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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة اخلامسة

  ٢٠١٤يونيه / حزيران٦- ٢فيينا، 
  *تقَّ من جدول األعمال املؤ٢البند 

        استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
من اتفاقية األمم املتحدة ) التجرمي وإنفاذ القانون(تنفيذ الفصل الثالث     

      )٢٩-١٥استعراض املواد (ملكافحة الفساد 
      تقرير مواضيعي من إعداد األمانة    

  ملخَّص    
حيتوي هذا التقريـر املواضـيعي علـى معلومـات عـن تنفيـذ الـدولِ األطـراف املـستعَرضة                      

مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة          ) التجرمي وإنفاذ القانون  ( من الفصل الثالث     ٢٩-١٥ املواد
ث من الدورة األوىل آللية استعراض تنفيذ االتفاقيـة الـيت           الفساد، يف األعوام األول والثاين والثال     

    .٣/١أنشأها مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف قراره 
  

                                                         
  *  CAC/COSP/IRG/2014/1. 
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    مقدِّمة التقرير ونطاقه وهيكله  -أوالً  
فـق ذلـك    الـوارد يف مر   (إلطاَر املرجعي آلليـة االسـتعراض        ا ٣/١  يف قراره  اعتمد املؤمترُ   -١

، وكـــذلك مـــشروع املبـــادئ التوجيهيـــة للخـــرباء احلكـــوميني واألمانـــة بـــشأن إجـــراء )القـــرار
الـواردين  (االستعراضات القُطرية ومشروع املخطط النموذجي لتقارير االستعراضات القُطريـة          

، اللـذين وضــعهما فريـق اســتعراض التنفيـذ يف صــيغتهما النهائيـة خــالل     )٣/١ يف مرفـق القــرار 
  .٢٠١٠ه يولي/متوز ٢ يونيه إىل/نحزيرا ٢٨ األول املعقود يف فيينا مناجتماعه 

ــالفقرتني   -٢ ــالً ب ــارير       ٤٤و ٣٥ وعم ــدَّت تق ــتعراض، أُِع ــة االس ــي آللي ــار املرجع ــن اإلط م
مواضيعية من أجل مجع أشيع وأنـسبِ مـا ورد يف تقـارير االستعراضـات القُطريـة مـن معلومـات                   

يِّـدة والتحـديات املطروحـة واملالحظـات، مرتَّبـة حـسب       عن التجارب الناجحـة واملمارسـات اجل    
ويـرد يف  . املواضيع، لعرضها علـى فريـق اسـتعراض التنفيـذ لكـي يـستند إليهـا يف عملـه التحليلـي             

  .حتليل لالحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة) CAC/COSP/IRG/2014/3(تقرير منفصل 
ر املواضـيعية الـسابقة عـن تنفيـذ الفـصل الثالـث مـن               ويكمِّل هذا التقرير املواضـيعي التقـاري        -٣

 CAC/COSP/2013/7و CAC/COSP/2013/6ق وهـــــي التقـــــارير الـــــواردة يف الوثـــــائ   (االتفاقيـــــة 
ويبين عليها، وقـد ُعرضـت يف تلـك التقـارير اجتاهـات التنفيـذ وأمثلـة لـه             ) CAC/COSP/2013/8و

األوىل والثانية والثالثة من الدورة األوىل دولة طرفا قيد االستعراض يف السنوات  ٤٤فيما يتعلق بـ  
ب التكرار، وإلتاحـة املزيـد مـن التركيـز علـى االجتاهـات واالختالفـات               ولتجنُّ. آللية االستعراض 

املنجزة حديثا، اليت ُيـسلَّط   ١٢الـ )١(طريةقُلتقرير أساسا على االستعراضات ال   ز هذا ا  احملددة، يركِّ 
وإضــافة إىل ذلــك، كمــا هــو . دة لتنفيــذها أمثلــة حمــدَّ علــى٩  إىل١ الــضوء يف النــصوص املــؤطَّرة

احلال يف التقارير املواضيعية السابقة، ُتقدَّم معلومات تراكمية يف اجلـداول واألشـكال تبـيِّن أكثـر                 
  .التحديات واملمارسات اجليدة شيوعاً لدى مجيع الدول األطراف اليت مشلها التحليل

    
  تحدِّيات واملمارسات اجليِّدة يف تنفيذ مالحظات عامة بشأن ال  -ثانياً  

    الفصل الثالث من االتفاقية
يتــضمَّن هــذا التقريــر، عمــالً مبــا طلبــه الفريــق، حتلــيالً ألشــيع التحــدِّيات واملمارســات    -٤

 ٣٠ وترد فيمـا خيـص املـادة   . اجليِّدة يف سياق تنفيذ الفصل الثالث، مرّتبة حسب مواد االتفاقية  

                                                         
 / شباط١٤رير إىل االستعراضات القُطرية اليت جرت حىت تستند البيانات املستخدمة يف إعداد هذا التق )1(  

 .٢٠١٤فرباير 
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ــة واملقاضــاة ( ــزاءاتاملالحق ــن املواضــيع و    ) واجل ــة م ــاول طائف ــيت تتن ــارير   ، ال ــيت حــدَّدت تق ال
ــة عــددا مــن التحــدِّيات واملمارســات اجليِّــدة يف ســياق تنفيــذها، تفاصــيل     قُاالســتعراض ال طري

وتتنـاول األرقـام واجلـداول      ). ٢و ١ انظـر اجلـدولني   (إضافية ُمرتَّبة حـسب فقـرات هـذه املـادة           
  . حىت اآلناسُتعرضتاليت  ٦٥ جبميع الدول األطراف الـالواردة أدناه التحليل اخلاص

    
  الشكل األول

    التحدِّيات املستبانة يف سياق تنفيذ الفصل الثالث من االتفاقية    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١ل اجلدو
    أكثر التحدِّيات شيوعاً يف سياق تنفيذ الفصل الثالث من االتفاقية    

  مرّتبة حسب شيوع التحدِّيات املستبانة (ذ أكثر التحدِّيات شيوعاً يف سياق التنفي
  مادة االتفاقية  )وحسب مواد االتفاقية

  )٣٠ة املاد(املالحقة واملقاضاة واجلزاءات  
سيما يف حق الشخصيات االعتبارية،  رفع مستويات اجلزاءات النقدية وغريها، وال  -١

سارية على اجلرائم والنظر يف اتباع هنج أكثر اتساقاً والتوفيق بني العقوبات ال
املتعلقة بالفساد، وخباصة الرشوة واالختالس، بغية ضمان فعالية تلك اجلزاءات 

  . وتناسبها وأثرها الرادع

  العقوبات على األفعال اجملرَّمة وفقاً لالتفاقية   
  )١ة الفقر(

االتفاقيةمناملادة

ات
حدِّي

 الت
عدد
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  مرّتبة حسب شيوع التحدِّيات املستبانة (ذ أكثر التحدِّيات شيوعاً يف سياق التنفي
  مادة االتفاقية  )وحسب مواد االتفاقية

إقامة مزيد من التوازن بني االمتيازات واحلصانات القضائية املمنوحة للموظفني   -١
عموميني ملزاولة وظائفهم الرمسية وإمكانية التحقيق واملالحقة واملقاضاة على حنو ال

فعال فيما خيص األفعال اجملرَّمة مبقتضى االتفاقية، وأيضا تقييم مسألة ما إذا 
كانت احلصانات تتجاوز حدود أوجه احلماية الضرورية ملزاولة املوظفني 

  . العموميني وظائفهم الرمسية
نظر يف إجراءات رفع احلصانات، وخباصة لتحاشي التأخري احملتمل وضياعإعادة ال  -٢

  . األدلة يف القضايا اجلنائية

  احلصانات واالمتيازات القضائية   
  )٢ الفقرة(

النظر يف اعتماد تدابري ترمي إىل تنحية املوظفني العموميني املتهمني بارتكاب  -١
  .  العمل أو نقلهمأفعال جمرَّمة مبوجب االتفاقية أو وقفهم عن

 تنحية املوظفني العموميني املتهمني أو وقفهم   
  )٦الفقرة (عن العمل أو نقلهم 

عدم وجود أو عدم كفاية التدابري اخلاصة بتسهيل املصادرة، وال سيما التدابري   -١
الالزمة الستبانة املوجودات وجتميدها وحجزها، عالوة على وجود شروط شكلية 

