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 تتاألف رموز وثائق �لأمم �ملتحدة من حروف و�أرقام. ويعني �إير�د �أحد هذه �لرموز �لإحالة �إىل �إحدى وثائق
�لأمم �ملتحدة.

© �لأمم �ملتحدة، كانون �لأول/دي�سمرب. جميع �حلقوق حمفوظة.

نها على �لإعر�ب عن �أيِّ  ل تنطوي �لت�سميات �مل�ستخدمة يف هذ� �ملن�سور ول طريقة عر�ض �ملادة �لتي يت�سمَّ
ر�أي كان من جانب �لأمانة �لعامة للأمم �ملتحدة ب�ساأن �ملركز �لقانوين لأيِّ بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة �أو 

لل�سلطات �لقائمة فيها �أو ب�ساأن تعيني حدودها �أو تخومها.

م �ملعلومات �لو�ردة يف هذ� �ملن�سور عن عناوين �ملو�قع �ل�سبكية ورو�بطها ت�سهيًل لرجوع �لقارئ �إليها.  ُتقدَّ
وهذه �ملعلومات �سحيحة يف وقت �لإ�سد�ر، لكنَّ �لأمم �ملتحدة لي�ست م�سوؤولة عن �سحتها بعد �لإ�سد�ر ول عن 

حمتوى �أيِّ موقع �سبكي خارجي.

هذ� �ملن�سور من �إنتاج: ق�سم �للغة �لإنكليزية و�ملن�سور�ت و�ملكتبة، مكتب �لأمم �ملتحدة يف فيينا.



iii

�سكر وتقدير

ر�ت و�جلرمية )�ملكتب(  توىلَّ �لفرع �ملعني بالف�ساد و�جلر�ئم �لقت�سادية مبكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني باملخدِّ
�إجر�ء هذه �لدر��سة يف �إطار وظيفة �أمانة موؤمتر �لدول �لأطر�ف يف �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد 
�لتي ي�سطلع بها وتنفيذً� للمهام �لتي ُكلِّف بها و�ملتمثلة يف دعم �لدول �لأع�ساء يف �لت�سديق على �لتفاقية 
وتنفيذها، وتي�سري عملية ��ستعر��ض �لتنفيذ ودعمها، وتزويد موؤمتر �لدول �لأطر�ف مبعلومات عن �لتد�بري 
�لتي �تخذتها �لدول و�ل�سعوبات �لتي و�جهتها يف �لتنفيذ، ومن ثمَّ تعزيز تبادل �ملعلومات و�ملمار�سات و�خلرب�ت 
فيما بني �لدول �لأطر�ف. وقد ��سُتكملت �لدر��سة �لأولية بعد ثلث �سنو�ت من �لعمل �ملكثف )2015-2013( 
�أمني موؤمتر �لدول �لأطر�ف ورئي�ض �لفرع �ملعني بالف�ساد و�جلر�ئم �لقت�سادية، دميرتي  بتوجيه عام من 
فل�سي�ض، وبدعم من موظفي �لأمانة. وقد ُو�سعت هذه �لطبعة �لثانية يف �سيغتها �لنهائية يف �أيلول/�سبتمرب 
2017. وقد �سيغت ��ستنادً� �إىل جمموعة �أكرب من �لبيانات، وهي حتديدً� �ل�ستعر��سات �لُقطرية �مل�ستكملة 

يف �إطار �لدورة �لأوىل لآلية ��ستعر��ض تنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد. 

يف  �مل�ساعد  �لأ�ستاذ  �أندرولكي�ض،  يو�ني�ض  �لدر��سة،  ملوؤلفْي  �سكرها  عن  تعرب  �أن  �لأمانة  وتود 
 �لقانون �جلنائي و�لإجر�ء�ت �جلنائية يف كلية �حلقوق بجامعة �أثينا، و�ستيفانو بيتي، خبري دويل يف جمال 

�لعد�لة �جلنائية.

مة يف جميع مر�حل �إعد�د هذ�  م �لأ�سخا�ض �لتالية �أ�سماوؤهم توجيهات وم�ساهمات قيِّ ومن �لأمانة، قدَّ
�مل�سروع: دميو�ستينيز كري�سيكوز ودوروثي غوتفالد و�أوليفر لندوير وتانيا �سانتو�سي و�أوليفر �ستولبه وبريجيت 
�سرتوبل-�سو. كما يتعني �لإعر�ب عن بالغ �لتقدير لل�سيدة غوتفالد و�ل�سيدة �سانتو�سي، �للتني عملتا ب�سكل 

وثيق مع موؤلفْي �لدر��سة يف و�سع مفاهيمها ويف �إعد�دها.

كما ��سُتفيد يف �إعد�د �لدر��سة من تعليقات نظريْين م�ستعِر�سني هما كري�ستني يوريارتي )كبرية حمللني 
و�لتنمية يف  �لتعاون  و�مل�ساريع يف منظمة  �ملالية  �ل�سوؤون  ملديرية  �لتابعة  �لف�ساد  �سعبة مكافحة  قانونيني يف 
يف  للف�ساد  �ملناه�سة  �لدول  جمموعة  �أمانة  يف  ق�سم  )رئي�ض  �سبيكباخر  وكري�ستوف  �لقت�سادي(،  �مليد�ن 
وفر�ن�سي�سكا  بارك  ون  وجي  غر�ي  �ألنا  ولري�سا  �أودور  وخا�سينتا  هاوك  جني  عن  ف�سًل  �أوروبا(،  جمل�ض 

فرناندو )مبادرة ��سرتد�د �ملوجود�ت �مل�سروقة "�ستار" )StAR( �مل�سرتكة بني �لبنك �لدويل و�ملكتب(.



v



v

املحتويات
iii     � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �شكر وتقدير
vii    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � خال�شة وافية

1   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � مة� مقدِّ

5   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � اجلزء الأول- التجرمي واإنفاذ القانون
    5   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � مالحظات عامة
5   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � األف- اآثار التنفيذ
    7   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � باء-   تعريف "املوظف العمومي" )املادة 2(

13    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � الف�شل الأول-  التجرمي
13    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � األف- الر�شوة يف القطاع العام
13    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ر�شو املوظفني العموميني الوطنيني )املادة 15(  -1
30    � � � ر�شو املوظفني العموميني الأجانب وموظفي املوؤ�ش�شات الدولية العمومية )املادة 16(  -2
39    � � � � باء-    ت�شريب املمتلكات واملتاجرة بالنفوذ واإ�شاءة ا�شتغالل الوظائف والإثراء غري امل�شروع
39    � � � 1- اختال�س املمتلكات اأو تبديدها اأو ت�شريبها ب�شكل اآخر من ِقبل موظف عمومي )املادة 17(
42    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � املتاجرة بالنفوذ )املادة 18(   -2
47    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � اإ�شاءة ا�شتغالل الوظائف )املادة 19(  -٣
51    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � الإثراء غري امل�شروع )املادة 20(  -٤
60    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � جيم- جرائم القطاع اخلا�س
60    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � الر�شوة يف القطاع اخلا�س )املادة 21(   -1
64    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � اختال�س املمتلكات يف القطاع اخلا�س )املادة 22(  -2
67    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � دال-  غ�شل الأموال وال�شلوكيات ذات ال�شلة
67    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � غ�شل العائدات الإجرامية )املادة 2٣(   -1
78    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � الإخفاء )املادة 2٤(  -2
79    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � هاء-  اإعاقة �شري العدالة )املادة 25(
85    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � واو-   اأحكام ت�شاند التجرمي
85    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � م�شوؤولية ال�شخ�شيات العتبارية )املادة 26(  -1
92    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � امل�شاركة وال�شروع )املادة 27(  -2
95    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � العلم والنية والغر�س كاأركان للفعل الإجرامي )املادة 28(  -٣
      97    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � التقادم )املادة 29(  -٤

103    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � الف�شل الثاين-  تدابري تعزيز العدالة اجلنائية
103    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � األف-  املالحقة واملقا�شاة واجلزاءات )املادة ٣0(
125    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � باء-    التجميد واحلجز وامل�شادرة )املادة ٣1(
142    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � جيم- حماية ال�شهود واخلرباء وال�شحايا )املادة ٣2(
152    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � دال-  حماية املبلِّغني )املادة ٣٣(
157    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � هاء-  عواقب اأفعال الف�شاد )املادة ٣٤(
159    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � واو-      التعوي�س عن ال�شرر )املادة ٣5(



vivii

163    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � الف�شل الثالث-  اإنفاذ القانون
163    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �شية األف-  الأحكام املوؤ�شَّ
163    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ال�شلطات املتخ�ش�شة )املادة ٣6(  -1
169    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � التعاون مع �شلطات اإنفاذ القانون )املادة ٣7(  -2
176    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � التعاون بني ال�شلطات الوطنية )املادة ٣8(  -٣
180    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � التعاون بني ال�شلطات الوطنية والقطاع اخلا�س )املادة ٣9(  -٤
183    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � باء-    الأحكام الأخرى
183    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ال�شرية امل�شرفية )املادة ٤0(  -1
184    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ال�شجل اجلنائي )املادة ٤1(   -2
187    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � الولية الق�شائية )املادة ٤2(   -٣

195    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � اجلزء الثاين-  التعاون الدويل
195    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � مالحظات عامة
195    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � األف-   النطاق
195    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � باء-    اأ�شاليب التنفيذ
196    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � جيم-  اجتاهات التنفيذ والتحديات املاثلة اأمامه
199    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � الف�شل الأول-  ت�شليم املجرمني ونقل الأ�شخا�س املحكوم عليهم
199    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � األف-  ت�شليم املجرمني )املادة ٤٤(
218    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � باء-    نقل الأ�شخا�س املحكوم عليهم )املادة ٤5(
221    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � الف�شل الثاين-  امل�شاعدة القانونية املتبادلة ونقل الإجراءات اجلنائية
221    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � األف-  امل�شاعدة القانونية املتبادلة )املادة ٤6(
246    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � باء-    نقل الإجراءات اجلنائية )املادة ٤7(
249    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � الف�شل الثالث-  التعاون يف جمال اإنفاذ القانون
249    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � األف-  التعاون يف جمال اإنفاذ القانون )املادة ٤8(
254    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � باء-    التحقيقات امل�شرتكة )املادة ٤9(
255    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ي اخلا�شة )املادة 50( جيم- اأ�شاليب التحرِّ

        259    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � اجلزء الثالث-  الجتاهات الإقليمية
269    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � اخلال�شة 
 277    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � املراجع



vii

خال�سة وافية
�أت���اح �إن�س���اُء �آلية ��ستعر��ض تنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�س���اد وت�سغيلها تكويَن ر�سيد غري م�سبوق 
م���ن �ملعلومات �لتي �أفادت يف تعزيز �أهد�ف �لتفاقي���ة ومنهجَة تلك �ملعلومات ون�سَرها. وت�ستند هذه �لدر��سة 
ث���ة �إىل تل���ك �ملعلومات، وهي تت�سمن حتليًل �سامًل لتنفيذ �لف�سل���ني �لثالث )�لتجرمي و�إنفاذ �لقانون(  �ملحدَّ
و�لر�بع )�لتعاون �لدويل( من ِقَبل �لدول �لأطر�ف �ل�156 �لتي ��سُتعر�ست �إبَّان �سوغ �لدر��سة يف �إطار �لدورة 
د وت�سف  �لأوىل لآلي���ة ��ستعر��ض �لتنفيذ �لتي ب���د�أت يف عام 2010. وُي�سار حتديدً� �إىل �أنَّ �لدر��سة: )�أ( حتدِّ
�جتاه���ات و�أمن���اط تنفيذ �لف�سلني �ملذكوري���ن �أعله، مع �لرتكيز على �أوجه �لت�ساب���ه و�لختلف بني �لنظم، 
يات �لتي  دة من ناحية، و�لتحدِّ �أو ب���ني �ملناطق حيثما �أمكن؛ و)ب( ُتربز �لتجارب �لناجح���ة و�ملمار�سات �جليِّ
تو�ج���ه �لتنفي���ذ من ناحي���ة �أخرى، وتقدم �أمثل���ة خمتارة على �لتنفي���ذ ُتعترب جديرة بامللحظ���ة �أو تو�سيحية 
م ملحة عامة عن �لفهم �لنا�سئ للتفاقية و�لختلفات يف  لت�سريعات �لدول �لأطر�ف وممار�ساتها؛ و)ج( تقدِّ

�ل�ستعر��سات، حيثما ظهرت.

وتب���نيِّ �لدر��س���ة �لتغيري�ت �لت�سريعي���ة و�ملوؤ�س�سية �لتي ط���ر�أت على �لأطر �لوطني���ة ملكافحة �لف�ساد يف 
م ملحوظ يف حتقيق �أغر��ض �لتفاقية. ويبدو  ت �إىل تقدُّ معظ���م �لدول �لأطر�ف يف �ل�سنو�ت �لأخرية و�لتي �أدَّ
ى  ر �أولويات �لعديد من �حلكومات �لوطني���ة. ففي عدد كبري من �لبلد�ن، �أدَّ �أنَّ ه���دف مكافح���ة �لف�ساد يت�سدَّ
�إج���ر�ء تعديلت قانونية وتغي���ري�ت هيكلية �إىل و�سع نظم جترميية مت�سق���ة ومتناغمة �إىل حد كبري، وحتقيق 
نتائ���ج ملمو�سة من حي���ث قدر�ت �إنفاذ �لقان���ون و�إجر�ء�ته، و�إر�س���اء �أطر قوية لت�سلي���م �ملطلوبني و�مل�ساعدة 
�لقانوني���ة �ملتبادلة و�لتعاون يف جمال �إنف���اذ �لقانون. ويف �لعديد من �لبلد�ن، جاءت هذه �لتطور�ت �لقانونية 
و�ل�سيا�ساتي���ة كنتيج���ة مبا�س���رة ل�ستعر��سات �لتنفي���ذ �أو يف �سياقها. وبذل���ك �ت�سح �أن �لتفاقي���ة و�لتقارير 
ا بدور مه���م يف �إطلق �سر�رة �لتغي���ري، وهي ما ز�لت  ة يف �إط���ار �آلية ��ستعر�����ض �لتنفيذ ت�سطلع فعليًّ �ل�ُمع���دَّ

مبثابة �لأ�سا�ض لإن�ساء نظم فعالة ملكافحة �لف�ساد.

وم���ع ذلك، ل تز�ل هناك حتديات كب���رية ترت�وح من �أب�سط �مل�ساكل و�لعقب���ات �لعملية، �لتي ُتعزى �إىل 
�لفتق���ار �إىل �خل���ربة و�ملو�رد و�لتدري���ب، �إىل �مل�ساكل �لتقنية �لتي تعرت�ض �سياغة �أح���كام �لتجرمي �أو �إدر�ج 

دة. عنا�سر معيَّنة من �لتفاقية يف هياكل �إجر�ئية معقَّ

وتظه���ر �لثغر�ت ب�سكل �أو�سح يف تنفيذ �لف�سل �لثالث من �لتفاقية، وذلك فيما يتعلق بالتجرمي و�إنفاذ 
�لقان���ون على �ل�سو�ء، بالنظ���ر �إىل �أنَّ �لتفاقية ُتلِزم �ل���دول �لأطر�ف بتنفيذ طائفة و��سع���ة ومتعددة �لأوجه 
م���ن �لتد�بري يف هذين �ملجالني بالذ�ت. و�نطلقًا من ه���ذ� �ملتطلب، وكذلك �جلهود �ملن�سقة ملكافحة �لف�ساد 
�مل�سطَلع بها على �مل�ستوى �لعاملي يف �ل�سنو�ت �لأخرية، �أ�سدرت عدة بلد�ن ت�سريعات جديدة لأغر��ض ��ستيفاء 
�لتز�ماتها وحت�سني �لأحكام �ملو�سوعية و�لإجر�ئية من قانون �لعقوبات لديها. وقد �أدت تلك �لت�سريعات، على 
�سبي���ل �ملث���ال، �إىل تو�سيع نط���اق جر�ئم �لف�ساد وزيادة �جل���ز�ء�ت �ملنطبقة، وتو�سيع نط���اق تعريف �ملوظفني 
�لعمومي���ني، و��ستحد�ث نظام يحك���م م�سوؤولية �ل�سخ�سيات �لعتبارية؛ وتقلي����ض نطاق �حل�سانات؛ وتو�سيع 
نطاق حماية �ل�سهود و�خلرب�ء و�ل�سحايا و�ملبلِّغني؛ وتعزيز وليات ووظائف �ل�سلطات �ملتخ�س�سة يف مكافحة 
�لف�س���اد. ويف هذ� �ل�سياق، جرى حتليل مفاهيم ُتعترب جديدة يف بع�ض �لوليات �لق�سائية، مثل ر�سو �ملوظفني 



ix

viii حالة تنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد

 �لعمومي���ني �لأجان���ب وموظفي �ملنظمات �لدولي���ة �لعمومية و�لإثر�ء غري �مل�سروع وجتمي���د عائد�ت �جلرمية، 
 ودجمها بفعالية يف �لقو�نني �لوطنية. كما ُعززت �لتد�بري �لتبعية، مثل تلك �ملتعلقة بتبعات �أفعال �لف�ساد و�لتعوي�ض

 عن �لأ�سر�ر.

بي���د �أنه رغم هذه �جله���ود، يوجد �لكثري من �مل�سائل �لعالقة، وخ�سو�سًا فيم���ا يتعلق بالتنفيذ �ملنقو�ض 
للتد�ب���ري �لإلز�مي���ة مبوجب �لتفاقي���ة. ول يقت�سر ذلك على �لقي���ود يف �لنطاق �لذي ت�سمل���ه بع�ض �جلر�ئم 
)مث���ل �لفج���و�ت �ملتعلقة بتج���رمي ر�سو �ملوظف���ني �لعموميني �لوطني���ني �أو عرقلة �سري �لعد�ل���ة( وغياب نظم 
�جل���ز�ء �ملت�سق���ة و�لر�دعة، �إذ �إن���ه ي�سمل �أي�سًا �لغي���اب �لكامل لتنفي���ذ بع�ض �لأح���كام )وخ�سو�سًا جرمية 
ن من حتديد  ر�س���و �ملوظف���ني �لعموميني �لأجانب وموظف���ي �ملنظمات �لدولي���ة �لعمومية، و�لتد�بري �لت���ي مُتكِّ
به���ا وجتميده���ا و�سبطها و�إد�رته���ا، و�لتد�بري �خلا�س���ة بحماية �ل�سهود(. كم���ا لوحظ وجود  �ملمتل���كات وتعقُّ
م�س���اكل فيما يتعلق بع���دم فعالية �لت�سريعات �لقائمة فيم���ا يبدو )على �سبيل �ملثال فيم���ا يتعلق بغ�سل �لأمو�ل 
���ا �إىل �لعقبات �لتي تعرت����ض �لتحقيقات  �أو �إر�س���اء م�سوؤولي���ة �ل�سخ�سي���ات �لعتبارية(، وه���و ما ُيعزى جزئيًّ
و�مللحقة �لقانونية ب�سبب �حل�سانات �أو �لتنفيذ �ملغلوط لل�سلحيات �لتقديرية. وفيما يتعلق باإنفاذ �لقانون، 
كث���ريً� ما تط���ر�أ حتديات ب�سب���ب حمدودية كف���اءة �ل�سلطات �ملتخ�س�س���ة وخربتها وقدر�ته���ا و��ستقلليتها. 
كم���ا يوج���د نق����ض يف �حلو�فز م���ن �أجل �لتع���اون مع �سلط���ات �إنف���اذ �لقانون ونق����ض يف �لتن�سي���ق �مل�سرتك 
وتب���ادل �ملعلوم���ات بفعالية بني �لوكالت، وخ�سو�سًا بني �لأجهزة �ملكلَّف���ة مبكافحة �لف�ساد. وتت�سم �لتحديات 
 �ملت�سل���ة بتنفي���ذ �لأحكام غ���ري �لإلز�مية م���ن �لتفاقي���ة بكونها �أقل ب���روزً� و�إن كان���ت و��سع���ة �لنت�سار على

نحو مماثل. 

���ا �إىل قدرة بع�ض �لبلد�ن على  ويب���دو �أنَّ تنفيذ �لف�س���ل �لر�بع �أكرث جلًء و�إحكامًا، وهو ما يرجع جزئيًّ
تطبيق ن�ض �لتفاقية تطبيقًا مبا�سرً� وبالنظر �إىل �لطبيعة �لتلقائية �لنفاذ للكثري من �أحكامها. ويتمثل �سبب 
�آخ���ر يف تر�ك���م �خلرب�ت لدى �لعديد من �لدول �لأطر�ف يف جمال �لتع���اون �لدويل نتيجة للممار�سات �ملتبعة 
من���ذ زمن طوي���ل ب�ساأن �مل�سائل ذ�ت �ل�سلة. كما �أك���دت بلد�ن عدة �متثالها لعدد م���ن �أحكام �لتفاقية )مثل 
�إج���ر�ء م�س���اور�ت مع �لبل���د�ن �لأخرى �أثناء �إج���ر�ء�ت �مل�ساع���دة �لقانونية �ملتبادلة( ع���ن طريق �ملمار�سات 
و�لرتتيب���ات �خلا�سة. و�إ�سافًة �إىل ذلك، �أبرزت �ل�ستعر��سات �لجت���اه �سوب تخفيف بع�ض �لقيود �لقانونية 
و�لإجر�ئي���ة يف تقدمي �مل�ساعدة �إىل �ل�سلطات �لأجنبي���ة. فعلى �سبيل �ملثال، لوحظ تب�سيط �ملتطلبات �لإثباتية 
يف �إج���ر�ء�ت ت�سلي���م �ملجرمني يف عدد من �ل�ستعر��سات. وُيَعدُّ تف�س���ري �سرط �زدو�جية �لتجرمي على �أ�سا�ض 
�ل�سلوك �لوقائعي �لأ�سا�سي من �لأمثلة �لأخرى. و�أخريً�، يبدو �أن عددً� كبريً� من �لأطر�ف يف و�سع ي�سمح لهم 

بقبول �لطلبات بلغات غري لغتهم )�أو لغاتهم( �لر�سمية.

ويب���دو �أنَّ بع����ض �أكرب �لتحديات �ملتعلق���ة بالف�سل �لر�بع ذ�ت �سمة ت�سغيلي���ة. ويف هذ� �ل�سدد، يرتبط 
عدد من �لعقبات مبحدودية �ملو�رد و/�أو �خلرب�ت �لتقنية �ملتاحة ل�ستعمال جل�سات �ل�ستماع بو��سطة �لفيديو 
ي �خلا�سة، �س���و�ء على �ل�سعيد �ملحلي  لأغر�����ض �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادل���ة �أو لل�سطلع باأ�ساليب �لتحرِّ
�أو ل���دى تنفيذ �لطلب���ات �لأجنبية. كما �أبرزت �ل�ستعر��سات �ل�ستخد�م �ملح���دود لعدد من �لآليات �ملرتاآة يف 
�لتفاقي���ة. فعلى �سبيل �ملثال، هن���اك عدد حمدود من �لدول �لتي ت�ستخدم �لتفاقي���ة كاأ�سا�ض قانوين م�ستقل 
 يف �لأم���ور �ملتعلق���ة بت�سلي���م �ملجرمني، بل وع���دد �أقل يبدو �أن���ه يلجاأ �إىل نق���ل �لإج���ر�ء�ت �جلنائية كطريقة

للتعاون �لدويل.

م �لعديد من �لتو�سيات ب�س���اأن ��ستحد�ث �أحكام وقو�نني جديدة �أثن���اء �ل�ستعر��سات. وت�سمل  وق���د ُقدِّ
تلك �لتو�سيات �لنظر يف توحيد وتو�سيح �لت�سريعات �لقائمة يف �سياق �لإ�سلحات �لقانونية �جلارية و�عتماد 



ix

ix خل�سة و�فية

مت تو�سيات ب�ساأن  �أط���ر ت�سريعية قائمة بذ�تها تت�سمن تد�بري ملكافحة �لف�س���اد. ويف �لعديد من �حلالت، ُقدِّ
تخ�سي����ض م���و�رد وبناء قدر�ت هيئ���ات وموؤ�س�سات مكافحة �لف�ساد، وتعزيز �لتع���اون يف جمال �إنفاذ �لقانون 
و�لتن�سي���ق فيما ب���ني �لأجهزة، و�إن�ساء نظ���م منا�سبة جلمع �لبيان���ات �أو و�سع ت�سنيف���ات لل�سو�بق �لق�سائية، 

وتب�سيط �إجر�ء�ت �لتعاون �لدويل، وتعزيز ثقافة �حلو�ر �ملفتوح بني �لوليات �لق�سائية.





1

مة مقدِّ
يمثِّل ��ستحد�ث وتنفيذ عملية حكومية دولية فعالة ل�ستعر��ض تنفيذ �تفاقية �لأمم �لمتحدة لمكافحة �لف�ساد)1( 
�إنجازً� فريدً� من عدة �أوجه، حيث ت�سكل �آلية ��ستعر��ض تنفيذ �لتفاقية �إثباتًا جليًّا للتز�م �لدول �لأطر�ف 
بمنع �لف�ساد ومكافحته بفعالية على �ل�سعيد �لعالمي، و�إظهارً� لإ�سر�رها على تجنب �قت�سار �لتفاقية على 
ب�سكل  �لدولية  �لقانونية  �ل�سكوك  متابعة  ل�سمان  �لق�سوى  بالأهمية  و�إقر�رً�  مح�سة،  رمزية  وظيفة  �أد�ء 
فر�سة  تهيئ  �أنها  كما  �لف�ساد.  مكافحة  �تفاقية  بلغته  ما  و�سموله  �لنطاق  �ت�ساع  يف  بلغت  ولو  حتى  ملئم، 
لتكوين ر�سيد غير م�سبوق من �لمعلومات �لمفيدة على درب تحقيق �أهد�ف �لتفاقية ومنهجة تلك �لمعلومات 
ون�سرها، وذلك بال�ستفادة من �لخبر�ت �لمتح�سلة و�لدرو�ض �لم�ستفادة من دول متباينة من حيث نظمها 

�لقانونية ومتنوعة من حيث م�ستويات تنميتها �لقت�سادية و�لموؤ�س�سية ومتوزعة على مناطق �لعالم كافة.

ول يت�سمن ن�ض �لتفاقية ذ�ته تفا�سيل �آلية تنفيذ محددة، �إلَّ �أنَّ م�ساألة تحديد �ل�سمات �لملئمة لآلية 
من هذ� �لقبيل كانت محلًّ لمناق�سات مكثفة خلل �لمفاو�سات �لتي د�رت حول هذ� �ل�سك، و�أعرب معظم 
�لوفود عن ميٍل لنظام يحاكي م�سار �تفاقية �لأمم �لمتحدة لمكافحة �لجريمة �لمنظمة عبر �لوطنية، �أْي تاأ�سي�ض 
موؤتمر للأطر�ف و�سياغة ولية لتلك �لهيئة بقدٍر كاٍف من �لعمومية مع ترك تحديد �لتفا�سيل و�لإجر�ء�ت 
للموؤتمر.)2( وبالفعل، تت�سمن �لمادة 63 من �لتفاقية �لمبادئ �لأ�سا�سية لموؤتمر للدول �لأطر�ف يف �تفاقية �لأمم 
�لمتحدة لمكافحة �لف�ساد. وقد �نعقد موؤتمر �لدول �لأطر�ف �أول مرة يف عام 2006، وكانت مهمته و��سحة وهي 
تح�سين قدر�ت �لدول �لأطر�ف و�لتعاون فيما بينها لتحقيق �أهد�ف �لتفاقية و�لترويج لتنفيذها و��ستعر��سه. 
وُمنح �لموؤتمر بمقت�سى �لفقرة 7 من �لمادة �لمذكورة �أعله �سلحية �أن ُين�سئ، �إذ� ما ر�أى �سرورة لذلك، 
 �أيَّ �آلية �أو هيئة منا�سبة للم�ساعدة على تنفيذ �لتفاقية تنفيذً� فعاًل. وعلوًة على ذلك، تن�ض �لفقرة 5 من 
م �لدول �لأطر�ف معلومات من خلل �آلية �ل�ستعر��ض هذه لتعريف موؤتمر �لدول �لأطر�ف   �لمادة 63 على �أن تقدِّ

بم�ستويات �لتنفيذ.

وبعد در��سة عدة �آليات �متثال محتملة، بما يف ذلك �أ�ساليب �ل�ستعر��ض �لم�ستخدمة ل�سكوك �إقليمية 
وقطاعية ودولية �أخرى،)3( وبعد تقييم نتائج برنامج تجريبي طوعي �أطلقه �لمكتب من �أجل ��ستعر��ض تنفيذ 
�لتي ُعقدت يف �لدوحة بقطر يف  �لثالثة  �لموؤتمر يف دورته  �لبلد�ن،)٤( �عتمد  �لتفاقية يف عدد محدود من 
ن فريق ��ستعر��ض �لتنفيذ  ت�سرين �لثاني/نوفمبر 2009 �لإطار �لمرجعي لآلية ��ستعر��ض تنفيذ �لتفاقية، وكوَّ

)1(�عتمدت �جلمعية �لعامة �لتفاقية يف قر�رها ٤/58 �ملوؤرخ 31 ت�سرين �لأول/�أكتوبر 2003، ودخلت �لتفاقية حيز �لنفاذ يف 1٤ كانون 

�لأول/دي�سمرب 2005.
�ملبيع  رقم  �لأمم �ملتحدة،  )من�سور�ت  �لف�ساد  ملكافحة  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  و�سع  �إىل  �لر�مية  للمفاو�سات  �لتح�سريية  )2(�لأعمال 

A.10.V.13 و�لت�سويب(، �لف�سل �ل�سابع، �لفقرة 3 )�ل�سفحة 611(.

�لف�ساد"  ملكافحة  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  تنفيذ  ��ستعر��ض  "طر�ئق  بعنو�ن  �لأمانة  �أعدتها  �لتي  �لأ�سا�سية  �ملعلومات  ورقة   )3(�نظر 

)CAC/COSP/2006/5 وCorr.1(؛ وورقة �ملعلومات �لأ�سا�سية �لتي �أعدتها �لأمانة بعنو�ن "بار�مرت�ت لتحديد �آلية ��ستعر��ض تنفيذ �تفاقية �لأمم 
 "Results of the informal consultations on the implementation :؛ وورقة �لجتماع �ملعنونة)CAC/COSP/2008/10( "ملتحدة ملكافحة �لف�ساد�
 of the United Nations Convention against Corruption held in Lisbon from 22 to 24 March 2006 and in Buenos Aires from 

.30 October to 1 November 2006" (CAC/COSP/2006/CRP.2)"

)٤(�نظر ورقة �ملعلومات �لأ�سا�سية �لتي �أعدتها �لأمانة بعنو�ن "برنامج �ل�ستعر��ض �لتجريبي: تقييم" )CAC/COSP/2008/9(؛ ومذكرتها 

"Good practices and lessons learned from implementing the UNCAC Pilot Review Programme" (CAC/COSP/2009/ �ملعنونة: 
.CRP.8)



2 حالة تنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد

�أمرً�  �لتفاقية  جعل  �لذي  �لقوي  �لزخم  وبف�سل  �لموؤتمر.)5(  �سلطة  تحت  �ل�ستعر��ض  عملية  على  لي�سرف 
نهج �سفاف  ��ستقرت على  �ل�سلة، حيث  �لم�ساور�ت ذ�ت  ��ستكمال  بنجاح من  �لأطر�ف  �لدول  ممكنًا، تمكنت 
وتعاوني وعملي للغاية لإجر�ء �ل�ستعر��سات: حيث ُتجري �ل�ستعر��ض لكل دولة طرف دولتان طرفان �أخريان 
�إحد�هما من نف�ض �لمنطقة �لجغر�فية ولها، قدر �لإمكان، نظام قانوني م�سابه. ويجري خبر�ء حكوميون من 
��ستعر��سًا  �لتنفيذ،  ��ستعر��ض  فريق  �أقرها  �لتي  �لتوجيهية  �لمبادئ  من  لمجموعة  وفقًا  �لم�ستعِر�سة،  �لدول 
�لدولة  تقدمها  تكميلية  معلومات  و�أيِّ  �ل�ساملة  �لمرجعية  �لذ�تي  �لتقييم  قائمة  على  �لمقدمة  للردود  مكتبيًّا 
ل هذ� �ل�ستعر��ض �لمكتبي بو�سائل �أخرى من و�سائل �لحو�ر �لمبا�سر، مثل �لقيام  �لطرف قيد �ل�ستعر��ض. ويكمَّ
بزيارة ُقطرية �أو عقد �جتماع م�سترك يف مكتب �لأمم �لمتحدة يف فيينا. وتف�سي هذه �لعملية �إلى �سياغة تقرير 
�لطرف  و�لدولة  �لم�ستعِر�ستين  �لطرفين  �لدولتين  بين  بالتفاق  �لنهائية  �سيغته  يف  يو�سع  ُقطري   ��ستعر��ض 

قيد �ل�ستعر��ض.)6(

من   ٤ �لمادة  من   1 للفقرة  خا�سة  عنايًة  للآلية  �لمرجعي  �لإطار  �سياغة  معر�ض  يف  �لموؤتمر  �أولى  وقد 
�لتفاقية، �لتي تن�ض على �أن "تنفذ �لدول �لأطر�ف �لتز�ماتها �لمن�سو�ض عليها يف هذه �لتفاقية على نحو يتفق 
ل يف �ل�سوؤون �لد�خلية للدول �لأخرى".  مع مبد�أَي ت�ساوي �لدول يف �ل�سيادة و�سلمتها �لإقليمية ومبد�أ عدم �لتدخُّ
ولذلك فقد تقرر من �لبد�ية �أن تكون عملية �ل�ستعر��ض ذ�ت طابع تقني، و�أن تكون �ساملة وحيادية وغير تطفلية، 
�لمتبع يف  �لنهج  فاإنَّ  وبالفعل،  �أو عقابية.  و�ألَّ تكون تخا�سمية  �لت�سنيف،  �أ�سكال  �أيِّ �سكل من  �إلى  و�ألَّ تف�سي 
�لآلية �إيجابي يف جوهره، ولي�ض �لغر�ض منه تقييم �لأد�ء ول ت�سيد �أخطاء �لمتثال، بل م�ساعدة �لدول �لأطر�ف 
يف تطبيق مبادئ �لتفاقية. وبالتالي فالغر�ض منه �إيجاد طر�ئق لت�سجيع ودعم �لجهود �لمبذولة على �ل�سعيد 
دة و�لمبادرة، يف �أقرب  �لوطني لمكافحة �لف�ساد، كاأن يكون ذلك عن طريق توفير فر�ض لتبادل �لممار�سات �لجيِّ
مرحلة ممكنة، �إلى تبيُّن �ل�سعاب �لتي تو�جهها �لدول �لأطر�ف يف �لوفاء بالتز�ماتها، ف�سًل عن �حتياجاتها 
�أو  تو�سيات  �لعادة  ت�سمل يف  ��ستعر��ض  لكل  �لنهائية  �لنتيجة  فاإنَّ  �لمنطلق،  ومن هذ�  �لتقنية.  �لم�ساعدة  من 
�أو مقترحات يقدمها �لخبر�ء وتناَق�ض وُيتفق عليها مع �لبلد قيد �ل�ستعر��ض، ف�سًل عما ت�سوغه  ��ستنتاجات 

�لدولة قيد �ل�ستعر��ض من خطط �أو �لتز�مات.)7(

)5(�لقر�ر 1/3 ملوؤمتر �لدول �لأطر�ف يف �لتفاقية )�لو�رد يف �لوثيقة CAC/COSP/2009/15(. للطلع على �لعملية �لتي �أدت �إىل �إن�ساء 

CAC/COSP/2006/12(؛ وقر�ر موؤمتر �لدول �لأطر�ف 1/2  �لآلية، �نظر �لقر�ر 1/1 �ل�سادر عن موؤمتر �لدول �لأطر�ف )�لو�رد يف �لوثيقة 
)�لو�رد يف �لوثيقة CAC/COSP/2008/15(؛ وتقرير �جتماع �لفريق �لعامل �حلكومي �لدويل �ملفتوح �لع�سوية �ملعني با�ستعر��ض تنفيذ �تفاقية 
�لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �ملعقود يف فيينا، من 29 �إىل 31 �آب/�أغ�سط�ض CAC/COSP/2008/3( 2007(؛ وتقرير من �لأمانة بعنو�ن "�أعمال 
)CAC/COSP/2009/2(؛  �لف�ساد"  ملكافحة  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  تنفيذ  با�ستعر��ض  �ملعني  �لع�سوية  �ملفتوح  �لدويل  �حلكومي  �لعامل  �لفريق 
ومذكرة من �لأمانة بعنو�ن "تو�سيات �لفريق �لعامل �حلكومي �لدويل �ملفتوح �لع�سوية �ملعني با�ستعر��ض تنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة 

.)CAC/COSP/2009/6( "لف�ساد�
و�ملخطط  �لُقطرية  �ل�ستعر��سات  �إجر�ء  ب�ساأن  و�لأمانة  �حلكوميني  للخرب�ء  �لتوجيهية  �ملبادئ  �نظر  �ملرجعي،  �لإطار  �إىل  )6(�إ�سافًة 

"ملحة  بعنو�ن  �لأمانة  ومذكرة من  �لأول(؛  �ملرفق   ،CAC/COSP/IRG/2010/7( لو�فية� و�خلل�سات  �لُقطرية  �ل�ستعر��ض  لتقارير  �لنموذجي 
عامة عن عملية �ل�ستعر��ض" )CAC/COSP/2011/8(؛ ومذكر�ت من �لأمانة بعنو�ن "تقرير مرحلي عن تنفيذ مهام فريق ��ستعر��ض �لتنفيذ" 
 CAC/COSP/IRG/2015/2و CAC/COSP/IRG/2014/4و CAC/COSP/2013/13و CAC/COSP/IRG/2013/4و CAC/COSP/IRG/2012/4(
"تقييم  بعنو�ن  �لأمانة  من  ومذكر�ت  CAC/COSP/IRG/2015/CRP.15(؛  وكذلك   CAC/COSP/IRG/2017/2و  CAC/COSP/IRG/2016/2و
CAC/COSP/و CAC/COSP/IRG/2015/3و CAC/COSP/IRG/2014/12( "أد�ء �آلية ��ستعر��ض تنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد�

.)IRG/2015/6

�لأمانة و�لذي  �أعدته  �لتقرير �لذي  مة يف تقارير �ل�ستعر��ض وت�سنيفها، �نظر  �لتو�سيات �ملقدَّ لع على معلومات ب�ساأن �سيغة  )7(للطِّ

.)CAC/COSP/IRG/2014/10( يحتوي على ملحة مو��سيعية عن �لتو�سيات �ملقدمة فيما يتعلق بتنفيذ �لف�سلنْي �لثالث و�لر�بع من �لتفاقية



مة 3 مقدِّ

وموؤتمر �لدول �لأطر�ف هو �لذي يحدد مر�حل عملية �ل�ستعر��ض ودور�تها ومدتها، ف�سًل عن نطاق 
ر �لموؤتمر يف دورته �لثالثة �أن تتاألف كلٌّ من مر�حل  �ل�ستعر��ض ذ�ته وت�سل�سله �لمو��سيعي وتفا�سيله. وقد قرَّ
��ستعر��ض �لتنفيذ من دورَتي ��ستعر��ض مدة كل منهما خم�ض �سنو�ت، و�أن ُي�ستعَر�ض يف كل �سنة من �ل�سنو�ت 
�لف�سلْين  �لتي ت�سمل  �لأولى،  �لدورة  �لدول �لأطر�ف. وقد بد�أت  ُربع  ��ستعر��ض  �لأولى من كل دورة  �لأربع 
�لثالث )�لتجريم و�إنفاذ �لقانون( و�لر�بع )�لتعاون �لدولي(، يف عام 2010. وقامت �لأمانة، وفقًا للفقرتين 
مو��سيعية  تنفيذ  بتقارير  منتظم  ب�سكل  �لتنفيذ  ��ستعر��ض  فريق  بمو�فاة  �لمرجعي،  �لإطار  من  و٤٤   35
و�إ�سافات تكميلية �إقليمية من �أجل تجميع �أعم �لمعلومات و�أكثرها وجاهة عن �لتجارب �لناجحة و�لممار�سات 

دة و�لتحديات و�لملحظات �لو�ردة يف تقارير �ل�ستعر��ض �لُقطرية، م�سنفًة ح�سب �لمو��سيع. �لجيِّ

وقد بلغت �لدورة �لخم�سية �لأولى من عملية �ل�ستعر��ض نهايتها يف عام 2015. ويف ت�سرين �لثاني/
نوفمبر من ذلك �لعام، ُعقدت �لدورة �ل�ساد�سة لموؤتمر �لأطر�ف، يف �سانت بطر�سبرغ بالتحاد �لرو�سي. و�أطلق 
�لثاني  �لثانية، و�لتي ت�سمل �لف�سلين  �لموؤتمر، بقر�ره 1/6، �لمعتَمد يف تلك �لدورة، �لدورة �ل�ستعر��سية 
)�لتد�بير �لوقائية( و�لخام�ض )��سترد�د �لموجود�ت(. بيد �أنه كما هو متوقع، ��ستمرت بع�ض �ل�ستعر��سات 
�لُقطرية �لخا�سة بالدورة �لأولى، �أو ��سُتهلت بعد ذلك، ب�سبب �لتاأخير يف �لعملية وت�سديق �لدول �لأطر�ف 
�لجديدة �أو �ن�سمامها. وقد �أ�سبحت �لأغلبية �لعظمى من �ل�ستعر��سات �لخا�سة بالدورة �لأولى مكتملة، مما 
يتيح �لفر�سة للنتقال �إلى �إجر�ء تقييم عام و�أكثر تمثيًل لحالة تنفيذ �لف�سلين �لثالث و�لر�بع، �لخا�سعين 
�لم�سلحة يف  �أ�سحاب  زيادة معلومات  �إلى  �لر�مية  �لأدو�ت  �إطار  �لأولى، وذلك يف  �لدورة  لل�ستعر��ض يف 
�لف�ساد  مكافحة  �سيا�سات  وتحديث  �لتفاقية،  لأحكام  �لتام  �لفهم  �إلى  و�لو�سول  �لف�ساد،  مكافحة  ميد�ن 
وقيا�ض  �لم�ستقبلية  �لتجاهات  ل�ستك�ساف  �إليه  �ل�ستناد  يمكن  �سامل  مرجعي  مقيا�ض  و�إن�ساء   و�أولوياتها، 

�لتقدم �لمحرز.)8(

عن  �سامًل  تحليًل  تقدم  وهي  �أعله،  �لمو�سوفة  �لمو��سيعية  �لتقارير  على  �لدر��سة  هذه  وتنبني 
و�لر�بع  �لثالث  للف�سلين  �لتنفيذ  ��ستعر��ض  �آلية  من  �لأولى  �لدورة  �لم�ستعَر�سة يف  �لأطر�ف  �لدول  تنفيذ 
��ستنادً�  �لأطر�ف،  �لدول  لموؤتمر  �ل�ساد�سة  �لدورة  يف  �لدر��سة)9(  من  �أول  �إ�سد�ر  قُدِّم  وقد  �لتفاقية.  من 
�إلى �لمعلومات �لو�ردة يف تقارير �ل�ستعر��ض �لخا�سة بثماني و�ستين دولة من �لدول �لأطر�ف، و�لتي كانت 
متاحة يف ذلك �لوقت.)10( وُيَعدُّ هذ� �لإ�سد�ر تحديثًا لتلك �لن�سخة �لأولى من �لدر��سة، ح�سب طلب �لموؤتمر 
يف �لفقرة 11 من قر�ره 1/6، وهو ي�ستفي�ض يف عر�ض نتائجها، وذلك ��ستنادً� �إلى �لمعلومات �لمدرجة يف 
تقارير �ل�ستعر��ض �لخا�سة ب�156 دولة طرفًا �لتي كانت قد �كتملت �أو �سارفت على �لكتمال، وقت �سياغة 

هذه �لوثيقة.

وي�سار على وجه �أكثر تحديدً� �إلى �أنَّ هذه �لدر��سة �أُعدت للأغر��ض �لتالية:

)�أ( تحديد وو�سف �لتجاهات و�لأنماط يف تنفيذ �لف�سلين �لثالث و�لر�بع من �لتفاقية، مع �لتركيز 
من  مجموعة  �لدر��سة  وتعر�ض  �أمكن.  حيثما  �لمناطق  بين  �أو  �لنظم،  بين  و�لختلف  �لت�سابه  �أوجه  على 
�لمتاحة  �لحلول  مختلف  تلخي�ض  طريق  عن  �لعامة  �ل�سيا�سة  مجال  يف  �لأطر�ف  للدول  �لمتاحة  �لخيار�ت 

لمعالجة مبادئ �لتفاقية ومتطلباتها؛

 CAC/COSP/2015/6 8(�أ�سارت دول �أطر�ف عدة �إىل �سرورة �إعد�د مثل ذلك �ملنتج يف نهاية كل دورة؛ �نظر على �سبيل �ملثال �لوثيقة( 

)�لفقرة 8(. 
ر�ت و�جلرمية، �لإ�سد�ر �لثاين )فيينا، 2012(.  )9(مكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني باملخدِّ

 )10(�لأمم �ملتحدة )نيويورك، 2015(. 
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�لناحية  من  و�لتحديات  و�لم�ساكل  ناحية،  من  �لجيِّدة  و�لممار�سات  �لناجحة  �لتجارب  �إبر�ز  )ب(   
�إلى تحديد  �لتي تبذلها �لدول �لأطر�ف. وتهدف �لدر��سة  �لتنفيذ  لتي�سير وتب�سيط جهود  �لأخرى، كو�سيلة 
�لم�ساكل و�لتحديات �لمتعلقة على �لأخ�ض باأيِّ ثغر�ت ت�سريعية �أو تنفيذية قائمة، ثم بدرجة �أقل، �لم�ساكل 
و�لتحديات �لمتعلقة بالقدر�ت و�لمو�رد و�لتدريب وما �سابهها من �لجو�نب �لعملية. وتي�سيرً� للأمور، ي�سلَّط 
دة و/�أو �لتحديات �لر�هنة �ل�سائدة �لمتعلقة بكل حكم )يف  �ل�سوء ب�سكل منف�سل على �أبرز �لممار�سات �لجيِّ
�أطر ن�سية ويف نهاية كل حكم(. كما ُي�سلَّط �ل�سوء على �أمثلة على �لتنفيذ م�ستقاة من �ل�ستعر��سات لم ُي�َسر 
�إليها بال�سرورة باعتبارها من �لممار�سات �لجيدة ولكنها ُتعتبر جديرة بالملحظة �أو تو�سيحية �أو تمثيلية 

لت�سريعات �لدول �لأطر�ف وممار�ساتها. ول تت�سمن �لدر��سة م�سائل تتعلق بالم�ساعدة �لتقنية؛

�لمتحدة  �لأمم  �تفاقية  لتنفيذ  �لت�سريعي  للدليل  �لتامة  �لمر�عاة  ومع  �لإمكان  قدر  )ج( �لقيام، 
�لتح�سيرية  و�لأعمال  �لف�ساد،)11(  لمكافحة  �لمتحدة  �لأمم  لتفاقية  �لتقني  و�لدليل  �لف�ساد،  لمكافحة 
للمفاو�سات �لر�مية �إلى و�سع �تفاقية �لأمم �لمتحدة لمكافحة �لف�ساد ومجموعة من وثائق �لأمم �لمتحدة 
�أحكام  تنفيذ  ب�ساأن  �لتف�سيرية  �لملحظات  عن  عامة  لمحة  بتقديم  �لتفاقية،  بتطبيق  �لمت�سلة  �لأخرى 
و�لخبر�ء  �لم�ستعَر�سة  �لأطر�ف  �لدول  �إليها  تتو�سل  �لتي  و�لنتائج  �لمدخلت  �أهم  �إلى  بال�ستناد  �لتفاقية 
�لحكوميون �لذين �ساهمو� يف تقارير �ل�ستعر��ض �لُقطرية. ولهذ� �لغر�ض، تت�سمن �لدر��سة ملحظات ب�ساأن 
فهم �لجهات �لفاعلة �لمذكورة �أعله للمفاهيم �لو�ردة يف �لتفاقية، وكذلك ب�ساأن �لمق�سد �لت�سريعي من 

كل حكم.

م �لجزء �لأول، �لذي يتناول �لف�سل �لثالث من �لتفاقية،  مة �إلى ثلثة �أجز�ء. وقد ُق�سِّ و�لدر��سة مق�سَّ
من  �لثاني  �لجزء  ا  �أمَّ �لقانون.  و�إنفاذ  �لجنائية،  �لعد�لة  تعزيز  وتد�بير  �لتجريم،  �لتالية:  �لف�سول  �إلى 
�لمجرمين  ت�سليم  �لتالية:  �لف�سول  �إلى  فينق�سم  �لتفاقية،  من  �لر�بع  �لف�سل  يتناول  �لذي  �لدر��سة، 
و�لتعاون يف  �لجنائية،  �لإجر�ء�ت  ونقل  �لمتبادلة  �لقانونية  و�لم�ساعدة  عليهم،  �لمحكوم  �لأ�سخا�ض  ونقل 
مجال �إنفاذ �لقانون. ويت�سمن �لجزء �لثالث �إ�سافة �إقليمية ت�سلط �ل�سوء على بع�ض �لملمح و�لتجاهات 
�إلى �لمجموعات �لإقليمية  �لملَحظة يف تنفيذ �لف�سلين �لثالث و�لر�بع من �لتفاقية يف �لبلد�ن �لمنتمية 

�لر�سمية �لخم�ض  للأمم �لمتحدة.

ر�ت و�جلرمية ومعهد �لأمم �ملتحدة �لأقاليمي لأبحاث �جلرمية و�لعد�لة )فيينا، 2009(. )11(مكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني باملخدِّ
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األف- اآثار التنفيذ

�لتز�مًا  �لف�ساد،  لمكافحة  �لمتحدة  �لأمم  �تفاقية  على  بت�سديقها  نف�سها،  على  �لأطر�ف  �لدول  �أخذت 
و�إن  حتى  �لمحلية،  و�لموؤ�س�سية  �لقانونية  �أطرها  يف  �للزمة  �لإ�سلحات  وتطبيق  �لف�ساد  بمكافحة  ا  مهمًّ
�أو ��ستحدثت ت�سريعات جديدة بغية  لوحظ يف بع�ض �لأحيان بطء يف �إحر�ز تقدم. وقد �ساغت عدة بلد�ن 
تو�سيع  )مثل  �لتفاقية  من  �لثالث  �لف�سل  بمقت�سى  �لقانون  و�إنفاذ  بالتجريم  �لمتعلقة  �لتز�ماتها  ��ستيفاء 
�لموظفين  بتعريف معنى  �لمتعلقة  �لوطنية  �لأحكام  وزيادتها؛ ومو�ءمة  �لف�ساد  �لعقوبات على جر�ئم  مدى 
من  وغيرهم  �لبرلمان  �أع�ساء  بين  �لمعاملة  يف  �لم�ساو�ة  �سيما  ول  �لتفاقية،  من   2 �لمادة  مع  �لعموميين 
�لموظفين �لعموميين، وتجريم ر�سو �لأجانب، وتجريم غ�سل �لأمو�ل �لذ�تي، و��ستحد�ث نظام يحكم م�سوؤولية 
مة وفقًا للتفاقية، وتو�سيع نطاق حماية �ل�سهود و�ل�سحايا، وتعزيز  �ل�سخ�سيات �لعتبارية عن �لأفعال �لمجرَّ
وليات �سلطات مكافحة �لف�ساد �لمتخ�س�سة ووظائفها(. ويف هذ� �ل�سياق، خ�سعت مفاهيم جديدة يف بع�ض 
�لوليات �لق�سائية، مثل "�لإثر�ء غير �لم�سروع"، للتحليل حتى تكت�سب �لدول �لأطر�ف فهمًا لم�سمونها وتتيح 

تنفيذ �أحكام �لتفاقية ذ�ت �ل�سلة.

زت �لتفاقية على بذل جهود من�سقة وو��سعة  �لتنفيذ، فقد حفَّ �أعله من تد�بير  وعلوًة على ما ذكر 
�لوطنية  �لقدر�ت  تت�سم  �لتي  �لمجالت  وتحديد  �لأطر�ف  �لدول  يف  �لف�ساد  مكافحة  نظم  لتقييم  �لنطاق 
�أقرت �لحكومات �لوطنية يف عدد من  فيها بالق�سور و�لتخطيط لأعمال يف �لم�ستقبل. فعلى �سبيل �لمثال، 
�لبلد�ن خطط عمل �ساملة ب�ساأن تنفيذ �لتفاقية، تت�سمن �إجر�ء�ت مثل و�سع خر�ئط طريق للتنفيذ و�إن�ساء 
�لمدني.  و�لمجتمع  �لأكاديمية  و�لأو�ساط  �لحكومة  فروع  ت�سم ممثلين عن مختلف  �أفرقة عاملة مخ�س�سة 
من  يلزم  بما  تجهيزها  �إلى  يهدف  �لف�ساد  ومكافحة  للحوكمة  م�سروعًا  �أخرى  دولة  يف  �ل�سلطات  و��ستهلت 
قو�نين وموؤ�س�سات ل�سمان �لتو�فق مع �لتفاقية. وقو�م هذ� �لم�سروع مجموعة من �لفرق �لعاملة، منها فريق 
�أحكام  لتنفيذ  �لر�هنة  �لف�ساد م�سوؤول عن جملة مهام من بينها تقييم �لحالة  ��ستعر��ض لتفاقية مكافحة 
�لتفاقية، وت�سليط �ل�سوء على �أوجه �لق�سور و�لإنجاز�ت، وتحديد �لم�سائل �لتي يمكن �إحر�ز تقدم �سريع 

فيها لتعزيز �لقدر�ت �لوطنية.

وهناك �أي�سًا مبادر�ت من هذ� �لنوع ُتطلق بدعم من منظمات دولية �أو وكالت تنمية يف كل بلد على حدة. 
فعلى �سبيل �لمثال، قدمت �لوكالة �لمعنية بالتعاون �لتقني يف �أحد �لبلد�ن لعدد من �لدول �لأطر�ف تمويًل كي 
نها من توحيد �لجهود وتبادل �لخبر�ت فيما بينها.)12(   تجري لنف�سها تحليل ثغر�ت فيما يتعلق بالتفاقية، مما مكَّ
�لقدر�ت  وبناء  �لت�سريع  �لنطاق يف مجالي  و��سعة  تقنية  م�ساعدة  �لخ�سو�ض،  �لمكتب، على وجه  قدم  وقد 

  )12(�نظر ورقة �ملعلومات �لأ�سا�سية �لتي �أعدتها �لأمانة ب�ساأن �لتعاون فيما بني بلد�ن �جلنوب على مكافحة �لف�ساد

)CAC/COSP/2009/CRP.6(، �لفقرة 62.
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للدول �لأطر�ف بناًء على طلبها يف �سياق عملية ��ستعر��ض �لتنفيذ �أو �سمن �إطار بر�مج مو��سيعية و�إقليمية 
ت�سم  �إلكترونية  قانونية  مكتبة  تت�سمن  �لتفاقية،  تنفيذ  تي�سر  �لتي  �لأدو�ت  من  عددً�  �أعد  كما  متعا�سدة، 
 ت�سريعات و�جتهاد�ت ق�سائية ودر��سات حالة و�أدلة وتحليلت لل�سيا�سات حول مو�سوع مكافحة �لف�ساد.)13( 
�لدول  موؤتمر  دور�ت  �إلى  �إ�سافًة  تت�سمن،  كبرى  �أن�سطة  تنظيم  �لتفاقية من خلل  لأهد�ف  ج  يروَّ و�أخيرً�، 

�لأطر�ف وفريق ��ستعر��ض �لتنفيذ، موؤتمر�ت �إقليمية ودولية ب�ساأن تنفيذ �لتفاقية.)1٤(

وبطبيعة �لحال، فاإنَّ هذه �لتطور�ت لم تحدث يف فر�غ، بل عززت نظمًا جنائية و�آليات مكافحة ف�ساد 
بغية  �لقانونية  نظمها  �إ�سلح  �أجل  من  معتبرة  جهودً�  بذلت  قد  كثيرة  بلد�ن  وكانت  قبل.  من  قائمة  كانت 
معالجة �لم�سائل �لمتعلقة بالف�ساد تح�سيرً� لما كانت مقبلة عليه من ��ستعر��سات، وكذلك ب�سبب م�ساركتها 
زة على �لأمور �لمت�سلة بالف�ساد، مثل ما كان من ذلك يف �إطار مجل�ض  يف مبادر�ت دولية و�إقليمية �أخرى مركِّ
�أوروبا ومنظمة �لدول �لأمريكية و�لتحاد �لأوروبي ومنظمة �لتعاون و�لتنمية يف �لميد�ن �لقت�سادي وفرقة 
�لعمل �لمعنية بالإجر�ء�ت �لمالية وما �سابهها من �لهيئات �لإقليمية، و�لتحاد �لأفريقي و�لجماعة �لقت�سادية 
لدول غرب �أفريقيا و�لجماعة �لإنمائية للجنوب �لأفريقي. وبما �أنَّ �لتفاقية هي �ل�سك �لدولي �لأ�سمل يف 
ل �لأطر �لقانونية �لمتاحة للدول �لأطر�ف،  هذ� �لميد�ن و�لوحيد ذو �ل�سبغة �لعالمية �لحقيقية، فاإنها تكمِّ
وتهيئ حافزً� قويًّا على �إحر�ز تقدم نحو تحقيق �إ�سلحات يف مجال مكافحة �لف�ساد و��ستكمالها. وبالتالي، 
فقد �أ�سفرت هذه �لعملية، �لمتمثلة يف ��ستمر�ر �ن�سمام �لبلد�ن �إلى معاهد�ت دولية رئي�سية لمكافحة �لف�ساد 
وع�سويتها يف �آليات �أخرى لر�سد مكافحة �لف�ساد و�لتي ُتوجت بت�سديقها على �لتفاقية وم�ساركتها يف فريق 
��ستعر��ض �لتنفيذ، عن تجريم مجموعة و��سعة �لنطاق من �ل�سلوكيات ذ�ت �ل�سلة بالف�ساد باعتباره نقطة 

قوة معتبرة للت�سريعات �لوطنية يف �ل�ستعر��سات �لُقطرية لبع�ض �لدول �لأطر�ف.

وب�سكل عام، قوبلت �لجهود �لوطنية �لر�مية �إلى تعزيز �لت�سريعات �لجنائية �لمناه�سة للف�ساد بالثناء، 
وُحثت �ل�سلطات على مو��سلة هذه �لجهود بهدف زيادة تح�سين معاييرها �لقائمة يف مجال مكافحة �لف�ساد. 
�آليات  �سياق  �لخارجية يف  بالتقييمات  �لكتفاء  �إلى عدم  �لخ�سو�ض،  وجه  على  �لوطنية،  �ل�سلطات  وُدعيت 
 مكافحة �لف�ساد �لمختلفة، و�إلى �إجر�ء تقييمات د�خلية ر�سمية �أي�سًا لفعالية تد�بير تنفيذ �أحكام �لتفاقية.)15( 
�إلى  �أن ت�سعى  �إلى �سرورة  �ل�سلطات  �نتباه  ُلِفَت  �أو �سبه �لم�ستقلة،  ويف بع�ض �لدول ذ�ت �لأقاليم �لم�ستقلة 
تو�سيع نطاق تطبيق �لتفاقية بما ي�سمل جميع �لمجالت �لخا�سعة ل�سيطرتها �ل�سيادية. وعلوة على ذلك، 
�أُو�سي باإجر�ء در��سة مقارنة للقو�نين �لتحادية وقو�نين �لوليات  يف حالت �لدول ذ�ت �لهيكل �لتحادي، 
ب�ساأن �لم�سائل �لمتعلقة بتد�بير مكافحة �لف�ساد على �أن ُي�سمن، حيث توجد فروق، �إجر�ء حو�ر بين �لحكومة 

�لتحادية و�لوليات من �أجل �سمان تنفيذ �لتفاقية على جميع �لم�ستويات.

لع على ��ستعر��ض للأن�سطة �لو��سعة �لنطاق �لتي ي�سطلع بها �ملكتب يف جمال تقدمي �مل�ساعدة �لتقنية دعمًا لتنفيذ �لتفاقية   )13(ميكن �لطِّ

 ،Corr.1،و CAC/COSP/2013/4و  CAC/COSP/IRG/2013/2و  ،CAC/COSP/IRG/2012/3و  ،Corr.1و  CAC/COSP/2011/10 �لوثائق   يف 
CAC/ �لجتماع  ورقة  ويف   ،CAC/COSP/IRG/2016/11و  ،CAC/COSP/2015/2و  ،CAC/COSP/ 2015/8و  ،CAC/COSP/IRG/2014/2و

COSP/IRG/2011/CRP.7. و�نظر �أي�سًا �ملذكرة �لتي �أعدتها �لأمانة ب�ساأن �أثر �آلية ��ستعر��ض �لتنفيذ )CAC/COSP/2013/14(، ومن�سور مكتب 
“Thematic programme: action against corruption, economic fraud and identity- �ملعنون   ر�ت و�جلرمية  باملخدِّ �ملعني  �لأمم �ملتحدة 

”related crime (2012-2015) )فيينا، 2012(.

�لف�ساد  مكافحة  على  �جلنوب  بلد�ن  بني  فيما  �لتعاون  ب�ساأن  �لأمانة  �أعدتها  �لتي  �لأ�سا�سية  �ملعلومات  ورقة  �ملثال  �سبيل  على   )1٤(�نظر 

)CAC/COSP/2011/CRP.2(، �لفقرة ٤6، وبيان موري�سيو�ض �ل�سادر عن �ملوؤمتر �لعاملي �ملعني بالإ�سلحات يف جمال مكافحة �لف�ساد يف �لدول 
.)CAC/COSP/2015/CRP.10( جلزرية �ل�سغرية�

 Pauline Tamesis and Samuel De Jaegere, eds., “Guidance note: UNCAC self-assessments—15(يف هذ� �ل�سياق، �نظر �أي�سًا( 

”going beyond the minimum )بانكوك، برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي، 2010(.
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د على �لحاجة �إلى �سمان �لتكامل و�لتر�بط و�لفعالية و�لت�ساق يف �لإطار �لقانوني �لجامع  و�أخيرً�، �أُكِّ
لمكافحة �لف�ساد. وقد �أظهرت عملية ��ستعر��ض �لتنفيذ �أنَّ من �ساأن �إجر�ء تغيير�ت ت�سريعية متعجلة وتتجاوز 
�أثر معاك�ض لما ترمي  و�أن يترتب عليه  �أوجه تناق�ض وعدم تيقن قانوني، بل  �إلى  �أن يف�سي  �لمعقول  حدود 
�لتي توجد فيها حلقة  �إلى تحقيقه. ويزد�د �لأمر �سوءً� يف �لحالت  �لو�ردة يف �لتفاقية  متطلبات �لتجريم 
قة يف  و�سل بين �لأحكام �لمحلية �لموجودة قبل �لت�سديق على �لتفاقية وغيرها من �ل�سكوك �لدولية �لمطبَّ
مجال مكافحة �لف�ساد من جهة، و�لمعايير �لجديدة �لمن�سو�ض عليها يف تلك �ل�سكوك و�لتي تعتمد نهجًا 
مختلفًا من جهة ثانية. وقد يثير �لتعاي�ض بين هذه �لأحكام، �لتي تتد�خل �إلى حد ما، و�لتي تت�سمن يف بع�ض 
تنظر  باأن  يو�سى  وبالتالي  �ساق.  �لتِّ وعدم  بالت�سارب  تتعلق  م�سائل  مختلفة،  مو�سوعية  متطلبات  �لحالت 
�لدول �لأطر�ف �لتي ي�سوب نظمها �لقانونية �لتجزوؤ و�لتعقيد و�لتد�خل يف توحيد مختلف �لأحكام �لمتعلقة 

باأفعال �لف�ساد وتب�سيطها، وكذلك تو�سيح �لمبادئ �لتف�سيرية �لمنطبقة.

باء- تعريف "الموظف العمومي" )المادة 2(

”�لموظف  م�سطلح  ي�سمله  �لذي  بالنطاق  �لثالث  �لف�سل  تنفيذ  �سياق  يف  �لرئي�سي  �لجامع  �لمو�سوع  يتعلق 
فيما  �لعمومي"  ”�لموظف  لمدلول  �لأطر�ف  �لدول  تعريف  كيفية  هي  بيانها  �لمطلوب  و�لم�ساألة  �لعمومي". 

يتعلق بجر�ئم �لف�ساد ومدى تو�فق �لتعاريف �لوطنية مع �لفقرة �لفرعية )�أ( من �لمادة 2 من �لتفاقية.

 مفاهيم تعريفية
يوجد عدد من �لأ�ساليب )�سبه �لمتطابقة( �لتي تتبعها �لدول �لأطر�ف لتعريف �لموظف �لعمومي. وقد �أدرج 
معظمها تعريفًا �سريحًا للم�سطلح ذي �ل�سلة يف ت�سريعاتها )يف �لقانون �لجنائي عادة( ُي�ستخدم يف �لعادة 
�لف�ساد  لجر�ئم  �لم�ستخدمة  ل �لت�سريعات  ر�سمية،  و�جبات  بمبا�سرة  �لمتعلقة  �لجر�ئم  يخ�ض جميع  فيما 
وحدها. وي�سمل هذ� �لتعريف يف معظم �لحالت �أيَّ �سخ�ض يوؤدي وظيفة عمومية �أو ي�سطلع بو�جب عمومي 
�أو ُعهد �إليه بمهمة ذ�ت �سبغة عمومية �أو ي�سغل من�سبًا ر�سميًّا ذ� م�سوؤولية �أو ُم�سند �إليه وظائف عمومية، 
نًا تعيينًا د�ئمًا �أو موؤقتًا.  نًا ويتقا�سى �أجرً� �أو ل ومعيَّ ب�سرف �لنظر عما �إذ� كان هذ� �ل�سخ�ض منتَخبًا �أو معيَّ
وبمقت�سى هذ� �لمفهوم، ل عبرة بالو�سع �لقانوني �لذي يوؤدي يف �إطاره �سخ�ٌض ما مهام يف �لخدمة �لعامة، 
بل �لمحك يف ذلك �إنجاُزه مهام للدولة بغ�ض �لنظر عن طبيعة �لعلقة �لتعاقدية �لقائمة بين �لقطاع �لعام 
و�لفرد �لمعني. ويركز �لقانون �أي�سًا يف حالت نادرة على �لموظفين �لمكلَّفين بدور قيادي �أو �سلطة �تخاذ 
قر�ر �أو حق �لتعامل يف �أمو�ل �أو مو�رد مالية عامة، �أو �لذين ي�سغلون من�سبًا ينطوي على م�سوؤولية محددة 
�أو �لمعاقبة يف كيان عام، حيث تطبَّق حينئٍذ  �لتحقيق  �أو  �لرقابة  �أو  �أو �لإ�سر�ف  �لتحفظ  �أو  بالعهدة  تتعلق 

عقوبات �أ�سد.

اأمثلة على التنفيذ

ين�ضُّ �لقانون ب�سيغة متطابقة فيما يتعلق بجر�ئم �لر�سوة في دولتين طرفين، على �لرغم من عدم 
��ستخد�مهما تعريفًا جليًّا لم�سطلح "موظف عمومي"، على �أن تكون �لمز�يا موجهة �إلى "�سخ�ض 

مخول ب�سلطة عامة �أو يوؤدي مهمة في �إطار �لخدمة �لعامة �أو مكلف بولية �نتخابية عامة".
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اأمثلة على التنفيذ )تابع(
وفي ولية ق�سائية �أخرى، على �لرغم من خلو �لقانون �لجنائي من تعريف م�ستقل لم�سطلح 
د نطاقه تحديدً� دقيقًا من خلل �ل�سو�بق �لق�سائية �لم�ستقرة، حيث  "�لموظف �لعمومي"، فقد ُحدِّ
من  جزء  �أد�ء  �أجل  من  عمومية  وظيفة  في  �لعمومية  �ل�سلطات  نه  تعيِّ �سخ�ض  �أيَّ  ي�سمل  �أنَّه  ُيفهم 
�أي�سًا كموظف عمومي من  �ل�سخ�ض  باإمكان ت�سنيف هذ�  ُيعتد هنا  ول  وهيئاتها.  �لدولة  و�جبات 
َن تحت �إ�سر�ف �لحكومة وم�سوؤوليتها  منظور قانون �لعمل، فالمهم هنا هو �أن يكون �ل�سخ�ض قد ُعيِّ
في من�سب ل يمكن �إنكار طبيعته �لعمومية. و�إ�سافًة �إلى تطبيق �لمعيارين �ل�سالَفي �لذكر، ين�ض 
مين وجميع �لأفر�د  �لقانون �سر�حًة على �سمول �لم�سطلح �أع�ساء �لهيئات �لنيابية �لعامة و�لمحكَّ

�لمنتمين �إلى �لقو�ت �لم�سلحة.

وتميل بع�ض �لوليات �لق�سائية �لتي تركز على �أد�ء �لوظائف �لعمومية، على �لنحو �لمو�سوف �أعله، 
ذون �سوى و�جبات كتابية �أو يدوية من دون �سلطة مهمة ل�سنع �لقر�ر.  �إلى ��ستبعاد موظفي �لدولة �لذين ل ينفِّ
ويتجلى ذلك يف مثال دولة ي�ستثني فيها �لقانون من تطبيق جريمة �لر�سوة �لموظفين �لإد�ريين �لذين ي�سطلعون 
�إلى �لنطباق على  ب�"�لعمل �لمنطوي على تقديم خدمات" على �سبيل �لح�سر. ويرمي هذ� �لحكم تحديدً� 
ويوؤدون، رغم  �لعامة  �لأمو�ل  بالت�سرف يف  �أو �سلحيات  لي�ست لهم �سلحيات تقديرية  �لذين  �لأ�سخا�ض 
عملهم يف وحد�ت تنظيمية للإد�رة �لعامة، مهام ل ترتبط على �أية حال باأعمال �ل�سلطة �أو �ل�سلحية. ويف 
حين لم يعتر�ض �لم�ستعِر�سون ب�سورة مبا�سرة على تلك �ل�ستثناء�ت، فقد لوحظ �أنها قد تثير م�سائل تتعلق 
بتف�سير �لأحكام �لمتعلقة بالر�سوة وثغر�ت يف تنفيذها. ولذلك �أُو�سي �إما بتعديلها �أو بال�سعي �إلى تف�سيرها 
على نحو مت�سق، وذلك ل�سمان عدم ت�سببها يف ��ستثناء �أفعال �أو �إغفالت فيما يتعلق باأد�ء �لو�جبات �لر�سمية 

�لمندرجة �سمن نطاق �لتفاقية.

ويوجد نهج ثاٍن تتبعه مجموعة �أ�سغر من �لدول �لأطر�ف ويتمثل يف �ل�ستعا�سة عن �لتعريف "�لوظيفي" 
�لو�رد �أعله باإير�د �سرد �أ�سمل للأنو�ع �لمختلفة من �أ�سحاب �لمنا�سب �لتي تندرج تحت مفهوم "�لموظف 
موظفًا  ُيعتبر  حتى  �سخ�ٌض  لديها  يعمل  �أن  يجب  �لتي  �لعامة  للهيئات  �أو  �لعمومي"،  "�لموظف  �أو  �لمدني" 
عموميًا. ومن �لمثير للهتمام �أنَّ بع�ض بلد�ن �لمجموعة �لأولى ت�ستخدم �أي�سًا قو�ئم ح�سرية لما ُيحتمل �أن 
يكون عر�سة للملحقة عن جر�ئم ف�ساد من موؤ�س�ساتها �أو موظفيها؛ وقد �أُعدت هذه �لقو�ئم لتكميل �لتعريف 
�لطريقة  �أنَّ هذه  ويبدو  �أثناء مبا�سرة و�جبات ر�سمية.  �لمرتكبة  بالجر�ئم  �لم�ستخدم فيما يتعلق  �لوظيفي 
تتيح �سمانات �أكثر ب�سمول جميع فئات �لأ�سخا�ض �لمحتملة على �لنحو �لمن�سو�ض عليه يف �لتفاقية، غير 
�أنَّ �لقت�سار على ��ستخد�م قو�ئم �لمنا�سب �أو �ساغليها قد ل يكون كافيًا، بل ينبغي للدول �لأطر�ف �أن تنظر 
يف �إمكانية تعريف م�سطلح "�لموظف �لعمومي" من خلل ذكر بع�ض �لمعايير �لعامة �لتي تميز �لأ�سخا�ض 
�لمق�سودين على �لأقل )مثل طبيعة و�جباتهم �أو �إجر�ء �لتعيين �لمنطبق(، دون �لعتماد على �ل�سرد �لم�سهب 
وحده، حيث ينطوي ذلك على خطورة عدم �ندر�ج بع�ض فئات �لأ�سخا�ض �لذين يوؤدون وظائف عمومية �أو 

يقدمون خدمات عمومية �سمن هذ� �لتعريف.

و�أخيرً�، فاإنَّ بع�ض �لدول �لأطر�ف ل تميز مطلقًا بين �لموظفين �لعموميين وموظفي �لقطاع �لخا�ض 
�لذي  ”موظف"  ُي�ستخدم فيها م�سطلح  �لف�ساد. فهناك عدد محدود منها لديه قو�نين  يتعلق بجر�ئم  فيما 
�سخ�ض  �أيَّ  ي�سمل  �أو  ممثليه،  �أو  وموظفيه  �لخا�ض  �لقطاع  مديري  عن  ف�سًل  �لعموميين  �لموظفين  ي�سمل 
�أو  �لنتخاب  �أو  �لتعاقد  �أو  �لتفاق  نوع من  نتاجًا لأيِّ  �لوظيفة  �أن تكون  يوؤدي وظيفة، وهنا يمكن  �أو  موظف 
�لو�جب �أو �لتكليف. وي�ستخدم �لقانون يف ثماني دول �أطر�ف �أخرى على �لأقل، بناء على مفهوم تقليدي �سائد 
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�أيِّ  �إلى  "وكيل/موظف" للإ�سارة  يف �لوليات �لق�سائية �لتي تطبق نظام �لقانون �لأنغلو�سك�سوني، م�سطلح 
ا كانت �سفته. ومع ذلك، يبدو �أنَّ ثمة م�سطلحات �أخرى  �سخ�ض موظف لدى �لغير �أو يت�سرف نيابًة عنه �أيًّ
م�ستخدمة يف بع�ض هذه �لحالت فيما يتعلق بالر�سوة وغير ذلك من �لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة بالف�ساد، ومن ذلك 
مثًل "موظف خدمة عمومية" و"موظف عمومي" و"موظف يف هيئة عمومية"، مما يثير �سو�غل ب�ساأن �حتمال 
حدوث عدم �ت�ساق يف ��ستخد�م �لم�سطلحات، و�أدى ذلك عادًة �إلى �إ�سد�ر تو�سيات بمعالجة هذه �لم�سكلة.

ويف �سيغة �أكثر تطورً� لمفهوم �لتوحيد �ل�سالف �لذكر، ��ستغنت دول �أطر�ف �أخرى عن تعريف "موظف 
�أو  �أو من�سب  عمومي" عن طريق ت�سمين ت�سريعاتها كل من يتلقى مزية غير م�سروعة فيما يت�سل بوظيفة 
�أو  �أو من�سب  "وظيفة  �لعامة. وتت�سم م�سطلحات  �أو فيما يت�سل بنيل �سيء مما تتعلق به �لم�سلحة  تكليف 
تكليف" يف �إحدى �لحالت بات�ساع �لنطاق و�سمول �أيِّ نوع من �لتوظيف �أو �سغل �لمنا�سب �أو �لتكليف لح�ساب 
�أرباب عمل �أو جهات متعاَمل معها من �لقطاعين �لعام �أو �لخا�ض، بما يف ذلك �ساغلو �لمنا�سب �ل�سيا�سية 
�أو �لمعيَّنون يف مجال�ض �أو �ساغلو منا�سب �سرفية و�ساغلو منا�سب يف ر�بطات و�تحاد�ت ومنظمات و�أع�ساء 
حالة  ويف  مين.  و�لمحكَّ �لق�ساة  عن  ف�سًل  �لمنتخبين  �لممثلين  من  وغيرهم  �لمحلية  و�لمجال�ض  �لبرلمان 
ف "�سيء مما تتعلق به �لم�سلحة �لعامة" على �أنه م�سلحة تتجاوز �إطار �لحقوق �لفردية وم�سالح  �أخرى، ُيعرَّ
�لأفر�د، ويمثل �أهمية للمجتمع. و��ستنادً� �إلى هذ� �لمفهوم، ل يرتهن �رتكاب جريمة �لر�سوة باإثبات ت�سرف 
ق �إذ� ُوجد �أنَّ �لجاني �سرع يف  متلقي �لر�سوة ب�سفته موظفًا عموميًّا، و�إن كان قد ُذكر �أنَّ عقوبة �أ�سد ربما ُتطبَّ

ر�سو فرد يت�سرف بهذه �ل�سفة �أو ر�ساه بالفعل.

ف �لمتلقي غير �لم�سروع يف ولية ق�سائية �أخرى، �سو�ء كان ي�سغل من�سبًا يف �لقطاع �لعام  وبالمثل، يعرَّ
�أو �لخا�ض، ��ستنادً� �إلى ما تتعلق به �لر�سوة من وظيفة �أو ن�ساط. وتت�سمن �لوظائف �أو �لأن�سطة �لتي تقع محلًّ 
ذة يف  لتطبيق هذه �لجر�ئم �لمهام �أو �لأن�سطة �لتي تكون ذ�ت طابع عمومي �أو متعلقة باأعمال تجارية �أو منفَّ
ذة على يد مجموعة منظمة من �لأ�سخا�ض �أو نيابًة عنها، ما د�م ُيفتر�ض يف  �إطار �أد�ء �ل�سخ�ض وظيفته �أو منفَّ
�لقائم بالوظيفة �أو �لن�ساط �أد�ء ذلك بح�سن نية �أو ُيفتر�ض فيه �أد�ء ذلك بحياد �أو يكون محل ثقة بحكم قيامه 
بذلك. وعلى �لرغم من خروج هذه �لتو�سيفات �لعامة للمعايير �لتي يجب ��ستيفاوؤها تلبيًة للمقيا�ض �لوظيفي 

لمتلقي �لر�سوة عن �إطار �لماألوف، فقد تبيَّن �أنها ت�سمل جميع �لحالت �لتي تقت�سيها �لتفاقية.

�ل�سلة  ذ�ت  �لقو�نين  �أنَّ  تبيَّن  �لم�ستعَر�سة(،  �لدول  ُخم�ض  )نحو  �لأطر�ف  �لدول  من  معتبر  عدد  ويف 
و�لموظفين  �لحكوميين  �لوزر�ء  )مثل  �لتفاقية  يف  �لمح�سورة  �لأ�سخا�ض  فئات  جميع  قاطع  ب�سكل  ل تغطي 
�أنها  �أو  �لأجر(،  �لعموميين غير مدفوعي  و�لموظفين  �لمتدنية  �لرتب  �لعموميين ذوي  و�لموظفين  �لق�سائيين 
ت�ستخدم م�سطلحات غير مت�سقة يف تعريف فئة �لموظفين �لم�سمولين. وعلى �سبيل �ل�ست�سهاد بعدد محدود من 
�لأمثلة فح�سب، يف �إحدى �لحالت، ُذكر �أنَّ م�سطلح "�لموظف �لعمومي" �لم�ستخدم يف �لت�سريعات �لتي تغطي 
جر�ئم �لر�سوة يتعلق ب�"�سخ�ض يعمل لدى �لدولة"، دون مزيد من �لتو�سيح، يف حين �أنه يف حالة �أخرى، ��سُتخدم 
تعبير� "موظف" و"موظف م�سوؤول" على حد �سو�ء، من دون �أن تكون �لعلقة بين �لثنين و��سحة. وفيما يتعلق 
بجريمة �إ�ساءة ��ستغلل �لوظائف بوجه خا�ض لوحظ �أنَّ �لمحاكمات كثير� ما تنتهي باإ�سد�ر �أحكام بالبر�ءة يف 
ه �إلى �أنَّ �لممار�سة �لمتَّبعة يف محاكمها هي �أن ُتعفى من �لم�سوؤولية طائفة  �إحدى �لوليات �لق�سائية. وهذ� مردُّ

و��سعة من �لأ�سخا�ض �لذين ل ُيعتبرون "موظفين"، مما �أبرز �سرورة �تباع نهج جديد يف �لقانون �لجنائي.

)مثل  مختلفة  ت�سريعات  يف  �لو�ردة  �لتعاريف  تعدد  بتجنب  �ل�سياق  هذ�  يف  �لأطر�ف  �لدول  وُتن�سح 
�أو تد�خلها مع تباين م�سامينها، حيث يرجح ت�سببها يف  �لقانون �لجنائي وقانون خا�ض بمكافحة �لف�ساد( 
من  يكون  قد  �لحالت،  تلك  ويف  �لمنطبقة.  �لم�سطلحات  ب�ساأن  �سكوك  �إثارة  ويف  بالتر�بط  تتعلق  م�ساكل 
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�لمفيد مو�ءمة مختلف �لتعاريف و�سياغة مفهوم للموظف �لعمومي يعتمد على دور �لفرد ويكون ذ� �نطباق 
عام على جميع �لت�سريعات �لجنائية �لر�مية �إلى مكافحة �لف�ساد.

 �أع�ساء �لجهاز �لق�سائي
ل َتعتبر جميُع �لدول �لأطر�ف �أع�ساَء �لجهاز �لق�سائي �ساغلين لمنا�سب م�ساوية �أو مكافئة لما ي�سغله موظف 
عمومي عادي. وبالتالي، توجد يف بع�ض �لحالت جر�ئم ف�ساد منف�سلة ل تنطبق �إلَّ على �لق�ساة و�لمدعين 
مين وغير ذلك من �لأ�سخا�ض �لم�ساركين يف �لإجر�ء�ت �لق�سائية )بما ي�سمل  �لعامين و�لمحلَّفين و�لمحكَّ
�سباط �ل�سرطة �أي�سًا يف بع�ض �لأحيان(، وتجرُّ هذه يف �لعادة )لكن لي�ض يف جميع �لحالت( عقوبات �أ�سد 
مقارنًة بجر�ئم �لف�ساد �لعامة. وبينما تج�سد هذه �لممار�سة من حيث �لمبد�أ �لمكانة �لبارزة �لتي ما ز�لت 
ر�سوة �لق�ساة تحتلها تاريخيًّا )خا�سًة �سق �لرت�ساء منها( بين مو��سيع �لت�سريع �لجنائي يف هذ� �لمجال، 
فهي ل تتناق�ض مع متطلبات �لتفاقية. غير �أنه ينبغي توخي �لحذر، ففي �سوء تناول �لفقرة �لفرعية )�أ( من 
�لمادة 2 ب�سكل محدد �ساغلي �لمنا�سب �لق�سائية، ينبغي �أن تت�سمن �أيُّ جر�ئم خا�سة من هذ� �لنوع جميع 
�أركان �لجر�ئم �لمن�سو�ض عليها يف �لتفاقية، كما هو �ساأن �لجر�ئم �لمتعلقة ب�سائر �لموظفين �لعموميين. 
�لو�جبات  �أد�ء  معر�ض  يف  معيَّن  فعل  ترك  �أو  معيَّن  فعل  على  �لر�سوة  جريمة  تقت�سر  �ألَّ  ينبغي  وبالتالي، 
�لق�سائية )مثل �لف�سل يف ق�سيٍة ما ب�سكل �أو �آخر، �أو �إ�سد�ر حكم �أو عقوبة تتعلق بق�سية منظورة �أو تاأجيل 

ذلك �أو �إغفاله( مع ترك غير ذلك من �لو�جبات �لر�سمية دون معالجة.

�أع�ساء  بت�سمين  �لأطر�ف  �لدول  بع�ض  تتبعها  �لتي  �لم�سابهة  �لممار�سة  على  بالقبول  �لحكم  وينبغي 
�لجهاز �لق�سائي )�أو غير ذلك من �لفئات �لمكافئة من �لموظفين �لعموميين، مثل �أع�ساء �لهيئة �لوطنية 
"موظف عمومي" وتطبيق جر�ئم �لف�ساد �لأ�سا�سية  �لمعنية بمكافحة �لف�ساد( يف �لتعريف �لعام لم�سطلح 
عليهم، مع وجود جر�ئم منف�سلة لديها كذلك، مثل ظروف �لت�سديد يف حالة �لقا�سي �لذي يتلقى ر�سوة تتعلق 
بحكم �أ�سدره �أو فيما يتعلق بق�سية �أحيلت �إليه ليف�سل فيها �أو بغية �لح�سول على �إد�نة يف ق�سيٍة ما. و�إ�سافًة 
مة بموجب �لتفاقية منطبقًة  �إلى ذلك، ينبغي �أن تكون �لطائفة �لكاملة من �لأفعال �لمت�سلة بالف�ساد �لمجرَّ

على هذه �لمجموعات من �لأ�سخا�ض. 

 �أع�ساء �لبرلمان
من �سمات �لتفاقية �لتي تميزها عن �سائر �ل�سكوك �لدولية �لمتعلقة بمكافحة �لف�ساد، بل وربما كانت �سببًا 
يف تاأخر ت�سديق بع�ض �لبلد�ن عليها، ت�سويتها بين �أع�ساء �لبرلمان وغيرهم من �لموظفين �لعموميين فيما 
يتعلق بالتجريم. ففي �إطار �لفقرة �لفرعية )�أ( من �لمادة 2، ي�سمل م�سطلح "موظف عمومي" �أيَّ �سخ�ض 
نًا �أم منتخبًا. ول يفي جميع �لدول �لأطر�ف بهذ�  ي�سغل من�سبًا ت�سريعيًّا يف �لدولة �لطرف، �سو�ء �أكان معيَّ
يف  تبيَّن  فقد  �لحالت،  بع�ض  يف  و��سح  غير  �لأ�سخا�ض  من  �لفئة  هذه  تغطية  مدى  يبقى  وبينما  �للتز�م. 
حالة خم�سة بلد�ن على �لأقل �أنَّ ثمة قدرً� من �لإقر�ر بعدم �عتبار �أع�ساء �ل�سلطة �لت�سريعية، و�لموظفين 
�لمنتَخبين عمومًا، موظفين عموميين، �أو بعدم �ندر�جهم ب�سكل مبا�سر �سمن نطاق �لتعريف ذي �ل�سلة، مما 
يحد بالتالي من تطبيق عدة جر�ئم ف�ساد، بما يف ذلك يف �لغالب �لر�سوة و�إ�ساءة ��ستغلل �لوظائف محليًّا 
وخارجيًّا. ونتيجة لذلك، �سدرت تو�سيات بتو�سيع نطاق �لتعاريف ذ�ت �ل�سلة و�لن�ض على عقوبات منا�سبة 

على �لجر�ئم �لتي يتورط فيها برلمانيون.

�لق�سائية  �لوليات  بع�ض  يف  �لبرلمان  �أع�ساء  ر�سو  يخ�سع  �لق�سائي،  �لجهاز  �أع�ساء  �ساأن  هو  وكما 
للتنظيم �لرقابي ب�سكل منف�سل عن �لر�سوة �لتي يتورط فيها موظفون عموميون �أو ب�سكل ل يرتبط بها �سوى 
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ُيعتبر �أع�ساء �لبرلمان فيهما موظفين عموميين.  جزئيًّا، وهذ�، على �سبيل �لمثال، حال دولتين طرفين ل 
�لجهاز  �أع�ساء  �إلى  بالن�سبة  �لحال  هو  كما  �ل�سلة،  ذ�ت  �لممار�سة  �عتبار  �أي�سًا  �لحالة  هذه  يف  ويمكن 
�لق�سائي، مو�فقة للتفاقية، ما د�مت جميع عنا�سر �لأحكام �لمقابلة يف �لتفاقية م�ستوفاة وما د�م نطاق 
�لجريمة �لخا�سة �لمتعلقة باأع�ساء �لبرلمان غير مق�سور على �أفعال معيَّنة. فعلى �سبيل �لمثال، ل تنطبق 
فيها من  د  ُيق�سَ �لتي  �لحالت  �إلَّ يف  �أعله  �لمذكورتين  �لطرفين  �لدولتين  �إحدى  �ل�سلة يف  �لأحكام ذ�ت 
فيه  ينظر  �أمر  ُيح�سم  بحيث  �لبرلمانية،  وليته  نطاق  �سمن  �لت�سرف،  على  �لبرلمان  ع�سو  حمل  �لمزية 
من  �لهدف  يكون  �لتي  �لحالت  ي�سمل  ل  ذلك  �أنَّ  ويبدو  معيَّن.  نحو  على  �لبرلمان  فيه  ينظر  �أن  ُيرتقب  �أو 
�لر�سوة فيها �لت�سبب يف ت�سرف ع�سو �لبرلمان �أو يف �متناعه عن �لت�سرف على نحو �آخر قد ينطوي على 
ممار�سة و�جبات وليته �أو ل يتعلق بت�سويت برلماني، مثل ما يحدث خلل در��سة �لختيار بين �إثارة ق�سيٍة 
ما يف �لبرلمان �أو �أثناء �جتماع لجان برلمانية من عدمه. ولذلك فقد تبيَّن �أنَّ �لجر�ئم �لمحددة تق�سر عن 
ى �أع�ساء �لبرلمان و�لمجال�ض �لبلدية  �لوفاء بمتطلبات �لتفاقية. وينطبق �لأمر نف�سه يف بلد �آخر حيث ُي�سمَّ
باعتبارهم من �لمتلقين �لمحتملين للر�سوة، جنبًا �إلى جنب مع �لموظفين �لعموميين "�لعاديين"، و�إن �قت�سر 
ذلك على �لأفعال �لتي تتعار�ض مع و�جباتهم. وعلى عك�ض حالة �لموظفين �لعموميين، فاإن �لأفعال �لمت�سلة 
باأد�ء �لو�جبات �لر�سمية ولكنها ل تتعار�ض مع تلك �لو�جبات غير م�سمولة. و�أخيرً�، ين�ض �لحكم �لمتعلق 
بر�سوة �لبرلمانيين يف �أحد �لبلد�ن على عدم �عتبار �لتبرعات للأحز�ب �ل�سيا�سية مزية غير م�ستحقة يمكنها 

�إثبات �لم�سوؤولية �لجنائية لهذه �لفئة من �لمتلقين. 

 �لأفر�د �لع�سكريون
تنطبق يف حالت نادرة جر�ئم ر�سوة منف�سلة على �أع�ساء �لجهاز �لع�سكري ول يبدو �أنَّ ذلك قد ت�سبب يف 

�أيِّ م�ساكل.

 �لأ�سخا�ض �لذين يوؤدون وظائف عمومية لموؤ�س�سات عامة
لي�ض من �لو��سح د�ئمًا مدى �إمكان تحميل �أ�سخا�ض يوؤدون وظائف عمومية لموؤ�س�سات عامة �لم�سوؤولية عن 
تكن  لم  �لأقل،  على  دولتين طرفين  ويف  �لفئة.  هذه  �سمن  �لمندرجين  �لأ�سخا�ض  نطاق  ول  ر�سوة،  جر�ئم 
هذه �لفئة م�سمولة يف تعريف ”موظف عمومي". ومع ذلك لم تخ�ض �أغلبية �ل�ستعر��سات يف هذه �لنقطة. 
 فهناك بع�ض �لدول �لتي تمنح �أهمية لطبيعة وظائف �لفرد �لمعني، بما يمتثل للفقرة �لفرعية )�أ( ‘2’ من 
يوؤدي  �سخ�ض  باأنه  �لعمومي  �لموظف  فيه  ف  ُيعرَّ و�حد  بلد  يف  �لمثال،  �سبيل  فعلى  �لتفاقية.  من   2 �لمادة 
ر �لجتهاد�ت �لق�سائية �لوطنية "�لوظيفة �لعمومية" بحيث ت�سمل �أو�سع مدى ممكن،  وظائف عمومية، تف�سِّ
خدمات  لأد�ء  تر�خي�ض  ر�سميًّا  ُمنحت  �لتي  �لعمومية  و�ل�سركات  �لمن�ساآت  موظفي  �أي�سًا  ي�سمل  قد  وبما 
عمومية. وعلوة على ذلك، �أفاد عدد من �لدول باأنها �أدخلت يف تعريف �لموظفين �لعموميين، خا�سًة يف مقام 
تطبيق جر�ئم �لر�سوة، �لموظفين و/�أو �لم�سوؤولين �لتنفيذيين لدى جميع �ل�سركات �أو �لموؤ�س�سات �لمملوكة 

للدولة �أو �لخا�سعة للدولة بمعزٍل عن �لطابع �لعمومي لوظائفهم.
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األف- الر�سوة في القطاع العام

1- ر�سو الموظفين العموميين الوطنيين )المادة 15(

�لجنائي  للقانون  �لأ�سا�سية  �ل�سمات  �إحدى  �لمحلي  �لعام  بالقطاع  �لمتعلقة  �لر�سوة  جر�ئم  ُتعتبر  ما  عادًة 
�لعموميين  �لموظفين  ر�سو  من  كل  لتجريم  تد�بير  �لأطر�ف  �لدول  جميع  �عتمدت  فقد  وبالتالي  �لوطني. 
�لوطنيين و�رت�سائهم، وكان ذلك يف معظم �لحالت قد �سبق دخول �لتفاقية حيز �لنفاذ بزمن طويل. بيد �أن 

ثمة عددً� من �لتحديات �لتي تو�جهها �لدول �لأطر�ف يف تجريم هذه �لأفعال.

وتف�سل �لأغلبية �لعظمى من �لدول �لأطر�ف بين جريمتي �لر�سو و�لرت�ساء، وفقًا لأحكام �لتفاقية. 
ويف حالت معزولة، يعاَقب على �لر�سو باعتباره فعل م�ساركة )"ح�ض"( فقط يف جريمة �لرت�ساء. وقد تم 
�لتخلي �إلى حد بعيد خلل �لقرن �لتا�سع ع�سر عن هذ� �لتعامل مع �لر�سو باعتباره فعًل تبعيًّا، وهو تعامل 
يج�سد وجهة �لنظر �لتقليدية )يف كل نظاَمي �لقانون �لأنغلو�سك�سوني و�لقانون �لمدني( ومفادها �أنَّ �لف�ساد 
يمثل يف �لأ�سا�ض �إ�ساءة ��ستغلل لل�سلطة �أو جريمة ترتبط بابتز�ز �أمو�ل �أثناء مبا�سرة �سلطة عمومية، و�إن 
كانت دول كثيرة، كما �سُيذكر لحقًا تحت �لق�سم �ألف من �لف�سل �لثاني، ما ز�لت ُتنزل عقوبات �أخف على 

�لأ�سخا�ض �لذين يعر�سون ر�سوة مقارنًة بمن يقبلونها.

