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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة الرابعة

  ٢٠١٣مايو / أيار٣١- ٢٧فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق٢َّالبند 

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

      يمي على الصعيد اإلقلملكافحة الفساد
       األمانة من إعدادقرير ت    

  ملّخص  
لتقـارير املواضـيعية    ل،  صنَّفة حـسب املنـاطق    مـ ن هذا التقرير معلومـات تكميليـة،        يتضمَّ  

مــن ) التعــاون الــدويل(والفــصل الرابــع ) التجــرمي وإنفــاذ القــانون(بــشأن تنفيــذ الفــصل الثالــث 
  ).CAC/COSP/IRG/2013/6-9(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

    

───────────────── 
  * CAC/COSP/IRG/2013/1.  
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    مقدِّمة، ونطاق التقرير وهيكله  -أوالً  
اعتمــد مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد، يف قــراره      -١
، وكــذلك مــشروع )الــوارد يف مرفــق ذلــك القــرار(، اإلطــار املرجعــي آلليــة االســتعراض ٣/١

انـة بـشأن إجـراء االستعراضـات القُطريـة ومـشروع            املبادئ التوجيهية للخرباء احلكـوميني واألم     
ــة     ــارير االســتعراض القُطري ــرار   (املخطــط النمــوذجي لتق ــق الق ــذييل مرف ــواردين يف ت  ،)٣/١ال

واللــذين وضــعهما فريــق اســتعراض التنفيــذ يف صــيغتيهما النــهائيتني خــالل دورتــه األوىل الــيت    
  .٢٠١٠يوليه / متوز٢يونيه إىل / حزيران٢٨ُعقدت يف فيينا من 

 من اإلطار املرجعي آللية االسـتعراض، أُعـدَّت تقـارير التنفيـذ             ٤٤ و ٣٥ووفقاً للفقرتني     -٢
املواضيعية من أجل مجع أعمِّ وأنسب ما يـرد يف تقـارير االسـتعراض القُطريـة مـن معلومـات عـن           

املالحظـات واالحتياجــات مــن  والتجـارب الناجحــة واملمارســات اجليـدة والتحــديات املطروحــة   
ساعدة التقنية مصنفة حسب املواضيع، لعرضها على فريق استعراض التنفيذ لكـي يـستند إليهـا                امل

  .يف عمله التحليلي
لتقـارير املواضـيعية    ل،  املنـاطق حـسب   ُمـصنَّفة   ن هذا التقرير معلومات تكميلية،      ويتضمَّ  -٣

 مـن اتفاقيـة     )التعـاون الـدويل   (والفـصل الرابـع     ) التجـرمي وإنفـاذ القـانون     (بشأن الفـصل الثالـث      
، وبالتحديــد CAC/COSP/IRG/2013/6-9األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد، الــواردة يف الوثــائق 

  .عن تنفيذ أحكام خمتارة من الفصل الثالث املتعلق بالتجرمي وإنفاذ القانون
ويــستند هــذا التقريــر اإلقليمــي إىل املعلومــات الــواردة يف تقــارير االســتعراض اخلاصــة    -٤

ــأربع وثالثــ  ــاً  ب ــة طرف ــة     اسُتعرضــت ني دول ــدورة األوىل آللي ــن ال ــة م ــسنتني األوىل والثاني يف ال
اســتكملت تقــارير االســتعراض اخلاصــة هبــا أو شــارفت علــى االســتكمال وقــت  واالســتعراض 
  )١(.صياغة التقرير

    
  ) التجرمي وإنفاذ القانون(تنفيذ أحكام خمتارة من الفصل الثالث   -اًثاني  

    املناطقحسب 
مزيــد مــن مــن أجــل إجــراء  موضــوعان مــن تقريــر التنفيــذ املواضــيعي  يف البدايــةرياخــت  -٥

 مـن   ٢الفقـرة   (حصانات املوظفني العموميني وامتيازاهتم القضائية      : التحليل على أساس إقليمي   
واملوضـوعان اللـذان    ).  مـن االتفاقيـة    ٢٠املـادة   (واإلثراء غري املـشروع     )  من االتفاقية  ٣٠املادة  

