ،ي َع ُّد اال�ستدالل بالقرائن المذكور �أعاله هو �أي�ض ًا من الممار�سات المعتادة يف
�إجراءات الم�صادرة المدنية� ،سواء الم�ستندة �إلى �إدانة �أو بدون �إدانة ،كما هو مبين �أعاله وكذلك �أعاله يف
كتابيا
الف�صل الأول ،الق�سم باء ،الق�سم الفرعي  .4ويف �إحدى تلك الحاالتُ ،ي ْلزَ م
المتهم ب�أن ِّ
ُ
يقدم �إقرار ًا ًّ
يقدم هذا الإقرار �أو ق َّدمه منقو�صاً ،اف ُتر�ض � َّأن الممتلكات مت�أتية من
لإثبات م�شروعية ممتلكاته ،ف�إذا لم ِّ
ن�شاط �إجرامي .وبالمثل ،يجوز يف دولة �أخرى لل�شخ�ص الذي ُقيدت ممتلكاته �أو �صودرت �أن يتقدم بطلب
كي ُت�ستثنى الممتلكات من التقييد �أو الم�صادرة .ويتحمل مقدم الطلب عبء �إثبات � َّأن الممتلكات اك ُت�سبت
بطرائق م�شروعة.

حقوق الأطراف الثالثة الح�سنة النية
ِ
الم�ستعر�ضون عدد ًا محدود ًا من
�أُثير عدد محدود من الم�سائل فيما يتعلق بالفقرة  9من المادة  ،31وق َّدم
المالحظات �أو لم يقدموها بالمرة .ويف �سياق اال�ستعرا�ض المتعمق ،يبدو � َّأن م�س�ألة حقوق الأطراف الثالثة
الح�سنة النية كانت من �أ�صعب �أحكام االتفاقية من حيث الدرا�سة والفح�ص ،حيث �سعى الخبراء الخارجيون
�إلى تحديد ما �إذا كانت مجموعة من الت�شريعات تنتق�ص �أو ال تنتق�ص من حقوق الأطراف الثالثة .ومن الأمور
ِ
الم�ستعر�ضين الحظوا يف حالتين � َّأن المعلومات التي قدمتها ال�سلطات (ب�ش�أن
التي لها داللتها � َّأن الخبراء
الأحكام الوطنية المتعلقة بالم�صادرة) لم ُت ِ
ظهر � َّأي ميول �إيجابية فيما يتعلق بمبد�أ حماية حقوق الأطراف
الثالثة الح�سنة النية ،وا�ضطروا يف نهاية المطاف لال�ستدالل بال�ضد للخلو�ص �إلى �أنها ال يمكن (�أو يمكن يف
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حاالت ا�ستثنائية فقط) �أن تخ�ضع لتدابير من قبيل م�صادرة الموجودات �أو حجزها �أو تجميدها .ولم ُيع َرب
�سوى يف  12حالة فقط عن �شواغل حقيقية ب�ش�أن ما �إذا كانت حقوق الأطراف الثالثة الح�سنة النية تحظى
بالحماية الكافية يف الممار�سة العملية يف جميع الحاالت التي تنطوي على الجرائم ذات ال�صلة بالف�ساد
(ولي�س على �سبيل المثال فيما يتعلق بجرائم غ�سل الأموال فقط) .وينبغي للدول الأطراف �أن تكفل على وجه
الخ�صو�ص عدم ات�سام الأطر الزمنية للطعن يف م�صالح الأطراف الثالثة �أو ت�أكيد تلك الم�صالح يف �إجراءات
الم�صادرة بالتقييد المفرط وعدم م�سا�سها بممار�سة تلك الحقوق.
� َّأما فيما يتعلق بالتدابير الوطنية الإيجابية التي ت�شير �إلى االمتثال للحكم المعني ،توجد حاالت تت�ضمن
فيها الت�شريعات الوطنية عبارات عامة تن�ص على � َّأن � َّأي قرار ب�ش�أن الم�صادرة يراعي حقوق الأطراف الثالثة
الح�سنة النية �أو ينبغي �أ َّال ينتهكها .و�إلى جانب ذلك ،ي�شير ا�ستعرا�ض مقارن للمعلومات المتاحة ب�ش�أن هذا
المو�ضوع �إلى الأمثلة التالية على التنفيذ ،والتي اعتمدتها الدول الأطراف بدرجات متفاوتة�( :أ) الن�ص يف
الت�شريعات ذات ال�صلة على �أنه ال تجوز م�صادرة �أداة الجريمة �أو ممتلكات �أخرى �إذا كانت عائدة �إلى طرف
ثالث �إ َّال �إذا كانت قد ُنقلت �إليه بعد ارتكاب الجريمة ،و�إذا كان يعرف� ،أو كان لديه �سبب وجيه لالعتقاد ،ب� َّأن
ال�شيء �أو الممتلكات مرتبطة بجريمة ما� ،أو �إذا كان قد تل َّقاها كهدية �أو بالمجان؛ و(ب) �إخطار الأطراف
الثالثة المهتمة بالإجراءات التي قد ت�ؤثِّر على حقوقهم يف الملكية �أو التعريف على نطاق وا�سع بهذه الإجراءات؛
و(ج) ال�سماح للأطراف الثالثة بالتقدم بطلب كي ُت�ستثنى ممتلكاتهم المكت�سبة ب�صورة م�شروعة من التقييد
�أو الم�صادرة ،والطعن يف �أمر التجميد �أو الم�صادرة ،وكذلك رفع دعوى مدنية لالعترا�ض على الأمر
المتح�صل عليها ب�صورة م�شروعة ،تمكين الطرف المعني
بالم�صادرة؛ و(د) يف حالة م�صادرة الممتلكات
َّ
من تقديم طلب تعوي�ض ي�صل �إلى قيمة الممتلكات المكت�سبة ب�صورة م�شروعة؛ و(ه) مراعاة المطالبات
المحتملة لل�ضحايا �أو المدعين بالحق المدني يف تحديد مدى تدابير الم�صادرة والت�صرف يف الموجودات
الم�صادرة؛ و(و) تمكين المحكمة� ،إذا تو ِّفي المتهم �أو الم�شتبه فيه قبل انتهاء التحقيق �أو المحاكمة ،من
موا�صلة الإجراءات المدنية ل�ضمان �إعادة الموجودات �إلى الأطراف الثالثة الح�سنة النية.

مثال على التنفيذ
في �إحدى الدول ،ين�ص قانون ب�ش�أن منع الت�صرف في الممتلكات المتح�صل عليها عن طريق بع�ض
الجرائم �أو �إخفائها على عدم �إمكانية رفع دعوى �ضد طرف ثالث ح�سن النية �أو محاكمته �أو اتخاذ
�إجراءات قانونية �أخرى �ضده ب�سبب �أيِّ عمل ا�ضطُ لع به �أو ُيعتزم اال�ضطالع به بح�سن نية عم ًال
بذلك القانون .و ُدعيت ال�سلطات الوطنية �إلى النظر في �إدراج حكم في الت�شريعات الوطنية يع ِّرف
مفهوم ح�سن نية الأطراف الثالثة في �إجراءات الم�صادرة.

الفعالية
ن�سبيا من الدول معلومات و�أمثلة على ق�ضايا وبيانات �إح�صائية عن القيمة التنفيذية والت�شغيلية
ق َّدم عدد قليل ًّ
ِ
الم�ستعر�ضون عدم وجود معلومات عن �إنفاذ الأحكام
للت�شريعات ذات ال�صلة .ويف بلد واحد على الأقل ،الحظ
ُ
ذات ال�صلة و� َّأن مقدار الممتلكات الم�صادرة يبدو �صغير ًا بالمقارنة مع عدد الإدانات .ولتلك الأ�سباب� ،أو�صي
يف �أربع حاالت ب�إن�شاء قاعدة بيانات مركزية وموثوقة ب�ش�أن الموجودات الم�صادرة� ،أو على الأقل ب�أن تتاح
الإح�صاءات المتعلقة بالم�صادرة لعامة الجمهور و�أن يتم تحديثها بانتظام .وبالفعل� ،أُبرز �إن�شاء نظام قاعدة
بيانات وطنية من هذا القبيل فيما يخ�ص الممتلكات الم�صادرة يف �إحدى الدول باعتباره من الممار�سات الجيدة.
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ومع ذلك ،ينبغي الت�أكيد على � َّأن من ال�صعب يف كثير من الأحيان المعرفة الدقيقة لإجمالي الأموال
الم�صادرة يف ق�ضايا الف�ساد ،حيث يمكن المحاكمة على جرائم ذات طبيعة مختلفة �أو �أ�شد خطورة �أو �أكثر
قابلية للإثبات .وهذا يعني � َّأن العائدات الم�صادرة يف ق�ضايا الف�ساد ال تظهر بالكامل يف الإح�صاءات .وعلى
الرغم من ذلك ،لوحظ تحقيق بع�ض النجاحات الالفتة للنظر ،بما يف ذلك حاالت ي�سرت فيها الأحكام
المحلية م�صادرة الموجودات يف �أمور متعلقة بجرائم الف�ساد الأجنبية و�إعادة تلك الموجودات �إلى البلدان
التي ار ُتكب فيها ال�سلوك الفا�سد .و�أبرز الأمثلة على ذلك هو النظام الذي �أن�ش�أته �إحدى الدول من �أجل
�سيا�سيا ،و�أف�ضى �إلى م�صادرة وا�سترداد مبالغ مالية كبيرة ج ًّدا على
حجز �أموال ب َّددها �أ�شخا�ص بارزون
ًّ
جيدة يف تنفيذ �أحكام
مدى الأعوام الخم�سة ع�شر الما�ضية؛ وقد اع ُتبر ذلك تجربة ناجحة وكذلك ممار�سة ِّ
المادة  ،31ولكن �أي�ض ًا يف مجال الم�ساعدة القانونية المتبادلة بهدف ا�سترداد الموجودات.

التحديات
من �أكثر التحديات �شيوع ًا يف تنفيذ المادة  31ما يلي�( :أ) م�صادر َة عائدات الجرائم المت�أتية من جميع
الجرائم المن�صو�ص عليها يف االتفاقية ،بما فيها الم�صادرة القائمة على القيمة؛ و(ب) نطاق العائدات
حولة وال ُـمب َّدلة
والممتلكات والأدوات التي تخ�ضع للتدابير الواردة يف المادة  ،31وخ�صو�ص ًا تغطية العائدات ال ُـم َّ
والمخلوطة ،وكذلك الإيرادات والمنافع المت�أتية منها؛ و(ج) انعدام �أو نق�ص التدابير الخا�صة بت�سهيل
الم�صادرة ،وال �سيما تدابير ك�شف الموجودات وتع ُّقبها وتجميدها ،بما يف ذلك االفتقار يف بع�ض الحاالت
�إلى القدرات الب�شرية والتقنية وال�شروط ال�شكلية المفرطة يف التعقيد ب�ش�أن تجميد الح�سابات المالية؛ و(د)
المجمدة �أو المحجوزة �أو الم�صادرة؛ و(ﻫ) ال�شواغل يف عدد كبير من
التحديات التي تواجه �إدارة الممتلكات
ِّ
َّ
الدول الأطراف �إزاء اعتماد التدابير غير الإلزامية التي تن�ص على �ضرورة �أن يبين الجاني الم�صدر الم�شروع
لعائدات الجريمة المزعومة .ويف بع�ض الحاالت ،يتطلب الأمر �إجراء �إ�صالح كامل لتح�سين التدابير والأطر
والقدرات الحالية الخا�صة بم�صادرة الموجودات وتجميدها وحجزها و�ضمان مزيد من االت�ساق بينها.
و�أخيراً ،من ال�ضروري زيادة الوعي بالإمكانيات المتاحة لتع ُّقب الموجودات وحجزها وم�صادرتها ،ولتغيير
الموقف المتردد لبع�ض ال�سلطات الق�ضائية يف اال�ستفادة الكاملة من �أدوات الم�صادرة .فعلى �سبيل المثال،
تميل المحاكم الوطنية يف �إحدى الدول الأطراف ،ربما العتبارات تتعلق بحقوق الإن�سان—و�أحدها �إمكانية
انتهاك �أحكام االتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإن�سان والحريات الأ�سا�سية والبروتوكوالت الملحقة بها—
�إلى الحد من نطاق الم�صادرة من منطلق اعتبارها تدبير ًا مفرط ًا يف التقييد .ومن �ش�أن توخي الحذر يف
حدود المعقول يف تنفيذ �أحكام اتفاقية مكافحة الف�ساد تفادي مثل تلك الآثار.

جيم -حماية ال�شهود والخبراء وال�ضحايا (المادة )32
لوحظ تباين كبير بين الدول الأطراف فيما يتعلق بحماية ال�شهود والخبراء وال�ضحايا من احتماالت االنتقام
إيجابيا ،رغم �أنه لوحظ
�أو الترويع .ويمكن اعتبار المح�صلة النهائية ال�ستعرا�ض مقارن للت�شريعات الوطنية � ًّ
عدم اتخاذ تدابير يف عدد من الواليات الق�ضائية من �أجل التنفيذ الفعال للمادة  .32كما �أ�شار عدد من الدول
الأطراف �إلى جهود محدودة ومج َّز�أة لإقامة نظام �شامل لحماية ال�شهود ،بما يف ذلك �أحكام �شائعة �إلى حد
تجرم �إعاقة �سير العدالة (على النحو المن�صو�ص عليه يف المادة � ،)25أو خطوات عملية غير ر�سمية
ما ِّ
تتخذها ال�شرطة� ،أو �أحكام تتعلق بعدم الك�شف عن هوية ال�شهود �أو المخبرين �أو مكان وجودهم �أو عن الأمور
التي قد ت�ؤدي �إلى اكت�شافهم .وتفتقر معظم هذه الدول الأطراف �إلى �إجراءات �أكثر تطور ًا من �أجل الحماية
الج�سدية لل�شهود والخبراء و�أ�سرهم ،ومن �أجل تزويدهم بهويات جديدة �أو نقلهم �إلى �أماكن �أخرى .وهناك
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�أي�ض ًا حاالت لم ُتن َّفذ فيها حتى الآن القوانين القائمة التي توفر بع�ض �أ�شكال الحماية القانونية والج�سدية
تطبق �سوى يف ظروف محدودة ج ًّدا (كتلك التي
لل�شهود� ،أو ال تنطبق على الجرائم ذات ال�صلة بالف�ساد� ،أو ال َّ
تطبقها محاكم متخ�ص�صة ذات والية ق�ضائية �إقليمية محدودة).
تلقائيا � َّأن جميع الدول المذكورة �أعاله قد خرقت �أحكام االتفاقية ب�سبب
ولم يعتبر الخبراء الحكوميون ًّ
صال) .وعالوة على ذلك ،ف�إن و�ضع
غياب برنامج �شامل لديها لحماية ال�شهود �أو نقلهم (وال ُيفتر�ض ذلك �أ� ً
مثل ذلك البرنامج ال يبدو �أنه ي�شكل �أولوية لدى ال�سلطات الوطنية يف البلدان التي ال توجد فيها مثل تلك
البرامج .ورغم � َّأن ال�شروط الواردة يف الفقرة  1من المادة � 32إلزامية ،لكن هذا الطابع الإلزامي ينطبق
و�ضروريا ومجدي ًا ويف حدود �إمكانيات الدولة الطرف المعنية .ويعني هذا �ضمناً،
فقط عندما ُيعتبر منا�سب ًا
ًّ
كما يرد يف الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�سادَّ � ،أن "التزام توفير حماية فعالة
معينة �أو على ظروف مح َّددة تكون فيها هذه الو�سائل منا�سبة يف نظر الدولة
لل�شهود يقت�صر على حاالت َّ
الطرف المن ِّفذة .فمث ًال ،قد ُيمنح الم�س�ؤولون �صالحية تقديرية لتقييم التهديد �أو المخاطر المحتملة يف
كل حالة وتوفير الحماية وفق ًا لذلك" (الفقرة  .)438وبالمثل ،ف� َّإن االلتزام بتوفير الحماية ال ين�ش�أ �إ َّال بقدر
امتالك الدولة الطرف المعنية موارد متاحة وقدرات تقنية لتوفير تلك الحماية .ويف �ضوء المبادئ المذكورة
�أعاله وال�سلطات التقديرية الوا�سعة الممنوحة للدول الأطراف فيما يتعلق بتنفيذ المادة ُ ،32يطلب �إلى
ِ
يكيفوا نتائجهم مع الظروف الخا�صة التي ي�صادفونها يف كل بلد ،و�أن ي�س�ألوا ال�سلطات
الم�ستعر�ضين �أن ِّ
الوطنية عما �إذا كانت هناك حاجة �إلى � ِّأي م�ساعدة تقنية.
ولذا ،راعى فريق اال�ستعرا�ض ،يف �إحدى الدول التي لم يكن لديها برنامج �شامل لحماية ال�شهودَّ � ،أن
ن�سبيا ،تنت�شر فيه �شفافية كبيرة وتكنولوجيا متقدمة يف جميع
البلد قيد اال�ستعرا�ض بلد �صغير ومتجان�س ًّ
�أنحاء البلد—مما يجعل من ال�صعوبة بمكان ،على �سبيل المثال ،نقل ال�شخ�ص من �أحد �أجزاء البلد �إلى
ملحة لبرنامج نقل ال�شهود
جزء �آخر ،و�أنه لم تكن هناك من الناحية العمليةَّ � ،إبان اال�ستعرا�ض ،حاجة ّ
من مكان �إلى �آخر .ولذا ،خل�ص الخبراء �إلى �ضرورة اعتبار � َّأن الدولة المعنية تمتثل لمتطلبات االتفاقية،
حث ال�سلطات على تعزيز التدابير الرامية �إلى حماية هوية ال�شهود بهدف تخفيف ال�شواغل
واقت�صروا على ّ
ِ
الم�ستعر�ضون يف دولة جزرية �صغيرة تت�سم ب�ض�آلة عدد �سكانها
ب�ش�أن �إمكانية تع ُّقب �أ�سمائهم .وبالمثل ،الحظ
�ضيق الموارد وال�شواغل القائمة ب�ش�أن القدرة على �ضمان �سرية ال�شهود بحيث �إنهم اكتفوا باالقتراح �أن تنظر
الدولة المعنية يف االنخراط يف برنامج �إقليمي لحماية العدالة بما من �ش�أنه ت�سهيل التعاون الدولي والإقليمي
ِ
الم�ستعر�ضون حجمه ال�صغير ،واكتفوا بالتو�صية بتطبيق
يف هذا ال�صدد .و�أخيراً ،يف مثال بلد ثالث ،راعى
المخ�ص�صة لل�شهود بالتعاون مع البلدان المجاورة.
ترتيبات الحماية
َّ
ومع ذلك ،لم يمكن الخلو�ص �إلى هذه اال�ستنتاجات يف معظم البلدان التي تفتقر �إلى برامج �شاملة
لحماية ال�شهود ،وال �سيما بلدان مجموعة الدول الأفريقية ومجموعة دول �آ�سيا والمحيط الهادئ )67(.وقد
�أ�شارت ال�سلطات الوطنية مرار ًا �إلى غياب تلك النظم كنقطة �ضعف رئي�سية يف مجال مكافحة الف�ساد ،ذلك
� َّأن ال�شهود يفتقرون �إلى ال�ضمانات ال�ضرورية ل�سالمتهم و�أمنهم من �أجل الإدالء ب�شهاداتهم يف المحاكم،
وهم يترددون يف قول الحقيقة يف الحاالت التي َيمثلون فيها �أمام المحاكم ،وخ�صو�ص ًا �إذا �شعروا ب� َّأن
المت َهمين يتمتعون بنفوذ �سيا�سي �أو مالي �أو غيرهما من �أ�شكال النفوذ .ومن الناحية العملية ،حال ذلك
دون مالحقة حاالت لأنه لم يكن لدى ال�شهود اال�ستعداد للإدالء ب�شهاداتهم .كما � َّأن هناك تردد ًا لدى عامة
()67انظر �أي�ض ًا التقرير الذي �أعدته الأمانة بعنوان "تنفيذ الف�صل الثالث (التجرمي و�إنفاذ القانون) والف�صل الرابع (التعاون الدويل) من
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،على ال�صعيد الإقليمي" ( ،)CAC/COSP/IRG/2016/5الفقرات � 4إىل .27
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الجمهور يف الإبالغ عن الحاالت التي قد تنطوي على �أعمال انتقام �أو ترهيب .وبناء على ذلك� ،أُ�صدرت عدة
�سن ت�شريعات ونظم �شاملة لحماية الخبراء وال�شهود وال�ضحايا و�أقاربهم ،متى
تو�صيات ب�ش�أن م�سائل منها ّ
كاف من االهتمام لهذه التدابير على �أر�ض الواقع،
تكون تلك الت�شريعات والنظم غائبة ،وكذلك �إيالء ق�سط ٍ
بو�سائل منها على �سبيل المثال �إذكاء الوعي بها لدى ال�شرطة وغيرها من وكاالت �إنفاذ القانون الم�س�ؤولة
عن تنفيذها.
ويقابل االنطبا َع ال�سلبي النا�شئ عن هذه الحالة حال ُة عدد كبير من البلدان التي توجد لديها برامج
كافية ،و�أحيان ًا وا�سعة ومتطورة ،لحماية ال�شهود—ا�ستناد ًا �إلى مجموعات �صلبة من المعايير القانونية.
رقابيا باعتبارها من
و�سلِّط ال�ضوء يف العديد من الحاالت على الطريقة التي ُت َّ
نظم بها الم�سائل ذات ال�صلة ًّ
ويقر الد�ستور �أي�ض ًا يف دولة طرف بحق ال�ضحايا وال�شهود
الممار�سات ِّ
الجيدة يف تعزيز �أهداف االتفاقية ،بل ّ
كاف من الحماية خالل الدعاوى الجنائية .وعالوة على ذلك� ،صيغت يف بع�ض الحاالت
يف الح�صول على قدر ٍ
بالمخدرات والجريمة وم�ساهمة
الت�شريعات ذات ال�صلة بم�ساعدة خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني
ِّ
البلدان ال�شريكة� ،أو كانت نتيجة للجهود الرامية �إلى االمتثال لل�شروط الواردة يف ال�صكوك الإقليمية ،من
قبيل قرار مجل�س االتحاد الأوروبي الم�ؤرخ  23ت�شرين الثاني/نوفمبر  1995ب�ش�أن حماية ال�شهود يف �سياق
مكافحة الجريمة المنظمة الدولية ،وتو�صية مجل�س �أوروبا رقم  R (97) 13ال�صادرة عن لجنة وزراء مجل�س
�أوروبا �إلى الدول الأع�ضاء فيما يتعلق بتخويف ال�شهود وحقوق الدفاع ،والقرار الإطاري لمجل�س االتحاد
الأوروبي  2001/220/JHAب�ش�أن و�ضع ال�ضحايا يف الإجراءات الجنائية .والأهم من ذلك � َّأن قانون ًا اع ُتمد يف
دولة واحدة على الأقل ب�ش�أن حماية ال�شهود والخبراء والمخبرين عن �أعمال الف�ساد يف �أعقاب تقييم للثغرات
يف الت�شريعات الوطنية فيما يتعلق باالتفاقية.
و�إلى جانب الأحكام العامة (يف القوانين الجنائية الوطنية �أو قوانين الإجراءات الجنائية على �سبيل
المثال) التي توفر الحماية لل�شهود الذين اع ُتبروا عر�ضة لخطر حقيقي ب�سبب الم�ساعدة التي قدموها
لل�شرطة وغيرها من وكاالت �إنفاذ القانون يف مالحقات جنائية مهمة ،يوجد لدى العديد من الدول برامج
وطنية خا�صة لحماية ال�شهود ،وقوانين لحماية ال�شهود وقوانين �أو ت�شريعات مماثلة تحدد �أنواع الحماية
المق َّدمة ،والأ�شخا�ص الذين يتمتعون بها ،ونطاق الحماية ومدتها ،وواجبات الهيئات وال�سلطات المخت�صة.
مجرمة
وكقاعدة عامة ،ت�شمل هذه الحماية ك ًّال من ال�شهود والخبراء الذين يدلون ب�شهادات تتعلق ب�أفعال َّ
وفق ًا لالتفاقية—مع بع�ض اال�ستثناءات الملحوظة—وهي تق َّدم بغ�ض النظر عن جن�سية ال�شاهد .ويجوز
كقاعدة عامة �أي�ض ًا—ومرة �أخرى مع بع�ض اال�ستثناءات—تو�سيع نطاق تلك الحماية ،عند االقت�ضاء،
لت�شمل �أقارب ال�شخ�ص المحمي و�سائر الأ�شخا�ص الوثيقي ال�صلة به ،على نحو ما تن�ص عليه الفقرة  1من
يقدمون �أدلة يف الإجراءات
المادة  .32وبالمثل ،عادة ما ال تميز الآليات الوطنية لحماية الأ�شخا�ص الذين ِّ
الق�ضائية بين ال�شهود من ال�ضحايا والأطراف الثالثة �أو الخبراء الذين يدلون ب�شهاداتهم �أثناء المحاكمات،
وهو ما يتما�شى مع روح الفقرة  4من المادة  .32و�أخيراً ،يبدو � َّأن الأحكام الوطنية المنطبقة ت�شمل يف معظم
المجرمة وفق ًا لالتفاقية ثم يتعاونون
الحاالت حماية الأ�شخا�ص الذين ي�شاركون �أو الذين �شاركوا يف الأفعال
َّ
يقدمون الم�ساعدة لها ،على النحو المطلوب بموجب الفقرة  4من المادة .37
مع �أجهزة �إنفاذ القانون �أو ِّ
واع ُتبرت الأحكام التي ال يبدو �أن ال�ضحايا �أو المتعاونين يحظون بموجبها بالحماية وكذلك ،يف حاالت
محدودة ،تلك التي ال ت�شمل �سوى ال�شهود والخبراء الذين يكونون هم �أنف�سهم من ال�ضحايا �أو الم�شاركين يف
الجريمة ،مفرطة يف التقييد بما يحول دون �أن يت�سم برنامج حماية ال�شهود بالفعالية .وعلى العموم ،يجوز
تطبق تدابير
للدول الأطراف �أن تنظر يف اعتماد
ْ
م�صطلحي "ال�شاهد" و"الخبير" بمعناهما الوا�سع ،بحيث ِّ
الحماية القائمة ،عند االقت�ضاء ،على � ِّأي �شخ�ص ي�ساهم ب�أدلة �أو خبرات �أو يبدو م�ستع ًّدا للتعاون يف مرحلة
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مبكرة من عملية التحقيق ،ب�صرف النظر عن و�ضعه القانوني الر�سمي ،حتى عندما يكون من غير الم�ؤكد ما
�إذا كان ال�شخ�ص المعني �سيدلي يف نهاية الأمر ب�شهادة فعلية يف محاكمة �أو يف جل�سة ا�ستماع يف محكمة.

()68

وكما هي الحال بالن�سبة �إلى الدول الأطراف التي توجد لديها تدابير ت�شريعية �أكثر تقييداً ،ينبغي تقييم
الم�ضمون الدقيق للبرامج الوطنية لحماية ال�شهود على �أ�سا�س االحتياجات الفعلية لنظام العدالة الجنائية يف
كل بلد والقيود التي تفر�ضها الهياكل والموارد والقدرات القائمة .وقد تكون التدابير الرخي�صة �أو الق�صيرة
ومف�ضلة على غيرها من البدائل ،ولعل البلدان تود التمييز بين �أنواع وم�ستويات الحماية
ن�سبيا كافية َّ
الأجل ًّ
()69
الممنوحة ،رهن ًا بخطورة الجريمة وم�ساهمة ال�شاهد �أو ال�ضحية المعني ،وغير ذلك من العوامل الظرفية.
فعلى �سبيل المثال ،ال ينطبق قانون حماية ال�شهود يف �إحدى الواليات الق�ضائية �سوى على الجرائم التي
المجرمة
ُيعاقب عليها بال�سجن لمدة ق�صوى قدرها � 10سنوات �أو �أكثر ،وي�ستبعد بالتالي مجموعة من الأفعال
َّ
وفق ًا لالتفاقية .و�أو�ضحت ال�سلطات الوطنية � َّأن ذلك ُيعزى �إلى �ضرورة التوازن بين مختلف الموارد يف نظام
العدالة الجنائية الداخلية ،والحظت �أنها قد تنظر يف م�س�ألة تغيير الحد الذي يبد�أ عنده تطبيق قانون حماية
ال�شهود عند بدء عملية �إ�صالح القانون—وهو تف�سير اع ُتبر مقنع ًا فيما يبدو ،بالنظر �إلى النطاق الوا�سع
الم�شار �إليه �أعاله من الخيارات المتاحة للدول الأطراف .ومن ناحية �أخرى ،يوفر النظام القانوني يف دول
تلقائيا �أو يتوقف على
�أطراف �أخرى الحماية لل�شهود والخبراء وال�ضحايا ،ولكن �شمول جرائم الف�ساد لي�س
ًّ
ما �إذا كانت تو�صف ب�أنها جريمة منظمة �أو على الجزاءات الق�صوى المنطبقة (كما ُذكر �آنفاً) .ويف هذه
الحاالت الخا�صة� ،صدرت تو�صيات بتو�سيع نطاق تلك الحماية ب�صورة مبا�شرة و�صريحة بحيث ت�شمل �شهود
و�ضحايا جميع جرائم الف�ساد ،مع مراعاة الموارد المتاحة يف الحا�ضر والم�ستقبل.
و ُتعتبر التدابير التالية م�ؤ�شر ًا على الطريقة التي و�ضعت بها الدول الأطراف برامج حماية ال�شهود
()70
لديها ،وفق ًا لما يرد يف الفقرة  2من المادة .32

الحماية الج�سدية
�أوالً ،ت�ستخدم الدول الأطراف التي ُتعتبر ممتثلة لالتفاقية منهجيات عمل ترمي �إلى �ضمان الحماية الج�سدية
المقربين �إليهم .وعادة ما ت�ضطلع وحدات ال�شرطة
لل�شهود المعر�ضين للخطر و�أ�سرهم والأ�شخا�ص الآخرين َّ
العادية بالق�سط الأكبر من هذا العمل ،رغم �إن�شاء �أجهزة متخ�ص�صة يف بع�ض الحاالت� ،سواء على ال�صعيد
الوطني �أو الإقليمي .وهناك مجموعة وا�سعة من التدابير الم�ستخدمة ،التي غالب ًا ما ت�ستتبع تكاليف كبيرة
وتكون م�شروطة بموافقة الأ�شخا�ص المحميين ،ويمكن �أن ت�شمل ما يلي:
(�أ) تدابير الحماية الج�سدية المبا�شرة ل�سالمة و�أمن ال�شهود الذين قد يتعر�ضون للتخويف �أو
الم�ضايقة نتيجة لتقديم �أدلة ،مثل حرا�سة ال�شخ�ص المحمي وم�سكنه وممتلكاته؛ وتجهيز �أماكن �إقامتهم
ب�أجهزة ال�سالمة من الحرائق و�أجهزة �أمنية ،من قبيل نظم الإنذار؛ وتغيير �أرقام هواتفهم و�أرقام ت�سجيل
مركباتهم؛ وتركيب مرافق و�إجراءات لالت�صال بال�شرطة يف حاالت الطوارئ ،مثل �أرقام االت�صال المبا�شر؛
وتوفير الأمن �أثناء ال�سفر؛ وتزويد ال�شخ�ص المحمي بمعدات خا�صة للحماية ال�شخ�صية وتحذيره من � ِّأي
خطر قائم؛ و�إيواء ال�شخ�ص المحمي ب�صورة م�ؤقتة يف مكان �آمن؛ ونقل الأ�شخا�ص المحميين (�إذا كانوا
مودعين يف �سجن تحقيق �أو غيره) من �سجن تحقيق �أو غيره �إلى �آخر� ،أو عزلهم عن بقية ال�سجناء �أو الإبقاء
عليهم يف الحب�س االنفرادي؛
()68الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،32الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .1
()69انظر الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة  ،439والدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،32الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .2
()70لالطِّ الع على املزيد من التفا�صيل ب�ش�أن حمتويات برامج حماية ال�شهود وهيكلها التنظيمي ،انظر من�شور مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية املعنونGood Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime :
ِّ
(فيينا ،)2008 ،الف�صل الرابع.
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(ب) تدابير حماية الهوية والنقل ،على النحو المقترح يف الفقرة الفرعية �( 2أ) من المادة ،32
وتتراوح بين الحد الأدنى من الحماية المتمثل يف عدم الك�شف عن هوية الأ�شخا�ص المحميين وبياناتهم
ال�شخ�صية و�أماكن وجودهم وتغيير وثائق هويتهم وبياناتهم ال�شخ�صية ومظهرهم؛ و�إيجاد فر�ص عمل �أخرى
لهم وتغيير مكان عملهم �أو درا�ستهم ونقلهم ب�صورة دائمة �إلى مكان �إقامة �آخر؛ ومنع جميع خدمات الإحالة
(مثل �سلطات ت�سجيل ال�سكان المحليين وا�ستف�سارات الدليل وخدمات ت�سجيل جوازات ال�سفر) من تقديم
معلومات عن مكان �إقامة الأ�شخا�ص المحميين �أو غير ذلك من البيانات ب�ش�أنهم .وكما �سبق ذكرهُ ،تعتبر
�إعادة التوطين ،على وجه الخ�صو�ص ،محفوفة ب�صعوبات عملية كبيرة ،وينبغي �أن تراعي الظروف المحددة
فيما يتعلق ب�إقليم الدولة المعنية و�سكانها؛
(ج) �ضمان الإدماج الآمن لل�شهود و�أفراد �أ�سرهم الم�شاركين يف البرنامج يف المجتمع المحلي؛ واتخاذ
تدابير فرعية ذات �صلة بالم�ساعدة االجتماعية �أو الطبية �أو النف�سية �أو القانونية �أو المالية ،مثل دفع الراتب
�أو الأجر بالكامل �أثناء اال�ضطالع بدور ال�شاهد ،والعالج الطبي المجاني ،والعالج يف الم�ست�شفيات و�صرف
الأدوية عن � ِّأي �إ�صابات �أو �أمرا�ض يتعر�ضون لها خالل هذه الفترة؛ و�إتاحة �سبل الح�صول على المعلومات
والم�ساعدة لحل الم�سائل التنظيمية؛ و�صرف التعوي�ضات عن جميع تكاليف االنتقال وتغيير محل الإقامة يف
نهاية المطاف ،وكذلك عن � ِّأي �أ�ضرار متكبدة ب�سبب الإدالء ب�إفادة �أو المثول ك�شاهد؛ وحتى تكاليف الدفن
للق�صر �أو الأطفال المعالين بالن�سبة �إلى ال�شهود الذين يموتون �أو ي�صابون بعجز دائم
والتعليم المجاني َّ
ب�سبب الم�شاركة يف برنامج لحماية ال�شهود؛
(د) �أ�ساليب الحماية غير المبا�شرة التي ت�ستهدف التهديد نف�سه و�ضبط �سلوك المتهمين الذين قد ي�شكلون
تجرم �إعاقة �سير العدالة (على النحو المن�صو�ص
خطر ًا على ال�شهود .وهذه التدابير ،التي ت�شمل الأحكام التي ِّ
عليه يف الفقرة الفرعية (�أ) من المادة  ،)25قد تكون على الأقل بنف�س فعالية الحماية الج�سدية المبا�شرة.

�أمثلة على التنفيذ
في �إحدى الدول الأطراف ،يتاح لل�شرطة ووكاالت �إنفاذ القانون ا�ستخدام مجموعة وا�سعة النطاق
من تدابير حماية ال�شهود والخبراء بمقت�ضى �أحكام ت�شريعات م�ص َّممة لهذا الغر�ض ،بما في
ذلك برامج لتوفير حماية كاملة لل�شهود ت�شمل النقل الدائم لمحل الإقامة ،وتغيير الهوية ،واتخاذ
تدابير ل�ضمان �أمن الأ�شخا�ص وم�ساكنهم ،وتوفير درجة عالية من ال�سرية .و ُت َع ُّد ن�سخة خطية من
اتفاقات الحماية و ُتتخذ بالت�شاور التام مع ال�شهود الذين يتلقون الم�ساعدة من دائرة متخ�ص�صة
لحماية ال�شهود .وعلى العمومُ ،تعتبر االتفاقات الخطية من هذا النوع (مثل مذكرات التفاهم �أو
البروتوكوالت بين الدولة وال�شهود الخا�ضعين للحماية) و�سيلة لتعزيز التعاون ،لأنها ت�ساعد على
تو�ضيح العالقة بين الطرفين وتحقيق اليقين فيما يتعلق بنطاق الحماية المراد منحها.
وهناك دولة طرف واحدة (من بين دول �أخرى كثيرة) تمنح حماية �إ�ضافية لل�شهود من خالل
و�ضع �شروط للإفراج بكفالة عن الأ�شخا�ص المتهمين .ويمكن للمحكمة �أن ت�أخذ في االعتبار ،لدى
الإفراج عن �شخ�ص بكفالة ،احتمال �أن يقوم هذا ال�شخ�ص بم�ضايقة �شخ�ص �أو تعري�ض �سالمته �أو
�أمنه للخطر� ،أو التدخل في الأدلة� ،أو تخويف �أحد ال�شهود� ،أو �إعاقة �سير العدالة.
وفي دولة �أخرى (من بين دول �أخرى كثيرة في هذه الحالة �أي�ضاً) ،ين�ص القانون ك�أحد تدابير
الإكراه الإجرائي على حظر االقتراب من ال�ضحية .و ُيط َّبق هذا التدبير �ضد المتهمين من ِقبل محكمة
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الدرجة الأولى المخت�صة ،بناء على اقتراح من المدعي العام وبموافقة ال�ضحية� ،أو بناء على طلب
ال�ضحية .وت�صدر المحكمة قرار ًا فور ًّيا ب�ش�أن االقتراح �أو الطلب في جل�سة عامة ،بعد اال�ستماع �إلى
المدعي العام والمدعى عليه وال�ضحية .ويكون قرار المحكمة نهائ ًّيا .و ُيلغى الحظر بعد �صدور حكم
نافذ� ،أو في الحاالت التي ُتع َّلق فيها الإجراءات لأ�سباب �أخرى .ويمكن لل�ضحية �أن يطلب في �أيِّ وقت
من المحكمة �إلغاء الحظر.

قواعد الإثبات
تت�ضمن البرامج ال�شاملة لحماية ال�شهود� ،إ�ضاف ًة �إلى الحماية الج�سدية ،قواعد �إثبات ل�ضمان �أمن ال�شهود
وال�ضحايا على ال�سواء.
وت�شمل تلك التدابير تدابير ترمي تحديد ًا �إلى الحفاظ على �سرية هوية ال�شهود الم�شمولين بالحماية
خالل الإجراءات التمهيدية و�إجراءات المحاكمة ،بما يف ذلك اال�ستماع �إلى ال�شهود تحت �أ�سماء م�ستعارة؛
واتخاذ عنوان مرافق المحكمة عنوان ًا لل�شاهد فيما يتعلق باال�ستدعاءات و�أوامر الح�ضور؛ والإدالء ب�شهادات
من وراء �ستار؛ وا�ستخدام �أ�ساليب التن ُّكر وتغيير ال�صوت؛ وحظر ن�شر الأدلة.

�أمثلة على التنفيذ
في �إحدى الدول الأطرافُ ،تد َّون �شهادة الأ�شخا�ص الم�شمولين بالحماية �أثناء اال�ستجواب في
مح�ضر ُت َع ُّد منه ن�سختان .و ُيد َّون في المح�ضر رمز تعريف ال�شاهد فقط بد ًال من بيانات هويته .وال
يو ِّقع ال�شاهد �سوى على الن�سخة الأ�صلية من المح�ضر التي تق َّدم �إلى القا�ضي في مظروف مختوم.
و ُترفق الن�سخة الأخرى بملف الق�ضية و ُت�س َّلم �إلى الطرف المتهم ومحامي دفاعه .ويجوز للطرف
المتهم ومحاميه �أن يوجها �أ�سئلة لل�شاهد كتابة .ويجرى اال�ستجواب بتغيير �صوت ال�شاهد (و�صورته
�إذا ا�س ُتخدمت مرافق التداول بالفيديو) .وقبل بدء اال�ستجواب ،يتحقق قا�ض من المحكمة االبتدائية
في مكان وجود ال�شاهد من �أنَّ ال�شخ�ص الم�ستج َوب هو نف�س ال�شخ�ص الذي �أُعطي رمز التعريف.
وفي دولة طرف �أخرى ،يجوز لقا�ضي التحقيق الأ َّولي� ،أن يعلن ،بمراعاة خطورة الجريمة
الجنائية �أو الظروف اال�ستثنائية المت�صلة بها ،وبناء على طلب مكتب المدعي العام� ،أنَّ ال�شاهد
مجهول الهوية من �أجل �ضمان �سالمته .وعلى �أ�سا�س حكم القا�ضيُ ،يمنح ال�شاهد ا�سم ًا وهم ًّيا
ُي�ستخدم في التدابير الإجرائية .وتو�ضع المعلومات المتعلقة باال�سم الحقيقي لل�شاهد المع َلن �أنه
مجهول الهوية ورمز تعريفه ال�شخ�صي �أو ،في حال عدم وجود ذلك ،تاريخ ميالده وجن�سيته ودرا�سته
ومكان �إقامته وعمله �أو م�ؤ�س�سته التعليمية في مظروف يحمل رقم الق�ضية الجنائية وتوقيع ال�شخ�ص
الذي ينفذ الإجراءات .و ُيختم المظروف و ُيحتفظ به ب�صورة منف�صلة عن الملف الجنائي .وال
يمكن �سوى لل�شخ�ص الذي ينفذ الإجراءات �أن يفح�ص المعلومات الواردة في المظروف حيث يختم
المظروف ويو ِّقعه مرة �أخرى بعد فح�ص المعلومات .و ُي�ستمع في �إطار �إجراءات ق�ضائية �إلى ال�شاهد
المجهول الهوية عبر الهاتف با�ستخدام معدات لتغيير ال�صوت ،عند ال�ضرورة .ويمكن �أي�ض ًا طرح
�أ�سئلة على ال�شاهد كتاب ًة.
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�أمثلة على التنفيذ (تابع)
وفي دولة طرف ثالثة ،ال توجد �إمكانية حجب الهوية ب�شكل كامل فح�سب (في الحاالت التي
يوجد فيها خطر و�شيك ،يرتبط بجريمة خطيرة ،على حياة �أو �صحة �أو حرية �أو ممتلكات �شاهد
مهم �أو �ضحية �أو �أفراد �أ�سرته �أو �أقربائه المقربين) ،و�إنما �أي�ض ًا حجبها ب�شكل جزئي .وبالتالي ،ال
يجوز االحتفاظ �س ًّرا �سوى بجزء من بيانات ال�شاهد �أو ال�ضحية ،مثل تاريخ الميالد �أو رقم التعريف
ال�شخ�صي �أو عنوان الإقامة �أو المهنة �أو مكان العمل والدرا�سة �أو العالقات ال�شخ�صية ،رهن ًا بما
يكفي ل�ضمان حماية حقوقه وم�صالحه.
وت�شمل التدابير الأخرى لتوفير الحماية لل�شهود المعر�ضين للخطر لدى الإدالء ب�شهاداتهم �إبالغ
المحكمة بالمتطلبات الخا�صة لحماية ال�شاهد �أو ال�ضحية؛ وتركيب مرافق انتظار مخ�ص�صة لل�ضحايا
وال�شهود؛ وعقد جل�سات مغلقة �أو �سرية من �أجل تجنب االت�صال المبا�شر بالأ�شخا�ص الذين يمكن �أن ي�شكلوا
تهديد ًا لل�شهود؛ وا�ستجواب الأ�شخا�ص الم�شمولين بالحماية دون م�شاركة المتهم؛ وا�ستخدام ال�شهادات
الم�سجلة م�سبقاً؛ وتطبيق �إجراءات تتيح لل�شهود الإدالء ب�شهاداتهم با�ستخدام و�صالت الفيديو �أو الدوائر
التلفزيونية المغلقة �أو �أ�شكال �أخرى من تكنولوجيا االت�صاالت ،على النحو المقترح يف الفقرة الفرعية ( 2ب)
من المادة 32؛ وتقديم الم�ساعدة العملية والدعم النف�سي �أثناء �إجراءات المحكمة.

�أمثلة على التنفيذ
ت�سمح قوانين �إحدى الدول الأطراف للقا�ضي في �أيِّ وقت قبل �أو خالل جل�سة اال�ستماع لطلب �أو
لإجراءات �أمام المحكمة بالقيام ،في ظروف مع َّينة ،بما يلي�( :أ) الأمر بمغادرة بع�ض �أو جميع
�أفراد الجمهور قاعة جل�سة اال�ستماع لمدة الجل�سة كاملة �أو لجزء منها؛ �أو (ب) الأمر بعدم ن�شر
تقارير عن كامل الطلب �أو الإجراءات �أو جزء مع َّين منهما �أو ب�ش�أنهما؛ �أو (ج) �إ�صدار الأوامر
والتوجيهات التي يراها �ضرورية ل�ضمان عدم ِّاطالع �أيِّ �شخ�ص ،دون موافقة المحكمة (�سواء قبل
جل�سة اال�ستماع �أو �أثناءها �أو بعدها) على �أيِّ �إفادة خطية �أو م�ستند �أو معلومات �أو وثيقة �أخرى
م�ستخدمة في الطلب �أو الإجراءات الموجودة بالملف في المحكمة �أو في �سجالت المحكمة.
خا�صا لمنح الحماية وتقديم الدعم �إلى ال�ضحايا وال�شهود
و�أن�ش�أت دولة طرف �أخرى �صندوق ًا ًّ
ُي�ستخدم ،في جملة �أمور ،القتناء مجموعة من الأدوات الوقائية من �أجل جل�سات المحاكمة ،مثل
الحواجز التي تمنع المتهم من ر�ؤية ال�ضحية ،والدوائر التلفزيونية المغلقة التي تتيح لل�ضحية و�/أو
ال�شاهد الإدالء ب�شهادته في غرفة مجاورة لقاعة المحكمة.
وقد تكون قواعد الإثبات لحماية ال�شهود متعار�ضة مع المبادئ الأ�سا�سية للعدل يف الإجراءات الجنائية
يف الدول الأطراف ،وهي مبادئ متعلقة بحماية حقوق المتهمين ومن�صو�ص عليها يف قانون الإجراءات
الجنائية �أو الد�ستور �أو حتى ن�صو�ص المعاهدات الدولية التي لها الأ�سبقية على الأحكام الوطنية المنا ِق�ضة.
ويتجلى ذلك �أي�ض ًا يف المادة  32التي تن�ص على �ضرورة عدم م�سا�س التدابير المنفذة "بحقوق المدعى
عليه ،بما يف ذلك حقه يف محاكمة ح�سب الأ�صول" .وقد يتعار�ض عدم الك�شف عن هوية ال�شهود �أو ا�ستخدام
�أ�ساليب اال�ستجواب على انفراد �أو عن بعد ،على �سبيل المثال ال الح�صر ،مع حق المتهم يف االطِّ الع على
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التهم والأدلة �ضده ،ومبد�أ تكاف�ؤ و�سائل الدفاع ،والحق يف جل�سة ا�ستماع عامة ،والطابع ال�شفوي للإجراءات
الجنائية الرئي�سية ،ومبادئ التقييم المبا�شر وال�شخ�صي للأدلة ،وحق المتهم يف ح�ضور محاكمته وا�ستجواب
()71
�شهود االدعاء.
وال بد �أن ي�ؤخذ هذا النوع من ت�ضارب الم�صالح يف الح�سبان ،و�أن تراعى �إمكانية �أن يكون غياب تدابير
معينة ل�ضمان �سالمة ال�شهود والخبراء وال�ضحايا ناتج ًا عن ا�ستحالة التوفيق بينها وبين الحقوق المن�صو�ص
َّ
عليها للدفاع .فعلى �سبيل المثال� ،أو�ضحت ال�سلطات يف �إحدى الدول � َّأن الد�ستور ين�ص على حق المتهم يف �أن
يواجه بال�شهود �ضده ،الأمر الذي ي�ستبعد ا�ستخدام ال�شهادة عبر الفيديو يف المحاكمة .ويف حاالت ا�ستثنائية
َ
فقط�ُ ،سمح لبع�ض الأطفال �أن يدلوا ب�شهاداتهم بوا�سطة دائرة تلفزيونية مغلقة .ويف حاالت نادرة�ُ ،سمح لبع�ض
جزئيا ب�شعر م�ستعار �أو نظارات� ،أو محتجبين
ال�ضحايا �أو ال�شهود بالإدالء ب�شهاداتهم بينما كانوا متنكرين ًّ
ِ
يغيروا وجهة
عن �أعين الجمهور ولكن لي�س عن هيئة المح َّلفين .و َق ِب َل الخبراء
الم�ستعر�ضون بهذا التف�سير ولم ِّ
نظرهم ب� َّأن الدولة الطرف قيد اال�ستعرا�ض قد اتخذت التدابير المنا�سبة ال�ستيفاء مقت�ضيات االتفاقية.

مثال على التنفيذ
يجوز للمحكمة �أن ت�أذن ،في حالة وجود خطر و�شيك على �أمن ال�شهود في ق�ضية ف�ساد �أو �سالمتهم،
من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب من المدعي العام ،بمثول �أولئك الأ�شخا�ص دون الك�شف عن
�أ�سمائهم .ومع ذلك ،ين�ص القانون على �أنه ال يجوز فر�ض �أيِّ عقوبة باالعتماد على مج َّرد معلومات
غير معروفة الم�صدر ،ويبين العديد من الحاالت التي يجوز الك�شف فيها عن هوية ال�شخ�ص
الم�ستفيد من الحماية ،بما في ذلك الحاالت التي يكون فيها الك�شف عن الهوية الزم ًا لحماية حقوق
المتَّهم .وفي مثل تلك الحاالت ،يب َّلغ ال�شخ�ص الخا�ضع للحماية بقرار الك�شف عن هويته ،ويحق له
الطعن في القرار �أمام محكمة اال�ستئناف.

اتفاقات تغيير �أماكن الإقامة
لم تبرم معظم الدول الأطراف اتفاقات �أو ترتيبات مع دول �أخرى ب�ش�أن تغيير �أماكن �إقامة الأ�شخا�ص� ،أو لم
توفر معلومات ذات �صلة ،مما �أدى (يف بع�ض الحاالت) �إلى تقديم تو�صيات بالنظر على الأقل يف اتخاذ �إجراء
من هذا القبيل .و�أبدى بع�ض الخبراء ارتياحهم لإمكانية �إبرام ترتيبات �أو اتفاقات من هذا القبيل� ،أو لخلو
ت�شريعات الدول الأطراف مما يمنع �إبرامها يف الظروف المنا�سبة .ولذلك ،اع ُتبرت الدول الأطراف المعنية
عمليا بالنظر
ممتثلة لروح االتفاقية .ومع ذلك ،تجدر الإ�شارة �إلى � َّأن الفقرة  3من المادة  32تن�شئ التزام ًا ًّ
يف �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ملمو�سة لتغيير �أماكن الإقامة ،ولي�س فقط بالق�ضاء على العقبات النظرية التي
تعتر�ض �إبرام تلك االتفاقات.
وبالفعل� ،أفيد ب� َّأن العديد من الإدارات الوطنية لحماية ال�شهود تبرم ترتيبات �أو مذكرات تفاهم ر�سمية
�أو غير ر�سمية مع �سلطات �أجنبية يتم على �أ�سا�سها الحق ًا تغيير �أماكن �إقامة الأ�شخا�ص المحميين .و�أفادت
�إحدى الدول ب�أنها و َّقعت اتفاقات ب�ش�أن تغيير مكان الإقامة مع  20بلد ًا مختلفاً ،وبينت �أخرى �أنها تبرم ترتيب ًا
م�ستق ًّال لكل حالة على حدة ،و�إن تعذر تقديم �أمثلة ملمو�سة لأ�سباب �أمنية .و�أفادت دول �أطراف �أخرى ب�أنها
()71انظر الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .445
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أعم لنقل ال�شخ�ص المحمي �إلى �أرا�ضي
�أطراف يف اتفاقات متعددة الأطراف حول حماية ال�شهود تو ِّفر �إطار ًا � ّ
دولة طرف من نف�س المنطقة الجغرافية �أو ذات خ�صائ�ص لغوية �أو ثقافية مماثلة ،مثل االتفاق ب�ش�أن حماية
الم�شاركين يف الدعاوى الجنائية بين الدول الأع�ضاء يف رابطة الدول الم�ستقلة ،واتفاق حماية ال�شهود الذي
و َّقعت عليه الدول الأع�ضاء يف منتدى �سالزبورغ ،واتفاقية التعاون بين �أجهزة ال�شرطة يف جنوب �شرق �أوروبا،
واتفاق البلقان ب�ش�أن حماية ال�شهود ،واتفاقية �أمريكا الو�سطى لحماية ال�ضحايا وال�شهود والخبراء وغيرهم
بالمخدرات والجريمة
من الأ�شخا�ص الم�شاركين يف التحقيقات والمالحقات الجنائية ،وال� سيما �ضد االتجار
ِّ
المنظمة (غير نافذة بعد).

م�شاركة ال�ضحايا
فيما يتعلق بالتزام الدول الأطراف بمراعاة منظور �ضحايا الف�ساد ،قدمت بع�ض البلدان معلومات غير كافية
�أو لم تتطرق بتف�صيل وبدقة لإمكانية �إ�شراك ال�ضحايا يف مختلف مراحل الإجراءات الجنائية ،فيما عدا الحق
يف الحماية الذي يتمتعون به .وال يبدو � َّأن لدى دول �أطراف �أخرى ،وال �سيما من مجموعة الدول الأفريقية
ومجموعة دول �آ�سيا والمحيط الهادئَّ � ،أي �أحكام ت�س ِّهل عر�ض ودرا�سة وجهات نظر ال�ضحايا و�شواغلهم،
تقدم �إلى ال�ضحايا �شيئ ًا فيما يبدو عدا فر�صة ب�سيطة� ،إذا تم ا�ستدعا�ؤهم ك�شهود على �سبيل المثال،
�أو ال ِّ
مهنيا؛ واكتفت
للتعبير عن �آرائهم و�شواغلهم فيما يتعلق بالكيفية التي �أ َّثرت بها الق�ضية عليهم
�شخ�صيا �أو ًّ
ًّ
ال�سلطات �أحيان ًا بالقول �إنه لي�س يف القانون الداخلي ما يمنعهم من القيام بذلك ،و� َّأن القا�ضي الذي ير�أ�س
�سيلتفت �إلى هذه الآراء وال�شواغل �أم ال .وقد �أدت هذه الممار�سات
المحكمة هو الذي ّ
يبت فيما �إذا كان ُ
غير ال ُـمر�ضية �إلى �إ�صدار تو�صيات تحث ال�سلطات الوطنية على �إي�ضاح دور ال�ضحايا يف المحاكمات و�إتاحة
مزيد من الإمكانيات لهم لكي يعر�ضوا موقفهم على المحكمة .و�أفادت ال�سلطات يف دولة طرف ب� َّأن القانون
ال يت�ضمن ،يف ق�ضايا الف�سادَّ � ،أي �أحكام ت�سمح لل�ضحايا بالإدالء ب�شهاداتهم لأنه ال يمكن عادة التعرف على
المجرمة وفق ًا لالتفاقية ،كما �أنه ال يعفي
ال�ضحايا يف هذه الحاالت .بيد � َّأن هذا ال ي�سري على جميع الأفعال
َّ
الدول الأطراف من االلتزام بتمكين ال�ضحايا الذين يمكن التعرف عليهم من بيان موقفهم.
وفيما يتعلق بالدول الأطراف التي توفر هذه الفر�صة ،ف� َّإن هناك مجموعة (هي �أكبرها) ،وتت�ألف من
بلدان تتبع نظم القانون المدني ،ال تمكِّن �ضحايا جرائم الف�ساد من رفع دعاوى خا�صة �أمام المحاكم المدنية
�أو الإدالء ب�شهادة عندما ُيطلب منهم اال�ضطالع بدور ال�شهود فح�سب ،و�إنما �أي�ض ًا من تقديم �آرائهم كمدعين
مدنيين �أو �أطراف يف مالحقة ق�ضائية خا�صة يف المحاكمة الجنائية ،حيث يتمتعون بمجموعة متنوعة من
الحقوق يف جميع مراحل الإجراءات الجنائية .ويف الما�ضي ،كانت ال�سلطات حتى يف تلك الدول �أكثر ان�شغا ًال
بمعاقبة مرتكبي الجريمة ،بيد � َّأن �سيا�سة الحكومة تغيرت يف ال�سنوات الأخيرة فيما يبدو لت�شمل تح�سين
حالة ال�ضحايا باالقتران بمعاقبة الجناة .وت�شمل الحقوق المذكورة �أعاله الحق يف الطعن يف رف�ض ا�ستهالل
�أو �إنهاء الإجراءات الجنائية؛ واالطّ الع على طبيعة التهمة؛ والح�صول على م�ساعدة محام ومترجم فوري؛
واالطّ الع على ملف الق�ضية وفح�ص المواد الواردة فيه وا�ستن�ساخها؛ والموافقة على تطبيق الأوامر الزجرية
الم�ؤقتة �أو طلب تطبيق �أمر زجري؛ وتقديم �أدلة لإدراجها يف ملف الق�ضية لفح�صها يف المحكمة؛ وتقديم
م�سجلة ب�ش�أن
طلبات و�شكاوى وا�ستدعاء ال�شهود؛ وفح�ص التقارير ب�ش�أن التدابير الإجرائية وتقديم �إفادات َّ
�شروط التدابير الإجرائية و�سيرها ونتائجها ومحا�ضرها؛ والم�شاركة كطرف كامل يف جل�سات ا�ستماع
المحكمة؛ والموافقة على تطبيق �إجراءات الت�سوية �أو رف�ض منح تلك الموافقة؛ وتقديم ر�أي فيما يتعلق
بالتهم ،بل والعقوبة� ،إلى جانب الأ�ضرار المح َّددة يف التهم والدعوى المدنية؛ وا�ستئناف القرار .ويف �إحدى
الدول الأطراف� ،صدرت تو�صية ب�ش�أن �ضمان �أن ُيمنح و�ضع ال�ضحية يف الإجراءات الجنائية للأ�شخا�ص
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الطبيعيين واالعتباريين على ال�سواء ،بينما �أُو�صي يف دول �أخرى ب�ضمان �أن تمتد الحقوق ذات ال�صلة لت�شمل
�أي�ض ًا ال�ضحايا الذين لي�س لديهم �صفة ال�شاهد.

�أمثلة على التنفيذ
في �إحدى الدول الأطراف ،توجد لدى ال�ضحية �إمكانية رفع دعوى مدنية في جميع مراحل
الإجراءات ،وعندئذ ت�صبح طرف ًا في الإجراءات �أو المحاكمة ،وتتمتع بالحقوق الممنوحة لمن
يحمل هذه ال�صفة .ولذا ،يحق للطرف المدني ،بو�صفه طرف ًا في التحقيق� ،أن يح�صل ،على غرار
المتهم ،على ن�سخة مجانية من المح�ضر الر�سمي الذي يبين االنتهاك والإفادات الخطية لل�شهود
وتقارير الخبراء .ويجوز له �أي�ض ًا �أن ي�أخذ ن�سخة ،على نفقته الخا�صة ،من جميع وثائق الإجراءات،
وتقديم التما�سات �أو طلبات الإلغاء ،وا�ستدعاء ال�شهود في المحاكمة ،وطرح ق�ضيته ،وت�أكيد حقه
في التعوي�ض .وعالوة على ذلك ،ين�ص تعديل �أُدخل م�ؤخر ًا على قانون الإجراءات الجنائية على
تعيين قا�ض خا�ص للتدخل ل�صالح �ضحايا الجرائم يمكنه ،بناء على طلبهم� ،أن يكفل مراعاة حقوق
ال�ضحايا في مرحلتي التنفيذ والإنفاذ من الدعوى (مثل ا�سترداد تعوي�ض �أو �إنفاذ حظر ات�صال).
وفي دولة �أخرى ،يجوز لل�ضحايا ،بناء على طلبهم� ،أن ُيمنحوا م�ساعدة نف�سية-اجتماعية
وم�ساعدة قانونية خالل الإجراءات الق�ضائية ،ما دام ذلك �ضرور ًّيا لحماية حقوقهم الإجرائية،
مع مراعاة ما فيه م�صلحتهم ال�شخ�صية �إلى �أق�صى حد .وت�شمل الم�ساعدة النف�سية-االجتماعية
�إعداد ال�شخ�ص المعني للإجراءات القانونية ،ولتح ُّمل العبء النف�سي ب�سببها� ،إلى جانب مرافقة
ال�شخ�ص �إلى جل�سات اال�ستماع �أثناء �إجراءات التحقيق والمحاكمة الرئي�سية .وفي هذا ال�سياق،
�أ�شارت بع�ض الدول الأطراف �إلى التزاماتها بموجب التوجيه  2012/29/EUال�صادر عن البرلمان
الأوروبي ومجل�س االتحاد الأوروبي الذي ي�ضع معايير دنيا ب�ش�أن حقوق �ضحايا الجريمة ودعمهم
وحمايتهم ويحل محل القرار الإطاري  2001/220/JHAللمجل�س.
ويف مجموعة ثانية من الدول الأطراف ،يمكن لل�ضحايا الم�شاركة م�شاركة كبيرة يف الإجراءات الجنائية
وعر�ض �آرائهم و�شواغلهم بدرجة كافية (على �سبيل المثال ،يف الم�ساهمة يف عملية التحقيق ،والإدالء ب�شهادة
المتكبدة �أثناء جل�سات اال�ستماع المو�ضوعية للق�ضية ويف جل�سة النطق بالحكم� ،أو تل ِّقي
ب�ش�أن الأ�ضرار
َّ
معلومات عن التقدم المحرز يف الق�ضية ونتائجها �أو الطعن يف القرارات ال�صادرة ل�صالح المتهم) ،حتى و�إن
بدا �أنهم ال يتمتعون بكامل حقوق الطرف المدني على النحو المذكور �أعاله.
و�أخيراً ،تتاح يف مجموعة ثالثة من الدول الأطراف التي تتبع نظام القانون الأنغلو�سك�سوني الإمكانية
لأن َي ْمث َُل ال�ضحية ويعر�ض �آراءه يف المرحلة التالية لإدانة المتهم ،وذلك ال�ستبعاد الك�شف الم�سبق عن
معلومات تم�س حقوق الدفاع .ويتم ذلك من خالل �إفادات �شفوية �أو خطية (غالب ًا ما ت�سمى �إفادات ب�أثر
الجريمة على ال�ضحايا) تزود المحكمة بتفا�صيل عن ال�ضرر الذي لحق بال�ضحايا نتيجة الجريمة ،و ُتق َّدم
�أثناء �إ�صدار الحكم (�أحيان ًا �أي�ض ًا �أثناء الإجراءات المتعلقة بالإفراج �أو رد المدعى عليه على التهمة الجنائية
�أو الإفراج الم�شروط) .ويختلف �شكل �إفادة ال�ضحية ومحتواها وفق ًا للنظام الت�شريعي المعمول به .ففي بع�ض
الواليات الق�ضائية ،يجوز للمدعى عليه �أو محاميه ا�ستدعاء ال�ضحية ال�ستجوابه ب�ش�أن الإفادة .وهناك �أي�ض ًا
برامج لدعم ال�ضحايا تتولى �إ�سداء الن�صائح وتقديم خدمات الم�شورة عند مثولهم �أمام المحكمة ،وينطوي
ِ
الم�ستعر�ضون اقتناعهم
جزء منها على تقديم الم�ساعدة يف �إعداد �إفادة ال�ضحية وتقديمها .و�أبدى الخبراء
عموم ًا ب� َّأن الحكم قيد اال�ستعرا�ض ُن ِّفذ بما فيه الكفاية يف �إطار التدابير المتعلقة بم�شاركة ال�ضحايا بعد
الإدانة ،حتى يف �إحدى الدعاوى (ال�صعبة �إلى حد ما) حيث �أو�ضحت ال�سلطات �أنه لي�س لل�ضحية الحق
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بالمعنى الحقيقي يف مخاطبة المحكمة ،و�أنه يعود للمدعي العام �صالحية اتخاذ قرار ا�ستدعاء ال�ضحية
للإدالء ب�إفادة يف وقت �صدور الحكم.

الفعالية
على الرغم من تقديم بع�ض البيانات الإح�صائية ب�ش�أن عمليات حماية ال�شهود� ،إلى جانب م�ؤ�شرات متفرقة
على �أن امتناع ال�شهود عن الإدالء ب�شهاداتهم لمخاوف �أمنية ال يزال يمثل م�شكلة كبيرة حتى يف البلدان
التي توجد بها �أحكام تنظيمية قوية ،ف� َّإن المعلومات عن مدى تحقيق برامج حماية ال�شهود �أهدافها يف
الدول الأطراف �شحيحة عموماً .ويجعل هذا من الم�ستحيل التو�صل �إلى ا�ستنتاج عام ب�ش�أن فعالية الأطر
التنظيمية القائمة يف الق�ضايا المتعلقة بالف�ساد .ويزداد تقييم الموقف �صعوبة عندما ي�ؤخذ يف االعتبار � َّأن
تطبق يف
القوانين ب�ش�أن حماية ال�شهود ال ُتن َّفذ يف بع�ض البلدان ب�سبب نق�ص الموارد وت�ضارب الأولويات� ،أو ال َّ
الحاالت المت�صلة بالف�ساد �إ َّال نادراً ،ب�سبب عدم وجود �صلة ظاهرة بين الف�ساد والجريمة المنظمة �أو االتجار
بالمخدرات يف البلدان المعنية ح�سب ما �أفيد به .ومن الخطوات المهمة لتجاوز هذه ال�صعاب النظر يف و�ضع
ِّ
وا�ستخدام �أدوات المعلومات الإح�صائية من �أجل ر�صد �سيا�سات حماية ال�شهود.

التحديات
يكمن التحدي الرئي�سي فيما يتعلق بتنفيذ المادة  32يف عدم وجود �أطر معيارية كافية ،والغياب التام
للتدابير �أو البرامج ال�شاملة لحماية ال�شهود والخبراء وال�ضحايا ،وكذلك �أقاربهم و�شركائهم ،يف بع�ض الدول
ويف�سر ذلك بالتكاليف الباهظة لتلك البرامج ،ومحدودية المعرفة ب�أحدث التدابير والممار�سات
الأطرافَّ .
يف مجال حماية ال�شهود والخبراء ،وخ�صو�صيات النظم القانونية الوطنية (بما يف ذلك �أحيان ًا �صغر حجم
جغرافيا) ،و�ضعف التن�سيق فيما بين الأجهزة (على �سبيل المثال من حيث الموارد الب�شرية
البلد �أو عزلته
ًّ
تحد �آخر يف عدم تطبيق التدابير القائمة يف الممار�سة
والبنى التحتية التكنولوجية والم�ؤ�س�سية) .ويكمن ٍّ
العملية ،ب�سبب حداثة قوانين و�أ�ساليب حماية ال�شهود ،وانعدام التعليمات واللوائح من �أجل تنفيذها ،ونق�ص
الخبرة يف �إدارة البرامج ذات ال�صلة .ولوحظ � َّأن معظم الدول الأطراف لم تبرم اتفاقات لتغيير �أماكن
الإقامة مع دول �أطراف �أخرى ،وهو ما يعود يف بع�ض الحاالت �إلى �شدة التعقيد الذي تت�سم به هذه العملية
ح�سب ما قيل .و�أخيراً ،ال توجد لدى العديد من الدول الأطراف �أحكام تمكِّن عر�ض ودرا�سة وجهات نظر
ال�ضحايا و�شواغلهم.

دال -حماية المب ِّلغين (المادة )33
على غرار م�س�ألة حماية ال�شهود والخبراء وال�ضحايا�ُ ،س ِّجل تباين كبير بين الدول الأطراف فيما يتعلق بتنفيذ
المادة —33وهي حكم غير �إلزامي—وفيما يتعلق بت�ضمين النظم القانونية المحلية التدابير المنا�سبة
مجرمة
لحماية المبلِّغينْ � ،أي الأ�شخا�ص الذين يبلِّغون بح�سن نية ولأ�سباب وجيهة عن � ِّأي وقائع تتعلق ب�أفعال َّ
وفق ًا لالتفاقية .ولم تتخذ �أكثر من ثلثي الدول الأطراف تدابير �شاملة لحماية المبلِّغين عن المخالفات �أو
جزئيا للحكم قيد اال�ستعرا�ض ،و�إن كانت هناك ت�شريعات قيد النظر يف عدد كبير من
تبين �أنها ال تمتثل �سوى ًّ
َّ
الحاالت .وبناء على ذلكُ ،قدمت تو�صيات عديدة � َّإما من �أجل موا�صلة اعتماد تلك الت�شريعات �أو حتى منحه
المجرمة وفق ًا لالتفاقية� ،أو من �أجل اتخاذ المزيد من الخطوات الرامية
الأولوية ،بما ي�شمل جميع الأفعال
َّ
�إلى حماية المبلِّغين عن المخالفات ،وفق ًا لروح االتفاقية.
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وتجدر الإ�شارة �إلى � َّأن تلك التو�صية اع ُتبرت �ضرورية ،حتى لدى بع�ض البلدان المنتمية �إلى مجموعة
دول �أوروبا ال�شرقية حيث تو ِّفر �أحكام يف مختلف القوانين قدر ًا كافي ًا من الحماية للمبلِّغين عن المخالفات،
مخ�ص�ص ب�ش�أن حماية المبلِّغين عن المخالفات يف الوقت الراهن .ومن َّثم،
ولكن حيث ال يوجد ت�شريع َّ
تقو�ض يف بع�ض الأحيان
يبدو � َّأن الأحكام المج َّز�أة قد ت�ؤدي �إلى تطبيقها على نحو متفرق وغير مت�سق وقد ِّ
تو�صل جميع
فعالية الحماية الممنوحة بالنظر �إلى عدم وجود �شرط م�ستمد من االتفاقية بهذا ال�ش�أن ولعدم ُّ
اال�ستعرا�ضات �إلى اال�ستنتاج ذاته .وعندما تكون الحال كذلك ،يمكن �أن ُيعتبر الأخذ بمفهوم خا�ص يقوم
على "حماية المبلِّغين عن المخالفات" مف�ضي ًا �إلى تعزيز الحماية القائمة والحد من حاالت رف�ض المحاكم
للطلبات ذات ال�صلة على نحو غير من�صف.
ويبدو نق�ص التدابير الكافية وا�ضح ًا ب�صفة خا�صة يف الدول الأطراف التي يت�ضمن فيها القانون واجب ًا
يحتم على الموظفين العموميين �أو غيرهم من المواطنين الإبالغ عن اال�شتباه يف وقوع ممار�سات فا�سدة،
ولكنه ال ين�ص على � ِّأي تدابير مقابلة لذلك للحماية من المعاملة التي ال م�سوغ لها .ويف بع�ض الحاالت التي
ال يوجد فيها �إطار مح َّدد لحماية المبلِّغين عن المخالفات� ،أ�شارت ال�سلطات �إلى الأحكام المحلية ب�ش�أن
حماية ال�شهود والخبراء .ومع ذلك ،ينبغي الت�أكيد على � َّأن هذه الأحكام لي�ست كافية .ف�إذا كان م�صدر القلق
الرئي�سي للمخبرين يف كثير من الأحيان هو �سالمتهم البدنية وتطبيق تدابير حماية ال�شهود ل�صالحهم ي�شجع
بالت�أكيد على الإبالغ عن جرائم الف�ساد ،ف� َّإن المادة  33ت�شير �إلى تدابير ذات طابع ونطاق مختلفين ،وال
ت�شمل ال�شهود فح�سب ،و�إنما �أي�ض ًا الأ�شخا�ص الذين ال ي�شاركون ب� ِّأي �صفة ر�سمية يف الإجراءات الجنائية
وقد ال ي�صبحون م�شاركين فيها ب�شكل مبا�شر ،كما يف الحاالت التي ال تتجاوز مرحلة التحقيق على �سبيل
المثال .وعالوة على ذلك ،هناك �أفراد قد تكون لديهم يف مرحلة مبكرة من الق�ضية معلومات غير تف�صيلية
مهما على �أفعال غير م�شروعة وعلى تنبيه
بحيث ت�شكل �أدلة بالمعنى القانوني للكلمة ،ولكنها قد تكون م�ؤ�شر ًا ًّ
ال�سلطات �إلى الحاجة �إلى �إجراء تحقيق )72(.ولذا ف� َّإن التركيز ين�صب �أ�سا�س ًا يف الحكم المعني على تطبيق
تدابير الحماية على الموظفين يف القطاعين العام والخا�ص.
وعلى عك�س المجموعة المذكورة �أعاله من الدول الأطراف ،ا�ستحدث عدد من البلدان ،وال� سيما البلدان
التي تتبع نظام القانون الأنغلو�سك�سوني ،ت�شريعات خا�صة ب�ش�أن عمليات الك�شف من �أجل الم�صلحة العامة
جيدة.
تبين يف بع�ض الحاالت �أنها م�ستفي�ضة وتمثِّل ممار�سة ِّ
وحماية المبلِّغين عن المخالفات ،وهي ت�شريعات َّ
وهناك دولة طرف واحدة على الأقل تل َّقت م�ساعدة يف هذا ال�صدد من م�ؤ�س�سة دولية ،وهي يف هذه الحالة
م�صرف التنمية الآ�سيوي .ويف بع�ض الحاالت� ،أ�شير �إلى تنفيذ ال�صكوك الدولية ِ
الملزمة التي تن�ص على
حماية الموظفين ،مثل اتفاقية مجل�س �أوروبا ب�ش�أن الف�ساد يف �إطار القانون المدني (المادة  .)9وفيما يتعلق
ب�شكل الحماية الممنوحة للمبلِّغين بح�سن نية ولأ�سباب وجيهة عن الأن�شطة المت�صلة بالف�ساد (�إلى جانب
تو�سيع نطاق الحماية الج�سدية الممنوحة لل�شهود لت�شمل �أي�ضاً ،عند االقت�ضاء ،هذه الفئة من الأ�شخا�ص)،
اع ُتبرت المجموعات الثالث من التدابير المبينة �أدناه ذات �أهمية.
ِ
الجيدة ،طبيع ٌة �إجرائية �أ�سا�س ًا
ولبع�ض �أنواع الحماية ،التي و�صفها بع�ض
الم�ستعر�ضين بالممار�سات ِّ
وتخ�ص �إمكانية قبول المعلومات الم�ستمدة من البالغات المجهولة الم�صدر والتحقيق فيها (المق َّدمة على
�سبيل المثال عن طريق �صناديق بريد خا�صة مر َّكبة لهذا الغر�ض يف الم�ؤ�س�سات العامة �أو با�ستخدام الإنترنت
�أو البريد الإلكتروني �أو الخطوط الهاتفية المبا�شرة) ،والأهم من ذلك ،يف حالة المبلِّغين المعرويف الهوية،
حماية هويتهم تجاه الأطراف الثالثة (طالما لم يوافق ه�ؤالء الأفراد على الك�شف عن هويتهم) ،وكذلك �ضمان
()72الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،33الق�سم الأول .وانظر �أي�ض ًا من�شور مكتب الأمم
باملخدرات واجلرمية املعنون الدليل املرجعي للممار�سات اجليدة ب�ش�أن حماية املبلِّغني (Resource Guide on Good Practices in
املتحدة املعني
ِّ
)( the Protection of Reporting Personsفيينا ،)2015 ،الذي يت�ضمن املزيد من الأمثلة واملعلومات املتعلقة بتنفيذ املادة .33
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ال�سرية فيما يتعلق بالمعلومات وال�سجالت والوثائق المق َّدمة �أو الم�شار �إليها وقت الإبالغ .وينبغي �أن ُتك َفل
حماية هوية المبلِّغ ،ب�صفة خا�صة ،على الأقل يف بداية التحقيقات وحتى المرحلة التي ال يمكن عندها تحقيق
العدالة بالكامل من دون الك�شف عن هوية المخبر ،على �سبيل المثال حتى ُي�ستدعى للإدالء ب�أقواله ك�شاهد.
وت�شير مجموعة ثانية من التدابير �إلى الحماية من الإجراءات الق�ضائيةْ � ،أي الحظر ال�صريح للق�ضايا
المدنية �أو المحاكمات (ال �سيما فيما يتعلق بالت�شهير والحنث باليمين واالتهام الباطل)� ،أو � ِّأي �إجراءات
قانونية �أخرى تتعلق بالك�شف بح�سن نية عن المعلومات ،حتى �إذا كانت الوقائع التي قدمها المبلِّغ عن
المخالفات غير كافية لل�سماح بقرار بالمحاكمة �أو الإدانة .وهناك بع�ض الدول الأطراف التي تمنح هذا
االمتياز ب�صورة خا�صة للأ�شخا�ص الذين يبلِّغون عن معامالت م�شبوهة ت�شير �إلى ارتكاب جرائم غ�سل �أموال.
بيد �أنه ينبغي �أن يو�ضع يف االعتبار �أنه قد يكون من ال�صعب يف العديد من النظم الجنائية التوفيق بين هذه
التدابير وحقوق الأ�شخا�ص الذين ُوجهت �إليهم االدعاءات� )73(،أو تحديد المرحلة التي ال تعود عندها تلك
الح�صانة الم�سبقة �صحيحة �أو مطلقة .ويف جميع الأحوال ،ف� َّإن نجاح الإجراء الق�ضائي المدني �أو الجنائي
�ضد المبلِّغ ربما اعتمد على �إثبات الطبيعة الكيدية للأفعال ذات ال�صلة ،وهو �أمر ي�شكل يف حد ذاته �شك ًال من
�أ�شكال ال�ضمان الوقائي وقد ُيعتبر تقلي ًال من فائدة التدابير قيد المناق�شة.
وتتعلق مجموعة ثالثة (وهي الأهم كما يبدو من الأهمية المن�سوبة �إليها يف اال�ستعرا�ضات) من تدابير
حماية المبلِّغين عن �سوء ال�سلوك �أو الف�ساد بظروف عملهم ،وهي كثير ًا ما توجد ،لهذا ال�سبب ،يف قوانين
العمل �أو قوانين الخدمة المدنية لدى الدول الأطراف .وينبغي ،بمراعاة الطابع االختياري للمادة � ،33أن
ت�شمل حماية المبلِّغين عن المخالفات التدابير الرامية �إلى منع التمييز يف المعاملة �أو العقوبات الت�أديبية
طبق فيها تلك التدابير والعقوبات ب�سبب انتهاكات
�ضد المبلِّغين عن المخالفات ،بما يف ذلك الحاالت التي ُت َّ
مزعومة للقواعد المتعلقة بال�سرية �أو ال�سلطة التقديرية المهنيتين .وما لم تو َّفر للموظف �ضمانات قانونية
لحمايته من �أعمال االنتقام يف مكان العمل ،فقد ال يتقدم مطلق ًا للإدالء بمعلومات �إلى �صاحب عمله �أو �إلى
�سلطات التنظيم الرقابي .ويف هذا ال�سياق ،ت�شير بع�ض عمليات اال�ستعرا�ض �إلى � َّأن الأحكام والمبادئ العامة
لقانون العمل التي توفر الحماية �ضد �إنهاء عقد العمل بطريقة غير م�شروعة وتخول الحق يف �إحالة الم�س�ألة �إلى
الق�ضاء قد ال تكفي لحماية الموظفين الذين يبلِّغون عن ممار�سات الف�ساد .وتوجد حاجة لتعريف وا�ضح لحقوق
المبلِّغ عن المخالفات والتدابير الخا�صة الرامية �إلى تعزيز حمايته ،بما يف ذلك الحظر ال�صريح للتمييز يف
النقل �أو �إعادة االنتداب �أو خف�ض الرتبة �أو الخ�صم من الراتب �أو الإيقاف عن العمل �أو الف�صل �أو التقاعد
الق�سري �أو � ِّأي �شكل �آخر من �أ�شكال الت�ضرر المهني الذي قد يترتب عن الإبالغ بالمخالفات؛ وحق النقل بناء
على الطلب ،دون �إمكانية الرف�ض� ،إذا كانت المعلومات المك�شوف عنها �ست�ؤدي �إلى توجيه التهم؛ ويف نهاية
المطاف نقل عبء الإثبات يف دعاوى العمل ذات ال�صلة �إلى �صاحب العمل .وهناك المزيد من التدابير التي
يمكن اتخاذها من �أجل تعزيز التزام ال�سلطات المخت�صة بحماية ال�شخ�ص المبلِّغ عن المخالفات عندما يكون
�ضحية فع ًال للتحر�ش �أو الم�ضايقة �أو التخويف �أو االعتداء من جانب الزمالء �أو تقديم تعوي�ض مالي م�سبق ًا
عن جزء من تكاليف الدعاوى الق�ضائية التي يرفعها المبلِّغون عن المخالفات الذين يطعنون يف قرار بف�صلهم
�أو انتهاك حقوقهم بطريقة �أخرى �أو حتى فر�ض عقوبات جنائية �أو عقوبات �أخرى عندما يفر�ض م�س�ؤول � َّأي
مبررة على المبلِّغين لإبالغهم عن �أفعال الف�ساد .و�أخيراً ،قد يكون من المفيد ،كما
عقوبة تع�سفية �أو غير َّ
فعلت بع�ض الدول الأطراف� ،أن تكون هناك وكالة خا�صة يمكن �أن يرفع �إليها الأ�شخا�ص دعاواهم �أو �شكاواهم
ب�ش�أن المعاملة ال�سيئة �أو تفوي�ض االخت�صا�صات ذات ال�صلة �إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الف�ساد ،وكذلك
ا�ستك�شاف �سبل التعجيل با�ستخدام �آليات الحماية القائمة و�إزالة العمليات المعقدة.
()73ي�ؤ َّكد يف الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،33الق�سم الثاين ،الق�سمان الفرعيان  1و،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
ُ�شوهت �سمعتهم.
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التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
في �إحدى الدول الأطراف ،ين�ص قانون جديد لمكافحة الف�ساد على عك�س عبء الإثبات بغية حماية
�ضحايا الأعمال االنتقامية .ففي ال�سابق ،كان ب�إمكان ال�شخ�ص المب ِّلغ في القطاع العام �أو الخا�ص
ويب�سط القانون
الذي يعتقد �أنه يتعر�ض النتقام �أن يقدِّ م �شكوى ،م�سته ًّال بذلك �إجراءات مط َّولةِّ .
الجديد هذا النظام من خالل نقل عبء الإثبات �إلى �صاحب العمل ،بعد �أن يثبت المب ِّلغ �أنَّ االنتقام
المزعوم كان ردًّا على ت�ص ُّرفه .وتنطبق نظم مماثلة في عدد متزايد من الدول الأطراف ،بما في
ذلك الحاالت التي ُيعتبر فيها � ُّأي تطبيق لعقوبات ت�أديبية �ضد موظفين عموميين مب ِّلغين تع�سف ًّيا ،حتى
يثبت العك�س ،عندما يحدث في غ�ضون �سنة واحدة من الك�شف عن المعلومات.
وبالمثل ،ين�ص قانون العمل في دولة طرف �أخرى على �أنه ال يجوز ا�ستبعاد �أيِّ �شخ�ص من
�إجراء تعيين �أو الح�صول على تدريب داخلي �أو فترة تدريب في �شركة ،وال يجوز معاقبة �أيِّ موظف �أو
ت�سريحه �أو تعري�ضه للتمييز ،ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر ،وخ�صو�ص ًا من حيث الأجر �أو التدريب �أو
�إعادة االنتداب� ،أو االنتداب� ،أو الت�أهيل� ،أو الت�صنيف� ،أو الترقية المهنية� ،أو النقل �أو تجديد العقد،
لكونه ق َّدم بالغ ًا �أو �أدلى ب�شهادة ،بح�سن نية� ،إ َّما �إلى �صاحب عمله �أو ال�سلطات الق�ضائية �أو الإدارية
ب�ش�أن �أفعال ف�ساد علم بها �أثناء ممار�سة مهامه .ويكون � ُّأي خرق لعقد العمل ين�ش�أ عن هذا و� ُّأي حكم
�أو �إجراء مخالف الغي ًا وباط ًال .وفي حالة ن�شوء منازعة ،عندما يثبت الموظف المعني الوقائع التي
ُيفتر�ض �أنه ا�ستند �إليها في الإبالغ عن الف�ساد �أو �إقامة الدليل عليه ،يكون على المدعى عليه ،في
�ضوء هذه العنا�صر� ،أن يثبت �أنَّ عوامل مو�ضوعية ال �صلة لها ب�إفادات الموظف �أو �شهادته تبرر قراره.
و�أخيراً ،ين�ص القانون في دولة طرف ثالثة على توفير حماية �شاملة للمب ِّلغين عن المخالفات،
بما في ذلك منع �صاحب العمل من تعري�ض الموظف لأيِّ "�ضرر مهني" ب�سبب �إف�شائه معلومات
َ
النطاق العام للقانون
م�شمولة بالحماية .و�أدخل خبراء حكوميون في عداد الممار�سات الج ِّيدة
وتعريف "ال�ضرر المهني" بمعناه الوا�سع (الذي ي�شمل � َّأي �إجراء ت�أديبي� ،أو ف�صل� ،أو �إيقاف عن
العمل� ،أو خف�ض في الرتبة� ،أو م�ضايقة� ،أو تخويف� ،أو النقل غير الإرادي� ،أو المنع من النقل �أو
الترقية� ،أو التعر�ض للتهديد ب� ٍّأي من هذه الإجراءات) .وتجدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إلى �أنَّ �شركات و�إدارات
حكومية مختلفة ن َّفذت تدابير محددة لت�شجيع الإبالغ عن المخالفات و�أنَّ المجتمع المدني ي�شجع
بن�شاط هذه الممار�سة و�إن�شاء �آليات للحماية .و�أُقيم خط ات�صال مبا�شر وطني لمكافحة الف�ساد،
و ُتج َّمع الإح�صاءات المتعلقة بالبالغات على ال�صعيد المركزي و ُتن�شر.
وتجدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إلى � َّأن هذا النوع من الآليات الت�شريعية المحددة يوجد يف بع�ض الدول الأطراف
لحماية المبلِّغين عن المخالفات من كال القطاعين العام والخا�ص ،غير � َّأن تلك الحماية تقت�صر يف عدة
حاالت على الموظفين العموميين وال ت�شمل الأفراد العاديين؛ وعليه ،فقد �صدرت تو�صيات بالنظر يف تو�سيع
نطاق القواعد التي توفر الحماية من المعاملة التي ال م�سوغ لها (مثل الف�صل التع�سفي) لت�شجيع الأ�شخا�ص
المجرمة وفق ًا لالتفاقية .وال بد من �إيالء اهتمام خا�ص
من غير الموظفين العموميين على الإبالغ عن الأفعال
َّ
()74
لحماية ال�صحفيين ما دامت بالغاتهم ت�ستويف معيار الت�صرف بح�سن نية وت�ستند �إلى �أ�سباب وجيهة.
وهناك نقطة �أخيرة تتعلق بما قد ُيفر�ض على الإبالغ من القيود ،وهي قيود ربما كان لها ،كما ُذكر يف
ا�ستعرا�ض �إحدى الدول الأطراف ،ت�أثير �شديد على �إمكانيات الحماية وقنوات الك�شف عن المعلومات المتاحة
لمن يرغب يف الإبالغ عن المخالفات .ويف القطاع العام ،عادة ما تكون هناك طائفة من القوانين التي تن�ص
()74املرجع نف�سه ،الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .3
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معينة من المعلومات ،وال� سيما فيما يتعلق باال�ستخبارات وال�ش�ؤون الخارجية .وبالمثل ،يمكن
على �سرية �أنواع َّ
للمبلِّغين عن المخالفات من القطاع الخا�ص عقد اتفاق ب�ش�أن الخ�صو�صية وال�سرية مع �صاحب العمل المعني.
وي�ضع ذلك قيود ًا فيما يتعلق بالجهات التي يمكن للمخبر ك�شف المعلومات لها وقد يجعل حماية المبلِّغ عن
المخالفات تتوقف على فر�ض هذه القيود .فعلى �سبيل المثال ،ال يوجد ما يمنع مبا�شرة مبلِّغ ًا عن المخالفات
من القطاع الخا�ص من الك�شف عن � ِّأي فعل من �أفعال الف�ساد �إلى و�سائل الإعالم �أو �إلى �سلطة يف الدولة الطرف
المذكورة �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 ،يمكن �أن ي�شكل وجود جرائم جنائية فيما يتعلق بانتهاكات
إ�ضافيا لثني الموظفين عن الإبالغ عن جرائم الف�ساد.
الأ�سرار التجارية �أو انتهاكات �أ�سرار الدولة عام ًال � ًّ
ويف �ضوء ما ُذكر �أعاله ،ينبغي للدول الأطراف �أ َّال ت َّدخر جهد ًا من �أجل تحقيق التوازن بين االعتراف
بالتزامات الموظفين المدنيين وموظفي القطاع الخا�ص بالوالء وال�سرية تجاه الدولة و�أ�صحاب عملهم ،على
التوالي ،وااللتزام بتوفير الحماية للمبلِّغين من � ِّأي معاملة "ال م�سوغ لها" .وينبغي �أ َّال ُي�سمح النتهاك ال�سرية
ب�أن ي�صبح عائق ًا �أمام توفير الحماية ما دام الإبالغ يجري بح�سن نية .ويمكن القيام بذلك من خالل �إن�شاء
لتحمل الم�س�ؤولية عن تل ّقي البالغات عن �سوء
هيئات رقابية خا�صة �أو تعيين م�ست�شارين معنيين بال�سرية ُّ
ال�سلوك الذي قد ي�سبب �أ�ضرار ًا كبيرة للم�ؤ�س�سة ذات ال�صلة� ،أو من خالل �إتاحة مجاالت مختلفة للك�شف
عن المعلومات مع ما يقابلها من م�ستويات الحماية—يكون �أولها داخل الم�ؤ�س�سة التي يعمل بها المبلِّغ عن
المخالفات ،والثاني لدى الوكاالت والم�ؤ�س�سات الخارجية ،يف الحاالت التي ال تكون فيها عمليات الك�شف يف
()75
الم�ستوى الأول محتملة �أو لم ت�سفر عن نتائج مالئمة.

