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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة السابعة

  ٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٤-٢٠ فيينا،
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ٢البند 

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

      )٤٢إىل  ٣٠ اداستعراض املو(ملكافحة الفساد 
      تقرير مواضيعي من إعداد األمانة    

  ملخَّص  
الفصـل الثالـث (التجـرمي وإنفـاذ     حيتوي هذا التقرير املواضيعي على معلومات عن تنفيذ   
الـدولِ األطـراِف املستعَرضـة البـالغ     مـن ِقبـل   من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد   القانون) 

األوىل آلليَّـة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة، الـيت أنشـأها       الزمنيـة   خالل الـدورة  ،دولة ١٢٣ها عدد
  .٣/١ه مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف قرار

  
  

───────────────── 
  * CAC/COSP/IRG/2016/1.  
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    تنفيذ أحكام التجرمي املنصوص عليها يف الفصل الثالث  -أوالً  
    تدابري تعزيز العدالة اجلنائية    

    جلزاءاتاملالحقة واملقاضاة وا  -١  
تتَّصـــل التحـــدِّيات الشـــائعة الـــيت تعتـــرض طريـــق تنفيـــذ أحكـــام املالحقـــة واملقاضـــاة    -١

كما ُيستَدلُّ عليه مـن  ، النُّظُم القانونية الوطنية ومبحدودية القدرات خبصوصيات يفواجلزاءات 
 مت توصـيات يف عـدة حـاالت   دِّفعلى سـبيل املثـال، قُـ    .لتقرير املواضيعيمن اسابقة  إصدارات

يتعلـق باألحكـام    فيمـا وذلـك مـثالً   اتسـاقها،   وأبشأن تناسب اجلزاءات أو قدرهتا علـى الـردع   
باســتعمال الصــالحية   ســمحي الــذيالــواردة يف القــانون اجلنــائي إلحــدى الــدول األطــراف      

 .عقوبات السـجن الـيت تتـراوح مـدهتا بـني سـنة وثـالث سـنوات إىل غرامـة         التقديرية يف حتويل 
ورصـد   ،ومسـتواها تعزيز فعاليـة اجلـزاءات   ، ببعض الدول األطرافدى ل ،توصيات صدرتأو

توصـية يف إحـدى    صـدرت أُفعلـى سـبيل املثـال،     .السلطة القضـائية العقوبات من جانب فرض 
التراكمـي للظـروف    التطبيـق ضـمان اتسـاق ممارسـات احملـاكم يف منـع       بشـأن الدول األطـراف  

تـدريب  بشـأن  ءات إداريـة وليسـت جنائيـة، و   جـزا  فرضأسفر عن  ذيالواملخففة واالستثنائية 
يف بعــض الـــدول   ،توصـــية كمـــا قُــدمت  .إصـــدار األحكــام  علــى عني العـــامني القضــاة واملــدَّ  

دنيـا  ُمـدد  أخـرى  يف دول  تبقـ األطراف، باعتماد مبادئ توجيهية إلصـدار األحكـام، بينمـا طُ   
  .إلزامية للحبس

املتعلقـة باالمتيـازات واحلصـانات،     ٣٠ مـن املـادة   ٢ وأُثريت أيضاً مسـائل ختـصُّ الفقـرة     -٢
فعلى سـبيل   .شكِّل إىل حدٍّ كبري استمراراً لالتِّجاهات املستبانة يف تقارير مواضيعية سابقةتوهي 

املسـؤولني، وهـم يف معظـم    نـة مـن   معيَّفئـات  ل ةاملثال، متنح عدَّة دول أطراف حصـانات دسـتوري  
هــذه ويكثــر تطبيــق   .والســلطة القضــائية  أعضــاء الربملــان واحلكومــة  و الدولــة رئــيساألحيــان 

ر الرمسيـة، ولكنَّهـا ال تـوفِّ   الواجبـات  على األفعـال املُرتكَبـة يف سـياق ممارسـة     الوظيفية احلصانات 
ومـن ذلـك مـثالً مـنح حصـانات       .الواجبـات األفعـال املُرتكَبـة خـارج نطـاق تلـك      بشأن احلماية 

هزة مكافحة الفساد يف عدد مـن الواليـات   وظيفية ألعضاء الربملان ومسؤويل القضاء وأعضاء أج
عادةً اآلراء املُعَرب عنها يف الربملـان أو السـلوك املنتـهج    فتشمل االمتيازات الربملانية  اأمَّ .القضائية

لوحظت يف بعض الدول األطراف مسائل تتعلَّق حبصـانة   غري أنه .أثناء النظر يف الشؤون الربملانية
ضـاة والنيابـة العامـة مـن اخلضـوع للتحقيـق، حيـث ال ميكـن إلقـاء          أعضاء الربملان واحلكومة والق

دون موافقــة الربملــان أو جملــس مــن القــبض علــى هــؤالء األشــخاص أو تفتيشــهم أو احتجــازهم  
وصـي بإعـادة النظـر يف املعـايري واإلجـراءات      أُوبنـاء عليـه    .يف حـاالت التلـبُّس بـاجلُرم   إالَّ قضائي 
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ق تطبَّـ  الَّبـأ قبـل رفـع احلصـانة و    حتـرٍٍ لكفالـة اختـاذ إجـراءات    وذلـك  ذات الصلة لرفـع احلصـانات   
توصية يف قُدمت على ذلك،  وفضالً .لمحاكمةلاحلصانة اإلجرائية على مرحلة التحقيق السابقة 

يهدف إىل إدراج الفسـاد ضـمن اجلـرائم الـيت      تشريعبالسعي إىل إصدار إحدى الدول األطراف 
توصـيات إلعـادة   قُـدمت  كمـا   .أعضاء الربملـان  خبصوصة استخدام أساليب التحري اخلاص تيحت

ومن  .لضمان فعالية تدابري إنفاذ القانونوذلك األشخاص املستفيدين من احلصانات فئات تقييم 
حصـانة  خبصـوص  قـة  عرب عن قلق يف إحدى الـدول األطـراف إزاء األحكـام القانونيـة املطبَّ    أُ ثَم

خصخصـة املوجـودات،   املشـمولني يف عمليـة   ملـوظفني  العاملني يف الشركات اململوكـة للدولـة وا  
حتـال نتـائج    أالَّيقتضـي  ق يف دولـة طـرف أخـرى    عرب عن قلـق بشـأن إجـراء قـانوين مطبَّـ     أُكما 

إذا كانـت املسـألة    لبـت فيمـا  التحقيقات إىل غري وزير العدل الذي لديه سـلطة تقديريـة واسـعة ل   
تمتـع املوظفـون العموميـون حبصـانات عـن      يال  ،دول ةيف عـد و ا.مواصـلة التحقيـق فيهـ   تستدعي 

يف عـدد  ت يف هـذا اخلصـوص   أقـرَّ قـد  امتيـازات قضـائية   أنَّ مع االتفاقية،  قتضىمة مباألفعال اجملرَّ
  مـــــــن ٢ وَيـــــــرُِد حتليـــــــل أكثـــــــر تفصـــــــيالً لتنفيـــــــذ الفقـــــــرة ف.مـــــــن الـــــــدول األطـــــــرا

 عيد اإلقليمــي الثالــث علــى الصــ   فاقيــة يف تقريــر ســابق عــن تنفيــذ الفصــل     مــن االت  ٣٠ة املــاد
)CAC/COSP/IRG/2013/10.(  

بشــأن الصــالحيات  ٣٠مــن املــادة  ٣مســائل شــائعة تتعلــق بــالفقرة   أيضــاًوصــودفت   -٣
مبزيـد مـن    املسـائل هـذه   وُتعَرض .القانونية التقديرية املتصلة مبالحقة اجلرائم املشمولة باالتفاقية

ــعي        ــى الصـــ ــل الثالـــــث علـــ ــذ الفصـــ ــابق عـــــن تنفيـــ ــر ســـ ــيل يف تقريـــ د اإلقليمـــــي التفصـــ
)CAC/COSP/2013/11(.  بنـاًء علـى   ويف هذا اخلصوص، تتَّبع عدَّة دول مناذج مالحقة قضائية

ــادئ أو سياســات للمقاضــاة حتكــم ممارســة      الصــالحية ال ــة، ختضــع عــادةً لقواعــد أو مب تقديري
يف  موغريهـ  عنيملـدَّ ا وباإلضـافة إىل ذلـك، ميـنح القـانون     .تقديريـة الصـالحيات  لاالدِّعاء العـام ل 

َيـرُِد يف   وكمـا  .حقوقاً معيَّنة بالتماس مراجعة قرار بعدم املالحقـة القضايا، يف بعض الدعاوى، 
 الدِّعـــاء العـــامامـــن االتفاقيـــة، تكـــرَّرت ممارســـة  ٣٧ أدنـــاه بشـــأن املـــادة ٢٠و ١٩الفقـــرتني 

معلومــات املتعــاونني علــى تقــدمي ى علــيهم َعاملــدَّالتقديريــة بغيــة تشــجيع املــتَّهمني  اتلصــالحيل
توصيات إىل القاضي بشـأن إصـدار   تقدمي  ختـفيضها أو ذات صلة مقابل إسقاط التُّهم عنهم أو

  دول أطــراف إىل مبــدأ الشــرعية،   عــدة ويســتند نظــام العدالــة اجلنائيــة يف     .احلكــم بالعقوبــة 
لـى  ق عدد قليـل مـن الـدول اسـتثناًء ع    صالحيات قانونية تقديرية، وإن طبَّأيِّ وال ُتقبل ممارسة 

، مثــل تلــك الــيت ُيعاقَــب عليهــا الدرجــة الــدنيابالنســبة جلــرائم القضــائية مبــدأ إلزاميــة املالحقــة 
صـدرت توصـيات   أُو .بالسجن ملدة تصل إىل ثالث سنوات، واليت تشمل بعض جرائم الفساد

يف عدَّة حـاالت مشلـت التوصـية باعتمـاد تشـريعات ومبـادئ توجيهيـة لضـمان قـدرٍ أكـرب مـن            
  .قانوين يف املالحقة القضائية يف قضايا الفسادالتيقُّن ال



 

4V.16-02322 

 

CAC/COSP/IRG/2016/7

ــدول       واســتمراراً  -٤ ــارير مواضــيعية ســابقة، اتَّخــذ معظــم ال لالتِّجاهــات املســتبانة يف تق
بشأن وقف املوظفني العموميني املـتَّهمني جبـرائم    ٣٠ من املادة ٦ األطراف تدابري لتنفيذ الفقرة

 القـانون نصُّ يـ حـاالت،   ةويف عـد  .ظائف أخـرى الفساد عن العمل أو تنحيتهم أو نقلهم إىل و
 - ذكريـ أو ال  - يـز جيال  هانني عن ممارسة وظـائفهم، ولكنـ  على وقف املوظفني العموميني املد

حــدى الــدول األطــراف بتعزيــز إلصــدرت توصــيات أُو .التنحيــة أو النقــل إىل وظــائف أخــرى
صـدرت توصـيات أخـرى    أُرائم فسـاد؛ و همني جبـ املوظفني العموميني املـتَّ جتاه إجراءاهتا التأديبية 