───────────────── 
 .٢٠١٣مارس / آذار٤ اليت جرت حىت إىل االستعراضات القُطرية  احلاليةتستند البيانات )1(  
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 مهــا موضــوعان تــشيع فيهمــا الفــوارق اإلقليميــة واملمارســات اجليــدة وحتــديات متــت تغطيتــهما
التنفيــذ وتتــوافر فيهمــا بيانــات كافيــة مــن تقــارير االســتعراض القطريــة بغيــة حتليــل االجتاهــات   

 أخرى يف التقـارير اإلقليميـة كلمـا أجنـز املزيـد مـن االستعراضـات                مواضيعوستدرج  . اإلقليمية
وعــالوة علــى ذلــك، ســتتم تغطيــة دول أمريكــا الالتينيــة       . ضــافيةوكلمــا أتيحــت بيانــات إ  

مل يكــن قــد اســُتكمل وقــت صــياغة هــذا التقريــر  ي يف تقــارير إقليميــة قادمــة، حيــث  والكــاريب
  . املنطقة تقريري استعراض قطريني فقط من هذهاحلايل سوى

    
ملمنوحة احلصانات واالمتيازات القضائية ا (٣٠ من املادة ٢تنفيذ الفقرة   - ألف  

      )للموظفني العموميني من أجل أداء وظائفهم
    ةفريقياألدول ال    

املواضـيعي، مت حتديـد احلــصانات   التنفيــذ يف الـدول األفريقيـة الـست الــيت مشلـها تقريـر        -٦
فعلـى  . املمنوحة للموظفني العموميني بوضـوح نـسيب ومت حـصرها يف بعـض فئـات األشـخاص                

راف، مينح الدستور حـصانة مـن الـدعاوى اجلنائيـة للـرئيس             سبيل املثال، يف إحدى الدول األط     
كمـا  . منصبه عمل يقوم به أو يغفل القيام به أثناء مدة واليته أو خالل أداء مهام                فقط عن أيِّ  

املهــام بالنــسبة لألعمــال الــيت يقــوم هبــا الــرئيس بــصفته تلــك تــستمر احلــصانة أيــضا بعــد انتــهاء 
وقـد كانـت هنـاك      . يكـن هنـاك قـرار برملـاين خبـالف ذلـك            مل   مـا ،  توليه منصبه الشخصية أثناء   

وإضـافة إىل ذلـك، يتمتـع    . حالة واحدة برئت فيهـا سـاحة رئـيس سـابق مبوجـب هـذا القـانون              
أعضاء الربملان واملـسؤولون القـضائيون حبـصانات وظيفيـة بـشأن األعمـال الـيت يقومـون هبـا يف                   

رف أخــرى، يــنص الدســتور علــى مــنح وباملثــل، يف دولــة طــ. إطــار ممارســتهم ملهــامهم الرمسيــة
. منـصبه يـه    حمكمة خـالل تولّ    ، الذي يتمتع باحلصانة من املقاضاة يف أيِّ        وحده احلصانة للرئيس 

يف إحـدى احلـاالت بـسبب التعـديالت         :  عـدم وجـود حـصانات      لـوحظ ويف واليتني قـضائيتني     
ــها ب      ــون مبوجب ــضاة يتمتع ــانيون والق ــد الربمل ــيت مل يع احلــصانة وأصــبحوا  الدســتورية األخــرية ال

مسؤولني جنائيا أمـام احملـاكم عـن اجلـرائم أو اجلـنح املرتكبـة أثنـاء أدائهـم ملهـامهم؛ ويف حالـة                        
 وزيـر أو   موظف عمومي، مبا يف ذلك رئيس الدولـة وأيّ        أخرى مل تكن هناك أية حصانة أليِّ      

ني تتـاح  ويف بلـدين اثـن  .  ميكن التحقيق معهم مجيعا ومالحقتهم جنائيا     حيثموظف حكومي،   
مبراعـاة  محاية حمدودة ألعضاء النيابـة العامـة ومـوظفي إنفـاذ القـانون، وهاتـان الفئتـان ملزمتـان                    

  . قواعد السلوك اخلاصة بكل واحدة منهامدونة
رفعهـا ال متلـك سـوى دولـتني          احلـصانات أو     بتعليـق وفيما يتعلق بـاإلجراءات اخلاصـة         -٧

