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مة  مقدِّ
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد )UNCAC( هي ال�ضك الأول العاملي امللزم قانونًا يف 
خ 31 ت�ضرين  مكافح���ة الف�ضاد. وقد اعتمدت اجلمعية العامة هذه التفاقية يف قرارها 4/58 املوؤرَّ
الأول/اأكتوب���ر 2003 ودخلت حّي���ز النفاذ يف 14 كانون الأول/دي�ضم���رب 2005. ويف تعبري مده�ض 
ع���ن التزام املجتمع الدويل وعزمه، اأب���رم التفاقية حتى اليوم 122 طرفًا. واأهداف التفاقية هي 
تروي���ج وتعزيز التدابري الرامية اإىل منع الف�ض���اد ومكافحته مبزيد من الكفاءة والفّعالية؛ وترويج 
وتي�ض���ري وتدعيم التعاون الدويل وتق���دمي امل�ضاعدة التقنية يف منع الف�ضاد ومكافحته، مبا يف ذلك 
يف ا�ض���رداد املوج���ودات؛ وترويج الن زاهة وامل�ضاءلة والإدارة امللئمة لل�ض���وؤون العامة واملمتلكات. 
وتتطل���ب التفاقية اإق���رار جترمي جملة من الأفعال املرتبطة بالف�ض���اد وتكّر�ض ف�ضًل م�ضتقًل ملنع 
الف�ض���اد. كما اأنه���ا تعري اأهمية خا�ضة اإىل تعزيز التعاون الدويل ملكافحة الف�ضاد وتنطوي، يف نقلة 
هام���ة، عل���ى اأحكام مبتكرة وبعيدة الأث���ر تتناول ا�ضرداد املوجودات وكذل���ك يف جمال امل�ضاعدة 

التقنية والتنفيذ.

وهذا الدليل التقني لأحكام اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد هو ح�ضيلة جهود تعاونية 
بذلها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية )UNODC( ومعهد الأمم املتحدة الأقاليمي 
لأبح���اث اجلرمية والعدالة )UNICRI(، وهو يرمي اإىل حث الدول الأطراف على تنفيذ التفاقية. 
وق���د عقد فريق م���ن اخلرباء من �ضتى اأرجاء الع���امل اجتماعني لو�ضع م�ض���ودة حمتويات الدليل، 
كان اأولهم���ا يف تورين���و، اإيطاليا، يف اأيار/مايو 2006 والآخ���ر يف فيينا، النم�ضا، يف اأيلول/�ضبتمرب 
2006. ول���دى و�ضع الدليل يف �ضيغت���ه النهائية، اأولت الأمانة كل العتب���ار للتعليقات والتعديلت 

والقراحات التي تلقتها يف اإطار امل�ضاورات الوا�ضعة التي اأجرتها.

ويف اأعق���اب و�ضع الدليل الت�ضريعي لتنفي���ذ التفاقية، الذي �ضدر يف عام 2006، يرّكز هذا 
الدلي���ل التقن���ي بالدرجة الأوىل على تزوي���د املمار�ضني وال�ضلطات يف جم���ال مكافحة الف�ضاد مبا 
ه���و مفيد من امل�ض���ورة التقنية والأدوات والأمثلة عن املمار�ض���ات الف�ضلى وذلك لتفعيل نفاذ مواد 
التفاقي���ة. ويف واقع الأم���ر، يكمل كل من الدليلني الآخر، فقد ُو�ضع الدليل الت�ضريعي لكي ي�ضتعني 
ب���ه بالدرج���ة الأوىل امل�ضرعون ووا�ضعو ال�ضيا�ض���ة يف الدول التي تتاأهب للت�ضدي���ق على التفاقية 
���ا الدليل التقني فل يرّك���ز كثريًا على الإر�ض���اد فيما يتعلق بالتغي���ريات الت�ضريعية  وتنفيذه���ا. اأمَّ
ال�ضروري���ة لتج�ضي���د التفاقي���ة يف النظام القانوين لدى ال���دول املعنية، واإمنا ي�ضع���ى اإىل ت�ضليط 
ال�ض���وء على ق�ضاي���ا ال�ضيا�ضة العامة واجلوانب املوؤ�ض�ضية والأط���ر الت�ضغيلية ذات ال�ضلة بالتنفيذ 

الكامل والفّعال لأحكام التفاقية.

ويف �ض���وء هذا التكام���ل، ينبغي النظر اإىل الدليل التقني بالقران بالدليل الت�ضريعي. ولذا 
جن���د اأنَّ الدلي���ل التقني ي�ضتعني بالإح���الت املرجعية اإىل حمتوى الدلي���ل الت�ضريعي يف منا�ضبات 
عديدة )ل �ضيما فيما يتعلق باأحكام التجرمي يف الف�ضل الثالث وبع�ض اأحكام الف�ضل اخلام�ض من 
التفاقي���ة(. ومهما يكن من اأمر، ينبغي ا�ضتخدام الدليل���ني معًا مبثابة اأداتني يف جمموعة وا�ضعة 
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م���ن الأدوات التي ترمي اإىل النهو�ض مبع���ارف وقدرات اأ�ضحاب امل�ضلح���ة، وخ�ضو�ضًا الوكالت 
ال�ضالع���ة يف مكافحة الف�ضاد، اإىل جانب �ضلطات العدالة اجلنائية واإنفاذ القوانني، ب�ضاأن جوانب 

حمّددة تتناول تنفيذ التفاقية.

ة عل���ى كل من الدول  وم���ن �ضاأن النظ���ر يف الدليلني وا�ضتخدامهما مع���ًا اأن يعود بفوائد جمَّ
الأع�ضاء والأمانة. فمن جهة اأوىل، ت�ضتفيد ال�ضلطات الوطنية التي حتتاج اإىل الإحاطة كليًا بفهم 
اأح���كام التفاقية من الإطار ال�ضت�ضاري ال���ذي يوّفره الدليلن. ومن جهة اأخرى، ت�ضتطيع الأمانة 
اأن ت�ضتخ���دم الدليل���ني كمنطلق مفيد للنهو����ض باأن�ضطة امل�ضاعدة التقنية عل���ى نطاق اأ�ضمل ي�ضم 
طائف���ة اأو�ضع من التحّديات عل���ى ال�ضعيدين ال�ضيا�ضي واملوؤ�ض�ضي والت���ي يتعني الت�ضّدي لها بغية 

تنفيذ التفاقية على الوجه الأكمل.

ويه���دف هذا الدليل اإىل طرح طائفة من اخليارات واعتبارات ال�ضيا�ضة التي يتعني على كل 
دول���ة طرف اأو حرّي بها اأن تاأخذها يف احل�ضبان يف معر�ض اجلهود الوطنية التي تبذلها يف �ضبيل 
تنفي���ذ التفاقية. وهكذا يقت�ض���ر الدليل على اإثارة واإبراز الق�ضاي���ا ذات ال�ضلة بتنفيذ التفاقية 
ول يرم���ي ب���اأيِّ ح���ال اإىل اأن ي�ضتخ���دم مبثابة مرجع كامل جام���ع من امل�ضورة يف متن���اول وا�ضعي 
ال�ضيا�ض���ات الوطنية، ول �ضيم���ا يف �ضوء اختلف الأنظمة والأع���راف القانونية وتفاوت م�ضتويات 

القدرات املوؤ�ض�ضية بني الدول الأطراف.

وي�ضاي���ر هيكل تن�ضيق الدليل ن�ض التفاقي���ة وتقابل الأبواب الرئي�ضية فيه خمتلف الف�ضول 
فيه���ا. ويف ذلك اعراف ب���اأنَّ ركائز التفاقية الأرب���ع )وهي الوقاية، والتج���رمي واإنفاذ القوانني، 
والتع���اون الدويل، وا�ض���رداد املوجودات( هي عنا�ضر اأ�ضا�ضية يف ت�ضكي���ل اأيِّ ا�ضراتيجية �ضاملة 

�ضات ملكافحة الف�ضاد. ومتعددة التخ�ضّ

د اأنَّ النطاق العري�ض ال�ضامل لأح���كام التفاقية يتطلَّب اأدوات اأكرث تف�ضيل اإىل  وم���ن املوؤكَّ
ح���د بعيد. ومن ثم ف���اإنَّ مكتب الأمم املتحدة املعن���ي باملخدرات واجلرمي���ة، بو�ضفه الو�ضي على 
التفاقي���ة واأمانة موؤمتر الدول الأطراف فيها، ومعهد الأمم املتح���دة الأقاليمي لأبحاث اجلرمية 
والعدال���ة، بو�ضفه يف طليعة معاه���د الأمم املتحدة يف جمال الأبح���اث التطبيقية ومنع اجلرمية، 
ملتزم���ان مبوا�ضل���ة العمل نحو و�ضع جمموعة كاملة من ه���ذه الأدوات، بالتعاون مع طائفة وا�ضعة 

من ال�ضركاء.

xviii



التدابري الوقائية
)الف�صل الثاين، املواد من 5 اإىل 14(





3

  املادة 5: �صيا�صات وممار�صات مكافحة 
الف�صاد الوقائية

1- تق���وم كل دولة طرف، وفق���ًا للمبادئ �لأ�سا�سية لنظامها �لقانوين، بو�سع وتنفيذ �أو تر�سيخ 
�سيا�س���ات فّعالة من�ّس���قة ملكافحة �لف�ساد، تعّزز م�س���اركة �ملجتمع وجت�ّس���د مبادئ �سيادة �لقانون 

وح�سن �إد�رة �ل�سوؤون و�ملمتلكات �لعمومية و�لن ز�هة و�ل�سفافية و�مل�ساءلة.
2- ت�سعى كل دولة طرف �إىل �إر�ساء وترويج ممار�سات فّعالة ت�ستهدف منع �لف�ساد.

3- ت�سعى كل دولة طرف �إىل �إج�ر�ء تقيي�م دوري لل�سكوك �لقانونية و�لت�د�بري �لإد�ري�ة ذ�ت 
�ل�سلة، بغية تقرير مدى كفايتها ملنع �لف�ساد ومكافحته.

4- تتع���اون �لدول �لأط���ر�ف فيما بينها ومع �ملنظمات �لدولي���ة و�لإقليمية ذ�ت �ل�سلة، ح�سب 
�لقت�س���اء ووفقا للمب���ادئ �لأ�سا�سية لنظامها �لقانوين، على تعزي���ز وتطوير �لتد�بري �مل�سار �إليها 
يف ه���ذه �ملادة. ويجوز �أن ي�سمل ذلك �لتعاون �مل�سارك���ة يف �لرب�مج و�مل�ساريع �لدولية �لر�مية �إىل 

منع �لف�ساد.

اأواًل- نظرة عامة
تقول �ملادة 5 �إنَّ على كل دولة طرف �أن تر�سي �ل�سياق و�لإطار �ل�سامل ملنع �لف�ساد، ح�سبما 
تقت�سي���ه �لتفاقي���ة، وذلك بو�سع وتنفي���ذ ��سرت�تيجية �ساملة ملكافحة �لف�س���اد. ويتحقق ذلك من 
خ���ال �لنهو����ض مببادئ �سيادة �لقان���ون، وح�سن �إد�رة �ل�س���وؤون و�ملمتل���كات �لعمومية، و�لن ز�هة 

و�ل�سفافية و�مل�ساءلة.

وكذل���ك، ُيطلب م���ن كل دولة ط���رف �أن ت�سعى �إىل مر�جع���ة �لأحكام �ملوؤ�س�سي���ة و�لقانونية 
و�لإجر�ئي���ة ذ�ت �ل�سل���ة بغية تعزي���ز ��سرت�تيجي���ة متما�سك���ة ومتنا�سقة ملكافح���ة �لف�ساد. ومن 
�مل�ست�سوب يف هذ� �ل�سدد �أن ت�ستفيد عملية تخطيط �ل�سرت�تيجية وتنفيذها من م�ساركة طائفة 
و��سع���ة من �أ�سح���اب �مل�سلحة، مبا يف ذلك منظم���ات �ملجتمع �ملدين و�لقط���اع �خلا�ض. وينبغي 
ل���كل دول طرف �أن تعمل مع �لدول �لأط���ر�ف �لأخرى لتقا�سم �ملمار�سات �جليدة ولو�سع ترتيبات 

�إقليمية ودولية لتي�سري �لتعاون و�لدعم �ملتبادل.

ثانياً- التحّديات العملية واحللول
�لغر����ض من ه���ذه �ملادة هو �أن ت�سمل �جلو�ن���ب �لعامة ملا ُيتََّخُذ من �إج���ر�ء�ت ملنع �لف�ساد. 
وهي �ملادة �لأوىل يف ف�سل يتناول طائفة و��سعة من �لق�سايا، من قبيل ح�سن �إد�رة �ل�سوؤون �لعامة 
)�مل���ادة 9( و�ل�سفافي���ة يف �لقطاع �لعام )�ملادة 10( ومنع �لف�ساد يف �لقطاع �خلا�ض )�ملادة 12( 
وم�ساركة �ملجتمع )�ملادة 13(. وينبغي للدول �لأطر�ف �أن ت�سمم �ل�سرت�تيجية على �أ�سا�ض تقييم 
�ملخاط���ر �ل���ذي ينبغي �أن ي�ستن���د �إىل �ملعلوم���ات �أو �لبيانات �لإح�سائي���ة ذ�ت �ل�سلة. وميكن �أن 
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ت�سم���ل �لبيان���ات �ملفيدة تقارير �ملر�جعة �لتي تتناول �لهيئات �لعمومي���ة و�لتي قد ت�سري �إىل ف�ساد 
يف ��ستعم���ال �لأم���و�ل �لعام���ة �أو تك�سف عن مو�ط���ن �لنق�ض يف �إجر�ء�ت �ملر�جع���ة �أو �ملحا�سبة. 
وثم���ة بيان���ات �إح�سائية �أخرى مفيدة �أي�س���ًا، وهي خا�سة بظروف �لدول���ة �ملعنية. وينبغي �إجر�ء 
�لبح���وث �خلا�س���ة للوقوف عل���ى �لأ�سباب و�لجتاه���ات ومو�طن �ل�سع���ف. كما ينبغ���ي �أن ت�سّكل 
�ملعلومات و�لبيانات �لأ�سا�ض �لذي تقوم عليه عملية تقييم �ملخاطر �أو مو�طن �ل�سعف �لتي حتّدد 
ما هي �لجتاهات و�لأ�سباب و�لأمناط ومدى �نت�سار وخطورة �أو تاأثري �لف�ساد. ومن �ساأن ذلك �أن 
يعّزز �ملعرفة بالأن�سطة و�لقطاعات �ملعّر�سة للف�ساد، و�أن ي�سع �لأ�سا�ض لر�سم ��سرت�تيجية وقائية 

مدّعمة بال�سيا�سات و�ملمار�سات ذ�ت �ل�سلة يف �سبيل حت�سني منع �لف�ساد و�لك�سف عنه.

ثانيًا-1-  �ل�سيا�سات و�ملمار�سات �لوقائية ملكافحة �لف�ساد
ق���د يرّكز �لعديد من �لبلد�ن على تد�بري �ملر�قبة يف ميادين من قبيل �لت�سريعات و�لتحقيق 
الة، وهو باهظ  و�ملاحق���ة �لق�سائية. وم���ا هذ� �لنهج �إلَّ جزء من �سيا�سات مكافح���ة �لف�ساد �لفعَّ
�أي�س���ًا ويرّك���ز على مو�ط���ن ق�سور و�إ�س���اءة ��ستخد�م �لقو�ع���د و�لإجر�ء�ت و�لأم���و�ل �لعمومية. 
وينبغي تركيز �لهتمام على �لوقاية �إذ �إنها ل تقت�سر على �حلفاظ على نز�هة �حلكومة و�لنظام 
�ل�سيا�سي وت�سمن تطبيق �لقو�عد و�لإجر�ء�ت و�إد�رة �لأمو�ل فح�سب و�إمنا تعود مبنافع �أو�سع �أثرً� 

يف تعزيز ثقة �جلمهور و�إد�رة �سلوك �ملوظفني �لعموميني.

قة ثانيًا-2-  �ل�سيا�سات �لفّعالة و�ملن�سَّ
ر  ينطل���ق نهج �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد يف جم���ال منع �لف�ساد من �سرورة توفُّ
�إط���ار متما�س���ك ينتقل م���ن �ملبادئ �لعام���ة �إىل ��سرت�تيجي���ات وخطط عمل و�إج���ر�ء�ت و��سحة 
وو�قعي���ة ومن �ملر�قبة �ملنتظم���ة لتد�بري �لتنفيذ بغي���ة تطبيق �ل�سرت�تيجية. وه���ذ� يتطلب نهجًا 
�سامًا ومن�سقًا، بدءً� من �لعمل �ملنهجي يف جمع �ملعلومات �لكمية و�لنوعية عن �حلالة �لأ�سا�سية 
يف �لبل���د �ملعني وتن�سيق ه���ذه �ملعلومات، وو�سوًل �إىل ر�سم ��سرت�تيجية حت���ّدد �لغايات �لإجمالية 
�لت���ي تتج�ّسد بعدئذ يف �أهد�ف وخطط عمل، وذلك للتمكن م���ن �ملقارنة مع �لنتائج �ملحرزة ومن 
�إدخ���ال تعديات على �ل�سيا�س���ات وتنفيذها. وينبغ���ي �لتخطيط لعمليات �سياغ���ة �ل�سرت�تيجية 
و�عتمادها وتنفيذها ومر�قبتها وتقييمها و�ل�سروع يف هذه �لعمليات وتن�سيقها بني جميع �أ�سحاب 
�مل�سلح���ة �ملعني���ني )�لقطاع �لعام و�لقط���اع �خلا�ض و�ملجتمع �ملدين( كما ينبغ���ي �أن ت�سمل كامل 

نطاق �لقطاعات �أو �ملجالت �لتي يحتمل �أن يتف�سى فيها �لف�ساد.

ثانيًا-3-  ت�سجيع م�ساركة �ملجتمع
ح���ريٌّ بال�سرت�تيجية �لفّعال���ة �أن ت�سمل �لو�سائل �لكفيلة ب���اإذكاء �لوعي بني عامة �جلمهور 
ب�ساأن �لآثار �ملرتتبة على �لف�ساد وما ينطوي عليه من خماطر. ول بد من �سمان �مل�ساركة �لفّعالة 
م���ن جانب �ملجتمع يف تاأييد هذه �ل�سرت�تيجية يف مر�ح���ل و�سعها وتنفيذها فيما بعد، وذلك من 
خ���ال م�ساركته �لفاعل���ة و�ملبكرة. ولذلك يتعني �أن ترتئي �ل�سيا�س���ة و�سائل حمّددة من �ساأنها �أن 
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ت�سمن م�ساركة ممثلي �ملجتم���ع يف جميع عمليات �لت�سميم و�ملحتوى و�لو�سع و�لعتماد و�لتنفيذ 
و�ل�ستعر��ض - وهي �لق�سايا �لتي تتناولها �ملادة 13 - �إىل جانب و�سائل قيا�ض �لتقّدم �ملحرز.

ثانيًا-4-  ��ستعمال �لدليل
متّه���د �مل���ادة 5 �ل�سبي���ل �إىل تنفي���ذ �لتد�ب���ري �لوقائية يف �لتفاقي���ة وذل���ك بالرتويج لنهج 
د تو�ف���ق �لآر�ء بني ر��سمي �ل�سيا�س���ة و�ملمار�سني على �ل�سو�ء من  ��سرت�تيج���ي �سامل. وهذ� يج�سِّ
حي���ث �سرورة �عتماد طائفة و��سعة من �لتد�بري يف حالة �لوقاية من �لف�ساد ومكافحته، ول �سيما 
بحك���م �لطابع �ملتعدد �لوج���وه لهذه �لظاهرة. ويرد و�سف خمتلف مكون���ات ��سرت�تيجية من هذ� 
�لقبيل يف �ملو�د �لاحقة يف �لف�سل �لثاين من �لتفاقية. ومع ذلك فاإنَّ ر��سمي �ل�سيا�سات مدعوون 
لأن يحر�سو� على �لإملام �إملام���ًا كامًا بالطابع �ل�سمويل لاتفاقية ولأن يخططو� لا�سرت�تيجيات 

بحيث جت�ّسد مكوناتها جميع �أجز�ء �لتفاقية.

ثانيًا-5-  �لتعاون �لدويل
ينبغي �ألَّ يغرب عن بال �لدول �لأطر�ف �سرورة �ل�سعي لتح�سني �جلهود �لعملية �لر�مية �إىل 
 منع �لف�ساد - وهي �جلهود �ملو�سوفة يف �ل�سرت�تيجية بالذ�ت ويف خمتلف �لرب�مج وخطط �لعمل - 
وكذل���ك �سب���ل تقييم �لنج���اح و�أ�سباب���ه. �إذ يتعني �مل�س���ي يف تطوير �لتد�بري �لت���ي ثبتت جناعتها 
ون�سره���ا بني جميع �لأط���ر�ف �ملهتمة وتعميم ��ستعمالها على نحو فع���ال. وينبغي للدول �لأطر�ف 
�أن ت�سع عمليًا و�سائل معرفة �ملمار�سات �جليدة و�حل�سول عليها وحتليلها ون�سرها وتكييفها على 

جميع �مل�ستويات.
ثالثاً-  و�صع اال�صرتاتيجية

تتناول �لق�سايا �لرئي�سية �لتي هي مو�سع �هتمام �سانعي �لقر�ر�ت يف �حلكومات، �إجماًل، 
ما يلي:

•    َمن هي �جلهة �لرئي�سية �لتي ت�سع �ل�سرت�تيجية؟

•    ه����ل يتطلب و�سع �ل�سرت�تيجية بن����اء �ئتاف حر�سًا على �سمان م�سارك����ة طائفة و��سعة من 
�لهيئات �حلكومية و�جلهات �لفاعلة غري �حلكومية �أم �ستكون عملية �لت�ساور كافية؟

•   َمن هي �جلهة �لتي متلك �لتنفيذ �أو ت�سرف عليه؟

•   كيف �سيكون تقييم �لتقّدم �ملحرز؟

•   كيف �سوف ت�ستعر�ض وتر�جع �ل�سرت�تيجية، ح�سب �لقت�ساء؟

وتق���ع �مل�سوؤولية �لرئي�سية لو�سع ��سرت�تيجية ملكافحة �لف�ساد على عاتق �حلكومة، ويجب �أن 
يكون من �لو��سح �أنَّ و�سع هذه �ل�سرت�تيجية يحظى بالدعم و�لتاأييد يف �أرفع �مل�ستويات. وكذلك 
يج���ب تو�سي���ل ر�سالة هذ� �لدعم ب�س���ورة ل َلب�ض فيها، �س���و�ء يف �أو�ساط �حلكوم���ة �أم بني عامة 
�جلمه���ور، م���ن خال تكليف و��سح وحم���دد �إىل �لهيئة �أو �لهيئات �أو �لف���رد �أو �لأفر�د �لذين تقع 
عل���ى عاتقه���م هذه �ملهّمة. ويتعني �أن يكون هذ� �لتكليف م�سحوب���ًا مبا يلزمه من تفوي�ض �ل�سلطة 
وتخ�سي����ض �ملو�رد �لازمة لإمتام �ملهّمة. وينبغي �أن تك���ون عملية و�سع �ل�سرت�تيجية عبارة عن 
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جه���ود ت�ساورية و�سمولي���ة. ومن �ساأن م�سارك���ة �ملجتمع �ملحلي و�لقطاع �خلا����ض �أن تعّزز حمتوى 
ومقبولي���ة �ل�سرت�تيجي���ة. كم���ا ينبغي �أن تك���ون نقطة �نط���اق و�سع �ل�سرت�تيجي���ة عملية جلمع 

وتن�سيق وحتليل �ملعلومات عن مو�طن تف�سي �لف�ساد و�أ�سبابه.

وينبغ���ي �أن ت�ستهدف �ل�سرت�تيجية غايات و��سحة قابلة للتحقي���ق وجد�ول زمنية وت�سل�سل 
ترتي���ب �لغايات �لتي ينبغي حتقيقها. كما ينبغ���ي �أن تن�سر هذه �لغايات علنًا مبا ي�سمن �ل�سفافية 
�ل�سامل���ة وي�ساع���د عل���ى تعبئ���ة �لدع���م �ل�سعب���ي. وكذلك ينبغ���ي �أن تك���ون هنالك عملي���ة ت�سمح 
بال�ستعر�����ض و�ملر�جعة وفقًا لربنامج حمدد م�سبقًا ومعروف لدى �جلمهور، وذلك للم�ساعدة يف 

�لتخطيط للتد�بري �ملقبلة ويف تقييم �لتد�بري �ملا�سية �أو �جلارية.

وينبغ���ي �أن جت�ّسد �ل�سرت�تيجية نهجًا �إجماليًا يت�سم���ن متطلبات وتطلعات �لهيئات �لعامة 
وياأخ���ذ يف كام���ل �لعتبار هذه �خل�سائ����ض �إىل جانب وجهات نظر و�حتياج���ات �لقطاع �خلا�ض 
و�ملجتمع �مل���دين. وهكذ� ت�سبح �ل�سرت�تيجية �إطارً� عمليًا حمدد �لأولويات وقابًا للقيا�ض متلكه 

�ملوؤ�س�سات �ل�سالعة يف �لأمر ومنا�سبًا لأغر��ض �ملر�قبة و�ل�ستعر��ض و�ملر�جعة.

و�سيك���ون تطبي���ق �ل�سرت�تيجي���ة و�لإ�س���ر�ف عليها يف نط���اق م�سوؤولي���ة �لهيئ���ة �أو �لهيئات 
�ملر�س���ودة لهذ� �لغر����ض مبوجب �ملادة 6. و�س���وف تناق�ض �لق�سايا �ملت�سلة بولي���ة هذه �لهيئة �أو 
�لهيئات يف �إطار �لف�سل ذي �ل�سلة، ومع ذلك من �ل�سروري �أن ياحظ هنا �أنَّ مدى ولية �لهيئة 
�أو �لهيئ���ات ينبغي �أن يوؤخ���ذ يف �حل�سبان لدى حتديد �مل�سوؤولية لتطبي���ق �ل�سرت�تيجية. و�لغر�ض 
م���ن �ل�سرت�تيجية هو ر�سم �مل�سار �لإجمايل. وينبغي �أن يوؤدي هذ� �مل�سار �إىل و�سع وتنفيذ خطط 
عم���ل حمّددة من جان���ب فر�دى �لقطاعات �أو �ملوؤ�س�سات للتاأّكد م���ن �أنَّ �ل�سرت�تيجية تتدفق عرب 
جمي���ع �لهيئ���ات �لعمومية. وينبغ���ي �أن تربهن خطط �لعم���ل على �أنَّ �ل�سرت�تيجي���ة لي�ست جمرد 
�إعان نو�يا. وم�سد�قية هذه �خلطط مرهونة ب�سرورة تن�سيقها و�حتو�ئها لأهد�ف حمّددة قابلة 
للقيا����ض. ويج���ب �حلر�ض على �أنها تنفذ وتقيم وتكيف دوريًا. وعل���ى وجه �خل�سو�ض، فاإنَّ �إحدى 
�أه���م و�سائل مكافحة �لف�ساد هي وجود و�سيلة فّعالة وم�ستم���رة للمر�قبة و�ل�ستعر��ض و�ملر�جعة. 
ويتعني تنظيم هذه �لو�سيلة وتن�سيقها على �سعيد �ملوؤ�س�سات. ومن ثم ل بد من �إن�ساء هيئة م�ستقلة 

لأغر��ض ��سرت�تيجية �لوقاية.

رابعاً- هيكل اال�صرتاتيجية
حامل���ا تت���م عملية �لتقييم �ملقرتح���ة يف �لباب ثانيًا �أعاه، مت���ر �ل�سرت�تيجية عرب عدد من 
�ملر�ح���ل. �ملرحل���ة �لأوىل هي مرحلة و�سع �ل�سرت�تيجية من حي���ث حتديد �لأولويات وتقدير عمر 
�ل�سرت�تيجي���ة وحتديد �ملو�رد �ملطلوبة لتنفيذها. وينبغي �أن ت�سمل عملية �لتقدير جميع قطاعات 
�لإد�رة �لعمومي���ة، و�لقطاع �خلا�ض �إذ� �قت�سى �لأمر، للتاأّك���د من عدم �إغفال �أيٍّ من �لتفا�سيل. 
و�ستكون �ل�سرت�تيجية �ملو�سوعة يف هذه �ملرحلة �لأ�سا�ض �لذي يقا�ض ن�سبة �إليه �لتقّدم �ملحرز يف 
�مل�ستقب���ل. وتاأتي بعد ذلك مرحلة �لت�سميم، لو�سع �أه���د�ف و��سحة معقولة لا�سرت�تيجية ولكل 

عن�سر من عنا�سرها، وموؤ�ّسر�ت �أد�ء لهذه �لأهد�ف قابلة للقيا�ض.
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ومن �ساأن مرحلة تنفيذ �ل�سرت�تيجية �أن تعّزز وعي �أبرز �أ�سحاب �مل�سلحة وعامة �جلمهور 
بحقيقة طبيعة �لف�ساد ومدى �نت�ساره وما يرتتب عليه من �آثار. ومن �ساأن �إذكاء �لوعي �أن ي�ساعد 
عل���ى تعزي���ز فهم ��سرت�تيجية مكافحة �لف�ساد وتعبئة �لدع���م لتد�بري مكافحة �لف�ساد، من جانب 
�لقط���اع �خلا�ض و�ملنظمات غري �حلكومي���ة يف �ملجتمع �ملدين مثًا، وت�سجي���ع �ل�سكان ومتكينهم 
لكي يتوقعو� م�ستويات عالية من �لن ز�هة و�لأد�ء يف �خلدمة �لعمومية ولكي ي�سرو� على حتقيقها. 
و�أخ���ريً� ت�ستخدم مرحلة �ملتابعة لتقييم �لتقّدم �ملح���رز ن�سبة �إىل �ل�سرت�تيجية ولتوفري معلومات 
دورية عن تنفيذ عنا�سر �ل�سرت�تيجية و�آثارها على �لف�ساد ولتقرير �سكل تكييف عنا�سر/�أولويات 

�ل�سرت�تيجية تبعًا ملا حتققه �ل�سرت�تيجية من جناح �أو تق�سري.

املادة 6: هيئة اأو هيئات مكافحة الف�صاد الوقائية
1- تكف���ل كل دولة طرف، وفق���ًا للمبادئ �لأ�سا�سية لنظامها �لقان���وين، وجود هيئة �أو هيئات، 

ح�سب �لقت�ساء، تتوىل منع �لف�ساد، بو�سائل مثل:

)�أ( تنفيذ �ل�سيا�سات �مل�سار �إليها يف �ملادة 5 من هذه �لتفاقية، و�لإ�سر�ف على تنفيذ 
تلك �ل�سيا�سات وتن�سيقه، عند �لقت�ساء؛

)ب(   زيادة �ملعارف �ملتعلقة مبنع �لف�ساد وتعميمها.

2- تق���وم كل دولة طرف، وفقًا للمبادئ �لأ�سا�سية لنظامه���ا �لقانوين، مبنح �لهيئة �أو �لهيئات 
�مل�س���ار �إليه���ا يف �لفقرة 1 من هذه �ملادة ما يلزم من �ل�ستقالي���ة، لتمكني تلك �لهيئة �أو �لهيئات 
م���ن �ل�سطاع بوظائفه���ا ب�سورة فّعالة ومبناأى عن �أيِّ تاأثري ل م�س���وغ ل�ه. وينبغي توفري ما يلزم 
�سني، وكذل���ك ما قد يحتاج �إليه ه���وؤلء �ملوظفون من تدريب  م���ن م���و�رد مادية وموظفني متخ�سّ

لا�سطاع بوظائفهم.

3- تقوم كل دولة طرف باإباغ �لأمني �لعام لاأمم �ملتحدة با�سم وعنو�ن �ل�سلطة �أو �ل�سلطات 
�لتي ميكن �أن ت�ساعد �لدول �لأطر�ف �لأخرى على و�سع وتنفيذ تد�بري حمّددة ملنع �لف�ساد.

اأواًل- نظرة عامة

تتطل���ب �مل���ادة 6 �لرتكيز �ملوؤ�س�سي ب�س���اأن ��سرت�تيجي���ة مكافحة �لف�س���اد �لوقائية �ملطلوبة 
مبوج���ب �مل���ادة 5. ول حتّدد �لتفاقية ما �إذ� كان���ت تنح�سر م�سوؤولية �لرتكي���ز �ملوؤ�س�سي يف هيئة 
 و�حدة �أم �أكرث من هيئة. ولدى �لنظر يف تنفيذ هذه �ملادة، يتعني �إياء �لهتمام �أي�سًا �إىل �ملادة 36 
�سة يف مكافح���ة �لف�ساد. ويف �مل���ادة 6 ين�سب  �لت���ي ترتئ���ي �سرورة �إن�س���اء هيئة حتقي���ق متخ�سّ
�لرتكي���ز �لرئي�سي للهيئ���ة �أو �لهيئات على �لوقاية، وعلى وجه �لتحديد م���ا يتعلق بتنفيذ �سيا�سات 

�لوقاية يف �ملادة 5.
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ولي����ض هنال���ك من منوذج مقبول عامليًا ولكن للدول �لأط���ر�ف �أن تنظر يف عدد من �ملامح 
�لهيكلية �لتي رئي �أنها مفيدة يف �مل�ساهمة يف فعالية هيئة �أو هيئات �ملكافحة �لوقائية للف�ساد.

ثانياً- التحّديات العملية واحللول

ثانيًا-1-  هيئة �أو هيئات �ملكافحة �لوقائية للف�ساد
�سعي���ًا لتنفيذ �ل�سرت�تيجي���ة و�ل�سيا�سات �ملو�سوعة عمًا بامل���ادة 5، يتعني �أن تتناول �لهيئة 
�أو �لهيئ���ات ما يلي: كيف �سوف ت�ستحدث نهجًا من�سفًا ومّت�سقًا عرب خمتلف �لقطاعات؛ و�ل�سياق 
�لت�سريعي مبا مينح �لهيئة �أو �لهيئات قدرة �لعمل عرب �حلدود �لقطاعية بقدر مت�ساو من �ل�سلطة؛ 
و�لو�سائل ل�سمان �لتنفيذ �ملن�ّسق لل�سيا�سات و�تخاذ �لتد�بري �ل�سرورية �لتي قد ت�سمل �لتحقيقات 
و�لبحوث و�ل�ستعر��ض؛ وتد�ب���ري �سمان �ل�سفافية و�ل�ستقامة و�لن ز�هة يف �لتعيينات، ف�سًا عن 
�لأم���ن �لوظيف���ي؛ و�ل�ستقال �لعملي مبا ي�سم���ح للهيئة باأد�ء وليتها على نح���و فّعال؛ و�لرتتيبات 

�ملائمة من حيث �مليز�نية و�لت�سل�سل �لتنظيمي.
وعن���د �لنظر يف �لإطار �ملوؤ�س�سي، قد ترغب �لدول �لأطر�ف يف �أن تنظر يف ��ستخد�م هيئة 
�أو هيئ���ات قائم���ة، �أو �إ�سناد مزيد من �مل�سوؤولية لهيئة قائمة �أو �إن�ساء هيئة جديدة. و�سوف ينطوي 
ر مدى �لقيمة  كل خي���ار عل���ى �لتحّديات �خلا�سة به، ولكن ق���د ترغب �لدول �لأط���ر�ف يف �أن تقدِّ
�مل�ساف���ة �ملتاأتي���ة من هيئة م�ستحدثة مقارنة بالعمل �لذي تقوم به هيئات قائمة. وف�سًا عن ذلك 
ينبغي �لنظر يف �آثار �إن�ساء هيئة جديدة على ولية و�أد�ء هيئات قائمة. وبعبارة �أخرى، فاإنَّ �لعناية 

يف ��ستعر��ض وظائف �لهيئات �لقائمة �سرط مازم للقر�ر باإن�ساء هيئات جديدة.
ومن �لعو�مل �لتي توؤيد �إن�ساء هيئة جديدة ما يلي:

•    ميثل �إن�ساء هيئة جديدة بد�ية جديدة وبرهانًا على �لتز�م جديد.

•     رمب���ا تكون �لهيئ���ات �لقائمة قد فق���دت م�سد�قيتها وقد يكون من �لع�س���ري تغيري �لق�سور 

�لذ�تي يف �ملمار�سات �لفا�سلة لديها.
•     قد ل يتوّفر لدى �ملوظفني يف �لهيئات �لقائمة �ملهار�ت �ملطلوبة للنهو�ض بالولية �جلديدة.

•    ميكن منح �لهيئة �جلديدة �سلطات جديدة مائمة للظروف �لر�هنة.

ومن جهة �أخرى، توؤيد �لنقاط �لتالية �ل�ستعانة بالهيئات �لقائمة:
•     وج���ود �لأماكن و�ملوظفني �ملدربني و�ل�سلطات �لقانوني���ة و�لإجر�ء�ت �لد�خلية وغري ذلك، 

و�لت���ي يتع���ني ��ستحد�ثه���ا كلها من �لبد�ي���ة يف �إطار هيئة جديدة مما ق���د ينال من عزمية 
�لندفاع.

•     ق���د تتمتع �لهيئات �لقائمة بدرجة عالية من �مل�سد�قية وح�سبها تعديل �خت�سا�ساتها و/�أو 

�لولية �مل�سَندة �إليها لتعزيز فّعاليتها.
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•    ي�س���ّكل ��ستحد�ث هيئة جديدة مع�سلة من حيث �حلفاظ على �لهيئات �لقائمة �أم �إلغائها - 
فاحلفاظ عليها يت�سبب يف توتر�ت و�حتمال �لتنازع، بينما يلقى �إلغاوؤها حتمًا �ملعار�سة من 

ذوي �مل�سالح يف �لهيئة �لقدمية.

ثانيًا-2-  �لولية و�ل�ساحيات
قة و�لفّعالة  تق���ع على عاتق �لهيئ���ة �أو �لهيئات مهّمة و�س���ع �سيا�سات مكافحة �لف�س���اد �ملن�سَّ
�سم���ن �لإطار �لذي توّفره �ل�سرت�تيجية �ملو�سوعة عم���ًا باملادة 5. وقد حتّدد هذه �ل�سرت�تيجية 
م�سوؤولي���ات ع���رب �لقطاع �لعام و�لقط���اع �خلا�ض و�لقط���اع �لطوعي �أو �ملنظم���ات غري �حلكومية 

و�ملجتمع �ملدين.

وينبغي للهيئة �أو �لهيئات، يف نطاق �ل�سرت�تيجية، �أن حتر�ض على و�سع وترويج �ملمار�سات 
�لفّعال���ة �لر�مية �إىل من���ع �لف�ساد. وينبغي �لقي���ام بعمليات تقييم دورية بتو�ت���ر معقول لل�سكوك 

�لقانونية و�لتد�بري �لإد�رية ذ�ت �ل�سلة بغية �لتاأّكد من كفايتها ملنع �لف�ساد ومكافحته.

وق���د بيَّنت �لتجربة �أنَّ هنالك ولي���ات �ستى م�سَندة �إىل هيئات مكافحة �لف�ساد. وهذ� خيار 
ترتك���ه �لتفاقية لل���دول �عرت�فًا ب�س���رورة �أن ت�ستجيب هذه �لهيئات لاأنظم���ة �ملحّددة )�لإد�رية 
و�لقانوني���ة عل���ى �ل�سو�ء( و�لظروف �ل�سائ���دة يف كل بلد. وهكذ�، هنالك هيئ���ات ملكافحة �لف�ساد 
مكلَّف���ة فق���ط بالوقاي���ة بينما متنح هيئ���ات �أخ���رى �ساحيات ترت�وح م���ن �لوقاي���ة �إىل �لتحقيق 

و�ملقا�ساة.

ومهما كان مدى �لولية، فاإنَّ �لهيئة �أو �لهيئات تتطلب �سلطة ت�سريعية ر�سمية لأد�ء وظائفها. 
وفيما يلي بع�ض �لعنا�سر �لتي ميكن �أن ي�سملها �إطار ت�سريعي من هذ� �لقبيل:

•    منح �لهيئة �أو �لهيئات �ل�سلطة �لقانونية لو�سع �ل�سيا�سات و�ملمار�سات �ملوجزة يف �لتفاقية؛

•   متكني �لهيئة من ن�سر �أدلة توجيهية و�سوغ مدونات �سلوك؛

•    �ل�سم���اح للهيئة بو�سع تو�سيات لت�سريعات مقبلة و��سرت�ط �لت�ساور معها قبل �سن ت�سريعات 
ملكافحة �لف�ساد؛

لة �سلطات حتقيق، متكينها من �لقدرة على ��ستهال عملية حتقيق  •    عندما تكون �لهيئة خموَّ
مببادرته���ا �خلا�سة،)1( وع���دم ��سرت�ط �إحالة �أيِّ م�ساألة للتحقي���ق �إليها قبل �أن تتمكن هي 

من �لت�سّرف؛

)1(  ه���ذه م�ساأل���ة هامة �سو�ء للهيئات �لتي لها �ساحي���ات �لتحقيق �أم للهيئات �لوقائي���ة. �إذ ت�ستطيع �لأوىل فتح 

ق�سية بينما �ستكون �لثانية قادرة على ��ستخد�م هذه �ملعلومات لو�سع �سيا�سة �أو ملر�جعتها.
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•    تخويل �لهيئة �سلطة �ل�ستدعاء للح�سول على �لوثائق �أو �ملعلومات �أو �إفاد�ت �ل�سهود �أو �أيِّ 
�أدلة �أخرى؛

•    �سم���ان تبادل �ملعلومات مع �لهيئات �ملائمة، حمليًا ودولي���ًا، �ل�سالعة يف مكافحة �لف�ساد، 
مبا فيها �سلطات �إنفاذ �لقو�نني �ملعنية عند �لقت�ساء؛

•   �سمان �ل�ستقالية �ملنا�سبة لا�سطاع بوظائفها؛

•    �سمان حماية موظفي �لهيئة من �ملقا�ساة عند مز�ولة مهامهم بح�سن نية؛

•   توفري �مل�ستويات �ملائمة من �مل�ساءلة و�لت�سل�سل �لتنظيمي؛

•   �سمان �لقيادة �ملائمة للهيئة؛

•   �سمان �مل�ستوى �ملائم من �ملو�رد.

ثانيًا-3-  �لوظائف
�ستكون �لهيئة �أو �لهيئات، �سمن �إطار ت�سريعي مائم، قادرة على �أد�ء وظائفها �لتي ت�سمل، 
تبع���ًا خل�سائ����ض ونطاق وليتها، ما يلي: �أن ت�سرتط عل���ى موؤ�س�سات �لقطاع �لعام �أن ت�سع خطط 
عم���ل حمّددة و�أن توجه/ت�ستعر����ض تنفيذها؛ و�أن ت�سطلع بعمليات تقيي���م �أو تفتي�ض للموؤ�س�سات؛ 
و�أن تتلقى وت�ستعر�ض �ل�سكاوى من �جلمهور؛ و�أن تتلقى تقارير �ملر�جعة �أو �لتحقيقات �أو �لتقارير 
�لربملاني���ة من �لهيئات �مل�سوؤولة ع���ن حتقيقات مكافحة �لف�س���اد؛ و�أن ت�سطلع بالبحوث يف جمال 
�لإجر�ء�ت �لت�سريعية و�لإد�رية؛ و�أن ت�سطلع بدر��سات ��ستق�سائية ملعرفة �آر�ء �جلمهور، وتطوير 
م�سادر �أخرى ل�ستقاء �ملعلومات؛ و�أن جتمع �لأدلة وتدير جل�سات �ل�ستماع لا�ستعر��سات �لدورية 
للتق���ّدم �ملحرز يف و�سع خطط مكافحة �لف�ساد. و�أخ���ريً�، ينبغي �أن تكون �لهيئة �أو �لهيئات قادرة 
عل���ى �لدخول يف �تفاقات لت�سهي���ل �لتعاون مع �لهيئات �لأخرى ومع �ملنظم���ات �لدولية و�لإقليمية 
�ملعني���ة من �أج���ل ترويج وتطوير �لتد�بري �مل�س���ار �إليها يف �ملادة وللم�سارك���ة يف �لرب�مج و�مل�ساريع 

�لدولية �لهادفة �إىل منع �لف�ساد.
وينبغي للهيئة �أو �لهيئات �أن تعمل مع موؤ�س�سات �لقطاع �لعام للتاأّكد من تعميم �ملعلومات عن 
تد�بري مكافحة �لف�ساد على �لهيئات �ملائمة وعلى �جلمهور وكذلك على �ملنظمات غري �حلكومية 
و�ملوؤ�س�سات �لتعليمية من �أجل �لرتويج للعمل �لوقائي ولت�سمني �لوعي مبكافحة �لف�ساد يف �ملناهج 
�لدر��سي���ة يف �ملد�ر�ض و�جلامعات. وينبغي �أن تتمتع �لهيئة �أو �لهيئات ب�سلطة ن�سر تقاريرها. كما 

ينبغي لها �أن تنظر يف �إعد�د �لأدلة �لإر�سادية لتوزيعها على �أو�سع نطاق ممكن.
ومل���ا كان َه���مُّ �لهيئ���ة �أو �لهيئات هو �سيا�س���ات وممار�سات �ملنع فاإنَّ عليه���ا �أن حتر�ض على 
�تخ���اذ �لتد�ب���ري �ملائم���ة لتن�سيق �لعمل م���ع �لهيئ���ات �لأخرى، مب���ا يف ذلك كيفي���ة �لتعامل مع 
�لإدعاء�ت �لفردية )وخ�سو�سًا لتجّنب عرقلة حتقيقات �إنفاذ �لقانون وعمليات �ملقا�ساة �ملمكنة 
ل �إىل تو�ف���ق �آر�ء متو�زن و�لتمتع  يف �مل�ستقب���ل(، وتطوي���ر �آف���اق ��سرت�تيجية �أطول �أج���ًا و�لتو�سّ

بدرجة عالية من �ل�ستقالية.
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ثانيًا-4-  �ل�ستقالية و�مل�ساءلة
ينبغ���ي �أن يكف���ل �لإطار �لت�سريعي ��ستقالي���ة عمليات �لهيئة �أو �لهيئ���ات بحيث ميكنها �أن 
تق���ّرر بذ�تها برنام���ج عملها وكيف تنه�ض بالوظائف �ملكلَّفة بها. وعن���د تناول م�ساألة �ل�ستقالية 

يتعني �لنظر يف �لق�سايا �لتالية:

�لقو�ع���د و�لإجر�ء�ت �لتي حتكم تعيني مدير �لهيئة وغريه من كبار �ملوظفني ومدة تعيينهم 
و�س���روط �إقالته���م؛ وع�سوية �لهيئ���ة و/�أو �أيِّ جمل�ض �إ�س���ر�يف؛ و�ملو�رد �ملالي���ة �ملائمة ومرتبات 
�ملوظف���ني؛ و�مليز�نية �ملائم���ة؛ و�لإجر�ء�ت �ملائم���ة يف �لتوظيف و�لتعيني/�لنتخ���اب و�لتقييم 
و�لرتقي���ة؛ و�للتز�م���ات برفع �لتقاري���ر �لدورية �إىل هيئ���ة عمومية �أخرى، كال�سلط���ة �لت�سريعية؛ 
و�لقن���و�ت �لر�سمي���ة لتمكني �لتعاون وتب���ادل �ملعلومات مع �لهيئات �لأخ���رى؛ و�لرتتيبات �لازمة 
لتقري���ر م�ساركة �ملجتمع �ملدين وو�سائط �لإعام. وينبغي حماي���ة �لهيئة وموظفيها من �إجر�ء�ت 
�ملقا�ساة �ملدنية فيما يتعلق بالأعمال �لتي ت�سطلع بها �سمن وليتها طاملا كان تنفيذ هذه �لأعمال 
حتت �سلطة �لهيئة وبح�سن نية )ومع ذلك فاإنَّ هذه �حلماية ينبغي �ألَّ تنفي �ل�ستعر��ض �لق�سائي 

�ملائم، كما �سريد ذكره �أدناه(.

وينبغ���ي �أن تك���ون و�سائل �سمان �ل�ستقالية و�مل�ساءلة يف �سل���ب �لقانون ولي�ض يف مر��سيم 
تنفيذية )ميكنها ب�سهولة ��ستحد�ث �لهيئة ولكنها ت�ستطيع �إلغاءها �أي�سًا(. �إذ من �ساأن ��ستحد�ث 
ه���ذه �لو�سائل قانونًا �أو، كما برهنت �لتجربة، توف���ري �ل�سمانات �لد�ستورية لا�ستقالية �أن يعّزز 
�حتمال �أن تتمتع �لهيئ���ة بال�ساحيات �لكافية للنهو�ض بال�سيا�سات �لفّعالة و�سمان �لتنفيذ، �إىل 
جان���ب �لتعب���ري عن �سعور بال�ستق���ر�ر. وينبغي للهيئ���ة �أو �لهيئات �أن تتمتع ب�سلط���ة �ملتابعة ب�ساأن 
تنفي���ذ ما ت�سعه م���ن تو�سيات وكيفية هذ� �لتنفي���ذ، وينبغي �أن تكون قادرة عل���ى تنمية و��ستبقاء 
�ملوظف���ني �لذين لديهم �خلربة �لازمة ملكافحة �لف�س���اد. وينبغي ت�سمية �لهيئة �أو �لهيئات مبثابة 
�جله���ة �ملركزية و�ملورد �ملعروف من جان���ب �ملوظفني �لعموميني و�جلمهور وميكنهم �أن يق�سدوه، 

و�أخريً� ينبغي لها �أن تتمكن من �إ�سد�ر �لتقارير �لدورية عما تقوم به من �أعمال.

وينبغ���ي �ألَّ تعترب �ل�ستقالية على �أنها تناق�ض �مل�ساءلة. �إذ ينبغي �أن تعمل هيئات مكافحة 
�لف�س���اد �سم���ن نظ���ام حوكمة ر��سخ ي�ستم���ل على �ل�سو�ب���ط و�ملو�زين �ملائم���ة و�لفاعلة حيث ل 
�أح���د ول �سيء يخ���رج عن �سيادة �لقان���ون. وينبغي �أن ت���و�زن �ل�ستقالية �آلي���ات ت�سمن �سفافية 
وم�ساءلة �لهيئة �أو �لهيئات، مثًا من خال �لتبعية للموؤ�س�سات �ملخت�سة �أو �خل�سوع لا�ستعر��ض 
م���ن جانبها، من قبي���ل �للجان �لربملانية، �أو باأن تكون م�سوؤولة �أم���ام �لربملان، �أو خا�سعة ملر�جعة 

خارجية �سنوية وحيثما كان مائمًا م�سوؤولة �أمام �ملحاكم من خال �ل�ستعر��ض �لق�سائي.

ويتعني �أن حترتم هذه �لعمليات �ملتطلبات �لتي غالبًا ما تت�سم بطابع �ل�سّرية نظرً� حل�سا�سية 
�أعمال مكافحة �لف�ساد. �إذ غالبًا ما تكون هذه �لهيئات يف و�سع ميكنها من تعري�ض حرية �سخ�ض 
ل  ومو�رده و�سمعته للخطر ومن ثم ينبغي �أن تخ�سع للتز�م قاطع بحماية �ملعلومات �إىل حني �لتو�سّ

�إىل ��ستنتاج مائم.



12

وينبغي �أن يكون حق �لهيئة يف �أن تقّرر كيفية ت�سيري �أعمالها جزءً� من ��ستقاليتها، وكذلك 
و�سيلة ل�سمان روؤيتها يف نظر �جلمهور. وعلى وجه �لتحديد، ينبغي �أن يحق للهيئة �أن تقّرر �لطابع 
�لعلني يف عملها، من خال �جلل�سات �لعامة، و�لذي ميكن �أن يكون �أد�ة هامة يف �لك�سف عن �أدلة 

�لف�ساد وتثقيف �ملجتمع ب�ساأن �لف�ساد.

ويف �لوق���ت ذ�ت���ه، ميكن عق���د �جلل�سات �خلا�سة م���ن �أجل �حلفاظ عل���ى نز�هة �لتحقيق، 
وحماية هوية �ساهد �أو خمرب، وتلقي معلومات ميكن �أن ت�ستخدم يف توجيه تهم جنائية �أو تاأديبية، 
وجتّن���ب �لتد�خ���ل مع �إجر�ء�ت ق�سائية �أخ���رى، وجتّنب �لإ�سر�ر دون م���ربر ب�سمعة �لأفر�د. ومع 
ذل���ك، ينبغ���ي �أن يكون للهيئة �أو �لهيئ���ات �سيا�سة عامة لن�س���ر ما تتو�سل �إليه م���ن نتائج وتقارير 

للتاأكيد على دورها يف �لنهو�ض بالن ز�هة �لعمومية.

ثانيًا-5-  �ملو�رد
م���ن �ملهم �أن يتوّفر للهيئة �أو �لهيئ���ات �لقدر �لكايف من �لتمويل �ملائم. ومن �ل�سبل �لكفيلة 
بذلك �أن تتقّدم �لهيئة مبا�سرة بخطة �أعمال �سنوية، م�سفوعة بكامل تفا�سيل �مليز�نية، �إىل �للجنة 
�ملعني���ة ب�سوؤون �مليز�ني���ة يف �لهيئة �لت�سريعية للمو�فقة عليها. وحيثم���ا �أمكن، ينبغي �ملو�فقة على 
متوي���ل �لهيئ���ة على �أ�سا�ض متعدد �ل�سنو�ت. ومن �ساأن ذل���ك �أن يقلل �إىل �حلد �لأدنى من �حتمال 
��ستخ���د�م �لهيئ���ة �لت�سريعية �سلطتها يف �ملو�فقة على �مليز�نية لكي حت���د من ��ستقالية �لهيئة �أو 
متار�ض تاأثريً� غري مقبول ب�ساأن ق�سايا ف�ساد معينة. وثمة �أ�سلوب بديل تتلقى �لهيئة مبوجبه منحة 
�إجمالي���ة وتكون حرة م���ن �أيِّ تاأثري ت�سريعي على فر�دى �لبن���ود يف ميز�نيتها. وتكون كيفية �إنفاق 
�لأمو�ل من م�سوؤولية �لهيئة �أو �لهيئات ولكن ينبغي لها �أن تتقّدم يف كل �سنة بجد�ول ح�سابات و�أن 
تخ�سع لرتتيبات �ملر�جعة �خلارجية �ملائمة للح�سابات �لتي تخ�سع لها �لهيئات �لعمومية �ملماثلة 

من حيث �لطابع.

وهنال���ك �لعديد من �لرتتيبات �لأخ���رى ل�سمان توّفر �ملو�رد �ملائم���ة، ومع ذلك ينبغي �أن 
يكون �لرتكيز على ��ستقالية هيئة �أو هيئات مكافحة �لف�ساد.

�سون و�لتدريب ثانيًا-6-  �ملوظفون �ملتخ�سّ
ينبغ���ي للهيئ���ة �أو �لهيئات �أن حت���ّدد، �سمن خطة �أعماله���ا وتقدير�ت ميز�نيته���ا �ل�سنوية، 
�ملتطلب���ات �خلا�سة بق���و�م �ملوظفني. وينبغي لل�سلط���ة �لتي ت�ستحدث هيئ���ات مكافحة �لف�ساد �أن 
ت�سمح لها باأن تخطط ل�سيا�سات �ملو�رد �لب�سرية �خلا�سة بها، و�أن تقّرر عدد موظفيها وموؤهاتهم 
�س���ات �لازمة، �إىل جان���ب موؤهات ومتطلب���ات �لتدريب. ورغبة يف  �ملهني���ة، و�أن حت���ّدد �لتخ�سّ
�ل�سفافية، حري بالهيئ���ة �أن تن�سر �إجر�ء�ت �لتوظيف و�لتعيني لديها. وينبغي لهذه �لإجر�ء�ت �أن 
تف���ي با�سرت�طات �لتعيني يف �لوظائ���ف �لعمومية �ملحّددة يف �ملادة 7 م���ن �لتفاقية كما ينبغي �أن 

تخ�سع لعملية �ملر�جعة.
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املادة 7:  القطاع العام
1- ت�سع���ى كل دولة ط���رف، حيثما �قت�سى �لأمر ووفقا للمب���ادئ �لأ�سا�سية لنظامها �لقانوين، 
�إىل �عتماد وتر�سيخ وتدعيم نظم لتوظيف �مل�ستخدمني �ملدنيني، وغريهم من �ملوظفني �لعموميني 
 غ���ري �ملنتخبني عن���د �لقت�س���اء، و��ستخد�مه���م و��ستبقائهم وترقيته���م و�إحالتهم عل���ى �لتقاعد

تت�سم باأنها:
)�أ( تقوم على مبادئ �لكفاءة و�ل�سفافية و�ملعايري �ملو�سوعية، مثل �جلد�رة و�لإن�ساف 

و�لأهلية؛
)ب(  ت�ستمل على �إجر�ء�ت منا�سبة لختيار وتدريب �أفر�د لتويل �ملنا�سب �لعمومية �لتي 

تعترب عّر�سة للف�ساد ب�سفة خا�سة و�سمان تناوبهم على �ملنا�سب عند �لقت�ساء؛
)ج(    ت�سّج���ع عل���ى تقدمي �أج���ور كافية وو�سع جد�ول �أجور من�سف���ة، مع مر�عاة م�ستوى 

�لنمو �لقت�سادي للدولة �لطرف �ملعنية؛
)د(    ت�سّج���ع عل���ى و�س���ع بر�مج تعليمي���ة وتدريبية لتمك���ني �أولئك �ملوظف���ني من �لوفاء 
�ض  مبتطلبات �لأد�ء �ل�سحيح و�مل�سّرف و�ل�سليم للوظائف �لعمومية، وتوّفر لهم �لتدريب �ملتخ�سّ
و�ملنا�س���ب م���ن �أجل �إذكاء وعيهم مبخاطر �لف�ساد �ملازم���ة لأد�ء وظائفهم. ويجوز �أن ت�سري هذه 

�لرب�مج �إىل مدونات �أو معايري �سلوكية يف �ملجالت �لتي تنطبق عليها.
2- تنظ���ر كل دول���ة طرف �أي�س���ًا يف �عتماد تد�ب���ري ت�سريعية و�إد�رية منا�سب���ة، مبا يتو�فق مع 
�أه���د�ف هذه �لتفاقية ووفقا للمبادئ �لأ�سا�سية لقانونها �لد�خلي، لو�سع معايري تتعلق بالرت�سيح 

للمنا�سب �لعمومية و�نتخاب �ساغليها.
3- تنظ���ر كل دولة ط���رف �أي�سًا يف �تخاذ �لتد�ب���ري �لت�سريعية و�لإد�ري���ة �ملنا�سبة، مبا يّت�سق 
م���ع �أه���د�ف هذه �لتفاقي���ة ووفقا للمب���ادئ �لأ�سا�سي���ة لقانونه���ا �لد�خلي، لتعزي���ز �ل�سفافية يف 
 متوي���ل �لرت�سيحات لنتخ���اب �ساغلي �ملنا�سب �لعمومي���ة ويف متويل �لأح���ز�ب �ل�سيا�سية، حيثما 

�نطبق �حلال.
4- ت�سع���ى كل دولة ط���رف، وفقًا للمبادئ �لأ�سا�سي���ة لقانونها �لد�خل���ي، �إىل �عتماد وتر�سيخ 

وتدعيم نظم تعّزز �ل�سفافية ومتنع ت�سارب �مل�سالح.

اأواًل- نظرة عامة
حتت���وي �لتفاقية، يف �مل���ادة 2، على تعريف و��سع و�سامل مل�سطلح "موظف عمومي"، ي�سمل 
موظفي جميع خدمات �لقطاع �لعام وكل �ملوظفني �لذين ي�سغلون من�سبًا عموميًا منتخبًا. وينبغي 
�أن يكون �لتعيني يف من�سب عمومي، وقت �لتوظيف وطو�ل �حلياة �لوظيفية، على �أ�سا�ض �جلد�رة 
وف���ق �سيا�سات و�إجر�ء�ت �سفافة. وكذلك ينبغي للمنتخب���ني للمنا�سب �لعمومية �لوفاء مبعايري ل 
تختل���ف عن �ملعايري �لتي يتوقع م���ن �ملوظفني �لعموميني �ملعينني �لوفاء بها. وهكذ� فاإنَّ �ملتطلبات 
�لأخاقية ومتطلبات مكافحة �لف�ساد هي جزء ل يتجز�أ من �خلدمة �لعمومية وت�سمل جميع فئات 
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�ملوظف���ني �لعمومي���ني �ملنتخبني �أو �ملعينني، كما هو حمّدد يف �مل���ادة 2. وتتناول �ملادة 8 مبزيد من 
�لتف�سي���ل �لق�ساي���ا �ملت�سل���ة بت�س���ارب �مل�سالح بينما ت�سم���ل �ملادتان 10 و13 حري���ة �ل�ستعام 

و�إمكانية �لنفاذ �إىل �ل�سجات �لعمومية و�ل�سفافية يف �سنع �لقر�ر�ت.

ثانياً-  التحّديات العملية واحللول

 ثانيًا-1-  نظم �لتعيني و�لتوظيف و�ل�ستبقاء و�لرتقية و�لتقاعد �خلا�سة 
باملوظفني �لعموميني �لتي تقوم على مبادئ �لكفاءة و�ل�سفافية و�ملو�سوعية

�إنَّ �خلدم���ة �لعمومية �ملزّودة مبوظفني يت�سمون باأرفع م�ستوى من �ملهارة و�لن ز�هة هي ركن 
�أ�سا�س���ي يف دولة خالية من �لف�ساد تت�سم بالكفاءة و�ل�سفافي���ة و�لفّعالية. وينبغي للدول �لأطر�ف 
�أن تنظ���ر يف و�س���ع نظام يجتذب هوؤلء �لأفر�د وي�ستبقيه���م. وميكن حتقيق ذلك من خال �إن�ساء 
موؤ�س�س���ة من قبيل جلنة خدمة عمومية ت�سطلع باإجر�ء�ت �لتوظيف و�ل�ستخد�م و�لرتقية �أو توّفر 
�لإر�س���اد ب�سدده���ا. و�سو�ء كانت ه���ذه �ملوؤ�س�سة ��ست�ساري���ة )حيث تقوم كل د�ئرة ب���اإد�رة �سوؤون 
�لتوظي���ف �خلا�سة بها( �أم تنفيذية )حيث تكون �ملوؤ�س�سة بالذ�ت م�سوؤولة عن ق�سايا �لتوظيف(، 

من �ملهم �أن تكون �لإجر�ء�ت، قدر �لإمكان، متجان�سة و�سفافة ومن�سفة.

وهكذ� ينبغي �أن ت�سمل �لإجر�ء�ت �حلاجة �إىل مو��سفات موجزة ملنا�سب جديدة، م�سفوعة 
باملتطلب���ات و�ملوؤهات. وينبغي �لإعان ع���ن �لوظائف على نحو مك�س���وف و�سغلها وفق �إجر�ء�ت 
توظي���ف متفق عليها، بدءً� من �لإجر�ء�ت �ل�سفاف���ة ملعايري �لنتقاء و�لتعيني حتى �إقر�ر �ملوؤهات 
و�لأ�سخا����ض �ملرجعيني بالن�سب���ة للمر�سحني �لفائزين. وينبغي �أن يك���ون للتعيينات �سروط خدمة 
مبين���ة و�أجر متنا�سب مع �لو�جب���ات و�مل�سوؤوليات �ملت�سلة بالوظيفة. وينبغ���ي �أن يتوّفر للموظفني 
�لعموميني �لتدريب �ملائم، مبا يف ذلك �لأخاقيات و�لتطّور �لوظيفي. وينبغي �أن تكون �إجر�ء�ت 

�لرتقية �أو �أيُّ مكافاأة �أو �أيُّ خطة مت�سلة بالأد�ء مّت�سقة يف �ستى �أو�ساط �لقطاع �لعام. 

وينبغ���ي �أن يكون هنال���ك �أي�سًا عمليات �سنوية لتقييم �لأد�ء ل���كل فرد من �ملوظفني لتقرير 
مدى �لفّعالية و�لحتياجات �لتدريبية و�لتطّور �لوظيفي و�لرتقية.

وينبغ���ي لل���دول �لأطر�ف �أن حتر�ض عل���ى �أن حتتفظ جميع �ل���وز�ر�ت و�لإد�ر�ت ب�سجات 
دقيقة ل�سوؤون �ملوظفني ت�سمل جميع ق�سايا �لتوظيف و�لرتقية و�لتقاعد و�ل�ستقالة وغري ذلك من 
�س���وؤون �لتوظيف. ومب���ا �أنَّ �أجور �ملوظفني هي عادة من �أكرب بن���ود �لإنفاق �حلكومي ومن �لأرجح 
�أن تك���ون �سو�بطها �سعيفة، ينبغي �أن ت�ستند �سجات �أج���ور �ملوظفني �إىل قاعدة بيانات مركزية 
�أو موؤ�س�سية ل�سوؤون �ملوظفني ُي�ستند �إليها يف �لتحّقق من قائمة �لوظائف �ملقررة و�سجات فر�دى 

�ملوظفني )�أو ملفات �ملوظفني(.
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ثانيًا-2-  �إجر�ء�ت �لنتقاء و�لتدريب للوظائف �ملعّر�سة للف�ساد
لئن كان �لباب ثانيًا-1 يوّفر نهجًا م�سرتكًا عرب قطاع �خلدمة �لعامة، فاإنَّ �لدول �لأطر�ف 
تدرك �أنَّ بع�ض �لوظائف �أو �لأن�سطة قد تكون �أكرث من غريها عّر�سة للف�ساد. وهي تتطلب درجة 
�أعل���ى من �ل�سم���ان �إز�ء �إ�س���اءة ��ستغالها، ول���ذ� من �ملهم حتدي���د مو�طن �ل�سع���ف �لتنظيمية 
و�لإج���ر�ء�ت �لتي يتعني در��ستها )ت�سمى �أحيانًا "�لتمنيع �س���د �لف�ساد"(. وينبغي للموؤ�س�سة �لتي 
ورد �حلدي���ث عنه���ا يف �لباب ثانيًا-1، رمبا بالقرت�ن بالهيئة �أو �لهيئ���ات �ملحّددة يف �ملادة 6، �أن 

تنظر يف �إجر�ء مر�جعة من �ساأنها:

�سة ب�سفة خا�سة للف�ساد؛ •   حتديد ما هي �لوظائف �أو �لأن�سطة �لعامة �ملعرَّ

•   حتليل �لقطاعات �ملعّر�سة للتاأّثر؛

•    �إع���د�د تقرير يتناول عمليات �لتقدير و�ملخاطر �ملح���ّددة �سمن �لقطاعات �ملعّر�سة للتاأثر، 
مع ما يتبع ذلك من مقرتحات للتعامل معها.

وميك���ن �أن ت�سمل �لتو�سي���ات �أو �لتد�بري �ل�ستباقية: فرز �ملر�سح���ني �لفائزين قبل �لتعيني 
)للتاأّك���د م���ن �أنَّ �ملر�س���ح �ملحتمل تعيين���ه �سبق �أن برهن عل���ى درجة عالية من ح�س���ن �ل�سلوك(؛ 
و�س���روط خدمة حمّددة للمر�سحني �لفائزين؛ و�سو�بط �إجر�ئية من قبيل مقاي�سة �لأد�ء �أو تدوير 
�ملوظفني، كو�سيلة للحد من �لتحري�ض على �لف�ساد و�آثاره �لناجم عن �سغل �ملن�سب لفرتة مطولة. 
ر �إج���ر�ء�ت دعم حمدد و�إ�سر�فًا ي�سم���ل �ملوظفني �لعموميني  وينبغ���ي ل���اإد�رة �أي�سًا �أن توفِّ
يف منا�س���ب معّر�سة ب�سكل خا����ض للف�ساد، مبا فيها عمليات �لتقيي���م �ملنتظمة، و�لإباغ �ل�سري، 
وت�سجيل �مل�سالح و�ملوجود�ت و�ل�ست�سافة و�لهد�يا و�لت�سريح عنها، �إىل جانب كفاءة �لإجر�ء�ت 
ملر�قبة دقة هذه �لت�سريحات على نحو منتظم. وعليها �أي�سًا �أن تعتمد، حيثما �أمكن وتبعًا مل�ستوى 
�ملخاط���رة، نظام ��ستعر��ض ومو�فق���ة متعدد �مل�ستويات بالن�سبة �إىل بع����ض �مل�سائل بدًل من فرد 
و�ح���د ميلك �ساحية �سنع �لقر�ر. و�لغر�ض م���ن ذلك �أي�سًا هو حماية �ملوظف من تاأثري ل د�عي 

له، من جهة، و�إدخال عن�سر ��ستقالية يف عملية �سنع �لقر�ر، من جهة �أخرى.
وق���د يكون من �مل�ست�سوب �أي�سًا ��ستك�ساف �سبل ملر�قبة منط معي�سة بع�ض كبار �مل�سوؤولني. 
وم���ن �مل�سلَّ���م به �أنَّ هذه م�ساألة ح�سا�سة يتعني معاجلتها م���ع �ملر�عاة �لو�جبة للقو�نني �ملعمول بها 
ب�س���اأن حماية �خل�سو�سي���ة و�لمتثال لهذه �لقو�نني. وقد ت�سمل ه���ذه �ملر�قبة �لبحث عن مظاهر 
و��سي���ة ذ�ت دلل���ة من حي���ث د�ر �ل�سكن و�ل�سي���ار�ت �أو م�ستوى نوعية �لإج���از�ت، و�لتي قد تنايف 
م�ست���وى �ملرتبات �ملعروفة. وق���د يحتاج �لأمر �أي�س���ًا �إىل مر�قبة �حل�ساب���ات �مل�سرفية لاأفر�د، 

�سريطة �ملو�فقة على هذه �ملر�قبة يف عقود �ملوظفني.

ثانيًا-3-  كفاية �لأجور و�ملرتبات
من �أهم دو�عي �لقلق، خ�سو�سًا بالن�سبة �إىل �لبلد�ن �لنامية وبلد�ن �لقت�ساد�ت �لنتقالية، 
ه���و �سمان �لأج���ر �لكافي للموظفني �لعموميني. فق���د يوؤدي تدين م�ستوى �لأج���ر �إىل �أ�سكال غري 
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مقبول���ة م���ن �ل�سلوك، من �لتغيب عن ممار�س���ة �مل�سوؤوليات �لر�سمية �إىل �لقي���ام بعمل ثانوي �إىل 
قابلية �لرت�ساء. وتعني "كفاية" �لأجر �أنَّ م�ستوى �ملرتبات، على �لأقل، ينبغي �أن ي�سمح للموظفني 
�لعمومي���ني ب�سد�د تكاليف �ملعي�س���ة �ملتنا�سبة مع من�سبهم وم�سوؤولياته���م ول تختلف عن مرتبات 
منا�س���ب مماثلة يف قطاعات �أخرى. وينبغي للدول �لأط���ر�ف �أي�سًا �أن ت�سمن ربط �سّلم �ملرتبات 
بالتطّور �لوظيفي و�ملوؤهات وفر�ض �لرتقية. وينبغي �أن تكون طريقة حتديد مرتبات �لقطاع �لعام 

ومعايري هذ� �لتحديد علنية.

ثانيًا-4-  تدريب �ملوظفني �لعموميني يف �لأخاقيات
يتعّزز �لوعي بني �ملوظفني �لعموميني مبخاطر �لف�ساد �لتي يتعر�سون لها يف �أد�ء و�جباتهم، 
و�سب���ل من���ع �لف�ساد �أو �لإب���اغ عنه، بف�سل �لتدري���ب وجمع �ملعلومات بانتظام ع���ن �لف�ساد. ومن 
�مل�ست�س���وب �ل�سعي �إىل �إقامة برنامج تدريب �سام���ل ودوري، كاإطار �إجمايل للقطاع �لعام، تتفرع 
من���ه بر�م���ج ودور�ت در��سي���ة مكيف���ة بح�س���ب �حلاجة. وهك���ذ� ينبغ���ي �أن ي�ستفي���د كل �ملوظفني 
�لعمومي���ني من دور�ت در��سية منا�سب���ة تتناول �لأخاقيات �ملهنية، ول �سيم���ا يف �ملنا�سب �لأكرث 
تعر�سًا ملخاطر �لف�ساد. وينبغي �أن يت�سمن �لتدريب مناق�سة تتناول حلول �أو�ساع حمّددة ت�سادف 
عل���ى �سعيد �لو�قع و�لو�سائل �ملائمة لبيان دو�عي �لقلق و�لإباغ عنها. ومن �ساأن توّفر �ملعلومات 
�ملائم���ة ل���دى �ملوظفني عن حقوقه���م وو�جباتهم وعن خماط���ر �لف�ساد �أو �س���وء �ل�سلوك يف �أد�ء 
وظائفه���م �أن يوؤك���د �أهمية �ل�سل���وك �لأخاقي �ملطلوب من كل موظ���ف و�أن ي�سّجع ثقافة �لن ز�هة. 
وم���ن �ساأن �إ�سر�ك �ملوظفني يف عملي���ات ��ستعر��ض �لف�ساد �ل�سنوي���ة �إذكاء �لوعي لديهم يف هذ� 
�ل�س���دد. وه���ذ� ميكنهم �أي�سًا من �لتعرف �إىل �ملجالت مثار �لقل���ق وتد�بري �ملنع �ملمكنة. وينبغي 

لإد�رة �ملنظمات �لعمومية �أن تنظر يف �إعد�د تقارير ت�ستقي �ملو�د مما يلي:

•  �ملوظفون يف منا�سب �مل�سوؤولية؛

•  م�سادر خمتلفة، منها:

 عمليات تقدير �ملخاطر �لتي تقوم بها �لإد�رة؛
 �إد�رة �أ�ساليب �ملخاطرة؛

 عمليات �ملر�جعة �لد�خلية و�خلارجية؛
 ��ستق�ساء�ت لدى �جلمهور عن ت�سور�ت فّعالية تد�بري مكافحة �لف�ساد؛

 ��ستق�ساء�ت لدى �ملوظفني ب�ساأن مو��سيع مثل:
 جدوى �لتدريب؛

 �ملخاطر "من �لقاعدة �إىل �لقمة"؛
 ت�سور�ت فّعالية �لتد�بري �لوقائية؛
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 تقارير عن رغبة �ملوظفني يف �لإباغ عن �ل�سبهات.
وينبغي للهيئات �لعامة �أي�سًا �أن تنظر يف و�سع حو�فز لت�سجيع �ملوظفني على �قرت�ح تد�بري 
وقائية جديدة. مثال ذلك �أنَّ �ملوظف �لذي يقرتح تد�بري وقائية فّعالة يح�سل على عرفان بالف�سل 

يف جمال �لفّعالية �لتنظيمية يف �سجل تقييم �لأد�ء.

ثانيًا-5-  معايري �لرت�سيح و�لنتخاب للوظائف �لعمومية
لئ���ن كانت �لأبو�ب من ثانيًا-1 �إىل ثانيًا-4 تتناول �ملوظفني �ملعينني يف �لوظائف �لعمومية، 
ف���اإنَّ على �ل���دول �لأطر�ف �أن تعترب �أنَّ نف�ض �ملو��سيع و�لق�ساي���ا تنطبق على �ملوظفني �ملنتخبني. 
ول���دى غالبية �لدول �لأط���ر�ف �أطر معايري د�ستوري���ة وقانونية تن�ض عل���ى �ل�سرت�طات �ملطلوبة 
للرت�سي���ح يف �أيِّ �نتخ���اب، �إىل جان���ب قو�ن���ني و�أنظمة حتكم نز�ه���ة عملية �لنتخ���اب. ومع ذلك 
ق���د ترغب �ل���دول �لأطر�ف يف �أن تنظر �أي�س���ًا يف �سمان مت�سك �ملر�سح���ني �أو �ل�ساغلني ملنا�سب 
عمومية مب�ستويات �أخاقية عالية. وقد ي�سمل ذلك قو�نني �أو �أنظمة حتد من �مل�ساركة �ل�سيا�سية، 
مث���ل ع�سوي���ة �لأحز�ب �أو �لرت�سيح ملن�س���ب �نتخابي، لدى بع�ض فئ���ات �ملوظفني �لعموميني. وقد 
ت���درج هذه �لدول منا�سب �لنتخاب و�لتعيني �لقائمة و�لتي تتعار�ض مع �لرت�سيح لوظيفة عمومية 
�نتخابية جديدة �أو �إ�سافية. وقد يكون لديها �أحكام متنع �ملد�نني ملمار�سة �أن�سطة �إجر�مية معينة، 
مبا فيها �لف�ساد، من �لرت�سح لوظيفة عمومية �أو �سغلها. وقد تتطلب من �ملر�سحني �لك�سف �لكامل 
ع���ن موجود�تهم وت���درج �أحكامًا تق�سي باإبطال نتيج���ة �لنتخاب �إذ� ثب���ت �أنَّ �ملر�سح �أو حزبه �أو 

منا�سريه كان لهم �سلع يف ف�ساد عملية �لنتخاب.

ثانيًا-6-  �ل�سفافية يف �حلمات �لنتخابية و�لتمويل من �أحز�ب �سيا�سية
لق���د ثب���ت �أنَّ و�سع قو�عد و�إج���ر�ء�ت حتكم متويل �حلم���ات �ل�سيا�سي���ة ومتويل �لأحز�ب 
�ل�سيا�سي���ة له حا�سم �لأهمية يف منع �لف�س���اد ومكافحته. فقد �أن�ساأ عدد من �لدول �لأطر�ف هيئة 
�أو �أك���رث م���ن �لهيئات �لعمومية لتكون م�سوؤول���ة عن ت�سجيل �لناخب���ني و�إد�رة �لنتخابات وت�سجيل 
�لأح���ز�ب ومر�قبة متويلها و��ستعر�����ض �أهلية �ملر�سحني و�لإف�ساح ع���ن �أو�ساعهم �ملالية و�إد�رة 

قو�نني متويل �حلمات و�لتحقيق يف �أيِّ خمالفات مرتبطة بها.

وهنال���ك عدد من �لق�سايا �لتي م���ن �ساأنها ت�سجيع �لتمويل �ل�سف���اف، ومنها: �لبار�مرت�ت 
لو�س���ع �حلدود و�لغر�ض و�لف���رتة �لزمنية للم�سروف���ات �ملرتبطة باحلمل���ة �لنتخابية؛ و�حلدود 
�ملفرو�س���ة عل���ى �مل�ساهمات؛ وحتديد �ملانح���ني )وحتديد ما �إذ� كانو� جمه���ويل �لهوية �أم ل، وما 
�إذ� كان ي�سم���ح بالهب���ات �أو �لقرو�ض من خارج �لبلد �أو من �أطر�ف �أخ���رى �أو ما �إذ� كانت مقيدة 
�أو ممنوع���ة(؛ وم���ا هي �أنو�ع �لفو�ئد �لعينية �مل�سموح بها؛ و�س���كل وتوقيت تقدمي ون�سر �حل�سابات 
وك�س���وف �لإنفاق من جانب �ملنظمات �حلزبية؛ وو�سائل �لتحقق من �لدخل و�لإنفاق؛ وما �إذ� كان 
ي�سمح باإعفاء �لهبات �أو �لقرو�ض من �ل�سر�ئب؛ وو�سائل ثني �حلكومات عن ��ستعمال مو�رد �لدولة 
لأغر�����ض �نتخابية. وبالن�سبة �إىل �لدول �لأطر�ف �لت���ي تعتمد على �لتمويل �لعمومي لانتخابات 
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و�لأح���ز�ب هنال���ك �أي�سًا م�سائ���ل تتعلق بح�سابات م�ست���وى �لإعانة وكيفية ت�سجي���ع �إن�ساء �أحز�ب 
جدي���دة )و�لعم���ل يف �لوقت ذ�ته على جتّن���ب �إن�ساء �أحز�ب �لغر����ض �لأ�سا�سي منها هو �حل�سول 
عل���ى �لتموي���ل( و�لو�سول �إىل خدمات �لإذ�عة �لعمومية. و�أخريً� يحت���اج �لأمر �إىل �أحكام قانونية 

و�إجر�ء�ت د�ستورية �سارمة للف�سل يف �لرت�سيحات و�لنتخابات �ملطعون فيها.
و�ل���دول �لأط���ر�ف مدعوة لأن حتيط علم���ًا باملبادر�ت ذ�ت �ل�سلة �ل�س���ادرة عن منظمات 
�إقليمي���ة، مثل تو�سية جمل�ض �أوروب���ا رقم R (2003) 4 ب�ساأن �لقو�ع���د �ملوّحدة ملكافحة �لف�ساد يف 

متويل �لأحز�ب �ل�سيا�سية و�حلمات �لنتخابية.

ثانيًا-7-  �ل�سفافية ومنع ت�سارب �مل�سالح
ينبغ���ي لل���دول �لأط���ر�ف �أن تنظر يف �سنِّ ت�سريع���ات تن�ض على حري���ة �ملعلومات و�لطاع 
عل���ى �ل�سجات و�سفافية عملية �سنع �لقر�ر �لعمومية، وتكون م�سفوعة بالأنظمة �لإد�رية �ملائمة 
بخ�سو�ض �لحتفاظ بوثائق �لدولة وتخزينها و�لو�سول �إليها وخ�سو�سيتها. وُيبحث هذ� �ل�سرت�ط 

مبزيد من �لتف�سيل يف �ملادتني 10 و13.

وبالن�سبة �إىل جميع �ساغلي �لوظائف �لعمومية، وتبعًا للوظيفة �ملعنية، ينبغي للدول �لأطر�ف 
�أن ت�س���ع �أحكام���ًا عامة ب�ساأن �أحو�ل ت�سارب �مل�سالح و�لتنازع وم���ا يت�سل بها من م�سائل، وذلك 
على �أ�سا�ض �ل�سرت�ط �ملحوري يف �لتفاقية وهو �سرورة منع َمن ي�سغل من�سبًا عموميًا بالنتخاب 
�أو �لتعيني من �لوجود يف و�سع ت�سارب يف �مل�سالح، ومن حيازة موجود�ت غري م�سرح عنها، ومن 
�أد�ء وظائ���ف متنافية �أو �ل�سلوع ب�سورة غري م�سروعة يف �أن�سطة متنافية. وُيبحث هذ� �ل�سرت�ط 

مبزيد من �لتف�سيل يف �ملادة 8.

املادة 8:  مدونات قواعد �صلوك للموظفني العموميني
1- م���ن �أج���ل مكافحة �لف�ساد، تعم���ل كل دولة طرف، �سمن جملة �أمور، عل���ى تعزيز �لن ز�هة 

و�لأمانة و�مل�سوؤولية بني موظفيها �لعموميني، وفقًا للمبادئ �لأ�سا�سية لنظامها �لقانوين.
2- عل���ى وجه �خل�سو�ض، ت�سعى كل دولة طرف �إىل �أن تطب���ق، �سمن نطاق نظمها �ملوؤ�س�سية 
و�لقانوني���ة، مدون���ات �أو معاي���ري �سلوكية م���ن �أجل �لأد�ء �ل�سحي���ح و�مل�س���ّرف و�ل�سليم للوظائف 

�لعمومية.
3- لأغر�����ض تنفي���ذ �أح���كام هذه �مل���ادة، على كل دول���ة طرف، حيثم���ا �قت�سى �لأم���ر ووفقا 
للمب���ادئ �لأ�سا�سي���ة لنظامه���ا �لقانوين، �أن حتي���ط علما باملب���ادر�ت ذ�ت �ل�سلة �لت���ي �تخذتها 
�ملنظمات �لإقليمية و�لأقاليمية و�ملتعددة �لأطر�ف، ومنها �ملدونة �لدولية لقو�عد �سلوك �ملوظفني 
خ 12 كانون �لأول/ دي�سمرب 1996. �لعموميني، �لو�ردة يف مرفق قر�ر �جلمعية �لعامة 59/51 �ملوؤرَّ

4- تنظ���ر كل دولة طرف �أي�سًا، وفقًا للمبادئ �لأ�سا�سي���ة لقانونها �لد�خلي، يف �إر�ساء تد�بري 
ونظ���م تي�سر قيام �ملوظف���ني �لعموميني باإباغ �ل�سلطات �ملعنية عن �أفعال �لف�ساد، عندما يتنبهون 

�إىل مثل هذه �لأفعال �أثناء �أد�ء وظائفهم.
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5- ت�سعى كل دولة طرف، عند �لقت�ساء ووفقا للمبادئ �لأ�سا�سية لقانونها �لد�خلي، �إىل و�سع 
تد�ب���ري ونظم تلزم �ملوظف���ني �لعموميني باأن يف�سح���و� لل�سلطات �ملعنية عن �أ�سي���اء منها ما لهم 
م���ن �أن�سطة خارجية وعمل وظيفي و��ستثم���ار�ت وموجود�ت وهبات �أو منافع كبرية قد تف�سي �إىل 

ت�سارب يف �مل�سالح مع مهامهم كموظفني عموميني.
6- تنظ���ر كل دول���ة ط���رف يف �أن تتخذ، وفق���ًا للمب���ادئ �لأ�سا�سية لقانونه���ا �لد�خلي، تد�بري 
تاأديبي���ة �أو تد�ب���ري �أخرى �سد �ملوظفني �لعموميني �لذين يخالف���ون �ملدونات �أو �ملعايري �ملو�سوعة 

وفقًا لهذه �ملادة.
اأواًل- نظرة عامة

يتع���ني عل���ى �لدول �لأطر�ف �أن تع���ّزز �ملعايري �ل�سخ�سية - �لن ز�ه���ة و�لأمانة و�مل�سوؤولية - 
 و�حل�ض بامل�سوؤوليات �ملهنية - �أد�ء �لوظائف �لعمومية على وجه �سحيح وحيادي وم�سّرف و�سليم - 
تعزي���زً� فّعاًل بني جميع �ملوظف���ني �لعموميني. ولتحقيق هذ� �لغر�ض، يج���ب على �لدول �لأطر�ف 
ح للموظفني �لعموميني كيف يت�سّرفون وفق تلك �ملعايري وتبني كيف ميكن  �أن توّفر �إر�ساد�ت تو�سّ
�إخ�ساعه���م للم�ساءلة ب�س���اأن ت�سّرفاتهم وقر�ر�ته���م. وعلى وجه �لتحديد ت�سري �مل���ادة باأن تعمد 
جميع �لدول �لأطر�ف �إىل و�سع ت�سريعات ب�ساأن �لإباغ �لعمومي وقو�عد و�إجر�ء�ت ب�ساأن تعار�ض 

�مل�سالح ومدونة �سلوك و��سرت�طات تاأديبية من �أجل �ملوظفني �لعموميني.
وت�ستخ���دم غالبي���ة �لدول �لأط���ر�ف مدونة �سل���وك �أو بيانًا عام���ًا مكافئًا. وله���ذ� �لأ�سلوب 
�أغر�����ض متعددة. فاملدونة حتّدد بو�سوح ما هو متوق���ع من موظف عمومي حمدد �أو من جمموعة 
موظف���ني، مم���ا ي�ساعد يف �إر�س���اء معايري �ل�سل���وك �لأ�سا�سية �لت���ي حتد من �لف�س���اد. وينبغي �أن 
تك���ون �لأ�سا����ض لتدريب �ملوظفني، مبا ي�سم���ن �أنَّ جميع �ملوظفني �لعموميني عل���ى در�ية باملعايري 
�لت���ي ينبغي له���م مبوجبها تاأدية و�جباتهم �لر�سمية. وينبغ���ي �أن ت�ستمل هذه �ملعايري على ما يلي: 
�لإن�س���اف و�حلياد وعدم �لتمييز و�ل�ستقالية و�لأمانة و�لن ز�هة و�لإخا�ض للمنظمة و�لجتهاد 
وح�س���ن �لت�سّرف �ل�سخ�س���ي و�ل�سفافية و�مل�ساءلة و�ل�ستخد�م �مل�س���وؤول ملو�رد �ملنظمة و�ل�سلوك 

�لائق �إز�ء �جلمهور.
وعل���ى �لنقي����ض من ذلك، فاإنَّ �ملدون���ة �أو �لبيان �لعام �ملكاف���ئ، �إىل جانب �لتدريب، حتّذر 
م���ن عو�قب عدم �للت���ز�م بالقو�عد �لأخاقية، مم���ا يوّفر �أ�سا�سًا لتخاذ �لإج���ر�ء�ت �لتاأديبية، 
مب���ا فيها �لف�سل، يف �حلالت �لتي يخّل فيها �ملوظف باأحد �ملعايري �ملن�سو�ض عليها �أو ل يفي بها 
)يف �لكث���ري من �حلالت، ت�سمل �ملدون���ة مو��سفات �ل�سلوك �ملتوقع �أو �ملحظور �إىل جانب �لقو�عد 

�لإجر�ئية و�لعقوبات للتعامل مع خمالفات �ملدونة(.
وهكذ� فاإنَّ �ملوظفني �لعموميني لي�سو� على معرفة باملعايري ذ�ت �ل�سلة بو�جباتهم ووظائفهم 
�لر�سمي���ة فح�سب و�إمن���ا ي�سبح من �لع�سري، عندما تكون جميع �ملعاي���ري و�لإجر�ء�ت و�ملمار�سات 
�ملنطبق���ة جمموعة يف مدونة �ساملة، �لإدعاء بجهل ما ه���و متوقع من �ساغلي �لوظائف �لعمومية. 
وعلى �لنقي�ض من ذلك، يحق للموظفني �لعموميني �أن يعرفو� م�سبقًا ما هي �ملعايري �ملقررة وكيف 
عليه���م �أن يت�سرف���و�، مما يجعل من �مل�ستحيل عل���ى غريهم ��سطناع �إج���ر�ء�ت تاأديبية كو�سيلة 

لرتهيبهم �أو ف�سلهم.



20

وتتوق����ف كيفي����ة ن�سر �ل����دول �لأطر�ف ملدون����ة �سلوك �أو بي����ان عمومي مكافئ عل����ى �لأنظمة 
�ملوؤ�س�سي����ة و�لقانوني����ة �ملحّددة �ملرعية فيها. ففي بع�ض �لبلد�ن ت�ستخ����دم ت�سريعات حمّددة لو�سع 
�ملعاي����ري �ملنطبقة على جمي����ع �ملوظفني �لعموميني. و�ل�سبيل �لآخر هو م����ن خال تفوي�ض �ل�سلطة، 
حي����ث ت�سع �لهيئ����ة �لت�سريعية مدونة عمومية ولكنه����ا تفو�ض �ل�سلطة لهيئة �أخ����رى لو�سع �لقو�عد 
�لتقني����ة �ملح����ّددة �أو جمموعة �ملعايري من �أجل فئ����ات حمّددة من �ملوظفني، مث����ل �ملدعني �لعامني 
و�أع�س����اء �لهيئة �لت�سريعي����ة �أو �ملوظفني �مل�سوؤولني عن �ملحا�سبة �ملالي����ة �أو �مل�سرتيات. و�أخريً� فاإنَّ 
قانون �لعقود، وما يرتبط به من �سروط �لتوظيف، قد ي�سع متطلبات بالمتثال ملدونة �سلوك ملوظف 
معنّي كجزء من عقد �لتوظيف �خلا�ض به. وبديًا من ذلك، ميكن لوكالة �أو �إد�رة �أن ت�سع جمموعة 
من �ملعايري �لعامة يطلب من جميع �ملوظفني �أو �ملتعاقدين �لقبول بها ك�سرط من �سروط �لتوظيف.

ويف كل جو�ن���ب و�سع مدونة ما، ف���اإنَّ �لدول �لأطر�ف مدعوة �إىل �أن حتيط علمًا باملبادر�ت 
ذ�ت �ل�سلة �لتي �تخذتها �ملنظمات �لإقليمية و�لأقاليمية و�ملتعددة �لأطر�ف، ومنها �ملدونة �لدولية 
 لقو�ع���د �سل���وك �ملوظف���ني �لعموميني، �لو�ردة يف مرفق ق���ر�ر �جلمعية �لعام���ة 59/51 �ملوؤرخ 12
كان���ون �لأول/دي�سم���رب 1996، وتو�سي���ة جمل�ض �أوروبا رق���م R (2000) 10 ب�س���اأن مدونات قو�عد 
ن يف تذييل لها مدون���ة منوذجية لقو�عد �سلوك �ملوظفني  �سل���وك �ملوظف���ني �لعموميني، �لتي تت�سمَّ
�لعمومي���ني، وتو�سية منظمة �لتع���اون و�لتنمية يف �مليد�ن �لقت�سادي �ل�سادرة عن �ملجل�ض �ملعني 
بتح�سني �ل�سلوك �لأخاقي يف �خلدمة �لعمومية مبا يف ذلك مبادئ �إد�رة �لأخاقيات يف �خلدمة 

.)1998 C(98)70/FINAL( لعامة�

ثانياً- التحّديات العملية واحللول

ثانيًا-1-  تعزيز �لن ز�هة و�لأمانة و�مل�سوؤولية لدى �ملوظفني �لعموميني
ينبغي للدول �لأطر�ف �أن ت�سمن تناول م�ساألة تعزيز �لن ز�هة و�لأمانة و�مل�سوؤولية لدى �ملوظفني 
�لعمومي����ني من كا �جلانبني �لإيجابي و�ل�سلبي. وفيما يتعلق بالأول، ينبغي للدول �لأطر�ف �أن توّفر 
�لإر�س����اد للموظفني �لعموميني و�لذين يتعني دعمهم ومكافاأتهم ل�سلوكهم �لأخاقي، وذلك يف �سكل 
تدري����ب مائم يف �ل�سلوك �ملتوقع من �ملوظفني �لعموميني، وق����ت �لتوظيف و�أثناء حياتهم �لوظيفية 
على �ل�سو�ء. ويتعني �أن يتلقى جميع �ملوظفني �لعموميني �لتدريب �ملائم يف جمال تقدمي �خلدمات 
�لعام����ة. ويجب على جميع �ل����دول �لأطر�ف توفري �لقو�عد و�لو�سائل �لتي متكن �ملوظفني �لعموميني 
م����ن �لك�سف ع����ن م�ساحلهم �أو م�سالح �أ�سرهم �ملالية وعن �لهد�ي����ا و�ل�ست�سافة. وينبغي �أن تعمل 
�لدول �لأطر�ف على �سمان �إمكانية قيام �ملوظفني �لعموميني بالإباغ عن دو�عي �لقلق ومناق�ستها 
و�لتي ل مت�ض �سلوك �ملوظفني �لعموميني �لآخرين فح�سب و�إمنا تتناول �أي�سًا �ل�سغط و�لتاأثري �لذي 
ل د�عي له �لذي قد ميار�ض عليهم من جانب زماء �أو �آخرين؛ ويجب �لتعهد لهم باأنَّ �لإباغ �سيعامل 
على �أ�سا�ض �ل�سّرية ولن يوؤّثر �سلبًا على تقّدمهم �لوظيفي. وينبغي �أن تقوم �لدول �لأطر�ف بعمليات 
تقدي����ر للمخاط����ر للمنا�سب �أو �لأن�سطة �ملعّر�سة للف�ساد، و�أن تعق����د مناق�سات مع �ساغلي �لوظائف 
ب�ساأن كيفية حمايتهم وحماية �لأن�سطة من �لف�ساد. وعلى نحو �أعم، ينبغي �ل�سطاع با�ستق�ساء�ت 

منتظمة للموظفني �لعموميني ب�ساأن �ملخاطر و�لتهديد�ت ومو�طن �ل�سعف يف عملهم.
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ثانيًا-2-  معايري �لت�سّرف ومدونات قو�عد �ل�سلوك
ع �سعور  ���د �ملعايري عل���ى �أهمية �لأدو�ر �لتي ي�سطل���ع بها �ملوظفون. وينبغي له���ا �أن ت�سجِّ توؤكِّ
�ملوظف���ني �لعمومي���ني باللت���ز�م �ملهني وخدمة �جلمه���ور و�مل�سوؤولي���ة �إز�ء �ل�ساحي���ات و�ملو�رد 
�ملرتبطة مبن�سبهم. وينبغي للمعاير �أن ت�سع �لقيم �لأ�سا�سية للت�سرف �ملتوقع من هوؤلء �ملوظفني 
يف �حلي���اة �لعام���ة، مبا يف ذل���ك �لت�سّرف �مل�س���روع و�لأمان���ة و�لن ز�هة وعدم �ملحاب���اة ومر�عاة 
�لإجر�ء�ت و�لإن�ساف و�ل�ستقام���ة و�ل�سلوك �ملهني. وقد رّكزت �لإ�ساحات يف كثري من �لبلد�ن 
على حت�سني كفاءة �لإد�رة وتعزيز �إمكانات �لقطاعات �لعمومية للنهو�ض مبهامها. وهذ� ي�ستدعي 
�أن يت�س���رب �ملوظف���ون �لعموميون طائفة من �لقيم �أو�سع من ذي قبل - قيم تتعلق �أ�سا�سًا بالكفاءة 

و��ستهد�ف �لغاية و�مل�ساءلة.
وغالبًا ما ت�سمل �ملعايري قيمًا �سامية ت�ستخدم �أ�سا�سًا لتخاذ قر�ر�ت و�إ�سد�ر �أحكام منطقية 
معقول���ة. وهنال���ك بيانات عامة ميكن تطبيقه���ا للم�ساعدة على �تخاذ ق���ر�ر�ت معينة، خ�سو�سًا 
عندم���ا يتعني على �ملوظفني �لعمومي���ني ��ستخد�م �سلطتهم �لتقديرية و�خلي���ار بني �لبد�ئل. فقد 

ت�سمل مثًا:
•   خدمة �مل�سلحة �لعامة؛

•      �خلدمة �ملعّززة باملقدرة و�لكفاءة و�حرت�م �لقانون و�ملو�سوعية و�ل�سفافية و�ل�سّرية و�حلياد 
و�ل�سعي نحو �لتمّيز؛

•   �لت�سّرف يف جميع �لظروف مبا ي�سون �جلد�رة بثقة �جلمهور؛

•   �إبد�ء �لحرت�م و�لإن�ساف و�لتهذيب يف �لتعامل مع �ملو�طنني و�لزماء �ملوظفني �لعموميني 
على �ل�سو�ء.

ويتع���ني �أن تبني �ملدونات معايري ت�سرف �ملوظفني �لعمومي���ني و�أن ترتجم هذه �ملعايري �إىل 
توقعات ومتطلبات �سلوك حمّددة وو��سحة. وهي تر�سم �حلدود �لفا�سلة ما بني �ل�سلوك �ملرغوب 
في���ه و�ل�سلوك �ملرفو�ض وغالبًا ما ت�سّنف باأ�س���كال �ستى، مثال ذلك وفقًا حلدود عاقات رئي�سية 

�أو تبعًا للفئات �مل�سوؤولة.
وينبغ���ي للمدونات �أن تتناول ق�سايا �خلدمة �لعمومية )مث���ل �لإجر�ء�ت ل�سمان �لإن�ساف 
و�ل�سفافي���ة يف توف���ري �خلدمات �لعامة و�ملعلوم���ات( و�لأن�سطة �ل�سيا�سية )مث���ل فر�ض قيود على 
ر على و�جبات �لوظيفة �لعمومية  �لأن�سط���ة �ل�سيا�سية و�حلر�ض على �أنَّ �لأن�سط���ة �ل�سيا�سية ل توؤثِّ
ول تتعار����ض معه���ا(. وعليها �أن تبني بو�س���وح �ملتطلبات �ملتعلقة بكل من تعار����ض �مل�سالح �ملالية 
)مث���ال ذلك عندما يتناول �ملوظ���ف �لعمومي ق�سايا ب�سفته �لر�سمي���ة توؤّثر على م�ساحلة �ملالية 
�ل�سخ�سية �أو �مل�سالح �ملالية لأقربائه( وتعار�ض �مل�سالح �لقائم على �عتبار�ت غري مالية )مثال 
ذل���ك عندما يتناول �ملوظف �لعموم���ي ق�سايا توؤّثر على �أ�سخا�ض �أو كيان���ات تربطه بها �نتماء�ت 
ن �ملدونات �أحكامًا و��سحة ل لب�ض فيها  �سخ�سي���ة �أو �إثنية �أو دينية �أو �سيا�سية(. وينبغي �أن تت�سمَّ
ب�س���اأن قبول �أو رف����ض �لهد�يا و�ل�سيافة وغري ذلك من �ملز�يا، و�أن تتن���اول ب�سورة خا�سة �لقيود 
عل���ى قبول �لهد�يا م���ن �أ�سخا�ض �أو كيانات لها عاقات �أعمال م���ع �ملنظمة، و�أي توظيف خارجي 
)مث���ال ذلك �حلر�ض على �أنَّ �أيَّ عمل خارجي ل يتعار����ض مع �لعمل �لر�سمي( و��ستخد�م �ملو�رد 
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�حلكومية )مثال ذلك ��ستخد�م �ملو�رد �حلكومية فقط لاأغر��ض �حلكومية، �أو حماية �ملعلومات 
غ���ري �لعمومية(. و�أخ���ريً� ينبغي �أن تتناول �ملدون���ات �لتقييد�ت ما بعد �ل�ستقال���ة وما بعد �نتهاء 
�لتوظيف )مثال ذلك �لقيود �ملفرو�سة على �ملوظفني �لعموميني �ل�سابقني �لذين ميثلون رب عمل 

جديد لدى �لوكالة �لتي كانو� يعملون فيها �أو نقل معلومات �سّرية �إىل �أرباب عمل جدد(.

ثانيًا-3-  مدى �لنطباق
�إ�ساف���ة �إىل �لقو�عد �لأ�سا�سية، ميك���ن �أن يرتتب على �لمتثال �لفّعال ملتطلبات �ملادة 8 من 
�لتفاقية و�سع جمموعة من �ملدونات ملختلف فئات �ملوظفني �لعموميني. وهو قد يف�سي �أي�سًا �إىل 
و�س���ع مدونات لتطبيقه���ا على جهات تتعامل جتاريًا مع �حلكومة، مثل �ملقاولني، �أو هيئات �لقطاع 

�خلا�ض �أو �لهيئات غري �حلكومية �لتي تنفق من �لأمو�ل �لعامة.
وم���ن ز�وي���ة �لتنفي���ذ، فاإنَّ �لق�سي���ة �لأوىل هي م���ا �إذ� كان ينبغ���ي �أن يك���ون للمدونة و�سٌع 
. ويت�سل �لعديد من �لأن�سطة �لتي ت�سملها �ملدونة باأد�ء م�سوؤوليات �ملوظف على نحو يت�سم  قانوينٌّ
بال�سفافي���ة وعدم �لتحيز. ونظرً� لعدد �ملوظفني �لذين قد ت�سملهم �ملدونة ينبغي �أن ُتدَر�ض بعناية 

�لآثار �ملرتتبة على �لإنفاذ �لقانوين جلميع جو�نب �ملدونة.
و�مل�ساأل���ة �لثاني���ة هي ما �إذ� كان���ت �لدول �لأط���ر�ف ترغب يف �أن متيز ما ب���ني �لأجز�ء يف 
�ملدون���ة �لتي تت�سل بالدرجة �لأوىل باأد�ء وظائف �ملن�سب و�لأجز�ء �لتي تتناول ت�سارب �مل�سالح 
وجم���الت �أخرى، حي���ث �لغر�ض من �ملدونة هو �لتمييز بني �لتاأث���ري�ت �ملقبولة وغري �ملقبولة على 
م���ا يتخ���ذه موظف ما من �إجر�ء�ت وق���ر�ر�ت. وهنا قد ترغب �لدول �لأط���ر�ف يف �أن تتخذ نهجًا 
�أك���رث ر�سمية �أو قانونية �إز�ء تلك �جلو�ن���ب يف �ملدونة �لتي ت�سمل �لإعان عن �ملوجود�ت و�لهد�يا 
ووظائ���ف �لعم���ل �لإ�سافية وما بع���د �لتوظيف و�ل�سياف���ة �أو غريها من �ملز�يا �لت���ي قد توؤدي �إىل 

ت�سارب يف �مل�سالح.
وتتن���اول �مل�ساألة �لثالثة جتّنب و�سع وتنفي���ذ مدونة ماآلها �أن تو�سع على �لرف. وهذ� يتناول 
�ملدون���ات �لت���ي تو�سع ثم ت���درج يف دلي���ل دورة متهيدية، �أو �لت���ي تو�سع دون م�سارك���ة من جانب 
�ملوظف���ني. وقد يوؤدي هذ� �لنهج �إىل �حتمال �سعور �ملوظفني بال�ستخفاف �إز�ء جدوى �ملدونات �أو 

حتى �عتبار �أن ل طائل منها لأنَّ �ملوظفني قد ي�سعرون �أنها ُفر�ست عليهم.

ولكي تكون �ملدونة فّعالة، ينبغي للدول �لأطر�ف �أن ت�سمن ما يلي:
•   يوؤيد كبار �ملوظفون �ملدونة ويكونون قدوة يف تنفيذها؛

•   ي�سارك �ملوظفون يف جميع مر�حل و�سع �ملدونة وتنفيذها؛

•   تتوّفر �آليات �لدعم لت�سجيع ��ستخد�م �ملدونة؛

•   ميكن �أن يوؤخذ �لمتثال للمدونة يف �حل�سبان فيما يتعلق بالتطّور �لوظيفي وغري ذلك؛

•   ير�قب �لمتثال للمدونة على نحو منتظم بو�سائل �لتحقق �ملائمة؛

•    يكون �لتدريب على مدونة قو�عد �ل�سلوك )و�لتوعية بالف�ساد عمومًا( منتظمًا و�سامًا؛
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•    ت�سعى �ملنظمة با�ستمر�ر �إىل �لنهو�ض بثقافة �لأخاقيات لديها )مدونة قو�عد �ل�سلوك �أد�ة 

هامة ولكنها لي�ست �لأد�ة �لوحيدة(؛
•   يتم �إنفاذ �ملدونة باللجوء �إىل �إجر�ء�ت تاأديبية عند �لقت�ساء؛

•   ُت�ستعر�ض �ملدونة بانتظام من حيث �ملعا�سرة و�جلدوى و�لتد�ول؛

•   ت�سمم �ملدونة باأ�سلوب وبنية تفي بالحتياجات �خلا�سة بكل منظمة؛

•    ت�سبح �ملدونة عامًا �أ�سيًا يف �لتاأثري على �لقر�ر�ت و�لإجر�ء�ت و�ملو�قف يف مكان �لعمل 

)�نظر �ملادة 10(.
و�مل�ساأل���ة �لر�بعة ه���ي �لنمط �لذي ينبغي ��ستخد�مه ل�سوغ �ملدون���ة �أو حمتوياتها. وهنالك 
�أك���رث من نهج و�حد. وقد يغطي �ملجال �ملو�سوعات �لتالية: معايري �لوظيفة �لعمومية و�لقيم �لتي 
تتم�سك بها �ملنظمة؛ وت�سارب �مل�سالح؛ و�لهد�يا و�ملز�يا؛ و�لر�ساوى؛ و�لتمييز و�مل�سايقة؛ و�لعدل 
 و�لإن�ساف يف �لتعامل مع �جلمهور؛ ومد�ولة �ملعلومات �ل�سّرية؛ و�ل�ستعمال �ل�سخ�سي للمو�رد - �أي

�ملر�ف���ق و�ملع���د�ت )مب���ا فيها �لربي���د �لإلك���رتوين و�لإنرتنت و�حلو��سي���ب �ل�سخ�سي���ة و�لفاك�ض 
وغريه���ا(؛ و�لوظائف �لإ�سافية؛ و�مل�ساركة يف ن�ساط �سيا�س���ي؛ و�مل�ساركة يف �ملنظمات �ملجتمعية 
و�لعم���ل �لطوع���ي؛ و�لإب���اغ ع���ن �ل�سل���وك �لفا�سد؛ و�س���وء �لإد�رة و�له���در؛ و�لتوظي���ف �لاحق؛ 

و�لإجر�ء�ت �لتاأديبية و�لعقوبات.
وتتناول �مل�ساألة �خلام�سة �ل�سياق �أو �لإطار �لذي تعمد فيه �لدول �لأطر�ف �إىل و�سع �ملدونة. 
�إذ ل يكف���ي جمرد �سوغ �ملدونة. ولذل���ك يتعني على �لدول �لأطر�ف �أن تنظر يف �سبل جعل �ملدونة 

فّعالة من حيث مكانتها و�أثرها.
وهكذ� ت�ستطي���ع �لدول �لأطر�ف �أن ت�سفي على �ملدونِة �ل�سرعيَة و�حلجية ب�سفة عامة من 
خ���ال �لقو�نني و�لأنظمة، وطابع �ل�سلة �لفردية بجعل عرو����ض �لتوظيف مرهونة بقبول �ملوظف 
للمدون���ة )مث���ال ذلك من خال قبول جماعي �أو ف���ردي �أو �أد�ء �لق�َسم �أو �تفاق/عقد �لتوظيف(. 
وت�ستطي���ع �ل���دول �لأط���ر�ف �أن ت�سع �مل�ساءل���ة عن تنفيذ �ملدون���ة يف ي���د �لإد�رة �لعليا يف كل من 
�لإد�ر�ت و�أن تعمد هذه �لإد�ر�ت �إىل و�سع �ملدونة و�ل�سيا�سات �لأكرث تف�سيًا �خلا�سة بكل منها، 
�نطاقًا من �ملدونة �لعامة، مبا يتنا�سب مع �لأدو�ر و�لوظائف �ملنوطة بها ومع �ملتطلبات و�لظروف 
�خلا�س���ة بها. ومن �س���اأن ذلك �أن ي�سفي على �لقيم و�ملعايري ق���درً� �أكرب من �جلدوى �لعملية و�أن 

ميّكن من �إر�سائها يف �سلب �أنظمة �لإد�رة.
وينبغي لف���ر�دى �لإد�ر�ت �أن ت�ستكمل �ملدونة بال�سيا�س���ات و�لقو�عد و�لتدريب و�لإجر�ء�ت 
�لت���ي حتّدد مبزيد م���ن �لتف�سيل ما هو متوقع وما هو حمظور. ول�س���وف تتطلب بنودً� حمّددة من 
�أجل �ملوظفني �لذين ي�سغلون منا�سب على درجة عالية من �لتعر�ض خلطر �لف�ساد. وينبغي تدعيم 
�لمتث���ال بتي�سري ت���د�ول �ملدونة وفهمها. وينبغي ت�سهيل تلبية متطلب���ات معينة، مثل �لإف�ساح عن 
�ملوج���ود�ت، بتوفري ��ستمار�ت جاه���زة لاإعان عن �ملوجود�ت. وقد ترغ���ب �لإد�رة �لعليا يف �أن 
تنظ���ر يف تقيي���م �لمتث���ال لأيِّ مدونة كج���زء من �أنظم���ة �إد�رة تقييم �ملوظف���ني و�أد�ئهم، وكذلك 
�حلر����ض على �أن تك���ون عو�قب �ملخالفات، مب���ا فيها �لإج���ر�ء�ت �لتاأديبية ورمب���ا �إمكانية �إحالة 

�مل�ساألة �إىل �لق�ساء، معروفة.
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وينبغ���ي لل���دول �لأطر�ف �أن تن�س���ر �ملدونة لكي تنق���ل بو�سوح �إىل و�سائ���ط �لإعام وعامة 
�جلمه���ور �ملعاي���ري �ملتوقع���ة م���ن �ملوظفني لكي يعلم���و� ما هي �ملمار�س���ات �ملقبولة وغ���ري �ملقبولة 
بالن�سب���ة �إىل �ملوظف���ني �لعمومي���ني. وينبغي �أن يتوّف���ر �لإر�ساد عن كيفية قي���ام �جلمهور بالإباغ 
ع���ن �ملخالف���ات، و�إىل �أيِّ جهة، �إىل جان���ب قدرة و�سائط �لإعام على �لإب���اغ بح�سن نية عن �أيِّ 

خمالفة، دون خوف من عقاب �أو �نتقام.
و�أخريً�، ينبغي �أن حتر�ض �لدول �لأطر�ف على توفري هيئة �إ�سر�فية، كتلك �مل�سماة مبوجب 
�ملادة 6، لفح�ض ومر�قبة تنفيذ �ملدونة - مبا يف ذلك ��ستعر��سات و��ستق�ساء�ت منتظمة ت�سمل 
�ملوظف���ني �لعموميني للوق���وف منهم على معرفته���م باملدونة وتنفيذها وكذلك م���ا هي �لتحّديات 
و�ل�سغوط �لتي يو�جهونها - ولن�سر تقارير �سنوية عما �إذ� كانت �لكيانات �ملعنية تفي بالتز�ماتها 

فيما يتعلق باملدونة.

ثالثاً- االإبالغ من جانب املوظفني العموميني عن اأفعال الف�صاد
م���ن �لو�سائل �لهامة لك�سر طوق �لتو�طوؤ و�ل�سمت �ل���ذي غالبًا ما يحيط بانتهاكات �ملدونة 
ه���و و�سع نظ���ام فّعال لاإباغ عن �ل�ستباه يف وقوع �نتهاكات عمومًا، وحالت ف�ساد خ�سو�سًا )ما 
ي�سمى "�سفارة �لإنذ�ر" ولكنه يو�سف �أي�سًا بالك�سف للم�سلحة �لعامة �أو �لإباغ من جانب �لعموم 
�أو �لإباغ عن �ملعايري �ملهنية(. ويطلب من �لدول �لأطر�ف �أن ت�سع �لقو�عد و�لإجر�ء�ت �ملائمة 
لتي�س���ري قي���ام �ملوظفني بتقدمي مثل هذه �لتقارير. و�لغر�ض من ه���ذه �لقو�عد هو ت�سجيع �ملوظف 
على �لإباغ ومعرفة �جلهة �لتي يبّلغها و�أن يتمتع باحلماية من �أيِّ �نتقام ممكن من روؤ�سائه ب�سبب 

هذ� �لإباغ.
وم���ن �أغر�����ض �ملدون���ة �لعم���ل على توعي���ة �ملوظف���ني �لعمومي���ني، مبا يف ذل���ك من خال 
�لتدري���ب، مب�سوؤولياته���م وبالطابع �ملهني لعمله���م وم�سوؤولياتهم وبالت���ايل و�جبهم يف �لإباغ عن 
مو�ط���ن �لق�سور وع���ن �نتهاكات ه���ذه �ملعايري من جان���ب موظفني عموميني �آخري���ن ومن عامة 
�لنا�ض. وينبغي ��ستحد�ث �إجر�ء�ت تبليغ حمّددة وو�سائل لاإباغ �خل�سو�سي من خال �سناديق 
بريد معينة �أو خطوط هاتف "�ساخنة" �أو هيئات طرف ثالث حمّددة. ويجب تركيز �لهتمام على 
جان���ب �لأم���ن و�ل�سّرية لأيِّ تبليغ وذلك بو�س���ع �أنظمة لتوفري �حلماية �لكامل���ة لاأ�سخا�ض �لذين 
يبلغ���ون بح�س���ن نية ع���ن حالت ��ستباه ف�س���اد �أو �سوء ممار�س���ة من �أيِّ تد�ب���ري �نتقامية مك�سوفة 
�أو مقنع���ة. وم���ن �ل�س���روري حماية �ملوظفني �ملعني���ني من �أيِّ �سكل م���ن �أ�سكال �لتميي���ز "�ملقنع" 
و�لإ�س���ر�ر مب�سريته���م �لوظيفي���ة يف �أيِّ وق���ت يف �مل�ستقبل نتيج���ة قيامهم بالك�س���ف عن مو�طن 
ف�س���اد �أو جت���اوز�ت يف �لإد�رة �لعمومي���ة. و�لدول �لأطر�ف مدع���وة لأن حتيط علم���ًا بالتطّور�ت 
 �ملح���ّددة يف ه���ذ� �ل�ساأن يف تقرير �أن�سطة ع���ام 2006 ملجموعة �لدول ملكافح���ة �لف�ساد، يف �ملوقع
 http://www.coe.int/t/dg1/greco/documents/2007/Greco(2007)1_act.rep06_EN.pdf 
http://www.pcaw. وزيارة موقع �ملنظمة غري �حلكومية �لتي تهتم ب�سو�غل �لنا�ض يف مكان �لعمل

.co.uk//

ولذ� يتعني على �لدول �لأطر�ف �أن تنظر يف و�سع ت�سريعات و�إجر�ء�ت حتّدد بو�سوح �جلهة 
�لت���ي تتلقى �لإدع���اء�ت، ويف �أيِّ �سكل )خطي���ًا �أو من جمهول(؛ وباأي و�سيل���ة )بالهاتف �أو �لربيد 

http://www.coe.int/t/dg1/greco/documents/2007/Greco(2007)1_act.rep06_EN.pdf
http://www.pcaw.co.uk//
http://www.pcaw.co.uk//
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�لإلك���رتوين �أو بر�سالة(؛ م���ع �سمانات �إجر�ئية حلماية �مل�سدر؛ وكيفي���ة �لتحقيق يف �لإدعاء�ت؛ 
وو�سائل جتّنب �لنتقام و�لعقوبة.

رابعاً-  اأنظمة الك�صف
يتع���ني على �لدول �لأطر�ف �أن ت�سع �أحكامًا عامة ب�ساأن ت�سارب �مل�سالح و�أحو�ل �لتعار�ض 

و�لأن�سطة �ملرتبطة بذلك.
وكمبد�أ عام، يتعني على �لهيئات �لعمومية �أن تخلق مناخًا يت�سم فيه توفري �خلدمات �لعامة 
بال�سفافية و�حلياد، حيث من �ملعلوم �أنَّ تقدمي �لهد�يا و�ل�سيافة وقبولها ممار�سة مرفو�سة وحيث 
ينبغ���ي �ألَّ توؤّثر �مل�سالح �ل�سخ�سية �أو خافه���ا على �لإجر�ء�ت و�لقر�ر�ت �لر�سمية. وميكن ذلك 
بو�سائ���ل ع���دة، منها �لدعاية ب�سفة عامة عن توفري �خلدم���ات �لعمومية )�نظر �ملادة 10( ون�سر 
�ل�سيا�سات ومدونات قو�عد �ل�سلوك ب�ساأن مكافحة �لتدلي�ض و�لف�ساد. وميكن ذلك �أي�سًا بالدعاية 
�لهادف���ة، خا�سة يف جمالت �لعطاء�ت وتوثيق �لعق���ود، وبو�سع �لإعانات يف �ملباين �لعامة وعلى 

�سبكة �لإنرتنت.
وب�سف���ة عام���ة، ينبغي �أن ت�سم���ل �لأنظمة �لأمن���اط �لرئي�سية لت�س���ارب �مل�سالح، �لتي هي 
مبع���ث قل���ق يف �لبلد �ملعني. ويتع���ني توّفر �لإج���ر�ء�ت �ملائمة عندما يحتمل ح���دوث ت�سارب يف 
�مل�سال���ح �أو قد يكون �كُت�س���ف فعًا. ويف �لأحو�ل �لتي ل ميكن فيه���ا جتّنب ت�سارب �مل�سالح )يف 
�ملجتمع���ات �ل�سغرية مث���ًا(، ل بد من �إجر�ء�ت ل�سمان �مل�سلحة �لعام���ة دون �سل �أعمال �لهيئة 
�ملعني���ة. وينبغ���ي للموظفني �لعموميني �خلا�سع���ني لاأنظمة �أن يكونو� على عل���م مبفهوم ت�سارب 
�مل�سالح وبالأنظمة �ملنطبقة و�أن يفهموه ويتقبلوه. وينبغي �أن تتوّفر �ملعلومات و�إمكانية �ل�ست�سارة 
للموظفني �لعموميني ب�ساأن كيفية �لت�سّرف يف حال �ل�سك �إز�ء �حتمال ت�سارب م�ساحلهم. ولعل 
م���ن �ملفيد �إن�ساء عملي���ة �أو �آلية ت�ساور غري ر�سمية تكون يف متن���اول �ملوظفني �لعموميني للتما�ض 
�لتو�سي���ح و�مل�سورة يف �أحو�ل معينة. وينبغ���ي تخ�سي�ض هيئة �أو هيئات لتحري �مل�ساألة و�حل�سول 
عل���ى كل �ملعلومات �لازمة فيما يتعل���ق باحتمال ت�سارب �مل�سالح. وينبغ���ي �أن تن�ض �لت�سريعات 
و�ل�سلط���ة �ملفو�س���ة و/�أو عقود �لتوظي���ف على �لعقوب���ات �ملائمة يف حال ع���دم �لمتثال لأنظمة 
ت�س���ارب �مل�سالح. وينبغي �أن تتاح للجمهور �ملعلومات ب�ساأن متطلب���ات ت�سارب �مل�سالح بالن�سبة 

للموظفني �لعموميني.
وعلى وجه �لتحديد، ينبغي ملتطلبات �لك�سف عن �ملوجود�ت و�مل�سالح وت�سجيلها �أن ت�سمن 

ما يلي:
•    ي�سم���ل �لك�سف جميع �أنو�ع �لدخل و�ملوج���ود�ت �لهامة لدى �ملوظفني )من جميع �مل�ستويات 

�أو �عتبارً� من م�ستوى معني �أو يف قطاع معني( و/�أو ذويهم؛
•    ت�سمح ��ستمار�ت �لك�سف مبقارنات من �سنة لأخرى للو�سع �ملايل للموظفني؛

•    متنع �إجر�ء�ت �لك�سف �إمكانيات �لتكتم على موجود�ت �ملوظفني بو��سطة �أ�ساليب �أخرى �أو، 
يف حدود �لإمكان، �لتي هي يف حوزة جهات ل ميكن لدولة طرف �أن ت�سل �إليها )يف �خلارج 

�أو لدى �سخ�ض غري مقيم(؛
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•    نظ���ام موث���وق ملر�قبة �لدخل و�ملوج���ود�ت ي�سمل جميع �لأ�سخا�ض �ملادي���ني و�لعتباريني - 

�سمن �إد�رة �ل�سر�ئب مثًا - ميكن �لنفاذ �إليه فيما يتعلق �لأ�سخا�ض �أو �لكيانات �لقانونية 
ذ�ت �لعاقة مع �ملوظفني �لعموميني؛

•    يقع على عاتق �ملوظفني و�جب ملزم بتفنيد/�إثبات م�سادر دخلهم؛

•    يف حدود �لإمكان، مُينع �ملوظفون من �لإعان عن موجود�ت وهمية لكي ت�ستخدم فيما بعد 

لتربير ثروة ل ميكن تربيرها خاف ذلك؛
•    يك���ون لدى هيئات �لإ�سر�ف �لقدر �لكايف من �ملوظفني و�خلرب�ت و�لقدرة �لتقنية و�ل�سلطة 

�لقانونية للقيام مبر�قبة جمدية؛
•    وجود عقوبات ر�دعة مائمة للمخالفات �ملرتكبة جتاه هذه �ملتطلبات.

ول���دى و�س���ع �ملتطلب���ات �ملائم���ة ذ�ت �ل�سلة يف جم���ال ت�س���ارب �مل�سالح، ينبغ���ي للدول 
�لأطر�ف �أن تويل �هتمامًا خا�سًا ملا يلي:

•    ما هي �لوظائف �أو �لأن�سطة �لتي تعترب متعار�سة مع من�سب عمومي معني؟

•    م���ا ه���ي �مل�سالح و�ملوجود�ت �لت���ي ينبغي للموظف���ني �لت�سريح بها )مبا فيه���ا �للتز�مات 

و�لديون(؟
•    هل ت�ستدعي منا�سب خمتلفة �أمناطًا خمتلفة من متطلبات ت�سارب �مل�سالح؟

•    ما هو م�ستوى وتف�سيل �ملعلومات �لتي ينبغي �لت�سريح بها )�لعتبات(؟

•    ما هو �ل�سكل �لذي ينبغي �أن يتخذه �لت�سريح؟

•    َمن �لذي يتحقق من �ملعلومات �مل�سرح بها؟

•    َمن ينبغي �أن ي�ستطيع �لنفاذ �إىل �ملعلومات؟

•    �إىل �أيِّ حد ينبغي �أن تذهب �سجات �مل�سالح غري �ملبا�سرة )لأفر�د �لأ�سرة مثًا(؟

•    م���ن �لذي ينبغ���ي �أن يكون ملزمًا بالت�سري���ح )تبعًا لحتمال �لف�س���اد �أو �لتعر�ض له �أو تبعًا 

للقدر�ت �ملوؤ�س�سية على �لتحقق من �لت�سريحات، مثًا(؟
•    �إىل �أيِّ مدى وباأيِّ �أ�سلوب ينبغي ن�سر �لت�سريحات )مع �لعتبار �لو�جب مل�سائل �خل�سو�سية 

و�لقدرة �ملوؤ�س�سية(؟
•    كيف �سيتم �إنفاذ �لمتثال للتز�م �لإعان ومن �سيقوم بذلك؟

وينبغي �أي�سًا �أن يكون لدى جميع �لدول �لأطر�ف �سيا�سات و�إجر�ء�ت معلنة تت�سل مب�ساألة 
�لهد�يا و�ل�سيافة. وينبغي لها �أن تتناول ما يلي:

•    �لإذن بتلقي هدية �أو دعوة �أو �سيافة؛

•    �ملعلومات �ملطلوبة لاإدر�ج يف �سجل؛

•    �إمكانية �لنفاذ �إىل �ل�سجل؛
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•    ملكية �أيِّ هدية؛

•    �لتحّقق من �ملعلومات؛

•    و�سائل �لتحقيق يف �لنتهاكات �أو �لإدعاء�ت؛

•    �لعقوبات.

مة و�ل�سيافة و�لهد�يا  ن يف �سجات �لهد�يا و�ل�سيافة كًا من �لعرو�ض �ملقدَّ وينبغي �أن يدوَّ
�ملقبول���ة. وينبغي �أي�س���ًا توفري �لإر�ساد للموظف���ني �لعموميني ب�ساأن متى وكي���ف ينبغي لهم �إدر�ج 
�لبن���ود يف �ل�سج���ل )م���ن �ساأن وج���ود نظام ر�سمي و�إتب���اع �لإر�س���اد�ت �أن يحمي �أي�س���ًا �ملوظفني 
�لعموميني من �لإدعاء�ت �ملوؤذية(. وت�سع �ملبادئ �لتوجيهية للممار�سات �جليدة قيمة دنيا ُيطلب 
�عتبارً� منها �لإدلء بالت�سريحات. كما ينبغي لها �أن حتّدد �أي�سًا قيمة يجب على �ملوظف �عتبارً� 
منه���ا �لتما�ض �ملو�فق���ة �مل�سبقة من م�سوؤول كبري قبل قبول �لعر�ض. وتوؤّك���د �لإر�ساد�ت �أي�سًا على 
�س���رورة �لقيام بعمليات �لك�سف فورً� وت�سع �لإجر�ء�ت �خلا�سة بال�سجات ومر�قبتها من جانب 

�لإد�رة �لعليا و�ملر�جعة �لد�خلية.