دول أطـراف  أوصـيت  تنحية املوظفني العموميني أو وقفهـم عـن العمـل؛ يف حـني     فعالية بتعزيز 
  .ثالثة بالنظر يف توسيع نطاق التشريعات القائمة لتشمل مجيع املوظفني العموميني

و إلزاميـا يف معظـم   يزال إسقاط األهلية عن تولِّي املناصب العمومية إجـراًء ممكنـاً أ   وال  -٥
ويف عدَّة حاالت، ميكن فرض إسقاط األهليـة كعقوبـة إضـافية علـى اجلـرائم       .الدول األطراف

امللكيـة  املنشـأة ذات  عـرِّف مفهـوم   ُت التشريعات يف بعض الواليات القضائية الأنَّ غري  .اجلنائية
إالَّ أنَّ  .تلــك املنشــآتتتضــمَّن تــدابري حتكــم بإســقاط األهليــة لشــغل منصــب يف  ال العامَّــة، أو

االتفاقيـة، ويف بعـض   فعال اجملرَّمـة مبوجـب   لتشمل مجيع األ متتد دوماً إمكانية إسقاط األهلية ال
  .لتدابري ذات الصلةمن ا أيٍّتنفيذ  ال جيرىاألحيان 

  
    ١ اإلطار

    ٣٠أمثلة على تنفيذ املادة 
    اجلزاءات

ملـا إذا كـان املوظـف     وفقـاً بـة جرميـة الرشـوة    لتشـديد عقو  نسـقاً اعتمدت إحدى الـدول األطـراف   
وبنـاًء علـى   . بأدائـه حبكـم وظيفتـه    ملزماًكان  الفعل، أو االمتناع عن فعل، م ثّالعمومي قد اسُتِح

 دشـخص يعمـ  أيِّ ذلك، ميكن احلكم بالسجن ملدة تتراوح من ستة أشهر إىل ثالث سـنوات علـى   
عقوبـة  الحبكم منصبه، يف حـني يـتم إنـزال أشـد      بأدائه ملزماًىل محل موظف عمومي لفعل ما كان إ

    ي.المتناع عن أداء عمل رمسعلى اسنوات) يف حالة محل املوظف  ٨ىل (السجن من سنة إ
فرضـت  ف ،بطريقـة مفصَّـلة  العقوبـة   أحكـام ىل ضبط صـياغة  إوعمدت إحدى الدول األطراف 

وقـد اعتمـدت الدولـة مبـادئ      .املالية واإلداريـة العقوبات طائفة من العقوبات السالبة للحرية و
ــة  ــة توجيهي ــى فــرض جــزاءات بشــأن جــرائم الرشــوة،     القضــائية خبصــوص للمالحق ــنص عل  ت

عـالوة علـى   و .سـب جسـامة اجلـرائم   حبتعليمات تفصيلية بشأن تطبيـق العقوبـات ذات الصـلة    
  .القرارات املتعلقة باملالحقة للمراجعة القضائية تخضعذلك، أُ
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تكفـل  العقوبـة  إصـدار أحكـام   بشـأن   اًإحدى الدول األطراف نصوصـ  ويتضمن القانون اجلنائي يف
 دة يفجــزاءات مشــدَّفــرض القضــائية املمارســة وُتظهِــر ســوابق  .مراعــاة جســامة اجلــرائم املرتكبــة 

  .قضايا الفساد
    

  انات وامتيازات الوالية القضائيةاحلص
ألعضـاء  إالَّ  األطـراف،  يف إحـدى الـدول   ،منح احلصانة الدستورية مـن املالحقـة القضـائية   ال ُت

ويتمتــع أعضــاء احلكومــة  .هــاؤخــالل فتــرة واليتــهم، وميكــن للربملــان إســقاطها أو إلغا الربملــان
  .والقضاة والشرطة بامتيازات الوالية القضائية فيما يتعلق مبكان احملاكمة

اء للقـانون اجلنـائي يف إحـدى الـدول األطـراف، يتمتـع الـرئيس وأعضـاء الربملـان وأعضـ           وفقاًو
ــاء  أيِّ احلكومــة باحلصــانة عــن   ــاهتم  أداءفعــل ُيرتكــب أثن ــةواجب رفــع احلصــانات  وال ُت .الرمسي

 مــن التــدابري القســرية، ويكــون ذلــك عــن طريــق ذلــك الشــخص وغــري اســتجوابيف حالـة  إالَّ 
  .جلنة برملانية

    
  املالحقة القضائية التقديرية

 اجلرائم املشـمولة بقـانون مكافحـة الفسـاد،     يف إحدى الدول األطراف، للنظر يف ،األولوية ُتسَند
اإلجرائيــة األخــرى الــيت تــدعم إجــراء مالحقــة قضــائية   التنظيميــة مــن اللــوائح بشــأهنا ســتفاد وُي

  .وحماكمة فعالة
ويف إحــدى الــدول األطــراف، ال ينطبــق مبــدأ املالحقــة التقديريــة علــى اجلــرائم الــيت يرتكبــها    

  .موظفون عموميون
غ إلصـدار أمـر   تقـدمي مسـوِّ  بيف إحـدى الـدول األطـراف،     ،وكيل النيابـة يام وال بد دائماً من ق

ميكـن  أو  ،وميكـن لـرئيس النيابـة مراجعـة أمـر إغـالق امللـف        .الحقـة امل ايابإغالق امللف يف قض
  .رفضه من جانب قاضي التحقيق

    
  ٣٠باملادة  قةاملتعلالتحدِّيات 

ــق التحــديات األكثــر     -٦ ــذ املــ  شــيوعاًتتعل مبســتويات اجلــزاءات النقديــة    ٣٠ادة يف تنفي
األشــخاص االعتبــاريني، واتســاق اجلــزاءات يف اجلــرائم  وخباصــة جتــاه وغريهــا مــن اجلــزاءات، 

يف املائـة مـن احلـاالت)، والتـوازن بـني االمتيـازات واحلصـانات القضـائية          ٢٤املتصلة بالفساد (
يف اجلـرائم   فعَّـال واملقاضاة بشـكل  وإمكانية التحقيق واملالحقة  ،املمنوحة للموظفني العموميني
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اعتمــاد تــدابري مــن أجــل إســقاط  والنظــر يفيف املائــة مــن احلــاالت)،  ١٧املشــمولة باالتفاقيــة (
ــة      ــويل منصــب يف املؤسســات اململوكــة للدول ــدانني لت ــة امل ــة مــن احلــاالت)،   ١٣(أهلي يف املائ

ــع      ــدانني يف اجملتم ــاج األشــخاص امل ــادة إدم ــن   ١٣(وإع ــة م احلــاالت)، والصــالحيات  يف املائ
يف املائة من احلاالت)، وتنحية املتهمني أو وقفهم عن العمل أو نقلـهم   ١٠(القانونية التقديرية 

يف املائــة مــن احلــاالت) (انظــر  ٧(ر أو املشــروط يف املائــة مــن احلــاالت)، واإلفــراج املبكِّــ ١٠(
  األول).البياين الشكل 

    
  األولالبياين الشكل 

  (املالحقة واملقاضاة واجلزاءات) ٣٠ باملادة تعلقةاملالتحدِّيات 
 

  
  

 
  

 
 

  
  

    ةصادراملو احلجزتجميد وال  - ٢  
يف حســبما اســُتبني ، ٣١ لــوحظ عــدد مــن القضــايا الشــائعة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ املــادة    -٧

 السـلطات التـدابري الراميـة إىل متكـني     د متاماًحدَّويف عدة حاالت، مل ُت .تقارير مواضيعية سابقة
مصـادرة األدوات املسـتخدمة يف ارتكــاب اجلرميـة فضـال عــن عوائـد اجلرميـة (واملمتلكــات       مـن  

اجلرميـة  فعلـى سـبيل املثـال، ال ميكـن مصـادرة أدوات       .يف جرائم الفساد) "الستخدامهاة املعدَّ"
ويف  .أشـخاص أو النظـام العـام   إذا كان من شأهنا هتديـد سـالمة   إالَّ يف إحدى الدول األطراف 

ب أو جتميـد أو حجـز   حاالت أخرى، لوحظ غياب أو قصور التدابري اليت متكِّـن مـن تعقُّـ   عدة 
فعلـى   .)٢٣١ املـادة من  ٢ غرض مصادرهتا يف هناية املطاف (الفقرةلعائدات اجلرمية أو أدواهتا 

 اجلزاءات املتعلقة باجلرائم
)١املشمولة باالتفاقية (الفقرة 

٢٤٪ 

غري ذلك
٧٪ 

إطالق السراح املبكر أو
  )٥املشروط (الفقرة 

التنحية أو الوقف عن  ٪٧
)٦العمل أو النقل (الفقرة 

١٠٪ 

الصالحيات القانونية 
  )٣التقديرية (الفقرة 

١٠٪ 

تمع إعادة اإلدماج يف اجمل
  )١٠(الفقرة 
إسقاط األهلية لتويل منصب ٪١٣

  يف منشأة مملوكة للدولة
١٣٪ 

احلصانات ومزايا الوالية
  )٢القضائية (الفقرة 

١٧٪ 
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تعقُّــد إجــراءات الفســاد، باعتبــار صــدرت توصــية يف إحــدى الــدول األطــراف، أُســبيل املثــال، 
طـراف،  األدول بعـض الـ  ويف  .د املهل الزمنية املتعلقة باحلجز وأوامر التجميديدمتوذلك بشأن 

أو "اخلطــرية"،  املــذكورةعلــى اجلــرائم إالَّ ق القــانون املتعلــق مبصــادرة عائــدات اجلرميــة  ال يطبَّــ
ُتفـرض قيـود   ويف عـدد قليـل مـن الـدول األطـراف،       .ويستثين بعض اجلرائم املشمولة باالتفاقية

فعلـى سـبيل املثـال، تقتصـر تـدابري املصـادرة، يف        .لـيت ميكـن مصـادرهتا   ااملمتلكـات  أنـواع   على
إحدى الدول، على املوجودات اململوكة ملرتكيب اجلـرم األصـلي أو املتـواطئني معهـم، يف حـني      

املمتلكات اململوكة بشكل مباشـر أو غـري مباشـر ألشـخاص مـدانني جبـرم. ويف       التدابري تشمل 
ــد      عــدَّة دول أطــراف، مي  ــة لتجمي ــة مؤقَّت ــدابري إداري ــة اتِّخــاذ ت كــن لوحــدة االســتخبارات املالي

يت مصـادرة املوجـودات الـ   وسـيع نطـاق   قـوانني يف بعـض البلـدان بشـأن ت     وطبِّقـت  .املوجودات
ــةتصــل بشــكل غــري مباشــر جبرميــة   ت ــها معيَّن ــةتنشــأ بوضــوح مــن أنشــطة    ولكن ــة إجرامي  ،مماثل
االفتقــار إىل القــدرات البشــرية أنَّ بلــغ عــن غــري أنــه أُ .عــولاملف تلــك القــوانني نافــذة تربعُتــاو