ولي�ست �إمكانية �قتر�ف جريمة �لر�سو مق�سورة على فئة معيَّنة من �لأ�سخا�ض، حيث ل ت�سير �لتفاقية 
�إلى �أيِّ �سفات محددة للجناة �لمحتملين. وبالتالي فقد تبيَّن وجه ق�سور يف وليتين ق�سائيتين ين�ض �لقانون 
�إنَّ �لأفعال �لتي يرتكبها  "عاديين"، حيث  �أ�سخا�ض  �إلَّ من  �أنَّ �قتر�ف جريمة �لر�سو ل ي�سدر  لديهما على 
موظفون عموميون )تجاه موظفين عموميين �آخرين( غير م�سمولة ب�سكل و�ٍف. وبالنظر �أي�سًا �إلى �أنَّ جر�ئم 
�أخرى )مثل �لمتاجرة بالنفوذ �أو �إ�ساءة ��ستعمال �ل�سلطة( ل تقدم حلًّ ُمر�سيًا، فقد �سدرت تو�سية باأن تنظر 
�لدولتان �لطرفان �لمعنيتان يف تعديل ت�سريعاتهما بغية �إخ�ساع جميع حالت �لر�سو �لتي يرتكبها موظفون 
�لبلد�ن  �أحد  لدى  لوحظت  �لتي  �لمعاك�سة  �لحالة  �أخطر يف  وتبيَّن وجه ق�سور  �لرقابي.  للتنظيم  عموميون 
حيث لم يت�سح ما �إذ� كان بالإمكان ��ستخد�م �لأحكام �لخا�سة بالر�سوة لمعاقبة �لر�سو �لذي يرتكبه �أفر�د 

عاديون–وهو �أمر من �ساأنه �أن ين�سف من �لأ�سا�ض �لمنطق �لكامن ور�ء جر�ئم �لر�سوة.

وخلفًا لجريمة �لر�سو، تنطوي جريمة �لرت�ساء على �فتر��ض م�سبق مفاده �أنَّ مرتكبها موظف عمومي، 
ح�سب �لتعريف �لو�رد يف �لفقرة �لفرعية )�أ( من �لمادة 2. ومن �للفت للنظر �أنَّ �لحكم ذ� �ل�سلة فيما ل 
يقل عن ت�سع دول �أطر�ف )و�لحكم �لمقابل له �لمتعلق بالر�سو �أي�سًا يف �أحيان كثيرة( ينطبق كذلك على من 
�أو له فر�ض �سانحة ليعيَّن موظفًا عموميًّا، على �سبيل  ا  �أن ي�سبح موظفًا عموميًّ �أو ي�ستحق  �أن ي�سبح  ُيتوقع 
َن كذلك )و�إن لم ي�سغل �لمن�سب بعد( �أو على �لمر�سحين ل�سغل وظيفة عمومية �لذين  �لمثال لأنه �نُتخب �أو ُعيِّ
يقنعون �لغير باأنهم مكلَّفون بالفعل باأد�ء �لو�جبات ذ�ت �ل�سلة، مما يو�سع نطاق �لجريمة بما يتجاوز �لحد 
�لأدنى من متطلبات �لتفاقية، وي�ستقدم نهجًا جديدً� يرتقي �إلى �لممار�سة �لجيدة وفقًا لبع�ض �ل�ستعر��سات 
�لر�سوة موظفًا عموميًّا  �أن ي�سبح متلقي  �أنه يجب يف بع�ض تلك �لحالت  �إلى  �لإ�سارة  ذ�ت �ل�سلة. وتجدر 
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�إحدى  يف  �لر�سوة  �أحكام  فاإنَّ  و�أخيرً�،  �ل�سلة.  ذي  �ل�سلوك  عن  �لم�سوؤولية  ل  ُيحمَّ حتى  ذلك  بعد  بالفعل 
�أو خدمة  �أو وعد  �ل�سابقين �سريطة تقديم هبة  �لعموميين  �لموظفين  �أي�سًا �سر�حًة  ت�سمل  �لدول �لأطر�ف 
 �أو عر�سها �أو ما �إلى ذلك مقابل �أو بخ�سو�ض �أيِّ خدمة �أد�ها �لموظف �ل�سابق �أو تخلف عن �أد�ئها خلل 

تنفيذ مهامه.

�ل�سلوك �لإجر�مي �لأ�سا�سي
جر�ئم  يف  �لأ�سا�سي  �لم�سروع  غير  �ل�سلوك  وو�سف  لتحديد  �لم�ستخدمة  و�لم�سطلحات  �لتركيبات  تتباين 
ا عن �لأ�ساليب �لمتبعة، فاإنَّ �أغلبية �لدول �لأطر�ف، بما  �لر�سوة تباينًا كبير� فيما بين �لدول �لأطر�ف. �أمَّ
يف ذلك جميع �لبلد�ن �لمرتبطة ولو بر�بط �سعيف بنظام �لقانون �لمدني، تميل �إلى �تباع نهج م�سابه للنهج 
دة ووجيزة.  �لمبيَّن يف �لمادة 15 من �لتفاقية، وتطرح تو�سيفات لل�سلوك غير �لم�سروع ُق�سد لها �أن تكون مقيِّ
فعلى �سبيل �لمثال، يتطابق �لت�سريع ذو �ل�سلة يف �إحدى �لحالت مع �لمادة 15 تطابقًا �سبه تام، مما �عتبره 

دًة. �لم�ستعِر�سون ممار�سًة جيِّ

مثال على التنفيذ

يت�سمن �لقانون في �إحدى �لدول �لأطر�ف جر�ئم �لر�سو و�لرت�ساء �لتالية:

يعاَقب �أيُّ موظف عمومي يطلب �أو يقبل لنف�سه �أو لطرف ثالث وعدً� �أو هبًة مقابل تنفيذ �أيٍّ 
�أو �لمتناع عن تنفيذها بال�سجن لمدة ل تزيد على 10 �سنو�ت وغر�مة  �أن�سطة من�سبه  من 
تعادل �سعف قيمة ما �أُعِطي �أو ُوِعَد به، �سريطة �ألَّ تقل عن ]...[. ويطبق �لحكم �لو�رد في هذه 
�لمادة حتى لو لم يكن �لن�ساط �لمذكور في �لفقرة �ل�سابقة �سمن �أن�سطة من�سب �لمتلقي لكنه 
ق �لحكم �لو�رد في هذه �لمادة حتى لو كان �لمتلقي  يفتر�ض �أو يعتقد ذلك خطاأً. وبالمثل، يطبَّ

ينوي عدم تنفيذ �لن�ساط �أو �لمتناع عن تنفيذه.

�أن يقبل هذ� �لأخير عر�سه—وعدً�  �أيُّ �سخ�ض يعر�ض على موظف عمومي—دون  يعاَقب 
�أو تبرعًا مقابل تنفيذ فعل �أو �لمتناع عن فعل على نحٍو يخل بو�جبات من�سبه بال�سجن لمدة 
ا �إذ� كان  ل تزيد على خم�ض �سنو�ت وبغر�مة ل تزيد على ]...[ �أو باأيٍّ من هاتين �لعقوبتين. �أمَّ
لتنفيذ هذ� �لفعل �أو �لمتناع عن تنفيذه وجه م�سروع فتكون �لعقوبة بال�سجن لمدة ل تزيد على 

ثلث �سنو�ت وبغر�مة ل تزيد على ]...[ �أو باأيٍّ من هاتين �لعقوبتين.

وبالمقابل، تطبق بع�ض �لبلد�ن �لتي تميل �إلى نهج قانوني قائم على �لقانون �لأنغلو�سك�سوني تعاريف 
تت�سم بطابع تحليلي �أكبر وبال�سمولية.
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مثال على التنفيذ
يت�سمن قانون �إحدى �لدول �لأطر�ف �لأحكام �لأ�سا�سية �لتالية ب�ساأن �لر�سو و�لرت�ساء:

)1( يد�ن �ل�سخ�ض بارتكاب جريمة �إذ�:
)�أ( �أقدم �ل�سخ�ض على �أيٍّ مما يلي ب�سوء نية:

‘1’ تقديم مزية ل�سخ�ض �آخر؛ �أو

‘2’ �لت�سبب في تقديم مزية ل�سخ�ض �آخر؛ �أو

‘3’ عر�ض تقديم مزية ل�سخ�ض �آخر �أو �لوعد بتقديمها ل�سخ�ض �آخر؛ �أو

 ‘٤’ �لت�سبب في عر�ض تقديم مزية ل�سخ�ض �آخر �أو في �لوعد بتقديمها 
ل�سخ�ض �آخر؛ 

 )ب(  كان ِفعل ذلك �ل�سخ�ض بق�سد �لتاأثير على موظف عمومي )�لذي قد يكون 
ذلك �ل�سخ�ض �لآخر( في ممار�سة �لموظف لو�جباته ب�سفته موظفًا عموميًّا؛ 

)ج(    كان �لموظف �لعمومي موظفًا عموميًّا لدى  ]...[؛
)د(    كانت �لو�جبات و�جبات موظف عمومي لدى  ]...[.

العقوبة:
�لأفر�د: �ل�سجن لمدة 10 �سنو�ت و/�أو 000 10 وحدة عقوبة.

عليها  ل  �لمتح�سَّ �لمزية  قيمة  �أ�سعاف  ثلثة  �أو  وحدة عقوبة  �لعتبارية: 000 100  �لهيئات 
ب�سبب ذلك �لت�سرف؛ �أو ع�سرة في �لمائة من حجم �لأعمال �ل�سنوي للهيئة �لعتبارية خلل 
�لمحكمة تحديد قيمة  �إذ� تعذر على  �رُتكبت �لجريمة خللها  �لتي  فترة �لثني ع�سر �سهرً� 

�لمزية �لمتح�سل عليها.
م بموجب �لفقرة )1(، ل يلزم �إثبات �أنَّ �لمدعى عليه  )2(    لدى �لملحقة على فعل مجرَّ

كان على علم باأيٍّ مما يلي:
)�أ( �أنَّ �لموظف كان موظفًا عموميًّا لدى  ]...[؛�أو

 )ب(  �أنَّ �لو�جبات كانت و�جبات موظف عمومي لدى  ]...[.
)3( يد�ن �لموظف �لعمومي لدى  ]...[ بارتكاب جريمة �إذ�:

)�أ( �أقدم �لموظف على �أيٍّ مما يلي ب�سوء نية:
‘1’ طلب مزية لنف�سه �أو ل�سخ�ض �آخر؛ 

‘2’ �أو تلّقي مزية �أو �لتح�سل عليها لنف�سه �أو ل�سخ�ض �آخر؛

 ‘3’ �أو �لمو�فقة على تلقي مزية �أو �لتح�سل عليها لنف�سه �أو ل�سخ�ض �آخر؛ 

 )ب(  كان ِفعل ذلك �لموظف بق�سد:
لدى  عموميًّا  موظفًا  باعتباره  لو�جباته  �لموظف  مبا�سرة   ‘1’ �إخ�ساع 

]...[ للتاأثير؛ �أو
 ‘2’ �لبعث على �لعتقاد باأنَّ مبا�سرة �لموظف لو�جباته باعتباره موظفًا 

عموميًّا لدى  ]...[ �سيخ�سع للتاأثير �أو تر�سيخ ذلك �لعتقاد �أو تثبيته.
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مثال على التنفيذ )تابع(
العقوبة:

�لأفر�د: �ل�سجن لمدة 10 �سنو�ت و/�أو 000 10 وحدة عقوبة.
�لمتح�سل عليها  �لمزية  قيمة  �أ�سعاف  �أو ثلثة  �لعتبارية: 000 100 وحدة عقوبة  �لهيئات 
ب�سبب ذلك �لت�سرف؛ �أو ع�سرة في �لمائة من حجم �لأعمال �ل�سنوي للهيئة �لعتبارية خلل 
�لمحكمة تحديد قيمة  �إذ� تعذر على  �رُتكبت �لجريمة خللها  �لتي  فترة �لثني ع�سر �سهرً� 

�لمزية �لمتح�سل عليها.

وتجدر �لإ�سارة �إلى �أنَّ �لنموذج �لأول يبدو �أكثر �نت�سارً� بكثير، وتطبقه من حيث �لمبد�أ عدة بلد�ن تتبع 
نظام �لقانون �لأنغلو�سك�سوني، بينما يبدو �أنَّ لدى عدة دول �أطر�ف �أخرى جر�ئم متد�خلة، بحيث ياأخذ كلٌّ 
منها �أحيانًا بمفهوم مختلف �أو يلتزم بنموذج مختلف. وقد �أو�سي يف هذه �لحالت ب�سكل عام بالنظر يف توحيد 
�لقو�نين �لمت�سلة بالف�ساد، حيث �إنَّ من �ساأن ذلك �أن يكفل �لت�ساق يف تطبيق جر�ئم �لر�سوة وقطع �أيِّ �سك 

باليقين ب�ساأن نطاقها و�لحد من �حتمالت �زدو�جية �لتحقيقات و�لمنازعات �لمتعلقة بالولية �لق�سائية.

ومن �لمثير للهتمام �أنَّ �لمو�د ذ�ت �ل�سلة يف �لقانون �لجنائي )وب�سكل عام، جميع �لجر�ئم �لو�ردة فيه( 
لأ�سلوب  تو�سيحية"  و"�أمثلة  "�سروحًا"  ي�سمى  بما  مرفقة  �آنفًا  �لمذكورة  �لأنغلو�سك�سوني  �لقانون  بلد�ن  بع�ض  يف 
تطبيقها يف �لممار�سة �لعملية، مما يمثل �سمة غير معتادة يمكن �عتمادها، على �سبيل �لمثال، يف �لتقرير �لتف�سيري 
لقانوٍن ما. وقد لقت هذه �لممار�سة ��ستح�سانًا باعتبارها و�سيلة مفيدة لتو�سيح نطاق �لجر�ئم. وتتبع بع�ض �لبلد�ن 
من مجموعة دول �أوروبا �ل�سرقية ومجموعة دول �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ ممار�سة م�سابهة، حيث ترفق ملحظات 

بن�سو�ض بع�ض �لأحكام يف قو�نينها �لجنائية باعتبارها تعليقات ت�سكل جزءً� ل يتجز�أ من تلك �لن�سو�ض.

تجارب ناجحة وممار�سات جيِّدة

�أُلِحق بن�ض جريمة �لرت�ساء في �إحدى �لدول �لأطر�ف �سروح لأركانها، من قبيل ما يلي:
 �لد�فع �إلى �لفعل �أو �لمكافاأة عليه: ت�سمل هذه �لعبارة �أيَّ �سخ�ض يتلقى عطيًة د�فعًا له �إلى 

فعل ما ل ينوي فعله �أو مكافاأًة له على فعل ما لم يفعل.
 و�لأهم من ذلك "�لأمثلة �لتو�سيحية" �لم�ساحبة لن�ض �لجريمة كذلك لتزيد نطاق تطبيقه 

و�سوحًا، ومن ذلك:
 )�أ(  ح�سل "�ألف"، وهو موظف، من "ز�ي"، وهو م�سرفي، على وظيفة في م�سرف ز�ي 
ل�سقيق �ألف مكافاأًة لألف على �تخاذ قر�ر في �سالح ز�ي. في هذه �لحالة، يكون �ألف قد �رتكب 

فة في هذه �لمادة. �لجريمة �لمعرَّ
�لحكومة  لدى  نفوذه  ��ستخدم  �ألف  باأنَّ  "ز�ي"  عمومي،  موظف  وهو  "�ألف"،  �أَوَهم   )ب(  
للح�سول على لقب لز�ي وبالتالي �أوعز لز�ي باأن يعطي �ألف ماًل مكافاأًة له على هذه �لخدمة. 

فة في هذه �لمادة. بهذ� يكون �ألف قد �رتكب �لجريمة �لمعرَّ

�أيٍّ من  �لفعالية با�ستخد�م  �لوفاء باللتز�مات �لمن�سو�ض عليها يف �لتفاقية بنف�ض �لقدر من  ويمكن 
�لأركان  بع�ض  تبدو  �لحالت،  من  معتبر  عدد  يف  �أنه  �إلَّ  �أعله،  �لمذكور  �لإجر�مي  �ل�سلوك  و�سف  �أ�سلوَبي 
�لأ�سا�سية لل�سلوك �لإجر�مي �لذي تنطوي عليه )�لوعد �أو �لعر�ض �أو �لإعطاء فيما يتعلق بالر�سو؛ و�للتما�ض 
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�أو �لقبول فيما يتعلق بالرت�ساء( مفقودة بالكلية. وعلى وجه �لخ�سو�ض، وبينما يندر �أن ي�سبب ركنا "�لإعطاء" 
ن �لوعد بمزية غير م�ستحقة )�أْي �لتعهد بتقديم هذه  و"�لقبول" �أيَّ �إ�سكالية، فاإنَّ دوًل �أطر�فًا كثيرة ل ُت�سمِّ
نه ب�سكل غير مبا�سر—من خلل تف�سير�ت لمبادئ  �لمزية �أو �لتلويح باإمكانية ذلك( ب�سكل �سريح �أو ُت�سمِّ
نظرية �أو �سو�بق ق�سائية—باعتباره �إعد�دً� لرتكاب جريمة �أو �سروعًا فيها، �أو يف �إطار مفاهيم ذ�ت �سلة )�أو 
متر�دفة من وجهة نظر لغوية( مثل "عر�ض" ر�سوة. و�عتمدت عدة دول، علوًة على ذلك، نهج "�لعبرة بالفعل"، 
م �سوى �لتبادل �لفعلي، يف حين �أنَّ عر�ض �لر�سوة لي�ض م�سموًل �سر�حًة، مع �أنَّه ُيحتمل ملحقة  �لذي ل يجرِّ
�أو  "غير مكتملة"  �أو جريمًة  فعل �لعر�ض ق�سائيًّا يف معظم هذه �لحالت باعتباره �سروعًا يف �رتكاب جريمة 

"�إعد�دً�" لذلك. و�أخيرً�، هناك وليات ق�سائية يخلو و�سف �لجريمة فيها من ركن "�للتما�ض" �أي�سًا.

ويف �سوء ما �سبق، �سدرت تو�سيات عديدة تتعلق بالم�سي يف �إجر�ء �لتعديلت �لت�سريعية �للزمة �أو 
على �لأقل و�سع مبادئ توجيهية ب�ساأن �لممار�سة �لق�سائية، �أو تتعلق بر�سد �لكيفية �لتي تف�سر �لمحاكم بها 
�لأحكام ذ�ت �ل�سلة يف �لم�ستقبل. كما �أُو�سي بر�سد �لت�ساق يف �لتنفيذ م�ستقبًل و��ستعر��ض �لحالة �لر�هنة 
يف حال حدوث �نحر�فات م�ستقبلية يف �إحدى �لحالت حيث يغيب �سلب جريمة �لر�سوة بالكامل )وعد �سخ�ض 
�لجنائي ذي  �لقانون  مبا�سرة( من  ب�سورة غير  �إعطاوؤها  �أو  �أو عر�سها  م�ستحقة  بمزية غير  �آخر  كيان  �أو 
�ل�سلة ولكنه ُيدرج بدًل من ذلك يف مبادئ توجيهية ملِزمة قانونًا يبدو �أنها تطبَّق على �لوجه �ل�سحيح يف 

�ل�سو�بق �لقانونية. 

توؤخذ �أن  �لمنطبقة  �لأحكام  �سياغة  �إلى  بالن�سبة  �لوطنية  �لت�سريعات  تقييم  معر�ض  يف   وينبغي 
�لفقرة 9 من �لمادة 30 من �لتفاقية يف �لح�سبان، حيث تت�سمن تلك �لفقرة مبد�أً يقت�سي ق�سر تو�سيف 
مة وفقًا للتفاقية على �لقو�نين �لمحلية للدول �لأطر�ف. وبالتالي قد يكون من �لممكن تغطية  �لأفعال �لمجرَّ
بع�ض �لأفعال ذ�ت �ل�سلة يف �إطار �أحكام �لق�سم �لعام من �لقانون �لجنائي �لوطني، �أْي ما يتعلق بالإعد�د 
لرتكاب جريمة �أو �ل�سروع يف �رتكابها، و�إن كان من �لو�رد �أن تتطلب م�ساألة �إمكان �ل�ستعا�سة بذلك �لنهج 
عن �لتجريم �لكامل مزيدً� من �لدر��سة.)16( وعلوًة على ذلك، ينبغي �لتنبه �إلى ما ينطوي عليه ��ستخد�م مثل 
هذه �لأحكام �لعامة من خطر تطبيق عقوبات �أقل بكثير ومن �إثارة لم�ساكل �لتباين يف �لعقوبات �لمفرو�سة 
على جر�ئم مت�سابهة، وهذ� هو �سبب �عتبار �لتجريم �لم�ستقل لمختلف �أ�سكال �سلوكيات �لف�ساد �لأ�سا�سية 
للجريمة  بالإعد�د  �لمتعلقة  �لم�ستخدمة  �لأحكام  تكون  �أن  ينبغي  ذلك،  ومع  عام.  ب�سكل  �أف�سل  ممار�سًة 
و�ل�سروع فيها محددة بو�سوح وخالية من �أيِّ قيود )كاأن تكون مرهونة مثًل ب�سرط ت�سبب �لفعل يف خطر عام( 
�لمن�سو�ض  �لنحو  �لجنائية على  �لم�سوؤولية  �لأقل خطورة( تقيد  بالجر�ئم  يتعلق مثًل  ��ستثناء�ت )فيما  �أو 

عليه يف �لتفاقية.

وينبغي للدول �لأطر�ف �أن تكفل قبل �أيِّ �سيء عدم تطلُّب �لت�سريع و�لممار�سة يف حالتي �لر�سو و�لرت�ساء 
�إثباَت قيام �تفاق فا�سد بين �لر��سي و�لمرت�سي. وينبغي �عتبار �لر�سو فعًل م�ستقلًّ ل يتوقف على مو�فقة 
�لطرف �لمرت�سي، بحيث يكون مجرد عر�ض �أو �إعطاء مزية غير م�ستحقة كافيًا لتحميل �لر��سي �لم�سوؤولية 
�لجنائية دون �عتبار لنية �لموظف �لإجر�مية ول �إد�نته بقبول �لر�سوة. و�لعك�ض �سحيح �أي�سًا، و�إلَّ لكان �إثبات 
�إد�نة �لمرت�سي، بما يف ذلك ما �إذ� كان �لتم�ض �لر�سوة، بمثابة حكم م�سبق باإد�نة �لر��سي. كما �أنَّ من �ساأن 
��ستر�ط �إثبات قيام �لجريمة على وجود �تفاق فا�سد �أن يرفع معيار �لإثبات �إلى م�ستوًى فوق �لمعقول، لندرة 
�إلَّ �إذ�  �سياغة مثل هذه �لتفاقات ب�سكل ملمو�ض. ول يكون لإثبات وجود �تفاق �أهمية من �لناحية �لنظرية 
تعلق �لأمر بملحقة موظف على عقد �سفقة )قبول طلب �أو عر�ض( لكن عملية ت�سليم �لر�سوة وت�سلمها نف�سها 

)16(�نظر �أي�سًا �لدليل �لت�سريعي لتنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لفقرة 197.
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�لأفعال  تت�سم به  �إلَّ ن�سبة �سئيلة لما  �لتطبيقية، فل ت�سكل مثل هذه �لحالت  �لناحية  ا من  �أمَّ لم تتم بعد. 
ذ�ت �ل�سلة بالف�ساد من �سرية بطبيعتها و�سعوبة �لتحقيق فيها. كما �أنَّ عملية ت�سليم �لمزية غير �لم�ستحقة 

وت�سلمها تكون يف �لعادة قد تمت بالفعل يف �لق�سايا �لتي تحال �إلى �لمحاكم.

لبع�ض  �لمختلف  �لر�أي  قائمًا—رغم  و�لرت�ساء  �لر�سو  جريمتي  بين  �للزم  �لف�سل  ويبدو 
�إلى جرم  م فيها �لر�سو �سوى ب�سورة غير مبا�سرة بالإ�سارة  �لم�ستعِر�سين—حتى يف �لحالت �لتي ل ُيجرَّ
�لرت�ساء، بقدر ما ل يفتر�ض ذلك م�سبقًا �إثباتًا ل�سلوك فيما يتعلق بذلك �لأخير )�أْي لكون �لر�سوة ُقبلت يف 
قيد  للأحكام  �لفعلية  �ل�سياغة  على  كبيرة  بدرجة  �ل�سلة  ذ�ت  �لت�سريعات  كفاية  وتعتمد  �لمطاف(.  نهاية 
�لنظر وطريقة تف�سيرها بحيث يجب �أن تكون مو�سوع تقييم متاأنٍّ على �أ�سا�ض كل حالة على حدة. ومن ناحية 
�أخرى، يبدو �لف�سل �للزم مفقودً� يف �لحالت �لمماثلة للحالت �لمذكورة �أعله، �أل وهي حالة عدم �إنز�ل 
دولة طرف عقوبات على �لر�سو �إلَّ كفعل م�ساركة )"ح�ض"( يف جريمة �لرت�ساء. ويف حالة رهن �لمعاقبة على 
�لح�ض على �لرت�ساء بالرتكاب �لفعلي لجريمة �لرت�ساء، �أْي باإقد�م �لموظف �لعمومي على قبول مزية غير 
م�ستحقة �أو �لتح�سل عليها �أو �لمو�فقة على �لتح�سل عليها �أو �ل�سروع يف �لتح�سل عليها، فل يندرج مجرد 
�أن يو�فق �لموظف عليها، �سمن نطاق �لقانون �لجنائي، وبالتالي تكون �لدول �لأطر�ف  عر�ض ر�سوة، دون 

رة يف �لوفاء بمتطلبات �لتفاقية يف هذ� �ل�سدد. �لمعنية مق�سِّ

غير �أنه من �لجدير بالملحظة �أنَّ �لقانون يف �إحدى �لوليات �لق�سائية �لتي �أثير من �أجلها هذ� �لنقا�ض 
يبدو وكاأنه ي�سمح بوجهة نظر مغايرة. ولم ُيبِد �لخبر�ء �لحكوميون �لذين �أجرو� �ل�ستعر��ض �أيَّ تعليق على 
�لممار�سة محل �لنظر. ومع ذلك فاإنَّ تعريف �لح�ض يف تلك �لولية يت�سمن تو�سيحًا يفيد باأنَّ "قيام جريمة 
ق �لأثر �لمطلوب لقيام �لجريمة"، مما يعني بعبارة  �لح�ض ل يتطلب �قتر�ف �لفعل �لمح�سو�ض عليه ول تحقُّ
�أخرى �أنَّ �لقانون ل يعاقب على �أفعال �لم�ساركة "�لمعتادة" فح�سب، بل كذلك على مجرد �لح�ض )�ل�سروع يف 
�لتحري�ض( على �رتكاب جريمة، وقد �سوهدت هذه �لممار�سة يف وليات ق�سائية �أخرى كذلك )�نظر �لق�سم 
�لر��سين  بين  �تفاق  يلزم وجود  �لوطني، ل  للت�سريع  �لتف�سير  لهذ�  ووفقًا  �أدناه(.  و�و  �لق�سم  �لفرعي 2 من 

و�لمتلقين غير �لم�سروعين، وتكون �لأحكام �لوطنية كافية لتحقيق �أغر��ض �لتفاقية.

تجارب ناجحة وممار�سات جيِّدة

�أدمجت �إحدى �لدول في جريمة �لر�سوة، �إ�سافًة �إلى تجريم �ل�سلوك �لمن�سو�ض عليه في �لتفاقية، 
مفهومًا �إ�سر�فيًّا ي�سمل �لم�سرفين )�سو�ء في �لدو�ئر �لعامة �أو في �لمن�ساآت �لخا�سة �لذين ُتعر�ض 
من  للإ�سر�ف  �لخا�سعين  �لأ�سخا�ض  يمنعون  ل  �لذين  �لمطاف(  نهاية  في  لم�سلحتهم  �لر�سوة 

�رتكاب �لجر�ئم.

 �لر�سوة غير �لمبا�سرة
تبيَّن يف حالت كثيرة وجود ثغر�ت يف تغطية �لر�سوة غير �لمبا�سرة �لتي يتورط فيها و�سطاء. وينبغي �أن يكون 
�أن ي�سلِّم �لر��سي �لمزية غير �لم�ستحقة للموظف �لعمومي ب�سكل  �أنه ل يلزم، وفقًا للتفاقية،  من �لو��سح 
مبا�سر. وعلى نف�ض �لمنو�ل، ل يلزم تعلُّق �لوعد بهذه �لمزية بهبة �أو خدمة يقدمها �لجاني �سخ�سيًّا، بل يمكن 
كذلك �أن ينطوي على تفاهم باأنَّ قيام �لموظف �لعمومي بفعل معيَّن �أو تخلفه عن فعله �سيوؤدي �إلى تلقيه �سيئًا 

ما من طرف ثالث �أو من خلل طرف ثالث.
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�لبلد�ن تن�ض �سر�حًة على تنفيذ  �لمتطلبات، فاإنَّ معظم  �لم�ستخدمة ل�ستيفاء هذه  �لأ�ساليب  ا عن  �أمَّ
�لمبا�سرة من خلل  غير  �لر�سوة  تغطي  باأنها  �أخرى  بلد�ن  تحتج  بينما  و�سيط،  �لمحظور من خلل  �لفعل 
بو��سطة  �أو  باأنف�سهم  �لفعل  يقترفون  )من  �لأ�سليين"  "�لفاعلين  تعريف  و/�أو  بالم�ساركة  �لمتعلقة  �لأحكام 
لي�ض  دول  �أي�سًا يف عدة  �أ�سير  وقد  �لجنائية.  قو�نينها  �لعام من  �لجزء  �أد�ًة( يف  ي�ستخدمونه  �آخر  �سخ�ض 
عن  �سادرة  قر�ر�ت  �أو  �أحكام  �إلى  �أو  �ل�سلة،  ذي  للت�سريع  �لتح�سيرية  �لأعمال  �إلى  �سريحة  �أحكام  لديها 
ن �أنَّ �قتر�ف �لر�سوة ممكن �أن يكون �أي�سًا ب�سكل  �لمحكمة �لعليا تت�سمن �إر�ساد�ت ب�ساأن هذه �لم�ساألة وتبيِّ
غير مبا�سر من خلل و�سيط. وقد ُقبلت هذه �لحجج يف �لغالب على �أنها �سحيحة، و�عُتبرت �لبلد�ن �لمعنية 
ممتثلًة للحكم محل �ل�ستعر��ض بقدر ما تزيل هذه �لإ�سار�ت �لعامة �أيَّ عقبات �أمام �لملحقة على جر�ئم 
�أفعال  �أحد �لبلد�ن حيث ل يوجد تمييز يف �لقانون بين  �لر�سوة �لتي يتورط فيها و�سطاء. ويف �لمقابل، يف 
�لر�سوة �لمرتكبة بطريقة مبا�سرة �أو غير مبا�سرة، رغم �أن �لفعَلين مبيَّنان بو�سوح �سمن �إطار جرم �لمتاجرة 
بالنفوذ، فقد �أُو�سي بر�سد �لأحكام �لخا�سة بالر�سوة ل�سمان �سمول �لر�سوة غير �لمبا�سرة بالدرجة نف�سها 

يف �لحالت �لتي تطر�أ م�ستقبًل. 

�أنَّ هناك و�سعًا غير معتاد يف �إحدى �لدول �لأطر�ف، حيث يت�سمن �لقانون �لجنائي جريمًة  وقد تبيَّن 
م بموجبها فعل �لو�سيط يف حالة �إعطاء �لر�سوة للو�سيط ثم تخلفه عن ت�سليمها. وقد �عُتبرت  قائمة بذ�تها يجرَّ
�أُو�سيت �لدولة �لطرف �لمعنية باإعادة �لنظر يف فائدة  هذه �لجريمة �لإ�سافية متقادمة وز�ئدة. وبالتالي، 
�لإبقاء عليها و�لنظر يف �إمكانية ت�سمين �أحكام �لر�سوة، بلفظ �سريح، عبارة "ب�سكل مبا�سر �أو غير مبا�سر". 
كما �أُو�سي بال�سيء نف�سه يف دولة �أخرى حيث تندرج �لعقوبة �لخا�سة بالو�سطاء �سمن حكم منف�سل. بيد �أن 
تلك �لممار�سات �لت�سريعية تبدو قادرة تمامًا على تغطية �لر�سوة غير �لمبا�سرة ول يمكن رف�سها بالكلية كما 
�أو جر�ئم قائمة بذ�تها ب�ساأن  �أكده �لمثال �لقائم يف دول �أطر�ف �أخرى حيث �عُتبر وجود �أحكام منف�سلة 
"�لو�ساطة يف �لر�سوة" متو�فقًا مع متطلبات �لتفاقية، بل ومن �لممار�سات �لجيدة وتدبيرً� من �ساأنه تي�سير 

مكافحة �لف�ساد.

 نطاق �لمزية غير �لم�ستحقة
�لمق�سود يف �لتفاقية تطبيق م�سطلح "مزية" على �أو�سع نطاق ممكن و�سموله �أي�سًا �لحالت �لتي ُتعر�ض فيها 
�أ�سياء غير ملمو�سة �أو مز�يا غير مالية )مثل �لمنا�سب و�لألقاب �ل�سرفية �أو �لمعاملة �لتف�سيلية �أو �لخدمات 
�لجن�سية(، بقدر ما يوؤدي ذلك، �حتماًل �أو فعًل، �إلى �إحد�ث �سعور باللتز�م من جانب �لمتلقي �إز�ء �ل�ُمعطي. 
وت�ستخدم دول �أطر�ف يف كثير من �لحالت م�سطلحات مو�زية �أو م�سابهة تكون مقترنًة بتعاريف م�سهبة �أو 
ت�سمح بتف�سير�ت ف�سفا�سة )مثل "�أيِّ عطية" �أو "�أيِّ هبة �أو عو�ض" �أو "هبة �أو غير ذلك من �لمكا�سب"(، مما 

يج�سد روح �لتفاقية، بل وقد �عُتبر ممار�سة جيِّدة.

اأمثلة على التنفيذ

ن قانون �لر�سوة تعريفًا و��سعًا جدً� لمفهوم "�لمزية غير �لم�ستحقة"  في �إحدى �لدول �لأطر�ف يت�سمَّ
ف على �أنها "هبة �أو مك�سب �آخر" بما يعني �أنها ت�سمل �لنقود و�أيَّ �سيء �آخر )ب�سرف �لنظر  �لتي ُتعرَّ
م دون مقابل �أو تعوي�ض �آخر مما ُيحدث، �أو يحتمل �أن ُيحدث، لدى  ا �أو خدمة ُتقدَّ عن قيمته(، وحقًّ
�أو  �لنقدية  �لمبالغ  �أ�سغر  حتى  �عتبار  يمكن  �أنه  ولوحظ  �ل�ُمعِطي.  تجاه  باللتز�م  �سعورً�  �لمتلّقي 

�لأ�سياء �لأخرى هبات، وُتَعدُّ كافية لعتبارها �أركانًا للفعل �لإجر�مي.
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اأمثلة على التنفيذ )تابع(
�أو  �لمتلقي  عليها  مزية—يتح�سل  �أيُّ  ُتعتبر  �لتالي:  �لتعريف  �أخرى  طرف  دولة  و�أوردت 
�ل�سخ�ض �لذي ي�سميه لهذ� �لهدف �أو يكون معروفًا ومقبوًل لديه—�أيًّا كان م�سماها �أو نوعها و�سو�ء 

�أكانت مالية �أو خلف ذلك، وعدً� �أو تبرعًا.

غير �أنه قد ثبت �أنَّ هذ� �ل�سرط يمثل م�سكلة يف عدٍد كبير من �لدول �لأطر�ف. ففي بع�ض تلك �لحالت، 
ا دفع نقود �أو نقل ملكية �أو عن�سرً� من عنا�سر �لمز�يا �لقت�سادية  يتطلب �لحكم �لمحلي �لمتعلق بالر�سوة �إمَّ
�لمالي دون  �لتقويم  �أ�سكال  �لنقود و�لمز�يا �لخا�سعة ل�سكٍل من  �إلَّ  �أنه ل ي�سمل  ُف�سر على  �لمادية، مما  �أو 
"قائمًا على �لقيمة"  ما �سوى ذلك من �لمز�يا غير �لم�ستحقة. ولوحظت م�سكلة م�سابهة يف دول تتبع نهجًا 
يف �لجتهاد�ت �لقانونية، بحيث ل ُتفر�ض عقوبات على �لر�سوة يف تلك �لحالت �إلَّ �إذ� تعلقت بمز�يا مادية 
عادًة  مدفوعة  تكون  �لتي  بالملكية  �ل�سلة  ذ�ت  و�لخدمات  �لمادية  و�لأ�سول  �لمالية  و�لأور�ق  �لأمو�ل  مثل 
"�أيُّ  عبارة  كانت  �إذ�  ما  يت�سح  لم  �أخرى،  بلد�ن  ويف  بالممتلكات.  �لمت�سلة  و�لمز�يا  مجانًا،  م  ُتقدَّ ولكنها 
�لم�ستحقة  �لمز�يا غير  ت�سمل  وبالتالي  �لملمو�سة  �لأ�سياء غير  تت�سمن  �لوطني  �لقانون  �سيء ذي قيمة" يف 
ب�سكل و�ٍف �أو ما �إذ� كانت �لجتهاد�ت �لقانونية قد تف�سر م�سطلحات "�لهبة" و"�لمزية" �أو "�لمكافاأة" على 
دولة طرف  �لأخرى حالة  �لغمو�ض  نماذج  ت�سمل  و�أخيرً�،  �لكمي.  للقيا�ض  �لقابلة  �لمز�يا غير  ي�ستبعد  نحو 
ُت�ستخدم فيها م�سطلحات مختلطة و�أخرى لي�ض فيها معنى "�لر�سوة" �لم�ستخدم يف جريمة �لر�سوة �لعمومية 
جريمة  يف  �لم�ستخدم  �لم�سروعة"  غير  "�لمزية  م�سطلح  مع  �لمفهوم  هذ�  تناظر  �ل�سك  ويكتنف  و��سحًا، 
�لأحكام  بتو�سيع نطاق  �لذكر  �ل�سالفة  �لحالت  تو�سيات يف جميع  �لخا�ض. وقد �سدرت  �لقطاع  �لر�سوة يف 
�لمنطبقة �أو �سمان تف�سير �لت�سريعات �لمحلية على نحٍو يعالج �لمز�يا ذ�ت �لطبيعة غير �لمادية. ول ُيعتبر 
�لجتهاد �لقانوني مقبوًل �إذ� �كتنفه غمو�ض �أو �فتقر �إلى �لدقة. وينبغي للدول �لأطر�ف �أن تجتهد يف تحقيق 
�لتيقن و�لو�سوح و�لنتظام يف �لتعاريف �لو�ردة يف جر�ئم �لر�سوة ويف معالجة �لم�سائل �لمتعلقة بحالت عدم 

�لت�ساق �لمحتملة يف �أ�سلوب تف�سير هذه �لتعاريف محليًّا على �سعيَدي ت�سريع �لقو�نين �لجنائية وتطبيقها.

وُيعتبر تجاوز �لمز�يا �لتي تنطوي عليها �سفقة فا�سدة قيمة نقدية معيَّنة د�عيًا �إلى ت�سديد �لعقوبة يف 
بع�ض �لوليات �لق�سائية، و�إن كان من �لمتعذر �عتبار ذلك موؤ�سرً� على خطورة �لجريمة يف جميع �لحالت. 
م فقط �لمز�يا غير �لب�سيطة.  وبالمقابل، يت�سمن �لقانون يف �إحدى �لدول �لأطر�ف ��ستثناًء �أدنى حيث ُتجرَّ
نًا، حيث ل يعاَقب  � معيَّ ويف بلد �آخر، يت�سمن �لقانون قيدً� محددً� على جميع �أفعال �لر�سوة �لتي ل تبلغ حدًّ
�لجاني يف هذه �لحالة �إلَّ �إذ� جر �لفعل "عو�قب وخيمة" �أو كان متكررً�. ومع �أن هذه �لأحكام ربما كان �لهدف 
�أنه ينبغي �لتعامل معها بحذر لما  �إلَّ  "�لملئمة" �جتماعيًّا، كما �سيرد تناوله لحقًا،  منها ��ستبعاد �لمز�يا 
ً� ومقبوًل بغ�ض �لنظر عما يكمن ور�ءها من  تف�سح من مجاٍل لعتبار كل ما ُيعر�ض من �لمز�يا �لي�سيرة مبررَّ
نًا، مما يتيح �سيئًا من �لمرونة فيما  � معيَّ دو�فع. وهناك �ختلف كبير بين حظر جميع �لمز�يا �لتي تتجاوز حدًّ
يتعلق بالهبات �لتي ل تتجاوزه، و�ل�سماح بجميع �لمز�يا �لأدنى قيمًة من حدٍّ معيَّن مع ��ستر�ط ��ستيفاء �سروط 

�أخرى حتى تكون محلًّ لإنز�ل عقوبة.

 �لمز�يا "�لملئمة" �جتماعيًّا
ح بالإ�سارة يف عدد قليل ن�سبيًّا من �لوليات �لق�سائية �إلى �سمة عدم �ل�ستحقاق يف �لمز�يا �لمعرو�سة،  ي�سرَّ
قانونية"  "غير  �أو  "غير م�سروعة"  �أو  �لمز�يا )"غير مبررة"  تلك  لو�سف  م�سابهة  فيها عبار�ت  ُت�ستخدم  �أو 
ا جل �لدول �لأطر�ف فل ت�ستخدم �أيًّا من هذه �ل�سمات مطلقًا، و�إن  �أو "دون وجه حق" �أو ما �إلى ذلك(. �أمَّ
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كان قد تاأكد يف كثيٍر من �لحالت خلل �ل�ستعر��ض �أنه، بغ�ض �لنظر عن خلو �لقانون من م�سطلح "غير 
م�ستحقة"، فاإنَّ �لهبات غير �لمغر�سة ذ�ت �لقيمة �ل�سمية �أو �لي�سيرة ُتعفى من �لم�سوؤولية �لجنائية.

وقد حدث بالفعل �أن ُطرح يف �إحدى �لدول مقترح باإلغاء هذ� �لإعفاء وحظر قبول �أيِّ هبات �أو عطايا 
يف  �لقانون  �أنَّ  كما  �لمقبولة،  و�لمبالغ  �لقيم  حول  �لتف�سيرية  للإ�سكاليات  تجنبًا  �لتقدير  عن  ر  تعبِّ رمزية 
ويُردُّ  �لر�سمية  و�جباته  مبا�سرة  معر�ض  يف  هبات  قبول  عمومي  موظف  �أيِّ  على  بالفعل  يحظر  �أخرى  دولة 
�أيَّ �حتجاج باأنَّ �لعطية من هذ� �لقبيل �أمر متعارف عليه يف مجال �أو تخ�س�ض �أو حرفة �أو مهنة ما �أو يف 
�لهبات  �أو �ل�سمني بين  �لتمييز �ل�سريح  �لرغم من كل ذلك �عتبار  �أنه ينبغي على  �إلَّ  منا�سبة �جتماعية، 
غير �لمغر�سة و�لمز�يا غير �لم�ستحقة متما�سيًا مع �لتفاقية. ويمكن تي�سير �لتطبيق �لعملي لذلك من خلل 
قو�عد ومبادئ توجيهية �إد�رية و��سحة ب�ساأن �لأ�سياء �لتي يجوز لموظف عمومي تلقيها دون �أن ُيعتبر مرتكبًا 
لفعل يتعار�ض مع و�جباته �أو يقو�ض �ل�سلطة �لمخولة له بحكم من�سبه، وذلك من خلل و�سع نظام ي�ستخدمه 
�لموظفون �لعموميون لت�سجيل �أيِّ هد�يا يت�سلمونها، وكذلك من خلل تعليمات و��سحة ب�ساأن �لعو�مل �لتي 
ينبغي للمدعين �لعامين �أخذها يف �لح�سبان ليتبيَّنو�، يف كل حالة على حدة، �إن كان ينبغي �أن ت�ستتبع هبٌة 
ما عقوبًة وجدوى �لملحقة �لجنائية. وينبغي يف هذ� �ل�سدد �لتعامل بحذر مع �أوجه �لتمييز �لقانونية غير 
لتغيير�ت  ب�سهولة  تخ�سع  �أن  جهة،  من  �ساأنها،  من  �إنَّ  حيث  للهبة،  �لنقدية  �لقيمة  �إلى  ت�ستند  �لتي  �لمرنة 
جذرية بحكم �لو�قع �لجتماعي د�ئم �لتغير �لمتعلق بقيمة ما يعتبر "ملئمًا" يف حالة معيَّنة، ولأنَّ من �ساأنها 
�أي�سًا �أن توؤدي �إلى �لأثر غير �لمحمود �لمتمثل يف خروج �لهبات �لتي تجلب للموظف �لعمومي مز�يا ي�سيرة 

ن�سبيًّا، لكنها تعطى مقابل �أفعال ر�سمية يجب يقينًا ��ستنكارها، عن نطاق �لأحكام �لجنائية بحكم تعريفها.

اأمثلة على التنفيذ
يجوز للموظفين �لعموميين في �إحدى �لدول �لأطر�ف تلقي هبة ي�سيرة من �سخ�ض يعبر عن �متنانه 
لما لقاه، �أو يتوقع �أن يلقيه، من معاملة. ول توجد �أحكام عامة تنظم تلقي �لهبات، و�إن كان قد 

نًا )200 دولر �أمريكي تقريبًا(. � معيَّ �أُو�سي بحظر جميع �لهبات ذ�ت �لقيمة �لتي تتجاوز حدًّ
وفي دولة طرف �أخرى، ي�ستخدم �لقانون م�سطلح "غير م�ستحقة" ويتو�سع في تف�سيره على نحٍو 
يو�سح �أنَّ هذ� �لمفهوم ل ي�سمل �لمز�يا �لم�سموح بها بمقت�سى لو�ئح مبا�سرة �لو�جبات �لر�سمية، 
ف�سًل عن �لمز�يا �لرمزية �لتي تندرج �سمن �لممار�سات �لجتماعية �ل�سائعة ول ت�سكل �أيَّ خطر على 
�لموظف �لعمومي �لمعني من حيث فقد�نه �ل�ستقللية �أو �لتاأثير عليه تاأثيرً� غير مقبول. ومن �أمثلة 
ذلك هد�يا �لأعياد، مثل �لروزنامات �أو �لأقلم، �أو دعوة للذهاب �إلى �ل�سيرك. ومع ذلك فاإنَّ "�لحد 
طعام  وجبات  تناول  �إلى  دعو�ت  خم�ض  ُتعتبر  حيث  منخف�ض،  �لق�سائية  �لولية  هذه  في  �لمقبول" 
وتقديم عدة م�سروبات مز�يا غير مقبولة �جتماعيًّا. وبالمثل، فاإنَّ عر�ض �سائق مقد�رً� ل يكاد يذكر 
ُيعتبر غير  من �لمال على �سرطي كي يمتنع هذ� �لأخير عن تقييد مخالفة مرورية �رتكبها �ل�سائق 

مقبول لما ُيق�سد به من ت�سجيع للموظف �لعمومي على �لنخر�ط في �سلوك يتعار�ض مع و�جباته.
تتعلق  ل  �لحالة  هذه  في  لكنها  م�ستحقة"  "غير  �سفة  ثالث  بلٍد  في  �لر�سوة  �أحكام  وتت�سمن 
بالمز�يا �لمعرو�سة مقابل �أد�ء عمل ر�سمي �أو �لتخلف عن �أد�ئه بما يتعار�ض مع و�جبات �لموظف، 

ا �أبدً�. لأنه ل �سبيل �إلى �عتبار هذه "ملئمة" �جتماعيًّ
ا �إذ� كان �لمق�سود من �لر�سوة �لتاأثير في �أفعال موظف عمومي دونما �إخلل بو�جباته، فاإنَّ  �أمَّ

�لمز�يا �لتالية ل ُتعتبر "غير م�ستحقة": 
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اأمثلة على التنفيذ )تابع(
 )�أ( �لمز�يا �لتي يجيز �لقانون �سر�حًة قبولها، �أو �لمز�يا �لتي ُتمنح �سمن �إطار فعاليات 

يح�سرها �لموظف لم�سلحة ر�سمية �أو مو�سوعية؛
 )ب(      �لمز�يا �لموجهة �إلى �أغر��ض خيرية، �لتي ل يمار�ض �لموظف �أيَّ نفوذ في ��ستخد�مها؛

 )ج(      في حالة عدم وجود قو�نين بالمعنى �لو�رد في �لبند )�أ(، �لمز�يا ذ�ت �لقيمة �لدنيا 
قًا على نطاق مهني. �لتي تعطى وفقًا للأعر�ف �لمحلية، ما لم يكن ذلك �لفعل مطبَّ

ف �إحدى �لدول �لأطر�ف "�لهدية �لعفوية" على �لنحو �لتالي: و�أخيرً�، تعرِّ

 "�أيُّ �إكر�م للوفادة على نحو متعارف عليه وبقيمة متو��سعة �أو هبة ذ�ت قيمة متو��سعة تعطى 

دون طلبها ل�سخ�ضٍ ما �إظهارً� للتقدير �أو �لمتنان لخدمات ذلك �ل�سخ�ض، �أو كبادرة ح�سن 
نية نحو ذلك �ل�سخ�ض، بما في ذلك �أيُّ هدية مو�سمية غير مكلفة تقدم لموظفين �أو �سركاء من 
�لهيئات �لعامة �أو �لخا�سة �أو �أفر�د عاديين في منا�سبة �حتفالية �أو غير ذلك من �لمنا�سبات، 
مما ل يت�سل باأيِّ �سكل من �لأ�سكال باأد�ء �سخ�ض ما لو�جباته �لر�سمية بما يجعل منها جريمة.

يتم  �ألَّ  ينبغي  �لجتماعية  �لناحية  من  "�لملئمة"  �لمز�يا  ��ستثناء  �أن  و��سحًا  يكون  �أن  ينبغي  كما 
حالت  لتبرير  ثغرة  بمثابة  تكون  �أن  يمكن  بحيث  ف�سفا�ض  نحو  على  ت�ساغ  �سريحة  قاعدة  طريق   عن 

�لف�ساد �ل�سائنة.

 مز�يا �لأطر�ف �لثالثة
�أو كياٍن ما خلف  �أيِّ مزية �أخرى ل�سخ�ض  �أو  �أو �متياز  تقت�سي �لمادة 15 حظر �لدول �لأطر�ف منح هبة 
�لموظف �لعمومي �أو لفائدة ذلك �ل�سخ�ض �أو �لكيان �لآخر، �لذي قد يكون ذ� قربى �أو تنظيمًا �سيا�سيًّا. وقد 

يو�جه �لطرف �لثالث �أي�سًا م�سوؤولية جنائية بقدر تورطه، كم�ساعد مثًل، يف �رتكاب �لجرم.

تجارب ناجحة وممار�سات جيِّدة
تن�ض �لأحكام �لخا�سة بالر�سوة في �إحدى �لدول �لأطر�ف ب�سورة منف�سلة على معاقبة �أيِّ �سخ�ض 
ثالث يح�سل على �أيِّ مزية غير م�ستحقة نتيجة لر�سو �لجاني �لرئي�سي. و�عُتبر ذلك �أد�ة مفيدة لكبح 

�ل�سلوك ذي �ل�سلة.

�إنَّ  حيث  ثالثة،  لأطر�ف  مز�يا  باإدر�ج  يتعلق  فيما  �لبلد�ن  من  كبير  عدد  يف  ثغر�ت  توجد  ذلك  ومع 
�أد�ء  ل على  �لتح�سُّ �لهدف منها تحديدً�  �لتي يكون  �لق�سائية  �لوليات  للر�سوة يف بع�ض  مة  �لمجرِّ �لأحكام 
جميع  ل ت�سمل  �لق�سائية  �لوليات  بع�ض  يف  �لوطنيين  �لعموميين  �لموظفين  و�جبات  مع  تتعار�ض  ل  �أفعال 
حالت �لمز�يا غير �لم�ستحقة للأطر�ف �لثالثة. ويف عدة حالت �أخرى، لم يكن من �لو��سح �إن كانت عبارة 
"لنف�سه �أو لأيِّ �سخ�ض �آخر" تت�سمن كذلك جميع �لكيانات �لأخرى على �لنحو �لمن�سو�ض عليه يف �لتفاقية، 
ل �سيما �لأحز�ب �ل�سيا�سية. و�أخيرً�، وهذ� هو �لأهم، فاإنَّ �لر�سو و/�أو �لرت�ساء مو�سوف يف نحو ثلث �لدول 
�لأطر�ف دون �أيِّ تحديد �إ�سافي لما �إذ� كانت �لعطية للموظف نف�سه �أو لطرف �أو كيان ثالث. وقد ُيحتج يف 
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بع�ض هذه �لحالت، خا�سًة �إذ� كان �لجتهاد �لقانوني �لمحلي ب�ساأن �لمو�سوع �أو �لأعمال �لتح�سيرية �لخا�سة 
بالت�سريع ذي �ل�سلة تذهب يف نف�ض �لمنحى، باأنَّ مز�يا �لأطر�ف �لثالثة م�سمولة ب�سكل تلقائي �أو �أنها توؤدي 
نف�ض وظيفة �لمز�يا غير �لم�ستحقة للك�سب �ل�سخ�سي، حيث �إنَّ �لغر�ض من �لر�سوة غير مذكور. ومع ذلك، 
فقد �أُو�سي باإز�لة �أيِّ �أ�سباب للب�ض وب�سبط جميع �لأحكام ذ�ت �ل�سلة على نحٍو يحقق �لت�ساق يف تطبيقها، 

وبخا�سة يف �لحالت �لتي ل يوجد فيها تاأييد لتلك �لحجة.

وكان من �لحالت �لتي ُلم�ست فيها حاجة �إلى ذلك، على �سبيل �لمثال، حالة خلو جريمة �لر�سوة من 
�لمتاجرة  جريمة  )مثل  �لت�سريعات  من  �أخرى  �أجز�ء  يف  عليه  �لن�ض  رغم  �لم�ستفيد  �لثالث  �لطرف  ركن 
بالنفوذ(، وكذلك حالة وجود �إ�سارة محددة �إلى طرف ثالث م�ستفيد يف �لحكم �لمتعلق بالرت�ساء لكن لي�ض 
يف �لحكم �لمتعلق بالر�سو. وقد �حتجت �ل�سلطات �لوطنية يف �إحدى �لدول �لمعنية فيما يتعلق بهذه �لحالة 
�لر�سو منطوية �سمنيًا على ركن  باأنه ينبغي �عتبار جريمة  �لمقابلة،  �إلى نظرية �لأحكام  ��ستنادً�  �لأخيرة، 
�لجتهاد�ت  و�سوح  يكت�سيها عدم  �لتي  �لأهمية  وف�سًل عن  ومع ذلك،  �لم�ستفيدة كذلك.  �لثالثة  �لأطر�ف 
�لقانونية �لمقدمة ب�ساأن هذه �لنقطة و�سوحًا تامًا، فاإنَّ �لمنطق �لذي �ساقته تلك �ل�سلطات يبدو وكاأنه ي�سمح، 
بالقيا�ض، بتطبيق حكم �آخر يتناول �لرت�ساء على حالة ر�سو على نحٍو ي�سر بالمتهم، مما طرح �إ�سكالية من 
�لناحية �لقانونية. وعلوًة على ذلك، قد يكون هذ� �لتف�سير غير كاٍف يف حالت �لدعاوى �لمتو�زية يف ق�سايا 
ر�سو و�رت�ساء معًا، و�لتي ُتحفظ فيها �لدعوى �لجنائية �لمتعلقة بالرت�ساء )لأيِّ �سبب، مثل وفاة �لمتهم(، 

بينما يتو��سل نظر �لدعوى �لجنائية �لمتعلقة بالر�سو.

ذة من خلل و�سطاء( ومز�يا  وُين�سح بالتنبه �إلى �لفرق بين �لر�سوة غير �لمبا�سرة )�أْي �لر�سوة �لمنفَّ
�لأطر�ف �لثالثة )�أْي تقديم مز�يا غير م�ستحقة لفائدة طرف �أو كيان ثالث(، حيث خفي هذ� �لفرق �أحيانًا 

على �لم�ستعِر�سين، مما �أحدث لب�سًا وت�سككًا ب�ساأن �لمعايير �لمنطبقة.

 �لفعل �أو �لإغفال من جانب �لمتلقي
ت�سترط �لتفاقية �سر�حًة �ألَّ يت�سمن �ل�سلوك �لمحظور �لأعمال �لتي ياأتيها �لموظف �لعمومي �لمعني فح�سب، 
بل كذلك �لأعمال �لتي يغفلها. وقد �تبعت معظم �لدول �لأطر�ف هذه �لقاعدة عن طريق �لت�سمين �ل�سريح 
�لموظف  بها  يت�سرف  �لتي  "�لكيفية  )مثل  �سيغة  �عتماد  طريق  عن  �أو  �لفعل،  عن  �لموظف  �متناع  لحالت 
�لعمومي يف �أد�ء وظيفته" و“بق�سد �لتاأثير يف موظف عمومي"( يمكن تف�سيرها بو�سوح على نف�ض �لوجه. ول 
يكون �متناع �لموظفين �لعموميين عن �لفعل غير م�سمول �سوى يف حالت خا�سة. ففي �إحدى �لدول، ل ت�سمل 
�لأحكام �لمتعلقة بالر�سو �سوى حالت �متناع �لموظف �لعمومي عن �لقيام بفعل ما ولي�ض حالت قيامه بفعل ما. 

ووفقًا للتفاقية، ينبغي �ألَّ ُيرهن �قتر�ف جريمة �لر�سوة بتنفيذ �لفعل �أو �لإغفال من جانب �لموظف 
�لعمومي وفق تخطيط م�سبق، بل ينبغي �لكتفاء بمجرد عر�ض �لمز�يا �أو �لوعد بها �أو قبول �لوعد �أو �لتلقي 
وما �إلى ذلك. وبالفعل فقد �لتزمت معظم �لدول �لأطر�ف، �إن لم يكن كلها، بهذ� �لمبد�أ. ومن �للفت للنظر 
�لفعل  �أد�ء  على  �أقدم  �إذ�  �لعمومي  للموظف  �أ�سد  عقوبة  على  ين�ض  �لأطر�ف  �لدول  �إحدى  يف  �لقانون  �أنَّ 
�لمتوخى، �إلَّ �أنَّ جريمة �لر�سو يف نف�ض تلك �لدولة ل ت�سم �إ�سارة عامة �إلى فعل �أو �إغفال من جانب �لمتلقي، 
بل تقت�سر على �لحالت �لتي يعر�ض فيها �سخ�ٌض ما ر�سوة "مطالبًا باإيقاع مظلمة �أو �ساريًا ل�سوت �نتخابي 

�أو ملتم�سًا تحقيق �أو تاأكيد نتيجة �أيِّ م�سعى على وجه فا�سد".

 �لدفع باأثر رجعي
�لموظف  قيام  بعد  ذلك  وقع  و�إن  حتى  قبولها،  �أو  م�ستحقة  غير  مزية  �إعطاء  ق�سائية  وليات  عدة  م  تجرِّ
�لعمومي بالفعل )�أو باإغفال �لفعل(، مكافاأًة �أو تعبيرً� عن �لمتنان له )�لمكافاآت �للحقة �أو �لر�سو لحقًا(. 
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ويتجاوز هذ� متطلبات �لمادة 15، �لتي تغطى �لر�ساوى �لمعرو�سة من باب �لتحري�ض على فعل �أو �إغفال من 
�لمتلقي يف �لم�ستقبل )"لكي يقوم ذلك �لموظف بفعل ما �أو يمتنع عن �لقيام بفعل ما"(، ومن �ساأنه �أن ي�سهل 
�لملحقة �لق�سائية يف حالت �لمخالفة �لمتكررة �أو يف حالة �لتو�سل �إلى �تفاق على ت�سليم �لر�سوة بعد �إنجاز 
بالملحقة.  �لقائمة  �ل�سلطات  �لم�سبق على  �لتفاق  �إثبات وجود هذ�  و��ستع�ساء  �إغفاله  �أو  �لر�سمي  �لفعل 
ة مبالغ على  وعلوة على ذلك، �عُتبرت ممار�سة بع�ض �لبلد�ن �لمتمثلة يف تجريم تقا�سى �لموظف �لعمومي �أيَّ

�سبيل �لمكافاأة بعد �إنجاز �لمهام �لموكلة �إليه ممار�سة جيدة. 

وعلى نف�ض �لمنو�ل، ل تعاقب �لقو�نين يف دولتين من مجموعة �لدول �لأفريقية على �لر�ساوى �للحقة 
م لعمل ر�سمي �سبق  يف حد ذ�تها، بل ت�ستخدمها لإثبات قرينة غير قطعية، حيث تعتبر قبول �أو عر�ض مقابل قيِّ

تنفيذه برهانًا على �أنَّ فعًل فا�سدً� وقع قبل ذلك.

 لدى �أد�ء �لو�جبات �لر�سمية
�لدول  معظم  وت�ستخدم  �لر�سمية".  و�جباته  �أد�ء  "لدى  يغفله  ما  �أو  �لمتلقي  يفعله  ما  �إلى  �لتفاقية  ت�سير 
�إلى  "بالن�سبة  �أو  بوظائفه"  يتعلق  "فيما  مثل  مكافئة،  �عُتبرت  �أو م�سطلحات  �لم�سطلحات،  نف�ض  �لأطر�ف 
�أو  "من �سلب وظائفه �لر�سمية". كما يت�سمن �لقانون يف بع�ض �لحالت جر�ئم خا�سة  �أو  و�جبات من�سبه" 
دة( تعالج مو�قف محددة، مثل �لر�سوة �لتي ت�ستهدف  �أحكامًا م�ستقلة )كثيرً� ما تنطوي على جز�ء�ت م�سدَّ
�أو �لر�سوة �لمتعلقة  �أو �لحيلولة بينه وبين ذلك،  �آخر على عقد �سفقات تجارية مع �لدولة  م�ساعدة �سخ�ض 
نظم  نز�هة  يف  توؤثر  �لتي  �لر�سوة  �أو  نيله،  �أو  تنفيذه  �أو  �إد�رته  �أو  عمومية  هيئة  مع  �لتعاقد  على  بالت�سجيع 
وربما  و�لم�سابقات.  �لفعاليات  من  ذلك  وغير  �لريا�سية  بالمباريات  �لمتعلقة  �لتجارية  �لعامة  �لمر�هنات 
�ل�ستثناء من هذه �لقاعدة هو �لبلد�ن �لتي تتبع نظام �لقانون �لأنغلو�سك�سوني وتقوم جر�ئم �لر�سوة عندها 
�لتي  �ل�سياغة  وهي  �لأ�سيل،  �أعمال  �إلى  بالن�سبة  �لإغفال  �أفعال  وتغطي  و�لأ�سيل  �لوكيل  بين  �لعلقة  على 
 �عُتبرت غير كافية تمامًا ح�سب �لتفاقية، و�إن لم تزل �آثارها �لعملية �لدقيقة غير و��سحة وقد تتطلب مزيدً� 

من �لدر��سة.

�لعام  �لإطار  عن  خارجًا  فعًل  �لمتلقي  �أد�ء  مقابل  مز�يا  قبول  �أو  عر�ض   15 �لمادة  نطاق  ي�سمل  ول 
للأن�سطة �لر�سمية ب�سفة خلف موظف عمومي )مثل تقديم ��ست�سارة متخ�س�سة ب�سفة �سخ�سية(. ويبدو 
م مثل هذ� �ل�سلوك قليلة جدً�، �إن ُوجدت �أ�سًل. وبالمثل، ل ُتلِزم �لتفاقية �لدول  بالفعل �أنَّ �لبلد�ن �لتي تجرِّ
فعل  �أد�ء  على  منها حمل موظف  �لهدف  يكون  �لتي  �لمز�يا  بالر�سوة  �لمتعلقة  �أحكامها  بت�سمين  �لأطر�ف 
خلف ما يقع �سمن نطاق و�جباته �لر�سمية، مع تهيوؤ �لفر�سة له لأد�ئه رغم ذلك نتيجًة لوظيفته �لر�سمية. 
ر عن ر�أي مخالف يف �إحدى �لحالت، و�أثير ت�ساوؤل عن مدى �لتو�فق �لتام لعدم تجريم �لر�سوة على  وقد ُعبِّ
مثل هذه �لأفعال مع �لمادة 15، وذلك بالنظر �إلى ��ستر�ط تلك �لمادة تجريم �أفعال �لموظف �لعمومي يف حالة 
�رتكابها "لدى �أد�ء و�جباته �لر�سمية" بغ�ض �لنظر عن وقوعها �سمن نطاق �خت�سا�ض �لموظف �لعمومي �أو 
خارجه. غير �أنَّ �لتفاقية ل ت�سير ب�سكل عام �إلى �لمعاملت �لفا�سدة �لتي تقع خلل �أد�ء �لموظف لو�جباته، 
بل �إلى �لر�ساوى �لر�مية �إلى فعل �أو �إغفال من جانب �لموظف لدى �أد�ء و�جباته �لمحددة، �أْي ما يقع �سمن 

�خت�سا�ض �لموظف �أو �لنطاق �لر�سمي لمهامه من فعل �أو �إغفال.

�سو�بق  و�لفعالة جمع  �لناجحة  �لملحقة  �لتمكين من  لغر�ض  �لمفيد ول �سك  وبمعزل عن ذلك، من 
ق�سائية مت�سقة ُي�ستدل بها على �إذ� ما كان من �ل�سروري �أن تقع �أفعال �لموظف �لعمومي �سمن نطاق وظائفه 
و�سلحياته �أو كان يكفي �أن يتو�سل بهذه �لوظائف �إلى �ل�سطلع بالفعل �لمر�د. وعلوة على ذلك، تعددت 
تد�بير  ثمة  كان  �أو  �لأخير  �ل�سيناريو  هذ�  يتناول  �لوطني  �لقانون  �أنَّ  فيها  بد�  �لتي  �لحالت  يف  �لإ�سار�ت 
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دة يف حكم �لتفاقية. ويع�سد  مقترحة لتناوله �إلى �أنه من �لممكن �عتبار هذ� تجربة ناجحة �أو ممار�سة جيِّ
 هذ� �لر�أي �إمكاُن �عتبار جزء من �ل�سلوك �لم�ستبه فيه و�قعًا �سمن �إطار �لمتطلبات �لختيارية للمادة 18 

من �لتفاقية.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

يجرم �لقانون �لجنائي في �إحدى �لدول �لر�سو و�لرت�ساء �لر�مي �إلى فعل �أو �إغفال على نحو م�سروع �أو 
غير م�سروع من جانب موظف عمومي �سمن نطاق �سلطته. ومع ذلك، فقد �أفادت �ل�سلطات �لوطنية 
�أنَّ �لقانون �لجنائي �لجديد يجرم �سر�حًة �لفعل و�لإغفال لي�ض فقط �سمن نطاق �سلطة �لموظف 

�لعمومي، بل وخارجه �أي�سًا. وقد �عُتبر هذ� ُمعينًا على �سمان �لمتثال للمادة 15 من �لتفاقية.
�أنه عندما يح�سل  �لو�قعية موؤد�ه  للقرينة  ن�ساأ مفهوم  �آخر،  بلد  �لق�سائية لدى  �ل�سو�بق  وفي 
�لموظف �لعمومي على مزية من �سخ�ض يرتبط معه بعلقة مهنية �أو �سلة ر�سمية، فاإنَّ هذه �لمزية 

ُتعتبر ممنوحة مقابل فعل يتعلق بوظيفته كموظف عمومي.

�إلى  �لر�مية  �لمدفوعات  �إلَّ  يعالج  ت�سريع ل  �أيَّ  �أنَّ  �لو��سح  يكون من  �أن  ينبغي  �لآخر،  �لجانب  وعلى 
ُيعتبر غير كاٍف يف حكم �لتفاقية. وتنفرد �إحدى �لدول  �أفعال خارج نطاق و�جبات موظٍف ما  �لحمل على 
�أفعال  �أد�ء  مقابل  �إليه  مالي  مبلغ  دفع  �أو  مزية  عمومي  موظف  منح  �أنَّ  �عتبار  بعدم  غيرها  دون  �لأطر�ف 
تحفظ  �لعام  �لدعاء  �سلطات  فاإنَّ  وبالتالي  �لر�سوة،  باب  يف  يدخلن  �لر�سمية  و�جباته  نطاق  �سمن  تقع 
مثل هذه �لق�سايا يف �لوقت �لر�هن. وتتجاهل هذه �لممار�سة �ل�سلوك �لم�سمول يف �لمادة 15 من �لتفاقية 
بناًء  �أُو�سي  وقد  �لر�سوة.  �إز�ء جر�ئم  تمامًا  نهج مخطئ  �لحالت، وهو  تمامًا من  وتعالج مجموعة مختلفة 
�لموظف  �أد�ء  م�سار  توجه  �لتي  و�لرت�ساء  �لر�سو  �أفعال  �ل�سلة  ذي  �لت�سريع  �إلى  ُت�ساف  باأن  ذلك   على 

و�جبًا ر�سميًّا.

ويف عدد لي�ض بالقليل من �لدول �لأطر�ف، معظمها يطبق نظام �لقانون �لمدني، ُو�سع تمييز، بدرجات 
 متفاوتة من �ل�سر�حة بين �لحالت، بين �لإكر�مية )مقابل تعجيل �أو تي�سير �إجر�ء �إد�ري م�سروع يف �أ�سله—
و�لر�سوة  �لتفاقية(  يف  مذكور  غير  وهذ�  �لأمور"،  لتي�سير  "�لدفع  بم�سمى  �إليها  �لإ�سارة  �ساعت  وبالتالي 
بمعناها �لدقيق )حيث يكون �لغر�ض حمل �لموظف على �لت�سرف على نحٍو مخالف لو�جبه �أو �لتز�مه(، مع 
�إخ�ساع قبول ر�سوة بهذ� �لمعنى �لأخير �أو �إعطائها لعقوبة �أ�سد. وقد �أعرب بع�ض �لخبر�ء �لحكوميين عن 
تحفظات على هذ�، بل و�أو�سو� باإ�سقاطه �أو بمو�ءمة �لعقوبات �لمنطبقة، نظرً� لعدم �لن�ض على هذ� �لتمييز 
يف �لتفاقية. وعلى �لجانب �لآخر، لم تَثر هذه �لم�ساألة يف معظم �ل�ستعر��سات، بل ورئي يف حالتين �أنَّ عدم 
�رتباط �لقانون �لوطني �سر�حًة بالأفعال �لتي يتناق�ض �لقيام بها مع و�جبات �لموظف )�إ�سافًة �إلى �لأفعال 
�لد�خلة يف نطاق ممار�سة تلك �لو�جبات( �أو �أن خلو �لقانون �لجنائي �لجديد، على عك�ض �سابقه، من �لتمييز 
�لحمل  بها  ُيق�سد  �لتي  �لر�سوة  �عتبار  �أنَّ  و�لو�قع  تحديًّا.  يمثلن  م�ستحقة  غير  مزية  وتلقي  �لرت�ساء  بين 
على �لإخلل بالو�جب ظرَف ت�سديد يمثل �سمة م�ستركة ن�سبيًّا لنظام �لقانون �لجنائي يف �لبلد�ن �لتي تتبع 
�لقانون �لمدني، وينبغي �عتباره متما�سيًا مع متطلبات �لتفاقية، ما د�م ل ينطوي على �أيِّ �سكل من �أ�سكال 

�إقر�ر "�لدفع لتي�سير �لأمور".

لتي�سير  "�لدفع  تاركًا  فقط،  �لر�ساوى  تغطية  على  مقت�سرً�  �لوطني  �لقانون  كان  �إذ�  �لو�سع  ويختلف 
�لأمور" خارج نطاق �لم�سوؤولية �لجنائية، �أو �إذ� كانت �لأحكام �لمتعلقة بالر�سوة �لر�مية �إلى �لتح�سل على 
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�أفعال ل تناق�ض و�جبات �لموظف �لعمومي قا�سرًة يف نطاقها )كاأن تكون �لمز�يا �لممنوحة ل�سالح  تنفيذ 
�لموظفين  فئات  بع�ض  بها  ت�سطلع  �لتي  �لأفعال  �سمول  �أو من خلل عدم  فيها  م�سمولة  غير  ثالثة  �أطر�ف 
�لجريمة على  ��ستملت  �إذ�  �لو�سع كذلك  �لبلدية(. ويختلف  �لمجال�ض  �أو  �لبرلمان  �أع�ساء  �لعموميين، مثل 
متطلبات مو�سوعية �إ�سافية، مثل �إلحاق �أ�سر�ر بم�سالح �لدولة و�لمجتمع �أو بحقوق �لمو�طنين وم�سالحهم 
�أو �أد�ء و�جبات �لوظيفة "على نحو مخل" �أو عدم �لقيام بها �أو �لتاأخر يف �أد�ئها، مما من �ساأنه تقييد تطبيقها 
يف �لحالت �لتي ل تنطوي على �إخلل بالو�جب. وتكون �لدولة �لطرف يف مثل هذه �لأو�ساع قا�سرة بو�سوح 

عن ��ستيفاء متطلبات �لتفاقية.

 �لف�ساد �ل�ستثماري
تتجاوز بع�ض �لدول �لأطر�ف �لحد �لأدنى من متطلبات �لتفاقية، �إذ تغطي �أي�سًا )بعقوبات �أخف يف كثيٍر 
من �لأحيان( ما ي�سمى بممار�سات �لف�ساد "�ل�ستثماري" �لتي تنطوي على عر�ض �أو قبول مز�يا ُتعطى بحكم 
من�سب �لموظف �لعمومي دونما ر�بط مبا�سر بفعل �أو �إغفال محدد يف مبا�سرة �لمتلقي غير �لم�سروع لو�جباته 
�سبيل  على  �لمقدمة  �لب�سيطة  �لهد�يا  حد  تجاوزها  �لمز�يا—رغم  هذه  من  �لغر�ض  يكون  ول  �لر�سمية. 
�لمجاملة وغير ذلك من �لمز�يا "�لمقبولة �جتماعيًّا"—هو تحقيق خدمة معيَّنة يف ذلك �لحين تحديدً�، بل 
م من �أجل �إقامة علقة بين �أطر�ف �ل�سفقة �أو ��ستمر�رها �أو تح�سينها، وذلك ترقبًا لمو�قف م�ستقبلية  ُتقدَّ

دة. قد تن�ساأ فيها حاجة �إلى خدمة. وقد ُو�سف تجريم مثل هذ� �ل�سلوك باأنه ممار�سة جيِّ

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

يتجاوز �لقانون في �إحدى �لحالت متطلبات �لتفاقية، حيث ي�سل �إلى تغطية حالت طلب �أو قبول 
مزية ل تنطوي على فعل �أو �إغفال من جانب �لموظف لدى �أد�ء و�جباته �لر�سمية، بل يكفي �أن يكون 

من �ساأن �سلوك �لموظف �أن ي�سعف ثقة �لجمهور في حيادية ت�سرفات �ل�سلطات.
م �لقانون في دولة �أخرى تقديم �أيِّ تر�سية لموظف عمومي خلل فترة عام و�حد قبل  ويجرِّ
)�أو بعد( �لقيام باأيِّ تعاملت مع �لإد�رة �لتي يعمل بها ذلك �لموظف �لعمومي. و�عُتبر ذلك تدبيرً� 

لتي�سير �لملحقة �لق�سائية لجر�ئم �لف�ساد.

 الح�سانات و�لعو�مل �لمخففة للمبلِّغين
دول  �ل�سرقية ومجموعة  �أوروبا  دول  �لأطر�ف، خا�سًة من مجموعة  �لدول  كبير من  �لقانون يف عدٍد  ين�ض 
�آ�سيا و�لمحيط �لهادئ، على �إمكانية منح ح�سانة من �لملحقة �لق�سائية للأ�سخا�ض �لمتورطين يف �لر�سو 
و�لرت�ساء على �ل�سو�ء �لذين ُيْقدمون طوعًا على �لإبلغ عن تقديم ر�سوة يف �أول فر�سة ت�سنح بعدئٍذ �أو قبل �أن 
تتلقى �ل�سلطات معلومات عن �لو�قعة من م�سادر �أخرى، �أو يعترفون بالجريمة قبل تحريك �لدعوى �لجنائية 
ا �أو جزئيًّا(. وُين�ضُّ يف  � كليًّ حيالهم )يتاح يف ثلث حالت رد �لممتلكات �لم�ستخدمة لقتر�ف �لجريمة ردًّ
عدد من �لدول �لأطر�ف �سر�حًة على �عتبار ذلك �لبلغ عن فعل من �أفعال �لر�سوة �أو �لعتر�ف به عامًل 
مخففًا �إذ� حدث بعد رفع دعوى جنائية �سد �لمبلِّغ وقبل �نتهاء �لدعوى. و�أخيرً�، ين�ض �لقانون يف دول �أخرى 
ُيتو�سل  قاطعة  �أدلة  �لف�ساد يف جمع  �إحدى جر�ئم  تعاون مقترف  ما  متى  ب�سكل محدد على عقوبة مخففة 
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بها �إلى �لتعرف على �أ�سخا�ض �آخرين م�سوؤولين و�سبطهم، ف�سًل عن �لقو�عد �لعامة لإ�سد�ر �لأحكام �لتي 
تخفف �لم�سوؤولية �لجنائية عن �لأ�سخا�ض �لمتعاونين، وهي �سائعة يف ت�سريعات جل �لدول �لأطر�ف.

�لقانون—بل  �إنفاذ  �لتعاون مع �سلطات  �إتاحة  �لحو�فز يف �سبيل  ت�ستبعد �لتفاقية منح مثل هذه  ول 
ع على ذلك يف �لفقرتين 2 و3 من �لمادة 37—�إلَّ �أنَّ بع�ض �لم�ستعِر�سين، وخ�سو�سًا يف �ل�ستعر��سات  ُي�سجَّ
�لتي �أُجريت يف �لمر�حل �لمبكرة، �أبدو� تحفظات ب�ساأن ممار�سات �لح�سانة �ل�ساملة، وقد �أ�سدرو� تو�سيات 
ترمي �إلى �سمان فر�ض عقوبات ملئمة يف جميع ق�سايا �لر�سوة. فعلى �سبيل �لمثال، �عُتبر تدبير �لت�سامح 
محل �لنظر يف �إحدى �لحالت م�سدر ت�سجيع للأ�سخا�ض على �لنخر�ط يف �لر�سو على �لرغم من: )�أ( �أنَّ 
تطبيقه غير �إلز�مي، بل يتطلب تنفيذ �إجر�ء�ت محددة يف كل حالة، و�أنه يخ�سع لفح�ض دقيق من مدعين 
عامين م�سرفين، و�أنه قابل للطعن ق�سائيًّا؛ و)ب( �إ�سهامه �إ�سهامًا كبيرً� يف عدد حالت �لرت�ساء �لمحالة 

�إلى �لمحاكم.

وعلى �لجانب �لآخر، �أعرب م�ستعِر�سون �آخرون عن ر�أي مختلف �ختلفًا جذريًّا، حيث و�سفو� �إمكانية 
دة، و�أبرزو� ما طر�أ على �لتحقيقات يف ق�سايا �لر�سوة  �إعفاء �لمبلِّغ من �لم�سوؤولية �لجنائية باأنها ممار�سة جيِّ
�أنَّ  �إلى  �أي�سًا  قد خل�سو�  وهم  �ل�سلة.  ذ�ت  �لأحكام  بف�سل  معتبرة  نتائج  من  �إليه  �أف�ست  وما  تب�سيط  من 
�لمدعى عليهم يتعاونون، يف معظم �لحالت، مع �سلطات �لتحقيق وي�ساعدونها على �كت�ساف �لجر�ئم لأنَّ 

�إعفاءهم من �لم�سوؤولية �لجنائية ي�سب يف م�سلحتهم هم �أنف�سهم.

ويف �سوء تباين �لآر�ء �لمذكور �أعله، فاإنَّ هذ� �لمو�سوع يتطلب �لمزيد من �لدر��سة �لممعنة يف �سوء 
�لفقرتين 2 و3 من �لمادة 37. و�نطلقًا من تو�فق �لآر�ء �لذي يبدو �أن �ل�ستعر��سات �لأخيرة �ت�سمت به، 
وكما يبدو �أنه محل تو�فق �لآر�ء يف �ل�ستعر��سات �لأخيرة وكما يناَق�ض بمزيد من �لتف�سيل �أدناه يف �لأق�سام 
ع �لنظر يف �ل�سماح لل�سلطات �لوطنية �لمخت�سة، من حيث �لمبد�أ، بتقديم �سكل  ذ�ت �ل�سلة، ينبغي للم�سرِّ
من �أ�سكال �لحو�فز ح�سب �لقت�ساء للأ�سخا�ض �لمتعاونين. وقد يرجع �إلى تقديرها حينئٍذ �تخاذ قر�ر، لي�ض 
�تخاذ  �إمكانية  ب�ساأن  �ل�سلة،  �لعو�مل ذ�ت  تدبُّر جميع  لكل حالة على حدة ومن خلل  بل  تلقائية،  ب�سورة 
وفعاليته  �لإ�سهام  ذلك  ووجاهة  �لف�ساد  ق�سايا  �إحدى  يف  �لتحقيق  يف  �سخ�ضٍ  من  �لمقدم  �لإ�سهام  طبيعة 
و�أثره مبررً� لإعفائه من �لملحقة �لق�سائية �أو لإقر�ر ظروف تخفيف يف �سالحه. وينبغي �أخذ هذه �لعو�مل 
يف �لح�سبان لدى تقييم �لأحكام )مثل "�لعتر�فات �لتلقائية"( �لتي قد تنطبق تلقائيًّا ول تتطلب �أيَّ تقييم 

لدرجة تعاون مرتكب �لجريمة، وذلك ��ستنادً� للعتبار�ت من �لنوع �لمو�سوف يف �لمادة 37. 

 �لح�سانات �لممنوحة ل�سحايا �لبتز�ز
تمنح دول �أطر�ف قليلة، وهي تنتمي هنا �أي�سًا �إلى مجموعة دول �أوروبا �ل�سرقية ومجموعة دول �آ�سيا و�لمحيط 
�لهادئ، ح�سانًة �أي�سًا للمتورطين يف �لر�سو تحت �لتهديد �أو �لح�ض �أو �لإكر�ه �أو �لإجبار �أو �لق�سر �أو �لتخويف 
من موظف عمومي �تقاًء لعو�قب �سارة فيما يتعلق بحقوقهم وم�سالحهم �لم�سروعة. كما ُين�ض علوًة على 
ذلك يف حالتين على �لأقل على رد �لنقود �أو �لممتلكات �لم�ستعملة للر�سوة لمن ُيت�سور وقوعه �سحية لذلك. 

مزيٍد  �إيلء  فيجدر  �ل�ستعر��سات،  يف  �لممار�سة  هذه  على  تعليقات  �أيِّ  ورود  عدم  من  �لرغم  وعلى 
من �لنظر كذلك يف �إعمالها وحدودها �لمحتملة )مثل �ل�سياغة �لف�سفا�سة للدفوع بقدر ي�سمح باعتبارها 
هذه  �إي�ساح  �أهمية  تت�سح  وبالفعل،  �لعمومي(.  �لموظف  جانب  من  �لب�سيط  �للتما�ض  حالت  على  م�ستملة 
على  لديهما  �لر�سو  جريمة  تقت�سر  �للتينية  �أمريكا  دول  مجموعة  �إلى  ينتميان  بلدين  حالة  من  �لم�ساألة 
فعل �لمنح �أو �لوعد من دون طلب �أو �لتما�ض م�سبق من �لموظف �لعمومي. وعلى عك�ض ��ستثناء�ت �لبتز�ز 
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�لمذكورة �أعله، �عُتبرت هذه �لممار�سة غير م�ستوفية لأغر��ض �لتفاقية؛ ولذلك �أُو�سي بتعديل �لت�سريعات 
ذ�ت �ل�سلة وتجريم �لر�سو �لملتَم�ض.

 �لق�سد �لجنائي
لم تخ�سع م�ساألة �لق�سد �لجنائي للتحليل �إلَّ بقدر محدود، كما �أنها لم ُتَثر �إلَّ يف عدٍد قليل من �ل�ستعر��سات، 
وهذ� موؤ�سر على �أنَّ �لمتطلبات �لذ�تية �لو�ردة يف �لتفاقية قد ��سُتوفيت على ما يبدو يف �ل�سو�د �لأعظم من 
�إثبات قيام ر�بط  للعقوبة باعتبارها جر�ئم جنائية، حيث يتعين  �لمرتكبة عمدً�  �لحالت. وتخ�سع �لأفعال 
ذ�تي و��سح بين �لوعد بالمزية �أو عر�سها �أو �إعطائها �أو ما �إلى ذلك و�لتاأثير يف �سلوك �لمتلقي.)17( ول يرد 
للركن �لمعنوي للجريمة ذكر �سريح يف �أحكام �لر�سوة يف كثيٍر من �لأحيان، لكن يمكن ��ستنباطه من �لأحكام 
�لو�ردة يف �لجزء �لعام من �لقانون �لجنائي �ل�ساري. ومن �لمثير للهتمام �أنَّ �أحكام �لرت�ساء لدى �لدول قيد 
�ل�ستعر��ض تن�ض �سر�حًة يف بع�ض �لحالت على �نطباقها بغ�ض �لنظر عن نية �لموظف �لعمومي �أن ينفذ 

�لفعل �أو يحجم عنه لدى �أد�ء و�جباته.

وعلوًة على ذلك، تبدو �لمتطلبات �لذ�تية لأفعال �لرت�ساء يف عدد قليل من �لوليات �لق�سائية منخف�سة 
�إلى حد �أدنى حتى من �لمتطلبات �لم�سار �إليها يف �لتفاقية. ففي �لأحو�ل �لعادية، ينبغي �أن يكون �لموظف 
�لعمومي على علم بكٍلّ من �لمزية �لمعرو�سة وبما تت�سم به من و�سف عدم �ل�ستحقاق، غير �أنَّ �إحدى �لدول 
م كذلك �أفعال �لإهمال عن طريق �إدر�ج حالت قبول �لموظف �لعمومي مزية غير م�سروعة وهو  �لأطر�ف تجرِّ
يعلم �أو ي�ساوره �سك معقول �أنَّ هذه �لمزية ُتعر�ض عليه حمًل له على فعل �أو على �إغفال، �أو نتيجًة ل�سيء ما 
�ض �لموظف �لعمومي للعقوبة كذلك  ر هذ� على �أنه يعني تعرُّ فعله �أو �أحجم عن فعله، لدى �أد�ء و�جباته. ويف�سَّ
�إذ� ثبت �أنه كان ينبغي له �إدر�ك �أنه تلقى �لمزية لغر�ض معيَّن. وعلى هذ� �لنحو، يمكن �تخاذ �إجر�ء جنائي 
مة من جانب �لموظف �لعمومي. وتذهب دولة  يف حالة "�ل�سذ�جة �لتي ل ُيعذر عليها" �أو ربما �لبر�ءة �لمتوهَّ
�أخرى �إلى �أبعد من ذلك فتو�سح �أنَّ علم �لجاني �أو �عتقاده باأنَّ يف طلب �لمزية غير �لم�سروعة �أو �لمو�فقة 
عليها �أو قبولها مخالفة من عدمه ل يغير من �لأمر �سيئًا �لبتة، حيث تتبنى هذه �لدولة �لطرف ر�أيًا �سارمًا 

مفاده �أنه ينبغي للموظف �لعمومي �أن يعي ما ُيتوقع منه.

�أطر�ف يف و�سف جر�ئم �لر�سوة، �تباعًا لتقليد قديم يف �لوليات �لق�سائية �لتي  وت�سترط عدة دول 
وظيفة  �لم�سطلح  هذ�  ويوؤدي  فا�سد".  "ب�سكل  �لجاني  يت�سرف  �أن  �لأنغلو�سك�سوني،  �لقانون  نظام  تطبق 
�سكل من �أ�سكال �لعنا�سر �لذ�تية يف �لجريمة )"�لنية �لفا�سدة"( ومن �لمفتر�ض �أن ي�سطلع بدور يف تقييد 
تركيبات �لوقائع �لتي ُيحتمل تحقيق �لإد�نة بها، بما يف ذلك ��ستبعاد �لمز�يا "�لملئمة" �جتماعيًّا. ويمكن 
تي�سير �إثبات هذ� �لركن �لمعنوي يف ق�سية محددة �إذ� ُوجدت قرينة غير قاطعة بالإد�نة لدى �إثبات �لدعاء 
للمكونات �لمو�سوعية �للزمة للجريمة، كما يرد تو�سيحه لحقًا يف �لق�سم �لفرعي 3 من �لق�سم و�و. ومع 
ذلك، يبقى �لمعنى �لدقيق لم�سطلح "ب�سكل فا�سد"، بل و�سرورته، محل جدل، كما �أنه لم يحظ بتف�سير مت�سق 
فيما بين مختلف �لوليات �لق�سائية. ولذلك فقد �أثيرت �سو�غل يف �أغلب �لحالت ب�ساأن �أ�سلوب ��ستخد�مه 

عند تطبيق �لت�سريع ذي �ل�سلة.

�لفعالية
لم ُيخل�ض �إلى �أنَّ �لأحكام �لوطنية �لمقابلة للمادة 15 قد ُنفذت بنجاح يف �لتطبيق �لعملي �إلَّ يف عدد قليل من 
مة لر�سو �لموظفين �لعموميين  م فعالية �لأحكام �لمجرِّ �ل�ستعر��سات، و�سرحت بع�ض �لبلد�ن باأنها لم تقيِّ

 )17(�نظر �ملرجع نف�سه، �لفقرة 198.
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�لمحليين، ومع ذلك فقد عر�ست �لغالبية �لعظمى من �لدول �لأطر�ف بيانات �إح�سائية، بل ونماذج محددة، 
لتطبيق �لت�سريعات �لتي تغطي جر�ئم �لر�سو �لمحلية، مما يدل على �ت�ساق يف تطبيق �لأحكام ذ�ت �ل�سلة 

ويج�سد دورها �لتقليدي ومكانتها �لر��سخة يف �لقو�نين �لجنائية �لوطنية.

�لتحديات
تتعلق �أكثر �لتحديات �سيوعًا يف تنفيذ �لمادة 15 بنطاق �لموظفين �لعموميين �لم�سمولين يف جريمة �لر�سوة، 
بما يف ذلك تطبيقها على �أع�ساء �لبرلمان؛ و�لنطباق على �لوعد بمزية غير م�ستحقة ف�سًل عن عر�سها �أو 
ت�سليمها؛ و�لنطباق على �لر�سوة غير �لمبا�سرة؛ ونطاق �لمزية غير �لم�ستحقة، خا�سًة فيما يتعلق بالمز�يا 
غير �لمادية؛ وتطبيق جر�ئم �لر�سوة على �لمز�يا �لمقدمة �إلى �أطر�ف �أو كيانات ثالثة. وتبعًا لذلك، ينبغي 
للدول �لأطر�ف �أن ت�سمن �سمول جميع فئات �لأ�سخا�ض �لمدرجة يف �لمادة 2 من �لتفاقية يف فئة مو��سيع 
�لجر�ئم؛ و�أن تحدد عنا�سر مو�د �لتفاقية بو�سوح �أكبر وذلك ب�سفة خا�سة ل�سمان تغطية جميع �أ�ساليب 
�لجرم  دو�فع  نطاق  وتو�سيع  �لمبا�سرة،  غير  و�لأفعال  �لم�ستفيدة  �لثالثة  �لأطر�ف  وكذلك  �لجرم،  �رتكاب 
عند �ل�سرورة، وخ�سو�سًا فيما يتعلق بالمنافع غير �لمادية. كما ينبغي لها �أن تلتم�ض مطابقة �ل�ستثناء�ت 
�أو �لدفوع �لمتعلقة بالح�سانات و�لأفعال غير �لمكتملة و�لأفعال �لمرتكبة ب�سلطة قانونية �أو بمبرر معقول مع 

متطلبات �لتفاقية.

ا عن �لتطبيق �لعملي لجريمة �لر�سوة، فقد ن�ساأت م�ساكل يف بع�ض �لوليات �لق�سائية ب�ساأن جمع  �أمَّ
وتوحيد بيانات �إح�سائية تتعلق بالتحقيق يف �لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة و�لملحقة �لق�سائية عليها، بما يف ذلك 
�إلى و�سع نظم  بالحاجة  �لبيانات. ويت�سل هذ�  تلك  �إلى  �لو�سول  �لمفرو�سة، و�سهولة  و�لغر�مات  �لعقوبات 
�أ�سمل لتخطيط �لق�سايا، مما ل تقت�سر فائدته على تي�سير �إد�رة كل حالة على حدة ب�سكل �أف�سل، بل يعين 
�أي�سًا على تبيُّن �لعر�قيل �لتي ت�سبب تاأخيرً� وتحول دون �إحر�ز تقدم يف ملحقة مرتكبي �لجر�ئم. فعلى �سبيل 
�لمثال، �أُثني على �سلطة مكافحة �لف�ساد يف �إحدى �لدول لقيامها با�ستمر�ر وعلى مدى عدة �سنو�ت بر�سد 
حالت �لف�ساد �لتي �سلمتها للنيابة �لعامة بما �أتاح تحديد �لنق�ض يف عدد �لق�سايا �لتي تتولى �لنيابة �لعامة 

�لنظر فيها. 

وما عد� ذلك، فاإنَّ �لتحديات �لرئي�سية �لتي بينت بع�ض �لبلد�ن �أنها تو�جهها هي �لفتقار �إلى ممار�سين 
وُتعتبر  �لر�سوة.  �أحكام  لتطبيق  �لمتاحة  �لمو�رد  ومحدودية  وق�ساة(،  عين  ومدَّ )محققين  متخ�س�سين 
�لتحقيقات يف ق�سايا �لر�سوة �سعبة للغاية نظرً� لما لهذه �لجريمة من طبيعة �سرية و�سعوبات �لح�سول على 
�سهاد�ت �أو غير ذلك من �لأدلة من �أحد �لأطر�ف �لمتورطة. وبالتالي فقد �أفيد باأنَّ ثمة حاجة �إلى تعزيز 
�لمعوقات،  للتغلب على هذه  �لخا�سة  ي  �لتحرِّ �أ�ساليب  ��ستخد�م  �لمتمثلة يف  و�لجيِّدة"  �ل�سليمة  "�لممار�سة 

ومن ذلك �لعمليات �ل�سرية وعمليات �لت�سليم �لمر�قب، على �لنحو �لم�سار �إليه يف �لمادة 50 من �لتفاقية.

