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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة السابعة

  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٤- ٢٠فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 

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

      )٢٩إىل  ١٥د ملكافحة الفساد (استعراض املوا
      تقرير مواضيعي من إعداد األمانة    

  ملخَّص  
مستعَرضـة   اًطرفـ  ةًدولـ  ١٢٣حيتوي هذا التقريـر املواضـيعي علـى معلومـات عـن تنفيـذ         

الفصل الثالث (التجرمي وإنفاذ القانون) مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، يف الـدورة        
ــذ االتف  ــة اســتعراض تنفي ــة األمــم     األوىل آللي ــدول األطــراف يف اتفاقي ــيت أنشــأها مــؤمتر ال ــة ال اقي
  .٣/١املتحدة ملكافحة الفساد يف قراره 

───────────────── 
  * CAC/COSP/IRG/2016/1. 
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    مقدِّمة، ونطاق التقرير وهيكله  - أوالً  
اإلطاَر املرجعي آلليـة االسـتعراض (الـوارد يف مرفـق ذلـك       ٣/١اعتمد املؤمتُر يف قراره   -١

خـــرباء احلكـــوميني واألمانـــة بشـــأن إجـــراء القـــرار)، وكـــذلك مشـــروع املبـــادئ التوجيهيـــة لل
االستعراضات القُطرية ومشروع املخطط النموذجي لتقارير االستعراضات القُطريـة (الـواردين   

)، اللــذين وضــعهما فريــق اســتعراض التنفيــذ يف صــيغتهما النهائيــة ٣/١مرفــق القــرار  تــذييليف 
  .٢٠١٠متوز/يوليه  ٢إىل حزيران/يونيه  ٢٨خالل اجتماعه األول املعقود يف فيينا من 

ــالفقرتني    -٢ ــة االســتعراض، أُِعــدَّت تقــارير     ٤٤و ٣٥وعمــالً ب مــن اإلطــار املرجعــي آللي
ما ورد يف تقارير االستعراضات القُطريـة مـن معلومـات     وأنسبمواضيعية من أجل مجع أشيع 

بـة حسـب   املطروحـة واملالحظـات، مرتَّ   التحدِّياتعن التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة و
  ي يستند إليها يف عمله التحليلي.املواضيع، لعرضها على فريق استعراض التنفيذ لك

ويكمِّل هذا التقرير املواضيعي التقريـرين املواضـيعيني السـابقني عـن تنفيـذ الفصـل الثالـث مـن           - ٣
) CAC/COSP/IRG/2014/7و CAC/COSP/IRG/2014/6االتفاقية (ومها التقريران الـواردان يف الـوثيقتني   

حالة تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد: التجـرمي وإنفـاذ       والدراسة املواضيعية املعنونة "
)، الـيت حللـت االجتاهـات واألمثلـة     CAC/COSP/2015/5" (انظر الوثيقـة  القانون والتعاون الدويل

عراض، ويسـتفيد منـها.   دولة طرفاً مستعَرضة أثنـاء الـدورة األوىل آلليـة االسـت     ٦٨عن التنفيذ يف 
ولتجنُّب التكرار، وإلتاحة املزيد من التركيز على االجتاهات واالختالفـات الطفيفـة، يركِّـز هـذا     

حيــث ُيســلَّط الضــوء يف  )١(املنجــزة حــديثاً، ٥٥علــى االستعراضــات القُطريــة الـــ  أساســاًالتقريــر 
وإضـافة إىل ذلـك، وعلـى غـرار      النصوص املؤطَّرة على أمثلة حمدَّدة بشـأن التنفيـذ مسـتقاة منـها.    

يات دِّالتقارير املواضيعية السابقة، ُتقدَّم معلومات تراكمية يف اجلداول واألشكال تبيِّن أشيع التح
  مجيعها اليت مشلها التحليل. ١٢٣لدى الدول األطراف الـ اجليِّدةواملمارسات 

    
   تنفيذ مالحظات عامة بشأن التحدِّيات واملمارسات اجليِّدة يف  - ثانياً  

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

). ٢و ١حسـب مـواد االتفاقيـة (انظـر اجلـدولني       مرتَّبـة اجليِّدة يف سياق تنفيذ الفصـل الثالـث،   
ات)، الـيت تشـمل طائفـة مـن املواضـيع      (املالحقـة واملقاضـاة واجلـزاء    ٣٠وترد فيما خيص املادة 

───────────────── 
  ريت تستند البيانات املستخدمة يف إعداد هذا التقرير إىل االستعراضات القُطرية اليت أُج )١(  

 .٢٠١٦نيسان/أبريل  ١٥حىت 
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ــدة فيمــا        ــة عــددا مــن التحــدِّيات واملمارســات اجليِّ ــارير االســتعراض القُطري ــيت حــدَّدت تق وال
خيصها، تفاصيل إضافية ُمرتَّبة حسب فقرات هذه املادة. وترد يف األشـكال واجلـداول الـواردة    

  لتحليل.اليت مشلها ا ١٢٣أدناه البيانات اخلاصة جبميع البلدان الـ
    

  الشكل األول
    التحدِّيات املستبانة يف سياق تنفيذ الفصل الثالث من االتفاقية    

  

  

  

  

  

  

  

  
    

  ١اجلدول 
    التحدِّيات يف سياق تنفيذ الفصل الثالث من االتفاقية أشيع    

  حسب شيوع التحدِّيات املستبانة  مرتَّبةالتحدِّيات يف سياق التنفيذ ( أشيع
  مادة االتفاقية )وحسب مواد االتفاقية

املالحقة واملقاضاة واجلزاءات  
  )٣٠(املادة 

رفع مستويات اجلزاءات النقدية وغريها، وال سيما يف حق الشخصيات   
االعتبارية، والنظر يف اتباع هنج أكثر اتساقاً يف العقوبات السارية على 

على اجلرائم اجلرائم املتعلقة بالفساد (مثالً التوفيق بني العقوبات السارية 
تلك اجلزاءات  جدوىاملتعلقة بالرشوة واالختالس)، بغية ضمان 

 وتناسبها وأثرها الرادع.

العقوبات على األفعال اجملرَّمة  
  )١وفقاً لالتفاقية (الفقرة 

 االتفاقيةمناملادة
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  حسب شيوع التحدِّيات املستبانة  مرتَّبةالتحدِّيات يف سياق التنفيذ ( أشيع
  مادة االتفاقية )وحسب مواد االتفاقية

إقامة مزيد من التوازن بني االمتيازات واحلصانات القضائية املمنوحة   - ١
الرمسية وإمكانية التحقيق للموظفني العموميني ملزاولة وظائفهم 

واملالحقة واملقاضاة على حنو فعال فيما خيص األفعال اجملرَّمة مبقتضى 
تقييم مسألة ما إذا كانت احلصانات تتجاوز حدود  أيضاًاالتفاقية، و

  احلماية الضرورية ملزاولة املوظفني العموميني وظائفهم الرمسية.  أشكال
التأخري احملتمل  لتفاديصانات، وخباصة إعادة النظر يف إجراءات رفع احل  - ٢

  وضياع األدلة يف القضايا اجلنائية. 

احلصانات واالمتيازات   
  )٢القضائية (الفقرة 

النظر يف اعتماد تدابري ترمي إىل إسقاط أهلية املوظفني العموميني املدانني   
  بارتكاب أفعال جمرَّمة مبوجب االتفاقية.

إسقاط أهلية األشخاص   
 )٧(الفقرة املدانني

عدم وجود أو عدم كفاية التدابري اخلاصة بتسهيل املصادرة، وال سيما   - ١
التدابري الالزمة الستبانة املوجودات وجتميدها وحجزها؛ ووجود شروط 

إثباتية أو شكلية مفرطة يف التعقيد بشأن جتميد احلسابات املالية؛ 
بإثبات اجلاين  قيامشترط وضع تدابري غري إلزامية ت يفوالتحدِّيات املستبانة 

  ).٨مصدر العائدات اإلجرامية املزعومة (الفقرة  مشروعية
إدارة املمتلكات اجملمدة أو احملجوزة أو املصادرة،  يفالتحدِّيات   - ٢

   مكتب خمصَّص ألداء تلك الوظيفة. وجودسيما عدم   وال
، واملمزوجة بدَّلةوامل احملوَّلةعلى العائدات اإلجرامية  القائمةتطبيق التدابري   - ٣

  وكذا على اإليرادات واملنافع النامجة عنها.
تعريف العائدات واملمتلكات املتأتية من اجلرمية، وال سيما الوسائل   - ٤

  .٣١اخلاضعة للتدابري املنصوص عليها يف املادة 
إىل إعادة تشكيل التدابري واألطر والقدرات احلالية اخلاصة  احلاجة  - ٥

ز املوجودات وتعزيز تلك التدابري وضمان مبصادرة وجتميد وحج
زيادة اتساقها (مثالً عن طريق السماح مبصادرة املوجودات فيما 

  .مبوجب االتفاقية)اجملرَّمةخيص مجيع األفعال

 التجميد واحلجز واملصادرة   
  ) ٣١(املادة 

املنافع العائدة على األطراف  لتشملجرمية الرشوة  توسيع نطاق تعريف  - ١
  ة من أشخاص وكيانات.الثالث

الذين ميكن مساءلتهم عناملوظفني العموميني  مشول نطاقتوسيع   - ٢
  حبيث يكون من بينهم أعضاء الربملان بصفة خاصة.جرمية الرشوة، 

مشول مجيع أساليب الرشوة الثالثة (الوعد مبزية غري مستحقة توضيح  - ٣
  .وعرضها ومنحها)

فيما يتعلق باملنافع غري املادية نطاق املزية غري املستحقة، وخصوصا  - ٤
 (أ)و"العطايا التيسريية".