ن ي كـبري نيب وحجز ومصادرة عائدات اجلرمية ونقص املوارد ميثالن حتـدي والتقنية الالزمة لتعقّ
ومصـادرهتا يف   املوجـودات وصي ببناء قدرات املوظفني املشـاركني يف حجـز   يف عدة بلدان. وأُ

اخنفـاض حجـم املمتلكـات املصـادرة فيهـا      عـن  تقـارير  ال أبلغـت حيث  ،إحدى الدول األطراف
  حاجة إىل تدعيم التشريعات املشرذمة. وجود لوحظكما  .مقارنة بعدد حاالت اإلدانة

ويف معظم الواليات القضائية، استمر توسيع نطاق املصـادرة ليشـمل عائـدات اجلرميـة       -٨
ســبت مــن مصــادر مشــروعة كُت) أو خلطهــا مبمتلكــات ا٤ (الفقــرة هاالــيت مت حتويلــها أو تبديلــ

التـدابري  أنَّ )؛ بيـد  ٦ )، فضال عن اإليرادات أو املنـافع األخـرى املتأتيـة منـها (الفقـرة     ٥ (الفقرة
  ويف عــدد مــن احلــاالت، .ذات الصــلة ال تنطبــق دائمــا علــى مجيــع اجلــرائم املشــمولة باالتفاقيــة

رى تناوهلــا جيــأو رمبــا  ،رميــةمصــادرة ممتلكــات بقيمــة تعــادل قيمــة عائــدات اجلُتعــاجل مســألة  ال
عائـدات اجلرميـة، كمـا     اكتسـاب مبا يف ذلك عن طريـق خصـم نفقـات     ،ولكن بصورة حمدودة

قـانون إحـدى الـدول األطـراف علـى فـرض غرامـة مكافئـة          نصُّيـ و .جرى يف إحدى احلـاالت 
، مـع  يـة املتأتيـة عـن األنشـطة اإلجرام   يف احلاالت اليت ال ميكن فيها مصادرة املوجـودات  للقيمة 

صـدرت  أُويف عـدد مـن احلـاالت،     .تطبيق عقوبات تدرجيية بالسـجن عنـد العجـز عـن السـداد     
توصيات بإخضاع املمتلكات املختلطة للمصادرة يف حدود القيمة املقـّدرة للعائـدات املختلطـة    

)، وإخضاع اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتيـة مـن تلـك العائـدات للتـدابري املشـار       ٥ (الفقرة
  .)٦ (الفقرة ٣١ليها يف املادة إ
وتواجه عدَّة دول أطراف مسائل تتعلق بإدارة املمتلكات اجملمَّدة واحملجوزة واملصـاَدرة،    -٩

صــدرت يف عــدَّة حــاالت أُفعلــى ســبيل املثــال،  .ممَّــا ميثِّــل اســتمراراً لالتِّجاهــات املســتبانة ســابقاً 
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شـأن  ب أوكـات اجملمَّـدة واحملجـوزة واملصـاَدرة     النظـر يف تعزيـز تـدابري إدارة املمتل   شـأن  توصـيات ب 
صــدرت توصــيات بــالنظر يف إنشــاء هيئــة  أُكمــا  .أكثــر منهجيــةعلــى حنــو تنظــيم هــذه العمليــة  

صدرت توصـية إلحـدى الـدول    أُو .متخصِّصة إلدارة املمتلكات اجملمدة أو احملجوزة أو املُصادرة
ــ جــودات الشــركات، إدارةًة، مثــل مودبــأن تكفــل إدارة املوجــودات املعقّــ األطــراف  عــرب ة فعَّال

  .. وأكَّد اخلرباء املستعرِضون جمدَّداً أمهية وجود آليَّات مناسبة لتنظيم إدارة هذه املمتلكاتالزمن
لإليـرادات املزعومـة للجرميـة     املشروعق مبدأ عكس عبء اإلثبات لتبيان األصل طبَّيو  -١٠

اف علـى تفسـري الـنص ذي الصـلة يف     أو غريها من املمتلكـات (حيـث أقـدمت عـدة دول أطـر     
وأسهم هـذا االسـتنتاج يف إحـداث تغـيري      أو يزيد قليال. االتفاقية) يف نصف الواليات القضائية

واعُتــرب أنَّ  .ســتبان يف تقــارير مواضــيعية ســابقة عــن االجتــاه املُة امليــزان تــرجيح كفَّــطفيــف يف 
أنَّـه   تـراض بـراءة املـتَّهم حـىت تثبـت إدانتـه أو      الصلة يشكِّل انتهاكاً ملبدأ اف التدبري االستداليل ذا

وجهــة النظــر التقييديــة املــأخوذ هبــا يف نظــام العدالــة اجلنائيــة إزاء عكــس عــبء     يتَّســق مــع ال
ويف عــدَّة دول، يقتصــر االفتــراض القابــل للــدحض علــى بعــض  .الــدعاوى اجلنائيــة اإلثبــات يف

  شروع.امل غري اجلرائم كغسل األموال واإلثراء
    
    ٢إلطار ا

    ٣١  أمثلة على تنفيذ املادة
    املمتلكات اخلاضعة للمصادرة

إحدى الـدول األطـراف نظـام املصـادرة غـري املسـتندة        أقرتصادرة املستندة إىل إدانة، إضافة إىل املُ
إىل إدانة، الذي يسمح مبصادرة املمتلكات يف حاالت اسـتثنائية يف غيـاب حكـم باإلدانـة ألسـباب      

إثبـات صـلة بـني اجلرميـة      طلـب القيمـة، وال يت  أسـاس علـى  هذا ويقوم نظام املصادرة  .أغلبها وقائي
اإلجـراءات غـري    وتـنصَّ  .نطاق مصادرة عائـدات اجلرميـة املنظمـة    كما مت توسيع .املصادر والغرض

أنَّ يف بعض األحوال) علـى   ،املستندة إىل حكم إدانة (وكذلك اإلجراءات املستندة إىل حكم إدانة
ل علـى  تتحصَّـ  ملعائدات جرمية يتعني عليها الربهنة على أهنا  حيازهتامتتلك يف اليت  ثالثةالاألطراف 

وضـع   حاليـا  يصـادرة، وجيـر  املُ املوجـودات إحصـاءات عـن    وتتـاح  .املوجـودات دون مقابـل   تلك
    اجلرم.فة حسب نوع برنامج لتتبع البيانات املتعلقة بكمية املوجودات املصادرة مصنَّ

تعـذر فيهـا   يدولـة طـرف أخـرى تشـريعا يسـمح مبصـادرة املوجـودات يف احلـاالت الـيت          واعتمدت 
أيِّ لمحكمـة أهنـا تشـكِّل عائـدات جرميـة، دون      ل تبـيَّن لكـن  ومعـيَّن   فعل إجراميالربط بينها وبني 

  .شك معقول
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ما ميكن تطبيقهـا عنـد   "عةمصادرة موسَّ" يف دولة طرف أخرى، على إجراء ،القانون اجلنائي وينصُّ
ارتكبتها رابطـة إجراميـة،   جرمية وقوع للجاين مبا يؤدي إىل  شروعةتتجاوز املمتلكات اإليرادات امل

  .ذات صلة بغسل األموالأو تكون اجلرمية 
    

    املعيار االستداليل
الشـخص الـذي يعـارض    أنَّ قانون مكافحة غسل األمـوال يف إحـدى الـدول األطـراف علـى       ينصُّ

قـانون مكافحـة    ويـنصُّ  .القـانوين لـه   صـدر ت يتحمـل عـبء إثبـات امل   أمر مصـادرة أحـد املوجـودا   
  .الفساد على التدبري نفسه بشأن اإلثراء غري املشروع

عة على أنـه ميكـن للمحكمـة أن تصـادر     قانون إحدى الدول األطراف بشأن املصادرة املوسَّ وينصُّ
سـبت عـن   اكُت اتقـاد معقـول بأهنـ   اع علـى وجـود  م ممثل االدعـاء أدلـة كافيـة    املكاسب املادية اليت قدَّ

التحصـل   جـرى هذه املكاسـب املاديـة   أنَّ على  ، ومل يقدِّم اجلاين دليالًفعل إجراميطريق ارتكاب 
  .عليها من مصادر مشروعة

تة قبـل إصـدار   ؤقَّاملصادرة بامل اًجيوز للمحكمة أن ُتصدر أمر هأنبقانون دولة طرف أخرى  ويسمح
ــب املصــادر   ــام أو طل ــرار االهت ــة، إن   ق ــار اإلجــراءات املدني ــة يف إط ــديها أســ  تكان ــة اب بل معقول

دون اإلجــراءات ح أن حتــول رجَّاملــ مــنأنَّ أو  ،الفتــراض أنَّ مــن املــرجَّح أن ختتفــي املمتلكــات    
  .مصادرة هذه املمتلكات الحقا

    
    التدابري الوقائية السابقة للدعوى القضائية

ة مباشرة بـني وحـدة االسـتخبارات املاليـة واحملـاكم      أقامت إحدى الدولة األطراف روابط إلكتروني
أو  والعمليات املصـرفية  سجالتحجز الاملعلومات و وفرير هذه الروابط توتيسِّ .واملؤسسات املالية

  .فوراً هاجتميد
    

    إدارة املوجودات والتصرف فيها
وجــودات أنشــأت إحــدى الــدول األطــراف وكالــة وطنيــة لكفالــة ســالمة اإلدارة والتصــرف يف امل  

 .الفســاد واجلرميــة املنظمــةجــرائم احملجــوزة واملصــادرة بســبب ارتكــاب جــرائم جســيمة، مبــا فيهــا  
، وإدارة والتحفُّظ عليهـا وختتص الوكالة مبساعدة السلطات القضائية يف إدارة املمتلكات املضبوطة 

د صــدور لألغــراض املؤسســية أو االجتماعيــة، وذلــك بعــ وفقــاًاملوجــودات وتنظــيم التصــرف فيهــا 
  .حكم احملكمة النهائي ومصادرة تلك املمتلكات
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م إدارة املمتلكـات  الذي يـنظِّ  "قانون إدارة املمتلكات احملجوزة" واعتمدت إحدى الدول األطراف
ــة   اجملمــدة أو احملجــوزة أو املصــادرة، وخيــوِّ   ــر األشــغال العام ــك  صــالحية ل وزي إدارة ومباشــرة تل

  .املمتلكات والتصرف فيها
ــولَّ   ويف إحــدى ــدول األطــراف األخــرى، يت ــدير تعيِّال ــه احملكمــة  ى م املمتلكــات اجملمــدة أو   إدارةن

التصـرف فيهـا،   و معيَّنـة ق إجراءات لتنظيم كيفية االحتفاظ مبوجودات وتطبَّ .احملجوزة أو املصادرة
مبا يف ذلك عن طريق إيداعها يف حساب آمن أو فرض احلراسة عليها أو عرضها يف مزاد أو بيعهـا  

املمتلكـات املختلسـة، نيابـة عـن الضـحايا، أو       ردقانون مكافحـة الفسـاد علـى     وينصُّ .أو تدمريها
 ل عليهــــا يف حالــــة حتويلــــها إىلاحلصــــول علــــى مبلــــغ مكــــافئ للفوائــــد أو املكاســــب املتحصَّــــ

  .ممتلكات أخرى
ارة ، إددول األطــرافيف إحــدى الــ  ،ى وحــدة االســتخبارات املاليــة والســلطات القضــائية    وتتــولَّ

ن فعنـد مصـادرة العقـارات، يعـيِّ     .املوجودات احملجوزة واملصادرة مبوجب قانون اإلجراءات اجلنائية
 ــدوَّن إشــعار مناســب يف الســجل       القاضــي وصــي ــة، وُي ــرار احملكم ــى ق ــاًء عل ا إلدارة املمتلكــات بن

التصـرف   وُتحجز املنقوالت حتت إشراف احملكمة وتبقى احلسابات املصرفية جممدة دون .العقاري
  فيها أو إدارهتا إن مل يصدر أمر من احملكمة بشأن ذلك.

