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  فريق استعراض التنفيذ
  الرابعةالدورة 

  ٢٠١٣ مايو/أيار ٣١- ٢٧فيينا، 
  *ت املؤقَّ من جدول األعمال٢البند 

  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 
        ملكافحة الفساد

  والفصل الرابع ) التجرمي وإنفاذ القانون(تنفيذ الفصل الثالث     
    ملكافحة الفسادمن اتفاقية األمم املتحدة) التعاون الدويل(
      )٢٩-١٥استعراض املواد (

  تقرير مواضيعي من إعداد األمانة    
    

  ملخَّص    
الـدولِ األطـراِف املـستعَرضة       معلومـات عـن تنفيـذ     علـى    هذا التقرير املواضيعي     حيتوي   

من اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة        ) التجرمي وإنفاذ القانون  ( الفصل الثالث     من ٢٩-١٥املواد  
أنـشأها  ، الـيت    االتفاقيةتنفيذ  من الدورة األوىل آللية استعراض      يف العامني األول والثاين     الفساد  

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

───────────────── 
  *  CAC/COSP/IRG/2013/1. 
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    هيكلهالتقرير و ونطاق مقدِّمة  -أوالً  
الــوارد يف مرفــق ( اإلطــار املرجعــي آلليــة االســتعراض  ،٣/١ يف قــراره ،اعتمــد املــؤمتر  -١

مـشروع املبـادئ التوجيهيـة للخـرباء احلكـوميني واألمانـة بـشأن إجـراء                كـذلك   ، و )ذلك القرار 
الـواردين  (االستعراضات القُطرية ومـشروع املخطـط النمـوذجي لتقـارير االسـتعراض القُطـري               

 اسـتعراض التنفيـذ يف صـيغتيهما النـهائيتني          اللـذين وضـعهما فريـق     ) ٣/١يف تذييل مرفق القرار     
  .٢٠١٠يوليه / متوز٢يونيه إىل / حزيران٢٨خالل دورته األوىل اليت ُعقدت يف فيينا من 

ــ  -٢ ــتعراض،  ٤٤ و٣٥ للفقـــرتني اًووفقـ ــة االسـ ــار املرجعـــي آلليـ ــارير  ُتَعـــد مـــن اإلطـ تقـ
لقُطـري مـن معلومـات      وأنـسب مـا يـرد يف تقـارير االسـتعراض ا           مجع أَْشـَيع    من أجل   مواضيعية  

 لعرضـها علـى   الحظـات   املواملطروحـة    التحـدِّيات عن التجارب الناجحة واملمارسات اجليـدة و      
 ويـــرد يف تقريـــر منفـــصل  .عملـــه التحليلـــيلكـــي يـــستند إليهـــا يف  فريـــق اســـتعراض التنفيـــذ  

(CAC/COSP/IRG/2013/3)حتليل لالحتياجات من املساعدة التقنية ذات الصلة .  
التجــرمي وإنفــاذ ( الثالــث ني معلومــات عــن تنفيــذ الفــصل املواضــيعيةريرالتقــن امَّتــضتو  -٣

 يف املــستعَرضةمــن االتفاقيــة مــن جانــب الــدول األطــراف  ) ون الــدويلاالتعــ(والرابــع ) القــانون
ستند إىل املعلومـات الـواردة      تـ هـي   و. آللية االستعراض  األول والثاين من الدورة األوىل       العامني

 شـارفت  أو   ،اليت كانت قـد اكتملـت     اخلاصة بأربع وثالثني دولة طرفاً و     ض  ستعراااليف تقارير   
  )١(. التقريرصياغة وقت ،على االكتمال

فالوثيقة احلاليـة تغطـي املـسائل املتعلقـة بـاملواد           . وترد التقارير املواضيعية يف أربع وثائق       -٤
تنفيـذ الفـصل    واجهت  اليت   التحدِّيات من االتفاقية، مبا يف ذلك املالحظات حول         ٢٩ إىل   ١٥

ــث ــة  . الثال ــة الثاني ــشمل الوثيق ــة   (CAC/COSP/IRG/2013/7)وت ــز العدال ــة لتعزي ــدابري الالزم  الت
 ِفـذة للقـانون   ْنوكـذا تنفيـذ أحكـام الفـصل الثالـث امل          )  من االتفاقيـة   ٣٥ إىل   ٣٠املواد  ( اجلنائية

حكـــام الفـــصل فتغطـــي أ (CAC/COSP/IRG/2013/8)أمـــا الوثيقـــة الثالثـــة . )٣٩-٣٦املـــواد (
الثالــث املتــصلة بالــسرية املــصرفية والــسجل اجلنــائي والواليــة القــضائية، وكــذا أحكــام الفــصل  

، مبـا يف ذلـك      )٤٥-٤٠املـواد   (الرابع املتعلقة بتسليم اجملرمني ونقل األشخاص احملكـوم علـيهم           
وتنـــاقش الوثيقـــة . تنفيـــذ الفـــصل الرابـــعالـــيت واجهـــت  التحـــدِّياتمالحظـــات عامـــة حـــول 
CAC/COSP/IRG/2013/9     ــة ونقــل ــة املتبادل ــع املتعلقــة باملــساعدة القانوني  أحكــام الفــصل الراب

  .)٥٠-٤٦املواد  ( إنفاذ القانونعلى اجلنائية والتعاون اإلجراءات
  

───────────────── 
  .٢٠١٣مارس / آذار٤جريت حىت يوم قُطرية اليت أُتستند هذه البيانات إىل االستعراضات ال  )1(  
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    تنفيذ الفصل الثالثاليت واجهت يات التحدِّمالحظات عامة على   -ثانياً  

الـيت  يات  دِّعلـى حتليـل ألبـرز التحـ       تقريـر   هـذا ال  حيتـوي   ،   أن طلـب   لفريقحسبما سبق ل    -٥
املالحقـة   (٣٠ملـادة   وفيمـا خيـص ا    . بة حـسب مـواد االتفاقيـة      تنفيذ الفصل الثالث، مرتّ   واجهت  

واجهــت العــدد األكــرب مــن    تقــارير االســتعراض أهنــا   أظهــرت ، الــيت )واملقاضــاة واجلــزاءات 
  .با حسب فقراهتاتَّشأهنا ُمريرد تفصيل إضايف ب واليت تغطي طائفة من املواضيع، التحدِّيات

    
  ١الشكل 
    الفصل الثالثتنفيذ اليت واجهت يات التحدِّ

  
     

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  ١اجلدول 

  تنفيذ الفصل الثالثاليت واجهت  التحدِّياتأبرز 
  

  ) مرّتبة وفقا لشيوعها حسب املادة من االتفاقية(املستبانة تنفيذ اليات دِّحت  مادة االتفاقية

قاضاة املالحقة وامل
  )٣٠املادة  (واجلزاءات

  

اجلزاء على اجلرائم 
مبوجب االتفاقية 

  )١الفقرة (

اجلزاءات النقدية وغريها، خاصة ضد األشخاص االعتباريني والنظر يف رفع مستويات 
  اتباع هنج أكثر اتساقاً والتوفيق بني العقوبات السارية على اجلرائم املتعلقة بالفساد، 

  . وتناسبها وأثرها الرادعتاجلزاءاتالس، بغية ضمان فعالية تلك وال سيما الرشوة واالخ
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  ) مرّتبة وفقا لشيوعها حسب املادة من االتفاقية(املستبانة تنفيذ اليات دِّحت  مادة االتفاقية

احلصانات واالمتيازات 
  )٢الفقرة (القضائية 

 واحلصانات القضائية املخولة للموظفني االمتيازاتإحداث مزيد من التوازن بني   -١
 حنوالعموميني ملزاولة وظائفهم الرمسية وإمكانية التحقيق واملالحقة واملقاضاة على 

االتفاقية، وأيضا تقييم مسألة ما إذا املنصوص عليها يف اجلرائم فعال فيما خيص 
 الالزمة للموظفني العموميني من أجل اتاحلمايحدود تتجاوز كانت احلصانات 

  .وظائفهم الرمسيةأداء 
ياع  وضاحملتملإعادة النظر يف إجراءات رفع احلصانات، خاصة لتحاشي التأخري   -٢

  .يا اجلنائيةاألدلة يف القضا
إسقاط األهلية عن 

  )٧الفقرة (املدانني 
عن املدانني لتويل منصب يف منشأة مملوكة األهلية من أجل إسقاط النظر يف اختاذ تدابري 

  . عموميمنصب لتويل، عالوةً عن إسقاط األهلية  للدولةكليا أو جزئيا
رشو املوظفني العموميني 

  )١٥املادة (الوطنيني 
  : اليت واجهت التنفيذ مبا يليلتحدِّياتاتعلَّقت أشيع 

 )أ(،"العطايا التيسريية"سيما فيما خيص املنافع غري املادية و املزية غري املستحقة، النطاق   -١
  .١٥ية لتلك املزايا وفقا للمادة ابتغاء ضمان مزيد من االتساق والتغط

 .خاص وكياناتطبيق جرائم الرشو على املنافع اليت يستفيد منها الغري من أشت  -٢
على أعضاء ذلك سيما تطبيق  نطاق مشول املوظفني العموميني جبرمية الرشو، ال  -٣

 .الربملان
 .، باإلضافة إىل عرض مثل هذه املزية أو تبادهلازية غري مستحقة مبمشول الوعد  -٤
 الرمسية للموظفني املهام بني األفعال املرتكبة داخل نطاق ةالتمييز املنطبقأوجه   -٥

 . وخارجهمومينيالع
  .١٥ للمادة وفقامشول الرشو غري املباشر،   -٦

  اإلثراء غري املشروع 
  )٢٠املادة (

  . اعتبار اإلثراء غري املشروع فعال إجراميابعدمالقرار الداخلي القاضي   -١
 .القيود الدستورية، خاصة فيما يتعلق مببدأ افتراض الرباءة  -٢
 . فيما يتعلق بعبء اإلثباتال سيما عنها،  النظام القانوين املبلّغخصوصيات  -٣
 .بنظم إشهار الذمة املاليةاملسائل املتصلة   -٤
واملناهضة لغسل األموال، على  مثل التشريعات الضريبية ،تطبيق القوانني السارية  -٥

  ).وتداخلها احملتمل (اإلثراء غري املشروع
  السلطات املختصة 

  )٣٦املادة (
تفويضها مبهمة إجراء سيما  ، ال العامقانون واالدعاءتعزيز هيئات إنفاذ ال  -١