املوظفني العموميني  رشو  
  )١٥ الوطنيني (املادة



 

V.16-02236 5 
 

CAC/COSP/IRG/2016/6 

  حسب شيوع التحدِّيات املستبانة  مرتَّبةالتحدِّيات يف سياق التنفيذ ( أشيع
  مادة االتفاقية )وحسب مواد االتفاقية

  .١٥مشول الرشو غري املباشر، وفقا للمادة   - ٥
أوجه التمييز بني األفعال املرتكبة ضمن نطاق املهام الرمسية للموظفني   - ٦

  العموميني واألفعال املرتكبة خارج ذلك النطاق.
وال سيما من أجل تعزيز تعزيز هيئات إنفاذ القانون والنيابة العامة،   - ١

إجراء التحقيقات دون موافقة خارجية مسبقة، وزيادة  قدراهتا على
فعالية موظفيها ودرايتهم وقدراهتم، وضمان وجود قدرة متخصصة 

  على إنفاذ القانون فيما يتعلق باألفعال اجملرَّمة مبوجب االتفاقية.
  تعزيز استقالل هيئات إنفاذ القانون والنيابة العامة ومواردها.  - ٢
زيادة التنسيق الداخلي فيما بني املؤسسات املختصة، والنظر يف إعادة   - ٣

تشكيل وظائفها، وتقييم الطريقة اليت ميكن هبا زيادة فعالية النظم 
 .القائمةوالعمليات

  السلطات املتخصصة   
  )٣٦(املادة 

الوطنية القاضية بعدم اعتبار اإلثراء غري املشروع فعال إجراميا، القرارات  - ١
  .جترميهأو عدم النظر يف 

املسائل املتصلة بنظم اإلفصاح عن املوجودات والدخل (مثالً االفتقار  - ٢
  .)عنها ، أو نطاق االلتزام باإلفصاحمنها إىل التحقق

مببدأ افتراض املتعلقة االشتراطاتالدستورية، وخباصة  االشتراطات  - ٣
  .الرباءة وعبء اإلثبات

  .٢٠غري املنصوص عليها يف املادة  ةالوطني اتخصوصيات التشريع  - ٤
تطبيق القوانني السارية، من قبيل التشريعات الضريبية وتشريعات  - ٥

تداخلالوغري املشروع، مكافحة غسل األموال، على قضايا اإلثراء 
 .هلذه القواننياحملتمل

  املشروع اإلثراء غري   
  )٢٠(املادة 

نطاق اجلرائم األصلية املرتكبة داخل نطاق الوالية القضائية وخارجه  - ١
  فعال اجملرَّمة وفقاً لالتفاقية.على األ وتطبيق املادة

على أفعال معيَّنة من أفعال غسل األموال (الفقرات الفرعية املادة تطبيق  - ٢
كتساب العائدات)، ال سيما ا٢٣من املادة ‘ ١‘(أ) إىل (ب)  ١

  اإلجرامية أو حيازهتا أو استخدامها.
  والتآمر. التجُّمعمشول أفعال املشاركة يف غسل األموال، مبا يف ذلك   -٣
  .تزويد األمم املتحدة بنسخ من التشريعات  - ٤
  عدم تناول مسألة "غسل األموال الذايت". -٥

غسل العائدات اإلجرامية   
  )٢٣(املادة 
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  حسب شيوع التحدِّيات املستبانة  مرتَّبةالتحدِّيات يف سياق التنفيذ ( أشيع
  مادة االتفاقية )وحسب مواد االتفاقية

وظفي رشو املوظفني العموميني األجانب وم جرِّمُيعدم وجود حكم   - ١
  املؤسسات الدولية العمومية.

عدم وجود أحكام، أو قصور األحكام القائمة، فيما يتعلق بالتجرمي غري   - ٢
موظفي املؤسسات املوظفني العموميني األجانب و اإللزامي الرتشاء
  .الدولية العمومية

عائدة على األطراف الثالثة من املنافع ال أحكام التجرمي لتشملتطبيق   - ٣
  أشخاص وكيانات.

املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات  مشول نطاق  - ٤
  .يف أحكام التجرميالدولية العمومية

رشو املوظفني العموميني   
األجانب وموظفي 

املؤسسات الدولية العمومية 
  ) ١٦(املادة 

اء والضحايا، وضمان وضع تشريع شامل بشأن محاية الشهود واخلرب  - ١
  .فعَّاالًتنفيذ التدابري ذات الصلة تنفيذاً 

  وضع قواعد إثباتية تكفل احلماية الكافية.  - ٢
  اإلقامة. أماكنجنبية لتغيريمع السلطات األترتيباتاختاذيفالنظر -٣

محاية الشهود واخلرباء   
  )٣٢والضحايا (املادة 

  
  املصطلح. هذا باملفهوم الذي يدل عليهد يف االتفاقية، وهي ال تعترف مصطلح "العطية التيسريية" غري وار  (أ)  

    
  الشكل الثاين

  املمارسات اجليِّدة املستبانة يف سياق تنفيذ الفصل الثالث من االتفاقية    
  
  
  
  
  
  
  
  
 االتفاقيةمناملادة  
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  ٢اجلدول 
    املمارسات اجليِّدة يف سياق تنفيذ الفصل الثالث من االتفاقية أشيع    

حسب شيوع املمارسات اجليِّدة  مرتَّبةدة يف سياق التنفيذ (املمارسات اجليِّ أشيع
  مادة االتفاقية املستبانة وحسب مواد االتفاقية)

 القضايااملعنية وموظفيها يف مسائل منها أيضاً َتَخصُُّص السلطات   - ١
  قدة من قضايا االحتيال االقتصادي والفساد. املع

تدابري تنفيذية، مبا يف ذلك و وجود والية حمدَّدة، وآليات رقابة،  - ٢
  استخدام وثائق االستراتيجيات واملؤشرات اإلحصائية. 

  موارد كافية للسلطة املتخصِّصة. وقدرات توفر   - ٣
  ضمان االستقاللية. لتدابري وجود   - ٤
  وجود حماكم متخصِّصة يف مكافحة الفساد.   - ٥
دات تدابري متصلة بعمل األجهزة األخرى، وال سيما وحوجود   - ٦

 االستخبارات املالية.

  السلطات املتخصصة 
  )٣٦املادة (

  املالحقة واملقاضاة  
 )٣٠واجلزاءات (املادة 

حتديد العقوبات مع مراعاة جسامة اجلرائم، واختاذ تدابري للعمل على   
  تنقيح القانون اجلنائي وفقا لالتفاقية. 

  العقوبات على األفعال   
اجملرَّمة يف إطار االتفاقية 

  )١الفقرة (
مرتكيب اجلرائم مالحقة الفعالة للصالحية التقديرية فيما خيص املمارسة   

، رهناً الرقابة التنفيذية املناسبة على املؤسساتممارسة و القضائية،
  .لالدعاء العامالتقديريةبالصالحية

الصالحيات القانونية   
  ) ٣ التقديرية (الفقرة

 عموميني الذين ينخرطون يف الفساد، العواقب اليت تقع على املوظفني ال  
  مبا يف ذلك إمكانية وقفهم عن العمل أو تنحيتهم أو نقلهم. 

تنحية املوظفني العموميني   
املتهمني أو وقفهم عن العمل

 )٦ أو نقلهم (الفقرة
  إعادة إدماج املدانني     التدابري الرامية إىل تعزيز إعادة إدماج مرتكيب اجلرائم يف اجملتمع.   

 ) ١٠ (الفقرة
األمثلة احملدَّدة عن التنسيق الفعَّال فيما بني الوكاالت، مبا يف ذلك   - ١

  الشراكات احلكومية والتآزر يف التنفيذ وتدريب املوظفني وإعارهتم. 
إنشاء وكالة مركزية أو آليات لتيسري التنسيق؛ وصوغ االتفاقات   - ٢

  والترتيبات املشتركة بني الوكاالت.