بشــأن املصــادرة اجلنائيــة واإلداريــة غــري   داًا حمــدَّوتتضــمن تشــريعات إحــدى الــدول األطــراف نصــ 
البيــع مجيــع املمتلكـات املصــادرة، وعائــدات  أنَّ القــانون علــى  كمــا يـنصُّ  .املسـتندة إىل قــرار إدانــة 

يف املائـة للوحـدة (الوحـدات) احلكوميـة      ٥٠(أ)  :ع علـى النحـو التـايل   ي أن تـوزَّ ، ينبغـ ااملتأتية منه
إلقــاء القــبض علــى الشــخص صــاحب   ويســفر عــنالــيت جيــري مســؤولوها أو موظفوهــا التحقيــق  

يف املائــة إىل املكتــب احلكــومي أو مكتــب االدعــاء الــذي يرفــع    ٢٥ (ب)واملمتلكــات املصــادرة؛ 
ــادر  ــية إىل املصـــ ــة  ٢٥و ة؛ (ج)الـــــدعوى املفضـــ ــادرة إىل يف املائـــ ــندوق املمتلكـــــات املصـــ  صـــ

  .التابع للحكومة
    

    ٣١باملادة  املتعلقةالتحدِّيات 
ــر التحــديات    -١١ ــة إىل   ٣١يف تنفيــذ املــادة  شــيوعاًتتعلــق أكث ــدابري الرامي باالفتقــار إىل الت

 جزهـا، فضـالً  ستبانة املوجودات وجتميـدها وح الوخصوصاً تيسري املصادرة، أو عدم كفايتها، 
مـن أجـل جتميـد احلسـابات      مفرطـاً  ل عبئـاً الـيت متثِّـ  عن املتطلبات الرمسيـة أو متطلبـات اإلثبـات    

ن اجلــاين أن يبــيِّتقتضــي املاليــة، مبــا يف ذلــك التحــديات الــيت تواجــه وضــع تــدابري غــري إلزاميــة    
التحـديات  ك كـذل يف املائـة مـن احلـاالت)؛ و    ٢٤املصدر املشروع لعائدات اجلـرائم املزعومـة (  
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ــن احلــاالت)؛    ٢٣دة أو احملجــوزة أو املصــادرة ( القائمــة يف إدارة املمتلكــات اجملمَّــ   ــة م يف املائ
ــة احملوَّ  مشــولو ــدات اإلجرامي ــة، فضــالً   العائ ــة أو املخلوط ــة أو املبدل ــافع    ل ــرادات واملن ــن اإلي ع

واألدوات اإلجراميـة  يف املائة من احلاالت)؛ وحتديد العائدات واملمتلكات  ١٨منها ( ةاملستمدَّ
يف املائــة مــن احلــاالت)؛ واحلاجــة إىل إصــالح  ١٢( ٣١الــيت ختضــع للتــدابري الــواردة يف املــادة 

ــة  هــاالتــدابري واألطــر والقــدرات احلاليــة وتعزيز  ملصــادرة فيهــا تســاق قــدر أكــرب مــن اال وكفال
  اين).الثالبياين يف املائة من احلاالت) (انظر الشكل  ٥وجتميد وحجز املوجودات (

  
  الشكل الثاين

  (التجميد واحلجز واملصادرة) ٣١التحديات املتعلقة باملادة 
 

  
  
  
  
  

 
  
  
  

    محاية الشهود واخلرباء والضحايا  - ٣  
يتعلـــق حبمايـــة الشـــهود واخلـــرباء  فيمـــاتبـــاُين واســـع بـــني الـــدول األطـــراف  لـــوحظ  -١٢

تــدَّ احلمايــة متحــاالت،  ففــي عــدَّة .يف تقــارير مواضــيعية ســابقة كــان احلــالكمــا ، والضــحايا
 أمــاكناألدىن املتمثِّــل يف إخفــاء هويَّــة الشــهود وغريهــم مــن األشــخاص أو        تجــاوز احلــدَّ تل

 ومراقبتـهم األشـخاص  إقامـة   نأمـاك  تغـيري ، كالشخصـية شمل أيضاً تدابري احلماية توجودهم، ل
االت، مل ُتتَّخـذ أيُّ  ويف عـدد مـن احلـ    .وتغيري هويَّاهتم وتـوفري احلمايـة القانونيـة والوظيفيـة هلـم     

 ، أو مل تتخـذ سـوى تـدابري حمـدودة يف هـذا الشـأن.      تدابري لتأمني محاية فعَّالة للشـهود واخلـرباء  
إىل أنَّ االفتقـار إىل ُنظُـم محايـة الشـهود يعـدُّ      مراراً وأشارت السلطات يف عدَّة واليات قضائية 

غياب أو عدم كفاية التدابري
الرامية إىل تيسري املصادرة 

عن املتطلبات الرمسية  فضالً
املفرطة يف أعبائها (جتميد 

  وحجز املوجودات)
٢٤٪ 

اجة إلصالح وحتسنياحل
وضمان وتعزيز اتساق 

التدابري واألطر والقدرات 
القائمة ملصادرة املوجودات

  وجتميدها وحجزها
٥٪ 

حتديد عائدات اجلرمية 
 واملمتلكات، وخصوصاً
أدوات اجلرمية اخلاضعة 

٣١دة يف املادة للتدابري احملدَّ
١٢٪ 

التحديات القائمة يف إدارة
 دة أواملمتلكات اجملمَّ

  احملجوزة أو املصادرة
٢٣٪ 

لةمشول عائدات اجلرمية احملوَّ
 لة واملخلوطة، فضالًواملبدَّ

عن اإليرادات والفوائد 
  املستمدة منها

١٨٪ 

 غري ذلك
١٧٪ 
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حـة الفسـاد، مشـريةً أيضـاً إىل فداحـة      ُيمثِّـل نقطـة ضـعف رئيسـية يف جمـال مكاف      ملموساًحتدِّياً 
تكلفــة هــذه الــنُّظُم وقصــور التــدابري املعياريــة القائمــة وخصوصــيات النظــام القــانوين وحمدوديــة 

د تشــريعات قيــد النظــر يف هــذا  وأشــارت بعــض الــدول األطــراف أيضــاً إىل وجــو   .القــدرات
شاملة حلمايـة   منها سن تشريعات وتصميم نظم ،حاالت ةصدرت توصيات يف عدأُو .ددالص

هبـم)، وإيـالء اهتمـام كـاف هلـذه       نيرتبطاملـ  إىل جانب األشـخاص اخلرباء والشهود والضحايا (
اإلمكانيــات بــالنظر إىل مايــة الشــهود، حلالتــدابري علــى أرض الواقــع، واعتمــاد أو إنفــاذ بــرامج 

عـرب عـن   أُ ويف إحـدى الـدول األطـراف،    .املادية املتوافرة، وتعزيز تدابري اإلثبات ذات الصـلة 
القلق إزاء حمدودية القنوات املتاحة اليت ميكن أن يلجـأ إليهـا الشـهود واخلـرباء لطلـب احلمايـة،       

بـرامج  إىل وجـود  طـراف  األدول الـ  بعـض  وتفتقر .أن تقوم النيابة العامة هبذا الدور لزمحيث ي
ــة الشــهود  ــهم إىل أمــاكن أخــرى، ولكنــ   شــاملة حلماي ــدابري  ميكــن أن هاأو نقل ــة  تتَّخــذ ت عملي

كاستخدام قاعات منفصلة يف احملاكم أو استخدام وسائل تكنولوجية يف االسـتجواب، وذلـك   
ويف بعـض الـدول األطـراف،     .كلِّ حالـة علـى حـدة فيمـا خيـصُّ فئـات معيَّنـة مـن األشـخاص         ل

بـرامج محايـة الشـهود علـى مجيـع اجلـرائم واألشـخاص حسـبما         تطبيق لوحظت حاجة لضمان 
  .إذكاء الوعي أنشطةالتفاقية، إىل جانب احلاجة إىل تعزيز هو منصوص عليه يف ا

خيصُّ ضـحايا الفسـاد، ال يـنظِّم القـانون      فيماكما لوحظ يف تقارير مواضيعية سابقة و  -١٣
دول تتــيح يف عــدد مــن الــدول األطــراف محايــة الضــحايا وتــوفري التمويــل حلمايتــهم، يف حــني  

إن كانــت هويَّتــهم  مشــاركةً كاملــةءات اإلجــرامســار الضــحايا يف  ةشــاركمأطــراف أخــرى 
 ما يكونــوناألحكــام علــى الضــحايا إالَّ عنــد هــذه  ُتطّبــقويف عــدد مــن احلــاالت، ال  .معروفــة
للمجـين   سـمح حيـث يُ بشـأن األثـر الواقـع علـيهم     الضـحايا   أقوالوتقبل بعض البلدان  .شهوداً

الضـرر الـذي حلـق     جـاين للبتبيـاهنم للمحكمـة و   ايناحلكـم علـى اجلـ   إصدار عليهم املشاركة يف 
  هبم من جراء اجلرمية.