 ودرايتهم وقدراهتم، املوظفني، وزيادة فعالية  مسبقةموافقة خارجيةالتحقيقات دون 
 املنصوص عليها يف على إنفاذ القانون على اجلرائمقدرة متخصصة وضمان وجود 

  .االتفاقية
 .عام التعزيز استقالل هيئات إنفاذ القانون واالدعاء  -٢
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  ) مرّتبة وفقا لشيوعها حسب املادة من االتفاقية(املستبانة تنفيذ اليات دِّحت  مادة االتفاقية

 تشكيل، والنظر يف إعادة  املختصةفيما بني املؤسساتالداخلي ق سيزيادة التن  -٣
  .العمليات احلاليةالنظم وزيادة فعالية وظائفها وتقييم كيفية 

رشو املوظفني العموميني 
األجانب وموظفي 

املؤسسات الدولية العمومية 
  )١٦املادة (

وموظفي املؤسسات وميني األجانب رشو املوظفني العم ُيجّرم  حكمعدم وجود  -١
  .الدولية العمومية

ملوظفني العموميني األجانب ااحلكم غري اإللزامي بشأن جترمي ارتشاء عدم كفاية   -٢
 . أو قصور ذلك احلكم أو انعدام مفعولهوموظفي املؤسسات الدولية العمومية

ت الدولية املؤسسالموظفني العموميني األجانب وموظفي اجلرمية لنطاق مشول   -٣
  .العمومية

 التجميد واحلجز واملصادرة
  )٣١(املادة 

من أجل استبانة ، خاصة وافيةملصادرة منعدمة أو غري التسهيل التدابري الالزمة   -١
عالوة على وجود متطلبات شكلية مرهقة للغاية بشأن جتميد وحجز املوجودات، و

تدابري غري إلزامية تكفل قيام اليت تواجه وضع  التحدِّيات، واملاليةاحلسابات جتميد 
  .شرعية أصل العائدات املزعومة من اجلرميةاجلاين بإثبات 

اخلاضعة للتدابري ال سيما األدوات تعريف العائدات واملمتلكات املتأتية من اجلرمية،   -٢
 .٣١املنصوص عليها يف املادة 

 .و املصادرة إدارة املمتلكات اجملمدة أو احملجوزة أاليت تواجه التحدِّيات  -٣
صادرة احلالية مب اتالتدابري واألطر والقدرزيادة اتساق وإصالح وتعزيز احلاجة إىل   -٤

 .وجتميد وحجز املوجودات
، وكذا على خلوطةاحملّولة واملبّدلة واملاإلجرامية تطبيق التدابري احلالية على العائدات   -٥

  . منهااملشتقةاإليرادات واملنافع 
  
  .غري وارد يف االتفاقية وهي ال تعترف باملفهوم الذي يدل عليه" ة التيسرييةالعطي"مصطلح   )أ( 

    
     املنصوص عليها يف الفصل الثالثيةحكام التجرمياألتنفيذ   -ثالثاً  
    مالحظات عامة  - ألف  

    "املوظف العمومي"تعريف     
 مـصطلح مشـول  نطـاق  ، أال وهـي      متـصلة بتنفيـذ الفـصل الثالـث        متقاطعـة  ألةمـس هناك    -٦
مثـال ذلـك أنَّ النـواب الربملـانيني يف إحـدى الـدول األطـراف ال ُيعتـربون         ". املوظف العمومي "

موظفني عموميني، مما حيّد من تطبيق األحكام املتعلقة بعدة جـرائم فـساد علـيهم، مبـا يف ذلـك                    
 قـد قـدمت   و. واألجانب وإسـاءة اسـتغالل الوظـائف      جرائم الرشوة املتعلقة باملوظفني الوطنيني      

توسيع نطـاق اجلـرائم ذات الـصلة والـنص        توصيات دعت فيها إىل     ضة  دول األطراف املستعرِِِ  ال
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ويف حالـة تلـك الدولـة الطـرف ذاهتـا، ال يـشمل              . لربملـانيني علـى ا   مناسـبة    جـزاءات توقيع   على
صــراحةً األشــخاص الــذين ميارســون وظــائف عموميــة يف منــشأة   " األجــنيباملوظــف "تعريــف 
يات قضائية ال تشمل القوانني ذات الصلة الفئـات الرئيـسية لألشـخاص             ويف أربع وال  . عمومية

 املـوظفني   فئـة  لتعريـف    متباينـة مـصطلحات   تلـك القـوانني     املذكورين يف االتفاقية، أو تـستخدم       
ــشمولني ــساد تعريفــ      . امل ــشريع مكافحــة الف  ملــصطلح اً صــرحياًويف حالــة أخــرى ال يتــضمن ت

.  غـري مباشـر باإلشـارة إىل مفـاهيم أخـرى           علـى حنـو   الَّ  ، الـذي مل ُيعـرَّف إ      "املوظف العمـومي  "
وفيما يتعلق جبرمية إساءة استغالل الوظيفة بوجه خاص لـوحظ أنَّ احملاكمـات كـثريا مـا تنتـهي            

أن  يف حماكمهـا  مـن األعـراف املرعيـة    أنَّ وهذا مـرّده إىل . بالرباءة يف إحدى الواليات القضائية    
، "املوظـف " األشـخاص الـذين ال ينطبـق علـيهم مـصطلح             من املسؤولية طائفة واسعة من    ُتعفى  
 ويف إحدى احلاالت، عـرِّف مـصطلح        .ضرورة اتباع هنج جديد يف القانون اجلنائي      تبّينت  وقد  

ثين مــن مدلولــه علــى وجــه التحديــد املــشرعون ُتتعريفــا واســعا، لكنــه اســ" عمــوميالوظــف امل"
  .م على حدة قانون مكافحة الفساد، الذين يشمله العامونواملوظفون القضائيون واملدعون

    
    جرائم الرشوة  - باء  

    رشو املوظفني العموميني الوطنيني واألجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية    
املــوظفني العمــوميني الــوطنيني    رشــو كــل الــدول األطــراف تــدابري لتجــرمي     ختــذتا  -٧

خطـوات صــوب جتــرمي  ت كــثريا منـها خطــ يـضاف إىل ذلــك أنَّ  . ســواءحـد  وارتـشائهم علــى  
لــوحظ غــري أنــه . رشــو املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املؤســسات الدوليــة العموميــة 

 فـي عـدة دول أطـراف مل       ف. معاجلـة تلـك اجلـرائم     فيمـا خيـص      الـشائعة عدد من املـسائل     وجود  
 بــصفة غــري مباشــرة يف الًأو كــان مــشمو  صــراحةًالًمبزيــة غــري مــستحقة مــشمو" الوعــد"يكــن 
، "لفعــلالعــربة با "هنــجواعتمــدت عــدة دول، عـالوةً علــى ذلــك،  .  املفــاهيم ذات الــصلةنطـاق 
 نَّمـع أ   ، لـيس مـشموالً صـراحةً      الرشوةعرض  يف حني أن    التبادل الفعلي،    سوى   جيّرمال  الذي  

 أو جرميـةً  ارتكـاب جرميـة     العرض ميكن يف بعض احلاالت مالحقته قضائيا باعتبـاره شـروعاً يف             
 بـل إن    عن الفعل غري جمـرَّم يف إحـدى تلـك الـدول األطـراف             " االمتناع" أنَّ   كما. غري مكتملة 

ضة توصـيات بنـاًء علـى       الدول األطراف املستعرِِ   قدمتوقد  . إال جزئياً االرتشاء غري جمّرم فيها     
، ويف حـاالت عـدة كانـت        "الواجـب الرمسـي   "ويف حالتني أثريت مـسائل بـشأن مفهـوم          . ذلك

يتـورط  ألطراف الثالثة، مثل نطـاق تغطيـة الرشـوة غـري املباشـرة الـيت                هناك ثغرات فيما يتعلق با    
 أن يف إحـدى الواليـات القـضائية    حتديـداً لـوحظ  و. طـراف ثالثـة  حتقيق منافع أل  أو فيها وسطاء 
ــيت جتــرِّم الرشــوة  األحكــام  ــيت هتــدف إىل  ال ــال  ال ــى أداء أفع ــشي عل ــع  محــل املرت ــاقض م  ال تتن
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الـيت جتنيهـا    مجيع حاالت املزايـا غـري املـستحقة         ال تشمل   نيني  واجبات املوظفني العموميني الوط   
 تتــصل مــثال عّينــة،قيــودا م وأن التــشريعات إعفــاءات مَّ تتــضويف حــاالت قليلــة. أطــراف ثالثــة
يف عدة حـاالت    ، أو   "العذر املعقول  "حجة، أو   لومةمعتكون أدىن من عتبة مبالغ      بالرشوة اليت   

 يف إحـدى تلـك       ذلـك  ومـن  (الرشـو يبلِّغـون عـن فعـل       األشـخاص الـذين      احلصانة مـن مالحقـة    
 كـم شـترط احل اويف إحـدى احلـاالت    ). احلاالت إمكانية إعـادة مجيـع املمتلكـات أو جـزء منـها            

 ركـن  فرا وكـذلك تـو   الـسلوك اإلجرامـي   ضلوع شخصني علـى األقـل يف      احملليني  رشو  باملتصل  
مزيــة  وحــدها ال أي  املاليــةنــافعفُــسِّر علــى أنــه يــشمل امل الــشيء الــذي ، "املنفعــة االقتــصادية"

ولوحظـت يف ثـالث مـن       .  القـانون  بتوسـيع نطـاق   قدمت بالتايل توصية    و. أخرى غري مستحقة  
" العـربة بالقيمـة  "هنـج  اتبـع   يف حـالتني  :الدول األطراف مسألة مماثلة تتعلق باملزية غري املستحقة       

مل  أخـرى  ويف حالـة  ،ا ماديـة  على الرشوة إالَّ عنـدما تنطـوي علـى مزايـ     مبوجبه ُيعاقبالذي ال   
علـى  يف القـانون الـوطين تـشمل        الـواردة   " م شيء قـيّ   أّي"يكن من الواضح ما إذا كانت عبارة        

الـيت تعطـى مـن     (اإلكراميـة  بـني  ُميِّـز  دول أطـراف ثـالث  ويف . املزايـا غـري املـستحقة   حنـو واف  
علــى  العقــاب يكـون والرشــوة، حيــث ) هـو أصــال إجــراء قـانوين   لتعجيــل بــإجراء إداريأجـل ا 