حد البلـدان، ُميـنح النـواب الربملـانيون حـصانات      ويف أ.  فقط يف املنطقة آليات ذات صلة    طرفني
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.  جرائم تتعلـق بالفـساد     على ارتكاهبم وظيفية ميكن رفعها يف حال وجود أدلة ملموسة وكافية          
تفيــد الوقــائع وبينمــا رفعــت احلــصانات يف العديــد مــن حــاالت اجلــرائم غــري املتعلقــة بالفــساد   

ويف البلد الثـاين، كـان      . م تعليق حصانة أعضائه    يف مناسبات عديدة عد     قّرر الربملان العملية بأنَّ 
من الضروري أن يرفع الربملان احلصانات ملالحقـة النـواب الربملـانيني وأعـضاء جملـس الـشيوخ،               

وتتطلب املالحقة القضائية للرئيس وأعضاء احلكومـة أغلبيـة أربعـة    . س جبرميف حاالت التلّبإالَّ  
 مالحقتـهم قـضائياً  ة فيمكن للنائب العـام الـشروع يف    الربملان، أما بالنسبة للقضاأعضاءأمخاس  

  . بناء على أوامر من وزير العدل
    

    دول آسيا واحمليط اهلادئ    
فـاملوظفون العمـوميني إمـا يتمتعـون        . يتباين الوضع يف دول آسيا واحملـيط اهلـادئ العـشر            -٨

 أيِّبـ يف حـالتني،   وإمـا ال يتمتعـون،  حبصانات خاصة ميكن رفعها أو تعليقهـا يف بعـض الظـروف            
ــدى و. حــصانات علــى اإلطــالق  ــدان  ل املنطقــة الــيت متــنح حــصانات للمــوظفني   هــذه أغلــب بل

ويف إحدى الدول األطراف، مثال، يتمتع الـرئيس والقـضاة وكبـار         . العموميني إجراءات لتعليقها  
 مـن  املسؤولني يف مكتب النائـب العـام ومجيـع أعـضاء جملـس الـوزراء وأعـضاء الربملـان باحلـصانة            

 ذات الـتمكني ويـنظَّم فـرض احلـصانات وتعليقهـا مبوجـب قـوانني       . التحقيق بشأن جرائم الفساد  
فعلى سبيل املثال، ال جيوز إخضاع النواب الربملـانيني للتحقيـق أو حتميلـهم املـسؤولية مـا                  . الصلة

 احلمايـة  مل يتم تعليق حصانتهم، وهو ما ميكن القيام به بالنسبة للجـرائم الـيت ترتكـب قبـل إقـرار             
يف حـاالت التلـبس جبـرم    إالَّ وال جيـوز التحقيـق مـع القـضاة دون إذن مـن الـرئيس،              . املرتبطة هبـا  

، فيمـا ال جيـوز      )أدلـة  أو يف مـسرح اجلرميـة مـع وجـود            متلبِّسحيث ُيقبض على الشخص وهو      (
 خيـضع   التحقيق مع أعضاء النيابة العامة دون احلصول على إذن النائب العـام، الـذي ال ميكـن أن                 

وغالبــا مــا يــتم تــأخري  . نيمتلبِّــس ضــبطوا إذاإالَّ للتحقيــق، شــأنه شــأن نوابــه، دون إذن الــرئيس  
أسباب معقولة للتحقيق مـع نـواب       فيها   توافرت كما مت تعليق حاالت      ؛طلبات تعليق احلصانات  

ت وباملثـل، يف دولـة طـرف أخـرى، متـنح بعـض االمتيـازا              . برملانيني بشأن مسائل تتعلـق بالفـساد      
واحلــصانات للمــوظفني العمــوميني والنــواب الربملــانيني يف أداء مهــامهم الرمسيــة مبوجــب قــوانني    

ــة األصــوات يف الربملــان أو إذا ضـُـ    . خمتلفــة بط وجيــوز رفــع احلــصانة عــن هــؤالء املــوظفني بأغلبي
 وقد تؤدي قضايا الفـساد املزعومـة الـيت يـضلع فيهـا        . بارتكاب جرم ني  متلبِّس وناألشخاص املعني 

 ارتـأت وصي بفرض إجراءات جنائية إذا      ت ميكنها أن موظفون عموميون إىل تشكيل جلنة حتقيق،       
 إجــراءات عقابيــة ضــد أعــضاء الــسلك   وال ميكــن اختــاذ أيِّ.  جنائيــةل جرميــةاألفعــال تــشكّأنَّ 