بشأن جتميد احلسابات املالية، والتحدِّيات املستبانة اليت تواجه مفرطة يف التعقيد 
وضع تدابري غري إلزامية تقضي بوجوب قيام اجلاين بإثبات شرعية مصدر العائدات 

  . اإلجرامية املزعومة
  . التحدِّيات اليت تواجه إدارة املمتلكات اجملمدة أو احملجوزة أو املصادرة  -٢
كات املتأتية من اجلرمية، وال سيما الوسائل اخلاضعة للتدابري تعريف العائدات واملمتل  -٣

  .٣١ املنصوص عليها يف املادة
تطبيق التدابري احلالية على العائدات اإلجرامية احملّولة واملبّدلة واملتداخلة، وكذا على   -٤

  . اإليرادات واملنافع النامجة عنها
األطر والقدرات احلالية اخلاصة مبصادرة احلاجة املستبانة إىل إعادة تشكيل التدابري و  -٥

  . وجتميد وحجز املوجودات وتعزيز تلك التدابري وضمان زيادة اتساقها

  التجميد واحلجز واملصادرة   
  ) ٣١ املادة(

  . تطبيق جرمية الرشوة على املنافع العائدة على الغري من أشخاص وكيانات  -١
العطايا "تعلق باملنافع غري املادية ونطاق املزية غري املستحقة، وخصوصا فيما ي  -٢

  )أ(."التيسريية
نطاق املوظفني العموميني املشمولني جبرمية الرشوة، ال سيما تطبيق ذلك على  -٣

  . أعضاء الربملان
  .١٥ة مشول الرشو غري املباشر، وفقا للماد  -٤
  . مشول الوعد مبزية غري مستحقة، باإلضافة إىل عرضها أو تبادهلا  -٥
 التمييز املنطبقة بني األفعال املرتكبة ضمن نطاق املهام الرمسية للموظفني أوجه  -٦

  . العموميني واألفعال املرتكبة خارج ذلك النطاق

  ) ١٥ة املاد(رشو املوظفني العموميني الوطنيني 
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  مرّتبة حسب شيوع التحدِّيات املستبانة (ذ أكثر التحدِّيات شيوعاً يف سياق التنفي
  مادة االتفاقية  )وحسب مواد االتفاقية

تعزيز هيئات إنفاذ القانون والنيابة العامة، وال سيما تفويضها مبهمة إجراء   -١
فقة خارجية مسبقة، وزيادة فعالية املوظفني ودرايتهم التحقيقات دون موا

فعال وقدراهتم، وضمان وجود قدرة متخصصة على إنفاذ القانون فيما يتعلق باأل
  .اجملرَّمة مبوجب االتفاقية

  . إنفاذ القانون والنيابة العامةتعزيز استقالل وموارد هيئات  -٢
تصة، والنظر يف إعادة تشكيل زيادة التنسيق الداخلي فيما بني املؤسسات املخ  -٣

  . وظائفها، وتقييم الطريقة اليت ميكن هبا زيادة فعالية النظم والعمليات احلالية

  ) ٣٦ة املاد(السلطات املتخصصة 

  . القرار الوطين القاضي بعدم اعتبار اإلثراء غري املشروع فعال إجراميا  -١
  . لاملسائل املتصلة بنظم اإلفصاح عن املوجودات والدخ  -٢
  . القيود الدستورية، وخباصة فيما يتعلق مببدأ افتراض الرباءة  -٣
. غ عنها، وخباصة فيما يتعلق بعبء اإلثبات اجلنائيلَّخصوصيات النظام القانوين املب  -٤
  .٢٠ة خصوصيات التشريع الوطين غري املشمولة باملاد  -٥
شريعات مكافحة غسل تطبيق القوانني السارية، من قبيل التشريعات الضريبية وت  -٦

  ). وتداخلها احملتمل(األموال، على قضايا اإلثراء غري املشروع 

  )٢٠ة املاد(اإلثراء غري املشروع 

نطاق اجلرائم األصلية املرتكبة داخل نطاق الوالية القضائية وخارجه وتطبيقها  -١
  . على األفعال اجملرَّمة وفقاً لالتفاقية

  .تشريعاتن التزويد األمم املتحدة بنسخ م  -٢
 إىل) أ( ١ة الفقرات الفرعي(التطبيق على أفعال معيَّنة من أفعال غسل األموال   -٣

، ال سيما اكتساب العائدات اإلجرامية أو حيازهتا )٢٣ة من املاد‘ ١‘) ب( ١
  .أو استخدامها

  . مشول أفعال املشاركة يف غسل األموال، مبا يف ذلك التجّمع والتآمر  -٤
  ."غسل األموال الذايت"ة سألعدم تناول م  -٥

  )٢٣ة املاد(غسل العائدات اإلجرامية 

عدم وجود حكم ُيجّرم رشوة املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات   -١
  . الدولية العمومية

قصور األحكام املتعلقة بتجرمي ارتشاء املوظفني العموميني األجانب وموظفي   -٢
 موضوع حكم غري إلزامي يف إطار االتفاقية، املؤسسات الدولية العمومية، وهو

  . أو عدم وجود تلك األحكام
ية العمومية الذين نطاق املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدول  -٣

  .يشملهم اجلرم
  .تطبيق اجلرم على املنافع العائدة على األطراف الثالثة من أشخاص وكيانات  -٤

انب وموظفي رشو املوظفني العموميني األج  
  ) ١٦ة املاد(املؤسسات الدولية العمومية 
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  مرّتبة حسب شيوع التحدِّيات املستبانة (ذ أكثر التحدِّيات شيوعاً يف سياق التنفي
  مادة االتفاقية  )وحسب مواد االتفاقية

وضع تشريع شامل بشأن محاية الشهود واخلرباء والضحايا، وضمان تنفيذ   -١
  .ابري ذات الصلة تنفيذاً فّعاالًالتد

  .وضع قواعد إثباتية تكفل احلماية الكافية  -٢
  . النظر مع السلطات األجنبية يف ترتيبات تغيري األماكن  -٣

  اية الشهود واخلرباء والضحايا مح  
  ) ٣٢ة املاد(

    
  . غري وارد يف االتفاقية، وهي ال تعترف باملفهوم الذي يدل عليه املصطلح" العطية التيسريية"مصطلح   )أ(   

      
  الشكل الثاين

  املمارسات اجليِّدة املستبانة يف سياق تنفيذ الفصل الثالث من االتفاقية    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

االتفاقيةمناملادة

يدة
 اجل
ات
رس
ملما
دد ا

ع
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  ٢ل اجلدو
    أكثر املمارسات اجليِّدة شيوعا يف سياق تنفيذ الفصل الثالث من االتفاقية    

مرّتبة حسب شيوع املمارسات (أكثر املمارسات اجليِّدة شيوعاً يف سياق التنفيذ 
  مادة االتفاقية  )اجليِّدة املستبانة وحسب مواد االتفاقية

يما يتعلق بالقضايا َتَخصُُّص السلطات ذات الصلة وموظفيها، وكذلك ف  -١
  . املعقَّدة

الوالية احملدَّدة، وآليات الرقابة، والتدابري التنفيذية، مبا يف ذلك استخدام   -٢
  . وثائق االستراتيجيات واملؤشرات اإلحصائية

  . القدرات الكافية والنتائج اإلجيابية  -٣
  . تدابري ضمان االستقاللية  -٤
  . سادوجود حماكم متخصِّصة يف مكافحة الف  -٥
  . التدابري املتصلة بعمل وحدات االستخبارات املالية  -٦

  )٣٦ة املاد(السلطات املتخصصة 

  )٣٠ة املاد(املالحقة واملقاضاة واجلزاءات  
حتديد العقوبات مع مراعاة جسامة اجلرائم، واختاذ تدابري للعمل على تنقيح   -١

  . القانون اجلنائي وفقا لالتفاقية
عال اجملرَّمة يف إطار االتفاقية العقوبات على األف  

  )١ة الفقر(
اإلنفاذ الفعال لقوانني مكافحة الفساد، والرقابة التنفيذية املناسبة على   -١

  . املؤسسات يف إطار السلطة التقديرية للنيابة العامة
  ) ٣ الفقرة(الصالحيات القانونية التقديرية   

  لذين ينخرطون يف الفساد، العواقب اليت تقع على املوظفني العموميني ا  -١
  . مبا يف ذلك إمكانية وقفهم عن العمل أو تنحيتهم أو نقلهم