�أمثلة على التنفيذ
يت�ضح هذا الحل من المثال التالي :لدى دولة طرف نظام على ثالثة م�ستويات للك�شف عن المعلومات،
حيث يكون �صاحب عمل المب ِّلغ عن المخالفات هو المتل َّقي الأكثر �أمان ًا لل�شواغل المتعلقة بالف�ساد.
ويحظى الك�شف عن المعلومات داخل ًّيا بالحماية �إذا ت�صرف المب ِّلغ عن المخالفات بح�سن نية وتق َّيد
بالإجراءات التي حددها �صاحب العمل لذلك الك�شف .وتحظى عمليات الك�شف لهيئات محددة
للتنظيم الرقابي (� ْأي مكتب النائب العام والمراجع العام للح�سابات) بالحماية هي �أي�ض ًا من دون
الحاجة �إلى �أن يكون ال�شاغل قد �أثير �أو ًال لدى �صاحب العمل ،حيث يقوم المب ِّلغ عن المخالفات
بالك�شف عن المعلومات بح�سن نية ويكون لدى الموظف اعتقاد معقول ب�أنَّ هيئة التنظيم الرقابي
عادة ما تتعامل مع هذا النوع من الم�شاكل .ويمكن حماية عمليات الك�شف الأو�سع نطاق ًا (على �سبيل
المثال ،لل�شرطة و�أع�ضاء البرلمان وو�سائل الإعالم) ما دام الك�شف معقو ًال وبح�سن نية ،و�إذا كان
هناك ،وهذا هو الأهم� ،سبب وجيه لتجاوز الم�ستويين الأولين.
وبالمثلُ ،يقبل بموجب فقه القانون في دولة طرف �أخرى اال�ستثناء من االلتزام بال�سرية،
عندما يلبي الك�شف عن المعلومات م�صلحة عليا؛ وفي تلك الحاالت ،يجب على الموظف �أن يب ِّلغ
الوقائع �أو ًال �إلى �صاحب العمل ،ثم �إلى ال�سلطات ،ثم يتجه �إلى و�سائل الإعالم كمالذ �أخير .ويكون
الك�شف مبا�شرة عن المعلومات لل�سلطات مقبو ًال هو �أي�ض ًا عندما يكون له ما يبرره .ومن َّثم ،ف�إنَّ � َّأي
�إجراء ف�صل عن العمل في تلك الحاالت على �أ�سا�س انتهاك االلتزام بال�سرية ُيعتبر غير مب َّرر ويف�سح
المجال للمطالبة بالتعوي�ض .و�أفاد البلد المعني �أي�ض ًا باعتزامه اتخاذ تدابير لتعزيز �آلية الحماية
المعمول بها �ضد المعاملة غير العادلة ،وقد ُ�شجع على اتخاذ التدابير الرامية �إلى تحقيق ذلك.
()75املرجع نف�سه ،الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .4
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التحديات
تكاد التحديات المب َّلغ عنها باعتبارها مت�صلة بتنفيذ المادة  33تكون مطابقة للتحديات المتعلقة بحماية
ال�شهود .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك� ،أُ ِّكد على �ضرورة تنفيذ برامج ِ
م�ساعدة لن�شر الوعي ب�أهمية الك�شف عن الف�ساد،
و�آليات الإبالغ ،والو�سائل المتاحة لحماية المبلِّغين عن المخالفات .وهذا من �ش�أنه �أن يي�سر التطبيق العملي
ِ
تقديم حوافز
للقوانين ب�ش�أن حماية المبلِّغين عن المخالفات .وت�شمل مقترحات التدابير
الم�ساعدة الإ�ضافية َ
مالية للمبلِّغين عن المخالفات ،وو�ضع �سيا�سات م�ؤ�س�سية لحماية المبلِّغين عن المخالفات داخل ال�شركات،
و�إن�شاء هيئات م�ستقلة م�س�ؤولة تحديد ًا عن تنفيذ ال�سيا�سات المحلية ب�ش�أن �إف�شاء المعلومات من �أجل
الم�صلحة العامة وحماية المبلِّغين عن المخالفات.

هاء -عواقب �أفعال الف�ساد (المادة )34
عاما على الدول الأطراف باتخاذ تدابير تتناول عواقب الف�ساد ،وهي تهدف على
ت�ضع المادة  34التزام ًا ًّ
وجه التحديد �إلى عدم ا�ستفادة الأ�شخا�ص (الطبيعيين واالعتباريين على ال�سواء) من العقود �أو االمتيازات
المتح�صل عليها من خالل و�سائل فا�سدة .وعلى الرغم من � َّأن هناك عدد ًا من الدول
�أو المزايا المماثلة
َّ
الأطراف التي عادة ما ت�شير �إلى العقوبات والجزاءات المفرو�ضة على الأ�شخا�ص الطبيعيين واالعتباريين
المدانين بارتكاب جرائم ف�ساد (من ال�سجن والغرامات المالية و�إ�سقاط الأهلية �إلى �سحب التراخي�ص
المهنية والم�ؤ�س�سية والإدراج يف القائمة ال�سوداء) ،ف� َّإن الحكم قيد النظر ي�سعى �إلى معالجة الم�سائل التي ال
ت�شملها القواعد الأكثر خ�صو�صية ،مثل القواعد الواردة يف المادة  26والفقرة  1من المادة  30والمادة ،35
و�إلى كفالة �أ َّال يجدي الف�ساد نفع ًا وفق ًا لأحد المبادئ الأ�سا�سية لالتفاقية .وبعبارة �أخرى ،ينبغي لإدانة
الممار�سات الفا�سدة �أن تتجاوز العقوبات الجنائية بحيث ت�شتمل عليها جميع مجاالت القانون ذات ال�صلة،
�سواء �أكان القانون الخا�ص �أو قانون المناف�سة �أو القانون الإداري �أو قانون ال�ضرائب �أو قانون العقود �أو قانون
()76
دعاوى الم�س�ؤولية التق�صيرية.
ويتيح هذا الحكم للدول الأطراف مجا ًال للمناورة فيما يتعلق بالإجراءات االنت�صافية التي ينبغي لها �أن
تتخذها ،لكن معظم اال�ستعرا�ضات تركز على التدابير الإر�شادية التي يت�ضمنها ،وهي �إلغاء �أو ف�سخ العقود
و�سحب اتفاقات االمتيازات �أو �صكوك مماثلة �أخرى .ويف هذه المرحلة ،تجدر الإ�شارة �إلى � َّأن المادة ُ 34تلزم
عمليا باتخاذ تدابير تتناول عواقب الف�ساد وب�إي�ضاح الطريقة التي تحقق بها ذلك .وال بد
الدول الأطراف ًّ
من اعتبار مجرد القول ،كما يف �إحدى الحاالت� ،إنه "ال �شيء يف القانون المحلي يمنع اعتبار الف�ساد عام ًال
ُيعتد به يف دعاوى �إلغاء العقود �أو ف�سخها �أو �سحب االمتيازات �أو ما �شابهها من �أدوات �أو اتخاذ � ِّأي �إجراءات
كاف يف اال�ستعرا�ضات ال ُقطرية.
انت�صافية �أخرى" ،غير ٍ
والف�ساد عامل يف �إلغاء العقود �أو ف�سخها �أو �سحب االمتيازات �أو الأدوات المماثلة يف الغالبية العظمى
من البلدان ،و�إن بدا � َّأن نحو ُخم�س الواليات الق�ضائية ،وخ�صو�ص ًا يف مجموعة دول �آ�سيا والمحيط الهادئ
ومجموعة دول �أمريكا الالتينية والكاريبي ،ال يتيح هذه الإمكانية �أو لم يقدم معلومات كافية .وتتمثل طريقة
معتادة لتحقيق ذلك يف تطبيق المبادئ العامة لقانون التعاقد (� َّإما يف القانون الأنغلو�سك�سوني �أو القانون
المدني) التي تتيح �إلغاء �أو ف�سخ عقد ينطوي على �سوء نية (�أو تدلي�س) من جانب واحد على الأقل من
الأطراف المتعاقدة .ويجوز للطرف المت�ضرر والأ�شخا�ص الذين لهم م�صلحة م�شروعة �أن يعتر�ضوا على
العقد ذي ال�صلة .ومن الجدير بالذكر � َّأن عدد ًا من البلدان ملزَ م يف هذا ال�صدد باالتفاقية ب�ش�أن الف�ساد
()76املرجع نف�سه ،املادة  ،34الق�سم الأول.
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يف �إطار القانون المدني لمجل�س �أوروبا التي ِ
تلزم الفقرة  2من المادة  8منها الأطراف ب�أن تن�ص يف
قانونها الداخلي على �إمكانية �أن تتقدم جميع الأطراف يف عقد الذين ُقو�ضت موافقتهم ب� ِّأي فعل من �أفعال
الف�ساد بطلب �إلى المحكمة لإ�صدار �إعالن ببطالن العقد ،بغ�ض النظر عن حقهم يف المطالبة بتعوي�ض
عن الأ�ضرار.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
في �إحدى الدول الأطراف ،لوحظ وجود اتجاه متزايد لإدراج بنود موحدة في العقود الحكومية
بهدف ال�سماح للحكومة ب�إلغاء العقود و�سحب التراخي�ص وو�ضع تدابير انت�صاف مماثلة �أخرى عند
وذكر �أنه يمكن زيادة النظر في تو�سيع نطاق ا�ستخدام �أحكام
وقوع ف�ساد �أو �سلوك جنائي �آخرُ .
العقود من هذا النوع.
ومن الجدير بالذكر �أنه يمكن في هذه الدولة الطرف على وجه التحديد �أن ُتعتبر الأن�شطة
االحتيالية� ،إذا �أُثبتت� ،أ�سباب ًا كافية ل�سحب ال�صكوك ،حتى من دون اال�ضطرار �إلى رفع دعوى
ق�ضائية .ومن الأمثلة على ذلك نقل حقوق الملكية .ف�إذا اقتنع �سجل حقوق الملكية ب�أنَّ النقل هو
طرفي الطلب� ،سحب النقل �أو �إلغا�ؤه.
نتيجة احتيال ،جاز له ،بعد اال�ستماع �إلى
ْ
قانونيا لكن تنفيذها يكون
وبينما ت�شير المبادئ المذكورة �أعاله عادة �إلى العقود التي يكون م�ضمونها
ًّ
تحت ت�أثير الف�ساد بما يجعلها قابلة للإبطال ،ي�شير عدد كبير من عمليات اال�ستعرا�ض �أي�ض ًا �إلى �إمكانية
اعتبار العقد باط ًال من الأ�سا�س على العموم عندما يكون مو�ضوعه غير قانوني �أو يتعار�ض مع النظام العام
المحرر بعد � ِّأي فعل من �أفعال الف�ساد باط ًال
�أو الأخالق الحميدة .وبموجب الأحكام ذات ال�صلة ،يكون العقد
َّ
�إذا كان للفعل الفا�سد ت�أثير كبير على م�ضمون العقد� ،أو �إذا كان مو�ضوع العقد هو المعاملة الفا�سدة نف�سها،
مثل االتفاق على ر�سوم محددة لقاء خدمات و�سيط َع َر�ض �أن يمار�س ت�أثير ًا غير قانوني على م�س�ؤول عمومي.
و�أ�شارت بع�ض البلدان مرة �أخرى يف هذا ال�صدد �إلى تطبيق االتفاقية ب�ش�أن الف�ساد يف �إطار القانون المدني
لمجل�س �أوروبا التي تن�ص الفقرة  1من المادة  8منها على قيام الأطراف بالن�ص يف قانونها الداخلي على
اعتبار � ِّأي عقد �أو بند يف عقد ين�ص على الف�ساد الغي ًا وباط ًال .ومع ذلك ،ينبغي �أن يكون وا�ضح ًا � َّأن هذا
البطالن وحده ال يفي بمتطلبات اتفاقية مكافحة الف�ساد� ،إذ � َّإن هدف المادة  34لي�س حماية م�صالح طرف
يكون �ضالع ًا هو نف�سه يف معاملة فا�سدة.
ويف مجموعة ثانية من البلدان (تختلف عن المجموعة المعتمدة على العنا�صر المذكورة �أعاله
لقانون التعاقد الأ�سا�سي) ،تخ�ضع الم�س�ألة (لي�س على وجه الح�صر يف الكثير من الأحيان ولكن على �سبيل
الإ�ضافة) لأحكام خا�صة لمرا�سيم �إدارية مختلفة �أو قوانين مكافحة الف�ساد �أو قوانين الم�شتريات العامة
�أو قوانين االمتياز ،التي تن�ص مبا�شرة �أو �ضمن ًا على بطالن العقود واتفاقات االمتياز التي ُتبرم با�ستخدام
و�شجعت الدول الأطراف عموم ًا على �إدراج �أحكام �أكثر تف�صي ًال يف اللوائح الخا�صة بجعل
و�سائل فا�سدةُ .
الف�ساد عام ًال ُيعتد به يف �إلغاء عقد �أو ف�سخه �أو �سحب امتياز ،وعلى تحديد المعايير المنطبقة تحديد ًا
وا�ضحاً .ويف بع�ض الحاالت ،تَبينت �إمكانية ف�سخ العقود يف �إطار قانون الم�شتريات العمومية ولكن عدم
وجود الئحة تنظيمية ب�ش�أن االمتيازات �أو غيرها من التدابير االنت�صافية؛ وبناء على ذلكُ ،قدمت تو�صيات
ب�ضرورة اعتماد الأحكام ذات ال�صلة .وتناول ا�ستعرا�ض �آخر م�س�ألة مهمة وهي �أن الأحكام الوطنية ذات
بمقدمي العطاءات والمتعاقدين
ال�صلة ال ت�شير عادة �إلى �سحب التراخي�ص والعقود �سوى عندما يتعلق الأمر ِّ
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للأ�شغال العامة ،مو�ضح ًا �أن على الدول المعنية �أن تنظر �أي�ض ًا يف اعتماد تدابير لمعالجة عواقب الف�ساد يف
القطاع الخا�ص.

�أمثلة على التنفيذ
�إ�ضاف ًة �إلى البنود التعاقدية العامة التي تن�ص على عواقب الف�ساد ،يق�ضي كل من قانون الم�شتريات
العامة وقانون االمتياز في �إحدى الدول الأطراف بعدم �إبرام �أيِّ عقد للم�شتريات العمومية �أو
َّ
المر�شحين بال�شروط (ب�سبب �إدانة
االمتياز ،و ُيعتبر� ،إذا �أُبرم ،الغي ًا �أو باط ًال في حالة عدم وفاء
�سابقة عن جرائم ف�ساد) .وينطبق الأمر نف�سه على انتهاكات الإجراءات ،وال� سيما في حاالت
الر�شوة بغر�ض الفوز بعطاء.
وفي دولة طرف �أخرى ،تن�ص القوانين الإدارية على �إمكانية �إبطال �أيِّ �إجراء �إداري ،بما في
ذلك العقود واالتفاقات .ويتولى المراقب المالي العام للدولة ،عند اال�ضطالع بالمراقبة القانونية
الوقائية التي تخ�ضع لها الإجراءات الإدارية ،التحقق مما �إذا كانت هذه الإجراءات تمتثل للقانون
ومبادئ النزاهة وال�شفافية واالنفتاح والم�ساواة والمناف�سة الحرة بين مقدمي العرو�ض والتقيد
ال�صارم بال�شروط التي تحكم الم�سابقة �أو العطاء وال�شروط الرامية �إلى منع �أفعال الف�ساد .و�إذا
تب َّين �أنَّ هذه الأحكام �أو المبادئ قد ان ُتهكت ،يمتنع المراقب المالي العام عن معالجة تلك الإجراءات
ويقوم ب�إبالغ الهيئة العامة المعنية التي تعمد عندئذ �إلى �إبطالها.
ويف بع�ض الدول الأطراف ،يبدو �أن الأمر يعا َلج �أي�ض ًا يف �أحكام القانون الجنائي (يف قانون العقوبات
�أو قانون الإجراءات الجنائية) التي تن�ص على �إمكانية اال�سترداد� ،أو �إعادة الأمور �إلى حالتها ال�سابقة� ،أو
معينة� ،أو جبر العواقب والأ�ضرار المدنية للف�ساد ،وعاد ًة ما يكون ذلك
ا�ستعادة حق �سابق� ،أو �إبطال معامالت َّ
ا�ستناد ًا �إلى �أمر وارد يف الحكم ال�صادر بعد الإدانة الجنائية .و ُيعتبر ف�سخ العقد �أو االمتياز �أو � ِّأي �صك قانوني
�آخر جزء ًا من هذا الجبر للأ�ضرار.
و�أخيراً ،ي�شار �أي�ض ًا �إلى �أنواع �أخرى من الإجراءات الت�صحيحية ،مثل الإدراج يف القائمة ال�سوداء،
�أو �سحب الإعانات �أو التراخي�ص الإدارية �أو الأذون� ،أو م�صادرة ال�ضمانات التي يقدمها الجاني يف �إطار
�إجراءات طلبات العرو�ض� ،أو ا�سترجاع ا�شتراكات �صاحب العمل يف المعا�شات التقاعدية يف الحاالت التي
يدان فيها موظفو القطاع العام يف جرائم ف�ساد .وي�ستند ا�سترداد �أموال المعا�شات التقاعدية �إلى فكرة
مفادها � َّأن الموظف المدان بجريمة ف�ساد لم يف بواجباته التعاقدية.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
في �إحدى الدول الأطراف ،اع ُتبر �أنَّ من الممار�سات الج ِّيدة (في �سياق المادة � )34أن تلتزم م�ؤ�س�سات
الدولة المت�ضررة من ارتكاب جريمة من الجرائم بتقديم �شكوى وت�صبح الطرف المدعي من �أجل
حماية م�صالح الم�ؤ�س�سة ،ب�صرف النظر عن الإجراءات الجنائية التي تقيمها النيابة العامة.
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واو -التعوي�ض عن ال�ضرر (المادة )35
يبدو � َّأن المادة  ،35ب�ش�أن التعوي�ض عن ال�ضرر� ،أحد الأحكام التي تثير �أقل قدر من الإ�شكاليات يف االتفاقية
ككل من حيث االمتثال ،وقد اعتمدت جميع الدول الأطراف الم�ستع َر�ضة ،با�ستثناء عدد قليل منها ،تدابير
تبين � َّأن لديها �أحكام ًا غير كافية ،يمنح القانون
كليا �أو ًّ
لتنفيذ هذه المادة ًّ
جزئيا .ويف معظم الدول التي َّ
الوطني المحكمة الجنائية ،عند النظر يف العقوبة التي �س ُتفر�ض على الجاني ،خيار الأمر بتعوي�ض ال�ضحية �أو
�إعادة الخ�سائر المعقولة وال ُـم ْث َبتة ،عادة بمراعاة طبيعة الجرم وخطورته ،ودرجة وطبيعة � ِّأي �إ�صابة ل�شخ�ص
يف ج�سمه �أو �أ�ضرار تلحق بممتلكاته نتيجة الرتكاب الجريمة ،و� ِّأي عوامل يجوز و�ضعها يف االعتبار لتخفيف
العقوبة �أو ت�شديدها .و"�أمر التعوي�ض" هذا هو �شكل من �أ�شكال العقوبة ال�صادرة وفق ًا لتقدير المحكمةَّ � ،إما
بمبادرة منها �أو بناء على طلب من المدعي العام .بيد �أنه ال يمنح بال�ضرورة الأ�شخا�ص الذين �أ�صابهم �ضرر
حق المطالبة بالتعوي�ض من الم�س�ؤولين ،على النحو المن�صو�ص عليه يف الحكم قيد اال�ستعرا�ض؛ كما � َّأن
ال�سلطات الوطنية يف الدول المعنية لم ت�شر �إلى � َّأن من �ش�أن الأحكام ذات ال�صلة �أن تتيح لل�ضحية رفع دعوى
م�ستوف
للتعوي�ض ،كما هي الحال يف البلدان التي لديها ت�شريعات مماثلة .ولذلك ،لزم اعتبار هذا الحل غير
ٍ
لمتطلبات االتفاقية .وعالوة على ذلك ،ال ي�شير القانون الوطني لمكافحة الف�ساد الذي يتناول هذه الم�س�ألة،
يف �إحدى الق�ضايا قيد المناق�شة� ،سوى �إلى التعوي�ض عن الأ�ضرار التي تلحق على وجه التحديد بالأ�صيل (�أو
المو ِّكل) الذي �أُدين وكيله بارتكاب جريمة ف�ساد ،وال يت�ضمن �أحكام ًا تن�ص على القواعد والإجراءات التي
يتعين على المحكمة اتباعها للأمر بتعوي�ض ال�ضحية.
والغر�ض من المادة  35هو حث الدول الأطراف على توفير الأ�س�س القانونية لمن لحق بهم نوع من
ال�ضرر نتيجة لأفعال ف�ساد للمطالبة بتعوي�ضات من مرتكبي مثل هذه الأفعال .وبالفعل ،تتيح النظم القانونية
الوطنية كقاعدة عامة �إجراءات ت�سمح للأ�شخا�ص �أو الكيانات بالتما�س التعوي�ض عن الأ�ضرار (المادية �أو
غير المادية)� ،أو � ِّأي نتيجة �ضارة تم تكبدها جراء �أفعال الف�ساد .وت�شير ملحوظة تف�سيرية لالتفاقية �إلى
�ضرورة �أن يكون لدى � ِّأي كيانات ت�ضررت �أو �أ�شخا�ص ت�ضرروا من �أفعال فا�سدة الحق يف المطالبة بالتعوي�ض.
وتعبير "الكيانات �أو الأ�شخا�ص" يعتبر �شام ًال للدول ،وكذلك ال�شخ�صيات االعتبارية والطبيعية )77(.ويبدو � َّأن
معظم البلدان ت�أخذ بهذا التف�سير .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،يبدو �أن العديد من الدول الأطراف تعتمد نهج ًا مت�سق ًا
من �أجل الجبر االقت�صادي للأ�ضرار التي لحقت بالدولة والتعوي�ض عن تلك الأ�ضرار .فعلى �سبيل المثال،
يلتزم النائب العام بموجب القانون يف �إحدى الحاالت با�ستهالل �إجراءات الدعوى المدنية يف حالة الجرائم
التي تم�س موجودات الدولة.
وفيما يخ�ص الجهة التي قد تت�ضح م�س�ؤوليتها ،يجب �أن تتاح �سبل االنت�صاف التي ت�سمح بالمطالبة
بالتعوي�ض عن الأ�ضرار حتى عندما ُيزعم � َّأن �سلطة عمومية تواط�أت يف �أعمال ف�ساد .وقد ُت َع ُّد الإدارة م�س�ؤولة
م�س�ؤولية فردية عن الأ�ضرار نتيجة لفعل ف�ساد ارتكبه موظف عمومي ،جنبا �إلى جنب مع المجرم .وال بد
من �إثبات عنا�صر الم�س�ؤولية ،من قبيل العالقة ال�سببية ومدى الأ�ضرار التي لحقت بالمدعي ب�سبب ("�ضرر
نتيجة لـ") فعل ف�ساد وفق ًا لمبادئ القانون الداخلي ،لكل دولة ،التي تحكم العالقة ال�سببية ومدى التعوي�ض
الم�ستحق .وفيما يتعلق بالق�صد ،وتم�شي ًا مع �أحكام االتفاقية� ،أ�شي َر �إلى � َّأن غياب التفاعل ال�شخ�صي بين
الجاني (الجناة) والمدعي (المدعين)� ،أو عدم �إدراك الجاني لل�ضرر المح َّدد الذي لحق بم�صالح م َّد ٍع
مح َّدد ،ال يجب �أن َي�صلحا كدفاع وال كعقبة قانونية �أمام من ت�ضرروا وي�سعون �إلى المطالبة بالتعوي�ض.
وبعبارة �أخرى ،ال بد �أن تكون و�سائل التما�س التعوي�ض متاحة ما دام مرتكبو المعاملة الفا�سدة كانوا يق�صدون
معينة من الأ�شخا�ص.
�أو يعلمون ب� َّأن �ضرر ًا �سيلحق بمجموعة َّ
()77الأعمال التح�ضريية للمفاو�ضات الرامية �إىل و�ضع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،اجلزء الأول ،الف�صل الثالث ،املادة ،35
الق�سم جيم (ال�صفحة .)325
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وعادة ما ال تكون هناك � ُّأي �أحكام قانونية خا�صة تتيح �سبب ًا لإقامة الدعوى على �أ�سا�س �أ�ضرار ب�سبب �أن�شطة
فا�سدة؛ ويتم التعامل مع هذه الحاالت يف �إطار المبادئ العامة للقانون المدني (قانون العقود �أو قانون دعاوى
الم�س�ؤولية التق�صيرية) .ومع ذلك ،هناك ا�ستثناءات كما يف حالة بلد �أر�سى الم�س�ؤولية المحددة للأ�شخا�ص
الذين يت�سببون يف �إلحاق ال�ضرر ب�شخ�ص �آخر نتيجة الرتكاب �أحد �أفعال الف�ساد �أو الإذن به� ،أو نتيجة لعدم
اتخاذ خطوات معقولة لمنع ذلك الفعل .وت�شمل هذه الم�س�ؤولية ا�ستعادة ال�ضرر والخ�سائر يف الأرباح والخ�سائر
غير المالية ،وذلك تطبيق ًا للمادتين  ٣و ٥من اتفاقية القانون المدني ب�ش�أن الف�ساد لمجل�س �أوروبا.
ويكون الم�سار العادي للح�صول على التعوي�ض رفع دعوى مدنية �أمام محكمة مدنية �ضد مرتكب الجريمة
(و�/أو الأ�شخا�ص الذين يتحملون الم�س�ؤولية المدنية عن ت�صرفاته) .وال تمثل الإدانة الجنائية �شرط ًا ال بد من
ا�ستيفائه قبل �أن يت�سنى لل�ضحايا ،الذين ي�سعون �إلى الح�صول على تعوي�ضات ممن ي َّدعون �أنه �ألحق بهم �أذى،
ا�ستهالل تلك الدعوى ،كما �أن الحكم بتعوي�ضات عن الأ�ضرار المدنية ال يحول دون تطبيق العقوبات الجنائية.
ُ
بيد �أنه يمكن ل�ضحايا جريمة الف�ساد يف العديد من الحاالت �أن يلتم�سوا الجبر من خالل هذه القناة العادية
وكذلك (على النحو المذكور �أعاله يف الق�سم جيم من الف�صل الثاني) من خالل رفع دعوى مدنية يف �سياق
�إجراءات جنائية �إذا كان ال�ضرر نتيجة مبا�شرة و�شخ�صية وفورية للجريمة .ومن الممار�سات التي ُو�صفت
جيدة هذه الآليات ،التي ت�سمح للأ�شخا�ص �أو الكيانات برفع دعوى مدنية من خالل تقديم �شكوى �أمام
ب�أنها ِّ
المحكمة الجنائية التي تف�صل يف الق�ضية الجنائية ،بغ�ض النظر عما �إذا كانت ال�ضحية طرف ًا يف الإجراءات
منذ البداية ،ما دامت نافذة وناجعة وت�ستند �إلى �أحكام �إجرائية �شاملة تكفل ا�سترداد حقوق ال�ضحايا
وتعوي�ضهم عن الأ�ضرار التي لحقت بهم نتيجة للأفعال الإجرامية المت�صلة بالف�ساد .ويف الحاالت التي تكون
فيها الدولة ب�صفة خا�صة هي الطرف الذي يطرح ادعاءات بو�صفه الطرف المت�ضرر ،ينبغي للدول الأطراف
�أن تكفل �أن ت�سعى ال�سلطات الوطنية التي تمثل الدولة ،منذ بداية الدعوى� ،إلى الح�صول على التعوي�ض.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
اعترفت محكمة النق�ض لدى دولة طرف �صراح ًة ب�أنَّ من المقبول �أن تكون �إحدى الم�ؤ�س�سات
طرف ًا مدن ًّيا في �إجراءات جنائية عندما ُترف�ض عطاءاتها ب�سبب ف�ساد موظف عمومي على يد
�أحد مناف�سيها .وبالمثل� ،أقرت المحكمة ب�إمكانية احتجاج طرف ثالث ،خارج نطاق اتفاق الف�ساد،
بالأ�ضرار المادية والمعنوية التي تكبدها جراء هذا العقد الإجرامي .ولذا�ُ ،سمح لمكتب عمومي تابع
لإدارة الم�ساكن االجتماعية برفع دعوى مدنية خالل مالحقة ق�ضائية ب�ش�أن ارت�شاء مديره و�أمين
�س ِّره ب�سبب ال�ضرر الذي لحق ب�سمعته نتيجة لأفعال موظفيه .وفي الدولة نف�سها ،وكذلك في دول
�أخرىُ ،ي�سمح للمنظمات غير الحكومية والهيئات والرابطات الأخرى العاملة في مجال منع الف�ساد
ِ
الم�ستعر�ضون على �أنهم
برفع دعوى مدنية في �سياق �إجراءات جنائية ذات �صلة بجريمة ف�ساد .و�أكد
يعتبرون ذلك من الممار�سات الج ِّيدة بالن�سبة �إلى الدول الأطراف الأخرى التي تعتزم تعزيز دور
وم�شاركة المجتمع المدني في عملياتها القانونية المحلية.
و�إ�ضاف ًة �إلى �إمكانية قيام م َّد ٍع برفع دعوى مدنية للح�صول على تعوي�ض عن �أ�ضرار ترتبت على
جريمة مت�صلة بالف�ساد في �إطار الإجراءات الجنائية ،ين�ص قانون دولة �أخرى على جواز رفع ق�ضية
مدنية من جانب مكتب الم�ست�شار العام للبلد للتعوي�ض عن "الأ�ضرار االجتماعية" في حالة الجرائم
و�س ِّلط ال�ضوء على هذه الإمكانية للح�صول على تعوي�ض مدني
التي ت�ؤثر في الم�صالح الجماعيةُ .
عن ال�ضرر االجتماعي الناجم عن جرائم الف�ساد باعتبارها من الممار�سات الجيدة .و�أخيراً� ،أ�شيد
�أي�ض ًا بالأحكام الت�شريعية التي تن�ص على �إعادة الممتلكات الم�صادرة من مرتكب جريمة الف�ساد
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التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة (تابع)
�إلى ال�ضحية دون ت�أخير باعتبارها من الممار�سات الج ِّيدة في �سياق المادة  .35وهناك دولة واحدة
على وجه الخ�صو�ص �أن�ش�أت �صندوق تعوي�ضات داخل وزارة العدل يكون م�س�ؤو ًال عن �إنفاذ قرارات
المحاكم الجنائية فيما يتعلق بالم�س�ؤولية المدنية والتعوي�ض عن ال�ضرر .و ُتتخذ التدابير ال�ضرورية
عن طريق ال�صندوق من �أجل تح�صيل المبالغ الم�ستحقة على الأ�شخا�ص الملزَ مين (بطرائق منها
حجز المرتبات والأجور والإيرادات الأخرى) ونقلها �إلى ال�ضحايا .ومن خالل ال�صندوقُ ،ي�ضمن
التعوي�ض في الحاالت التي ال يفي فيها الجناة بم�س�ؤولياتهم .و ُي�سحب هذا التعوي�ض من م�صادر
�أخرى ،مثل الخ�صومات من الأجور التي يتلقاها ال�سجناء عن عملهم ،والأموال المحجوزة التي
لم يطا َلب بها في غ�ضون �سنة واحدة من �صدور الحكم النهائي ،وقيمة الموجودات الم�صادرة،
ومبالغ التعوي�ض من الق�ضايا ال�سابقة التي لم يطا َلب بها خالل المدة القانونية ،والر�سوم الإ�ضافية
المفرو�ضة في حاالت المدفوعات المت�أخرة.
ومع ذلك ،تجدر الإ�شارة �إلى � َّأن �آلية الدعاوى المدنية المرتبطة بالإجراءات الجنائية قد ال تكفي
تقييديا بهذا
وحدها ل�ضمان االمتثال لالتفاقية حيث ال تت�ضمن المادة  ،35ب�صورة مبا�شرة على الأقل ،حكم ًا
ًّ
ال�شكل .ويف �إحدى الحاالت التي بدا فيها عدم وجود � ِّأي �أحكام ت�ضمن للأ�شخا�ص الم�ؤهلين الحق يف ا�ستهالل
�إجراءات قانونية يف غياب دعوى جنائية م�سبقة� ،صدرت تو�صية لل�سلطات ب�أن تعالج هذه الم�س�ألة.

الف�صل الثالث�  -إنفاذ القانون
�ألف -الأحكام الم� َّؤ�س�سية
 -١ال�سلطات المتخ�ص�صة (المادة )36
تدعو المادة  36الدول الأطراف �إلى �ضمان وجود هيئة �أو هيئات متخ�ص�صة �أو �أ�شخا�ص متخ�ص�صين يف
مكافحة الف�ساد من خالل �إنفاذ القانون .وقد �أن�ش�أت جميع الدول الأطراف ،با�ستثناء عدد قليل منها ،هيئة
�أو �إدارة متخ�ص�صة �أو �أكثر لهذا الغر�ض .وكثير ًا ما تعود الأ�سباب الكامنة وراء عدم �إن�شاء هيئة من هذا
القبيل فيما يبدو �إلى �صغر حجم الدول المعنية وقلة عدد �سكانها (الدول الجزرية ال�صغيرة مث ًال) .ورغم
�أنه من الم�س َّلم به � َّأن االلتزامات القانونية التي تقع على عاتق هذه الدول ال تختلف عن تلك التي تقع على
عاتق جميع الدول الأطراف يف االتفاقية ،بالرغم من محدودية قدراتها الإدارية ومواردها عموم ًا مقارنة
ِ
الم�ستعر�ضون يف الغالب بهذه القيود ويركزون على الحاجة �إلى تعزيز ا�ستقاللية
بالدول الأخرى )78(،ي�سلِّم
وقدرات الم�ؤ�س�سات النظامية المعنية بالعدالة الجنائية ،وخ�صو�ص ًا ال�شرطة والجهاز الق�ضائي ووحدات
اال�ستخبارات المالية و�سائر الأجهزة المخ�ص�صة للتحقيقات المالية.
ِ
الم�ستعر�ضون �أن وجود وحدة متخ�ص�صة داخل دائرة النيابة العامة
ويف حالة واحدة على الأقل ،اعتبر
فيما يتعلق بحاالت "الجرائم االقت�صادية الخطيرة" ،بما فيها الف�ساد ،غير كاف ،و�إن رئي �أنه يمثل تطور ًا
إيجابيا بالنظر �إلى عدم وجود ق�سم دائم للتعامل تحديد ًا مع الم�سائل المتعلقة بالف�ساد .ولذا �أُو�صي بالنظر
� ًّ
يف �إن�شاء هيكل دائم يف �إطار ال�سلطات الوطنية للقيام بدور الم�ؤ�س�سة الرائدة يف مجال مكافحة الف�ساد .ومع
ذلك ،ففي العديد من الحاالت الأخرى ،حيث �أُن�شئت ،على �سبيل المثال ،مكاتب المدعي الخا�ص للجرائم
ِ
الم�ستعر�ضون عن ر�ضاهم
المرتكبة �ضد الإدارة العامة �أو لجان التحقيق يف �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة� ،أعرب
لقيام الهيئات المتخ�ص�صة ب�إدراج الف�ساد �ضمن الفئات الإجرامية المماثلة �أو الأكثر عمومية ،مما يدل على
�أن الأهمية ال تكمن يف اال�سم �أو تو�سيع نطاق االخت�صا�ص و�إنما يف تخ�ص�ص هيئة �إنفاذ القانون و�أع�ضائها.
وينطبق هذا ب�صفة خا�صة على البلدان الأ�صغر حجماً ،كما يت�ضح من مثال �إحدى الدول التي �أُثني على
قيامها ،رغم �صغر حجمها ،با�ستحداث وحدة متخ�ص�صة يف الجرائم المالية داخل جهاز ال�شرطة الجنائية.
ومن ناحية �أخرى ،ينبغي للدول الأطراف �أن تنظر يف �ضمان �أن ت�شمل والية � ِّأي هيئة من هذا النوع جميع
ال�سلوكيات المت�صلة بالف�ساد ،بما يف ذلك الف�ساد يف القطاع الخا�ص ،عند االقت�ضاء.
وقد اختارت معظم البلدان �إن�شاء جهة وحيدة �أو مركزية متخ�ص�صة لمكافحة الف�ساد يف �شكل وكالة �أو
هيئة �أو دائرة �أو مديرية �أو �إدارة �أو مكتب �أو فرقة عمل تعمل (�أو على و�شك بدء عملها) كهيكل م�ستقل �أو �ضمن
الإطار الم�ؤ�س�سي لوزارة العدل �أو مكتب المدعي العام �أو جهاز ال�شرطة على الم�ستوى الوطني .بيد �أنه يف الدول
االتحادية ،قد تكون هناك �سلطات مركزية يف كل واحدة من الواليات المك ِّونة لالتحاد .و ُتم َّكن هذه الكيانات
لمكافحة الف�ساد بدرجات مختلفة من التحقيق يف الجرائم ذات ال�صلة بالف�ساد و�/أو مالحقة مرتكبيها،
وتن�سيق العمليات على الم�ستوى الوطني ،والعمل على ا�سترداد الأموال والعائدات الناتجة من الف�ساد ،وتجميع
المعلومات المتعلقة بالأ�ساليب والطرائق العملية الم�ستخدمة الرتكاب الجرائم المت�صلة بالف�ساد.
()78انظر �أي�ض ًا قرار م�ؤمتر الدول الأطراف  9/6املعنون "تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد يف الدول اجلزرية ال�صغرية
النامية" (الوارد يف الوثيقة .)CAC/COSP/2015/10
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تحريات ترمي �إلى الك�شف عن حاالت
وبع�ض هذه الهيئات تملك اخت�صا�صات عملياتية ح�صرية لإجراء ِّ
الف�ساد وال�ستخدام و�سائل وتقنيات خا�صة يف التحقيقات الجنائية .وينطبق ذلك ،على �سبيل المثال ،على بلد
�أن�ش�أ �إدارة لمكافحة الف�ساد داخل جهاز النيابة العامة عقب تنفيذ تو�صيات �شبكة مكافحة الف�ساد يف منطقتي
�أوروبا ال�شرقية و�آ�سيا الو�سطى .وتكتفي جهات �أخرى باال�ضطالع بمهام التحقيقات الأولية الهادفة �إلى ك�شف
جرائم الف�ساد �أو تتقا�سم قدرات �إنفاذ القانون يف م�سائل الف�ساد مع ال�سلطات الق�ضائية وال�شرطة "العادية"
ودوائر النيابة العامة التي قد توجد �ضمنها هي نف�سها درجات من التخ�ص�ص .ويف كثير من الأحيان ،ين�صب
تركيز الوكاالت المتخ�ص�صة من هذا النوع على ق�ضايا الف�ساد الأكثر خطورة وتعقيداً� ،أو ق�ضايا ف�ساد كبار
الموظفين العموميين ،بحيث ُتترك ق�ضايا الف�ساد الأدنى م�ستوى للهيئات العادية المعنية ب�إنفاذ القانون.
مجالي التحقيق و�إنفاذ
وعالوة على ذلك ،هناك بع�ض هيئات مكافحة الف�ساد التي تتمتع ب�صالحيات يف
ْ
القانون وت�ضطلع �أي�ض ًا بمهام وقائية مثل التثقيف و�إذكاء الوعي والتن�سيق .كما يجوز �أن تتولى �إعداد درا�سات
تحليلية يف علم الإجرام ب�ش�أن تنفيذ �أحكام القانون الجنائي الرامية لمكافحة الف�ساد ،ويحق لها �إعداد
واقتراح م�شاريع تعديالت على الت�شريعات القائمة .وتتما�شى هذه الممار�سة مع ملحوظة تف�سيرية لالتفاقية
تن�ص على �إمكانية �أن تكون الهيئة �أو الهيئات الم�شار �إليها يف المادة  36هي نف�س الهيئة �أو الهيئات الم�شار
�إليها يف المادة  )79(.6ولل�سلطات الوطنية �أن تقرر ما �إذا كان �إنفاذ القانون والوقاية �سيندرجان كالهما �ضمن
والية هيئة واحدة �أو ما �إذا كانت المهام الوقائية �س ُتوكل �إلى كيان منف�صل �أو �أكثر.

�أمثلة على التنفيذ
مق�سمة �إلى ق�سمين :الأول م�س�ؤول عن
كانت وكالة مكافحة الف�ساد في �إحدى الدول الأطراف َّ
التحقيق في جرائم الف�ساد ،والثاني م�س�ؤول عن الوقاية و�إعداد البرامج وال�سيا�سات العامة الرامية
�إلى منع الف�ساد ومكافحته.
وفي دولة طرف �أخرى ،يعمل مكتب مكافحة الف�ساد ،بالإ�ضافة �إلى مهامه في مجال التحقيق،
على �إذكاء الوعي ومكافحة الف�ساد من خالل برامج المحا�ضرات والمعار�ض والدعاية عبر و�سائل
الإعالم والترويج لت�شجيع الجمهور على الإبالغ عن الف�ساد.
وت�شمل والية هيئة مكافحة الف�ساد في دولة طرف ثالثة توعية الجمهور وتثقيفه ب�ش�أن مكافحة
الف�ساد ،واال�ضطالع ب�أن�شطة منع الف�ساد ،والقيام بعمليات �سرية وتح ِّريات وتحقيقات للك�شف عن
الف�ساد ،وا�ستعرا�ض وفح�ص �إقرارات الموجودات والدخل الخا�صة بكبار الموظفين العموميين.
والحظ الخبراء �أنَّ هذا النهج ي�ساعد على مكافحة الف�ساد لأنه ي�شمل اال�ستراتيجيات الرئي�سية
الثالث المتمثلة في التوعية والوقاية والإنفاذ .وعالوة على ذلك ،لوحظ �أنَّ قوانين مكافحة الف�ساد
تت�ضمن حكم ًا فريد ًا من نوعه ُيحظر بموجبه تقلي�ص ميزانية هيئة مكافحة الف�ساد مقارنة بما كانت
عليه في العام ال�سابق ،ويق�ضي بتنفيذ ما توجهه الهيئة من تو�صيات متعلقة بالف�ساد �إلى م�ؤ�س�سات
القطاع العام .و�أُبرم اتفاق ثالثي الأطراف بين الهيئة والحكومة والمجتمع المدني لتعزيز التعاون
في مجال مكافحة الف�ساد ،كما ي�شغل ممثلو المجتمع المدني مقعد ًا في المجل�س اال�ست�شاري للهيئة.
ويف مجموعة �أخرى ،ال توجد لدى الدول الأطراف وكالة متخ�ص�صة وم�ستقلة لمكافحة الف�ساد ت�ضطلع
بدور وا�ضح المعالم �ضمن م�ؤ�س�ساتها الوطنية ،و�إنما تعتمد ،كبديل لذلك ،نهج ًا يت�سم بمزيد من الالمركزية
()79الأعمال التح�ضريية للمفاو�ضات الرامية �إىل و�ضع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،اجلزء الأول ،الف�صل الثالث ،املادة ،36
الق�سم جيم (ال�صفحة .)329

اجلزء الأول  -الف�صل الثالث� -إنفاذ القانون

165

�أو التعامل مع كل حالة على حدة .وقد �أن�ش�أت هذه البلدان �إدارات خا�صة �ضمن �أجهزة النيابة العامة الوطنية،
عينت مدعين عامين متخ�ص�صين يف �أقاليم البلد للتحقيق يف الق�ضايا المتعلقة بالف�ساد� ،أو �ش َّكلت وحدات
�أو َّ
�شرطة متخ�ص�صة وانتدبت مح ِّققين متخ�ص�صين �أو �أن�ش�أت هياكل للتحقيق يف الجرائم االقت�صادية على
ال�صعيد الإقليمي� ،أو �أن�ش�أت دوائر ق�ضائية متخ�ص�صة للنظر يف ق�ضايا الف�ساد .ويف �إحدى تلك الدول
الأطراف ،يجوز للمدعين العامين �أن ي�سعوا �إلى الح�صول على دعم وم�ساعدة وحدة متخ�ص�صة لمكافحة
تقدم الدعم القانوني خالل التحقيقات وت�ستخدم محللين لل�ش�ؤون المالية والح�سابات يتولون تقييم
الف�ساد ِّ
المعلومات التي ُتجمع يف الق�ضايا المت�صلة بالجريمة االقت�صادية .وبالمثل ،ي�شكل عدد من الم ّدعين العامين
يف دولة طرف �أخرى "مركز خبرة" ب�ش�أن الجريمة االقت�صادية والف�ساد ،حيث يعملون يف تعاون وثيق مع
المحا�سبين والمحللين الماليين .و�أخيراً ،عادة ما تحال بع�ض �أخطر الجرائم و�أكثرها تعقيداً ،وبع�ض
دوليا� ،إلى هيئة ال�شرطة الخا�صة يف بلد ثالث حيث يتخ�ص�ص المح ِّققون يف جملة
الجرائم التي تتخذ طابع ًا ًّ
�أمور ،منها الجرائم المالية واالقت�صادية ،بما يف ذلك الف�ساد.
وتتبع مجموعة ثالثة من الدول الأطراف نهج ًا متعدد الوكاالت ي�سند الم�س�ؤولية عن مكافحة الف�ساد
�إلى العديد من الوكاالت الم�ستقلة �أو ُ�ش َعب �إنفاذ القانون المنت�شرة داخل مختلف ال�سلطات �أو الوزارات (مثل
وزارة العدل ووزارة الداخلية) ،بما يف ذلك ،يف بع�ض الحاالت ،وكاالت تكافح غ�سل الأموال وتتمتع ب�صالحيات
يف مجال �إنفاذ القانون تتجاوز ال�صالحيات التي تتمتع بها وحدة ا�ستخبارات مالية ب�سيطة .ويرتكز ذلك
على الفكرة الداعية �إلى �أ َّال تكون هناك هيئة واحدة م�س�ؤولة بمفردها عن مكافحة الف�ساد .وبد ًال من ذلك،
توجد طائفة من مختلف الهيئات والمبادرات الحكومية الرامية �إلى تعزيز الم�ساءلة وال�شفافية .واع ُتبرت
الأمثلة على هذا النهج ُمر�ضية ،واع ُتبرت المادة  36من َّفذة بالكامل .بيد �أنه لوحظ يف �إحدى الحاالت � َّأن
تركيز الوحدات المتخ�ص�صة ين�صب �أ�سا�س ًا على االحتيال والر�شوة خارج البلد ال على الف�ساد على ال�صعيد
المحلي .وعلى الرغم من اعتبار ذلك �أمر ًا جدير ًا بالثناء وفريد ًا من نواح ع َّدة مقارنة ببلدان �أخرى ،فقد
ُحثت ال�سلطات الوطنية على النظر يف تركيز موارد �إ�ضافية على ال�صعيد الداخلي وو�ضع ا�ستراتيجية وطنية
لمكافحة الف�ساد.
تبين � َّأن جميع النظم الأ�سا�سية الثالثة المذكورة �أعاله ،وكذلك تنويعات مختلفة منها ،تفي
ويف حين َّ
بمقت�ضيات االتفاقية ،بالنظر �إلى ما لدى الدول الأطراف من �سلطة تقديرية وا�سعة الختيار النموذج الأن�سب
ِ
الم�ستعر�ضون عادة ال ُّنهج المركزية �أو النماذج المتكاملة
لحاجاتها وهياكلها الخا�صة )80(،يف�ضل الخبراء
التي تقلِّ�ص �إلى الحد الأدنى من خطر االحتكاك وتداخل المهام .فقد �أعربوا يف �إحدى الدول ،على �سبيل
المثال ،عن دعمهم لخطة لتعزيز دائرة االدعاء العام من خالل �إن�شاء مكتب ادعاء فوق �إقليمي يتولى التحقيق
يف الق�ضايا البالغة التعقيد .وبالمثل ،فقد حثوا ال�سلطات يف دولتين تعتمدان النهج القائم على هيئات متعددة
على الم�ضي قدم ًا يف �إن�شاء هيئة نزاهة �أو هيئة وطنية م�شابهة لمكافحة الف�ساد� ،أو على التغلب على تحديات
التن�سيق فيما بين مختلف الهيئات من خالل منح �سلطة مخت�صة لمكافحة الف�ساد �صالحيات �إنفاذ القانون
والمالحقة الق�ضائية الالزمة ،وما يلزم من موارد وتدريب ،ووالية ت�شريعية وا�ضحة كي ت�ضطلع بمهامها
بفعالية يف جميع �أنحاء البلد .و�أخيراً� ،أثنوا يف �إحدى الحاالت على �إن�شاء وت�شغيل هيئات متخ�ص�صة يف
كل مرحلة من مراحل عملية �إنفاذ القانون (� ْأي وحدة �شرطة مكافحة الف�ساد لأغرا�ض التحقيق ،ومكتب
ادعاء خا�ص م�س�ؤول عن مالحقة مرتكبي الجرائم ذات ال�صلة بالف�ساد ،ومحكمة جنائية متخ�ص�صة ذات
اخت�صا�ص ق�ضائي ح�صري فيما يتعلق بجرائم الف�ساد الرئي�سية وغيرها من الجرائم االقت�صادية الخطيرة).
ِ
الم�ستعر�ضون �أن �أع�ضاء تلك الهيئات يتحلون بالحما�س ال�شديد ،كما يت�ضح من الإح�صاءات
والحظ الخبراء
()80من �أجل االطِّ الع على املعايري الواجب مراعاتها من �أجل اختيار النموذج املنا�سب واحلجج امل�ؤيدة واملعار�ضة لرت ُّكز العمل يف �إطار
مكافحة الف�ساد داخل �سلطة واحدة ،انظر الدليل التقني لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،36الق�سم الثاين،
الق�سم الفرعي .1
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التي �أظهرت � َّأن زيادة كبيرة قد طر�أت على عدد ق�ضايا الف�ساد المعرو�ضة على المحاكم يف �أعقاب الأخذ
بهذا الهيكل.
ِ
الم�ستعر�ضون هو تعيين ق�ضاة متخ�ص�صين يف التعامل مع جرائم
حبذه
وكان التدبير الآخر الذي َّ
الف�ساد والجرائم المالية واالقت�صادية و�إن�شاء محاكم خا�صة لمكافحة الف�ساد .فعلى �سبيل المثال� ،أُو�صي يف
�إحدى الدول التي توجد بها محكمة متخ�ص�صة تنح�صر واليتها الق�ضائية يف نوع بعينه من الجرائم المتعلقة
المجرمة وفق ًا
بالف�ساد (الإثراء غير الم�شروع) ب�أن يتم تو�سيع نطاق اخت�صا�صها لكي ي�شمل جميع الأفعال
َّ
جيدة
لالتفاقية .وبالفعل ،يمكن �أن تكون تلك المحاكم بمثابة و�سيلة للحد من تراكم الق�ضايا و�إتاحة فر�صة ِّ
للموظفين الق�ضائيين لالطالع على التفا�صيل التقنية لق�ضايا الف�ساد والتعامل مع تعقيداتها ب�سرعة وفعالية
()81
وكفاءة.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
في �إحدى الدول الأطراف ،لوحظ �أنَّ �إن�شاء هيئة متخ�ص�صة و�إدارتها هما تحديد ًا ال�سبب الرئي�سي
للنجاح في الت�صدي للف�ساد في البلد .وقد �أقامت الهيئة دعاوى ق�ضائية �ضد وزراء �سابقين ونواب
برلمانيين وم�س�ؤولين كبار ور�ؤ�ساء بلديات ومديري �شركات ،بل و�ضد �أحد موظفي الهيئة نف�سها.
ونتيجة لذلك� ،شهد �أداء نظام مكافحة الف�ساد تح�سن ًا كبيراً .ويبدو �أنَّ لدى الوكالة ما يلزم من
اال�ستقاللية و�صالحيات كبيرة لإجراء التحقيقات .كما �أنها تحظى باحترام وثقة كبيرين من
الجمهور ،وتجتذب اهتمام ًا �إيجاب ًّيا على ال�صعيد الدولي ،ويبدو �أنها تجربة ناجحة وكذلك م�صدر
لدرو�س قد تكون مفيدة للبلدان الأخرى.
وفي نف�س الدولة الطرف� ،أ�شي َر �إلى �إن�شاء محكمة م�ستقلة معنية بمكافحة الف�ساد� ،أثبتت
�أنها �شريك فعال للوكالة� ،إلى جانب وجود ق�ضاة متخ�ص�صين في المحكمة العليا ،ك�أحد التدابير
الإيجابية الأخرى .وتوجد خطط قيد الإعداد لإن�شاء محاكم �إ�ضافية تخ�ص�ص كل واحدة منها لكل
منطقة من مناطق البلد.

اال�ستقاللية
يجب منح اال�ستقاللية الالزمة لما تن�ص عليه المادة  36من هيئة �أو هيئات �أو �أ�شخا�ص ،وفق ًا للمبادئ
الأ�سا�سية للنظام القانوني يف كل دولة طرف ،لكي يت�سنى لها �أو لهم اال�ضطالع بوظائفها �أو بوظائفهم بفعالية
ومن دون التعر�ض ل ِّأي تدخل �سيا�سي �أو ت�أثير غير الئق .ويف هذا ال�سياق ،جاء �إن�شاء الوكالة الحالية المعنية
بمكافحة الف�ساد يف �أحد البلدان نتيجة لحكم �صادر عن المحكمة الد�ستورية الداخلية ،التي خل�صت �أو ًال �إلى
الملزمة ِ
� َّأن الد�ستور وعدد ًا من اتفاقات القانون الدولي ِ
تفر�ض على الدولة التزام ًا ب�إن�شاء و�إدارة هيئة فعالة
وم�ستقلة لمكافحة الف�ساد؛ كما خل�صت �إلى � َّأن القانون الذي ينظم عمل مديرية ال�شرطة ،التي كانت م�س�ؤولة
عن ق�ضايا الف�ساد حتى ذلك الحين ،يتعار�ض مع الد�ستور وباطل لأنه ال يكفل درجة كافية من اال�ستقاللية.
ومن بين العنا�صر التي جرى تقييمها من حيث االمتثال للمادة  36الموارد والميزانية واال�ستقاللية
المالية للهيئات المعنية ،ووجود �ضمانات د�ستورية ال�ستقاللها ،وطريقة تعيين وتنحية �أع�ضائها وقادتها
()81انظر �أي�ضا الفقرة  27من الوثيقة .CAC/COSP/IRG/2014/11/Add.1
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المقيمة يف هذا ال�سياق
(ك�أن يكون ذلك بقرار برلماني بعد �إجراءات ا�ست�شارية مفتوحة) .وت�شمل العنا�صر َّ
مدة خدمتهم؛ وتدريبهم وتطورهم المهني؛ والمرتبات والمزايا والأمن الوظيفي و�أي ح�صانات يتمتعون
بها (�ضد الدعاوى المدنية مث ًال �أو من المالحقة الق�ضائية فيما يتعلق بالأفعال المرتكبة بح�سن نية خالل
التحري الخا�صة (مثل اعترا�ض االت�صاالت)
�أدائهم لواجباتهم)؛ و�إلى � ِّأي مدى يمكنهم الإذن ب�أ�ساليب
ِّ
�أو ترتيب التحقيقات ح�سب الأولوية �أو ا�ستهالل الإجراءات الق�ضائية دون � ِّأي �إ�شراف خارجي؛ والتزامات
الإبالغ والم�ساءلة التي يخ�ضعون لها (مثل االلتزام بتقديم تقرير �سنوي عن �أن�شطتهم)؛ وتقييم �أدائهم وما
�إذا كان يراعي طبيعة وتعقيد الق�ضايا مراعاة كافية؛ ووجود �آليات للر�صد ونظم "لل�ضوابط والموازين"
(بطرائق منها م�شاركة المنظمات غير الحكومية) ك�ضمان لعملهم الفعال والعادل؛ ووجود لوائح ب�ش�أن
ت�ضارب الم�صالح.

�أمثلة على التنفيذ
مكتب المدعي العام بيد �أنها لي�ست جزء ًا
تتبع �إدارة مكافحة الف�ساد في �إحدى الدول الأطراف َ
منه ر�سم ًّيا .ويعني هذا �أنَّ الإدارات الأخرى التابعة لمكتب المدعي العام ال يمكن �أن تتدخل في
�أن�شطتها .ويتمتع مدير الإدارة باال�ستقاللية من الناحية الإجرائية ،ومن حقه �أن يعتمد لوائح االتهام
المطلوبة من �أجل �إحالة الدعاوى �إلى المحاكم .ويحدِّ د رئي�س الدولة مرتبات موظفي الإدارة ب�صورة
منف�صلة .كما يعتمد ت�سمية المر�شح لمن�صب مدير الإدارة .وتتمتع الإدارة ب�صالحيات جهاز النيابة
العامة ،وهو ،وفق ًا للد�ستور ،هيئة مندرجة �ضمن ال�سلطة الق�ضائية.
ودعت ال�سلطة المركزية لمكافحة الف�ساد في �أحد البلدان نظراءها في البلدان المجاورة
لإجراء ا�ستعرا�ض �أقران لهيكلها و�سلطاتها كم�ؤ�س�سة ،بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني
وي�سرت التقييمات والمناق�شات الناتجة
بالمخدِّ رات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيَّ .
منح ال�صفة الد�ستورية لل�سلطة و�إ�صدار قانون �أ�سا�سي جديد تحظى بموجبه باال�ستقاللية الإدارية
والتنظيم ال�سليم والمزيد من الموارد لمكافحة الف�ساد.
ويف عدة حاالت� ،أُبديت مالحظات ب�ش�أن اال�ستقاللية العملياتية للهيئات الوطنية المعنية بمكافحة
الف�ساد .فعلى �سبيل المثال� ،أُعرب عن القلق يف �إحدى الحاالت من عدم الن�ص على ا�ستقاللية وكالة مكافحة
الف�ساد يف قانون يخولها �صالحيات جديدة ،ومن �إمكانية تنحية رئي�س الوكالة من من�صبه بمجرد قرار من
رئي�س البلد للم�صلحة العامة �أو لم�صلحة الهيئة .ويف بلد �آخر ،تتط َّلب التحقيقات يف الف�ساد �أو الإجراءات
ذات ال�صلة التي ُت َّتخذ ب�ش�أن الموظفين العموميين �إذن ًا م�سبق ًا من النيابة العامة .ولوحظ � َّأن قانون مكافحة
الف�ساد يحظر ممار�سة � ِّأي ت�أثير على عمل الهيئة �أو التدخل فيه ،لكن تو�صية �أُ�صدرت مع ذلك بالنظر يف و�ضع
عقوبات جنائية �ضد الأ�شخا�ص الذين يقومون بذلك (وكذلك تو�سيع دائرة الوالية الم�سندة للهيئة بحيث
المجرمة وفق ًا لالتفاقية) .و�أخيراً ،كان هناك مقترح ت�شريعي قيد
يت�س َّنى لها التحقيق يف جميع الأفعال
َّ
الإعداد يف دولة طرف ثالثة �سيمنح الحكومة �صالحيات تفوي�ضية مماثلة �إلى جانب االخت�صا�ص بتعيين �أحد
كبار الم�س�ؤولين يف الوكالة .و�أُبديت �شواغل �إ�ضافية فيما يتعلق با�ستقاللية المتعاقدين وموظفي الوكالة الذين
ُي�سمح لهم ب�شغل منا�صب خارجها (بما يف ذلك الإعارة �إلى م�ؤ�س�سات ووزارات �أخرى) دون �أن يخ�ضعوا ل ِّأي
وحث البلد المعني على كفالة �أن يتمتع الموظفون داخل الهيئة باال�ستقاللية
قانون ب�ش�أن ت�ضارب الم�صالحُ .
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مبرر لها ،و�أن ُيو َّفر له�ؤالء الموظفين ما يكفي من
الالزمة للقيام بواجباتهم بفعالية وبدون �ضغوط ال ِّ
تدريب وموارد.

التدريب والموارد
�إلى جانب ا�ستقاللية ال�سلطات المتخ�ص�صة ،يجب �أن تكفل الدول الأطراف توفير ما يلزم من تدريب وموارد
للأ�شخا�ص المعنيين لأداء مهامهم التي كثير ًا ما تنطوي على تحديات كبيرة .ومن �أجل تحقيق ذلك ،على
الأقل فيما يتعلق بالتدريب ،و َّقعت بع�ض الدول الأطراف مذكرات تفاهم مع منظمات دولية و�إقليمية من
نظم
�أجل تدريب موظفي وكاالت الرقابة ومراجعة الح�سابات لديها يف جميع التخ�ص�صات الالزمة .كما َّ
بالمخدرات والجريمة دورات تدريبية وحلقات عمل من هذا النوع .و�أُ�شير �إلى
مكتب الأمم المتحدة المعني
ِّ
ت�صميم نميطة تدريبية ب�ش�أن جرائم الف�ساد لفائدة الق�ضاة والمدعين العامين تحديداً ،تتناول موا�ضيع منها
متطلبات االتفاقية ،باعتبارها من الممار�سة الجيدة المف�ضية �إلى الفعالية يف بناء قدرات �سلطات �إنفاذ
القانون المك َّلفة بمكافحة الف�ساد.

مثال على التنفيذ
�أُ�سندت لإدارة مكافحة الف�ساد في �إحدى الدول الأطراف �صالحيات في مجال �إنفاذ القانون
والمالحقة الق�ضائية ،ويبلغ عدد موظفيها  145من �أع�ضاء النيابة العامة والمح ِّققين والمخبرين
كاف للقيام بوظائفهم
والمخت�صين .و�أكدت ال�سلطات الوطنية �أنَّ هذا العدد من الموظفين ٍ
ومهامهم بفعالية ،بالنظر �إلى عدد الق�ضايا الحالي ،وتع ُّقد التحقيقات ،بما في ذلك الق�ضايا
المالية .و�أ�شارت الدولة الطرف �إلى �أنَّ الموظفين يع َّينون ب�أمر من المدعي العام من بين العاملين
في مكتب المدعي العام وغيره من وكاالت �إنفاذ القانون ومراجعة الح�سابات ا�ستناد ًا �إلى م�ؤهالتهم
وخبراتهم المهنية .ويجري اختيار موظفي مكتب المدعي العام من خالل عملية تناف�س تتطلب
اجتياز امتحانات من ثالث مراحل تت�ألف من اختبار كتابي وكتابة مقال ومقابلة .وفي كل عام ،يعتمد
مدير الإدارة برنامج التدريب الذي ُيتَّبع طوال العام .و ُتجرى تدريبات موظفي الإدارة كل �أ�سبوع من
خالل حلقات درا�سية ودورات تدريبية داخلية ،وكذلك من خالل حلقات درا�سية وم�ؤتمرات َّ
تنظم
بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية .وقد ارتفع عدد الق�ضايا الجنائية التي فتحتها الإدارة
وحققت فيها �سنو ًّيا منذ �إن�شائها ،وهي ت�شمل ق�ضايا ارت�شاء.

التحديات
مجالي �إنفاذ القانون
يرتبط �أحد التحديات ال�شائعة بتعزيز اال�ستقاللية العملياتية للهيئات المتخ�ص�صة يف
ْ
كثيرا ما تواجه �سلطات مكافحة الف�ساد الوطنية ،كهيئات من�ش�أة
والمالحقة الق�ضائية .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلكً ،
حديثاً ،تحديات تتعلق بمحدودية القدرات والموارد الالزمة للتنفيذ .وقد �صدرت تو�صيات يف عدد كبير
من الحاالت ب�ش�أن تح�سين �إجراءات تعيين الموظفين (على �سبيل المثال ،من خالل التوظيف عن طريق
الم�سابقات العامة وا�ستناد ًا �إلى الجدارة والخبرة ولي�س �إلى اختيار الزمالء)؛ و�ضمان القوى العاملة والموارد
المخ�ص�صة للتدريب �أو الحفاظ عليها �أو زيادتها والتمكين من بناء قدرات الوكاالت �أو الهيئات المعنية؛
َّ
وتعزيز وجود تلك الهيئات يف مختلف المناطق والمقاطعات؛ وتو�سيع نطاق واليتها يف �إنفاذ القانون؛ والنظر
يف ال�سبل والو�سائل الكفيلة بتح�سين ا�ستخدام الموارد المتاحة ،بما يف ذلك �إقامة عالقات ت�آزر بين �سلطات
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التحقيقات والنيابة العامة؛ وكفالة �إدارة الق�ضايا بمزيد من الكفاءة والفعالية؛ وزيادة الدعم ال�سيا�سي؛
وموا�صلة الجهود الرامية �إلى مكافحة الف�ساد من خالل هيئات م�ستقلة لإنفاذ القوانين تركز بالأخ�ص على
التغلب على تحديات التنفيذ يف هذا الميدان.
و�إ�ضاف ًة �إلى ما ُذكر �أعالهُ ،قدمت تو�صيات يف عدد من الحاالت ب�ش�أن النظر يف �إي�ضاح م�س�ؤوليات
مختلف �سلطات �إنفاذ القانون ،حيث يوجد �شيء من التداخل بين مهام كل منها .وبالفعل ،رغم الجهود
الكبيرة المبذولة يف بناء الأطر القانونية والم�ؤ�س�سية لمكافحة الإرهاب ،يبدو �أن م�شكلة خطيرة تتمثل يف
انعدام الر�ؤية الإ�صالحية ال�شاملة لمكافحة الف�ساد ،وهو الأمر الذي ي�ؤدي �إلى ازدواجية الجهود .وي�ؤدي هذا
الت�شرذم الم�ؤ�س�سي �إلى تقلي�ص الكفاءة يف مكافحة الف�ساد يف الممار�سة العملية .ويف ال�سياق نف�سه ،الحظ
ِ
الم�ستعر�ضون يف عدة واليات ق�ضائية �أخرى الحاجة �إلى التن�سيق الفعال بين الوكاالت �إلى جانب
الخبراء
الحاجة �إلى ا�ستحداث م�ؤ�شرات �إح�صائية من �أجل و�ضع معايير وا�ستراتيجيات وقيا�س التقدم الذي تحرزه
هيئات مكافحة الف�ساد المعنية.

 -٢التعاون مع �سلطات �إنفاذ القانون (المادة )37
تق�ضي المادة  37من االتفاقية ب�أن تتخذ الدول الأطراف تدابير لت�شجيع الأ�شخا�ص الذين (قد) يخ�ضعون
هم �أنف�سهم (على عك�س المبلِّغين عن المخالفات �أو ال�شهود العاديين) للمالحقة الق�ضائية ب�سبب م�شاركتهم
ي�سمون "المتعاونين مع العدالة") على التعاون مع
ب�صورة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة يف جرائم الف�ساد (من َّ
�سلطات �إنفاذ القانون .وينبغي يف المقام الأول ،وفق ًا للفقرة  4من الحكم المعني� ،أن تكفل الدول الأطراف
تمتع هذه الفئة الخا�صة من ال�شهود ،مع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف الحال ،بالحماية من � ِّأي انتقام �أو
ترهيب محتمل على النحو المن�صو�ص عليه يف المادة  .32وينطبق ذلك عموم ًا على الدول الأطراف ،ما دام
القانون الوطني يت�ضمن ما يكفي من برامج حماية ال�شهود ،حيث تن�ش�أ الم�شاكل يف الحاالت التي ال ترقى فيها
الأحكام الوطنية �إلى معايير المادة  32وال تدعمها .ويف بع�ض عمليات اال�ستعرا�ض� ،أُبديت �شواغل �إ�ضافية
ب�ش�أن عدم وجود تدابير محددة لحماية الجناة المتعاونين (مثل حماية �سرية الهوية) �أو بيانات محددة عن
حاالت ملمو�سة تكون هذه التدابير قد طُ بقت فيها .وال تحتفظ الدول الأطراف عاد ًة ب�سجل لتدابير الحماية
المطبقة ب�صورة منف�صلة على المتعاونين مع العدالة.
َّ
و ُتدعى الدول الأطراف �أي�ضا ً �إلى تقديم حوافز و�إغراءات ملمو�سة �إلى المجرمين لكي يتعاونوا معها
بتقديم معلومات قد تكون مفيدة يف التحقيق والإثبات ،وحرمان الجناة من عائدات الجريمة ،وا�سترداد تلك
العائدات .و ُيترك م�ضمون تلك الحوافز والإغراءات والخطوات الممكن اتخاذها من �أجل ا�ستحداثها لتقدير
كل بلد .و ُتحث الدول الأطراف ب�صفة خا�صة على �إتاحة �إمكانية التخفيف من عقوبة الأ�شخا�ص المتهمين
الذين يقدمون عون ًا كبير ًا يف عمليات التحقيق �أو المالحقة ب�ش�أن جريمة ف�ساد (الفقرة  2من المادة � ،)37أو
منح الح�صانة من المالحقة الق�ضائية لنف�س الأ�شخا�ص (الفقرة  3من المادة  ،)37باعتبارها من التدابير
الم�ساعدة على تحقيق �أهداف االتفاقية.
وتبين �أن هناك عدد ًا كبير ًا من الدول الأطراف التي لي�س لديها � ُّأي �سيا�سات �صريحة �أو �أحكام قانونية
َّ
كافية ،رغم وجود ت�شريعات قيد الإعداد يف بع�ض الحاالت لمعالجة الم�س�ألة �أو تح�سين الو�ضع .ويف كثير من
هذه الحاالت� ،صدرت تو�صيات للنظر يف تخفيف العقوبة عن الأ�شخا�ص الذين �شاركوا يف ارتكاب جرائم
ف�ساد� ،أو تو�سيع نطاق الأحكام القائمة� ،أو اتخاذ تدابير �أخرى لت�شجيع التعاون الفعلي والكبير مع �سلطات
�إنفاذ القانون.
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تخفيف العقوبة
ن َّفذت معظم الدول الأطراف تدابير وفق ًا لروح الفقرة  1من المادة  .37وهناك بع�ض البلدان التي تن�ص فيها
ويي�سرون
�أحكام خا�صة على تخفيف العقوبات عن مرتكبي جرائم الف�ساد الذين يتعاونون خالل الإجراءات ِّ
القب�ض على واحد �أو �أكثر من الجناة ال�ضالعين يف الجريمة ،لكن الأحكام القائمة يف غالبية الدول الأطراف
ذات طابع عام (وتوجد عادة يف القانون الجنائي) ،وت�سمح ب�أن ُيعتبر التعاون ظرف ًا مخ ِّفف ًا للم�س�ؤولية
الجنائية و�أن تراعيه المحكمة عند �إ�صدار الحكمْ � ،أي يف مرحلة تحديد العقوبة الفردية للجاني .ولم يكن
القانون ين�ص �صراحة يف بع�ض البلدان على هذه الإمكانية ،ولكن ُ�سلِّم مع ذلك بكونها ممار�سة معتادة يف
المحاكم المحلية.
وال يكون لمراعاة تعاون المتهم بالمعنى المذكور �أعاله �آثار ملمو�سة �سوى �أثناء مداوالت المحكمة،
وال ُتق َّدم �ضمانات م�سبقة للطرف المعني .وعادة ما ت�شمل �أ�شكال التعاون التي قد ت�ؤدي �إلى تخفيف العقوبة
(مثل فر�ض عقوبة �أخف من الحد الأدنى المن�صو�ص عليه �أو اال�ستعا�ضة عن عقوبة ،مثل ال�سجن ،بعقوبة
�أخف ،مثل الغرامة المالية �أو عدم فر�ض عقوبة �إ�ضافية �إلزامية من�صو�ص عليها يف القانون) الخطوات
الفعلية التي ربما �أدت �إلى ك�شف جريمة ،ك�أن ي�سلِّم �أحد الأ�شخا�ص نف�سه ويعترف بارتكاب جريمة ،والك�شف
عن �شركاء �آخرين ،والتعاون يف جمع الأدلة ،وكذلك تقديم الم�ساعدة يف التحقيق يف العائدات الإجرامية
ت�سبب فيه �أو منع المزيد من العواقب ال�ضارة للجريمة .وعادة
وك�شفها ،ك�شكل من �أ�شكال جبر ال�ضرر الذي َّ
معين وما يكون له من �أثر يف الحد
ما يعتمد فر�ض عقوبة �أخف على م�ستوى التعاون الذي يبديه مدعى عليه َّ
من ال�ضرر الناجم عن الجريمة ،وهو �أمر ُيترك لتقدير المحكمة .وبما � َّأن هذا �أحد المبادئ العامة لإ�صدار
الأحكام ،فال توجد عادة � ُّأي مبادئ توجيهية �أو معايير �أخرى يف هذا ال�صدد ويتم التعامل مع كل حالة
على حدة.
وينبغي الإ�شارة �إلى � َّأن هذا النوع من الأحكام العامة ال ُيعتبر دائم ًا وافي ًا بمتطلبات االتفاقية .ففي عدد
�ضئيل من الدول الأطراف على �سبيل المثال� ،أُو�صي بتو�سيع نطاق الت�شريع الوطني ب�ش�أن تخفيف العقاب
تلقائيا ،على الرغم من � َّأن القوانين
والن�ص على �إمكانية عدم معاقبة الجناة الذين يبادرون �إلى التعاون
ًّ
الجنائية يف البلدان قيد النظر تعترف بالفعل ب� َّأن � َّأي محاولة من جانب الجاني لمنع تر ُّتب �آثار على الجرم �أو
�إزالتها تكون من دواعي تقلي�ص العقوبة �أو تعتبر من "الظروف المخ ِّففة" .وبالمثلُ ،قدمت تو�صيات م�ستفي�ضة
�إلى �سلطات دولة طرف ذات �أحكام محدودة �أكثر يكون بموجبها "االعتراف التلقائي بالجريمة" ،وهو مفهوم
المبرر لتخفيف العقوبة .وقد نوق�ش
كثير ًا ما ينظر �إليه الخبراء الحكوميون بعين ناقدة ،هو الظرف الوحيد ِّ
هذا الأمر �أي�ض ًا يف الق�سم الفرعي  1من الق�سم �ألف من الف�صل الأول �أعاله.
ويف بع�ض البلدان ،توجد �أحكام لتوفير حوافز خا�صة بهدف ا�سترداد العائدات المت�أتية من جرائم
محددة ،كما يف حالة اختال�س �أموال عامة �أو خا�صة .ويف هذه الحاالت ،يمكن �أن تعني عودة الممتلكات
معينة (� ْأي قبل توجيه
المختل�سة �أو التعوي�ض الكامل للطرف المت�ضرر قبل بلوغ الإجراءات الجنائية مرحلة َّ
االتهام �إلى المتهم) فر�ض عقوبة �أخف بكثير .وقد ُ�ش ِّجع على اعتماد هذا النهج عموم ًا باعتباره متما�شي ًا مع
الفقرة  1من المادة  .37وهو م�ست�صوب من جوانب كثيرة من منظور ال�ضحايا لأنه يعني � َّأن ب�إمكانهم تلقي
التعوي�ض على الفور بد ًال من االنتظار �إلى حين انتهاء المحاكمة ،وهو الأمر الذي قد ي�ستغرق �سنوات.
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�أمثلة على التنفيذ
في �إحدى الدولُ ،تخ َّف�ض العقوبات عن مرتكبي جرائم االختال�س والتبديد بمقدار الن�صف �إذا
كانت قيمة ال�ضرر الذي ت�سبب فيه الجاني �أو المنفعة التي اكت�سبها �ضئيلة للغاية �أو �إذا �سدد
لل�ضحية القيمة الكاملة عن ال�ضرر الواقع قبل �أن تحال الق�ضية �إلى المحكمة .و�إذا تم ال�سداد �أثناء
المحاكمة وقبل �إ�صدار الحكمُ ،تخ َّف�ض العقوبة بمقدار الربع.
وفي دولة �أخرى ،يتاح للمدعى عليهم في بع�ض ق�ضايا الف�ساد البارزة خيار الم�صادرة
الطوعية للموجودات قبل المحاكمة ،وهو ما يمكن �أخذه في االعتبار الحق ًا لدى �إ�صدار الأحكام.
وقد �أُثني على �إتاحة هذه الإمكانية ،و�إن لم تكن جزء ًا من �إجراء ر�سمي ،باعتبارها ت�ساعد على
تحقيق مقا�صد االتفاقية وحماية م�صالح ال�ضحايا.
و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،توجد يف �أكثر من ثلث الدول الأطراف قوانين �سارية �أو قيد الإعداد للأخذ بمختلف
�أ�شكال التفاو�ض لتخفيف العقوبة واتفاقات التعاون قبل المحاكمة والمحاكمة ب�إجراءات موجزة .وبموجب
الترتيبات ذات ال�صلة ،قد يلزم �أن يعترف المدعى عليه بالم�س�ؤولية الكاملة �أو الجزئية عن الجرم ،و�أن يقبل
المطالبات المدنية المحتملة (بما يف ذلك التنازل عن حق ملكية �أو ت�سليم الأ�شياء المحجوزة والخا�ضعة
المقررة ،والتعوي�ض
للتجريد والم�صادرة ،ودفع العائدات التقديرية المكت�سبة من الجريمة الجنائية �أو قيمتها َّ
عن � ِّأي �أ�ضرار ناجمة) وعدم الت�شكيك يف مالب�سات الجريمة الواردة يف الئحة االتهام ،يف مقابل تخفيف
التهمة �أو العقوبة .ويف هذه الحاالت ،ال تعقد المحكمة جل�سة عادية ،بل تعلن الحكم ،بد ًال من ذلك ،ا�ستناد ًا
فعليا االتفاق المبرم بين المدعي العام ومحامي
�إلى الأدلة
المجمعة يف الإجراءات ال�سابقة للمحاكمة ،م�ؤكدة ًّ
َّ
الدفاع عن ال�شخ�ص المتعاون .ويبدو � َّأن نظام ًا مماث ًال ينطبق يف بع�ض الدول الأطراف ،فيما يتعلق بجرائم
الف�ساد على وجه التحديد؛ ويف تلك الحاالت ،يمكن للهيئة الوطنية لمكافحة الف�ساد �أن تخ ِّف�ض التهم على
المب�سطة
�أ�سا�س كل حالة على حدة �أو ِّ
تعدلها فيما عدا ذلك يف حاالت التعاون المنا�سبة .و ُتعتبر الإجراءات َّ
مهما للمجرمين الذين قد يكونون حري�صين على تج ُّنب الآثار ال�سلبية للمحاكمة الجنائية
من هذا النوع حافز ًا ًّ
الموجهة �إليهم .ومع ذلك ،ف� َّإن
على �سمعتهم ،وبالتالي يكونون على ا�ستعداد للتعاون مع ال�سلطات بقبول التهم َّ
�إمكانية تخفيف العقوبة قد ال تكون مرتبطة بالتعاون فح�سب ،بل �أي�ضا بخطورة الجريمة وم�س�ؤولية ال�شخ�ص
المتهم الجنائية ،مع مراعاة مبد�أ التنا�سب .وبالتالي ،يمكن ا�ستبعاد تخفيف العقوبة يف حالة جرائم الف�ساد
()82
الكبرى �أو عندما تكون هناك ظروف ت�شديد بالغة ل�سلوك ال�شخ�ص المتعاون.
ويف حاالت التفاو�ض لتخفيف العقوبة ،عادة ما تحتفظ المحكمة بدرجة من ال�سلطة التقديرية وال�سيطرة
فيما يتعلق بالإذن باالتفاق ،من �أجل الت�أكد من � َّأن المتهم قد حظي بم�ساعدة محام ،و�أنه يفهم الحق يف
ت�أكيد براءته والمطالبة بمحاكمة ،و�أنه يتقدم بالتما�س الإقرار بالذنب مقابل تخفيف العقوبة طوعاً ،و�أنه
يفهم �أحكام � ِّأي اتفاق والنتائج المترتبة على �إقراره بالذنب ،وال� سيما التنازل عن الحق يف الطعن يف الحكم
ال�صادر على �أ�سا�س االتفاق ،و�أنه لم يخ�ضع للإكراه �أو وعود غير الئقة من جانب المدعي العام .وبالفعل،
ينبغي ،كما يرد يف الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد (الفقرة �( 475أ)) ،توخي
الحذر �إزاء �إمكانية مطالبة الق�ضاة بتخفيف العقوبات المفرو�ضة وعدم منحهم قدر ًا من ال�سلطة التقديرية
يف هذا ال�صدد� ،إذ �إنها قد تثير مخاوف حيال ا�ستقاللية الق�ضاء ،وتف�سح المجال لإ�ساءة اال�ستعمال ،وتن�ش�أ
()82الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،37الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .2
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عنها احتماالت �إف�ساد المدعين العامين المعنيين .وت�أكدت الحاجة �إلى الحذر يف �إحدى الدول حيث ُيك َّلف
القا�ضي بالتحقق من �صحة الت�سويات المبرمة خارج �إطار المحكمة بين المتهم والنائب العام لكن ال يمكنه
تعديل محتواها .واعتَبرت المحكمة الد�ستورية الوطنية يف تلك الدولة � َّأن محدودية الم�شاركة الق�ضائية ودور
الق�ضاة يف الإجراءات قيد النظر غير د�ستورية ،و ُتتخذ خطوات لتعديل القانون ذي ال�صلة .كما ُ�سلط ال�ضوء
لدى تقييم الت�سويات المبرمة خارج �إطار المحكمة على الحاجة �إلى ال�شفافية والقدرة على التنب�ؤ.