وينبغ���ي جلمي���ع �لدول �لأط���ر�ف �أن ت�سع���ى �إىل و�سع و�سائ���ل موؤ�س�سية ملر�جع���ة �ملدونات 
ومر�قب���ة �لتنفيذ و�مل�سائ���ل �ملت�سلة بذلك من قبيل �لتدري���ب و�ل�ستعر��سات. ورمبا تنظر �لدول 

�لأطر�ف �إىل �لهيئة �أو �لهيئات �ملن�ساأة مبوجب �ملادة 6 لا�سطاع بهذه �لوظائف.

خام�صاً- التدابري التاأديبية
م���ن �مله���م �أن يكون لدى جميع �ل���دول �لأطر�ف �إجر�ء�ت مبينة بو�س���وح ودون َلب�ض تتناول 
�نته���اكات �ملدون���ة. وهذ� يتوق���ف على �لأنظمة �ملوؤ�س�سي���ة و�لقانونية �خلا�سة به���ا ولكن عليها �أن 
ي �لإدع���اء�ت بخ�سو�ض  تنظ���ر يف م�ساأل���ة �جلهة �أو �لهيئة �لت���ي ينبغي �أن تك���ون م�سوؤولة عن تلقِّ
�ملوج���ود�ت �أو �لهد�ي���ا �أو �ل�سياف���ة و�لتحقق منها و�لتحقيق فيها، �آخ���ذة يف �لعتبار حجم �لعمل 
�ملحتمل و�سهولة �لو�سول �إىل �ملعلومات ذ�ت �ل�سلة. وعليها �أي�سًا �أن تقّرر ما هي �جلهة �أو �لهيئة 

�لتي �ستكون م�سوؤولة عن �لبت يف �لنتهاكات �ملحّددة للمتطلبات.

وينبغ���ي للت�سريع���ات و�لقو�ع���د �أو �س���روط �خلدم���ة �ملت�سل���ة بحق���وق وو�جب���ات �ملوظفني 
�لعموميني �أن تن�ض على تد�بري تاأديبية مائمة وفّعالة. ولذ� ينبغي �أن تتناول جميع �أنظمة �سوؤون 
�ملوظفني و�إد�رتهم يف �لهيئات �لعمومية �لإجر�ء�ت و�لعقوبات �لر�مية �إىل ردع وك�سف وقائع �سوء 
�ل�سل���وك �ملهني و�لتعامل معه���ا. وينبغي �أن توّفر �ملدونة �لقاعدة لإطار موّح���د للم�سائل �لتاأديبية 
و�ل�س���كاوى وذل���ك حلماية نز�هة �خلدم���ة ون ز�هة كل فرد يف �خلدمة �لعمومي���ة. وينبغي �أن يوّفر 
ه���ذ� �لإطار �آلية حا�سمة يف ردع وقائع �لف�س���اد �أو �سوء �ل�سلوك �لإد�ري ومعاجلتها وذلك بتحديد 
��ستجاب���ات وجز�ء�ت و��سحة ل َلب����ض فيها. ويوّفر �إطار �لتظلم �ل�سمان للموظف �لعمومي �ملتهم 
زورً� بالف�س���اد م���ن قبيل �لإيذ�ء �إىل جانب �لأ�سكال �لأخرى ل�سوء �ل�سلوك ولكن ينبغي له �أي�سًا �أن 
يح���دد �لإجر�ء�ت �خلا�سة مببادر�ت �ملوظفني �لعمومي���ني يف �لإباغ عن ممار�سات �لف�ساد �لتي 

جتري من حولهم وحماية هوؤلء �ملوظفني.
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املادة 9:  امل�صرتيات العمومية واإدارة االأموال العمومية
1- تق���وم كل دول���ة طرف، وفقًا للمب���ادئ �لأ�سا�سي���ة لنظامها �لقانوين، باخلط���و�ت �لازمة 
لإن�س���اء نظم ��س���رت�ء منا�سبة تقوم على �ل�سفافي���ة و�لتناف�ض وعلى معاي���ري �ملو�سوعية يف �تخاذ 
�لق���ر�ر�ت، وتت�سم، �سمن جملة �أمور، بفاعليتها يف من���ع �لف�ساد. وتتناول هذه �لنظم، �لتي يجوز 

�أن تر�عى يف تطبيقها قيم حدية منا�سبة، �أمور�، منها:
)�أ( توزي���ع �ملعلومات �ملتعلقة باإجر�ء�ت وعقود �ل�سرت�ء، مبا يف ذلك �ملعلومات �ملتعلقة 
بالدع���و�ت �إىل �مل�ساركة يف �ملناق�سات، و�ملعلومات ذ�ت �ل�سلة �أو �لوثيقة �ل�سلة باإر�ساء �لعقود، 

مي �لعرو�ض �ملحتملني وقتًا كافيًا لإعد�د عرو�سهم وتقدميها؛ توزيعًا عامًا، مما يتيح ملقدِّ
)ب(  �لقي���ام م�سبقا باإقر�ر ون�سر �سروط �مل�سارك���ة، مبا يف ذلك معايري �لختيار و�إر�ساء 

�لعقود وقو�عد �ملناق�سة؛
)ج(   ��ستخ���د�م معايري مو�سوعية ومقرّرة م�سبقًا لتخ���اذ �لقر�ر�ت �ملتعلقة بامل�سرتيات 

�لعمومية، تي�سريً� للتحقق لحقًا من �سحة تطبيق �لقو�عد �أو �لإجر�ء�ت؛
)د(    �إقامة نظام فّعال للمر�جعة �لد�خلية، مبا يف ذلك نظام فّعال للطعن، �سمانا لوجود 
�سب���ل قانونية للتظلم و�لنت�ساف يف حال عدم �إتب���اع �لقو�عد �أو �لإجر�ء�ت �ملو�سوعة عما بهذه 

�لفقرة؛
)ه����(   �تخ���اذ تد�بري، عن���د �لقت�ساء، لتنظي���م �لأمور �ملتعلق���ة بالعامل���ني �مل�سوؤولني عن 
�مل�سرتي���ات، مث���ل �لإع���ان ع���ن �أيِّ م�سلح���ة يف م�سرتي���ات عمومية معين���ة، و�إج���ر�ء�ت �لفرز، 

و�لحتياجات �لتدريبية.

2- تتخ���ذ كل دولة طرف، وفقًا للمبادئ �لأ�سا�سية لنظامه���ا �لقانوين، تد�بري منا�سبة لتعزيز 
�ل�سفافية و�مل�ساءلة يف �إد�رة �لأمو�ل �لعمومية. وت�سمل هذه �لتد�بري ما يلي:

)�أ( �إجر�ء�ت لعتماد �مليز�نية �لوطنية؛
)ب(  �لإباغ عن �لإير�د�ت و�لنفقات يف حينها؛

)ج(   نظاما يت�سمن معايري للمحا�سبة ومر�جعة �حل�سابات وما يت�سل بذلك من رقابة؛
)د(   نظمًا فّعالة وكفوؤة لتدبر �ملخاطر وللمر�قبة �لد�خلية؛

)ه����(    �تخ���اذ تد�بري ت�سحيحية، عن���د �لقت�ساء، يف حال ع��دم �لمت�ث���ال لا�س��رت�طات 
�ملقررة يف هذه �لفقرة.

3- تتخ���ذ كل دول���ة طرف ما قد يل���زم من تد�ب���ري مدنية و�إد�ري���ة، وفقًا للمب���ادئ �لأ�سا�سية 
�لبيان���ات  �أو  �ل�سج���ات  �أو  �ملحا�سب���ة  دفات���ر  �سام���ة  عل���ى  للمحافظ���ة  �لد�خل���ي،  لقانونه���ا 
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تزوي���ر  وملن���ع  �لعمومي���ة  و�لإي���ر�د�ت  بالنفق���ات  �ل�سل���ة  ذ�ت  �لأخ���رى  �مل�ستن���د�ت  �أو   �ملالي���ة 
تلك �مل�ستند�ت.

اأواًل-  نظرة عامة
�سة للف�س���اد و�لتو�طوؤ و�لتزوي���ر و�لتاعب.  م���ن �ملع���روف �أنَّ �إد�رة �مل�سرتيات عملي���ة معرَّ
���ن �لبنود 1 )�أ( �إىل )ه�(  ومطل���وب من �لدول �لأطر�ف و�س���ع �إجر�ء�ت لعملية �مل�سرتيات تت�سمَّ
�أع���اه. و�لدول �لأط���ر�ف مدعوة لأن حتيط علمًا بالتطّور�ت �خلا�سة يف هذ� �ل�ساأن يف من�سور�ت 
منظمة �لتعاون و�لتنمية يف �مليد�ن �لقت�سادي من قبيل �لر�سوة يف �مل�سرتيات �لعمومية؛ �لطر�ئق 
http://www.oecd.org/document/60 يف �ملوقع OECD، 2007 ،و�جلهات �لفاعلة و�لتد�بري �مل�سادة 
en_2649_37447_38446908_1_1_1_37447,00.html,0,3343/. وكذل���ك، �لن ز�هة يف �ل�سرت�ء 
�لعموم���ي: �ملمار�س���ة �جليدة م���ن �لأل���ف �إىل �لي���اء )OECD, 2007( ومكافحة �لف�س���اد وتعزيز 
�لن ز�ه���ة يف عمليات �ل�سرت�ء �لعموم���ي )OECD, 2005(، �أور�ق �ل�سيا�سة و�لبحوث �لتي ن�سرتها 
 منظم���ة �ل�سفافي���ة �لدولي���ة يف �ملوق���ع http://www.transparency.org و�لبن���ك �ل���دويل يف �ملوقع

.http://go.worldbank.org/KVOEGWC8Q0

وم���ن �ملهم �لإ�س���ارة �إىل �أنَّ تنظيم �ل�سرت�ء �لعمومي ل يتناول مكافحة �لف�ساد يف حد ذ�ته 
- ب���ل �إنَّ �لأه���د�ف �مل�سرتك���ة لغالبية �أنظمة �ل�س���رت�ء ت�سمل �حل�سول على �لقيم���ة مقابل �ملال، 
و�لن ز�هة و�مل�ساءلة و�لإن�ساف يف �ملعاملة، و�لتنمية �لجتماعية/�ل�سناعية.) 2( ومتثل مو�زنة هذه 
�لأه���د�ف، ورمب���ا يتعار�ض بع�سها، حتّديًا يف جمال تنظيم �ل�سرت�ء. ومهما يكن من �أمر، هنالك 
�تف���اق على �س���رورة �أن جت�ّسد �أنظمة �ل�سرت�ء �ملتطلبات �ملدرجة يف �ملادة 9 )1( �أعاه. وهنالك 
طائف���ة م���ن �لهيئات �لتي توّف���ر �لإر�ساد يف جمال �ل�س���رت�ء، ومنها جلن���ة �لأمم �ملتحدة للقانون 
�لتج���اري �ل���دويل )UNCITRAL(، �لتي ن�س���رت �لقانون �لنموذجي ل�س���رت�ء �ل�سلع و�لإن�ساء�ت 
و�خلدمات ودليل �لإنفاذ �لتف�سريي �مل�ساحب له و�لبنك �لدويل �لذي ن�سر مبادئ توجيهية ب�ساأن 
�ل�سرت�ء وما يتعلق ب���ه.)3( ومن �لتنظيمات �لأخرى �لدولية و�لإقليمية �لتي لديها �أنظمة ��سرت�ء، 
و�لتي ميكن �أن توؤخذ يف �حل�سبان لدى �سوغ �لت�سريعات �لوطنية يف �لدول �لأع�ساء، ر�بطة �لتعاون 
�لقت�س���ادي لآ�سي���ا و�ملحيط �له���ادئ )APEC( و�لحتاد �لأوروبي )�لذي �عتم���د توجيهني ب�ساأن 
�ل�س���رت�ء يف عام 2004 - �لتوجي���ه EC/2004/17 )�لعقود �ملمنوحة يف قطاعات �ملر�فق �لعامة(، 
و�لتوجي���ه EC/2004/18 )�لعقود �ملمنوحة من جان���ب �ل�سلطات �لعامة((، وم�سروع �تفاق منطقة 
 ،)NAFTA( و�تفاق �أمريكا �ل�سمالية للتج���ارة �حلرة ،)FTAAA( لتج���ارة �حلّرة لاأمريكت���ني�

 Arrowsmith, Linarelli and Wallace, Regulating Public Procurement: National and مث���ًا  )2(  �نظ���ر 

 International Perspectives (2000; Kluwer Law International), ch. 2; Schooner, “Desidarata: Objectives
.for a System of Government Contract Law” (2002) 11 P.P.L.R. 103-110

)3(  �نظر ”Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits“ وغريها من �لوثائق ب�ساأن �سيا�سات 

.http://go.worldbank.org/9P6WS4P5E1 و�إجر�ء�ت �لبنك، وهي متاحة يف �ملوقع

http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_37447_38446908_1_1_1_37447,00.html
http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_37447_38446908_1_1_1_37447,00.html
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ومنظم���ة �لدول �لأمريكي���ة )OAS(، و�تفاق منظمة �لتجارة �لدولي���ة )WTO( �ملتعلق بال�سرت�ء 
)4(.)GPA( حلكومي�

ول تتحق���ق �أهد�ف �ل�س���رت�ء، مبا فيها مكافحة �لف�ساد، من خ���ال �لتنظيم فح�سب و�إمنا 
كج���زء م���ن ر�ساد �حلكم. ول���ذ� ُيطلب من �لدول �لأط���ر�ف �أن حتر�ض على ك�س���ف كل �لإير�د�ت 
و�لنفق���ات �لعامة للتمحي����ض �لعمومي وخ�سوعها للمر�جع���ة �لد�خلية و�خلارجي���ة �لفّعالة، و�أن 
ت�سم���ن �إنف���اذ �لقو�نني و�لإج���ر�ء�ت )�لثقاف���ة �ملوؤ�س�سية و�لتنظي���م على �ل�س���و�ء(، و�أنَّ هنالك 
�إ�سر�ف���ًا مائمًا على �ل�س���رت�ء بالذ�ت. وعلى غر�ر �ل�سرت�ء، هنال���ك طائفة من �لوكالت لدعم 
تطوي���ر �ملبادئ و�ملمار�سة بخ�سو�ض مر�جعة �حل�سابات، وعل���ى وجه �خل�سو�ض �ملنظمة �لدولية 
للموؤ�س�سات �لُعليا ملر�جعة �حل�سابات )INTOSAI( و�لأفرقة �لعاملية �لإقليمية �ل�سبعة �لتابعة لها.

ثانياً- التحّديات العملية واحللول

ثانيًا-1-  �ل�سرت�ء

ثانيًا-1-1-  �ملبادئ

�إنَّ �لعنا�سر �لرئي�سية لأنظمة �ل�سرت�ء �لوطنية هي �إجر�ء�ٌت �لغر�ض منها حتديد وتو�سيف 
و�إعان ما هي �ل�سلع �لتي يتعني ��سرت�وؤها وتقرير َمن هم �ملوردون �ملوؤهلون للم�ساركة، وهو َمطلب 
لتق���دمي �لعطاء�ت �ملفتوح���ة �أو ما يعادلها ما مل يكن هنالك من م���ربر لتقييد �مل�ساركة، و�لتقييم 
�ملق���ّرر م�سبقًا و�إج���ر�ء�ت منح �لعطاء، و�إجر�ء�ت �ل�ستعر��ض �أو �إج���ر�ء�ت �لتحقق من �لعطاء. 
ويجب �أن يكون لدى �لدول �لأطر�ف �إجر�ء�ت و��سحة و�ساملة تغطي كل جو�نب �لتعاقد، مبا فيها 
دور �ملوظف���ني �لعموميني، و�لتي ت�سع���ى �سر�حة �إىل حتقيق �أعلى م�ستوي���ات �ل�ستقامة و�لن ز�هة 
يف كل �ملعام���ات و�حلف���اظ عليها. ويج���ب �أي�سًا �أن يكون لدى �لدول �لأط���ر�ف متطلبات مماثلة 
رة، مع توثيق �لأ�سباب �لتي تربر ذلك وتدوينها علنًا. ومن  حتكم �أيَّ �نحر�ف عن �لإجر�ء�ت �ملقرَّ
�ل�س���روري �أن تكون جميع �لقر�ر�ت �ملتخذة �سفافة وقابل���ة للم�ساءلة و�أن تفي مبعايري �لتمحي�ض 

من جانب وكالت �ملر�قبة و�لهيئة �لت�سريعية و�جلمهور عامة.

ثانيًا-1-2-  تد�بري تعزيز �ل�سفافية
�ل�سفافي���ة هي و�حدة من �لو�سائل �لرئي�سية لتج�سي���د �لن ز�هة يف عملية �ل�سرت�ء. وهنالك 
ث���اث مر�حل رئي�سية يف �إجر�ء�ت �ل�سرت�ء: �لتخطيط لعملي���ة �ل�سرت�ء وقر�ر �ل�سرت�ء، مبا يف 

)4(  توق���ف �لفريق �لعامل جلميع �أع�ساء منظم���ة �لتجارة �لعاملية �لذي يتن���اول �ل�سفافية يف �ل�سرت�ء �حلكومي 

ع���ن مو��سل���ة �أعماله. �نظر قر�ر �ملجل�ض �لع���ام ب�ساأن برنامج عمل �لدوحة )"رزم���ة متوز/يوليه"، يف �ملوقع 
خ 1 �آب/�أغ�سط�ض  http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/draft_text_gc_dg_31july04_e.htm(، �ملوؤرَّ
2004، �لذي ي�سّرح يف جملة �أمور باأن لن يكون هنالك من تفاو�ض حول م�ساألة �سنغافورة ب�ساأن �ل�سفافية يف 

�ل�سرت�ء �حلكومي. ولكن �لأمل معقود على �إحياء �لفريق �لعامل يف �مل�ستقبل.
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ذل���ك �إعد�د �ملتطلب���ات �لت�سغيلية �لتقنية )�ملو��سفات(؛ وتنظي���م وتخ�سي�ض �ل�سرت�ء �لعمومي 
م���ن خال �إجر�ء�ت مفتوحة )ما مل تكن هنالك ظ���روف ��ستثنائية تربر �إجر�ء�ت بديلة( و�إمتام 
�لعق���د؛ و�ختت���ام �لعقود من خ���ال �لأد�ء و�لدفع بعد �مَلنح. وت�سع �مل���ادة �لإر�ساد ب�ساأن �ملجالت 

�لو�جب تنظيمها.

وفيم���ا يتعل���ق مبتطلب �لتوزي���ع �لعموم���ي للمعلومات �ملت�سل���ة بال�سرت�ء يف �لفق���رة 1 )�أ( 
م���ن �مل���ادة 9، ي�ستمل "�لقانون �لنموذجي" �ل���ذي و�سعته �لأون�سيرت�ل على ع���دة مو�د ت�سعى �إىل 
�سم���ان �ل�سفافية، مبا فيها �لن�سر �لإلز�مي للقو�نني و�لأنظمة ذ�ت �ل�سلة، و�ل�ستخد�م �لإلز�مي 
للمناق�س���ة �ملفتوح���ة �أو �خلدم���ات �ملعادل���ة لذلك ما مل تك���ن هنالك ظروف حمّددة ت���ربر �إتباع 
طريق���ة �أكرث �سر�مة. وبالفع���ل، كما ي�سري دليل �لإنف���اذ �مل�ساحب، ف���اإنَّ �ملناق�سة �ملفتوحة هي 
طريق���ة �ل�سرت�ء �ملعرتف بها على نطاق و��س���ع بو�سفها عمومًا �أكرث �لأ�ساليب فّعالية يف �لنهو�ض 
باأه���د�ف �ل�سرت�ء �ملو�سوفة �أعاه، مبا فيها جتّنب �لف�س���اد. و�ملناق�سة �ملفتوحة طريقة ��سرت�ء 
�سفافة تتطلب كقاعدة عامة �لتما�ض �مل�ساركة دون قيد من جانب �ملوردين �أو �ملتعاقدين؛ و�لو�سف 
و�لتو�سي���ف �ل�سامل قبل �ملناق�سة للمفرد�ت �لتي يتع���ني ��سرت�وؤها؛ و�لك�سف �لكامل للموردين �أو 
�ملتعاقدي���ن عن �ملعايري �لتي ت�ستخدم يف تقييم ومقارنة �لعطاء�ت ويف �نتقاء �لفائز يف �ملناق�سة 
)�أي �ل�سع���ر فقط �أم �جلمع بني �ل�سعر وبع�ض �ملعاي���ري �لتقنية �أو �لقت�سادية �لأخرى(؛ و�حلظر 
�ل�س���ارم للتفاو�ض بني جهة �ل�سرت�ء و�ملوردين �أو �ملتعاقدين فيما يتعلق بجوهر �لعطاء�ت؛ وفتح 
�لعط���اء�ت علن���ًا يف �ملوعد �لنهائي �ملحدد لتق���دمي �لعطاء�ت؛ و�لك�سف ع���ن �أيِّ �سكليات مطلوبة 
لعق���د �ل�س���رت�ء. ويف جمال ��س���رت�ء �خلدمات، تتغاير �س���روط �ملناق�سة �ملفتوح���ة �أحيانًا بحيث 

ت�سمح باإعطاء وزن لعملية تقييم موؤهات وخرب�ت مقدمي �خلدمات.

وبالن�سب���ة �إىل �لظروف �ل�ستثنائي���ة �لتي ل تكون فيها �لطر�ئق �ملذك���ورة �أعاه مائمة �أو 
ممكن���ة، فاإنَّ غالبية �لأنظمة، مبا فيها �لقانون �لنموذجي �لذي و�سعته �لأون�سيرت�ل، تقّدم بع�ض 
طر�ئق �ل�سرت�ء �لبديلة �لتي ميكن ��ستخد�مها بناء على ت�سويغ لذلك. و�لت�سويغ مطلوب لأنَّ هذه 
�لطر�ئ���ق �لبديل���ة تنطوي على قدر من �لتقييد ب�ساأن عدد �ملوردين �ملدعوين للمناف�سة على �لعقد 
ذي �ل�سل���ة، �أو ب�س���اأن جو�نب �أخرى م���ن �ل�سفافية، وقد ت�سمل �ل�سرت�ء م���ن م�سدر و�حد. ومن 
ب���ني �لظ���روف �لتي تربر ��ستخد�م �لطر�ئق �لبديلة �لأو�ساع �لتي ل ميكن فيها جلهة �ل�سرت�ء �أن 
ت�س���وغ �ملو��سفات بدرجة �لدق���ة �أو �لغاية �ملطلوبة لإجر�ء�ت �ملناق�س���ة، �أو �لحتياجات �لعاجلة 
�ض تقنيًا لل�سلع �أو �لإن�ساء�ت �أو �خلدمات �ملتاحة  ���د �أو �ملتخ�سِّ نتيج���ة وقوع كارثة، �أو �لطابع �ملعقَّ
دين، �أو يك���ون �ل�سرت�ء بقيم���ة منخف�سة مبا ي���ربر تقييد عدد  م���ن عدد حم���دود فقط م���ن �ملورِّ
�لعط���اء�ت �لتي يتعني �لنظر فيها من جانب جهة �ل�سرت�ء. ول بّد من توّفر �لتوجيه �ملائم ب�ساأن 
م���ا ميك���ن ��ستخد�م���ه من �لطر�ئ���ق �لبديلة ويف �أيِّ ظ���روف. ومع ذلك، ويف ظ���ل جميع �لطر�ئق 
�ل���و�ردة يف �لقانون �لنموذج���ي �لذي و�سعته �لأون�سيرت�ل وتلك �ل�سائع ورودها يف غالبية ن�سو�ض 
�ل�س���رت�ء يف �ل�ساح���ة �لدولية، مبا فيها يف تلك �لتي ل تتطل���ب �لإعان علنًا عن عملية �ل�سرت�ء، 
يج���ب �أن تكون �س���روط ومعايري �مل�ساركة و�لنتقاء مو�سوعية وحم���ّددة م�سبقًا وميكن للم�ساركني 
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�لط���اع عليه���ا، و�أن ين�س���ر منح �لعقد )رهنًا يف بع����ض �حلالت لعتبة حد �أدن���ى(. ومن �لأهمية 
ب�سفة خا�سة مر�عاة تد�بري �ل�سفافية هذه يف �إجر�ء�ت غري مفتوحة.

وثم���ة ُبعد ه���ام �آخر لل�سفافية وهو �ملعلومات �ملجانية و�لدقيق���ة و�لتي ميكن �لو�سول �إليها. 
ومن �لناحية �ملثالية، ينبغي �أن تكون كل معلومات �ل�سرت�ء متاحة جمانًا لدو�عي �ل�سفافية، ولكن 
ن���وع �ملعلومات �لتي يج���ب وينبغي �أن تكون جماني���ة وكيفية �لو�سول �إليها عملي���ًا لي�ست متجان�سة 
دوم���ًا. ومع �أنَّ غالبية �لأنظمة �لوطنية ل تطالب بدفع �أيِّ ر�سوم لقاء �مل�ساركة )يف بع�ض �حلالت 
ل �أكرث من ر�سم ��سمي لتغطية تكلفة توزيع وثائق �ملناق�سة(، فاإنَّ بع�ض �ملنظمات �لدولية تطالب 
بر�س���وم لقاء بع����ض عنا�سر �مل�ساركة. وهك���ذ� ينبغي للدول �لأطر�ف �أن ت�سم���ن توزيع �ملعلومات 
�ملت�سل���ة باإج���ر�ء�ت �ل�سرت�ء و�لعقود، مب���ا فيها �ملعلومات ب�س���اأن �لدع���وة �إىل �ملناق�سة وب�ساأن 
�أن���و�ع �لقو�ئم �ملعتم���دة، و�ملعلومات ذ�ت �ل�سلة باإر�ساء �لعق���ود، توزيعًا عامًا مما يرتك للجهات 
�ملتقّدمة �ملحتملة �لوقت �لكايف لإعد�د وتقدمي عطاء�تها. وت�سّجع �لدول �لأطر�ف على توفري هذه 

�ملعلومات جمانًا.
وينبغي للدول �لأطر�ف �أن ت�سع وتعلن م�سبقًا كل �ملعلومات �لتي متكن من �مل�ساركة �لفّعالة 
يف عملية �ل�سرت�ء، مبا يف ذلك: كل ما له �سلة من �لقو�نني و�لقو�عد و�لأنظمة، و�سروط �مل�ساركة، 
مبا فيها معايري �لإر�ساء، وو�سع حدود ق�سوى و�سروط لطر�ئق �ل�سرت�ء �لبديلة �ملو�سوفة �أعاه. 
وينبغ���ي لها �أن تن�سر معايري مو�سوعية ومق���رّرة م�سبقًا لتخاذ قر�ر�ت �ل�سرت�ء �لعمومي، وذلك 

لتي�سري عملية �لتحقق لحقًا من �سحة تطبيق �لقو�عد �أو �لإجر�ء�ت.
وينبغ���ي توّفر تد�بري معلنة علنًا لتنظيم �مل�سائل �ملتعلقة باملوظفني �مل�سوؤولني عن �ل�سرت�ء، 
من قبي���ل �إد�رة �ملخاطر و�سجات متابعة مر�جعة �حل�سابات وعمليات �لتعيني �ملحّددة ومدونات 
قو�ع���د �ل�سلوك �ملحّددة و�ملتطلبات من �لتدريب. ويجب �إي���اء �لعتبار للتاأّكد من و�سول �للجان 
�لت�سريعي���ة وهيئة مر�جعة ح�سابات �لدول���ة �إىل وثائق �لعقود و�ملوظفني �لعموميني. وينبغي للدول 
�لأط���ر�ف �أن تقي���م وتعلن ع���ن �إقامة نظام فّع���ال للمر�جع���ة �لد�خلية، مبا يف ذل���ك نظام فّعال 
للطع���ن، �سمانا لوجود �سبل قانونية للتظلم و�لنت�ساف يف حال عدم �إتباع �لقو�عد �أو �لإجر�ء�ت 
�ملو�سوع���ة. وق���د تكون �إح���دى �لعو�ق���ب حرمان �ملقاول���ني �لذين يثب���ت عدم �متثاله���م لعمليات 
 �ل�س���رت�ء �أو ف�س���اد ت�سرفه���م. لاط���اع على �أمثلة لإج���ر�ء�ت �لعقوب���ات �لفّعال���ة، �نظر �ملوقع
 http://www.eipa.eu/files/repository/eipascope/Scop06_3_3.pdf. وينبغ���ي �أن تتوّف���ر تد�بري 

ممكنة بحق موظفي �ل�سرت�ء �لذين قد يكونون ور�ء �ل�سلوك �لفا�سد.
وينبغ���ي للدول �لأطر�ف �أن ت�ستك�سف �إمكاني���ة �إن�ساء وكالة م�ستقلة �أو جلنة لتنظيم وتنفيذ 
 �إج���ر�ء�ت �ل�س���رت�ء �لعمومي. وت�سطلع مثل هذه �لهيئ���ة مب�سوؤوليات تنفيذي���ة �أو رقابية بالن�سبة

ملا يلي:
•  �لنفاذ �إىل �إجر�ء�ت �ملناق�سة وتنفيذها ومر�قبة هذه �لإجر�ء�ت؛

•  �مل�ساركة يف �أيِّ جزء من عملية �ل�سرت�ء؛

•  �لوقوف على موؤ�ّسر�ت �لحتيال، �لتي قد ت�سري �إىل ن�ساط فا�سد يف مرحلة مبكرة؛
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•   جتمي���ع �ل�ستخبار�ت عن �لحتيال و�لف�ساد يف جمال �ل�سرت�ء، مبا يف ذلك (1) تلقي جميع 
�ل�سكاوى؛ (2) و�إن�ساء خط هاتفي "�ساخن" �سري؛ (3) و�ل�ستعر��ض �لعلني لقو�ئم �حلرمان 
�ملتاح���ة؛ (4) و�سم���ان �لتبادل �لفّعال للمعلومات ذ�ت �ل�سلة م���ع هيئات �أخرى يف �حلكومة 

�سالعة يف �لتعاقد مع �لقطاع �خلا�ض، ح�سبما يكون مائمًا؛
•  مر�قبة عمليات �إر�ساء حمّددة، مثل �ل�سرت�ء من م�سدر وحيد؛

•  و�سع تعهد�ت نز�هة و�لإ�سر�ف عليها؛

•   تن�سي���ق ��سرت�تيجي���ات �ملن���ع م���ن خ���ال مب���ادر�ت �لتثقي���ف و�لتدري���ب، وتوف���ري �لتوجيه 
و�لإر�س���اد لهيئة �ملر�جعة �لد�خلية، و�إ�س���د�ء �مل�سورة ب�ساأن ق�سايا مكافحة �لف�ساد، و�لقيام 

با�ستعر��سات �حلر�ض �لو�جب �أو و�سع قو�ئم �حلرمان ورعايتها؛
•  ت�سجيع ت�سريعات حرية �ملعلومات و�لو�سول �إىل �ملعلومات؛

����ض وقو�عد مبادئ �ل�سل���وك ومتطلبات �لإع���ان عن �ملوجود�ت  •    ت�سجي���ع �لتدريب �ملتخ�سّ
ل�سالح موظفي �ل�سرت�ء و�ملر�جعني.

ثانيًا-1-3-  قو�عد �ملناق�سة وعملية �ل�ستعر��ض
تتطل���ب هيئ���ة من هذ� �لقبيل ��ستخد�م �لإجر�ء�ت �لتي يتع���ني �إتباعها مع �لإ�سارة حتديدً� 

�إىل ما يلي:
•   كيف يتم �نتقاء �إجر�ء�ت �ل�سرت�ء - مفتوحة �أم مقيدة �أم وحيدة �مل�سدر �أم نتيجة تفاو�ض 

�أم �إجر�ء�ت طو�رئ �أم غري ذلك، وكيفية �لختيار فيما بينها؛
•  كيف تكون هيكلية �لعقود - �تفاقات �إطارية �أو رئي�سية، �أم عقود مفردة وحيدة �ملرة؛

•   �إج���ر�ء�ت �ملناق�س���ة و�لإر�ساء: �إع���د�د �ملناق�سة وتخطي���ط �مليز�نية؛ �لتما����ض �لعطاء�ت 
و�لنتقاء؛ تنفيذ �لعقد، و�لتغيري و�لأد�ء، و�لقو�ئم �ملعتمدة؛

•  معايري �لإر�ساء؛ �لأ�سعار، ن�سبة �ل�سعر �إىل �لنوعية، وغري ذلك؛

•   �أطر �ملناق�سة: �حلدود �لعتبية، �لتكلفة �لأولية، �لتكلفة �لإ�سافية، �ل�سروط، وغري ذلك؛

•   ��ستخد�م �لتحقق �ملعياري، �إثبات �ل�سحة و�سو�بط �ملر�جعة، مبا فيها: �سروط عدم �لتو�طوؤ 
وعدم �لر�سوة، و�سيا�س���ات �حلرمان، وم�ساهاة �لبيانات و��ستخا�سها، ومقاي�سة �ملنتج يف 
حال���ة �للو�زم، و�إثب���ات ��ستقر�ر �ل�سرك���ة �قت�سادي���ًا وقدرتها ن�سبة �إىل �لعق���د. وت�ستدعي 
معاي���رة �أنظمة �ل�سرت�ء �سرورة �إدماج جمي���ع �لعنا�سر �مل�ستخدمة لاإ�سر�ف - مثال ذلك 

��ستخد�م �أنظمة �ل�سرت�ء �لإلكرتوين؛
ر�ت �لحتيال ملعاجلة جمالت �أو �أن�سطة معّر�سة للخطر  •    �لإجر�ء�ت �خلا�سة ب�سو�بط موؤ�سِّ
�أو �لتاأث���ر )وهي ت���رت�وح، مثًا، من �لف�سل �مل�سطنع ملو��سفات �لعق���د �إىل ��ستبد�ل �ل�سلع 

�ملزيفة(؛
•   متطلبات �لإعان عن �ملوجود�ت جلميع �ملوظفني �لعموميني �ل�سالعني يف �سوؤون �ل�سرت�ء؛
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•   متطلب���ات ما بع���د �ل�ستقالة �أو ما بع���د �لتوظيف جلميع �ملوظفني �لعمومي���ني �ل�سالعني يف 
�س���وؤون �ل�سرت�ء )وذلك مثًا لتجّن���ب مفاو�سات ما قبل �ل�ستقالة م���ع �ملوردين من جانب 

موظفي �ل�سرت�ء للح�سول على وظيفة جمزية(؛
•  تغاير �لعقود؛

•  �لتحقق من �لعقود؛

•  ��ستخد�م �لإنرتنت كاإحدى و�سائل ن�سر معلومات �لعقود؛

•   �لت�سال مع وكالت �إنفاذ �لقانون ب�ساأن �دعاء�ت �لف�ساد و�لت�سّرف �لإجر�مي مثل �لر�سوة 
وت�سهيل �ملدفوعات؛
•  �إجر�ء�ت �حلرمان.

وعل���ى وجه �لتحدي���د، ت�سطلع هيئة من ه���ذ� �لقبيل �أو تتطلب �ل�سط���اع بعمليات لتقييم 
�ملخاط���ر يف �ملج���الت �لرئي�سي���ة �ملحتم���ل �أن يح���دث فيه���ا �لف�س���اد و�لحتي���ال، مب���ا يف ذل���ك: 
�ملو��سف���ات و�لإج���ر�ء�ت �ملزورة؛ و�ملناق�س���ة �لتو�طئي���ة؛ و�ملطالبات و�لبيان���ات �لكاذبة؛ وعدم 
�لوف���اء باملو��سفات، مبا يف ذلك ��ستخد�م �أو تزويد مو�د دون �مل�ستوى �أو مزيفة؛ وتد�خل �لعقود؛ 
و�لفو�تري �لكاذبة؛ و�زدو�ج مدفوعات �لعقود؛ و�إ�ساءة ��ستخد�م تغاير �لعقود وتق�سيم �مل�سرتيات؛ 

و�ملقاولون �لوهميون.
ثانيًا-1-4-  �ملوظفون �مل�سوؤولون عن �ل�سرت�ء

�سبق���ت �لإ�س���ارة يف �إط���ار �مل���ادة 7 �إىل �سرورة �أن تقوم �ل���دول �لأط���ر�ف بعمليات لتقييم 
�ملخاط���ر �ملرتبطة ببع����ض �لوظائف �أو �ملنا�سب كتلك �لتي تتناول �س���وؤون �ل�سرت�ء. وتتطلب هذه 
�لوظائ���ف درجة �أعلى من �ل�سم���ان �إز�ء �إ�ساءة �ل�ستخد�م ومن �ملهم حتديد �لإجر�ء�ت ومو�طن 

�ل�سعف �لتنظيمية �لتي يتعني معاجلتها.
وبع���د �إمت���ام عمليات �لتقييم هذه، ينبغ���ي �أن تنظر �ملنظمات �لعمومي���ة يف تنفيذ عدد من 
�لتد�بري �ل�ستباقية. وقد ت�سمل هذه �لتد�بري: عملية فرز �ملر�سحني �لناجحني قبل �لتعيني )ل�سمان 
�أنَّ �ل�سخ����ض �ملحتم���ل ل�سغل �لوظيفة قد برهن فعًا على درجة عالية من ح�سن �ل�سلوك(؛ وو�سع 
�سروط حمّددة للخدمة بالن�سبة للمر�سحني �لناجحني؛ و�سو�بط �إجر�ئية، مثل مقاي�سة �لأد�ء، �أو 
مناوبة �ملوظفني، كو�سيلة للحد من مغريات و�آثار �لف�ساد �لنا�سئة عن �سغل �لوظيفة لفرتة مطولة.
وينبغي ل���اإد�رة �أي�سًا �أن توّفر �إجر�ء�ت �لدعم و�لإ�سر�ف للموظفني يف �لوظائف �ملعّر�سة 
ب�سف���ة خا�سة للف�ساد، مبا يف ذلك عمليات �لتقييم �ملنتظمة، و�لإباغ �ل�سري، وت�سجيل �مل�سالح 
و�ملوجود�ت و�ل�سيافة و�لهد�يا و�لت�سريح عنها. وقد ترغب يف �أن تعتمد �أي�سًا، حيثما �أمكن وتبعًا 
مل�ست���وى �ملخاط���رة، نظام ��ستعر��ض ومو�فقة متعدد �مل�ستويات لبع����ض �مل�سائل بدل من ح�سرها 
يف �سخ�ض و�حد ينفرد ب�سلطة �سنع �لقر�ر، وذلك حلماية �ملوظفني من �أيِّ تاأثري ل د�عي له، من 

جهة، ولإدخال عن�سر ��ستقالية يف عملية �سنع �لقر�ر، من جهة �أخرى.
وكم����ا �أ�سري يف �لفقرة 1-3 من �لباب �لثاين، ف����اإنَّ �لهيئة �مل�سوؤولة عن �ل�سرت�ء �سوف تعمد 
�أي�س����ًا، بالت�ساور م����ع هيئات �أخرى، مثل �ملر�جعني �خلارجيني للح�ساب����ات، مبا فيها تلك �لوكالت 
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�مل�س����ار �إليه����ا يف �ملادت����ني 6 و36، �إىل و�س����ع �سجل لإد�رة خماط����ر �لف�ساد و�لحتي����ال يكون مبثابة 
نظام �إنذ�ر حمتمل �أو موؤ�ّسر عن �لحتيال، وهو ي�سّجع تفتي�سًا �أدق ملجال معني من عملية �ل�سرت�ء 
�لعمومي، �أو �سجل حرمان ي�سمل �ل�سركات و�ملوظفني �ل�سالعني يف �سلوك فا�سد �أو خمالف للقو�عد. 
�ض للمديرين ومر�جعي �حل�سابات و�ملحققني  ومن �ساأنها �أي�س����ًا �أن توّفر �أو تعّزز �لتدريب �ملتخ�سّ
لتوفري معارف عملية وممار�سات عملية و�إجر�ء�ت ��سرت�ء جيدة لت�سهيل ما يقومون به من �أعمال.

ول�ستخ���د�م �ملف���رد�ت و�مل�سطلح���ات �لقيا�سي���ة �ملوح���دة يف جم���ال �ل�س���رت�ء يف حتديد 
�ملو��سف���ات دور مفي���د يف �سم���ان �ملو�سوعي���ة يف عملي���ة �ل�س���رت�ء. وللوقوف عل���ى �أمثلة يف هذ� 

�ل�سدد، �نظر �ملادة 16 من قانون �لأون�سيرت�ل �لنموذجي.
وم���ن �ل�سروري جدً� ل�سمان فعالية وظائف �لإ�س���ر�ف، كما �سياأتي ذكره مبزيد من �لتف�سيل 
�أدن���اه، �حلفاظ على قدر مائم م���ن �لتوثيق. �إذ يتطلب قانون �لأون�سي���رت�ل �لنموذجي )�ملادة 11( 
�لحتفاظ ب�سجل لكل عملية ��سرت�ء، مع حتديد �ملعلومات �لو�جب �إدر�جها، ي�سّكل �ملعلومات �لأ�سا�سية 
�لازم���ة لعملية �ملر�جع���ة. و�إ�سافة �إىل ذلك، تن�ض �ملادة على �لقو�ع���د �لو�جب �تباعها فيما يتعلق 
مب���دى �إف�ساء �ملعلومات. وعمومًا، يج���ب �لإف�ساء عن �ملعلومات �لأ�سا�سية �لت���ي تتناول م�ساءلة هيئة 
�ل�سرت�ء من جانب عامة �جلمهور لأيِّ فرد من هذ� �جلمهور، و�ملعلومات �لازمة لتمكني �مل�ساركني 

يف �لعملية لتقييم �أد�ئهم ولتحري �لأحو�ل �لتي تنطوي على �أ�سباب م�سروعة للطعن.
و�سج���ات �ل�سرت�ء �لكاملة مطلوبة �أي�سًا ل�سمان فعالية �أيِّ طعن، مبا يف ذلك �ل�ستئناف، 
خا�س���ة فيم���ا يتعل���ق بال�سرعة و�ل�سفافي���ة و�لإعان وتعليق �إج���ر�ء�ت �ل�س���رت�ء �أو �لعقد، ح�سب 

�حلالة، يف �لوقت �ملنا�سب.
و�لإع���د�د �ملائ���م للميز�ني���ة عل���ى م�ست���وى كل هيئ���ة ��سرت�ء جان���ب �أ�سا�س���ي يف تخطيط 
عملي���ة �ل�سرت�ء، و�لعك����ض �سحيح. ومن �ملعروف جي���دً� �أنَّ عدم كفاية �أو ع���دم وجود �لتخطيط 
لعملي���ة �ل�س���رت�ء يوؤدي �إىل �لإ�س���اءة يف عملية �ل�س���رت�ء، مما يوؤدي مث���ًا �إىل �للجوء دون مربر 
�إىل �إج���ر�ء�ت غري مفتوحة )لأنَّ عملية �ل�سرت�ء غري �لعاجل���ة ت�سبح "عاجلة"(، �أو �إىل عمليات 
��سرت�ء ل د�عي لها )عندما تعترب �لأمو�ل �ملر�سودة يف �مليز�نية �سائعة �إذ� مل ُتنفق(. ي�ساف �إىل 

ذلك �أنَّ عمليات �ل�سرت�ء �ل�سرورية قد تتعطل لعدم توّفر �لأمو�ل.

ثانيًا-2-  �ل�سوؤون �ملالية �لعامة
ثانيًا-2-1-  �إد�رة �ل�سوؤون �ملالية �لعامة

د و�سوح  ينبغ���ي �أن ت�سم���ن �لدول �لأط���ر�ف �أنَّ كل عمليات �إعد�د �مليز�ني���ة وعر�سها جت�سِِّ
�لأدو�ر و�مل�سوؤولي���ات، و�إتاحة �ملعلوم���ات لعامة �جلمهور، و�إعد�د �مليز�نية وتنفيذها و�لإباغ عنها 
على نحو مفتوح، و�ملر�جعة �لفّعالة للح�سابات و�لإ�سر�ف من جانب �لهيئة �لت�سريعية. وينبغي لأيِّ 

د �ملكونات �لتالية: نظام مايل عمومي �سليم �أن يج�سِّ
•  �سفافية م�سادر �لإير�د�ت �لعامة؛

•  �إمكانية �لتنبوؤ مبتطلبات فر�ض �ل�سر�ئب؛
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•  م�سد�قية �مليز�نية - �أن تكون �مليز�نية و�قعية و�أن تنفذ كما هو مر�سوم لها؛

•   �ل�سمولي���ة و�ل�سفافية - �أن يكون �لإ�سر�ف على �مليز�نية و�ملخاطرة �ملالية �سامًا، و�أن تكون 
�ملعلومات �ملالية و�مليز�نية متاحة للجمهور؛

•   �لإنف���اق �ملحدود من �ملو�رد خارج �مليز�نية �أو من �مليز�ني���ة �لتكميلية، و�لتي تخ�سع ملعايري 
و�سو�بط مائمة ومتاحة علنًا؛

•   �مليزنة �لقائمة على �ل�سيا�سة - �أن يتم �إعد�د �مليز�نية مع �لعتبار �لو�جب ل�سيا�سة �حلكومة؛

م يف تنفيذ �مليز�ني���ة - يتم تنفيذ �مليز�نية عل���ى نحو منظم وميكن  •   �إمكاني���ة �لتنب���وؤ و�لتحكُّ
�لتنبوؤ به وهنالك ترتيبات ملمار�سة �لرقابة و�لإ�سر�ف يف ��ستخد�م �لأمو�ل �لعامة؛

•   �ملحا�سب���ة و�لتدوي���ن و�لإباغ - و�سع �ل�سجات و�ملعلومات و�حلف���اظ عليها ون�سرها للوفاء 
باأغر��ض مر�قبة �سنع �لقر�ر و�لإباغ؛

•   �لتدقيق و�ملر�جعة �خلارجيان - و�سع وتنفيذ �لرتتيبات لتدقيق �ل�سوؤون �ملالية �لعمومية من 
جان���ب مر�جعي ح�ساب���ات �لدولة و�لهيئة �لت�سريعية، و�ملتابعة م���ن جانب �لهيئة �لتنفيذية؛ 
وتكون جمالت �لإنفاق �ل�سّرية حمدودة؛ و�إمكانية �لو�سول �إىل كل �لهيئات �لتي تنفق �لأمو�ل 

�لعامة؛ و�ل�ستعر��ض �ل�سنوي من جانب �لهيئة �لت�سريعية لتقارير مر�جعة �حل�سابات.

ثانيًا-2-2-  �إجر�ء�ت �عتماد �مليز�نية �لوطنية
تتب���ع جميع �لدول عملية مر�سومة للمو�فقة على ميز�نيتها �حلكومية �ل�سنوية. وحيثما تكون 
�لهيئ���ة �لت�سريعية منتخبة، من �ملعتاد �أن متار�ض �حلكوم���ة �سلطة �لإنفاق من خال �ملو�فقة على 
�مليز�ني���ة �ل�سنوية. ف���اإذ� مل تعمد �لهيئة �لت�سريعية �أو �سلطة فاح�س���ة �أخرى �إىل فح�ض �مليز�نية 
ومناق�ستها على نحو �سارم، فاإنَّ تلك �ل�سلطة ل متار�ض على نحو فّعال ومن �ساأن ذلك �أن ينال من 
م�ساءلة �حلكومة. وياأخذ فح�ض �مليز�نية �ل�سنوية ومناق�ستها يف �لعتبار عدة عو�مل، منها نطاق 
�ض لهذه �لعملية. وحتى عندما  �لفح����ض و�لإجر�ء�ت �لد�خلية للفح�ض و�ملناق�سة و�لوقت �ملخ�سّ
ل تك���ون �لهيئة �لت�سريعية منتخب���ة، ينبغي �أن ت�سعى �لدول �لأطر�ف �إىل توفري �حلد �لأق�سى من 

�لفح�ض �لعمومي للميز�نية.
و�مليز�ني���ة هي وثيق���ة �ل�سيا�سة �لرئي�سية يف ي���د �حلكومة. وينبغي �أن تك���ون جامعة، ت�سمل 
كل �إي���ر�د�ت و�إنفاق���ات �حلكومة، بحيث ميكن تقيي���م �ملعاو�سة �ل�سرورية ب���ني خمتلف خيار�ت 
�ل�سيا�س���ة وبحي���ث ي�سبح �لتدقيق من جان���ب �لهيئة �لت�سريعي���ة �أو �أيِّ هيئة عام���ة �أخرى مفيدً�. 

وينبغي �أن تتناول عملية �مليز�نية عددً� من �لق�سايا.
�أوًل، ينبغ���ي �أن توّفر �لدول �لأطر�ف �ل�سياق - وينبغ���ي �أن تو�سع �لفرت��سات �لقت�سادية 
�لت���ي يقوم عليها تقرير تقدير �مليز�نية وفقًا للممار�سة �ملعهودة و�أن ت�ستمل �مليز�نية على مناق�سة 
لتدفق���ات �لإي���ر�د�ت �ملنظورة. كم���ا ينبغي �أن ت�سم���ل �أي�سًا مناق�س���ة و�فية لاأ�س���ول و�خل�سوم 
 �ملالي���ة ل���دى �حلكوم���ة وكذلك �لأ�سول غ���ري �ملالي���ة و�لتز�مات �ملعا�س���ات �لتقاعدي���ة للموظفني

و�لتمويل �لحتياطي.
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وينبغ���ي �أن ت�سمن �لدول �لأطر�ف، ق���در �لإمكان، �إمكانية �لط���اع على جميع مقرتحات 
�مليز�ني���ة، مب���ا فيه���ا ميز�نيات �لدف���اع و�لإنفاق من خ���ال وكالت غري عمومي���ة. وينبغي تقدمي 
م�س���روع ميز�نية �حلكومة �إىل �لربملان و/�أو �جلمهور يف وقت مبكر مبا فيه �لكفاية لتمكني �لهيئة 
�لت�سريعي���ة و/�أو هيئات �أخرى و�جلمهور ل�ستعر��سه عل���ى نحو مائم. ويف كل �لأحو�ل ينبغي �ألَّ 
تق���ل هذه �ملدة عن ثاثة �أ�سهر قبل بدء �ل�سن���ة �ملالية. كما ينبغي �أن تو�فق �لهيئة �لت�سريعية على 

�مليز�نية قبل بدء �ل�سنة �ملالية.
ل���ة ب�ساأن كل  وينبغ���ي �أن ت�ستم���ل �مليز�ني���ة، �أو �لوثائ���ق �ملرتبط���ة بها، عل���ى تعليقات مف�سَّ
برنامج �إير�د و�إنفاق، �إىل جانب بيانات �أد�ء غري مالية، مبا فيها �أهد�ف �لأد�ء، وينبغي تقدميها 
بخ�سو�ض بر�مج �لإنفاق كلما كان ممكنًا. وينبغي �أن يتوّفر بالن�سبة لكل برنامج معلومات مقارنة 
ع���ن �لإير�د �لفعلي و�لإنفاق �أثناء �ل�سنة �ل�سابقة وتنب���وؤ�ت حمّدثة لل�سنة �جلارية. وينبغي عر�ض 

معلومات مقارنة مماثلة لأيِّ بيانات �أد�ء غري مالية.
����ن �مليز�نية منظ����ورً� متو�سط �لأجل يبني كيفية تط����ّور �لإير�د و�لإنفاق على  وينبغ����ي �أن تت�سمَّ
�مت����د�د �سنتني، على �لأقل، بعد �ل�سنة �ملالية �ملقبلة. وكذلك، ينبغي توفيق م�سروع �مليز�نية �لر�هن 
مع �لتنبوؤ�ت �لو�ردة يف تقارير مالية �سابقة عن �لفرتة ذ�تها؛ وينبغي تف�سري كل �لنحر�فات �لهامة.
�ض بها يف ت�سريعات د�ئمة، فينبغي مع ذلك بيان مبالغ  و�إذ� كان ثمة �إير�د�ت و�إنفاقات مرخَّ
ه���ذه �لإير�د�ت و�لإنفاقات يف �مليز�نية لاط���اع عليها �إىل جانب �لإير�د�ت و�لإنفاقات �لأخرى. 
وينبغي عر�ض �لإنفاقات يف �سكل �إجمايل. كما ينبغي �لف�سل بو�سوح ما بني �لإير�د�ت �ملر�سودة 
و�لر�سوم �لتي يدفعها �مل�ستعمل. وينبغي �لقيام بذلك ب�سرف �لنظر عما �إذ� كانت هنالك �أنظمة 
حو�ف���ز و�سو�بط معينة تن�ض على �لحتف���اظ ببع�ض �أو كل �لإير�د�ت من جانب وكالة �لتح�سيل. 
وينبغ���ي ت�سني���ف �لإنفاقات بح�سب �لوحدة �لإد�رية )�لوز�رة �أو �لوكال���ة مثًا(. كما ينبغي �أي�سًا 

تقدمي معلومات �إ�سافية ت�سنف �لإنفاق بح�سب �لفئات �لقت�سادية و�لوظيفية.

ثانيًا-2-3-  �لإباغ يف �لوقت �ملنا�سب عن �لإير�د�ت و�لإنفاقات
ينبغ���ي �أن حتر����ض كل �ل���دول �لأط���ر�ف على �سم���ان �إمكانية �لتنب���وؤ و�لفّعالي���ة يف فر�ض 
�ل�سر�ئ���ب بالتفاعل بني ت�سجي���ل �خلا�سعني لدفع �ل�سر�ئب و�لتقيي���م �ل�سحيح لعبء �ل�سر�ئب 
�ملفرو�سة عليهم. وينبغي للدول �لأطر�ف �أن تتخذ �خلطو�ت �لازمة ل�سمان �ل�سفافية ب�ساأن �أهم 
م�س���ادر �لدخل �ملعلن عنها ل�سلطات �ل�سر�ئب. وينبغي �ألَّ يغرب عن بالها �أنَّ بع�ض �ل�سناعات، 
على �ل�سعيد �لدويل، متيل �إىل زيادة خماطر مدفوعات �لف�ساد. ومن هذه �ل�سناعات ��ستخر�ج 
�مل���و�رد �لطبيعي���ة وجتهيزها وتوزيعها، كتل���ك �ملتعلقة باملو�رد �ملعدنية وغريه���ا، وكذلك مبيعات 

�لأ�سلحة و�لطائر�ت، ولعب �لقمار و�سناعة �ل�سيدلنيات.
ال للميز�نية، وفقًا خلطط �لعمل، للتاأّكد  وينبغي جلميع �لدول �لأطر�ف �سمان �لتنفيذ �لفعَّ
م���ن �أنَّ �ل���وز�ر�ت و�لإد�ر�ت و�لوكالت �لت���ي تنفق �ملال تتلقى معلومات موثوق���ة عن توّفر �لأمو�ل 
�لت���ي ميكن لها يف �إطارها �للتز�م بالإنفاق فيما يتعلق بالبنود �لر�أ�سمالية و�ملتكررة. وينبغي لكل 
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�ل���دول �لأطر�ف �أن ت�سمن تق���دمي �لبيانات �ملالية �ملدجمة لنهاي���ة �ل�سنة يف موعدها، وهي ذ�ت 
�أهمي���ة حرج���ة من �أجل �ل�سفافية يف نظام �لإد�رة �ملالية. ولكي تكون هذه �لبيانات كاملة يجب �أن 
ت�ستن���د �إىل �لتفا�سيل من جمي���ع �لوز�ر�ت و�لإد�ر�ت �مل�ستقلة و�لوح���د�ت �ملتفرعة عنها. وعاوة 
على ذلك، فاإنَّ �لقدرة على �إعد�د �لبيانات �ملالية لنهاية �لعام يف حينها هي موؤ�سر رئي�سي حل�سن 
ت�سغي���ل نظ���ام �ملحا�سبة ونوعية �ل�سجات �ملعدة يف هذ� �ل�س���اأن. ويف بع�ض �لأنظمة، تقوم فر�دى 
�ل���وز�ر�ت و�لإد�ر�ت و�لوح���د�ت �ملنبثقة منها باإعد�د بيانات مالي���ة تقوم بدجمها فيما بعد وز�رة 
�ملالية. ويف �لأنظمة �لأكرث مركزية، حتتفظ وز�رة �ملالية بكل �ملعلومات �لازمة لإعد�د �لبيانات.

ثانيًا-2-4-  �ملحا�سبة و�ملر�جعة و�لإ�سر�ف
يتطل���ب �لإباغ �ملوثوق عن �ملعلومات �ملالية مو��سلة �لتدقيق و�لتحقق من �لأن�سطة وتدوين 
�ملمار�س���ات، وه���و جزء هام من �لرقابة �لد�خلية و�لأ�سا�ض لو�سع معلومات جيدة من �أجل �لإد�رة 
و�لتقاري���ر �خلارجي���ة. وعملية �لتوفيق �ملوقوت���ة و�ملتكررة للبيانات �مل�ستق���اة من م�سادر خمتلفة 

عملية �أ�سا�سية ل�سمان موثوقية �لبيانات.
وينبغي جلميع �لدول �لأطر�ف �أن ت�سمن توّفر هيكلية مر�جعة د�خلية وخارجية للح�سابات.
وينبغ���ي �أن يك���ون تعريف �لوظائف �لأ�سا�سي���ة للمر�جعة �لد�خلية و��سعًا م���ن قبيل ما يلي: 
عملي���ة مر�جعة �أ�سا�سية ت�ستعر�ض �لدقة �لتي مت���ت فيها مر�قبة �ملوجود�ت وعرفت فيها م�سادر 
�لإي���ر�د�ت و�سرف���ت فيها �لإنفاقات؛ �أو مر�جعة تقوم على �أ�سا�ض نظ���ام ت�ستعر�ض كفاية وفّعالية 
�أنظم���ة مر�قب���ة �ل�سوؤون �ملالية و�لت�سغيلية و�س���وؤون �لإد�رة؛ �أو مر�جعة تتناول �لن ز�هة و�لقت�ساد 
و�لكفاءة و�لفّعالية ت�ستعر�ض قانونية �ملعامات و�ل�سو�بط ملنع �لهدر و�لتبذير وتدين �لقيمة �إز�ء 

�ملال، و�لحتيال و�لف�ساد؛ �أو مر�جعة كاملة تقوم على �أ�سا�ض �إد�رة �ملخاطر.
وينبغ���ي �أن توّفر وز�ر�ت �ملالي���ة �أو �خلزينة �لإر�ساد ب�ساأن تق���دمي �حل�سابات �ل�سنوية على 
م�ست���وى وحجم قدرة �ملر�جعة �لد�خلية بح�سب حجم ورقم �أعمال �جلهة �ملعنية، وكذلك م�ستوى 

�لتفوي�ض �ملهني لأد�ء وظائف مر�جعة �حل�سابات على �لنحو �ملائم.
وباخت�س���ار، ف���اإنَّ �ملر�جعة �لد�خلية تقيمه���ا �إد�رة �لهيئة �لعامة �سم���ن �ملبادئ �لتوجيهية 
للدول �لطرف وهي، و�إن كانت تعمل ب�سفة م�ستقلة، جزء من وظيفة �لإد�رة �لإجمالية يف �ملنظمة.
و�لغر����ض �لإجمايل م���ن �ملر�جعة �خلارجي���ة �أو �ملر�جعة �لت���ي تقوم بها �لدول���ة هو تقييم 
��سطاع �لإد�رة مب�سوؤوليات �لرقابة �لتي تقع على عاتقها، وخا�سة عندما تت�سل هذه �مل�سوؤوليات 
با�ستعمال �لأمو�ل �لعامة، و�سمان قيامها بذلك على نحو م�سوؤول. وي�ستمل هذ� �لعمل على تقييم 
�أعم���ال هيئ���ة �ملر�جعة �لد�خلي���ة وقدرة موظفيها. وينبغ���ي �أن تكون هنالك عاق���ة ر�سمية معلنة 
ب���ني �ملر�جعة �لد�خلية و�ملر�جعة �لتي تق���وم بها �لدولة من حيث م�سائل �لإباغ و�لتدريب و�لأمن 

�لوظيفي، �إىل جانب م�ستويات �لعتماد �مل�سرتكة وتبادل �ملوظفني.
وميكن لوكالت مر�جعة �حل�سابات �لتابعة للدولة �أن تلتم�ض �لإر�ساد ب�ساأن �لكفاء�ت و�لعمل 
من منظمات دولية مثل �ملنظمة �لدولية للموؤ�س�سات �لعليا ملر�جعة �حل�سابات )INTOSAI(. ويف 
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ه���ذ� �ل�سدد، توؤيد �ل�ستنتاجات �لت���ي خل�ض �إليها �ملوؤمتر �ل�ساد�ض ع�سر للمنظمة �ملذكورة �لذي 
عق���د يف �أوروغ���و�ي يف عام 1998 تعزيز م�ساركة �ملوؤ�س�س���ات �لعليا ملر�جعة �حل�سابات يف �جلهود 
�ملبذولة ملكافحة �لف�ساد. وينبغي �أن ت�سن �لدول �لأطر�ف ت�سريعات ل�سمان �لكيان �ملنف�سل لهيئة 
مر�جعة �حل�سابات �لتابعة للدولة، و��ستقالية عملياتها، وقيام �لهيئة �لت�سريعية بتعيني رئي�ض لها 
يتمت���ع باملوؤه���ات �ملائمة، و�لقدرة �لكافية للنهو�ض بالعمل، وحق �لنف���اذ �إىل �إنفاقات �أيِّ �أمو�ل 
عمومي���ة، و�حل���ق يف �لإباغ �إىل �لهيئ���ة �لت�سريعية. وينبغ���ي �أن تعمل �ل���دول �لأع�ساء مع هيئات 

حما�سبة مهنية ممثلة، ت�ستند �إىل �ملعايري �لدولية �لعمومية ملر�جعة �حل�سابات.
وت�س���م �لعنا�سر �لرئي�سي���ة لنوعية �ملر�جعة �خلارجية للح�ساب���ات نطاق/تغطية �ملر�جعة، 
و�للت���ز�م باملعايري �ملائم���ة للمر�جعة، و�لرتكيز يف تقاريرها على ق�ساي���ا �لإد�رة �ملالية �لبارزة 
وعل���ى م�ستوى �لنظ���ام، و�أد�ء كامل طائفة عمليات �ملر�جعة �ملالية، مث���ل موثوقية �لبيانات �ملالية 
و�سحة �ملعامات و�سري عمل �لرقابة �لد�خلية و�أنظمة �ل�سرت�ء. ويتوقع �أي�سًا من وظيفة مر�جعة 
ح�ساب���ات عالية �لنوعية �أن ت�سمل بع�ض جو�نب مر�جع���ة �لأد�ء )من قبيل ن�سبة �لقيمة لقاء �ملال 
يف �لعق���ود �لكربى(. وينبغ���ي �أن ي�سمل نطاق ولية �ملر�جعة �لأمو�ل من خارج �مليز�نية و�لوكالت 
�لتي تتمتع بال�ستقال �لذ�تي و�أي هيئة تتلقى �لتمويل �لعمومي، مبا يف ذلك �ملقاولون من �لقطاع 

�خلا�ض �مل�ساركون يف �ل�سرت�ء �لعمومي، كما جاء ذكره �أعاه.
وم���ن �لعنا�س���ر �لرئي�سية يف فّعالية عملي���ة �ملر�جعة هو توقيت �لتقاري���ر وتوقيت �إجر�ء�ت 
�ملتابعة. وتبني �لتجربة �أنه عندما يظهر تقرير �ملر�جعة بعد ب�سع �سنو�ت من نهاية �لفرتة �ملالية 
�خلا�سع���ة للمر�جع���ة، قد تدعي �جلهة مو�س���وع �ملر�جعة ب���اأنَّ نتائج �ملر�جعة ق���د تقادمت وباأنَّ 
�لأفر�د �ملعنيني قد غادرو�. ومن ثم يت�ساءل �ل�سغط ب�ساأن �تخاذ �لتد�بري �لازمة. وينبغي فر�ض 

الة �أخرى. توقيت تقارير �ملر�جعة بو��سطة �لقانون �أو بو�سيلة فعَّ
ع عمومًا من  وبينم���ا تتوقف �لعملية بال���ذ�ت �إىل حد ما على نظام �حلكومة، ف���اإنَّ من �ملتوقَّ
�ل�سلط���ة �لتنفيذية )ف���ر�دى �لهيئات مو�سوع �ملر�جعة و/�أو وز�رة �ملالية( �أن تتابع نتائج �ملر�جعة 
م���ن خال ت�سويب �لأخط���اء وتد�رك مو�طن �ل�سع���ف يف �لنظام �لتي حدده���ا �ملر�جعون. ومن 
�أدل���ة �ملتابع���ة �لفّعالة لنتائج �ملر�جعة قيام �ل�سلطة �لتنفيذي���ة �أو �لهيئة مو�سوع �ملر�جعة باإ�سد�ر 
��ستجاب���ة ر�سمي���ة مكتوب���ة لنتائ���ج �ملر�جعة تبني فيه���ا كيف �ستعال���ج �أو كيف عاجل���ت فعًا هذه 
�لأخط���اء ومو�طن �ل�سعف. وميك���ن �أن يوفر تقرير �ملر�جعة �خلارجية لل�سن���ة �لتالية �لأدلة على 
�لتنفيذ وذلك با�ستعر��ض موجز يبني �إىل �أيِّ مدى ��ستجابت �لهيئات مو�سوع �ملر�جعة للت�ساوؤلت 
�ملطروح���ة ونّفذت تو�سي���ات �ملر�جعة. وينبغي �أن تكون هذه �لت�س���اوؤلت و�لتو�سيات متاحة للجان 

�ملعنية يف �لهيئة �لت�سريعية و�أن تناق�سها هذه �للجان.
وت���وؤدي �لهيئ���ة �لت�سريعي���ة دورً� رئي�سي���ًا يف ممار�سة تدقي���ق تنفيذ �مليز�نية �لت���ي �سبق �أن 
و�فق���ت عليها. وم���ن �لأ�ساليب �ل�سائعة �أن يت���م ذلك من خال جلنة �أو جل���ان ت�سريعية تنظر يف 
تقارير �ملر�جعة �خلارجية وت�ستجوب �جلهات �مل�سوؤولة عن نتائج تلك �لتقارير. ويتوقف عمل هذه 
�للج���ان على كفاية �ملو�رد �ملالية و�لتقنية و�حلق يف ��ستدع���اء �ملوظفني �لعموميني وطلب �لوثائق 
�ض ملو�كبة ��ستعر��ض تقارير �ملر�جعة. وينبغي قدر  ذ�ت �ل�سلة وعلى توّف���ر �لوقت �لكايف �ملخ�سّ
�لإم���كان �أن تكون جل�سات �ل�ستماع علنية. ويجوز للجنة �أي�سًا �أن تو�سي باإجر�ء�ت وجز�ء�ت لكي 
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تنفذه���ا �لهيئ���ة �لتنفيذية، �إ�ساف���ة �إىل �عتماد �لتو�سيات �لتي تقّدم به���ا �ملر�جعون �خلارجيون. 
وينبغي �أن يكون لدى �للجنة �سلطة �لتحقق من �لإجر�ء�ت �لت�سحيحية �ملتخذة.

وينبغ���ي �ألَّ يقت�س���ر �لرتكيز على هيئات �حلكومة �ملركزية فح�سب ب���ل و�أن ي�سمل �أيَّ وكالة 
ا )�أ( �أن تكون مطالبة قانونًا باأن تتقّدم بتقارير مر�جعة ح�سابات  تتلقى متويًا عموميًا. وينبغي �إمَّ
�إىل �لهيئ���ة �لت�سريعي���ة �أو )ب( �أن تقوم �لوز�رة/�لإد�رة �لأم �أو �لتي حتكمه���ا بالرد على �لأ�سئلة 
و�تخاذ �لإجر�ء�ت نيابة عن �لوكالة �ملعنية. وهكذ� ينبغي �أن ت�سمن جميع �لدول �لأطر�ف وجود 
حك���م ت�سريع���ي ميّكن هيئة مر�جعة �حل�ساب���ات �لتابعة للدولة من �لطاع عل���ى �إنفاقات �لأمو�ل 
�لعمومية من جانب �أيِّ هيئة كانت، �سو�ء يف �لقطاع �لعام �أم يف �لقطاع �خلا�ض على �أ�سا�ض �سنوي 
و�سم���ن جدول زمني متفق عليه وتق���دمي تقرير عن ذلك �إىل �لهيئ���ة �لت�سريعية. وينبغي �أن يكون 
للهيئ���ة �لت�سريعي���ة �سلطة �لتحقيق يف �لتاأخر يف تقدمي �لتقاري���ر �أو عدم �لتعاون مع هيئة مر�جعة 
�حل�ساب���ات �لتابع���ة للدولة. وم���ا مل يحدد خاف ذلك قانون���ًا، ينبغي �أن تكون كل ه���ذه �لتقارير 
متاح���ة لعامة �لنا����ض. وينبغي �أن يطلب �أي�سًا م���ن هيئة �ملر�جعة �أن ت�ستعر����ض �لق�سايا �ملت�سلة 
مبعاي���ري ت�سيري �ل�سوؤون �ملالية و�إجر�ء�ت �لرقابة يف �لهيئات �لعمومية وجو�نب �لرتتيبات �ملتخذة 
م���ن جان���ب �لهيئة مو�سوع �ملر�جع���ة، و�أن تبلغ عن هذه �لأمور حيثم���ا كان مائمًا، وذلك ل�سمان 

�لت�سيري �ل�سحيح لل�سوؤون �ملالية لهذه �لهيئات.
وينبغ���ي �أن تعمد �لهيئة �لت�سريعية �إىل ممار�سة �لإ�سر�ف عل���ى ��ستعمال �لأمو�ل �لعمومية 
من خال هيئة مر�جعة �حل�سابات �لتابعة للدولة �لتي يطلب منها �أن تعري �هتمامًا خا�سًا لق�سايا 
�لمتث���ال لاأنظمة و�لن ز�هة. وينبغ���ي �أن يكون لهيئة �ملر�جعة �أي�س���ًا دور يف �لتحري و�لإباغ عن 
خمالف���ات �لأ�س���ول مبا يف ذلك �لحتيال و�لف�ساد وغري ذلك من �أ�س���كال �سوء �ل�سلوك، و�أن يكون 

�سة يف �لهيئة �لت�سريعية. لها حق �لإباغ عن ذلك �أمام �للجنة �ملتخ�سّ

ثانيًا-2-5-  �إد�رة �ملخاطر و�أنظمة �لرقابة �لد�خلية
توؤدي مر�جعة �حل�سابات �لعمومية دورً� هامًا يف �سمان م�ساءلة �أولئك �مل�سوؤولني عن �لت�سّرف 
يف �لأم����و�ل �لعامة ب�س����اأن ��ستعمال هذه �لأمو�ل. وينبغي �أن تكون �ل�ستقامة م�سوؤولية حمّددة �سمن 
طائف����ة �أعم����ال �ملر�جعة، �لتي ت�سم����ل مر�جعة �لبيانات �ملالي����ة وق�سايا مر�ع����اة �لأنظمة و"�لقيمة 
مقاب����ل �ملال". وينبغي �أن يطلب م����ن مر�جعي �حل�سابات يف �لقطاع �لعام �أن ي�ستعر�سو� و�أن يبلغو�، 
حيثما كان مائمًا، عن �لق�سايا �ملت�سلة مبعايري ت�سيري �ل�سوؤون �ملالية يف �لهيئات �لعمومية وجو�نب 

�لرتتيبات �ملتخذة من جانب �لهيئة مو�سوع �ملر�جعة ل�سمان �لت�سيري �ملائم ل�سوؤونها �ملالية.
وينبغ���ي للمر�جعني �أي�سًا �لإباغ عن �لبيانات �ملالية و�إج���ر�ء فحو�ض تتناول �لقيمة مقابل 
�ملال وم�سائ���ل ر�ساد �لإد�رة، وحيثما كان �سروريًا يف م�سائل �لحتيال و�لف�ساد. ويحق للمر�جعني 
ن�سر تقارير مبا�سرة حيثما يرون �أنها تخدم �مل�سلحة �لعامة تتناول ق�سايا خمالفة �لأ�سول ور�ساد 
�لإد�رة. وغالب���ًا ما تكون �لبيانات ب�ساأن �إجر�ء�ت يحتم���ل �أن تكون غري م�سروعة بحكم �ل�سرورة 

�لعملية مدعومة بتقرير حمدد لهذ� �لغر�ض.
وللمر�جع���ة �لد�خلية للح�سابات دور خا�ض بها توؤدي���ه يف عملية �لتدقيق. وفيما عد� دورها 
كج���زء مك���ون يف بيئة �لرقابة �لد�خلية كما �سبق ذكره �أعاه، فاإنها ت�ستطيع �أن تقوم مقام حار�ض 
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�ملنظم���ة يف ق�سايا �ل�ستقامة. �إذ �إنَّ تركي���ز �ملر�جعة �لد�خلية على �ملخاطر و�ل�سو�بط �لد�خلية 
ومعرفته���ا �لعميق���ة باملنظم���ة �لتي تعم���ل فيها يجعله���ا يف موقع ق���وي ميكنها من حت���ري ق�سايا 
�ل�ستقامة. ولذ� من �ملحتمل �أن ي�ساعد �لت�سال �لوثيق مع هيئة �ملر�جعة �لد�خلية يف منظمة ما 
�إىل ح���د كبري �ملر�جعني �خلارجيني، وتلك �لهيئ���ات �ل�سالعة يف منع �لف�ساد و�لتحقيق فيه �مل�سار 
ل �إىل فهم كامل لأعمال  �إليه���ا يف �ملادتني 6 و36، يف ��ستعر��ض جانب �ل�ستقامة م���ن �أجل �لتو�سّ
�ملنظم���ة. وينبغ���ي للدول �لأط���ر�ف �أن متنح هيئة مر�جع���ة �حل�سابات �لتابع���ة للدولة حق تبادل 

�ملعلومات و�لتعاون مع هيئات �ملر�جعة �لد�خلية.
وفيم���ا يتعلق باأعمال �ملر�جعة عمومًا، وبينما ق���د ل يطلب من �ملر�جعني �خلارجيني �لقيام 
باإج���ر�ء�ت حمّددة لأغر��ض �لوقوف على خمالفات �ل�ستقامة كجزء من فح�ض �لبيانات �ملالية، 
فاإنه���م يتخ���ذون خطو�ت معقول���ة لاطمئنان �إىل خل���و �لبيانات �ملالية م���ن �أيِّ حتريف له عاقة 
باأن�سط���ة �لحتيال �أو �لف�ساد، ويبقون متيقظني لحتمالت ع���دم �لمتثال للمعايري �لعامة ل�سلوك 
�خلدم���ة �لعمومي �أو ح���دوث هذه �لوقائع فع���ًا. وب�سفة خا�سة، يجوز للمر�جع���ني تكوين �سورة 
عام���ة لإطار �حلوكمة ومعايري �ل�سلوك �لذي تنه����ض �لهيئة فيه باأن�سطتها، وذلك يف �إطار عملهم 
لفه���م بيئة �لرقابة �لإجمالية. وق���د يكون ذلك م�سدر معلومات حمتمًا هام���ًا ب�ساأن �أيِّ خمالفة 

لا�ستقامة. وينبغي للمر�جعني �لقيام مبا يلي:
•   �لإمل���ام بالأنظم���ة و�لقو�ع���د �لعام���ة وغريها م���ن �لإر�س���اد�ت �ملت�سلة با�سط���اع �ملنظمة 

باأعمالها؛
•   �ل�ستف�سار لدى �لإد�رة عن �سيا�سات و�إجر�ء�ت �لهيئة �خلا�سعة للمر�جعة فيما يتعلق بتنفيذ 

�ملدونات و�لتوجيهات، و�لنظر فيما �إذ� كانت �ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت �ساملة وحمّدثة؛
•   عق���د مناق�سات م���ع �لإد�رة و�ملر�جعني �لد�خليني وغري ذلك من �لهيئات ذ�ت �ل�سلة ب�ساأن 
�ل�سيا�سات �أو �لإجر�ء�ت �ملعتم���دة �لر�مية �إىل حتقيق �لمتثال للمدونات و�لتوجيهات ذ�ت 

�ل�سلة ور�سد تنفيذها.
ومن �لإجر�ء�ت �لأخرى �لتي من �ساأنها �أن تلفت �هتمام �ملر�جعني �إىل خمالفات �ل�ستقامة:

•   ��ستعر��ض �لوثائق �ملتعلقة بعمليات �سنع �لقر�ر يف �مل�ستوى �لرفيع؛

•   تقيي���م بيئة �لرقابة يف �لهيئ���ة، ل �سيما غياب �ل�سيا�سات و�لإج���ر�ء�ت فيما يتعلق مبجالت 
تنطوي على درجة عالية من خماطر �لحتيال و�لف�ساد �أو غريها من خمالفات �ل�ستقامة؛

•   ��ستعر��ض �لثقافة �لتنظيمية، وترتيبات �لإباغ �لتي يتبعها �ملوظفون �لعموميون؛

•   ��ستعر��ض نتائج فحو�ض �ملر�جعة �لد�خلية للح�سابات؛

•   �إجر�ء �ختبار�ت جوهرية لتفا�سيل �ملعامات �أو �لأر�سدة.

وينبغ���ي تزوي���د �لإد�رة بانتظام باملعلومات و�لتعليق���ات �لكافية ب�س���اأن �أد�ء �أنظمة �لرقابة 
�لد�خلي���ة. وينبغ���ي ل���دور كه���ذ� �أن يج�ّسد �ملعاي���ري �لدولية، من حي���ث )�أ( �لرتتيب���ات �ملوؤ�س�سية 
�ملائم���ة، ل �سيما بخ�سو�ض �ل�ستقالي���ة �ملهنية، )ب( و�لقدر �لكايف م���ن �ت�ساع نطاق �لولية، 
و�لنف���اذ �إىل �ملعلومات و�سلطة �لإباغ، )ج( و��ستخد�م طر�ئ���ق مر�جعة مهنية، مبا فيها تقنيات 

تقييم �ملخاطر.
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وينبغ���ي �أن ترّكز وظيفة �لرقابة �لد�خلية على �لإباغ عن ق�سايا هامة على م�ستوى �لنظام 
فيم���ا يتعلق مبا يل���ي: موثوقية و�سام���ة �ملعلومات �ملالي���ة و�لت�سغيلية؛ وفّعالية وكف���اءة �لعمليات؛ 
و�حلف���اظ على �ملوجود�ت؛ و��ستعر��سات �ملخاطرة؛ و�لمتثال للقو�نني و�لأنظمة و�لعقود. وتتعلق 
بع����ض �لوظائف يف بع����ض �لبلد�ن فقط باملر�جعة �مل�سبقة للمعام���ات، وهي تعترب هنا جزءً� من 
نظ���ام �لرقاب���ة �لد�خلي ومن ث���م ينبغي تقييمها �أي�س���ًا. وت�سمل �لأدلة �ملح���ّددة لوظيفة �ملر�جعة 
�سة خلط���ٍر عاٍل،  �لد�خلي���ة )�أو مر�قب���ة �لأنظم���ة( �لفّعال���ة �أي�س���ًا �لرتكي���ز على �ملج���الت �ملعرَّ
و��ستخد�م �ملر�جعة �خلارجية لتقارير �ملر�جعة �لد�خلية، و�لإجر�ء�ت �لتي تتخذها �لإد�رة ب�ساأن 

نتائج �ملر�جعة �لد�خلية.

ثانيًا-2-6-  تد�بري �حلفاظ على �سامة �لوثائق ذ�ت �ل�سلة
ينبغي للدول �لأط���ر�ف �أن ت�سع ت�سريعات ل�سمان �لحتفاظ بجميع �سجات �أيِّ هيئة تنفق 
�لأم���و�ل �لعام���ة لعدد متفق عليه م���ن �ل�سنني وكذلك �لتفاق على ج���د�ول زمنية لإتاف �لدفاتر 
�لأ�سا�سي���ة و�ل�سج���ات �لد�عمة، وت�سمل هذه �ملعلومات �سجل كل عملي���ة ��سرت�ء مو�سوفة �أعاه. 
وينبغ���ي �أن ت�س���رتط �لت�سريعات �لحتف���اظ بالوثائق �لأ�سلي���ة - �لن�سخة �لأ�سلية م���ن وثائق مثل 
�لعق���ود و�لتفاق���ات و�ل�سمانات و�سن���د�ت �مللكية قد تكون مطلوبة لأغر�����ض �أخرى منها �لتقدمي 

مبثابة �أدلة �أمام �ملحاكم.

وينبغ���ي �أن ت�سري �لت�سريع���ات حتديدً� �إىل مو�طن �خلطر و�ل�سع���ف وكذلك �إىل �ملخالفات 
�ملرتبط���ة بالوثائق ذ�ت �ل�سلة )مث���ل �ملدفوعات �لنقدية؛ وت�سجيل نفقات وهمية، وقيد �لتز�مات 
دون بي���ان غر�سها على �لوجه �ل�سحيح، و��ستخد�م م�ستند�ت ز�ئفة؛ و�لإتاف �ملتعمد مل�ستند�ت 

�ملحا�سبة قبل �ملوعد �ملحدد يف �لقانون(.

املادة 10: اإبالغ النا�س

تتخ���ذ كل دول���ة طرف، وفق���ًا للمبادئ �لأ�سا�سي���ة لقانونه���ا �لد�خلي ومع مر�ع���اة �سرورة 
مكافح���ة �لف�س���اد، ما قد يلزم من تد�ب���ري لتعزيز �ل�سفافية يف �إد�رته���ا �لعمومية، مبا يف ذلك ما 
يتعلق بكيفية تنظيمها و��ستغالها وعمليات �تخاذ �لقر�ر�ت فيها، عند �لقت�ساء. ويجوز �أن ت�سمل 

هذه �لتد�بري ما يلي:
)�أ( �عتم���اد �إج���ر�ء�ت �أو لو�ئح متّكن عامة �لنا�ض من �حل�س���ول، عند �لقت�ساء، على 
معلوم���ات ع���ن كيفية تنظيم �إد�رته���ا �لعمومية و��ستغاله���ا وعمليات �تخاذ �لق���ر�ر�ت فيها، وعن 
�لق���ر�ر�ت و�ل�سكوك �لقانونية �لتي تهم عامة �لنا�ض، مع �إياء �ملر�عاة �لو�جبة ل�سون حرمتهم 

وبياناتهم �ل�سخ�سية؛
)ب(  تب�سي���ط �لإج���ر�ء�ت �لإد�ري���ة، عند �لقت�ساء، م���ن �أجل تي�سري و�س���ول �لنا�ض �إىل 

�ل�سلطات �ملخت�سة �لتي تتخذ �لقر�ر�ت؛
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)ج(  ن�سر معلومات ميكن �أن ت�سم تقارير دورية عن خماطر �لف�ساد يف �إد�رتها �لعمومية.

اأواًل- نظرة عامة

ترم���ي هذه �ملادة �إىل �سمان فهم �ملو�طنني لكيفيات عمل �لإد�رة �لعمومية وح�سولهم على 
�ملعلوم���ات عن قر�ر�ت �ملوظفني �لعموميني و�طاعهم عليه���ا. وعاوة على ذلك، ينبغي �أن تن�سر 

موؤ�س�سات �لدولة تقارير منتظمة عن �أعمالها، مبا يف ذلك خماطر �لف�ساد �ملرتبطة باأن�سطتها.
ومتك���ن �ل�سفافي���ة �ملو�طن���ني م���ن �لتحّقق مم���ا تق���وم ب���ه �لإد�رة با�سمهم وتع���ّزز ثقتهم 
باملوؤ�س�س���ات. وللمو�طن���ني �حلق يف �حل�سول عل���ى �ملعلومات �سمن معايري حم���ّددة بو�سوح. ويف 
�لوق���ت ذ�ته، ينبغي �أن تكون هنالك و�سائ���ل معينة لتي�سري �لو�سول �إىل �ملعلومات وقو�عد و��سحة 

ب�ساأن توقيت و�سكل توفري �ملعلومات و�إجر�ء�ت �لطعن يف حالت رف�ض تقدميها.
ويتطل���ب ت�سمني �ل�سفافية و�لو�سول �إىل �ملعلومات �إع���ادة �لنظر يف �لإجر�ء�ت �لتي حتكم 
�سن���ع �لق���ر�ر�ت، وحق �جلمهور يف �ملعلومات ع���ن هذه �لإجر�ء�ت وكذلك ع���ن مدى �سمول هذه 
�ملعلوم���ات وق���درة فهمه���ا وتوّفرها. وقد ترغب �ل���دول �لأطر�ف يف �أن تنظ���ر يف �سبل ��ستعر��ض 
�لأنظم���ة �لقائمة و�أثر �لت�سريعات �جلديدة وت�سمني و�سائ���ل �لت�ساور مع �ملجتمع �ملدين و�لهيئات 

�لقانونية، مثل �لر�بطات �ملهنية.
ويجب على �لدول �لأطر�ف �أن ت�سمن جت�سيد عزمها على درء �لف�ساد يف عملية �سنع �لقر�ر 
يف �لإد�رة. وت�سمل �لعو�مل �لتي ينبغي تناولها: �لتعقيد �لإجر�ئي؛ ودرجة حرية �لت�سّرف يف �سنع 
�لق���ر�ر؛ و�ل�سفافية فيما يتعلق بتوفري �ملعلوم���ات �لعمومية و�لإطاع عليها؛ وما �إذ� كانت مدونات 
قو�ع���د �ل�سلوك موجودة ونافذة وكيف ترتبط بتقدمي �خلدمات. وينبغي �أن تنظر �لدول �لأطر�ف 
يف �أث���ر تنظيم حرية �لت�سّرف �لر�سمي من خال و�سع �لقو�عد و�ملمار�سات و�لقيم �لثقافية على 
تقلي�ض �لظروف �لتي يتف�سى فيها �لف�ساد دون �حلاجة �إىل فر�ض �سو�بط بالغة �لتعقيد و�لتنفيذ 

من �ساأنها �أن تعرقل �سري �أعمال �ل�سوؤون �لعمومية. 

ثانياً- التحّديات العملية واحللول

ثانيًا-1-  تد�بري تعزيز �ل�سفافية يف �لإد�رة �لعمومية
�لأغر�����ض �لرئي�سي���ة لهذه �مل���ادة هي تعزيز كف���اءة و�سفافية وم�ساءلة عملي���ة �سنع �لقر�ر 
لت�سبح �ملنظمات �لعمومية �أك���رث �نفتاحًا وجتاوبًا لحتياجات وتطّلعات �ملجتمعات �لتي تخدمها. 
و�سيك���ون يف �سمي���م �لرتتيبات �لتنفيذية �لو�س���ول �لفّعال من جانب �جلمه���ور �إىل عمليات �سنع 
�لق���ر�ر و�سانعي �لقر�ر. وينبغي �أن يتوّفر ذلك يف كتيبات وغري ذلك من �لو�سائط تو�سح وظائف 
�لإد�رة و�خلدمات �لتي تقّدمها وكيفية �لو�سول �إليها وما هي �ل�ستمار�ت و�لوثائق �لأخرى �لازمة 
وعملي���ات �سنع �لقر�ر، بدءً� من ق�سايا �لرتخي�ض حتى عملية �ل�سرت�ء )�نظر �ملادة 9(. وينبغي 
�أن ت�ستخ���دم �لوز�ر�ت و�لإد�ر�ت �لو�سائ���ط �لإلكرتونية على نطاق و��سع يف ن�سر �ملعلومات �لعامة 
و�لإجر�ء�ت. وحيثما يكون هنالك موقع على �سبكة �لويب، ينبغي �أن يكون يف �لإمكان �لو�سول �إىل 
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�ملعلومات يف ذلك �ملوقع، �إىل جانب �لأور�ق ذ�ت �ل�سلة. وعندما تكون �لتو�سيلية ب�سبكة �لإنرتنت 
حمدودة، ينبغي �أن تي�سر �حلكومة �إمكانية �لو�سول �إىل �ملعلومات با�ستخد�م �لو�سائل �لتقليدية.

ومن �أهم خ�سائ�ض فعالية �لو�سول �إىل �ملعلومات:
•   �مل�سوؤولون عن �لقر�ر�ت معروفون لدى �جلمهور؛

•   �لقر�ر�ت �لتي يتخذونها معروفة لدى �جلمهور؛

•   ي�ستطيع �لنا�ض �لو�سول �إىل �ملعلومات عن �لقر�ر�ت وتتوّفر �ملعلومات �لتقنية بلغة ب�سيطة؛

•   �لنا�ض يعلمون ما هي �لقر�ر�ت �ملتخذة و�لأ�سباب �لد�عية �إليها؛

•   هنالك و�سائل تت�سم بالكفاءة و�إمكانية �لو�سول للطعن يف �لقر�ر�ت �أو ��ستئنافها.

وينبغي لأيِّ وز�رة �أو �إد�رة حكومية لها �سلطة �سنع �لقر�ر�ت �أن يكون لديها �سيا�سة و��سحة 
ب�ساأن �سنع هذه �لقر�ر�ت وتدوينها ون�سرها. وينبغي �أن تطبق هذه �ل�سيا�سة ب�سفة خا�سة بالن�سبة 
�إىل ق���ر�ر�ت �لت�سغيل و�لإد�رة �ليومية. ومن منظور �ملو�طن، ينبغي �أن تكون هذه �ملعلومات جزءً� 
م���ن وثائ���ق تقدمي �خلدم���ة �أو ميثاق �ملو�طن ل���دى جميع �ل���وز�ر�ت و�لإد�ر�ت. وينبغ���ي �أن يكون 
ذل���ك و��سحًا مبا في���ه �لكفاية لتمك���ني �جلمهور من �أن يع���رف عمومًا �أين يلتم����ض �تخاذ �إجر�ء 
�أو ق���ر�ر، وما ه���ي �لوثائق �ملطلوبة ملعاجلة �لطلبات، وَمن هو �مل�س���وؤول عن كل قر�ر، وكيف ميكن 
 �لت�س���ال به، وما ه���ي �ملعلومات �ملتوّفرة عن �لعملية، و�إىل �أيِّ جه���ة يتقّدم بالطعن يف حال قر�ر 

مو�سوع تنازع.

وينبغ���ي �أن يعت���رب �أيُّ موظف عمومي، تكون يف عهدته وثيقة يحق للجمهور �لإطاع عليها �أو 
�أيُّ م���و�د �أخ���رى لها �سلة باأيِّ عملية ل�سنع �لقر�ر من �ملقّرر �أنها يف متناول �جلمهور، مبا يف ذلك 
كل �لأنظمة و�لإجر�ء�ت �ملت�سلة باأيِّ قر�ر يتخذه ذلك �ملوظف، ويحجبها عمدً� عن �جلمهور، �أنه 
�رتك���ب خمالفة مبوجب مدونة قو�عد �ل�سلوك )�نظر �مل���ادة 8( �أو �لأنظمة �ملرعية �أو �لتوجيهات 

�لإد�رية �لأخرى.

ثانيًا-2-  �لو�سول �إىل �ملعلومات ب�ساأن �لإد�رة �لعمومية
ينبغ���ي �أن يكون للجمهور �حلق يف طل���ب �ملعلومات �لعمومية. ويتع���ني على �لدول �لأطر�ف 
�أن ت�س���ع وتن�س���ر �سيا�سات تتناول �لتز�م���ات �لإباغ و�إمكانية �لإطاع عل���ى �لتقارير، وتعريف ما 
ه���ي �لوثائق �لر�سمية وقو�عد رف�ض �لك�سف عن �لوثائ���ق )لدو�عي �لأمن �لوطني �أو �خل�سو�سية 

�ل�سخ�سية وغري ذلك(، و�ملو�عيد �لزمنية لتوفري �لوثائق، و�إجر�ء�ت �لطعن.
و�سيك���ون م���ن �ملفيد ط���رق �ملو�سوع من ز�وي���ة �إيجابية. ويف ه���ذ� �ل�سياق، تنطل���ق �إمكانية 
�لو�س���ول �إىل �ملعلوم���ات �خلا�سة بال�سيا�سات من �ملب���د�أ �لقائل �إنَّ جميع �لوثائ���ق ينبغي �أن تكون 
متاح���ة ثم حتدي���د م�سوغات تقييد �أو من���ع �لإطاع عليها. وم���ن هذه �مل�سوغ���ات: �لأمن �لوطني 
وعاق���ات �لدفاع و�لعاق���ات �لدولية؛ و�سام���ة �جلمهور؛ ومن���ع �لأن�سطة �لإجر�مي���ة و�لتحقيق 
فيه���ا ومقا�ساتها؛ وحماية �خل�سو�سي���ة وغريها من �مل�سالح �خل�سو�سي���ة �مل�سروعة؛ و�مل�ساو�ة 
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ب���ني �لأطر�ف فيما يتعلق بالإجر�ء�ت �أمام �ملحكم���ة؛ و�سيا�سات �لدولة �لقت�سادية و�لنقدية وما 
يتعلق باأ�سعار �ل�سرف؛ و�سّرية �ملد�ولت �سمن �أو فيما بني �ل�سلطات �لعمومية �أثناء �لتح�سري�ت 

�لد�خلية ل�سيا�سة عمومية.
وينبغ���ي �أن تنظ���ر �لهيئات �لعمومية �أي�س���ًا يف �إن�ساء مو�قع ر�سمية عل���ى �سبكة �لويب تكون 
يف متن���اول �جلمهور ويف ت�سمية �أ�سخا�ض ي�سطلعون مب�سوؤولي���ة ن�سر �ملعلومات �ملت�سلة بامل�سلحة 
�لعام���ة؛ ويف ��ستخد�م �أنظم���ة �حلكومة �لإلكرتونية و�مل�سرتيات �لإلكرتوني���ة و�لإد�رة �لإلكرتونية 

و�لأدو�ت �لتي من �ساأنها تب�سيط �لإجر�ء�ت �لإد�رية.
وق���د ترغب �لدول �لأط���ر�ف يف �أن تنظر فيما �إذ� كان من �ل�س���روري �إن�ساء وكالة م�ستقلة 
تتناول �إجر�ء�ت �لو�سول �إىل �ملعلومات و�لبت يف �ل�سكاوى، وكذلك �حلر�ض على حق �أمني �ملظامل 
�أو هيئة مر�جعة ح�سابات �لدولة يف �لنظر يف �لإدعاء�ت ب�ساأن عدم �لإباغ، ويف حالة �أمني �ملظامل 
�لتحقي���ق يف �سكاوى �س���وء �لإد�رة فيما يتعلق بالو�سول �إىل �ملعلومات و�سنع �لقر�ر�ت. وقد ترغب 
�لدول �لأطر�ف يف �أن تنظر يف دور �لهيئة �أو �لهيئات �ملن�ساأة مبوجب �ملادة 6 ل�ستعر��ض �لعاقة 

بني �لو�سول �إىل �ملعلومات و�سنع �لقر�ر�ت وخطر �لف�ساد.

 ثانيًا-3-  �لو�سول �إىل �سلطات �تخاذ �لقر�ر�ت
باإجر�ء�ت �إد�رية مب�ّسطة

كثريً� ما تتقادم �لإجر�ء�ت �أو تتعار�ض مع �إجر�ء�ت �أحدث �أو تكّررها �أو ت�سبح مكلفة للغاية. 
وغالبًا ما يعني ذلك متطلبات بريوقر�طية وورقية مثقلة تقع على عاتق �ملو�طنني وعتامة يف عملية 
�تخاذ �لقر�ر و�زدو�ج يف �ملعلومات �ملطلوبة من �ملو�طنني - وغالبًا لنف�ض �لإد�رة. ومن �ساأن هذه 
�ملمار�س���ات، �إىل جان���ب كونها تعرقل تطّور �سوق ح���رة وعادلة و�جتذ�ب ��ستثم���ار�ت �أجنبية، �أن 
تهّي���ئ �لظروف للموظفني �لعموميني ل�ستغال �ل�ساحي���ات �ملمنوحة لهم بحكم منا�سبهم مما 
ق���د يوؤدي �إىل تف�سي �لحتيال و�لف�ساد. ولذ� ينبغ���ي للدول �لأطر�ف �أن ت�ستعر�ض بانتظام، مثًا، 
�إ�س���د�ر �لرت�خي����ض و�لت�سريحات للتاأّكد مم���ا �إذ� كانت �لإجر�ء�ت �ملطلوب���ة �سرورية، وما �إذ� 
كان���ت �لر�سوم متنا�سبة م���ع تكاليف �إ�سد�رها، وما �إذ� كان يتعني �سل���وع عدة هيئات �أو دو�ئر يف 
�إ�سد�رها. ومن �جلو�نب �لهامة يف معاجلة هذه �لق�سايا نوعية ودقة �ل�سجات و�إمكانية �لو�سول 
�إليها و�أنظم���ة �إد�رة �ل�سجات �لتي ت�ستخدمها �لإد�ر�ت، و�إىل �أيِّ حد متكن تكنولوجيا �ملعلومات 
و�لت�س���الت م���ن �ل�ستعمال �لتفاعلي م���ن جانب طائفة من �لإد�ر�ت لتجّن���ب �لزدو�ج و�لتاأخري 

�ملفرط يف �تخاذ �لقر�ر.
وعلى �أيِّ حال، ينبغي تعزيز �لتو��سل بني �لوز�ر�ت/�لإد�ر�ت للتخفيف من عبء �ملعامات 
�لر�سمي���ة على كاه���ل �ملو�طنني �لذين يلتم�سون �ملعلومات و�خلدمات م���ن �لدولة. وباإمكان �لدول 
�لأط���ر�ف �سم���ان نهج �أكرث فّعالية لهذ� �لغر����ض وذلك باأن ت���درج يف كل �لت�سريعات �لتي تتناول 
�لرت�خي����ض �أو �لت�سريح���ات �أو �لمتي���از�ت �سروط �نته���اء �أو ��ستعر��ض وب���اأن تخفف من تعقيد 
�لإج���ر�ء�ت. وميك���ن للدول �لأطر�ف �أن تنظ���ر يف جدوى تخفي�ض طبق���ات �لهرم وغري ذلك من 
�إج���ر�ء�ت �إعادة �لهيكلة، مبا فيها جتمي���ع �خلدمات يف مكان و�حد، ول �سيما يف جمالت "تقدمي 
�خلدم���ات" �لت���ي تتطلب �لت�سال �ملكثَّف م���ع �أفر�د �جلمهور و�ل�سركات وغ���ري ذلك من عنا�سر 
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�ملجتمع �ملدين، ل لتخفي�ض �حتمال �لف�ساد فح�سب و�إمنا لزيادة فّعالية �لتكلفة يف �لن�ساط �لإد�ري. 
وتوّف���ر هذه �لإج���ر�ء�ت و�سائل جتميع �أن���و�ع �لرت�خي�ض و�لت�سريحات �أو جتمي���ع نف�ض �لعمليات 
و�لإج���ر�ء�ت �لأ�سا�سية �لتي ينبغي �لقيام به���ا يف �إ�سد�ر خمتلف �لرت�خي�ض و�لت�سريحات لبناء 

�لدر�ية �لفنية و��ستخد�م قو�عد �لبيانات �لتكميلية وحتقيق وفور�ت �حلجم �لكبري.

ثانيًا-4-  �لإباغ �لعمومي �لدوري، مبا يف ذلك خماطر �لف�ساد
ينبغي جلميع �ملوؤ�س�سات �لعامة �لإباغ دوريًا عن خماطر �لف�ساد و�لتد�بري �لوقائية �ملتخذة 
ملكافحت���ه. وينبغ���ي �أن يكون هذ� �لإباغ يف �لإطار �لذي �أن�سئ مبوج���ب �ملادة 5. ومن �ساأن تقرير 
�لإب���اغ �أن يجي���ب على �لأ�سئلة �لتالي���ة: ما هي �لوظائف �لتي توؤديها �ل���وز�رة �أو �لإد�رة؟ وما هي 
�لعملي���ات �لتي ت�سطلع بها؟ وما هي �لعمليات و�لأنظمة و�لإجر�ء�ت �ملعّر�سة لاحتيال و�لف�ساد؟ 
وم���ا ه���ي �ملخاطر �لد�خلي���ة و�خلارجي���ة �ملحتملة؟ وما ه���ي �لتد�بري �لرئي�سي���ة �ملائمة �ملتخذة 

ملكافحة �لحتيال و�لف�ساد؟ وكيف يتم تقييمها عمليًا؟
وميك���ن �أي�سًا للدول �لأط���ر�ف �أو للهيئة �لت�سريعية �أو �لهيئة �أو �لهيئات �مل�سار �إليها مبوجب 
�ملادة 6 �أن ت�سطلع با�ستعر��سات دورية ب�ساأن مدى �سرورة �ملتطلبات و�لإجر�ء�ت �حلالية �أو مدى 
جدوى تكلفتها فيما يتعلق بالرت�خي�ض و�لت�سريحات و�لمتياز�ت؛ وبعمليات لتقييم �لأثر �لإد�ري 
للرت�خي����ض و�لت�سريحات و�لمتياز�ت. وميك���ن لكا �ل�ستعر��سني �أي�سًا تقيي���م �حتمال �إ�ساءة 
��ستعمال �ملن�سب �أو �لف�ساد. وينبغي �أن تن�سر هذه �لتقييمات �سنويًا، و�أن تتكّفل �لهيئة �أو �لهيئات 

�ملقرتحة يف �ملادة 6 من �لتفاقية بتجميعها ور�سدها.

 املادة 11:  التدابري املتعلقة باجلهاز الق�صائي 
واأجهزة النيابة العامة

1- نظ���ر� لأهمية ��ستقالية �لق�ساء وما له من دور حا�سم يف مكافحة �لف�ساد، تتخذ كل دولة 
ط���رف، وفقًا للمب���ادئ �لأ�سا�سية لنظامه���ا �لقان���وين ودون م�سا�ض با�ستقالي���ة �لق�ساء، تد�بري 
لتدعي���م �لن ز�هة ودرء فر�ض �لف�ساد بني �أع�ساء �جلهاز �لق�سائي. ويجوز �أن ت�سمل تلك �لتد�بري 

قو�عد ب�ساأن �سلوك �أع�ساء �جلهاز �لق�سائي.
2- يج���وز ��ستحد�ث وتطبيق تد�ب���ري ذ�ت مفعول مماثل للتد�بري �ملتخذة عما بالفقرة 1 من 
هذه �ملادة د�خل جهاز �لنيابة �لعامة يف �لدول �لأطر�ف �لتي ل ي�سّكل فيها ذلك �جلهاز جزء� من 

�جلهاز �لق�سائي، ولكن يتمتع با�ستقالية مماثلة ل�ستقاليته.

اأواًل- نظرة عامة

تتطلب هذه �ملادة �تخاذ تد�بري لتدعيم �لن ز�هة ودرء فر�ض �لف�ساد بني �أع�ساء �جلهاز �لق�سائي، 
وق���د ت�سمل تد�بري لتنظي���م �سلوك �أع�ساء �جلهاز �لق�سائي. وق���د �أ�سبحت هذه �ملتطلبات ت�سري 
�أي�سًا على خدمات �لنيابة �لعامة. ولأغر��ض هذ� �لدليل، فاإنَّ �لق�سط �لأعظم من �لإر�ساد ينطبق 
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على �جلهاز �لق�سائي وخدمات �لنيابة �لعامة على �ل�سو�ء. وفيما يتعلق باجلهاز �لق�سائي، يق�سد 
م���ن �لإر�ساد �أن ينطبق �أي�س���ًا على جميع موظفي �ملحاكم. وت�ستطيع �ل���دول �لأطر�ف �أن ت�ستلهم 
�أي�سًا �لإر�س���اد�ت �لقائمة، مبا فيها مبادئ "بانغالور" ب�ساأن �سلوك �جلهاز �لق�سائي لعام 2002، 
تقرير �لجتماع �لر�بع للمجموعة �لق�سائية لتدعيم �لن ز�هة �لق�سائية، مكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني 
�ب �لأمم �ملتح���دة �لإر�سادي ب�ساأن �لتد�ب���ري �لعملية ملكافحة  ر�ت و�جلرمي���ة، 2005، وكتيِّ باملخ���دِّ
�لف�ساد من �أجل �أع�ساء �لنيابة �لعامة و�ملحققني، 1990، ومعايري م�سوؤولية �أع�ساء �لنيابة �لعامة 
�ملهنية وبيان و�جباتهم وحقوقهم �لأ�سا�سية، �لتي و�سعتها يف عام 1999 �لر�بطة �لدولية لأع�ساء 
�لنياب���ات �لعام���ة. و�لإطار �لإجمايل للتنفيذ ه���و ��ستقالية �جلهاز �لق�سائي وه���ذ� ما ينبغي �أن 

يوؤخذ يف �حل�سبان يف كل �لأوقات لدى ت�سميم �لتد�بري ذ�ت �ل�سلة ون�سرها وتنفيذها.

ثانياً- التحّديات العملية واحللول

يج���ب �أن تويل �لدول �لأطر�ف �لعتبار �لو�جب �إىل �أمناط وم�ستويات �لف�ساد و�إىل مو�طن 
�ل�سعف �أو قابلية �لتاأثر يف �لنظام �لق�سائي �لقائم و�لتي حتتاج �إىل �ل�ستعر��ض و�لهتمام.

ومهم���ا كان���ت �لرتتيبات �ملوؤ�س�سية ل���دى دولة طرف ما ل�ستعر��ض من ه���ذ� �لقبيل، ينبغي 
لل���دول �لأطر�ف �أن تقّيم طبيعة وم���دى �لف�ساد يف �لنظام �لق�سائ���ي لتحديد مو�طن �ل�سعف يف 
�لنظام مما يوّفر فر�سًا "للحر��ض" )من ق�ساة �أو حمامني �أو موظفي حماكم(. وينبغي �ألَّ تقت�سر 
عملي���ات �ل�ستعر�����ض على �لق�سايا �لهامة لإج���ر�ء�ت �لتعيني يف �ل�سل���ك �لق�سائي ومدة �لولية 
وغ���ري ذلك من �لق�سايا �ملتعلقة باحلياة �لوظيفي���ة فح�سب و�إمنا ينبغي �أن ت�سمل �أي�سًا �لتفا�سيل 
�لأق���ل �أهمية، مثل �إ�سد�ر �أو�مر �ل�ستدعاء وخدمة �ل�ستدعاء�ت و�حلفاظ على �لأدلة و�حل�سول 

قة من �حلكم وت�سريف �لق�سايا و�ملهل �لزمنية �ملت�سلة بها. على �لكفالة وتوفري ن�سخ م�سدَّ

ومن �ساأن ذلك �أن يوؤدي بدوره �إىل �تخاذ تد�بري لتقليل �لفر�سة �إىل �حلد �لأدنى من خال 
�إ�ساحات �ساملة للنظام م�سّممة للحد من ن�سوء �لأو�ساع �لتي يحدث فيها �لف�ساد، مبا يف ذلك 
م�س���اور�ت �أفرقة تركيز جتريها �لهيئة �لق�سائية مع م�ستعمل���ي �ملحاكم وقادة �ملجتمع و�ملحامني 
و�ل�سرطة و�لعاملني يف �ل�سجون وغريهم من �جلهات �لفاعلة يف �جلهاز �لق�سائي؛ وحلقات عمل 
وطنية لأ�سحاب �مل�سلحة؛ وموؤمتر�ت للق�ساة. وقد تقع م�سوؤولية مر�قبة و��ستعر��ض �لتقّدم على 
عات���ق موؤ�س�سة مث���ل �ملحكمة �لعليا للهيئة �لق�سائية، �أو جلنة خدمات ق�سائية، �أو هيئة مكافئة، �أو 
وز�رة �لعدل. وقد ترغب موؤ�س�سة كهذه �أن تنظر يف ��ست�سو�ب وجدوى �إن�ساء هيئة تفتي�ض �أو هيئة 
رقاب���ة م�ستقلة مكافئة لتقوم بتفتي�ض �أيِّ نظ���ام �أو �إجر�ء�ت تاحظ ومن �ساأنها �أن تعر�ض للخطر 
و�ق���ع �أو مظهر �لن ز�هة و�لإباغ عنه���ا، وكذلك �لإباغ عن �سكاوى �لف�ساد �أو �لوقوف على �أ�سباب 

�أيِّ ت�سور�ت للف�ساد يف �لهيئة �لق�سائية.



48

ثانيًا-1-  تد�بري تعزيز نز�هة �لق�ساة

لأغر��ض تنفيذ هذه �ملادة، يعّرف مفهوم �لن ز�هة �لق�سائية على نحو و��سع بحيث ي�سمل:
•   �لق���درة عل���ى �لت�سّرف بحرية م���ن �أيِّ تاأث���ري�ت �أو حتري�س���ات �أو �سغ���وط �أو تهديد�ت �أو 

تدخات خارجية، ب�سورة مبا�سرة �أو غري مبا�سرة، من �أيِّ جهة كانت �أو لأيِّ �سبب كان؛

•   �حلياد )�أي �لقدرة على �لت�سّرف دون �أيِّ مر�عاة �أو حتيز �أو حتامل(؛

•   �لت�سّرف �ل�سخ�سي �لذي ل غبار عليه من وجهة نظر مر�قب معقول؛

•   �للياقة ومظهر �للياقة يف ت�سرفات ع�سو �لهيئة �لق�سائية، �ل�سخ�سية و�ملهنية على �ل�سو�ء؛

•   �إدر�ك �لتنوع يف �ملجتمع وتفهم هذ� �لتنوع و�لعرت�ف به و�حرت�مه؛

•   �لكفاءة؛

•   �ملثابرة و�لن�سباط.

وت�س���ري "�ل�ستقالي���ة �لق�سائي���ة" �أي�س���ًا �إىل �لرتتيب���ات �ملوؤ�س�سية و�لت�سغيلي���ة �لتي حتّدد 
�لعاق���ة بني �لهيئ���ة �لق�سائية و�لهيئات �حلكومية �لأخرى و�لتي تكف���ل نز�هة �لعملية �لق�سائية. 
و�لغر����ض من �لرتتيبات هو �سمان �ل�ستقالية �جلماعي���ة �أو �ملوؤ�س�سية للهيئة �لق�سائية �ملطلوبة 
ملمار�س���ة وليته���ا �لق�سائية بالإن�ساف و�حلي���اد يف كل �لق�سايا ذ�ت �لطاب���ع �لق�سائي. وهنالك 

ثاثة �سروط �أ�سا�سية ل�ستقالية �لق�ساء.

ويتن���اول �ل�س���رط �لأول �لأمن �لوظيفي ل���كل �لتعيينات �لق�سائية، �أي �أم���ن �لوظيفة، �سو�ء 
حت���ى �س���ن �لتقاعد �أو لفرتة حمّددة �أو ملهّمة ق�سائية حمّددة، حي���ال �أيِّ تدّخل تقديري �أو تع�سفي 
م���ن �ل�سلطة �لتنفيذية �أو �أيِّ �سلطة تعيني �أخرى. ثانيًا، يتطلب �أ�سحاب �لتعيينات �لق�سائية توّفر 
�لأم���ن �ملايل، مبا يف ذل���ك �حلق يف مرتب ومعا����ض تقاعدي مبوجب �لقان���ون، ول يخ�سع لتدخل 
تع�سفي من جانب �ل�سلطة �لتنفيذية مبا قد يوؤثر على �ل�ستقالية �لق�سائية. وثالثًا و�أخريً�، يجب 
على �لدول �لأطر�ف �أن ت�سمن �ل�ستقالية �ملوؤ�س�سية فيما يتعلق مب�سائل �لإد�رة �ملت�سلة مبا�سرة 
�سة للنظام �لق�سائ���ي. ويجب �ألَّ  مبمار�س���ة �لوظيف���ة �لق�سائية، مب���ا فيها �إد�رة �لأم���و�ل �ملخ�سّ
تك���ون �أيُّ قوة خارجية يف موقع ميكنها من �لتدخل يف �س���وؤون ذ�ت �سلة مبا�سرة وفورية بالوظيفة 
�لق�سائية، من قبيل تعيني �لق�ساة وجل�سات �ملحكمة وقو�ئم �ملحكمة. ومع �أنه ل بد بال�سرورة من 
وجود بع�ض �لرو�بط �ملوؤ�س�سية بني �لهيئة �لق�سائية و�لهيئة �لتنفيذية، فاإنَّ هذه �لرو�بط يجب �ألَّ 
تتدخل يف و�جبات �لهيئة �لق�سائية يف �لبت يف فر�دى �ملنازعات و�لنهو�ض ب�سيادة �لقانون و�لقيم 

�سة يف �لد�ستور. �ملكرَّ

ول تتطلب �ل�ستقالية �لق�سائية �سرورة �أن يتمتع �لق�ساة باحل�سانة من تطبيق �لقو�نني، 
�س���وى بقدر م���ا يجوز للقا�سي �أن يتمتع بح�سانة �سخ�سية من �لدع���اوى �ملدنية بحجة �أفعال غري 
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�سليم���ة �أو تق�س���ري يف ممار�س���ة �لوظائ���ف �لق�سائية. ويف �لكثري م���ن �لبلد�ن، يخ�س���ع �لق�ساة، 
�ساأنه���م �ساأن غريهم من �ملو�طنني، للقانون �جلنائي. ولي����ض لهم، وينبغي �ألَّ يكون لهم، ح�سانة 
غ �لتحقيق من جانب �ل�سرطة �أو �أيِّ هيئة  من �حرت�م �لقانون �لعام. وحيثما وجد �سبب معقول ي�سوِّ
عام���ة يف خمالف���ات جنائية ي�ستبه يف �رتكابه���ا �لق�ساة �أو موظفو �ملحاكم، ف���اإنَّ هذه �لتحقيقات 

تاأخذ جمر�ها مبوجب �لقانون.

وثمة بلد�ن �أخرى توّفر للق�ساة �حل�سانة من �ملاحقة. وحيثما توجد هذه �حل�سانات، فاإنَّ 
�لنه���ج �ملف�سل، بغية �حل���د من �حتمال جتّنب ماحقة �لق�ساة بحج���ة �لف�ساد وحر�سًا على عدم 
�لني���ل من م�سد�قية �لهيئة �لق�سائية، هو نهج "وظيف���ي"، بحيث ل يتمتع �لق�ساة باحل�سانة من 
�ملاحق���ة �إلَّ يف �ملخالفات �لت���ي حتدث يف �سياق قيامهم بو�جباتهم �لق�سائية. وبغية �سمان عدم 
�إ�ساءة ��ستعمال �لنهج "�لوظيفي" يف جتّنب �مل�سوؤولية �جلنائية، ل بد �أي�سًا من توفري عملية ميكن 
مبوجبه���ا رفع �حل�سانة يف ظروف مائم���ة، �إىل جانب �سمانات للتاأّكد من �أنَّ �لعملية تطبق على 

نحو يت�سم بال�سفافية و�لإن�ساف و�لت�ساق.

ثانيًا-2-  تد�بري ملنع فر�ض �لف�ساد يف �جلهاز �لق�سائي
هنال���ك جانبان ملنع �لف�س���اد يف �لهيئة �لق�سائية. وهما يتناولن تعي���ني �لق�ساة وترقيتهم، 

و�لأعمال �لتي هم م�سوؤولون عنها.

�أوًل، هنال���ك حاج���ة لو�س���ع �إجر�ء�ت �سفاف���ة للتعيين���ات و�لرتقيات يف �لهيئ���ة �لق�سائية. 
وينبغ���ي �أن تكون �لتعيين���ات �لق�سائية على �أ�سا�ض �جلد�رة، و�أن تخ�س���ع ملعايري مقّررة و�أل حتيد 
ع���ن �ملعايري �ملنطبقة على �سو�ها من تعيينات �ملوظفني �لعموميني ب�سفة عامة، ولكنها ينبغي �أن 
�س���ة �ملطلوبة لأد�ء �لو�جبات �ملرتبط���ة بها. و�سيكون من  جت�ّس���د بالطب���ع �لكفاءة �ملهنية �ملتخ�سّ
�ملفيد �أي�سًا و�سع عملية ل�سمان �لفرز �ملائم لل�سلوك قبل �لتعيني. ويف �لكثري من �لبلد�ن، يخ�سع 
�سة  �لدخ���ول يف �ل�سل���ك �لق�سائي لمتحانات تناف�سية وتدريب �إجباري لح���ق يف موؤ�س�سة متخ�سّ
م���ن قبي���ل �أكادميية ق�سائية. وكذل���ك، يف �لعديد من �لبل���د�ن، يد�ر نظام �لتعي���ني، مبا يف ذلك 
�إد�رة �متحان���ات �لدخول و�لتدري���ب، بو��سطة �آليات موؤ�س�سية يف �إط���ار �لهيئة �لق�سائية بالذ�ت، 
م���ن قبيل �ملجال����ض �لق�سائية �لعليا �أو �للج���ان �لق�سائية. ويف ظل �إد�رة عدد م���ن كبار �لق�ساة، 
تك���ون �لآلي���ات �ملوؤ�س�سي���ة م�سوؤولة ع���ن �لتوظي���ف و�لتعيني و�لرتقي���ة و�لتدريب و�سل���وك �لق�ساة 
و�لإ�س���ر�ف عليه���م �أثناء فرتة وليته���م. ومن �ساأن ه���ذه �لآليات �أن ت�سم���ن ��ستقالية �لقر�ر�ت 
�لق�سائي���ة �لت���ي ينبغي �ألَّ تخ�س���ع للتدخل �ل�سيا�سي من خال حماولت نق���ل �لق�ساة �أو �لق�سور 
يف ترقيتهم �أو ف�سلهم عن �لعمل. ومن �ملطلوب �أي�سًا و�سع قو�عد لتنحية �لق�ساة وهي يف �لكثري 
م���ن �لبل���د�ن من م�سوؤولية �آليات حتكم �ل�سلك �لق�سائي �ملذكورة �أعاه وهو تدبري ل ينطبق �إلَّ يف 
 ح���ال �لربهان على �سوء �لت�سّرف �أو �لعج���ز عن �أد�ء �لعمل وفق معايري مقررة و�إجر�ء�ت �سفافة 

متفق عليها.
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وثاني����ًا، ينبغي للدول �لأطر�ف �أن ت�سعى �إىل تعزيز نز�هة �لق�ساء باحلر�ض على كون �لعملية 
�لق�سائية مفتوحة ويف متناول �لنا�ض. وفيما عد� بع�ض �لظروف �ل�ستثنائية، �لتي ينبغي �أن يحددها 
�لقان����ون، ينبغي �أن تكون �لإجر�ء�ت �لق�سائية مفتوحة �أم����ام �جلمهور. وينبغي �أن يكون لز�مًا على 
�لق�س����اة بحك����م �لقانون �أن يبين����و� �لأ�سباب �لد�عي����ة �إىل قر�ر�ته����م. وحر�سًا عل����ى �سمان نز�هة 

�لق�ساء، مبا يف ذلك توّفر عملية ��ستئناف فّعالة، ينبغي �أي�سًا �أن تكون قر�ر�ت �لق�ساة مكتوبة.

و�لإد�رة �ليومية للعملية �لق�سائية مكّون هام من مكونات منع �لف�ساد. ومن عنا�سر �لإد�رة 
�لفّعالة لإجر�ء�ت �ملحاكمة ما يلي:

•   �لإعان���ات �ملو�سوعة يف �سكل بارز )يف مباين �ملحاك���م على �لأقل( �لتي ت�سف �لإجر�ء�ت 
و�خلطو�ت �لو�جب �إتباعها؛

•   �لأنظم���ة �لتي تت�س���م بالكفاءة حلفظ و�إد�رة �سجات �ملحاكم، مب���ا يف ذلك مكاتب ت�سجيل 
قر�ر�ت �ملحاكم؛

•   �لأخ���ذ بحو�سبة �سجات �ملحاكم، مبا يف ذلك برجمة مو�عي���د جل�سات �ملحكمة، و�لأنظمة 
�حلا�سوبية لإد�رة �لق�سايا؛

•   �لأخ���ذ بو�سع مو�عي���د نهائية حمّددة للخط���و�ت �لقانونية �لتي يج���ب �تخاذها لدى �إعد�د 
ق�سية جلل�سة �ل�ستماع؛

•   �ل�ستجابة �لفورية و�لفّعالة من جانب نظام �ملحاكم ل�سكاوى �جلمهور.

ويج���ب �أن يتحمل �لق�ساة م�سوؤولي���ة تقلي�ض �لتاأخري يف ت�سيري و�ختت���ام �إجر�ء�ت �ملحكمة 
وتثبي���ط �أيِّ تاأخ���ري ل د�ع���ي له. وينبغي �أن يعم���د �لق�ساة �إىل و�سع �آليات �سفاف���ة متّكن �لعاملني 
يف جمال �لقان���ون و�ملتخا�سمني من معرفة �حلالة �لتي بلغتها �إجر�ء�ت �ملحكمة. )ومن �لطر�ئق 
�ملمكن���ة �لتعميم �ل�سهري ب���ني �لق�ساة لقائمة �لأحكام �ملعلقة.( وحيثما ل توجد متطلبات قانونية 
�أ�س���ًا، ينبغي �عتماد معايري من جان���ب �لق�ساة �أنف�سهم و�إعانها عل���ى �جلمهور وذلك ل�سمان 

�حلر�ض �لو�جب يف �إد�رة �سوؤون �لعد�لة.
ويجب �أن تتخذ �لهيئة �لق�سائية �خلطو�ت �لازمة ملنع فقد�ن �سجات �ملحكمة �أو حجبها. 
وميك���ن �أن ت�سمل هذه �خلطو�ت عملية حو�سبة ل�سجات �ملحاك���م. وينبغي لها �أي�سًا و�سع �أنظمة 
للتحقي���ق يف فقد�ن �أو �سي���اع ملفات �ملحاكم. ويف حالة �ل�سك يف فع���ل مغر�ض، ينبغي لها �سمان 
�لتحقي���ق يف فق���د�ن �مللفات، وهو حدث يتع���ني د�ئمًا �أن يعترب مبثابة خمالف���ة خطرية يف �لعملية 
�لق�سائي���ة. ويف حال���ة فق���د�ن ملف���ات، عليها �أن تتخ���ذ �لإجر�ء�ت لإع���ادة بناء �ل�سج���ل و�تخاذ 

�إجر�ء�ت لتجّنب �أيِّ فقد�ن يف �مل�ستقبل.
وينبغ���ي للهيئ���ة �لق�سائية �أن تعتمد �إج���ر�ء�ت �سفافة ومعلومة من جان���ب �جلمهور لإ�سناد 
�لق�ساي���ا �إىل �لق�س���اة، وذلك ملنع ح���دوث �أو ت�سور حدوث �أيِّ �سيطرة م���ن جانب �ملتخا�سم على 
�ساح���ب �لق���ر�ر. وينبغي �تخ���اذ �إجر�ء�ت يف �إط���ار �لأنظم���ة �لق�سائية، ح�سبما يك���ون مائمًا، 
ل�سم���ان �نتظام تغيري عملي���ات تكليف �لق�ساة بالق�سايا وذلك فيما يتعل���ق بالعو�مل �ملائمة من 
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قبي���ل �جلن�ض و�لعرق و�لنتماء �لقبلي و�لدين���ي و�لأقليات وغري ذلك من �سمات �لقا�سي. وينبغي 
�لأخذ مبثل هذه �ملناوبة لتجّنب �أيِّ مظهر من مظاهر �لتحيز.

وينبغ���ي للهيئة �لق�سائية �أن ت�سع �لو�سائ���ل، �إن مل تكن موجودة �أ�سًا، ويف حدود �أيِّ قانون 
معمول به، �لتي من �ساأنها تخفي�ض جمالت �لتفاوت غري �مل�سوغة يف �لأحكام �جلنائية. وعندما ل 
تكون �لأحكام من�سو�سًا عليها قانونًا، ميكن حتقيق ذلك من خال و�سع مبادئ توجيهية لإ�سد�ر 
�لأحكام وما �سابه ذلك من �لإجر�ء�ت. ومن �لطر�ئق �لأخرى لتعزيز �لت�ساق يف �إ�سد�ر �لأحكام 
توّف���ر �لإح�س���اء�ت و�لبيان���ات بخ�سو�ض �لأحكام و�لتثقي���ف �لق�سائي، مبا يف ذل���ك و�سع كتّيب 

ق�سائي يتناول �ملعايري و�ملبادئ يف جمال �إ�سد�ر �لأحكام.

ثانيًا-3-  �ملدونات و�ملعايري
هنالك عدد من �لتد�بري �لتي ميكن �تخاذها للنهو�ض بن ز�هة �لعملية �لق�سائية.