    ٣اإلطار 
     ٣٢أمثلة على تنفيذ املادة 

حيـث   .مستفيضة بشأن محاية الشـهود واجلنـاة املتعـاونني    اعتمدت إحدى الدول األطراف أحكاماً
تنفيـذه  يف حـني تضـطلع ب   ،وتتوىل جلنة مركزية اختاذ القرار ،عي العام تنفيذ تدابري احلمايةاملدَّ يطلب

نقلـهم إىل أمـاكن   وهلؤالء األشخاص دائرة مركزية للحماية. وقد تشمل تدابري احلماية توفري األمن 
التـداول بواسـطة   عن طريق  هتمبشهاد ءدالاإلوإمكانية  ،وتغيري هويتهم بصفة مؤقتة أو هنائية أخرى
  .شهوداًما داموا كما ميكن أن متتد التدابري لتشمل أقارب الشخص املعين والضحايا  .الفيديو
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شـخاص  ر احلمايـة لأل وتتوىل الشرطة يف إحدى الدول األطراف إدارة برنامج محاية الشـهود، وتـوفِّ  
التحقيـق أو التحـري أو   عمليـات  أخـرى يف   بطريقـة لون بأدلة أو معلومات، أو يشاركون الذين ُيد

البلد أو خارجـه،   داخلآخر  ومن تدابري احلماية اليت ميكن اختاذها نقلُ الشاهد إىل مكان .الحقةامل
وتأمني مسكن له، وتغيري هويته، وإسداء املشورة إليه، ومدُّه بالدعم املايل، ضماناً ألمنه أو تسـهيالً  

  .إلعادة استقراره لكي يغدو مكتفياً ذاتيا
 طة محايـة الشـهود وأفـرادَ   لويف إطار برنـامج محايـة الشـهود يف إحـدى الـدول األطـراف، ترافـق سـ        

 ويـنصُّ  هلـم.  وال العملية اجلنائية بغيـة تعزيـز اسـتقالليتهم وتـأمني ظـروف معيشـية طبيعيـة       أسرهم ط
إجـراءات  وقـرار االهتـام    االطـالع علـى  يف  هـم قانون منفصل بشأن حقوق ضحايا اجلرمية علـى حق 

  دعوى.يف خمتلف مراحل ال همواإلعراب عن رأي ،احملاكمة
صة حلمايـة الشـهود   وأنشأت وحدة متخصِّ ،ا شامالًقانوني واعتمدت إحدى الدول األطراف إطاراً

وحيق للشهود احلصول على تعويض مـن امليزانيـة الوطنيـة عـن األضـرار الـيت        .ضمن وزارة الداخلية
قــانون اإلجــراءات  ويــنصُّ .بالغهــم أو مثــوهلم أمــام القضــاءإحلقــت هبــم أو بــأفراد أســرهم بســبب 

نظـر  تسـيري ال تكفل سالمة الشهود، مبا يف ذلـك إمكانيـة    اجلنائية على طائفة من قواعد اإلثبات اليت
  .الصوت والصورة عتيمأجهزة تقنية مثل أجهزة تباالستعانة بالقضايا يف 

إدارة برنـامج محايـة   مـن أجـل   حلمايـة الشـهود    هيئـة نشـئت  ويف إحدى الدول األطراف األخرى، أُ
أن تطلب إىل احملاكم تنفيذ تـدابري   اهليئةلتلك كما ميكن  .الشهود وحتديد تدابري محاية قابلة للتطبيق

عـن اهلويـة، أو    أو حجـب املعلومـات الـيت تـُنمُّ    جلسـات مغلقـة،    تشمل عقداإلجراءات، سري أثناء 
ــديو أو أمســاء مســتعارة أو غــري   تاســتخدام وصــال  ــة    ذلــك في ــاء هوي ــة إىل إخف ــدابري الرامي مــن الت

تشريع بشـأن ضـحايا اجلرميـة     نَُّسقد و .م وأقارهبمللخرباء وأفراد أسره ر احلمايةُكما توفَّ .الشهود
فعلى سـبيل   ية.يف عدد من الدول لتوفري تدابري محائية وتنظيم دور الضحايا خالل اإلجراءات اجلنائ

القــانون يف إحــدى الــدول األطــراف علــى إمكانيــة مشــاركة الضــحايا يف اإلجــراءات  املثــال، يــنصُّ
، أو صــاحب احلــق يف الــدعوى التابعــة القضــائية مــن خــالل االضــطالع بــدور املــدعي اخلــاص أو   

 أتأنشـ كمـا   .خاصـة  إدعـاء جهات  يت تنظرهاجلرائم البايتعلق  فيماهتام هم لالئحة االدعم إمكانية
ضحايا اجلرميـة، يف حـني تـوفر دولـة     ل اميثاقوضعت لضحايا اجلرمية و امكتب إحدى الدول األطراف

  هم.فيني املعرضني للخطر بسبب أداء مهاماطرف أخرى احلماية للصح
علـى جمموعـة مـن قواعـد تقـدمي األدلـة        دول األطرافوينصُّ قانون اإلجراءات اجلنائية يف إحدى ال
تشـمل إمكانيـة اسـتعمال الوسـائل السـمعية والبصـرية       وهتدف إىل ضمان سالمة الشهود واملبلِّغني، 

آرائهــم  اإلعراب عـن للضـحايا بــ  أيضــاًويسـمح القـانون    .لكفالـة هتيئـة الظــروف الالزمـة حلمايتــهم   
  .وشواغلهم باستخدام الوسائل التقنية احلديثة
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ت احملاكمـا مسـار  ف إىل اتفاقات إقليميـة بشـأن محايـة املشـاركني يف     اطروانضمت بعض الدول األ
قـانون محايـة الشـهود يف إحـدى الـدول األطـراف علـى التبـادل          فعلـى سـبيل املثـال، يـنصُّ     .اجلنائية

هذه الدولة طـرف يف اتفـاق حلمايـة    أنَّ ب علماًالدويل للبيانات الشخصية وتغيري أماكن األشخاص، 
  .تسعة بلدان يف املنطقة يضمالشهود 

    
    محاية املبلِّغني  - ٤  

حكمـاً غـري    متثـل الـيت   ٣٣ن واسـعاً بـني الـدول األطـراف يف تنفيـذ املـادة       زال التباُي ما  -١٤
ــها      ــاُين بين ــرار التب ــى غ ــك عل ــي، وذل ــاإلزام ــة الشــهود واخلــرباء والضــحايا     فيم ــق حبماي  .يتعل

سـنَّ   حاليـا كـان بعضـها ينتظـر     ري شاملة حلمايـة املـبلِّغني، وإن  تداب طبِّقدول أطراف مل ت فهناك
صــل التحــدِّيات الشــائعة خبصوصــيات الــنُّظُم القانونيــة الوطنيــة   وتت .شــأنتشــريعات يف هــذا ال

ويف بعــض  .وحمدوديــة القــدرات وعــدم وجــود لــوائح تنظيميــة أو ُنظُــم حمــدَّدة حلمايــة املــبلِّغني 
قــانون العمــل أو قــانون اخلدمــة املدنيــة علــى تــدابري ذات صــلة، لكنــها ليســت  احلــاالت، يــنصُّ

تشـريعات   وصـدرت توصـيات بسـنِّ    " هلـا. املتفـاوت والغـامض  " بيـق بسـبب التط املفعول نافذة 
مناسبة وتعزيز آليات اإلبالغ يف عدد من الواليات القضائية، مبا يف ذلك على سبيل األولويـة،  

يف عــدَّة املمنوحــة احلمايــة  تقتصــرو .وختصــيص مــوارد كافيــة حلمايــة املــبلِّغني عــن املخالفــات  
صـدرت توصـيات   أُوتشمل األفراد العـاديني،   ني العموميني والحاالت على املبلِّغني من املوظف

صــدرت توصــية باعتمــاد تشــريعات تضــع علــى رب  أُكمــا  .بــالنظر يف توســيع نطــاق احلمايــة 
  .فعل انتقاميأيِّ العمل عبء إثبات عدم وقوع 

    ٤ اإلطار
    ٣٣أمثلة على تنفيذ املادة 

دى الدول األطراف علـى رب العمـل خفـض رتبـة     حتظر األحكام الواردة يف القانون اجلنائي يف إح
، حبقـه  إجـراء تـأدييب آخـر   أيِّ أو إهنـاء عقـده أو اختـاذ     ،وقوعهـا  غ عن جرميـة حمتمـل  موظف يبلٍّأيِّ 

ر قـانون اإلفصـاح يف   وفضال على ذلـك، يـوفِّ   .اإلبالغالبالغ أو انتقاما منه بسبب تقدمي سواء قبل 
نهم من اإلفصاح عن املخالفات، وأنشئ يف هـذا الصـدد   متكِّ القطاع العام للموظفني العموميني آلية

أفراد اجلمهور العام مـن انتقـام    أيضاًوحيمي القانون  .مكتب املفوض املعين بالرتاهة يف القطاع العام
  .خمالفات مزعومة يف القطاع العامحول معلومات  عن، حبسن نية، إبالغهمعمل بسبب ال رب
ة املـبلِّغني، ويضـع عـبء     إحـدى الـدول األطـراف محايـة هويَّـ     قـانون مكافحـة الفسـاد يف    كفلوي

حـق املوظـف يف املطالبـة بـالتعويض عـن التـوبيخ النـاجم         يرب العمل، ويرسعاتق اإلثبات على 
  عن إبالغه عن اجلرائم، يف القطاعني العام واخلاص على حد سواء.
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ــنصُّ ــا      وي ــى عكــس عــبء اإلثب ــدول األطــراف عل ــانون العمــل يف إحــدى ال ت يف حــاالت الفصــل  ق
  .للمبلِّغني عن املخالفات بتمويل من الدولة متاحاً ساخناًهاتفياً أنشأ اجملتمع املدين خطا قد و .االنتقامي

مجيع العاملني يف القطـاعني العـام واخلـاص،     األطرافويشمل قانون محاية املبلِّغني يف إحدى الدول 
 .حلسن النية أو املصلحة العامةوال يتضمن شرطا

    
    الفساد أفعالعواقب   - ٥  

هـذه املسـألة يف   ُتـنظَّم  إذْ  .٣٤ زال هناك تباُين كبري بني الدول األطراف يف تنفيذ املادة  ما  - ١٥
عــدد مــن الــدول األطــراف مبوجــب قــوانني العقــود أو القــوانني اإلداريــة أو االشــتراء العمــومي أو    

تسمح بعض الدول األطراف بإلغاء العقود أو فعلى سبيل املثال،  .مبوجب أحكام يف القانون املدين
مــن حكــم اإلدانــة الــذي تقــرِّره  اًجــزٍءباعتبــار ذلــك ، ةاجلنائيــ اتاإلجــراءقــانون فســخها يف إطــار 

 اتصـل بإلغـاء العقـود أو إبطاهلـ    ي فيما افريف إحدى الدول األطاملطبَّقة اإلجراءات أنَّ غري  .احملكمة
تكـون فيهـا الدولـة    ال ال تشمل بوضوح احلاالت الـيت   ،صكوكوسحب التراخيص وما مياثلها من 

وينصُّ القانون يف بعض الدول على اسـتبعاد املرشَّـحني املـدانني بالرشـوة      .طرفا يف هذه اإلجراءات
بشـأن  صـالحية  الوتعتـرب   .ةالعموميـ  املشـتريات أو معاقبتهم إداريا مبنعهم من املشـاركة يف عمليـات   

بتلـك  ، حيثمـا يعتـد   مـن القائمـة   ن مزاولـة عملـها أو شـطبها   سحب رخص الشركات أو منعهـا مـ  
ويف بعض الواليات القضائية، ميكن إلغـاء القـوانني أو القـرارات التنظيميـة      مهما. ، إجراًءالصالحية

لنظـر يف توسـيع   اشأن بصدرت توصيات يف بعض احلاالت أُو .العامة الصادرة نتيجةً جلرائم الفساد
عـدد  ومل يتنـاول   .ءات تصـحيحية أخـرى ملواجهـة عواقـب الفسـاد     نطاق التشريعات لتشـمل إجـرا  

  .هذه املسألة قليل من الدول األطراف
    

    التعويض عن الضرر  - ٦  
وجاءت تشريعات  .تقريباً تدابري لتنفيذ املادة تنفيذاً كامالً أو جزئيامجيعها اعتمدت البلدان   - ١٦