السلطات الوطنية  التعاون بني
  )٣٨(املادة 
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حسب شيوع املمارسات اجليِّدة  مرتَّبةدة يف سياق التنفيذ (املمارسات اجليِّ أشيع
  مادة االتفاقية املستبانة وحسب مواد االتفاقية)

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

ورفع  ر جتميد املوجودات وحجزها ومصادرهتااملعايري اإلثباتية اليت تيسِّ  - ٢
  السرية املصرفية.

ة يف املصادرة ويف إدارة الترتيبات املؤسسية اليت تفضي إىل الفعالي  - ٣
  املوجودات اجملمدة أو احملجوزة أو املصادرة.

التجميد واحلجز واملصادرة 
  )٣١(املادة 

  مدى ونوعية التعاون العام بني السلطات العمومية والقطاع اخلاص.   - ١
والتوعية والرقابة، باالقتران  يشمل تدابري اإلعالمالتدابري التنفيذية، مبا   - ٢

  لتنظيمية التمكينية املناسبة.اباللوائح 
لجمع الترتيبات املؤسسية (مثالً، أفرقة العمل أو املنظمات املستقلة) ل  - ٣

  بني احلكومة والقطاع اخلاص.
  ة اجملتمع املدين والقطاع اخلاص.سائر أشكال مشارك -٤

  التعاون مع القطاع اخلاص 
  )٣٩(املادة 

  شهود واخلرباء والضحايا.ال التشريعات الشاملة الرامية إىل محاية  - ١
  ترتيبات املؤسسية حلماية الشهود.الربامج وال -٢

  محاية الشهود واخلرباء 
  )٣٢والضحايا (املادة 

وجود وإنفاذ لوائح و؛ م"هنج مجيع اجلرائ"اإلطار القانوين الشامل و  - ١
  تنظيمية ختص مكافحة غسل األموال.

ة معايري الدنيا الواردة يف املادجتاوز النية اإلجرامية من ارتكاب اجلرم لل  - ٢
 اإلمهال اجلسيم).مثالً،(٢٣

  غسل العائدات اإلجرامية 
  ) ٢٣(املادة 

حتميل الشخصيات االعتبارية املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم املتصلة   - ١
عن اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد األشخاص النظر بالفساد، بصرف 

  ساد.الف جلرمية املرتكبنيالطبيعيني 
يف  تنخرطفرض عقوبات رادعة على الشخصيات االعتبارية اليت   - ٢

  الفساد.
  حتميل املسؤولية املطلقة عن عدم منع الفساد يف الكيانات ذات الصلة. -٣

  مسؤولية الشخصيات 
  ) ٢٦االعتبارية (املادة 
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      ها يف الفصل الثالث من االتفاقيةتنفيذ أحكام التجرمي املنصوص علي  - ثالثاً  
    مالحظات عامة  - ألف  

    "املوظف العمومي"تعريف     
حدَّدت التقارير املواضـيعية السـابقة نطـاق مشـول مصـطلح "املوظـف العمـومي" باعتبـار           - ٥

ذلــك النطــاق مســألة جامعــة تتصــل بتنفيــذ الفصــل الثالــث. ويف عــدة واليــات قضــائية، مل تكــن  
ين يف االتفاقيـة، أو كانـت تسـتخدم    القوانني ذات الصلة تشمل مجيع فئـات األشـخاص املـذكور   

مصطلحات متضاربة لتعريف فئة املـوظفني املشـمولة. فمـثالً يف بعـض الـدول األطـراف مل يكـن        
األشــخاص الــذين يــؤدون وظيفــة عموميــة أو يقــدمون خدمــة عموميــة دون أجــر مشــمولني          

ناء "العمـل  ن تشـريع أحـد البلـدان اسـتث    مَّصراحة، أو كان الوزراء احلكوميـون مسـتبعدين. وتضـ   
املنطوي على تقـدمي خـدمات"، إذ اسـُتثين األشـخاص الـذين ليسـت هلـم صـالحيات تقديريـة أو          

غـري متصـلة بأعمـال السـلطة؛ ويف      موال العامـة والـذين يـؤدون مهـامَّ    صالحيات بالتصرف يف األ
مل يكن األشخاص الـذين ليسـت هلـم مسـؤوليات إداريـة مشـمولني بصـورة         ،دولة طرف أخرى

ما مل يكن املوظفون القضائيون مشمولني دائماً بالكامل. وقد قُـدِّمت توصـيات بـأن    ك واضحة.
  تنظر عدة دول أطراف يف اعتماد مصطلحات تتسم باملزيد من الطابع اجلامع أو البساطة.

    
  ١اإلطار 

 التنفيذأمثلة على 
مَدخاعتمـــدت إحـــدى الـــدول األطـــراف تعريفـــاً موسَّـــعاً بشـــأن "املوظـــف العمـــومي واملســـت 

العمــومي" مشــل األشــخاص املنتخــبني أو املعيَّــنني أو املســتأجرة خــدماهتم أو املرشــحني لشــغل
  منصب موظف عمومي، حىت ولو مل يشغلوا هذا املنصب بعد.
ي"، لكنه مشل علـى نطـاق واسـعومل يعرِّف القانون يف إحدى الدول األطراف "املوظف العموم

ص املوكلة إليهم واليات عمومية. وطُبِّقـت نفـس املفـاهيممي اخلدمات العمومية أو األشخامقدِّ
ــة واملــوظفني ــى وكــالء الشــركات العمومي ــوطنيني، عل ــى املــوظفني ال ــة عل ــاريف، املنطبق والتع

  العموميني األجانب.
ويف عــدة دول أطــراف، مل يكــن املوظفــون العموميــون األجانــب وموظفــو املنظمــات الدوليــة

  وظفني العموميني.العمومية مشمولني مبفهوم امل
    



 

10V.16-02236 

 

CAC/COSP/IRG/2016/6

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

اتِّساقاً مع االجتاهات اليت استبينت يف التقـارير املواضـيعية السـابقة، كـان مجيـع الـدول         -٦
لعمــوميني الــوطنيني وارتشــائهم. غــري أنــه األطــراف قــد اعتمــد تــدابري لتجــرمي رشــو املــوظفني ا

لوحظ وجود عدد من املسائل املشتركة بشأن نطاق هذه اجلـرائم. ففـي عـدة دول أطـراف مل     
يكن "الوعـد" مبزيـة غـري مسـتحقة مشـموالً صـراحةً، أو كـان مشـموالً بصـفة غـري مباشـرة يف            

اجلـرم، أو كـان هنـاك    إطار مفاهيم ذات صلة، مثـل األحكـام الـيت جتـرِّم الشـروع يف ارتكـاب       
شرط بالقبول. وعلى النقيض مـن ذلـك، مل تتنـاول دول أخـرى حتديـداً عـروض الرشـوة، ويف        

، مل مييَّز التشريع الـوطين دائمـاً وبوضـوح بـني     مثالًحاالت قليلة دفع الرشوة فعلياً أو منحها. ف
جـود حكـم   و عـدم عرض املزية غري املستحقة والوعد هبا. ولُـوحظ يف بعـض الـدول األطـراف     

واضح يشمل التماس الرشوة. وقد قدمت الـدول األطـراف املستعرِضـة توصـيات ملعاجلـة هـذا       
األمر. ويف عدد من الواليات القضائية كانت هناك ثغرات فيما يتعلق بـاألطراف الثالثـة، مثـل    
ــة. ويف       ــافع ألطــراف ثالث مشــول الرشــوة غــري املباشــرة الــيت يشــارك فيهــا وســطاء أو حتقيــق من

، أشـــار إليهـــا حمـــدَّدةكانـــت التشـــريعات حتتـــوي علـــى اســـتثناءات أو قيـــود   ،قليلـــة حـــاالت
، أُعــرب عــن القلــق يف عــدة حــاالت إزاء احلصــانة شــبه مــثالًاملستعرِضــون بوصــفها شــواغل. ف

التلقائية من املالحقة القضـائية لألشـخاص الـذين يقومـون بـاإلبالغ عـن أفعـال الرشـوة (والـيت          
أدنــاه،  ٢٠و ١٩يف الفقــرتني  أيضــاً املبــيَّنلنــدم الفعلــي"، علــى النحــو بـــ"أحكام ا أيضــاًُتعــرف 

مــن االتفاقيــة. واســتندت تشــريعات بعــض الــدول  ٣٩اللــتني تناقشــان املســائل املتعلقــة باملــادة 
األطراف إىل عالقة األصيل بالوكيـل مبعـىن أن ُجـرم الرشـو اقتصـر علـى األفعـال الـيت يرتكبـها          

الء، وتبعا لذلك صـدرت توصـيات ترمـي إىل توسـيع نطـاق اجلرميـة.       "الوكالء" نيابةً عن األص
ــال جــرائم رشــوة      ــدول األطــراف، ال تشــكل األفع ــربر  إالَّ ويف بعــض ال ــت "دون م إذا ارتكب