 يف حالة أخـرى،   باملثل،  و. قبول هذه األخرية أشد مىت كان يف تصرف املوظف إخالل بواجبه          
عـن نطـاق   أداء أفعـال ختـرج   طال فيها القانون أيضا أفعال الرشوة املـراد هبـا دفـع املـوظفني إىل           

ذ هبـا يف  خـ وصـيغت تـشريعات أو أُ   .  يف اجلزاءات املطبقة   وجود تباينٍ  لوحظ واجباهتم الرمسية، 
يـة،  عدة دول أطراف لكي ُتنفَّـذ علـى وجـه أكمـل أحكـام الرشـوة املنـصوص عليهـا يف االتفاق                

  .َد يشوب هذا اجلهوإن لوحظ أحيانا بطء
    

  ١اإلطار 
  ١٥مثال على تنفيذ املادة 

" املزّيـة غـري املـستحقة     "يف إحدى الدول األطراف تضمَّن قانون الرشوة تعريفا واسـعا جـدا ملفهـوم               
 أهنـا تـشمل النقـود وأي شـيء آخـر بـصرف           مبـا يعـين   " هدية أو مكسب آخر   "عرَّف على أهنا    ُتاليت  

 ،د، أو حيتمـل أن يوجِـد  يوجِالنظر عن قيمته، وحقا أو خدمة ُتقدَّم دون مقابل أو تعويض آخر مما       
ياء األخـرى   ولوحظ أنه حىت أصغر املبالغ النقدية أو األشـ        . عِطيلدى املتلقّي شعوراً بااللتزام جتاه املُ     

  .فعل اإلجرامي للأركاناًميكن أن ُتعترب هدايا وُتَعّد كافية العتبارها 
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  ١٥التحديات املتعلقة باملادة 
سـيما   املزيـة غـري املـستحقة، ال      بنطـاق    تتعلـق    ١٥يات ذُيوعاً يف تنفيـذ املـادة        دِّأكثر التح   -٨

وتطبيـق جرميـة    )  املائـة مـن احلـاالت       يف ٢٥" (العطايـا التيـسريية   "فيما يتصل باملنـافع غـري املاديـة و        
)  يف املائــة مــن احلــاالت ٢١,٩ (الغــري مــن أشــخاص وكيانــات  إىل قدمــةالرشــوة علــى املنــافع امل 

 يف ١٥,٦( مشول املوظفني العموميني جبرمية الرشوة، خاصة التطبيـق علـى أعـضاء الربملـان      نطاقو
 يف ٩,٤ (ا أو تبادهلـ ها علـى عرضـ  ، زيـادةً  مبزيـة غـري مـستحقة     ومشـول الوعـد   )  مـن احلـاالت    املائة
 بني األفعال املرتكبة داخل نطاق املهام الرمسية للمـوظفني العمـوميني            ةالتمييز املنطبق أوجه  و) املائة

 يف  ٩,٤ (١٥فقـا للمـادة     ومشـول الرشـوة غـري املباشـرة، و        )  يف املائة من احلاالت    ٩,٤(وخارجه  
 ). من احلاالتاملائة

      
  العموميني رشو املوظفني-١٥املادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
ــاك عــد   -٩ ــدابري حمــددة لتجــرمي كــل مــن    ةوهن ــشاء  رشــو دول أطــراف مل تعتمــد ت وارت

مل جتـرَّم    صوصاخلـ علـى   و. املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية      
 التـشريع ذو الـصلة    منها سبع حاالت مـا زال فيهـا         ،  ةحالإحدى عشرة   األفعال ذات الصلة يف     

 إحـدى تلـك الـدول       نَّغـري أ  .  اقتصر التجرمي فيها على الرشـو      وأربع حاالت أخرى  قيد النظر،   
 األصـلية  حيـث كـان الفـساد هـو اجلرميـة      ،الحقت موظفني أجانب بتهم تتعلق بغـسل األمـوال    

 بعـــدم كفايـــة التـــدابري املعياريـــة شائعة الـــالتحـــدِّياتوتـــرتبط . مبوجـــب القـــوانني ذات الـــصلة
 لكـي يكـون   اختاذ تدابري حمـددة ب توصيات، حسب االقتضاء،   صدرتوقد  . ةدرحدودية الق مبو

ويف .  مـشمولني صـراحةً     املؤسـسات الدوليـة العموميـة      ون األجانب وموظفـ   ون العمومي واملوظف

  مشول الرشوة 
  غري املباشرة

٩,٤٪  
التمييز بني األفعال داخل 

 اموخارج نطاق امله
   العمومية الرمسية،

٩,٤٪ 

  مشول الوعود مبزايا 
إضافة إىل  (غري مستحقة

   ،)عرضها أو تبادهلا
٩,٤٪ 

  
  املزية غري املستحقةنطاق

ال سيما املنافع غري املادية (
٪٢٥ ،)عطايا التيسرييةوال

املوظفون العموميون 
  املشمولون 

  ،)ال سيما الربملانيون(
١٥,٦٪ 

قدمة إىل الغريمشول املنافع امل
  ،من أشخاص وكيانات

٢١,٩٪ 

٪٩,٤، غري ذلك
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 التعجيـل  بقـصد    -عطايـا التيـسريية الـيت يقـدمها         القانون رشو األجانب استثناء     يف   ورد   حالتني
أجانـب أو   موظفـون  -اختـاذ مثـل هـذا اإلجـراء     أو بقـصد تـأمني   روتيين باختاذ إجراء حكومي    

ويف .  توصـيات بنـاء علـى ذلـك    صـدرت وأجنبيـة،   أحـزاب   وموظفـ أحزاب سياسـية أجنبيـة أو       
املوظفني األجانـب واملنظمـات أو اجلمعيـات     على تعريف املوظفني املشمولني  اقتصرحالة ثالثة   

ينما يف والية قضائية أخرى ال يتنـاول التـشريع           ب ،الدولية اليت تكون الدولة الطرف عضوا فيها      
 ،ويف إحدى الـدول األطـراف     .  الدبلوماسية املتمتعني باحلصانات قيد النظر سوى املوظفني غري      

ال جيرِّم التشريع صراحةً املزايـا غـري املـستحقة املمنوحـة إىل املـوظفني العمـوميني األجانـب عـن                    
حالــة أخــرى، ال يطــال التــشريع ال مــوظفي     ويف . تنــاقض مــع واجبــاهتم  ي ال ذيالــسلوك الــ 

نَّ ألـوحظ   كمـا   .املنظمات الدولية العموميـة وال املنـافع املمنوحـة لكيانـات تكـون أطرافـاً ثالثـة                
  . الدول اليت توجد لديها تشريعات ذات صلةعدد احلاالت املبلغ عنها ضئيل يف

    
  ٢اإلطار 
  ١٦ على تنفيذ املادة األمثلة

شمل أيـضا   فـ متطلبـات االتفاقيـة     أبعـد مـن     انون رشـو األجانـب      ق ذهب   دول أطراف مخس  يف  
ــة غــري    " القــصد مــن الرشــوة كــون فيهــا  يحــاالت ال  ــة أو أيِّ مزي احلــصول علــى منفعــة جتاري

ويف إحـدى   ". مستحقة أخرى أو االحتفاظ هبا فيما يتعلق بتصريف األعمال التجاريـة الدوليـة            
ليـشمل املـوظفني املعيَّـنني مبوجـب        " جـنيب املوظـف العمـومي األ    "احلاالت ُوسِّـع نطـاق تعريـف        

أو عـرف   اسـتحدثه  اً أو منصبةًموقعاً أو وظيفأجنيب، وخصوصا أي فرد شغل  أو ُعْرٍف   قانون  
ى املهام املرتبطـة هبـذا املوقـع أو هـذه الوظيفـة أو         أدَّ أو   ، من بلد أجنيب   ٍء أجنيب أو جز   ٍدبل تقليد

  .هذا املنصب
    
  ١٦ يات املتعلقة باملادةدِّالتح

مبوجبـه رشـو     بعدم وجود حكم يعترب   تتعلق   ١٦ يف تنفيذ املادة     عاًذيو التحدِّياتأكثر    -١٠
  املــــوظفني العمــــوميني األجانــــب ومــــوظفي املؤســــسات الدوليــــة العموميــــة فعــــال إجراميــــا   

ارتـشاء املـوظفني    احلكـم غـري اإللزامـي بـشأن جتـرمي           وعـدم كفايـة     )  يف املائة من احلـاالت     ٤٠(
 يف املائـة مـن     ٢٨(أو انعدام مفعولـه     جانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية      العموميني األ 

 مشـول اجلرميـة للمـوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي املؤسـسات الدوليـة                 نطـاق و) احلاالت
  ). يف املائة من احلاالت١٢(العمومية 
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    صلة الو والسلوك ذالوظيفةإساءة استغالل السلطة أو   - جيم  
    االختالس، واملتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغالل الوظائف، واإلثراء غري املشروع    

وضعت مجيع الدول األطراف تدابري لتجـرمي اخـتالس األمـوال العموميـة، أمـا املـسائل               -١١
 ثــالث حــاالت ففــي . فتتــصل بنطــاق املمتلكــات موضــوع اجلرميــة    صــودفت  الــيت شائعةالــ

 باعتبـار أنَّ املـرء ال يـستطيع أن خيـتلس            ،ملنقولـة مـن نطـاق اجلرميـة       اسُتبعدت املوجـودات غـري ا     
ــه  ــات إالَّ إذا كانـــت يف حوزتـ ــوى    . ممتلكـ ــرى سـ ــة أخـ ــوطين يف حالـ ــشريع الـ ــي التـ وال يغطـ

، ممـا   أحـد األفـراد    مـستقلة أو     وكالـة املمتلكات واألموال واألوراق املالية اليت ختـص الدولـة أو           
وقـد  . خلاصـة املودعـة لـدى موظـف عمـومي ال لـدى منظمـة         األموال ا ه على   مشولنطاق   ُيقِصر

قيـود   كانت هنـاك     يف مخس حاالت  و. هذه احلاالت يطال   القانون حبيث    وسيع نطاق وصي بت أُ
 ُجـرم  يف إحـدى تلـك الواليـات القـضائية        و. أطراف ثالثة اليت جتنيها   نافع  بشأن امل أو اختالفات   

حدى احلاالت، وعلى غرار األحكـام املتعلقـة        ويف إ .  ال االختالس والتسريب   ،التبديد والتبديل 
ــشأ  دَّبالرشــوة، ال بــ  ــن أن تن ــب  م ــا خيــص      عواق ــة االخــتالس فيم ــل جرمي خطــرية حــىت تكتم