 2- ر�سو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي 
الموؤ�س�سات الدولية العمومية )المادة 16(

�لتي  �لأطر�ف  �لدول  هي  ن�سبيًّا  قليلة  �لوطنيين،  �لعموميين  �لموظفين  بر�سو  �لمتعلق  �لو�سع  عك�ض  على 
مت جنائيًّا �لأفعال �لمتمثلة يف ر�سو موظفين عموميين �أجانب �أو موظفين يف موؤ�س�سات دولية عمومية،  جرَّ
�أو �لتي �تخذت خطو�ت يف ذلك �لتجاه. وُيعزى ذلك �أ�سا�سًا �إلى حد�ثة هذه �لجر�ئم �لتي ظهرت �أول مرة 
يف �لقو�نين �لجنائية �لوطنية عام 1977 ولم تطبَّق على �ل�سعيد �لدولي �إلَّ �عتبارً� من عام 1996. وكانت 



30 حالة تنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد

دول �أطر�ف كثيرة من بين تلك �لتي �عتمدت تد�بير محددة لتجريم ر�سو موظفين عموميين �أجانب ملتزمة 
�لموظفين  ر�سوة  مكافحة  �تفاقية  �سيما  )ل  �ل�سلة  ذ�  �للتز�م  ت�سم  �سابقة  دولية  ب�سكوك  ذلك  قبل  من 
�لعموميين �لأجانب يف �لمعاملت �لتجارية �لدولية(، و�سبق لها �لخ�سوع ل�ستعر��سات تقييم متبادل ب�ساأن 
تنفيذ تلك �ل�سكوك )ما قام به على �سبيل �لمثال �لفريق �لعامل �لمعني بالر�سوة يف �لمعاملت �لتجارية 
�لدولية �لتابع لمنظمة �لتعاون و�لتنمية يف �لميد�ن �لقت�سادي ومجموعة �لدول �لمناه�سة للف�ساد �لتابعة 
لمجل�ض �أوروبا و�آلية متابعة تنفيذ �تفاقية �لبلد�ن �لأمريكية لمكافحة �لف�ساد �لتابعة لمنظمة �لدول �لأمريكية 
و�سبكة مكافحة �لف�ساد �لمعنية باأوروبا �ل�سرقية و�آ�سيا �لو�سطى �لتابعة لمنظمة �لتعاون و�لتنمية يف �لميد�ن 
�لقت�سادي(. وبالمقابل، فاإنَّ �لدول �لأطر�ف �لتي وجدت نف�سها ملزمة لأول مرة بمقت�سى �تفاقية مكافحة 
�لف�ساد بالم�سي يف هذ� �لتجريم لم تجر ب�سكل عام جميع �لتعديلت �للزمة بعد. وعلوة على ذلك، وكما 
م ر�سو �لموظفين �لعموميين �لأجانب ولكن لي�ض ر�سو  ُذكر �أدناه، فاإن عددً� محدودً� من �لدول �لأطر�ف يجرِّ

موظفي �لمنظمات �لدولية �لعمومية.

يتعلق  )فيما  �ل�سيق  بالغة  حدود  يف  م  جرِّ �أو  �ل�سلة،  ذو  �ل�سلوك  �لدول  ثلث  من  �أكثر  يف  م  يجرَّ ولم 
�آ�سيا  �إقليمية بعينها على �سبيل �لمثال(، و�لأغلبية �لعظمى لهذه �لدول من مجموعة دول  بموظفي موؤ�س�سة 
و�لمحيط �لهادئ ومجموعة �لدول �لأفريقية، و�إن كانت ثمة ت�سريعات بهذ� �ل�ساأن قيد �لإعد�د يف نحو 12 بلدً� 
من هذه �لبلد�ن. وعلى �ل�سعيد �لإقليمي، ل يوجد �سك متعدد �لأطر�ف لمناه�سة ر�سو �لموظفين �لأجانب 
�آلية متابعة �تفاقية �لتحاد �لأفريقي لمنع  �أفريقيا، ل تت�سمن  �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ، بينما يف  يف منطقة 

�لف�ساد ومكافحته تقييمات.

لل�سك  وبما ل يدع مجاًل  �لقيام عن ق�سد  �لمادة 16  تقت�سيه  �لذي  �لتجريم  بالتز�م  �لوفاء  ويتطلب 
بتو�سيع �لنطاق �لحمائي للقانون �لجنائي �لوطني بما ينعك�ض بو�سوح يف �أحكام مكافحة �لف�ساد �لمنطبقة �أو 
يف �لجتهاد�ت �لقانونية �لوطنية. ول ينطبق هذ� �ل�سرط على �لبلد�ن �لتي ل تدع �سياغة �لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة 
فيها مجاًل لل�سك يف وجوب ر�سو موظف عمومي محلي فح�سب، بل كذلك على �لبلد�ن �لتي لديها تعاريف 
للموظف �لعمومي لم ُت�ستخدم قط فيما يتعلق بر�سو موظف �أجنبي على �لرغم من عدم تطرقها �إلى �لهوية 
ح يف مثل هذه �لحالت �ألَّ يت�سق ت�سمين م�سالح �أجنبية �سيادية �أو  �لوطنية للإد�رة �لعمومية �لمعنية. ويرجَّ
للأحكام  �لمذكورة  �لأهد�ف  �أو  �لت�سريعي  �لتاريخ  مع  �لر�سوة  لجر�ئم  �لحمائي  �لنطاق  فوق-فردية �سمن 
ذ�ت �ل�سلة. وبالتالي، ل يمكن قبول دعوى بع�ض �لبلد�ن باأنَّ �لمفهومين �لعامين لم�سطلحي "موظف خدمة 
ر� بحيث ي�سملن �لموظفين �لعموميين  مدنية" �أو "موظف عمومي" يف جر�ئم �لر�سوة �لتقليدية يمكن �أن يف�سَّ

�لأجانب وموظفي �لموؤ�س�سات �لدولية �لعمومية نظرً� لغياب �أيِّ �سو�بق ق�سائية توؤيدها.

وقد �سيقت دعوى �أقرب �إلى �ل�سو�ب باأنَّ �لقو�نين �لوطنية تغطي ر�سو �لموظفين �لأجانب من طرف 
دول �أطر�ف تعتمد نظام �لقانون �لأنغلو�سك�سوني وت�سير �أحكام �لر�سوة لديها بعبار�ت �أعم �إلى "�لوكيل" �أو 
ة خ�سي�سًا لمكافحة �لممار�سات �لمخلة بالمناف�سة �أو  "�أي �سخ�ض" باعتباره متلقيًا للر�سوة، وهي �أحكام معدَّ
خيانة �لأمانة بين �لوكلء وموكليهم. ويف ثلث حالت تتعلق بدول لديها �أحكام قد يكون من �لممكن تطبيقها 
يف ق�سايا ر�سو موظفين �أجانب، رف�ض �لخبر�ء �لم�ستعِر�سون �لدعاوى ذ�ت �ل�سلة من �ل�سلطات �لحكومية، 
و�عتبرو� �أنَّ هذه �لأحكام مثيرة لم�ساكل عدم �لتيقن �لقانوني و�فتقاد �لو�سوح نتيجة لعدم و�سع ر�بط و��سح 
بوظائف �لموظفين �لعموميين �لأجانب، و�سدرت بناًء على ذلك تو�سيات ب�ساأن كفالة و�سع ت�سريعات �أكثر 
تركيزً� وتحديدً� يف هذ� �ل�سدد. وتوجد هذه �لبلد�ن �سمن �لدول �لتي تزيد على �لثلث �لمذكورة �أعله �لتي 
�عتبارها  �إلى  �لأحكام  بمثل هذه  �لمطاف  ينتهي  فقد  �لرغم من ذلك،  وعلى  �ل�سلة.  ذ�  �ل�سلوك  م  تجرِّ ل 
�لو�رد يف �لفقرة 9 من �لمادة 30 من �لتفاقية، ومر�عاة  �إلى �لمبد�أ  م�ستوفية لأغر��ض �لتفاقية، بالنظر 
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لم�ساألة �أنَّ �لخبر�ء �لم�ستعر�سين كان لهم على ما يبدو ر�أي مغاير ب�ساأن هذ� �لأمر يف دول ل يقل عددها 
عن تلك �لدول ولديها ت�سريعات م�سابهة، على �ألَّ توجد قيود يقت�سيها �سمنًا منطقها �لحمائي )كاأن يكون 
لها عو�قب �سارة على �ل�سوق �لد�خلية( و�أن ُتظهر �لدولة �لمعنية ��ستعد�دها لتطبيقها بما يتما�سى مع موؤدى 

�لمادة 16، و�لأمثل �أن يكون ذلك من خلل نماذج تحقيق وملحقة.

منف�سلة  �لحكم جر�ئم  لهذ�  تمتثل  �لتي  �لأطر�ف  �لدول  بع�ض  و�سع  �لتجريم،  باأ�سلوب  يتعلق  وفيما 
مبد�أ  تطبيق  �لبقية  �ختارت  بينما  �لأجانب،  �لعموميين  و�لموظفين  �لم�سوؤولين  ر�سو  �إلَّ  تعالج  ل  وم�ستقلة 
من  �لنوع  هذ�  مع  و�لتعامل  �لأجانب  �لعموميين  و�لموظفين  �لمحليين  �لعموميين  �لموظفين  بين  �لم�ساو�ة 
مت ر�سو �لموظفين  �لق�سايا يف �إطار جريمة ر�سوة و�حدة. وكقاعدة عامة، ُتعتبر ت�سريعات �لبلد�ن �لتي جرَّ
ا عن �لدول  دة وم�ستوفية يف مجملها لمتطلبات �لتفاقية. �أمَّ �لأجانب على �سكل جر�ئم منف�سلة ت�سريعات جيِّ
�أن ينطوي تجريم ر�سو �لموظفين �لأجانب على  �لأطر�ف �لتي �ختارت طريقة �لم�ساو�ة، فاإنَّ من �لمرجح 
�لمثال،  �سبيل  يتعلق، على  فيما  �لمحليين  �لموظفين  ر�سو  عليها جر�ئم  تنطوي  �لتي  و�لآثار  �لم�ساكل  نف�ض 
بالوعد بمز�يا غير م�ستحقة �أو مز�يا غير ملمو�سة �أو �لأطر�ف �لثالثة �لم�ستفيدة �أو �لح�سانات، و�لر�ساوى 
�سحايا  �أو  �لمبلِّغين  للأ�سخا�ض  �لتخفيف  وعو�مل  �إغفال،  �أو  فعل  من  �لموظف  و�جبات  يخالف  ل  ما  على 
متطلبات يتجاوز  منحًى  �لبلد�ن  من  �لمجموعة  هذه  يف  �لتجريم  ينحى  �لآخر،  �لجانب  وعلى   �لبتز�ز. 

�لمادة 16.

وعلوة على �لم�سائل �لمذكورة �أعله، �أثيرت عدة م�سائل خا�سة تتعلق بنطاق جر�ئم ر�سو �لموظفين 
�لأجانب، وهي مذكورة �أدناه.

تجريم �لرت�ساء
�قت�سر عدد معتبر من �لبلد�ن �لتي جرمت ر�سو �لموظفين �لعموميين �لأجانب )�أكثر من ربعها( على ما يتعلق 
بالر�سو يف ذلك. وي�سمل ذلك بلدً� و�حدً� على �لأقل لوحظت فيه �لحاجة �إلى ن�ض قانوني �سريح ومبا�سر �إلى 
م �لرت�ساء، �عُتبر �سرط تجريم ف�ساد �لموظفين  حدٍّ �أبعد بخ�سو�ض هذ� �ل�سلوك. ويف �إحدى �لدول �لتي لم تجرِّ
�لعموميين �لأجانب م�ستوفًى باأحكام �لرت�ساء "�لعادية" مقترنًة بالقو�عد �لد�خلية للبلد�ن �لتي ينتمي �إليها 
�لموظفون. غير �أنه ل يمكن قبول �سحة هذه �لدعوى لأنَّ �لتفاقية تقت�سي �سر�حًة، كما ُذكر �أعله، تو�سيع 
نطاق �لم�سالح �لتي يحميها �لقانون �لجنائي �لوطني على نحٍو يتجاوز �لأحكام �لد�خلية �لقائمة، بل وجعلها 
تن�سحب حتى على �رت�ساء موظفي �لموؤ�س�سات �لدولية �لعمومية. ول يمكن للأحكام �لد�خلية لوليات ق�سائية 
�أخرى ب�ساأن �لمعاقبة على ر�سو موظفيها �أن تكون بديًل عن تخلف دولة طرف عن �لتحرك يف هذ� �لتجاه. 
و�سحيح �أنَّ �ل�سلوك �لأ�سا�سي �لذي تتناوله �لفقرة 2 من �لمادة 16 م�سمول بالفعل يف �لفقرة �لفرعية )ب( 
من �لمادة 15، �إلَّ �أنَّ هذ� ل يتعلق �إلَّ بقر�ر �إ�سباغ �لحكم مو�سع �لنظر ب�سبغة غير �إلز�مية،)18( ول يعني هذ� 
�ل�ستغناء عن �لنظر يف تجريم �رت�ساء �لموظفين �لأجانب، ول �سيما موظفي �لمنظمات �لدولية، وهو مو�سوع 

ل يتطرق �إليه �لحكم �لإلز�مي �لو�رد يف �لمادة 15 باأيِّ �سكل من �لأ�سكال.)19(

باأنها  �لحتجاج  يف   16 �لمادة  من   2 للفقرة  �لإلز�مية  غير  �لطبيعة  �إلى  �لبلد�ن  بع�ض  ��ستندت  وقد 
�لعامة  بال�سيا�سات  متعلقة  ل�سو�غل  نظرً�  تفعل  �ألَّ  و�ختارت  �لمعنية  �لجريمة  ��ستحد�ث  يف  بالفعل  نظرت 

 )18(�نظر �ملذكرة �لتي �أعدتها �لأمانة بعنو�ن "م�ساألة ر�سو موظفي �ملوؤ�س�سات �لدولية �لعمومية" )CAC/COSP/2006/8(، �لفقرة 7.
  )19(�نظر �ملذكرة �لتي �أعدتها �لأمانة بعنو�ن "تنفيذ �لقر�ر 7/1 ملوؤمتر �لدول �لأطر�ف يف �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد" 

)CAC/COSP/2008/7(، �لفقرة ٤.
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وبالوليات �لق�سائية لعتقادها �أنَّ �سلة ذلك بوليتها �لق�سائية محدودة وباأنَّ بلد �لموظف �لمعني يف و�سع 
�أف�سل لملحقته )يف �إطار جريمة �رت�ساء موظفين وطنيين(، �أْي �أنها، بعبارة �أخرى، ترى من �لمنا�سب �أن 
تلحق �لدول �لأطر�ف ق�سائيًّا �سلوك موظفيها يف ولياتها �لق�سائية هي، حيث يرجح وجود جل �لأدلة. وقد 
�أفاد �أحد هذه �لبلد�ن �أنه، كبديل عن ذلك، يبادر �إلى عر�ض �لأدلة و�لمعلومات �لمتعلقة بق�سايا �لر�سوة على 
�أو ملحقات محتملة،  تحقيقات  �أيِّ  �لأجنبي جن�سيته ل�ستخد�مها يف  �لعمومي  �لموظف  يحمل  �لذي  �لبلد 
بينما و�سح بلد�ن �آخر�ن �أنَّ باإمكانهما ملحقة موظفين �أجانب فا�سدين على جر�ئم �أخرى، بل و�أنهما فعل 
ذلك من قبل مر�رً�، ومن ذلك جر�ئم خيانة �لأمانة وغ�سل �لأمو�ل ��ستنادً� �إلى �لر�سوة باعتبارها جريمة 

�أ�سلية. ويف جميع هذه �لحالت �لمذكورة، �عُتبرت �لإجابات �لمقدمة ُمر�سية.

 نطاق �لموظفين �لم�سمولين
من �لم�سائل �لرئي�سية �لتي خ�سعت للفح�ض يف �ل�ستعر��سات �لُقطرية م�ساألة ما �إذ� كانت �لدول �لأطر�ف 
ف م�سطلحي "موظف عمومي �أجنبي" و"موظف موؤ�س�سة دولية عمومية" وفقًا للفقرتين �لفرعيتين )ب(  تعرِّ
و)ج( من �لمادة 2 من �لتفاقية، مما ي�سمل، �سمن �آخرين، موظفي �لبلد�ن �لتي لي�ست دوًل �أطر�فًا و�أع�ساء 
�لبرلمانات �لأجنبية و�لأفر�د �لذين يبا�سرون وظيفة عمومية لح�ساب وكالة عمومية �أو موؤ�س�سة عمومية يف 
بلد �أجنبي. وبينما و�سعت بع�ض �لبلد�ن تعاريف و��سعة وم�ستقلة لم�سطلح "موظف عمومي �أجنبي" )متبعًة 
�لأ�سلوب �لت�سريعي �لذي تو�سي به دومًا �آليات ر�سد �أخرى، مثل �لفريق �لعامل �لمعني بالر�سوة يف �لمعاملت 
�لتجارية �لدولية �لتابع لمنظمة �لتعاون و�لتنمية يف �لميد�ن �لقت�سادي(، فلم يكن هناك على ما يبدو حاجة 
يف بلد�ن �أخرى �إلى تعريف �سريح، دون �أن يتبيَّن �أنَّ ذلك يخل باأغر��ض �لتفاقية. وعلى ذلك فاإنَّ �لقانون 
�أحيانًا ما يِقيم ب�سكل �سمني ر�بطًا بمفهوم �لموظف �لعمومي �لوطني �لمو�زي ذي �لتعريف �لو��سع، بينما ل 
تقدم دول �أطر�ف �أخرى تعريفًا م�ستقًل، بل تن�ض بدًل من ذلك يف جر�ئم �لر�سوة على �أنه ينبغي �أن تكون 
�لمز�يا موجهة �إلى �سخ�ض يوؤدي وظيفة عمومية �أو مناط به �سلطة عمومية �أو يبا�سر مهمة يف �إطار خدمة 

عمومية �أو ولية �نتخابية يف دولة �أجنبية �أو يف موؤ�س�سة دولية عمومية.

�لوطني  �لعمومي  �لموظف  بتعريف  �لأجنبي  �لعمومي  �لموظف  تعريف  ربط  �عتبار  �لو�قع  يف  وينبغي 
مقبوًل بقدر ما ي�سمل هذ� �لأخير بو�سوح جميع فئات �لأ�سخا�ض �لمندرجين يف �إطار �لفقرتين �لفرعيتين 
)ب( و)ج( من �لمادة 2، بما يف ذلك �لأ�سخا�ض �لذي يبا�سرون وظيفة عمومية لح�ساب موؤ�س�سات خا�سعة 
للدولة. وبالمقابل، �أظهرت تجارب �آليات ر�سد �أخرى �أنَّ ربط جريمة ر�سو موظف �أجنبي ربطًا وثيقًا بتعريف 
لمتطلبات  �لمتثال  بمدى  تتعلق  ت�ساوؤلت  يثير  يتبعها  �لتي  �لق�سائية  �لولية  يف  �لأجنبي  �لعمومي  �لموظف 
بلد  �لقانون يف  للتعريف بمقت�سى  �إثبات  �لح�سول على  �أنه قد ي�سعب  �أ�سباب منها  �لتجريم يف �سوء عدة 
�لجتهاد�ت  موقف  فيها  يميل  �لتي  �لأطر�ف  �لدول  على  فاإن  لذلك،  ووفقًا  �لأجنبي.  �لعمومي  �لموظف 
دين  �لق�سائية �لوطنية �إلى �لتطور يف هذ� �لتجاه �أن تنظر يف �إعادة �لنظر يف �سيا�ستها وو�سع تعريفين محدَّ

لمفهومي "موظف عمومي �أجنبي" و"موظف موؤ�س�سة دولية عمومية". 
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اأمثلة على التنفيذ
ين�ض �لقانون في �إحدى �لدول على �عتبار �أيِّ �سخ�ض في يده "�سلطات ملئمة" في موؤ�س�سة 
تابعة لدولة �أجنبية �أو موؤ�س�سة عمومية دولية �أو موؤ�س�سة ق�سائية دولية، بما في ذلك �لمر�سحون 
�لر�سميون لمثل هذه �لمنا�سب، بمثابة موظف خدمة مدنية وفقًا للقانون �لجنائي. وُت�ستخدم 
هذه �ل�سياغة �لف�سفا�سة لتو�سيع د�ئرة �لأ�سخا�ض �لمدرجين �سمن م�سمى �لموظف �لعمومي 
في �إطار مختلف قو�نين �لدول �لأجنبية درءً� لأيِّ تقييد لنطاق �لجريمة �لمنطبقة. وعلى ذلك، 
تخ�سع �أيُّ �سلطات في يد �سخ�ض ما في موؤ�س�سة تابعة لدولة �أجنبية �أو موؤ�س�سة عمومية دولية 
�أو موؤ�س�سة ق�سائية دولية للتقييم على حدة )مع مر�عاة �لختلفات في قو�نين �لدول �لأجنبية 
ب�ساأن علقات �لخدمة �لمدنية وما �إلى ذلك( �سعيًا في �لوقوف على ما �إذ� كانت �ل�سلطات 
�أو  �أجنبي  عمومي  موظف  �ل�سخ�ض  هذ�  �أنَّ  �إلى  بالخلو�ض  ي�سمح  بما  ملئمة  يده  في  �لتي 
موظف في موؤ�س�سة عمومية دولية ح�سب �لتفاقية. وقد �طماأن �لخبر�ء �لم�ستعر�سون، رغم 
تخوفاتهم �لمبدئية، �إلى �أنَّ هذ� �لنهج ل ي�سع �أيَّ عر�قيل في �سبيل �لتطبيق �لفعال لجريمة 

ر�سو موظف �أجنبي.
وفي بلد �آخر، ي�سمل نطاق تطبيق �أحكام �لر�سوة جميع �لأ�سخا�ض �لذين يوؤدون وظائف 
عمومية"  وظائف  يوؤدي  "�سخ�ض  تعريف  وي�سمل  دولية.  منظمة  �أو  �أجنبية  دولة  في  عمومية 
ف حقوقهم و�لتز�ماتهم �سمن نطاق �لن�ساط �لعمومي �أو ُيعترف بها في  �لأ�سخا�ض �لذين ُتعرَّ
قانون د�خلي �أو �تفاق دولي ملزم. وقد �أُبرزت هذه �ل�سلة ب�"�لوظائف �لعمومية" للأ�سخا�ض 

�لمعنيين، كما هي محددة على �ل�سعيد �لد�خلي، باعتبارها من �لممار�سات �لجيدة.
وتمثَّل تدبير �آخر �عُتبر ناجحًا بالدرجة نف�سها في قيام بلد �آخر با�ستحد�ث تعريف بالغ 
�لت�ساع لم�سطلح "موظف عمومي �أجنبي" بحيث ين�سحب على �لموظفين �لمعيَّنين بحكم �أيٍّ 
من �لقو�نين �أو �لأعر�ف �لأجنبية، وب�سكل خا�ض على �أيِّ فرد يحمل �أو يبا�سر و�جبات في �إطار 

تعيين �أو وظيفة �أو من�سب مما ين�ساأ عن �أعر�ف �أو تقاليد بلد �أجنبي �أو جزء من بلد �أجنبي.
موظفين  ُيعتبرون  �لذين  للأ�سخا�ض  �سامل  ح�سر  و�سع  ر�بعة  دولة  �ختارت  و�أخيرً�، 

عموميين �أجانب على �لنحو �لتالي:
ا �أو ق�سائيًّا في حكومة �أجنبية )على  ا �أو �إد�ريًّ )�أ( �أي �سخ�ض ي�سغل من�سبًا ت�سريعيًّ
نًا �أو منتخبًا؛  جميع �لم�ستويات من �لم�ستوى �لمركزي �إلى �لم�ستوى �لمحلي( �سو�ء �أكان معيَّ
)ب(  �أي �سخ�ض يوؤدي وظيفة عمومية لبلد �أجنبي وينطبق عليه �أيٌّ من �لبنود �لتالية:

‘1’ �أي �سخ�ض يبا�سر �سوؤونًا عمومية بتفوي�ض من حكومة �أجنبية؛
من�ساأة  عمومية  وكالة  �أو  عمومية  موؤ�س�سة  في  من�سبًا  ي�سغل  �سخ�ض   ‘2’ �أي 

بحكم �أيِّ قانون وما دونه من �لت�سريعات لمبا�سرة �سوؤون عمومية معيَّنة؛
�أجنبية  حكومة  فيها  ��ستثمرت  موؤ�س�سة  لدى  موظف  �أو  تنفيذي  م�سوؤول  ‘3’ �أي 
�لفعلية  لل�سيطرة  تخ�سع  �أو  �لمدفوع  مالها  ر�أ�ض  من  �لمائة  في   50 على  ما يزيد 
لحكومة �أجنبية فيما يتعلق بجميع �أوجه �إد�رتها، مثل �تخاذ �لقر�ر�ت ب�ساأن عمليات 
موؤ�س�سة  �أيُّ  ذلك  من  وُي�ستثنى  وعزلهم،  �لتنفيذيين  �لم�سوؤولين  وتعيين  مهمة 
منخرطة في �أعمال تتناف�ض فيها وفقًا لمبد�أ �ل�ستقللية مع كيانات �لقطاع �لخا�ض 

�لتجارية دون �لح�سول على �أيِّ �متياز خا�ض، مثل �لإعانات �لتمييزية؛ 
)ج(   �أي �سخ�ض يت�سرف با�سم موؤ�س�سة دولية عمومية.
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�أعله، فقد �كُت�سفت يف عدة حالت ثغر�ت  وعلى �لرغم من تقيُّد معظم �لبلد�ن بالمبادئ �لمذكورة 
يف �لت�سريع ذي �ل�سلة، حيث ل ين�سحب �لت�سريع يف بع�ض �لدول �لأطر�ف على موظفي �لموؤ�س�سات �لدولية 
�لعمومية )با�ستثناء وحيد هو موظفو �لأمم �لمتحدة �لذين يبا�سرون وظيفتهم على �أر��سي �لبلد �لمعني( �أو 
ل ين�سحب �إلَّ على �لأ�سخا�ض �لموظفين مقابل �أجر. ويف دولتين �أخريين على �لأقل من مجموعة دول �أوروبا 
من  �لفرعية )ج(  �لفقرة  �لو�رد يف  �لتعريف  من  �أ�سيق  �لأجانب  �لموظفين  تعريف  نطاق  �عُتبر  �ل�سرقية، 
�لمادة 2 من �لتفاقية، حيث ُح�سر يف �لموظفين �لأجانب لدى موؤ�س�سات �أو جمعيات دولية عمومية ت�سم يف 
ع�سويتها �لدولة �لطرف �لمعنية ولدى �لمحاكم �لدولية �لتي تعترف �لدولتان بوليتها �لق�سائية. ومع ذلك، 

فجدير بالملحظة �أنَّ نف�ض هذه �لقيود يف دول �أخرى لم ُتعتبر متعار�سة مع �لتفاقية.

"�لموظف �لأجنبي" يف دولتين طرفين ل يت�سمن �سر�حًة �لأ�سخا�ض �لذين يبا�سرون  �أنَّ تعريف  كما 
�لوليتين  هاتين  �إحدى  ويف  �لتيقن.  لعدم  مجاًل  يترك  مما  عمومية،  موؤ�س�سة  لح�ساب  عمومية  وظائف 
يكون  ما  بقدر  �إلَّ  �لدولية  �لجمعيات  و�أع�ساء  �لأجنبية  �لبرلمانات  �أع�ساء  �لتعريف  ي�سمل  ل  �لق�سائيتين، 
�أد�ء  لدى  �لأفعال  من  ذلك  ما �سوى  دون  برلماني  بت�سويت  �سلة  ذي  بفعل  �لإيعاز  �لر�سوة  من  �لمق�سود 
�لبرلمانات  �أع�ساء  بين  تفرق  ل  �إنها  حيث  �لتفاقية،  بمتطلبات  �لوفاء  عن  يق�سر  مما  ولياتهم،  و�جبات 
�لأجنبية وغيرهم من �لموظفين �لعموميين �لأجانب. فبمقت�سى �لفقرة �لفرعية )ب( من �لمادة 2، ينطبق 
ا �أو ق�سائيًّا لدى  ا �أو �إد�ريًّ ا �أو تنفيذيًّ م�سطلح "موظف عمومي �أجنبي" على �أيِّ �سخ�ض ي�سغل من�سبًا ت�سريعيًّ

نًا �أم منتخبًا. بلد �أجنبي، �سو�ء �أكان معيَّ

 "�لدفع لتي�سير �لأمور"
من �لأمور �لمثيرة للهتمام ب�سكل خا�ض فيما يتعلق بر�سو �لموظفين �لأجانب مدى �لإلز�م بتغطية ما ي�سمى 
ب�"�لدفع لتي�سير �لأمور" ]�أو �لعطايا �لتي�سيرية[، �أْي �لمز�يا غير �لم�ستحقة �لمقدمة من �أجل �لتعجيل باأد�ء 
عمل حكومي معتاد �أو �سمان �أد�ئه من طرف موظفين �أجانب �أو �أحز�ب �سيا�سية �أجنبية �أو م�سوؤولين حزبيين 
�أجانب بما ل ينطوي على �إخلل بالو�جبات. وبينما تدرج معظم �لبلد�ن هذ� �لنوع من �لمدفوعات �سمن 
�لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة، بقدر ما تنطوي )ب�سكل �أو �آخر( على تاأثير يف �ل�سلوك �لر�سمي للمتلقي، فاإنَّ �لن�سو�ض 
�لت�سريعية ب�ساأن ر�سو �لموظفين �لأجانب �أو �لأعمال �لتح�سيرية ذ�ت �ل�سلة تت�سمن يف ثماني دول �أطر�ف 
"�لمكافاآت  بخ�سو�ض  و��سحًا  ��ستثناًء  �أخرى،  ودول  �لغربية  �أوروبا  دول  مجموعة  من  معظمها  �لأقل،  على 
�لرمزية“ �أو "�لدفع لتي�سير �لأمور" �أو تقديم مز�يا للإيعاز باأفعال ل تعار�ض بينها وبين و�جبات �لموظفين 
ولي�ست تقديرية. وبالمقابل، ل تحتوي �لن�سو�ض �لت�سريعية �لأ�سا�سية ب�ساأن ر�سو �لموظفين �لمحليين يف نف�ض 

هذه �لبلد�ن على �أيِّ ��ستثناء من هذ� �لقبيل.

يف  �لمقابلة  )و�لأحكام   16 �لمادة  يف  �لو�ردة  �لإ�سارة  هو  �ل�ستثناء  لهذ�  �لمتخذ  �لأ�سا�ض  �أنَّ  ويبدو 
�سكوك دولية �أخرى( �إلى عر�ض �لر�سوة من �أجل نيل �أو ��ستبقاء مز�يا تجارية �أو غير ذلك من �لمز�يا "غير 
�لم�ستحقة". و�تباعًا لهذ� �لنموذج، ي�ستبعد �لقانون يف بلدين من �لبلد�ن �لأطر�ف �لمذكورة �آنفًا �لر�ساوى 
�لمقدمة لنيل �أو ��ستبقاء مز�يا تجارية "م�ستحقة على وجه م�سروع للمتلقي" لهذه �لمزية. ويرد علوة على 
وجه  على  تجارية  مزية  ��ستحقاق  عدم  ��ستجلء  معر�ض  يف  ينبغي،  �أنه  مفاده  و�حدة  حالة  يف  ن�ض  ذلك 
م�سروع، �لتغا�سي عن: ")�أ( �حتمال كون �لمزية �لتجارية �أمرً� متعارفًا عليه، �أو من �لمت�سور �أنه متعارف 
عليه، يف ذلك �لو�سع؛ و)ب( قيمة �لمزية �لتجارية؛ و)ج( حد تقبُّل �لمزية �لتجارية على �ل�سعيد �لر�سمي.“ 
ئ لدى �لت�سرف  و�أخيرً�، مما له دللة �أهم �أنَّ قانون �إحدى �لدول يعتبر، �إ�سافًة �إلى �لن�ض على عن�سر مبرِّ
بموجب "�سلطة قانونية �أو عذر معقول"، �أنَّ �لمبالغ �لمدفوعة يف �سياق �لعمل للتعجيل باأد�ء �لموظف �لعمومي 
�أمر مقبول. ول ت�ستثني �لقو�نين يف  �أو مهامه  �لأجنبي لأيِّ فعل ذي طابع روتيني ي�سكل جزءً� من و�جباته 
لموظف  �لدفع  فيها  يكون  �لتي  �لحالت  لديهما  �لأجانب  �لموظفين  ر�سو  جر�ئم  تطبيق  من  �آخرين  بلدين 
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�لأجنبي  �لعمومي  �لموظف  �إليه  ينتمي  �لذي  �لبلد  يف  �ساٍر  ت�سريعي  ن�ض  �أيِّ  بحكم  مطلوبًا  �أو  به  م�سموحًا 
فح�سب، بل ت�سيف �إليها كذلك �لحالت �لتي يوَعد �أو ُيعَطى فيها موظف عمومي �أجنبي يوؤدي و�جبات معتادة 

يومية مقد�رً� �سغيرً� من �لمال �أو �أيَّ مزية �أخرى بق�سد ت�سجيعه على �أد�ء و�جباته ب�سكل من�سف.

وقد �أعرب �أغلب �لخبر�ء �لحكوميين �لذين �أجرو� �ل�ستعر��سات عن ر�أيهم �أنه ل ينبغي �ل�سماح بهذه 
�لممار�سات. و�سددو� على �أوجه �ل�سبه بين جر�ئم ر�سو �لموظفين �لعموميين �لأجانب و�لمحليين و�لحقيقة 
لم  بينما  وبذلك،  للأمور".  تي�سيرً�  "�لدفع  فيما يخ�ض  ��ستثناء�ت  �أيَّ  تت�سمن  ل  �لتفاقية  �أنَّ  موؤد�ها  �لتي 
ي�سككو� ب�سكل مبا�سر يف جميع �لحالت يف �ت�ساق �لت�سريعات �لوطنية مع متطلبات �لتفاقية، فقد �أ�سدرو� 
تو�سيات للدول �لأطر�ف تتعلق بمر�جعة �سيا�ساتها ونهجها ب�ساأن هذ� �لنوع من �لمدفوعات بغية �لإثناء عن 
عبَّرت  �لتي  �لنتقاد�ت  �إلى  وبالنظر  �لمنطلق،  هذ�  ومن  فعال.  ب�سكل  �لظاهرة  هذه  ومكافحة  ��ستخد�مها 
عنها �آليات تقييم �أخرى، ويف مقدمتها �لفريق �لعامل �لمعني بالر�سوة يف �لمعاملت �لتجارية �لدولية �لتابع 
�إلغاء  �أحد �لبلد�ن �لمعنية تعديلت تن�ض على  �أقر  لمنظمة �لتعاون و�لتنمية يف �لميد�ن �لقت�سادي، فقد 
�لإعفاء �لخا�ض بالمدفوعات �لتي�سيرية يف �لم�ستقبل. ويف دولة �أخرى، �أ�سدر مدير �لنيابات �لعامة تعليمات 
�إلى جميع موظفي �ل�سرطة و�لنيابة �لعامة باعتبار �لمدفوعات �لتي�سيرية �ل�سغيرة، كقاعدة مطلقة، "غير 
م�ستحقة" ومن ثمَّ �سكًل من �أ�سكال �لر�سوة �لإجر�مية، وذلك برغم �لتعليق �لأ�سلي �لم�ساحب للت�سريع ذي 

�ل�سلة �لذي يتيح تف�سيرً� مختلفًا.

"م�ستحقة على وجه م�سروع  �أو ��ستبقاء مز�يا تجارية  �أنَّ �أيَّ ��ستثناء للر�ساوى �لمقدمة لنيل  ول �سك 
ر على نحٍو من �ساأنه تمكين �لجناة من �لإفلت من �لم�سوؤولية �لجنائية  للمتلقي" �سيكون غير مقبول �إذ� ُف�سِّ
بذريعة ��ستحقاقهم �لمزية �لتي نالوها من خلل ممار�سة �ل�سلطات �لتقديرية للموظف �لعمومي. و�سيكتفي 
�لر��سون حينئٍذ بمجرد �لحتجاج، على �سبيل �لمثال، باأنهم كانو� �أجدر �لمتقدمين بعطاء�ت يف حالة �لتعاقد 
ببناء  �أذون  �أو  تر�خي�ض  على  للح�سول  �للزمة  �لمعايير  جميع  ��ستوفو�  باأنهم  �أو  عمومية،  م�ستريات  على 

م�سانع �أو نيل �متياز�ت تعدين �أو نفط �أو غاز.

وعلى �لرغم من ذلك، ينبغي �لت�سديد على �أنَّ ملحوظة تف�سيرية للفقرة 1 من �لمادة 16 من �لتفاقية 
بالو�جب  'للتحري�ض على �لإخلل  �لمدفوعة  �لمبالغ  �لجريمة من حيث  ف  �لذي يعرِّ "�لقانون  �أنَّ  تن�ض على 
�لر�سمي' يمكن �أن يفي بالمعيار �لو�رد يف كل فقرة من هذه �لفقر�ت، �سريطة �أن يكون مفهومًا �أنَّ من و�جب 
كل موظف عمومي �أن يكون نزيهًا عند �جتهاده �أو ممار�سة �سلطته �لتقديرية، و�أنَّ هذ� �لتعريف تعريف 'م�ستقل' 
لي�ض من �للزم �إثباته بقانون �أو لو�ئح بلد �لموظف �لمعيَّن �أو منظمته �لدولية".)20( وباأخذ ذلك يف �لح�سبان، 
وبقدر ما تفي �لت�سريعات �لوطنية وتف�سير �لمحاكم لها بال�سرطين �لو�ردين يف هذه �لملحوظة �لتف�سيرية— 
خا�سًة �للتز�م بتغطية �لر�ساوى �لمعرو�سة على نحٍو من �ساأنه �لتاأثير يف �إعمال �ل�سلطات �لتقديرية لموظف 
عمومي �أجنبي بما يلحق �سررً� باآخر—ينبغي �عتبار �لدول �لأطر�ف ممتثلًة للتفاقية. ويتطلب هذ� �لأمر 

مزيدً� من �لدر��سة حتى يت�سح دور م�سطلح "غير م�ستحقة" يف ن�ض �لمادة 16 و�سوحًا كامًل.

�أمكن  �لتي—و�إن  �لموظفين �لأجانب  بالقيود على ر�سوة  يتعلق  �لدر��سة �سرورية فيما  ول تكون تلك 
�إلى �لطبيعة �لروتينية للأفعال  �إ�سار�ت  �أي�سًا ��ستثناء �لمدفوعات �لتي�سيرية—ل تعتمد على  �أن ت�ستهدف 
�لمق�سودة للموظف �لعمومي �أو على �لحقيقة �لتي موؤد�ها �أن تلك �لأفعال ل تتعار�ض مع و�جبات �لموظفين 
و�إنما فقط على �لقيمة �لنقدية للمزية �لمعرو�سة. ولذلك، ُوجد يف بلد تقت�سر فيه �لعقوبة على �لحالت �لتي 

تنطوي على ر�سوة "بمبلغ كبير ن�سبيًّا" �أن �لقانون ل ي�ستوفي بو�سوح �أغر��ض �لتفاقية.  

 )20(�لأعمال �لتح�سريية للمفاو�سات �لر�مية �إىل و�سع �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �جلزء �لأول، �لف�سل �لثالث، �ملادة 16، 

�لق�سم جيم، �لفقرة 1 )ب( )�ل�سفحة 196(.
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 �لعلقة بت�سريف �لأعمال �لتجارية �لدولية
�لتجارية  �لأعمال  بت�سريف  �لتفاقية،  �لمن�سو�ض عليه يف  �لنحو  �أجنبي، على  ر�سو موظف  ترتبط جريمة 
�لدولية، مما يت�سمن، ح�سب ملحوظة تف�سيرية، تقديم �لمعونات �لدولية.)21( وبينما تبقى م�ساألة �لدفع لتي�سير 
�لأمور، كما �سبق تناولها �أعله، محل جدل، فيبدو �أنَّ �لخبر�ء �لحكوميين مجتمعون من حيث �لمبد�أ —بقدر 
ما تناولو� هذه �لم�ساألة—على ��ست�سو�ب قر�ر بع�ض �لدول �لأطر�ف �ألَّ تح�سر جريمة ر�سو موظف �أجنبي 
يف حدود ما يتعلق بت�سريف �لأعمال �لتجارية �لدولية، متجاوزًة بذلك �لحد �لأدنى من �لمتطلبات �لو�ردة يف 

�لفقرة 1 من �لمادة 16 من �لتفاقية، بل وعلى �عتبار ذلك �لقر�ر تجربة ناجحة وممار�سة جيِّدة.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة
يتجاوز قانون ر�سو �لموظفين �لأجانب في عدد كبير من �لدول �لأطر�ف �لحد �لأدنى من �لمتطلبات 
�لو�ردة في �لتفاقية، ويغطي كذلك �لحالت �لتي ل يكون �لمق�سود بالر�سوة فيها �لح�سول على مزية 
تجارية �أو �أيِّ مزية غير م�ستحقة �أخرى �أو �لحتفاظ بها فيما يتعلق بت�سريف �لأعمال �لتجارية �لدولية.

 �لح�سانات �لممنوحة للمبلِّغين
من �لأمور �لمثيرة للهتمام �لبالغ �أنَّ بع�ض �لدول، خا�سة �لدول �لتي ت�ساوي بين �لموظفين �لأجانب و�لموظفين 
�لعموميين �لمحليين، تطبق �أي�سًا �أحكام �لح�سانة �لمنطبقة على �لأ�سخا�ض �لذين يبلِّغون طوعًا عن عر�ض 
�لر�ساوى قبل �كت�سافها من ِقبل �أجهزة �لتحقيق )كما �سبق تناوله يف �لق�سم �لفرعي 1 �أعله( على حالت ر�سو 
�لأجانب �أي�سًا. وقد �حُتج يف �إحدى �لدول باأنَّ �لغر�ض من �لمادة 16 لي�ض ملحقة �لموظفين �لأجانب يف حد 
ذ�تها، بل �لإنفاذ �لعام لجريمة ر�سو موظف �أجنبي، مما يثير جدًل حول ما �إذ� كانت �لأحكام �لمحلية �لتي 
تطبق تد�بير �لت�سامح مع �لمبلِّغين تي�سر �لق�ساء على ر�سو �لأجانب �أم �أنه ينبغي �عتبارها غير منطبقة يف مثل 
هذه �لحالت. وجدير بالذكر �أنَّ هذ� هو موقف �آليات ر�سد دولي �أخرى �أي�سًا، ل �سيما �لفريق �لعامل �لمعني 
بالر�سوة يف �لمعاملت �لتجارية �لدولية �لتابع لمنظمة �لتعاون و�لتنمية يف �لميد�ن �لقت�سادي، �لذي ر�أى 
�أنَّ من �ساأن هذ� �لتكتيك �أن يقو�ض فعالية مكافحة جانب �لعر�ض من جريمة ر�سو موظفين عموميين �أجانب. 
ويرى �لفريق �لعامل �أنَّ �لدفع بوقوع "�لندم �لفعلي" غير مفيد يف ق�سايا ر�سو �لأجانب لأنَّ �لموظف �لعمومي 
�لأجنبي يكون يف �لعادة يف ولية ق�سائية مختلفة تمامًا، وحتى لو طبقت �لولية �لق�سائية �لتي يتبعها �لر��سي 
�لفقرة 2 من �لمادة 16 ب�ساأن �رت�ساء �لموظفين �لأجانب، فاإنَّ �سعوبات �لتطبيق �لعملي �لتي تحيط باإنفاذ 
هذه �لجريمة هائلة. ونتيجة لذلك، يو�سى، يف حالة قيام �إحدى �لدول �لأع�ساء يف �لفريق �لعامل ب�سحب �لدفع 
ب�"�لندم �لفعلي" على ر�سو �لموظفين �لعموميين �لأجانب، باإلغاء هذ� �لدفع �أو تقييد معايير تطبيقه بحيث ل 

يعرقل �لإنفاذ �لفعال لجريمة ر�سو موظف �أجنبي فيما يتعلق بالعر�ض.

ومن ناحية �أخرى، قد ُيحتج باأنه لي�ض يف �لتفاقية ما يحظر منح �لح�سانة لمبلِّغ، بل على �لعك�ض من 
ذلك، يوجد �إلز�م و��سح وربما �أولي، يف �لفقرة 1 من �لمادة 37، باتخاذ تد�بير ملئمة لت�سجيع �لأ�سخا�ض 
بمعلومات  �لتقدم  على  �لأجانب،  ر�سو  بما يف ذلك  بالف�ساد،  �رتكاب جريمة ذ�ت علقة  �ساركو� يف  �لذين 
�لإ�سهام  �ساأنها  �لمخت�سة من  لل�سلطات  وقائعية محددة  تقديم م�ساعدة  و�لإثبات وعلى  ي  �لتحرِّ مفيدة يف 
يف حرمان �لجناة من عائد�ت �لجريمة ويف ��سترد�د تلك �لعائد�ت. وت�سجع �لفقرة 3 من �لمادة 37، على 

)21(�ملرجع نف�سه، �لفقرة 1 )ج( )�ل�سفحة 197(.
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توجد  وقد  �لمتعاونين.  �لأ�سخا�ض  لهوؤلء  �لح�سانة  منح  يف  �لنظر  على  �لأطر�ف  �لدول  �لخ�سو�ض،  وجه 
دو�عٍ معتبرة، من منظور �ل�سيا�سات �لعامة، لو�سع تدبير من هذ� �لنوع مثل: �إتاحة �لتحقيق يف جر�ئم كان 
�سو�ء  �لفا�سدين  �لأجانب  �لعموميين  �لموظفين  ملحقة  من  و�لتمكين  لوله؛  �كت�سافها  عدم  �لممكن  من 
�لملحقة(  �لأجنبية عن  �لدولة  �أو )يف حالة عزوف  �لموظفون،  هوؤلء  �إليها  ينتمي  �لتي  �لدولة  من طرف 
من   2 �لفقرة  يف  يرد  لما  معادلة  جريمة  �عتمدت  قد  كانت  )�إن  �لح�سانة  منحت  �لتي  �لدولة  طرف   من 
وت�سهيل  �لفا�سدين  �لعمومية  �لدولية  �لموؤ�س�سات  و�لتمكين من ملحقة موظفي  �لتفاقية(؛  �لمادة 16 من 
��ستجابة تلك �لكيانات بال�سكل �لملئم؛ وفتح �لمجال لتخاذ تد�بير تبعية، مما يت�سمن ��سترد�د عائد�ت 
�لمعاملة �لفا�سدة وفر�ض عقوبات على �ل�سخ�سيات �لعتبارية �لمتورطة فيها و�إقامة دعاوى لإبطال عقود �أو 
�سحب �متياز�ت وتعوي�ض �لكيانات �لتي لحقت بها، �أو �لأ�سخا�ض �لذين لحقت بهم، �أ�سر�ر نتيجًة للجريمة. 
وعلوًة على ذلك، وكما �سيناَق�ض لحقًا يف �لق�سم �لفرعي 2 من �لق�سم �ألف من �لف�سل �لثالث، فاإنَّ تطبيق 
�أحكام �لح�سانة ي�ستدعي يف كثير من �لأحيان )كما ينبغي يف �لو�قع( ممار�سة كل من �لدعاء و�لق�ساء قدرً� 
كبيرً� من �ل�سلطة �لتقديرية، بما يف ذلك تقييم درجة �لتطوع يف �عتر�فات �لجاني �ل�سفهية �أو �لكتابية ومدى 

بلوغها حد �لو�سف �لتام و�ل�سحيح للفعل قبل �تخاذ قر�ر�ت بمنح معاملة تف�سيلية لذلك �لجاني.

�لح�سانة  منح  تد�بير  تو�فق  مدى  على  للوقوف  �لبحث  من  مزيدً�  �لأمر  يتطلب  �سبق،  ما  �سوء  ويف 
لمقتريف جريمة ر�سو �لموظفين �لعموميين �لأجانب �لذي يبلِّغون �ل�سلطات عن �أفعالهم مع �لتفاقية. وينبغي 
�أ�سا�سًا �عتبار �لمبادئ نف�سها �لمناَق�سة �أعله ويف �لق�سم �لفرعي 2 من �لق�سم �ألف من �لف�سل �لثالث �أدناه، 

ب�ساأن �لتطبيق �لتلقائي لأحكام �لح�سانة، منطبقة يف تلك �لحالت �أي�سًا.

�لفعالية
لوحظ يف معظم ��ستعر��سات �لدول �لأطر�ف �لتي لديها �لت�سريع �لمطلوب �أنَّ عدد �لبلغات عن ر�سو �أجانب 
�لتي تنمو �إلى علم �سلطات �إنفاذ �لقانون قليلة للغاية، �إن ُوجدت �أ�سًل، نظرً� ل�سعوبة �كت�ساف هذ� �لنوع من 
�لجر�ئم، و�أنه لم ي�سل �إلى نظام �لعد�لة �لجنائية �إلَّ �لقليل من �لق�سايا ذ�ت �ل�سلة. وعلى �لرغم من تاأكيد 
بع�ض �لدول �لأطر�ف على وجود تحقيقات وملحقات متعلقة بر�سو �لأجانب وتقديمها جانبًا من �لإح�ساء�ت 
يعد على  و�إد�نات  نهائية  �أحكام  �إ�سد�ر  بلغت حد  �أنها  ُذكر  �لتي  �لق�سايا  فاإنَّ عدد  �لأمثلة عن ذلك،  و/�أو 
�لأ�سابع، حيث �أبلغت معظم �لدول �لأطر�ف عن عدٍد من �لإد�نات يتر�وح بين و�حدة وثلث لكل منها. وحتى 
�أُبلغ فيها عن عدد مرتفع ن�سبيًا من �لإد�نات، فاإنه لم يت�سح عدد �لإد�نات �لنهائية منها  يف �لحالت �لتي 
وعدد �لق�سايا �لمختلفة �لتي تعلقت بها. ولم يبرَهن عن م�ستوًى معتبر من �لإنفاذ �إلَّ يف حالة و�حدة، وقد 
�أنَّ جريمة ر�سو  �أنَّ هذه �لدولة �لطرف تحديدً� �سددت على  لقت ثناًء على ذلك. ومن �لأمور ذ�ت �لدللة 

�لأجانب توؤخذ كثيرً� على محمل �لجد و�أنها تمثل �أولوية بالن�سبة �إلى �ل�سلطات �لمخت�سة.

يات �لتحدِّ
�لتحدي �لرئي�سي يف تنفيذ �لمادة 16 هو �لغياب �لتام يف كثير من �لدول لجريمة جنائية تعالج ر�سو �لموظفين 
�لعموميين �لأجانب وموظفي �لموؤ�س�سات �لدولية �لعمومية. ويتعلق هذ� يف �لمقام �لأول ببلد�ن مجموعة دول 
�آ�سيا و�لمحيط �لهادئ ومجموعة �لدول �لأفريقية، حيث ل ُيعتبر، حتى �لآن، �أنَّ ��ستحد�ث جريمة مقابلة 
يمثل �أولوية ذ�ت �أهمية. وتجدر �لإ�سارة �إلى �أنَّ عدم تجريم "جانب �لعر�ض" من ر�سو �لأجانب يعرقل كذلك 
بينها  يحول  �أن  �ساأنه  من  �إنَّ  حيث  �لجريمة،  لهذه  بالفعل  جرمته  �لتي  �لأطر�ف  �لدول  �إنفاذ  يف  �لفعالية 



38 حالة تنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد

وبين تطبيق �لولية �لق�سائية خارج �لإقليم و�لح�سول على م�ساعدة تقنية متبادلة متى ما كانت �زدو�جية 
�لتجريم لزمة.

�لدول  بين  �ل�سائد  �لعام  �لإحجام  ب�سبب  �لأجانب  ر�سو  بتجريم  �لن�سبي  �لكتر�ث  عدم  تفاقم  وقد 
�لأطر�ف عن تو�سيع مدى قو�نينها �لجنائية بحيث ت�سمل �لموظفين �لعموميين �لأجانب، كما يتجلى يف قلة 
عدد �لوليات �لق�سائية �لتي �عتمدت �لتجريم غير �لملزم لرت�ساء �لموظفين �لعموميين �لأجانب وموظفي 
بررت  �لتي  �لأطر�ف  �لدول  �إحدى  نموذج  �لو�سع هو  مثال على هذ�  و�أو�سح  �لعمومية.  �لدولية  �لموؤ�س�سات 
)بنف�ض �لأ�سلوب �لذي �تبعته بلد�ن �أخرى( عدم تطبيق �لمادة 16 يف نظامها �لقانوني �لمحلي باحتمال حدوث 
تعار�ض بين تجريم �سلوك �لموظفين �لعموميين �لأجانب وموظفي �لموؤ�س�سات �لدولية �لعمومية و�لح�سانات 
�لممنوحة للموظفين �لعموميين �لدوليين �لمذكورين يف �تفاقية �متياز�ت �لأمم �لمتحدة وح�ساناتها. غير 
�أنه ينبغي �أن يكون من �لو��سح �أنه ل وجود لهذ� �لتعار�ض، حيث �إنَّ �أحكام �لمادة 16 متمايزة من �لمنظور 
�لقانوني عن م�ساألة �لح�سانات �لممنوحة لموظفي �لموؤ�س�سات �لدولية �لعمومية ول توؤثر، ول ُيق�سد منها �أن 

توؤثر، يف تلك �لح�سانات.)22(

وعلوة على �نعد�م �لتد�بير �لمعيارية، تتعلق �لتحديات �ل�سائعة بالنطاق �لذي تغطيه �لجريمة فيما 
يتعلق بالموظفين �لعموميين �لأجانب وموظفي �لموؤ�س�سات �لدولية �لعمومية، وعلى �لأخ�ض بعقم �لت�سريعات 
�لقائمة، �لتي قد ينتهي بها �لأمر �إلى �أد�ء وظيفة رمزية ل غير. ولذلك ينبغي للدول �لأطر�ف �أن تمنح �لمزيد 
�لح�سانات،  م�ساألة  �أي�سًا  �لحالة  ُتطرح يف هذه  �لتجريم،  �ل�ساأن يف غياب  وكما هو  للإنفاذ.  �لهتمام  من 
حالت  يف  �لتحقيق  يف  �لقانون  �إنفاذ  �سلطات  ف�سل  يف  �أ�سهم  عامًل  باعتبارها  �لدول  �إحدى  ذكرتها  حيث 
تتعلق  ل  )�لتي  �لم�ساألة  لهذه  ُيعَزى  �أن  �لمنطقي  من  ولي�ض  فعال.  ب�سكل  ا  ق�سائيًّ وملحقتهم  �أجانب  ف�ساد 
على �أيِّ حال �إلَّ بجريمة �لرت�ساء( �إلَّ جزء من �لم�سكلة �لحقيقية، ويمكن �لت�سدي لها يف �لتطبيق �لعملي 
متى ما �سيقت �أيُّ مز�عم ذ�ت �سلة. وقد لحظت دول �أطر�ف، كما يرد يف �لملحوظات �لتف�سيرية للتفاقية، 
�حتمال �أن تكون �لح�سانات وثيقة �ل�سلة بهذ� �ل�سياق، ف�سجعت بكل ب�ساطة �لموؤ�س�سات �لدولية �لعمومية 
على �إ�سقاط هذه �لح�سانات يف �لحالت �لملئمة.)23( وينبغي �إعطاء �سلطات �لدعاء �لوطنية �لتي تحجم 
�لح�سانة  �إ�سقاط  تمتنع عن طلب  �لتي  �أو  دولية  موؤ�س�سات  لموظفين يف  مزعوم  ف�ساد  مبا�سرة حالت  عن 
�ل�سكوك  مع  يتفق  بما  تجاوزها  �إجر�ء�ت  وب�ساأن  وحدودها  �لمتياز�ت  هذه  مدى  ب�ساأن  و��سحة  توجيهاٍت 

�لقانونية �لدولية �لمنطبقة.)2٤(

وقد �أُجِريت در��سة بناًء على تكليف من �إحدى �لدول ب�ساأن �إنفاذ �لجريمة ذ�ت �ل�سلة على �ل�سعيد 
قة للتحقيقات يف ر�سو �لأجانب و�لتو�سل �إلى  �لوطني، وكان هدف هذه �لدر��سة �لوقوف على �لعو�مل �لمعوِّ
نتائج  �أنَّ تحقيق  �لتحليل  �أ�سفر عنها  �لتي  �لرئي�سية  �لنتائج  �لق�سايا. وكان من  لمعالجة هذه  �أنجع  �أ�سلوب 
�أف�سل يف مكافحة ف�ساد �لأجانب يتطلب من مختلف �لجهات �لمعنية �أن تزيد من تعاونها. وقد تبيَّن �أنَّ �ل�سر 
يف نجاح �أيِّ نهج يف هذ� �ل�سدد هو تكوين �أفرقة تحقيق م�ستركة متعددة �لتخ�س�سات ت�سم محققين من 
جهات مختلفة ذوي خبرة يف كلٍّ من �لتحقيقات ذ�ت �لطبيعة �لح�سا�سة من �لناحية �ل�سيا�سية و�لتحقيق يف 

�لجر�ئم �لمالية. وقد �أفيد باأنَّ �أفرقة من هذ� �لقبيل حققت نتائج �إيجابية.

 )22(�نظر �أي�سًا �لدليل �لت�سريعي لتنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لفقرتني 211 و275؛ وتقرير موؤمتر �لدول �لأطر�ف عن 

دورته �لأوىل )CAC/COSP/2006/12(، �لفقرتني 105 و107؛ و�لفقرة 5 من �لوثيقة CAC/COSP/2008/7؛ وتقرير موؤمتر �لدول �لأطر�ف عن 
دورته �لثانية )CAC/COSP/2008/15(، �لفقرة 116.

 )23(�لأعمال �لتح�سريية للمفاو�سات �لر�مية �إىل و�سع �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �جلزء �لأول، �لف�سل �لثالث، �ملادة 16، 

 ،CAC/COSP/IRG/2013/12 لفقرة 7؛ و�لوثيقة� ،CAC/COSP/2006/8 لق�سم جيم، �لفقرة �لفرعية )�أ( )�ل�سفحة 196(. و�نظر �أي�سًا �لوثيقة�
�لفقرة 35.

)2٤(�نظر �لوثيقة CAC/COSP/2008/7، �لفقرتني 29 و62.
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 باء- ت�سريب الممتلكات والمتاجرة بالنفوذ واإ�ساءة ا�ستغالل 
الوظائف والإثراء غير الم�سروع

 1-  اختال�س الممتلكات اأو تبديدها اأو ت�سريبها ب�سكل اآخر 
من ِقبل موظف عمومي )المادة 17(

ثمة  يكن  لم  �إن  وحتى  وتبديدها.  �لعامة  �لممتلكات  �ختل�ض  لتجريم  تد�بيَر  كافًة  �لأطر�ف  �لدول  و�سعت 
تحتها  ُيدرج  و�لمفاهيم  �لم�سطلحات  من  و��سعة  مجموعة  بل  �لق�سائية،  �لوليات  مختلف  يف  موحد  نهج 
"�سوء  �أو  "تبديد"  �أو  "تبديل"  �أو  "�سلب"  �أو  "�ختل�ض"  �أو  "�سرقة"  �لمثال:  �سبيل  )على  �ل�سلة  ذو  �ل�سلوك 
�إد�رة" �أو "جريمة خيانة �لأمانة" �أو "��ستخد�م �أ�سياء دون ت�سريح" �أو "هدر ممتلكات" �أو "�إنفاق �أمو�ل من 
�لميز�نية لغير ما ُخ�س�ست له"(، فاإنَّ �لت�سريعات �لوطنية تغطي من حيث �لمبد�أ �سرقة �أمو�ل ُيعهد بها �إلى 
موظف عمومي بحكم من�سبه، علوًة على �إ�ساءة ��ستغلل �لأمو�ل و�لمو�رد �لعامة و�سوء �إد�رتها لأغر��ض 
نتائج  فقد جاءت  وبالتالي  �آخر.  كيان  �أو  �سخ�ض  �أو  نف�سه  �لموظف  لمنفعة  وذلك  له،  ما ُخ�س�ست  خلف 
�ل�ستعر��سات ُمر�سية يف �أغلبها، على �لرغم من �لتباين �لم�سطلحي وتجزوؤ �لن�سو�ض �لقانونية، بل و�لكثير 
من حالت عدم �لت�ساق و�لتد�خل �لتي لوحظت فيما بين �لعنا�سر �لوقائعية للجر�ئم �لمنطبقة. ولم ي�سر 
ب�ساأن �لختل�ض  �لقائمة بحكم محدد  �لت�سريعات  �ل�ستعا�سة عن  �إل يف حالت خا�سة على  �لم�ستعِر�سون 

و�لتبديد يف �لقطاع �لعام.

�سمول  بعدم  تتعلق  �لهادئ،  و�لمحيط  �آ�سيا  دول  مجموعة  يف  وخا�سًة  �ل�ستثناء�ت،  بع�ض  برزت  وقد 
م فيها ت�سريب �لممتلكات و��ستعمالها غير �لم�سروع  �لتبديد �أو �لختل�ض، وبحالة �لدول �لأطر�ف �لتي ل ُيجرَّ
على نحو و��سح باعتبارهما جريمة منف�سلة، وببلد ل ي�ستخدم �إلَّ م�سطلحْي "�لتبديد" و"�لإبد�ل"، منحيًا 
�أنَّ  ر�أيهم  عن  �لأخيرة  �لحالة  هذه  �إلى  بالن�سبة  �لم�ستعِر�سون  و�أعرب  جانبًا.  و"�لت�سريب"  "�لختل�ض" 
"�لت�سريب" م�سطلح �أعم من "�لإبد�ل"، مما يوحي باأنَّ �ل�سلوك محل �لنظر غير م�ستوفى كما ينبغي. ومع 
لذلك. وعلوًة على ذلك،  �أحكام مطابقة  �أخرى عندها  دولة طرف  م�سابهة يف  تعليقات  �أيُّ  ُتبَد  فلم  ذلك 
تنبغي �لإ�سارة �إلى �أنه، وفقًا لملحوظة تف�سيرية للتفاقية، يمكن �أن ُيفهم من تعبير "�لت�سريب"، على �لنحو 

�لم�ستخدم يف �لمادة 17، �أنه م�سمول يف تعبيري "�لختل�ض" و"�لتبديد" �أو مر�دف لهما.)25(

ويف �أكثر من ثلث �لوليات �لق�سائية �لمعنية، ل تميز �لت�سريعات �لأ�سا�سية �لتي تعالج �ل�سلوك محل 
�لنظر بين �لأفعال �لمقترفة يف �لقطاع �لعام و�لأفعال �لمقترفة يف �لقطاع �لخا�ض. وهي تحتوي على جر�ئم 
و��سعة �لنطاق ل تنطبق على �لموظفين �لعموميين فح�سب، بل كذلك على كل من ُيعهد �إليه بممتلكات غيره، 
بما يف ذلك مديرو �ل�سركات وموظفوها و�أع�ساوؤها ووكلوؤها. ومع ذلك فمن �ساأن قيام �لموظفين �لعموميين 
باختل�ض �لأمو�ل �لعامة �أو تبديدها يف كثيٍر من تلك �لبلد�ن �أن ي�سكل ظرفًا م�سددً�، بينما يبدو يف وليات 
ق�سائية �أخرى �أنه من �لممكن �إذ� كان مقترف �لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة موظفًا عموميًّا تطبيُق جر�ئم �إ�سافية يف 
نف�ض �لوقت مثل �إ�ساءة ��ستغلل �لوظيفة �لعمومية �أو ��ستغلل �لمن�سب �لعمومي ب�سوء نية، مما يف�سي �إلى 
ا يطبق على �لمو�طنين �لعاديين. ولم يبد �لم�ستعر�سون �عتر��سات على هذه �لممار�سات  عقوبات �أ�سد ممَّ
�ختل�ض  �أفعال  تغطي  �سة  مخ�سَّ تجريم  �أحكام  و�سع  نا�سرو�  حيث  حالت،  خم�ض  با�ستثناء  عام،  ب�سكل 
�لحالت  معظم  لم يكن يف  ذلك  �أنَّ  يبدو  لكن  ِقَبل موظف عمومي.  من  ت�سريبها  �أو  تبديدها  �أو  �لممتلكات 
ب�سبب �عتر��ض �أ�سا�سي على جمع �لقطاعين �لعام و�لخا�ض تحت مظلة جريمة م�ستركة، بل ب�سبب �عتبار�ت 

)25(�لأعمال �لتح�سريية للمفاو�سات �لر�مية �إىل و�سع �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �جلزء �لأول، �لف�سل �لثالث، �ملادة 17، 

�لق�سم جيم، �لفقرة �لفرعية )ب( )�ل�سفحة 20٤(.
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ذ�ت طبيعة مختلفة مثل �لحاجة �إلى �سمان وجود تمييز ملئم يف �لعقوبات �لمنطبقة �أو بعدم �سمول �لأحكام 
�لوطنية يف �لبلد�ن محل �لنظر لبع�ض �أ�سكال �ل�سلوكيات �لمندرجة تحت �لمادة 17. وبالمثل، لم ُتبَد معار�سة 
�أو �ختل�سها  ُيو�َض �سوى بتعريف تبديد موظف عمومي لممتلكات موؤتَمنة  �أخرى حيث لم  �أ�سا�سية يف حالة 

دً� محددً� يف �لجريمة ذ�ت �ل�سلة.  باعتبارهما ظرفًا م�سدِّ

ومن �لنقاط �لأخرى �لجديرة بالهتمام �أنه كثيرً� ما ُيعتبر من ظروف �لت�سديد �أن يكون �لفعل �لذي 
تبديًل  �أو  �أو محا�سر،  دفاتر  �أو  ز�ئفة يف �سجلت  بيانات  قيد  �أو  وثائق  تزويرً� يف  �لممتلكات  به  تح�سلت 
منع  به  ُي�ستهدف  فعل  �أيَّ  عام  ب�سكل  �أو  �أخرى،  م�ستند�ت  �أو  مالية  �أور�ق  �أو  لح�سابات  �إتلفًا  �أو  حذفًا   �أو 

�كت�ساف �لتبديد.

 مو�سوع �لجريمة
من �لم�سائل �ل�سائعة نطاُق �لممتلكات �لتي ت�سكل "�لمو�سوع �لمادي" للجريمة، حيث ت�سمل �لمادة 17 "�أيَّ 
ممتلكات �أو �أمو�ل �أو �أور�ق مالية عمومية �أو خ�سو�سية �أو �أيَّ �أ�سياء �أخرى ذ�ت قيمة"، وحيث تبيِّن �لفقرة 
�لفرعية )د( من �لمادة 2 �أنَّ "�لممتلكات" ت�سمل "�لموجود�ت بكل �أنو�عها، �سو�ء �أكانت مادية �أم غير مادية، 
�أو �ل�سكوك �لقانونية �لتي تثبت ملكية تلك  منقولة �أم غير منقولة، ملمو�سة �أم غير ملمو�سة، و�لم�ستند�ت 
ت�سمل  �أنها  �أنو�عها"  بكل  "�لموجود�ت  ُيفهم من عبارة  فيها". وعلوًة على ذلك،  �أو وجود حق  �لموجود�ت 
تعاريف  �أطر�ف كثيرة على  تعتمد دول  �لمنطلق،  نف�ض  �لموجود�ت.)26( ومن  �لقانونية يف  و�لحقوق  �لأمو�ل 

ف�سفا�سة لم�سطلح "�لممتلكات" �أو على �جتهاد�ت لها نف�ض �لموؤدى.

مثال على التنفيذ
ل يت�سمن �لقانون �لجنائي في �إحدى �لدول �لأطر�ف تعريفًا محددً� لم�سطلح "�لممتلكات"، غير 
ر، ��ستنادً� �إلى �سو�بق قانونية قائمة منذ �أمد طويل، بمفهوم ف�سفا�ض للغاية تندرج فيه �أيُّ  �أنه يف�سَّ
مة يملكها �سخ�ٌض ما، خارجة عن نطاق ذ�ته وحياته وحريته، مما ي�سمل �لمال و�أيَّ حق  م�سالح قيِّ
يحميه �لقانون ويمكن قيا�سه بالمال، ما د�م �لقانوُن يزود �لمالَك باأدو�ت قانونية ي�ستخدمها �سد 

�أيِّ �سخ�ض يحاول منعه من ��ستخد�م ممتلكاته.

ول تندرج �لموجود�ت غير �لمنقولة، يف ما ل يقل عن ت�سع دول �أطر�ف، �سمن نطاق �لأحكام �لجنائية 
ي�سمل  ل  وبالمثل،  حوزته.  يف  كانت  �إذ�  �إلَّ  ممتلكات  يختل�ض  �أن  ي�ستطيع  ل  �لمرء  �أنَّ  باعتبار  �ل�سلة،  ذ�ت 
م �ختل�ض �أيِّ منقولت  �لقانون يف ما ل يقل عن �ست وليات ق�سائية �أخرى �لأ�سناف غير �لملمو�سة �أو يجرِّ
 �أو نقود �أو �سند�ت مالية �أو �ختل�ض نقود �أو �سند�ت مالية و�سلع �أو وثائق ر�سمية �أو خطابات �أو �سجلت، لكنه
�لفقرة  يف  �لمق�سود  بالمعنى  قيمة  ذ�ت  �أخرى  �أ�سياء  �أيَّ  �أو  �لممتلكات  �أ�سكال  جميع  يبدو  فيما  ي�سمل   ل 
�لفرعية )د( من �لمادة 2 و�لمادة 17 من �لتفاقية. وقد �سدرت تو�سيات يف معظم )لكن لي�ض كل( �لحالت 
�لمذكورة �أعله ب�ساأن تعديل �لقانون بحيث ُتدرج �لموجود�ت غير �لمنقولة وكذلك غير �لملمو�سة يف جريمة 
�لختل�ض وفقًا للتعاريف �لو�ردة يف �لتفاقية. �إلَّ �أنَّ �ثنتين من �لدول �لأطر�ف �حتجتا باأنَّ �لمعتاد يف هذ� 
�ل�سياق هو �أن ُيْقدم �لموظف �لعمومي على تبديد موجود�ت غير منقولة �أو ت�سريبها باأ�سلوب �آخر عن طريق 
تزوير �سك ملكية �أو �إدخال قيد ز�ئف يف �سجل عمومي، وعادة ما يكون هذ� �ل�سلوك م�سموًل بما فيه �لكفاية 

)26(�ملرجع نف�سه، �جلزء �لأول، �لف�سل �لأول، �ملادة 2، �لق�سم جيم، �لفقرة �لفرعية )ه ( )�ل�سفحة 61(.
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يف �لجر�ئم �لمتعلقة بالتزوير �أو، على �لأرجح، �لحتيال، وقد �ُسلِّم ب�سحة وجهة �لنظر تلك. ويمكن �أي�سًا 
�نطباق جر�ئم �أكثر عمومية، مثل �إ�ساءة ��ستغلل �لوظيفة.

وت�سمل �لمادة 17، من حيث �لمو��سيع �لمادية للجريمة، �أيَّ ممتلكات �أو �أمو�ل �أو �سند�ت مالية �أو �أيَّ 
�سيء �آخر ذي قيمة ُيعهد به �إلى موظف عمومي �سو�ء كان ذلك مملوكًا للدولة �أو ل�سخ�ض �أو كيان خا�ض. ويف 
�سوء ذلك، ُوجدت عند ما ل يقل عن 10 دول �أطر�ف �أوجه ق�سور لكتفائها فيما يبدو باإدر�ج �لموجود�ت 
�أو �لأمو�ل �لعمومية �لتي توفرها �لدولة �أو موؤ�س�سات �لدولة من �أجل ��ستخد�مها يف �أعمال �أو �أن�سطة تخدم 
�لم�سلحة �لعامة، ويف دولة طرف �أخرى لأنَّ ت�سريعها �لوطني ل ي�سمل �إلَّ �لممتلكات �أو �لنقود �أو �ل�سند�ت 
لمنظمة خا�سة،  �لمملوكة  �لأمو�ل  يق�سي  مما  لفرد،  �أو  م�ستقلة  لوكالة  �أو  للدولة  تحديدً�  �لمملوكة  �لمالية 
ُيعهد  للقانون �لوطني، ل  �لأنو�ع من �لأمو�ل، وفقًا  �أنَّ هذه  �ل�سلطات  �أفادت  �لموؤ�س�سات �لخيرية. وقد  مثل 
بها يف �لعادة �إلى موظفين عموميين على �أية حال، بل ُتنقل مبا�سرة �إلى �لدولة �أو كيان عام. ومع ذلك فقد 
��سُت�سعرت �لحاجة �إلى تو�سيح للت�سريع ذي �ل�سلة للتاأكد من �سموله جميع �أنو�ع �لأمو�ل �لخا�سة �لتي ُيعهد 

بها �إلى موظف عمومي.

وينطوي �رتكاب هذه �لجريمة على خيانة �أمانة من جانب �لموظف �لعمومي �لذي ُعهد �إليه بالممتلكات 
�أو �سيء �آخر ذي قيمة. ول ي�ستتبع ذلك ولية محددة للموظف �لعمومي لإد�رة �لأمو�ل �لعامة، كما هي �لحال 
يف �أحد �لبلد�ن، بل ين�سحب على �أيِّ �سكل من �أ�سكال �لعهد بالممتلكات �إلى موظف بحكم من�سبه. غير �أنَّ 
من �لجدير بالذكر �أنَّ ثمة بلد�نًا ل تنح�سر فيها جريمة �لختل�ض �أو �لتبديد يف حالت �لعهد بالممتلكات 
�إلى موظف، بل ت�سمل ب�سكل �أعم �لح�سول على �أيِّ ممتلكات �أو موجود�ت �أو غير ذلك من �لأ�سياء ذ�ت �لقيمة 
�لتي تكون يف حوزة �لجاني �أو تنتقل �إلى حوزته باأيِّ �سكل. وفيما عد� خيانة �لأمانة �لمذكورة �أعله، ل ترتئي 
يعاقب  �لذي ل  �لوطني  �لحكم  �أن  �عُتبر  وبناء عليه، فقد  �لنظر.  �ل�سلوك قيد  �سياق  قيودً� على  �لمادة 17 
�لتبديد من جانب �لموظفين �لعموميين �إل عند �رتكابه بينما يوؤدي �لجناة و�جبات تتعلق بوظائفهم ل يفي 

بمتطلبات �لتفاقية. 

جريمة  تطبق  ل  ق�سائية  وليات  بالر�سوة،  �لمتعلقة  �لأحكام  يف  �ل�ساأن  هو  كما  ثمة،  فاإنَّ  و�أخيرً�، 
�أنها ل  �أو  �لفعل عو�قب وخيمة،  �إذ� جرَّ هذ�  �إلَّ  تقل قيمتها عن حد معيَّن  تعلقت بممتلكات  �إذ�  �لختل�ض 
تطبقها �لبتة ويعاَلج �لفعل �إد�ريًّا. ول تن�ض �لتفاقية �سر�حًة على �سروط وقيود من هذ� �لقبيل، وقد تبيَّن 
�أنها ل تطابق متطلبات �لتفاقية يف بع�ض �لبلد�ن. ومع ذلك، فمن �ل�سحيح �أنَّ �لمادة 17 ل ت�ستلزم، وفقًا 

لإحدى �لملحوظات �لتف�سيرية، ملحقة مرتكبي �لجر�ئم �لتافهة.)27(

 مز�يا �لأطر�ف �لثالثة
كانت هناك يف حالت كثيرة قيود �أو �ختلفات ب�ساأن مز�يا �لأطر�ف �لثالثة، وقد �سدرت ب�ساأن ذلك تو�سيات 
ملئمة. ورغم �أن غياب �إ�سارة �سريحة �إلى �ل�سلوك �لمقترف ل�سالح �سخ�ض �أو كيان �آخر ل ُيعتبر يف بع�ض 
وعزت  �ليقين.  لعدم  قائمة  �أوجه  �أيِّ  لتبديد  �أخرى  حالت  يف  ا  مهمًّ ذلك  �عُتبر  فقد  للقلق،  �سببًا  �لبلد�ن 
�سلطات �إحدى �لدول �لأطر�ف �لمعنية غياب �إ�سارة �سريحة �إلى �ل�سلوك �لمقترف ل�سالح �أطر�ف ثالثة �إلى 
عدم �لعتد�د بما ي�سنع �لفاعل �لأ�سلي بالأمو�ل، حيث �إنَّ �لجر�ئم �لمذكورة ُتعتبر مكتملة بمجرد ت�سريب 
�لأطر�ف  �نتفاع  �أنَّ مطلب  �إلى  �أ�سير  قد  �أنه  �لمادة، غير  تنفيذ هذه  �سياق  �لتف�سير يف  وُقبل هذ�  �لأمو�ل. 
�لثالثة مذكور ب�سكل �سريح يف �أجز�ء �أخرى من �لت�سريع �لوطني، وهذ� ي�سير �إلى �أنَّ غيابه من �أحكام �أخرى 

لي�ض مما ل يعتد به.

 )27(�ملرجع نف�سه، �جلزء �لأول، �لف�سل �لثالث، �ملادة 17، �لق�سم جيم، �لفقرة �لفرعية )�أ( )�ل�سفحة 20٤(.



42 حالة تنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد

 �لق�سد �لجنائي
م �لختل�ض. وقد �عتر�ض �لخبر�ء �لم�ستعِر�سون  �سوء �ل�سلوك �لمتعمد م�سمول يف جميع �لبلد�ن �لتي تجرِّ
يف �إحدى �لحالت على غياب ركن �لق�سد من ن�ض �لقانون ذي �ل�سلة، و�سددو� على �أهمية �لإ�سارة �سر�حًة 
�إلى جميع �لأركان �لمطلوبة يف �لتفاقية يف �لأحكام ذ�ت �ل�سلة. غير �أنَّ هذ� ينطوي فيما يبدو على �سيء من 
�لمبالغة، حيث �إنَّ معالجة �لركن �لمعنوي تتاأتى �سمنيًّا وفقًا لل�سمات �لعامة لنظام �لعقوبات محل �لنظر، 

ومن �لو��سح �أنَّ �ل�سلوك �لعمد م�سمول يف �ل�سو�بق �لق�سائية �لتي ُطبقت فيها هذه �لجر�ئم.

�أي�سًا يف دولتين طرفين ب�سكل محدد �لحالت �لتي تنتج �لجر�ئم  ومن ناحية �أخرى، يعالج �لقانون 
م �لختل�ض يف حالة �رتكابه  فيها عن �أفعال �إهمال من جانب �لموظف �لمعني، ويف دولة طرف �أخرى، يجرَّ
عن طريق �لإهمال �أو �لإهمال �لج�سيم )�أو "�لتعامي �لمتعمد"(. وقد ُو�سفت هذه �لإمكانية �لأخيرة باأنها 

ممار�سة جيِّدة.

�لفعالية
�أو �سو�بق  �لختل�ض من �أ�سيع �لجر�ئم �لتي يكون مو�سوعها ممتلكات. وقد قدمت بلد�ن كثيرة �إح�ساء�ت 
ق�سائية، دون �لتمييز يف كثير من �لأحيان بين �لقطاعين �لعام و�لخا�ض يف �سوء �لنهج �لموحد �لمتبع يف 
�لكثير منها. ولم تلَحظ �سعوبات محتملة �إلَّ يف حالت خا�سة فيما يخ�ض �لتطبيق �لعملي للأحكام �لوطنية 
نظرً� لعدم تقديم �لدول �لأطر�ف �لم�ستعَر�سة �أمثلة على ملحقات. ويف �إحدى �لدول على وجه �لخ�سو�ض، 
م �إل موؤخرً� بحيث �إن �لجز�ء�ت �لإد�رية بقيت �لعقوبة �لأ�سيع فيما يخ�ض  لوحظ �أن �لت�سرف �لمعني لم ُيجرَّ

�لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة.

2- المتاجرة بالنفوذ )المادة 18(

�أكثر من ثلثْي �لدول �لأطر�ف، كما �سيغت  �إلى حدٍّ ما يف  �إلز�مي،  ُجرمت �لمتاجرة بالنفوذ، وحكمها غير 
�أن من �لجدير بالملحظة  �لمتاجرة بالنفوذ يف عدة وليات ق�سائية. بيد  �أو ��سُتحدثت ت�سريعات لتجريم 
�سوى   18 �لمادة  يف  �لمو�سوف  �لت�سرف  تقابل  ل  �لدول  تلك  من  كبير  عدد  يف  �لمنطبقة  �لجر�ئم  �أن 
على  �لبلد�ن  �أحد  �لفعل يف  م هذ�  ُيجرَّ لم  �لمثال،  �سبيل  فعلى  تقريبًا.  بانحر�فات خطيرة  تت�سم  �أو  ا  جزئيًّ
�ل�سلبي  �ل�سكل  على  بلدً�   12 من  �أكثر  يف  �لجزئي  �أو  �لكامل  �لتجريم  يقت�سر  بينما  �أر��سيه،  كامل  نطاق 
�لجريمة  تلك  لأحكام  �لكامل  بالتنفيذ  �لمتعلق  �لت�سريع  ل يز�ل  �لحالت  بع�ض  للجريمة، من �سمنها  فقط 
بالنفوذ  �لمتاجرة  عر�ض  لمعالجة  �إمكانية  �لبلد�ن  بع�ض  يف  توجد  ذلك،  على  وعلوًة  �لنظر.  قيد  فيها 
بالنفوذ  �لمتاجرة  قبول  جريمة  وجود  �سوء  يف  بالنفوذ  �لمتاجرة  قبول  على  تحري�سًا  �أو  ا  ح�سًّ باعتباره 
�لدول  ثلث  نحو  يف  �سوى  بالكامل  �لتفاقية  متطلبات  ت�ستويف  �ل�سلة  ذ�ت  �لجر�ئم  �أن  يبدو  ول  وحدها. 
ح �أن تكون �لدول �لمنتمية �إلى مجموعة دول �أوروبا �ل�سرقية هي �لأكثر �ندر�جًا �سمن   �لأطر�ف حيث ُيرجَّ

هذه �لفئة.

وقد ُنظر يف بع�ض �لبلد�ن، ومعظمها من مجموعة دول �أوروبا �لغربية ودول �أخرى، يف �عتماد ت�سريع 
�إلى �لرف�ض. وكان �سبب هذ� �لرف�ض �عتبار مفهوم �لمتاجرة بالنفوذ مبهمًا  تنفيذي لكن �لأمر �نتهى بها 
�لم�سرع قرر،  �أو لأنَّ  �لقانون �لجنائي  �لتنبوؤ �لمطلوب يف  و�إمكانية  �لو�سوح  للغاية وغير متو�فق مع م�ستوى 
)مثل  �جتماعيًّا  �لمقبولة  �ل�سغط  و�أ�سكال  بالنفوذ  �لمتاجرة  بين  �لتمييز  �سعوبة  �أي�سًا  �لعتبار  يف  �آخذً� 
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�سغوط ممثلي جماعات �لم�سالح �لخا�سة(، �أن يركز على �أ�سد �لأفعال خطورة، خا�سًة �لأفعال �لتي تزعزع 
�لثقة يف �لإد�رة �لعامة و�لعد�لة و�ل�سلطات ب�سكل عام، محبذً� �تباع م�سار �لوقاية وو�سع قو�عد للأخلقيات 
�لمهنية فيما يتعلق بال�سلوك محل �لنظر. كما ُعزي �لإحجام عن ��ستحد�ث تد�بير بناء على �لقانون �لجنائي 
يف هذ� �لمجال يف �أحد تلك �لبلد�ن �إلى كثرة �لمنظمات �لدولية غير �لحكومية �لعاملة و�لمنخرطة يف �أن�سطة 
ت�سريع جنائي منا�سب يف  ��ستحد�ث  �إمكانية  �لنظر يف  باإعادة  تو�سيات  وقد �سدرت  �أر��سيها.  �سغط على 

بع�ض هذه �لبلد�ن.

ويف مجموعة �أخرى من �لدول �لأطر�ف، جميعها تقريبًا من �لدول �لعاملة بنظم �لقانون �لأنغلو�سك�سوني 
وتنتمي �إلى مجموعة دول �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ ومجموعة �لدول �لأفريقية، بد� �أنَّ �لجريمة تعاَلج )جزئيًّا 
على �لأقل( من خلل �أحكام عامة و��سعة �لمدى لمكافحة �لر�سوة �أو من خلل تركيبات مختلفة، مع وجود 
�أحكام خا�سة لمكافحة �لممار�سات �لمنطوية على متاجرة بالنفوذ، غير �أنَّ هذه �لأ�ساليب �لت�سريعية لقت 
منف�سلة  جريمة  ��ستحد�ث  على  �لت�سجيع  هو   18 �لمادة  مق�سد  باأنَّ  �لحالت  �إحدى  يف  و�حُتج  تحفظات. 
�أم غير مبا�سرة، بل على  �أكانت مبا�سرة  ومتمايزة و�أنَّ تركيزها �لأ�سا�سي لي�ض على �لر�سوة �لفعلية، �سو�ء 
�أو و�سعه. وبقي يف دول  �أيُّ �سخ�ض �آخر بحكم من�سبه  �أو  �لنفوذ �ل�سخ�سي �لذي يتمتع به موظف عمومي 
نطاق  ب�ساأن  �لتيقن  عدم  من  معتبر  قدر  �لقانونية،  و�لجتهاد�ت  �لمعلومات  لنق�ض  نتيجة  �أخرى،  �أطر�ف 
�أحكام  �إدر�ج  �إمكانية  �لمعنية  �لدول  ت�ستك�سف  باأن  تو�سيات  �إ�سد�ر  �إلى  �أدى  مما  �لجنائية،  �لم�سوؤولية 
مخ�س�سة لتجريم �لمتاجرة بالنفوذ يف ت�سريعاتها �لمحلية. ويتطلب هذ� �لأمر فح�سًا �أدق لتبيُّن ما �إذ� كان 
ينبغي ت�سجيع �لدول �لأطر�ف على تعديل ما تتبعه من �أ�ساليب �لتجريم بغية مو�ءمتها مع مفهوم �ل�ستقلل 
�أن �ل�سلوك محل �لنظر معاَلج ب�سكل كاٍف يف �لأحكام �لمحلية �لمتعلقة  �لو�رد يف �لمادة 18، حتى ولو بد� 

بالر�سوة عمومًا.

وقد �سلَّم بع�ض �لم�ستعِر�سين باإمكانية معالجة �لمتاجرة بالنفوذ ب�سكل و�ٍف بمجرد �لجمع بين تطبيق 
�لأحكام �لأ�سا�سية �لمتعلقة بالر�سوة و�أحكام �ل�ستر�ك �لو�ردة يف �لجزء �لعام من �لقانون �لجنائي. ووفقًا 
ا �آخر )�أو موظفًا عموميًّا( بمزيٍة ما �أو عر�سها عليه مقابل  لهذه �لنظرية، �إذ� وعد �سخ�ض عادي �سخ�سًا عاديًّ
�ض على جريمة ر�سو بينما ُيعتبر  �لتاأثير على موظف عمومي، فاإنَّ �ل�سخ�ض �لعادي �لأول يو�سف باأنه محرِّ
�ل�سخ�ض �لعادي �لثاني )�أو �لموظف �لعمومي( �لر��سي يف جريمة �لر�سوة. �إلَّ �أنَّ دقة هذه �لقر�ءة للت�سريع 
�أنَّ �لموظف �لعمومي �لم�سوؤول عن �لفعل �لإد�ري �لم�ستهدف تورط  �إنها تفتر�ض  �لوطني محل �سك، حيث 
ب�سكل �أو �آخر يف هذه �لخطة لرتكاب �لف�ساد، وتغ�ض �لطرف عن �سرط �إثبات �لم�سوؤولية �لجنائية حتى لو 
لم يقع �أيُّ �ت�سال بالموظف �لعمومي بغر�ض �لتاأثير عليه. وبالتالي فقد رف�ض بع�ض �لخبر�ء �لم�ستعِر�سين 
حالت  جميع  �إلى  بالن�سبة  عقوبات  �إنز�ل  يمكن  ل  �أنه  �إلى  وخل�سو�  حكومية،  �سلطات  من  م�سابهة  دعاوى 
�لمتاجرة بالنفوذ وفق �أحكام �لر�سوة �لمتعلقة بالر�سو و�لرت�ساء )�سو�ء �أكانت يف �سكل �سروع �أم بالقتر�ن 

باأحكام �ل�ستر�ك(.

ويرد يف ��ستعر��ض بلد �آخر يطبق مبادئ قانونية م�سابهة لما ُذكر �أعله و�سف �أدق لمختلف �لحتمالت، 
نة �إذ� ��سطلع �لموظف �لعمومي �لمر�د  حيث تنطبق جريمة �لر�سوة بالقتر�ن باأحكام �ل�ستر�ك يف حالت معيَّ
�لتاأثير عليه بدور يف �ل�سفقة �أو َقِبلها. فعلى �سبيل �لمثال، و�عتمادً� على م�سمون �لتفاق فيما بين مختلف 
�لأطر�ف، ربما يد�ن �لطرف �لثالث بالر�سو )�أو �لتحري�ض على �لر�سو للتاأثير على موظف عمومي( و�لموظف 
�لعمومي بالرت�ساء و�لو�سيط بالر�سو )�أو �لح�ض �أو �لتو�طوؤ(. وعلوًة على ذلك، �إذ� �تفق �لو�عد بالمزية مع 
�لو�سيط على �أن ير�سو هذ� �لأخير موظفًا ما ب�سكل مبا�سر ثم لم ينفذ �لو�سيط ذلك فقد ي�سكل هذ� "�سروعًا 
ى  يف تحري�ض" على �لر�سو، يف حال وجود هذ� �لمفهوم يف قو�نين �لبلد محل �لنظر. وفيما عد� ذلك، ل تغطَّ
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�لحالت �لتي تخلو من �سلوع �سانع قر�ر ر�سمي، حتى ولو كان ذلك ب�سكل غير مبا�سر فقط باعتباره �لمتلقي 
�لنهائي للمزية غير �لم�ستحقة.

نة  ومن ناحية �أخرى، �ت�سح، حيثما ُوجدت ت�سريعات مناه�سة للمتاجرة بالنفوذ، �أنها تحيد باأ�سكال معيَّ
عن نطاق �لتفاقية. وتتطابق معظم �لأركان �لأ�سا�سية للجريمة مع �لأركان �لو�ردة يف �لمادة 15 )وعد �لمتلقي 
�إياها، ب�سكل  �أو قبوله  �لتما�سه هو  �أو  �إياها،  �أو منحه  �أو عر�سها عليه  �آخر بمزية غير م�ستحقة  �أو �سخ�ض 
مبا�سر �أو غير مبا�سر(. وبالتالي، ركزت �ل�ستعر��سات يف بع�ض �لحالت على �لم�ساكل �لم�سابهة للم�ساكل 
و�للتما�ض  �لإعطاء  �أو  �لعر�ض  �أفعال  ب�سمول  منها  يتعلق  ما  �أْي  �لر�سوة،  �إلى جر�ئم  بالن�سبة  لوحظت  �لتي 
و�ل�سلوك غير �لمبا�سر ونطاق �لمز�يا غير �لم�ستحقة و�لأطر�ف �لثالثة �لم�ستفيدة، �أو على �لتجارب �لناجحة 
�لم�سابهة، مثل �لح�سانات �لممنوحة للمبلِّغين. وفيما عد� �لم�سائل من �لنوع �لمذكور �أعله، ُحددت مجالت 

�لهتمام �لتالية.

 "��ستغلل �لنفوذ" على يد �لموظفين �لعموميين
�ل�سديد عن روح �لتفاقية �قت�سار بع�ض �لدول �لأطر�ف، وخ�سو�سًا يف مجموعة دول  �أ�سكال �لبتعاد  من 
�أْي  حيالهم،  ُترتكب  �لتي  �أو  عموميون  موظفون  يرتكبها  �لتي  �لأفعال  تجريم  على  �لهادئ،  و�لمحيط  �آ�سيا 

عر�ض �أو قبول مز�يا مقابل �إ�ساءة �لموظف �لعمومي ��ستغلل نفوذه على موظف عمومي �آخر.

ول �سك �أنَّ هذ� �ل�سلوك ي�سكل �أخطر �أ�سكال �لمتاجرة بالنفوذ �لمندرجة �سمن نطاق �لتفاقية. ولي�ض 
من قبيل �لم�سادفة �أن تن�ض بع�ض �لبلد�ن ب�سكل �سريح على �لمعاقبة على ذلك يف �سياق جر�ئم �لف�ساد 
�لرئي�سية �أو �أن تعالج بع�ض �لدول �لأطر�ف �ل�سلوك ذ� �ل�سلة جزئيًّا، كما ُذكر �أعله يف �سياق �لمادة 15، 
بت�سمين �أحكامها �لخا�سة بالر�سوة �لمز�يا �لتي يكون �لغر�ض منها حمل موظف على تنفيذ فعٍل ما يت�سل 
بن�ساطه �لر�سمي عد� ما يقع �سمن نطاق و�جباته �لر�سمية. وينبغي �عتبار �أيِّ دولة ل تدرج هذ� �لنوع من 
يكون  �أن  يمكن  �أيَّ موظف عمومي  �أنَّ  �لوقت  نف�ض  تعتبر يف  ول  لديها  �لرئي�سية  �لر�سوة  �لمز�يا يف جر�ئم 

م�ستغلًّ لنفوذه يف �إطار جريمة �لمتاجرة بالنفوذ دولًة قا�سرًة عن �لوفاء بمتطلبات �لتفاقية.

�أي�سًا �سلوك  �أنَّ �لمادة 18 ل تتناول قيام �لموظفين �لعموميين با�ستغلل نفوذهم فح�سب و�إنما  غير 
�لأفر�د �لعاديين �لذين ي�سيئون ��ستغلل نفوذهم �لحقيقي �أو �لمفتر�ض على مبا�سرة �لإد�رة �لعامة، وهذ� 
�إق�ساٌء يف جانب  يبدو فيها  �لتي  �لحالت  �أحيانًا يف  �لم�ستعِر�سون عنه  �لحكوميون  �لخبر�ء  يتغا�سى  �سيء 
�لر�سو من �لجريمة �أو يف جانبي �لر�سو و�لرت�ساء معًا للمعاملت بين �أفر�د عاديين. بيد �أنه حيث �إن �للتز�م 
�لو�رد يف �لمادة 18 يقوم على "�لنظر“ يف تجريم �لمتاجرة بالنفوذ، فقد خل�سو� �إلى �أن �لتنفيذ �لمنقو�ض 

يتما�سى برغم ذلك مع م�ستوى �للتز�م �لمن�سو�ض عليه يف �لتفاقية.