معقول"، وليس مبوجب "سـلطة قانونيـة أو عـذر معقـول" أو بـدون طلـب مسـبق. ومل تشـمل         
لتحريضهم على التصرف علـى حنـو    تشريعات بعض الدول األطراف رشو املوظفني العموميني

ــة       ــة إىل تســريع أو تيســري اإلجــراءات اإلداري ــا املعفــاة الرامي ــاهتم أو املزاي ال يتعــارض مــع واجب
القانونية (ما ُيطلق عليه "العطايا التيسريية"). ولُوحظت أيضاً مسـائل متصـلة مبوضـوع الرشـوة     

ســوى مــنح  جتــرِّمود دنيــا، فــال ، مثــل األحكــام الــيت تنطــوي علــى حــدةأو املزيــة غــري املســتحق
  وقبول املزايا اليت ال تعد "مزايا طفيفة"، واليت تتنوع مستوياهتا تبعاً للتشريعات الوطنية.
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  ٢اإلطار 

 ١٥أمثلة على كيفية تنفيذ املادة
يف بعض الدول األطراف، أنشأ القانون افتراضاً قابالً للـدحض بـأنَّ مـنح أو تلقِّـي أيِّ إكراميـة

  ي على فساد، ما مل ُيثَبت العكس.ينطو
ونشأ مفهوٌم للقرينة الواقعية يف سابقة قضائية من إحدى الدول األطراف مؤداه أنه عندما حيصل
املوظف العمومي على مزية من شخص يرتبط معه بعالقة مهنية أو صلة رمسيـة، فـإنَّ هـذه املزيـة

ــه كموظــف عمــومي.     واســتحدث اجلهــاز التشــريعي، ُتعتــرب ممنوحــة مقابــل فعــل يتعلــق بوظيفت
وحتديــداً فيمــا خيــص جــرائم الرشــوة، خيــار توقيــع الغرامــات لــيس فقــط علــى أســاس املزيــة الــيت

علـى املزيـة املرجـوة، كوسـيلة ردع ناجعـة للرشـاوى يف املعـامالت أيضـاً ُيحصل عليهـا، ولكـن   
  املرتفعة القيمة.

األشــخاص اآلخــرين مــن أجــلوجرَّمــت إحــدى الــدول األطــراف رشــو النــاخبني أو خمتلــف   
  احلصول منهم على أصوات مؤاتية، أو حماولة احلصول منهم عليها.

وجرَّمت إحدى الدول األطراف حتديدا رشو أعضاء اجلهازين التشريعي والتنفيذي وموظفي اهليئات
  مها.احلكومات احمللية بغرض التأثري عليهم الستخدام سلطاهتم بوجه معيَّن أو إلثنائهم عن استخدا

ويف سبيل زيادة العقوبة املفروضة على جـرائم الرشـوة، احُتسـبت الغرامـات يف إحـدى الـدول
  األطراف حبيث تكون أضعاف مبلغ الرشوة.

    
    ١٥التحدِّيات املتعلقة باملادة     

تعلــق بتطبيــق جرميــة الرشــوة علــى املنــافع ي ١٥يات يف تنفيــذ املــادة دِّيع التحــأشــ كــان  -٧
مشـول  يف املائة من احلـاالت)، ونطـاق    ٤٢اص وكيانات من األطراف الثالثة (املقدمة إىل أشخ

 ٢٦أعضـاء الربملـان (   مشـول جبرميـة الرشـوة، وال سـيما     يف األحكام املتعلقةاملوظفني العموميني 
يف املائــة مــن احلــاالت)، ومشــول مجيــع أســاليب الرشــو (الوعــد مبزيــة غــري مســتحقة وعرضــها    

ن احلــاالت)، ونطــاق املزيــة غــري املســتحقة، وال ســيما فيمــا خيــص   يف املائــة مــ ٢٣ومنحهــا) (
يف املائة من احلاالت)، ومشول الرشوة غري املباشـرة   ١٩املنافع غري املادية و"العطايا التيسريية" (

املندرجـة  املنطبقة للتمييز بـني األفعـال    واألشكاليف املائة من احلاالت)،  ١٥( ١٥وفقاً للمادة 
ــ ضــمن ــة للموظــف العمــومي  نطــاق الواجب ــة مــن  ٧( وغــري املندرجــة ضــمنه ات الرمسي يف املائ

  احلاالت) (انظر الشكل الثالث).



 

12V.16-02236 

 

CAC/COSP/IRG/2016/6

  الشكل الثالث
  (رشو املوظفني العموميني الوطنيني) ١٥ التحدِّيات املتعلقة باملادة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ومثلما ورد يف التقارير املواضيعية السـابقة، كـان هنـاك عـدد مـن الـدول األطـراف مل         -٨
ترمــي إىل جتــرمي رشــو وارتشــاء املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي   حمــدَّدةيعتمــد تــدابري 

املؤسسات الدولية العمومية، رغم أنَّ صدور تشـريعات يف هـذا الصـدد كـان قيـد االنتظـار يف       
بعض احلاالت. وقد صدرت توصيات، حسب االقتضـاء، باختـاذ تـدابري تشـمل صـراحةً رشـو       

العموميني األجانب ومـوظفي املؤسسـات الدوليـة العموميـة بوصـفها جـرائم        وارتشاء املوظفني
قائمة بذاهتا أو بإدراج هؤالء املوظفني ضمن التعريـف العـام للمـوظفني العمـوميني. ويف بعـض      
احلــاالت، ورد يف قــانون رشــو األجانــب اســتثناء العطايــا التيســريية املقدمــة بقصــد التعجيــل يف 

بل موظفني أجانب أو أحـزاب  ِققصد تأمني إجناز ذلك اإلجراء من إجراء حكومي روتيين أو ب
سياســية أجنبيــة أو مــوظفي أحــزاب أجنبيــة. واســُتبينت أيضــاً ثغــرات تتعلــق بنطــاق املــوظفني    

القــانون ســوى املــوظفني األجانــب    املشــمولني بــاجلرم. فمــثالً، يف حــاالت قليلــة مل يشــمل      
رط بعض البلدان قبول الرشوة إلثبـات وقوعهـا.   موظفي املؤسسات الدولية العمومية. ويشت ال

ويف عدة واليات قضائية مل تكن املنافع اليت تعود على كيانات من األطـراف الثالثـة مشـمولة.    
أفـــادت الســـلطات ببضـــع قضـــايا،  ويف الـــدول األطـــراف الـــيت لـــديها تشـــريعات ذات صـــلة،

 دول أطراف قليلة، مل تقتصـر  سيما القضايا اليت صدرت فيها قرارات وإدانات هنائية. ويف وال
      األحكام اليت تتناول جرائم رشو األجانب على سياق أعمال التجارة الدولية.

Be
t

Scop

r 

irect 

Other
10%

official duties
7%

مشول األحكام نطاق
  العموميني موظفنيلل

 )الربملان أعضاء سيما ال(
٢٦٪ 

مجيع أساليب الرشومشول
الوعد باملزية وعرضها (

(عالوة على ) ومنحها
 ٪٢٣تبادهلا) 

  املستحقة غري املزيةنطاق
 املادية غري املنافع سيما ال(

  ) التيسريية واملدفوعات
١٩٪ 

 املباشرة غري الرشوة مشول
١٥٪ 

 حتديات أخرى
١٠٪ 

 األفعالبنيالتمييز
 نطاق ضمن املندرجة
 واألفعال الرمسية الواجبات

   هاملندرجة خارج
٧٪ 

إىل مةدَّاملق املنافع
 وكيانات أشخاص

 الثالثة األطراف من
٤٢٪ 
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    ١٦التحدِّيات املتعلقة باملادة     
ــادة      -٩ ــذ امل ــق بعــدم  ي ١٦كــان أشــيع التحــدِّيات يف تنفي رشــو  جتــرِّموجــود أحكــام  تعل

يف املائـــة مـــن  ٤٢ليـــة العموميـــة (املـــوظفني العمـــوميني األجانـــب ومـــوظفي املؤسســـات الدو 
واملتمثـل يف  بتجرميـه  االتفاقيـة   ُتلـزِم ال احلاالت)، وعدم كفايـة األحكـام املتعلقـة بالفعـل الـذي      

ارتشــاء املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املؤسســات الدوليــة العموميــة أو عــدم وجــود 
املنافع اليت تقـدَّم   رمي تشملومدى وجود أحكام جتيف املائة من احلاالت)،  ٢٦تلك األحكام (

ــات (   ــة أشخاصــا وكيان ــة مــن احلــاالت)،   ١٤لألطــراف الثالث املــوظفني  ومــدى مشــول يف املائ
يف املائـة مـن    ٨بأحكـام التجـرمي (  العموميني األجانـب ومـوظفي املؤسسـات الدوليـة العموميـة      

  (انظر الشكل الرابع). احلاالت)
    

  الشكل الرابع
(رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات  ١٦املادة التحدِّيات املتعلقة ب    

  الدولية العمومية)
  
  

  

  

  

  

  
  

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

تـدابري   كان مجيع الدول األطراف قد اعتمد عية السابقة،يف التقارير املواضي مثلما ورد  -١٠
املاديــة واألمــوال غــري املوجــودات غــري املنقولــة أو أنَّ  بيــدلتجــرمي اخــتالس األمــوال العموميــة. 