  تنحية املوظفني العموميني املتهمني أو وقفهم   
  ) ٦ الفقرة(عن العمل أو نقلهم 

  ) ١٠ الفقرة(إعادة إدماج املدانني     . التدابري الرامية إىل تعزيز إعادة إدماج مرتكيب اجلرائم يف اجملتمع  -١
 فيما بني الوكاالت، مبا يف ذلك الفعَّالاألمثلة احملدَّدة عن التنسيق   -١

  . الشراكات احلكومية والتآزر يف التنفيذ وتدريب املوظفني وإعارهتم
  .اء وكالة مركزية لتيسري التنسيقإنش  -٢
  . االتفاقات والترتيبات املشتركة بني الوكاالت  -٣

  )٣٨ة املاد(التعاون بني السلطات الوطنية 

  اآلليات الشاملة اخلاصة باملصادرة املستندة إىل اإلدانة واملصادرة   -١
  . غري املستندة إىل اإلدانة

  . املعايري اإلثباتية اليت تيسر املصادرة ورفع السرية املصرفية  -٢
الترتيبات املؤسسية اليت تفضي إىل الفعالية يف املصادرة ويف إدارة   -٣

  .احملجوزة أو املصادرة أو املوجودات اجملمدة

  )٣١ة املاد(التجميد واحلجز واملصادرة 
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مرّتبة حسب شيوع املمارسات (أكثر املمارسات اجليِّدة شيوعاً يف سياق التنفيذ 
  مادة االتفاقية  )اجليِّدة املستبانة وحسب مواد االتفاقية

  . مدى ونوعية التعاون العام بني السلطات العمومية والقطاع اخلاص  -١
التدابري التنفيذية، مبا يف ذلك الوصول إىل املستفيدين والتوعية والرقابة،   -٢

  . اللوائح التنظيمية التمكينية املناسبةباالقتران ب
للجمع بني ) مثالً، أفرقة العمل أو املنظمات املستقلة(الترتيبات املؤسسية   -٣

  . احلكومة والقطاع اخلاص
  . مشاركة اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ونشاطهما  -٤

  )٣٩ة املاد(التعاون مع القطاع اخلاص 

  . التشريعات الشاملة الرامية إىل محاية الشهود واخلرباء والضحايا  -١
  . امج والترتيبات املؤسسية حلماية الشهودالرب  -٢

  )٣٢ة املاد(محاية الشهود واخلرباء والضحايا 

  . "هنج مجيع اجلرائم"اإلطار القانوين الشامل و  -١
  . وجود وإنفاذ لوائح تنظيمية ختص حتديداً مكافحة غسل األموال  -٢
. ٢٣ دة يف املادةجتاوز النية اإلجرامية من ارتكاب اجلرم للمعايري الدنيا الوار  -٣

  ) ٢٣ة املاد(غسل العائدات اإلجرامية 

حتميل الشخصيات االعتبارية املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم املتصلة بالفساد،   -١
  .حىت وإن أُخلي طرف الشخصيات الطبيعية من املسؤولية اجلنائية

  .فرض عقوبات رادعة على الشخصيات االعتبارية اليت تنخرط يف الفساد  -٢
  .حتميل املسؤولية املطلقة عن عدم منع الفساد يف الكيانات ذات الصلة  -٣

  ) ٢٦ة املاد(مسؤولية الشخصيات االعتبارية 

      
      تنفيذ أحكام التجرمي املنصوص عليها يف الفصل الثالث من االتفاقية   -اًثالث  
    مالحظات عامة  - ألف  

    "ميملوظف العموا"ف تعري    
 باعتبـار   "موظـف عمـومي   "اضيعية الـسابقة نطـاق مشـول مـصطلح          دت التقارير املو  دَّح  -٥

ويف عـدة واليـات قـضائية، مل تكـن          . ذلك النطاق مسألة جامعـة تتـصل بتنفيـذ الفـصل الثالـث            
القــوانني ذات الــصلة تــشمل الفئــات الرئيــسية لألشــخاص املــذكورين يف االتفاقيــة، أو كانــت   

فمـــثال يف بعـــض الـــدول . شمولةتـــستخدم مـــصطلحات متـــضاربة لتعريـــف فئـــة املـــوظفني املـــ
األطــراف مل يكــن األشــخاص الــذين يــؤدون وظيفــة عموميــة أو يقــدمون خدمــة عموميــة دون 
أجر مشمولني صراحة، مبـا يف ذلـك حالـة واحـدة معيَّنـة كـان فيهـا هـؤالء األشـخاص يـؤدون                      

. لكامـل كما مل يكن املوظفون القضائيون مشمولني دائما با       . خدمات هليئة تشريعية أو قضائية    
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وقــد قُــدِّمت توصــيات بــأن تنظــر عــدة دول أطــراف يف اعتمــاد مــصطلحات أكثــر توحيــدا أو  
تبسيطا، مبا يف ذلك يف دولة طـرف كـان فيهـا التعريـف املنطبـق للموظـف العمـومي يف قـانون                       

  . مكافحة الفساد أضيق نطاقا من التعريف املنطبق يف قوانني أخرى
    

  ١ اإلطار
    أمثلة على التنفيذ

 كان القانون اجلنائي يعرِّف املوظفني العمـوميني بطريقـة جامعـة     ،إحدى الدول األطراف  يف  
نـوع مـن   أيِّ تشمل العناصر الفاعلة اليت تكون، حبكـم الواقـع، يف وضـع يتـيح هلـا ارتكـاب              

 يف اإلدارة العموميـة، واملـوظفني املـؤقتني،    العاملنيجرائم الفساد، مثل املوظفني واملساعدين   
  .واملتطوعني

يف القـانون اجلنـائي   " موظـف "وكانت إحدى الدول األطراف قد اعتمدت تعريفا واسعا لعبـارة  
شخصية اعتبارية، وبـذلك يوسِّـع التعريـف نطـاق          أيِّ  يشمل املوظفني الذين يؤدون مهام خلدمة       

  .الفساد ليشمل أيضا القطاع اخلاصجرائم 
ني الـذين يعملـون يف خدمـة        وكان التعريف ذو الصلة يف دولة طـرف أخـرى يـشمل املـوظف             

املؤســسات العموميــة الــيت تــدير األمــوال العامــة، وذلــك هبــدف منــع وجــود مــالذات آمنــة    
  . للسلوك الفاسد

ــنفس القــدر علــى      ــق ب ــة طــرف أخــرى، كانــت األحكــام املتعلقــة بالرشــوة تنطب ــعويف دول   مجي
 متــت تــسميتهم أو دارةاإل يف جمــالس ســواٌء أُعيِّنــوااألشــخاص الــذين يــشغلون مناصــب سياســية 

ومل يكن هناك اعتبار ملا إذا كان الـشخص املعـين يتلقـى أجـراً أو كـان منتخبـا أو                     . بصفة فخرية 
وكانت األحكام تشمل شاغلي املناصب يف الرابطات والنقابات واملنظمـات، فـضال عـن              . معيَّنا

. ضاة واحملكَّمــنيأعــضاء الربملــان واجملــالس احملليــة وغريهــم مــن املمــثلني املنتخــبني، وكــذلك القــ   
وإضــافة إىل املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املنظمــات الدوليــة العموميــة، كــان ممثلــو     

  . القطاع اخلاص وممثلو املنظمات غري احلكومية مشمولني أيضا
    

    جرائم الرشوة  - باء  
    موميةجرائم رشوة املوظفني العموميني الوطنيني واألجانب وموظفي املؤسسات الدولية الع    

 يف التقارير املواضـيعية الـسابقة، كانـت مجيـع الـدول             استبينت مع االجتاهات اليت     اتِّساقاً  -٦
 دٍّحـ األطراف قد اعتمـدت تـدابري لتجـرمي رشـو املـوظفني العمـوميني الـوطنيني وارتـشائهم علـى                     
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دول ففي عـدة  . غري أنه لوحظ وجود عدد من املسائل الشائعة بشأن تطبيق ذلك التجرمي . سواء
 مبزيــة غــري مــستحقة مــشموالً صــراحةً، أو كــان مــشموالً بــصفة غــري   "الوعــد "أطــراف مل يكــن

 "الوعــد"فمــثال يف إحــدى الــدول األطــراف كــان مفهــوم  . مباشــرة يف إطــار مفــاهيم ذات صــلة
 يف قـانون مكافحـة الفـساد، بينمـا كـان يف دولـة طـرف أخـرى                "اإلكراميـة "مشموال يف تعريـف     
ويف إحدى الدول األطراف كان تعريف جرميـة الرشـوة يف قـانون     . "لعرضا"مشموال يف مفهوم    