الح�صانة من المالحقة الق�ضائية
يقل عدد الدول الأطراف التي يجوز منح المتعاونين المتهمين فيها ح�صانة من المالحقة الق�ضائية عموم ًا
عن عدد الدول الأطراف التي ُيحتمل �أن ُتخ َّفف العقوبة فيها عن �أولئك المتعاونين .ومن الجدير باالهتمام
�أنه ال يوجد مجال يف بع�ض البلدان على ما يبدو لو�ضع قانون ين�ص على الح�صانة� ،أو على تدابير معادلة،
ب�سبب مبادئ �أ�سا�سية يف القانون الداخلي تحظر منح الح�صانة �أثناء المالحقة الق�ضائية (مثل مبد�أْ
الم�شروعية وا�شتراط الم�ساواة يف المعاملة) .وبالمثل ،ر�أت ال�سلطات �أي�ض ًا يف دول �أطراف �أخرى � َّأن تلك
الممار�سة �سوف تتعار�ض مع نظامها القانوني .وعلى الرغم من �أن جميع هذه الدول الأطراف تتبع نظام
القانون المدني ،تجدر الإ�شارة �إلى � َّأن البلدان ذات النظم القانونية المت�شابهة لي�س لديها فيما يبدو نف�س
التحفظات� ،أو على الأقل لي�س بالدرجة نف�سها .وعلى �أية حال ،وكما ُذكر �أعاله يف الف�صل الأول ،الق�سم
�ألف ،الق�سم الفرعي  ،1ي�شير الحكم الوارد يف الفقرة  3من المادة � 37إلى �إمكانية �أن يتاح ل�سلطات االدعاء
الوطنية المخت�صة خيار منح ذلك الحافز القوي لل�شخ�ص المتعاون �إذا اع ُتبر ذلك منا�سباً.
و�أ�شارت دول كثيرة (ال �سيما التي تتبع نظام القانون الأنغلو�سك�سوني) من بين الدول الأطراف التي توفر
�شك ًال من �أ�شكال الح�صانة (�إن لم يكن من المالحقة الق�ضائية نف�سها فمن فر�ض العقوبة) �إلى ال�سلطات
معينة وتم�شي ًا مع الفقرة  3من المادة ،31
التقديرية الوا�سعة للمدعين العامين ،التي ت�سمح لهم ،يف ظروف َّ
بعدم ا�ستهالل المالحقة الجنائية �أو تعليقها �أو وقفها (�أو تقديم طلب ذي �صلة �إلى المحكمة) يف مقابل
تقديم عون كبير من �أحد الم�شاركين يف الأن�شطة الإجرامية �إلى هيئة �إنفاذ القانون .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك،
ذكرت دول �أطراف �أخرى �أحكام ًا قانونية خا�صة تنظم المعاملة التف�ضيلية للأ�شخا�ص المتعاونين� ،سواء فيما
يتعلق بجميع الجرائم على العموم �أو فيما يخ�ص الجرائم االقت�صادية �أو التهم المت�صلة بالف�ساد على وجه
وت�شجع التعاون مع �سلطات �إنفاذ
تي�سر كثير ًا الك�شف عن جرائم الف�ساد ِّ
التحديد .وقد ُوجد �أن تلك الآليات ِّ
يقدم ال�شخ�ص المعني �أدلة حا�سمة
القانون .وعادة ما تَفتر�ض الح�صانة الكاملة بموجب هذه الأحكام �أن ِّ
�ضرورية لإدانة موظف عمومي �أو فاعل �أ�صلي �أو �شريك يف ارتكاب الجريمة المعنية .ويف حاالت فردية ،يجوز
منح الح�صانة يف حال �إبرام اتفاق ب�ش�أن التعوي�ض عن ال�ضرر .ويكون من الم�ست�صوب يف تلك الحاالت النظر
فعليا.
يف تعليق فترة التقادم حتى ُين َّفذ االتفاق ًّ

�أمثلة على التنفيذ
في �إحدى الدول الأطراف ،يخ ِّول حكم خا�ص في القانون الجنائي لمكتب المدعي العام �صالحية
ي�سر الم�شت َبه به �أو
�إنهاء الإجراءات الجنائية �ضد ال�شخ�ص الم�شت َبه به �أو المتهم ،بموافقته� ،إذا َّ
المتهم بدرجة كبيرة التح ُّقق من الوقائع المت�صلة بمو�ضوع �إثبات جريمة جنائية ذات �أهمية من
وجهة نظر الم�صلحة العامة في الإجراءات؛ و�إذا كان الك�شف عن الجريمة الجنائية وجمع الأدلة
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م�ستب َعد ًا �أو معقد ًا تعقيد ًا كبير ًا بدون هذه الم�ساعدة .ويجوز للنيابة العامة ،ب�أمر منها� ،أن ت�ست�أنف
الإجراءات �إذا توقف الم�شتبه به �أو المتهم عن تقديم الم�ساعدة� ،أو �إذا ارتكب عمد ًا جريمة جنائية
جديدة خالل ثالث �سنوات بعد �إنهاء الإجراءات.
وفي دولة طرف �أخرى ،يمكن لل�شريك في الجريمة �أو المتواطئ عليها �أن ي�صبح �أحد �شهود
االدعاء ،رهن ًا بالإعفاء من المالحقة الق�ضائية .وبموجب �أحكام القانون ذي ال�صلة ،يجوز للمدعي
�سيطلب �إلى ال�شخ�ص المدعو ك�شاهد ل�صالح النيابة العامة الإجابة عن
العام �إخطار المحكمة ب�أنه ُ
�أ�سئلة قد تج ِّرمه فيما يت�صل بجريمة ما .وبعد ذلك ،تب ِّلغ المحكمة ذلك ال�شاهد ب�أنه ملزَ م ،في
جملة �أمور ،بتقديم الأدلة والإجابة على �أيِّ �س�ؤال ُيطرح عليه؛ و�أنه �إذا �أجاب على جميع الأ�سئلة
ب�صراحة و�صدق ،ف�سوف ُيعفى من المالحقة الق�ضائية فيما يتعلق بالجريمة المذكورة وفيما يتعلق
ب�أيِّ جريمة يكون الحكم بالإدانة ب�ش�أنها مبن ًّيا على تهمة تت�صل بالجريمة المذكورة.
و�أخيراً ،تعترف والية ق�ضائية ثالثة بنوعين من الح�صانة ،وهما :الح�صانة ال�شاملة من
المالحقة الالحقة والح�صانة المحدودة من المالحقة الالحقة� .أ َّما الح�صانة ال�شاملة من
المالحقة الالحقة فهي تعفي المدعى عليه من المالحقة الق�ضائية فيما يخ�ص جميع الجرائم التي
يدلي ب�شهادته �أو يتعاون ب�صددها .وعلى الرغم من �أنَّ هذا النوع من الح�صانة نادر ًا ما ُيمنح ،فهو
ُي�ستخدم عادة فيما يخ�ص �صغار المجرمين الذين يمكنهم الإدالء ب�شهادات مهمة �ضد مدعى عليهم
�أكبر منهم م�س�ؤولية عن الجريمة� .أ َّما النوع الثاني والأ�ضيق نطاق ًا من الح�صانة ،وهو الح�صانة
المحدودة من المالحقة الالحقة ،فهو يهدف �إلى رف�ض ت�أكيد ال�شاهد على حقه في عدم تجريم
الذات لدى االحتجاج به ردًّا على �س�ؤال مع َّين .وفي هذه الحاالت ،ال تنطبق الح�صانة �سوى على الرد
على �س�ؤال محدد ،وتظل هناك �إمكانية لمالحقة الفرد الذي ُمنح الح�صانة �إذا لم ُت�ستخدم في تلك
المالحقة الأدلة المق َّدمة �أثناء الإدالء بال�شهادة الم�شمولة بالح�صانة.
و�إلى جانب الإمكانيات المذكورة �أعاله ،يمكن يف عدد كبير من البلدان (وخ�صو�ص ًا يف مجموعة دول
�آ�سيا والمحيط الهادئ ومجموعة دول �أوروبا ال�شرقية) ،كما لوحظ �أعاله بالفعل يف الف�صل الأول ،الق�سم
معينة يف حاالت الر�شو ،و�أقل من ذلك يف حاالت االرت�شاء
�ألف ،الق�سم الفرعي  ،1منح الح�صانة يف ظروف َّ
�أو المتاجرة بالنفوذ ،حيث يقوم الجاني طواعية ودون �إبطاء ،قبل �أن ُيح َّدد ك�شخ�ص م�شتبه به� ،أو يف غ�ضون
فترة ق�صيرة من الزمن (�شهر �أو �شهران على �أق�صى تقدير) ،ب�إبالغ ال�سلطات المعنية بتقديم الر�شوة ومن
َّثم جعل الجريمة معروفة قبل بدء التحقيق .وهناك نهج مماثل ،هو �أقرب �إلى منح الح�صانة منه �إلى تخفيف
العقوبة و�أحيان ًا ي�أخذ �شكل تخفيف العقوبة �أو �إ�سقاطها ،م َّتبع يف بع�ض الحاالت فيما يتعلق بغ�سل الأموال،
ال يخ�ضع الجاني بموجبه للعقوبة �إذا و�ضع ح ًّدا ،قبل اكتمال الجريمة ،لم�شاركته و�/أو �أخطر ال�سلطات بها
قبل �أن يك�شفها م�صدر �آخر.
ومن المثير لالهتمام � َّأن �إحدى الدول التي تطبق المبد�أ المذكور �أعاله على الأ�شخا�ص الذين يبلِّغون
وتبينت
عن م�شاركتهم يف جرائم الر�شو والمتاجرة بالنفوذ �أبلغت عن نتائج تحليل وطني �أُجري يف عام َّ 2012
تبينت فائدتها يف
يف �إطاره �أمور يف جملتها ما يلي�( :أ) � َّأن �شرط الح�صانة بالن�سبة �إلى الجناة المبلِّغين �أداة َّ
ك�شف جرائم الف�ساد والتحقيق فيها ،يف غياب �صك �آخر بنف�س القدر من الكفاءة من ال�صكوك التي تتيحها
الإجراءات الجنائية الوطنية؛ و(ب) لو لم تكن الأحكام القانونية ذات ال�صلة موجودة ،لق َّل بمقدار الثلثين
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جريمتي االرت�شاء والمتاجرة
عدد الحاالت التي �أجرت فيها ال�سلطة الوطنية لمكافحة الف�ساد تحقيقات ت�شمل
ْ
بالنفوذ والتي تم فيها التو�صل �إلى �أحكام نهائية بالإدانة؛ و(ج) لو لم يكن هذا الحكم القانوني موجوداً ،لكان
المنظمة الرتكاب جرائم الف�ساد �أ�صعب بكثير؛ و(د) لم يب َّلغ عن حاالت �أُ�سيء فيها
التعرف على الأ�شكال َّ
تطبيق هذا الحكم.
وبمراعاة االعتبارات من النوع الم�شار �إليه �أعاله� ،أبدت معظم �أفرقة اال�ستعرا�ض ارتياحها لتلك
الأحكام يف �سياق المادة  ،37و�شجعت ال�سلطات الوطنية يف بع�ض الحاالت على النظر يف تو�سيع نطاق
المجرمة يف االتفاقية،
الت�شريعات ذات ال�صلة بحيث ت�شمل �أمثلة محددة على طائفة �أو�سع نطاق ًا من الأفعال
َّ
بد ًال من االقت�صار على ما يتعلق منها بالر�شو �أو غ�سل الأموال.
ِ
الم�ستعر�ضين �أبدوا ،كما هي الحال بالن�سبة �إلى المادة  ،15تحفظات ب�ش�أن امتثال �أحكام
بيد � َّأن بع�ض
الح�صانة التلقائية مع المادة  37من االتفاقية ،وخ�صو�ص ًا يف حالة ر�شو الأجانب وفيما يتعلق بالأحكام التي
تكون بمثابة �إعفاءات جامعة يف حالة االعترافات التلقائية .وتج َّلت تلك التحفظات لدى تقييم واحد بعينه
من الت�شريعات الوطنية التي تمنح الح�صانة للموظف الذي يبلِّغ عن الح�صول على ر�شوة خالل  30يوم ًا
من الح�صول عليها .وانتقد فريق اال�ستعرا�ض هذا الحكم ،حيث ر�أى من حيث المبد�أ ما يلي�( :أ) ال تن�ص
المادة  37على الح�صانة �سوى باعتبارها �إمكانية بالن�سبة �إلى الأ�شخا�ص غير الم�شاركين يف الجريمة—وهو
فعليا
تف�سير غير �صحيح ،على النحو المبين �أدناه؛ و(ب) يبالغ الحكم الوطني ب�سماحه للموظف بالح�صول ًّ
على الر�شوة وبثالثين يوم ًا لتدبر مخاطر الك�شف عن جريمته؛ و(ج) يمثِّل ذلك حكم ًا يقوم على نوع من
"الندم الفعلي" يمكن �أن يكون عر�ضة لإ�ساءة اال�ستخدام حيث ال تملك �سلطات �إنفاذ القانون � َّأي �صالحية
تقديرية ،وال بد من قبول بالغ الموظف العمومي ،ب�صرف النظر عن خطورة الجرم والمبلغ المعني .ومع
جزئيا �إلى فر�ضيات خاطئة� .إذ ينبغي �أن
ذلك ،ف� َّإن هذا الرف�ض القاطع لحكم الح�صانة قيد النظر ي�ستند ًّ
يكون وا�ضح ًا � َّأن المادة  37ال ت�شير �إلى عدم �إمكانية منح الح�صانة �سوى للأ�شخا�ص الذين لم ي�شتركوا يف
الجرائم ذات ال�صلة بالف�ساد قيد التحقيق ،بل لأولئك الذين �شاركوا فيها �أو ًال وقبل كل �شيء .وعالوة على
ذلك ،وعلى الرغم من � َّأن هذا النوع من �أحكام الندم الفعلي فيما يخ�ص مرتكبي جريمة االرت�شاء غير معتاد
يف الدول الأطراف ،ف� َّإن الن�ص عليه يمكن �أن ُيعتبر �ضمن �صالحياتها التقديرية ،حتى و�إن اع ُتبرت التدابير
الوطنية الأو�سع نطاق ًا �أكثر فعالية يف التنفيذ الكامل لالتفاقية.
� َّأما ما �إذا كان ينبغي ل�سلطات �إنفاذ القانون �أن تتمتع بال�سلطة التقديرية فيما يخ�ص � َّأي قرار بمنح
الح�صانة للمتهم المعني ومدى ذلك فتلك م�س�ألة مختلفة .وهذه الم�س�ألة مو�ضوع جدال بالفعل� .إذ اعتبر
ِ
الم�ستعر�ضين � َّأن غياب ال�سلطة التقديرية يف الحالة المذكورة �آنف ًا ويف دول �أطراف �أخرى ال يخدم
بع�ض
ِ
م�ستعر�ضون �آخرون � َّأن امتالك
�أهداف االتفاقية ويحول دون �إجراء تقييم كاف لذنب المجرم ،يف حين اعتبر
ال�سلطات �صالحيات تقديرية وعدم منحها ح�صانة تلقائية من المالحقة الق�ضائية يف حاالت الإبالغ عن
النف�س �أحد العوامل التي تثني الأ�شخا�ص الذين �شاركوا يف ارتكاب جريمة من الجرائم عن التعاون .فعلى
�سبيل المثال ،يف �إحدى الدول الأطراف التي يخ ِّول فيها القانون لقا�ضي التحقيق �أو المحكمة ،يف � ِّأي مرحلة
من مراحل الإجراءات� ،صالحية العفو عن �شخ�ص ما ب�شرط �أن يك�شف ب�شكل كامل وحقيقي عما يعرفه من
ظروف فيما يتعلق بالجريمة وبكل �شخ�ص �آخر �شارك يف ارتكابها ،ر�أت ال�سلطات الوطنية (وهو ر�أي حظي
بقبول فريق اال�ستعرا�ض على ما يبدو) � َّأن هذا الترتيب ال يكفل القدر الكايف من التعاون لأ�سباب منها �أنه ال
يتيح لل�شريك خيار التعاون بمح�ض �إرادته للمطالبة ب� ِّأي ح�صانة �أو �إعفاء .ويبدو � َّأن الم�شكلة يف هذه الحالة
تنح�صر يف الطابع التقديري للقرار ب�ش�أن منح العفو.
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و ُي�ست�شف من تلك الآراء المت�ضاربة � َّأن الأف�ضل هو �أن ُتترك �صالحية تقرير الحل المنا�سب من �أجل
التنفيذ الإجرائي لمختلف �أ�شكال الح�صانة للدول الأطراف نف�سها .ومع ذلك ،تجدر الإ�شارة �إلى �أن �إتاحة
قدر من ال�صالحية التقديرية �أمر مالئم ،بل وال منا�ص منه على ما يبدو يف معظم الحاالت ،على الأقل
بخ�صو�ص تقييم م�ستوى التعاون ،ودوافع ال�شخ�ص المبلِّغ عن ال�سلوك غير الم�شروع �إلى ال�سلطات ،ومدى
�صحة المعلومات التي ُيك�شف عنها وقيمتها .ويمكن ،على �أ�سا�س تلك ال�سلطة التقديرية ،تطبيق الأحكام ذات
ال�صلة بمزيد من المرونة ،بما يتيح للمدعي العام �أن "يزن" درجة تعاون مرتكب الجريمة والمزايا المتوخى
ا�ستخال�صها من ذلك على �أ�سا�س كل حالة على حدة .وربما كان ذلك هو ال�سبب يف � َّأن التدابير الخالية تمام ًا
من عن�صر التقدير لي�ست �شائعة ،كما يت�ضح من غالبية اال�ستعرا�ضات .وعادة ما ي�سمح المدعون العامون
�أو المحاكم ب�إخالء الم�س�ؤولية �أو الإعفاء من العقوبة بناء على ال�سلطة التقديرية ،رهن ًا بمدى الم�ساعدة
المق َّدمة �إلى التحقيق.
ومن المهم ،حيثما ينطبق ذلك ،بذل الجهد للحيلولة دون �إثارة ال�شكوك والتحفظات ب�ش�أن الطريقة
الم�ستخدمة باتخاذ جميع االحتياطات الالزمة للحد مما قد يقع من تجاوزات .فعلى �سبيل المثال ،من
الم�ست�صوب �أن يت�ضمن القانون بع�ض الموا�صفات الوا�ضحة ب�ش�أن الفترة الزمنية التي ينبغي الإبالغ عن
الجريمة خاللها (ك�أن يكون ذلك قبل علم ال�سلطات بال�سلوك الإجرامي ذي ال�صلة) ،وكذلك �إ�شارة �إلى
الظروف الإ�ضافية التي ي�شكل فيها �سلوك الجاني �سبب ًا لمنح الح�صانة ،مثل التعاون يف التحقيقات �أو
المالحقات القانونية الالحقة .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،يمكن لوكاالت �إنفاذ القانون �أن ت�سعى �إلى التحقق من
المعلومات المق َّدمة قبل منح الح�صانة للمتعاون .و�إذا اتخذت �سلطات النيابة العامة القرار ،قد يلزم الن�ص
على �شكل من �أ�شكال المراجعة الق�ضائية من �أجل الت�صديق على �أحكام � ِّأي ترتيبات غير ر�سمية وجعل
القرار ِ
ملزم ًا لجميع الأطراف )83(.ويمكن الن�ص يف القوانين الوطنية على �إمكانية �سحب الح�صانة يف حال
محاولة ال�شخ�ص المعني ت�ضليل هيئة �إنفاذ القانون .كما يمكن للدولة الطرف �أن ت�صدر مبادئ توجيهية
تحدد بالتف�صيل مبادئ ممار�سة ال�صالحية التقديرية المتاحة ،وهو ما يمكن �أن ي�ساعد ال�سلطات المخت�صة
()84
البت فيما �إذا كان منح الح�صانة من المالحقة الق�ضائية يف خدمة العدالة.
على ّ
قويا ل ِّأي �شخ�ص متورط يف ارتكاب جريمة كي يتعاون مع
و�أخيراً ،يمكن �أن تكون الح�صانة حافز ًا ًّ
ال�سلطات ،ويمكن �أن ت�ساعد على �إحالة ق�ضايا ف�ساد كبرى �إلى المحكمة ،وهي ق�ضايا كانت �ستبقى لوال
ذلك دون حل ،لكنه ينبغي �أن يو�ضع يف االعتبار ،على النحو الم�شار �إليه يف الدليل التقني التفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الف�سادَّ � ،أن الإعفاء التام للجاني من العقوبة قد يق ِّو�ض �صالحية قواعد مكافحة الف�ساد
يطبق ب�صفة مطلقة �أو �أكثر من الالزم �أو عندما يقع ما هو �أ�سو�أ من ذلك ،وهو �أن يتولد االنطباع لدى
عندما َّ
الجمهور ب� َّأن الح�صانة ُتمنح للأ�شخا�ص ذوي الت�أثير ال�سيا�سي �أو المالي .ولذا ،من ال�ضروري تحقيق التوازن
()85
بين المزايا الم�ؤكدة لمنح الح�صانة يف حاالت محددة و�ضرورة �ضمان ثقة الجمهور يف �إقامة العدل.

تدابير الت�شجيع الأخرى
�إلى جانب التدابير الأ�سا�سية لتخفيف العقوبة ومنح الح�صانة من المالحقة الق�ضائية ،يوجد عدد من و�سائل
الت�شجيع والحوافز المهمة الأخرى التي يمكن �أن ُت�ستخدم من �أجل ت�شجيع مرتكبي جرائم الف�ساد على
التعاون مع ال�سلطات .وت�شمل التدابير الممكنة ما يلي�( :أ) موافقة النيابة العامة على طلب المتهم تعليق
الحب�س االحتياطي �أو امتناعها عن االعترا�ض عليه؛ و(ب) التعجيل ب�إعادة الأ�شياء المحجوزة العائدة �إلى
()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.

176

حالة تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

الجاني ،ما دام هذا ال يتعار�ض مع م�صالح االدعاء؛ و(ج) �ضمان ال�سلطات ظروف �سجن �أخف بالن�سبة �إلى
الجاني المتعاون بعد الإدانة؛ و(د) �إنفاذ الحب�س االحتياطي للم�شتبه به �أو المتهم يف مركز احتجاز �أقرب
�إلى محل �إقامته؛ و(ه) ت�شجيع ال�سلطات على موا�صلة �إنفاذ العقوبة المفرو�ضة يف الخارج يف �سجون محلية؛
و(و) �أداء المدعي العام دور و�سيط بين الجاني والهيئات الإدارية القائمة على الم�سائل التي تتعلق به ،مثل
كالتي �ش�ؤون الهجرة والتج ُّن�س و�إدارة ال�ضرائب والجمارك �أو حتى ال�سلطات الأجنبية .ويف تلك الحاالت،
َو ْ
تحمل االلتزام
حيث تكون موافقة الأطراف الثالثة �أو تعاونها مطلوب ْين لمنح الحافز ،يجوز للمدعي العام ُّ
بتنفيذ مهمة الو�ساطة على �أح�سن وجه ممكن ،حتى و�إن تعذر تقديم � ِّأي �ضمانات ب�ش�أن النتيجة المتوخاة.

الترتيبات الدولية
تحث الفقرة  5من المادة  37الدول الأطراف على �أن تنظر يف �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات بع�ضها مع بع�ض
ب�ش�أن �إمكانية �أن تمنح ال�سلطات المخت�صة يف �إحدى الدول الأطراف معاملة تف�ضيلية لل�شخ�ص المتعاون معها
الذي يوجد يف بلد �آخر .وعلى الرغم من �أهمية هذا الحكم وما يمكن �أن يجده من حلول للم�شاكل النا�شئة عن
زيادة الإجراءات الجنائية المن َّفذة يف الوقت نف�سه يف �أكثر من دولة واحدة على �أ�سا�س الوقائع ذاتها (مث ًال
فيما يتعلق بر�شو الموظفين العموميين الأجانب يف �إحدى الدول وارت�شاء الموظفين العموميين المحليين
يف بلد �آخر) ،ف� َّإن الغالبية العظمى من الدول الأطراف لم تبرم � َّأي ترتيبات من هذا القبيل ،ولم ِ
تعط � َّأي
�إ�شارة على �أنها نظرت يف القيام بذلك ،مما �أدى يف حاالت كثيرة �إلى تو�صيات ذات �صلة .وهناك بع�ض الدول
خلو
الأطراف التي �أعربت عن رغبتها يف اتخاذ تدابير لالمتثال بينما اكتفت دول �أطراف �أخرى بالإ�شارة �إلى ّ
مخ�ص�صة عندما تكون هناك حاجة لذلك ،على النحو المن�صو�ص
ت�شريعاتها من � ِّأي عائق لإبرام ترتيبات َّ
عليه يف الحكم قيد اال�ستعرا�ض .و�أعربت ال�سلطات الوطنية يف بع�ض الحاالت عن اهتمامها بمعرفة تجارب
البلدان الأخرى ب�ش�أن هذه الم�س�ألة ،وبتل ّقي اتفاقات �أو ترتيبات نموذجية.

 -٣التعاون بين ال�سلطات الوطنية (المادة )38
ُي َع ُّد تعاون ال�سلطات العمومية والموظفين العموميين مع الوكاالت وال�سلطات الم�س�ؤولة عن التحقيق يف الأفعال
�ضروريا بالن�سبة �إلى الجهود ال�شاملة لمكافحة الف�ساد ،وقد اتخذت معظم
الإجرامية ومالحقة مرتكبيها �أمر ًا
ًّ
الدول الأطراف تدابير ترمي �إلى ت�شجيع هذا التعاون وتعزيزه .وتحث المادة  38الدول الأطراف على �أن تكفل
على وجه الخ�صو�ص مبادرة الموظفين العموميين والم�ؤ�س�سات العمومية ب�إبالغ �سلطات �إنفاذ القانون حيثما
تكون هناك �أ�سباب وجيهة لالعتقاد ب� َّأن �إحدى جرائم ر�شو الموظفين العموميين الوطنيين �أو الر�شوة يف
القطاع الخا�ص �أو غ�سل الأموال قد ار ُتكبت؛ وكذلك على تقديم جميع المعلومات الالزمة للتحقيق يف مثل
هذه الجرائم �إلى �سلطات �إنفاذ القانون.
ويبدو بالفعل � َّأن بع�ض الدول الأطراف ال تنظم �سوى طريقة و�إجراءات �إحالة الجرائم الم�شتبه بها
تحمل (يف قانون
�إلى �أجهزة النيابة العامة الوطنية ،يف حين � َّأن بلدان ًا �أخرى كثيرة (نحو ُخ ْ
م�سي المجموع) ِّ
واجبا مبا�شر ًا ومحدد ًا هو �إبالغ
الإجراءات الجنائية لديها مث ًال) الموظفين العموميين� ،إ�ضاف ًة �إلى ذلكً ،
�سلطات �إنفاذ القانون ،بمبادرة منهم ،ب� ِّأي جرائم ومخالفات ت�صل �إلى علمهم �أثناء �أدائهم لمهامهم ،بما يف
ذلك حاالت الف�ساد .وتوجد يف بع�ض الدول �أي�ض ًا �أحكام و�أنظمة خا�صة ت�شير �صراح ًة �إلى واجب الإبالغ عن
و�شجعت
الجرائم المتعلقة بالف�ساد �أو االنتهاكات �أو التجاوزات المالية �أو الإدارية المت�صلة بالأموال العامةُ .
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الدول الأطراف عموم ًا على النظر يف الأخذ بتلك االلتزامات �أو الم�ضي باعتماد هذا الإجراء �إذا كانت تفكر
فع ًال يف الأخذ بها.

�أمثلة على التنفيذ
حتدد ت�شريعات �إحدى الدول الأطراف الإجراءات التي يتعني على املوظفني العموميني اتّباعها
للإبالغ عن معلومات عن �أيِّ �أ�سباب معقولة قد توجد لديهم لالعتقاد ب�أنَّ جرمية ف�ساد قد وقعت.
وينبغي �أن حتال املعلومات التي يتلقاها املوظف العمومي �أو امل�ؤ�س�سة العمومية من مواطنني ب�ش�أن
جرمية ف�ساد مزعومة �إىل وحدة التحقيقات الداخلية لتلك امل�ؤ�س�سة .وتجُ ري وحدة التحقيقات
الداخلية ا�ستعرا�ض ًا �أول ًّيا ،وميكن �أن تو�صي ،يف حال وجود �أ�سباب كافية لالعتقاد بك�شف �أركان
جرمية ف�ساد ،ب�أن يحيل رئي�س تلك امل�ؤ�س�سة امل�س�ألة �إىل وكاالت �إنفاذ القانون (� ْأي مكتب املدعي
العام ،وفق ًا لقانون الإجراءات اجلنائية).
وبالمثلُ ،ي َع ُّد الإبالغ عن الأخطاء واالنتهاكات الإدارية التي تهيئ الظروف للف�ساد �أو االحتيال
�أو المخالفات التزام ًا مبا�شر ًا لكل موظف عمومي في دولة طرف �أخرى ،كما يرد في مدونات ال�سلوك
الأخالقي القائمة وقانون موظفي الخدمة المدنية .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،توجد في كل هيئة حكومية
مركزية مفت�شيات متخ�ص�صة م�س�ؤولة عن جمع وتحليل وفح�ص دالئل الف�ساد و�إبالغ �سلطات النيابة
العامة بالأدلة على القيام ب�أن�شطة جنائية .وتتولى المفت�شية الرئي�سية التابعة لمجل�س الوزراء تن�سيق
ودعم �أن�شطة كل واحدة من المفت�شيات.
وو�ضعت دولة ثالثة مبادئ توجيهية لفائدة مفت�شي ال�ضرائب وموظفي دائرة الإيرادات
الداخلية تحديد ًا بخ�صو�ص التزامهم ب�إبالغ �سلطات �إنفاذ القانون عن حاالت اال�شتباه في الر�شوة
المحلية والأجنبية .و ُتق َّدم �إر�شادات ب�ش�أن توقيت الإبالغ عن الحاالت والجهة التي �سيق َّدم البالغ
�إليها ومو�ضوع البالغ.
وقد ي�ؤدي عدم الإبالغ عن ال�شواغل �أو القرائن الظاهرية ب�ش�أن الن�شاط الإجرامي �إلى �إجراءات
ت�أديبية يف حق الموظف المعني .وعالوة على ذلك ،ي�شكل عدم الإبالغ عن ال�شبهات يف بع�ض البلدان ،ال
�سيما يف مجموعة دول �أوروبا ال�شرقية ،وخ�صو�ص ًا ب�ش�أن الجرائم الخطيرة �أو الخطيرة ج ًّدا ،بما يف ذلك
إجراميا ويعا َقب عليه بالغرامة
المجرمة بموجب االتفاقية (مثل غ�سل الأموال والر�شوة) ،عم ًال �
بع�ض الأفعال
ًّ
َّ
يعر�ض الموظف
�أو ال�سجن لمدة ت�صل �إلى خم�س �سنوات يف بع�ض الحاالت .وقد ال يكون الإبالغ � ٍّ
إلزاميا عندما ِّ
�أو �أفراد �أ�سرته �إلى حد ما لخطر المالحقة الجنائية.
كما و�ضعت الدول الأطراف مختلف التدابير لت�شجيع التعاون وتبادل المعلومات بين ال�سلطات الوطنية،
المكر�س يف القانون ،المتمثل يف التعاون وتقديم جميع المعلومات ال�ضرورية �إلى النيابة
بما يف ذلك الواجبَّ ،
العامة �أو الوكاالت الوطنية لمكافحة الف�ساد .ويف الحاالت التي ال توجد فيها مثل تلك الواجبات�ُ ،شجعت الدول
الأطراف على �أن ت�ضمن ا�شتراط ت�شريعاتها �صراح ًة ا�ستجابة ال�سلطات العمومية للطلبات ذات ال�صلة و�إبداء
التعاون .كما توجد قوانين تمنح �أع�ضاء �أجهزة االدعاء العام �أو هيئات مكافحة الف�ساد ال�صالحية وال�سلطة
لطلب وجمع معلومات ا�ستخبارية وبالغات محددة من م�ؤ�س�سات وطنية و�إقليمية ومحلية؛ وطلب الدعم
من ال�شرطة وقوات الأمن ،وذلك ،على �سبيل المثال ،من �أجل بدء الإجراءات وا�ستدعاء �أ�شخا�ص للإدالء
ب�شهاداتهم؛ وتحليل المعلومات المق َّدمة من ال�سلطات العمومية الأخرى .ويف هذا ال�سياق� ،أ�شي َر يف العديد
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من اال�ستعرا�ضات على وجه التحديد �إلى وظائف وحدات اال�ستخبارات المالية الوطنية يف تل ّقي وتحليل ور�صد
البالغات عن المعامالت الم�شبوهة التي تعدها الكيانات المبلِّغة ،وتعميم الأدلة على الف�ساد �أو غ�سل الأموال
على ال�سلطات الحكومية المعنية التخاذ المزيد من الإجراءات و�إجراء المزيد من التحقيقات .و�أبرمت عدة
وكاالت يف كثير من الحاالت اتفاقات ومذكرات تفاهم ،وو�ضعت تعليمات �أو �شبكات م�شتركة للتعاون والتفاعل.
وت�شمل الأمثلة على ذلك مختلف �أ�شكال االتفاقات بين النيابة العامة �أو ال�سلطة الوطنية لمكافحة الف�ساد
ومختلف الوزارات� ،أو بين وحدة اال�ستخبارات المالية وغيرها من الجهات المعنية يف مجال مكافحة غ�سل
الأموال� ،أو فيما بين مختلف �أجهزة �إنفاذ القانون نف�سها ،وجميعها تهدف �إلى تبادل اال�ستخبارات ب�ش�أن
مكافحة الجريمة والف�ساد ،والتعاون ب�أ�شكال �أخرى .و�أُثني ب�صفة خا�صة على التبادل اال�ستباقي للمعلومات.

�أمثلة على التنفيذ
يق�ضي حكم د�ستوري في دولة طرف بتعاون جميع فروع الحكومة بع�ضها مع بع�ض في �إطار
من الثقة المتبادلة وح�سن النية من خالل تعزيز العالقات الودِّية وم�ساعدة ودعم بع�ضها بع�ض ًا
والت�شاور ب�ش�أن الم�سائل ذات االهتمام الم�شترك والتق ُّيد بالإجراءات المتفق عليها .وتقت�ضي
ال�سيا�سة المتَّبعة التعاون الفعال بين النيابة العامة ووكاالت التحقيق وال�سلطات العامة الأخرى،
ويمكن �أن ي�ؤدي عدم االمتثال �إلى �إجراءات ت�أديبية.
و�أن�ش�أت بلدان �أخرى لجان ًا تنفيذية ر�سمية م�شتركة بين الوكاالت �أو �أر�ست نظم ًا لتبادل
المعلومات ( ُت�سمى �أحيان ًا "منتديات مكافحة الف�ساد" �أو "منتديات النزاهة") بين مختلف الوكاالت؛
بينما تعقد بلدان �أخرى اجتماعات تن�سيقية منتظمة .وتهدف تلك المبادرات �إلى مواكبة �أحدث
التطورات و�ضمان التن�سيق وتبادل المعلومات بين جميع الجهات الفاعلة الم�شاركة في مكافحة
ِ
الم�ستعر�ضين من التطورات الإيجابية ،بل والممار�سات الجيدة.
الر�شوة والف�ساد ،واعتبرها معظم
و�أُوليت �أهمية خا�صة لوجود �سجالت (ال�سجالت الإلكترونية ب�صفة خا�صة) وقواعد بيانات ونظم تحديث
�آلية وو�سائل �أخرى يمكن من خاللها تبادل المعلومات من �أجل تعزيز التعاون بين ال�سلطات المخت�صة .ويف
�إحدى الحاالت�ُ ،شجعت ال�سلطات الوطنية على الم�ضي قدم ًا يف و�ضع خطط لتمكين الهيئة الوطنية لمكافحة
الف�ساد من ا�ستخدام قواعد البيانات الخا�صة بجميع م�ؤ�س�سات الدولة .والأهم من ذلك � َّأن العديد من
الخبراء الحكوميين �أبرزوا �أهمية �إن�شاء قاعدة بيانات مركزية واحدة �أو نظام معلومات على ال�صعيد الوطني
ب�ش�أن جرائم الف�ساد (داخل الهيئة الوطنية لمكافحة الف�ساد على �سبيل المثال) ل َّأن ذلك يمكن �أن يي�سر
قيام الأجهزة الحكومية بتبادل المعلومات مع �سلطات التحقيق والمالحقة الق�ضائية وب�إبالغها بها وكذلك
الم�ساعدة على تح�سين تع ُّقب الق�ضايا من بداية التحقيق وحتى انتهاء الإجراءات الجنائية .ومع ذلك ،فقد ال
تفي قواعد البيانات الم�شتركة دائم ًا باحتياجات نظام العدالة الجنائية ،بل قد تتعار�ض مع اعتبارات �أخرى،
وال �سيما متطلبات ال�سرية وحماية البيانات .ويت�ضح ذلك من �إفادة ال�شرطة يف �إحدى الدول الأطراف ب� َّأن
الف�صل بين قواعد البيانات �ضروري ب�سبب اختالف الواليات .ور�أت ال�شرطة � َّأن تبادل المعلومات الحيوية
وذات ال�صلة �سيتحقق ما دام المدعون العامون والموظفون المك َّلفون ب�إنفاذ القانون يعملون مع ًا ب�شكل وثيق.
و�أخيراً ،لوحظ �أنه يمكن عموم ًا تعزيز التعاون من خالل �إجراء تحليل �شامل لحالة الف�ساد وبنيتها
واتجاهاتها ودينامياتها ،وكذلك تحليل �أن�شطة ك�شف الجريمة ومنعها ل َّأن ذلك �سيتيح تحديد �أهم اتجاهات
مكافحة الف�ساد يف الم�ستقبل .وت�شمل التدابير الرامية �إلى الم�ساعدة على تحقيق تلك النتيجة جمع
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موحد عن حاالت الف�ساد ،وتجميع هيئة واحدة للبالغات؛
الإح�صاءات على ال�صعيد المركزي ،والإبالغ ب�شكل َّ
ويبدو �إن�شاء قواعد بيانات مركزية مفيد ًا يف هذا ال�سياق �أي�ضاً ،وكذلك االنعقاد المنتظم لمجال�س التن�سيق
بين �أجهزة �إنفاذ القانون والهيئات الإ�شرافية.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
اع ُتبر �أنَّ من �ش�أن �إعارة موظفين فيما بين مختلف الهيئات الحكومية ووكاالت �إنفاذ القانون التي
لها والية في مجال مكافحة الف�ساد ،بما فيها الوحدة الوطنية لال�ستخبارات المالية ،وكذلك تعيين
مفت�شين من هيئة مكافحة الف�ساد في كل وزارة وعلى ال�صعيد الإقليمي ،تعزيز التعاون والتن�سيق بين
الوكاالت والم�ساهمة في كفاءة عمل الوكاالت المعنية.
وحدِّ َد ا�ستخدام التكنولوجيا الحديثة لتوفير رابط �إلكتروني بين النيابة العامة و�أق�سام ال�شرطة
ُ
باعتباره عام ًال من �ش�أنه تعجيل �إجراءات التحقيق والإحالة وت�سهيل عملية متابعة الق�ضايا وا�ستخال�ص
الإح�صاءات .وبالمثل� ،أُثني على �إحدى الدول الأطراف ال�ستحداثها عملية حا�سوبية فريدة من نوعها
لتبادل المعلومات بين ال�شرطة و�سلطات ال�ضرائب والأوراق المالية ب�سرعة وكفاءة و�أمان.

التحديات
ترتبط �أكثر التحديات �شيوع ًا يف هذا المجال ب�ضمان التن�سيق الفعال بين الوكاالت وزيادة الكفاءة يف �إدارة
حاالت الف�ساد ،وال �سيما فيما بين الوكاالت التي لها والية يف مجال مكافحة الف�ساد؛ وبالحد من خطر
التحقيقات المتوازية من جانب الموظفين �أو المدعين العامين ذوي الواليات الق�ضائية المادية �أو الإقليمية
المتزامنة؛ وبتعزيز قدرات هيئات مكافحة الف�ساد ووكاالت �إنفاذ القانون على التنفيذ ،وال �سيما فيما
يتعلق باالت�صال وتبادل البيانات؛ وبالنظر يف ال�سبل والو�سائل الكفيلة بتح�سين ا�ستخدام الموارد المتاحة،
مث ًال من خالل �إقامة عالقات ت�آزر من �أجل و�ضع �إح�صاءات �شاملة عن مكافحة الف�ساد .و�أُبدي العديد
من المالحظات والتو�صيات فيما يتعلق بهذه المجاالت ،وخ�صو�ص ًا يف بلدان مجموعة دول �آ�سيا والمحيط
الهادئ ومجموعة الدول الأفريقية .وكما لوحظ يف �سياق المادتين  36و 38على ال�سواء ،يمكن لتح�سين
وتعزيز التن�سيق الم�شترك بين الوكاالت �أن يمنعا ت�شتت الجهود وي�ضمنا وجود نظام "�ضوابط وموازين"
يت�سم بالكفاءة للت�صدي للف�ساد بفعالية.
أفيد يف بع�ض الحاالت ب� َّأن موظفين عموميين �أحجموا عن المبادرة ب�إبالغ هيئات
و�إ�ضافة �إلى ما تق َّدمَ � ،
�إنفاذ القانون بمعلومات ،وخ�صو�ص ًا يف الحاالت التي ال يتاح فيها الإبالغ دون الك�شف عن الهوية ،وكانوا
خائفين من �إمكانية ارتكاب �أعمال انتقامية �ضدهم .ولذلك ،من المهم طم�أنة الأ�شخا�ص الذين يبلِّغون
بمعلومات بح�سن نية وي�ستجيبون لطلبات الح�صول على معلومات ب�أنهم لن يواجهوا �آثار ًا �سلبية �إذا لم ت�ؤ ِّد
الم�ساعدة المق َّدمة �إلى نتائج ملمو�سة )86(.كما �أفيد ب� َّأن نق�ص التمويل لتغطية تكاليف �إدالء الموظفين
ب�شهاداتهم يف ق�ضايا الف�ساد وغياب الحوافز المالية للموظفين العموميين المتقاعدين كي يدلوا ب�شهاداتهم
هما �أي�ض ًا من التحديات �أمام التنفيذ الكامل للمادة قيد اال�ستعرا�ض .وعالوة على ذلك ،ال تبلِّغ الم�ؤ�س�سات
ت�سويها بد ًال من ذلك باتخاذ تدابير �إدارية
العامة بانتظام عن حاالت الف�ساد يف �إحدى الدول الأطراف و�إنما ِّ
خا�صة بها؛ وقد اع ُتبر ذلك تقوي�ض ًا لجهود مكافحة الف�ساد.
()86املرجع نف�سه ،املادة  ،38الق�سم الثاين.
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 -٤التعاون بين ال�سلطات الوطنية
والقطاع الخا�ص (المادة )39
تق�ضي المادة  39ب�أن تكفل الدول الأطراف قيام عالقة تعاون بين �سلطاتها المعنية بالتحقيق والمالحقة
والقطاع الخا�ص يف الم�سائل المتعلقة بجرائم الف�ساد� ،إقرار ًا ب� َّأن وجود عالقة التعاون تلك �أمر محوري يف
الك�شف عن الأفعال الفا�سدة والفعالية يف التحقيق فيها )87(.وقد �أبلغت العديد من الدول الأطراف بالفعل عن
�أطر فردية وم�شتركة للتنظيم الرقابي تحكم العالقة بين القطاع الخا�ص و�سلطات �إنفاذ القانون ،مع اتخاذ
تدابير مختلفة ت�شجع التعاون وتعزز ال�ضوابط الداخلية ،وت�شمل مبادئ وتو�صيات يف مجال الإدارة الم�ؤ�س�سية
ومدونات قواعد ال�سلوك ومذكرات التفاهم ومواثيق النزاهة والتعهدات بالنزاهة الم�ؤ�س�سية وغير ذلك من
ال�شراكات الر�سمية وغير الر�سمية مع �أ�صحاب الم�صلحة والم�س�ؤولين عن التنظيم الرقابي والممار�سين من
القطاع الخا�ص .وهناك �أطر �أخرى ت�شمل الأحكام القانونية التي تمكِّن �أع�ضاء مكاتب االدعاء العام �أو الهيئة
الوطنية لمكافحة الف�ساد من طلب بالغات و�أدلة من الكيانات والأفراد يف القطاع الخا�ص ،كما يرد بيانه
جزئيا يف الفقرة  7من المادة  ،31وتن�ص على عقوبات يف حالة عدم االمتثال.
ًّ

�أمثلة على التنفيذ
في �إحدى الدول الأطراف ،تتعاون وكالة مكافحة الف�ساد بن�شاط مع المجتمع المدني ،وقد و َّقعت
مذكرة تفاهم مع �شبكة من المنظمات غير الحكومية لمكافحة الف�ساد .وي�شارك موظفو الوكالة
بانتظام في الأن�شطة التي تنظمها المنظمات غير الحكوميةِّ ،
وينظمون �أن�شطة لإذكاء وعي الجمهور
في مجال مكافحة الف�ساد ،وي�شاركون في برامج تلفزيونية و�إذاعية وفي اجتماعات موائد م�ستديرة
ومناق�شات عامة �أخرى .وفي الوقت نف�سه ،ي�ساهم ممثلو المجتمع المدني في تدريب موظفي الوكالة،
في حين تز ِّود المنظمات غير الحكومية الوكالة بمعلومات عن ادعاءات الف�ساد.
وفي والية ق�ضائية �أخرى� ،أن�ش�أت وزارة العدل �شبكة للتعاون على مكافحة الف�ساد تجمع بين
ال�سلطات الحكومية الرئي�سية �إلى جانب الجهات المعنية التي تمثل القطاع الخا�ص والمجتمع
المدني و�أو�ساط الباحثين ،من �أجل �ضمان التن�سيق بين الم�ؤ�س�سات والتوعية .وي�ؤمل �أن ت�صبح
هذه ال�شبكة القوة الدافعة لما ُيبذل من جهود في الم�ستقبل لتح�سين الآليات القانونية والم�ؤ�س�سية
لمكافحة الف�ساد في البلد.
وغالب ًا ما ترتبط التدابير التي تذكرها الدول الأطراف بالم�ؤ�س�سات المالية—وهي �أحد المجاالت
الرئي�سية الم�ستهدفة يف الفقرة  1من المادة —39وكثير ًا ما تركز على غ�سل الأموال .وهي ترتبط �إلى حد
كبير ب�أن�شطة وحدات اال�ستخبارات المالية الوطنية ،وخا�صة التزام مجموعة من كيانات القطاع الخا�ص
المبلِّغة ،المحددة يف ت�شريعات مكافحة غ�سل الأموال (مثل الم�صارف والم�ؤ�س�سات االئتمانية و�شركات
التمويل ووكالء الأ�سهم و�سما�سرة العقود الآجلة وعقود الخيارات ومكاتب ال�صرافة و�شركات الت�أمين وموثِّقي
العقود والمحامين ومراجعي الح�سابات) باتخاذ تدابير الحر�ص الواجب ،و�إبالغ وحدة اال�ستخبارات المالية
المعنية (�أو المدعي العام يف بع�ض الحاالت) ب� ِّأي واقعة �أو معاملة مريبة للك�شف عن الجرائم الجنائية ،وتوفير
المعلومات والوثائق للموظفين المفو�ضين ،عند الطلب .ويف العادة ،ال يجوز للأفراد المعنيين ،خالل التحقيق
يف بالغ عن معامالت م�شبوهة ،التذرع بال�سرية الم�صرفية �أو �سرية معامالت الأ�سهم �أو ال�سرية المهنية �ضد
()87انظر �أي�ضاً ،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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وحدة اال�ستخبارات المالية ،وكذا � ِّأي التزامات قانونية �أو تعاقدية تتعلق بال�سرية .وت�شمل التدابير ذات ال�صلة
يف مجال غ�سل الأموال ،التي �أُ�شير �إليها باعتبارها من الممار�سات الجيدة يف بع�ض الدول ،تنظيم دورات
تدريبية وحلقات عمل للو�سطاء الماليين ومراجعي الح�سابات ،وكذلك المبادرات الرامية �إلى �إذكاء الوعي
لدى ال�سلطات الوطنية المخت�صة والقطاع الخا�ص.
ويف عدد من الحاالت� ،صدرت تو�صيات بتو�سيع نطاق التعاون بين هيئات �إنفاذ القانون الوطنية وكيانات
القطاع الخا�ص ،وتعزيز التوعية بمكافحة الف�ساد لدى الجمهور ،وال� سيما عندما ال تكون هناك �سيا�سات
تعاون ممنهجة� ،أو عندما ال تكون هناك تدابير متخذة �سوى فيما يتعلق بم�شاركة المجتمع المدني� ،أو عندما
ال تبلِّغ الدول الأطراف �سوى عن ال�شراكات مع الم�ؤ�س�سات المالية فيما يتعلق بغ�سل الأموال .ولوحظ � َّأن من
ال�شواغل القائمة وجود قيود على الح�صول على المعلومات وال�سجالت من م�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص ب�سبب
ال�سرية الم�صرفية وقيود ال�سرية خارج �سياق البالغات عن المعامالت الم�شبوهة ،و�أُو�صي يف �إحدى الحاالت
بخف�ض الحد الأدنى للمعامالت النقدية التي ت�ستتبع التزام ًا بتقديم تقرير عن معاملة م�شبوهة.

ت�شجيع الإبالغ عن جرائم الف�ساد
َحث الفقرة  2من المادة —39وهي حكم غير �إلزامي—الدول الأطراف على ت�شجيع رعاياها والأ�شخا�ص
ت ُّ
الذين يوجد مكان �إقامتهم المعتاد يف �إقليمها على �إبالغ �سلطات �إنفاذ القانون عن ارتكاب جريمة ف�ساد
بنف�س طريقة الموظفين العموميين .وين�ص القانون بالفعل يف عدد من الدول الأطراف على التزام عام
بالإبالغ عن حوادث الف�ساد ،وهو التزام ي�سري على جميع المواطنين �أو ي�شمل فئات محددة من المهنيين يف
القطاع الخا�ص .وعالوة على ذلك ،وكما هي الحال بالن�سبة �إلى الموظفين العموميين ،قد ي�شكل عدم ك�شف
المواطنين عن جرائم جريم ًة يف حد ذاته يف بع�ض الأحيان .ومع ذلك ،ف� َّإن عدد الدول الأطراف التي توجد
لديها �أحكام من هذا القبيل �أقل بكثير من الدول التي تفر�ض التزام ًا بالإبالغ على موظفيها العموميين.
وعادة ما تكون لدى القطاع الخا�ص �سلطة تقديرية بخ�صو�ص �إبالغ وكاالت �إنفاذ القانون بحاالت تنطوي
ِ
الم�ستعر�ضين ،رغم � َّأن تو�صيات
مجرمة وفق ًا لالتفاقية .وقد القى ذلك قبو ًال عموم ًا لدى الخبراء
على �أفعال َّ
�صدرت يف بع�ض الحاالت ب�ش�أن اعتماد تدابير معا ِدلة ،وخ�صو�ص ًا بالقدر الذي �أدرجت به البلدان المعنية
جريمة الف�ساد يف القطاع الخا�ص �ضمن �إطارها القانوني �أو كانت تعتزم ذلك.
كما �أ�شي َر يف بع�ض عمليات اال�ستعرا�ض �إلى المزيد من التدابير التي ت�شجع الأ�شخا�ص العاديين على
الإبالغ عن جرائم الف�ساد ،بما يف ذلك الإجراءات العملية لت�سهيل الإبالغ عن الف�ساد ،وفتح خطوط ات�صال
مبا�شرة وخدمات الإنترنت والأدوات الإلكترونية للإبالغ عن الجرائم ب�شكل عام وجرائم الف�ساد بوجه
خا�ص ،و�إذكاء الوعي االجتماعي بهذه الإمكانيات (من خالل المحا�ضرات والمعار�ض والدعاية الإعالمية
والحمالت الترويجية على �سبيل المثال) ،وتنفيذ برامج للتعاون على مكافحة الجريمة ومنعها ،بم�شاركة
جميع �أ�صحاب الم�صلحة ذوي ال�صلة (�أع�ضاء الحكومة وال�شرطة وو�سائل الإعالم والمجتمع المحلي).
و�أُبرز �إن�شاء مع�سكرات لل�شباب وا�ستحداث �سبل مبتكرة لإ�شراك ال�شباب يف مكافحة الف�ساد باعتبارهما
من الممار�سات الجيدة .واع ُتبر قيام ال�سلطات المخت�صة بمكافحة الف�ساد يف بع�ض الدول بفتح خطوط
إيجابيا على تنفيذ الفقرة  2من المادة  .39و ُن ِّوه يف حاالت
مهما و� ًّ
ات�صال مبا�شرة مجانية ب�ش�أن الف�ساد مثا ًال ًّ
�أخرى ب�إن�شاء وت�شغيل بوابة وطنية لفح�ص ال�شكاوى والبالغات �أو "مكتب للمعلومات والتحقق من �صحة
البالغات" من �أجل تقديم ال�شكاوى .وينبغي للدول الأطراف عموم ًا ال�سعي �إلى عدم ق�صر تلك الإمكانيات
على قطاعات بعينها (مثل الم�شتريات العمومية) وتعزيز بروز مراكز الإبالغ وتي�سير الو�صول �إليها .ويف
�شدد على � َّأن تنفيذ الحكم ب�صورة �أف�ضل و�أكثر فعالية على ال�صعيد المحلي يمكن �أن يتحقق
ال�سياق نف�سهِّ ،
المجمعة من خطوط االت�صال المبا�شرة ب�ش�أن الف�ساد
من خالل بناء القدرة على جمع وتنظيم المعلومات
َّ
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(مثل عدد البالغات الواردة ،وعدد البالغات التي �ساهمت يف عمليات التحقيق �أو المالحقة ب�ش�أن جرائم
الف�ساد ،ومتابعة هذه البالغات) .وتجدر الإ�شارة �إلى � َّأن بع�ض هذه التدابير تتطابق مع التدابير المبينة
�أعاله يف الف�صل الثاني ،الق�سمان جيم ودال ،وتثير الكثير من الم�سائل التي نوق�شت فيهما ،على �سبيل المثال
فيما يتعلق بكفالة ال�سالمة البدنية والأمن الوظيفي للمبلِّغين ،والحفاظ على �سرية هوية الأ�شخا�ص المبلِّغين
و�إتاحة �إمكانية تقديم بالغات دون الك�شف عن الهوية.

مثال على التنفيذ
من �أجل تي�سير قيام �أيِّ �شخ�ص ب�إبالغ �سلطات المالحقة الق�ضائية عن الف�ساد ،ا�ستحدث مكتب
المدعي العام في �أحد البلدان �أداة �إلكترونية يتوجب من خاللها على ال�شخ�ص المب ِّلغ عن الجريمة
المزعومة و�صف وقائع الجريمة ،وتدوين التواريخ ،وتحديد هوية الم�شتبه به والكيانات المتورطة،
و�شرح كيفية ّ
اطالعه على تلك المعلومات .وتكون لدى ال�شخ�ص المب ِّلغ عن الجريمة كلمة �سر
لالطالع على بالغه وتتاح له �إمكانية االطالع على التحقيقات .وتحظى هوية ال�شخ�ص المب ِّلغ
بالحماية .وتكون البالغات �سرية وقد ت�ؤدي �أو ال ت�ؤدي �إلى فتح �إجراءات جنائية.
وهناك تدبير ذو طابع مختلف ،ولكنه يهدف �أي�ض ًا �إلى ت�شجيع النا�س على الإبالغ عن ارتكاب
الجرائم ،وهو توفير حوافز مادية �أو غير مادية .ويف العديد من الدول الأطراف ،وخ�صو�ص ًا يف مجموعة
يقدمون معلومات ت�ؤدي �إلى
دول �آ�سيا والمحيط الهادئ ويف بع�ض الدول الأفريقية ،يجوز للأ�شخا�ص الذين ِّ
ا�سترجاع موجودات مملوكة للدولة� ،أو الك�شف عن جميع الجرائم �أو عن جرائم محددة (بما يف ذلك الر�شوة
واالختال�س)� ،أو �إلى اعتقال �أحد الجناة عموماً� ،أن يطالبوا بمكاف�أة مالية� ،سواء من الدولة ذاتها (مبلغ
يعادل ُع�شر قيمة الموجودات الم�صادرة من الجاني على �سبيل المثال) �أو ،يف حاالت �أكثر ندرة ،من الأموال
الخا�صة التي ُجمعت يف �سياق برنامج تعاون على مكافحة الجريمة .ويف عدد محدود من تلك الحاالت ،لوحظ
الجيدة ،حتى يف الحاالت التي لم يكن تطبيقه قد بد�أ فيها بعد .ويف بع�ض
� َّأن الحكم ذا ال�صلة من الممار�سات ِّ
الدول الأطراف ،ين�ص القانون على �إمكانية منح مكاف�آت لأفراد الجمهور �أو الموظفين العموميين الذين
قدموا م�ساعدة يف �إطار الجهود الرامية �إلى منع �أفعال الف�ساد والق�ضاء عليها.

التحديات
من بواعث القلق ما �أفيد به من � َّأن كيانات القطاع الخا�ص تكون �أحيان ًا �أكثر رغبة يف اللجوء �إلى رابطات
الأعمال التجارية التي تكون تابعة لها طلب ًا للم�ساعدة بهدف التو�صل �إلى ت�سوية لمنازعة مت�صلة بالف�ساد
عن طريق �إجراءات مدنية بد ًال من الخ�ضوع لإجراءات جنائية ر�سمية .وحتى عندما تتوا�صل تلك الكيانات
بالفعل مع ال�سلطات ،ف�إن التقارير التي تقدمها كثير ًا ما تكون غير مكتملة �أو تفتقر �إلى الإحكام .ويف �سياق
مماثل ،نظرت عدة ا�ستعرا�ضات يف جوانب �سيا�سة مكافحة الف�ساد التي ت�شملها الفقرة  2من المادة 39
من منظور �أو�سع ،منبهة �إلى الأهمية الحا�سمة لتر�سيخ ثقة الجمهور يف الإطار الم�ؤ�س�سي المعني بدعم
�سيادة القانون ك�شرط م�سبق �أ�سا�سي لإقناع المواطنين ،وكذلك كيانات القطاع الخا�ص ،بالإبالغ عن جرائم
الف�ساد .ويتطلب ذلك الت�شديد على �أهمية الرقابة التي يقوم بها المواطنون (عن طريق الحق يف الح�صول
على المعلومات مث ًال) ،والأهم من ذلك �ضمان ال�شفافية والم�ساءلة واالت�ساق يف النظام الق�ضائي ،بما يف
ذلك ح�سم المالحقات الجنائية يف الوقت المنا�سب .ولوحظ مع التقدير � َّأن �إحدى الدول المعنية قامت،
�سعي ًا �إلى تحقيق هذه الأهداف ،بجملة �أمور منها �إقرار حدود التنظيم الرقابي الذاتي فيما يتعلق بالإ�شراف
على مهنة القانون؛ وحظرت الإجراءات الق�ضائية المعقودة يف جل�سات �سرية وبناء على طلب طرف واحد؛
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و�أدخلت تح�سينات على النظام الت�أديبي فيما يتعلق ب�إمكانية �سوء �سلوك الق�ضاة؛ و�شرعت يف �إ�صالحات
�إدارة الق�ضايا ب�إزالة �إمكانية اختيار الق�ضاة ،وكذلك تح�سين عملية معالجة الق�ضايا.

باء -الأحكام الأخرى
 -١ال�سرية الم�صرفية (المادة )40
ال يبدو ،كما ُذكر �آنف ًا يف الف�صل الثاني ،الق�سم باءَّ � ،أن ال�سرية الم�صرفية تثير م�شاكل ُتذكر يف معظم
الواليات الق�ضائية .ويمكن بالفعل اعتبار تنفيذ �أحكام االتفاقية من �أجل الإبالغ عن المعامالت الم�شبوهة
و�إن�شاء وحدة لال�ستخبارات المالية (المادتان  14و )58خطوة �أ�سا�سية �صوب �إزالة العقبات التي تعتر�ض
وتكمل المادة  40هذه الأحكام من خالل
التحقيقات الجنائية المحلية ب�سبب تطبيق ال�سرية الم�صرفيةِّ .
ا�ستحداث التزام �أو�سع نطاق ًا ل�ضمان تعديل القوانين واللوائح التي تحمي المعلومات الم�صرفية بغر�ض
تنفيذ تدابير مكافحة الف�ساد تنفيذا فعاالً.
وبالفعل� ،أفادت دول �أطراف ،حتى يف حاالت وجود قواعد �صارمة لل�سرية الم�صرفية ،ب� َّأن لديها �آليات
المجرمة وفق ًا لالتفاقية،
منا�سبة متاحة للتغلب على العقبات الناجمة عن تلك القواعد لدى التحقيق يف الأفعال
َّ
ولإلزام الم�صارف والم�ؤ�س�سات المالية بالك�شف عن المعلومات التي توجد بحوزتها عن عمالئها� ،أو عن � ِّأي
عملية �أو �أعمال تقوم بها معهم ،بناء على طلب �أحد الق�ضاة �أو المدعي العام �أو �سلطة مخت�صة �أخرى (بما يف
ذلك ،يف معظم الحاالت ،وحدة اال�ستخبارات المالية الوطنية) ،وذلك ،يف العادة ،رهن ًا بالمرحلة التي بلغتها
يقدمون بالغات �أو معلومات �إلى ال�سلطات المخت�صة
الإجراءات )88(.ويعني هذا �أي�ض ًا � َّأن الأ�شخا�ص الذين ِّ
م�شمولون بالح�صانة من الجزاءات المدنية �أو الجنائية �أو الإدارية وبالإعفاء من الم�س�ؤولية المترتبة على عدم
االلتزام بال�سريةْ � ،أي الك�شف عن المعلومات التي هم ملزَ مون بعدم الك�شف عنها .و�أ�شير بوجه خا�ص �إلى
الممار�سة المتمثلة يف ال�سرعة والفعالية يف �إتاحة اطالع �أجهزة �إنفاذ القانون على المعلومات المالية .و�أُثني
على الأحكام الت�شريعية التي تحد من ال�شروط الإثباتية �أو الإجرائية لأوامر رفع ال�سرية الم�صرفية يف �سياق
التحقيقات الجنائية وال�سماح للمدعين العامين وغيرهم من الأ�شخا�ص الم�س�ؤولين عن التحقيقات الأولية
بمنع الم�ؤ�س�سات المالية من �إبالغ الزبائن والأطراف الخارجية ب�إجراء بع�ض عمليات التدقيق.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
في �إحدى الدول الأطراف ،ا�س ُتحدث �سجل وطني للح�سابات الم�صرفية لتي�سير عمل دوائر
التحقيق .وت�شرف على ال�سجل المديرية العامة للمالية العامة ،وهو ُي�ستخدم للتعرف على جميع
�أنواع الح�سابات (الح�سابات الم�صرفية والبريدية وح�سابات المدخرات� ،إلخ) وموافاة الأ�شخا�ص
المفو�ضين (بما في ذلك ال�سلطة الق�ضائية و�ضباط ال�شرطة الق�ضائية القائمون على التحقيق
في الجرائم الجنائية) بمعلومات عن ح�سابات يملكها �أفراد �أو �شركات .وتوجد في بلدان �أخرى
�سجالت مركزية مماثلة للح�سابات الم�صرفية ت�شرف عليها ال�سلطات ال�ضريبية �أو الم�صارف
المركزية �أو وحدات اال�ستخبارات المالية �أو ال�سلطات ذات ال�صلة .وقد �أثنى عليها الممار�سون
ِ
الم�ستعر�ضون كو�سيلة كف�ؤة لتوفير الوقت وزيادة فعالية الإجراءات ذات ال�صلة طالما
والخبراء
ُ
جرى تحديثها بانتظام و�أتيح لموظفي �إنفاذ القانون االطالع بالقدر الكافي على محتواها.
()88فيما يخ�ص م�س�ألة اجلهة التي يجب تخويلها �سلطة جتاوز ال�سرية امل�صرفية ويف ظل � ِّأي ظروف ول ِّأي �أغرا�ض ،انظر املرجع نف�سه،
املادة  ،40الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .1
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وتبين ،ب�صورة ا�ستثنائية ،وجود قيود �شديدة يف قوانين نحو  12دولة .ففي الدولتين الأوليين ،وقد
َّ
�سبق ذكرهما �أعاله يف �إطار الف�صل الثاني ،الق�سم باء ،ال يمكن جمع وتقديم المعلومات الم�صرفية بالن�سبة
�إلى الجرائم التي تخ�ضع لعقوبة ق�صوى بال�سجن لمدة تقل عن �أربع �سنوات ،بما يف ذلك عدد من الأفعال
المجرمة وفق ًا لالتفاقية—و�إن كان هناك يف �إحدى الحاالت م�شروع قانون قيد النظر لمعالجة هذه الم�س�ألة.
َّ
ويبدو ،يف ما ال يقل عن ت�سع دول �أخرى ،من مجموعة الدول الأفريقية ومجموعة دول �آ�سيا والمحيط الهادئ،
� َّأن ال�سبل القانونية للتغلب على العوائق النا�شئة عن قوانين ال�سرية الم�صرفية ال تتعلق �سوى بالتحقيقات
المحلية يف ق�ضايا غ�سل الأموال وال ت�شمل الجرائم الأخرى ذات ال�صلة بالف�ساد.
و�إلى جانب هذه اال�ستثناءات ،لوحظ يف الواليات الق�ضائية المعدودة التي كان فيها رفع ال�سرية
الم�صرفية �أحد المجاالت الباعثة على القلق � َّأن معظم العقبات يتعلق بما قد يح�صل من ت�أخيرات خالل
�إجراءات الح�صول على �إذن ق�ضائي لهذا الغر�ض .وقد ت�ؤدي هذا الت�أخيرات �إلى �أمور يف جملتها علم
الم�شتبه بهم قبل الأوان بالتحقيقات الجارية .وبناء على ذلك� ،صدر عدد من التو�صيات كي تنظر الدول
يف �إ�ضفاء المرونة على المعايير والإجراءات ذات ال�صلة يف �سياق التحقيقات الداخلية يف ق�ضايا الف�ساد،
بمراعاة النهج العام المتبع يف الت�شريعات الوطنية فيما يخ�ص ال�سلطة القادرة على منح الإذن الالزم .فعلى
�سـبيل المثـال� ،أُو�صي يف �إحدى الحاالت التي ُترفع فيها ال�سرية الم�صرفية ب�إذن من المحكمة ،بناء على طلب
المدعي العام عندما يكون هناك دليل على ارتكاب جريمة جنائية ،بتخفيف المتطلبات الر�سمية للح�صول
مب�سط معمول به فع ًال يف الدولة الطرف المعنية فيما يتعلق بغ�سل الأموال،
على �إذن ،ربما با�ستخدام �إجراء َّ
ي�ستطيع المدعي العام بموجبه �أن يطلب �إلى الم�صارف تقديم البيانات ذات ال�صلة .و ُقدمت تو�صيات مماثلة
يف دولة قد يخ�ضع فيها الإجراء المتعلق بتقديم طلب لالطالع على ال�سجالت الم�صرفية ،و�إن ا�ضطُ لع به من
طرف واحد ،لتحديات قانونية م�سته ِلكة للوقت بما تترتب عليه حاالت ت�أخير غير �ضرورية قد تعرقل تقدم
التحقيقات الجارية .و ُقدمت تو�صية ب�إن�شاء �سجل مركزي للح�سابات الم�صرفية يف دولة �أخرى َيلزم فيها
ا�ستيفاء �شرط �إر�سال �أمر المحكمة بالك�شف عن المعلومات �إلى الرابطات الم�صرفية �أو ًال قبل �إحالته �إلى
الم�صارف الأع�ضاء فيها (التي ي�صل عددها �إلى عدة مئات) ،ويمكن للرابطات والم�صارف المعنية على
ال�سواء �أن تطعن يف �أمر المحكمة يف �إطار �إجراءات يمكن �أن ت�ستغرق عدة �أ�سابيع.
ومن الأهمية بمكان الإ�شارة ،بخ�صو�ص حالة �أخرى� ،إلى ما لوحظ من �صعوبات يواجهها المح ِّققون يف
الح�صول على الأمر برفع ال�سرية الم�صرفية ،لي�س فقط ب�سبب ت� ُّأخر الق�ضاة يف الرد على طلبات رفع ال�سرية
الم�صرفية وت� ُّأخر الم�صارف المعنية يف تقديم المعلومات بعد ذلك ،ولكن �أي�ض ًا ب�سبب ال�صعوبة البالغة
لمعايير الإثبات التي يتطلبها منح �إذن من القا�ضي الم�شرف على الق�ضية .وقد �أُ�صدرت تو�صية ب�ش�أن اعتماد
تدابير منا�سبة لتي�سير التنفيذ العملي لمعايير رفع ال�سرية الم�صرفية.
و�أخيراً ،يمكن لأجهزة �إنفاذ القانون والق�ضاة ،من الناحية العملية ،الح�صول من الم�صارف �أو غيرها
من الم�ؤ�س�سات المالية يف �إحدى الدول الأطراف على ال�سجالت الم�صرفية �أو التجارية �أو المالية �أو حجزها
منها ،غير � َّأن ذلك م�شروط فيما يبدو بالح�صول على �إذن خطي من رئي�س الم�صرف المركزي .وقد ُقدمت
تو�صية ب�إلغاء هذا ال�شرط.

 -٢ال�سجل اجلنائي (املادة )41
تقيم الدول الأطراف ما �إذا كان من المالئم �أن
تن�ص المادة —41وهي حكم اختياري—على �أن ِّ
ت�أخذ يف االعتبار � َّأي حكم �إدانة �سبق �أن �صدر بحق الجاني المزعوم يف دولة �أخرى ،بغية ا�ستخدام تلك
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المجرمة وفق ًا لالتفاقية .ووفق ًا لما يرد يف ملحوظة
المعلومات يف الإجراءات الجنائية المتعلقة ب�أحد الأفعال
َّ
()89
تف�سيرية ،ينبغي �أن ُيفهم م�صطلح "�إدانة" على �أنه ي�شير �إلى �إدانة لم تعد قابلة لال�ستئناف.
ولم ُتن َّفذ هذه المادة حتى الآن يف عدد كبير من الواليات الق�ضائية (�أكثر من ثلثها) .ففي بع�ض
الحاالت ،ال يبدو � َّأن ثمة قوانين �أو ممار�سات فيما يتعلق با�ستخدام ال�سجالت الجنائية الأجنبية ،و�إن احتجت
ال�سلطات الوطنية يف بع�ض الأحيان ب�أن ذلك قد يكون ممكن ًا من الناحية النظرية ،ا�ستناد ًا �إلى غياب الأحكام
التي تمنع مثل ذلك اال�ستخدام �أو �إلى وجود �إمكانية عامة بقبول وثائق �صادرة يف واليات ق�ضائية �أجنبية يف
الإجراءات .ومن الوا�ضح يف دول �أطراف �أخرى �أنه ال يمكن �أخذ الإدانات ال�سابقة يف دولة طرف �أخرى بعين
االعتبار فيما يتعلق بجرائم الف�ساد� ،أو يمكن �أخذها يف االعتبار بقدر محدود (على �سبيل المثال ،عندما
تكون متعلقة بغ�سل الأموال �أو تكون �صادرة عن دولة ع�ضو يف منظمة �إقليمية) .وين�ص القانون الجنائي يف
�أحد البلدان على �أنه يف حالة ما �إذا كانت الجريمة قد لوحقت يف والية ق�ضائية �أخرى و�أ�سفرت عن �إ�صدار
وتنفيذ حكم بالإدانة ،تراعي المحكمة المحلية (التي تنظر يف الق�ضية نف�سها) الحكم الأجنبي المن َّفذ عند
ِ
الم�ستعر�ضون ذلك متما�شي ًا مع االتفاقية .بيد � َّأن الأحكام من هذا القبيل ال
تحديد العقوبة .واعتبر الخبراء
تعني �إيالء االعتبار لجميع ال�سجالت الجنائية الأجنبية للمجرمين (� ْأي يف �سياق الإجراءات الجنائية فيما
يخ�ص وقائع مختلفة) ،والُ  يعتد بها يف تنفيذ المادة قيد البحث �سوى ب�صورة محدودة.
ومن ناحية �أخرى ،يمكن للمحاكم الوطنية يف غالبية الحاالت �أن ت�أخذ يف االعتبار �أحكام ًا بالإدانة
�صادرة يف �أماكن �أخرىَّ � ،إما يف �سياق تحديد م�س�ؤولية �شخ�ص متهم بجريمة ف�ساد (ك�أدلة على �سوء �سمعة
ال�شخ�ص �أو عدم م�صداقيته على �سبيل المثال)� ،أو كما هي الحال يف معظم الأحيان يف مرحلة الحكم على
ال�شخ�ص المدان (عند تحديد معاودة الإجرام� ،أو تطبيق الظروف المخ ِّففة من قبيل �إتيان �سلوك ال غبار
عليه يف الما�ضي� ،أو تطبيق عقوبة تبعية �أو تدبير �أمني على �سبيل المثال) .والعديد من الدول التي تتيح
هذه الإمكانية ملزَ مة ب�صكوك دولية مثل االتفاقية الأوروبية المتعلقة بال�صالحية الدولية للأحكام الجنائية
(المادة  )56والقرار الإطاري لمجل�س االتحاد الأوروبي  2008/675/JHAالم�ؤرخ  24تموز/يوليه  ،2008ب�ش�أن
مراعاة الإدانات التي ت�صدر يف الدول الأع�ضاء يف االتحاد الأوروبي يف معر�ض الإجراءات الجنائية الجديدة،
الذي ِ
يلزم بحد �أدنى هو �أن ُت َلحق بحكم الإدانة 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
حيث املبد�أ للأحكام املحلية بالإدانة� ،إذا �أُدين اجلاين بارتكاب جرمية يعا َقب عليها �أي�ض ًا 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.
ومن الم�سائل التي ُتترك لتقدير الدول الأطراف الظروف التي ت�ؤخذ فيها الإدانة ال�سابقة يف االعتبار،
والآثار التي ُت ِلحقها مختلف القوانين الوطنية بوجود �إدانات �سابقة ،وما �إذا كانت هذه الآثار ُتعتبر يف نظر
القانون الوطني م�سائل تتعلق بالوقائع �أو م�سائل تخ�ص القانون الإجرائي �أو المو�ضوعي ،وما �إذا كانت تراعى
يف مرحلة ما قبل المحاكمة (على �سبيل المثال فيما يتعلق بالقواعد المتعلقة باالحتجاز الم�ؤقت) �أو �أثناء
()89املرجع نف�سه.
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ِ
الم�ستعر�ضين يعتبرون على ما يبدو � َّأن
المحاكمة �أو يف وقت تنفيذ الحكم بالإدانة .وعلى الرغم من � َّأن بع�ض
االقت�صار على ا�ستخدام ال�سجالت الجنائية الأجنبية يف مرحلة �إ�صدار الأحكام لي�س كافي ًا تماماً ،ف� َّإن كل
خيار من الخيارات المذكورة �أعاله يفي بحكم االتفاقية ب�أنه يجوز للدول �أن تراعي �أحكام الإدانة الأجنبية
ال�سابقة يف الإجراءات الجنائية التي تتعلق بجرائم الف�ساد ،وفق ًا لل�شروط والأغرا�ض التي تراها منا�سبة.
وبالفعل ،ف� َّإن الغر�ض من ال�سجالت الجنائية يف معظم الدول هو تحديد ًا التمكين من فر�ض العقوبات
والتدابير الأمنية الكافية والمتنا�سبة ،و�ضمان تح ُّقق الآثار الوقائية الالزمة ،وبيان �أمور يف جملتها �شخ�صية
()90
الجاني و�سلوكه ال�سابق.
كاف �إذا لم ت�صل الأحكام
ومع ذلك ،ف� َّإن وجود �إمكانية نظرية فقط للأثر المذكور �أعاله قد يكون غير ٍ
الأجنبية بالإدانة �إلى علم ال�سلطات الوطنية .ولذا ،ينبغي للدول الأطراف �أن ت�سعى جاهدة �إلى جمع البيانات
من ال�سجالت الجنائية الأجنبية ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق بمواطنيها ،وهو غالب ًا ما يتحقق بالرجوع �إلى اتفاقات
الم�ساعدة القانونية المتبادلة الثنائية �أو غيرها من ال�صكوك القانونية الدولية يف الم�سائل الجنائية ،مثل اتفاقية
الريا�ض العربية للتعاون الق�ضائي (المادة  ،)5والقرار الإطاري لمجل�س االتحاد الأوروبي 2009/315/JHA
بتاريخ � 26شباط/فبراير  2009ب�ش�أن �شكل ومحتوى المعلومات المتبادلة الم�ستقاة من ال�سجل الجنائي بين
الدول الأع�ضاء ،واتفاقية الم�ساعدة القانونية يف الم�سائل الجنائية بين الدول الأع�ضاء يف مجموعة البلدان
الناطقة باللغة البرتغالية (المادة  ،)17واتفاقية رابطة الدول الم�ستقلة ب�ش�أن الم�ساعدة القانونية والعالقات
القانونية يف الم�سائل المدنية والأ�سرية والجنائية (المادة  ،)79واالتفاقية الأوروبية للم�ساعدة المتبادلة
يف الم�سائل الجنائية (المادتان  13و .)22وتن�ص هذه ال�صكوك على �أحكام ب�ش�أن تبادل بيانات الأحكام
الوطنية مع دول �أخرى وب�صورة �أكثر تحديد ًا ب�ش�أن التبادل المنتظم للمعلومات عن الأحكام بالإدانة الجنائية
�أو التدابير الأمنية المفرو�ضة على المواطنين �أو المقيمين يف الدول الم�شاركة يف �إقليم كل واحدة منها.
و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،يتم بانتظام تبادل المعلومات ب�ش�أن الأحكام التي تفر�ضها البلدان الأجنبية على المجرمين
من خالل ال�صكوك العامة ب�ش�أن الم�ساعدة القانونية المتبادلة ،وقنوات ال�شرطة ،وكذلك من خالل �شبكات
وحدات اال�ستخبارات المالية (فيما يتعلق بالجرائم الأ�صلية ب�ش�أن غ�سل الأموال على �سبيل المثال).

�أمثلة على التنفيذ
في �إحدى الدول الأطرافُ ،تد َّون في �سجل العقوبات البيانات المتعلقة بالمواطن �أو المقيم الدائم،
الم�سجل محل ًّيا
�أو الأجنبي الحائز على �إذن بالإقامة �أو حق دائم في الإقامة� ،أو ال�شخ�ص االعتباري
َّ
المدان من جانب محكمة �أجنبية ،في الحاالت ووفق ًا للإجراءات المن�صو�ص عليها في االتفاقيات
الدولية واتفاقات التعاون بين الوكاالت الحكومية.
وفي عام � ،2012أن�ش�أت الدول الأع�ضاء في االتحاد الأوروبي النظام الأوروبي المحو�سب
للمعلومات عن ال�سجالت الجنائية ،الذي ي�سمح بتبادل �آمن يكاد يكون �آل ًّيا تمام ًا لمعلومات ب�ش�أن
الأحكام بالإدانة ومقتطفات من ال�سجالت الجنائية .وهو يوفر الترجمة الآلية وي�ستخدم جدو ًال
تخ�ص�ص رمز ًا مختلف ًا لكل فئة من
بالجرائم والعقوبات ال�سارية على جميع الدول الأع�ضاء ،والتي ِّ
الجرائم ولكل �شكل من �أ�شكال العقوبة .ويتيح النظام للق�ضاة والمدعين العامين �سهولة الح�صول
على معلومات �شاملة عن الأحكام ال�سابقة بالإدانة لأيِّ مواطن تابع لالتحاد الأوروبي ،بغ�ض النظر
عن الدولة الع�ضو في االتحاد الأوروبي التي �أُدين فيها ذلك ال�شخ�ص في الما�ضي.
()90انظر الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،41الق�سم الثاين.
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وقد ترى الدول الأطراف التي تنظر يف تطبيق المادة  41تطبيق ًا �أ�شمل � َّأن من المفيد �إن�شاء قاعدة
بيانات موحدة لل�سجالت الجنائية وتمكين بلدان �أخرى من النفاذ المبا�شر �إلى تلك ال�سجالت مما من �ش�أنه
ت�سهيل تبادل المعلومات� ،سواء من الناحية القانونية �أم التقنية .ففيما يتعلق الجانب القانوني ،يجب على
تقيم ما �إذا كانت ت�شريعاتها ت�سمح بالنقل الدولي للبيانات مثل ال�سجالت الجنائية ،و�أن
الدول الأطراف �أن ِّ
تحدثها لهذا الغر�ض .وفيما يتعلق بالجانب التقني ،قد يكون من المفيد بالن�سبة �إلى الدول الأطراف �أن
ِّ
تعين �سلطة مركزية تتولى م�س�ؤولية التبادل الدولي للمعلومات ذات ال�صلة؛ ويمكن �أن ُت�سند هذه المهمة �إلى
ِّ
()91
ال�سلطة الوطنية الم�س�ؤولة عن التعاون الدولي يف الم�سائل الجنائية.

 -٣الوالية الق�ضائية (املادة )42
المجرمة وفق ًا لالتفاقية (القانون الجنائي الدولي بالمعنى
فيما يتعلق بالوالية الق�ضائية الوطنية على الأفعال
َّ
الحريف) ،تق�ضي الأحكام الإلزامية الواردة يف المادة � 42أو ًال وقبل كل �شيء ب�أن تعتمد الدول مبد� ْأي الإقليمية
وال َع َلم ،وكذلك مبد�أ "الت�سليم �أو المحاكمة" وفق ًا للفقرة  11من المادة ْ � ،44أي يف الحاالت التي ال ت�سلِّم فيها
ال�شخ�ص الموجود يف �إقليمها لمجرد كونه �أحد رعاياها.

مبد�أ الإقليمية ومبد�أ ال َع َلم
كليا �أو
�أكدت جميع الدول الأطراف ،ما عدا دولة طرف واحدة ،واليتها الق�ضائية على الأفعال التي ُترتكب ًّ
جزئيا داخل �أرا�ضيها (�أو يكون لها �أثر على تلك الأرا�ضي) ،ب�صرف النظر عن جن�سية الجاني ،على النحو
ًّ
المطلوب يف الفقرة الفرعية �( 1أ) من المادة  42والملحوظة التف�سيرية ذات ال�صلة لالتفاقية )92(.واال�ستثناء
الرئي�سي الوحيد هو بلد ال تنطبق فيه المجموعة الرئي�سية من ت�شريعات مكافحة الف�ساد على جزء �شبه
يطبق عدد محدود من الدول الأخرى قيود ًا فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة على
م�ستقل من �أرا�ضيه ،يف حين ِّ
متن ال�سفن الأجنبية يف الموانئ الوطنية �أو يف مياهها الإقليمية ،وكذلك على متن الطائرات التي تحلق يف
المجال الجوي الوطني .ومن الأمور التي تنطوي على القدر نف�سه من الإ�شكالية حالة دولة ال يبدو �أن لديها � َّأي
قواعد لمعالجة م�س�ألة الوالية الق�ضائية.
تف�سر الإقليمية بالمعنى الوا�سع ،حيث يكون وجود �صلة جوهرية بين الجريمة والإقليم الوطني
وكثير ًا ما َّ
كافياً ،وتكون حاالت ال�شروع �أو الأفعال التح�ضيرية م�شمولة ،حتى عند ارتكابها خارج الإقليم الوطني ،حيثما
جزئيا يف الداخل .وعادة ما ي�شير ت�أكيد الوالية الق�ضائية
كليا �أو ًّ
كان ُيفتر�ض �أن ُترتكب الجريمة المق�صودة ًّ
الإقليمية �أي�ض ًا �إلى الجرائم التي ُترتكب با�ستخدام تكنولوجيا الحا�سوب ،حيث ينبغي �أن يكون هناك اتفاق
عام على � َّأن االتفاقية ت�شمل ممار�سة الوالية الق�ضائية على الجرائم التي ُترتكب با�ستخدام الحوا�سيب ،حتى
و�إن كانت �آثار الجرم قد حدثت خارج �إقليم الدولة الطرف.
َب�سط الغالبية العظمى من الدول الأطراف واليتها الق�ضائية الإقليمية على الجرائم التي ُترتكب
كما ت ُ
م�سجلة بمقت�ضى قوانين كل منها ،على النحو المطلوب يف حكم
كليا �أو ًّ
ًّ
جزئيا على متن طائرات �أو �سفن َّ
الفقرة الفرعية ( 1ب) من المادة  .42بل وتمتد الوالية الق�ضائية الوطنية يف حاالت معدودة لت�شمل الطائرات
الأجنبية �إذا هبطت يف الإقليم الوطني بعد ارتكاب الجريمة .ويف المقابل ،يبدو � َّأن هناك نحو دولة واحدة
من �ست دول �أطراف ،معظمها تعتمد نظم القانون الأنغلو�سك�سوني ،ال تطبق مبد�أ ال َع َلم� ،أو ال تطبقه يف جميع
الحاالت الممكنة (ب�ش�أن جميع الجرائم المت�صلة بالف�ساد �أو خارج حدودها الإقليمية مث ًال) .وقد �صدرت يف
معظم الحاالت المعنية تو�صيات منا�سبة يف هذا ال�صدد.
()91الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الف�صل الثالث ،املادة  ،41الق�سم الثاين.
()92الأعمال التح�ضريية للمفاو�ضات الرامية �إىل و�ضع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،اجلزء الأول ،الف�صل الثالث ،املادة ،42
الق�سم جيم (ال�صفحة .)363
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التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
وفق ًا للقواعد المتعلقة بالوالية الق�ضائية لدى �إحدى الدول الأطرافُ ،تعتبر الجريمة الجنائية قد
ار ُتكبت في الإقليم الوطني �إذا كان الجاني�( :أ) قد ارتكب الفعل ،جزئ ًّيا على الأقل ،في الإقليم
الوطني ،حتى �إذا كان االنتهاك الفعلي �أو التهديد للم�صلحة المحمية قد وقع �أو كان الق�صد منه
�أن يقع ،كل ًّيا �أو جزئ ًّيا ،خارج ذلك الإقليم؛ �أو (ب) قد ارتكب الفعل خارج الإقليم الوطني� ،إذا كان
الق�صد �أن يقع االنتهاك الفعلي �أو التهديد للم�صلحة المحمية في �إقليمها� ،أو كان الق�صد �أن تتحقق
تلك النتيجة ،جزئ ًّيا على الأقل ،في �إقليمها؛ �أو (ج) قد ارتكب الفعل خارج الإقليم الوطني على متن
�سفينة تبحر رافعة ال َع َلم الوطني� ،أو على متن طائرة مدرجة في ال�سجل الوطني للطائرات.