بشـأن توطيـد   نطـاق اجلرميـة، وقـد صـدرت توصـيات       كانـت يف عـدة حـاالت خـارج    اخلاصـة  
 ،ليشــمل املوجــودات جبميــع أنواعهــا. ويف عــدد مــن احلــاالت أحكــام القــانون وتوســيع نطاقــه

 االرتشاءجترميعدم
٢٦٪ 

A

Other 
10%

8%

 على النص عدم
  جنائية جرمية
٤٢٪ 

 املوظفنيمدى مشول
  بأحكام التجرمي

حتديات أخرى ٪٨
١٠٪ 

املنافع لألطراف 
الثالثة أشخاصا 

 ٪١٤نات وكيا
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كانت هناك قيود أو اختالفات تتعلق بتحقيق منافع ألطراف ثالثـة. ويف بعـض احلـاالت، مشـل     
مــن اجلــرم االخــتالس، لكــن لــيس تبديــد املمتلكــات أو تســريبها، ويف حــاالت قليلــة مل يكــن   

ملمتلكـات إالَّ إذا كانـت قيمتـها تزيـد علـى      اخـتالس ا  بسـبب  ئيامالحقـة أيِّ فـرد قضـا    املمكن
يف بعــض احلــاالت كــان اخــتالس األمــوال العموميــة ميكــن أن يشــكل   ولــئن ن.حــدٍّ أدىن معــيَّ

  ظرفا مشدِّداً للعقوبة، مل يكن التشريع ينطبق دائماً على مجيع املوظفني العموميني.  
  

  ٣اإلطار 
 ١٧أمثلة على كيفية تنفيذ املادة

حيـازة ممتلكـات أو وأأو الضـرر اجلنـائي    متعلقة بالسرقة اًالدول األطراف أحكاماعتمدت إحدى 
  .غري مأذون هباالتزامات التعهد بنفقات أو  تكبدنقلها بدون إذن. وحظرت التشريعات أيضاً 

  
وكانت االستنتاجات املتعلقة باملتاجرة بالنفوذ، اليت هي موضوع حكـم غـري إلزامـي يف      -١١

، تتفق مع االستنتاجات الواردة يف التقارير املواضيعية السابقة. وكان هذا السـلوك  إطار االتفاقية
قد اعُترب فعال إجراميا يف غالبية الـدول األطـراف، كمـا صـيغت أو صـدرت يف واليـات قضـائية        
قليلــة تشــريعات لتجــرمي املتــاجرة بــالنفوذ. وحيثمــا كانــت هنــاك تشــريعات ذات صــلة، كانــت   

عــن نطــاق االتفاقيــة. ففــي بعــض احلــاالت اقتصــر التجــرمي علــى  اخلــروجبعــض أشــكال  تعتريهــا
قبـول الرشـوة   علـى  الشكل السليب للجرمية. ويف حاالت قليلة أخرى اشتملت التشـريعات فقـط   

مشـموالً بـاجلُرم. ويف    "وليس التماسها. ويف حاالت أخرى، مل يكن اسـتغالل النفـوذ "املفتـرض   
م املتاجرة بالنفوذ عندما تكون الرشوة قد ُرفضـت، ويف  إحدى الدول األطراف، مل يشمل احلك

غـري مشـمولة    بعض الدول األطـراف، كانـت األفعـال غـري املباشـرة واألطـراف الثالثـة املسـتفيدة        
 اًبعض الدول األطراف أن يكون الشخص الذي مـارس النفـوذ موظفـ    بصورة واضحة. واشترط

م غريهـا  رَّفقـط، بينمـا جـ   نفوذ بني شخصني عمومياً، بينما جرَّمت دول أطراف أخرى ممارسة ال
  ثالثة أشخاص. وأُشري أيضاً إىل القضايا املتعلقة مبوضوع املزية غري املستحقة.ممارسته بني 

  
  ٤اإلطار 

 ١٨أمثلة على كيفية تنفيذ املادة
لاسـتغال  أيضـاً  مـت جرَّوبشأن املتاجرة يف النفوذ،  حمدَّدةإحدى الدول األطراف أحكاماً  اعتمدت

بنتائج املباريات الرياضية يف اجلمعيـات ذوي النفوذالنفوذ يف الرياضة وحظرت تالعب األشخاص 
  الرياضية احمللية أو الكيانات ذات الصلة.  

إحـــدى الواليـــات القضـــائية املتـــاجرة بـــالنفوذ يف املعـــامالت التجاريـــة الدوليـــة جرميـــةً واعتـــربت
  بذاهتا.  قائمة
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تــدابري لتجــرمي إســاءة اســتغالل املــوظفني العمــوميني   طــرافاألمعظــم الــدول  واعتمــد  -١٢

مل يكــن هنــاك دائمــاً  ولكــنموضــوع حكــم غــري إلزامــي يف إطــار االتفاقيــة،  وهــولوظــائفهم، 
احليـود عـن    ، وكـان هنـاك بعـض أشـكال    هذا الفعل يشكل ُجرمـا مسـتقالً  أنَّ اعتراف صريح ب

يف مجيـــع الـــدول مشـــموالً بأحكـــام  ل اختـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــةومل يكـــن إغفـــا ة.االتفاقيـــ
تسـبب "إحلـاق    حمـدَّدة جعلت الدول اجلرم مقتصرا على أفعـال   ،األطراف، ويف بعض احلاالت

أو مصاحل األفراد اليت حيميها القانون. ومل تكن األطـراف الثالثـة    العموميةضرر كبري" باملصاحل 
ت متصلة باملوظفني العمـوميني  املستفيدة دائماً مشمولة. ويف بعض احلاالت، كانت هناك ثغرا

    املشمولني والعقوبات الواجبة التطبيق.
واتِّساقاً مع االجتاهـات الـيت اسـُتبينت يف التقـارير املواضـيعية السـابقة، مل يكـن اإلثـراء           -١٣

تشـريعات يف هـذا    يف معظم الدول األطـراف، ولكـن كـان ينتظـر إصـدار،      اًجمرَّم غري املشروع
ت القضـائية. وكانـت االعتراضـات علـى سـن هـذه التشـريعات تتعلـق         الشأن يف بعـض الواليـا  

واتساقها مع املبادئ األساسية للنظم القانونيـة الوطنيـة. وحيثمـا مل     امتثاهلا للدستورعادة مبدى 
ُيجرَّم اإلثراء غري املشروع، كان أثر مماثل حيقَّق من خالل اشتراطات اإلعالن عن املوجـودات  

هنـج متسـق إزاء التحقـق مـن صـحة       عـدم وجـود  يف بعـض األحيـان    لوحظ ولكنواإليرادات، 
عـدم   لتحـري اإلعالنات. وكان بعض البلـدان يشـترط أن ُيجـرى حتقيـق مسـبق يف جـرم آخـر        

إحـدى الـدول اإلثـراء غـري      مرِّال جتـ تناسب الثروة مع مصـادر اإليـرادات. فعلـى سـبيل املثـال،      
املوظـف العمـومي املعـين قـد      إذا كـان إالَّ ، وىأخـر جبـرائم فسـاد    إذا كان متصـالً إالَّ املشروع 

مل تشـمل  على أساسه التحقق من الثروة، بينمـا   ميكنقدَّم مسبقاً إعالناً باملوجودات واخلصوم 
. ويف العمـومي املكاسـب الناشـئة عـن العمـل يف القطـاع       سـوى يف دولة أخرى  أحكام التجرمي

 عة ســعياً إىل حتقيــق اهلــدفاملوسَّــ أحكــام متعلقــة باملصــادرة ُوضــعتبعــض الــدول األطــراف، 
مــن االتفاقيــة يف تقريــر عــن التنفيــذ  ٢٠. ويــرد حتليــل أكثــر تفصــيالً لكيفيــة تنفيــذ املــادة نفســه

  ).CAC/COSP/IRG/2013/10اإلقليمي للفصل الثالث من االتفاقية (
  

  ٥اإلطار 
 ٢٠أمثلة على كيفية تنفيذ املادة

إحدى الدول األطراف، أُخذت بعني االعتبـار يفاملشروع  اإلثراء غري الذي يتناول قانوناليف 
فالقـانون يفتـرض  عالقة وثيقـة مبوظـف عمـومي.     لديهمأشخاص  ميلكهاالثروة غري املربرة اليت 