ويف مقدمة هذه �لتد�بري �سمان ��سرت�ط م�ستٍو رفيع من �لثقافة �لقانونية للدخول يف �سلك 
�لق�س���اء و�حلف���اظ على هذ� �مل�ستوى �لرفيع من خال �لتطوير �ملهن���ي �مل�ستمر. وينبغي �أن تنظر 
�ل���دول �لأط���ر�ف يف دعم بر�مج �لتدريب �مل�ستم���ر للق�ساة على �أ�سا�ض منتظ���م. وينبغي للجهات 
�مل�سوؤول���ة عن �لتعلي���م �لق�سائي و�لقانوين �أن تنظ���ر �أي�سًا يف توفري تعليم قان���وين �أ�سمل للق�ساة 
يف جم���الت مثل �لقانون �لدويل، مبا يف ذلك �لقانون �ل���دويل حلقوق �لإن�سان و�لقانون �لإن�ساين 
�لدويل وقانون �لبيئة وفل�سفة �لقانون. وينبغي �أن ت�سمل �لثقافة �لق�سائية �لتعليم يف جمال �لتحيز 
�لق�سائ���ي )�لفعلي و�لظاه���ري( و�لو�جبات �لق�سائي���ة �لتي ت�ستدعي �متن���اع �لقا�سي عن قبول 

ق�سية ب�سبب حتيز فعلي �أو مت�سور.
وثم���ة تدبري �آخر هو و�سع مدونة وطنية لل�سلوك �لق�سائي جت�ّسد �ملعايري �لدولية �ملعا�سرة، 
و�لمتثال لهذه �ملدونة. وينبغي لهذه �ملدونة �أن تفر�ض على �لأقل �لتز�م جميع �لق�ساة بالإف�ساح 
علن���ًا عم���ا لديهم ول���دى �أفر�د �أ�سرته���م من �أ�س���ول وخ�سوم. وينبغ���ي للمدونة �أي�س���ًا �أن جت�ّسد 
�لتوجيه���ات �لتي تن�ض عليه���ا �ملادة 8 فيما يتعل���ق بالإف�ساح عن ت�سارب �مل�سال���ح ب�سفة �أعم. 
وينبغي تفح�ض هذه �لأمور بعد �لتعيني ومر�قبتها من حني لآخر من جانب م�سوؤول م�ستقل كجزء 

من عمل هيئة �إ�سر�ف ق�سائية �أو �لهيئة �أو �لهيئات �ملن�ساأة مبوجب �ملادة 6.
ولن تكون مدونة قو�عد �ل�سلوك فّعالة ما مل يخ�سع تطبيقها ملر�قبة منتظمة وما مل ُتن�ساأ �آلية 
له���ا م�سد�قية تتلقى �ل�سكاوى بحق �لق�ساة وموظفي �ملحاكم وحتقق فيها وتبت يف �أمرها، وذلك 
عل���ى نحو من�سف وعلى وجه �ل�سرع���ة. وينبغي و�سع �حلكم �ملائم ب�س���اأن �لإجر�ء�ت �لق�سائية 
�لو�جبة يف حالة قا�ٍض رهن �لتحقيق على �أن توؤخذ يف �لعتبار �إمكانية تعر�ض �لق�ساة لاإدعاء�ت 

�لكاذبة و�ملوؤذية بتهمة �لف�ساد من جانب متخا�سم �أو �آخرين خاب �أملهم.
وميكن ��ستكمال مدونة لقو�عد �ل�سلوك �لق�سائية مبدونة قو�عد �سلوك ملوظفي �ملحاكم.

وهنال���ك تدبري �آخر �أي�سًا يتناول م�سوؤولية نقابات �ملحامني �أو �جلمعيات �لقانونية للنهو�ض 
باملعاي���ري �ملهني���ة. ويرتتب على ه���ذه �لهيئات �لت���ز�م باإباغ �ل�سلط���ات �ملعنية باأح���د�ث �لف�ساد 
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�مل�سك���وك يف �أمره���ا �إىل حد معقول. وهي ملتزم���ة �أي�سًا باأن ت�سرح لاأط���ر�ف وللجمهور �ملبادئ 
و�لإجر�ء�ت ب�ساأن تقدمي �ل�سكاوى �سد �لق�ساة وموظفي �ملحاكم. ومن و�جب هذه �لهيئات �أي�سًا 
�أن تتخ���ذ �لو�سائل �لفّعالة لتاأدي���ب �أع�سائها �لذين يّدعى �أنهم �سالعني يف �إف�ساد هيئة �لق�ساء �أو 
موظفي �ملحاكم. ويف حالة �لربهان على �سلوع ع�سو من مهنة �لقانون يف �لف�ساد، �سو�ء يف �إف�ساد 
قا����ض �أو موظ���ف حمكمة �أو زميل، ينبغ���ي �أن تتوّفر �لو�سائل �ملائمة لإج���ر�ء �لتحقيق، ويف حالة 

�لربهان طرد �لأ�سخا�ض �ملعنيني من �ملهنة.

و�أخ���ريً�، و�إدر�كًا لاأهمي���ة �لأ�سا�سي���ة للتما����ض �لعد�لة ل�سم���ان �مل�س���او�ة �حلقيقية �أمام 
�لقان���ون، ولتكالي���ف �لتوكيل �لقان���وين �خلا�ض و�حل���دود �لنموذجية لإتاحة �مل�ساع���دة �لقانونية 
للجمه���ور، ينبغ���ي �لنظر، وفق���ًا لأيِّ �أحكام قانونية ق���د تنطبق وبالتعاون مع �ملهن���ة �لقانونية، يف 
خمتل���ف �ملبادر�ت لت�سجيع �إمكانية �لو�سول �إىل �لعد�ل���ة و�ملعايري يف �لعملية �لق�سائية، مثًا من 

خال ت�سجيع �لتمثيل �لقانوين �لتطوعي من جانب �ملهنة �لقانونية لعدد خمتار من �ملتقا�سني.

وينبغ���ي للق�ساة �أن يتحّينو� �لفر�ض �ملائمة للت�سديد عل���ى �أهمية �لو�سول �إىل �لعد�لة، �إذ 
�إنَّ ه���ذ� �لو�سول �أمر �أ�سا�س���ي يف �لحرت�م �ل�سادق للمبادئ �لد�ستورية ول�سيادة �لقانون. وينبغي 
�ض يف م�سائ���ل �لف�ساد نظرً� للطبيعة  لل���دول �أي�س���ًا �أن تنظر يف تزويد �لق�س���اة بالتدريب �ملتخ�سّ

�ملعقدة لق�سايا �لف�ساد.

ثانيًا-4-  تد�بري لتعزيز نز�هة �ملدعني �لعامني
ق���د يتطلب �لأم���ر �تخاذ تد�بري للحر����ض على �أنَّ �ملدع���ني �لعامني ي���وؤدون و�جباتهم وفقًا 
للقان���ون، باإن�ساف و�ت�ساق و�سرعة، �إىل جان���ب �حرت�م كر�مة �لإن�سان وحمايتها وم�ساندة حقوق 
�لإن�سان، بحيث ي�سهمون يف تاأمني �سامة �لإجر�ء�ت و�سامة �سري �أعمال نظام �لعد�لة �جلنائية.

وينبغي للمدعني �لعامني، يف معر�ض �أد�ء و�جباتهم: )�أ( �أد�ء وظائفهم دون حتيز، و�جتناب 
جمي���ع �أن���و�ع �لتمييز �ل�سيا�سي �أو �لجتماعي �أو �لديني �أو �لعن�س���ري �أو �لثقايف �أو �جلن�سي �أو �أيِّ 
نوع �آخر من �أنو�ع �لتمييز؛ )ب( حماية �مل�سلحة �لعامة و�لت�سّرف مبو�سوعية و�ملر�عاة �لو�جبة 
ملوقف كل من �ملتهم و�ل�سحية، و�لهتمام بكافة �لظروف ذ�ت �ل�سلة، �سو�ء كانت ل�سالح �ملتهم �أو 
�سده؛ )ج( �ملحافظة على �سرية �مل�سائل �لتي يعهد �إليهم بها، ما مل يتطلب �أد�ء و�جبهم �أو دو�عي 
�لعد�ل���ة خاف ذلك؛ )د( در��س���ة �آر�ء و�سو�غل �ل�سحايا يف حالة تاأث���ر م�ساحلهم �ل�سخ�سية، 
و�سم���ان �إب���اغ �ل�سحاي���ا بحقوقه���م عما باإع���ان مبادئ �لع���دل �لأ�سا�سي���ة �ملتعلق���ة ب�سحايا 
�لإج���ر�م و�لتع�ّس���ف يف ��ستعمال �ل�سلطة. وقد يكون من �ملفيد يف ه���ذ� �ل�سدد �لرجوع �إىل �لعدد 
 5 م���ن �سل�سلة �أف�سل �ملمار�سات �ل�سادرة عن �لر�بط���ة �لدولية للمدعني �لعامني - "�ل�سحايا" -

. www.iap.nl.com
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 ثانيًا-5-  تد�بري ملنع فر�ض �لف�ساد 
يف خدمة �لنيابة �لعامة

يف �لبل���د�ن �لتي تك���ون فيها وظائف �أع�س���اء �لنيابة �لعامة مت�سم���ة ب�ساحيات تقديرية، 
يج���ب �أن يوّف���ر �لقانون �أو �لقو�ع���د �أو �لنظم �ملن�سورة مبادئ توجيهية م���ن �أجل تعزيز �لإن�ساف 
 و�ت�س���اق �لنه���ج عند �لبت يف عملي���ات �ملاحقة �لق�سائي���ة، مبا يف ذلك بدء �ملاحق���ة �أو �سرف 

�لنظر عنها.

ثانيًا-6-  مدونات ومعايري قو�عد �ل�سلوك للمدعني �لعامني
ينبغ���ي حماية �ملدعني �لعامني، بو�سفهم موظفني عموميني ي�سطلعون مب�سوؤولياتهم �ملهنية 
ب�س���ورة م�ستقلة ووفقًا ملعاي���ري من�سبهم �ملذكورة يف �ملادة 7، م���ن �أن تتخذ �حلكومات �إجر�ء�ت 
تع�سفي���ة �سدهم ومن �لمتثال لأو�مر غري م�سروع���ة �أو لأو�مر تتعار�ض مع معايري �أو �آد�ب �ملهنة. 
وم���ن حقهم �أن يتمتعو� بنف�ض �ل�سروط �لتي يتمتع بها �ملوظف���ون �لعموميون. وب�سفة عامة ينبغي 
�أن يتوقع���و� �أن تقوم �إجر�ء�ت �لتوظيف و�لرتقية على �أ�سا����ض عو�مل مو�سوعية، و�أن تقوم ب�سفة 
خا�س���ة عل���ى معايري تت�س���ل باملوؤهات �ملهني���ة و�ملقدرة و�لن ز�ه���ة و�لأد�ء و�خل���ربة. وينبغي �أن 
يتمتع���و� ب�س���روط ولية وظيفية معقولة ومنظمة ومرتب ومعا����ض تقاعدي يف �سن معينة، كما يحق 
له���م �لن�سم���ام �إىل نقاب���ات مهني���ة �أو منظمات �أخرى متث���ل م�ساحلهم وتع���ّزز تدريبهم �ملهني 

وحتمي مركزهم.
وينبغي �أن ي�سمح لهم باأد�ء وظائفهم �ملهنية دون ترهيب �أو تعويق �أو م�سايقة �أو تدخل غري 
لئق �أو تعري�سهم دون م�سوغ لتبعات مدنية �أو جز�ئية �أو غري ذلك من �لتبعات. وينبغي �أن يتوقعو� 
من �ل�سلطات توفري �حلماية �جل�سدية لهم ولأ�سرهم عندما تتعر�ض �سامتهم �ل�سخ�سية للخطر 
م���ن جر�ء �أد�ئهم لوظائفهم يف جمال �ملاحقة �لق�سائية ح�سب �لأ�سول. وعلى غر�ر غريهم من 
�ملوظف���ني �لعموميني، متى تعني �تخاذ خطو�ت تاأديبية بحقه���م بناء على �سكاوى تزعم �رتكابهم 
ت�سرف���ات خارج���ة عن �ملعايري �ملهنية �ل�سحيح���ة �ملرتبطة بعملهم، ينبغ���ي �أن يخ�سعو� ملو�جهة 

جمال�ض تاأديب بطريقة عاجلة ومن�سفة ت�ستند �إىل �لقانون.
و��ستنادً� �إىل كتيب �لأمم �ملتحدة ب�ساأن �لتد�بري �لعملية ملكافحة �لف�ساد ل�ستعمال �ملدعني 
�لعامني و�ملحققني �ل�سادر يف عام 2005 مبثابة وثيقة عمل ت�ستخدمها خدمات �لنيابة �لعامة يف 
و�سع �ملعايري �خلا�سة بها، قد ترغب �لدول �لأطر�ف يف ��ستك�ساف �إمكانية �إدر�ج هذه �ملعايري يف 

�ل�سياقات �خلا�سة بها لتغطي عددً� من �ملتطلبات �لأ�سا�سية.
و�ملطل���ب �لأول هو �سيادة �ل�سلوك �ملهني. �إذ يجب على �ملدعني �لعامني، يف جميع �لأحو�ل، 
�حلف���اظ على �سرف وكر�م���ة �ملهنة و�لت�سّرف د�ئم���ا بكفاءة مهنية وفقًا للقان���ون وقو�عد �ملهنة 
و�آد�به���ا. وينبغ���ي له���م ممار�س���ة �أ�سمى معاي���ري �لن ز�هة و�لعناي���ة يف جميع �لأوق���ات، و�حلر�ض 
عل���ى �لت�ساق و�ل�ستقالي���ة و�لتجّرد، و�لظهور بذلك �ملظهر. وعليه���م حماية حق �ملتهم دومًا يف 
�ملحاكم���ة �لعادل���ة، ول �سيما �سمان �لك�سف عم���ا يف �ساحله من �أدلة وفق���ًا للقانون �أو مقت�سيات 
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املحاكم���ة العادلة. وينبغي للمدعني العامني دومًا خدمة وحماية امل�صلحة العامة واحرتام وحماية 
املفهوم العاملي للكرامة الإن�صانية وحقوق الإن�صان واإعالء �صاأنه.

وعندما ُي�صمح با�صتقاللية النيابة العامة و�صلطتها التقديرية يف ولية ق�صائية معينة، ينبغي 
اأن ت�صمل هذه ال�صتقاللية احلرية من التدخل ال�صيا�صي اأو اأيِّ تدخل اآخر غري لئق )مثل و�صائط 
الإع���الم اأو امل�صالح الطائفية(. ويجب اأن متاَر�س ال�صلط���ة التقديرية للنيابة العامة ا�صتنادًا اإىل 
دواف���ع مهني���ة. وثمة �صمان هام ل�صم���ان ح�صن ممار�ص���ة ال�صلطة التقديرية للنياب���ة العامة وهو 
ا�ص���رتاط قيام املدع���ني العامني بتدوين اأ�صب���اب اإنهاء عمليات املالحقة اأو ع���دم مالحقة ق�صايا 
اأحيلت اإليهم من �صلطات التحقيق. وعالوة على ذلك، ينبغي اأن يكون يف مقدور اأ�صحاب امل�صلحة 
ذوي ال�صل���ة التما�س اإمكانية اإعادة النظر يف قرار املدعي العام بعدم مالحقة ق�صية معينة. واإذا 
كان يحق ل�صلطات غري النيابة العامة اإعطاء توجيهات عامة اأو حمّددة للمدعني العامني، فاإنَّ هذه 
التوجيهات ينبغي اأن تكون �صفافة ومّت�صقة مع ال�صلطة ال�صرعية واأن تخ�صع ملبادئ توجيهية مقّررة 

وذلك ل�صمان واقعية وظاهرية ا�صتقاللية النيابة العامة.
وب�صف���ة عامة، ينبغي اأن ي���وؤدي اأع�صاء النياب���ة العامة واجباتهم دون خ���وف اأو حماباة اأو 
حتّيز وعليهم بالأخ�س اأن ميار�صوا وظائفهم بتجرد. وينبغي اأن يبقوا مبناأى عن التاأثر بامل�صالح 
الفردي���ة اأو الطائفية اأو اخل�صوع لل�صغوط ال�صعبي���ة اأو الإعالمية واأل يراعوا اإلَّ امل�صلحة العامة. 
وينبغ���ي اأن يت�صرفوا مبو�صوعية واأن ي�صعوا اإىل �صم���ان اإجراء جميع التحريات الالزمة واملعقولة 
والإف�ص���اح ع���ن نتائجها، بغ�س النظر عم���ا اإذا كانت تدين امل�صتبه به اأو تربئ���ه. وعليهم مداومة 

البحث عن احلقيقة وم�صاعدة املحكمة يف الو�صول اإليها وفقًا للقانون ومقت�صيات الإن�صاف.
وينبغ���ي اأن يخ�صع املدعون العام���ون ملدونة قواعد �صلوك جت�ّصد الإر�ص���اد املوّجه اإىل جميع 
املوظفني العموميني يف املادة 8. وينبغي اأن تدرج فيها متطلبات معينة لكي تعك�س امل�صائل املحّددة 

التي يواجهها املدعون العامون.
وكجزء من العملية الق�صائية ينبغي اأن ي�صهم املدعون العامون يف اإن�صاف وفّعالية عمليات 
املالحق���ة الق�صائي���ة من خالل التعاون م���ع جهاز ال�صرط���ة واملحاكم وجمل�س الدف���اع والوكالت 
احلكومية ذات ال�صلة، �صواء على ال�صعيد الوطني اأم على ال�صعيد الدويل، واأن يقدموا امل�صاعدة 
اإىل خدمات النيابة العامة والزمالء يف الوليات الق�صائية الأخرى، وفقًا للقانون وبروح التعاون.
وتنطب���ق اأي�صًا على املدعني العامني امل�صائل التي اأثريت �صابقًا فيما يتعلق بتدريب الق�صاة، 

�س يف جمال مكافحة الف�صاد. مبا يف ذلك التدريب املتخ�صّ

املادة 12: القطاع اخلا�ص
1- تتخذ كل دولة طرف، وفقًا للمبادئ الأ�صا�صية لقانونها الداخلي، تدابري ملنع �صلوع القطاع 
اخلا����س يف الف�صاد، ولتعزيز معايري املحا�صبة ومراجع���ة احل�صابات يف القطاع اخلا�س، وتفر�س 
عند القت�صاء عقوبات مدنية اأو اإدارية اأو جنائية تكون فّعالة ومتنا�صبة ورادعة على عدم المتثال 

لهذه التدابري.
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ن �لتد�بري �لر�مية �إىل حتقيق هذه �لغايات ما يلي: 2- يجوز �أن تت�سمَّ
)�أ( تعزيز �لتعاون بني �أجهزة �إنفاذ �لقانون وكيانات �لقطاع �خلا�ض ذ�ت �ل�سلة؛

)ب(   �لعم���ل على و�سع معايري و�إجر�ء�ت ت�ستهدف �سون نز�هة كيانات �لقطاع �خلا�ض 
ذ�ت �ل�سلة، مبا يف ذلك و�سع مدونات قو�عد �سلوك من �أجل قيام �ملن�ساآت �لتجارية وجميع �ملهن 
ذ�ت �ل�سل���ة مبمار�سة �أن�سطتها عل���ى وجه �سحيح وم�سرف و�سليم ومن���ع ت�سارب �مل�سالح، ومن 
�أج���ل ترويج ��ستخد�م �ملمار�سات �لتجارية �حل�سنة بني �ملن�ساآت �لتجارية ويف �لعاقات �لتعاقدية 

بني تلك �ملن�ساآت و�لدولة؛
)ج(    تعزي���ز �ل�سفافي���ة ب���ني كيان���ات �لقطاع �خلا����ض، مبا يف ذلك �تخ���اذ تد�بري عند 

�لقت�ساء ب�ساأن هوية �ل�سخ�سيات �لعتبارية و�لطبيعية �ل�سالعة يف �إن�ساء و�إد�رة �ل�سركات؛
)د(    منع �إ�ساءة ��ستخد�م �لإجر�ء�ت �لتي تنظم ن�ساط كيانات �لقطاع �خلا�ض، مبا يف 
ذلك �لإجر�ء�ت �ملتعلقة بالإعانات و�لرخ�ض �لتي متنحها �ل�سلطات �لعمومية لاأن�سطة �لتجارية؛
)ه����(   منع ت�سارب �مل�سالح بفر�ض قي��ود، ح�سب �لقت�س���اء ولفت�رة زمنية مع�قولة، على 
ممار�سة �ملوظفني �لعموميني �ل�سابقني �أن�سطة مهنية، �أو على عمل �ملوظفني �لعموميني يف �لقطاع 
�خلا����ض بعد ��ستقالته���م �أو تقاعدهم، عندما تكون لتل���ك �لأن�سطة �أو ذلك �لعم���ل �سلة مبا�سرة 

بالوظائف �لتي تولها �أولئك �ملوظفون �لعموميون �أو �أ�سرفو� عليها �أثناء مدة خدمتهم؛
)و( �سم���ان �أن تك���ون ل���دى من�ساآت �لقط���اع �خلا�ض، م���ع �أخذ بنيته���ا وحجمها بعني 
�لعتبار، �سو�بط كافية ملر�جعة �حل�سابات د�خليا ت�ساعد على منع �أفعال �لف�ساد وك�سفها و�سمان 
�أن تكون ح�سابات من�ساآت �لقطاع �خلا�ض هذه وبياناتها �ملالية �لازمة خا�سعة لإجر�ء�ت مر�جعة 

ح�سابات وت�سديق مائمة.
3- بغي���ة منع �لف�ساد، تتخ���ذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تد�بري، وفق���ًا لقو�نينها �لد�خلية 
ولو�ئحه���ا �ملتعلقة مب�سك �لدفاتر و�ل�سج���ات، و�لك�سف عن �لبيانات �ملالي���ة، ومعايري �ملحا�سبة 
مة وفقًا  ومر�جع���ة �حل�ساب���ات، ملنع �لقيام بالأفعال �لتالي���ة بغر�ض �رتكاب �أيٍّ من �لأفع���ال �ملجرَّ

لهذه �لتفاقية:
)�أ( �إن�ساء ح�سابات خارج �لدفاتر؛

)ب(  �إجر�ء معامات دون تدوينها يف �لدفاتر �أو دون تبيينها ب�سورة و�فية؛
)ج(    ت�سجيل نفقات وهمية؛

)د(    قيد �لتز�مات مالية دون تبيني غر�سها على �لوجه �ل�سحيح؛
)ه�(   ��ستخد�م م�ستند�ت ز�ئفة؛

)و( �لإتاف �ملتعمد مل�ستند�ت �ملحا�سبة قبل �ملوعد �لذي يفر�سه �لقانون.
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4- عل���ى كل دول���ة �ألَّ ت�سمح باقتط���اع �لنفقات �لتي متث���ل ر�ساوى من �لوع���اء �ل�سريب ي، لأنَّ 
م���ة وفقًا للمادتني 15 و16 من هذه �لتفاقية، وكذلك، عند  �لر�س���اوى هي من �أركان �لأفعال �ملجرَّ

�لقت�ساء، �سائر �لنفقات �ملتكبدة يف تعزيز �ل�سلوك �لفا�سد.

اأواًل- نظرة عامة

له���ذه �ملادة ثاثة �أهد�ف حمّددة هي: �لت�سّدي لف�ساد �لقطاع �خلا�ض، وحت�سني �لوظائف 
�لوقائي���ة ووظائف �لر�س���د يف �لقطاع �خلا�ض عن طريق معايري �ملحا�سب���ة ومر�جعة �حل�سابات، 
و�عتم���اد عقوبات يف ح���ال عدم �لمتثال، عند �لقت�ساء. ويعود �لت�س���ّدي لف�ساد �لقطاع �خلا�ض 
بعدد من �لفو�ئد، مثل تعزيز ثقة �مل�ستثمرين وحماية م�سالح �مل�ستهلكني. وينبغي مر�عاة �أنَّ هذه 

�ملادة متثل �أحد �بتكار�ت �لتفاقية �إذ تعالج �لف�ساد �لذي يجري كليًا د�خل �لقطاع �خلا�ض.

ثانياً- التحّديات العملية واحللول

ثانيًا-1-  تد�بري منع �لف�ساد �لذي يتناول �لقطاع �خلا�ض

قد يكون من دو�عي �لكفاءة و�لإنتاجية �إ�سر�ك �لهيئات �لقانونية، �أو �لر�بطات �لتي متثلها، 
يف و�س���ع �ل�سرت�تيجيات �لوقائية يف مكافح���ة �لف�ساد �ملقرتحة مبقت�سى �ملادة 5، ويف ��ستعر��ض 
�لإج���ر�ء�ت �لإد�ري���ة مبقت�سى �ملادة 10، ويف عمل �أيِّ وكالة من�س���اأة مبوجب �ملادة 6. وفيما يتعلق 
بالعمل على و�سع معايري و�إجر�ء�ت بق�سد �سون �سامة �لهيئات �خلا�سة �ملعنية، تتمثل �ملجالت 
�لرئي�سي���ة يف مدونات �ل�سل���وك �أو �لتوجيهات �ملتعلقة بالف�ساد �أو مدون���ات �حلوكمة يف �ل�سركات 
وقو�ع���د ت�سارب �مل�سال���ح و�سو�بط �ملر�جعة �لد�خلية. وينبغي �أن تقت�س���ي �لدول �لأطر�ف - �أو 
تدع���و �أ�س���و�ق �لأور�ق �ملالية �أو �لوكالت �لأخرى �أن تقت�سي - �أن تك���ون هذه �ملعايري و�لإجر�ء�ت 
ج���زء� م���ن �أيِّ قو�عد لت�سجيل �ل�سركات �لتي تت���د�ول �أ�سهمها علنا. ويف د�خ���ل �ل�سركات، ينبغي 
دم���ج هذه �ملعايري و�لقو�عد يف �سكل برنامج لاأخاقيات و�سلوك �لعمل للم�ساعدة يف كفالة قيام 
موظف���ي �ل�سرك���ة، بغ�ض �لنظر عما يفعلون و�أين يعملون، باإدر�ك قي���م �لهيئة ومبادئها وتطبيقها 
يومي���ا يف �سلوكه���م وعاقاتهم و�تخ���اذ قر�ر�ته���م، و�لمتثال لل�سيا�س���ات �لقانوني���ة و�لتنظيمية 
و�ملهني���ة. وينبغ���ي �أن تكون �لتعليق���ات على �ملعايري و�لإج���ر�ء�ت، كلما �أمكن ذل���ك �سمن �لإطار 

�لقانوين لدولة طرف معينة، و�حد� من متطلبات �ملر�جعة.

ثانيًا-2-  تد�بري لتعزيز معايري �ملحا�سبة و�ملر�جعة
َر معاي���رُي �ملر�جعة و�أط���ر �لقطاع �خلا�ض  ينبغ���ي �أن حتر����ض �لدول �لأط���ر�ف على �أن توفِّ
لو�س���ع بار�م���رت�ت �لرقابة �لد�خلي���ة توجيهات و�إج���ر�ء�ت و��سحة ب�س���اأن �لوظائ���ف �لأ�سا�سية 
للمر�جع���ة �لد�خلية يف �لقطاع �خلا�ض. وينبغي تق�سيم هذه �لتوجيهات و�لإجر�ء�ت ب�سفة عامة 
�إىل م�ستوي���ات عل���ى �لنحو �لتايل: عملية مر�جعة �أ�سا�سية ت�ستعر����ض �لفّعالية �ملتوخاة يف مر�قبة 
�لأ�سول، و�حت�ساب �لإير�د�ت وت�سجيل �لنفقات؛ ومر�جعة قائمة �سمن �لنظام، ت�ستعر�ض ماءمة 



57

وفّعالية نظم �لرقابة �ملالية و�لتنفيذية و�لإد�رية؛ ومر�جعات ت�ستعر�ض مدى م�سروعية �ملعامات 
و�ل�سمانات �سد �لحتيال و�لف�ساد؛ ومر�جعة قائمة على �لإد�رة �لكاملة للمخاطر.

وينبغ���ي �أن تكون �لهيئ���ات �لقانونية ملزم���ة قانونيا بحفظ �سجات مالي���ة مائمة و�إعد�د 
بيانات مالية منتظمة. وبالن�سبة لل�سركات �لكبرية، مثل �لكيانات �لقانونية �ملتد�ولة علنا، وكذلك 
�ل�س���ركات �لكب���رية غري �ملتد�ولة �لأ�سه���م �أو ذ�ت �مللكية �خلا�سة و�لتي له���ا �أن�سطة �أعمال دولية 
كبرية، ينبغي ��سرت�ط خ�سوع ح�ساباتها للمر�جعة �خلارجية و�لن�سر �سنويا. وينبغي ت�سجيل هذه 
�حل�سابات لدى �لوكالة �لعامة �مل�سوؤولة عن ت�سجيل �ل�سركات وح�ساباتها. وي�سرتط على �ل�سركات 
�ملتد�ول���ة علن���ا متطلبات �أكرث تف�سيا للمر�جعة �خلارجية عل���ى �لنحو �لذي حتّدده هيئات �سوق 

�لأور�ق �ملالية و�جلهات �ملعنية بتنظيم �لتعامات �ملالية.

وينبغ���ي �أن تعم���ل �ل���دول �لأطر�ف مع �لهيئ���ات �ملهنية �لتي متثل قط���اع �ملحا�سبة من �أجل 
ت�سجيع �لتدريب و�ملوؤهات و�لتطوير �ملهني �مل�ستمر على نطاق �أو�سع.

ثانيًا-3-  �جلز�ء�ت �ملدنية �أو �لإد�رية �أو �جلنائية بخ�سو�ض �لقطاع �خلا�ض
ق���د تود �لدول، ل���دى ��ستعر�����ض ت�سريعاتها �أو �سو�بطه���ا �لتنظيمية، �أن تلج���اأ �إىل �أعمال 
�ملنظم���ات �أو �لهيئ���ات �لدولي���ة لا�سرت�ساد به���ا �أو ��ستلهامها. وتخ�سع �ملعاي���ري �لدولية ملر�جعة 
 )ISA 240( حل�سابات لعملية ��ستعر��ض حاليًا. وقد مت موؤخر� مر�جعة �ملعيار �لدويل للمحا�سبة�
وه���و يرّكز على �ل�سلوك �ملتوق���ع من مر�جع �حل�سابات �لذي يو�جه �لحتيال خال �لت�سديق على 
�لبيان���ات �ملالية و�لذي م���ن �ساأنه �أن يعّزز م�ساهم���ة �ملهنة يف منع �لف�س���اد و�لك�سف عنه. و�لأمر 
من���وط، مبدئيا، بع���امل �لأعمال لتنفيذ هذه �ملعايري، ولكن ل �س���ك يف �أنَّ باإمكان �لدول دعم هذه 

�لعملية باأ�ساليب خمتلفة.
وم���ن �ملحتمل �أن يكون لدى �لدول �لأطر�ف عقوب���ات جنائية منا�سبة تفر�سها على �لأفر�د 
�ل�سالعني يف �لف�ساد يف �لقطاع �خلا�ض. وينبغي �أن تكون �ملحاكم وغريها من �جلهات �لتنظيمية 
ل���ة �سلطة فر����ض طائفة من �لعقوب���ات �لأخرى، و�لتي ق���د ت�سمل عقوبات مالي���ة �أو عقوبات  خموَّ
تعوي����ض وم�سادرة �أو �حلرمان �أو �لإ�سر�ف على �ل�سركات �أو �إغاقها، �أو �إ�سقاط �أهلية �ملديرين 

�أو تعليق �لعتماد �ملهني ملحا�سبي �ل�سركة وحمامييها مثًا.

 ثانيًا-4-  تد�بري ت�سجيع �لتعاون بني �أجهزة �إنفاذ �لقو�نني
و�لقطاع �خلا�ض

تتن���اول �مل���ادة 39 تعزيز �لتع���اون بني �أجهزة �إنف���اذ �لقانون وهيئات �لقط���اع �خلا�ض ذ�ت 
�ل�سل���ة. ورغم �أن���ه قد ل يكون هن���اك �أيُّ و�جب حمدد لإب���اغ �لأجهزة �لقانوني���ة �ملعنية باإنفاذ 
�لقو�ن���ني ع���ن �جلر�ئم - ولو �أنَّ بع�ض �لبل���د�ن قد تقت�سي �لإباغ عن غ�س���ل �لأمو�ل - ينبغي �أن 
ت�سّج���ع �لدول �لأطر�ف �ل�سخ�سي���ات �لعتبارية على �إباغ �سلطات �إنف���اذ �لقو�نني عن �جلر�ئم 
ذ�ت �ل�سل���ة بالف�س���اد، و�إن كان م���ن �ملف�سل فر�ض �لت���ز�م قانوين على جميع �لأف���ر�د و�لهيئات 
�لقانوني���ة باإباغ �سلطات �إنف���اذ �لقو�نني عن �جلر�ئم. وينبغي �أن تنظ���ر �سلطات �إنفاذ �لقو�نني 
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بدوره���ا يف ت�سميم وتنظيم حلقات در��سية لإذكاء �لوعي، ويف حتديد جهات �ت�سال وحيدة، �إىل 
جانب �إ�سد�ء �مل�سورة �لوقائية.

 ثانيًا-5-  معايري و�إجر�ء�ت �سون �لن ز�هة
يف �لقطاع �خلا�ض

رغم �أنَّ مدى قيام �حلكومة بتنظيم �لقطاع �خلا�ض قد يكون مو�سع نقا�ض، ينبغي �أن يدرك 
�لقطاع �خلا�ض ذ�ته �سرورة نز�هة �ل�سركات و�أخاقيات �لأعمال و�مل�سوؤولية �لجتماعية لل�سركات 
�إز�ء �أ�سحاب �مل�سلحة )مثل �لعماء و�لزبائن و�ملو�طنني و�ملوظفني و�أ�سحاب �لأ�سهم(. غري �أنَّ 
�لق���درة على معاجلة ق�سايا �سلوك دو�ئر �لأعم���ال و/�أو ت�سكيل �لأن�سطة حول م�سوؤوليات �ملنظمة 
وو�جباتها تنطوي على حتّديات معقدة. فعلة وجود �ملنظمات �لتجارية هي حتقيق �لربح. ويف نف�ض 
�لوقت، تفر�ض على �ل�سركات �لتز�مات متز�يدة من قبل �أ�سحاب �مل�سلحة - مبا يف ذلك �جلهات 
�لتنظيمي���ة و�ملوردون و�لبائعون وعامة �جلمهور - تتجاوز د�فع �لربح. ويتمثل �أحد �لأ�ساليب �لتي 
ت�ستعمله���ا �ملنظمات للت�س���ّدي لهذه �للتز�مات �ملختلفة على ما يب���دو يف و�سع مدونات �سلوك �أو 
بر�مج لاأخاقيات �أو حوكمة �ل�سركات ومو�ءمة �أدق مع �ملتطلبات و�لتوقعات �ملعلَّقة على �لقطاع 
�خلا����ض. وقد و�سعت خ���ال �ل�سنو�ت �لأخرية عدة جمموعات من �ملب���ادئ �أو �لنماذج)5( لتوفري 
م�س���ادر �إلهام مفي���دة. ونتيجة ملبادرة �تخذت موؤّخ���رً�، يجري حاليًا ��ستعر�����ض �لكثري من هذه 

�ملبادئ بق�سد توفيقها مع �ملبادئ �لو�ردة يف �تفاقية مكافحة �لف�ساد.

ثانيًا-6-  �ل�سفافية يف �إن�ساء �ل�سركات و�إد�رتها
ينبغ���ي �أن تكف���ل �لدول �لأطر�ف وجود وكالة عامة م�سوؤول���ة قانونيا عن �ملو�فقة على �إن�ساء 
�ل�س���ركات وت�سجيله���ا، وع���ن تلق���ي ح�ساباتها. وينبغ���ي �أن تكفل �لإج���ر�ء�ت و�ملعلوم���ات �ملتعلقة 
بت�سجي���ل �ل�سركات لدى �لهيئ���ات �لقانونية �مل�سجلة يف كل بل���د �إدر�ج تفا�سيل كاملة عن �جلهات 
�ملعني���ة و�لتحق���ق منها. وينبغي �أن يوؤذن لل���وكالت �لعامة باحل�سول عل���ى �ملعلومات )عن طريق 
�ساحي���ات �إلز�مي���ة وطلبات مثول �سادرة ع���ن �ملحكمة ونحو ذلك( ع���ن �ل�سخ�سيات �لطبيعية 
و�لعتباري���ة �ملعني���ة عندما ي�ستبه يف ن�ساط غري م�سروع �أو عندم���ا تقت�سي �لأجهزة وغريها هذه 

�ملعلومات لأد�ء وظائفها �لتنظيمية.

)5(  م���ن �أمثل���ة هذه �ملبادئ: مب���ادئ منظمة �لتع���اون و�لتنمية يف �ملي���د�ن �لقت�سادي ب�ساأن حوكم���ة �ل�سركات، 

 http://www.oecd.org/document/49/0,3343,en_2649_34813_(  2004 ع���ام  يف  ح���ة  �ملنقَّ �سيغته���ا  يف 
html.1,00_1_1_1_31530865(؛ وقو�ع���د �ل�سل���وك و�لتو�سي���ات ب�س���اأن مكافحة �لبت���ز�ز و�لر�سوة للمحكمة 
�جلنائي���ة �لدولية )http://www.icc.se/policy/mutor/iccrules2005.pdf(؛ ومبادئ مكافحة �لر�سوة، �ملعتمدة 
http://www.weforum.( يف �سي���اق مبادرة �لت�سارك يف مكافحة �لف�ساد �لتابعة للمنت���دى �لقت�سادي �لعاملي

org/pdf/paci/PACI_PrinciplesWithoutSupportStatement.pdf(؛ ومبادئ موؤ�س�سة �ل�سفافية �لدولية ملكافحة 
.)http://www.transparency.org/global_priorities/private_sector/business_principles( لر�سوة�

http://www.oecd.org/document/49/0,3343,en_2649_34813_31530865_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/49/0,3343,en_2649_34813_31530865_1_1_1_1,00.html
http://www.weforum.org/pdf/paci/PACI_PrinciplesWithoutSupportStatement.pdf
http://www.weforum.org/pdf/paci/PACI_PrinciplesWithoutSupportStatement.pdf
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ثانيًا-7-  منع �إ�ساءة ��ستعمال �لإجر�ء�ت �لتي تنظم �لهيئات �خلا�سة
ينبغ���ي �أن تكفل �لدول �لأطر�ف �لتز�م جميع متطلبات �ل�سرت�ء للعقود �لعامة بال�سيا�سات 
و�ملمار�س���ات �مل�ستم���دة من �أحكام �ملادة 9. وب�سفة خا�سة، ينبغي توعي���ة �لهيئات بالآثار �ملرتتبة 

على عدم �للتز�م باملتطلبات، مبا يف ذلك �حلرمان من �لعقود �أو �إبطالها.

وينبغي �أن ت�ستعر�ض �لدول �لأطر�ف �حلاجة �مل�ستمرة �إىل بع�ض �أنو�ع �لرت�خي�ض و�لأذون 
عندم���ا ل يكون لاأح���كام �أيُّ �أهمية حكومية �أو ��سرت�تيجية مبا�سرة، وعندما يكون هناك �حتمال 
لإ�ساءة �ل�ستخد�م و�حتمال كون قوى �لقطاع �خلا�ض �أكرث فّعالية لتنظيم �لن�ساط. وينبغي �إياء 
�لعتب���ار، حيثما يكون ذلك منا�سبا، لعمليات تب�سي���ط �حل�سول على �لرت�خي�ض و�لأذون، مبا يف 
ذل���ك �خلدمات يف موقع و�حد، لو�س���ع معايري خدمات و��سحة ومتوّفرة على نطاق و��سع. وينبغي 
مي �لطلب���ات لتحديد م�ست���وى �خلدمات �ل���ذي ميكنهم توقعه،  �إتاح���ة ه���ذه �ملعايري جلمي���ع مقدِّ

و�لوثائق �ملطلوبة و�سبل �لنت�ساف �ملتاحة �إذ� مل ميتثل جهاز �لإ�سد�ر لتلك �ملعايري.

ثانيًا-8-  تقييد�ت ما بعد �لتوظيف بخ�سو�ض عمل �ملوظفني �لعموميني يف �لقطاع �خلا�ض
ينبغ���ي �أن ت�سع جمي���ع �لدول �لأطر�ف �إجر�ء�ت ر�سمية حتك���م �نتقال �ملوظفني �لعموميني 
عن���د �ل�ستقالة �أو �لتقاعد �إىل هيئات �لقطاع �خلا�ض �لت���ي جرت بينهم وبينها تعامات وهم يف 
�خلدم���ة �لعمومي���ة �أو �لتي قد يحتفظون له���ا مبعلومات �سّرية �أو جتاري���ة �أو حيث ميكن توظيفهم 
للتاأث���ري على �أ�سح���اب �لعمل �أو �لزماء �ل�سابقني. وينبغي تطبيق ه���ذه �لإجر�ء�ت على �ملوظفني 
�ملعين���ني �أو �ملنتخب���ني على �ل�سو�ء. وينبغي �أن تنظر �لدول �لأطر�ف يف فر�ض تد�بري ذ�ت عو�قب 

حمّددة بالن�سبة للموظفني �لعموميني �لذي يحاولون �لقيام مبا يلي:

•   ��ستعمال من�سبهم ملحاباة �أ�سحاب �لعمل �ملحتملني؛

•   �لتما�ض �لتوظيف �أثناء �لتعامات �لر�سمية؛

•   �سوء ��ستخد�م �ملعلومات �ل�سّرية �لتي �أمكن �لطاع عليها يف �إطار �لوظيفة �لعمومية؛

•   متثيل م�سالح خا�سة يف م�ساألة يتولون فيها �مل�سوؤولية كموظف عمومي؛

•   متثيل �أطر�ف من �لقطاع �خلا�ض )�سمن فرتة زمنية حمّددة( ب�ساأن �أيِّ م�ساألة �أمام �لهيئة 

�أو �لوكالة �ملحّددة �لتي كانو� موظفني فيها.

وينبغي �أن تكون تعاريف �أن�سطة ما بعد �لتوظيف �لعمومي و��سحة ميكن فهمها. وقد ترغب 
�لدول �لأطر�ف يف �أن تنظر فيما يلي:

•   �إدر�ج �لإذن يف جميع �لأحكام و�ل�سروط �ملتعلقة بالتعيني؛

•   �حلق يف فر�ض �سروط على ��ستخد�م �ملعلومات و�لت�سال مع �أ�سحاب �لعمل �ل�سابقني؛
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•   �حل���ق يف �إ�سع���ار �ملناف�س���ني يف �لقطاع �خلا����ض بانتقال موظ���ف عمومي كب���ري �إىل �سركة 
مناف�سة؛

•   �حل���ق يف حرم���ان �أيِّ كيان يف �لقطاع �خلا�ض من �لتعام���ل مع دولة طرف يف حالة خرق �أيِّ 
�سروط.

ولدى �سياغة هذه �لأحكام، ينبغي �أن تنظر �لدول �لأطر�ف فيما يلي:
•   طول مدة �أيِّ تقييد؛

•   �مل�ستوى �ملحدد �أو �ملجموعة �ملحّددة من �ملوظفني �خلا�سعني للتقييد�ت؛

•   �لعمل، بقدر من �لدقة، على تعيني �ملجال �لذي ل ي�سمح فيه للموظفني �ل�سابقني بالتمثيل.

ثانيًا-9-  �ملر�جعة �لد�خلية و�إجر�ء�ت �لإ�سهاد
ن عقوبات منا�سبة لتقدمي �حل�سابات  ينبغ���ي �أن تن�ض �لدول �لأطر�ف على متطلبات تت�سمَّ
�سنويا، منقحة حيثما لزم �لأمر، مع فر�ض غر�مات على تلك �لكيانات �مللزمة بتقدمي �حل�سابات 
لتاأخري تقدمي �حل�سابات �أو تقدمي ح�سابات ناق�سة. وقد تود �أي�سًا �أن تقّدم توجيهات، هي بذ�تها 
�أو ع���ن طريق �أ�سو�ق �لأور�ق �ملالية �أو �لهيئات �لتنظيمية �أو �جلمعيات �لتمثيلية، ب�ساأن م�ستوى �أو 
حج���م قدرة �ملر�جعة �لد�خلية ح�سب حج���م �لكيان ورقم �أعماله، وكذلك م�ستوى �لتدريب �ملهني 

و�لعتماد �لازم �أو �ملطلوب لأد�ء مهام مر�جعة �حل�سابات �ملنوطة بها على نحو مائم.

 ثانيًا-10-  م�سك �لدفاتر و�ل�سجات و�لك�سف عن �لبيانات �ملالية 
ومعايري �ملحا�سبة و�ملر�جعة

ينبغ���ي �أن ت�سم���ن �لدول �لأط���ر�ف وجود ن����ض قانوين منا�س���ب يكفل �لإبق���اء على جميع 
�ل�سج���ات �ملتعلق���ة باأن�سطة كيان معني لع���دد متفق عليه من �ل�سنو�ت مع ج���د�ول زمنية لإتاف 
�لدفاتر و�ل�سجات �لد�عمة �لرئي�سية. وينبغي �أن تو�سح �لت�سريعات ما ذ� ي�سكل وثيقة �أو م�سدر 
معلوم���ات و�مل�ستن���د�ت �لأ�سلي���ة �أو �ملعلومات �لتي ينبغ���ي �لإبقاء عليها )قد ُيطل���ب تقدمي �أ�سول 
م�ستن���د�ت مث���ل �لعقود �أو �لتفاقات �أو �ل�سمانات و�سند�ت �مللكي���ة لأغر��ض �أخرى منها تقدميها 
ن �لت�سريعات �إ�سارة حمّددة فيما يتعلق بالتعاريف �لقانونية  كاأدلة �أمام �ملحاكم(. وينبغي �أن تت�سمَّ
و�ملتطلب���ات و�لعقوبات ب�ساأن: �حل�سابات خارج �لدفاتر؛ وت�سجي���ل نفقات وهمية، وقيد �لتز�مات 
دون بي���ان غر�سها على �لوجه �ل�سحيح؛ و��ستخد�م م�ستند�ت ز�ئفة؛ و�لإتاف �ملتعمد مل�ستند�ت 

م�سك �لدفاتر قبل �ملوعد �لذي يفر�سه �لقانون.

ثانيًا-11-  حظر �إمكانية �خل�سم �ل�سريب ي بخ�سو�ض �لر�ساوى و�لنفقات �ملت�سلة بها
ينبغ���ي �أن ت�سع �ل���دول �لأطر�ف ت�سريعات بحي���ث ل ميكن للكيان���ات �أن تطالب باإعفاء�ت 
�سريبي���ة ب�س���اأن مدفوعات قد تف�سر عل���ى �أنها ر�س���وة. وي�سمل حظر �إمكاني���ة �خل�سم �ل�سريب ي 
مة للموظفني �لعمومي���ني �لأجانب. وينبغ���ي تو�سيع حظر  بخ�سو����ض "�لر�س���اوى" �لر�س���اوى �ملقدَّ
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�ملطالب���ة باخل�سم �ل�سريب ���ي ملدفوعات �لر�ساوى لي�سمل �لأفر�د. ويتع���ني �أن يذكر بو�سوح حظر 
�ملطالب���ة باخل�س���م �ل�سريب ي لدف���ع �لر�ساوى، ويج���ب �أن حتر�ض �ل�سلط���ات �ل�سريبية على منع 
�إمكانية �إخف���اء �لر�ساوى �سمن فئات �لنفقات �مل�سروعة، مثل "�لتكاليف �لجتماعية و�لرتفيهية" 
�أو "�لعمولت". ولن تتجلى جدوى دور �لتد�بري �ل�سريبية يف �لك�سف عن جر�ئم �لف�ساد �إلَّ باإلز�م 
�سلط���ات �لدخ���ل �أو �ل�سلطات �ل�سريبية يف �لدولة �أو �ل�سماح لها عل���ى �لأقل باإباغ �سلطات �إنفاذ 

�لقو�نني عن �سبهات �لف�ساد.

املادة 13: م�صاركة املجتمع
1- تتخ���ذ كل دولة طرف تد�ب���ري منا�سبة، �سمن ح���دود �إمكاناتها ووفقا للمب���ادئ �لأ�سا�سية 
لقانونه���ا �لد�خل���ي، لت�سجيع �أف���ر�د وجماعات ل ينتم���ون �إىل �لقطاع �لعام، مث���ل �ملجتمع �لأهلي 
و�ملنظم���ات غ���ري �حلكومية ومنظم���ات �ملجتمع �ملحل���ي، على �مل�سارك���ة �لن�سطة يف من���ع �لف�ساد 
وحماربت���ه، ولإذكاء وعي �لنا�ض فيما يتعلق بوجود �لف�ساد و�أ�سبابه وج�سامته وما ميثله من خطر. 

وينبغي تدعيم هذه �مل�ساركة بتد�بري مثل:
)�أ( تعزيز �ل�سفافية يف عمليات �تخاذ �لقر�ر وت�سجيع �إ�سهام �لنا�ض فيها؛

)ب(  �سمان تي�ّسر ح�سول �لنا�ض فعليا على �ملعلومات؛
)ج(   �لقي���ام باأن�سطة �إعامية ت�سهم يف عدم �لت�سامح مع �لف�ساد، وكذلك بر�مج توعية 

عامة ت�سمل �ملناهج �ملدر�سية و�جلامعية؛
)د(       �ح���رت�م وتعزيز وحماية حرية �لتما�ض �ملعلومات �ملتعلقة بالف�ساد وتلقيها ون�سرها 
وتعميمه���ا. ويجوز �إخ�ساع تلك �حلرية لقيود معينة، �سريطة �أن تقت�سر هذه �لقيود على ما ين�ض 

عليه �لقانون وما هو �سروري:
)1(   ملر�عاة حقوق �لآخرين �أو �سمعتهم؛

)2(   حلماية �لأمن �لوطني �أو �لنظام �لعام �أو ل�سون �سحة �لنا�ض �أو �أخاقهم.
2- عل���ى كل دولة ط���رف �أن تتخذ �لتد�بري �ملنا�سب���ة ل�سمان تعريف �لنا����ض بهيئات مكافحة 
�لف�ساد ذ�ت �ل�سلة �مل�سار �إليها يف هذه �لتفاقية، و�أن توّفر لهم، ح�سب �لقت�ساء، �سبل �لت�سال 
بتلك �لهيئات لكي يبّلغوها، مبا يف ذلك دون بيان هويتهم، عن �أيِّ حو�دث قد ُيرى �أنها ت�سّكل فعا 

جمّرما وفقًا لهذه �لتفاقية.
اأواًل- نظرة عامة

ي�سّكل من���ع �لف�ساد ومكافحته و�سيلة لتعزيز �حلوكمة �لر�سيدة و�إجر�ء �إ�ساح �أو�سع نطاقا 
للخدم���ات �لعامة لزيادته���ا كفاءة وفّعالية وزيادة �سفافية و�إن�س���اف عملية �تخاذ �لقر�ر، وزيادة 
مو�ءمة �مليز�ني���ات و�لقو�نني مع �حتياجات وتوقعات �ملجتمع بوجه ع���ام و�أفقر �أفر�ده و�أ�سعفهم 
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بوج���ه خا�ض. وينبغ���ي �إ�س���ر�ك �لأ�سخا�ض، �لذي���ن يت�سررون على نح���و غري مبا�سر م���ن �إ�ساءة 
��ستخ���د�م �لأمو�ل و�ملو�رد �لعامة، وب�سكل مبا�سر عن طريق �ل�سطر�ر �إىل دفع ر�ساوى للح�سول 
عل���ى �خلدم���ات �لعامة، يف �لعملي���ات �لر�مية �إىل حتدي���د �لحتياجات �لتي ينبغ���ي تلبيتها وباأي 

ت�سل�سل ومن قبل من.

ثانياً- التحّديات العملية واحللول

ثانيًا-1-  ترويج م�ساركة �ملجتمع يف منع �لف�ساد
ينبغ���ي �أن تنظر �لدول �لأطر�ف من منظور و��سع �إىل تكوي���ن �ملجتمع و�لر�بطات �لتمثيلية 
�لتي ينبغي �أن تعمل معها. وينبغي فهم �ملجتمع و�لنظر �إليه من ز�وية و��سعة، مبا ي�سمل �ملنظمات 
غ���ري �حلكومي���ة و�لنقاب���ات وو�سائط �لإع���ام و�ملنظمات �لديني���ة ونحو ذلك، وينبغ���ي �أن ي�سمل 
�أي�س���ًا �جلهات �لت���ي قد ل توجد بينها وبني �حلكومة �سلة وثيقة. وينبغي �أن تكفل �لدول �لأطر�ف 
�أي�س���ًا مر�عاة وجهات نظر و�آر�ء �لذين لي�ض لديهم �سكل م���ا من �أ�سكال �لتمثيل، ل �سيما �لفئات 
�لجتماعي���ة �لتي قد تكون مهم�س���ة، وذلك عن طريق ��ستق�ساء�ت �لأ�س���ر �ملعي�سية وغريها على 

�سبيل �ملثال.
ثانيًا-2-  توعية �جلمهور بالف�ساد

يقوم �لعديد من �أجهزة مكافحة �لف�ساد ب�سن حمات فّعالة �سد �لف�ساد ولكن �لنقطة �لتي 
تركز عليها �لتفاقية هي �سرورة دعم �لتوعية دعمًا كامًا على جميع �مل�ستويات باعتبارها �أولوية 
و�لتز�م���ا علني���ا للحكومة. وينبغي �أن يتوقع من جميع �لهيئات �لعامة �أن تف�سح عن �لتز�مها مبنع 
�لف�ساد. ومن �ملهم هنا ب�سفة خا�سة �إتاحة و�سيلة تكفل للمو�طنني �إمكانية �لتعبري عن خماوفهم 
�أو تق���دمي �دعاء�ته���م دون خوف من �لرتهيب �أو �لنتقام. وينبغ���ي بذل جهود خا�سة للو�سول �إىل 
�ل�سر�ئ���ح �لفق���رية من �ملجتمع �لت���ي غالبا ما تت�سرر ب�س���كل غري متنا�سب م���ن �لف�ساد على نحو 
مبا�س���ر �أو غري مبا�سر. وينبغي �أن ت�سرح �حلم���ات �سر�حة ما هو �لف�ساد وما هو �ل�سرر �لناجم 

عنه و�أنو�ع �ل�سلوك �ملحظورة وماذ� يتعني فعله ملكافحته.

ثانيًا-3-  ت�سجيع م�ساهمة �جلمهور يف عمليات �سنع �لقر�ر
ميكن للدول �لأطر�ف �أن ت�سرك �جلمهور عن طريق متثيله �ملبا�سر يف و�سع �ل�سرت�تيجيات 
�لوقائية �لتي تقت�سيها �ملادة 5، �أو باإ�سر�كه يف �لهيئة �أو �لهيئات �ملن�ساأة مبوجب �ملادة 6. وي�سمل 
�لعم���ل �ملتعه���د به يف �إط���ار �ملادة 5 �إجر�ء عملي���ات تقييم هامة لت�سور�ت �جلمه���ور ب�ساأن توفري 

�خلدمات �لإد�رية وكذلك �حلقوق يف �حل�سول على �ملعلومات �ملن�سو�ض عليها يف نف�ض �ملادة.

ثانيًا-4-  �إعام �جلمهور وتثقيفه
ينبغ���ي �أن تق���وم �لهيئات �مل�س���ار �إليها يف �ملادت���ني 6 و36 ب�سن حمات �إعاني���ة و�أن حتّدد 
جهات �ت�سال منا�سبة لادعاء�ت �لو�ردة من �ملو�طنني. وميكن �أن ت�سمل �حلمات �أي�سًا عر�ض 
من�سور�ت ومل�سقات ب�سكل و��سح يف جميع �لهيئات �لعامة. وينبغي �أي�سًا �أن تن�سر جميع �لهيئات 
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�لعام���ة معلوماته���ا �خلا�سة عن خدماتها ووظائفها، مبا يف ذل���ك معلومات عن كيفية �لإباغ عن 
�دعاء�ت �لف�ساد.

وعلى وجه �لتحديد، ينبغي �أن تعمل �لهيئة �أو �لهيئات �ملعينة مبقت�سى �ملادة 6 مع موؤ�س�سات 
�لقط���اع �لعام على كفالة تعميم �ملعلومات �ملتعلقة بتد�بري مكافحة �لف�ساد لدى �لأجهزة �ملنا�سبة 
ول���دى �جلمهور، ولدى �ملنظمات غري �حلكومية وهيئات �لفك���ر �ملحلية و�ملوؤ�س�سات �لتعليمية بغية 
 تعزي���ز �لعم���ل �لوقائ���ي و�إدر�ج بر�مج �لتوعي���ة مبكافحة �لف�س���اد يف �ملناهج �لتعليمي���ة للمد�ر�ض

�أو �جلامعات.
 ثانيًا-5-  حرية �لتما�ض �ملعلومات �ملتعلقة بالف�ساد وتلقيها ون�سرها

وتعميمها و�لقيود �ملفرو�سة على هذه �حلرية
ينبغي �أن تقوم �ل���دول �لأطر�ف با�ستعر��ض ترتيباتها �ملتعلقة باإ�سد�ر �لرت�خي�ض وغريها 
ملختلف �أ�سكال �لو�سائط لكيا ت�ستخدم هذه �لرتتيبات لأغر��ض �سيا�سية �أو حزبية لتقييد �لتحقيق 
ون�سر �لق�س�ض �ملتعلقة بالف�ساد. ويف نف�ض �لوقت، يف حني يجوز ملن ت�ستهدفهم �لدعاء�ت �للجوء 
�إىل �ملحاكم لاعرت��ض على �لق�س�ض �لكيدية �أو غري �ل�سحيحة، ينبغي �أن تكفل �لدول �لأطر�ف 
�أنَّ �أطره���ا �لت�سريعي���ة �أو �لد�ستورية تدع���م �إيجابيا حرية جمع �ملعلومات ون�سره���ا وتعميمها و�ألَّ 
تك���ون �لقو�ن���ني �ملتعلقة بالت�سهري و�أم���ن �لدولة و�لقذف مرهقة �أو باهظ���ة �أو تقييدية بحيث توؤيد 

طرفًا على ح�ساب �آخر.

ثانيًا-6-  توعية �جلمهور ب�ساأن هيئات مكافحة �لف�ساد
ق���د تود �لدول �لأط���ر�ف �أن تكفل تخويل �لأجهزة �لعامة �ملعني���ة، كاأجهزة مكافحة �لف�ساد 
)�لوقائي���ة و�ملعنية بالتحقيق( و�أمن���اء �ملظامل و�للجان �لنتخابية، �ساحي���ات ر�سمية وتزويدها 
مبو�رد كافية لتنفيذ بر�مج تعليم وتدريب للموؤ�س�سات �لتعليمية و�جلماعات �ملدنية وغري ذلك من 

هيئات �ملجتمع �ملدين.

ثانيًا-7-  و�سول �جلمهور �إىل �ملعلومات
تتمث���ل �إح���دى �لق�ساي���ا �لرئي�سية فيما يتعلق بتناظ���ر �لعاقة بني �حلكوم���ة و�ملو�طنني يف 
نق����ض �لوع���ي و�لإدر�ك من جانب �ملو�طنني ب�ساأن حقوقهم وكيفي���ة �سري جهاز �حلكومة. وميكن 
تخفيف �لكث���ري من �حتمال �ل�سكوك وعدم �لثقة بني �جلانبني باعتماد تعليم مدين ينطوي بدوره 
عل���ى فائدة �أخرى ه���ي تعريف �ل�سباب باإمكاني���ة �لعمل يف �لقطاع �لع���ام �أو �مل�ساركة يف �لن�ساط 
�ل�سيا�س���ي. وينبغ���ي �أن تنظر �ل���دول �لأطر�ف فيما �إذ� كان قانون حرية ت���د�ول �ملعلومات ي�ساعد 
�أو ل ي�ساع���د يف تو�سي���ح ما قد يكون متاحا �أو غري مت���اح، و�لو�سائل و�لإجر�ء�ت �لكفيلة بالو�سول 
�إلي���ه. وينبغي للدول �لأط���ر�ف، يف �أيِّ حال من �لأحو�ل، �أن تن�سر �سيا�ساتها �ملتعلقة بحرية تد�ول 
�ملعلوم���ات و�لو�سول �إليها، على �أ�سا�ض �أنه ينبغ���ي لها �أن ت�سمن حق كل �سخ�ض يف �لو�سول، بناء 
عل���ى �لطلب، �إىل �لوثائ���ق �لر�سمية �لتي حتتفظ بها �ل�سلطات �لعامة، دون متييز. ويرد مزيد من 

�لتوجيهات يف هذ� �ل�ساأن يف �ملادة 10.
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ثانيًا-8-  �لإباغ )�ملجهول �لهوية( عن �لف�ساد
ق���د ت�سع �لدول �لأطر�ف يف �عتبارها �أهمية تعزي���ز رغبة �جلمهور يف �لإباغ عن �لف�ساد. 
ل���ذ�، ق���د ت���ود �أن تنظر يف جترب���ة �لدول �لت���ي ل تكتفي بحماي���ة �ملوظفني �لعمومي���ني �أو موظفي 
�لكيان���ات �لقانوني���ة فح�سب بل توّفر �حلماي���ة لأيِّ �سخ�ض يقوم بالإباغ ع���ن �سبهة ف�ساد، بغ�ض 

�لنظر عن و�سعه.

وتتن���اول �ملادة 33 م�ساأل���ة �لإباغ مبزيد من �لتف�سيل ولكن قد ت���ود �لدول �لأطر�ف توفري 
مبادئ توجيهية لاإباغ ت�سري على �جلمهور بال�سلطة �لتي ينبغي �إخطارها ب�سبهة �لف�ساد وكيفية 
�لقي���ام بذلك. وب�سف���ة خا�سة، ينبغي �أن تكفل �لدول �لأع�ساء، مع مر�ع���اة �ل�سمانات �لقانونية 
�إز�ء �لتقارير �لكيدية �أو �لت�سهريية، لاأ�سخا�ض �لذين ل يثقون بقنو�ت �لإباغ �ملحّددة �أو يخ�سون 
من �حتمال �لتعرف على هويتهم �أو �لنتقام، �إمكانية �إباغ �لهيئات �مل�سار �إليها يف �لبند ثانيًا-7.

املادة 14: تدابري منع غ�صل االأموال

1- على كل دولة طرف:
)�أ( �أن تن�سئ نظاما د�خليا �ساما للرقابة و�لإ�سر�ف على �مل�سارف و�ملوؤ�س�سات �ملالية 
غري �مل�سرفية، مبا يف ذلك �ل�سخ�سيات �لطبيعية �أو �لعتبارية �لتي تقّدم خدمات نظامية �أو غري 
نظامي���ة يف جمال �إحالة �لأمو�ل �أو كل ما ل�ه قيمة، وعند �لقت�ساء على �لهيئات �لأخرى �ملعّر�سة 
بوج���ه خا����ض لغ�سل �لأمو�ل، �سمن نط���اق �خت�سا�سها، من �أجل ردع وك�س���ف جميع �أ�سكال غ�سل 
�لأم���و�ل، ويتعني �أن ي�سدد ذل���ك �لنظام على �ملتطلبات �خلا�سة بتحدي���د هوية �لزبائن و�ملالكني 

�ملنتفعني، عند �لقت�ساء، وحفظ �ل�سجات و�لإباغ عن �ملعامات �مل�سبوهة؛
)ب(  �أن تكفل، دون م�سا�ض باأحكام �ملادة 46 من هذه �لتفاقية، قدرة �ل�سلطات �لإد�رية 
�سة ملكافحة غ�سل �لأم���و�ل، )مبا فيها  و�لرقابي���ة و�ملعني���ة باإنف���اذ �لقانون و�سائر �ل�سلط���ات �ملكرَّ
�ل�سلط���ات �لق�سائية، حيثما يق�سي �لقان���ون �لد�خلي بذلك(، على �لتعاون وتبادل �ملعلومات على 
�ل�سعيدين �لوطني و�لدويل �سمن نطاق �ل�سروط �لتي يفر�سها قانونها �لد�خلي، و�أن تنظر، لتلك 
�لغاي���ة، يف �إن�س���اء وحدة معلوم���ات ��ستخبارية مالية تعمل كمركز وطني جلم���ع وحتليل �ملعلومات 

�ملتعلقة بعمليات غ�سل �لأمو�ل �ملحتملة، ولتعميم تلك �ملعلومات؛
2- تنظر �لدول �لأطر�ف يف تنفيذ تد�بري قابلة للتطبيق لك�سف ور�سد حركة �لنقود و�ل�سكوك 
�لقابلة للت���د�ول ذ�ت �ل�سلة عرب حدودها، رهنا ب�سمانات تكف���ل ��ستخد�م �ملعلومات ��ستخد�ما 
�سليما ودون �إعاقة حركة ر�أ�ض �ملال �مل�سروع باأيِّ �سورة من �ل�سور. ويجوز �أن ت�سمل تلك �لتد�بري 
��س���رت�ط قي���ام �لأفر�د و�ملوؤ�س�س���ات �لتجارية بالإباغ ع���ن �إحالة �أيِّ مقادي���ر �سخمة من �لنقود 

و�ل�سكوك �لقابلة للتد�ول ذ�ت �ل�سلة عرب �حلدود.
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3- تنظر �ل���دول �لأطر�ف يف تنفيذ تد�بري منا�سبة وقابلة للتطبي���ق لإلز�م �ملوؤ�س�سات �ملالية، 
ومنها �جلهات �ملعنية بتحويل �لأمو�ل مبا يلي:

)�أ( ت�سم���ني ��ستمار�ت �لإحال���ة �لإلكرتونية لاأمو�ل و�لر�سائ���ل ذ�ت �ل�سلة معلومات 
دقيقة ومفيدة عن �ملُ�سدر؛

)ب(  �لحتفاظ بتلك �ملعلومات طو�ل �سل�سلة عمليات �لدفع؛
)ج(    فر����ض فح����ض دقيق على �إحالت �لأمو�ل �لت���ي ل حتتوي على معلومات كاملة عن 

�ملُ�سدر.
4- ل���دى �إن�س���اء نظام رقابي و�إ�سر�يف د�خل���ي مبقت�سى �أحكام هذه �مل���ادة، ودون م�سا�ض باأيِّ 
م���ادة �أخرى من هذه �لتفاقية، يجدر بالدول �لأط���ر�ف �أن ت�سرت�سد باملبادر�ت ذ�ت �ل�سلة �لتي 

�تخذتها �ملوؤ�س�سات �لإقليمية و�لأقاليمية و�ملتعددة �لأطر�ف �سد غ�سل �لأمو�ل.
5- ت�سع���ى �ل���دول �لأط���ر�ف �إىل تنمي���ة وتعزي���ز �لتع���اون �لعامل���ي و�لإقليم���ي ودون �لإقليمي 
 و�لثنائي ب���ني �ل�سلطات �لق�سائية و�أجهزة �إنفاذ �لقانون و�أجهزة �لرقابة �ملالية من �أجل مكافحة

غ�سل �لأمو�ل.
اأواًل- نظرة عامة

ينط���وي تنفيذ ��سرت�تيجي���ة �ساملة ملكافحة غ�سل �لأمو�ل على طائف���ة عري�سة من خيار�ت 
�ل�سيا�سة يتعني فيها مر�عاة �لعديد من �مل�سائل من زو�يا خمتلفة.

ويفرت�ض �جلانب �لوقائي لهذه �ل�سرت�تيجية، وهو مو�سوع �ملادة 14، م�ساركة �أكرب من   
�لقط���اع �خلا�ض، ل �سيما هوؤلء �لذين يوؤدون مهام �لو�سطاء �ملاليني، بالتعاون مع �لهيئات �لعامة 
ولك���ن حتت �إ�سر�فها �أي�سًا. ولدى تنفيذ ��سرت�تيجية وقائية �ستن�ساأ خيار�ت �سيا�سات عامة مهّمة 
تعتمد على �سمات عديدة، مبا يف ذلك، من بني �أمور �أخرى، �لدور �لذي توؤديه �خلدمات �ملالية يف 
�قت�س���اد �لبلد، وحجم �لقت�ساد غري �لنظامي، و�لعاقات بني �لقطاع �ملايل وهيئاته �لتنظيمية، 
وق���در�ت �لتن�سيق فيما ب���ني �لعديد من �لأجهزة �لعام���ة، و�ملو�رد �ملالية و�لب�سري���ة �لتي ت�ستطيع 

�لدولة �لطرف تخ�سي�سها لهذه �ل�سرت�تيجية.
ومن���ع غ�س���ل �لأمو�ل وظيف���ة ت�سطلع بها جمموع���ة من �ملوؤ�س�س���ات و�لأط���ر�ف �لفاعلة يف 
�لقطاع���ني �خلا����ض و�لعام. ويوؤدي �لقط���اع �خلا�ض، �لو�سطاء �ملاليون �أ�سا�س���ا، ما ي�سمى وظيفة 
"�حلار����ض". ونظر� لت�سالهم �ملبا�سر مع َغ�َسلة �لأم���و�ل �ملحتملني �لذين يحاولون �إدخال �أو نقل 
مكا�سب غري م�سروعة عن طريق �لنظام �ملايل، فاإنهم يف �أف�سل و�سع ملنع حدوث هذه �ملعامات، 
ولاإب���اغ عنه���ا وتتبعها ورقي���ًا عندما حتدث. وي���وؤدي �لقطاع �لع���ام، من جهة �أخ���رى، وظيفتي 
�لتنظيم و�لإ�سر�ف على �ل�سو�ء. وت�سري �لوظيفة �لتنظيمية �إىل �سن �لقو�عد �لازمة لك�سف وردع 
ا بفر�ض  جمي���ع �أ�سكال غ�سل �لأمو�ل، يف حني تقت�سي �لوظيفة �لإ�سر�فية �إنفاذ هذه �لأنظمة - �إمَّ

عقوبات �أو بطر�ئق تعاونية.
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ثانياً- التحّديات واحللول
ثانيًا-1-  �ختيار �أف�سل �إطار موؤ�س�سي ملكافحة غ�سل �لأمو�ل

يتع���ني على �لدول �لأط���ر�ف �أن تتخذ تد�بري يف �سوء ثاثة مكون���ات فرعية خمتلفة لنظام 
وقائ���ي لغ�سل �لأمو�ل، وهي نطاق �لنظام �لوقائ���ي و�لأ�سخا�ض �ملطلوبون لا�سطاع باملهام ذ�ت 

�ل�سلة و�حلد �لأدنى من �لتغطية لالتز�مات.
ويتع���ني على �ل���دول �لأطر�ف و�سع "�إطار د�خل���ي �سامل للتنظيم و�لإ�س���ر�ف من �أجل ردع 
وك�س���ف جميع �أ�سكال غ�سل �لأمو�ل". وم���ا د�م �لنظام �مل�سمم ي�سمل جانبي �لتنظيم و�لإ�سر�ف، 
فاإنَّ �لدول �لأطر�ف لها �أن ت�سع �لنظام �لأن�سب لأحو�لها �خلا�سة يف �سوء متطلبات هذ� �لنظام 

و�لتعقيد�ت �ملتعلقة بتطبيقه.
ولهذ� �ل�سبب، ميكن للدول �لأطر�ف �أن تنوع مكونات "�لإطار �لتنظيمي و�لإ�سر�يف" لديها. 
ولأغر�����ض ه���ذه �ملادة، م���ع مر�عاة �أحكام �مل���ادة 58، قد تود �ل���دول �لأطر�ف تقيي���م �أو حتديد 
 �لإط���ار �ملوؤ�س�سي �لعام للنظام �لذي تف�سله وو�س���ع �لنهج �لوقائي ونهج �لتعاون �لدويل �ملنا�سبني 

وفقًا لذلك.
ويجب �أن يجتمع يف �أيِّ نظام فّعال ملكافحة غ�سل �لأمو�ل ما يلي:

•   يج���ب �إلز�م �ملوؤ�س�س���ات �ملالية وغري �ملالية باتخاذ تد�بري ملنع َغ�َسل���ة �لأمو�ل �ملحتملني من 
��ستعمال خدماتها. ومن هذه �لتد�بري توّفر ما يكفي من �لعناية �لو�جبة من جانب �لعماء 
لتمك���ني �ملوؤ�س�سة م���ن تكوين �سورة للعميل ون�ساط���ه �ملتوقع، ولر�سد �لن�س���اط و�لإباغ عن 

�لأعمال �مل�ستبه فيها �أو غري �لعادية �لتي ل تتو�فق مع �ل�سورة.
مة م���ن �ملوؤ�س�سات �ملالي���ة و�ل�ستخبار�ت �ل���و�ردة من م�سادر  •   يج���ب جتمي���ع �لتقارير �ملقدَّ
�أخرى وتبادلها ح�سبما يكون مائمًا مع �سائر �ل�سلطات �ملحلية و�لدولية وحتليلها لكي ت�سكل 

�أ�سا�سا لإجر�ء�ت �لإنفاذ.
•   ينبغي �لتحقيق يف مز�عم غ�سل �لأمو�ل وينبغي �أن يوؤدي �لتحقيق، حيثما يكون مائمًا، �إىل 

جتميد �ملوجود�ت وحجزها و�ملاحقة ب�ساأنها.
وقام معظم �لبلد�ن فعًا باإن�ساء هيئات للتنظيم و�لإ�سر�ف ت�سطلع مب�سوؤولية فر�ض معايري 
�ل�سل���وك على �ملوؤ�س�سات �ملالية، مثل �مل�س���ارف و�سركات �لتاأمني و�سركات �لأور�ق �ملالية و�سرف 
�لعم���ات. ومن �ملرجح �أن تتمتع هذه �لهيئات ب�سلط���ات منا�سبة لاإ�سر�ف و�لتنظيم، وتكون على 
�إمل���ام باأعم���ال �ملوؤ�س�سات �ملالية، وتر�سد ق���در�ت �ملوؤ�س�سات �ملالية ولياقته���ا و�إد�رتها وتركز على 
حتقيق م�ستويات عالية من حوكمة �ل�سركات، و�ل�سو�بط �لد�خلية و�أخاقيات �ملوظفني و�ل�سلوك 
�ملائم. ولذ�، يكلف �لعديد من �لبلد�ن هذه �لهيئات مب�سوؤولية فر�ض تد�بري ر�مية �إىل منع غ�سل 
�لعائد�ت �ملتاأّتية من �لف�ساد. ومن جهة �أخرى، ي�سند بع�ض �لبلد�ن هذه �ملهّمة �إىل هيئة منف�سلة 
)ع���ادة وحدة ��ستخب���ار�ت مالية من�س�اأة لا�سط���اع بالوظيفة �لثانية م���ن �لوظائف �ملذكورة(. 
ومي���زة هذ� �لنهج هي تركيز �خلربة على غ�سل �لعائد�ت �ملتاأتية من �لف�ساد، ولكن يجب ت�سميم 
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ه���ذ� �لنموذج �لتنظيم���ي بعناية لتجّنب خطر تعار����ض �لتعليمات �ملوجه���ة �إىل �ملوؤ�س�سات وتكر�ر 
فح�ض �لقدرة و�للياقة و�سو�بط و�سجات حوكمة �ل�سركات.

ار �ل�سيار�ت،  ار �ملجوه���ر�ت وجتَّ وبالن�سب���ة للموؤ�س�سات غري �ملالية، ك���وكاء �لعقار�ت وجتَّ
لي����ض هنالك ع���ادة �أيُّ هيئة منا�سبة متاحة لإنفاذ �لعناية �لو�جب���ة من جانب �لعماء وغري ذلك 
م���ن �ملتطلبات. وي�سند بع�ض �لبلد�ن هذه �لوظائ���ف للر�بطات �لتجارية )رغم �أنَّ �ساحياتها يف 
كثري من �حلالت غري كافية لأد�ء هذه �لوظائف( يف حني ت�سند بلد�ن �أخرى �أي�سًا �مل�سوؤولية عن 

�ملوؤ�س�سات غري �ملالية �إىل وحد�ت �ملعلومات �ل�ستخبار�تية �ملالية.
وقام���ت جميع �لبلد�ن تقريبا باإن�س���اء وحدة لا�ستخبار�ت �ملالي���ة، �أو تعكف على �إن�سائها، 
ت�سطلع بامل�سوؤولية عن �لوظيفة �لثانية �لو�رد و�سفها �أعاه - جتميع وحتليل �ملعلومات �ل�ستخبارية، 
مب���ا يف ذلك �لتقاري���ر �ملن�سو�ض عليها مبوجب �لقانون �لتي تقّدمها �ملوؤ�س�سات �ملالية )ويف بع�ض 
�حل���الت �ملوؤ�س�سات غري �ملالية(. ويف بع����ض �لبلد�ن، تكون وحدة �ملعلومات �ل�ستخبار�تية �ملالية 
ذ�ت طاب���ع �إد�ري �سرف حيث �إنها تركز على جتميع �ل�ستخبار�ت و�ملعلومات وحتليلها وتوزيعها. 
ويف ح���الت �أخرى، تتمت���ع وحدة �ملعلومات �ل�ستخبار�تية �ملالي���ة ب�ساحية �إجر�ء حتقيقات وقد 
تكون لها �لقدرة �أي�سًا على �ملاحقة �لق�سائية �أو حجز �لأ�سول �أو جتميدها )�لوظيفة �لثالثة من 

�لوظائف �ملو�سوفة �أعاه(.
وق���د تكون وحدة �ملعلومات �ل�ستخبار�تية �ملالية م�ستقلة متاما، ومدرجة يف وز�رة �لعدل �أو 
�سلط���ات �إنفاذ �لقو�نني �أو ملحقة بهيئة �إ�سر�فية، مثل وز�رة �ملالية �أو �مل�سرف �ملركزي. وتنطوي 
��ستقالي���ة �لوح���دة على مز�يا و��سحة. غري �أنَّ هناك مز�يا �أي�س���ًا يف �سمان �لتن�سيق �لوثيق مع 
هيئ���ات �إنف���اذ �لقو�نني لكي يت�سنى توفري �ل�ستخبار�ت لهذه �لهيئ���ات يف �أن�سب �سكل لها. كما �أنَّ 
هناك مز�يا يف �إحلاقها بهيئات �لإ�سر�ف، �إذ �إنَّ بع�ض �ملوؤ�س�سات �ملالية )م�سدر معظم �لتقارير 

عن �ل�سلوك �مل�سبوه( ت�سعر بارتياح �أكرب يف تقدمي تقارير �سرية جلهاز تعرفه فعًا.
وينبغ���ي �أن تعتم���د �ل���دول �لأطر�ف �لنم���وذج �لأن�س���ب لرتتيباته���ا �لقانوني���ة و�لد�ستورية 
و�لإد�ري���ة. وينط���وي جميع �لنم���اذج على مز�ي���ا وينبغي �أن تتاأّك���د �لدول �لأط���ر�ف من ت�سميم 
�لرتتيب���ات �ملتعلقة بتدريب �ملوظفني وتخويل �ل�سلط���ات �لقانونية و�لتن�سيق بني �لأجهزة من �أجل 

�ل�ستفادة �لق�سوى من �ملز�يا و�لتقليل �إىل �أدنى حد من �ملخاطر �ملحّددة �أعاه.
وم���ن ز�وية خمتلف���ة، ميكن �لتمييز بني �لنظم �لوقائية ح�سب درج���ة �لوظائف �لتي توؤديها 
موؤ�س�سات �لقطاع �خلا�ض مقابل ما توؤديه �لأجهزة �لعامة. ففي �لنماذج �ملو�سوفة �أعاه، ت�سطلع 
�لأجه���زة �لعامة بوظائف �لتنظيم و�لإ�سر�ف. وقد �عتمد بع����ض �لدول �لأطر�ف مناذج �لتنظيم 
�لذ�ت���ي، حي���ث تتوىل �لهيئ���ات �خلا�سة �لقائم���ة �لتي ت�سطل���ع بوظائف تنظيمي���ة )مثل ر�بطات 
�لأعم���ال �أو �لر�بطات �ملهنية( �لدور �لتنظيمي �ملعتاد، وتت���وىل �لأجهزة �لعامة �لرقابة على تلك 
�لهيئ���ات �خلا�سة وتقوم باإ�سر�ف ع�سو�ئي على �لتنظيم �لذي تقوم به. وقد متنح دول �أخرى هذه 
�لهيئات مزيد� من �ل�سلطات �لر�سمية لتمار�سها يف �إنفاذ �لتنظيم. ول تعاين �لدول �لأطر�ف �لتي 
تعتمد هذه �لنظم عادة من جر�ئم �قت�سادية و��سعة �لنطاق بل من �إ�ساءة ��ستعمال نظمها �ملالية 
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م���ن خال ن�ساط �ملعامات غري �مل�سروعة. ونظرً� لهذه �لظروف، تتوّفر يف �لقطاع حو�فز خا�سة 
لتنفي���ذ نظام وظيفي للتنظيم �لذ�تي ي�ستند �إىل �عتب���ار�ت �ل�سمعة وقد تنظر �لدول �لأطر�ف يف 

ممار�سة قدر �أخف من �لإ�سر�ف.

ثانيًا-2-  من ينبغي �أن يخ�سع لالتز�مات �لوقائية؟
تت�سل �مل�ساألة �لثانية �لتي تتناولها �لفقرة 1 )�أ( من �ملادة 14 باملوؤ�س�سات �أو �لأن�سطة �لتي 
يتع���ني �إخ�ساعها للتز�مات وقائية. و�نطاقا من تركيز �سيق �لنطاق يف �لبد�ية على �مل�سارف، 
مت تو�سي���ع نطاق �ملوؤ�س�سات و�لأن�سطة يف معظم �لولي���ات �لق�سائية لي�سمل �ملوؤ�س�سات �ملالية غري 
�مل�سرفي���ة، مبا ي�سم���ل عادة �لو�سط���اء يف �أ�س���و�ق �لأور�ق �ملالي���ة و�لتاأمني. و�أ�سب���ح �لعديد من 
�لولي���ات �لق�سائي���ة يتبع �لآن نهج���ا �أكرث تركيز� عل���ى �لوظائف من �أجل �إ�س���ر�ك طائفة و��سعة 
م���ن �لأ�سخا����ض �لطبيعي���ني �أو �لعتباريني �أو �ل�س���ركات تدريجيا لدى �ل�سط���اع باأن�سطة مالية 
مث���ل �لإقر�����ض وحتويل �لأمو�ل �أو �لقيم���ة و�إ�سد�ر و�إد�رة و�سائط �لدفع )مث���ل بطاقات �لئتمان 
و�خل�سم، و�ل�سي���كات، و�ل�سيكات �ل�سياحية، و�حلو�لت �لنقدية، و�حلو�لت �مل�سرفية، و�لأمو�ل 
�لإلكرتوني���ة( ومنح �ل�سمان���ات و�للتز�مات �ملالية و�لجتار ب�سكوك �لأ�س���و�ق �ملالية )�ل�سيكات 
و�ل�سن���د�ت، و�ل�سند�ت �مل�ستقة ونحو ذلك( و�لقطع �لأجنب ي و�أ�سعار �لفائدة و�أدو�ت �ملوؤ�سر�ت �أو 
�ل�سند�ت �لقابلة للتحويل و�إد�رة �حلو�فظ �لفردية �أو �جلماعية �أو خاف ذلك ��ستثمار �لأمو�ل �أو 
�إد�رتها نيابة عن �أ�سخا�ض �آخرين. و�نتقلت بع�ض �لوليات �لق�سائية �أي�سًا �إىل تو�سيع �للتز�مات 
لت�سم���ل �أيَّ ن�ساط يتعلق بال�سل���ع ذ�ت �لقيمة �لعالية، مبا فيها �لأحج���ار �لكرمية و�لأعمال �لفنية 
و�سلع �أكرث �سيوعًا مثل �ملركبات. وقد يود بع�ض �لدول �لأطر�ف �أن تنظر فيما �إذ� كان ينبغي �أي�سًا 
�إخ�س���اع �لأن�سطة غري �حلكومي���ة )كالأعمال �خلريية( �أو موؤ�س�سات �لقط���اع �لعام )كاملوؤ�س�سات 

�ملتد�ولة جتاريًا( للتز�مات مماثلة.

وينبغ����ي �ألَّ يك����ون �لرتكيز هنا عل����ى �ملوؤ�س�سة ون�ساطها و�إمنا على �إمكاني����ة كون هذه �ملوؤ�س�سة 
عّر�س����ة لإخفاء �لعائ����د�ت �ملتاأتية من �لف�ساد ونقلها. وهكذ�، يف ح����ني �أنَّ �ملادة تلزم بو�سوح �لدول 
�لأط����ر�ف ب����اأن ُتخ�س����ع �ملوؤ�س�سات �ملالي����ة �مل�سرفية وغري �مل�سرفي����ة، و�ملوؤ�س�س����ات �لر�سمية وغري 
�لر�سمي����ة �ملعنية بتحويل �لأمو�ل، للتز�مات وقائية ملكافحة غ�س����ل �لأمو�ل، ُت�سّجع �لدول �لأطر�ف 
�أي�س����ًا عل����ى �إل����ز�م "�لهيئ����ات �لأخرى �ملعّر�س����ة ب�سكل خا�����ض لغ�سل �لأم����و�ل" عل����ى �لمتثال لهذه 
�للتز�م����ات. وكما ذكر �آنف����ًا، ينبغي �أن ت�ستعر�ض �ل����دول �لأطر�ف جميع �لو�سائ����ل �ملتاحة لإدخال 
�لعائ����د�ت �ملتاأتي����ة من ن�س����اط �إجر�مي �أو غري م�س����روع يف �لقت�ساد �مل�سروع و�لت����ي ل تقت�سر على 
م�س����ادر ه����ذه �لأمو�ل فح�سب بل ت�سمل �أي�سًا �لو�سائل �لتي ميكن بها �لقيام بذلك. وميكن �أن يتاأثر 
ذلك بدوره مبجموعة من �لعو�مل ترت�وح من نطاق �لقت�ساد غري �لنظامي �إىل توّفر �لأدو�ت �ملالية 
�مل�سروعة يف ولية ق�سائية معينة. ور�أى بع�ض �لبلد�ن من �ملنا�سب �إخ�ساع �ملحامني لأنظمة مكافحة 
غ�س����ل �لأمو�ل عندما ي����وؤدون وظائف �لو�سيط �ملايل. ور�أى بع�ض �لوليات �لق�سائية من �ملنا�سب �أن 
ت����درج �سمن نط����اق �لتز�مات مكافحة غ�س����ل �لأمو�ل جمالت قد تتعر�ض خلط����ر �لأن�سطة �لنقدية 
ذ�ت �لقيم����ة �لعالي����ة، مثل جتار �ل�سيار�ت �ملحليني �أو وكالت �لعق����ار�ت. وهكذ�، لدى �لبت يف �ساأن 
من �سيقوم بوظيفة "�حلار�ض"، ميكن �أن تنظر �لدول �لأطر�ف يف �آلية �سري �أ�سو�قها غري �مل�سروعة 
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�ملحلية وتقوم بتقييم كامل للمخاطر - عن طريق وحدة �ملعلومات �ل�ستخبار�تية �ملالية �ملقرتحة يف 
�ملادة 58 �أو رمبا �إ�سر�ك �لهيئة �أو �لهيئات �ملن�ساأة مبوجب �ملادة 6 �أو �ملادة 36 - لتحديد �ملوؤ�س�سات 
�أو �لأن�سط����ة �لت����ي قد تكون عّر�س����ة لإ�ساءة ��ستعماله����ا لأغر��ض غ�سل �لأم����و�ل و�لطر�ئق �لتي من 

�ملرجح �أن ي�ستخدمها �أولئك �لذين يرغبون يف غ�سل �لعائد�ت �ملتاأتية من �لف�ساد.

 ثانيًا-3-  ما هي �ملتطلبات �لدنيا للموؤ�س�سات �أو �لأن�سطة
 �خلا�سعة للتنظيم؟

�ل�س���رط �لثالث للنظام �لوقائي هو �حلد �لأدنى من تغطية �للتز�مات �لتي يجب �أن يخ�سع 
له���ا �لقط���اع �أو �لن�س���اط �خلا�سع للتنظي���م. ووفقا لاتفاقية، ف���اإنَّ �لنظام �لوقائ���ي "ي�سّدد على 
�ملتطلب���ات �خلا�سة بتحدي���د هوية �لزبائن و�ملالكني �ملنتفعني، عن���د �لقت�ساء، وحفظ �ل�سجات 

و�لإباغ عن �ملعامات �مل�سبوهة."

وملنع غ�سل �لأمو�ل، تتمثل �ملهّمة �لأوىل "حلار�ض �لبو�بة" �ملعني يف حتديد هوية �لأ�سخا�ض 
�لذي���ن تقام �لعاق���ات �ملالية معهم. وت�سكل قاع���دة "�عرف زبونك"، وهو مب���د�أ ر��سخ يف قانون 
�حل�سافة �مل�سرفية، حجر �لز�وية يف �للتز�مات �لوقائية. و�نطاقا من قاعدة ب�سيطة للتحديد 
�لر�سم���ي للهوي���ة، فقد ثبت �أنه مفهوم دينام���ي تتجلى تطّور�ته �لنهائي���ة بالتف�سيل يف �ملادة 52. 
وحت���ّدد �ملادة 14 �لإط���ار �لعام لإلز�م �لدول �لأطر�ف بالتاأكيد عل���ى �أهمية حتديد هوية �لعميل، 
وحتديد هوية "�ملالك �ملنتفع" يف حالت وجود �أ�سباب تدعو �إىل �لعتقاد باحتمال وجود �أ�سخا�ض 
�آخرين، �إ�سافة �إىل �لعميل، لهم م�سلحة يف �لأ�سول �لتي تتعلق بها �ملعاملة �ملعنية. وينبغي �لنظر 
�إىل عب���ارة "�ملال���ك �ملنتف���ع" على �أنها ت�سم���ل �أيَّ �سخ����ض ذي م�سلحة مبا�س���رة �أو غري مبا�سرة 
يف �لأ�س���ول �أو �ملعام���ات �أو يف �ل�سيط���رة عليها. وينبغي للدول �لأط���ر�ف، ويف�سل �أن يكون ذلك 
بالق���رت�ن باملوؤ�س�سات ذ�ت �ل�سلة، �أن تتفق على �إطار لتحدي���د �لهوية و�لتحقق منها ُين�سر علنًا. 
و�إ�ساف���ة �إىل ذلك، يجب على �لدول �لأطر�ف �أن تعّرف ما هي �لعناية �لو�جبة �لإ�سافية �لازمة 
لكي تفهم �ملوؤ�س�سة جمال ن�ساط �لعميل فهمًا كافيًا ميكنها من تكوين �سورة للعميل ور�سد �لن�ساط 
و�لإباغ عن �ملعامات �أو �لن�ساطات غري �لعادية �أو �مل�سبوهة. وينبغي �ل�سرت�ساد يف حتديد مدى 
�لعناي���ة �لو�جب���ة �لإ�سافي���ة بنمط �ملخاطر �لذي يج���ب ��ستحد�ثه لكل عميل. وق���د ترغب �لدول 
�لأط���ر�ف �أي�سًا يف �أن تتفق م���ع �ملوؤ�س�سات �ملعنية ب�ساأن ما �إذ� كان ينبغ���ي �أن ينطبق �لإطار على 
�لعم���اء �ملوجودين و�جل���دد على حد �سو�ء و�أن حت���ّدد، يف �حلالة �لأوىل، �لف���رتة �لتي ينبغي �أن 

ت�سملها �لعناية �لو�جبة للعماء �ملوجودين.

ويج���ب �أن ت�س���رتط �ل���دول �لأطر�ف �أي�س���ًا �أن يحتف���ظ "�حلار����ض" بال�سج���ات �لأ�سلية 
للمعام���ات �ملالي���ة. وهذ� �للتز�م هو �سل���ة و�سل رئي�سية ب���ني �لنهج �لوقائي ونه���ج �لتحقيق �إذ 
ت�س���كل �ل�سجات �أه���م �لأدلة ذ�ت �ل�سلة بالتحقي���ق و�ملقا�ساة يف جمال غ�س���ل �لأمو�ل. وت�سّجع 
�لدول �لأطر�ف على �إجر�ء تقييم دقيق للفرتة �لزمنية �لتي يلزم خالها حفظ �ل�سجات �ملالية، 
ويف �أيِّ �س���كل وماذ� له �سف���ة "�ل�سجل" لأغر��ض �حلفظ و�لإثبات. وينبغ���ي مو�زنة �لعبء �لعملي 
و�لباه���ظ �لذي ميثله حفظ �ل�سجات "حلر��ض �لبو�بة" �إز�ء و�قع �لعديد من �لتحقيقات �ملتعلقة 
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بالف�س���اد �لتي ل تبد�أ �إىل �أن يغادر �ملته���م �أو �ملتهمون �ملن�سب - وهو �ل�سبب يف �قت�ساء �ملادة 29 
ف���رتة تقادم طويلة مبا في���ه �لكفاية. ويف هذ� �ل�سدد، قد ترغب �ل���دول �لأطر�ف يف �أن تنظر يف 

متديد �للتز�م بحفظ �ل�سجات للمعامات �لتي يقوم بها �لأ�سخا�ض �ملذكورون يف �ملادة 52.
و�أخ���ريً�، ت�سرتط �لدول �لأطر�ف عل���ى "حر��سها" �لإباغ عن �ملعام���ات �مل�سبوهة. ولدى 
تنفيذ نظام لاإباغ عن �ملعامات �مل�سبوهة، قد تنظر �لدول �لأطر�ف يف �ملو�زنة ما بني �لهام�ض 
�لتقدي���ري �ملمن���وح "للحر��ض" لتقرير مت���ى ُتعترب �ملعامل���ة م�سبوهة وبني قدرة وح���دة �ملعلومات 
�ل�ستخبار�تي���ة �ملالية لديها عل���ى �حل�سافة يف معاجلة وحتليل و��ستخ���د�م جميع �ملعلومات �لتي 
يجب �إباغها. ومييل بع�ض �لبلد�ن �إىل و�سع نظم مو�سوعية لاإباغ مع حتديد عتبة �لقيمة حيث 
يجب �لإباغ عن �أيِّ معاملة تزيد عنها. ولكي يعمل هذ� �لنموذج ب�سكل مائم، ينبغي تزويد وحدة 
�ملعلوم���ات �ل�ستخبار�تية �ملالية مب���و�رد كافية لتلقي جميع �ملعلومات �لو�ردة من �لقطاع �خلا�سع 
للتنظيم ومعاجلتها وحتليلها. ور�أت جميع �لدول �لأطر�ف تقريبا، مبا فيها كل �لدول �لتي تفر�ض 
نظم���ا لاإب���اغ عن حد �أدنى م���ن �ملعامات �لنقدي���ة، �أنَّ "�حلر��ض" هم يف �أف�س���ل و�سع لتقرير 
متى تعت���رب �ملعاملة م�سبوهة، و�عتمدت نظما "ذ�تية" يتخذ فيه���ا �حلار�ض �لقر�ر وتقوم �لهيئات 
�لعامة بالإ�سر�ف على �لمتثال يف حدود �ملعايري �ملحّددة. ويف هذ� �لنموذج، يكون لدى �ملوؤ�س�سات 
�خلا�سع���ة للتنظي���م حو�فز حمّددة للحفاظ على �سمعتها و�إبقاء بيئته���ا خالية من �لأمو�ل �ملتاأتية 
من م�سدر م�سبوه. وت�ستخدم �ملعلومات �لروتينية �لتي يوفرها نظام قائم على �لعتبة كمادة خام 
لإن�ساء قو�عد بيانات مالية �أثبتت فائدتها للتحقيقات �لتي جترى على �أ�سا�ض �ملعامات �لتي يبلغ 

�حلر��ض عنها بو�سفها معامات م�سبوهة.

ثانيًا-4-  �لرتويج لاإباغ
ينبغ���ي �أن تنظر �ل���دول �لأطر�ف يف كيفية و�سع حو�فز �إيجابي���ة ويف كيفية جتّنب �حلو�فز 
�ل�سلبي���ة لإقامة عاقات تعاوني���ة مع "�حلر��ض" وم�ساعدتهم عل���ى �أد�ء مهامهم �ملتعلقة بالإباغ 

بطريقة جمدية.
وم���ن ب���ني �حلو�ف���ز �لإيجابية، ف���اإنَّ �أحكام "�مل���اذ �ملاأم���ون" مفيدة جد� م���ن وجهة نظر 
مو�سوعية. فاأحكام �ملاذ �ملاأمون حتمي �ملوؤ�س�سة �ملبلغة وموظفيها من �مل�سوؤوليات �ملدنية و�لإد�رية 
و�جلنائي���ة عندما يتم �لإباغ بح�سن نية. ومن �ملهم �أي�س���ًا توفري �حلماية من �لنتقام من جانب 
�لأ�سخا����ض �لذين يتم �لإباغ عنهم وبالتايل قد يك���ون من �ل�سروري �ل�سماح بحماية �سرية هوية 
�ملوظ���ف �ملبل���غ. وقد تت�سل �حلو�فز �لإيجابي���ة �لأخرى �أكرث بامل�سائل �لعملي���ة، مثل توفري �لإطار 
�لزمني �لكايف و��ستخد�م �أ�ساليب غري مرهقة - مثل �ل�ستمار�ت �لتي ميكن ملوؤها ب�سهولة ونظام 
ر ع���رب �لإنرتنت - من �أجل تي�س���ري مهّمة حر��ض �لبو�بة. وقد ت���ود �لدول �لأطر�ف  �لإب���اغ �مل�سفَّ
�أي�سًا �أن تنظر يف �لتعليقات �لتي تقّدمها ملوؤ�س�سات �لإباغ و�إىل �أيِّ حد، يف �لنظم �لذ�تية، ت�ساعد 
�لتعليقات موؤ�س�سات �لإباغ يف تنقيح نهجها. وقد تاأخذ �لدول �لأطر�ف �أي�سًا بعني �لعتبار كيفية 
جتّن���ب و�س���ع حو�فز �سلبية م���ن �ساأنها �أن ت���وؤدي �إىل تقارير غري مائم���ة �أو �إىل زيادة يف �لإباغ 
�ل�ستباقي لتجّنب �لعقوبة �لتنظيمية. وب�سفة عامة، ينبغي للدول �لأطر�ف، يف �أيِّ من �لنظامني، 
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�أن تكف���ل �إبد�ء تعليق���ات منتظمة ومفيدة ملوؤ�س�سات �لإباغ على نوعي���ة �لتقارير ودرجة تف�سيلها 
مة وحتدي���د �أولوياتها. و�سيكون  وفائدته���ا وتعمل مع موؤ�س�س���ات �لإباغ على تنقيح �ملعلومات �ملقدَّ
�له���دف �لنهائ���ي تهيئة بيئة تعاونية ب���ني �لأطر�ف �لفاعلة يف �لقطاعني �لع���ام و�خلا�ض، تختلف 

ح�سب �ملمار�سات �ملوجودة و�ملوؤ�س�سات و�أهد�ف �لنظام �ملر�د تنفيذه.

ثانيًا-5-  تبادل �ملعلومات �ملالية
تتناول �لفقرة 1 )ب( من �ملادة 14 قدرة �لهيئات �لعامة �ملعنية مبكافحة غ�سل �لأمو�ل على 

�لتعاون وتبادل �ملعلومات على �ل�سعيدين �ملحلي و�لدويل.

فعلى �ل�سعيد �ملحلي، تثري معاجلة �ملعلومات �سوؤ�لني �أ�سا�سيني. يت�سل �ل�سوؤ�ل �لأول بحقوق 
�أيِّ فرد قد يتهم بالقيام بن�ساط �إجر�مي )يف هذه �حلالة، �لف�ساد �أو غ�سل �لعائد�ت �ملتاأتية منه( 
ويتعل���ق �ل�س���وؤ�ل �لثاين بحق���وق �أيِّ فرد يف �خل�سو�سي���ة فيما يتعلق ب�سوؤون���ه �ل�سخ�سية )يف هذه 

�حلالة، �ل�سوؤون �ملالية(.

ول���دى معظم �لبلد�ن قو�عد حتك���م �لإثبات يف �لإجر�ء�ت �جلنائي���ة. وت�سمل هذه �لقو�عد 
قي���ود� على �لطريقة �لتي ميكن بها جمع �ملعلوم���ات و��ستخد�مها كاأدلة. و�سيعني �إلز�م موؤ�س�سات 
�لقط���اع �خلا����ض و�لوكالت �لعام���ة بالإباغ عن �ل�سبه���ات �أنَّ �ملعلومات �خلا�س���ة، �لتي جمعتها 
�ملوؤ�س�س���ة �أو �لوكال���ة لأغر�����ض جتارية �أو عام���ة، قد ت�سبح متاح���ة لل�سلط���ات ذ�ت �مل�سلحة يف 
ماحق���ة مرتبط���ة بالف�ساد. وم���ا كانت هذه �ملعلوم���ات �ستجمع كجزء من حتقي���ق ر�سمي، وقد ل 
تك���ون ق���د جمعت بطريقة تتو�فق م���ع �ل�سمانات �لقانونية �أو �لد�ستوري���ة �لتي حتيط بجمع �لأدلة 
و��ستخد�مه���ا يف �لإج���ر�ء�ت �جلنائي���ة. وغالب���ا ما تك���ون هذه �ملعلوم���ات غري مقبول���ة كاأدلة يف 
�لإج���ر�ء�ت �جلنائية. ويف معظم �لبلد�ن، يتم �لتغل���ب على هذه �ل�سعوبة مبعاملة �ملعلومات �لتي 
يتم جمعها عن طريق �لوكالت �لعامة و�خلا�سة ونقلها �إىل وحدة �ملعلومات �ل�ستخبار�تية �ملالية 
مبثاب���ة ��ستخبار�ت ولي�ض �أدلة. ول ميك���ن ��ستخد�مها �إلَّ للمطالبة باإج���ر�ء حتقيق ر�سمي ميكن 
في���ه جمع �لأدلة بالطريقة �ملائمة. ومن �ملحتمل �أن يك���ون لدى �لبلد�ن �أحكام قانونية ود�ستورية 
خمتلفة يف هذ� �ملجال ويجب عليها �أن تتخذ �لرتتيبات حلماية �ل�ستخبار�ت �ملالية و��ستخد�مها 

بطريقة تكفل �حرت�م حقوق هوؤلء �لذين تن�سب �إليهم �جلر�ئم.
ول���دى معظم �لبل���د�ن �لآن ترتيبات حلماي���ة �لبيانات تكفل �حلفاظ عل���ى �سرية �ملعلومات 
م���ة �إىل �ملوؤ�س�س���ات �خلا�س���ة و�لأجه���زة �لعام���ة. و�سيك���ون م���ن �ل�س���روري �أن  �ل�سخ�سي���ة �ملقدَّ
تتج���اوز �لقو�نني ه���ذه �لأحكام لل�سم���اح لهذه �ملوؤ�س�س���ات و�لأجهزة بالإباغ ع���ن �ل�سبهات. غري 
�أن���ه ينبغي عدم �لتخلي عن حقوق �لإن�س���ان �لأ�سا�سية. وينبغي �حرت�مه���ا بفر�ض �سروط لل�سرية 
ع  عل���ى �جلهات �لتي تتلق���ى �ملعلومات - وحدة �ملعلومات �ل�ستخبار�تي���ة �ملالية و�جلهات �لتي توزِّ
عليه���ا �ملعلومات. و�إ�سافة �إىل �أهمية حماية �ملعلومات، تتميز هذه �لرتتيبات �أي�سًا ب�اأنَّ �ملو�طنني 
�سيكون���ون �أك���رث ��ستع���د�دً� لا�ستجاب���ة للطلب���ات �لر�سمي���ة للح�سول عل���ى �ملعلوم���ات �إذ� كانو� 
مقتنع���ني باأنَّ معلوماتهم �ستظ���ل �سّرية. ول بد من �مل�ساركة �لكاملة للحفاظ على �سامة �لبيانات 
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 �لت���ي ت�ستخ���دم لأغر�����ض �ل�سيا�س���ة �لعامة، من قبي���ل توفري �خلدم���ات �لعامة وجم���ع �ل�سريبة 
على �لدخل.

مة  و�إذ� كان �ملو�طن���ون يدرك���ون �أن���ه ق���د يتم �إط���اع �سلطات �أخ���رى على �ملعلوم���ات �ملقدَّ
لاأجه���زة �لعامة بطريقة تنال من م�ساحلهم فقد يق���ل حما�سهم �إىل تقدمي تلك �ملعلومات. وقد 
ينال ذلك من موثوقية �لبيانات ورمبا تت�سرر من ذلك �ل�سيا�سة �لعامة. ومن جهة �أخرى، قد يقال 

�إنَّ من �مل�ستبعد على �أيِّ حال �أن يتطوع �ل�سالعون يف �لف�ساد مبعلومات عن ف�سادهم.
ويج���ب �أن تنظر �لدول �لأط���ر�ف يف مو�زنة �لفائدة من �إز�لة �حلو�جز بني �لأجهزة �لعامة 
�لر�مي���ة �إىل �حلفاظ على �ل�سّرية وبالتايل زيادة �ل�ستفادة من �ملعلومات، مقابل �ل�سرر �ملحتمل 
من �إمكانية �نتقا�ض موثوقية بع�ض �لبيانات �لعامة �إذ� كانت لدى �ملو�طنني �سكوك حول �سّريتها.

���ا كان �مل�س���ار �لذي تختاره �لدول �لأط���ر�ف، �سيتعني على متلق���ي �ملعلومات �ل�سخ�سية  و�أيًّ
�حلفاظ على �سرية تلك �ملعلومات كما �سيتعني حماية حقوق �لإن�سان �لأ�سا�سية.

وتت�س���ل �مل�ساأل���ة �لد�خلية �لأخرية �لتي يجب �أخذها بع���ني �لعتبار لدى و�سع نظام لتبادل 
�ملعلوم���ات �ملالي���ة بكمي���ة �ملعلومات �لتي ينبغ���ي توليده���ا و�ملو�رد �لب�سري���ة و�ملالي���ة �لتي ينبغي 
تخ�سي�سه���ا لتحليلها وت�سنيفها وحفظها. ورغم �أنَّ �لو�سائ���ل �لتكنولوجية قد توؤدي دورً� حا�سما 
يف تعزي���ز �لق���در�ت �لتحليلية، فاإنَّ كمي���ة ل ميكن �ل�سيطرة عليها من �ملعلوم���ات قد تهدد فّعالية 
وم�سد�قي���ة نظام مكافحة غ�سل �لأمو�ل كله. و�لطريقة �لتي حاول بها �لعديد من �لبلد�ن �لتغلب 
عل���ى بع�ض هذه �مل�سائل هي �إن�س���اء جهاز مركزي جلمع �ملعلومات �ملالي���ة وحتليلها وتعميمها عن 
طريق �لنظام �لوقائي ملكافحة غ�سل �لأمو�ل. ولهذ� �ل�سبب تو�سي �لفقرة 1 )ب( �لدول �لأطر�ف 
ب���اأن تنظ���ر بجدية يف �إن�ساء وحدة ��ستخبار�ت مالية عل���ى �ل�سعيد �لوطني جتمع جميع �لوظائف 
�ملذكورة وكذلك �لقدرة على تبادل �ملعلومات مع �لدول �لأطر�ف �لأخرى، وهذ� هو حتديدً� مو�سع 

�هتمام �ملادة 58 من �لتفاقية.
ا على �ل�سعيد �لدويل، فاجلهاز �لأ�سا�سي �ملعني بتبادل �ملعلومات �ملالية هو وحدة �ملعلومات  �أمَّ
�ل�ستخبار�تية �ملالية، ح�سبما ت�سري به �ملادة 58. وتتبادل وحد�ت �ل�ستخبار�ت �ملالية �ملعلومات فيما 

بينها على �أ�سا�ض �ملعاملة باملثل �أو �لتفاق �ملتبادل مما ي�سّجع عادة على �لتعاون �لتلقائي.
وت���زد�د �أهمي���ة �مل�سائل �ملح���ّددة �أعاه، فيما يتعل���ق بحماية حقوق �أيِّ ف���رد متهم بالف�ساد 
و�حلق يف خ�سو�سية �لبيانات، لدى تطبيقها على تبادل �ملعلومات على �ل�سعيد �لدويل، �إذ يكفل 
خمتل���ف �لبل���د�ن حماية �حلقوق بطر�ئق خمتلف���ة. ومن �ملهم �ألَّ توؤّث���ر �لختافات يف �سكل هذه 
�حلماي���ة �سلبا يف تب���ادل �ملعلومات على نحو مائ���م، حتى عندما يكون نظ���ام �لوقاية مماثا يف 
جوه���ره. وتكون �لإجر�ء�ت �ملتعلقة بتب���ادل �ملعلومات عادة �أب�سط بكثري م���ن �مل�ساعدة �لقانونية 
�ملتبادلة، �إذ �إنَّ �لق�سد من هذه �لأخرية هو حماية حقوق �ملتهمني بينما لي�ض �لأمر كذلك بالن�سبة 
لتفاق���ات تبادل �ملعلومات ب���ني وحد�ت �ل�ستخبار�ت �ملالية. ويف �لو�قع، ف���اإنَّ �ملعلومات �ملتبادلة 
بني وحد�ت �ل�ستخبار�ت �ملالية �أقرب �إىل �ل�ستخبار�ت منها �إىل �لأدلة وقلما ميكن ��ستخد�مها 
يف �سكله���ا �خلام لأغر�����ض �لإجر�ء�ت �جلنائية. بي���د �أنها قد تكون �أ�سا�س���ا للتحقيق )قد ي�سمل 
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ذل���ك يف نهاية �ملطاف طلبا دوليا للح�سول على �لأدلة عرب قنو�ت �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة(. 
وت�سرت�سد �لتفاقات �ملربمة بني وحد�ت �ل�ستخبار�ت �ملالية عادة باملبادئ �لتالية:

مة �لطلب �أن تك�سف للوحدة متلقية �لطلب  •   ينبغي لوحدة �ملعلومات �ل�ستخبار�تية �ملالية مقدِّ
�سبب �لطلب و�لغر�ض من ��ستخد�م �ملعلومات وما يكفي من معلومات لتمكني �لوحدة �ملتلقية 

من حتديد ما �إذ� كان �لطلب يتو�فق مع قانونها �ملحلي �أم ل.
•   تق�سي �لتفاقات �ملتبادلة �أو مذكر�ت �لتفاهم بني وحد�ت �ل�ستخبار�ت �ملالية عادة بق�سر 
��ستخد�م �ملعلومات �ملطلوبة على �لغر�ض �ملحدد �لذي طلبت �ملعلومات �أو قدمت من �أجله.
•   ينبغ���ي �ألَّ تنقل وحدة �ملعلوم���ات �ل�ستخبار�تية �ملالية مقدمة �لطلب ما تتلقاه من معلومات 
من وحدة �أخرى �إىل طرف ثالث، و�أل ت�ستخدم �ملعلومات لغر�ض �إد�ري �أو لأغر��ض �لتحقيق 
�أو �لدع���اء �لعام �أو �لق�ساء دون مو�فقة �سابقة م���ن �لوحدة �لتي ك�سفت �ملعلومات. وينبغي 

للوحدة �لتي تقّدم �ملعلومات �ألَّ متتنع دون �سبب وجيه عن �أيِّ مو�فقة من هذ� �لقبيل.
•   يجب �إخ�ساع جميع �ملعلومات �لتي تتبادلها وحد�ت �ل�ستخبار�ت �ملالية ل�سو�بط و�سمانات 
�سارم���ة لكي ل ت�ستخ���دم �ملعلومات �إلَّ بطريقة ماأذون بها، وفق���ًا لاأحكام �لوطنية �ملتعلقة 
بحق���وق �لإن�سان وحماية �لبيان���ات. وعلى �لأقل، يجب معاملة �ملعلوم���ات �ملتبادلة على �أنها 
م�سمولة بنف�ض �أحكام �ل�سّرية �لتي تنطبق على �ملعلومات �ملماثلة �لتي حت�سل عليها �لوحدة 

�ملتلقية من م�سادر د�خلية.

وق���د ن�سرت جمموع���ة �إيغمونت لوح���د�ت �ل�ستخبار�ت �ملالية يف ع���ام 2004 وثيقة بعنو�ن 
���ن م�سورة قانونية  "�أف�س���ل �ملمار�س���ات لتبادل �ملعلومات بني وح���د�ت �ل�ستخبار�ت �ملالية" تت�سمَّ
ن �لوثيقة م�سورة ب�ساأن عملية تقدمي  وعملية لتبادل �ملعلومات �ملالية على �ل�سعيد �لدويل. وتت�سمَّ

�لطلب و�ملعلومات �ملطلوبة ومعاجلة �لطلب و�لردود و�ل�سّرية.

ثانيًا-6-  حركة �لنقود و�ل�سكوك �ملتد�ولة عرب �حلدود
تقت�س���ي �لفق���رة 2 من �مل���ادة 14 من �ل���دول �لأط���ر�ف �أن تنظر يف �تخ���اذ تد�بري لك�سف 
ور�س���د حرك���ة �لنقود عرب �حلدود وكذل���ك "�ل�سكوك �لقابلة للت���د�ول ذ�ت �ل�سلة". وي�سكل نقل 
�لعمل���ة و�ل�سكوك �لقابلة للتد�ول و�لأ�سياء �لثمينة �لت���ي ميكن ت�سفيتها ب�سهولة - مثل �لكفالت 
�مل�سرفي���ة �أو �لأحج���ار �لكرمي���ة - م�سدر قل���ق �سديد لأيِّ نظ���ام وقائي ملكافحة غ�س���ل �لأمو�ل. 
وذل���ك ل�سبب ب�سيط ج���د�، �إذ بعد �جتياز �حلدود ي�سبح من �ل�سه���ل متويه م�سدر �ملكا�سب غري 
�مل�سروعة لأنَّ �قتفاء �أثر �مل�سدر يتطلب �للجوء �إىل �لتعاون �لدويل، ويجري ذلك ب�سكل �أبطء من 

�لتحقيقات �لتي جترى �سمن ولية ق�سائية و�حدة.

وتو�س���ي �لتفاقية ب���اأن تعتمد �لدول �لأطر�ف نظام ت�سريح يقت�س���ي من جميع �لأ�سخا�ض 
�لذين يقومون بالنقل �ملادي للنقد �أو �ل�سكوك �ملتد�ولة �ملعينة عرب �حلدود تقدمي ت�سريح �سادق 

لل�سلطات �ملخت�سة �ملعينة. ولدى تنفيذ هذ� �لنظام، يجب �لنظر يف طائفة من �مل�سائل:
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•   يتع���ني على �ل���دول �لأطر�ف �أن حتّدد عتبة يقت�سي جتاوزها تق���دمي ت�سريح. ولدى �عتماد 
ه���ذه �لعتبة، ميكن مر�عاة معيار "حرية حركة ر�أ�ض �مل���ال". ولأ�سباب عملية، متيل �لبلد�ن 
�إىل �عتم���اد �لعتب���ة �لتي حتّددها ع���دة بلد�ن �أخ���رى. ويف هذ� �ل�سياق، �عتم���د �لكثري من 

�لبلد�ن عتبات يف حدود 000 10 دولر �أمريكي، �أو ما يعادلها بالعملة �ملحلية.
•   يتع���ني على �لدول �لأطر�ف �أن تقّرر ما هي "�ل�سكوك �ملتد�ولة" �لتي من �ملائم �إخ�ساعها 
للت�سري���ح. ويف �لكث���ري من �لأحي���ان، ت�سمل هذه �لنظ���م جميع �ل�سك���وك �ملتد�ولة – مثل 
ا تكون  �ل�سيكات، �أو �ل�سيكات �ل�سياحية، �أو �ل�سند�ت �لإذنية �أو �حلو�لت �لنقدية - �لتي �إمَّ
ا يف �سكل بحيث ينتقل �حلق عند �لت�سليم )مظّهرة دون تقييد، حمررة  يف �سكل حلاملها و�إمَّ
مل�ستفي���د وهمي، وثائق غري مكتملة(. و�إ�ساف���ة �إىل �ل�سكوك �ملالية، يجوز للبلد�ن �أي�سًا �أن 
ت���درج �أ�سياء ثمينة عالية �ل�سيولة، كالذهب �أو �ملعادن �لثمينة �أو �لأحجار �لكرمية �أو غريها 

من �ل�سلع �ملحمولة �لعالية �لقيمة.
•   يتعني على �لدول �لأطر�ف �أن تنظر يف و�سائل �لنقل �لتي �سيتم �إخ�ساعها لنظام �لت�سريح. 
وتطب���ق �لدول �لأط���ر�ف عادة نظاما للت�سريح بنقل �لنقد �أو غ���ريه من �ل�سكوك �ملتد�ولة 
على: )1( �لنقل �ملادي من قبل �سخ�ض طبيعي، يف �لأمتعة �مل�سحوبة �لتابعة لذلك �ل�سخ�ض 
 �أو يف مركبت���ه؛ )2( ونق���ل �لعمل���ة �أو �ل�سك���وك �ملتد�ولة عن طريق �ل�سح���ن؛ )3( و�إر�سال
�لعمل���ة �أو �ل�سكوك �ملتد�ولة بالربيد من قبل �سخ����ض طبيعي �أو قانوين. وينبغي �أن ينطبق 

�لت�سريح على �لنقل �لد�خل و�خلارج على حد �سو�ء.
•   وعن���د �كت�ساف عدم �لت�سري���ح بالعملة �أو �ل�سك���وك �ملتد�ولة �ملعينة �لت���ي تتجاوز �لعتبة، 
ينبغ���ي �أن تك���ون لل�سلطات �ملخت�سة �ل�سلط���ة �لقانونية لات�سال ب�سرك���ة �لنقل فيما يتعلق 
مب�س���در �لأ�س���ول �ملعني���ة و��ستخد�مها �ملق�س���ود. وينبغ���ي �أن تتيح �ل���دول �لأطر�ف هذه 
�ملعلومات لوحدة �ملعلوم���ات �ل�ستخبار�تية �ملالية. ويجوز للوحدة �أن ت�سدر م�سورة حمّددة 
فيما يتعلق بتو�تر �لتقارير و�أنو�عها. ولدى ت�سميم هذه �ملجموعة من �لأحكام، قد يوؤخذ يف 

�لعتبار تو�زنها �إز�ء �ملعايري �ملتعلقة بال�ستخد�م �ملائم للمعلومات.
ومم���ا ي�سهل هذه �لكت�سافات، يف �لعديد من �حل���الت، �جلمع بني نظام �لت�سريح �لعادي 
ونظام ك�سف، بحيث يطلب من جميع �لأ�سخا�ض �لذين يقومون بنقل �لعملة �أو �ل�سكوك �ملتد�ولة 
�ملعين���ة عرب �حلدود تقدمي �إقر�ر �س���ادق لل�سلطات �ملخت�سة عند �لطل���ب. وتكون �لتحريات على 

�أ�سا�ض �ل�ستهد�ف �أو ��ستنادً� �إىل م�سادر �ل�ستخبار�ت �أو �ل�سبهة �أو على �أ�سا�ض ع�سو�ئي.
وميك���ن لل���دول �لأطر�ف �أن تنظ���ر يف و�سع �إج���ر�ء�ت للقيام بعمليات لفح����ض �مل�سافرين 
و�ملركب���ات و�ل�سحن���ات لغر�ض �لك�سف عن حركات �لنقل عرب �حل���دود، عندما ي�ستبه يف �إمكانية 
عدم �لت�سريح على �لوجه �ل�سحيح بالعملة و�ل�سكوك �ملتد�ولة �ملحررة حلاملها �أو عدم �لك�سف 

عنها �أو عندما ي�ستبه يف �أنها تت�سل بن�ساط �إجر�مي.
وعن���د �كت�ساف �سك���وك عمات م�سبوهة، م���ن �ملمار�سات �جليدة �إبق���اء �لأمتعة/�ل�سحنة 
�سليم���ة مبا فيها �لعمات حفاظ���ًا على �لأدلة. ولدى �لفح�ض لك�س���ف �لعمات �لتي قد ل ي�سرح 
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به���ا على �لوج���ه �ل�سحيح، �أو مل يك�س���ف عنها �أو تت�سل بغ�س���ل �لأمو�ل، م���ن �ملمار�سات �جليدة 
�إي���اء �هتمام خا����ض لحتمال ��ستعمال عم���ات مزيفة. وقد و�سع بع�ض �ل���دول �لأطر�ف �آليات 
لك�س���ف �لعمات �ملزيفة. فعندم���ا ت�سادف �ل�سلطات عملة يورو م�سكوك فيه���ا �أو م�سبوهة مثا، 
 باإمكانها �أن تتحقق من �سحة �لأور�ق �ملالية با�ستخد�م �ملوقع �ل�سبكي للم�سرف �ملركزي �لأوروبي

)www.eur.ecb.int/en/section/recog.html(. ويف حال���ة دولر�ت �لولي���ات �ملتح���دة، باإم���كان 
�ل�سلطات �أن تتحقق منها ��ستناد� �إىل �ملوقع �ل�سبكي للبحث عن �لأور�ق �ملالية �ملزيفة لدى مكتب 

.)www.usdollars.usss.gov( ملخابر�ت �لتابع للوليات �ملتحدة�
وت�سّج���ع �ل�سلطات �جلمركية و�سائر �أجهزة �إنفاذ �لقو�ن���ني على �لعمل مع �سلطات �لدعاء 
�لع���ام و�ل�سلط���ات �لق�سائية عل���ى و�سع مب���ادئ توجيهية لوق���ف �أو تقييد �لعم���ات �أو �ل�سكوك 
�ملتد�ول���ة �لت���ي تدفع حلاملها، وتوقيف ومقا�ساة �لأفر�د يف �حل���الت �لتي تنطوي على عمات �أو 
�سك���وك متد�ولة تدفع حلاملها مل ي�سرح بها �أو مل يك�سف عنها على �لوجه �ل�سحيح، �أو �حلالت 
�لت���ي ي�ستب���ه فيها باأنَّ �لعم���ات �أو �ل�سكوك �ملتد�ولة �لتي تدفع حلامله���ا تت�سل بتمويل �لإرهاب 
�أو غ�س���ل �لأمو�ل. وميكن للدول �لأط���ر�ف �أي�سًا �أن ت�سع قو�عد و��سحة ب�ساأن كيفية �لت�سّرف يف 
حالة عدم �لت�سري���ح �أو �لت�سريحات �لكاذبة. وينبغي عادة �عتماد تدبري موؤقت ي�سمح لل�سلطات 
بتقييد �لعمات �أو �ل�سكوك �ملتد�ولة لفرتة زمنية معقولة، بغية �لتحقق مما �إذ� كانت هناك �أدلة 

على غ�سل �لأمو�ل �أو �أيِّ جرمية �أخرى.
ويتعني على �لدول �لأطر�ف �أن تنظر فيما �إذ� كان عدم �لمتثال لنظام �لت�سريح �سيعاقب 
عليه مبوجب �لقانون �ملدين �أو �لإد�ري �أو �جلنائي. وقد �عتربت �لغر�مات عادة - �سو�ء �لغر�مات 
�لإد�رية �أم �لغر�مات �ملفرو�سة جنائيًا - عقوبات متنا�سبة ور�دعة لإنفاذ هذه �لنظم، مبا ترت�وح 

بني ن�سبة مئوية منخف�سة يف حالت �لإهمال ون�سبة مئوية عالية يف حالت �لنتهاك �ملتعمد.
ورغم �أهمية �إنفاذ نظم �لت�سريح بالنقد، فمن �لأهمية مبكان �أن حتّدد �لدول �لأطر�ف كيف 
تعتزم ��ستخد�م �ملعلومات �لو�ردة يف �لت�سريحات �لروتينية بالعمات. ولن يوؤدي جمرد �لرتكيز 
عل���ى �عتقال ه���وؤلء �لذين ل يقومون بالت�سري���ح �سوى �إىل �سياع فر�س���ة ��ستخد�م �لت�سريحات 
�لفعلي���ة لك�سف غ�سل �لعائد�ت �ملتاأتية من �لف�س���اد. و�إذ� مل ت�ستطع �لدول �لأطر�ف �أن ترى كيف 
ت�ستخ���دم ت�سريح���ات �لنقد، �أو مل تكن قادرة على حتليل �ملعلومات فا جدوى يف جمعها. وينبغي 
�أن ت�ستخدم �لدول �لأطر�ف تقييم �ملخاطر �ملو�سى به �آنفا لتحديد �أرجح �لطر�ئق �لتي ميكن بها 
رب���ط نقل �لنق���د بغ�سل �لعو�ئد �ملتاأتية من �لف�ساد. وينبغي �أن ت�سع �سورة منوذجية لأولئك �لذين 
يحتم���ل �أن يقوم���و� بنقل �لعائ���د�ت �ملتاأتية من �لف�س���اد وتركز �هتمام �لتحقي���ق على ت�سريحات 
�لنق���د �ل���و�ردة من هوؤلء �لذين يطابق���ون �ل�سورة. ويتعني حتّديث ه���ذه �ل�سور يف �سوء �خلربة 
عل���ى �ل�سعيدين �ملحلي و�لدويل. ويتعني على �لدول �لأط���ر�ف �أي�سًا �أن تنظر يف �لعو�مل �ملوجبة 
�لت���ي قد توؤدي �إىل �ل�سبهة و�إجر�ء مزي���د من �لتحقيق لكي يت�سنى تدريب �ملوظفني �ملعنيني بجمع 
�لت�سريح���ات تدريب���ًا منا�سبًا. وق���د توّفر �لأرقام �لإجمالي���ة �ملتعلقة بنقل �لنق���د �أي�سًا موؤ�سر�ت 
ب�ساأن �لأ�ساليب �لت���ي ي�ستخدمها َغ�َسلة �لأمو�ل. وعندئذ ميكن ��ستخد�م تقييم �ملخاطر و�ل�سور 
�لنموذجي���ة و�ملعلومات �ملتعلقة بالجتاهات لتعديل ��ستمار�ت ت�سريح �لنقد حتى يت�سنى ب�سهولة 

جمع �ملعلومات �لتي تطلق �لإنذ�ر�ت �أو تثري �ل�سكوك.
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ثانيًا-7-  حتويات �لأمو�ل
يف �س���وء نف����ض �ل�سو�غ���ل �لو�ردة يف �لفق���رة 2، تو�سي �لفق���رة 3 من �مل���ادة 14 باأن تنظر 
�ل���دول �لأطر�ف يف تنفيذ تد�بري منا�سبة وقابلة للتطبيق لإلز�م �ملوؤ�س�سات �ملالية، ومنها �جلهات 
�ملعني���ة بتحوي���ل �لأمو�ل مبا يلي: )�أ( ت�سم���ني ��ستمار�ت �لإحالة �لإلكرتوني���ة لاأمو�ل و�لر�سائل 
ذ�ت �ل�سل���ة معلومات دقيقة ومفي���دة عن �ملُ�سدر؛ )ب( و�لحتفاظ بتلك �ملعلومات طو�ل �سل�سلة 
عمليات �لدفع؛ )ج( وفر�ض فح�ض دقيق على �إحالت �لأمو�ل �لتي ل حتتوي على معلومات كاملة 

عن �ملُ�سدر.
وينبغ���ي �لتعامل مع �لنظ���م �لإلكرتونية لتحويل �لأم���و�ل بنف�ض �ل�سر�مة �لت���ي يتعامل بها 
م���ع �سائر �ملعامات �ملالية. و�ل�س���رورة �لأوىل هي حتديد �ملخاطر �ملرتبطة بجهات حتويل �لعملة 
كج���زء من �لتقييم �ل�سام���ل للمخاطر. وكحد �أدنى من �ملتطلبات، ُت�ستح���ث �لدول �لأطر�ف بقوة 
عل���ى تطبي���ق قو�عد "�ع���رف زبونك" على م�سدر �ملعامل���ة وجعل �ملعاملة قابل���ة للتعقب مبر�كمة 
�ملعلومات طو�ل �سل�سلة عمليات �لدفع ومن خال تعزيز �لفح�ض )من جانب متلقي �لتحويل( يف 

حال عدم �كتمال �ملعلومات �ملتعلقة بامل�سدر.
وجمموع���ة �لو�سطاء �ملاليني �لذين ي�سمح لهم باإجر�ء عملي���ات �لتحويل �لإلكرتوين م�ساألة 
تخ�س���ع للقانون �مل���ايل �ملحلي وبالت���ايل فاإنها تختلف باخت���اف �لدول �لأطر�ف. بي���د �أنَّ �لدول 
�لأط���ر�ف ق���د ت���ود �أن تنظ���ر يف �إدر�ج �أيِّ �سركة خلدمات �لعمل���ة ت�سمح للعم���اء باإر�سال وتلقي 
�لأم���و�ل، د�خ���ل وليتها �لق�سائي���ة �أو على �ل�سعيد �ل���دويل، بو�سائل �إلكرتوني���ة. وت�سمح �ملعاملة 
للعميل باإر�سال �لأمو�ل بزيارة �أيِّ فرع م�سارك، وملء ��ستمارة لإر�سال �لأمو�ل ودفع ثمن �ملعاملة. 