  .ا حافظ على استمرار االتِّجاهات املستبانة مسبقاًجنائية أو إجرائية، ممَّ اوإمَّا مدنية التنفيذ إمَّ
 

    ٥اإلطار 
    ٣٥  أمثلة على تنفيذ املادة

ــانونُ  ــن ق ــة  ميكِّ ــات القضــائية  ،اإلجــراءات اجلنائي ــع الشــكاوى    ،يف إحــدى الوالي الضــحايا مــن رف
االنتصـاف  بل احملكمـة يف سُـ   على ضرورة أن تبـتَّ  ينصُّكما  ،يف الدعاوى املدنية مدَّعنيبوصفهم 

  .املدنية يف القضايا اجلنائية
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أن ترفــع هلــا جلنــة مكافحــة الفســاد ينبغــي أنَّ وتــنصُّ تشــريعات إحــدى الــدول األطــراف علــى 
يف الفسـاد   اطرفـ كـان  الشخص املعـين  أنَّ تعويضات مىت كانت مقتنعة بلتحصيل دعوى مدنية 
  .واستفاد منه

 يـان ألضـرار ميكـن اللجـوء إليـه اسـتنادا إىل ب     للتعويض عن ا إجراًءوأنشأت إحدى الدول األطراف 
  .حبكم املنصب من مسؤول شفوي من اجملين عليه أو

      
    تنفيذ أحكام إنفاذ القوانني املنصوص عليها يف الفصل الثالث  -ثانياً  

    األحكام املؤسَّسية
    صةالسلطات املتخصِّ  - ١  

مجيعهــا أت الــدول األطــراف مــؤخَّراً، أنشــاملســتكملة مــن بــني االستعراضــات القطريــة    -١٧
فساد من خـالل إنفـاذ   واحدة هيئةً أو إدارةً متخصِّصةً أو أكثر من أجل مكافحة الدولة باستثناء 

تواجه حتـدِّياٍت شـائعةً تتَّصـل    ما كانت هذه اهليئات واإلدارات حديثة النشأة غالباً  القانون، وإن
شـاغل يف عـدد قليـل مـن الواليـات القضـائية       ثـري  وأُ .مبحدودية القدرات واملوارد الالزمة للتنفيـذ 

صدرت توصيات لتمديـد  أُ ،ذلك. وبناًء على هليئة مكافحة الفساداملسَندة الوالية احملدودة  بشأن
صدرت توصيات أيضـاً يف عـدد مـن احلـاالت بزيـادة القـوى العاملـة واملـوارد الالزمـة          أُو .الوالية

بفعاليـة   الواليـة املسـندة إليهـا   ة لتمكينـها مـن تنفيـذ    املعنيَّ ؤّسساتلتدريب وبناء القدرات يف املوا
ولــوحظ تشــرذم اإلصــالحات املؤسســية يف إحــدى احلــاالت،  وبغيــة حتســني الكفــاءة املؤسســية.

صـدرت  أُالتـداخل املؤسسـي وخفـض الكفـاءة العمليـة، بينمـا        زيـادة سـهم يف  يلوحظ أنـه   حيث
ولوحظـت حاجـة إىل    .ي ملكافحة الفسـاد توصية يف دولة أخرى بتبسيط اإلطار القانوين واإلدار

ــالالتنســيق ال ــاتبــني  فعَّ ــة املهــام يف عــدد مــن      اهليئ ــة توضــيح األدوار واملســؤوليات ومواءم بغي
ويف هــذا الســياق،  .النيابــة العامــة جهــازالتحقيــق و أجهــزةبــني  وخصوصــاًالواليــات القضــائية، 

 .مسـألة مهمـة  اهليئـات  بـني   تركمشـ  وعلى حنُعدَّت التدريبات املشتركة ونشر املوظفني واملوارد 
ويف عـــدة حـــاالت، أُبـــديت مالحظـــات تتعلـــق باســـتقاللية اهليئـــات املتخصصـــة، مبـــا يف ذلـــك  

ولوحظت  .التوصيات الداعية إىل استعراض الصالحيات التقديرية ملواصلة التحقيقات أو رفضها
وأُثـريت شـواغل    .كذلك حاجة إىل تدعيم القـدرات علـى مجـع وحتليـل احلـاالت واإلحصـاءات      

من التحقيقات املكتملة جرت على إثرها مالحقـة قضـائية،    فقط نسبة قليلةأنَّ صُّ عدَّة دول بخت
ويف هــذا  .أمــام احملــاكم ت فيهــا بعــُدَبــإىل جانــب التحــدِّي النــاجم عــن تــراكم القضــايا الــيت مل ُي

ضـاً النظـر يف قضـايا    السياق، اتَّخذت عدَّة دول خطوات حنو إنشـاء حمـاكم متخصِّصـة ميكنـها أي    
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قــة املعلَُّيســهم كــثرياً يف تقليــل تــراكم القضــايا   أنَّ وجــود هــذه احملــاكم ميكــن أنواعُتــرب .الفســاد
بينت احلاجة ويف بعض احلاالت، اسُت .وزيادة عدد قضايا الفساد املكتملة يف نظام العدالة اجلنائية
صدر عدد مـن  أُفعلى سبيل املثال،  .سادإىل تعزيز قدرة السلطة القضائية على النظر يف قضايا الف

تعزيـز اسـتقالل   خبصـوص  يتعلـق بالسـلطة القضـائية،     فيمـا التوصيات يف إحدى الدول األطـراف  
أنَّ كمـا لـوحظ    .املـوارد الكافيـة  تـوفر  وتعزيز تقييمات األداء وضـمان   الرواتبالقضاء ومواءمة 

اخلطـوات الـيت اختـذهتا بعـض الـدول مـن        واعُتـربت ، تعـد شـاغالً مقلقـاً    ةالعام النيابةقدرات يف ال
 .أجل إنشاء وحدات متخصصة للمالحقـة القضـائية للتعامـل مـع قضـايا الفسـاد خطـوات فعَّالـة        

تعــزِّز أو تعيــد تنظــيم  تشــريعات مــن شــأهنا أن ويف بعــض احلــاالت، جــرى اســتحداث أو إعــداد
وَيـرُِد حتليـل    .فحة الفسـاد وظائف وصالحيات أجهزة إنفاذ القانون، أو إنشاء جلان خمصَّصة ملكا

من االتفاقية يف التقرير عن تنفيذ الفصلني الثالث والرابع منها على  ٣٦أكثر تفصيالً لتنفيذ املادة 
  ).CAC/COSP/IRG/2014/9الوثيقة (الصعيد اإلقليمي 

  
    ٦ اإلطار

    ٣٦  أمثلة على تنفيذ املادة
يف قضـايا   اد يف إحـدى الـدول األطـراف التحقيـقَ    االدعاء املعنية مبالحقة قضايا الفسـ  تتوىل مكاتُب

األمــوال قضــايا صــة الــيت تنظــر يف قضــايا الفســاد و الفســاد ومالحقــة مرتكبيــه أمــام احملــاكم املتخصِّ 
، وذلك إضـافة إىل وجـود جلنـة ملكافحـة الفسـاد مكلَّفـة أيضـاً باسـترداد املوجـودات وتتمتـع           ةالعام

 جهـاز نشـئت إدارة للتحقيـق يف األمـوال العامـة ضـمن      وأُ .بقدر كاف من االستقالل ومـن املـوارد  
  .الشرطة

 يف اآلونـة الشـرطة   هـاز اسـتراتيجية جل هيكلـة  إحـدى الـدول األطـراف إعـادة     إجـراء   إجيابياولوحظ 
محـالت لتوعيـة    طـالق من أجل زيادة جناعة وفعالية عمليات التحقيق يف جرائم الفسـاد، وإ  ريةخاأل

التعاون مع جهاز االدَّعاء العـام وتبـادل   ترسيخ غ عن هذه اجلرائم، واجلمهور من أجل تيسري اإلبال
  .اخلربات معه

السلطة القضائية والنيابة العامة والشرطة  ضمنأُنشئت وحدات متخصِّصة يف مكافحة الفساد قد و
  .التابعة إلحدى الدول األطراف

التنفيذيـة، مبـا    الدسـتورية وآلياهتـ  ا االتمثيل اإلقليمي للجنة مكافحـة الفسـاد وركيزهتـ    إجيابياولوحظ 
  .آلية إلكترونية ومتكاملة إلحالة الشكاوى العامةإنشاء يف ذلك 

إلدارة املعـارف  إلكترونيـة  ابـة  طـراف قاعـدة بيانـات وطنيـة للجـرائم وبوَّ     وأنشأت إحدى الدول األ
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حتتــوي علـــى مجيـــع التشـــريعات والســـوابق القضـــائية ذات الصـــلة، ومعلومـــات عـــن املوجـــودات  
  .احلمض اخللوي الصبغي ومناذج تدفق العملووعائدات اجلرمية 

قت النيابة العامة يف إحدى الدول األطـراف ممارسـة متكِّـن املشـرفني مـن تتبُّـع ملفـات القضـايا         وطبَّ
  .م احملرزاجلنائية عن ُبعد لرصد التقدُّ

الشـامل ملـوظفي جلنـة    عمليـة التوظيـف التنافسـية والتـدريب     أنَّ ن ويف إحدى الدول األطـراف، تبـيَّ  
  .عالياً كفل توافر حمققني مؤهلني تأهيالًتمكافحة الفساد وقوة الشرطة

   
    ٣٦باملادة  املتعلقةالتحدِّيات     

بتعزيـز هيئـات إنفـاذ القـانون وهيئـات       ٣٦بتنفيـذ املـادة   املتعلقـة  التحـدِّيات  تتصل أشيع   -١٨
يف املائـة مـن احلـاالت)،     ٤٦خـرباهتم وقـدراهتم (  االدِّعاء العام، وخاصةً تعزيز كفـاءة املـوظفني و  

يف املائـة مـن احلـاالت) وزيـادة      ٢٠وتعزيز استقالل أجهزة إنفاذ القانون وهيئات االدِّعاء العام (
التنسيق فيما بني الوكاالت املعنيَّة، والنظر يف إعادة تشكيل وظائفها، وتقييم كيفية زيـادة فعاليـة   

  الثالث).البياين  يف املائة من احلاالت) (انظر الشكل ١٣(النُّظُم والعمليات القائمة 
  

  الثالثالبياين الشكل 
  (السلطات املتخصِّصة) ٣٦باملادة  املتعلقةالتحدِّيات 

  
 

  
  
  
    

    التعاون مع سلطات إنفاذ القانون  - ٢  
شــياً مــع االجتاهــات املســتبانة يف تقــارير مواضــيعية ســابقة، اتَّخــذ عــدد مــن الــدول    امت  -١٩
ألطراف تدابري لتشجيع املشاركني يف ارتكاب جرائم فسـاد علـى التعـاون مـع سـلطات إنفـاذ       ا

وترد هذه االجتاهات مبزيد من التفصـيل يف التقريـر السـابق عـن تنفيـذ الفصـل الثالـث         .القانون
تــدابري احلمايــة املكفولــة   أنَّ مــع و .)CAC/COSP/2013/11الوثيقــة علــى الصــعيد اإلقليمــي (  