الت�سليم �أو المحاكمة
فيما يتعلق باعتماد مبد�أ "الت�سليم �أو المحاكمة" ،الذي يتطلب قبل كل �شيء �إمكانية ت�أكيد الوالية الق�ضائية
على الجرائم التي يرتكبها مواطنو البلد يف الخارج ،ن َّفذت معظم الدول الأطراف (�إلى حد ما على الأقل)
ِ
الم�ستعر�ضون يف بع�ض الحاالت بهذه الممار�سة .وو�ضعت عدة دول �أطراف تدابير
ال�شرط ذا ال�صلة ،و�أ�شاد
تحظر ت�سليم رعاياها �أو ال تجيز هذا الت�سليم �إ َّال عند تطبيق معاهدات دولية ووفق مبد�أ المعاملة بالمثل،
كما ينا َق�ش �أدناه بمزيد من التف�صيل يف الجزء الثاني ،الف�صل الأول ،الق�سم �ألف .ومع ذلك ،تجدر الإ�شارة
�إلى �أنه ال توجد يف عدد من الحاالت � ُّأي قيود د�ستورية �أو قانونية على ت�سليم البلد لرعاياه المطلوبين.
فاالتجاه ال�سائد يف العديد من الدول الأطراف التي تعتمد القانون الأنغلو�سك�سوني بالفعل هو عدم رف�ض
ت�سليم مواطنيها على �أ�سا�س الجن�سية بحيث ال تظل م�س�ألة المحاكمة بد ًال من الت�سليم ذات �صلة �إال �إذا ُرف�ض
الت�سليم لأ�سباب �أخرى.
ويف المقابل ،ال يبدو � َّأن الفقرة  4من المادة  ،42التي تحث الدول الأطراف على �أن ت�ؤكد �سريان واليتها
الق�ضائية يف جميع الحاالت التي ال ي�س َّلم فيها الجاني المزعومُ ،تن َّفذ� ،أو ال تن َّفذ �سوى يف ظروف محدودة
(فيما يتعلق بغ�سل الأموال �أو عند الن�ص عليها يف معاهدة ثنائية �أو متعددة الأطراف) ،يف معظم الدول.
ويف تلك البلدان ،يقت�صر تطبيق مبد�أ "الت�سليم �أو المحاكمة" عاد ًة على ال�سماح بالوالية الق�ضائية خارج
الإقليم على حاالت عدم ت�سليم المواطنين .ومع ذلك ،تجدر الإ�شارة �إلى �أنه قد تكون هناك �أ�سباب �أخرى يف
�أحيان كثيرة تحول دون ت�سليم الجاني ،مثل الم�سائل المتعلقة ب�أو�ضاع حقوق الإن�سان يف الدولة الطالبة .وقد
تن�ش�أ هذه المواقف ب�صورة خا�صة فيما يتعلق بجرائم الف�ساد .ولذا ،من المهم �أن ال ت�سمح هذه القيود على
الت�سليم ب�إفالت الجاني من العقاب.

�أمثلة على التنفيذ
يمكن لإحدى الدول الأطراف ت�سليم رعاياها .ف�إذا كانت هناك معاهدة دولية تن�ص على �أ َّنه ال ُيعتد
في الت�سليم بجن�سية ال�شخ�ص المطلوب ،ال يكون �أمام هذا ال�شخ�ص خيار المالحقة الق�ضائية �أمام
المحاكم المحلية ،و�إنما �صار ت�سليمه �أمر ًا واجباً .وهناك اتجاه نحو قبول طلبات ت�سليم المواطنين.
ف�إن لم توجد معاهدة لت�سليم المطلوبين ،جاز �إتاحة خيار لل�شخ�ص المطلوب بالخ�ضوع للمالحقة
الق�ضائية في بلده �أمام نف�س المحكمة التي تملك �صالحية رف�ض الت�سليم .وفي هذه الحالةُ ،يطلب
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من الدولة التي تطلب الت�سليم تحويل �أيِّ �أدلة موجودة لديها .وبالتالي ،تكون الدولة المعنية قد
ن َّفذت تنفيذ ًا تا ًّما �شرط محاكمة مواطنيها عندما ُيرف�ض طلب الت�سليم على �أ�سا�س الجن�سية فقط.
و�إ�ضاف ًة �إلى ما �سبق ،تنطبق الت�شريعات الجنائية لدولة �أخرى �أي�ض ًا على �أيِّ �أجنبي يرتكب في
الخارج� ،ضد �أيِّ بلد �أجنبي �أو �شخ�ص �أجنبي ،جريمة جنائية يعاقب عليها قانون البلد الذي ار ُتكبت
فيه بال�سجن لمدة خم�س �سنوات �أو �أكثر� ،إذا تم القب�ض عليه في �إقليم الدولة المعنية ولم ي�س َّلم �إلى
بلد �أجنبي .وما لم ُين�ص على خالف ذلك ،ال يجوز في هذه الحالة للمحكمة �أن تفر�ض عقوبة �أ�شد
من العقوبة المن�صو�ص عليها بموجب قانون البلد الذي ار ُتكبت فيه الجريمة الجنائية.
و�أخيراً ،ينطبق القانون في والية ق�ضائية ثالثة على �أيِّ جريمة يرتكبها مواطن �أجنبي في
الخارج� ،إذا كانت ُتعتبر جريمة وفق ًا للقانون الوطني ويعا َقب عليها �أي�ض ًا وفق ًا لقانون البلد الذي
ار ُتكبت فيه .وال يتوفر �أ�سا�س الوالية الق�ضائية عندما ُيرف�ض الت�سليم ب�سبب الجن�سية فح�سب ولكن
�أي�ض ًا عندما ُيرف�ض الت�سليم لأ�سباب �أخرى ال �صلة لها بطبيعة الجرائم.
�شجع الدول الأطراف �أي�ض ًا (يف الفقرة  2من
و�إلى جانب المبادئ الأ�سا�سية المذكورة �أعالهُ ،ت َّ
المادة  )42على تو�سيع نطاق واليتها الق�ضائية خارج الإقليم بحيث ت�شمل الحاالت التي يكون فيها رعاياها
�ضحايا (مبد�أ االخت�صا�ص بالمجني عليه)� ،أو يرتكب الجرم �أحد مواطنيها �أو �شخ�ص عديم الجن�سية يقيم
يف �إقليمها (مبد�أ االخت�صا�ص بالجاني)� ،أو عندما يكون الجرم مرتبط ًا بجرائم غ�سل �أموال ُيعتزم ارتكابها
يف �إقليمها� ،أو عندما ُيرتكب الجرم �ضد الدولة (حماية الدولة) .وقد قامت معظم البلدان فع ًال بتو�سيع
نطاق واليتها الق�ضائية بحيث ت�شمل واحدة �أو �أكثر من ال�صالت الق�ضائية المذكورة �أعاله ،بينما يوا�صل
عدد محدود ج ًّدا من البلدان التقيد بنظام الوالية الق�ضائية الإقليمية �أ�سا�ساً ،وهو نظام ال يتيح � َّأي �شكل من
�أ�شكال الوالية الق�ضائية خارج الإقليم يف م�سائل الف�ساد.

مبد�أ االخت�صا�ص بالجاني
يبدو � َّأن مبد�أ االخت�صا�ص بالجاني هو الأ�سا�س الذي ينبغي �إيال�ؤه �أكبر قدر من الأهمية من بين الأ�س�س
البديلة يف �إطار الوالية الق�ضائية خارج الإقليم ،بالنظر �أي�ض ًا �إلى �ضرورة �شمول جرائم مثل الر�شوة الدولية،
التي عادة ما يرتكبها مواطنو دولة ما يف الخارج )93(.وبالفعل ،ف�إن تنفيذ الفقرة  1من المادة  16يتطلب �إعمال
مبد�أ االخت�صا�ص بالجاني .وقد �أخذت معظم الدول الأطراف بهذا المبد�أ ،على الأقل بالن�سبة �إلى جريمتي
الر�شوة و�/أو غ�سل الأموال يف الخارج ،وتطبق �أحيان ًا الأحكام ذات ال�صلة حتى عندما يح�صل الجاني على
ِ
الم�ستعر�ضون على الأحكام الوا�سعة النطاق من هذا القبيل
الجن�سية بعد ارتكاب الجريمة .وع َّلق الخبراء
ب�ش�أن الوالية الق�ضائية ،والتي تنطبق على ال�سلوك داخل البلد وكذلك على �سلوك المواطنين والمقيمين
وال�شركات يف الخارج ،واعتبروا التطبيقات الوا�سعة النطاق لمبد�أ االخت�صا�ص بالجاني من الممار�سات
الجيدة ،بحيث ت�شمل جميع الجرائم التي يرتكبها يف الخارج موظفون عموميون وطنيون و�أع�ضاء ال�سلك
ِّ
الدبلوما�سي لدى �أداء واجباتهم �أو نتيجة لها� ،أو ،على وجه التحديد� ،أعمال الف�ساد التي يرتكبها يف الخارج
مواطنون �أجانب يمار�سون �سلطة عمومية محلية �أو �أ�شخا�ص عاملون يف الخدمة العامة لدى منظمة دولية
يوجد مقرها يف الإقليم الوطني.
()93الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة 213؛ والدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد،
الف�صل الثالث ،املادة  ،42الق�سم الثاين ،الق�سم الفرعي .3
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مثال على التنفيذ
فيما يتعلق بالر�شوة ،ينطبق مبد�أ االخت�صا�ص بالجاني بمعناه الوا�سع في والية ق�ضائية واحدة ،حيث
ي�شمل جميع الأ�شخا�ص الذين تربطهم "�صلة وثيقة" بالدولة الطرف ،وال يقت�صر ذلك على مواطني
الدولة فقط ،بل ي�شمل �أي�ض ًا المقيمين فيها ب�صفة معتادة والهيئات التي ت� َّأ�س�ست بموجب القانون
المحلي (بما في ذلك الفروع المحلية لل�شركات الأجنبية).
و�أ�شير �إلى م�سائل يف نحو ُخم�س الدول الأطراف ،وخ�صو�ص ًا يف مجموعة دول �آ�سيا والمحيط الهادئ
ومجموعة دول �أمريكا الالتينية والكاريبي ،فيما يتعلق بعدم الن�ص على مبد�أ االخت�صا�ص بالجاني ،كما
ُيرت�أى يف االتفاقية (يقت�صر مث ًال على �أ�شخا�ص مثل الموظفين �أو الممثلين الدبلوما�سيين الذين يمار�سون
وظائف ر�سمية يف الخارج) ،وكذلك يف ما ال يقل عن ربع الدول الأطراف حيث لم تكن الأحكام ذات ال�صلة
ت�شمل الأ�شخا�ص العديمي الجن�سية الذين يقيمون ب�صفة اعتيادية يف �إقليم تلك الدولة .و�إلى جانب هذه
يطبق ،يف العديد من الدول الأطراف� ،شرط التجريم المزدوج (�أو غياب � ِّأي �سلطة للدولة تمار�س
الحاالتَّ ،
ال�سلطة الجنائية يف مكان ارتكاب الجريمة) على الجرائم التي يرتكبها مواطن يف الخارج ،على الرغم من
� َّأن هذا المبد�أ العام قد ال يكون منطبق ًا على الجنايات �أو جرائم الف�ساد �أو جرائم �أخرى �ضد الخدمة �أو
على وجه التحديد فيما يخ�ص الر�شو واالرت�شاء و�/أو المتاجرة بالنفوذ تجاه الموظفين العموميين الوطنيين
والأجانب .ويعني �شرط التجريم المزدوج عادة �ضرورة �أن يقع ال�سلوك المريب تحت طائلة العقوبة يف البلد
مهما �أن يكون من
الذي ار ُتكب فيه .وال ُي�شترط �أن ُيطلق نف�س الو�صف على الجريمة يف كال البلدين ،ولي�س ًّ
الممكن بالفعل مالحقة مرتكبي الجريمة .فعلى �سبيل المثال ،ال ُيعتد ب�سقوط العقوبة عن الجرائم بانق�ضاء
فترة التقادم بموجب قانون البلد الآخر.
وعالوة على ذلك ،ال يمكن مالحقة المواطنين يف بع�ض الدول الأطراف �سوى عن عدد من الجرائم
المرتكبة يف الخارج � َّإما بناء على �شكوى مق َّدمة من ال�ضحية �أو خلفائها القانونيين �أو بناء على بالغ ر�سمي
ِ
الم�ستعر�ضون الدول
من �سلطات البلد الذي ار ُتكبت فيه الجريمة .ويف عدد من هذه البلدان� ،شجع الخبراء
الأطراف يف االتفاقية ،فيما يخ�ص الجرائم التي يرتكبها مواطنوها يف الخارج ،على ت�أكيد اخت�صا�صها
ب�صرف النظر عن � ِّأي �شرط ،و�أو�صوا لهذا ال�سبب ب�أن تحذف الدول المعنية من القانون ال�شروط المذكورة
�أعاله .و ُقدمت تو�صيات مماثلة يف دول ال ت�شمل واليتها الق�ضائية الوطنية الجرائم التي يرتكبها رعاياها
يف الخارج �سوى عندما تم�س الحقوق القانونية لمواطن �آخر من مواطنيها� ،أو عندما ُيرف�ض طلب الت�سليم
الذي تقدمت به الدولة الأجنبية ب�سبب جن�سية الجاني ،تم�شي ًا مع مبد�أ الت�سليم �أو المحاكمة .بيد � َّأن �أحكام
الفقرة  2من المادة  42اختيارية وتتيح للدول الأطراف نطاق ًا وا�سع ًا من الخيارات فيما يتعلق بتحديد الأ�س�س
المتعلقة بالوالية الق�ضائية لقانونها الجنائي.

مبد�أ االخت�صا�ص بالمجني عليه
لم يكن مبد�أ االخت�صا�ص بالمجني عليه من�صو�ص ًا عليه �أو كان مقيد ًا �أو غير محدد بو�ضوح يف ن�صف الدول
ِ
الم�ستعر�ضين يف الحاالت المعنية.
الأطراف تقريباً ،وهو ما ا�ستدعى يف بع�ض الحاالت تو�صيات من الخبراء
الجرائم الأقل �ش�أن ًا يف حالة ن�صها على ممار�سة الوالية الق�ضائية
ويف كثير من الأحيان ،ال ت�شمل الأحكام
َ
على الجرائم المرتكبة �ضد رعايا دولة ما خارج �إقليمها ،وعالوة على ذلك ،قد يلزم الوفاء ب�شرط ازدواجية
التجريم (�أو عدم وجود �سلطة حكومية تمار�س ال�سلطة الجنائية يف مكان ارتكاب الجريمة) ،كما هي الحال
�أي�ض ًا بالن�سبة �إلى االخت�صا�ص بالجاني.
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مثال على التنفيذ
يعترف القانون في �إحدى الدول الأطراف بمبد�أ االخت�صا�ص بالمجني عليه بمعناه الوا�سع ،والذي
تكون للمحاكم الوطنية بموجبه الوالية الق�ضائية على الجرائم التي ُترتكب في الخارج �ضد ُمواطن
�أو �شركة �أو م�ؤ�س�سة محلية �أو كيان قانوني محلي �آخر �أو �أجنبي مقيم ب�صفة دائمة في البلد� ،إذا
كان الفعل يعا َقب عليه بال�سجن لأكثر من �ستة �أ�شهر .وعالوة على ذلك ،ينطبق �شرط التجريم
المزدوج ،بمعنى �أنَّ القانون الوطني ال ينطبق� ،إذا ار ُتكبت الجريمة في �إقليم دولة �أجنبية� ،إ َّال �إذا
كانت الجريمة يعا َقب عليها �أي�ض ًا بموجب قانون المكان الذي ار ُتكبت فيه ،وكان يمكن لمحكمة في
تلك الدولة الأجنبية �أن تحكم على مرتكبيها .وفي هذه الحالة ،ال يجوز تطبيق عقوبة �أ�شد مما ين�ص
عليه قانون المكان الذي ار ُتكبت فيه الجريمة.

حماية الدولة
كان مبد�أ حماية الدولة يف معظم الدول الأطراف � َّإما محدود ًا �أو غير من�صو�ص عليه فيما يتعلق بالأفعال
المجرمة وفق ًا لالتفاقية ،وقد �صدرت تو�صيات بناء على ذلك يف �أحيان كثيرة .وي�شمل ذلك البلدان التي
َّ
الموجهة �ضد الأمن القومي �أو الأمن
ال ت�شير فيها القواعد المتعلقة بالوالية الق�ضائية �سوى �إلى الجرائم َّ
الخارجي �أو الداخلي �أو النظام الد�ستوري للدولة ،وال يمكن اعتبار جرائم الف�ساد مندرجة يف �إطار هذه
الفئات .كما ي�شمل البلدان التي ت�شمل قوانينها الجرائم المرتكبة �ضد الموظفين العموميين المحليين �أثناء
عملهم �أو خدمتهم �أو فيما يت�صل بهما حيث �إن بع�ض الجرائم المت�صلة بالف�ساد (وخ�صو�ص ًا الر�شو) ال تجعل
من الموظف العمومي نف�سه �ضحية (�أي �أنها ال ُترتكب �ضده) .وت�ستحق الم�س�ألة مزيد ًا من الدرا�سة حيث
ِ
الم�ستعر�ضين عن ر�أي مخالف يف هذا ال�صدد.
�أعرب بع�ض
الموجهة �ضد الحقوق
وي�شار على العموم يف معظم البلدان التي تعترف بمبد�أ حماية الدولة �إلى الأعمال َّ
وجه �ضد ممار�سة �سلطة الدولة �أو
�أو الم�صالح الوطنية �أو الع�سكرية �أو االقت�صادية للدولة� ،أو الأعمال التي ُت َّ
تعرقل هذه الممار�سة� ،أو الجرائم �ضد الدولة �أو الإدارة العامة .وقد تت�ضح الأهمية الكبيرة العتماد هذا النوع
من القواعد المتعلقة بالوالية الق�ضائية فيما يتعلق بق�ضايا الف�ساد يف حالة ر�شو �شخ�ص �أجنبي لموظف محلي
يف الخارج .ويف تلك الحاالت ،يتيح مبد�أ حماية الدولة مالحقة الرا�شي (ال�شخ�ص الأجنبي) ل َّأن جريمة
الر�شوة ت�ستهدف م�صالح الدولةْ � ،أي ح�سن �أداء م�ؤ�س�ساتها العامة و�إدارتها.

مثال على التنفيذ
وفق ًا لقانون �إحدى الدول الأطراف ،تخ�ضع الأفعال الإجرامية التالية التي ُترتكب في الخارج
للمالحقة الق�ضائية ب�صرف النظر عن القانون الجنائي للدولة الأجنبية التي ار ُتكب فيها الفعل
الجنائي�( :أ) االنتهاكات الجنائية للواجب الر�سمي والف�ساد وغير ذلك من الأفعال الإجرامية ذات
ال�صلة� ،إذا ار ُتكب الفعل لمنفعة موظف عمومي محلي؛ و(ب) الأفعال الإجرامية المرتكبة �ضد
موظف عمومي محلي �أثناء ممار�سته لمهامه الر�سمية.
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الوالية الق�ضائية على الأفعال التح�ضيرية لغ�سل الأموال
فيما يتعلق بالأ�سا�س االختياري للوالية الق�ضائية المقترح يف الفقرة الفرعية ( 2ج) من المادة  42فيما يخ�ص
ال�شروع و�أفعال الم�شاركة المرتكبة خارج �إقليم الدولة بغية ارتكاب جريمة غ�سل الأموال داخل �إقليمها ،لم
تَ�ستحدث الدول الأطراف يف العادة � َّأي �أحكام خا�صة فيما يتعلق بالوالية الق�ضائية ُيق�صد بها �أن ت�شمل ذلك
ال�سلوك .كما �أن المعلومات المقدمة يف هذا ال�صدد يف ا�ستعرا�ضات عدة ات�سمت بالغمو�ض �أو النق�صان .ومع
ذلك ،يبدو المبد�أ المقترح م�ستوفى يف معظم الحاالت من خالل الأحكام العامة (مثل الأحكام ب�ش�أن ال�شروع
والم�شاركة يف الجزء العام من القانون الجنائي الوطني) ب�ش�أن المكان الذي ُيعتبر � َّأن الجرم ار ُتكب فيه ،على
�سبيل المثال بت�أكيد الوالية الق�ضائية على �أفعال �أ�شخا�ص يف الخارج عندما يكون ق�صدهم �أن تتحقق نتائج
الفعل يف الإقليم الوطني �أو على ال�شركاء عندما ُيرتكب الفعل الأ�صلي داخل الحدود الوطنية.
و ُين�صح بتوخي الحذر ل َّأن الفقرة الفرعية ( 2ج) من المادة  42ال تتعلق بم�س�ألة تطبيق جرائم غ�سل
الأموال المحلية على عائدات �أو �أدوات الجرائم الأ�صلية المرتكبة يف بلد �آخر ،وهي م�س�ألة يكون تمييزها يف بع�ض
الأحيان عن ممار�سة الوالية الق�ضائية على �أفعال الم�شاركة المرتكبة يف الخارج ،كما �سبقت الإ�شارة يف الف�صل
ِ
الم�ستعر�ضين.
الأول ،الق�سم دال ،الق�سم الفرعي  ،1م�صدر ًا ل�سوء الفهم لدى ال�سلطات الوطنية والخبراء

تن�سيق الإجراءات
تمتثل معظم البلدان فيما يبدو لاللتزام بال�سعي �إلى تن�سيق �إجراءاتها مع الدول الأطراف الأخرى لدى �إجراء
تحقيق �أو مالحقة �أو �إجراء ق�ضائي ب�ش�أن نف�س ال�سلوك الفا�سد ،كما تن�ص على ذلك الفقرة  5من المادة .42
وعادة ما يكون ذلك التن�سيق قائم ًا على مبادئ را�سخة متمثلة يف الم�ساعدة القانونية المتبادلة ولوائح التعاون
الدولي (بطرائق منها التطبيق المبا�شر لالتفاقية) ،وتي�سير تبادل المعلومات بين �أجهزة �إنفاذ القانون
وال�سلطات المركزية فيما يتعلق بعمليات ت�سليم المطلوبين ،وتوفير �آليات الت�شاور لت�سوية ما قد يكون هناك
من تعار�ض يف ت�أكيد الوالية الق�ضائية على الفعل ذاته .وقد ت�ؤدي �إجراءات الت�شاور تلك �إلى تنازل �إحدى
معينين �أو
الدول الأطراف عن التحقيق �أو المالحقة لدولة طرف �أخرى� ،أو �إلى اتفاق على مالحقة فاعلين َّ
()94
معينة ،مع ترك �أمر الفاعلين الآخرين �أو ال�سلوك ذي ال�صلة للدول الأطراف المهتمة الأخرى .غير
جرائم َّ
� َّأن بع�ض البلدان ق َّدمت معلومات غير كافية عن طريقة وفائها بهذا ال�شرط .ويف عدة حاالت� ،س َّلط الخبراء
ِ
الم�ستعر�ضون ال�ضوء على الحاجة �إلى اتخاذ �إجراءات ت�شريعية �أو غير ت�شريعية من �أجل تعزيز الم�شاورات
بين ال�سلطات المخت�صة و�ضمان ا�ستخدام قنوات االت�صال القائمة يف الممار�سة العملية.

�أ�س�س �أخرى للوالية الق�ضائية
�أخيراً ،تن�ص الفقرة  6من المادة  42على � َّأن قائمة الأ�س�س الواردة يف هذه المادة بخ�صو�ص الوالية
الق�ضائية لي�ست �شاملة ،و�أنه يجوز للدول الأطراف �أن ت�ضع قواعد للوالية الق�ضائية الجنائية تتجاوز القواعد
المن�صو�ص عليها يف االتفاقية—و�أهم مثال على ذلك بو�ضوح هو مبد�أ الوالية الق�ضائية العالمية—دون
الم�سا�س بقواعد القانون الدولي العام .ولم تو�ضع �أ�س�س �أخرى ،كما يبدو من اال�ستعرا�ضات ،للوالية الق�ضائية
الجنائية على جرائم الف�ساد يف الغالبية العظمى من الدول الأطراف .ومع ذلك ،يبدو � َّأن هناك بع�ض اللب�س
�أي�ض ًا لدى ال�سلطات الوطنية ب�ش�أن معنى هذا الحكم ،كما � َّأن المعلومات المق َّدمة لي�ست دائما كافية .و�إ�ضاف ًة
�إلى ذلك ،رغم �أن بع�ض الدول ذكرت �أنها تقوم� ،إ�ضاف ًة �إلى القواعد المذكورة يف المادة  ،42بتطبيق الوالية
()94الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .512
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الق�ضائية العالمية �أو ب�سط واليتها الق�ضائية على جميع الجرائم المذكورة يف المعاهدات الدولية التي تكون
طرف ًا فيها� ،شريطة �أ َّال يكون مرتكبو تلك الأفعال قد عوقبوا يف دولة �أخرى ،ال يبدو � َّأن هذه الإمكانيات تنطبق
تحديد ًا على جرائم الف�ساد.
ويف المقابل ،قدم عدد محدود من البلدان �شرح ًا �أو�ضح للطريقة التي تنفذ بها الفقرة  6من
المادة ( 46التي ت�شمل الوالية الق�ضائية العالمية) .فعلى �سبيل المثال ،يبدو � َّأن دولتين طرفين على الأقل
اعتمدتا هذا المبد�أ فيما يخ�ص جريمتي الر�شو واالرت�شاء؛ ويبدو �أن هناك دولة واحدة تب�سط واليتها
الق�ضائية على جرائم غ�سل الأموال التي يرتكبها � ُّأي �شخ�ص يف الخارج �إذا ُخ ِّولت محاكمها الوطنية الوالية
الق�ضائية بموجب اتفاقية دولية؛ ويبدو �أن هناك دولة �أخرى ت�أخذ ب�صيغة �أكثر محدودية من هذا المبد�أ،
فيما يتعلق بجرائم غ�سل الأموال المرتكبة يف �إقليم منظمة �إقليمية تكون الدولة قيد النظر ع�ضو ًا فيها .ومع
ذلك ،حتى يف تلك الحاالت ال يزال هناك بع�ض الغمو�ض ،و�أُو�صي عموم ًا با�ستجالء الم�سائل ذات ال�صلة فيما
يتعلق بتف�سير الت�شريعات القائمة ل�ضمان �إر�ساء نظام للوالية الق�ضائية الجنائية على جرائم الف�ساد يت�سم
بال�شمولية والمرونة.

الجزء الثاني -التعاون الدولي
مالحظات عامة
�ألف -النطاق
ي�شكل تعزيز التعاون الدولي على مكافحة الف�ساد وتي�سير ذلك التعاون ودعمه �أحد الأهداف الرئي�سية
قانونيا ي�شمل
لالتفاقية ،كما ورد يف الفقرة الفرعية (ب) من المادة  .1ويطرح الف�صل الرابع �إطار ًا
ًّ
�ست طرائق رئي�سية للتعاون الدولي يف الم�سائل الجنائية ،وهي تحديد ًا ت�سليم المطلوبين ونقل الأ�شخا�ص
المحكوم عليهم والم�ساعدة القانونية المتبادلة ونقل الإجراءات الجنائية والتعاون يف مجال �إنفاذ القانون
والتحقيقات الم�شتركة.
ومن المهم ،لدى ا�ستعرا�ض حالة تنفيذ الف�صل الرابع من االتفاقية ،ا�ستذكار طبيعة عدد كبير من
الأحكام التي تقت�صر على مطالبة الدول الأطراف باالمتثال ل�سل�سلة من المتطلبات الر�سمية� ،أو النظر يف
معينة .فعلى �سبيل المثال ،تقت�ضي االتفاقية �أن تنظر الدول
معينة� ،أو �إبرام اتفاقات يف مجاالت َّ
�إر�ساء هياكل َّ
الأطراف يف �إن�شاء هيئات تحقيق م�شتركة .وبعبارة �أخرى ،كثير ًا ما تقت�ضي االتفاقية �أن تجهز الدول �أنف�سها
معينة� ،أو تنظر يف ذلك .ومع ذلك ،ف�إن �آلية ا�ستعرا�ض التنفيذ توفر الفر�صة كي
بهياكل و�آليات تنفيذية َّ
ِ
الم�ستعر�ضة والبلدان الم�ستع َر�ضة مدى فعالية الآليات التي اعتمدتها� ،إ�ضاف ًة �إلى مناق�شة
تناق�ش البلدان
ج�سد تلك االعتبارات ،قدر الم�ستطاع ،يف الأق�سام التالية.
كيفية ا�ستخدام تلك الآليات يف الممار�سة العملية .و ُت َّ

باء�  -أ�ساليب التنفيذ
يمكن ،من منظور عام ،تق�سيم الدول الأطراف ،من حيث تنفيذ التزاماتها النابعة من الف�صل الرابع من
االتفاقية� ،إلى فئتين .وتتبع المجموعة الأولى من البلدان ما ُي�سمى النهج "المزدوج" (الثنائي) يف �أمور
التعاون الدولي ،وهو ما ي�ستتبع �إ�صدار الت�شريعات الوطنية من �أجل تنفيذ المعاهدات الدولية داخل الدولة.
ويف المقابل ،تعتمد مجموعة �أخرى من البلدان النهج "الأحادي" ،والذي بموجبه ت�صبح المعاهدات الدولية
تلقائيا جزء ًا ال يتجز�أ من النظم القانونية الداخلية (بعد ن�شرها يف الجريدة الر�سمية
الم�ص َّدق عليها
ًّ
الوطنية) .وعاد ًة ما تحظى تلك المعاهدات بمرتبة �أعلى من مرتبة القوانين الت�شريعية .ويمكن لل�سلطات
المخت�صة لدى البلدان "الأحادية" تطبيق الأحكام الواردة يف المعاهدات الدولية الم�ص َّدق عليها تطبيق ًا
مبا�شر ًا من دون الحاجة �إلى اعتماد � ِّأي ت�شريعات تمكينية ،وذلك بقدر ما تكون تلك الأحكام "ذاتية التنفيذ".
معين،
ويمكن اعتبار � ِّأي حكم وارد يف معاهدة دولية ذاتي التنفيذ �إذا كان يت�ضمن ،بالن�سبة �إلى نظام قانوني َّ
التفا�صيل ال�ضرورية لإنفاذه على نحو مبا�شر وفوري.
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ومع مراعاة التمييز الم�شار �إليه �أعاله بين النظامين الأحادي والثنائي )95(،من الوا�ضح �أن الت�شريعات
الداخلية تخدم هدفين رئي�سيين فيما يتعلق بالتعاون الدولي� :أوالً ،تفعيل �أحكام المعاهدات �أو االتفاقات
المتعددة الأطراف �أو الثنائية الم�ص َّدق عليها يف البلدان التي تتبع النظام الثنائي؛ وثانياً ،الن�ص على
متطلبات جوهرية و�إجرائية �إ�ضافية �أو تكميلية يلزم الوفاء بها فيما يتعلق بمختلف طرائق التعاون الدولي.
ومن منظور مختلف ،تجدر الإ�شارة �إلى �أن هناك عدد ًا من البلدان التي َتعتبر �أن بع�ض �أحكام االتفاقية
مطبقة من باب الممار�سة العملية فح�سب .ويرتبط تنفيذ االتفاقية من خالل الممار�سة الرا�سخة يف الغالب
َّ
ألتي ال�سرية (الفقرة 20
�
م�س
الحاالت،
من
عدد
يف
وكذلك،
الطالبة
البلدان
مع
الت�شاور
واجبات
تتناول
التي
أحكام
بال
ْ
من المادة  ،)46واحترام "قاعدة التخ�صي�ص" (الفقرة  19من المادة  .)46وكثير ًا ما ُينظر �إلى جميع هذه
مطبقة من باب احترام مبادئ عامة مثل ح�سن النية �أو المجاملة الدولية.
االلتزامات �أو بع�ضها باعتبارها َّ

جيم -اتجاهات التنفيذ والتحديات الماثلة �أمامه
يك�شف التحليل المقارن للتقارير الواردة من البلدان الم�ستع َر�ضة عن اتجاهات عامة (وتحديات مرتبطة
بها) يف مجال تنفيذ �أحكام الف�صل الرابع .ويرد و�صف لهذه االتجاهات والتحديات �أدناه.
وهناك عدد من الواليات الق�ضائية التي تعتمد لوائح� ،أو تخطط العتمادها ،على الم�ستوى الوزاري يف
مجال التعاون الدولي يف الأمور الجنائية .ويوفر ا�ستخدام ال�صكوك القانونية الإدارية لأغرا�ض منها تفعيل
�أحكام االتفاقية فر�صة لتب�سيط الإجراءات الداخلية للم�ساعدة القانونية المتبادلة وزيادة فعاليتها ب�صفة
خا�صة من خالل اعتماد �إجراءات معيارية �سريعة ال تنطوي على عمليات ت�شريعية متكاملة الأركان وبطيئة يف
�أحيان كثيرة .وغالب ًا ما ترتبط المجاالت التي يبدو �أن البلدان تنظمها� ،أو تعتزم تنظيمها ،عن طريق قوانين
ذات طابع �إداري بعمل ال�سلطات المركزية يف �أمور الم�ساعدة القانونية المتبادلة و�إدارة الحاالت فيما يخ�ص
الطلبات الواردة للم�ساعدة القانونية المتبادلة.
وهناك عدة بلدان تبدي اتجاه ًا متمايز ًا نحو تنفيذ �أحكام الف�صل الرابع عن طريق �صكوك ت�شريعية
م�صممة تحديد ًا لتفعيل االتفاقية و�إنما تتناول ا�ستجابة العدالة الجنائية للجريمة المنظمة و�/أو عبر
غير َّ
الوطنية بمعناها الوا�سع .وكان هذا هو الو�ضع المنطبق فيما يتعلق بجملة �أمور ،منها القوانين الداخلية يف
التحري الخا�صة .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،ف�إن الغالبية العظمى من الدول الأطراف يف االتفاقية هي
مجال �أ�ساليب ِّ
المنظمة عبر الوطنية ،ويوجد تداخل كبير بين
�أطراف �أي�ض ًا يف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة َّ
الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي يف كال ال�صكين ،الأمر الذي قد يكون �شجع الدول على معالجة تنفيذ كال
مزية هذا النهج تكمن يف تفادي تجز�ؤ ا�ستجابة الدول للجرائم المتعددة
االتفاقيتين معاً .ومن الوا�ضح �أن ّ
التي تكون متداخلة يف �أحيان كثيرة (وبدرجة متزايدة) .ويف الوقت نف�سه ،ينطوي هذا النهج على الخطر
المتمثل يف عدم �إدراج بع�ض المتطلبات التي تخ�ص اتفاقية مكافحة الف�ساد تحديداً.
ويف عدد من الحاالت ،لم يكن دافع الدول الأطراف لإ�صدار ت�شريعات داخلية تتما�شى مع االتفاقية
بال�ضرورة اال�ستجابة المبا�شرة اللتزاماتها الدولية بموجب االتفاقية .فقد كان لعوامل داخلية الدور المهم
نف�سه .فعلى �سبيل المثال� ،أ�صبح �إدراج ف�صل جديد بالكامل حول الم�ساعدة القانونية المتبادلة يف الت�شريعات
()95لالطالع على مزيد من املعلومات ،انظر دليل امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املجرمني ،ال�صادر عن مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية (نيويورك ،)2012 ،ال�صفحتان  9و.10
ِّ
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�ضروريا بعد �إجراء �إ�صالحات وا�سعة على المبادئ القانونية لذلك البلد بهدف الأخذ
الإجرائية لأحد البلدان
ًّ
بنظام العدالة الجنائية االتهامي.
وبينما ا َّدعى عدد من دول النظام الأحادي القدرة على تطبيق �أحكام االتفاقية دون الحاجة �إلى اعتماد
� ِّأي ت�شريعات تنفيذية ،لوحظ �أن عدد ًا من �أحكام الف�صل الرابع ال يطرح �سوى �أطر قانونية عامة وغير ذاتية
التنفيذ .وهذه هي الحال ،على �سبيل المثال ،فيما يخ�ص المادة ( 45نقل الأ�شخا�ص المحكوم عليهم)،
والمادة ( 47نقل الإجراءات الجنائية) ،والمادة ( 49التحقيقات الم�شتركة) .ورغم �أن ال�سلطات المخت�صة
نظريا ،ب�إنفاذ تلك الأحكام �إنفاذ ًا مبا�شراً ،ف�إن القيام بذلك �سي�شكل تحدي ًا
قد تكون يف و�ضع ي�سمح لهاًّ ،
بالن�سبة لها من الناحية العملية ما لم ُي َ�سن �شكل من �أ�شكال الت�شريعات التنفيذية على ال�صعيد الداخلي.
ويف الأمور المتعلقة بالتعاون الدولي ،تَعتبر البلدان عموم ًا الأطر الثنائية والإقليمية التي تلتزم بها
�أ�س�س ًا قانونية "ذات �أولوية" فيما يتعلق بت�سليم المطلوبين والم�ساعدة القانونية المتبادلة ب�ش�أن الجرائم
المت�صلة بالف�ساد وغيرها من الجرائم .وكثير ًا ما ت َّدعي البلدان �أي�ض ًا االمتثال لأحكام االتفاقية من خالل
الإ�شارة �إلى انطباق �أحكام متطابقة �أو �شبيهة ترد يف المعاهدات الإقليمية القائمة .ويمكن القول �إن تجارب
البلدان التي تطبق الترتيبات الإقليمية تطبيق ًا مبا�شر ًا يمكن �أن تقدم درو�س ًا م�ستفادة وممار�سات را�سخة قد
تكون مفيدة يف التطبيق المبا�شر للأحكام الم�شابهة �أو المطابقة الواردة يف االتفاقية.

الف�صل الأول -ت�سليم المجرمين ونقل الأ�شخا�ص المحكوم عليهم
�ألف -ت�سليم المجرمين (المادة )44
�أدرجت معظم الدول الأطراف عملية ت�سليم المجرمين (المطلوبين) يف نظمها القانونية المحلية ،وذلك
غالب ًا يف قانون الإجراءات الجنائية لديها �أو يف قوانين خا�صة بت�سليم المطلوبين وقوانين ب�ش�أن التعاون
الدولي .وبينت اال�ستعرا�ضات وجود تباينات وا�سعة من حيث مدى التف�صيل الذي ُتتناول به الم�س�ألة .فمن
جهة ،ال توجد �أحكام داخلية يف �ست دول ،و ُيتناول ت�سليم المطلوبين ح�صر ًا عن طريق التطبيق المبا�شر
مخ�ص�صة ،با�ستثناء مواد محدودة ذات �صلة بت�سليم
للمعاهدات القائمة .ويف ثالث دول ،لم ُتعتمد �أحكام َّ
ت�صرف محاكمه ،عندما ت�صادف
المطلوبين يف الد�ستور .ويقوم نهج َّ
مخ�ص�ص يعتمده �أحد البلدان على ُّ
نق�ص الت�شريعات الداخلية ب�ش�أن الت�سليم ،على نحو عملي من خالل النظر يف الكيفية التي تم بها تناول
الم�س�ألة نف�سها �أو م�س�ألة �شبيهة يف بلدان �أخرى تنتمي �إلى النظام القانوني نف�سه .ويف �أحد البلدان ،توجد
ت�شريعات وطنية لكنها تقت�صر على جرائم غ�سل الأموال .ولعل يف �إعالن البلد نف�سه عن اعتماد م�شروع قانون
ب�ش�أن مكافحة الف�ساد ي�ضم �أحكام ًا تتعلق بت�سليم المطلوبين تقت�صر على مجال الف�ساد �إ�شارة �إلى اتجاه
�صوب اعتماد نهج ت�صنيفي �إزاء ت�سليم المطلوبين .وعلى العموم ،تبدو القوانين ب�ش�أن مكافحة غ�سل الأموال
يف عدد من الواليات الق�ضائية م�صادر "قائمة بذاتها" للتنظيم الرقابي ب�ش�أن �أمور ت�سليم المطلوبين كقانون
خا�ص �إلى جانب الأحكام المتعلقة بت�سليم المطلوبين التي تنطبق عموم ًا على الأفعال الإجرامية.
ويف حين تعتمد بع�ض الدول اعتماد ًا كبير ًا على المعاهدات� ،أ�شارت دول �أخرى �إلى �أهمية الترتيبات
غير الملزمة يف ممار�ستها المتبعة يف مجال ت�سليم المطلوبين .وي�شمل ذلك الترتيبات المعت َمدة على الم�ستوى
دون الإقليمي �أو يف �شكل نظم ت�شريعية تربط بين مجموعات البلدان التي تتبع التقاليد القانونية نف�سها
(بلدان الكومنولث مث ًال) .وكثير ًا ما تنطوي تلك الترتيبات على نهج يت�سم بقدر �أقل من ال�شكلية تجاه ت�سليم
الفا ِّرين مقارن ًة بالمعاهدات المكتملة الأركان.
و�أبلغت غالبية الدول عن خطط �أو نوايا عامة لإبرام معاهدات ثنائية جديدة لت�سليم المجرمين .و�أعلن
�أحد البلدان عن و�ضع ا�ستراتيجية ب�ش�أن العمل مع البلدان الواقعة يف نف�س المنطقة بهدف و�ضع معاهدة
نموذجية يف مجال ت�سليم المجرمين .ومن �ش�أن المعاهدة النموذجية ،حال االنتهاء منها� ،أن توفر نموذج ًا
ومرجع ًا موحد ًا للبلدان يف المنطقة للتفاو�ض بع�ضها مع بع�ض على معاهدات جديدة لت�سليم المجرمين.

الجرائم التي ت�ستوجب الت�سليم
يبدو � َّأن �أقلية من الدول تعتمد ح�صر ًا على قوائم بالجرائم التي ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها ،وهو ما ي�ؤدي
جزئيا .ويف �أحد
يف بع�ض البلدان �إلى حالة ال تكون فيها الأفعال
المجرمة وفق ًا لالتفاقية م�شمولة �سوى ًّ
َّ
تلك البلدان ،ال تت�ضمن القائمة �سوى الر�شوة واالختال�س وغ�سل الأموال .ويف تلك الحاالت� ،أو�صى الخبراء
ِ
الم�ستعر�ضون بتعديل قائمة الجرائم التي ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها لت�شمل ،كحد �أدنى� ،أ�شكال ال�سلوك التي
إلزاميا بموجب االتفاقية.
يكون فيها التجريم � ًّ
ويبدو �أن �أحدث القوانين والمعاهدات يف مجال ت�سليم المطلوبين المعتمدة على ال�صعيد الوطني تحدد
الجرائم التي ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها على �أ�سا�س �شرط الحد الأدنى للعقوبة ولي�س ا�ستناد ًا �إلى قائمة بتلك
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الجرائم ،بما يعني اتباع نهج المعاهدة النموذجية لت�سليم المجرمين (الفقرة  1من المادة  )96(.)2وعادة ما
ترتئي هذه القوانين والمعاهدات حدود ًا دنيا مختلفة رهن ًا بما �إذا كان الت�سليم مطلوب ًا لأغرا�ض المالحقة
الجنائية �أو �إنفاذ حكم �أجنبي.
وفيما يخ�ص الت�سليم من �أجل المالحقة الجنائية ،ين�ص القانون يف �أحد البلدان على �أن تكون العقوبة
الدنيا على ارتكاب الجريمة المعنية ال تقل عن ال�سجن لمدة �أربعة �أعوام ،يف حين ال توجد لدى بع�ض الأطراف
متطلبات دنيا للعقوبة .ومع ذلك ،فقد حددت غالبية الدول الأطراف الحد الأدنى على �أ�سا�س الحرمان من
الحرية لمدة �سنة واحدة �أو عقوبة �أ�شد ،ما لم ين�ص ترتيب خا�ص على خالف ذلك .ويف حاالت �أقل �شيوعاً،
تن�ص القوانين الوطنية �أو المعاهدات الثنائية على فترة حرمان من الحرية بواقع �سنتين على الأقل ،ولمدة
�ستة �أ�شهر على الأقل يف دولتين.
ويتبع �أحد البلدان نهج ًا فريد ًا يقوم على و�ضع حد �أدنى قوامه ثالث �سنوات با�ستثناء جملة جرائم ،منها
الجرائم ال�ضريبية واالقت�صادية والمالية .و َيعتبر ذلك البلد جرائم الف�ساد من الجرائم االقت�صادية ،ومن ثم
يجب ت�سليم مرتكبيها حتى و�إن لم ت�ستوف الجرائم التي ارتكبوها الحد الأدنى للعقوبة المذكور �أعاله.
ويكون الحد الأدنى �أقل بكثير فيما يتعلق بت�سليم المطلوبين لإنفاذ حكم �أجنبي ،حيث ُي�سمح بت�سليم
الجناة �إذا ُحكم عليهم بال�سجن لمدة تتراوح بين �شهرين وثمانية �أ�شهر (�أربعة �أ�شهر عاد ًة) �أو بعقوبة �أ�شد،
�أو �إذا كانت المدة المتبقية من الحكم �ضمن نف�س النطاق الزمني.
وكما لوحظ يف بع�ض اال�ستعرا�ضات ال ُقطرية ،ف� َّإن التحول من ا�ستخدام قوائم �صارمة �إلى تطبيق
مهما
�شرط الحد الأدنى للعقوبة يف عملية التفاو�ض ب�ش�أن المعاهدات الدولية الجديدة ي�ضفي عن�ص َر مرون ٍة ًّ
على ممار�سات ت�سليم المطلوبين .ومع ذلك ،ف� َّإن وجود تلك الحدود الدنيا قد يجعل من غير الممكن ت�سليم
المجرمة يف االتفاقية �أقل من الحد الأدنى
المطلوبين لمقا�ضاتهم يف الحاالت التي تكون فيها عقوبة الأفعال
َّ
المحدد .ويف هذا ال�صدد�ُ ،سلِّط ال�ضوء يف عدد من اال�ستعرا�ضات ال ُقطرية على جرائم متعلقة بالف�ساد
يعا َقب عليها بعقوبات جنائية �أقل من العتبة الدنيا المطلوبة للت�سليم .وعلى �سبيل المثالُ ،تعتبر الجنايات
المجرمة
فقط من الجرائم التي ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها بحيث ي�ستحيل ت�سليم مرتكبي عدد من الأفعال
َّ
وفق ًا لالتفاقية ،مثل الر�شوة يف القطاع الخا�ص .ولل�سبب نف�سه ،تظل جريمتا �إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف و�إعاقة
�سير العدالة يف بلد �آخر من الجرائم التي ال يمكن ت�سليم مرتكبيها.
ومن الممكن معالجة الق�صور الم�شار �إليه �أعاله �إما بخف�ض الحد الأدنى للعقوبة فيما يخ�ص ت�سليم
المطلوبين بموجب القوانين والمعاهدات الوطنية المنطبقة� ،أو ت�شديد العقوبات المنطبقة على الجرائم التي
تقل عن الحد الأدنى .ومن �ش�أن كال النهجين �ضمان �أن ي�صبح بالإمكان ت�سليم مرتكبي جميع �أ�شكال ال�سلوك
المجرم وفق ًا لالتفاقية.
َّ

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
ال ي�ضع �أحد الأطراف �شرط ًا يتعلق بمدة الحب�س الدنيا المطلوبة للت�سليم ب�ش�أن جرائم غ�سل الأموال.
وتما�شي ًا مع روح الفقرة  3من المادة  44من االتفاقية ،تجيز غالبية الدول الأطراف ت�سليم المطلوبين
يف الجرائم الفرعية �إذا كانت الجريمة الرئي�سية تفي ب�شرط الحد الأدنى للعقوبة .وتفتقر بع�ض تلك الدول
�إلى ت�شريعات داخلية يف هذا ال�صدد ،ولكنها ت َّدعي �أنها قادرة على ت�سليم مرتكبي الجرائم الفرعية على
()96مرفق قرار اجلمعية العامة  ،116/45ومرفق قرار اجلمعية العامة .88/52
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�أ�سا�س الممار�سات الرا�سخة �أو التطبيق المبا�شر لالتفاقية .وقد اك ُت�شفت تباينات طفيفة يف حالتين .ففي
�إحدى الدول ،يتعين الح�صول على الموافقة ال�صريحة للأ�شخا�ص المطلوبين من �أجل ت�سليمهم ب�سبب
ارتكاب جرائم فرعية ال ُت َع ُّد جرائم ت�ستوجب الت�سليم يف حد نف�سها (� ْأي جرائم يعا َقب عليها بال�سجن لمدة
تقل عن � 12شهراً) .ويف الحالة الأخرى ،ال ُيعتبر ت�سليم المطلوبين يف جرائم فرعية جائز ًا �إ َّال �إذا كان الحد
الأق�صى للعقوبة المفرو�ضة على كل تلك الجرائم مجتمع ًة ي�صل �إلى ال�سجن لمدة �سنتين .و�أكد ما ال يقل
عن  44دولة طرف ًا �أنها ال تقبل ،كقاعدة عامة ،ت�سليم مرتكبي الجرائم الفرعية .و�أدى ذلك يف بع�ض الحاالت،
ِ
الم�ستعر�ضين .ومع ذلك ،ينبغي �أن يو�ضع يف االعتبار � َّأن الفقرة  3من
�إلى تو�صيات قدمها بع�ض الخبراء
اختياريا.
المادة  44تت�ضمن حكم ًا
ًّ

ازدواجية التجريم
تن�ص الت�شريعات الداخلية لغالبية الدول الأطراف �صراح ًة على مبد�أ ازدواجية التجريم؛ ومع ذلك ،فقد �أكد
َب َلدان �أن ذلك المبد�أ ُيكتفى بتطبيقه يف الممار�سة العملية .ويبدو �أن هناك دولتين فقط ال تعتبران غياب
إلزاميا،
مبد�أ ازدواجية التجريم �سبب ًا لرف�ض طلب الت�سليم ،يف حين تعتبره دولة �أخرى �سبب ًا
ًّ
اختياريا ،ال � ًّ
للرف�ض .و�أكد َب َلدان � َّأن ب�إمكانهما ت�سليم مرتكب �أفعال الُ  تعتبر جرائم يف ت�شريعاتها الجنائية ا�ستناد ًا �إلى
مبد�أ المعاملة بالمثل و�/أو التطبيق المبا�شر لالتفاقية .وبموجب ت�شريعات طرف �آخر ،ال ُتعتبر ازدواجية
التجريم مطلوبة كقاعدة عامة �سوى لت�سليم مواطنيه ،يف حين يمكن الموافقة على طلب ت�سليم غير المواطن
حتى يف غياب ازدواجية التجريم .وعالوة على ذلك� ،أعربت دولتان طرفان عن اهتمامهما بو�ضع م�شاريع
�أحكام� ،أو قامتا بذلك فع ًال ،لتعديل ت�شريعاتهما بهدف �إلغاء �شرط ازدواجية التجريم فيما يخ�ص بع�ض �أو
جميع الجرائم المن�صو�ص عليها يف قوانينهما الجنائية ،مما ي�شير �إلى عزمهما على تنفيذ الحكم االختياري
الوارد يف الفقرة  2من المادة  44من االتفاقية.
وبينما يبدو � َّأن ازدواجية التجريم �شرط اعتيادي لقبول الت�سليم بموجب القوانين الداخلية ،توجد
�أحيان ًا حاالت ا�ستثنائية يف معاهدات ثنائية محددة لت�سليم المجرمين .وبالمثل ،تن�ص بع�ض ال�صكوك
الدولية على تخفيف قاعدة ازدواجية التجريم فيما بين الدول الم�شاركة .و ُي َع ُّد �أمر التوقيف الأوروبي الأكثر
لفت ًا للنظر حيث تَلغي بموجبه الدول الأع�ضاء يف االتحاد الأوروبي هذا ال�شرط بع�ضها تجاه بع�ض فيما يخ�ص
مجموعة وا�سعة من الجرائم ،بما يف ذلك الف�ساد وغ�سل الأموال ،طالما خ�ضعت الجرائم للعقاب يف البلد
ال ُـم ْ�صدر للحكم بالحرمان من الحرية لمدة ال تقل عن ثالث �سنوات .و�أ�شارت دول �أخرى �إلى االتفاقية
ب�ش�أن �أوامر ال�ضبط والإح�ضار ال�صادرة عن بلدان ال�شمال الأوروبية واالتفاق بين االتحاد الأوروبي و�آي�سلندا
والنرويج حول �إجراءات الت�سليم بين الدول الأع�ضاء يف االتحاد الأوروبي و�أي�سلندا والنرويج (لم يبد�أ �سريانه
المب�سط .وبموجب هذا االتفاق الأخيرُ ،يعتبر �شرط
بعد) ،وكذلك �إلى اتفاق رباعي ُو ِّقع م�ؤخر ًا ب�ش�أن الت�سليم َّ
ازدواجية التجريم م�ستوفى عندما يـُطلب الت�سليم ب�سبب �أفعال تعتبرها الدولتان (الطالبة والمتلقية للطلب)
جرائم وفق ًا التفاقات دولية ُت ِلزمهما بذلك.
وتما�شي ًا مع الفقرة  2من المادة  43من االتفاقيةُ ،يعتبر مبد�أ ازدواجية التجريم متحقق ًا على نحو يكاد
يكون مت�سق ًا بغ�ض النظر عن الم�صطلحات الم�ستخدمة يف و�صف الجريمة المعنية �أو فئة الجرائم التي ُيعتبر
� َّأن تلك الجريمة تندرج �ضمنها .وبذلك ،ال تحتاج الدولة المتلقية للطلب �إ َّال لأن تثبت � َّأن ال�سلوك المعادل
مجرم يف قانونها الداخلي .وقد �أر�سى �أحد البلدان المفهوم "القائم على ال�سلوك"
الذي ُيلتم�س ب�ش�أنه الت�سليم َّ
�صراح ًة من خالل الإ�شارة يف ت�شريعاته المحلية �إلى مفهوم ازدواجية العقوبة بد ًال من ازدواجية التجريم.
ويف حين لم تواجه بع�ض الدول � َّأي عقبات يف �إبداء التعاون مع دول �أخرى �أو اال�ستفادة من تعاون هذه
الدول معها فيما يتعلق ب�إعمال مبد�أ ازدواجية التجريم ب�ش�أن الجرائم ذات ال�صلة بالف�ساد ،فقد واجهت دول
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تجرم الأفعال الم�شمولة ب�أحكام غير
�أخرى تحديات ترتبط بالحقيقة التي مفادها �أن هناك بلدان ًا �أخرى ال ِّ
�إلزامية من االتفاقية ،مثل ارت�شاء الموظفين العموميين الأجانب ،والر�شوة يف القطاع الخا�ص ،والإثراء غير
الم�شروع .فعلى �سبيل المثال� ،سلطت �إحدى الدول ال�ضوء على � َّأن عدم �إدراج الموظفين العموميين الأجانب
وموظفي الم�ؤ�س�سات الدولية العمومية يف تعريف الموظفين العموميين الوارد يف ت�شريعاتها الوطنية ،مقرون ًا
بتف�سير �ضيق لمبد�أ ازدواجية التجريم ،يعني انعدام �إمكانية ت�سليم المطلوبين يف الجرائم المن�صو�ص عليها
يف المادة  16من االتفاقية .وبناء على ذلكُ ،حثت الدول الأطراف يف �أحيان كثيرة على النظر يف تخفيف
�شرط ازدواجية التجريم ،والموافقة على ت�سليم المطلوب الرتكابه جريمة ال يعا َقب عليها بموجب قوانينها
الداخلية .والأهم من ذلك� ،أُو�صي بالتجريم الكامل لجميع الجرائم الم�شمولة باالتفاقية كو�سيلة ل�ضمان �أ َّال
ي�شكل عدم وجود �شرط ازدواجية التجريم عقبة �أمام ت�سليم المجرمين الم�شتبه فيهم.

الأ�س�س القانونية لت�سليم المطلوبين
�ضروريا فيما يتعلق بالأ�سا�س القانوني لتلقي طلبات الت�سليم �أو �إر�سالها يف �أغلبية الدول.
ال ُي َع ُّد وجود معاهدة
ًّ
وال تنطبق الفقرتان  5و 6من المادة  44بالمعنى الدقيق على تلك الدول؛ ومع ذلك ،فقد �شجعها العديد
من الخبراء الحكوميين على �إبالغ الأمين العام للأمم المتحدة ب�ش�أن ا�ستعدادها (�أو عدم ا�ستعدادها)
قانونيا للت�سليم ،و�إن لم تكن ملزَ مة �أ�سا�س ًا بتقديم مثل ذلك الإ�شعار.
ال�ستخدام االتفاقية �أ�سا�س ًا
ًّ

ومن الأمور التي لها �أهميتها الحا�سمة �أن عدم االعتماد على المعاهدات الر�سمية—الذي اعتبره عدد
من الخبراء الحكوميين من الممار�سات الجيدة—لي�س من حقوق البلدان التي ت�أخذ بنظام القانون المدني
وحدها .ذلك �أنه رغم �أن غالبية البلدان التي تتبع نظام القانون الأنغلو�سك�سوني ت�شترط وجود معاهدة �أو ال
ت�سمح بالت�سليم على �أ�سا�س غير تعاهدي �سوى فيما يتعلق ب�أع�ضاء محددين يف الكومنولث ،فقد ُ�سجلت بع�ض
اال�ستثناءات الجديرة بالمالحظة .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،تمكِّن ت�سع على الأقل من دول القانون الأنغلو�سك�سوني
�سلطاتها المخت�صة من �إ�صدار �إعالن مخ�ص�ص لغر�ض اعتبار بلدان �أخرى � َّإما بلدان ت�سليم �أو بلدان مجاملة
ق�ضائية يف حالة عدم وجود معاهدة.

ويف معظم الحاالت التي ُي�سمح فيها بالت�سليم ب�صرف النظر عن وجود معاهدة ،يوجد �شرط خا�ص
بالمعاملة بالمثل ،بل �إن هناك بلد ًا ي�شترط وجود التزامات خطية محددة فيما يتعلق بالمعاملة بالمثل،
وبلد ًا �آخر ي�ضع ت�سليم المطلوبين يف مرتبة تالية بعد م�صالحه الخا�صة ووجود عالقات جيدة تربطه بالبلد
الطالب .ويف بع�ض الحاالت� ،أُبلغ عن وجود م�شاكل كبيرة بخ�صو�ص فرار جناة �إلى بلد يف المنطقة ال تربطه
بالبلد المعني معاهدة لت�سليم المطلوبين.
معينة من
ومن الالفت للنظر �أن بع�ض البلدان تجعل الت�سليم مرهون ًا بوجود معاهدة فيما يتعلق بفئات َّ
البلدان دون غيرها .كما يرتبط ال�شرط القائم على وجود معاهدة باعتبارات �أخرى .فعلى �سبيل المثال ،ال
ي�شترط �أحد البلدان وجود معاهدة �سوى يف حالة الطلبات التي تخ�ص مواطنيه .ومن حيث المعايير القانونية،
هرميا �أو �أولوية بين البلدان الطالبة لأغرا�ض
عادة ما تج�سد الت�شريعات الداخلية التي ت�ستحدث تراتب ًا ًّ
معينة �أو بلدان تنتمي �إلى مجموعات �إقليمية محددة ،و�إن
ت�سليم المطلوبين معاملة تف�ضيلية ممنوحة لبلدان َّ
�أمكن �أن يكون ذلك نابع ًا من �أ�سباب �أخرى �أي�ضاً.
وعلى الرغم من � َّأن غالبية الدول الأطراف ال ت�شترط وجود معاهدة ك�أ�سا�س لت�سليم المطلوبين،
ف� َّإن �أغلب تلك الدول ت�ستخدم �إجراءات قائمة على المعاهدات �إلى حد كبير يف الممار�سة العملية ،مما
�ضمنيا منها بالطابع الر�سمي لإجراءات الت�سليم .ويف هذا ال�سياق� ،أُبلغ عن طائفة وا�سعة من
ي�شكل �إقرار ًا
ًّ
مختلف الترتيبات لت�سليم المطلوبين ،تتراوح بين معاهدات ثنائية واتفاقيات متخ�ص�صة تت�ضمن بنود ًا
ب�ش�أن التعاون الدولي (بما يف ذلك �صكوك �أخرى لمكافحة الف�ساد ،مثل اتفاقية مكافحة ر�شوة الموظفين
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العموميين الأجانب يف المعامالت التجارية الدولية) وترتيبات متعددة الأطراف و�صكوك �إقليمية وا�سعة
النطاق ،مثل اتفاقية البلدان الأمريكية واالتفاقية الأوروبية واتفاقية الجماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا
ب�ش�أن ت�سليم المطلوبين ،وبرنامج لندن لت�سليم المطلوبين فيما بين دول الكومنولث .و�أفاد بلد ب�أنه عقد،
رغم ا�شتراطه وجود معاهدة للت�سليم ،معاهدات ت�سليم ثنائية مع ما ال يقل عن  133دولة ومنظمة متعددة
الأطراف مثل االتحاد الأوروبي ،و� َّأن  30معاهدة عامة جديدة لت�سليم المطلوبين دخلت حيز النفاذ منذ بدء
�سريان االتفاقية .ويف دولة �أخرىُ ،تعتبر المعاهدات الثنائية �صحيحة ومنطبقة بالرغم من � َّأن الدولة التي
كانت تخ�ضع ال�ستعمارها �سابق ًا هي التي �أبرمتها .وعاد ًة ما تتخذ المعاهدات الإقليمية �شكل معاهدات ت�سليم
مكتملة الأركان� ،أو معاهدات عامة للم�ساعدة القانونية المتبادلة تت�ضمن �أحكام ًا ب�ش�أن ت�سليم المطلوبين.
وبوجه عامُ ،تب َرم المعاهدات الثنائية يف الغالب مع بلدان منتمية �إلى المنطقة 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�ضمام �إلى معاهدات جديدة �أو �إبرامها بغية تنفيذ عمليات الت�سليم �أو تعزيز فعاليتها� ،أو �أ�شارت �إلى �أنها ت�سعى
بجد �إلى تعزيز تلك ال�سيا�سة ،وهو ما ت�شجع عليه الفقرة  18من المادة  .44وعر�ض عدد من الدول �أ�سماء البلدان
التي �شرعت يف �إجراء مفاو�ضات معها ب�ش�أن �إبرام معاهدات �أو كانت على و�شك ال�شروع فيه ،و�سلطت �إحدى
الدول ال�ضوء على �سيا�ستها العامة الراهنة المتمثلة يف �إيالء الأولوية للمفاو�ضات التي تجريها مع البلدان التي
يوجد فيها عدد كبير من مواطنيها .وقد ُ�شجعت تلك الجهود عموم ًا بو�صفها و�سائل كفيلة بتحقيق التنفيذ الكامل
للف�صل الرابع ،وال �سيما فيما يتعلق بالبلدان التي لي�س لها مع دول �أخرى �إ َّال ترتيبات ت�سليم ر�سمية محدودة.
م�صممة بحيث ت�ضطلع بدور
وبالنظر �إلى �شبكات الت�سليم المعقدة المو�صوفة �أعاله ،ف�إن()97االتفاقية َّ
صال �أو دعمها .ذلك �أن معظم الدول الأطراف تَعتبر
داعم مهم يكون من �ش�أنه تكملة الأحكام الموجودة �أ� ً
�أن ال�شرط الرئي�سي الوارد يف الفقرة  4من المادة ْ � ،44أي اعتبار جرائم الف�ساد المدرجة يف � ِّأي معاهدة
ت�سليم قائمة بين الدول الأطراف جرائم خا�ضعة للت�سليم� ،شرط ًا من َّفذ ًا—على الأقل حين تكون الجرائم
المعنية قد �أُدرجت يف القانون الداخلي للدولة المتلقية للطلب ،وتكون العقوبات المن�صو�ص عليها مندرجة يف
�إطار الموا�صفات المن�صو�ص عليها يف معاهدات الت�سليم القائمة .وبالمثل ،يف الحالة الأقل حدوث ًا المتمثلة
يف وجود قوائم بالجرائم مدرجة يف معاهدات ثنائية ،حتى �إذا لم ترد جريمة الف�ساد ذات ال�صلة يف قائمة
المعاهدة ،يجوز لبلد ما مع ذلك �أن ينظر يف طلب ت�سليم مقدم من �شريكه� ،سواء كان ذلك يف �إطار ممار�سة
�سلطته التقديرية يف �إطار المعاهدة الثنائية المنطبقة �أم يف �إطار التطبيق المبا�شر التفاقية مكافحة الف�ساد.
تبين �أنها ممتثلة للفقرة  4من المادة  44ذكرا �أنه على الرغم من � َّأن
ومن ثم ،ف� َّإن بلدين من البلدان التي َّ
قانونيا ،ف�إنها يمكن �أن ُت�ستخدم يف تو�سيع نطاق معاهدة ثنائية
االتفاقية بحد ذاتها ال يمكن �أن ت�شكل �أ�سا�س ًا
ًّ
من ناحية الجرائم التي ت�ستوجب ت�سليم المطلوبين .ويبدو � َّأن معظم الدول تدرك االلتزام ب�إدراج جرائم
الف�ساد يف قائمة الجرائم التي ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها يف � ِّأي معاهدة قد تبرمها يف الم�ستقبل.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
تط ِّبق دولة طرف واحدة ما ُي�س َّمى بـ"مبد�أ المعاملة التف�ضيلية" .وكان ذلك المبد�أ قد ُو�ضع في الأ�صل
و�سع نطاقه
ب�ش�أن قانون العمل وحقوق الإن�سان� ،إ َّال �أنَّ االجتهاد الق�ضائي في تلك الدولة الطرف َّ
ف�سر �أحكام المعاهدات الدولية ،كاالتفاقية مثالً ،بالطريقة
لي�شمل التعاون الدولي .ووفق ًا لذلكُ ،ت َّ
الم�ؤاتية لإبداء التعاون الدولي في الم�سائل الق�ضائية .وقد اع ُتبر ذلك من الممار�سات الج ِّيدة ومثا ًال
على الطريقة التي يمكن بها لل�سيا�سة العامة واالجتهاد الق�ضائي تعزيز التعاون الدولي.
()97انظر �أي�ض ًا الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .541
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قانونيا لت�سليم المطلوبين .ذلك �أن
وعالوة على ذلك ،يجوز �أن ُتتخذ االتفاقية نف�سها �أ�سا�س ًا
ًّ
الفقرة  5من المادة  44ت�شجع الدول التي ت�شترط وجود معاهدة للموافقة على الت�سليم على ا�ستخدام
عالميا بين البلدان يف
االتفاقية بهذا المعنى .وي�سعى هذا الحكم �إلى تعزيز دور االتفاقية باعتبارها "ج�سر ًا" ًّ
م�سائل ت�سليم المطلوبين من �أجل التعوي�ض عن النطاق الجغرايف المحدود لل�شبكات القائمة من االتفاقات
مطولة
الثنائية والمتعددة الأطراف .كما �أنها تهدف ب�صورة غير مبا�شرة �إلى الحد من الحاجة �إلى �إجراءات َّ
وم�ستهلكة للوقت يف �أحيان كثيرة للتفاو�ض ب�ش�أن اتفاقات جديدة لت�سليم المجرمين.
قانونيا—و�أبلغ بع�ضها الأمين
وقد �أكدت غالبية الدول الأطراف ا�ستعدادها التخاذ االتفاقية �أ�سا�س ًا
ًّ
العام بذلك .و�أدرجت �إحداها تو�ضيح ًا مفيداً� ،إذ �أفادت ب�أنه لأغرا�ض ت�سليم المطلوبينُ ،تعتبر � ُّأي معاهدة
متعددة الأطراف تكون هذه الدولة طرف ًا فيها وتت�ضمن حكم ًا ب�ش�أن ت�سليم المطلوبين معاهدة ت�سليم .وهناك
قانونيا �إال ب�صورة غير مبا�شرة .و�أ�شار
بلد واحد فقط اعتمد نهج ًا "هجين ًا" حيث الَ  يعتبر االتفاقية �أ�سا�س ًا
ًّ
هذا البلد �إلى �أنه ينظر بالجدية الواجبة يف كل طلب للت�سليم يرد من دولة طرف ال تربطها به معاهدة ت�سليم،
و ُين َّفذ هذا الطلب وفق ًا التفاق خا�ص محدد الغر�ض على �أ�سا�س مبد�أ المعاملة بالمثل.
و�صي تحديد ًا يف �ست حاالت ب�أن تنظر الدول الأطراف الم�ستع َر�ضة يف ا�ستكمال عملية �إدراج �أحكام
و�أُ َ
االتفاقية يف ت�شريعاتها الوطنية� ،أو �إلغاء تحفظاتها القائمة� ،أو �سن الت�شريعات ال�ضرورية للتمكين من اتخاذ
قانونيا لت�سليم المطلوبين من �أجل التعوي�ض عن العدد المحدود ج ًّدا من المعاهدات الثنائية
االتفاقية �أ�سا�س ًا
ًّ
�أو المتعددة الأطراف القائمة .ومن بين الدول التي ال تجعل الت�سليم م�شروط ًا بال�ضرورة بوجود معاهدة،
اتخذت بع�ض الدول المزيد من التدابير ل�ضمان �إمكانية الت�سليم فيما يتعلق بالجرائم الم�شمولة باالتفاقية
يف عالقاتها مع الدول الأطراف الأخرى.

�أمثلة على التنفيذ
يمكن لإحدى الدول تل ِّقي طلبات ت�سليم المطلوبين حتى في حالة عدم وجود معاهدة ثنائية للت�سليم،
�شريطة اعتبار البلد الطالب بلد ت�سليم في لوائحها التنظيمية الداخلية .وبعد �أن و َّقعت تلك الدولة
على االتفاقية ،اعتمدت لوائح تنظيمية تنفذ على وجه التحديد �أحكام االتفاقية المتعلقة بالت�سليم
وتن�ص على �أمور منها �أنَّ � َّأي بلد طرف في االتفاقية في �أيِّ وقت من الأوقات ُي َع ُّد بلد ت�سليم .وهذا
يكفل للدولة الطرف المعنية القدرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب االتفاقية دون الحاجة
�إلى تعديل لوائحها التنظيمية في كل مرة ت�صبح فيها دولة جديدة طرف ًا في االتفاقية.
وعلى الرغم من � َّأن معظم الدول الأطراف ت�ستطيع ،من حيث المبد�أ� ،أن تتخذ االتفاقية �أ�سا�س ًا لت�سليم
المطلوبين كما ُذكر �أعاله ،يبدو �أن عدد ًا محدود ًا ج ًّدا منها يعتمد عليها يف الممار�سة العملية .وقد ظهر عدد
من الأ�سباب لذلك �أثناء �إجراء اال�ستعرا�ضات ال ُقطرية ،كما ُي َّبين �أدناه.
قانونيا .ويف
ويوجد نق�ص يف المعرفة يف �أو�ساط الممار�سين ب�ش�أن �إمكانية اتخاذ االتفاقية �أ�سا�س ًا
ًّ
حين �أكدت �إحدى الدول الأطراف ذلك �صراح ًة ،فقد كان االنطباع العام �أن م�س�ألة ما �إذا كان يمكن اتخاذ
قانونيا لت�سليم المطلوبين و�/أو ما �إذا كان ينبغي لها ذلك لم تخ�ضع يف عدد من البلدان
االتفاقية �أ�سا�س ًا
ًّ
لتحليل واف من جانب ال�سلطات الحكومية والق�ضائية ذات ال�صلة.
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قانونيا حيث
ويف بع�ض البلدان ،ال توجد حاجة عملية� ،أو يوجد قدر �ضئيل منها ،التخاذ االتفاقية �أ�سا�س ًا ًّ
�إن جميع طلبات الت�سليم ال�صادرة والواردة� ،أو �أغلبها ،تخ�ص �إما بلدان ًا توجد معها معاهدات ت�سليم ثنائية
�أو بلدان ًا مجاورة م�شمولة على نحو كاف بترتيبات الت�سليم الإقليمية.
وتف�ضل بع�ض الدول معاهدات الت�سليم الثنائية �أو الإقليمية .و�أكد �أحد البلدان ا�ستعداده التخاذ
ِّ
االتفاقية �أ�سا�س ًا لطلباته ،لكنه �أعرب عن ميله للجوء �إلى الترتيبات الثنائية متى �أمكن .و�أفاد بلد �آخر
ب�أنه يف�ضل ا�ستخدام المعاهدات الثنائية �أو الإقليمية بد ًال من المعاهدات المتعددة الأطراف على اعتبار
رجح بقدر �أكبر �أن تو�ضع بالتما�شي مع المتطلبات القانونية الداخلية المحددة ويف ظل فهم
�أن الأولى ُي َّ
كامل للإجراءات القانونية لدى كل من الأطراف المعنية .ووفق ًا لما �أفاد به ذلك البلد ،يح ُّد هذا النهج
من �أوجه عدم اليقين ،ويزيد من فر�ص نجاح طلب الت�سليم .و�أعربت دولة �أخرى عن موقف مماثل حيث
احتجت ب�أن المعاهدات الثنائية كثير ًا ما توفر تنظيم ًا �أكثر �شمولية وتف�صي ًال ل�ش�ؤون ت�سليم المطلوبين
مقارن ًة باالتفاقية.

�إدارة الوقت و�إجراءات الت�سليم المب�سطة
فيما يتعلق بالفقرة  9من المادة  44وال�شرط القا�ضي ب�أن ت�سعى الدول الأطراف �إلى التعجيل ب�إجراءات
الت�سليم ،برزت اختالفات كبيرة ب�ش�أن متو�سط مدة الإجراءات ذات ال�صلة ،التي تتراوح بين �شهر حتى
�شهرين و� 12شهر ًا حتى � 18شهراً .و�أفاد �أحد البلدان ب� َّأن نحو  50يف المائة من طلبات الت�سليم ،وخ�صو�ص ًا
تلك التي تخ�ص بلدان ًا مجاورةُ ،ت�ستكمل يف غ�ضون  18يوماً .و�أبلغ بلد عن �أطول فترات ال�ستكمال �إجراءات
الت�سليم حيث �أفاد ب�أن تلك الإجراءات قد ت�صل �إلى عامين يف بع�ض الأحيان.
و�أفادت بلدان منفردة ب�أن الفروق يف الوقت المطلوب ال�ستكمال �إجراءات الت�سليم كثير ًا ما تتوقف
على الظروف التي ُقدم فيها طلب الت�سليم .فقد �أ�شارت �إحدى دول االتحاد الأوروبي ،على �سبيل المثال،
�إلى � َّأن ت�سليم فا ِّرين �إلى الدول غير الأع�ضاء عادة ما ي�ستغرق وقت ًا �أطول (حوالى �سنة) .وترتبط الأ�سباب
ال�شائعة للت�أخير بالطابع المعقد للق�ضية ،واالحتياجات من الترجمة التحريرية ،ومدة �إجراءات اال�ستئناف،
و�إجراءات اللجوء الموازية ،وما يلزم من ات�صاالت يف االتجاهين ب�سبب غمو�ض طلب الت�سليم .و ُيعزى بطء
�إجراءات الت�سليم يف �أحد البلدان �إلى جملة �أمور منها �أن القرار الأخير يتخذه مجل�س الوزراء بكامل ن�صابه.
ويف بلد �آخر ،قد ُتخت�صر الإجراءات التي ت�ستغرق عادة اثني ع�شر �شهر ًا �إلى �أربعة �أ�شهر �إذا ُق ِّدمت الوثائق
الداعمة لطلب الت�سليم على نحو �سليم .وواجه بل ٌد �آخر ع َّدة عقبات يف الح�صول على تعاون من دول �أخرى،
منها حاالت ت�أخر يف تل ِّقي الم�ساعدة ب�سبب ارتفاع تكاليف الإجراءات وتعقدها.
و�أر�سى المدعي العام يف �أحد البلدان �إجراءات تقت�ضي النظر يف طلبات ت�سليم المجرمين يف حينها،
بينما تعتمد خم�س دول على الأقل ت�شريعات تفر�ض �أطر ًا زمنية محددة .ومع ذلك ،لم ُتق َّدم معلومات حول
نتائج تجاوز الآجال النهائية المرت�آة .ويف هذا ال�صدد� ،أُبلغ عن قرار جدير باالهتمام �أ�صدرته المحكمة
العليا يف �أحد البلدان اع ُتبر بمقت�ضاه �أن عدم معالجة الطلب يف غ�ضون فترة زمنية معقولة يمكن �أن ي�شكل
انتهاك ًا لحقوق ال�شخ�ص المطلوب وي�ؤدي �إلى رف�ض الطلب ا�ستناد ًا �إلى الأحكام الخا�صة بالنظام العام يف
قانون ت�سليم المطلوبين .ويف حين لم ُيرف�ض � ُّأي طلب للت�سليم على هذا الأ�سا�س ،ف�إن هذا المبد�أ الم�ستند
قويا للنظر حتى يف طلبات الت�سليم المعقدة يف
�إلى م�صدر يف ال�سوابق الق�ضائية من �ش�أنه �أن يوفر حافز ًا ًّ
الوقت المنا�سب.
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التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
ت�ستخدم �إحدى الدول قاعدة بيانات �إلكترونية في تعقب طلبات الت�سليم المتلقاة والمر�سلة ،مما
يتيح لموظفيها الم�س�ؤولين عن الق�ضايا ر�صد التقدم المحرز ب�ش�أن الطلبات وتحديد �إجراءات
المتابعة المنا�سبة .و�أ�صدرت دولة �أخرى تعليمات واتخذت �إجراءات عملية وا�ضحة (وهي تحديد ًا
ا�ستخدام دليل ت�سليم ومخطط ت�سل�سل �سير العمل وقائمة مرجعية للت�سليم) ،مما يتيح درجة من
اليقين الإداري والقانوني لتقديم طلبات الت�سليم والبت فيها.
ويرتئي نحو ن�صف الدول الأطراف الم�ستع َر�ضة �إجراءات مب�سطة يف قوانينها الداخلية ،عاد ًة ما ت�ستند
�إلى الح�صول على موافقة ال�شخ�ص المطلوب على ت�سليمه� ،أو اتخذ تدابير ملمو�سة لتب�سيط عملية الت�سليم
و�إقامة �شبكات تعاون �أكثر فعالية بغية تبادل المعلومات � ًّآنيا مع ال�سلطات الأجنبيةَّ � ،إما قبل تقديم طلب
الت�سليم الر�سمي �أو �أثناء تقديمه .ويف �إحدى الدول ،ال تكون �إجراءات الت�سليم المب�سطة متاحة �سوى لغير
المواطنين ،ويف دولتين �أخريين ،ال ُين�ص عليها �سوى يف قوانين الدول المعنية ب�ش�أن مكافحة غ�سل الأموال.
ووفق ًا لدولة طرف �أخرىُ ،ت�ستخدم تلك الإجراءات يف نحو ن�صف الحاالت ،وقد ت�ؤدي �إلى ال�سماح بالت�سليم
يف غ�ضون ب�ضعة �أيام ،و�أحيان ًا ب�ضع �ساعات .ومن نف�س المنطلق ،ق َّدر بلد ثالث �أن �إجراءات الت�سليم المب�سطة
يمكن �أن ُت�ستكمل يف غ�ضون � 24ساعة �إذا لم تكن هناك وثائق مطلوب ترجمتها.
كما تن�ص ترتيبات متعددة الأطراف �أو ترتيبات �إقليمية على �إجراءات مب�سطة و�أطر زمنية �أق�صر ،مث ًال
يف �سياق برنامج لندن لت�سليم المطلوبين ،و�أمر التوقيف الأوروبي ،واتفاقية البلدان الأمريكية ب�ش�أن ت�سليم
المجرمين ،والبروتوكول الإ�ضايف الثالث لالتفاقية الأوروبية المتعلقة بت�سليم المطلوبين ،وخطة منتدى جزر
المحيط الهادئ ،واالتفاق بين بلدان ال�شمال الأوروبي ب�ش�أن ت�سليم المطلوبين.
و�شجعت الدول الأطراف التي لم تتخذ تدابير للتعجيل بالإجراءات ،مثل و�ضع حد زمني للتو�صل �إلى
ُ
قرار الت�سليم ،وو�ضع مبادئ توجيهية لال�ستعمال الداخلي من ِقبل ال�سلطات المخت�صة ،وفتح قنوات ات�صال
ِ
الم�ستعر�ضين �إلى �أهمية
مع النظراء الأجانب ،على المبادرة �إلى ذلك .وعالوة على ذلك� ،أ�شار العديد من
اتخاذ خطوات ا�ستباقية لتوعية جميع �أ�صحاب الم�صلحة بالقوانين والإجراءات المنطبقة والأطر الزمنية
الواجب االلتزام بها ،وكذلك �أهمية تمكين ر�صد حاالت الت�سليم وجمع البيانات المتعلقة بالمدة الدقيقة التي
ت�ستغرقها �إجراءات الت�سليم .كما �أو�صوا با�ستمرار ب�إر�ساء نظم لإدارة الق�ضايا .بيد �أنه فيما يتعلق بهذه
الم�س�ألة الأخيرة ،من الوا�ضح �أن نق�ص الخبرة يف مجال تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق ب�إن�شاء و�إدارة
قواعد البيانات الإلكترونية ي�شكل تحدي ًا لدى عدد من البلدان.