 قـضائية، ال تنطبـق التـشريعات        اتواليـ عـدة   ويف  . ناملمتلكات اليت تقـلّ قيمتـها عـن حـدٍّ معـيّ           
وضـع  األشـخاص الـذين ت    علـى مجيـع     أيـضا   ذات الصلة على املوظفني العموميني فحسب وإمنـا         

ــدهتم ــا     يف عه ــا وموظفوه ــشركات واألعــضاء فيه ــديرو ال ــيهم م ــن ف ن ، وإن كــا ممتلكــات، مب
ويف . عموميـة ظروفـا مـشددة للعقوبـة        ل اخـتالس أمـوال    باإلمكان يف بعض احلـاالت أن يـشكّ       

  رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي - ١٦املادة 
  املؤسسات الدولية العمومية

  غري ذلك،
٢٠٪ 

 عدم جترمي االرتشاء،
٢٨٪ 

عدم جترمي هذا الفعل،
٤٠٪ 

ق مشول اجلرمية نطا
  للموظفني،

١٢٪ 
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 عقوبـة إحدى احلاالت ميكن أن ترتكب اجلرمية إما بالتقـصري أو بالتقـصري اجلـسيم، مـع فـرض                   
  .سجن املؤبد الإىلصل ت

طـراف،  األدول  معظـم الـ    يف   ، فقـد ُجرِّمـت     غري إلزامـي   حكمهاو ،املتاجرة بالنفوذ أما    -١٢
. قــضائيةالواليــات  يف بعــض التـشريعات لتجــرمي املتــاجرة بـالنفوذ   أو اســتحدثتصــيغت كمـا  

نَّ ئـي يف هنايـة املطـاف أ   ُترا، ولكـن  ياعتماد تـشريع تنفيـذ  جرى النظر يف ويف إحدى احلاالت   
الوضــوح والقابليــة للتنبــؤ مــستوى يتفــق مــع مفهــوم املتــاجرة بــالنفوذ مفــرط يف الغمــوض وال  

 .تــشريع مناســباألخــذ ببــالنظر يف إمكانيــة توصــيات  متوقــد. املطلــوب يف القــانون اجلنــائي
مثـال  . عـن نطـاق االتفاقيـة   أهنا حتيـد بعـض الـشيء       تبّين ،وحيثما وجدت تشريعات ذات صلة    

  اشـترط فيهـا  وإنْيف إحدى احلاالت أوسع من احملـدد يف االتفاقيـة،   الفعل اجملّرم نطاق  ذلك أنَّ   
باجلانـب   فيمـا يتعلـق       وعالوة علـى ذلـك     ؛القيام هبذا الفعل قصد احلصول على منفعة اقتصادية       

ويف حــالتني . عموميــاً اًموظفــاملــؤثّر عليــه ذه اجلرميــة، جيــب أن يكــون الــشخص هلــ االرتــشائي
منـهما حالـة مـا زال فيهـا         ،   للجرميـة   االرتـشائي  اجلانـب كامل أو اجلزئـي علـى       التجرمي ال صر  اقت

 نَّ أ  يبـدو  ويف حالـة ثالثـة    .  قيـد النظـر    تنفيـذا كـامال    أحكام تلك اجلرمية  التشريع من أجل تنفيذ     
ويف إحـدى الـدول يغطـي القـانون ذو الـصلة أيـضا              . غـري مـشمول   " املفتـرض "استغالل النفـوذ    

إىل األطـراف  وإن مل ُيَشر بالتحديـد  يتعلق باملوظفني العموميني األجانب، املتاجرة بالنفوذ فيما   
 بينما يف حالة أخرى ال تنطبق اجلرمية علـى اختـاذ القـرار مـن جانـب املـوظفني          ،الثالثة املستفيدة 

إحــدى الــدول  أقــّرت  وقــد. العمــوميني األجانــب أو أعــضاء اجلمعيــات العموميــة األجنبيــة     
أشـد مـن العقوبـات     قـانوين استـصدار قـرار   مـن أجـل   تـاجرة بـالنفوذ    عقوبات على امل   األطراف

 ويف بعض الدول األطـراف    . استصدار قرار غري قانوين   املفروضة على املتاجرة بالنفوذ من أجل       
  .تعالَج اجلرمية جزئياً عن طريق أحكام مكافحة الرشوة

    
  ٣اإلطار 

  ١٨ املادة مثال على تنفيذ

 املتاجرة بالنفوذ يف إحدى الـدول األطـراف يغطـي مجيـع األركـان      لوحظ أنَّ التشريع الساري على    
يبيـع نفـوذه، أو يـسعى الغـري إىل االسـتفادة            من   عالوةً على أنه ال يشترط أن يكون         ،املادية للجرمية 

ومن املفهوم أنَّ النفـوذ ميكـن أن يكـون حقيقيـا أو جمـرد أمـر مفتـرض،                  . من نفوذه، موظفا عموميا   
 ّدويبـدو أنَّ اجلرميـة تعـ      . خص آخـر   أو لـش   الفاعـل ستحقة ميكـن أن تكـون لـصاحل         وأنَّ املزية غري املـ    

ميكن فضال عـن ذلـك اعتبـار أن جرميـة           مكتملة سواء حتققت النتيجة املنشودة منها أم مل تتحقق، و         
إذا ما قام الشخص الذي يـسعى الغـري إىل االسـتفادة مـن نفـوذه بتنفيـذ العمـل         منفصلة قد ارتكبت    

ال توجد سوابق للمتـاجرة بـالنفوذ،       أنه   يف حني و. الالئقلتأثري غري   لنفيذا فعليا نتيجة    املطلوب منه ت  
  .قانون مكافحة الفساديف نطاق  صلةالجراءات ذات اإل أدرجت



 

12 V.13-82054 

 

CAC/COSP/IRG/2013/6  

 املـــوظفني غاللوقـــد اعتمـــدت معظـــم الـــدول األطـــراف تـــدابري لتجـــرمي إســـاءة اســـت   -١٣
ــا صــرحيا  عتــرفُي وإن مل ،إلزامــيغــري وحكمهــا  العمــوميني لوظــائفهم، رميــة باجل دائمــا اعتراف

 غاللإسـاءة اسـت    اقتـصر التجـرمي علـى        ففي إحدى احلـاالت   . يودمع حدوث بعض احل   نفصلة  امل
ويف حالـة أخـرى     .  أحكـام تلـك اجلرميـة بـصورة أوىف         لتنفيـذ السلطة، وهناك تشريع قيد النظـر       

عتبـة  ، رهنـاً بتجـاوز      يقتصر التجرمي يف التشريع ذي الصلة علـى ارتكـاب الفعـل غـري املـشروع               
جـرائم تتعلـق بـذلك      وجـد   أنـه ت  مـع    يف مزاولته لوظائفـه،      فاملوظتقصري  جترمي   دون،  دنيا ةمالي

ــشريعنَّأ والتقــصري ــد صــيغ   اً ت ــشأن ق ــذا ال ــشريع يف إحــدى احلــاالت و. يف ه ــصر الت ــى  اقت  عل
، بينمـا يف    يـة يـشمل املنـافع غـري املاد       أنـه ال  بـدو   ، وي االنتهاكات اليت تتسبب يف خـسائر للدولـة       

حبقـوق شـخص مـا أو الدولـة أو          للتجرمي من وقـوع أضـرار تلحـق         ال بد   أخرى  ثالث حاالت   
 إساءة اسـتغالل الوظـائف      تُمنع إحدى الواليات القضائية   ويف   .مبصاحله أو مصاحلها القانونية   

 وكمـا أشـري   .  وكانت العقوبات التأديبيـة هـي الوحيـدة املتاحـة          العموميةيف إطار لوائح اخلدمة     
 غـري   ، فإنَّ الربملانيني يف إحـدى الواليـات القـضائية         "املوظف العمومي "إليه أعاله بشأن تعريف     

منـافع ألطـراف ثالثـة مل يعـالَج سـوى علـى حنـو غـري         جـين   نَّاعُتـرب أ  ويف حـالتني . مشمولني بـه  
 يــشترط ،علــى غــرار جرميــة الرشــوة ويف إحــدى الــدول األطــراف، و . مباشــر أو غــري صــريح 

وال يفـي ذلـك   ،  لكـي تتحقـق اجلرميـة   الـسلوك اجلنـائي  لوع شخصني على األقل يف      التشريع ض 
إحـدى الـدول    ويف  . توصية يف هـذا الـشأن     وعليه صدرت   مقتضيات االتفاقية،   التشريع بكامل   

األطراف قدمت توصـية بـالنظر يف سـن تـشريعات أكثـر حتديـداً تعـاجل مـسألة إسـاءة اسـتغالل                       
ذلك أن سلوكا معينا متعلقا بالتخويف أو االعتـداء هـو وحـده    املوظفني العموميني لوظائفهم،    

ــام،     ــانون الع ــذياحملظــور مبوجــب الق ــع ال ــا يف     ال حيــيط جبمي ــصوص عليه ــسلوك املن ــاط ال  أمن
  .تشريعات لتنفيذ هذه املادةأو اسُتحدثت  صيغت ويف ثالث حاالت. االتفاقية

  
  ٤اإلطار 

  ١٩مثال على تنفيذ املادة 
 عنـدما  هـا مـن األنـشطة، مبـا في      طائفـة واسـعة     حيظر القانون اجلنائي     رافيف إحدى الدول األط   

 لنفـسه  يفةبـصورة غـري شـر      احلصول على منفعة  قصد  بيتصرف املوظف بطريقة غري مشروعة      
  .شخص آخرضرار باإل يف على حنو غري شريفتسّبب يشخص آخر أو أو ل

ال ُيـشترط وجـود     نطـاق احلكـم الـداخلي يف إحـدى الـدول األطـراف حيـث                ع  اتساولوحظ  
  . اجلرميةأركانكأحد " مزّية غري مستحقة"

مسيـة مبـا يـضّر      ويف حالة أخـرى يتـسع نطـاق إسـاءة اسـتغالل املـوظفني العمـوميني للـسلطة الر                  
  .واالستهتار واإلمهالالتعّمد السلوك الذي تتوافر فيه عناصر  أيضاًشمل يباملصلحة العامة ل
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يف معظم الـدول األطـراف، وإن       ،  غري إلزامي ، وحكمه   اإلثراء غري املشروع  ومل ُيجّرم     -١٤
العتراضـات علـى سـن    كانـت ل و. هـذا الـشأن   يف تشريعات قيد النظرلدى العديد منها   تكان