 �لمتاجرة بالنفوذ دوليًّا 
م�ستحقة  غير  مزية  على  �لح�سول  بغية  بالنفوذ  �لمتاجرة  تجريم  على  �لأطر�ف  �لدول  �لتفاقية  ت�سجع 
�لمتاجرة  بتغطية  �ل�سرط  �لأطر�ف هذ�  �لدول  بع�ض  �لقانون يف  ويتجاوز  �لعامة.  �سلطاتها  �أو  �إد�ر�تها  من 
بالنفوذ )ب�سورة �أو باأخرى( فيما يتعلق بالموظفين �لعموميين �لأجانب و�لدوليين و�لأع�ساء �لمنتخبين يف 

�لموؤ�س�سات �لدولية و�أع�ساء �لأجهزة �لق�سائية �لدولية.
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وعلى �لرغم من عدم تعليق �لخبر�ء �لحكوميين على م�ساألة �لمتاجرة بالنفوذ دوليًّا يف �لغالبية �لعظمى 
من �لحالت، فقد �أبرزو� �أحيانًا تجريم هذه �لممار�سات باعتبارها تجربة ناجحة. وعلوًة على ذلك، لوحظ 
يف حالة و�حدة تتعلق ببلد يعالج �لقانون فيه بالفعل هذه �لم�سكلة جزئيًّا عن طريق �إدخال موظفي �لموؤ�س�سات 
لتح�سين  مهمة  و�سيلٌة  بلد  كل  يف  بالنفوذ  �لمتاجرة  تجريم  �أنَّ  �لجريمة،  هذه  نطاق  يف  �لدولية  و�لمحاكم 
�ل�سفافية و�لحياد يف عملية �سنع �لقر�ر يف �لقطاع �لعام و�لتخل�ض من خطر �لف�ساد فيه. وب�سكل عام، يلجاأ 
من يلتم�ض �إف�ساد موظفين عموميين �أجانب �إلى �أ�ساليب خفية و�إلى ��ستخد�م و�سطاء، مما يجعل �إثبات عزم 
�لموظف �لعمومي �لأجنبي على قبول ر�ساوى �أمرً� بالغ �ل�سعوبة لتعذر تقفي �أثر �لأمو�ل �لمدفوعة يف كثير من 
�لحالت. ولذلك فقد ُنبهت �ل�سلطات �لوطنية �إلى �أهمية �لتمكن من ��ستخد�م جريمة �لمتاجرة بالنفوذ يف 
مثل هذه �لحالت، و�ُسجعت �لدول �لأطر�ف على �لنظر يف تو�سيع نطاقها بحيث ت�سمل �لموظفين �لعموميين 

�لأجانب و�أع�ساء �لجمعيات �لعمومية �لأجنبية.

 �إ�ساءة ��ستغلل �لنفوذ
يتلقى  �لذي  �لنفوذ  ُيق�سد به حمل م�ستغل  �إلى ذلك مما  و�لتما�سها وما  �إلى عر�ض مز�يا  �لمادة 18  ت�سير 
على  �لمتلقي  قدرة  تكون  �لتي  �لحالت  و��سح  ب�سكل  �لجريمة  وت�سمل  نفوذه.  ��ستغلل  �إ�ساءة  على  �لمزية 
�إعمال نفوذ فيها غير حقيقية، �أْي �أنها ت�سمل حالت �للجوء �إلى مز�عم �حتيالية ��ستجلبًا لعر�ض بمزية غير 
م�ستحقة. وبد� يف �أكثر من 12 دولة طرفًا من مجموعة دول �أوروبا �ل�سرقية ومجموعة دول �آ�سيا و�لمحيط 
�لهادئ �أنَّ �إ�ساءة ��ستغلل �لنفوذ �لمفتر�ض غير م�سمولة، مما يعني �أنَّ �لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة غير متو�فقة 
تمامًا مع �لتفاقية. ويت�سمن ذلك حالة ل ت�سير �لجريمة فيها �إلَّ �إلى م�ستغل نفوٍذ له �سلة قر�بة �أو علقة 

�سخ�سية وثيقة بموظف عمومي، مما يعني وجود علقة حميمة تكفل �إمكانية �لنفاذ ب�سهولة �إلى مكتبه.

وقد �حتجت �ل�سلطات �لوطنية يف �أربع من تلك �لدول باإمكانية وقوع �لأمور ذ�ت �ل�سلة بالنفوذ �لمفتر�ض 
�سمن نطاق �أحكام �لحتيال يف �لقانون �لجنائي، وَقِبل �لم�ستعِر�سون تلك �لحجة قبوًل جزئيًّا. و�لو�قع �أنه 
حتى �لبلد�ن �لتي تدرج �لمز�عم �لحتيالية يف جريمة �لمتاجرة بالنفوذ تطبق معها جريمة �لحتيال �أحيانًا 
��ستنادً� �إلى �ختلف �لم�سالح �لقانونية �لتي تحميها �لأحكام ذ�ت �ل�سلة. ومع ذلك فاإنَّ �لحتيال يتطلب 
عمومًا، باعتباره جريمة ذ�ت طبيعة �قت�سادية، فعًل م�سببًا لخ�سارة �قت�سادية مبا�سرة �أو محتمل ت�سببه يف 
�لمندرجة  �لحالت  يتحتم معه عدم تغطية مجموعة من  د  و��سحًا، وهذ� �سرط مقيِّ �لخ�سارة �حتماًل  تلك 

�سمن نطاق �لمادة 18، ومثال ذلك تعلُّق �لأمر بمزية ذ�ت طبيعة غير مالية.

�أو �ل�سخ�ض على ��ستغلل  �أو �لوعد وحمل �لموظف  �أو �لعر�ض  وبينما ينبغي قيام ر�بط بين �لإعطاء 
نفوذه، فاإنَّ جريمة عر�ض �لمتاجرة بالنفوذ م�ستقلة ول ترتهن بمو�فقة �لطرف �لذي يقبل �لمتاجرة، و�لعك�ض 
�سحيح. وعلوًة على ذلك، ل تركز �لجريمة على �إ�ساءة ��ستغلل �لنفوذ يف حد ذ�تها، بل تمتد لت�سمل �أي�سًا 
�لتدبير  �أنَّ  �عُتبر بحق  وبالتالي فقد  له.  �إعمال حقيقي  �لنفوذ فيها مزعومًا فقط دون  �لتي يكون  �لحالت 
�لت�سريعي ذ� �ل�سلة يف �لدول �لأطر�ف �لتي تقت�سر على تجريم �إعمال �أحد �لموظفين �لعموميين نفوذه على 

�آخر للح�سول على قر�ر موؤ�ٍت تدبيٌر غير و�ٍف.

من  كذلك  �لق�سد  كان  حيث  جذريًا،  �ختلفًا  مختلف  ر�أي  عن  �أعربو�  �آخرين  م�ستعر�سين  �أنَّ  غير 
بالنفوذ يف  �لمتاجرة  �لنفوذ بدًل من  �إعمال  �لق�سائية  �لوليات  �إحدى  بالنفوذ يف  �لمتاجرة  جريمة عر�ض 
حد ذ�ته—دون ذكٍر لوعد م�ستغل �لنفوذ بمزية غير م�ستحقة �أو �إعطائه �إياها �أو عر�سها عليه—و�عتبر 
ُقبل  فقد  وبالتالي  �لتفاقية.  يف  بها  �لمو�سى  �لجريمة  من  نطاقًا  �أو�سع  �لوطني  �لت�سريع  هذ�  �لمر�جعون 
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و�لتعاون  )�لح�ض  �ل�ستر�ك  ب�ساأن  �لعامة  �لقو�عد  م�سمول يف  �لنظر  �ل�سلوك محل  باأنَّ  �ل�سلطات  �حتجاج 
�ل�سروري وعلى �لأخ�ض مفهوم "�لإعمال بو�سيط" �أو "�لإعمال غير �لمبا�سر" يف �لقانون �لمدني �لذي يطلق 
�سفة �لفاعل �لأ�سلي لي�ض على من يقترفون �لفعل باأنف�سهم )�لجاني �لمبا�سر( فح�سب، بل كذلك على من 
ينفذون �لفعل من خلل �سخ�ض �آخر ي�ستخدمونه �أد�ًة(. ووفقًا لهذ� �لمنطق، فاإنَّ �لحالة �لمن�سو�ض عليها 
يف �لفقرة �لفرعية )�أ( من �لمادة 18 من �لتفاقية هي يف �لو�قع �فتر��ض يف حد ذ�تها لإعماٍل بو�سيط بحيث 
�أو  �لوعد  عبر  على موظف عمومي  �أو  �سلطة  على  �لم�سروع  غير  للنفوذ  �لمبا�سر  غير  �لإعماُل  م حكمًا  يجرَّ
�لعر�ض �أو �لإعطاء ل�سخ�ض �آخر )�لجاني �لمبا�سر( �لذي ي�ستغل نفوذه على �ل�سلطة �لمذكورة �أو �لموظف 
�لتي تخلو من �لإعمال �لمبا�سر  �لتعامل مع �لحالت  �أنَّ هذ� ل يعالج م�ساألة كيفية  �لعمومي �لمذكور. غير 
للنفوذ غير �لم�سروع بالمعنى �لمطروح �أعله، �أْي عندما ل يكون �لمتاجر بالنفوذ نف�سه )�ل�سخ�ض �لمتمتع 
ب�سيء من �لنفوذ �أو �لمفتر�ض فيه �لتمتع ب�سيء من �لنفوذ( موظفًا عموميًّا ول ُيعِمل نفوذه فعليًّا على �آخر، �أو 
يرف�ض عر�سًا بذلك. وكما هو �ل�ساأن يف حالت �أخرى تختلف فيها �آر�ء �لم�ستعِر�سين، ينبغي �إخ�ساع �لأمر 
لمزيٍد من �لتحليل بغية �لوقوف على مدى �نتفاع �لنظام �لوطني، من حيث �لتيقن �لقانوني على �لأقل، �إذ� 

م عر�ض �لمتاجرة بالنفوذ باعتباره جريمة �أ�سلية. ُجرِّ

وهناك جدل �أقل يف بع�ض �لبلد�ن من مجموعة دول �أوروبا �ل�سرقية بخ�سو�ض �إطلق �سفة �لممار�سة 
دة على ��ستحد�ث جريمة �لمتاجرة بالنفوذ يف حالت ��ستغلل �لمتلقي "و�سعه �لر�سمي �أو �لمهني �أو  �لجيِّ
�إليها، حيث  �إ�سافًة  �أو  �لمفتر�ض  �أو  �لفعلي  نفوذه  فيها  ي�ستغل  �لتي  �لمعتادة  �لحالت  بدًل من  �لجتماعي" 
�لتي لديها  �لبلد�ن  و�إن كانت  �لمادة 18،  ع نطاق �لجريمة مقارنًة بما يرد يف  �أنَّ هذه �ل�سياغة تو�سِّ �عُتبر 

ت�سريع مناظر قد خلت جميعًا من �أيِّ حالت تبين �لمدلول �لعملي لهذ� �لتف�سير.

 �لح�سول على مزية غير م�ستحقة
ق �لنتائج �لمر�دة، �أْي �لح�سول  كما ُذكر �آنفًا، ل تتطلب جريمة �لمتاجرة بالنفوذ �إعمال نفوذ فعليًّا ول َتحقُّ
�لأحكام  فاإن  �لمنطلق،  هذ�  ومن  م�ستحقة.  غير  مزية  على  �لطرف  �لدولة  �سلطة عمومية يف  �أو  �إد�رة  من 
�لوطنية �لتي تدمج عنا�سر �إ�سافية يف �لجرم ذي �ل�سلة، مثل "ممار�سة �لنفوذ" �أو �إلز�م �لموظف "باأد�ء فعل 

ما �أو ترك �أيٍّ من و�جباته" ل ُتعتبر متو�فقة مع �لتفاقية.

مثال على التنفيذ

لوحظ �أنَّ �لت�سريع �ل�ساري ب�ساأن �لمتاجرة بالنفوذ في �إحدى �لدول �لأطر�ف يغطي جميع �لأركان 
ُتلتم�ض  ول من  �لو�سيط  ول  لنفوذه  �لم�ستغل  يكون  �أن  ي�سترط  ل  �أنه  على  للجريمة، علوًة  �لمادية 
ا �أو مجرد  �ل�ستفادة من نفوذه موظفًا عموميًّا. وكان من �لمفهوم �أنَّ �لنفوذ يمكن �أن يكون حقيقيًّ
�أو ل�سالح �سخ�ض  �أن تكون ل�سالح �لفاعل نف�سه  و�أنَّ �لمزية غير �لم�ستحقة يمكن  �أمر مفتر�ض، 
�آخر. ويبدو �أنَّ �لجريمة ُتَعدُّ مكتملة �سو�ء تحققت �لنتيجة �لمن�سودة منها �أم لم تتحقق، كما ُيعتبر 
�أنَّ جريمة منف�سلة قد �رُتكبت �إذ� نفذ �ل�سخ�ض �لذي ُتلتم�ض �ل�ستفادة من نفوذه �لفعل �لمطلوب 

منه تنفيذً� فعليًّا نتيجة للتاأثير غير �لم�سروع.

وبالمثل، ل يلزم �أن تكون �لمزية �لمق�سودة ذ�ت طبيعة محددة �أو مرتبطة بقطاع �إد�ري محدد. وبالتالي 
فقد ��سُتخل�ض �أنَّ �لت�سريع يكون غير تام �لت�ساق مع �لتفاقية �إذ� �قت�سى تعلُّق �لمتاجرة بالنفوذ بالح�سول 
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على مز�يا من كيان عمومي �أو بالترويج للتعاقد مع هيئة عمومية �أو تنفيذه �أو �لح�سول عليه �أو بالنظر يف 
ذ بهدف �إن�ساء مزية �قت�سادية ب�سكل مبا�سر �أو غير مبا�سر. ق�سية قانونية �أو �إد�رية محددة، �أو �أن ُتنفَّ

ومن ناحية �أخرى، ورهنًا بتعلُّق �لقانون من حيث �لمبد�أ باأيِّ مزية محتملة غير م�ستحقة، فمن �لمرجح 
دة. فعلى �سبيل �لمثال، �إذ� �أ�ساء �سخ�ٌض ما يف  �أن تعتبر ظروف مثل �لظروف �لمذكورة �أعله عو�مَل م�سدِّ
�إحدى �لدول �لأطر�ف ��ستغلل نفوذه على قا�ٍض �أو مدٍع عام بغية �سمان �إ�سد�ر ذلك �لقا�سي �أو �لمدعي 
�لعام حكمًا �أو قر�ر عقوبة فيما يتعلق بق�سية خا�سعة لوليته �لق�سائية �أو نطقه به �أو تاأجيله �إياه �أو �إغفاله له 
فاإنَّ �لعقوبة ت�ستد وتت�سمن �إ�سقاط �أهليته ل�سغل من�سب عمومي مدى �لحياة. وعلى نف�ض �لمنو�ل، و�سعت 
دولتان طرفان �أخريان تتبعان نظام �لقانون �لأنغلو�سك�سوني عقوبات �أ�سد للمتاجرة بالنفوذ ��ست�سد�رً� لقر�ر 

غير م�سروع مقارنًة بالمتاجرة يف �لنفوذ ��ست�سد�رً� لقر�ر م�سروع.

�لفعالية
د  ا بيانات �إح�سائية �أو �أمثلة لق�سايا و�إد�نات يف مجال �لمتاجرة بالنفوذ. وربما يج�ِسّ مت دول قليلة ن�سبيًّ قدَّ
هذ� حد�ثة �لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة وعدم و�سعها على �لمحك يف كثير من �لحالت، مما يعوق، يف �لوقت �لر�هن، 

�أيَّ محاولة لتقييم فعاليتها ب�سكل قاطع.

يات �لتحدِّ
يبدو �أنَّ �لتحدي �لرئي�سي فيما يتعلق بالمادة 18 يكمن يف �أنها معقدة بحكم طبيعتها وما ي�ستتبعه ذلك من 
م�ساعب تقنية وم�ساعب من حيث �لمنهجية تو�جهها �لدول �لأطر�ف يف �إدماجها يف ت�سريعاتها �لوطنية. 
م �ل�سلوك ذ� �ل�سلة—خا�سًة يف جانب �لعر�ض منه—يف عدة  �إلى �أحكام تجرِّ وربما يف�سر ذلك �لفتقاَر 
بلد�ن، بما يف ذلك �لحالت �لتي ُنظر فيها يف ��ستحد�ث جريمة للمتاجرة بالنفوذ ثم ُرف�ض ذلك يف نهاية 
�لمطاف. و�إلى هذ� ُتعزى كذلك �لم�ساكُل �لتف�سيرية �لعوي�سة �لتي طفت على �ل�سطح خلل �ل�ستعر��سات 
وَحَدت بالم�ستعِر�سين، يف بع�ض �لحالت، �إلى �لخروج بقر�ء�ت متناق�سة للن�سو�ض �لوطنية، مثل ما يتعلق 
بالتطبيق �لمحتمل للأحكام �لعامة ب�ساأن �لم�ساركة يف �لجريمة �أو كفاية �لقو�نين �لتي تقت�سر على تجريم 
�إ�ساءة ��ستغلل �لنفوذ طلبًا لقر�ر موؤ�ت. وثمة تحديات �أخرى تتعلق بتجريم ��ستغلل �لأ�سخا�ض �لعاديين 
عون تمتعهم بنفوذ على زملئهم فح�سب، و�لحالت �لتي ل تكون  للنفوذ، ل �لموظفين �لعموميين �لذين يدَّ
فيها �لقدرة �لمزعومة على �إعمال �لنفوذ حقيقيًة. وقد تتمثل طريقة لمعالجة �لتحديات �لمذكورة �أعله يف 
�لإ�ساءة  وبخا�سة  �لمادة 18،  تغطي جميع عنا�سر  �لر�سو،  �عتماد جريمة محددة، منف�سلة عن  �لنظر يف 
�لمق�سودة ل�ستغلل �لنفوذ �لفعلي �أو �لمفتر�ض. وبالفعل، فقد ُعلَِّق على �لو�سف �لتف�سيلي لمختلف �أ�سكال 

�لمتاجرة غير �لقانونية بالنفوذ �لو�رد يف حكم منف�سل باعتباره من �لممار�سات �لجيدة.

٣- اإ�ساءة ا�ستغالل الوظائف )المادة 19(

يف  �لو�رد  �لإلز�مي  غير  �لحكم  عليه  ين�ض  ما  �لوظائف—ح�سب  ��ستغلل  �إ�ساءة  جريمة  من   �لمق�سود 
�لمادة 19—�أن ت�سمل مدًى و��سعًا من �أ�سكال �سوء �ل�سلوك على �ل�سعيد �لر�سمي، كما �أنَّ لها دورً� مكمًل 
لجر�ئم ف�ساد �أخرى �أ�سيق نطاقًا. وقد تاأكد ذلك يف �إحدى �لدول �لأطر�ف، حيث �أفادت �ل�سلطات �أنَّ �لقانون 
�لمقابل ُي�ستخدم يف بع�ض �لحالت بديًل عن �لملحقة على �لر�سوة �إذ� لم تتو�فر �أدلة كافية ت�سمل جميع 
�لأركان �للزمة لتلك �لجريمة تحديدً�. وكما �أ�سيَر يف �لملحوظة �لتف�سيرية للمادة 19، فاإنَّ �إ�ساءة ��ستغلل 
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�لوظائف "يمكن �أن ت�سمل �أنو�عًا �ستى من �ل�سلوك، مثل قيام �لموظف �لعمومي، على نحو غير �سليم، باإف�ساء 
معلومات محجورة �أو �متيازية".)28(

�لموظفين  ��ستغلل  �إ�ساءة  لتجريم  تد�بير  منها،  قليل  عدد  با�ستثناء  �لأطر�ف،  �لدول  �عتمدت  وقد 
�لعموميين للوظائف. ول تتاح يف �إحدى �لدول �إلَّ عقوبات تاأديبية، وذلك يف �سوء حظر �ل�سلوك محل �لنظر 
يف �إطار لو�ئح �لخدمة �لعمومية. ويف حالت �أخرى، �سيغت ت�سريعات ل�ستحد�ث جريمة مقابلة �أو ل�سمان 

تنفيذ �لحكم �لخا�سع لل�ستعر��ض تنفيذً� كامًل.
�لدول  معظم  يف  �لنادرة(  �لحالت  بع�ض  يف  �لأنغلو�سك�سوني  �لقانون  )�أو  �لوطنية  �لت�سريعات  وت�سم 
�لأطر�ف جريمة عامة تت�سمن �لأركان �لمكونة �لرئي�سية �لو�ردة يف �لمادة 19 مدرجًة تحت عناوين من قبيل 
"�إ�ساءة ��ستغلل �ل�سلحية �أو �ل�سلطة“ �أو "�إ�ساءة ��ستغلل �ل�سلطة و�لتخلف عن �أد�ء �لو�جبات �لر�سمية" 
�أو  �لعمومي"  �لمن�سب  ��ستغلل  "�إ�ساءة  �أو  �لأمانة"  "جريمة خيانة  �أو  وظيفة عمومية"  ��ستغلل  "�إ�ساءة  �أو 
"�سوء �ل�سلوك يف �لوظيفة �لعمومية"، بالتركيز على �نتهاك موظف عمومي للقو�نين يف معر�ض �أد�ء وظائفه 

�لإغفالت غير م�سمولة يف  تكون  و�جبه. ويف حين  �أد�ء  �لتخلف عن  �أو  ما  بفعٍل  �لمتعمد  �لإتيان  من خلل 
عدد محدود من �لحالت �لخا�سة، معظمها يف مجموعة دول �أمريكا �للتينية و�لكاريبي، يف حالت �أخرى 
تتجاوز �لأحكام ذ�ت �ل�سلة ذلك �لحد، وذلك بال�ستغناء كليًّا عن �لإ�سارة �إلى فعل �أو �إغفال محدد من طرف 

�لموظف وتغطية �أيِّ ��ستغلل �أو �إ�ساءة ��ستغلل للوظيفة �أو �لمن�سب بغر�ض �لح�سول على مزيٍة ما.
�لجر�ئم  من  متنوعة  كبيرة  مجموعة  �إلى  �لأطر�ف  �لدول  �أ�سارت  �لعامة،  �لجر�ئم  هذه  عد�  وفيما 
�لخا�سة يف ت�سريعاتها �عتبرتها وجيهة يف �سياق تنفيذ �لمادة 19، مثل رف�ض منح �إذن خا�ض �أو معالجة �أمٍر 
�إلى تحقيق م�سلحة  �لموظف  و�أن ي�سعى  �لقانونية؛  �لزمنية  �أكثر من �لحدود  تاأخير ذلك  �أو  ت�سويته،  �أو  ما 
�سخ�سية يف عقود �أو معاملت ي�سارك فيها بحكم و�جباته �أو �لتخلف عن �لإف�ساح عن طبيعة هذه �لم�سلحة؛ 
وتح�سيل ن�سب �أو ر�سوم �أو �سر�ئب �أو غير ذلك من �لمز�يا على نحو غير م�سروع؛ و�سحب �لرو�تب على نحو 
غير قانوني؛ و�نتهاك قيود ما بعد �لخدمة؛ و�إحد�ث تعديلت يف وثائق �أو بيانات حا�سوبية �أو برمجيات ذ�ت 

طابع ر�سمي �أو �إلحاق �سرر بها �أو �إتلفها.

مثال على التنفيذ
غير  "معاملت  بم�سمى  خا�سة  جريمة  على  �لأطر�ف  �لدول  �إحدى  في  �لجنائي  �لقانون  ين�ض 

متو�فقة" و�لتي بموجبها:
�أو  �أيِّ عقد  �أو غير مبا�سر، في  �أيُّ موظف عمومي يبحث عن م�سلحة، ب�سكل مبا�سر   يعاَقب 
معاملة ي�سارك فيها بحكم و�جباته بغر�ض �لح�سول على مزية لنف�سه �أو ل�سخ�ض �أو كيان �آخر 
بال�سجن من �سنة �إلى �ست �سنو�ت وباإ�سقاط �أهليته ل�سغل وظيفة عمومية مدى �لحياة. وينطبق 
قين و�لخبر�ء و�لمحا�سبين و�لأو�سياء و�لمنفذين ووكلء  مين و�لموفِّ هذ� �لحكم على �لمحكَّ

�لتفلي�سة و�لحر��ض �لق�سائيين.
�إ�ساءة ��ستغلل �لوظائف حمايًة لم�سالح �لمجتمع ولهيبة  ويعتبر تجريم هذ� �ل�سكل �لخا�ض من 
�لموظفين �لعموميين وبالأخ�ض ل�سفافية �لعمل �لإد�ري، مما ي�سمن حياد �لخدمة �لعامة. ويعني 
�لفعل �لمتمثل في "�ل�سعي �إلى تحقيق م�سلحة" �لتما�ض مزية خلف �لمزية �لتي تتيحها �لخدمة 
�أد�ء �لو�جبات �لر�سمية بال�سكل �للئق. ول ي�ستلزم �لحكم محل  �أْي مزية تتعار�ض مع  �لعمومية، 
�لجاني  تكفي م�سلحة  بل  �سخ�سيًّا،  مك�سبًا  �لجاني  تحقيق  ول  بالدولة  �سرر  �إلحاق  �إثبات  �لنظر 

لتوجيه �تهام �إليه باإ�ساءة ��ستغلل وظائفه.

 )28(�ملرجع نف�سه، �جلزء �لأول، �لف�سل �لثالث، �ملادة 19، �لق�سم جيم )�ل�سفحة 217(.
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�ل�سلوك  �لأ�سا�سية من  �لأ�سكال  ت�سمل  فيها لجريمة عامة  ومع ذلك، فهناك وليات ق�سائية ل وجود 
و�لمحيط  �آ�سيا  �لأطر�ف، وخ�سو�سًا يف مجموعة دول  �لدول  �لتفاقية. ففي كثير من  �لمن�سو�ض عليه يف 
�لهادئ، لم ُت�َسق �إلَّ وقائع محددة من �إ�ساءة ��ستغلل �لوظائف باعتبارها مندرجة �سمن محظور�ت �لقانون 
�لجنائي �ل�ساري، منها على �سبيل �لمثال �أفعال �لر�سوة و��ستخد�م معلومات �سرية على وجه غير لئق و�نتهاك 
�لحقوق �أو �لم�سالح �لخا�سة و�لت�سرف على �لرغم من تعار�ض �لم�سالح وفر�ض ما هو غير م�سموح به قانونًا 
�أو �أكثر مما هو م�سموح به �أو قبل موعد ��ستحقاقه و�لدخول يف م�ساربات �أو مر�هنات ��ستنادً� �إلى تد�بير �أو 
معلومات ر�سمية ومنع تنفيذ �أو�مر ر�سمية �أو تطبيق قو�نين �لدولة و�إ�ساءة ��ستغلل �ل�سلطة لحمل �سخ�ض 
�لوطنية  �ل�سلطات  �حتجت  وقد  و�لتعدي.  و�لترهيب  عامة  �أمو�ل  و�ختل�ض  معيَّن  ب�سكٍل  �لت�سرف  على  ما 
�لتي  �لأفعال  تعريف  تغطية  بالفعل  �سبق  باأنه  �لم�ستعِر�سون يف ذلك(  �لخبر�ء  )و�أيدها  �لحالت  �إحدى  يف 
 تغطيها �لمادة 19 �إلى حد بعيد �سمن �أ�سكال �لر�سوة �لمتوخى جعلها جر�ئم تقع تحت طائلة �لعقاب عمًل 
بالمادة 15. ووفقًا لهذ� �لر�أي، �ستكون لإ�ساءة ��ستغلل �لوظائف �سلة يف كثيٍر من �لأحيان باأ�سكال �لر�سوة 
غير �لمكتملة، مثل �ل�سروع يف �لرت�ساء و�لح�ض على �لر�سو. كما �حُتج علوًة على ذلك باأنَّ �ل�سلوك �لم�ستبه 
فيه يندرج يف حالت معيَّنة �سمن نطاق �لجر�ئم �لتي تكون �لممتلكات مو�سوعها، مثل �لختل�ض و�ل�سرقة. 
ومع ذلك، وعلى �لرغم من �حتمال معالجة هذه �لجر�ئم بالفعل �إلى حٍد ما �ل�سلوَك �لمو�سوف يف �لمادة 19، 
فاإنها تظل خا�سعة لقيود كبيرة ول يمكن �عتبارها م�ستوفية لأغر��ض �لتفاقية تمام �ل�ستيفاء، مما يدعو �إلى 

��ستحد�ث جريمة �أو�سع بكثير لحماية نز�هة �لخدمة �لعامة.

�لأخذ  بالنظر يف  �أعله  �لمذكورة  �لأطر�ف  للدول  �لحالت  تو�سيات يف معظم  فقد �سدرت  وبالتالي 
ب�سيغة �أقرب من �لجريمة �لجنائية �لمو�سوفة يف �لمادة 19 و�سن ت�سريع يتيح معالجة �أو�سع نطاقًا لإ�ساءة 
�لقانون  بتما�سي  معقول  �إلى حد  �لم�ستعِر�سون  �قتنع  وبالمقابل،  للوظائف.  �لعموميين  �لموظفين  ��ستغلل 
�إلى جريمة عامة بالمفهوم �لو�رد يف �لمادة 19، وذلك يف عدد محدود  �لوطني مع �لتفاقية رغم �لفتقار 
"�إ�ساءة  �أكبر و�أوفى فيما يبدو من �لجر�ئم �لخا�سة �لمندرجة �سمن فئة  �لتي لديها مجموعات  من �لدول 
حق  وجه  دون  م�سالح  تحقيق  �إلى  و�ل�سعي  و�لتبديد  �لقانون  تنفيذ  وعرقلة  )�لر�سوة  �لوظائف"  ��ستغلل 
و�لمحاباة و�نتهاك و�جب �لحفاظ على �ل�سرية و�إهمال �لت�سرف خلل زمن معقول �أو رف�سه وما �إلى ذلك(.

�لق�سد �لجنائي
ل ت�سنَّف �إ�ساءة ��ستغلل �ل�سلطة �لر�سمية من طرف موظفين عموميين بما ي�سر بالم�سلحة �لعامة كجريمة 
جنائية يف �لعادة �إلَّ �إذ� �رُتكبت عمدً�. وهذ� هو �لنموذج �لذي تدعو �إليه �لمادة 19 �أي�سًا. غير �أنَّ �لم�سوؤولية 
�لجنائية تن�سحب يف بع�ض �لحالت على �ل�سلوك �لمت�سم بال�ستهتار �أو �لإهمال، مما يتجاوز �لحد �لأدنى من 

�لمعايير �لمن�سو�ض عليها يف �لتفاقية. وقد �عتبرت بع�ض �أفرقة �ل�ستعر��ض ذلك تجربة ناجحة.

 �لح�سول على مزية غير م�ستحقة
تنطوي �لم�سوؤولية �لجنائية عن �إ�ساءة ��ستغلل �لوظائف يف معظم �لوليات �لق�سائية على �فتر��ض م�سبق باأنَّ 
�لموظف �لعمومي يت�سرف بغر�ض �لح�سول على مزية غير م�ستحقة لنف�سه �أو ل�سخ�ض �آخر—كما هو من�سو�ض 
فيها  �لموظف  يتعر�ض  كثيرة  ق�سائية  وليات  فثمة  �آخر.  ب�سخ�ض  �أذًى  �إلحاق  بغر�ض  �لتفاقية—�أو  يف  عليه 
نوعها. وعلوًة على ذلك،  كان  كيفما  �أيِّ مزية  �أو  م�ستحقة،  تحقيق مزية غير  �إلى  لم ي�سع  ولو  للم�سوؤولية حتى 
يذهب �لقانون يف بع�ض �لحالت �إلى حد �عتبار مرتكب �لفعل م�سوؤوًل جنائيًّا بغ�ض �لنظر عن ت�سرفه من �أجل �أيٍّ 
ا �أو �أخلَّ بو�جباته �لر�سمية. وقد يكون �إف�ساء �لجريمة  من �لغر�سين �ل�سابقْي �لذكر ما د�م قد �أتى ت�سرفه تع�سفيًّ
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�إلى �إلحاق �أذًى بفرد �أو بالقطاع �لعام �أو �إلى تح�سيل مزية غير م�ستحقة من عو�مل ت�سديد �لعقوبة. ومن ناحية 
�أخرى، يف �لحالت �لتي يعتبر فيها �لقانون �أن �لح�سول على مزّية عن�سر مو�سوعي من عنا�سر �لجريمة ولي�ض 

عن�سرً� ي�سير �إلى غر�ض مرتكب �لجريمة، عندئذ ل تكون عنا�سر �لمادة 19 قد ��سُتوفيت بالكامل.

اأمثلة على التنفيذ
لكٍل  �لوظائف  ��ستغلل  �إ�ساءة  بخ�سو�ض  منف�سلتين  �لدول جريمتين  �إحدى  في  �لت�سريع  يت�سمن 
�لجريمتين بحالة  �أولى هاتين  وتتعلق  �لو�قع متكاملتان.  منهما متطلبات ذ�تية مختلفة، وهما في 
�إقد�م �أيِّ موظف عمومي على �لقيام بنف�سه �أو بتوجيه غيره �إلى �لقيام، على نحو ينطوي على �إ�ساءة 
ا �لثانية فتن�سحب على �أيِّ موظف  ��ستغلل لوظيفته، بت�سرف تع�سفي يخل بحقوق �سخ�ض �آخر؛ و�أمَّ
م كمقابل، �سو�ء �أكان ذلك  عمومي ي�ستغل وظيفته �أو من�سبه في هيئة عمومية للح�سول على �سيء قيِّ

لمنفعته �ل�سخ�سية �أو لمنفعة �أيِّ �سخ�ض �آخر.
�إذ تغطي )من خلل جريمتين  �إلى حد بعيد  �أخرى تتجاوز ذلك �لحد  �أنَّ دولة طرفًا  ويبدو 
منف�سلتين بخ�سو�ض �إ�ساءة ��ستغلل �لوظائف �أي�سًا( �أيَّ موظف عمومي ُيْقِدم، في معر�ض �أد�ء 
�أو  �لتعدي عليهم  �أو  باأ�سخا�ض  �لتحر�ض  �أو على  �أو غير م�سروع  تع�سفي  �أيِّ ت�سرف  و�جباته، على 
�إلحاق �سرر بممتلكات؛ �أو على �تباع �سبل غير م�سروعة �أو غير �سرورية لأد�ء �لوظيفة �أو �لخدمة �أو 
�ل�سماح لطرف ثالث باأد�ئها؛ �أو على مجرد �إغفال �أيِّ ت�سرف متوقع منه بحكم وظيفته �أو تجنبه �أو 

تاأخيره على وجه غير م�سروع.

�إطار  يف  �أخرى  ف�ساد  جر�ئم  يف  �لمقبول  �لم�سطلح  معنى  �لم�ستحقة"  غير  "�لمزية  معنى  ويقابل 
�لحالت  بع�ض  �لوطنية يف  �لت�سريعات  وت�ستخدم  �لمالية.  وغير  �لملمو�سة  غير  �لمز�يا  ويت�سمن  �لتفاقية، 

م�سطلحات من قبيل "دخل �أو مكا�سب"، لكنها ل ت�سمل على ما يبدو �لمز�يا غير �لمادية.

وقد لوحظت حالت �بتعاد �سديد عن ن�ض �لتفاقية يف عدٍد غير قليل من �لدول، حيث يتطلب �عتبار 
�إ�ساءة ��ستغلل �لوظائف جريمًة جنائية �أن تلحق درجٌة ما من �لأذى �أو �ل�سرر �أو �لإجحاف )كثيرً� ما ُتطلق 
عليه �سفة "�لبالغ" �أو "�لمعتبر"( بالحقوق �أو �لم�سالح �لقانونية ل�سخ�ض طبيعي �أو �عتباري �أو بالمجتمع �أو 
م  �لدولة. وعلوًة على ذلك، يخ�سع تطبيق �لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة يف �إحدى هذه �لدول لحدٍّ �أدنى، بحيث ل تجرَّ
وُين�سح  �إد�ريًّا.  تعاَلج  بل  �لمال،  قدٍر محدد من  �أقل من  بمبالغ  �لمتعلقة  �لوظائف  ��ستغلل  �إ�ساءة  حالت 
بتوخي �لحذر بالن�سبة �إلى �ل�ستر�ط �لم�سبق باإلحاق �سرر �أو خ�سارة ب�سخ�ضٍ ما. وقد �أ�سدرت معظم �أفرقة 
�ل�ستعر��ض—ل كلها—تو�سيات با�ستبعاد هذه �ل�سروط �لتقييدية. غير �أنَّ �لم�ستعِر�سين يف مثالْين تغافلو� 
فيما يبدو عن �ل�ستر�ط �لم�سبق �لو�رد يف �لأحكام �لوطنية باأن يكون �لت�سرف �لتع�سفي للموظف �لعمومي 
� بحقوقه، و�عتبرو� بدًل من ذلك �أنَّ عدم و�سف �لغر�ض �لمن�سود بو�سفه  مخلًّ بم�سالح �سخ�ض �آخر �أو م�سرًّ
ح�سوًل على مزية غير م�ستحقة يو�سع نطاق تطبيق �لمادة 19، �أو �أجازو� �حتجاج �ل�سلطات �لوطنية باأنَّ �أيَّ 
�نتهاك للقو�نين يعني يف جميع �لحالت تقريبًا �إلحاق �سرر بالدولة )�لنظام �لقانوني(. وبالتالي خل�سو� �إلى 
رً� يف ظل غياب �أيِّ تف�سير  �أنَّ �لقو�نين محل �لنظر متما�سية مع �لتفاقية. �إلَّ �أنَّ ذلك �ل�ستنتاج ل يبدو مبرَّ
د للمتطلبات �لإ�سافية �ل�سالفة �لذكر. وبالمقابل، لم ُيتو�سل �إلى نف�ض �ل�ستنتاج يف دولة  ل�ستبعاد �لأثر �لمقيِّ
لديها �أحكام م�سابهة �إلَّ بعد �أخذ �لجتهاد�ت �لقانونية ذ�ت �ل�سلة يف �لح�سبان، مما �سمح با�ستنتاج �أنَّ جميع 
�أكان ذلك  �أ�سكال �لإ�سر�ر بالمو�طن، �سو�ء  ياأتيها موظف عمومي ت�سبب �سكًل من  �لتي  �لتع�سفية  �لأفعال 

ا �أم فقد�نًا لحقه يف �لتو�سل �إلى قر�ر م�ستنير. �سررً� ماليًّ
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�لم�ستفيدون
يف عدد من �لحالت، ل تندرج �لأفعال �لر�مية �إلى �لح�سول على مزية غير م�ستحقة لأطر�ف ثالثة �أو لكيانات 
�عتبارية يف نطاق �لقانون، �أو ل يكون من �لموؤكد �أنها م�سمولة. فعلى �سبيل �لمثال، �عُتبر يف �إحدى �لدول �أنَّ 

م�سطلح "للنتفاع �لذ�تي" �أ�سيق مقارنًة بموؤدى �لم�سطلحات �لم�ستخدمة يف �لمادة 19.

ولوحظ �نحر�ف �أندر ولكنه �أعمق يف بلد �آخر حيث يمكن �رتكاب �لجرم ذي �ل�سلة لم�سلحة �سخ�ض 
�لعملية  �لناحية  �أنه يمكن من  نف�سه. ورغم  �لموظف  للده�سة،  �أو، وهو ما يدعو  �آخر  كيانًا  لي�ض  ولكن  �آخر 
ع نطاق تجريم  معاقبة بع�ض �ل�سلوكيات محل �لنظر يف �إطار جر�ئم �أخرى تتعلق بالف�ساد، فقد �أُو�سي باأن ُيو�سَّ

�إ�ساءة ��ستغلل �لوظائف بما يتما�سى مع متطلبات �لتفاقية.

�لفعالية
�سيوعًا يف  �لجر�ئم  �أكثر  باإحدى  �ل�ستعر��سات،  �أحد  ُذكر يف  كما  �لوظائف،  ��ستغلل  �إ�ساءة  �أحكام  تتعلق 
�سياق مبا�سرة �لخدمة �لر�سمية. ومما له دللة خا�سة �أنَّ �لجر�ئم محل �لنظر من �لممار�سات �لمعتادة على 
ما يبدو يف �أحد بلد�ن مجموعة دول �أوروبا �لغربية ودول �أخرى، حيث يبلغ عدد �لق�سايا حو�لي 30 و�لجر�ئم 
ا. �إلَّ �أنَّ عدد �لدول �لتي قدمت �إح�ساء�ت و/�أو معلومات ب�ساأن �لجتهاد�ت  �لمبلَّغ عنها بين ٤0 و50 �سنويًّ

�لقانونية ذ�ت �ل�سلة قليل ن�سبيًّا على �لرغم من ذلك.

يات �لتحدِّ
يبدو �أنَّ �لتحدي �لرئي�سي يتمثل يف �إدر�ك �أهمية ��ستحد�ث جريمة عامة تت�سم بقدٍر من �لت�ساع كاٍف لتغطية 
جميع �ل�سلوكيات �لمذكورة يف �لتفاقية. كما توجد حاجة �إلى �لتعامل مع �لقيد و��سع �لنت�سار �لذي يربط 

تطبيق �لجريمة بال�سرط �لمو�سوعي �لمتمثل يف ت�سببها يف �إلحاق �سرر ب�سخ�ض �أو بالدولة.

٤- الإثراء غير الم�سروع )المادة 20(

م �لإثر�ء غير �لم�سروع، وحكمه غير �إلز�مي، يف معظم �لدول �لأطر�ف، و�إن كانت لدى �لعديد منها  لم ُيجرَّ
ت�سريعات قيد �لنظر يف هذ� �ل�ساأن. ويبدو �أنَّ بلد�نًا من مجموعة دول �أمريكا �للتينية و�لكاريبي هي �لأكثر 
من  �لأطر�ف  �لدول  حالة  يف  ذلك  رف�ض  يترجح  بينما  �لجريمة،  هذه  تغطي  ت�سريعات  �عتماد  على  �إقباًل 
مجموعة دول �أوروبا �لغربية ودول �أخرى، كما يت�سح من �لحقيقة �لتي موؤد�ها �أن �أيًّا من تلك �لدول لم يعترف 
حتى �لآن بمفهوم �لإثر�ء غير �لم�سروع. ومما له دللة خا�سة �أنَّ �لم�ستعِر�سين �عتبرو� تجريم �ل�سلوك محل 
دة لدى دولتين من مجموعة  �لنظر جديرً� بالملحظة و�سنفوه �سمن �لتجارب �لناجحة و�لممار�سات �لجيِّ
دول �أوروبا �ل�سرقية جّرمتاه. وكان ��ستحد�ث هذه �لجريمة يف �لت�سريعات �لوطنية يف بع�ض �لحالت نتيجة 

لتنفيذ �سكوك �إقليمية لمكافحة �لف�ساد، مثل �تفاقية �لبلد�ن �لأمريكية لمكافحة �لف�ساد.

م �لإثر�ء غير �لم�سروع  وقد تبيَّن يف دولتين على �لأقل تكاد ت�سريعاتهما تتطابق �أنَّ �لأحكام �لتي تجرِّ
ق ب�سكل م�ستقل، بل كجزء من تحقيقات جارية حول موظفين عموميين فا�سدين. وهذ� يعني �أنَّ �تخاذ  ل تطبَّ
تد�بير �لملحقة على �لإثر�ء غير �لم�سروع مرتهن بوجود تحقيق جاٍر ب�ساأن جريمة �أخرى من جر�ئم �لف�ساد. 
فاإن ظهرت �أثناء �إجر�ء تحقيق من هذ� �لقبيل �أ�سباب معقولة للعتقاد باأنَّ موظفًا عموميًّا ما يحوز ممتلكات 
�أو ما�سيًا، ُطلب منه تف�سير هذ� �لفائ�ض و�إلَّ �عُتبر مد�نًا بجريمة منف�سلة عن  ا  تتجاوز حدود �أجره حاليًّ
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مو�سوع �لتحقيق �لرئي�سي. وقد لحظ م�ستعر�سو �إحدى هاتين �لدولتين ما يف هذ� �لنظام من ق�سور، و�أعربو� 
دً� لنطاق تطبيق  عن ر�أيهم باأنه ينبغي للبلد �لمعني �لنظر يف �إلغاء �سرط �لتحقيق �لم�سبق هذ� �لذي يبدو مقيِّ

�لجريمة �لمن�سو�ض عليها يف �إطار �لمادة 20.

وجدير بالذكر �أنَّ كثيرً� من �لدول �لأطر�ف نظرت يف �إمكانية �عتماد جريمة للإثر�ء غير �لم�سروع، 
�لوطنية، لكنها خل�ست  �لقانونية  ��ستحد�ثها مع نظمها  تو�فق  وبذلت جهودً� حقيقية يف �سبيل تقييم مدى 
�إلى �أنَّ ذلك لن يكون ملئمًا �أو �ساورتها �سكوك �سديدة حول ما ي�ستتبعه ذلك من خرق على ما يبدو لمبادئ 
�لعد�لة �لأ�سا�سية وللقيود �لد�ستورية �لمتعلقة، قبل كل �سيء، بالحق يف �عتبار �لمتهم بريئًا حتى تثبت �إد�نته 
بحكم �لقانون.)29( وقد �حُتج بمبد�أ �فتر��ض �لبر�ءة هنا لأنَّ جريمة �لإثر�ء غير �لم�سروع ترتكز على �فتر��ض 
ر لعبء  �لمت�سوَّ �لعك�ض  ُيعتبر هذ�  �لعك�ض. ول  يثبت  �لمتر�كمة بطريقة فا�سدة ما لم  �لثروة  �لتح�سل على 
�لمبادئ  مع  متو�فقًا  �لقاطعة،  غير  بالقرينة  و�سفه  �أولى  باب  من  ينبغي  �لذي  جنائية،  ق�سية  يف  �لإثبات 
�لأ�سا�سية للنظام �لقانوني �لمحلي يف كثيٍر من �لوليات �لق�سائية. وعلوة على ذلك، ُيعتقد �أنَّ من �ساأنه �أن 
يوؤدي �إلى �حتمال غير ي�سير �أن يد�ن �أبرياء لمجرد عدم ت�سديق تف�سير�تهم. ولهذ� �ل�سبب جزمت �ل�سلطات 
يف بع�ض هذه �لبلد�ن بعدم وجود �أيِّ نية لديها بت�سمين جريمة من هذ� �لقبيل يف �أيِّ ن�ض لتعديل �لقانون 
�لجنائي يف �لم�ستقبل. بل �إن �إحدى �لدول �أبدت تحفظًا فيما يتعلق بالمادة 20 عند �لت�سديق على �لتفاقية، 
م �لك�سب غير �لم�سروع يف �لبد�ية، ثم �أُبطل لحقًا باعتباره غير د�ستوري.  بينما يف ولية ق�سائية �أخرى، ُجرِّ

ويف �سوء �لطابع �لختياري لمطلب �لتجريم و�ل�سلطة �لتقديرية �لو��سعة �لتي تتمتع بها �لدول �لأطر�ف 
يف تطبيقه، َقِبل �لم�ستعِر�سون عمومًا هذه �لحجج، و�عتبرو� �أنَّ �لبلد�ن �لمعنية قد ��ستوفت �للتز�م �لذي 
تقت�سيه �لمادة 20 بالنظر يف ��ستحد�ث جريمة للإثر�ء غير �لم�سروع.)30( ويف �لوقت نف�سه، �أثنو� على بلد�ن 
تو��سل ��ستك�ساف �لتطور�ت �لت�سريعية �لبديلة بهدف م�ساءلة �لأ�سخا�ض �لذين يعجزون عن تف�سير �لزيادة 
�أن  على  �لإي�ساحات،  تلك  رغم  معدودة،  حالت  يف  �إلَّ  ي�سرو�  ولم  موجود�تهم.  يف  رة  �لمبرَّ وغير  �لكبيرة 
�إلى  �إحد�ها  �لم�ستعِر�سون يف  �سعى  �لم�سروع، حيث  غير  �لإثر�ء  تجريم  �لنظر يف  �لأطر�ف  �لدول  تو��سل 
تفنيد حجج �ل�سلطات �لمتعلقة بمبد�أ �فتر��ض �لبر�ءة، بل وذهبو� �إلى حد �لإعر�ب عن ر�أيهم �أنه ينبغي يف 
حالة وجود معوقات د�ستورية يف �سبيل تجريم �لإثر�ء غير �لم�سروع تعديل �لد�ستور �أو على �لأقل �عتماد �أحكام 
لم�سادرة �لموجود�ت. وبالمثل، ُدعيت �لدول �لأطر�ف �لمعنية �لتي لم تقدم �أ�سبابًا تقت�سي بال�سرورة عدم 
تنفيذ تد�بير، على �لرغم من وجود �أوجه ق�سور يف �لإطار �لقانوني �لوطني، �إلى ��ستك�ساف �إمكانية �إعادة 

�لتاأكد من مدى ملءمة ��ستحد�ث هذه �لجريمة تحديدً�.

�إلى حد ما لذلك �لتجريم من  �أثر م�سابه  �إلى �إحد�ث  م �لإثر�ء �لم�سروع، يتم �ل�سعي  وحيثما لم يجرَّ
مة �إليهم ب�سفتهم موظفين عموميين، و�عتماد �أحكام  خلل حظر قبول �لموظفين �لعموميين �لهد�يا �لمقدَّ
�لتفاقية،  من  و2٤   23 �لمادتين  يف  عليه  �لمن�سو�ض  �لنحو  على  و�لإخفاء،  �لأمو�ل  بغ�سل  متعلقة  جنائية 
و�لعك�ض �لجزئي لعبء �لإثبات يف �سياق �لموجود�ت �لمملوكة لأ�سخا�ض �ساركو� يف تنظيم �إجر�مي �أو دعموه 
�أو لم�سوؤولين كبار �أجانب ينتمون �إلي بلد�ن يرتفع فيها م�ستوى �لف�ساد، و�أي�سًا عن طريق و�سع �أحكام خا�سة 
ب�ساأن عدم تبرير �أ�سخا�ض مرتبطين بمجرمين �أو ب�سحايا جر�ئم لمو�ردهم. وعلوًة على ذلك، يمكن �لدفع 

�لثاين/نوفمرب 2012  ت�سرين  �إىل 16  فيينا من 1٤  �ملعقودة يف  �مل�ستاأنفة  �لثالثة  دورته  �لتنفيذ عن  ��ستعر��ض  تقريري فريق  )29(�نظر 

)CAC/COSP/IRG/2012/6/Add.1(، �لفقرة 31، وعن �أعمال دورته �خلام�سة �مل�ستاأنفة، �ملعقودة يف فيينا يف �لفرتة من 13 �إىل 15 ت�سرين 
�نظر �مل�سروع،  غري  �لإثر�ء  بتجرمي  �ملتعلقة  بامل�سائل  يتعلق  وفيما  �لفقرة 26.   ،)CAC/COSP/IRG/2014/11/Add.1(  201٤  �لأول/�أكتوبر 
Lindy Muzila and others, On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption (Stolen Asset Recovery)، �سل�سلة 

��سرتد�د �ملوجود�ت �مل�سروقة. )و��سنطن �لعا�سمة، �لبنك �لدويل، 2012(.
)30(�نظر �أي�سًا �لدليل �لت�سريعي لتنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لفقرة 297.
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باأدلة مفادها عدم تبرير �لثروة خلل �لمحاكمات باعتبارها قر�ئن تعزيزً� لتهم �أخرى بالر�سوة يف �لقطاع 
�لعام �أو �لختل�ض �أو غ�سل �لأمو�ل، وهي دفوع �سائعة يف �لو�قع، وبالفعل فقد �أدرجت بع�ض بلد�ن مجموعة 
�لدول �لأفريقية ومجموعة دول �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ �لتي تتبع نظام �لقانون �لأنغلو�سك�سوني �أحكامًا �سريحة 
بهذ� �ل�ساأن يف قو�نينها �لخا�سة بمكافحة �لف�ساد �أو غ�سل �لأمو�ل. لكن �لأهم )و�لأكثر فعالية( �أنَّ عددً� من 
�لدول يت�سدى للإثر�ء غير �لم�سروع عن طريق متطلبات �لإقر�ر بالموجود�ت و�لدخل، وكذلك عن طريق 
�إجر�ء�ت مو�سعة للم�سادرة �لجنائية و�لحجز غير �لم�ستند �إلى �إد�نة. وبينما ل تفي جميع هذه �لحلول ب�سكل 
مبا�سر بالأغر��ض �لتي من �أجلها ُو�سعت �لمادة 20، فيبدو �أنَّ �لحلول �لمندرجة �سمن �لمجموعة �لأخيرة 
)�إقر�ر�ت �لموجود�ت و�لدخل و�لإجر�ء�ت �لمو�سعة للم�سادرة �لجنائية و�لحجز غير �لم�ستند �إلى �إد�نة( 

تتيح بد�ئل قابلة للتطبيق وجديرة بالنظر فيها عن كثب، وترد �أدناه مناق�سة مخت�سرة لها.

 �زدياد �لموجود�ت
يتمثل �لركن �لرئي�سي للجريمة يف حدوث زيادة معتبرة يف موجود�ت موظف عمومي مقارنًة بدخله �لم�سروع 
�لذي ي�ستطيع عزوه �إلى م�سادره ب�سكل معقول، �أْي �كت�ساف حيازته مو�رد مالية �أو ممتلكات غير متنا�سبة مع 
م�سادر دخله �أو موجود�ته يف �لحا�سر �أو �ل�سابق، �أو—كما يرد ب�سكل �أعم يف عدٍد من �لقو�نين �لوطنية— 
كون م�ستوى عي�سه �أعلى مما يتنا�سب مع مكت�سباته �لمعلومة يف �لحا�سر �أو �ل�سابق. ول توجد حاجة �إلى �إثبات 
قيام �لموظف �لعمومي �لمعني باإ�ساءة ��ستغلل وظائفه �أو باأد�ء �أفعال �أخرى محظورة باعتبار ذلك عن�سرً� 
من عنا�سر �لإثر�ء غير �لم�سروع—وحيثما ت�سترط �لت�سريعات �لوطنية ذلك، ينبغي �لنظر �إليه بو�سفه قيدً� 
يغير طبيعة �لجرم ويحد من نطاقه. وعلوة على ذلك، لوحظ وجود قيود �أقل �أهمية يف �إحدى �لدول حيث 
يلزم �إثبات �أن �لزيادة يف �لموجود�ت تحدث "بحكم وظيفة �لفرد �أو من�سبه �أو �نتد�به �إلى وظيفة عمومية"، 
وكذلك يف دولتين حيث ل ت�سمل �لجريمة تر�كم موجود�ت متاأتية على وجه غير م�سروع �أو �كت�سابها �إلَّ �إذ� 

نًا )مثل مبلغ محدد �أو ن�سبة مئوية محددة من �لدخل �لم�سروع(.  � معيَّ تجاوزت حدًّ

وتقع مهمة �إثبات �لإثر�ء غير �لمبرر، �أْي حيازة �لممتلكات �لم�ستبه فيها و�لأ�سباب �لتي تجعل و�سائل 
ك�سب دخل �لمتهم غير كافية لتمكينه من �كت�سابها، على عاتق �لمدعي �لعام يف �لعادة. فاإذ� �جتمعت �أدلة 
كافية على حيازة �لمتهم موجود�ت �أكثر مما يمكن عزوه �إلى ر�تبه وغير ذلك من دخله �لم�سروع، وجب على 
�لمدعى عليه �إثبات �كت�سابه لهذه �لموجود�ت ب�سكل م�سروع. ويوؤيد هذ� �لنهُج نظريًة مفادها �أنه ينبغي �عتبار 
موجود�ت  �لمعتبرة يف  �لزيادة  على  بالتركيز  �إغفال،  ل جريمة  فعل،  �لم�سروع جريمة  غير  �لإثر�ء  جريمة 

موظف عمومي على نحو ل ي�ستطيع تف�سيره ب�سكل معقول ن�سبًة �إلى دخله �لم�سروع.

�لحالت  معظم  يف  �لقانون  فاإنَّ  �لموجود�ت،  �زدياد  �سياق  يف  بها  ُيعتد  �لتي  �لزمنية  �لفترة  عن  ا  �أمَّ
ع للتدقيق كامل �لفترة �لزمنية �لتي تبد�أ بالتحاق �ل�سخ�ض بوظيفة عمومية. ومع ذلك فقد ُحددت نهاية  ُيخ�سِ
�لفترة �لتي يمكن مر�جعة �لموقف �لمالي ل�سخ�ضٍ ما خللها بعدة �سنو�ت )�سنتان �أو خم�ض �سنو�ت مثًل( 
يف بع�ض �لحالت �حت�سابًا من تاريخ �نتهاء خدمته، بينما يبدو يف حالة �أخرى �أنَّ نطاق �لجريمة يقت�سر على 

�لزياد�ت �لتي تطر�أ على ثروة �لموظف �لعمومي خلل فترة خدمته.
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 نطاق �لأ�سخا�ض �لم�سمولين
�لق�سد من �لمادة 20 تغطية �لزيادة �لمعتبرة يف موجود�ت موظف عمومي دون �لن�ض على �أيِّ مو��سفات 
ي مزيٍد من �لدقة فيما  �إلى تحرِّ ا �لت�سريعات �لوطنية �لتي تغطي جر�ئم مقابلة فتميل  �أمَّ �سخ�سية �أخرى. 

يتعلق بنطاق �لأ�سخا�ض �لذين تخ�سع موجود�تهم للتدقيق.

لكن ينبغي �أوًل �لتنبه �إلى �أنَّ �لبلد�ن غير ُمْجمعة على َق�سر تطبيق �لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة على حيازة 
�لموظفين �لعموميين موجود�ٍت غير متنا�سبة، حيث يبدو يف ما ل يقل عن �ثنتي ع�سرة دولة طرفًا �أنَّ �لأحكام 
بالموجود�ت تحت  بيان  بتقديم  �لمطاَلبين  �لعاديين )مثل  �لأ�سخا�ض  بع�ض  تن�سحب كذلك على  �لمنطبقة 
�لَق�سم �أو ح�سلو� على ربح من خلل �لعقود �لمبرمة مع �لكيانات �لعمومية(، �أو حتى على جميع �لأ�سخا�ض 
�لعاديين متى ما �جتمعت �أ�سباب كافية ومعقولة للعتقاد باأنهم تح�سلو� على ملكية ممتلكات منقولة �أو غير 
منقولة من خلل �سبل غير م�سروعة و�أنَّ �لممتلكات ل تتنا�سب مع م�سادر دخولهم �لمعلومة. وعلوًة على 
ذلك، تت�سمن ت�سريعات �إحدى �لدول جريمة تعالج تحديدً� �إثر�ء موظفي �لم�سارف على وجه غير م�سروع. 
وقد لقت هذه �لأحكام ترحيبًا ب�سكل عام، و�عُتبر �أنه من �لمفيد حتى بالن�سبة �إلى �لدول �لتي تفتقدها �أن 

تنظر يف �إمكانية تو�سيع ت�سريعاتها لت�سمل �لتحقيق يف �لإثر�ء غير �لم�سروع يف �لقطاع �لخا�ض.

و�لقاعدة �لمتبعة بالن�سبة �إلى �لموظفين �لعموميين هي عدم ح�سر جريمة �لإثر�ء غير �لم�سروع يف 
�ل�سابق يف وظائف عمومية.  بل تطبيقها كذلك على من خدمو� يف  يبا�سرون و�جبات ر�سمية،  ز�لو�  من ما 
م بع�ض �لدول �لأطر�ف �أي�سًا �إخفاء �لإثر�ء غير �لم�سروع �أو تو�سح �أنه يتعين على  وعلوًة على ذلك، تجرِّ
�أيِّ �سخ�ض يعاون موظفًا عموميًّا على �لتهرب من �لم�ساءلة عن طريق �لتظاهر بتملُّكه �لموجود�ت �لم�ستبه 
فيها على وجه م�سروع �أن يبين هو �أي�سًا م�سدر �أيِّ زيادة معتبرة يف موجود�ته، مما يعني �أنَّ هذ� �لحكم يعم 
بالعقوبة كلًّ من �لفاعلين �لأ�سليين وغيرهم ممن يحاولون معاونة �لموظف �لعمومي �لفا�سد، و�إن لوحظ �أن 
على �لدول �لأطر�ف مر�عاة عدم ��ستخد�م تلك �لجريمة لتفادي �لجريمة �لأخطر �لمتمثلة يف غ�سل �لأمو�ل.

مثال على التنفيذ

ين�ض �لقانون �لجنائي في �إحدى �لدول �لأطر�ف على ما يلي:
 يعاقب �أيُّ �سخ�ض ل ُيثبت م�سدرً� م�سروعًا لزيادة معتبرة في موجود�ته، �سو�ء �أكانت با�سمه 
�أم با�سم طرف ثالث بغر�ض �لإخفاء، تح�سل عليها في �لفترة �لممتدة بين بدء خدمته �إلى 
ما بعد تركه �لخدمة ب�سنتين، بال�سجن من �سنتين �إلى �ست �سنو�ت وبغر�مة تعادل 100-50 
ا مدى  في �لمائة من قيمة �لإثر�ء غير �لم�سروع وباإ�سقاط �لأهلية ل�سغل من�سب �إ�سقاطًا تامًّ
�لطرف  ويعاَقب  �للتز�مات.  و�إ�سقاط  �لديون  �سطب  �لم�سروع  غير  �لإثر�ء  وي�سمل  �لحياة. 

�لثالث �لذي يخفي �لإثر�ء غير �لم�سروع بنف�ض �لعقوبة �لمفرو�سة على �لجاني.

 �لقر�ئن غير �لقاطعة بالذنب
�لم�سروع  �لم�سدر  �إثبات  �أنَّ عبء  �لم�سروع  للإثر�ء غير  ت�سم جريمة  �لتي  �لوطنية  �لقو�نين  تو�سح معظم 
للأمو�ل �أو �لممتلكات �لم�سكوك فيها يقع على عاتق �ل�سخ�ض �لخا�سع للتحقيق. ويد�ن �ل�سخ�ض بهذه �لجريمة 
�إذ� لم يقدم تف�سيرً� ُمر�سيًا للمحكمة للكيفية �لتي تمكن بها من �لحفاظ على م�ستوى معي�سته �أو �لكيفية �لتي 
نة �إلى حوزته. وبالتالي، يبدو �أنَّ هناك قرينة غير قاطعة بالذنب، حيث  �نتقلت بها مو�رد مالية �أو ممتلكات معيَّ
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ي�ستطيع �لمدعى عليه، متى ما ُقدمت دعوى �لزيادة غير �لمتنا�سبة يف �لموجود�ت، تقديَم تف�سير معقول �أو 
قابل للت�سديق ليتجنب �لعقوبة.)31( وهذه �لقرينة مذكورة ب�سكل �سريح يف بع�ض �لوليات �لق�سائية.

مثال على التنفيذ

ين�ض �لقانون في �إحدى �لدول �لأطر�ف بو�سوح على �أنه �إذ� �أُثِبت خلل �لمحاكمة �أنَّ �لمتهم ح�سل 
على ملكية ممتلكات منقولة �أو غير منقولة غير متنا�سبة مع م�سادر دخله �لمعلومة �أو حازها، �سو�ء 
�أنَّ �ل�سخ�ض  �أيِّ �سخ�ض �آخر نيابًة عنه، فاإنَّ �لمحكمة تفتر�ض حينئٍذ  �أم با�سم  �أكان ذ�ك با�سمه 
�لمتهم مذنب بما �تُّهم به، ول ُتعتبر �لعقوبة �لمنزلة به ��ستنادً� �إلى هذ� �لفتر��ض غير قانونية ما 

لم يدح�ض هذ� �ل�سخ�ض ذلك �لفتر��ض في �لمحكمة.

تد�فع عن  �لأطر�ف  �لدول  �إحدى  �ل�سلطات يف  �أنَّ  �لبر�ءة  �فتر��ض  بمبد�أ  يتعلق  فيما  بالذكر  وجدير 
�آنفًا، محتجًة باأنه ل تنزيل لعقوبٍة بناًء على �فتر��ض  م�سروعية عك�ض عبء �لإثبات، على �لنحو �لمو�سوف 
بل على و�قعة حقيقية ومثبتة مفادها زيادة �لموظف �لعمومي موجود�ته خلل فترة خدمته ب�سكل ل ي�ستطيع 
تقديم تف�سير معقول له ن�سبًة �إلى دخله �لم�سروع. وت�ستمد خ�سو�سيات جريمة �لإثر�ء غير �لم�سروع مبرر�تها 
من كون �لموظفين �لعموميين يتحملون م�سوؤولية �أكبر من غيرهم بحكم و�جباتهم، و�إن كانت �لم�ساو�ة يف 

�لمعاملة بين جميع �لمو�طنين مكفولة.

�لموظف  يحوزها  �لتي  بالموجود�ت  يتعلق  ل  �لإثبات  عبء  عك�ض  �أنَّ  �لأطر�ف  �لدول  بع�ض  و�أفادت 
�لمتهم.  قب�سة  يف  باأنها  �لفتر��ض  يمكن  موجود�ت  وهي  كذلك،  �أقربائه  بموجود�ت  بل  فح�سب،  �لعمومي 
وعلوًة على ذلك، تن�سحب �لجر�ئم �لقائمة يف بع�ض �لحالت ب�سكل �سريح على موجود�ت �أقرباء �لموظف 

�لعمومي �أو ُمعاليه.

اأمثلة على التنفيذ
�أيِّ ق�سية  �لمحكمة في  �إذ� �طماأنت  �أنه  �أحكامهما على  تتطابق  �لقانون في دولتين طرفين  ين�ض 
�إثر�ء غير م�سروع �إلى وجود �أ�سباب تدعو �إلى �لعتقاد باأنه كان لدى �سخ�ض، مع مر�عاة درجة قرب 
�لعلقة �لتي تربطه بالمتهم وظروف �أخرى ذ�ت �سلة، مو�رد مالية �أو ممتلكات على �سبيل �لأمانة 
ل�سالح �لمتهم �أو نيابًة عنه على �أيِّ وجه �آخر، �أو �أنه �كت�سب من �لمتهم هذه �لمو�رد �أو �لممتلكات 
�أنَّ هذه  �أو �لإقر��ض دون مقابل ملئم، فاإنَّ �لمحكمة تعتبر، حتى يثبت �لعك�ض،  عن طريق �لهبة 

�لمو�رد �أو �لممتلكات، في قب�سة �لمتهم �أو حيازته.
مع  متنا�سبة  غير  ممتلكات  ُمعاليه  من  �أيٍّ  �أو  عمومي  موظف  حيازة  ُتعتبر  �أخرى،  دولة  وفي 
ويت�سمن  جنائي.  �سلوك  �سوء  جريمَة  لذلك  معقوًل  تف�سيرً�  يقدم  �أن  دون  �لمعلومة  دخله  م�سادر 
�أنه ي�سمل �لزوجة و�لأبناء و�لربائب و�لو�لدين،  "ُمعال" يو�سح  �لحكم ذو �ل�سلة �سرحًا لم�سطلح 

ر �لذين ي�ساكنون �لموظف ويعتمدون عليه في معي�ستهم �عتماد� كليًّا. و�ل�سقيقات و�لأ�سقاء �لق�سّ

 )31(�ملرجع نف�سه.
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ا بالذنب فيما يتعلق بالإثر�ء غير  �إ�سافيًّ �إحدى �لوليات �لق�سائية �فتر��سًا  وعلى غير �لعادة، ترتئي 
�لم�سروع، وذلك يف �لحالت �لتي ل ياأذن �لموظف �لعمومي فيها لل�سلطات �لمخت�سة با�ستق�ساء ود�ئعه �أو 

معاملته، حيث �عُتبر ذلك مخالفًا للحق يف عدم تجريم �لنف�ض، ولذلك �أُو�سي باإلغاء �لفتر��ض �لمعني.

 ��ستخد�م �إقر�ر�ت �لموجود�ت و�لدخل بدًل من �أحكام �لإثر�ء غير �لم�سروع
�أثر  باأنه يمكن تحقيق  بعد  فيها  �لم�سروع  �لإثر�ء غير  م  لم يجرَّ �لتي  �لق�سائية  �لوليات  �حُتج يف كثير من 
م�سابه—و�إن لم يكن معادًل تمامًا—عن طريق وجود نظام �سارم وفعال لمر�قبة دخل �لموظفين �لعموميين 
جمع  يي�سر  مما  عمومية(،  �سجلت  يف  و�سر�ئبهم  �لعموميين  �لموظفين  رو�تب  تو�سع  )كاأن  وموجود�تهم 
�لمعلومات ويدعم عمليات �لر�سد و�لتحقيق. وقد لقت وجهة �لنظر هذه قبوًل جزئيًّا. وهناك �أمر �أكثر فعالية 
�أنف�سهم  و�لدخل عن  �لموجود�ت  �إقر�ر�ت  بتقديم  �لقانون  �لعموميين بحكم  �لموظفين  �إلز�م  من هذ� وهو 
�أبنائهم )ويكون ذلك يف �لعادة قبل مبا�سرة �لوظيفة ومن ثم ب�سكل  �أزو�جهم ومن يعولون من  وكذلك عن 
�سنوي(. وُيحتمل �أن ُيطلب من �لأ�سخا�ض �لملَزمين بتقديم �إقر�ر تف�سيُر �أيِّ زياد�ت يف �لموجود�ت مبينة يف 
�إقر�ر�تهم. وي�سكل �لتخلف عن تقديم �لإقر�ر و�إير�د بيانات غير �سحيحة يف �لإقر�ر، ح�سب �لولية �لق�سائية، 
مخالفة تاأديبية �أو �إد�رية �أو حتى جنائية. ويتفق هذ� �لنظام مع �للتز�م �لو�قع على �لدول �لأطر�ف بو�سع 
�سيا�سات تعزز �ل�سفافية و�لم�ساءلة، على �لنحو �لمن�سو�ض عليه يف �لفقرة 1 من �لمادة 5 من �لتفاقية، وقد 
�أنَّ قانون �لإقر�ر�ت �لمالية لديها قد �عُتمد بعد مناق�سات حامية يف  �أفادت �إحدى �لدول �لأطر�ف بالفعل 

�لبرلمان، خا�سًة يف �سياق تنفيذ هذه �لمادة على وجه �لتحديد.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة
�لموظفين  جميع  على  يحتم  بالموجود�ت  للإقر�ر  نظامًا  لديها  �أنَّ  �لأطر�ف  �لدول  �إحدى  بينت 
�لعموميين �لإف�ساح عن جميع م�سادر �لدخل في نموذج محدد. وتخ�سع �لإقر�ر�ت للتحليل و�لتحقق 
وُيحتفظ ب�سجلت لكل موظف عمومي. ول ُتن�سر هذه �لإقر�ر�ت على �لعموم، �إلَّ �أنَّ �لد�ستور ين�ض 
على �إتاحة جميع �لإقر�ر�ت للفح�ض من ِقبل �أيِّ مو�طن وفقًا لما تقرره �لجمعية �لوطنية من �أحكام 
ح �أنه يمكن لأيِّ فرد من �لجمهور �لطلع على �لإقر�ر�ت لدى  و�سروط. ومن �لناحية �لعملية، ُو�سِّ

�سد�د ر�سم محدد للجهة �لمخت�سة.
�لعمومية،  بال�سبغة  �ل�سريبية  �لإقر�ر�ت  جميع  �أ�سبغ  �إذ  �لحد  هذ�  �آخر  بلد  تجاوز  وقد 
و�إقر�ر�تهم  وثرو�تهم  �ل�سنوية  �ل�سر�ئب  د�فعي  تفا�سيل دخول  �لإنترنت  عبر  للجمهور  تتاح  حيث 
�ل�سريبية. و�إ�سافًة �إلى ذلك، ت�سهم تد�بير من قبيل قو�عد �لمحا�سبة ومر�جعة �لح�سابات، علوًة 
على قو�عد حرية تد�ول �لمعلومات، في منع �لإثر�ء غير �لم�سروع، كما �أنها ت�سعب �إخفاء �لمحاولت 
 �لمحتملة لمر�كمة مكت�سبات غير م�سروعة. وقد لقت ممار�سات �لم�ساءلة و�ل�سفافية هذه ��ستح�سان 

فريق �ل�ستعر��ض.

كما تبينت فائدة ��ستحد�ث هذ� �لنظام يف تي�سير تطبيق جريمة �لإثر�ء غير �لم�سروع ذ�تها يف �لبلد�ن 
�لتي و�سعتها. ويمكن �إعمال �لجريمة �لمذكورة يف �لمادة 20 من �لتفاقية جنبًا �إلى جنب مع جريمتي �لتخلف 
�إثر�ء غير  �إقامة دعوى  �إقر�ر غير �سحيح. وعلوًة على ذلك، يمكن  تقديم  �أو  �إقر�ر موجود�ت  تقديم  عن 
بالأ�سخا�ض  �لمتعلقة  و�لخ�سوم  �لموجود�ت  �إقر�ر�ت  من  �لتحقق  بعد  عة  مجمَّ بيانات  �إلى  ��ستنادً�  م�سروع 
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�لملَزمين. بل وقد ُيَعدُّ تقديم ك�سف �أو بيان ر�سمي بالإف�ساح عن �لممتلكات يف بع�ض �لأحيان �سرطًا م�سبقًا 
يف  �لم�سائل،  هذه  جميع  تعاَلج  �أن  �لم�سادفة  قبيل  من  ولي�ض  �لتحقيق.  ذلك  مثل  �إجر�ء  �أجل  من  �سارمًا 
كثيٍر من �لنظم �لقانونية، �سمن �سياق نف�ض �لقانون �لجنائي �لخا�ض ب�ساأن �لإقر�ر بالموجود�ت، حيث ُيلَزم 

ل �لم�سوؤولية �لجنائية عن �لإثر�ء غير �لم�سروع بتقديم �إقر�ر مالي �أي�سًا. �سون لتحمُّ �لأ�سخا�ض �لمعرَّ

�لح�سبان،  يف   20 للمادة  �لإلز�مية  غير  �لطبيعة  و�سع  مع  تقدير،  مو�سع  �لبديل  �لحل  هذ�  كان  وقد 
بالم�سلحة  �لإقر�ر  )ولي�ض  بالموجود�ت  للإقر�ر  نظم  �إن�ساء  بالنظر يف  �لأطر�ف  للدول  تو�سيات  و�سدرت 
فعالية  لتح�سين  تد�بير  باتخاذ  عام  وب�سكل  �لبرلمان،  و�أع�ساء  �لموظفين  لكبار  �لأقل  على  وذلك  فقط(، 
غير  �لإقر�ر�ت  مع  �لتعامل  يف  �أنجع  عقوبات  وطرح  �لت�سغيلية  �ل�سعف  �أوجه  من  و�لحد  �لقائمة  �لنظم 
و�لدخل  �لموجود�ت  �إقر�ر�ت  نماذج  �أنَّ  �لمثال،  �سبيل  على  �أطر�ف،  دول  عدة  يف  لوحظ  فقد  �ل�سحيحة. 
�لكو�در  �أو لنق�ض  للتحقق  �لممار�سة لعدم وجود عملية  للتحقق على �سعيد  م لكنها ل تخ�سع  ُت�ستوفى وتقدَّ
�لملئمة. وبالتالي فقد �أُو�سَي باأن تنظر �لبلد�ن �لم�ستعَر�سة يف توحيد وتب�سيط عملية تقديم �إقر�ر�ت �لدخل 
�سة لهذ� �لغر�ض ومزودة بالمو�رد �لمادية و�لب�سرية �لكافية  و�لموجود�ت بحيث تناط بموؤ�س�سة و�حدة مكرَّ
�لم�سوؤوليُة عن مهمة �لتحقق من �لمعلومات �لمقدمة. ويمكن تنفيذ ذلك من خلل نظام للفح�ض �لع�سو�ئي 
لإقر�ر�ت محددة )كاأن يكون �لتركيز مثًل على فئات �لموظفين �لعموميين �لتي ُيحتمل �أن ترتكب �ل�سلوك 
غير �لم�سروع �أكثر من غيرها( �أو من خلل مناوبة �سنوية للوكالت �لعمومية �لتي تركز عليها عملية �لتحقق. 
على  �لجمهور  �ّطلع  �إمكانية  وزيادة  �لموجود�ت  لإقر�ر�ت  �لإلكترونية  بالنظم  �لأخذ  يف  �لنظر  يمكن  كما 
�إقر�ر�ت �لدخل و�لموجود�ت �لخا�سة ببع�ض فئات �لموظفين تمكينًا له من �لتعليق على �سحتها. ويف حالة 
د تقديم معلومات غير �سحيحة �أو  و�حدة معيَّنة، �سدرت تو�سية با�ستحد�ث عقوبات �أكثر �سر�مة على تعمُّ
تزييفها يف �إقر�ر �لموجود�ت و�لدخل، مثل م�سادرة �لممتلكات غير �لمف�سح عنها. و�أخيرً�، �أُو�سي يف بع�ض 
مة لإقر�ر�ت �لموجود�ت لت�سمل �لمزيد من �لفئات، بل وجميع  �لدول �لأطر�ف بتو�سيع نطاق �للو�ئح �لمنظِّ
�لموظفين �لعموميين، بدًل من �لقت�سار على �ساغلي �أعلى �لمنا�سب �ل�سيا�سية و�لق�سائية، بينما �أُو�سي يف 

حالة �أخرى �أن يكون �أفر�د �أ�سرة �لأ�سخا�ض �لملَزمين هم �أي�سًا من �لم�سمولين.)32(

 ��ستخد�م �سلطات مو�سعة للم�سادرة و�لحجز غير �لم�ستند �إلى �إد�نة عو�سًا عن �لإثر�ء
غير �لم�سروع

لجاأت بع�ض �لبلد�ن �إلى �أ�ساليب �أخرى لتحقيق مفعول م�سابه لما هو من�سو�ض عليه يف �لمادة 20. وترتبط 
هذه �لأ�ساليب بنظام �لم�سادرة �لمذكور يف �لمادة 31، لكن ينبغي �أن يكون من �لو��سح �أنَّ مفهومْي كل من 
مبد�أ �لم�سادرة ومبد�أ �لإثر�ء غير �لم�سروع مختلفان، و�أنهما ي�ستهدفان �أغر��سًا مختلفة �ختلفًا جذريًّا، وهو 
ما يت�سح �أي�سًا من كونهما مدرجْين يف حكمْين منف�سلْين من �لتفاقية )�أي تحديدً� �لمادة 20 و�لفقرة 7 من 
�لمادة 31(. فبادئ ذي بدء، من �ساأن �كت�ساب عائد�ت غير م�سروعة �إثر �رتكاب �أفعال �إجر�مية تتعلق بالف�ساد 
�أن يوؤدي، يف �سياق �أعم، �إلى عقوبات مو�سوعها �لممتلكات، بما يف ذلك �سبط وم�سادرة عائد�ت �لجريمة �أو 
�لممتلكات �لمتاأتية من هذه �لأفعال �لجنائية �أو �لم�ستخدمة يف �قتر�فها. وقد طورت بع�ض �لدول هذ� �لمفهوم 
و��ستحدثت ت�سريعات تجيز �سبط �لثرو�ت غير �لمبررة وم�سادرتها: )�أ( دون �إلز�م �لمحكمة �لجنائية باإثبات 

 )32(�نظر تقرير فريق ��ستعر��ض �لتنفيذ ب�ساأن دورته �لثالثة �مل�ستاأنفة )CAC/COSP/IRG/2012/6/Add.1(، �لفقرة 31، حيث ُذكرت 

�أهمية تغطية �ساغلي �لوظائف �حليوية، مثل �أع�ساء �لربملان و�أع�ساء �جلهاز �لق�سائي، و�إيجاد �آليات متابعة فعالة. وب�ساأن تطوير نظم فعالة 
 “Public Office, ر�ت و�جلرمية لإقر�ر�ت �لدخل و�ملوجود�ت للموظفني �لعموميني، �نظر �إ�سد�ر �لبنك �لدويل ومكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني باملخدِّ
”Private Interests: Accountability through Income and Asset Disclosure، من �سل�سلة ��سرتد�د �ملوجود�ت �مل�سروقة  )و��سنطن �لعا�سمة، 
�لبنك �لدويل، 2012(؛ و”Ruxandra Burdescu and others, Income and Asset Declarations: Tools and Trade-Offs“، من �سل�سلة ��سرتد�د 

�ملوجود�ت �مل�سروقة )و��سنطن �لعا�سمة، �لبنك �لدويل، 2012(.
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�إجر�ء�ت  �أو )ب( يف  �أدين بها مالكها )بموجب �سلطات مو�سعة للم�سادرة(؛  �لتي  يها من عين �لجريمة  تاأتِّ
مدنية )�لحجز غير �لم�ستند �إلى �إد�نة(. وفيما يلي مناق�سة بمزيد من �لتف�سيل لهذين �لحتمالين.

فبموجب �ل�سلطات �لمو�سعة للم�سادرة، يجوز للمحكمة �إذ� �أد�نت �سخ�سًا ما باقتر�ف جريمة جنائية 
خطيرة )�أو لمحكمة مدنية بناًء على دعوى من �لمدعي �لعام يف بع�ض �لحالت(، يف �لحالت �لمن�سو�ض 
عليها يف �لقانون، �أن ت�سادر جزءً� من موجود�ت �لجاني �أو كلها �إذ� كانت مملوكة له وقت �إ�سد�ر �لحكم و�إذ� 
كان يف طبيعة �لجريمة �لجنائية �لتي �قترفها هذ� �ل�سخ�ض �أو دخله �لم�سروع �أو �لفرق بين و�سعه �لمالي 
خلل  من  �لموجود�ت  على  ح�سل  �ل�سخ�ض  هذ�  باأنَّ  �لفتر��ض  ما يبرر  �آخر  �أمر  �أيُّ  �أو  معي�سته  وم�ستوى 
�أن�سطة �إجر�مية �أخرى. وُيتخذ قر�ر �إعمال �ل�سلطات �لمو�سعة للم�سادرة ��ستنادً� �إلى �إثبات تاأتِّي �لممتلكات 
من ن�ساط �إجر�مي، �إذ� �نعدمت �لأدلة على عك�ض ذلك، بمعنى �أنه ل يجوز �إخ�ساع موجود�ت �أُثِبت �لح�سول 

عليها باأمو�ل مكت�سبة على وجه م�سروع للم�سادرة.

ا �لحجز غير �لم�ستند �إلى �إد�نة فنابع �أ�سًل من نظام �لقانون �لأنغلو�سك�سوني، و�إن كان قد �عُتمد  �أمَّ
�إد�نة  ق  تحقُّ يجب  فبينما  �لأخيرة.  �ل�سنو�ت  �لمدني يف  �لقانون  نظام  تتبع  �لتي  �لبلد�ن  من  عدٍد  �أي�سًا يف 
جنائية بجريمة و�حدة على �لأقل يف حالة �لم�سادرة �لمو�سعة، فاإنَّ �لحجز غير �لم�ستند �إلى �إد�نة ل ينطوي 
على �تهام �سخ�ض باقتر�ف جريمة. فمتى ما كانت هناك �أ�سباب معقولة تدعو �إلى �ل�ستباه يف تجاوز مجمل 
ثروة �سخ�ضٍ ما قيمة ما جمع من ثروة على وجه م�سروع، جاز لمحكمة مدنية �أو ل�سلطات تجري تحقيقات 
مالية �أولية قبل �إحالة �لأمر �إلى �لق�ساء �أن تلزم هذ� �ل�سخ�ض باإثبات �أنَّ ثروته لي�ست متاأتية من جريمة. 
�أيِّ �سك  �لمتهم مذنب دون  �أنَّ  �إثبات  �أقل من  �لإثبات  �ل�سلة م�ستوًى من  �لمدنية ذ�ت  �لإجر�ء�ت  وتتطلب 
معقول، حيث يجوز للمحكمة �لأمر بحجز موجود�ت �ل�سخ�ض �لمعني �أو �أمره ب�سد�د ح�سة تناظر قيمَتها �إذ� 
�أثبتت �ل�سلطات—��ستنادً� �إلى مو�زنة بين �لحتمالت ورجحان �لأدلة—�أنَّ �لموجود�ت متاأتية من �أن�سطة 

�إجر�مية وتعذر على �ل�سخ�ض �لمعني �إثبات �أنها م�سروعة.

غير  و�لإثر�ء  �لمبررة  غير  �لثرو�ت  �إز�ء  �ل�سو�غل  معالجة  يف  �لبتكاري  �لنهج  هذ�  ��سُتح�سن  وقد 
�لحالت، حيث  �إحدى  لوحظ يف  قد  �أنه  للنظر  �للفت  ومن  �لجنائية.  �لعد�لة  نظام  نطاق  �لم�سروع خارج 
محل  �ستكون  �لتد�بير  هذه  فعالية  �أنَّ  عليه،  للمدعى  �لحماية  من  معتبر  بقدر  �ل�سلة  ذ�ت  �لأحكام  تقترن 
ا يف �سياق معالجة م�سكلة �لإثر�ء غير �لم�سروع. وعلى  �هتمام يف �ل�ستعر��سات �لمقبلة باعتبارها بديًل مهمًّ
تو�سية  وبالتالي فقد �سدرت  �لمنطبقة.  �لإجر�ء�ت  فعالية  تكفل  �أن  �لأطر�ف  للدول  ينبغي  �لآخر،  �لجانب 
بالن�سبة لإحدى �لحالت �لتي �نطوت على �سرط تعجيزي لإعمال �لحجز، �أل وهو �إثبات بلوغ قيمة �لممتلكات 
غير �لمبررة 500 1 من �أمثال قيمة �لحد �لأدنى للأجر على �لأقل، باإز�لة �لعقبة �لمتمثلة يف هذ� �لحد �لأدنى.

 �لتد�بير �لإجر�ئية
توجد تد�بير �إجر�ئية عملية يمكن �تخاذها للتعامل بفعالية مع �إثر�ء �لموظفين �لعموميين غير �لم�سروع حتى 
يف �لحالت �لتي لم ُتعتمد فيها ن�سو�ض عامة يف مجال �لقانون �لجنائي �أو تد�بير عقابية معادلة لمعالجة 
هذ� �لنوع من �ل�سلوك. فعلى �سبيل �لمثال، �أُبِرزت �آلية مف�سلة تي�سر �لتحقيق يف حالت �ل�ستباه يف �إثر�ء غير 

دة تعين على تحقيق �أهد�ف �لتفاقية. م�سروع باعتبارها ممار�سة جيِّ
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التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

في �إحدى �لدول �لأطر�ف، ي�ستطيع مدير �لدعاء �لعام �أن يطلب من �لقا�سي �إذنًا بالتحقيق ��ستنادً� 
موجود�ته  �أو  دخله  م�سادر  مع  يتنا�سب  ما  يفوق  �ل�سخ�ض  عي�ض  م�ستوى  �أنَّ  )�أ(  تثبت:  �أدلة  �إلى 
�لمعروفة �لحالية �أو �ل�سابقة؛ و)ب( �أنَّه في قب�سة �ل�سخ�ض �أو في حوزته مو�رد مالية �أو ممتلكات 
حياة  نمط  �أنَّ  و)ج(  �ل�سابقة؛  �أو  �لحالية  �لمعروفة  موجود�ته  �أو  دخله  م�سادر  مع  متنا�سبة  غير 
ح �أن  �أنَّه من �ل�ُمَرجَّ �أو �أفعال غير م�سروعة؛ و)د(  �ل�سخ�ض �لمعني يتاأتى من قيامه باأفعال ف�ساد 
يك�سف �لتحقيق عن معلومات ذ�ت �سلة عن �أفعال غير م�سروعة. ويمكن للمدير بعد ذلك ��ستدعاء 
�أدلة.  تقديم  و/�أو  �لأ�سئلة  عن  للإجابة  �لتحقيق،  خلل  د  ُيحدَّ �آخر  �سخ�ض  �أيِّ  �أو  فيه،  �لم�ستبه 
ويمكن ��ستخد�م تلك �لمعلومات من �أجل �لحجز على �لممتلكات وم�سادرتها �أو يمكن �أن توؤدي �إلى 
ُيطبَّق بعد عمليًّا، فهناك مبادئ توجيهية قيد  �أنَّ هذ� �لإجر�ء لم  �أخرى. ورغم  تحقيقات جنائية 

�لإعد�د من �أجل تي�سير تطبيقه ب�سكل �سليم.

�لفعالية
يف  حتى  و�لق�سائية،  �لأكاديمية  �لدو�ئر  يف  جدل  محل  �لم�سروع  غير  بالإثر�ء  �لمتعلقة  �لأحكام  ما ز�لت 
�لبلد�ن �لتي تعترف بهذ� �لمفهوم. فقد ��سُتفتيت �لمحكمة �لعليا يف �إحدى �لدول �لأطر�ف موؤخرً�، على �سبيل 
�لمثال، يف د�ستورية جريمة �لإثر�ء غير �لم�سروع، بينما �أفادت �سلطاتها �أنها حاولت توجيه تطبيقها وتف�سير 
ر  م�سطلحاتها على نحو ير�عي حقوق �ل�سعب ووفقًا للمبادئ �لأ�سا�سية للنظام �لقانوني �لوطني. وقد يف�سِّ
هذ� �لجدل �لم�ستمر �إلى حدٍّ ما �سيق نطاق تطبيق �لجريمة. وقد �أقرت بع�ض �لدول �لأطر�ف باأنَّ �لأحكام 
ذ�ت �ل�سلة لم تطبَّق قط عمليًّا، �أو �أعربت عن �سو�غل تتعلق باحتر�م مبد�أ �لم�سروعية يف حالت �لتطبيق 
م �إح�ساء�ت �أو يعَلن عن تجارب ناجحة �أو على �لأقل ق�سايا قيد �لنظر يف �لمحاكم وقت  م�ستقبًل. ولم تقدَّ

�إجر�ء �ل�ستعر��ض �إلَّ من جانب دول �أطر�ف قليلة ن�سبيًّا. 

كما يبدو �أن �لتطبيق �لمحدود للجريمة على �ل�سعيد �لعملي ُيعزى جزئيًّا لأوجه ق�سور ت�سغيلية وعقبات 
�إلى  �إحالة ق�سايا  �أنها تو�جه �سعوبات يف  �إحدى �لدول �لأطر�ف، على �سبيل �لمثال،  �أفادت  �إجر�ئية. فقد 
�لأ�سول  بتعقب  وكذلك  �لقيمة،  �سافي  وتحليل  مالي  تو�سيف  �إلى  بالتو�سل  تتعلق  تحديات  ب�سبب  �لق�ساء 
و�سبطها. ول يجوز يف دولة �أخرى توجيه تهم بالإثر�ء غير �لم�سروع �إلَّ بعد �سدور تقرير من �لديو�ن �لأعلى 
للمحا�سبات يفيد بذلك. ولذلك ُحثَّت هذه �لدولة بالذ�ت على �لنظر يف �إمكانية �ل�سماح للنيابة �لعامة بفتح 
�لتحقيق على �أ�سا�ض ما يتوفر لديها من �أدلة دون �لحاجة �إلى �سدور مثل ذلك �لتقرير م�سبقًا. وبالمثل، لوحظ 
يف حالة �أخرى �أن �لت�سريع �لحالي ب�ساأن �لإثر�ء غير �لم�سروع ل يحظى بنتائج ُمر�سية، وهو ما ُيعزى �إلى 
�إجر�ء مجحف ومرهق يف �لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة ل يخول للجهاز �لم�سوؤول عن �لتحقق من �إقر�ر�ت �لموجود�ت 
�إلَّ �أن يح�سل  �سلحيَة طلب معلومات �لموظف �لم�سرفية من �لكيانات �لمالية و�لم�سرفية ب�سكل مبا�سر 

�أوًل على قر�ر بهذ� �ل�ساأن من محكمة �لعدل �لعليا بكامل هيئتها. ولذلك �أُو�سي بتعديل �لت�سريع �لمنطبق. 

يات �لتحدِّ
ب�سرف �لنظر عن �أوجه �لق�سور �لت�سغيلي �لتي �أدت �إلى قلة حالت �لتطبيق �لعملي، فاإنَّ �أهم �لتحديات يف 
تنفيذ �لمادة 20 تتعلق بالأ�سباب �ل�سالفة �لذكر لعدم تجريم �لإثر�ء غير �لم�سروع على �ل�سعيد �لوطني، ل 
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�سيما �لقيود �لد�ستورية وما يعادلها ب�ساأن مبد�أ �فتر��ض �لبر�ءة وعبء �لإثبات �لجنائي. وتتعلق م�ساكل �أخرى 
تبّينت باأوجه ق�سور يف نظم �إقر�ر�ت �لموجود�ت و�لدخل، وتطبيق �لقو�نين �لقائمة و�لتد�خل �لمحتمل بينها، 

مثل �لت�سريعات �ل�سريبية و�لت�سريعات �لمتعلقة بمكافحة غ�سل �لأمو�ل، على ق�سايا �لإثر�ء غير �لم�سروع.

جيم- جرائم القطاع الخا�س

1- الر�سوة في القطاع الخا�س )المادة 21(

ي�سلط حكم �لمادة 21 غير �لإلز�مي �ل�سوء على �أهمية ��ستر�ط �لنز�هة و�لأمانة يف �لأن�سطة �لقت�سادية �أو 
�لمالية �أو �لتجارية.)33( كما تعالج �لمادة �لتوجه �لمتز�يد �سوب �إ�سناد قطاعات من �لأن�سطة—بما يف ذلك 
�أو هيئات  �لدولة  �أن كانت  �أو خ�سخ�ستها بعد  �لعمومية وخدمات �لمر�فق—�إلى جهات خارجية  �لخدمات 
عامة هي �لتي ت�سطلع بها عادة، علوًة على ��ستخد�م �ل�سر�كات بين �لقطاعين �لعام و�لخا�ض. وقد يكون من 
�ل�سعوبة بمكان و�لحال هذه تكوين �سورة محددة لمن يمكن �عتباره موظفًا يف هيئة عمومية. وبالتالي فمن 
�لمهم �ألَّ يكون �لفارق يف معاملة �لقطاع �لخا�ض و�لقطاع �لعام �أكبر مما ينبغي يف �سيا�سات مكافحة �لف�ساد.

وكان نحو ثلثْي �لدول �لأطر�ف قد �عتمد� وقت �إجر�ء �ل�ستعر��سات تد�بير لتجريم �لر�سوة يف �لقطاع 
�لف�ساد  ب�ساأن  �لجنائي  �لقانون  �تفاقية  مثل  �سابقة  �إقليمية  على خلفية �سكوك  وجاء ذلك جزئيًّا  �لخا�ض، 
لمجل�ض �أوروبا و�لقر�ر �لإطاري JHA/2003/568 �ل�سادر عن مجل�ض �لتحاد �لأوروبي ب�ساأن مكافحة �لف�ساد 
يف �لقطاع �لخا�ض. وقد لوحقت �لر�سوة يف �لقطاع �لخا�ض بفعالية يف �إطار قو�نين ذ�ت �سلة يف دولة طرف 
مت �إلى  �أنها ُجرِّ ذ�ت تركيب �تحادي رغم عدم وجود قانون للر�سوة �لتجارية على �ل�سعيد �لتحادي، كما 
بلد�ن  �أي�سًا  توجد  حين  يف  �أخرى،  حالت  يف  �لر�سوة  �سوى  م  ُتجرَّ ول  �لوليات.  �سعيد  على  معتبرة  درجة 
م فيها �سوى �لرت�ساء(، ويف هذه �لحالة يمكن ملحقة �لر�سوة  لوحظ فيها عك�ض هذ� �لموقف )�أي �أنه ل ُيجرَّ
باعتبارها م�ساركة يف فعل متلقي �لر�سوة. وعلوًة على ذلك، فيحتمل، يف حالت قليلة، �أن تفي �أفعال �لرت�ساء 
يف �لقطاع �لخا�ض بمتطلبات �لجر�ئم �لعامة فيما يتعلق بخيانة �لأمانة �أو �كت�ساب موجود�ت من خلل �سبل 
�أُعطيت  كما  حالت،  عدة  يف  �لخا�ض  �لقطاع  يف  �لر�سوة  لتجريم  ت�سريعات  ��سُتحدثت  وقد  م�سروعة.  غير 

�لأولوية للحاجة �إلى �سن ت�سريع م�سابه يف دولة طرف �أخرى. 