يف حـال انعـدام دليـل يثبـت خـالف هذه الثـروة سـتكون حتـت تصـرف املوظـف العمـومي      أنَّ 
  ني السابقني.القانون أيضاً على املوظفني العمومي وينطبق. ذلك
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سـلوك فاسـد مـن املوظـفاملتأتيـة عـن   عائـدات  الاسـترداد   جيـوز ويف إحدى الـدول األطـراف،   
اإلثـراء الفاسـد"، وهـو سـبيل لالنتصـاف املـدين ارتئـي أنـه يشـكل بشأن املعين من خالل "أمر

  بديالً فعاالً لتجرمي اإلثراء غري املشروع.
غري املشروع أفراد أسـرة املتعلقة باإلثراءشاملة األحكام ال تشملويف إحدى الدول األطراف، 

ــورطني   ــنصاملــوظفني العمــوميني املت ــزم املــوظفني العمــوميني    وت باإلفصــاح عــنعلــى نظــامٍ يل
اإلثراء غـري املشـروع أيضـاً علـىب تنطبق األحكام املتعلقة. ويف دولة طرف أخرى، موجوداهتم

  بالفائدة على أشخاص آخرين. املوظفني العموميني السابقني والسلوك الذي يعود
    

    ٢٠التحدِّيات املتعلقة باملادة     
يتعلق بعدم جتـرمي اإلثـراء غـري املشـروع علـى       ٢٠يات يف تنفيذ املادة دِّكان أشيع التح  -١٤

يف املائــة مــن احلــاالت)، واملســائل املســتبانة املتصــلة بــنظم اإلفصــاح عــن  ٤٧الصــعيد الــوطين (
املائة من احلاالت)، والقيود الدستورية، وال سيما القيـود املتعلقـة   يف  ٢٢املوجودات والدخل (

ــرباءة (  ــراض ال ــدأ افت ــيت      ١٧مبب ــة ال ــة مــن احلــاالت)، وخصوصــيات التشــريعات الوطني يف املائ
يف املائة مـن احلـاالت)، وتطبيـق القـوانني احلاليـة، مثـل القـوانني         ١٠( ٢٠تنص عليها املادة  ال

يــة إىل مكافحــة غســل األمــوال، علــى قضــايا اإلثــراء غــري املشــروع،    الرام والقــواننيالضــريبية 
  يف املائة من احلاالت) (انظر الشكل اخلامس). ٤وإمكانية التداخل بني تلك القوانني (

  
  الشكل اخلامس

    (اإلثراء غري املشروع) ٢٠التحدِّيات املتعلقة باملادة     
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      جرائم القطاع اخلاص  - دال  
    ختالس يف القطاع اخلاصالرشوة واال    

اتِّســاقاً مــع االجتاهــات الــيت اســُتبينت يف التقــارير املواضــيعية الســابقة، مل يكــن معظــم     -١٥
الدول األطراف قد اعتمد تدابري للتجرمي الكامـل للرشـوة يف القطـاع اخلـاص (وهـذا موضـوع       

 قيد االنتظـار  نيف هذا الشأ كان صدور تشريعات ولكنحكم غري إلزامي يف إطار االتفاقية)، 
عالقـات  وجود كانت هذه اجلرمية تقتصر على  مثالً، دول أطرافففي عدة . يف حاالت قليلة

مل يكــن مــن  ،أخــرى مــن األشــخاص. ويف دول قليلــة حمــدَّدةبــني األصــيل والوكيــل أو فئــات 
املتأتيـة   أو املنـافع  بـالعقود التنافسـية  يف القضـايا املتصـلة   إالَّ املمكن الشروع يف مالحقة قضـائية  

 من املمكن الشـروع يف املالحقـة القضـائية   مل يكن أو التالعب فيها، ويف حاالت أخرى، منها 
عـدة دول  بناء على شكوى من الضـحية أو إذا ارُتكـب اجلُـرم دون علـم رب العمـل. ويف      إالَّ 

. بأحكـام التجـرمي  ، مل تكن الرشوة غـري املباشـرة واألطـراف الثالثـة املسـتفيدة مشـمولة       أطراف
الرشـــو أو االرتشـــاء، إالَّ األحكـــام تشـــمل ويف عـــدد قليـــل مـــن الـــدول األطـــراف، مل تكـــن  

قضـائية، كمـا   عـدم وجـود حـاالت مالحقـة     ولوحظ يف بعض الواليـات القضـائية    ا.كليهم ال
  لوحظت احلاجة إىل التركيز على اإلنفاذ والتوعية.  

راف مــا عــدا مجيــع الــدول األطــ نَّطريــة املنجــزة حــديثاً أقُتعراضــات الاالس وتبــيَّن مــن  -١٦
تـدابري لتجـرمي السـلوك الـذي يشـكل اختالسـاً يف القطـاع اخلـاص، وهـو           اثنتني منها قد اعتمد

حــاالت عناصــر شــىت مــن هــذا   ال تتنــاول يف عــدةبيــد أنَّ هــذه األحكــام  ي.حكــم غــري إلزامــ
املمتلكــات أو  علــى فئــات معيَّنــة مــن تقتصــرأو  ،غــري مباشــر علــى حنــوالســلوك اإلجرامــي إالَّ 

علـى حنـو   األشخاص؛ وقـد صـدرت توصـيات تـدعو إىل إدراج هـذا الفعـل اجملـرَّم يف االتفاقيـة         
بنـاًء  إالَّ  يف إحدى الدول األطـراف  فعلى سبيل املثال، مل تكن املقاضاة ممكنة أدق يف القوانني.

 املوجـودات على شـكوى الضـحية يف غيـاب الظـروف املشـددة. ويف بعـض احلـاالت، كانـت         
السـلوك ذا   مرِّجيـ  قانون إحدى الدول األطراف وكان ن.غري املنقولة مستبعدة من نطاق القانو

ــه  ،واســع نطــاقالصــلة علــى  احلــاالت الــيت يكــون فيهــا اجلــاين قــد جتــاوز     شــمل أيضــاًيإذ إن
الصالحيات املمنوحة إليه ألداء واجبات متعلقة بإدارة ممتلكات أو مصاحل جتاريـة أو أن يكـون   

  نِّفت اجلرمية على أهنا جنحة.ق يف القيام بذلك. ويف حالة واحدة، ُصقد أخف
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      جرائم أخرى  - هاء  
    غسل األموال واإلخفاء وإعاقة سري العدالة    

تشري املعلومات إىل وجود بعض أوجه التباين بني الدول األطراف فيما يتعلـق بتجـرمي     -١٧
يف التقــارير املواضــيعية الســابقة. ولــئن كــان غســل األمــوال، مبــا يتســق مــع املعلومــات املقدَّمــة  

معظــم الــدول األطــراف قــد اختــذ تــدابري ترمــي إىل جتــرمي غســل األمــوال، فقــد انطــوت عــدة     
حاالت على ثغرات كبرية يف القـانون املنفـذ ألحكـام االتفاقيـة. فعلـى سـبيل املثـال، ال يشـمل         

كـبري" كشـف عائـدات     دٍّحـ اف سـوى األفعـال الـيت تعـوق "إىل     اجلُـرم يف بعـض الـدول األطـر    
اجلرمية، أو ال ينطبق إالَّ على األشخاص الذين "قـدَّموا مسـاعدة" يف غسـل األمـوال. ويف دول     
أطراف قليلة، مل تعاجل مسائل "إخفاء ومتويه" العائدات بوضوح. وعالوة علـى ذلـك، مل جتـرَّم    

ــاً    ــات القضــائية جترمي ــايف بعــض الوالي ــد صــدرت  املشــاركة يف أفعــال غســل ا  تام ــوال. وق ألم
توصيات هبذا الصدد، حسب االقتضاء. وعلى الرغم من أنَّ عـدداً مـن الـدول األطـراف كـان      
قد اعتمد هنج "كل اجلـرائم" الـذي ال جيعـل انطبـاق جرميـة غسـل األمـوال قاصـراً علـى فئـات           

ة" من اجلرائم األصلية، كانت دول أطراف أخـرى تطبـق القـانون علـى اجلـرائم "اخلطـري       حمدَّدة
، وكانـت العتبـات املنطبقـة متباينـة. ولوحظـت يف عـدة واليـات قضـائية         حمـدَّدة أو على جرائم 

حمدودية نطاق جرمية غسل األموال، ألنَّ األفعال اجملرَّمة وفقاً لالتفاقية مل تكن كلـها جمرَّمـة أو   
مل تكــن تشــكِّل جــرائم أصــلية. ويف بعــض البلــدان، صــودفت مســائل تتعلــق بشــمول اجلــرائم   
ــزدوج       ــة الطــرف، ويف عــدد مــن احلــاالت مل يكــن التجــرمي امل ــة خــارج الدول األصــلية املرتكب
مشترطاً يف املالحقات القضائية املتعلقة جبرمية أصلية مرتكبة يف بلد آخر. ولوحظـت يف بعـض   
األحيان مسائل تتعلق بالغسل الذايت لألموال واجلزاءات. فعلى سبيل املثـال، اقتصـرت العقوبـة    