�أمثلة على التنفيذ
�أن�ش�أت �إحدى الدول لجنة لت�سليم المطلوبين تت�ألف من ممثلين من ال�سلطة المركزية المعنية بم�سائل
الت�سليم ،ودائرة االدعاء ،وال�شرطة الوطنية ،والمنظمة الدولية لل�شرطة الجنائية (الإنتربول)،
و�آخرين ،وذلك بغية تعزيز �إجراءات ت�سليم المطلوبين وتب�سيطها ومناق�شة الم�سائل الرئي�سية التي
تعتر�ض هذه العملية وحلها.
ويهدف حكم وارد في قانون ت�سليم المجرمين لدى بلد �آخر �إلى الإ�سراع بمعالجة طلبات
ت�سليم المجرمين في الحاالت الم�ستعجلة عن طريق الهاتف �أو الفاك�س �أو التلك�س.
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ويتيح الإطار الداخلي لأحد الأطراف الإدارة الق�ضائية لق�ضايا الف�ساد على نحو �أكثر �سرعة
وفعالية مقارنة بالجرائم الأخرى .ووفق ًا لل�سلطات الوطنية ،يمكن تو�سيع نطاق تلك الإجراءات
بحيث ت�شمل �إجراءات ت�سليم المطلوبين.
و�أ�شير �إلى �أوامر التوقيف الأوروبية ،التي تطبقها جميع الدول الأع�ضاء في االتحاد الأوروبي
ا�ستناد ًا �إلى مبد�أ االعتراف المتبادل بالقرارات الق�ضائية ،باعتبارها �أداة فعالة جدًّا في �إنفاذ القانون،
ح�سنت �إلى حد كبير من عملية �إقامة العدل في �إطار االتحاد الأوروبي .وتتولى ال�سلطات
كما �أنها َّ
الق�ضائية ،من بين جهات �أخرى� ،إ�صدار هذه الأوامر وتنفيذها مبا�شرة—بحيث �أُلغي دور ال�سلطة
التنفيذية (الوزارات وغيرها) �أو اخ ُتزل في تي�سير �إي�صال تلك الأوامر .وت�صدر الأوامر بال�شكل
المب�سط ذاته في جميع الدول الأع�ضاء ،مما ي�سهل ا�ستخدامها وترجمتها؛ و�أ�سباب الرف�ض محدودة؛
والمدة الزمنية المحددة التخاذ قرار ب�ش�أن �أمر �إلقاء القب�ض وتنفيذه وا�ضحة ،مما يجعل �إجراءات
الت�سليم �أ�سرع بكثير من �إجراءات الت�سليم ال�سابقة .وقُدِّ ر م�ؤقت ًا �أنَّ متو�سط الفترة الزمنية لتنفيذ �أمر
التوقيف قد انخف�ض من �أكثر من ت�سعة �أ�شهر �إلى  43يوماً .وال ي�شمل ذلك الحاالت التي يوافق فيها
(�أ)
ال�شخ�ص على ت�سليمه ،فمتو�سط الفترة الزمنية في تلك الحاالت ح�سب التقديرات هو  13يوم ًا فقط.
(�أ) الدليل التقني التفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد ،ال�صفحة .154

المتطلبات الإثباتية يف �إجراءات ت�سليم المجرمين
لوحظ انعدام االت�ساق ب�ش�أن متطلبات الإثبات الدنيا التي تن�ص عليها القوانين الوطنية لل�سماح بالت�سليم.
وال ت�شترط بع�ض البلدان �أن تقدم الدولة الطالبة � َّأي دليل على ارتكاب الجريمة ،وتق�صر فح�ص الطلب
على التحقق من ا�ستيفاء ال�شروط ال�شكلية والقانونية الأ�سا�سية للت�سليم .وي�صح ذلك �أكثر ما ي�صح
عندما ُيقبل طلب الت�سليم على �أ�سا�س معاهدة قائمة .ويكتفي البلد مقدم الطلب عاد ًة بتوفير الم�ستندات
المو َّثقة ذات ال�صلة ،مثل بيان بالجريمة التي ُيطلب الت�سليم ب�ش�أنها يت�ضمن وقت ارتكاب الجريمة ومكانه،
ونبذة عن الأحكام والعقوبات القانونية المنطبقة ،و�أمر ب�إلقاء القب�ض �أو �أدلة �إدانة �أو الحكم ال�صادر،
وو�صف لل�شخ�ص المطلوب �إلى جانب � ِّأي معلومات �أخرى ت�ساعد يف تحديد هوية ال�شخ�ص المطلوب
�ضروريا تقديم عر�ض
وجن�سيته ،وبيان يحدد ال�سلوك المزعوم الذي ي�شكل الجريمة المعنية .ولي�س
ًّ
كامل للأدلة.
وتحدد دول �أخرى ،يف المقابل ،عدد ًا من المعايير المو�ضوعية .وتتجلى تلك المعايير يف مفهوم
ِّ
"ال�سبب الكايف" �أو "الدعوى الظاهرة الوجاهة" يف نظام القانون الأنغلو�سك�سونيْ � ،أي �أن تكون هناك �أدلة
كافية لتقديم ال�شخ�ص �إلى المحاكمة� ،أو على الأقل لإ�صدار �أمر ب�إلقاء القب�ض عليه �إذا كانت الجريمة التي
محليا .كما �أنه ال يمكن تنفيذ الت�سليم الذي يتم من �أجل تنفيذ عقوبة يف
ُيطلب الت�سليم ب�ش�أنها قد ار ُتكبت ًّ
بع�ض البلدان �إذا كانت هناك �أ�سباب محددة تدعو �إلى االعتقاد ب� َّأن الحكم لم ي�صدر بناء على تقييم �صحيح
لذنب المتهم .ورغم �أن البلدان التي تتبع نظام القانون الأنغلو�سك�سوني تفر�ض عاد ًة معايير �إثبات �أعلى
مقارن ًة بالبلدان التي تتبع نظام القانون المدني ،فقد لوحظ ميل المجموعة الأولى �إلى تخفيف عبء الإثبات
الذي تتحمله البلدان الطالبة بما ي�ؤكد عملية جارية (و�إن كانت بطيئة) للتقارب بين النظامين القانونيين
يف هذا ال�صدد.
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التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
اتخذت ثالثة بلدان تنتمي �إلى مجموعة القانون الأنغلو�سك�سوني خطوات مهمة لتخفيف عبء الإثبات
بالن�سبة �إلى الدول الطالبة �أثناء �إجراءات الت�سليم.
ففي البلد الأول ،انطوت تعديالت �أُدخلت على قانون ت�سليم المطلوبين على �إجراءات مب�سطة
فيما يتعلق بتوفير الأدلة �أثناء جل�سات اال�ستماع الخا�صة بت�سليم المطلوبين .وفي �أعقاب هذه
التعديالتُ ،ي�سمح للبلد الطالب بتقديم �سجل خا�ص بالق�ضية بعد �أن ت�صدق عليه �سلطات الق�ضاء
�أو النيابة العامة .ويت�ضمن �سجل الق�ضية موجز ًا للأدلة المتاحة لل�شريك في الت�سليم ال�ستخدامها
في المالحقة الق�ضائية ،بما يتيح للمحكمة �إجراء تحليل �أ�سرع للق�ضية .ومن خالل الأخذ بمتطلبات
و�إجراءات �إثباتية مب�سطة في �شكل ا�ستخدام هذه ال�سجالت في �إجراءات الت�سليمُ ،يخ َّفف بدرجة
كبيرة العبء الذي تتحمله ال�سلطات والهيئات الق�ضائية المعنية بالت�سليم.
وفي البلد الثاني ،ت�ضمنت التعديالت ال ُـمدخلة على قانون ت�سليم المطلوبين لعام  2012في
البلد �إلغاء �أحكام تقت�ضي تقديم الأدلة في �إجراءات الت�سليم على هيئة �إقرار م�شفوع ب َق َ�س ٍم وال�سماح،
ت�شريعات م�ستن�سخ ًة.
ت�شريعات الدول ِة الطالب ِة الم�صاحب ُة باعتبارها
بد ًال من ذلك ،ب�أن ُتع َر�ض
ٍ
ُ
ر�سل بها طلبات التوقيف الم�ؤقت بحيث ت�شمل � َّأي و�سيلة قادرة على
وعدِّ لت موا�صفات الو�سيلة التي ُت َ
ُ
�إعداد �سجل مكتوب رهن ًا بالتحقق من �صحته .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلكُ ،ي�سمح للدولة الطالبة ب�إر�سال �صور
�أو ب�صمات �أ�صابع �أو ب�صمات كفوف لت�سهيل التعرف على ال�شخ�ص المطلوب ،ويمكن للمحاكم �أن
ت�أمر بت�سليم �أيِّ �شخ�ص حتى �إن ُوجدت �أخطاء ب�سيطة �أو تقنية في الطلب .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،تم
تبديل �شروط قبول الوثائق �ضمن الأدلة بعد �أن كانت �صارمة ن�سب ًّيا.
وق َّدم طرف ثالث معلومات ب�ش�أن ترتيبات الت�سليم المعمول بها لديه مع بلدان تنتمي هي �أي�ض ًا
�إلى منتدى جزر المحيط الهادئ ،و�أكد �أنه ال توجد متطلبات �إثباتية .و ُي�سمح ،بد ًال من ذلك ،بت�سليم
المطلوبين عن طريق نظام يقوم على االعتراف المتبادل ب�أوامر التوقيف ،وهو ما �أ�شير �إليه في
التقرير ال ُقطري باعتباره ي�س ِّهل بدرجة كبيرة ت�سليم الفا ِّرين على نحو �سريع وفعال.
وكثير ًا ما تطبق البلدان حدود ًا دنيا �إثباتية مختلفة على بلدان مختلفة .وعاد ًة ما يعتمد التباين على ما
�إذا كان الطلب نابع ًا من معاهدة تقت�ضي حدود ًا دنيا �أو ي�ستند �إلى مبد�أ المعاملة بالمثل؛ وما �إذا كانت الدولة
معينة من البلدان التي تحظى بمعاملة تف�ضيلية.
الطالبة تنتمي �إلى مجموعات َّ
وت�ضمن عدد من التقارير ال ُقطرية تو�صيات ب�ش�أن الأخذ بمعايير �إثبات �أدنى يف �إجراءات ت�سليم
َّ
المطلوبين ،وذلك لت�سهيل قيام الدول الطالبة ب�صياغة طلب الت�سليم بطريقة تزيد من فر�ص قبوله .وقد
�ضروريا ،على �سبيل المثال ،يف حالة بلد �أفاد ب�أن ال�سبب يف الحاالت النادرة التي َرف�ض فيها
اع ُتبر هذا
ًّ
طلبات الت�سليم كان عدم كفاية الأدلة التي ت�شير �إلى احتمال �أن يكون ال�شخ�ص المطلوب قد ارتكب الجريمة.
و�أَقرت �إحدى الدول �صراح ًة ب�أن العامل الأكثر ا�ستهالك ًا للوقت يف �صياغة طلب الت�سليم هو �إعداد المواد
المتعلقة بالأدلة الظاهرة .ويف بلد �آخر ،اع ُتبر �أن عبء الإثبات �شديد ال�صرامة ("دون � ِّأي �شك معقول")
عمليا تنفيذ الطلبات الواردة .و ُينظر يف �إدخال تعديالت على قانون ت�سليم المطلوبين لتخفيف
بما يعيق ًّ
المتطلبات الإثباتية.
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ومن ناحية �أخرى ،تجدر الإ�شارة �إلى �أنه حتى يف البلدان التي تلتزم باحترام "ال�سبب الكايف" �أو
ما يقابله من المعايير القانونية ،قد ت�ضطلع المحاكم يف �أحيان كثيرة بدور رئي�سي يف تخفيف التجاوزات
المحتملة للتطبيق ال�صارم للقانون .وقد �أكد ذلك َب َلدان يطالبان بتقديم �أدلة ظاهرة ،ويف الوقت نف�سه،
يكفالن اعتماد تف�سير مرن لهذا ال�شرط .و�أبرزت ال�سلطات يف دولة �أخرى الكيفية التي يمكن بها التعوي�ض
ح�صريا .ف�إذا �أذنت
عن معيار الإثبات ال�صارم من خالل نظام وطني للت�سليم تتحكم فيه ال�سلطة الق�ضائية
ًّ
المحكمة العليا يف هذا البلد بالت�سليم ،ال تكون لدى ال�سلطة التنفيذية ال�سلطة التقديرية للبت فيما �إذا كان
�سي�س َّلم �أم ال.
ال�شخ�ص ُ

�أمثلة على التنفيذ

اعتمد َب َلدان يرتبطان بمعاهدة قديمة لت�سليم المطلوبين ترتئي معايير �إثباتية �صارمة في �إجراءات
الت�سليم بروتوكو ًال يعدِّ ل ن�ص المعاهدة الأ�صلية .وتخ ِّفف ال�صيغة الجديدة العبء الذي تتحمله
الدولة الطالبة فيما يتعلق بتقديم معلومات تتيح للدولة المتلقية للطلب �أن تتثبت من هوية ال�شخ�ص
المطلوب وجن�سيته وموقعه المادي.
وين�ص قانون دولة �أخرى ،من �أجل تي�سير �إجراءات الت�سليم مع بلدان القانون المدني وت�سريع
العملية ،على �ضرورة �أن يقبل القا�ضي الم�شرف على التحقيق ب�ش�أن الت�سليم على �سبيل الدليل
القاطع � َّأي �شهادة ت�صدرها �سلطة منا�سبة م�س�ؤولة عن المالحقة الق�ضائية في الدولة الأجنبية تفيد
ب�أن لديها الأدلة الكافية التي ت�سوغ محاكمة ال�شخ�ص المعني.
و�أفادت دولة مختلفة ب�أنه رغم �أن القانون الوطني ي�شترط انطباق المعيار الظاهر على حاالت
الت�سليم ،ف�إن هذا ال�شرط يمكن التخلي عنه �إذا كان هناك حكم م�شابه في ترتيب ِ
ملزم ب�ش�أن
الت�سليم مع بلد �آخر .وبموجب معاهدات الت�سليم الثنائية التي تكون الدولة قيد النظر طرف ًا فيها،
ي�شمل التنازل عن اال�شتراط الظاهر جميع الجرائم الخا�ضعة للت�سليم.

�إلقاء القب�ض على المطلوبين
لدى جميع الدول الأطراف تقريب ًا تدابير تكفل ح�ضور ال�شخ�ص المطلوب يف �سياق �إجراءات الت�سليم.
ويمكن يف جميع الحاالت الأمر باحتجاز ال�شخ�ص عند الطلب ،وا�ستناد ًا �إلى الت�شريعات الوطنية ،ويف كثير
من الأحيان ا�ستناد ًا �إلى �أحكام معاهدات الت�سليم المنطبقة .ويحق للمحاكم المحلية يف �إحدى الحاالت
النظر يف م�شروعية االحتجاز خالل �إجراءات الت�سليم على غرار نظرها يف م�شروعيته قبل المحاكمة.
و�أفاد بلد �آخر بجواز خ�ضوع قرار القا�ضي باحتجاز ال�شخ�ص المطلوب للطعن خالل � 24ساعة من �صدور
ذلك القرار.
وقدمت بع�ض البلدان تفا�صيل حول مدد االحتجاز الق�صوى فيما يتعلق ب�إجراءات الت�سليم .وتتفاوت
هذه المدد تفاوت ًا كبير ًا بين  20يوم ًا بموجب اتفاقية الجماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا المتعلقة
بت�سليم المطلوبين و�ستة �أ�شهر يف الت�شريعات الداخلية لأحد البلدان.
وبينما يظل التوقيف �أثناء �إجراءات الت�سليم هو القاعدة يف بع�ض الحاالت ،يمكن الأمر بالإفراج عن
ال�شخ�ص المطلوب بكفالة �أو منعه من مغادرة البلد �أو اتخاذ تدابير �أخرى بديلة يف الظروف التي تبرر اتخاذ
تدابير ق�سرية �أخف� ،أهمها حين ال ُيخ�شى فرار المطلوب ت�سليمه �أو حين تكون فر�ص ال�سماح بت�سليمه �ضئيلة
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�أو لأ�سباب �صحية قد تمنع الت�سليم .و�أ�شار �أحد البلدان �إلى �إمكانية ت�أمين ح�ضور ال�شخ�ص المطلوب يف
ال�شرطية.
�إجراءات الت�سليم من خالل حجز جواز �سفره �أو اال�ضطالع ب�أن�شطة المراقبة ُّ
ِ
والم�ستعر�ضون على حد �سواء على دور نظام الن�شرة الحمراء الخا�ص
و�شددت ال�سلطات الوطنية
بالمنظمة الدولية لل�شرطة الجنائية (الإنتربول) كقناة مهمة لتنفيذ �أوامر االعتقال الم�ؤقت للهاربين من
تحدد يف العادة ما �إذا كانت تعتبر الن�شرة الحمراء
العدالة رهن ًا بورود طلب ت�سليم ر�سمي .بيد �أن البلدان لم ِّ
ال�صادر عن الإنتربول طلب ًا �صحيح ًا وقاب ًال للإنفاذ المبا�شر من �أجل االعتقال الم�ؤقت .ولم ي�ؤكد �سوى بلد
واحد �صراح ًة �أن الن�شرات الحمراء �أ�س�س كافية لتنفيذ االعتقاالت الم�ؤقتة ،يف حين �أو�ضح بلد �آخر �أن هذه
الن�شرات ال يمكن ا�ستعمالها �سوى على �سبيل "الإنذارات" ،بحيث توعز فقط �إلى ال�سلطات باالت�صال بالبلد
المعني لت�شجيعه على التقدم بطلب ت�سليم ر�سمي.
و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،اق ُترحت يف بع�ض الدول تدابير لجعل العملية ذات ال�صلة �أكثر فعالية ،مثل تخفيف
اال�شتراطات الر�سمية من �أجل �إلقاء القب�ض على ال�شخ�ص المطلوب يف الحاالت الم�ستعجلة� ،أو تو�ضيح � َّأن
�إمكانية �إلقاء القب�ض على الهاربين ت�شمل تنفيذ �أوامر �إلقاء القب�ض ال�صادرة من دول غير مجاورة.

�إ َّما الت�سليم و�إ َّما المحاكمة
داخليا بد ًال من الت�سليم ("� َّإما الت�سليم و� َّإما المحاكمة") يف �إطار
ال ينطبق االلتزام ب�إحالة ق�ضية للمالحقة ًّ
االتفاقية �إال على البلدان التي ترف�ض طلبات الت�سليم ا�ستناد ًا �إلى جن�سية الجاني المزعوم .وت�شكل هذه
البلدان ،التي تتبع �أ�سا�س ًا نظام القانون المدني الوا�سع ،نحو ن�صف الأطراف يف االتفاقية ،وكثير ًا ما تن�ص
د�ساتيرها على حظر ت�سليم مواطنيها ب�صورة مبا�شرة.
بيد �أن هذا الحظر لي�س مطلق ًا دائماً .فعلى �سبيل المثال� ،أفاد �أحد البلدان ب�أنه ال ي�سلِّم مواطنيه من
حيث المبد�أ �إال يف الحاالت اال�ستثنائية ووفق ًا لتقدير ال�سلطة التنفيذية .وح�سبما �أفاد به البلد نف�سه ،تطورت
الممار�سات بحيث �أ�صبح ت�سليم الرعايا م�س�ألة روتينية .ويف حاالت �أخرىُ ،ت َع ُّد الجن�سية �سبب ًا للرف�ض بموجب
بع�ض المعاهدات المنطبقة ،ولكن لي�س عموم ًا على �أ�سا�س القانون الداخلي.
وهناك تمييز �أي�ض ًا يف عدد من البلدان تبع ًا للوقت الذي اكت�سب فيه الجاني المزعوم جن�سيته
وطرائق اكت�سابها .فعلى �سبيل المثال ،ال ي�سلِّم َب َلدان مواطنيهما كقاعدة عامة ،لكنهما ي�ستثنيان المواطنين
المتجن�سين �أو من يكونون قد اكت�سبوا جن�سيتهم بعد ارتكاب الجريمة .وهناك بلد �آخر ،وهو ع�ضو يف االتحاد
ق�ضائيا خارج االتحاد الأوروبي ب�شرط �أن يكون ال�شخ�ص المطلوب
الأوروبي ،يرتئي ت�سليم رعاياه لمالحقتهم
ًّ
مقيم ًا يف الدولة الطالبة لفترة ال تقل عن �سنتين قبل ارتكاب الجريمة ،و�أن تتجاوز العقوبة المنطبقة على
معيناً.
الفعل المعني ح ًّدا َّ
و�أبرز �أحد البلدان م�شكلة محددة خا�صة بالمواطنين من �أ�صحاب الجن�سية المزدوجة .وال ُي�س َّلم ه�ؤالء
الأفراد عموماً .ولم تو�ضح ال�سلطة الق�ضائية بعد ما �إذا كان بالإمكان ت�سليمهم يف الحاالت التي يطلب فيها
بلد جن�سيتهم الثانية ت�سليمهم ،وهناك العديد من الحلول الممكنة قيد المناق�شة ،بما يف ذلك نقل الإجراءات
الجنائية �أو ا�ستهالل �إجراءات جديدة يف البلد المتلقي للطلب.
وعر�ضت الدول الأطراف التي تخ�ضع لمبد�أ "� َّإما الت�سليم و� َّإما المحاكمة" انطالق ًا من رف�ضها ت�سليم
مواطنيها ،تف�سيرات مختلفة لهذا المطلب يف تقاريرها ،وقدمت و�صف ًا لطرائق مختلفة لتنفيذه .فعلى �سبيل
ال من ت�سليمهم ومبد�أ "جن�سية الجاني"
المثال ،يربط بع�ضها �صراح ًة بين التزامها بمالحقة مواطنيها بد ً
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(الفقرة الفرعية ( 2ب) من المادة  42من االتفاقية) باعتباره الآلية القانونية التي تتيح لها �إنفاذ مبد�أ
"� َّإما الت�سليم و� َّإما المحاكمة".
وتجدر الإ�شارة يف البداية �إلى �أن االتفاقية ال ترتئي �أن ت�ستهل الدول الأطراف المالحقة الق�ضائية
تلقائيا عو�ض ًا عن الت�سليم .ذلك �أن الفقرة  11من المادة  ،44التي ت�ستن�سخ �صيغة واردة يف العديد من
ًّ
مبرر
ال�صكوك المتعددة الأطراف الأخرىُ ،ت ِلزم الدول الأطراف �أ�سا�س ًا ب�إحالة الق�ضية دون ت�أخير غير َّ
�إلى �سلطاتها المخت�صة بق�صد المحاكمة .ويف حين ت�ستهل البلدان التي تتبع نظام المالحقة الق�ضائية
الإلزامية يف العادة الإجراءات الجنائية الداخلية بحق المواطنين الذين ُيرف�ض ت�سليمهم ،ال ينطبق الأمر
نف�سه بال�ضرورة على البلدان التي تطبق نظام ًا يقوم على المالحقة التقديرية .ففي هذه البلدان الأخيرة،
يتاح ل�سلطات المالحقة الق�ضائية مجال وا�سع للبت يف ما �إذا كانت �ستم�ضي يف �إجراءات المالحقة �أم ال،
ويراعى يف ذلك عاد ًة الم�صلحة العامة و�أولويات المالحقة الق�ضائية التي ي�ضعها المدعي العام �أو مدير
النيابات العامة.
وترهن الفقرة  11من المادة  44التزام الدول الأطراف بالمحاكمة (عو�ض ًا عن الت�سليم) بتل ِّقي طلب
محدد بهذا المعنى من الدولة الطرف التي ُيرف�ض طلبها بالت�سليم .ويف هذا ال�صدد ،يتجاوز عدد من البلدان
تلقائيا دون الحاجة �إلى
ن�ص االتفاقية فيما يبدو ب�إحالة الق�ضية �إلى �سلطاتها المعنية بالمالحقة الق�ضائية ًّ
طلب محدد من البلد الأجنبي .فقد �أ�شار َب َلدان �إلى �إخطار الدولة الطرف الطالبة بذلك ودعوتها يف الوقت
نف�سه �إلى نقل كافة الم�ستندات والأدلة القابلة لال�ستخدام (ملف الق�ضية) بغر�ض ا�ستهالل المالحقة
الق�ضائية .ويف المقابل� ،أكدت �أطراف �أخرى على عدم قدرتها على �إ�شراك �سلطات المالحقة الق�ضائية
لديها �إال �إذا جاء ذلك بناء على طلب من البلد الطالب و�/أو ال�ضحية.
ولم يبلِّغ عن غياب �آلية داخلية لتنفيذ االلتزام بالمحاكمة �أو الت�سليم �سوى عدد �ضئيل من البلدان،
يف حين �أكد َب َلدان �آخران �أنها موجودة فقط لأغرا�ض جرائم غ�سل الأموال �أو الجرائم التي تتجاوز عقوبتها
نظم يف حالتين يف معاهدات منطبقة)،
ال�سجن لمدة عامين .ويف خم�سة �أطراف �أخرىُ ،يعترف بالمبد�أ (و ُي َّ
لكنه غير مق َّنن يف القانون الداخلي.
و�أُبلغ عن بع�ض التحديات العملية يف التنفيذ الملمو�س ،بما يف ذلك الفترات الزمنية الطويلة على نحو
غير متنا�سب (ت�صل �إلى ال�سنتين) المطلوبة لإر�ساء الوالية الق�ضائية لبلد الجن�سية ،مما ي�ؤثر على كفاءة
عملية المقا�ضاة الجنائية .وبالفعل ،كثير ًا ما يكون هذا النوع من المالحقات الق�ضائية م�ستهلك ًا للوقت.
و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،ف�إنه يحتاج ،كي ُيك َّلل بالنجاح� ،أن تتعاون الدولة التي ُيرف�ض طلبها الخا�ص بالت�سليم من
خالل �إر�سال الأدلة عبر قنوات الم�ساعدة القانونية المتبادلة� ،إلى جانب تخ�صي�ص ما يكفي من الموارد
()98
الب�شرية وموارد الميزانية.

مثال على التنفيذ
تخير �إحدى الدول الأطراف مواطنيها بين �أن ي�س َّلموا �أو �أن يحاكموا محل ًّيا� ،إ َّال �إذا انطبقت معاهدة
على ق�ضيتهم تلزم الدولة بت�سليم مواطنيها .ف�إذا اختاروا المحاكمة داخل ًّياُ ،رف�ض الت�سليم وحوكموا
محل ًّيا بعد الت�شاور مع الدولة الطالبة ب�شرط تخلي هذه الأخيرة عن واليتها الق�ضائية في هذا ال�ش�أن
ونقلها لجميع الأدلة المتاحة.
()98انظر �أي�ض ًا الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرات .568-566
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ت�سليم المطلوبين الم�شروط وتنفيذ الأحكام الق�ضائية
لم يكن لدى غالبية الدول الأطراف � ُّأي معلومات متاحة عن تطبيق الفقرة  12من المادة � ،44أو ذكرت � َّأن
قوانينها ال تن�ص على ال�سماح بت�سليم مواطنيها على نحو م�ؤقت ب�شرط �إعادتهم بعد المحاكمة لق�ضاء العقوبة
التي تفر�ضها عليهم الدولة الطالبة� ،أو � َّأن �سيا�ستها الحكومية ال ت�سمح بذلك .وتوجد بع�ض اال�ستثناءات
المحدودة ،بما يف ذلك �إجراءات الت�سليم تنفيذ ًا لأوامر التوقيف الأوروبية �أو �أوامر التوقيف يف بلدان
ال�شمال الأوروبي� ،إلى جانب بع�ض المعاهدات الثنائية �أو الترتيبات غير الر�سمية من هذا النوع بين البلدان
المتجاورة .وذكر �أحد الأطراف �أنه �إذا كان ال�شخ�ص المطلوب �أحد مواطنيها ومقيم ًا يف �إقليمها يف وقت وقوع
الجريمة التي ُيزعم �أنه ارتكبها ،فال ُي�س َّلم �إ َّال ب�شرط تخييره ب�أن يق�ضي يف �إقليمها � َّأي عقوبة �سجن ت�صدر
بحقه يف الخارج .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،ينبغي للدولة الطالبة �أن تتعهد م�سبق ًا ب�إعادة ال�شخ�ص المطلوب يف حال
�إدانته بعقوبة تت�ضمن ال�سجن.
وتناولت دولة �أخرى م�س�ألة الت�سليم الم�شروط للأ�شخا�ص ب�أبعادها الأو�سع بغ�ض النظر عن جن�سيتهم.
فح�سب قانون هذا البلد� ،إذا ت�أخر ت�سليم ال�شخ�ص المطلوب بما من �ش�أنه تهديد نجاح المحاكمة يف البلد
الطالب ب�سبب انق�ضاء فترة التقادم� ،أو كانت هناك �صعوبات جمة يف �إثبات الوقائع ،فيجوز ت�سليم ال�شخ�ص
المطلوب م�ؤقتاً ،بمقت�ضى �شروط متفق عليها مع الدولة الطالبة.

مثال على التنفيذ
ين�ص القانون الداخلي لدولة طرف على جواز ت�سليم مواطنيها للخ�ضوع لإجراءات جنائية في
بع�ض الظروف� ،إذا كان النظام القانوني للدولة الطالبة يقدم �ضمانات بمحاكمة عادلة .وفي تلك
الحاالت ،ال يمكن �إجراء الت�سليم �إ َّال �إذا قدمت الدولة الطالبة �ضمانات ب�إعادة ال�شخ�ص الم�س َّلم
لها ليق�ضي العقوبة �أو التدبير الذي قد ُيفر�ض عليه ،وذلك بعد مراجعة الحكم عليه وت�أييده وفق ًا
للقانون الوطني ،ما لم يرف�ض ال�شخ�ص الم�س َّلم �إعادته �صراح ًة.
عمليا يف تنفيذ حكم
وفيما يتعلق بالفقرة  13من المادة  44من االتفاقية ،يبدو � َّأن بلدان ًا قليلة تنظر ًّ
�أجنبي عندما ترف�ض طلب ت�سليم (مق َّدم ًا لغر�ض تنفيذ حكم �صادر) لأ�سباب تتعلق بالجن�سية .ويف الدول
التي يكون فيها ذلك ممكناً ،لم ُتق َّدم حاالت ذات �صلة ك�أمثلة .ويحا َكم ال�شخ�ص المطلوب عاد ًة يف بلد
جن�سيته ا�ستناد ًا �إلى الوقائع نف�سها.
نظريا على �إنفاذ
و�إلى جانب الحالة المحددة التي ترتئيها االتفاقية� ،أفادت بلدان عدة ب�أنها قادرة ًّ
الأحكام الأجنبية على �أ�سا�س القانون الداخلي �أو ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة )99(.و�أو�ضح بلد �أن �إنفاذ
الحكم الأجنبي �سي�ستتبع فر�ض حكم جديد بموجب القانون الداخلي من خالل �إجراءات التنفيذ .ويتطلب
هذا الإجراء موافقة ال�شخ�ص المحكوم عليه� ،إال �إذا حاول الهروب من العدالة ،وهو الحا�صل عاد ًة �إذا كان
أجنبيا �شريطة ا�ستيفاء �شرط ازدواجية التجريم
ال�شخ�ص مطلوب ًا للت�سليم .ويجوز لبلد �آخر �أن ُي ْن ِف َذ حكم ًا � ًّ
غيابيا.
واكت�ساب الحكم الجنائي الأجنبي �صفة الحكم النهائي الواجب الإنفاذ وعدم �صدوره ًّ
()99مثل االتفاقية الأوروبية املتعلقة بال�صالحية الدولية للأحكام اجلنائية� ،أو اتفاقية الريا�ض العربية ب�ش�أن التعاون الق�ضائي� ،أو االتفاقية
املربمة بني الدول الأع�ضاء يف اجلماعات الأوروبية ب�ش�أن �إنفاذ الأحكام اجلنائية الأجنبية� ،أو الربوتوكول الإ�ضافي لالتفاقية الأوروبية املتعلقة
بنقل املحكوم عليهم� ،أو ا�ستناد ًا �إىل معاهدة ثنائية تت�ضمن �أحكام ًا معادلة.

اجلزء الثاين  -الف�صل الأول -ت�سليم املجرمني ونقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم

213

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
يت�ضمن قانون الإجراءات الجنائية في دولة طرف حكم ًا ين�ص على �أن تدر�س المحاكم المحلية
م�س�ألة تنفيذ الأحكام �أو القرارات النهائية الأخرى ال�صادرة عن محاكم دول �أجنبية ،وفق ًا للأحكام
الوطنية واالتفاقات الدولية .وبالفعل ،تن�ص بع�ض المعاهدات الإقليمية ،التي ُت َع ُّد تلك الدولة طرف ًا
فيها ،على تنفيذ الأحكام ال�صادرة في بلدان �أجنبية .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،ذكرت ال�سلطات الوطنية
في تلك الدولة �أنه يمكن تطبيق اتفاقية مكافحة الف�ساد تطبيق ًا مبا�شراً ،باعتبارها مك ِّملة للقانون
الوطني ،بالنظر �إلى �أنَّ الحكم يتعلق بالقواعد الإجرائية .واع ُتبر �أنَّ الفقرة  13من المادة  44قد
وح َّثت الدولة الطرف على ر�صد التنفيذ الفعلي للأحكام الواردة �أعاله من �أجل كفالة
ُن ِّفذت جزئ ًّياُ ،
تطبيق معاهداتها الإقليمية �أو اتفاقية مكافحة الف�ساد فيما يتعلق بتنفيذ �أيِّ حكم �أو ما تبقى منه.
وقدمت الأطراف غير القادرة على �إنفاذ الأحكام الأجنبية مجموعة متنوعة من الإي�ضاحات ووجهات
النظر .فقد ذكرت �إحدى الدول ،على وجه الخ�صو�ص� ،أنه لي�س ب�إمكان �سلطاتها المخت�صة� ،إذا كان ال�شخ�ص
المحكوم عليه ب�صرف النظر عن جن�سيته موجود ًا على �أرا�ضيها� ،إ َّال �أن تبد�أ �إجراءات جنائية ب�ش�أن الوقائع
ذاتها .ووفق ًا لما ذكرته دولة �أخرى ،ال يمكن النظر يف الأحكام الأجنبية �إ َّال باعتبارها دلي ًال على العودة �إلى
وبرر طرف �آخر
الجريمة� ،شريطة �أن يكون ال�شخ�ص المطلوب قد ارتكب الجريمة بعد رف�ض طلب الت�سليمَّ .
عدم �سماحه ب�إنفاذ الأحكام الأجنبية ب�أن �سجونه غير مخولة باحتجاز �سوى من ت�أمر بحب�سه محكمة محلية
�أو م�س�ؤول محلي.

المعاملة المن�صفة
وفق ًا لما ذكرته الغالبية العظمى من الدول الأطراف ،ف� َّإن الجناة المزعومين المطلوب ت�سليمهم يتمتعون
بجميع الحقوق وال�ضمانات المكفولة بموجب المحاكمات وفق الأ�صول القانونية المن�صو�ص عليها يف د�ساتيرها
وقوانينها ،وفق ًا للفقرة  14من المادة  .44وذكر عدد قليل من الدول الأطراف �صراح ًة انطباق معاهدات حقوق
الإن�سان ذات ال�صلة ،بما يف ذلك العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية واالتفاقية الأوروبية
لحماية حقوق الإن�سان والحريات الأ�سا�سية .وذكرت دولتان فقط � َّأن الحماية ذات ال�صلة متاحة فقط يف
�إطار مبادئ القانون العريف �أو القانون الأنغلو�سك�سوني .وفيما يتعلق ب�إحدى هاتين الدولتين� ،شدد الخبراء
ِ
الم�ستعر�ضون على الأهمية الحا�سمة ل�ضمان المعاملة المن�صفة يف ق�ضايا ت�سليم المطلوبين ،و�أكدوا من جديد
�أهمية التدابير المتخذة لمعالجة الحاالت التي ُترفع فيها ق�ضايا الت�سليم لأغرا�ض التمييز .ويف �أحد البلدان،
لم يكن من الوا�ضح ما �إذا كانت عملية الت�سليم تراعي ال�ضمانات الد�ستورية وغيرها من �ضمانات المعاملة
العادلة .وعالجت �أطراف قليلة الحكم الخا�ص بالمعاملة المن�صفة من زاوية عدم التمييز حيث �أكدت �أن
الأ�شخا�ص الذين قد يخ�ضعون للت�سليم يحظون بال�ضمانات الق�ضائية نف�سها الممنوحة للمواطنين.
وق َّدم عدد من البلدان قائمة بالحقوق وال�ضمانات المحددة المنطبقة يف نظمها القانونية الوطنية ،وهي
ت�شمل حق ال�شخ�ص يف المثول �أمام محكمة يف غ�ضون فترة محددة بعد القب�ض عليه؛ والحق يف اال�ستعانة
بمحام؛ والحق يف اال�ستعانة بمترجم �شفوي؛ والحق يف التما�س مراجعة ق�ضائية لكل قرار ا ُّتخذ يف �إطار عملية
أوليا وا�ستئناف �أمر المحكمة الذي
الت�سليمْ � ،أي الحق يف ا�ستئناف حكم المحكمة الذي يفر�ض احتجاز ًا � ًّ
ي�أذن بالت�سليم؛ والح�صول على فر�صة لتقديم المعلومات ب�ش�أن الت�سليم قبل �صدور قرار الت�سليم النهائي عن
وزير العدل؛ و�ضمان عدم خ�ضوع ال�شخ�ص لعقوبة الإعدام وعدم تعري�ضه للتعذيب �أو لظروف ال�إن�سانية يف
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ال�سجن .وذكرت بع�ض البلدان افترا�ض البراءة على وجه التحديد ،و�إن لم ُيق َّدم � ُّأي �إي�ضاح ب�ش�أن الكيفية التي
م�صممة بطبيعتها لإثبات الذنب �أو البراءة.
�سيكون بها ذلك المبد�أ ذا �صلة يف �سياق �إجراءات غير َّ
و�صحيح �أنه يبدو � َّأن هذه الحقوق تنطبق يف معظم البلدان على ت�سيير الإجراءات الجنائية� ،إ َّال �أنها
عادة ما ُتعتبر قابلة لأن تن�سحب على الإجراءات الق�ضائية الأخرى ،بما فيها الت�سليم .ويف �أحد البلدان ،بدا
� َّأن ذلك ت�أتى نتيجة ل�سل�سلة من الأحكام التي �أ�صدرتها المحكمة العليا على مر ال�سنين ،والتي ُ�ص ِّرح فيها ب� َّأن
بع�ض الحقوق المرتبطة بالإجراءات الجنائية والمكفولة يف الد�ستور تنطبق على �إجراءات ت�سليم المطلوبين.

�أ�سباب الرف�ض
تو�ضح الفقرة  8من المادة َّ � 44أن الت�سليم ،بما يف ذلك �أ�سباب رف�ضه ،يخ�ضع لل�شروط التي ين�ص عليها
القانون الداخلي للدولة الطرف المتلقية للطلب .وكما لوحظ يف تقرير ُقطريُ ،يمتثل لهذه الفقرة على
الدوام .لكن ينبغي للدول الأطراف �أن ت�سعى �إلى �إبقاء القيود المفرو�ضة على ت�سليم المطلوبين يف حدود
القيود التقليدية و�/أو المعقولة التي ال ت�ؤدي �إلى تحييد الت�سليم ك�أداة فعالة للتعاون الدولي يف ق�ضايا الف�ساد.
وتت�ضمن ت�شريعات معظم الدول الأطراف �أو معاهداتها المنطبقة قوائم �شاملة ب�أ�سباب رف�ض الت�سليم،
�سواء على �أ�سا�س �إلزامي �أو تقديري .وتوجد �ستة ا�ستثناءات ،حيث كانت �أ�سباب الرف�ض يف تلك البلدان
م�ستمدة من المبادئ العامة للقانون الدولي والمحاكمة وفق الأ�صول القانونية ومبد�أ الإن�صاف الأ�سا�سي،
�إذا لم تكن قد �أبرمت معاهدة منطبقة .ومن المثير لالهتمام � َّأن �إحدى الدول قد �أدرجت �أ�سباب الرف�ض يف
د�ستورها مبا�شرة .ومن الأ�سباب ال�شائعة الأخرى لعدم قبول الت�سليم مبد�أ عدم المحاكمة على ذات الجرم
مرتين؛ وتقادم الجريمة؛ وانتظار �إتمام الإجراءات الجنائية الداخلية �أو �صدور �أحكام داخلية؛ ورف�ض الدولة
الطالبة تقديم تع ُّهد ب�ش�أن التخ�ص�ص� ،أو رف�ضها التعهد ب�أنها لن تفر�ض على المطلوب عقوبة الإعدام �أو
تنفذ تلك العقوبة يف حال �إدانته؛ وكذلك (يف حاالت �أكثر ندرة) �إمكانية �أن يعاني ال�شخ�ص المطلوب من
م�شقة �شديدة ب�سبب �شيخوخته �أو �سوء حالته ال�صحية .و�أ�ضاف َب َلدان ال�سبب المتمثل يف �إ�صدار حكم الإدانة
(يف حالة الطلب المق َّدم لغر�ض �إنفاذ �أحد الأحكام) يف غياب المدعى عليه ،حيث ذكر �أحدهما �أن هذا
ال�سبب من �أ�سباب الرف�ض ينطوي على تحديات يف الممار�سة العملية.
ويختلف النهج الذي تتبعه دولتان طرفان اختالف ًا كبير ًا عن جميع ال ُّن ُهج الأخرى :ففي �إحدى الحاالت،
يجوز رف�ض الت�سليم �إذا ُوجدت دالئل على � َّأن من �ش�أن محاكمة ال�شخ�ص المطلوب �أو تنفيذ الحكم الجنائي
اجتماعيا؛ ويف الحالة الأخرى ،يجوز رف�ض الت�سليم �إذا كان ال�شخ�ص
داخليا ت�سهيل �إعادة ت�أهيله
ًّ
الأجنبي ًّ
أجنبيا ولكنه يقيم �إقامة دائمة يف الدولة المتلقية للطلب واع ُتبر الت�سليم غير منا�سب نظر ًا
المطلوب ت�سليمه � ًّ
الندماج ال�شخ�ص المطلوب يف المجتمع المحلي �أو بحكم العالقات التي ن�سجها �ضمن مجتمعه يف ذلك البلد.

�شرط عدم التمييز
بالإ�شارة �إلى الفقرة  15من المادة  44من االتفاقية ،ف�إن غالبية الأطراف تَعتبر �شرط عدم التمييز �سبب ًا
إلزاميا لرف�ض طلب الت�سليم حينما تتوافر �أ�سباب وجيهة تدعو لالعتقاد ب� َّأن الطلب قد �صيغ
ًّ
تقديريا �أو � ًّ
بغر�ض ا�ضطهاد ال�شخ�ص المطلوب �أو معاقبته ب�سبب نوع جن�سه �أو �أ�صله العرقي �أو دينه �أو جن�سيته �أو �أ�صله
�ستت�سبب يف الإ�ضرار بو�ضع ذلك ال�شخ�ص ل ٍّأي من الأ�سباب
الإثني �أو �آرائه ال�سيا�سية� ،أو � َّأن تلبية ذلك الطلب
َّ
المذكورة �أعاله.
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وتفتقر ت�شريعات بع�ض البلدان �إلى �إ�شارة �إلى نوع الجن�س و�/أو العرق و�/أو الأ�صل العرقي .بيد �أنه
يف بلد ْين على الأقل ،ال يبدو �أن هذه الإغفاالت تف�ضي �إلى � ِّأي ثغرات قانونية جوهرية .ويف حين يجوز رف�ض
الت�سليم يف �أحد البلدان ب�سبب جميع الأ�سباب المرتبطة بالتمييز الواردة يف االتفاقية ا�ستناد ًا �إلى الحظر
الد�ستوري العام للتمييز ،تلتزم المحاكم يف بلد �آخر بتف�سير � ِّأي ت�شريع وفق ًا لالتفاقية الأوروبية لحمايـة
حقوق الإن�سان والحريات الأ�سا�سية التي تت�ضمن حظر ًا �شام ًال على التمييز.
ويف خم�س ع�شرة دولة على الأقل ،ال ُي� َؤخذ احتمال التمييز على �أ�سا�س نوع الجن�س يف االعتبار بما فيه
الكفاية ،و�إن �أعلنت دولتان من تلك الدول � َّأن القانون الجديد المتعلق بت�سليم المطلوبين لدى كل منهما �سوف
يتناول هذا النوع من التمييز تحديداً .ولوحظ يف بع�ض البلدان �أ َّنه يف حاالت منع الد�ستور الوطني التمييز
على �أ�سا�س نوع الجن�س ،يجب تف�سير قوانين ت�سليم المطلوبين يف �ضوء هذا الحكم.
وال يجوز التذرع ب�شرط عدم التمييز يف �أحد البلدان �إال �إذا كان ال�شخ�ص المعني قد ُمنح �صفة الالجئ.
ويف هذا ال�صدد� ،أبرز التقرير ال ُقطري الحقيقة التي مفادها �أن االتفاقية ال تَعتبر �إمكانية رف�ض ت�سليم
ال�شخ�ص المطلوب ب�سبب التمييز �أدنى مرتب ًة من ح�صوله على اللجوء.
و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،ال يبدو �أن الت�شريعات الداخلية لدى  14بلد ًا على الأقل تت�ضمن � َّأي �إ�شارة �إلى �شرط
عدم التمييز يف �سياق الت�سليم .ومع ذلك ،فقد �أكدت بع�ض هذه البلدان �أنها �ستطبق ن�ص االتفاقية تطبيق ًا
مبا�شراً .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،وكما �أ�شير �إليه يف �أحد اال�ستعرا�ضات ،حتى يف الحاالت التي ال توجد فيها � ُّأي
مطبقة من الناحية الفنية ،حيث � َّإن االتفاقية ال تن�شئ
ت�شريعات ،يمكن اعتبار الفقرة  15من المادة َّ 44
التزام ًا مبا�شر ًا على الدول الأطراف بتوفير �ضمانات �صريحة ب�أن ترف�ض طلب الت�سليم للأ�سباب المذكورة
�أعاله و�إنما تمكِّنها من القيام بذلك )100(.ومن هذا المنظور ،تجدر الإ�شارة �إلى �أن اال�ستعرا�ض لم ينظر يف
م�سائل االمتثال لأي �صكوك دولية محددة يف مجال حقوق الإن�سان قد تن�ص على معايير ومتطلبات قانونية
فيما يتعلق بعدم التمييز وم�سائل �أخرى عدا تلك المن�صو�ص عليها يف االتفاقية.

الجرائم المرتبطة بالأمور المالية
ال يمكن للأغلبية العظمى من الدول الأطراف ،وفق ًا للفقرة  16من المادة  44من االتفاقية ،رف�ض طلب
ت�سليم لمجرد � َّأن الجرم يتعلق ب�أمور مالية.
ومن منظور عام� ،أكدت الدول االمتثال لهذا الحكم بطرح حجة ِ
معاك�سة ت�ستند �إلى خلو الت�شريعات
الداخلية من �أحكام ت�أذن برف�ض طلب الت�سليم لهذا ال�سبب .وال توجد �سوى ثالثة بلدان ين�ص فيها القانون
�صراح ًة على �أن الأمور المالية لي�ست �سبب ًا لرف�ض الت�سليم .و�أكدت �إحدى الدول الأطراف االمتثال من خالل
التطبيق المبا�شر لالتفاقية ،بينما احتجت �أخرى ب�أن الجرائم ال�ضريبية ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها ب�سبب
طبيعتها كجرائم تخ�ضع للقانون الأنغلو�سك�سوني.
وق َّدم َب َلدان �شرح ًا �أكثر تف�صي ًال لقدرتهما على ت�سليم المطلوبين يف الحاالت الم�شمولة بالفقرة  16من
المادة  .44فوفق ًا لما ذكره �أحدهما� ،إذا كان الطلب ي�شمل عدة جرائم—مالية وغير مالية على ال�سواء—
ُي�سمح بالت�سليم عن الجرائم غير المالية .وال ُي�سمح للدولة الطالبة بمالحقة ال�شخ�ص الم�س َّلم فيما يتعلق
بجرائم مالية؛ و ُيل َفت انتباه الدولة الطالبة �إلى هذا ال�شرط .وبالمثل ،ال ترف�ض دولة �أخرى ت�سليم المطلوبين
ب�ش�أن الجرائم ال�ضريبية �إذا كانت تلك الجرائم مرتبطة بجرائم �أخرى خا�ضعة للت�سليم .ومع � َّأن قانونها
تخ�ص الق�ضايا ال�ضريبية �أو الجبائية
الخا�ص بت�سليم المجرمين ين�ص على عدم جواز الت�سليم ب�ش�أن جرائم ُّ
()100انظر �أي�ض ًا الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .583
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خا�صا بالجرائم
�أو الجمركية �أو ق�ضايا �صرف العمالت الأجنبية ،ف� َّإن الت�سليم ال ُير َف�ض �إ َّال �إذا كان الطلب ًّ
ال�ضريبية ح�صراً.
ويف  13دولة� ،أدى عدم وجود ت�شريعات �أو ممار�سات وا�ضحة �إلى �شيء من عدم اليقين ب�ش�أن �إمكانية
رف�ض طلب الت�سليم ا�ستناد ًا �إلى هذه الأ�سباب .وبموجب قانون �إحدى الدول الأطراف ،ال ت�ستوجب بع�ض
فئات الجرائم ت�سليم المطلوبين فيها ب�سبب طابعها المالي� .إ َّال � َّأن �سلطات تلك الدولة الطرف �أكدت � َّأن
معينة ت�شكل فع ًال من �أفعال الف�ساد بموجب االتفاقية.
الت�سليم الُ  يرف�ض �إذا كانت �أركان جريمة َّ

الجرائم ال�سيا�سية

�أدرجت جميع الدول الأطراف الطاب َع ال�سيا�سي للجريمة المرتكبة �ضمن �أ�سباب رف�ض طلب الت�سليم .وبناء
على تجربة �إحدى الدول الأطراف ،ف� َّإن هذا ال�سبب يعد �أكثر �أ�سباب رف�ض طلبات الت�سليم المتلقاة �شيوع ًا
(�إ�ضافة �إلى الحاالت التي تتعذر فيها مالحقة مرتكب الجريمة ب�سبب التقادم) .ومع ذلك ،ف�إن القاعدة
ال�سائدة لدى الدول الأطراف هي عدم تعريف مفهوم "الجرم ال�سيا�سي" يف ن�ص ت�شريعي� ،أو تعريفه ب�صيغة
�سلبية فقط (على �سبيل المثال ،با�ستثناء محاوالت تهديد حياة �أو حرية رئي�س دولة �أو �أحد �أع�ضاء الأ�سرة
الحاكمة يف البلد) .ونتيجة لذلكُ ،تتخذ قرارات قبول طلبات الت�سليم �أو رف�ضها لأ�سباب �سيا�سية على
�أ�سا�س كل حالة على حدة ،وكثير ًا ما ُيعتمد يف اتخاذها على المعايير المبينة يف االجتهادات الق�ضائية.
ففي �إحدى الدول ،على �سبيل المثالُ ،تعتبر الجريمة �سيا�سي ًة �إذا ت ََّبين ،بعد تقدير دوافع الجاني والأ�ساليب
البعد ال�سيا�سي للفعل �أرجح من ك َّفة ركنه
الم�ستخدمة يف ارتكاب الجريمة وما عداها من المالب�ساتَّ � ،أن ك َّفة ُ
الجنائي .وين�ص د�ستور �إحدى الدول الأطراف على �أنه ال يجوز الت�سليم "لأ�سباب �سيا�سية" ،وهو تعبير ر�أى
ِ
الم�ستعر�ضون �أنه غام�ض من حيث نطاق تطبيقه.
ويف هذا الإطار� ،أكدت الغالبية العظمى من الدول الأطراف �أنها ال يمكن ،تحت � ِّأي ظرف من الظروف،
�أن تعامل جريمة م�شمولة باالتفاقية على �أنها جريمة �سيا�سية ،وفق ًا للفقرة  4من المادة  .44ويف الوقت نف�سه،
لم يو�ضح �سوى عدد محدود من البلدان ما �إذا كان االمتثال لالتفاقية �سيتحقق من خالل تف�سير االجتهادات
الق�ضائية �أو بو�سائل �أخرى .ويف هذا ال�صدد� ،أو�ضح �أحد الأطراف �أن محاكمه ت�أخذ بتف�سير �ضيق جد ًا
المجرمة وفق ًا لالتفاقية
"للجريمة ال�سيا�سية" بحيث ي�صبح من غير المرجح �أن ُينظر �إلى � ٍّأي من الأفعال
َّ
على �أنها جرائم �سيا�سية.
مخ�ص�صة ُت�ستبعد بموجبها �صراح ًة الأفعال
ولم ُي ِ�شر �سوى عدد محدود من البلدان �إلى ت�شريعات َّ
المجرمة وفق ًا لالتفاقية من نطاق تطبيق الجرائم ال�سيا�سية .واعتمد بلد واحد على وجه الخ�صو�ص قانون ًا
َّ
ت�شريعيا ي�أذن بالت�سليم عن جرائم مرتكبة �ضد الإدارة العامة ،حتى عندما ُيعتزم ا�ستخدام العائدات المت�أتية
ًّ
من الجرائم لأغرا�ض �سيا�سية .بيد �أنه يف جميع البلدان الأخرى ،كانت الت�شريعات المخ�ص�صة المذكورة
المجرمة بموجب االتفاقية.
تت�صل بغ�سل الأموال بحيث �إنها ال ت�شمل �سوى نوع واحد من �أنواع ال�سلوك
َّ
وا�ستبعدت  11دولة طرف ًا على الأقل �إمكانية التذرع بالطبيعة ال�سيا�سية ل ِّأي جرم حيثما ُوجد التزام
دولي بت�سليم المطلوبين �أو محاكمتهم ،ال �سيما عندما تكون كلتا الدولتين الطالبة والمتلقية للطلب طرفين
يف معاهدة متعددة الأطراف مثل اتفاقية مكافحة الف�ساد .وهذا يج�سد اتجاه ًا نحو ت�ضييق نطاق ا�ستثناء
الجريمة ال�سيا�سية ،وفق ًا لل�صيغة المنقحة للفقرة الفرعية (�أ) من المادة  3من معاهدة الأمم المتحدة
النموذجية لت�سليم المجرمين .وقد ُ�شجعت الدول الأطراف عموم ًا على موا�صلة �ضمان عدم اعتبار � ِّأي فعل
�سيا�سيا ربما يحول دون الت�سليم ،خا�صة يف
مجرم وفق ًا التفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد جرم ًا
ًّ
َّ
يتورط فيها �أ�شخا�ص كلِّفوا ب�أداء وظائف عمومية بارزة ،حيث يمكن االدعاء بالطبيعة ال�سيا�سية
التي
الحاالت
َّ
للجرم �أو اال�ضطهاد ال�سيا�سي للجاني يف الدولة المقدمة للطلب.
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�إجراءات الت�شاور
يبدو �أنه ال يوجد ات�ساق يف تف�سير �أو تطبيق �شرط �إجراء م�شاورات مع الدولة الطالبة قبل رف�ض الت�سليم،
على الرغم من � َّأن تلك الم�شاورات ت�شكل ممار�سة متبعة يف العديد من الحاالت .ومع � َّأن قوانين بلد ْين تَبلغ
حد الن�ص على �إمكانية �أن ت�شارك الدولة الطالبة يف �إجراءات الت�سليم بو�صفها طرف ًا و�سيطاً� ،إ َّال � َّأن الأغلبية
العظمى من الأطراف ال ترى �ضرورة لوجود ت�شريعات تنفيذيةَّ � ،إما لأنها تعتبر � َّأن واجب الت�شاور يندرج
�ضمن قواعد المجامالت �أو الممار�سات الدولية �أو لأنها تعتبر الفقرة  17من المادة  44من االتفاقية منطبقة
تلقائيا يف نظمها القانونية .ومن المنطلق نف�سه ،دفعت �إحدى الدول الأطراف ب� َّأن المدعين
مبا�شرة ونافذة ًّ
�ضمنيا ب�إطالع الدولة الطالبة على
العامين ،ب�صفتهم ممثلين للدولة الطالبة �أمام �سلطات الت�سليم ،ملزمون
ًّ
جميع التدابير التي يتخذونها.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
يقبل �أحد البلدان م�شاريع طلبات الت�سليم من �أجل �ضمان ات�ساقها مع متطلباته الداخلية .ثم تتولى
وزارة العدل فح�ص تلك الم�شاريع ،وي�سهم في العملية �أ�صحاب الم�صلحة الآخرون ذوو ال�صلة.
وذكرت دولة طرف �أخرى �أن لي�س للقا�ضي �أنْ يت�صل مبا�شرة بال�سلطات الأجنبية ،ولكن يمكن �إجراء
م�شاورات عبر القنوات الدبلوما�سية وتقديم نتائجها �إلى القا�ضي �أثناء جل�سة اال�ستماع الخا�صة بالت�سليم.
و�أدى انعدام القوانين والممار�سات يف �سبع حاالت �إلى عدم تنفيذ ال�شرط ،و ُقدمت تو�صيات للدول الأطراف
المعنية بالت�شاور مع الطرف الطالب قبل رف�ض الت�سليم.
ومن منظور عام ،بينما يجوز اعتبار هذا الحكم من َّفذ ًا من خالل الممار�سة المتبعة والإجراءات
الإدارية دون الحاجة لوجود ت�شريعات محددة ،طالما خال الد�ستور و�/أو الت�شريعات من � ِّأي �أحكام مخالفة
ِ
الم�ستعر�ضون �أن هذا الحكم من المتطلبات الإلزامية .ولذا فهم يرون �ضرورة �أن ُيثبت بدرجة
له ،فقد الحظ
تطبق ب�شكل
عالية من اليقين � َّأن الممار�سات ذات ال�صلة تكت�سب قوة القانون من خالل طول ا�ستعمالها و�أنها َّ
لعل الدول الأطراف تو ُّد �أن تنظر يف تناول الم�س�ألة مبا�شرة يف قوانينها الخا�صة
موحد .ومن ناحية �أخرىَّ ،
بالت�سليم و�إعادة النظر يف معاهداتها ل�ضمان امتثالها لالتفاقية.

�أمثلة على التنفيذ
�أفادت �إحدى الدول الأطراف ب�أنَّ �سلطتها المركزية المخت�صة بالتعامل مع طلبات الت�سليم الواردة
وال�صادرة تبذل ق�صارى الجهد للت�شاور مع الطرف الطالب �إذا َب َدا �أنَّ طلب ًا مقدم ًا ال ي�ستوفي
متطلبات االتفاقية .وي�شمل ذلك �إف�ساح الفر�صة �أمام البلد الطالب ال�ستكمال الطلب ب�أدلة �أو
تف�سيرات �إ�ضافية .وتقوم ال�سلطة المركزية ب�شكل اعتيادي باالت�صال ب�شركائها في المعاهدات
التما�س ًا لوجهات نظرهم وت�شجيع ًا لهم على توفير معلومات �إ�ضافية �إذا بدا �أنَّ من المرجح رف�ض
طلب الت�سليم.
وذكرت �سلطات بلد �آخر �أنها ت�ستعين كثير ًا بوحدة التعاون الق�ضائي التابعة لالتحاد الأوروبي
يوروج ْ�ست" ،وال�شبكة الق�ضائية الأوروبية ،وكذلك �شبكات غير ر�سمية مثل ال�شبكة الأيبيرية-
" َ
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�أمثلة على التنفيذ (تابع)
الأمريكية للتعاون الق�ضائي الدولي .ومن الممار�سات ال�شائعة �أن يطلب الق�ضاة معلومات �إ�ضافية من
�أجل تفادي رف�ض طلب الت�سليم .ويمكن للمعلومات الإ�ضافية �أن ت�شمل تفا�صيل متعلقة بو�صف وقائع
الجريمة ،والت�شريعات الوطنية المتعلقة بالتقادم ،ومعلومات متعلقة بال�ضمانات (مثل المعلومات
المتعلقة بعقوبة الإعدام ،والجزاءات الدائمة ،وقرارات العفو).
و�أخيراً ،هناك طرف يتعدى بكثير ال�شرط الفني المتمثل في ا�ست�شارة الدولة الطالبة .وعندما
يكون في و�ضع ال ي�سمح له بتنفيذ الطلب ب�سبب غياب الأ�سا�س التعاهدي المنا�سب �أو �أ�سباب �أخرى،
ف�إنه يبذل جهوده لتقديم �أ�شكال �أخرى من الم�ساعدة ،بما فيها تقديم المعلومات عن تحركات
الهارب في الحاالت المنا�سبة لت�سهيل قيام البلد الطالب بالتما�س الت�سليم من بلدان �أخرى.

الفعالية
�أبلغت دول كثيرة عن �شح الخبرات �أو انعدامها تمام ًا يف مجال التعامل مع طلبات ت�سليم المطلوبين� ،سواء
ب�شكل عام �أو فيما يتعلق بجرائم مرتبطة بالف�ساد .ولم يكن لدى �إحدى الدول � ُّأي خبرة� ،أو كان لديها القليل
من الخبرة ،ب�ش�أن التعامل مع الت�سليم ،الذي يعا َلج �أ�سا�س ًا عن طريق بع�ض المعاهدات الثنائية ويت�سم بكونه
عملية مطولة .وتغير الو�ضع بعد �إقرار قانون ب�ش�أن ت�سليم المطلوبين يف عام  .2015و�أعلنت دولة �أخرى �أنها
نجحت يف الح�صول على موافقة بلدان مجاورة على ت�سليم هاربين لكنها لم ت�ستكمل مطلق ًا �إجراءات الت�سليم
متلق للطلب.
كبلد ٍّ
و�أفادت �سبع دول بوجود ق�ضايا متعلقة بطلبات مر�سلة �أو واردة اع ُتد فيها باالتفاقية ،و�أفاد بلد
واحد ب�أنه ن َّفذ طلب ًا وارد ًا واحد ًا على �أ�سا�س االتفاقية ومعاهدة ثنائية على حد �سواء .وق َّدم بلد واحد عدة
طلبات ت�سليم تتعلق بجرائم ف�ساد لم ُيقبل � ٌّأي منها ب�سبب التباينات بين نظامه القانوني والنظم القانونية
للبلدان المعنية.
و�أبدت دولتان ،لدى �إيداعهما �ص َّك ْي ت�صديقهما على االتفاقية ،تحفظ ًا على المادة  44يحدد القيود
الوطنية على تطبيق هذه المادة .بيد �أن �إحداهما ذكرت �أن الت�شريعات ال�صادرة الحق ًا خلت من مثل ذلك
التحفظ ،ولذا ف�إن البلد ينظر يف �سحب التحفظ.
ويف المح�صلة ،كانت البيانات المقدمة محدودة �أو مجز�أة ولم ُت ِتح تكوين فكرة �شاملة عن حجم طلبات
الت�سليم الواردة وال�صادرة المتعلقة بجرائم ف�ساد وال عن مدى قبول تلك الطلبات .ويف هذا ال�صدد ،تقدم
�آلية ا�ستعرا�ض التنفيذ فر�صة للبلدان لمناق�شة الحاجة �إلى تب�سيط المعلومات عن ق�ضايا الت�سليم على نحو
�أف�ضل وجمع البيانات الإح�صائية ذات ال�صلة من خالل ا�ستخدام النظم الإلكترونية ،وذلك بغية تي�سير ر�صد
تلك الق�ضايا وتقييم تنفيذ �أحكام االتفاقية على نحو �أكثر فعالية.

باء -نقل الأ�شخا�ص المحكوم عليهم (المادة )45
�إن المنطق الكامن وراء نقل الأ�شخا�ص المحكوم عليهم (بمن فيهم مرتكبو جرائم الف�ساد) �إلى بلدانهم
الأ�صلية لق�ضاء مدد عقوبتهم فيها ،هو �إن�ساني يف الأ�سا�س .ويقوم ذلك النقل عادة على الموافقة .ومع ذلك،
قد تكون هناك ظروف ت�سمح بنقل ال�شخ�ص المحكوم عليه �إلى بلده الأ�صلي بغ�ض النظر عن موافقته ،على
�سبيل المثال ،يف الحاالت التي ي�ؤمر فيها بترحيل ال�شخ�ص المعني من الدولة الطرف ال ُـم ْ�صدرة للحكم بعد
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ق�ضاء عقوبته .و ُيق�صد ب�إمكانية النقل الحاالت التي ُيحكم فيها على �شخ�ص بعقوبة الحب�س �أو بعقوبة �أخرى
تقت�ضي حرمانه من الحرية ويبقى عليه ق�ضاء جزء كاف من تلك العقوبة (عادة ما ال يقل عن �ستة �أ�شهر).
عقليا ،عندما يكون مجبراً ،يف �إطار �إجراء �أمني ،على
ومن الممكن يف بع�ض الأحيان نقل الجاني المختل ًّ
الح�صول على الرعاية والعالج النف�سيين يف م�ؤ�س�سة طبية.
معينة،
ولدى معظم الدول الأطراف الإطار القانوني الالزم للقيام بعمليات النقل هذه يف ظل ظروف َّ
وفق ًا للحكم الوارد يف المادة  45من االتفاقية (اختياري) .ومن الناحية النظرية ،يمكن ،يف بع�ض البلدان،
نقل ال�سجناء �أي�ض ًا على �أ�سا�س المعاملة بالمثل؛ � َّأما يف الممار�سة العملية ،ف� َّإن جميع الدول تقريب ًا تعتمد على
ح�صريا على �أحكامها الوطنية ،يف حين
�أحكام المعاهدات الدولية .ويبدو � َّأن ثالث دول �أطراف فقط تعتمد
ًّ
�أ�شارت دولة واحدة �إلى �أنها ا�ستخدمت القنوات الدبلوما�سية مرتين يف تنفيذ نقل �أ�شخا�ص محكوم عليهم يف
بلدان �أخرى �إلى �أرا�ضيها.

�أمثلة على التنفيذ
�أبرمت �إحدى الدول عدة اتفاقات ثنائية لنقل الأ�شخا�ص المحكوم عليهم؛ كما و�ضعت اتفاق ًا نموذج ًّيا
ال�ستخدامه مع بلدان �أخرى ،و�أ�شارت �إلى ا�ستعدادها لإبرام اتفاقات جديدة على ذلك الأ�سا�س.
و ُت َع ُّد اتفاقية مجل�س �أوروبا ب�ش�أن نقل الأ�شخا�ص المحكوم عليهم مثا ًال جدير ًا باالهتمام على
معاهدة �إقليمية مفتوحة للت�صديق عليها من بلدان من خارج الإقليم .وقد �ص َّدق عليها  65طرفاً،
منهم  19دولة غير ع�ضو .ويمكن للجنة الوزراء التابعة للمجل�س دعوة الدول غير الأع�ضاء �إلى
االن�ضمام �أو يمكن �أن ي�ؤذن لتلك الدول ب�أن ت�صبح �أطراف ًا بناء على طلبها .ويتيح هذا النهج للبلدان
الكائنة خارج النطاق الجغرافي الأ�صلي لمعاهدة ما �إمكانية االن�ضمام �إلى �إطار قائم وعامل من
الأطر القانونية المتعددة الأطراف .وقد ت�صبح االتفاقية ب�ش�أن نقل الأ�شخا�ص المحكوم عليهم،
�إذا �ص َّدق عليها المزيد من البلدان في ال�سنوات القادمة� ،ص ًّكا عبر �إقليمي بحكم الواقع بما يعفي
البلدان من �ضرورة التفاو�ض على �إطار قانوني جديد وقابل للتطبيق عالم ًّيا.
ويتفاوت عدد المعاهدات التي �أبرمتها الدول الأطراف يف هذا ال�ش�أن تفاوت ًا كبيراً .ففي حين �أبرمت
ثنائيا ب�ش�أن نقل الأ�شخا�ص المحكوم عليهم� ،أفادت دولة �أخرى ب�إبرام اتفاق واحد
�إحدى الدول  28اتفاق ًا ًّ
فقط .و�أفادت بع�ض البلدان ب�أنها تنظر يف �إمكانية �إبرام مزيد من االتفاقات .وعلى غرار ما لوحظ فيما
يتعلق بت�سليم المطلوبين ،لوحظ وجود اتجاه �إلى �إبرام اتفاقات يف هذا ال�ش�أن مع دول مجاورة �أو دول ناطقة
بنف�س اللغة.
ويبدو � َّأن المبادرات المتعددة الأطراف ُت�ستخدم على نطاق وا�سع .وت�ضطلع االتفاقية ب�ش�أن نقل
الأ�شخا�ص المحكوم عليهم بدور بارز .وت�شمل الترتيبات الأخرى الجديرة بالمالحظة برنامج نقل المجرمين
المدانين فيما بين دول الكومنولث ،واتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بق�ضاء عقوبات ال�سجن الجنائية يف
الخارج ،واتفاقية رابطة الدول الم�ستقلة ب�ش�أن نقل الأ�شخا�ص المحكوم عليهم بالحرمان من الحرية لق�ضاء
ما تبقى من مدد عقوبتهم ،واتفاقية نقل الأ�شخا�ص المحكوم عليهم بين الدول الأع�ضاء يف مجموعة البلدان
الناطقة باللغة البرتغالية ،واتفاقية الريا�ض العربية للتعاون الق�ضائي.
وال يوجد � ُّأي اتفاق ب�ش�أن نقل الأ�شخا�ص المحكوم عليهم يف  17دولة؛ واحتجت دولة طرف واحدة ب� َّأن
ت�شريعاتها الوطنية تمنع هذا النوع من عمليات النقل عندما يكون ال�شخ�ص المعني يق�ضي عقوبة بال�سجن
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بموجب � ِّأي حكم �إدانة داخل �أرا�ضيها �إلى �أن ُيخلى �سبيله .ومع ذلك ،فقد �أعربت الدولة الطرف نف�سها عن
عزمها تعديل ت�شريعاتها الوطنية من �أجل �ضمان االمتثال لالتفاقية .وذكرت دولة �أخرى �أنها رف�ضت طلب
ِ
الم�ستعر�ضون �إمكانية ا�ستخدام االتفاق النموذجي
نقل من ذلك النوع ب�سبب عدم وجود �إطار قانوني .والحظ
ب�ش�أن نقل ال�سجناء الأجانب( )101كدليل ب�ش�أن كيفية �سد هذه الثغرات.
ولم تكن هناك �أرقام دقيقة عن عدد ال�سجناء الذين ا�ستلمتهم كل دولة من الدول الأطراف من الخارج
�أو نقلتهم �إلى الخارج ،وكان هذا النق�ص �أكثر بروز ًا بالن�سبة �إلى عدد عمليات النقل التي ُنفذت على وجه
المجرمة وفق ًا لالتفاقية .وح�سبما �أفادت به �إحدى الدول ،ف�إن ما ن�سبته 99
التحديد فيما يتعلق بالأفعال
َّ
بالمخدرات .و�أ�شارت دولة طرف واحدة �إلى
يف المائة من جميع عمليات النقل كان يخ�ص جرائم تتعلق
ِّ
�أنها قامت ،منذ عام  ،1977بنقل �آالف ال�سجناء من و�إلى �أرا�ضيها ،وفق ًا للمعاهدات ذات ال�صلة .ويبدو �أن
نقل ال�سجناء ُيلج�أ �إليه على نحو متواتر ،بغ�ض النظر عن حجم الدول المعنية �أو م�ستواها التنموي .فعلى
�سبيل المثال� ،أبلغت دولة جزرية �صغيرة عن ممار�سات وا�سعة النطاق يف هذا المجال ،حيث كانت ال تزال
هناك نحو  30حالة يف انتظار الف�صل فيها وقت الزيارة ال ُقطرية .و�أكد بلد واقع جنوب ال�صحراء الكبرى
�أن نقل الأ�شخا�ص المحكوم عليهم من الإجراءات ال�شائعة ،حيث بلغ عدد عمليات النقل من بلد مجاور ما
مجموعه  ٨٢عملية يف عام  ٢٠١١وحده.
ويف الوقت نف�سه� ،أُبلغ عن عدد من ال�صعوبات فيما يتعلق بالتنفيذ العملي التفاقات النقل ،مر ُّدها،
على �سبيل المثالَّ � ،أن لوائح تنظيم الإجراءات الإدارية الخا�صة بتنفيذ التدابير ذات ال�صلة لي�ست مف�صلة
بما فيه الكفاية يف بع�ض الدول .ويف نف�س ال�سياق ،برزت م�شاكل ب�ش�أن نقل ال�سجناء �إلى بلدان تتباين فيها
نظم الجزاءات تباين ًا كبيراً ،و�ضمان تنفيذ طلبات النقل يف موعدها ،وحل م�س�ألة تحديد الطرف الذي ينبغي
�أن يتحمل تكاليف النقل ،وتجنب تفكك الأ�سرة� ،إذا كانت �أ�سرة ال�سجين تعي�ش يف الخارج ،ولكنه يرغب يف
ولخ�ص �أحد الأطراف التحديات التي �صادفته بالإ�شارة �إلى
نقله �إلى بلده الأ�صلي من �أجل تنفيذ الحكمَّ .
الكم الكبير من الموارد الالزمة لال�ضطالع بعمليات النقل �إلى البلدان الع�شرة المجاورة له ومنها .وح�سب
تقديرات ذلك الطرف نف�سه ،ف�إن مدة �إجراء النقل تبلغ يف المتو�سط ثمانية �أ�شهر.

()101م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،ميالنو� 26 ،آب�/أغ�سط�س � 6 -أيلول�/سبتمرب  :1985تقرير من �إعداد
الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،A.86.IV.1الف�صل الأول ،الق�سم دال ،الق�سم الفرعي  ،1املرفق الأول.

الف�صل الثاني -الم�ساعدة القانونية المتبادلة
ونقل الإجراءات الجنائية
�ألف -الم�ساعدة القانونية المتبادلة (المادة )46
تن�ص الفقرة  1من المادة  46على �أن تقدم الدول الأطراف بع�ضها �إلى بع�ض �أكبر قدر ممكن من الم�ساعدة
المجرمة وفق ًا لهذه
القانونية المتبادلة يف التحقيقات والمالحقات والإجراءات الق�ضائية المت�صلة بالأفعال
َّ
االتفاقية .ولهذا يجب على كل دولة طرف كفالة �أن تكون قوانينها ومعاهداتها المتعلقة بالم�ساعدة القانونية
المتبادلة وا�سعة النطاق بما يكفي للوفاء بهذا االلتزام .وعلى وجه الخ�صو�ص ،تن�ص الفقرة  7من المادة 46
على انطباق الفقرات من � 9إلى  29من المادة  46على الطلبات المقدمة عم ًال بالمادة � 46إذا كانت الدول
الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل الم�ساعدة القانونية .ف�إذا كانت تلك الدول مرتبطة بمعاهدة
من هذا القبيل ،تنطبق الأحكام المقابلة يف تلك المعاهدة ،ما لم تتفق الدول على تطبيق الفقرات � 9إلى 29
وت�شجع الدول الأطراف ب�شدة على تطبيق تلك الفقرات �إذا كانت ت�سهل التعاون.
من المادة  46بد ًال منهاَّ .
وهناك تفاوت �شديد يف مدى الم�ساعدة القانونية المتبادلة ونطاقها وم�صادرها فيما بين الدول
الأطراف .وب�صفة عامة ،هناك درجة كبيرة من المرونة يف تنفيذ المادة  46من االتفاقية ،حيث ال تتخلف
�سوى �أربعة بلدان عن الوفاء بمتطلباتها من منظور عام.
تحدد الإطار العام لتقديم الم�ساعدة �أو
وقد اعتمدت غالبية البلدان الم�ستع َر�ضة ت�شريعات داخلية ِّ
مخ�ص�صة (مثل قوانين الم�ساعدة المتبادلة يف الم�سائل الجنائية) �أو قوانين
طلبهاَّ � ،إما يف �شكل قوانين َّ
مكملة للقانون
ت�شريعية ت�شمل التعاون الدولي يف الم�سائل الجنائية عموم ًا �أو (�أحيان ًا بالتوازي) يف �شكل �أجزاء ِّ
الجنائي �أو قانون الإجراءات الجنائية .ويف بع�ض الحاالت ،تولت �أفرقة عاملة خا�صة �صياغة التعديالت على
الت�شريعات الوطنية المتعلقة بالم�ساعدة القانونية المتبادلة يف الم�سائل الجنائية ،وذلك بغية التطبيق العملي
للمتطلبات المن�صو�ص عليها يف االتفاقية.
ويف بع�ض البلدان ،يبدو �أن نظام الم�ساعدة القانونية المتبادلة المنطبق تحديد ًا على جرائم غ�سل
جوهريا (عادة ما يكون �أكثر تطور ًا و ُيحتمل �أن يكون �أكثر فعالية) عن النظام العام الذي
الأموال يختلف
ًّ
ي�شمل الجرائم الأخرى .وينتج هذا الموقف عن الجهود الكبيرة التي تبذلها بع�ض البلدان ،بدعم من
المنظمات الدولية يف كثير من الأحيان ،من �أجل تحديث �أطرها القانونية بغية تح�سين االمتثال للمعايير
ب�ش�أن مكافحة غ�سل الأموال .وت�شمل هذه الجهود �أي�ض ًا التعاون الدولي .وقد كان لذلك ت�أثير �إيجابي من
منظور تنفيذ االتفاقية حيث يجوز ا�ستخدام الأطر القانونية المح َّدثة ا�ستخدام ًا فعا ًال للتعاون مع الدول
الأجنبية فيما يتعلق بغ�سل عائدات جرائم الف�ساد� .أما العيب المحتمل فيكمن يف �أن �آليات و�صكوك الم�ساعدة
القانونية المتبادلة التي تعالج الجرائم الأخرى غير مح َّدثة بال�ضرورة ،بما ُيحتمل �أن يت�سبب يف ن�شوء نظام
من م�ستويين فيما يتعلق بنظم الم�ساعدة القانونية المتبادلة المنطبقة على الجرائم الم�شمولة باالتفاقية.
و�أفاد عدد محدود فقط من البلدان بعدم وجود � ِّأي ت�شريعات داخلية لديها ب�ش�أن الم�ساعدة القانونية
المتبادلة وب�أنها تعتمد ح�صر ًا على �أحكام المعاهدات و�/أو مبد�أ المعاملة بالمثل .ومع ذلك� ،أبلغ عدد كبير
من تلك البلدان �أي�ض ًا عن �أعمال جارية ل�صياغة �أطر قانونية مخ�ص�صة ب�ش�أن الم�ساعدة القانونية المتبادلة.
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يعو�ض نق�ص الت�شريعات الداخلية ب�ش�أن الم�ساعدة القانونية المتبادلة
و�أبرز �أحد الأطراف نهج ًا فريد ًا ِّ
لديه ،وذلك بتطبيق قوانينه الداخلية على �سبيل القيا�س وا�ستخدام االتفاقية الأوروبية للم�ساعدة المتبادلة
ن�سبيا ،ا�ستناد ًا �إلى تطبيق القوانين
يف الم�سائل الجنائية باعتبارها المبد�أ التوجيهي .و ُيعتمد نهج مماثل ًّ
الوطنية على �سبيل القيا�س ،يف دولة �أخرى يمكن فيها تطبيق الأحكام المنظِّ مة للم�ساعدة الق�ضائية مع
المحكمة الجنائية الدولية على طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة المتلقاة يف �سياق االتفاقية.
وال تميز معظم الأطراف فيما يبدو بين الجرائم الجنائية ،وتقدم الم�ساعدة ،من حيث المبد�أ ،بغ�ض
النظر عن خطورة الجريمة� .إ َّال �أنه ُذكر يف ما ال يقل عن ع�شرة بلدان �أنه ال يمكن تقديم تلك الم�ساعدة،
يف بع�ض �أ�شكالها على الأقل (مثل التفتي�ش عن الموجودات وحجزها وم�صادرتها)� ،إ َّال فيما يتعلق بوقوع
جريمة خطيرة (مثل الجرائم التي ُيحتمل �أن يعا َقب عليها بالحب�س لأكثر من � 12شهراً) .ومن الممكن لذلك
�أن يف�ضي �إلى احتمال عدم تقديم الم�ساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بعدد من الجرائم الم�شمولة
باالتفاقية .ويف المقابل� ،أ�شار بلد واحد تحديد ًا �إلى �إمكانية تقديم الم�ساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق
بالجنح الب�سيطة .بيد �أنه من غير المرجح عموم ًا �أن تعطي ال�سلطات يف الدول المتلقية للطلب الأولوية
للطلبات المتعلقة بالجرائم الب�سيطة �أو التافهة .فالأولوية ُتعطى عاد ًة للطلبات التي تخ�ص جرائم جنائية
خطيرة ،والحاالت التي تكون فيها الأدلة معر�ضة لخطر الإخفاء �أو الإتالف ،وللجرائم الجارية ،والحاالت
التي تكون فيها �سالمة ال�شهود �أو العموم معر�ضة للخطر ،وللق�ضايا التي يكون تاريخ المحاكمة فيها و�شيكاً.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
ُتمنح الم�ساعدة القانونية المتبادلة في دولتين طرفين في الدعاوى المرفوعة �أمام �سلطات �إدارية
فيما يخ�ص جرائم يعا َقب عليها بموجب ت�شريعات الدولة الطالبة �أو المتلقية للطلب في الحاالت
التي يجوز فيها �أن يكون قرار �صادر عن �سلطة �إدارية �أ�سا�س ًا لرفع دعوى جنائية.
وتلتزم معظم الدول الأطراف بمعاهدات �أو ترتيبات ثنائية (كثير ًا ما ُتعتمد على الم�ستوى الإقليمي)� ،أو
باتفاقيات �إقليمية .وتهدف هذه ال�صكوك �إلى تعزيز التعاون وتح�سين تبادل المعلومات ،والتغلب على العقبات
القانونية والتنفيذية التي تعوق تقديم الم�ساعدة ،خا�صة يف الحاالت التي تخ�ص الدول ذات النظم والتقاليد
القانونية المختلفة .فعلى �سبيل المثال� ،أبرم �أحد البلدان  42معاهدة ثنائية مع بلدان من جميع القارات.
ومن ال�صكوك المتعددة الأطراف المذكورة االتفاقية الأوروبية للم�ساعدة المتبادلة يف الم�سائل
الجنائية وبروتوكوالها الإ�ضافيان ،واتفاقية البلدان الأمريكية الخا�صة بالم�ساعدة المتبادلة يف الم�سائل
الجنائية ،ومعاهدة تبادل الم�ساعدة القانونية يف الم�سائل الجنائية المبرمة بين جمهوريات بنما وال�سلفادور
وغواتيماال وكو�ستاريكا ونيكاراغوا وهندورا�س ،واتفاقية الريا�ض العربية للتعاون الق�ضائي ،واتفاقية
الجماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا ب�ش�أن تبادل الم�ساعدة يف الم�سائل الجنائية ،ومعاهدة رابطة �أمم
جنوب �شرق �آ�سيا المتعلقة بالم�ساعدة القانونية المتبادلة يف الم�سائل الجنائية ،واتفاقية التعاون الق�ضائي
للجماعة االقت�صادية والنقدية لو�سط �أفريقيا ،واتفاقية الم�ساعدة المتبادلة يف الم�سائل الجنائية بين
الدول الأع�ضاء يف االتحاد الأوروبي ،واتفاقية رابطة الدول الم�ستقلة ب�ش�أن الم�ساعدة القانونية والعالقات
القانونية يف الم�سائل المدنية والأ�سرية والجنائية ،وبرنامج الكومنولث للم�ساعدة المتبادلة يف الم�سائل
الجنائية (مخطط هراري) ،واتفاقية الم�ساعدة القانونية المتبادلة يف الم�سائل الجنائية فيما بين الدول
الأع�ضاء يف مجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية .وعالوة على ذلك ،ف� َّإن العديد من البلدان �أطراف يف
معاهدات لتقديم الم�ساعدة القانونية المتبادلة ،وتحديد ًا فيما يتعلق بجرائم الف�ساد وغ�سل الأموال ،مثل

اجلزء الثاين  -الف�صل الثاين -ت�سليم املجرمني ونقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم

223

اتفاقية القانون الجنائي ب�ش�أن الف�ساد واالتفاقية الخا�صة بغ�سل العائدات المت�أتية من الجريمة والبحث عنها
و�ضبطها وم�صادرتها يف �إطار مجل�س �أوروبا ،واتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الف�ساد ،واتفاقية االتحاد
الأفريقي لمنع الف�ساد ومكافحته ،واتفاقية مكافحة ر�شوة الموظفين العموميين الأجانب يف المعامالت
التجارية الدولية.
و�أفادت دول �أطراف بما لديها من تجارب متنوعة تتعلق بتطبيق تلك المعاهدات .ففي حين �أبرمت
بع�ض الدول عدد ًا قلي ًال ج ًّدا من ال�صكوك ،بدا � َّأن دو ًال �أخرى تعتمد عليها بدرجة كبيرة ،وخ�صو�ص ًا عندما
تكون لديها ت�شريعات داخلية محدودة ب�ش�أن الم�ساعدة القانونية المتبادلة .ويف الوقت نف�سه ،ال يبدو يف جميع
البلدان تقريب ًا �أن غياب معاهدة ي�شكل عقبة ،من حيث المبد�أ� ،أمام �إمكانية تقديم الم�ساعدة القانونية
المتبادلة .وذكر عدد محدود ج ًّدا من البلدان �أن قيامها بتقديم الم�ساعدة يرتبط بوجود معاهدة .و�إ�ضاف ًة
�إلى ذلك� ،أُ�شير على نحو متواتر �إلى مبد�أ المعاملة بالمثل باعتباره �أ�سا�س ًا كافي ًا لتقديم الم�ساعدة �إلى
الواليات الق�ضائية الأجنبية ،وي�شترط �أحد البلدان تقديم �ضمانات محددة لتنفيذ الطلبات الواردة.
وكان عدد الدول التي �أكدت على �إمكانية االعتماد على االتفاقية نف�سها ك�أ�سا�س قانوني للم�ساعدة
القانونية المتبادلة �أكبر من مثيله بالن�سبة �إلى ت�سليم المجرمين .ومع ذلك ،فعادة ما ُيعتبر � َّأن الأولوية
للمعاهدات الثنائية ب�ش�أن الم�ساعدة ،و ُيتوقع �أن ُيحتج بها �أو ًال (�أو على الأقل بالتزامن مع االتفاقية) �إذا
كانت منطبقة على طلب متعلق بالف�ساد .وكما �أ�شير �إليه �أعاله ،ف�إنه وفق ًا للفقرة  7من المادة  ،46تنطبق
الفقرات � 9إلى  29على جميع طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة عم ًال بالمادة � 46إذا كانت الدول الأطراف
غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل الم�ساعدة القانونية .و�إذا كانت الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة لتبادل
الم�ساعدة القانونية ،وجب تطبيق الأحكام المقابلة يف تلك المعاهدة ،ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق
المادة  46بد ًال منها .و ُيترك لل�سلطات المخت�صة �أمر تقرير ما �إذا كانت �ست�ستخدم �أحكام االتفاقية �أو
االتفاقات الثنائية ،مع مراعاة خ�صو�صيات كل حالة على حدة ،وبالنظر �أي�ض ًا (كما ي�شار يف الفقرة  6من
المادة � ،)46إلى عدم م�سا�س الأحكام ذات ال�صلة من االتفاقية بااللتزامات القائمة بين الأطراف عم ًال
بمعاهدات �أو ترتيبات �أخرى ،وال منعها الأطراف من تقديم الم�ساعدة بع�ضها �إلى بع�ض عم ًال بمعاهدات �أو
�شجع الدول الأطراف �أي�ضاً ،كما يرد يف الفقرة  30من المادة  ،46على ا�ستك�شاف �إمكانية
ترتيبات جديدة .و ُت َّ
عقد اتفاقات �إ�ضافية تتعلق بالم�ساعدة القانونية المتبادلة كو�سيلة لو�ضع �أحكام هذه االتفاقية مو�ضع النفاذ
عمليا� ،أو تعزيزها يف هذا المجال.
ًّ

�أمثلة على التنفيذ
تكمل قانونها المتعلق بالم�ساعدة القانونية
�أفادت �إحدى الدول الأطراف ب� َّأن لوائح تنظيمية خا�صة ِّ
المتبادلة ،وهي ت�س ِّهل تقديم طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة �إلى الدول الأطراف في االتفاقية
المجرمة وفق ًا لالتفاقية.
وتل ّقي تلك الطلبات من تلك الدول فيما يتعلق ب�صفة خا�صة بالأفعال
َّ
ويجوز للبلدان الطالبة االت�صال بال�سلطة المركزية لدى طرف �آخر ،وتكون تلك ال�سلطة متاحة
كي تقترح ،عند اللزوم ،الأ�سا�س القانوني الأن�سب لتنفيذ الطلب ب�أكبر قدر من الكفاءة.
وقد ُر ِّكز يف التقارير ال ُقطرية على قدرة الدول الأطراف على الوفاء بالمتطلبات المذكورة �أعاله
وكفالة �أن تتاح يف نظامها �ضمانات كافية بتقديم الم�ساعدة فيما يخ�ص الجرائم المتعلقة بالف�ساد .ومن
ِ
الم�ستعر�ضين على �إعداد الدول الأطراف �أو اعتمادها لإطار قانوني داخلي ب�ش�أن الم�ساعدة
ثم� ،أثنى بع�ض
القانونية المتبادلة ،كت�أكيد على التزامها بتنظيم هذه الم�س�ألة بطريقة �شاملة ومت�سقة .وبالمثل� ،أبرز
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ِ
الم�ستعر�ضون على نحو مت�سق من بين التجارب الناجحة كون �أحد البلدان طرف ًا يف �صكوك �إقليمية
الخبراء
حول �أ�شكال مختلفة من التعاون الدولي ،وكذلك يف مجموعة متنوعة من ال�صكوك المتعددة الأطراف ب�ش�أن
الف�ساد وغ�سل الأموال والجريمة المنظمة تت�ضمن �أحكام ًا عن التعاون الدولي يف الم�سائل الجنائية.
ويف المقابل�ُ ،شجعت البلدان ،يف الحاالت التي ال تت�ضمن فيها الت�شريعات الوطنية �سوى لوائح محدودة
لتنظيم الم�ساعدة القانونية المتبادلة يف الم�سائل الجنائية (ويف الحاالت القليلة التي ال تنطبق عليها
االتفاقية مبا�شرة) ،على النظر يف و�ضع ت�شريعات داخلية �أكثر تحديد ًا لتي�سير التطبيق العملي للمعاهدات
القائمة وتعزيز �شفافية الإجراءات وقابلية التنب�ؤ بها لفائدة الدول الطالبة .و�أُو�صي �أي�ض ًا بو�ضع ت�شريعات
�أكثر تحديد ًا يف دولة تتما�شى فيها الكثير من الممار�سات والإجراءات المتعلقة بالم�ساعدة القانونية المتبادلة
الم�ضطلع بها مع الممار�سات المعتادة �أو المبادئ التوجيهية غير الر�سمية ،على الرغم من �إقرار الخبراء
ِ
مجالي الم�ساعدة القانونية المتبادلة والتعاون
الم�ستعر�ضين ب�أن تنظيم و�أداء التعامل مع الطلبات الدولية يف
ْ
يف تلك الدولة فعاالن ب�شكل عام .وقد تكون ثقافة الكفاءة والأداء الجيد ،كما �أ�شير يف اال�ستعرا�ض المعني،
�أكثر �أهمية بكثير من �سن ت�شريعات محددة ل�ضمان االمتثال الحقيقي لالتفاقية .غير � َّأن هذا الو�ضع يتطلب
من ال�سلطات الوطنية توخي العناية والحذر فيما يتعلق ب�أ�ساليب عمل و�أداء الوكاالت التابعة لها يف مجال
التعاون الدولي.
ولوحظ غياب ت�شريع يكفل التنفيذ التام لأحكام المادة  46يف ثالثة بلدان ،و�صدرت تو�صيات للدول
الأطراف يف العديد من الحاالت بالنظر يف �إبرام (المزيد من) اتفاقات �أو ترتيبات التعاون الثنائية �أو
المتعددة الأطراف ،بما يف ذلك مع بلدان من مناطق جغرافية مختلفة عن مناطقها ،وذلك برغم الفعالية
و�شجعت الدول الأطراف عموم ًا على منح
الظاهرة ل�شبكات التعاون القائمة ،الر�سمية منها وغير الر�سميةُ .
الأولوية للتعاون الدولي يف �سياق جرائم الف�ساد وعلى ا�ستغالل �إمكانية اتخاذ االتفاقية �أ�سا�س ًا للم�ساعدة
القانونية المتبادلة بدرجة �أكبر .و�أخيراً ،لوحظ االفتقار ال�شديد �إلى الخبرة فيما يتعلق ب�سير عمل �آليات
الم�ساعدة القانونية المتبادلة يف �أربعة بلدان؛ ولذلك اق ُترح �أن ُتتخذ تدابير لزيادة فهم االتفاقية لدى
الم�ؤ�س�سات والهيئات الوطنية يف هذا المجال و�إن�شاء �شبكات غير ر�سمية ُيعتمد عليها ك�أ�سا�س �أولي يف طلبات
الم�ساعدة القانونية المتبادلة.