يف  �لر�سوة  جريمة  �عتمدو�  قد  �أع�ساوؤهما  يكون  باأن  �لحتمال  يقل  �للتان  �لإقليميتان  و�لمجموعتان 
�للتينية و�لكاريبي. ويف  �أمريكا  دول  �لهادئ ومجموعة  و�لمحيط  �آ�سيا  دول  �لخا�ض هما مجموعة  �لقطاع 
ملحقة  يمكن  باأنه  �لم�ستعَر�سة  �لبلد�ن  �حتجت  �لأخيرة،  �لمجموعة  هذه  من  �لق�سائية  �لوليات  بع�ض 
�ل�سلوك محل �لنظر باعتباره �سلوكًا �حتياليًّا بمقت�سى �لأحكام ذ�ت �ل�سلة يف قو�نينها �لجنائية )�أو نظرت 
ى  �أن تغطَّ �إنه من غير �لمرجح  �إذ  �لتعامل مع هذه �لإمكانية بتحفظ،  �إمكانية ذلك(. ومع ذلك، ينبغي  يف 
�لخد�ع  عن�سرْي  حتمًا  ت�سم  و�لتي  �لمنطبقة،  �لحتيال  بجر�ئم  �لمادة 21  يف  عليها  �لمن�سو�ض  �لأو�ساع 
و�لخ�سارة �لقت�سادية �لتقييديين. وينطبق �لأمر نف�سه على �لجر�ئم �لمت�سلة بك�سف �لأ�سر�ر �أو �لمعلومات 

�لمت�سلة بعمل �ساحب �لعمل يف �لقطاع �لخا�ض.

ا عن �أ�سلوب �لتجريم، فقد �ختارت بلد�ن كثيرة ��ستخد�م نف�ض �لأحكام �لمطبقة على حالت ر�سو  و�أمَّ
�لموظفين �لعموميين دون تمييز جوهري بين �لر�سوة يف �لقطاع �لعام ويف �لقطاع �لخا�ض. وقد ُو�سف هذ� 

)33(�لدليل �لت�سريعي لتنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لفقرة 298.
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�لنهج باأنه من �لممار�سات �لجيدة و�لمفيدة يف مكافحة �لف�ساد، حيث تكمن قوته يف �لحد من �حتمالت وجود 
ثغر�ت عند تحديد �لأحكام �لمنطبقة، على �سبيل �لمثال، على كيانات �لقطاع �لخا�ض �لتي تقدم خدمة عامة 

�أو على �ل�سر�كات بين �لقطاعين �لعام و�لخا�ض.

وتتطابق �لأركان �لأ�سا�سية لجريمتْي �لر�سو و�لرت�ساء �لختياريتين مع �لأركان �لو�ردة يف �لمادة 15 
)وعد �لمتلقي �أو �سخ�ض �آخر بمزية غير م�ستحقة �أو عر�سها عليه �أو منحه �إياها، �أو �لتما�سه لها �أو قبوله 
�إياها ب�سكل مبا�سر �أو غير مبا�سر(. وت�سمل �لجريمتان �لمز�يا �لملمو�سة وغير �لملمو�سة، �سو�ء �أكانت مالية 
�أم غير مالية، علوًة على �لحالت �لتي ل ُتعر�ض فيها بالفعل هبة �أو مزية �أخرى. وتن�ساأ �أحيانًا يف �لقو�نين 
�لوطنية م�ساكل م�سابهة للم�ساكل �لم�سار �إليها فيما يت�سل بالمادة 15، مثل ما يتعلق باأركان �لوعد و�لعر�ض 
ر  �أو �للتما�ض �أو �لر�سو غير �لمبا�سر �أو مز�يا �لأطر�ف �لثالثة �أو نطاق �لمز�يا غير �لم�ستحقة؛ غير �أنَّ تكرُّ
مو�جهة هذه �لم�ساكل و�لمعوقات �لتي ت�سببها �أقل مما يو�َجه فيما يتعلق بالمادة 15 فيما يبدو. وعلوًة على 
ذلك، تتجاوز �لت�سريعات �لوطنية يف بع�ض �لحالت م�سمون �لتفاقية على �أوجه م�سابهة لما ُذكر بالن�سبة �إلى 
�لمادة 15، حيث تغطي على �سبيل �لمثال �لدفع باأثر رجعي �أو �لحالت �لتي ل يمكن فيها �إثبات �سلة و��سحة 

بين �لمزية غير �لم�سروعة وفعل �أو �إغفال من جانب �لمتلقي.

 نطاق �أفر�د �لقطاع �لخا�ض �لم�سمولين
�لمتلقي غير �لم�سروع �لمحتمل هو، بمقت�سى �لمادة 21، �أيُّ �سخ�ض يدير �أو يعمل باأيِّ �سفة لدى �أحد كيانات 
�لقطاع �لخا�ض، بغ�ض �لنظر عن من�سبه. وبالتالي ينطبق ذلك على �لمديرين و�لموظفين على جميع م�ستويات 
�لت�سل�سل �لوظيفي يف كيانات �لقطاع �لخا�ض، وكذلك على وكلء �ل�سركات و��ست�سارييها و�لمهنيين و�أ�سحاب 
�أو �لموؤ�س�سات �لقانونية �لتي ل ت�ستهدف �لربح و�لمنظمات �لتطوعية  �لمن�ساآت �لفردية، بل وحتى �لكيانات 
�أكثر من  �أو تجارية بطبيعة �لحال(. وقد و�جه  �أو مالية  �أن�سطة �قت�سادية  و�لريا�سية )بقدر ما تنخرط يف 
�ثنتْي ع�سرة دولة طرفًا لديها �أحكام جنائية مناه�سة للر�سوة يف �لقطاع �لخا�ض، وخ�سو�سًا يف مجموعة دول 
�أوروبا �ل�سرقية، م�ساكل فيما يتعلق بنطاق �أفر�د �لقطاع �لخا�ض �لم�سمولين. ففي هذه �لوليات �لق�سائية، 
�أو �لموؤ�س�سات �لمالية فقط،  يغطي �لقانون �لوطني مجموعة غير مكتملة من �لكيانات �لقانونية )�ل�سركات 
على �سبيل �لمثال(، �أو ل ينظم �إلَّ �سلوك فئات محددة من �لمتلقين �لمحتملين للر�سوة )على �سبيل �لمثال 
�ل�سما�سرة �أو �لو�سطاء �أو �لأمناء �أو �لمحامين( �أو ي�ستخدم تعاريف �أ�سيق نطاقًا للأ�سخا�ض �لمعنيين )على 
�لقطاع  قانون  بمقت�سى  من�ساأً  �عتباريًّا  كيانًا  يديرون  �أو  �آخرين  �أعمال  يديرون  �لذين  �أولئك  �لمثال،  �سبيل 
�لخا�ض �أو يت�سرفون بالنيابة عن هذ� �لكيان �أو يت�سرفون بالنيابة عن �سخ�ض طبيعي �آخر، و�أولئك �لذين 
يوؤدون وظائف �إد�رية �أو �إ�سر�فية �أو وظائف تتعلق بتنظيم تحركات �لموجود�ت(، مما ي�سمل يف �لغالب �أفر�دً� 
ي�سغلون منا�سب �إد�رة عليا. وبالتالي فقد �عُتبر �أنَّ �لتنفيذ �لتام للمادة 21 يقت�سي بال�سرورة تقديم تو�سيات.

�أيِّ  على  و��سح  ب�سكل  �لر�سوة  جريمة  تنطبق  حيث  �أخرى،  ق�سائية  ولية  يف  معاك�ض  نهج  �تُّخذ  وقد 
يوؤديها  �لتي  للوظيفة  لم يكن  و�إن  �لخا�ض، حتى  �لقطاع  كيانات  �أحد  لدى  باأيِّ �سفة  يعمل  �أو  يدير  �سخ�ض 
�لفرد �أو لن�ساطه �أيُّ �سلة بالبلد �أو كان يوؤديها خارج �لبلد، مما يغطي بالتالي جميع موظفي �لقطاع �لخا�ض 
�أو  �لد�خلية  �لمناف�سة  �أفعالهم يف  �آثار  �أو  �أو جن�سية رب عملهم  �لبلد �لذي توظفو� فيه  �لنظر عن  ب�سرف 
ر �لم�سطلح  م�سار �لأن�سطة يف �لدولة �لمعنية. وهذ� �لنهج يعين على تحقيق �أغر��ض �لتفاقية. وبالمثل، يف�سَّ
�لم�ستخدم لو�سف �لمتلقي �لمحتمل للر�سوة يف دولة �أخرى على نحٍو ي�سمل �أيَّ �سخ�ض يوؤدي مهمة يف خدمة 
�سخ�ض طبيعي �أو �عتباري، ب�سرف �لنظر عن ت�سجيل هذ� �ل�سخ�ض بعقد عمل من عدمه. فيكفي �إذً� �أن 

يكون �ل�سخ�ض �لمعني قد ُكلِّف بمهمة يف خدمة �لكيان �لعتباري �سو�ء �أكانت مدفوعة �لأجر �أم ل.



62 حالة تنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد

�لعلقة  على  �لخا�ض  �لقطاع  يف  �لر�سوة  جريمة  يف  و�ل�ستناد  "�لوكيل"  م�سطلح  ��ستخد�م  �أثار  وقد 
�لقانون  نظام  تتبع  �لتي  �لبلد�ن  يف  ن�سبيًّا  �لنت�سار  و��سع  مفهوم  و�لأ�سيل—وهو  �لوكيل  بين  �لقائمة 
�أنَّ  و�سحيح  �لمادة 21.  لمتطلبات  م�ستوفيًا  �عتباره  �إمكانية  �لذكر—جدًل حول  �سبق  كما  �لأنغلو�سك�سوني 
�لخبر�ء �لم�ستعِر�سين �أعربو� يف معظم �لحالت فيما يبدو عن تحفظات تتعلق بهذ� �لأ�سلوب، ومعظمها يدور 
حول عدم تيقن ظاهر ب�ساأن تغطية �لمديرين و�أع�ساء �لإد�رة �لعليا )�سو�ء �أكانو� م�سمولين ح�سرً� �أم، على 
�لعك�ض من ذلك، غير م�سمولين مطلقًا(، و�أو�سو� باأن تنظر �لدول �لمعنية يف تو�سيع نطاق �لتجريم بحيث 
ي�سمل �لمعاملت �لو�قعة خارج هذ� �ل�سياق ويغطي �لنطاق �لكامل لل�سلوكيات �لمن�سو�ض عليها يف �لمادة 21 
َد �أنَّ م�سطلح "�لوكيل"،  من �لتفاقية، �إلَّ �أنَّه يف ما ل يقل عن ثلث دول لديها �أحكام تكاد تكون مطابقة، �أُكِّ
�سخ�ض  �أيِّ  على  يدل  �لأنغلو�سك�سوني،  �لقانون  نظام  تتبع  �لتي  �لق�سائية  �لوليات  يف  ف  �لمعرَّ �لنحو  على 
يوظفه غيره �أو يت�سرف نيابة عن غيره، بما يف ذلك روؤ�ساء �لكيانات �لعتبارية �لتنفيذيون ومديروها، بما 
يقود �إلى �ل�ستنتاج �لذي موؤد�ه �أنَّ �لمادة 21 قد ُنفذت على �أتم وجه. بل ويف �أحد تلك �لبلد�ن، �أُبرز �لتعريف 
�لو��سع لم�سطلح "�لوكيل" باعتباره من �لممار�سات �لجيدة. لذ� فاإنَّ هذ� �لمو�سوع جدير بمزيٍد من �لفح�ض 

و�لدر��سة يف �سوء كبر عدد �لبلد�ن �لمعنية و�لطبيعة غير �لإلز�مية لهذه �لمادة.

 �لإخلل بالو�جبات
ر �لمادة 21 من حيث �لمبد�أ بالن�سبة �إلى �ل�سلوك �لمق�سود للمرت�سي على �أنها جريمة خيانة �أمانة تعالج  ُتف�سَّ
�لحالت �لتي ُيحمل فيها �لمتلقي غير �لم�سروع على فعل �أو �متناع عن فعل على وجه يخل بو�جباته، وعلى �أنها 
�أ�سا�سًا �سمام �أمان للعلقة �لقائمة على �لثقة بين رب �لعمل و�لموظف. ولقد �عتم معظم �لدول بالفعل هذ� 
�لمعيار لتحديد نطاق �لجر�ئم لديها، �أو ��ستخد�م معايير معادلة لذلك �إلى حد بعيد، مثل �إخفاء �لمزية غير 
�لم�سروعة عن رب �لعمل �أو �لأ�سيل على وجه يخالف متطلبات ح�سن �لنية، �أو عدم معرفة �ل�سخ�ض �لم�سوؤول 
باأن�سطة �لموظف �أو عدم �لح�سول على �إذنه بها �أو مو�فقته عليها. وي�سمل هذ� عددً� من �لبلد�ن �لتي تتبع 
نظام �لقانون �لأنغلو�سك�سوني و�لتي تتعلق فيها جريمة �لر�سوة يف �لقطاع �لخا�ض باأيِّ معاملة تنطوي على 
فه �سخ�ض �آخر �أو يت�سرف نيابة عن �سخ�ض �آخر( �أو وعده  عر�ض هبة �أو مقابل على وكيل )�أْي �سخ�ض وظَّ
ب�سيء من ذلك �أو قبوله �إياه �أو ما �إلى ذلك على وجه فا�سد لحمله �أو مكافاأته على �أيِّ فعل �أو �إغفال يتعلق 
ب�سوؤون �لطرف �لأ�سيل �أو �أعماله، �أو على �إظهار �أو عدم �إظهار �لمحاباة �أو عدم �لمحاباة لأيِّ �سخ�ض فيما 
يتعلق ب�سوؤون �لطرف �لأ�سيل �أو �أعماله. وت�سير عبارة "على وجه فا�سد"، على �لنحو �لذي ُف�سرت به هنا، �إلى 

وجوب �إجر�ء �لمعاملة يف �لخفاء، مما يخل بالتز�مات �لوكيل.

ف، يف �لغالب، على �أ�سا�ض تعليمات رب عمله ور�ساه، فينبغي �عتبار  وبما �أنَّ و�جبات متلقي �لر�سوة تعرَّ
�لخبر�ء  �أنَّ  بالذكر  يجدر  ذلك،  ومع  �لتفاقية.  لروح  مو�فقًة، يف معظمها،  �أي�سًا  �لبديلة  �لمعايير  �أنَّ هذه 
�لم�ستعِر�سين �أو�سو� ب�سكل عام با�ستبعادها �أو رحبو� بخطط ت�سريعية ل�ستبد�لها و�ن�سب �لتركيز �أ�سا�سًا 

على �ل�سلوك �لذي يتعار�ض مع و�جب �لمتلقي حتى تكون �لأحكام �لوطنية �أكثر تو�وؤمًا مع �سيغة �لمادة 21.
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اأمثلة على التنفيذ
يحتوي �لقانون �لجنائي في دولتين طرفين �أحكامًا خا�سة متطابقة ب�ساأن �لر�سوة في �لقطاع �لخا�ض 
�أو �لجتماعية،  �لمهنية  �أن�سطتهم  �أ�سخا�ض ي�سغلون، �سمن نطاق  ياأتيها  �لتي  ت�سمل جميع �لأفعال 
دون �أن يكونو� موظفين عموميين، منا�سب �إد�رة �أو �أيَّ وظيفة لدى �أيِّ �سخ�ض، �سو�ء �أكان طبيعيًّا 
ا، �أو لدى �أيِّ جهاز �آخر، وعزمو� على �لتح�سل على �أد�ء �أو �إغفال �أيِّ ت�سرف �سمن نطاق  �أم �عتباريًّ
�أو  �لقانونية  �لتز�ماتهم  يخالف  نحو  منا�سبهم على  �أو  له وظائفهم  ت�سهِّ �أو  منا�سبهم  �أو  وظائفهم 

�لتعاقدية �أو �لمهنية.
�لإخلل  �لخا�ض في  �لقطاع  في  �لر�سوة  لتجريم  �لأ�سا�سي  �لركن  يتمثل  ل  �أخرى،  دولة  وفي 
بالو�جبات في حد ذ�ته، بل في �إخفاء �لهبة �أو �لوعد عن رب �لعمل، مما يتعار�ض مع متطلبات ح�سن 
�لنية. و�لعامل �لحا�سم هنا هو وقوع �لتز�م على �لموظف بالإف�ساح عن �لهبة �أو �لوعد وفقًا لمعايير 
د ذلك ويقيَّم من وجهة نظر خارجية. وهذ� يعني �أي�سًا �أنَّ �لموظف  مو�سوعية من عدمه، على �أن يحدَّ
ملَزم، �إذ� �سك فيما �إذ� كان ينبغي له �لإف�ساح عن هبٍة ما بعينها، باإخبار رب عمله �أو بالت�ساور معه 
على �لأقل. ول ُيعفى من وجوب �لإف�ساح �إلَّ �لمز�يا �لتي يمكن �عتبارها هبات متعارفًا عليها في بيئة 
�لأعمال—��ستنادً� �إلى معايير �جتماعية مو�سوعية، منها ممار�سات �لأعمال �لم�ستقرة. وهذ� يعني 
�أنَّ �لهد�يا �لمطلوب �لإبلغ بها تكون على �لعموم محل �سك بالفعل بطبيعتها، �أو �أنَّ �لمق�سود بها على 
�أقل تقدير هو �إحد�ث تاأثير يتجاوز �لمعتاد. ويبقى �لر��سي في �لقطاع �لخا�ض عر�سة للعقوبة حتى 

�إذ� خالف �لموظف �لمتلقي للر�سوة توقعاته و�أف�سح عن �لهبة لرب عمله.

وعلوة على ما �سبق، ��ستحدثت دول �أطر�ف يف بع�ض �لحالت �أحكامًا �إ�سافية تعالج �أو�ساعًا محددة، 
�سحب عطاء  تاأمين  �أجل  من  �لر�سوة  �أفعال  مثل  عمله،  رب  تجاه  بالتز�ماته  �لفا�سد  �لموظف  يفي  ل  حيث 
�لحتر�فية  �لريا�سية  �لعرو�ض  �أو  �لم�سابقات  �لم�ساركين يف  ر�سو  �أو  ما،  لعقٍد  �لمتناع عن طرح عطاء  �أو 
ميها، �أو �لر�ساوى �لر�مية �إلى تاأمين قر�ض �أو �سلفة �أو �سمان �أو �أيِّ ت�سهيل �ئتماني �آخر من  و�لتجارية �أو منظِّ

ِقبل مدير �أو م�سوؤول �أو موظف يف م�سرف.

�إخلل  وقوع  �لجريمة  �أركان  من  كركن  �لوطني  �لقانون  فيها  ي�سترط  ل  �لتي  �ل�سائعة  �لحالت  ويف 
بالو�جب، ومن ذلك مثًل عندما ت�ستخدم دول �أطر�ف تعريفًا موحدً� للر�سوة يف �لقطاعين �لعام و�لخا�ض، 
�لمناف�سة  لحماية  �أكثر،  يكن  لم  �إن  مكافئًا،  وزنًا  �لحقيقة  يف  ويمنح  �لتفاقية  متطلبات  يتجاوز  ذلك  فاإنَّ 
�لحرة. وقد ُيعتبر نف�ض �لأمر �سحيحًا بالن�سبة �إلى �لقو�نين �لتي تقت�سي �أن تكون �لمزية غير �لم�سروعة قد 
مت لكي يوؤدي �لموظف فعًل ما �أو ل يوؤديه على نحو يخدم م�سلحة من �أعطاه تلك �لمزية، حيث �إنَّ من  ُقدِّ
�لو��سح �أنَّ �أيَّ حثٍّ على �لإخلل بو�جب ل يمكن �إل �أن يندرج �سمن نطاق �لحكم ذي �ل�سلة. وعلى �لعك�ض 
من ذلك، ثمة ت�سريعات وطنية ت�سير �إلى �أ�سكال محددة من �آثار �لفعل )كاأن ت�سترط �أن يت�سبب �لفعل �لذي 
يرتكبه �لمرت�سي يف �إلحاق �سرر �أو �أذًى بمن يمثلهم هذ� �لمرت�سي، �أو �أن يكون قد �رُتِكب بنية �إلحاق �ل�سرر 
�أو �لأذى بهم؛ �أو �أن ي�سكل ذلك �لفعل مناف�سة غير عادلة �أو تف�سيًل غير مقبول ل�سالح م�ستر �أو متلق لل�سلع 
ه �لمناف�سة �لحرة؛ �أو �أن يعطل نظام �لإنتاج يف �لبلد(، وهي بذلك ت�سيف  �أو �لخدمات �أو �أد�ء �آخر؛ �أو �أن ي�سوِّ
ركنًا �إ�سافيًّا يف و�سف �لجريمة على نحٍو يف�سي �إلى ت�سييق نطاقها وبالتالي �إلى �لبتعاد عن �أحكام �لتفاقية.

 �أثناء مز�ولة �أن�سطة �قت�سادية �أو مالية �أو تجارية
ين�ض �لقانون يف بع�ض �لبلد�ن على �أنَّ �لر�سوة ل تقع يف �لقطاع �لخا�ض �إلَّ �إذ� �رُتِكب �لفعل �أثناء مز�ولة 
�لف�سفا�ض  �لتف�سير  وقد ُو�سف   .21 للمادة  �لأ�سا�سي  �لمفهوم  بذلك  متبعًا  تجارية،  �أو  �قت�سادية  �أن�سطة 
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لم�سطلح "�أن�سطة تجارية" يف �إحدى �لدول، و�لذي ي�سمل حتى �لعمل �لخيري غير �لمدفوع �لأجر �أو �لعمل 
دة. ومن باب �أولى �أن ُتبدى نف�ض �لملحظة ب�ساأن �لممار�سة  لدى منظمات غير حكومية، باأنه يمثل ممار�سة جيِّ
�أو تجارية وتطبيق  �أيِّ �سلة �قت�سادية  �أغلبية �لدول �لأطر�ف و�لمتمثلة يف �ل�ستغناء تمامًا عن  �لمتبعة يف 

جر�ئم �أعم دون �لإ�سارة باأيِّ �سكل �إلى طبيعة �لأن�سطة ذ�ت �ل�سلة.

ومن ناحية �أخرى، يح�سر �لقانون يف بع�ض �لبلد�ن جريمة �لر�سوة يف �لقطاع �لخا�ض بالأفعال �لتي 
ت�سكل �إخلًل باللتز�مات يف �سر�ء �ل�سلع �أو بيعها �أو �لتعاقد على خدمات مهنية �أو �إبر�م عقد �أو �لح�سول على 
�أيِّ منفعة �أخرى �أو �لحتفاظ بهذ� �لعقد �أو هذه �لمنفعة. وقد يتبين �أنَّ هذ� �لقيد مبالغ فيه، �ساأنه يف ذلك 
�ساأن �ل�ستر�ط �لقائم يف دول �أطر�ف �أخرى بوجود �سكوى م�سبقة يقدمها من يحق لهم �إقامة دعوى مدنية، 

بما يف ذلك �لمناف�سون و�ل�سلطات �لحكومية.

�لفعالية
م �أمثلة على �لتنفيذ �أو �إح�ساء�ت عن ملحقات ق�سائية و�إد�نات �إلَّ من طرف عدد قليل من �لبلد�ن.  لم تقدَّ
�أيُّ ملحقات ق�سائية ذ�ت �سلة بالجريمة  �أو تجر  �إد�نات  �أيُّ  باأنه لم ت�سدر  �أطر�ف  �أفادت عدة دول  وقد 
ق فيها عمليًّا  �لمذكورة �أعله �أو باأنَّ عدد �لق�سايا �لمتعلقة بتطبيق �لأحكام ذ�ت �ل�سلة �لتي يبلَّغ بها ويحقَّ
�إلَّ يف  �إنفاذ �لقو�نين على مدى �ل�سنو�ت �ل�سابقة  �. ولم يلحظ �لخبر�ء �لم�ستعِر�سون تز�يدً� يف  قليل جدًّ
حالة و�حدة، وكان ذلك نتيجة لحظر �لر�سوة �لتجارية للأجانب. وبالمقابل، يبدو �أنَّ �لر�سوة على �ل�سعيد 

�لمحلي يف �لقطاع �لخا�ض لم تجتذب نف�ض �لقدر من �لنتباه مقارنًة بالر�سوة يف �لقطاع �لعام.

يات �لتحدِّ
�إلى حماية �لقطاع �لعام يمثل تحديًا  �أنَّ �لتغلب على �ن�سر�ف �لقدر �لأكبر من �لتركيز ب�سكل ظاهر  يبدو 
ى �لر�سوة يف �لقطاع  كبيرً� يف كثيٍر من �لبلد�ن فيما يتعلق بتنفيذ �لمادة 21. ويف عدٍد من �لحالت، ل تغطَّ
�لخا�ض �إلَّ بقدر ما تمتلك �لدولة من �لموؤ�س�سة �أو �ل�سركة �لمعنية. وُيعتقد يف قطاعات مختلفة، كما �أ�سارت 
�ل�سلطات �لوطنية يف �أحد �لبلد�ن، �أنه قد يكون للتجريم �لعام لهذ� �لنوع من �ل�سلوك تبعات �سلبية؛ مما يبرز 
�لحاجة �إلى بدء م�ساور�ت بين �أ�سحاب �لم�سلحة �لمعنيين كافة )�لمجتمع �لمدني ودو�ئر �لأعمال و�لحكومة 
�سخ�ض  �أيِّ  �سمول  و�سمان  �لنقا�ض  �لحكم محل  تنفيذ  �سوب  �تخاذ خطوة  �أجل  من  �لت�سريعية(  و�لهيئات 
يدير كيانًا تابعًا للقطاع �لخا�ض، �أو يعمل لديه باأيِّ �سفة، كمتلق محتمل للر�سوة، على وجه �لخ�سو�ض. وقد 
يتطلب تجريم �لر�سوة يف �لقطاع �لخا�ض تغييرً� جوهريًّا يف �لمو�قف، ل �سيما يف بلد�ن مجموعة دول �آ�سيا 
هذه  ب�ساأن  �لتحفظات  �أكثر  فيها  �أُبديت  �لتي  و�لكاريبي  �للتينية  �أمريكا  دول  ومجموعة  �لهادئ  و�لمحيط 

�لجريمة تحديدً�.

2- اختال�س الممتلكات في القطاع الخا�س )المادة 22(

�عتمدت جميع �لدول �لأطر�ف، با�ستثناء عدد قليل من �لبلد�ن على وجه �لخ�سو�ض، تد�بير لتجريم 
�لختل�ض يف �لقطاع �لخا�ض، علمًا باأنَّ هذ� �لحكم غير �إلز�مي، و�إن قام كثير منها بذلك على نحو جزئي 
لل�سلوك  �سمولها  وجاهتها ويف مدى  �سكوكًا يف  �أثارت  �لمذكورة يف ثلث حالت  �لت�سريعات  لكن  �أ.  �أو مجزَّ
محل �لنظر، بينما �أفيد يف عدد من �لحالت �لأخرى باأنَّ تد�بير ترمي �إلى تنفيذ �لمادة ب�سكل �أ�سمل كانت 
فاإنَّ دولة طرفًا ذ�ت  �لُقطرية. وعلوًة على ذلك،  �إجر�ء �ل�ستعر��سات  �لمناق�سة وقت  �لدر��سة وقيد  قيد 
 تركيب �تحادي تفتقد قانونًا على �ل�سعيد �لتحادي يحظر �لختل�ض يف �لقطاع �لخا�ض يف جميع �لأحو�ل. 
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ومع ذلك، يمكن ��ستخد�م قو�نين �تحادية مختلفة عو�سًا عن ذلك لتغطية كثيٍر من �لحالت ذ�ت �ل�سلة، كما 
م يف �لمقام �لأول يف �إطار ت�سريعات �لوليات. �أنَّ �لختل�ض من كيان من �لقطاع �لخا�ض مجرَّ

�لم�سطلحات  من  و��سعة  مجموعة  توجد  �لعام،  �لقطاع  يف  �لختل�ض  �إلى  بالن�سبة  �ل�ساأن  هو  وكما 
�أو جو�نب  �إذ� بدر منهم �سلوك من هذ� �لقبيل،  �أ�سخا�ض �لم�سوؤولية �لجنائية  ُت�ستخدم لتحميل  و�لمفاهيم 
معيَّنة منه، بما يف ذلك، على �سبيل �لمثال، "�حتيال موظفين يف �سركة" و"�ل�سرقة" و"�ل�سلب" و"�ل�ستيلء 
��ستغلل  و"�إ�ساءة  �لئتماني"  �لو�جب  و"خيانة  �لأمانة"  و"خيانة  �لممتلكات"  و"ت�سريب  �لم�سروع"  غير 
�أُبديت ب�ساأن  "�إ�ساءة ��ستغلل �لثقة". وكانت �لملحظات �لتي  �أو  �لمن�سب" و"�إ�ساءة ��ستغلل �لت�ساريح" 
�لمادة 17 نف�سها تقريبًا �لتي �أُبديت فيما يتعلق بالمادة 22 من حيث م�ستوى �ت�ساق مختلف �لأحكام �لوطنية 
مع متطلبات �لتفاقية، بما يف ذلك وجود �لعديد من �أوجه عدم �لت�ساق و�لتد�خل بين �لعنا�سر �لوقائعية 
للجر�ئم �لمنطبقة. ويف حين توجد حالت عدة ل تكون فيها �أجز�ء من �لت�سرف م�سمولة، �عُتبرت �لجر�ئم 
�لمنطبقة )مثل "�سرقة �لممتلكات" يف �أحد �لبلد�ن( �سديدة �لت�ساع يف بلد�ن �أخرى من حيث �إنها ل تحدد 
يف  تو�سيات  �سدرت  لذلك،  وتبعًا  �لخا�ض.  �لقطاع  يف  �لختل�ض  فعل  �سمن  تندرج  �أن  يمكن  �لتي  �لأفعال 
حالت عديدة كي تنظر �لدول �لأطر�ف يف �عتماد �أحكام متمايزة تحاكي ب�سكل �أدق نوع �لجريمة �لمو�سوف 
�لعملية  �لقيمة  زيادة  بغية  و�حد  حكم  يف  �لمتناثرة  �لوطنية  �لت�سريعات  جمع  يف  تنظر  �أو   ،22 �لمادة  يف 
للقانون. ومع ذلك، وربما على �لنقي�ض من �لنطباع �لذي �أحدثته بع�ض �ل�ستعر��سات لبلد�ن يف مجموعة 
�لو�ردة يف  �أ�سيق من تلك  �لنظر ذ�ت نطاق  �أن �لجريمة قيد  �لو��سح  �أن يكون من   �لدول �لأفريقية، يجب 
�لمادة 17 حيث �إنها ت�سمل �لختل�ض ولكنها ل ت�سمل تجريم قيام �ل�سخ�ض �لعادي ب�"تبديد �لممتلكات �أو 
�أيَّ غر�ض خا�ض من جانب مرتكب �لجريمة لأن ُيرتكب �لت�سرف  �أنها ل تحدد  ت�سريبها ب�سكل �آخر"، كما 

"ل�سالحه هو �أو ل�سالح �سخ�ض �أو كيان �آخر". 

 نطاق �لأفر�د �لم�سمولين
نف�ض جر�ئم  تطبق  بل  �لمادة 17،  ُذكر بخ�سو�ض  كما  و�لخا�ض  �لعام  �لقطاعين  بين  كثيرة  بلد�ن  تميز  ل 
�لعامة  �لختل�ض  جر�ئم  ل تن�سحب  �لحالت،  تلك  �إحدى  ويف  �سو�ء.  حدٍّ  على  عليهما  و�لتبديد  �لختل�ض 
�إلَّ على �لأفر�د يف �لقطاع �لخا�ض �لذين يديرون �أمو�ًل �أو موجود�ت تابعة للقطاع �لعام �أو ممتلكات خا�سة 
خا�سعة للإد�رة �لق�سائية �أو للتجميد �أو �لحجز �أو موجود�ت �سركة خا�سة يكون للدولة ح�سة يف �أ�سهمها، 

وبالتالي يكون تجريمها قا�سر� عن �لوفاء بمتطلبات �لتفاقية.

ومن بين �لبلد�ن �لتي لديها �أحكام منف�سلة للقطاع �لخا�ض، تبدو جر�ئم �لختل�ض يف بع�ض �لدول 
موظفي  �أو  يديرونها،  �أو  �سركة  يوؤ�س�سون  �لذين  �لأ�سخا�ض  �أو  وم�سوؤوليها،  �ل�سركات  مديري  يف  مح�سورة 
�أو  ح�س�سًا،  فيها  �لدولة  تملك  �لتي  �ل�سركات  �أو  "�لمالية"  �لموؤ�س�سات  )مثل  محددة  كيانات  �أو  موؤ�س�سات 
�لهيئات غير �لحكومية، �أو �لموؤ�س�سات �أو �لتعاونيات �أو "�لكيانات �ل�سعبية �أو كيانات �لقت�ساد �لقائم على 
�أنَّ  غير  �لق�سايا،  من  �لأعظم  �ل�سو�د  لتغطية  كافية  �لأحكام  تلك  تكون  �أن  ُيفتر�ض  �أنه  ومع  �لت�سامن"(. 
�لتفاقية ت�سير، بنف�ض �ل�سيغة �لم�ستعملة يف �لمادة 21، �إلى �أيِّ �سخ�ض يدير كيانًا تابعًا للقطاع �لخا�ض، 
م�ستقلين  مهنيين  لدى  �لعاملين  و�لأ�سخا�ض  �لأدنى  �لدرجات  موظفي  ي�سمل  مما  �سفة،  باأيِّ  فيه  يعمل  �أو 
و�أ�سحاب �لمن�ساآت �لفردية. وبالتالي فقد �أُو�سيت �لبلد�ن �لمعنية بالنظر يف تو�سيع نطاق �لأحكام �لمنطبقة 
�أو بالقيام، على �لأقل، بر�سد تطبيق �لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة بغية تبيُّن �أيِّ ثغر�ت محتملة و�سدها. ومع ذلك، 
ت�ستهدف  �إ�سافية،  �أفعاًل  �أي�سًا  مت  �لتفاقية جرَّ ت�ستويف متطلبات  �لتي  �لدول  بع�ض  �أن  �إلى  �لإ�سارة  تجدر 

تحديدً� �لختل�ض �أو �لتبديد على يد مديري �ل�سركات �أو �إد�رييها �أو موظفيها. 
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 مو�سوع �لجريمة
�لتي ت�سبب �سررً� طفيفًا  �أي�سًا �لأفعال  �إلى �لمادة 17 و�لمطروحة هنا  �إليها بالن�سبة  من �لم�ساكل �لم�سار 
وتغطية جميع �أ�سكال �لممتلكات، ل �سيما �لموجود�ت غير �لمنقولة. وت�سكل هذه �لم�ساألة �لأخيرة تحديًا حتى 
يف �لدول �لتي و�سعت جر�ئم منف�سلة للختل�ض يف �لقطاع �لخا�ض، وخ�سو�سًا �لمنتمية منها �إلى مجموعة 
دول �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ. ورغم �أن �لم�ستعِر�سين قبلو� �إمكانية تجريم �ختل�ض �لممتلكات غير �لمنقولة 
�أو  �لحتيال  ب�ساأن  �لعامة  بالأحكام  �لمادة 17، عمًل  �إلى  بالن�سبة  �أي�سًا  �لحال  كما هي  �لحالت،  بع�ض  يف 
�لتزوير �أو خيانة �لأمانة، فقد �أو�سو� يف حالت �أخرى باأن تنظر �لبلد�ن �لمعنية يف تعديل ت�سريعاتها، وعلى 
ا �إلَّ �لممتلكات �لمنقولة  �لأخ�ض �عتماد �لتد�بير �للزمة لتو�سيع نطاق �لتعاريف �لقائمة �لتي ل ت�سمل حاليًّ
بحيث ت�سمل �أيَّ ممتلكات �أو �أمو�ل �أو �أور�ق مالية خ�سو�سية �أو �أيَّ �أ�سياء �أخرى ذ�ت قيمة. وبالمثل، �أُثيرت 
�لممتلكات  �إلَّ  تغطي  ل  �لتي  �لدول  �إحدى  �أوثق يف  ب�سكل  �لتفاقية  روح  مع  �لوطني  �لقانون  مو�ءمة  م�ساألة 

�لمتاأتية عن طريق �لقر�ض �أو �لقتر��ض �أو �ل�ستئجار �أو �لتعاقد.

 خيانة �لأمانة
بها  ُعهد  قيمة  ذ�ت  �أخرى  �أ�سياء  �أيِّ  �أو  مالية خ�سو�سية  �أور�ق  �أو  �أمو�ل  �أو  ممتلكات  �إلى   22 �لمادة  ت�سير 
�إلى �سخ�ض يف كيان تابع للقطاع �لخا�ض بحكم من�سبه، وبذ� تنطوي على مفهوم �لإخلل بو�جبْي �لأمانة 
�أن تنظر �لدول �لأطر�ف يف تكييف �لقانون مع  �أنَّ من �ل�سروري  و�لعناية. وقد �عتبر بع�ض �لم�ستعِر�سين 
�أو  �لأمو�ل  �أو  �لخا�سة  �لأ�سول  �إليه  �أُوكلت  �لذي  �ل�سخ�ض  بمعاقبة  وذلك  هذ�،  �لمميز  �لختل�ض  عن�سر 
�إليه يف �إطار �لمادة 17،  �أُ�سير  �أنه ل يمكن، كما  �لممتلكات �لأخرى بحكم من�سبه على وجه �لتحديد. بيد 
��ستبعاد �أن �لجر�ئم �لتي تخلو من مثل تلك �لإ�سارة، و�لتي ت�سمل جميع �لممتلكات �لعائدة �إلى �سخ�ض �آخر، 
بغ�ض �لنظر عن �لكيفية �لتي �نتقلت بها �إلى حوزة �لجاني، تتما�سى بالقدر نف�سه مع متطلبات �لتفاقية. وقد 
ى بموجبها �لجاني  فت �لممار�سة �لمتبعة يف بع�ض �لدول، و�لمتمثلة يف �لمر�عاة �لدقيقة لل�سفة �لتي تلقَّ ُو�سِ
ا �أو حار�سًا ق�سائيًّا( بغية �تخاذ قر�ر ب�ساأن ت�سديد  �لموجود�ت �لمختل�سة )كاأن يكون تلّقاها باعتباره و�سيًّ

�لعقوبة على �لجريمة، باأنها تجربة ناجحة.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة
د �لعقوبة على جريمة �لختل�ض تبعًا لقيمة  في دولتين تتبعان نظام �لقانون �لأنغلو�سك�سوني، ُت�سدَّ
�لموجود�ت �لمختَل�سة، وُتغلَّظ �لعقوبة �أكثر �إذ� كان �لجاني قد ح�سل على �لموجود�ت كوديعة بحكم 

ا �أو حار�سًا ق�سائيًّا. مًا �أو و�سيًّ �لقانون �أو ب�سبب وظيفته �أو عمله �أو مهنته �أو باعتباره قيِّ

 �أثناء مز�ولة �أن�سطة �قت�سادية �أو مالية �أو تجارية
م  تجرِّ �لتي  �لوطنية  �لأحكام  من  لكثيٍر  �أنَّ   22 بالمادة  يتعلق  فيما  بالذكر  �لجديرة  �لأخرى  �لنقاط  من 
�أثناء  �لمقترفة  �لأفعال  على  تقت�سر  ل  لأنها  بالتفاقية  مقارنًة  �أو�سع  نطاقًا  �لخا�ض  �لقطاع  يف  �لختل�ض 
مز�ولة �أن�سطة �قت�سادية �أو مالية �أو تجارية. ومن ناحية �أخرى، ��ستحدث بلد و�حد على �لأقل جريمة �إ�سافية 
�لأن�سطة هي  تلك  �أن  �لتي مفادها  �لحقيقة  يوؤكد  و�لمالي، مما  �لم�سريف  �لقطاع  ومنف�سلة للختل�ض يف 

�لمجال �لرئي�سي �لذي ين�سب عليه �لهتمام يف �لأحكام ذ�ت �ل�سلة.

�لفعالية
م بيانات �إح�سائية �إلَّ من طرف عدد قليل من �لبلد�ن.  �أخيرً�، وفيما يتعلق بالتطبيق �لعملي للتجريم، لم تقدَّ
بالنظر، على �سبيل  �لفعالية، وذلك  �أنه موؤ�سر على عدم  �إلى ذلك على  �لنظر  بال�سرورة  ينبغي  �أنه ل  غير 
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�لمثال، �إلى ما لوحظ يف �إحدى �لدول من تعلق �أغلبية �لملحقات �لق�سائية على �لختل�ض بالختل�ض يف 
�لقطاع �لخا�ض. ومع ذلك، �أُو�سي، من �أجل زيادة �لفعالية يف �أحد �لبلد�ن حيث ل تكون ملحقة �لختل�ض 
دة، بالنظر يف �إز�لة  يف �لقطاع �لخا�ض ممكنة �إل بناء على �سكوى من �ل�سحية �إذ� لم تكن هناك ظروف م�سدِّ

هذ� �ل�سرط.

دال- غ�سل الأموال وال�سلوكيات ذات ال�سلة

1- غ�سل العائدات الإجرامية )المادة 2٣(

هناك �ت�ساق ملحوظ بين �لدول �لأطر�ف فيما يتعلق بتجريم غ�سل �لأمو�ل، على �لرغم من �ت�ساع نطاق هذه 
�أثارته من خلفات كثيرة منذ دخلت د�ئرة �هتمام �لجمهور على �ل�سعيد  �لجريمة وطبيعتها �لمعقدة وما 
�إلى  ��سُتقيت  �لأمو�ل  لغ�سل  �لمناه�سة  �لوطنية  �لأحكام  �أنَّ  �لُقطرية  �ل�ستعر��سات  من  تبيَّن  وقد  �لدولي. 
هذه  عد�  فيها—فيما  بما  �لدولية،  و�ل�سكوك  �لتفاقيات  من  مجموعة  يف  �لو�ردة  �لمبادئ  من  بعيد  حد 
�لتفاقية �لتي �نبنت على مبادر�ت �سابقة وطورتها—�تفاقية �لأمم �لمتحدة لمكافحة �لتجار غير �لم�سروع 
ر�ت و�لموؤثر�ت �لعقلية لعام 1988 و�تفاقية �لأمم �لمتحدة لمكافحة �لجريمة �لمنظمة عبر �لوطنية  يف �لمخدِّ
)�لموقعة يف مدينة باليرمو �لإيطالية عام 2000(. كما توؤدي �لتقييمات �لدورية �لمركزة �لتي تجريها �آليات 
�إنكاره يف تحديد  ا ل يمكن  �إقليمية م�سابهة دورً� مهمًّ �لمالية وهيئات  بالإجر�ء�ت  �لمعنية  �لعمل  مثل فرقة 
م�سامين �لت�سريعات ذ�ت �ل�سلة ومو�ءمتها.)3٤( وقد ��ستفادت بلد�ن كثيرة من �لم�ساعدة �لتقنية و�لتو�سيات 

�لتي تقدمها هذه �لأفرقة �لمتخ�س�سة.

ونتيجة لذلك، �تخذت معظم �لدول �لأطر�ف تد�بير لتجريم غ�سل �لأمو�ل جنائيًّا. وقد ُن�ّض على ذلك 
يف معظم �لبلد�ن، بما فيها جميع بلد�ن مجموعة �لدول �لأفريقية، يف قو�نين خا�سة لمكافحة غ�سل �لأمو�ل. 
وُن�ّض على ذلك يف �لقو�نين �لجنائية لبلد�ن �أخرى، بما فيها �لغالبية �لعظمى من بلد�ن مجموعة دول �أوروبا 
�ل�سرقية ومجموعة دول �أوروبا �لغربية ودول �أخرى. و�قُترح يف حالة و�حدة غير معتادة حيث توجد جر�ئم 
متد�خلة يف قانون خا�ض وقانون �لعقوبات حذف �لجريمة �لأ�سيق نطاقًا، �لو�ردة يف قانون �لعقوبات، �أو على 

�لأقل تعديل �سيغتها بما يت�سق تمامًا مع �سيغة نظيرتها �لأو�سع نطاقًا.

�إلى  ترمي  ومحكمة  و�سلبة  قوية  نظمًا  �أر�سو�  �لوطنيين  عين  �لم�سرِّ �أن  �لحالت  بع�ض  يف  ُوجد  وقد 
�لردع عن غ�سل �لأمو�ل و�كت�سافه. ومع ذلك، فقد لوحظ وجود �أوجه ق�سور فنية بل وحتى ثغر�ت كبيرة يف 
عدد من �لحالت يف �لقو�نين �لتنفيذية، خا�سًة فيما يتعلق بال�سلوك �لمو�سوف يف �لفقرتين )1( )�أ( ‘2’ 
و)1( )ب( ‘1’ من �لمادة 23، ف�سًل عن �أجز�ء من �لفقر�ت )2( )�أ(-)ج(. وعلوًة على ذلك، ل ُتعتبر 
�لدول  من  كبير  عدد  يف  �لأمو�ل  بغ�سل  يتعلق  فيما  �أ�سلية  جر�ئم  للتفاقية  وفقًا  مة  �لمجرَّ �لأفعال  جميع 
و�لمالية  �لم�سرفية  �لعمليات  على  �أخرى  دولة  يف  �لأمو�ل  غ�سل  جريمة  نطاق  يقت�سر  بينما  �لأطر�ف، 
ت�سمل  ل  �أنها  ف�سفا�سًا،  تف�سيرً�  تف�سيرها  من  �لرغم  على  لوحظ،  �لتي  �لقت�سادية  �لعمليات  من  وغيرها 
جميع �لمجالت �لمحتملة لغ�سل �لعائد�ت. ونتيجًة لأوجه �لق�سور �ل�سالفة �لذكر، ومع ملحظة �أنَّ ت�سريعات 

)3٤(من �سمن هذه �لهيئات جلنة �خلرب�ء �ملعنية بتقييم تد�بري مكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب �لتابعة ملجل�ض �أوروبا، وفريق �آ�سيا 

و�ملحيط �لهادئ �ملعني بغ�سل �لأمو�ل، وفريق �سرق �أفريقيا و�جلنوب �لأفريقي �ملعني مبكافحة غ�سل �لأمو�ل، وفرقة �لعمل �ملعنية بالإجر�ء�ت 
�لأوروبية- و�ملجموعة  �سابقًا(،   GAFISUD �أو   ،GAFILAT �لإ�سباين  باملخت�سر  )�ملعروفة  �للتينية  �أمريكا  يف  �لأمو�ل  غ�سل  ملكافحة  �ملالية 
�لآ�سيوية �ملعنية مبكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، وفرقة �لعمل �ملعنية بالإجر�ء�ت �ملالية يف منطقة �لبحر �لكاريبي، وفريق �لعمل �حلكومي 

�لدويل �ملعني مبكافحة غ�سل �لأمو�ل يف غرب �أفريقيا، وفرقة �لعمل �ملعنية بالإجر�ء�ت �ملالية يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا.
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��سُتحدثت يف بع�ض �لحالت لتنفيذ �لمادة ب�سكل كامل، فقد �سدرت تو�سيات ملئمة، وعاجلة يف حالة و�حدة 
على �لأقل، ب�سنِّ �لبلد�ن �لمعنية ما يلزم لذلك من �لت�سريعات. وترد فيما يلي معلومات �أكثر تحديدً�.

 �لإبد�ل �أو �لإحالة
بادئ ذي بدء، تتطلب �لفقرة 1 )�أ( ‘1’ من �لمادة 23 تجريم �إبد�ل �لممتلكات �أو �إحالتها �إذ� علم �لمدعى 
تمويه  �أو  )�أ( �إخفاء  هما:  لأحد غر�سين  �أحالها  �أو  �أبدلها  ثم  �إجر�مية  عائد�ت  �لمعنية  �لممتلكات  �أنَّ  عليه 
�أيِّ  م�ساعدة  )ب(  �أو  مثًل(؛  �كت�سافها  منع  على  �لإعانة  طريق  )عن  �لم�سروع  غير  �لممتلكات  تلك  م�سدر 
�سخ�ض �سالع يف �رتكاب �لجرم �لأ�سلي على �لإفلت من �لعو�قب �لقانونية لفعلته. وي�سمل م�سطلح "�إبد�ل 
ل فيها �لموجود�ت �لمالية من �سكل �أو نوع �إلى �آخر، وذلك مثًل ب�سر�ء عقار�ت �أو  �أو �إحالة" �لحالت �لتي ُتبدَّ
معادن نفي�سة با�ستخد�م �لأمو�ل �لنقدية �لمتاأتية بطريقة غير م�سروعة، �أو بيع �لعقار�ت �لمتاأتية بطريقة غير 
م�سروعة، وكذلك �لحالت �لتي ُتنقل فيها �لموجود�ت ذ�تها من مكان �إلى �آخر �أو من ولية ق�سائية �إلى �أخرى 
�أو من ح�ساب م�سرفي �إلى �آخر.)35( و�لدول �لأطر�ف ممتثلة ب�سكل عام لهذ� �لمتطلب �لأ�سا�سي، مع وجود 
عدد محدود من �ل�ستثناء�ت �لملحوظة، حيث ُت�ستخدم �سيغ متنوعة لأحكام بغر�ض تناول �ل�سلوك ذي �ل�سلة.

مثال على التنفيذ

"�سكل قانوني"  �إ�سفاء  �إحدى �لدول �لأطر�ف غ�سل �لأمو�ل تعريفًا ف�سفا�سًا بحيث ي�سمل  �أعطت 
)على �سبيل �لمثال من خلل �ل�ستخد�م �أو �لكت�ساب �أو �لحيازة �أو �لإبد�ل �أو �لإحالة �أو �أيِّ �إجر�ء 
�أو  �لموثق،  �لقانوني و/�أو غير  �إخفاًء لأ�سلها غير  �أو غير موثقة  قانونية  �آخر( على ممتلكات غير 
�إعانًة لأيِّ �سخ�ض على �لإفلت من �لعو�قب �لقانونية لأفعاله. ويوؤدي �إدر�ج �لممتلكات غير �لموثَّقة 
�إلى تو�سيع نطاق �لم�سوؤولية بحيث ي�سمل �لممتلكات �لتي ُي�ستبه في كونها متاأتية من ن�ساط �إجر�مي.

و�أحيانًا ما تغطي �أحكام عامة تتعلق بالإعانة و�لح�ض بعد �رتكاب جريمة جنائية �أفعال �إبد�ل �لممتلكات 
�أو �إحالتها لم�ساعدة �أيِّ �سخ�ض �سالع يف �رتكاب �لجرم �لأ�سلي على �لإفلت من �لعو�قب �لقانونية لأفعاله. 
وعلوًة على ذلك، تغطي عدة دول جميع �لحالت �لتي يبدل �لجاني فيها �لممتلكات �أو يحيلها مع علمه باأنَّ 
�لممتلكات عائد�ت �إجر�مية �أو وجود دو�ٍع معقولة لعتقاده �أنها عائد�ت �إجر�مية �أو مع �سكه يف ذلك �أو وجود 
دو�ٍع معقولة ل�ستباهه بذلك، دون ��ستر�ط غر�ض �إ�سافي يتمثل يف �إخفاء �أ�سلها غير �لم�سروع �أو م�ساعدة 
�لتفاقية. ويف حالة  بذلك متطلبات  لفعلته، متجاوزًة  �لقانونية  �لعو�قب  �لإفلت من  �آخر على  �أيِّ �سخ�ض 
��ستر�ط �لدول وجود غر�ض �إ�سافي بالفعل �أو ملءمة �لفعل للو�سول �إلى نتيجة مقابلة، فاإن عليها مر�عاة 
عدم ��ستخد�م �سيغة تفرط يف تقييد نطاق �لجريمة. فعلى �سبيل �لمثال، يف �أحد �لبلد�ن حيث ي�سير �لحكم ذو 
�ل�سلة �إلى �سلوك �سخ�ض ي�سطلع باأفعال قد تعرقل �أو تعيق بدرجة كبيرة �لدعاء �لخا�ض بالمن�ساأ �لإجر�مي 
للموجود�ت �أو �لممتلكات وبك�سفها �أو �سبطها �أو �لف�سل يف م�سادرتها، لحظ �لخبر�ء �لم�ستعِر�سون �ل�سرط 
�لتقييدي �لمتمثل يف "�لإعاقة بدرجة كبيرة" للدعاء �لخا�ض بالمن�ساأ �لإجر�مي للعائد�ت، و�أو�سو� بحذف 

تعبير "بدرجة كبيرة".

�ل�سديد، ولها تبعات على تطبيق  �لبلد�ن مناق�سة مثيرة للهتمام  �أحد  وقد تبلورت خلل ��ستعر��ض 
�لتفاقية برمتها، حول مدى �للتز�م �لو�قع على �لدول �لأطر�ف با�ستخد�م ن�سو�ض �لتفاقية بحذ�فيرها، 
حيث �كُتفي يف �لت�سريعات ذ�ت �ل�سلة يف هذ� �لبلد با�ستخد�م �أحد �لغر�سين �ل�سالَفْي �لذكر �سمن �لعنا�سر 

)35(�لدليل �لت�سريعي لتنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لفقرة 231.
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غير  م�سدرها  �إخفاء  �أْي  �لم�سروعية،  م�سوح  �لموجود�ت  م�سدر  �إلبا�ض  تحديدً�،  وهو،  للجريمة،  �لذ�تية 
�لم�سروع فقط بدًل من كل �لبديلين �لمذكورين يف �لفقرة 1 )�أ( ‘1’ من �لمادة 23. ويبدو �أن هناك بلد�نًا 

�أخرى �أي�سًا �تبعت هذ� �لنموذج.

و�حتجت �ل�سلطات �لوطنية باأنَّ هذ� �لت�سريع كاٍف لتغطية �ل�سلوك �لمو�سوف يف �لفقرة 1 )�أ( ‘1’ من 
�لمادة 23 دون �تباع �ل�سيغة �لم�ستخدمة يف �لتفاقية بحذ�فيرها. و��ستدعت يف هذ� �ل�سدد مبد�أ �لتناظر 
�لوظيفي، �لذي يتيح لأيِّ دولة تغطية �ل�سلوك �لذي ينبغي تجريمه مع ��ستخد�م م�سطلحات �أن�سب لأعر�فها 
وللنظام �لقانوني �لمحلي. ويت�سق هذ� �لنهج مع �لفقرة 16 من �لدليل �لت�سريعي لتنفيذ �تفاقية �لأمم �لمتحدة 
ع فيها من يتولون �سياغة �لإ�سلحات �لقانونية على �إعمال روح �أحكام �لتفاقية  لمكافحة �لف�ساد �لتي ي�سجَّ
ومعانيها. وقد و�سعت �ل�سلطات ذلك ن�سب �لأعين �إذ �أ�سارت فيما يتعلق بمادة جريمة غ�سل �لأمو�ل محل 
�لنظر �إلى �أنَّ هذه �ل�سياغة مو�سوعة بحيث ل ُيعتد بالغر�ض �لذي �أُجري من �أجله �لإبد�ل �أو �لإحالة، وذلك 
من منطلق �لكتفاء بالإقد�م على �لفعل مع �إمكانية �إف�سائه �إلى �كت�ساب �لممتلكات مظهرً� �سرعيًّا. وبالتالي 
�ل�سلوك  يكون  �سرعيًّا  �لممتلكات مظهرً�  �كت�ساب  �إلى  �لإحالة  �أو  �لإبد�ل  يوؤدي  �أن  �لمحتمل  من  كان  فكلما 
�لإجر�مي قد وقع بغ�ض �لنظر عن �لغر�ض من �لإقد�م على ذلك �لفعل. وبالتالي فقد �عتبرت �ل�سلطات �أنَّ 
�لقانون ل يقف عند حد �لوفاء بمتطلبات �لفقرة �لفرعية 1 )�أ( ‘1’ من �لمادة 23، بل يتجاوز ذلك �إلى مزيٍد 

من �ل�سمول يف تغطية غ�سل �لأمو�ل مقارنًة بالمعايير �لمو�سوعة يف �لتفاقية.

و�إ�سافًة �إلى ذلك، �أ�سارت �لدولة قيد �ل�ستعر��ض �إلى �أنَّ ت�سريعاتها �لتي تعاقب على �لإخفاء ت�سمل 
على وجه �لتحديد �سلوك �سخ�ض ي�ساعد غيره على �لإفلت من تحقيقات �ل�سلطات �أو ي�ساعد �لفاعل �لأ�سلي 

�أو �سريكًا له على �لح�سول على نتاج جريمة �أو عائد�تها.

ومن جهة �أخرى، بينما �سلَّم �لخبر�ء �لم�ستعِر�سون ب�سحة ما �ساقته �ل�سلطات �لوطنية ب�ساأن �لغر�سين 
�أكثر  �أنَّ تف�سيرً�  �إلى  �لوقت نف�سه  �أ�سارو� يف  �لمادة 23، فقد  �لفقرة �لفرعية 1 )�أ( ‘1’ من  �لمذكورين يف 
�سر�مة ُي�سترط بموجبه ت�سمين �لت�سريع �لوطني كل �لغر�سين �لو�ردين يف تلك �لفقرة معًا �أو عدم ت�سمين 
بالإجر�ء�ت  �لمعنية  �لعمل  فرقة  وهي  �لمادة،  نف�ض  قيَّمت  �أخرى  دولية  �آليات  يف  �عُتمد  قد  فيه  منهما  �أيٍّ 
لتنفيذ  �لت�سريعي  �لدليل  �لفقرة 233 من  �أنَّ  �أخرى م�سابهة. كما ذكرو�  �إقليمية  �لمالية علوًة على هيئات 
�لغر�سين  من  �أيٍّ  ��ستهد�ف  وجوب  �إلى  ب�سكل محدد  �أي�سًا  ت�سير  �لف�ساد  لمكافحة  �لمتحدة  �لأمم  �تفاقية 
نو� �أخيرً� �أنَّ �لأحكام �لمحلية �لخا�سة بالإخفاء، و�لتي تت�سمن �لغر�ض �لثاني  يف �لإبد�ل �أو �لإحالة. ثم بيَّ
1 )�أ( ‘2’  �لفرعية  بالفقرة  �لم�سمولة  �لتمويه  �أو  �لإخفاء  جريمة  تقابل  �لإحالة،  �أو  �لإبد�ل  جريمة  من 
�لم�سمولة  �لإحالة  �أو  �لإبد�ل  جريمة  عن  �لنظرية  �لناحية  من  تختلف  جريمة  �أنها  �أْي  �لمادة 23،   من 
بالفقرة 1 )�أ( ‘1’ من �لمادة 23. وباأخذ ما ُذكر �أعله يف �لح�سبان، خل�ض �لخبر�ء �لم�ستعِر�سون �إلى �أنَّ 
�أو  �لإبد�ل  �لمفقود لجانب  �لبديل  بالغر�ض  يتعلق  فيما  �لم�ستعَر�سة  �لدولة  ت�سريعات  ي�سوب  ا  ق�سورً� نظريًّ

�لإحالة من �لجريمة.

غير �أنَّ هذ� �لمو�سوع، بمعزٍل عن ذلك �ل�ستنتاج، يثير عددً� من �لم�سائل �لمهمة من حيث �لتف�سير 
وهي:  �لتحليل،  من  مزيدً�  يتطلب  قد  مما  �سابقة،  مو�د  تناول  خلل  بع�سها  عر�ض  م  َتقدَّ و�لمنهجية، 
من   9 �لفقرة  ودور  �لوظيفي؛  �لتناظر  مفهوم  وتطبيق  وتركيبًا؛  ا  ن�سًّ �لتفاقية  باعتماد  بلد  �أيِّ  �إلز�م   مدى 
�لمادة 30؛ ومدى �لقيمة �لمرجعية �لتي ينبغي �إعطاوؤها للتقييمات و�لتف�سير�ت �لتي تعتمدها �آليات ��ستعر��ض 
�أخرى. ومن �لجدير بالذكر يف هذ� �ل�سدد �أنَّ �لفقرة �لفرعية 3 )ي( من �لإطار �لمرجعي لآلية ��ستعر��ض 
لة لآليات  تنفيذ �تفاقية �لأمم �لمتحدة لمكافحة �لف�ساد تن�ض على �أنَّ �لمق�سود من �لآلية هو "�أن تكون مكمِّ
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�لقت�ساء،  عند  �لآليات،  تلك  مع  يتعاون  �أن  للموؤتمر  يت�سنى  لكي  �لقائمة،  و�لإقليمية  �لدولية  �ل�ستعر��ض 
�أنَّ هذ� ل ي�ستبعد بال�سرورة �عتماد معايير و�أ�ساليب تف�سير تحيد عن  ويجتنب �لزدو�ج يف �لجهود". غير 
�لمعايير و�لأ�ساليب �لمتبعة يف �آليات تقييم �أخرى )فيما يتعلق مثًل بمدى �لخيار�ت �لمتاحة للدول �لأطر�ف 
�أو باإمكانية ��ستخد�م م�سطلحات معادلة بدًل من �ل�سيغة �لم�ستخدمة يف �لتفاقية بحذ�فيرها �أو �سرورة 
��ستحد�ث �أحكام مخ�س�سة بدًل من �لجر�ئم �لجامعة �لعامة( متى ما �عُتبر ذلك ملئمًا و�أكثر �ت�ساقًا مع 

طبيعة �لتفاقية و�أولويات �لدول �لأطر�ف.

 �لإخفاء �أو �لتمويه
�لمادة 23  من  1 )�أ( ‘2’  �لفرعية  �لفقرة  تطبيق  �سياق  يف  ن�سبيًّا  ج�سامة  �لأ�سد  �لم�ساكل  من  عدٌد  لوحظ 
�لمتعلقة بالجريمة �لأو�سع نطاقًا �لمتمثلة يف �إخفاء ممتلكات �أو تمويهها. فعلى �سبيل �لمثال، خل �لت�سريع 
�لوطني يف عدة حالت من هذ� �لركن من �أركان جريمة غ�سل �لأمو�ل تحديدً�، بينما تبيَّن يف حالة �أخرى �أنه 
ل ي�سير �إلَّ �إلى عائد�ت من �ل�سلوك �لإجر�مي �ل�سابق للجاني نف�سه، وظهر )على نحٍو غريٍب �إلى حدٍّ ما( �أنه 
مح�سور يف حالت غ�سل �لأمو�ل �لذ�تي. ولهذ� �ل�سبب، �أُو�سي بتعديل �لحكم �لمعني وبتو�سيع نطاق �سلوك 

غ�سل �لأمو�ل هذ� بحيث ي�سمل عائد�ت �لجر�ئم �لتي يرتكبها �أ�سخا�ض �آخرون كذلك.

�إخفاء  �إلى  �إلَّ  ي�سير  ل  حيث  كاف،  بقدر  محددً�  لي�ض  �لوطني  �لقانون  �أنَّ  �عُتبر  �أخرى،  حالت  ويف 
�لممتلكات نف�سها، ولي�ض �إلى �إخفاء �لطبيعة �لحقيقية للممتلكات �أو م�سدرها �أو مكانها �أو كيفية �لت�سرف 
فيها �أو حركتها �أو ملكيتها �أو �لحقوق �لمتعلقة بها، �أو ي�سير فقط �إلى تمويه �لمن�ساأ و�لمكان، ولكنه ل يتناول 

تمويه �لطبيعة �لحقيقية للممتلكات ول �لت�سرف فيها ول تد�ولها ول ملكيتها.

و�أخيرً�، هناك يف �إحدى �لدول �لأطر�ف �إعفاٌء من �لم�سوؤولية �لجنائية متى ما كان �لغر�ض من �قتر�ف 
�لدرجة  ل تتجاوز  م�ساهرة  �أو  �لر�بعة  �لدرجة  تتجاوز  ل  دٍم  قر�بة  �سلة  ذي  �أو  "زوج  نفع  �لإخفاء  جريمة 
ا." �إلَّ �أنَّ هذ� �لإعفاء ل ينطبق �إذ� كان �لغر�ض من  �لثانية، �أو �سديق حميم �أو �سخ�ض ُيمتّن له �متنانًا خا�سًّ
�قتر�ف �لجريمة تاأمين منافعها، كما هو �ل�ساأن يف �لعادة، �أو �إذ� كان �لتربح هو �لغر�ض من �رتكاب �لفعل. 
حت �سلطات �لبلد �لمعني �أنَّ هذ� ل يتعلق، يف �لتطبيق �لعملي، �إلَّ بفئة �سغيرة من �لأ�سخا�ض. ومع  وقد و�سَّ
ذلك فقد �عُتبر هذ� ق�سورً� من �ساأنه �إ�سعاف �لكفاءة �لكلية لنظام مكافحة غ�سل �لأمو�ل. وعلى �أيِّ حال، 
فاإنَّ �لدليل �لت�سريعي لتنفيذ �تفاقية �لأمم �لمتحدة لمكافحة �لف�ساد ي�سير �إلى ��ستح�سان نظر �لقائمين على 
�سياغة �لقو�نين �لوطنية �أي�سًا يف �أن يدرجو� يف نطاق �لجريمة �لإخفاَء لأغر��ض �أخرى �أو يف �لحالت �لتي 

يتعذر فيها �إثبات غر�ٍض ما.)36(

 �لكت�ساب و�لحيازة و�ل�ستخد�م
�أو  حيازتها  �أو  �إجر�مية  عائد�ت  �كت�ساب  بتجريم  �إلز�ميًّا  حكمًا   23 �لمادة  من   ’1‘ )ب(   1 �لفقرة  ت�سم 
��ستخد�مها مع �لعلم وقت ��ستلمها باأنها عائد�ت �إجر�مية. وتخلو �لأحكام �لمنطبقة يف عدة وليات ق�سائية، 
�ل�سلوك هذه )خا�سًة  �أنو�ع  �أكثر من  �أو  �للتينية و�لكاريبي، من و�حد  �أمريكا  وخ�سو�سًا يف مجموعة دول 
مجرد �لحيازة، لكن �أي�سًا �كت�ساب عائد�ت �إجر�مية �أو ��ستخد�مها( �أو ل تغطيها �إلَّ جزئيًّا )ب�سروط تقييدية 
نة، كاأن يكون �ل�سخ�ض �لمعني قد ت�سرف هكذ� بغية تجنب تبيُّن م�سدرها �أو �سبطها �أو م�سادرتها( �أو  معيَّ

�سمنيًّا يف �أح�سن �لأحو�ل من خلل مفاهيم ذ�ت �سلة مثل "�لتلقي" �أو "�لإعمال".

 )36(�ملرجع نف�سه، �لفقرة 237.
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�لم�سروع  غير  �ل�سلوك  �أ�سكال  معالجة  لأ�سلوب  �لتقييدية  �ل�سروط  �أنَّ  بالذكر  �لجدير  من  �أنه  غير 
�سرط  �أنَّ  �لأذهان  عن  يغيب  �ألَّ  وينبغي  للتفاقية.  خرقًا  تعادل  �أنها  على  كلها  تعاَمل  لم  �أعله  �لمذكورة 

�لتجريم محل �لنقا�ض يخ�سع للمفاهيم �لأ�سا�سية للنظام �لقانوني يف �لدولة �لطرف �لمعنية.

مثال على التنفيذ

ين�ض �لقانون في �إحدى �لدول �لأطر�ف على �أنه ل يجوز، كقاعدة عامة، �إنز�ل عقوبة من عقوبات 
عليها  ل  تح�سَّ ممتلكات  ي�ستهلك  �أو  ي�ستخدم  ولم  م�سكنه  �لجاني  ي�سارك  ب�سخ�ض  �لأمو�ل  غ�سل 
�لجاني �إلَّ في حدود �لحتياجات �لمعتادة في �لم�سكن �لم�سترك. ورغم �أنَّ هذ� �ل�ستثناء غير و�رد 
باعتبار�ت  لل�سماح  �لقانون  في  �أُدرج  �لحكم  هذ�  �أنَّ  �لوطنية  �ل�سلطات  حت  و�سَّ فقد  �لتفاقية،  في 
�لإي�ساح.  بهذ�  �لم�ستعِر�سون  و�قتنع  للعد�لة،  �لأ�سا�سية  �لمبادئ  بالتالي مع  يتو�فق  و�أنه  �لإن�ساف، 
فاإذ� �قترف �سخ�ٌض ما جريمة، كاأن يبيع مو�د مخدرة �أو ي�سرق ممتلكات، ثم ��ستخدم عائد�ت ذلك 
�أو ل�سر�ء طعام، فلي�ض من �لإن�ساف �أن تنزل باأيِّ �سخ�ض ي�ساكنه عقوبة على  ل�سد�د �أجرة م�سكنه 
��ستمر�ر ��ستخد�م �لم�سكن �أو �لأكل مما يو�سع على �لمائدة من طعام. وعلوًة على ذلك، ف�سيكون 
من �ل�سعب في كثير من �لأحيان في مثل هذه �لق�سايا غير ذ�ت �ل�ساأن �إثبات �أنَّ هذ� �ل�سخ�ض �لآخر 
كان على علم باأنَّ �لأمو�ل كانت عائد�ت �إجر�مية. وقد �أفيد باأنَّ �ل�ستثناء �لآنف �لذكر ل ي�ستخدم �إلَّ 
�. فمن �لو�رد في �لو�قع �أن ي�ستمر  في �أ�سيق �لحدود في �لق�سايا �لتي تكون �لمبالغ فيها �سئيلة جدًّ
�سخ�ٌض ما في �لإقامة في �سقة و�أكل �لطعام دون �أن يكون مقترفًا لجرم، بينما ُيعتبر �أنَّ �سخ�سًا يخرج، 

على �سبيل �لمثال، في رحلة باهظة �لتكلفة �إلى وجهة غير عادية قد �قترف �لجريمة محل �لنقا�ض.

 �لم�ساركة و�ل�سروع
تتطلب �لفقرة �لفرعية 1 )ب( ‘2’ من �لمادة 23 �لقيام، رهنًا بالمفاهيم �لأ�سا�سية لنظام �لدولة �لطرف 
م وفقًا لهذه �لمادة، �أو �لتعاون �أو �لتاآمر على �رتكابه،  �لقانوني، بتجريم �لم�ساركة يف �رتكاب �أيِّ فعل مجرَّ
ى  ُتغطَّ ما  وعادة  ب�ساأنه.  �لم�سورة  و�إ�سد�ء  وت�سهيله  ذلك  على  و�لت�سجيع  و�لم�ساعدة  �رتكابه  يف  و�ل�سروع 
�أو  �لوطنية  �لجنائية  للقو�نين  �لعامة  �لأحكام  �ل�سروع، يف  �لمت�سلة بها، علوًة على  و�ل�سلوكيات  �لم�ساركة 
به  ُيعتد  �أمر  وهو  �لتف�سير(،  قو�نين  �أو  و�لم�سجعين  �ل�سركاء  قو�نين  �لم�سابهة )مثل  �لعامة  �لت�سريعات  يف 
�أي�سًا يف تطبيق �لمادة 27 من �لتفاقية، وكذلك يف �أحكام �إ�سافية تتعلق تحديدً� بغ�سل �لأمو�ل، لكن �لحالة 
�لأخيرة �أندر حدوثًا. وقد وردت يف بع�ض �لحالت معلومات غير و�فية ب�ساأن وجود �أحكام تغطي �لم�ساركة �أو 
�لم�ساعدة و�لت�سجيع �أو �لتاآمر، بينما �نفردت �لقو�نين يف حالت �أخرى بعدم �لمعاقبة على �ل�سروع يف غ�سل 
�لأمو�ل �أو بعدم �لمعاقبة �إلَّ فيما يت�سل باأفعال ُتعتبر "ج�سيمة"، و�إن كان من �لو��سح �أنَّ ذلك �سيكون م�سموًل 

يف تعديلت �لقانون �لتي كانت قيد �لإعد�د وقت �إجر�ء �ل�ستعر��ض.

مثال على التنفيذ
وت�سجيع )"من  م�ساعدة  فعل  باأنه  و�سفًا جزئيًّا  �لدول  �إحدى  في  نف�سه  �لأمو�ل  فعل غ�سل  يو�سف 
يت�سمنان  و�لت�سجيع  �لم�ساعدة  �أنَّ  ُيعتبر  حيث  لغيره"(،  �لعائد�ت  تاأمين  على  وي�سجع  ي�ساعد 
فيها  و�لت�سرف  و�إبد�لها  و�إحالتها  و�إر�سالها  ونقلها  و�إخفاءها  وتخزينها  �لعائد�ت   تح�سيل 

ورهنها و��ستثمارها.
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�إنز�لها بال�سركاء و�لم�ساركين يف �أفعال غ�سل �لأمو�ل يف كثيٍر من �لأحيان  وتكون �لعقوبات �لمحتمل 
�أخف من �لعقوبات �لمقررة للفاعلين �لأ�سليين. وقد �أبدى �لخبر�ء �لم�ستعِر�سون يف �إحدى �لدول �لأطر�ف 
�عتر��سهم على هذه �لممار�سة، و�أو�سو� بالنظر يف �إجر�ء تعديل يحقق مزيدً� من �لت�ساق بين �لأحكام ذ�ت 
ذ�ت  �لأطر�ف  �لدول  جميع  �إلى  بالن�سبة  وجيهة  �لتو�سية  هذه  �عتبار  ل ينبغي  �أنه  غير  و�لتفاقية.  �ل�سلة 
�لت�سريعات �لم�سابهة، وذلك يف �سوء �ل�سلطة �لتقديرية �لتي تتمتع بها من حيث �لمبد�أ يف �أ�سلوب �سياغتها 

لنظام عقوباتها و�ل�سمات �لخا�سة �لتي تحكم كل نظام عد�لة جنائية على حدة.)37(

وقد ثارت م�ساألة �أهم يف بع�ض �لبلد�ن تتعلق بالمعاقبة على "�لتاآمر"، وهو مفهوم ل يندرج �سمن نظام 
�لقانون �لمدني لدى كثير من �لبلد�ن وي�سمل مرحلة �إعد�د �أبعد عن �لجريمة �لمكتملة من �ل�سروع وينطوي 
�إلى ذلك يف كثيٍر من �لحالت )لكن لي�ض  �أكثر على �قتر�ف جريمة، وي�ساف  �أو  على �تفاق بين �سخ�سين 
دومًا( �إقد�م متاآمر و�حد على �لأقل على خطوٍة فعلية نحو تنفيذ �لخطة �لإجر�مية. ويقت�سر �لإلز�م �لو�قع 
على �لدول �لأطر�ف على تجريم مختلف �أفعال �لم�ساركة و�ل�سروع، بما يف ذلك �لموؤ�مر�ت، رهنًا بالمفاهيم 
�لأ�سا�سية لنظمها �لقانونية. وبالتالي فاإنَّ مدى هذ� �لإلز�م يعتمد على موقفها من �لعتر�ف بكون �لموؤ�مر�ت 
�سلوكًا ُيحتمل خ�سوعه لعقوبات جنائية. غير �أنَّ هذ� �لمبد�أ ل يو�سع دومًا محل �لتطبيق �لعملي بالن�سبة �إلى 
تنفيذ �لمادة 23 فيما يبدو. فعلى �سبيل �لمثال، لوحظ يف حالتين على �لأقل من مجموعة دول �أمريكا �للتينية 
و�لكاريبي �أنَّ مفهوم �لتاآمر ل ينطبق على جر�ئم غ�سل �لأمو�ل، رغم �لعتر�ف به وتطبيقه على فئات �أخرى 
�أخرى  ق�سائية  وليات  تو�سيات يف  �لمقابل، �سدرت  ويف  �لدولة(.  باأمن  منها  يتعلق  ما  )مثل  �لجر�ئم  من 
�سمن مجموعة دول �أوروبا �ل�سرقية ومجموعة دول �أوروبا �لغربية ودول �أخرى بتجريم �لتاآمر على تنفيذ غ�سل 
�لأمو�ل، و�أفادت �ل�سلطات يف �إحدى �لحالت �أنها ب�سدد �إعد�د تعديل لمعالجة هذ� �لأمر، و�إن بد� �أنَّ �لتاآمر 

لم يكن مفهوما ماألوفًا يف �لنظم �لقانونية �لمعنية.

وبالمقابل، ��ستحدثت بلد�ن �سمن مجموعات �لدول �لمذكورة �أعله مفهوم �لتاآمر وطبقته، وبالتحديد 
فيما يتعلق ببع�ض جر�ئم غ�سل �لأمو�ل، على �لرغم من �أنَّ ��ستخد�م هذ� �لمفهوم يف تلك �لنظم �لقانونية 
يعتبر �أمرً� غير معتاد �أبدً�، و�أنَّ مرتكب هذ� �لفعل ُيفلت من �لعقاب كقاعدة عامة. ومما له دللة خا�سة �أنَّ 
�لحكم ذ� �ل�سلة يف �إحدى �لحالت ��سُتحدث ب�سكل خا�ض للوفاء بمتطلبات �لفقرة �لفرعية 1 )ب( ‘2’ من 

�لمادة 23 من �لتفاقية.

 �لعائد�ت �لإجر�مية
�إلى ذلك، بغ�ض �لنظر عن كون �لممتلكات ذ�ت  تتعلق �لمادة 23 باإبد�ل �لعائد�ت �لإجر�مية و�إحالتها وما 
�ل�سلة ملمو�سة �أو غير ملمو�سة. ويثير ذلك، بخ�سو�ض م�سطلح "ممتلكات"، م�سائل م�سابهة للم�سائل �لتي 
عر�ست فيما يتعلق بالمادتين 17 و22. فقد بد� �أنَّ �لقانون يف حالتين على �لأقل، على �سبيل �لمثال، يقت�سر 
نة لغ�سل �لأمو�ل �أو يميز بين مختلف �أنو�ع �لممتلكات؛ كما كان �لقانون �لوطني يف حالتين  على مو��سيع معيَّ
�أخريين خاليًا من تعاريف و��سحة ومت�سقة للممتلكات، و�إن كانت ثمة ت�سريعات قيد �لإعد�د لمعالجة هذه 
�لم�ساألة. لكن يبدو يف �لمجمل �أن �لت�سريعات �لمناه�سة لغ�سل �لأمو�ل يف �لدول �لأطر�ف تت�سمن تعاريف 

�أكثر �سموًل من �لتعاريف �لتي تنطبق على جر�ئم �أخرى.

ف �لفقرة �لفرعية )ه ( من �لمادة 2 معنى م�سطلح "�لعائد�ت �لإجر�مية" على �أنه "�أيُّ ممتلكات  وتعرِّ
متاأتية �أو متح�سل عليها، ب�سكل مبا�سر �أو غير مبا�سر، من �رتكاب جرم". وقد �عتمدت معظم �لدول تعاريف 

م�سابهة �أو معادلة.

 )37(�نظر �أي�سًا �لق�سم �ألف من �لف�سل �لثاين �أدناه.
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اأمثلة على التنفيذ

�أو  �أمو�ل  �أيَّ  �لأمو�ل  لغ�سل  �لمناه�سة  �لوطنية  �لقو�نين  �أحد  ح�سب  �لإجر�مية"  "�لعائد�ت  تعني 
جر�ء  �سخ�ض  لأيِّ  مبا�سر،  غير  �أو  مبا�سر  ب�سكل  جزئيًّا،  �أو  ا  كليًّ تتحقق  �أو  تتاأتى  �أخرى  ممتلكات 
في  �أو  �لدولة  في  قانوٍن  �سد  للملحقة،  خا�سع  جرم  �أنه  على  معه  �لتعامل  يمكن  جرمًا،  �قتر�فه 

�لأقاليم �لتابعة لها �أو في بلد �أجنبي.
وفي دولة طرف �أخرى، تعني عبارة "عائد�ت �أن�سطة غير م�سروعة" �أيَّ ممتلكات �أو �أيَّ خدمة 
�أو مزية �أو منفعة �أو مكافاأة تاأتت �أو وردت �أو ��سُتبقيت، ب�سكل مبا�سر �أو غير مبا�سر، د�خل �لدولة �أو 
خارجها، فيما يت�سل باأيِّ ن�ساط مخالف للقانون نفذه �أيُّ �سخ�ض �أو نتيجًة لذلك �لن�ساط، وت�سمل 

�أيَّ ممتلكات تمثل �لممتلكات �لمتاأتية على هذ� �لنحو.
و�أخيرً�، فاإنَّ "�لعائد�ت �لإجر�مية" تعني، ح�سب تعريف �أب�سط في قانون ثالث مناه�ض لغ�سل 
�لأمو�ل، �أيَّ ممتلكات �أو منفعة �أو مزية، د�خل �لدولة �أو خارجها، مما يتحقق �أو يتاأتى، ب�سكل مبا�سر 

�أو غير مبا�سر، من ن�ساط مخالف للقانون.

نظرً�  �لمبا�سرة،  غير  �لإجر�مية  �لعائد�ت  تغطية  ب�ساأن  �لأطر�ف  �لدول  �إحدى  يف  م�ساألة  ثارت  وقد 
لخلو �لت�سريع �لوطني من و�سف تلك �لعائد�ت باأنها "غير مبا�سرة". و�حتجت �ل�سلطات باأنَّ �ل�سيغة �لعامة 
كافية  منافعها"(  �أو  �لجريمة  و"نو�تج  جريمة"  من  متاأتية  ممتلكات  �أو  )"�أ�سياء  �ل�ستعر��ض  محل  للقانون 
لتغطية �لعائد�ت غير �لمبا�سرة، و��ست�سهدت يف ذلك باجتهاد�ت قانونية ذ�ت �سلة. ومع ذلك، فقد ُن�سحت 
�لدولة �لطرف �لمعنية مجددً� باللتز�م بالتف�سير �لأ�سيق �لذي طرحته �آليات �أخرى مثل فرقة �لعمل �لمعنية 

بالإجر�ء�ت �لمالية وباعتماد �سيغة تت�سق ب�سكل �أو�سح مع �لفقرة �لفرعية )ه ( من �لمادة 2.

 �لجر�ئم �لأ�سلية
بمتطلبات  �لوفاء  عن  َيق�سر  وبع�سها  �لأمو�ل،  لغ�سل  �لأ�سلية  �لجر�ئم  لتحديد  مختلفة  طر�ئق  �أربع  توجد 
�لتفاقية. وقد �عتمد �أكثر من ثلث �لدول �لأطر�ف "نهج كل �لجر�ئم" �لذي ل يح�سر تطبيق جريمة غ�سل 
�لأمو�ل يف جر�ئم �أ�سلية محددة �أو فئات محددة من �لجر�ئم �لأ�سلية، �أْي �أنَّ جريمة غ�سل �لأمو�ل تنطبق 
�لعائد�ت، مما يت�سمن  نوٌع ما من  �ل�سلة وينتج عنها  �لوطني ذو  �لقانون  مها  �لتي يجرِّ �لأفعال  على جميع 
مة وفقًا للتفاقية. ومن �لو��سح �أنَّ هذه هي �أف�سل طريقة لتحقيق �أغر��ض �لفقرتين  �أفعال �لف�ساد �لمجرَّ
�لفرعيتين 2 )�أ( و)ب( من �لمادة 23، بمعنى تطبيق �أحكام غ�سل �لأمو�ل على �أو�سع مجموعة من �لجر�ئم 
مة وفقًا للتفاقية، �سريطة  �لأ�سلية، و�لقيام، كحد �أدنى، بتغطية مجموعة �ساملة من �لأفعال �لجنائية �لمجرَّ
ا للتز�ماتها بالتجريم )و�لأمر لي�ض كذلك د�ئمًا، ومن �أمثلة ذلك  �أن تكون �لدول �لأطر�ف ممتثلة �متثاًل تامًّ

ما يتعلق بر�سو �لموظفين �لعموميين �لأجانب و�لر�سوة يف �لقطاع �لخا�ض و�لختل�ض(.

مثال على التنفيذ

من �للفت للنظر �أنَّ �لت�سريعات في ثلث دول �أطر�ف في مجموعة دولة �أوروبا �ل�سرقية تتجاوز 
�أم  جنائي  طابع  ذ�ت  �أكانت  �سو�ء  �لتجاوز�ت،  �أنو�ع  جميع  وتعالج  �لجر�ئم"  كل  "نهج  يبدو  فيما 
�إد�ري، وب�سرف �لنظر عن خطورتها. وقد �عتبر بع�ض �لم�ستعِر�سين ذلك من �لممار�سات �لجيدة.
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ر يف نطاق جريمة غ�سل �لأمو�ل،  ويف �لحالت �لتي ل ُت�ستوفى فيها �لتز�مات �لتجريم على نحو كامل، بما يوؤثِّ
�سدرت تو�سيات ملئمة ب�ساأن تجريم �لأفعال ذ�ت �ل�سلة. وعلى غير �لمتوقع، �سدرت مثل تلك �لتو�سية �أي�سًا يف 

م ول ي�سكل جريمة �أ�سلية يف ظروف معيَّنة. �إحدى �لدول فيما يتعلق بالحتيال �لمالي وهو ل ُيجرَّ

وتتبع بلد�ن �أخرى نهج �لحدود يف تعريف �لجر�ئم �لأ�سلية يف �سياق غ�سل �لأمو�ل، بمعنى عدم تطبيق 
�لقانون �إلَّ على "�لجر�ئم �لخطيرة" �أو "�لأفعال �لمخالفة للقانون وذ�ت �لخطورة �لجتماعية" �أو "�لجنايات"، 
نًا، وحيث تختلف �لحدود �لمنطبقة  � معيَّ بحيث يكون �لمحك يف و�سفها بذلك خ�سوعها لعقوبات تتجاوز حدًّ
ح�سب �سمات �لنظام �لقانوني �لمعني. فاإذ� كان �لحد �لمقرر يف حالت معيَّنة )كال�سجن لمدة ل تقل عن 6 
مة وفقًا للتفاقية، فاإنه  �أ�سهر �أو 12 �سهرً� �أو حتى ثلث �أو �أربع �سنو�ت( يبدو كافيًا لتغطية �لأفعال �لمجرَّ
�أعلى من �للزم يف بع�ض �لوليات �لق�سائية )كال�سجن خم�ض �سنو�ت(، مما �أدى �إلى �إ�سد�ر تو�سيات ب�سن 
قو�نين جديدة بغية تو�سيع نطاق �لجر�ئم �لأ�سلية عن طريق خف�ض �لحد �لمنطبق )من خم�ض �سنو�ت �إلى 

�سنة و�حدة مثًل( �أو حتى عن طريق زيادة �لعقوبات �لمنطبقة.

ويف مجموعة ثالثة من �لدول �لأطر�ف، ل ُين�ّض على جر�ئم �أ�سلية لغ�سل �لأمو�ل ح�سب �سدة �لعقوبة 
�لمنطبقة، بل ُت�ستخدم قائمة ح�سرية ت�سرد �لجر�ئم �لتي ُتعتبر لزمة. وهنا �أي�سًا تبيَّن وجود بع�ض �أوجه 
�لق�سور يف �لقو�نين �لوطنية، مما �أدى �إلى �إ�سد�ر تو�سيات للدول �لأطر�ف بتو�سيع �لقائمة بحيث تت�سمن 
على �لأقل جميع �لأفعال �لمجرمة �إلز�ميًّا وفقًا للتفاقية، و�لتو�سية يف حالة و�حدة بالنظر يف �إمكانية ت�سمين 
�لجر�ئم �لمتعلقة بالر�سوة و�لختل�ض يف �لقطاع �لخا�ض، مع �لإقر�ر باأنَّ تلك �لأحكام ذ�ت طابع �ختياري. 
ومن �لعو�مل �لتي ينبغي �أخذها يف �لعتبار �أي�سًا يف معر�ض تقييم فائدة �لنهج �لمتمثل يف و�سع قائمة مدى 
�سهولة تعديل �لقائمة ل�ستيعاب جر�ئم جديدة ونا�سئة )عن طريق ت�سريع برلماني �أو جريدة ر�سمية �أو قر�ر 
وز�ري مثًل(. ومن �لمثير للهتمام �أنَّ بع�ض �لدول غطت فيما يبدو جر�ئم �لتفاقية )�أو �لإلز�مية منها على 
�لأقل( عن طريق ت�سمين �لقائمة تلقائيًّا جميع �لجر�ئم �لمن�سو�ض عليها يف �لتفاقيات �لدولية �لتي تلتزم 

�لدول بها، بما فيها �تفاقية مكافحة �لف�ساد بطبيعة �لحال.

قائمة  بين  فيه  مزج  مختلطًا  جميعًا—نهجًا  �أ�سغرها  �لبلد�ن—وهو  من  عدد  �عتمد  فقد  و�أخيرً�، 
يف  �لمذكورة  �لجر�ئم  غير  �لجر�ئم  جميع  على  حد  تطبيق  مع  �لمحددة  �لجر�ئم  من  ما  حدٍّ  �إلى  �ساملة 
�لقائمة. وكان �سمول جميع �لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة بالف�ساد مو�سع �سك �أي�سًا يف عدد قليل من هذه �لحالت، 
بينما ُجزم باعتبار �لحد �لمطبق يف حالتين �أخريين �أعلى مما ينبغي �أو بعدم �كتمال �لقائمة، فُتركت بذلك 
بع�ض �لجر�ئم مثل �لمتاجرة بالنفوذ �أو �لر�سوة يف �لقطاع �لخا�ض خارج نطاق �لحكم �لوطني، مما �أدى �إلى 

�إ�سد�ر تو�سيات بمعالجة هذ� �لو�سع.

حت ملحوظة تف�سيرية للتفاقية �أنَّ "�أفعال غ�سل  ا عن �لتعامل مع �لجر�ئم �لأ�سلية نف�سها، فقد و�سَّ �أمَّ
مة وفقًا لهذه �لمادة ُتفهم على �أنها جر�ئم م�ستقلة وقائمة بذ�تها، و�أنه ل د�عي لوجود �إد�نة  �لأمو�ل �لمجرَّ
�سابقة بالجرم �لأ�سلي لتقرير �لطابع �أو �لمن�ساأ غير �لم�سروع للموجود�ت �لمغ�سولة. ويجوز تقرير �لطابع �أو 
�لمن�ساأ غير �لم�سروع للموجود�ت، و�أيِّ علم �أو ق�سد �أو غر�ض وفقًا للمادة 28، �أثناء �سير �إجر�ء�ت �لملحقة 
�أكدت  وقد  �لمو�سوعية“.)38(  �لوقائعية  �لملب�سات  من  عليهما  �ل�ستدلل  ويمكن  �لأمو�ل،  بغ�سل  �لمتعلقة 
معظم �لدول �لم�ستعَر�سة �أنَّ هذ� هو �لحا�سل بالفعل يف ولياتها �لق�سائية و�أنَّ هذه هي �لممار�سة �لمتبعة 

يف محاكمها.

 )38(�لأعمال �لتح�سريية للمفاو�سات �لر�مية �إىل و�سع �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �جلزء �لأول، �لف�سل �لثالث، �ملادة 23، 

�لق�سم جيم )�ض 2٤9(.
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�أُ�سيَد بالكتفاء في �إحدى �لدول باإثبات �لطابع �لجنائي للعائد�ت دونما حاجة �إلى تحديد �لجرم 
�لأ�سلي لإد�نة �لمتورطين في ق�سايا غ�سل �لأمو�ل، حيث �عُتبر ذلك ُمِعينًا على ملحقة �لمتورطين 

في ق�سايا غ�سل �لأمو�ل.
وعلى نف�ض �لمنو�ل، قررت �لمحكمة �لعليا في دولة �أخرى �أنه لي�ض من �ل�سروري �إثبات تاأّتي 
�أمو�ل �أو ممتلكات من جريمة جنائية معيَّنة، بل يكفي �إثبات �لفتر��ض باأنَّ �لأ�سياء �لمعنية تاأّتت من 
د حكم �لإد�نة بغ�سل �لأمو�ل في �إحدى �لق�سايا بناًء على ثبوت ��ستقر�ر  ن�ساط �إجر�مي. وبالتالي، �أُيِّ
�لعزم على �إخفاء وجود �لمال وم�سدره و�ل�ستنتاج من ذلك �أنَّ �حتمال �لح�سول على هذ� �لمال 
بطريق م�سروع م�ستبعد �إلى حٍدّ يجيز �فتر��ض تاأّتيه من ن�ساط �إجر�مي. وو�سحت نف�ض �لمحكمة �أنه 
لي�ض من �ل�سروري عزو �لأمو�ل �أو �لموجود�ت بكاملها �إلى ن�ساط �إجر�مي. فالأمو�ل �أو �لموجود�ت 

�لمختلطة م�سادرها بين عائد�ت �إجر�مية وم�سادر م�سروعة ُتعتبر عائد�ت �إجر�مية برمتها.

 �لجر�ئم �لأ�سلية �لأجنبية
بالن�سبة �إلى �لجر�ئم �لأ�سلية �لمقترفة خارج �لولية �لق�سائية لأيِّ دولة طرف، تبيَّن �أنَّ �لت�سريعات �لوطنية 
ت�سم يف معظم �لحالت معايير �سبيهة بالمعايير �لو�ردة يف �لفقرة �لفرعية 2 )ج( من �لمادة 23، بما ين�ض 
�لقانون  �إطار  للعقوبة كذلك يف  �ل�سلة موِجبًا  �ل�سلوك ذي  �سريطة كون  �لأمو�ل،  على تطبيق جر�ئم غ�سل 
�لمحلي للدولة �لتي �قترف فيها )�زدو�جية �لتجريم(، �أْي �أنه يكفي �أن تكون �لجريمة موِجبة للعقوبة حيث 
�قُترفت و�أن ت�سكل جريمة �أ�سلية حتى يكون غ�سل �لموجود�ت �لمتاأتية من ذلك �ل�سلوك محلًّ للعقوبة. وقد 
�أفادت �إحدى �لدول �أنه من �لمفيد، يف �لتطبيق �لعملي، وجود لئحة �تهام �أجنبية لعتبار �لجريمة �لأجنبية 

�لخا�سعة للملحقة جريمًة �أ�سلية.