جتيز اعتبار التعـاون ظرفـاً    ال ُتطبَّق دائماً على اجلناة املتعاونني، فكثرياً ما ُنفِّذت تدابريللمبلِّغني 
  ويف عـدة حـاالت،   .بالعقوبـة  فاً للمسؤولية اجلنائيـة يؤخـذ يف االعتبـار عنـد إصـدار احلكـم      خمفِّ

تعزيز استقاللية جهات إنفاذ 
 القانون وهيئات اإلدعاء العام

٢٠٪ 

احلاجة لتعزيز جهات إنفاذ
القانون وهيئات اإلدعاء العام 

لفرصة الساحنة لذلك (الوالية وا
  وقدرات التحري اخلاصة)

٤٦٪ 

  زيادة التعاون بني الوكاالت
١٣٪ 

 غري ذلك
٢٢٪ 
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اة املتعـاونني  تطبَّق السياسات أو األحكام القانونيـة الراميـة إىل محايـة أو تشـجيع تعـاون اجلنـ       ال
صـدرت توصـيات يف عـدَّة حـاالت     أُو .مـة يف قضايا الرشـوة وغسـل األمـوال واجلرميـة املنظَّ    إالَّ 
اعتمـاد تـدابري لتشـجيع    شـأن  وب ،ضمان توفري احلماية البدنية للمتعاونني مع نظام العدالةشأن ب

" رافـات التلقائيـة  االعت" ومثة مسألة ذات صلة تتعلـق مبفهـوم   .تعاوهنم مع سلطات إنفاذ القانون
ختفيـف   جييـز  ظرفـاً  ايف عدة واليات قضائية باعتباره طُبِّقت يتالو)، "الندم الفعلي" (أو أحكام

 فيمـا  شـيوعاً العقوبة أو اإلعفاء منها أو احلصانة من املالحقة القضائية، وذلك على نطاق أكثر 
األعضـــاء القائمـــة ومـــع ذلـــك، ال تعتـــرب الـــدول   .جـــرائم الرشـــوة واملتـــاجرة بـــالنفوذ  خيـــصُّ

للطـابع التلقـائي    نظـراً  كـامالً  تنفـذ متطلبـات االتفاقيـة تنفيـذاً     اإلجـراءات هذه أنَّ باالستعراض 
لسـلطات القضـائية مـن أجـل تقيـيم      ل الـيت ُتمـنح  التقديريـة   الصـالحية اإللزامي لتطبيقها وغياب 

  .مستوى تعاون اجلناة يف حاالت حمددة
املالحقـة   مـن مـنح احلصـانة   مـن  ن تـدابري متكِّـ  ظمهـا  يف معالـدول األطـراف    تواعتمد  -٢٠

بنـاًء  عني العامني أو احملاكم مـنح احلصـانة   ويف العادة، ميكن للمدَّ .القضائية للمتهمني املتعاونني
كر أعاله، أثري يف عدة واليات قضائية شاغل يتعلـق بوجـود   وكما ذُ .على الصالحية التقديرية

غـون عـن ارتكـاهبم    صورة شبه تلقائية لألشـخاص الـذين يبلِّ  األحكام اليت تسمح مبنح احلصانة ب
وتطّبــق قــوانني أو إجــراءات تتعلــق   .جرميــة والتعــاون يف التحقيــق يف اجلــرائم املتصــلة بالفســاد 

 واليـات وتعتـرب أداة مفيـدة، وإن كـان    ال د مـن يف عد ،إعدادها ىأو جير ،باملساومات القضائية
اإلفـراط يف اسـتخدام املسـاومة القضـائية مـن أجـل        يف إحدى احلاالت عـن قلـق مـن   قد أُعرب 

تعـاون يـذكر مـع    أيِّ اليت ال ترتبط فيها أفعال اجلـاين بـ   حواليف األ الساريةاحلد من العقوبات 
مشروع قانون بشأن التسويات يف قضـايا الفسـاد يف إحـدى الـدول      دَِّعوأُ .السلطات املختصة

مح بإمكانيـة تسـوية قضـايا الفسـاد وتطبيـق      وصـي باعتمـاد تعـديالت قانونيـة تسـ     األطراف، وأُ
عتمـاد  الهناك حاجـة  أنَّ ويف حاالت قليلة، لوحظ  .جلناة املتعاوننيخبصوص ااحلصانة اجلنائية 

إطــار مبــادئ توجيهيــة لضــمان الشــفافية الكافيــة وإمكانيــة التنبــؤ بالتســويات الــيت تــتم خــارج  
 .مـنح احلصـانة  مسـار  ع بإحصـاءات لتتبُّـ   احملاكم واملساومات القضائية، واحلاجـة إىل االحتفـاظ  

ــدول األطــراف بت  أُذلــك، عــن  وفضــالً  الصــالحية وســيع نطــاق صــدرت توصــية يف إحــدى ال
  .مرحلة التحقيق أثناء حلاالت اليت يتعاون فيها اجلناةتشمل االتقديرية ملنح احلصانة ل

    ٧ اإلطار
    ٣٧ مثال على تنفيذ املادة

حـدى الـدول األطـراف خبفـض العقوبـة القصـوى إىل النصـف        يسمح قانون مكافحة الفساد يف إ
ر القـانون  كمـا يـوفِّ   .يف اجلرمية الضالعنير القبض على واحد أو أكثر من اجلناةشخص ييسِّيِّ أل
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شخص يرتكب جرمية فساد معروفة لدى سلطات إنفـاذ القـانون قبـل    يِّ احلصانة من املالحقة أل
  .الشروع يف التحقيق

ت تــدابري تتــيح للجنــاة املتعــاونني أن يتفــادوا دَِّعــون مــع أجهــزة إنفــاذ القــانون، أُالتعــا خيــصُّ فيمــاو
وتقدميهم املساعدة بأشكال أخـرى، مبـا يف ذلـك حتديـد عائـدات       اهتمبشهاد ءدالاإلاملالحقة مقابل 

عقوبـة  جرى مساومات قضائية بـني الـدفاع واالدِّعـاء، وُتمـنح أحكـام      ذلك، ُت عن وفضالً .اجلرمية
وقـف اإلجـراءات، وُتمـنح احلصــانة مـن املالحقـة، بالتعـاون مـع املستشـار القــانوين          وُيطبَّـق ة، خمففـ 

ودرجت العادة على صعيد املمارسة العمليـة أن تعتـرب احملـاكم     .التعاونعلى تشجيع الواحملاكم بغية 
  .عقوبةالحكم عند إصدار عامالً خمففاً التعاون خالل التحقيق أو خالل مرحلة ما بعد التوقيف 

قـانون إحـدى الـدول األطـراف علـى تـوفري احلمايـة املاديـة واحلفـاظ علـى سـرية املعلومـات              وينصُّ
  .اخلاصة هبوية الشهود واخلرباء واملبلِّغني عن املخالفات واجلناة املتعاونني فضال عن أسرهم

القضــايا  نظــام املســاومة القضــائية لتســريع النظــر يفعــن تطبيــق إحــدى الــدول األطــراف وأُبلــغ يف 
ل املسـاومة القضـائية   وال متثِّـ  .رةاملـدبِّ  "الـرأس الكـبرية  " وتقصري مدة اإلجراءات وتكاليفها واصطياد

وميكـن محايـة    .أحكـام العقوبـة فقـط   مبدأ إلزامية املالحقة القضـائية، بـل تتعلـق بإصـدار      من استثناًء
  .الشهودمحاية اجلناة املتعاونني على غرار 
اف، يستفيد اجلناة من ختفيض مدة العقوبة يف مقابـل تعـاوهنم، مـع اإلبقـاء     ويف إحدى الدول األطر

 د املناصب العامة.تقلُّمن رمانعلى احل
     

    التعاون بني السلطات الوطنية والقطاع اخلاص  - ٣  
استمرَّ االتِّجاه املستبان يف تقارير مواضـيعية سـابقة، حيـث ألزمـت عـدَّة دول أطـراف         -٢١

مل يكـن   ، باإلبالغ عن حـاالت الفسـاد، وإن  يني، واملواطنني يف بعض احلاالتاملوظفني العموم
ق استثناءات مىت انتفى هذا الواجـب عـن املـواطنني    وتطبَّ .م البالغهوية مقدِّ إغفال دوماً ممكناً

صـدرت توصـيات مناسـبة العتمـاد تـدابري بغيـة تشـجيع هـؤالء         أُأو املوظفني العمـوميني، كمـا   
اإلبــالغ،  اشــتراطاتالغ عــن اجلــرائم املشــمولة باالتفاقيــة. وإىل جانــب األشــخاص علــى اإلبــ

التعاون بني السلطات الوطنية ومـع القطـاع   على لتشجيع لوضعت دول أطراف تدابري متنوِّعة 
مـا تتَّصـل تلـك     القـانون. وغالبـاً   يف واجب التعـاون على نص المنها يف عدَّة حاالت واخلاص، 

جـدوى توسـيع نطـاق    مسـألة  حـاالت ببحـث    ة، وقد أُوصـَي يف عـد  سات املاليةالتدابري باملؤس
التعاون وزيادة الـوعي مبكافحـة الفسـاد بـني هيئـات إنفـاذ القـوانني الوطنيـة وكيانـات القطـاع           

عــن اختـاذ تـدابري لضــمان اإلبـالغ عـن قضــايا      اخلـاص، وخاصـةً املؤسسـات غــري املاليـة، فضـالً     
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م الـذي تؤدِّيـه وحـدات االسـتخبارات املاليـة يف      ولـوحظ الـدور اهلـا    .الفساد على حنو منـهجي 
توصـيات  صـدرت  أُكمـا  جمال مجع املعلومات وتقدمي املساعدة يف التحقيـق يف قضـايا الفسـاد،    

ــها   ــدراهتا وواليت ــا وق ــع  .يف بضــع حــاالت  بتحســني عملياهت ــد ُوقِّ ــى يف حــاالت كــثرية   وق عل
وُنفِّــذت  .تعــاون فيمــا بينــهاأو أقيمــت شــبكات لل ،مــذكِّرات تفــاهم مشــتركة بــني الوكــاالت

وتتعلـق أكثـر    .أيضاً مبادرات للتوعية بالفساد يف القطاع اخلاص يف عدد مـن الـدول األطـراف   
    .وحمدودية القدرة على التنفيذ اهليئاتيف هذا اجملال بالتنسيق فيما بني  شيوعاًالتحدِّيات 

  
  ٨اإلطار 

    ٣٩و ٣٨أمثلة على تنفيذ املادتني 
جمــال  املســنَدة إليهـا واليــة يف احلكومــة وإنفـاذ القــانون   أجهـزة عــارة املـوظفني بــني خمتلــف  إأنَّ رب اعتُـ 

يف  اهليئـات وتعزيـز كفـاءة عمـل هـذه      اهليئـات تعزيز التعاون والتنسيق بـني   تسهم يفمكافحة الفساد 
ها فيما بينإحدى الدول األطراف  فعلى سبيل املثال، تعاونت مؤسسات .عدد من الواليات القضائية