ويف دولة طرف ثالثـة، ميـنح القـانون أيـضا حـصانات لعـدد مـن                 . القضائي دون إذن وزير العدل    
ــار املــس  ــذين  كب ــان، ال ــرئيس التحقيــق معهــم موافقــة يقتــضيؤولني وأعــضاء الربمل ــة يف  ال  الكتابي
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 ليس مطلوبا من هيئة مكافحـة الفـساد   تلك الوالية القضائيةلكن يف  . حاالت غري جرائم الفساد   
 ويف واليـة قـضائية رابعـة    . نـة مـن كبـار املـسؤولني       أن حتصل على إذن قبل التحقيق مع فئات معيّ        

ومع ذلك، مينح الدستور والقـوانني املتعلقـة باجلهـاز          . ة عامة للموظفني العموميني    مثة حصان  ليس
القــضائي والربملــان حــصانة مــن املالحقــة القــضائية ألعــضاء الربملــان والــسلك القــضائي والقــادة    

ويفقد األشخاص الذين يتم ضـبطهم يف حالـة تلـبس بـاجلرم حـصانتهم               . السياسيني، على التوايل  
ن الـضروري رفـع احلـصانة للقيـام بتحقيـق أو مالحقـة قـضائية، بنـاء علـى طلـب                      تلقائيا، لكن مـ   

وإضافة إىل ذلك، ميكن مـنح حـصانة مـن التحقيـق أو     . يقدم من مكتب النائب العام إىل احملكمة    
املالحقة القضائية أو املقاضاة لبعض موظفي القطاع العـام، مبـن فـيهم أعـضاء الربملـان والـوزراء،                   

وهـذا  .  قانونيـة ضـدهم دون وجـود موافقـة مـن الربملـان      حتقيقية أو إجراءات   اذحبيث ال جيوز اخت   
مبوافقـة  إالَّ  ينطبق أيضا علـى أعـضاء النيابـة العامـة والقـضاة، الـذين ال يـسمح مبـساءلتهم جنائيـا                      

ويف العديد مـن احلـاالت، مت إلغـاء حـصانة           .  املدعي العام  يقدمهطلب  عقب  جملس أعلى للقضاء    
ــدموا للمحاســبة يف    النــواب الربملــا ــيهم اهتامــات، وكــذلك إىل وزراء ســابقني ق نيني ووجهــت إل

ــوزراءختــصُّ احماكمــة   بــدءاإلجــراءات اجلنائيــة  ال جييــز قــانون ويف إحــدى الــدول األطــراف . ل
وظفني املــقــضاة وال احملــاكم ضــد مــن جانــبحتقيقــات أو مالحقــات قــضائية أو توجيــه اهتامــات 

بنــاء علــى إذن ســابق مــن  إالَّ خــالل أدائهــم ملهــامهم الرمسيــة  عمــوميني بــشأن جــرائم مرتكبــة  ال
واحملكمـة الـيت     املالحقـة القـضائية      هويـة املـسؤول عـن إجـراء تلـك         د  احلكومة اليت ميكنها أن حتـدّ     

ــا   ــة إجرائه ــل وطريق ــا ب ــرئيس أو أعــضاء     . جتريه ــة ال ــتم تنحي ــات القــضائية، ت ويف إحــدى الوالي
 جرمية يعاقـب عليهـا بالـسجن ألكثـر مـن سـنتني       برتكابااحلكومة عن مناصبهم عندما يتهمون  

 اإلجراءات، فيما يتخذ قرار التنحية عن املنصب بناء على تصويت الربملـان             حىت يتسىن املضي يف   
  .إذا كانت عقوبة اجلرمية ال تصل إىل السجن ملدة سنتني

ــاح حــصانات    -٩ ــضائية واحــدة لكــل شــخص      دســتوريةوتت ــة ق  واســعة أخــرى يف والي
إجـراءات  يِّ   الدولـة، الـذي ال خيـضع أل        بتفويض من رئـيس   نيابة عن رئيس الدولة أو      يتصرف  

  وعلـى العكـس مـن ذلـك،        .  بسبب قيامه أو إغفاله القيام بأيِّ فعـلٍ بـصفته الرمسيـة            أمام احملاكم 
ال متنح أية حصانات يف واليتني قضائيتني بسبب املنصب للمـوظفني العمـوميني واملنتخـبني أيـا                  