وتتجاوز �لقو�نين �لوطنية ذلك يف حالت عديدة، باإ�سقاط ��ستر�ط �زدو�جية �لتجريم من جهة وبعدم 
��ستبعاد �لجر�ئم �لأ�سلية �لتي ل تقع يف نطاق وليتها �لق�سائية �إذ� كانت من �لأفعال �لتي ت�سكل جر�ئم يف 
حالة �قتر�فها على �أر��سيها من جهة �أخرى. وقد �أبدى �لخبر�ء �لم�ستعِر�سون يف �إحدى �لحالت تحفظات 
�سديدة على هذه �لممار�سة فيما يبدو، �إذ �عتبرو� �أنه من �لإجحاف، ب�سكل خا�ض، �أن ُترفع دعوى ��ستنادً� 
�إلى �أفعال لي�ض من �ساأنها �أن ت�سكل جريمة يف مكان �قتر�فها. وعلى نف�ض �لمنو�ل، �أُو�سي يف دولة �أخرى باإلغاء 
�إمكانية �لتنازل بموجب معاهدة عن مبد�أ �لتجريم �لمزدوج، �لم�سمولة يف �لقانون �لوطني، بغية تعزيز �لأمن 
�لقانوني. ومن ناحية �أخرى، ل يبدو �أن �لتفاقية تت�سمن �أيَّ مبرر�ت ل�ستبعاد هذ� �لحتمال. بل على �لعك�ض 
من ذلك، فاإنَّ �لمادة 23 ذ�تها تت�سمن �لتز�مًا بتطبيق جريمة غ�سل �لأمو�ل على �أو�سع مجموعة من �لجر�ئم 
�أنه  �أ�سليًة لو  �أن يكون �ل�سلوك جريمًة  �لأ�سلية. وعلوًة على ذلك، يتما�سى �لأخذ ب�سرط م�سبق وحيد، هو 
�قُترف محليًّا، مع �لمعايير �لمقبولة يف تف�سير �سكوك دولية �أخرى مثل �لمعايير �لدولية �لمتعلقة بمكافحة 

غ�سل �لأمو�ل وتمويل �لإرهاب و�نت�سارهما �لتي و�سعتها فرقة �لعمل �لمعنية بالإجر�ء�ت �لمالية.

ومع ذلك، فقد ووجهت عدة م�ساكل فيما يتعلق ب�سمول �لجر�ئم �لأ�سلية �لأجنبية. فعلى �سبيل �لمثال، 
تبيَّن �أنَّ هذه �لأفعال م�سمولة �سمنيًّا يف �أح�سن �لأحو�ل يف �لعديد من �لحالت، حيث �إنَّ �لقانون ل يعالج فيها 
م �أيُّ  م�ساألة ما �إذ� كانت �لجر�ئم �لأ�سلية �لأجنبية م�سمولة بالن�سبة �إلى �لعائد�ت �لمغ�سولة محليًّا، ولم تقدَّ
�لو��سح يف  �إلى ذلك، كان من  و�إ�سافًة  �لعملية.  �لممار�سة  �لحالت يف  �جتهاد�ت قانونية تفيد تغطية هذه 
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عدة حالت �أنَّ �لجر�ئم �لمقترفة خارج �لدولة �لطرف لم تعتبر جر�ئم �أ�سلية �أو �عُتِبرت جر�ئم �أ�سلية يف 
حالت معيَّنة محدودة، ولو كانت هناك ت�سريعات قيد �لإعد�د لمعالجة هذ� �لأمر. ومن �لجدير بالذكر كذلك 
�أنه كثيرً� ما يحدث خلط بين مو�سوع �لجر�ئم �لأ�سلية �لأجنبية و�لم�ساألة �لأعم �لمتمثلة يف ممار�سة �لولية 

�لق�سائية على �أفعال غ�سل �لأمو�ل �لمقترفة يف �لخارج، و�لتي تندرج �سمن نطاق �لمادة ٤2 من �لتفاقية.

 غ�سل �لأمو�ل �لذ�تي
�لدول  ثلثْي  من  �أكثر  ت�سريعات  على   23 �لمادة  من  2 )ه (  �لفرعية  �لفقرة  يف  �لو�رد  �ل�ستثناء  ينطبق  ل 
�لأطر�ف، بحيث يمكن �أن تجتمع ل�سخ�ضٍ ما �لإد�نة بجريمة غ�سل �لأمو�ل وبالجريمة �أو �لجر�ئم �لأ�سلية 
دة.  "غ�سل �لأمو�ل �لذ�تي"(. وقد �عُتبر هذ� يف بع�ض �لأحيان ممار�سًة جيِّ �لتي قامت عليها )�أو ما ي�سمى 
ومما له دللة خا�سة �أنَّ �إحدى �لدول من مجموعة دول �أوروبا �ل�سرقية قدمت بيانات �إح�سائية تبين �أنَّ تهمة 
هت �إلى حو�لي ن�سف �لمد�نين بجر�ئم غ�سل �أمو�ل خلل �ل�سنو�ت �لقليلة �لما�سية. غ�سل �لأمو�ل �لذ�تي ُوجِّ

وهناك خيار �آخر هو توظيف �لإمكانية �لتي يتيحها �لحكم �لو�رد �أعله و��ستبعاد حالت غ�سل �لأمو�ل 
�لذ�تي. فعلى �سبيل �لمثال، َتعتبر بع�ض �لدول �أنَّ معاقبة �لجاني على كلٍّ من �لجريمة �لأ�سلية وغ�سل عائد�ت 
عليه  ل  �لمتح�سَّ �ل�سيء  ��ستخد�م  �أنَّ  مما يعني  �لوقائع،  تقييم  �زدو�جية  حظر  مع  يتعار�ض  �لجريمة  تلك 
من �لأن�سطة �لإجر�مية ل�سخ�ضٍ ما �أو �إحالته ل يقيَّم �إلَّ باعتباره "�سلوكًا لحقًا للجريمة" �أو "�أفعاًل بعقوبة 
ل �لجاني م�سوؤولية �إذ� كان قد �أُدين بالجريمة �لأ�سلية. ويف ظل تلك �لظروف، يوؤخذ فعل  م�ستركة"، ول ُيحمَّ
غ�سل �لأمو�ل �لذ�تي يف �لعتبار على �أق�سى تقدير لدى �إ�سد�ر �لحكم ب�ساأن �لجريمة �لأ�سلية. وقد لوحظ 
مبادئ  تتبع  �لتي  �لبلد�ن  �أعادت  لو  �لأف�سل  من  كان  و�إن  �لتفاقية،  متطلبات  مع  يتنافى  ل  �لنهج  هذ�  �أنَّ 
م�سابهة �لنظر يف تطبيق حكم غ�سل �لأمو�ل �لذ�تي يف �لم�ستقبل. وينطبق �لمنطق نف�سه يف بع�ض �لبلد�ن، 
على  �لملحقة  بين  �ل�سلطات  دون جمع  �لجرم  نف�ض  على  مرتين  �لمحاكمة  جو�ز  قاعدة عدم  َتحول  حيث 
 �لجريمة �لأ�سلية وجريمة غ�سل �لأمو�ل، وذلك، تحديدً�، يف �لحالت �لتي ل ينخرط فيها �لجاني �إلَّ يف حيازة

عائد�ت جرمه.

ومع ذلك، فقد ُوجدت كذلك ثغر�ت يف �لتنفيذ، حيث �إنه �إلى جانب �لقو�نين �لتي تخلو من �لو�سوح 
فيما يتعلق باإمكانية معاقبة غ�سل �لأمو�ل �لذ�تي، لم تذكر بع�ض �لدول �أو تقدم �أيَّ مو�د تدل على وجود مبد�أ 
�أ�سا�سي من مبادئ �لقانون �لد�خلي يحظر تجريم هذ� �ل�سلوك، يف حين �أفادت �سلطات �أخرى باأنَّ ثمة مبد�أ 
�ل�سليم، على  �لمنطق  يبدو متعار�سًا مع  �لذ�تي  �لأمو�ل  �أنَّ تجريم غ�سل  بل و�سددت على  �لقبيل،  من هذ� 
�لرغم من طرح �آر�ء مت�ساربة خلل �لزيار�ت �لميد�نية. وتوجد لدى �لكثير من هذه �لدول ت�سريعات قيد 

�لإعد�د �أو �لمناق�سة.

 �لق�سد �لجنائي
بالن�سبة �إلى �لركن �لذ�تي يف جريمة غ�سل �لأمو�ل، ترى بع�ض �لدول �أنَّ �لجريمة )�أو �أجز�ء منها( خا�سعة 
للعقوبة �سو�ء وقعت بق�سد �إجر�مي �أم ب�سبب �ل�ستهتار �أو �لإهمال �لج�سيم. وهذ� يتجاوز �لحد �لأدنى من 

�لمتطلبات �لو�ردة يف �لمادة 23 وو�سفه بع�ض �لخبر�ء �لحكوميين باأنه تجربة ناجحة.

وعلى نف�ض �لمنو�ل، هناك حالت �أخرى �عُتبر فيها �أنَّ من �لممار�سات �لجيدة عدم �لقت�سار يف تجريم 
غ�سل �لعائد�ت �لإجر�مية على حالة تو�فر معرفة فعلية لدى �لجاني �لمزعوم بتاأّتي �لموجود�ت �لمغ�سولة من 
جريمة بل �إ�سافة حالت �أخرى هي �لفتر��ض �لمعقول باأنه كان ينبغي له �لعلم بذلك، �أو ت�سرفه بناًء على 
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�أو جهل به ل ُيعذر عليه. وتطبق عدة دول معايير م�سابهة يف  �أو �فتر��ض منطقي بمعرفة هذ� �لأمر  و�جب 
ت�سريعاتها �لمحلية.

 تقديم ن�سخ من قو�نين مكافحة غ�سل �لأمو�ل
بالرغم من كون �لإلز�م �لنابع من �لفقرة �لفرعية 2 )د( من �لمادة 23 ب�سيطًا وغير مرهق ن�سبيًّا، لم تكن 
�لغالبية �لعظمى من �لدول �لأطر�ف قد قدمت ن�سخًا من قو�نينها �لخا�سة بمكافحة غ�سل �لأمو�ل للأمين 
�لعام للأمم �لمتحدة وقت �إجر�ء �ل�ستعر��سات. وبالتالي، فقد �أ�سار �لخبر�ء �لم�ستعِر�سون �إلى توقعاتهم 
�لأطر�ف  للدول  مبا�سرة  تو�سيات  �أ�سدرو�  �أو  قريبًا،  �ل�سلة  ذ�ت  �لت�سريعات  من  �لر�سمية  �لن�سخ  بورود 
�لعام. وقد قدمت بع�ض  �لأمين  �إلى  �لم�ستقبلية  �لتعديلت  �إر�سال  بالمتثال لهذ� �لمتطلب، وكذلك بكفالة 

�لبلد�ن قو�نينها �أثناء �سير �ل�ستعر��سات.

�لفعالية
لوحظ يف بع�ض �لحالت �لفتقار �إلى �إح�ساء�ت �ساملة ب�ساأن ق�سايا غ�سل �لأمو�ل، و�أكدت بع�ض �لبلد�ن �لتي 
�أو منعدمة، ومع  �أقيمت قليلة  �أنَّ �لملحقات �لق�سائية �لتي  �سنت موؤخرً� ت�سريعات لمكافحة غ�سل �لأمو�ل 
ذلك فقد قدم عدد كبير من �لبلد�ن بيانات �إح�سائية و�أمثلة مف�سلة )با�ستفا�سة يف بع�ض �لأحيان( تتعلق 
بحالت ملحقة لمتورطين يف جر�ئم غ�سل �أمو�ل، مما يج�سد تطبيقًا و��سع �لنطاق �إلى حدٍّ بعيد للأحكام 
دة �لفعالية �لعملية للقو�نين �لجنائية ب�ساأن هذ� �لأمر يف دولتين  ذ�ت �ل�سلة. و�عُتبر �أنَّ من �لممار�سات �لجيِّ
طرفين على �لأقل، و�لمثبتة بالكثرة غير �لمعتادة يف �لملحقات و�لإد�نات بغ�سل �لعائد�ت �لإجر�مية )�أكثر 
من �ألف �إد�نة خلل �لفترة من عام 2003 �إلى عام 2009(. كما ُو�سف �لتعاون �لوثيق بين �لوكالت �لمعنية 
بمكافحة غ�سل �لأمو�ل باأنه من �سرور�ت تحقيق �لكفاءة و�لفعالية يف �لنظام. وينبغي �أن يقوم هذ� �لتعاون 
على �لم�ستويين �ل�سيا�سي و�لعملياتي و�أن يت�سمن �آليات لتن�سيق �ل�سيا�سات ولإجر�ء تحقيقات م�ستركة )عن 

طريق تبادل �لمعلومات مثًل(.

�إطار �ل�ستعر��ض  ا عن �لدرو�ض �لم�ستفادة من هذه �لتجربة �لعملية، فقد قدمت �إحدى �لدول يف  �أمَّ
بيانًا لأكثر طرق وقوع غ�سل �لأمو�ل �سيوعًا وفقًا للمعلومات �لتي جمعتها �سلطات �لتحقيق و�لدعاء لديها؛ 
�أو تمويه م�سدر تلك �لممتلكات غير �لم�سروع؛  وت�سمل تلك �لطر�ئق ��ستخد�م وثائق مزورة بغر�ض �إخفاء 
وخلط �لعائد�ت �لإجر�مية باأعمال م�سروعة؛ و��ستخد�م �سركات �أجنبية وهمية ومديرين وممثلين وهميين؛ 
موؤ�س�سات تجارية معيَّنة  و�متلك  ب�سلٍع؛  �لتجار  ب�ساأن  بمعلومات غير �سحيحة  �لمخت�سة  �لأجهزة  وتزويد 

لتبرير تحريك �لأمو�ل غير �لم�سروعة.

يات �لتحدِّ
مة وفقًا للتفاقية باعتبارها  يتمثل �أ�سيع �لتحديات �لمتعلقة بالمادة 23 يف عدم �سمول جميع �لأفعال �لمجرَّ
جر�ئم �أ�سلية، �سو�ء �قُترفت د�خل �لولية �لق�سائية للدولة �لطرف قيد �لنظر �أو خارجها. وعلوة على ذلك، 
هناك عدد كبير من �لبلد�ن �لتي ل تغطي جميع نماذج �رتكاب جريمة غ�سل �لأمو�ل بحيث تت�سم قو�نينها 
�أوجه ق�سور فنية. وقد �ُسجعت �لدول �لم�ستعَر�سة على معالجة هذه �لم�سائل وكذلك  �أو  �لتنفيذية بثغر�ت 
تحقيق �لو�سوح يف تف�سير مختلف �أق�سام �لأحكام �لمتعلقة بغ�سل �لأمو�ل ونطاق تطبيق كلٍّ منها، ل �سيما ما 

تعلق من ذلك بمعايير فر�ض عقوبات مختلفة. 

و�إلى جانب ما ُذكر �أعله، يبدو �أن �أكبر �لتحديات �لمطروحة ذ�ت طابع عملي. وما ز�ل �إعطاء �لأولوية 
للتحقيق يف غ�سل �لأمو�ل و�لجو�نب �لمالية من �لأن�سطة �لإجر�مية وملحقة �لمتورطين فيها، ل �سيما يف 
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فيها  �لأمو�ل  غ�سل  مكافحة  ت�سريعات  �أثبتت  �لتي  �لبلد�ن  تحديًا حتى يف  يمثل  بالف�ساد،  �لمتعلقة  �لق�سايا 
فعاليتها يف �لتطبيق �لعملي، كما �سبق �لبيان. وعلوًة على ذلك، يلزم يف عدة بلد�ن تعزيز �لقدر�ت �لعملية 
لل�سلطات �لمخت�سة وتح�سين م�ستويات �إنفاذ �لأحكام ذ�ت �ل�سلة بو�سائل منها حل م�ساكل تد�خل �لوليات 
�أنَّ عدد  د يف عدد من �لبلد�ن  تاأكَّ �لق�سائية ونق�ض �لتن�سيق بين �ل�سلطات �لمخت�سة. فعلى �سبيل �لمثال، 
بهذه  �لقانون  �إنفاذ  �أجهزة  �لعاملين يف  �إلمام  و�أنَّ  ن�سبيًّا،  �لأمو�ل منخف�ض  �لمتورطين يف غ�سل  ملحقات 
�لتقديرية يف مجال جمع  �ل�سلطات  من  �لمزيد  �لعامين  و�لمدعين  �لمحققين  يلزم  و�أنه  �سعيف،  �لجريمة 
ب �لأمو�ل"، كما ��سُت�سعرت حاجٌة �إلى تعزيز م�ستوى �إعمال ت�سريعات  �لمعلومات وتدريب �أف�سل على نهج "َتعقُّ
مكافحة غ�سل �لأمو�ل. وقد تجلَّت هذه �لتحديات ب�سفة خا�سة يف �إحدى �لحالت حيث لم تكن هناك وحدة 

��ستخبار�ت مالية عاملة.

2- الإخفاء )المادة 2٤(
تن�ض �لمادة 2٤ على �أنَّ �إخفاء ممتلكات �أو مو��سلة �لحتفاظ بها عندما يكون �ل�سخ�ض �لمعني على علم باأنَّ 
مة وفقًا لهذه �لتفاقية دون �لم�ساركة يف تلك �لجر�ئم يمثل  تلك �لممتلكات متاأتية من �أيِّ من �لأفعال �لمجرَّ
مة وفقًا للمادة 23. ولي�ض من قبيل �لم�سادفة �أن غ�سل  حكمًا غير �إلز�مي مكمًل لأفعال غ�سل �لأمو�ل �لمجرَّ
ع". ولم تلَحظ �أيُّ م�ساكل معيَّنة  �لأمو�ل ي�سار �إليه �أحيانًا يف دولة و�حدة على �لأقل با�سم "�لإخفاء �لمو�سَّ
ا يف جر�ئم منف�سلة  �إمَّ تتعلق بالتنفيذ يف معظم �لنظم �لقانونية. ويكون تجريم �ل�سلوكيات من هذ� �لنوع 
تتخذ يف كثير من �لأحيان �سكل �أحكام تقليدية يف �لقانون �لجنائي وت�ستهدف تلّقي عائد�ت �إجر�مية �أو تد�ول 
ت�سددها  و�أحيانًا  تكون �سيغتها عامة،  �لأمو�ل  لمكافحة غ�سل  ت�سريعات جديدة  �سياق  �أو يف  �سلع م�سروقة، 
ا �أي�سًا  �إ�ساءة ��ستغلل �لوظائف �لعامة �أو �لإخلل بو�جباتها. ويف حالة �لتفاق �لم�سبق، قد يلَحق ق�سائيًّ

�ل�سخ�ض �لذي �أخفى �لممتلكات باعتباره �سريكًا يف �لجريمة �لأ�سلية.

ويبلِّغ �لعديد من �لدول عن تجريم �لإخفاء من خلل �لحكم نف�سه �لخا�ض بت�سريعها �لد�خلي �لمتعلق 
بغ�سل �لأمو�ل من دون �أيِّ تمييز و��سح بينهما، وخ�سو�سًا عن�سره �لخا�ض باإخفاء �أو تمويه �لطبيعة �لحقيقية 
ك يف هذه �لممار�سة يف معظم �ل�ستعر��سات،  ل عائد�ت �لجريمة �أو مكانها. ولم ُي�سكَّ للممتلكات �لتي ت�سكِّ
و�إن �أُو�سي يف �أحدها على �لأقل باأن ت�ستك�سف �لدولة �إمكانية و�سع و�سف �أدق لل�سلوك �لإجر�مي �لمتمثِّل يف 
�لإخفاء وتمييزه، عند �لقت�ساء، عن جريمة غ�سل �لأمو�ل. وبالفعل، يبدو هذ� �سروريًّا، وخ�سو�سًا من حيث 
تجريم �ل�ستمر�ر يف �لحتفاظ بالممتلكات عندما ي�سبح �ل�سخ�ض �لمعني على علٍم، بعد تلّقيها، باأنَّها نتيجة 

جريمة متعلقة بالف�ساد. 

مثال على التنفيذ

م ما يقوم به �أيُّ �سخ�ض من فعل  يت�سمن �لت�سريع �لمحلي في �أحد �لبلد�ن �لم�ستعَر�سة حكمًا يجرِّ
�أو �أفعال �كت�ساب ممتلكات �سخ�ض �آخر �أو تخزينها �أو بيعها مع علمه بتاأّتي �لأ�سناف �لمعنية من 

جريمة جنائية.

ويغطي �لقانون يف �إحدى �لدول �لأطر�ف �أي�سًا مجرد �ل�ستباه يف �أنَّ �لممتلكات ت�سكل �أو تمثل �لمنفعَة 
�لتي عادت على �سخ�ضٍ ما من �سلوك �إجر�مي، مما يتجاوز متطلبات �لتفاقية. غير �أنه تجدر ملحظة �أنَّ 
ف �لمفهوم ذ�  �لدول �لأطر�ف لي�ست مجتمعًة على �لعتر�ف بهذه �لجريمة، و�أنَّ عددً� من �لبلد�ن لم تعرِّ
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�إلى ذلك،  و�إ�سافًة  �إجر�ء تقييم كامل لتنفيذها للمادة 2٤.  �أو تقدم معلومات كافية لإتاحة  �ل�سلة بو�سوح 
"�لأ�سلية"  �لجر�ئم  بقائمة  يتعلق  فيما  �لإخفاء  م  تجرِّ �لتي  �لأطر�ف  �لدول  من  �لعديد  يف  م�ساكل  توجد 
للإخفاء وخ�سو�سًا، كما �أ�سير �إليه بالفعل، فيما يتعلق بمو��سلة �لحتفاظ بالممتلكات �لمتاأتية من �أيٍّ من 
مة وفقًا للتفاقية. فعلى �سبيل �لمثال، ُح�سرت جريمة �لتلّقي يف �إحدى �لدول ب�سكل �سريح  �لأفعال �لمجرَّ
يف �لممتلكات �لتي يتح�سل عليها �سخ�ض �آخر من خلل فعل غير م�سروع تقليدي تكون �لممتلكات مو�سوعه، 
ومن ثم فاإنَّ هذ� ل يفي بمتطلبات �لمادة 2٤ من �لتفاقية، بالنظر �إلى �أنَّ غالبية �لجر�ئم �لمن�سو�ض عليها 
�أو ��سُتحدثت ت�سريعات يف بع�ض �لوليات �لق�سائية  يف �لتفاقية لي�ست من جر�ئم �لممتلكات. وقد �سيغت 

لتنفيذ هذ� �لحكم على �لوجه �لكامل.

هاء- اإعاقة �سير العدالة )المادة 25(
مة جنائيًّا يف �لدول �لأطر�ف كافة تقريبًا، و�إن كان ذلك بدرجات متفاوتة من �لنجاح.  �إعاقة �سير �لعد�لة مجرَّ
وقد لوحظ وجود قيود �سديدة يف �أكثر مٍن ثلث �لحالت، وبالأخ�ض يف بلدْين ل يكون فيهما �ل�سلوك ذو �ل�سلة 
م(. وهناك  �أو �لن�ساط �لإجر�مي �لمنظَّ دة )مثل غ�سل �لأمو�ل  خا�سعًا للعقاب �سوى يف �سياق جر�ئم محدَّ
دول قليلة تعتمد فيما يبدو على جريمة و�حدة و��سعة �لنطاق بخ�سو�ض �إعاقة �سير �لعد�لة، منها بلد و�حد ل 
يعتمد �إلَّ على جريمة �لقانون �لأنغلو�سك�سوني �لمتمثلة يف �ل�سروع يف حرف �سير �لعد�لة. وبا�ستثناء تلك �لدول 
�لقليلة، فاإنَّ �لتوجه �لعام �ل�سائد يف �لدول �لأطر�ف هو �ل�سعي �إلى تحقيق �لنتيجة �لمر�دة )�لإلز�مية( من 
خلل تركيبة من �لأحكام �لمتعددة �لمتد�خلة جزئيًّا، ل �إيجاد جريمة جامعة ت�سمل جميع �أ�سكال �ل�سلوك 

غير �لم�سروع، على �لنحو �لو�رد يف �لمادة 25 من �لتفاقية.

اأمثلة على التنفيذ

يت�سمن �لقانون �لجنائي في �إحدى �لدول ما ل يقل عن 13 جريمة منف�سلة تعالج مختلف �أ�سكال 
�إلى ذلك، و�إف�ساد �ل�سهود، و�لحمل  �لإعاقة �لإجر�مية ل�سير �لعد�لة، �أل وهي ترهيب �ل�سهود وما 
�لمحكمة،  �إلى  �لح�سور  من  �ل�سهود  ومنع  �لأدلة،  و�إتلف  �ل�سهود،  وخد�ع  �لزور،  �ل�سهادة  على 
�سير  حرف  في  و�ل�سروع  �لعد�لة،  �سير  على  �سلبًا  للتاأثير  و�لتاآمر  باطلة،  �تهامات  لتوجيه  و�لتاآمر 
�لعد�لة، ومطالبة موظف عمومي باأمور ل مبرر لها، و�إلحاق �سرر بموظف عمومي وما �إلى ذلك، 

و�لتهديد باإلحاق �سرر بموظف عمومي وما �إلى ذلك، وعرقلة عمل موظفين عموميين.

�أيَّ  ت�سمل  �لعد�لة  �سير  لإعاقة  و�حدة  جريمة  �إلَّ  �أخرى  دولة  قانون  يت�سمن  ل  وبالمقابل، 
�سخ�ض يلجاأ �إلى �لعنف �أو �لتهديد �أو �لإ�سر�ر �أو غير ذلك من �ل�سلوكيات غير �لم�سروعة �لموجهة 
�إلى م�سارك في �إقامة �لعدل �أو �إلى �أيٍّ من �أقربائه �لمقربين على نحٍو يرجح �أن يوؤثر في �لم�سارك 
كي ينفذ، �أو كي ل ينفذ، فعًل �أو مهمة �أو خدمة فيما يت�سل بق�سية جنائية �أو مدنية، �أو ينتقم من 
�لم�سارك لتنفيذه �أيَّ فعل �أو مهمة �أو خدمة فيما يت�سل بق�سية جنائية �أو مدنية. وي�سمل م�سطلح 
"م�سارك في �إقامة �لعدل" �ل�سهود و�لخبر�ء وغيرهم ممن يدلون ب�سهادة �أو يقدمون �أدلة في دعوى 

دو�ئر  �أو  �لمحكمة  �أو  �لعام  �لدعاء  �سلطة  �أو  �ل�سرطة  لدى  يعمل  �سخ�ض  �أيِّ  عن  ف�سًل  جنائية، 
�ل�سجون �أو يوؤدي لأيٍّ منها خدمات.

ويمكن �إدر�ج ثلث مجموعات من �لأفعال تحت م�سمى "�إعاقة �سير �لعد�لة" بالن�سبة �إلى �رتكاب �أفعال 
�أدلة  �أو تقديم  �أ�ساليب ق�سرية للتدخل يف عملية �لإدلء ب�سهادة  �أل وهي ��ستخد�م  مة وفقًا للتفاقية،  مجرَّ
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للتدخل يف  ق�سرية  �أ�ساليب  و��ستخد�م  �لأغر��ض،  لنف�ض  فا�سدة  و�سائل  و��ستخد�م  �إجر�ء�ت ذ�ت �سلة،  يف 
مبا�سرة موظفي �لعد�لة �أو �إنفاذ �لقانون و�جباتهم �لر�سمية.

 ��ستخد�م �أ�ساليب ق�سرية للتدخل يف عملية �لإدلء ب�سهادة �أو تقديم �أدلة
تتطلب �لفقرة �لفرعية )�أ( من �لمادة 25 تجريم ��ستخد�م �أ�ساليب ق�سرية )�أْي �لقوة �لبدنية �أو �لتهديد �أو 
�لترهيب( بغية �لتاأثير على �سهود محتملين وغيرهم ممن ي�ستطيعون تزويد �ل�سلطات باأدلة �أو �سهادة ذ�ت 
مة وفقًا للتفاقية. ويجب تف�سير م�سطلح "�إجر�ء�ت" تف�سيرً�  �سلة يف �إجر�ء�ت تتعلق باقتر�ف �أفعال مجرَّ
ف�سفا�سًا بحيث ي�سمل جميع �لإجر�ء�ت �لحكومية �لر�سمية �لمتعلقة بالتحقيق يف جر�ئم ذ�ت �سلة بالف�ساد 
فيهما  تنح�سر  حالتين  يف  �أُو�سي  فقد  وعليه  للمحاكمة.)39(  �ل�سابقة  �لعمليات  ذلك  يف  بما  فيها،  و�لف�سل 
�لأحكام بحيث  بتو�سيع تلك  �أمام هيئة ق�سائية  بال�سهادة  �لإدلء  �لتدخل يف  �لمنطبقة يف  �لمحلية  �لأحكام 

يات �لجنائية �لتي تجريها �ل�سرطة. تت�سمن كذلك �لإجر�ء�ت �ل�سابقة للمحاكمة و�لتحرِّ

ول تقت�سر �لجريمة على مرتكبين بعينهم حيث يمكن �أن يقع �أيُّ �سخ�ض تحت طائلة �لم�سوؤولية باعتباره 
�لأ�سخا�ض  �أو  �لعامين  �لنو�ب  على  �لمحتملة  �لم�سوؤولية  تق�سر  �لتي  �لوطنية  �لقو�نين  فاإن  وعليه،  مجرمًا. 
�لتفاقية.  �أغر��ض  ��ستيفاء  عن  قا�سرة  ُتعتبر  �أن  يجب  مثًل  للمحاكمة  �ل�سابقة  �لتحقيقات  على  �لقائمين 
وبالمثل، ل عبرة بارتكاب فعل �لترهيب يف وجود �ل�سحية من عدمه ول لخ�سوع �ل�سحية للترهيب ب�سكل مبا�سر 
�أو من خلل طرف ثالث. كما ل ُيلتفت �إلى ق�ساء �لجاني ماأربه )�أْي �لحمل على �ل�سهادة �لزور �أو �لتدخل يف 
م �لت�سريعات �لوطنية فقط  عملية �لإدلء ب�سهادة �أو تقديم �أدلة( من عدمه. وبالتالي، فلي�ض من �لكافي �أن تجرِّ
فعل "�لفاعل �لأ�سلي" �لذي يدلي بال�سهادة �لزور �أو يت�سبب يف �ختفاء �أدلة �أو يتلف وثائق لمنع ��ستخد�مها كاأدلة 
وما �إلى ذلك، �أو ل يعاقب �لحفز على �لإدلء ب�سهادة زور �إل عندما يحقق �لمجرم �لنتيجة �لمق�سودة. وهذ� هو 

�لو�سع �لذي كان �سائدً� �إلى حدٍّ ما يف ثلثة بلد�ن، مما �أدى �إلى �إ�سد�ر تو�سيات ب�ساأن معالجته. 

وبالمثل، ��ستقبل �أغلب �لم�ستعِر�سين بتحفظ و��سح �دعاء�ت �أو تلميحات بع�ض �ل�سلطات �لوطنية باأنه 
ا �أو تحري�سًا على جريمة �ل�سهادة �لزور  يمكن �لمعاقبة على �لحمل على �لإدلء ب�سهادة زور باعتبار ذلك ح�سًّ
�لأ�سلية، حتى ولو لم تتحقق �لغاية من هذ� �لحمل ولو لم ُتقترف �أيُّ �سهادة زور. وعلى �لرغم من كون هذه 
م�ساألة خلفية—بحكم �ختلف �آر�ء عدد من �لم�ستعِر�سين—فيبدو �أنَّ �لأرجح �أنَّ �لجاني ل يعاَقب باعتباره 
�سريكًا يف �ل�سهادة �لزور �لتي �أدلى بها �ل�ساهد �إلَّ يف حالة نجاح م�ساعي �لحمل على ذلك. وت�سبح �لم�سكلة 
�أدناه تحت  �أي�سًا، كما يرد  �إلى فئة �لوليات �لق�سائية �لتي يمكن فيها  �إذ� كان �لبلد �لمعني منتميًا  محلولة 
�لق�سم �لفرعي 2 من �لق�سم و�و، �لمعاقبة على �ل�سروع يف �لتحري�ض )�لح�ض( على �قتر�ف جريمة، بما يف 
ذلك �ل�سهادة �لزور. غير �أنَّ هذ� �لنهج ل يكفي على �أيِّ حال لتغطية �لتدخل يف �لإدلء ب�سهادة �أو تقديم �أدلة 

فيما عد� �لحمل على �لإدلء ب�سهادة زور، كما �أنه عادًة ما ي�ستتبع عقوبة �أقل من �قتر�ف �لجريمة �لكاملة.

بل �إنَّ عدة دول تعتمد �أ�سا�سًا فيما يبدو على �أحكام عامة ب�ساأن �لتهديد و�لترهيب �لإجر�مي و�ل�سروع يف 
�لق�سر �أو �لإكر�ه لتغطية �ل�سلوك محل �لنظر، حيث تنزل عقوبات على ��ستخد�م �لتهديد�ت لترويع �أو ترهيب 
�سخ�ض و�حد �أو �أكثر بغ�ض �لنظر عن �رتباط ذلك بالإدلء ب�سهادة �أو تقديم �أدلة �أو تنفيذ �إجر�ء�ت ق�سائية. 
هًا �سد �أ�سخا�ض يف و�سع �ل�سحايا �أو �ل�سهود، جاز  فاإن ُوجد �رتباط من هذ� �لقبيل، كاأن يكون �لفعل موجَّ

�عتباره ظرف ت�سديد.

 )39(�لدليل �لت�سريعي لتنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لفقرة 257.
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مثال على التنفيذ

تن�ض �لقو�نين �لجنائية في ثلث دول من مجموعة دول �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ على �أنَّ "�أيَّ �سخ�ض 
يهدد غيره باإلحاق �أيِّ �سرر بنف�سه �أو �سمعته �أو ممتلكاته �أو بنف�ض �سخ�ض يهتم به �أو �سمعته بق�سد 
ترويع ذلك �ل�سخ�ض �أو �لت�سبب في قيام ذلك �ل�سخ�ض باأيِّ فعل ل يلزمه قانونًا فعله �أو بترك �أيِّ فعل 

يحق لذلك �ل�سخ�ض فعله قانونًا �تقاًء لتنفيذ هذ� �لتهديد"يكون قد �رتكب فعل ترهيب �إجر�مي."

فيمكن  وتحديدً�،  تركيزً�  �أكثر  ت�سريعية  لأحكام  تف�سيلهم  عن  �لم�ستعِر�سين  بع�ض  �إعر�ب  ورغم 
�عتبار �لممار�سة �لمذكورة �أعله من حيث �لمبد�أ مت�سقًة مع �لتفاقية، ما د�م من �لموؤكد �أنَّ جميع �ل�سبل 
�لق�سرية �لمذكورة يف �إطار �لمادة 25 مدرجة �سمن نطاق �لأحكام �لمنطبقة. وعلوًة على ذلك، ينبغي 
�ألَّ يخ�سع �لترهيب �لإجر�مي ل�سروط تقييدية، مثل تعمد �لت�سبب يف �أذى لل�سخ�ض �لمكَره، كما ينبغي �ألَّ 
ينح�سر، كما ورد يف �لمثال �ل�سابق، يف تهديد �سخ�ض باإلحاق �أيِّ �سرر بنف�سه �أو �سمعته �أو ممتلكاته �أو 
د به م�سالَح  بنف�ض �أو �سمعة �سخ�ض يهتم به. ول ترهن �لتفاقيُة تطبيَق �لجريمة با�ستهد�ف �ل�سرر �لمهدَّ
�أو �أفر�د على وجه �لتحديد. وقد �أُبِرز ذلك يف ��ستعر��ض �إحدى �لدول، لكن لي�ض يف ��ستعر��ض دولة �أخرى 

لديها �أحكام مطابقة.

وتوظف مجموعة �أكبر بكثير من �لدول—�أحيانًا بالتو�زي مع جريمة �لترهيب �لعامة �ل�سالفة �لذكر— 
طائفة من �لجر�ئم �لخا�سة �لتي ت�ستهدف ب�سكل محدد جو�نب منف�سلة من �ل�سلوك �لمذكور يف �لتفاقية، 
مع �لتركيز ب�سكل خا�ض على �لوقع �لمتوخى للفعل على �سير �لإجر�ء�ت �لق�سائية. ومن هذه �لجر�ئم ترهيب 
�ل�سهود و�ل�سروع يف �لحمل على �ل�سهادة �لزور و�لإيعاز بالإدلء ب�سهادة زور و�ل�سروع يف �إتلف �لأدلة ومنع 
�أمور �ل�سهود، علوًة على  �إلى �لمحكمة و�لتاآمر للتاأثير �سلبًا على �لعد�لة و�لتدخل يف  �ل�سهود من �لح�سور 
�إعاقة  بغية  �لإجر�مي  و�لترهيب  �لعد�لة  ب�سير  �لنحر�ف  بال�سروع يف  �لخا�ستين  نطاقًا  �لأو�سع  �لجريمتين 
ق �أحكام ت�سديد يف �لعادة �إذ� كان �ل�سهود موظفي عد�لة �أو �إنفاذ قانون، �إلَّ �أنَّ �لتفاقية  �سير �لعد�لة. ول تطبَّ
�أيُّ تدخل يف مبا�سرة و�جبات ر�سمية وفقًا  �أفعال محددة جنائيًّا يف هذ� �ل�سدد ما د�م  ل ت�سترط تجريم 

للحكم �لعام للفقرة �لفرعية )ب( من �لمادة 25 م�سموًل بن�ض قانوني �آخر.

مثال على التنفيذ

و�لتدخل  �لعد�لة  �سير  على  �سلبًا  للتاأثير  �لتاآمر  جريمة  تحت  دولتين  في  متطابقان  قانونان  يدرج 
�أيِّ �سخ�ض ملزم قانونًا  �لعد�لة، على ثني  ُيْقدم، لإعاقة �سير  �أيِّ �سخ�ض  �ل�سهود �سلوَك  �أمور  في 
بالح�سور و�لإدلء ب�سهادة عن ذلك �لح�سور �أو �لإدلء بال�سهادة �أو على �إعاقته �أو منعه من ذلك، 
ا �أو جنائيًّا، �أو يتدخل  �أو يحاول عمل �سيء من ذلك �أو يعيق تنفيذ �أيِّ �إجر�ء قانوني، �سو�ء كان مدنيًّ

باأيِّ �سكل في �سيء من ذلك �أو يمنعه عن علم.

ومن �لمثير للهتمام �أن ت�سريعات دولة �أخرى ت�ستهدف تحديدً� �لأفعال �لمقترفة عن طريق 
م �أن ُتن�سر، �أثناء �سير �لدعوى، تعليقات ترمي �إلى �لتاأثير على بيانات �ل�سهود  �ل�سحافة، حيث تجرِّ

�أو قر�ر محكمة �لتحقيق �أو �لمحكمة �لبتد�ئية.
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ومن �لجدير بالذكر �أنَّ ثمة م�سائل برزت يف حالت كثيرة فيما يتعلق بمدى تغطية �لجر�ئم �لمنطبقة، 
�ل�سهود  وترهيب  �لبدنية  �لقوة  ��ستخد�م  بل  و�لترهيب  �لتهديد�ت  با�ستخد�م  �لكتفاء  بعدم  يت�سل  ما  مثل 
�أي�سًا حمًل لهم على �لإدلء ب�سهادة زور )بدًل من �لمتناع بب�ساطة عن �ل�سهادة( وترهيب �لأ�سخا�ض عد� 
�لموظفين �لعموميين وكذلك، على وجه �لخ�سو�ض، �ل�سلوك �لر�مي �إلى �لتدخل لي�ض يف �لإدلء بال�سهادة 
�لم�ساركين  �لأ�سخا�ض  جانب  من  خبير(  ر�أي  �أو  وثيقة  )مثل  �سفهية  غير  �أدلة  تقديم  يف  وكذلك  بل  فقط 
فاإنَّ  �لعامة،  �لإجر�مي  �لترهيب  جريمة  �سمن  �أحيانًا  �ل�سلوك  هذ�  �ندرج  ولو  فحتى  جنائية.  �إجر�ء�ت  يف 
�لعقوبة �لتي تخ�سع لها هذه �لأخيرة �أخف يف �لعادة، مما يوؤدي �إلى �ختلف يف �لعقوبات �لمنطبقة يف �أو�ساع 
م�سابهة. وعلى �لعموم، فاإن ��ستخد�م �لو�سائل �لق�سرية للتدخل يف �لإدلء بال�سهادة �أو تقديم �لأدلة كان يف 
�إحدى  حالة  مثل  هناك حالت،  كانت  و�إن  �لم�ستعَر�سة،  �لبلد�ن  لدى  �لمحلية  بالت�سريعات  م�سموًل  �لغالب 
�لدول، رف�ض فيها �لم�ستعِر�سون �دعاء �ل�سلطات �لوطنية باأن م�سطلح "�لر�سوة" ي�سمل �أي�سًا �أفعال �لعنف 

و�لتهديد�ت و�لترويع.

 ��ستخد�م �أ�ساليب فا�سدة للتدخل يف عملية �لإدلء ب�سهادة �أو تقديم �أدلة
�لدول �لأطر�ف مطاَلبة بعدم �لكتفاء بتجريم ��ستخد�م �أ�ساليب ق�سرية فح�سب، بل كذلك ��ستخد�م و�سائل 
فا�سدة )�أْي �لوعد بمزية غير م�ستحقة �أو عر�سها �أو �إعطاوؤها( بغر�ض �لتدخل يف عملية �لإدلء ب�سهادة �أو 
تقديم �أدلة. ول عبرة هنا �أي�سًا بتحقيق �لجاني ماأربه )�أْي �لتدخل يف عملية �لإدلء ب�سهادة �أو تقديم �أدلة(، 

وتنطبق هنا �أي�سًا �لملحظات �لتي �سيقت �أعله.

وقد ��ستوفت معظم �لبلد�ن هذ� �لمتطلب من خلل �أحكام خا�سة تغطي ر�سوة �ساهد �أو خبير و�ل�سروع 
يف �لحمل على �لإدلء ب�سهادة زور �أو تقديم تقرير خبير مزور و�ل�سروع يف �لتحري�ض على �لإدلء ب�سهادة زور 
و�ل�سروع يف �لإيعاز بالإدلء ب�سهادة زور و�ل�سروع يف �إف�ساد �سهود، وكذلك من خلل جر�ئم �أعم مثل �ل�سروع يف 
حرف �سير �لعد�لة �أو �لتاأثير يف �سير �لعد�لة. وكثيرً� ما يحدث جمع بين هذه �لأحكام و�لأحكام �لتي ت�سير �إلى 
��ستخد�م �أ�ساليب ق�سرية وتحيط بها نف�ض �لم�ساكل �لمتناولة بالنقا�ض �أعله )فيما يتعلق على �سبيل �لمثال 

باعتبار �لحمل على �لإدلء ب�سهادة زور تحري�سًا �أو بمعالجة �ل�سلوك �لمتعلق بتقديم �أدلة غير �سفهية(.

اأمثلة على التنفيذ

يت�سمن �لقانون �لجنائي في �إحدى �لدول جريمة �لإيعاز بالإدلء ب�سهادة زور، �لتي يعاَقب وفقًا لها 
بال�سجن ثلث �سنو�ت وبغر�مة من ي�ستخدم �لوعود �أو �لعرو�ض �أو �لهد�يا �أو �ل�سغوط �أو �لتهديد�ت 
�أو �أعمال �لعنف �أو �لتلعبات �أو �لخدع في �سياق �لإجر�ء�ت �أو فيما يتعلق بدعوى �أو دفاع في محكمة 
لإقناع �آخرين بتقديم �أو �إلقاء �إفادة �أو ت�سريح �أو �سهادة زور خطية م�سفوعة بيمين، �أو بالمتناع 
عن تقديم �إفادة �أو ت�سريح �أو �سهادة خطية م�سفوعة بيمين، حتى لو لم يتحقق �لغر�ض من �لإيعاز 

بالإدلء ب�سهادة زور.

من  )�أ(  �لفرعية  �لفقرة  �أحكام  �أخرى  طرف  دولة  في  �لجديد  �لجنائي  �لقانون   ويتجاوز 
�لمادة 25 ويت�سمن كلًّ من �ل�سكل �لفاعل وغير �لفاعل للتدخل في �إقامة �لعدل من خلل ��ستخد�م 
�أ�ساليب فا�سدة باعتباره جريمة منف�سلة. ويغطي حكٌم م�ستقل على وجه �لتحديد فعل �أيِّ �سخ�ض 
يطلب �أو يقبل مزية غير م�سروعة �أو وعدً� بذلك مقابل �لمتناع عن ممار�سة حقوقه �لم�سروعة �أو 

�إهمال و�جباته في �إجر�ء�ت ق�سائية.
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�لفقرة  يف  �إليها  �لم�سار  �لفا�سدة  �لأ�ساليب  على  �لقانون  ين�سحب  ل  �أطر�ف،  دول  عدة   ويف 
�لفرعية )�أ( من �لمادة 25. وتكتفي بع�ض �لدول بتجريم ��ستخد�م �لتهديد�ت �أو �لق�سر �أو �لترهيب �لإجر�مي 
م �أيَّ �سكل من �أ�سكال �لتدخل، مما �أدى �إلى �لتو�سية بتكفل �ل�سلطات بتجريم �إعاقة �سير �لعد�لة  �أو ل تجرِّ
من خلل �أحكام مخ�س�سة يف �لقانون �لجنائي بما يت�سق مع �لمتطلبات �لمحددة يف �لتفاقية. كما برزت 
بع�ض �لم�سائل فيما يتعلق بخلو بع�ض �لقو�نين يف بلد�ن تنتمي �إلى مجموعة دول �أوروبا �ل�سرقية من �أيِّ �إ�سارة 
�سريحة �إلى �لوعد و�لعر�ض كما هو �ل�ساأن فيما يتعلق باإعطاء مزية غير م�ستحقة على وجه �لتحري�ض، و�إن 
كان من �لمرجح �أن ُيعتَبر �أيُّ �سلوك من هذ� �لقبيل �سروعًا يف �إعطاء �لمزية محل �لنظر. و�أخيرً�، فقد تبيَّن 
�إعاقة  ب�ساأن  �لمحلية  �لأحكام  �لتفاقية عندما ل ت�سمن تطبيق  �لتو�فق مع  تامة  �لوطنية غير  �لقو�نين  �أنَّ 
�سير �لعد�لة حتى ولو كان متلقو �لمزية غير �لم�ستحقة �أ�سخا�سًا غير �ل�ساهد �أو �ل�ساهد �لخبير �أو �لم�سارك 
يف �لمحاكمة نف�سه )كاأن يكون �أحد �أقربائه �لمقربين(، وكذلك عندما يبقى من غير �لو��سح ما �إذ� كانت 
�لحالت �لتي يوَعد فيها �ل�ساهد بمزية غير م�ستحقة �أو ُتعَر�ض عليه �أو ُيمنح �إياها كي يمتنع عن �لح�سور �أو 

تقديم �لأدلة هي من �لحالت �لم�سمولة.

 ��ستخد�م �أ�ساليب ق�سرية للتدخل يف مبا�سرة موظفي عد�لة �أو �إنفاذ قانون و�جباتهم �لر�سمية

بالن�سبة �إلى �لأفعال �لموجهة �سد موظفي �لعد�لة �أو �إنفاذ �لقانون، تر�عي معظم �لبلد�ن روح �لجملة �لأخيرة 
من �لفقرة �لفرعية )ب( من �لمادة 25، ولديها جر�ئم عامة م�سنفة تحت م�سمى جر�ئم �سد �لنظام �لعام 
للتدخل  �لبدنية  �لقوة  �أو  �لترهيب  �أو  �لتهديد�ت  �إنز�ل عقوبة بمن ي�ستخدم  �لدولة، �لغر�ض منها  �أو �سلطة 
و�جبات يف  يوؤدون  �لذين  �لعموميين  �لموظفين  فقط  ولي�ض  �لعموميين،  �لموظفين  فئات  مبا�سرة جميع  يف 
�لعامة—�لتي  �لأحكام  هذه  تتعلق  �أن  يندر  وبالمثل،  �لر�سمية.  و�جباتهم  �لقانون،  و�إنفاذ  �لعد�لة  مجالْي 
�جُتمع على �عتبارها م�ستوفية لأغر��ض �لمادة 25، بل و�ُعتبرت ممار�سة جيِّدة يف بع�ض �لحالت—بجر�ئم 
ق �أحيانًا جر�ئم لها طابع �أكثر تحديدً� )مثل �ل�سروع يف  �لف�ساد تحديدً�، كما تن�ض عليها �لتفاقية. كما تطبَّ

�لنحر�ف ب�سير �لعد�لة( لحماية موظفي �إنفاذ �لقانون، وعادًة ما تقترن بهذه عقوبات م�سددة.

مثال على التنفيذ

ين�ض �لقانون في �إحدى �لدول على معاقبة �أيِّ �سخ�ض ي�ستخدم �لترهيب �أو �لقوة �لبدنية للتدخل 
في  ت�سرف  عن  �متناع  �أو  ت�سرف  على  و�إجباره  �لر�سمية  و�جباته  عمومي  موظف  ممار�سة  في 
معر�ض مبا�سرة و�جباته �لر�سمية بال�سجن مدة تتر�وح بين �سهر و�سنة. وعلوًة على ذلك، تن�ض 
ا �أو حار�ض �سجن بحكم  �أحكام �أخرى على فر�ض �ل�سجن مدى �لحياة على �أيِّ �سخ�ض يقتل �سرطيًّ
للتهرب من  �أو  �إخفائها  �أو  �رتكابها  �أو  �أو ت�سهيلها  �أخرى  �أو من�سبه بغية �لإعد�د لجريمة  و�جباته 
 �لعد�لة �سو�ء �أكان ذلك لم�سلحته �ل�سخ�سية �أم لم�سلحة �سخ�ض �أو كيان �آخر، �أو لعدم تحقيقه

�لغر�ض �لأ�سلي.

)ب(،  �لفرعية  �لفقرة  من  �لأ�سيق  �لإلز�مي  �لجزء  مع  ت�سريعاتها  قت  وفَّ دول  توجد   كما 
مت—�إ�سافًة �إلى �لأحكام �لعامة �أعله يف بع�ض �لأحيان—�أفعاًل من نوع خا�ض ُت�سنَّف على �أنها جر�ئم  وجرَّ
�سد �لعد�لة، مثل �إعاقة �إنفاذ �لعد�لة �أو ممار�سة �لق�سر على قا�ض �أو �لتهديد بالعنف �أو ��ستخد�مه فيما يت�سل 

باإقامة �لعدل �أو بتحقيق �أولي )و�للفت للنظر �أنَّ هذ� يبدو �لتجاه �ل�سائد يف مجموعة دول �أوروبا �ل�سرقية(.
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مثال على التنفيذ
تن�سحب �لأحكام �لقانونية �سر�حًة �أي�سًا على �لمحلَّفين و�لمحامين �لذين يتولون �لدفاع في �إحدى 
في  �لتدخل  �أجل  من  �لترهيب  �أو  �لتهديد  �أو  �لبدنية  �لقوة  ��ستخد�م  تحظر  �لتي  �لأطر�ف  �لدول 
دة �إذ� �رتكب  �لو�جبات �لر�سمية للموظفين �لق�سائيين وموظفي �إنفاذ �لقانون. وتطبَّق عقوبات ُم�سدَّ

�لجريمَة موظفون عموميون �أثناء مبا�سرتهم و�جباتهم �لر�سمية.

ما  ت�سمل  كانت  �لمحلية يف حالت خا�سة  �لأحكام  فاإنَّ  �لم�ستبانة،  �لق�سور  و�أوجه  �لم�ساكل  ا عن  �أمَّ
ُيرتكب عن عمد من �إهانة �أو تعدٍّ �أو ��ستخد�م �إجر�مي للقوة، ل �لتهديد�ت �أو �لترهيب، بينما كان نوع و�حد 
�أخرى.  معدودة  حالت  يف  م�سموًل  مثًل(  �سلح  ��ستخد�م  طريق  )عن  �لبدنية  �لقوة  �أو  �لتهديد  من  فقط 
وعلوًة على ذلك، ُوجدت بع�ض �لحالت �لتي لم يكن �ل�سلوك محل �لنظر م�سموًل فيها، �أو لم يكن م�سموًل 
�سوى يف �ل�سياق �لمبا�سر "للهجوم" �أو "�لمقاومة" �سد بع�ض موظفي �أو وكلء �لقطاع �لعام، �أو كانت فيها 
�إنفاذ �لقانون( م�ستبَعدة من نطاق  فئات معيَّنة من �لموظفين )مثل �سباط �ل�سرطة وغيرهم من موظفي 
�لجريمة، �أو �نح�سرت فيها �لم�سوؤولية �لجنائية عن �لتدخل يف مبا�سرة �لو�جبات �لق�سائية يف �لأفعال �لتي 
يرتكبها �أ�سخا�ض هم �أنف�سهم موظفون عموميون دون غيرهم من �لجناة. وقد تبيَّن �أنَّ �لأحكام �لعامة �لمتعلقة 
بالق�سر و�لترهيب و�فية ب�سكل عام، و�إن كان قد �رتئيت يف بع�ض �لحالت �سرورة تغطية �لأفعال �لموجهة �سد 
�إعمال �ل�سلطة �لعامة ب�سكل محدد. وعلى غير �لمتوقع، فقد ر�أى �لم�ستعِر�سون يف �إحدى �لحالت �سرورة 
قيام �لدولة �لمعنية بتعديل ت�سريعاتها بحيث ل يقت�سر �لتدخل يف قيام �لموظفين �لق�سائيين �أو �لقائمين 
على �لتحقيق بممار�سة و�جباتهم على �لأفعال �لمرتكبة فيما يتعلق بممار�سة تلك �لو�جبات، وهو �أمر ل يبدو 
رً� بن�ض �لفقرة �لفرعية )ب( من �لمادة 25. و�أخيرً�، وبالرغم من �أنَّ �لأحكام �لمنطبقة يف �إحدى �لدول  مبرَّ
�لأطر�ف ب�ساأن �لتعدي و�لترهيب و�لزدر�ء و�لتاأثير �سلبًا يف �سير �لعد�لة �أو �إعاقته بدت م�ستوفيًة لمتطلبات 
�لتفاقية، فقد �أُو�سي بنظر �ل�سلطات يف �لن�ض على حظر قانوني خا�ض بعرقلة عمل �لموظفين �لق�سائيين 

يت�سق مع حظر خا�ض م�سابه موجود بالفعل يتعلق بموظفي �إنفاذ �لقانون و�ل�سرطة.

يات �لتحدِّ
دة فيما عد� �لقيود �لعديدة يف تجريم �لأفعال �لمذكورة �أعله على �ل�سعيد �لمحلي  لم ُت�ستَبْن �أيُّ تحديات محدَّ
و�لتجزوؤ �لمفرط، يف بع�ض �لحالت، للت�سريعات �لمنطبقة و�لفتقار �إلى جريمة موحدة لإعاقة �سير �لعد�لة 
م بيانات �إح�سائية �أو �أمثلة لق�سايا �إلَّ من طرف عدد قليل  تعالج جميع �أركان �ل�سلوكيات محل �لنظر. ولم تقدَّ
ب يف �لوقت �لحالي من تقييم فعالية �لأحكام �لتي تحكم �إعاقة �سير �لعد�لة.  من �لدول �لأطر�ف، مما ي�سعِّ
ومع ذلك فل �سك يف �أنَّ عددً� من �لبلد�ن يعاني، على �لرغم من وجود تد�بير ت�سريعية و�فية، من �أوجه �سعف 
�سديد فيما يتعلق بالتطبيق �لعملي للأحكام ذ�ت �ل�سلة و�إنفاذها. ويت�سح ذلك من نموذج ثلث دول �أطر�ف 
ح  و�سرَّ م�سكلة خطيرة،  باعتبارها  فيها  �لعد�لة  �سير  دت عرقلة  ُحدِّ �لأفريقية  �لدول  �لأقل يف مجموعة  على 
ومدعين  ومحققين  �سهود  و�لترهيب �سد  و�لتهديد  �لبدني  �لعتد�ء  كبير من حالت  بوجود عدد  م�سوؤولوها 

عامين وروؤ�ساء وكالت وق�ساة على نحٍو يعوق مبا�سرة هوؤلء �لأ�سخا�ض و�جباتهم ب�سكل كامل.



�جلزء �لأول- �لف�سل �لأول- �لتجرمي 85

واو-  اأحكام ت�ساند التجريم
1- م�سوؤولية ال�سخ�سيات العتبارية )المادة 26(

يف  �لم�ساركة  عن  م�سوؤولية  �لعتبارية  �ل�سخ�سيات  لتحميل  تد�بير  تقريبًا  �لأطر�ف  �لدول  جميع  �عتمدت 
مة وفقًا للتفاقية، و�إن لم يكن لدى بع�ض تلك �لبلد�ن حكم م�سوؤولية عام وعلى �لرغم من  �لأفعال �لمجرَّ
�لدول  من  عدد  ين�سئ  لم  ذلك،  على  وعلوة  ونطاقها.  �لم�سوؤولية  هذه  بنوع  يتعلق  فيما  كبير  تفاوت  وجود 
 فيما يبدو �سكًل ما من �لم�سوؤولية �سوى فيما يتعلق بجر�ئم محددة مثل غ�سل �لأمو�ل. ويف جميع �لحالت

�لكيان  م�سوؤولية  �أنَّ  ا  جليًّ تو�سيحًا—يبدو  �لمنطبقة  �أحكامها  تتطلب  محدودة  دول  تقريبًا—با�ستثناء 
�لعتباري، �سو�ء �أكانت جنائية �أم مدنية �أم �إد�رية، ل تخل بالم�سوؤولية �لجنائية للأ�سخا�ض �لطبيعيين �لذين 
�قترفو� �لجر�ئم، مما يتو�فق مع �لفقرة 3 من �لمادة 26 من �لتفاقية. وهذ� يعني من حيث �لتطبيق �لعملي 
�أنَّ �لقر�ر�ت �لإجر�ئية �لمتخذة فيما يتعلق بال�سخ�سية �لعتبارية ل توؤثر على �لقر�ر�ت �لمتعلقة بال�سخ�ض 
�لطبيعي، حيث �إنَّ تحميل �ل�سخ�سية �لعتبارية م�سوؤولية لن يمنح �ل�سخ�ض �لطبيعي �أيَّ مزية )�أو يعود عليه 

باأيِّ �سرر(، ولي�ض من �ساأنه �أن يعوق �إثبات �لم�سوؤولية �لجنائية عليه.

وتنطبق هذه �لمبادئ بالن�سبة �إلى جميع �لجناة �أو �ل�سركاء من �لأفر�د يف جريمة ف�ساد، ب�سرف �لنظر 
�لتحقيقات و�لإجر�ء�ت  �لقانونيون خلل  �لكيان �لعتباري. وقد يمثل �سركًة ما ممثلوها  عن منا�سبهم يف 
�لمقامة �سدها ب�سبب جر�ئم ف�ساد �أو متعلقة بالف�ساد، غير �أنه ل يجوز �إد�نة هوؤلء �لممثلين بالجر�ئم �لتي 
�أنَّ  �رتكبتها �ل�سخ�سيات �لعتبارية �لتي يمثلونها، ما لم تثبت م�سوؤوليتهم �سخ�سيًّا عن �لجر�ئم. و�سحيح 
�أيِّ  �عتبار  جو�ز  على  �لأنغلو�سك�سوني،  �لقانون  نظام  تتبع  بلد�ن  معظمها  �لبلد�ن،  بع�ض  يف  ين�ض  �لقانون 
�ض كيانًا موؤ�س�سيًّا للملحقة �لق�سائية �سلوكًا �سادرً� عن كل �سخ�ض كان وقت �رتكاب  �سلوك ي�سكل جريمة تعرِّ
باأنَّ هذ� يحّمل  �أو موظفًا يف ذلك �لكيان �لموؤ�س�سي، مما يوحي للوهلة �لأولى على ما يبدو  �لجريمة مديرً� 
�إذ�  �ل�سلة ل تنطبق  �لأحكام ذ�ت  �أنَّ  �لقانون يو�سح بجلء  �لمعنيين م�سوؤولية مو�سوعية، لكن  �لأ�سخا�ض 
ثبت �أنَّ ذلك �لمدير �أو �لموظف يف �لكيان �لموؤ�س�سي لم ي�سطلع باأيِّ دور يف �ل�سلوك �لمعني �أو �أنه �تخذ كل 

�لخطو�ت �لمعقولة لمنعه.

ف�سلت  �إذ�  حتى  �لعتبارية  �ل�سخ�سية  م�ساءلة  �أي�سًا  �لممكن  من  يكون  �أن  ينبغي  �لوقت،  نف�ض  ويف 
�لتحقيقات يف �لتو�سل �إلى �لفرد �لجاني—وهذ� و�سع و�رد �لحدوث يف كثيٍر من �لأحيان يف ظل �لهيكليات 
�لموؤ�س�سية �لمركبة و�للمركزية ب�سكل متز�يد، و�لتي تكون �لعمليات و�سناعة �لقر�ر فيها غير مركزة—�أو 
�لمقابل لهذه  �لجانب  �لمثال. وعلى  �إجر�ئية على �سبيل  نتيجة لعر�قيل  �إثبات م�سوؤوليته، كاأن يكون ذلك  يف 
�لمبادئ، لوحظ يف عدة حالت �أنَّ �لم�سوؤولية )�لجنائية( لل�سخ�سيات �لعتبارية مقترنة بم�سوؤولية �سخ�ض 
طبيعي و�أنَّ هذه �لأخيرة تمثل �إلى حدٍّ كبير �سرطًا م�سبقًا للأولى، بما يعيق ب�سدة فعالية �لأحكام ذ�ت �ل�سلة. 
وبالمثل، ُوجد �أن �لأحكام )�لجنائية( لدى �إحدى �لدول �لتي تن�ض على �أنه فيما بين �ل�سخ�سيات �لطبيعية 
و�لعتبارية �لمعنية تق�سر �لعقوبة "على مرتكب �لجريمة �لأكثر خطورة"، تجرد �لم�سوؤولية من �ليقين �لقانوني 
وي�سبح �لأمر فيما يبدو متروكًا لتقدير �لقا�سي على نحو ل يت�سق مع �لو�سوح �لقانوني �لذي تتطلبه �لتفاقية.

نطاق �ل�سخ�سيات �لعتبارية �لم�سمولة
ينبغي للدول �لأطر�ف �أن ت�سمن من حيث �لمبد�أ تطبيق �سكل ما من �أ�سكال �لم�سوؤولية �لمدنية �أو �لإد�رية 
�أو �لجنائية عن �لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة بالف�ساد على جميع �أنو�ع �ل�سخ�سيات �لعتبارية. ومع ذلك، ل ت�سمل 
�لقو�نين ذ�ت �ل�سلة يف �لعديد من �لبلد�ن �لموؤ�س�سات �لحكومية �أو �لأجهزة �لإقليمية و�لمجتمعية و�لمحلية 
و�لقائم  �ل�سعبي  �لقطاع  يف  �لعتبارية  �ل�سخ�سيات  �أو  �لعام  للقانون  �لخا�سعة  �لعتبارية  �ل�سخ�سيات   �أو 
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�عتر��سات  �أثيرت  فقد  معقوًل،  ذلك  �عتبرت  �لم�ستعِر�سين  من  �لعظمى  �لغالبية  �أن  ورغم  �لت�سامن.  على 
ب�ساأن  �لقائمة  �لأحكام  نطاق  بتو�سيع  �أخرى  دولة  يف  �أُو�سي  وبالمثل،  حالتين.  يف  �لتقييد  هذ�  على  و��سحة 
�لم�سوؤولية �لإد�رية حيث �إنها ل ت�سمل �لكيانات �لتي تزيد فيها ملكية �لدولة على 50 يف �لمائة، ما لم تكن تلك 
�لكيانات منخرطة يف �أن�سطة تجارية، حيث ُتعتبر عندئذ "�سخ�سيات �عتبارية مدنية". ويف �سوء تلك �لآر�ء 
�لمتناق�سة، ينبغي �أن تكون �لم�ساألة مو�سوعًا لمزيد من �لدر��سة. ويحيط جدل �أقل بالقو�نين �لمعمول بها يف 
ثلث وليات ق�سائية �أخرى حيث ُوجد على نحو موحد �أن نطاق �لم�سوؤولية �لجنائية لل�سخ�سيات �لعتبارية 
يف  �لعتبارية  و�ل�سخ�سيات  �لمحلية  و�لحكومات  �لدولة  ي�سمل  ل  ��ستثناء  ب�سبب  ر  مبرَّ غير  لت�سييق  يخ�سع 
�لقانون �لأنغلو�سك�سوني فح�سب، بل �لموؤ�س�سات �لمملوكة للدولة و�ل�سخ�سيات �لعتبارية غير �ل�سركات كذلك.

 طبيعة �لم�سوؤولية، �لم�سوؤولية �لمدنية
يبدو يف معظم �لحالت �أنه ل �سك يف �إمكانية تحميل �سخ�سية �عتبارية �لم�سوؤولية من خلل �لقو�عد �لعامة 
للم�سوؤولية �لمدنية �أو قاعدة �إد�رية، و�إن كانت �لمعلومات �لمقدمة خلل �ل�ستعر��سات ب�ساأن هذه �لإمكانية 
غير و�فية �أو م�سو�سة يف كثير من �لأحيان. وتتعدد يف غالبية �لوليات �لق�سائية �أ�سكال �لم�سوؤولية �لمنطبقة.

�إقامة  �إلى �أحكام تتيح  ا  �إمَّ وكان ما ورد من معلومات ب�ساأن نظم �لم�سوؤولية �لمدنية ي�سير يف معظمه 
�إلى  �أو  للمادة 35،  وفقًا  �أو مادية  �أ�سر�ر معنوية  بتعوي�سات عن  للمطالبة  �عتبارية  دعاوى �سد �سخ�سيات 
�أحكام تتيح �إمكانية تطبيق عقوبات على �ل�سخ�سيات �لعتبارية من خلل �إجر�ء�ت مدنية �أو �سبه مدنية، مثل 

ت�سفية �سخ�سية �عتبارية باأمر من �لمحكمة يف حالة ��سطلعها باأن�سطة محظورة قانونًا.

اأمثلة على التنفيذ
على  جنائية  م�سوؤولية  �لعتبارية  �ل�سخ�سيات  ل  تحمِّ ل  طرف  دولة  في  �لجنائي  �لقانون  ين�ض 
م�سوؤولية مدنية تبعية )ثانوية( خا�سة لجميع �لكيانات �لموؤ�س�سية عن جميع �لجر�ئم �لتي ُترتكب 
نيابًة عنها، علوًة على �لم�سوؤولية �لمدنية �لم�ستركة �لو�قعة على �ل�سخ�سيات �لعتبارية في حالت 
ل �لكيانات �لعتبارية في تلك �لحالت م�سوؤولية م�ستركة  �لر�سوة �لمحلية �أو �لأجنبية تحديدً�. وتحمَّ
عن �لأ�سر�ر مع �لأ�سخا�ض �لطبيعيين �لذين يد�نون جنائيًّا باعتبارهم فاعلين �أ�سليين �أو �سركاء، 
ويرجع �إلى �لمحكمة �أمر تحديد �لح�سة �لم�ستحقة على كل طرف من �لتعوي�سات بقدر م�ساهمته 
في �لنتيجة �لإجر�مية. وقد �أُو�سي باعتماد �ل�سلطات �لوطنية تعريفًا �أقل تقييدً� للم�سوؤولية �لمدنية 
�لطبيعية  �ل�سخ�سيتين  بين  م�ستركة  م�سوؤولية  باإلقاء  ي�سمح  �لعتبارية  �ل�سخ�سيات  على  �لو�قعة 

و�لعتبارية عن كل جريمة من�سو�ض عليها في �لتفاقية.
في  �لعتبارية،  �ل�سخ�سية  بحل  يق�سي  خيار خا�ض  على  �أخرى  دولة  في  �لمدني  �لقانون  وين�ض 
حالت معيَّنة، بناًء على طلب من د�ئرة �لدعاء �لعام. ويتاح هذ� �لإجر�ء، على �سبيل �لمثال، �إذ� تعار�ست 
�أن�سطة �سخ�سية �عتبارية مع �لنظام �لعام. وقد يكون من �لأمثلة على ذلك ر�سو �سخ�سية �عتبارية موظفًا 
ا �أو �أجنبيًّا. وين�ض قانون �لتجارة في دولة �أخرى على �إجر�ء م�سابه لل�سركات ذ�ت �لغر�ض  عموميًّا محليًّ

�أو �لمق�سد غير �لم�سروع، و�إن كان هذ� �لإجر�ء ذ� �سمة �إد�رية ل مدنية على ما يبدو.

ومن �لمثير للهتمام �أنَّ �لم�سوؤولية �لمدنية، �لتي تتخذ �سكل �إمكانية مطالبة �سحايا جر�ئم �لف�ساد 
بتعوي�سات مدنية من �ل�سخ�سيات �لعتبارية �لمتورطة فيها �أو حل �ل�سخ�سية �لعتبارية �ل�سالعة يف �لأن�سطة 
غير �لقانونية، ل ُتعتبر يف جميع �لأحو�ل معاِدلة بو�سوح لنظيرتيها �لجنائية و�لإد�رية. وبالتالي فقد ��ست�سعر 
�لموظفين  ور�سو  �لأمو�ل  غ�سل  عن  �لجنائية  �لم�سوؤولية  على  قانونها  ين�ض  دولة  حالة  يف  �لم�ستعِر�سون، 
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بالف�ساد،  �ل�سلة  ذ�ت  �لجر�ئم  من  ذلك  غير  عن  �أعله  �لمذكور  بالمفهوم  �لمدنية  و�لم�سوؤولية  �لأجانب 
�لم�سوؤولية  على  تن�ض  و��سحة  قانونية  �أحكام  ��ستحد�ث  �إمكانية  �لنظر يف  على  �لبلد  هذ�  ت�سجيع  �سرورَة 
�لجنائية و/�أو �لإد�رية لل�سخ�سيات �لعتبارية عن جميع جر�ئم �لف�ساد، و�إن كانو� قد خل�سو� �إلى �أنَّ �لحكم 
ذ ب�سكل عام. وبالمثل، ��سُت�سعر يف دولة ين�ض فيها �لقانون �لمدني على جو�ز ت�سفية  قيد �ل�ستعر��ض قد ُنفِّ
�ل�سخ�سيات �لعتبارية باأمر من �لمحكمة يف حالة ��سطلعها باأن�سطة محظورة قانونًا �أن �لقانون ل ين�ض 
�ل�سخ�سية �لعتبارية يف جر�ئم  �لتي ت�سارك فيها  �لت�سفية يف �لحالت  �أ�س�ض و�سروط تطبيق تد�بير  على 

مت�سلة بالف�ساد، �أو على �آلية قانونية و��سحة لتطبيق تلك �لتد�بير يف �لممار�سة �لعملية. 

 �لم�سوؤولية �لجنائية
�أو  �إذ� كانت �لدول �لأطر�ف قد �كتفت بتطبيق عقوبات مدنية و�إد�رية  �أهم ما يف تطبيق �لمادة 26 هو ما 
تجاوزت ذلك باإخ�ساع �ل�سخ�سيات �لعتبارية لعقوبات جنائية. و�ت�سح �أنَّ �لبديل �لثاني هو �ل�سائد دون �سك. 
فقد طبقت �أكثر من ثلثي �لدول �لأطر�ف �سكًل ما من �أ�سكال �لم�سوؤولية �لجنائية لل�سخ�سيات �لعتبارية 
عن جر�ئم �لف�ساد. ويت�سمن ذلك �لحالت �لتي طبقت فيها دول �أطر�ف، تفاديًا للطعون �لد�ستورية �لمتعلقة 
بوجوب �إثبات �أنَّ �لمتهم مذنب، تنويعات "غير مبا�سرة" �أو "ذ�ت خ�سائ�ض فريدة" لتلك �لم�سوؤولية ل ُتعتبر 
م�سوؤولية جنائية و�إن ف�سلت فيها محكمة جنائية. فعلى �سبيل �لمثال، يجوز يف �أحد �لبلد�ن تطبيق غر�مات �أو 
تد�بير ق�سرية �أخرى �سد �أيِّ �سخ�سية �عتبارية بقر�ر م�سبب من �لمحكمة �لجنائية �إذ� تاأكد خلل �إجر�ء�ت 
جنائية مقامة �سد �سخ�ض طبيعي �أنَّ �لجريمة �لجنائية �قُترفت يف معر�ض مبا�سرة عمله لدى تلك �ل�سخ�سية 

�لعتبارية �أو لم�سلحتها.

�لقانون  نظم  من  لعدٍد  مميزة  �سمًة  �لعتبارية  لل�سخ�سيات  �لجنائية  �لم�سوؤولية  برزت  وبينما 
�لأنغلو�سك�سوني يف �لما�سي، فقد ت�ساوت معها يف �لعدد، بل وربما ز�دت عليها، �لبلد�ن �لتي تتبع نظام �لقانون 
�لمدني وقت �إجر�ء �ل�ستعر��سات ولديها قو�عد مقابلة، بما يف ذلك قو�عد �لم�سوؤولية �لتي لي�ست ذ�ت طابع 
جنائي بمعنى �لكلمة لكنها و�ردة يف �لقانون �لجنائي. ويتز�يد عدد �لدول �لأطر�ف من �أرجاء �لعالم كافة 
�لتي تتبع هذ� �لتوجه ب�سكل متز�يد، كما يتبين ذلك من خم�سة بلد�ن على �لأقل من مناطق مختلفة تطبق 
نظمًا مدنية و/�أو �إد�رية، حيث تر�وحت �أو�ساعها بين �لنتهاء من �سياغة قانون ي�ستحدث م�سوؤولية جنائية 
ل �لتز�م، يف �إحدى  �أو من �لتوقيع عليه بالفعل وُيتوَقع دخوله حيز �لتنفيذ يف �لم�ستقبل �لقريب، وبين تحمُّ
�لحالت، با�ستحد�ث هذه �لم�سوؤولية مع وجود �لت�سريع �لمنفذ لذلك قيد �لإعد�د، وكان ذلك فيما يبدو باإيعاز 
من �لفريق �لعامل �لمعني بالر�سوة يف �لمعاملت �لتجارية �لدولية �لتابع لمنظمة �لتعاون و�لتنمية يف �لميد�ن 
�لقت�سادي. ومن �لموؤ�سر�ت �لتي لها دللتها كذلك �إفادة �ل�سلطات �لوطنية يف دولتين من �لدول �لتي تقل 
ل �ل�سخ�سيات �لعتبارية م�سوؤولية عن جر�ئم �لف�ساد �أنَّ حكومتيهما تعتزمان  �أو تنعدم لديها ت�سريعات تحمِّ
�إعطاء �لأولوية ل�سن تد�بير �لم�سوؤولية �لجنائية، على �لرغم من �إمكانية �لوفاء بمتطلبات �لتفاقية كذلك عن 

طريق �أ�سكال بديلة من �لم�سوؤولية �لمدنية و�لإد�رية، كما لوحظ يف �إحدى �لحالت.

وما ز�ل كثير من �لت�سريعات ذ�ت �ل�سلة حديثًا ولم يو�سع على �لمحك بعد �أو لم يخ�سع لتحليل �سامل. 
ب�ساأن  �لتيقن  عدم  حالة  و��ستمر�ر  �لبلد�ن  بع�ض  يف  �نعد�مه  �أو  �لعملي  �أثره  محدودية  جزئيًّا  هذ�  ر  ويف�سِّ
�لأ�سلوب �لذي �ستتبعه �لمحاكم يف تقييم بع�ض جو�نبه، مثل عزو �لق�سد و�لذنب، وقو�عد �لإثبات �لمنطبقة، 

ومعايير �ختيار نوع دون �آخر من مختلف �أنو�ع �لعقوبات �سد �ل�سخ�سيات �لعتبارية.

و�لأ�سلوب �لأكثر تقليدية لتنظيم �لم�سوؤولية �لجنائية لل�سخ�سيات �لعتبارية—وهو �ل�سائد يف �لوليات 
�لق�سائية �لتي تتبع نظام �لقانون �لأنغلو�سك�سوني—هو �عتبار �أنَّ جميع �لجر�ئم �لمنطبقة )مع ��ستثناء�ت 
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�لطبيعية  �ل�سخ�سيات  �إلى  ت�سير  �ل�سريبية(  �لمخالفات  �أو بع�ض  �لطفيفة  �لتجاوز�ت  للغاية، مثل  محدودة 
و�لعتبارية على حدٍّ �سو�ء وتطبيقها بنف�ض �لكيفية دون تعديل �إلَّ بقدر ما تقت�سيه �ل�سرورة. ويف �لحالت 
]�أو �ل�سخ�سية[  "�ل�سخ�ض"  �لتي ل تز�ل تنطوي على �سكوك من حيث ما �إذ� كان �لمفهوم �لمنطبق لتعبير 
ينطبق فيما يخ�ض جر�ئم �لف�ساد )كاأن يكون ذلك ب�سبب �سدور قانون �لتف�سير ذي �ل�سلة بعد تجريمها(، 

ينبغي للدول �لأطر�ف �أن تو�سح �لموقف ذ� �ل�سلة.

اأمثلة على التنفيذ
كما  �لموؤ�س�سية  �لكيانات  على  �لجنائية  �لت�سريعات  تطبيق  على  �لدول  �إحدى  في  عام  حكٌم  ين�ض 
تطبَّق على �لأفر�د، مع ما يرد فيها من تعديلت و�أيِّ تعديلت يقت�سيها فر�ض �لم�سوؤولية �لجنائية 
على كيانات موؤ�س�سية ل على �أفر�د. وتجوز �إد�نة كيان موؤ�س�سي باأيِّ جريمة، بما في ذلك ما يعاَقب 

عليه منها بال�سجن.

مكونة  هيئة  �أو  جمعية  �أو  �سركة  �أيَّ  "�سخ�ض"  لكلمة  تعريفها  �سمن  �آخر  بلد  قو�نين  وتدرج 
من �أ�سخا�ض، �سو�ء �أكانت لها �ل�سفة �لموؤ�س�سية �أم لم تكن. وهذ� �لتعريف لي�ض ح�سريًّا وي�سمل 
�لأ�سخا�ض �لطبيعيين و�ل�سخ�سيات �لعتبارية مثل �ل�سركات و�لموؤ�س�سات �لفردية و�لجمعيات غير 
�لم�سجلة. ويكون لأيِّ �سركة ب�سكل عام نف�ض و�سع �ل�سخ�ض �لطبيعي من حيث �لم�سوؤولية �لجنائية 
ويجوز �إد�نتها بجر�ئم، بما في ذلك �لجر�ئم �لتي ل تقام �إلَّ بالق�سد �لجنائي. ومع ذلك، توجد 
جر�ئم ل يمكن ل�سركة �رتكابها �أو ل يمكن �إد�نة �سركة بها باعتبارها فاعًل �أ�سليًّا، كما �أنه ل يمكن 

�إد�نة �سركة بجريمة ل عقوبة عليها �إلَّ �لإعد�م �أو �لعقاب �لبدني �أو �ل�سجن.

للعقوبة  بموجبه عر�سة  �لعتبارية  �ل�سخ�سيات  تكون  ل  نطاقًا  �أ�سيق  نهجًا  �لبلد�ن  من  �لكثير  ويتبع 
�لجنائية �إلَّ على جر�ئم محددة، وهي يف �لعادة �لجر�ئم �لتي ُتعتبر �أ�سد خطورة �أو �لتي تندرج �سمن فئة 
�لجر�ئم �لقت�سادية. ومن �ساأن ذلك من منظور �لمتثال للتفاقية �أن يوؤدي �إلى �أوجه ق�سور ما لم توجد 
لة. فعلى �سبيل �لمثال، تبيَّن يف عدد كبير من �لحالت �أنَّ �لم�سوؤولية مق�سورة  �أحكام مدنية و/�أو �إد�رية مكمِّ
على جر�ئم من قبيل غ�سل �لأمو�ل ور�سو موظفين محليين و�أجانب، �أو على جر�ئم تتعلق باإثر�ء �سخ�ض نف�سه 
ع تلك �لبلد�ن نطاق �لقانون بحيث ي�سمل  �أو �سركة على نحو ي�سر بمالّية �لدولة. وبالتالي فقد �أُو�سي باأن تو�سِّ
تت�سم  �أخرى  حالت  يف  �لم�سوؤولية،  نطاق  من  ��سُتبعدت  وبالمثل،  للتفاقية.  وفقًا  مة  �لمجرَّ �لأفعال  جميع 
�لأحكام فيها بنطاق �أو�سع، بع�ض �لجر�ئم من قبيل �لختل�ض يف �لقطاعين �لعام و�لخا�ض و�إ�ساءة ��ستغلل 

�لوظائف و�إعاقة �سير �لعد�لة.

�إلى  �لجنائية  �لم�سوؤولية  لن�سب  �لأطر�ف  �لدول  بين  فيما  و��سح  ب�سكل  موحدة  مبادئ  توجد  ول 
�سخ�سيات �عتبارية. وب�سكل عام، تن�ساأ �لم�سوؤولية �لموؤ�س�سية يف �لعادة �إذ� �رُتكب فعل ي�ستحق �للوم نيابًة عن 
و/�أو لم�سلحة �لموؤ�س�سة من ِقبل: )�أ( �أحد �أع�ساء جهازها �لتنظيمي �أو كبار مديريها �أو موظفيها �لمخولين 
ب�سلحية �سنع قر�ر�ت �أو ممثليها �لمخت�سين؛ �أو )ب( مروؤو�ض لأيٍّ من �لأ�سخا�ض �ل�سالفي �لذكر يف حالة 
عدم مر�عاة ما يلزم من عناية وحيطة يف عمليات �لموؤ�س�سة لمنع �لجريمة بما �سمح باقتر�فها. ورغم قبول 
�سيغ مختلفة للنموذج �لم�سار �إليه �أعله باعتبارها كافية، �أُو�سي يف دولة ل يمكن فيها �سوى لت�سرفات �أع�ساء 
مجل�ض �إد�رة �سخ�سية �عتبارية �أو مديريها بحكم �لقانون �أو بحكم �لو�قع �أن ت�ستتبع م�سوؤوليتها �لجنائية باأن 
فه م�سوؤولية  ُينظر يف تعديل �لت�سريعات �لقائمة بحيث تكفل مرونة م�ستوى �سلطة �ل�سخ�ض �لذي ي�ستتبع ت�سرُّ

د �لطائفة �لعري�سة من ُنظم �سنع �لقر�ر يف �إطار �ل�سخ�سيات �لعتبارية. �ل�سخ�ض �لعتباري وتج�سِّ
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اأمثلة على التنفيذ

يتطلب ن�سب �لم�سوؤولية في �إحدى �لدول �أن تكون �لجريمة قد �قُترفت لم�سلحة �ل�سخ�سية �لعتبارية 
�لمعنية وبما يحقق لها منفعة على يد �سخ�ض طبيعي له �سلطات �إد�رية �أو �إ�سر�فية �أو �سخ�ض يعمل 
تحت �إ�سر�ف ذلك �ل�سخ�ض �أو �إد�رته ب�سكل مبا�سر، كما يجب �إثبات تخلف �ل�سخ�سية �لعتبارية عن 
ف �لقانون هذ� �لتخلف عن �للتز�م من جانب �ل�سخ�سية  �للتز�م بو�جبات �لإد�رة �أو �لإ�سر�ف. ويعرِّ

�لعتبارية على �أنه تخلف عن تطبيق �آليات تنظيمية و�إد�رية و�إ�سر�فية تحول دون �قتر�ف جريمة.

وفي بلد �آخر، ل يمكن �أن ُتن�سب جريمٌة ما �إلى �سخ�سية �عتبارية ما لم: )�أ( يرتكب موظف 
في  �أو  لوظيفته  �لظاهري  �أو  �لحقيقي  �لنطاق  حدود  في  يعمل  موؤ�س�سي  لكيان  م�سوؤول  �أو  وكيل  �أو 
حدود �سلطته �لحقيقية �أو �لظاهرية ركنًا ماديًّا من �أركان �لجريمة؛ و)ب( ُين�سب خطاأ �إلى �لكيان 
ح باقتر�ف �لجريمة �أو �سمح به ب�سكل �سريح �أو �سمني، بما في ذلك وجود ثقافة  �لموؤ�س�سي �لذي �سرَّ
�أو  عليه  �سجعت  �أو  �ل�سلة  بالحكم ذي  �للتز�م  بعدم  �أوعزت  �لموؤ�س�سي  �لكيان  موؤ�س�سية في ذلك 
تغا�ست عنه �أو �أدت �إليه، �أو تخلف �لكيان �لموؤ�س�سي عن تهيئة و�إد�مة ثقافة موؤ�س�سية توجب �للتز�م 

بالحكم �لمعني.

ومن �لأهد�ف �لو��سحة لإثبات �لم�سوؤولية �لموؤ�س�سية ت�سجيع �ل�سخ�سيات �لعتبارية على �عتماد �آليات 
رقابة  نظام  و�إن�ساء  و�سلطاته  وتعريف �سلحياته  �لف�ساد  للوقاية من  تعيين مدير  مثل  �لف�ساد،  لمنع  و�فية 
د�خلية و�لإ�سر�ف عليه و�عتماده. وبالتالي فمن �لو�رد �أن ُتعفى �ل�سركة يف بع�ض �لحالت من �لم�سوؤولية �إذ� 
�أو �لت�سريح به.  "نموذجًا تنظيميًّا" لمنع �ل�سلوك �لإجر�مي  �أو �أن لديها  �أنها توخت �لحيطة �لو�جبة  �أثبتت 
ل �لموؤ�س�سات يف بع�ض �لدول �لم�سوؤولية ب�سكل عام عن ت�سرفات موظفيها، حتى  وعلى �لجانب �لآخر، ُتحمَّ
لو �أد�نت �إد�رة �لموؤ�س�سة �سلوك �لموظف وحتى لو كان ثمة برنامج فعال ل�سمان �لمتثال، ول يكون لهذين 
�لعاملين دور �إلَّ يف تخفيف �لعقوبات �لمنطبقة. وعليه، فاإن كان لدى �ل�سركة قو�عد و�فية للحيطة �لو�جبة 
�أو �لمتثال �لد�خلي تدعمها �لإد�رة ولم َيُحل ذلك دون �نتهاك �أحد �لموظفين للقانون، فللمحكمة �أن تعتبر 

جهود �ل�سركة عامًل مخففًا يف معر�ض تحديد م�ستوى �لعقوبة.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

تمنع  ل  �لتي  �لتجاريُة  �لموؤ�س�سات  تتحملها  �سارمة  م�سوؤولية  �لأطر�ف  �لدول  �إحدى  ��ستحدثت 
�أ�سخا�سًا منت�سبين �إليها من �ل�سلوع في �لر�سوة بغية �لح�سول على مزية تجارية �أو �لحتفاظ بها. 
�أو  �أيَّ حرفة  تبا�سر  �أو  �أعماًل  تدير  �لتي  و�لأجنبية  �لمحلية  �لكيانات  هنا  بالموؤ�س�سات  و�لمق�سود 
ا للدولة. و�عُتبر �لقانون،  ا �أو كليًّ مهنة على �ل�سعيد �لمحلي، بما في ذلك �ل�سركات �لمملوكة جزئيًّ
لإلز�مه تلك �لكيانات بمنع �لر�سوة، ر�دعًا فعاًل حمل �لكثير من �ل�سركات على �تخاذ تد�بير وقائية 
�ساملة. وبالنظر �إلى هذه �لنتيجة، و�إلى �لتجاوب �لعام من جانب �سلطات �لدعاء وقطاع �لأعمال 
دة، و�أنه، وهو �لأهم، قابل للتطبيق �أي�سًا في دول ل تتَّبع  �لتجارية، �عُتبر ذلك �لإجر�ء ممار�سة جيِّ

نظام �لم�سوؤولية �لجنائية.
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�لم�سوؤولية �لإد�رية
مبادئها  مع  يت�سق  بما  �للزمة،  �لخطو�ت  باتخاذ   26 �لمادة  من   1 �لفقرة  بموجب  �لأطر�ف  �لدول  ُتلَزم 
مة وفقًا لهذه �لتفاقية. ول يوجد �إلز�م  �لقانونية، لتقرير م�سوؤولية �ل�سخ�سيات �لعتبارية عن �لأفعال �لمجرَّ
باإثبات �لم�سوؤولية �لجنائية، مما يت�سق مع مبادر�ت دولية �أخرى تقر بتنوع �لنُّهج �لمعتمدة يف مختلف �لنظم 
�لقانونية وت�ستوعبها.)٤0( وقد �ختارت عدة دول �أطر�ف بالفعل �لعتماد على �لعقوبات �لإد�رية )مع �إقر�نها 
�أحيانًا بم�سوؤولية مدنية(، م�ستندًة �إلى مبادئ �أ�سا�سية يف نظمها �لقانونية و�لمذ�هب �لقانونية �لمعمول بها 
لديها، ومفادها عدم �إمكانية ن�سب �لم�سوؤولية �لجنائية �سوى للأ�سخا�ض �لطبيعيين ومن ثم َفُهم �لوحيدون 
ا �ل�سركات فلي�ض لها حالة ذهنية يمكن لومها، ول يمكن �إثبات ذنبها باعتباره  �لذين يمكن �أن يخ�سعو� لها. �أمَّ

حالة ذ�تية وذهنية، كما ل يمكن �إنز�ل عقوبة جنائية حقيقية بها )�إجر�م �ل�سركات غير و�رد(.

وقد قبل �لخبر�ء �لم�ستعِر�سون يف معظم �لحالت �لختيار �لوطني من حيث �سكل �لم�سوؤولية �لمف�سل، 
وذكرو� �أنَّ �لنظم �لتي لديها عقوبات �إد�رية فعالة ممتثلة تمامًا للمتطلبات �لمن�سو�ض عليها يف �لمادة 26، 
وذلك بطبيعة �لحال بقدر �إدر�ج جميع �لجر�ئم �لمت�سلة بالف�ساد يف �لأحكام ذ�ت �ل�سلة وعدم ق�سرها، 
�لخبر�ء  من  عددً�  �أنَّ  بالملحظة  �لجدير  من  �أنه  غير  �لعمومي.  �ل�ستر�ء  مجال  على  �لمثال،  �سبيل  على 
�لم�ستعِر�سين �أو�سو�، على �لرغم من �ل�سلطة �لتقديرية �لو��سعة للدول �لأطر�ف يف هذ� �ل�سدد، بال�سعي يف 
�إثبات �لم�سوؤولية �لجنائية �أو، حيثما تكون قائمة فعًل، تو�سيع نطاقها بحيث ت�سمل جميع �لجر�ئم �لمت�سلة 
بالف�ساد. ومن نف�ض �لمنطلق، �أُبِرز �إثبات �لم�سوؤولية �لجنائية لل�سخ�سيات �لعتبارية �لمتورطة يف �قتر�ف �أيٍّ 
مة وفقًا للتفاقية باعتباره ممار�سة جيِّدة يف بع�ض �لحالت، بمر�عاة �لطبيعة �لبتكارية  من �لأفعال �لمجرَّ

لهذ� �لتدبير يف نظم �لقانون �لمدني.

ولم ترد �سوى معلومات قليلة عن �لمبادئ �لتي تنظم َن�ْسب �لم�سوؤولية �لإد�رية، و�إن كان �لحد �لأدنى �أقل 
دون �سك من �لحد �لأدنى �للزم لتطبيق عقوبات جنائية.

مثال على التنفيذ

بالم�سوؤولية  �لمتعلقة  �لتد�بير  تطبيق  �لبلد�ن  �أحد  في  �لف�ساد  جر�ئم  يحكم  �لذي  �لقانون  يجيز 
على كيان �عتباري وفقًا للت�سريعات �لوطنية في حالة تنظيم جر�ئم ف�ساد �أو جر�ئم تهيئ �لظروف 
لجر�ئم ف�ساد �أو �لإعد�د لها �أو �قتر�فها نيابًة عن ذلك �لكيان �لعتباري �أو بما ي�سب في م�سلحته. 
كما يجيز في بع�ض �لحالت �إثبات �سفة �لجاني في �لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة بالف�ساد ل�سخ�سية �عتبارية 
�أجنبية. وعلوًة على ذلك، يجوز تحميل �سخ�سيات �عتبارية �لم�سوؤولية �لقانونية عن �لتخلف عن 
�للتز�م بالمتطلبات �لت�سريعية �لر�مية �إلى مكافحة �إ�سفاء �لطابع �ل�سرعي على )غ�سل( �لعائد�ت 

�لإجر�مية وتمويل �لإرهاب.

�لعقوبات
�أ�سعاف  خم�سة  تكون  )كاأن  �سيوعًا  �لأكثر  �لمالية  �لتنويعات  بين  تتر�وح  حيث  عام،  ب�سكل  �لعقوبات  تتنوع 
�أو  �لمالية �لجائز للمحكمة فر�سها على �سخ�ض طبيعي مد�ن بنف�ض �لجريمة  للعقوبة  قيمة �لحد �لأق�سى 
من �سعفين �إلى ع�سرة �أ�سعاف �لقيمة غير �لم�سروعة �لمقبو�سة �أو �لمقبولة �أو �لمطلوبة �أو �لمتفق عليها �أو 

 )٤0(�نظر �ملرجع نف�سه، �لفقر�ت من 323 �إىل 327.
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�لموعود بها( و�لم�سادرة ون�سر خل�سة �لحكم �إلى عقوبات ذ�ت طابع �إد�ري، بما يف ذلك �لإ�سقاط �لجزئي 
�أو �لكلي لأيِّ حو�فز ومنافع �سريبية �أو �لحظر �لمطلق على ت�سلمها لمدة محددة، و�لمنع �لموؤقت �أو �لد�ئم 
من �لم�ساركة يف �لمناق�سات �لعامة �أو من �إبر�م �تفاقات �أو عقود مع �لجهات �لتابعة للدولة )�لإدر�ج على 
�لمال،  ر�أ�ض  زيادة  وحظر  �أجنبية،  ل�سركات  كفروع  �لبلد  �ل�ستقر�ر يف  ت�ساريح  و�إلغاء  �ل�سود�ء(،  �لقائمة 
و�إغلق موؤ�س�سات معيَّنة، و�سحب �لترخي�ض �لتجاري و�لحظر �لموؤقت على �لنخر�ط يف �أيِّ ن�ساط تجاري �أو 
غير تجاري، و�لو�سع تحت �لإ�سر�ف �لق�سائي و�سوًل �إلى �لحد �لأق�سى وهو حل �لكيان �لموؤ�س�سي �أو �إ�سقاط 
�إجر�مية  باأن�سطة  للقيام  �أُن�سئت تحديدً�  �إذ� كانت �ل�سخ�سية �لعتبارية قد  �ل�سخ�سية �لعتبارية )خا�سًة 
مثل غ�سل �لأمو�ل، �أو �إذ� كانت قد حادت عن هدفها �لأ�سلي �لم�سروع وغيرت ن�ساطها بغية �رتكاب جريمة(، 
عة على  علوة على تركيبات مختلفة مما �سبق ذكره. وقد لقى عدم �لن�ض على حد �أق�سى للغر�مات �لموقَّ

�ل�سركات يف بع�ض �لبلد�ن �ل�ستح�سان، و�عُتبر عامًل م�ساعدً� على �لردع.