مــع املوظــف العمــومي إالَّ مكافحــة الفــساد حيتــوي علــى قيــد مفــاده أنــه ال ميكــن اهتــام الراشــي   
وأصدرت الدول األطراف املـستعرِضة توصـيات وفقـا لـذلك، مـن بينـها توصـية                 . مرتكب اجلرم 

معاجلة أكثر حتديدا عناصر الفعل اإلجرامي اليت يتناوهلا على         بأن تعاجل إحدى الواليات القضائية      
ويف عدد من الواليات القضائية كانت هنـاك  . حنو آخر الفقه القانوين وغريه من املبادئ القانونية    

ثغرات فيما يتعلق باألطراف الثالثة، مثل مشول الرشوة غري املباشرة اليت يـشارك فيهـا وسـطاء أو                  
ويف حاالت قليلة كانت التشريعات حتتوي على اسـتثناءات أو قيـود            . ثالثةحتقيق منافع ألطراف    

فمثال، أُعرب عـن القلـق يف عـدة حـاالت إزاء            . حمددة، أشار إليها املستعرِضون بوصفها شواغل     
احلــصانة شــبه التلقائيــة مــن املالحقــة القــضائية لألشــخاص الــذين يقومــون بــاإلبالغ عــن أفعــال    

 أو ُحجــزتاالت قليلــة، إمكانيــة إعــادة كــل املمتلكــات الــيت رمبــا  الرشــوة، مبــا يف ذلــك، يف حــ
راف حيتـوي علـى شـرط إضـايف         وكان قانون إحـدى الـدول األطـ       .  جزء منها  أُعيد، أو   صودرت
احلصول على شـيء ذي مـصلحة   "  فعل الرشوة يتعني أن يكون قد حدث فيما يتعلق بـ       نَّمفاده أ 
وكانـت تـشريعات    . طريقـة مـا للمـصلحة العموميـة        يكـون فعـل الرشـوة منافيـا ب         ن، مبعىن أ  "عامة

هة إىل الرشـوة الـيت يـشارك فيهـا          جَّة إىل عالقة األصيل بالوكيل املو     بعض الدول األطراف مستند   
، وتبعـا   "املتعلقـة بـشؤون األصـيل     "، وبذلك جتعـل نطـاق اجلرميـة مقتـصرا علـى األفعـال               "وكالء"

   .لذلك صدرت توصيات ترمي إىل توسيع نطاق اجلرمية
    

  ٢ اإلطار
    ١٥ة أمثلة على تنفيذ املاد

تلقِّـي أيِّ إكراميـة     أنَّ  يف بعض الدول األطراف، كان القانون ينشئ افتراضا قابال للدحض ب          
وعـالوة علـى ذلـك، يف إحـدى الـدول األطـراف،             . ينطوي على فساد، ما مل ُيثَبت العكس      

مي اإلكراميـة عـرٌف ُمتََّبـٌع يف أيِّ         تقـد أنَّ  كانت ال ُتقَبـل األدلـة املقدمـة مـن الطـرفني إلثبـات               
  .سياق مماثلأيِّ مهنة أو أيِّ مناسبة اجتماعية أو 
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    ١٥ة التحدِّيات املتعلقة باملاد    

تتعلـق بتطبيـق جرميـة الرشـوة علـى املنـافع             ١٥ كانت أشيع التحديات يف تنفيـذ املـادة         -٧
، ونطـاق املزيـة     )املائة مـن احلـاالت    يف   ٣٠(املقدمة إىل أشخاص وكيانات من األطراف الثالثة        

يف املائـة   ٢٠( "املـدفوعات التيـسريية  "غري املستحقة، وخصوصا فيما يتعلق باملنافع غري املادية و   
، ونطاق املوظفني العموميني املـشمولني جبرميـة الرشـوة، وال سـيما تطبيـق اجلرميـة        )من احلاالت 

 ١٥ مشول الرشوة غري املباشـرة وفقـا للمـادة   ، و)يف املائة من احلاالت ١٩(على أعضاء الربملان 
، ومشول الوعـد مبزيـة غـري مـستحقة، إضـافة إىل عرضـها أو تبادهلـا                  )يف املائة من احلاالت    ١٥(
ــن احلــاالت   ٩( ــة م ــتم ضــمن نطــاق       )يف املائ ــيت ت ــال ال ــني األفع ــز ب ــة للتميي ، واألوجــه املنطبق

) يف املائــة مــن احلــاالت ٧(ارجــه الواجبــات الرمسيــة للموظــف العمــومي واألفعــال الــيت تــتم خ
  ). انظر الشكل الثالث(
    

  الشكل الثالث
      )شو املوظفني العموميني الوطنينير( ١٥ة التحدِّيات املتعلقة باملاد

  
  

  

  

  

  

  

  
  
 

مة يف التقارير املواضـيعية الـسابقة، كـان هنـاك عـدد مـن          دَّمبا يتسق مع املعلومات املق    و  -٨
رتــشاء املــوظفني العمــوميني اد تــدابري حمــددة ترمــي إىل جتــرمي رشــو و الــدول األطــراف مل يعتمــ

 صــدور تــشريعات يف هــذا الــصدد نَّملؤســسات الدوليــة العموميــة، رغــم أاألجانــب ومــوظفي ا

 األفعال بنيالتمييز
نطاق ضمن تتم اليت

 العمومية الواجبات
اليت واألفعال الرمسية
   خارجه تتم

٧٪ 

 غري مبزية الوعدمشول
 وعرضها مستحقة

) تبادهلا على عالوة(
 العمومينياملوظفنينطاق ٪٩

   سيما ال (املشمولني
  ) الربملان أعضاء

١٩٪ 

إىلمةدَّاملق املنافع
 ياناتوك أشخاص

 الثالثة األطراف من
٣٠٪ 

  الرشوةمشول
   املباشرة غري

١٥٪ 

    
 غري املزية نطاق
 سيما ال (املستحقة
 املادية غري عاملناف

)التيسريية واملدفوعات
٢٠٪ 
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 الرشـو   ُجـرِّم ويف عـدة واليـات قـضائية أخـرى كـان قـد              . كان قيد االنتظار يف بعض احلـاالت      
 مل تكن قوانينـها تـنص علـى جرميـة االرتـشاء             وكان بوسع إحدى الدول األطراف اليت     . وحده

أن تقــوم باملالحقــة القــضائية يف حــاالت االرتــشاء اخلارجيــة مبوجــب أحكــام قانوهنــا اجلنــائي،  
وفــضال عــن ذلــك كــان بالوســع مالحقــة املــوظفني العمــوميني األجانــب قــضائيا علــى غــسل     

 التحـديات الـشائعة يف هـذا        وتـرتبط . جرائم الفساد كانت معتـربة جـرائم أصـلية        نَّ  األموال، أل 
وقــد صــدرت توصــيات، حــسب  . اجملــال بعــدم كفايــة التــدابري املعياريــة ومبحدوديــة القــدرات 

االقتــضاء، باختــاذ تــدابري حمــددة لــشمول املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املؤســسات    
.  بـاجلرم  واسـُتبينت أيـضاً ثغـرات تتعلـق بنطـاق املـوظفني املـشمولني             . الدولية العمومية صـراحة   

ويف حاالت قليلة اقتـصر التعريـف علـى املـوظفني األجانـب واملؤسـسات أو الرابطـات الدوليـة                    
اليت تكون الدولة الطرف عضوا فيهـا، بينمـا كـان التـشريع يف دول أخـرى ال يـشمل مـوظفي                      

ويف عدة واليات قضائية كانت الفوائد الـيت تعـود علـى كيانـات              . املؤسسات الدولية العمومية  
فمثال، كانـت إحـدى الـدول األطـراف تعاقـب علـى جرميـة               . ألطراف الثالثة غري مشمولة   من ا 

الرشو األجنبية اليت ُترتكب من أجل إغفال أداء عمل ما أو تأخري أدائـه، ولكـن ال تـنص علـى        
ولـوحظ أيـضاً أنـه يف الـدول     . مفهوم الرشوة غري املباشرة، وقد صـدرت توصـيات تبعـا لـذلك     

  . غ عنها قلياللَّكان عدد احلاالت املب تشريعات ذات صلةاألطراف اليت لديها 
    

     ١٦ التحدِّيات املتعلقة باملادة    
تتعلق بعدم النص على جرمية جنائية تتنـاول   ١٦ يات يف تنفيذ املادةدِّكانت أشيع التح  -٩