�أمثلة على التنفيذ
ن َّفذ �أحد الأطراف طلب ًا ر�سم ًّيا للم�ساعدة القانونية المتبادلة وارد ًا من بلد �آخر احتج باالتفاقية.
وق َّدم الطرف متلقي الطلب �سجالت م�صرفية معتمدة �إلى البلد الطالب لم�ساعدته في التحقيقات
التي كان يجريها ب�ش�أن موظف عمومي متهم بالم�شاركة في مخططات احتيالية معقدة ووا�سعة
النطاق ،وكان ُيعتقد �أنه �أر�سل بع�ض ًا من العائدات غير الم�شروعة عن طريق م�صارف موجودة في
�أرا�ضي البلد المتلقي للطلب .وكانت االتفاقية هي الأ�سا�س التعاهدي الوحيد للطلب حيث ال توجد
معاهدة ثنائية للم�ساعدة القانونية المتبادلة بين البلدين.
وطُ لب من دولة طرف �أخرى ،بناء على االتفاقية ،مراقبة ور�صد م�شتبه فيه ،وتقديم معلومات
فيما يتعلق بتاريخ دخوله البلد ،وتع ُّقب ممتلكاته وموجوداته المالية ،وتفتي�ش م�سكنه بغر�ض تجميد
ممتلكاته المالية وم�صادرتها .وكان مو�ضوع التحقيقات الجنائية �أحد رعايا الدولة الطالبة الذي
ا�ش ُتبه في قيامه باالختال�س �أثناء ت�صرفه ب�صفته الر�سمية .وكان الم�شتبه فيه يعي�ش وقت تقديم
الطلب في الدولة المتلقية للطلب بعد فراره من بلده .وقد ُقدمت كل الم�ساعدة المطلوبة �إلى البلد
و�سلمت �إليه المعلومات والب�ضائع المحجوزة.
الطالب ُ
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ومن منظور مختلف ،ذكر �أحد البلدان �أنه عالج حالة بارزة من حاالت الجريمة المنظمة عبر
الوطنية ب�ش�أن االتجار بخ�شب الورد با�ستخدام الم�ساعدة القانونية المتبادلة .ورغم �أن الق�ضية
لم تت�ضمن � َّأي طلبات للم�ساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بجرائم مت�صلة بالف�ساد ،فقد قيل
�إن الف�ساد ي�شكل عن�صر ًا مه ًّما من عنا�صر المخطط الإجرامي الأ�سا�سي .ويمكن �أن ي�شير هذا
النموذج �إلى �أن الأفعال المج َّرمة وفق ًا لالتفاقية قد ت�شكل ،في عدد من الحاالت ،جزء ًا مكم ًال
للعمليات الإجرامية الأكبر؛ بيد �أن طلب الم�ساعدة القانونية المتبادلة �سيركز على الأنواع الأخرى
من الن�شاط الإجرامي ذي ال�صلة.

الجرائم المتعلقة بال�شخ�صيات االعتبارية
فيما يتعلق بالفقرة  2من المادة � ،46أكدت غالبية الدول الأطراف �أن ب�إمكانها منح الم�ساعدة فيما يتعلق
بالجرائم التي يمكن فيها تحميل الم�س�ؤولية لل�شخ�صيات االعتبارية .بيد � َّأن ن�سبة مئوية �ضئيلة فقط من هذه
الدول هي التي قدمت �أمثلة على حاالت حقيقية يف �سياق الف�ساد ،ولم تقدم �ستة بلدان على الأقل معلومات
كافية عن هذا المو�ضوع.
ويف العادة ،ال تت�ضمن القوانين الداخلية �أو المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف ب�ش�أن الم�ساعدة
القانونية المتبادلة �أحكام ًا ب�ش�أن معالجة الق�ضايا التي تكون �شخ�صيات اعتبارية من �أطرافها .ومن بين
البلدان التي تعتمد نظام ًا تتحمل فيه ال�شخ�صيات االعتبارية الم�س�ؤولية الجنائية� ،أ�شارت خم�سة بلدان
على الأقل �إلى عدم وجود حاجة �إلى �إ�صدار ت�شريعات محددة لأن منح الم�ساعدة القانونية المتبادلة فيما
يتعلق بالجرائم التي تتورط فيها �شخ�صيات اعتبارية ممكن من خالل تف�سير قوانينها الداخلية ،حيث �إن
مفهوم "ال�شخ�صية" ُترك دون تعريف ،وهو ُيفهم بذلك على �أنه ي�شمل ال�شخ�صيات الطبيعية واالعتبارية
على ال�سواء .و�أبلغ بلد واحد عن اعتزامه اعتماد ت�شريع ينظم �صراح ًة هذا الأمر ،و�أو�ضح � َّأن �أ�شيع الطلبات
الواردة للم�ساعدة تتعلق بح�صول ال�شخ�صيات االعتبارية المتورطة على ح�سابات م�صرفية و�سجالت مالية
وتحققها من بيانات واردة يف �سجل ال�شركات .ووفق ًا لطرف �آخر ،ف�إن غالبية الطلبات الواردة تتعلق بجرائم
ارتكبتها �شخ�صيات اعتبارية.
وتبدو حالة تنفيذ الفقرة  2من المادة � 46أقل يقين ًا يف البلدان التي ال تن�ص قوانينها الداخلية على
الم�س�ؤولية الجنائية لل�شخ�صيات االعتبارية� ،أو تن�ص عليها فقط فيما يتعلق بجرائم محددة (مثل غ�سل
ِ
والم�ستعر�ضين � َّأن هذا الأمر ،مقترن ًا �أحيان ًا بقاعدة ازدواجية
الأموال) .واعتَبرت بع�ض ال�سلطات الوطنية
التجريم ،من �ش�أنه �أن يجعل تبادل الم�ساعدة القانونية م�ستحي ًال �أو غير ممكن �إال فيما يتعلق بالجرائم
المحددة التي يمكن فيها تحميل ال�شخ�صيات االعتبارية الم�س�ؤولية الجنائية� ،أو يف الحاالت التي ال ُت�شترط
فيها ازدواجية التجريم .ومع ذلك ،ال يبدو هذا الر�أي �سائداً .وكما لوحظ يف �أحد اال�ستعرا�ضات ،ف�إنه حتى
فيما يخ�ص الدول الأطراف التي ال ين�ص قانونها على الم�س�ؤولية الجنائية لل�شخ�صيات االعتبارية وتطبق قاعدة
ازدواجية التجريم ،يظل تقديم الم�ساعدة القانونية المتبادلة ممكن ًا بما � َّأن ازدواجية التجريم ال ُتعتبر من
المتطلبات من �أجل مالحقة المو�ضوع المحدد الذي يجري التحقيق فيه ،و�إنما كمتطلب يتيح اعتبار الفعل الذي
ي�ؤدي �إلى طلب الم�ساعدة جريم ًة على ال�صعيد الداخلي .وبعبارة �أخرى ،الُ  يعتد على ما يبدو يف قبول طلب
الم�ساعدة القانونية بالنتائج المحتملة للتحقيقات ب�ش�أن ال�شخ�صيات االعتبارية �أو مقا�ضاتها ،بما يف ذلك
�إمكانية االتهام �أو الإدانة .وعالوة على ذلك ،ف�إن المعاهدات ب�ش�أن الم�ساعدة القانونية المتبادلة ُتب َرم بغر�ض
تقديم الم�ساعدة �إلى الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بمنع الجرائم الجنائية والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها،
ويف الإجراءات المتعلقة بالم�سائل الجنائية ،دون � ِّأي تمييز ب�ش�أن ما �إذا كانت الجريمة التي يجري التحقيق
فيها قد ارتكبها �أ�شخا�ص طبيعيون �أو اعتباريون .وبالفعل ،ومن هذا المنطق� ،أكد عدد من البلدان التي ال
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يمكنها تحميل ال�شخ�صيات االعتبارية الم�س�ؤولية الجنائية �أن ب�إمكانها منح الم�ساعدة القانونية المتبادلة ب�ش�أن
الجرائم التي يتورط فيها �أ�شخا�ص اعتباريون ،عاد ًة على �أ�سا�س التطبيق المبا�شر لالتفاقية �أو معاهدة �أخرى.
بتعر�ضه لم�شاكل فيما يتعلق بتنفيذ طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة
وعلى �أية حال ،لم يفد � ُّأي بلد ُّ
يف �سياق ا�شتراط ازدواجية التجريم �أو عند طلب الم�ساعدة من ال�سلطات الأجنبية فيما يخ�ص الإجراءات
الجنائية المقامة �ضد ال�شخ�صيات االعتبارية.

�أ�شكال الم�ساعدة القانونية المتبادلة و�أغرا�ضها
ت�شمل القوانين الداخلية �إلى حد كبير الأغرا�ض التي يجوز طلب الم�ساعدة القانونية المتبادلة لأجلها،
وهي تت�سق عموم ًا مع متطلبات الفقرة  3من المادة  .46و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك� ،أ�شارت �أطراف عديدة �إلى � َّأن
الأغرا�ض التي يجوز طلب الم�ساعدة القانونية المتبادلة من �أجلها والمدرجة يف الت�شريعات الداخلية ُتح َّدد
�أو ُت�ستكمل عن طريق المعاهدات الثنائية �أو المتعددة الأطراف المنطبقة ،بما يف ذلك االتفاقية ذاتها .ويف
حالتين ،ال يت�ضمن القانون الداخلي �صراح ًة � َّأي غر�ض يمكن لأجله تقديم الم�ساعدة القانونية المتبادلة.
وت�ضمن عدة بلدان ،حتى لو لم ُتد َرج يف ت�شريعاتها الداخلية جميع الأغرا�ض المحددة الواردة يف االتفاقية،
بناء على طلب بلد �أجنبي اتخاذ � ِّأي تدبير يتعلق
التنفيذ الجوهري للفقرة المعنية بالإ�شارة �إلى �أنه يجوز �أي�ض ًا ً
بالتحقيقات يكون متاح ًا على ال�صعيد الداخلي .وهناك فقرة "جامعة" �أخرى ت�أذن بتقديم � ِّأي معلومات �أخرى
قد ت�ساعد على �إنفاذ الطلب.
وت�شمل �أكثر �أ�شكال الم�ساعدة المطلوبة تبليغ الم�ستندات الق�ضائية ،والح�صول على �أدلة من ال�شهود،
والح�صول على م�ستندات ر�سمية من الأجهزة العمومية ،وتنفيذ عمليات التفتي�ش والحجز المتعلقة ب�سجالت
المن�ش�آت التجارية والم�صارف و�سجالت الإنترنت .و�أ�شارت بع�ض البلدان �إلى وجود قيود فيما يتعلق
ببع�ض �أ�شكال الم�ساعدة ،منها على �سبيل المثال ما يتعلق باالعترا�ض الآني لالت�صاالت ،وم�سح الحم�ض
توجه �إليهم � ُّأي تهم على
الخلوي ال�صبغي ،وتقديم معلومات �شخ�صية متعلقة بال�ضرائب ،و�إرغام �أفراد لم َّ
الإدالء بال�شهادة.
ومن ال�سمات الفريدة لالتفاقية بالمقارنة بال�صكوك الدولية الأخرى ،بما يف ذلك اتفاقية الجريمة
المنظمة� ،أنه ،وفق ًا للفقرتين الفرعيتين ( 3ي) و(ك) من المادة ُ ،46تمنح الم�ساعدة القانونية المتبادلة
من �أجل ا�ستبانة عائدات الجريمة واقتفاء �أثرها وتجميدها وا�ستردادها بغر�ض �إعادتها �إلى �أ�صحابها
ال�شرعيين ،وفق ًا للف�صل الخام�س من االتفاقية (ا�سترداد الموجودات) .وتت�ضمن الت�شريعات يف العديد
من البلدان �أحكام ًا مف�صلة تهدف �إلى ت�سهيل الم�ساعدة فيما يتعلق با�ستبانة عائدات الجريمة وتجميدها
وم�صادرتها بغية التمكين من ا�سترداد الموجودات ،وهناك �أي�ض ًا �أمثلة على دول �أطراف لديها قواعد
للم�ساعدة القانونية المتبادلة تتعلق ب�إعادة الموجودات الم�ستر َّدة �إلى الدولة الطالبة.

مثال على التنفيذ
تت�ضمن �أنواع الم�ساعدة التي يجوز لإحدى الدول الأطراف تقديمها �إلى بلدان �أخرى في تعقب
عائدات الجريمة وا�ستردادها �إ�صدار �أوامر ب�إبراز "م�ستندات تعقب الممتلكات" ،وهي م�ستندات
يجوز ا�ستخدامها ال�ستبانة �أو تحديد موقع ممتلكات �أيِّ �شخ�ص �أُدين �أو اتُّهم بارتكاب جريمة،
�أو ُي�شتبه بارتكابه جريمة خطيرة ،وم�ستندات يجوز ا�ستخدامها ال�ستبانة �أو تحديد موقع عائدات
توجه هذه الأوامر �إلى الم�صارف والوكالء العقاريين والمحامين و�أقارب
�أو �أدوات الجريمة .وقد َّ
الم�شتبه فيه و�شركائه� ،ضمن جهات �أخرى .وقد تقدِّ م الدولة الطرف �أي�ض ًا ما يلي�( :أ) �أوامر
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تفتي�ش بغر�ض حجز عائدات �أو �أدوات جريمة خطيرة مرتكبة في الخارج� ،أو البحث عن م�ستندات
تع ُّقب الممتلكات وحجزها فيما يتعلق ب�أيِّ جريمة خطيرة مرتكبة في الخارج؛ (ب) �أوامر ر�صد
للح�صول على معلومات عن معامالت في ح�ساب مع م�ؤ�س�سة مالية داخلية توجد �أ�س�س معقولة
لال�شتباه في �أنَّ لها �صلة بتحقيق �أو �إجراء ق�ضائي �أجنبي؛ (ج) ت�سجيل وتنفيذ الأوامر الزجرية
و�أوامر الم�صادرة الأجنبية .وي�سمح البلد المعني ب�إعادة الموجودات الم�صادرة �إلى بلد �أجنبي،
وي�ؤيد تقا�سم الموجودات الم�صادرة مع بلدان �أخرى.
بيد �أنه يف بع�ض الدول الأطراف ،ال ُيد َرج ا�سترداد الموجودات �صراح ًة �ضمن الأغرا�ض التي يمكن �أن
ِ
الم�ستعر�ضون ب�أن تنظر ال�سلطات
ُي�سمح بالم�ساعدة القانونية المتبادلة من �أجلها .وعلى العموم ،ن�صح الخبراء
كاف من �أجل ا�ستبانة عائدات الجريمة وتجميدها وتعقبها ،يف
الوطنية� ،إ�ضاف ًة �إلى �إر�ساء �أ�سا�س داخلي ٍ
الجوانب الدولية للم�صادرة عند ا�ستعرا�ض الت�شريعات القائمة بهدف �ضمان �إدخال المزيد من التح�سينات.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
اع ُتبرت الأمثلة المبينة �أدناه و�سائل م�ؤ�س�سية وعملية ناجحة لتنفيذ الفقرتين الفرعيتين ( 3ي)
و(ك) من المادة .46
ين�ص قانون �إحدى الدول على قواعد محددة ب�ش�أن ت�سليم الموجودات �إلى ال�سلطات الأجنبية
بغر�ض م�صادرتها �أو �إعادتها �إلى �صاحبها ال�شرعي .وبينت ال�سلطات الوطنية على وجه الخ�صو�ص
وجود �أحكام داخلية تن�ص على العك�س الجزئي لعبء الإثبات فيما يخ�ص الموجودات المملوكة
ل�شخ�ص �شارك في منظمة �إجرامية �أو دعمها ،وكذلك الموجودات المت�أتية من م�صدر غير م�شروع
لكبار الم�س�ؤولين والمقربين منهم .ومن خالل تطبيق هذه الأحكام في �سياق الم�ساعدة القانونية
المتبادلة فيما يتعلق بطلبات �إعادة الموجودات� ،أعادت ال�سلطات مبالغ كبيرة (مئات الماليين من
دوالرات الواليات المتحدة) �إلى بلدان الم�صدر.
و ُي�سمح لأحد الأطراف ب�إنفاذ �أوامر الم�صادرة الأجنبية غير الم�ستندة �إلى �إدانة رغم كون
نظام الم�صادرة الداخلية لديه قائم ًا على الإدانة.
	الإر�سال التلقائي للمعلومات
تلقائيا �إلى ال�سلطات الأجنبية هو موافاة تلك ال�سلطات بمعلومات
الهدف الرئي�سي من �إر�سال المعلومات
ًّ
مفتاحية قد تدفعها �إلى فتح م�سارات جديدة يف التحقيقات� ،أو ا�ستهالل �إجراءات جنائية جديدة �أو دعم
التحريات الجارية وتو�سيع نطاقها يف اتجاهات جديدة .وقد ي�ؤدي الإر�سال التلقائي للمعلومات �إلى تقديم
ِّ
عين
ا
بلد
هناك
أن
�
بالمالحظة
الجدير
ومن
الحقة.
مرحلة
يف
المتبادلة
القانونية
للم�ساعدة
ر�سمي
طلب
ً
َّ
مخولة ب�إر�سال المعلومات دون طلب م�سبق.
�سلطة محددة تكون َّ
وال تنظِّ م معظم الأطراف هذه الإمكانية �ضمن �أطر قانونية .ومع ذلك ،فهي ُترت�أى يف مختلف المعاهدات
المتعددة الأطراف مثل البروتوكول الإ�ضافي الثاني الملحق باالتفاقية الأوروبية ب�ش�أن الم�ساعدة المتبادلة يف
الم�سائل الجنائية ،واالتفاقية المتعلقة بغ�سل عائدات الجريمة والبحث عنها و�ضبطها وم�صادرتها ،واالتفاق
بين حكومات دول اتحاد بنيلوك�س االقت�صادي وجمهورية �ألمانيا االتحادية والجمهورية الفرن�سية ب�ش�أن الإلغاء
التدريجي لإجراءات التفتي�ش على حدودها الم�شتركة ،واتفاقية الجريمة المنظمة.
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و�أفادت دول �أطراف عدة ب� َّأن الإر�سال التلقائي للمعلومات جائز ما دام غير محظور �صراحة حتى و�إن
لم ين�ص عليه القانون .و�أ�شار عدد كبير �أي�ض ًا �إلى � َّأن هذا الإر�سال يحدث يف كثير من الأحيان (وبخا�صة
�إلى بلدان من نف�س المنطقة)َّ � ،إما مبا�شرة من خالل ترتيبات مخ�ص�صة� ،أو عن طريق الم�ؤ�س�سات وقنوات
التعاون بين �أجهزة ال�شرطة و�شبكات ال�سلطات المركزية المعنية بالم�ساعدة القانونية المتبادلة الم�س�ؤولة
عن الم�سائل المتعلقة بالتعاون الجنائي (مثل �شبكة التعاون بين البلدان الأمريكية ،ووحدة التعاون الق�ضائي
التابعة لالتحاد الأوروبي (يوروج�ست) ،وال�شبكة الأيبيرية-الأمريكية للتعاون الق�ضائي الدولي ،والإنتربول،
ورابطة ر�ؤ�ساء ال�شرطة التابعة لرابطة �أمم جنوب �شرق �آ�سيا ،ومنظمة التعاون الإقليمي بين ر�ؤ�ساء ال�شرطة
يف الجنوب الأفريقي)� ،أو حتى من خالل قنوات ات�صال غير ر�سمية متاحة ل�سلطات �إنفاذ القانون (مثل
تعيين م�س�ؤولين يف بعثات خارجية وتعيين �ضباط ات�صال) .و�أ�شارت ال�سلطات الوطنية يف بع�ض الحاالت
ب�شكل خا�ص �إلى التعاون وتبادل المعلومات بين وحدات اال�ستخبارات المالية الوطنية.
وتن�ص القوانين الداخلية لت�سع دول �أطراف �صراحة على التبادل التلقائي للمعلومات بين ال�سلطات
الق�ضائية .وذكر بلد �آخر ترتيب ًا مع طرف �آخرّ ،تم تفعيله ح�سبما �أُبلغ يف عدة منا�سبات ،مما �أدى �إلى الإر�سال
التلقائي للمعلومات يف �سياق �إجراءات دعاوى جنائية قيد النظر .و�أ�شار َب َلدان �أي�ض ًا �إلى منبر التعاون الق�ضائي
الجنائي لبلدان ال�ساحل ،وهو �إطار �إقليمي للتعاون يتمثل �أحد الأهداف الواردة يف ميثاقه يف تبادل الخبرات
ر�سل المعلومات من
ب�ش�أن ت�سليم المطلوبين والم�ساعدة القانونية المتبادلة يف الم�سائل الجنائية ،كقناة ُت َ
تلقائيا بين ال�سلطات الق�ضائية.
خاللها ًّ
وذكرت معظم البلدان �أنها عادة ما تمتثل لطلب من دولة �أجنبية بالحفاظ على �سرية المعلومات
تلقائيا �أم بناء على طلب للم�ساعدة) �أو بو�ضع قيود على ا�ستخدامها ،و�أنها تت�شاور مع الدولة
الواردة (�سواء ًّ
الأجنبية �إذا كان من المحتمل �أن يتعار�ض ذلك مع القانون الداخلي .و�أفادت ثالثة بلدان فقط ب�أنها ال
ت�سمح بالتبادل التلقائي للمعلومات .بيد �أن �أحدها �أكد �أن الم�س�ألة روعيت بالكامل يف م�شروع قانونه ب�ش�أن
الم�ساعدة القانونية المتبادلة يف الم�سائل الجنائية.
ِ
الم�ستعر�ضون عن ر�ضاهم عموم ًا عن تلك النظم غير الر�سمية و�إن ظل الو�ضع غير
و�أعرب الخبراء
وا�ضح يف بع�ض البلدان .ويف ما ال يقل عن �سبع حاالت� ،أ�شاروا �إلى �أن �إدخال تعديالت ت�شريعية ت�سمح �صراحة
بتقديم المعلومات دون طلب م�سبق �أو تكفل االمتثال لطلبات الحفاظ على ال�سرية يمكن �أن يعزز تطبيق
الفقرتين  4و 5من المادة  .46كما حثوا الدول الأطراف �أي�ض ًا على التو�سع يف ممار�سة الإر�سال التلقائي
للمعلومات لت�شمل البلدان التي ال تنتمي �إلى نف�س المنطقة الجغرافية.

ال�سرية الم�صرفية

ال يجوز بموجب االتفاقية التذرع بال�سرية الم�صرفية لرف�ض تقديم الم�ساعدة القانونية المتبادلة .وي�ضمن
العديد من الأطراف االمتثال لهذا الحكم بطرح حجة مناق�ضة تقوم على خلو الت�شريعات الداخلية من �أحكام
يكون من �ش�أنها عرقلة �إر�سال المعلومات الم�صرفية �إلى الأطراف الطالبة .واعتبرت �أطراف عدة �أي�ض ًا �أن
الحكم من َّفذ نظر ًا النطباقه المبا�شر وطابعه التلقائي النفاذ .ولم ُي ِ�شر �سوى بلد واحد �إلى وجود ت�شريعات
تحظر �صراح ًة رف�ض طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة على �أ�سا�س ال�سرية الم�صرفية .ويف بلد �آخر ،ال
يجوز رفع ال�سرية الم�صرفية �سوى فيما يتعلق بالجنايات ،بما من �ش�أنه �أن ي�شمل �أخطر الجرائم المن�صو�ص
عليها يف االتفاقية ولكن لي�س جميعها .وفيما يخ�ص ثمانية بلدان على الأقل ،لم يمكن من خالل اال�ستعرا�ضات
الت�أكد مما �إذا كان بالإمكان رفع ال�سرية الم�صرفية لأغرا�ض الم�ساعدة القانونية المتبادلة .ويف بلد ْين منهما،
على وجه الخ�صو�ص ،ال ت�شكل ال�سرية الم�صرفية عقبة يف �سياق التحقيقات والمالحقات الداخلية ،لكن لم
يكن من الوا�ضح ما �إذا كان ذلك ينطبق �أي�ض ًا يف �سياق التعاون الدولي .ويف بلد �آخر ،ال توجد �أحكام ت�شريعية
ب�ش�أن الآليات والإجراءات الخا�صة بالك�شف عن ال�سجالت الم�صرفية يف �سياق الم�ساعدة القانونية المتبادلة.
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و�أفادت عدة بلدان ب�أنها زودت الدول الطالبة ،على نحو منتظم ،بالمعلومات المتح�صل عليها من
ر�سميا من ال�سلطات
الم�ؤ�س�سات المالية .ويف كثير من الأحيان ،يتطلب االطالع على ال�سجالت الم�صرفية �إذن ًا ًّ
الق�ضائية �أو �سلطات مخت�صة �أخرى يف الدولة المتلقية للطلب .وينبغي �أن تكفل الدول الأطراف �أ َّال يكون هذا
ال�شرط ،وكذلك ال�صعوبات العملية والحدود الدنيا والإجراءات ال ُـم ِ
رهقة من النوع المذكور �أعاله فيما يتعلق
بالمادة  ،40عقبة محتملة �أمام تطبيق الفقرة  8من المادة  .46ومن ثم ،فقد �أو�صي ،على �سبيل المثال،
يف دولتين يتطلب �إر�سال المعلومات الم�صرفية فيهما (حتى �إلى ال�سلطات المحلية) الح�صول على موافقة
م�سبقة من الم�صرف المركزي يف البلد ،ب�سن الت�شريعات الالزمة ل�ضمان رفع ال�سرية الم�صرفية بناء على
طلب دولة �أجنبية .وبالمثل� ،أُو�صيت دول �أخرى ب�أ َّال تجعل رفع ال�سرية الم�صرفية خا�ضع ًا لمبد�أ المعاملة
بالمثل .ويف الوقت نف�سه� ،أكد �أحد الأطراف �أن م�صارفه تمتثل دوم ًا للأوامر الق�ضائية المتعلقة ب�إبراز
الت�صيد" (�أي تقديم طلبات عامة و�شاملة
الم�ستندات ،لكنها �أبدت �شيئ ًا من ال�سخط �إزاء ما ي�سمى "حمالت
ُّ
مجرمة) ،و�أ�شار على البلدان الأجنبية ب�أن تكون طلباتها محددة قدر الإمكان.
على �أمل الك�شف عن �أدلة ِّ

مثال على التنفيذ
�أكد �أحد الأطراف عدم �إمكانية التذرع بال�سرية المهنية لرف�ض تلبية طلب للم�ساعدة القانونية
المتبادلة ،بما ي�شير �إلى �أنه ،فيما عدا ال�سرية الم�صرفية ،ال يجوز التذرع ب�أي من امتيازات ال�سرية
الأخرى التي تربط مهن ًا مع َّينة بالزبائن المتعامل معهم لمنع منح الم�ساعدة القانونية المتبادلة.

ازدواجية التجريم
قد ترف�ض الدول الأطراف تقديم الم�ساعدة يف غياب ازدواجية التجريم ،غير � َّأن الفقرة الفرعية ( 9ب) من
المادة  46تن�ص على �أنه يتعين عليها ،حتى يف هذه الحالة ،تقديم الم�ساعدة التي ال تنطوي على �إجراءات
ق�سرية ،ب�شرط �أن تتوافق مع المفاهيم الأ�سا�سية لنظامها القانوني ،و�أ َّال تكون جريمة تافهة .وعادة ما ت�شمل
الم�ساعدة التي ال تنطوي على تدابير ق�سرية تبليغ الم�ستندات الق�ضائية ،والح�صول على �إفادات ال�شهود
طوعاً ،وتبادل المعلومات اال�ستخبارية ،وتحليل م�سرح الجريمة ،والح�صول على �سجالت جنائية �أو غيرها
من المواد المتاحة للعموم ،مثل المعلومات المتعلقة بالهوية �أو وثائق ت�سجيل ال�شركات .ومن هذا المنظور،
تتجاوز االتفاقية اتفاقية الجريمة المنظمة يف هذا المجال بكثير ،حيث ال تت�ضمن هذه الأخيرة � َّأي حكم
�شجع الدول الأطراف ،على
خا�ص ب�ش�أن الم�ساعدة التي ال تنطوي على تدابير غير ق�سرية .وعالوة على ذلكُ ،ت َّ
النحو المبين يف المادة  ،1على توفير الم�ساعدة على �أو�سع نطاق ممكن �سعي ًا �إلى تحقيق الأهداف الرئي�سية
لالتفاقية ،حتى يف غياب ازدواجية التجريم.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة

في �إحدى الواليات الق�ضائيةُ ،تمنح الم�ساعدة القانونية المتبادلة "ب�أو�سع معانيها" .وال ُت�شترط
ازدواجية التجريم بموجب القانون المعني الذي ين�ص ،بد ًال من ذلك ،على �أن تق َّدم الم�ساعدة فيما
يتعلق ب�أفعال �إجرامية يكون العقاب عليها �ضمن نطاق الوالية الق�ضائية للدولة الطالبة وقت تقديم
طلب الم�ساعدة .وفي الممار�سة العملية ،لدى الدولة المعنية تقليد متبع يتمثل في تقديم الم�ساعدة
القانونية المتبادلة حتى في غياب ازدواجية التجريم.
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وتتبنى الأغلبية العظمى من الدول الأطراف ،على نقي�ض نهجها ب�ش�أن ت�سليم المطلوبين ،موقف ًا �أكثر
مرونة ب�ش�أن �شرط ازدواجية التجريم عندما يتعلق الأمر بالم�ساعدة القانونية المتبادلة .ومن الوا�ضح �أن
الأ�سا�س المنطقي للمعاملة المختلفة وتطبيق معايير �أكثر �صرامة فيما يتعلق بالت�سليم مقارنة بالم�ساعدة
القانونية المتبادلة يكمن يف �إمكانية �أن يكون للت�سليم �أثر �شديد ومبا�شر بدرجة �أكبر على الحقوق الأ�سا�سية
لل�شخ�ص المطلوب .وبناء عليه ،ف�إن ازدواجية التجريم ال ت�شكل �شرط ًا لمنح الم�ساعدة القانونية المتبادلة
ِ
الم�ستعر�ضين .بيد �أنه يف العديد من الحاالت ،يظل
لدى عدد كبير من البلدان ،وهو ما �أثنى عليه عدد من
ال�شرط قائم ًا فيما يتعلق بالتدابير الق�سرية التي تطلب ال�سلطات الأجنبية اتخاذها (مثل و�ضع �شخ�ص
قيد االحتجاز� ،أو القيام بعمليات المراقبة الإلكترونية� ،أو تفتي�ش الم�ساكن� ،أو حجز الأغرا�ض �أو م�صادرة
وعرف �أحد البلدان "مفهوم "التدابير الق�سرية” باعتباره التدابير التي ُيحتمل �أن ت�ضع عبئ ًا
موجودات)َّ .
ال يمكن تداركه على حقوق المت�ضررين وحرياتهم.
ويف بع�ض الدول الأطراف ،التي يعتمد معظمها نظام القانون الأنغلو�سك�سوني ،يكون غياب ازدواجية
التجريم �سبب ًا اختيار ًّيا لرف�ض الم�ساعدة .ويجوز لل�سلطة المخت�صة �أن ت�أخذ يف االعتبار مالب�سات الق�ضية
المعنية ،بما يف ذلك �أهداف االتفاقية ،عند اتخاذ قرار بالموافقة �أو عدم الموافقة على الطلب المعني.
إجراء لتجاوز هذا
ففي �أحد البلدان ،على �سبيل المثال ،يت�ضمن القانون ب�ش�أن الم�ساعدة القانونية المتبادلة � ً
ال�شرط ينطوي على موافقة الوزير المخت�ص .وكما لوحظ يف ا�ستعرا�ض �آخر ،من الجائز ج ًّدا �أن ي�سهم احتواء
الت�شريعات الداخلية على هذا ال�شرط االختياري يف تحقيق الغر�ض المتمثل يف التنفيذ الفعال للمادة 46؛ و�إن
لم يتحقق ذلك �سوى يف حالة واحدة هي اقت�صار ال�سلطة التقديرية التي ت�شترط ازدواجية التجريم على
الم�ساعدة التي تقت�ضي اتخاذ تدابير ق�سرية .ومن ثم ،قد يكون من الم�ست�صوب �أن ُتعتمد قواعد و�/أو مبادئ
توجيهية داخلية فيما يتعلق بممار�سة ال�صالحيات التقديرية ،تو�ضح الأوقات والظروف المنا�سبة التي ينبغي
فيها لل�سلطة المخت�صة (مثل �أحد الوزراء) �أن تتخذ قرارات ب�ش�أن طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة.
و�إ�ضاف ًة �إلى ما ُذكر �أعاله ،لم تقدم �أربعة بلدان �إجابة وا�ضحة ب�ش�أن هذه الم�س�ألة .ولوحظ النهج
الفريد الذي يتبعه �أحد الأطراف ،حيث ال ت�شكل ازدواجية التجريم �شرط ًا بموجب قانونه الداخلي �سوى فيما
يتعلق بالمراحل المبكرة من التحقيق يف الجرائم ذات الطبيعة المالية.
وعلى العموم� ،أ�شار  24طرف ًا �إلى �أنهم ي�شترطون ازدواجية التجريم لتقديم الم�ساعدة القانونية المتبادلة،
بينما ال ي�ستثنون الم�ساعدة التي ال تنطوي على تدابير ق�سرية .وعلى الرغم من � َّأن ال�سلطات الوطنية يف ثالث من
هذه الدول �أفادت ب�أنه يمكن يف الممار�سة العملية تقديم الم�ساعدة القانونية حتى يف غياب ازدواجية التجريم
ِ
الم�ستعر�ضون �إلى � َّأن من �ش�أن تو�ضيح الت�شريعات
عند فتح تحقيق جنائي ر�سمي يف البلد الطالب� ،أ�شار الخبراء
�أن ي�سهم يف تعزيز تطبيق الفقرة  9من المادة  .46وبالمثل ،فقد �أبرزوا الحاجة �إلى التدخل الت�شريعي من �أجل
الف�صل ال�صريح بين مبد�أ ازدواجية التجريم والتدابير ب�ش�أن الم�ساعدة التي ال تنطوي على تدابير ق�سرية،
عمليا �إلى
حتى يف الحاالت التي تعتمد فيها ال�سلطات الوطنية نهج ًا وا�سع ًا عند النظر يف الطلبات ،وت�سعى ًّ
الت�شاور مع الدولة الطالبة لتوجيه تهم بديلة بغر�ض الوفاء ب�شرط ازدواجية التجريم.

مثال على التنفيذ
يتبع ثالثة �أطراف الممار�سة الدولية بالتمييز بين طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة التي تنطوي
على اتخاذ تدابير ق�سرية وتلك التي ال تتطلب مثل تلك التدابير� .إذ يجوز تنفيذ الطلبات من الفئة
الأولى ،من حيث المبد�أ� ،شريطة توافر ازدواجية التجريم .غير �أنه يجوز ،حتى في حال غياب
ازدواجية التجريم ،توفير الم�ساعدة القانونية المتبادلة التي تتطلب اتخاذ تدابير ق�سرية �إذا كان
الطلب يرمي �إلى تحقيق �إبراء �شخ�ص ما من الم�س�ؤولية الجنائية (في جملة �أهداف �أخرى).
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نقل المحتجزين
فيما يتعلق بنقل المحتجزين من دولة طرف �إلى �أخرى بغر�ض تقديم الم�ساعدة يف الح�صول على �أدلة يف �سياق
التحقيقات �أو المالحقات �أو الإجراءات الق�ضائية المتعلقة بالف�ساد� ،أكدت معظم الدول امتثالها للإجراءات
المبينة يف الفقرات من � 10إلى  12من المادة � ،46إما بتطبيق هذه الأحكام مبا�شرة ( 18دولة طرفاً)،
�أو با�ستخدام معاهدات ثنائية محددة ومعاهدات �أخرى متعددة الأطراف (مثل االتفاقية الأوروبية لتبادل
الم�ساعدة يف الم�سائل الجنائية ،واتفاق الجماعة االقت�صادية والنقدية لو�سط �أفريقيا للتعاون الق�ضائي،
واالتفاق المتعلق بالم�ساعدة القانونية المتبادلة يف الم�سائل الجنائية المبرم بين الدول الأطراف يف ال�سوق
الجنوبية الم�شتركة وبوليفيا (دولة – المتعددة القوميات) و�شيلي) .كما اعتمدت مجموعة �أخرى من البلدان
مكملة لتلك الواردة يف المعاهدات ذات ال�صلة.
لوائح داخلية� ،إما ك�أطر قانونية قائمة بذاتها �أو ك�أحكام ِّ
وبينما بدت هذه اللوائح متما�شية مع متطلبات االتفاقية (فيما يتعلق مث ًال بالإبقاء على ال�شخ�ص يف الحجز،
والح�صانة ،وعدم التعر�ض ،والإعادة ،والح�صول على موافقة ال�شخ�ص المحتجز من �أجل تنفيذ النقل) ،ف�إن
تلك ال�ضمانات وال�شروط غير م�شمولة دائم ًا يف الت�شريعات الداخلية .فعلى �سبيل المثال ،هناك بلد ال ي�شترط
قانونه موافقة ال�شخ�ص المحتجز على نقله ،كما ال ين�ص هذا القانون على عدم جواز مالحقة ال�شخ�ص �أو
احتجازه �أو معاقبته �أو فر�ض � ِّأي قيود �أخرى على حريته ال�شخ�صية ب�سبب فعل �أو �إغفال �أو حكم �إدانة �سابق
لمغادرته الدولة المنقول منها .ويف طرف �آخر� ،إ�ضافة �إلى عدم �ضرورة موافقة ال�شخ�ص ،ال ُيتناول الخ�صم
من مدة الحكم وعدم التعر�ض.
نظريا
و�أفادت ع�شر دول على الأقل ب�أنها لم تنفذ الأحكام المعنية ،على الرغم من �أنه يمكن لمعظمها ًّ
قانونيا
تطبيق �أحكام االتفاقية ب�شكل مبا�شر دون اعتماد المزيد من الت�شريعات .وذكر طرف �أن لديه �إطار ًا
ًّ
المحتجزين يف الخارج ،لكن لي�س لديه �إطار مقابل ينظم نقل ال�شخ�ص المحتجز �إلى بلد �أجنبي.
ال�ستقبال
َ
وعلى ال�صعيد العملي ،كان قدر قليل من المعلومات متاح ًا حول التواتر الذي تلج�أ به الأطراف �إلى هذه
القناة يف �سياق الم�ساعدة القانونية المتبادلة .ويف حين �أ�شارت بلدان معدودة �إلى عدم وقوع � ِّأي عمليات
نقل مطلق ًا لأغرا�ض الإدالء ب�شهادة �أو تقديم �أدلة� ،شدد بلد واحد على امتناعه عن تفعيل الإجراءات ذات
ال�صلة بموجب الفقرات � 10إلى  12من المادة  46من االتفاقية ،حيث يترتب عليها عدد من المخاطر،
وخ�صو�ص ًا �إمكانية فرار ال�شخ�ص المنقول .و�أعرب الطرف نف�سه عن تف�ضيله الأ�ساليب البديلة للت�أكد من
�أن البلد الطالب ح�صل على �شهادة الأفراد المحتجزين يف �إقليمه ،على �سبيل المثال من خالل قيام �سلطاته
الق�ضائية بجمع البيانات من ال�شخ�ص المعني بح�ضور ممثلين من ال�سلطات الأجنبية (الطالبة) .وبالمثل،
ال يمكن لطرف �آخر نقل المحتجزين �إلى الخارج للغر�ض المتوخى يف االتفاقية ،ولكن يمكنه �أن ي�ساعد
البلدان الطالبة يف الح�صول على �إفادات طوعية من ال�سجناء� ،أو �أخذ �أدلة �أمام قا�ض محلي �أو ،يف الظروف
المالئمة ،تي�سير تبادل الأدلة عن طريق و�صلة الفيديو.

ال�سلطات المركزية وقنوات الم�ساعدة القانونية المتبادلة
قامت الدول الأطراف ،با�ستثناء ثماني دول ،بت�سمية �سلطات مركزية لكي تتلقى طلبات الم�ساعدة القانونية
المتبادلة ومن ثم � َّإما تنفيذها مبا�شرة �أو �إحالتها �إلى �سلطة مخت�صة لتنفيذها ،على النحو المن�صو�ص عليه
يف الفقرة  13من المادة  .46ومع ذلك ،لم يب َّلغ الأمين العام للأمم المتحدة بال�سلطة المركزية الم�سماة
يف  39حالة .ويف معظم البلدان ،تكون ال�سلطة المركزية هي وزارة العدل .وتم تعيين مكتب المدعي العام
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�أو مديرية النيابات العامة يف عدة دول ،ووزارة الخارجية يف خم�س دول ،ووزارة الداخلية يف دولة واحدة،
والهيئة الوطنية لمكافحة الف�ساد يف دولت ْين .ويف ا�ستعرا�ض �آخرُ ،قدمت تو�صيات بالنظر يف تعيين الهيئة
الوطنية لمكافحة الف�ساد باعتبارها ال�سلطة المركزية الم�س�ؤولة عن جميع ق�ضايا الف�ساد بالنظر �إلى تمتعها
بثقة �شركائها الدوليين ،ولكون معظم ق�ضايا الف�ساد الدولية تدخل يف نطاق اخت�صا�صها.
وكان لدى بلد ْين اختيارات فريدة من خالل تعيين مكتب محامي التاج ،وهو الكيان الم�س�ؤول عن تقديم
م�شورة قانونية متخ�ص�صة وخدمات التمثيل للحكومة ومحكمة العدل الوطنية .ويف بلد ثالث ،ف�إن ال�سلطة
حكوميا ذوي منا�صب رفيعة ،ويتر�أ�سها وزير الداخلية.
المركزية هي لجنة تت�شكل من  11موظف ًا
ًّ

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
في عام � ،2013أن�ش�أت وزارة الخارجية لدى �أحد الأطراف وحدة لل�ش�ؤون القانونية الدولية
لال�ضطالع بدور �سلطتها المركزية .وت�ستعر�ض الوحدة ،الم�ؤلفة من �ستة محامين ،على �أ�سا�س
تمهيدي ،المتطلبات الدنيا لتقديم وتلقي الم�ساعدة القانونية ،وتن�سق مع جميع الم�ؤ�س�سات الوطنية
الم�س�ؤولة عن تنفيذ الطلبات .وتبذل الوحدة جهود ًا لترويج نف�سها كهيئة دينامية تتابع على نحو
ا�ستباقي تنفيذ الطلبات الواردة وال�صادرة .وبينما ظلت القناة الدبلوما�سية هي القاعدة المتبعة
لمعالجة طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة حتى عام � ،2013شجعت ال�سلطة المركزية فتح
قنوات ات�صال مبا�شرة مع �سلطات مركزية �أخرى ،وكانت لها تجارب �إيجابية في هذا ال�صدد مع
جميع البلدان المجاورة .ويتمثل �أحد الإنجازات الملمو�سة للنهج الجديد في اخت�صار مدة �إجراءات
الم�ساعدة القانونية المتبادلة من عام �أو عامين �إلى �شهر واحد في الحاالت الب�سيطة.
وع َّين بلد �آخر ،وهو �أحد الأع�ضاء في االتحاد الأوروبي ،وحدة للتعامل مع الم�ساعدة القانونية
المتبادلة وت�سليم المطلوبين والطلبات المقدمة بموجب نظام �أمر التوقيف الأوروبي .ويتر�أ�س
الوحدة نائب المدعي العام ،ويوجد نائبان عامان يبا�شران الق�ضايا وكذلك ،وهو من الأمور المهمة،
ُيع َّين �ضابط �شرطة كموظف ات�صال لتنفيذ الطلبات التي تنطوي على تدخل ال�شرطة (مثل التفتي�ش
وال�ضبط وتوزيع طلبات الح�ضور والتوقيف لأغرا�ض اال�ستجواب).
وت�سمي عدة بلدان �إدارة بعينها� ،أو حتى موظف ًا بعينه ،داخل ال�سلطة المركزية الم�سماة .و�إ�ضاف ًة �إلى
ذلك ،ت�سمي غالبية الدول ك�سلطة مركزية الإدارة الحكومية نف�سها للتعامل مع جميع المعاهدات الدولية
المتعلقة بالتعاون يف الم�سائل الجنائية ،بما يف ذلك المعاهدات المتعلقة بمكافحة الف�ساد .ويتيح ذلك
تب�سيط العملية والوقوف على نقاط �ضعف النظام يف الوقت المنا�سب .ويف المقابل ،قد ت�ؤدي ت�سمية �سلطات
مختلفة للتعامل مع الطلبات المقدمة بموجب معاهدات مختلفة �إلى ت�أخر يف تقديم الم�ساعدة يف الوقت
المنا�سب .ويف �أحد البلدان ،قد ت�ؤدي ت�سمية �أربع �سلطات مركزية يف الأمور المتعلقة بالف�ساد (مكتب النائب
العام فيما يتعلق بتلقي طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة يف الم�سائل الجنائية و�إر�سال الطلبات خالل
مرحلة التحقيقات؛ ووزارة العدل فيما يتعلق ب�إر�سال الطلبات �أثناء مرحلة المحاكمة؛ والمحامي العام لتلقي
و�إر�سال الطلبات ب�ش�أن الأمور الت�أديبية؛ والمراقب المالي العام فيما يتعلق بتلقي و�إر�سال الطلبات ب�ش�أن
الأمور ال�ضريبية و�أمور اال�سترداد) �إلى تداخل الم�س�ؤوليات وغياب الو�ضوح.
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وبوجه �أعم ،اع ُتبر �إن�شاء وحدة متخ�ص�صة واحدة لمعالجة ت�سليم المطلوبين والم�ساعدة القانونية
المتبادلة ب�ش�أن التعاون الدولي يف الم�سائل الجنائية عام ًال م�ساعد ًا على الإدارة الفعالة لهذه الحاالت يف
()102
الوقت المنا�سب.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
لدى مكتب المدعي العام ،وهو ال�سلطة المركزية في �إحدى الدول ،وحدة متخ�ص�صة ب�ش�أن التعاون
الدولي ومجهزة تجهيز ًا جيد ًا من حيث الموظفين ،حيث ت�ضم نحو  70موظف ًا يتمتعون بالخبرات
والمهارات المهنية ،و�أي�ض ًا من حيث الموارد والمرافق .وفيما يتعلق بتنفيذ الطلبات ،تعمل هذه
الإدارة ب�صورة وثيقة مع المحققين من مختلف �أجهزة �إنفاذ القانون في �إعداد طلبات الم�ساعدة
القانونية المتبادلة واال�ستجابة لها ،وت�شجع على تنفيذها تنفيذ ًا ناجع ًا و�سليماً .فعلى �سبيل المثال،
تقدم الوحدة الوطنية لال�ستخبارات المالية بانتظام �سجالت م�صرفية ومالية ا�ستجابة لطلبات
الم�ساعدة القانونية المتبادلة ،بل وت�سرع بتقديم �إ�شعارات �إلى الم�ؤ�س�سات المب ِّلغة لإنذارها ب�أي
طلب َ
منتظر لترد عليه هذه الم�ؤ�س�سات في الوقت المنا�سب.
و�أكد عدد من البلدان �صراح ًة �أن ب�إمكان �سلطاتها المركزية التوا�صل مبا�شرة مع ال�سلطات المركزية
لدول �أطراف �أخرى ،غير � َّأن عدد ًا كبير ًا من البلدان الأخرى ي�شترط من حيث المبد�أ �أن تق َّدم طلبات الم�ساعدة
القانونية المتبادلة من خالل القنوات الدبلوما�سية� ،أو على الأقل �أن ُتعطى الطلبات الطابع الر�سمي من خالل
تلك القنوات .و�سجلت اال�ستعرا�ضات �أي�ض ًا بع�ض المواقف التي تخ�ضع فيها قنوات االت�صال المبا�شر ل�شروط
وقيود .فبموجب الإطار القانوني لدى �إحدى الدول ،على �سبيل المثالُ ،ي�سمح لل�سلطات الأجنبية ب�إر�سال
الطلبات عن طريق االت�صال المبا�شر ،لكن ال يمكن �إبالغها بنتيجة الإجراء قبل و�صول الطلب الر�سمي
عبر القنوات الدبلوما�سية .ويق�صر طرف �آخر ا�ستخدام القنوات الدبلوما�سية على الطلبات المقدمة
من دول لي�س له معها معاهدة �سارية �أو الحاالت التي تن�ص فيها معاهدة على ذلك اال�ستخدام .وي�سمح
ف�ضل القناة الدبلوما�سية يف
طرف ثالث ،من حيث المبد�أ ،لل�سلطات المركزية بالتوا�صل مبا�شرة ،لكن ُت َّ
الممار�سة العملية.

مثال على التنفيذ
�أر�سى �أحد الأطراف مبد�أً مفاده �أن تتلقى �سلطته المركزية (وزارة العدل) مبا�شر ًة طلبات الم�ساعدة
القانونية المتبادلة كقاعدة عامة ،وبذلك فقد نظم القناة الدبلوما�سية باعتبارها الخيار الثاني بحيث
بناء على طلب الدولة الأجنبية .كما يرتئي القانون ب�ش�أن التعاون الدولي في البلد نف�سه
ال ُت�ستخدم �إال ً
�إمكانية تنفيذ ترتيبات مع دولة �أجنبية بحيث تتولى �سلطة عدا وزارة العدل التعامل مع الق�ضية.
ويف ما ال يقل عن  14حالة ،يجوز توجيه الطلبات العاجلة مبا�شرة �إلى ال�سلطة المخت�صة التي ُتطلب
منها الم�ساعدة ،مما يج�سد اتجاه ًا متزايد ًا نحو ا�ستخدام �أكثر الأ�ساليب المتاحة مبا�شرة .ويجوز يف �أحد
البلدان �إر�سال الطلبات المتعلقة بغ�سل الأموال مبا�شرة عن طريق وحدات اال�ستخبارات المالية .و�أفادت
معظم الدول الأطراف ب�أنها تقبل ،يف الحاالت الم�ستعجلة ،الطلبات الموجهة من خالل الإنتربول ،و�إن كان
يلزم يف بع�ض الحاالت تقديم الطلب الحق ًا عبر القنوات الر�سمية.
()102انظر �أي�ض ًا الدليل التقني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،ال�صفحة .165
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التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
مف�صلة حول الكيفية التي
في بع�ض البلدان ،تقدم المواقع ال�شبكية لل�سلطات المركزية معلومات َّ
يمكن لل�سلطة اتباعها في م�ساعدة البلدان الأجنبية في تقديم الم�ساعدة القانونية المتبادلة ،كما
توفر روابط بالت�شريعات الداخلية ومعلومات حول االتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المنطبقة.
وفي طرفين على الأقل ،اع ُتبر ذلك من الممار�سات الجيدة.

�شكل طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة ولغتها وم�ضمونها
ت�شترط غالبية الدول الأطراف �أن ُتر�سل الطلبات كتاب ًة ،يف ظروف تتيح التحقق من �صحتها ،وفق ًا لما تن�ص
عليه الفقرة  14من المادة  .46ويف الوقت نف�سه� ،أكدت �أطراف عدة �أنه يمكن يف الحاالت العاجلة قبول
الطلبات المقدمة عن طريق الفاك�س �أو البريد الإلكتروني؛ و�أبدى عدد كبير منها ا�ستعداده لقبول الطلبات
ال�شفوية .بيد �أنه ال توجد معلومات� ،أو يوجد القليل منها ،ب�ش�أن ما �إذا كانت الطلبات ال�شفوية �أو الطلبات عن
طريق البريد الإلكتروني �أو الفاك�س ُتر�سل يف الممار�سة العملية .ويف معظم الحاالتُ ،تعتبر و�سائل االت�صال
تلك مقبولة يف �سياق التدابير التح�ضيرية لتي�سير تبادل البيانات قبل تقديم الطلب و�أثناء تنفيذه؛ وعادة ما
()103
ُي�شترط تقديم طلب ر�سمي مكتوب الحقاً.

�أمثلة على التنفيذ
وفق ًا لإحدى الدول الأطراف ،تحيل وزارة العدل الطلبات ،حين تقدم �سلطات �أجنبية �إنابات ق�ضائية
عبر الفاك�س �أو البريد الإلكتروني �أو غيرهما من و�سائل االت�صال ال�سريع� ،إلى ال�سلطات المحلية
لتنفيذها قبل تل ّقي الن�سخة الأ�صلية من الطلب .كما �أنَّ محاكم تلك الدولة الطرف ال ت�شترط ،عند
النظر في �إمكانية تنفيذ تدابير ق�سرية ،وجود الن�سخة الأ�صلية للطلب ك�شرط م�سبق التخاذ قرار ب�ش�أنه.
وتربط ال�شبكة القارية لتبادل المعلومات لأغرا�ض الم�ساعدة المتبادلة في الم�سائل الجنائية
وت�سليم المطلوبين التابعة لمنظمة الدول الأمريكية ال�سلطات الإقليمية من خالل برنامج يتيح
�إجراء االت�صاالت الآمنة في الوقت الحقيقي بين ال�سلطات المعتمدة ح�سب الأ�صول ،وتوفر منبر ًا
لالجتماعات االفترا�ضية وتبادل الم�ستندات .وقد لوحظت ك�أداة مفيدة.
و�أبلغ �أقل من ن�صف الأطراف فيما يبدو الأمين العام باللغات المقبولة للطلبات الواردة ،يف حين لم
يحدد �أحد البلدان اللغة �أو اللغات التي �ستكون مقبولة من الأ�صل .ويف عدد من الحاالت ،تكون اللغة �أو اللغات
الر�سمية للدولة المتلقية للطلب هي اللغة �أو اللغات الوحيدة المقبولة ،وينبغي �أن تكون الطلبات والم�ستندات
الداعمة م�شفوعة بترجمة لها .ومع ذلك� ،أكد ما ال يقل عن  35بلد ًا من البلدان غير الناطقة بالإنكليزية � َّأن
طلبات الم�ساعدة القانونية ُتقبل �إذا ُقدمت باللغة الإنكليزية (من �ضمن لغات �أخرى) .و�أ�شارت دولة طرف
واحدة �إلى �أنها تقبل الطلبات المترجمة �إلى � ٍّأي من اللغات الر�سمية للأمم المتحدة ،يف حين �أ�شارت دول
()103يف هذا ال�سياق ،جتدر مالحظة اقرتاح مقدم �أثناء �صياغة 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 املبادالت مبوجب املادة  46وا�ستخدام مثل هذه الو�سائل ،كلما
�أمكن ذلك ،من �أجل التعجيل بتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة� .إ َّال � َّأن املقرتح �أ�شار �أي�ض ًا �إىل � َّأن هذا اال�ستخدام قد يثري بع�ض الأخطار ،منها
اعرتا�ض طرف ثالث للر�سائل .انظر الأعمال التح�ضريية للمفاو�ضات الرامية �إىل و�ضع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،اجلزء الأول،
الف�صل الرابع ،املادة  ،48الق�سم جيم ،الفقرة الفرعية (ج) (ال�صفحة .)460
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�أطراف �أخرى �إلى �إمكانية ا�ستعمال ما بين ثالث وخم�س لغات من منطقتها الجغرافية ككل� ،إلى جانب
لغاتها الر�سمية.
وتت�ضمن ت�شريعات غالبية الدول الأطراف ب�شكل عام �أحكام الفقرة  15من المادة  46فيما يتعلق
بم�ضمون طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة .وبالنظر �إلى � َّأن هذه الأحكام تلقائية النفاذُ ،يتوقع من
ال�سلطات الوطنية المخت�صة �صياغة الطلب وفق ًا لمتطلباتها متى كان م�ستند ًا �إلى االتفاقية.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
و�ضعت ال�سلطة المركزية لدى �أحد الأطراف طلب ًا نموذج ًّيا للم�ساعدة القانونية المتبادلة ،وهي
ُتط ِلع البلدان الطالبة عليه ل�ضمان �أن تكون المعلومات المق َّدمة في الطلب الأولي كافية التخاذ
�إجراء .وتتناول المعلومات المطلوبة في هذه اال�ستمارة النموذجية جميع فئات المعلومات الم�شمولة
بالفقرة  15من المادة  46من االتفاقية.
وبالمثل ،ح َّملت ال�سلطة المركزية لدى دولة طرف �أخرى عدد ًا من ا�ستمارات الطلب النموذجية
في موقعها ال�شبكي .وتدعو هذه اال�ستمارات تحديد ًا البلدان الطالبة �إلى ذكر الإجراءات التي ترغب
في اتباعها .وا�ستناد ًا �إلى هذه اال�ستمارات ،تبذل ال�سلطة المركزية ق�صارى جهدها لتنفيذ الطلب
وفق ًا لتلك الإجراءات .و�أُبرز هذا النهج كم�ؤ�شر على �أن البلد المعني يخ�ص�ص قدر ًا كبير ًا من
الموارد والجهود لتنفيذ الطلبات وفق ًا للنماذج التي يلتم�سها البلد الطالب.

تنفيذ الطلب
�أكدت معظم الدول الأطراف � َّأن ت�شريعاتها ال تحول دون �إمكانية طلب الح�صول على معلومات �إ�ضافية عقب
تلقي الطلب الأ�صلي ،وال تن�ص �صراحة على ذلك ،على النحو المن�صو�ص عليه يف الفقرة  16من المادة ،46
عندما تكون هذه المعلومات �ضرورية �أو مفيدة من �أجل تنفيذ الطلب .وقد ت�شمل تلك المعلومات البيانات
ال�شخ�صية الالزمة لتحديد مكان ال�شهود ،والمعلومات الالزمة لتحديد ما �إذا كانت الإجراءات قد بد�أت يف
البلد الطالب� ،أو بيانات �إ�ضافية مطلوبة لتمكين تقييم ازدواجية التجريم.
ويف معظم الحاالت ،تت�صل ال�سلطة المركزية يف البلد مقدم الطلب بال�سلطة المركزية الأجنبية
المعنية ات�صا ًال مبا�شر ًا لطلب المعلومات� ،أو تطلبها من خالل القنوات الدبلوما�سية ،مع الإ�شارة �إلى � َّأن تلك
المعلومات الزمة من �أجل موا�صلة فح�ص طلب الم�ساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذه.
كما ت�سعى الغالبية العظمى من الأطراف—�أحيان ًا من خالل التطبيق المبا�شر للفقرة  17من
المادة �—46إلى الوفاء ب�شروط خا�صة �أو اتباع �إجراءات ت�شترطها الدول الطالبة ،وبخا�صة ما يتعلق
رئي�سيا يف �إطار تنظيم االتفاقية لأمور الم�ساعدة القانونية
باالمتثال لمتطلبات الإثبات .ويبدو هذا حكم ًا
ًّ
المتبادلة ،حيث تحدد الآليات التي تتولى بها الواليات الق�ضائية جمع الأدلة يف �أحيان كثيرة ما �إذا كانت
محاكم الطرف المتلقي للطلب �ستكون قادرة على ا�ستخدام تلك الأدلة يف المحكمة .وتبين الدول الأطراف
دائم ًا متى يمكنها اتباع الخطوات الإجرائية المحددة التي ت�شترطها الدولة الطالبة ما دامت ال تتعار�ض مع
الت�شريعات الداخلية �أو المبادئ الد�ستورية .ومن الأمثلة على الت�ضاربات المحتملة �سعي الدولة الطالبة لإجبار
مدعى عليه له الحق وفق ًا للد�ستور الوطني يف عدم تجريم نف�سه على الإدالء ب�شهادة .وطرح �أحد الأطراف
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مثا ًال �آخر اع ُتبر بموجبه طلب ا�ستعمال جهاز لك�شف الكذب عند الح�صول على �أقوال �أحد الأ�شخا�ص مناق�ض ًا
للنظام القانوني للدولة.

مثال على التنفيذ
ُتولي ال�سلطة المركزية لأحد الأطراف �أهمية كبيرة لطلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة بموجب
االتفاقية ،و�أر�سلت موظفين لالجتماع بالنظراء في الدول الطالبة لتو�ضيح تفا�صيل قانونها
الداخلي .ويقدِّ م البلد نف�سه م�ساعدة عملية �إلى الدول الطالبة في �صياغة طلبات محددة ،وقد
و�ضع نموذج ًا ال�ستخدام البلدان الأجنبية بغية تي�سير تقديم طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة
بال�صيغة ال�سليمة ومع ا�ستيفاء جميع العنا�صر المطلوبة لزيادة فر�ص تنفيذ الطلب ب�سرعة وفعالية.

التداول بالفيديو
ُيعترف ب�سماع �إفادات ال�شهود والخبراء عن طريق التداول بالفيديو ،على النحو المرت�أى يف الفقرة  18من
المادة  ،46عموم ًا بو�صفه �أدا ًة مفيدة توفر الوقت والتكاليف يف �سياق الم�ساعدة القانونية المتبادلة يف
الم�سائل الجنائية ،وكذلك يف التغلب على ال�صعوبات العملية ،مث ًال عندما يكون ال�شخ�ص الذي ُتلتم�س الأدلة
منه غير قادر على ال�سفر �إلى البلد الأجنبي لتقديم الأدلة� ،أو غير راغب يف ذلك .و ُي�سمح بالتداول بالفيديو
بموجب القانون الداخلي يف غالبية الدول الأطراف ،و ُينتظر يف ثالث دول �أطراف �صدور ت�شريعات ت�سمح
بذلك .ويف بع�ض الحاالت ،ال ُيعتبر الح�صول على �شهادات عن طريق هذه القناة مقبو ًال �إ َّال بقدر ما يكون
غير محظور �صراح ًة ،وا�ستناد ًا �إلى التطبيق المبا�شر لالتفاقية .وت�سمح به �أطراف �أخرى ا�ستناد ًا �إلى مبد�أ
حرية الإثبات.
و�أكد ما ال يقل عن  22دولة طرف ًا التعامل مع طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة التي ت�شمل عقد جل�سة
ا�ستماع عن طريق التداول بالفيديو .وتقوم بع�ض تلك الدول ب�شكل اعتيادي �أو منتظم بالتما�س الم�ساعدة من
البلدان الأجنبية ،وبتقديمها �إليها ،يف �شكل الح�صول على �شهادات عبر و�صلة فيديو.
ولم يو�ضح �سوى عدد قليل من الأطراف �أن التداول بالفيديو لأغرا�ض الم�ساعدة القانونية المتبادلة
غير م�أذون به يف �أنظمتها القانونية .ويف �إحدى الحاالتُ ،ي�سمح بالتداول بالفيديو لأغرا�ض التعرف على
ال�شهود فقط؛ ومن ثم ،ال ُيق َبل �إجراء جل�سات ا�ستماع عن طريق التداول بالفيديو مع ال�شهود.

مثال على التنفيذ
�أفادت دولة طرف ب�أنها طرف في االتفاقية الأيبيرية-الأمريكية الخا�صة با�ستخدام التداول
بالفيديو في التعاون الدولي بين النظم الق�ضائية ،وهي اتفاق �إقليمي ينظم جميع جوانب ا�ستخدام
التداول بالفيديو في التعاون الدولي في الم�سائل الق�ضائية .كما و َّقعت معاهدات ثنائية تت�ضمن
�أحكام ًا مح َّددة ب�ش�أن ا�ستخدام هذه الأداة .وقد تم بالفعل التداول بالفيديو بناء على طلب من
دول �أخرى ،و ُو ِّ�سع كثير ًا نطاق ا�ستخدامه ،وبخا�صة في �سياق التحقيقات الجنائية والم�ساعدة في
الم�سائل الجنائية.
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فرق طرفان بين ا�ستعمال الأدلة الم�ستمدة من جل�سات التداول بالفيديو وتقديم الم�ساعدة
ُوي ِّ
القانونية المتبادلة عن طريق التكنولوجيا نف�سها .ويف كال البلدين ،ال ُيعتبر �سوى الأ�سلوب الأخير مقبوالً.
عمليا
وال تذكر الت�شريعات لدى طرف �آخر �سوى �إمكانية �سماع ال�شهود عبر التداول بالفيديو ،و�إن �أمكن ًّ
�سماع الخبراء �أي�ضاً.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
يتجاوز طرفان ن�ص االتفاقية من حيث �إن قانونيهما الداخليين ال ين�صان على جل�سات اال�ستماع
بالتداول بالفيديو فح�سب و�إنما �أي�ضاً ،في بع�ض الحاالت ،على جل�سات اال�ستماع بالهاتف.
ورغم قبول بع�ض الأطراف بالتداول بالفيديو وتنامي ا�ستخدامه ك�أداة لتعزيز فعالية تقديم الم�ساعدة
القانونية المتبادلة� ،أبلغت بع�ض البلدان عن عدم قدرتها على اال�ستفادة من هذه الآلية يف الممار�سة العملية.
وتراوحت الأ�سباب المقدمة بين نق�ص البنية التحتية �أو الموارد وعدم توافر المعدات الالزمة .والجدير
بالذكر �أي�ض ًا � َّأن دولة طرف ًا واحدة �أفادت بوجود �صعوبات يف التداول بالفيديو ب�شكل عام ،ويرجع ذلك �أ�سا�س ًا
�إلى الفوارق التكنولوجية مع الدول الطالبة.
ولم تكن هناك بيانات متاحة ب�ش�أن تواتر ا�ستعمال التداول بالفيديو يف �سياق الجرائم الم�شمولة
باالتفاقية.

	القيود المتعلقة با�ستخدام الأدلة وال�سرية
تحترم الدول الأطراف يف معظم الحاالت القيود المتعلقة با�ستخدام المعلومات �أو الأدلة ،كما تحددها
الفقرة  19من المادة  46من االتفاقية .وتجدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إلى �أنه على الدولة الطرف الطالبة،
وفق ًا لإحدى الملحوظات التف�سيرية ،التزام خا�ص بعدم ا�ستعمال ما تتلقاه من معلومات محمية يف �إطار
ال�سرية الم�صرفية ل ِّأي غر�ض غير الإجراءات التي طُ لبت المعلومات من �أجلها ،ما لم ت�أذن لها الدولة الطرف
المتلقية للطلب بذلك )104(.و ُيمتثل لهذا االلتزام �إما بالتطبيق المبا�شر لالتفاقية �أو بوجود قوانين داخلية �أو
معاهدات ثنائية ب�ش�أن الم�ساعدة القانونية المتبادلة تحظر ا�ستخدام الأدلة لأغرا�ض غير تلك التي ُقدمت
من �أجلها ودون موافقة م�سبقة من الطرف متلقي الطلب .ولم تذكر �سوى �أطراف قليلة �أنها لم تدرج يف
المتح�صل عليها يف �إطار �إجراءات الم�ساعدة
قوانينها � َّأي نوع من القيود على ا�ستعمال المعلومات �أو الأدلة
َّ
القانونية المتبادلة .ومع ذلك ،من الممكن ج ًّدا �أن تمتثل الأطراف التي تفتقر �إلى ت�شريعات ب�ش�أن هذا
المو�ضوع هي �أي�ض ًا ل�شروط محددة تفر�ضها البلدان المتلقية للطلب بهدف تقييد ا�ستعمال المعلومات يف
معينة.
حالة َّ
وبموجب الفقرة ُ ،19يرت�أى ا�ستثناء من القيود القائمة ب�ش�أن ا�ستعمال الأدلة عندما يكون من �ش�أن
المعلومات �أو الأدلة المتلقاة تبرئة �شخ�ص متهم .ويف هذه الحاالتُ ،يعفى البلد الطالب من �ضرورة الح�صول
على موافقة ال�سلطات المتلقية للطلب قبل الك�شف عن المعلومات �أو الأدلة .وبد ًال من ذلك ،ال ُيتوقع من
البلد الطالب �سوى تقديم �إ�شعار م�سبق بنيته ك�شف المعلومات �أو� ،إذا تعذر ذلك� ،إبالغ ال�سلطات الأجنبية
()104الأعمال التح�ضريية للمفاو�ضات الرامية �إىل و�ضع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،املادة  ،46الق�سم جيم ،الفقرة
الفرعية (ب) (ال�صفحة .)445
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دون ت�أخير .وق َّدم عدد محدود من الأطراف معلومات محددة عن تناولها معلومات تف�ضي �إلى البراءة يف
يطبق عدد كبير من الأطراف ن�ص االتفاقية تطبيق ًا مبا�شراً� ،أكد بع�ضها �أنها ال تتيح
هذا ال�صدد .ويف حين ِّ
�إمكانية الك�شف عن معلومات من �ش�أنها تبرئة المتهم.
ولدى �إحدى الدول ت�شريعات حول هذه الم�س�ألة ،ولكن يبدو �أنها ال تفي بال�شروط التي ت�ضعها االتفاقية
حيث �إنها ت�سمح با�ستخدام المعلومات �أو الأدلة على نطاق �أو�سع من �أغرا�ض التبرئة الم�شار �إليها يف الفقرة .19
وعلى وجه الخ�صو�ص ،يمكن �أي�ض ًا ا�ستخدام المعلومات �أو الأدلة لتلبية احتياجات المحاكم �أو الدعاوى الإدارية
الأخرى على نحو مبا�شر فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المعنية وكذلك لمنع � ِّأي تهديد خطير ومبا�شر على
ال�سالمة العامة .وبالمثل ،ذكرت غالبية الدول الأطراف �أنها تمتثل لأحكام الفقرة  20من المادة  ،46وذلك
بكفالة �سرية وقائع الطلب ومحتواه �إذا ا�شترطت الدولة الطالبة ذلك ،وذلك وفق ًا للقانون الوطني قدر الإمكان.
وعلى العموم ،تتبع الأطراف نهج ْين عري�ضين تجاه تنفيذ هذا الحكم :ففي حين ال يمكن لمجموعة �أكبر
�أن ت�ضمن ال�سرية �سوى ا�ستناد ًا �إلى طلب محدد من جانب البلد الطالب (ال�سيناريو الذي ترتئيه االتفاقية)،
تتجاوز مجموعة �أ�صغر المتطلبات الدنيا المن�صو�ص عليها يف الفقرة  20من خالل تناول الطلب بطريقة
يجرم عمليات الإف�شاء التي
�سرية لدى تل ّقيه .ويقوم طرف واحد يف المجموعة الثانية بما هو �أكثر من ذلك �إذ ِّ
ُيحتمل �أن تلحق ال�ضرر بتحقيقات ُق ِّدم طلب ب�ش�أنها.

�أ�سباب الرف�ض
تعترف االتفاقية بتنوع النظم القانونية ،وت�سمح للدول الأطراف برف�ض تقديم الم�ساعدة القانونية المتبادلة يف
معينة ،وهي مبينة يف الفقرة  21من المادة  .46ويبين هذا الحكم حدود ال�سلطة التقديرية لأي بلد فيما
ظروف َّ
يتعلق بالأ�سباب المنطبقة ("يجوز رف�ض تقديم الم�ساعدة") ،وهو ال ُي َع ُّد التزام ًا ب�أن تتفق ت�شريعاته بال�ضبط
مع الأ�سباب المذكورة ،وال التزام ًا بالأخذ بهذه الأ�سباب يف كل حالة من حاالت الم�ساعدة القانونية المتبادلة.
رف�ض �شبيهة بالأ�سباب الواردة يف االتفاقية.
ولدى غالبية الدول الأطراف ت�شريعات تن�ص على �أ�سباب ٍ
وتجدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إلى � َّأن الفقرة  21تتيح للدول المتلقية للطلب �سلطة تقدير وا�سعة فيما يتعلق
بالأ�سباب التي ُي�سمح لها بالأخذ بها .ورغم �أن بع�ض �أ�سباب الرف�ض التي يتواتر التذرع بها غير مذكورة على
وجه التحديد (مثل الطبيعة التافهة للجريمة� ،أو الم�سا�س بتحقيق جار� ،أو تقادم الجريمة �إن كانت قد ار ُتكبت
مت�ضمنة يف المفهوم العري�ض المتمثل يف احتمال
يف البلد متلقي الطلب) ،يجوز اعتبارها� ،إلى حد كبير،
َّ
الم�سا�س بم�صالح البلد الأ�سا�سية �أو نظامه العام ب�أن تكون متعار�ضة مع نظامه القانوني.
و ُي�ستثنى من ذلك حكم داخلي ُيمكِّن بلد ًا من رف�ض تقديم الم�ساعدة القانونية المتبادلة ب�سبب ما قد
تتحمله الدولة من تكاليف باهظة .و�أُو�صي بحذف هذا ال�سبب من �أ�سباب الرف�ض من خالل الن�ص على �أن
تتحمل الدولة المتلقية للطلب التكاليف ،ما لم ُيتفق على خالف ذلك .بيد �أنه تجدر الإ�شارة �إلى عدم رفع
ِ
الم�ستعر�ضين ال يقبلون اعتبارات الم�صلحة
تو�صية مماثلة يف ما ال يقل عن �ست دول .وبدا �أن بع�ض الخبراء
االقت�صادية �سبب ًا لرف�ض الم�ساعدة القانونية المتبادلة يف �إحدى حاالت الر�شوة الدولية ،وذلك رغم �أن الأ�سباب
القانونية التي �ساقها البلد المعني تتطابق مع تلك المذكورة يف الفقرة الفرعية ( 21ب) من المادة .46
عمليا �أ�سباب عدم تنفيذ طلب الم�ساعدة القانونية المتبادلة المتعلق
وذكرت معظم الدول �أنها ِّ
تبين ًّ
بالف�ساد ،وذلك يف �إطار روح التعاون والمجاملة الدوليين وتم�شي ًا مع االلتزام ال�صريح الوارد يف الفقرة 23
من المادة  46من االتفاقية ،وكذلك يف المعاهدات الثنائية �أو المتعددة الأطراف الأخرى.
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تبين � َّأن الت�شريعات الوطنية يف ثالثة بلدان ال تمتثل للحكم قيد اال�ستعرا�ض ،واق ُترح يف �إحدى
وقد َّ
تو�سع الدولة الطرف نطاق �أحكامها الداخلية ب�ش�أن �أ�سباب رف�ض طلبات ت�سليم المطلوبين لت�شمل
الحاالت �أن ِّ
�أي�ض ًا طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة.

الجرائم المالية
ذكرت الغالبية العظمى من الدول الأطراف �أنها ال ترف�ض طلب الم�ساعدة القانونية المتبادلة المتعلق بجريمة
م�شمولة باالتفاقية لمجرد � َّأن الجريمة تتعلق �أي�ض ًا ب�أمور مالية .ويف معظم الحاالت ،تم الت�أكيد على االمتثال
على �أ�سا�س خلو الت�شريعات الداخلية و�/أو المعاهدات المنطبقة من �سبب �صريح للرف�ض يذكر الأمور المالية
�أو الطابع المالي للجرم .وذكر �أحد الأطراف �أنه ملتزم ببع�ض المعاهدات التي ت�سمح برف�ض الم�ساعدة
عمليا من تلك الإمكانية.
القانونية المتبادلة فيما يتعلق بالجرائم المالية ،لكنه ال ي�ستفيد ًّ
يقدم �أحدهما ،من حيث المبد�أ،
ويعتمد طرفان نهج ًا محدد ًا تجاه م�س�ألة الجرائم المالية .وقد ال ِّ
ح�صريا من انتهاك
م�ساعدة قانونية فيما يتعلق بالأفعال التي ُتعتبر ،بموجب القانون الداخلي" ،نا�شئة
ًّ
الأحكام المتعلقة بال�ضرائب �أو االحتكارات �أو الجمارك �أو العمالت الأجنبية �أو الأحكام المتعلقة بالحركة
المرا َقبة لل�سلع �أو بالتجارة الخارجية" .بيد �أنه �إذا كانت الأفعال التي يعا َقب عليها ال تقت�صر على �أمور مالية
و�إنما ت�شمل �أي�ض ًا الجرائم "العادية" ،عندئذ يجوز منح الم�ساعدة فيما يتعلق بهذه الجرائم الأخيرة .وفيما
المر�سلة �إليها
يتعلق بهذه الحاالتُ ،يطلب �إلى الدولة الطالبة �صراح ًة قبل تنفيذ الطلب �أ َّال ت�ستعمل الأدلة
َ
لأغرا�ض تتعلق بالجزء الخا�ص بالجريمة المالية من الطلب.
ولدى الطرف الثاني ت�شريعات تن�ص على �أنه "رهن ًا ب�أحكام االتفاقياتُ ،ير َف�ض طلب الم�ساعدة
القانونية المتبادلة �إذا كان يتعلق ح�صر ًا بالجرائم المتعلقة بال�ضرائب �أو الر�سوم الجمركية �أو �صرف
العمالت" .و�أو�ضح هذا البلد �أنه ،من الناحية العملية ،طالما كان الجانب المالي تابع ًا فقط لجريمة ف�ساد،
عامل كحالة متعلقة بالف�ساد ،و ُين َّفذ طلب الم�ساعدة القانونية المتبادلة .ويف كلتا الحالتين ،اعتَبر
ف�إن الحالة ُت َ
ِ
الم�ستعر�ضون �أن االتفاقية من َّفذة على نحو كاف.
ِ
الم�ستعر�ضون البلدان على �إ�ضفاء الو�ضوح على نظامها
وكانت هناك حاالت قليلة فقط �شجع فيها
القانوني فيما يتعلق بالجرائم المالية .ويف �إحدى الحاالت� ،أو�صوا بتعديل الت�شريعات الداخلية لتن�ص �صراح ًة
على ا�ستبعاد الجرائم المالية من �أ�سباب رف�ض طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة ،بد ًال من االعتماد على
ال�سلطات التقديرية للنائب العام يف القيام بذلك على �أ�سا�س كل حالة على حدة.

الإطار الزمني و�إجراءات الت�شاور
وفق ًا للفقرة  24من المادة  46من االتفاقيةُ ،تلزَ م الدول الأطراف بتنفيذ الطلبات يف �أقرب وقت ممكن،
وتراعي �إلى �أق�صى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من �آجال .و�أكدت الغالبية العظمى من
البلدان االمتثال لهذا الحكم يف الممار�سة العملية �أو من خالل التطبيق المبا�شر لالتفاقية؛ ويوجد لدى عدد
محدود فقط �أحكام ت�شريعية �أو رقابية محددة ت�شمل هذه الم�س�ألة .وعندما تكون هناك �أحكام محددة ،عاد ًة
ما ُيح َّدد نوعان من الأطر الزمنية� :أحدهما يت�ضمن مواعيد نهائية كي تقرر ال�سلطة المركزية ما �إذا كان
�سين َّفذ �أم ال؛ والآخر يحدد المواعيد النهائية لتنفيذ الطلب نف�سه.
الطلب ُ
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ويتراوح متو�سط الفترة الزمنية الالزمة لال�ستجابة لطلب الم�ساعدة القانونية المتبادلة عموم ًا ما بين
�شهر و�ستة �أ�شهر .ويف بع�ض الحاالت ،قد ت�ستغرق معالجة الطلب ما يزيد على �سنة .وتت�سم الم�ساعدة القانونية
ير�سل الطلب �إلى ال�سلطة المركزية يف دولة
المتبادلة ب�أنها تعتمد بكثرة على البيروقراطية يف العادة� ،إذ َ
تقيم مدى امتثاله للمتطلبات ال�شكلية �أو الجوهرية قبل �إحالته �إلى الهيئة الداخلية المخت�صة
�أجنبية ،التي ِّ
من �أجل تنفيذه .وبمجرد اتخاذ الإجراء المطلوب ،تتبع العملية نف�س الخطوات يف االتجاه العك�سي حتى ت�صل
المعلومات المطلوبة �إلى ال�سلطة التي �صاغت الطلب يف البداية .ويف حين قد تكون العملية �شاقة وم�ستهلكة
للوقت ،ف�إنها تندرج �ضمن مبررات تقديم الم�ساعدة القانونية المتبادلةْ � ،أي �أن يكون لدى جميع الأطراف قدر
معينة ،و� َّأن ت�سل�سل العهدة لم ينقطع .كما
من االطمئنان ب�أنه تم الح�صول على المعلومات باتباع �إجراءات َّ
�أنها تكفل قدر ًا �أكبر من الحماية للمعلومات الح�سا�سة ،وت�ساعد على تجنب الم�شاكل المتعلقة بمقبولية الأدلة.
معينة ،من الممكن اخت�صار مدة الإجراءات بدرجة كبيرة .ويف هذا ال�صدد،
بيد �أنه يف ظل ظروف َّ
�أفادت بع�ض الدول الأطراف ب� َّأن بالإمكان اال�ستجابة للطلبات يف غ�ضون عدة �أيام �أي�ض ًا يف الحاالت العاجلة.
و�أبلغت ثالث دول �أنها عادة ما ت�ستجيب لجميع الطلبات خالل �أ�سبوع �أو �أ�سبوعين ،وهو ما اع ُتبر ممار�سة
نموذجية .وهناك دولة �أخرى ُت ِلزم �سلطات المالحقة الق�ضائية و�إنفاذ القانون المخت�صة لديها بتنفيذ
وتحملها الم�س�ؤولية عن � ِّأي ت�أخير غير �ضروري .و�أ َّكدت ثالث دول
التدابير المطلوبة يف غ�ضون � 10أيامِّ ،
معينة ،مثل تجميد الح�سابات الم�صرفية خالل فترة ق�صيرة ،بل خالل
�أخرى قدرتها على تنفيذ تدابير َّ
�ساعات يف كثير من الأحيان.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
لدى �أحد الأطراف نظام مبتكر لمعالجة طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة يكفل الدقة والكفاءة
ويي�سر التعاون الدولي .فقد طورت ال�سلطة المركزية في هذا البلد قاعدة بيانات �إلكترونية،
وال�سرعةِّ ،
ونظام ًا لإدارة المعلومات ،وكذلك قاعدة بيانات لتعقب الق�ضايا ،بل وفر�ضت الح�صول على �شهادة من
المنظمة الدولية للتوحيد القيا�سي كعملية لإدارة الجودة .وعند ا�ستخدام قاعدة البيانات هذه ،يجب
الوفاء بجداول زمنية محددة للتعامل مع طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة وت�سليم المطلوبين
ر�سل �إ�شعارات �إلى الموظف الم�شرف �إذا لم يتم تحديث ملف ما كل
وتنفيذها ،وتنظيم �سير العمل .و ُت َ
ابتداء من يوم ت�سجيل الطلب .وي�سمح هذا
يومين .ويجري تتبع الطلبات الواردة في قاعدة البيانات
ً
النظام لل�سلطة المركزية ب�سرعة اال�ستجابة لطلبات الإفادة ب�آخر الم�ستجدات ،ويجري اتخاذ خطوات
لتمكين البعثات الأجنبية من االطالع مبا�شرة على قاعدة البيانات للح�صول على �آخر الم�ستجدات
ب�ش�أن معالجة طلباتهم .و�ستكون هذه الخدمة متاحة على الموقع ال�شبكي لل�سلطة المركزية .وقد �أثني
ِ
الم�ستعر�ضون على ابتكار الدولة المعنية هذا ،الذي اع ُتبر ممار�سة ج ِّيدة ،و�شجعوها على النظر في
�إطالع بلدان �أخرى عليه ،بو�سائل منها المنتديات والم�ؤتمرات والأفرقة العاملة على ال�صعيد الدولي.
و�أن�ش�أ طرف �آخر مخططات ان�سيابية ل�سير العمل و�إجراءات لر�صد معالجة الطلبات .و ُي َر ُّد على
جميع الطلبات ب�إر�سال �إ�شعار باال�ستالم في غ�ضون �أيام من و�صولها ،ويمكن توفير �إر�شادات للبلدان
الطالبة على الإنترنت (بما في ذلك ا�ستعرا�ض الن�سخ الأولية للطلبات) .وتتم َّثل �إحدى ال�سمات
مخ�ص�صة لإدارة الق�ضايا لأغرا�ض التعاون الدولي ،مما يم ِّكن ال�سلطة
الفريدة في قاعدة بيانات َّ
المركزية من تقديم معلومات مح َّدثة عن الق�ضايا ب�صورة �سريعة وي�ضمن تنفيذ الطلبات وتع ُّقبها،
بما في ذلك عن بعد ،في الوقت المنا�سب وبدقة وكفاءة .وتتيح قاعدة البيانات �أي�ض ًا تجميع بيانات
مف�صلة عن التعاون الدولي على �أ�سا�س الجريمة الأ�صلية.
َّ
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والعامل الأ�سا�سي يف الوقت الالزم للتنفيذ ،كما �أكدت العديد من الدول ،هو مدى تعقيد الم�س�ألة ،بما
يف ذلك ما �إذا كان ينبغي اتخاذ تدابير� ،سواء �أكانت ق�سرية �أم غير ق�سرية ،مثل التفتي�ش والحجز ،و�إبراز
الم�ستندات ،وتعقب عائدات الجريمة �أو حجزها �أو م�صادرتها .وعادة ما تتطلب تلك ال�صالحيات المزيد
من الوقت وتخوي ًال من م�ستوى �أعلى .وتتمثل العوامل الأخرى يف نوعية الطلب (بما يف ذلك نوعية الترجمة)،
ومتطلبات الترجمة الإ�ضافية ،وما �إذا تم تقديم التفا�صيل الكافية ،ومكان تنفيذ الإجراء المطلوب ،والمحكمة
المخت�صة ،و�أ�سباب اال�ستعجال التي تقدمها ال�سلطة الطالبة ،وقوانين و�إجراءات الم�ساعدة المتبادلة يف
البلد المتلقي للطلب ،وال�صك القانوني المنطبق .ومن المقبول عموم ًا � َّأن البت يف الطلبات المقدمة من
البلدان المجاورة �أو الدول التي ت�شترك مع الدولة المتلقية للطلب يف نف�س الخلفية القانونية �أو ال�سيا�سية �أو
مجرمة
الثقافية �أ�سهل ،و�أن اال�ستجابة لها �أ�سرع .و�أفاد بلد �آخر ب�أن معظم طلباته المقدمة فيما يتعلق ب�أفعال َّ
وفق ًا لالتفاقية ي�ستجاب لها يف غ�ضون �إطار زمني يتراوح بين �شهر واحد وخم�سة �أ�شهر.
و�أبرزت بع�ض اال�ستعرا�ضات تحديات محددة يف بع�ض البلدان حيث ت�ؤدي م�سائل التن�سيق الداخلي
�أو م�شاركة �سلطات متعددة يف مختلف مراحل الإجراءات �إلى �إبطاء العملية بدرجة كبيرة .ولتقلي�ص مدة
موجه ًا �إلى جميع الإدارات
الت�أخير� ،أ�صدر المدعي العام يف المحكمة العليا لدى �أحد الأطراف تعميم ًا َّ
المخت�صة ي�ؤكد على الحاجة �إلى تلبية طلبات الإنابة الق�ضائية �ضمن الإطار الزمني المحدد.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
يعقد �أحد الأطراف اجتماعات غير ر�سمية للتن�سيق في الق�ضايا من �أجل �إعداد طلبات الم�ساعدة
القانونية المتبادلة ،ال� سيما في الحاالت التي تتعلق بواليات ق�ضائية متعددة �أو بتنازع محتمل
في االخت�صا�صات.
وتعقد ال�سلطة المركزية لدى دولة �أخرى با�ستمرار م�شاورات غير ر�سمية قبل تلقي الطلبات
الر�سمية للم�ساعدة القانونية المتبادلة ،ومن المعتاد قبول وا�ستعرا�ض م�شاريع الطلبات قبل تقديم
طلب ر�سمي.
وي�سعى �أحد الأطراف �إلى �أن تت�سم �إجراءات الم�ساعدة القانونية المتبادلة بمزيد من الكفاءة،
وذلك بو�سائل منها �إقامة ات�صاالت وثيقة مع �سلطات الدولة الطالبة عن طريق البريد الإلكتروني،
وكذلك الهاتف �إن �أمكن .كما �أنه يبذل جهود ًا للتن�سيق مع البلدان الأجنبية عن طريق �إن�شاء ح�ساب
�إلكتروني وحيد من �أجل �إر�سال الطلبات وتل ِّقيها ،وذلك بغية �إحكام ال�سيطرة على الحاالت العالقة
وتفادي ت�شتت الطلبات.
ويف ا�ستعرا�ضات عدة�ُ ،شدد على �أهمية �إيالء االعتبار الواجب لجمع البيانات ،واال�ستعمال الأف�ضل
للإح�صاءات ،وو�ضع �إجراءات ل�سير العمل ونظم لإدارة الق�ضايا �ضمن ال�سلطة المركزية المعنية بطلبات
الم�ساعدة القانونية المتبادلة بغر�ض تي�سير �أمور منها المراقبة المنتظمة لطول مدة الإجراءات الخا�صة
بالم�ساعدة القانونية المتبادلة وتح�سين الممار�سات المعتادة .ويف بع�ض اال�ستعرا�ضات�ُ ،ش ِّج َع على و�ضع
مبادئ توجيهية داخلية �أو �أدلة �إجرائية �أو �إجراءات عمل موحدة مكتوبة �أو ورقات ب�ش�أن الممار�سات المتبعة.
ويمكن لتلك الوثائق �أن تحدد جداول زمنية لتنفيذ الطلبات و�أن تحتوي على توجيهات ب�ش�أن كيفية التعامل مع
� ِّأي م�شاكل قد تن�ش�أ ،بما يف ذلك �آليات �إجراءات المتابعة مع الدولة الطالبة.