  .من خالل تبادل املوظفني وتقاسم املوارد وحتقيق التآزر بني العمليات وتبادل املعلومات
ع يف إطــار فريــق جممَّــ العملياتيــةلتبــادل املعلومــات  االًفعَّــ وأنشــأت إحــدى الــدول األطــراف نظامــاً 

  .تلف سلطات إنفاذ القانونخماملشتركة يضم  اهليئاتمشترك بني 
ىل التنسيق بني خمتلف أجهزة مكافحة الفساد جلنـة تنفيـذ مشـتركة بـني     ويف دولة طرف أخرى، تتو

 فيمـا و .يترأسها رئيس شـعبة التحقيقـات اجلنائيـة يف الشـرطة، يف إطـار ثقافـة تعـاون قويـة         األجهزة
عملية  ،بالتعاون مع سلطات الضرائب واألوراق املالية ،يتعلق بالقطاع اخلاص، استحدثت الشرطة

  .علومات بني الشرطة والسوق املالية بسرعة وكفاءة وأمانحاسوبية لتبادل امل
من أجـل تبـادل املعلومـات بشـأن      للهيئاتيف إحدى الواليات القضائية إنشاء منرب متكامل  يوجير

  .مسائل مكافحة الفساد واسترداد موجودات الدولة
إلبــالغ، وقــد اعتمــدت إحــدى الــدول األطــراف التزامــات إجباريــة والتزامــات طوعيــة يف جمــال ا   

  .يف القطاع اخلاص واجملتمع املدين الفسادوالتوعية باملسائل املتصلة باملالية لمراقبة لوأنشطة 
قــانون مكافحــة غســل األمــوال يف إحــدى الــدول علــى ضــرورة إجــراء تنســيق داخلــي بــني  ويــنصُّ

اهليئـات  شترط أن تتـوىل وحـدة االسـتخبارات املاليـة وجهـاز إنفـاذ القـانون و       وي ،السلطات الوطنية
ضـمان تبـادل املعلومـات    لاملختصـة، إنشـاء آليـات دائمـة رفيعـة املسـتوى        األجهـزة سائر التنظيمية و

 عـت جلنـة مكافحـة الفسـاد    كمـا وقَّ  .والتنسيق، مبا يف ذلك مع رابطات القطاع اخلاص ذات الصلة
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زاهة بـني  ـنـ بـرم ميثـاق لل  وأُ .اتفاق تعاون مع عدد من الشـركات ورابطـات األعمـال التجاريـة    على 
  يف إحدى الدول األطراف األخرى. القطاع اخلاص ورئيس الدولة

نشئت يف إحدى الواليات القضائية وحدة لالستخبارات املالية من النـوع القضـائي ال تقتصـر يف    وأُ
وتتـألَّف الوحـدة مـن مـدَّعني      .حتقيقاهتا على الوقائع الواردة يف التقارير املتعلقة باملعامالت املشبوهة

قـانون   علـى ذلـك، يـنصُّ    وعـالوة  .ني يتمتعون بصالحيات مماثلـة لصـالحيات قاضـي التحقيـق    معا
  .يتعلق بالتعاون احمللي على التزام بالتبادل التلقائي للمعلومات بني السلطات الوطنية

ة رفيعة املستوى املعنيِّـ الوتتعاون إحدى الدول األطراف بنشاط مع القطاع اخلاص من خالل آليتها 
الغ ملكافحة الفساد، بالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون يف امليـدان االقتصـادي ومعهـد بـازل     باإلب

  .الفريق العامل املعين باألعمال التجارية يف جمموعة العشرينوكذلك للحوكمة، 
     

    سِّجل اجلنائي والوالية القضائيةالسرِّية املصرفية وال  - ٤  
تظهـر مشـكالت ذات أمهيـة     رير مواضـيعية سـابقة، مل  على غـرار مـا أُشـري إليـه يف تقـا       -٢٢

تتعلق بسرِّية العمل املصريف يف معظم الواليات القضـائية، حـىت يف الواليـات القضـائية املعمـول      
فيها بقواعد سرِّية العمل املصريف، وإن لوحظت بعض املسائل املتعلقة برفع السرِّية عـن العمـل   

فعلـى سـبيل املثـال، ميكـن أن ختضـع إجـراءات        .ضـائية املصريف يف عـدد قليـل مـن الواليـات الق    
طـرف واحـد،    مـن احلصول على السجالت املصرفية يف إحدى الدول األطـراف، وإن كانـت   

ثـري  ، أُوعلـى حنـو مماثـل    .للطعن القانوين مما يترتب عليه تأخري يف الكشف عن هذه السـجالت 
 السـتئناف لجـرد تقـدمي طلـب    شاغل يف والية قضائية أخـرى بشـأن تعليـق جتميـد احلسـابات مب     

إىل إحـدى الـدول األطـراف     وتسـند  .ذلـك شـأن  صـدرت توصـية ب  أُالقضية اجلنائية، وقد على 
فقـط   ، ولكن ذلـك وحدة االستخبارات املالية صالحية رفع السرية املصرفية وجتميد احلسابات

ويف  .سـاد شـمل جـرائم الف  يواليـة الوحـدة ل   نطـاق  سِّـع عند االشتباه يف غسـل األمـوال، وإن وُ  
  .وصي بالنظر يف استحداث سجل مركزي للحسابات املصرفيةحالة أخرى، أُ

    
    ٩ اإلطار

    ٤٠ مثال على تنفيذ املادة
 يسمح قانون اإلجراءات اجلنائيـة يف إحـدى الـدول األطـراف لقاضـي التحقيـق أن يصـدر أمـراً        

مـن خـالل إجـراءات    مصـرفية   معلومـات أو مسـتندات  إىل إحدى املؤسسات االئتمانيـة بتقـدمي



 

V.16-02322 23 
 

CAC/COSP/IRG/2016/7 

ا، وتلتـــزم املؤسســـة وميكـــن إخطـــار املؤسســـة االئتمانيـــة بـــاألمر القضـــائي إلكترونيـــ .طةمبسَّـــ
 .دة يف األمــراالئتمانيــة بــاإلبالغ باملعلومــات املطلوبــة إلكترونيــا يف غضــون الفتــرة الزمنيــة احملــدَّ

  .ويعاقب على عدم االمتثال هلذا األمر بغرامة مالية
وكالء النائــب العــام وكــذلك لــل األعضــاء للجنــة مكافحــة الفســاد والشــرطة  وتــأذن إحــدى الــدو

وحتصـل سـلطة التحقيـق علـى السـجالت       .باحلصول على املعلومات املصرفية مبوجـب أمـر قضـائي   
  .من وكالة السجالت العامة اليت حتتفظ بسجل مركزي حلسابات املعامالت مباشرةَ
عي على طلب صـادر مـن املـدِّ    لمحكمة، بناًءل ميكنه تشريع إحدى الدول األطراف على أن وينصُّ

، وهو ما يتعني البت فيـه يف موعـد   وحجزهاالعام، إصدار أمر بإبراز السجالت املصرفية والتجارية 
ــه  ــدابري   وللمــدَّ .ســاعة بعــد اســتالم الطلــب  ١٢غايت عي العــام يف حــاالت الطــوارئ أن يفــرض الت

  .دون أمر من احملكمةمن املذكورة 
     
لتحديـد املسـؤولية اجلنائيـة    وال تأخذ عدَّة دول أطراف يف االعتبـار اإلدانـات السـابقة      -٢٣

ــ ــة الســابقة   بأخــذها تســمح ولكن ــار أحكــام اإلدان ــة إصــدار أحكــام    يف يف االعتب ســياق عملي
إطـالق  اجملرمني املعـاودين أو  يف حاالت وذلك يف األكثر بعد حتديد املسؤولية اجلنائية، العقوبة 

تســمح أحكــام القــانون اجلنــائي يف إحــدى الــدول األطــراف بــاالعتراف   و .ملشــروطاالســراح 
باألحكام القضائية األجنبية يف قضايا اجلرائم اخلطرية، بناًء على طلـب النيابـة العامـة، ألهـداف     

تبعيـة  اإلجرام، وتطبيق تدابري أمنية أو عقوبـات  من معاودي من قبيل االعتراف بوضع اجملرمني 
ويف حاالت قليلة، ميكـن أن تؤخـذ األحكـام     .يض عن األضرار ورد احلق لصاحبهتتعلق بالتعو

الصادرة عن احملاكم األجنبية يف االعتبار علـى النحـو املنصـوص عليـه يف االتفاقـات الدوليـة أو       
توجــد  . ويف بعــض احلــاالت، مل ُتنفَّــذ املــادة أو ال نفســها إذا كــان منشــأها املنظمــة اإلقليميــة 

  .سات بشأن السِّجل اجلنائيقوانني أو ممار
تعلـق بالواليـة القضـائية يف عـدد قليـل مـن الـدول األطـراف،          تولوحظ وجـود مسـائل     -٢٤

خيـص   فيمـا ذه املسـألة  شـامل هلـ   علـى حنـو  مبا يف ذلك يف بعض الدول اليت ال يتم فيها التصدي 
 بـاجملين عليـه  العمـل مببـدأ االختصـاص     جـرى ويف عدد مـن احلـاالت،    د.جلرائم املرتبطة بالفساا

ق دول أخــرى مبــدأي االختصــاص باجلــاين واجملــين عليــه ، يف حــني مل تطبِّــ(الشخصــية الســلبية)
 .عمــل بــه أصــالً  يف حــدود ضــيقة أو رمبــا ال يُ  إالَّ (الشخصــية الفاعلــة والشخصــية الســلبية)    

 قـائم  قة أو رمبـا هـو غـري   الدولة يف حـدود ضـيِّ   من جانب مايةاحلق مبدأ طبَّعدَّة حاالت، ُي ويف
يف إالَّ ا وال ميكــن مالحقــة املــواطنني قضــائي  ن.صــدرت توصــيات يف هــذا الشــأ أُ أساســا، وقــد
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حالــة ارتكــاب جــرائم خطــرية يف بعــض احلــاالت، وهــو مــا يســتبعد بعــض اجلــرائم املنصــوص   
جتيـز هــذا   ال ووضــعت عـدَّة دول أطــراف تـدابري حتظــر تسـليم رعاياهــا أو    ة.عليهـا يف االتفاقيـ  

وفق مبدأ املعاملـة باملثـل، وقـد نـوقش ذلـك مبزيـد        عند تطبيق املعاهدات الدولية أو الَّالتسليم إ
من التفصيل يف التقريـر املواضـيعي بشـأن تنفيـذ الفصـل الرابـع مـن االتفاقيـة (التعـاون الـدويل)           

  ).CAC/COSP/IRG/2016/8ة (الوثيق
  

 
    ١٠اإلطار 

    ٤٢ مثال على تنفيذ املادة
يف حسـاب مصـريف حملـي جرميـة      تفـاظ بـأموال متأتِّيـة مـن بعـض اجلـرائم األصـلية       يشكِّل جمرَّد االح

ــراف، و    ــدول األطــ ــدى الــ ــوال يف إحــ ــل أمــ ــا غســ ــو مــ ــية   هــ ــع القضــ ــن مثُيخِضــ ــة مــ  للواليــ
  .رةاملقرَّالقضائية 

      
 