  .همكانت مرتبت
    

    دول أوروبا الشرقية    
 الــرئيس وأعــضاء ، بوجــه عــام،أوروبــا الــشرقية يتمتــع إىل  املنتميــة ةيف البلــدان التــسع  -١٠

ــان وكــذلك القــضاة  ــها  يف أغلــب احلــاالت، حبــصانات ميكــن أن   ،الربمل ــازل عن ــان أو يتن  الربمل
ــة القــضائ     . يرفعهــا ــدول األطــراف، متــنح حــصانة مــن املالحق ية مبوجــب فمــثال، يف إحــدى ال
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ــام وأعــضاء        ــة ومراجــع احلــسابات الع ــانيني وأعــضاء احلكوم ــواب الربمل ــرئيس والن الدســتور لل
 الفئــات عــن بــسيطة ضــرورية لرفــع احلــصانات  برملانيــةوتعــد موافقــة أغلبيــة. الـسلك القــضائي 

األربع األوىل من األشخاص وقضاة احملكمة العليا، فيما يقتضي توجيـه هتـم جنائيـة ضـد قـضاة                
وباملثـل، يف واليـة قـضائية ثانيـة، متـنح حـصانة مـن املالحقـة القـضائية                   . عاديني موافقـة الـرئيس    

ــوزراء والقــضاة     ــوزير األول وال ــرئيس وأعــضاء الربملــان وال وميكــن رفــع  . مبوجــب الدســتور لل
. احلصانات مبوافقة أزيد من نـصف جممـوع النـواب الربملـانيني، باسـتثناء حـاالت التلـبس جبـرم                   

ويتمتع الرئيس والوزير األول والـوزراء والقـضاة الدسـتوريون حبـصانة احلرمـة وال ميكـن إلقـاء                   
وميكـن للربملـان أو    . القبض عليهم أو توجيه هتم جنائية أو إدارية ضدهم خالل تـويل مناصـبهم             

وتتطلـب التحقيقـات    . يس رفع احلصانة، باستثناء احلـصانات الرئاسـية الـيت ال ميكـن رفعهـا              الرئ
ويف حالــة ثالثــة، يــستفيد . مــع القــضاة العــاديني ومالحقتــهم قــضائيا موافقــة برملانيــة أو رئاســية

وحتـدد  . الرئيس وأعضاء الربملان والقضاة من احلصانة يف اإلجراءات اجلنائيـة مبوجـب الدسـتور         
فعلـى سـبيل املثـال،      .  رفـع احلـصانة عـن النـواب الربملـانيني والقـضاة            إجـراءات  الربملانيـة    ئحاللوا

ومثـة عمليـة مماثلـة ببلـد        . يتطلب التحقيق معهم وتوجيـه التـهم اجلنائيـة ضـدهم موافقـة الربملـان              
آخر، حيث تعطى احلصانة مبوجب الدستور للرئيس وأعـضاء الربملـان والـوزير األول وأعـضاء                

 الربملـان بـشأن احلقـوق       وَيُبـتُّ . وزراء وقضاة احملكمة الدستورية والنائب العـام األعلـى        جملس ال 
كمـا يتمتـع    . املتعلقة باحلصانات وميكنه رفـع احلـصانات للـسماح بالقيـام بـاإلجراءات اجلنائيـة              

  .القضاة باحلصانة الوظيفية، اليت ترفع بقرار من اجمللس القضائي
ففـي بلـد واحـد، حيـدد القـانون      .  يف دول أطراف أخـرى   أضيق نطاقاً وتوجد حصانات     -١١

اجلنــائي نطــاق احلــصانة مــن اعتقــال الــرئيس وأعــضاء الربملــان ورئــيس املكتــب األعلــى ملراجعــة    
وال تنطبـق احلـصانة مـن االعتقـال إذا ضـبط الـشخص أثنـاء                . احلسابات واملـدعي العـام والقـضاة      

 اجلنائيــة احلــصانة مــن املقاضــاة، اإلجــراءات وميــنح قــانون. يف حالــة الــرئيسإالَّ ارتكــاب جــرم، 
ويف بلـد آخــر، متـنح جمموعــة   . ولكـن لـيس مــن التحقيـق اجلنـائي، الــيت ميكـن أن يرفعهــا الربملـان      