يف املائـة مـن      ٣٩(رشو املوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي املؤسـسات الدوليـة العموميـة               
، وعدم كفايـة األحكـام املتعلقـة بالفعـل الـذي لـيس جترميـه إلزاميـا يف إطـار االتفاقيـة                       )حلاالتا

واملتمثــل يف ارتــشاء املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املؤســسات الدوليــة العموميــة أو  
، ونطـاق املـوظفني العمـوميني األجانـب     )يف املائة من احلـاالت  ٢٧(عدم وجود تلك األحكام 

، وتطبيـق   )يف املائـة مـن احلـاالت       ١٢(املؤسسات الدولية العمومية املشمولني بـاجلرم       وموظفي  
) يف املائـة مـن احلـاالت    ١١(اجلرم على املنافع اليت تقـدَّم لألطـراف الثالثـة أشخاصـا وكيانـات      

  ). انظر الشكل الرابع(
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  الشكل الرابع
وظفي املؤسسات رشو املوظفني العموميني األجانب وم (١٦ة التحدِّيات املتعلقة باملاد    

      )الدولية العمومية
  
 
  

  

  

  

  

  
  

  
      

      إساءة استغالل السلطة أو الوظيفة والسلوكيات ذات الصلة  - جيم  
    االختالس، واملتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغالل الوظائف، واإلثراء غري املشروع    

ة يف التقارير املواضـيعية الـسابقة، كانـت مجيـع الـدول             مبا يتسق مع املعلومات املعروض      -١٠
غـري أنـه، يف عـدة حـاالت،         . األطراف قد اعتمـدت تـدابري لتجـرمي اخـتالس األمـوال العموميـة             

كانت األموال غري املنقولـة خارجـة عـن نطـاق اجلرميـة، وقـد صـدرت توصـيات لتعزيـز نطـاق               
 عدد من احلـاالت كانـت هنـاك قيـود       ويف. القانون وتوسيعه ليشمل املوجودات جبميع أنواعها     
فمـثال يف إحـدى الواليـات القـضائية املعنيـة           . أو اختالفات تتعلق بتحقيق منـافع ألطـراف ثالثـة         

حيـث حتـوَّل املمتلكـات إىل شـخص غـري املوظـف         إالَّ  كان الفعـل اإلجرامـي ال يـشكل جرميـة           
ــة أخــرى مل يكــن بالوســع مالحقــة   . العمــومي نفــسه ائيا علــى اخــتالس فــرد قــضأيِّ ويف حال

ويف عـدة واليـات قـضائية كانـت     .  أدىن معـيَّن دٍّإذا كانت قيمتها تزيـد علـى حـ      إالَّ  املمتلكات  
التشريعات ذات الصلة تنطبق ال على املوظفني العموميني وحـدهم بـل علـى مجيـع األشـخاص                  

 ويف. الذين توضع يف عهدهتم ممتلكات، ومن بينـهم مـديرو الـشركات وأعـضاؤها وموظفوهـا               

 
 الثالثة لألطراف املنافع

   وكيانات أشخاصا
١١٪ 

   املوظفني نطاق
   باجلرم املشمولني

١٢٪ 
 االرتشاءجترميعدم

٢٧٪ 

   أخرى ياتدِّحت
١١٪ 

  
 على النص عدم

   جنائية جرمية
٣٩٪ 
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حــني أنــه يف بعــض احلــاالت كــان اخــتالس األمــوال العموميــة ميكــن أن يــشكل ظرفــا مــشدِّدا   
  . للعقوبة، مل يكن التشريع ينطبق دائماً على مجيع املوظفني العموميني

    
  ٣ اإلطار

    ١٧ة أمثلة على تنفيذ املاد
جـودات  يف إحدى الدول األطراف كان قانون االختالس ينطبق على اختالس األمـوال أو املو            

، فـضال عـن     تجـز  أو حُ  ُجمِّدتالعمومية واملمتلكات اخلاصة اخلاضعة إلدارة قضائية أو اليت         
  . موجودات الشركات اخلاصة عندما تكون الدولة أحد محلة األسهم

ضـرر نـاجم   أيِّ ويف دولة طرف أخرى كانت اجلرميـة ُتعتـرب قـد ارُتكبـت بـصرف النظـر عـن                 
 . منفعة تعود على املوظف العمومي أو إثراء يعود عليهأيِّ و عنها يقع على الوظيفة العمومية أ

    
وكانت االستنتاجات املتعلقـة باملتـاجرة بـالنفوذ، الـيت هـي موضـوع حكـم إلزامـي يف                     -١١

وكــان هــذا . إطــار االتفاقيــة، تتفــق مــع االســتنتاجات الــواردة يف التقــارير املواضــيعية الــسابقة  
 غالبية الـدول األطـراف، كمـا صـيغت أو صـدرت يف بعـض                السلوك قد اعُترب فعال إجراميا يف     

وحيثمـا كانـت هنـاك تـشريعات ذات         . الواليات القـضائية تـشريعات لتجـرمي املتـاجرة بـالنفوذ          
ففـي بعـض احلـاالت اقتـصر        . صلة، كانـت توجـد حـاالت معيَّنـة للحيـود عـن نطـاق االتفاقيـة                

 اسـتغالل أنَّ يف حاالت أخرى يبـدو  و. التجرمي الكامل أو اجلزئي على الشكل السليب للجرمية

القـانون يف إحـدى الـدول    أنَّ وعلـى الـرغم مـن     .  كان غري مشمول بـالتجرمي     "النفوذ املفترض "
شـامال،   األطراف كان يتضمن عناصر من جرم املتاجرة بالنفوذ، مل يكـن توصـيف هـذا اجلـرم                

وتبادل املنافع، واألفعـال غـري   توصيفه مل يكن يتناول عدم لياقة الفعل اإلجرامي،  أنَّ  بالنظر إىل   
ويف بعض الدول كان القانون يشمل أيـضا املتـاجرة بـالنفوذ فيمـا              . املباشرة، وحاالت اإلغفال  

 إىل  يتعلق باملوظفني العموميني األجانب، على الرغم من أنه مل تكن هناك دائمـا إشـارة حمـددة                
  .األطراف الثالثة املستفيدة

    
  ٤ اإلطار

    ١٨ة دمثال على تنفيذ املا
كان قانون إحدى الدول األطراف ال يقتصر على األفعال اليت ُيقصد منها تغيري سـلوك املوظـف،                 
وال يشترِط أن تكون الرشوة قد ارُتكبت من أجل احلـصول علـى مزيـة غـري مـستحقة للـذات أو                      

  . وفضال عن ذلك، مل يكن يتعني أن يكون النفوذ املماَرس غري مشروع أو غري الئق. آلخرين
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ومبا يتسق مع املعلومات املعروضة يف التقارير املواضـيعية الـسابقة، كانـت كـل الـدول           -١٢
األطــراف تقريبــا قــد اعتمــدت تــدابري لتجــرمي إســاءة اســتغالل املــوظفني العمــوميني لوظــائفهم، 
وهــذا موضــوع حكــم غــري إلزامــي يف إطــار االتفاقيــة، رغــم أنــه مل يكــن هنــاك دائمــاً اعتــراف  

ومل تكـن  . رم بـصورة مـستقلة ورغـم وجـود بعـض أوجـه احليـود عـن االتفاقيـة         صريح هبذا اجلـ  
ــدول األطــراف، ويف إحــدى        ــع ال ــشمولة يف مجي ــة م ــال اختــاذ اإلجــراءات الالزم حــاالت إغف

وكان احلكم ذو الـصلة يف اثنـتني مـن      . احلاالت جعلت الدولة اجلرم مقتصرا على أفعال حمددة       
مزيـة  "ومل يكن إثبات وجـود      . قطاعني العام واخلاص  الدول األطراف يشمل مصاحل كل من ال      

  .  مشترطا يف إحدى الدول األطراف"ةغري مستحق
وكانت االستنتاجات املتعلقة باإلثراء غري املشروع، وهو موضـوع حكـم غـري إلزامـي              -١٣

ة ففـي غالبيـ  . تاجات الواردة يف التقارير املواضـيعية الـسابقة       نيف إطار االتفاقية، متسقة مع االست     
 اإلثــراء غــري املــشروع، ولكــن كانــت لــدى العديــد منــها   ُجــرِّمالــدول األطــراف مل يكــن قــد  