ول يرتتب على �لعميل �لذي يتلقى �ملعاملة عادة �أن يدفع �أيَّ ر�سوم.
ولدى �لنظر يف �عتماد تد�بري وقائية فيما يتعلق بالتحويات �لإلكرتونية، ميكن لدولة طرف 
�أن تاأخ���ذ عدة م�سائل بعني �لعتبار. �أوًل، قد تنظر �لدول �لأطر�ف يف ماءمة حتديد عتبة ُتطلق 
ت�سغي���ل �لنظام. وقد �أقامت بع�ض �لولي���ات �لق�سائية نظما خمتلفة لاإباغ ينطلق ت�سغيلها ببلوغ 
عتبات خمتلفة: بع�سها لاإباغ �لروتيني �ل�سهري، و�لبع�ض �لآخر )�أو عدمه( لاإباغ "�مل�سبوه". 
وميك���ن �أي�سًا �أن توؤخذ يف �لعتبار �ملعام���ات "�ملهيكلة" - �أي �ملعامات �ملق�سمة بطريقة حمّددة 

لتجّنب بلوغ �لعتبة.
ثاني���ًا، يتعني على �لدول �لأطر�ف �أن تقّرر �ملعلوم���ات �ملنا�سبة �لتي ينبغي �أن حت�سل عليها 
ن قائمة غري ح�سرية باملعلومات �لتي ميكن  �جلهات �ملعنية بتحويل �لأمو�ل من عمائها. وتت�سمَّ
�أن تعتربه���ا �لدولة �لطرف �سرورية ما يلي: ��سم �جلهة �ملعنية بتحويل �لأمو�ل وعنو�نها، ون�سخة 
من بطاقة هويته���ا خا�سعة لإجر�ء�ت �لتحقق )تقت�سي عادة بطاقتني خمتلفتني ب�سورة(؛ ومبلغ 
�لتحوي���ل �ملطلوب؛ وتاريخ تنفيذ طلب �لتحويل؛ و�أي تعليمات دفع من �جلهة �ملحولة لاأمو�ل فيما 
يتعل���ق بالدف���ع؛ وهوية �ملوؤ�س�سة �ملالية �ملتلقية؛ و�أي ��ستمارة ذ�ت �سل���ة باملعاملة ميلوؤها �أو يوقعها 
�ل�سخ����ض �لذي يقدم �لطلب؛ و��سم �ملتلقي وعنو�ن���ه ورقم ح�سابه �مل�سريف يف حالة حتديد ذلك 

يف طلب �لتحويل.
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و�أخ���ري�، ميكن لل���دول �لأطر�ف �أن تقّرر م���ا هو �جلزء من هذه �ملعلوم���ات �لذي ينبغي �أن 
تبلغ���ه �جله���ة �ملعنية بتحوي���ل �لأمو�ل لل�سلط���ات �ملخت�سة وما ه���و �جلزء �لآخر �ل���ذي ينبغي �أن 

حتتفظ به - ولأي مدة.
ول ت�سم���ح بع����ض �لدول للجهات �ملعني���ة بتحويل �لأمو�ل بتقدمي خدمات عل���ى �أ�سا�ض عابر 
و�إمن���ا تلح عل���ى �أن يوفر �لعماء معلوم���ات �سخ�سية �أ�سا�سية قبل �أن ُي�سم���ح لهم با�ستخد�م هذه 
�خلدمات. وت�سمل هذه �ملعلومات جهة �لعمل وغريه من م�سادر �لدخل ومنط �لتحويات �ملحتملة 
و�مل�ستفيدي���ن �ملحتملني، لكي يت�سنى مقارن���ة �لتحويات �لفعلية بهذ� �لنمط )يف�سل �أن يتم ذلك 

�إلكرتونيا(. وينبغي للدول �لأطر�ف �أن تنظر يف هذ� �لنهج �إذ� �قت�سى �لأمر ذلك.

ثانيًا-8-  �لتنفيذ
ق���د ترغب �لدول �لأط���ر�ف يف �لرجوع �إىل �ملبادر�ت �ملت�سلة مبكافح���ة غ�سل �لأمو�ل �لتي 

�تخذتها �ملنظمات �لإقليمية و�لأقاليمية و�ملتعددة �لأطر�ف.
وما فتئت فرقة �لعمل �ملعنية بالإجر�ء�ت �ملالية �ملتعلقة بغ�سل �لأمو�ل )FATF( ت�سّجع على 
�إن�ساء عدة هيئات �إقليمية على غر�ر فرقة �لعمل؛ وبع�سها �أع�ساء منت�سبة �إىل فرقة �لعمل. وفرق 

�لعمل �لإقليمية �ملعنية بالإجر�ء�ت �ملالية �ملتعلقة بغ�سل �لأمو�ل هي �لتالية:
فرق���ة �لعمل �ملعنية بالإجر�ء�ت �ملالية يف منطقة �لبح���ر �لكاريب ي، �لتي �أن�سئت عام 1993 

)www.cfatf.org(؛
وفرق���ة �لعمل �ملعنية بالإج���ر�ء�ت �ملالية يف منطقة �آ�سيا و�ملحيط �لهادئ، �لتي �أن�سئت عام 

http://www.apgml.org( 1997(؛
وجلن���ة �خلرب�ء �ملخت���ارة لتقييم تد�ب���ري مكافحة غ�سل �لأم���و�ل، �لتي �أن�سئ���ت عام 1997 

)www.coe.int/moneyval(؛
و�ملجموعة �لأوروبي���ة �لآ�سيوية �ملعنية مبكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، �لتي �أن�سئت 

عام http://www.eurasiangroup.org/index-1.htm( 2004(؛
و�ملجموع���ة �ملعنية مبكافحة غ�سل �لأمو�ل يف �سرق وجنوب �أفريقيا، �لتي �أن�سئت عام 1999 

)http://www.esaamlg.org/index.php(؛
وفرق���ة �لعم���ل �ملعنية بالإجر�ء�ت �ملالي���ة يف �أمريكا �جلنوبية ملكافحة غ�س���ل �لأمو�ل، �لتي 

�أن�سئت عام 2000؛
وفرق���ة عمل �ل�س���رق �لأو�سط و�سم���ال �أفريقي���ا �ملعنية بالإج���ر�ء�ت �ملالي���ة ملكافحة غ�سل 

.)http://www.menafatf.org/Home.asp( 2004 لأمو�ل، �لتي �أن�سئت عام�

وفيم���ا يتعل���ق بوحد�ت �ل�ستخب���ار�ت �ملالي���ة، قامت جمموعة م���ن هذه �لوح���د�ت باإن�ساء 
 جمموع���ة غري ر�سمية عام 1995 لت�سجيع �لتعاون �لدويل، تع���رف حاليا با�سم جمموعة �إيغمونت
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)http://www.egmontgroup.org/index2.html(. وجتتم���ع جمموع���ة �إيغمونت، �لتي كانت ت�سم 
101 ع�سو� ن�سطا من وحد�ت �ل�ستخبار�ت �ملالية عام 2006، ب�سكل منتظم لإيجاد �سبل للتعاون، 

ل �سيما يف جمالت تبادل �ملعلومات و�لتدريب وتقا�سم �خلرب�ت.
و�إ�ساف���ة �إىل ذل���ك، ت�سّج���ع �ل���دول �لأطر�ف عموم���ا على تطوي���ر وتعزيز �لتع���اون �لعاملي 
و�لإقليمي ودون �لإقليمي و�لثنائي بني �لأجهزة �لق�سائية و�أجهزة �إنفاذ �لقانون و�أجهزة �لتنظيم 

�ملالية من �أجل مكافحة غ�سل �لأمو�ل. وترد مناق�سة ذلك يف عدد من �ملو�د �لو�ردة �أدناه.



 التجرمي واإنفاذ 
القانون

)الف�صل الثالث، املواد من 15 اإىل 42(



ملزيد من �ملعلومات و�لتحليل ب�ساأن 
 حمتوى وهيكل �ملتطلبات �لو�ردة يف 

 �ملو�د 15-29 من �لتفاقية،
 �نظر �لف�سل ذ� �ل�سلة 

 من �لدليل �لت�سريعي لتنفيذ 
�تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد
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 املادة 30: املالحقة واملقا�صاة واجلزاءات

1- جتعل كل دولة طرف �رتكاب فع�ل جمّرم وفقًا لهذه �لتفاقية خا�سعا لعقوبات ُتر�عى فيها 
ج�سامة ذلك �جلرم.

2- تتخ���ذ كل دولة طرف، وفقًا لنظامها �لقانوين ومبادئها �لد�ستورية، ما قد يلزم من تد�بري 
لإر�ساء �أو �إبقاء تو�زن منا�سب بني �أيِّ ح�سانات �أو �متياز�ت ق�سائية ممنوحة ملوظفيها �لعموميني 
من �أجل �أد�ء وظائفهم و�إمكانية �لقيام، عند �ل�سرورة، بعمليات حتقيق وماحقة ومقا�ساة فّعالة 

يف �لأفعال �ملجّرمة وفقًا لهذه �لتفاقية.

3- ت�سع���ى كل دولة طرف �إىل �سم���ان ممار�سة �أيِّ �ساحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها 
مة وفقًا لهذه �لتفاقية، من �أجل  �لد�خل���ي فيما يتعلق مباحقة �لأ�سخا�ض لرتكابهم �أفع���ال جمرَّ
حتقيق �لفّعالية �لق�سوى لتد�بري �إنفاذ �لقانون �لتي ُتتخذ ب�ساأن تلك �جلر�ئم، ومع �إياء �لعتبار 

�لو�جب ل�سرورة �لردع عن �رتكابها.

م���ة وفقًا له���ذه �لتفاقية، تتخ���ذ كل دولة طرف تد�ب���ري منا�سبة،  4- يف حال���ة �لأفع���ال �ملجرَّ
وفق���ًا لقانونه���ا �لد�خلي ومع �إياء �لعتب���ار �لو�جب حلقوق �لدفاع، ل�سم���ان �أن تر�عي �ل�سروط 
�ملفرو�سة بخ�سو�ض قر�ر�ت �لإفر�ج �إىل حني �ملحاكمة �أو �ل�ستئناف �سرورة ح�سور �ملدعى عليه 

يف �لإجر�ء�ت �جلنائية �لاحقة.

5- تاأخذ كل دولة طرف بعني �لعتبار ج�سامة �جلر�ئم �ملعنية لدى �لنظر يف �إمكانية �لإفر�ج 
�ملبّكر �أو �مل�سروط عن �لأ�سخا�ض �ملد�نني بارتكاب تلك �جلر�ئم.

6- تنظ���ر كل دول���ة طرف، مب���ا يتو�فق مع �ملب���ادئ �لأ�سا�سي���ة لنظامها �لقان���وين، يف �إر�ساء 
�إج���ر�ء�ت جتيز لل�سلطة �ملخت�سة، عن���د �لقت�ساء، تنحية �ملوظف �لعموم���ي �ملتهم بارتكاب فعل 

جمّرم وفقًا لهذه �لتفاقية �أو وقفه عن �لعمل �أو نقله، مع مر�عاة مبد�أ �فرت��ض �لرب�ءة.

7- تنظر كل دولة طرف، حينما ت�سّوغ ج�سامة �جلرم ذلك، ومبا يتو�فق مع �ملبادئ �لأ�سا�سية 
لنظامه���ا �لقان���وين، يف �تخ���اذ �إجر�ء�ت لإ�سق���اط �لأهلية، باأم���ر ق�سائي �أو ب���اأيِّ و�سيلة منا�سبة 
مة  �أخ���رى، ولفرتة زمنية يحددها قانونها �لد�خلي، عن �لأ�سخا����ض �ملد�نني بارتكاب �أفعال جمرَّ

وفقًا لهذه �لتفاقية، للقيام مبا يلي:

)�أ( تويل من�سب عمومي؛

)ب(  تويل من�سب يف من�ساأة مملوكة كليا �أو جزئيا للدولة.
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8- ل مت����ض �لفقرة 1 من هذه �ملادة مبمار�سة �ل�سلط���ات �ملخت�سة �ساحياتها �لتاأديبية جتاه 
�مل�ستخدمني �ملدنيني.

مة وفقًا لهذه  9- لي�ض يف هذه �لتفاقية ما مي�ض باملبد�أ �لقا�سي باأن يكون تو�سيف �لأفعال �ملجرَّ
�لتفاقي���ة وتو�سيف �لدفوع �لقانونية �ملنطبقة �أو �ملب���ادئ �لقانونية �لأخرى �لتي حتكم م�سروعية 
�ل�سل���وك حمفوظا ح�سر� للقانون �لد�خلي للدولة �لط���رف، وبوجوب �ملاحقة و�ملعاقبة على تلك 

�جلر�ئم وفقًا لذلك �لقانون.
مة  10- ت�سعى �لدول �لأطر�ف �إىل ت�سجيع �إعادة �إدماج �لأ�سخا�ض �ملد�نني بارتكاب �أفعال جمرَّ

وفقًا لهذه �لتفاقية يف جمتمعاتهم.
اأواًل- نظرة عامة

تتناول �ملادة 30 بع�سًا من �أهم جو�نب �إنفاذ �لقانون. فهي ت�سمل �لأحكام �ملتعلقة بالتحقيق 
و�ملقا�س���اة و�لق�سي���ة �ملهّمة و�ملعق���دة كذلك للح�سانات. وت���ويل �ملادة �هتماما كب���ري� للعقوبات 
)�لعقوبات �جلنائية باملعن���ى �حلريف و�لعقوبات "�لتبعية" على �ل�سو�ء(، وكذلك �لأحكام �ملتعلقة 
بالإج���ر�ء�ت �لتاأديبي���ة و�لعقوبات �ملت�سل���ة بج�سامة �جلرمية �أو �ملت�سل���ة بطبيعة �جلرمية، مثل 

�إ�سقاط �لأهلية. و�أخري�، تتناول �ملادة �إعادة تاأهيل �ملجرمني.

وتقت�سي �ملادة ما يلي:

•   �أن تن�ض �لدول �لأطر�ف على عقوبات ُتر�عى فيها "ج�سامة" ذلك �جلرم )�لفقرة 1(؛

•   �أن تن�ض �لدول �لأع�ساء على تو�زن منا�سب بني �أيِّ ح�سانات �أو �متياز�ت ق�سائية ممنوحة 

ملوظفيها �لعموميني من �أجل �أد�ء وظائفهم و�إمكانية �لقيام، عند �ل�سرورة، بعمليات حتقيق 
مة وفقًا لهذه �لتفاقية )�لفقرة 2(؛ وماحقة ومقا�ساة فّعالة يف �لأفعال �ملجرَّ

•   �أن تر�ع���ي ق���ر�ر�ت �لإفر�ج �إىل حني �ملحاكمة �أو �ل�ستئناف �سرورة ح�سور �ملدعى عليه يف 

�لإجر�ء�ت �جلنائية �لاحقة )�لفقرة 4(؛

•   �أن تاأخذ كل دولة طرف بعني �لعتبار ج�سامة �جلر�ئم �ملعنية لدى �لنظر يف �إمكانية �لإفر�ج 

�ملبّكر �أو �مل�سروط عن �لأ�سخا�ض �ملد�نني بارتكاب تلك �جلر�ئم )�لفقرة 5(.

ن �ملادة �لأحكام غري �لإلز�مية �لتالية: و�إىل جانب هذه �لأحكام �لإلز�مية، تت�سمَّ

•   �أن تنظر �لدول �لأطر�ف يف �إر�ساء �إجر�ء�ت جتيز لل�سلطة �ملخت�سة، عند �لقت�ساء، تنحية 

م وفقًا لهذه �لتفاقية �أو وقفه عن �لعمل �أو نقله  �ملوظ���ف �لعمومي �ملتهم بارتكاب فع���ل جمرَّ
)�لفقرة 6(؛

•   �أن تنظ���ر �لدول �لأطر�ف يف �تخاذ �إجر�ء�ت لإ�سقاط �لأهلية لفرتة زمنية يحددها قانونها 

مة وفقًا له���ذه �لتفاقية، للقيام مبا  �لد�خل���ي، عن �لأ�سخا����ض �ملد�نني بارتكاب �أفعال جمرَّ
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يلي: )�أ( تويل من�سب عمومي؛ )ب( وتويل من�سب يف من�ساأة مملوكة كليا �أو جزئيا للدولة 
)�لفقرة 7(؛

•   �أن ت�سع���ى �ل���دول �لأطر�ف �إىل ت�سجي���ع �إعادة �إدم���اج �لأ�سخا�ض �ملد�نني بارت���كاب �أفعال 

مة وفقًا لهذه �لتفاقية يف جمتمعاتهم )�لفقرة 10(. جمرَّ

وي�سّكل تنفيذ �أحكام �ملادة 30 "فح�سًا �سحيًا" هامًا لنظام �لعد�لة �جلنائية لتحديد ما قد 
يل���زم فعله لتعزيز �ل�سع���ور باإعمال �سيادة �لقانون على نحو مائم. وت�سكل �لأحكام و�سيلة معقولة 

لتج�سيد �سيا�سات �إقامة �لعدل يف �آليات قابلة للت�سغيل وعملية.

ثانياً- التحّديات واحللول

ثانيًا-1-  �لعقوبات �لتي تاأخذ يف �حل�سبان ج�سامة �ملخالفة

ت�سم���ل عب���ارة "�لعقوب���ة" �لعقوب���ات �لإد�ري���ة �أو �ملدني���ة �جلنائي���ة وغ���ري �جلنائي���ة. غري 
�أن���ه، يف �حل���الت �لت���ي تقت�س���ي فيه���ا �لتفاقية جت���رمي نوع م���ن �لت�س���ّرف "كفع���ل �إجر�مي"، 
�أن يج���وز  ل  ولك���ن  جنائي���ة  غ���ري  بعقوب���ات  م�سفوع���ة  �جلنائي���ة  �لعقوب���ات  تك���ون  �أن   يج���وز 

حتل حملها.

وتقت�س���ي �لتفاقية من �لدول �لأطر�ف �أن تن�ض على عقوبات ُتر�عى فيها ج�سامة �جلرم. 
ولئ���ن كان���ت �لتفاقي���ة ل تن�ض على �أيِّ �سكل معني م���ن �لعقوبات، فاإنها توؤك���د على وجوب �تخاذ 
���ا بفر�ض غر�مات �أو �ل�سجن �أو غري ذلك من  تد�ب���ري مائمة ملر�عاة درجة �جلرم يف �لعقاب، �إمَّ
�جلز�ء�ت. ول ميكن حتديد ج�سامة �جلرم، بال�ستناد فقط �إىل قيمة منفعة غري م�ستحقة مثا، 
مة،  ولكن باأخذ عو�مل �أخرى يف �لعتبار، مثل �أقدمية �ملوظفني �ملعنيني وجمال وقوع �لأفعال �ملجرَّ

ودرجة �لأمانة �ملنوطة باملوظف �لعمومي وما �إىل ذلك.

ول حت���ّدد �لتفاقية درجة �س���دة �لعقوبات. ومل���ا كانت �جلز�ء�ت تعك�ض �خت���اف �لتقاليد 
و�ل�سيا�س���ات، فاإنَّ �لتفاقية تقر باأنَّ �لعقوبات على جر�ئ���م مماثلة قد تختلف باختاف �لوليات 
�لق�سائي���ة. ويف �لو�ق���ع، يج���ب �أن تك���ون �لعقوب���ات ملكافحة جر�ئ���م �لف�ساد مّت�سقة م���ع �لتقاليد 
�لقانوني���ة �لوطنية ووفقا لإطار �لعقوبات �لعام �لذي ين�ض علي���ه �لقانون �جلنائي �لوطني للدول 
�لأط���ر�ف. وعمومًا، لك���ي تن�ض �لعقوبات جلر�ئ���م �لف�ساد �ملقّررة وفق���ًا لاتفاقية على عقوبات 
تر�عى فيها ج�سامة �جلرم، ينبغي �ألَّ تكون �أدنى من عقوبات �جلر�ئم �لقت�سادية �ملماثلة. ولعّل 
�ل���دول �لأط���ر�ف ت�س���ع يف �عتبارها �أنَّ من �مله���م، بالن�سبة للف�ساد عرب �حل���دود �لذي توؤدي فيه 
�مل�ساع���دة �لقانونية �ملتبادلة و�لت�سليم دور� �أ�سا�سيا، �أن تك���ون طائفة �لعقوبات كافية بحيث تتيح 
تب���ادل �مل�ساعدة �لقانونية وت�سليم �ملجرمني على نحو فّعال. وبالن�سبة لبع�ض �لدول �لأطر�ف، قد 
يقت�س���ي ذل���ك �أن تن�ض �لأحكام على عقوبة �سجن طويلة �ملدة نوعا ما لتكون متما�سية مع مطالب 

مبد�أ �زدو�جية �لتجرمي.
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وتختلف طريقة تطبيق �جلز�ء�ت ح�سب �لنظام �لقانوين للدولة �لطرف �ملعنية. ففي �لدول 
�لأط���ر�ف �لتي تتمتع فيها �ملحكمة بقدر م���ن �ل�ساحية �لتقديرية لإ�سد�ر �لأحكام، عادة �سمن 
طائفة عري�سة من �جلز�ء�ت �ملمكنة، تبد�أ �ملحكمة عادة بتقرير ج�سامة �جلرم من خال تقييم 
�مل�سوؤولية و�ل�سرر، مع مر�عاة �لعو�مل �مل�سددة و�ملخففة )يف حالة جر�ئم �لف�ساد قد ت�سكل درجة 
خيان���ة �لأمانة عامًا م�س���ددً� كبريً�(، و�لتخفي���ف �ل�سخ�سي وما �إذ� كان هن���اك �إقر�ر بارتكاب 
ج���رم. وميك���ن ذلك �ملحكمة م���ن حتديد ما �إذ� مت بل���وغ �لعتبة لعقوبة تنط���وي على �حلرمان من 
�حلري���ة. ويتع���ني على �ملحكمة �أي�س���ًا �أن تف�سل يف �أو�مر �لتعوي�ض بعد �إد�ن���ة جنائية �أو �سكل من 

�أ�سكال تقييم �لأ�سول وم�سادرتها لكيا ي�ستفيد �ملدعى عليه ماليا من فعل �لف�ساد.
وق����د ترغب �لدول �لأط����ر�ف يف �أن تنظر يف �لتوجيهات �ملتعلقة باإ�س����د�ر �لأحكام �لو�ردة يف 
�ملادة 26 )4( �لتي تتحدث )بالن�سبة لل�سخ�سيات �لعتبارية( عن عقوبات فّعالة ومتنا�سبة ور�دعة.

ولعّل توفري �ملبادئ �لتوجيهية �ملتعلقة بالعقوبات ي�ساعد ب�سكل كبري يف هذ� �ملجال. وهناك 
�لعدي���د من �لدول �لأط���ر�ف �لتي و�سعت مب���ادئ توجيهية ب�س���اأن �إ�سد�ر �لأح���كام تعترب مبثابة 

توجيهات ولي�ض تعليمات ر�سمية للق�ساة.
فف���ي �ململكة �ملتحدة مثا، تتوىل هيئتان م�ستقلت���ان وثيقتا �ل�سلة، هما �لفريق �ل�ست�ساري 
�ملعن���ي باإ�سد�ر �لأحكام وجمل����ض �ملبادئ �لتوجيهية �ملتعلقة بالعقوب���ات، و�سع �ملبادئ �لتوجيهية 
للق�ساة و�ملعنيني باإ�سد�ر �لأحكام.)6( وتعمل �لهيئتان معا ل�سمان �إ�سد�ر مبادئ توجيهية متعلقة 
بالعقوب���ات ت�سّج���ع �لت�ساق يف عملي���ة �إ�سد�ر �لأحكام يف جمي���ع حماكم �إنكل���رت� وويلز وتقّدمان 

�لدعم للمعنيني باإ�سد�ر �لأحكام يف �سنع قر�ر�تهم.
ويتمث���ل دور �لفري���ق �ل�ست�ساري �ملعني باإ�س���د�ر �لأحكام يف �إ�سد�ء �مل�س���ورة ب�ساأن �ملبادئ 
�لتوجيهي���ة �ملتعلق���ة بالعقوبات بالن�سبة لعقوب���ات �أو فئات عقوبات معين���ة، وق�سايا �أخرى متعلقة 
باإ�سد�ر �لأحكام. وبعد فرتة من �لت�ساور على نطاق و��سع، و�لبحث عند �لقت�ساء، ي�سدر �لفريق 
م�سورة تقّدم �إىل جمل�ض �ملبادئ �لتوجيهية �ملتعلقة بالعقوبات للنظر فيها. ويتلقى جمل�ض �ملبادئ 
�لتوجيهية �ملتعلقة بالعقوبات م�سورة من �لفريق �ل�ست�ساري �ملعني باإ�سد�ر �لأحكام ب�ساأن مو�سوع 
مع���ني يتعلق باإ�سد�ر �لأح���كام وي�ستخدمها ل�سياغة مب���ادئ توجيهية ب�ساأن �ملو�س���وع. ويتم ن�سر 

"م�سروع �ملبادئ �لتوجيهية" هذ� وجترى م�ساور�ت ب�ساأنه ثم يجري تنقيحه.

ثم ت�سدر �ل�سيغة �لنهائية من �ملب���ادئ �لتوجيهية �ملتعلقة بالعقوبات، جاهزة لي�ستخدمها 
�ملعنيون باإ�سد�ر �لأحكام.

وبطبيع���ة �حل���ال، ل توج���د يف �لعديد من �ل���دول �لأطر�ف ه���ذه �ملب���ادئ �لتوجيهية "غري 
�لر�سمية" ويجري و�سع بار�مرت�ت �إ�سد�ر �لأحكام يف �إطار �لقانون �جلنائي �أو �لنظام �لأ�سا�سي، 

�لذي ين�ض على جترمي �لأفعال يف �إطار �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد. 
وغالب���ًا م���ا توجد يف بع�ض �لدول �لأطر�ف نظ���م بديلة موؤيدة بوثائق قد تف���ي �أي�سًا مبعيار 
�لعقوبات �لفّعالة و�ملتنا�سبة و�لر�دعة. ففي �أملانيا مثًا، يتيح �لقانون �جلنائي طائفة عري�سة من 

. www.sentencing-guidelines.gov.uk 6( �نظر(
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�خلي���ار�ت لإ�سد�ر �لأحكام كما يتيح نظاما للتفاو�ض �أو �إجر�ء�ت لاأو�مر �جلز�ئية. وفيما يتعلق 
باإ�سد�ر �أحكام ب�ساأن �ل�سخ�سيات �لعتبارية، يوجد يف �أملانيا نظام للغر�مات �لإد�رية )يتاألف من 

جزء عقابي و�لتجريد من "�لفائدة �ملالية"( مبوجب قانون �جلر�ئم �لإد�رية.

ثانيًا-2-  �حل�سانات �أو �لمتياز�ت �لق�سائية
تندرج �حل�سانة يف فئتني رئي�سيتني هما عدم �مل�سوؤولية و�حلرمة. ومن �ملفهوم �أنَّ �لنوع �لأول 
م����ن �حل�سانة ينطبق عادة على �أع�س����اء �لهيئات �لت�سريعية )مثل �لربملاني����ني( فيما يتعلق بالآر�ء 
�لت����ي يع����ربون عنها �أو ت�سويتهم �أثن����اء تاأدية مهامهم. و�لغر�ض منها هو �سم����ان �ل�ستقال وحرية 
�لتعب����ري، مبنح �لإعفاء من جميع �لإجر�ء�ت �لق�سائي����ة، ولكنها ميكن �أي�سًا �أن تكون مق�سورة على 
����ا �لنوع �لثاين م����ن �حل�سانة فيتعلق بحماية خمتل����ف فئات �ملوظفني  �مل�سوؤولي����ة �جلنائي����ة مثًا. �أمَّ
�لعموميني، �أثناء �أد�ء وظائفهم من �لإجر�ء�ت �لقانونية، مثل �لتوقيف و�لحتجاز و�ملاحقة، وحتى 

من حتقيقات �ل�سرطة و��ستخد�م �أ�ساليب �لتحقيق �خلا�سة، كما هو �حلال يف بع�ض �لبلد�ن.
ولئن كان معظم �لدول �لأطر�ف تنظر �إىل �حل�سانة و�لمتياز�ت �لق�سائية لكبار �ملوظفني 
�لعموميني، مثل �أع�ساء �لهيئات �لت�سريعية، على �أنها و�سيلة �سرورية للحفاظ على �سري موؤ�س�سات 
�لدول���ة، فم���ن �ساأن �حل�سانات �أن تثري �سعوبات �إذ قد يب���دو �أنها جتعل �ملوظفني �لعموميني فعا 
خ���ارج متن���اول يد �لقانون. ولي����ض غريبًا �أن يت�س���ور �أنَّ �حل�سانة من �ملاحقة ه���ي �أحد �أ�سباب 
�رتف���اع م�ستوي���ات �لف�س���اد �إذ �إنَّ �ملطالبات �ملتعلق���ة باحل�سانة �ل�سيا�سية ق���د تعرقل ب�سكل كبري 
�لتحقي���ق يف �لف�ساد يف �مل�ستويات �لعليا. ويف �سوء ه���ذه �لآثار، قام كثري من بلد�ن �لعامل بتعديل 

قو�عدها �ملتعلقة باحل�سانة �أو يعتزم تعديلها.
وتقت�س���ي �مل���ادة 30 �لنظ���ر يف �ل�سبل �لكفيل���ة باإقامة ت���و�زن منا�سب ب���ني �أيِّ ح�سانات �أو 
�متياز�ت ق�سائية من جانب و�إمكانية �إنفاذ �لقانون بفّعالية من جانب �آخر. وت�ستند جميع �أ�سكال 
�حل�سانات �أو �لمتياز�ت �لق�سائية �إىل �أ�سا�ض و�حد �إذ �إنها ت�سكل ��ستثناء من �أحكام �أو �إجر�ء�ت 
�لقانون �جلنائي لبع�ض �لأ�سخا�ض �أو جمموعات �لأ�سخا�ض. ويجوز للدول �لأطر�ف �أن تعترب هذه 

�لقو�نني ��ستثناء�ت من �مل�ساو�ة �أمام �لقانون يجب تربيرها.
ولع����ل �لدول �لأطر�ف تود �أن ت�سع يف �عتباره����ا �أنَّ �ملادة تتبع مفهومًا "وظيفيًا" للح�سانات 
�أو �لمتي����از�ت �لق�سائي����ة. وبعبارة �أخ����رى، تتعلق �حل�سان����ات �أو �لمتي����از�ت �لق�سائية باملن�سب 
ولي�����ض ب�ساغل �ملن�سب. وبن����اًء على ذلك، قد تعترب �ل����دول �لأطر�ف �أنَّ �حل�سان����ات و�لمتياز�ت 
�لأخرى �ملتو�زنة وبالتايل �مل�سروعة ل تقت�سر على تلك �لتي تعد و�سائل �سرورية للحفاظ على �سري 
موؤ�س�سات �لدولة. ومن ثم، قد ت�سع �لدول �لأطر�ف يف �عتبارها عددً� من �جلو�نب �ملتعلقة باإقامة 
تو�زن مائم بني �حل�سانات �أو �لمتياز�ت �لق�سائية و�إمكانية �لتحقيق و�ملقا�ساة على نحو فّعال:

•   ق���د تود �لدول �لأط���ر�ف �أن توجه �لنتباه �إىل قائمة �لأ�سخا����ض �لذين يتمتعون بح�سانات 

�أو بامتي���از�ت �أخ���رى وتنظر فيم���ا �إذ� كان �لتو�زن يقت�سي و�سع قائم���ة حمدودة للمنا�سب 
�لعمومي���ة و�لوظائف �لعمومية �لتي متنح فيها �لمتياز�ت. وعمومًا، قد تود �لدول �لأطر�ف 
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�أن ت�س���ع يف �عتبارها �أنَّ �لق�سد م���ن �حل�سانات و�لمتياز�ت �لق�سائية هو �ل�سماح ل�ساغل 
�ملن�س���ب بالت�سّرف دون خوف من �لعو�ق���ب �لقانونية. ويف هذه �حلالة، لعلها تود �أن حتذو 
ح���ذو �ل���دول �لتي متن���ح ح�سانة حم���دودة ل ت�سمل �ل�سل���وك �لفا�سد �أو �جلنائ���ي �سو�ًء مت 
ب�سف���ة خا�سة �أم ب�سفة ر�سمي���ة. ومن ثم، يجوز للدول �لأطر�ف �أن تنظر يف تطبيق قاعدة 
للح�سانة �أو �مليزة �لق�سائية بتقدير ما �إذ� كان منح �حل�سانة �أو �لمتياز �لق�سائي �سروريًا 

لكفالة �أد�ء �ملن�سب �لعمومي �أو �لوظيفة �لعمومية �ملعنيني.
•   بن���اًء على �ملفهوم �لوظيفي للح�سانات �أو �لمتياز�ت، ق���د تنظر �لدول �لأطر�ف يف تطبيق 

�حل�سان���ات و�لمتي���از�ت �لق�سائية فيما يتعل���ق فقط بالأفعال �لتي �رتكبه���ا �مل�سوؤول �أثناء 
�أد�ء �لوظائ���ف �لعمومية ويف �حلالت �لتي ��سطل���ع فيها بالأدو�ر و�مل�سوؤوليات �ملنوطة بتلك 
�لوظيف���ة مبوجب �لقانون. وع���اوة على ذلك، قد تعترب �لدول �لأط���ر�ف �أنَّ �حل�سانات �أو 
�لمتي���از�ت �لق�سائية ينبغي �أن متن���ح فقط �أثناء فرتة تويل �ملن�س���ب �لعمومي �أو �لوظيفة 
�لعمومي���ة. ومن ث���م، ينبغي �ألَّ ي�سمل نط���اق �حل�سانات و�لمتياز�ت �لق�سائي���ة �لأفعال �أو 
ح���الت �لإهم���ال �ملرتكبة بعد مغ���ادرة �مل�سوؤول ملن�سب���ه �أو توقفه ع���ن �ل�سطاع مبهامه. 
وباملث���ل، ل يوج���د ت���و�زن مائم ب���ني �حل�سان���ات و�لمتي���از�ت �لق�سائية و�س���رورة �إنفاذ 
�لقان���ون يف حال���ة متت���ع �ساغل���ي �ملنا�س���ب �ل�سابق���ني بامتي���از�ت يف �إج���ر�ء�ت تتخذ بعد 
مغ���ادرة �ل�سخ����ض ملن�سب���ه. وحتى يف �حل���الت �لتي تت�سل فيه���ا هذه �لإج���ر�ء�ت باأفعال 
 مرتكب���ة �أثن���اء فرتة تويل �ملن�س���ب، ينبغ���ي �أن يو�جه �ل�سخ����ض حقوقا وو�جب���ات مثل �أيِّ 

مو�طن �آخر.
•   ق���د ت���ود �ل���دول �لأط���ر�ف �أن تنظ���ر يف و�س���ع قو�ن���ني ومب���ادئ توجيهي���ة قانوني���ة حتّدد 

�ل�س���روط و�لإج���ر�ء�ت �لازم���ة ومت���ى وكيف ينبغ���ي رفع �حل�سان���ات. وفيم���ا يتعلق بهذه 
 �لقو�ن���ني �أو �ملب���ادئ �لتوجيهي���ة، لع���ل �ل���دول �لأط���ر�ف تاأخ���ذ يف �حل�سب���ان �جلو�ن���ب 

و�لنماذج �لتالية:

  ينبغي �ألَّ تتيح �لقو�نني و�ملبادئ �لتوجيهية �لتي حتّدد �لأ�سباب �لتي ي�ستند �إليها رفع 
�حل�سانة �ساحية تقديرية بدو�فع �سيا�سية. وقد تنظر �لدول �لأطر�ف يف حتديد �أنَّ 

�رتكاب جر�ئم �لف�ساد ي�سكل �سببا قانونيا لرفع �حل�سانات �أو �لمتياز�ت.

  قد ت�سع �لدول �لأطر�ف يف �عتبارها �أنه ينبغي ت�سميم �لإجر�ء�ت �ملتعلقة بتقرير ما 
�إذ� كانت �حل�سانات ترفع �أم ل بحيث متكن من �تخاذ �لقر�ر�ت ب�سرعة ملنع �مل�ستبه 

فيه من �لإفات �أو �إعاقة �لتحقيقات.

  ينبغ���ي للدول �لأطر�ف �أن تنظر يف جتّنب حالت ت�سارب �مل�سالح �ملحتملة يف �تخاذ 
قر�ر رفع �حل�سانة.

  ويف �لظ���روف �لت���ي ل ميك���ن فيها رف���ع �حل�سان���ات �أو �لمتياز�ت، ق���د تنظر �لدول 
�لأط���ر�ف يف �لت�س���ال بالولي���ات �لق�سائي���ة �لأجنبية �لت���ي قد يك���ون با�ستطاعتها 



87

�ل�س���روع يف م�ستوى مع���ني من �لإجر�ء�ت �جلنائي���ة �أو �ملدنية �س���د �لأفر�د للجر�ئم 
�ملحتملة �ملرتكبة يف تلك �لولية �لق�سائية.)7(

•   قد ترغب �لدول �لأطر�ف يف �أن تنظر يف و�سع قو�عد منا�سبة متكن من �ملاحقة و�ملقا�ساة 
بعد فرتة تويل �ملن�سب. و�لأهم من ذلك، قد تنظر �لدول �لأطر�ف يف تعليق �ملهلة �ملحّددة 
للتقيي���د�ت �لت�سريعي���ة �أثناء فرتة ت���ويل �ملن�سب. وقد تعترب �لدول �لأط���ر�ف �لتي ل تن�ض 
عل���ى رفع �حل�سانة �أثن���اء فرتة تويل �ملن�سب ذلك طريقة منا�سبة لتحقيق �لتو�زن �ملطلوب 

مبوجب �ملادة 30.
•   �أخ���ريً�، قد تود �لدول �لأطر�ف �أن ت�سع يف �لعتبار �أنَّ �حل�سانات �أو �لمتياز�ت �لق�سائية 
�لت���ي تنطب���ق على �سخ�ض ل تعرقل �ملاحق���ة و�ملقا�ساة يف �حلالت �لت���ي تتعلق باأ�سخا�ض 

�آخرين �سالعني يف عمل �لف�ساد.

ثانيًا-3-  �ل�سلطات �لقانونية �لتقديرية
تقت�س���ي �مل���ادة 30 من �لدول �لأطر�ف �أن ت�سمن �لفّعالية �لق�س���وى لتد�بري �إنفاذ �لقانون 
مع �إياء �لعتبار �لو�جب ل�سرورة �لردع عن �رتكاب جر�ئم �لف�ساد عند ممار�سة �أيِّ �ساحيات 
قانونية تقديرية. ويف هذ� �ل�سدد، ينبغي �أن يكون �ملبد�أ �لتوجيهي �أن يحر�ض �لأ�سخا�ض �ملعنيون 
ب�سنع �ل�سيا�سات و�سياغة �لقو�نني فيما بعد على �إيجاد �آلية مت�سمة باأق�سى حد ممكن من �لكفاءة 
و�لفّعالي���ة و�ل�سفافية تر�عي �ملطالب �لو�قعية لتلك �لدولة. وميكن �أن حتقق �لدول �لأطر�ف �أكرب 
ق���در ممكن من �لتاأث���ري�ت �لر�دعة �إذ� �أبلغ���ت �سلطاتها �ملعنية باإنفاذ �لقانون ب���اأنَّ �لقاعدة هي 
�لتحقي���ق يف جر�ئم �لف�ساد ومقا�ساتها، بينما ي�سكل رد �لدعوى ��ستثناًء يجب تربيره. ومع ذلك، 
ح���ري بال���دول �لأطر�ف �أن تاأخذ يف �حل�سبان �ملو�رد �ملتاحة لهيئ���ات �إنفاذ �لقو�نني. وعليه، فقد 
ت���ود �لبلد�ن �لنامي���ة ذ�ت �ملو�رد �ملحدودة �أن ترك���ز على �لق�سايا �لرئي�سي���ة، مثل �حلالت �لتي 

يتورط فيها م�سوؤولون عموميون رفيعو �مل�ستوى.
ويف بع����ض �لدول �لأطر�ف، تن�ض �لقو�نني �أو �ملب���ادئ �لتوجيهية على �لطريقة �لتي ينبغي 
�أن ميار����ض بها �ملدع���ي �لعام �ساحياته �لتقديرية. وينبغي �أن تت���اح للجمهور �لقو�نني �أو �ملبادئ 
�لتوجيهي���ة �لت���ي ي�سرت�سد بها يف �تخ���اذ هذه �لقر�ر�ت. غ���ري �أنَّ بع�ض هذه �لقو�ن���ني �أو �ملبادئ 
�لتوجيهي���ة ت�سمل �سروطًا يجوز مبوجبها للمدعي �لعام �أن ميتنع عن �ملقا�ساة �إذ� كانت �ملقا�ساة 
ل حتق���ق "�مل�سلحة �لعامة." ويف هذه �لظروف، قد تنظر �لدول �لأطر�ف يف جتّنب هذه �ل�سروط 
�لعام���ة �أو لعلها تود، �إذ� �خت���ارت �إدر�ج هذه �ل�ساحية �لتقديرية �لو��سع���ة �لنطاق، �أن ت�سفها 
بو��سط���ة معاي���ري م�سرح بها علن���ا حتى تتجلى بو�س���وح �لعو�مل �لتي يج���ب �أن توؤخذ يف �لعتبار 
للخلو����ض �إىل هذ� �ل�ستنتاج. ومن ثم، قد تود �ل���دول �لأطر�ف �أن تنظر يف مطالبة �ملدعي �لعام 
بت�سجي���ل قر�ره برف����ض ق�سية �أو عدم �لنظر فيه���ا، حتى يت�سنى �إج���ر�ء �ل�ستعر��ض �لد�خلي �أو 
�خلارجي �ملنا�سب. وقد ترى �لدول �لأطر�ف �أي�سًا �أنَّ �إحدى �لطر�ئق ل�سمان �ل�سفافية و�ل�سو�بط 

)7(  �نظ���ر جتربة �سرطة �لعا�سمة يف لندن وتوقيفها حل���كام حمافظي وليات نيجرييني م�ستبه يف قيامهم بغ�سل 

. http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/4462444.stm - لأمو�ل يف �ململكة �ملتحدة�
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و�ملو�زي���ن هي مطالبة �ملدعني �لعامني باإباغ �لأ�سخا����ض �لذين �أدت �سكاو�هم �إىل قيام �لق�سية 
عن نتائج �لتحقيقات وعن �لقر�ر باملقا�ساة �أو عدم �ملقا�ساة. وقد تود �لدول �لأطر�ف �أن حتيط 

علما بالنماذج �لعديدة �ملتاحة ل�سمان هذه �لقر�ر�ت.

•   قد تود �لدول �لأطر�ف �أن ت�سع يف �عتبارها �أنَّ �لعديد من �لبلد�ن قد و�جهت تاأثريً� �سيا�سيًا 
ل حم���ل له مار�سته �سلطات عليا مثل مدي���ر �لدعاء �لعام �أو �ملدعي �لعام �أو وزير �لعدل، ل 
�سيم���ا فيما يتعل���ق بالق�سايا �حل�سا�سة م���ن �لناحية �ل�سيا�سية. وعاوة عل���ى ذلك، قد تود 
�لدول �لأطر�ف �أن حتيط علما باأنَّ جمرد �إلز�م �ملدعي �لعام باإباغ �ل�سلطة �لعليا قبل بدء 
�لتحقيقات �أو �ملقا�ساة قد يف�سي �إىل ممار�سة تاأثري ل د�عي له على قر�ر�ت �ملدعي �لعام. 
وعلي���ه، قد ت���ود �لدول �لأطر�ف تقدير ما �إذ� كان من �ل�س���روري �لن�ض على هذه �ل�سروط 
�لأ�سا�سي���ة �مل�سبق���ة للتحقيق و�ملقا�ساة، �أو حتى �لنظر يف �سحبه���ا بالن�سبة جلميع �لق�سايا 

�لتي مل حتّدد فيها هذه �ل�سلطة من �لناحية �لت�سريعية.

•   ق���د تعترب �لدول �لأطر�ف، �لت���ي تن�ض ل�سبب �أو لآخر على �س���دور تعليمات من �سلطة عليا 
يف ق�سي���ة معينة، �ل�سفافية و�لن ز�هة عن�سرين �أ�سا�سيني. ولتحقيق �ل�سفافية و�لن ز�هة، قد 
تقت�س���ي �لدول �لأطر�ف تق���دمي �لتعليمات �ملتعلقة بق�سية معينة يف �س���كل كتابي، وبالتايل 
�لتمك���ني م���ن ��ستعر��سه���ا. وقد تود �أي�س���ًا �أن تنظر يف متك���ني �إ�سر�ف خارج���ي على هذه 
�لق���ر�ر�ت. وفيما يتعل���ق بذلك، حريٌّ بها �أن تن����ض على �إتاحة هذه �ملعلوم���ات للجمهور �أو 
متك���ني مر�جعة ق�سائية ل�سكاوى �ملت�سررين من �لأ�سخا�ض �أو �ملوؤ�س�سات �أو �ل�سخ�ض �لذي 

�أبلغ عن �حلالة، مثًا.

ثانيًا-4-  �لقر�ر�ت �ملتعلقة بالإفر�ج رهن �ملحاكمة �أو �ل�ستئناف
تقت�سي �ملادة من �لدول �لأطر�ف �أن تن�ض على �سروط منا�سبة ميكن مبوجبها �لإفر�ج عن 
مدعى عليه �إىل حني �ملحاكمة �أو �ل�ستئناف. وميكن �أن تعترب �لدول �لأطر�ف �لن�ض على �لإفر�ج 
بكفال���ة م�سفوعًا ب�سروط مربرة قانونيا و�سيلة مائمة ل�سمان �حل�سور �أثناء �لإجر�ء�ت �جلنائية 
�لاحق���ة. غ���ري �أنَّ �ل���دول �لأطر�ف قد ت�س���ع يف �عتبارها �أن���ه يكون يف ح���وزة �لأ�سخا�ض �لذين 
�رتكب���و� جرمية ف�ساد مو�رد مالية كبرية قد تي�سر مغادرة �ملدعى عليه �لولية �لق�سائية، ل �سيما 
يف �حل���الت �لتي مل تتمكن فيها �أجهزة �إنفاذ �لقانون من جتميد �أو م�سادرة عائد�ت �جلرمية �أو 
�ملمتل���كات �مل�ستخدم���ة يف �رتكاب �جلرمية �أو يف حالة �إمكانية تخوي���ف �ل�سهود و�لتاعب بالأدلة 
ونحو ذلك، وعرقلة �سري �لعد�لة عند �لإفر�ج عن �جلاين خال ��ستمر�ر �لتحقيقات �أو يف �نتظار 
�ملحاكم���ة. وق���د تود �ملحاكم �أي�س���ًا �أن تنظر يف فر�ض �سروط منا�سبة تقي���د حرية �لفرد �أو حرية 
�لتنق���ل. وقد تنطوي �لتد�بري �ملفرو�سة ك�سروط ملنح �لإف���ر�ج بكفالة، مثا، على �إلز�م �ل�سخ�ض 
بتقدمي نف�سه ب�سكل منتظم �إىل �أجهزة �إنفاذ �لقانون، وت�سليم جميع وثائق �ل�سفر ذ�ت �ل�سلة مبا 
فيه���ا ج���و�ز�ت �ل�سفر )رغم �أنَّ من �ملهم �أن يو�سع يف �لعتبار �أنه قد يكون يف حوزة بع�ض �لأفر�د 
عدد من جو�ز�ت �ل�سفر ومن ثم قد يكون من �حلكمة ��سرت�ط �لإعان عن جميع جو�ز�ت �ل�سفر 
ووثائ���ق �ل�سفر( و�سروط عدم �لت�سال ب�سهود حمددين بال�س���م. ويف �حلالت �خلطرية، ينبغي 
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�أن حتتفظ �لدول �لأطر�ف، كما هو �حلال يف �لق�سايا �لأخرى، بحق �إبقاء �لأفر�د رهن �لحتجاز 
�إىل حني �ملحاكمة.

ثانيًا-5-  �لإفر�ج �ملبكر �أو �مل�سروط لاأ�سخا�ض
تل���زم �لفقرة 5 من �مل���ادة 30 من �لتفاقية �لدول �لأطر�ف باأن تاأخذ بعني �لعتبار ج�سامة 
�جلر�ئ���م �ملعنية ل���دى �لنظر يف �لإفر�ج �ملبكر �أو �لإفر�ج �مل�س���روط لاأ�سخا�ض �ملد�نني بارتكاب 

تلك �جلر�ئم.

وجتّنبا للت�ساحن مع �لفرد وتفاديا لاآثار �لجتماعية �ملرتتبة على �لعقاب، ينبغي بذل جهد 
لتطبيق هذه �لتد�بري ب�سكل متو�زن مع ج�سامة �جلرمية.

ولئ���ن كان �لعديد من �لدول �لأطر�ف تن�ض على �إمكانية �لإفر�ج �ملبكر/�لإفر�ج �مل�سروط، 
فق���د �بتعدت دول �أخرى عن نظ���ام �لإفر�ج �مل�سروط، وف�سلت نظامًا لإ�سد�ر "�أحكام حقيقية" �أو 
نظام���ًا حم���ددً� بدقة لإ�سد�ر �لأحكام. وعلى وجه �لتحدي���د، يف �حلالة �لتي ي�سك فيها �ملو�طنون 
يف �لطاب���ع �لر�دع لاأحكام �ملخففة وفّعاليتها، ق���د يكون نظام �إ�سد�ر "�لأحكام �حلقيقية" خيار� 
ل�ستع���ادة ثقة �ملجتم���ع بفّعالية �لقانون و�إنف���اذ �لقانون. بيد �أنه ينبغي مرة �أخ���رى �أن تاأخذ هذه 
�لعتب���ار�ت يف �حل�سبان �سرورة �حرت�م حقوق �لإن�س���ان وردود �لفعل �لعك�سية �ملحتملة لنظام ل 

يت�سمن خيار �لإفر�ج �مل�سروط لاأفر�د �ملد�نني.

ثانيًا-6-  �لإقالة �أو �لتعليق �أو �إعادة �لتكليف
يج���ب �لحرت��ض لكيا ي�سب���ح هذ� �حلكم �أد�ة مفي���دة "لتجميد" �أو "حتيي���د" �لأ�سخا�ض 
�لذي���ن يعت���ربون تهديدً� )مثل �ملناف�س���ني �ل�سيا�سيني، �ملتهمني زورً� بالف�س���اد ملنعهم من �لرت�سح 
ملن�س���ب( �أو �لذي���ن يعتربون ذوي "نز�هة مفرطة". ولي�ض ذلك �أم���رً� نادرً� ل�سوء �حلظ ويجب �أن 

يدرك ر��سمو �ل�سيا�سات �حتمال وقوعه وياأخذونه يف �لعتبار.

وحت���ى �حلكم �لذي �قرتحه �خلبري �ل�ست�ساري باإدخال �س���رط يف عقد �ملوظف ين�ض على 
وقف���ه �لتلقائي ع���ن �لعمل، ميكن �أن ترتتب عليه �آثار �رتد�دية خطرية �إذ� مل يكن م�سفوعًا ببع�ض 
�ل�سمان���ات، مث���ل �س���رورة وجود �أدلة كافي���ة �سد �مل�ستبه فيه���م حتى ل ي�سبح ه���ذ� �حلكم �أد�ة 

للتفتي�ض �لأعمى.

ويل���زم عل���ى �لدول �لأط���ر�ف �أن تنظر فيم���ا �إذ� كان ينبغي �تخاذ تد�ب���ري تن�ض على عزل 
�مل�سوؤول���ني �لعمومي���ني �ملتهمني بارت���كاب جرمية ف�س���اد �أو تعليقهم �أو �إع���ادة تكليفهم. وميكن �أن 
تت�سل هذه �لتد�بري ببدء حتقيق ومتتد طو�ل مر�حله. وميكن �ل�ستعانة بها ملنع �ملتهم من عرقلة 
�لتحقيق بالتاأثري على �ل�سهود �أو تخويفهم، وكذلك �لتاعب بالأدلة �أو �إتافها. و�إ�سافة �إىل ذلك، 
ق���د تكون تلك �لتد�ب���ري منا�سبة لإحباط "�حل�ض �لت�سامني" �خلاطئ �ل���ذي قد ي�سكل عقبة �أمام 
�لتحقيق���ات. وينبغ���ي �ألَّ ت�ستخدم �لتد�بري �لتي تن����ض عليها هذه �مل���ادة كاأدو�ت ملمار�سة �أعمال 

�نتقامية ذ�ت دو�فع �سيا�سية وينبغي �ألَّ مت�ض مببد�أ �فرت��ض بر�ءة �ملوظف �لعمومي �ملعني.
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ثانيًا-7-  �إ�سقاط �لأهلية
تل���زم �لفق���رة 7 من �ملادة 30 م���ن �لتفاقية �لدول �لأطر�ف باأن تنظ���ر يف �تخاذ �إجر�ء�ت 
لإ�سقاط �لأهلية لتويل من�سب عمومي �أو تويل من�سب يف من�ساأة مملوكة كليا �أو جزئيا للدولة بعد 
�لإد�نة بارتكاب جرمية ف�ساد. وقد ت�سع �لدول �لأطر�ف يف �عتبارها �أنَّ هذه �لتد�بري هي مبثابة 
جز�ء�ت تبعية منا�سبة �إذ �إنَّ �لثقة و�لن ز�هة عن�سر�ن �أ�سا�سيان للمن�سب �لعمومي. كما قد ت�سع 
�ل���دول �لأطر�ف يف �عتبارها �أنَّ ه���ذه �لتد�بري قد تكون و�سائل فّعالة ل���ردع �لت�سّرفات �لفا�سدة 
ومنع �لف�ساد يف �مل�ستقبل بتوجيه �إ�سارة و��سحة �إىل �لت�سميم على مكافحة �لف�ساد �إىل �ملوظفني 
�لعموميني �أو غريهم من �ملوظفني و�إىل �جلمهور. ومن جهة �أخرى، �سيتعني على �لدول �لأطر�ف 
�لتي تنفذ هذه �لتد�بري �أن تنظر بعناية فيما �إذ� كان ينبغي �إ�سقاط �لأهلية ب�سكل موؤقت �أم د�ئم. 

وميكن �أن تر�عى يف هذ� �لقر�ر ج�سامة �جلرمية �لتي �أدين بها �لفرد.

وق���د ت���ود �لدول �لأطر�ف �أن تنظر يف تطبيق عبارة "من�س���اأة مملوكة كليًا �أو جزئيًا للدولة" 
وفقًا لقو�عدها �لوطنية �لتي حتّدد �ملن�ساآت �لتي تعترب "عمومية".

ثانيًا-8-  �إعادة �لإدماج
كم���ا ورد �أع���اه، ت�سري �لفقرة 10 م���ن �ملادة 30 من �لتفاقية �إىل �أن���ه يلزم فر�ض عقوبات 

جنائية وتبعية تنا�سبية. وتنبع �سرورة �إعادة �إدماج �ملد�نني يف �ملجتمع من مبد�أ �لتنا�سب.

وقد تعترب �لدول �لأطر�ف هذه �لفقرة عن�سر� يعك�ض �لتوجه �لعام للمادة نحو �إقامة تو�زن 
مائم بني �لعقاب و�إعادة �لتاأهيل. وعاوة على ذلك، قد تعترب �لدول �لأطر�ف �أنَّ �حلكم �ملتعلق 
باإع���ادة �لإدم���اج يتناول بعدً� �آخ���ر للعقوبات وهو �أنه يج���وز للدول �لأط���ر�ف، �إ�سافة �إىل �حلكم 
�لع���ادي �ملتعلق بالإف���ر�ج مع �ملر�قب���ة، �للجوء �إىل �أح���كام تنطوي على �سروط لإدم���اج �ملد�نني، 
كالعم���ل �ملجتمع���ي �لإجباري �أو �لعم���ل �لتطوعي �لذي ت�ستخدم فيه كف���اء�ت �ملوظفني �لعموميني 

لفائدة �ملجتمع.

املادة 31: التجميد واحلجز وامل�صادرة
1- تتخ���ذ كل دولة ط���رف، �إىل �أق�سى مدى ممكن �سمن نطاق نظامها �لقانوين �لد�خلي، ما 

قد يلزم من تد�بري للتمكني من م�سادرة:

مة وفقًا له���ذه �لتفاقية، �أو ممتلكات  )�أ( �لعائ���د�ت �لإجر�مية �ملتاأتية من �أفعال جمرَّ
تعادل قيمتها قيمة تلك �لعائد�ت؛
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)ب(  �ملمتلكات �أو �ملعد�ت �أو �لأدو�ت �لأخرى �لتي ��سُتخدمت �أو كانت معّدة لا�ستخد�م 
مة وفقًا لهذه �لتفاقية. يف �رتكاب �أفعال جمرَّ

2- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تد�بري للتمكني من ك�سف �أيٍّ من �لأ�سياء �مل�سار �إليها 
يف �لفقرة 1 من هذه �ملادة �أو �قتفاء �أثره �أو جتميده �أو حجزه، لغر�ض م�سادرته يف نهاية �ملطاف.

3- تتخ���ذ كل دولة ط���رف، وفقًا لقانونها �لد�خل���ي، ما قد يلزم من تد�ب���ري ت�سريعية وتد�بري 
�أخ���رى لتنظيم �إد�رة �ل�سلطات �ملخت�سة للممتلكات �ملجم���دة �أو �ملحجوزة �أو �مل�سادرة، �مل�سمولة 

يف �لفقرتني 1 و2 من هذه �ملادة.
4- �إذ� ُحّولت هذه �لعائد�ت �لإجر�مية �إىل ممتلكات �أخرى �أو بدلت بها، جزئيا �أو كليا، وجب 

�إخ�ساع تلك �ملمتلكات، بدل من �لعائد�ت، للتد�بري �مل�سار �إليها يف هذه �ملادة.
5- �إذ� ُخلط���ت ه���ذه �لعائد�ت �لإجر�مي���ة مبمتل���كات �كُت�سبت من م�س���ادر م�سروعة، وجب 
�إخ�س���اع تلك �ملمتلكات للم�سادرة يف حدود �لقيمة �ملق���ّدرة للعائد�ت �ملخلوطة، مع عدم �مل�سا�ض 

باأيِّ �ساحيات تتعلق بتجميدها �أو حجزها.
6- ُتخ�س���ع �أي�سًا للتد�بري �مل�سار �إليها يف هذه �ملادة، على نف�ض �لنحو وبنف�ض �لقدر �ل�ساريني 
عل���ى �لعائد�ت �لإجر�مية، �لإير�د�ت �أو �ملنافع �لأخرى �ملتاأتية م���ن هذه �لعائد�ت �لإجر�مية، �أو 
 م���ن �ملمتل���كات �لتي ُحّول���ت تلك �لعائد�ت �إليه���ا �أو ُبّدلت بها، �أو من �ملمتل���كات �لتي �ختلطت بها

 تلك �لعائد�ت.
ل كل دولة ط���رف حماكمها �أو  7- لأغر�����ض ه���ذه �ملادة و�مل���ادة 55 من ه���ذه �لتفاقية، تخ���وِّ
�سلطاتها �ملخت�سة �لأخرى �أن تاأمر باإتاحة �ل�سجات �مل�سرفية �أو �ملالية �أو �لتجارية �أو بحجزها. 

ول يجوز للدولة �لطرف �أن ترف�ض �لمتثال لأحكام هذه �لفقرة بحجة �ل�سّرية �مل�سرفية.
8- يج���وز لل���دول �لأط���ر�ف �أن تنظ���ر يف �إمكانية �إل���ز�م �جلاين ب���اأن يبني �مل�س���در �مل�سروع 
له���ذه �لعائ���د�ت �لإجر�مية �ملزعوم���ة �أو للممتلكات �لأخ���رى �خلا�سعة للم�س���ادرة، ما د�م ذلك 
 �لإل���ز�م يتو�ف���ق م���ع �ملب���ادئ �لأ�سا�سي���ة لقانونه���ا �لد�خلي وم���ع طبيع���ة �لإج���ر�ء�ت �لق�سائية 

و�لإجر�ء�ت �لأخرى.
9- ل يجوز تاأويل �أحكام هذه �ملادة مبا مي�ض بحقوق �أطر�ف ثالثة ح�سنة �لنية.

10- لي����ض يف هذه �ملادة م���ا مي�ض باملبد�أ �لقا�سي باأن يكون حتديد وتنفيذ �لتد�بري �لتي ت�سري 
�إليها متو�فقني مع �أحكام �لقانون �لد�خلي للدولة �لطرف وخا�سعني لتلك �لأحكام.

اأواًل- نظرة عامة

�مل���ادة 31 مكمل���ة للم���ادة 23. ويف حني تتناول �مل���ادة 23 "من" يخ�سع للم�س���ادرة، تتناول 
ه���ذه �ملادة "م���اذ�" ي�سادر و"كيف" ي�س���ادر. فامل�س���ادرة - �أي �حلرمان �لد�ئم م���ن �ملمتلكات 
باأم���ر �س���ادر ع���ن حمكمة �أو �سلطة خمت�س���ة �أخرى، ح�س���ب تعريفها �لو�رد يف �مل���ادة 2 )ز( من 



92

�لتفاقي���ة - ه���ي �أهم �لأدو�ت �لقانوني���ة حلرمان �جلناة من مكا�سبهم غ���ري �مل�سروعة. ويتمحور 
�لنظ���ام �ل���ذي �أن�ساأت���ه �لتفاقية ح���ول مفهوم م�س���ادرة "عائ���د�ت �جلرمية" �ملعرف���ة يف �ملادة 
 2 )ه����( عل���ى �أنه���ا "�أي ممتل���كات متاأتي���ة �أو متح�سل عليها، ب�س���كل مبا�سر �أو غ���ري مبا�سر، من

�رتكاب جرم".
وينبغي متييز م�سادرة عائد�ت �جلرمية عن نوعي �مل�سادرة �لآخرين �ملعروفني يف معظم �لنظم 
�لقانونية، �أي م�سادرة �أدو�ت �جلرمية وم�سادرة �أ�سياء �جلرمية. ورغم �أنَّ �ملادة 31 )1( تقت�سي 
 هذه �لأنو�ع �لثاثة من �مل�سادرة، فاإنَّ م�سادرة عائد�ت �جلرمية هي حمور هذ� �لنظام �جلديد.
وحت���ّدد �ملادة 31 �أي�سًا �لنطاق �لأدنى مل�سادرة عائ���د�ت �جلرمية يف �لفقر�ت 4 و5 و6. وكتدبري 
تكميل���ي، تو�س���ي �لفقرة 8 باأن تنظ���ر �لدول يف عك�ض ع���بء �لإثبات لتي�سري حتدي���د م�سدر تلك 
�لعائد�ت، وهو مفهوم يطبق فعا يف �لعديد من �لوليات �لق�سائية ولكن يجب متييزه عن مفهوم 

عك�ض عبء �لإثبات بخ�سو�ض عنا�سر �جلرمية �لتي تت�سل مبا�سرة بافرت��ض �لرب�ءة.

وعل���ى �لرغم من هذه �ملتطلب���ات �لدنيا، فا تز�ل �أمام �لدول �لأطر�ف طائفة من خيار�ت 
�ل�سيا�سة ب�ساأن كيفية تنفيذ هذ� �لنظام فيما يتعلق بالأمور �لتالية:

•   ما �إذ� كان ينبغي منح �لأ�سبقية "لنظام م�سادرة بناء على �ل�سيء"، مقابل "نظام م�سادرة 

بناء على �لقيمة"؛

•   م���ا �إذ� كان ينبغ���ي �لن�ض عل���ى �أ�سبقية نظام م�س���ادرة مدين �إ�ساف���ة �إىل نظام م�سادرة 

جنائي؛

•   ما �إذ� كان ينبغي �عتبار "م�سادرة عائد�ت �لف�ساد"، ويف �أيِّ ظروف ينبغي �عتبارها عقوبة 

جنائية مقابل تدبري �إ�ساحي �أو ت�ساحلي؛

•   ما �إذ� كان ينبغي �عتماد دعوى عينية مقابل دعوى �سخ�سية.

ومن �لعنا�سر �حليوية �ملكملة ل�سيا�سة حرمان مرتكبي جر�ئم �لف�ساد من عائد�ت �أعمالهم 
غ���ري �مل�سروعة نظام �لتد�بري �لأولي���ة �ملتعلقة باحلجز �أو �لتجميد �أو تقييد �ملمتلكات خاف ذلك 
لأغر�����ض �مل�س���ادرة. وتقت�سي �لفقرة 2 من �ل���دول �لأطر�ف تنفيذ هذه �لتد�ب���ري بينما تقت�سي 
�لفقرة 3 تنفيذ نظم لإد�رة تلك �ملمتلكات حتى تقّرر حمكمة �أو �سلطة خمت�سة �أخرى م�سريها.

وتقت�س���ي �مل���ادة 31 �أي�س���ًا تد�بري حم���ّددة فيم���ا يتعلق بعن�سري���ن هامني �آخري���ن لنظام 
�مل�سادرة، �أل وهما �لتعاون �لدويل )�لفقرة 7( وحماية حقوق �لأطر�ف �لثالثة )�لفقرة 9(.

ثانياً-  اأنواع امل�صادرة

تقت�س���ي �مل���ادة 31 )1( م���ن �ل���دول �لأطر�ف �أن تتخذ م���ا يلزم من تد�ب���ري لتمكني نوعني 
خمتلفني من �مل�سادرة:
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)1( )�أ( - م�سادرة عائد�ت �جلرمية؛
)1( )ب( - م�سادرة �أدو�ت �جلرمية.

وت�س���ري )1( )ب( �إىل "�ملمتل���كات �أو �ملعد�ت �أو �لأدو�ت �لأخرى" �لتي ��سُتخدمت �أو �أُعدت 
مة وفقًا لهذه �لتفاقية. لا�ستخد�م يف �رتكاب �أفعال جمرَّ

و�لفكرة ور�ء م�سادرة �أدو�ت �جلرمية هي �أنَّ �لأ�سياء قد �أُ�سيئ ��ستخد�مها بطريقة م�سرة 
للمجتم���ع وم���ن ثم يجب على �لدولة �أن حتول دون وقوع ذلك من جديد. وهي تربط ماديًا �لأ�سياء 
�مل�ستخدم���ة لرتكاب �جلرمية مع ما �أ�سفرت عنه من نتائ���ج موؤذية. ومن ثم فاإنَّ م�سادرة �أدو�ت 
�جلرمية �إجر�ء عقابي يف طبيعته يرتبط باإد�نة �ملتهم ول ميكن �تخاذه كدعوى �سخ�سية فح�سب، 

حيث يعاقب �ملتهم - عادة بطريقة تبعية - بتجريده من ممتلكاته �لتي "�أ�ساء ��ستخد�مها".
وت�سمل �لفكرة �أي�سًا �لأ�سياء �ل�سرورية للقيام بال�سلوك �جلنائي، �سو�ًء ب�سكل مبا�سر، مثل 
�لوثائ���ق و�لنم���اذج و�لرب�جميات، �أم ب�سكل غ���ري مبا�سر لتي�سري �ل�سل���وك �جلنائي، مثل جو�ز�ت 
�ل�سف���ر �لز�ئفة ونحو ذل���ك. وتتلف هذه �لأ�سياء عادة، مما يدل عل���ى �أنَّ �لفكرة �لتي تقوم عليها 
م�س���ادرة هذه �لأ�سياء تعترب �أي�سًا عّر�سة لإ�ساءة �ل�ستعمال وبالتايل هناك م�سلحة يف �إتافها. 
و�إ�ساف���ة �إىل ذل���ك، يعود هذ� �لنوع من �مل�سادرة بفو�ئد وقائي���ة �أو�سع نطاقًا ولي�ض جمرد م�ساألة 

عقابية؛ وعليه، فا تتم م�سادرة �ملخدر�ت ملعاقبة �ملتهم ولكن حلماية �ملجتمع.
وعلى �لنقي�ض من ذلك، تقت�سي �ملادة 1 )�أ( من �لدول �لأطر�ف �أن تتخذ تد�بري مل�سادرة 

عائد�ت �جلرمية.
وتعن���ي م�سادرة عائد�ت �جلرمية، كما ورد تعريفه���ا يف �ملادة 2 )ه�( و)ز( من �لتفاقية، 
�حلرم���ان �لد�ئ���م، باأمر �س���ادر عن حمكم���ة �أو �سلطة خمت�سة �أخ���رى، من ممتل���كات متاأتية �أو 

متح�سل عليها، ب�سكل مبا�سر �أو غري مبا�سر، من �رتكاب جرم.

ثالثاً- مناذج امل�صادرة

ي�س���ري خيار �ل�سيا�س���ة �لأول �لذي تعر�سه �لفقرة 1 )�أ( �إىل منوذجني حمتملني للم�سادرة: 
مة وفقًا لهذه  م�سادرة �لأ�سياء، �مل�سار �إليها على �أنها "�لعائد�ت �لإجر�مية �ملتاأتية من �أفعال جمرَّ
�لتفاقي���ة "وم�سادرة �لقيم، �مل�سار �إليها على �أنها "ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك �لعائد�ت". 
ويتعل���ق ه���ذ� �لتمييز بالطريقة �لتي تتاأثر بها حقوق �مللكية. وت�س���كل م�سادرة �لأ�سياء نقًا مللكية 
�لدول���ة، يف ح���ني تتمثل �مل�سادرة بناًء على �لقيمة يف فر�ض دفع مبلغ من �ملال، يعادل عادة �مليزة 

�أو �لفائدة غري �مل�ستحقة �ملتاأتية من �ل�سلوك �جلنائي، باأيِّ �سورة يتم منحها �أو تلقيها.

وتقوم نظ���م م�سادرة �لأ�سياء على �ل�سلة �لقائمة بني �جلرمي���ة و�ملمتلكات. وينطبق نف�ض 
�لنموذج بالن�سبة مل�سادرة �أدو�ت �جلرمية. ويجب مر�عاة عدد من �لعتبار�ت:
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•   تعمل نظم م�سادرة �لأ�سياء بغ�ض �لنظر عمن هو �حلائز �لفعلي للملكية؛ ويجب �أن يوىل يف 
ذلك �هتمام خا�ض حلماية �أطر�ف ثالثة ح�سنة �لنية - مو�سوع �لفقرة 9 من �ملادة.

•   ق���د ترتت���ب على نظ���ام حم�ض مل�س���ادرة �لأ�سي���اء عو�قب جائ���رة، �إذ تفلت م���ن �مل�سادرة 
�ملمتل���كات �لتي مت ��ستهاكها �أو �إنفاقها قبل �إ�سد�ر �لأم���ر بامل�سادرة، �أو �ملمتلكات �لتي ل 

ميكن �قتفاء �أثرها.
•   نظ���رً� لأنَّ م�س���ادرة �لأ�سي���اء يج���ري ع���ادة �إنفاذها عيني���ا، فاإنَّ م���ن �ملمك���ن تكييفها مع 
�لإج���ر�ء�ت �جلنائية و�ملدنية عل���ى �ل�سو�ء، ولئن كانت بع�ض �لولي���ات �لق�سائية تعترب �أيَّ 
م�س���ادرة لعائد�ت �جلرمية ذ�ت طابع عقابي، فاإنَّ بع�سها �لآخر ر�أى �أنَّ م�سادرة عائد�ت 
�جلرمي���ة بناًء عل���ى �إجر�ء�ت مدنية و�إنفاذها بناًء على مناذج م�س���ادرة �لأ�سياء ينبغي �أن 

تعترب ذ�ت طابع ت�ساحلي.

و�أخريً�، يجوز �لنظر، لدى تنفيذ نظم م�سادرة �لأ�سياء، يف �حلالة �لتي ينجح فيها �جلاين 
يف �إخف���اء �لعائد�ت �سمن م���و�رد موؤ�س�سية �أو كيان قانوين. ونظ���رً� لأنَّ �لعائد�ت لن تكون و�قعيًا 
يف ح���وزة �جلاين، �سيكون من �ملفي���د جد�، يف �لنظم �لقانونية �لتي تكون فيها م�سوؤولية �ل�سركات 
 �سيق���ة �لنط���اق �أو غري موج���ودة، معرفة م���ا �إذ� كانت �لإج���ر�ء�ت ت�ستند �إىل �لقان���ون �جلنائي

�أو �ملدين.

وميكن �لتغلب على هذه �ل�سعوبات عن طريق نظم م�سادرة �لقيمة. وبخاف نظم م�سادرة 
�لأ�سياء، �لتي ت�ستند �إىل �لعاقة بني �ملمتلكات و�جلرمية، ت�ستند نظم م�سادرة عائد�ت �جلرمية 
بناء على �لقيمة �إىل �لفكرة �لتي مفادها �أنَّ "�جلرمية ينبغي �ألَّ تدر فائدة". ومن ثم، فهي لي�ست 
نقا مللكية، بل �أمرً� )�سادر عن حمكمة عادة( بدفع مبلغ من �ملال يعادل قيمة عائد�ت �جلرمية.

ومن حيث �ملنطلق، ميكن �إنفاذ نظم �مل�سادرة بناء على �لقيمة ب�ساأن �أمو�ل �أو �أ�سول قد ل 
تت�سل مبا�سرة باأيِّ حال من �لأحو�ل بالن�ساط �لإجر�مي، بل مت �حل�سول عليها بو��سطة عائد�ت 
�جلرمية. وعليه، فا د�عي �إىل �قتفاء �أثر �لأ�سول ذ�تها �لتي مت �حل�سول عليها عن طريق �جلرم 
بل يجب تعيني �لقيمة �لتي قد يتم �حل�سول عليها وم�سادرة تلك �لقيمة من �أيِّ �أ�سل متاح ميلكه 

�جلاين �أو ي�سيطر عليه.

وم���ن �لف���روق �لعملية �ملهّم���ة �لأخرى يف نظ���م م�سادرة �لأ�سي���اء �أنه لي����ض �سروريًا، عند 
��ستخ���د�م نظ���م م�سادرة �لقيم���ة، �لهتمام بالعائ���د�ت �ملبا�سرة �أو غري �ملبا�س���رة، �أو باختاط 
�لأ�س���ول �مل�سروعة وغري �مل�سروعة. وبعد حتديد �لقيمة �مل���ر�د م�سادرتها، ل تهم معرفة م�سدر 

�ملمتلكات �لتي ت�سري عليها �مل�سادرة.

ثالثًا، ملا كانت م�سادرة �لقيمة ل ت�سري �سوى على �ملمتلكات �لتي ميلكها �جلاين - �سريانًا 
�سخ�سي���ًا - فلن توؤّث���ر يف �حلقوق �لتي تكت�سبها �أطر�ف ثالثة ح�سن���ة �لنية بعد �رتكاب �جلرمية. 
ويتجل���ى عي���ب هذ� �لنظ���ام طبعا يف �حل���الت �لتي قام فيها �جل���اين بنقل جمي���ع ممتلكاته �إىل 
�سخ�سي���ات طبيعي���ة �أو �عتبارية ولي�ض لديه �أيُّ ممتلكات با�سم���ه �ل�سخ�سي. بيد �أنه ميكن �لقول 
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�إنَّ م���ن �ملحتم���ل �أنَّ �أيَّ �سخ�ض يح�سل على ممتلكات من ه���ذ� �لقبيل يرتكب جرمية غ�سل �أمو�ل 
تخ�س���ع عائد�تها للم�سادرة على �لنح���و �ملقرتح يف �ملادة 23. ومن ثم، ميكن �أي�سًا م�سادرة تلك 

�ملمتلكات مبوجب نظام �مل�سادرة بناء على �لقيمة.
ومنح���ت بع����ض �لولي���ات �لق�سائية �أ�سبقي���ة لنظام م�س���ادرة �لقيمة، بينم���ا يعترب معظم 
�لولي���ات �لق�سائية �ملنتمية �إىل �لع���رف �لقانوين �ملدين نظم م�سادرة �لقيمة بديًا فرعيًا لنظم 
م�سادرة �لأ�سياء. ولعل �لدول �لأطر�ف تود �لنظر يف �عتماد كا �لنظامني و��ستعمال �أحدهما �أو 

�لآخر، ح�سبما يكون �لأن�سب يف �أيِّ حالة حمّددة.

رابعاً- ماذا يتعني اأن يعترب عائدات جرمية الأغرا�س امل�صادرة

حتّدد �لفقر�ت 4 و5 و6 يف �ملادة 31 �لنطاق �لأدنى للتد�بري �ملتعلقة بتنفيذ �ملادة.
�لفقرة 4

وهي ت�سري �إىل �حلالة �لتي تكون فيها �لعائد�ت قد حولت �أو بدلت �إىل ممتلكات �أخرى. ويف 
ه���ذه �حلالة، يلزم عل���ى �لدول �لأطر�ف �إخ�ساع �ملمتلكات �ملحول���ة �أو �ملبدلة للم�سادرة بدًل من 

�لعائد�ت �ملبا�سرة.
ونظ���رً� لأنَّ �جلناة �سيتخل���ون باأ�سرع ما ميكن من �لعائد�ت �لأولي���ة للجرمية لعرقلة جهود 
�لتحقي���ق لقتف���اء �أثر تلك �ملمتل���كات، فاإنَّ هذ� �حلك���م يكت�سي �أهمية كبرية عن���د تطبيق منوذج 
م�س���ادرة �لأ�سي���اء، بغية جتّنب نز�عات مع �أط���ر�ف ثالثة ح�سنة �لنية وتي�س���ريً� لأعمال �لتحقيق 
و�ملقا�س���اة. وتتجل���ى يف هذ� �حلكم نف����ض �لنظرية �لتي تكم���ن ور�ء منوذج �مل�س���ادرة بناء على 

�لقيمة: فاملهم هو عدم �ل�سماح للجاين باإثر�ء نف�سه بو�سائل غري م�سروعة.
ويتب���ع �حلكم ما ي�سمى نظرية "�ملمتلكات �مللوثة"، حيث تب���دل �ملمتلكات �مللوثة "مبمتلكات 
نظيفة" فتتحول هذه �لأخرية �إىل "ممتلكات ملوثة". ورغم �أنَّ ذلك قد يثري م�سائل ب�ساأن �ل�ستام 
بح�سن نية، فقد و�سعت �لبلد�ن متطلبات مينح فيها �لقانون �لأ�سبقية لعدم قابلية �إلغاء "�لتلوث" 

بغ�ض �لنظر عن تكر�ر �لنقل �أو �ل�ستام �أو �لتحويل.
�لفقرة 5

وه���ي ت�سري �إىل �حلالة �لتي تختلط فيها عائد�ت �جلرمية مبمتلكات من م�سادر م�سروعة. 
ويل���زم على �لدول �لأط���ر�ف �أن ُتخ�سع للم�سادرة �أيَّ ممتلكات من ه���ذ� �لقبيل يف حدود �لقيمة 

�ملقدرة للعائد�ت.
وكم���ا ورد �أعاه، قد تث���ري كلتا �حلالتني م�سكلة عندما تتم �مل�سادرة يف ظل نظام م�سادرة 
�لأ�سياء، مما يقت�سي حتديد �ملمتلكات �لتي مت �حل�سول عليها عن طريق �جلرمية. وعند تطبيق 

نظام م�سادرة �لقيمة، ل تثري هذه �حلالت �أيَّ م�سكلة.
�لفقرة 6

وهي تقت�سي من �لدول �لأطر�ف �ألَّ ُتخ�سع للم�سادرة �لعائد�ت �لأولية فح�سب بل �لعائد�ت 
 �لثانوي���ة �أي�س���ًا. و�لعائ���د�ت �لأولية هي تلك �ملكت�سب���ة ب�سكل مبا�سر من �رت���كاب �جلرمية - مثل 
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���ا �لعائ���د�ت �لثانوي���ة فت�س���ري �إىل �لفو�ئ���د �مل�ستم���دة م���ن  ر�س���وة قدره���ا 000 100 دولر. �أمَّ
�لعائ���د�ت �لأ�سلي���ة، كالفائ���دة �مل�سرفي���ة �أو تز�ي���د �ملبلغ نتيج���ة لا�ستثمار. ويف ه���ذ� �ل�سدد، 
 تقت�س���ي �لتفاقي���ة من �ل���دول �لأطر�ف �أن تتيح �إمكاني���ة �مل�سادرة �لإجبارية ل���كل من �لعائد�ت 

�لأولية و�لثانوية.

ولئ���ن كان تعري���ف عائد�ت �جلرمية �ل���و�ردة يف �مل���ادة 2 )ز( ي�سمل �ملمتل���كات "�ملكت�سبة 
م���ن �رت���كاب جرمية" و�ملمتل���كات "�ملتاأتية من �رتكاب جرمي���ة"، فاإنَّ �لفقرة ت�س���ري �سر�حة �إىل 
"�لإي���ر�د�ت �أو �ملنافع �لأخرى" �ملتاأتية من عائ���د�ت �جلرمية وتنطبق على �لفو�ئد �ملتاأتية من �أيٍّ 
م���ن �حلالتني �مل�سار �إليهما يف �لفقرت���ني 4 و5 - �ملمتلكات �ملحولة �أو �ملبدلة و�ملمتلكات �ملختلطة. 
وبعب���ارة �أخ���رى، يجب �إخ�ساع �أيِّ تز�يد يف قيمة عائد�ت �جلرمي���ة للم�سادرة �أي�سًا، حتى ولو مل 

تكن �لزيادة من�سوبة �إىل �أيِّ ن�ساط �إجر�مي.

خام�صاً- التدابري التمهيدية لعمليات امل�صادرة املحتملة

للنج���اح يف حرمان �جلناة من ثمر�ت �أعماله���م غري �مل�سروعة، تقت�سي �لفقرة 2 من �ملادة 
31 من �لدول �لأطر�ف �أن تتخذ ما قد يلزم من تد�بري للتمكني من حتديد �أو �قتفاء �أثر �أو جتميد 

�أو حجز �ملمتلكات �لتي قد تخ�سع للم�سادرة يف نهاية �ملطاف.

وفيم���ا يتعلق بالتحدي���د �أو �قتفاء �لأثر، قد ترغب �لدول �لأط���ر�ف كفالة �لتمكني �لقانوين 
لأجه���زة �إنفاذ �لقانون و�ل�سلطات �لإد�رية و�لق�سائي���ة �ملخت�سة لر�سد �ملمتلكات �أو �حلقوق �لتي 
ميك���ن �أن تخ�سع للم�سادرة. وعند �تخ���اذ �لتد�بري لتحديد �لأ�سول عل���ى �ل�سعيد �ملحلي، يجب 
ل �ل�سلطات �ل�ساحي���ات �لازمة للتحقيق و�إمكانية �لطاع على �لوثائق ويجب �أي�سًا �أن  �أن تخ���وَّ
تك���ون لها �إمكانية �لو�سول �إىل قو�عد �لبيانات �ملوجودة لاأعمال �مل�سرفية و�لعقار�ت و�ملركبات 
و�ل�سخ�سي���ات �لعتبارية. ويف حالة ع���دم وجود قو�عد بيانات، ينبغ���ي �أن تنظر �لدول �لأطر�ف 
جدي���ا يف �إن�سائه���ا لتي�سري عملية جمع �لأدلة يف �لوقت �ملنا�سب. وينبغي �أن تعترب �ساحية حتديد 
و�قتف���اء �أث���ر �ملمتلكات �خلا�سع���ة للم�سادرة �أد�ة حتقي���ق �أ�سا�سية لأجهزة �إنف���اذ �لقانون كافة. 
وينبغ���ي �أن يكون با�ستطاعة �جلهاز �ملعني باإنفاذ و�إد�رة �لتز�مات �لإباغ حتديد وك�سف �لأ�سول 

�ملحتملة للم�سادرة، و�إتاحة تلك �ملعلومات لأجهزة �إنفاذ �لقانون.

و�إ�ساف���ة �إىل ذل���ك، من �مل�ست�س���وب �أن ي�سع موظفو �إنف���اذ �لقانون �أ�سالي���ب لتوليد �لأدلة 
�ملتعلق���ة بامللكية �ملخفية بو��سطة �ملقرب���ني �أو �أفر�د �لأ�سرة �أو �لكيان���ات �أو �ملنا�سب يف �ملن�ساآت. 
وثب���ت �أنَّ خمتلف �أنو�ع �لتع���اون مقابل تخفي�ض �لعقوبة �أ�سلوب مفيد ج���د� للتعامل مع "�ملنا�سب 

�ل�سورية"، �إذ قد يتهم �أ�سحاب هذه �ملنا�سب باإخفاء عائد�ت �جلرمية �أو غ�سلها.

وفيم���ا يتعلق بال�سب���ط و�لتجميد و�مل�سادرة، ق���د تنظر �لدول �لأط���ر�ف ب�سفة خا�سة يف 
�حلالت �لتالية:
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•   ينبغ���ي من���ح �ل�سلطات �ملخت�س���ة �ساحي���ات متكنها من �تخ���اذ تد�بري موؤقت���ة منذ بد�ية 
�لتحقي���ق. ولتحقي���ق فّعالية تد�بري �ل�سب���ط و�حلجز و�لتجميد، يج���ب �تخاذها من طرف 

و�حد ودون �سابق �إخطار.
•   يف حال���ة �س���رورة �إ�س���د�ر �إذن ق�سائ���ي - وينطبق ذلك عل���ى �لتد�بري �لت���ي مت�ض �حلقوق 
�لأ�سا�سي���ة - ينبغ���ي �سوغ �لإجر�ء بحيث ل يوؤدي �إىل تاأخ���ري �إ�سد�ر �لإذن و�إعاقة �لإجر�ء. 
وينبغ���ي �إياء �هتم���ام خا�ض لتخاذ �لتد�بري يف �لوقت �ملنا�س���ب �إذ� كان يلزم تن�سيقها مع 

وليات ق�سائية �أخرى.
•   يجب �أن تنظر �لدول �لأطر�ف يف مز�يا و�سع نظام خمتلف لتجميد �لأ�سول �لتي هي مو�سع 
تقارير عن معامات م�سبوهة، �سدرت �متثال لاأنظمة �ملتعلقة مبكافحة غ�سل �لأمو�ل. وعد� 
�لإذن �لق�سائ����ي �لتقليدي، هناك خيار�ن �آخر�ن ينبغ����ي �لنظر فيهما، وهما نظاما �لتجميد 
ل �جلهاز �لذي يتلقى �لتقرير �مل�ستبه به -  �لإد�ري و�لتلقائي. ويف �إطار �لنظام �لإد�ري، يخوَّ
ت، ويخ�سع قر�ره  مثل وح����دة �ملعلومات �ل�ستخبار�تية �ملالية - �سلطة �لبت يف �لتجميد �ملوؤقَّ
ا يف �لتجميد �لتلقائي، يلزم  للتاأكيد �لق�سائي �لذي يجب �إ�سد�ره يف غ�سون فرتة وجيزة. �أمَّ
عل����ى �ملر�قب جتميد �ملمتلكات �ملعنية باملعاملة وقت �لإباغ، دون �إنذ�ر عميله، وملدة ق�سرية 
يج����ب خاله����ا �أن تقّرر �سلطة خمت�سة م����ا �إذ� كان ينبغي �إبقاء جتمي����د �ملمتلكات �أم ل. ويف 
كلتا �حلالتني، مي�سي �لقر�ر قدما لزيادة �لكفاءة و�ل�سماح بالتجميد يف �لوقت �ملنا�سب دون 
�لإخال باأيِّ حقوق �أ�سا�سية. ومن �خليار�ت �لطارئة �ملمكنة �إلز�م �أن جتيز وحدة �ملعلومات 
�ل�ستخبار�تي����ة �ملالية، نتيجة لتقرير عن معاملة م�سبوه����ة، �أن�سطة �حل�سابات �لعادية ولكن 
مع �لقت�ساء من �ملوؤ�س�سة �ملعنية بالإباغ �أن تبلغ دوريا عن �أن�سطة �ملعامات يف حالة تعجيل 

�لتقييد �أو �لتجميد نتيجة لأحد�ث �أخرى )مثل �سابق �إنذ�ر بالتحقيق(.
•   ينبغ���ي للدول �لأطر�ف �لتي لديها منوذج مل�س���ادرة �لأ�سياء و�آخر مل�سادرة �لقيمة �أن تكفل 
�إمكانية م�سادرة �ملمتلكات "�ملعنية" باجلرمية �أو �لتي "ميكن �قتفاء �أثرها" �إىل �جلرمية �أو 
"ذ�ت �ل�سلة" بها، و�أن تكفل �أي�سًا �أن ت�سمل �أحكام �مل�سادرة �ملمتلكات �لأخرى �لتي تهدف 
�إىل تاأمني �لأ�سول لتنفيذ حكم ب�ساأن �لأمو�ل. وعلى نف�ض �ملنو�ل، قد تنظر �لدول �لأطر�ف 
يف �إمكاني���ة جتميد �لأ�س���ول "غري �ملت�سلة" �لت���ي ميلكها �ملتهم عندم���ا ُيحتفظ باملمتلكات 

"ذ�ت �ل�سلة" باجلرمية يف ولية ق�سائية �أجنبية.

ل حماكمه���ا �أن تاأمر باإتاحة  وتقت�س���ي �لفق���رة 7 من �ملادة 31 من �ل���دول �لأطر�ف �أن تخوِّ
�ل�سج���ات �مل�سرفية �أو �ملالي���ة �أو �لتجارية عندما تطلبها �سلطة �أجنية خمت�سة لأغر��ض �حلجز 

�أو �لتجميد �أو �مل�سادرة.
وتقت�سي �لفقرة 3 من �ملادة 31 من �لدول �لأطر�ف �أن تتخذ تد�بري لتنظيم �إد�رة �ملمتلكات 
�ملجمدة �أو �ملحجوزة �أو �مل�سادرة. وهناك عدة م�سائل ينبغي �لنظر فيها يف هذ� �ل�سدد، ل �سيما 

يف �لوليات �لق�سائية �لتي قد تكون فيها �لإجر�ء�ت �جلنائية مطولة:
•   �أوًل، نظ���رً� لأنَّ �أنو�ع �ملمتلكات �لتي ميكن �أن تخ�سع للتجميد تختلف �ختافًا كبريً�، ينبغي 
�سني ذوي مهار�ت مطابقة لنوع �ملمتلكات لأغر��ض �لتنظيم  �أن يكف���ل �لنظام تعيني متخ�سّ
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و�لإد�رة. ويتع���ني ذل���ك خ�سو�س���ا يف �حلالت �ملعق���دة، كاأن تكون �سرك���ة بكاملها خا�سعة 
لتد�ب���ري تقييدية. ويف حالة �لأمو�ل، يكفي حتويله���ا �إىل ح�ساب متلكه �لهيئة �ملخت�سة. ويف 
حال���ة �لعق���ار�ت، قد تنظر �ل���دول �لأطر�ف فيم���ا �إذ� كان يكفي تقيي���د �أيِّ حتويل مع ترك 

�ل�ستخد�م و�ل�سيانة للمالك.

•   ثاني���ًا، يجب �أن مينع �لنظام �إ�ساءة ��ستعمال �لأ�س���ول �ملجمدة عن طريق �سو�بط ومو�زين 

ورقابة منا�سبة وبو��سطة عقوبات ر�دعة ومتنا�سبة حتى ل تتكبد �لدولة مزيدً� من �لتكاليف. 
وق���د ترتت���ب تكاليف على �إد�رة �لأ�سول ذ�تها، وينبغي �أن يتوخ���ى �لإجر�ء �أي�سًا �أ�سكاًل من 

�لإد�رة ل تكبد �لدولة تكاليف باهظة.

•   ثالثًا، قد تود �لدول �لأطر�ف �أن تنظر يف �لظروف �لتي، �إن وجدت، قد ي�ستحق فيها �ساحب 

�ملمتلكات �ملجمدة �أو �ملحجوزة تعوي�سًا، �إذ� مل ت�سادر �ملمتلكات يف نهاية �ملطاف.

�صاد�صاً- عك�س/حتويل عبء االإثبات

تو�س���ي �لفق���رة 8 ب���اأن تنظر �لدول �لأط���ر�ف يف �إمكانية حتويل عبء �لإثب���ات يف ما يتعلق 
مب�سدر عائد�ت �جلرمية �ملزعومة.

وينبغ���ي متييز هذه �لتو�سية عن عك�ض عبء �لإثبات فيم���ا يتعلق بالعنا�سر �مل�سكلة للجرم. 
و�لولي���ات �لق�سائي���ة �لت���ي �عتمدت ه���ذ� �لأ�سل���وب �خلا�ض بنج���اح تدرجه ع���ادة يف �إجر�ء�ت 

�مل�سادرة �لتي تتم بعد �لإد�نة.

ولدى �لنظر يف هذه �لتو�سية، قد تود �لدول �لأطر�ف �أن ت�سع يف �عتبارها ما يلي:

�سن���ت بع�ض �لبلد�ن ت�سريعات م���ن هذ� �لقبيل، وحولت عبء �لإثبات فيما يتعلق بالعائد�ت 
�ملتاأتي���ة من �جلر�ئم �ملت�سلة باملخ���در�ت و�جلرمية �ملنظمة وغ�سل �لأم���و�ل بالن�ض على �أنَّه، يف 
حال���ة �إد�نة �سخ����ض باأيٍّ من هذه �جلر�ئم، تكون م�سادرة �ملمتل���كات �لتي يف حوزته �إلز�مية �إذ� 
مل يتمك���ن �جلاين من تو�سي���ح م�سدر �ملمتلكات ومل تكن �ملمتلكات متنا�سب���ة مع دخله �أو ن�ساطه 
�لقت�سادي. ويف هذه �حلالة، لي�ض من �ل�سروري �إثبات �أنَّ �ملمتلكات متاأتية ب�سكل مبا�سر �أو غري 
مبا�س���ر م���ن �رتكاب جرمية؛ وميكن م�س���ادرة �ملمتلكات �ملتاأتية مبا�سرة م���ن هذه �لعائد�ت غري 
�مل�سروعة )�إلَّ �إذ� كانت متلكها �أطر�ف ثالثة( �إذ� مل يتمكن �ل�سخ�ض �ملد�ن من تربير م�سدرها.

وترتئ���ي بل���د�ن �أخرى �مل�س���ادرة �لتلقائية، �لتي ميك���ن �أن جتري يف ح���الت �إد�نة �سخ�ض 
باجلر�ئم �ملت�سل���ة باملخدر�ت و�جلرمية �ملنظمة وغ�سل �لأم���و�ل و�لإرهاب و�لجتار بالأ�سخا�ض 
و�لحتي���ال. وت�سع �لأح���كام ذ�ت �ل�سلة �فرت��سا قاب���ًا للتفنيد مف���اده �أنَّ �أيَّ ممتلكات خا�سعة 
لأمر تقييدي - �أيِّ ممتلكات ميلكها �ل�سخ�ض �ملد�ن �أو ي�سيطر عليها - هي من عائد�ت �جلرمية. 
ول�ستثناء هذه �ملمتلكات من �مل�سادرة يف حالة �لإد�نة، يلزم على �لدفاع �أن يبني �مل�سدر �مل�سروع 
م �أيُّ دليل لإثبات �أنَّ �ملمتلكات مل ت�ستخ���دم يف �رتكاب �جلرمية �أو فيما  للممتل���كات. و�إذ� مل يق���دَّ
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يت�سل بها، يجب على �ملحكمة �أن تفرت�ض �أنَّ �ملمتلكات قد ��ستخدمت يف �رتكاب �جلرمية �أو فيما 
يت�سل بها وتقّرر �مل�سادرة.

و�أخ���ذ بع�ض �لبلد�ن ب�سيغة خمتلفة من ه���ذ� �لنهج. ورغم �أنَّ هذه �لبلد�ن ل ت�سمح بعك�ض 
ع���بء �لإثبات، بعد �إثبات �لدعاء ذن���ب �ملتهم دون �أيِّ �سك معقول، ميكن حتديد نطاق �مل�سادرة 
مبعي���ار رجحان �لأدلة. وقد قبل �لجتهاد �لق�سائي م���ن حني لآخر �لأدلة ذ�ت "�لقيمة �ل�سافية" 
باعتبارها �أ�سلوبا غري مبا�سر لبيان م�سدر �لعائد�ت. ومن �لناحية �لعملية، ينطوي �أ�سلوب �لقيمة 
�ل�سافي���ة عل���ى حتديد �لفرق بني �لدخل �مل�سروع وقيمة �ملمتل���كات �لتي ميلكها �جلاين، با�ستثناء 

جميع �لتف�سري�ت �ملعقولة، كالإرث و�لهد�يا ونحو ذلك.

ويف بل���د�ن �أخرى، ين����ض �لقانون �جلنائي على �فرت��ض مف���اده �أنَّ جميع �ملمتلكات �لتابعة 
ل�سخ����ض مد�ن بارت���كاب جرمية منظم���ة تخ�سع ل�سيط���رة �لتنظيم �لإجر�مي. وم���ن ثم ل يلزم 
عل���ى �لدع���اء بيان م�سدر �ملمتلكات. ويكف���ي �أن تخ�سع �ملمتلكات ل�سيط���رة تنظيم �إجر�مي لكي 
تك���ون ملوثة بحك���م �ل�سلة، حتى ولو �كُت�سب���ت ب�سكل م�سروع. وباإمكان �ساح���ب �ملمتلكات دح�ض 

�لفرت��ض، ولكنه يتحمل عبء �لإثبات.

وم���ن �ساأن نظام "جامع" للجر�ئ���م �لأ�سلية لأغر��ض غ�سل �لأم���و�ل ت�سهيل تنفيذ �لتو�سية 
�لو�ردة يف �ملادة.

و�أخ���ريً�، �إ�ساف���ة �إىل �لإج���ر�ء�ت ذ�ت �لطبيع���ة �ملحّددة �لت���ي تقبل معاي���ري �لإثبات غري 
���ل �إىل �لإد�نة، �عتم���د عدد من �لولي���ات �لق�سائية �أي�سًا �إج���ر�ء�ت مدنية  �جلنائي���ة بعد �لتو�سّ

للم�سادرة تعمل ب�سكل عيني ويحكمها معيار رجحان �لأدلة.

�صابعاً- حماية االأطراف الثالثة احل�صنة النية

ل �أيًا من �أحكام هذه �مل���ادة مبا مي�ض حقوق  تقت�س���ي �لفق���رة 9 من �لدول �لأطر�ف �ألَّ ت���وؤوِّ
�لأط���ر�ف �لثالث���ة �حل�سنة �لنية. غ���ري �أنَّ �لتفاقية ل حتّدد �إىل �أيِّ مدى ينبغ���ي تزويد �لأطر�ف 
�لثالث���ة ب�سب���ل �نت�ساف قانونية للحف���اظ على حقوقها. وم���ن ثم، قد تود �ل���دول �لأطر�ف، عند 
تطبي���ق هذه �لأح���كام، �أن ت�سع يف �عتبارها �أنَّ بع�ض �لولي���ات �لق�سائية �ختارت و�سع �إجر�ء�ت 
حم���ّددة لاأطر�ف �لثالثة �لتي تدعي ملكية �ملمتلكات �ملحجوزة، يقوم فيها �لدعاء بتقدير ما �إذ� 

كان �ملدعي �أو �ملدعون:

•   ت�سرف بق�سد �إخفاء �جلرمية �لأ�سلية �أو كان متورطًا يف �أيٍّ من �جلر�ئم �لفرعية؛

•   له م�سلحة قانونية يف �ملمتلكات؛

•   ت�سرف بعناية ح�سب �لقانون و�ملمار�سة �لتجاريني؛
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•   �إذ� كان���ت �ملمتل���كات تتطلب ت�سجيا عام���ا للمعاملة �أو �أيَّ �إج���ر�ء �إد�ري )مثل �لعقار�ت �أو 

�ملركبات(، توّفر هذه �ملعلومات؛

•   �إذ� كانت �ملعاملة باهظة، وما �إذ� متت ح�سب �لقيمة �ل�سوقية �لفعلية.

املادة 32: حماية ال�صهود واخلرباء وال�صحايا
1- تتخ���ذ كل دول���ة ط���رف تد�بري منا�سبة وفق���ًا لنظامه���ا �لقانوين �لد�خل���ي، و�سمن حدود 
مة وفقًا  �إمكانياتها، لتوفري حماية فّعالة لل�سهود و�خلرب�ء �لذين يدلون ب�سهادة تتعلق باأفعال جمرَّ
له���ذه �لتفاقية وكذل���ك لأقاربهم و�سائر �لأ�سخا����ض �لوثيقي �ل�سلة بهم عن���د �لقت�ساء، من �أيِّ 

�نتقام �أو ترهيب حمتمل.

2- يج���وز �أن ت�سمل �لتد�بري �ملتوّخاة يف �لفقرة 1 من هذه �ملادة، ودون م�سا�ض بحقوق �ملدعى 
عليه، مبا يف ذلك حقه يف حماكمة ح�سب �لأ�سول:

)�أ( �إر�س���اء �إج���ر�ء�ت لتوفري �حلماي���ة �جل�سدية لأولئ���ك �لأ�سخا����ض، كالقيام مثا، 
بالق���در �ل���ازم و�ملمكن عملي���ا، بتغيري �أماك���ن �إقامتهم و�ل�سم���اح، عند �لقت�ساء، بع���دم �إف�ساء 

�ملعلومات �ملتعلقة بهويتهم و�أماكن تو�جدهم �أو بفر�ض قيود على �إف�سائها؛

)ب(  توفري قو�عد خا�سة بالأدلة تتيح لل�سهود و�خلرب�ء �أن يدلو� باأقو�لهم على نحو يكفل 
�سامة �أولئك �لأ�سخا�ض، كال�سماح مثًا بالإدلء بال�سهادة با�ستخد�م تكنولوجيا �لت�سالت، مثل 

و�سات �لفيديو �أو غريها من �لو�سائل �ملائمة.

3- تنظر �لدول �لأطر�ف يف �إبر�م �تفاقات �أو ترتيبات مع دول �أخرى ب�ساأن تغيري �أماكن �إقامة 
�لأ�سخا�ض �مل�سار �إليهم يف �لفقرة 1 من هذه �ملادة.

4- ت�سري �أحكام هذه �ملادة �أي�سًا على �ل�سحايا �إذ� كانو� �سهود�.

5- تتي���ح كل دول���ة طرف، رهن���ا بقانونها �لد�خل���ي، �إمكانية عر����ض �آر�ء و�سو�غ���ل �ل�سحايا 
و�أخذها بعني �لعتبار يف �ملر�حل �ملنا�سبة من �لإجر�ء�ت �جلنائية �ملتخذة �سد �جلناة، على نحو 

ل مي�ض بحقوق �لدفاع.

اأواًل- نظرة عامة
تعت���رب �لتفاقية حماية �ل�سه���ود و�خلرب�ء و�ل�سحايا تكملة مهّم���ة لأحكام �لقانون �جلنائي 

مثل جرمية �إعاقة �سري �لعد�لة.

ن �ملادة 32 �أحكامًا �إجبارية وغري �إجبارية. وكحكم �إلز�مي، تقت�سي �ملادة 32 )1( �أن   وتت�سمَّ
تتخ���ذ كل دولة طرف تد�بري منا�سبة وفقًا لنظامه���ا �لقانوين �لد�خلي، و�سمن حدود �إمكانياتها، 
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م���ة وفقًا لهذه  لتوف���ري حماي���ة فّعالة لل�سه���ود و�خلرب�ء �لذي���ن يدلون ب�سهادة تتعل���ق باأفعال جمرَّ
�لتفاقي���ة وكذلك لأقاربهم و�سائر �لأ�سخا����ض �لوثيقي �ل�سلة بهم، عند �لقت�ساء، من �أيِّ �نتقام 
�أو ترهيب حمتمل. وحتّدد �لفقرة 2 بع�ض �لتد�بري �لتي ميكن �أن تتوخاها �لدول �لأطر�ف لتوفري 
ن �لفقرة 2 )�أ( حكمًا  �حلماية �لازمة لل�سهود و�خلرب�ء ح�سبما تقت�سيه �لفقرة 1. وبينما تت�سمَّ
ب�س���اأن �لإجر�ء�ت �خلا�سة باحلماي���ة �جل�سدية من �لرتهيب و�لنتقام، تركز �لفقرة 2 )ب( على 

قو�عد �لإثبات �لتي تكفل �سامة �ل�سهود و�خلرب�ء فيما يتعلق ب�سهادتهم.

وميك���ن ت�سنيف تد�بري �حلماية يف فئتني هما: �أوًل، �لإجر�ء�ت �ملتعلقة باحلماية �جل�سدية 
لهوؤلء �لأ�سخا�ض وقو�عد �إثبات تتيح لل�سهود و�خلرب�ء �أن يدلو� ب�سهادتهم على نحو يكفل �سامة 
�أولئ���ك �لأ�سخا����ض، كال�سماح مث���ًا ب���الإدلء بال�سهادة با�ستخ���د�م تكنولوجي���ا �لت�سالت، مثل 
و�س���ات �لفيديو �أو غريه���ا من �لو�سائل �ملائم���ة. ثانيا، ينبغي للدولة، بالق���در �لازم و�ملمكن، 
�أن توّف���ر حماي���ة على �لأجل �لطويل حتى بد�أ �ملحاكمة وخالها، وما قد يتبع ذلك من نقل �ل�سهود 
و�ل�سماح، عند �لقت�ساء، بتغيري �أماكن �إقامتهم و�ل�سماح، عند �لقت�ساء، بعدم �إف�ساء �ملعلومات 

�ملتعلقة بهويتهم و�أماكن وجودهم �أو بفر�ض قيود على �إف�سائها.

و�لفق���رة 3 حك���م غري �إلز�مي يقت�سي من �لدول �لأط���ر�ف �أن تنظر يف تنفيذ �حلماية عرب 
�حلدود لل�سهود عن طريق نقل �أماكن �إقامة �ل�سحايا �لذين قد يتعر�سون للخطر يف بلد�ن �أخرى.

���ا �لفق���رة 4 فتقت�سي من �لدول �لأط���ر�ف �أن تطبق �أحكام �ملادة 32 عل���ى �ل�سحايا �إذ�  �أمَّ
كانو� �سهودً�.

و�أخ���ريً�، تقت�سي �لفقرة 5 من �مل���ادة 32 من �لدول �لأطر�ف �أن تتي���ح �إمكانية عر�ض �آر�ء 
�ل�سحاي���ا و�سو�غلهم و�أخذها بعني �لعتب���ار يف �ملر�حل �ملنا�سبة من �لإجر�ء�ت �جلنائية �ملتخذة 

بحق �جلناة. ويت�سل هذ� �حلكم باحلالت �لتي لي�ست �ل�سحية �ساهد� فيها.

ثانياً- التحّديات العملية واحللول

ينبغي �أن تويل �لدول �لأطر�ف �هتماما خا�سا للعبار�ت �لتالية:

•   �ل�سهود و�خلرب�ء و�أقاربهم و�سائر �لأ�سخا�ض �لوثيقي �ل�سلة بهم؛

•   �حلماية �لفّعالة من �أيِّ �نتقام �أو ترهيب حمتمل؛

•   توفري �حلماي���ة �جل�سدية لأولئك �لأ�سخا�ض، كالقيام مث���ًا، بالقدر �لازم و�ملمكن عمليًا، 
بتغي���ري �أماكن �إقامتهم وعدم �إف�س���اء �ملعلومات �ملتعلقة بهويتهم و�أماكن وجودهم �أو بفر�ض 

قيود على �إف�سائها؛
•   توفري قو�عد �إثبات تتيح لل�سهود و�خلرب�ء �أن يدلو� ب�سهادتهم على نحو يكفل �سامة �أولئك 
�لأ�سخا�ض، كال�سماح مثا بالإدلء بال�سهادة با�ستخد�م تكنولوجيا �لت�سالت، مثل و�سات 

�لفيديو �أو غريها من �لو�سائل �ملائمة؛
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•   �إبر�م �تفاقات �أو �تخاذ ترتيبات مع �لدول �لأخرى لتغيري �أماكن �إقامة �ل�سهود.

ثانيًا-1-  �ل�سهود و�خلرب�ء و�أقاربهم و�سائر �لأ�سخا�ض �لوثيقي �ل�سلة بهم

ن تعريفًا لعبارة "�ل�ساهد". ومن  يتع���ني على �ل���دول �لأطر�ف �أن تعترب �أنَّ �لتفاقية ل تت�سمَّ
ث���م، �سيحدد قانون �ملر�فعات يف �لدول �لأطر�ف �لأ�سخا����ض �لذين ينبغي �عتبارهم �سهود�. بيد 
�أن���ه ينبغي �أن ت�س���ع �لدول �لأطر�ف يف �عتبارها �أنَّ �ملادة 32 تق�س���ر �لنطاق على �ل�سهود �لذين 
مة مبوجب �لتفاقي���ة. �إلَّ �أنَّ �مل���ادة ل تق�سر نطاق  يدل���ون بال�سه���ادة فيم���ا يتعلق بالأفع���ال �ملجرَّ

�أحكامها على مر�حل حمّددة من �لإجر�ء�ت �جلنائية.

ويف هذه �حلالة، قد تود �لدول �لأطر�ف �أن ت�سع يف �عتبارها مناذج �لتنفيذ �لثاثة �لتالية:

•   �أوًل، ق���د تنظر �ل���دول �لأطر�ف يف تنفيذ �لفقرة بحيث ل يتعني توفري �حلماية �إلَّ لل�سخ�ض 
�ل���ذي ي���ديل ب�سهادة فعًا. وبن���اًء على ذلك، ل ت�سم���ل تد�بري �حلماية �لت���ي تتخذها �سوى 
ا يف جل�س���ات ��ستماع �ملحكمة �لتي  ا يف �ملحاكمة و�إمَّ �لأ�سخا����ض �لذين يدلون بال�سه���ادة �إمَّ
ت�س���كل جزء� من عملي���ة �لتحقيق. غري �أنَّ �ل���دول �لأطر�ف قد ت�س���ع يف �عتبارها �أنَّ حالة 
�ل�سخ����ض قد تتغري �أثناء �لإجر�ء�ت يف حني ميكن �أن يظل �خلطر �لذي تنطوي عليه. ومن 
ثم قد يلزم حماية �ل�سخ�ض يف �أيِّ مرحلة من مر�حل �لتحقيق حتى و�إن مل يتاأّكد بعد ما �إذ� 

كان على �ل�سخ�ض فعا �أن يديل ب�سهادة.

•   ثاني���ًا، قد تنظر �لدول �لأط���ر�ف يف �لتنفيذ على نطاق �أو�سع �آخذة بع���ني �لعتبار �لأ�سا�ض 
�ملنطق���ي لهذه �مل���ادة، �أي حماية �لأ�سخا�ض �لذي���ن يتعر�سون خلطر �لرتهي���ب �أو �لنتقام 
ب�سبب رغبتهم يف �لتعاون. ويف �ملقابل، قد تنظر �لدول �لأطر�ف يف �إدر�ج �لأ�سخا�ض �لذين 
يرغب���ون يف �لإدلء ب�سه���ادة يف مرحلة لحقة م���ن �لإجر�ء�ت. وقد تنظ���ر �لدول �لأطر�ف 

�أي�سًا يف حماية هوؤلء �لأ�سخا�ض، على �لأقل حتى يت�سح �أنهم لن يدعو� لاإدلء ب�سهادة.

•   �أخريً�، قد تنظر �لدول �لأطر�ف يف �لتنفيذ على نطاق �أو�سع �أي�سًا لإدر�ج �لأ�سخا�ض �لذين 
يقدمون �أو يحددون �أدلة رئي�سية، مثل وثائق �لإد�نة ولكنهم ل يدلون ب�سهادة يف �ملحكمة.

وينبغ���ي �أن تنظ���ر �لدول �لأط���ر�ف يف تاأويل عبارة "�خلب���ري" تاأويًا و��س���ع �لنطاق. وبناًء 
عل���ى هذ� �لتاأوي���ل، قد تنظر �لدول �لأط���ر�ف يف �إدر�ج جميع �لأ�سخا�ض �لذي���ن باإمكانهم توفري 
خ���ربة لهيئ���ات �إنفاذ �لقان���ون و�ملحاكم �س���و�ء �أثن���اء �لتحقي���ق �أو بو�سفهم �سه���ود� يف �ملحكمة. 
وينبغ���ي منحه���م جمموعة من تد�ب���ري �حلماية مماثلة لتل���ك �لتي تنطبق على �ل�سه���ود. و�أخريً�، 
ينبغ���ي �أن يكون تعريف �أق���ارب �ل�سهود �أو �لأ�سخا�ض �لوثيقي �ل�سلة به���م مبعنى �لأ�سرة �لقريبة 
ولك���ن قد يكون من �ملف�سل �أي�سًا تو�سيع نطاق �لتنفيذ وبالت���ايل �إدر�ج �لأ�سخا�ض �لوثيقي �ل�سلة 
بال�سهود �أو �خلرب�ء ب�سكل و�ف. وينبغي �أن ت�سع �لدول �لأطر�ف يف �عتبارها �أنَّ معاملة �لأقارب 
 و�لأ�سدقاء قد تكون عامًا حا�سمًا يف �لكثري من �لأحيان عندما يتعني على �ل�ساهد �أن يختار بني

�لتعاون و�لرتهيب.
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ثانيًا-2-  �حلماية �لفّعالة
ق���د تنظر �لدول �لأطر�ف يف تنفي���ذ بر�مج �ساملة حلماية �ل�سه���ود باعتبارها �أجنع و�سيلة 
ل�سم���ان �سامة �ل�سهود و�خل���رب�ء. ويف هذ� �ل�سدد، ينبغي �أن ت�سع �لدول �لأطر�ف يف �عتبارها 
�أنَّ بع����ض تد�بري �حلماية )كتغيري �ل�سم( قد تتطلب ت�سريع���ات وترتيبات غري ر�سمية. ويف حالة 
وجود هذه �لرب�مج، ينبغي �أن تنظر �لدول �لأطر�ف يف تكييفها مع �أهمية �ل�سهود بالن�سبة لنجاح 

مقا�ساة جر�ئم �لف�ساد.

وينبغ���ي �أن ت�س���ع �ل���دول �لأط���ر�ف يف �عتباره���ا �أنَّ �لطر�ئ���ق �ملمكنة للرتهي���ب و�لنتقام 
متع���ددة. ومن ث���م، ل يكفي، لدى �تخ���اذ قر�ر ب�ساأن قب���ول �سخ�ض يف برنامج حلماي���ة �ل�سهود، 
�أن ترك���ز على �لتهديد �مل���ادي فقط. بل ينبغي لها �أن تنظر يف تطبيق نط���اق �أو�سع. وميكن للدول 
�لأط���ر�ف �أن ت���درج عدة جو�ن���ب �إ�سافية لكي تقّرر �أجهزته���ا �ملعنية باإنفاذ �لقان���ون ما �إذ� كان 
ينبغ���ي حماي���ة �سخ����ض �أم ل. وميكن �أن تكون ه���ذه �جلو�نب، من بني �أمور �أخ���رى، �حتمال قيام 
�ملتهم���ني �أو �ملرتبطني بهم بتنفيذ �لتهديد وكذلك م���دة �لتهديد �لذي ميكن �أن يبقى فرتة طويلة 
بعد �نتهاء �لتحقيق و�ملحاكمة. وعاوة على ذلك، ينبغي لها �أن ت�سع يف �لعتبار ما �إذ� كان �لأمر 
يتعل���ق بجماع���ة �إجر�مية منظمة، �إذ قد يوؤدي تقدمي �أدلة �سد �أع�ساء ذوي �ساأن �إىل �أ�سكال هامة 

�أو متو��سلة من �لنتقام.

ومل���ا كانت بر�مج حماية �ل�سه���ود باهظة وكثيفة �ل�ستعمال لليد �لعامل���ة، فقد تنظر �لدول 
�لأط���ر�ف يف توف���ري �إطار متنوع لتد�بري �حلماي���ة. ومن ثم قد ترى �لدول �لأط���ر�ف �أنه ل ميكن 
�إتاح���ة برنام���ج كامل حلماية �ل�سهود �إلَّ لعدد حمدود من �ل�سه���ود، ويجب �أن يكون هوؤلء �ل�سهود 
حم���ور �إد�نة ناجحة ل تقبل �أ�س���كال �أخرى من �أ�ساليب �لتحقيق �أو �ملر�قب���ة �أو تقدمي �لأدلة. وقد 
ت�س���ع �لدول �لأطر�ف يف �عتبارها �أنَّ تقييد �إمكانية �ل�ستفادة من برنامج �سامل حلماية �ل�سهود 
ل يعن���ي ت���رك �ل�سه���ود �لآخري���ن دون �أيِّ حماية. ويف �لو�ق���ع، ترت�وح طر�ئق حماي���ة �ل�سهود بني 
توف���ري �لأم���ن �جل�سدي على �لأج���ل �لطويل وتغيري �أماك���ن وجود �ل�سهود و�أ�سره���م. لذلك ينبغي 
ن���ة. ولئن كانت �لرب�مج  �أن ي�سم���ح تقيي���م �ملخاطر باتخاذ ترتيب���ات حماية كافية يف �أيِّ حالة معيَّ
�ل�سامل���ة حلماي���ة �ل�سهود موجهة ب�سف���ة خا�سة �إىل �حلماي���ة من �لنتقام عل���ى �لأجل �لطويل، 
فق���د ترك���ز تد�بري �حلماي���ة يف ق�ساي���ا �لف�ساد �لأخ���رى على �لرتهي���ب قبل �ملحاكم���ة وبالتايل 
 ق���د تك���ون �لو�سائ���ل �لأخرى �لكفيل���ة باحلماي���ة �جل�سدي���ة لل�سهود �أن�س���ب من �لتد�ب���ري �لكاملة 

حلماية �ل�سهود.

وفيم���ا يتعل���ق بتنفيذ حماية �ل�سه���ود يف ق�سية حمّددة، ق���د ترغب �ل���دول �لأطر�ف يف �أن 
تنتب���ه �إىل �أنَّ بع����ض �لدول تتي���ح �إمكانية �إبر�م مذّك���رة تفاهم �أو بروتوكول ب���ني �لدولة و�ل�ساهد 
ينظ���م تد�ب���ري �حلماية �لتي ينبغ���ي �تخاذها. ومن �س���اأن مذّكرة �لتفاه���م �أو �لربوتوكول حت�سني 
فّعالي���ة �حلماي���ة وميكن �أن ي�سكل حاف���زً� جيدً� للتعاون. وعل���ى �أيِّ حال، فاإنَّ مذّك���رة �لتفاهم �أو 
�لربوتوك���ول ي�ساعد يف كفالة �لو�سوح وجتّنب �خلافات �ملحتملة فيما يتعلق بنطاق �حلماية. وقد 
ر�ت و�جلرمية جمموعة من �ملو�د فيما يتعلق بحماية �ل�سهود، ت�سمل دليًا ب�ساأن  �أعد مكتب �ملخدِّ
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 "�ملمار�سات �جليدة حلماية �ل�سهود يف �لإجر�ء�ت �جلنائية �ملتعلقة باجلرمية �ملنظمة"، متاحا يف 
موقعه �ل�سبكي.)8(

ثالثاً- االتفاقات اأو الرتتيبات مع دول اأخرى

قد تخل�ض �لدولة، ح�سب خربتها يف �مل�سائل �ملتعلقة بحماية �ل�سهود، �إىل �أنَّ تلك �لتفاقات 
�سة مع بلد�ن �أخرى لتغيري �أماكن �إقامة �ل�سهود كافية. غري �أنَّ �لدول �لأطر�ف  �أو �لرتتيبات �ملخ�سّ
ق���د ترى �أنَّ �تخاذ ترتيب فردي رمبا ي�ستغ���رق وقتًا ل يتاح لها يف �إجر�ء�ت جنائية م�ستمرة. ومن 
�لنه���ج �لتي ميكن �إتباعها يف معاجلة ه���ذه �مل�ساألة و�سع و�إبر�م �تفاقات �أو ترتيبات عرب وطنية ل 

ت�سري على ق�سية و�حدة فقط، بل تكون مبثابة �إطار لعدد من �لق�سايا �لتي قد تن�ساأ.

وقد تنظر �لدول �لأطر�ف �أي�سًا يف و�سع �تفاقات �أو ترتيبات للتعاون على �أ�سا�ض "جمموعة 
بل���د�ن" كاأف�س���ل طريقة لتنفي���ذ برنامج عرب �حلدود حلماي���ة �ل�سهود. ومن ث���م، �سيكون باإمكان 
�لدول �لأطر�ف �أن ت�ستخدم هذه �لدول كماذ�ت �آمنة متاخمة جغر�فيا �أو ذ�ت خ�سائ�ض لغوية 

�أو �قت�سادية �أو ثقافية م�سرتكة.

رابعاً- ال�صحايا

ق���د ل يدعى، يف ع���دد من �حلالت، جمي���ع �ل�سحايا لتقدمي �لأدلة، ويف ح���الت �أخرى قد 
يتج���اوز �ل�سحايا �ملحتملني �لأ�سخا�ض �لذين تعر�سو� خل�س���ارة �أو �سرر مبا�سر. وبتقييم خطورة 
�حلال���ة، ميك���ن معاجلة مقد�ر �ل�س���رر بتمكني عر����ض �آر�ء �ل�سحاي���ا و�سو�غله���م و�أخذها بعني 
�لعتب���ار يف �ملر�ح���ل �ملنا�سبة من �لإجر�ء�ت �جلنائي���ة، ول �سيما بعد �سدور ق���ر�ر �لإد�نة وقبل 
�إ�س���د�ر حكم. وي�سري هذ� �حلكم يف �حلالت �لتي ل يديل فيها �ل�سحية ب�سهادة �أو ل ميكن فيها 
�ل�ستم���اع �إليه ك�ساه���د وبالتايل ل ي�ستطيع �أن يعر�ض �آر�ءه و�سو�غل���ه �إذ �إنَّ �لدولة هي �لتي ترفع 

�لدعوى �جلنائية �سد مرتكب �جلرمية.

املادة 33: حماية املبلِّغني
تنظ���ر كل دول���ة ط���رف يف �أن ُتدخل يف �سل���ب نظامها �لقان���وين �لد�خلي تد�ب���ري منا�سبة 
لتوفري �حلماية من �أيِّ معاملة ل م�سّوغ لها لأيِّ �سخ�ض يقوم، بح�سن نّية ولأ�سباب وجيهة، باإباغ 

مة وفقًا لهذه �لتفاقية. �ل�سلطات �ملخت�سة باأيِّ وقائع تتعلق باأفعال جمرَّ

.http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Witness-protection-manual-Feb08.pdf  )8(
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اأواًل- نظرة عامة

�مل���ادة 33 حك���م غ���ري �إلز�م���ي. غ���ري �أنَّ �ل���دول �لأطر�ف ق���د ت�س���ع يف �عتباره���ا �أنَّ هذ� 
���ل �ملادة �ملتعلق���ة بحماي���ة �ل�سهود و�خل���رب�ء. وترمي �مل���ادة 33 �إىل تغطي���ة �لأفر�د  �حلك���م يكمِّ
�لذي���ن قد يكون يف حوزتهم معلوم���ات لي�ست مف�سلة بحيث ت�سكل �أدل���ة باملعنى �لقانوين للكلمة. 
ويحتم���ل �أن تك���ون هذه �ملعلوم���ات متاحة يف مرحلة مبكرة م���ن �لق�سية ويحتمل �أي�س���ًا �أن ت�سكل 
ر�ت، ب�سب���ب تعقيدها، مفيدة  دلي���ًا على وق���وع �ملخالفة. ويف حالت �لف�ساد، ثب���ت �أنَّ هذه �ملوؤ�سِّ
 لتنبي���ه �ل�سلط���ات �ملخت�س���ة و�ل�سم���اح له���ا باتخاذ ق���ر�ر�ت هامة ب�س���اأن م���ا �إذ� كان ينبغي بدء 

حتقيق �أم ل.

وت�ستخدم �لتفاقية م�سطل���ح "�ملبلغون". و�عُترب ذلك كافيا لإبر�ز جوهر �ملعنى �ملق�سود، 
م���ع �لتو�سيح �أنَّ هن���اك متييزً� بني �لأ�سخا�ض �مل�سار �إليهم به���ذ� �مل�سطلح وبني �ل�سهود. و�عُترب 
�أي�س���ًا �أن���ه �أف�سل من عبارة "�ملنذرون" �لتي ل ميك���ن ترجمتها على نحو دقيق وحمدد �إىل �لعديد 

من �للغات.