عليها  �لمن�سو�ض  �لعقوبات  من  عمومًا  �أ�سّد  �لعتبارية  �ل�سخ�سيات  على  �لمالية  �لعقوبات  وتكون 
للأ�سخا�ض �لطبيعيين. ومع ذلك، فقد ��سُت�سعر يف كثيٍر من �لأحيان �أنَّ من �لممكن زيادة �لحدود �لق�سوى 
للغر�مات �لمفرو�سة على �ل�سركات، مع مر�عاة خطورة �لجريمة و�لأرباح �لمتعلقة بها، و�لتي تكون كبيرة يف 
�لعادة، وقوة �لكيانات �لمعنية من �لناحية �لقت�سادية. وعليه فقد �سدرت تو�سيات محددة يف عدد معتبر 
�إلى  د ن�سبًة  من �لبلد�ن بالنظر يف رفع م�ستوى �لغر�مات �لمتاحة للجر�ئم ذ�ت �ل�سلة بالف�ساد )كاأن ُتحدَّ
�ل�سخ�سيات �لعتبارية خلف  �لمنطبقة على  �لعقوبات  �أخرى من  �أنو�ع  باإ�سافة  �أو  �ل�سركة(  �أعمال  حجم 
علمًا  �لأخرى  وملب�ساته  �لُجرم  لخطورة  وفقًا  �لعقوبات  تطبيق  بتفاوت  و�ل�سماح عمومًا  �لمالية،  �لعقوبات 
باأنه كانت هناك ت�سريعات قيد �لإعد�د يف بع�ض تلك �لحالت لمعالجة هذه �لم�ساألة. كما �عُتبر غياب �سجل 
جنائي عام �أو نظام قو�ئم �سود�ء لل�سركات و�لقائمين عليها يف حالت معدودة من �أوجه �لق�سور. و�أخيرً�، 
لوحظ يف بع�ض �لوليات �لق�سائية، حيث لم تلَحق �أيُّ �سخ�سيات �عتبارية ب�سبب �أيِّ جريمة، عدم وجود 
�أحكام محددة تبين �لعقوبات �لمنطبقة، و�سدرت تو�سية يف �إحدى �لحالت بالتما�ض �لو�سوح يف �لجتهاد�ت 
�لمتعلقة بفر�ض عقوبات على �ل�سخ�سيات �لعتبارية عن جر�ئم محددة، مما ي�ستدعي و�سع حدود لفر�ض 
�لعقوبات وتعيين موؤ�سر�ت ملئمة لتطبيق نوع محدٍد من �لعقوبات مع مر�عاة حجم �ل�سخ�سية �لعتبارية �أو 

موقفها �لمالي.

ومن �لعو�مل �لأخرى �لتي عادة ما توؤخذ يف �لح�سبان عند تطبيق عقوبات على �سخ�سيات �عتبارية 
نوع �أن�سطة �ل�سخ�سية �لعتبارية، وملب�سات �رتكاب �لجريمة �لجنائية تحديدً�، وو�سع �ل�سخ�ض �لطبيعي 
فعليًّا،  �لعتبارية  �ل�سخ�سيات  عليها  �أقدمت  �لتي  و�لأعمال  �لعتبارية،  لل�سخ�سية  �لموؤ�س�سي  �لإطار  يف 
وطبيعة �لعمليات �لتي توؤديها �ل�سخ�سية �لعتبارية وتبعات هذه �لعمليات، و�لتد�بير �لتي �تخذتها �ل�سخ�سية 

�لعتبارية، كما �سبق �لذكر، لمنع �قتر�ف �لجريمة �لجنائية.)٤1(

�لفعالية
كما �سبق �لذكر، فاإنَّ �لقو�عد �لخا�سة بم�سوؤولية �لموؤ�س�سات حديثة �لعهد ولم تو�سع بعد على �لمحك يف كثير 
من �لحالت. وقد �أفيَد باأنَّ عقوبات �ل�سخ�سيات �لعتبارية غير مطبقة على نطاق و��سع �أو غير مطبقة على 
باإثبات م�سوؤولية جنائية  �لعامين ل يطالبون  �لمدعين  وباأنَّ  �لف�ساد،  يتعلق بجر�ئم  فيما  �سيما  �لإطلق، ل 
عن �رتكاب جر�ئم �قت�سادية على �سخ�سية �عتبارية �إلَّ فيما ندر. ول يكون لدى جهات �إنفاذ �لقانون، مثل 

�لعائد�ت  وم�سادرة  �ملالية  �لغر�مات  خا�سًة  �خلا�ض،  �لقطاع  كيانات  ملعاقبة  �لأطر�ف  للدول  �ملتاحة  �لتد�بري  مب�ساألة  يتعلق   )٤1(فيما 
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�ل�سفحات 26-16.
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�ل�سرطة وهيئة �لدعاء �لعام، يف جميع �لحالت نظم لإبلغ �ل�سلطات �لإد�رية �لمنوط بها فر�ض �لعقوبات 
�لت�سريعات  نق�ض  لوحظ  وبالمثل،  �عتبارية.  �سخ�سيات  فيها  تتورط  �لتي  �لجنائية  بالق�سايا  �ل�سلة  ذ�ت 
�لجنائية،  �لجر�ئم  بارتكاب  يتعلق  فيما  �لعتبارية  �ل�سخ�سيات  �سد  �لأدلة  جمع  من  ن  تمكِّ �لتي  �لخا�سة 
و�أخيرً�،  مثًل(.  �أخرى  �سركة  مع  �لندماج  م�سوؤوليتها )عن طريق  لتفادي  ��ستغللها  يمكن  ثغر�ت  وكذلك 
�إذ� كان من �لممكن  كانت �لإح�ساء�ت وتحليلت �لق�سايا �لو�ردة نادرة، مما جعل من �ل�سعب معرفة ما 

�عتبار نظم �لعقوبات �لوطنية فعالة ومتنا�سبة ور�دعة.

ولم تعلن �أفرقة �ل�ستعر��ض عن �قتناعها بفعالية �لنظم �لوطنية �سوى يف حالت قليلة، وقد �عُتبر نظام 
�لم�سوؤولية �لجنائية يف �إحد�ها تجربة ناجحة نظرً� للملحقات و�لعقوبات �لمفرو�سة على �سركات كبرى يف 
ق�سايا ف�ساد، بينما تبيَّن يف حالة �أخرى منها �أنَّ معيار �لم�سوؤولية مبا�سر وفعال، مما تمخ�ض عن عدد لفت 

للنظر من �إجر�ء�ت �إنفاذ �لقانون على مدى �ل�سنو�ت �لخم�ض �لما�سية.

يات �لتحدِّ
�لقانونية  �لقائمة وخ�سو�سيات �لنظم  �لمعيارية  �لتد�بير  �لتي ووِجَهت بعدم كفاية  �لتحديات  تتعلق معظم 
�لرئي�سي يف  �لتحدي  �لمادة 26. وفيما عد� ذلك، تمثل  للفقرة ٤ من  �لوطنية وو�سع عقوبات ملئمة وفقًا 
�لإنفاذ �لعملي �لمحدود للو�ئح �لقائمة، مما يرجع جزئيًّا �إلى �أوجه ق�سور عامة �أو ت�سور�ت م�سبقة �سلبية 
ور��سخة ب�ساأن �لفائدة �لمرجوة من هذه �لتد�بير. ويو�سح مثالن هذ� �لو�سع، حيث ُعزيت قلة �إعمال قو�نين 
�إلى  �أْي  �لقانون،  �إنفاذ  هيئات  لدى  �لمحدودة  �لقدر�ت  �إلى  ا  جزئيًّ �لدول  �إحدى  يف  �لموؤ�س�سية  �لم�سوؤولية 
�لنق�ض يف �إلمام �لمحققين و�لمدعين �لعامين بكيفية �لتحقيق يف هذه �لجريمة وملحقة �لمتورطين فيها؛ 
�أنَّ  �عتبارية  �سخ�سية  و�حدة �سد  ق�سية  بعد  �إلى محاكمها  ُتَحل  لم  �أخرى  دولة  �ل�سلطات يف  �أفادت  بينما 
�لفكرة �ل�سائدة هي �أنَّ �لر�سوة لي�ست م�سكلة مقترنة بالقطاع �لخا�ض )�أو بال�سخ�سيات �لعتبارية �لمتورطة 

فيه(، بل تتعلق بموظفين عموميين يتلقون ر�ساوى �أو يطلبونها.

لدى  �لمف�سل  �لإد�ري  �لخيار  عن  خا�سة  �لمعلومات،  من  مزيد  �إلى  حاجة  ثمة  �آخرً�،  ولي�ض  و�أخيرً� 
�أُو�سي بالحتفاظ بالإح�ساء�ت �لمتعلقة بالعقوبات �لإد�رية و�لإجر�ء�ت  �لعديد من �لبلد�ن. وبالتالي فقد 

�لمتخذة �سد �ل�سخ�سيات �لعتبارية وبالق�سايا �لجنائية و�لعقوبات �لمفرو�سة بموجب نظم جنائية.

2- الم�ساركة وال�سروع )المادة 27(
وفقًا  مة  �لمجرَّ �لأفعال  �قتر�ف  يف  �ل�ستر�ك  لتجريم  و�فية  تد�بير  �لدول  من  �لعظمى  �لأغلبية  �عتمدت 
للتفاقية و�لم�ساركة و�ل�سروع فيه، وذلك من خلل �أحكام و�ردة يف �لجزء �لعام من قو�نينها �لجنائية عادًة، 
ل من خلل �أحكام خا�سة ت�سير �إلى كلٍّ من تلك �لجر�ئم على حدة. ولي�ست �لحال كذلك بالن�سبة �إلى �لإعد�د 

م �إلَّ يف ثلثي �لدول �لأطر�ف تقريبًا. لجريمة ف�ساد، �لم�سمول بحكم غير �إلز�مي، وغير �لمجرَّ

�لم�ساركة
يتنوع نطاق �لأفعال �لت�ساركية وتغطيتها وت�سنيفاتها �ل�سطلحية، و�إن كان من �لممكن تمييز بع�ض �لأنماط 
�لم�ستركة بين مختلف �لوليات �لق�سائية تمييزً� عامًا. ومن �أو�سحها ما يتعلق باأ�سخا�ض ت�ساركو� يف �قتر�ف 
جريمة متعمدة )جناة �أو فاعلون �أ�سليون مت�ساركون(. ويف جميع �لحالت تقريبًا، �إذ� ت�سارك عدة �أ�سخا�ض 
ل كٌلّ من هوؤلء �لأ�سخا�ض م�سوؤولية عن  يف �قتر�ف فعل �إجر�مي تحقيقًا للنية �لم�ستركة بينهم جميعًا، َتحمَّ

ذلك �لجرم كما لو كان �قترفه منفردً�.
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يف  يتعاون  �سخ�ض  �أيِّ  حالة  عادًة  �لوطنية  �لقو�نين  تغطي  �لدقيق،  بمعناها  بالم�ساركة  يتعلق  وفيما 
باأيِّ  �لم�ساعدة يف ذلك  يقدم  �أو  عليه  يعين  �أو  فيه  يت�سارك  �أو  للعقوبة  �سروع جالب  �أو  متعمد  فعل  �قتر�ف 
�سكل )بالم�سورة �أو �لفعل �أو ما عد� ذلك( قبل �قتر�ف �لفعل �أو �أثناءه )و�أحيانًا حتى بعده كاأن يكون ذلك 
وفاًء بوعد مقدم قبل �قتر�ف �لجريمة(. ويف حالت قليلة جدً� فقط كانت �لم�ساركة يف جميع �أ�سكال �لتاآمر 
مة وفقًا للتفاقية )مثل �لر�سوة �أو �لختل�ض يف �لقطاع  و�لم�ساعدة و�لتو�طوؤ �أو فيما يتعلق باأفعال خا�سة مجرَّ
ق �لقانون �أحيانًا بين مختلف �لم�ساركين، بل يج�سد مفهومًا موحدً� للجاني  �لخا�ض( غير م�سمولة. ول يفرِّ
ي�سمل كل من ي�ساهم باأيِّ �سكل يف �قتر�ف �لفعل. وكثيرً� )ولكن لي�ض دومًا( ما يعاَقب �ل�سركاء و�لم�ساعدون 
�سون بنف�ض �لعقوبة �لمنطبقة على �لفاعلين �لأ�سليين، مع مر�عاة �لمحاكم لم�ستوى تورط كل منهم  و�لمحرِّ
)�أْي  �سين"  "�لمحرِّ �إلى  �لأحيان  من  كثير  يف  خا�سة  �إ�سارة  وي�سار  �لمفرو�سة.  �لعقوبة  م�ستوى  تقييم  عند 
�لأ�سخا�ض �لذين ُيقِنعون عن عمد �سخ�سًا �آخر باقتر�ف جريمة متعمدة �أو �ل�سروع على نحٍو جالب للعقوبة يف 
مون عونًا "جوهريًّا" �أو "معتبرً�" �أو "مبا�سرً�" يف �قتر�ف �لجريمة، بل  ذلك �لفعل(، و�إلى �لأ�سخا�ض �لذين يقدِّ
مين" )�أْي �لأ�سخا�ض �لذين  و�أي�سًا، كما هو �ل�ساأن �أ�سا�سًا يف بلد�ن مجموعة دول �أوروبا �ل�سرقية، �إلى "�لمنظِّ
يخططون للجريمة �أو ي�سرفون على �قتر�فها، علوًة على �لأ�سخا�ض �لذي ين�سئون مجموعة منظمة �أو منظمة 
�لمبا�سرون  و�لم�ساركون  )�لمحر�سون  �لثلث  �لفئات  هذه  �أ�سحاب  ويعاَمل  عليها(.  ي�سرفون  �أو  �إجر�مية 
هم  كانو�  وكاأنهم  �لعقوبة  لنف�ض  عر�سة  وُيعتبرون  �لأ�سليون  �لفاعلون  يعاَمل  كما  �لغالب  يف   و�لمنظمون( 

�لجناة �لفعليين.

وعلوًة على ذلك، هناك حالت خا�سة يعامل �لقانون فيها "�لمقاول" )�ل�سخ�ض �لذي ي�ستاأجر �آخرين 
لقتر�ف جريمة( �أو "�لمت�ستر" )�ل�سخ�ض �لذي ي�سهد �قتر�ف �لجريمة دون �أن ي�سطلع بدور مبا�سر فيها 
لكنه ل يمنع �قتر�فها( �أو حتى "�ل�سريك بعد �رتكاب �لفعل �لجرمي" )�ل�سخ�ض �لذي يعلم بالجريمة بعد 
متميزة  معاملًة  �لجريمة(  عن  �لإبلغ  بعدم  يكتفي  �أو  عليه  �لقب�ض  تجنب  على  �لجاني  وي�ساعد  �رتكابها 

باعتبارهم م�ساركين. وربما يكون يف هاتين �لحالتين �لأخيرتين تجاوز لمتطلبات �لتفاقية.

�ل�سروع
ف �ل�سروع عادًة باأنه �سلوك �سخ�ض يبد�أ يف �قتر�ف جريمة )�أْي يبا�سر فعًل �أكثر من مجرد �لإعد�د ويتيح  يعرَّ
تحقق �لجريمة( لكنه يبوء بالف�سل يف نهاية �لمطاف نتيجًة لظروف خارجة عن �إر�دته. ويعاَقب من ي�سرع 
يف �رتكاب جريمة يف معظم �لأحيان بالعقوبات �لمقررة للجريمة �لمكتملة �لأركان، و�إن كانت هناك بع�ض 
ف فيها تلك �لعقوبات �أو قد يمار�ض �لقا�سي �سلطته �لتقديرية يف هذ� �ل�سدد، وخ�سو�سًا  �لبلد�ن �لتي تخفَّ
�إذ� كان �لفعل �لمرتكب ل ينم عن نية مبيتة �أو �إ�سر�ر. ويف كثير من �لدول، ُين�ض �سر�حًة على عدم فر�ض �أيِّ 
فة( �إذ� كان عدم �كتمال �لجريمة ر�جعًا �إلى فعل �أو ترك من ِقبل �لجاني  عقوبة )�أو على فر�ض عقوبة مخفَّ
طوعًا )ل �إلى ظروف خارجية �أو ظروف مو�سوعية خارجة عن �إر�دته، كاأن يظهر �حتمال لنك�ساف �أمره لم 
يكن متوقعًا من قبل(. وعلوًة على ذلك، قد ل يكون من ي�سرع يف �رتكاب جريمة عر�سة لعقوبة يف بع�ض 
�أيِّ ظروف نتيجة لفتقاد  �إذ� كان �كتمال �لجريمة ُمحاًل تحت  �لبلد�ن )�أو قد يكون عر�سة لعقوبة �أخف( 

�لجاني خ�سائ�ض يف نف�سه �أو ظروف يتطلبها �لقانون، �أو ��ستنادً� �إلى نوعية �لفعل �أو مو�سوع �لجريمة.

�أو  �إلى جر�ئم جنائية محددة  بالن�سبة  �إلَّ  �ل�سروع  �لبلد�ن عقوبات على  بع�ض  �لقانون يف  يفر�ض  ول 
نًا )�ل�سجن لمدة ثلث �سنو�ت مثًل(. وقد  � معيَّ ب�ساأنها عقوبة تتجاوز حدًّ ُتفر�ض  �أو  ُتعتبر خطيرة  جر�ئم 
�أف�سى ذلك يف بع�ض �لحالت �إلى عدم تيقن فيما يتعلق بتغطية جر�ئم �لف�ساد كافًة، وُو�سفت �أكثر من �ثنتْي 
ع�سرة دولة باأنَّ لديها �أوجه �سعف موؤكدة. فعلى �سبيل �لمثال، رغم تجريم �إحدى �لدول �ل�سروع يف �قتر�ف 
وفقًا للتفاقية؛  مة  �لمجرَّ �لأفعال  ي�سمل جميع  �ل�سروع  ب�ساأن  يوجد حكم عام  �لرت�ساء تحديدً�، ل  جريمة 
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�لعد�لة  �سير  �إعاقة  متنوعة )مثل  ف�ساد  �ل�سروع يف جر�ئم  �لقو�نين  ت�سمل  ل  �لأخرى،  �لحالت  ويف معظم 
و�لمتاجرة بالنفوذ(؛ ويف دولتين، ل يعاَقب على �ل�سروع يف �قتر�ف جريمة �إل رهنًا بتقدير �لقا�سي �أو �عُتبر 

�أنَّ فيه خطورة على �لمجتمع—وقد �رتئي �أنَّ هذ� �ل�سرط يرتفع بالحد �لأدنى �أكثر من �للزم.

ومن �لجدير بالذكر �أنَّ كثيرً� من �لبلد�ن تعاني من �سيق �لمجال �لمتاح لها لإعمال تد�بير على �ل�سروع 
�لرغم من  فعلى  بالنفوذ.  و�لمتاجرة  بالر�سوة  يتعلق  ما  �سيما  ل  �لتفاقية،  �لو�ردة يف  �لجر�ئم  �قتر�ف  يف 
�عتبار عدة دول �أطر�ف �لوعد بمزية غير م�ستحقة وعر�سها �سروعًا يف �قتر�ف جريمة �لر�سوة، كما �سبق 
�لذكر يف �لق�سم �لفرعي 1 من �لق�سم �ألف �أعله، فاإنَّ كثيرً� من �لدول تغطي ب�سكل مبا�سر �لوعد و�لعر�ض، 
علوًة على قبول وعد �أو عر�ض، باعتبارها جر�ئم ر�سوة مكتملة �لأركان. ول ُي�سترط يف مثل هذه �لحالت، كما 
ُذكر يف عدٍد من �ل�ستعر��سات، قيام �أيِّ �سلة بين �لطرفين �لر��سي و�لمرت�سي، حيث �إنه ل عبرة بال�سلوك 
�إعطاء �لمزية غير �لم�سروعة وت�سلُّمها فعليًّا من �لأمر �سيئًا.  �للحق من جانب �لطرف �لمقابل، ول يغير 
بع�ض  بذلك يف  �حُتج  �لإطلق، كما  لل�سروع على  �إنه ل مجال  �أخرى،  تمامًا، من جهة  �لقول  لكنه ل ي�سح 
ا ثم ُيعتر�ض �سبيله  �ل�ستعر��سات. فمن �لو�رد على �سبيل �لمثال �أن ير�َسل ظرف يحوي عر�سًا بر�سوة بريديًّ

دون �لو�سول �أبدً� �إلى من �أر�ِسل �إليه، وهذ� فعل ُيعتبر عادًة �سروعًا يف �لر�سو.

 �لإعد�د لجريمة
�أنها �أمر  �أفعال �لإعد�د يف حد ذ�تها على  �إلى  على عك�ض ما هو عليه �لحال يف �ل�سروع، ل ُينظر يف �لعادة 
ي�ستدعي يف جميع �لأحو�ل تد�بير عقابية، مما ي�سمح بتنظيمها مجتمعًة، كاأن يكون ذلك �سمن �لجزء �لعام 
من �لقانون �لجنائي على �سبيل �لمثال. ويف ما يزيد على ُخم�سْي �لدول �لأطر�ف، ل يبدو �أنَّ مجرد �لإعد�د 
�لتاآمر، �لذي  �أ�سكاله )بما يف ذلك  باأيٍّ من  م  �لمادة 27( مجرَّ بالف�ساد )�لفقرة 3 من  لجريمة ذ�ت �سلة 
ُيعتبر من حيث �لمبد�أ، كما ُذكر بالن�سبة �إلى �لفقرة �لفرعية 1 )ب( ‘2’ من �لمادة 23، مندرجًا تحت مفهوم 
م �سوى يف �أ�سد  �لإعد�د(. ويف بع�ض تلك �لحالت، �حتجت �لدول �لم�ستعَر�سة باأنَّ �لإعد�د لجريمة ل يجرَّ
�إلى  وما  �لدولي  و�لإرهاب  و�لأمن،  �لد�ستوري  �لتنظيم  �لمقترفة �سد  )�لجر�ئم  �لجنائية خطورة  �لجر�ئم 
ذلك( �أو ب�سعوبة مو�ءمته مع �لنظام �لقانوني �لوطني ومبادئه �لأ�سا�سية، �لتي تتطلب تحديدً� و��سحًا لُكْنه 
ُمر�سية عمومًا يف �سوء  �لنوع  �لتاأويلت من هذ�  �عُتبرت  وقد  ي�سكل جريمة.  �لذي  �لم�سروع  �ل�سلوك غير 
�لطابع �لختياري لللتز�م �لمعني، حتى و�إن ُحثت بع�ض �لبلد�ن على �لنظر يف �عتماد تد�بير ب�ساأن �لإعد�د 

يف �لم�ستقبل.

وبالمثل، ل يعاَقب على �لإعد�د لجريمة يف بع�ض �لوليات �لق�سائية )ل �سيما ما �تخذ �سكَل �لتاآمر �أو 
�ل�سروع يف ترتيب موؤ�مرة( �إلَّ يف حالت محددة ين�ض عليها �لقانون، مما يت�سمن �أحيانًا غ�سل �لأمو�ل )مثل 
�لم�ساركة �لإجر�مية يف منظمة �إجر�مية بهدف �رتكاب غ�سل �لأمو�ل( �أو �إعاقة �سير �لعد�لة دون غيرهما 
مة وفقًا للتفاقية. وعادًة ما يتوقف  من جر�ئم �لف�ساد، ول يت�سمن يف �أيٍّ من �لحالت جميع �لأفعال �لمجرَّ
�لأمر يف تحديد �سرورة تجريم ما قد ُيرتكب من �أن�سطة للإعد�د لجر�ئم على خطورة �لجريمة، وب�سكل �أعم، 
على خ�سائ�سها وكيفية �قتر�فها. وُيعتبر فر�ض م�سوؤولية جنائية على �لإعد�د لقتر�ف جر�ئم �أقل خطورة 
غير متنا�سب وغير متو�فق مع �أغر��ض �لقانون �لجنائي باعتباره �آخر تدبير ُيلجاأ �إليه. ومع ذلك، يف عدة دول 

�أطر�ف ت�ساغ، �أو �سيغت فعًل، ت�سريعات لتنفيذ �أحكام �لمادة على نحو �أكمل.

�أنَّ  للنظر  �لق�سائية—و�للفت  �لوليات  من  قليل  عدٍد  يف  �إلَّ  بدقة  فًا  معرَّ "�لإعد�د"  مفهوم  ولي�ض 
معظمها مت�سبع من مبادئ نظام قانوني ي�ستمد جذوره من مجموعة دول �أوروبا �ل�سرقية—باأنه عادًة �لتهيئة 
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عن عمد لظروف �قتر�ف �لجريمة، �أو �أنه �تخاٌذ، وفقًا لخطة، لحتياطات محددة تقنية �أو تنظيمية يظهر من 
نوعها ونطاقها �أنَّ َمن ور�ءها ب�سدد �لإعد�د لتنفيذ فعل �إجر�مي.

مثال على التنفيذ

ُيعتبر في عدد من �لدول �لأطر�ف �لتي لديها �أحكام تكاد تكون متطابقة �أنَّ قو�م �لإعد�د لجريمة هو 
بحث �سخ�ض عن و�سيلة �أو �أدو�ت لقتر�ف جريمة �أو �سر�وؤه �أو �سنعه �إياها، �أو �لبحث عن �سركاء في 
جريمة، �أو �لتاآمر على �قتر�ف جريمة، �أو �أيِّ �سكل �آخر من �أ�سكال تهيئة �لظروف عن عمد لقتر�ف 
جريمة. ول تن�ساأ �لم�سوؤولية �لجنائية في هذه �لبلد�ن �إلَّ عن �ل�ستعد�د�ت لقتر�ف جريمة خطيرة 

�أو جريمة بالغة �لخطورة.

وتح�سر دول �أكثر بكثير، وب�سكل �أ�سا�سي �لدول �لتي تتبع نظام �لقانون �لأنغلو�سك�سوني، �سلوك �لإعد�د 
يف جريمة خا�سة تحت م�سمى �لتاآمر، مما يتعلق يف �لعادة، كما �سبق �لتو�سيح يف �لق�سم �لفرعي 1 من �لق�سم 
د�ل �أعله، باإبر�م �سخ�ضٍ ما �تفاقًا مع �سخ�ض �آخر �أو �أكثر على �قتر�ف جريمة )جريمة خطيرة يف كثيٍر من 
�لأحيان(، ما د�م فعل ظاهر و�حد على �لأقل قد وقع )يمكن �أن يكون على �سكل �إعد�د لقتر�ف �لجريمة(. 
َعَدلت عن  �أنها  �إلَّ  باأنها نظرت يف تجريم مجرد �لإعد�د لرتكاب �لجريمة  �إحدى تلك �لدول  وقد �حتجت 
ل عن�سرً� يف جر�ئم �لر�سوة  ذلك يف �سوء وجود جريمة �لتو�طوؤ، ولكن �أي�سًا نظرً� لأنَّ عر�ض �لر�سوة ي�سكِّ
مة هي �أي�سًا يف جميع �لأحو�ل. وقد َقِبَل  و�أن �لتحري�ض وكذلك توفير �سبل �رتكاب �لجنايات من �لأمور �لمجرَّ

�لم�ستعِر�سون هذ� �لإي�ساح �أي�سًا بالنظر �إلى �لطابع �لختياري لللتز�م �لمعني. 

�لتما�ض  من  �لتح�سيرية  �لجر�ئم  ذلك  �سمن  �لق�سائية  �لوليات  بع�ض  ت�سيف  ذلك،  على  وعلوًة 
�قتر�ف جريمة من �آخرين �أو تحري�سهم على ذلك، �أو �لت�سجيع على جريمة �أو �لتحري�ض، �أْي �لحث �لمتعمد 

على �قتر�ف جريمة، حتى لو كان �قتر�ف �لجريمة ُمحاًل �أو لم ُي�سرع فيه �أ�سًل )�ل�سروع يف �لتحري�ض(.

٣- العلم والنية والغر�س كاأركان للفعل الإجرامي )المادة 28(

معظم  �عتمدت  فقد  �لتنفيذ.  حيث  من  للإ�سكاليات  �إثارة  �لتفاقية  �أحكام  �أقل  من   28 �لمادة  �أنَّ  يبدو 
للأفعال  كاأركان  و�لغر�ض  و�لنية  �لعلم  باإثبات  يتعلق  فيما  فيها  �لو�رد  �ل�ستدللي  �لمعيار  �لأطر�ف  �لدول 
مة وفقًا للتفاقية—و�إن كانت �لمعلومات �لمقدمة يف بع�ض �لحالت غير كافية و/�أو طلب �لخبر�ء  �لمجرَّ

�لم�ستعِر�سون �إي�ساحات.

وما ترمي �إليه �لمادة 28 هو �أن ت�سمح �أحكام �ل�ستدلل يف كل دولة طرف با�ستنباط �لحالة �لذهنية 
�أن  �إلى ملب�سات وقائعية مو�سوعية عو�سًا عن �لأدلة �لمبا�سرة، من قبيل �لعتر�ف، قبل  للجاني ��ستنادً� 
ي�سلَّم بثبوت �لحالة �لذهنية.)٤2( وبالفعل، يتاح يف معظم �لدول �لأطر�ف، يف �سوء قيام حائل بين �لحالة 
�لذهنية للمتهم وت�سور �لمحكمة وندرة �لأدلة �لمبا�سرة على حالته �لذهنية، �إثبات �لركن �لذهني للجريمة 
نتائج �سحيحة  ��ستنباط  �لمتمثلة يف  �لمنطقي  �لتدبر  �أْي عن طريق عملية  بالقر�ئن،  ي�سمى  ما  من خلل 

 )٤2(�ملرجع نف�سه، �لفقرة 368.
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وتقارير  و�ل�سهود  �لوثائق  )مثل  مبا�سرة  �أدلة  خلل  من  ومثبتة  معروفة  وقائع  من  �لمفتقد  �لعن�سر  ب�ساأن 
�لخبر�ء(، مع مر�عاة �لظروف �ل�سخ�سية للمتهم و�ل�سياق �لعام للق�سية وخل�سات �لخبر�ت و�أمور �لمعرفة 
ح يف �أحد �ل�ستعر��سات، يجب، يف غير حالت �لعتر�ف �لعفوي، ��ستنباط �لق�سد، قانونيًّا  �لعامة. وكما ُو�سِّ
ومنطقيًّا، من ملب�سات كثيرة تدور حول �ل�سلوك �لخا�سع للملحقة )قبله و�أثناءه وبعده(، و�لذي ي�ستحيل 
تحليله دون در��سة �سخ�سية �لجاني ومعارفه وخلفيته �لتعليمية ومهنته وو�سعه �لجتماعي و�هتماماته )�سو�ء 
�لق�ساة  لت�سكيل قناعة  �لمعلومات  وُت�ستخدم كل هذه  �أم غير ذلك(.  �أم خيرية  �أم مهنية  �أكانت �قت�سادية 

و�إثبات �لركن �لذهني للجريمة بما يتجاوز حد �ل�سك �لمعقول.

ويرتبط هذ� �لأمر �رتباطًا وثيقًا بمبد�أ �لتقييم )"�لمعنوي"( �لحر للأدلة، �لذي كثيرً� ما يرد يف قو�نين 
تناق�ض  )�أ( �ألَّ  �سريطة:  �إليها،  م  ُتقدَّ �أدلة  �أيِّ  تقييم  بحرية  للمحاكم  وي�سمح  �لوطنية  �لجنائية  �لإجر�ء�ت 
بة تبين ما ��ستخدمته من  مبادئ �لمنطق و�لخبرة و�لمعرفة �لعلمية �لم�ستقرة؛ و)ب( �أن ت�سدر �أحكامًا م�سبَّ

و�سائل �ل�ستدلل لإثبات كلٍّ من �لوقائع و�لملب�سات �لمفتر�سة.

ويظهر �لمعيار �ل�ستدللي �لو�رد يف �لمادة 28 ذ�تها، يف جل �لحالت، كمبد�أ عام من مبادئ �لقانون 
�لجنائي �لوطني و�لإجر�ء�ت �لجنائية �لوطنية، ويندر تاأكيد �لمتثال من خلل �أحكام م�ساغة يف ن�سو�ض 

قانونية. ومع ذلك، توجد بع�ض �لأمثلة على ذلك.

اأمثلة على التنفيذ

ين�ض �لقانون في �إحدى �لدول على �أنَّ �لمحكمة �أو هيئة �لمحلَّفين، في معر�ض تبيُّنها ما �إذ� كان 
�سخ�ٌض ما قد �رتكب جريمة: )�أ( غير ملزمة قانونًا با�ستنباط نيته تحقيق نتيجة لأفعاله �أو توقعه 
هذه �لنتيجة ل ل�سيء �إلَّ لكونها نتيجة طبيعية ومحتملة لتلك �لأفعال؛ و)ب( تقرر ما �إذ� كان قد نوى 
تحقيق تلك �لنتيجة �أو توقعها عن طريق �لرجوع �إلى جميع �لأدلة، م�ستخل�سًة ما يبدو �سائبًا من 

�ل�ستنباطات في ظل �لظروف �لمحيطة.
ين�ض �سر�حًة على جو�ز  �لأمو�ل  ب�ساأن غ�سل  ت�سريعي محدد  �أخرى حكم  دولة  لدى  ويوجد 

��ستنتاج �لعلم و�لنية و�لغر�ض من ظروف وقائعية مو�سوعية، مثل طبيعة معاملة غير معتادة.

ومن �لجدير بالذكر �أنَّ �لقو�نين �لوطنية تت�سمن �أحيانًا )يف �لبلد�ن �لتي تتبع �لقانون �لأنغلو�سك�سوني 
�سمن مجموعة �لدول �لأفريقية ومجموعة دول �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ(، يف �سبيل ت�سهيل ملحقة �لمتورطين 
يف ق�سايا ف�ساد، ل �سيما �لر�سوة و�لختل�ض و�إ�ساءة ��ستغلل �لوظيفة، قر�ئن قانونية، و�إن كانت غير قطعية، 
موظف  �إعطاء  )مثل  �ل�سرورية  �لوقائعية  �لجريمة  عنا�سر  �إثبات  بعد  بها  �لعتد�د  يجب  نية،  �سوء  بوجود 
عمومي هبة �أو �أيَّ مقابل �آخر �أو حيازة �لموظف �لعمومي لموجود�ت(. وبالمثل، يلجاأ �لق�ساة �أحيانًا من باب 
�لممار�سة �لعملية، كما �أقرت بذلك �إحدى �لدول �لأطر�ف، �إلى قر�ئن م�سابهة ل�ستنباط نية �ل�سخ�ض من 
�سام �لجاني بخا�سية معيَّنة كان  �أفعاله. كما �أنَّ من �ل�سائع �أن ياأخذ ق�ساة �لمحاكم �لجنائية يف �لح�سبان �تِّ

ا. من �لمفرو�ض �أن توؤدي به �إلى �إدر�ك �قتر�فه �لجريمة �إدر�كًا تامًّ

وبينما �عتبر بع�ض �لخبر�ء �لحكوميين �لقر�ئن من قبيل �لمذكور �أعله، على �لأقل يف حالة �إدر�جها 
يف �لقانون �لوطني، مخالفة لفتر��ض �لبر�ءة �لمن�سو�ض عليه يف �لفقرة 2 من �لمادة 1٤ من �لعهد �لدولي 
�لخا�ض بالحقوق �لمدنية و�ل�سيا�سية ويف بع�ض �لد�ساتير �لوطنية، فقد �أ�ساد معظمهم بتلك �لفتر��سات، بل 
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و�عتبرها بع�سهم تطور�ت �إيجابية. وهذ� موؤ�سر على �سرورة �إخ�ساع هذ� �لأمر لمزيٍد من �لدر��سة للتو�سل 
�إلى �لتقييم �ل�سليم لهذه �لممار�سات.

اأمثلة على التنفيذ

قطعية  غير  قر�ئن  على  �لهادئ  و�لمحيط  �آ�سيا  دول  مجموعة  من  طرفين  دولتين  قانونا  يحتوي 
مفادها �أنه متى ما ثبت �أنَّ عطيًة ما قد ُعر�ست �أو �أُعطيت �أو ُقبلت �أو ُقب�ست وجب �فتر��ض حدوث 
ذلك على نحٍو فا�سد ما لم يثبت �لمتهم �لعك�ض. فعبء �لإثبات يقع �إذً� على عاتق طرف في ق�سية 
مدنية، �أْي �أن يثبت �لمرء حجته بطريق �لترجيح بين �لحتمالت، وهذ� عبء �أكبر من �لعبء �لمعتاد 
�لملقى على عاتق �لمتهم باإثارة �سك معقول. فاإذ� ف�سل �لمتهم في دح�ض �لقرينة عن طريق ترجيح 
�لحتمالت، يبقى على ممثل �لدعاء �إثبات حجته، ب�سكل مجمل، بما يتجاوز �ل�سك �لمعقول. وتوجد 
في �إحدى �لدول �لمعنية قر�ئن م�سابهة فيما يتعلق بالختل�ض في �لقطاعين �لعام و�لخا�ض، علوة 
قوية  �أدو�ت  �لت�سريعية  �لقر�ئن  هذه  �عُتبرت  وقد  لوظيفته.  عمومي  موظف  ��ستغلل  �إ�ساءة  على 

دة لتد�بير من �ساأنها زيادة �حتمال نجاح �لملحقات. للملحقة و�أمثلة جيِّ
وفي بلد �آخر، ينتمي �أي�سًا �إلى مجموعة دول �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ ولديه نظام قانون م�سابه 
�أو �لغر�ض لتنظيم ت�سريعي، بل  �أو �لنية  �أنغلو�سك�سوني(، ل تخ�سع معايير ��ستنباط �لعلم  )قانون 
هي متروكة لتقدير هيئات �لمحاكم �لمو�سوعي. ومع ذلك، فاإنَّ وجود معايير محلية يتيح لهيئات 
�لمحاكم �فتر��ض حالة ذهنية معيَّنة ل�سخ�ض متهم بالف�ساد كما في �لأمثلة �لآنفة �لذكر. ومعنى 
�لح�سول على خدمة خا�سة من  )�أْي ق�سد  �لجنائي  �لق�سد  تفتر�ض وجود  �أن  للمحاكم  �أنَّ  ذلك 
�لموظف �لفا�سد( لدى �إثبات حدوث فعل �إجر�مي )مثل منح �لموظف �لعمومي عطية �أو عر�سها 
�أنَّ  بالذكر  يجدر  كما  �لجريمة.  �إثبات  ت�سهل  دة  جيِّ ممار�سة  باأنه  ذلك  ُو�سف  �أي�سًا،  وهنا  عليه(. 
قانون �لدولة �لطرف �لمعنية هو �أحد �لقو�نين �لمذكورة في �لق�سم �لفرعي ٤ من �لق�سم باء �أعله 
�لتي تن�ض �سر�حًة على جو�ز �أخذ �لمحاكم في �عتبارها حيازة �سخ�ض متهم بالف�ساد مو�رد مالية 
 ل ي�ستطيع تقديم تبرير مقنع ل�سبل ح�سوله عليها باعتبارها دليًل تاأكيديًّا في معر�ض �لف�سل في 

�أمر �إد�نته.

٤- التقادم )المادة 29(

�لإجر�ء�ت  لبدء  �لتقادم  فترة  وتطبيق  بطول  يتعلق  فيما  �لأطر�ف  �لدول  بين  فيما  كبيرة  �ختلفات  توجد 
مة وفقًا للتفاقية. �لجنائية بالن�سبة �إلى �لأفعال �لمجرَّ

فترة �لتقادم
د �لمتثال للمادة 29 يف عدد كبير من �لدول �لأطر�ف �لتي ل يوجد لديها ت�سريع ب�ساأن تقادم �لجر�ئم  تاأكَّ
بخ�سو�ض  �لجنائية  �لإجر�ء�ت  لبدء  زمنيًّا   � حدًّ ي�سع  ت�سريعي  ن�ض  وجود  لعدم  ا  �إمَّ وذلك  �لجنائية، 
�لحد  يكون  )كاأن  خفيفة  عقوبات  ب�ساأنها  ُتفر�ض  جر�ئم  بخ�سو�ض  فقط  لوجوده  �أو  محلية  جريمة  �أيِّ 
وفقًا  مة  �لمجرَّ �لأفعال  مما ل يت�سمن  تكون غر�مة �سئيلة(،  �أو  �أ�سهر  �ستة  �أقل من  �ل�سجن  لفترة  �لأق�سى 
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للتفاقية  وفقًا  مة  �لمجرَّ �لأفعال  �إعفاء  يف  �لبلد�ن  بع�ض  يف  لوحظت  �أخرى  ممار�سة  وَتمثَّلت  للتفاقية. 
وتت�سبب  �لدولة  موجود�ت  �سد  هة  �لموجَّ عموميون  موظفون  يرتكبها  �لتي  �لجر�ئم  �أو  �لأمو�ل،  غ�سل  )مثل 
�لوطني( من  �لإقليم  �إلى خارج  �لمتاأتية منها  �لعائد�ت  ُتنقل  �لتي  �لجر�ئم  �أو  بالغة،  �قت�سادية  �أ�سر�ر   يف 

فترة �لتقادم. 
عام  ب�سكٍل  بالترحيب  �لأنغلو�سك�سوني،  �لقانون  بلد�ن  يف  �نت�سارً�  �أكثر  وهو  �لتقادم،  فترة  غياب  قوبل  وقد 
وُو�سف باأنه موؤ�ت للملحقة وُمعين على ملحقة �لمتورطين يف ق�سايا ف�ساد ب�سكل تام، حتى و�إن لم ي�ستهدف 
تلك  ومن  لوحظت كذلك،  قد  �لحالت  �إحدى  تقادم يف  وجود  �أنَّ عيوب عدم  غير  تحديدً�.  �لف�ساد  جر�ئم 
�لعيوب خطورة �إ�ساءة ��ستغلل �لنظام و�ل�سطر�ر �إلى �لعتماد على �أدلة فقدت جدو�ها. ولهذ� �أتى �لتو�سيح 
�أجل  �أنه بالرغم من غياب �لتقادم فاإنَّ جو�نب مثل �لم�سلحة �لعامة توؤخذ يف �لعتبار من  �أخرى  يف دولة 
للغاية من عدمه.  عليها زمن طويل  ب�ساأن ق�سايا م�سى  �لملحقة  �لم�سي يف  قر�ر بخ�سو�ض  �إلى  �لتو�سل 
وبالمثل، يرجع �إلى �لمحاكم يف بع�ض بلد�ن �لقانون �لأنغلو�سك�سوني تحديد ما �إذ� كان �لزمن �للزم لإقامة 
دعوى جنائية وعقد جل�سة للنظر يف �لق�سية معقوًل يف �سوء �لظروف �لخا�سة بالق�سية �لمعنية. ويف تلك 
�لوليات �لق�سائية، توؤخذ يف �لح�سبان عند �إ�سد�ر �لحكم �لنهائي �حتمالية �لإ�سر�ر بحقوق �لمدعى عليه 
ف، بل ويمكن �عتبارها ��ستهز�ًء  ب�سبب حالت �لتاأخير �لمفرط وطول �لفترة �لزمنية �لمنق�سية كعامل مخفِّ

بالعد�لة بما يوؤدي �إلى �إنهاء �لإجر�ء�ت �لق�سائية.

مة وفقًا للتفاقية ُتح�سب من تاريخ  وقد و�سع �أكثر من ثلثْي �لدول �لأطر�ف فترة تقادم للأفعال �لمجرَّ
�سنة   25 �إلى  �أق�سى  كحد  و�سوًل  �لحالت  �إحدى  يف  �أدنى  كحد  و�حدة  �سنة  من  وتتر�وح  �لجريمة  �قتر�ف 
يف حالتين �أخريين، �عتمادً� يف �لعادة على ت�سنيف �لجريمة )�أْي باعتبارها جنحة �أم جناية �أو باعتبارها 
جريمة خطيرة �أو �أقل خطورة( و�سدة �لعقوبة �لمفرو�سة على مرتكبيها. ويف تلك �لحالت، لوحظ �سرورة 
�أن تن�ض �لت�سريعات �لوطنية على ت�سنيف و��سح للجر�ئم �لمت�سلة بالف�ساد ل�سمان تطبيق فتر�ت �لتقادم 
�لملئمة تطبيقًا مت�سقًا. وُتعلَّق مدة �لتقادم يف كثير من �لحالت �أو )توَقف باإجر�ء من �أجهزة �لدعاء ذ�ت 
�ل�سلة )وهذ� �إجر�ء �أنجع بكثير(، خا�سًة �إذ� كانت �لدعوى مقامة �سد �لمتهم مبا�سرًة )كاأن يكون ذلك وقت 
�أول جل�سة ��ستماع ل�سخ�ض باعتباره متهمًا، �أو �أول تهديد باتخاذ �إجر�ء ر�سمي ق�سري حياله �أو تنفيذ ذلك، 
�أو �أول طلب للمو�فقة على �إجر�ء تحقيق �أو تنفيذ ذلك، �أو �إ�سد�ر مذكرة تفتي�ض �أو �إيقاف للمتهم، �أو طلب 
�حتجازه على ذمة �لق�سية، �أو تقديم لئحة �لتهام( �أو لعقبات �أو �أ�سباب قانونية �أخرى محددة يف �لقانون 
)مثل تقديم طلب م�ساعدة قانونية متبادلة، �أو �قتر�ف �لمجرم نف�سه جريمة جديدة قبل �نق�ساء مدة �لتقادم 
�لإجر�ء�ت  وتعليق  �لعموميين  �لموظفين  �أحد  ح�سانة  بتحديد  �لخا�سة  �لإجر�ء�ت  ��ستهلل  �أو  �لمقررة، 
جنائية(،  غير  محكمة  عن  �سادر  حكم  �أو  قانوني  ت�سريح  وجود  عدم  �أو  �لح�سانة،  تلك  ب�سبب  �لجنائية 
مما يتيح �إمكانية تمديد �لفترة �لمقررة )كاأن تمدد �إلى 15 �سنة من تاريخ �قتر�ف �لجرم كحد �أق�سى، �أو 
 �إلى 25 �سنة من تاريخ بدء �إجر�ء�ت �لدعاء �لعام كحد �أق�سى، �أو حتى �إلى �أجٍل غير م�سمى كما يبدو يف 

�إحدى �لحالت(.

ع لزيادة طول فترة  وعلوًة على ذلك، توجد وليات ق�سائية تدخلت فيها �ل�سو�بق �لق�سائية �أو �لم�سرِّ
ق �لأثر �لمر�د من �لجريمة  �إلى �لجر�ئم محل �لنظر، كاأن يكون ذلك باتخاذ توقيت تحقُّ �لتقادم بالن�سبة 
�أو بروؤية �سبٍب لتجديد فترة تقادم  �ل�سلوك �لمعاَقب عليه؛  �لتقادم �لتي بد�أت باكتمال  نقطة تجديد لفترة 
�لوقائع �ل�سابقة يف كل و�قعة ر�سوة تالية يف �سياق نف�ض �لعلقة �لفا�سدة؛ �أو بال�سماح باإعمال �لأثر �لرجعي 
جر�ئم  يف  �لمتورط  �لموظف  ��ستمر�ر  زمن  باإ�سقاط  �أو  �لر�سوة؛  جر�ئم  تقادم  فترة  يطيل  ت�سريعي  لن�ض 
وقعت خلل فترة خدمته يف من�سبه من ح�ساب فترة �لتقادم؛ �أو باتخاذ تاريخ �كت�ساف �لجريمة، ل تاريخ 
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موجود�ت  ��ستغلل  �إ�ساءة  �أو  )�لختل�ض  �لجر�ئم  من  لكثيٍر  بالن�سبة  �لتقادم  فترة  بد�ية  نقطة  �قتر�فها، 
��ستخد�م  �أنَّ  للهتمام  �لمثير  ومن  ذلك(.  �إلى  وما  عامة  �أمو�ل  تبديد  �أو  بالنفوذ  �لمتاجرة  �أو  �ل�سركة 
�لف�ساد  لمكافحة  �لمتحدة  �لأمم  �تفاقية  لتنفيذ  �لت�سريعي  �لدليل  يف  به  مو�سى  �لأخير  �لحتمال   هذ� 
�لمتميزة  للطبيعة  �إدر�كهم  منطلق  من  �لم�ستعِر�سين  �لخبر�ء  من  عدٍد  ِقبل  ومن  و373(   370 )�لفقرتان 

مة وفقًا للتفاقية. للأفعال �لمجرَّ

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

تبد�أ فترة �لتقادم في �إحدى �لوليات �لق�سائية بمجرد �كتمال �لفعل �لمعاَقب عليه �أو �نتهاء �ل�سلوك 
ا �إذ� لم يتحقق "نجاح"، �أو �أثر، �لجريمة �إلَّ بعد �كتمال �لفعل �لمعاَقب عليه �أو  �لمعاَقب عليه. �أمَّ
�أن تنق�سي هي �لأخرى، مح�سوبًة من  �لتقادم قبل  �ل�سلوك �لمعاَقب عليه، فل تنتهي فترة  �نتهاء 
تاريخ  منذ  �سنو�ت  �أو ثلث  �لتقادم  فترَة  �لمرة  ون�سف  مرة  ت�ساوي  فترٌة  �إذ� مرت  �أو  �لأثر  وقوع 
�ل�سلوك �لمعاَقب عليه. و�إ�سافًة �إلى ذلك، �إذ� �رتكب �لجاني جريمة �أخرى "نابعة من نف�ض �لتوجه 
�ل�سيئ" خلل فترة �لتقادم، فل تتقادم �لجريمة �لأولى حتى تنق�سي فترة تقادم �لجريمة �لأحدث 

هي �لأخرى. و�أخيرً� فاإنَّ �أيَّ �إجر�ء تحقيقي ُيتخذ �سد �لمتهم يعلق فترة �لتقادم.

وتتيح دولة �أخرى �إمكانية تمديد فترة �لتقادم في �لحالت �لتي ت�سم فيها �لملحقة �لقانونية 
دة للجرم �لم�سمول  �لمزيد من �لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة. ففي تلك �لحالت، تنطبق فترة �لتقادم �لمحدَّ

باأق�سى عقوبة على جميع �لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة.

ويوجد لدى خم�ض دول �أطر�ف على �لأقل من مجموعة دول �أمريكا �للتينية و�لكاريبي نظام 
�لتي يقترفها �لجاني خلل فترة خدمته  �لف�ساد و�لجر�ئم  د كثيرً� فترة تقادم جر�ئم  م�سابه يمدِّ
عموميون.  موظفون  يقترفها  عامة  كيانات  ممتلكات  �أو  �لعامة  �لإد�رة  �سد  �لمقترفة  و�لجر�ئم 
�لق�سية  في  �لمتورطون  �لعموميون  �لموظفون  يترك  حتى  معلقة  ُتعتبر  �أو  �لتقادم  فترة  ول تبد�أ 
�لمعنية وظائفهم �أو ُيعزلو� منها. كما �أفيَد في �إحدى تلك �لدول بوقف فترة تقادم ق�سايا �لف�ساد 
في  �لمتورطين  �لآخرين  �لأ�سخا�ض  لجميع  �أحدهم موظف عمومي  و�حد  باأكثر من جاٍن  �لمتعلقة 
�قتر�ف �لجريمة �سو�ء �أكانو� موظفين عموميين �أم ل. وتتيح هذه �لممار�سات لق�ساة �لتحقيق مدة 
�أُبِرز في معظم  يات �لمعقدة، وقد  � في حالة �لتحرِّ �أمر مفيد جدًّ �لتحقيقات، وهذ�  �أطول لإجر�ء 

�لحالت باأنها تعين على تحقيق �أهد�ف �لتفاقية.

تو�سيات  و�أُ�سدرت  للتفاقية،  وفقًا  كاٍف  غير  �لتقادم  فتر�ت  طول  �أنَّ  �عُتبر  �لبلد�ن،  من  عدٍد  ويف 
�تُّخذت  قد  �لتحقيق  �إجر�ء�ت  تكون  تعليقها )عندما  باإتاحة  مبا�سر،  �أو غير  مبا�سر  ب�سكل  �سو�ء  باإطالتها، 
�أو خلل �لفترة �لتي يتمتع فيها �سخ�ض بالح�سانة( �أو تاأخير نقطة بد�يتها )حتى تاريخ �كت�ساف �لجريمة 
مثًل، كما ُو�سف �أعله(. فقد ُحثت �ل�سلطات يف �إحدى �لدول �لأطر�ف، على �سبيل �لمثال، على �إعادة �لنظر 
يف فترتْي �لثلث �سنو�ت و�ل�سنتين، على �لتو�لي، بالن�سبة �إلى �لجر�ئم �لمعاقب عليها بال�سجن لفترة تزيد 
عن �سنة و�حدة وبال�سجن لمدة ل تزيد عن �سنة و�حدة �أو بغر�مة )مع ملحظة �أنَّ تعديًل ت�سريعيًّا يف هذ� 
�ل�سدد كان قيد �لإعد�د(. وُقدمت تو�سية يف بلد �آخر تتعلق تحديدً� باإعادة �لنظر يف فترة �لتقادم �لممثلة 
يف خم�ض �سنو�ت �لمنطبقة على �لم�سوؤولية �لجنائية لل�سخ�سيات �لعتبارية بما يتنا�سب مع خطورة �لجرم 
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وير�عي فترة �لتقادم �لأطول �لمنطبقة على �لأ�سخا�ض �لطبيعيين. و�أخيرً�، �أُو�سي يف دولة ثالثة باإلغاء فترة 
تقادم خا�سة تحمي �لوزر�ء وتتعذر بموجبها ملحقة وزير ق�سائيًّا بعد دورتين ت�سريعيتين، وبالنظر يف �تخاذ 
تد�بير لمعالجة �لتاأخر يف �إقامة �لعدل. وعلى �لعموم، �أ�سير �إلى طول �لإجر�ء�ت �لق�سائية يف هذ� �ل�سياق 
ذ�ت  �لقانونية  �لأطر  تب�سيط  �إلى  �لحاجة  ولوحظت  �لأطر�ف،  �لدول  �إلى  بالن�سبة  �ل�سو�غل  �أحد  باعتباره 

�ل�سلة فيما يتعلق بتطبيق فترة �لتقادم. 

غير �أنه ينبغي �لت�سديد على �أنَّ مفهوم "فترة تقادم طويلة"، على �لنحو �لم�ستخدم يف �لمادة 29، لي�ض 
ثابتًا، ول يوجد حد �أدنى محدد يجب �عتبار �أيِّ فترة تقادم تقل عنه غير كافية. وبالتالي، وعلى �لرغم من 
قلق �لم�ستعِر�سين �أول �لأمر من تحديد فترة �سنتين لتقادم بع�ض �لجر�ئم، بل وفترة �سنة و�حدة لجر�ئم 
باأنَّ  �لمعنية  �ل�سلطات  جميع  من  تاأكيد�ت  �لمطاف(  نهاية  يف  )وقبلو�  تلّقو�  فقد  �لبلد�ن،  �أحد  يف  �أخرى، 
�لتقادم ل يعرقل �إجر�ء �لملحقات ب�سكل فعال ول يوؤخره. ومن �لعو�مل �لتي ينبغي �أخذها يف �لعتبار مدى 
تو�فر �سمانات كافية، يف حالة فتر�ت �لتقادم �لق�سيرة، بعدم تاأثير ذلك يف �إقامة �لعدل على نحو �سليم )من 
خلل �إمكانية �إطالة فترة �لتقادم �أو تعليقها �أو وقفها على �سبيل �لمثال(. وينبغي يف كل حالة �أخذ �لفتر�ت 
�أن ياأخذو� يف �لح�سبان عدد �لق�سايا  �لمحددة وهذه �ل�سمانات يف �لعتبار معًا. كما ينبغي للم�ستعِر�سين 
�لجنائية وقدر�ت �إنفاذ �لقانون يف كل دولة على حدة، و�أن يتاأكدو� من �إقامة تو�زن حقيقي يف فتر�ت �لتقادم 
�لوطنية بين �ل�سرعة يف �إقامة �لعدل و�لح�سم و�إن�ساف �ل�سحايا و�لمدعى عليهم من جهة، و�إدر�ك ما يف 
جر�ئم �لف�ساد يف �أحيان كثيرة من تعقيد و��ستغر�ق �كت�سافها و�إثباتها وقتًا طويًل و�حتمال تعلُّقها بوليات 

ق�سائية متعددة من جهة �أخرى.)٤3(

ومن �لجدير بالذكر، يف �سياق عملية �لمو�زنة �لم�سار �إليها �أعله، �أنَّ �لتو�سل �إلى �ل�ستنتاج �لمعاك�ض، 
يمكن  ل  �لتفاقية،  �أهد�ف  تحقيق  فعليًّا  يعوق  �لتقادم  فترة  تعليق  �أو  لوقف  متعددة  �أ�سباب  وجود  �أنَّ  �أْي 
��ستبعاده. فعلى �سبيل �لمثال، �عُتبر يف �إحدى �لحالت �أن حالت �لإيقاف و�لتعليق تلك ت�سكل �سببًا لإطالة 
�أمد �لتحقيقات و�لملحقات بدرجة كبيرة مما �أدى �إلى تقديم تو�سية باأن ت�سمن �لدولة �لمعنية �ألَّ ي�سكل 

تطبيق مبد�أ �لتقادم وممار�ساته عائقًا �أمام �سرعة وكفاءة �إجر�ء�ت �لعد�لة.

 �لتعليق يف حالت �لإفلت من �لعد�لة
�أعله( يف �لعديد من  ف  د �لحد �لزمني �لأ�سا�سي للملحقة، على �لنحو �لمعرَّ يعلَّق �لعمل بالتقادم )ويمدَّ
�أن  ويمكن   .29 �لمادة  يف  �لمطلوب  �لنحو  على  �لعد�لة  يد  من  �لمزعوم  �لجاني  �أفلت  �إذ�  �لأطر�ف  �لدول 
من  �أو  �ل�سخ�ض  �حتجاز  لحظة  من  �لتقادم  فترة  )ُت�ستاأنف  م�سمى  غير  �أجل  �إلى  �أي�سًا  هنا  �لتعليق  يكون 
وقت ت�سليمه نف�سه( �أو موؤقتًا )كاأن يدوم لمدة ل تزيد على 3 �سنو�ت كحد �أق�سى �أو حتى تمر على �قتر�ف 
�لجريمة �لجنائية 15 �سنة(. ومن �لجدير بالذكر �أنَّ وجود قاعدة خا�سة تعلِّق فترة �لتقادم يف حالة �إفلت 
�لجاني �لمزعوم من يد �لعد�لة �أو هروبه من �لبلد لي�ض �سروريًّا يف جميع �لحالت �إذ� كانت ثمة قو�عد عامة 
تتطلب هذه  ولم  �لملحقة  من  مو�نع  ُوجدت  ما  متى  �أو  قانونية  �إجر�ء�ت  باإقامة  �لتقادم  فترة  وقف  ب�ساأن 
م بديل �آخر فعليًّا يف �لحالت �لتي ُيعتبر فيها �لمتهم �لذي ل يمثل �أمام  �لقو�عد ح�سور �لجاني �لمزعوم. وُيقدَّ

�لمحكمة منتهكًا لحرمتها ويجوز �أن ت�سير �لإجر�ء�ت يف غيابه.

 )٤3(�نظر �ملرجع نف�سه، �لفقرتني 370 و371.
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مثال على التنفيذ

و�سعت �إحدى �لدول �لأطر�ف فترة تقادم عامة لمدة خم�ض �سنو�ت تعلَّق متى ما بد�أ تحقيق ر�سمي. 
فاإن تهرب �لمتهم من �إجر�ء�ت �لعد�لة �أُعلن �أنه مخالف لأو�مر �لمحكمة، مما يقت�سي بدوره �تخاذ 
��ستئناف  قبل  �لتاريخ  ذلك  بعد  �سنو�ت  ثلث  فترة  تمر  �أن  ويجب  موؤقتًا.  �لإجر�ء�ت  بوقف  قر�ر 
�لفترة �لمعلقة. وبالتالي فاإنَّ �حتمال �لإفلت من يد �لعد�لة يوؤدي في �لبلد �لمعني �إلى تمديد قدره 

ثلث �سنو�ت للفترة �لمقررة وفقًا للمادة 29 من �لتفاقية.

ويمكن �لرد على م�ساألة كفاية مدة �لتعليق �لمن�سو�ض عليها باعتبار نف�ض �لمعايير �لمتعلقة بطول فترة 
�لتقادم �لأ�سا�سية. فعلى �سبيل �لمثال، و�سحت �لدولة �لم�ستعَر�سة �إز�ء مخاوف من �أن ي�سكل �حتمال �لتمديد 
لما ل يزيد على �سنة و�حدة قيدً� �سديدً� ومعوقًا للفعالية يف ملحقة �لمتورطين يف بع�ض �لجر�ئم �لو�ردة يف 
�لتفاقية �أنه على �لرغم من �إمكانية �ل�ستفادة من تمديد فترة �لتقادم يف �سمان عدم �إفلت بع�ض �لجناة 
من يد �لعد�لة، فلم تترتب عن �لحكم �لقائم �أيُّ م�ساكل عملية. وقد �قتنع فريق �ل�ستعر��ض بتلك �لحجة. 

وبالتالي، لم ُيعتبر �أنَّ �لن�ض على تمديد �أطول �سيكون من �ل�سروري �أو �لملئم.

وبالمقابل، لوحظ �أنَّ �لعديد من �لدول �لأطر�ف ل تن�ض على تعليق فترة �لتقادم �أو وقفها �إذ� �أفلت 
�أيُّ  م  تقدَّ لم  )�أو  تمامًا  �ساملة  معلومات  �أخرى  م يف عدة حالت  تقدَّ ولم  �لعد�لة.  يد  من  �لمزعوم  �لجاني 
معلومات �إطلقًا( ب�ساأن هذه �لم�ساألة، مما �أثار �سكوكًا يف �متثال �لدول �لأطر�ف �لمعنية. وقد ُو�سف �لفتقار 
�آخر ممار�سة متبعة بكثرة يف  بلٍد  �إلى  �لفر�ر  �لقانوني، لأنَّ  �لنظام  باأنه ثغرة كبرى يف  للتعليق  �إمكانية  �إلى 
�سدرت  فقد  وبالتالي  طويلة.  تاأخير  بفتر�ت  �لمطلوبين  ت�سليم  �إجر�ء�ت  تعرَقل  ما  وكثيرً�  �لف�ساد،  ق�سايا 
تو�سيات ملئمة، بما يف ذلك �لتو�سية يف �إحدى �لحالت بالن�ض على عدم بدء فترة �لتقادم �إلَّ عندما يبلغ 

�أمر �لجريمة علم �ل�سلطات.
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األف- المالحقة والمقا�ساة والجزاءات )المادة ٣0(
تحتوي �لمادة 30 على قو�عد و��سعة �لنطاق ومتعددة �لجو�نب للبّت يف جر�ئم �لف�ساد. ويوؤدي �ت�ساع نطاقها 
�لنظم  خ�سائ�ض  ما يج�سد  وهو  بتنفيذها،  يتعلق  فيما  �لتحديات  من  كبير  عدد  طرح  �إلى  �سياقها  وكثافة 
�لقانونية �لوطنية و�أولوياتها �لمختلفة، ويجعلها و�حدة من �لأحكام �لأ�سا�سية يف تفعيل تد�بير �لتجريم يف 

�لتفاقية، و�إلى حد ما يف نجاح �لتفاقية ب�سكل عام.
�لعقوبات

ل للحكم �لأكثر خ�سو�سية �لو�رد يف �لفقرة ٤ من �لمادة 26،  �لفقرة 1 من �لمادة 30 عبارة عن حكم مكمِّ
وهي تق�سي باأن تولي �لدول �لأطر�ف �هتمامًا جديًّا لخطورة �لجر�ئم لدى �لبّت يف �لعقوبة �لمنا�سبة. ويج�سد 
ذلك نطاق �لعقوبات �لمتاحة للمحاكم �لوطنية. ويعاَقب يف جميع �لدول على جر�ئم �لف�ساد باأحكام بال�سجن 
كثيرً� ما تكون م�سحوبة بعقوبات مالية �أو غير ذلك من �لعقوبات، مثل م�سادرة �لممتلكات �أو �لحرمان من 
بع�ض �لحقوق. و�إ�سافًة �إلى ذلك، عادًة ما ير�سي �لقانون �لجنائي �أو فقه �لقانون يف كل بلد مبادئ �إ�سد�ر 
دة يلزم �أن تر�عيها �لمحاكم من �أجل تحديد �لعقوبة �لمنا�سبة، وهو ما يت�سمن طبيعة  �لأحكام ومعايير محدَّ
دة للعقوبة )مثل قيمة �لمزية  فة �أو م�سدِّ �لجرم ومدى ج�سامته، و�ل�سمات �ل�سخ�سية للجاني، و�أيَّ ظروف مخفِّ
غير �لم�سروعة �أو م�ستوى خيانة �لأمانة �أو مكانة �لموظف �لعمومي �أو نوع وظيفة �لموظف �لعمومي �لمعني �أو 
�ل�سرر �لناجم(. ويجوز �إر�ساء تلك �لمعايير من خلل �لقر�ر�ت �لق�سائية �لمرجعية �أو �ل�ستخد�م �لإ�سافي 
لمبادئ توجيهية ب�ساأن �إ�سد�ر �لأحكام، وهي ممار�سة تكون عمومًا مو�سع ترحيب وت�سجيع من �لم�ستعِر�سين 

كتدبير لتعزيز �لت�ساق، ولكن �أي�سًا ك�سمانة �سد �أيِّ �سطط للمحاكم يف ممار�سة �سلحياتها �لتقديرية.)٤٤(

ويعتمد نطاق �لعقوبات �لمنطبقة على طبيعة �لجرم و�لخ�سائ�ض �لعامة لنظام �لعد�لة �لجنائية يف 
كل دولة طرف. ففي �إحدى �لدول، ت�سمل هذه �لعقوبات �لأ�سغال �ل�ساقة )بالن�سبة �إلى �لختل�ض( ويمكن، 
�أو  �لر�سوة  �أخطر حالت  فيما يخ�ض  �لحياة  �ل�سجن مدى  �إلى  ت�سل  �أن  �لأقل،  على  �أخرى  �سبع حالت  يف 
�لختل�ض �أو غ�سل �لأمو�ل �أو �لتبديد �أو �إ�ساءة ��ستغلل �لوظائف من جانب �لموظفين �لعموميين؛ بل يمكن 
�أن يو�جه �لمجرمون عقوبة �لإعد�م )عن �لختل�ض �أو �لرت�ساء �أو جر�ئم �لف�ساد �لكبرى( يف �أربعة بلد�ن. 
وعلى �لعموم، تبيَّن �أنَّ لدى �لدول �لأطر�ف نظم معاقبة قوية للت�سدي لأفعال �لف�ساد، مع وجود عقوبات �أُ�سيَد 

بها باعتبارها كافية ور�دعة بما فيه �لكفاية.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة
ا قيمة �لعطية  هناك نهج مبتكر تتبعه بع�ض �لدول ويقوم على فر�ض غر�مة مح�سوبة على �أ�سا�ض �إمَّ
مة �أو �لمتلقاة �أو قيمة عائد�ت �لجريمة �أو �لمزية �لمنتو�ة منها كعقوبة على �لر�سوة و�لف�ساد  �لمقدَّ
�لتجاري. وبالمثل، ين�ض قانون بلد �آخر على �أن يخ�سع �أيُّ �سخ�ض يرتكب جريمة �لر�سوة �إلى ثلثة 
�ل�ستعر��ض �أفرقة  و�عَتبرت  به.  َيِعد  �أو  يتلقاه  �لذي  بالمبلغ  رهنًا  دة  �لم�سدَّ �لعقوبة  م�ستويات من 

 )٤٤(�نظر �أي�سا �لدليل �لتقني لتفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لف�سل �لثالث، �ملادة 30، �لق�سم �لثاين، �لق�سم �لفرعي 1.
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التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة )تابع(

في �أربع من �لدول �لمذكورة �أعله �أنَّ هذه �لنُّهج مرنة ومتو�زنة وُيحتمل �أن تردع �سفقات �لر�سو 
دة بالن�سبة �إلى �لجهود �لدولية لمكافحة �لر�سوة. ومع ذلك،  �لكبيرة، و�أكدت بقوة �أنها ممار�سات جيِّ
وكما ُذكر في عمليات ��ستعر��ض �أخرى، قد يكون من �ل�سعب �لتحديد �لكّمي للم�ساعف وح�سابه 
دة في �لحالت �لتي ل يمكن فيها �إ�سناد قيمة نقدية دقيقة للمز�يا �لمعنية  �أو فر�ض �لعقوبة �لم�سدَّ
�أو للمز�يا غير �لم�سروعة �لمكت�سبة ب�سبب �لفعل �لفا�سد. وبناء على ذلك، ُقدمت تو�سية لإحدى 
هذه �لدول كي تنظر في �سياغة �لحكم ذي �ل�سلة بطريقة ُتعيِّن بمزيد من �لتحديد طريقة ح�ساب 

�لغر�مات �لمنطبقة.
ومن جهة �أخرى، تن�ض قو�نين �إحدى �لوليات �لق�سائية على �أن يقوم �لم�سرف �لمركزي، 
بناء على �قتر�ح من وزير �لعدل ومو�فقة مجل�ض �لوزر�ء، بتعديل جميع �لغر�مات �لمالية بح�سب 
معدل �لت�سخم كل ثلث �سنو�ت. وقد �ُسلِّط �ل�سوء على ذلك باعتباره طريقة مفيدة للحفاظ على 
بانتظام من  �لمالية  �لغر�مات  �أخرى تحديث  يتم في دولة  وبالمثل،  �لمفرو�سة.  �لعقوبات  تنا�ُسب 

د تبعًا لخطورة �لجريمة. خلل جدول يتيح م�ساعفتها با�ستخد�م معاِملت ُتحدَّ

ينبغي  مما  �أكثر  مت�ساهلة  �أو  متنا�سبة  غير  �عُتبرت  عقوبات  ب�سبب  تو�سيات  ُقدمت  ويف عدة حالت، 
بالنظر �إلى خطورة �لجر�ئم. فعلى �سبيل �لمثال، لوحظ يف �إحدى �لدول عدم ��ستئناف �لأحكام �ل�سادرة 
عن �لمحاكم �لبتد�ئية ب�ساأن �لف�ساد، وهو �أمر ناتج �أ�سا�سًا، على ما يبدو، عن �نخفا�ض م�ستوى �لعقوبات 
غ�سل  على  �لمنطبقة  �لعقوبات  يف  �لنظر  �إعادة  �إلى  �أخرى  دولة  يف  �لحاجة  برزت  وبالمثل،  �لمفرو�سة. 
�لأمو�ل من خلل قيام �لمدعين �لعامين ب�سكل �عتيادي بتوجيه �لتهم لغا�سلي �لأمو�ل عن جريمة �أقل �أهمية 
)�لح�سول على ممتلكات عن طريق �لخد�ع(، يعاَقب عليها بال�سجن لمدة �سبع �سنو�ت كحد �أق�سى بدًل من 
غ�سل �لأمو�ل �لذي يعاَقب عليه بال�سجن لمدة �أق�ساها ثلث �سنو�ت. ويف دولتين تو�جهان م�سكلة خطيرة 
تتمثل يف �أعمال ترمي �إلى عرقلة �سير �لعد�لة، لم ُتعتبر �لعقوبات �لمتعلقة بالجر�ئم ذ�ت �ل�سلة متنا�سبة 
مع خطورتها �أو �سارمة بما يكفي للردع، ويف �إحد�هما، �عُتبر من �لمنا�سب تعزيز �لأثر �لر�دع بالن�ض على 
دة يف حالت تهديد م�سوؤولين عموميين معيَّنين. ويف بلد �آخر، لم يكن من �لممكن د�ئمًا تحديد ما  ظروف م�سدِّ
نة ُتعتبر جناية �أو جنحة، بما �أدى �إلى �سدور تو�سية باعتبارها من �لجنايات على  �إذ� كانت جريمة ف�ساد معيَّ
نحو موحد نظرً� لخطورتها. كما �كُت�سفت �لحاجة يف �إحدى �لدول �إلى زيادة �لعقوبات �لمفرو�سة على جر�ئم 
�إطالة فترة �لتقادم وجعل قانون  �أو �سديدة �لخطورة، وذلك بغية  �لف�ساد و�لتعامل معها باعتبارها خطيرة 
حماية �ل�سهود منطبقًا على تلك �لجر�ئم. و�أخيرً�، �أُو�سي يف �إحدى �لحالت باإلغاء حكم ي�سمح با�ستخد�م 
بينما  غر�مة،  �إلى  �سنو�ت  ثلث  �إلى  �سنة  من  بال�سجن  تتر�وح  �لتي  �لأحكام  لتحويل  �لتقديرية  �ل�سلحية 
�عُتبر يف حالتين �أخريين �أنَّ و�سع �أحكام دنيا غير تقديرية عن جر�ئم �لف�ساد �أف�سل من ممار�سة �ل�سلطة 

�لتقديرية �لق�سائية �لتي يمكن �أن توؤدي �إلى �لإفلت من �لعقاب وغياب �لردع.

د يمكن على  �إلَّ �أنه ينبغي �لتاأكيد على �أنه ل يوجد، كما هي �لحال بالن�سبة �إلى مدة �لتقادم، معيار محدَّ
�أ�سا�سه قيا�ض ما �إذ� كانت م�ستويات �لعقوبات لدى كل دولة كافية. و�لفعالية و�لتنا�سب م�ساألتان ينبغي �لنظر 
فيهما يف �سوء �لثقافة �لقانونية �ل�سائدة، �إلى جانب �لنظام �ل�سامل للعقوبات وعمل نظام �لعد�لة �لجنائية 
يف �أيِّ بلد—مع مر�عاة �لفقرة 9 من �لمادة 30 �لتي توؤكد �أ�سبقية �لقانون �لوطني فيما يتعلق بتحديد طبيعة 

�لعقوبات و�سدتها.)٤5(

)٤5(�لدليل �لت�سريعي لتنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لفقرة 383؛ و�لدليل �لتقني لتفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، 

�لف�سل �لثالث، �ملادة 30، �لق�سم �لثاين، �لق�سم �لفرعي 1.
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مثال على التنفيذ

من �ل�سمات �ل�سائعة لنظام �لعد�لة �لجنائية في �إحدى �لدول ��ستخد�ُم عقوبات خفيفة ن�سبيًّا مقارنًة 
ُت�ستثنى من هذ� �لتوجه �لعام �لعقوبات �لمفرو�سة  ببلد�ن �أخرى، مع �لتركيز على �لغر�مات. ول 
على �لجر�ئم �لمت�سلة بالف�ساد. ونادرً� ما ُيلجاأ �إلى عقوبة �ل�سجن، ويميل �لق�ساة �إلى �إ�سد�ر �أحكام 
�أدلة  �لجنائية  و�لدر��سات  �لإح�ساء�ت  م  تقدِّ �لت�سريعات. ومع ذلك،  رة في  �لمقرَّ �لعقوبات  باأدنى 
زيادة في  �إلى حدوث  يوؤدِّ  لم  �لجنائية  �لعد�لة  نظام  دة في  �لمحدَّ �لعقوبات  �أنَّ تخفيف  قوية على 
�رتكاب �لجر�ئم. و�أُو�سح �أنَّ هذ� �لأمر قد يكون نتيجة �إيجابية لكفاءة �أد�ء نظام �لعد�لة �لجنائية 
�لتعّر�ض للملحقة  حيث ل تكون لدى �لأفر�د دو�فع قوية لرتكاب �لجر�ئم ب�سبب �رتفاع مخاطر 
�لق�سائية وفقد�ن �لمكا�سب �لناجمة عن �ل�سلوكيات �لإجر�مية. وفي �سوء ما �سبق، ورغم �ل�سكوك 

ر للعقوبات ُمر�ض. �لأّولية، فقد �عُتبر �أنَّ �لم�ستوى �لمقرَّ

�لوطني.  �لعقوبات  لنظام  �لد�خليان  و�لتر�بط  �لت�ساُق  بالمو�سوع  �لوثيقة  �ل�سلة  ذ�ت  �لأمور  ومن 
و�للتز�م بجعل جر�ئم �لف�ساد خا�سعة لعقوبات تاأخذ يف �لعتبار خطورة �لجرم يعني، من ناحية، �أنَّ �لعقوبات 
)مثل  �لم�سابهة  للجر�ئم  عليها  �لمن�سو�ض  �لعقوبات  تكون مختلفة عن  �ألَّ  ينبغي  �لف�ساد  لجر�ئم  �لمتاحة 
�لأطر�ف،  للدول  ينبغي  و�أنه  �لعمومية(،  �ل�سلطة  �أثناء ممار�سة  �لمرتكبة  �لجر�ئم  �أو  �لجر�ئم �لقت�سادية 
 ، ز كما ينبغي بين �لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة نف�سها و�أن تزيل �لتباينات �لمحتملة. ومن ثمَّ من ناحية �أخرى، �أن تميِّ
د  �أُو�سي يف �إحدى �لحالت، على �سبيل �لمثال، باأن ين�ض قانون �لدولة مو�سوع �ل�ستعر��ض على �سكل م�سدَّ
من �لر�سوة فيما يخ�ض �أع�ساء �لبرلمان، مع ملحظة �أنَّ هذ� �ل�سلوك كان خا�سعًا يف ذلك �لوقت لعقوبة 
دة. وبالمثل، لحظ �لم�ستعِر�سون يف دولة �أخرى �أن  قة على جريمة �لر�سوة �لم�سدَّ دنيا �أقل من �لعقوبة �لمطبَّ
�إ�ساءة ��ستغلل �لوظائف يعاَقب عليها بال�سجن مدى �لحياة، يف حين �أن جريمة �لر�سو ل يعاَقب عليها �إل 
بال�سجن لمدة تتر�وح بين �سنة وخم�ض �سنو�ت، و�أو�سو� باإعادة تقييم هاتين �لعقوبتين. و�أخيرً�، �أ�سير على بلد 
قة على �أ�سكال �أ�سا�سية من �لر�سوة، �إذ �إنَّ عر�ض �لر�سوة  ثالث بمعالجة �أوجه �لتفاوت يف تد�بير �لعقاب �لمطبَّ

يف �لقطاع �لعام يخ�سع لعقوبات �أقل �سدة من �إعطائها.

ها مع بع�ض، بالنظر �إلى �لحتياجات  ومن �لمنطقي �ألَّ تكون هذه �لتو�سيات موحدة �أو متو�ئمة دومًا بع�سُ
�لمختلفة لكل دولة طرف و�لظروف �لمختلفة �ل�سائدة فيها. ويتجلى ذلك يف �لمو�قف �لمتخذة فيما يتعلق 
بالتمييز �لمحتمل بين �لعقوبات �لمنطبقة على �لر�سو و�لرت�ساء. ففي معظم �لبلد�ن �لتي تطبق عقوبات �أ�سّد 
على �لرت�ساء، لم يعلق �لم�ستعِر�سون على هذه �لممار�سة �أو لم ي�سعو� �إلى �لثني عنها، �أو �قترحو� تعزيز �لإطار 
�ل�سامل للعقوبات �لمت�سلة بالر�سوة من دون �أن يوؤدي ذلك بال�سرورة �إلى تغيير �لتمييز �لقائم. وُرئي �أنَّ وجود 
�لموظفين  ثني  بغية  وذلك  �لمبد�أ،  �أمر لئق من حيث  �لر�سو  �لعقوبة على  �أ�سّد من  �لرت�ساء  عقوبات على 
�لعموميين عن طلب �لر�سوة وت�سجيع �لإبلغ عن جر�ئم �لر�سوة. ويف �لمقابل، كان لدى �لخبر�ء على غير 
�لعادة �عتقاد ر��سخ ب�سرورة �لمو�ءمة يف دولتين متجاورتين بال�سدفة بين عقوبات �لر�سو و�لرت�ساء، على 
�لرغم من �لأ�سباب �لتاريخية �لتي يبدو �أنها لوحظت للتفاوت �لقائم.)٤6( فقد �عُتبرت �لمعاملة �لمختلفة بين 
رة، و�أ�سير �إلى �أنَّ من �ساأن �لمو�ءمة �أي�سًا �إز�لة �ل�سعوبات �لتي قد تن�ساأ عن  طرفي جريمة �لر�سوة غير مبرَّ

وجود مدة تقادم �أق�سر بالن�سبة �إلى �لر�سو.

 )٤6(َتِرُد �إ�سارة �إىل هذه �لأ�سباب �لتاريخية يف بد�ية �لف�سل �لأول، �لق�سم �ألف، �لق�سم �لفرعي 1 �أعله.
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ويرتبط مثال �آخر يو�سح �لآر�ء �لمت�ساربة �لتي قد تظهر يف تقييم نظم �لجز�ء�ت �لوطنية باختلف 
�لمعاملة �لممنوحة �إلى مجرمي �لر�سوة تبعًا لتحقق �لتفاق �أو �نتقال �لمزية غير �لم�ستحقة فيما بين �لأطر�ف 
�لمعنية. وبينما لم ُيعتر�ض يف �إحدى �لوليات �لق�سائية على �لممار�سة �لمتمثلة يف خف�ض �لعقوبة �لمنطبقة 
بو�قع �لن�سف يف �لحالت �لتي ل ُيقبل فيها عر�ض �لر�سوة �أو ل ُي�ستوفى طلبها، فقد �أُو�سي يف بلد �آخر يعاقب 

�لر��سي بعقوبة �أقل عندما ل ُيقبل عر�سه �إياها باأن ُينظر يف مو�ءمة �لجز�ء�ت �لمنطبقة.

غير  �لوظائف  و�ساغلي  �لعمومية  �لوظائف  �ساغلي  بين  �لعقوبات  يف  بالتمييز  ثالث  مثال  ويرتبط 
�لعمومية �لمتورطين يف �رتكاب جريمة مت�سلة بالف�ساد. ففي �إحدى �لوليات �لق�سائية حيث ل ُيطبَّق �سوى 
ن�سف �لعقوبة فقط على �لر��سين من غير �لموظفين �لحكوميين مقارنًة بالر��سين �لذين هم �أنف�سهم من 
�لموظفين �لحكوميين، �عُتبر �أن �لتفاوت غير منا�سب، و�أُو�سي بالنظر يف مو�ءمة �لعقوبتين �لمعنيتين. ويف 
�لمقابل، �قُترح يف بلدين �آخرين، رغم �لقبول بتو�فق نظام عام ينطبق على كلتا �لفئتين من �لأ�سخا�ض مع 
مبادئ �لتفاقية وبات�ساقه مع مختلف �لتقاليد �لت�سريعية �لقائمة، �لنظر يف �لتمييز يف �لعقوبات بين �ساغلي 
�لوظائف �لعمومية و�ساغلي �لوظائف غير �لعمومية، وذلك بالنظر �إلى �أهمية �أن يكون �لموظفون �لعموميون 
دة  محل ثقة �أكثر من غيرهم. ويمكن تحقيق هذ� �لتمييز على �سبيل �لمثال من خلل �لن�ض على �أ�سكال م�سدَّ
من �لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة. ويف و�حد من هذين �لبلدين، وكذلك يف دول �أخرى تو�جه م�ساكل �سبيهة، �قترح 
�لخبر�ء �لم�ستعِر�سون كبديل محتمل �إ�سد�ر مبادئ توجيهية لإ�سد�ر �لأحكام يف جر�ئم �لف�ساد يكون من 
من  �أكبر  قدر  و�سمان  �لمنطبقة  �لعقوبات  بنطاق  �لمحيط  �ليقين  عدم  تقليل  قبل،  من  ُذكر  كما  �ساأنها، 
�لت�ساق �لعام يف هذه �لم�ساألة، مع �لمحافظة على �ل�سلطة �لتقديرية �لأ�سا�سية للمحاكم يف �لوقت نف�سه، 

وكذلك ر�سد تطبيق تلك �لمبادئ �لتوجيهية. 

�أنَّ �لفقرة 1 من �لمادة 30 ل تم�ض بممار�سة �ل�سلطات �لمخت�سة �سلحياتها  و�أكدت معظم �لبلد�ن 
�لتاأديبية تجاه موظفي �لخدمة �لمدنية، على �لنحو �لمطلوب بمقت�سى �لفقرة 8 من �لمادة 30. ويمكن تنفيذ 
�أ �ساحته ب�ساأن �أعمال غير  �لإجر�ء�ت �لتاأديبية و�لجنائية بالتو�زي بحيث يمكن للموظف �لعمومي �لذي ُتَبرَّ
م�سروعة �أن يو�جه مع ذلك تد�بير تاأديبية. ومع ذلك، هناك حالت ل ُيتَّبع فيها هذ� �لمبد�أ �أو ل توجد فيها 
ت�سريعات �سريحة ب�ساأن هذ� �لأمر. ففي �إحدى �لدول �لأطر�ف، على �سبيل �لمثال، ل يبدو �أنَّ ثمة لو�ئح يمكن 
للإد�ر�ت �لعامة �أن ت�ستخدمها لتخاذ �إجر�ء�ت تاأديبية �سد موظف فا�سد يف �لخدمة �لمدنية. ويف �لمقابل، 
كثيرً� ما ُت�ستخدم �لجز�ء�ت �لتاأديبية يف �لممار�سة �لعملية كبديل عن �لملحقة �لق�سائية و�لعقوبة �لجنائية 
يف بلد �آخر، بينما يبدو �أنَّ لجنة للأخلقيات �لد�خلية يف بلد ثالث م�سوؤولة ح�سريًّا عن �لحالت �لب�سيطة 
لر�سو �سباط �ل�سرطة. ولوحظ يف هذ� �ل�سدد �أنَّ ��ستخد�م �لإجر�ء�ت غير �لجنائية �لد�خلية ب�ساأن جر�ئم 
�لف�ساد يمكن �أن يكون �سببًا لعدم �لثقة لدى عامة �لنا�ض. ذلك �أنَّ �أيَّ حالة من حالت �لف�ساد يف �ل�سرطة، 
مهما كانت ب�سيطة، ت�سرُّ بم�سد�قية عملية �إنفاذ �لقانون وينبغي �أن ُينظر �إليها من حيث �لمبد�أ باعتبارها 

من �خت�سا�ض �لمحاكم.

ا ُذكر �أعله، �ُسلط �ل�سوء على �سرورة �أن ت�سمن �ل�سلطات �لوطنية مر�عاة ج�سامة  وب�سرف �لنظر عمَّ
�لفعل وما يت�سل بذلك من �نتهاكات يف �لعقوبات �لإد�رية �لمفرو�سة نتيجة لممار�سة �ل�سلحيات �لتاأديبية 
�سد موظفي �لخدمة �لمدنية. كما �أُو�سي بو�سع مدونة قو�عد �سلوك �أو �أخلقيات م�ستركة لجميع �لموظفين 
توحيد  وكذلك  �ل�سلة،  ذ�ت  للعقوبات  �لمت�سق  �لتطبيق  ل�سمان  م�ستقلة  مركزية  هيئة  وباإن�ساء  �لمدنيين 

�لقو�عد �لمتعلقة بالنظام �لتاأديبي، مع مر�عاة �لحاجة �إلى ��ستقلله عن نظام �لعد�لة �لجنائية.



التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

بالن�سبة  �لعقوبات  ت�سديد  ل�سمان  �إيجابية  جهودً�  تبذل  طرفًا  دولة  هناك  �أنَّ  �لتقدير  مع  لوحظ 
للموظفين �لعموميين �لذين ينخرطون في �لف�ساد، بما في ذلك �إمكانية م�سادرة م�ساهمة �لقطاع 

�لعام في �سندوق �لمعا�ض �لتقاعدي للموظف �ل�ُمد�ن.

عبارة  وهو  �إد�رية"،  بمخالفات  للمد�نين  وطني  "�سجل  باإن�ساء  لقيامه  �آخر  بلد  على  و�أُثني 
وهو  �إد�رية،  بارتكاب مخالفات  �لمد�نين  �لموظفين  معلومات عن  على  تحتوي  بيانات  قاعدة  عن 
�لتاأديبية"،  �لإجر�ء�ت  لإد�رة  و"نظام  �لعامة  �لإد�رة  �أعمال  على  �ل�ستباقية  �لرقابة  لفر�ض  �أد�ة 
للفرع  �لتاأديبية  �لإجر�ء�ت  ب�ساأن  وتوفيرها  �لمعلومات  لتخزين  ُت�ستخدم  بر�مجية  عبارة عن  وهو 

�لتنفيذي من �لحكومة.

�لح�سانات و�لمتياز�ت �لق�سائية
�لح�سانات و�لمتياز�ت �لق�سائية عن�سر م�سترك يف نظم �لعد�لة �لجنائية لدى �لدول �لأطر�ف، وهو ما 
وفقًا  مة  �لمجرَّ �لأفعال  يف  و�لمقا�ساة  و�لملحقة  بالتحقيق  يتعلق  فيما  ج�سيمة  تحديات  يطرح  �أن  ُيحتمل 
للتفاقية. ورغم �أن جميع �لموظفين ُيعتبرون حائزين �أحيانًا على قدر من �لح�سانة �لوظيفية عن �لأفعال 
�لم�ستوى  على  �لبلد�ن،  معظم  ل ُتمنح، يف  �لمتياز�ت  تلك  فاإن  و�جباتهم،  �أد�ء  �أثناء  نية  بح�سن  �لمرتكبة 
�أد�ئهم  �لعموميين ل�سمان  �لعادية( �سوى لفئات معيَّنة من كبار �لموظفين  �لقو�نين  �لد�ستوري )ونادرً� يف 
�ل�سيا�سي.  �ل�سطهاد  حتى  �أو  �لت�سهير  �أو  بالملحقات  �ل�ستهد�ف  وتفادي  عر�قيل  دون  �لعامة  وظائفهم 
وعادة ما ت�سمل هذه �لفئات �أع�ساء �لبرلمان �أو �لجمعية �لد�ستورية �أو �لأجهزة �لمعاِدلة، وزعماء �أو �أع�ساء 
�ل�سلوكيات  ا على  �إمَّ �لمعنيين  �لأ�سخا�ض  �أو مز�يا  وتنطبق ح�سانات  �لق�سائي.  �لجهاز  و�أع�ساء  �لحكومة، 
�لتي تتعلق باأد�ئهم لوظائفهم، تحقيقًا للأغر��ض �لعامة �لتي يخولهم �لقانون بال�سعي ل�ستيفائها )على �سبيل 
�لبرلمان(  يف  �لملقاة  و�لخطب  نية  بح�سن  �لمماَر�سة  و�لوظائف  بها  �لمدلى  �لأ�سو�ت  �إلى  بالن�سبة  �لمثال 
)�لح�سانة �لوظيفية(، �أو ب�سكل �أعم �أثناء مدة خدمتهم، وت�سمل �لأفعال �لم�سطَلع بها خارج �لنطاق �لقانوني 
لموؤ�س�ستهم )�لح�سانة �لمطلقة(. وت�سير �لفقرة 2 من �لمادة 30 من حيث �لمبد�أ �إلى هذ� �ل�سكل �لأخير من 

�أ�سكال �لح�سانة باعتبار �أنَّ من �لأرجح �لحتجاج به يف �سياق �لإجر�ء�ت �لجنائية ب�ساأن جر�ئم �لف�ساد.

ويف معظم �لحالت—با�ستثناء وحيد عادًة وهو من يتم �سبطهم يف حالة تلبُّ�ض �أثناء �رتكاب جر�ئم 
و�أحيانًا تكون  �لجنائية مجر�ها.  �لعملية  وتاأخذ  �لملحقة  تبد�أ  �أوًل كي  �لح�سانة  خطيرة—ل بد من رفع 
يات و�لتحقيقات �لأّولية ممكنة، لكن مع �لكثير من �لقيود بحيث تحّد، على �سبيل �لمثال، من �إمكانية  �لتحرِّ
بعمليات  �لقيام  �أو  و��ستجو�به،  �لمحمي  �ل�سخ�ض  على  �لقب�ض  �إلقاء  �أو  �لخا�سة،  ي  �لتحرِّ �أ�ساليب  تطبيق 
�لقيود على  وتطرح هذه  �لق�سائي.  للتقييد  �أخرى  تد�بير  �تخاذ  �أو  �لم�سكن،  تفتي�ض  �أو  �ل�سخ�سي  �لتفتي�ض 
�لتحقيقات م�ساكل بوجه خا�ض يف ق�سايا �لف�ساد، �لتي هي بطبيعتها �سعبة �لك�سف بالنظر �إلى �أنها كثيرً� 
ما تحدث يف �ل�سرِّ ول ُتك�سف �إلَّ ��ستنادً� �إلى تقارير �لمبلِّغين. ويف معظم �لحالت، يتطلب بدء �لإجر�ء�ت 
ا �لتحقيق �أو �لمقا�ساة، رهنًا بالنظام( �لإذن �أو �لمو�فقة من رئي�ض �لدولة �أو هيئة م�سرفة، مثل  �لجنائية )�إمَّ
�لبرلمان �أو لجنة برلمانية خا�سة �إذ� تعلق �لأمر باأحد �أع�ساء �لبرلمان، و�لمحكمة �لعليا �أو �لنائب �لعام �أو 

�لمجل�ض �لق�سائي �أو �لبرلمان �إذ� تعلق �لأمر باأحد �أع�ساء �لحكومة �أو �أحد �لق�ساة.

تو�زنًا بكثير( يف دولتين متجاورتين  �أكثر  �لأولى  للوهلة  �إلى حد ما )بدت  ولوحظت ممار�سة متباينة 
عون و�أع�ساء  تنتميان �إلى مجموعة دول �أمريكا �للتينية و�لكاريبي، حيث يحظى �لأ�سخا�ض �لمعنيون )�لم�سرِّ
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�لحكومة و�لق�ساة على حدٍّ �سو�ء( وفقًا لقو�نين حديثة �لعهد ن�سبيًّا بما هو �أقرب �إلى �لمتياز�ت �لإجر�ئية 
يات �لأولية و�لتحقيقات �لتمهيدية.  منه �إلى �لح�سانة �لو��سحة. ول ت�سكل �سفتهم عائقًا �أمام �إجر�ء �لتحرِّ
�إتمامها، حتى نهاية �لمحاكمة، من دون  �إلى غاية  ففي �لدولة �لأولى، قد تبد�أ �لملحقة �لجنائية وت�ستمر 
ويقاَبل  �لتحقيق.  قيد  �لموظف  �أو  �لقا�سي  �أو  ع  �لم�سرِّ �متياز�ت  باإلغاء  م�سبق  مر�سوم  �إ�سد�ر  �إلى  �لحاجة 
ذلك فيما يبدو با�ستمر�ر �سريان بع�ض �لمتياز�ت �أثناء �لإجر�ء�ت حيث ل يمكن للمحكمة �أن تاأمر باتخاذ 
تد�بير مثل تفتي�ض �لم�سكن �أو �لعتقال �أو �لتوقيف �لحتياطي للمتهمين. ويف �لولية �لق�سائية �لثانية، تتخذ 
مرحلة  نهاية  يف  �سوى  ذلك  ول يكون  �لح�سانة،  رفع  �أخرى—قر�ر  نف�سها—ل هيئة  �لم�سرفة  �لمحكمة 

�لتحقيق، مما يمثل �سكًل من �أ�سكال �ل�سمان �لإجر�ئي بهدف �سمان جّدية �لتهم �لجنائية.