األموال يف إحدى الواليات القضائية على تلك العقوبـة الـيت تفـرض علـى ارتكـاب       على غسل
اجلرم األصلي، باستثناء جرائم الرشو أو حيثمـا كـان اجلـاين منخرطـاً يف أفعـال غسـل األمـوال        

أصــحاب الســوابق، أو كــان شــريكاً يف تنظــيم إجرامــي.      مــن علــى صــعيد مهــين، أو كــان    
شىء آليات لتيسـري التعـاون بـني القطـاعني العـام واخلـاص       صيت دولة طرف أخرى، بأن تنووأُ

مــن أجــل تســريع التحقيقــات املتعلقــة بغســل األمــوال. كمــا لــوحظ يف بعــض احلــاالت غيــاب 
  اإلحصاءات ذات الصلة والتوعية والتنسيق يف اإلنفاذ يف قضايا غسل األموال.
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  ٦اإلطار 

 ٢٣أمثلة على كيفية تنفيذ املادة
ل األطراف واليتها القضائية فيما خيـص جـرائم غسـل األمـوال املرتكبـة يفأرست إحدى الدو

بلدان أخرى حىت عندما تكون اجلرمية األصلية قـد ارتكبـت يف أراضـيها، وبصـرف النظـر عـن
  التجرمي املزدوج.

ال فيمـا قضائيامن املمكن مالحقة مرتكيب غسل األموال  نَّوتبيَّن يف إحدى الدول األطراف أ
مسـوغ ملنشـئها ممتلكـات ال يكـون   أيِّ بعائدات اجلرمية فحسـب بـل أيضـاً فيمـا يتعلـق بـ       يتعلق

  اقتصادي أو مشروع.
  

ويف بعض الدول األطراف اليت كانت قد جرَّمت اإلخفاء (وهو حكم غري إلزامـي يف    -١٨
ــى النحــو         ــاظ باملمتلكــات، عل ــق مبواصــلة االحتف ــاك مســائل تتعل ــة)، كانــت هن إطــار االتفاقي

ــادة   املن ــه يف امل ــدول األطــ    ٢٤صــوص علي ــة. ويف بعــض ال ــن االتفاقي ــة  م راف، اقتصــرت جرمي
ــداً مــذكورةجــرائم اإلخفــاء علــى  ن. أو علــى ســلوك معــيَّ  ،"اخلطــريةرائم "اجلــ ، أو علــىحتدي

  وصيغت تشريعاٌت أو بدأ العمل هبا يف واليات قضائية قليلة من أجل التنفيذ الكامل للمادة.  
يف كانـت هنـاك    ولكـن غالبيـة الـدول األطـراف عرقلـةُ سـري العدالـة.        وقد ُجرِّمـت يف   -١٩

مسـائل تتعلـق بشـمول السـلوك الـذي ُيقصـد منـه التـدخل ال يف         العديد من الواليات القضائية 
شهادة الشهود فحسب بـل أيضـاً يف تقـدمي األدلـة غـري الشـفوية يف الـدعوى ذات الصـلة. ويف         

(مثـل اسـتخدام القـوة املاديـة أو التهديـد أو       دَّدةاحملـ كانت الوسـائل   ،عدد من الدول األطراف
الــيت ُتســتخدم يف التحــريض علــى اإلدالء  ،التخويــف وعــرض مزيــة غــري مســتحقة أو منحهــا) 

غري مشمولة بالكامل أو كانـت هنـاك قيـود فيمـا يتعلـق       ،بشهادة الزور أو يف منع تقدمي األدلة
هبدفها املقصود. ويف إحـدى الـدول األطـراف،     بتجرمي األفعال اليت ال ترقى إىل مستوى الوفاء

  اعُتربت جرائم عرقلة سري العدالة جنحاً.
  

  ٧اإلطار 
 ٢٥أمثلة على كيفية تنفيذ املادة

يف إحــدى الــدول األطــراف، حتظــر أحكــام القــانون اجلنــائي الشــروع املتعمــد يف "إعاقــة ســري
شخصـاً عـن تقـدمي أدلـة، أو ميثِّـل العدالة، أو حرفه، أو إحباطه"، الذي يشمل أيَّ فعـل يـردع  

ظـرحيشروعاً يف ردعـه عـن تقـدميها، عـن طريـق التهديـد أو الرشـو أو غريمهـا مـن الوسـائل. و          
القانون أيضاً كل فعل يتدخل يف إقامة العدالة من جانب "مشارك يف منظومـة العدالـة"، الـذي
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ت احمللفـني، وأعضـاءُعرِّف بشـكل واسـع علـى حنـو يشـمل احملـامني، والقضـاة، وأعضـاء هيئـا         
  القطاع العام مثل موظفي أجهزة إنفاذ القانون والقضاء. وموظفيالضابطة العدلية، 

وجيرَّم قانون مكافحة الفساد يف إحدى الدول األطراف اسـتخدام القـوى املاديـة، أو التهديـد،
يِّأأو الترهيب مـن أجـل التـدخل يف سـري التحقيقـات يف جـرائم الفسـاد، وينطبـق ذلـك علـى           

  شخص يكون قد شارك يف التحقيق، ال على موظفي العدالة فحسب.
    

      األحكام املوضوعية واإلجرائية الداعمة للتجرمي  - واو  
    مسؤولية الشخصيات االعتبارية، واملشاركة والشروع، وفترة التقادم    

مـا   غالبية الدول األطـراف يف تشـريعاهتا شـكال   أرست الجتاهات السابقة، ا على غرار  -٢٠
من أشـكال املسـؤولية اجلنائيـة للشخصـيات االعتباريـة عـن جـرائم الفسـاد، مـع اسـتثناءات أو           

مقتصـرة علـى جـرائم أو سـلوكيات      يف عدة دول أطـراف  ، كانت املسؤوليةمثالً. فمعيَّنةقيود 
كان النظام القانوين ال يـنص علـى    ،معيَّنة، مثل غسل األموال والرشوة. ويف عدة دول أطراف

. ويف بعـض هـذه الواليـات    إرسـاءها ولية اجلنائيـة للشخصـيات االعتباريـة أو كـان حيظـر      املسؤ
تشـمل مجيـع اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف       دون أن، فقـط املسؤولية اإلداريـة   أرسيتالقضائية، 

 ، فكـان منـها  عموماًاالتفاقية، وصدرت توصيات ملعاجلة هذا األمر. وكانت اجلزاءات متفاوتة 
العقوبـات  وريـة، الـيت تشـمل حظـر التـراخيص التجاريـة أو تعليقهـا أو إلغاءهـا،         العقوبات اإلدا

جمموعة من اجلزاءات تشـمل املصـادرة والتصـفية. ولُوحظـت يف عـدد مـن الواليـات        والنقدية، 
القضائية مسائل تتعلق بالعقوبات املفروضة علـى الشخصـيات االعتباريـة، وصـدرت توصـيات      

ــدعو إىل النظــر يف زيــ  حمــدَّدة ــة أو توضــيحها أو إضــافتها إىل قائمــة    ت ادة اجلــزاءات غــري النقدي
العقوبــات املمكنــة. ولــوحظ أيضــاً وجــود ثغــرة يف العديــد مــن الواليــات القضــائية متمثلــة يف    

األشـخاص الطبيعـيني. وكـان معظـم الواليـات القضـائية جييـز         إىلنائيـة  اجلتهم التوجيه  اشتراط
يها املسـؤولية املدنيـة حيثمـا تكـون شخصـيات اعتباريـة قـد        متعددة من املسؤولية، مبا ف أشكاالً

بلَّـغ عنـها، كمـا أُشـري     امل قلة املسـائل  حاالتعدة اشتركت يف أفعال جنائية؛ بيد أنه لُوحظ يف 
  فعَّال.النفاذ اإلإىل احلاجة إىل 

  
  ٨اإلطار 

 ٢٦أمثلة على كيفية تنفيذ املادة
شـــاملة فيمـــا يتعلـــق مبســـؤولية الشخصـــيات يف إحـــدى الواليـــات القضـــائية، اختـــذت تـــدابري

خمتلفــة مــن املســؤولية وطائفــة االعتباريــة، مبــا يف ذلــك األحكــام القانونيــة الــيت تشــمل أشــكاالً
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واسعة من اجلزاءات. وجيوز اإلخالء من املسؤولية أو ختفيفها إذا ثبت أنَّ الشخص االعتبـاري
دف الرئيسـي مـن ذلـك الـدفاع هـو تـوفريله منوذج تنظيمي قائم ملنع وقوع اجلرائم. وكان اهل