حالة تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
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�أمثلة على التنفيذ
�أفادت �إحدى الدول الأطراف ب�أنَّ العاملين في �سلطتها المركزية يجرون ات�صاالت م�ستمرة ،تكاد
تكون يومية ،بنظرائهم في البلدان التي تقدم عدد ًا كبير ًا من طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة.
كما ت�سعى ال�سلطة المركزية �إلى �إجراء م�شاورات �سنوية منتظمة مع �شركائها الرئي�سيين في مجالي
ت�سليم المطلوبين والم�ساعدة القانونية المتبادلة.
وتتابع دولة طرف �أخرى تنفيذ طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة با�ستخدام قاعدة بيانات
م�صممة خ�صي�ص ًا لهذا الغر�ض ،من وظائفها تمكين الموظفين المعنيين بالق�ضايا من �أن يتعقبوا
كل �إجراء ُيتخذ ب�ش�أن �إحدى الم�سائل ،ويبرمجوا ر�سائل تذكير بتواريخ الإجراءات المقبلة الالزم
ِ
الم�ستعر�ضون ذلك
اتخاذها ،ويتبينوا ما يحدث من ت� ُّأخر في تنفيذ الطلب .وقد اعتبر الخبراء
ممار�سة ج ِّيدة .ويراعي البلد المعني دائماً ،عند تقديم الم�ساعدة المطلوبة ،الأطر الزمنية التي
طلبها البلد الأجنبي (على �سبيل المثال ،تواريخ المحاكمات) ،ويقدم بانتظام �آخر م�ستجدات
حالة التنفيذ والتقدم المحرز فيما يتعلق بالطلب المقدم �إلى ال�سلطات المركزية لدى النظراء في
بلدان �أخرى.
ورغم عدم الإبالغ عن حاالت ملمو�سة ت� َّأجل فيها تنفيذ الطلبات ب�سبب م�سا�سه بتحقيقات جنائية
جارية—�أ�شارت �إحدى الدول �إلى �أن هذا الأمر نادر الحدوث للغاية—دفعت عدة دول ب� َّأن ذلك الت�أجيل قد
يحدث وفق ًا للت�شريعات الداخلية �أو عبر التطبيق المبا�شر لالتفاقية �أو �صك دولي �آخر .و�أُو�صي يف الحاالت
التي ال توجد فيها ت�شريعات وطنية ب�ش�أن هذه الم�س�ألة بالنظر يف و�ضع �أحكام �أكثر تحديد ًا ب�ش�أن الجداول
الزمنية لتقديم الم�ساعدة القانونية المتبادلة ،والظروف التي يمكن فيها ت�أجيل تقديم هذه الم�ساعدة ،حيث
�إن من �ش�أن تلك الأحكام �أن تعزز ال�شفافية و�إمكانية التنب�ؤ ل�صالح الدول الطالبة .كما �أُو�صي ،يف عدد
محدود من الدول التي يكون فيها الم�سا�س بالتحقيقات الجارية �سبب ًا لرف�ض الطلب ،ب�إدراج �إمكانية ت�أجيل
التنفيذ يف القوانين المنطبقة .ومع ذلك ،هناك �أي�ض ًا ُبلدان لديها ت�شريعات مماثلة ُيعتبر فيها �أن الأحكام
ذات ال�صلة ت�سمح ،من حيث الممار�سة المتبعة فيها ،بت�أجيل الم�ساعدة القانونية المتبادلة .واقترح �أحد
الأطراف اعتماد نهج عملي :فرغم �أنه من الممكن ت�أجيل الم�ساعدة ب�سبب م�سا�سها بالتحقيقات الجارية،
يتمثل م�سار بديل يف تجزئة تنفيذ الطلب �أو نقل الأدلة على نحو يتفادى التداخل مع � ِّأي ق�ضية داخلية
قيد النظر.

�أمثلة على التنفيذ
تتوا�صل ال�سلطة المركزية في �إحدى الدول مع �أجهزة �إنفاذ القانون المحلية عند النظر في طلبات
الم�ساعدة القانونية المتبادلة .ف�إذا كان �أحد الأجهزة يخ�شى من م�سا�س الم�ساعدة المقدمة
بتحقيقات �أو �إجراءات جنائية داخلية ،ف�إنه يب ِّلغ ال�سلطة المركزية على الفور ،التي تقوم ب�إخطار
نظيرتها الأجنبية .وتوا�صل ال�سلطة المركزية التوا�صل مع الأجهزة ذات ال�صلة ب�ش�أن التحقيقات
الداخلية ،و�إذا تم الحق ًا بلوغ مرحلة ال يم�س فيها تقديم الم�ساعدة المطلوبة بالتحقيقات �أو
الإجراءات الجنائية ،يب َّلغ البلد الأجنبي وتوا�صل ال�سلطة المركزية معالجة الطلب.
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وتعمد ال�سلطات المركزية لدى دولتين طرفين ،على �سبيل الممار�سة المعتادة ،عند تلقي طلب
م�ساعدة قانونية متبادلة ال يحتوي على العنا�صر المطلوبة� ،إلى االت�صال مبا�شرة بال�سلطة المركزية
الأجنبية ذات ال�صلة لطلب المعلومات� ،أو تطلب المعلومات من خالل القنوات الدبلوما�سية ،م�شيرة
�إلى �أنَّ تلك المعلومات الزمة للم�ضي قدم ًا وتنفيذ الطلب.
و�أفادت معظم البلدان ب�أنها تقوم بم�شاورات مع الدول الطالبة قبل رف�ض طلب �أو ت�أجيله ،و�أ�شار بع�ضها
تقدم �سوى عدد محدود من الأمثلة على الكيفية
�إلى معاهدات ثنائية تنظم هذه الم�س�ألة �صراح ًة .بيد �أنها لم ِّ
الملمو�سة لإجراء الم�شاورات.

عدم التعر�ض
تناولت غالبية الدول م�س�ألة عدم التعر�ض لل�شهود �أو غيرهم من الأ�شخا�ص الذين يوافقون على ال�سفر �إلى
بلد �أجنبي لتقديم �أدلة �أو الم�ساعدة يف تحقيقات و�إجراءات� ،سواء يف معاهدات ثنائية �أم متعددة الأطراف
(بو�سائل منها تطبيق االتفاقية نف�سها) �أو يف الت�شريعات الداخلية (�أي�ضاً) ،وذلك من دون الم�سا�س
بالفقرة  12من المادة  46التي ت�شير �إلى نقل المحتجزين .ويف حالتين كانت فيهما فترة عدم التعر�ض
بموجب القانون الوطني �أق�صر من تلك المتوخاة يف االتفاقية (من � 8إلى� 10أيام بد ًال من  15يوماً)�ُ ،شجعت
البلدان قيد اال�ستعرا�ض على تعديل ت�شريعاتها .وقد �أُ�صدرت هذه التو�صية رغم �أن االتفاقية تحدد فيما يبدو
فترة قوامها  15يوم ًا كقاعدة فرعية فح�سب يف حال عدم اتفاق الأطراف على جدول زمني مختلف.

التكاليف
تتحمل الدولة المتلقية للطلب عاد ًة التكاليف "العادية" و"المعقولة" لطلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة —مثل
التكاليف المتعلقة بالح�صول على �شهادة ال�شهود وجمع الم�ستندات وحجزها ،وتع ُّقب الممتلكات وتحديدها
وحجزها—وذلك رهن ًا ب� ِّأي اتفاقات ثنائية �أو متعددة الأطراف �أو ترتيبات مخ�ص�صة �أو �شروط للتعاون
المتبادل .ويف حين �أن الفقرة  28من المادة  46تج�سد هذا المبد�أ العام ،ت�شير ملحوظة تف�سيرية لهذا الحكم
�إلى � َّأن البلدان النامية قد تواجه �صعوبات يف تغطية حتى التكاليف الأ�سا�سية و�أنه ينبغي تزويدها بالم�ساعدة
()105
الالزمة لتمكينها من الوفاء بمتطلبات االتفاقية.
وتن�ص الت�شريعات لدى عدة �أطراف على �أن الدولة الطالبة تتحمل ،من حيث المبد�أ" ،التكاليف غير
العادية" .و ُتفهم "التكاليف غير العادية" عاد ًة على �أنها نفقات الإيداع وال�شحن ،والتكاليف المترتبة على
�شهادة خبير �أو نقل المحتجزين �إلى بلدان �أجنبية لتقديم �أدلة يف دعاوى �أو للم�ساعدة يف تحقيق (الفقرة 10
من المادة  ،)46ونفقات تنظيم جل�سة ا�ستماع عن طريق الهاتف �أو التداول بالفيديو (الفقرة  18من المادة ،)46
والنفقات المتعلقة بح�ضور الأ�شخا�ص المطلوب اال�ستماع �إليهم وبالترجمة التحريرية وال�شفوية ،ح�سب
االقت�ضاء .وبالمثل ،تن�ص بع�ض المعاهدات الثنائية على �أن يتحمل متلقي الطلب تكاليف تنفيذ الطلب،
با�ستثناء نفقات محددة ،مثل التكاليف المرتبطة بالترجمة ،و�أتعاب الخبراء ،ونفقات نقل الأ�شخا�ص لتقديم
الأدلة �أو "النفقات اال�ستثنائية" المترتبة على تنفيذ الطلب .ويف جميع هذه الحاالت ،وتما�شي ًا مع الفقرة 28
من المادة  ،46ينبغي للأطراف �أن تكفل �أن تكون ال�شروط والأحكام التي ين َّفذ الطلب بمقت�ضاها ،وكذلك
كيفية تحمل تلك التكاليف ،هي نتيجة لت�شاور م�سبق مع الدولة الطالبة .ومن هذا المنطلق� ،أفاد خم�سة
()105املرجع نف�سه.
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جزئيا النفقات غير العادية عم ًال بترتيب
�أطراف على الأقل بحاالت محددة تحملت فيها الدولة الطالبة ًّ
مخ�ص�ص الغر�ض.

�أمثلة على التنفيذ
�أفادت �إحدى الدول الأطراف ب�أنها و�ضعت ترتيبات مع �سلطات مركزية �أخرى فيما يتعلق بتكاليف
ذات طابع غير عادي فيما يتعلق بالم�ساعدة القانونية المتبادلة .وي�شمل ذلك تكاليف معالجة كميات
كبيرة من المواد الحا�سوبية عم ًال ب�أمر تفتي�ش ،ور�سوم البريد الالزمة لإر�سال الأدلة �إلى �إحدى
الدول ،و�أتعاب المحامين فيما يتعلق بالطلبات المقدمة �إلى المحاكم نيابة عن الدولة الطالبة.
وال يميز طرفان بين التكاليف العادية وغير العادية ،حتى عندما ُتعتبر هذه الأخيرة
مرتفعة ،بما يغطي روتين ًّيا النفقات المرتبطة بتنفيذ طلب تقدمه �سلطاتهما لنيل الم�ساعدة
القانونية المتبادلة.
وفيما يتعلق بالطلبات التي تنطوي على تكاليف غير عادية ،ذكر �أحد الأطراف �أنه ،بموجب ت�شريعاته،
ُيتوقع من الدولة الطالبة �أن توفر الموارد المالية ال�ضرورية كوديعة قبل تنفيذ الطلب .ويف  11حالة ،تن�ص
القوانين المنطبقة �أو المعاهدة المتعددة الأطراف التي يكون البلد المعني طرف ًا فيها على �أن تتحمل الدولة
الطالبة ،من حيث المبد�أ ،جميع التكاليف ،ما لم تتفق الدول المعنية على خالف ذلك ،يف حين يبدو � َّأن
بلدين �آخرين يحتفظان لنف�سيهما بحق تحميل الدولة الطالبة جمي َع التكاليف �أو جزء ًا منها .وتتعار�ض تلك
الممار�سات مع المبد�أ المن�صو�ص عليه يف الفقرة  28من المادة  .46ومن ثم ،وكما �أو�صى به معظم الخبراء
الم�شاركين يف ا�ستعرا�ض الدول ذات ال�صلة ،ينبغي المواءمة بين القوانين ذات ال�صلة واالتفاقات القائمة
َ
التكاليف
من جهة واالتفاقية من جهة �أخرى بالن�ص ،من حيث المبد�أ ،على تحميل الدولة المتلقية للطلب
العادية على �أن ُتغطى التكاليف غير العادية ح�سبما يتحدد من خالل الم�شاورات الم�سبقة.
وبدا طرف واحد فقط غير قادر على ا�ستيعاب تكاليف طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة ،بغ�ض
النظر عن طابعها العادي �أو غير العادي.

تقديم الم�ستندات
�أ�شارت معظم الدول الأطراف �إلى �أنها تقدم �إلى الدولة الطالبة ال�سجالت �أو الم�ستندات �أو المعلومات
المتاحة لعامة النا�س—مثل المواد المحفوظة يف �سجالت ال�شركات ،و�شهادات الميالد �أو الزواج �أو الوفاة،
تحدد قدر الإمكان الممار�سات
والمعلومات الواردة يف �سجالت الأرا�ضيُ .
و�شجعت البلدان عموم ًا على �أن ِّ
ذات ال�صلة يف ت�شريعاتها ،و�أن تكون منفتحة على مثل تلك الممار�سات الخا�صة بتبادل المعلومات.
وفيما يتعلق بم�س�ألة ال�سجالت الحكومية غير المتاحة لعامة النا�س� ،أ�شار عدد محدود فقط من
الأطراف �إلى �أن با�ستطاعتهم تبادل � ِّأي نوع من الوثائق من دون � ِّأي �شروط �أو قيود خا�صة مرتبطة بذلك.
فعلى �سبيل المثال� ،أكد �أحد البلدان �أن ب�إمكانه تقديم جميع تلك الوثائق ا�ستناد ًا �إلى �صلتها بالق�ضية.
ويف جميع الحاالت الأخرى ،تجوز تلبية الطلبات رهن ًا بالت�شريعات الداخلية للدولة المتلقية للطلب التي
تنظم الك�شف عن المعلومات ذات ال�صلة .ففي حالتين ،تن�ص تلك القوانين على جواز �أن ُتطلب ال�سجالت
الحكومية العمومية وغير العمومية مبا�شر ًة من ال�سلطة الإدارية الوطنية التي �أ�صدرتها ،ويعتمد تقديمها
على القواعد الداخلية لتلك ال�سلطة .وين�ص قانون �أحد البلدان على �أنه ال يجوز تقديم �سجالت ال�ضرائب �أو
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ال�ضمان االجتماعي �إلى بلدان �أجنبية ا�ستجاب ًة لطلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة .وت�شترط دولة �أخرى
وجود �إذن محدد من قا�ضي التحقيق .و�أكد  25طرف ًا �أنهم يوفرون للدول الطالبة� ،أو م�ستعدون �أن يوفروا
لها ،بع�ض �أنواع المعلومات غير المتاحة لعامة النا�س ،بما يف ذلك تقارير ال�شرطة و�أجهزة �إنفاذ القانون،
معينة .ولدى ما ال
ومعلومات ب�ش�أن الرقابة الم�صرفية وال�سجالت الجنائية ،وحتى المواد ال�سرية يف ظروف َّ
يقل عن �سبعة �آخرين القدرة على تلبية طلبات بهذا ال�ش�أن� ،شريطة تزويد �سلطة داخلية مماثلة بما تطلبه من
م�ستندات �أو معلومات .كما �أدرج �أحدهم قائمة ببع�ض العوامل التي ينظر فيها عند اتخاذ قرار ،وهي تحديد ًا
�ضرورة المعلومات المطلوبة و�أ�سباب طلب المعلومات.
معينة .وتتراوح هذه
و�أ�شار عدد من البلدان �إلى �أن �إر�سال الوثائق الحكومية ال�سرية يخ�ضع ل�شروط َّ
معينة وتقديم �ضمانات
ال�شروط بين الحاجة �إلى �إعالن الدولة الطالبة م�صلحتها القانونية الخا�صة يف وثيقة َّ
باحترام ال�سرية.
تميز �إحدى الدول الأطراف بين مختلف �أنواع المعلومات غير المتاحة لعامة النا�س:
و�أخيراًِّ ،
"المعلومات المحجورة" ،التي يمكن توفيرها للدولة الطالبة؛ و"المعلومات ال�سرية" التي يمكن توفيرها تبعا
للحالة؛ و"المعلومات ذات ال�سرية المطلقة" ،التي ال يمكن الك�شف عنها مطلقاً.

مثال على التنفيذ
وفق ًا للقانون والمبادئ الد�ستورية لدى �أحد البلدان ،تكون جميع الم�ستندات التي في حوزة ال�سلطات
متاحة لعامة النا�س ،ما لم ين�ص قانون ي�سنه البرلمان �صراح ًة على ا�ستثناء من ذلك .ف�إذا طلبت
دولة طرف �أخرى �سجالت �أو م�ستندات �أو معلومات في حوزة ال�سلطات الداخليةُ ،تق َّدم هذه
ال�سجالت �أو الم�ستندات �أو المعلومات بنف�س الطريقة وا�ستناد ًا �إلى نف�س الأ�سباب التي ُتق َّدم بها
�إلى �أيِّ فرد.

الفعالية
قدمت الدول الأطراف عموم ًا بيانات �إح�صائية �أدق عن الطلبات المتعلقة بالم�ساعدة القانونية المتبادلة
مقارن ًة بتلك المتعلقة بت�سليم المطلوبين .ومن حيث حجم طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة
بجرائم الف�ساد تحديداً� ،أظهرت اال�ستعرا�ضات عدم وجود ات�ساق ُيذكر على نطاق البلدان .فمن ناحية،
�أبلغت بع�ض البلدان عن حجم كبير من الطلبات .فعلى �سبيل المثال ،تل ّقى �أحد البلدان  211طلب ًا يت�صل
بالجرائم الم�شمولة باالتفاقية ما بين عام  2012وت�شرين الثاني/نوفمبر  .2014و�أكد بلد �آخر �أنه ن َّفذ 57
طلب ًا للم�ساعدة التي ال تنطوي على تدابير ق�سرية ،و 79طلب ًا للم�ساعدة التي تنطوي على تلك التدابير ،ما بين
كانون الثاني/يناير  2009و 16تموز/يوليه  .2013وتتناق�ض هذه البيانات تناق�ض ًا حا ًّدا مع تلك الموجودة
لدى بلدان �أخرى �أفادت ب�أنها لم تتلق � َّأي طلبات ب�ش�أن الم�ساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بالجرائم
المت�صلة بالف�ساد� ،أو تلقت قدر ًا �شديد ال�ض�آلة من تلك الطلبات .وقد تتعدد الأ�سباب الكامنة وراء محدودية،
بل وانعدام ،الحاالت المت�صلة بالف�ساد المعا َلجة عن طريق �آليات الم�ساعدة القانونية المتبادلة يف عدد من
يالحظ �أن بالإمكان �أي�ض ًا الح�صول على
البلدان .وبينما لم تركز اال�ستعرا�ضات على هذه الم�س�ألة ،ينبغي �أن َ
عدة �أنواع من الم�ساعدة (خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بالم�ساعدة التي ال تنطوي على تدابير ق�سرية) عن طريق
�آليات ذات طابع ر�سمي �أخف مقارن ًة بالطلبات الر�سمية للم�ساعدة القانونية المتبادلة ،مثل االت�صاالت بين
�أجهزة ال�شرطة �أو عن طريق الإنتربول .ويف هذه الحاالت ،ف�إن ا�ستخدام بع�ض البلدان غير المتواتر لقنوات
الم�ساعدة القانونية المتبادلة ال يج�سد بال�ضرورة محدودية �أو انعدام الحاجة للتبادالت عبر الوطنية للأدلة
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يف الأمور المت�صلة بالف�ساد ،و�إنما يج�سد بالأحرى الرغبة ،الأكثر بروز ًا لدى بع�ض البلدان مقارنة ببلدان
�أخرى ،ال�ستعمال �آليات �أكثر مرونة لإر�سال الأدلة .وت�شير اال�ستعرا�ضات التي �أُجريت فيما يتعلق بالمادة 48
من االتفاقية (التعاون يف مجال �إنفاذ القانون) فيما يبدو �إلى �إمكانية تلبية المتطلبات الإثباتية للتحقيقات
معين ،با�ستخدام �شبكات التعاون غير الر�سمية.
والمالحقات الداخلية ،على الأقل �إلى حد َّ
قانونيا لتقديم الم�ساعدة يف منا�سبات عديدة .و�أبلغت
وقد اح ُتج بالمادة  46نف�سها ،وا ُّتخذت �أ�سا�س ًا
ًّ
قانونيا .فعلى �سبيل
 21دولة طرف ًا عن تقديم طلب واحد على الأقل و�/أو تل ِّقيه باتخاذ االتفاقية �أ�سا�س ًا
ًّ
المثال ،تل ِّقى �أحد البلدان  427طلب ًا يف الفترة  ،2011-2010منها  18طلب ًا متعلق ًا بجرائم ف�ساد؛ و ُقدم 11
طلب ًا منها ا�ستناد ًا �إلى االتفاقية �أو بالإ�شارة �إليها على وجه التحديد.

باء -نقل الإجراءات الجنائية (المادة )47
تفر�ض المادة  47من االتفاقية ،بمراعاة البعد العابر للحدود الوطنية للعديد من ق�ضايا الف�ساد ،التزام ًا
على الدول الأطراف بالنظر يف نقل الإجراءات الجنائية عبر الواليات الق�ضائية .وعاد ًة ما ُي�ستخدم هذا
ال�شكل من �أ�شكال التعاون الدولي لتركيز المالحقة الق�ضائية يف بلد واحد ،ك�أن يكون ذلك يف الحاالت
معينة �أقدر على جمع الأدلة ولديها روابط �أوثق بالق�ضية والمدعى عليه .ويتمثل هدف
التي تكون فيها دولة َّ
�آخر يف تفادي ال�صعوبات المترتبة على ت�ضارب االخت�صا�صات .ويكمن الأ�سا�س المنطقي لنقل الإجراءات
الجنائية يف فكرة �أن �إقامة المحاكمة يف البلد المنقول �إليه ت�صب يف م�صلحة العدالة .ومن ثم ،فهو يختلف
عن الأ�سا�س المنطقي لمبد�أ "� َّإما الت�سليم و� َّإما المحاكمة" ،الذي ي�ستند ،بد ًال من ذلك� ،إلى �ضرورة تفادي
المواقف التي يمكن من خاللها لل�شخ�ص المطلوب الهروب من العدالة من خالل ا�ستغالل الثغرات المترتبة
على غياب �أ�س�س الوالية الق�ضائية.
وترتئي دول عدة �إمكانية نقل الإجراءات يف ت�شريعاتها الداخلية �أو يف معاهدات ثنائية �أو متعددة
الأطراف هي طرف فيها (وخ�صو�ص ًا االتفاقية الأوروبية المتعلقة بنقل الدعاوى الجنائية ،التي ت�شكل ال�صك
الدولي الرئي�سي يف هذا المجال) .وتن�ص الت�شريعات الداخلية لأربع دول �أخرى على تلك الإمكانية يف �إطار
منظمة دولية �إقليمية فيما يتعلق بجرائم غ�سل الأموال .وعلى الرغم من � َّأن معظم هذه البلدان لم تقدم � َّأي
�أمثلة ملمو�سة على التنفيذ وال معلومات عن المعايير الم�ستخدمة يف تحديد �أن�سب دولة محكم ٍة للتحقيق
والمقا�ضاة� ،أفيد يف حالتين ب� َّأن نقل الإجراءات الجنائية ممار�سة معتادة ،وقدمت دولتان معلومات عن نقل
تبين � َّأن طرفين ي�ستخدمان كثير ًا هذا ال�شكل من
الإجراءات التي ت�شمل المحاكمة على جرائم الر�شوة .وقد َّ
التعاون الدولي ،خا�صة مع البلدان المجاورة ،حيث �أبلغ �أحدهما عن طلبات �إجماليها  59طلب ًا وارد ًا و 47طلب ًا
�صادر ًا يف الفترة ما بين  2009و.2011
وعلى الرغم مما تقدم ،ال يبدو �أن هذا ال�شكل من �أ�شكال التعاون الدولي ُيلج�أ �إليه عموم ًا لدى غالبية
الأطراف التي لي�س لديها ت�شريعات داخلية ،وهي غير ملزمة ب� ِّأي �صكوك دولية تنظمه .غير � َّأن بع�ض البلدان
ذكرت �أن النقل يمكن تحقيقه من خالل ترتيبات غير ر�سمية ،وقدمت �أربعة بلدان معلومات عن حاالت فعلية
لعمليات النقل تلك .ويف �أحد البلدان ،ال يمكن نقل الإجراءات �إلى دولة �أخرى �سوى يف حالة رف�ض ت�سليم
الجناة �إلى تلك الدولة .ومع ذلك ،ال ُيرت�أى النقل لتحقيق �أهداف �أخرى ،مثل �إقامة العدل على الوجه ال�سليم
عندما ت َّدعي بلدان عدة الوالية الق�ضائية على الق�ضية نف�سها.
و�أ�شارت بع�ض الأطراف التي ال توجد لديها ممار�سة تتمثل يف نقل الإجراءات الجنائية �إلى �أن ب�إمكانها
قانونيا .وحتى يف غياب �إطار تنظيمي مخ�ص�ص� ،أ�شارت بع�ض البلدان �إلى قدرتها
ا�ستخدام االتفاقية �أ�سا�س ًا
ًّ
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على �إقامة هذا ال�شكل من �أ�شكال التعاون ،عند ال�ضرورة� ،أو على الأقل تحقيق �أهدافه من خالل تطبيق
مبادئ التعاون الوا�سع النطاق مع ال�سلطات الأجنبية �أو ا�ستناد ًا �إلى درجة وا�سعة من ال�سلطة التقديرية لدى
ال�شرطة و�/أو النيابة العامة .وكما لوحظ يف �أحد اال�ستعرا�ضات ،ال توجد حاجة �إلى قانون محدد لتنفيذ
الحكم المعني ما دامت هناك ممار�سات �أو �سيا�سات عامة �أو ترتيبات ت�شهد على �إمكانية نقل الإجراءات
الجنائية ،وتنظر الدول الأطراف بالفعل يف اال�ستفادة من هذه الإمكانية بهدف �ضمان فعالية المالحقة
الق�ضائية للجرائم الم�شمولة باالتفاقية.
ولم ُي ِ�شر �سوى عدد محدود من الأطراف �إلى عدم قدرتها على نقل الإجراءات الجنائية ،لي�س ا�ستناد ًا
�إلى نق�ص الأ�سباب القانونية �أو الت�شريعات الم َمكِّنة ،و�إنما لأ�سباب مو�ضوعية محددة .فقد �أبدى �أحد البلدان
�شواغل ب�سبب الت�صور ب� َّأن نقل الإجراءات من دون وجود ت�شريع خا�ص بذلك يمكن �أن ُيب ِعد ال�شخ�ص المنقول
عن الوالية الق�ضائية المخت�صة قانون ًا بمحاكمته �أو ينتهك الحق ال�سيادي لذلك البلد يف ممار�سة الإجراءات
الجنائية .ويف بلد �آخر ،ال يجوز للمدعين العامين ا�ستخدام �صالحيتهم التقديرية لنقل الإجراءات �إلى
بلد �آخر .وال يكون التنازل عن الوالية الق�ضائية ممكن ًا �إ َّال �إذا �أعلنت الهيئات الق�ضائية ذات ال�صلة عدم
اخت�صا�صها بالتحقيق يف الجريمة المعنية.
ومن �ش�أن �إبرام المزيد من االتفاقات الر�سمية �أن ي�ساعد على تر�سيخ هذه الممار�سة وتحديد الآثار
المترتبة على النقل بالن�سبة للدول المعنية؛ ويف هذا ال�سياق ،يمكن للدول الأطراف �أن ت�ستفيد من و�ضع
()106
المعاهدة النموذجية ب�ش�أن نقل الإجراءات يف الم�سائل الجنائية مو�ضع االعتبار.

()106مرفق قرار اجلمعية العامة .118/45

الف�صل الثالث-

التعاون يف مجال �إنفاذ القانون

�ألف -التعاون يف مجال �إنفاذ القانون (المادة )48
تق�ضي المادة  48ب�أن تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاون ًا وثيق ًا يف �أن�شطتها المتعلقة ب�إنفاذ القانون� ،سعي ًا
لتحقيق الهدف الم�شترك المتمثل يف مكافحة الجرائم المت�صلة بالف�ساد على نحو فعال .وت�شمل التدابير ذات
التحريات ،وتبادل المعلومات ب�ش�أن
ال�صلة �إن�شاء �أو تعزيز القنوات المالئمة لالت�صال ،والتعاون يف �إجراء ِّ
الو�سائل والأ�ساليب التي ي�ستخدمها المجرمون ،وتي�سير التن�سيق الفعال ،و�إبرام اتفاقات �أو ترتيبات للتعاون
المبا�شر بين هيئات �إنفاذ القانون .وقد اتخذت معظم البلدان خطوات لتنفيذ تلك التدابير ،ويبدو � َّأن هناك
ثالث دول �أطراف فقط تخلفت كثير ًا عن الوفاء بالمتطلبات ذات ال�صلة لالتفاقية.

قنوات االت�صال
�أفيد ب� َّأن قنوات االت�صال بين الدوائر المعنية ب�إنفاذ القانون كثير ًا ما ُت�ستخدم على ال�صعيدين الثنائي
والإقليمي يف الإطار التنظيمي للمنظمات الدولية �أو عبر الوطنية (بما فيها االتحاد الأوروبي ومنظمة الدول
الأمريكية)� ،أو يف �إطار �شبكات العمليات والتن�سيق الإقليمية ،مثل مركز �إنفاذ القانون لجنوب �شرق �أوروبا،
ورابطة ر�ؤ�ساء �أجهزة ال�شرطة التابعة لرابطة �أمم جنوب �شرق �آ�سيا ،ومكتب ال�شرطة الأوروبي (يوروبول)،
ووحدة التعاون الق�ضائي التابعة لالتحاد الأوروبي (يوروج�ست) ،ومركز التن�سيق المعني بالجريمة عبر
الوطنية يف منطقة المحيط الهادئ ،ومنظمة التعاون الإقليمي بين ر�ؤ�ساء ال�شرطة يف الجنوب الأفريقي،
ومنظمة تعاون ر�ؤ�ساء ال�شرطة يف �شرق �أفريقيا ،ورابطة مفو�ضي ال�شرطة الكاريبيين ،ومن�صة العدالة
الإقليمية للدول الأع�ضاء يف لجنة المحيط الهندي .واقترحت �إحدى الدول الأطراف �إن�شاء �شبكة �إقليمية
�أخرى للتعاون بين جهات �إنفاذ القانون برعاية منظمة التعاون االقت�صادي .ومن حيث �سير عمل تلك
تبين � َّأن ا�ستخدام البريد الإلكتروني لالت�صال ال�سريع مفيد ج ًّدا ،كما ا�س ُتحدثت �أدوات
ال�شبكات اليوميَّ ،
من قبيل قواعد البيانات الم�أمونة لتبادل المعلومات بين �سلطات �إنفاذ القانون.
مهما من �أجل
واع ُتبرت الع�ضوية يف المنظمة الدولية لل�شرطة الجنائية (الإنتربول) عموم ًا �شرط ًا ًّ
فعالية التعاون عبر الحدود يف مجال �إنفاذ القانون حيث ت�سهم ،على �سبيل المثال ،يف الك�شف عن الم�شتبه
فيهم يف جرائم الف�ساد .و�أُ�شير �إلى منظومة االت�صاالت ال�شرطية العالمية  I-24/7التابعة للإنتربول كو�سيلة
لتبادل المعلومات البالغة الأهمية عن المجرمين والأن�شطة الإجرامية يف جميع �أنحاء العالم يف الوقت
المنا�سب وعلى نحو م�أمون )107(.كما �أبرز طرفان على الأقل دور ن�شرات الإنتربول البنف�سجية كو�سيلة لتبادل
المعلومات حول طرائق العمل والأ�شياء والأجهزة و�أ�ساليب الإخفاء التي ي�ستخدمها المجرمون .ويف الوقت
نف�سه ،لوحظ �أن من غير الممكن �أن ي�ستعا�ض بالإنتربول عن قنوات االت�صال المبا�شر مع ال�سلطات والوكاالت
والدوائر المعنية ب�إنفاذ القانون يف الدول الأخرى .و ُتعتبر ندرة تلك القنوات خارج ال�سياق الإقليمي من
المعالم ال�شائعة بين الدول الأطراف.
وبدا � َّأن تبادل المعلومات منت�شر على نطاق وا�سع فيما بين وحدات اال�ستخبارات المالية ،و�أ�شارت
�أكثر من ن�صف الدول الأطراف �إلى � َّأن وحداتها تقيم ات�صاالت بالوحدات الأجنبية �أو هي يف طور �إقامة تلك
()107انظر دليل امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املجرمني ،ال�صفحات  32-31و.67
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االت�صاالت ،بطرائق منها �أ�سا�س ًا �إبرام مذكرات تفاهم ب�ش�أن التعاون يف التحقيقات عبر الوطنية والمالحقات
الخا�صة بالأ�شخا�ص المتورطين يف �أن�شطة غ�سل الأموال� ،أو من خالل الع�ضوية يف مجموعة �إيغمونت لوحدات
اال�ستخبارات المالية ،وهي محفل دولي يركز على حفز التعاون يف مجاالت تبادل المعلومات والتدريب وتبادل
ِ
الم�ستعر�ضين ب�أنها اتخذت خطوات لالن�ضمام
الخبرات يف مجال مكافحة غ�سل الأموال .و�أبلغ عدد من البلدان
�إلى مجموعة �إيغمونت .واع ُتبر التقدم بطلب لنيل ع�ضوية هذه المجموعة و�إبرام عدد كبير من االتفاقات بين
وحدة اال�ستخبارات المالية الوطنية وغيرها من الواليات الق�ضائية يف الخارج من الممار�سات الج ِّيدة يف بع�ض
اال�ستعرا�ضات .وبالمثل� ،أ�شارت الهيئات الجمركية يف بع�ض البلدان �إلى م�شاركتها يف مبادرات تعاونية من
خالل �شبكة مكاتب االت�صال الإقليمية لال�ستخبارات الجمركية التابعة للمنظمة العالمية للجمارك �أو غير
ذلك من الترتيبات .و�أقامت بع�ض �أجهزة ال�شرطة والمالحقة الق�ضائية الوطنية المزيد من عالقات التعاون
�ضمن ال�شبكة العالمية لجهات التن�سيق المعنية با�سترداد الموجودات� ،أو �شبكة كامدن الم�شتركة بين الوكاالت
ال�سترداد الموجودات� ،أو �شبكة الجنوب الأفريقي الم�شتركة بين الوكاالت ال�سترداد الموجودات� ،أو ال�شبكة
الم�شتركة بين الوكاالت ال�سترداد الموجودات التابعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية يف �أمريكا
الجنوبية لمكافحة غ�سل الأموال� ،أو �شبكة �آ�سيا والمحيط الهادئ الم�شتركة بين الوكاالت ال�سترداد الموجودات،
المخ�ص�صة لتح�سين التعاون وزيادة فعالية الجهود التي يبذلها الأع�ضاء يف
� ْأي �شبكات االت�صال غير الر�سمية
َّ
حرمان المجرمين من عائداتهم غير الم�شروعة من خالل تن�سيق التعاون وتبادل المعلومات بين الوكاالت.

مثال على التنفيذ
تتولى وحدة اال�ستخبارات المالية لدى �أحد البلدان ت�سجيل جميع المعلومات التي تتلقاها ومعالجتها
الموجهة �إلى الم�ؤ�س�سات الوطنية مثل
والتحقيق فيها بنف�سها ب�صفة �أولية ،عن طريق المرا�سالت َّ
تلك الم�س�ؤولة عن ال�ضرائب والجمارك والتجارة و�إنفاذ القانون ،وكذلك ال�سلطات الأجنبية.
و ُتحفظ الملفات لدى عدم الإحالة �إلى ال�سلطات الق�ضائية ،وذلك عندما ال تت�أكد ال�شبهات الأ�صلية
من خالل معالجة المعلومات .و ُيحتفظ بالمعلومات الواردة في الملفات في قاعدة البيانات التابعة
للوحدة بالنظر الحتمال ا�ستخدامها في الم�ستقبل �أو في �سياق طلب للم�ساعدة القانونية المتبادلة.
و�أخيراً� ،أُبلغ عن ت�شغيل قنوات ات�صال بين ال�سلطات المتخ�ص�صة يف مكافحة الف�ساد ،مثل �آلية �شبكة
الأطراف لمكافحة الف�ساد يف جنوب �شرق �آ�سيا ،ومحفل الجنوب الأفريقي لمكافحة الف�ساد ،ومنظمة "�شركاء
�أوروبيون من �أجل مكافحة الف�ساد" ،و�شبكة نقاط االت�صال الأوروبية من �أجل مكافحة الف�ساد ،ورابطة �أجهزة
مكافحة الف�ساد يف �شرق �أفريقيا ،والرابطة الدولية لأجهزة مكافحة الف�ساد ،ورابطة �أجهزة مكافحة الف�ساد
يف �أفريقيا ،و�شبكة الم�ؤ�س�سات الوطنية لمكافحة الف�ساد يف غرب �أفريقيا .و�أبلغ �أحد البلدان عن الأن�شطة
الوا�سعة للربط ال�شبكي التي ت�ضطلع بها وكالته المعنية بمكافحة الف�ساد ،التي �أقامت �شراكات ر�سمية (من
خالل مذكرات تفاهم) مع ما ال يقل عن  20من الم�ؤ�س�سات الأجنبية الم�ضطلعة بوالية مماثلة يف  15بلد ًا يف
جميع �أنحاء العالم.

التعاون يف مجال �إجراء التحقيقات وتبادل المعلومات والتن�سيق
ق َّدمت معظم الدول الأطراف ،فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتدابير التعاون لأغرا�ض الإ�سراع بالك�شف عن
المجرمة وفق ًا لالتفاقية والتحقيق فيها ،لمحة عامة عن الأطر القانونية والعملية العامة التي يمكن
الأفعال
َّ
التحريات التي �أُجريت على نحو فعال
من خاللها اتخاذ تلك التدابير .وق َّدمت  15دولة طرف ًا معلومات عن ِّ
بالتعاون مع دول �أطراف �أخرى .و�أ�شار عدد محدود من الدول �إلى تبادل المعلومات ب�ش�أن نتائج البحث
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والخبرة يف مجال اال�ستدالل الجنائي فيما يتعلق بالو�سائل �أو الطرائق الم�ستخدمة يف ارتكاب الجرائم
الم�شمولة باالتفاقية (مثل �سرقة الهوية وتزوير الوثائق) ،وبالمثل ق َّدم عدد محدود من الدول معلومات حول
معينة تتعلق بالتزويد ب�أ�شياء �أو مواد لتحليلها ،مما ي�شير �إلى التطبيق المحدود نوع ًا ما للفقرتين
تدابير َّ
الفرعيتين ( 1ج) و( 1د) من المادة  48يف الممار�سة العملية� ،أو على الأقل �إلى محدودية �أهمية التدابير
ذات ال�صلة فيما يتعلق بجرائم الف�ساد.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
و�صفت �إحدى الدول نظام ًا من م�ستويين لتل ِّقي الطلبات من البلدان الأخرى في �إطار التعاون على
�إنفاذ القانون .ويعمل النظام على م�ستوى مركزي و�آخر المركزي على حد �سواء ،وذلك لتعزيز
الكفاءة وزيادة �سرعة اال�ستجابة.
وفيما يتعلق بطرف �آخر ،اعتبر اال�ستعرا�ض من الممار�سات الج ِّيدة قبول ق�ضاة زائرين من دول
�أخرى للف�صل في ق�ضايا داخلية ،وذلك على �أ�سا�س اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية .واع ُتبرت هذه الممار�سة،
و�إن لم تكن مرتبطة ارتباط ًا مبا�شر ًا بالتعاون في مجال �إنفاذ القانون ،دلي ًال على الإلمام بتقليد يقوم
على اال�ستفادة من الخبرات الدولية ،ومن ثم على ا�ستعداد البلد المعني لإبرام اتفاقات ترمي �إلى قبول
موظفي االت�صال لأغرا�ض تعزيز التن�سيق بين ال�سلطات المخت�صة في مجال �إنفاذ القانون.
وفيما يتعلق بالتن�سيق عن طريق تبادل الموظفين �أو الخبراء� ،أكدت  47دولة طرف ًا تعيين �ضباط ات�صال
عامين يف بلدان �أخرى �أو منظمات دولية (عادة يف ال�سفارات �أو
من ال�شرطة �أو (يف حاالت �أندر) م َّدعين ّ
أجنبيا �أو �أكثر ،و�إن
البعثات الدبلوما�سية) ،و�أبلغت �ست دول �أطراف عن �إيفاد �ضباط ات�صال �إلى  20بلد ًا � ًّ
كانت تجدر مالحظة � َّأن نطاق �أن�شطة �ضباط االت�صال المذكورين ال يقت�صر عادة على مكافحة الف�ساد.
ففي كثير من الأحيان ،ي�شارك موظفون من وكاالت �إنفاذ القانون يف �أن�شطة تدريبية م�شتركة مع نظرائهم
الدوليين .كما �أو�ضحت دولتان طرفان مهام الملحقين الأمنيين ب�سفاراتهما يف الخارج ،فذكرتا �أنه على
الرغم من و�ضعهم كدبلوما�سيين وتبعيتهم لل�سفير يف الم�سائل المتعلقة بالقانون الدولي وال�ش�ؤون الخارجية
والبروتوكول ،ف�إنهم ي�ضطلعون ب�أن�شطتهم العملياتية بتوجيهات من ر�ؤ�سائهم يف جهاز ال�شرطة.

�أمثلة على التنفيذ
فيما يتعلق بالتن�سيق الفعال بين ال�سلطات والهيئات والأجهزة� ،أن�ش�أت �إحدى الدول الأطراف،
بالتعاون مع بلدان �أخرى من المنطقة دون الإقليمية ذاتها� ،شبكة م�شتركة من �ضباط االت�صال حول
العالم ،بما يتيح ل�ضباط ال�شرطة في � ٍّأي من تلك الدول �أن يت�صرفوا بالنيابة عن ال�شرطة التابعة
ل ٍّأي من الدول الأخرى.
و�أبلغت قوة ال�شرطة لدى دولة �أخرى عن �إقامة �شبكة دولية ل�ضباط االت�صال لديها مكاتب في
 29بلد ًا ويتمثل دورها في تهيئة التعاون مع الوكاالت الدولية لإنفاذ القانون ودعم التعاون الثنائي �أو
المتعدد الأطراف .وي�ضطلع �ضباط االت�صال المعنيون بدور ممثلي �أجهزة �إنفاذ القانون للدولة في
الخارج ،ويقيمون قنوات ات�صال وطيدة مع الوكاالت المحلية المعنية ب�إنفاذ القانون ،وهي قنوات
تي�سر ال�شبكة العديد من الزيارات
يجري تطويرها وتعزيزها ب�صفة م�ستمرة .وعالوة على ذلكِّ ،
التي تقوم بها وفود الهيئات الوطنية والأجنبية المعنية ب�إنفاذ القانون كل عام .و ُي َع ُّد التوا�صل مع
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�أمثلة على التنفيذ (تابع)
هذه الوفود عن�صر ًا رئي�س ًّيا في توطيد العالقات بين ال�شرطة الوطنية والوكاالت الدولية ال�شريكة
لها ،وهو ي�ؤدي في �أحيان كثيرة �إلى ا�ستبانة فر�ص بناء القدرات وما يترتب على ذلك من تحقيق
نتائج على �صعيد تنفيذ العمليات.
و�أفاد طرف �آخر ب�أنَّ قوات ال�شرطة التابعة له قامت بعدة �أن�شطة م�شتركة مع دول من نف�س
المنطقة في مجاالت بناء القدرات والتن�سيق والتعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية،
بما فيها الجرائم المت�صلة بالف�ساد .وقد ا�ضطُ لع بهذه الأن�شطة من خالل �شبكة �إقليمية للت�صدي
للجريمة العابرة للحدود الوطنية تمولها الدولة الطرف ،التي ا�ستحدثت مجموعة من الوحدات
الم�شتركة بين الوكاالت (�إنفاذ القانون والجمارك و�ش�ؤون الهجرة) لمكافحة الجريمة العابرة
للحدود الوطنية ،العاملة في عدة بلدان في المنطقة.
وهناك مثال على االت�صاالت غير الر�سمية التي تف�ضي �إلى التعاون في حاالت محددة قدمته
لجنة مكافحة الف�ساد في �أحد البلدان حيث ا�ستخدمت االت�صاالت المبا�شرة في بلد مجاور للح�صول
على المعلومات في تحقيقات تتعلق بادعاءات ب�ش�أن جوازات �سفر مزورة .ونتيجة لهذا التبادل،
تمكنت ال�سلطات في البلد المجاور من تع ُّقب الم�شتبه فيه ،و�أف�ضت الم�س�ألة الحق ًا �إلى تل ّقي طلب
ر�سمي للتعاون في ق�ضية مت�صلة بالف�ساد.

الأ�س�س القانونية للتعاون يف مجال �إنفاذ القانون
يبدو �أن �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف ب�ش�أن التعاون المبا�شر بين �أجهزة �إنفاذ
القانون ،وهو ما ت�شجع عليه الفقرة  2من المادة  ،48هو الممار�سة المتبعة لدى الغالبية العظمى من الدول
أ�سا�سيا للتعاون يف مجال �إنفاذ القانون .و�أفادت معظم
الأطراف ،حتى و�إن لم ُيعتبر ذلك بال�ضرورة �شرط ًا � ًّ
البلدان ب�أنها �أبرمت مثل هذه االتفاقات �أو تنظر يف �إبرامها (بما يف ذلك مذكرات التفاهم وتبادل الر�سائل
و�إعالنات النوايا واالتفاقات ب�ش�أن ت�شكيل لجان ا�ست�شارية دائمة م�شتركة) ،ال �سيما مع البلدان التي تنتمي
�إلى المنطقة ذاتها �أو �إلى المجموعة اللغوية ذاتها .وقد ن َّفذ واحد من بين تلك البلدان �أكثر من  90من
االتفاقات والمذكرات وغيرها من الوثائق القانونية الدولية الم�شتركة بين الإدارات يف مجال مكافحة
وتحدد هذه االتفاقات ،يف جملة �أمور ،ال�سلطات الم�س�ؤولة عن التعاون؛ و ُت ِلزم الأطراف بتبادل
الجريمةِّ .
جهات االت�صال التابعة لهذه ال�سلطات المخت�صة بغية �ضمان �سرعة االت�صال وفعاليته؛ وتن�ص على �أ�شكال
و�سبل وو�سائل التعاون ،مثل تبادل البيانات المتعلقة بالجرائم التي يجري التخطيط لها �أو التي ار ُتكبت؛ وعلى
�إمكانية �إجراء م�شاورات غير ر�سمية قبل تقديم طلبات ت�سليم المطلوبين �أو الم�ساعدة القانونية المتبادلة
فيما يتعلق بجرائم الف�ساد؛ وكذلك على التعاون يف �إدارة �ش�ؤون الموظفين والتدريب .كما تت�ضمن يف بع�ض
الأحيان �أحكام ًا تركز ب�صفة خا�صة على الف�ساد.

مثال على التنفيذ
و�ضع �أحد الأطراف ،كدليل على التزامه بالتعاون في مجال �إنفاذ القانون ،مذكرة تفاهم نموذجية
حول مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية وتنمية التعاون بين جهاز ال�شرطة الوطني لديه
و�أجهزة ال�شرطة الأجنبية.
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ويف حين �أكدت  81دولة طرف ًا � َّأن ب�إمكانها اتخاذ االتفاقية �أ�سا�س ًا للتعاون يف مجال �إنفاذ القانون فيما
يتعلق بالجرائم المت�صلة بالف�ساد ،يبدو �أن هذه الإمكانية نظرية يف الغالب لدى معظم البلدان .ولم تبلِّغ
�سوى ثالث دول عن حاالت ا�س ُتخدمت فيها االتفاقية لهذه الأغرا�ض؛ ومع ذلك ،ا�ستبعدت خم�س دول �أطراف
�صراح ًة هذه الإمكانية ،م�ستندة بد ًال من ذلك �إلى اتفاقات وترتيبات �أخرى .ولم تتمكن اال�ستعرا�ضات من �أن
تثبت بما يكفي من اليقين ما �إذا كان اال�ستعمال المحدود لالتفاقية ك�أ�سا�س قانوني للتعاون يف مجال �إنفاذ
القانون نابع ًا من وجود �شبكة كافية من قنوات التعاون البديلة �أو نق�ص يف المعرفة ب�ش�أن الدور الذي يمكن
لالتفاقية �أن ت�ضطلع به يف هذا المجال .وعلى �أية حال�ُ ،شجعت الأطراف عموم ًا على موا�صلة التحاور على
ال�صعيدين الإقليمي والثنائي من خالل التوقيع ،ح�سب االقت�ضاء ،على اتفاقات لتي�سير تبادل المعلومات
قانونيا يف حال غياب مثل تلك الترتيبات.
بغر�ض �إنفاذ القانون ،وعلى النظر يف اتخاذ االتفاقية �أ�سا�س ًا
ًّ

تحديات التكنولوجيا الحديثة
تقدم غالبية الأطراف معلومات محددة عن طرائق التعاون الدولي للت�صدي للجرائم المرتكبة با�ستخدام
لم ِّ
التكنولوجيا الحديثة ،على اعتبار � َّأن ترتيبات التعاون الدولي يف مجال �إنفاذ القانون ال تميز عادة بين
الجرائم على �أ�سا�س نوع وم�ستوى التكنولوجيا التي ي�ستخدمها المجرمون .وذكرت �إحدى الدول كمثال
على و�سائل التعاون �إن�شاء جهة ات�صال متاحة دائم ًا يف �إطار معاهدة �إقليمية تتناول جميع �أ�شكال الجريمة
ال�سيبرانية ،يف حين �أ�شارت دولة �أخرى �إلى جملة �أمور ،منها التعاون الن�شط مع المنظمات الدولية والبلدان
ال�شريكة والملحقين الأمنيين للت�صدي للجرائم المرتكبة با�ستخدام التكنولوجيا الحديثة ،من خالل تبادل
التحري الحديثة ،وتبادل �أف�ضل الممار�سات من خالل اال�شتراك يف عقد
المعلومات والخبرات ب�ش�أن �أ�ساليب ِّ
الحلقات الدرا�سية والم�ؤتمرات والدورات التدريبية المحددة و�إجراء الزيارات الدرا�سية ،و�إدراج الأ�ساليب
والتكنولوجيا الم�ستخدمة يف ارتكاب الجرائم الم�شمولة باالتفاقية كموا�ضيع رئي�سية يف نماذج تدريب ال�شرطة
يف مجال الت�صدي للف�ساد.

�أمثلة على التنفيذ
ت�ساعد وحدة جرائم الحا�سوب االتحادية ووحدة جرائم الحا�سوب الإقليمية لدى �أحد الأطراف
ال�سلطات الوطنية على اكت�شاف ومالحقة الجرائم المرتكبة با�ستخدام التكنولوجيا الحديثة.
ولدى بلد �آخر قانون خا�ص يتناول جرائم تكنولوجيا المعلومات يتيح معاقبة كل من يرتكب
جريمة من�صو�ص ًا عليها في �أيِّ قانون �آخر بوا�سطة �أيِّ نظام من نظم تكنولوجيا المعلومات �أو �أية
و�سيلة من و�سائلها .و�أن�ش�أ البلد نف�سه �إدارة خا�صة بمكافحة الجرائم الإلكترونية ،تتبع للإدارة
العامة لمكافحة الف�ساد والأمن االقت�صادي والإلكتروني.

الفعالية
على الرغم من �أن ب�إمكان العديد من البلدان االعتماد على طائفة وا�سعة من الأدوات المعيارية ومن كونها
�أع�ضاء يف العديد من ال�شبكات والمن�صات للتعاون يف مجال �إنفاذ القانون ،ما زالت هناك تحديات كبيرة من
حيث التنفيذ الجوهري للمادة  .48وبالمثل ،ف�إن �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات تعاون ثنائية �أو متعددة الأطراف ال
ي�ضمن تطبيقها يف الممار�سة العملية .وينطبق ذلك ب�صفة خا�صة يف البلدان ذات الأطر الم�ؤ�س�سية ال�ضعيفة
والتي تكون قدرتها على التعاون مع البلدان الأجنبية يف مجال �إنفاذ القانون مقيدة بم�سائل تتعلق بالتن�سيق
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و�ش ِّد َد يف �أحد
بين الوكاالت ومحدودية الموارد الب�شرية وعدم كفاية القدرات التكنولوجية والم�ؤ�س�سيةُ .
اال�ستعرا�ضات ،على �سبيل المثال ،على الحاجة �إلى تعميم االتفاقات القائمة على ال�سلطات المخت�صة لدى
جميع الأطراف والت�أكيد على �أهميتها ،وذلك من �أجل تنفيذها العملي على نحو تدريجي.

باء -التحقيقات الم�شتركة (المادة )49
ت�شجع المادة  49من االتفاقية الدول الأطراف على �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ت�سمح ب�إن�شاء هيئات تحقيق
م�شتركة فيما يتعلق بالم�سائل التي هي مو�ضع تحقيقات �أو مالحقات �أو �إجراءات ق�ضائية ُتجرى وفق ًا
�شجع الدول الأطراف على النظر يف �إجراء تحقيقات م�شتركة على �أ�سا�س كل حالة على حدة،
لالتفاقية .كما ُت َّ
حتى يف غياب اتفاقات م�سبقة .ومن الممكن �أن ت�سهم هذه الممار�سة �إ�سهام ًا كبير ًا يف تي�سير التحقيقات
وتبادل المعلومات لأنها ت�ؤدي �إلى انتفاء الحاجة �إلى �إر�سال طلبات منفردة للم�ساعدة القانونية المتبادلة بين
�أع�ضاء الأفرقة.
و�أفادت  38دولة طرف ًا ب�أنها �أطراف يف اتفاقات �أو ترتيبات تتيح �إن�شاء هيئات تحقيق م�شتركة .ومن
بين االتفاقات المذكورة االتفاقية ب�ش�أن الم�ساعدة المتبادلة يف الم�سائل الجنائية بين الدول الأع�ضاء يف
االتحاد الأوروبي ،والبروتوكول الإ�ضايف الثاني الملحق باالتفاقية الأوروبية ب�ش�أن الم�ساعدة المتبادلة يف
الم�سائل الجنائية ،والم�ؤتمر الدولي حول بروتوكول منطقة البحيرات العظمى ب�ش�أن التعاون الق�ضائي .ومن
ال�صكوك الأخرى ذات ال�صلة القرار الإطاري لمجل�س االتحاد الأوروبي  2002/465/JHAب�ش�أن �أفرقة التحقيق
الم�شتركة ،واالتفاق الإطاري من �أجل التعاون بين الدول الأطراف يف ال�سوق الجنوبية الم�شتركة والدول
المنت�سبة �إليها ب�ش�أن �إن�شاء �أفرقة تحقيق م�شتركة ،الذي ي�شير �صراحة �إلى االتفاقية ،و�إلى الف�ساد بوجه عام
باعتباره من الجرائم التي تتطلب مكافحتها ا�ستخدام �أدوات تحقيق متطورة.
وال يتقيد ما ال يقل عن  27دولة طرف ًا ب�أي اتفاقات بغية �إجراء تحقيقات م�شتركة ،كما �أنها ال تن ِّفذ
مخ�ص�ص الغر�ض؛ ومع ذلك ،فقد �أ�شار اثنان من هذه الأطراف �إلى � َّأن
مثل تلك التحقيقات على �أ�سا�س َّ
لديهما م�شروع قانون كان قيد الدرا�سة وقت �إجراء اال�ستعرا�ض .وذكر �أكثر من ن�صف الدول � َّأن ت�شريعاتها
وممار�ساتها الداخلية (بما يف ذلك التطبيق المبا�شر لالتفاقية) تمكِّنها من �إجراء تحقيقات م�شتركة تبع ًا
للحالة ،و�أكد عدد كبير منها �أنها قد قامت بذلك فع ًال عدة مرات .و�أبلغ �أحد البلدان الأكثر خبرة يف ا�ستخدام
هيئات التحقيق الم�شتركة عن �إجراء ما مجموعه  29من تلك التحقيقات ،بما يف ذلك بع�ض التحقيقات ب�ش�أن
مجرم وفق ًا
ق�ضايا الف�ساد الدولي .ومع ذلك ،لم ُي ِ�شر �سوى �ستة ع�شر بلد ًا �إلى �إن�شاء هيئة فيما يتعلق بفعل َّ
لالتفاقية .بيد �أنه كانت هناك �أدلة غير كافية ت�شير �إلى �أن البلدان �ست�ستفيد من هيئات التحقيق الم�شتركة
فيما يتعلق بجرائم الف�ساد يف عدد �أقل من الحاالت لأنها تعتبر �أن هذا الأ�سلوب من �أ�ساليب التحقيق �أقل
مالءمة لهذه الفئة من الجرائم مقارن ًة بالفئات الأخرى .وبالفعل ،يف حين �أ�شارت بلدان قليلة �إلى عدد من
معينة من الجرائم .فعلى
ال�صعوبات التي �صادفتها ،لم تكن تلك التحديات مقت�صرة فيما يبدو على فئة َّ
�سبيل المثال� ،أبرزت بع�ض الأطراف العقبات التي واجهتها لدى تبادل الأدلة بين الواليات الق�ضائية التي تتبع
القانون الأنغلو�سك�سوني وتلك التي تتبع القانون المدني .ولتفادي تلك ال�صعوبات ،كثير ًا ما ا�ضطُ لع بتحقيقات
موازية ،وتم تبادل الأدلة المتح�صل عليها عن طريق تلك التحقيقات من خالل الم�ساعدة القانونية المتبادلة.
وبالمثل� ،أ�شار بلد �آخر �إلى الم�سائل المتعلقة باللغة وتنوع النظم القانونية باعتبارها من الم�شاكل المتكررة
التي ت�ؤثر يف �إن�شاء هيئات التحقيق الم�شتركة ويف عملها .وعلى العموم� ،شجع الخبراء الحكوميون القائمون
على اال�ستعرا�ضات الدول الأطراف على �إ�ضفاء الطابع المنهجي على المعلومات ب�ش�أن التحقيقات الم�شتركة
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المطبقة يف
وعلى اال�ستفادة منها على نحو �أف�ضل ،بما يف ذلك المعلومات عن الو�سائل الم�ستخدمة والمعايير
َّ
�صياغة هيئات التحقيق الم�شتركة.

التجارب الناجحة والممار�سات الج ِّيدة
�أبرم بلدان جاران اتفاق ًا ثنائ ًّيا على �إجراء تحقيقات م�شتركة ،و�ش َّكال فريق ًا عام ًال تنفيذ ًّيا للتمكين
من �إن�شاء هيئات تحقيق م�شتركة .وي�ضم هذا الفريق موظفين من �شعبتي التحقيق واال�ستخبارات
لدى �سلطات مكافحة الف�ساد الوطنية ،ويجتمع �سنو ًّيا ال�ستعرا�ض الحاجة �إلى �إن�شاء هيئات تحقيق
عامي  2004و� ،2012أُن�شئت ت�سعة �أفرقة من
م�شتركة في ق�ضايا ف�ساد محددة .وفي الفترة ما بين ْ
هذا القبيل ،وهو ما اع ُتبر ممار�سة جيدة في مكافحة الف�ساد على ال�صعيد الدولي.

جيم� -أ�ساليب التح ِّري الخا�صة (المادة )50
التحري الخا�صة يف مكافحة الف�ساد على ال�صعيدين الوطني
ت�ؤيد المادة  50من االتفاقية ا�ستخدام �أ�ساليب ِّ
والدولي .وت�شمل تلك الأ�ساليب الت�سليم المرا َقب والمراقبة الإلكترونية �أو غيرها من �أ�شكال المراقبة
عرف �سوى الت�سليم المرا َقب
والعمليات ال�سرية .ومن بين مختلف الأ�ساليب الم�شار �إليها يف االتفاقية ،ال ُي َّ
(يف الفقرة الفرعية (ط) من المادة  )2باعتباره الأ�سلوب القائم على ال�سماح ل�شحنات غير م�شروعة �أو
م�شبوهة بالخروج من �إقليم دولة �أو �أكثر �أو المرور عبره �أو دخوله بعلم من �سلطاتها المعنية وتحت مراقبتها،
تو�ضح
بغية
التحري عن جرم ما وك�شف هوية الأ�شخا�ص ال�ضالعين يف ارتكابه .وعلى الم�ستوى الدوليِّ ،
ِّ
الفقرة  4من المادة َّ � 50أن الت�سليم المرا َقب يجوز �أن ي�شمل �أ�ساليب مثل اعترا�ض �سبيل الب�ضائع �أو الأموال
جزئيا.
كليا �أو ًّ
وال�سماح لها بموا�صلة ال�سير �سالم ًة �أو �إزالتها �أو �إبدالها ًّ
وقد تكون هذه الأ�ساليب هي الوحيدة التي تنجح �سلطات �إنفاذ القانون من خاللها يف جمع الأدلة
المطلوبة لإثبات ال�سلوك الفا�سد .بيد �أن االتفاقية ال تتطرق �إلى م�س�ألة القيمة القانونية للمعلومات الم�ستمدة
من تلك الأ�ساليب .وبذلكُ ،تترك القرارات ب�ش�أن ا�ستخدام تلك المعلومات ك�أدلة مقبولة يف المحاكم لتقدير
الدولة المعنية ،بمراعاة المبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوني و�أ�ساليب الت�صديق والتوثيق المن�صو�ص
عليها يف قانونها .ويف هذا ال�صدد ،تَ�ستبعد �أطراف قليلة �صراح ًة �إمكانية قبول المعلومات المتح�صل عليها
التحري الخا�صة وحدها ك�أدلة يف المحاكم ،مما يق�صر قيمة تلك البيانات على المعلومات التي
ب�أ�ساليب ِّ
تتطلب الإثبات با�ستخدام الو�سائل الأخرى.
التحري الخا�صة كثير ًا ما يثير ح�سا�سيات
و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،تجدر الإ�شارة �إلى � َّأن ا�ستخدام �أ�ساليب ِّ
د�ستورية وم�سائل تتعلق بحقوق الإن�سان ،ويتطلب توخي الحذر ب�صفة خا�صة من �أجل كفالة المراقبة
المالئمة والم�ساءلة واحترام المبادئ الرا�سخة للقانون الدولي ،مثل افترا�ض البراءة والحق يف عدم تجريم
الذات والحق يف احترام الحياة الخا�صة ومبد�أ التنا�سب .وتو�ضح العديد من ال�صكوك الدولية يف مجال
حقوق الإن�سان واالجتهادات التي و�ضعتها المحاكم ذات ال�صلة الحدود التي ُي�سمح للأطراف �ضمنها �أن
التحري الخا�صة .وال يمكن عاد ًة ا�ستخدامها �إ َّال عندما توجد �أ�سباب وجيهة تدعو �إلى
ت�ستخدم �أ�ساليب
ِّ
االعتقاد ب�أن جريمة خطيرة قد ار ُتكبت .وكثير ًا ما ُي�شترط �إعمال معيار التنا�سب .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،ينبغي
التحري الخا�صة ومدة ذلك �أن تنظر
لل�سلطات المخت�صة ،لدى اتخاذ القرار ب�ش�أن ا�ستخدام �أ�ساليب
ِّ
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يف ما �إذا كان بالإمكان الح�صول على النتيجة نف�سها على نحو �أقل تقييد ًا لحقوق الإن�سان .وقد �أبرز �أحد
البلدان الم�شاكل المحتملة المرتبطة بهذه الم�سائل حيث ي�ؤدي نق�ص الت�شريعات ال�سليمة �إلى زيادة عدد
الق�ضايا والتحديات القانونية.

مثال على التنفيذ
يجوز لهيئة مكافحة الف�ساد لدى �أحد الأطراف ا�ستخدام مجموعة منوعة من �أ�ساليب التح ِّري
الخا�صة بموجب قانون مكافحة الف�ساد في البلد .وفي �إحدى الحاالت ،اع ُتقل موظف في وزارة
الأ�شغال بعد المراقبة واال�ضطالع ب�أن�شطة �سرية ب�سبب قبوله مبلغ ًا مال ًّيا فيما يتعلق بمنح عقد �إلى
�إحدى ال�شركات .كما اع ُتقل �ضابط �شرطة لتل ِّقيه مبالغ لقاء تغيير �أقواله بعد �أن�شطة �سرية وعمليات
مراقبة .وفي ق�ضية ر�شوة تنطوي على تهرب �ضريبي وا�شتباه في غ�سل الأموال ،اتخذ الموظفون
تدابير مراقبة �أدت �إلى اعتقال مالك �إحدى ال�شركات الخا�صة وموظف في �إدارة الإيرادات .وتتيح
حاالت الت�سليم المرا َقب عبور الب�ضائع والأموال عبر البلد مع بقائها �سالمة.
التحري الخا�صة ،وكذلك ال�شروط
وتنظِّ م الغالبية العظمى من الأطراف الم�ستع َر�ضة نطاق �أ�ساليب ِّ
والإجراءات المتعلقة با�ستخدامها ،من خالل الت�شريعات �أو الممار�سات الم�ستقرة .ويبدو � َّأن هناك ع�شرين
التحري الخا�صة �أو ال يوجد لديهم �إطار قانوني ين�ص
طرف ًا على وجه الخ�صو�ص ال ي�ستخدمون �أ�ساليب
ِّ
بو�ضوح على ا�ستخدامها ،ولكن ذكر ثالثة منهم � َّأن تلك الأ�ساليب �سوف ُي�سمح بها بمقت�ضى م�شروع �أحكام
ت�شريعية كان مو�ضوع مناق�شة وقت �إجراء اال�ستعرا�ض.
التحري
وعلى العموم ،ك�شف التحليل المقارن عن م�شهد متنوع ًّ
ن�سبيا من حيث �إمكانية تطبيق �أ�ساليب ِّ
المجرمة بموجب االتفاقية .ففي عدد من البلدان ،ال ي� َؤذن با�ستخدامها �سوى فيما يتعلق
الخا�صة على الأفعال
َّ
بالمخدرات.
بالجرائم غير المت�صلة بالف�ساد ،يف الغالب يف �إطار الجريمة المنظمة و�/أو حاالت االتجار
ِّ
التحري الخا�صة يف �إطار تحقيق يف جرائم ف�ساد �سوى عندما
ويف �أحد البلدان ،ال يمكن ا�ستخدام �أ�ساليب ِّ
يكون الجناة عبارة عن منظمات �إجرامية وتكون الجرائم ذات طابع عبر وطني .وقد ت�ستخدم �أطراف �أخرى
التحري الخا�صة فيما يتعلق ببع�ض الجرائم الم�شمولة باالتفاقية (مثل غ�سل الأموال) ولكن لي�س
�أ�ساليب ِّ
حد قوامه ال�سجن لمدة ثالث �سنوات �أو �شرط ب�أن
جميعها ،بينما تن�ص الت�شريعات الوطنية يف حالتين على ٍّ
حقيقيا للمجتمع.
ت�شكل حالة الف�ساد المعنية تهديد ًا
ًّ

مثال على التنفيذ
ُت�ستخدم بالفعل في �أحد البلدان بع�ض �أ�ساليب التح ِّري الخا�صة ،مثل التن�صت على المكالمات
الهاتفية والمراقبة الإلكترونية (�أي المراقبة بالفيديو والمراقبة الحا�سوبية والتعقب با�ستخدام
النظام العالمي لتحديد المواقع) في التحقيقات المتعلقة بق�ضايا الف�ساد .ومع ذلك ،ال يجوز
ا�ستخدام �أ�ساليب �أخرى �سوى ب�ش�أن �أ�شد الجرائم خطورة ،وهو ما ال ي�شمل معظم الجرائم المت�صلة
بالف�ساد ،با�ستثناء غ�سل الأموال .بيد �أن البلد نف�سه ينظر في �إتاحة هذه الأ�ساليب من �أجل التحقيق
في ق�ضايا الف�ساد ،بالطريقة نف�سها المتبعة في �إجراءات مكافحة الجريمة المنظمة .وفي وقت
اال�ستعرا�ض ،كان النقا�ش ال�سيا�سي ال يزال جاري ًا ب�ش�أن تلك الم�س�ألة ،وكان م�شروع قانون بهذا
ال�ش�أن تجري �صياغته كي ينظر البرلمان فيه.
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وت�شمل الأ�ساليب الأكثر �شيوع ًا الت�سليم المرا َقب ،واعترا�ض االت�صاالت (بما يف ذلك ا�ستخدام �أجهزة
مراقبة البيانات مثل �أجهزة ر�صد لوحة المفاتيح �أو غيرها من �أجهزة المراقبة الحا�سوبية و�أجهزة التن�صت
و�أجهزة المراقبة الب�صرية و�أجهزة التعقب) والعمليات ال�سرية ،ويلزم عادة الإذن با�ستخدامها ب�أمر من
التحري الخا�صة الم�صممة خ�صي�ص ًا لمكافحة
المحكمة .وذكر بلد �أن ب�إمكانه ا�ستخدام �أحد �أ�ساليب
ِّ
الجرائم المت�صلة بالف�ساد ،وهو تحديد ًا محاكاة عر�ض الر�شاوى وتل ّقيها.

�أمثلة على التنفيذ
تقوم �أمانة الخدمة العمومية لدى �أحد الأطراف ،منذ عام  ،2001رغم عدم تنفيذها �أ�ساليب
التح ِّري الخا�صة ب�ش�أن جرائم الف�ساد ،بتنفيذ ا�ستراتيجية ُت�سمى "الم�ستخدم ال ُـمحا َكى" .وتهدف
هذه اال�ستراتيجية �إلى الإم�ساك بالموظفين العموميين على جميع الم�ستويات الحكومية متلب�سين
بارتكاب �أحد الجرائم .وهي ت�أخذ �شكل العمليات ال�سرية التي ي�شارك فيها موظفون عموميون
م�سك بهم لعقوبات
�آخرون �أو مقدمو خدمات �أو �أفراد الجمهور .ثم يخ�ضع الموظفون العموميون ال ُـم َ
جنائية و�إدارية على حد �سواء.
ومن موجبات اال�ضطالع بعمليات "الم�ستخدم ال ُـمحا َكى" � ُّأي �شكوى ُترفع �ضد موظف عمومي
يطلب ت�سليم مز ّية غير م�ستحقة لقاء منح خدمة �أو منفعة مع َّينة .و ُتن َّفذ العمليات في العادة في
غ�ضون يومين بحد �أق�صى من تقديم ال�شكوى ،رهن ًا بمكان تنفيذها ومدى �إمكانية ح�ضور الم�شتكي.
وما بين �أيلول�/سبتمبر  2008وت�شرين الثاني/نوفمبر  ،2012ن�سقت �أمانة الخدمة العمومية
ما مجموعه  90من عمليات "الم�ستخدم ال ُـمحا َكى" في  35م�ؤ�س�سة اتحادية على نطاق البلد .ومن
خالل هذه العملياتُ ،قب�ض على  110موظفين عموميين في حالة تلب�س .وقُدِّ َر الأثر االقت�صادي
ال�شامل لتلك العمليات بنحو  350 000دوالر.
و�أَبلغ ما ال يقل عن  29طرف ًا عن �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات دولية ،على النحو المذكور يف الفقرة  2من
المادة  50من االتفاقية ،لأغرا�ض منها التحقيق يف الجرائم المت�صلة بالف�ساد ،وعادة ما يتم ذلك بم�شاركة
نظراء يف المنطقة �أو �أع�ضاء يف المنظمة الإقليمية ذاتها (كما يف �سياق اتفاقات �شينغن) .و�أفادت دولة
التحري الخا�صة �إذا
واحدة من بين الدول التي لم تبرم اتفاقات من هذا النوع ب�أنه يمكن ا�ستخدام �أ�ساليب ِّ
طلبت ذلك دول �أُبرمت معها معاهدة عامة ب�ش�أن الم�ساعدة القانونية المتبادلة.

�أمثلة على التنفيذ
تط ِّبق �سلطات �إنفاذ القانون في �إحدى الدول الأطراف برنامج ًا �سر ًّيا ل�ضبط الأمن با�ستخدام
فريق من الأفراد ال�س ِّريين المتفرغين وغير المتفرغين يطبقون معايير عالية الم�ستوى لجمع
الأدلة والمعلومات اال�ستخبارية .ويتم ذلك من خالل مجموعة وا�سعة من مهام التحقيق التي ت�شمل
مجموعة من �أنواع الجريمة ،بما في ذلك الجريمة المرتكبة با�ستخدام التكنولوجيا المتقدمة
والجريمة االقت�صادية وغ�سل الأموال واالتجار بالمخدِّ رات والإرهاب وتهريب الأ�شخا�ص والف�ساد.
ويعمل البرنامج على ال�صعيدين الوطني والدولي ،بما ي�سمح بتنفيذ عمليات في بلدان �أخرى بموافقة
البلد المعني وتما�شيا مع قوانينه ولوائحه (والعك�س بالعك�س) .و ُيعتبر جهاز ال�شرطة في البلد المعني
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�أمثلة على التنفيذ (تابع)
ع�ضو ًا في فريق عامل دولي معني بالعمليات ال�سرية ي�ضم حال ًّيا �أكثر من  25من �أجهزة �إنفاذ
القانون ،وي�ؤكد �أهمية العالقات لإقامة وتعزيز القدرات الدولية على تنفيذ العمليات ال�سرية.
وذكرت دولة �أخرى �أنها ا�ستحدثت في الآونة الأخيرة �أ�سلوب ًا جديد ًا من �أ�ساليب التح ِّري
الخا�صة يجوز �أي�ض ًا تطبيقه بناء على طلب بلد �أجنبي ،وهو تحديد ًا ر�صد ا�ستخدام الإنترنت.
وت�شمل هذه التقنية مراقبة �أن�شطة ا�ستخدام الإنترنت ال�سرية والعلنية والم�شاركة فيها وكذلك تهيئة
الظروف من �أجل الح�صول على بيانات حا�سوبية غير قانونية للك�شف عن مجرمين .ويهدف هذا
الأ�سلوب من �أ�ساليب التح ِّري ح�صر ًا �إلى تي�سير منع ومكافحة الجرائم ال�سيبرانية بمراعاة زيادة
نطاق الجرائم على ال�صعيد العالمي ،بما في ذلك �أن�شطة الف�ساد ،التي ُترتكب با�ستخدام الإنترنت.
و�أخيراً ،تقت�ضي الفقرة  3من المادة  50من االتفاقية ب�أن تكون لدى البلدان التي لم تن�ضم بعد �إلى � ِّأي
التحري الخا�صة على الأقل القدرة على التعاون مع بلد �آخر على
اتفاق �أو ترتيب دولي ب�ش�أن ا�ستخدام �أ�ساليب ِّ
إلزاميا
�أ�سا�س كل حالة على حدة .ويتعلق هذا يف المقام الأول با�ستخدام الت�سليم المرا َقب الذي ُي َع ُّد �إقراره � ًّ
()108
وفق ًا للفقرة  ،1ما لم يكن ذلك مخالف ًا للمبادئ الأ�سا�سية للنظام القانوني الخا�ص بالدولة المعنية.
التحري الخا�صة على ال�صعيد الدولي ،حتى يف
وت�شير المعلومات المق َّدمة �إلى �أنه يمكن ا�ستخدام �أ�ساليب ِّ
غياب االتفاقات الدولية ذات ال�صلة وعلى �أ�سا�س كل حالة على حدة يف ما ال يقل عن  47طرفاً .وال ت�ستخدم
خم�س من هذه الدول تلك الأ�ساليب �سوى ب�شرط المعاملة بالمثل.
ٌ

الفعالية
التحري الخا�صة ي�شكل ممار�سة وا�سعة النطاق فيما يتعلق بجرائم الف�ساد،
ال يبدو � َّأن ا�ستخدام �أ�ساليب
ِّ
�سواء فيما يت�صل بالتحقيقات الداخلية �أو لدى تنفيذ الطلبات الأجنبية .ومن بين ال�صعوبات التي تواجهها
الدول الأطراف القيود القانونية (مثل حظر التن�صت على المكالمات الهاتفية يف ق�ضايا الف�ساد والتحديات
من حيث مقبولية الأدلة ذات ال�صلة يف المحاكم) ،وعدم التن�سيق الم�شترك بين الوكاالت ،و�إجراءات �إنفاذ
القانون التي تحول دون التنفيذ ال�سريع للتدابير التي ت�شمل تلك الأ�ساليب .و�أ�شار عدد �أكبر بكثير من الدول
الأطراف �إلى نق�ص الموظفين الم�ؤهلين ال�ستخدام التكنولوجيا المعقدة يف مجال المراقبة ،وعدم كفاية
التدريب ،ومحدودية المعدات والموارد لجمع الأدلة الإلكترونية يف ق�ضايا الف�ساد ،ومحدودية المعرفة
التحري الخا�صة.
ب�أحدث �أ�ساليب ِّ

()108الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الفقرة .650

الجزء الثالث -االتجاهات الإقليمية
ُي�س َّلط ال�ضوء يف هذا الجزء على المالمح واالتجاهات الرئي�سية يف تنفيذ الف�صلين الثالث والرابع من
االتفاقية من جانب البلدان المنتمية �إلى المجموعات الإقليمية الر�سمية الخم�س للأمم المتحدة.
وحيث �إن كل واحدة من تلك المجموعات كثير ًا ما ت�شمل بلدان ًا ذات نظم قانونية وخلفيات تاريخية
وتقاليد على درجة كبيرة من التنوع ،فقد �أُجريت محاولة لف�صل عدد من المجموعات الفرعية غير الر�سمية
على �أ�سا�س معايير مثل القرب الجغرايف والروابط اللغوية ،وكذلك النظم القانونية والمعاهدات الإقليمية،
وذلك بغر�ض اكت�شاف مجاالت التجان�س الن�سبي .والمالحظات الواردة يف هذا الجزء هي للتعبير عن
اتجاهات عامة فح�سب؛ كما �أن الأمثلة الواردة فيه غير �شاملة.