 مفعـول   قحقَّـ َت مل جيـرَّم اإلثـراء غـري املـشروع           مـىت و. دستوريةعالقة بال التشريعات ذات الصلة    
ويف إحـدى الـدول   .  أدنـاه ٦مـبني يف اإلطـار       كما هـو     ماليةاشتراط تقدمي إقرارات ذمة      ب مماثل

 تربيـر مـصادرها  ُيتـوخى مـن أحكـام يف القـانون اجلنـائي بـشأن إخفـاء املـوارد وعـدم               األطراف
 حيـث تـنص    ،أنـه يف واليـة قـضائية أخـرى        بيـد   . اهلـدف نفـسه   بلـوغ   وكذلك قانون الضرائب    

تقدمي إقـرار بـاملوجودات، ال       عدم   جزاءات على القوانني على مفهوم الثراء غري املربَّر وتتضمن        
 الزيـادة   عليـل العنصر املطلوب وهو إمكانية إجبار املوظف العمومي على ت        على   القوانني   حتتوي

الثروة غري املربَّرة ومصادرهتا خـارج نطـاق        حتجيم  ويف دولة طرف أخرى ميكن      . يف موجوداته 
 علـى   الشخص ترغم قوانني عائدات اجلرمية، وميكن للمحكمة أن        مبوجبنظام العدالة اجلنائية    
 من فعل إجرامي عندما تكـون هنـاك أسـباب معقولـة لالشـتباه               غري مستمدة أن يثبت أنَّ ثروته     

وباملثـل  .  قانونيـة بـصفة ما ميكنـه احلـصول عليـه    يف أنَّ إمجايل ثروة ذلك الشخص يتجاوز قيمة     
 اإلثـراء غـري املـشروع، ميكـن مـصادرة املوجـودات غـري                قوانني بـشأن   لديهماليست  يف دولتني   

صـدور حكـم إدانـة      عقـب   ؛ وهـذا ممكـن يف إحـدامها         نـة القانونية أو غري املـربَّرة يف ظـروف معيّ        
  .ثالث سنواتلفترة تتجاوز 

    
  ٥اإلطار 
  ٢٠ على تنفيذ املادة أمثلة
قيـد  ع، وهنـاك قـضيتان      اإلثراء غري املشرو  متصل ب ُسنَّ تشريع شامل    إحدى الدول األطراف    يف  

ُجـرِّم  ، الذمـة املاليـة    إشـهار  ذات متطلبات حمدودة مـن حيـث         ،ويف دولة طرف أخرى   . احملاكمة
  .هذا الفعل

 التحقيـق  ملباشـرة قاض إىل  يقدم التماساًدير النيابة العامة أن  ميكن مل  ويف إحدى الدول األطراف   
توى معيــشي يفـوق مــا يتناســب مــع  حيــافظ علـى مــس ) أ( شخـصا مــا  نَّاسـتناداً إىل أدلــة تثبــت أ 

ــة أو  ) ب( وأ احلاليــة أو املاضــية؛ عروفــةمــصادر دخلــه أو موجوداتــه امل  يــتحكّم يف مــوارد نقدي
 احلاليـة أو املاضـية، أو ميتلكهـا؛         املعروفـة ممتلكات غري متناسـبة مـع مـصادر دخلـه أو موجوداتـه              

طة فــساد أو أنــشطة غــري  يف أنــشالتــوّرطحيــافظ علــى هــذا املــستوى املعيــشي مــن خــالل  ) ج(و
 بـشأن أنـشطة غـري       وجيهـة أنَّ من شأن ذلـك التحقيـق الكـشف عـن معلومـات              ) د(مشروعة؛ و 
 أو أّي شــخص آخــر ُيحــدَّد خــالل ،هفيــوميكــن للمــدير بعــد ذلــك اســتدعاء املــشتبه . مــشروعة

تلــك ميكــن اســتخدام و. التحقيــق، لإلجابــة عــن األســئلة أو تقــدمي أدلــة أو هلــذين الغرضــني معــا 
املعلومات من أجل احلجز على املمتلكـات ومـصادرهتا أو ميكـن أن تـؤدي إىل حتقيقـات جنائيـة                    

  . لتلك التدابريالسليمهناك مبادئ توجيهية قيد اإلعداد من أجل تيسري التطبيق  و.أخرى
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  ٦اإلطار 
   من أحكام اإلثراء غري املشروع بدالًاملاليةإقرارات الذمة استخدام 

إلزام بـ  مماثـل     مفعـول  تحقـق ي ، حيـث مل جيـرَّم اإلثـراء غـري املـشروع           ،القـضائية يف إحدى الواليات    
أيِّ زيـادة  بتعليل  مطالبتهم   إمكانية مع   مالية بتقدمي إقرارات ذمة     ، قانوناً ،مجيع املوظفني العموميني  

صـي   يف املائـة، أُو ٩٩,٥نـسبته   بـالغ وإذ لـوحظ أنَّ اإل . إقـراراهتم  يف بّينة املوجوداتيف امل حاصلة  
  .املعلنة  مثل مصادرة املمتلكات غري،اإلقرارمقتضيات أشد صرامة يف بفرض جزاءات 

 االهتـام كقرائن تـدعم   غري معلَّلة   الثروة   نَّأعلى  ميكن يف حالة أخرى تقدمي أدلة أمام احملكمة          وباملثل،
  .قوبات جنائية خضعوا لع وإالّ،صحيحةكبار بتقدمي إقرارات مالية الوظفون ؛ كما ُيلَزم املالفسادب

قـرارات قبـل أن جتعلـه       تلـك اإل   نظامـا لتقـدمي      ، على سبيل التجربة   ،ق إحدى الدول األطراف   ّبوتط
مـسائل متعلقـة باملمتلكـات الـيت تتناوهلـا قـوانني            ُوجـدت    ،يف هـذه احلالـة نفـسها      و. اً قانونيـ  اًالتزام

  . الذمة املاليةاإلثراء غري املشروع، وأُوصي بالنظر يف تبسيط إجراءات تقدمي إقرارات
       

  ٢٠يات املتعلقة باملادة التحدِّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

ــر   -١٥ ــادة   ذي التحــدِّياتأكث ــذ امل ــاً يف تنفي ــةٌ ٢٠وع ــق  عالق ــري    تتعل ــراء غ ــدم جتــرمي اإلث بع
 والتقييدات الدسـتورية املـستبانة،   ؛) يف املائة من احلاالت٣٧,٥(املشروع على الصعيد الوطين   

النظـام  ؛ وخـصوصيات  ) يف املائـة مـن احلـاالت   ٢١,٩( مببدأ افتـراض الـرباءة   خاصة فيما يتصل  
 يف املائــة مــن  ١٥,٦(ســيما فيمــا يتعلــق بعــبء اإلثبــات اجلنــائي       القــانوين املبلّــغ عنــها ، ال  

   اإلثراء غري املشروع-٢٠املادة 

  اخلصوصيات القانونية 
،)ال سيما عبء اإلثبات اجلنائي(

١٥,٦٪ 

تطبيق وتداخل القوانني 
٪٣,١غري ذلك، ٪٩,٤ة، الساري

 عدم التجرمي على
٪٣٧,٥ الصعيد الوطين،

ال سيما(القيود الدستورية
  ، )افتراض الرباءة
٢١,٩٪ 

  املسائل املتصلة بنظم 
٪١٢,٥إشهار الذمة املالية،
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 ؛) يف املائـة مـن احلـاالت   ١٢,٥( الذمة املاليـة  إشهارنظم  ب املتعلقة واملسائل املستبانة    ؛)احلاالت
ي واملتعلق بغسل األمـوال، علـى حـاالت اإلثـراء             ، مثل التشريع الضريب   لسارية ا وتطبيق القوانني 

  .، واحتمال تداخل تلك القوانني) يف املائة من احلاالت٩,٤(غري املشروع 
    

    جرائم القطاع اخلاص  - دال  
    الرشوة واالختالس يف القطاع اخلاص    

وة يف القطـاع اخلـاص جترميـا     أقل من نصف الدول األطراف تدابري لتجـرمي الرشـ        وضع  -١٦
. حـاالت مثـاين  تـشريعات ذات صـلة يف      اسـتحدثت تلـك الـدول        و )غـري إلزامـي   حكـم    (كامال

يف "حالـة اإلخـالل بالواجـب       يف   القانون الرشوة يف القطاع اخلاص       صرويف إحدى احلاالت حي   
لرشـوة   لـوحظ أنَّ حـاالت أخـرى ل   إن، و "شراء السلع أو بيعها أو التعاقد على خدمات مهنيـة         

ويف حالة أخـرى جـرِّم الـسلوك    . نائيقانون اجلاليف أخرى يف القطاع اخلاص مشمولة بأحكام      
أو األضــرار الفعــل املرتكــب أو اخلدمــة املقدمــة انعــدام الــصلة بــني ذو الــصلة علــى الــرغم مــن 

ويف حالة ثالثـة مل تـشمل األحكـام ذات الـصلة ارتكـاب              . أو شؤونه م  خدوامل أعمالاملتكبدة و 
ــة واملؤســسات    علــى حنــوميــة اجلر  مــا دامــت غــري مباشــر، وإن مشلــت املنظمــات غــري احلكومي

 علـى حنـو   ومشلت األحكام ارتكـاب اجلرميـة       ". أنشطة اقتصادية أو مالية أو جتارية     "منخرطة يف   
 بينمـا مل تـشملها بـشكل ملحـوظ يف األحكـام املقابلـة       ،غري مباشر يف إحدى الـدول األطـراف   

مـن الـدول األطـراف      ثـالث   ويف  .  فيهـا موظفـون عموميـون      يتـورط وة الـيت    املتعلقة جبرمية الرش  
، وإن كانـت هنـاك تـشريعات قيـد     القطـاع اخلـاص  مـوظفي   دى مشـول  مـسائل تتعلـق مبـ     أُثريت  

 أذى ضـرر أو     تـستلزم إحلـاق    ويف حالة أخـرى كانـت اجلرميـة ذات الـصلة             ،النظر ملعاجلة األمر  
قـانون  عـدم وجـود     ويف دولة طرف، على الرغم مـن        . يةالكيان املمثَّل، خالفا ألحكام االتفاق    ب

 حماكمـة فعالـة مبوجـب      الرشـوة التجاريـة      مرتكبـو حـوكم   احتادي فيما خيص الرشوة التجاريـة،       
ويف حالـة أخـرى لوحـق       . اتيعلى مستوى الوال  هذه الرشوة   مث جرِّمت    ،القوانني ذات الصلة  