حــوافز للشــركات مــن أجــل وضــع منــاذج للتنظــيم الــذايت بغيــة منــع ومكافحــة الفســاد، مثــل
مدونات األخالقيات يف املؤسسات. وال يـزال مـن املمكـن مصـادرة عائـدات اجلرميـة حـىت يف

  احلاالت اليت تكون فيها مرافعة الدفاع ناجحة.
ميكـــن للمحكمـــة الـــيت تنطـــق بـــاحلكم، باإلضـــافة إىل فـــرض ويف إحـــدى الـــدول األطـــراف،

غرامــات، أن تصــدر أمــراً بإخضــاع املؤسســة املتورطــة لالختبــار، ميكــن أن يتضــمن الشــروط
خسـارة أو ضـرر مـنأيِّ املنصوص عليها مبوجب القـانون، مثـل تقـدمي تعـويض لشـخص عـن       

تكاب جرميـة الحقـة، وإبـالغاجلرمية؛ ووضع سياسات ومعايري وإجراءات ملنع املؤسسة من ار
احملكمة عن تنفيذها؛ وحتديد كبار املسؤولني عن االمتثال ملثل هذه التدابري؛ وتقدمي املعلومـات

تـدابري اختـذهتاأيِّ إىل اجلمهور عن اجلـرم الـذي أدينـت بسـببه املؤسسـة والعقوبـة املفروضـة، و       
شــروط معقولــة أخــرىيِّ املؤسســة للحــد مــن احتمــال ارتكــاب جرميــة الحقــة؛ واالمتثــال أل  

  تعتربها احملكمة مستصوبة ملنع وقوع جرائم الحقة أو معاجلة الضرر الذي يسببه اجلرم.
ويف إحدى الدول األطراف، ُعوقبت الشخصيات االعتبارية اليت شاركت يف جـرائم الرشـوة،
ــت ــة. وُعوقب ــود عام ــرام عق ــن إب ــة الرشــوة وُمنعــت م ــة تصــل إىل عشــرة أضــعاف قيم بغرام

ــا حــدها هــو قيمــةال شخصــيات االعتباريــة الــيت شــاركت يف جــرائم غســل أمــوال بغرامــة دني
األمــوال املغســولة. ويف إحــدى الــدول األطــراف، كانــت مصــادرة عائــدات اجلرميــة إلزاميــة يف

  حالة اجلرائم اليت ترتكبها شخصيات اعتبارية.
  

ة السـابقة، كانـت مجيـع الـدول     ومبا يتسق مع املعلومات املقدَّمـة يف التقـارير املواضـيعي     -٢١
األطراف قد اعتمدت تدابري لتجرمي املشاركة يف ارتكاب اجلرائم املنصوص عليهـا يف االتفاقيـة   

مل تكـن   مـثالً والشروع يف ارتكاهبا، على الرغم من أنَّ نطاق األحكام ومشوهلا كان متفاوتـا. ف 
يتعلق بأفعال الرشـوة أو اجلـرائم    األفعال التحضريية مشمولة يف بعض الدول األطراف إالَّ فيما

اخلطرية، وبالتـايل مل تشـمل مجيـع اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـة. ويف عـدد مـن الـدول           
ــرة     ــة (الفق ــادة   ٣األطــراف، مل يكــن اإلعــداد الرتكــاب جرمي ــى وجــه  ٢٧مــن امل ــا عل ) جمرَّم

جرميـة يف حـد ذاهتـا.    بعض األعمـال التحضـريية ميكـن أن تشـكل     أنَّ التحديد، على الرغم من 
، يف ةالشــروع يف اجلُــرم إلزاميــ املالحقــة القضــائية علــىكــن تويف إحــدى الــدول األطــراف، مل 

  دولة طرف أخرى.ع يف اجلُرم شرطاً مسبقاً ضروريا يف حني كان قبول الشرو
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واستمر وجود تباين كبري بني الدول األطراف فيما يتعلق بطول وانطباق فترة التقـادم    -٢٢
استمرارا لالجتاهات الـيت جـرى حتديـدها    مبا ميثل ا يتعلق باجلرائم اليت تنص عليها االتفاقية، فيم

، مــثالًيف التقــارير املواضــيعية الســابقة بشــأن طــول فتــرة التقــادم املنطبقــة وفتــرات انقطاعهــا. ف  
 إحدى الـدول األطـراف إزاء فتـرة التقـادم القصـرية نسـبيا (سـنة        شواغل فيما خيصأُعرب عن 

بلـدان قليلـة اقتراحـات     فيمـا خيـص  سنوات) فيما يتعلق جبرائم الفسـاد. وقُـدِّمت    ٦إىل  احدةو
ببدء فترة التقادم يف وقت اكتشاف اجلرمية ولـيس يف وقـت ارتكاهبـا، والـنص علـى تعليقهـا أو       

إزاء  شــواغلإحــدى الــدول األطــراف عــن  وأُعــرب فيمــا خيــصإيقافهــا يف احلــاالت املناســبة. 
بعـد   القضـائية تقادم خاصة حتمـي الـوزراء يف احلكومـة وتتعـذر مبوجبـها املالحقـة       العمل بفترة 

دورتني تشـريعيتني. ويف دولـة طـرف أخـرى، أُوصـي بـالنظر يف إطـار اإلصـالحات التشـريعية          
يف أمــر حصــانة  البــتخــالل إجــراءات  ســتعلقمــا إذا كانــت فتــرة التقــادم  يف توضــيح القادمــة

احلاالت، أُوصي بـالنظر يف الـنص علـى وقـف أو تعليـق العمـل        املوظفني العموميني. ويف بعض
وصـي أيضـاً برصـد    بفترة التقادم يف حال إقامـة دعـاوى جنائيـة أو فـرار اجلـاين مـن العدالـة. وأُ       

يف الوقـت املناسـب. وكانـت عـدة      ئياتطبيق مدة التقادم لكفالة مالحقـة مـرتكيب اجلـرائم قضـا    
 ٣٠أو فتـرة متتـد مـا بـني عـامني و      ،عامـاً  ٢٠م قـدرها  واليات قضائية قـد اعتمـدت فتـرة تقـاد    

  .على الفعل املعينيف حالة واحدة، رهناً بشدة العقوبة  عاماً
  

  ٩اإلطار 
 ٢٩أمثلة على كيفية تنفيذ املادة

يف عدَّة دول أطراف، ُحدِّدت فترة التقادم مبدة العقوبة القصوى اليت ميكن توقيعها على اجلُـرم
يف حالة إقامـة دعـوى جنائيـة ضـد اجلـاين. ولـئن كـان هـذا النـهج يأخـذ بعـني املعين، وُمدِّدت

االعتبــار خطــورة اجلــرائم، فإنــه يطــرح حتــدِّيات عنــدما تكــون العقوبــات املفروضــة عنــد احلــد
  األدىن من العقوبات املمكنة.

ويف إحــدى الــدول األطــراف، كانــت فتــرة التقــادم يف حالــة املــوظفني العمــوميني ضــعف مــدة
عقوبة املفروضة على اجلُرم. وباملثـل، كانـت فتـرة التقـادم يف دولـة طـرف أخـرى فيمـا خيـصال

املوظفني العمـوميني ضـعف مـدة العقوبـة القصـوى علـى اجلُـرم املعـين، بـدءاً مـن الوقـت الـذي
  يترك فيه املوظف اخلدمة.

ُجرماً مسـاوياًويف إحدى الدول األطراف، يوقف العمل بفترة التقادم يف حال ارتكاب اجلاين 
  خطورة منه قبل انقضاء فترة التقادم. ديف خطورته للُجرم املعين أو أش

  وتعلق فترة التقادم خالل فترة احلصانة يف بعض الدول األطراف.
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ومل يكن يوجد لدى عدد من الـدول األطـراف قـانون للتقـادم بشـأن جـرائم الفسـاد، إمَّـا ألنَّ
رائم الفسـاد أو ألنـه ال يوجـد قـانون عـام بشـأن التقـادم.قانون التقادم مل يكن يسري على جـ 

ــها ــرة التقــادم اجلــرائم الــيت يرتكب وعــالوة علــى ذلــك، اســتثنيت يف واليــتني قضــائيتني مــن فت
موظفون عموميون ومتـس موجـودات الدولـة وتتسـبب يف خسـائر اقتصـادية كـبرية، باإلضـافة

  إىل اخلارج.إىل جرائم فساد أخرى وُتنقل عائدات اجلرمية فيها 
ويف إحدى الدول، ال ُتطبَّق فترة تقادم فيما خيص اجلرائم اليت يالحق مرتكبوهـا قضـائيا عمـالً

  بالصكوك الدولية اليت صدَّقت عليها الدولة.
 