ثانياً- التحّديات العملية واحللول

ثانيًا-1-  �إطار �ل�سيا�سة

حتتاج �لدول �لأطر�ف، ب�سفة عامة، �إىل و�سع �إطار �سيا�سات يتناول ما يلي:

•   من هم �لأ�سخا�ض �مل�سمولون وما هي �ملجالت و�لأن�سطة و�لقطاعات و�لكيانات �مل�سمولة؛

•   من يجوز له �أن يبلغ؛

ه �إليها �لباغ؛ •   ما هي �جلهة �لتي يوجَّ

•   ما هو �سكل �لباغ وما هي �ملعلومات �لتي يت�سمنها؛

•   ماذ� ي�سكل معاملة غري مربرة؛

•   ما هي �أنو�ع �حلماية �ملتاحة مل�سدر �ملعلومات؛

ي لادعاء�ت �لكيدية �أو �خلبيثة. •   ما هي �ل�سمانات �ملتوخاة للت�سدِّ

وم���ن �مل�سائ���ل �لعملية �ملتعلق���ة بتنفيذ �مل���ادة 33 حتقيق ت���و�زن منا�سب ب���ني حقوق هدف 
���ل �إىل هذ� �لتو�زن يف  �ملعلوم���ات �أو �لدع���اء�ت وتوفري �حلماية �لازم���ة للمبلغني. ويجب �لتو�سّ
�سي���اق �لقان���ون �لوطني وو�س���ع كل جمتمع. ويف �ملقاب���ل، تتيح �ملادة �سلط���ة تقديرية كبرية متكن 

�لدول �لأطر�ف من تكييف هذه �لتد�بري مع نظامها �لقانوين �لوطني.
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ثانيًا-2-  �إ�سر�ك �ملوظفني �لعموميني
يقت�سي �إ�سر�ك �ملوظفني �لعموميني ما يلي:

•   تعزيز فهم �ل�سلوك �ملنا�سب - ما هو �ل�سو�ب و�خلطاأ، ويف �أيِّ م�ستوى، ومن يهمه ذلك؛

•   �لتاأكيد على �سرورة جتّنب �سوء �ل�سلوك، ل �سيما �لقدرة على حتديد �ل�سلوك �ل�سيئ؛

•   �إدر�ك �أهمية �ملجاهرة، وب�سفة خا�سة �لرتكيز على �أنَّ �لإباغ عن �ل�سلوك �ل�سيئ م�سوؤولية 
�جلميع؛

•  �إ�ساعة �لثقة باأنه:

 ينبغي �لنظر �إىل �لإباغ نظرة �إيجابية؛
 و�سيتم �تخاذ �إجر�ء�ت فّعالة ومنا�سبة؛

 و�ستفوق �ملكا�سب تكاليف �لإباغ؛
 و�ستوّفر �حلماية لل�سخ�ض �لذي يقوم بالإباغ.

ثانيًا-3-  �إ�سر�ك �جلمهور
ق���د تود �ل���دول �لأطر�ف �أن ت�سع يف �عتبارها �أهمية تعزي���ز ��ستعد�د �جلمهور لاإباغ عن 
�لف�س���اد. ولذ�، فاإنها قد تود �أن تنظر يف ع���دم ق�سر �حلماية على �ملوظفني �لعموميني �أو موظفي 
�لهيئ���ات �لعتباري���ة فح�سب بل حماية �أيِّ �سخ����ض يبلغ عن �ل�ستباه يف وقوع ف�س���اد �أي�سًا، بغ�ض 
�لنظ���ر عن مركزه. وق���د ت�سع �لدول �لأط���ر�ف يف �عتبارها �أي�سًا �أنَّ حماي���ة �ل�سحفيني تكت�سي 

�أهمية خا�سة حيث �إنهم ين�سرون �ملو�د �لإخبارية يف حدود نف�ض �ملعايري �لو�ردة يف �ملادة.

وقد تود �لدول �لأطر�ف و�سع توجيهات ب�ساأن "�لإباغ" تعرف �جلمهور بال�سلطة �لتي يجب 
�إ�سعاره���ا بال�ستب���اه يف و�قعة ف�س���اد ما وكيفية �لقيام بذلك. بيد �أنَّ �ل���دول �لأطر�ف قد ت�سع يف 
�عتباره���ا جو�ز �لإباغ خارج �لإج���ر�ء�ت �ملحّددة حتى ت�سل �لثقة ل���دى �جلمهور �إىل م�ستويات 

عالية مبا فيه �لكفاية.

ثانيًا-4-  ملن يوجه �لإباغ؟
ق���د تود �لدول �لأطر�ف �أن حت���ّدد �ل�سلطة �أو �ل�سلطات �ملخت�سة لتلق���ي �لباغات، ولكنها 
ق���ادرة �أي�سًا عل���ى توفري �حلماية �لازمة. وعلى �ل���دول �لأطر�ف �أن ت���درك �أنَّ توجيه باغ قليل 
�ل�ساأن قد يكون �خلطوة �لأوىل يف حتقيق معقد يف �لف�ساد وبالتايل قد يكون �لإباغ م�سوؤولية عدد 

من �لأجهزة - يجب �أن حترتم كلها �سيا�سة �لدولة و�إجر�ء�تها �ملتعلقة باحلماية.
وب�سف���ة عام���ة، رئي من �ملفيد وجود م�ستويني على �لأقل يتمك���ن فيهما �ملبلغون من �لإباغ 
ع���ن �سو�غله���م. وينبغي �أن ي�سمل �مل�ستوى �لأول �لكيانات �ملوج���ودة د�خل �ملنظمة �لتي يعمل فيها 
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�ملبلغ���ون، كامل�سرفني �أو روؤ�س���اء �ملنظمة �أو هيئات �لرقابة �لد�خلي���ة �أو �خلارجية �ملن�ساأة حتديد� 
ملعاجلة �سوء �لإد�رة د�خل �لوكالة �لتي يعمل فيها �ملبلغ.

وينبغ���ي �أن يك���ون با�ستطاعة �ملبلغ �أي�سًا �أن يتوجه �إىل موؤ�س�س���ة �أخرى �إذ� مل توؤد �ملعلومات 
�لت���ي ك�سفها للموؤ�س�سة على �مل�ستوى �لأول �إىل نتائج منا�سبة، وب�سفة خا�سة �إذ� كان �ل�سخ�ض �أو 

�ملوؤ�س�سة �لتي ك�سفت له �أو لها �ملعلومات:
•  قرر عدم �إجر�ء حتقيق؛

•  �أو مل ي�ستكمل �لتحقيق يف غ�سون فرتة معقولة؛

•  �أو مل يتخذ �أيَّ �إجر�ء�ت بغ�ض �لنظر عن �لنتائج �لإيجابية للتحقيق؛

•  �أو مل يقدم تقرير� �إىل �ملبّلغ يف غ�سون فرتة معينة.

وينبغي �أن يتاح للمبلغني �أي�سًا خيار �لتوجه �إىل موؤ�س�سات على �مل�ستوى �لثاين مبا�سرة �إذ�:
•   كان لديه���م �سبب وجي���ه لاعتقاد باأنهم �سيقع���ون �سحايا لو �أثارو� �مل�ساأل���ة د�خليا �أو لدى 

�لهيئة �خلارجية �ملقّررة يف �مل�ستوى �لأول؛
•  �أو كان لديهم �سبب للتخوف من �لت�سرت على �مل�ساألة.

���ا موؤ�س�س���ات �مل�ستوى �لثاين فيمكن �أن تتمثل يف �أمني مظ���امل �أو وكالة ملكافحة �لف�ساد �أو  �أمَّ
مر�جع عام.

ثانيًا-5-  معايري �لإباغ
حتّدد �ملادة �سروط �حلماية �لتي ينبغي توّفرها، �أي �أن يكون �لإباغ بح�سن نية وي�ستند �إىل 

�أ�سباب معقولة.
ويج���ب �لنظ���ر يف عدة م�سائل ل���دى تطبيق هذه �ملعاي���ري. �إذ يجب معاجل���ة �لإف�ساء ب�سكل 
مو�سوع���ي ويجب تطبيق �لقانون، حتى ل���و ثبت عدم دقة �ملعلومات، ما د�م �ملبّلغ يت�سرف بح�سن 
نية. ويجب �أي�سًا تطبيق �لقانون بغ�ض �لنظر عن �سرية �ملعلومات �ملك�سوف عنها حتى لو كان �ملبّلغ 

قد خالف و�قعيًا قو�نني �ل�سّرية.
وينبغ���ي �فرت�����ض ح�سن �لنية ل�سال���ح �ل�سخ�ض �لذي يطالب باحلماي���ة، ولكن �إذ� ثبت �أنَّ 

�لتقرير خاطئ ومل يكن بح�سن نية، ينبغي توفري �سبل �نت�ساف منا�سبة.
ونظ���رً� لأنَّ �لك�س���ف عن �ملخالف���ات قد يكون �ساح���ا ذ� حدين، فا بد م���ن حماية حقوق 
و�سمع���ة �لأ�سخا�ض �لذي���ن قدمت �لتقارير �سدهم عل���ى �أ�سا�ض �دعاء�ت تافه���ة وكيدية وخبيثة. 
وبوج���ه خا����ض، ينبغي �أن يت�سمن �لقانون �حل���د �لأدنى من �لتد�بري ل�ستع���ادة �ل�سمعة �مل�سوهة. 
���ن �لقو�ن���ني �جلنائية عادة �أحكاما تن����ض على معاقبة �لأ�سخا����ض �لذين يتعمدون تقدمي  وتت�سمَّ
�دع���اء�ت كاذبة. وينبغ���ي �أن يو�سح للمبلغني �أنَّ هذه �لقو�عد تنطبق عليه���م �أي�سًا �إذ� مل يقدمو� 

�دعاء�تهم بنية ح�سنة. وينبغي �ألَّ يتحمل �ملبلغ عبء �لإثبات فيما يتعلق بح�سن �لنية.
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وفيما يتعلق مبعيار �لأ�سباب �ملعقولة، قد ترى �لدول �لأطر�ف �أنه ل ينبغي حرمان �ملبّلغ من 
تطبي���ق تد�بري �حلماية �خلا�سة ملجرد �أنه ق���د يثبت لحقًا �أنَّ �لباغ كان خاطئا. وبدل من ذلك، 
ق���د ت���رى �لدول �لأطر�ف �إتب���اع نهج م�سبق. وهكذ�، ق���د تت�ساءل عما �إذ� كان ل���دى �ملبلغ �أ�سباب 
تدع���وه �إىل �لعتق���اد بوج���ود معلومات توؤيد �لباغ. ويج���وز للدول �لأط���ر�ف �أن ترجع �إىل �أنظمة 
�لإب���اغ �لأخ���رى �لقائمة مع تطبيقها ب�سكل �أعم �أو �إىل دليل لتحديد ما �إذ� كان �لباغ ي�ستند �إىل 

�أ�سباب معقولة.

ثانيًا-6-  حماية �ملبلِّغني
يتع���ني عل���ى �ل���دول �لأطر�ف عموم���ا �أن تنظر يف كيفي���ة حتديد �سكل �حلماي���ة فيما يتعلق 
بتحدي���د هوي���ة �ملبل���غ، و�لتهدي���د�ت �لتي ق���د يو�جهها، وم���ا �إذ� كان م���ن �ملمك���ن �أن يطلب منه 
�حل�س���ول عل���ى �ملزيد م���ن �ملعلومات، وم���ا �إذ� كان يطلب ح�س���وره ك�ساهد، وما ه���ي �لإمكانات 
 �ملالي���ة �أو �لوظيفي���ة للمبّل���غ �لت���ي ق���د تتعر����ض للخط���ر وما ه���و �لنت�س���اف �أو �لتعوي����ض �لذي

ميكن منحه.

وق���د يخ�س���ى �ملبلغ���ون مو�جه���ة �أ�س���كال خمتلفة م���ن �ملعاملة غري �مل���ربرة. ومن ث���م، فاإنَّ 
�لأدو�ت �لت���ي ت�سمح باإحباط هذه �ملعاملة متعددة. وب�سفة عامة، ينبغي �أن تكون تد�بري �حلماية 
متنا�سب���ة م���ع �خلطر، رغم وج���وب �لعناية باحلالت �لت���ي ل يدرك فيها �ملبّلغ خط���ورة �لباغ �أو 
 �حتم���ال �أن ت�سب���ح �لتحري���ات �لاحقة، بينما يج���ري �لتحقيق يف �لباغ، غ���ري متنا�سبة مقارنة 

بالدعاء�ت �لأولية.

وق���د تود �لدول �لأط���ر�ف �أن تنظر يف �إمكانية �سمان عدم �لإف�س���اح عن هوية �ملبلغني.)9( 
و�إذ� مل يت�سن عدم �لإف�ساح عن �لهوية، قد تنظر �لدول �لأطر�ف فيما �إذ� كان جترمي �لتهديد �أو 

�لرتهيب �أو �لنتقام طريقة فّعالة لتوفري �حلماية للمبلغني.

وح���ري بال���دول �لأط���ر�ف �أن تنظ���ر يف تنفي���ذ �أح���كام و�إج���ر�ء�ت توّفر للمبلغ���ني حماية 
قانوني���ة منا�سب���ة من فق���د�ن �لعمل، مث���ل �إمكاني���ة �لإنف���اذ �لقانوين للعمال���ة �مل�ستم���رة �أو دفع 
تعوي�س���ات مدني���ة. وع���اوة عل���ى ذلك، قد ت�س���ع �ل���دول �لأط���ر�ف يف �عتباره���ا �أنَّ �ملبلغني قد 
يو�جه���ون خط���ر �لتعر����ض للتميي���ز م���ن �لناحية �ملهني���ة. ل���ذ�، ينبغ���ي �أن تنظر يف �إتاح���ة �سبل 
�لنت�س���اف �لقان���وين �سد ه���ذه �لأ�سكال من �لنتق���ام. ويجب �أن تكون �لتد�ب���ري �ملتخذة حلماية 
�ملبلغ���ني من �لف�سل �لتع�سفي متو�فق���ة مع قو�نني �لعمل للدولة �ملعني���ة. وب�سفة خا�سة، �إذ� كان 

)9(  ي�س���ار هن���ا �إىل �لجتهاد �لق�سائي للمحكمة �لأوروبية حلقوق �لإن�س���ان، �لذي يق�سي باأن �حلفاظ على �سرية 

هوية �ل�ساهد ل ي�ستوجب �لتعدي على �ملادة 6 من �تفاق �ملحاكمة �لعادلة "�إذ� كانت �لإجر�ء�ت �لتي �تبعتها 
�ل�سلط���ات �لق�سائي���ة تعادل ب�سكل كاف �لعو�ئق �لت���ي يعاين منها �لدفاع" )مثل ��ستج���و�ب �سهود مل تك�سف 
 Doorson v. هويتهم على يد قا�سي حتقيق يعرف هويتهم بح�سور حمام، حتى و�إن مل يح�سر �لدفاع( )�نظر

.)The Netherlands, Judgement of 26 March 1996, Appl. No. 20524/92, Reports 1996-II, paras. 72-73
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 باإم���كان �أ�سح���اب �لعمل ف�س���ل �لعمال دون �سبب، ف���اإنَّ منح حماية منا�سب���ة للمبلغني قد يتطلب
�إدخال ��ستثناء�ت. 

و�أخ���ريً�، قد تود �ل���دول �لأطر�ف �أن تنظر يف �إ�ساح قانون �لت�سه���ري باعتباره جانبًا مهمًا 
م���ن ت�سريع���ات مكافحة �لف�س���اد. وقد يكت�سي ذل���ك �أهمية خا�س���ة بالن�سبة للتحقيق���ات وتقارير 

�ل�سحفيني.

املادة 34:  عواقب اأفعال الف�صاد

مع �إياء �لعتبار �لو�جب ملا �كت�سبته �لأطر�ف �لثالثة من حقوق بح�سن نّية، تتخذ كل دولة 
طرف، وفقًا للمبادئ �لأ�سا�سية لقانونها �لد�خلي، تد�بري تتناول عو�قب �لف�ساد. ويف هذ� �ل�سياق، 
يجوز للدول �لأطر�ف �أن تعترب �لف�ساد عاما ذ� �أهمية يف �تخاذ �إجر�ء�ت قانونية لإلغاء �أو ف�سخ 

عقد �أو �سحب �متياز �أو غري ذلك من �ل�سكوك �ملماثلة �أو �تخاذ �أيِّ �إجر�ء �نت�سايف �آخر.

اأواًل- نظرة عامة

يج���ري �رتكاب �لعديد من �أفعال �لف�س���اد لتحقيق مكا�سب �قت�سادية �أو لزيادتها. وي�ستعان 
باملمار�سات �لفا�سدة لتي�سري فر�ض �لأعمال، ومتكني �لتفاق على �سروط موؤ�تية يف عقد، و�حل�سول 
على قر�ر�ت �إد�رية موؤ�تية كالمتياز�ت �أو قر�ر�ت �ل�سرت�ء، و�لفوز يف �لعطاء�ت وحتقيق �أهد�ف 
�أخ���رى ت�سمح ملرتكب فعل �لف�ساد باإيجاد فر�ض �أعمال. ومن �ملبادئ �لو�ردة يف �لتفاقية، وب�سكل 
�أو�س���ح يف �لف�سل �خلام�ض �ملتعل���ق با�سرتد�د �لأ�سول، �أنه يج���ب �ألَّ ي�ستفيد مرتكب فعل �لف�ساد 
م���ن �ملمار�سات �لفا�سدة، مما يكفل عدم �إفادة �جلرمية. غري �أنَّ �لعقوبات �جلنائية قد ل تكفي. 
ول�سم���ان �ت�ساق �لنظ���ام �لقانوين عمومًا، بج���ب �أن تتج�ّسد �إد�نة �ملمار�س���ات �لفا�سدة يف جميع 
جم���الت �لقان���ون ذ�ت �ل�سل���ة، �إذ يج���ب �أن ي�ساهم �لقان���ون �خلا�ض وقان���ون �ل�سر�ئب وقانون 
�ملناف�س���ة و�لقانون �لإد�ري وقانون �لعقود وقانون �لأ�س���ر�ر وقانون ت�سوية �ملنازعات يف تكوين رد 
فعل مّت�سق �إز�ء �ملمار�سات �لفا�سدة. وكثريً� ما تكون �لعو�قب �لقت�سادية للف�ساد خا�سعة للقانون 

�خلا�ض و�لقانون �لإد�ري.

و�مل���ادة 34 حك���م �إلز�مي يف جزئها �لأول. بيد �أنَّ �ملادة ت���رتك �لعو�قب �ملحّددة يف �لقانون 
�مل���دين و�لقان���ون �لإد�ري لتقدير �لدول �لأط���ر�ف. وهكذ� فاإنَّ �لتفاقية تقت�س���ي �أن تتخذ �لدول 
�لأط���ر�ف �لتد�ب���ري �لت���ي تتناولها �ملادة 34 وفق���ًا للمب���ادئ �لأ�سا�سية لقانونها �ملحل���ي و�أن تويل 

�لعتبار �لو�جب ملا �كت�سبته �لأطر�ف �لثالثة من حقوق بح�سن نية.

ثانياً- التحّديات العملية واحللول

�سيو�جه �ملمار�سون عو�قب �لف�ساد لدى ت�سرفهم يف وظائف خمتلفة. وبالتحديد، �سيو�جه 
�ملمار�س���ون �لذي يعاجلون �لقر�ر�ت �لإد�رية مثل �لمتي���از�ت وقر�ر�ت �ل�سرت�ء ونحوها، م�ساألة 
�ملر�جع���ة �لقانوني���ة و�لإد�ري���ة لهذه �لقر�ر�ت عندما يتب���ني �أنَّ هناك ف�ساد� يتعل���ق بقر�ر �سابق. 
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ويتع���ني على �مل�ساركني يف �لدعاوى �لق�سائية �خلا�سة �ملتعلقة بعو�قب �لف�ساد تناول م�ساألة �سحة 
�أو ع���دم �سحة �لعق���ود �ملمنوحة بالف�س���اد �أو قابلية �أو ع���دم قابلية �إنفاذه���ا �أو تغيريها. و�إ�سافة 
�إىل ذل���ك، يجب على �مل�سوؤول���ني �حلكوميني �لذي يقومون ب�سوغ ��سرت�تيجي���ات مكافحة �لف�ساد 
ل���اإد�رة و�لهيئ���ة �لق�سائية �أن ي�سعو� هذه �مل�ساألة يف �لعتب���ار من �أجل متكني خمتلف �ملوؤ�س�سات 
م���ن �ل�ستع���د�د لاإج���ر�ء�ت �لقانونية عندم���ا ت�سبح عو�ق���ب �لف�ساد ذ�ت �سل���ة باملو�سوع. وقد 
 يتع���ني عل���ى موظفي �ل�سر�ئ���ب تناول ح���الت �لتخفي�ض �ل�سريب ���ي �إذ� تب���ني �أنَّ �لنفقات ما هي

عة. �إلَّ ر�ساوى مقنَّ
ثانيًا-1-  �أنو�ع �لتد�بري

ترتك �لتفاقية �ختيار �أنو�ع حمّددة من �لعو�قب لتقدير �لدول �لأطر�ف.

وينبغ���ي �أن ياأخذ �ملمار�سون بعني �لعتب���ار �أنَّ �لعو�قب �ملن�سو�ض عليها يف �ملادة 34 لي�ست 
عقوبات جنائية. ولذ�، يحتمل �أن تنطوي �مل�ساألة على حقوق �إجر�ئية خمتلفة. فمبد�أ �ل�سك ل�سالح 
�ملته���م ومبد�أ ع���دم جو�ز �ملحاكمة عن �جلرمية ذ�تها مرتني، مث���ًا، ل ينطبقان على �لإجر�ء�ت 
�ملدني���ة و�لإد�ري���ة. ومن جهة �أخرى، يج���ب �أن توؤخذ يف �لعتبار �حلق���وق �لأ�سا�سية �لأخرى مثل 

�حلق يف �مللكية و�حلق يف ممار�سة مهنة وحرية �لتجارة.

ويف معظ���م �لولي���ات �لق�سائية، يقل معي���ار �لإثبات �لازم يف �لق�ساي���ا �ملدنية �أو �لإد�رية 
ع���ن �ملعيار �لازم يف �لق�سايا �جلنائية. ويجوز لاأ�سخا�ض �لذين يت�سرفون يف �لدعاوى �ملتعلقة 
بعو�ق���ب �لف�ساد �أن ي�ستخدم���و� ذلك يف ��سرت�تيجيته���م ملعاجلة �لق�سايا. ف���اإذ� كانت �مل�سادرة 
�جلنائي���ة غ���ري قابلة للتطبيق ب�سبب ع���دم كفاية �لأدلة �أو ب�سبب قاعدة ع���دم جو�ز �ملحاكمة عن 
�جلرمي���ة ذ�تها مرتني، قد تظل �لدعاوى �ملدنية خيارً� متاح���ًا. ويجب �أن يكون �لأ�سخا�ض �لذين 

يعاجلون عو�قب �لف�ساد على علم بالقو�عد �لتي حتكم ق�سية معينة.

ثانيًا-2-  �لرتكيز على �لوقاية
وم���ن �مل�سائ���ل �لرئي�سية، ل���دى حتديد �أن�س���ب �لطرق لتطبي���ق �لتد�بري �لتي �أ�س���ارت �إليها 
�لتفاقية، �لتوثيق �ل�سامل للعملية �لإد�رية �لتي توؤدي �إىل �إبر�م عقد �أو منح �متياز �أو ترخي�ض �أو 
ن �لوثائق توجيهات ب�ساأن عو�قب ممار�سة �لف�ساد يف �أيِّ  مث���ل ذلك من �لأفع���ال. وينبغي �أن تت�سمَّ
�إجر�ء�ت متعلقة بهذه �لأفعال، مع توفري بيانات تو�سح �أنَّ �لفعل �سيكون �أ�سا�سًا لتخاذ �لإجر�ء�ت 
وبيان �لعملية �أو �لإجر�ء�ت �لقانونية �لتي �ستتخذ ��ستنادً� �إىل �لأدلة �لتي تثبت وجود هذ� �لفعل. 
وق���د ت���ود �لدول �لأطر�ف �أي�سًا �أن تكفل ت�سمني وثائقها �ملتعلق���ة بالعطاء�ت بيانات ذ�ت �سياغة 
مي  مائم���ة له���ذ� �لغر�ض و�أن يقوم جميع �لأ�سخا�ض �لذين يقدم���ون �لعطاء�ت وغريهم من مقدِّ
�لعط���اء�ت للعقود �أو �لمتياز�ت بتوقيع �إعان بع���دم �ل�سروع يف �أيِّ فعل ف�ساد. وقد حتّدد �لوثائق 
�ملذكورة �أعاه �أي�سًا �أنَّ هذ� �لفعل قد يقع يف �أيِّ وقت خال فرتة �لعقد �أو �لمتياز و�أنه قد يرتتب 
علي���ه ع���دد من �لعو�قب، مبا فيها - ح�س���ب �لنهج �ملو�سوعي للت�سريعات - �إج���ر�ء�ت ب�ساأن ف�سخ 

�لعقود و�سحب �لرت�خي�ض و�لمتياز�ت.
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ولعلَّ �لدول �لأطر�ف ت�سع يف �عتبارها �أنَّ تبادل �ملعلومات بني �أجهزة �إنفاذ �لقانون و�سائر 
�ل�سلطات �ملخت�سة ملنح �لرت�خي�ض و�لمتياز�ت و�إبر�م �لعقود �أمر بالغ �لأهمية. وقد و�جه �لعديد 
م���ن �لدول �لأطر�ف �مل�سكلة �لتي تتمثل يف منح �متياز�ت وتر�خي�ض وعقود ل�سركات و�أفر�د رغم 

�إد�نتهم بالف�ساد �أكرث من مرة، نتيجة لعدم تبادل �ملعلومات بني �لوليات �لق�سائية.

ثانيًا-3-  �سمان ماءمة �لتد�بري للقو�نني �ملحلية
يج���ب �أن تتو�فق جميع �لتد�بري �لتي تتخذها �لدول �لأطر�ف مع �ملبادئ �لأ�سا�سية لقانونها 

�ملحلي.

و�إ�ساف���ة �إىل �لتد�ب���ري �لتي تقرتحه���ا �لتفاقية، قد تنظر �لدول �لأط���ر�ف يف فر�ض مزيد 
م���ن �لعو�ق���ب مثل �سحب �لإعان���ات �أو �إنهاء �لدعم �مل���ايل �أو حظر �مل�سارك���ة يف �إجر�ء�ت تقدمي 
�لعط���اء�ت لفرتة زمني���ة حمّددة. وعاوة على ذل���ك، قد تود �لدول �لأط���ر�ف �أن تفكر يف �تخاذ 

تد�بري يف �إطار قانون �ل�سر�ئب وقانون �ملناف�سة، وفقًا ملبادئ قانونها �ملحلي.



  ملزيد من �ملعلومات و�لتحليات
 ب�ساأن حمتوى وهيكل �ملتطلبات

 �لو�ردة يف �ملادة 35 من �لتفاقية، 
 �نظر �لف�سل ذ� �ل�سلة يف
 �لدليل �لت�سريعي لتنفيذ

�تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد
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�صة املادة 36:  ال�صلطات املتخ�صّ
تتخ���ذ كل دولة طرف، وفقًا للمب���ادئ �لأ�سا�سية لنظامها �لقانوين، م���ا قد يلزم من تد�بري 
�سني يف مكافحة �لف�ساد من خال  �سة �أو �أ�سخا�ض متخ�سّ ل�سم���ان وجود هيئة �أو هيئ���ات متخ�سّ
�إنف���اذ �لقان���ون. ومتنح تلك �لهيئة �أو �لهيئات �أو هوؤلء �لأ�سخا����ض ما يلزم من �ل�ستقالية، وفقًا 
للمب���ادئ �لأ�سا�سية للنظام �لقانوين للدولة �لطرف، لكي ي�ستطيع���و� �أد�ء وظائفهم بفّعالية ودون 
�أيِّ تاأث���ري ل م�س���وغ ل�ه. وينبغي تزويد هوؤلء �لأ�سخا����ض �أو موظفي تلك �لهيئة �أو �لهيئات مبا يلزم 

من �لتدريب و�ملو�رد �ملالية لأد�ء مهامهم.

اأواًل- مقدمة

ل���دى عدد من �ل���دول �لأع�ساء وحد�ت ثابت���ة ملكافحة �لف�ساد وفق���ًا ملقت�سيات �ملادة 6 من 
لها ولية و��سعة �لنطاق ترت�وح من �مل�سوؤولية عن �تخاذ تد�بري وقائية، مبا يف ذلك  �لتفاقية، تخوِّ
�لتثقي���ف و�لتوعية و�لتن�سي���ق، �إىل �لتحقيق و�ملاحقة. ويف دول �أطر�ف �أخ���رى، توزع هذه �ملهام 

على عدد من �لوكالت، مع تخويل وظيفتي �لتحقيق و�ملاحقة ل�سلطات �إنفاذ �لقانون.

وتن�ض �ملادة على �حلاجة �إىل كيانات �أو �أ�سخا�ض يجب �أن يكون حمور تركيزهم �لأ�سا�سي 
مماث���ًا ملحور تركي���ز �إنفاذ �لقانون، �أي وظيفة �لتحقيق ورمبا وظيف���ة �ملاحقة. غري �أنَّ �ملادة ل 
حت���ّدد �أيَّ �سكل موؤ�س�سي، رغم �أنها تثري م�سائ���ل �إجر�ئية وم�سائل متعلقة باملو�رد �لازمة لإر�ساد 

�لدول �لأع�ساء نحو �أف�سل نهج ح�سب �حتياجاتها �ملحّددة.

وت�س���كل �مل���ادة 36 حكم���ًا �إلز�ميًا. غري �أنَّ �ل���دول �لأع�ساء ينبغي �أن ت�س���ع يف �عتبارها �أنَّ 
�لتفاقي���ة تن����ض على �ملعايري �لدنيا فقط، وتن�ض على قدر م���ن �ل�سلطة �لتقديرية لتمكني �لدول 

�لأطر�ف من تكييف مقت�سيات �ملادة مع �أو�ساعها �ملحلية �ملحّددة.

ثانياً- التحّديات واحللول

�مل�سائل �لتي ينبغي تناولها هي:
�سة؛ •  نوع �ل�سلطة �ملتخ�سّ

�سة؛ •  �لقيمة �مل�سافة ودور �ل�سلطة �ملتخ�سّ

•  �ل�ستقال و�ملو�رد.

�سة ثانيًا-1-  نوع �ل�سلطة �ملتخ�سّ
نظ���رً� للرتكي���ز على �إنفاذ �لقان���ون، يتاح للدول �لأع�س���اء خيار �إن�ساء هيئ���ة خا�سة مكلفة 
�سية يف �إطار هياكل �ل�سرطة �لقائمة و/�أو مكاتب  خ�سي�سا مب�سائل �لف�ساد �أو �إتاحة خربة تخ�سّ

�لدعاء و/�أو �ملحاكم.
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ويف نط���اق هذه �ل�سلط���ة �لتقديرية، ق���د ترغب �لدول �لأط���ر�ف يف تقيي���م حالتها �ملحلية 
بدق���ة، �إذ ل ميك���ن ��ست���ري�د من���اذج �ملوؤ�س�س���ات �أو حماكاته���ا ب�سهول���ة ب���ل ينبغ���ي �أن تنا�س���ب 
�لظ���روف �لهيكلي���ة للدول���ة �ملعني���ة. وعليه، �ستك���ون �خلطوة �لأوىل �إج���ر�ء تقييم �سام���ل للو�سع 
�ملحل���ي. وي�سم���ل ذلك حج���م م�سكلة �لف�ساد م���ن جانب و�مل���و�رد �ملتاحة للدولة م���ن جانب �آخر. 
وكم���ا �أ�سرن���ا �إليه يف �لف�سل �ملتعل���ق باملادة 6 يف �لدلي���ل، هناك حجج موؤي���دة ومناه�سة لإن�ساء 
هيئ���ات جدي���دة �أو تركي���ز �لعم���ل يف جم���ال مكافحة �لف�س���اد يف كن���ف وكالة حم���ّددة. وقد ترى 
�ل���دول �لأط���ر�ف �أنَّ مز�يا هيئة �أو هيئ���ات حمّددة م�سار �إليها يف هذه �مل���ادة قد تتمثل يف حتفيز 
����ض و�خل���ربة �لعالية �لتي  جه���ود مكافح���ة �لف�ساد وت���ويل زمام �ملب���ادرة فيه���ا، ودرجة �لتخ�سّ
�سة من عم���ل �أكرث كف���اءة. ومن جهة  ميك���ن �أن حتققه���ا، وم���ا ميك���ن �أن تقوم ب���ه وكال���ة خم�سّ
�أخ���رى، هناك ماآخ���ذ حمتملة، مثل �لتكالي���ف و�لعقبات �ملوؤ�س�سي���ة، وم�س���اكل �لتن�سيق و�حتمال 
 نق����ض �لعائ���د�ت ب�سبب �لعزلة وت�س���ور �لنيل من �ملوؤ�س�سات �لقائمة �لت���ي ت�سارك فعا يف �لعمل 

ملكافحة �لف�ساد.

ويل���زم �لنتباه �إىل �سرورة �تخ���اذ �لقر�ر�ت �ملتعلقة بوجود هيئة و�ح���دة �أو �أكرث بعد و�سع 
��سرت�تيجي���ة وطنية �ساملة ملكافحة �لف�ساد ينبغي �أن تتن���اول ما يلي: �لإطار �لت�سريعي؛ وترتيبات 
�لإباغ؛ و�لعاقات ب���ني �ملوؤ�س�سات �ملخت�سة؛ و�عتماد �مليز�نية؛ و�لقدرة على �ملاحقة و�لق�ساء؛ 

و�ل�سياق �ل�سيا�سي.

وينبغ���ي �أن ي�سهل و�سع �ل�سرت�تيجية، �ل���ذي ورد بالتفا�سيل يف �جلزء �ملتعلق بتنفيذ �ملادة 
5 م���ن هذ� �لدليل، على �سانع���ي �ل�سيا�سات �تخاذ قر�ر�ت م�ستنرية عل���ى �أ�سا�ض تقييم �لأ�سكال 
�ملحّددة للف�ساد �لتي ينبغي �أن حتظى بالأولوية. و�ستكون قر�ر�ت �ل�سيا�سة ب�ساأن ما �إذ� كان ينبغي 
��ستثم���ار م���و�رد �إنفاذ �لقانون يف مكافحة �لف�ساد "�لكبري �حلجم" )مث���ل �سرطة �ملرور �أو �لكتبة 
�ملرخ����ض لهم( �أو �لف�ساد "�لكبري �لقيمة" )مثل عق���ود �ل�سرت�ء( �أو �جلمع بينهما. وعاوة على 
ذلك، قد ترغب �لدول �لأطر�ف يف تقييم مو�طن �لقوة و�ل�سعف يف هيئاتها �لقائمة �ملعنية باإنفاذ 

�لقانون فيما يتعلق بقدرتها على �إجناز �ملهام �ملطلوبة.

�سي على  وقد تود �لدول �لأع�ساء �أي�سًا �أن تعترب �أنَّ �ملادة 36 ترّكز على �إ�سفاء طابع تخ�سّ
�إنفاذ �لقانون.

وكذل���ك قد تود �ل���دول �لأطر�ف �أن ت�سع يف �عتباره���ا �أنَّ �أحد �أقوى �لأ�سب���اب ور�ء �إن�ساء 
وح���د�ت منف�سل���ة ملكافح���ة �لف�ساد، ح�س���ب �لتجرب���ة �لدولي���ة، كان يتمثل يف �لت�س���ور�ت ب�ساأن 
��ستق���ال �أجه���زة �إنفاذ �لقان���ون �أو �مل�ساكل �ملتعلقة ب���ه وقلق �جلمهور �إز�ء عمله���ا. وعاوة على 
ذل���ك، قد ي���دل �إن�ساء وحدة جديدة ومنف�سل���ة ملكافحة �لف�ساد على "بد�ي���ة جديدة" يف مكافحة 
�لف�ساد �أو ميكن �أن ي�سمل �لفرتة �لزمنية �إىل �أن ي�ستعيد �جلمهور ثقته يف موؤ�س�سات �إنفاذ �لقانون 
�لعادية. و�أخري�، قد ي�سمن �إن�ساء وحدة جديدة ومنف�سلة ملكافحة �لف�ساد مزيد� من �لو�سوح يف 

تقييم �لتقّدم ومو�طن �لنجاح و�لف�سل.
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غري �أنَّ �إن�ساء وحدة ملكافحة �لف�ساد ل يخلو من عو�قب �سلبية. فهو يتطلب ��ستثمارً� كبريً�. 
وهن���اك �أي�سًا �سوؤ�ل حول معرفة م���ا �إذ� كان باإمكان �لوكالت �جلديدة �أد�ء طائفة من �لوظائف. 
وف�س���ا ع���ن ذلك، قد ترغب �لبلد�ن �ل�سغرية و�لنامي���ة يف �أن تر�عي على �لنحو �لو�جب م�سكلة 
"هج���رة �لكفاء�ت". ومل���ا كان �إن�ساء هيئة منف�سل���ة يتطلب هيكًا �إد�ريًا ي�سغل���ه �أخ�سائيون ذوو 
خ���ربة يف جم���ال �إنفاذ �لقانون، فق���د يوؤثر توظيف ه���وؤلء �لأ�سخا�ض �أو �إع���ادة تعيينهم يف قدرة 
�لوكالت �لأخرى �ملعنية باإنفاذ �لقانون. و�أهم من ذلك، قد ترغب �لدول �لأطر�ف يف �أن ت�سع يف 
�عتبارها �أنَّ تركيز �لأ�سخا�ض و�ل�سلطات و�لكفاء�ت قد يعيق �لأد�ء ب�سبب �لتناف�ض بني �لأجهزة. 
�ض و�خلربة  وميكن حتقيق �لعديد من مز�يا وحدة منف�سلة ذ�ت ولية لإنفاذ �لقانون، مثل �لتخ�سّ
ودرج���ة �ل�ستقال �لازمة، باإن�ساء وحد�ت مكر�س���ة د�خل �أجهزة �إنفاذ �لقانون �لقائمة تتاح لها 

�ملو�رد �لازمة لتح�سني قدر�تها.

�سة ثانيًا-2-  �لقيمة �مل�سافة ودور �ل�سلطات �ملتخ�سّ
�سة، �سو�ء  م بدقة �لقيم���ة �مل�سافة ودور �ل�سلط���ات �ملتخ�سّ ينبغ���ي لل���دول �لأطر�ف �أن تقيِّ
�سة يف  يف �إط���ار كيان م�ستقل �أم د�خ���ل جهاز لإنفاذ �لقانون. ول�سمان فّعالي���ة �ل�سلطات �ملتخ�سّ
�لتحقيق���ات �ملعا�س���رة يف �حل���الت �خلطرية و�ملعقدة للف�س���اد و�جلرمية �ملالي���ة، ل بد من �إطار 
�س���ة �ساحيات  ل ه���ذ� �لإط���ار �ل�سلطات �ملتخ�سّ قان���وين مو�سوع���ي و�إجر�ئ���ي. وينبغي �أن يخوِّ
معا�س���رة فيم���ا يتعل���ق باإف�س���اء �لوثائ���ق �أو �ملعلوم���ات و�لأدل���ة �لأخ���رى ذ�ت �ل�سل���ة، و�إمكانية 
�لط���اع عل���ى �لتقاري���ر �ملالي���ة، و�سب���ط �ملمتل���كات وم�سادرته���ا. ولأد�ء ه���ذ� �ل���دور، حتت���اج 
�س���ة �أي�س���ًا �إىل �ساحي���ات فيم���ا يتعل���ق باإمكاني���ة �لط���اع عل���ى �ملعلومات  �ل�سلط���ات �ملتخ�سّ
�ملدني���ة  و�لإج���ر�ء�ت  و�ملاحق���ة  �جلنائي���ة  و�لتحقيق���ات  و�جلنائي���ة،  �ملالي���ة   �ل�ستخبار�تي���ة 

ل�سرتد�د �ملوجود�ت.

وق���د يتعني، كلما �أمكن ذلك م���ن �لناحية �لعملية، تخطيط �إ�س���اح �لإطار �لت�سريعي فيما 
�سة �ملعنية مبكافح���ة �لف�ساد ورمب���ا �أي�سًا �جلر�ئم  يت�س���ل باإن�س���اء �أو متكني �ل�سلط���ات �ملتخ�سّ
�ملالي���ة، كج���زء م���ن جه���د �سامل لإ�س���اح �لعد�ل���ة �جلنائي���ة. ومن �س���اأن �إ�ساح جزئ���ي موجه 
�إىل ن���وع حمدد م���ن �جلر�ئم �أن ي���وؤدي ب�سهولة �إىل �إه���د�ر �ملو�رد �لنادرة، حي���ث تعالج جمالت 
�إ�سكالي���ة حمّددة - كالف�س���اد �أو غ�سل �لأمو�ل - كل و�حدة على ح���دة وبطريقة غري من�سقة. وقد 
تك���ون �لإ�ساح���ات مثل تلك �ل���و�ردة يف هذ� �لف�س���ل �أكرث فّعالي���ة �إذ� كانت ج���زء� من برنامج 
طوي���ل �لأجل لتنقيح و��ستكم���ال �لقانون �جلنائي �ملو�سوعي و�لإجر�ئ���ي و�ملوؤ�س�سات �لتي ت�سطلع 
ب���دور يف �لتحقي���ق يف �جلرمي���ة وماحقته���ا وحماكمته���ا. ويزيد م���ن �سدة و�إحل���اح �حلاجة �إىل 
 ه���ذ� �لربنام���ج يف جمي���ع �لولي���ات �لق�سائية زي���ادة �للتز�مات �لدولي���ة �ملنبثقة ع���ن �لتفاقية 

وعن �لتفاقات �لأخرى.



116

ثانيًا-3-  �ل�ستقالية و�ملو�رد
�سة، بغ�ض �لنظر عن �سكلها �ملوؤ�س�سي، قد ت�سع �لدول  للتاأّك���د من فعالية �ل�سلطات �ملتخ�سّ
�لأط���ر�ف يف �عتباره���ا عدد� م���ن �جلو�نب �لأ�سا�سية، مب���ا يف ذلك �لإطار �لقان���وين و�لإجر�ئي 

ل�سمان �ل�ستقالية وترتيبات �لإباغ وتوفري �ملو�رد.

�س���ة حمكوم���ة مبوجب ت�سريع���ات يحدد  وينبغ���ي �أن تك���ون ��ستقالي���ة �ل�سلط���ات �ملتخ�سّ
فيه���ا بو�سوح معاي���ري توظيف كبار �مل�سوؤول���ني �لإد�ريني وتعيينه���م و�إقالتهم )م���ن �لنماذج �لتي 
ميك���ن �إتباعه���ا �لأح���كام �لتي حتك���م �لهيئة �لق�سائي���ة(. وقد تود �ل���دول �لأع�س���اء �أن تنظر يف 
تعيين���ات حم���ّددة �ملدة لتجّن���ب �لعتماد عل���ى �ل�سلطة �لتنفيذي���ة يف متديد �لتعي���ني. وينبغي �أن 
�س���ة لتعي���ني �ملوظف���ني و�لأد�ء �لت�سغيلي   تتن���اول �لت�سريع���ات �أي�س���ًا م�سوؤولي���ة �ل�سلط���ة �ملتخ�سّ

لوظائف �ل�سلطة.

وق���د يكون من �ل�سمان���ات �لأخرى وجود نظ���ام ��ستعر��ض د�خل���ي و/�أو خارجي موثوق به 
لتجّن���ب �أيِّ تاأث���ري ل د�عي له. ومن ثم، قد تود �لدول �لأطر�ف �أن ت�ستلهم خربة بع�ض �لدول �لتي 
تعتم���د عل���ى جلنة من �أخ�سائيي �لت�سريعات لهذه �لرقابة. وق���د �أن�ساأت دول �أخرى جلان �إ�سر�ف 

�أو تفتي�ض )خارجية(.

وتكت�س���ي �أهمية خا�سة �لأحكام �لتي حتم���ي �لقر�ر�ت �لتنفيذية يف حتقيق جنائي �أو �إجر�ء 
�سة �إباغ �ل�سلطات  جنائي من تاأثري ل د�عي له. ويف بع�ض �لدول، ل يتعني على �ل�سلطات �ملتخ�سّ
�لعلي���ا، مثل مدير د�ئرة �لنيابة �لعامة �أو وز�رة �لعدل، لدى بدء حتقيقات يف ق�سية حمّددة. ومن 
جه���ة �أخرى، م���ا ز�ل �لعديد من �ل���دول تقت�سي �ملو�فقة عل���ى بدء �إج���ر�ء�ت �ملحاكمة يف ق�سية 
حم���ّددة وق���د تود �أن تنظر فيم���ا �إذ� كان ينبغي �إخ�س���اع هذه �ل�سلطة لتحق���ق م�ستقل. ويف بع�ض 
�لدول، ل ميكن �إ�سد�ر �أمر للموظفني �ملعنيني بالتحقيق و�ملدعني �لعامني وق�ساة �لتحقيق برف�ض 

�لنظر يف ق�سية.

ن خا�سات  �سة مبوجب �لقانون بن�سر تقارير �سنوية، تت�سمَّ وميكن �إلز�م �ل�سلطات �ملتخ�سّ
�لق�سايا �جلارية �لتي مت فيها �لتوقيف وتقدمي �لتقرير �إىل �لهيئة �لت�سريعية، �لتي ينبغي �أن تخّول 

�ل�سلطة �لر�سمية لدعوة رئي�ض �سلطة �لإ�سر�ف �إىل تعليل عمل �ل�سلطة و�أد�ئها.

�سة، ينبغي �أن تنظر �ل���دول �لأطر�ف يف و�سع  و�إ�ساف���ة �إىل تعي���ني رئي�ض �ل�سلط���ة �ملتخ�سّ
�إج���ر�ء�ت منا�سب���ة ل�ستخد�م �ملوظفني. وعاوة عل���ى ذلك، قد تنظر �ل���دول �لأع�ساء يف تعزيز 

�ل�ستقالية �ملهنية بح�سانة وظيفية منا�سبة من �لدعاوى �ملدنية جتّنبا للرتهيب.

وق���د ت���ود �لدول �لأط���ر�ف �أي�سًا �أن ت���وىل �هتماما لنظ���ام �لأجور �ملنطبق عل���ى �ل�سلطات 
�سة لكفالة توظي���ف �أف�سل ذوي �خلربة و��ستبقائهم. وفيما يتعلق بالتدريب �ملنا�سب، قد  �ملتخ�سّ
�س���ني يف مكافحة �لف�ساد  ت���رى �لدول �لأطر�ف �أنَّ �ملحقق���ني و�ملدعني �لعامني و�لق�ساة �ملتخ�سّ
�ض يف جم���ال �لتحقيق يف  يحتاج���ون �إىل �لتمك���ن من مه���ار�ت �لتحقيق �لعامة قب���ل بدء �لتخ�سّ
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جر�ئ���م �لف�س���اد. ولئن كانت �لتفاقي���ة ل تن�ض على تد�بري حمّددة، فقد ت���ود �لدول �لأع�ساء �أن 
حتيط علما ببع�ض �لنماذج �لتي مت تنفيذها يف عدة دول �أطر�ف:

•   توف���ري �لتدري���ب على ي���د حمقق���ني متمر�سني ذوي خ���ربة ما ز�ل���و� ي�سارك���ون يف �لتد�بري 

�لتنفيذية. وينبغي �أن يكون �لتدريب متاحا جلميع �لأ�سخا�ض �لذين من �ملحتمل �أن ي�ساركو� 
يف عمل �ل�سلطة، مبن فيهم �لق�ساة.

•   �إدماج مر�جعي �حل�سابات و�أخ�سائيي قانون �ل�سر�ئب وخرب�ء �لإد�رة يف برنامج �لتدريب. 

وعاوة على ذلك، قد تنظر �لدول �لأطر�ف يف تقدمي حما�سر�ت متعلقة باأخاق �ملهنة.
•   �إعارة �أو تبادل �ملوظفني حمليا �أو بني �لوليات �لق�سائية.

وينبغ���ي من���ح �لأولوية للح�سول على خدم���ات �أخ�سائيني ميكن �أن يوف���رو� تدريبا مائما. 
�سية �لتي يتعني فيها توفري �لتدريب  وم���ن �مل�سل���م به �أنَّ �خلربة يف عدد كبري من �ملجالت �لتخ�سّ
قد تكون نادرة وبالتايل باهظة. وبالن�سبة للبلد�ن �لنامية، ميكن �إتاحة م�ساعدة تقنية عن طريق 

مكتب �ملخدر�ت و�جلرمية وغريه من �جلهات �ملقدمة للم�ساعدة.

و�سيحدد كل من �ل�سرت�تيجية و�ل�ستعر��ض �لذي تقوم به �لدولة �لطرف �مليز�نية �لازمة 
�سة. غري �أنه ينبغي �أن تتيح �لدول �لأطر�ف �ملو�رد للق�سايا �لطارئة وللتحريات  لل�سلط���ة �ملتخ�سّ
�ملعقدة عاوة على �مليز�نية �ملذكورة. وب�سفة عامة، على �لدول �لأطر�ف �أن ت�سع يف �عتبارها �أنَّ 

�لتمويل �ملنا�سب لي�ض م�ساألة حجم فح�سب و�إمنا يتعلق بالتخطيط �أي�سًا.

 املادة 37:  التعاون مع �صلطات
اإنفاذ القانون

1- تتخ���ذ كل دولة ط���رف تد�بري منا�سبة لت�سجي���ع �لأ�سخا�ض �لذين ي�سارك���ون �أو �ساركو� يف 
�رت���كاب فع���ل جمّرم وفق���ًا لهذه �لتفاقية عل���ى تقدمي معلوم���ات مفيدة �إىل �ل�سلط���ات �ملخت�سة 
لأغر�����ض �لتحقي���ق و�لإثب���ات، وعلى توفري م�ساعدة فعلي���ة حمّددة لل�سلط���ات �ملخت�سة ميكن �أن 

ت�سهم يف حرمان �جلناة من عائد�ت �جلرمية و��سرتد�د تلك �لعائد�ت.

2- تنظر كل دولة طرف يف �أن تتيح، يف �حلالت �ملنا�سبة، �إمكانية تخفيف عقوبة �ملتهم �لذي 
يقدم عونًا كبريً� يف عمليات �لتحقيق �أو �ملاحقة ب�ساأن فعل جمّرم وفقًا لهذه �لتفاقية.

3- تنظ���ر كل دولة ط���رف يف �إمكانية منح �حل�سان���ة من �ملاحقة �لق�سائي���ة، وفقًا للمبادئ 
�لأ�سا�سي���ة لقانونها �لد�خلي، لأيِّ �سخ�ض يقدم عونًا كبريً� يف عمليات �لتحقيق �أو �ملاحقة ب�ساأن 

فعل جمّرم وفقًا لهذه �لتفاقية.
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4- جتري حماية �أولئك �لأ�سخا�ض على �لنحو �ملن�سو�ض عليه يف �ملادة 32 من هذه �لتفاقية، 
مع مر�عاة ما يقت�سيه �ختاف �حلال.

5- عندم���ا يك���ون �ل�سخ����ض �مل�س���ار �إلي���ه يف �لفق���رة 1 م���ن ه���ذه �مل���ادة، �ملوج���ود يف دول���ة 
ط���رف، ق���ادرً� عل���ى تق���دمي ع���ون كب���ري �إىل �ل�سلط���ات �ملخت�س���ة لدول���ة ط���رف �أخ���رى، يجوز 
للدولت���ني �لطرفني �ملعنيت���ني �أن تنظر� يف �إبر�م �تفاق���ات �أو ترتيبات، وفق���ًا لقانونهما �لد�خلي، 
 ب�س���اأن �إم���كان قي���ام �لدول���ة �لط���رف �لأخ���رى بتوف���ري �ملعامل���ة �ملبين���ة يف �لفقرت���ني 2 و3 م���ن 

هذه �ملادة.

اأواًل- نظرة عامة
���ن �لتفاقي���ة عدة �أحكام ته���دف �إىل تعزيز ك�س���ف �لف�ساد و�لتحقيق في���ه ومقا�ساة  تت�سمَّ
مرتكبي���ه. ومب���ا �أنَّ �لف�ساد �سكل عامت من �أ�س���كال �جلرمية ميار�ض يف �ل�سر، ف���اإنَّ �أف�سل طريقة 
لك�سف���ه ه���ي �حل�س���ول على معلومات م���ن م�سارك �أو �ساه���د يف جرمية �لف�س���اد. ومن ثم حتتاج 
�أجه���زة �إنف���اذ �لقانون �إىل و�سائل لتحفي���ز �مل�ساركني على �إف�ساء ما لديه���م من معلومات �ستبقى 
ل���ول ذلك مكتومة. ولذ�، تقر �لتفاقية باأنَّ حتفيز �لتعاون قد يكون له ثمن يف بع�ض �لأحيان، مثل 
تخفي����ض �لعقوبة �أو منح �حل�سانة من �ملاحقة �لق�سائية. ونظرً� لرتكيز �لتفاقية على ��سرتد�د 
�ملوجود�ت و�لتعاون �لدويل، فاإنَّ �ملادة 37 ت�سمل تد�بري لت�سجيع �لأ�سخا�ض على تقدمي �مل�ساعدة 
يف حرم���ان �ملجرم���ني من �لعائد�ت �ملتاأتي���ة من �جلرمية و��سرتد�د هذه �لعائ���د�ت )�لفقرة 1(. 
ن �أي�سًا حكما ب�ساأن تقدمي �لدعم �لدويل باإتاحة �إمكانية �إبر�م �تفاقات �أو �تخاذ ترتيبات  وتت�سمَّ
بني �لدول �لأطر�ف لتو�سيع نطاق هذه �حلو�فز لت�سمل �حلالت �لتي يوجد فيها �ل�سخ�ض �ملعاون 

يف ولية ق�سائية غري �لولية �لق�سائية �لتي يجري فيها �لتحقيق �أو �ملقا�ساة )�لفقرة 5(.

ثانياً- التحّديات العملية واحللول

ن �ملادة 37 على �ل�سو�ء �أحكاما �إلز�مية و�أخرى غري �إلز�مية. تت�سمَّ
وتل���ِزم �مل���ادة 37، كحك���م �إلز�مي، �ل���دول �لأط���ر�ف باتخاذ �لتد�ب���ري �ملنا�سب���ة لت�سجيع 
�لأ�سخا����ض �لذي���ن ي�ساركون �أو �سارك���و� يف �رتكاب فعل جم���ّرم وفقًا له���ذه �لتفاقية على تقدمي 
معلوم���ات مفيدة �إىل �ل�سلطات �ملخت�س���ة لأغر��ض �لتحقيق و�لإثبات، وعلى توفري م�ساعدة فعلية 
حم���ّددة لل�سلط���ات �ملخت�سة ميك���ن �أن ت�سهم يف حرمان �جلناة من عائ���د�ت �جلرمية و��سرتد�د 

تلك �لعائد�ت.
وع���اوة على ذلك، تلزم �ملادة 37 �لدول �لأطر�ف بحماية هوؤلء �لأ�سخا�ض، ح�سبما تن�ض 

عليه �ملادة 32 )4( مع مر�عاة يقت�سيه �ختاف �حلال.
وينب���ع هذ� �ملفهوم من �خلربة �لت���ي �كت�سبتها �سلطات �إنفاذ �لقان���ون من ق�سايا �جلرمية 
�ملنظم���ة. وقد ثبت���ت فائدة �ل�سهود �ملتعاونني و�لو�سائل �لكفيل���ة بت�سجيع هذ� �لتعاون يف م�ساعدة 
�سلط���ات �إنفاذ �لقانون على �لت�سلل د�خل هياكل جماع���ات �جلرمية �ملنظمة، �لتي غالبًا ما تكون 
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معقدة ومتعددة �مل�ستويات �أو خلوية مف�سولة، و�لتعامل معها. وميكن �ل�ستفادة من تطبيق �لكثري 
من هذه �خلربة، بل معظمها، على ق�سايا �لف�ساد.

ثانيًا-1-  �ملعلومات ذ�ت �ل�سلة
يج���ب �أن تكون �ملعلومات �لتي يقدمها �ل�سخ�ض مفي���دة وذ�ت �سلة بالتحقيق يف �لق�سية �أو 
�ملاحقة �لق�سائية �أو �ملقا�ساة ب�ساأنها، �أو ��سرتد�د �لعائد�ت �ملتاأتية من �لف�ساد، ح�سب �لقت�ساء.

وينبغي �أن تتخذ �لدول �لأطر�ف تد�بري منا�سبة للت�سجيع على تقدمي م�ساعدة فعلية حمّددة 
ميكن �أن ت�سهم يف حرمان �جلناة من عائد�ت �جلرمية و��سرتد�د تلك �لعائد�ت. وقد ترى �لدول 
�لأطر�ف �أنَّ عبارة "م�ساعدة فعلية حمّددة" تت�سل بامل�ساعدة �لفعلية و�ملعلومات على حد �سو�ء.

وقد ترى �لدول �لأع�ساء �أنَّ من �ملهم �إعان تلك �لتد�بري و�إدر�جها يف بر�مج توعية �ل�سهود 
�سعيا �إىل ك�سب دعم �جلمهور.

ثانيًا-2-  تخفي�ض �لعقوبة
ق���د تعم���د �لدول �لأع�س���اء �إىل "تخفي�ض �لعقوب���ة" باإتاحة �إمكانية فر����ض حكم خمفف �أو 
تنفي���ذ عقوبة بطريقة �أكرث ليونة. وبناًء على ذلك، لل���دول �لأطر�ف �أن تعترب �أنَّ تخفي�ض �لعقوبة 

يت�سمن منوذجني �أل وهما:

•   �أوًل، �أن تفر����ض �ملحكم���ة �أو �لقا�سي حكما خمففا باملقارن���ة مع �حلكم �لذي كان �سيفر�ض 
عادة. فيمكن للمحكمة �أو �لقا�سي �أن ينظر يف �إمكانية فر�ض حكم بديل عن �ل�سجن بفر�ض 

عقوبة مالية مثًا.

•   ثاني���ًا، �لتخفي����ض �لو�قع���ي للعقوبة بعد �س���دور �حلكم �أو �أثن���اء �إنفاذه. وق���د يت�سمن هذ� 
�لنموذج فو�ئد مثل �لإفر�ج �ملبكر �أو �لإفر�ج �مل�سروط )�نظر �ملادة 30 )5((.

وفيما يتعلق بالإجر�ء�ت، للدول �لأطر�ف �أن تختار بني عدة خيار�ت:

•   مع مر�عاة مبد�أ �لإن�ساف، قد تنظر �لدول �لأطر�ف يف �تخاذ �إجر�ء�ت ت�سمن �أنَّ �ل�سلطة 
�لق�سائية �أو �سلطات �لنيابة �لعامة �ملخت�سة تفي فعًا بالقرت�ح �مل�سبق بتخفي�ض �لعقوبة. 
ومن ثم ميكن للدول �لأطر�ف �أن تدرج يف قانونها �جلنائي حكما ين�ض على �إلز�م �ملحاكم 

بقبول �قرت�حات تخفي�ض �لعقوبة.

•   غري �أنَّ �لدول �لأطر�ف قد تعترب �أنَّ عبارة "تخفي�ض �لعقوبة" ل ت�سمل �لتخفي�ض �ملن�سو�ض 
علي���ه فح�سب بل ت�سمل �أي�سًا �لتخفي����ض بحكم �لو�قع على �أ�سا�ض كل حالة على حدة. وعلى 
ه���ذ� �لأ�سا�ض، قد ل يتعني على �لدول �لأط���ر�ف �لتي ي�سمح نظامها �لقانوين بذلك �عتماد 
قاع���دة حم���ّددة تن�ض على حكم خمف���ف، ولكن ميك���ن �أن تن�سح �سلطاته���ا �ملعنية باإنفاذ 
�لقان���ون بالنظ���ر يف �لتفاو�ض على �لأح���كام �سمن نطاق حمدد. وع���اوة على ذلك، ميكن 
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لل���دول �لأط���ر�ف �أن تن�ض على �أن يق���وم مكتب �لدعاء �لعام بتعدي���ل �لتهم بق�سرها على 
�جلر�ئ���م �لتي ت�ستمل على �أحكام خمففة. ولكن، يف �س���وء ��ستقالية �لهيئة �لق�سائية، قد 
ترتئ���ي �ل���دول �لأطر�ف كفالة �إ�س���ر�ك �ملحكمة يف تفاو�ض على �لع���رت�ف باجلرمية يغني 
ع���ن �ملحاكمة و�حلكم. وفيما يتعلق بهذه �لإجر�ء�ت، قد تنظر �لدول �لأطر�ف يف ��سرت�ط 

�تفاق كتابي يوقعه �لأطر�ف ويحدد �سروط تخفي�ض �لعقوبة.

•   ق���د ت�سع �ل���دول �لأط���ر�ف يف �عتباره���ا �سرورة حتقي���ق �لتو�زن ب���ني منح فو�ئ���د للجناة 

و�إقام���ة �لعدل، ل �سيم���ا من ز�وية �ملفهوم يف �أذهان �جلمهور. وهكذ�، لها �أن تنظر يف ربط 
تخفي����ض �لعقوبة بق���در هام من �لتعاون. بي���د �أنَّ �لدول �لأطر�ف قد ت���رى �أنَّ �لقدر �لهام 
م���ن �لتعاون ينبغي �ألَّ يعني طلب معلوم���ات ل ميكن بدونها �لتحقيق �أو �ملقا�ساة. ومن جهة 
�أخ���رى، لها �أن تختار تنفي���ذ� �أو�سع نطاقا قد توؤدي فيه �أيُّ معلوم���ات مهّمة متعلقة بجرمية 
 �لف�ساد �إىل تخفي�ض �لعقوبة. وعلى هذ� �لأ�سا�ض، ميكن لها �أن تربط حجم �لتخفي�ض مبدى

�لتعاون وجودته.

•   قد ت�سع �لدول �لأطر�ف يف �عتبارها �أي�سًا �أنَّ �إمكانية تخفي�ض �لعقوبة قد ل تت�سل بالتعاون 

فق���ط، بل بج�سامة �جلرمية وذن���ب �ملتهمني �أي�سًا. لذلك، قد ي�ستبع���د تخفي�ض �لعقوبة يف 
حالة جرمية ف�ساد كربى و�سلوك �سائن فظيع من جانب �ل�سخ�ض �ملتعاون.

ثانيًا-3-  �حل�سانة
تق���رتح �مل���ادة �أن تنظ���ر �ل���دول �لأطر�ف يف من���ح �حل�سانة م���ن �ملاحق���ة �لق�سائية لأيِّ 
 �سخ����ض يقدم عونا كبريً�. وقد تود �ل���دول �لأطر�ف �أن حتيط علما بنموذجني ميكن �إتباعهما يف 

هذ� �ل�ساأن:

•   �أوًل، ق���د تعتمد �لدول �لأع�س���اء ت�سريعات جديدة جتيز منح �حل�سان���ات. وقد يعترب ذلك 

�سروريا يف �لنظم �لقانونية �لتي تكون فيها �ملاحقة �لق�سائية �إلز�مية.

•   ثاني���ًا، قد تخطر �ل���دول �لأطر�ف، �لتي يتمتع فيها �ملدعون �لعام���ون ب�سلطة تقديرية بعدم 

�ملاحق���ة، �سلطاتها �ملعنية باإنفاذ �لقانون باأنَّ �لقدر �لهام من �لتعاون ميكن قد يكون �سببا 
يجيز منح �حل�سانة �سمن نطاق �ل�سلطة �لتقديرية للمدعي �لعام.

وميك���ن �أن تكون �حل�سانة مبثابة حافز قوي لل�ساه���د �لرئي�سي للتعاون �إذ� مل يت�سَن تقدمي 
�لق�سي���ة للمحاكمة دون م�ساعدة منه. ومن جهة �أخرى، ق���د ينال �ل�ستثناء �لتام من �لعقوبة من 
�ساحية معايري مكافحة �لف�ساد عندما يطبق على نحو متكرر �أو - ما هو �أ�سو�أ من ذلك - عندما 
يتك���ون لدى �جلمه���ور �نطباع ب���اأنَّ �حل�سانة مُتنح لاأ�سخا����ض ذوي �لنفوذ �ل�سيا�س���ي �أو �ملايل. 
وهك���ذ�، قد ترى �لدول �لأطر�ف من �ل�س���روري حتقيق �لتو�زن بني فائدة منح �حل�سانة ملعاجلة 

حالت حمّددة و�سرورة تعزيز ثقة �جلمهور بعملية �إقامة �لعدل.
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وق���د ل يتوق���ف منح �حل�سان���ة �أو عدم منحه���ا على طبيع���ة �أو مدى �لتعاون فق���ط، بل قد 
ت�س���ع �سلطات �إنف���اذ �لقانون يف �لعتب���ار �سخ�سية �ملتهم ومدى م�ساركت���ه يف �رتكاب �جلرمية. 
فق���د تود �لدول �لأطر�ف، مثا، �أن ت�ستبعد �إمكانية من���ح �حل�سانة لر�أ�ض �سبكة ف�ساد �أو ترى �أنَّ 
من���ح ح�سانات للمتهمني �لرفيعي �مل�ستوى، مث���ل �ل�سا�سة، قد يخلف �أثر� �سلبيا على ثقة �جلمهور 

بن ز�هة �إنفاذ �لقانون.

وع���اوة على ذلك، قد تختار �لدول �لأط���ر�ف منح �حل�سانة يف �حلالت �ل�ستثنائية فقط 
�لتي يقدم فيها �ملتهم معلومات ل ميكن بدونها �لتحقيق �أو �ملقا�ساة.

وفيم���ا يتعلق بالإجر�ء�ت، قد تود �لدول �لأطر�ف �أن ت�سع يف �عتبارها بع�ض �جلو�نب ذ�ت 
�لأهمية �خلا�سة:

•   ق���د تود �لدول �لأط���ر�ف �لتي تقت�سي �سن ت�سريعات جديدة ب�ساأن منح �حل�سانات �أن ت�سع 

�سروطا ومتطلبات م�سبقة و��سحة ل تقبل �جلدل �سمن �لقانون.

•   ق���د تود �لدول �لأع�س���اء �أن تدرج يف نف����ض �لت�سريعات �سرط �إبر�م �تف���اق خطي يوقعه كل 

�لأط���ر�ف ويح���دد �س���روط منح �حل�سان���ة لتجّن���ب �أيِّ جمادل���ة ب�ساأن و�جب���ات �حل�سانة 
ومتطلباتها �مل�سبقة من جهة و�حلقوق و�لفو�ئد من جهة �أخرى.

•   رغ���م �أنَّ منح �حل�سانة �أد�ة قوي���ة، فقد ت�سع �لدول �لأطر�ف يف �عتباره���ا �إمكانية �إ�ساءة 

مة  ��ستعمال���ه. ل���ذ�، ينبغ���ي �أن حتاول �سلط���ات �إنفاذ �لقان���ون �لتحقق من �ملعلوم���ات �ملقدَّ
قب���ل منح �حل�سان���ة. و�سيقت�سي ذلك م���ن �سلطات �إنف���اذ �لقانون �أن تب���ذل كل ما و�سعها 
للتاأّك���د م���ن �سحة �ملعلوم���ات �لتي يقدمه���ا �ل�سخ�ض يف �س���وء معلومات �إ�سافي���ة. وف�سًا 
ع���ن ذلك، قد ت���ود �لدول �لأط���ر�ف �أن تكف���ل �إمكانية �سح���ب �حل�سان���ة يف حالة حماولة 
�ل�سخ�ض ت�سليل �أجهزة �إنفاذ �لقانون. ولهذه �لغاية، قد تود �لدول �لأطر�ف �إدر�ج �سروط 
 منا�سب���ة يف �تفاقات منح �حل�سانة تن�ض على بط���ان �لتفاق �إذ� تبني �أنَّ �ملعلومات كاذبة

�أو كيدية.

•   م���ن جه���ة ثانية، ينبغي لل���دول �لأطر�ف �أن ت�س���ع توجيهات و��سحة ب�س���اأن َمن ميكن له �أن 

يقرتح �أيَّ ترتيب، وباأيِّ �سروط ويف �أيِّ مرحلة �أثناء �لتحقيق.

•   ق���د تود �لدول �لأطر�ف �أن تدرج �سروطا منا�سب���ة يف ترتيبات �حل�سانة تق�سي بعدم تاأثري 

�حل�سانة يف حالة و�حدة على �أيِّ حالة �أخرى قيد �لنظر �أو مقبلة.

ثانيًا-4-  �لتفاقات �أو �لرتتيبات بني �لدول �لأطر�ف
ق���د ترغب �ل���دول �لأطر�ف يف �أن ت�سع يف �عتبارها �حتمال �أن يكون �جلاين يف دولة طرف 
ق���ادرً� عل���ى تق���دمي معلومات �أو �أدل���ة ذ�ت �سلة �أو مفي���دة يف حالة يجري �لتحقي���ق فيها يف دولة 
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ط���رف �أخ���رى. ويف حالت �لف�ساد ع���رب �لوطني خا�سة، ق���د تتعلق �مل�ساألة بكيفي���ة حتفيز �أولئك 
 �لأ�سخا����ض على ك�سف ما يعرفونه ب�ساأن جرمية ف�ساد ل ُيتهمون بها حاليا يف �لدولة �لطرف �لتي

يقيمون فيها.

ل���ذ�، رمبا تود �ل���دول �لأطر�ف �أن تنظ���ر يف �إبر�م �تفاق���ات �أو ترتيبات ثنائي���ة �أو متعددة 
�لأط���ر�ف لإيجاد حلول تر�عي م�سالح كل من �لدولتني �لطرفني، بال�سماح لأجهزة �إنفاذ �لقانون 
يف دول���ة ط���رف باأن تقرتح عقوبة خمفف���ة �أو منح ح�سانة مقابل تعاون كب���ري فيما يتعلق بجرمية 
ف�س���اد �رتكب���ت يف دولة ط���رف �أخرى. وقد يقت�سي ذل���ك تنفيذ قو�عد جدي���دة �أو تنقيح �لقو�عد 

�ل�سارية ب�ساأن منح �حل�سانة.

�سة قد ياأخذ  وق���د تود �لدول �لأطر�ف �أن تعترب �أنَّ �إبر�م �تفاقات �أو �تخاذ ترتيبات خم�سّ
وقت���ًا على ح�س���اب �إجر�ء جنائي م�ستمر. وهكذ�، قد تود �لدول �لأط���ر�ف �أن تنظر يف و�سع �إطار 

ميكن تكييفه مع �حلالت �لفردية، �إذ� لزم �لأمر.

املادة 38: التعاون بني ال�صلطات الوطنية

تتخ���ذ كل دول���ة طرف، وفقًا لقانونها �لد�خلي، ما قد يل���زم من تد�بري لت�سجيع �لتعاون بني 
�سلطاته���ا �لعمومية، وكذلك موظفيه���ا �لعموميني، من جانب، و�سلطاتها �مل�سوؤولة عن �لتحقيق يف 

�لأفعال �لإجر�مية وماحقة مرتكبيها، من جانب �آخر. ويجوز �أن ي�سمل ذلك �لتعاون:
)�أ( �ملب���ادرة باإباغ �ل�سلطات �لأخرية، حيثما تكون هناك �أ�سباب وجيهة لاعتقاد باأنه 

مة وفقًا للمو�د 15 و21 و23 من هذه �لتفاقية ؛ �أو جرى �رتكاب �أيٍّ من �لأفعال �ملجرَّ
)ب(  تقدمي جميع �ملعلومات �ل�سرورية �إىل �ل�سلطات �لأخرية، بناء على طلبها.

اأواًل- نظرة عامة
تتن���اول �مل���و�د 15 و21 و23 ر�سو �ملمثل���ني �لعموميني �لوطنيني، و�لر�س���و يف �لقطاع �خلا�ض 
وغ�س���ل عائد�ت �جلرمية. وم���ن �ل�سروري �إ�سعار �لأجهزة �لتي تتمت���ع بال�سلطة و�خلربة �لازمة 
للتحقي���ق و�ملاحق���ة �لق�سائية ب�س���اأن هذه �جلر�ئم ب���اأيِّ جرمية حمتملة، وذل���ك على نحو مبكر 
ملن���ع ف���ر�ر �جلناة من �لولي���ة �لق�سائي���ة �أو �لتاعب بالأدل���ة و�إمكانية منع حرك���ة �ملوجود�ت �أو 
ر�سده���ا. و�لعديد م���ن حالت �لف�ساد معقدة وخفي���ة، ولذ� فاإنَّ �لإ�سعار �ملبك���ر من قبل �لأجهزة 
 �لعمومي���ة �ملعنية �أو �لتعاون �ملبكر بناء على طلب �لأجهزة �ملعنية بالتحقيق هو جزء من �ملمار�سة

�جليدة �ملعهودة.
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ثانياً- التحّديات العملية واحللول

ق���د ترغب �لدول �لأط���ر�ف يف �أن تنظر يف �سبل مائمة لو�سع �س���رط يقت�سي فهم �لإد�رة 
�لعليا لل�سلطات �لعامة و�ملوظفني �لعموميني �لغر�ض من �ملادة ودورهم يف تنفيذها. وميكن تعزيز 
ه���ذ� �لفهم عن طريق بر�مج تدريب و�إيجاد فر�ض متو�ت���رة ومنتظمة لتعزيز �لتعاون بينهم وبني 
�سلط���ات �لتحقيق و�لدعاء �لعام. ويف نف�ض �لوق���ت، ينبغي طماأنة كبار �مل�سوؤولني �لإد�ريني �لذين 
يقومون باإباغ �لأجهزة �ملعنية �أو يقدمون �لعون فيما يتعلق بطلبات �حل�سول على �ملعلومات، �إذ� 
ت�سرف���و� بني���ة ح�سنة و��ستناد� �إىل �أ�سب���اب وجيهة، بعدم �لتعّر�ض لأيِّ عو�ق���ب �سلبية �إذ� مل توؤد 

�ملعلومات �لتي يقّدمونها �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت.

د �أيُّ ترتيبات �أو ت�سريعات �أو لو�ئ���ح ُت�َسنُّ وفقًا لهذه �ملادة ما هي "�لأ�سباب  وينبغ���ي �أن حتدِّ
�لوجيهة" �لتي توؤيد �أنَّ �جلر�ئم �ملعنية قد �رتكبت.

 املادة 39:  التعاون بني ال�صلطات الوطنية 
والقطاع اخلا�س

1- تتخ���ذ كل دول���ة ط���رف، وفق���ًا لقانونه���ا �لد�خل���ي، م���ا ق���د يل���زم م���ن تد�ب���ري لت�سجي���ع 
�لتع���اون ب���ني �ل�سلط���ات �لوطني���ة �ملعني���ة بالتحقي���ق و�ملاحق���ة وكيان���ات �لقط���اع �خلا����ض، 
م���ة وفقًا   وخ�سو�س���ًا �ملوؤ�س�س���ات �ملالي���ة، فيم���ا يت�س���ل بالأم���ور �ملتعلق���ة بارت���كاب �أفع���ال جمرَّ

لهذه �لتفاقية.
2- تنظ���ر كل دولة ط���رف، يف ت�سجي���ع رعاياها وغريهم م���ن �لأ�سخا�ض �لذي���ن يوجد مكان 
�إقامته���م �ملعتاد يف �إقليمها على �إباغ �ل�سلطات �لوطني���ة �ملعنية بالتحقيق و�ملاحقة عن �رتكاب 

فعل جمّرم وفقًا لهذه �لتفاقية.

اأواًل- نظرة عامة

ل �ملادة 38 بت�سجي���ع �لقطاع �خلا�ض وفر�دى �لأ�سخا����ض على �أن يفعلو� كما  �مل���ادة 39 تكمِّ
يفع���ل �ملوظفون �لعموميون. و�لكثري من حالت �لف�ساد معقدة و�سري���ة، ولن تنتبه �إليها �ل�سلطات 
�ملعني���ة �أو �أنَّ حتقيقاته���ا �س���وف حتب���ط م���ا مل حتظ بالتع���اون من كيان���ات �لقط���اع �خلا�ض، ل 
�سيم���ا �ملوؤ�س�س���ات �ملالي���ة، وكذلك من �ملو�طن���ني �لعاديني. وب�سف���ة خا�سة، ف���اإنَّ �لإ�سعار �ملبكر 
م���ن هيئ���ات �لقط���اع �خلا�ض �ملعنية �أو �لتع���اون �ملبكر مع �أجه���زة �لتحقيق له �أهمي���ة يف ��ستبانة 
�لأدل���ة وحمايته���ا وبدء �لتحريات. وعاوة على ذل���ك، فاإنَّ دور �ملوؤ�س�سات �ملالي���ة - �أو �ملوؤ�س�سات 
�ملعني���ة باأن�سط���ة جتارية ذ�ت قيمة عالي���ة - يكت�سي �أهمي���ة �أ�سا�سية بالن�سب���ة لفّعالية جهود منع 
مة وفق���ًا لاتفاقية و�لتحقيق فيها و�ملاحقة �لق�سائية ب�ساأنها. ورغم �أنَّ �ملوؤ�س�سات  �لأفعال �ملجرَّ
�ملالي���ة ملزم���ة بالإب���اغ ع���ن �لأن�سط���ة �أو �ملعامات �مل�ستب���ه فيها، ف���ا ينبغي �لنظ���ر �إىل ذلك 
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 عل���ى �أنه حد �لتع���اون �إذ� كانت لدى �ملوؤ�س�سة �سبه���ات ب�ساأن �أن�سطة �أخ���رى، مثل فتح �حل�سابات 
�أو غري ذلك.

ثانياً- التحّديات واحللول
ينبغ���ي �أن تكفل �لدول �لأطر�ف فهم كيانات �لقط���اع �خلا�ض �لغر�ض من �ملادة ودورها يف 
دع���م �لتفاقية. وينبغي �سمان �ل�سّرية لل�سخ�سيات �لعتباري���ة �أو �لإد�رة �لعليا و�ملوظفني �لذين 
���ا يقوم���ون باإباغ �أجهزة �إنفاذ �لقان���ون �ملعنية �أو يتعاونون عندما تطل���ب منهم �ملعلومات، �إذ�  �إمَّ
ت�سرف���و� بنية ح�سنة و��ستنادً� �إىل �أ�سباب وجيه���ة، و�إذ� مل تف�ض �لدعاء�ت �إىل �لتحقيق، ينبغي 
مو��سلة توفري �حلماية لهم من �لدعاوى �ملدنية و�إجر�ء�ت �ملطالبة بتعوي�سات من قبل �لأ�سخا�ض 

�لذين دفعو� بتلك �لدعاء�ت.

ويتع���ني على �لدول �لأطر�ف �أن حتّدد �لأجهزة �لتي ينبغي �أن تتلقى �لباغات ويف �أيِّ �سكل 
)مب���ا يف ذلك طبيعة �ملعلومات �أو �لوثائق �لد�عم���ة(. وينبغي �أن ت�ستك�سف �أي�سًا �لو�سائل �لكفيلة 
بت�سجي���ع درجة م���ن �ملعاملة باملثل ب���ني �ل�سلطات �لوطني���ة �ملعنية بالتحقي���ق و�ملاحقة وكيانات 
مة. وقد يكون من  �لقطاع �خلا�ض، وخ�سو�سا �ملوؤ�س�سات �ملالية، فيما يتعلق بقيمة �ملعلومات �ملقدَّ
�ملفيد �أي�سًا �إ�سر�ك �لقطاع �خلا�ض، وخ�سو�سًا �ملوؤ�س�سات �ملالية، يف و�سع معايري ل�سكل وحمتوى 

مة )تتناول �ملادة 14 هذه �مل�سائل مبزيد من �لتف�سيل(. �ملو�د �ملقدَّ

املادة 40:  ال�صّرية امل�صرفية

مة وفقًا لهذه  تكف���ل كل دولة طرف، يف حال �لقيام بتحقيقات جنائية د�خلية يف �أفعال جمرَّ
�لتفاقي���ة، وجود �آليات منا�سب���ة يف نظامها �لقانوين �لد�خلي لتذليل �لعقب���ات �لتي قد تن�ساأ عن 

تطبيق قو�نني �ل�سّرية �مل�سرفية.

اأواًل- نظرة عامة

�إنَّ حماي���ة �ملعلومات �مل�سرفية م���ن �لتقاليد �لعريقة يف �لدو�ئ���ر �مل�سرفية. وعلى م�ستوى 
�لفرد، تعترب �ل�سّرية �لتي يجب على �مل�سرف �أن يتوخاها �إز�ء عمائه على نطاق و��سع جزء� من 
�حلق يف �خل�سو�سية، ويف �لآونة �لأخرية، يف خ�سو�سية �لبيانات. ويف بع�ض �لوليات �لق�سائية، 
���ا على م�ستوى  ت�س���اوي �ل�سّري���ة �مل�سرفية حماي���ة �لأمن �ل�سخ�سي ملن���ع �لبتز�ز و�لختطاف. �أمَّ
�ل�سركات، فهي متنع من �إ�ساءة ��ستخد�م قو�نني مكافحة �ملناف�سة غري �لعادلة �أو �لحتكار. وعلى 
�سعي���د �ل�سيا�سة �لعامة، ي�ستن���د �لنظام �مل�سريف �ل�سليم �إىل مبد�أ �لثقة وتتحقق �لثقة جزئيًا عن 

طريق �لتكتم يف �إد�رة �لعاقات.

وتو��سل جميع �لدول �لأطر�ف، بدرجات متفاوتة ومبوجب ت�سريعات يف �لكثري من �لأحيان، 
دع���م �سلطة �مل�سارف و�لتز�مها ب���اأن ترف�ض �لك�سف عن معلومات عمائه���ا لأطر�ف ثالثة وباأن 
ت�س���رتط �ملو�فقة �لقانونية �ملطلوبة لل�سماح لل�سلط���ات �لعامة باإمكانية حمّددة لاطاع على هذه 
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�ملعلوم���ات. ويف �لعدي���د من �ل���دول �لأطر�ف، يجري تعدي���ل م�ستويات �ل�سّري���ة يف �سوء ترتيبات 
�لإباغ عن �أن�سطة غ�سل �لأمو�ل وتتناول �ملادة 40 م�سائل �أو�سع نطاقًا تتعلق بالتحقيقات �جلنائية.

وتختل���ف �لدول �لأطر�ف فيما يتعل���ق باحلماية �لتي توّفرها قو�نني �ل�سّرية �مل�سرفية. ففي 
معظ���م �لدول �لأطر�ف، ت�سكل �ل�سّرية �مل�سرفية جانبًا مهمًا من �لعاقة �لتعاقدية بني �مل�سرف 
و�لعميل وبالتايل يتم �لتعامل معها كم�ساألة من م�سائل �لقانون �خلا�ض ويجري �إنفاذها من خال 
و�سائ���ل �لنت�س���اف �ملدنية �ل�سارية على خ���رق �لعقود. ويف دول �أطر�ف �أخ���رى، مت ترقية حماية 
�سري���ة �ملعلومات �مل�سرفية من جمرد عاقة تعاقدية �إىل م�ساألة تتعلق بامل�سلحة �لعامة. وب�سفة 

د�ئمة، �عتربت هذه �لوليات �لق�سائية خرق �ل�سّرية �مل�سرفية جرمية جنائية.

وتقت�س���ي �مل���ادة 40 من �لدول �لأطر�ف تذلي���ل �لعقبات �لتي قد تن�ساأ ع���ن قو�نني و�أنظمة 
مة مبوج���ب �لتفاقية. وقد مت �إقر�ر  �حلماي���ة �أمام �لتحقيقات �جلنائي���ة �ملحلية يف �لأفعال �ملجرَّ
ذلك فعا مبوجب �ملتطلبات �لتي تن�ض عليها �لتفاقية فيما يتعلق بالإباغ عن �ملعامات �مل�ستبه 
فيه���ا و�لتو�سية باإن�ساء وحدة للتحقيقات �ملالية يف جميع �ل���دول �لأطر�ف. ويف نف�ض �لوقت، فاإنَّ 
�لق���درة �لتكنولوجية للنظام �مل�سريف �ل���دويل جتعله �أكرث ��ستعد�د� للحركات �ملالية عرب �لوطنية 
من ��ستعد�د �لوكالت �لوطنية للدول �لأطر�ف لر�سد هذه �حلركات و�لتحقيق فيها. وترمي هذه 
�مل���ادة �إىل حتقيق �لت���و�زن �ل�سليم بكفالة تعديل �أح���كام �ل�سّرية �مل�سرفي���ة بحيث ت�سمح بتقدمي 
معلومات ملختلف �لأجهزة �لوطنية �ملعنية باإنفاذ �لقانون من �أجل مكافحة جر�ئم �لف�ساد بفّعالية 

ومتكينها من �لت�سّرف ب�سرعة ل تقل عن �سرعة �جلهات �لتي تقوم بالتحقيق فيها.

ثانياً- التحّديات واحللول
يقت�سي �لتنفيذ �لفّعال للمادة 40 تقييم طائفة من �مل�سائل.

 ثانيًا-1-  من ميلك �سلطة �لتغلب على �ل�سّرية �مل�سرفية، 
ويف �أيِّ ظروف ولأي �أغر��ض؟

يتوقف �لبت يف �ساأن �لأجهزة �لتي تتمتع ب�سلطة �لطاع على �ملعلومات �مل�سرفية على عدة 
عو�مل وهذ� هو �ل�سبب يف �ختاف �لت�سريعات ب�ساأن هذه �مل�ساألة من بلد لآخر.

ومن �لعو�مل �ملهّمة كيفية تنظيم �ل�سيا�سة �ملتعلقة مبنع �جلرمية ومكافحتها يف كل و�حد من 
�لبل����د�ن ودرجة �أولوياتها يف �سوء �أهمي����ة �ل�سّرية �مل�سرفية بالن�سبة لثقافة �لبلد و�قت�ساده. وعلى 
�لأق����ل، يجب �أن تتمكن �ل�سلطات �لق�سائية، مب����ا يف ذلك �ملدعون �لعامون، �لتي تت�سرف مبا�سرة 

�أو بناًء على �أمر ق�سائي، من �لو�سول �إىل �ملعلومات �مل�سرفية. ويكون �لعك�ض خمالفا للمادة 40.
غ���ري �أنه، نظر� للدور �لذي توؤدي���ه �ملعلومات �مل�سرفية مبثابة �أدلة يف ق�سايا �لف�ساد وغ�سل 
�لأم���و�ل �ملتاأتية م���ن عائد�ته، فقد تنظر �لدول �لأطر�ف يف ت�سمي���م نظام يكفل ح�سول �أجهزة 
�أخ���رى معني���ة باإنفاذ �لقانون على �ملعلومات �مل�سرفية؛ ويوؤيد ه���ذ� �لنهج �أي�سًا �ملادتان 14 و58. 
ولدى ت�سميم هذ� �لنهج، ميكن �أن توؤخذ عدة عو�مل �أخرى يف �حل�سبان، ومنها �لإطار �ملوؤ�س�سي 
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�لع���ام، و�لتقاليد �لقانونية للبلد، وولية �أجهزة �إنف���اذ �لقانون �ملعنية ودرجة ��ستقاليتها، ف�سا 
ع���ن �مله���ار�ت �لتي يتمتع به���ا �ملوظفون ووجود �سمان���ات كافية فيما يتعلق با�ستخ���د�م �ملعلومات 

بطريقة م�سوؤولة )مثل �ل�سو�بط �لوقائية و�لعقوبات �لتي ترتتب على خرق �ل�سّرية(.
وفيم���ا يلي قائم���ة �إر�سادية باأجه���زة �إنفاذ �لقانون �لت���ي ميكن �أن يوؤذن له���ا بالو�سول �إىل 
�ملعلومات �مل�سرفية مبا�سرة �أو بناًء على �أمر ق�سائي. ويف كل حالة، ياحظ �أي�سًا �أنَّ هناك قيود� 

على ��ستخد�م �ملعلومات ح�سب �ملمار�سات �لعادية لبع�ض �لوليات �لق�سائية:
•   هيئ���ات �لتحقيق يف جمال مكافح���ة �لف�ساد، مثل تلك �ملذكورة يف �مل���ادة 36 من �لتفاقية، 
كلما كانت لها �سلطة �إجر�ء �لتحقيقات �لأولية �أو �لأهلية �لقانونية لتقدمي �لتقارير �جلنائية 
�أو �سلطة �لت�سّرف كطرف يوجه �لتهام. وبع�ض �لوليات �لق�سائية �لتي جتيز لهذه �لهيئات 

�لطاع على �ملعلومات �مل�سرفية حتد ��ستخد�مها على تقدمي �لأدلة يف ق�سية جنائية؛
•   وح���د�ت �ملعلوم���ات �ملالية �لت���ي لها �سلطة �لتحقي���ق يف جر�ئم غ�سل �لأم���و�ل. و�لعديد من 
�لولي���ات �لق�سائية تق�س���ر ��ستخد�م �ملعلومات �لتي حت�سل عليه���ا وحدة �ملعلومات �ملالية 
عل���ى تقدمي �لأدلة يف ق�سي���ة تتعلق بغ�سل �لأمو�ل �أو لدعم �أم���ر بامل�سادرة يف �إجر�ء �إد�ري 

حتكمه قو�نني مكافحة غ�سل �لأمو�ل؛
•   �ل�سلطات �ل�سريبي���ة و/�أو �جلمركية �سريطة �أن يكون �لتهرب من دفع �ل�سر�ئب �أو �نتهاك 
�لأنظم���ة �جلمركي���ة جرمية جنائية مبوجب �لقان���ون �ملحلي، وعدم نق���ل �ملعلومات �لتي مت 

�حل�سول عليها �إىل �أجهزة �أخرى؛
•  �ل�سرطة؛

•  موؤ�س�سات مر�جعة �حل�سابات؛

•  �لأطر�ف يف �لإجر�ء�ت �جلنائية و/�أو حم�سرو �ملحاكم، بناء على �أمر ق�سائي؛

•   �مل�س���ارف �ملركزي���ة، كلما كانت لها �سلطة �لقيام بالتحقيقات �لأولي���ة، �أو �لأهلية �لقانونية 
لتقدمي �لتقارير �جلنائية �أو �سلطة �لت�سّرف كطرف يوجه �لتهم.

و�أدت �لنظ���م �لتي تق�سر ��ستخ���د�م �ملعلومات �لتي حت�سل عليه���ا كل و�حدة من �لأجهزة 
على مهامها �خلا�سة �ملحّددة - و�لتي متنع نقلها �إىل �أجهزة �أخرى - �إىل عبء مفرط على عاتق 
�ملوؤ�س�س���ات �ملالي���ة، �لتي غالبًا ما تو�جه �ل�سغوط و�لتكاليف �ملتعلق���ة باإتاحة نف�ض �ملعلومات عدة 

مر�ت لأجهزة خمتلفة.

ثانيًا-2-  ما هو �ملطلوب �إجر�ئيًا لرفع �ل�سّرية �مل�سرفية؟
ق���د تن�ساأ �إحدى �لعقبات �لتي ميكن �أن ت�سكلها �ل�سّري���ة �مل�سرفية �أمام �لتحقيقات �ملحلية 
عن �مل�سائل �لإجر�ئية. ولئن كان من �ملمكن �إىل حد كبري يف �لعديد من �لوليات �لق�سائية �لتغلب 

على �ل�سّرية �مل�سرفية، فقد تكون �ملتطلبات �لإجر�ئية مرهقة �إىل درجة �إبطال هذ� �لحتمال.
وح�س����ب �جله����از �ملعني و�ل�ستخد�م �مل�س����رح به للمعلومات، تختلف �ل����دول �لأطر�ف يف ما 
تطلبه �إجر�ئيًا للح�سول على �ملعلومات �مل�سرفية. ففي بع�ض �لوليات �لق�سائية، يكفي �إ�سد�ر �أمر 
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ا يف �لوليات  باإنف����اذ �لقانون. ويف وليات ق�سائية �أخرى، يطلب ت�سريح من �ملنظم �أو �مل�سرف. �أمَّ
�لق�سائية �لأ�سد �سر�مة، فالأمر �لق�سائي هو �ل�سلطة �لوحيدة �ل�ساحلة لرفع �ل�سّرية �مل�سرفية. 

ومن �لو��سح �أنَّ معايري �حل�سول على هذه �لت�ساريح تختلف باختاف �ل�سلطات �ملعنية.

ثانيًا-3-  �لك�سف عن �ملعلومات �أوتوماتيًا �أو بناًء على �لطلب
ق���د ت���ود �لدول �لأط���ر�ف �أن تنظر فيما �إذ� كان يج���ب على �مل�س���ارف �أو �ملوؤ�س�سات �ملالية 
�لأخ���رى �أن تك�سف بع�ض �ملعلومات تلقائيًا لل�سلطات �ملعين���ة �لتي تدير قو�عد �لبيانات، �أو ما �إذ� 
كان ينبغ���ي رفع �ل�سّرية بناء على طل���ب �إد�ري �أو ق�سائي فقط. ويجوز �أي�سًا تطبيق نظام خمتلط 

يتم فيه عادة ك�سف �ملعامات �لتي تتجاوز عتبة معينة �أو �لتي تثري �ل�سبهات.
ويف حال���ة رفع �ل�سّري���ة بناء على طلب �إد�ري �أو ق�سائي، يتعني على �لدول �لأطر�ف �أن تبت 
فيما �إذ� كان ينبغي �إتاحة �ملعلومات مبا�سرة لأجهزة �إنفاذ �لقانون �مل�سرح لها عن طريق قاعدة 
بيان���ات مركزي���ة �أو موؤ�س�س���ة مركزية، �أو ب�سكل غ���ري مبا�سر، عن طريق �أم���ر ق�سائي. فقد تنظر 
�ل���دول �لأطر�ف مثا فيما �إذ� كان ينبغي �إطاع �سلطات �لتحقيق مبا�سرة على تقارير �ملعامات 
�مل�سبوه���ة �لت���ي تتلقاه���ا وحد�ت �ملعلوم���ات �ل�ستخبار�تي���ة �ملالية فيما يتعل���ق مبهامها يف جمال 

مكافحة غ�سل �لأمو�ل.
ول���دى �تخ���اذ هذ� �لقر�ر، للدول �لأطر�ف �أن تو�زن ب���ني مز�يا توفري �لوقت يف �لتحقيقات 
�جلنائي���ة، بتفوي�ض بع�ض مهام �لرقاب���ة لل�سلطات �مل�ستقلة كالهيئة �لق�سائية، �لتي تقّرر عادة ما 
�إذ� كان���ت �ملعلومات �ملطلوبة ذ�ت �سلة بالق�سية وما �إذ� كانت �ملعلومات من �لأهمية بحيث ميكن 

رفع �ل�سّرية �مل�سرفية.
وينبغ���ي �إج���ر�ء ��ستعر��ض للجدوى �لإد�رية وقدرة نظم �ملعلوم���ات لكي ل تكون �لإجر�ء�ت 
ثقيلة وم�سيعة للوقت بحيث تكون مبثابة عقبات �أمام �إمكانية �لو�سول �إىل �ملعلومات �مل�سرفية. 

وثمة عقبة عملية للغاية ولكنها �سائعة �أمام �لتحقيقات �ملحلية وهي عدم ��ستجابة �ملوؤ�س�سات 
�مل�سرفية لطلبات �حل�سول على �ملعلومات يف �لوقت �ملنا�سب. وعندما يتم تقدمي �لطلب من قبل 
جه���از م�سرح له، ي�سطر �جلهاز �لطالب، يف �لكثري من �حلالت، �إىل �للجوء �إىل �إجر�ء ق�سائي 
لإنفاذ �أمره. ويف بع�ض �لوليات �لق�سائية، قد يوؤدي �إىل ذلك تاأخري ل د�عي له يف عملية �لتحقيق.
وينبغي �أن يعتمد نظام �أكرث فّعالية على نظام عقوبات يف حال عدم �لمتثال لل�سلطات �مل�سرح 

لها، �إذ ميكن �لنظر يف هذ� �ل�سدد يف غر�مات �أو تدخات �أو بحث مب�سط �أو �إجر�ء�ت حجز.

ثانيًا-4-  ��ستخد�م قو�عد �لبيانات �ملركزية
هناك طريقة مفيدة لتجّنب بع�ض �مل�ساكل �ملذكورة وحت�سني �لتحقيقات �ملحلية وهي �للجوء 

�إىل قاعدة بيانات مركزية مب�ستويات و�سول خمتلفة بح�سب �جلهاز و�ل�ستخد�م �مل�سموح به.
وميكن �إد�رة قو�عد �لبيانات �ملركزية عن طريق �مل�سارف �ملركزية �أو �ل�سلطات �ل�سريبية 
�أو وح���د�ت �ملعلوم���ات �ل�ستخبار�تية �ملالية، وهذ� ما يتميز بتوفري �لوقت يف جمع �ملعلومات. ومن 
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�س���اأن عدم وجود قو�عد بيان���ات مركزية �أن ي�سيع �لوقت حيث يحتمل �إج���ر�ء �لعملية "يدويًا"، ل 
�سيم���ا عند �سرورة تق���دمي �ملعلومات يف �ملر�حل �ملبكرة من �لتحقيق، وهكذ� قد ي�ستغرق جمع كل 

�ملعلومات من م�سادر خمتلف عدة �أ�سهر. 
وم����ن �لتد�بري �ملو�زي����ة لقو�عد �لبيانات �أو �لبديلة عنها تطبي����ق �أدو�ت �حلكومة �لإلكرتونية 
لإر�سال �ملعلومات حممية ب�سمان����ات كافية. ويف هذه �حلالة، ميكن ��ستعر��ض �لت�سريعات �ملتعلقة 
بحماية �لبيانات �ل�سخ�سية لكفالة �إتباع هذ� �لنهج. ويف بع�ض �لوليات �لق�سائية، ل ميكن �إر�سال 
�ل�سجات �مل�سرفية عن طريق نظم �ملعلومات دون �حل�سول على �إذن �سريح من �ساحب �لبيانات.

ثانيًا-5-  حمتوى �لطلب
تتوق���ف �ملتطلب���ات �ملتعلق���ة مبحتوى �لطل���ب و�سكله عادة عل���ى وجود قو�ع���د بيانات ونظم 
للك�س���ف �لتلقائي. ففي حالة توّفر قو�عد �لبيانات، متيل �لدول �لأطر�ف �إىل تقييد عدد �لأجهزة 
�مل�س���رح له���ا �لتي توجه �إليها �لطلبات كما ُتخ�سع �لطلب لدرج���ة معينة من �ل�سك. ورهنا بوجود 
�سلط���ة قانوني���ة �أو ��ستناد �لطلب �إىل �أ�سباب كافية م�ستمدة م���ن �لتحقيق، يجوز �أن ي�سمل �لطلب 

�لأقارب �أو �لأ�سخا�ض �لذين قام �ساحب �حل�ساب باإجر�ء بع�ض �ملعامات معهم.
���ا �إذ� مل تتوّفر قو�عد بيان���ات �أو نظم تلقائية، فقد تتيح �ل���دول �لأطر�ف �إمكانية تقدمي  �أمَّ
طلبات مفتوحة متامًا تتعلق باأيِّ ح�ساب م�سريف �أو ��ستثمار ل�سخ�سية طبيعية �أو �عتبارية معينة. 
وق���د تن�ساأ قيود �أخ���رى عن درجة �لتف�سي���ل �ملحتملة للطلب لكي يت�سن���ى للم�سرف حتديد هوية 

�ساحب �حل�ساب �أو �ملالك �ملنتفع منه.
وميك���ن �أن تتحمل �مل�سارف م�سوؤولية جمع �لبيانات �ملتعلق���ة بفروعها وباملوؤ�س�سات �ملحلية 
�لتابع���ة له���ا، �إذ� مل يكن لدى �جله���از �لطالب هذه �ملعلومات. و�إ�ساف���ة �إىل ذلك، ميكن �أن تكون 
�مل�س���ارف م�سوؤولة عن حتديد جميع �ل�ستثمار�ت - ولي����ض �حل�سابات فح�سب - �لتي ي�ستخدمها 
فرد معني �أو �سخ�سية �عتبارية معينة، وكذلك عن حتديد هوية �ملالكني �ملنتفعني مقابل "�أ�سحاب 
�حل�ساب���ات". ومن �ساأن هذ� �حل���د من �أثر �إ�ساءة ��ستعمال �لكيان���ات �ملوؤ�س�سية. وهكذ� قد يكفي 
مبدئي���ًا، لأغر��ض د�خلية، ��سم �ل�سخ�ض وبطاقة هويت���ه �أو �ل�سم �مل�سجل لل�سخ�سية �لعتبارية 

لتحديد �حلركات �مل�سرفية د�خل ولية ق�سائية معينة.

 ثانيًا-6-  تنفيذ �ملبادئ �لوقائية على �أ�سا�ض "معرفة �لعميل 
ومعرفة �ملالك �ملنتفع"

يتمث���ل �جلان���ب �لآخر من نف�ض �مل�سكلة يف �سوء تنفيذ �لأحكام �لإلز�مية �لو�ردة يف �ملادتني 
14 و52 ول �سيما وجود نظام �سليم يقوم على �أ�سا�ض "معرفة �لعميل ومعرفة �ملالك �ملنتفع".

ومن �ساأن �لتنفيذ �جليد لنظام "معرفة �لعميل ومعرفة �ملالك �ملنتفع" �لتغلب على �مل�ساكل 
�لنا�سئة عن ��ستعمال �لكيانات �ملوؤ�س�سية يف �ملناطق �حلرة �أو �سجات �لعماء �لناق�سة. ولذلك، 
ينبغ���ي للدول �لأطر�ف �أن حتقق �لتو�زن ب���ني �ل�ستخد�مات �مل�سرح بها لتلك �لكيانات �لقانونية 
ودرج���ة �إل���ز�م �ملوؤ�س�س���ة �ملالية بفهم �أن�سط���ة �أعمال عمائها. ول���دى �إجازة �لكيان���ات �ملوؤ�س�سية 
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�لأجنبي���ة، ينبغ���ي و�سع �سيا�سة �سليم���ة فيما يتعلق باملالك���ني �ملنتفعني و�لأ�سخا����ض �مل�سرح لهم 
باإيد�ع �لأمو�ل و�سحبها، وكذلك فهم ن�ساط �أعمال �ل�سركة �أو ��ستخد�مات �لكيان.

وم���ن �ملعلومات �لتي قد حتتاج �ل�سلطات �إىل �حل�سول عليها من �مل�سارف حلالت حمّددة 
�ملعلوم���ات �ملتعلقة ب�ساحب �حل�ساب )�ل�سم �لأول و�لأو�س���ط و�ل�سهرة ورقم �لتاأمني �لجتماعي 
ورق���م �لهوية �ل�سريبي���ة وتاريخ �ملياد و�لعنو�ن �لقدمي و�حل���ايل ورب �لعمل �حلايل(، وبطاقات 
�لتوقيع )من �أجل �لتحقق مثًا من �سيطرة كيان قانوين، وللك�سف عن �سات بني د�فعي �سر�ئب 
ل �سل���ة بينهم على ما يبدو( و�ملعلومات �ملالية. وي�سمل ذلك م�سادر �لدخل و�أر�سدة �حل�سابات، 
و�أرق���ام �حل�سابات، و�لتحويات �ملالي���ة، و�لود�ئع وعمليات �ل�سحب للتحق���ق مما �إذ� كان هناك 
دخل غري مبلغ عنه ومكت�سب على نحو م�سروع �أو غري م�سروع، وحتديد ما �إذ� كان د�فع �ل�سر�ئب 
ق���د طالب بح�سومات كاذب���ة؛ وحتديد ما �إذ� كانت هناك معامات قرو����ض متعاقبة �أو معامات 
ز�ئف���ة؛ و�حل�سول عل���ى �أجوبة عن �لأ�سئلة حول م�سدر �لأم���و�ل؛ و��ستبانة �لر�ساوى و�ملدفوعات 

�مل�سبوهة ملوظفني عموميني �أجانب.

ثانيًا-7-  �ل�سّرية �مل�سرفية و�ملهنيون
�أخ���ريً�، ينبغي، لدى تنفيذ هذ� �حلك���م، �أن تدرك �لدول �لأطر�ف �أنَّ �ل�سّرية �مل�سرفية قد 
ل تنطب���ق عل���ى �لعماء قيد �لتحقيق فح�سب بل قد تنطبق �أي�سًا على �أن�سطة �مل�ست�سارين �ملهنيني 
�لذي���ن ق���د يطالبون بالتمت���ع بال�سّرية �مل�سرفية فيما يتعل���ق باأن�سطتهم �لتي ق���د ترتبط باأن�سطة 
عمائه���م �لذين يجري �لتحقي���ق ب�ساأنهم. وقد تثري �ل�سّرية �ملهنية م�سكل���ة، خا�سة �إذ� مل تف�سر 
ه���ذه �ل�سّرية بطريقة وظيفية. فف���ي بع�ض �لدول �لأطر�ف مثا، ل ينطب���ق �متياز عاقة �لعميل 
و�ملحامي �إلَّ على �ملعلومات �ملتبادلة يف �ل�سياق �ملحدد مل�سالح �لعميل �لقانونية؛ و�إذ� كان �ملحامي 
يت�س���رف كو�سيط مايل، ف���ا تنطبق عليه �ل�سّرية �ملهنية. وينبغ���ي �أن تكفل �لدول �لأطر�ف �لتي 
ت�سم���ح للمهني���ني ذوي �لمتي���از�ت بامتاك ح�سابات با�س���م عمائهم عدم �إعاق���ة هذه �لأحكام 

�إمكانية و�سول �لأجهزة �مل�سرح لها �إىل �ملعلومات �مل�سرفية.

املادة 41:  ال�صجل اجلنائي
يج���وز ل���كل دولة طرف �أن تعتمد ما قد يلزم من تد�بري ت�سريعية �أو تد�بري �أخرى لكي يوؤخذ 
بع���ني �لعتب���ار، ح�سبما ت���ر�ه منا�سبا من �س���روط و�أغر�����ض، �أيُّ حكم �إد�نة �سب���ق �أن �سدر بحق 
�جلاين �ملزعوم يف دولة �أخرى، بغية ��ستخد�م تلك �ملعلومات يف �إجر�ء�ت جنائية ذ�ت �سلة بفعل 

جمّرم وفقًا لهذه �لتفاقية.

اأواًل- نظرة عامة

غالب���ًا م���ا يعاود �جلناة �رتكاب جر�ئ���م �لف�ساد. وعاوة على ذل���ك، ويف ع�سر تتز�يد فيه 
�لأعم���ال �لتجاري���ة �لدولية، غالبًا ما جتت���از �أفعال �لف�ساد ومرتكبوها �حل���دود �لوطنية، باأ�سماء 
�س���ركات خمتلف���ة �أحيانًا. وجتم���ع �لتفاقية �لعو�ق���ب �ملرتتبة على كا �جلانب���ني يف حكم و�حد. 
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وتقرتح �ملادة 41 �أن تاأخذ �لدول �لأطر�ف بعني �لعتبار �أيَّ حكم �إد�نة �سبق �أن �سدر بحق �جلاين 
�ملزعوم يف دولة �أخرى، وذلك بغية ��ستخد�م تلك �ملعلومات يف �إجر�ء�ت جنائية.

ثانياً- التحّديات العملية واحللول
�مل���ادة 41 حك���م غري �إلز�م���ي يقرتح قيام �ل���دول �لأط���ر�ف بتقدير م���ا �إذ� كانت ترى من 
�ملنا�س���ب �أن ت�اأخذ بع���ني �لعتبار �أحكام �لإد�نة �ل�سابقة يف دولة �أخ���رى. ولدى �تخاذ قر�ر ب�ساأن 
تنفيذ �ملادة، ميكن للدول �لأطر�ف �أن ت�سع يف �عتبارها �أنَّ معظم �لدول تن�ض على و�سع �سجات 
جنائي���ة ت�سم���ح لل�سلطات �ملخت�سة باأخذ �أح���كام �لإد�نة �ل�سابقة بعني �لعتب���ار لدى �تخاذ قر�ر 
ب�س���اأن �لأحكام و�لعو�ق���ب �لقانونية �ملنا�سبة و�لت���ي تنطوي على �لآثار �لوقائي���ة �لازمة. ويعترب 
�لعدي���د من �لدول �لأطر�ف ه���ذه �لو�سائل �سرورية ل�سمان �إ�سد�ر حك���م منا�سب يعك�ض خطورة 
�سل���وك �ملتهم و/�أو ظروف �أخرى حمّددة مت�سلة به، م���ع مر�عاة حدود �حلكم و�ملعاملة �ملنا�سبة 
لل�سخ����ض، كم���ا ين�ض عليه �لقانون. وقد يعك�ض �ل�سجل �جلنائ���ي �جتاها نحو �لت�سّرف على نحو 
غ���ري م�سروع و�رت���كاب جر�ئم متكررة مما ميكن �أن يوؤثر يف �إ�س���د�ر �حلكم �ملحدد. وعاوة على 
ذل���ك، قد ترتتب على �إي���اء �هتمام لل�سجل �جلنائي �آثار وقائية. ونظ���ر� لأنَّ �لدول �لأطر�ف قد 
ت���رى �أنَّ �جلن���اة �ملعاودين قد ي�سكلون خطر� كامنا، فاإنها ق���د تقوم بتكييف �لعو�قب �لقانونية مع 
ه���ذ� �خلطر بفر�ض �أحكام �إعادة تاأهيل حمّددة على هوؤلء �جلن���اة �أو ��ستثناء هوؤلء �لأفر�د من 
�إمكاني���ة ت���وىل من�سب �أو �ل�سط���اع بوظيفة قد متكنهم م���ن �رتكاب مزيد م���ن جر�ئم �لف�ساد 
)�نظر �أي�سًا �لفقرة 7 من �ملادة 30 من �لتفاقية(. و�أخري�، قد ترى �لدول �لأطر�ف �أنَّ �لنظر يف 

�أحكام �لإد�نة �ل�سادرة يف دولة �أخرى ت�سكل ��ستجابة منا�سبة لتنقلية �جلناة.
وتن�ض �ملادة 41 على نطاق و��سع فيما يتعلق بالأحكام �ل�سادرة يف �خلارج حيث تتحدث عن 
"�أي �أح���كام �إد�نة �سابقة". ولذلك، قد تود �لدول �لأط���ر�ف �أن تاأخذ بعني �لعتبار �أيَّ حكم �إد�نة 
�س���ادر يف �خلارج، ل �سيم���ا �ملخالفات �جل�سيمة. ويف �لو�قع، ميكن �عتب���ار تو�سيع �لنطاق مفيدً� 
�إذ ميّك���ن م���ن ��ستخا�ض �ل�ستنتاجات فيما يتعلق ب�سلوك مرتك���ب �جلرمية و��ستعد�ده لالتز�م 
بالقان���ون. غ���ري �أنه قد تنظر �لدول �لأطر�ف يف ربط �أهمية �أحكام �لإد�نة �ل�سابقة �ملتعلقة بحكم 

حمدد بنوع �ملخالفة وج�سامة �ل�سرر و�لوقت �لذي �نق�سى منذ �سدور حكم �لإد�نة �ل�سابق.
وينبغي �أن ت�سع �لدول �لأطر�ف يف �عتبارها �أنَّ عبارة "حكم �لإد�نة" ت�سري �إىل حكم �إد�نة 
�س���ادر يف �خل���ارج مل يعد يخ�س���ع لا�ستئناف )�نظر �ملاحظ���ة �لتف�سريية �ملر�فق���ة للمادة 41، 

�لوثيقة A/58/422/Add.1، �لفقرة 40(.
وق���د تود �ل���دول �لأطر�ف متكني �ل���دول �لأجنبية من �لو�س���ول �إىل �سجاتها �جلنائية من 
�لناحيتني �لقانونية و�لعملية. وفيما يتعلق بالناحية �لأوىل، ينبغي �أن تقوم �لدول �لأطر�ف بتقدير 
م���ا �إذ� كان قانونها يجيز نقل �لبيانات على �ل�سعيد �ل���دويل ك�سجات جنائية، ومر�جعتها وفقًا 
لذل���ك. وفيما يتعلق باجلانب �لعملي، قد تود �لدول �لأع�ساء تعيني �سلطة مكلفة بتبادل �ملعلومات 
على �ل�سعيد �لدويل. وقد يكون من �مل�ست�سوب تفوي�ض هذه �ملهّمة لل�سلطة �ملكلفة عمومًا بالتعاون 

�لدويل يف �مل�سائل �جلنائية كامل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة.
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املادة 42:  الوالية الق�صائية

1- تعتم���د كل دول���ة طرف ما قد يلزم من تد�بري لكي تخ�سع لوليتها �لق�سائية ما جرمته من 
�أفعال وفقًا لهذه �لتفاقية يف �حلالتني �لتاليتني:

)�أ( عندما ُيرتكب �جلرم يف �إقليم تلك �لدولة �لطرف؛ �أو
)ب(  عندم���ا يرتكب �جل���رم على منت �سفينة ترف���ع علم تلك �لدولة �لط���رف �أو طائرة 

م�سّجلة مبقت�سى قو�نني تلك �لدولة �لطرف وقت �رتكاب �جلرم.
2- رهنًا باأحكام �ملادة 4 من هذه �لتفاقية، يجوز للدولة �لطرف �أن ُتخ�سع �أي�سًا �أيَّ جرم من 

هذ� �لقبيل لوليتها �لق�سائية يف �حلالت �لتالية:
)�أ( عندما ُيرتكب �جلرم �سد �أحد مو�طني تلك �لدولة �لطرف؛ �أو

)ب(  عندم���ا َيرتكب �جلرم �أحد مو�طني تلك �لدولة �لطرف �أو �سخ�ض عدمي �جلن�سية 
يوجد مكان �إقامته �ملعتاد يف �إقليمها؛ �أو

مة وفقًا للفقرة 1 )ب( (2) من �ملادة  )ج(   عندم���ا يكون �جلرم و�حد� من �لأفعال �ملجرَّ
23 م���ن هذه �لتفاقية وُيرتكب خارج �إقليمها بهدف �رتكاب فعل جمّرم وفقًا للفق��رة 1 )�أ((1) �أو 

(2) �أو )ب((1) من �ملادة 23 من هذه �لتفاقية د�خل �إقليمها؛ �أو

)د(    عندما ُيرتكب �جلرم �سد �لدولة �لطرف.
3- لأغر��ض �ملادة 44 من هذه �لتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تد�بري لإخ�ساع 
مة وفقًا لهذه �لتفاقية لوليتها �لق�سائي���ة عندما يكون �جلاين �ملزعوم موجود� يف  �لأفع���ال �ملجرَّ

�إقليمها ول تقوم بت�سليمه ملجرد كونه �أحد مو�طنيها.
مة  4- يج���وز ل���كل دولة ط���رف �أي�سًا �أن تعتمد ما قد يل���زم من تد�بري لإخ�س���اع �لأفعال �ملجرَّ
وفق���ًا لهذه �لتفاقية لوليتها �لق�سائية عندما يكون �جل���اين �ملزعوم موجود� يف �إقليمها ول تقوم 

بت�سليمه.
5- �إذ� �أُبلغ���ت �لدولة �لطرف �لتي متار�ض وليته���ا �لق�سائية مبقت�سى �لفقرة 1 �أو 2 من هذه 
�مل���ادة، �أو علم���ت بطريقة �أخ���رى، �أنَّ �أيَّ دول �أط���ر�ف �أخرى جتري حتقيق���ا �أو ماحقة �أو تتخذ 
�إجر�ًء ق�سائيًا ب�ساأن �ل�سلوك ذ�ته، وجب على �ل�سلطات �ملعنية يف تلك �لدول �لأطر�ف �أن تت�ساور 

فيما بينها، ح�سب �لقت�ساء، بهدف تن�سيق ما تتخذه من �إجر�ء�ت.
6- دون م�سا����ض بقو�عد �لقانون �لدويل �لعام، ل حتول ه���ذه �لتفاقية دون ممار�سة �أيِّ ولية 

جنائية توؤكد �لدولة �لطرف �سريانها وفقًا لقانونها �لد�خلي.
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اأواًل- نظرة عامة

م���ن �لأهد�ف �ملحورية لاتفاقية تعزي���ز �لتعاون �لدويل يف مكافحة �لف�ساد )�نظر �ملادة 1 
ن �أحكاما ب�س���اأن ر�سو �ملوظفني �لعموميني �لأجانب ومو�د  )ب( م���ن �لتفاقية(. لذلك فهي تت�سمَّ
�س���ة تتعلق مبختلف طر�ئ���ق �لتعاون �ل���دويل يف �مل�سائل �جلنائية، مث���ل �لت�سليم  مف�سل���ة خم�سّ
و�مل�ساع���دة �لقانوني���ة �ملتبادل���ة و�لتحقيق���ات �مل�سرتكة، وكاإجن���از كبري، ��س���رتد�د �لأ�سول عرب 
ي �لدول �لأطر�ف �لتز�ماتها مبقت�سى  �حل���دود. ومن جهة �أخرى، ت�سدد �ملادة 4 )1( على �أن توؤدِّ
�لتفاقي���ة على نحو يّت�سق مع مبد�أي �مل�ساو�ة يف �ل�سيادة و�ل�سامة �لإقليمية للدول وعدم �لتدخل 
يف �ل�سوؤون �لد�خلية للدول �لأخرى. وعلى وجه �لتحديد، تن�ض �ملادة 4 )2( على �أنه لي�ض يف هذه 
�لتفاقية ما يبيح للدولة �لطرف �أن تقوم يف �أر��سي دولة طرف �أخرى مبمار�سة �لولية �لق�سائية 
و�أد�ء �لوظائف �لتي يناط �أد�وؤها ح�سرً� ب�سلطات تلك �لدولة �لأخرى مبقت�سى قانونها �لد�خلي. 
و�لت�سلي���م و�مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة و��سرتد�د �لأ�سول �أ�سكال من �لتعاون �لدويل ت�ساعد فيها 
�لدول �لأطر�ف �ملعنية بع�سها بع�سا بدعم �لتحقيقات �أو �ملاحقة �لق�سائية �ملحلية �أو غري ذلك 
من �لإجر�ء�ت �لق�سائي���ة، ولكنها تفرت�ض �أن تتناول �لت�سريعات �ملحلية م�سائل �لولية �لق�سائية 

بطريقة منا�سبة وعملية.

ثانياً- التحّديات العملية واحللول

تن����ض �لفق���رة 1 من �مل���ادة 42، كحك���م �إلز�مي، عل���ى �أن متار�ض �لدول �لأط���ر�ف �لولية 
�لق�سائي���ة بناء عل���ى "مبد�أ �لإقليمية"، �أي �لولية �لق�سائية للجر�ئ���م �ملرتكبة يف �إقليم �لدولة �أو 

على منت �سفينة ترفع علم �لدولة �أو طائرة م�سجلة مبقت�سى قانون �لدولة.

وع���اوة على ذل���ك، تن�ض �لفقرة 3 من �مل���ادة 42 على �أن ُتخ�سع �ل���دول �لأطر�ف جر�ئم 
�لف�ساد لوليتها �لق�سائية عندما يكون �جلاين �ملزعوم موجودً� يف �إقليمها ول تقوم بت�سليمه ملجرد 
كون���ه �أح���د مو�طنيها. ويرتبط ه���ذ� �ل�سرط �لإلز�مي بال�سرت�ط �ل���و�رد يف �لفقرة 11 من �ملادة 
44 م���ن �لتفاقي���ة �لذي يق�سي ببدء عملية �ملقا�ساة بدًل م���ن �لت�سليم �إذ� رف�ست �لدولة �لطرف 

�لت�سليم على �أ�سا�ض �جلن�سية.

���ن �لفق���رة 2 م���ن �ملادة 42 �ل�س���رت�ط غري �لإلز�م���ي باأنه يج���وز �أن متار�ض �لدول  وتت�سمَّ
�لأط���ر�ف �لولية �لق�سائية بناء عل���ى "مبد�أ �ل�سخ�سية �لفاعلة �أو �ملنفعلة"، �أي �لولية �لق�سائية 
للجر�ئ���م �لتي �رتكبها مو�طنوها �أو �رتكبت �سدهم، على �لتو�يل. و�إ�سافة �إىل ذلك، حتث �ملادة 
�ل���دول �لأط���ر�ف عل���ى �لنظر يف ممار�س���ة �لولية بالن�سبة حل���الت �مل�ساركة يف �رت���كاب �أيٍّ من 
جر�ئ���م غ�سل �لأمو�ل �أو �لتو�طوؤ �أو �لتاآمر على �رتكابها، وحماولة �رتكابها و�مل�ساعدة و�لتحري�ض 
عل���ى ذلك وت�سهيله و�إ�س���د�ء �مل�سورة ب�ساأن���ه �إذ� مت �رتكاب فعل �لتو�طوؤ يف �خل���ارج بغية �رتكاب 
�لفع���ل �لرئي�س���ي يف �إقليم �لدولة �لطرف. و�أخري�، تقت�سي �ملادة م���ن �لدول �لأطر�ف �أن متار�ض 
وليته���ا �لق�سائية بناء على "مبد�أ �حلماية"، �أي ممار�سة �لولية �لق�سائية على �جلر�ئم �ملرتكبة 

�سد �لدولة �لطرف.



133

ن �لفقرة 4 من �ملادة 42 �ل�سرت�ط غري �لإلز�مي باأن ُتخ�سع �لدول  وف�سًا عن ذلك، تت�سمَّ
�لأط���ر�ف جر�ئم �لف�ساد لوليتها �لق�سائية عندما يكون �جل���اين �ملزعوم موجودً� يف �إقليمها ول 

تقوم بت�سليمه على �أ�سا�ض غري �أ�سا�ض �جلن�سية.

و�أخريً�، تقر �لفقرة 6 من �ملادة 42، دون �مل�سا�ض بقو�عد �لقانون �لدويل �لعام، قيام �لدولة 
�لطرف باأيِّ ممار�سة للولية �جلنائية وفقًا لقانونها �لد�خلي.

وتقت�س���ي �لفق���رة 5 من �ملادة 42 باأن تت�ساور �ل�سلطات �ملخت�س���ة يف �لدول �لأطر�ف، عند 
�لقت�س���اء، بهدف تن�سيق ما تتخذه من �إجر�ء�ت، يف حال���ة ما �إذ� �أبلغت �لدولة �لطرف �أو علمت 
بطريق���ة �أخ���رى �أنَّ �أيَّ دول �أطر�ف �أخرى جتري حتقيقا �أو ماحقة �أو تتخذ �إجر�ًء ق�سائيًا ب�ساأن 

�ل�سلوك ذ�ته.

وقد تود �لدول �لأطر�ف �أن تويل �هتمامًا �أي�سًا للم�سائل �لتالية:
•  �جلرم مرتكب يف �إقليم �لدولة �لطرف؛

•  �جلرم مرتكب �سد �أحد مو�طني �لدولة �لطرف؛

•   �جل���رم مرتكب من قبل �أحد مو�طني تلك �لدولة �لط���رف �أو �سخ�ض عدمي �جلن�سية يوجد 

مكان �إقامته �ملعتاد يف �إقليمها؛
مة وفقًا للفق���رة 1 )ب( (2) من �ملادة 23 من هذه �لتفاقية  •   �جل���رم و�حد من �لأفعال �ملجرَّ

وُيرتكب خارج �إقليمها بهدف �رتكاب فعل جمّرم وفقًا للفقرة 1 )�أ( (1) �أو (2)  �أو )ب( (1)  
من �ملادة 23 من هذه �لتفاقية د�خل �إقليمها؛

•  �جلرم مرتكب �سد �لدولة �لطرف؛

مة وفقًا لهذه �لتفاقية لوليتها �لق�سائية عندما يكون �جلاين �ملزعوم  •   �إخ�ساع �لأفعال �ملجرَّ

موجود� يف �إقليمها ول تقوم بت�سليمه ملجرد كونه �أحد مو�طنيها؛
مة وفقًا لهذه �لتفاقية لوليتها �لق�سائية عندما يكون �جلاين �ملزعوم  •   �إخ�ساع �لأفعال �ملجرَّ

موجود� يف �إقليمها ول تقوم بت�سليمه لأ�سباب �أخرى.

ثانيا-1-  �جلرم مرتكب يف �أر��سي �لدولة �لطرف

م  تن����ض �ملادة 42 )1( )�أ( على �أن ُتخ�سع �لدول �لأطر�ف لوليتها �لق�سائية �أيَّ فعل جمرَّ
وفق���ًا لاتفاقي���ة عندما يتم �رتكاب �جل���رم يف �إقليمها بغ�ض �لنظر عن جن�سي���ة �جلاين. ومع �أنَّ 

معظم �لدول ت�سلم مببد�أ �لولية �لإقليمية، فاإنَّ تطبيقها يختلف �ختافًا كبريً�.

وق���د تود �ل���دول �لأطر�ف �أن حتيط علما باأنه ل يوجد من���وذج وحيد للتنفيذ. فبع�ض �لدول 
�لأط���ر�ف ت���رى �أنَّ �جلرم مرتك���ب يف �إقليمها عندم���ا يت�سرف �جلاين يف ذل���ك �لإقليم. وتطبق 
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دول �أخ���رى مب���د�أ �لإقليمي���ة ح�سب من���وذج �أو�سع: ميك���ن ممار�س���ة �لولية �لإقليمي���ة عندما يتم 
�رت���كاب ج���زء م���ن �جلرم على �لأق���ل يف �إقليم �لدول���ة. لذ� قد يك���ون فعل �لتو�ط���وؤ �ملحلي كافيا 
حت���ى عندما يكون �جلرم �لرئي�سي مرتكبا يف �خل���ارج. وعاوة على ذلك، وفقًا لر�أي مقبول على 
نط���اق و��سع، يعرف با�سم "مذهب كلية �لوجود" �أو "�لإقليمية �ملو�سوعية"، يجوز للدول �لأطر�ف 
�أن متار����ض �لولي���ة �لق�سائي���ة �إذ� كان للجرم �آث���ار يف �إقليمها. وعلى هذ� �لأ�سا����ض، يجوز لها �أن 
 متار����ض ولية ق�سائية يف حالة يتم فيها ت�سويه �ل�سوق �ملحلي���ة �أو �ملناف�سة �ملحلية بفعل ف�ساد وقع

يف �خلارج.
ثانيًا-2-  �جلرم مرتكب بحق مو�طن تلك �لدولة �لطرف

لل���دول �لأطر�ف �أن تنظر يف �إخ�س���اع �جلر�ئم �ملرتكبة �سد مو�طنيه���ا لوليتها �لق�سائية 
بغ����ض �لنظر عن مكان وقوع �جل���رم. ويرتبط هذ� �ل�سق �ل�سلبي من مبد�أ �جلن�سية �رتباطا وثيقا 
مبب���د�أ �حلماي���ة. ففي حني يهدف ه���ذ� �لأخري �إىل حماي���ة �لدولة ذ�تها، ي�س���ري �لأول �إىل حماية 

مو�طني �لدولة.