ويف إحـدى الـدول     . لعقوباتا انون ق املنصوص عليها يف   أحكام االحتيال    مبوجبهذا السلوك   
، ُيــشترط رفــع شــكوى اجملحفــة حيــث تــرد اجلرميــة ضــمن قــانون مكافحــة املنافــسة ،األطــراف

، وإن كـان هـذا العنـصر     من أجل اسـتهالل اإلجـراءات  مسبقة من املنافسني أو سلطات الدولة 
الرشـوة   جيـّرم يف إحدى الدول لسّن تـشريع ذي صـلة        ولوحظ وجود حاجة ماسة،     . قيد النظر 

  .يف القطاع اخلاص
، علمـا    مجيـع الـدول األطـراف تـدابري لتجـرمي االخـتالس يف القطـاع اخلـاص                 وضعتو  -١٧
أركـان هـذا    ثـالث حـاالت شـىت       يف  هـذا احلكـم ال يغطـي        أنَّ  بيد  . هذا احلكم غري إلزامي    أنَّب
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 توصـيات صـدرت   ؛ لـذا     غـري مباشـرة    تغطيـة إالَّ  أو فئات معّينة من األشـخاص        اجلنائي   السلوك
ــى حنــو أدق    ــدرج عل ــدعو إىل أن ُي ــة ت ــع حــاالت  و. الفعــل اجملــرَّم يف االتفاقي اســتبعدت يف أرب

 ، مناسـبة يف هـذا الـشأن       وصدرت توصـيات  املوجودات غري املنقولة من نطاق القانون الوطين،        
اة عـن طريـق اإلقـراض أو االقتـراض أو       قّـ بينما يف حالة أخـرى مل ُتعـالَج سـوى املمتلكـات املتل            

ويف . خفيفـة جـداً   عقوبـات مثـة  لـوحظ أن  ويف إحدى الـدول األطـراف    . الستئجار أو التعاقد  ا
وقـت  ُتنـاقش  تـزال   ال  تنفيـذ هـذه املـادة بـصورة أوىف          الراميـة إىل    تـدابري   ال كانـت    ،حالة أخـرى  

  .إجراء االستعراض القُطري
    

  ٧اإلطار 
  ٢٢ و٢١على تنفيذ املادتني أمثلة 

 أو يعمــل ، تــسري أحكــام جرميـة الرشــوة علــى أي شــخص يــدير يف إحـدى الواليــات القــضائية 
 للقطاع اخلاص، حىت ولو مل تكن لوظيفة ذلـك          ا تابع ا كيان ،تصفة كان ، بأي   لدى هذا الكيان  

 .خارجهيتم الشخص أو نشاطه صلة بالبلد أو كان أداء الوظيفة أو النشاط 
ــدول و ــصلة أبعــد     األطــرافيف إحــدى ال ــانون ذو ال ــشترط  االتفمــن ذهــب الق ــة حيــث مل ي اقي

  .اإلخالل بالواجب إلثبات وقوع الرشوة يف القطاع اخلاص
يف أوســع نطاقــاً ممــا جرميــة االخــتالس يف القطــاع اخلــاص  فــإنَّ   مــن الــدول األطــرافنيدولــتويف 

  ".جتارية وأمالية  وأ أنشطة اقتصادية أثناء مزاولة"رتكب اجلرمية أن ترط تشُي حيث ال ،االتفاقية
املـال  على جرمية االختالس يف القطاع اخلاص تبعـا لقيمـة           العقوبة  ُتشدد   رف أخرى يف دولة ط  و

 كوديعـة حبكـم القـانون       القـد حـصل علـى املـ       " إذا كـان اجلـاين        أكثـر  املختلَس، وُتغلَّـظ العقوبـة    
  ".ما أو وصيا أو حارسا قضائيا عليهابسبب وظيفته أو عمله أو مهنته أو باعتباره قّي

      
    رىجرائم أخ  - هاء  

    غسل األموال واإلخفاء وإعاقة سري العدالة    
ففـي حـني    . بني الدول األطراف فيما يتعلق بتجـرمي غـسل األمـوال           التفاوتهناك بعض     -١٨

جتـرمي غـسل األمـوال، توجـد يف عـدة حـاالت ثغـرات         ابتغـاء   الدول األطراف تـدابري     جلّ  اختذت  
 يف الفقــرتني املوصــوفسلوك الــ قــانون التنفيــذ الــذي ال يغطــي ســوى جــزء مــن  تــشوبكــربى 

 مــن الفقــرات قــطف طفيفــة وأجــزاء ٢٣ مــن املــادة ١ مــن الفقــرة ‘١‘) ب( و‘٢‘) أ(الفــرعيتني 
بـسن تـشريع مناسـب يف    " عاجلـة "صـدرت توصـية   ولذا، . ٢الفقرة  من  ) هـ(إىل  ) أ(من  الفرعية  

ة طـرف أخـرى     يف دولـ  و. مالتـشريع لتنفيـذ املـادة تنفيـذا كـا         اسـتحداثُ   ، وإن لوحظ    هذا الشأن 
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 مـن املـادة   ١ مـن الفقـرة   ‘٢‘) أ(كانت هناك مسائل مماثلة بـشأن التنفيـذ اجلزئـي للفقـرة الفرعيـة           
تبعي من قبيل إسداء املشورة بغـرض غـسل األمـوال ومـساعدة             سلوك  جرَّم أيضا    يُ حيث مل ،  ٢٣

 يف ،صـدرت وقـد   . شخص ضالع يف ارتكاب اجلرمية األصـلية علـى اإلفـالت مـن عواقـب أفعالـه                
ــة أيــضا  بتوســيع قائمــة اجلــرائم األصــلية حــىت تــشمل االخــتالس يف القطــاع     توصــية  ،هــذه احلال

ويف حالة أخرى ال ينص القانون على معاقبة الشروع يف غسل األموال، وإن كـان هـذا                 . اخلاص
وباملثـل مل جتـرَّم يف واليـتني قـضائيتني أخـريني املـشاركة              . تدارك يف تعديل منتظر للقانون    ُيسوف  

وصـودفت  . التـآمر واملـساعدة والـشروع   علـى حنـو يغطـي     الً كـام جترميـاً أفعال غـسل األمـوال    يف  
 القـانون يقتـصر     نَّففـي إحـدى احلـاالت بـدا أ        :  مسائل فيمـا يتعلـق مبواضـيع غـسل األمـوال           أيضاً

 ويف ة؛ مجيــع أنــواع املمتلكــات مــشمولنَّأُوضِّــح ، وإن مــن غــسل األمــوال حمــددة أشــكالعلــى 
تعريفـا للممتلكـات، وإن كـان هنـاك تـشريع قيـد النظـر               العقوبـات    يتضمن قانون    حالة أخرى مل  

وتوجد ثغرات يف التنفيذ أيضا يف دول أطراف أخرى، علـى سـبيل املثـال يف     . ملعاجلة هذه املسألة  
، ويف حالـة أخـرى تتـصل    "اغتـسال األمـوال  "بعدم وجود أيِّ حكم لتجـرمي       تتعلق   ثالث حاالت 

ــة األصــلية  يف ال  جرميــة غــسل األمــو صرحبــ ــة أفعــال دون األفعــال اجلنائي ــهرب  معين مــن مثــل الت
ويف إحــدى الــدول األطــراف يقتــصر نطــاق جرميــة غــسل األمــوال، إىل حــني صــدور . الــضرائب

، على العمليات املـصرفية واملاليـة وغريهـا مـن العمليـات االقتـصادية الـيت لـوحظ،                   تشريعيتعديل  
. تـشمل مجيـع اجملـاالت احملتملـة لغـسل العائـدات            ، أهنـا ال   تفـسرياً واسـعاً   على الرغم من تفسريها     

ــ ٌدواعتمــد عــد.  يف هــذا الــصدد اخلــرباء املــستعرِضون توصــيات مناســبة أصــدروقــد  دول مــن ال
جـرائم  لـى    ع اقاصـر  انطباق جرميـة غـسل األمـوال         جيعل ال   ،"اجلرائما شامال لكل    هنج"طراف  األ

ينمــا طبقــت دول أطــراف أخــرى القــانون علــى   و فئــات مــن اجلــرائم األصــلية، ب أأصــلية حمــددة 
 نطـاق   حمدوديـة  ، يف عـدة حـاالت     ولوحظـت، . ، وإن اختلفـت حـدود التطبيـق       "اجلرائم اخلطرية "

يف كمـا صـودفت،   . م مجيـع األفعـال اجملرَّمـة مبوجـب االتفاقيـة      جّرُت  مل حيثجرمية غسل األموال    
 ففـي   .ة خـارج إقلـيم الدولـة الطـرف         اجلرائم األصـلية املرتكبـ     بتغطية مسائل متعلقة    ،عدة حاالت 

مل ُتعتـرب اجلـرائم      ؛ ويف حـالتني   ُمـضمراً  كان متديد الواليـة القـضائية عليهـا          ، مثالً، إحدى احلاالت 
عـدة  نـة؛ ويف  املرتكبة خارج الدولة جرائم أصلية أو مل ُتعترب كذلك سوى فيما خيـص جـرائم معيّ          

 يف ،وتوجــد. األصـلية املرتكبـة يف اخلـارج    اشـُترطت ازدواجيـة التجـرمي ملالحقـة اجلـرائم      حـاالت 
نقـص  أيـضا   لوحظ  و.  تشريعات قيد النظر ملعاجلة مسألة اجلرائم األصلية األجنبية        ،بعض احلاالت 

  .الصلة اإلحصاءات ذات
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  ٨اإلطار 

  ٢٣ تنفيذ املادة مثال على
ل شـك  "إضـفاء غسل األموال مبفهومـه الواسـع حبيـث يـشمل      ُعرِّف   يف إحدى الدول األطراف   

. ممتلكات غري قانونية أو غري موثَّقة إلخفاء مـصدرها غـري القـانوين أو غـري املوثَّـق      على  " قانوين
شمل املمتلكـات الـيت   حبيث ينطاق املسؤولية   ع  توسي" املمتلكات غري املوثَّقة  "إدراج   ومن شأن 

  .ُيشتبه يف كوهنا مستمدة من نشاط إجرامي
لقـصد والتـهور   ا املتمثلـة يف  األركـان املعنويـة     ل   جـرائم غـسل األمـوا      تـضمَّنت  ويف حالة أخرى  