، أثنــاء أداء خمتلفــة شــيئا مــا مــن احلمايــات، حيــث ميــنح الدســتور احلــصانة مــن املقاضــاة اجلنائيــة 
بالنسبة للجرائم اخلطـرية، وآنـذاك      إالَّ  (لربملان   للرئيس ونائب الرئيس وأعضاء ا     ،الوظائف الرمسية 

مـا مل   (، وأعـضاء احملكمـة الدسـتورية        )ني جبـرم  متلبِّـس يف حالة ضـبطهم     إالَّ  فقط بإذن من الربملان     
ــتم رفــع احلــصانة مبوجــب تــصويت مــن احملكمــة الدســتورية بثلثــي أعــضائها     ، واملرشــحني يف )ي

بط  ُضــإذاإالَّ (احملليــة االنتخابــات  الربملــان األورويب ووانتخابــاتاالنتخابــات الربملانيــة والرئاســية 
ويف بلــد ثالــث، ال يتمتــع املوظفــون العموميــون باحلــصانة،   ). ا جبــرائم خطــريةمتلبِّــسالــشخص 
  . الرئيس وأعضاء الربملان الذين ميكن رفع حصاناهتم طبقا للدستور والقانونباستثناء
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رت مـن الناحيـة العمليـة يف         احلـصانات أثّـ    غ عـن أنَّ   ويف العديد من بلدان املنطقة، مل يبلّـ         -١٢
املالحقة القضائية لقضايا الفساد، حيث مت تعليق تلك احلصانات عندما طلب ذلك، وإن كانت              

مثـة حـصانات واسـعة مـن حيـث نـوع احلمايـات               ويف حـالتني اثنـتني    . هناك اسـتثناءات ملحوظـة    
 املـسؤولني الـذين يتمتعـون       ، مشلت جمموعـةُ   ويف حالة واحدة  . املمنوحة لكبار املسؤولني ونطاقها   

ــوزيَر وأعــضاَءباحلمايــة مبوجــب الدســتور الــرئيسَ  النــواب أنَّ غــري .  األول والقــضاةَ الربملــان وال
 فيمـا يتعلـق    تركهم مناصـبهم   سارية بعد    تظلالربملانيني يتمتعون حبصانة مطلقة وليست وظيفية،       

 وتلـزم موافقـة الربملـان واجمللـس القـضائي ملباشـرة             .أثنـاء تـوليهم مناصـبهم      مـن أفعـال      ارتكبوهمبا  
وال يتمّتـع أعـضاء النيابـة العامـة         . التحقيقات مع أعضاء الربملان والقضاة بطلب من النائب العـام         

 العاملون يف مكتب النائـب العـام باحلـصانة، ولكـن تلـزم موافقـة رئـيس احملكمـة العليـا                      واحملققون
وهنـاك حـاالت رفعـت فيهـا حـصانة نـواب برملـانيني              . عهـم العتقال موظفي االدعاء والتحقيق م    

ويف حالــة ثانيــة، مشــل نطــاق . وحــدثت عــدة إدانــات للنــواب العــامني خــالل الــسنوات األخــرية
 الـرئيس ورئـيس الغرفـة       ملنـصب املسؤولني الذين متنح هلم احلصانة الرؤساء الـسابقني واملرشـحني           

ربملـانيني  النـواب   ال(ضـافة إىل مـسؤولني كبـار آخـرين          العليا ملراجعة احلسابات وأمني املظامل، باإل     
  .وتوجد إجراءات خاصة إلقامة دعاوى قضائية ضد هؤالء األشخاص). والنائب العام والقضاة

    
    دول أوروبا الغربية ودول أخرى    

من بني الدول األطراف السبع اليت تنتمي إىل دول أوروبا الغربية ودول أخرى، كانـت                 -١٣
علقــة باحلــصانات واالمتيــازات القــضائية أكثــر انتــشارا يف البلــدان الــيت تطّبــق القــانون القــضايا املت

الـيت تطبـق القـانون العـام،        ومن بني البلدان الثالثة     . ق القانون العام  املدين منها يف البلدان اليت تطبّ     
 القـضائية    امتيازات قضائية أو حصانات من التحقيقات اجلنائيـة واملالحقـة           منها  بلد  أيُّ يال يعط 

للموظفني العمـوميني، مبـن فـيهم أعـضاء الربملـان، بـشأن جـرائم تـدخل يف إطـار االتفاقيـة، علـى                     
الرغم من منح النواب الربملانيني شكال من أشكال االمتيازات الربملانية بشأن اآلراء الـيت يعربـون                