وكانـت االعتراضـات علـى سـن هـذه التـشريعات            . تشريعات بانتظار الـصدور يف هـذا الـشأن        
 اإلثراء غري املشروع، كـان أثـر مماثـل حيقَّـق مـن      ُيجرَّموحيثما مل   . تتعلق عادة مبدى دستوريتها   

ات اإلعالن عن املوجودات والدخل، علـى الـرغم مـن أنـه لـوحظ يف عـدة دول                   خالل اشتراط 
ب مـستعرِضو إحـدى الـدول       حَّـ ور. زاء التحقق من صـحة اإلعالنـات      عدم وجود هنج متسق إ    

األطراف باجلهود اليت بذهلا ذلك البلد إلنشاء نظام لإلعالن عـن املوجـودات، وأوصـوا باختـاذ                 
م، مثل فرض جزاءات أشد وأكفأ، فضال عـن زيـادة جهـود             تدابري ترمي إىل حتسني عمل النظا     

ويف بعض الدول األطراف كانت األحكام الواردة يف القـانون اجلنـائي بـشأن إخفـاء                . التحقيق
املــوارد وعــدم تربيــر مــصادرها، وكــذلك األحكــام الــواردة هبــذا الــشأن يف قــانون الــضرائب،    

ُيجــرى حتقيــق مــسبق يف جــرم آخــر  وكــان بعــض البلــدان يــشترط أن . تــستهدف الغايــة ذاهتــا
وأُشـري إىل قيـود الـسرية املـصرفية باعتبارهـا      . الستقصاء عدم تناسب الثروة مع مصادر الـدخل       

. عقبة أمام التطبيق الفعال للتشريعات املتعلقة باإلثراء غري املشروع يف إحدى الدول األطـراف             
ويــرد حتليــل أكثــر  . ةويف دولــة طــرف أخــرى كــان التــشريع املنطبــق يــشتمل علــى قيــود هامــ   

من االتفاقية يف تقرير سابق عـن التنفيـذ اإلقليمـي للفـصل الثالـث مـن                  ٢٠ة  تفصيال لتنفيذ املاد  
  ).CAC/COSP/IRG/2013/10(االتفاقية 
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  ٥ اإلطار

    ٢٠ة أمثلة على تنفيذ املاد
 أشـــري إىل تطبيـــق املـــسؤولية اجلنائيـــة علـــى األفـــراد الـــذين ييـــسرون اإلثـــراء غـــري املـــشروع

  . إجيابية يف إحدى الدول األطرافللموظفني العموميني بوصفه خطوة
ــي أُرو ــات       نَّئ ــى املعلوم ــة باحلــصول عل ــد املتعلق ــضريبية والقواع ــات ال ــين للبيان ــابع العل  الط

يساعدان على زيادة املساءلة والشفافية يف إحدى الواليـات القـضائية، وبـذلك يـسهمان يف                
  . غري مشروعةة بسبلمنع تراكم الثروات املكتسب

    
    ٢٠ة التحدِّيات املتعلقة باملاد    

تتعلـق بعـدم جتـرمي اإلثـراء غـري املـشروع علـى         ٢٠ كانت أشيع التحـديات يف تنفيـذ املـادة     -١٤
، واملــسائل املــستبانة املتــصلة بــنظم اإلعــالن عــن      )يف املائــة مــن احلــاالت   ٣٥(الــصعيد الــوطين  

، والقيود الدستورية، وال سيما القيود املتعلقة مببـدأ         )تيف املائة من احلاال    ٢٥(املوجودات والدخل   
سـيما   غ عنـها، وال لَّـ ، وخـصوصيات النظـام القـانوين املب   )يف املائة مـن احلـاالت      ١٤(افتراض الرباءة   

  ، وخــصوصيات التــشريع الــوطين الــيت )يف املائــة مــن احلــاالت ١٠(بــشأن عــبء اإلثبــات اجلنــائي 
، وتطبيـق القـوانني احلاليـة، مثـل القـوانني الـضريبية             ) املائة من احلـاالت    يف ١٠( ٢٠ة  ال تتناوهلا املاد  

ــة        ــراء غــري املــشروع، وإمكاني ــضايا اإلث ــى ق ــوال، عل ــة إىل مكافحــة غــسل األم ــشريعات الرامي والت
  ). انظر الشكل اخلامس) (يف املائة من احلاالت ٦(التداخل بني تلك القوانني 

    
  الشكل اخلامس

    )اإلثراء غري املشروع( ٢٠ة لقة باملادالتحدِّيات املتع    
  
  

  
  
  
  

 املتصلة املسائل
 عن باإلعالن
والدخل املوجودات
٢٥٪ 

 خصوصيات
   الوطين التشريع
١٠٪ 

والتداخل التضارب
احلالية القوانني مع

٦٪
 التجرمي عدم
 الصعيد على

   الوطين
٣٥٪ 

   القانونيةاخلصوصيات
   )اإلثبات عبء سيما ال(

١٠٪ 

 الدستوريةالقيود
 افتراض سيما ال(

  ) الرباءة
١٤٪ 

 



 

V.14-01638 17 
 

 CAC/COSP/IRG/2014/6 

  
      جرائم القطاع اخلاص  - دال  

    الرشوة واالختالس يف القطاع اخلاص    
 يف التقــارير املواضــيعية الــسابقة، كــان أكثــر مــن اســُتبينت مــع االجتاهــات الــيت اتِّــساقاً  -١٥

وهــذا (وة يف القطــاع اخلــاص نــصف الــدول األطــراف مل يعتمــد تــدابري للتجــرمي الكامــل للرشــ 
فمـثال يف العديـد مـن الـدول األطـراف كانـت             ). موضوع حكم غري إلزامـي يف إطـار االتفاقيـة         

هذه اجلرمية تقتصر على العالقات بني األصـيل والوكيـل، ويف إحـدى احلـاالت كـان احلـصول                   
ــل مــشترطا للمالحقــة القــضائية علــى أفعــال الرشــوة       . علــى موافقــة مــسبقة مــن رئــيس الوكي

  . ولوحظ يف بعض الواليات القضائية عدم وجود حاالت متت فيها املالحقة القضائية
ل اختالسـا  كِّذت تدابري لتجرمي السلوك الـذي يـش  وكانت كل الدول األطراف قد اخت      -١٦

يف القطاع اخلاص، وهو موضوع حكم غري إلزامي يف إطار االتفاقية؛ ويتـسق هـذا االجتـاه مـع         
بيــد أنَّ هــذا احلكــم مل يكــن يف عــدد مــن  .  التقــارير املواضــيعية الــسابقةاملعلومــات املقدمــة يف

 مـن   معيَّنـة احلاالت يتناول عناصر شىت من هذا السلوك اإلجرامي أو ممتلكـات معيَّنـة أو فئـات                 
األشخاص إالَّ تناوال غري مباشر؛ وقد صدرت توصيات تـدعو إىل إدراج هـذا الفعـل اجملـرَّم يف                   

ــة يف ا  ــة   إطــار االتفاقي ــر دق ــى حنــو أكث ــوانني عل ــدول    . لق ــوانني يف إحــدى ال ــت الق ــثال كان فم
ويف عـدة حـاالت     . األطراف ال تتناول سـوى األمـوال أو املمتلكـات الـيت تـدار إدارة عموميـة                

  .نقولة مستبعدة من نطاق القانونكانت األصول غري امل
    

      جرائم أخرى  - هاء  
    غسل األموال واإلخفاء وإعاقة سري العدالة    

كانت هناك بعض أوجه التباين بني الدول األطراف فيما يتعلق بتجرمي غـسل األمـوال،                  -١٧
ففـي حـني كـان معظـم الـدول        . مـة يف التقـارير املواضـيعية الـسابقة        دَّمبا يتـسق مـع املعلومـات املق       

األطراف قد اختذ تـدابري ترمـي إىل جتـرمي غـسل األمـوال، كانـت هنـاك يف عـدة حـاالت ثغـرات                   
لقانون التنفيذي، الذي مل يكن يتناول سوى جزء من السلوك املوصـوف يف الفقـرات               كبرية يف ا  

فمثال يف عدد من الواليات القضائية مل تكـن   . ٢٣ة  من املاد ) ج (٢إىل  ) أ( ٢و) ب( ١ة  الفرعي
املــشاركة يف أفعــال غــسل األمــوال جمرَّمــة جترميــاً كــامالً حبيــث يــشمل أفعــال التــآمر واملــساعدة    