ــادة       ــا يف امل ــصوص عليه ــدنيا املن ــات ال ــا يتجــاوز املتطلب ــة ٢٣واإلمهــال، وهــو م .  مــن االتفاقي
مبـالغ نقديـة متأتيـة مـن        غـسلت   مت إحصاءات وسوابق، مبا يف ذلك حالة واحدة لعصابة          دِّوقُ

أدى و. ات مصرفية ألطراف ثالثة بريئـة     االّتجار باملخدرات عن طريق إيداع األموال يف حساب       
 إرسـاهلا   ئـذٍ باخلـارج أمكـن بعد    مـاليني   عن أموال مشروعة معادلة من حموِّلني       ذلك إىل اإلفراج    

أو دون  املـستوى  مـن أعـضاء العـصابة املتوسـطي    وُحكم على املتهم، وهو     . للمخدِّراتكثمن  
املـشروط  لإلفـراج  ختـضع  ال الـسنة   سنوات منها أربـع سـنوات ونـصف     ٧، بالسجن ملدة    ذلك

ــر      ــون دوالر أو أكث ــها ملي ــادل قيمت ــة تع ــدات إجرامي ــهور يف عائ ــصرف املت ــسبب الت ــاد . ب وأف
 سـنوات  ٨القاضي بأنه لو مل يقـّر املـدعى عليـه بأنـه مـذنب لـصدر عليـه حكـم بالـسجن ملـدة                        

  .املشروطلإلفراج ال ختضع السنة منها مخس سنوات ونصف 
    

 مـسائل تتعلـق     أُثـريت ،  )غـري إلزامـي   حكمـه   و (رَّمت اإلخفاء َجأطراف   عدة دول    ويف  -١٩
ــد . مبواصــلة االحتفــاظ باملمتلكــات  ــات  أو اســُتحدثت  صــيغتوق ــشريعات يف بعــض الوالي ت

ذه ومـن الـدول األطـراف دول ال تعتـرف هبـ     .  علـى الوجـه الكامـل   القضائية لتنفيـذ هـذه املـادة     
رد االشـتباه يف أن املمتلكـات        جمـ  أيـضا   قانون إحـدى الـدول األطـراف يـشمل         نَّ كما أ  .اجلرمية
  .انتفاع شخص ما بالسلوك اإلجراميل أو متثّل تشكِّ
، يف حـالتني  ظهـرت   و.  عرقلـة سـري العدالـة      ، الـدول األطـراف    أغلبيـة يف  ت،   ُجرِّمـ  وقد  -٢٠

مــن أجــل التالعــب يف صــحة أقــوال التــدخل الرامــي إىل  دى مشــول الــسلوكمبــمتعلقــة مــسائل 
  لـوحظ وعـالوةً علـى ذلـك   . األدلـة غـري الـشفوية يف الـدعوى ذات الـصلة        يف   أيضاًالشهود بل   

ال يغطـي سـوى التـدخل مـن أجـل التالعـب يف                الـصلة  االقـانون ذ   أن   إحدى هاتني احلالتني  يف  
، يف سـبع حـاالت،      مل تكن مشمولة بالكامل    أنه كما .اخلرباءصحة شهادة الشهود دون أقول      

 وعـرض أو مـنح مزيـة غـري     التهديـد أو التخويـف  و البدنية مثل استخدام القوة( احملددة   لُوسائال
ويف . األدلـة منـع عـرض     يفاإلدالء بشهادة الزور أو على  اليت تستخدم يف التحريض     ) مستحقة

 اقتـــصر التــدخل يف ممارســـة املوظـــف القــضائي أو موظـــف إنفـــاذ القـــانون   ،إحــدى احلـــاالت 
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وأثريت يف بعـض    .  غريهم دون العموميون   لواجباته الرمسية على األفعال اليت يرتكبها املوظفون      
  .بالعقوباتهلا صلة احلاالت مسائل 

    
  ٩اإلطار 

  ٢٥مثال على تنفيذ املادة 

 اليت حتظر استخدام القوة البدنيـة أو التهديـد أو   ،متتد األحكام القانونية يف إحدى الدول األطراف     
 ، ومـوظفي إنفـاذ القـانون      لتـدخل يف الواجبـات الرمسيـة للمـوظفني القـضائيني          من أجـل ا   التخويف  

ــضا احمللَّفــني وحمــامي    ــشمل صــراحةً أي ــدفاعلت ــات  .  ال ــق عقوب ــشدَّدةوتطب ــارتكــب إذا ُم  ةَ اجلرمي
 األشـخاص   حتميـل وعالوة على ذلـك ميكـن       . رمسيةال مواجباهتل ممارستهمأثناء  ن  يو عموم موظفون

 يف الـدعاوى اجلنائيـة،      كـراههم  عـن جرميـة التـأثري علـى الـشهود أو إ            املسؤوليةَ اجلنائيـة  االعتباريني  
  .الغرامات املالية أو التصفيةفرض حيث تشمل العقوبات وقف التراخيص أو 

      
      لتجرميل املؤيدةاألحكام الفنية واإلجرائية   - واو  

  مسؤولية األشخاص االعتباريني؛ املشاركة والشروع؛ املعرفة والقصد والغرض؛     
    التقادم قانون
 األشــخاص االعتبــاريني لتحميــلتــدابري  األطــراف عــدا دولــتنيالــدول كــل اعتمــدت   -٢١

وجـود حـاالت خلـت مـن حكـم عـام بـشأن         رغـم   عن اجلـرائم املـشمولة باالتفاقيـة،        املسؤولية  
 التحـدِّيات وتتعلـق  . وجود تبـاين كـبري مـن حيـث نـوع تلـك املـسؤولية ونطاقهـا              مع  املسؤولية  
 الــنظم القانونيــة وصياتوخبــصياريــة القائمــة  التــدابري املععــدم كفايــةبصدد يف هــذا الــ ةالــشائع
ومــن مث حــددت التــشريعات يف عــدد مــن الــدول األطــراف شــكال مــا مــن أشــكال    . الوطنيــة

أو قيـود  فـرض إعفـاءات   املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني بالنـسبة جلـرائم الفـساد، مـع          
قــضائية نطــاُق املــسؤولية ُضــيِّق يف إحــدى الواليــات ال ،مثــال ذلــك. نــة يف بعــض احلــاالتمعّي

ــاريني إذ   ــة لألشــخاص االعتب ــشركات اململوكــة    أُعفيــت اجلنائي ــا ال ــا فيه ــة، مب ــات عمومي كيان
نـة، مثـل غـسل    املسؤولية يف جرائم أو تـصرفات معيّ صرت يف مخس حاالت حُ و. للقطاع العام 

حلالـة  يف ا(املـوظفني الـوطنيني واألجانـب    رشـو  وغـسل األمـوال و   ) ثـالث حـاالت   يف  (األموال  
وقـصداً،   مباشـرةً املعنّيـة قـد ارتكبـت،       اجلـرائم   يوجـب أن تكـون      ، مع فـرض قيـد آخـر         )الثالثة

ويف حالـة  . مل يكن التبديد أو االختالس مـشموال  ويف احلالة الرابعة. صلحة الكيان االعتباري  مل
 ، مثل االختالس يف القطـاعني العـام واخلـاص،    لتغطيةااستبعدت بعض اجلرائم من نطاق       أخرى

مـا إذا كـان      ومل يكـن مـن الواضـح يف حـالتني         .  سـري العدالـة    إعاقةوإساءة استغالل الوظائف و   
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األشخاص االعتباريون مشمولني يف نطاق القانون ذي الـصلة، حيـث مل تقـدِّم احملـاكم تفـسريا            
ــذلك ــشأن بتوضــيح تلــك املــسألة؛     ،ل ــة مل  وقــد أوصــي يف هــذا ال ــة ثالث تكــن حــدود  ويف حال

عـن  بقطـع النظـر   ولوحظت احلاجة إىل ضمان إمكانيـة مالحقـة الـشركات    ، املسؤولية واضحة 
 حتميـل األشـخاص االعتبـاريني    ويف إحدى احلاالت حيظر القانون اجلنائي       .  الطبيعيني هاأشخاص

املـسؤولية  إال فيهـا  ال ُتحمَّـل  ويوجد حظر مماثل يف والية قـضائية أخـرى          . مسؤولية جنائية أيَّ  
ُيحمِّـل األشـخاص      ريثمـا يـصدر تـشريع      ة ُوضعت تدابري مدنية وإداريـة     ويف حالة ثالث  . اإلدارية

 عقوبـات إداريـة   بـني    فهـي تتـراوح      عمومـاً، اجلـزاءات   وتتفـاوت   . نائيةاملسؤولية اجل  االعتباريني
 عقوبـات ماليـة    و )يف إحدى احلـاالت   (سوداء بالنسبة ملخالفات معينة     قائمة  اإلدراج يف   تشمل  

 نَّكمـا أ  . )يف حالتني أخـريني   ( املصادرة والتصفية    تشملقوبات  عوجمموعة  ،  )يف حالة أخرى  (
 املفروضـــة علـــى األشـــخاص االعتبـــاريني أشـــّد عمومـــا مـــن تلـــك املفروضـــة علـــى  اجلـــزاءات

تــشديد النظــر يف تــدعو إىل قــدمت توصــيات حمــددة حــاالت مثــاين ويف . األشــخاص الطبيعــيني
قائمة العقوبات املمكنة، ويوجـد تـشريع     أو إضافة جزاءات غري مالية إىل       وتوضيحها   اجلزاءات

وجييــز التــشريع يف عــدة واليــات قــضائية أشــكاال  . قيــد النظــر ملعاجلــة املــسألة يف حالــة أخــرى 
يف إحـدى احلـاالت ال ُتحمَّـل إال املـسؤولية املدنيـة، يف انتظـار إدخـال         و. متعددة من املسؤولية  
الـيت تقـع   املـسؤوليةَ اجلنائيـة   ن تعـاجل  إن اعُتمـدت، أ  من شـأهنا،  العقوبات  تعديالت على قانون    

  .ألشخاص االعتباريني والطبيعينيعلى كل من ا
    

  ١٠اإلطار 
  ٢٦مثال على تنفيذ املادة 

ُحدَِّد شكل من أشكال املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني عن جرائم الفساد يف عدد من 
وإن طبيعيني مسؤولني جنائيا ص الميكن اعتبار األشخا، في إحدى احلاالتف. الدول األطراف

 ُتحمَّل  ويف حالة أخرى.تعذّر إخضاعه للعقاب على حنو آخر  أواجلاينحتديد هوية تعذّر 
جرائم خطرية معينة، مبا فيها الرشوة وغسل فيما خيص  اجلنائية األولية  املسؤوليةَُتلشركاا