بق هذا أيضا علـى     وينط.  الربملانية سلوكهم عند نظرهم يف الشؤون    عنها داخل الربملان أو بسبب      
. ر حــصانات أو امتيــازات قــضائية للمــوظفني العمــومينيبلــد واحــد يطبــق القــانون املــدين ال يــوفّ

ــسبة        ــد آخــر يطبــق القــانون املــدين، بالن ــضائية يف بل ــازات ق ــوال، ال توجــد امتي وعلــى نفــس املن
ملان أن يأذن بتوجيـه      على الرب  للموظفني العموميني أثناء أداء واجباهتم الرمسية، على الرغم من أنَّ         

  .اهتامات جنائية وإقامة إجراءات جنائية ضد أعضائه ونوابه وأعضاء جملس الشيوخ
ففـي حالـة واحـدة، يتمتـع        . قـان القـانون املـدين     وتسود حصانات أوسع يف بلـدين يطبّ        -١٤

أعــضاء الربملــان واملــسؤولون احلكوميــون والقــضاة املنتخبــون مــن قبــل الربملــان حبــصانة حمــدودة 
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 مـن وزارة العـدل      استـصدار إذن  ويلـزم   . شأن اجلرائم املتعلقة بواجباهتم أو أنـشطتهم الربملانيـة        ب
ــشطتهم أو       ــشأن جــرائم تتعلــق بأن ــة ضــد املــوظفني االحتــاديني ب والــشرطة لفــتح دعــوى جنائي

يف احلـاالت األقـل خطـورة عنـدما يـتم اسـتيفاء            إالَّ  منصبهم، وهو اإلذن الذي ال ميكـن رفـضه          
ويف البلد الثاين، ُيمنح الـوزراء امتيـازاً قـضائياً وحيـاكَمون            . قانونية للمالحقة اجلنائية  الشروط ال 

وعلـى حنـو مماثـل، مـن الـضروري          . يف حماكم خاصة عن جرائم ارتكبوها خـالل مـدة الوظيفـة           
ــوليهم          ــا خــالل ت ــون هب ــيت يقوم ــة خاصــة عــن األعمــال ال ــة يف حمكم حماكمــة أعــضاء احلكوم

ويف حـني   . تمتعون باحلصانة عن أعمال يقومـون هبـا خـارج إطـار منـصبهم             ملنصبهم، بينما ال ي   
حرمـاهنم مـن   ال يتمتع النواب الربملانيون باحلصانة، يتطلب اعتقـاهلم أو غـري ذلـك مـن أشـكال                

باســتثناء اجلنايــات أو حــاالت التلــبس بــاجلرم واإلدانــة   ( يف مــسألة جنائيــة أو تأديبيــة  حريتــهم
ويتمتـع الـرئيس    . مـن رئـيس الربملـان     إذنـاً   ،  حتقيـق ن وكـذلك، إلجـراء      إذنـا مـن الربملـا     ) النهائية

حبــصانة مطلقــة عــن األعمــال الــيت يقــوم هبــا بــصفته الرمسيــة، وال ميكــن إخــضاعه، خــالل فتــرة  
  . هتم أو مالحقة قضائية أو إجراءات حتقيقواليته، أليِّ

    
     املتعلقة باإلثراء غري املشروع٢٠تنفيذ املادة   - باء  

    ةفريقياأل دولال    
واجهت أغلب بلدان جمموعة الـدول األفريقيـة معوقـات دسـتورية أو عمليـة متنـع جتـرمي                     -١٥

ويف حالـة واحـدة، كـان ذلـك راجعـا إىل الـضمانات الدسـتورية الفتـراض           . اإلثراء غري املشروع  
لنظـام   كـان الدسـتور واملبـادئ األساسـية ل         مـا إذا  الرباءة، فيما مل يكن من الواضح يف حالة ثانيـة           

وذكـرت دولـة طـرف جرمـت هـذا العمـل            . القانوين للبلد تـسمح بتجـرمي اإلثـراء غـري املـشروع           
صــعوبات يف عــرض احلــاالت أمــام القــضاء بــسبب حتــديات تتعلــق بتتبــع معــامل التمويــل وحتليــل  