عـددا مـن    أنَّ  وعلى الرغم مـن     . د صدرت توصيات هبذا الصدد، حبسب االقتضاء      وق. والشروع
الـذي ال جيعـل انطبـاق جرميـة غـسل األمـوال             " مكل اجلرائ  "الدول األطراف كان قد اعتمد هنج     
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قاصرا على فئات حمـددة مـن اجلـرائم األصـلية، كانـت دول أطـراف أخـرى تطبـق القـانون علـى                  
ــرا " اخلطــرية "اجلــرائم ــى ج ــة     أو عل ــة متباين ــانون املنطبق ــق الق ــات تطبي ــت عتب . ئم حمــددة، وكان

 األفعال اجملرَّمة وفقاً    نَّودية نطاق جرمية غسل األموال، أل     ولوحظت يف عدة واليات قضائية حمد     
ويف عـدد مـن البلـدان، صـودفت     . ل جـرائم أصـلية  كِّلالتفاقية مل تكن كلها جمرَّمة أو مل تكن تش        

األصـلية املرتكبـة خـارج الدولـة الطـرف، ويف عـدة حـاالت كـان                 مسائل تتعلق بشمول اجلـرائم      
فمــثال، يف . التجــرمي املــزدوج مــشترطا للمالحقــات القــضائية املتعلقــة بــاجلرائم األصــلية األجنبيــة 

إحدى الدول األطراف كان التجرمي املـزدوج مـشترطا إلثبـات الواليـة القـضائية عنـدما يرتكـب                  
ولوحظـت يف  . لد، ولكن ليس مشترطا يف حالـة املـواطنني  رعايا أجانب جرائم خطرية خارج الب     

ففــي إحــدى الواليــات القــضائية كانــت اجلــرائم الــيت . بعــض األحيــان مــسائل تتعلــق بــاجلزاءات
ُيعاقـب عليهـا بالـسجن ملـدة سـنتني علـى األقـل هـي وحـدها الـيت ُتعتـرب جـرائم األصـلية، وكـان               

ت أقل من العقوبات اليت يتلقاها األصـالء؛ ويف  بالوسع أن يتلقى املتواطئون أو املشاركون عقوبا      
دولة طرف أخرى كان هناك امتياز شبه تلقائي للمدَّعى علـيهم املتعـاونني يـؤدي عمليـا مفعـول                   

كما لوحظ يف بعض احلاالت غيـاب اإلحـصاءات ذات الـصلة والتوعيـة          . حكم مينحهم احلصانة  
  . والتنسيق يف اإلنفاذ يف قضايا غسل األموال

    
  ٦ راإلطا

    ٢٣ة أمثلة على تنفيذ املاد
مبوجب قانون إحدى الدول األطـراف، كانـت جرميـة غـسل األمـوال ال تقتـصر علـى إجـراء                     
معــامالت بعائــدات اجلرميــة أو الــشروع يف تلــك املعــامالت بــل تــشمل أيــضاً أفعــال تــسهيل   

  . املعامالت اليت يشملها القانون واملعامالت املشبوهة وعدم اإلبالغ عنها
، مل يكن يتعني حتديد اجلرمية األصلية ما دام قـد ثبـت      "كل اجلرائم "دولة طرف تتبع هنج     ويف  

  . العائدات موضع النظر متأتية من عمل إجراميأنَّ  شك معقول مبا ال يتطرق إليه أيُّ
ووفقا لتشريع إحدى الـدول األطـراف، مل يكـن وجـود غـرض للفعـل احملظـور خيـص حتديـدا                    

  . مالحقة القضائية على غسل األموالغسل األموال مشترطا لل
    

، ) يف إطــار االتفاقيــةوهــو حكــم غــري إلزامــي(اإلخفــاء ويف عــدة دول أطــراف جرَّمــت   -١٨
وكـان توصـيف اجلرميـة يف بعـض         . كانت هناك مـسائل تتعلـق مبواصـلة االحتفـاظ باملمتلكـات           

دأ العمــل هبــا يف  أو بــ تــشريعاٌتوصــيغتالــدول األطــراف حمــدودا فيمــا يتعلــق جبــرائم معينــة، 
  . واليات قضائية قليلة من أجل التنفيذ الكامل للمادة
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بيـد أنـه يف عـدة دول أطـراف          .  سـري العدالـة     يف غالبية الدول األطراف عرقلةُ     ُجرِّمتقد  و  -١٩
كانت هناك مسائل تتعلق بشمول السلوك الذي ُيقصد منه التدخل ال يف شهادة الـشهود فحـسب                

ويف عــدد مــن الــدول األطــراف . ة غــري الــشفوية يف الــدعوى ذات الــصلةبــل أيــضاً يف تقــدمي األدلــ
مثــل اســتخدام القــوة املاديــة أو التهديــد أو التخويــف وعــرض مزيــة غــري  (كانــت الوســائل احملــددة 

اليت ُتستخدم يف التحريض على اإلدالء بشهادة الـزور أو يف منـع تقـدمي األدلـة                 ) مستحقة أو منحها  
أفعـال الرشـوة الراميـة إىل التحـريض علـى اإلدالء       أنَّ  ال علـى الـرغم مـن        فمث. غري مشمولة بالكامل  

بشهادة الزور كان ميكن أن تتم املالحقة القضائية عليها باعتبارهـا مـساعدةً وحتريـضاً علـى اإلدالء                  
. بشهادة الزور يف إحدى الدول األطراف، صدرت توصية بزيادة اتـساق التـشريعات مـع االتفاقيـة              

ية أخــرى كــان التــشريع مقتــصرا علــى األفعــال الــيت متنــع الــشاهد مــن احلــضور يف ويف واليــة قــضائ
اإلجــراءات اجلنائيــة وال يــشمل احلــاالت الــيت حيــضر فيهــا الــشخص ولكــن يــديل بــشهادة زور أو   

  . حاالت التعّرض جلميع فئات املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني
    

  ٧ اإلطار
    ٢٥ة أمثلة على تنفيذ املاد

ون إحدى الدول األطـراف حيظـر التـأثري علـى األشـخاص الـذين يـشاركون يف إقامـة                    كان قان 
العدل وأقربائهم األقربني أو االنتقـام منـهم أو التعـّرض هلـم، وميكـن أن يـشمل ذلـك الـشهود              

أيِّ واخلرباء وغريهم ممن يدلون بالشهادة أو يقدمون األدلة يف اإلجراءات اجلنائية، فضال عـن               
  . شرطة أو هيئة االدعاء أو احملكمة أو دائرة السجون أو يؤدي خدمة هلاشخص يعمل لدى ال

ويف إحدى الدول األطراف ُتزاد العقوبة علـى عرقلـة الـشهود مبقـدار النـصف إذا كـان مـن                      
ــني أو اخلــرباء أو          ــة أو احملقِّق ــة العام ــضاء النياب ــضاة أو أع ــن الق ــه م ــة يف حق ــت اجلرمي ارُتكب

  .اط الشرطة أو العسكرينيني أو ضباملنفِّذين القضائي
    

      األحكام املوضوعية واإلجرائية الداعمة للتجرمي  - واو  
  مسؤولية الشخصيات االعتبارية؛ واملشاركة والشروع؛ والعلم والنيَّة والغرض؛     

    وفترة التقادم
اليت أُكملت حديثا، كانـت مجيـع الـدول األطـراف قـد           ١٢طرية الـ قُيف االستعراضات ال    -٢٠

 تدابري إلرساء مسؤولية الشخـصيات االعتباريـة عـن اجلـرائم املـشمولة باالتفاقيـة، علـى                  اعتمدت
واسـتمرارا لالجتاهـات   . الرغم مـن أنـه كـان هنـاك تبـاين كـبري يف نـوع تلـك املـسؤولية ونطاقهـا                  

السابقة، كانت غالبية الدول األطراف قد أرست يف تشريعاهتا شكال مـا مـن أشـكال املـسؤولية                  



 

20 V.14-01638 

 

CAC/COSP/IRG/2014/6 

فمــثال، يف . شخــصيات االعتباريــة عــن جــرائم الفــساد، مــع اســتثناءات أو قيــود معّينــة اجلنائيــة لل
العديـد مـن الــدول األطـراف كانـت املــسؤولية مقتـصرة علـى جــرائم أو سـلوكيات معيَّنـة، مثــل         