مجموعة الدول الأفريقية
هناك عدد من ال�سمات الم�شتركة بين جميع الدول المنتمية �إلى مجموعة الدول الأفريقية ،وال� سيما يف
مجالي التجريم و�إنفاذ القانون .فعلى �سبيل المثال ،يبدو �أن تجريم فعل الإثراء غير الم�شروع منت�شر على
ْ
نطاق وا�سع ب�صفة خا�صة بين بلدان هذه المجموعة ،وهو ما ينطبق �أي�ض ًا على �سن قوانين خا�صة لمكافحة
غ�سل الأموال ،بما يف ذلك اعتباره جريمة جنائية .ويف المقابل ،من المرجح �أ َّال تكون بلدان المجموعة قد
جزئيا
جرمت فعل ر�شوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية ،وهو ما يرجع ًّ
َّ
ربما �إلى الحقيقة التي مفادها �أن �آلية متابعة اتفاقية االتحاد الأفريقي لمنع الف�ساد ومكافحته ال تنطوي على
ر�صد التقييمات .كما يزداد االحتمال ب�أن تحدد بلدان هذه المجموعة عرقلة �سير العدالة باعتبارها تحدي ًا
خطير ًا مقارن ًة ببلدان المجموعات الأخرى.
وفيما يتعلق بالتدابير الرامية �إلى تعزيز العدالة الجنائية و�إنفاذ القانون ،تواجه بلدان المجموعة
عدد ًا من التحديات الم�شتركة ،بما يف ذلك االفتقار ،يف عدد كبير من البلدان ،للأحكام القانونية �أو الآليات
المالئمة لتعزيز �إعادة �إدماج المدانين بجرائم الف�ساد .وتفتقر بلدان كثيرة �إلى برامج �شاملة لحماية ال�شهود
�أو ال تتخذ �إ َّال تدابير محدودة ومجز�أة فيما يتعلق بحماية ال�شهود والخبراء وال�ضحايا وتغيير �أماكن �إقامتهم.
وكانت اال�ستعرا�ضات الخا�صة ببلدان هذه المجموعة هي التي �أُثير �أثناءها �أكبر عدد من ال�شواغل ب�ش�أن
اال�ستقاللية العملياتية لهيئات مكافحة الف�ساد ،وكذلك محدودية قدراتها وم�ستوياتها التوظيفية ومواردها.
كما ُحددت �صعوبات يف كفالة التن�سيق الفعال فيما بين الوكاالت والإدارة الناجعة لحاالت الف�ساد.
وعلى الرغم من ال�سمات الم�شتركة المذكورة �أعاله ،يبدو �أن هناك مجموعة متنوعة من ال ُّنهج القانونية
التي تتبعها بلدان هذه المجموعة يف م�سائل التجريم و�إنفاذ القانون والتعاون الدولي ،وهو ما نتج عموم ًا عن
االختالفات يف النظم والتقاليد اللغوية والقانونية للبلدان المعنية.
وتلتزم البلدان الناطقة بالإنكليزية يف المجموعة بنظام القانون الأنغلو�سك�سوني ،ويف بع�ض الأحيان،
ت�ستخدم يف م�سائل التجريم التمييز التقليدي بين "الوكيل" و"الأ�صيل" كطرفين متورطين يف الجانب "ال�سلبي"
من المعاملة الفا�سدة ،وبذلك فهي ال تميز بين الموظفين العموميين وموظفي القطاع الخا�ص .كما �أنها تعترف
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يف الغالب بجريمة "الم�ؤامرة" ك�شكل خا�ص من �أ�شكال ال�سلوك التح�ضيري ،وعادة ما تنطوي على �شخ�ص
يدخل يف اتفاق الرتكاب جريمة خطيرة تتعلق بالف�ساد .وكثير ًا ما تتبع تلك البلدان تقليد ًا �آخر من تقاليد
الواليات الق�ضائية التي تتبع القانون الأنغلو�سك�سوني ،وهو تحديد ًا اال�شتراط يف و�صف جرائم الر�شوة �أن
يت�صرف مرتكب الجريمة "على نحو فا�سد" ،بو�صفه نوع ًا من العنا�صر الذاتية للفعل غير الم�شروع ("الق�صد
الفا�سد") .ومن المرجح �أي�ض ًا �أن تكون هذه البلدان قد و�ضعت افترا�ضات قابلة للدح�ض لت�سهيل مالحقة
مزية �أو عر�ضها كدليل على حدوث فعل من �أفعال الف�ساد،
الف�ساد (على �سبيل المثال ،فيما يتعلق بقبول ّ
مبررة كدليل على الر�شوة يف القطاع العام �أو على غ�سل الأموال) ،وكذلك
�أو فيما يتعلق بوجود ثروة غير َّ
افترا�ضات قابلة للدح�ض ب�ش�أن وجود نية غير �شريفة (على �سبيل المثال ،فيما يتعلق ب�إعطاء �إكرامية كدليل
على وقوعه "على نحو فا�سد") .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،تر�سي البلدان الناطقة بالإنكليزية يف الغالب الم�س�ؤولية
الجنائية لل�شخ�صيات االعتبارية ،معتبر ًة �أن جميع الجرائم المنطبقة ت�شير �إلى الأ�شخا�ص الطبيعيين
والكيانات على ال�سواء ،وتطبقها بالطريقة نف�سها .ويبدو �أن لدى بع�ضها �أي�ض ًا قوانين ُيعزى بموجبها � ُّأي
�سلوك تخ�ضع هيئة ب�سببه للمالحقة �إلى الأ�شخا�ص الذين يديرون تلك الهيئة �أو يعملون بها .وال توجد لدى
الدول المعنية يف الغالب فترة تقادم تتعلق بالجرائم المت�صلة بالف�ساد وال ح�صانات �أو امتيازات ق�ضائية
تقديريا يف المالحقة الق�ضائية ،ويف
للموظفين العموميين ،مع ا�ستثناءات محدودة .وهي تتبع عاد ًة نموذج ًا
ًّ
ذلك ال�سياق ،تل َّقى العديد منها تو�صيات ب�إ�صدار مبادئ توجيهية لكي تكون الأطراف المعنية مدركة للمعايير
التي تحكم القرارات ذات ال�صلة .و�أخيراً ،فيما يتعلق بنطاق اخت�صا�صها ،ف�إنها ،وكذلك بلدان �أخرى تتبع
نظم القانون الأنغلو�سك�سوني ،ال تطبق دائم ًا مبد�أ العلم �أو ال تطبقه يف جميع الحاالت الممكنة ،كما �أنها
ال ت�ؤيد يف الغالب مبد�أ االخت�صا�ص بالجاني �أو مبد�أ االخت�صا�ص بالمجني عليه �أو مبد�أ حماية الدولة.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي ،تعتمد البلدان الناطقة بالإنكليزية يف مجموعة الدول الأفريقية عموم ًا
على قوانين ت�سليم قديمة �إلى حد ما ،وال يمكن �أن ت�سلِّم المجرمين �إال على �أ�سا�س معاهدة ،ولي�س لديها خبرة
يف ا�ستخدام االتفاقية ك�أ�سا�س قانوني .ولذلك ف�إن هذه البلدان تعتمد على �إبرام عدد كبير من المعاهدات
الثنائية لت�سليم المجرمين .وهذه هي الحال بوجه خا�ص عندما يتعلق الأمر ببلدان لي�ست جزء ًا من الكومنولث
حيث ال تنطبق ترتيبات مب�سطة مثل برنامج لندن لت�سليم المطلوبين ومخطط هراري المتعلق بالم�ساعدة
القانونية المتبادلة يف الم�سائل الجنائية داخل الكومنولث� ،أو �أحكام داخلية محددة مراعية للكومنولث .بيد
�أنه يمكن لهذه البلدان عموم ًا �أن تتعاون يف م�سائل التعاون الدولي يف غياب معاهدة على �أ�سا�س المعاملة
بالمثل .غير �أنه على عك�س �أع�ضاء المجموعة الناطقين بالفرن�سية ،ف�إن الجن�سية لي�ست �أ�سا�س ًا عموم ًا لرف�ض
نظم الم�ساعدة القانونية المتبادلة عموم ًا
الت�سليم .وخالف ًا للأطر القانونية لت�سليم المجرمين لديهمُ ،ت َّ
من خالل ت�شريعات �أحدث عهد ًا بكثير .وي�ضمن ذلك ،يف جملة �أمور� ،إمكانية تقديم الم�ساعدة القانونية
المتبادلة فيما يتعلق بطائفة وا�سعة من الأفعال التي تجرمها االتفاقية ،و�إمكانية التنظيم المبا�شر لعدد من
الم�سائل مثل القيود المفرو�ضة على ا�ستخدام الأدلة وقواعد ال�سرية.
ومن ال�سمات الم�شتركة بين البلدان الناطقة بالفرن�سية يف مجموعة الدول الأفريقية (التي تتبع تقاليد
القانون المدني) الميل �إلى تنظيم التعاون الدولي من خالل �أحكام متفرقة يف قوانين الإجراءات الجنائية
والد�ساتير ،واالعتماد ب�شكل كبير على المعاهدات الإقليمية (المبرمة تحت رعاية الجماعة االقت�صادية
والنقدية لو�سط �أفريقيا ،والجماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا ،وغيرها) .وثمة �سمة م�شتركة �أخرى
هي اعتماد النهج "الأحادي" يف م�سائل التعاون الدولي .ففيما يتعلق بمعظم �أحكام االتفاقية التي ال ت�شملها
القوانين �أو اللوائح الوطنية (ك�أن يكون ذلك مث ًال لأ�سباب تتعلق برف�ض طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة،
والت�شاور ،وال�سرية الم�صرفية ،والجرائم المالية ،وعدم التعر�ض لل�شهود) ،ف�إن معظم البلدان الناطقة
بالفرن�سية تحتج ب�أن االمتثال يتحقق من خالل �إمكانية تطبيق االتفاقية تطبيق ًا مبا�شراً .وهي كثير ًا ما
ت�شير �إلى ت�شريعاتها المتعلقة بمكافحة غ�سل الأموال بو�صفها م�صادر لتنظيم ت�سليم المجرمين والم�ساعدة
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القانونية المتبادلة .وقد يعود هذا التطور بدرجة كبيرة �إلى تركيز المجتمع الدولي (بما يف ذلك الهيئات
الإقليمية على غرار فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية) على مدى العقود القليلة الما�ضية على �إن�شاء
�أطر وم�ؤ�س�سات قانونية قوية (مثل وحدات اال�ستخبارات المالية) بهدف الك�شف عن عائدات الجريمة
و�ضبطها وم�صادرتها ،بما يف ذلك على ال�صعيد الدولي .وقد �أدت هذه الجهود �إلى حالة يمكن فيها ا�ستخدام
الأطر القانونية المح َّدثة ا�ستخدام ًا فعا ًال للتعاون مع الدول الأخرى فيما يتعلق بالجرائم الرئي�سية المقررة
بموجب االتفاقية ،وهي تحديد ًا غ�سل عائدات الجرائم المت�صلة بالف�ساد .ويف الوقت نف�سه ،يتمثل �أحد
ِ
الم�ستعر�ضون يف عدم تحديث الآليات والأدوات المعيارية التي تتناول
الجوانب ال�سلبية المحتملة التي حددها
جرائم �أخرى يف كثير من الأحيان ،مما قد ي�ؤدي �إلى �إن�شاء نظام "ذي �سرعتين" .غير �أنه وقت اال�ستعرا�ض،
كان عدد من البلدان عاكف ًا على �صياغة م�شاريع قوانين تتناول التعاون الدولي يف الم�سائل الجنائية ،يمكن
�أن توفر مجموعة من القواعد التي ت�شمل جميع الجرائم المقررة بموجب االتفاقية والجرائم الأخرى ذات
ال�صلة بطريقة متجان�سة.
وثمة اتجاه �آخر لدى البلدان الناطقة بالفرن�سية �ضمن مجموعة الدول الأفريقية ،وهو �أن �شرط الحد
الأدنى للعقوبة لأغرا�ض ت�سليم المجرمين هو ال�سجن لمدة �سنتين ،وهو �أعلى من الحد الأدنى الذي و�ضعته
بلدان �أخرى بواقع �سنة واحدة .وهذا يزيد من احتمال عدم اعتبار بع�ض الجرائم المقررة بموجب االتفاقية
قابلة لت�سليم مرتكبيها .غير �أنه لوحظ وجود عن�صر من عنا�صر المرونة يف مجال ت�سليم المجرمين ،وهو
عدم ا�شتراط � ٍّأي من البلدان الناطقة بالفرن�سية �أو الناطقة بالبرتغالية يف مجموعة الدول الأفريقية وجود
معاهدة لأغرا�ض ت�سليم المجرمين .ومن ال�سمات الم�شتركة الأخرى لتلك البلدان �أن الجن�سية �سبب لرف�ض
طلبات الت�سليم.
وعلى الرغم من االختالفات اللغوية وتنوع النظم القانونية يف بلدان مجموعة الدول الأفريقية ،ف�إن
عدد ًا من المنظمات واالتفاقيات الأفريقية الجامعة �أو دون الإقليمية التي تتناول الف�ساد والتعاون الدولي
موحد �إلى حد ما ،وتو ِّفر حافز ًا لتعزيز الحوار والتبادالت .وت�شمل تلك
يف الم�سائل الجنائية ت�ضطلع بدور ِّ
االتفاقات والمنظمات اتفاقية االتحاد الأفريقي لمنع الف�ساد ومكافحته ،وبروتوكول الجماعة الإنمائية
للجنوب الأفريقي لمكافحة الف�ساد ،وبروتوكول الجماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا الخا�ص بمكافحة
الف�ساد ،ومنظمة التعاون الإقليمي بين ر�ؤ�ساء ال�شرطة يف الجنوب الأفريقي .وتجمع بع�ض هذه المبادرات
بلدان ًا ناطقة بالإنكليزية والفرن�سية والبرتغالية.

مجموعة دول �آ�سيا والمحيط الهادئ
من ال�صعب تحديد االتجاهات بالن�سبة لمجموعة دول �آ�سيا والمحيط الهادئ ككل ،وذلك �أ�سا�س ًا لأن لدى
بلدان المجموعة تقاليد قانونية وخلفيات تاريخية متنوعة ،ولكونها �أطراف ًا يف ترتيبات �إقليمية متعددة .وكما
هي الحال يف مجموعة الدول الأفريقية ،ف�إن من ال�سمات الم�شتركة يف م�سائل التجريم عدم �إر�ساء جريمة
ر�شوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية ،وذلك على ما يبدو نتيجة لعدم
وجود �صك متعدد الأطراف لمكافحة ر�شوة الأجانب على ال�صعيد الإقليمي .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،من المرجح
�أن تواجه البلدان يف مجموعة دول �آ�سيا والمحيط الهادئ م�شاكل فيما يتعلق بتجريم اختال�س الأموال العامة
وتبديدها ،وكذلك الر�شوة يف القطاع الخا�ص .وهي تواجه �أي�ض ًا تحديات تتعلق ب�إعادة �إدماج المدانين بجرائم
الف�ساد ،وكفالة التن�سيق الفعال بين الوكاالت ،وتعزيز القدرات التنفيذية لأجهزة مكافحة الف�ساد وهيئات
�إنفاذ القانون .ومن ناحية �أخرى ،ف�إن قوانينها تن�ص يف الغالب على جزاءات �أ�شد ،حيث تطبق بع�ض الدول
عقوبة ال�سجن مدى الحياة �أو حتى عقوبة الإعدام على �أخطر حاالت الر�شوة �أو االختال�س �أو "الف�ساد الكبير".
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وفيما يتعلق بالتعاون الدولي ،يعتمد الت�سليم يف عدد من بلدان جنوب �آ�سيا وجنوب �شرقها اعتماد ًا
�صارم ًا فيما يبدو على وجود معاهدة (مع وجود ترتيبات خا�صة فيما بين بلدان الكومنولث فقط) ،وال
ُيعترف على وجه التحديد بدور االتفاقية ك�أ�سا�س قانوني .ومن ال�سمات الم�شتركة الأخرى غياب القوانين
ن�سبيا َ
المتخذ
�أو الممار�سات فيما يتعلق بنقل الإجراءات الجنائية وكذلك ،يف حاالت عدة ،الموقف ال�صارم ًّ
ب�ش�أن ازدواجية التجريم يف م�سائل الم�ساعدة القانونية المتبادلة .وعاد ًة ما يكون الوفاء بهذا المبد�أ مطلوب ًا
بغ�ض النظر عما �إذا كان التدبير المطلوب ذا طابع ق�سري �أو غير ق�سري .ويف المقابل ،ال يبدو �أن ال�سرية
الم�صرفية ت�شكل عقبة �أمام تنفيذ طلب الم�ساعدة القانونية المتبادلة ،بل �إن هناك بلد ْين ي�ؤكدان �أن من
الممكن تقديم �سجالت م�صرفية دون الحاجة �إلى الح�صول على �أمر ق�ضائي.
معينة من التنا�سق داخل المجموعة .ويبدو �أن �أقوى عامل ربط هو
غير �أنه يمكن ا�ستبانة درجات َّ
اعتماد العديد من الدول لنظام القانون الأنغلو�سك�سوني ،وال �سيما يف منطقة جنوب �شرق �آ�سيا والمحيط
الهادئ .فبع�ض هذه الواليات الق�ضائية العاملة بالقانون الأنغلو�سك�سوني لديها جرائم متطابقة تتعلق ببع�ض
�أ�شكال ال�سلوك المت�صل بالف�ساد (مثل عرقلة �سير العدالة) ،وتطبق ،من �أجل تي�سير المالحقات الق�ضائية،
فر�ضيات قابلة للدح�ض مماثلة لتلك التي لوحظت يف بلدان مجموعة الدول الأفريقية التي تتبع نظام القانون
الأنغلو�سك�سوني .كما تعتمد بلدان القانون الأنغلو�سك�سوني يف بع�ض الأحيان على مفهوم "الوكيل" المذكور
�أعاله ،الذي ي�شمل الموظفين العموميين وموظفي القطاع الخا�ص على ال�سواء ،وكثير ًا ما ال يكون لديها فترة
تقادم فيما يتعلق بجرائم الف�ساد.
وهناك مجموعة فرعية متجان�سة ب�شكل خا�ص ،وهي بلدان جزر المحيط الهادئ التي تنبع ت�شريعاتها
من ا�ستخدام نظام قائم على القانون الأنغلو�سك�سونيَ ،م ُ�صوغ على غرار المبادئ القانونية لدى الواليات
حرا
المتحدة الأمريكية (بو�صفها من الأقاليم الخا�ضعة �سابق ًا لو�صاية الأمم المتحدة والمرتبطة ارتباط ًا ًّ
بالواليات المتحدة) �أو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و�آيرلندا ال�شمالية .وت�شترط بع�ض هذه الدول،
يف و�صفها لجرائم الر�شوة� ،أن يت�صرف مرتكب الجريمة "على نحو فا�سد" ،كما تدرج يف ت�شريعاتها عاد ًة
جريمة خا�صة وهي الت�آمر الذي ينطوي على اتفاق �شخ�ص مع �شخ�ص �آخر �أو �أكثر على ارتكاب جريمة،
غالب ًا ما تكون خطيرة ،ما دام هناك فعل علني واحد على الأقل قد حدث .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،وكما لوحظ
�أي�ض ًا يف بلدان القانون الأنغلو�سك�سوني يف مجموعة الدول الأفريقية ،ف�إن معظمها ير�سي الم�س�ؤولية الجنائية
لل�شخ�صيات االعتبارية من خالل اعتبار �أن جميع الجرائم تنطبق على الكيانات بنف�س طريقة انطباقها على
تقديريا
الأفراد ،مع �إجراء التعديالت ال�ضرورية فح�سب .وعاد ًة ما تتبع بلدان جزر المحيط الهادئ نموذج ًا
ًّ
للمالحقة الق�ضائية ،مما قد ي�ؤدي �إلى تخفيف العقوبة ،بل والح�صانة الكاملة من المالحقة الق�ضائية
بالن�سبة �إلى الجناة المتعاونين .ومع ذلك ،فقد رئي �أن الجزاءات المنطبقة يف هذه البلدان منخف�ضة عموماً،
و�أُ�صدرت تو�صيات للنظر يف رفع م�ستوى الغرامات �أو تو�سيع نطاق �أنواع الجزاءات المتاحة بما يتجاوز
العقوبات المالية .وتتعلق التحديات الأخرى بالتدابير المحدودة �أو غير الر�سمية المتاحة لحماية ال�شهود،
وبكون البلدان المعنية لم تن�شئ يف �أحيان كثيرة هيئات �أو �إدارات متخ�ص�صة لغر�ض مكافحة الف�ساد ،وذلك
على ما يبدو ب�سبب القيود التي يفر�ضها �صغر حجمها وقلة عدد �سكانها .و�أخيراً ،تلتزم هذه البلدان بمبد�أ
الإقليمية على نحو �صارم ،بما ينحرف عن الإمكانيات المتوخاة يف االتفاقية.
ويف معظم الحاالت ،ت�ستند الأطر القانونية لت�سليم المجرمين والم�ساعدة القانونية المتبادلة يف
البلدان الجزرية يف المحيط الهادئ �إلى قوانين حديثة العهد .وتكمن �إحدى الم�سائل الرئي�سية فيما يبدو
يف االفتقار العام �إلى الخبرة العملية يف معالجة طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة وت�سليم المجرمين.
ويف معظم بلدان جزر المحيط الهادئ ،لم يتم تناول � ِّأي حاالت (�سواء كانت مت�صلة بالف�ساد �أم ال)� ،أو
تم تناول القليل منها ،خالل ال�سنوات الخم�س الما�ضية .وت�سري ترتيبات ت�سليم المجرمين والم�ساعدة
مخططي لندن وهراري) من حيث المبد�أ ،ولكن ال يبدو
القانونية المتبادلة القائمة يف الكومنولث (مثل
ْ
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�أنها ُت�ستخدم يف الممار�سة العملية .ويمكن �أن يكون االفتقار �إلى الممار�سة يف م�سائل الم�ساعدة القانونية
ن�سبيا .ومن الممكن �أي�ضاً� ،إلى حد ما على
المتبادلة ناتج ًا عن �صغر حجم هذه البلدان و�ض�آلة اقت�صاداتها ًّ
الأقل� ،أن تكون قنوات �إنفاذ القانون غير الر�سمية مف�ضلة على �آليات الم�ساعدة القانونية المتبادلة الر�سمية
والأكثر ا�ستهالك ًا للوقت عندما يتعلق الأمر بتبادل المعلومات والأدلة ذات ال�صلة بالإجراءات الجنائية.
ومما يدعم هذه الإمكانية �أن هذه البلدان مربوطة ب�شبكة من �آليات �إنفاذ القانون دون الإقليمية التي ت�شمل
�شبكة مكافحة الجريمة عبر الوطنية يف منطقة المحيط الهادئ ،ومنظمة الجمارك يف �أوقيانو�سيا ،وبرنامج
الدوريات بالزوارق يف المحيط الهادئ ،ور�ؤ�ساء ال�شرطة يف جزر المحيط الهادئ.
وت�شكل البلدان الناطقة بالعربية يف مجموعة دول �آ�سيا والمحيط الهادئ مجموعة فرعية ثانية ذات
جرم �أفعال
�سمات مميزة (ت�شترك فيها �أحيان ًا مع البلدان الناطقة بالعربية يف المجموعة الأفريقية) .والُ  ت َّ
االتجار بالنفوذ يف الغالب يف البلدان التي تنتمي �إلى هذه المجموعة الفرعية �إ َّال فيما يتعلق بالموظفين
جرم الإثراء غير الم�شروع يف العادة .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،غالب ًا ما ال ت�شمل الت�شريعات يف
الحكوميين ،وال ُي َّ
هذه البلدان ال�شروع يف ارتكاب بع�ض جرائم الف�ساد (مثل عرقلة �سير العدالة واالتجار بالنفوذ)� ،أو الإعداد
للجرائم المت�صلة بالف�ساد .ومن ناحية �أخرى ،اتخذت البلدان تدابير لمكافحة غ�سل الأموال من خالل
ت�شريعات خا�صة؛ و�أر�ست ،كقاعدة عامة ،الم�س�ؤولية الجنائية لل�شخ�صيات االعتبارية عن جرائم الف�ساد؛
كما تن�ص قوانينها على �إمكانية منح الح�صانة من المالحقة الق�ضائية لمرتكبي الجرائم الذين يتعاونون مع
ال�سلطات .وفيما يتعلق بنموذج المالحقة الق�ضائية لديها ،فهي غالب ًا ما تطبق مبد�أ ال�شرعية .بيد �أن نظمها
الخا�صة بمكافحة الف�ساد يعوقها االفتقار �إلى تدابير للتنفيذ الفعال للمادة  ،32ب�ش�أن حماية ال�شهود ،و�إلى
الأحكام التي تي�سر بدرجة كبيرة عر�ض �آراء ال�ضحايا و�شواغلهم �أثناء الإجراءات الجنائية والنظر فيها.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي ،تتمثل �إحدى ال�سمات الرئي�سية لمعظم البلدان الناطقة بالعربية يف هذه
المجموعة (وهو ما ت�شترك فيه �أي�ض ًا مع بع�ض البلدان الناطقة بالعربية يف مجموعة الدول الأفريقية) يف
غياب القوانين القائمة بذاتها ب�ش�أن ت�سليم المطلوبين والم�ساعدة القانونية المتبادلة .ويف حين �أن هناك نهج ًا
مت�سق ًا يقوم على عدم ا�شتراط وجود معاهدة ك�أ�سا�س قانوني لت�سليم المطلوبين (حيث يمكن �أن ُيمنح �أي�ض ًا على
�أ�سا�س المجاملة والمعاملة بالمثل) ،هناك عدد قليل فيما يبدو من الأحكام المحلية (الواردة �أ�سا�س ًا يف قوانين
العقوبات �أو قوانين الإجراءات الجنائية) التي تنظم التعاون الق�ضائي الدولي .وبد ًال من ذلك ،تعتمد غالبية
البلدان يف هذه المجموعة الفرعية اعتماد ًا كبير ًا على المعاهدات الثنائية والإقليمية؛ وكثير ًا ما ُذكرت اتفاقية
الريا�ض العربية للتعاون الق�ضائي لعام  1983المبرمة يف �إطار جامعة الدول العربية .ولذلك ،ف�إن هناك عدد ًا
من الأحكام القائمة على االتفاقية ،من قبيل الم�شاورات وقواعد التقييد المتعلقة با�ستخدام الأدلة ،وال�سرية،
وعدم التعر�ض لل�شهود ،غير المنظَّ مة �صراح ًة يف القوانين المحلية ،وعادة ما يتم ت�أكيد االمتثال بالرجوع
�إلى الممار�سة �أو �إلى الأحكام ذات ال�صلة الواردة يف المعاهدات الثنائية �أو الإقليمية المنطبقة .و�أبرز تحليل
مقارن لال�ستعرا�ضات ال ُقطرية ذات ال�صلة �أي�ض ًا اتجاه ًا عا ًّما �إلى عدم ت�سليم المواطنين و�إلى االعتراف بمبد�أ
"الت�سليم �أو المحاكمة" باعتباره من الممار�سات العملية ،وذلك بالنظر �إلى وروده �صراح ًة يف القوانين الداخلية.
وتت�ألف مجموعة فرعية �أخيرة �ضمن مجموعة دول �آ�سيا والمحيط الهادئ من �سل�سلة من البلدان يف
و�سط و�شرق �آ�سيا تتبع �أنماط ًا مماثلة لتلك التي تتبعها الدول يف مجموعة دول �أوروبا ال�شرقية التي ت�شترك
معها يف التاريخ والتقاليد (انظر �أدناه) .وتت�صل هذه الأنماط ،على �سبيل المثال ،بالقيود يف تغطية العنا�صر
الأ�سا�سية لجريمة الر�شوة (مثل تقديم الر�شوة �أو التما�سها و�إدراج المزايا غير المادية)؛ ومنح الح�صانة
من المالحقة الق�ضائية للأ�شخا�ص الذين يمار�سون �أعما ًال فا�سدة ممن يبلِّغون طوع ًا عن تقديم الر�شوة
لل�سلطات ،وكذلك للأ�شخا�ص الذين يقعون �ضحية االبتزاز؛ والن�ص يف قوانينها الخا�صة بالإجراءات
الجنائية على الإيقاف الم�ؤقت للموظفين العموميين المتهمين بالف�ساد كنوع من التدابير الق�سرية المتاحة
ل�سلطات �إنفاذ القانون �أثناء التحقيق الجنائي.
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مجموعة دول �أوروبا ال�شرقية
ينق�سم �أع�ضاء مجموعة دول �أوروبا ال�شرقية �إلى دول �أع�ضاء يف االتحاد الأوروبي و�أخرى غير �أع�ضاء فيه.
وتنطبق المالحظات واالتجاهات التي �أُبرزت بالن�سبة لبلدان مجموعة دول �أوروبا الغربية ودول �أخرى �إلى
حد كبير على تلك المبداة بالن�سبة لبلدان مجموعة دول �أوروبا ال�شرقية الأع�ضاء �أي�ض ًا يف االتحاد الأوروبي
(انظر �أدناه) .وكما ُذكر �أعاله ،توجد لدى العديد من �أع�ضاء مجموعة دول �أوروبا ال�شرقية ت�شريعات مماثلة
لتلك الموجودة لدى عدد من البلدان المجاورة من مجموعة �آ�سيا والمحيط الهادئ .وفيما يتعلق بالتجريم،
تجرم ر�شوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي
من المرجح �أن بلدان مجموعة دول �أوروبا ال�شرقية ِّ
المنظمات الدولية العمومية ،بل وتميل �إلى تجاوز الحد الأدنى من متطلبات االتفاقية ،فيما يتعلق على �سبيل
المثال ب�شمول الر�شاوى التي ال ُتمنح فيما يتعلق بت�سيير الأعمال التجارية الدولية� ،أو االتجار بالنفوذ فيما
يتعلق بالموظفين العموميين الأجانب و�أع�ضاء المنظمات الدولية العمومية .ومن المرجح �أي�ض ًا �أن تكون
الدول المعنية قد �أر�ست جريمة الر�شوة يف القطاع الخا�ص ،وهو ما يرجع �أ�سا�س ًا �إلى تنفيذها التفاقية مجل�س
�أوروبا للقانون الجنائي ب�ش�أن مكافحة الف�ساد والقرار الإطاري  2003/568/JHAال�صادر عن مجل�س االتحاد
الأوروبي ب�ش�أن مكافحة الف�ساد يف القطاع الخا�ص.
وتميل الدول يف هذه المجموعة �إلى عدم التمييز بين �أفعال االختال�س المرتكبة يف القطاع العام
وتلك التي ُترتكب يف القطاع الخا�ص ،و�إن انطوت الأفعال ذات ال�صلة على عقوبات �أ�شد �أو ا�ستتبعت تطبيق
جرم الإثراء غير الم�شروع �سوى يف
جرائم �إ�ضافية يف �أحيان كثيرة عندما يرتكبها موظفون عموميون .وال ُي َّ
ثالث دول �ضمن المجموعة ،و�إن مالت دول كثيرة �إلى ا�ستخدام �سلطات مو�سعة للم�صادرة كبديل .و�إ�ضاف ًة
�إلى ذلك ،اتخذت جميع هذه البلدان تقريب ًا تدابير لتجريم غ�سل الأموال ،يف قوانينها الجنائية عاد ًة،
ومن المرجح �أن تكون الت�شريعات ذات ال�صلة متفقة مع االتفاقية .وينطبق ال�شيء نف�سه على عرقلة �سير
العدالة ،و�إن كانت هناك يف بلدان قليلة م�سائل تتعلق ،على �سبيل المثال ،بالو�سائل المختلفة الم�ستخدمة
للتدخل يف الإدالء بال�شهادة �أو تقديم الأدلة .ويتمثل االتجاه ال�سائد �أي�ض ًا يف �إر�ساء جرائم خا�صة ب�ش�أن
ا�ستخدام الو�سائل الق�سرية �ضد موظفي العدالة والموظفين المكلفين ب�إنفاذ القوانين .وعلى العموم ،يبدو
ن�سبيا ،حتى لو كانت هناك بع�ض اال�ستثناءات التي
�أن بلدان هذه المجموعة لديها نظم تجريم قوية و�شاملة ًّ
لوحظت فيما يتعلق مث ًال بتغطية النفوذ "المفتر�ض"� ،أو ا�شتراط �أن يلحق قدر من الأذى �أو ال�ضرر بم�صالح
ال�شخ�ص �أو الدولة لكي ُتعتبر �إ�ساءة ا�ستعمال الوظائف جريمة جنائية .و ُت َع ُّد الم�س�ؤولية الجنائية لل�شخ�صيات
االعتبارية �سمة م�شتركة يف هذه المجموعة ،ويبدو �أن الدول الأطراف ت�شترك �أحيان ًا يف بع�ض التعاريف ،مثل
"المنظمون" (�أي الأ�شخا�ص الذين �أع ُّدوا للجريمة �أو �أ�شرفوا على ارتكابها ،وكذلك الأ�شخا�ص الذين �أن�ش�أوا
إجراميا �أو �أ�شرفوا عليه) ،ومفهوم �إعداد الجريمة ك�شكل من �أ�شكال ال�سلوك
جماعة منظمة �أو ت�شكي ًال �
ًّ
الإجرامي .والمقا�ضاة يف دول هذه المجموعة �إلزامية من حيث المبد�أ .وتتعلق �سمة �إيجابية �أخيرة ب�إنفاذ
القانون وبكون البلدان المعنية لديها برامج كافية ،و�أحيان ًا �شاملة وجريئة ،لحماية ال�شهود ،غالب ًا ما تكون يف
()109
ت�شريعات منف�صلة ،وذلك نتيجة للجهود الرامية �إلى االمتثال لمتطلبات �صكوك �إقليمية.
ومن منظور التعاون الدولي يف الم�سائل الجنائية ،يكمن عامل ربط مهم بين دول هذه المجموعة الأع�ضاء
وغير الأع�ضاء يف االتحاد الأوروبي يف كونها جميع ًا �أع�ضاء يف مجل�س �أوروبا .ويوفر التنفيذ الت�شريعي للعديد
من معاهدات مجل�س �أوروبا ب�ش�أن ت�سليم المجرمين والم�ساعدة القانونية المتبادلة على مر ال�سنين قدر ًا
()109ت�شمل تلك ال�صكوك الإقليمية ما يلي�( :أ) قرار جمل�س االحتاد الأوروبي امل�ؤرخ  23ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1995ب�ش�أن حماية ال�شهود
يف �سياق مكافحة اجلرمية َّ
املوجهة �إىل الدول الأع�ضاء ،ب�ش�أن تخويف
املنظمة الدولية؛ و(ب) التو�صية  R (97) 13للجنة وزراء جمل�س �أوروبا َّ
ال�شهود وحقوق الدفاع؛ و(ج) القرار الإطاري  2001/220/JHAملجل�س االحتاد الأوروبي ،ب�ش�أن و�ضع ال�ضحايا يف الإجراءات اجلنائية.
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كبير ًا من التجان�س .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك� ،ساعد تنفيذ مجموعة ت�شريعات مجل�س �أوروبا يف هذا المجال �إلى حد
كبير البلدان على تنفيذ متطلبات اتفاقية مكافحة الف�ساد .ويمكن �أن يقال ال�شيء نف�سه عن نقل الأ�شخا�ص
المحكوم عليهم ونقل الإجراءات الجنائية ،اللذين كانا مو�ضوع اتفاقين محددين من اتفاقات مجل�س �أوروبا.
ومما له �أهمية بالغة �أن عدد ًا كبير ًا من البلدان المنتمية �إلى هذه المجموعة لديه قوانين حديثة العهد
ن�سبيا تتناول التعاون الدولي .ومعظم هذه القوانين ،التي توفر الأ�س�س الالزمة لتنفيذ الف�صل الرابع من
ًّ
االتفاقية ،تت�ضمن �أحكام ًا �شاملة تغيب عادة عن القوانين القديمة ،مثل الأحكام ب�ش�أن واجبات الت�شاور مع
البلدان الطالبة .ويف عدد من الحاالت ،تحدد هذه القوانين الجديدة �أن طلبات ت�سليم المجرمين والم�ساعدة
القانونية المتبادلة ال يمكن رف�ضها لأ�سباب مالية .ويتناق�ض هذا النهج مع النهج الأكثر "تقليدية" الذي تتبعه
بلدان �أخرى ال ت�ؤكد االمتثال لالتفاقية �سوى على نحو غير مبا�شر ،بحجة �أن الأ�سباب المالية غير مذكورة
يف القوانين الداخلية ،ومن ثم ال يمكن اعتبارها عقبات تعتر�ض التعاون الدولي .وثمة اتجاه �آخر ي�ستحق
ت�سليط ال�ضوء عليه ،وهو �أن الإر�سال التلقائي للمعلومات يكون يف الغالب مو�ضوع �أحكام ت�شريعية محددة.
وهذا يميز بو�ضوح بين عدد من البلدان المنتمية �إلى هذه المجموعة والغالبية العظمى من البلدان الأخرى
قيد اال�ستعرا�ض التي ت�ؤكد عادة االمتثال للفقرة  4من المادة  46من االتفاقية من خالل الممار�سة .وتحدد
معظم البلدان يف هذه المجموعة �أي�ض ًا يف �إطار الجرائم التي ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها الجرائم التي يعا َقب
عليها بال�سجن لمدة �سنة واحدة على الأقل ،وهو حد �أدنى مقارن ًة بالحد الذي تحدده البلدان المنتمية �إلى
مجموعات �إقليمية �أخرى .وهي تعتمد ،من �أجل تنفيذ حكم االتفاقية ب�ش�أن "المعاملة العادلة" (الفقرة 14
من المادة  ،)44يف جملة �أمور ،على االتفاقية الأوروبية لحقوق الإن�سان ومجموعة ال�سوابق الق�ضائية التي
�أر�ستها المحكمة الأوروبية لحقوق الإن�سان .ذلك �أن وجود معاهدة لي�س يف العادة �شرط ًا م�سبق ًا للت�سليم،
قانونيا لت�سليم المجرمين .وفيما يتعلق بهيئات التحقيق الم�شتركة ،توجد لدى
ويمكن اتخاذ االتفاقية �أ�سا�س ًا
ًّ
البلدان �أطر قانونية ذات �صلة ،وقد د�أبت على اال�ستفادة منها يف الممار�سة العملية ،و�إن لم يكن ذلك فيما
يتعلق بالجرائم المت�صلة بالف�ساد يف معظم الحاالت.

مجموعة دول �أمريكا الالتينية والكاريبي
يف حين تعتمد الغالبية العظمى من البلدان المنتمية �إلى مجموعة دول �أمريكا الالتينية والكاريبي نظام ًا
قائم ًا على القانون المدني ،ف�إن �أقلية منها ،وال �سيما يف منطقة الكاريبي ،تتبع نهج ًا قائم ًا على القانون
الأنغلو�سك�سوني .ومن الخ�صائ�ص المميزة التي لوحظت خالل اال�ستعرا�ضات �أن يف بع�ض بلدان المجموعة،
ُي�ستخدم الفعل نف�سه ( )ofrecerبمعنى " َي ْع ِر ُ�ض" و" َي ِع ُد بـ" (الر�شوة) على حد �سواء .ورغم �أن معظم الدول يف
تجرم ر�شوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية،
�أمريكا الالتينية والكاريبي ِّ
ف�إن االتجاه الغالب �أنها ال تقوم بذلك �سوى فيما يتعلق بالجانب الن�شط من الجريمة .كما يقل االحتمال ب�أن
جرمت االتجار بالنفوذ والر�شوة يف القطاع الخا�ص ،وهي ال ت�شمل يف
تكون البلدان يف هذه المجموعة قد َّ
الغالب الأعمال التح�ضيرية للجرائم المت�صلة بالف�ساد .ومن ناحية �أخرى ،يبدو �أن بلدان المجموعة هي
الأكثر ا�ستعداد ًا العتماد ت�شريعات ت�شمل جريمة الإثراء غير الم�شروع ،ربما نتيجة لتنفيذ اتفاقية البلدان
الأمريكية لمكافحة الف�ساد .وهي تميل �أي�ض ًا �إلى ا�شتراع ن�صو�ص تتعلق بتو�سيع نطاق فترة التقادم �إلى
م�ستويات ُمر�ضية ،حيث �إن العديد منها يعتمد ،على �سبيل المثال ،ت�شريعات مبتكرة مت�شابهة ب�ش�أن تعليق
الفترة ذات ال�صلة �أثناء تولي الموظف العمومي المتورط من�صبه .وفيما يتعلق بالمالحقة الق�ضائية ،تميل
دول المجموعة �إلى تطبيق مبد�أ ال�شرعية� ،سواء ب�صفة عامة �أو فيما يتعلق بالجرائم المت�صلة بالف�ساد على
وجه التحديد .ورغم �أن هذه الدول كثير ًا ما تواجه ثغرات فيما يتعلق بنطاق الممتلكات الخا�ضعة للتجميد
وال�ضبط والم�صادرة ،يتم الت�صرف يف عائدات الجريمة ،بمجرد م�صادرتها ،يف عدد من البلدان ،وذلك
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بتخ�صي�صها ل�صناديق خا�صة ،لكي ُت�ستخدم من �أجل مكافحة الجريمة المنظمة� ،أو يف برامج الوقاية من
المخدرات وعالج المتعاطين و�إعادة ت�أهيلهم .ويف ال�سياق نف�سه ،ونظر ًا للتجارب المكت�سبة يف كثير
تعاطي
ِّ
من البلدان من مكافحة الجريمة المنظمة ،ف�إنها غالب ًا ما تتخذ تدابير كافية لحماية ال�شهود ونقلهم .ومع
تكر�س بلدان عديدة بعد مبد�أ الإقليمية الن�شطة.
ذلك ،فمن وجهة نظر ق�ضائية ،لم ِّ
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي ،غالب ًا ما تنظم مجموعة بلدان القانون المدني ،على وجه الخ�صو�ص،
م�سائل ت�سليم المجرمين والم�ساعدة القانونية المتبادلة من خالل �أحكام متفرقة يف د�ساتيرها وقوانينها
الجنائية وقوانينها المتعلقة بالإجراءات الجنائية .وبوجه عام ،ال تتناول الت�شريعات الوطنية عدد ًا من
الم�سائل التي ت�شملها االتفاقية ،بما يف ذلك �أ�سباب رف�ض طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة ،والقاعدة
المتعلقة بالحد من ا�ستخدام الأدلة يف �إجراءات الم�ساعدة القانونية المتبادلة ،والم�شاورات قبل رف�ض
الطلبات ،و�شرط عدم التمييز وعدم التعر�ض لل�شهود .غير �أن القدرة الم�ؤكدة على تطبيق �أحكام االتفاقية،
والرغبة الم�ؤكدة يف ذلك لدى العديد من البلدان تع ِّو�ض على نحو مبا�شر فيما يبدو عن نق�ص الت�شريعات
نظريا ،وال يتحقق يف الممار�سة العملية.
الداخلية .ويف الوقت نف�سه ،كثير ًا ما يظل ذلك التطبيق المبا�شر ًّ
ولدى الأغلبية ال�ساحقة من بلدان هذه المجموعة �أطر قانونية� ،سواء من خالل االتفاقيات الثنائية �أو الأطر
القانونية الإقليمية ،ب�ش�أن تنظيم نقل الأ�شخا�ص المحكوم عليهم؛ وقد �ص َّدق العديد منها على اتفاقية مجل�س
�أوروبا ب�ش�أن نقل الأ�شخا�ص المحكوم عليهم .ومعظمها ال ي�شترط وجود معاهدة لأغرا�ض ت�سليم المجرمين.
وعلى العموم ،يعتمد عدد كبير من البلدان نهج ًا مرن ًا يف عدد من الجوانب .ويتمثل �أحد المجاالت يف قدرتها
على تقديم الم�ساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بال�شخ�صيات االعتبارية ،وذلك على الرغم من �أن
بع�ضها ال يعترف بالم�س�ؤولية الجنائية لل�شخ�صيات االعتبارية للأغرا�ض الداخلية .و�أكدت جميع بلدان
المجموعة تقريب ًا �أن ب�إمكانها قبول طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة عن طريق و�سائل غير ر�سمية (بما
�شفويا وعن طريق المنظمة الدولية لل�شرطة الجنائية (الإنتربول)) .ومن الجدير بالمالحظة �أي�ض ًا
يف ذلك ًّ
�أن هناك ثالثة بلدان منتمية �إلى المجموعة تتجاوز متطلبات االتفاقية لأنها ال ُت ِ
خ�ضع تلك الطلبات لمعيار
ازدواجية التجريم ،ب�صرف النظر عن التمييز بين التدابير الق�سرية وغير الق�سرية.
وترتبط �إحدى ال�سمات التي لوحظت فيما يتعلق بمعظم الدول يف �أمريكا الو�سطى بوجود قيد ب�ش�أن
التحري الخا�صة يف التحقيقات المتعلقة بالجريمة المنظمة و�/أو جرائم غ�سل الأموال.
ا�ستخدام �أ�ساليب ِّ
ويعني هذا القيد �أن تلك الأ�ساليب ال يجوز ا�ستخدامها �إال للتحقيق يف جرائم الف�ساد عندما ُترتكب الجرائم
من جانب جماعات �إجرامية منظمة �أو عندما ُتعتبر جرائم �أ�صلية لغ�سل الأموال.
وتتاح لمعظم البلدان الجزرية يف المجموعة التي تتبع نظام القانون الأنغلو�سك�سوني �إمكانية ا�ستخدام
�صكوك الكومنولث (مثل مخططات لندن وهراري) التي توفر لها روابط مبا�شرة مع بلدان الكومنولث خارج
المنطقة .كما �أن التزامها بال�صكوك الإقليمية ،مثل اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الف�ساد واتفاقية
البلدان الأمريكية ب�ش�أن الم�ساعدة المتبادلة يف الم�سائل الجنائية ،يتيح لها �أي�ض ًا التعاون مع بلدان تنتمي �إلى
نف�س المنطقة ولديها نظم ونهج قانونية مختلفة.

مجموعة دول �أوروبا الغربية ودول �أخرى
تت�ألف مجموعة دول �أوروبا الغربية ودول �أخرى من �أو�سع ت�شكيلة من التقاليد القانونية ،مما يجعل من ال�صعب
قويا بع�ضوية مجل�س �أوروبا
تحديد القوا�سم الم�شتركة .غير �أن نطاق وطرائق تنفيذ االتفاقية تت�أثر ت�أثر ًا ًّ
واالتحاد الأوروبي ،كما هي الحال لدى مجموعة دول �أوروبا ال�شرقية .ذلك �أن الدول الأطراف يف المجموعة
التي هي �أي�ض ًا �أع�ضاء يف االتحاد الأوروبي لديها ت�شريعات متكاملة لمكافحة الف�ساد يف بع�ض المجاالت ،منها
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على �سبيل المثال قواعد ومبادئ توجيهية وا�ضحة ب�ش�أن العوامل التي ينبغي �أخذها يف االعتبار عند تحديد
مزية ما "غير م�ستحقة".
ما �إذا كان ينبغي اعتبار ّ
تجرم ر�شو الموظفين العموميين
ومن المرجح �أي�ض ًا �أن بلدان مجموعة دول �أوروبا الغربية ودول �أخرى ِّ
الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية ،كما يبدو �أنها ُت ْن ِف ُذ الت�شريعات بفعالية ،حيث يوجد لديها �أكبر
عدد من التحقيقات والمالحقات والإدانات على م�ستوى المجموعات كافة .كما يزداد االحتمال ب�أن تكون قد
جرمت �أكثر من غيرها الر�شوة يف القطاع الخا�ص ،وذلك نتيجة لتنفيذها ال�صكوك ذات ال�صلة لمجل�س
َّ
�أوروبا واالتحاد الأوروبي (على غرار بلدان مجموعة دول �أوروبا ال�شرقية) .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،ف�إن جميع
تقر الم�س�ؤولية الجنائية لل�شخ�صيات االعتبارية ،وقد اتخذت تدابير لتجريم غ�سل
الدول تقريب ًا يف المجموعة ُّ
الأموال ،عادة يف قوانينها الجنائية .ومع ذلك ،يزداد االحتمال ب�أن تكون لديها مخاوف ب�ش�أن جريمة الإثراء
غير الم�شروع ،كما يت�ضح من عدم اعتراف � ٍّأي من بلدان المجموعة بالمفهوم ذي ال�صلة ،وذلك يف كثير
من الأحيان ب�سبب القيود الد�ستورية والخرق المت�صور الفترا�ض البراءة .وتميل بلدان كثيرة �إلى ا�ستخدام
بدائل ،مثل ال�صالحيات المو�سعة يف مجال الم�صادرة �أو �آليات الم�صادرة غير القائمة على الإدانة .و�أخيراً،
وكما هي الحال لدى �أع�ضاء مجموعة دول �أوروبا ال�شرقية ،ف�إن بلدان مجموعة دول �أوروبا الغربية ودول �أخرى
لديها عادة برامج متقدمة لحماية ال�شهود ونقلهم ،كما �أن لديها يف الغالب ت�شريعات ب�ش�أن حماية المبلِّغين
عن المخالفات .غير �أنه ال يمكن اعتبار �أن � َّأي مجموعة من الدول لديها �آليات ُمر�ضية تمام ًا من �أجل تنفيذ
المادة  33من االتفاقية (حماية الأ�شخا�ص المبلِّغين).
وقد ا�ستحدث مجل�س االتحاد الأوروبي بموجب قراره الإطاري  2002/584/JHAب�ش�أن �أمر التوقيف
الأوروبي ،عام ًال مهم ًا من عوامل التما�سك ودفع ًة نحو درجة �أعلى من التجان�س يف م�سائل التعاون الدولي يف
الم�سائل الجنائية .ويحل هذا ال�صك بفعالية محل �إجراءات ت�سليم المجرمين بين الدول الأع�ضاء يف االتحاد
الأوروبي عن طريق الإلغاء الفعلي لل�سيطرة ال�سيا�سية على �إجراءات الت�سليم بالن�سبة لعدد كبير من الجرائم،
بما فيها الجرائم المت�صلة بالف�ساد .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،فبموجب الإطار القانوني لأمر التوقيف الأوروبي،
�أزيل مبد�أ ازدواجية التجريم فيما يتعلق بقائمة ت�ضم  32جريمة ،بما يف ذلك الجرائم المت�صلة بالف�ساد التي
يعا َقب عليها يف الدولة الع�ضو ال ُـم ْ�ص ِدرة للحكم بال�سجن لمدة �أق�صاها ثالث �سنوات على الأقل ،كما يحددها
قانون الدولة الع�ضو ال ُـم ْ�ص ِدرة للحكم.
وتتميز المجموعة عموم ًا بوجود طبقات متعددة من التعاون .ولديها عدة �أطر م�ؤ�س�سية للتعاون يف مجال
�إنفاذ القانون ،منها مكتب ال�شرطة الأوروبي (يوروبول) والمكتب الأوروبي لمكافحة االحتيال التابع للمفو�ضية
الأوروبية واتفاقية �شينغن .ومن الناحية الجغرافية ،ترتبط مجموعة فرعية من بلدان ال�شمال الأوروبي
بترتيبات تعاونية وثيقة ،بما يف ذلك �أمر التوقيف يف بلدان ال�شمال الأوروبي ومنتدى التعاون بين �أجهزة ال�شرطة
ويالحظ �أي�ض ًا �أن �أغلبية البلدان المنتمية �إلى مجموعة دول �أوروبا
والجمارك يف بلدان ال�شمال الأوروبي.
َ
الغربية ودول �أخرى تلج�أ �إلى ا�ستخدام التداول بالفيديو كممار�سة معيارية يف الم�ساعدة القانونية المتبادلة
(الفقرة  18من المادة  ،)46وتعتمد عدة قواعد قانونية و�أطر ًا ت�شغيلية لإن�شاء هيئات تحقيق م�شتركة ،بما يف
ذلك االتفاقية الأوروبية للم�ساعدة المتبادلة يف الم�سائل الجنائية والبروتوكول الإ�ضافي الثاني الملحق بها.
وت�ستخدم البلدان المنتمية �إلى مجموعة دول �أوروبا الغربية ودول �أخرى هيئات التحقيق الم�شتركة يف الجرائم
المت�صلة بالف�ساد على نطاق �أو�سع قلي ًال فيما يبدو مقارن ًة بالبلدان يف المجموعات الأخرى.

الخال�صة
تو�صلت هذه الدرا�سة �إلى � َّأن الأطر القانونية لمكافحة الف�ساد يف غالبية الدول الأطراف ما فتئت تخ�ضع
تغير قانوني على مدار ال�سنوات الأخيرة ،مما �أدى �إلى �إحراز تق ُّدم ملحوظ يف االتجاه الذي تن�ص
ل�سيرورة ُّ
عليه المادة  1من االتفاقية ،على الأقل فيما يتعلق بتجريم الف�ساد و�إنفاذ القانون والتعاون الدولي .و ُت�ص َّنف
مكافحة الف�ساد ،كما لوحظ �أثناء عمليات ا�ستعرا�ض التنفيذ� ،ضمن �أهم الأولويات الحكومية يف العديد من
خ�ص�ص موارد كبيرة تحقيق ًا لهذه الغاية .وقد اقترنت التعديالت القانونية بالتغييرات
الدول الأطراف ،و ُت َّ
الهيكلية يف عدد كبير من البلدان ،مما �أ�سفر عن نظم تجريم مت�سقة ومتناغمة �إلى حد كبير؛ ونتائج ملمو�سة
من حيث تدابير الإنفاذ الت�شريعية والتنظيمية ولوائح االتهام و�أحكام الإدانة ،حتى يف الحاالت التي ُيرتكب
فيها الف�ساد على �أعلى الم�ستويات؛ و�شبكات التعاون القوية من �أجل ت�سليم المطلوبين والم�ساعدة القانونية
المتبادلة و�إنفاذ القانون عبر الحدود الوطنية .و�أفاد ممثلون عن القطاع الخا�ص ومنظمات المجتمع المدني
ب�صفة خا�صة ب� َّأن المالحقة الق�ضائية لجرائم الف�ساد زادت يف ال�سنوات القليلة الأخيرة يف البلدان المعنية،
على الرغم من �إمكانية بذل المزيد من الجهود ل�ضمان ات�ساق التنفيذ وفعاليته .ويف ذلك ال�سياق ،ات�ضح �أن
االتفاقية ا�ضطلعت بدور مهم بالفعل يف تحفيز جهود الإ�صالح ،وما زالت ُتتخذ �أ�سا�س ًا لإن�شاء نظم فعالة
لمكافحة الف�ساد.
وتجدر الإ�شارة �إلى � َّأن �آلية ا�ستعرا�ض التنفيذ وعمل فريق ا�ستعرا�ض التنفيذ كان لهما �أثر �إيجابي
�إ�ضايف فيما يبدو على �إحداث تحول يف الو�ضع ال�سائد على ال�صعيد العالمي فيما يتعلق بمكافحة الف�ساد.
فقد �أحدثا من ناحية زخم ًا جديد ًا �أدى بالدول �إلى الت�صديق على االتفاقية �أو االن�ضمام �إليها ،و َث ُبتَت من
ناحية �أخرى فائدتهما يف بذل جهود من �أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية على الم�ستوى الوطني من خالل �إطالق
�أو تي�سير م�شاورات وا�سعة النطاق بين الوكاالت ب�ش�أن الإ�صالحات الت�شريعية والم�ؤ�س�سية ال�ضرورية� ،سواء
قبل اال�ستعرا�ضات ال ُقطرية �أو ا�ستجاب ًة لنتائجها )110(.وقد رحبت الدول الأطراف باال�ستعرا�ضات كفر�صة
لإر�ساء وتعزيز جهود التن�سيق الداخلية ،و�أفادت بذلك ك�إحدى النتائج الرئي�سية لم�شاركتها يف الآلية .وحددت
الدول الأطراف جهود التن�سيق تلك بو�صفها عام ًال حا�سم الأهمية من �أجل تنفيذ نتائج ومالحظات تقارير
اال�ستعرا�ض .وا�ستر�شد عدد من الدول الأطراف ،لدى �صياغة تدابير الإ�صالح على ال�صعيد الوطني،
بالدرو�س الم�ستفادة يف بلدان �أخرى ،كما ا�س ُتبينت من خالل اال�ستعرا�ضات ،وا�ستندت تحديد ًا �إلى
الخال�صات الوافية وكذلك تقارير اال�ستعرا�ض ال ُقطرية المتاحة لالطالع العام )111(.كما توجد �أدلة على � َّأن
تبادل الأفكار والمعلومات على نطاق وا�سع بين الخبراء الحكوميين �أثناء اال�ستعرا�ضات �أتاح لهم التب�صر
على نحو فريد يف الممار�سات الجيدة التي تعتمدها الدول الأخرى والكف عن التعامل بح�سا�سية مع م�س�ألة

الف�ساد"

()110انظر على �سبيل املثال مذكرة الأمانة بعنوان "تقييم �أداء �آلية ا�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
) ،(CAC/COSP/2015/6الفقرات 17-9؛ وتقرير م�ؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد عن دورته ال�ساد�سة
 ،(CAC/COSP/2015/10الفقرات  34و 35و 53و54؛ وتقرير فريق ا�ستعرا�ض التنفيذ عن �أعمال دورته ال�سابعة )،(CAC/COSP/IRG/2016/9
الفقرات 68-64؛ وتقرير الفريق عن �أعمال دورته ال�سابعة امل�ست�أنفة ) ،(CAC/COSP/IRG/2016/9/Add.1الفقرات  35و47-37؛ ومذكرة
الأمانة بعنوان "املمار�سات اجل ِّيدة للدول الأطراف وخرباتها والتدابري ذات ال�صلة التي اتخذتها بعد �إجناز اال�ستعرا�ضات ال ُقطرية ،مبا يف ذلك
املعلومات املتعلقة بامل�ساعدة التقنية" ).(CAC/COSP/IRG/2016/12
()111انظر تقرير فريق ا�ستعرا�ض التنفيذ عن �أعمال دورته ال�ساد�سة امل�ست�أنفة ) ،(CAC/COSP/IRG/2015/5/Add.1الفقرة .12
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الف�ساد وتجريدها من �صبغتها ال�سيا�سية( )112وكذلك يف تبديد بع�ض ال�شكوك ب�ش�أن كيفية التعامل مع عدد
من الم�سائل المتعلقة بالمتطلبات المو�ضوعية لالتفاقية .ويجري تي�سير هذه العملية التعاونية من خالل
بالمخدرات والجريمة الذي ي�ساعد الدول الأطراف على الربط بين
�أن�شطة مكتب الأمم المتحدة المعني
ِّ
تو�صيات الدورة الأولى لآلية ا�ستعرا�ض التنفيذ وو�ضع ا�ستراتيجيات �أو خطط عمل على �سبيل المتابعة يف
()113
مجال مكافحة الف�ساد لمعالجة التو�صيات المنبثقة عن اال�ستعرا�ضات.
ومع ذلك ،ال تزال هناك تحديات كبيرة ،تتراوح بين �أقل الم�شاكل تعقيداً ،مثل وجود �أخطاء وا�ضحة
يف ترجمات االتفاقية �إلى لغات غير اللغات الر�سمية للأمم المتحدة والعقبات العملية ب�سبب نق�ص الخبرة
معينة يف
والموارد والتدريب ،والم�سائل التقنية المعقدة فيما يتعلق ب�صياغة �أحكام التجريم �أو �إدراج عنا�صر َّ
هياكل �إجرائية معقدة.
وكانت الثغرات واالختالفات �أكثر و�ضوح ًا فيما يتعلق بتنفيذ الف�صل الثالث من االتفاقية .وكما ُو�صف
بمزيد من التف�صيل يف المالحظات العامة يف الجزء الأول من هذه الدرا�سة ،فقد كان لالتفاقية �آثار تنفيذية
وا�سعة النطاق مع ما �صاحب ذلك من نتائج مهمة� ،سواء من حيث التجريم �أو من حيث �إنفاذ القانون.
بيد �أنه بالنظر �إلى � َّأن االتفاقية تتطلب من الدول الأطراف طائفة وا�سعة ومتعددة الأوجه من التدابير يف
تلك المجاالت ،فقد اك ُت�شفت م�شاكل بدرجات متفاوتة يف جميع الأحكام ذات ال�صلة .وترد �أهم التحديات
()114
الم�ستبانة فيما يلي.
فيما يتعلق ب�أحكام التجريم ،تتعلق �أبرز الم�سائل بالتطبيق غير الكايف للتدابير الإلزامية وفق ًا لالتفاقية.
وي�شار بالأخ�ص �إلى � َّأن تلك التدابير ت�شمل القيود على النطاق الذي ي�شمله م�صطلح "الموظف العمومي"،
خا�صة فيما يتعلق ب�أع�ضاء الجمعيات البرلمانية الوطنية؛ والثغرات يف تجريم ر�شو الموظفين العموميين
الوطنيين ،على �سبيل المثال فيما يتعلق بالمزايا غير المادية والم�ستفيدين من الأطراف الثالثة والأفعال
غير المبا�شرة (المادة )15؛ وعدم تجريم ر�شو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية
العمومية وعدم فعالية الت�شريعات القائمة فيما يبدو (الفقرة  1من المادة )16؛ والثغرات والعيوب الفنية يف
القوانين التي ت�ستهدف الت�صدي �إلى غ�سل عائدات الجريمة ،وعدم كفاية القدرات العملية لل�سلطات المخت�صة
فيما يتعلق ب�إنفاذ الأحكام ذات ال�صلة (المادة )23؛ والقيود العديدة المفرو�ضة على ال�صعيد الوطني فيما
يتعلق بتجريم �إعاقة �سير العدالة ،بما يف ذلك التجز�ؤ المفرط للت�شريعات المنطبقة (المادة )25؛ ومحدودية
التطبيق العملي لتدابير تحديد الم�س�ؤولية الجنائية �أو غير الجنائية لل�شخ�صيات االعتبارية (المادة .)26
� َّأما التحديات المتعلقة بتنفيذ �أحكام التجريم غير الإلزامية فهي �أقل بروز ًا و�إن كانت وا�سعة االنت�شار
جرمت ارت�شاء الموظفين
بالقدر نف�سه .ومن بين �أكبر تلك التحديات انخفا�ض عدد الواليات الق�ضائية التي َّ
العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية (الفقرة  2من المادة )16؛ وال�صعوبات التقنية
والمنهجية التي تواجهها الدول الأطراف يف تجريم المتاجرة بالنفوذ ،وهي جريمة معقدة ،يف ت�شريعاتها
الوطنية (المادة )18؛ وعدم تجريم الإثراء غير الم�شروع (المادة  ،)20وهو ما ُيعزى كثيراً ،مع ذلك� ،إلى
()112مذكرة من �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�ض ًا الفقرات  2و 4و 19و 26-24من تلك الوثيقة.

()113انظر على �سبيل املثال ورقة املعلومات الأ�سا�سية التي �أعدتها الأمانة ب�ش�أن حالة تنفيذ قرار امل�ؤمتر  4/5حول متابعة �إعالن م َّراك�ش
ب�ش�أن منع الف�ساد ) ،(CAC/COSP/2015/8الفقرة .14
()114انظر �أي�ض ًا ورقة املناق�شة التي �أعدتها الأمانة ب�ش�أن و�ضع جمموعة من التو�صيات واال�ستنتاجات غري امللزمة القائمة على الدرو�س
امل�ستفادة ب�ش�أن تنفيذ الف�صلني الثالث والرابع من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )(CAC/COSP/IRG/2017/3؛ والتقرير املوا�ضيعي الذي
�أعدته الأمانة ب�ش�أن تنفيذ الف�صل الثالث من االتفاقية ).(CAC/COSP/IRG/2016/6
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�ضمانات د�ستورية وقيود قانونية؛ والم�سائل التي تعيق تجريم الر�شوة يف القطاع الخا�ص (المادة  ،)21بما
فيها ان�شغال ال�سلطات الوطنية فيما يبدو بحماية القطاع الخا�ص.
وتكمن الم�شاكل الكبرى فيما يتعلق بتدابير تعزيز العدالة الجنائية يف ال�شروط الإلزامية بفر�ض
عقوبات كافية ومت�سقة فيما يخ�ص الجرائم المتعلقة بالف�ساد (الفقرة  1من المادة )30؛ و�إقامة توازن
منا�سب بين � ِّأي ح�صانات �أو امتيازات ق�ضائية ممنوحة للموظفين العموميين والحفاظ على ذلك التوازن
المجرمة وفق ًا
من جهة ،و�إمكانية �إجراء التحقيق والمالحقة والمقا�ضاة على نحو فعال فيما يتعلق بالأفعال
َّ
لالتفاقية عند ال�ضرورة من جهة �أخرى (الفقرة  2من المادة )30؛ واتخاذ تدابير للتمكين من م�صادرة
جميع �أنواع العائدات المت�أتية من الجرائم الم�شمولة باالتفاقية ،وكذلك ك�شف الموجودات �أو اقتفاء �أثرها �أو
تجميدها �أو حجزها (الفقرتان  1و 2من المادة )31؛ واعتماد تدابير لتنظيم �إدارة الممتلكات المجمدة �أو
المحجوزة �أو الم�صادرة تنظيم ًا فعا ًال (الفقرة  3من المادة )31؛ وو�ضع �أطر معيارية منا�سبة من �أجل حماية
ال�شهود والخبراء وال�ضحايا (المادة .)32
وفيما يتعلق بالأحكام غير الإلزامية لالتفاقية ،تتمثل �أكبر التحديات يف نق�ص التدابير المتخذة لإ�سقاط
جزئيا للدولة عن المدانين (الفقرة  7من
كليا �أو ًّ
�أهلية تولي من�صب عمومي ومن�صب يف من�ش�أة مملوكة ًّ
المادة )30؛ وغياب �شرط عك�س عبء الإثبات من �أجل �إثبات الم�صدر الم�شروع للممتلكات الخا�ضعة
للم�صادرة ،وخ�صو�ص ًا ب�سبب �ضمانات د�ستورية �أو قيود قانونية (الفقرة  8من المادة )31؛ وعدم كفاية
الأطر المعيارية ب�ش�أن حماية المبلِّغين (المادة .)33
وفيما يتعلق ب�إنفاذ القانون ،كثير ًا ما تطر�أ تحديات ب�سبب محدودية كفاءة ال�سلطات المتخ�ص�صة
وخبرتها وقدراتها وا�ستقالليتها (المادة )36؛ وعدم كفاية الحوافز على التعاون مع �سلطات �إنفاذ القانون
(المادة )37؛ ونق�ص التن�سيق وتبادل المعلومات بفعالية بين الوكاالت ،ال �سيما فيما بين الوكاالت التي لها
والية يف مجال مكافحة الف�ساد (المادة .)38
وي�س َّلط ال�ضوء يف كل جزء من هذه الدرا�سة على بع�ض االقتراحات ل�سد الفجوات الم�ستبانة ،كما
�أ�شير خالل عملية اال�ستعرا�ض ال ُقطري� ،إلى جانب ملحوظات تو�ضيحية وتعليقات تف�سيرية ،وكذلك �أمثلة
الجيدة والتنفيذ ،يف حال وجودها .ويف كثير من الحاالت ،يو�صى باعتماد �أحكام وقوانين
على الممار�سات ِّ
جديدة وكذلك النظر ،يف �سياق الإ�صالحات القانونية الجارية ،يف تدعيم الت�شريعات الموجودة واعتماد
�أطر ت�شريعية قائمة بذاتها ب�ش�أن الف�ساد �أو تدابير مرفقة بها لمكافحة الف�ساد ،من قبيل التدابير المتعلقة
�شجع الدول الأطراف على موا�صلة هذه الإ�صالحات على نحو يتجنب التداخل
بحماية ال�شهود والمبلِّغين .و ُت َّ
والتناق�ض ،ويكفل االت�ساق يف تطبيقها العملي ويف تف�سيرها .ومن ناحية �أخرى ،ال بد من الإقرار ب� َّأن هناك
بع�ض اال�ستعرا�ضات التي تقر يف كثير من الأحيان ،وخ�صو�ص ًا لدى تناول الأحكام غير الإلزامية لالتفاقية
(مثل المادة  20والفقرة  8من المادة  ،)31اختيار الدول الأع�ضاء عدم اعتماد الأحكام ذات ال�صلة بعد
الدرا�سة الواجبة؛ ولذا ،ف� َّإن اال�ستعرا�ضات ال ُقطرية تقت�صر على و�صف حالة القانون من دون تقديم � ِّأي
()115
اقتراحات ب�ش�أن الكيفية التي يمكن �أو يلزم بها تعديله.
كما تجدر الإ�شارة �إلى � َّأن ات�ساع نطاق عملية اال�ستعرا�ض (على الأقل مقارن ًة ب�آليات اال�ستعرا�ض
الدولية الأخرى) وتع ُّدد الم�سائل المثارة خاللها لم يف�سحا المجال دائماً ،لأ�سباب عملية ،لإجراء تقييم
تقدم فرادى البلدان المعلومات
معمق لجميع الأحكام الواردة يف الف�صل الثالث .ففي كثير من الأحيان ،لم ِّ
َّ
الكاملة ،وخ�صو�ص ًا يف اال�ستعرا�ضات الأولى .ولذا ،هناك بع�ض الأحكام التي لم ي�شر �إليها �إ�شارة كافية
()115انظر �أي�ض ًا اللمحة املوا�ضيعية العامة عن التو�صيات ب�ش�أن تنفيذ الف�صلني الثالث والرابع من االتفاقية )،(CAC/COSP/IRG/2014/10
الفقرة .4
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ن�سبيا ،من قبيل الأحكام الواردة يف الفقرات  4و 5و 10من المادة  ،30والفقرة  5من المادة  ،32والمادة ،42
ًّ
وكذلك الأحكام التي لي�س لها طابع جنائي �أ�سا�س ًا والواردة يف المادتين  34و ،35وال يبدو �أنها حظيت بنف�س
الدرجة من االهتمام مقارن ًة بالأحكام التي ُتعتبر �أكثر �أهمية .ومن ناحية �أخرى ،ال بد من مالحظة �أن
تدريجيا تو�سيع نطاقها بحيث ت�شمل
التح�سن الم�ستمر يف جودة تقارير اال�ستعرا�ضات ال ُقطرية ،التي يجري
ًّ
المزيد من الم�سائل الجانبية ومجاالت االهتمام ،بما يف ذلك التنفيذ العملي للأحكام الوطنية ،ي�شهد على
زيادة م�صداقية �آلية ا�ستعرا�ض التنفيذ وفعاليتها.
وكثير ًا ما طُ رحت تو�صيات ،وخ�صو�ص ًا يف �سياق المواد  23و 32و 36و ،38ب�ش�أن تخ�صي�ص الموارد
والقدرات العملية للأجهزة والم�ؤ�س�سات المعنية بمكافحة الف�ساد .وتت�سم التحقيقات المتعلقة بالف�ساد
بكونها محفوفة بتحديات م�ستع�صية ،لي�س ب�سبب الطبيعة ال�سرية للجريمة وال�صعوبات المرتبطة بالح�صول
على الأدلة من الأطراف المعنية فح�سب ،بل �أي�ض ًا ب�سبب الطبيعة المعقدة والجوانب المالية المحتملة للعديد
من الأن�شطة ذات ال�صلة .ولذلك ،فمن المهم معالجة القيود المتعلقة بالقدرات وتوفير ما يكفي من الموارد
المالية والب�شرية لل�سلطات المعنية بمكافحة الف�ساد ،و�ضمان ا�ستقالليتها وكفاءتها على ال�صعيد العملياتي،
وتعزيز التعاون يف مجال �إنفاذ القانون والتن�سيق فيما بين الوكاالت )116(.ويتطلب تح�سين م�ستويات �إنفاذ
الأحكام ذات ال�صلة �أي�ض ًا منح الأولوية للتحقيق يف الف�ساد ومالحقة مرتكبيه فيما يتعلق بالأ�شكال الأخرى
من ال�سلوك الإجرامي.
ويبدو � َّأن من بين الم�شاكل ال�شاملة الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ الف�صل الثالث عدم وجود ما يكفي من
البيانات الإح�صائية �أو الت�صنيفات النموذجية لل�سوابق الق�ضائية المتعلقة بالتحقيق يف جرائم الف�ساد
ومالحقة مرتكبيها يف العديد من البلدان ،بما يف ذلك الأحكام الق�ضائية المفرو�ضة والموجودات المحجوزة
معينة �أو فيما يخ�ص جرائم
�أو الم�صادرة .وعلى الرغم من �إمكانية توفير بع�ض البيانات من جانب �سلطة َّ
معينة ،ف� َّإن المنهجية الم َّتبعة يف مختلف الم�ؤ�س�سات ونوع البيانات الم�ستقاة منها غير مت�سقة ،وال ُت�ص َّنف
َّ
المعلومات المتوافرة ح�سب نوع الجريمة ،وال توجد �آليات مركزية يمكن من خاللها الح�صول على تلك
البيانات .ومن المهم ،كما �أ َّكدت عدة ا�ستعرا�ضات ،وجود معلومات ملمو�سة عن ممار�سات الإنفاذ لتقييم
فعالية التدابير القائمة ،والتن�سيق بين م�ؤ�س�سات مكافحة الف�ساد على ال�صعيد العملياتي ،وو�ضع ا�ستراتيجيات
من�سقة للم�ساعدة على تحقيق �أهداف
َّ
مخ�ص�صة يف مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ،واتخاذ �إجراءات َّ
االتفاقية .ولذلك ،ينبغي للدول الأطراف �أن ت�سعى �إلى تعزيز عملية توحيد البيانات الإح�صائية (على �سبيل
المثال من خالل قيام المحاكم و�سلطات �إنفاذ القانون بالت�سجيل المبا�شر للأرقام الخا�صة بالق�ضايا
الجنائية يف قاعدة بيانات �إلكترونية تتعهدها �إدارة الإح�صاء التابعة لوزارة العدل) و�إمكانية الح�صول عليها
وتحليلها بطريقة علمية ،مما �سيتيح زيادة التركيز على الم�سائل العملية المتعلقة بالإنفاذ و�إجراء تقييم
�أف�ضل للتنفيذ .ومن الجدير باالنتباه �أن من المنتجات الثانوية الإيجابية لإجراء عملية ا�ستعرا�ض ُقطري فيما
()117
يبدو �إن�شاء �أو تعزيز الأنظمة الوطنية لجمع البيانات والإح�صاء يف عدة دول.
و�أخيراً ،ينبغي للدول الأطراف التي لم ت�ستحدث بعد نظام ًا لإتاحة الأحكام الق�ضائية المتعلقة بتنفيذ
�أحكام االتفاقية للجمهور يف الوقت المنا�سب �أن تنظر يف ذلك ل َّأن من �ش�أنه زيادة فهم الأ�سباب الكامنة وراء
نجاح ق�ضايا مكافحة الف�ساد �أو ف�شلها .وينبغي لها �أن ت�ضع �أي�ض ًا مجموعة من ال�سوابق الق�ضائية التي يمكن
للجهاز الق�ضائي والممار�سين القانونيين اال�ستعانة بها يف ق�ضايا الف�ساد المقبلة .ومن �ش�أن ذلك تح�سين
النتائج المح َّققة على �صعيد المالحقة الق�ضائية وزيادة االت�ساق يف المعالجة الق�ضائية لهذه الم�سائل.
()116املرجع نف�سه ،الفقرتان  14و.15
()117الوثيقة  ،CAC/COSP/2015/6الفقرتان  9و.14
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كما �أنه �سي�ضفي المزيد من ال�شفافية على الإجراءات الق�ضائية ،وهو ما يمكن �أن يكون له ت�أثير �إيجابي
المالحظ داخل ال�سلطة الق�ضائية وهيئات �إنفاذ القانون )118(.وعالوة على ذلك ،لعل
على م�ستوى الف�ساد
َ
الدول الأطراف تود االحتذاء ببع�ض البلدان فيما يتعلق ب�إجراء عمليات ت�شاور ت�شمل �إجراء فح�ص �شامل
للكيفية التي يمكن بها لنظم مكافحة الف�ساد �أن ت�صبح �أكثر فعالية من �أجل و�ضع خطة عمل وطنية �شاملة
لمكافحة الف�ساد .ويمكن لتلك الخطة �أن ت�شمل �ضمن عنا�صرها الرئي�سية تحديد �سبل وو�سائل وقف الت�أخر
يف التحقيقات والإجراءات الق�ضائية الذي قد يحبط الجهود الرامية �إلى الحد من جرائم الف�ساد بكفاءة.
� َّأما اال�ستنتاج فيما يتعلق بالف�صل الرابع من االتفاقية فيختلف بع�ض ال�شيء .فبالن�سبة �إلى عدد كبير
من الدول الأطراف ،كان مما ي�سر تنفيذ الأحكام الواردة يف الف�صل الرابع الطابع القائم على تلقائية النفاذ
للأحكام الرئي�سية و�إمكانية تطبيقها تطبيق ًا مبا�شر ًا من جانب ال�سلطات المخت�صة يف الدول .ومما ال �شك
المزية المو�ضوعية المتمثلة يف اختزال الحاجة �إلى الخو�ض يف عمليات
فيه �أن ذلك منح الدول الأطراف ّ
معيارية داخلية كثير ًا ما تكون م�ستهلكة للوقت وتت�سم بعدم اليقين من خالل �إحالة مهمة تنفيذ �أحكام
االتفاقية بدرجة كبيرة �إلى ال�سلطتين التنفيذية والق�ضائية .بيد �أن هذا النهج الأحادي له عيوبه التي ت�شمل
الحاجة �إلى التغلب على ما يمكن �أن يوا�صل عدد من الممار�سين اعتباره فجوة معرفية .فعلى �سبيل المثال ،لم
عمليا يف كثير من الأحيان .ومن
ي�ضمن �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات تعاون ثنائية �أو متعددة الأطراف تطبيقها ًّ
هذا المنطلق�ُ ،ش ِّد َد يف �أحد التقارير ال ُقطرية على �ضرورة تعميم االتفاقات القائمة على ال�سلطات المخت�صة
لدى جميع الأطراف وت�أكيد �أهميتها من �أجل تفعيلها ب�صورة تدريجية يف الممار�سة العملية .وبهذا المعنى،
من الأهمية بمكان كفالة �أن يتولى جميع من ي�ضطلع بدور م�ؤ�س�سي على مختلف م�ستويات ومراحل �إجراءات
العدالة الجنائية (وكاالت �إنفاذ القانون والمدعون العامون والق�ضاة ،وما �إلى ذلك) تطبيق االتفاقية تطبيق ًا
يالحظ �أي�ض ًا فيما
مبا�شر ًا كممار�سة عامة .وحيث �إن التحدي ال يقت�صر على اتفاقية مكافحة الف�ساد و�إنما َ
المنظمة ،ف�إن الم�س�ألة يمكن معالجتها على
يتعلق بتنفيذ اتفاقيات �أخرى ذات �صلة ،مثل اتفاقية الجريمة َّ
نطاق القطاعات المختلفة ،على �سبيل المثال من خالل ا�ستغالل الموارد الخا�صة ببناء القدرات لدى هيئات
الم�ساعدة التقنية الوطنية والدولية على نحو ت�آزري �أكثر .ولذا ،يمكن �أن يتمثل �أحد الأهداف المهمة لل�سنوات
المقبلة يف موا�صلة تعريف موظفي العدالة الجنائية بالآليات الم�ستندة �إلى االتفاقية والنهو�ض بثقافة تقوم
معياريا يف المعالجة اليومية للق�ضايا عبر الوطنية المتعلقة بالف�ساد .ومن
على اعتبار تلك الآليات مرجع ًا
ًّ
العالمات الم�شجعة �إبالغ  21دولة طرف ًا عن �إر�سالها و�/أو تل ّقيها طلب ًا واحد ًا على الأقل للم�ساعدة القانونية
قانونيا.
المتبادلة باتخاذ االتفاقية �أ�سا�س ًا
ًّ
ومن منظور عام ،ال تزال بع�ض الأطر القانونية المرت�آة يف االتفاقية قليلة اال�ستخدام .فعلى �سبيل
المثال ،يكاد ال يوجد بلد ا�ستفاد من �إمكانية ت�سليم مواطنيه ب�شرط عودة ال�شخ�ص المطلوب لق�ضاء الحكم
يف بلد جن�سيته (الفقرة  12من المادة  .)44وبالمثل ،كانت المعارف �أو الممار�سات محدودة ب�ش�أن �إنفاذ
الحكم الأجنبي عندما ُيرف�ض ت�سليم ال�شخ�ص المطلوب ب�سبب جن�سيته (الفقرة  13من المادة  .)44ويبدو
�أن هناك �آليات قانونية �أخرى ا�س ُتخدمت بتواتر �أكبر ،لكن لي�س فيما يتعلق بالجرائم المت�صلة بالف�ساد.
التحري الخا�صة ويمكنها اللجوء �إلى تلك الأ�ساليب ،و�إن
وعلى العموم ،لدى البلدان ت�شريعات ب�ش�أن �أ�ساليب ِّ
بالمخدرات ،ونادر ًا يف التحقيق يف
المنظمة واالتجار
�شاع ا�ستخدامها �أكثر يف التحقيقات المتعلقة بالجريمة َّ
ِّ
بناء على طلب البلدان الأجنبية �أكثر ندرة.
جرائم الف�ساد .وكانت االتفاقات ب�ش�أن ا�ستخدام تلك الأ�ساليب ً
التحري الخا�صة �إلى الطبيعة االقتحامية
ومن الممكن �إلى حد بعيد �أن ُتعزى محدودية ا�ستعمال �أ�ساليب
ِّ
ب�صفة خا�صة لبع�ضها بحيث تميل البلدان عموم ًا �إلى ق�صرها على ما ُيعتبر �أ�شد الجرائم خطورة .ويف الوقت
()118ملزيد من املعلومات ب�ش�أن املو�ضوع العام املتعلق ِّ
باطالع اجلمهور على الأحكام الق�ضائية وغريها من 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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نف�سه ،يمكن ال�ستعمال تلك الأ�ساليب �أن ي�س ِّهل جمع الأدلة ب�ش�أن عنا�صر جرائم الف�ساد التي ي�صعب �إثباتها.
بالمخدرات والجرائم المت�صلة
وبالمثل ،يبدو �أن غالبية �أفرقة التحقيق الم�شتركة �أُن�شئت فيما يتعلق باالتجار
ِّ
جزئيا �إلى �أن هذه الأفرقة ُن�ص عليها يف اتفاقية مكافحة االتجار غير
بالجريمة المنظمة .وربما يرجع هذا ًّ
المخدرات والم�ؤثِّرات العقلية ل�سنة  ،١٩٨٨التي �سبقت بدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الم�شروع يف
ِّ
الف�ساد بخم�سة ع�شر عاماً ،وبالتالي كان من الطبيعي �أن تتمكن البلدان من اال�ستناد �إلى مزيد من الخبرة
بالمخدرات مقارن ًة بالجرائم المت�صلة بالف�ساد.
يف ا�ستخدام �أفرقة التحقيق الم�شتركة فيما يتعلق باالتجار
ِّ
ويف الوقت نف�سه ،يبدو �أن عدد ًا من مبادئ التعاون الدولي المن�صو�ص عليها يف االتفاقية مت�أ�صل يف
ممار�سات الدول .فعلى �سبيل المثال ،يف حين ظل عدد من البلدان ُي ِ
خ�ضع مبد�أ ازدواجية التجريم لتف�سير
مطبق ًا �إذا
�شكلي �أ�سا�س ًا حتى عقد م�ضى ،يوجد قبول عام على مدى ال�سنوات الع�شر الأخيرة ب�ضرورة اعتباره َّ
مجرم ًا يف قوانين البلد ْين الطالب ومتلقي الطلب على ال�سواء .ولذلك ،تعتمد البلدان نهج ًا
كان ال�سلوك الأ�صلي َّ
مو�ضوعيا بد ًال من نهج ي�ستند �إلى التو�صيف �أو الت�صنيف الر�سميين للجرم المعني .وبالمثل ،ف�إن الغالبية العظمى
ًّ
من الأطراف ن َّفذت مفهوم ووظائف مبد�أ "الت�سليم �أو المحاكمة" .ومع ذلك ،لم يمكن �أثناء اال�ستعرا�ضات
تو�ضيح المدى الذي تذهب �إليه الأطراف يف التنفيذ الفعلي للمالحقات الق�ضائية عو�ض ًا عن الت�سليم.
ومف�صلة ب�ش�أن التعاون الدولي ،و�إبرام
ولوحظ يف العديد من اال�ستعرا�ضات وجود �أطر قانونية ُم ْح َكمة َّ
مجموعة معتبرة من المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف ب�ش�أن ت�سليم المطلوبين والم�ساعدة القانونية
المتبادلة ،و�إقامة �شبكات وا�سعة ترمي �إلى تي�سير تدابير �إنفاذ القانون بين الدول لمكافحة الجرائم المت�صلة
بالف�ساد .وقد اع ُتمد بع�ض تلك الأطر القانونية م�ؤخراً ،وخ�صو�ص ًا (ولكن لي�س ح�صراً) يف مجال الم�ساعدة
القانونية المتبادلة .ويف الحاالت التي كان فيها الو�ضع كذلك ،كانت القوانين واللوائح تج�سد على نحو �أدق
متطلبات االتفاقية مقارنة ب�صكوك �أقدم .فعلى �سبيل المثال ،خالف ًا لما عليه الحال يف �صكوك ت�شريعية
�سابقة� ،أُ�شير �صراحة يف بع�ض الأحيان �إلى عدم �إمكانية التذرع بقوانين ال�سرية الم�صرفية لرف�ض طلب
ت�سليم المجرمين �أو تبادل الم�ساعدة القانونية .كما ت�ضمنت الت�شريعات التنفيذية المعتمدة حديث ًا يف كثير
عاما ب�إطالعها على
من الأحيان �أحكام ًا �صريحة تتناول واجبات الت�شاور مع ال�سلطات الأجنبية والتزام ًا ًّ
التقدم المحرز يف تنفيذ الطلبات الواردة.
وبوجه عام ،بينت اال�ستعرا�ضات اتجاه ًا نحو التقارب بين البلدان ذات التقاليد القانونية �أو اللغات
المختلفة �أو التي تنتمي �إلى مناطق جغرافية مختلفة .ومما له �أهمية حا�سمة �أن عدد ًا من الواليات الق�ضائية
التي تتبع القانون الأنغلو�سك�سوني قد خففت معاييرها الإثباتية يف �إجراءات ت�سليم المطلوبين ،وذلك �إقرار ًا
منها ب�أن عبء الإثبات كان مفرط ًا على البلدان الطالبة .ولوحظ يف �أحد اال�ستعرا�ضات �أن "العامل الأكثر
ا�ستهالك ًا للوقت هو �إعداد المواد المتعلقة بالأدلة الظاهرة الوجاهة التي يجب �إثباتها" .كما �شوهد تزايد
رغبة الأطراف يف تي�سير الحوار فيما بين الدول وا�ستعدادها لذلك من خالل قبول ما ال يقل عن  ٣٤بلد ًا غير
ناطق بالإنكليزية ب�صفة ر�سمية طلبات الم�ساعدة القانونية المتبادلة المقدمة باللغة الإنكليزية (من بين
لغات �أخرى) .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،ين�ضم عدد كبير من الدول غير المنتمية �إلى مجموعات �إقليمية محددة �إلى
المعاهدات التي ترتئيها تلك المجموعات .و ُت َع ُّد اتفاقية مجل�س �أوروبا ب�ش�أن نقل الأ�شخا�ص المحكوم عليهم
مثا ًال جيد ًا على ذلك ،حيث �إن  ١٩من الأطراف فيها لي�سوا من الدول الأع�ضاء يف المجل�س.
ورغم ما ُذكر �أعاله ،ال تزال هناك فروق مهمة ،وهو ما يبدو ناتج ًا �أ�سا�س ًا عن تباين الأطراف من
حيث التقدم التكنولوجي والموارد المتاحة .وهناك عدد من ال�صعوبات التي يبدو �أنها ذات طبيعة تنفيذية.
ورغم �أن لدى العديد من البلدان فيما يبدو طائفة وا�سعة من الأدوات المعيارية والعملية لتلبية متطلبات
االتفاقية فيما يخ�ص التعاون يف مجال �إنفاذ القانون� ،إلى جانب تجربة وا�سعة يف ا�ستخدام تلك الأدوات،
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ما زالت الأطراف التي لديها �أجهزة �شرطة وطنية �ضعيفة تواجه تحديات كبيرة .وتتقيد قدرة بع�ض البلدان
دوليا ب�صعوبات يف مجال التن�سيق بين الوكاالت� ،إلى جانب محدودية الموارد الب�شرية وعدم
على التعاون ًّ
نمطيا على �أداة تحظى باالعتراف على
كفاية القدرات التكنولوجية والم�ؤ�س�سية .و ُي َع ُّد التداول بالفيديو مثا ًال ًّ
نطاق وا�سع كعن�صر �أ�سا�سي يف ت�سهيل تبادل الم�ساعدة القانونية ،لأنها تخفف العبء المرتبط بعمليات
النقل المادي لل�شهود ،لكن ال يزال هناك العديد من البلدان التي ال ت�ستخدمها ب�سبب االفتقار �إلى المعدات
التكنولوجية والدراية الفنية .وعلى نف�س المنوال� ،أ�شارت بع�ض الأطراف �إلى نق�ص الموظفين الم�ؤهلين
التحري الخا�صة ،وال� سيما تلك التي تنطوي على تكنولوجيا معقدة يف مجال المراقبة،
ال�ستخدام �أ�ساليب ِّ
و�إلى محدودية المعدات والموارد من �أجل جمع الأدلة الإلكترونية يف ق�ضايا الف�ساد ،و�إلى محدودية المعرفة
بالتقنيات الحديثة .وبالمثل ،ف�إن النظم الحا�سوبية الحديثة لإدارة الق�ضايا ،التي ت�ساعد يف بع�ض البلدان
على تب�سيط معالجة عمليات ت�سليم المجرمين و�/أو تبادل الم�ساعدة القانونية ،بما يخت�صر ُمدد تنفيذ
طلبات الت�سليم بدرجة كبيرة ،لم تكن متاحة يف العديد من الواليات الق�ضائية الأخرى.
كما �أ�شير �إلى جمع البيانات والإح�صاءات ك�إحدى الم�سائل ال�شاملة يف العديد من اال�ستعرا�ضات،
و�شجعت الدول الأطراف على تنظيم ومعالجة
وك�أحد العوامل المهمة من �أجل تحقيق �أهداف االتفاقيةُ .
وتعميم الإح�صاءات (التي تبين المدة الفا�صلة بين تل ِّقي طلبات ت�سليم المجرمين والم�ساعدة القانونية
المتبادلة وتنفيذها ،و�أ�سباب الت�أجيل �أو الرف�ض ،وما �إلى ذلك) ،بهدف تقييم فعالية الإجراءات المت�صلة
بالتعاون الدولي ،وكذلك توفير �أ�س�س �أكثر �صالبة كي ي�ستر�شد بها �صناع القرار فيما يتخذونه من تدابير.
وكثير ًا ما �أُ�شير يف هذا ال�صدد �أي�ض ًا �إلى نق�ص الموارد الكافية ك�أحد �أ�سباب رداءة ال�سجالت الإح�صائية.
و�أخيراً ،هناك م�ؤ�شرات على �أن �آلية ا�ستعرا�ض التنفيذ نف�سها ت�ضطلع بدور دينامي من خالل حفز
�أنماط الإ�صالح الداخلي ،وتحديد ًا فيما يتعلق بالف�صل الرابع من االتفاقية ،وت�شجيع زيادة وتيرة التبادالت يف
الم�سائل المتعلقة بت�سليم المجرمين والم�ساعدة القانونية المتبادلة .فعلى �سبيل المثال� ،أو�ضحت ال�سلطات
يف �أحد البلدان قيد اال�ستعرا�ض �أن التعاون على ال�صعيدين الوطني والدولي ،من حيث �إر�سال التقارير عن
التحريات والتحقيقات وتنظيم البعثات الم�شتركة والح�صول على الم�ساعدة من �سلطات البلدان الأخرى،
ِّ
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ازداد كثافة عقب ا�ستعرا�ض تنفيذ االتفاقية.
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