ووضعت والية قضائية مل جترم اإلثراء غري املشروع      . األرصدة الصافية وتعقب األصول وضبطها    
  . جرمية ذات صلةللنص علىية ملعاجلة املشكلة، وينتظر صدور تشريع يف بلد واحد آلية إدار

    
    دول آسيا واحمليط اهلادئ    

يف أغلب دول آسيا واحمليط اهلادئ التـسع، ال توجـد عوائـق دسـتورية أو قانونيـة متنـع                      -١٦
أطـراف  وعلـى وجـه اخلـصوص، ُجيـّرم هـذا الفعـل يف مخـس دول                 . جترمي اإلثـراء غـري املـشروع      

وأشـري إىل التحـديات الدسـتورية       . باملنطقة، فيما ينتظر صدور التـشريع يف ثالثـة بلـدان أخـرى            
يف ثالثة بلدان خبصوص افتـراض الـرباءة، وعـبء اإلثبـات اجلنـائي وإمكانيـة جتـرمي اإلثـراء غـري            

ــادئ الدســتورية   ــشروع يف ضــوء املب ــدخل     . امل ــصاح عــن األصــول وال ــة لإلف وال توجــد أنظم
  . للموظفني املنتخبني والعموميني يف مجيع بلدان املنطقةبالنسبة



 

V.13-81709 9 
 

CAC/COSP/IRG/2013/10 

    دول أوروبا الشرقية    
م اثنتان فقط اإلثراء غري املـشروع، رغـم أنـه يف            من بني دول أوروبا الشرقية التسع، جترِّ        -١٧

ويف أغلب بلدان املنطقة،    . حالة واحدة مت وضع هذا احلكم مؤخرا واعترب أنه غامض وغري دقيق           
وتتعلـق املعوقـات اخلاصـة بعـبء اإلثبـات وافتـراض            . يـود الدسـتورية جتـرمي هـذه األفعـال         متنع الق 

اإلعـالن  وتستعمل بعـض الـدول أنظمـة        . الرباءة واخلصوصيات األخرى املتعلقة بالنظام القضائي     
 األصــول والــدخل واألحكــام القانونيــة ذات الــصلة، مثــل تــشريع مكافحــة غــسل األمــوال،  عــن

  .وينتظر صدور تشريع جيرم اإلثراء غري املشروع يف والية قضائية واحدة. ثلللوصول إىل أثر مما
    

    دول أوروبا الغربية ودول أخرى    
 القيـود   ودول أخـرى أنَّ   ذكرت مجيع الدول األطراف يف جمموعة دول أوروبا الغربية            -١٨

.  املـشروع الدستورية املتعلقة بافتراض الرباءة وعكس عـبء اإلثبـات منعـت جتـرمي اإلثـراء غـري                
التـدابري اجلنائيـة    أنَّ   عـن األصـول والـدخل واسـعة االنتـشار، رغـم              اإلعالنأنظمة  أنَّ  وال يبدو   

فعلى سبيل املثال، يف إحـدى الـدول الطـرف، ميكـن            . وغري اجلزائية تستخدم يف بعض األحيان     
وانني عائـدات   حتجيم الثروة غري املربَّرة ومصادرهتا خارج نطاق نظام العدالة اجلنائية مبوجب قـ            

 الــشخص يتجــاوز ثــروةاجلرميــة، وعنــدما تكــون هنــاك أســباب معقولــة لالشــتباه يف أنَّ إمجــايل 
قيمة ثروته املكتسبة بصورة قانونية ميكن للمحكمة أن جترب الشخص علـى أن يثبـت أنَّ ثروتـه                  

 ويف إحدى الدول األطراف األخرى، ُيتـوخى مـن أحكـام          . مل تتأتَّ من ارتكاب فعل إجرامي     
يف القانون اجلنائي بشأن إخفاء املوارد وعدم تربير مـصادرها وكـذلك قـانون الـضرائب حتقيـق       

 لعـبء اإلثبـات   إحدى الواليـات القـضائية بـالعكس اجلزئـي          يف  ويسمح القانون   . اهلدف نفسه 
ويف واليـة قـضائية     . فيما خيّص املصدر املشروع للـسلع الـيت حـصلت عليهـا املنظمـة اإلجراميـة               

 تقدمي أدلة علـى الثـروة غـري املـربرة أثنـاء احملاكمـات كقـرائن تـدعم ُتَهـم الفـساد                       أخرى، ميكن 
  .العمومي أو جرائم أخرى

 