ويف عـدة دول أطـراف كـان القـانون اجلنـائي ال يـنص علـى املـسؤولية                   . غسل األمـوال والرشـوة    
تبارية أو كان حيظر إثباهتا، ولكن كان بالوسع يف إحدى احلاالت اختاذ          اجلنائية للشخصيات االع  

تــدابري جنائيــة عنــدما ُيــستخدم كيــان اعتبــاري الرتكــاب جرميــة أو للمــساعدة والتحــريض علــى 
ويف هذه الوالية القضائية، ويف دولة طـرف أخـرى يوجـد فيهـا حظـر مماثـل، مت إرسـاء                . ارتكاهبا

وكانت اجلزاءات متفاوتة عموما ومتتـد مـن العقوبـات اإلداريـة، الـيت      . املسؤولية اإلدارية وحدها 
تشمل اإلدراج يف القوائم السوداء عند ارتكاب خمالفات معينة، إىل العقوبـات املاليـة أو جمموعـة                 

ــضريبية     ــصفية وفقــدان احلــوافز ال ــشمل املــصادرة والت ولوحظــت يف عــدد مــن  . مــن اجلــزاءات ت
ق بالعقوبـات املفروضـة علـى الشخـصيات االعتباريـة، وصـدرت             الواليات القضائية مـسائل تتعلـ     

توصــيات حمــددة تــدعو إىل النظــر يف زيــادة اجلــزاءات غــري النقديــة أو توضــيحها أو إضــافتها إىل  
ويف إحدى الدول األطراف صدرت توصية بتوسيع نطاق تطبيق قانون          . قائمة العقوبات املمكنة  

. ة صــراحة، وال ســيما خــالل إصــدار األحكــام مكافحــة الفــساد ليــشمل الشخــصيات االعتباريــ 
  .يز أشكاال متعددة من املسؤوليةوكان معظم الواليات القضائية جي

    
  ٨ اإلطار

    ٢٦ة مثال على تنفيذ املاد
يف إحـدى الواليــات القــضائية، كانــت جمموعــة العقوبـات املتاحــة تــشمل الغرامــات النقديــة   

ة أو لفتـرة معينـة مـن الـزمن، مـن احلـق يف القيـام                 ، وبـصفة دائمـ    يا أو جزئ  ياأو احلرمان كل  /و
وكان بوسع سلطة االدعـاء أن تفـرض غرامـات دون أمـر مـن احملكمـة،               . باألعمال التجارية 

وعـالوة علـى ذلـك،    . وميكن للشخصية االعتبارية أن تطعن يف تلك الغرامات أمـام احملكمـة    
ومل تكـن  . ة االعتباريـة كان بوسـع الـسلطة العموميـة أن تلغـي التـرخيص املمنـوح للشخـصي              

عـدم وجـود حـد    أنَّ  إدانة شخص طبيعـي ضـرورية ملعاقبـة الكيـان االعتبـاري، وكـان ُيعتـرب                 
  .فرض على اهليئات يؤدي إىل الردعقانوين أقصى للغرامات اليت ت

    
مـة يف التقـارير املواضـيعية الـسابقة، كانـت مجيـع الـدول               دَّومبا يتسق مع املعلومات املق      -٢١

د اعتمدت تدابري لتجرمي املشاركة يف ارتكاب اجلرائم املنصوص عليهـا يف االتفاقيـة              األطراف ق 
فمـثال مل تكـن   .  نطاق األحكام ومشوهلا كان متفاوتـا نَّوالشروع يف ارتكاهبا، على الرغم من أ  

فيما يتعلق بأفعال الرشـوة أو اجلـرائم        إالَّ  األفعال التحضريية مشمولة يف بعض الدول األطراف        
ويف عــدد مــن . ة، وهــذه أفعــال ال تــشمل مجيــع اجلــرائم املنــصوص عليهــا يف االتفاقيــة  اخلطــري
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جمرَّمـا علـى وجـه    ) ٢٧من املـادة   ٣ة الفقر(الدول األطراف، مل يكن اإلعداد الرتكاب جرمية  
يف جــرائم غــسل األمــوال أو اإلخفــاء، وإن كانــت دولــة  إالَّ التحديــد أو مل يكــن معاقبــا عليــه 

  .جنايةأيِّ دة هي اإلعداد الرتكاب ت يف القانون اجلنائي جرمية حمدواحدة قد اعتمد
واستمر وجود تباين كبري بني الدول األطراف فيما يتعلق بطول وانطباق فترة التقـادم                -٢٢

فيمـا يتعلــق بــاجلرائم الــيت تــنص عليهــا االتفاقيــة، اســتمرارا لالجتاهــات الــيت جــرى حتديــدها يف  
فمـثال، أُعـرب    . قة بشأن طول فترة التقادم املنطبقـة وفتـرات انقطاعهـا          التقارير املواضيعية الساب  

سـنة   ١٥ سـنوات إىل   ٣(عن القلق يف إحدى الدول األطراف إزاء فترة التقادم القصرية نسبيا            
م يف حـاالت قليلـة اقتـراح        دِّوقُـ . وحمدوديـة إمكانيـات انقطاعهـا     ) فيما يتعلـق بـاجلرائم الكـربى      

وكانـت عـدة واليـات      . ت اكتـشاف اجلرميـة ولـيس يف وقـت ارتكاهبـا           ببدء فترة التقادم يف وقـ     
  .اما ع٢٠ا قضائية قد اعتمدت فترة تقادم قدره

    
  ٩ اإلطار

    ٢٩ة أمثلة على تنفيذ املاد
يف إحــدى الواليــات القــضائية كانــت فتــرة التقــادم، يف حالــة اجلــرائم الــيت يرتكبــها موظــف 

تلكــات العامــة، تعلَّــق خــالل بقــاء املوظــف    عمــومي يف حــق اإلدارة العامــة أو يف حــق املم  
  .رط يف القضية يف املنصب العموميالعمومي املتو

وباملثل، يف دولة طـرف أخـرى، كـان سـريان فتـرة التقـادم يف حالـة اجلـرائم الـيت تقـع أثنـاء                          
  .وظيفتهمن وقت ترك املوظف إالَّ تويل الشخص املعين وظيفة عمومية ال يبدأ 

سـنة   ٢٥ اوى اجلنائية يف إحدى الدول األطراف متتد من سـنتني إىل وكانت فترة تقادم الدع
غــري مــشترط وكــان حــضور اجلــاين . إجــراءات قانونيــة ُيتــهم فيهــا مــشتبه فيــهأيِّ وتنقطــع بــ

  .النقطاع فترة التقادم
دعوى قانونية، وتبـدأ    أيِّ  ويف إحدى الدول األطراف كانت فترات التقادم تنقطع باكتمال          

 فترات االنقطـاع كـان ال ميكـن أن تتجـاوز ضـعف فتـرة التقـادم        نَّغري أ. ةفترة تقادم جديد  
وكان بالوسع تعليق فترة التقادم خالل الفترة اليت حيول فيهـا حكـم             . املنصوص عليها قانوناً  

  .قانوين أو ظرف غري متوقّع دون بدء دعوى جنائية أو استمرارها
وات  سـن  ٥ م جـرائم الفـساد قـدرها      وقد اعتمدت إحدى الدول األطـراف فتـرة تقـادم ملعظـ           

وميكـن أن   . سنوات، رهنا بفتـرة احلكـم املنطبقـة، تبـدأ مـن تـاريخ ارتكـاب اجلرميـة                  ١٠ إىل
تنقطع فترة التقادم لعدد من األسباب، مبا يف ذلك خالل الوقت الذي ال ميكـن أن ميثـل فيـه     

  .سباب أخرىنائية ألاجملرم أمام احملكمة بسبب عوائق قانونية أو تنقطع فيه املالحقة اجل
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ألنَّ إمَّـا   ومل يكن يوجد لدى عدد من الدول األطراف قانون للتقادم بشأن جرائم الفـساد،               
القانون املعمول به يف هـذا الـشأن ال يـسري علـى القـضايا اجلنائيـة أو ألنـه ال يوجـد قـانون                

 مــن  كــانإذاويف إحــدى احلــاالت كــان متروكــاً للمحكمــة تقيــيم مــا  . عــام بــشأن التقــادم
  .املعقول، بالنظر إىل الوقت الذي انقضى، استهالل حماكمة

مت إحدى الدول األطراف إحصاءات شاملة عن عدد قضايا الفـساد الـيت حـال قـانون                 دَّوق
    .التقادم دون أقامتها يف السنوات اخلمس املاضية

 