ويتبع بع�ض �لدول منوذجًا و��سعًا للتنفيذ ي�سمل جميع جر�ئم �لف�ساد �لتي توؤّثر على �إقليمها 
ومو�طنيه���ا، بينما تو�ّس���ع دول �أخرى نطاق هذ� �لتطبيق لي�سمل �حل���الت �لتي يلحق فيها �ل�سرر 
باأح���د �ملو�طن���ني يف �خلارج. وقد ترى �لدول �لتي تختار �لتنفي���ذ �لأ�سيق ملبد�أ �لإقليمية �أنَّ تنفيذ 
مبد�أ �لإقليمية �ل�سلبية �سروري ملمار�سة �لولية �لق�سائية يف �حلالت �لتي يلحق فيها �سرر باأحد 

�ملو�طنني �أو �إحدى �ل�سركات �لوطنية بفعل ف�ساد �أجنبي.

وق���د تنظر �لدول �لأط���ر�ف يف تطبيق �سفة "�لوطني" على نط���اق و��سع، فت�سمل �ملو�طنني 
وكذلك �ل�سخ�سيات �لعتبارية �ملوؤ�س�سة يف �إقليمها، لإتاحة �إمكانية توفري حماية �ساملة.

 ثانيًا-3-  �جلرم مرتكب من قبل مو�طن تلك �لدولة �لطرف 
�أو من قبل �سخ�ض عدمي �جلن�سية يكون مكان �إقامته �ملعتاد يف �أر��سيها

ق���د تقّرر �ل���دول �لأط���ر�ف ممار�سة �لولي���ة �لق�سائية وفقًا ملب���د�أ "�ل�سخ�سي���ة �لفاعلة"، 
و�إن كان���ت غ���ري ملزمة بفعل ذلك. ولدى �تخ���اذ قر�ر ب�ساأن تنفيذ هذ� �حلك���م، قد حتتاج �لدول 
�لأطر�ف �إىل �لتعرف على �لنهج �لازم ملعاجلة �لف�ساد �ملعا�سر. وهكذ�، قد تود �لدول �لأطر�ف 
تنفي���ذ �لولية �لق�سائية وفق���ًا لهذ� �ملبد�أ، من �أجل حتقيق وحماية موقف ملتزم بالقانون من قبل 
مو�طنيه���ا و�لنهو����ض مبعايري �سل���وك مماثلة يف �لد�خ���ل ويف �خلارج. لذ�، يجوز له���ا �أن متار�ض 
�لولي���ة �لق�سائية على مو�طنيه���ا بغ�ض �لنظر عن �ملكان �لذي قد يرتكب���ون فيه جرمية �لف�ساد. 
وينطب���ق نف�ض �ل�س���يء على �لأ�سخا����ض عدميي �جلن�سية عندم���ا يكون مكان �إقامته���م �ملعتاد يف 

�أر��سي �لدولة �لطرف وبالتايل ل ميكن ت�سليمهم.

ولدى �لبت فيما �إذ� كان ينبغي �إخ�ساع �جلر�ئم �لو�ردة يف �لتفاقية لولية �جلن�سية، يجب 
�أن تنتب���ه �لدول �لأط���ر�ف �إىل �أنَّ جرمية ر�سو �ملوظفني �لعمومي���ني �لأجانب �لو�ردة يف �ملادة 16 
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تق���ع ع���ادة يف �خلارج، وبالتايل من �ملحتمل �أنه ل ميك���ن ماحقة هذه �جلرمية على نحو فّعال �إلَّ 
�إذ� �أمكن تطبيق ولية �جلن�سية عليها.

وفيم���ا يتعل���ق بال�سخ�سي���ات �لعتبارية هن���اك عدد من �مل�سائ���ل �لتي ينبغ���ي �لنظر فيها. 
�أوًل، ق���د تنظر �لدول �لأط���ر�ف يف تطبيق �سفة "�لوطنية" بحيث ت�سم���ل �ل�سخ�سيات �لعتبارية 
�لوطني���ة. ثانيا، قد حتيط �لدول �لأط���ر�ف علما بنموذجني للتنفيذ فيم���ا يتعلق مببد�أ �جلن�سية. 
فمعظ���م �ل���دول �لأطر�ف متار�ض �لولية �لق�سائي���ة وفقًا ملبد�أ �جلن�سية عندم���ا تكون �ل�سخ�سية 
�لعتباري���ة م�سوؤول���ة عن جرمية �لف�س���اد. وميكن �عتبار �ل�سرك���ة وطنية �إذ� كان���ت موؤ�س�سة وفقًا 
للقانون �لوطني �أو يوجد مقرها يف �لإقليم. وتربط بع�ض �لدول �لأطر�ف م�ساألة �لولية �لق�سائية 
بجن�سي���ة �ل�سخ����ض �لطبيعي �ملت�س���رف، ولي�ض بجن�سي���ة �ل�سخ�سية �لعتباري���ة. وهكذ� تقت�سي 
ه���ذه �لدول �أن يك���ون �ل�سخ�ض �لذي مار�ض �لف�س���اد د�خل هيكل �ملوؤ�س�س���ة �أو ل�سالح �ل�سخ�سية 
�لعتباري���ة �أح���د مو�طنيها. غري �أنَّ ذلك ق���د يت�سبب يف ثغر�ت قانونية خط���رية، فقد ل ت�ستطيع 
�لأجهزة �ملعني���ة بالتحقيق يف م�سوؤولية �ل�سركات، يف �لق�سايا �لهامة، حتديد هوية �ملحر�ض على 
�جل���رم �أو مرتكبه. وع���اوة على ذلك، قد ترى �ل���دول �لأطر�ف �أنَّ مب���د�أ م�سوؤولية �ل�سخ�سيات 
�لعتباري���ة يربط �لعو�ق���ب �لقانونية بالكيان �لقانوين ذ�ته، وبالت���ايل ي�سرف �لنظر عن فر�دى 

�لأ�سخا�ض وجن�سيتهم.

ثانيًا-4-  �لولية �لق�سائية �ل�سارية على جر�ئم �لتمهيد لغ�سل �لأمو�ل
يجوز للدول �لأطر�ف �أن تنظر يف �إخ�ساع ق�سايا �مل�ساركة يف �رتكاب �أيِّ جرمية من جر�ئم 
غ�س���ل �لأم���و�ل �مل�سمولة بالفق���رة 1 )�أ( (1)  �أو (2) �أو )ب( (1)  من �ملادة 23 �أو �لتو�طوؤ �أو �لتاآمر 
على �رتكابها، وحماولة �رتكابها و�مل�ساعدة و�لتحري�ض على ذلك وت�سهيله و�إ�سد�ء �مل�سورة ب�ساأنه، 
حتى ولو �رتكب فعل �مل�ساركة يف �خلارج بينما �رتكب �لفعل �لرئي�سي، �أو يق�سد �رتكابه، يف �إقليم 
�لدول���ة �لطرف. وهكذ�، تنفذ �مل���ادة دعوة �لتفاقية �إىل �لتعاون �لدويل يف مكافحة غ�سل �لأمو�ل 

بكفالة ولية ق�سائية دون ثغر�ت قانونية.

وق���د ت�سع �لدول �لأطر�ف يف �عتباره���ا �أنَّ باإمكانها، وفقًا لنموذج تنفيذ و��سع، �أن متار�ض 
�لولية �لق�سائية يف تلك �حلالت على �أ�سا�ض مبد�أ �لإقليمية.

ثانيًا-5-  �جلرم مرتكب بحق �لدولة �لطرف
تن�ض �ملادة 42 )2( )د( على �أن تكفل �لدول �لأطر�ف حماية نف�سها وموؤ�س�ساتها مبمار�سة 
�لولي���ة �لق�سائي���ة. ويت�سل هذ� �حلكم م���رة �أخرى مب�ساألة �لنموذج �ل���ذي تنفذ �لدول �لأطر�ف 
مب���د�أ �لإقليمي���ة مبوجبه. وهكذ�، وفقًا لنموذج �لتنفيذ �لو��سع ملب���د�أ �لإقليمية، �لذي ي�سمل جميع 
�جلر�ئ���م �لت���ي توؤّثر يف �لإقليم، �سيكون حلكم وطني لتنفيذ مبد�أ �حلماية جمال تطبيق �سيق �إىل 

حد ما.
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ويجوز للدول �لدول �لأطر�ف �لتي تن�ض على تف�سري �سيق ملبد�أ �لإقليمية �أن تنظر يف تنفيذ 
�حلك���م �ملتعلق مببد�أ �حلماية لتجّن���ب �أيِّ ثغرة ق�سائية ومن �أجل حماي���ة موؤ�س�ساتها و�إجر�ء�تها 

�حلا�سمة بالن�سبة لرفاهة مو�طنيها.

وف�س���ًا عن ذلك، يتع���ني �أن تنظر �لدول �لأطر�ف يف �لعاقة مع مبد�أ �ل�سخ�سية �ل�سلبية. 
وق���د ترى �لدول �لأط���ر�ف �أنَّ منوذج �حلماية �ل�سلبية ي�سمل �جلر�ئم �ملرتكبة بحق �لدولة ذ�تها. 

ويف هذه �حلالة، يكون جمال تطبيق مبد�أ �حلماية �سيقًا.

وق���د تود �ل���دول �لأطر�ف �لتي ل ي�سمل فيها مبد�أ �جلن�سية تل���ك �حلالت �أن ت�سد �لثغر�ت 
�لقانونية بتطبيق مبد�أ �حلماية. وقد حتيط علما بطريقتني حمتملتني للتنفيذ:

•   ق���د ترى �أنَّ �جلرم مرتكب بحق �لدولة �لطرف عندما تتاأثر به �لدولة ذ�تها، �أي موؤ�س�ساتها 

وكياناته���ا �لعامة و�سركاتها �لعامة. وهكذ�، قد ترى �لدول �لأطر�ف �أنَّ هذ� �حلكم ل ي�سمل 
�جلر�ئم �لتي توؤّثر يف مو�طنيها، و�إمنا ت�سملها �ملادة 42 )2( )�أ(.

•   م���ن جه���ة �أخرى، قد ت���رى �لدولة �لطرف �أنَّ �جل���رم مرتكب بحقها عندم���ا يتاأثر بها �أحد 

موظفيه���ا �لعموميني. بيد �أنَّ ذلك قد يقت�سي �أن يتاأث���ر �ملوظف �لعمومي يف دوره �ملحدد �أو 
وظيفته �ملحّددة لتمثيل �لدولة.

 ثانيًا-6-  �إر�ساء �لولية �لق�سائية على �أ�سا�ض
ا �ملحاكمة" ا �لت�سليم و�إمَّ مبد�أ "�إمَّ

ا �ملحاكمة"، يجب على �لدول �لأطر�ف �أن تكفل �لقيام مباحقة  ا �لت�سليم و�إمَّ وفقًا ملبد�أ "�إمَّ
حملي���ة يف حالة ع���دم �إمكانية ت�سليم �جل���اين �ملزعوم. وينبغ���ي �أن ي�ستند ��سته���ال �لإجر�ء�ت 
�جلنائي���ة �ملحلية ب���دل من �لت�سليم �إىل وجود �أ�سا�ض ق�سائي مائم و�لتفاقية تتيح هذ� �لأ�سا�ض، 
���ا بطريقة �إلز�مية عند رف�ض �لت�سليم عل���ى �أ�سا�ض �جلن�سية )�نظر �لفقرة 3 من �ملادة 42( �أو  �إمَّ
بطريق���ة �ختيارية )�نظ���ر �لفقرة 4 من �ملادة 42(. وبعد تنفيذ ه���ذه �لأحكام فعًا على �ل�سعيد 
د �ملحاك���م و�أجهزة �إنف���اذ �لقانون �لتابعة لل���دول �لأطر�ف بالإط���ار �لقانون �لازم  �ملحل���ي، تزوَّ
لتجّنب �أو�ساع ل ميكن فيها حماكمة �جلاين �ملزعوم ول ت�سليمه. وفيما يتعلق ب�سفة خا�سة بعدم 
ت�سلي���م �ملو�طن���ني، قد تاأخذ �ل���دول �لأطر�ف بعني �لعتب���ار �أنَّ مبد�أ �جلن�سي���ة �لفّعالة قد ي�سمل 
�جلر�ئ���م �لت���ي يرتكبها مو�طنوه���ا يف �خلارج، لكي تتمك���ن �أجهزتها �ملعنية باإنف���اذ �لقانون من 
ممار�س���ة �لولي���ة �لق�سائية وفقًا لهذ� �حلكم. بيد �أنها قد ت�سع يف �عتبارها �أنَّ مبد�أ �جلن�سية قد 
ل ي�سم���ل �حلالت �لتي يتلقى فيه���ا �جلاين �جلن�سية بعد �رتكاب ج���رم يف �خلارج. وحر�سًا على 

تغطية هذه �حلالت، قد تنظر �لدول �لأطر�ف يف تنفيذ �ملادة 42 )3(.



التعاون الدويل
)الف�صل الرابع، املواد من 43 اإىل 50(





139

املادة 43:  التعاون الدويل

1- تتع���اون �لدول �لأط���ر�ف يف �مل�سائل �جلنائية، وفقًا للم���و�د 44 �إىل 50 من هذه �لتفاقية. 
وتنظ���ر �ل���دول �لأطر�ف، حيثم���ا كان ذلك منا�سب���ا ومّت�سقا م���ع نظامها �لقان���وين �لد�خلي، يف 
م�ساع���دة بع�سها �لبع����ض، يف �لتحقيقات و�لإج���ر�ء�ت �خلا�سة بامل�سائل �ملدني���ة و�لإد�رية ذ�ت 

�ل�سلة بالف�ساد.
2- يف م�سائل �لتعاون �لدويل، كلما ��سرتط تو�فر �زدو�جية �لتجرمي وجب �عتبار ذلك �ل�سرط 
م�ستوف���ى ب�س���رف �لنظر عما �إذ� كانت قو�نني �لدولة �لط���رف متلقية �لطلب تدرج �جلرم �ملعني 
�سم���ن نف�ض فئة �جلر�ئم �لت���ي تدرجه فيها �لدولة �لطرف �لطالب���ة �أو ت�ستخدم يف ت�سميته نف�ض 
�مل�سطل���ح �لذي ت�ستخدمه �لدولة �لطرف �لطالبة، �إذ� كان �ل�سلوك �لذي يقوم عليه �جلرم �لذي 

ُتلتم�ض ب�ساأنه �مل�ساعدة يعترب فعًا �إجر�ميًا يف قو�نني كلتا �لدولتني �لطرفني.

اأواًل- نظرة عامة
ينبغ���ي توّف���ر م�ستوى مرتف���ع من �سر�ك���ة �لعمل بني �ل���دول �لأطر�ف مبا ي���وؤدي �إىل تعاون 
دويل ملكافح���ة �لف�س���اد يت�س���م مبزيٍد م���ن �لفّعالي���ة و�ل�ستجابة و�ل�سرع���ة. وقد �أثبت���ت �لتجربة 
 �لعملي���ة �أنَّ تعزي���ز �لثقة يف �لأنظم���ة �لقانونية �لأجنبية �سرط �أ�سا�س���ي لزم لتعميق ذلك �لتعاون

وتو�سيعه. 

وتتطل���ب �لفقرة 1 من �ملادة 43 من �لدول �لأط���ر�ف �أن ت�سع �أنظمة و�آليات مائمة وفّعالة 
تتي���ح �لتع���اون �ل���دويل بكفاءة يف مو�جه���ة �لف�ساد وفقًا للم���و�د 44-50 من �لتفاقي���ة. وهذ� �أوًل 
يتما�س���ى مع �أحد �لأهد�ف �لأ�سا�سية لاتفاقية وهو "تروي���ج وتي�سري ودعم �لتعاون �لدويل ... يف 
جمال منع ومكافحة �لف�ساد" )�ملادة 1 )ب( من �لتفاقية(. ول يقت�سر نطاق �لتعاون �لدويل يف 
�مل�سائ���ل �جلنائية، على �لنحو �ملنظور يف �لف�سل �لر�بع م���ن �لتفاقية، على �لأ�سكال "�لتقليدية" 
من �لتعاون مثل �لتعاون يف ميد�ن �إنفاذ �لقو�نني وت�سليم �ملجرمني و�مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة، 
ب���ل يتجاوز ذلك �إىل خيار�ت �أخرى جديدة ن�سبيا يف مي���د�ن �لعد�لة �جلنائية عرب �لوطنية، مما 
يت�سمن نقل �لإجر�ء�ت يف �مل�سائل �جلنائية و�مل�ساعدة يف �إن�ساء هيئات حتقيق م�سرتكة و�لتعاون 

من �أجل �ل�ستخد�م �ملائم لأ�ساليب �لتحري �خلا�سة.

و�إ�ساف���ة �إىل ذل���ك، تتيح �لفقرة 1 من �ملادة 43 للدول �لأط���ر�ف تو�سيع �لتعاون فيما بينها 
بحي���ث ل يقت�سر عل���ى تغطية �مل�سائ���ل �جلنائية، بل ي�سم �إليه���ا �أي�سًا �مل�سائ���ل �ملدنية و�لإد�رية 
�ملتعلق���ة بالف�ساد. ومتثل �لإ�سارة �ل�سريحة �إىل �ل�ستخد�م �ملحتم���ل لآليات �لتعاون �لدويل فيما 
يتعل���ق بالتحقيقات يف �مل�سائ���ل �ملدنية و�لإد�رية و�إجر�ء�تها تطّور� كب���ريً�. فمن جهة �أوىل، كانت 
عملي���ة �لقان���ون �ملدين تعترب د�ئم���ا مكملة لاإج���ر�ء�ت �جلنائية، حيث ت�ستند دع���اوى �لتقا�سي 
�مل���دين يف �لع���ادة �إىل قانون �مللكي���ة �أو �ل�سرر وترك���ز �أ�سا�سًا على �لتعوي�ض عم���ا ي�سببه �ل�سلوك 
�لإجر�م���ي من �أذى. وعاوًة على ذلك، ونظرً� للتحّديات �لناجمة عن طبيعة �لإجر�ء�ت �جلنائية 
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وم���ا يتوقع م���ن متطلبات لها، فاإنَّ كثريً� من �ملمار�سني يرون يف خيار �لعملية �ملدنية بديًا مائمًا 
يف ظروف معينة للتعامل مع �لف�ساد، خا�سًة يف �حلالت �لتي تتعذر فيها �ملاحقة �جلنائية )مثل 
ح���الت وف���اة �ملتهمني �أو غيابهم �أو ح�سانته���م �أو �لعجز ب�سكل عام ع���ن �إح�سارهم للمثول �أمام 
�ملحكم���ة �جلنائية(. وينبغي، �إ�ساف���ًة �إىل ذلك، �جلمع بني مر�عاة �لفقرة 1 من �ملادة 43 و�ملادة 
53 م���ن �لتفاقية، �لت���ي تتيح �عتماد تد�بري لا�سرتد�د �ملبا�سر ملمتل���كات ُح�سل عليها من خال 
جر�ئم متعلقة بالف�ساد عن طريق �إلز�م �لدول �لأطر�ف بجملة �أمور من بينها �سمان متكن �لدول 
 �لأط���ر�ف �لأخ���رى من �إقامة دع���اوى مدنية لدى حماكمه���ا لإثبات �حلق يف مثل ه���ذه �ملمتلكات

�أو متلكها.

ومن جهة �أخرى، تتيح �لتفاقية �إدخال �إجر�ء�ت �إد�رية تتعلق بالف�ساد �سمن نطاق �أحكامها 
ب�س���اأن �لتعاون �لدويل. وبذلك ميكن تطبيق �آلي���ات �مل�ساعدة �ملتبادلة ل على �مل�سائل و�لإجر�ء�ت 
ن  �جلنائي���ة فح�سب، بل وعل���ى �لإجر�ء�ت ذ�ت �لطبيعة �لإد�رية �ملتعلق���ة بالف�ساد كذلك. وتت�سمَّ
تل���ك �لإجر�ء�ت، على �سبيل �ملثال، ق�سايا مرفوع���ة من جانب �سلطات �إد�رية ب�ساأن �أفعال يعاقب 
عليه���ا �لقانون �لوطن���ي يف كٍل من �لدولة �لط���رف �لطالبة و�لدول �لط���رف متلقية �لطلب، حيث 
يك���ون م���ن �ساأن �حلكم �ل�سادر �أن ي���وؤدي �إىل حتريك �إجر�ء�ت لدى حمكم���ة جنائية تقع جر�ئم 
�لف�ساد �سمن وليتها �لق�سائية. وتكون لذلك �أهمية يف �حلالت �لتي تختلط فيها �أفعال �إجر�مية 
بانتهاكات/خمالف���ات تنظيمية �أو حيث ي�سطلع �سخ�ض �عتباري معر�ض لعقوبات �إد�رية بدور يف 
جر�ئ���م ت�سملها �لتفاقية )�نظر �مل���ادة 26 من �لتفاقية(. ولأغر��ض �ملقارنة، جتدر ماحظة �أنَّ 
نطاق �لربوتوك���ول �لإ�سايف �لثاين �مللحق بالتفاقية �لأوروبية ب�ساأن �مل�ساعدة �ملتبادلة يف �مل�سائل 
�جلنائي���ة )2001( مو�س���ع بحيث ي�سمل �لإج���ر�ء�ت �لإد�رية �لتي من �ساأنها ب���دء �إجر�ء�ت �أمام 
حمكم���ة لها ولي���ة ق�سائية يف �مل�سائل �جلنائي���ة خا�سة )�لفقرة 3، �ملادة 1 م���ن �لتفاقية(. كما 
ت�س���م �تفاقي���ة �لحتاد �لأوروبي ب�س���اأن �مل�ساعدة �ملتبادلة يف �مل�سائل �جلنائي���ة لعام 2000 حكمًا 

م�سابهًا )�ملادة 3، �لفقرة 1(.

ثانياً-  التحّديات واحللول

جرى �لعرف على خ�سوع �لتعاون �لدويل حلكم معاهد�ت �أو �تفاقات على �مل�ستويات �لثنائية 
و�لإقليمي���ة و�لدولي���ة. وميكن يف بع�ض �حل���الت قيام تعاون يف غياب �إط���ار ي�ستند �إىل معاهد�ت 
وعل���ى �أ�سا�ض من �لت�سريع �لوطني �أو �ملعاملة باملث���ل �أو �ملجاملة. وتتنوع يف �لو�قع �مل�سائل �ملتعلقة 
بالأ�سا����ض �لقانوين للتعاون ح�سب �ملمار�سة �لتي تتبعها �لوليات �لق�سائية �لوطنية، كما تعتمد يف 

بع�ض �حلالت على مو�سوع �مل�ساألة حمل �لنظر.

وحت���ى �إذ� توّف���رت �إر�دة �لدخول يف تع���اون دويل مفيد يف �سبيل مكافح���ة �لف�ساد، تفر�ض 
�ملمار�سة �لعملية حتّديات و�سعوبات يجب �لتعامل معها حتى يكت�سب ذلك �لتعاون كفاءة وفّعالية. 
ن تل���ك �لتحّديات غياب �إطار قان���وين و�ٍف ومائم يعني �لدول �لأط���ر�ف على �لوفاء  وق���د تت�سمَّ
بالتز�ماته���ا �لتعاهدي���ة ووجود �إجر�ء�ت �سكلي���ة مرهقة ومفرطة �لتعقيد تع���وق تقدمي �مل�ساعدة 
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ب�سكل �سريع، �إ�سافًة �إىل نق�ض �ملو�رد �أو �لأفر�د ذوي �خلربة وحمدودية �لقدر�ت �ملوؤ�س�سية على 
تعزيز �لتعاون.

ويج���در بالدول �لأطر�ف �أن تاأخذ يف �حل�سبان جميع �مل�سائل �لقانونية و�لإجر�ئية و�لعملية 
�ل�سروري���ة �لت���ي قد تن�ساأ يف �سبيل تنفي���ذ �لفقرة 1 من �ملادة 43. ومن �لو��س���ح �أنَّ �ملق�سود من 
ه���ذ� �حلك���م �أن يكون و��سع �لنطاق و�لتطبي���ق. وينبغي ملن ي�سطلع م���ن �ملمار�سني و�ل�سلطات يف 
 �ل���دول �لأط���ر�ف بدور يف م�سائ���ل ذ�ت �سلة �حلر�ض عل���ى �أن تتخلل روح ومب���ادئ �لفقرة 1 من

�مل���ادة 43، �إ�ساف���ًة �إىل �ملادة 1 )ب( من �لتفاقي���ة، �لأحكام �ملو�سعة للف�س���ل �لر�بع فيها ب�ساأن 
�لتعاون �لدويل، و�مل�ساعدة على تنفيذها ب�سكل فّعال من خال �لتو�سع و�ملرونة يف تف�سريها.

ثانيًا-1-  �مل�ساألة �ملحّددة ب�ساأن حتديد �زدو�جية �لتجرمي
تتن���اول �لفق���رة 2 من �مل���ادة 43 م�ساأل���ة حتديد �س���رط "�زدو�جية �لتج���رمي"، و�لتي جرى 
�لع���رف على �عتبارها مبد�أً �أ�سا�سيًا يف �لتع���اون �لدويل، خا�سة يف جمال ت�سليم �ملجرمني. ويلزم 
ذل���ك �ملبد�أ �لدول �لأطر�ف بت�سلي���م �لفارين من �لعد�لة �أو تقدمي �مل�ساعدة فيما يتعلق باجلر�ئم 
م���ة بحكم ت�سريعاتها.  �ملرتكب���ة خ���ارج نطاق وليتها �لق�سائية ب�س���رط �أن تكون تلك �لأفعال جمرَّ
وق���د ظهرت من خ���ال �لتطّور�ت �لتي �سهدته���ا ممار�سة �إبر�م �ملعاه���د�ت، و�لتي ترّكزت ب�سكل 
خا����ض على قو�نني ت�سلي���م �ملجرمني وممار�سته، حماولة لتذليل �لعقب���ات �ملقرتنة بتطبيق �سرط 
�زدو�جية �لتجرمي. ولذلك، فقد �أدخلت �أحكام عامة يف �ملعاهد�ت و�لتفاقيات تعتمد نهج "قائمة 
�جلر�ئ���م"، حي���ث ي�ستعا�ض بب�ساط���ة عن �سرد �أفع���ال و��سرت�ط �ملعاقبة عليه���ا كجر�ئم مبوجب 
م وخا�سع مل�ستوى معني من �لعقوبة يف  قو�نني كلتا �لدولتني باإتاحة ت�سليم مرتكبي �أيِّ �سلوك جمرَّ
كل دولة. ومن �ساأن �زدو�جية �لتجرمي على هذ� �لنحو �إ�سقاط �سرورة �إعادة �لتفاو�ض يف معاهدٍة 
م���ا �أو �لإ�سافة �إليها �إذ� �سّن كل من �لدولتني قو�نني تتعامل مع نوع جديد من �لن�ساط �لإجر�مي، 
�أو يف حال���ة �إغف���ال قائمة موجودة يف معاه���دة ت�سليم جمرمني، دون ق�س���د، تغطية نوع مهم من 

�لن�ساط �لإجر�مي �خلا�سع للعقوبة يف كلتا �لدولتني.

وتذه���ب �لفق���رة 2 من �مل���ادة 43 �إىل �أبعد من ذلك، حيث تن�ض عل���ى �أنه يتعني على �لدول 
�لأط���ر�ف، متى كان���ت �زدو�جية �لتجرمي �سرورية للتعاون �ل���دويل، �عتبار هذ� �ل�سرط م�ستوفى 
�إذ� كان���ت قو�نني كلت���ا �لدولتني �لطرفني تعترب �ل�سلوك �لذي يقوم علي���ه �جلرم �لذي تلتم�ض من 
�أجل���ه �مل�ساعدة جرمًا جنائيًا، بغ�ض �لنظر ع���ن �مل�سطلح �لقانوين �مل�ستخدم يف و�سف �جلرم �أو 
�لفئة �لتي �سنف �سمنها. وُتدخل �لتفاقية بندً� تو�سيحيًا لتعزيز معيار عام لزدو�جية �لتجرمي، 
وذلك عن طريق �لت�سريح �لو��سح باأن ل �سرورة ل�ستخد�م نف�ض �مل�سطلحات يف تعريف �جلرم 
�جلنائ���ي يف كلتا �لدولتني �لطرفني ول و�سعه �سمن نف�ض فئة �جلر�ئم. وبذلك حتد �لتفاقية من 
�أهمي���ة �ل�سيغ���ة �لت�سريعية �مل�ستخدمة حتدي���دً� للمعاقبة على �سلوك مع���ني وت�سّجع على �لرتكيز 
مبزي���ٍد م���ن �لعملية على �لتحقق من خ�سوع �ل�سلوك �لو�قعي �ل���ذي ينبني عليه �جلرم للعقوبة يف 
كلت���ا �لدولتني �ملتعاقدتني، حتى لو �ندرج حتت فئت���ني قانونيتني خمتلفتي �لت�سمية. وهذه حماولة 
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لتخفيف �لإحجام عن �لتعاون �لدويل يف حالة عدم �عرت�ف �لدولة �لطرف متلقية �لطلب باجلرم 
�ل���ذي تلقت من �أجله �لطلب �عرت�فًا كامًا. وق���د تلتم�ض بع�ض �لدول �لأطر�ف �إثبات وجود جرم 
مكاف���ئ يف قو�نينها �لد�خلية للجرم �لذي طلب ب�ساأنه �لتع���اون �لدويل �أو غري ذلك من �مل�ساعدة 
�لقانونية )مما يوؤدي �إىل عقوبة يف حالة جتاوزه حدً� معينًا(، �إلَّ �أنَّ �لتفاقية و��سحة يف مطالبتها 
�ل���دول �لأط���ر�ف �لتي تتلقى طلبات باإتباع نهج مو�سع يف �لتعام���ل مع هذه �مل�ساألة. ويجدر بالذكر 
�أنَّ �ملعاه���دة �لنموذجي���ة لت�سليم �ملجرم���ني، �لتي �عتمدتها �جلمعية �لعام���ة يف قر�رها 116/45 
���ن حكمًا م�سابه���ًا )�مل���ادة 2، �لفقرة 2( يوف���ر �إر�ساد�ت  ث���م عدلته���ا يف قر�ره���ا 88/52، تت�سمَّ
تكف���ل �أخ���ذ �ل�سلوك �لذي �نبنى علي���ه �جلرم يف �حل�سب���ان عند حتديد تطبيق �س���رط �زدو�جية 
 �لتج���رمي، بغ����ض �لنظر عن ت�سمية �جل���رم �أو ت�سنيفه مبوجب قانون �لدولت���ني �لطرفني �لطالبة 

ومتلقية �لطلب.

ثانيًا-2-  م�ساركة �سلطة مركزية �أو �سلطة �أخرى خمت�سة
لق���د �أ�سب���ح �إن�ساء �إطار قانوين وموؤ�س�س���ي د�خلي فّعال ذي �إج���ر�ء مركزي يعترب ممار�سة 
 جي���دة يف �سبي���ل �لتغل���ب على ع���دٍد م���ن �لتحّديات �ملاثل���ة، ومع ذل���ك ل بد من تعري���ف �حلاجة 
 �إىل �سلطة مركزية )يف حالت �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة، �نظر �لفقرة 13، �ملادة 46 من �لتفاقية( - 
 �أو �سلط���ة �أخ���رى خمت�سة )يف �أ�س���كال �لتعاون �لدويل �لأخرى، مبا يف ذل���ك ت�سليم �ملجرمني( -

ودوره���ا وتفاعلها مع �ل�سلطات �لد�خلية و�سلط���ات �لدول �لأطر�ف �لأخرى تعريفًا و��سحًا. فعلى 
�سبي���ل �ملثال، م���ن �حل�سافة تو�سيح م���ا �إذ� كان ينبغ���ي م�ساركة مثل هذه �ل�سلط���ات �ملركزية/
�ملخت�سة يف جميع مر�حل �لتعاون �لدويل وما �إذ� كان ينبغي لها تلقي طلبات وتنفيذها �أو حتويلها 
�إىل �ل�سلطات/�جله���ات �مل�سوؤول���ة عن �لتنفيذ. وب�سكل عام، ميثل حتدي���د و�جبات تلك �ل�سلطات 
�س���رورة ل�سمان �لت�س���اق يف ممار�سة �لتعاون �لدويل ولتجّنب، قدر �لإم���كان، ��ستحد�ث م�ستوًى 
�إد�ري���ًا �آخر من �لبريوقر�طي���ة دون �أيِّ قيمة م�سافة. وينبغي لل���دول �لأطر�ف، عندما تعمل على 
حتديد �سيا�سة و�إجر�ء�ت مائمة تي�سر مزيدً� من �لفّعالية يف �لتعاون مبوجب �لفقرة 1 من �ملادة 
43، تقيي���م مدى تلبية م�ستوى �ملو�رد و�خل���رب�ت �ملتاحة يف �سلطاتها �ملركزية لل�سمانات �لازمة 

لتعزيز �آليات �لتعاون �لدويل مبوجب �لتفاقية.

وفيما يتعلق حتديدً� بتحقيقات مكافحة �لف�ساد �لتي ت�ستلزم توّفر م�ساعدة من دولة �أجنبية، 
رمب���ا يك���ون من �مل�ستح�س���ن تكليف �سلط���ات مركزية بتي�سري �لت�س���الت و�لتعاون عل���ى �مل�ستوى 
�لتنفي���ذي بني تل���ك �ل�سلطات �لتي تبا�سر �لتحقي���ق �أو �لق�سية، ول �سيم���ا �إن كانت ثمة �إجر�ء�ت 
�أخ���رى �أو حتقيق���ات مو�زية مث���ل غ�سل �لأم���و�ل. وينبغي دون �س���ك ت�سجيع �ل�سم���اح بالتعامات 
�ملبا�س���رة بني �ل�سلط���ات �لق�سائية/�لتحقيقية لدى خمتلف �لدول �لأط���ر�ف، خا�سة يف �ملر�حل 
�لأوىل م���ن �لتحقيق. وباملثل، من �ساأن �ل�سلط���ات �ملركزية/�ملخت�سة �مل�ساركة يف م�سائل �لتعاون 
�لدويل �أن توّفر �لإطار و�لقناة �لتنفيذيني لتي�سري �لت�سالت و�لتعاون بني وكالت مكافحة �لف�ساد 

وهيئات �لإنفاذ لدى �لدول �لأطر�ف �ملتعاونة ب�ساأن �مل�سائل �لو�قعة �سمن �خت�سا�ساتها.
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ثانيًا-3-  �أطر �لتعاون
كم���ا �سلفت �لإ�سارة �أعاه، ف���اإنَّ �ملطلب �لأ�سا�سي من �لدول �لأط���ر�ف �ملن�سو�ض عليه يف 
�لفقرة 1 من �ملادة 43 هو �لنظر بعناية وعلى �أو�سع نطاق يف �لأطر �لقانونية و�ملوؤ�س�سية �لد�خلية 
لتعزي���ز �لتع���اون �لدويل. وينبغ���ي للدول �لأطر�ف �لنظ���ر يف �عتماد ت�سريعات جدي���دة �أو تطوير 
�إج���ر�ء�ت �أر�سد حتقيق���ًا لذلك �لغر�ض، كما ينبغي لها على �أيِّ ح���ال تعزيز قنو�ت �لتو��سل فيما 
بينه���ا بغي���ة توفري �أكرب ق���در من �مل�ساع���دة يف �لتحقيق���ات و�لتحريات و�ملاحق���ات و�لإجر�ء�ت 
�لق�سائي���ة �ملتعلق���ة بالف�س���اد. وثمة مناذج كث���رية ملمار�سات �لتعاون �ل���دويل �جليدة، مثل حمفل 
�جلن���وب �لأفريقي ملكافحة �لف�ساد، �ل���ذي جاء تتويجًا ملجموعة من مناق�س���ات �ملائدة �مل�ستديرة 
ب���د�أت ع���ام 1998 )ما�ساتو(. وي�س���م �ملحفل يف ع�سويته حاليًا وكالت مكافح���ة ف�ساد من �أنغول 
وبوت�سو�ن���ا ولي�سوت���و وجمهورية �لكونغ���و �لدميقر�طية وماوي وموري�سيو����ض وناميبيا وموز�مبيق 
و�سو�زيلن���د وتن ز�نيا وز�مبيا وزمباب���وي. وهو يتيح مل�ساركيه �لتفاعل ب�س���كل يوفر قدرً� هائًا من 
�لدع���م فيما يو�جهون من حتّدي���ات يف �سبيل �لق�ساء على �لف�ساد �إقليمي���ًا ودوليًا )مثل �لربنامج 
�لإقليمي ملكافحة �لف�ساد �لذي ترعاه جماعة �جلنوب �لأفريقي للتنمية(. وتتناول �ملادتان 46 و59 
ه���ذه �مل�ساألة مبزيٍد من �لتف�سيل. ومن �لأمثل���ة �لأخرى مبادرة مكافحة �لف�ساد يف �آ�سيا و�ملحيط 
�له���ادئ �مل�سرتكة بني م�سرف �لتنمية �لآ�سيوي ومنظمة �لتعاون و�لتنمية يف �مليد�ن �لقت�سادي، 
و�لت���ي ي�س���ارك فيها 28 بلدً� من بل���د�ن �ملنطقة. وقد و�سع���ت هذه �ملبادرة �سم���ن �أولوياتها منذ 
ع���ام 2005 �لتغل���ب على معوقات �لتعاون �لدويل �لفّعال. وحتقيق���ًا لذلك �لهدف، �أجرت مر�جعة 
مو��سيعي���ة متعمقة لأط���ر وممار�سات �مل�ساع���دة �لقانونية �ملتبادلة وت�سلي���م �ملجرمني و��سرتد�د 
�ملوج���ود�ت يف �لولي���ات �لق�سائي���ة �ل�سبع و�لع�سرين �لتابع���ة )وقتئٍذ( للمب���ادرة يف منطقة �آ�سيا 

و�ملحيط �لهادئ. كما عقدت حلقة در��سية دولية ب�ساأن تعزيز �لتعاون يف �أيلول/�سبتمرب 2007.

 ثانيًا-4-  �أ�ساليب وو�سائل تكفل توّفر �ملو�رد وتعالج
 �مل�سكات �لعملية يف جمال �لتعاون �لدويل يف �مل�سائل �جلنائية

يتطل���ب �إجر�ء �أيِّ حتقيق يف جرمية معقدة مثل �لف�ساد، وهي كثريً� ما تنطوي على عنا�سر 
ع���رب وطنية، تعاونًا وثيقًا وم�ستم���رً� ب�سكل خا�ض بني هيئات �لعد�لة �جلنائية و�إنفاذ �لقانون لدى 
�ل���دول �ملعني���ة، حتى و�إن وجدت بينه���ا خمططات �سر�ك���ة و�آليات للتعاون �ل���دويل. ومن �ملرجح 
�أن ميث���ل توّفر �ملو�رد �لب�سرية و�ملالي���ة �ل�سرورية، �إ�سافًة �إىل �ملع���د�ت و�لبنية �لتحتية �لازمة، 
ن �ملو�رد �لب�سرية �ملطلوبة يف �لغالب ممار�سني  �ساغًا �أ�سا�سيًا لكثري من �لدول �لأطر�ف. وتت�سمَّ
وحمام���ني وحمققني وحمللني ماليني، يعهد �إليهم مبهم���ة �لتعامل مع ق�سايا تنطوي على حتريات 
ح�سا�س���ة ومكثفة و�أ�ساليب م�سرفي���ة وتدقيقية وخمربين و�سهود معر�س���ني للخطر. بل وقد يوؤثر 
نق�ض �لأفر�د �ملنا�سبني على قدرة �لدولة �لطرف على �سياغة ت�سريعات متكني �أو ت�سريعات فّعالة 

د�خليًا لتنفيذ متطلبات �لف�سل �لر�بع من �لتفاقية.

ويحتم���ل كذل���ك �أن تو�ج���ه بع�ض �لدول �لأط���ر�ف كّمًا م���ن �لطلبات �ل���و�ردة، �سو�ء كانت 
ر�سمي���ة �أم غ���ري ر�سمية، تن���وء بحمله. ويتطلب منع �حلم���ل �لز�ئد من �لطلب���ات وما يرتتب عليه 
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م���ن �أعب���اء للتعاون �ل���دويل �إج���ر�ء م�ساور�ت م�سبق���ة بني �ل���دول �لأطر�ف تتو�س���ل من خالها 
�إىل تد�ب���ري �سليم���ة من �ساأنه���ا �لتخفيف من حدة �مل�سكل���ة �أو �لتغلب عليها كلي���ة. ومن �ملمكن �أن 
يك���ون م���ن بني ه���ذه �لتد�بري �حلد من ع���دد �لطلبات �ملف���رط عن طريق تعري���ف معايري وحدود 
ا  "قب���ول" معين���ة )بالرتكي���ز مثًا على خط���ورة �جلرمية �ملعني���ة �أو قيمة عائ���د�ت �جلرمية(. �أمَّ
�مل�ساع���ب �لأخ���رى فتتعل���ق بالتكاليف �ملتكب���دة يف تنفيذ طلب���ات �لتبادل �أو �مل�ساع���دة �لقانونية 
�ملتبادل���ة، �إ�سافة �إىل �لتاأخ���ري يف تنفيذ هذه �لطلبات، مما قد يوؤدي يف بع�ض �حلالت �إىل رف�ض 
���ل �إىل ترتيبات لتقا�سم �لتكاليف تن�ض على حتمل �لدولة  �مل�ساع���دة. ومن �حللول �ملحتملة �لتو�سّ
�لطالب���ة، عل���ى �سبيل �ملث���ال، تكاليف ترجم���ة �لوثائق وتوفري �أف���ر�د �أو مع���د�ت و�أتعاب �ملحامني 
 �مل�ستقل���ني �إ�ساف���ًة �إىل �لتكالي���ف �ل�سخم���ة و�ل�ستثنائي���ة �لطابع، مث���ل تكاليف عق���د موؤمتر�ت

عرب �لفيديو.

وعل���ى �أ�سا�ض �أكرث منهجية، ي�ستح�سن �أن تربم �ل���دول �لأطر�ف �تفاقات �أو ترتيبات ثنائية 
لإيف���اد موظف���ي �ت�سال �إىل �ل�سلطات �ملركزية يف بلد�ن نف�ض �ملنطق���ة �أو يف �لبلد�ن �لرئي�سية يف 
منطق���ة �أو قارة تبلغ فيه���ا �أن�سطة �لتعاون مبلغًا من �حلجم �أو �لقيمة يربر �إيفاد هوؤلء �لأ�سخا�ض 
)�نظ���ر �أي�س���ًا �لفقرة 1 )ه�(، �ملادة 48 م���ن �لتفاقية(. ويكون دور موظف���ي �لت�سال، يف �سياق 
�لتع���اون �لدويل، توف���ري �سلة مبا�سرة بال�سلط���ات �ملخت�سة لدى �لدول �لط���رف �مل�سيفة و�إر�ساء 
عاق���ات مهنية وتعزي���ز �لثقة �ملتبادلة بني وكالت �لدولتني �لطرف���ني. ول يتمتع موظفو �لت�سال 
ب���اأيِّ �سلطات يف �لدولة �لطرف �مل�سيفة، بيد �أن���ه ميكنهم ��ستخد�م عاقات �لت�سال لديهم من 
�أج���ل جم���ع معلومات ق���د تكون ذ�ت فائ���دة يف منع جر�ئم متعلق���ة بالف�س���اد و�كت�سافها و�لتعرف 
عل���ى �ملجرم���ني �مل�سوؤولني وتقدميه���م �إىل �لعد�لة. كما ميكنهم ��ستخد�م ه���ذه �لعاقات لإطاع 
�ل�سلط���ات �ملعني���ة باإنفاذ �لقان���ون و�ملاحقة �لق�سائي���ة يف �لدولة �لطرف �مل�سيف���ة، و�ل�سلطات 
�ملناظ���رة يف بلد�نهم كذلك، ب�س���اأن كيفية �سوغ طلب ر�سمي �لتما�سًا للم�ساعدة. وي�ستطيع موظف 
�لت�س���ال، بعد تق���دمي هذه �لطلبات، متابعتها �سعيًا ل�سمان تلبي���ة �لطلب ب�سكل ناجح ويف �لوقت 
�ملنا�س���ب �إ�سافًة �إىل �لإباغ بالتقّدم �ملح���رز وباأ�سباب �أيِّ تاأخري. ويكون لهذ� قيمة خا�سة عندما 

تختلف �لنظم �لقانونية لدى �لدولتني �ختافًا كبريً�.

ثانيًا-5-  بناء �لقدر�ت
تدع���و �لفق���رة 2 من �ملادة 60 �لدول �لأطر�ف �إىل �لنظ���ر يف تبادل تقدمي �أكرب قدر ممكن 
م���ن �مل�ساعدة �لتقني���ة، وخ�سو�سا ل�سالح �لبل���د�ن �لنامية، يف خططها وبر�جمه���ا �لر�مية �إىل 
�سة ذ�ت  مكافح���ة �لف�ساد، مب���ا يف ذلك �لتدريب و�مل�ساعدة، وتبادل �خل���رب�ت و�ملعارف �ملتخ�سّ
 �ل�سل���ة �لت���ي تي�ّسر �لتعاون �ل���دويل بني �لدول �لأط���ر�ف يف جمايل ت�سليم �ملجرم���ني و�مل�ساعدة 

�لقانونية �ملتبادلة. 

ومن �ملمكن تركيز �لرب�مج �لتدريبية ب�سفتها مكونًا �أ�سا�سيًا يف هذه �ملجالت على �لقو�نني 
و�لإج���ر�ء�ت و�ملمار�س���ات �ل�سارية فيما يتعل���ق بالتحقيقات و�ملاحق���ات �لق�سائية للق�سايا ذ�ت 
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�ل�سل���ة بالف�ساد، مبا يف ذل���ك �لتحريات �ملالية، كما ميكن تنفيذها م���ن خال طائفة و��سعة من 
ن ما يلي:  �لأن�سطة تت�سمَّ

•   حما�س���ر�ت وعرو�ض تقّدمها جهات فاعلة رئي�سي���ة يف جمال مكافحة �لف�ساد �سمن دور�ت 
�أو حلق���ات عمل تدريبية منتظمة مل�سوؤويل �إنفاذ �لقانون و�ملدعني �لعامني و�لق�ساة وغريهم 

من م�سوؤويل �لق�ساء؛
•   تنظيم حلقات عمل وطنية و�إقليمية و�أقاليمية عن �لتعاون �لدويل للق�ساة و�ملدعني �لعامني 
وم�سوؤويل �إنفاذ �لقانون وغريهم من �لأفر�د �ملعنيني تركز على �لق�سايا �لإ�سكالية و�لإطار 

�ملوؤ�س�سي و�لقانوين للتعامل مع �مل�سائل ذ�ت �ل�سلة؛
•   تدري���ب �لق�س���اة و�ملدعني �لعامني مب���ا ي�سهم يف �إع���د�د �لطلبات �ملتعلق���ة باحل�سول على 
�لأدلة وتقدميها وت�سليم �ملجرمني و�حتجاز/م�سادرة عائد�ت �لف�ساد وتنفيذ هذه �لطلبات 

ب�سورة فّعالة؛
�سني؛ •  تنظيم رحات در��سية ذ�ت �سلة ملثل هوؤلء �ملتخ�سّ

•   �إدخ���ال بر�م���ج عن �لتع���اون �لدويل �سم���ن مناهج �لتدري���ب �لأ�سا�سي للعامل���ني يف �ملجال 
�لقانوين و�لإنفاذ؛

•  �إذكاء �لوعي و�لتدريب على �أحكام �لتفاقية �ملتعلقة بالتجرمي و�لتعاون �لدويل.

وينبغي تكميل مثل هذ� �لتدريب بالتو�سع يف ن�سر وتوزيع مو�د و�أدو�ت تدريبية توّفر توجيهات ب�ساأن 
�لرتتيبات �لقانونية و�ملوؤ�س�سية و�لعملية للتعاون �لدويل، مبا يف ذلك:

•  �ملعاهدة �لنموذجية �ملتعلقة بت�سليم �ملجرمني؛

•  �ملعاهدة �لنموذجية لتبادل �مل�ساعدة يف �مل�سائل �جلنائية؛

•  �لقانون �لنموذجي �ملتعلق بت�سليم �ملجرمني )2004(؛

•  �لقانون �لنموذجي �ملتعلق بامل�ساعدة �ملتبادلة يف �مل�سائل �جلنائية )2007(؛

•  �لتقرير �ملتعلق باأن�سطة �لت�سليم �لفّعالة؛

•  �لتقرير �ملتعلق باأف�سل �ملمار�سات لأن�سطة �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة.

ثالثاً- قائمة مرجعية
•   ما ه���و �ل�سند �لقانوين �لذي ت�ستخدمه �سلطات �لدولة �لط���رف للتعامل مع م�سائل �لتعاون 

�لدويل؟
•   يف حالت �لتعاون �مل�ستند �إىل معاهدة، هل ت�ستخدم �لدولة �لطرف �لتفاقية ك�سند قانوين 
لتقدمي/تنفيذ طلبات �لتعاون �لدويل؟ هل �أبرمت �لدولة �لطرف �تفاقات �أو ترتيبات ثنائية 
�أو متع���ددة �لأطر�ف لإ�سفاء �ل�سبغة �لعملية على �أحكام �لتفاقية �ملتعلقة بالتعاون �لدويل 

�أو تعزيزها؟
•   ه���ل هنالك �سلط���ة مركزية/�سلطة خمت�سة �أخ���رى يف �لدولة �لط���رف للتعامل مع طلبات 

�لتعاون �لدويل؟
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•   ه���ل �ل�سلطة جمهزة ب�سكٍل و�ٍف، من حي���ث �خلرب�ت و�ملو�رد �ملالية و�لو�سائل �لتكنولوجية، 

للت�سدي لطلبات �لتعاون �لدويل؟
•   ه���ل توجد قن���و�ت تو��سل بني تل���ك �ل�سلطة ونظري�ته���ا يف وليات ق�سائية �أخ���رى للتن�سيق 

و�إيجاد حلول فيما يتعلق باجلو�نب �لت�سغيلية و�لعملية للتعاون �لدويل؟

املادة 44:  ت�صليم املجرمني
مة وفقًا لهذه �لتفاقية عندما يكون �ل�سخ�ض مو�سوع  1- تنطبق هذه �ملادة على �لأفعال �ملجرَّ
طل���ب �لت�سليم موج���ود� يف �إقليم �لدول���ة �لطرف متلقي���ة �لطلب، �سريطة �أن يك���ون �جلرم �لذي 
ُيلتم����ض ب�ساأنه �لت�سلي���م جرما خا�سعا للعقاب مبقت�سى �لقان���ون �لد�خلي لكل من �لدولة �لطرف 

�لطالبة و�لدولة �لطرف متلقية �لطلب.
2- عل���ى �لرغم من �أحكام �لفقرة 1 من هذه �مل���ادة، يجوز للدولة �لطرف �لتي ي�سمح قانونها 
بذلك �أن تو�فق على طلب ت�سليم �سخ�ض ما ب�سبب �أيٍّ من �جلر�ئم �مل�سمولة بهذه �لتفاقية و�لتي 

ل يعاقب عليها مبوجب قانونها �لد�خلي.
3- �إذ� �سم���ل طل���ب �لت�سليم عدة جر�ئ���م منف�سلة يكون جرم و�حد منها عل���ى �لأقل خا�سعا 
للت�سلي���م مبقت�سى هذه �مل���ادة ويكون بع�سها غري خا�س���ع للت�سليم ب�سبب م���دة �حلب�ض �ملفرو�سة 
مة وفقًا لهذه �لتفاقية، جاز للدول���ة �لطرف متلقية �لطلب �أن  عليه���ا ولكن لها �سلة باأفع���ال جمرَّ

تطبق هذه �ملادة �أي�سًا فيما يخ�ض تلك �جلر�ئم.
4- يعت���رب كل م���ن �جلر�ئم �لتي تنطبق عليها هذه �ملادة مدرج���ا يف عد�د �جلر�ئم �خلا�سعة 
للت�سلي���م يف �أيِّ معاه���دة لت�سلي���م �ملجرمني قائمة بني �ل���دول �لأطر�ف. وتتعهد �ل���دول �لأطر�ف 
ب���اإدر�ج تلك �جلر�ئم يف عد�د �جلر�ئم �خلا�سعة للت�سليم يف كل معاهدة ت�سليم تربم فيما بينها. 
ول يج���وز للدول���ة �لطرف �لتي ي�سمح قانونها بذل���ك �أن تعترب �أيا من �لأفع���ال �ملجّرمة وفقًا لهذه 

�لتفاقية جرما �سيا�سيا �إذ� ما �تخذت هذه �لتفاقية �أ�سا�سا للت�سليم.
5- �إذ� تلق���ت دولة طرف، جتع���ل ت�سليم �ملجرمني م�سروطا بوج���ود معاهدة، طلب ت�سليم من 
دول���ة ط���رف �أخرى ل ترتبط معه���ا مبعاهدة ت�سلي���م، جاز له���ا �أن تعترب هذه �لتفاقي���ة �لأ�سا�ض 

�لقانوين للت�سليم فيما يخ�ض �أيَّ جرم تنطبق عليه هذه �ملادة.
6- على �لدولة �لطرف �لتي جتعل �لت�سليم م�سروطا بوجود معاهدة:

���غ �لأم���ني �لع���ام لاأمم �ملتح���دة، وقت �إيد�عه���ا �سك �لت�سدي���ق على هذه  )�أ( �أن تبلِّ
�لتفاقي���ة �أو قبولها �أو �إقر�ره���ا �أو �لن�سمام �إليها، مبا �إذ� كانت �ستعت���رب هذه �لتفاقية �لأ�سا�ض 

�لقانوين للتعاون ب�ساأن �لت�سليم مع �سائر �لدول �لأطر�ف يف هذه �لتفاقية؛
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)ب(  و�أن ت�سع���ى، حيثم���ا �قت�س���ى �لأم���ر، �إىل �إبر�م معاه���د�ت ت�سليم م���ع �سائر �لدول 
�لأط���ر�ف يف ه���ذه �لتفاقي���ة بغية تنفيذ هذه �مل���ادة، �إذ� كان���ت ل تعترب هذه �لتفاقي���ة �لأ�سا�ض 

�لقانوين للتعاون ب�ساأن �لت�سليم.
7- على �لدول �لأطر�ف �لتي ل جتعل �لت�سليم م�سروطا بوجود معاهدة �أن تعترب �جلر�ئم �لتي 

تنطبق عليها هذه �ملادة جر�ئم خا�سعة للت�سليم فيما بينها.
8- يخ�س���ع �لت�سلي���م لل�س���روط �لتي ين����ض عليها �لقان���ون �لد�خل���ي للدولة �لط���رف متلقية 
�لدني���ا  �ل�س���روط �ملتعلق���ة بالعقوب���ة  �ل�ساري���ة، مب���ا يف ذل���ك  �لت�سلي���م  �أو معاه���د�ت  �لطل���ب 
 �مل�سرتط���ة للت�سلي���م و�لأ�سب���اب �لت���ي يج���وز للدول���ة �لطرف متلقي���ة �لطل���ب �أن ت�ستن���د �إليها يف 

رف�ض �لت�سليم.
9- ت�سعى �لدول �لأطر�ف، رهنا بقو�نينها �لد�خلية، �إىل �لتعجيل باإجر�ء�ت �لت�سليم وتب�سيط 

ما يت�سل بها من متطلبات �إثباتية فيما يخ�ض �أيَّ ُجرم تنطبق عليه هذه �ملادة.
10- يج���وز للدول���ة �لطرف متلقية �لطلب، رهن���ا باأحكام قانونها �لد�خل���ي ومعاهد�تها �ملتعلقة 
بالت�سلي���م، وبن���اء على طلب م���ن �لدولة �لطرف �لطالب���ة، �أن حتتجز �ل�سخ����ض �ملطلوب ت�سليمه 
و�ملوج���ود يف �إقليمه���ا، �أو �أن تتخذ تد�بري منا�سبة �أخرى ل�سم���ان ح�سوره �إجر�ء�ت �لت�سليم، متى 

�قتنعت باأنَّ �لظروف ت�ستدعي ذلك وباأنها ظروف ملّحة.
11- �إذ� مل تق���م �لدولة �لط���رف �لتي يوجد �جلاين �ملزعوم يف �إقليمه���ا بت�سليم ذلك �ل�سخ�ض 
فيم���ا يتعل���ق بجرم تنطب���ق عليه هذه �ملادة ملجرد كون���ه �أحد مو�طنيها، وجب عليه���ا �لقيام، بناء 
عل���ى طل���ب �لدول���ة �لطرف �لت���ي تطلب �لت�سلي���م، باإحال���ة �لق�سي���ة دون �إبطاء ل م�س���ّوغ ل�ه �إىل 
�سلطاته���ا �ملخت�سة بق�س���د �ملاحقة. وتتخذ تلك �ل�سلطات قر�رها وتتخ���ذ ذ�ت �لإجر�ء�ت �لتي 
تتخذه���ا يف حال���ة �أيِّ ج���رم �آخر يعترب خط���ري� مبوجب �لقان���ون �لد�خلي لتل���ك �لدولة �لطرف. 
 وتتع���اون �لدول �لأط���ر�ف �ملعنية، خ�سو�س���ا يف �جلو�نب �لإجر�ئي���ة و�لإثباتية، �سمان���ا لفّعالية 

تلك �ملاحقة.
12- عندم���ا ل يجي���ز �لقان���ون �لد�خلي للدول���ة �لطرف ت�سليم �أح���د مو�طنيه���ا �أو �لتخلي عنه 
�إلَّ ب�س���رط �أن يع���اد ذل���ك �ل�سخ�ض �إىل تلك �لدول���ة �لطرف لق�ساء �لعقوب���ة �ملفرو�سة عليه بعد 
�ملحاكم���ة �أو �لإج���ر�ء�ت �لتي ُطلب ت�سليم ذل���ك �ل�سخ�ض من �أجلها، وتتف���ق تلك �لدولة �لطرف 
و�لدول���ة �لط���رف �لتي طلبت ت�سلي���م �ل�سخ�ض على هذ� �خلي���ار وعلى ما قد تريان���ه منا�سبا من 
 �س���روط �أخ���رى، يعترب ذل���ك �لت�سليم �مل�س���روط كافيا للوفاء باللت���ز�م �ملب���ني يف �لفقرة 11 من

هذه �ملادة.
م لغر�ض تنفيذ حكم ق�سائي بحجة �أنَّ �ل�سخ�ض �ملطلوب ت�سليمه  13- �إذ� ُرف�ض طلب ت�سليم مقدَّ
ه���و من مو�طني �لدولة �لطرف متلقي���ة �لطلب، وجب على �لدولة �لطرف متلقية �لطلب، �إذ� كان 
قانونه���ا �لد�خلي ي�سمح بذلك ووفقا ملقت�سيات ذلك �لقانون، �أن تنظر، بناء على طلب من �لدولة 
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�لط���رف �لطالب���ة، يف �إنفاذ �لعقوبة �ملفرو�سة مبقت�سى �لقان���ون �لد�خلي للدولة �لطرف �لطالبة 
�أو ما تبقى منها.

14- ُتكف���ل لأيِّ �سخ����ض ُتتخذ ب�ساأنه �إج���ر�ء�ت فيما يتعلق باأيٍّ من �جلر�ئ���م �لتي تنطبق عليها 
ه���ذه �مل���ادة معامل���ة من�سف���ة يف كل مر�ح���ل �لإج���ر�ء�ت، مب���ا يف ذل���ك �لتمتع بجمي���ع �حلقوق 
 و�ل�سمان���ات �لت���ي ين����ض عليه���ا �لقانون �لد�خل���ي للدول���ة �لطرف �لت���ي يوجد ذل���ك �ل�سخ�ض 

يف �إقليمها.
15- ل يج���وز تف�سري �أيِّ حك���م يف هذه �لتفاقية على �أنه يفر�ض �لتز�م���ا بالت�سليم �إذ� كان لدى 
�لدول���ة �لط���رف متلقية �لطلب �أ�سب���اب وجيهة لعتقاد �أنَّ �لطلب قّدم لغر����ض ماحقة �أو معاقبة 
�سخ����ض ب�سب���ب جن�س���ه �أو عرقه �أو ديانت���ه �أو جن�سيته �أو �أ�سله �لإثن���ي �أو �آر�ئ���ه �ل�سيا�سية، �أو �أنَّ 

�لمتثال للطلب �سيلحق �سرر� بو�سعية ذلك �ل�سخ�ض لأيِّ �سبب من هذه �لأ�سباب.
16- ل يج���وز لل���دول �لأطر�ف �أن ترف�ض طلب ت�سليم ملجرد �أنَّ �جل���رم يعترب جرما يتعلق �أي�سًا 

باأمور مالية.
17- قب���ل رف�ض �لت�سليم، تت�ساور �لدولة �لطرف متلقية �لطلب، حيثما �قت�سى �لأمر، مع �لدولة 

�لطرف �لطالبة لكي تتيح لها فر�سة و�فية لعر�ض �آر�ئها وتقدمي معلومات د�عمة لدعائها.
18- ت�سع���ى �لدول �لأط���ر�ف �إىل �إبر�م �تفاق���ات �أو ترتيبات ثنائية ومتع���ددة �لأطر�ف لتنفيذ 

�لت�سليم �أو لتعزيز فاعليته.

اأواًل- نظرة عامة

ف على �أنه �لإجر�ء  ميثل ت�سليم �ملجرمني �سكًا من �لأ�سكال �لتقليدية للتعاون �لدويل ويعرَّ
�ل���ذي ينبغي �إتباعه يف �لدول���ة متلقية �لطلب من �أجل ت�سليم فاّر م���ن �لعد�لة �إىل �لدولة �لطالبة 

بغر�ض ماحقته ق�سائيًا �أو تنفيذ حكم �سادر بحقه.

ن عادة عددً� م���ن �ملر�حل جتمع  وتت�س���م عملي���ة �لت�سليم بقدٍر م���ن �لتعقيد �لتقن���ي وتت�سمَّ
م���ا ب���ني �لطبيعة �لق�سائي���ة و�لإد�ري���ة. وتت�سل �لدولة �لط���رف �لطالبة بالدول���ة �لطرف متلقية 
�لطل���ب، حمّددة �جلاين ومطالب���ًة بت�سليمه. وُيطلب ع���ادًة تقدمي �أدلة مقبولة عل���ى �أنَّ �ل�سخ�ض 
�ملطلوب �رتكب �جلرم/�جلر�ئم �لتي ي�ستند �إليها طلب �لت�سليم. ول تكون �لدولة �لطرف �لطالبة 
ملزم���ًة بعر�ض ق�سي���ة جنائية متكامل���ة �لأركان، لكن عليه���ا على �لأقل توف���ري معلومات كافية ل 
تق���ل عن م�ستوى �إثبات���ي معني تع�سد بها طلب �لت�سليم. ويختلف ه���ذ� �مل�ستوى �لإثباتي باختاف 
�ملمار�س���ات و�لنهج �ملتبعة مبوج���ب نظامي �لقانون �لعام و�لقانون �مل���دين وقد ترت�وح من وجوب 
 تقدمي قر�ئن �إد�نة �أو متطلبات �أقل �سدة �إىل مفهوم �لكتفاء باملعلومات �لو�ردة يف وثائق �لت�سليم

لتربير �لطلب.
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ثانياً- التحّديات واحللول
ثانيًا-1-  �لتعامل مع �ل�سو�غل �حلالية

م���ن �لناحي���ة �لنظرية، تلقي �لدول���ة متلقية �لطلب �لقب�ض على �جل���اين وحتتجزه وحترك 
�لإج���ر�ء�ت �لق�سائية و/�أو �لإد�رية �لتي يح���ق فيها للجاين �لطعن يف �لطلب، ثم ت�سلم �ل�سخ�ض 
�ملطل���وب �إىل �لدول���ة �لطرف �لطالب���ة �إن وجدته يفي ب�سروط �لت�سليم. غ���ري �أنَّ �ملمار�سة تختلف 
 لوج���ود عدد م���ن �ملو�ن���ع و�لتحّديات �لعملي���ة �لتي تعرق���ل يف كثري م���ن �لأحيان عملي���ة �لت�سليم 

�أو تطيل �أمدها.
وكث���ريً� م���ا يوج���د ق�س���ور متب���ادل يف �لوع���ي بقان���ون ت�سلي���م �ملجرم���ني �لوطني/�لدويل 
وممار�سات���ه �أو بالأ�سباب �لد�عي���ة �إىل رف�ض طلب ت�سليم، �إ�ساف���ًة �إىل �لو�سائل و�ل�سبل لتح�سني 

وتعجيل �إجر�ء�ت �لت�سليم و�لبد�ئل �لقانونية عن �لت�سليم جتّنبا لاإفات من �لعقاب.
وف�سًا عن ذلك، وكما �سلفت �لإ�سارة، رمبا ل تكون �ملتطلبات �لإثباتية �ملتفاوتة �ل�سارية يف 
�لدول �ملتلقية للطلبات مفهومة بقدٍر و�ٍف من جانب �لدول �لطالبة، مما ي�سبب تاأخري�ت وعرث�ت 

يف �إجر�ء�ت ت�سليم �ملجرمني.
وق���د تكون هناك جمموعة و��سعة �ستى من �مل�سائ���ل �لإجر�ئية �لتي ت�سبب م�ساعب عملية، 

منها على �سبيل �ملثال:
•  �مل�سكات �للغوية - حيت تكلف ترجمة طلبات �لت�سليم و�ملو�د �ملرفقة بها مبالغ كبرية؛

•   �سي���ق �مله���ل �لزمنية �مل�سرتط���ة، مما ي���وؤدي يف كثرٍي م���ن �لأحيان �إىل �أخط���اء خطرية يف 
�لتف�سري؛

•   م�س���كات يف �لت�سال و�لتن�سيق بني �ل�سلط���ات �ملخت�سة لدى �لدول �ملتعاونة، بل حتى على 
�ل�سعيد �لد�خلي؛

•   �أعب���اء �لتكاليف �لباهظ���ة على بع�ض �لدول �لأطر�ف �لطالبة و�ملتلقي���ة، مما قد يوؤثر �سلبًا 
على كفاءة �لعملية وفاعليتها.

ثانيًا-2-  �ل�سياقات �ملتغرية
رك���زت �لجتاه���ات و�لتطّور�ت �حلديثة يف قان���ون �لت�سليم على تخفي���ف �لتطبيق �ل�سارم 
لبع����ض �لأ�س����ض �لد�عية �إىل رف�ض طلبات �لت�سلي���م. فيبدو مثًا �أنَّ �إحج���ام �لدول �لأطر�ف عن 
ن �تفاقية �لأمم �ملتح���دة ملكافحة �لف�ساد  ت�سلي���م مو�طنيه���ا ي�سهد تر�جعًا يف كثرٍي منه���ا. وتت�سمَّ
حكم���ًا يعك�ض هذ� �لتط���ّور: فاملادة 44 )12( ت�سري �إىل �إمكانية �لت�سلي���م �ملوؤقت للفاّر من �لعد�لة 
�سريط���ة �إعادته �إىل �لدولة �لطرف متلقية �لطلب لغر�ض ق�ساء حكم �لعقوبة �ل�سادر بحقه. ويف 
حال���ة رف����ض �لدولة �لطرف متلقية �لطلب ت�سليم فار من �لعد�ل���ة ل ل�سيء �إلَّ لأنه من مو�طنيها، 
 تلت���زم ه���ذه �لدولة �لط���رف مبحاكمت���ه )�تفاقي���ة �لأمم �ملتح���دة ملكافح���ة �لف�ساد، �مل���ادة 44، 
�لفقرة 11(. وهذ� جت�سيد عملي ملبد�أ "�لت�سليم �أو �ملحاكمة" وي�سرتط كذلك �إقامة �أ�سا�ض �لولية 
�لق�سائي���ة �ملائ���م )�نظر �لفقرة 3 م���ن �ملادة 42(. وحيثم���ا يطلب �لت�سليم لغر����ض �إنفاذ حكم 
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�س���ادر، يجوز للدولة متلقي���ة �لطلب �أن تنفذ �أي�سًا حكم �لعقوبة �ملفرو�سة وفقًا ملقت�سيات قانونها 
�لد�خلي )�تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �ملادة 44، �لفقرة 13(.

وف�س���ًا عن ذلك، ت�سري تطّور�ت حديثة �إيل حماولت جارية حاليًا حل�سر نطاق �ل�ستثناء 
�خلا����ض باجلر�ئ���م �ل�سيا�سي���ة �أو حتى �إلغائ���ه. وقد ت�سم���ن �لن�ض �لأويل للمعاه���دة �لنموذجية 
 ب�س���اأن �لت�سليم، ب�سيغته �ملعتمدة يف عام 1990، هذ� �ل�ستثن���اء بو�سوح كاأ�سا�ض �إلز�مي للرف�ض
)�مل���ادة 3 )�أ((. بي���د �أنَّ �لن����ض �ملنق���ح �أدرج قي���دً� �آخ���ر يكفل ع���دم تطبيق ��ستثن���اء �جلر�ئم 
�ل�سيا�سي���ة يف حالت �جلر�ئم �خلط���رية �لتي �أعلنت �لدول �لأطر�ف �لتز�م���ًا ب�ساأنها، عمًا باأيِّ 
�تفاقي���ة م���ن �لتفاقيات �ملتع���ددة �لأطر�ف، يتمث���ل يف �أن تقام �لدعوى يف حمكم���ة حيثما ل يتم 
�لت�سلي���م. وبالإ�سافة �إىل ذلك، �أدى تز�يد �لإرهاب �ل���دويل �إىل ��ستعد�د �لدول �لأطر�ف لتقييد 
جمال ��ستخد�م ��ستثناء �جلر�ئم �ل�سيا�سية، �لذي مل يعد �ساريا بوجه عام على �جلر�ئم �ملخالفة 
للقانون �لدويل. وقد يحجم عدد من �لدول عن ت�سليم �لأ�سخا�ض �لذين يزعمون �أنَّ جرمهم كان 
مدفوع���ًا بدو�ف���ع �سيا�سية )كاأن يكون �سد زعي���م �سيا�سي �سابق مقيم يف �خل���ارج(، �إلَّ �أنَّ زيادة 
�لإره���اب �لدويل �أدت �إىل �إقبال �ل���دول �لأطر�ف على حتديد جمال ��ستخ���د�م �ل�ستثناء �ملتعلق 
باجلر�ئ���م �ل�سيا�سي���ة، �لذي مل يعد �ساري���ًا بوجه عام على �جلر�ئم �ل�سنيع���ة �لتي �لتزمت �لدول 
ب�ساأنه���ا، عمًا باأيِّ �تفاقية من �لتفاقيات �ملتعددة �لأطر�ف، باأن تتوىل �إجر�ء �ملحاكمة حيثما ل 
ه جديد �أي�سًا نحو ��ستبعاد جر�ئم �لعنف من ��ستثناء �جلر�ئم �ل�سيا�سية. يتم �لت�سليم. وثمة توجُّ
وت�ستبع���د �تفاقي���ة �لأمم �ملتح���دة ملكافحة �لف�س���اد ��ستثن���اء �جلر�ئم �ل�سيا�سي���ة يف حالة 

��ستخد�م �لتفاقية �أ�سا�سًا قانونيًا لت�سليم �ملجرمني )�ملادة 44 )4((.

ثانيًا-3-  و�سع �لإطار �لقانوين لت�سليم �ملجرمني
ينبغ���ي لل���دول �أن ت�سع���ى �إىل تو�سيع �سبكتها م���ن معاه���د�ت ت�سليم �ملجرم���ني و/�أو توفيق 
ت�سريعاته���ا ذ�ت �ل�سل���ة مبا يكفل وج���ود �أطر قانونية مائم���ة لتي�سري ت�سلي���م �ملجرمني. وترمي 
�لتفاقي���ة حتديدً� �إىل و�سع معاي���ري �أ�سا�سية دنيا لت�سليم �ملجرمني وت�سرتط على �لدول �لأطر�ف 
�لت���ي جتع���ل �لت�سليم مرهون���ًا بوجود معاهدة �أن تبني م���ا �إذ� كانت �ملعاه���دة �ست�ستخدم كاأ�سا�ض 
قان���وين مل�سائ���ل ت�سلي���م �ملجرمني، و�إن مل يكن ذل���ك �أن تربم معاهد�ت من �أج���ل تنفيذ �ملادة 44 
)�ملادة 44، �لفقرة 6 )ب(( و�تفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة �لأطر�ف لتعزيز فّعالية ت�سليم 
ا �ل���دول �لأطر�ف �لتي ل جتعل ت�سلي���م �ملجرمني مرهونًا  �ملجرم���ني )�مل���ادة 44، �لفقرة 18(. �أمَّ
بوجود معاهدة فاإنَّ �لتفاقية تلزمها با�ستخد�م ت�سريعات ت�سليم �ملجرمني �أ�سا�سًا قانونيًا لت�سليم 
�لفاري���ن من �لعد�لة و�لإقر�ر باأنَّ �جلر�ئم �مل�سمولة �سمن نطاق �لتفاقية تلزم بت�سليم �ملجرمني 

فيما بينها )�ملادة 44، �لفقرة 7(.
وتتي���ح �لتفاقية كذلك رفع �س���رط �زدو�جية �لتجرمي حيث تن�ض عل���ى �أنَّ �لدول �لأطر�ف 
�لت���ي ت�سم���ح قو�نينها بذلك يج���وز لها ت�سليم �لأ�سخا����ض �ملتهمني باأيٍّ م���ن �جلر�ئم �مل�سمولة يف 

�لتفاقية و�لتي ل يعاقب عليها يف ت�سريعاتها �لد�خلية )�نظر �ملادة 44 )2((. 

ويتوق���ع �أن يك���ون من �ل�سروري �إج���ر�ء تغيري�ت ت�سريعية كما هو �حل���ال يف عدد من �ملو�د 
�لأخ���رى يف �لتفاقية. وتبع���ًا ملدى تعامل �لقانون �ملحلي و�ملعاه���د�ت �لقائمة مع ت�سليم �ملجرمني 
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بالفع���ل، فقد يرت�وح ذل���ك من ��ستحد�ث �أطر جدي���دة متامًا لت�سليم �ملجرم���ني �إىل تو�سيعات �أو 
تعدي���ات �أق���ل �ت�ساعًا لت�سمني جر�ئم جدي���دة �أو �إجر�ء تغيري�ت مو�سوعي���ة �أو �إجر�ئية ل�سمان 
�للت���ز�م بالتفاقي���ة. وب�سكل عام، ت�سَم���م �أحكام ت�سلي���م �ملجرمني بحيث تكفل دع���م �لتفاقية 

لرتتيبات ت�سليم �ملجرمني �لقائمة م�سبقًا وتكملها ول تنتق�ض منها �سيئًا. 

ومع ذلك، من �جلدي���ر باملاحظة �أنه بالإ�سافة �إىل حترك �لدول لتوقيع معاهد�ت جديدة 
ف���اإنَّ بع����ض �لتفاقيات �ملتعلقة بجر�ئ���م معينة حتتوي على �أحكام لت�سلي���م �ملجرمني )�نظر مثًا 
�تفاقية منظم���ة �لتعاون و�لتنمية يف �مليد�ن �لقت�سادي ب�ساأن مكافحة ر�سوة �ملوظفني �لعموميني 
�لأجان���ب يف �ملعام���ات �لتجاري���ة �لدولية 1997 )�مل���ادة 10( �أو �تفاقي���ة �لأمم �ملتحدة ملكافحة 
�جلرمي���ة �ملنظم���ة عرب �لوطني���ة )�مل���ادة 16((. وبالإ�سافة �إىل ذلك، يوجد ع���دد من �ل�سكوك 
�لإقليمية �لتي تتعامل ب�سكل فردي مع ت�سليم �ملجرمني لتعزيز هذ� �ل�سكل من �أ�سكال �لتعاون بني 
�ل���دول �لأطر�ف فيها، مثل �تفاقية �لبل���د�ن �لأمريكية ب�ساأن ت�سليم �ملجرمني و�لتفاقية �لأوروبية 
ب�ساأن ت�سليم �ملجرمني وبروتوكوليها �لإ�سافيني و�تفاقية �جلماعة �لقت�سادية لدول غرب �أفريقيا 
ب�ساأن ت�سليم �ملجرمني وخطة �لكومنولث لت�سليم �ملجرمني �لفارين من �لعد�لة )1966، يف �سيغتها 

�ملعدلة يف 1990( و�تفاقية ت�سليم �ملجرمني جلامعة �لدول �لعربية )1952(.

ثانيًا-4-  حت�سني �لإجر�ء�ت
قد ترغب �لدول �لأطر�ف يف �أن تنظر يف �عتماد تد�بري تتيح تب�سيط عملية ت�سليم �ملجرمني 
وحت�سينه���ا، مبا يف ذلك من خال �أنظمة م�ساندة �أو�م���ر �لتوقيف �لأجنبية �أو �لعرت�ف بها. وما 
�أنظم���ة م�ساندة �أو�مر �لتوقيف �إلَّ �سكل مب�سط من �أ�سكال �لت�سليم بني �لدول ميثل مرحلة حديثة 
ن�سبي���ا من مر�حل تط���ّور ت�سليم �ملجرمني، �سمت���ه �لأ�سا�سية �لعرت�ف �ملتب���ادل باأو�مر �لتوقيف 
بحي���ث يكون �أمر �لتوقيف �لذي ت�سدره �سلطة خمت�سة يف �إحدى �لدول معرتفًا به وو�جب �لنفاذ 
يف دول���ة �أخ���رى �أو �أكرث. ومن �أف�س���ل �لأمثلة ملثل هذه �لأنظمة ما و�سعت���ه بلد�ن �لكومنولث، مما 
ينطبق �أ�سا�سًا على �لدول �لأطر�ف �لتي تتبع �لقانون �لعام. ويطبق هذ� �لنظام، باأ�سكال خمتلفة، 
بنج���اح بني عدة وليات ق�سائية، بني �سنغافورة وماليزيا وبروين، وبني �أ�سرت�ليا ونيوزيلند�، وبني 
�ململكة �ملتحدة وبع�ض جزر بحر �ملان�ض. ويف بد�ية عام 2004، بد�أ تنفيذ �إجر�ء جديد يف �لحتاد 
�لأوروبي با�ستخد�م ما ي�سمى باأمر �لتوقيف �لأوروبي، وهو ما يحل فعليًا حمل �لإجر�ء�ت �لتقليدية 

لت�سليم �ملجرمني بني �لدول �لأع�ساء.

وي�ستند �لقر�ر �لإطاري ب�ساأن �أمر �لتوقيف �لأوروبي و�إجر�ء�ت �لت�سليم بني �لدول �لأع�ساء 
يف �لحت���اد �لأوروبي )�لذي ��ستحدثه جمل�ض �لحتاد �لأوروبي يف 13 حزير�ن/يونيه 2002( �إىل 
مب���د�أ �لع���رت�ف �ملتبادل بالق���ر�ر�ت �لق�سائية، و�لذي يعترب حجر �لز�وي���ة يف �لتعاون �لق�سائي 
يف �مل�سائ���ل �جلنائي���ة �سم���ن �لحتاد �لأوروبي. وينطب���ق ذلك على �لأح���كام وغريها من قر�ر�ت 
ف �لقر�ر �لإطاري "�أمر �لتوقيف �لأوروبي" باأنه �أيُّ قر�ر ق�سائي �سادر  �ل�سلطات �لق�سائية. ويعرِّ
ع���ن دولة ع�سو بغي���ة توقيف �أو ت�سليم �سخ����ض مطلوب من قبل دولة ع�سو �أخ���رى بغر�ض �إجر�ء 
ماحقة جنائية �أو تنفيذ حكم �حتجاز �أو �أمر �عتقال )�ملادة 1 )1((. ويجوز �إ�سد�ر �أمر �لتوقيف 
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�لأوروب���ي لأعمال يعاقب عليها قانون �لدولة �لع�س���و �مل�سدرة حلكم �حتجاز �أو �أمر �عتقال لفرتة 
ق�س���وى ل تق���ل عن 12 �سهرً� �أو، يف حالة �سدور حكم �أو �إ�سد�ر �أمر �عتقال، لاأحكام �لتي ل تقل 

عن 4 �أ�سهر )�ملادة 2، �لفقرة 1(.

وقد حلت عملية �أمر �لتوقيف �لأوروبي حمل �إجر�ء�ت ت�سليم �ملجرمني �لتقليدية بني �لدول 
�لأع�س���اء يف �لحت���اد �لأوروبي �لتي �سّدقت عليه بنظام موحد و�سري���ع وب�سيط لأو�مر �لتوقيف - 
وذل���ك لتب�سيط �إجر�ء�ت �لت�سليم فيم���ا بينها وتعجيلها، كما لو كانت ولي���ة ق�سائية و�حدة. وهو 

ي�ستحدث �لإجر�ء�ت �لبتكارية �لتالية: 

•   �سرع���ة �لإجر�ء�ت: ينبغي �تخاذ �لقر�ر �لنهائي ب�ساأن تنفيذ �أمر توقيف �أوروبي خال فرتة 
ل تزيد عن 90 يومًا بعد توقيف �ل�سخ�ض �ملطلوب. و�إذ� و�فق ذلك �ل�سخ�ض على �لت�سليم، 

يجب �تخاذ �لقر�ر خال 10 �أيام بعد �ملو�فقة )�ملادة 17(.

•   �إلغ���اء �س���رط �زدو�جية �لتجرمي يف حالت حم���ّددة: مل يعد مبد�أ �زدو�جي���ة �لتجرمي �لذي 
كان ج���زءً� مرت�سخ���ًا يف قان���ون ت�سلي���م �ملجرمني �لتقلي���دي يخ�سع للتثب���ت يف قائمة ت�سم 
32 جرمي���ة ينبغ���ي، مبوج���ب �لفقرة 2 من �مل���ادة 2 من �لق���ر�ر �لإط���اري، �أن يعاقب عليها 
يف �لدول���ة �لط���رف �مل�س���درة باحلب�ض ملدة ل تقل ع���ن 3 �سنو�ت على �لأق���ل، و�أن حتّدد يف 
ن هذه �لقائمة ع���دة جر�ئم من بينه���ا �لف�ساد وغ�سل  قان���ون ه���ذه �لدولة �لط���رف. وتت�سمَّ
ا بالن�سبة للجر�ئم غ���ري �ملدرجة يف هذ� �لقائمة  �لأم���و�ل �ملتاأتية من عائ���د�ت �جلر�ئم. �أمَّ
 �أو �لت���ي ل تدخ���ل �سمن حد �لث���اث �سنو�ت، فيظل مب���د�أ �زدو�جية �لتج���رمي �ساريا عليها 

)�ملادة 2، �لفقرة 4(.

•   �إدر�ج عملية �لت�سليم يف �خت�سا�سات �لهيئة �لق�سائية: ��ستنادً� �إىل �أمر �لتوقيف �لأوروبي، 
ُين ���زع �إج���ر�ء �لت�سليم �جلديد م���ن �خت�سا�سات �لهيئ���ة �لتنفيذية ويو�س���ع يف �أيدي �لهيئة 
�لق�سائي���ة. وتعت���رب �ل�سلطتان �مل�س���درة و�ملنفذة على ح���د �سو�ء �سلط���ة ق�سائية خمت�سة 
باإ�س���د�ر �أم���ر توقي���ف �أوروبي �أو تنفي���ذه بحكم قانون �لدول���ة �لطرف �مل�س���درة �أو �ملنفذة 
)�مل���ادة 6(. وعليه، ملا كان �إجر�ء تنفيذ �أم���ر �لتوقيف �لأوروبي �إجر�ًء ق�سائيًا يف �لأ�سا�ض، 
ف���اإنَّ ذلك يلغي �ملرحل���ة �لإد�ري���ة �ملتاأ�سلة يف �إج���ر�ء�ت ت�سليم �ملجرم���ني، �أي �خت�سا�ض 
 �ل�سلط���ة �لتنفيذي���ة باتخ���اذ �لق���ر�ر �لنهائي ب�س���اأن ت�سلي���م �ل�سخ�ض �ملطل���وب �إىل �لدولة

�لطرف �لطالبة.

•   ت�سليم �ملو�طنني: مل يعد بو�سع �لدول �لأع�ساء يف �لحتاد �لأوروبي رف�ض ت�سليم مو�طنيها. 
فالقر�ر �لإطاري ل ي�سمل �جلن�سية ك�سبب �إلز�مي �أو �ختياري لعدم �لتنفيذ. كما �أنَّ �لفقرة 
3 من �ملادة 5 تن�ض على خيار جعل �لتنفيذ م�سروطا ب�سمان �أن يعاد �لفرد عند �إد�نته �إىل 

دولة جن�سيته لق�ساء مدة �حلكم فيها.

•   �إلغ���اء ��ستثن���اء �جلر�ئم �ل�سيا�سي���ة: مل ُيذكر ��ستثن���اء �جلر�ئم �ل�سيا�سي���ة ك�سبب �إلز�مي 
�أو �ختي���اري لع���دم تنفيذ �أمر توقيف �أوروب���ي. و�لعن�سر �لباقي �لوحيد م���ن هذ� �ل�ستثناء 
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حم�سور يف �لعبار�ت �لتمهيدية �لو�ردة يف ديباجة �لقر�ر �لإطاري )�لعبارة �لتمهيدية 12( 
وتتخذ �سكل �سيغة حديثة من بند عدم �لتمييز.

����ض: ت�سمح �لفقرة 1 من �ملادة 27 م���ن �لقر�ر �لإطاري  •   زي���ادة �لبتع���اد عن قاعدة �لتخ�سّ
لل���دول �لأع�س���اء باإخطار �لأمانة �لعامة للمجل�ض �لأوروبي باأن���ه، يف �سياق عاقاتها بالدول 
�لأع�ساء �لأخرى �لتي قدمت نف�ض �لإخطار، يفرت�ض �سدور �ملو�فقة على �ملاحقة �أو �حلكم 
�أو �لعتق���ال بغي���ة تنفيذ حكم باحلب�ض �أو �أمر �عتقال جلرمي���ة �رتكبت قبل �لت�سليم خاف 

تلك �لتي �سلم من �أجلها �ل�سخ�ض �ملعني.
 و�عتبارً� من كانون �لثاين/يناير 2004، حل �أمر �لإيقاف �لأوروبي كذلك حمل معاهد�ت و�تفاقات 
ت�سلي���م �ملجرم���ني �لقائمة بني �ل���دول �لأع�س���اء يف �لحتاد �لأوروب���ي )من حيث تعلقه���ا بت�سليم 
ن هذه �ل�سكوك �لتفاقية �لأوروبية لت�سليم �ملجرمني لعام 1957 وبروتوكولتها،  �ملجرمني، تت�سمَّ
و�لتفاقي���ة �لأوروبي���ة ب�س���اأن منع �لإرهاب لع���ام 1978، و�تف���اق 1989 بني �ل���دول �لثنتي ع�سرة 
�لأع�س���اء يف �لحتاد �لأوروبي وقتها ب�ساأن تب�سي���ط تناقل طلبات ت�سليم �ملجرمني، و�لأحكام ذ�ت 
�ل�سل���ة من �تفاق �سينغني لع���ام 1990، و�تفاقية ت�سليم �ملجرمني �ملب�سط���ة لعام 1995، و�تفاقية 
ت�سلي���م �ملجرم���ني لعام 1996(. غري �أنه ل يز�ل باإمكان تلك �ل���دول �لدخول يف �تفاقات ثنائية �أو 

متعددة �لأطر�ف لزيادة �لإجر�ء�ت تب�سيطًا �أو ت�سهيًا.
وعل���ى �لرغم من تاأخري يف بادئ �لأمر ل ميكن �إن���كاره، �أ�سبح نظام �أمر �لتوقيف �لأوروبي 
�لآن معم���وًل به يف معظم �حلالت �ملن�سو�ض عليها. ويتميز هذ� �لنظام باأثره �لإيجابي، حيث �إنَّ 
�ملوؤ�س���ر�ت �ملتاحة �ملتعلقة بال�سيطرة �لق�سائية و�لفعالية و�ل�سرعة �إيجابية، مع �للتز�م يف �لوقت 
ا عن �سرعة تنفيذ طلبات �لت�سليم، فت�سري �لتقدير�ت �لأولية �إىل �أنَّ  ذ�ت���ه باحلق���وق �لأ�سا�سية. �أمَّ
دخ���ول �لقر�ر �لإطاري حيز �لتنفيذ �أدى �إىل خف�ض �لزمن �مل�ستغرق لتنفيذ �أمر توقيف من ت�سعة 
�أ�سهر �أو يزيد �إىل 43 يومًا. ول يت�سمن ذلك تلك �حلالت �ملتكررة �لتي يو�فق �ل�سخ�ض فيها على 
ت�سليم���ه، حي���ث يكون متو�سط �لزم���ن �مل�ستغرق عندئٍذ 13 يومًا. �إلَّ �أنَّ ه���ذ� �لنجاح على �مل�ستوى 
�لكل���ي ينبغي �ألَّ ي�س���رف �لأنظار عن �جلهد �لذي م���ا ز�ل مطلوبًا من بع�ض �ل���دول �لأع�ساء يف 
�لحت���اد �لأوروبي حتى حتقق �لمتثال �لت���ام للقر�ر �لإطاري ومن �لحتاد حتى ي�سد ثغر�ت معينة 
يف �لنظ���ام )�نظر �آخر تقرير �س���ادر عن مفو�سية �جلماعات �لأوروبية ��ستنادً� �إىل �ملادة 34 من 

�لقر�ر �لإطاري، بروك�سل، 26 كانون �لثاين/يناير 2006، 06/5706(.

ثالثاً- قائمة مرجعية
•  ما هو �ل�سند �لقانوين �لذي ت�ستخدمه �لدولة �لطرف يف م�سائل ت�سليم �ملجرمني؟

•   هل ت�ستخدم �لتفاقية ك�سند قانوين لت�سليم �ملجرمني؟ و�إن مل يكن �لأمر كذلك، هل �أبرمت 
�لدولة �لطرف �تفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة �لأطر�ف لتي�سري ت�سليم �ملجرمني؟

•   هل و�سعت �لدولة �لطرف �إجر�ء�ت لت�سليم �ملجرمني من مو�طنيها �إىل دول �أطر�ف �أخرى 
جلر�ئم م�سمولة يف �لتفاقية؟
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•   كيف تكفل �لدولة �لطرف عدم فر�ر �لأ�سخا�ض �ملطلوبني من �لعد�لة يف حالة رف�ض �لت�سليم 

ب�سبب �جلن�سية �أو لأ�سباب �أخرى؟
•   هل و�سعت �لدولة �لطرف �إجر�ء�ت ق�سائية و/�أو �إد�رية ل�سمان توفري جل�سة ��ستماع عادلة 

فيما يتعلق بطلب ت�سليم؟
•   ه���ل هنالك �سلطة مركزية �أو �سلط���ة خمت�سة �أخرى يف �لدولة �لطرف م�سوؤولة عن �لتعامل 

مع طلبات ت�سليم �ملجرمني؟

املادة 45:  نقل االأ�صخا�س املحكوم عليهم

يج���وز لل���دول �لأطر�ف �أن تنظر يف �إب���ر�م �تفاقات �أو ترتيبات ثنائي���ة �أو متعددة �لأطر�ف 
ب�س���اأن نق���ل �لأ�سخا�ض �لذين يحك���م عليهم بعقوبة �حلب����ض �أو باأ�سكال �أخرى م���ن �حلرمان من 
�حلري���ة، لرتكابه���م �أفعال جمّرمة وفقًا لهذه �لتفاقية، �إىل �إقليمه���ا لكي يكمل �أولئك �لأ�سخا�ض 

مدة عقوبتهم هناك.

اأواًل- نظرة عامة

من �لأهد�ف �لرئي�سية يف �لتفاقية تعزيز �لتعاون �لدويل وتي�سريه ودعمه يف �سبيل مكافحة 
�لف�س���اد، مب���ا يف ذلك ما من خ���ال �ل�ستخد�م �لفّع���ال لأ�سالي���ب �لتعاون �ملختلف���ة، ومن بينها 
نق���ل �لأ�سخا����ض �ملحكوم عليهم. وتدعو �مل���ادة 45 �لدول �لأطر�ف �إىل �لنظ���ر يف �إبر�م �تفاقات 
�أو ترتيب���ات ثنائي���ة �أو متع���ددة �لأطر�ف تتيح نقل �جلن���اة �لذين يد�نون وت�س���در بحقهم �أحكام 
لرتكابه���م جر�ئم م�سمول���ة يف �لتفاقية �إىل �أر��سيها ليق�سو� م���دة عقوبتهم هناك، مما يح�سن 

فر�ض �إعادة تاأهيلهم �جتماعيًا. 

و�لو�قع �أنَّ �أ�سلوب �لتعاون هذ� ي�ستند �إىل مفهوم �إنفاذ �لأحكام �لأجنبية �لذي ميكن تطبيقه 
�أي�س���ًا على �إج���ر�ء�ت ت�سليم �ملجرم���ني يف حالة رف�ض ت�سلي���م فار من �لعد�ل���ة ب�سبب �جلن�سية. 
ويج���وز يف مث���ل هذه �حلالت للدولة �لطرف متلقية �لطل���ب، �إذ� كان ذلك م�سموحًا به يف قانونها 
 �لد�خل���ي ومو�فقًا له، �أن تنفذ �حلك���م �ل�سادر مبقت�سى قانون �لدولة �لط���رف �لطالبة �لد�خلي

)�ملادة 44 )13((.

ثانياً- التحّديات واحللول

تق���ّدم �إىل �لدول �لأطر�ف طلبات �لدخ���ول يف مثل هذ� �لنظام عادًة وفق �لإطار �لت�سريعي 
ذي �ل�سل���ة �أو �لتفاقات �أو �لرتتيبات �لقائمة. وعلى ذلك ميكن تعزيز �لتعاون يف هذ� �ملجال من 
خ���ال �إبر�م معاهد�ت ثنائي���ة �أو �سكوك متعددة �لأطر�ف تكون �ل���دول �لأطر�ف �ملعنية �أطر�فًا 
فيه���ا. ويف بع����ض �حلالت، قد ميث���ل ترتيب خا�ض يقام ب���ني �لدولتني �لطرف���ني �ملعنيتني لإعادة 
�ل�سخ����ض �ملحكوم عليه �ملعني حتديدً� حًا ناجعًا. ويوف���ر �لتفاق �لنموذجي ب�ساأن نقل �ل�سجناء 
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�لأجان���ب �لذي �عتمده موؤمت���ر �لأمم �ملتحدة �ل�سابع ملنع �جلرمي���ة ومعاملة �ملجرمني عام 1985 
�إر�ساد�ت ب�ساأن حمتوى هذ� �لنوع من �ملعاهد�ت �أو �لتفاقات �أو �لرتتيبات.

ثانيًا-1-  �لإطار �لقانوين
ينبغ���ي للدول �لأطر�ف عند �إعد�دها لت�سريعات تن�ض على �لتز�م بنقل �لأ�سخا�ض �ملحكوم 
عليه���م �أن حتر����ض على تهيئة هذه �لإمكاني���ة كحق ح�سري للدولة �لط���رف ولكن لي�ض لل�سخ�ض 
�ملحكوم عليه. وف�سًا عن ذلك، ينبغي �أن ي�سمح �لت�سريع �لوطني بقدر كاٍف من �ملرونة �سو�ًء من 
جان���ب �لدولة متلقية �لطل���ب �أم �لدولة �لطالبة بحيث يجعل طلب/من���ح �لنقل مرهونًا با�ستعد�د 
�ل�سخ����ض �ملد�ن للتعاون. ومع ذلك، فقد ينبغي يف ظل ظ���روف معينة �إتاحة نقل �سخ�ض حمكوم 
علي���ه �إىل �لدولة �لطرف �لتي ينتمي �إليها كمو�طن حت���ى لو كان ذلك بغري ر�ساه. و�إذ� �سدر �أمر 
برتحي���ل �سخ�ض حمكوم عليه من �لدولة �لطرف �لتي حكم���ت عليه بعد ق�ساء مدة �لعقوبة، فقد 

يجرى �لنقل �سو�ء ر�سي به �أم مل ير�َض.

وهنال���ك بالفعل عدد م���ن �لتفاقيات �لدولية تي�سر هذ� �جلانب م���ن �لتعاون �لدويل. ومن 
�أمثل���ة ذل���ك نظ���ام �لكومنولث لنقل �ملجرم���ني �ملد�نني. ويف �ململك���ة �ملتحدة، يتي���ح قانون �إعادة 
�ل�سجن���اء �إىل �أوطانه���م لع���ام 1984 �إع���ادة �ل�سجناء �ملد�ن���ني �أو نقله���م �إىل �أوطانهم. ويخو�ض 
�لحت���اد �لأوروبي حالي���ًا عملية تفاو�ض حول قر�ر �إط���اري جديد يقيم نظام���ًا �إ�سافيًا بني �لدول 
�لأع�س���اء يف �لحت���اد �لأوروبي. وثمة �إط���ار مهم �سبق و�سعه بالفعل يف �تفاقي���ة �ملجل�ض �لأوروبي 
لنق���ل �لأ�سخا�ض �ملحك���وم عليهم )�ساغته جلنة م���ن �خلرب�ء �حلكوميني تابع���ة للجنة �لأوروبية 
�ملعني���ة بامل�سكات �جلنائية( �لتي دخلت حيز �لنف���اذ عام 1985 و�سّدقت عليها 62 دولة، مبا يف 

ذلك عدد من �لدول غري �لأع�ساء يف �ملجل�ض �لأوروبي.

و�ملق�سود من �تفاقية �ملجل�ض �لأوروبي تهيئة �إطار ل�سمان �لو�سوح و�إتباع نهج مّت�سق يف هذ� 
�ملجال بني �أطر�فها، مع �لوفاء يف نف�ض �لوقت باأغر��ض تعزيز �إقامة �لعدل على نحٍو �سليم وتي�سري 
�إع���ادة �لتاأهي���ل �لجتماعي لاأ�سخا�ض �ملحكوم عليهم ممن ميك���ن نقلهم لق�ساء مدة �لعقوبة يف 
بيئة ماألوفة لديهم �إىل حٍد �أبعد. وين�ض هذ� �ل�سك على عدٍد من �ل�سروط للتعامل مع �حتياجات 
كل حالة تعيينًا ويجب �لنظر يف كل طلب على حدة ��ستنادً� �إىل ماب�ساته �خلا�سة. ومع ذلك، �إذ� 
مت ��ستيف���اء جميع �ل�سروط و�ملتطلبات �لإجر�ئية، تكون �لدولة �ملتلقية ملزمة بتنفيذ طلب �لنقل. 
ويكمل �لتفاقية بروتوكول �إ�سايف فتح باب �لتوقيع عليه عام 1997 ودخل حيز �لنفاذ عام 2000.

ثانيًا-2-  �سروط نقل �جلناة
ت���ورد �تفاقية �ملجل�ض �لأوروبي ب�ساأن نقل �لأ�سخا�ض �ملحكوم عليهم بع�ض �ملوؤ�سر�ت �ملفيدة 
فيما يتعلق بالعو�مل �لتي يجب �أخذها يف �لعتبار عند �لتعامل مع طلبات نقل �لأ�سخا�ض �ملحكوم 
عليه���م. ومن حيث �ملبادئ �لعامة ومتطلبات �لنق���ل، تن�ض �لتفاقية على جو�ز تقدمي طلب �لنقل 
م���ن �لدول���ة �لطرف �مل�سدرة للحكم �أو �لدول���ة �لطرف �ملنفذة وعلى �ل�سم���اح لل�سخ�ض �ملحكوم 
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علي���ه بالإع���ر�ب لأيٍّ من هاتني �لدولتني �لطرفني عن رغبته يف نقل���ه مبوجب �لتفاقية. وي�سرتط 
للنقل توّفر �لعنا�سر �لتالية:

•  �أن يحمل �ل�سخ�ض �ملحكوم عليه جن�سية �لدولة �لطرف �ملنفذة.

•  �أن يكون �حلكم نهائيًا.

•  �أن ي�سكل �لفعل �مل�سبب لإ�سد�ر �حلكم جرمًا جنائيًا وفق قانون �لدولة �ملنفذة.

•   �أن يتبق���ى عل���ى �ل�سخ����ض �ملحكوم عليه، وقت تلق���ي طلب �لنقل، ق�ساء م���ا ل يقل عن �ستة 
�أ�سه���ر من مدة �لعقوب���ة �أو من �أيِّ تدبري �آخر من تد�بري �حلرمان م���ن �حلرية �أو �إذ� كانت 
�لعقوبة �إىل �أجل غري م�سمى، غري �أنه يجوز يف بع�ض �حلالت �ل�ستثنائية للدولتني �لطرفني 
�ملو�فقة على �لنقل حتى لو مل تبلغ مدة �لعقوبة �ملتبقي ق�ساوؤها على �ل�سخ�ض �ملحكوم عليه 

هذ� �حلد �ملقّرر.
•  �أن تو�فق �لدولتان �لطرفان �مل�سدرة للحكم و�ملنفذة على �لنقل.

•   �أن يو�فق على �لنقل �ل�سخ�ض �ملحكوم عليه، �أو ممثله �لقانوين �إذ� �عتربت �إحدى �لدولتني 
�لطرفني �أنَّ �سنه �أو حالته �جل�سمانية �أو �لعقلية تقت�سي ذلك. 

ثانيًا-3-  عمليات �لنقل و�لأحكام �ل�سادرة
تن����ض �تفاقية �ملجل����ض �لأوروبي )�ملادة 10( على �أنه ينبغي للدول���ة �لطرف متلقية �لطلب 
�للت���ز�م بالطبيع���ة �لقانونية للحكم ومبدته وفق ما حددته �لدولة �مل�سدرة للحكم. غري �أنه يجوز 
للدول���ة �ملنف���ذة، �إذ� كان هذ� �حلكم من حيث طبيعته �أو مدته غ���ري متو�فق مع قانونها، �أن تعدل 
�لعقوب���ة مبوجب �أمر ق�سائ���ي �أو �إد�ري مبا يتاءم مع �لعقوبة �أو �لتدب���ري �لذي يق�سي به قانونها 
ا عن طبيعتها، فينبغي �أن تقاب���ل �لعقوبة �أو �لتدبري قدر �مل�ستطاع  بالن�سب���ة للجر�ئ���م �مل�سابهة. �أمَّ
تلك �لتي ق�سى بها �حلكم �ملقّرر �إنفاذه. ول يجوز �أن ت�سدد، من حيث طبيعتها �أو مدتها، �جلز�ء 
�ملوق���ع يف �لدولة �لطرف �مل�سدرة للحكم ول �أن تتج���اوز �حلد �لأق�سى �ملن�سو�ض عليه يف قانون 
�لدولة �لطرف �ملنفذة. ويف حالة حتويل �حلكم، ت�سري �لإجر�ء�ت �لتي ين�ض عليها قانون �لدولة 
�لط���رف �ملتلقية. وعن���د حتويل �حلكم، ينبغي �أن تكون �ل�سلطة �ملخت�س���ة ملزمة بالنتائج �لتي مت 
ل �إليها فيما يتعلق بالوقائع، ح�سبما تتبني �سر�حًة �أو �سمنيًا من �حلكم �لذي فر�سته �لدولة  �لتو�سّ
�مل�س���درة له. ول ينبغي للدولة �لطرف �ملتلقي���ة حتويل عقوبة تنطوي على حرمان من �حلرية �إىل 
عقوب���ة مالية، وينبغي لها �قتطاع مدة �حلرمان من �حلري���ة �لتي ق�ساها �ل�سخ�ض �ملحكوم عليه 
كامل���ًة، وينبغي �ألَّ ت�سدد من �ملوقف �جلز�ئي لل�سخ����ض �ملحكوم عليه، كما ينبغي �ألَّ تكون ملزمة 

باأيِّ حد �أدنى قد ين�ض عليه قانون �لدولة �لطرف �ملنفذة للجرم �أو �جلر�ئم �ملرتكبة.

ثانيًا-4-  �ملعلومات
م���ن �حل�سافة �إقامة قن���و�ت �ت�سال ر�سمية بني �ل�سلطات �لق�سائي���ة �ملخت�سة لدى �لدول 
�ملتعاون���ة. ومن �ساأن ه���ذ� �أن ميكن �لدولة �ملنفذة م���ن تزويد �لدولة �مل�س���درة للحكم مبعلومات 
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تتعل���ق باإنفاذ �حلكم �أو �لإطار �لزمني ل�ستكماله، �إ�سافًة �إىل �أيِّ �سروط �أو �أو�مر �أخرى فر�ستها 
وغري ذلك من �ملعلومات ذ�ت �ل�سلة، مبا يف ذلك ما �إذ� كان �ل�سخ�ض �ملحكوم عليه قد هرب من 

مكان �حلب�ض قبل �إنفاذ �حلكم. 

وق���د ترغب �لدول �لأطر�ف يف �إدر�ج �أيِّ �أحكام لرتتيب���ات تتعلق باإجر�ء �لإنفاذ و�لتكاليف 
ذ�ت �ل�سلة ونقل �لأ�سخا�ض �ملحكوم عليهم.

ثالثاً- قائمة مرجعية

•   ه���ل �أبرمت �لدولة �لطرف �أيَّ �تفاق ثنائي �أو �ن�سمت �إىل �تفاق متعدد �لأطر�ف ب�ساأن نقل 
�لأ�سخا�ض �ملحكوم عليهم؟

•  هل هنالك �إجر�ء�ت مائمة تكفل حماية حقوق �لأ�سخا�ض �ملعنيني بهذه �لعملية؟

•   هل �أبرمت �لدولة �لطرف �تفاقيات �أو ترتيبات مع دول �أطر�ف �أخرى لتبادل �ملعلومات عن 
�لعقوبات بني �سلطاتها �ملخت�سة؟

املادة 46:  امل�صاعدة القانونية املتبادلة

1- تق���ّدم �لدول �لأطر�ف بع�سه���ا �إىل بع�ض �أكرب قدر ممكن من �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة 
يف �لتحقيقات و�ملاحقات و�لإجر�ء�ت �لق�سائية �ملت�سلة باجلر�ئم �مل�سمولة بهذه �لتفاقية.

2- تق���ّدم �مل�ساع���دة �لقانونية �ملتبادل���ة على �أمت وجه ممكن مبقت�سى قو�ن���ني �لدولة �لطرف 
متلقية �لطلب ومعاهد�تها و�تفاقاتها وترتيباتها ذ�ت �ل�سلة، فيما يتعلق بالتحقيقات و�ملاحقات 
و�لإج���ر�ء�ت �لق�سائية �خلا�سة باجلر�ئم �لتي يج���وز �أن حتا�سب عليها �سخ�سية �عتبارية، وفقًا 

للمادة 26 من هذه �لتفاقية، يف �لدولة �لطرف �لطالبة.
3- يج���وز طل���ب �مل�ساعدة �لقانوني���ة �ملتبادلة �لتي تق���ّدم وفقًا لهذه �مل���ادة لأيٍّ من �لأغر��ض 

�لتالية:
)�أ( �حل�سول على �أدلة �أو �أقو�ل �أ�سخا�ض؛

)ب(   تبليغ �مل�ستند�ت �لق�سائية؛
)ج(    تنفيذ عمليات �لتفتي�ض و�حلجز و�لتجميد؛

)د(    فح�ض �لأ�سياء و�ملو�قع؛
)ه�(   تقدمي �ملعلومات و�ملو�د و�لأدلة وتقييمات �خلرب�ء؛

)و(     تقدمي �أ�سول �مل�ستند�ت و�ل�سجات ذ�ت �ل�سلة، مبا فيها �ل�سجات �حلكومية �أو 
�مل�سرفية �أو �ملالية �أو �سجات �ل�سركات �أو �ملن�ساآت �لتجارية، �أو ن�سخ م�سّدقة منها؛



158

)ز( حتدي���د �لعائد�ت �لإجر�مية �أو �ملمتل���كات �أو �لأدو�ت �أو �لأ�سياء �لأخرى �أو �قتفاء 
�أثرها لأغر��ض �إثباتية؛

)ح(    تي�سري مثول �لأ�سخا�ض طو�عية يف �لدولة �لطرف �لطالبة؛
)ط(   �أي ن���وع �آخر من �مل�ساعدة ل يتعار�ض م���ع �لقانون �لد�خلي للدولة �لطرف متلقية 

�لطلب؛
)ي(   ��ستبان���ة عائ���د�ت �جلرمي���ة وفقًا لأح���كام �لف�س���ل �خلام�ض من ه���ذه �لتفاقية 

وجتميدها و�قتفاء �أثرها؛
)ك(  ��سرتد�د �ملوجود�ت، وفقًا لأحكام �لف�سل �خلام�ض من هذه �لتفاقية.

4- يج���وز لل�سلط���ات �ملعنية لدى �لدول���ة �لطرف، دون م�سا����ض بالقانون �لد�خل���ي، ودون �أن 
تتلق���ى طلب���ًا م�سبق���ًا، �أن تر�سل معلومات ذ�ت �سل���ة مب�سائل جنائية �إىل �سلط���ة خمت�سة يف دولة 
طرف �أخرى، حيثما تعتقد �أنَّ هذه �ملعلومات ميكن �أن ت�ساعد تلك �ل�سلطة على �لقيام بالتحريات 
و�لإج���ر�ء�ت �جلنائي���ة �أو �إمتامها بنج���اح، �أو قد ُتف�سي �إىل تقدمي �لدول���ة �لطرف �لأخرى طلبا 

مبقت�سى هذه �لتفاقية.
5- ُتر�س���ل �ملعلوم���ات مبقت�سى �لفقرة 4 من ه���ذه �ملادة دون م�سا�ض مب���ا يجري من حتريات 
و�إج���ر�ء�ت جنائي���ة يف �لدول���ة �لتي تتبع له���ا �ل�سلطات �ملعني���ة �لتي تقّدم تل���ك �ملعلومات. وعلى 
�ل�سلط���ات �ملخت�س���ة �لتي تتلقى �ملعلومات �أن متتثل لأيِّ طلب باإبق���اء تلك �ملعلومات طي �لكتمان، 
و�إن موؤقت���ا، �أو بفر����ض قيود عل���ى ��ستخد�مها. بيد �أنَّ هذ� ل مينع �لدول���ة �لطرف �ملتلقية من �أن 
تف�س���ي يف �سياق �إجر�ء�تها معلومات تربئ �سخ�سا متهم���ا. ويف تلك �حلالة، تقوم �لدولة �لطرف 
�ملتلقي���ة باإ�سعار �لدول���ة �لطرف �ملر�سلة قبل �إف�س���اء تلك �ملعلومات، وتت�ساور م���ع �لدولة �لطرف 
�ملر�ِسل���ة، �إذ� ما طلب �إليها ذلك. و�إذ� تع���ذر، يف حالة ��ستثنائية، توجيه �إ�سعار م�سبق، وجب على 

�لدولة �لطرف �ملتلقية �إب��اغ �لدولة �لطرف �ملر�سلة بذلك �لإف�ساء دون �إبطاء.
6- ل يج���وز �أن مت�ض �أحكام هذه �ملادة باللتز�م���ات �لنا�سئة عن �أيِّ معاهدة �أخرى، ثنائية �أو 

متعددة �لأطر�ف، حتكم �أو �ستحكم، كليا �أو جزئيا، �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة.
مة مبقت�سى ه���ذه �ملادة �إذ�  7- ُتطب���ق �لفق���ر�ت 9 �إىل 29 من هذه �ملادة عل���ى �لطلبات �ملقدَّ
ا �إذ� كانت تلك  كانت �لدول �لأطر�ف �ملعنية غري مرتبطة مبعاهدة لتبادل �مل�ساعدة �لقانونية. �أمَّ
�لدول �لأطر�ف مرتبطة مبعاهدة من هذ� �لقبيل، وجب تطبيق �لأحكام �ملقابلة يف تلك �ملعاهدة، 
ما مل تتفق �لدول �لأطر�ف على تطبيق �لفقر�ت 9 �إىل 29 من هذه �ملادة بدل منها. وُت�سّجع �لدول 

�لأطر�ف ب�سدة على تطبيق هذه �لفقر�ت �إذ� كانت ت�سّهل �لتعاون.
8- ل يجوز للدول �لأطر�ف �أن ترف�ض تقدمي �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة مبقت�سى هذه �ملادة 

بحجة �ل�سّرية �مل�سرفية.
9- )�أ( عل���ى �لدولة �لط���رف متلقية �لطلب، يف ��ستجابتها لطل���ب م�ساعدة مقّدم مبقت�سى 
ه���ذه �مل���ادة دون تو�فر �زدو�جية �لتجرمي، �أن تاأخذ بعني �لعتب���ار �أغر��ض هذه �لتفاقية ح�سبما 

بينت يف �ملادة 1؛
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)ب(  يج���وز للدول �لأط���ر�ف �أن ترف�ض تقدمي �مل�ساعدة عما به���ذه �ملادة بحجة �نتفاء 
�زدو�جي���ة �لتج���رمي. بيد �أنه يتع���ني على �لدولة �لط���رف متلقية �لطلب، مبا يتو�ف���ق مع �ملفاهيم 
�لأ�سا�سي���ة لنظامها �لقانوين، �أن تق���ّدم �مل�ساعدة �لتي ل تنطوي على �إجر�ء ق�سري. ويجوز رف�ض 
تق���دمي تلك �مل�ساعدة حينما تتعل���ق �لطلبات باأمور تافهة، �أو �أمور يكون م���ا ُيلتم�ض من �لتعاون �أو 

�مل�ساعدة ب�ساأنها متاحا مبقت�سى �أحكام �أخرى من هذه �لتفاقية؛

)ج(   يج���وز ل���كل دولة طرف �أن تنظ���ر يف �عتماد ما قد تر�ه �سروري���ا من �لتد�بري لكي 
تتمكن من تقدمي م�ساعدة �أو�سع عما بهذه �ملادة يف حال �نتفاء �زدو�جية �لتجرمي.

10- يجوز نقل �أيِّ �سخ�ض حمتجز �أو يق�سي عقوبته يف �إقليم دولة طرف وُيطلب وجوده يف دولة 
ط���رف �أخرى لأغر��ض �لتعرف �أو �لإدلء ب�سهادة �أو تقدمي م�ساعدة �أخرى يف �حل�سول على �أدلة 
م���ن �أجل حتقيقات �أو ماحقات �أو �إجر�ء�ت ق�سائية تتعل���ق بجر�ئم م�سمولة بهذه �لتفاقية، �إذ� 

��ستويف �ل�سرطان �لتاليان:

)�أ(    مو�فقة ذلك �ل�سخ�ض بحّرية وعن علم؛

)ب(   �تف���اق �ل�سلط���ات �ملعني���ة يف �لدولتني �لطرفني، رهنا مبا قد ت���ر�ه هاتان �لدولتان 
�لطرفان منا�سبًا من �سروط.

11- لأغر��ض �لفقرة 10 من هذه �ملادة:

لة �إبقاءه قيد �لحتجاز وملزمة  )�أ( تكون �لدولة �لطرف �لتي ُينقل �إليها �ل�سخ�ض خموَّ
بذلك، ما مل تطلب �لدولة �لطرف �لتي ُنقل منها �ل�سخ�ض غري ذلك �أو تاأذن بغري ذلك؛

)ب(   عل���ى �لدول���ة �لط���رف �لتي ُينق���ل �إليها �ل�سخ����ض �أن تنفذ، دون �إبط���اء، �لتز�مها 
باإرجاعه �إىل عهدة �لدولة �لطرف �لتي نقل منها وفقًا ملا ُيتفق عليه م�سبقا، �أو على �أيِّ نحو �آخر، 

بني �ل�سلطات �ملعنية يف �لدولتني �لطرفني؛

)ج(   ل يج���وز للدولة �لطرف �لتي ينقل �إليه���ا �ل�سخ�ض �أن ت�سرتط على �لدولة �لطرف 
�لتي نقل منها بدء �إجر�ء�ت ت�سليم لأجل �إرجاع ذلك �ل�سخ�ض؛

)د( حُتت�س���ب �مل���دة �لتي يق�سيها �ل�سخ����ض �ملنقول قيد �لحتج���از يف �لدولة �لتي نقل 
�إليها �سمن مدة �لعقوبة �ملفرو�سة عليه يف �لدولة �لطرف �لتي نقل منها.

ل يج���وز �أن ُياَحق �ل�سخ����ض �لذي ُينقل وفقًا للفقرتني 10 و11 من ه���ذه �ملادة، �أيا كانت   -12
جن�سيته، �أو ُيحتجز �أو ُيعاَقب �أو ُتفر�ض �أيُّ قيود �أخرى على حريته �ل�سخ�سية يف �إقليم �لدولة �لتي 
ينق���ل �إليه���ا، ب�سبب فعل �أو �إغفال �أو حكم �إد�نة �سابق ملغادرت���ه �إقليم �لدولة �لتي نقل منها، ما مل 

تو�فق على ذلك �لدولة �لطرف �لتي نقل منها.
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13- ُت�سّمي كل دولة طرف �سلطة مركزية ت�سند �إليها م�سوؤولية و�ساحية تلقي طلبات �مل�ساعدة 
�لقانوني���ة �ملتبادلة وتنفيذ تلك �لطلب���ات �أو �إحالتها �إىل �ل�سلطات �ملعني���ة لتنفيذها. وحيثما كان 
للدول���ة �لطرف منطقة خا�سة �أو �إقليم خا�ض ذو نظام م�ستقل للم�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة، جاز 
له���ا �أن ت�سمي �سلطة مركزي���ة منفردة تتوىل �ملهام ذ�تها يف تلك �ملنطق���ة �أو ذلك �لإقليم. وتكفل 
�ل�سلط���ات �ملركزي���ة تنفيذ �لطلبات �ملتلق���اة �أو �إحالتها ب�سرعة وعلى نح���و منا�سب. وحيثما تقوم 
�ل�سلطة �ملركزية باإحالة �لطلب �إىل �سلطة معنية لتنفيذه، عليها �أن ُت�سّجع تلك �ل�سلطة �ملعنية على 
تنفي���ذ �لطلب ب�سرعة وبطريقة �سليم���ة. ويتعني �إباغ �لأمني �لعام ل���اأمم �ملتحدة با�سم �ل�سلطة 
�ملركزية �مل�سماة لهذ� �لغر�ض وقت قيام �لدولة �لطرف باإيد�ع �سك ت�سديقها على هذه �لتفاقية 
�أو قبولها �أو �إقر�رها �أو �لن�سمام �إليها. وُتوجه طلبات �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة و�أي مر��سات 
تتعلق بها �إىل �ل�سلطات �ملركزية �لتي ت�سميها �لدول �لأطر�ف. ول مي�ض هذ� �ل�سرط حق �أيِّ دولة 
ا يف  طرف يف �أن ت�سرتط توجيه مثل هذه �لطلبات و�ملر��سات �إليها عرب �لقنو�ت �لدبلوما�سية، �أمَّ
�حل���الت �لعاجلة، وحيثما تتفق �لدولتان �لطرفان �ملعنيتان، فعن طريق �ملنظمة �لدولية لل�سرطة 

�جلنائية، �إن �أمكن ذلك.
14- تقّدم �لطلبات كتابة �أو، حيثما �أمكن، باأيِّ و�سيلة كفيلة باأن تنتج �سجًا مكتوبًا، بلغة مقبولة 
ل���دى �لدولة �لطرف متلقية �لطلب، ويف ظروف تتيح لتل���ك �لدولة �لطرف �أن تتحقق من �سحته. 
ويتع���ني �إباغ �لأمني �لعام لاأمم �ملتحدة باللغة �أو �للغ���ات �ملقبولة لدى �لدولة �لطرف وقت قيام 
كل دولة طرف باإيد�ع �سك ت�سديقها على هذه �لتفاقية �أو قبولها �أو �إقر�رها �أو �لن�سمام �إليها. 
���ا يف �حلالت �لعاجل���ة، وحيثما تتفق �لدولت���ان �لطرفان على ذلك، فيج���وز �أن تقّدم �لطلبات  �أمَّ

د كتابة على �لفور. �سفويا، على �أن توؤكَّ
15- يت�سمن طلب �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة:

)�أ( هوية �ل�سلطة مقدمة �لطلب؛
)ب(  مو�س���وع وطبيعة �لتحقيق �أو �ملاحقة �أو �لإج���ر�ء �لق�سائي �لذي يتعلق به �لطلب، 

و��سم ووظائف �ل�سلطة �لتي تتوىل �لتحقيق �أو �ملاحقة �أو �لإجر�ء �لق�سائي؛
مة لغر�ض  )ج(   ملخ�سا للوقائع ذ�ت �ل�سلة باملو�سوع، با�ستثناء ما يتعلق بالطلبات �ملقدَّ

تبليغ م�ستند�ت ق�سائية؛
)د(    و�سفا للم�ساعدة �مللتم�سة وتفا�سيل �أيِّ �إجر�ء�ت معينة تود �لدولة �لطرف �لطالبة 

�إتباعها؛
)ه�(  هوية �أيِّ �سخ�ض معني ومكانه وجن�سيته، حيثما �أمكن ذلك؛

)و(    �لغر�ض �لذي ُتلتم�ض من �أجله �لأدلة �أو �ملعلومات �أو �لتد�بري.
16- يج���وز للدولة �لطرف متلقية �لطل���ب �أن تطلب معلومات �إ�سافية عندما يتبني �أنها �سرورية 

لتنفيذ �لطلب وفقًا لقانونها �لد�خلي �أو ميكن �أن ت�سّهل ذلك �لتنفيذ.
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���ذ �لطلب وفقًا للقانون �لد�خلي للدولة �لطرف متلقية �لطلب، وكذلك وفقًا لاإجر�ء�ت  17- ينفَّ
�ملحّددة يف �لطلب، حيثما �أمكن، ما مل يتعار�ض مع �لقانون �لد�خلي للدولة �لطرف متلقية �لطلب.

18- عندما يكون �سخ�ض ما موجود� يف �إقليم دولة طرف وُير�د �سماع �أقو�له، ك�ساهد �أو خبري، 
�أم���ام �ل�سلطات �لق�سائي���ة لدولة طرف �أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومّت�سق���ا مع �ملبادئ �لأ�سا�سية 
للقان���ون �لد�خل���ي، يجوز للدولة �لط���رف �لأوىل �أن ت�سمح، بناء على طلب �لدول���ة �لأخرى، بعقد 
جل�س���ة �ل�ستم���اع ع���ن طريق �لئتم���ار بو��سطة �لفيدي���و، �إذ� مل يك���ن ممكن���ا �أو م�ست�سوبا مثول 
�ل�سخ����ض �ملعن���ي �سخ�سيا يف �إقليم �لدول���ة �لطرف �لطالبة. ويجوز للدولت���ني �لطرفني �أن تتفقا 
عل���ى �أن تتوىل �إد�رة جل�س���ة �ل�ستماع �سلطة ق�سائية تابعة للدولة �لط���رف �لطالبة و�أن حت�سرها 

�سلطة ق�سائية تابعة للدولة �لطرف متلقية �لطلب.
19- ل يجوز للدولة �لطرف �لطالبة �أن تنقل �ملعلومات �أو �لأدلة �لتي تزودها بها �لدولة �لطرف 
متلقية �لطلب، �أو �أن ت�ستخدمها يف حتقيقات �أو ماحقات �أو �إجر�ء�ت ق�سائية غري تلك �ملذكورة 
يف �لطل���ب، دون مو�فق���ة م�سبقة من �لدولة �لطرف متلقي���ة �لطلب. ولي�ض يف هذه �لفقرة ما مينع 
�لدول���ة �لطرف �لطالبة م���ن �أن تف�سي يف �إجر�ء�تها معلومات �أو �أدل���ة مربئة ل�سخ�ض متهم. ويف 
ه���ذه �حلالة، عل���ى �لدولة �لطرف �لطالب���ة �أن ت�سعر �لدول���ة �لطرف متلقية �لطل���ب قبل حدوث 
�لإف�س���اء و�أن تت�ساور مع �لدولة �لطرف متلقية �لطلب �إذ� ما ُطلب منها ذلك. و�إذ� تعذر، يف حالة 
��ستثنائي���ة، توجيه �إ�سعار م�سبق، وجب على �لدولة �لطرف �لطالبة �أن تبّلغ �لدولة �لطرف متلقية 

�لطلب بذلك �لإف�ساء دون �إبطاء.
20- يجوز للدولة �لطرف �لطالبة �أن ت�سرتط على �لدولة �لطرف متلقية �لطلب �أن حتافظ على 
�سّري���ة �لطلب وم�سمونه، با�ستثن���اء �لقدر �لازم لتنفيذه. و�إذ� تعّذر عل���ى �لدولة �لطرف متلقية 
�لطلب �أن متتثل ل�سرط �ل�سّرية، وجب عليها �إباغ �لدولة �لطرف �لطالبة بذلك على وجه �ل�سرعة.