مل تتخذ الشركة مجيع التدابري املسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني، إذا مهما كانت األموال، 
 اجلنائية  املسؤوليةَُتحّمل الشركاُتذلك وفضالً عن . نع اجلرميةالتنظيمية املعقولة والضرورية مل

 نظرا لعدم وجود بذاتهرمية إىل فرد اجل عزو يتسىن عن مجيع اجلنايات واجلنح عندما ال التبعية
  . التجاريللمشروعتنظيم جتاري 

 إن هـي أخفقـت يف   حلـصريةَ  اةَ املـسؤولي املؤسـسات التجاريـةُ  حتمِّـل  األطراف   إحدى الدول    وإنَّ
من الضلوع يف الرشـوة بغيـة احلـصول علـى مزيـة جتاريـة أو االحتفـاظ        هلا  منع أشخاص منتسبني    

 واألجنبيـة الـيت تقـوم داخليـا بأعمـال           احملليـة وتدخل يف ِعداد املؤسسات املشمولة الكيانـات        . هبا
 القـانون رادعـا   اعُتـرب وبإلزام تلك الكيانات مبنـع الرشـوة،    .لك أي جتارة أو مهنة   جتارية، مبا يف ذ   
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ونظـرا هلـذه التبعـة، وللتجـاوب        . شاملة أفضى بالكثري من الشركات إىل اختاذ تدابري وقائية          فعاال
ممارسـة جيـدة     وقطاع األعمـال التجاريـة، اعتـرب ذلـك اإلجـراء             ءالعام من جانب سلطات االدعا    

  .نظام املسؤولية اجلنائية تتَّبعأيضا دول ال طبقها ميكن أن ت
      
ــشاركة يف ارتكــاب اجلــرائم           -٢٢ ــدابري لتجــرمي امل ــراف ت ــدول األط ــع ال ــد اعتمــدت مجي وق

املنــصوص عليهــا يف االتفاقيــة والــشروع يف ارتكاهبــا، وإن تفاوتــت األحكــام مــن حيــث النطــاق   
 ٣الفقـرة   (حتديـدا اإلعـداد الرتكـاب جرميـة         من الدول األطـراف مل ُيجـرَّم        تسع  ففي  . والشمول

ــادة   ــع اجلــرائم  وهــي ال تــشمل  (علــى اجلــرائم اخلطــرية  اقتــصر هــذا التجــرمي   أو )٢٧مــن امل مجي
يف بعـض احلـاالت ألنَّ هـذا ال يتفـق مـع املبـادئ األساسـية                 ؛ وذلك   )االتفاقيةاملنصوص عليها يف    

يف حالة أخرى علـى اإلعـداد الرتكـاب اجلرميـة       وباملثل ال يعاقب القانون     .  الوطين للنظام القانوين 
 ويف.  إالَّ بالنسبة جلـرائم غـسل األمـوال، ولـيس الفـساد            ،)أو اقتراحها عليها   أو التحريض    التآمر(

  .أكملتشريعات لتنفيذ أحكام املادة على حنو تصاغ، أو صيغت فعالً، عدة دول أطراف 
 نيـة  تـدابري العتبـار العلـم وال       ،ا منـه  ، فيما خـال واحـدة     واعتمدت كل الدول األطراف     -٢٣

ملنصوص عليها يف االتفاقيـة؛ علمـا بأنـه ميكـن االسـتدالل علـى تلـك                 اوالغرض أركانا للجرائم    
أدرجــت هــذه التــدابري يف   يف معظــم احلــاالتو. مــن املالبــسات الواقعيــة املوضــوعية األركــان 

 أو قــانون االســتداليلالأو ن العقوبــات و اجلنــائي أو قــانالقــانونن اإلجــراءات اجلنائيــة أو وقــان
 تعــالَج املــسألة صــراحةً يف القــانون، والــتمس اخلــرباء مل حــالتنيويف . ضــمن الــسوابق القــضائية

  . يف هذا الصدداتمزيداً من اإليضاحاملستعرِضون 
تقـادم اجلـرائم    طـول وتطبيـق فتـرة       فيما بني الـدول األطـراف بـشأن          ٌعشاس َبونٌويوجد    -٢٤

جـرائم  لل بالنـسبة  تقـادم قد حددت إحـدى الـدول األطـراف فتـرة           ف. تفاقية اال املنصوص عليها يف  
 عـن جن لفترة تزيد    سَّللجرائم املعاقَب عليها بال   ( سنوات   عشر مدهتا   االتفاقيةاملنصوص عليها يف    

سـنة واحـدة   لفترة تتراوح بني جن سَّالاملعاقب عليها بللجرائم (أو مخس سنوات   ) ثالث سنوات 
حــددت إحــدى الواليــات القــضائية فتــرة التقــادم بالنــسبة إىل تلــك   ثــل، باملو .)وثــالث ســنوات

أى تراو.  سنوات عن مخس سنوات، ميكن متديدها يف بعض احلاالت إىل عشر          مبا ال يقل     اجلرائم
حتديـد  مالءمـة   احلكـم علـى مـدى        لكـن  ،كافيةطويلة  اخلرباء املستعرِضون أنَّ عشر سنوات فترة       

 هـا تطبيقعلـى كيفيـة   وإمكانية متديـدها أو تعليقهـا     ف على مدى    يتوقمس سنوات   خبفترة التقادم   
فتـرة  أو وقـف  تعليـق    قوانني عدة دول أطراف ال تـنص علـى           نَّ أ ضمارهذا امل  يف   ولوحظ. عمليا
وأُبطلت قواعد الوقف أو التعليـق، مبـا يف ذلـك بـسبب التـهرب مـن العدالـة، يف إحـدى                   . التقادم

 سـنة وســبع  ةالتقــادم إىل مخـس عــشر فتـرة   بينمـا مت متديــد  ،الـدول ألهنـا اعُتــربت شـديدة التعقيــد   
ووضـعت  .  التقـادم  سنوات، وصدرت توصية من أجل النظر يف النص على تعليق العمـل بقـانون             

 تبطـل إذا مـا ارتكـب    ،دولة طرف أخرى قانونا عاما للتقادم حيـدد فتـرة التقـادم خبمـس سـنوات               
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 دوم مـا يـ   عـادةً علمـا بـأن التحقيـق   ، صفة رمسية التحقيقما يتخذ ق عندلّاملتهم جرمية جديدة وتع 
 ال ينطبـق   هذافترة التقادم أيضا عندما يفّر اجلاين من البلد، ولكنوُتمدَّد . فترة تصل إىل السنتني 

كـل  وصي بالنص على فترة تقادم أطول تغطي        وأُ. من العدالة داخل احلدود الوطنية    هترَّب  إذا ما   
صدرت توصيات تدعو كما .  خارجهماجلاين داخل البلد أان سواًء أك من العدالة،   هروبٍ ةحال

  النظــر يف،يف إحــدى الواليــات القــضائية: ، كــاآليت فتــرات التقــادم يف حــاالت أخــرىإىل متديــد
 ًء بنـا  ،ثـالث سـنوات   ُتـضاف إليهـا اعتياديـاً مـدة تـصل إىل            (مخس سنوات   إىل  فترة التقادم   متديد  

ثالث الـ  فتـرة  متديـد يف حالة ثانية النظـر يف  ؛ و)ة ذات الصلة النيابة العامة وقرار احملكم   على طلب   
ثــالث لفتــرة تزيــد عــن عليهــا بالــسجن املعاقــب سنوات إىل ســبع ســنوات بالنــسبة إىل اجلــرائم الــ

ثـالث  لفتـرة تقـل عـن     عليهـا بالـسجن    املعاقـب سنوات، وإىل مخس سنوات بالنـسبة إىل اجلـرائم          
إعادة النظـر يف فتـريت الـثالث سـنوات والـسنتني،             سنوات؛ ويف دولة أخرى من الدول األطراف      

سـنة واحـدة وبالـسجن    لفتـرة تزيـد عـن      عليها بالـسجن    املعاقب  على التوايل، بالنسبة إىل اجلرائم      
ربت فتـرة التقـادم     تُـ واع. غرامة، إىل حني اعتماد تعـديل تـشريعي        وأ سنة واحدة    عنال تزيد   ملدة  

ويف إحــدى . االتفاقيــةمنــصوص عليهــا يف ئم معّينــة بالنــسبة جلــراغــري كافيــة ملــدة أربــع ســنوات 
 عليهـا   عاقـب فتـرة تقـادم طوهلـا سـّت سـنوات بالنـسبة إىل اجلـرائم امل               فيهـا    دتدِّحُـ   الـيت  احلاالت

بـأن تبـدأ فتـرة التقـادم     طُرح اقتـراح    ،   ثالث سنوات  نبغرامة أو احتجاز أو حبس ملدة ال تزيد ع        
 تقادم تتـراوح بـني عـشر        فترةُحددت  ،  يف حالتني و. ارتكاهباال وقت   اكتشاف اجلرمية   وقت  من  

  .يف والية قضائية ثالثةدت تلك الفترة بعشرين سنة ؛ وُحدسنوات وعشرين سنة
  

  ١١اإلطار 
  ٢٩مثال على تنفيذ املادة 

انطبـق وقـف فتـرة      األطـراف يف إحدى الدولجنائية ضد موظف مدين  دعوى  قيمت  أُعندما  
  .دهوح اجلاين، ال جرامياإلتركني يف ارتكاب الفعل التقادم على مجيع األشخاص املش

ويف إحدى الدول األطراف ُتمـدَّد فتـرة التقـادم بالنـسبة إىل بعـض أشـيع جـرائم الفـساد الـيت                       
 واالرتـشاء،  لرشـو ، واهالواجـب وإسـاءة اسـتخدام     حدود  جتاوز  (ا موظفون عموميون    يرتكبه

ــالنفوذ مخــس (انــت اجلرميــة ذات طبيعــة خطــرية   إذا ك،) واهلبــات غــري القانونيــة ،واملتــاجرة ب
 فتـرة تقـادم   طُبِّقتشديدة اخلطورة إذا كانت اجلرمية أما  ؛  )عشرة سنة بدالً من عشر سنوات     
  .عامة مدهتا مخس وعشرون سنة

 ألنَّ ، مـــن الـــدول األطـــراف قـــانون للتقـــادم بـــشأن جـــرائم الفـــساد  ســـبعوال يوجـــد لـــدى
ي علـى القـضايا اجلنائيـة أو ألنـه ال يوجـد قـانون               القانون املعمـول بـه يف هـذا الـشأن ال يـسر            

    .عام بشأن التقادم