21- يجوز رف�ض تقدمي �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة يف �حلالت �لتالية:
)�أ( �إذ� مل ُيقّدم �لطلب وفقًا لأحكام هذه �ملادة؛

)ب(  �إذ� ر�أت �لدولة �لطرف متلقية �لطلب �أنَّ تنفيذ �لطلب قد مي�ض ب�سيادتها �أو �أمنها 
�أو نظامها �لعام �أو م�ساحلها �لأ�سا�سية �لأخرى؛

)ج(   �إذ� كان �لقان���ون �لد�خل���ي للدول���ة �لط���رف متلقي���ة �لطلب يحظر عل���ى �سلطاتها 
تنفي���ذ �لإج���ر�ء �ملطلوب ب�ساأن �أيِّ جرم مماثل، لو كان ذلك �جلرم خا�سعا لتحقيق �أو ماحقة �أو 

�إجر�ء�ت ق�سائية يف �إطار وليتها �لق�سائية؛
)د(    �إذ� كان���ت تلبية �لطل���ب تتعار�ض مع �لنظام �لقانوين للدولة �لطرف متلقية �لطلب 

فيما يتعلق بامل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة.
22- ل يج���وز لل���دول �لأطر�ف �أن ترف�ض طلب م�ساعدة قانوني���ة متبادلة ملجرد �أنَّ �جلرم يعترب 

�أي�سًا مت�سا باأمور مالية.
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23- يتعني �إبد�ء �أ�سباب �أيِّ رف�ض للم�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة.
24- تق���وم �لدولة �لطرف متلقية �لطلب بتنفيذ طلب �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة يف �أقرب وقت 
ممك���ن، وتر�ع���ي �إىل �أق�س���ى مدى ممكن ما تقرتح���ه �لدولة �لطرف �لطالبة م���ن �آجال، ُيف�سل 
�أن ت���ورد �أ�سبابه���ا يف �لطل���ب ذ�ته. ويجوز للدولة �لط���رف �لطالبة �أن تق���ّدم ��ستف�سار�ت معقولة 
للح�سول على معلومات عن حالة �لتد�بري �لتي �تخذتها �لدولة �لطرف متلقية �لطلب لتلبية ذلك 
�لطل���ب و�لتق���ّدم �جلاري يف ذلك. وعل���ى �لدولة �لطرف متلقية �لطلب �أن ت���رد على ما تتلقاه من 
�لدول���ة �لطرف �لطالبة من ��ستف�سار�ت معقولة ع���ن و�سعية �لطلب و�لتقّدم �ملحرز يف معاجلته. 
وتق���وم �لدول���ة �لطرف �لطالبة باإب���اغ �لدولة �لطرف متلقية �لطلب، عل���ى وجه �ل�سرعة، عندما 

تنتهي حاجتها �إىل �مل�ساعدة �مللتم�سة.
25- يجوز للدول���ة �لطرف متلقية �لطلب �أن ترجئ �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة ب�سبب تعار�سها 

مع حتقيقات �أو ماحقات �أو �إجر�ء�ت ق�سائية جارية.
26- قب���ل رف�ض �أيِّ طلب مبقت�سى �لفقرة 21 من ه���ذه �ملادة، �أو �إرجاء تنفيذه مبقت�سى �لفقرة 
25 م���ن هذه �ملادة، تت�س���اور �لدولة �لطرف متلقي���ة �لطلب مع �لدولة �لط���رف �لطالبة للنظر يف 
�إمكاني���ة تقدمي �مل�ساعدة رهنا مبا ت���ر�ه �سروريا من �سروط و�أحكام. ف���اإذ� قبلت �لدولة �لطرف 

�لطالبة تلك �مل�ساعدة مرهونة بتلك �ل�سروط، وجب عليها �لمتثال لتلك �ل�سروط.
27- دون م�سا����ض بتطبي���ق �لفقرة 12 من هذه �ملادة، ل يجوز ماحق���ة �أو �حتجاز �أو معاقبة �أيِّ 
�ساهد �أو خبري �أو �سخ�ض �آخر يو�فق، بناء على طلب �لدولة �لطرف �لطالبة، على �لإدلء ب�سهادة 
يف �إج���ر�ء�ت ق�سائية، �أو عل���ى �مل�ساعدة يف حتريات �أو ماحقات �أو �إج���ر�ء�ت ق�سائية يف �إقليم 
�لدول���ة �لطرف �لطالب���ة، �أو �إخ�ساعه لأيِّ �إج���ر�ء �آخر يقّيد حريته �ل�سخ�سي���ة يف ذلك �لإقليم، 
ب�سب���ب �أيِّ فعل �أو �إغفال �أو حكم �إد�نة �سابق ملغادرته �إقليم �لدولة �لطرف متلقية �لطلب. وينتهي 
�سمان عدم �لتعّر�ض هذ� متى بقي �ل�ساهد �أو �خلبري �أو �ل�سخ�ض �لآخر مبح�ض �ختياره يف �إقليم 
�لدول���ة �لط���رف �لطالبة، بعد �أن تكون قد �أتيحت له فر�س���ة �ملغادرة خال مدة خم�سة ع�سر يوما 
مت�سل���ة، �أو �أيِّ مدة تتفق عليها �لدولتان �لطرفان، �عتب���ار� من �لتاريخ �لذي �أُبلغ فيه ر�سميا باأنَّ 
وج���وده مل يع���د لزما لل�سلطات �لق�سائي���ة، �أو متى عاد �إىل ذلك �لإقليم مبح����ض �ختياره بعد �أن 

يكون قد غادره.
28- تتحّم���ل �لدولة �لطرف متلقية �لطلب �لتكاليف �لعادية لتنفيذ �لطلب، ما مل تتفق �لدولتان 
�لطرف���ان �ملعنيتان على غري ذل���ك. و�إذ� كانت تلبية �لطلب ت�ستلزم �أو �ست�ستلزم نفقات �سخمة �أو 
غ���ري عادية، وجب على �لدولتني �لطرف���ني �ملعنيتني �أن تت�ساور� لتحديد �ل�س���روط و�لأحكام �لتي 

�سُينفذ �لطلب مبقت�ساها، وكذلك كيفية حتّمل تلك �لتكاليف.
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29- )�أ( توّف���ر �لدول���ة �لطرف متلقية �لطل���ب للدولة �لطرف �لطالب���ة ن�سخا مما يوجد يف 
حوزته���ا من �سج���ات �أو م�ستند�ت �أو معلوم���ات حكومية ي�سمح قانونها �لد�خل���ي باإتاحتها لعامة 

�لنا�ض؛

)ب(   يج���وز للدولة �لطرف متلقية �لطلب، ح�سب تقديرها، �أن تقّدم �إىل �لدولة �لطرف 
�لطالبة، كليًا �أو جزئيا �أو رهنا مبا تر�ه منا�سبا من �سروط، ن�سخًا من �أيِّ �سجات �أو م�ستند�ت �أو 

معلومات حكومية موجودة يف حوزتها ول ي�سمح قانونها �لد�خلي باإتاحتها لعامة �لنا�ض.

30- تنظ���ر �لدول �لأط���ر�ف، ح�سب �لقت�س���اء، يف �إمكانية عقد �تفاق���ات �أو ترتيبات ثنائية �أو 
متعددة �لأطر�ف تخدم �أغر��ض هذه �ملادة �أو ت�سعها مو�سع �لنفاذ �لعملي �أو تعّزز �أحكامها.

اأواًل- نظرة عامة

�إنَّ تز�ي���د قدرة �ملجرمني عل���ى �لتنقل دوليًا و��ستخ���د�م �لتكنولوجي���ا �ملتقّدمة و�مل�سرفية 
�لدولية لرتكاب جر�ئم حتتم �أكرث من �أيِّ وقت م�سى تعاون �ل�سلطات �لتنفيذية و�لق�سائية وتبادل 

�مل�ساعدة ب�سكل فّعال يف �لتحريات و�ملاحقات و�لإجر�ء�ت �لق�سائية �ملتعلقة بتلك �جلر�ئم.

وحتقيق���ًا لذلك �لهدف، �سّنت �لدول قو�نني متكنها من تقدمي �مل�ساعدة للوليات �لق�سائية 
�لأجنبي���ة وجلاأت ب�سكل متز�يد �إىل معاهد�ت �أو �تفاقات للم�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة يف �مل�سائل 
�جلنائي���ة. وت���ورد تل���ك �ملعاهد�ت و�لتفاقات ع���ادة �أنو�ع �مل�ساع���دة �ملقّرر تقدميه���ا و�ملتطلبات 
�لو�ج���ب �لوفاء بها من �أجل تقدمي �مل�ساعدة و�لتز�م���ات �لدول �ملتعاونة وحقوق �ملجرمني �ملدعى 

عليهم و�لإجر�ء�ت �ملطلوب �إتباعها لتقدمي �لطلبات ذ�ت �ل�سلة وتنفيذها.

وتلتم�ض �لتفاقية ب�سكل ع���ام �سبًا لتي�سري �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة وحت�سينها وت�سجيع 
�ل���دول �لأع�س���اء عل���ى �ل�سعي يف �إب���ر�م مزيد م���ن �لتفاق���ات �أو �لرتتيبات بغي���ة حت�سني كفاءة 
�مل�ساع���دة �لقانوني���ة �ملتبادل���ة. وعلى �أيِّ ح���ال، ت�سرتط �لفقرة 1 م���ن �مل���ادة 46 �أن تقّدم �لدول 
�لأط���ر�ف بع�سها لبع����ض �أكرب قدر من �مل�ساع���دة �لقانونية �ملتبادلة على �لنح���و �لو�رد يف �ملادة 
46 )3( يف �لتحقيق���ات و�ملاحقات و�لإج���ر�ء�ت �لق�سائية)10( فيما يتعلق باجلر�ئم �لتي ت�سملها 
ر �لإطار �لقانوين �حلايل �ملتعلق بامل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة يف دولة طرف  �لتفاقي���ة. و�إذ� ق�سُ

عن تغطية جميع �جلر�ئم �مل�سمولة يف �لتفاقية، فقد يلزم تعديل �لت�سريعات.

)10(  يرج���ع حتديد مدى �مل�ساعدة �لتي تقدمها �لدول �لأط���ر�ف من �أجل هذه �لإجر�ء�ت �إىل تقديرها �خلا�ض، 

غري �أنه ينبغي على �لأقل �إتاحة �مل�ساعدة فيما يتعلق باأجز�ء �لعملية �جلنائية �لتي متثل جزءً� من �ملحاكمة 
�لفعلية، مثل �إجر�ء�ت ما قبل �ملحاكمة و�إجر�ء�ت �إ�سد�ر �حلكم و�إجر�ء�ت �لكفالة.
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وتل���زم �مل���ادة 46 )2( �ل���دول �لأطر�ف بتق���دمي �مل�ساع���دة �لقانونية �ملتبادل���ة فيما يتعلق 
 بالتحقيقات و�ملاحقات و�لإجر�ء�ت �لق�سائية �ملتعلقة ب�سخ�سية �عتبارية )�نظر �أي�سًا �ملادة 26 

من �لتفاقية(.
وت���ورد �ملادة 46 )3( �أنو�ع �مل�ساعدة �ملطلوب تقدميها مبوجب �لتفاقية. ول�سمان �لمتثال 
له���ذ� �حلك���م، يتع���ني على �ل���دول �لأع�ساء �إج���ر�ء ��ستعر�����ض و�ٍف لأطره���ا �لقانوني���ة �ملتعلقة 
بامل�ساع���دة �لقانوني���ة �ملتبادلة وتقييم كفاية تل���ك �لأطر لتغطية كٍل من �أن���و�ع �لتعاون �لو�ردة يف 
�لفق���رة 3. وتك���ون �ل���دول �لأطر�ف �لت���ي �سّدقت على �تفاقي���ة �لأمم �ملتح���دة ملكافحة �جلرمية 
�ملنظم���ة عرب �لوطني���ة ممتثلة تلقائيًا لهذ� �حلكم، ويتعني �إ�ساف���ًة �إىل ذلك �أن تكون لديها �آليات 
مائم���ة لتوفري �مل�ساعدة يف حالت ��ستبانة عائد�ت �جلرمية وجتميدها و�قتفاء �أثرها و��سرتد�د 

�ملوجود�ت )�نظر �لفقرة 3 )ي( و)ك((.
وتوّف���ر �لتفاقي���ة، عمًا بالفق���ر�ت 7 و9-29 من �مل���ادة 46، �آلية لإر�س���ال وتنفيذ �لطلبات 
فيم���ا يتعلق باأنو�ع �مل�ساعدة �ملذكورة �أع���اه، وذلك يف حالة عدم وجود معاهدة �سارية للم�ساعدة 
ا �إذ� ُوجدت معاه���دة �سارية بني �لدولتني �لطرف �ملعنيتني، فت�سري قو�عد  �لقانوني���ة �ملتبادلة. �أمَّ
تل���ك �ملعاه���دة، ما مل تتفق �لدولتان �لطرفان على تطبيق �لفق���ر�ت 9-29. وعلى �أيِّ حال، ُت�سّجع 
�ل���دول �لأط���ر�ف كذلك على تطبيق تل���ك �لفقر�ت �إذ� كانت ت�سهل �لتع���اون. وقد يتطلب ذلك يف 

بع�ض �لوليات �لق�سائية �سن ت�سريعات لكي تكون �لأحكام نافذة كليًا.
وتن����ض �لفق���رة 46 )8( على �أنه ل يجوز للدول �لأطر�ف رف����ض تقدمي �مل�ساعدة �لقانونية 
بذريع���ة �ل�سّري���ة �مل�سرفية. ومن �لافت للنظر �أنَّ هذه �لفقرة غ���ري مدرجة بني �لفقر�ت �لتي ل 
ت�س���ري �إلَّ يف غي���اب معاهدة للم�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة. وعو�س���ا عن ذلك، ُيفر�ض على �لدول 
�لأطر�ف عدم �لتذرع بهذه �حلجة للرف�ض مبوجب نظمها �لقانونية، مبا يف ذلك �لقانون �جلنائي 
وقان���ون �لإجر�ء�ت �لقانوني���ة و�لقو�نني �أو �للو�ئح �مل�سرفية )�نظر �أي�سًا �ملادة 31 )7( و�ملادتني 
55 و57(. وم���ن ث���م، �سيكون من �ل�س���روري لأيِّ دولة طرف ت�سمح ت�سريعاته���ا باللجوء �إىل �سبب 

للرف�ض من هذ� �لنوع �أن تعدل ت�سريعاتها تبعًا لذلك. 
وتلزم �لفقرة 9 �لدول �لأطر�ف مبر�عاة �أغر��ض �لتفاقية وروحها )�ملادة 1( يف ��ستجاباتها 
لطلبات �مل�ساعدة �لقانونية يف غياب �سرط �زدو�جية �لتجرمي. وعلى �لرغم من جو�ز رف�ض �لدول 
�لأطر�ف تقدمي �مل�ساعدة يف حالة �نتفاء �زدو�جية �لتجرمي )�لفقرة 9 )ب((، فهي ت�سّجع �أي�سًا 
عل���ى ممار�سة ح�سن �لتقدير و�لنظر يف �عتماد تد�ب���ري من �ساأنها تو�سيع نطاق �مل�ساعدة حتى يف 

غياب ذلك �ل�سرط )�لفقرة 9 )ج((. 
غ���ري �أنه ي�سرتط عل���ى �لدول �لأطر�ف، �إىل �حل���د �لذي يّت�سق فيه م���ع �ملفاهيم �لأ�سا�سية 
لنظمه���ا �لقانونية، تقدمي م�ساع���دة ل تنطوي على �إجر�ء ق�سري طاملا �أنَّ �مل�ساعدة ل تتعلق باأمور 

تافهة �أو ل ميكن تقدميها مبوجب �أحكام �أخرى من �لتفاقية )�لفقرة 9 )ب((.
كم���ا ت�س���رتط �لتفاقية ت�سمي���ة �سلطة مركزية )�نظ���ر �لفقرتني 13 و14( من���وط بها تلقي 
طلب���ات �مل�ساع���دة �لقانوني���ة �ملتبادل���ة وتنفيذه���ا �أو �إر�ساله���ا �إىل �ل�سلطات �لد�خلي���ة �ملخت�سة 
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لتنفيذه���ا، مما يوفر بديًا عن �لقنو�ت �لدبلوما�سية. ولل�سلط���ات �لق�سائية لدى �لدولة �لطالبة 
�أن تتو��س���ل مبا�سرة مع �ل�سلطة �ملركزية. ويتز�يد يف �لو�قع �حلايل ��ستعمال قنو�ت مبا�سرة �إىل 
درجة �أكرب، حيث ي�ستطيع موظف م�سوؤول يف �لدولة �لطالبة �أن ير�سل �لطلب مبا�سرة �إىل �ملوظف 

�مل�سوؤول �ملخت�ض يف �لدولة �لأخرى.

وينبغي يف �لدول �لأطر�ف �لتي لها نظام ت�ستقل مبوجبه �ملناطق �أو �لأقاليم �خلا�سة بنظمها 
للم�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة �أن توؤدي �سلطاتها �ملركزية �ملنفردة نف�ض �لوظائف. ورمبا يكون كثري 
م���ن �لدول �لأطر�ف قد عني بالفعل �سلطة مركزية لأغر��ض �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة و�أعلمت 
�لأم���ني �لعام لاأمم �ملتح���دة بذلك وفق �أح���كام م�سابهة يف �تفاقيات �أخ���رى. ويف �سوء �لطائفة 
�لو��سع���ة و�ملتنامي���ة من ه���ذه �ل�سكوك �لدولي���ة، من �ملهم �أي�س���ًا �أن تتاأّكد �ل���دول �لأطر�ف من 
�نف���ر�د �سلطاتها �ملركزية �ملعنية بهذه �ل�سكوك لتي�سري �ملزيد من �لت�ساق يف ممار�سة �مل�ساعدة 
�لقانونية �ملتبادلة ملختلف �أنو�ع �لفعل �لإجر�مي وللق�ساء على �إمكانية تبعرث �جلهود �أو �زدو�جها 

يف هذ� �ملجال. 

وتوّف���ر �لفقرتان 4 و5 من �ملادة 46 �أ�سا�سًا قانونيًا لاإر�سال �لتلقائي للمعلومات حيث توجه 
دول���ة طرف �إىل دول���ة طرف �أخرى معلومات �أو �أدلة تعتقد �أنها مهّم���ة ملكافحة �جلر�ئم �مل�سمولة 
يف �لتفاقي���ة يف مرحلة مبكرة ولو مل تتقّدم تلك �لدولة �لطرف �لأخرى بطلب للم�ساعدة، بل وقد 
ل تك���ون عل���ى علم بوجود ه���ذه �ملعلومات �أو �لأدل���ة. و�لهدف من هذه �لأحكام ه���و ت�سجيع �لدول 
�لأط���ر�ف على تبادل �ملعلومات ب�ساأن �مل�سائل �جلنائية طو�عية و��ستباقًا. وللدول �لطرف �ملتلقية 
م���ة لها لتقدمي طل���ب ر�سمي للم�ساعدة. ول يق���ع على �لدولة  �إث���ر ذل���ك ��ستخد�م �ملعلومات �ملقدَّ
�لط���رف �ملتلقي���ة �أيُّ �لتز�م ع���ام �إلَّ �ملحافظة على �سري���ة �ملعلومات �ملر�سلة و�لمتث���ال لأيِّ قيود 
عل���ى ��ستخد�مها، فيم���ا ي�سبه �لقيد �ملطبق على ح���الت �إر�سال طلب للم�ساع���دة، ما مل يكن من 
�س���اأن �ملعلوم���ات �لو�ردة �أن تربئ �ل�سخ�ض �ملتهم. ففي ه���ذه �حلالة يجوز للدولة �لطرف �ملتلقية 

�لإف�ساح بحرية عن هذه �ملعلومات يف �إطار �إجر�ء�تها �لد�خلية. 

ومن �ملجالت �لأخرى �لتي قد يتعني حت�سني �لتعاون فيها ما يتعلق بحماية �ل�سهود ممن قد 
يتعر�س���ون للتهديد و�لرتهيب. وتن�ض �مل���ادة 32 من �لتفاقية على تد�بري حمّددة يف هذ� �ل�ساأن، 
مم���ا يت�سمن تغي���ري حمال �إقامة �ل�سه���ود، وعند �لقت�س���اء �أقربائهم �أو غريهم م���ن �لأ�سخا�ض 
�ملقرب���ني �إليهم، وتطرح �مل���ادة 46 )18( ��ستعمال تقنية �ملوؤمتر�ت ع���رب �لفيديو كو�سيلة لاإدلء 
بال�سهادة �إذ� تعذر �أو مل يكن مرغوبًا مثول �ل�ساهد �سخ�سيًا لاإدلء ب�سهادته على �أر��سي �لدولة 

�لطرف �لطالبة. 

ويظه���ر من خال ��ستعر��ض �سريع لأحكام �ملادة 46 ما لها من طبيعة �بتكارية وقدرة على 
تعزي���ز �لتع���اون يف جمال �مل�ساعدة �لقانوني���ة �ملتبادلة. ومع ذلك جدير بال���دول �لأطر�ف �لنظر 
بجدية يف �مل�ساعب و�لتحّديات �لتطبيقية �لتي قد تعرقل �لتعاون خا�سة فيما بني �لدول �لأطر�ف 

�لتي تتباين �لأعر�ف و�لنظم �لقانونية بينها.
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ثانياً- التحّديات واحللول

ثانيًا-1-  معاجلة �مل�سائل �لر�هنة
ح���ري بالدول �لأطر�ف �لتنّبه �إىل �أنَّ �لقن���و�ت �لر�سمية للم�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة قد ل 
تكون �سرورية يف جميع �حلالت، بل يجوز بدًل من ذلك �للجوء �إىل قنو�ت �أقل �سبغة ر�سمية تت�سم 
بق���در �أوفر م���ن �ل�سرعة و�ملرونة بني �سلطات �إنفاذ �لقانون، حي���ث ل حاجة لاإجر�ء�ت �لق�سرية 
مة طو�عية وتفتي�ض �لوثائق و�سبطها و�إعد�دها(. ومن  )مثل �حل�سول على �سهاد�ت �ل�سهود �ملقدَّ
�ملمك���ن دع���م مثل هذه �لت�سالت م���ن خال �لإنرتب���ول �أو �ليوروبول �أو غري ذلك م���ن هيئات �أو 

ترتيبات �إنفاذ �لقانون �لإقليمية.

ومع ذلك، يجب �أن ت�سع �لدول �لأطر�ف ن�سب �أعينها �أنَّ �حتمالت ن�سوء �مل�سكات �ملتعلقة 
مبقبولي���ة �لأدل���ة ترتفع يف حال���ة �حل�سول على هذه �لأدلة من خال قن���و�ت غري ر�سمية. ولذلك 
م���ن �لأح�سن �للجوء �إىل قن���و�ت �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة �ملهي���اأة ر�سميًا عندما تنوي �سلطات 
�إنفاذ �لقانون �حل�سول على �لأدلة. كما يكفل ��ستخد�م �لو�سائل �لر�سمية قدرً� �أكرب من �حلماية 

للمعلومات �حل�سا�سة.

وف�س���ًا عن ذلك، توجد عدة عو�مل يجب �أخذه���ا يف �لعتبار يف �سياق �مل�ساعدة �لقانونية 
�ملتبادلة يف جمال جر�ئم �لف�ساد.

ويف بع����ض �لدول �لأطر�ف، �إذ� تعلق���ت �لتحقيقات ب�سخ�سية ذ�ت نفوذ يف جمال �ل�سيا�سة 
�أو �لأعم���ال يف �لدول���ة �لطرف متلقية �لطلب فق���د ل تقّدم �مل�ساعدة �ملطلوب���ة بدعوى "�مل�سلحة 
�لقومي���ة" �أو ح�سان���ات ممنوح���ة مل�سوؤول���ني حكوميني معين���ني )�أو "حماية" ممنوح���ة لأ�سخا�ض 
ذوي �س���اأن �سيا�سي(. ويف دول �أطر�ف �أخرى، يحق لل�سخ����ض �أو �لكيان �ملتعلق به طلب �مل�ساعدة 
�لقانوني���ة �ملتبادلة �لطع���ن يف �إتاحة �لأدلة للدولة �لطرف �لطالبة. ومن �ساأن حق �لطعن يف طلب 
�لإف�ساح �أن يت�سبب يف تاأخري طويل ورمبا يت�سبب �أي�سًا يف "�إف�ساء معلومات مفيدة" للم�ستبه بهم.

و�إ�سافة �إىل ذلك، من �ساأن طلبات �لتفتي�ض و/�أو �ل�سبط �أن تثري �إ�سكاليات �إن مل ت�سحبها 
معلوم���ات كافية تو�س���ح �أ�سباب �لعتقاد �أنَّ هذه �لعملية قد ت�سفر عن �أدلة ذ�ت �سلة بالتحقيقات 

�أو �لإجر�ء�ت �لق�سائية �جلارية يف �لدولة �لطالبة.

كم���ا يحتمل �أن تف�س���ي �لطلبات �إىل ك�سف جو�نب بالغة �حل�سا�سي���ة من حتقيٍق ما، خا�سًة 
�إذ� �رتبط���ت حتقيقات يف جرمية ف�ساد باأن�سطة جماعات جرمي���ة منظمة �أو تعلقت ب�سيا�سيني �أو 
غريه���م من �لوجهاء. ولذلك قد تن�ساأ حالت تتطلب �إدر�ج مثل هذه �ملعلومات �حل�سا�سة يف طلب 
م�ساع���دة ر�سم���ي. ويف نف����ض �لوقت، يجب �لت���اأين يف تقييم حالت ك�سف �ل�سه���ود وغري ذلك من 
�ملعلومات �لتي قد توؤدي �إىل ترهيب �ل�سهود �أو ��ستغال �ملعلومات من جانب �خلا�سعني للتحقيق، 
م���ع مر�ع���اة �حلاجة �إىل تقلي���ل �لأخطار �ملحتملة لل�سه���ود وتاأمني �ملعلوم���ات لأغر��ض �لتحقيق. 
ولذل���ك قد يتعني على �ل�سلطات �ملخت�سة عن���د �إعد�دها طلبات �مل�ساعدة �لتنبه ب�سكل خا�ض �إىل 
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م�سائ���ل �ل�سّرية. وميكن �أحيانًا جتّنب �ل�سعوبات باإ�سد�ر طل���ب ل يذكر �أكرث �ملعلومات ح�سا�سيًة 
ولكنه يوفر ما يكفي من �لتفا�سيل لل�سماح بتنفيذه.

وق���د تتعر�ض �لطلب���ات كذلك للتاأخري �أحيانًا بل و�لتجاهل ب�سب���ب ق�سور �ملو�رد �ملتاحة يف 
�لدول���ة �ملتلقي���ة للطلب عن تق���دمي �مل�ساعدة. ومن �ملمك���ن يف مثل هذه �حل���الت �أن تقّدم �لدولة 
�لط���رف �لطالب���ة �مل�ساعدة م���ن خال تعيني موظفي �ت�س���ال �أو توفري خ���رب�ت �أو حتى بقدر من 

�لدعم �ملايل.
وعل���ى �ل�سعي���د �لعملي، يتعني عل���ى �أيِّ دولة طرف تطل���ب �مل�ساعدة �أن ت���درك �أنَّ �لق�سية 
�لت���ي تاحقه���ا تهمها هي �أكرث بكثري مما تهم �لدولة �لطرف متلقية �لطلب. ولذلك فمن �لأهمية 
�لبالغة �أن تبذل �لدولة �لطالبة جهودً� م�سنية لت�سهيل ��ستجابة �لدولة �لطرف متلقية �لطلب قدر 

�مل�ستطاع. وقد يت�سمن ذلك �خلطو�ت �لتالية:
•   ��ستبانة �ملتطلبات �ملو�سوعية و�لإجر�ئية يف �لدولة �لطرف �ملتلقية لطلب �لتما�ض �مل�ساعدة 
)ومب���ا �أنَّ هذه �لعملية غالبًا م���ا ت�ستهلك �لكثري من �ملو�رد، فق���د تقت�سي �ل�سرورة �ختيار 

�أعلى �لق�سايا �أولويًة و�ل�ستعانة مب�سورة قانونية خارجية ل�سمان ��ستيفاء �لبحث ودقته(؛
•  �لت�سال بالدولة �لطرف متلقية �لطلب للتاأّكد من توجيه �لطلب �إىل �ل�سلطة �ملعنية؛

•   مناق�س���ة �لطلب ب�سكل غ���ري ر�سمي مع �لدولة �لطرف متلقية �لطل���ب �سلفًا، مما قد يتطلب 
تقدمي م�سروع �أويل للطلب حتى تتمكن �لدولة �لطرف متلقية �لطلب من �لتنبيه �إىل �لأخطاء 

و�لتوجيه �إىل �أف�سل �سبل تقدمي �لطلب؛
•   متابعة �لطلب للتاأّكد من �سامة و�سوله وخلوه من �لأخطاء ومعاجلته على �لنحو �ملائم.

ومبا �أنَّ �لقو�نني �لإجر�ئية للدول �لأطر�ف تختلف �ختافًا كبريً�، فقد تطلب �لدولة �لطالبة 
تطبي���ق �إج���ر�ء�ت خا�سة )مثل �لإفاد�ت �ملوثقة( غري معرتف به���ا مبقت�سى قانون �لدولة متلقية 
�لطل���ب. وج���رى �لعرف �أن يتمثل �ملبد�أ �ملهيمن يف �أن تعطي �لدولة �لطرف متلقية �لطلب �لأولوية 
لقو�نينه���ا �لإجر�ئي���ة يف معظم �حلالت. وقد �أدى هذ� �ملبد�أ �إىل ظه���ور �سعوبات، خا�سًة عندما 
تتب���ع �لدولة �لطالبة و�لدولة متلقي���ة �لطلب تقاليد قانونية خمتلفة. فعل���ى �سبيل �ملثال، قد تتخذ 
�لأدل���ة �ملر�سلة م���ن �لدولة �لطرف متلقية �لطل���ب �ل�سكل �ملن�سو�ض علي���ه يف قو�نني تلك �لدولة 
�لط���رف، �إلَّ �أنَّ �لأدل���ة يف ه���ذ� �ل�س���كل قد ل تكون مقبول���ة مبوجب �لقان���ون �لإجر�ئي يف �لدولة 
�لط���رف �لطالبة. ويتمثل �لجتاه �حلدي���ث يف �ل�سماح باملزيد من �ملرونة فيما يتعلق بالإجر�ء�ت. 
وتق�س���ي �ملادة 7 )12( من �تفاقية مكافحة �لجتار غري �مل�س���روع يف �ملخّدر�ت و�ملوؤّثر�ت �لعقلية 
لع���ام 1988 ب�س���رورة تنفي���ذ �أيِّ طل���ب وفقًا للقان���ون �ملحلي للدول���ة متلقية �لطلب. بي���د �أنَّ هذه 
�مل���ادة تن�ض �أي�س���ًا، مبا ل يتنافى مع �لقان���ون �لد�خلي للدولة �لطالبة، وحيثم���ا �أمكن هذ�، على 
�س���رورة تنفيذ �لطلب وفق���ًا لاإجر�ء�ت �ملحّددة يف �لطلب. ولذلك، فعل���ى �لرغم من �أنَّ �تفاقية 
1988 ل تذه���ب �إىل ح���د دعوة �لدولة �لطرف متلقية �لطلب �إىل �لمتث���ال لل�سكل �لإجر�ئي �لذي 
تطال���ب به �لدولة �لط���رف �لطالبة، فهي حتث ب�س���كل و��سح �لدولة �لط���رف متلقية �لطلب على 
 ذلك. وقد نقل هذ� �حلكم حرفيًا �إىل �ملادة 18 )17( من �تفاقية �جلرمية �ملنظمة عرب �لوطنية 
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و�ملادة 46 )17( من �تفاقية �لف�ساد. ويف �ل�سياق نف�سه، تن�ض �ملعاهدة �لنموذجية ب�ساأن �مل�ساعدة 
�ملتبادل���ة يف �مل�سائ���ل �جلنائية على تنفيذ �لطلب بالطريقة �لت���ي حتّددها �لدولة �لطالبة بقدر ما 

يّت�سق هذ� مع قانون وممار�سة �لدولة متلقية �لطلب )�ملادة 6(.

ثانيًا-2-  �لت�سّدي للتحّديات: �لنطاق �لو��سع للمادة 46
مب���ا �أنَّ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �جلرمية �ملنظمة ع���رب �لوطنية حتوي حكمًا م�سابهًا 
ب�ساأن �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة )�ملادة 18(، فينبغي �أن تكون �لدول �لأطر�ف يف تلك �لتفاقية 
ب�س���كل ع���ام يف و�سع يتي���ح لها �لمتث���ال للمتطلبات �ملناظ���رة �لنا�سئة عن �مل���ادة 46 من �تفاقية 

�لف�ساد. ومع ذلك، هنالك بع�ض �لختافات �لكبرية بني �ل�سكني. 
ففي �ملقام �لأول، متتد �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة مبوجب �تفاقية �لف�ساد لت�سمل ��سرتد�د 
�ملوج���ود�ت، �لذي ميثل مب���د�أً �أ�سا�سيًا يف هذه �لتفاقية )�نظر �ملادت���ني 1 و46، �لفقرتني 3 )ي( 

و)ك(، �إ�سافًة �إىل �لف�سل �خلام�ض من �لتفاقية(.
وثاني���ًا، تكون �ل���دول �لأطر�ف، يف حالة غي���اب �سرط �زدو�جية �لتج���رمي، مطالَبة بتقدمي 
�مل�ساع���دة غ���ري �ملنطوية على �إج���ر�ء ق�سري �سريطة �ت�س���اق ذلك مع نظمه���ا �لقانونية و�أل يكون 

�جلرم تافها. ومل يدرج مثل هذ� �حلكم يف �تفاقية بالريمو.
وبالإ�ساف���ة �إىل ذل���ك، وكم���ا ذك���ر يف �مل���ادة 43، ففي حالة ��س���رت�ط �زدو�جي���ة �لتجرمي 
لأغر�����ض �لتعاون �لدويل يف �مل�سائل �جلنائي���ة، تن�ض �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد على 
قاعدة تف�سريية �إ�سافية لتطبيق هذه �لقاعدة �لتي ل حتتوي عليها �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة 
�جلرمي���ة �ملنظمة عرب �لوطنية. وهي تق�سي بوجوب �عتب���ار �زدو�جية �لتجرمي متحققة ب�سرف 
�لنظ���ر عم���ا �إذ� كانت قو�نني �لدولة �لط���رف متلقية �لطلب تدرج �جلرم �ملعن���ي �سمن نف�ض فئة 
�جلر�ئ���م �لتي تدرجه فيها �لدول���ة �لطرف �لطالبة �أو ت�ستخدم يف ت�سميت���ه نف�ض �مل�سطلح �لذي 
ت�ستخدمه �لدولة �لطرف �لطالبة، �إذ� كان �لفعل �أو �ل�سلوك �لذي يقوم عليه �جلرم �لذي تلتم�ض 
ب�ساأن���ه �مل�ساعدة يعترب فع���ًا �إجر�ميًا يف قو�نني كلتا �لدولتني �لطرفني )�ملادة 43 )2((. وف�سًا 
ع���ن ذلك، تتيح �لتفاقية للدول �لأطر�ف عدم �لقت�سار على �لتعاون يف �مل�سائل �جلنائية، بل �أن 
تتع���اون �أي�سًا يف �لتحقيقات و�لإج���ر�ء�ت �خلا�سة بامل�سائل �ملدنية و�لإد�رية ذ�ت �ل�سلة بالف�ساد 

حيثما كان ذلك مائمًا ومّت�سقا مع نظمها �لقانونية �لد�خلية )�ملادة 43 )1((.

ثانيًا-3-  �لتكامل مع �لتفاقيات �لأخرى ذ�ت �ل�سلة
ق���د ترغ���ب �ل���دول �لأط���ر�ف يف �أن ت�سرت�سد مبعاه���د�ت �أخ���رى متعددة �لأط���ر�ف ب�ساأن 
ن هذه �ملعاهد�ت �أحكامًا مو�سعة ب�ساأن هذ� �ل�سكل من  �مل�ساع���دة �لقانونية �ملتبادلة عندما تت�سمَّ

�ض، م�سائل ذ�ت �سلة. �لتعاون �أو تتناول، على نحو خم�سّ
وم���ن �أمثلة �لفئ���ة �لأوىل �تفاقي���ة �لأمم �ملتحدة ملكافح���ة �لجتار غري �مل�س���روع يف �ملخدر�ت 
و�ملوؤثر�ت �لعقلية لعام 1988 )�نظر �ملادة 7( و�تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �جلرمية �ملنظمة عرب 
�لوطني���ة )�ملادة 18( و�تفاقية �ملجل�ض �لأوروبي ب�ساأن غ�س���ل �لأمو�ل �لعائدة من �جلرمية وتفتي�سها 
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و�سبطه���ا وم�سادرته���ا )�نظر �مل���و�د 8-10( و�تفاقية �ملجل�ض �لأوروبي ب�س���اأن �جلرمية �ل�سيرب�نية 
و�تفاقي���ة �لقان���ون �جلنائي للمجل����ض �لأوروبي ب�س���اأن �لف�ساد )�نظ���ر �ملادة 26( و�تفاقي���ة �لبلد�ن 
�لأمريكية ملكافحة �لف�ساد )�نظر �ملادة 14( و�تفاقية منظمة �لتعاون و�لتنمية يف �مليد�ن �لقت�سادي 

ب�ساأن مكافحة ر�سوة �ملوظفني �لعموميني �لأجانب يف �ملعامات �لتجارية �لدولية )�نظر �ملادة 9(.
�سة للم�ساع���دة �لقانونية �ملتبادل���ة �سمن �إطار  وع���اوة على ذلك، �سيغ���ت �سكوك خم�سّ
�ملجل����ض �لأوروبي )�لتفاقية �لأوروبية ب�ساأن �مل�ساعدة �ملتبادلة يف �مل�سائل �جلنائية وبروتوكولها 
�لإ�سافي���ان لعامي 1978 و2001( و�لكومنولث )نظ���ام �لكومنولث للم�ساعدة �ملتبادلة يف �مل�سائل 
�جلنائي���ة لعام 1986، �ملعّدل يف عامي 1990 و1999( ومنظمة �لدول �لأمريكية )�تفاقية �لبلد�ن 
�لأمريكي���ة ب�س���اأن �لإدلء بال�سه���ادة يف �خل���ارج لع���ام 1975 وبروتوكولها �لإ�س���ايف لعام 1984، 
�إ�ساف���ًة �إىل �تفاقية �لبل���د�ن �لأمريكية ب�ساأن �مل�ساعدة �ملتبادل���ة يف �مل�سائل �جلنائية لعام 1992 
وبروتوكولها �لختياري لعام 1993( و�جلماعة �لقت�سادية لدول غرب �أفريقيا )�تفاقية �جلماعة 
�لقت�سادية لدول غرب �أفريقيا ب�ساأن �مل�ساعدة �ملتبادلة يف �مل�سائل �جلنائية لعام 1992( و�لدول 
�لأط���ر�ف يف �جلن���وب �لأفريقي و�لحتاد �لأوروبي )�تفاقية ع���ام 2000 ب�ساأن �مل�ساعدة �ملتبادلة 
يف �مل�سائ���ل �جلنائية بني �لدول �لأع�ساء يف �لحتاد �لأوروب���ي وبروتوكولها لعام 2001( و�تفاقية 

جامعة �لدول �لعربية لعام 1983 ب�ساأن �مل�ساعدة �لقانونية يف �مل�سائل �جلنائية.
كم���ا �أع���دت �لأمم �ملتحدة بدورها معاه���دة منوذجية ب�ساأن �مل�ساع���دة �ملتبادلة يف �مل�سائل 
�جلنائي���ة )ق���ر�ر �جلمعية �لعامة 117/45، �ملرفق، وقر�ره���ا 112/53، �ملرفق �لأول( �لتي متثل 
خا�سة �خلرب�ت �لدولية �ملكت�سبة يف تنفيذ هذه �ملعاهد�ت �ملتعلقة بامل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة، 

وخ�سو�سًا بني �لدول �لأطر�ف �لتي متثل نظمًا قانونية خمتلفة.

ثانيًا-4-  �لتطّور�ت �جلديدة
حدث���ت تطّور�ت كبرية يف جم���ال �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة خ���ال �ل�سنو�ت �لأخرية. بل 
ت�سري �لأدلة �إىل زيادة �لكثري من �لدول �لأطر�ف لقدر�تها على تقدمي �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة 
عل���ى �ل�سعي���د �لدويل، خا�سًة منذ وقوع �أح���د�ث 11 �أيلول/�سبتم���رب 2001 يف �لوليات �ملتحدة. 
كم���ا حدثت تط���ّور�ت كبرية يف جمال �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة يف �لحتاد �لأوروبي، على �سبيل 
ن هذه �لتطّور�ت �تفاقية �مل�ساعدة �لقانونية  �ملثال، حيث ت�سارع وقع �لتغيري بوترية هائلة. وتت�سمَّ
�ملتبادلة لعام 2000 وبروتوكولها لعام 2001، كما ذكر �أعاه، و�لقر�ر�ت �لإطارية ب�ساأن ��ستعمال 
�أفرقة �لتحقيق �مل�سرتكة )2002( و�لعرت�ف �ملتبادل باأو�مر جتميد �ملمتلكات �أو �لأدلة )2003( 
وم�سادرة �لعائد�ت و�لأدو�ت و�ملمتلكات ذ�ت �ل�سلة باجلر�ئم )2005( وتطبيق مبد�أ �لعرت�ف 
�ملتب���ادل باأو�مر �مل�س���ادرة )2006(، �إ�سافًة �إىل قر�ر�ت �ملجل�ض �لأوروبي، مثل قانون عام 2002 

باإن�ساء �ل�سبكة �لق�سائية �لأوروبية "Eurojust" بغية تعزيز �ملعركة �سد �جلر�ئم �خلطرية. 
ب�س���اأن  �تف���اق  �إىل  �لأوروب���ي  �لحت���اد  جمل����ض  تو�س���ل   ،2006 حزير�ن/يوني���ه  ويف   
 �إتب���اع نه���ج ع���ام لو�سع ق���ر�ر �إطاري يتعل���ق باأمر طل���ب �لأدلة �لأوروب���ي )ون�سه مت���اح يف �ملوقع

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st09/st09913.en07(. ويتطلب �لأمر ��ستكمال 



170

هذ� �لنظام �جلديد و�عتماده ثم تنفيذه مبعرفة �لدول �لأع�ساء. وينتهج �أمر طلب �لأدلة �لأوروبي 
نف����ض نهج �لقر�ر �لإطاري ب�ساأن �أمر �لتوقيف �لأوروب���ي )�نظر �ملادة 44( فيما يتعلق بالعرت�ف 
�ملتبادل. وبذلك يكون �أمر �لأدلة قر�رً� ق�سائيًا ير�سل مبا�سرة من �ل�سلطة �لق�سائية �لتي ت�سدره 
�إىل �ل�سلط���ة �ملنفذة، ف�س���ًا عن �ت�سالت ر�سمي���ة �أخرى جترى مبا�سرًة ب���ني هاتني �ل�سلطتني. 
و�سي�ستخ���دم لأغر��ض �حل�سول على �أ�سياء �أو وثائق �أو بيانات تندرج حتت فئات معينة و�سجات 
قائم���ة لت�س���الت مر�س���ودة وتقارير مر�قب���ة ومناق�سات مع م�ستب���ه بهم و�سهادة �سه���ود ونتائج 

�ختبار�ت �حلم�ض �لنووي.

ثانيًا-5-  �آليات تي�سري جديدة
ميك���ن �عتبار �لتط���ّور�ت �لأخرية يف �لحت���اد �لأوروبي �أمثلة فّعالة لاإج���ر�ء�ت �ملت�سافرة 
عل���ى �مل�ستوى �لإقليمي و�ملوجهة �س���وب تعزيز �لتعاون و�لتن�سيق بني �ل���دول يف مكافحة �جلرمية 
 �ملنظم���ة عرب �لوطنية. ويف ه���ذ� �ل�سياق، �أن�ساأ �لإجر�ء �مل�سرتك بتاري���خ 22 ني�سان/�أبريل 1996 
)JHA/96/277( �إط���ارً� لتبادل ق�ساة �لت�س���ال لتح�سني �لتعاون �لق�سائي بني �لدول �لأع�ساء يف 
�لحتاد �لأوروبي. و�أ�س�ض هذ� �لإجر�ء �مل�سرتك �إطارً� لتعيني �أو تبادل �لق�ساة �أو �مل�سوؤولني من ذوي 
�خلرب�ت �خلا�سة يف �إجر�ء�ت �لتعاون �لق�سائي، و�لذين ي�سار �إليهم مب�سمى "ق�ساة �ت�سالت"، 
ب���ني �لدول �لأع�س���اء ��ستنادً� �إىل ترتيبات ثنائي���ة �أو متعددة �لأطر�ف )�مل���ادة 1(. وت�سم مهام 
ه �إىل ت�سجيع وتعجيل جميع �أ�س���كال �لتعاون �لق�سائي يف �مل�سائل  ق�س���اة �لت�سال �أيَّ ن�س���اط موجَّ
�جلنائي���ة، خا�سًة ما كان من خال �إقامة رو�بط مبا�سرة مع �لوز�ر�ت و�ل�سلطات �لق�سائية ذ�ت 
ن مهام ق�ساة �لت�سال كذلك، مبوجب ترتيبات متَّفق عليها  �ل�سلة يف �لدولة �مل�سيفة. وقد تت�سمَّ
ب���ني �لدولتني �لع�سوين �مل�ست�ساف���ة و�مل�ست�سيفة، �أيَّ ن�ساط يرتب���ط بالتعامل مع تبادل �ملعلومات 
و�لإح�س���اء�ت على نحٍو يعّزز �لفهم �ملتب���ادل لاأنظمة �لقانونية وقو�ع���د �لبيانات �لقانونية لدى 
�س���ني �لقانونيني يف كٍل م���ن هذه �لدول   �ل���دول �لأط���ر�ف �ملعنية وتقوي���ة �لعاقات ب���ني �ملتخ�سّ

)�ملادة 2(.

وف�س���ًا ع���ن ذل���ك، �أن�سئ���ت �ل�سبك���ة �لق�سائي���ة �لأوروبية وف���ق �لإجر�ء �مل�س���رتك بتاريخ 
29 حزي���ر�ن/ يوني���ه 1998 �ل���ذي �عتم���ده جمل����ض �لحت���اد �لأوروب���ي عم���ًا بامل���ادة K.3 م���ن 
معاه���دة �لحت���اد �لأوروب���ي )JHA/98/428(. وهي �سبكة ت�سم نقاط �ت�س���ال ق�سائية بني �لدول 
�لأع�س���اء �أن�سئ���ت لتعزي���ز وت�سريع �لتع���اون يف �مل�سائ���ل �جلنائية، م���ع �إياء �هتم���ام خا�ض �إىل 
مكافح���ة �جلرمي���ة �ملنظمة ع���رب �لوطني���ة. وح�سب �مل���ادة 4 من ه���ذ� �لإجر�ء �مل�س���رتك، توؤدي 
نق���اط �لت�سال وظيفة و�سط���اء ن�سطني مكلفني بتي�س���ري �لتعاون �لق�سائي بني �ل���دول �لأع�ساء، 
خا�س���ة يف �لإجر�ء�ت �ملتخ���ذة ملكافحة �جلر�ئم �خلطرية )�جلرمية �ملنظم���ة و�لف�ساد و�لجتار 
باملخ���در�ت و�لإره���اب(. كم���ا يقدم���ون �ملعلوم���ات �لقانوني���ة و�لعملي���ة �لازم���ة �إىل �ل�سلطات 
�لق�سائي���ة �ملحلي���ة يف بلد�نهم و�إىل نقاط �لت�سال و�ل�سلطات �لق�سائي���ة �ملحلية يف بلد�ن �أخرى 
لتمكينه���ا م���ن �إعد�د طل���ب فّعال بالتع���اون �لق�سائ���ي �أو حت�سني �لتع���اون �لق�سائ���ي ب�سكل عام. 
كم���ا تناط به���م مهّمة حت�س���ني تن�سيق �لتع���اون �لق�سائ���ي يف �حلالت �لت���ي توجب فيه���ا �سل�سلة 
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 م���ن �لطلب���ات �لو�ردة م���ن �سلطات ق�سائي���ة يف دولة طرف تن�سي���ق �لإجر�ء�ت �ملتخ���ذة يف دولة
ع�سو �أخرى.

و�أخ���ريً� �أن�سئ���ت �سبك���ة "Eurojust" يف 28 �سباط/فرب�ي���ر 2002 عم���ًا مبا ج���اء يف قر�ر 
جمل�ض �لحتاد �لأوروبي )JHA/2002/187(، وهي تهدف �إىل تن�سيط وحت�سني تن�سيق �لتحقيقات 
و�ملاحق���ات �لق�سائي���ة يف �ل���دول �لأع�ساء، وحت�سني �لتع���اون بني �ل�سلط���ات �ملخت�سة يف �لدول 
�لأع�س���اء، وخ�سو�س���ًا تي�سري تنفيذ �مل�ساع���دة �لقانوني���ة �ملتبادلة على �ل�سعيد �ل���دويل وتنفيذ 
طلب���ات ت�سليم �ملجرم���ني، وكذلك دعم �ل�سلطات �ملخت�سة يف �لدول �لأع�س���اء بغية زيادة فّعالية 
حتقيقاته���ا وماحقاته���ا �لق�سائية )�ملادة 3(. وهي تتاألف من ع�سو وطن���ي تعينه كل دولة ع�سو 

ب�سفته مدعيًا عامًا �أو قا�سيًا �أو �سابط �سرطة باخت�سا�سات مكافئة )�ملادة 2(.
ومع ذلك فاإنَّ هذه �لأمثلة كثريً� ما متثل خيار�ت مكلفة لتح�سني تدفق �ملعلومات بني �لدول 
�لأطر�ف. وقد �ختارت وليات ق�سائية كثرية جمرد �لكتفاء باتخاذ مبادر�ت ق�سائية �أو تنفيذية 
لتعزي���ز قدر�تها على تقدمي �مل�ساعدة �لقانونية وتلقيه���ا و��ستخد�مها ب�سكل فّعال �سمن ترتيبات 
تع���اون قائم���ة، مثل ر�بطة جنوب �آ�سي���ا للتعاون �لإقليم���ي، ومنظمة �لتعاون �لإقليم���ي بني روؤ�ساء 
�ل�سرطة يف �جلنوب �لأفريقي، و�لإنرتبول )ويبلغ عدد �لدول �لأطر�ف �لع�سو فيه 186(. وتتناول 

�ملادة 48 هذ� �لنهج مبزيٍد من �لتف�سيل.

ثالثاً- قائمة مرجعية
•  ما هو �ل�سند �لقانوين �لذي ت�ستخدمه �لدولة �لطرف يف �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة؟

•   هل ت�ستخدم �لتفاقية ك�سند قانوين للم�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة؟ و�إن مل يكن �لأمر كذلك، 

ه���ل �أبرمت �لدولة �لطرف �تفاق���ات �أو ترتيبات ثنائية �أو متع���ددة �لأطر�ف لتي�سري ت�سليم 
�ملجرمني؟

•  هل ت�سارك �لدولة �لطرف يف �أيِّ �سبكة للممار�سني �أو �سبكة ق�سائية؟

•   ه���ل �سّم���ت �لدولة �لطرف �سلط���ة مركزي���ة م�سوؤولة عن تلق���ي طلبات �مل�ساع���دة �لقانونية 

�ملتبادلة ومعاجلتها وتنفيذها؟
•   ه���ل لدى �ل�سلطة �ملركزية مبادئ توجيهية و��سحة ب�ساأن �جلو�نب و�مل�سائل �لعملية �لنا�سئة 

عن حالة م�ساعدة قانونية متبادلة؟
•  هل و�سعت �لدولة �لطرف �إجر�ء�ت للتعامل مع طلبات �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة؟

املادة 47:  نقل االإجراءات اجلنائية

تنظ���ر �ل���دول �لأط���ر�ف يف �إمكاني���ة نق���ل �إج���ر�ء�ت �ملاحق���ة �ملتعلق���ة بفع���ل جم���ّرم 
وفق���ًا له���ذه �لتفاقي���ة �إىل بع�سه���ا �لبع����ض، به���دف تركي���ز تل���ك �ملاحق���ة، يف �حل���الت �لتي 
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 يعت���رب فيه���ا ذل���ك �لنق���ل يف �سالح ح�س���ن �س���ري �لعد�ل���ة، وخ�سو�سا عندم���ا يتعلق �لأم���ر بعدة
وليات ق�سائية.

اأواًل- نظرة عامة

يتمث���ل �أح���د �خليار�ت �جلديدة ن�سبي���ًا يف �لعد�لة �جلنائية عرب �لوطني���ة يف �أن تقوم دولة 
م���ا بنقل �لإجر�ء�ت �جلنائية �إىل دولة �أخرى. وقد يكون ه���ذ� حًا منا�سبًا يف �حلالت �لتي تبدو 
فيه���ا �لدولة �ملنقول �إليها يف و�س���ع �أف�سل لتي�سري �لإجر�ء�ت �أو �أن يك���ون للمتهم رو�بط �أوثق بها 
لأن���ه مو�ط���ن �أو مقيم يف هذه �لدول���ة، على �سبيل �ملثال. وقد ي�ستعمل ه���ذ� �خليار كاأد�ة �إجر�ئية 
منا�سب���ة لزي���ادة كفاءة وفّعالية �إج���ر�ء�ت �لتقا�سي �ملحلي���ة �لتي ت�ستهل وجترى ب���دًل من عملية 
 �لت�سلي���م )وخ�سو�س���ًا يف حالت رف����ض �لت�سليم لأنَّ �ل�سخ����ض �ملطلوب هو م���ن مو�طني �لدولة 

متلقية �لطلب(.
�ض مع  وعل���ى م�ستوى و�سع �ملعايري، ل تتوّفر �تفاقية متعددة �لأطر�ف تتعامل ب�سكل خم�سّ
نقل �لإجر�ء�ت �جلنائية �سوى �لتفاقية �لأوروبية ب�ساأن نقل �لإجر�ء�ت يف �مل�سائل �جلنائية، �لتي 
�عتم���دت يف �إط���ار �ملجل�ض �لأوروبي. وقد فتح باب �لتوقيع عل���ى �لتفاقية عام 1972 ودخلت حيز 

�لنفاذ عام 1978.
وتت�س���م �تفاقية �ملجل�ض �لأوروب���ي يف حد ذ�تها بالتعقيد، بيد �أنَّ �ملفه���وم �لأ�سا�سي ب�سيط. 
فعندم���ا ي�ستب���ه يف �سخ�ض ما باأنه �رتك���ب جرمية مبقت�سى قانون �إحدى �ل���دول �لأطر�ف، يجوز 
له���ذه �لدول���ة �أن تطلب من �إحدى �لدول �لأطر�ف �لأخرى �أن تتخذ �لإجر�ء�ت بالنيابة عنها وفقًا 
لاتفاقي���ة، ويج���وز للدولة �لأخرى �أن تتخ���ذ �إجر�ء �لتقا�سي مبوجب قانونه���ا �خلا�ض. وت�سرتط 

�لتفاقية �زدو�جية �لتجرمي من �أجل هذ� �لغر�ض.
و�إ�ساف���ًة �إىل ذلك، ف���اإنَّ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لجتار غ���ري �مل�سروع يف �ملخدر�ت 
و�ملوؤث���ر�ت �لعقلي���ة ل�سن���ة 1988 و�تفاقية �لأمم �ملتح���دة ملكافحة للجرمية �ملنظم���ة عرب �لوطنية 
ت�ستم���ان على �أحكام حم���ّددة ب�ساأن نقل �لإجر�ء�ت �جلنائية )�ملادتان 8 و21، على �لتو�يل( مبا 
ميك���ن �ل���دول �لأطر�ف من �للج���وء �إىل هذ� �ل�سكل م���ن �أ�سكال �لتعاون �ل���دويل حيث يعترب هذ� 
يف م�سلح���ة �إقامة �لعد�لة ب�س���كل �سحيح، وخ�سو�سًا يف �حلالت �لتي يتعل���ق فيها �لأمر بوليات 

ق�سائية عديدة ويتعني حتديد �أكرث �لأماكن ماءمة للتقا�سي.
ومن هذه �لوجهة من �ملرجح �أن يعني ذلك عدم �حتياج �لدول �لأطر�ف �لتي �سنت ت�سريعات 
تنفيذي���ة كاأطر�ف يف �لتفاقيات �ملذكورة �أعاه �إىل �إجر�ء تعديات هامة بغية �لمتثال ملتطلبات 

�ملادة 47 من �تفاقية �لف�ساد.
وقد �سعت �لأمم �ملتحدة �إىل تعزيز تطوير �ملعاهد�ت �لثنائية و�ملتعددة �لأطر�ف ب�ساأن هذ� 
�ملو�س���وع وذلك باإع���د�د معاهدة منوذجية ب�ساأن نقل �لإج���ر�ء�ت يف �مل�سائل �جلنائية )�عتمدتها 
�جلمعية �لعامة بقر�رها 118/45(. وما هذه �إلَّ معاهدة �إطارية يتعني تكييفها للمتطلبات �ملعينة 

لدولتني �أو �أكرث من �لدول �لأطر�ف �لتي تتفاو�ض ب�ساأن معاهدة من هذ� �لقبيل.
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ثانياً- التحّديات واحللول

ثانيًا-1-  معايري �ل�سيا�سات للقر�ر�ت �ملتعلقة بالنقل
طامل���ا كان هنال���ك ق���در كبري من عدم �ليق���ني عندما يتن���اول �لأمر حتديد م���ا هي �لولية 
�لق�سائي���ة �لأف�سل �أو �لأكرث فّعالية ملبا�سرة �إج���ر�ء �ملاحقة �لق�سائية فيها ب�ساأن جر�ئم جنائية 

ذ�ت �أبعاد تتجاوز �حلدود �لوطنية.
وتدع���و �ملادة 47 �ل���دول �لأطر�ف �إىل �لنظ���ر يف حتويل �لإجر�ء�ت �جلنائي���ة من �إحد�ها 
�إىل �لأخ���رى ح���ني يك���ون من �ساأن ذل���ك �أن ي�سب يف م�سلح���ة �إقامة �لعدل عل���ى �لنحو �ملائم، 
خا�س���ًة عندما يتوزع �لأمر بني عدة ولي���ات ق�سائية وتكون ثمة حاجة �إىل تركيز دعاوى �ملاحقة 
و�إجر�ء�ته���ا يف ولية ق�سائية و�حدة. وت�سّجع �لتفاقية دون �سك �لدول �لأطر�ف على �لدخول يف 
�تفاق���ات �أو ترتيبات قد ت�سمح بنقل �لإجر�ء�ت �جلنائي���ة وكذلك بتوفري حلول حيث توؤّثر جرمية 
ف�ساد مثًا يف �أكرث من ولية ق�سائية وترغب �لدول �ملعنية يف حتديد �أن�سب ولية لإجر�ء �لتحقيق 

و�ملحاكمة.
وبالرغم من تز�يد عدد �جلر�ئم عرب �لوطنية، قلما وجدت توجيهات على �ل�سعيد �لدويل 
مل�ساع���دة �سلطات �لدعاء �لع���ام و�لتحقيق على حتديد ذلك. وينطوي �لف�س���اد عرب �لوطني على 
�لأخ����ض على ع���دٍد من �ملخاطر �لكامنة �جل�سيم���ة �لتي من �ساأنها �إف���ر�ز �سيناريوهات خمتلفة. 
ولذلك، قد يحدث مثًا �ألَّ تقوم �أيُّ ولية ق�سائية بتحريك �إجر�ء�ت ماحقة ��ستنادً� �إىل فر�سية 
خاطئ���ة مفاده���ا �أنَّ �سلطات �أجنبية �ستتوىل ذلك، �أو يكون �إج���ر�ء �ملاحقة يف �لولية "�ملغلوطة" 

)غري �ملنا�سبة(، �أو تقوم دولتان �أو �أكرث بتحريك دعاوى ق�سائية مت�ساربة.
ولذ� من �لأهمية �لق�سوى �تخاذ قر�ر يحدد �لولية �لق�سائية �لأن�سب لتحريك �لإجر�ء�ت 
�جلنائية. ويف هذ� �ملقام، يجدر بالدول �لأطر�ف �لنظر يف �ملادة 47 جنبًا �إىل جنب مع �ملادة 42 
ب�ساأن �لولية �لق�سائية ومر�عاة �ملعايري �لتقليدية �لتي تتخذ على �أ�سا�سها قر�ر�ت حتديد �لولية 

�لق�سائية بغية �لوقوف على �أكرث �لوليات �لق�سائية ماءمًة لاإجر�ء �جلنائي.
وق���د يتطلب تنفيذ ذلك �إعد�د قائمة بالأولوي���ات. وكانت نقطة �لبد�ية يف تلك �لتو�سية �أنه 
ينبغي �إعطاء �أولوية ماحقة �جلاين للدولة �لتي �رتكب فيها �لفعل. وينبغي �أن تاأتي �سائر �ملعايري 
يف مرتب���ة تابع���ة بالن�سبة �إىل ذلك �ملب���د�أ. وعلى ذلك ترتهن �ملاحقة يف �لدول���ة �لتي يتخذ فيها 

�جلاين عادة مقرً� لإقامته بتخلي �لدولة �لتي �رتكب فيها �جلرم عن �ملاحقة.
ولي�ض هناك ما يربر �لفرت��ض باأنَّ �لأن�سب عادًة هو �إجر�ء �ملاحقة �لق�سائية حيث �رتكب 
�جل���رم. �إذ تتطلب �إع���ادة تاأهيل �جلاين، �لتي تعطى ثقًا متز�ي���دً� يف قانون �لعقوبات �حلديث، 
فر����ض �لعقوب���ة و�إنفاذها حيثما ميكن �ل�سعي يف حتقيق �له���دف �لتاأهيلي على �أجنح وجه، ويكون 
ذلك عادة يف �لدولة �لتي يكون للجاين فيها �سات �أ�سرية �أو �جتماعية �أو يعتزم �لإقامة فيها بعد 

�إنفاذ �لعقوبة.
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وعل���ى �جلان���ب �لآخر، م���ن �لو��س���ح �أنَّ �سعوبات تاأم���ني �لأدلة متثل يف كثري م���ن �لأحيان 
�عتب���ارً� يناه����ض نقل �لإجر�ء�ت من �لدول���ة �لتي �رتكب �جلرم فيها �إىل دول���ة �أخرى. ول ميكن 
ح�س���م �أم���ر �لثقل �ملعطى يف كل حال���ة لاعتبار�ت �ملت�ساربة با�ستخد�م قاع���دة عامة مطلقة، بل 
ل �إىل  يج���ب �تخاذ �لقر�ر يف �س���وء �لوقائع �خلا�سة بكل حالة. بل من �ملمك���ن، يف حماولة �لتو�سّ
�تفاق بني خمتلف �لدول �ملعنية، جتّنب �ل�سعوبات �لتي كانت �ستو�جهها هذه �لدول يف حالة قبول 

م�سبق بنظام يقيد قدرتها على فر�ض عقوبات.
وق���د ت�سطر �ل���دول �لأطر�ف كذل���ك �إىل �تخاذ ق���ر�ر�ت يف مرحلة مبك���رة وقد ترغب يف 
�ل�ستع���ام ع���ن توقيت وكيفي���ة �لنظر يف م�ساأل���ة �لولية �لق�سائي���ة وعن �ل�سلط���ات �لتي �ستكون 
م�سوؤول���ة عن �مل�ساور�ت و�لتفاق. كم���ا يحتمل �أن يكون مل�ساألة �لتوقيت �أهمي���ة، حيث يثار �ل�سوؤ�ل 
ب�س���اأن م���ا �إذ� كان ينبغ���ي �تخاذ �لقر�ر يف بد�ي���ة �لتحقيق �أم بعد تبلور طبيع���ة �لق�سية ومعاجلة 

م�سائل �ملقبولية �ملحتملة.

ثانيًا-2-  �ملعايري �لعملية للقر�ر�ت �ملتعلقة بالنقل
رغبة يف تي�سري �تخاذ �لقر�ر�ت �ملتعلقة بالنقل، ينبغي للدول �لأطر�ف �أن تعد جمموعة من 
�ملعاي���ري �لعملية �لتي من �ساأنها �أن ت�ساعد يف حل مثل هذه �مل�سائل �لق�سائية �ملعقدة. فعلى �سبيل 

ن �لأ�سئلة �لتي ينبغي للدول �لأطر�ف طرحها ما يلي: �ملثال، من �ملمكن �أن تت�سمَّ
•  �أين �رتكب �جلرم و�أين �ألقي �لقب�ض على �جلاين؟

•  �أين يوجد معظم �ل�سهود �أو �أهم �لأدلة �أو �ل�سحايا للجرمية �ملعنية؟

•  �أيُّ �لوليات �لق�سائية تتمتع باأف�سل/�أجنع �لقو�نني؟

•  �أيُّ �لوليات �لق�سائية تتمتع باأف�سل قو�نني �مل�سادرة؟

•   يف �أيِّ ولية ق�سائية يحدث �أقل تاأخري؟

•  �أيُّ �لوليات �لق�سائية توّفر �أف�سل �سمانات لاأمن و�لحتجاز؟

•  �أيُّ �لوليات �لق�سائية �أقدر على �لتعامل مع م�سائل �إف�ساء �ملعلومات �حل�سا�سة؟

•  �أيُّ �لوليات �لق�سائية ت�ستطيع حتمل تكاليف �لإجر�ء�ت؟

•  يف �أيِّ ولية ق�سائية كان للجرمية �أثار ج�سيمة؟

•  �أين تقع معظم �ملوجود�ت �لتي يحتمل �لتمكن من ��سرتد�دها؟

•  �أيُّ �لدول �لأطر�ف �أكرث تقّدمًا من حيث �آليات ��سرتد�د �ملوجود�ت؟

ثالثاً- قائمة مرجعية

•  هل �أبرمت �لدولة �لطرف �تفاقات �أو ترتيبات ب�ساأن نقل �لإجر�ء�ت �جلنائية؟
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•   ه���ل �أعدت �لدول���ة �لطرف �سيا�سة ومعاي���ري عملية لتخاذ �لقر�ر�ت �ملتعلق���ة بنقل �أو قبول 
�إجر�ء�ت جنائية؟

•   ه���ل تبني ورق���ة �ل�سيا�س���ات تلك �لعو�ق���ب �لق�سائي���ة و�لت�سغيلي���ة و�لعقابي���ة لعملية �تخاذ 
�لقر�ر�ت ب�ساأن هذه �مل�سائل؟

•  هل تتناول ورقة �ل�سيا�سات عو�قب �تخاذ �لقر�ر فيما يتعلق بعائد�ت �جلرمية؟

•   ه���ل حددت �لدولة �لطرف �سلطة معينة وحملتها �مل�سوؤولية �لرئي�سية عن �مل�ساور�ت و�تخاذ 
�لقر�ر�ت ب�ساأن �مل�سائل ذ�ت �ل�سلة؟

املادة 48:  التعاون يف جمال اإنفاذ القانون
1- تتع���اون �لدول �لأطر�ف فيما بينها تعاونا وثيقا، مب���ا يتو�فق مع نظمها �لقانونية و�لإد�رية 
�لد�خلي���ة، ك���ي تعّزز فاعلي���ة تد�بري �إنف���اذ �لقانون م���ن �أجل مكافح���ة �جلر�ئ���م �مل�سمولة بهذه 

�لتفاقية. وتتخذ �لدول �لأطر�ف، على وجه �خل�سو�ض، تد�بري فّعالة لأجل:
)�أ( تعزي���ز قن���و�ت �لت�سال ب���ني �سلطاتها و�أجهزته���ا ودو�ئرها �ملعني���ة، و�إن�ساء تلك 
�لقن���و�ت عند �ل�س���رورة، من �أجل تي�سري تب���ادل �ملعلومات بطريقة �آمن���ة و�سريعة عن كل جو�نب 
�جلر�ئ���م �مل�سمولة بهذه �لتفاقية، مبا فيها �ساتها بالأن�سطة �لإجر�مية �لأخرى، �إذ� ر�أت �لدول 

�لأطر�ف �ملعنية ذلك منا�سبا؛
)ب(   �لتعاون مع �لدول �لأطر�ف �لأخرى، فيما يتعلق باجلر�ئم �مل�سمولة بهذه �لتفاقية، 

على �إجر�ء حتريات ب�ساأن:
 )1(     هوي���ة �لأ�س��خا����ض �مل�ستب���ه يف �سلوعه���م يف تل���ك �جلر�ئ���م و�أماك���ن تو�ج��دهم 

و�أن�سطتهم، �أو �أماكن �لأ�سخا�ض �ملعنيني �لآخرين؛
)2(     حركة �لعائد�ت �لإجر�مية �أو �ملمتلكات �ملتاأتية من �رتكاب تلك �جلر�ئم؛

 )3(     حركة �ملمتلكات �أو �ملعد�ت �أو �لأدو�ت �لأخرى �مل�ستخدمة �أو �ملر�د ��ستخد�مها يف 
�رتكاب تلك �جلر�ئم؛

)ج(    �لقي���ام، عند �لقت�ساء، بتوفري �لأ�سن���اف �أو �لكميات �لازمة من �ملو�د لأغر��ض 
�لتحليل �أو �لتحقيق؛

)د(     تبادل �ملعلومات، عند �لقت�ساء، مع �لدول �لأطر�ف �لأخرى ب�ساأن و�سائل وطر�ئق 
معين���ة ُت�ستخدم يف �رتكاب �جلر�ئم �مل�سمولة بهذه �لتفاقية، مبا يف ذلك ��ستخد�م هوّيات ز�ئفة 

�أو وثائق مزورة �أو حمورة �أو ز�ئفة �أو غريها من و�سائل �إخفاء �لأن�سطة؛
)ه����(   ت�سهيل �لتن�سي���ق �لفّعال بني �سلطاتها و�أجهزتها ودو�ئره���ا �ملعنية، وت�سجيع تبادل 
�لعاملني وغريهم من �خلرب�ء، مبا يف ذلك تعيني �سباط �ت�سال، رهنا بوجود �تفاقات �أو ترتيبات 

ثنائية بني �لدول �لأطر�ف �ملعنية؛
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)و(   تبادل �ملعلومات وتن�سيق ما ُيتخذ من تد�بري �إد�رية وتد�بري �أخرى، ح�سب �لقت�ساء، 
لغر�ض �لك�سف �ملبّكر عن �جلر�ئم �مل�سمولة بهذه �لتفاقية.

2- بغية و�سع هذه �لتفاقية مو�سع �لنفاذ، تنظر �لدول �لأطر�ف يف �إبر�م �تفاقات �أو ترتيبات 
ثنائي���ة �أو متعددة �لأطر�ف ب�ساأن �لتعاون �ملبا�سر بني �أجهزتها �ملعنية باإنفاذ �لقانون، ويف تعديل 
تل���ك �لتفاق���ات �أو �لرتتيبات يف ح���ال وجودها. و�إذ� مل تك���ن هناك بني �ل���دول �لأطر�ف �ملعنية 
�تفاق���ات �أو ترتيبات من هذ� �لقبيل، جاز للدول �لأطر�ف �أن تعترب هذه �لتفاقية مبثابة �لأ�سا�ض 
للتع���اون �ملتبادل يف جمال �إنفاذ �لقانون ب�س���اأن �جلر�ئم �مل�سمولة بهذه �لتفاقية. وت�ستفيد �لدول 
�لأط���ر�ف، كلما �قت�ست �ل�س���رورة، ��ستفادة تامة من �لتفاقات �أو �لرتتيبات، مبا فيها �ملنظمات 

�لدولية �أو �لإقليمية، لتعزيز �لتعاون بني �أجهزتها �ملعنية باإنفاذ �لقانون.

3- ت�سع���ى �لدول �لأط���ر�ف �إىل �لتع���اون، �سمن ح���دود �إمكانياتها، على �لت�س���ّدي للجر�ئم 
�مل�سمولة بهذه �لتفاقية، �لتي ُترتكب با�ستخد�م �لتكنولوجيا �حلديثة.

اأواًل-  نظرة عامة

نظ���رً� لأنَّ �إنف���اذ �لقو�نني ه���و من �أو�سح و�أبلغ �أ�س���كال ممار�سة �ل�سي���ادة �ل�سيا�سية، كانت 
�ل���دول حتجم تقليدي���ًا عن �لتعاون مع �ل���وكالت �لأجنبية �ملعنية باإنف���اذ �لقو�نني. وقد تغري هذ� 
�ملوق���ف ببطء م���ع تز�يد فهم �مل�سلحة �مل�سرتك���ة يف مكافحة �جلر�ئم �خلط���رية و�أهمية �لتعاون 

كنوع من �لت�سّدي للجرمية عرب �لوطنية.

وترم���ي �ملو�د 48-50 من �لتفاقي���ة، ب�سكل خا�ض، �إىل تعزيز �لتع���اون �لوثيق بني �سلطات 
�إنف���اذ �لقان���ون لدى �لدول �لأطر�ف باعتب���اره �أد�ة مهّمة يف �سبيل �إجن���اح �لتحقيقات يف �لف�ساد 
ع���رب �لوطني. وب�سكل �أكرث حتديدً�، ت�ستهدف �ملادة 48 حت�س���ني فّعالية �لتعاون يف �إنفاذ �لقو�نني 
وتلزم �لدول �لأطر�ف بعدة �أمور من بينها حت�سني قنو�ت �لت�سال وفتح ما يلزم منها بغية تي�سري 
�لتب���ادل �لآمن و�ل�سريع للمعلوم���ات �ملتعلقة بجميع �أوجه �جلر�ئم �مل�سمول���ة يف �لتفاقية، مبا يف 

ذلك �ساتها باأن�سطة �إجر�مية �أخرى.

وحت���ّدد �لفق���رة 1 من �ملادة نطاق �للت���ز�م بالتعاون وحتّدد �لتد�بري �لت���ي ينبغي �تخاذها 
�أ�سا�سًا للتعاون.

وتدع���و �لفق���رة 2 �لدول �لأطر�ف �إىل �لنظر يف �إبر�م �تفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة 
�لأط���ر�ف ب�ساأن �لتعاون �ملبا�س���ر بني �أجهزتها �ملعنية باإنفاذ �لقانون بغي���ة تفعيل �لتفاقية. وهي 
تتيح كذلك ��ستخد�م �لتفاقية ك�سند قانوين لذلك �لتعاون يف �إنفاذ �لقانون يف غياب �تفاقات �أو 

ترتيبات حمّددة.

وتع���رتف �لفق���رة 3 بتز�ي���د ��ستخ���د�م تكنولوجي���ا �حلا�س���وب يف �رت���كاب �لكث���ري م���ن 
�جلر�ئ���م �مل�سمول���ة يف �لتفاقي���ة وتدع���و �ل���دول �لأط���ر�ف �إىل �لجته���اد يف حتقي���ق تع���اون 
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 �أوث���ق بينه���ا للتعام���ل م���ع �جلر�ئ���م �ملتعلق���ة بالف�س���اد �لت���ي ترتك���ب با�ستخ���د�م �لتكنولوجي���ا
�حلديثة.

ثانياً- التحّديات واحللول

ثانيًا-1-  �مل�سائل �لتي يتعني معاجلتها
ت�سبب���ت ع���دة م�سكات يف عرقلة �لتع���اون يف جمال �إنفاذ �لقانون عل���ى �مل�ستويني �لر�سمي 
وغ���ري �لر�سم���ي. فنتيجة للتنوع يف �لنهج و�لأولويات يف خمتلف �لوليات �لق�سائية، قد يتعذر على 
ل �إىل �تفاق ب�ساأن كيفية �لت�سّدي ل�سكل  �لأجه���زة �ملعنية باإنفاذ �لقو�نني يف خمتلف �لدول �لتو�سّ
�جلرمية عرب �حلدود. وعلى ذلك فقد ت�ستلزم بع�ض �لدول �لأطر�ف �إجر�ء �ملناق�سات بني م�سوؤويل 
�أجه���زة �إنف���اذ �لقانون �أو �لق�ساء و�ل�سهود بلغتهم �أو �أن تقّدم لهم �لأ�سئلة �سلفًا. وقد ت�ستلزم دول 
�أط���ر�ف �أخرى ح�سور م�سوؤوليها جميع �ملناق�سات �لتي يجريه���ا م�سوؤولو �لدولة �لطرف �لطالبة. 
وق���د ترف�ض دول �أطر�ف �أخرى �إر�سال م�سوؤويل �إنفاذ �لقانون لديها لاإدلء بال�سهادة يف حماكم 
�أجنبي���ة. و�أخريً� من �ساأن �حلاجة �إىل �سرية �لتنفي���ذ يف �ملر�قبة �لإلكرتونية و�لعمليات �مل�سترتة، 
خا�س���ًة �إذ� �قرتنت بفقد�ن �لثقة، �أن ت���وؤدي �إىل �إحجام عن �مل�ساركة يف �ملعلومات �ل�ستخبار�تية 

�جلنائية على �ل�سعيدين �ملحلي و�لدويل على �ل�سو�ء.

وقد يوؤدي تنوع هياكل �إنفاذ �لقو�نني �إىل �لرتباك فيما يتعلق بجهاز �إنفاذ �لقانون �لأجنبي 
�ملطل���وب �لت�سال به و�إىل �زدو�ج �جلهود، بل و�إىل �لتناف�ض بني �لوكالت يف بع�ض �حلالت، مما 

يحول دون ��ستخد�م �ملو�رد �ملحدودة بكفاءة.

ثانيًا-2-  جمالت �لتعاون
ح���ري بال���دول �لأطر�ف، يف �سعيه���ا ملو�جه���ة �لتحّديات �لت���ي �سلف ذكره���ا، �أن تنظر يف 

�خلطو�ت �لتالية باعتبارها جمالت حمتملة للمنفعة �ملتبادلة و�لتعاون:

)�أ(  تب���ادل �ملعلوم���ات �ل�سرت�تيجي���ة و�لتقني���ة. ينبغ���ي �أن يك���ون ذل���ك �سم���ن حدود 
�لخت�سا�س���ات �لوطني���ة يف كل بل���د ومبا يتو�ف���ق مع �لقو�ع���د ذ�ت �ل�سلة، فيما يتعل���ق بال�سّرية 
مث���ًا. كم���ا ينبغي �أن يكون �لتبادل تلقائيًا �أو عند �لطلب. ومن �ملمكن تخزين �ملعلومات يف قاعدة 
بيانات م�سرتك���ة ميكن ��ستخد�مها لدعم �لتحليل �لت�سغيلي �لذي جتريه خمتلف �لهيئات �ملعنية. 
وق���د ت�سم �ملعلوم���ات �ل�سرت�تيجية معلومات ع���ن �لتوجهات يف �جلرمية و�لهيكلي���ات �لت�سغيلية 
للمنظم���ات �لإجر�مية و�لأفر�د �مل�ستبه بهم وما تنطوي عليه �جلر�ئم من ��سرت�تيجيات و�أ�ساليب 
عم���ل وتقنيات �إجر�مية. وقد تو�سع لت�سمل معلومات عن متويل �ل�سلوك �لفا�سد و�لقنو�ت �ملف�سلة 
لت�ستي���ت عائد�ت �جلرمية. كما يحتمل �أن ت�سمل �أي�س���ًا �لتقنيات و�لنهج �مل�ستعّر�سة يف �ملادة 50 

من �لتفاقية.

)ب(    �لتع���اون يف جمال �ملعلوم���ات �ل�ستخبار�تية و�لدعم �لتقن���ي. ينبغي �أن يكون هذ� 
�لتعاون �أي�سًا �سمن حدود �لخت�سا�سات �لوطنية بغية �سمان �لتعاون �لفّعال يف �لأن�سطة �لوطنية 
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يف كل بلد، خا�سًة ما كان يف جمال تقييم �لتهديد�ت وحتليل �ملخاطر. وقد يو�سع ذلك يف ظروف 
معينة لي�سمل �لت�سارك يف �أدو�ت ومو�د تقنية حمّددة، ويف تطوير �أمناط وتوجهات تتعلق بالف�ساد 

مثل ��ستخد�م �لوثائق �ملزيفة و�نتحال �لهويات �لعتبارية و�ل�سخ�سية.
)ج(   �لتع���اون يف جم���ال �لتدريب �ملهن���ي و�أفرقة �لعم���ل. قد ترغب �ل���دول �لأطر�ف يف 
زي���ادة تعزيزه���ا للتعاون يف جم���ال �لتدريب �مل�س���رتك. ويف هذ� �ل�سدد، من �س���اأن تنظيم �أفرقة 
عم���ل وحلقات در��سية وور�ض عمل �أن تهيئ فر�س���ة لتو�سيع نطاق ن�سر �ملمار�سات �جليدة وتطوير 
توجه���ات وتقنيات، وفر�س���ة لتطوير �سبكات من جه���ات �إنفاذ �لقانون �ملعني���ة مبكافحة �لف�ساد. 
وينبغ���ي �مل�ساركة يف �خلرب�ت و�ملعلومات من خال �نتد�ب �لأف���ر�د وتبادل �ملوظفني. كما ينبغي 

للدول �لأطر�ف �حلر�ض على جتّنب هدر �ملو�رد وت�ستيت �جلهود.
)د(   ��ستخ���د�م نق���اط �لت�سال و�ل�سب���كات. �أثبت���ت �لتجربة �أنَّ وجود نظ���ام من نقاط 
�لت�س���ال يف كل بل���د للتعاون بني �لدول �لأطر�ف على �أ�سا�ض �إقليمي يفيد �لتعاون �لفّعال. وينبغي 
�أن يجتم���ع �ملمثلون عند �ل�سرورة لتعزيز �لثقة �ملتبادلة ولتطوير ��سرت�تيجيات م�سرتكة ومعاجلة 

�لتوجهات �جلديدة وحل �مل�سكات �لعملية �لتي ت�سادف خال �ملمار�سة.
�مل�سارك���ة يف �أفرقة �لتحقيق �مل�سرتكة. هنالك ول �س���ك �أمثلة كثرية للتعاون �لفّعال  )ه�( 
يف جمال �إنفاذ �لقانون بني هيئات معنية د�خل �لدول �لأطر�ف وتعاون فيما بني �لدول �لأطر�ف، 
مثلما يك���ون من خال �أدو�ر �مل�ساركة �ل�ستخبار�تية �لتي يوؤديه���ا �ليوروبول و�لإنرتبول، و�سكوك 
�إقليمي���ة عدي���دة ترمي �إىل تي�س���ري �لتعاون �لفّعال يف جم���ال �إنفاذ �لقانون وهيئ���ات ت�سغيلية مثل 

�ملكتب �لأوروبي ملكافحة �لحتيال �أو �ليوروبول )�نظر �ملادة 49(.

ثانيًا-3-  و�سائل �لتعاون

ميك���ن، يف حال���ة �لتحقيق���ات �لتي تكون فيها �لأدل���ة �أو �ل�ستخبار�ت يف بل���د �آخر، �لتما�ض 
�ملعلوم���ات �أو �ل�ستخب���ار�ت مبدئيًا من خال قن���و�ت �إنفاذ �لقانون غري ر�سمي���ة، و�لتي قد تكون 
�أ�سرع و�أي�سر تكلفة و�أكرث مرونة من م�سار �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة ذ�ت �لطابع �لأكرث ر�سمية. 
غري �أن���ه ينبغي �إخ�ساع �لرتتيبات �لازمة لهذه �لت�سالت غري �لر�سمية لربوتوكولت و�سمانات 
مائم���ة. وقد ترت�وح هذه من �ل�ستعانة مب�سوؤويل �ت�س���ال جنائي حمليني، حيث تكون قد �أبرمت 

مذكر�ت تفاهم �أو بروتوكولت م�سابهة يف هذ� �ل�ساأن، �إىل �إبر�م ترتيبات �إقليمية.

كم���ا ت�سري �لفقرة 1 )ه�( من �ملادة 48 �إىل تعيني موظفي �ت�سال يف �سياق تبادل �لعاملني. 
ونظ���رً� لتكاليف �إيف���اد موظف �ت�سال �إىل دولة �أخرى، هناك �جت���اه لإيفاد موظفي �لت�سال �إىل 
�ل���دول �لت���ي يكون لها مع �لدول���ة �ملوفدة بالفعل قدر كب���ري من �لتعاون دون غريه���ا. وبغية تقليل 
�لتكالي���ف، ميك���ن �أن يكّلف موظف �لت�س���ال بامل�سوؤولية عن �لت�سالت لي�ض م���ع �لدولة �مل�سيفة 
فح�س���ب بل مع دولة �أخ���رى �أو �أكرث يف نف�ض �ملنطقة �أي�سًا. وهن���اك �إمكانية �أخرى تتمثل يف �إيفاد 

موظف �ت�سال ميثل عدة دول.
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وميك���ن كذلك توخي �لتع���اون د�خل �إط���ار �لكيانات �لدولي���ة. وت�سمل �لأمثل���ة ذ�ت �ل�سلة 
�لأعمال �لتي ت�سطلع بها �ملنظمة �لدولية لل�سرطة �جلنائية )�لإنرتبول( ومكتب �ل�سرطة �لأوروبي 
)�ليوروبول( ودول �تفاق �سينغني ومنظمة �لتعاون �لإقليمي لروؤ�ساء �ل�سرطة يف �جلنوب �لأفريقي. 
ولتعزي���ز �لتعاون �لدويل �سمن �إطار �لكيان���ات �لدولية، يجب بذل جهود لتطوير نظم �أكرث فّعالية 

لتبادل �ملعلومات على �مل�ستويني �لإقليمي و�لدويل.

وتتوق���ف فّعالي���ة �أيِّ نظام للمعلوم���ات، مثل نظام �لإ�سع���ار�ت �خلا����ض بالإنرتبول وقو�عد 
م���ة. ويف �لوقت نف�سه، يثري  بيان���ات �سينغني، على مدى �لدق���ة و�لتوقيت �ملنا�سب للمعلومات �ملقدَّ
�حل�سول على بيانات ت�سغيلية وتخزينها و��ستخد�مها ونقلها على �ل�سعيد �لدويل ت�ساوؤلت ب�ساأن 
م���دى �ل�سرعي���ة و�ل�سفافية و�مل�ساءلة يف �إجر�ء�ت �إنفاذ �لقو�نني. ف���اإذ� مل تتوّفر �سو�بط قانونية 
و�إ�س���ر�ف ق�سائي، قد ي���وؤدي هذ� �إىل �إمكانية �إ�ساءة �ل�ستعمال. ويج���ب �أن تاأخذ �لآليات �لفّعالة 
جلمع �لبيانات �لت�سغيلية وحتليلها و��ستخد�مها يف �حل�سبان �حلاجة �إىل �لحرت�م �لكامل للحقوق 
�لأ�سا�سية. وحيثما تن�ساأ قو�عد �لبيانات للم�ساعدة على �إنفاذ �لقو�نني، ينبغي �إياء �لهتمام �إىل 
كفاية �لت�سريعات �لوطنية حلماية �لبيانات و�حلر�ض على �أنها متتد لت�سمل ت�سغيل قو�عد �لبيانات 

هذه لي�ض على �ل�سعيد �لوطني فح�سب و�إمنا على �ل�سعيد �لدويل �أي�سًا.

ثالثاً- قائمة مرجعية

•   ه���ل �أبرم���ت �لدولة �لط���رف �أيَّ �تفاق���ات �أو ترتيبات ثنائي���ة �أو متعددة �لأط���ر�ف لتي�سري 

�لتن�سيق �لفّعال بني �سلطات �إنفاذ �لقانون؟
•   ه���ل �سّمت �لدول���ة �لطرف هيئة �أو هيئات حمّددة للتعامل م���ع �لطلبات �ملتعلقة بالتعاون يف 

جمال �إنفاذ �لقانون؟
•   ه���ل من �مل�سرح لهذه �لهيئة �ل�سطاع باأن�سطة حتقي���ق نيابًة عن دولة طرف �أجنبية فيما 

يت�سل بجر�ئم م�سمولة يف �لتفاقية؟
ل �مل�سوؤولية �لأ�سا�سية يف ترتيبات  •   ه���ل من �مل�سرح لهذه �لهيئة �مل�سارك���ة يف �ملعلومات وحتمُّ

�لتن�سيق و�لتعاون مع هيئات �أخرى يف دول �أطر�ف �أجنبية؟

املادة 49: التحقيقات امل�صرتكة

تنظ���ر �ل���دول �لأطر�ف يف �إب���ر�م �تفاق���ات �أو ترتيبات ثنائي���ة �أو متع���ددة �لأطر�ف جتيز 
لل�سلط���ات �ملعنية �أن تن�سئ هيئات حتقيق م�سرتك���ة، فيما يتعلق بالأمور �لتي هي مو�سع حتقيقات 
�أو ماحقات �أو �إجر�ء�ت ق�سائية يف دولة و�حدة �أو �أكرث. ويف حال عدم وجود �تفاقات �أو ترتيبات 
م���ن هذ� �لقبيل، يجوز �لقيام بتحقيق���ات م�سرتكة بالتفاق ح�سب �حلالة. وتكفل �لدول �لأطر�ف 
�ملعنية مر�عاة �لحرت�م �لتام ل�سيادة �لدولة �لطرف �لتي �سيجري ذلك �لتحقيق د�خل �إقليمها.
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اأواًل- نظرة عامة

ه���ذه �ملادة غري �إلز�مية لكنه���ا تنبني على �ملتطلبات �ملن�سو�ض عليه���ا يف �ملادة 48 وترمي 
�إىل تعزي���ز عاقات عمل �أوثق بني �لدول �لأط���ر�ف. وت�سّجع �ملادة �لدول �لأطر�ف على �لنظر يف 
�لدخ���ول يف ترتيبات تتيح ��ستخد�م هيئات حتقي���ق م�سرتكة، حيث يحتمل متتع عدة دول �أطر�ف 
بالولي���ة �لق�سائي���ة على �جلر�ئم �ملعنية. وتتيح �ملادة 49 لل���دول �لأطر�ف �أي�سًا �إجر�ء حتقيقات 

م�سرتكة على �أ�سا�ض كل حالة على حدة عند غياب �لتفاقات �أو �لرتتيبات ذ�ت �سلة.

ثانياً- التحّديات واحللول

ثانيًا-1-  �مل�سائل �لت�سغيلية

طامل���ا ��ستخدمت �لتحقيق���ات �مل�سرتكة على مدى �سنو�ت طو�ل ك�س���كل من �أ�سكال �لتعاون 
�ل���دويل يف �جلر�ئم �لعاب���رة للحدود، خا�سة فيما يتعلق باجلرمية �ملنظم���ة. ولكن هذه �ملمار�سة 

�سة فقط. تطّورت على ما يبدو �نطاقًا من �لرتتيبات �ملخ�سّ

وقد �أثبتت �لتجربة �لعملية �أنَّ هذه �لعمليات تثري م�سائل تتعلق باملوقف �لقانوين للم�سوؤولني 
�لعاملني يف ولية ق�سائية �أخرى و�سلطاتهم، ومبقبولية �لأدلة يف دولة طرف �لتي ح�سل عليها يف 
تل���ك �لولية �لق�سائي���ة م�سوؤول من دولة طرف �أخرى، وباإدلء م�سوؤول���ني من ولية ق�سائية �أخرى 

بال�سهادة يف حمكمة، وبتقا�سم �ملعلومات بني دول �أطر�ف قبل �إجر�ء �لتحقيق وخاله.

وق���د لوح���ظ �أي�سًا �أنَّ م���ن �ملمكن معاجلة ه���ذه �مل�سائ���ل �لعملية با�ستخ���د�م ُنُهج تخطيط 
�لتحقيق���ات �لت���ي تعرتف بها وتتعامل معها م�سبق���ًا. غري �أنَّ ق�سايا �جلرمية ع���رب �لوطنية عامًة 
و�لف�ساد عرب �لوطني خا�سًة تتطلب و�سوحًا و�ت�ساقًا يف كيفية �إجر�ء �لتحقيقات وتبادل �ملعلومات. 
وم���ن �س���اأن ذلك دون �سك �أن يعني على �سم���ان حتقق عدة فو�ئد منها عل���ى �سبيل �ملثال مقبولية 
�لأدلة يف �ملحاكم وتاأمني حقوق �لأع�ساء �لأجانب يف �لأفرقة وو�جباتهم و�لحرت�م �لكامل ل�سيادة 

�لدولة �لتي يجرى على �أر��سيها �لتحقيق، كما ت�سرتط �ملادة 49 ذلك �سر�حًة.

ثانيًا-2-  و�سع �إطار
مل يتوّف���ر حتى وقت قري���ب �إطار متفق عليه دوليًا لإر�ساء و�إجر�ء حتقيقات م�سرتكة و�إن�ساء 
وت�سغيل �أفرقة �لعمل �لازمة. وقد و�سعت �لدول �لأع�ساء يف �لحتاد �لأوروبي �إطارً� من هذ� �لنوع 
يف متوز/يولي���ه 2002 من خال �عتم���اد �ملجل�ض �لأوروبي للقر�ر �لإطاري ب�س���اأن �أفرقة �لتحقيق 
�مل�سرتكة. وقد �ساعد هذ� �لقر�ر على تنفيذ �ملو�د 13 و15 و16 من �تفاقية �لحتاد �لأوروبي ب�ساأن 
�مل�ساعدة �ملتبادلة يف �مل�سائل �جلنائية لعام 2000 )تتناول �ملادة 13 تكوين فريق حتقيق م�سرتك 

وت�سغيله بينما تتعلق �ملادتان 15 و16 بامل�سوؤولية �جلنائية و�ملدنية للم�ساركني فيه(.
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وثم���ة �أحكام م�سابهة ب�ساأن �أفرقة �لتحقي���ق �مل�سرتكة يف �ملو�د 20 و21 و22 من �لربوتوكول 
�لإ�س���ايف �لثاين لتفاقية �ملجل�ض �لأوروبي ب�س���اأن �مل�ساعدة �ملتبادلة يف �مل�سائل �جلنائية و�ملو�د 3 
و19 و24 م���ن �تفاقي���ة نابويل �لثاني���ة ب�ساأن �مل�ساعدة �ملتبادلة و�لتعاون ب���ني �إد�ر�ت �جلمارك يف 

�لدول �لأع�ساء.
ويرّك���ز نهج �لحت���اد �لأوروبي يف �لتحقيق���ات �مل�سرتكة �أ�سا�سًا على تكوي���ن �أفرقة م�سرتكة 
للتحقيق يف �جلر�ئم �جلنائية �خلطرية ذ�ت �لأبعاد عرب �لوطنية. وهو ي�سرتط كذلك �إجر�ء عدد 
م���ن �لدول �لأع�ساء حتقيق���ات يف �جلر�ئم �جلنائية �لتي تقت�سي ماب�س���ات �لق�سايا فيها عمًا 

من�سقًا ومت�سافرً�.
وق���ر�ر �لحت���اد �لأوروبي �لإطاري ب�س���اأن �أفرقة �لتحقي���ق �مل�سرتكة مفيد مبثاب���ة دليل �إىل 

�لتعامل مع �مل�سائل �لعملية و�لإجر�ئية �لتي تن�ساأ يف �سياق �لتحقيق �مل�سرتك.
وتتوق���ع �لدول �لأع�س���اء يف �لحتاد �لأوروبي د�ئم���ًا �أن يلتم�ض رج���ال �ل�سرطة �مل�سورة من 
ممثل���ي �لدع���اء �لعام يف مرحلة مبكرة جدً� يف عملية �لتحقي���ق و�أن يكون هوؤلء �ملدعون �لعامون 
م�سوؤول���ني عن تق���دمي �لتوجيه ب�س���اأن طائفة و��سعة م���ن �مل�سائل مث���ل �لولية �لق�سائي���ة و�إف�ساء 
�ملعلوم���ات و�لت�س���ال بنظ���ر�ء �أوروبي���ني �آخرين. ويرج���ح بالفعل �أن يك���ون روؤ�س���اء �أفرقة �لدول 

�لأطر�ف �مل�ساركة من �ملدعني �لعامني �أو �لق�ساة.

ثانيًا-3-  �لتخطيط للعمليات �مل�سرتكة
���ن �مل�سائل �لتي ق���د يلزم �لنظر فيها ل���دى �لتخطيط للتحقيق���ات �مل�سرتكة وحتديد  تت�سمَّ

�مل�سائل �ملطلوب معاجلتها قبل �ل�سلوع يف �أيِّ عمل، ما يلي:
•    معاي���ري �تخاذ �لقر�ر ب�ساأن �لتحقيق �مل�سرتك، على �أ�سا�ض �إياء �لأولوية لق�سية ف�ساد عرب 
وطني���ة خطرية، ق�سية قوية وحم���ّددة بو�سوح. و�مل�ساألة هنا هي م�ساأل���ة �سمان �إجر�ء هذه 

�لتحقيقات على نحٍو متنا�سب مع �لحرت�م �لو�جب حلقوق �مل�ستبه به �لإن�سانية؛
•   معاي���ري �ختيار م���كان �إجر�ء �لتحقيق �مل�س���رتك )قرب �حلدود �أو قرب م���كان �مل�ستبه بهم 

�لرئي�سيني �أو ما �إىل ذلك(؛
•   تكليف هيئة تن�سيق لتوجيه �لتحقيق يف حالة م�ساركة عدد من �لوليات �لق�سائية �ملختلفة؛

•  ت�سمية حمقق رئي�سي لتوجيه �لتحقيق ومتابعته؛

•   �تفاقات ب�ساأن �لأهد�ف و�لنو�جت �جلماعية للعمل �مل�سرتك و�لإ�سهام �ملر�د لكل جهة م�ساركة 
و�لعاقة بني كٍل من �جلهات �مل�ساركة و�جلهات �لأخرى �ملنتمية �إىل نف�ض �لدولة �لطرف؛

•  معاجلة �أيِّ �ختافات ثقافية بني �لوليات �لق�سائية؛

•   تقييم �ل�سروط �مل�سبقة للتحقيق، حيث ينبغي تويل �لدولة �لطرف �مل�سيفة م�سوؤولية تنظيم 
هيكلية �لفريق؛
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•  �مل�سوؤولية �لتي يتحملها م�سوؤولو جهة �أجنبية �لعاملون يف �إطار حتقيق م�سرتك؛

•  م�ستوى �لتحكم �لذي ميار�سه �لق�ساة �أو �ملحققون؛

•   متويل �لتحقيقات �مل�سرتكة وتعبئة �ملو�رد لها. ويف هذ� �ل�سدد، قد يلزم وجود �تفاق ين�ض 
عل���ى �لتكالي���ف �ملحملة ب�سكل مبا�سر عل���ى �لدول �لأطر�ف �مل�سارك���ة. وينبغي بالن�سبة �إىل 
كل دول���ة ط���رف حتديد ما �إذ� كانت �لتكاليف �ستحمل ب�سكل مبا�سر على �لهيئة �لتي قدمت 

�لعاملني �أم كان من �ملقّرر توفري �سكل من �أ�سكال �لتمويل �لوطني �أو �لدويل؛
•   بي���ان �لقو�عد و�للو�ئح و�لإج���ر�ء�ت �لقانونية لتحديد �مل�سائ���ل �لقانونية و�لعملية �لنا�سئة، 
مب���ا يف ذلك جتميع �ملعلومات وتخزينها وتقا�سمه���ا و�سرية �لأن�سطة و�سامة �لأدلة وقبولها 
وم�سائ���ل �لإف�س���اء )وه���ذ� �ساغل خا����ض يف �لوليات �لق�سائي���ة �لتي تتبع �لقان���ون �لعام( 
وعو�ق���ب ��ستخ���د�م �لعملي���ات �ل�سّرية و�لر�س���وم �ملائم���ة وم�ساألة �حتجاز بيان���ات �ل�سري 

لأغر��ض �إنفاذ �لقو�نني؛
•   كفال���ة �لرتق���اء بقدر�ت �ل���دول �لأطر�ف وجتاربه���ا وخرب�تها يف �مل�سارك���ة يف �لتحقيقات 

�مل�سرتكة.

تقوم �لتفاقات �أو �لرتتيبات �لتي تت�سم باملرونة و�لفّعالية يف هذ� �ملجال �أكرث ما تقوم على 
�لإر�دة �ل�سيا�سي���ة للدول �ملعنية و�إ�سر�رها على ذلك، كما ي�سري �إىل ذلك �عتماد �لقر�ر �لإطاري 
لاحت���اد �لأوروب���ي. ومع ذلك فاإنَّ تنفي���ذ تلك �لتفاقات و�لرتتيبات يخ�س���ع يف كثرٍي من �لأحيان 
للقيود و�ل�سروط �ملنظورة يف �لت�سريعات �لوطنية. و�ملق�سود باملادة 49 هو تهيئة نظاٍم قانوين من 

�ساأنه �لتغلب على تلك �لقيود.

ثالثاً- قائمة مرجعية

•   ه���ل �ساركت �سلط���ات �لدولة �لطرف يف حتقيقات م�سرتك���ة �أو �أفرقة مهام حتقيق م�سرتكة 
للتعامل مع ق�سايا متعددة �لوليات �لق�سائية؟

�سة �أم �أنَّ هن���اك �إطارً� قائمًا ي�سمح  •   ه���ل كانت تلك �مل�ساركات قائمة عل���ى ترتيبات خم�سّ
بها؟

•   م���ا هي نوعية �مل�سائل �لقانوني���ة و�لت�سغيلية و�لإثباتية �لتي ت�س���ادف لدى �إجر�ء حتقيقات 
م�سرتكة؟

املادة 50:  اأ�صاليب التحري اخلا�صة

1- م���ن �أجل مكافحة �لف�ساد مكافحة فّعالة، تق���وم كل دولة طرف، بقدر ما ت�سمح به �ملبادئ 
�لأ�سا�سي���ة لنظامها �لقانوين �لد�خلي، و�سمن ح���دود �إمكانياتها ووفقا لل�سروط �ملن�سو�ض عليها 
يف قانونه���ا �لد�خل���ي، باتخاذ ما قد يل���زم من تد�بري لتمك���ني �سلطاتها �ملخت�سة م���ن ��ستخد�م 
�أ�سل���وب �لت�سلي���م �ملر�قب على �لنح���و �ملنا�سب وكذلك، حيثما ت���ر�ه منا�سبا، �إتب���اع �أ�ساليب حتر 
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خا�س���ة كالرت�س���د �للكرتوين وغريه من �أ�س���كال �لرت�سد و�لعمليات �ل�سّري���ة، ��ستخد�ما منا�سبا 
د�خل �إقليمها، وكذلك لقبول �ملحاكم ما ي�ستمد من تلك �لأ�ساليب من �أدلة.

2- لغر����ض �لتح���ري عن �جلر�ئ���م �مل�سمولة بهذه �لتفاقي���ة، ُت�سّجع �لدول �لأط���ر�ف على �أن 
ت���ربم، عند �ل�سرورة، �تفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة �لأطر�ف منا�سبة ل�ستخد�م �أ�ساليب 
�لتح���ري �خلا�سة تلك يف �سياق �لتعاون عل���ى �ل�سعيد �لدويل. وُتربم تلك �لتفاقات �أو �لرتتيبات 
وُتنفذ بالمتثال �لتام ملبد�أ ت�ساوي �لدول يف �ل�سيادة، وُير�عى يف تنفيذها �لتقيد �ل�سارم باأحكام 

تلك �لتفاقات �أو �لرتتيبات.
3- يف ح���ال ع���دم وجود �تفاق �أو ترتيب عل���ى �لنحو �ملبني يف �لفقرة 2 من ه���ذه �ملادة، ُتتخذ 
�لق���ر�ر�ت �ملتعلق���ة با�ستخد�م �أ�ساليب �لتح���ري �خلا�سة هذه على �ل�سعيد �ل���دويل تبعا للحالة، 
ويج���وز �أن ُتر�عى فيه���ا، عند �ل�سرورة، �لرتتيب���ات �ملالية و�لتفاهمات �ملتعلق���ة مبمار�سة �لولية 

�لق�سائية من ِقبل �لدول �لأطر�ف �ملعنية.
4- يج���وز، مبو�فقة �ل���دول �لأطر�ف �ملعني���ة، �أن ت�سمل �لقر�ر�ت �ملتعلق���ة با�ستخد�م �أ�سلوب 
�لت�سلي���م �ملر�قب على �ل�سعي���د �لدويل طر�ئق مثل �عرت��ض �سبيل �لب�سائ���ع �أو �لأمو�ل و�ل�سماح 

لها مبو��سلة �ل�سري �ساملة �أو �إز�لتها �أو �إبد�لها كليًا �أو جزئيًا.

اأواًل- نظرة عامة

تل���زم �ملادة 50 �لدول �لأط���ر�ف باتخاذ تد�بري تتيح �ل�ستخد�م �ملائ���م لأ�ساليب �لتحري 
�خلا�سة من �أجل �لتحقيق يف ق�سايا �لف�ساد.

وتدع���و �لفقرة 1 �إىل ��ستخد�م �لت�سليم �ملر�ق���ب، وحيثما كان منا�سبًا، �لرت�سد �لإلكرتوين 
وغ���ريه م���ن �أ�سكال �لرت�سد و�لعمليات �مل�سترتة على �أ�سا����ض �أنَّ مثل هذه �لأ�ساليب ميكن �أن تكون 
�ساحًا فّعاًل يف �أيدي �سلطات �إنفاذ �لقانون ملكافحة �لأن�سطة �لإجر�مية �ملتطّورة �ملتعلقة بالف�ساد. 
غري �أنه يجب �لتقيد دومًا يف ن�سر هذه �لأ�ساليب باملدى �لذي ت�سمح به �ملبادئ �لأ�سا�سية لاأنظمة 
�لقانوني���ة �لد�خلي���ة ووفق���ًا لل�سروط �ملن�سو�ض عليه���ا يف �لقو�نني �لد�خلية. كم���ا تلزم �لفقرة 1 

�لدول �لأطر�ف باتخاذ تد�بري ت�سمح باملقبولية يف �ملحاكم لاأدلة �مل�ستمدة من تلك �لأ�ساليب.

ل ��ستخ���د�م �أ�ساليب حتٍر خا�سة  ومتن���ح �لفق���رة 2 �أولوية لوج���ود �إطار قانوين مائ���م يخوِّ
وبالتايل ي�سّجع �لدول �لأطر�ف على �إبر�م �تفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة �لأطر�ف لتعزيز 

�لتعاون يف هذ� �ملجال، مع �لحرت�م �لو�جب ل�سو�غل �ل�سيادة �لوطنية.

وتوّفر �ملادة 3 نهجًا عمليًا من حيث توفريها �ل�سند �لقانوين ل�ستعمال �أ�ساليب حتٍر خا�سة 
على �أ�سا�ض كل حالة على حدة يف حالة عدم وجود �تفاقات �أو ترتيبات ذ�ت �سلة.

وتو�س���ح �لفقرة 4 �أ�سالي���ب �لت�سليم �ملر�قب �لتي ميكن تطبيقها على �ل�سعيد �لدويل و�لتي 
ن �أ�ساليب مثل �عرت��ض �لب�سائع �أو �لأمو�ل و�ل�سماح لها مبو��سلة �ل�سري �ساملة �أو  ميك���ن �أن تت�سمَّ
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�إز�لته���ا �أو �إبد�لها كليا �أو جزئيا. وقد يتوقف �لأ�سلوب �مل�ستخدم على ظروف كل حالة بعينها وقد 
يتاأثر كذلك بالقو�نني �لوطنية �ملتعلقة بالأدلة ومقبوليتها.

ثانياً-  التحّديات واحللول

�سه���دت �ل�سنو�ت �لأخرية حتوًل كب���ريً� يف ��ستخد�م �أ�ساليب �كت�س���اف �جلر�ئم و�لتحقيق 
فيه���ا ويف طبيع���ة �لتحقيق���ات �لتي �ت�سمت بق���در �أكرب من �لرتكي���ز على �لتحقيق���ات �ل�ستباقية 
�ملوجه���ة ��ستخبار�تيًا. وف�سًا عن ذلك، حققت �لو�سائل �لتكنولوجية �لتي ي�ستطيع �ملحققون بها 
جم���ع �ملعلوم���ات ب�سكل �سري تقّدما �سريع���ًا كذلك. ومع ذلك، يجدر بال���دول �لأطر�ف �أن تر�عي 
وجوب تقييم �لتو�سع يف ��ستخد�م �أ�ساليب �لتحري �خلا�سة بعناية يف �سوء حماية حقوق �لإن�سان 

و�ملتطلبات �لإثباتية لأيِّ �إجر�ء�ت قانونية تتلو ذلك. 

ثانيًا-1-  �ل�سمانات
ح���ري بال���دول �لأط���ر�ف �أن تنظ���ر بعناي���ة يف عو�ق���ب ن�س���ر �أ�سالي���ب �لتح���ري �خلا�س���ة 
م���ن �لناحي���ة �لقانوني���ة ومن ناحي���ة �ل�سيا�سات، مم���ا قد يوجب �إج���ر�ء تقييم بعناي���ة لل�سو�بط 
و�ملو�زي���ن �ملائم���ة و�ملتنا�سب���ة من �أجل تاأم���ني حماية حق���وق �لإن�سان. كما ينبغ���ي �لتفكر بروية 
 يف م�ساأل���ة �إناط���ة �لإ�س���ر�ف عل���ى ��ستخ���د�م �أ�سالي���ب �لتح���ري �خلا�س���ة بال�سلط���ة �لق�سائي���ة 

�أو �لتنفيذية.

ثانيًا-2-  �ملو�رد و�لكفاءة �لتكنولوجية
م���ن �جلو�نب �لعملية �لتي تتطلب �لنظر فيها بعناية �حرت�فية وكفاءة هيئات �إنفاذ �لقانون 
�ل�سالع���ة يف �أ�سالي���ب �لتحري �خلا�سة �إ�ساف���ة �إىل م�ستوى تدريبها. وف�س���ًا عن ذلك، قد يكون 
من �ملائم �سمن م�ساعي �لتما�ض �أف�سل �لأ�ساليب لتح�سني �لتعاون �لدويل يف هذ� �ملجال تكليف 
موظف���ني مدرب���ني على �أعمال �إنفاذ �لقانون م���ن خارج �لباد للعم���ل يف دول �أطر�ف �أخرى بغية 
حت�سني �لقدر�ت وكذلك ل�سمان مقبولية �لأدلة �مل�ستمدة من ��ستخد�م �أ�ساليب �لتحري �خلا�سة.

ثانيًا-3-  مقبولية �لأدلة
ق���د تث���ار �سو�غل �أي�سًا فيم���ا يتعلق مب�سروعية ��ستخ���د�م �أ�ساليب �لتح���ري �خلا�سة ومدى 
ه���ذ� �ل�ستخ���د�م وما ينجم عن ذلك من مقبولية لنتائج هذه �لأ�ساليب. وميثل ذلك �إ�سكالية على 
�لأخ����ض يف حالة �لعملي���ات �مل�سرتكة وبالتايل يرجح �أن يتطلب تقا�س���م �ل�ستخبار�ت و�ملعلومات 
و�مل���و�رد �لعناية يف معاملتها. وق���د ي�سبب ��ستخد�م �أ�ساليب �لتح���ري �خلا�سة يف بع�ض �لوليات 
�لق�سائي���ة �سعوب���ات من حيث تعذر فهم �لق�س���اة للعملية و�لتكنولوجيا �ملعني���ة فهمًا كامًا. ومن 

�سني. �ملمكن حل هذه �مل�ساألة من خال �لتدريب �ملائم �أو حتى �ل�ستعانة بق�ساة متخ�سّ
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ثانيًا-4-  �لأ�ساليب
هنال���ك عدد من �أ�ساليب �لتح���ري �خلا�سة �لأخرى �جلديرة بنظر �ل���دول �لأطر�ف فيها، 
غ���ري �أنَّ �لفقر�ت "ثانيًا-4-1 �إىل ثاني���ًا-4-7" تلخ�ض عددً� من �لأ�ساليب �مل�ستخدمة على نطاق 
و��س���ع. ومن �ملهم �أي�س���ًا �سمان �سامة �لأدلة �مل�ستمدة بو��سطة ه���ذه �لأ�ساليب عند ��ستخد�مها 

�أمام حماكم �لدول �لأطر�ف.

ثانيًا-4-1-  �لرت�سد �لتقني - �عرت��ض �لت�سالت �لهاتفية وعمليات �لتن�ست
ميث���ل هذ� �لأ�سل���وب، �لذي يعرف �أي�سًا مب�سمى �لرت�سد �لإلك���رتوين �لقتحامي، �أد�ة قوية 
يف �أي���دي �سلط���ات �لتحقيق. ومع ذلك، وبالنظ���ر �إىل �أنَّ �ملق�سود من هذه �لأجهزة ب�سكل عام هو 
�لتق���اط حمادث���ات �أفر�د - ورمبا ل يكون لبع�سهم عاقة بالتحقي���ق - فيجب �لتنبه ب�سكل خا�ض 
�إىل �ل�سمان���ات �لازم���ة �لتي ت�سرح با�ستخد�مها وتن�ض على �س���روط ذلك تف�سيًا. ويرجح �أن 
ي���وؤدي �لرت�سد �لإلكرتوين �إىل �لتو�س���ع يف ��ستخد�م �أجهزة �لتن�ست و�عرت��ض �ملكاملات �لهاتفية 

�أو ر�سائل �لربيد �لإلكرتوين و��ستخد�م �أجهزة �لتتبع.

ثانيًا-4-2-  �لرت�سد �ل�سخ�سي و�ملر�قبة
يك���ون ه���ذ� �لأ�سلوب يف �لغالب �أقل �قتحامية من �لرت�سد �لتقن���ي وي�سمل و�سع �مل�ستبه فيه 
ره���ن �ملر�قبة �ل�سخ�سية �أو تعّقبه وت�سويره فيديويًا. ومع ذلك فقد ي�سمل �أي�سًا مر�قبة ح�سابات 

م�سرفية �أو حتى �أ�ساليب متطّورة من مر�قبة �ملعامات.

ثانيًا-4-3-  �لعمليات �مل�سترتة و��ستخد�م عمليات �ل�ستدر�ج
�إنَّ ��ستخ���د�م �لعمليات �ل�سّرية، �لتي قد ت�سم���ل �أو ل ت�سمل ��ستخد�م "عملية ��ستدر�جية"، 
ل �إىل موؤ�مرة ف�س���اد بالو�سائل �لتقليدية.  �أ�سل���وب قّي���م يف �حلالت �لتي ي�سعب فيها ج���دً� �لتو�سّ
ويك���ون �له���دف من ه���ذه �لعمليات ه���و �لت�سال م���ع �لأطر�ف �لفا�س���دة حتى ي�ستطي���ع �لعماء 
�ل�سري���ون م�ساهدة ممار�سات �لف�ساد وك�سفها. وت�سكل �سهادة "طرف د�خلي"، �سو�ء كان �سرطيًا 
�سري���ًا �أو حت���ى متاآمر، يف �لغالب مرتك���زً� حيويًا يف �إجناح �ملاحقة. وف�س���ًا عن ذلك، كثريً� ما 
ت�ستدع���ي هذه �لأدلة �لقاطعة عرو�سًا للتعاون و�عرت�ف���ات �ملتهمني بارتكاب �جلرمية، مما يغني 

عن عمليات �ملقا�ساة طويلة �لأمد باهظة �لتكاليف )�نظر �أي�سًا �ملادة 37(.

وق���د ترت�وح �لعمليات �ل�سّرية من �ملمار�س���ات �لروتينية، مثل عر�ض عميل �سري ر�سوة على 
�سرطي مرور �أو مل�سوؤولني على درجة وظيفية منخف�سة، �إىل خطط �أكرث تعقيدً� و�أطول �أمدً� بكثري 
تت�س���م مبزيٍد من �لتط���ّور يف ��ستخد�م �أ�ساليب �لتحري �خلا�سة ويف م���ا مييز �لتحقيق نف�سه من 
�أ�سالي���ب �بتكارية )مثل "خلق" �سرك���ة ��ستري�د/ت�سدير عاملة(. ومع ذلك م���ن �ملرجح �أن تن�ساأ 
�إ�سكالي���ات يف بع����ض �لدول �لأط���ر�ف فيما يتعل���ق مب�سروعية ��ستخد�م عم���اء �سريني وعمليات 
��ست���در�ج، وتتعلق على �لأخ����ض ب�سو�غل �لت�سي���د �أو �رتكاب عنا�سر �ل�سرط���ة لأعمال �إجر�مية 

)مثل عر�ض ر�سوة(، �إ�سافة �إىل �سو�غل تتعلق باملو�رد وطول �أمد هذه �لعمليات وتكلفتها.
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ثانيًا-4-4-  �ملخربون
ت�ستخدم دول �أطر�ف كثرية �أو توظف خمربين د�خل �ملوؤ�س�سات �لعامة كم�سادر للمعلومات. 
ول يك���ون هوؤلء م�سوؤويل �إنفاذ قانون، ب���ل موظفني عموميني. ومن �ساأن هوؤلء �ملخربين كم�سادر 
للمعلوم���ات و�ل�ستخب���ار�ت د�خل مق���ار ل يتي�سر فيها مبا�سرة �أعمال �سري���ة �أو تر�سد �أن يقدمو� 
خدم���ات فّعالة. وباملقابل، قد تن�ساأ عن ��ستخد�مه���م م�سكات تتعلق باملدفوعات ون�سر �ملعلومات 
و�ل�سامة و�لعاقات بني �ملخربين و�لو�سطاء. ومن �مل�سائل �لعملية �لأخرى �لتي قد تن�ساأ يف حالة 

توّفر معلومات كافية لإقامة �لدعوى �لق�سائية �إمكانية مثول �ملخربين لاإدلء ب�سهاد�تهم.

ثانيًا-4-5-  �ختبار �لن ز�هة
�ختب���ار �لن ز�هة �أ�سلوب يح�سن م���ن م�ستوى منع �لف�ساد وماحقة �ل�سالعني فيه، وقد ثبتت 
فّعاليته وكفاءته �إىل حد بالغ كر�دع للف�ساد. وي�ستخدم �ختبار �لن ز�هة يف �لظروف �لتي تتاح فيها 
��ستخبار�ت تعطي موؤ�سر�ت على ف�ساد فرد �أو عدد من �لأفر�د، ويكونون عادة موظفني عموميني.

ويهي���اأ �سيناريو يو�سع فيه موظف عمومي مثًا يف موقف معتاد من حياته �ليومية �لتقليدية 
وتت���اح له خال ذلك فر�سة �لركون �إىل تقديره �ل�سخ�سي يف �تخاذ قر�ر ب�ساأن �ل�سلوع يف �سلوك 
�إجر�مي �أو غري مائم ب�سكل عام �أو �لمتناع عن ذلك. وقد يعر�ض على �ملوظف فر�سة �أخذ ر�سوة 
م���ن م�سوؤول �سري �أو فر�سة لطلب ر�سوة من خال �إ�س���اءة ��ستغال �لوظائف �لعامة مثًا )�نظر 
�مل���ادة 19(. غري �أنه ل ميكن ��ستخد�م هذ� �لنوع م���ن �لختبار على �أ�سا�ض ع�سو�ئي، بل يجب �أن 
ي�ستن���د �إىل م�ست���وى من �ل�ستخبار�ت يوحي باحتمال ف�ساد �ملوظ���ف. كما ينبغي �لنظر يف �لقيود 
�لقائم���ة �لتي ت�ستهدف منع "�لت�سيد"، بحيث ي�سم���ح للعماء �ل�سريني بتهيئة فر�ض للم�ستبه فيه 

لقرت�ف جرم دون �ل�سماح لهم باإبد�ء �أيِّ ت�سجيع فعلي على ذلك.

ثانيًا-4-6-  ر�سد �ملعامات �ملالية
يوف���ر حت���رك �لأمو�ل غ���ري �مل�سروعة من خ���ال موؤ�س�سات مالي���ة وم�ستوى �إب���اغ وحد�ت 
�ملعلوم���ات �ل�ستخبار�تي���ة �ملالي���ة ل���دى �لدول �لأط���ر�ف للمحقق���ني معلومات ل تق���ف عند حد 
حت���ركات �لأم���و�ل، بل تتجاوز ذلك �إىل عاقات �لأ�سخا�ض �ملعني���ني. ولأغر��ض �ملادة 50، ينبغي 
لل���دول �لأط���ر�ف �أن تكف���ل �سماح نظ���ام �لإباغ عن �ملعام���ات �ملالية، مع مر�ع���اة ما يائم من 
�ل�سو�ب���ط و�ل�سلطات و�لإ�س���ر�ف، بر�سد �ملحققني للح�س���اب لتتبع مكان �لعو�ئ���د �ملالية للف�ساد 

وحتركها وتفريقها.

ثانيًا-5-  �لتفاقيات ذ�ت �ل�سلة
رمب���ا تكون بع�ض �لدول �لأطر�ف ق���د و�سعت بالفعل �لآليات �ملن�سو�ض عليها يف �ملادة 50، 
خا�سة فيما يتعلق بجر�ئم مثل �لجتار يف �ملخدر�ت �أو �جلرمية �ملنظمة، نتيجة لدخولها طرفًا يف 
�تفاقي���ات مثل �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لجتار غري �مل�سروع يف �ملخدر�ت و�ملوؤثر�ت �لعقلية 
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ل�سن���ة 1988 )�نظر �مل���ادة 11 ب�ساأن �لت�سليم �ملر�قب( و�تفاقي���ة �لأمم �ملتحدة ملكافحة �جلرمية 
�ملنظم���ة ع���رب �لوطنية )�نظر �مل���ادة 20(. ومع ذلك، تعتم���د �لقر�ر�ت �ملتعلق���ة با�ستخد�م هذه 
�لأ�سالي���ب من عدمه على متطلبات �لت�سريع �لد�خلي، �إ�ساف���ًة �إىل تقدير �لدول �لأطر�ف �ملعنية 

ومو�ردها.

ثالثاً- قائمة مرجعية

•   هل تتمتع �ل�سلطات �ملخت�سة لدى �لدولة ب�سلطة �ل�سطاع باأ�سكال تقنية من �لرت�سد وغري 
ذلك من �أ�ساليب �لتحري �خلا�سة؟

•  هل هنالك مبادئ توجيهية و��سحة ب�ساأن ��ستخد�م هذه �لأ�ساليب؟

•  هل تقبل �ملحاكم �لوطنية �لأدلة �مل�ستمدة من ��ستخد�م �أ�ساليب �لتحري �خلا�سة؟

•   هل �أبرمت �لدولة �لطرف �أيَّ �تفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو �ن�سمت �إىل �تفاقات �أو ترتيبات 
متعددة �لأطر�ف ب�ساأن ��ستخد�م �أ�ساليب �لتحري �خلا�سة؟





ا�صرتداد املوجودات
)الف�صل اخلام�س، املواد من 51 اإىل 59(
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املادة 51:  حكم عام
��س���رتد�د �ملوجود�ت مبقت�س���ى هذ� �لف�سل هو مبد�أ �أ�سا�سي يف هذه �لتفاقية، وعلى �لدول 

�لأطر�ف �أن متّد بع�سها �لبع�ض باأكرب قدر من �لعون و�مل�ساعدة يف هذ� �ملجال.

ا�صرتداد املوجودات باعتباره مبداأً اأ�صا�صياً

��س���رتد�د �لعائد�ت �ملتاأتية م���ن �أن�سطة �لف�ساد �إىل بلد من�سئها هو �أحد �لأهد�ف �لأ�سا�سية 
لاتفاقي���ة )�مل���ادة 1 )ب((. وتر�س���ي �ملادة 51 كذل���ك ��سرتد�د �لعائ���د�ت �ملتاأتية م���ن �لف�ساد 

باعتباره "مبد�أً �أ�سا�سيًا" يف �لتفاقية.

ويح���دد �لف�س���ل كيفي���ة تق���دمي �لتع���اون و�مل�ساع���دة، وكيفي���ة ��س���رتد�د �لدول���ة �لط���رف 
�لطالب���ة للعائ���د�ت �ملتاأتية من �لف�س���اد، وكيفية مر�ع���اة م�سالح �ل�سحايا و�ملالك���ني �ل�سرعيني 
�لآخري���ن. وعل���ى �لرغ���م م���ن �أنَّ �ملذّك���رة �لإي�ساحي���ة لاتفاقي���ة ت�س���ري �إىل �أنَّ تعب���ري "مب���د�أ 
 �أ�سا�س���ي" ل���ن يكون له تبع���ات قانونية على �لأح���كام �لأخرى �ل���و�ردة يف �لف�س���ل �خلام�ض منها 
ن �ملادة 51 �إعانًا للنو�يًا ي�سري �إىل �أنَّ �أيَّ �سك يف  )�لوثيقة A/58/422/Add.1، �لفقرة 48(، تت�سمَّ
تف�س���ري �لأحكام �ملتعلقة با�س���رتد�د �ملوجود�ت ينبغي �أن ُيقطع يف �سالح �ل�سرتد�د باعتباره هدفًا 

�أ�سا�سيًا لاتفاقية فيما يتعلق بالتعاون �لدويل.

ويتعني ق���ر�ءة �لف�سل �خلام�ض �ملتعل���ق با�سرتد�د �ملوجود�ت بالق���رت�ن بعدد من �لأحكام 
�ل���و�ردة يف �لف�س���ول �لثاين و�لثال���ث و�لر�بع من �لتفاقي���ة، وحتديدً� �ملادة 14 ب�س���اأن منع غ�سل 
�لأم���و�ل، و�ملادة 31 ب�ساأن �إن�ساء نظام لتجميد �لعائ���د�ت �ملتاأتية من �أن�سطة �لف�ساد وم�سادرتها 
باعتب���اره �سرط���ًا م�سبق���ًا للتعاون �ل���دويل و��س���رتد�د �ملوجود�ت، و�مل���ادة 39 ب�س���اأن �لتعاون بني 
�ل�سلط���ات �لوطنية و�لقطاع �خلا�ض، و�ملادتني 43 و46 ب�ساأن �لتعاون �لدويل و�مل�ساعدة �لقانونية 
�ملتبادل���ة. وتكت�س���ب �مل���ادة 52 �أي�سًا �أهمية من حي���ث �إنها تلزم �لدول �لأط���ر�ف باتخاذ خطو�ت 
معقول���ة لتحديد هوية �ملالكني �ملنتفعني لاأمو�ل �ملودعة يف ح�سابات عالية �لقيمة و�إجر�ء فح�ض 
مع���ّزز للح�ساب���ات �لتي يطلب فتحه���ا �أو يحتفظ بها من قبل، �أو نيابة عن، �أف���ر�د مكّلفني �أو �سبق 

تكلفيهم باأد�ء وظائف عمومية مهّمة �أو �أفر�د �أ�سرهم �أو �أ�سخا�ض وثيقي �ل�سلة بهم.

 املادة 52:  منع وك�صف اإحالة العائدات املتاأتية 
من اجلرمية

1- تتخ���ذ كل دولة ط���رف، دون �إخال باملادة 14 من هذه �لتفاقية، م���ا قد يلزم من تد�بري، 
وفق���ًا لقانونها �لد�خلي، لإلز�م �ملوؤ�س�سات �ملالية �لو�قع���ة �سمن وليتها �لق�سائية باأن تتحقق من 
هوي���ة �لزبائ���ن وباأن تتخذ خط���و�ت معقولة لتحديد هوي���ة �ملالكني �ملنتفعني لاأم���و�ل �ملودعة يف 
ح�ساب���ات عالية �لقيمة، وباأن جتري فح�سا دقيقا للح�سابات �لتي يطلب فتحها �أو يحتفظ بها من 
قب���ل، �أو نيابة عن، �أفر�د مكّلفني �أو �سبق �أن كّلفو� باأد�ء وظائف عمومية هامة �أو �أفر�د �أ�سرهم �أو 
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�أ�سخا�ض وثيقي �ل�سلة بهم. وي�سّمم ذلك �لفح�ض �لدقيق ب�سورة معقولة تتيح ك�سف �ملعامات 
ل على �أنه يثني �ملوؤ�س�سات �ملالية  �مل�سبوه���ة بغر�ض �إباغ �ل�سلطات �ملخت�سة عنه���ا، وينبغي �ألَّ ُيوؤوَّ

عن �لتعامل مع �أيِّ زبون �سرعي �أو يحظر عليها ذلك.
2- تي�س���ري� لتنفي���ذ �لتد�ب���ري �ملن�سو����ض عليه���ا يف �لفقرة 1 من ه���ذه �ملادة، تق���وم كل دولة 
ط���رف، وفقًا لقانونها �لد�خلي وم�ستلهمة �ملبادر�ت ذ�ت �ل�سلة �لتي �تخذتها �ملنظمات �لإقليمية 

و�لأقاليمية و�ملتعددة �لأطر�ف ملكافحة غ�سل �لأمو�ل، مبا يلي:
)�أ( �إ�س���د�ر �إر�ساد�ت ب�ساأن �أنو�ع �ل�سخ�سيات �لطبيعي���ة �أو �لعتبارية �لتي ُيتوقع من 
�ملوؤ�س�سات �ملالية �لقائمة �سمن وليتها �لق�سائية �أن تطّبق �لفح�ض �لدقيق على ح�ساباتها، و�أنو�ع 
�حل�ساب���ات و�ملعامات �لتي ُيتوقع �أن توليها عناية خا�سة، وتد�بري فتح �حل�سابات و�لحتفاظ بها 

وم�سك دفاترها �لتي ُيتوقع �أن تتخذها ب�ساأن تلك �حل�سابات؛
)ب(  �إب���اغ �ملوؤ�س�سات �ملالية �لقائمة �سمن وليتها �لق�سائية، عند �لقت�ساء وبناء على 
طلب دولة طرف �أخرى �أو بناء على مبادرة منها هي، بهوية �سخ�سيات طبيعية �أو �عتبارية معينة 
ُيتوق���ع من تل���ك �ملوؤ�س�سات �أن تطّبق �لفح�ض �لدقيق على ح�ساباته���ا، �إ�سافة �إىل تلك �لتي ميكن 

للموؤ�س�سات �ملالية �أن حتّدد هويتها ب�سكل �آخر.
3- يف �سي���اق �لفق���رة �لفرعي���ة 2 )�أ( م���ن هذه �مل���ادة، تنّف���ذ كل دولة ط���رف تد�بري ت�سمن 
�حتف���اظ موؤ�س�ساتها �ملالي���ة، لفرتة زمنية منا�سب���ة، ب�سجات و�فية للح�ساب���ات و�ملعامات �لتي 
ن، كحد �أدنى، معلومات  تتعل���ق بالأ�سخا�ض �ملذكورين يف �لفقرة 1 من هذه �ملادة، عل���ى �أن تت�سمَّ

ن، قدر �لإمكان، معلومات عن هوية �ملالك �ملنتفع. عن هوية �لزبون، كما تت�سمَّ
4- بهدف منع وك�سف عمليات �إحالة �لعائد�ت �ملتاأتية من �أفعال جمّرمة وفقًا لهذه �لتفاقية، 
تنف���ذ كل دولة ط���رف تد�بري منا�سبة وفّعالة لكي متنع، مب�ساع���دة �أجهزتها �لرقابية و�لإ�سر�فية، 
�إن�س���اء م�س���ارف لي�ض لها ح�سور م���ادي ول تنت�سب �إىل جمموعة مالي���ة خا�سعة للرقابة. وف�سا 
عن ذلك، يجوز للدول �لأطر�ف �أن تنظر يف �إلز�م موؤ�س�ساتها �ملالية برف�ض �لدخول �أو �ل�ستمر�ر 
يف عاق���ة م�سرف مر��سل م���ع تلك �ملوؤ�س�سات، وبتجّن���ب �إقامة �أيِّ عاقات م���ع موؤ�س�سات مالية 
 �أجنبي���ة ت�سمح مل�س���ارف لي�ض لها ح�سور مادي، ول تنت�سب �إىل جمموع���ة مالية خا�سعة للرقابة،

با�ستخد�م ح�ساباتها.
5- تنظ���ر كل دول���ة طرف يف �إن�ساء نظ���م فّعالة لإقر�ر �لذمة �ملالية، وفق���ًا لقانونها �لد�خلي، 
ب�س���اأن �ملوظفني �لعمومي���ني �ملعنيني، وتن�ض على عقوبات مائمة على ع���دم �لمتثال. وتنظر كل 
دول���ة ط���رف �أي�سًا يف �تخاذ م���ا قد يلزم من تد�ب���ري لل�سم���اح ل�سلطاتها �ملخت�س���ة بتقا�سم تلك 
�ملعلومات مع �ل�سلطات �ملخت�سة يف �لدول �لأطر�ف �لأخرى، عندما يكون ذلك �سروريا للتحقيق 

يف �لعائد�ت �ملتاأتية من �أفعال جمّرمة وفقًا لهذه �لتفاقية و�ملطالبة بها و��سرتد�دها.
6- تنظ���ر كل دول���ة طرف يف �تخ���اذ ما قد يلزم من تد�ب���ري، وفقًا لقانونه���ا �لد�خلي، لإلز�م 
�ملوظف���ني �لعمومي���ني �ملعنيني �لذين له���م م�سلحة يف ح�ساب مايل يف بلد �أجنب���ي �أو �سلطة توقيع 
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�أو �سلط���ة �أخ���رى على ذلك �حل�ساب باأن يبلغ���و� �ل�سلطات �ملعنية عن تل���ك �لعاقة و�أن يحتفظو� 
ب�سج���ات مائمة فيما يتعلق بتلك �حل�ساب���ات. ويتعني �أن تن�ض تلك �لتد�بري �أي�سًا على جز�ء�ت 

منا�سبة على عدم �لمتثال.

اأواًل- نظرة عامة

بينما حتّدد �ملادة 14 �ملبادئ �لت�سغيلية �لأ�سا�سية لنظام مكافحة غ�سل �لأمو�ل، تن�ض �ملادة 
52 على �أن تلزم �لدول �لأطر�ف موؤ�س�ساتها �ملالية بالتحقق من هوية زبائنها، و�لحتفاظ ب�سجات 
ونظم حما�سبية مائمة، و�تخاذ خطو�ت معقولة لتحديد هوية �ملالكني �ملنتفعني للح�سابات عالية 
�لقيم���ة و�إجر�ء فح�ض معّزز للح�سابات �لت���ي يحتفظ بها من يعرفون با�سم �لأ�سخا�ض �ملعر�سني 
�سيا�سيًا )تعرّفهم �لفقرة 1)ب( على �أنهم �أفر�د مكلفون، �أو �سبق تكليفهم، باأد�ء وظائف عمومية 
مهّم���ة �أو �أفر�د �أ�سره���م �أو �أ�سخا�ض وثيقو �ل�سلة بهم(. وعلى �ل���دول �لأطر�ف، لدى تنفيذ هذه 
�ملتطلب���ات، �أن ت�سدر �إر�ساد�ت للموؤ�س�سات �ملالية ب�س���اأن كيفية تنفيذ هذه �للتز�مات. وعادة ما 
تكت�س���ب �لإر�س���اد�ت �سفة ر�سمية وملزمة من حي���ث �لتوجيه، و�إن كان م���ن �ملمكن ترك تفا�سيل 
�لتنفي���ذ للموؤ�س�سة �لت���ي تتلقى �لإر�ساد، ويجوز �أن ت�سدر عن جه���ات للتنظيم �مل�سريف �أو تنظيم 
�خلدمات �ملالية، �أو وزر�ء �ملالية، �أو �لوحد�ت �ل�ستخبارية �ملالية �أو غريها من �لوكالت �ملحّددة. 
وف�س���ًا عن ذل���ك، تو�سي �ملادة 52 بتجّنب �إقامة عاقات مر��سل���ة مع م�سارف �سورية من �أجل 

�إثنائها عن �للجوء لإحالة �لأمو�ل �ملتح�سل عليها بطريقة غري �سرعية �أو ت�سريبها �أو تبديلها.
وقد ترغب �لدول �لأطر�ف �أوًل يف �أن حتّدد �ل�سلطة �ملخت�سة باإ�سد�ر مثل هذه �لإر�ساد�ت. 
ونظ���رً� للتطّور �مل�ستمر لطر�ئق غ�سل �لأمو�ل، يجوز �إ�سد�ر �لإر�ساد�ت ��ستنادً� �إىل �أمناط حمدد 
تكّونت من تقارير �ملعامات �مل�سبوهة وكذلك من �آر�ء �خلرب�ء من "حر��ض �لبو�بات". ومبر�عاة 
ذل���ك، ويف �سوء تو�سيات �لتفاقية، ينبغي لوحدة �ملعلومات �ل�ستخبارية �ملالية �أو �لوكالة �ملكلفة 
مبن���ع غ�سل �لأمو�ل �إ�سد�ر �إر�س���اد�ت تت�سدى لطائفة من �ملو�سوعات ب�س���اأن �ل�سروط �لإلز�مية 
�لثاثة �لو�ردة يف �لفقرة 1، �إىل جانب �ل�سروط �لو�ردة يف �لفقرتني 2)ب( و3. وت�سف �ملادة 58 

هيكل �لوحد�ت �ل�ستخبار�تية �ملالية و�أدو�رها.
وتل���زم هذه �مل���ادة �ملوؤ�س�سات �ملالية بتطبيق فح����ض �أدق ب�ساأن �ملركز �مل���ايل لزبائنها، ول 
�سيم���ا لهوؤلء �لذين ي�سغل���ون منا�سب عمومية مهّمة و�أولئك �لذين تربطه���م �سلة بهوؤلء �لأفر�د، 
وعن طريق تكميل �سروط �ملادة 8 يف �لإلز�م باإن�ساء نظم لإقر�ر �لذمة �ملالية للموظفني �لعموميني 
�ملعنيني، مبا يف ذلك �متاكهم ح�سابات بالعملة �لأجنبية. ويف �لو�سع �ملثايل، من �ساأن �ملادة 52 
�أن حت���ول دون خ���روج �لعائد�ت �ملتاأتية م���ن �أن�سطة �لف�ساد من دولة �ملن�س���اأ �لطرف �أو على �لأقل 
�أن تنب���ه �ل�سلطات باملعامات ذ�ت �ل�سلة. وعندما يتعذر على موؤ�س�سات �لدولة �لطرف �لتي هي 
ا �أن ترف�سها  دول���ة �ملن�ساأ منع �إحالة �لأمو�ل، �سيكون باإم���كان موؤ�س�سات �لدولة �لطرف �ملتلقية �إمَّ

�أو �أن تبلغ عنها.
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ثانياً- التحّديات العملية واحللول

ثانيًا-1-  �لتحقق من هوية �لزبائن
يتجاوز �ل�سرط �لأول للموؤ�س�سات ذ�ت �ل�سلة - �أي �لتحقق من هوية زبائنها - جمرد مبد�أ 
للتحدي���د �لر�سمي للهوي���ة. فغالبًا ما يجري ت�سميم قو�عد "�عرف زبون���ك" �أو تف�سريها بطريقة 
ر�سمي���ة �سارم���ة ومن ثم تقت�سر على �حل�سول على ن�سخة م���ن بطاقة هوية �لزبون �أو غريها من 
وثائ���ق �لهوية. وملنع ��ستخد�م وثائق مزيف���ة عند �إن�ساء عاقة بني �لزبون و�ملوؤ�س�سات �ملالية، فاإنَّ 
�لفق���رة 1 ل تل���زم �ملوؤ�س�س���ات �ملالي���ة "بتحديد هوية" زبائنه���ا فح�سب بل و"�لتحق���ق" من �لهوية 
مة �أي�سًا. و�سيلزم تطبيق �إجر�ء�ت خمتلفة لتحديد �لهوية للتعامل مع �أنو�ع �لزبائن �ملختلفة.  �ملقدَّ

وعن���د �لتعامل مع �أح���د �لأفر�د يف عاقة مبا�سرة وجهًا لوجه، يكفي فح�ض وثيقة �أو �ثنتني 
م���ن وثائق �لهوية �لر�سمية عليها �سورة فوتوغر�فية للزبون )جو�ز �سفر �أو بطاقة هوية �أو رخ�سة 
قي���ادة �أو وثيقة مماثلة( �أو عمل �س���ورة من هذه �لوثيقة، طاملا �أنَّ �ملوؤ�س�سة �ملعنية تتخذ �إجر�ء�ت 
معقولة للتحقق من �أ�سالة هذه �لوثائق. ويف حالة �لتعامات غري �ملبا�سرة مع �لأفر�د )باملر��سلة 
�أو عرب �لإنرتنت(، يجوز للموؤ�س�سات �ملالية �لتحقق من هوية �ساحب �حل�ساب �ملحتمل باحل�سول 
على ن�سخة معتمدة من وثيقة �لهوية �لر�سمية - �لتي عادة ما ت�سدر من كاتب عدل �أو من موؤ�س�سة 
مالي���ة �أخ���رى - �إ�ساف���ة �إىل �لتثب���ت من �لعن���و�ن �ملحدد، وهو ع���ادة ما يجرى من خ���ال تبادل 

�ملر��سات با�ستخد�م و�سائل حتقق د�خلية �أو من خال طرف �آخر �أو من خال جهة م�ستقلة.

ويف حال���ة �لكيان���ات �لقانونية، �س���و�ء �ملحلية �أم �لكائن���ة خارج �لبلد، ق���د تطالب �ملوؤ�س�سة 
�ملالية بالتحقق من "هوية" هذه �لكيانات �سو�ء عن طريق �حل�سول على ن�سخة حمّدثة من وثائق 
ت�سجيلها يف �سجل �ل�سركات، �أو عن طريق مر�جعة بيانات ت�سجيلها و�حل�سول على ن�سخ منها من 
�ل�سجات �لعمومية �أو �سجات �لن�سر�ت �لر�سمية �أو �لن�سر�ت �أو �جلر�ئد �لر�سمية، وذلك عندما 

تكون هذه �لكيانات مدرجة ب�سورة علنية يف مطبوعات ر�سمية �أو يف مو�قع �إلكرتونية.

ونظرً� لأنَّ هذه �لإجر�ء�ت قد ت�ستغرق بع�ض �لوقت، ولتحا�سي �إعاقة عاقات �لعمل، ميكن 
لل���دول �لأط���ر�ف �لنظر يف م���دى �إمكانية �ل�سم���اح للموؤ�س�سات �ملالية بفتح ح�ساب���ات على �أ�سا�ض 
موؤق���ت ريثما يج���ري ��ستكمال �لإجر�ء. بيد �أن���ه يتعني ��ستكمال جميع �لوثائ���ق وعمليات �لتحقق 
�لازم���ة قبل �ل�سم���اح باإجر�ء معامات فوق �مل�ستوى �ملعقول، �أو حظر �إجر�ء �أيِّ معامات مهمة، 
�أو �إج���ر�ء �إحالت �إىل وليات ق�سائية �أجنبية �أو منها. وف�سًا عن ذلك، ميكن �أي�سًا مبوجب هذ� 

�لإجر�ء �إنهاء �لعاقة �إذ� مل ي�ستكمل �لإجر�ء قبل مهلة زمنية حمّددة.

ثانيًا-2-  حتديد هوية �ملالكني �ملنتفعني للح�سابات عالية �لقيمة
يه���دف �ل�س���رط �لثاين - وهو �تخ���اذ خطو�ت معقول���ة لتحديد �ملالك���ني �ملنتفعني لاأمو�ل 
�ملودعة يف ح�سابات عالية �لقيمة - �إىل منع ��ستخد�م �أ�سخا�ض �آخرين يف حيازة �لعائد�ت �ملتاأتية 
من �جلرمي���ة نيابة عن �لأفر�د �لفا�سدين. فيق�سي بو�سع �إج���ر�ء�ت حمّددة ميكن تطبيقها متى 
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���ن هذه �لإجر�ء�ت  كان هن���اك �أيُّ �س���ك يف �أنَّ �ساح���ب �حل�ساب هو نف�س���ه �ملالك �ملنتفع. وتت�سمَّ
�أربعة عنا�سر.

�أوًل، عند تعريف "�ملالك �ملنتفع"، ميكن للدول �لأطر�ف �لنظر يف �أن حتظر على �ملوؤ�س�سات 
�ملالية قبول �أيِّ هيئة موؤ�س�سية �أو كيان قانوين ل ميكن حتديد هويته كمالك منتفع.

 ثاني���ًا، ينبغ���ي حتدي���د �أيِّ نوع م���ن �ملنتج���ات �ملالية �س���وف يعت���رب "ح�سابًا ع���ايل �لقيمة" 
)�لفق���رة 2 )�أ((. فعلى �لرغ���م من �لإ�سارة �إىل مبالغ �حلد �لأدنى، ميك���ن للدول �لأطر�ف �لتي 
ت�س���در لو�ئح ب�ساأن ه���ذه �مل�ساألة �لنظر يف تطبيق �ل�سرط ل على �حل�سابات �مل�سرفية فح�سب بل 
وعل���ى ح�ساب���ات �لأور�ق �ملالية، و�تفاقات �لإد�رة ب�ساأن �لإيد�ع���ات �لتي تقوم بها �أطر�ف �أخرى، 
و�ملعامات �لتي جترى بعمات �أو معادن نفي�سة، وغريها من �ملعامات �لتي تنطوي على خماطر. 
وهن���ا ينبغي �إياء �هتمام خا����ض لأربعة جمالت، وهي �ملنتجات �ملالية وموؤ�س�سات �ملناطق �حلرة 

و�سناديق �ل�ستئمان �لتقديرية و�لأ�سخا�ض �ملهنيني.
و�ملنتج���ات �ملالية �لتي قد ت�ستدع���ي �لهتمام هي تلك �لتي ل يكون فيه���ا، بحكم طبيعتها، 
�لزب���ون هو �ملالك �ملنتف���ع، مثل �حل�سابات �مل�سرتكة وح�ساب���ات �لأور�ق �ملالية �مل�سرتكة و�سركات 
�ل�ستثم���ار وغريه���ا م���ن �ل�ستثمار�ت �مل�سرتكة. ويف ه���ذه �حلالت، قد ُيطلب م���ن �أ�سحاب هذه 
ن كل �ملعلومات �ل�سرورية  �ملنتجات تزويد �ملوؤ�س�سات �ملالية بقائمة كاملة باملالكني �ملنتفعني تت�سمَّ

للزبائن وحتّديثها دوريًا. وهنالك ��ستثناء�ت لل�سركات �لعامة يف عدة وليات ق�سائية.
ويق�س���د ب�س���ركات �ملناطق �حلرة تل���ك �ملوؤ�س�سات �أو �ل�س���ركات �أو �ملوؤ�س�س���ات �خلا�سة �أو 
ا ل جُتري �أيَّ عملي���ات جتارية يف �لدولة  �ل�سنادي���ق �ل�ستئماني���ة �أو غريها من �لكيان���ات �لتي �إمَّ
�لط���رف �لتي يوج���د فيها مكتبها �مل�سجل �أو �لتي ل متتلك مق���ار �أو ل ت�سغل طاقم موظفني خا�ض 
به���ا، �أو عندم���ا يكون لديه���ا طاقم من �ملوظفني فاإنه���م يقومون بوظائف �إد�ري���ة فقط. وبالن�سبة 
لاأ�س���ول �لتي متلكها هذه �لكيانات، يتعني على �لدول �لأطر�ف �إلز�م موؤ�س�ساتها �ملالية باملطالبة 
بتق���دمي �إقر�ر مكتوب ي�س���ري �إىل �ملالك �ملنتفع/�ملالكني �ملنتفعني للموج���ود�ت �ملعنية، �إىل جانب 
ن�سخ���ة معتمدة من وثائق �لت�سجيل للتحقق من هوياتهم. وم���رة �أخرى، ميكن للدول �لأطر�ف �ألَّ 

تاأذن للموؤ�س�سات �ملالية بقبول �لكيانات �ملوؤ�س�سية كمالكني منتفعني لكيانات موؤ�س�سية �أخرى. 
وبالن�سب���ة للزبائ���ن �لذين ميلكون موجود�ت دون مالكني منتفع���ني حمددين )مثل �سناديق 
�ل�ستئم���ان �لتقديري���ة(، ميكن للموؤ�س�س���ات �ملالية �أن تلزم �لزبائن بتق���دمي �إقر�ر مكتوب يحتوي 
عل���ى معلومات ب�س���اأن �لأ�سخا�ض �لذين يتحكم���ون يف �ملوجود�ت )جهة �لت�سوي���ة �لفعلية، وجميع 
لني �لآخرين، و�لأ�سخا�ض  لني �إ�سد�ر تعليمات ل�ساحب �حل�ساب �أو �لوكاء �ملخوَّ �لأ�سخا�ض �ملخوَّ

ح �أن ي�سبحو� منتفعني �أو قّيمني �أو حماة وما �إىل ذلك(. �لذين ُيرجَّ
وعن���د �إ�س���د�ر �لإر�س���اد�ت، ينبغي لل���دول �لأطر�ف حتدي���د �لأحو�ل �لتي ق���د يطالب فيها 
�لزبائن �مللزمون بال�سّرية �ملهنية، مثل �ملحامني �أو كتبة �لعدل، بالإف�ساح عن هوية �ملالك �ملنتفع 
للح�ساب���ات �لتي يحتفظون بها. ومن �لأمثلة �ل�سائعة �لت���ي ينبغي تناولها �سلف �لأتعاب �لقانونية، 
�أو �ملبال���غ �ملدفوع���ة لأطر�ف نز�ع م���ا �أو �ملاأخوذة منهم، و�أي توزيع معل���ق للمري�ث �أو تنفيذ معلق 

للو�سايا، وكذلك �لف�سل �ملعّلق للموجود�ت يف حالت �لطاق.



196

ثالث���ًا، على �لرغم من �أنَّ �ل���دول �لأطر�ف قد تقّر باأنَّ �ملوؤ�س�س���ات �ملالية تتمتع بو�سع �أمثل 
ملمار�س���ة �لح���رت�ز يف تطبيق �ل�س���روط �ملتعلقة مبلكي���ة �لنتفاع، ميكن �أن ت�س���ع �لدول �لأطر�ف 
قائمة باملو�قف و�حلالت و�لأمثلة �لتي تلزم فيها �ملوؤ�س�سات �ملالية بتطبيق �لإجر�ء�ت. وحتى �إذ� 
كانت �ملوؤ�س�سات �ملالية يف و�سع �أمثل لتحديد ما �إذ� كان �لزبون هو نف�سه �ملالك �ملنتفع، ف�سيكون 
م���ن �ملفيد ��ستخ���د�م قائمة غري ح�سرية باملو�قف �لتي قد ت�ستخدم كخ���ط �أ�سا�ض. وت�سمل �أمثلة 
ه���ذه �ملو�قف �لظروف �لتي تك���ون فيها �ملوجود�ت �ملت�سمنة يف �ملعاملة غ���ري متنا�سبة مع �لو�سع 
�مل���ايل لل�سخ�ض �لر�غ���ب يف �إجر�ء �ملعاملة �أو عندم���ا مُينح �لتوكيل ل�سخ�ض م���ن �لو��سح �أنه ل 

يتمتع بالقدر �لكايف من �ل�سات �لوثيقة ب�ساحب �حل�ساب.
ر�بع���ًا، ميكن للدول �لأط���ر�ف �إر�ساد �ملوؤ�س�س���ات �ملالية ب�ساأن �ملو�قف �لت���ي تقت�سي منهم 
�إنهاء عاقة جتارية ما، �إذ� مل ت�ستوف معايري �لتحقق، ��ستنادً� �إىل دو�عي �ل�سك �أو عدم �لثقة يف 

�مللكية �حلقيقية للموجود�ت. وقد تتو�فق هذه �لدو�عي مع �ملو�قف �لتالية:
•  ثمة مدعاة لدى �لبنك لل�سك يف دقة �ملعلومات �ملتعلقة بهوية �ساحب �حل�ساب.

•  �لت�سكك يف دقة �لإقر�ر �ملقّدم من �ملالك �ملنتفع.

•  ثمة دللت على حدوث تغيري�ت مهّمة مل يبلغ عنها.

•  ثمة �سبب لاعتقاد بت�سليل �مل�سرف عند �لتحقق من هوية �ساحب �حل�ساب.

•  �أعطي �مل�سرف عمدً� معلومات مغلوطة عن �ملالك �ملنتفع.

•  ��ستمر�ر �ل�سكوك ب�ساأن �لإقر�ر �ملقّدم من �ساحب �حل�ساب عند تنفيذ �لإجر�ء.

 ثانيًا-3-  تعزيز فح�ض �حل�سابات �لتي ميلكها �أ�سخا�ض
 معر�سون �سيا�سيًا

بالإ�سافة �إىل �لإجر�ء�ت �لو�ردة يف �لق�سمني ثانيًا-1 وثانيًا-2 �أعاه، ُتلزم �لدول �لأطر�ف 
باإج���ر�ء فح����ض معّزز يهدف �إىل ك�س���ف �ملعامات �مل�سبوهة يف �حل�سابات �لت���ي يطلب فتحها �أو 
يحتف���ظ به���ا من جانب، �أو نيابة عن، �أفر�د مكّلفني �أو �سب���ق تكليفهم باأد�ء وظائف عمومية مهّمة 
�أو �أف���ر�د �أ�سره���م �أو �أ�سخا�ض وثيق���ي �ل�سلة بهم )يطلق عليهم جمتمع���ني �لأ�سخا�ض �ملعر�سون 
�سيا�سيًا(. ولدى �إ�سد�ر �لإر�ساد�ت �ملتعلقة بالأ�سخا�ض �ملعر�سني �سيا�سيًا، ينبغي للدول �لأع�ساء 

�لنظر يف عدد من �لق�سايا. 
�أوًل، يتع���ني عل���ى �لدول �لأطر�ف �أن تع���ّرف �ل�سخ�ض �ملعر�ض �سيا�سي���ًا تعريفًا دقيقًا. ويف 
�س���وء �ل�سروط �ل���و�ردة يف �لفقرتني 5 و6، وتوقع �سرورة �تخاذ �ل���دول �لأطر�ف موقفًا ��ستباقيًا 
وتقدميه���ا �أو�سع دعم للدول �لأط���ر�ف �لأخرى، ميكن للدول �لأط���ر�ف �لنظر يف عدم �لقت�سار 
عل���ى �ل�سخ�سيات �ل�سيا�سية �ملحلية ب���ل �أن ت�سمل �أي�سًا �ل�سخ�سي���ات �ل�سيا�سية �لأجنبية و�أفر�د 
�لأ�س���ر و�لأ�سخا�ض وثيق���ي �ل�سلة �أي�سًا. ويف حني ل ميثل �إدر�ج �أفر�د �لأ�سرة م�سكلة عادًة - فقد 
يرتك���ز �لقر�ر على درجة �لقر�ب���ة يف �إطار �لأ�سرة وعاقات �مل�ساهرة - يربز عادة �سوؤ�ل �أ�سعب 
ح���ول كيفية تعريف "�لأ�سخا����ض وثيقي �ل�سلة". وعادة ما تعتمد �لإجاب���ة على �مل�ستوى �ملتاح من 
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�ملعلوم���ات حلر�����ض �لبو�بات يف �لولي���ات �لق�سائية حمل �لنظ���ر. فعلى �سبيل �ملث���ال، �إذ� �أمكن 
للهيئ���ات �لتنظيمية �لو�سول �إىل �ل�سجل �لعقاري و�سج���ل �ملركبات و�ل�سركات ب�سهولة، فيمكن �أن 
تقت�س���ي �لإر�ساد�ت �عتب���ار �لأ�سخا�ض وثيقي �ل�سل���ة هم �أولئك �لذين يظه���ر �أنهم ي�ساركون يف 
موجود�ت م�سجلة �أو ي�سكلون �سر�كات �أو غريها من �أنو�ع �لر�بطات �لتجارية. ويف وليات ق�سائية 
�أخ���رى، قد تلزم �لإر�ساد�ت �للجوء �إىل "�لإعام �جلماهريي" للتاأّكد ب�سورة منتظمة يف و�سائط 

�لإعام من �حتمال وجود "�أ�سخا�ض وثيقي �ل�سلة".
ثاني���ًا، يتعني على �لدول �لأطر�ف �عتماد مفهوم "�لفح�ض �ملعّزز". ففي �ل�سنو�ت �لأخرية، 
حتول �لكثري من �لوليات �لق�سائية نحو �إلز�م موؤ�س�ساتها �ملالية باإن�ساء "�سورة للزبائن" لتحديد 
متى تختلف �ملعاملة عن �ل�سورة �ملن�ساأة، وهو ما قد يثري حينها �سكوكًا ينبغي �إباغها لل�سلطات. 
ويقت�س���ي �عتماد نهج قائم على �سورة �لزبائن �أن ت���درك �ملوؤ�س�سات �ملالية ما هو م�سدر �لرثوة، 
و�ملنتج���ات �ملالية �ملتوق���ع ��ستخد�مها، ومنط �لأم���و�ل �ملتوقعة �لد�خل���ة �إىل �حل�ساب و�خلارجة 
من���ه وكمياته���ا، و�أد�ء �لأعمال يف �سياق �سوق معينة. وطلبت وليات ق�سائية �أخرى من موؤ�س�ساتها 
�ملالي���ة و�سع خطو�ت معقولة ُتتخذ عند �إن�ساء عاقة مع �أ�سخا�ض معر�سني �سيا�سيًا، مبا يف ذلك 

�ل�سروط �لدنيا �لتالية:
•   ��ستحد�ث عملية معيارية لتقدمي �لطلبات متيز �لأ�سخا�ض �ملعر�سني �سيا�سيًا �ملحتملني من 

بني �ملتقّدمني من �خلارج؛
•   �إذ� كان �لزب���ون �أو �ملالك �ملنتفع �أحد �ملعر�س���ني �سيا�سيًا، يجري حتديد م�سدر �لرثوة عن 
طريق �لتاأّكد من م�سادر �لدخل �لقابلة للتحقق منها و�لأ�سباب �ملقبولة لفتح ح�ساب �سمن 
تلك �لولية ور�س���د �ملبالغ �لو�ردة من �لأجهزة �حلكومية �أو �ملوؤ�س�سات �لتجارية �لقائمة يف 

وليات ق�سائية �أخرى، على �سبيل �ملثال؛
•   �إذ� مل تظه���ر �أيُّ �سو�غل ع���رب عملية �لتحقيق هذه و�أن�سئت عاق���ة، يجوز للم�سرف يف �أيِّ 

حال و�سع �إجر�ء�ت منتظمة للعناية �لو�جبة بخ�سو�ض هذ� �لزبون وهذه �ملعامات؛
•   عندما ت�سفر عملية �لر�سد عن �أيِّ �سو�غل، ميكن �لإباغ عنها فورً� �إىل �ل�سلطات �ملعنية؛

•   ينبغ���ي �أن ت�ستعر����ض �لإد�رة �لعليا للموؤ�س�سة �ملالية �ملعني���ة ب�سفة منتظمة جميع �لعاقات 
بالأ�سخا�ض �ملعر�سني �سيا�سيًا ب�سفتهم زبائن؛

•   ينبغ���ي �إجر�ء عمليات ��ستعر��ض دوري للح�سابات �حلالية و�إمكانية �أن ي�سبح �أحد �لزبائن 
�لقد�مى �سخ�سًا معر�سًا �سيا�سيًا بعد بدء �لعاقة مع �مل�سرف.

ثانيًا-4-  �إر�ساد�ت ب�ساأن �لفح�ض �ملعّزز للموؤ�س�سات �ملالية �ملحلية
نظ���رً� ل�سعوبات حتديد هوي���ة �لأ�سخا�ض �ملعر�سني �سيا�سيًا - ل �سيم���ا و�أنَّ �ملفهوم ي�سمل 
�أ�سره���م و�لأ�سخا����ض وثيقي �ل�سلة بهم - تر�س���ي �ملادة 52 حكمًا �بتكاريًا ميك���ن من خاله لأيِّ 
دولة ط���رف �إخطار دولة طرف �أخرى بهوية �لأ�سخا�ض �ملعر�سني �سيا�سيًا بحيث تلزم موؤ�س�ساتها 
�ملالي���ة بتعزي���ز بذل �لعناي���ة �لو�جبة ب�ساأن زبائن حمددي���ن. ولدى تنفيذ ه���ذ� �حلكم، قد تتبني 
�ل���دول �لأطر�ف �أنَّ تق���دمي هذ� �لتعاون وهذه �مل�ساعدة جدير بتطبيق �إجر�ء عادي من �أجل جمع 
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�ملعلومات ذ�ت �ل�سلة لإحالتها �إىل �ل�سلطات �لأجنبية �ملعرتف بها، رهنًا بتوّفر �سمانات مائمة 
م���ن حيث �ل�سامة و�ل�سّرية و�ل�ستخد�م �ملحتمل للمعلومات )�نظر �أي�سًا �لق�سم ثانيًا-8 �أدناه(. 
و�سيك���ون ذل���ك مبثابة �أد�ة بالغ���ة �لأهمية بالن�سبة لتل���ك �لوليات �لق�سائية �لت���ي ُيعتقد فيها �أنَّ 
�لعائ���د�ت �ملتاأتية من �أن�سطة �لف�ساد يتم ت�سريبها ب�سورة منتظمة. وت�سّجع �ملادة 56 �أي�سًا �لدول 
�لأطر�ف على �مل�سارعة �إىل تنبيه �لدول �لأطر�ف �لأخرى ب�ساأن �لأ�سخا�ض �ملعر�سني �سيا�سيًا يف 

هذه �لأخرية حيث قد تكون ثمة مدعاة للقلق.

ثانيًا-5-  حفظ �ل�سجات
تق�س���ي �مل���ادة 52 )3( باأن حتّدد �لإر�س���اد�ت �ل�سادرة وفقًا للفق���رة 2 )�أ( �لتز�مًا خا�سًا 
يتعل���ق بحفظ �سجات للعماء �ملقرتنني بدرجة عالية من �خلطر و�لأ�سخا�ض �ملعر�سني �سيا�سيًا. 
ويف ح���ني تفر�ض �مل���ادة 14 )1( على �لدول �لأطر�ف �أن ُتلزم موؤ�س�ساتها �ملالية بحفظ �ل�سجات 
مبوج���ب �إل���ز�م عام، تلزم �مل���ادة 52 )3( باعتماد �سيا�سة �إ�سافية حم���ّددة �أو معّززة لاأ�سخا�ض 

�ملعر�سني �سيا�سيًا.
ول���دى تنفيذ هذ� �حلك���م، ميكن �أن تنظر �ل���دول �لأطر�ف يف �ملتغ���ري�ت �ملختلفة لتحديد 
ج���دول زمني و�قعي لاحتفاظ بال�سجات لعدد من �لأ�سب���اب. وقد يت�سمن ذلك �لفرتة �لزمنية 
ب���ني �رتكاب �لفعل �ملجّرم وب���دء �أيِّ حتقيق، و�ل�سعوبات �مل�سادفة يف تتب���ع عائد�ت م�سوؤول كان 
ي�سغ���ل من�سب���ًا ذ� نفوذ �أو ل ي���ز�ل يف من�سبه )حيثما يتمتع بح�سان���ة �أو ي�ستطيع �لتاأثري يف �سري 
�لتحقيق���ات(، و�لتعقي���د�ت �لتي تنطوي عليه���ا �لإج���ر�ء�ت �ملت�سمنة يف عملية تتب���ع �ملوجود�ت 
عل���ى �ل�سعيد �لدويل، وق���ر�ر�ت �ل�سيا�سات �لتي ُتعتمد لدى تنفيذ �مل���ادة 29 ب�ساأن فرتة �لتقادم 
لاأفعال �ملجّرمة وفقًا لاتفاقية. وتلزم �لعديد من �لوليات �لق�سائية هيئاتها �لتنظيمية بتحديد 
ف���رتة زمني���ة متفق عليها لاحتف���اظ بال�سجات، مث���ل 5 �سنو�ت منذ بد�ي���ة كل عملية. ويف عدد 
ن �ل�سجات �ملحتفظ بها �أ�سول جمي���ع �لوثائق. وقد ترغب �لدول  م���ن �حلالت، ينبغ���ي �أن تت�سمَّ
�لأع�س���اء يف �لنظر فيم���ا �إذ� كان ينبغي �أي�سًا مد فرتة �لحتف���اظ بال�سجات لأغر��ض �لفح�ض 
�ملع���ّزز لاأ�سخا����ض �ملعر�سني �سيا�سيًا مل���دة طويلة حيث ل ميكن يف بع�ض �حل���الت بدء ��سرتد�د 

�ملوجود�ت �إلَّ عندما يرتك �لأ�سخا�ض �ملعر�سون �سيا�سيًا �ملعنيون منا�سبهم.

ثانيًا-6-  منع �إن�ساء م�سارف �سورية �أو �إقامة عاقة مر��سلة معها
�إنَّ و�ح���دً� من �أكرث �لو�سائط �ملالية ��ستخد�مًا لإخف���اء �ملوجود�ت يف �لنظام �ملايل �لدويل 
ه���و ما يعرف با�س���م "�مل�سرف �ل�سوري". وثم���ة تعريف مقبول على �مل�ست���وى �لدويل للم�سارف 
�ل�سورية هو �أنها "م�سارف لي�ض لها وجود مادي )�أي تدبري و�إد�رة( يف �لبلد �لذي مت ت�سجيلها �أو 
�لرتخي�ض لها بالعمل فيه ول تنت�سب �إىل �أيِّ جمموعة خدمات مالية تخ�سع لإ�سر�ف موحد فّعال" 

)جلنة بازل، 2003؛ �نظر �أي�سًا مبادئ فولف�سربغ ملكافحة غ�سل �لأمو�ل للم�سرف �ملر��سل(.
وكثريً� ما ت�ستخدم �مل�سارف �ل�سورية يف توجيه �لعائد�ت �ملتاأتية من �جلرمية خارج ولية 
ق�سائي���ة م���ا، وت�ستخدم حتديدً� يف خمطط���ات ف�ساد هامة. ولهذ� �ل�سبب، تل���زم �لفقرة 4 �لدول 

�لأطر�ف باعتماد تد�بري ترمي �إىل منع �إن�ساء م�سارف �سورية د�خل ولياتها �لق�سائية.
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ول يقت�س���ر ع���دم �حل�سور �مل���ادي بالن�سبة للموؤ�س�س���ات �ملالية على عدم وج���ود مكتب لها 
فح�س���ب. فع���ادة ما حتتف���ظ �مل�س���ارف �ل�سورية مبكت���ب يديره وكي���ل حملي �أو ب�سع���ة موظفني 
منخف�سي �مل�ستوى مبا يوفر عنو�نًا لاأغر��ض �لقانونية يف �لولية �لق�سائية �لتي مت فيها �لت�سجيل. 
وع���ادًة ما ُيفهم �حل�سور �مل���ادي للموؤ�س�سات �ملالية على �أنه �ملكان �لذي يوجد فيه "تدبري و�إد�رة" 
�ملوؤ�س�س���ة، حتى يت�سنى للهيئ���ة �لتنظيمية ممار�سة �سو�بطها. ويف حالة �مل�س���ارف �ل�سورية فاإنَّ 
�لتدب���ري و�لإد�رة يقع���ان يف ولية ق�سائية خمتلف���ة، �سو�ء يف مكاتب تابعة لكي���ان مرتبط �أو حتى 
يف م�سك���ن خا����ض. فوجود �لإد�رة د�خل ولية ق�سائية خمتلفة يح���ول دون قدرة �لهيئة �لتنظيمية 

�لقائمة يف �لولية �لق�سائية للت�سجيل على ممار�سة �أعمالها �لرقابية ب�سورة �سليمة. 
و�لعن�س���ر �لآخر لتعريف �مل�س���ارف �ل�سورية هو �أنها ل تنت�س���ب �إىل �أيِّ جمموعة خدمات 

مالية خا�سعة للرقابة.
وي�ستخدم �لزبائن هذه �مل�س���ارف �ل�سورية ب�سورة �أ�سا�سية لإغفال هويتهم وملا توّفره من 
ت�سهي���ات لتموي���ه �أ�سل �لأمو�ل ومتريره���ا �إىل موؤ�س�سات مالية �أخ���رى. �أي �أنَّ �لأمو�ل قلما تظل 
مودع���ة يف م�سرف �سوري لفرتة طويلة. وله���ذ� �ل�سبب، يتعني على �لدول �لأطر�ف �تخاذ �إجر�ء 
�إ�سايف يتمثل يف �عتماد تد�بري حتظر على موؤ�س�ساتها �ملالية �لدخول يف عاقات م�سرف مر��سل 

مع �مل�سارف �ل�سورية.
و�لرت��سل �مل�سريف هو تقدمي خدمات م�سرفية بني م�سرف و�آخر. وهو جزء مهم من �لقطاع 
�مل�س����ريف نظرً� لأنه ميّكن �مل�س����ارف �لو�قعة يف �إحدى �لدول من مز�ول����ة �أعمالها وتقدمي خدمات 
لعمائه����ا يف ولي����ات ق�سائية �أخرى لي�����ض لها وجود مادي فيه����ا. وعندما يفت����ح �مل�سرف �لأجنبي 
ح�س����اب مر��سل����ة، ويطلق عليه ��سم �مل�س����رف �مل�ستجيب، فاإنه ي�ستطيع تلق����ي �لعديد من �خلدمات 
�لتي يقدمها �مل�سرف �ملر��سل �أو جميعها، دون تكبد �لتكلفة �مل�ساحبة للح�سول على �لرتخي�ض �أو 
�إن�ساء وجود مادي يف �لولية �لق�سائية �ملر��سلة. و�ليوم، يقوم �لكثري من �مل�سارف �لدولية �لكبرية 

�لو�قعة يف مر�كز مالية عاملية كربى بدور �مل�سارف �ملر��سلة لآلف �مل�سارف �لأخرى.
وتنطوي عمليات �لرت��سل �مل�سريف على مو�طن �سعف متاأ�سلة فيها �إذ قد ل يكون �مل�سرف 
�ملر��َس���ل يف و�س���ع ي�سمح له باأن ي�ساأل ب�س���كل منتظم �سو�ء عن مدى �سم���اح زبائنه من �مل�سارف 
�لأجنبي���ة للم�س���ارف �لأجنبية �لأخرى با�ستخ���د�م ح�ساباته �أم عن هوية مالك���ي �لأ�سول )�نظر 
ثاني���ًا-1 وثاني���ًا-2 �أع���اه( �لتي تتدفق من خ���ال �حل�ساب �ملر��س���ل. ومل���ا كان زبائن م�سارف 
�ملر��سلة ه���م �أنف�سهم م�سارف، فاإنَّ م�سارف �ملر��سلة تعتمد عل���ى �متثالها للممار�سات �ملتعلقة 
بلو�ئ���ح مكافح���ة غ�سل �لأم���و�ل، و�لأ�سا�ض �ملنطقي �ل���ذي ُيرتكز عليه هو �أنَّ �إنف���اذ �لمتثال لدى 
زبائن �أجانب ينطوي على تكلفة عالية ول ميكن حتقيقه يف �لغالب. وبالإ�سافة �إىل ذلك، ومبا �أنَّ 
�ساح���ب �حل�ساب يف �مل�سرف �ملر��َسل هو �مل�سرف �لأجنب���ي، فاإنَّ �لأمو�ل �لتي تتدفق عرب ذلك 

�حل�ساب قد تخ�ض عددً� كبريً� من زبائن �مل�سرف �لأجنبي.
وميكن �أن تنظر �لدول �لأطر�ف �ملنفذة للتد�بري �ملو�سى بها فيما يلي:

•   �إل���ز�م موؤ�س�ساته���ا �ملالية باإج���ر�ء تقييمات للمخاطر �أو ب���ذل �لعناية �لو�جب���ة ب�ساأن �إد�رة 
�مل�سرف �ملر��سل و�أمو�له و�أن�سطته �لتجارية و�سمعته وبيئته �لتنظيمية و�إجر�ء�ته �لت�سغيلية؛
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•   من���ع موؤ�س�ساته���ا �ملالية من �لدخول يف عاق���ات مر��سلة مع م�س���ارف �أجنبية �إذ� كان ثمة 
�سك، نتيجة لإجر�ء�ت �لعناية �لو�جبة، من �إمكانية تعامل �مل�سارف �ل�سورية معها؛

•   �إلز�م موؤ�س�ساتها �ملالية باحل�سول على ن�سخة من لو�ئح و�سيا�سات و�إجر�ء�ت مكافحة غ�سل 
�لأمو�ل لدى �مل�سارف �ملر��سلة و�لحتفاظ بها؛

•   �إلز�م موؤ�س�ساتها �ملالية بالإباغ عن جميع عاقات �ملر��سلة �إىل �ل�سلطات �ملانحة للرتخي�ض؛

•   فتح قنو�ت لتبادل �ملعلومات مع �جلهات �لرقابية �لأجنبية ووحد�ت �ملعلومات �ل�ستخبار�تية 
�ملالية مل�ساعدة موؤ�س�ساتها �ملالية يف �لتثبت من موؤ�س�سات �أو حالت بعينها.

ثانيًا-7-  نظم �إقر�ر �لذمة �ملالية بالن�سبة للموظفني �لعموميني �ملعنيني
تو�سي �لفقرتان 5 و6 �لدول �لأطر�ف باإن�ساء نظم لإقر�ر �لذمة �ملالية للموظفني �لعموميني 

�ملعنيني، مبا يف ذلك ملكية �حل�سابات �لأجنبية. وتتناول �ملادة 8 �أي�سًا مناق�سة هذ� �لأمر.
وت�سّج���ع �ل���دول �لأط���ر�ف �لر�غبة يف تنفيذ ه���ذه �لتو�سية على مر�عاة ع���دد من �لق�سايا 
�ملث���ارة يف �ملادة 8. وت�سمل ه���ذه �لق�سايا، �أوًل، حتديد �لوكالة �لتي له���ا �سلطة �إد�رة نظام �إقر�ر 
�لذم���ة �ملالي���ة و�لتحقق )�إىل جانب �لتحقي���ق يف �لنتهاكات وتوقيع �جل���ز�ء�ت(. فقد جلاأ بع�ض 
�ل���دول �لأط���ر�ف �إىل �لهيئات �ملذك���ورة يف �ملادتني 6 و36 من �لتفاقي���ة؛ ويف دول �أطر�ف �أخرى 
تت���وىل �سلطات �ل�سر�ئب �أو هيئات حمّددة )مثل جلنة ما د�خ���ل �لهيئة �لت�سريعية( �إد�رة �لنظم 
ذ�ت �ل�سل���ة. ولبع����ض �لهيئات �سفة ��ست�سارية بينما لدى �لبع����ض �لآخر �ساحيات قانونية. ويف 
�س���وء جمموعة �لنهج �لقائمة، وعدد �ملوظفني �لعموميني �لعاملني، و�ملعلومات �ملقرر �لإقر�ر بها، 
وعملي���ة �لتحقق و�لإجر�ء�ت �لأخ���رى، وتوقيع �جلز�ء�ت، فقد ترغب �ل���دول �لأطر�ف يف �لنظر 
بعناي���ة يف �حلاجة �إىل �عتماد نهج موؤ�س�سي ي�سمل �جلميع يتميز بالو�سول �لفّعال للمعلومات ذ�ت 

�ل�سلة، وتطبيق �إجر�ء�ت حتقق قوية، وتوّفر و�سائل �سمان �لمتثال �لفّعال.
ثاني���ًا، ل���دى نظ���ر �لدول �لأط���ر�ف يف �لأ�سخا����ض �لذي���ن يندرجون يف مفه���وم "�ملوظفني 
�لعموميني �ملعنيني"، فاإنها قد ل تنظر يف �ختيارهم ح�سب "�لرتبة" فح�سب ولكن ح�سب "جمالت 
�حل�سا�سي���ة" �أو "�س���دة �لتاأث���ر" �أي�سًا )�نظ���ر �ملادة 7(. ومن ث���م، ويف حني ت���درج غالبية �لدول 
�لأطر�ف �ملوظفني �ملنتخبني و�ملعينني �ل�سيا�سيني )مثل �لوزر�ء ووكاء �لوز�رة(، وكبار �ملوظفني 
�لعموميني، و�أع�ساء �لهيئة �لق�سائية، ويف بع�ض �لأحيان �مل�سوؤولني �لع�سكريني ذوي �لرتب �لعالية، 
ميك���ن �أي�سًا للدول �لأط���ر�ف �لنظر يف �إدر�ج �أيِّ م�سوؤول يف و�سع ميّكنه من �لبيع و�ل�سرف نيابة 
عن �لدولة، مث���ل �إد�ر�ت �مل�سرتيات �لعمومية �أو مديري �مل�سروعات �لتي متلكها �لدولة و�ملجالت 
�حل�سا�س���ة مثل �سناع���ة �لأ�سلحة و�خلدمات �ملالية وما �إىل ذلك. وف�س���ًا عن ذلك، يلزم �لكثري 
م���ن �لدول �لأطر�ف �أي�سًا موظفيها �لعموميني بالإقر�ر مب�سالح �أ�سرهم للحيلولة دون ��ستخد�م 

�أفر�د �لأ�سرة كمالكني للعائد�ت �ملتاأتية من �أن�سطة �لف�ساد �أو كقنو�ت لتمريرها.
ثالث���ًا، ق���د ترغب �لدول �لأطر�ف يف �لنظر يف ماهية �ملعلوم���ات )وم�ستوى تف�سيلها( �لتي 
ينبغ���ي �ملطالبة بها يف �لإق���ر�ر، وتو�تر تقدمي هذه �ملعلومات. ومن �مل�ست�س���وب للغاية �ألَّ يقت�سر 
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�لنظ���ام عل���ى ��سرت�ط تقدمي �إقر�ر ذم���ة مالية يغطي جماًل و��سعًا بقدر �لإم���كان فح�سب بل و�أن 
ي�سمح بالإقر�ر باأيِّ معلومات غري مطلوبة )ينبغي �ألَّ يكون للموظفني �لعموميني م�سلحة ما حيثما 
يكون هناك ت�سارب م�سالح ميكن حتديده ثم يدعى بعد ذلك �أنَّ عدم �لإلز�م بتقدمي �إقر�ر ينفي 

�حلاجة �إىل حتديده(.
ر�بعًا، ُيطلب �إىل �لدول �لأطر�ف �لنظر يف �تخاذ ما متليه �ل�سرورة من �إجر�ء�ت مبا ياأذن 
ل�سلطاته���ا �ملخت�س���ة بتبادل �ملعلومات �لتي حت�سل عليها من خال نظ���ام �إقر�ر �لذمة �ملالية مع 
�ل�سلطات �ملخت�سة يف �لدول �لأطر�ف �لأخرى لتي�سري حتديد �لعائد�ت �ملتاأتية من �أفعالة جمّرمة 

وفقًا لهذه �لتفاقية و�لتحقيق فيها و�لتحفُّظ عليها و�ملطالبة بها و��سرتد�دها.
وعل���ى �لرغ���م م���ن �أنَّ تب���ادل �ملعلوم���ات �حل�سا�س���ة م���ع �ل�سلط���ات �لأجنبي���ة يعتمد على 
�عتب���ار�ت �أع���م للقان���ون �ل���دويل و�ل�سيا�سة �خلارجي���ة، فقد �أثب���ت �لتب���ادل �لإد�ري للمعلومات 
عل���ى م�ستوى �لع���امل، مثل �لنظام �لقائم بني �لوح���د�ت �ل�ستخبارية �ملالية، �أن���ه يت�سم بال�سرعة 
و�لفّعالي���ة. ويتمث���ل �لعن�سر �لرئي�س���ي يف �ملو�زنة بني تطبيق قو�عد �سليم���ة للحفاظ على �ل�سّرية 
وقتم���ا يلزم وبني تطبيق جز�ء�ت على ع���دم �لمتثال عند �نتهاكها. و�سيكون من �ل�سروري توفيق 
�لتفاق���ات �لثنائية �أو مذكر�ت �لتفاه���م �ملتعلقة بتبادل �ملعلومات بني هيئات مكافحة �لف�ساد )�أو 
�لوح���د�ت �ل�ستخبارية �ملالي���ة �أو �أيِّ هيئة حمّددة مبوجب �ملادتني 6 و36( مع �لت�سريعات �ملتعلقة 
باخل�سو�سي���ة �أو قان���ون �ل�سّرية �مل�سرفي���ة �أو �ل�سريبية، �إذ� ما �قت�سى �لأم���ر �لإقر�ر بتفا�سيل 
م�سرفي���ة �أو �إقر�رً� �سريبيًا. ومن �مل�ستح�سن عند �سوغ هذه �لتفاقات �إدر�ج قنو�ت ر�سمية لنقل 
�ملعلوم���ات ل عند �لطلب فح�سب بل ب�سورة عفوي���ة �أي�سًا )�نظر �ملادة 56(، وهو تدبري من �ساأنه 
حت�سني تبادل �ملعلومات ب�سورة كبرية. وينبغي �أن تنظر �لدول �لأطر�ف يف كيفية تن�سيق ذلك �إذ� 

ما كان هناك عدد من �لوكالت �لد�خلية �ل�سالعة يف �لأمر.

ثانيًا-8-  �ملوظفون �لعموميون و�حل�سابات يف �خلارج
ثم���ة مقرتح حمدد �آخر ب�ساأن �إقر�ر �لذمة �ملالية يغط���ي �أوًل �ملوقف �لذي يكون فيه ملوظف 
عموم���ي م�سلحة خا�سة يف ح�س���اب يف �خلارج، وثانيًا �ملوقف �لذي يكون فيه لدى موظف عمومي 
توكي���ل �أو توقي���ع معتمد �أو �أيُّ �ساحية �أخرى لتمثيل �لدول���ة يف مبا�سرة م�ساحلها �ملالية يف دولة 
ط���رف �أخرى، مثل �حل�سابات �لأجنبية للم�ساريع �لعمومية �لتي متلكها �لدولة، وح�سابات �لتبادل 

�لتجاري �أو ح�سابات �لتدريب، وح�سابات �ل�سفار�ت، و�لبعثات �لدبلوما�سية، وما �إىل ذلك.
فف���ي �ملوق���ف �لأول، تطبق نف�ض �لقو�عد �ملحّددة لدى تنفي���ذ �لنظام �ملتوخى يف �لفقرة 5. 
و�سيك���ون من �ملنا�س���ب �إياء �هتمام خا�ض لتب���ادل �ملعلومات �ملالية مع �ل�سلط���ات �لأجنبية. ويف 
�ملوق���ف �لثاين، توّفر �لفقرة 6 �أد�ة قوية ملنع �ختا�ض �لأمو�ل �لعامة و�لحتيال، �إىل جانب �إ�ساءة 
��ستخ���د�م �لثق���ة و�ل�سلطة �لتقديرية. وميكن للدول �لأطر�ف، عن���د تنفيذ هذ� �حلكم، �لنظر يف 
دور نظام مر�جعة �حل�سابات لديها يف ��ستعر��ض هذه �حل�سابات وما �إذ� كانت �لوكالة �لتي تدير 
نظ���ام �إقر�ر �لذمة �ملالية �ملعتم���د يف �لفقرة 5 هي �ل�سلطة �ملخت�س���ة ل�ستعر��ض �ملعلومات �لتي 

يجري �لإقر�ر بها، ومرة �أخرى، �لأغر��ض و�ل�ستخد�مات �ملحّددة لهذه �ملعلومات. 
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وكم���ا هو �حلال ب�ساأن جميع �أ�سكال �جل���ز�ء�ت �خلا�سة بعدم �لمتثال لتقدمي �إقر�ر �لذمة 
�ملالي���ة، قد ترغ���ب �لدول �لأط���ر�ف يف �لنظر يف توقيع ج���ز�ء�ت على عدم �لمتث���ال فيما يتعلق 
بال�س���روط �ملح���ّددة يف �لفقرة 6. وينبغ���ي �أن تتنا�سب �جل���ز�ء�ت مع �لنته���اكات �ملرتكبة. ومن 
ث���م، ميك���ن �أن يكون تطبيق طائفة من ه���ذه �جلز�ء�ت، مثل فر�ض غر�م���ات، ر�دعًا كافيًا لبع�ض 

�ملوظفني وبالن�سبة لبع�ض �ملو�قف.
و�أخ���ريً�، مع �أنَّ �لنظام قد يت�سمن خمالفات جنائية تتعلق بت�سارب �مل�سالح �أو نظم �إقر�ر 
�لذم���ة �ملالي���ة، فقد ترغب �لدول �لأط���ر�ف �أي�سًا يف �أن تاأخذ يف �عتباره���ا �حتمال �أن يكون لدى 
بع�ض "�ملوظفني �لعموميني �ملعنيني" ح�سانة من �لعتقال. ويف هذه �حلالت، قد حُتفظ �ملخالفات 
�جلنائي���ة، عند �كت�ساف تعّمد �ملوظف �لعمومي �لكذب �أو تقدميه �إقر�رً� ز�ئفًا، يف ��ستمارة �إقر�ر 
�لذمة �ملالية، �أو �لإقر�ر مببالغ مفرطة لتحا�سي �ل�سطر�ر �إىل تربير �أيِّ زياد�ت لحقة يف ما لديه 

من موجود�ت )�نظر �ملادتني 15 و30 ب�ساأن م�ساألة �حل�سانات(.

املادة 53:  تدابري اال�صرتداد املبا�صر للممتلكات
على كل دولة طرف، وفقًا لقانونها �لد�خلي:

)�أ( �أن تتخذ ما قد يلزم من تد�بري لل�سماح لدولة طرف �أخرى برفع دعوى مدنية �أمام 
حماكمه���ا لتثبيت ح���ق يف ممتلكات �كت�سبت بارت���كاب فعل جمّرم وفقًا له���ذه �لتفاقية �أو لتثبيت 

ملكية تلك �ملمتلكات؛
)ب(  �أن تتخ���ذ ما قد يلزم من تد�بري ت���اأذن ملحاكمها باأن تاأمر من �رتكب �أفعال جمّرمة 

وفقًا لهذه �لتفاقية بدفع تعوي�ض لدولة طرف �أخرى ت�سررت من تلك �جلر�ئم؛
)ج(   �أن تتخذ ما قد يلزم من تد�بري تاأذن ملحاكمها �أو ل�سلطاتها �ملخت�سة، عندما يتعني 
عليه���ا �تخاذ ق���ر�ر ب�ساأن �مل�سادرة، باأن تع���رتف مبطالبة دولة طرف �أخ���رى مبمتلكات �كت�سبت 

بارتكاب فعل جمّرم وفقًا لهذه �لتفاقية، باعتبارها مالكة �سرعية لها.

اأواًل- نظرة عامة

تقت�س���ي �مل���ادة 53 �أن ت�سمن �لدول �لأطر�ف يف وليتها �لق�سائية �أن يكون للدول �لأطر�ف 
�لأخرى �لو�سع �لقانوين للمطالبة باملوجود�ت �ملختل�سة ورفع دعاوى مدنية و�إتباع و�سائل مبا�سرة 
�أخ���رى ل�س���رتد�د �ملوجود�ت �لتي �كت�سب���ت ب�سكل غري قانوين. وتعترب �مللكي���ة �ل�سابقة و��سرتد�د 
قيم���ة �خل�سائ���ر و�لتعوي�ض �أ�س�سًا قانوني���ة خمتلفة ملطالبة �لدولة �لط���رف �ل�سحية �أمام حماكم 
�لدول���ة �لطرف �لتي ت�سربت �إليها �ملوجود�ت �ملعنية وينبغي منح �لدول �لأطر�ف �ل�سحية �لو�سع 
�لقان���وين �ملنا�سب كمدعية يف �إجر�ء�ت مدنية ب�ساأن �ملمتل���كات، بو�سفها طرفًا ي�سرتد تعوي�سات 
ع���ن قيم���ة �خل�سائ���ر �لناجتة عن فعل جم���ّرم �أو طرفًا ثالث���ًا يطالب بحقوق �مللكي���ة يف �أيِّ �إجر�ء 

م�سادرة مدين �أو جنائي.
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ثانياً- التحّديات العملية واحللول

ثانيًا-1-  �سمان �لو�سع �لقانوين
عل����ى �لدول �لأطر�ف �أن ت�سمح لدولة طرف �أخرى برف����ع دعوى مدنية �أمام حماكمها لإثبات 
حق يف ممتلكات �كت�سبت ب�سورة مبا�سرة �أو غري مبا�سرة بارتكاب فعل جمّرم وفقًا لهذه �لتفاقية �أو 
لإثبات ملكية تلك �ملمتلكات. وعند تنفيذ هذ� �حلكم، ميكن �أن تنظر �لدول �لأطر�ف يف �إجر�ءين.
�أوًل، ق���د ترغ���ب �ل���دول �لأط���ر�ف يف �ملو�زنة ب���ني �أحكامه���ا �لقائمة ب�ساأن م���ا �لذي ميثل 
�لو�س���ع �لقان���وين يف وليتها �لق�سائية �ملدني���ة و�جلنائية وبني �لهدف من �لفق���رة )�أ( من �ملادة 
53 م���ن �أجل تقدير م���ا �إذ� كانت هناك حاجة �إىل �إجر�ء �أيِّ ��ستعر��ض �أو تنقيح. و�ستحتاج بع�ض 
�لولي���ات �لق�سائية �إىل �أن ت�سمن �لعرت�ف بال���دول �لأع�ساء وممثليها �لقانونيني بنف�ض طريقة 
�لع���رت�ف بالكيانات �لقانونية �لأجنبية �لأخرى و�لأ�سخا����ض �لعتباريني �لأجانب. ويف �لوليات 
�لق�سائي���ة �لت���ي ي�ستند فيها �لو�سع �لقان���وين و�للجوء �إىل �ملحاكم �إىل متطلب���ات تقييدية - مثل 
�ملطالب���ة باإثبات �ل�س���رر �أو �خل�سارة و�ل�سلة �ل�سببية �لوثيقة بينها وب���ني �ل�سلوك �مل�ستكى منه - 
م���ن �مل�ست�س���وب �إجر�ء تقييم لآثار ه���ذه �لقيود لأغر�����ض تنفيذ �ملادة. وعند قب���ول �خل�سارة �أو 
�ل�س���رر ب�ساأن م�سلحة غ���ري مبا�سرة و�سبب غري مبا�س���ر كاأ�سا�ض ملنح �لو�س���ع �لقانوين، �ستكون 
�ل���دول �لأط���ر�ف يف و�سع يتيح لها من���ح دولة طرف �أخرى ح���ق �للجوء �إىل حماكمه���ا للمطالبة 
مبلكي���ة موج���ود�ت مل تكت�سب عن طريق �لختا�ض وكانت هناك عاق���ة مبا�سرة فح�سب، بل عن 
طري���ق �لر�سوة �أي�سًا )عندما تكون للدولة �لطرف �ل�سحية عاقة مبا�سرة �أ�سعف( �أو عن طريق 

�أيِّ جرمية �أخرى يلزم جترميها وفقًا لاتفاقية.
وثاني���ًا، ينبغي �أن تعي���د �لدول �لأطر�ف �لنظر يف معايري �للج���وء �إىل �ملحاكم عندما يكون 
�ملدع���ي دول���ة طرف �أخ���رى. ذلك �أنه يف �لعدي���د من �لولي���ات �لق�سائية، ميك���ن �أن تثار م�سائل 
ق�سائي���ة و�إجر�ئي���ة عندما تك���ون دولة طرف هي �ملدعي���ة يف دعوى مدنية. وفيم���ا يتعلق مب�سائل 
�لولي���ة �لق�سائية، فاإنَّ بع�ض �لوليات �لق�سائية تعترب �لدول �لأطر�ف �لأجنبية "فئة خا�سة" من 
�ملدع���ني ومتنحها �لولية �لق�سائية �لأ�سلي���ة للمحاكم �لعليا ولي�ض �ملحاكم �لبتد�ئية. وقد تبحث 
�ل���دول �لأطر�ف فيما �إذ� كانت ه���ذه �ل�سروط تعوق �حلقوق �لإجر�ئية، مثل �حلق يف �ل�ستئناف، 
�أم ل. وفيم���ا يتعل���ق بامل�سائل �لإجر�ئية �خلا�سة بالو�سع �لقان���وين و�للجوء �إىل �ملحاكم، قد تكون 
�س���رورة �ل�ستعانة مبحام حملي م�سكلة، وخا�سة لأق���ل �لبلد�ن منو� و�لعديد من �لبلد�ن �لنامية، 
�سة متي���ل �إىل كونها باهظة وقد ت�ستغرق  نظ���ر� لأنَّ �خلدم���ات �لقانونية يف هذه �ملجالت �ملتخ�سّ

وقتًا �أطول.

ثانيًا-2-  �لتعوي�ض �أو �جلرب يف جر�ئم �لف�ساد
عل���ى �لدول �لأط���ر�ف �أن تعتمد �لتد�بري �لازمة �لتي تاأذن ملحاكمه���ا باأن تاأمر من �رتكب 
�أفع���اًل جمرم���ة وفقًا لهذه �لتفاقي���ة بدفع تعوي�ض لدولة طرف �أخرى ت�س���ررت من تلك �جلر�ئم 
)�نظ���ر �أي�س���ًا �ملادت���ني 34 و35(. ويبتعد هذ� �حلك���م �ملبتكر عن مفهوم �س���رورة عدم ��سرتد�د 
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عائد�ت �لف�ساد �إلَّ على �أ�س�ض �مل�سادرة ويلزم �لدول �لأطر�ف باأن متّكن حماكمها من �لعرت�ف 
بحق �لدول �لأطر�ف �ل�سحية يف �لتعوي�ض �أو �جلرب.

وميك���ن لل���دول �لأطر�ف �لت���ي تنفذ هذ� �حلك���م �أن تاأخذ يف �حل�سبان ع���دد� من �مل�سائل. 
وتتعل���ق �مل�ساألة �لأوىل باحلاجة �إىل �تخاذ قر�ر ب�ساأن �لإج���ر�ء �لو�جب �لتطبيق. وهناك خيار�ن 

و��سعان متاحان:
)�أ( ميكن �أن تطلب �لدول �لأطر�ف �إىل �لدولة �لطرف �ل�سحية رفع دعوى للتعوي�ض �أو 

�جلرب، وفقًا لقانون �لأخطاء �ملدنية �أو �ملفاهيم �ملدنية �لأخرى.
)ب(  وميكن �أن تاأذن �لدول �لأطر�ف للمحاكم �جلنائية �لتي ت�سدر �حلكم بحق مرتكب 
�جلرمي���ة بفر�ض تعوي�ض كعقوبة ثانوية �إىل جانب �لعقوب���ة �لرئي�سية. وقد يكون هذ� �خليار �أكرث 

جاذبية يف نظر �لدول �لأطر�ف �لتي تطبق �أنظمة م�سادرة "ت�ستند �إىل �لقيمة".
وقد �أقرت عدة دول �أطر�ف بالفعل - مثل �لأطر�ف يف �تفاقية �ملجل�ض �لأوروبي ب�ساأن �لف�ساد 
يف �إط����ار �لقان����ون �ملدين - بحق �لأ�سخا�ض �لطبيعيني و�لعتباري����ني يف �لتعوي�ض عن �ل�سرر �لناجت 
عن �لف�ساد. وقد ل تكون هناك حاجة يف هذه �لدول �إلَّ �أن ت�سيف �إىل هذ� �لإجر�ء �لو�سع �لقانوين 
لدول����ة طرف �أخرى. غ����ري �أنه يف �لدول �لأطر�ف �لتي ل تكون فيها �ملطالبة بالتعوي�ض عن �لأ�سر�ر 
�لناجتة عن �أن�سطة �لف�ساد �إجر�ء معموًل به، قد تكون هناك حاجة �إىل �إدخال �إجر�ء حمدد تنعك�ض 

فيه حقوق �لدولة �لطرف �ل�سحية و�ملعايري �لو�جبة �لتطبيق ب�ساأن �لإثبات وحقوق �لدفاع.
ا قائمة على �ملوجود�ت �أو قائمة  ومن �لناحية �لإجر�ئية، ميكن �أن تكون �لدعاوى �ملدنية �إمَّ
عل���ى �لأخط���اء �ملدنية ح�سب م�س���در �ملوجود�ت �ملطال���ب بها. ويف حالت �لحتي���ال و�لختا�ض 
�ملتعلق���ة بالأمو�ل �لعمومية، تطالب �لدولة �ملدعي���ة بحقها �ل�سرعي يف �ملوجود�ت با�سم �سعبها �أو 
�خلز�نة �لعامة. ويف حالت �لر�سوة و�لجتار بالنفوذ و�جلر�ئم �لأخرى �لتي تكون فيها �ملوجود�ت 
خا�س���ة، ميك���ن �أن ت�ستند �لدعوى �إىل �ل�س���رر �لذي �سببه �ملدعى عليه �أو ح���ق �لدولة �لطرف يف 
�ل�سع���ي �إىل �حل�سول على �لعائد م���ن �أيِّ ميزة غري م�سروعة �كُت�سبت من �سوء �ل�ستعمال �أو �سوء 

لة له. متثيل �ملن�سب �لعمومي �أو �أيِّ �سلطة خموَّ
وفيم���ا يتعل���ق باأنو�ع �ل�سرر �لت���ي يتعني تغطيتها، على �لدول �لأط���ر�ف �أن تقّرر ما �إذ� كان 
باإمكان �لدول �لأطر�ف �لطالبة �أن تطالب با�سرتد�د قيمة �خل�سائر �ملادية فقط �أم ميكنها �أي�سًا 
�ملطالب���ة بخ�سائ���ر �لأرباح و�خل�سائر غري �ملالية. وميكن �لع���رت�ف بخ�سائر �لأرباح عندما يثبت 
�أنَّ �إي���ر�د�ت �لدولة �أو �أرباحه���ا �نخف�ست نتيجة �سفقة �لف�ساد. وتتعلق �لأ�سر�ر غري �ملادية وغري 
�ملالي���ة بالأ�س���ر�ر �ملوؤ�س�سية �لناجتة ع���ن �لف�ساد. ومن �لآث���ار �لرئي�سية للف�ساد ه���ي �أنه ي�سعف 
�سرعي���ة �لنظام �ملوؤ�س�سي. غري �أنه بالنظر �إىل �سعوبة حتديد قيمة هذه �لأ�سر�ر ماديًا، ميكن �أن 
يت�سمن �لتعوي�ض �أي�س���ًا �مل�ساهمة يف �لرب�مج �ملوؤ�س�سية وبناء �لقدر�ت يف جمال مكافحة �لف�ساد 
ن �آث���ار �لف�ساد �أي�س���ًا �إدر�ج �لأ�سر�ر غري  وم���ا �إىل ذل���ك. وبالإ�ساف���ة �إىل ذلك، ميك���ن �أن تت�سمَّ
�ملبا�س���رة �لناجتة عن فعل �لف�ساد، مثل �لأ�سر�ر �لبيئية يف حالة �ل�سماح باإجر�ء �أعمال يف �لبنية 
�لتحتي���ة دون در��سات منا�سبة عن �لأثر �لبيئ���ي وتلوث �ملو�رد �لطبيعية و�لإ�سر�ر ب�سحة �ل�سكان 

عند �ل�سماح بالتخل�ض من �لف�سات �ل�سامة وما ي�سبه ذلك.



205

ثانيًا-3-  �لعرت�ف بامللكية يف �إجر�ء م�سادرة �أجنبي
تقت�سي هذه �ملادة من �لدول �لأطر�ف �أن تعرتف بالو�سع �لقانوين للدول �لأطر�ف �لأخرى 
�لت���ي ترفع دع���وى بو�سفها طرفًا ثالث���ًا يف �إجر�ء م�س���ادرة للمطالبة مبلكية موج���ود�ت �كت�سبت 
بارت���كاب فع���ل جمرم وفقًا لهذه �لتفاقي���ة. وبالطبع، قد ل تكون �لدولة �لط���رف �ملعنية على علم 
بوج���ود هذه �لإجر�ء�ت، مث���ًا يف حالة �سركة ما متهمة بر�سوة موظ���ف عمومي �أجنبي يف �لولية 
�لق�سائي���ة لل�سرك���ة. وعلى �لدول �لأطر�ف �أن تكون متيقظة د�ئم���ا ل�سمان �إباغ �لدول �لأطر�ف 
�لأخ���رى يف مرحل���ة مبكرة مثلم���ا ينبغي �إباغ �أيِّ �سحي���ة �أخرى. ولذلك، ينبغ���ي �أن تنظر �لدول 
�لأط���ر�ف يف �إب���اغ �لدولة �لط���رف �ملعنية بحقها يف �ملثول �أمام �ملحكمة ورف���ع دعوتها مبا يّت�سق 

�أي�سًا مع �ملادة 56.

 املادة 54:  اآليات ا�صرتداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل 
يف جمال امل�صادرة

1- عل���ى كل دولة طرف، من �أجل تقدمي �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة عما باملادة 55 من هذه 
�لتفاقية فيما يتعلق مبمتلكات �كت�سبت بارتكاب فعل جمّرم وفقًا لهذه �لتفاقية �أو �رتبطت به �أن 

تقوم، وفقًا لقانونها �لد�خلي، مبا يلي:
)�أ( �تخ���اذ م���ا قد يلزم من تد�بري لل�سم���اح ل�سلطاتها �ملخت�سة باإنف���اذ �أمر م�سادرة 

�سادر عن حمكمة يف دولة طرف �أخرى؛
)ب(  �تخاذ ما قد يلزم من تد�بري لل�سماح ل�سلطاتها �ملخت�سة، عندما تكون لديها ولية 
ق�سائي���ة، ب���اأن تاأمر مب�سادرة تل���ك �ملمتلكات ذ�ت �ملن�ساأ �لأجنبي من خ���ال قر�ر ق�سائي ب�ساأن 
ج���رم غ�س���ل �أمو�ل �أو �أيِّ جرم �آخ���ر يندرج �سمن وليتها �لق�سائية �أو م���ن خال �إجر�ء�ت �أخرى 

ياأذن بها قانونها �لد�خلي؛
)ج(   �لنظر يف �تخاذ ما قد يلزم من تد�بري لل�سماح مب�سادرة تلك �ملمتلكات دون �إد�نة 
جنائي���ة يف �حل���الت �لت���ي ل ميكن فيها ماحقة �جل���اين ب�سبب �لوفاة �أو �لف���ر�ر �أو �لغياب �أو يف 

حالت �أخرى منا�سبة.
2- عل���ى كل دول���ة طرف، لكي تتمكن من تق���دمي �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادل���ة بناء على طلب 
مقدم عمًا بالفقرة 2 من �ملادة 55 من هذه �لتفاقية، �أن تقوم، وفقًا لقانونها �لد�خلي، مبا يلي:

)�أ( �تخ���اذ م���ا قد يل���زم من تد�ب���ري لل�سم���اح ل�سلطاته���ا �ملخت�سة بتجمي���د �أو حجز 
�ملمتل���كات، بناًء على �أمر جتميد �أو حجز �س���ادر عن حمكمة �أو �سلطة خمت�سة يف �لدولة �لطرف 
�لطالبة يوفر �أ�سا�سًا معقوًل لعتقاد �لدولة �لطرف متلقية �لطلب باأنَّ هناك �أ�سبابا كافية لتخاذ 
تد�ب���ري من هذ� �لقبي���ل وباأنَّ تلك �ملمتل���كات �ستخ�سع يف نهاية �ملطاف لأم���ر م�سادرة لأغر��ض 

�لفقرة 1 )�أ( من هذه �ملادة؛
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)ب(  �تخاذ ما قد يلزم من تد�بري لل�سماح ل�سلطاتها �ملخت�سة بتجميد �أو حجز �ملمتلكات، 
بن���اًء على طلب يوفر �أ�سا�سا معقول لعتقاد �لدولة �لطرف متلقية �لطلب باأنَّ هناك �أ�سبابًا كافية 
لتخ���اذ تد�ب���ري من هذ� �لقبي���ل وباأنَّ تل���ك �ملمتلكات �ستخ�س���ع يف نهاية �ملطاف لأم���ر م�سادرة 

لأغر��ض �لفقرة 1 )�أ( من هذه �ملادة؛
)ج(  �لنظ���ر يف �تخ���اذ تد�ب���ري �إ�سافية لل�سم���اح ل�سلطاته���ا �ملخت�سة ب���اأن حتافظ على 
�ملمتل���كات م���ن �أج���ل م�سادرتها، مثًا بناء عل���ى توقيف �أو �ته���ام جنائي ذي �سل���ة باحتياز تلك 

�ملمتلكات.
اأواًل- نظرة عامة

�ملادة 54 نهج متقّدم �آخر يف �جلهود �ل�ساملة لاتفاقية مل�ساعدة �لدول �لأطر�ف على و�سع 
نظ���ام متني ل�سرتد�د �ملوج���ود�ت. ومن �أجل �لتغلب على �لعو�ئق �لت���ي تعرت�ض ��سرتد�د عائد�ت 
�لف�س���اد، تقت�سي �ملادة من �ل���دول �لأطر�ف �أن تقر �إجر�ء�ت ل�سمان م�س���ادرة عائد�ت �لف�ساد 
�لنا�سئ���ة عن دولة طرف �أخ���رى ف�سا عن �عتماد تد�بري موؤقتة بغية تي�س���ري �إجر�ء�ت �مل�سادرة 
�أو �تخ���اذ تد�ب���ري ��ستباقية توقعا ملثل هذه �لطلبات. ومبا �أنَّ �لدولة �لطرف �أو �لدول �لأطر�ف قد 
تنتمي �إىل جمموعة من �لتقاليد �لقانونية �ملختلفة، فاإنَّ �ملادة 54 تقت�سي من �لدول �لأطر�ف �أن 

تتعاون عرب �لنظم �لقانونية.

ثانياً- التحّديات العملية واحللول

ثانيًا-1-  �إمكانية �إنفاذ �أمر �مل�سادرة �لأجنبي
عل���ى �لدول �لأطر�ف �أن تعتمد، مبوجب �لفق���رة )1( )�أ( من �ملادة 54، �إجر�ء�ت لل�سماح 
ل�سلطاته���ا �ملخت�سة باإنفاذ �أمر م�سادرة �سادر ع���ن حمكمة �أجنبية. وجرت �لعادة �أن تاأخذ هذه 
�لإج���ر�ء�ت �سكل���ني. ذلك �أنَّ باإم���كان �ل�سلطات �ملخت�س���ة للدولة �لطرف �ملطل���وب منها �لإنفاذ 
�أن تع���رتف باأمر �مل�س���ادرة �لأجنبي وتنفذه �أو ت�سرع يف �إجر�ء�ت جدي���دة وفقًا لقانونها �لد�خلي 

وت�سدر �أمر جتميد و/�أو م�سادرة وفقًا لهذ� �لقانون با�سم �لدولة �لطرف �لأخرى.

ن �أي�سًا  وعن���د تنفي���ذ �لفقرة 1 من �مل���ادة 54، ميكن �أن تعت���رب �لدول �لأطر�ف �أنه���ا تت�سمَّ
�ملمتل���كات �لتي ��ستعملت لرتكاب فعل جمرم وفقًا لاتفاقي���ة ولي�ض �ملمتلكات �ملكت�سبة فقط عن 
طري���ق �لقيام بهذ� �لفع���ل، مما يو�سع بالتايل نطاق �لتعاون. وبالإ�ساف���ة �إىل ذلك، و�عرت�فا باأنَّ 
 معظم �لدول �لأطر�ف �ستتطلب قر�ر� ق�سائيا لإنفاذ �أمر م�سادرة �أجنبي، فاإنَّ �لفقرة )1( )�أ( من 
�ملادة 54 ت�سري �إىل "�ل�سلطات �ملخت�سة" مما يرتك للدول �لأطر�ف حرية �إقر�ر �إجر�ء�ت �إد�رية 

منا�سبة لإنفاذ �حلكم �لق�سائي �لأجنبي.

ويف ه���ذ� �ل�سدد، ينبغي �ألَّ يغرب عن �لب���ال �أنَّ من �ملرجح جد� �أن تقت�سي �لدولة �لطرف 
�أن يكون �حلكم �لق�سائي يف �لدولة �لطرف �لطالبة حكما نهائيا. ذلك �أنَّ �لأمن �لقانوين وحقوق 

�لدفاع على �ل�سو�ء يتطلبان قر�ر�ت م�ستكملة، بحجية �لأمر �ملق�سي به، ل ميكن ��ستئنافها.
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ويف ح���ني �أنَّ م���ن �ملف�سل يف �لعادة �إنف���اذ �لأحكام �لأجنبية بدًل م���ن �ل�سروع يف �إجر�ء�ت 
م�س���ادرة جديدة - �أي نوع من �أنو�ع نقل �لإج���ر�ء�ت �جلنائية - هناك حالت ميثل فيها �ل�سروع 
يف �إج���ر�ء�ت جنائية جديدة �أمر� �سروريا لكي يتو�فق �لطلب مع �لقانون �لد�خلي للدولة �لطرف 
متلقية �لطلب. وتن�ساأ حالة �سائعة عندما تطلب دولة طرف �إنفاذ �أمر م�سادرة �سادر �سد �سخ�ض 
�عتب���اري يف دولة طرف ل ُيعرتف فيه���ا بامل�سوؤولية �جلنائية لاأ�سخا����ض �لعتباريني. و�سيتطلب 

�لأمر �إجر�ء�ت جديدة لتحديد �لأ�سخا�ض �لذين ينفذ بحقهم �لأمر.

وق���د �أقرت ع���دة دول �إجر�ء�ت م�سادرة تنف���ذ ب�سورة م�ستقلة عن �لإج���ر�ء�ت �ملو�سوعة 
لتقدي���ر �لذنب يف �جلرمية �لأ�سلي���ة. و�لغر�ض من �إجر�ء�ت �مل�س���ادرة �مل�ستقلة هذه يرت�وح من 
توف���ري �ملزيد من �لوقت ل�سلطات �ملاحقة للتحقيق يف من�س���اأ �لعائد�ت من �جلرمية �إىل �ل�سماح 

بدرجة �أقل من �لإثبات فيما يتعلق مبن�ساأ �ملوجود�ت رهن �مل�سادرة.

 ثانيًا-2-  م�سادرة �لعائد�ت �ملتاأتية من ف�ساد يف بلد �أجنبي
على �أ�سا�ض غ�سل �لأمو�ل �أو جر�ئم مت�سلة بذلك

��س���رُتدت، يف �لعق���د �لأخري، عائد�ت من ع���دة جر�ئم ف�ساد كبرية ع���ن طريق توجيه تهم 
غ�سل �لأمو�ل يف �لولية �لق�سائية �لتي �سربت �إليها �لعائد�ت غري �مل�سروعة.

وتوؤك���د �لتفاقية على تطبيق �آلي���ات مكافحة غ�سل �لأمو�ل ملنع جر�ئ���م �لف�ساد و�قتفاء �أثر 
عائد�ته���ا و�سبطه���ا وم�سادرتها )�نظر �مل���و�د 14 و23 و52(. وتقت�سي �ملادت���ان 14 و52 �أن تبلغ 
�ملوؤ�س�س���ات �ملالية ع���ن �ملعامات �مل�ستب���ه يف �أنها ت�سمل عائ���د�ت من �جلرمي���ة. وبالإ�سافة �إىل 
ذل���ك، تقت�سي �لفقرة )2( )ج( من �مل���ادة 23 �أن تاأذن �لدول �لأطر�ف باإجر�ء�ت قانونية ت�سمل 
 جرمية غ�سل �لأمو�ل ب�سرف �لنظر عن موقع حدوث �جلرمية �لأ�سلية. وتغلق �لفقرة 1)ب( من
�ملادة 54 �لد�ئرة عن طريق �إلز�م �لدول �لأطر�ف ب�سمان �لقدرة على م�سادرة عائد�ت �جلر�ئم 

�ملرتكبة يف بلد�ن �أجنبية �أ�سا من خال �إجر�ء�ت قانونية ت�سمل غ�سل �لأمو�ل.

ثانيًا-3-  �مل�سادرة دون �إد�نة جنائية
تو�سي �لفقرة 1)ج( من �ملادة 54 �لدول �لأطر�ف باعتماد تد�بري ت�سمح مب�سادرة عائد�ت 
جر�ئ���م �لف�س���اد �ملرتكب���ة يف �خل���ارج و�مل�سربة �إىل ولياته���ا �لق�سائية حتى يف �حل���الت �لتي مل 
حت�سل فيها �لدولة �لطرف �لتي �رُتكبت فيها �جلرمية �ملزعومة �أو �لفعلية �أو �لدولة �لطرف �لتي 

تقع فيها �ملوجود�ت على �إد�نة جنائية �سد �جلاين )�جلناة(.

ويتوق���ف تنفيذ هذه �لتو�سية على �لطابع �لعقاب���ي �أو �لإ�ساحي �لذي توليه كل دولة طرف 
�إىل مفهوم �مل�سادرة. ويف حني ترى عدة دول م�سادرة عائد�ت �جلر�ئم كاإجر�ء عقابي ح�سرً�، 
ف���اإنَّ �لعدي���د من �لدول �لأخرى ترى �مل�سادرة �أي�سًا كاإج���ر�ء عاجي و�إ�ساحي ينطبق يف بع�ض 

�لأحو�ل ك�سبيل �نت�ساف غري جنائي.
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وتو�سي �لتفاقية كحد �أدنى ب�سمان �لإجر�ء �لعاجي للحالت �لتي ل ميكن فيها �حل�سول 
عل���ى �إد�ن���ة جنائية ب�سبب �لوفاة �أو �لف���ر�ر �أو �لغياب. ويف حالة �لوفاة، ومب���ا �أنه ل ميكن، كمبد�أ 
ر��س���خ، نقل �لعقوب���ات �جلنائية �إىل �لورثة، ميكن �أن ت�سور �ل���دول �مل�سادرة ك�سبيل لانت�ساف 
�أو �جل���رب عل���ى �أ�سا�ض �أنَّ �لنقل �أو �لتحول ل يغري عدم قانوني���ة �ملوجود�ت ول حق �لدولة �لطرف 

�ل�سحية يف ��سرتد�دها.
وعل���ى �سبيل �ملثال، حددت �ملحكمة �لأوروبية حلقوق �لإن�سان �ملعايري �لتي ت�سور �مل�سادرة 
���ا كجز�ء �أو ك�سبي���ل �نت�ساف مدين )�للجنة �لأوروبية حلق���وق �لإن�سان، �لرقم 1986/12386  �إمَّ
و�ملحكم���ة �لأوروبية حلقوق �لإن�سان، ق�سية فيليب�ض �سد �ململكة �ملتحدة، �لرقم 1998/41087(. 
وعل���ى خاف �مل�س���ادرة يف �لإجر�ء�ت �جلنائية، ف���اإنَّ قو�نني �لتجريد �لعين���ي �ملدنية ل تقت�سي 
�إثب���ات �مل�سدر غري �مل�سروع "دون �أن يكون هناك جم���ال لأيِّ �سك معقول". وبدل من ذلك، فاإنها 
تنظر يف �لإثبات على �أ�سا�ض مو�زنة �لحتمالت �أو تتطلب �حتماًل كبريً� للم�سدر غري �مل�سروع مع 

عدم قدرة �ملالك على �إثبات �لعك�ض.

ثانيًا-4-  �لتد�بري �ملوؤقتة مل�سادرة �ملوجود�ت يف نهاية �ملطاف
تقت�س���ي �لفقرة 2 من �مل���ادة 54 من �لدول �لأطر�ف �أن ت���اأذن ل�سلطاتها �ملخت�سة باعتماد 
تد�ب���ري موؤقت���ة )�أو لفرتة حم���ّددة( لتخاذها بناء على طلب دولة طرف �أخ���رى بغية �إنفاذ �أو�مر 
�لتجمي���د �أو �مل�سادرة. وتقر �لفقرة )2( )�أ( من �ملادة 54 باأنَّ �أو�مر �لتجميد �أو �مل�سادرة ميكن 
�أن ت�سدرها �سلطات خمت�سة غري �ملحاكم. غري �أنَّ �لدول �لأطر�ف غري ملزمة باإنفاذ �أمر جتميد 
�أو حجز �سادر عن �سلطة لي�ض لديها ولية ق�سائية جنائية �أو �لعرت�ف به )�نظر للمقارنة �ملذّكرة 

.)A/58/422/Add.1 لتف�سريية ب�ساأن �لفقرة )2( )�أ( من �ملادة 54، �لفقرة 61 من �لوثيقة�
ويف ح���ني ترك���ز �لفقرت���ان )2( )�أ( و)ب( من �مل���ادة 54 على �لتجمي���د و�حلجز كتد�بري 
موؤقت���ة مطلوب���ة، فاإنَّ �لفق���رة )2( )ج( من �مل���ادة 54 تو�سي ب�س���دة باأن تتخذ �ل���دول �لأطر�ف 
تد�ب���ري �أخ���رى لل�سماح ل�سلطاتها �ملخت�سة بحف���ظ �ملوجود�ت مل�سادرتها، مث���ا على �أ�سا�ض �أمر 
بالتوقي���ف �أو تهم���ة جنائية يف بلد �أجنبي فيما يتعلق بحيازة ه���ذه �ملوجود�ت و�لتي ميكن �أن توؤدي 
�إىل �إج���ر�ء�ت م�سادرة. وتن����ض جميع �لإجر�ء�ت �جلنائية، على �سبي���ل �ملثال، على تد�بري غري 
�لتجميد و�حلجز، مثل �أو�مر �لعزل و�لتقييد ومر�قبة �ل�سركات �أو �حل�سابات، ت�سمح بفر�ض قيود 
موؤقت���ة ب�س���اأن �إمكانية �لتخل����ض من �ملوج���ود�ت و��ستعمالها و�لتمتع بها. وميك���ن �أن تنظر �لدول 
ع نطاق ��ستعمال هذه �لتد�بري �إىل �ملرحلة  �لأطر�ف �لتي ترغب يف تنفيذ هذه �لتو�سية يف �أن تو�سِّ
�ملبك���رة �لتي حت�سل فيها �لدول �لأطر�ف على معلومات عن �لتوقيف �أو �لتهمة �جلنائية يف �لبلد 

�لأجنبي فيما يتعلق بحيازة هذه �ملوجود�ت )�نظر �ملادة 56(.



 للمزيد من �ملعلومات و�لتحليل 
 عن حمتوى �ملادة 55 من �لتفاقية 

 وهيكلها و�ملقت�سيات �ملن�سو�ض عليها فيها، 
 �نظر �لف�سل ذ� �ل�سلة من 

 �لدليل �لت�سريعي ب�ساأن تنفيذ 
 �تفاقية �لأمم �ملتحدة

 ملكافحة �لف�ساد
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املادة 56:  التعاون اخلا�س
ت�سع���ى كل دولة طرف، دون �إخال بقانونها �لد�خلي، �إىل �تخاذ تد�بري جتيز لها �أن حتيل، 
دون م�سا�ض بتحقيقاتها �أو ماحقاتها �أو �إجر�ء�تها �لق�سائية، معلومات عن �لعائد�ت �ملتاأتية من 
�لأفعال �ملجّرمة وفقًا لهذه �لتفاقية �إىل دولة طرف �أخرى دون طلب م�سبق، عندما ترى �أنَّ �إف�ساء 
تل���ك �ملعلومات قد ي�ساعد �لدولة �لطرف �ملتلقية على ��سته���ال �أو �إجر�ء حتقيقات �أو ماحقات 
 �أو �إج���ر�ء�ت ق�سائي���ة �أو ق���د يوؤدي �إىل تق���دمي تلك �لدولة �لط���رف طلبا مبقت�سى ه���ذ� �لف�سل

من �لتفاقية.
اأواًل- نظرة عامة

متث���ل �ملادة 56 خط���وة �إىل �لأمام يف جمال �لتع���اون �لدويل �لذي كان ي�ستن���د تقليديًا �إىل 
مبد�أ توفري �ملعلومات �أو �مل�ساعدة فقط بناًء على طلب دولة طرف �أخرى. وُتدخل �لتفاقية مفهوم 
�لتعاون �لتلقائي، وبالتايل تدعم نهجًا ��ستباقيًا من �ساأنه �أن يوفر فو�ئد كبرية يف �سياق �ملعامات 
�ملالية �ملعا�سرة �لتي تتم ب�سرعة كبرية جدً�. ووفقًا للمادة 56، ت�سّجع �لدول �لأطر�ف على �ملبادرة 
�إىل تق���دمي �ملعلومات �إىل �ل���دول �لأطر�ف �لأخرى �ملعنية عندما ت���رى �أنَّ مثل هذه �ملعلومات قد 

تكون مفيدة يف ��ستهال �أو �إجر�ء حتقيقات �أو ماحقات �أو �إجر�ء�ت ق�سائية.

ثانياً- التحّديات العملية واحللول

رغب���ة يف تنفيذ �ملادة 56، ميكن �أن تنظر �لدول �لأطر�ف يف �أن تدرج يف ت�سريعها �لد�خلي 
�أحكام���ا للتع���اون �ل�ستباقي تاأذن ل�سلطاتها �ملخت�سة باإحالة �ملعلوم���ات �لتي تعترب مهّمة بالن�سبة 
ل�سلط���ات دول �أط���ر�ف �أخرى. غري �أنه ي���رتك لتقدير �لدول كيفية تبادل ه���ذه �ملعلومات. ونظر� 
للطاب���ع �لعملي لاأحكام، يبدو من �ملفيد �للجوء �إىل قنو�ت �ت�سال مبا�سرة مما ي�سمح لل�سلطات 
�ملعنية بتوفري هذه �ملعلومات مبا�سرة �إىل �لوكالت �ملناظرة لها. وميكن �أن ت�ستمل هذه �ملعلومات 
ب�سف���ة خا�سة عل���ى �ملعامات �مل�سبوه���ة �أو �أن�سطة �لأ�سخا�ض �ملعر�س���ني �سيا�سيًا �أو يف �حلالت 
�لت���ي يك���ون فيها للم�سوؤول �لعمومي توكي���ل عام �أو توقيع معتمد �أو �أيُّ �سلط���ة �أخرى لتمثيل �لدولة 
فيم���ا يتعل���ق مب�ساحلها �ملالية يف دولة طرف �أخرى ويف حالة وجود مدفوعات غري عادية من قبل 

كيانات قانونية.

وق���د ترغ���ب �لدول �لأط���ر�ف يف ��ستخ���د�م �لأطر �ملتاح���ة بالفعل لتب���ادل �ملعلومات. ومن 
�لأمثل���ة عل���ى قنو�ت �لت�س���الت هذه هي جمموع���ة �إيغمون���ت. �إذ تعمل جمموع���ة �إيغمونت على 
حف���ز تنمية وحد�ت �ملعلومات �ل�ستخبار�تي���ة �ملالية وتبادل �ملعلومات. وتتبادل وحد�ت �ملعلومات 
�ل�ستخبار�تي���ة �ملالي���ة �ملعلومات مع وحد�ت �ملعلومات �ل�ستخبار�تي���ة �ملالية �لأخرى على �أ�سا�ض 
ر هذ� �لتبادل، �لذي  �ملعامل���ة باملثل �أو �لتفاق �ملتبادل ومبا يّت�سق مع �لإجر�ء�ت �ملعمول بها. ويوفِّ
يت���م بناء على �لطلب �أو تلقائيا، �أيَّ معلومات متاحة ميكن �أن تكون ذ�ت �سلة بتحليل ما �أو حتقيق 
ما ب�ساأن معامات مالية ومعلومات �أخرى ذ�ت �سلة ومعلومات عن �لأ�سخا�ض �أو �ل�سركات �ملعنية. 
ويت���م تبادل �ملعلومات بني وح���د�ت �ملعلومات �ل�ستخبار�تية �ملالية ب�س���كل غري ر�سمي وباأ�سرع ما 



211

ميك���ن ودون طلبات ر�سمية م�سبقة مفرطة، ويف �لوقت نف�سه يتم �سمان حماية خ�سو�سية و�سرية 
�ملعلوم���ات �ملتبادل���ة. وينبغي �أن يتم تبادل �ملعلومات بني وحد�ت �ملعلوم���ات �ل�ستخبار�تية �ملالية 
�لتابع���ة ملجموع���ة �إيغمونت بطريقة �آمنة. وله���ذ� �لغر�ض، ت�ستعمل وح���د�ت �إيغمونت موقع �لويب 

�لآمن لإيغمونت ح�سب �لقت�ساء.



 للمزيد من �ملعلومات و�لتحليل 
 عن حمتوى �ملادة 57 من �لتفاقية 

 وهيكلها و�ملقت�سيات �ملن�سو�ض عليها فيها، 
 �نظر �لف�سل ذ� �ل�سلة من

 �لدليل �لت�سريعي ب�ساأن تنفيذ 
 �تفاقية �لأمم �ملتحدة 

ملكافحة �لف�ساد



213

 املادة 58:  وحدة املعلومات اال�صتخبارية املالية
على �لدول �لأطر�ف �أن تتعاون معا على منع ومكافحة �إحالة عائد�ت �لأفعال �ملجّرمة وفقًا 
له���ذه �لتفاقي���ة وعلى تعزيز �سب���ل وو�سائل ��سرتد�د تل���ك �لعائد�ت، و�أن تنظ���ر، لتلك �لغاية، يف 
�إن�ساء وحدة معلومات ��ستخبارية مالية تكون م�سوؤولة عن تلقي �لتقارير �ملتعلقة باملعامات �ملالية 

�مل�سبوهة وحتليلها وتعميمها على �ل�سلطات �ملخت�سة.

اأواًل- نظرة عامة
ت�سّج���ع �ملادة 58 �لدول �لأطر�ف عل���ى �إن�ساء وحد�ت معلوم���ات ��ستخبارية مالية من �أجل 

زيادة فّعالية �لتعاون ل�سرتد�د �ملوجود�ت.
وق���د �أن�سئت وحد�ت معلوم���ات ��ستخبارية مالية فيما يزيد ع���ن 110 بلد�ن منذ ت�سعينيات 
�لق���رن �ملا�سي من �أجل منع ومكافحة غ�سل �لأمو�ل بو�سفه���ا وكالت وطنية مركزية م�سوؤولة عن 
تلق���ي �ملعلومات �ملالية )وطلب هذه �ملعلومات عند �ل�سم���اح بذلك( �ملتعلقة بعائد�ت م�سبوهة من 
�أفع���ال جمرمة ومتويل حمتمل لاإرهاب، �أو �ملطلوبة مبوجب �لت�سريع���ات �أو �للو�ئح �لوطنية، من 
�أج���ل مكافح���ة غ�سل �لأمو�ل ومتوي���ل �لإرهاب، وتقا�سم ه���ذه �ملعلومات وحتليله���ا وتعميمها على 
�ل�سلط���ات �ملخت�س���ة. وجمموع���ة �إيغمون���ت منظمة غري ر�سمي���ة تهدف �إىل تي�س���ري عمل وحد�ت 
�ملعلوم���ات �ل�ستخباري���ة �ملالية. ومن بني �أولوي���ات �ملجموعة حفز تبادل �ملعلوم���ات و�لتغلب على 

�لعو�ئق �لتي تعرت�ض تقا�سم �ملعلومات عرب �حلدود.

ثانياً- التحّديات العملية واحللول

ثانيًا-1-  �أدو�ر وحد�ت �ملعلومات �ل�ستخبارية �ملالية
عادة ما يكون لوحد�ت �ملعلومات �ل�ستخبارية �ملالية ثاث وظائف رئي�سية. �أوًل، تعمل هذه 
�لوح���د�ت كمركز �إي���د�ع لتجميع �ملعلومات �ملتعلقة بغ�سل �لأمو�ل و�ل���و�رد معظمها من �ملوؤ�س�سات 
�ملالي���ة وغريه���ا من �جلهات �لو�سيطة ومتار�ض درجة عالية من �ملر�قب���ة �لت�سغيلية على ��ستعمال 
هذه �ملعلومات وتعميمها. وثانيًا، توؤدي �لوحد�ت "وظيفة حتليلية" تتاألف من جتهيز �ملعلومات �لتي 
تتلقاه���ا و�إ�سافة بيانات مفيدة ذ�ت �سلة ب�ساأن �ملعاملة �ملبلغ عنها. وعادة ما تاأتي هذه �ملعلومات 
من بيانات �لوحد�ت نف�سها وقو�عد �لبيانات �حلكومية �لأخرى �لتي يكون للوحد�ت �سبل �لو�سول 
�إليه���ا و�مل�س���ادر �ملتاح���ة للجمهور ومعلوم���ات �أخرى من كيان���ات �لتبليغ ومن وح���د�ت �ملعلومات 
�ل�ستخبارية �ملالية �لأجنبية. وميكن �أن يت�سمن جزء من وظيفة �لتحليل �إجر�ء �أن�سطة بحوث مع 
حتلي���ل ��سرت�تيج���ي و/�أو �إح�سائي يتم تقا�سمه مع �ل�سلطات �لأخ���رى �ملعنية بالإنفاذ، مثًا فيما 
يتعل���ق بتطّور �لجتاهات و�لأ�سكال �جلديدة يف جمال غ�سل �لأمو�ل، ور�سم معامل �لأن�سطة �ملالية 
�جلنائية عل���ى م�ساحات جغر�فية و��سعة، و�إقامة رو�بط دولية غري ظاهرة يف �أن�سطة �لتحقيقات 
�لأولي���ة. وثالث���ًا، تعم���ل وحد�ت �ملعلوم���ات �ل�ستخبارية �ملالي���ة كقناة لتي�سري تب���ادل �ملعلومات - 
��ستباقيًا �أو ��ستجابيًا - �ملتعلقة باملعامات �ملالية غري �لعادية �أو �مل�سبوهة بني �لوحد�ت �لأجنبية 

�أو �لوكالت �لد�خلية لإنفاذ �لقانون �أو �لوكالت �لد�خلية �لتنظيمية �أو �لق�سائية.
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ويف بع����ض �حلالت، يتم تكليف وح���د�ت �ملعلومات �ل�ستخبارية �ملالي���ة ببع�ض �مل�سوؤوليات 
���ا على �ملوؤ�س�سات �ملالية �أو دو�ئر �لأعمال و�مله���ن غري �ملالية، �أو كلتيهما.  �لإ�سر�في���ة �لإ�سافية �إمَّ
ويف مثل هذه �حلالت، ميكن تخويل هذه �لوحد�ت �سلطة فر�ض عقوبات بحق كيانات �أو �أ�سخا�ض 
يف حالة عدم �لمتثال لأيٍّ من �لتز�مات �لإباغ �أو حفظ �ل�سجات )مثل توقيع �لغر�مات �أو تعليق 
�لرت�خي����ض �أو �إلغاءها(. وميكن �أي�سًا تفوي�ض بع����ض وحد�ت �ملعلومات �ل�ستخبارية �ملالية ب�سن 

لو�ئح لتنفيذ قو�نني مكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب.
وح�س���ب �لنموذج �لذي تختاره �لدول �لأطر�ف لوحدة �ملعلومات �ل�ستخبارية �ملالية )�نظر 
�أدن���اه(، ميكن �أن تكون �لوحد�ت م�سوؤولة عن بع�ض �لتحقيق���ات �لأولية ب�ساأن غ�سل �لأمو�ل �أو �أن 
تتع���اون مع �ل�سلطات �لق�سائية يف حتديد �ملوجود�ت �ملحتمل جتميدها �أو حجزها �أو م�سادرتها، 
�أو �أن تتعاون فيما يتعلق بالأن�سطة �ملالية للجاين �مل�ستبه فيه �أو �ملتو�طئني معه. ويف بع�ض �حلالت، 

ميكن �أن تقوم �لوحد�ت بحجز هذه �ملوجود�ت كاإجر�ء موؤقت �أثناء �سري �لتحقيقات.
كم���ا ميكن �أن تقوم هذه �لوح���د�ت باإ�سد�ء �مل�سورة وتنظيم تدري���ب للعاملني يف �ملوؤ�س�سات 
�ملالي���ة ودو�ئر �لأعمال �أو �ملهن غري �ملالية يف جمال لو�ئ���ح غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، وذلك 

د�خليًا و�إقليميًا ودوليًا.
وعندم���ا تن�سئ �لدول �لأطر�ف وحد�ت �ملعلوم���ات �ل�ستخبارية �ملالية، ميكنها �أن تنظر يف 

مناذج خمتلفة، وفقًا لأطرها �لقانونية وخ�سائ�سها �لقت�سادية مثل:

���ا ترتبط فيه �لوح���دة ب�سلط���ة تنظيمية/�إ�سر�في���ة، مثل �لبنك  •   �لنم���وذج �لإد�ري �ل���ذي �إمَّ

�ملركزي �أو وز�رة �ملالية، �أو تعمل ك�سلطة �إد�رية م�ستقلة؛
•  �أو منوذج �إنفاذ �لقانون؛

•   �أو منوذج �لق�ساء �أو �لدعاء، حيث تنتمي �لوكالة �إىل �سلطة ق�سائية �أو مكتب �ملدعي �لعام؛

•  �أو �لنموذج �ملختلط، وهو مزيج من �لنماذج �لو�ردة �أعاه.

غ���ري �أنَّ ��ستق���ال �لوكالة عن�سر �أ�سا�سي يف جميع �حلالت وميك���ن �سمانه بعدة �أ�ساليب. 
وميكن حتقيق ذلك يف بع�ض �حلالت عن طريق �إن�ساء وحدة �ملعلومات �ل�ستخبارية �ملالية كوكالة 
�سة لها ح�سرً� وتزويده���ا بعدد كاف من �ملوظفني �ملوؤهلني �أو �سمان �ألَّ  م�ستقل���ة مبيز�نية خم�سّ
تك���ون مو�رده���ا و�أن�سطتها موجهة من قب���ل وكالة �أخرى مما ميك���ن �أن يوؤثر عل���ى فّعاليتها �أو �أن 
ي���وؤدي �إىل ��ستغ���ال وظائفها ومعلوماتها ب�سكل غ���ري منا�سب. غري �أنَّ ه���ذ� �ل�ستقال ينبغي �أن 
يكون م�سحوبا باآليات �إ�سر�ف وم�ساءلة �سليمة، مثل �لإ�سر�ف على �ل�سلطات �ملتدخلة �أو ��ستعمال 

�لبيانات و/�أو تقدمي تقارير �إىل �لربملان و/�أو �ملر�جعات و/�أو �لإ�سر�ف �لق�سائي.

ثانيًا-2-  مناذج وحد�ت �ملعلومات �ل�ستخبارية �ملالية: �لنموذج �لإد�ري
ا  ميك���ن لوح���د�ت �ملعلومات �ل�ستخبارية �ملالي���ة �لعاملة وفقًا للنم���وذج �لإد�ري �أن تكون �إمَّ
هيئ���ات عام���ة �أو هيئات خا�س���ة )بوظائف حمّددة ت�سريعي���ا( تعمل كوكال���ة م�ستقلة وتكون حتت 
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�إ�س���ر�ف وز�رة م���ا �أو وكالة �إد�رية �أو �ألَّ تك���ون حتت مثل هذ� �لإ�سر�ف )م�ستقل���ة(. ولدى �إن�ساء 
�سلط���ة �إد�ري���ة بو�سفها "عام���ل �مت�سا�ض" بني �ملوؤ�س�س���ة �ملالية وقطاعات �لإب���اغ �لأخرى وبني 
قطاع���ات �إنفاذ �لقان���ون، يكون من �لأي�سر لها تعبئ���ة تعاون موؤ�س�سات �لإب���اغ، �لتي تدرك عادة 
ماآخ���ذ �ساتها �ملوؤ�س�سية �ملبا�سرة ب���وكالت �إنفاذ �لقانون يف نظر عمائه���ا. ومن مز�يا وحد�ت 
�ملعلوم���ات �ل�ستخباري���ة �ملالية �لعاملة وفقًا للنموذج �لإد�ري ه���ي �أنها عادة ما تعمل كو�سيط بني 
�لقطاع���ات �ملالي���ة و�لقطاعات �لأخرى �مللزمة بالإب���اغ من ناحية، و�سلط���ات �إنفاذ �لقانون من 
�لناحي���ة �لأخرى. ويوؤدي ذل���ك �إىل جتّنب �إقامة �س���ات موؤ�س�سية مبا�سرة ب���ني �لأطر�ف �ملبلغة 
ووكالت �إنفاذ �لقانون، ويف �لوقت نف�سه نقل حالت �لإف�ساء �إىل علم وكالت �إنفاذ �لقانون. ومن 
�س���اأن ذل���ك �أن يجعل �ملوؤ�س�سات �ملالي���ة وغريها �أكرث ثقة عند �إف�ساء �ملعلوم���ات �إذ� كانت تعلم �أنَّ 
تعميمها �سيقت�سر على حالت غ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب و�سي�ستند �إىل �لتحليل �لذي جتريه 
وحدة �ملعلومات �ل�ستخبارية �ملالية، ولي�ض �ملعلومات �ملحدودة �لتي لدى موؤ�س�سة �لإباغ. وعادة ما 
�ض لاأطر�ف  ُينظر �إىل �لوحد�ت �لعاملة وفقًا للنموذج �لإد�ري كمحاور "حيادي" وتقني ومتخ�سّ
�ملبلغ���ة؛ و�إذ� و�سع يف �إطار وكال���ة تنظيمية فاإنه �ملحاور �لطبيع���ي للموؤ�س�سات �ملالية. وميكن ملثل 
هذه �لوحد�ت �أن تتبادل ب�سهولة �ملعلومات مع جميع �أنو�ع وحد�ت �ملعلومات �ل�ستخبارية �ملالية.

وم���ن �لناحية �لأخرى، ونظ���رً� لأنَّ وحد�ت �ملعلومات �ل�ستخباري���ة �ملالية لي�ست جزءً� من 
�إد�رة �إنف���اذ �لقان���ون، قد يكون هن���اك تاأخري يف تطبيق تد�بري �إنفاذ �لقان���ون مثل جتميد معاملة 
م�سبوه���ة �أو توقي���ف �سخ�ض م�ستبه فيه، على �أ�سا����ض �إف�ساء �ملعلومات �ملالي���ة. وعادة ما ل يكون 
لوحدة �ملعلومات �ل�ستخبارية �ملالية جمموعة �ل�ساحيات �لقانونية �لتي تتمتع بها وكالت �إنفاذ 
�لقان���ون، وعلى �ل�سلط���ات �لق�سائية �أن حت�س���ل على �إثبات���ات باأ�ساليب من قبي���ل �إ�سد�ر �أو�مر 
تفتي����ض �أو �عرت��ض �لت�س���الت �أو ��ستدعاء �ل�سهود. غري �أنَّ هناك وح���د�ت �أخرى تتمتع ب�سلطة 
فر����ض قيود تنظيمية �أو عقوبات وميكن �أن يك���ون لبع�ض �لوحد�ت �سلطة مطالبة �لكيانات �لعامة 
�لأخ���رى �أو �خلا�سة بتقدمي �إثبات���ات وثائقية. وقد تخ�سع �لوحد�ت �لعاملة وفقًا للنموذج �لإد�ري 

�إىل درجة �أكرب من �لإ�سر�ف �ملبا�سر لل�سلطات �ل�سيا�سية.

ثانيًا-3-  مناذج وحد�ت �ملعلومات �ل�ستخبارية �ملالية: منوذج �إنفاذ �لقانون
�أدى �لرتكي���ز يف بع����ض �ل���دول �لأط���ر�ف على جو�ن���ب �إنف���اذ �لقانون لوح���د�ت �ملعلومات 
�ل�ستخباري���ة �ملالي���ة �إىل �إن�ساء ه���ذه �لوحد�ت كوكالة عام���ة م�ستقلة �أو كجزء م���ن وكالة لإنفاذ 
�لقان���ون. وينظر �إىل ه���ذه �لطريقة بو�سفها �أ�سه���ل طريقة لإن�ساء هيئة تتمت���ع ب�سلطات منا�سبة 
لإنف���اذ �لقان���ون دون �حلاجة �إىل ت�سمي���م كيان جديد د�خ���ل �إطار قان���وين و�إد�ري جديد. ومن 
�لناحي���ة �لت�سغيلية، تك���ون �لوحدة مبوجب هذ� �لرتتيب قريبة من وحد�ت �إنفاذ �لقانون �لأخرى، 
مث���ل وحد�ت �جلر�ئم �ملالية يف �ل���وكالت �لأخرى، وت�ستفيد من خربتها وم�سادر معلوماتها. ويف 
�ملقاب���ل، ميك���ن للوكالت �ملعني���ة باإنفاذ �لقانون �أن حت�س���ل على �ملعلومات �لت���ي تتلقاها وحد�ت 
�ملعلومات �ل�ستخبارية �ملالية بطريقة �أ�سهل وميكن ��ستعمالها يف �أيِّ حتقيق، مما يوؤدي �إىل زيادة 
فائدته���ا. وي���وؤدي ذلك �أي�سًا �إىل تعجيل تب���ادل �ملعلومات من خال ��ستخ���د�م �ل�سبكات �لوطنية 

و�لدولية �لقائمة لتبادل �ملعلومات �جلنائية.
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ومز�يا �لوحد�ت �لعاملة وفقًا لنموذج �إنفاذ �لقانون هي:
•  �أنها ت�ستند �إىل بنية حتتية قائمة، ولذلك ل حاجة �إىل �إن�ساء وكالة جديدة.

•  ميكن �ل�ستفادة باأق�سى قدر من �إف�ساء �ملعلومات �ملالية يف �إنفاذ �لقانون.

•   هن���اك ��ستجابة �سريعة من حي���ث �إنفاذ �لقانون للموؤ�سر�ت �ملتعلق���ة بجر�ئم غ�سل �لأمو�ل 
و�جلر�ئم �لأخرى.

•   ميكن تبادل �ملعلومات با�ستعم���ال �ل�سبكة �لو��سعة �ملكونة من �ل�سبكات �لد�خلية و�لإقليمية 
و�لدولية لتبادل �ملعلومات �جلنائية.

•   نظرً� لت�سارك �خللفية و�خلربة يف جمال �إنفاذ �لقانون، ميكن �إعارة �ملوظفني �أو تبادلهم �أو 
�ن�سمامهم �إىل �أفرقة �أو مهام عمل خا�سة.

•   ميكن �لو�سول ب�سهولة ن�سبية �إىل �ملعلومات �ل�ستخبارية �جلنائية و�إىل دو�ئر �ل�ستخبار�ت 
عمومًا.

وع���ادة ما يكون لوحد�ت �ملعلومات �ل�ستخبارية �ملالي���ة �لعاملة وفقًا لنموذج �إنفاذ �لقانون 
جمي���ع �ساحيات وكال���ة �إنفاذ �لقانون نف�سها، دون �حلاجة �إىل �سلط���ة ت�سريعية خا�سة م�ستقلة. 
وت�ستم���ل ه���ذه �ل�ساحي���ات عل���ى �ساحية �لطاع عل���ى �حل�ساب���ات ور�سد �ملعام���ات وحجز 
�ملوج���ود�ت )بنف����ض درجة �لإ�سر�ف �لق�سائي �ملنطبق على �ساحي���ات �إنفاذ �لقانون �لأخرى يف 

�لدولة �لطرف(.
و�ملاآخذ هي:

•   متي���ل �لوحد�ت �لعاملة وفقًا لهذ� �لنموذج �إىل �لرتكيز على �لتحقيقات ولي�ض على �لتد�بري 
�لتحليلية �أو �لوقائية.

•   لي�س���ت وكالت �إنف���اذ �لقانون حماور� طبيعيا للموؤ�س�سات �ملالي���ة؛ وينبغي بناء ثقة متبادلة، 
مم���ا ق���د ي�ستغرق بع����ض �لوقت، وقد تفتق���ر وكالت �إنفاذ �لقانون �إىل �خل���ربة �ملطلوبة يف 
�ل�س���وؤون �ملالي���ة لإجر�ء مثل هذ� �حل���و�ر، �أو قد ل تقدر قيمة توف���ري �ملعلومات ذ�ت �ل�سلة 

ب�سفة دورية �إىل �ملوؤ�س�سات �ملالية.
•   عادة ما يتطلب �حل�سول على حق �لإطاع على بيانات �ملوؤ�س�سة �ملالية )بخاف �ملعامات 

�ملبلغ عنها( �ل�سروع يف حتقيق ر�سمي �أو تاأمني �سلطة ق�سائية.
•   قد تتلكاأ موؤ�س�سات �لإباغ يف �إف�ساء �ملعلومات �إىل وكالت �إنفاذ �لقانون �إذ� علمت �أنه ميكن 
��ستعمال هذه �ملعلومات للتحقيق يف �أيِّ جرمية )لي�ض فقط جر�ئم غ�سل �لأمو�ل و�لف�ساد(.
•   ق���د تتلكاأ موؤ�س�سات �لإباغ يف �إف�ساء �ملعلومات �إىل وكالت �إنفاذ �لقانون ب�ساأن معامات ل 

تتعدى كونها "م�ستبه فيها".

ثانيًا-4-  مناذج وحد�ت �ملعلومات �ل�ستخبارية �ملالية: منوذج �لق�ساء �أو �لدعاء
يت���م عمومًا �إن�س���اء �لوحد�ت �لعاملة وفقًا له���ذ� �لنموذج يف �لف���رع �لق�سائي ويف كثري من 
�حلالت يف �إطار �لولية �لق�سائية للمدعي �لعام. وعادة ما يكون هذ� �لرتتيب يف �لدول �لأطر�ف 
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�لت���ي تطب���ق �لقان���ون �لأوروبي )�لروم���اين(، حيث يعم���ل �ملدعون �لعام���ون كاأع�س���اء يف �لهيئة 
�لق�سائية ويكون لديهم �سلطة على هيئات �لتحقيق.

وميك���ن �أن تعمل �لوح���د�ت �لعاملة وفقًا لهذ� �لنموذج ب�سكل جي���د يف �لدول �لأطر�ف �لتي 
لديها قو�نني �سارمة ب�ساأن �ل�سّرية �مل�سرفية بحيث تدعو �حلاجة �إىل �سلة مبا�سرة مع �ل�سلطات 

�لق�سائية �أو �سلطات �لدعاء ل�سمان تعاون �لهيئات �ملالية.
ومز�يا �لوحد�ت �لعاملة وفقًا لنموذج �لق�ساء �أو �لدعاء هي:

•   عادة ما تتمتع بدرجة كبرية من �ل�ستقالية.

•   يك���ون �إف�س���اء �ملعلومات مبا�س���رة �إىل �لوكالة �ملفو�س���ة بالتحقيق يف �جلرمي���ة �أو �ملاحقة 
�جلنائية.

•   ميك���ن �ل�ستفادة ف���ور� من �سلطات وخربة �لهيئة �لق�سائي���ة �أو �لدعاء )مثل حجز �لأمو�ل 
وجتميد �حل�سابات و�إجر�ء ��ستجو�بات و�حتجاز �لأ�سخا�ض و�إجر�ء عمليات تفتي�ض(.

و�ملاآخ���ذ هي ب�سفة عامة نف�ض �ملاآخذ �مل�سار �إليها �أعاه فيما يتعلق بالوحد�ت �لعاملة وفقًا 
لنم���وذج �إنفاذ �لقانون، وتنطبق هذه �ملاآخذ على �لوحد�ت �لعاملة وفقًا لنموذج �لق�ساء و�لدعاء 

با�ستثناء �لتلكوؤ يف �إف�ساء معلومات على �أ�سا�ض جمرد "�ل�ستباه".

ثانيًا-5-  مناذج وحد�ت �ملعلومات �ل�ستخبارية �ملالية: �لنموذج �ملختلط
ت�ستم���ل �لفئة �لأخرية على وحد�ت �ملعلومات �ل�ستخبارية �ملالية �لتي تتاألف من جمموعات 
خمتلفة من �لرتتيب���ات �ملو�سوفة يف �لفئات �لثاث �لأخرى. و�لنموذج �ملختلط حماولة للح�سول 
عل���ى مز�يا خمتلف �أنو�ع هذه �لوحد�ت معا يف هيئة و�حدة. وجتمع بع�ض �لوحد�ت ما بني �سمات 
�لنم���وذج �لإد�ري ومن���وذج �إنف���اذ �لقان���ون، يف ح���ني جتمع غريها م���ا بني �ساحي���ات �ل�سلطات 
�جلمركي���ة و�سلط���ات �ل�سرطة. وجتدر �لإ�س���ارة �إىل �أنه يف بع�ض وح���د�ت �ملعلومات �ل�ستخبارية 
�ملالية، يعمل موظفون من خمتلف �لوكالت �لتنظيمية ووكالت �إنفاذ �لقانون ويو��سلون يف �لوقت 

نف�سه ممار�سة �ساحيات وكالتهم �لأ�سلية لتي�سري تقا�سم �ملعلومات وحتقيق �أوجه تاآزر.

املادة 59: االتفاقات والرتتيبات الثنائية واملتعددة االأطراف
تنظ���ر �ل���دول �لأطر�ف يف �إب���ر�م �تفاقات �أو ترتيب���ات ثنائية �أو متع���ددة �لأطر�ف لتعزيز 

فاعلية �لتعاون �لدويل �مل�سطلع به عما بهذ� �لف�سل من �لتفاقية.

اأواًل- نظرة عامة
ت�ستم���ل �ملادة 59 عل���ى �قرت�ح قوي يفيد باأن تدخل �لدول �لأط���ر�ف يف معاهد�ت ثنائية �أو 
متع���ددة �لأطر�ف، و��سعة يف �لعتبار �ملبد�أ �لعام �ملن�سو����ض عليه يف �ملادة 51 لتعزيز ��سرتد�د 

�ملوجود�ت �ملتاأتية من �لأفعال �ملجرمة وفقًا لهذه �لتفاقية.
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ميك���ن لل���دول �لأطر�ف �لتي �سنَّت فع���ًا ت�سريعًا د�خليًا لتنفيذ �تفاق���ات متعددة �لأطر�ف 
���ن �أحكاما ل�س���رتد�د �ملوج���ود�ت �أن ت�ستعر�ض ه���ذه �لأحكام  �أو �تفاق���ات �إقليمي���ة �أخ���رى تت�سمَّ
لإدخ���ال تعدي���ات عليها وفقًا للف�سل �خلام����ض من �لتفاقية. وميكن �إج���ر�ء عملية مماثلة فيما 
يتعل���ق بالتفاقات �لثنائية حيث ميكن �أن تنظر �لدول �لأطر�ف �ملوقعة عليها يف �إدخال بروتوكول 
�إ�س���ايف. وينبغي �ل�سطاع بال�ستعر��ض كم�ساأل���ة ذ�ت �أولوية تغطي �أوًل �لدول �لأطر�ف �ملرجح 
�أن يك���ون بينها عاق���ات يف �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة ب�ساأن ��س���رتد�د �ملوجود�ت وتلك �ملحتمل 
�أن متث���ل �أنظمته���ا �لقانونية �ملقارنة �سعوبات تقنية �أمام �لتع���اون وميكن �لتغلب عليها عن طريق 

معاهدة ثنائية.
وميك���ن �أن حت���ّدد �لتفاقات �لتز�م���ات �لدول �لأطر�ف ب�س���اأن كيفية تنفي���ذ حكم �لف�سل 
�خلام�ض �أو �أن تتجاوز �لتز�مها مبوجب �لف�سل �خلام�ض وتنفذ �لتو�سيات مبوجب �سروط �ملعاملة 
باملث���ل. وميكنها �أي�سًا �أن ت�سع بع����ض �لقيود فيما يتعلق با�ستعمال �ملعلوم���ات مثل مبادئ �ل�سّرية 
�سي���ة يف �إط���ار تنفيذ �ملادة 56 ب�س���اأن �لتعاون �خلا�ض �أو �ملادة 58 فيم���ا يتعلق بالتعاون  و�لتخ�سّ
ب���ني وحد�ت �ملعلوم���ات �ل�ستخبارية �ملالي���ة. ويف �حلالت �لتي يقت�سر فيه���ا ��ستعمال �ملعلومات 
مة للمعلومات يف �إمكانية �لرتخي�ض  �سية، ميكن �أن تنظر �لدول �لأطر�ف �ملقدِّ على مبد�أ �لتخ�سّ

با�ستعمالها لأغر��ض �أخرى بناء على طلب �لدولة �لطرف �ملتلقية.
و�لبن���ود �لأخ���رى �لتي ميكن �أن تنظر �لدول �لأطر�ف يف �إدخاله���ا يف �ملعاهد�ت �لثنائية �أو 
�ملتع���ددة �لأطر�ف وفق���ًا ملبادئها �لقانونية �لد�خلي���ة هي تلك �لتي ت�سع �إج���ر�ء�ت ر�سمية وغري 
ر�سمي���ة لتب���ادل �ملعلومات �أو ملعاجل���ة طلبات �مل�ساع���دة �لقانونية �ملتبادلة وتنفي���ذ و�سائل حديثة 
لات�سالت ب�سمانات منا�سبة تتعلق مب�سدر وحمتوى �ملعلومات وحتديد �لإخطار �مل�سبق �ملتز�من 
لل���وكالت �لق�سائية �أو �ل���وكالت �ملخت�سة �لأخرى �لتي لديها م�سوؤوليات حم���ّددة ب�ساأن �ملو�سوع 
�ل���و�رد يف طل���ب �مل�ساعدة �لقانوني���ة �ملتبادلة، ب�س���رف �لنظر عن �لت�س���الت �لر�سمية ب�سلطة 

مركزية من خال �لقنو�ت �لدبلوما�سية.
وم���ن �أجل تو�سي���ع �ملعارف ب�س���اأن �لتفاقات �ملح���ّددة �لثنائية و�ملتعددة �لأط���ر�ف وتنفيذ 
�لت�سريعات �لد�خلية، ميكن �أن تنظر �ملنظمات �لإقليمية �أو �لدولية و�لدول �لأطر�ف يف ن�سر هذه 
�لأح���كام �لقانوني���ة على موقع ويب �سه���ل �ل�ستعمال للمو�طنني ب�سفة عام���ة. ويف جميع �لأحو�ل 
تقت�س���ي �مل���ادة 55 �أن تر�سل جميع �لدول �لأطر�ف ن�سخة من �ملعاه���د�ت و�لتفاقات ذ�ت �ل�سلة 

�إىل �لأمم �ملتحدة.
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