ا �ل�سوؤ�ل �لحا�سم ب�ساأن تطبيق �لفقرة 2 من �لمادة 30 فهو ما �إذ� كان ثمة تو�زن منا�سب بين تلك  �أمَّ
وملحقة  �لف�ساد  جر�ئم  يف  �لتحقيق  �إجر�ء  على  �لقدرة  �متلك  �إلى  و�لحاجة  و�لمتياز�ت  �لح�سانات 

مرتكبيها ومحاكمتهم بفعالية. ولدى �لرد على هذ� �ل�سوؤ�ل ل بد �أن توؤخذ �لمعايير �لتالية يف �لعتبار:

)�أ(    ن�سبة �لح�سانات �لتي ُرفعت يف �ل�سنو�ت �لأخيرة ��ستنادً� �إلى �لبيانات �لمتو�فرة. ويف �لحالت 
�لتي يلَحظ فيها عدد كبير من �لملحقات �لق�سائية و�لإد�نات لأ�سخا�ض يتمتعون بالح�سانة، ُيعتبر ذلك 
�لأقل  على  و�حدة  حالة  يف  �أُو�سَي  وقد  �ل�سيا�سي.  �لف�ساد  مكافحة  يف  عام  بوجه  �لنظام  فعالية  على  دليًل 

بالحتفاظ بالإح�ساء�ت ذ�ت �ل�سلة؛

)ب( مجموعة �لأ�سخا�ض �لذين يتمتعون بالح�سانة �أو �لمز�يا، �لتي ينبغي �أن تكون ل و��سعة ول محدودة 
للغاية ومحددة بو�سوح، على عك�ض ما كانت عليه �لحال، على �سبيل �لمثال، يف دولة طرف يمنح فيها حك�م 
د�ستوري ف�سفا�ض �لح�سانة لأيِّ �سخ�ض يت�سرف نيابة عن رئي�ض �لدولة �أو بتفوي�ض منه. ويف هذ� �ل�سدد، 
�أُعرب عن �سكوك ب�ساأن ما �إذ� كان يمكن �ل�سروع يف �لإجر�ء�ت �لجنائية يف �لحالت �لتي ل ُيتاأكد فيها ما 
�إذ� كان �لجاني قد ت�سرف باأمر من رئي�ض �لدولة �أو نيابة عنه �أو ما �إذ� كان هذ� �لأخير لم ُيبلَّغ على �لوجه 
"محاكمة  �إجر�ء  يف  �لحق  �إر�ساء  ب�ساأن  �سو�غل  �أُثيرت  وبالمثل،  للم�ساألة.  �لوقائعية  بالملب�سات  �ل�سحيح 
تمهيدية" فيما يتعلق بطائفة و��سعة من �لموظفين �لعموميين لدى �أحد �لبلد�ن، بحيث ل يمكن قبلها �لتحقيق 
�أ�سخا�ض قد  �أو �إخ�ساعهم لتد�بير �حتر�زية للتقييد �لق�سائي. وتتعلق م�ساألة ذ�ت �سلة بمدى وجود  معهم 
�لح�سانة  رفع  فيها  ُي�سترط  �لتي  �لبلد�ن  �أحد  ففي  �لآخرين.  مبا�سرة من ح�سانة  ب�سورة غير  ي�ستفيدون 
عن �أع�ساء �لبرلمان، ل يف �لحالت �لتي يكون فيها �لع�سو هو محل �لتحقيق فح�سب، و�إنما �أي�سًا �إذ� كان 
�لتحقيق يم�ضُّ �لع�سو، مثلما هي �لحال �إذ� كان مو�سوع �لتحقيق �سخ�سًا �آخر لكنه قد ينطوي على تد�بير 
يكون  �لتي  �لحالت  �لح�سانة ح�سرً� على  رفع  تقت�سر عملية  �أن  ب�سمان  �أُو�سي  �لبرلمان،  �إلى ع�سو  تمتد 
فيها �لع�سو نف�سه هو مو�سوع �لتحقيق. وب�سورة عامة، ينبغي للدول �لأطر�ف تحليل طائفة �لموظفين �لذين 
ر �أثر �لح�سانات و�لمتياز�ت �لق�سائية على �لحالت �لتي يكون فيها  يحظون بمعاملة تف�سيلية و�لنظر يف َق�سْ
�ل�ستثناء من �ل�سير �لطبيعي للإجر�ء�ت �لجنائية �سروريًّا بالفعل من �أجل �لتنفيذ �ل�سل�ض للوظيفة �لعمومية 

قيد �لنظر؛)٤7(

)ج(    نطاق �لح�سانات �لممنوحة )ما �إذ� كانت �لح�سانة وظيفية �أم مطلقة، وما �إذ� كانت تقت�سر على 
توجيه تهم جنائية �أم ت�سمل �لمرحلة �لأّولية ومرحلة �لتحقيق، وما �إلى ذلك(. فعلى �سبيل �لمثال، �عُتبر يف 
�أحد �لبلد�ن �لتحادية �أنَّ �لح�سانة �سبه �لمطلقة �لتي يتمتع بها محافظو �لوليات ونو�بهم ح�سانة مفرطة. 
بالو�جبات  �لقيام  لدى  �لمرتكبة  �لأفعال  على  �لمتياز�ت  تلك  ر  َق�سْ يف  تنظر  �أن  �لأطر�ف  للدول  وينبغي 

 )٤7(�نظر �أي�سا �لدليل �لتقني لتفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لف�سل �لثالث، �ملادة 30، �لق�سم �لثاين، �لق�سم �لفرعي 2.



�أُو�سي باأن تقت�سر �لح�سانات على تد�بير �لنيابة �لعامة �لتي ت�ستهدف  �لر�سمية. ويف عدة حالت �أخرى، 
�ل�سخ�ض �لمعني ب�سورة مبا�سرة )�أْي ��ستبعاد �عتقاله �أو �تهامه حتى رفع �لح�سانة عنه(، و�أن تتاح �إمكانية 
�تخاذ جميع خطو�ت �لتحقيق �لأخرى وجمع �لأدلة وتاأمينها )مثل �لتد�بير �لمتعلقة برفع �ل�سرية �لم�سرفية(، 
ر تفادي �أن يح�سل �ل�سخ�ض �لمتمتع بالح�سانة على معلومات قبل �لأو�ن عن �لتحقيقات، مما ُيخ�سى  و�إلَّ تعذَّ

معه بكل و�سوح �إمكانية �ختفاء �لأدلة �أو �لعبث بها خلل �لوقت �لذي ت�ستغرقه عملية رفع �لح�سانة؛

)د(   �إجر�ء�ت رفع �لح�سانات، �لتي ينبغي �أن تكون منظمة بو�سوح ولكن دون �أن تكون �سديدة �لتعقيد 
مة يف  �أو �سعبة �لتنفيذ، و�أّل تكون �ل�سبب يف تاأخير�ت مفرطة وفقد�ن �لأدلة �أو تعطيل �نطباق �لأفعال �لمجرَّ
�لتفاقية. فعلى �سبيل �لمثال، �أو�سى �لم�ستعِر�سون يف �إحدى �لدول �لأطر�ف، حيث يتطلب رفع �لح�سانات 
عن �أع�ساء �لبرلمان و�لق�ساة �أن يتقدم �لمدعي �لعام بالتما�ض �إلى �لبرلمان �أو �إلى مجل�ض ق�سائي، بتب�سيط 
يرفع  �أن  فيها  �للزم  من  كان  �أخرى،  حالة  يف  �سكوك  ثارت  وبالمثل،  �ل�سلة.  ذ�ت  و�لإجر�ء�ت  �لمعايير 
�لبرلمان �لح�سانات من �أجل �لتحقيق مع فئات معيَّنة من �لموظفين �لعموميين، ب�ساأن ��ستقللية �لأ�سخا�ض 
�لم�سوؤولين عن �لمقرر�ت ذ�ت �ل�سلة، و�لأهم من ذلك �أنه لم يكن هناك �أيُّ �إجر�ء قانوني لت�سوية �لحالت 
�لتي لم َيِرد فيها ردٌّ على طلبات رفع �لح�سانة )وهي ظاهرة تبدو �سائعة( مما �أدى �إلى تقديم �لتو�سيات 
�لحكومة  �أع�ساء  عن  �لح�سانة  رفعت  طرف  دولة  يف  نجاحًا  �عُتبر  ما  على  �أُثني  �لمقابل،  ويف  �لمنا�سبة. 
مو� للمحاكمة. وينبغي للدول �لأطر�ف �أن  و�لبرلمان يف عدة منا�سبات ولوحق م�سوؤولون رفيعو �لم�ستوى وُقدِّ
�لم�سالح  ت�سارب  �أدنى حد من خطر  �إلى  تقلِّل  �ل�سلة بطر�ئق  �لقر�ر�ت ذ�ت  ُتتخذ  �أن  �إلى �سمان  ت�سعى 
دة �أي�سا و�سع مبادئ توجيهية ومعايير  و�لتاأثير�ت ذ�ت �لدو�فع �ل�سيا�سية. ويمكن �أن ت�سمل �لممار�سات �لجيِّ
ر وكذلك �لقر�ر�ت غير  محددة ومو�سوعية ب�ساأن رفع �لح�سانات بهدف �لحّد من حالت �لرف�ض غير �لمبرَّ

�لمت�سقة و�لتع�سفية؛

)ه (    طبيعة �لقر�ر برف�ض رفع �لح�سانات، و�لذي ينبغي �أن يترك مجاًل معقوًل لإمكانية �إعادة �لنظر 
ر �لح�سانة على �لفترة �لزمنية �لتي ي�سغل خللها �لموظفون �لعموميون وظيفة  يف �لحالة. ويمكن �عتبار َق�سْ
عمومية، و�إمكانية تطبيق �إجر�ء�ت جنائية بعد توقف �لح�سانة، �حتر�مًا للتو�زن �للزم للفعالية يف �لتحقيق 
يف  تو�سية  ُطرحت  ذلك،  على  وبناء  ومقا�ساتهم.  مرتكبيها  وملحقة  للتفاقية  وفقًا  مة  �لمجرَّ �لأفعال  يف 
�إحدى �لدول �لأطر�ف باألَّ َتحول �لقر�ر�ت برف�ض طلب �لحرمان من �لمتياز�ت و�لح�سانات يف نهاية مرحلة 
�لتحقيق دون �إجر�ء تحقيقات لحقة بمجرد �أن يترك �لموظفون �لمعنيون �لخدمة. ويف هذ� �ل�سياق، قد يكون 
من �لمفيد تعليق فترة �لتقادم �أثناء مدة �لخدمة �أو خلل �لفترة �لتي ل يمكن خللها ��ستهلل �لإجر�ء�ت 

�لجنائية �أو ��ستمر�رها لأنَّ �ل�سلطة �لتي بيدها تعليق �لح�سانة لم تقم بذلك.)٤8(

�أدنى  �إلى  للتقليل  �لأطر�ف  �لدول  بين  فيما  ملحوظ  �تجاه  هناك  �أعله،  ُذكر  ا  عمَّ �لنظر  وب�سرف 
عن  �ل�ستعا�سة  جانب  �إلى  �لمثال،  �سبيل  فعلى  بالكامل.  منها  �لتخل�ض  �أو  �لح�سانات  ��ستخد�م  من  حد 
ه �لم�ستعِر�سون  �لح�سانات �لو��سحة يف بع�ض �لبلد�ن بنظام �أْلَين للمتياز�ت �لإجر�ئية �لمذكورة �أعله، نوَّ
بالخطو�ت �لتي �تُّخذت موؤخرً� يف دولة طرف للحّد من فئات �لموظفين �لذين يتمتعون بالح�سانة، وكذلك 
�عتماد  منذ  بالح�سانة  يحظون  و�لق�ساة  �لبرلمانيون  يعد  لم  �أخرى،  طرف  دولة  ويف  تطبيقها.  نطاق  من 
بلد ثالث  �ألغى  و�أخيرً�،  �لعملية.  �لممار�سة  �لقو�عد �لجديدة يف  و�إن لم تت�سح كيفية تطبيق  د�ستور جديد، 
�لإجر�ئية  �لمتياز�ت  ببع�ض  �سوى  ُيحتفظ  لم  حيث  �لموظفين،  كبار  بها  يتمتع  �لتي  �لح�سانات   موؤخرً� 

و�لق�سائية �لمحدودة.

 )٤8(�ملرجع نف�سه.
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�لقانون  نظم  معظمها  )يتبع  �لأطر�ف  �لدول  من  بالفعل  �لكبير  �لعدد  �إلى  �لأمثلة  هذه  وت�ساف 
�أو ق�سائية  �إجر�ئية  �أو �متياز�ت  �لأنغلو�سك�سوني( �لتي ل ي�ستفيد فيها �لموظفون �لعموميون من ح�سانات 
ُترتكب  �لتي  �لأفعال  �أمام محاكم خا�سة عن  �لمثول  �أو  تحقيق خا�ض  لنظام  �أحيانًا  �لخ�سوع  عة، عد�  مو�سَّ
�أثناء ممار�ستهم و�جباتهم. ول توجد ��ستثناء�ت محدودة يف �لعادة �سوى لرئي�ض �لدولة �أو، يف بع�ض �لحالت، 
ر عنها د�خل  لأع�ساء �لبرلمان، �لذين قد ُيمنحون �سكًل من �أ�سكال �لح�سانة �أو �لحماية ب�ساأن �آر�ئهم �لمعبَّ
�لبرلمان �أو �سلوكهم لدى �لنظر يف �إحدى �لم�سائل �لبرلمانية )�لمتياز�ت �لبرلمانية(. و�إ�سافًة �إلى ذلك، 

يجوز �أن يكون �حتجاز �أع�ساء �لبرلمان �أو �عتقالهم رهنًا �أي�سًا بالمو�فقة �لبرلمانية.

مثال على التنفيذ
بها  يقوم  �لتي  �لأعمال  م�سوؤولية عن  �أيَّ  �لدولة  رئي�ض  يتحمل  ل  �لأطر�ف،  �لدول  �إحدى  في حالة 
ا �أو �لتحقيق معه. ومع ذلك،  ب�سفته �لر�سمية، ول يمكن، خلل مدة �سغله من�سبه، ملحقته ق�سائيًّ
يجوز �إعادة تفعيل �لتد�بير و�لإجر�ء�ت �لموقفة على هذ� �لنحو بعد �سهر من نهاية وليته. وُيمنح 
�أع�ساء �لحكومة �متيازً� ق�سائيًّا ويحاَكمون في محاكم خا�سة عما يرتكبونه من جر�ئم �أثناء توّليهم 
ر عنها �أو �لأ�سو�ت  منا�سبهم. وبينما ل يتمتع نو�ب �لبرلمان بالح�سانة )با�ستثناء �لآر�ء �لتي يعبَّ
�لتي ُيدلى بها لدى �أد�ء �لو�جبات �لر�سمية(، فاإنَّ �عتقالهم �أو حرمانهم من �لحرية باأيِّ �سكل �آخر 
في م�ساألة جنائية �أو تاأديبية )با�ستثناء �لجنايات �أو �لحالت �لتي ُي�سبطون فيها متلب�سين وعندما 

ي�سبح حكم �لإد�نة نهائيًّا( يتطلبان �إذنًا من مكتب �لبرلمان �لمعني.

وقد لوحظت تلك �لممار�سات با�ستح�سان، و�ُسجعت �لدول �لأطر�ف على مو��سلة تو�سيع نطاقها. ففي 
�إحدى �لحالت، على �سبيل �لمثال، �أُو�سي باإلغاء �لح�سانة �لمطلقة لروؤ�ساء �لدول �ل�سابقين عن �لأعمال �لتي 
��سُطلع بها �أثناء فتر�ت رئا�ستهم. و�لو�قع �أنَّ �لغر�ض من �لفقرة 2 من �لمادة 30 هو �لق�ساء، قدر �لإمكان، 
على �لحالت �لتي ي�ستطيع فيها �لموظفون �لعموميون �لفا�سدون حماية �أنف�سهم من �لم�ساءلة ومن �لتحقيق 

�أو �لملحقة، ومنع تلك �لحالت.)٤9(

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة
يتعلق  �لق�سائية فيما  �لملحقة  �أيِّ �سخ�ض في ماأمن من  يتمثل موقف دولة طرف في عدم ترك 
بق�سايا �لف�ساد، بما في ذلك �لبرلمانيون، با�ستثناء رئي�ض �لدولة �لذي يوجد ب�ساأنه �فتر��ض قوي 
�لقيود  بع�ض  هناك  كانت  و�إن  �لتنويه،  ي�ستحق  �لموقف  هذ�  �أنَّ  وُرئي  جنائيًّا.  م�سوؤوًل  كونه  بعدم 
في ملحقات  م  ُتقدَّ �أن  �لبرلمان من  قاعة  في  بها  �لإدلء  يتم  �لتي  �لبيانات  تحمي  �لتي  �لإثباتية 

ق�سائية جنائية لحقة.

و�لحالة �لوحيدة �لتي �ُسجعت فيها �لبلد�ن على تو�سيع نطاق �لح�سانات )بدًل من �تخاذ تد�بير ر�مية �إلى 
تقييدها( تتعلق باأ�سخا�ض م�سوؤولين هم �أنف�سهم عن �لتحقيق يف ق�سايا �لف�ساد وملحقة مرتكبيه. وبالفعل، 
فقد لوحظ، يف ثلث دول على �لأقل، �أنه قد تكون هناك بع�ض �لفائدة من مو��سلة �لنظر يف منح ح�سانات 
�أو �متياز�ت ق�سائية )محدودة على �لأقل( لأع�ساء �للجنة �لوطنية لمكافحة �لف�ساد �لذين يقومون بتحقيقات 
مهمة من دون �لحماية �لتي توفرها �أيُّ ح�سانة، �أو حتى للق�ساة و�لمدعين �لعامين �لم�سوؤولين عن �لتحقيق يف 

�لجر�ئم �لمت�سلة بالف�ساد وملحقتها ومقا�ساتها بما يوفر لهم قدرً� من �لحماية لدى �أد�ء و�جباتهم.

 )٤9(�لدليل �لت�سريعي لتنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لفقرة 387.



�ل�سلحيات �لقانونية �لتقديرية
�سودفت �أي�سًا بع�ض �لم�ساكل �لتنفيذية ب�ساأن �لفقرة 3 من �لمادة 30 �لمتعلقة بال�سلحيات �لقانونية �لتقديرية 
�لدول  بال�سرورة  �لحكم  ول يجبر هذ�  وفقًا للتفاقية.  مة  �لمجرَّ �لأفعال  ب�سبب  �أ�سخا�ض  �لمت�سلة بملحقة 
�لقانون �لذي حث عليه  �إنفاذ  �أجل تعزيز فعالية تد�بير  �لتقديرية من  ��ستخد�م �ل�سلحيات  �لأطر�ف على 
�أحد �ل�ستعر��سات. بيد �أنَّ �لأمر �لمهم هو �سمان �تخاذ �لتحقيق و�لملحقة �لق�سائية قاعدًة، وخ�سو�سًا يف 
�لق�سايا �لمتعلقة بالف�ساد، بينما ينبغي �أن يظل رد �لدعوى يف �إطار تطبيق �ل�سلحيات �لتقديرية هو �ل�ستثناء 
مع  �لمادة 37(،  3 من  �لفقرة  �لمذكورة يف  �ل�سروط  ُت�ستوفى  �لمثال، عندما  �سبيل  تبريره )على  يلزم  �لذي 
مر�عاة مبادئ �سيادة �لقانون بطبيعة �لحال و�إيلء �لعتبار �لو�جب لحقوق �لدفاع. ومن ناحية �أخرى، ل بد 
نحو  على  �لتقديرية  لل�سلحيات  �لهدف  د  �لمحدَّ �ل�ستخد�م  تملي  عملية  �أ�سباب  توجد  قد  باأنه  �لإقر�ر  من 
ي�سمن �أف�سل نتيجة ممكنة يف ظل �لظروف �لقائمة. وتنطبق هذه �لحالة، على �سبيل �لمثال، يف �لحالت �لتي 
ي�سطر فيها �لنق�ُض �لحاد يف �لمو�رد �سلطاِت �لدعاء �لعام �إلى توجيه جهودها نحو �أخطر حالت �لف�ساد، مثل 

�لحالت �لتي ت�سمل كبار �لم�سوؤولين �لعموميين وعائد�ت �إجر�مية كبيرة حققها �لجناة من �لجريمة.)50(
ا  تقديريًّ �لأنغلو�سك�سوني—نموذجًا  �لقانون  نظام  �إلى  �لغالب  يف  كثيرة—تنتمي  �أطر�ف  دول  وتعتمد 
للملحقة، ُي�سمح بموجبه للمّدعي �لعام يف ظروف معيَّنة بعدم ��ستهلل �لملحقة �لجنائية �أو بوقف �لعملية 
�لتي تكون قد بد�أت بالفعل )ما ي�سمى "مبد�أ �ل�سلطة �لتقديرية للدعاء"(. و�لمعيار �لرئي�سي لممار�سة هذه 
�ل�سلطة �لتقديرية عادة ما يكون مدى �قت�ساء �لم�سلحة �لعامة للملحقة، مع مر�عاة عو�مل من قبيل خطورة 
�لجريمة �لمزعومة، وما �إذ� كان �لم�ستبه به من �لمجرمين �لمعاودين، و�لأثر على �لنظام �لعام، وتو�فر وفعالية 
�أيِّ بد�ئل متاحة، و�لحاجة �إلى �لردع، و�لآثار �لمترتبة على �أيِّ �إد�نة ناتجة عن �لملحقة، و�سلوك �ل�سحية، 
�سبيل  وعلى  �لمهم.  دورها  �أي�سًا  �لعملية  للعتبار�ت  تكون  وقد  �لمحتملة.  وتكلفتها  �لمحاكمة  مدة  وطول 
�لإي�ساح، كثيرً� ما تكون جريمة �لر�سوة م�سحوبة بجر�ئم �أخرى من �لأ�سهل �إثباتها مثل �لتزوير �أو �لحتيال 
�ض لهم. و�لإد�نة بالر�سوة ل توؤدي د�ئمًا �إلى حكم �أ�سّد بكثير.  �أو �إف�ساء معلومات �سرية �إلى �أ�سخا�ض غير مرخَّ
ولذ� قد يقرر �لمدعي �لعام عدم �لملحقة ب�سبب �لر�سوة و�إنما ب�سبب جرم �آخر )يكون معادًل ولكن من �لأ�سهل 
�إثباته(. وقد لوحظ وجود �أنو�ع عديدة مختلفة من هذ� �لنموذج، بما يف ذلك �لحالت �لتي ُتمنح فيها �لح�سانة 
من �لملحقة �لق�سائية مقابل ��سترد�د موجود�ت و�لت�سالح مع �ل�سحية وتعاُون �أحد �لم�ساركين يف �لأن�سطة 

�لإجر�مية، على �لنحو �لو�رد و�سفه يف �لف�سل �لثالث، �لق�سم �ألف، �لق�سم �لفرعي 2 �أدناه.

اأمثلة على التنفيذ
في �إحدى �لدول �لتحادية، تناط بالمدعين �لعامين �ل�سلطة �لتقديرية لتقرير ما �إذ� كانو� �سيقيمون 
�لدعوى �لجنائية وتوقيت ذلك. وعمًل بالمبادئ �لمنطبقة، فاإنَّ قر�ر �لمحاكمة يمثِّل ُحكمًا تقديريًّا 
باأنَّ �لم�سالح �لأ�سا�سية للمجتمع تتطلب تطبيق �لقو�نين �لجنائية على مجموعة معيَّنة من �لظروف. 
�أدلة  توجد  عندما  حتى  �لق�سائية،  �لملحقة  عن  يمتنع  �أن  �لعام  للمّدعي  يجوز  ذلك،  على  وبناء 
�ل�سخ�ض   كان  �أو  �أ�سا�سية،  �تحادية  م�سلحة  �ستخدم  �لمحاكمة  تكن  لم  �إذ�  قدمًا،  للم�سي  كافية 
خا�سعًا لملحقة ق�سائية فعالة في ولية ق�سائية �أخرى، �أو كان هناك بديل غير جنائي ملئم عن 
�لملحقة �لق�سائية. ويتوقف وجود م�سلحة �تحادية �أ�سا�سية من عدمه على �أولويات ومو�رد �إنفاذ 
و�لأثر  �لمجتمع؛  على  �لجريمة  �أثر  ذلك  في  بما  وخطورتها،  �لجريمة  وطبيعة  �لتحادي؛  �لقانون 
ورغبة  �لجنائي؛  �ل�سخ�ض  و�سجل  �لجريمة؛  �ل�سخ�ض عن  وم�سوؤولية  �لق�سائية؛  للملحقة  �لر�دع 
�لنظر لدى  �لعام،  للمدعي  ول يجوز  �لإد�نة.  �لناجم عن  �لمحتمل  و�لحكم  �لتعاون؛  �ل�سخ�ض في 

 )50(�نظر �أي�سا �لدليل �لتقني لتفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لف�سل �لثالث، �ملادة 30، �لق�سم �لثاين، �لق�سم �لفرعي 3.
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اأمثلة على التنفيذ )تابع(
فيما �إذ� كان �سيوجه �لتهم، �أن ي�سع في �لعتبار عرق �ل�سخ�ض �أو دينه �أو جن�سه �أو �أ�سله �لقومي �أو 

�نتماءه �ل�سيا�سي �أو �أن�سطته �أو معتقد�ته.

وفي دولة �أخرى، ُيعهد للنائب �لعام بموجب �لد�ستور بالم�سوؤولية �لعامة عن جميع �لملحقات 
وبناء  �لق�سائية.  بالملحقة  �لخا�سة  تنفيذ مهامه  و��سعة جدً� في  ويمنحه �سلحيات  �لق�سائية، 
على ذلك، فهو يتمتع ب�سلطة تحريك �لدعاوى �لق�سائية �سد �أيِّ �سخ�ض ُي�ستبه في �رتكابه جريمة 
�أنَّ  من  �لرغم  وعلى  وقفها.  �أو  فيها  و�ل�ستمر�ر  وتوليها  �لدعاوى  تلك  ومبا�سرة  بالف�ساد  مت�سلة 
�لنظام �لقانوني �لمحلي ل ي�سمح بالم�ساومة �لق�سائية لتخفيف �لعقوبة، في حد ذ�تها، يجوز للنائب 

هامات �أخرى. هامات في حال �عتر�ف �لمتهم باأنَّه مذنب في �تِّ �لعام �أن ُي�سقط �تِّ

ق عدد كبير من �لدول �لأطر�ف—جميعها وليات ق�سائية تاأخذ بالقانون  ويف مقابل ما ُذكر �أعله، يطبِّ
�لمدني—مبد�أ �ل�سرعية، �لذي تكون بموجبه �لملحقة �إلز�مية من حيث �لمبد�أ، ول ُتمنح �ل�سلطات �لمخت�سة 
�سلحيات تقديرية و��سعة—�سريطة وجود �أ�سا�ض وقائعي وقانوني �أدنى للتهم �لجنائية بطبيعة �لحال. وقد 
تكون هناك ��ستثناء�ت محدودة، يحددها �لقانون بدقة، فيما يتعلق، على �سبيل �لمثال، بالجر�ئم �لب�سيطة، 
�ض �لنظام �لعام لخطر كبير و�لحالت �لتي يكون فيها من غير �لمعقول توجيه �لتهام  وهي �لأفعال �لتي ل تعرِّ
�إجر�مية. ويف  �أفعال  �رتكاب  �أو غيره عن  �لمتهم  ثني  �أجل  �لعقوبة منا�سبة من  فيها  ل تبدو  �لتي  �أو  للجاني 
بع�ض �لأحيان، توؤخذ يف �لعتبار �أي�سًا، يف �لمر�حل �لأولى من �لتحقيق و�إ�سد�ر لو�ئح �لتهام، �لحاجة �إلى 
د مرتكب �لجريمة بال�سطلع باأعمال يف �إطار �لخدمات �لعامة  �لعد�لة �لت�سالحية وتعوي�ض �ل�سحية �أو تعهُّ
�أو بالم�ساهمة يف ق�سية �إن�سانية، و�إن لوحظ �سرورة توّخي �لحذر عند �للجوء �إلى مثل تلك �لحلول حيث قد 
ل يكون لها �أثر ر�دع بما فيه �لكفاية. وعلى �أية حال، فمن غير �لمرجح، بالنظر �إلى خطورة �لدعاء�ت بالف�ساد 
و�أهمية �لم�سالح �لعامة �لمعنية، �أن يتم �لتنازل عن �لملحقة �لق�سائية يف مثل تلك �لحالة. ويت�سح ذلك من 
خلل مثال بع�ض �لدول، ول �سيما من مجموعة دول �أمريكا �للتينية و�لكاريبي، حيث ُيطبَّق مبد�أ �ل�سرعية 
تحديدً� فيما يتعلق بالجر�ئم ذ�ت �ل�سلة بالف�ساد �أو �لجر�ئم �لتي يرتكبها موظفون عموميون لدى ��سطلعهم 
بوظائفهم �أو غ�سل �لأمو�ل. ومن �لجدير بالملحظة �أنَّ كثيرً� من �لوليات �لق�سائية �لمتبعة للقانون �لمدني 
و�لتي تطبق �لمبد�أ �لمعني لي�ض لديها �أحكام تمنح �لح�سانة من �لملحقة للمجرمين �لمتعاونين، على عك�ض 

بلد�ن �لقانون �لأنغلو�سك�سوني �لم�سار �إليها �أعله.

اأمثلة على التنفيذ
هناك دولة و�حدة تطبق مبد�أ �ل�سلطة �لتقديرية للنيابة �لعامة. ومع ذلك، تكون �لملحقة �إلز�مية 
�إذ� كان من �رتكب �لجريمة موظفًا عموميًّا لدى �أد�ء مهامه؛ و�إ�سافًة �إلى ذلك، �سدرت تعليمات 
�لوطنية، بتقييد نطاق  �لر�سوة عبر �لحدود  بالف�ساد وجريمة  �لعامين، فيما يتعلق  عامة للمدعين 
ُتمنح  �سة للخطر. وبالمثل، ل  �لمعرَّ �إلى �لم�سالح �لمحمية قانونًا  �لبديلة، بالنظر  تطبيق �لحلول 

�لح�سانة للجناة �لمتعاونين.
وفي دولتين من مجموعة �لدول �لأفريقية، يكون مبد�أ �ل�سلطة �لتقديرية للنيابة �لعامة محكومًا 
بالتز�م �لمدعين �لعامين بمبا�سرة �إجر�ء�ت �لمحاكمة حينما ُترفع �إليهم دعاوى مدنية للمطالبة 
بتعوي�ض وكذلك عندما تحال �إليهم ق�سايا من �لوحدة �لوطنية لل�ستخبار�ت �لمالية. ومن �للفت 

للنتباه �أن هذ� �ل�سرط �أُبرز في كل �لبلدين باعتباره من �لممار�سات �لجيدة.



مة يف بع�ض عمليات �ل�ستعر��ض غير كافية ول تتيح د�ئمًا �لو�سول  وعلى �لرغم من �أنَّ �لمعلومات �لمقدَّ
�إلى ��ستنتاجات نهائية ب�ساأن �لخيار �لوطني، فقد تبيَّن �أنَّ كل �لنظامين �لمذكورين �أعله )�أْي �لملحقة 
�لتقديرية و�لإلز�مية( يتما�سى من حيث �لمبد�أ مع روح �لتفاقية. وبغية تاأكيد ذلك، ُتولى �لأهمية لل�سمانات 

�لأ�سا�سية �لثلثة �أدناه من �أجل �لممار�سة �ل�سليمة لأيِّ �سلحيات تقديرية ل�سلطات �لنيابة �لعامة:
)�أ(   ��ستقلل �لمدعي �لعام يف �لإجر�ء�ت �لجنائية كما هو مكفول، يف جملة �أمور، يف عملية �لتوظيف 
و�لتعيين و�لتقييم و�لرقابة على �لم�ستوى �لوطني. وينبغي �أن ل يكون �أيُّ ع�سو يف �ل�سلطة �لتنفيذية، بما يف 
ذلك رئي�ض �لدولة، قادرً� على �لتدخل يف قر�ر مقا�ساة �لجر�ئم �لمت�سلة بالف�ساد �أو �لتاأثير عليه �أو نق�سه. 
وينبغي �أن يكون �لمدعي �لعام قادرً� على �تخاذ قر�ر�ت ��ستنادً� �إلى قناعاته �لد�خلية وحدها و�أن يبنيها على 
قاعدة تقييٍم مو�سوعي و�سامل وكامل لظروف �لق�سية. ويف �لعديد من �لبلد�ن، لوحظ ��ستقلل د�ئرة �لنيابة 
�لعامة وحيادها �لو��سحان و�عُتبر� م�ساهمة مهمة يف فعالية تد�بير �إنفاذ �لقانون. ويف �لمقابل، �أثار تطبيق 
�إحدى  �لعدل( يف  �لتنفيذية )وز�رة  �ل�سلطَة  �لق�سائي  �لجهاُز  يتبع فيه  �سياق  �لتقديرية يف  �لملحقة  مبد�أ 
ر ذلك على فعالية �لف�سل يف بع�ض �أفعال �لف�ساد. وبناء على ذلك، �أُو�سي باأن  �لحالت مخاوف من �أن يوؤثِّ
ُيجرى تحليل متعمق لهذه �لم�ساألة، تفاديًا، على �لأقل فيما يتعلق باأفعال �لف�ساد، لمخاطر �لتدخل �ل�سيا�سي 
�لأقل،  على  �أخرى  �أطر�ف  دول  �ست  ��سُتبينت، يف  وبالمثل،  �لعامين.  �لمدعين  عن  �ل�سادرة  �لقر�ر�ت  يف 
ه ُي�سترط �أن يمنح �لنائب �لعام �أو وزير �لعدل مو�فقته على �لملحقة �لق�سائية �أو لإمكانية  مخاطر، وذلك لأنَّ
�أن ُي�سدر� تعليمات �إلى �لنّو�ب �لعامين باإ�سقاط ق�سايا )حتى ولو كانت �سليمة من �لناحية �لفنية( لحماية 
وخ�سو�سا  �لتع�سف،  �إمكانية  �لحتمال،  هذ�  تطبيق  ندرة  رغم  يتيح،  �أنه  �عُتبر  ما  وهو  �لعامة،  �لم�سلحة 
�أو  �أع�سائه،  بين  من  �لعدل  ووزير  �لدولة  رئي�ض  ي�سم  للق�ساء  �لأعلى  �لمجل�ض  لأن  �أو  �لف�ساد،  ق�سايا  يف 
غير  ومو�سوعيتهم  �لعامة  �لنيابة  �أع�ساء  و��ستقلل  ثالثة  �أطر�ف  لتدخل  عامة  ب�سفة  عر�سة  �لنظام  لأنَّ 
ل �لبرلمان �سلطة  �أبدى �لم�ستعِر�سون قلقهم ب�ساأن حكم د�ستوري يف �أحد �لبلد�ن يخوِّ م�سمونْين. و�أخيرً�، 
تقديرية لكي ي�سرف بنف�سه على �لإجر�ء�ت �لجنائية ب�ساأن ع�سو من �أع�ساء �لحكومة بما يتخطى فيما يبدو 

نظام �لملحقة �لقانونية �لعتيادي؛
)ب(  �إمكانية مر�جعة قر�ر �لمدعي �لعام وقف �لملحقة �لق�سائية �أو �لإحجام عنها. وعادة ما ُيجري 
ا بناء على مبادرة منه �أو بناء على �سكوى من �ل�سحية، �أو �ل�سخ�ض  ع عام ذو مرتبة �أعلى، �إمَّ �لمر�جعة مدَّ
�أو �سخ�ض معني مت�سرر من قر�ر عدم �لملحقة. ومن �ل�سروط  �أبلغ بوقوع �لجريمة، بل و�أيِّ طرف  �لذي 
م �لمدعي �لعام �لذي ي�سدر �لأمر ذ� �ل�سلة د�ئمًا �لأ�سباب �لموجبة  �لأ�سا�سية �لمهمة لتلك �لمر�جعة �أن يقدِّ
توجيه  يف  �لتقديرية  �لعتبار�ت  فيها  ر  توؤثِّ �لتي  �لحالت  جميع  يف  معادلة  تد�بير  ُتتخذ  �أن  وينبغي  لقر�ره. 
تهم جنائية، بما يف ذلك �لت�سويات خارج نطاق �لمحاكم ومختلف �لتفاقات لتخفيف �لعقوبة �لتي تناَق�ض 
بما يف ذلك على وجه  �لحالت،  �أدناه. ويف بع�ض  �لفرعي 2،  �لق�سم  �ألف،  �لق�سم  �لثالث،  �لف�سل  �إطار  يف 
�إلى ت�سويات مدنية  �لتو�سل  �إمكانيَة  �لذ�تي  �لإبلغ  �لتي تعتمد  لل�سركات  يتيح  �لخ�سو�ض دولة تدير نظامًا 
ل جزئيًّا من �لأمو�ل �لم�ستردة يف �إطار تلك �لت�سويات،  خارج نطاق �لمحكمة مع �سلطة �لتحقيق �لرئي�سية، ُيموَّ
�أ�سير �إلى �سرورة �إخ�ساع جميع �لت�سويات لمر�قبة ق�سائية م�ستقلة عن مكتب �لمدعي �لعام مع �إمكانية قيام 
تتو�سل  �لتي  �ل�سركات  �إلى  ُيطلب  �أن  يمكن  ذلك،  على  وعلوة  �لح�سا�سة.  �لحالت  بمر�جعة  م�ستقل  جهاز 
�إلى ت�سويات �أن تلتزم ببر�مج �متثال وتعيين خبر�ء م�ستقلين لر�سد �لمجالت �لتي تتطلب �تخاذ �إجر�ء�ت 
�لتنبوؤ بما فيه �لكفاية يف تلك �لإجر�ء�ت،  ت�سحيحية. وعلى �لعموم، ينبغي �سمان �ل�سفافية و�لقدرة على 
�ض فعالية  وكذلك �لتنا�سب فيما يتعلق بالم�سالح �لمت�سررة بالنظر �إلى �أنَّ غياب هذه �لخ�سائ�ض قد يقوِّ

�لملحقة �لفعالة لق�سايا �لف�ساد وكذلك ثقة �لجمهور يف نز�هة �لنظام بوجه عام؛
و�إعد�د  �لتقديرية،  �لحقوق  ممار�سة  ب�ساأن  ور�سمية  مكتوبة  توجيهات  �أو  �إر�سادية  مبادئ  وجود  )ج(  
بتقديم  �أعله  �لمذكور  �للتز�م  وكذلك  و�أولويات،  ومعايير  قو�عد  وو�سع  ومحتو�ه،  �لملحقة  عدم  قر�ر 
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�لم�سوغات �لكافية لكل قر�ر من هذ� �لنوع. ويمكن تحقيق �أثر مماثل من خلل تعميمات ُتر�سل ب�سفة دورية 
د فيها على �أهمية �لت�سدي �لقوي و�لمنا�سب لأنو�ع معيَّنة من �لأفعال، مثل جر�ئم  �إلى �لمدعين �لعامين وي�سدَّ
�لف�ساد �لدولية �أو �لحاجة �إلى تحقيق �لفعالية �لق�سوى لإنفاذ �لقو�نين يف ظل ظروف محددة. ومن �لأف�سل 
دة قدر �لإمكان  �أن تتاح �لمبادئ �لتوجيهية �لمتعلقة بممار�سة �ل�سلحيات �لتقديرية للجمهور و�أن تكون محدَّ

حتى تدرك �لأطر�ف �لمعنية �لمعايير �لتي تحكم �لقر�ر ذ� �ل�سلة.)51(

اأمثلة على التنفيذ

ين�ض د�ستور �أحد �لبلد�ن على �إن�ساء نظام مر�جعة بناًء على طلب �لمتهم �أو �لم�ستكي �أو �أيِّ �سخ�ض 
�آخر. وتعود م�سوؤولية �لقر�ر باإجر�ء تلك �لمر�جعة �إلى �لمدير �لوطني للنيابات �لعامة، ويهدف �إلى 

مر�جعة قر�ر �لمدعي �لعام بالملحقة �أو عدمها.
و�أن�ساأت دولة طرف �أخرى فريقًا م�ستقلًّ لمر�جعة �لإجر�ء�ت، يتولى تمحي�ض �لتقارير ب�ساأن 
في  �لتاأثير  من  نه  تمكِّ �إلز�مية  �سلحيات  �لفريق  لدى  ولي�ض  �لق�سائية.  و�لملحقات  �لتحقيقات 
��ستقللية �لنيابة �لعامة و�سلطتها �لتقديرية، ولكن يمكنه، على �سبيل �لمثال، �أن يقدم تو�سية في 
�أو رف�سها ومخالفة ر�أي �لفريق لهذ� �لقر�ر. ويظل �لقر�ر �لنهائي ب�ساأن  حال عدم متابعة ق�سية 

�لملحقة من عدمها بيد �لنيابة �لعامة. و�عُتبر ذلك �آلية دعم جديرة بالملحظة.
وتقع  بالملحقة،  �لمبادرة  تنظم  دة  توجيهية محدَّ ومبادئ  معايير  توجد  �لدول،  �إحدى  وفي 
ر ر�سَد �لملحقات نظاٌم  على عاتق رئي�ض هيئة �لدعاء ووز�رة �لعدل م�سوؤولية ر�سد تطبيقها. وُيي�سِّ
يترتب على  �أن  وُيمكن  �لعدل.  �لعام د�خل وز�رة  �لمفت�ض  و�إ�سر�ف مكتب  �لوثائق  لإد�رة  �إلكتروني 
عدم �للتز�م بهذه �لمبادئ �لتوجيهية خرُق مدونة قو�عد �ل�سلوك �لمهنية بل وجريمة �لتع�ّسف في 

��ستعمال �ل�سلطة.

�لإفر�ج �إلى حين �لمحاكمة �أو �ل�ستئناف
تق�سي �لفقرة ٤ من �لمادة 30 باأن تتخذ �لدول �لأطر�ف تد�بير ل�سمان ح�سور من ُيتهمون باأيٍّ من �لأفعال 
مة وفقًا للتفاقية يف �لإجر�ء�ت �لجنائية �للحقة، وفقًا لقانونها �لد�خلي وحقوق �لدفاع. ويتعلق ذلك  �لمجرَّ
بقر�ر�ت �لإفر�ج عن �لمدعى عليه �إلى حين �لمحاكمة �أو �ل�ستئناف و�ل�سروط �لمفرو�سة فيما يتعلق بهذه 
نة من خطر �ل�ستخد�م غير �لحكيم لقر�ر�ت �لإفر�ج �إلى  �لقر�ر�ت. وينبغي للدول �لأطر�ف �أن تكون على بيِّ
�أو �ل�ستئناف و�أن تفر�ض �ل�سروط �لقادرة على �أن ت�سمن قدر �لإمكان عدم فر�ر �لمدعى  حين �لمحاكمة 
عليهم.)52( ويف هذ� �ل�سياق، يرد يف �إحدى �لملحوظات �لتف�سيرية للتفاقية �أنَّ عبارة "�إلى حين �لمحاكمة" 

ُتفهم على �أنها ت�سمل مرحلة �لتحقيق.)53(

�ل�سلطة  ب�سبب  وخا�سة  �لحكم،  هذ�  بتنفيذ  يتعلق  فيما  م�ساكل  ب�سع  على  �سوى  �ل�سوء  ي�سلَّط  ولم 
�لتقديرية �لو��سعة �لتي تتمتع بها �لدول �لأطر�ف يف تحديد �لقو�عد ذ�ت �ل�سلة، وكذلك لأنَّ معظم �لبلد�ن 
لي�ض لديها عادة �أحكام بالإفر�ج �إلى حين �لمحاكمة �أو �ل�ستئناف تنطبق بالتحديد على �لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة 
بالف�ساد. وعلوة على ذلك، فاإنَّ عمليات �ل�ستعر��ض ل تت�سمن �سوى بع�ض �لمعلومات عن �لنظم �لوطنية 

)51(�نظر �أي�سا �ملرجع نف�سه.

)52(�لدليل �لت�سريعي لتنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لفقرة 390.

)53(�لأعمال �لتح�سريية للمفاو�سات �لر�مية �إىل و�سع �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �جلزء �لأول، �لف�سل �لثالث، �ملادة 30، 

�لق�سم جيم )�ل�سفحة 288(.



�لتي تحكم �لإفر�ج �إلى حين �لمحاكمة و�ل�سروط �لمفرو�سة يف �نتظار �لمحاكمة. ولم ُيثر �لإفر�ج يف �نتظار 
�ل�ستئناف و�ل�سروط �لمفرو�سة �إلى حين �لمحاكمة يف �ل�ستئناف �إلَّ نادرً�، ناهيك عن تمحي�سهما، وكثيرً� 

ما كان ذلك ب�سبب عدم �إتاحة تلك �لمعلومات من �أجل عمليات �ل�ستعر��ض.

وفيما يتعلق بالنظام �ل�سابق للمحاكمة، يبدو �أنَّ جميع �لبلد�ن تقريبًا تطبق �لحتجاز رهن �لمحاكمة 
كاإجر�ء تحوُّطي بق�سد كفالة ح�سور �لمدعى عليه يف �لإجر�ء�ت �لجنائية �للحقة. وكبديل، ين�ض �لقانون 
يف معظم �لدول �لأطر�ف على �إمكانية �لإفر�ج بكفالة، يف حين ين�ض يف دول �أخرى على مجموعة من �لتد�بير 
�لق�سرية �لأخرى �لتي توؤدي، �إذ� �نُتهكت، �إلى �حتجاز �لمدعى عليه. وت�سمل تلك �لتد�بير �لإقامة �لجبرية، 
و�إ�سر�ف  �ل�سفر(،  وثائق  ت�سليم  �لخارج )بما يف ذلك عن طريق  �إلى  �ل�سفر  �لإلكترونية، وحظر  و�لمر�قبة 

�ل�سرطة، وحظر مغادرة مكان �لإقامة، وتحديد مكان �لإقامة بالقرب من �لمحكمة، و�لأو�مر �لزجرية.

�لحالت(،  �إحدى  يف  �لأمو�ل  غ�سل  ذلك  يف  )بما  �لف�ساد  جر�ئم  ُتعتبر  �لأطر�ف،  �لدول  بع�ض  ويف 
��ستثنائية.  �إلَّ يف ظروف  بكفالة،  �لإفر�ج عن مرتكبها  �لتي يمكن  �لجر�ئم  �لغالب �سمن  غير مندرجة يف 
عليها  يعاَقب  �لتي  �لجر�ئم  يخ�ض  فيما  �إلَّ  �لمحاكمة  رهن  �لحتجاز  �لبلد�ن  بع�ض  تطبق  ل  �لمقابل،  ويف 
نًا. ونتيجة لذلك، لي�ض من �لمرجح �لأمر بالحتجاز رهن �لمحاكمة يف �لبلد�ن  � معيَّ بال�سجن لمدة تتجاوز حدًّ
�أن  يمكن  ولذ�،  �أخف؛  بعقوبات  �لف�ساد،  ذلك  يف  بما  �لعامة،  �لخدمة  �سد  �لجر�ئم  على  فيها  يعاَقب  �لتي 
�لمفرو�سة.  بال�سروط  رهنًا  �لقيود  بع�ض  مع  ذلك  كان  و�إن  �أحر�رً�،  للتحقيق  �لخا�سعون  �لأ�سخا�ض  يظل 
�أيُّ بلد من �سلطة  ولم يعتر�ض �لخبر�ء �لم�ستعِر�سون على هذه �لممار�سة، لإقر�رهم �لو��سح بما يتمتع به 
تقديرية و��سعة يف تحديد �لتد�بير �لمنا�سبة من �أجل �لمتثال للحكم قيد �لمناق�سة. ومن �لمنطلق ذ�ته، َقِبَل 
م�ستعِر�سون �آخرون باللجوء بين �لفينة و�لأخرى �إلى �لحتجاز رهن �لمحاكمة يف ق�سايا �لف�ساد، ولحظو� 
�لنظر عن ذلك، من  ب�سرف  �أنه  بد�ئل. غير  وجود  �لرغم من  �لموؤقت على  �لحتجاز  فتر�ت  تمديد  بقلق 
�لجدير مر�عاة �أنه قد يكون لبع�ض �لتد�بير �لق�سرية �لبديلة، وخ�سو�سًا يف �لق�سايا �لمتعلقة بالف�ساد، �أثر 
ر�دع محدود. وينطبق ذلك، على �سبيل �لمثال، فيما يتعلق بالكفالة، بالنظر �إلى �لأرباح �لكبيرة �لتي ُيحتمل 
ها �لمعاملت �لفا�سدة و�لمو�رد �لكبيرة �لمتاأتية من ذلك للمتهمين بارتكاب تلك �لأفعال، وخ�سو�سًا  �أن تدرَّ
يف �لحالت �لتي ل تتمكن فيها �سلطات �إنفاذ �لقانون من �سبط عائد�ت �لجريمة.)5٤( ومن ثّم، لعل �لدول 
دً� من �أجل �لحد من مخاطر  �لأطر�ف ترغب يف �لنظر يف �لتريث قبل �لختيار و�ل�سعي �إلى �تباع نهج �أكثر تفرُّ

تقوي�ض �إنفاذ �لقانون.

وفيما يتعلق باختيار �ل�سلطات �لمخت�سة للتد�بير �لق�سرية �لملئمة، تولي معظم عمليات �ل�ستعر��ض 
�أهمية لوجود �أحكام يف �لت�سريعات �لوطنية تن�ض على �أنَّ �لقر�ر�ت بمنح �لإفر�ج بكفالة �أو بفر�ض �سروط 
�لجاني  فر�ر  �حتمال  �سيء  كل  وقبل  �أوًل  تر�عي  �لمحاكمة  قبل  عليه  �لمدعى  عن  �لإفر�ج  �أجل  من  �أخرى 
�لمزعوم من �لإجر�ء�ت �لجنائية، ��ستنادً� �إلى تقييم موؤقت ومو�سوعي للوقائع مع مر�عاة �فتر��ض �لبر�ءة 
�لمدعى  �حتمال معاودة  �ل�سدد  لها دور يف هذ�  يكون  ما  �لتي عادة  �لأخرى  �لعو�مل  �لدفاع. ومن  وحقوق 
عليه �لإجر�م �أو �عتر��ض �سير �لتحقيق )على �سبيل �لمثال من خلل �إتلف �لأدلة �أو �لتاأثير على �ل�سهود(، 
وخطورة �لجرم وطبيعته، و�لظروف �ل�سخ�سية للمتهم، و�لإد�نات �ل�سابقة. ويف بع�ض �لأحيان، تنطبق �أ�سباب 
�إقامة يف �لبلد  �أو�سع نطاقًا لفر�ض �لحتجاز رهن �لمحاكمة على غير �لمو�طنين �لذين لي�ض لديهم مكان 
�إذ�  �أ�سخا�ض يف هذ� �لموقف للحتجاز رهن �لمحاكمة حتى  �لمعني. فعلى �سبيل �لمثال، يمكن �أن يخ�سع 
لم ُيتهمو� بارتكاب جريمة خطيرة. وعادة ما يوؤخذ يف �ختيار �لتدبير �لمنا�سب بمبد�أ �ل�سرورة و�لذي ل يقع 

�لختيار على �أحد �لتد�بير بموجبه �إذ� �أمكن تحقيق �لأثر نف�سه بتدبير �أقل �سر�مة.

 )5٤(�لدليل �لت�سريعي لتنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لفقرة 390، و�لدليل �لتقني لتفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، 

�لف�سل �لثالث، �ملادة 30، �لق�سم �لثاين، �لق�سم �لفرعي ٤.
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116 حالة تنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد

مثال على التنفيذ

ذ تنفيذً� كافيًا من خلل �أحكام تن�ض  في �إحدى �لدول �لأطر�ف، ُرئي �أنَّ �لحكم قيد �ل�ستعر��ض ُينفَّ
ما لم يكن في م�سلحة  بكفالة  �لإفر�ج عنه  �لحق في  لكل �سخ�ض متهم  )�أ(  يلي:  ما  �أ�سا�سًا على 
�أن  �لمتهم بكفالة، يجب  �سُيفرج عن  �إذ� كان  �لبّت فيما  �لإفر�ج بكفالة؛ و)ب( عند  �لعد�لة منح 
ير�عي �سابط �ل�سرطة �أو �لمحكمة، ح�سب مقت�سى �لحال، �لوقت �لذي قد يلزم �أن يق�سيه �ل�سخ�ض 
في �لحجز قبل �لمحاكمة �إذ� لم ُيمنح �لإفر�ج بكفالة؛ و)ج( �لعتبار �لرئي�سي عند �لبّت فيما �إذ� 

كان �لإفر�ج بكفالة �سُيمنح هو �حتمال مثول �لمتهم �أمام �لمحكمة للرد على �لتهم �لموجهة �إليه.

�لطابع  وهو  �لمحاكمة،  حين  �إلى  �لإفر�ج  تحكم  �لتي  �لمحلية  �لقو�عد  كفاية  لمدى  �آخر  معيار  وهناك 
�لمر�قبة  �إلى  �لحاجة  �ل�سلة. وقد لوحظت  �لقر�ر ذي  �تخاذ  �لمخولة باخت�سا�ض  لل�سلطة  �لموؤ�س�سي  �لنوع  �أو 
�لق�سائية للإجر�ء�ت، مثل قر�ر �لحتجاز �أثناء �لإجر�ء�ت �ل�سابقة للمحاكمة، وذلك ب�سبب تاأثيرها على حماية 
ب�ساأن �ل�ستخد�م �لحكيم  �ل�سمانات  �لمزيد من  مون  �لق�سائي يقدِّ �أع�ساء �لجهاز  �لإن�سان وكذلك لأنَّ  حقوق 
للإفر�ج و�ختيار �ل�سروط �لمرتبطة به. ومن ثّم، �أُعرب عن مخاوف يف �إحدى �لدول �لأطر�ف �لتي يتيح فيها 
ر نوع �لتدبير �لق�سري �لمفرو�ض، على �سبيل �لمثال من �ل�سجن �إلى "�لإقامة �لجبرية"  ق �أن يغيِّ �لقانون للمحقِّ
)�أو �لعك�ض بالعك�ض(، من دون �إ�سر�ف ق�سائي، من �أن ي�ساء ��ستخد�م تلك �ل�سلطة �لتقديرية يف ق�سايا �لف�ساد، 
ا  تحت �سغوط مالية �أو غيرها، مما قد ينتج عنه فر�ر �لجاني �لمزعوم من �لعد�لة. وبناء على ذلك، �أُو�سي �إمَّ
باإلغاء هذه �ل�سلطة �أو ممار�ستها يف ظل مر�قبة ق�سائية �سارمة. وقد �تفقت �لدولة �لمعنية مع هذه �لملحظة.

م من معلومات  �إلى ما قدِّ ��ستنادً�  �ل�ستئناف، فيبدو،  �إلى حين  �لمفرو�سة  �ل�سروط  ا فيما يخ�ض  �أمَّ
�، �أنَّ �لتدبير �لرئي�سي �لم�ستخدم هو منح �لكفالة يف �إطار �ل�سلطة �لتقديرية للمحاكم. محدودة جدًّ

�لإفر�ج �لمبكر �أو �لإفر�ج �لم�سروط
تق�سي  �لإد�نة، حيث  بعد  لما  و�حد  �آن  وعادل يف  نظام �سارم  تطبيق  على   30 �لمادة  5 من  �لفقرة  ت�سجع 
�لمبكر  �لإفر�ج  �إمكانية  يف  �لنظر  لدى  �لمعنية  �لجر�ئم  ج�سامة  �لعتبار  بعين  �لأطر�ف  �لدول  تاأخذ  باأن 
�لف�ساد. وهناك �لعديد من �لوليات �لق�سائية �لتي  �أو �لم�سروط عن �لأ�سخا�ض �لمد�نين بارتكاب جر�ئم 

يمكنهم  ول  للعفو عنهم  موؤهلين  �لمبد�أ،  لديها، من حيث  بالف�ساد  مت�سلة  �لمحتجزون يف جر�ئم  ُيعتبر  ل 
�لتقدم بطلب للإفر�ج �لم�سروط عنهم �أو �إطلق �سر�حهم على نحو �آخر قبل �أن يق�سو� مدتهم بالكامل، �إل يف 
ظل ظروف ��ستثنائية )كاأن يعانو� من م�ساكل �سحية خطيرة(. وبالمثل، قدمت بع�ض �لدول �إح�ساء�ت تبين 
�أ�سخا�سًا  �لما�سية ل ي�سملون  �لقليلة  �ل�سنو�ت  �لم�سروط خلل  �لإفر�ج  ��ستفادو� من  �لذين  �لأ�سخا�ض  �أنَّ 
مد�نين بجر�ئم ف�ساد. ومن �لو��سح �أنه لي�ض من �لمطلوب من �لدول �لأطر�ف، بموجب �لتفاقية، �أن تعتمد 
تجيز  �لتي  �لدول  ُتَحثُّ  ذلك،  ومع  عليه.  تن�ض  نظمها  تكن  لم  �إذ�  �لم�سروط  �أو  �لمبكر  للإفر�ج  برنامجًا 
�لإفر�ج �لمبكر �أو �لم�سروط على �لنظر يف تكييف معايير �لأهلية مع خطورة �لُجرم.)55( وي�سمل ذلك �لمعايير 
ذ�ت �ل�سلة بمنح �لعفو �أو �أيِّ �سكل من �أ�سكال �لعفو �لتنفيذي �لتي ينبغي، و�إن كانت ذ�ت طبيعة �سيا�سية، 

عدم �إ�ساءة ��ستخد�مها بحيث توؤدي �إلى �لإفلت من �لعقاب.
وكما هي �لحال بالن�سبة �إلى �لحكم �ل�سابق، تعر�ض معظم عمليات �ل�ستعر��ض مناق�سة موجزة ن�سبيًّا 
�لتي  �لمعايير  تكن  لم  و�إن  �لتنفيذ،  يف  ن�سبيًّا  محدودة  م�ساكل  ظهرت  كما  �ل�سلة.  ذ�ت  �لت�سريعات  ب�ساأن 
�أحيانًا لمنطق متباين. ول  �أنها تخ�سع  دة د�ئمًا بل يبدو  للتاأكد من �لمتثال موحَّ ي�ستخدمها �لم�ستعِر�سون 
ق غالبية �لدول �لأطر�ف بين �لجر�ئم �لمت�سلة بالف�ساد على وجه �لتحديد وغيرها من �لجر�ئم من حيث  تفرِّ

 )55(�لدليل �لت�سريعي لتنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لفقرة 385.



�لطريقة �لتي تنظم بها �إمكانية �لإفر�ج �لمبكر �أو �لم�سروط. ومع ذلك، فاإنَّ هناك دوًل كثيرة تطبق �سيا�سات 
مختلفة وفقًا لطول مدة �لعقوبة �لمفرو�سة �أو �لت�سنيف �لعام للجريمة، �أو ت�ستثني بع�ض �لجر�ئم �لتي ُتعتبر 
بالغة �لخطورة. وبالتالي، يجوز، على �سبيل �لمثال، �أن يق�سي �لمدعى عليه �لمد�ن بارتكاب جريمة ُت�سنَّف 
ًل للإفر�ج �لمبكر �أو �لم�سروط  ا رئي�سيًّا جزءً� �أقل من �لحكم حتى ي�سبح موؤهَّ على �أنها ل ت�سكل خطرً� عامًّ
دً�،  مقارنًة بمدعى عليه �أدين بارتكاب جريمة خطيرة. وهناك دولة طرف تعتمد نهجًا م�سابهًا ولكنه �أكثر تفرُّ
د �لمحكمة، �إذ� حكمت على �سخ�ض بال�سجن لمدة �سنتين �أو �أكثر، وكجزء من �لحكم،  �إذ يق�سي بجو�ز �أن تحدِّ
فترة ل يجوز خللها �أن ُيفرج عن �ل�سخ�ض �إفر�جًا م�سروطًا. ولذ�، ينبغي للمحاكم �أن تبين مدى خطورة 
�لتقليدي،  �لم�سروط  �لإفر�ج  نظام  بالكامل عن  تخلَّت  ُبلد�ن  و�أخيرً�، هناك  �لحكم.  �إ�سد�ر  �لجريمة عند 
لة �إ�سد�ر "�أحكام حقيقية" ت�سمل فترة من �لإفر�ج �لمر�َقب بعد �ل�سجن يرتبط طولها بمدى خطورة  مف�سِّ
�لجريمة. ويمكن �عتبار �أنَّ �لأحكام �لتي تندرج يف نطاق �أيٍّ من �لفئات �لمذكورة �أعله ت�سكل طريقة �أ�سا�سية 
�أولى تر�عي بها �لدول خطورة �لجريمة فيما يتعلق بالإفر�ج �لم�سروط ويجوز �عتبارها كافية ح�سب �لتفاقية.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة
بنظام يجوز  و�أخذت  �لتحادية  �لجر�ئم  �لم�سروط فيما يخ�ض  �لإفر�ج  �تحادية نظام  �ألغت دولة 
�لحكم  من  كجزء  تدرج  �أن  جنحة،  �أو  جناية  عن  �ل�سجن  بعقوبة  �لحكم  عند  للمحكمة،  بمقت�ساه 
�سرطًا باأن يفرج عن �لمدعى عليه �إفر�جًا مر�َقبًا لمدة معيَّنة بعد �ل�سجن. ويكون �لإفر�ج �لمر�َقب 
ا �إذ� كان �لقانون ي�سترط مثل تلك �لمدة. وينبغي للمحكمة �أن تر�عي، لدى  كجزء من �لحكم �إلز�ميًّ
�لبت فيما �إذ� كانت �ستدرج �لإفر�ج �لمر�َقب لمدة معيَّنة، ولدى تحديد طول مدة �لحكم و�سروط 

�لإفر�ج �لمر�َقب، �إذ� تقرر �إدر�ج �لإفر�ج �لمر�َقب لمدة معيَّنة، نوع �لجريمة وج�سامتها.
�لمنتظمْين  و�لإبلغ  �لمتابعة  �لعد�لة  لإح�ساء�ت  �لوطني  �لمكتب  يتولى  ذلك،  �إلى  و�إ�سافًة 
�أنَّ  �لم�ستوى غير �لتحادي؛ ورئي  �لم�سروط على  �لمبكر و�لإفر�ج  �لإفر�ج  �إجر�ء�ت  ب�ساأن فعالية 

دة ويمكن �أن تتخذه �لدول �لأطر�ف �لأخرى مثاًل ُيحتذى. هذ� ي�سكل ممار�سة جيِّ

�لجر�ئم  لمرتكبي  �لمتاحة  �لمبكر  �لإفر�ج  بر�مج  ب�ساأن  "�لم�سبقة"  �لفروق  تلك  �لنظر عن  وب�سرف 
�لأكثر خطورة، تتبع ��ستعر��سات عديدة م�سارً� ثانيًا، مولية �لأهمية للإمكانية �لمتاحة يف �لعديد من �لقو�نين 
�لوطنية و�لمتمثلة يف مر�عاة خطورة �لجريمة ولو ب�سورة غير مبا�سرة )عادة ما يكون ذلك �إلى جانب عو�مل 
�أخرى، مثل �سلوك �لمد�ن �أثناء وجوده يف �ل�سجن، وخطر معاودة �ل�سجين �لإجر�م، و�حتمال قدرة �ل�سجين 
على �لتكيف مع �لحياة �لمجتمعية( على �أ�سا�ض كل حالة على حدة، يف مرحلة لحقة، �أْي يف وقت �تخاذ قر�ر 

�لإفر�ج عن مرتكبي جر�ئم �لف�ساد.

مثال على التنفيذ
في �إحدى �لدول �لأطر�ف ينطبق �لحكم �لتالي:

ظلها  في  �رُتكب  �لتي  �لظروف  �لم�سروط،  �لإفر�ج  ب�ساأن  �لقر�ر  �تخاذ  لدى  �لمحكمة،   تر�عي 
�لجرم �لجنائي، و�سخ�سية �لجاني �لمد�ن، وتاريخه �ل�سخ�سي و�سلوكه �أثناء ق�ساء مدة �لعقوبة، 
وظروفه �لمعي�سية و�لآثار �لتي يمكن �أن يحدثها �لإفر�ج �لم�سروط عنه. ولوحظ �أنه على �لرغم 
من عدم ذكر ج�سامة �لجر�ئم �لمرتكبة �سر�حة بو�سفها �أحد �لعو�مل �لو�جب مر�عاتها، يمكن 

فة( باعتبار �أنَّ لها �لأثر نف�سه. دة �أو �لمخفِّ ر �لإ�سارة �إلى �لظروف )�لم�سدِّ �أن ُتف�سَّ
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وتتجلى �لأهمية �لتي تولى للعو�مل �لتي تحكم قر�ر منح �لإفر�ج �لم�سروط يف حد ذ�ته من خلل مثال 
دولة طرف �أُو�سيت باأن تنظر يف �عتماد �سيا�سة مكتوبة تحدد �لعو�مل �لتي يتعين مر�عاتها قبل �إ�سد�ر مثل 
ذلك �لقر�ر، وذلك على �لرغم من �أن طبيعة �لجريمة وظروفها من �لأمور �لتي تر�عى بالفعل يف �لممار�سة 
د على �لحاجة �إلى �سمان �أن  �لعملية لدى �تخاذ قر�ر�ت ب�ساأن �لإفر�ج �لم�سروط. ويف عدة بلد�ن �أخرى، �ُسدِّ
ل دنيا، خطورة �لجر�ئم �لمت�سلة بالف�ساد لدى  تر�عي �ل�سلطات �لوطنية �لمخت�سة، �إلى جانب و�سع فترة تاأهُّ

�لنظر يف �إمكانية �لإفر�ج �لمبكر �أو �لم�سروط عن �لأ�سخا�ض �لمد�نين بارتكاب تلك �لجر�ئم.

ومن ناحية �أخرى، تجدر �لإ�سارة �إلى �أنَّ هناك عدة ��ستعر��سات �عَتبرت �أي�سًا �أنَّ خطورة �لجريمة 
�لحكم يجب ق�ساوؤه قبل  �إلز�ميًّا من  �لتي تحدد جزءً�  �لطرف  �لدولة  �لكفاية يف  فيه  بما  تكون قد روعيت 
�لدنيا  �لمدة  طول  على  تركز  كثيرة  ��ستعر��سات  �أنَّ  يبدو  وبالمثل،  للإفر�ج.  ًل  موؤهَّ مجرم  �أيُّ  ي�سبح  �أن 
�أنَّ خطورة �لجر�ئم قد روعيت بما فيه �لكفاية عند  �أو على ن�سبة مدة �لعقوبة �لمخف�سة، وتعتبر  للأهلية، 
يعتقدون  �لمعنيين  �لم�ستعِر�سين  باأنَّ  ر ذلك  يف�سَّ �لكفاية. وقد  بما فيه  �لمقابلة مرتفعة  �لم�ستويات  �عتبار 
مة وفقًا للتفاقية بالغة �لخطورة، مما يبرر  باأنَّ �لفقرة 5 من �لمادة 30 تعني �سمنًا �أنَّ جميع �لأفعال �لمجرَّ
ا �أو فتر�ت دنيا �عتيادية طويلة للأهلية—وهي م�ساألة تف�سيرية مهمة ت�ستحق �لمزيد  �إيلءها �عتبارً� خا�سًّ

من �لدر��سة.

�لتنحية و�لوقف عن �لعمل و�لنقل
 �تخذت معظم �لدول �لأطر�ف تد�بير لتنفيذ �لفقرة 6 من �لمادة 30—وهي عبارة عن حكم غير �إلز�مي —ب�ساأن 
وقف �لموظفين �لعموميين �لمتهمين بجر�ئم ف�ساد عن �لعمل �أو تنحيتهم �أو نقلهم، بهدف تي�سير �لتحقيقات 
ومنع �لتلعب بالأدلة �أو �رتكاب جر�ئم جديدة. ويف بع�ض �لحالت �لتي ُحددت فيها ثغر�ت )ول �سيما فيما 
يخ�ض �لنقل و�لتنحية(، �أُ�سدرت تو�سيات ت�سجع �لدول �لأطر�ف على �عتماد تد�بير �أكثر و�سوحًا وتحديدً� 
�لفقرة  �نطباق  مدى  �أنَّ  ورغم  ف�ساد.  جر�ئم  بارتكاب  �لمتهمين  �لعموميين  �لموظفين  بجميع  يتعلق  فيما 
�لمعنية يخ�سع للمبادئ �لأ�سا�سية للنظام �لقانوني �لوطني، ينبغي للدول �لأطر�ف �أن تقدم �سرحًا كافيًا لعدم 
�لنظر يف تنفيذ �أحكامه. ويت�سح ذلك من �لمثال �لخا�ض ببلدين تبرر �ل�سلطات �لوطنية فيهما عدم �إمكانية 
�إيقاف �لموظفين �لعموميين �لمتهمين بارتكاب جر�ئم عن �لعمل �أو تنحيتهم �أو نقلهم �إلى وظيفة �أخرى من 
خلل �لإ�سارة �إلى تطبيق �لحق يف محاكمة عادلة بموجب عقيدة �لقانون �لجنائي �لمنطبق و�إلى حكم ق�سائي 
�لوطني،  �لموقف  �لم�ستعِر�سون  َقِبَل  �لحالت،  هذه  ويف  �لإيقاف.  على  تن�ض  �لتي  �لأحكام  د�ستورية  بعدم 
و�عتبروه متما�سيًا مع متطلبات �لتفاقية، بالنظر �إلى �لطابع غير �لإلز�مي للحكم و�لتو�سيحات �لمقدمة من 
�ل�سلطات �لوطنية. ولوحظ �لأمر نف�سه لدى عدد من �لدول �لتي �أكدت �أن ف�سل �لموظف من �لعمل �أثناء �سير 
�لإجر�ء�ت �لجنائية غير جائز ��ستنادً� �إلى �ل�سمانات �لد�ستورية بافتر��ض �لبر�ءة. وعلى �لنقي�ض من ذلك، 
عندما بررت �ل�سلطات عدم �إمكانية �إيقاف م�ستبه به عن �لعمل �أو تنحيته �أو نقله �إلى وظيفة �أخرى بالرجوع 
لت�سمل  �لتد�بير ذ�ت �ل�سلة  بالنظر يف تو�سيع نطاق  �أُو�سي  �آخر،  بلد  �لبر�ءة يف  �إلى تطبيق مبد�أ �فتر��ض 
جميع فئات �لموظفين �لعموميين، مع �لعلم �أن �إمكانية �إيقاف �لموظفين �لق�سائيين �لمتهمين عن �لعمل �أو 

تنحيتهم �أو نقلهم �إلى وظيفة �أخرى موجودة بالفعل رغم �نطباق �لمبد�أ نف�سه.

ومن �لممكن وقف �لموظفين �لعموميين يف �لغالبية �لعظمى من �لوليات �لق�سائية، وهو ُيطبَّق كقاعدة، 
يجد  عندما  م�سمى،  غير  لأجل  �أو  �لوقائي(  �لحتجاز  قيد  �لموظف  وجود  )�أثناء  محددة  زمنية  لمدة  ا  �إمَّ
�لم�سوؤول نف�سه خا�سعًا للتحقيق �لجنائي، �إلى حين ح�سم �لتحقيق �أو �لإجر�ء �لق�سائي. وينطبق �لأمر نف�سه 
م �لعديد من �لدول معلومات يف  عادًة بالن�سبة �إلى نقل �لموظف �لذي ُيزعم تورطه يف جريمة—و�إن لم يقدِّ



ا  �أن تفي حقًّ �لنقل تعتمد على �سمان  �أنَّ فعالية �لأحكام ب�ساأن  �إلى  �أ�سير  �إحدى �لحالت  هذ� �ل�سدد، ويف 
بالغر�ض من �لإجر�ء �لتاأديبي.

وعادة ما ت�ستند تد�بير �لوقف عن �لعمل و�لنقل �إلى �للو�ئح �لتاأديبية �لتي تحكم �نتهاكات �لموظفين 
�لعامة،  �لخدمة  يف  �ل�سلوك  قو�عد  مدونات  يف  �لمثال  �سبيل  على  �لو�رد  �لنحو  على  لو�جباتهم،  �لمدنيين 
)مثل  خا�سة  قو�عد  تحكم  �أن  ويجوز  �لإد�رية.  �لتحقيقات  ب�ساأن  و�لقو�عد  �لعامة،  �لأخلقيات  وقو�نين 
�أو �لقو�عد �لتي تحكم �لبعثات �لدبلوما�سية و�لقن�سلية( معاملة فئات  �أو �لخدمة �لق�سائية  لو�ئح �ل�سرطة 
�لتجزوؤ  يتعلق بمخاطر  فيما  �لحيطة  بتوخي  �لحالت  بع�ض  �أ�سير يف  �لعموميين حيث  �لموظفين  معيَّنة من 
�لإجر�ء�ت  فاإنَّ وجود مثل هذه  وب�سورة عامة،  �لمدنية.  �لخدمة  وتطبيق معايير غير مت�سقة على موظفي 
�أ�سار  �أنَّ عددً� قليًل فقط من �ل�ستعر��سات  �إلى  �أنه ينبغي �لإ�سارة  �لتاأديبية يفي بمتطلبات �لتفاقية، مع 
�إلى �ل�سمانات �لمت�سلة بحقوق مر�عاة �لأ�سول �لقانونية لل�سخ�ض �لمت�سرر �أو �إلى معايير �لإثبات �أو �سبل 
�إعادة �لنتد�ب  �لتبرئة )مثل  �لموظف يف حالت  �أو معاملة  �لبر�ءة  �لمحتمل لفتر��ض  �لأثر  �أو  �لنت�ساف 
�لمتمثل يف  �إلى �لخطر �لحقيقي  بالنظر  �لمزيد من �لهتمام  �لم�سائل  �لنهائي(. وت�ستحق هذه  و�لتعوي�ض 
�لأ�سخا�ض  ��ستخد�مها �سد  �أو  �سيا�سية  �أهد�ف  �أجل تحقيق  و�لتنحية من  �لوقف  بتد�بير  �لتلعب  �إمكانية 

�لذين ُيعتبرون م�سدر تهديد �أو �إزعاج.)56(

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة
ت�سجيل  ب�ساأن  وممار�ساتها  �لعامة  �لخدمة  لجنة  قو�عد  �أنَّ  لوحظ  �لأطر�ف،  �لدول  �إحدى  في 
�ل�سفافية و�لم�ساءلة  ز  ُتعزِّ �لمنا�سب  �لتاأديبية و�لأخلقية و�إعد�د �لمحا�سر في �لوقت  �لإجر�ء�ت 
�للجنة.  بها  ت�سطلع  �لتي  �لقر�ر  �تخاذ  عمليات  في  �لجمهور  ثقة  كبيرة  بدرجة  وَتدَعم  و�لت�ساق 
وفي �ل�سنو�ت �لأخيرة، تقّل�ض متو�سط مدة بّت �لمحكمة �لمعنية في �لق�سايا �لتاأديبية و�لأخلقية 
من عدة �سنو�ت �إلى ما يتر�وح بين ثلثة و�ستة �أ�سهر. وعلوة على ذلك، يعتمد تدريب �لموظفين 
م�ساركة طائفة  �لر�سيدة على  و�لإد�رة  و�لن�سباط  بالأخلقيات  �لمت�سلة  �لم�سائل  �لمدنيين على 
عري�سة من �لوز�ر�ت و�لإد�ر�ت و�لأجهزة �لحكومية، بينها هيئة مكافحة �لف�ساد و�ل�سرطة و�لنيابة 
�لعامة ومكتب ُمر�جع �لح�سابات �لعام ووز�رة �لمالية. وُتجرى ��ستق�ساء�ت ودر��سات دورية لتقييم 

�أثر هذه �لدور�ت �لتدريبية �لتي ت�سطلع بها لجنة �لخدمة �لعامة.

ومن �لجدير بالهتمام �أنَّ �لوقف �لموؤقت عن �لعمل يف بع�ض �لدول �لأطر�ف، �لتي تنتمي غالبًا �إلى 
تلك  يف  بها  �لمعمول  لتلك  م�سابهة  قانونية  تقاليد  لديها  يوجد  �لتي  تلك  �أو  �ل�سرقية  �أوروبا  دول  مجموعة 
�أثناء  �لمتاحة  �لق�سرية  �لتد�بير  كنوع من  �لجنائية  �لإجر�ء�ت  قانون  للتنظيم يف  �أي�سًا  �لمجموعة، يخ�سع 
�لق�ساء  �أجل  من  عمله  عن  �سخ�ض  وقف  �ل�سروري  من  و�لتحقيق  �لملحقة  �سلطات  ر�أت  فاإذ�  �لتحقيق. 
على تاأثيره غير �لم�سروع، �أو حماية �ل�سحايا و�ل�سهود، �أو منع �رتكاب جر�ئم جديدة، يحيل �لمدعي �لعام 
�إلى  �لمت�سررون  �لأ�سخا�ض  يعاد  �أن  ويمكن  �لتدبير.  تطبيق  يف  تبت  ق�سائية  �سلطة  �إلى  �لم�ساألة  �لم�سوؤول 
منا�سبهم �إذ� لم تثبت �سحة �لتهم. وعلوة على ذلك، يبدو �لوقف �لموؤقت عن �سغل منا�سب عامة يف بع�ض 
�لحالت �سكًل من �أ�سكال �لعقوبة �لجنائية �لتي تفر�سها �لمحكمة يف حال �لإد�نة، �أو نتيجًة حتمية للإد�نة، 

طو�ل مدة �لحكم.
يف  �لجنائية  �لإجر�ء�ت  بدء  يوؤدي  �لأطر�ف،  �لدول  معظم  يف  تقديري  �لعمل  عن  �لوقف  �أنَّ  ورغم 
�لوقف  �إلى  جنائي،  �سلوك  �سوء  ُيعتبر  �لر�سمية  �لو�جبات  خرق  �أنَّ  عندها  يت�سح  �لتي  �لنقطة  �أْي  بع�سها، 
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�لتلقائي للموظف �لعمومي عن �لخدمة. ويف بع�ض �لدول �لأطر�ف، ل يقع �لوقف �لتلقائي عن �لعمل �سوى 
نتيجة لعتقال �لموظف �أو �حتجازه رهن �لمحاكمة—وهي ممار�سة لم ُتعتبر كافية يف �إحدى �لحالت حيث 
ذلك،  من  �لنقي�ض  وعلى  �لتحقيق.  مرحلة  يف  �لعمل  عن  بموجبها  �لموظف  ُيوَقف  �إجر�ء�ت  بو�سع  �أُو�سي 
�لعمل،  عن  بالف�ساد  �لمتهمين  �لعموميين  للموظفين  �لتلقائي  بالوقف  �لأخذ  من  �آخرون  م�ستعِر�سون  حذر 

ملحظين �أهمية �لحفاظ على مبد�أ �فتر��ض �لبر�ءة، على �لنحو �لمن�سو�ض عليه يف �لتفاقية.

ول تنطبق �لإمكانيات �لمذكورة �أعله على �أع�ساء �لبرلمان عادًة، مما يوحي باأنَّ �لتعامل معهم ينبغي 
�إجر�ء�ت  �أيِّ  عن  معلومات  �لبلد�ن  من  قليل  عدد  �سوى  م  يقدِّ ولم  م�ستقل.  ل�ستعر��ض  مو�سوعًا  ي�سكل  �أن 
معاِدلة �أدت �إلى وقف �أو تنحية م�سوؤولين منتخبين بموجب تحقيقات جنائية تتعلق بالف�ساد. ويف �إحدى �لدول 
�أن يعتمد  له  �لذي يجوز  للبرلمان  �لتقديرية  �ل�سلطة  �إلى  ��ستنادً�  �لعمل ممكنًا  �لوقف عن  �لأطر�ف، يكون 
�قتر�حًا بوقف �أحد �لأع�ساء �إذ� ح�سل على �أغلبية �لأ�سو�ت. ويف دولة �أخرى، ين�ض �لد�ستور على �لوقف 
�لتلقائي للأ�سخا�ض �لذين يتمتعون بامتياز ق�سائي، �إذ� ُرفعت عنهم �لح�سانة. ويف �لمقابل، ذكرت �ل�سلطات 
يف دولة �أخرى بو�سوح �أنه ل يمكن تنحية �لم�سوؤولين �لمنتخبين �أو وقفهم بعد �تهامهم بالف�ساد، كما ل يمكن 

�إخ�ساعهم لأيِّ �سكل من �أ�سكال �لتد�بير �لتاأديبية.

�إ�سقاط �لأهلية
يبدو �إ�سقاط �لأهلية لتولي من�سب عام ب�سبب �لإد�نة يف جر�ئم ف�ساد، على �لنحو �لمن�سو�ض عليه يف �لحكم 
غير �لإلز�مي �لو�رد يف �لفقرة �لفرعية 7 )�أ( من �لمادة 30، ممكنًا يف غالبية �لدول �لأطر�ف. ففي �لمقام 
�لأول، تفتح �إد�نة �لموظف �لعمومي �لباب يف معظم �لدول �لأطر�ف �أمام تنحية �ل�سخ�ض �لمد�ن ب�سكل د�ئم 
من من�سبه �إذ� كان موظفًا عموميًّا بالفعل. ورهنًا بالنظام �لوطني، توؤدي �لإد�نة، �إذ� كانت ب�سبب جريمة 
نًا و/�أو ت�سكل �نتهاكًا ج�سيمًا لمبد�أ �لنز�هة  � معيَّ مرتكبة �سد �لخدمة �لعامة و/�أو يعاَقب عليها بما يتجاوز حدًّ
�إلى ف�سل �لجاني عن �لعمل. وعادًة ما تكون جر�ئم �لف�ساد  �أن توؤدي  �إد�رية يمكن  �إجر�ء�ت  �إلى  �لإد�رية، 
من �لنوع �لذي يمكن �أن يوؤدي �إلى هذه �لنتيجة. ويف بع�ض �لدول، تبدو �لتنحية نتيجة تلقائية للإد�نة، بينما 

يتوقف قر�ر من هذ� �لقبيل يف دول �أخرى على تقدير �ل�سلطة �لمخت�سة.

مثال على التنفيذ

�إلى جانب �لإجر�ء�ت �لعادية �لتي توؤدي �إلى ف�سل �لموظف �لمد�ن ب�سبب جريمة خطيرة، ين�ض 
مر�سوم خا�ض في �إحدى �لدول على �أنَّ �إ�سد�ر حكم ب�ساأن جر�ئم �لر�سوة �أو �لختل�ض �أو �ل�سرقة 

يوؤدي �إلى ف�سل �لموظف من �لخدمة.

�لدول،  بع�ض  يف  �لقانون  ين�ض  �لعمل،  عن  �لوقف  �إلى  بالن�سبة  �لحال  هي  وكما  ذلك،  على  وعلوة 
�لعمل من جانب �سلطة ق�سائية،  �لتنحية عن  ت�سوية م�ساألة  �إمكانية  �لإد�رية، على  �لإجر�ء�ت  بالتو�زي مع 
�أْي �لمحكمة �لتي �أد�نت �لموظف �لعمومي ب�سبب �لف�ساد. وتت�سمن �لقو�نين �لجنائية لهذه �لبلد�ن عقوبات 
جنائية �إ�سافية، مثل �لف�سل من �لعمل، و�لتجريد من �لحقوق �لمدنية و�ل�سيا�سية، و�لمنع من ممار�سة وظيفة 
عمومية، و�لحرمان من �لحق يف �سغل من�سب حكومي �أو عام، و�لحرمان من �لحق يف ممار�سة مهنة معيَّنة 
�أو ن�ساط معيَّن، وخ�سو�سًا عندما تكون �لجريمة ذ�ت �سلٍة مبا�سرٍة بممار�سة �ل�سخ�ض �لمد�ن لمهامه. ول 
تتمتع �لمحاكم د�ئمًا بال�سلطة �لتقديرية فيما يتعلق بفر�ض �لف�سل �أو �لحرمان من �لحقوق ب�سبب جر�ئم 
�لف�ساد. ولذ�، ففي ما ل يقل عن �أربع حالت على �سبيل �لمثال، يبدو �لأثر ذو �ل�سلة �إلز�ميًّا، يف حين توؤدي 

دة وحدها يف حالة �أخرى �إلى �لف�سل �لتلقائي من �لعمل لدى �لإد�نة. �لر�سوة �لم�سدَّ



�لجهاز  �أو  �لحكومة  �أو  �لبرلمان  �أع�ساء  تنحية  �أن تحكم قو�عد مختلفة  �أي�سًا  �ل�سياق  ويجوز يف هذ� 
�لق�سائي �لذين ُيحكم عليهم يف جريمة ر�سوة �أو غيرها من �لجر�ئم �لخا�سعة للملحقة. فعلى �سبيل �لمثال، 
ل ين�ض �لقانون يف �إحدى �لدول �لأطر�ف، خلفًا لما هي عليه حال �لموظفين �لعموميين �أو حتى �أع�ساء 
�سو�ء  بالف�ساد،  مت�سلة  جر�ئم  ب�سبب  �لإد�نة  حالة  يف  �لبرلمانية  �لمقاعد  فقد�ن  على  �لبلدية،  �لمجال�ض 
ا �أم بناء على �أمر من �لمحكمة، لأنَّ هذ� �لمن�سب �نتخابي وُيرى �أنَّ �لناخبين هم، يف �لمقام �لأول، َمن  تلقائيًّ
يقرر �لأ�سخا�ض �لذين يختارونهم لتمثيلهم. ومع ذلك، ين�ض �لد�ستور على �إجر�ء خا�ض يجوز بموجبه ف�سل 
دة ولم يعد نتيجة لهذه �لجريمة يحظى  �أيِّ ع�سو يف �لبرلمان �إذ� ُحكم عليه بال�سجن لرتكابه جريمة متعمَّ
ي �إمكانية �لأخذ بنظام  بالثقة و�لحتر�م �للزمين لتقلُّده هذ� �لمن�سب. و�أُو�سي يف هذ� �لبلد بالذ�ت بتق�سّ

دة. للف�سل �لتلقائي لأع�ساء �لبرلمان، عندما ُيد�نون مثًل بجرم �لر�سوة �لم�سدَّ
و�لعديد من �لإجر�ء�ت �لتاأديبية و�لعقوبات �لجنائية �لمذكورة �أعله �لتي توؤدي �إلى وقف �لوظائف �لحالية 
و�لتنحية �لفورية للأ�سخا�ض �لذين لهم بالفعل �سفة ر�سمية تنطوي �أي�سًا على �إ�سقاط �أهلية �لأ�سخا�ض �لمد�نين 
لين ب�سلطة عمومية—ل�سغل �لوظائف �لعامة لمدة محددة من �لزمن، بل مدى �لحياة  —بمن فيهم غير �لمخوَّ
ا و�إنما ُيترك  �أحيانًا )�إ�سقاط �لأهلية �لموؤقت �أو �لد�ئم(. ويف �لعديد من �لحالت، ل يكون �إ�سقاط �لأهلية �إلز�ميًّ
لتقدير �لمحكمة �أو �أيِّ �سلطة مخت�سة �أخرى، رهنًا بعو�مل من قبيل طول مدة �لعقوبة �لأ�سلية ومدى خطورة 
�نتهاك �لو�جبات �لأ�سا�سية لمن�سب �لجاني. بيد �أن �لم�ستعِر�سين �أثنو� على ممار�سة �إحدى �لدول �لمتمثلة يف 
�لحفاظ على �إ�سقاط �لأهلية لتولي من�سب عمومي حتى يف حالة تخفي�ض �لعقوبة ب�سبب �لتعاون �ل�ُمبدى. وتترك 
�لتفاقية مدة �إ�سقاط �لأهلية لتقدير �لدول �لأطر�ف، بما يت�سق مع قانونها �لد�خلي و�لأهمية �لممنوحة لخطورة 
� يف �إحدى  �إ�سقاط �لأهلية ق�سيرة جدًّ �أدين �لم�سوؤول ب�سببها.)57( ومع ذلك، فقد �عُتبرت فترة  �لجريمة �لتي 

�لحالت، مما �أ�سفر عن حالت ُنقل فيها �لأ�سخا�ض �لمد�نون �إلى منا�سب عامة �أخرى.

اأمثلة على التنفيذ
من �لعقوبات �لجنائية �لتي ين�ض عليها قانون �إحدى �لدول �لأطر�ف �لحرمان من �لحق في �سغل 
نة �أو ن�ساط معيَّن. وت�سدر  نة و�لحرمان من �لحق في ممار�سة مهنة معيَّ وظيفة حكومية �أو عمومية معيَّ
هذه �لعقوبات، �إذ� ُفر�ست على نحو منف�سل �أو �إ�سافًة �إلى عقوبة ل تنطوي على �لحرمان من �لحرية، 
لفترة محددة ت�سل �إلى ثلث �سنو�ت �سمن �إطار �لحدود �لمن�سو�ض عليها في �لجزء �لخا�ض من 
�أن  �إلى جانب �لحرمان من �لحرية، يجوز  �لقانون �لجنائي. و�إذ� ُفر�ض �لحرمان من هذه �لحقوق 
تتجاوز مدته مدة �لحرمان من �لحرية بما ل يزيد على ثلث �سنو�ت، ما لم ُين�ض على خلف ذلك. 
�أن ي�ستفيد من �لحقوق �لتي ُحرم  وتبد�أ �لمدة مع دخول �لحكم حيز �لنفاذ، ولكن ل يجوز للمد�ن 
�ض فترة �لحرمان من �لحقوق وفقًا للجزء  �لعقوبة بالحرمان من �لحرية. وُتخفَّ ��ستيفاء  منها قبل 
�ض من مدة �لحرمان من �لحرية ب�سبب تخفي�ض مدة �ل�سجن �أو �لعمل �أو خ�سم فترة �لحتجاز  �لمخفَّ
�لموؤقت. وُيحَرم �ل�سخ�ض �لذي ُيحكم عليه بال�سجن مدى �لحياة من دون �إبد�ل هذه �لعقوبة باأخرى 
يمار�ض  �أن  للمد�ن  �لحكم، يمكن  �نق�ساء مدة  وبعد  د�ئمة.  �لحكم ب�سورة  �لو�ردة في  �لحقوق  من 

�لحقوق �لتي حرمه �لحكم منها.
وفي دولة توجد فيها ت�سريعات �أقل تعقيدً�، ت�سقط �أهلية �ل�سخ�ض �لذي يرتكب جريمة ف�ساد �إلى 
�لأبد لأن ُينتَخب �أو ُيعيَّن للعمل ع�سوً� في هيئات عمومية �أو ي�سغل �أيَّ وظيفة عمومية �أخرى ويتنحى 
"�لهيئات �لعمومية" �لحكومة  �إد�نته. وت�سمل  عن �أيِّ وظيفة من تلك �لوظائف �إذ� كان ي�سغلها وقت 
�لموؤ�س�سات  وجميع  �أو�سافها  بجميع  و�لعامة  و�لت�سريعية  �لمحلية  و�ل�سلطات  �لبرلمان  ومجل�سي 
�لحكومية ومجال�ض �إد�رتها. وتعني "�لوظيفة �لعمومية" �أيَّ وظيفة �أو من�سب ي�سغله �سخ�ض ب�سفته 

ع�سوً� �أو موظفًا في هيئة عمومية.

 )57(�نظر �أي�سًا �ملرجع نف�سه، �لق�سم �لثاين، �لق�سم �لفرعي 7.

�جلزء �لأول- �لف�سل �لثاين- تد�بري تعزيز �لعد�لة �جلنائية 121



122 حالة تنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد

ويف عدد من �لبلد�ن، ل توجد �أحكام محددة ت�ستبعد بالكامل �لأ�سخا�ض �لمد�نين بارتكاب جريمة جنائية 
�أو، ب�سفة خا�سة، جريمة مت�سلة بالف�ساد من �لعمل �أو �للتحاق مجددً� بالعمل يف �لقطاع �لعام. وعلوة على 
ذلك، لم ُين�ض على �إ�سقاط �لأهلية يف بع�ض �لبلد�ن �إل فيما يتعلق بالأ�سخا�ض �لذين يمار�سون �سلطة عامة 
ولي�ض فيما يتعلق باأي �سخ�ض مد�ن بتهمة �لف�ساد. ومع ذلك، �أ�سير يف �لعديد من تلك �لبلد�ن �إلى بع�ض �لتد�بير 
�لبديلة �لتي، و�إن لم تكن معادلة للتنفيذ �لكامل، فهي تعزز ب�سورة غير مبا�سرة �أغر��ض �لتفاقية �أو ت�سمن، 
جزئيًّا على �لأقل، �إحد�ث �أثر مماثل. وقد ُيفرز �لأ�سخا�ض �لمعيَّنون يف �لمنا�سب �لعامة، كما �أ�سير �إليه يف عدة 
دول، ��ستنادً� �إلى �سلوكهم �ل�سابق �أو ُيطلب �إليهم تقديم �سهادة تبين �أنهم لم يد�نو� باأيِّ جريمة قبل توليهم 
�لمن�سب؛ ويمكن �أن يوؤخذ �ل�سجل �لجنائي يف �لعتبار عند �لبّت يف توظيف �سخ�ض ما، وخ�سو�سًا عندما تكون 
نة. وبالمثل، يقيَّد �لف�سل من �لوظيفة ب�سبب �سلوك  �لإد�نة �لجنائية ذ�ت �سلة بمتطلبات وظيفة �ساغرة معيَّ
�إجر�مي يف �لملف �ل�سخ�سي للموظف �لعمومي بحيث ي�سبح معلومًا لدى �لم�سوؤول �أو �ل�سلطة �لذي ينظر يف 
�إمكانية تعيين �ل�سخ�ض يف من�سب عمومي جديد. ووفقًا للو�ئح يف بلدين �آخرين، ل تكون �إعادة �لتوظيف بعد 
�لف�سل ب�سبب �لعمل �أو �ل�سلوك غير �ل�ُمر�سي ممكنة �سوى يف حالت خا�سة و��ستثنائية. و�أخيرً�، تطلب �سلطات 
�لنيابة �لعامة يف �إحدى �لدول على نحو �عتيادي �إلى �لمدعى عليهم �لذين يعترفون بذنبهم يف جر�ئم ف�ساد �أن 

يو�فقو� على عدم قبول �أيِّ منا�سب �أو وظائف عمومية �أو �لتناف�ض عليها يف �لم�ستقبل.
و�إ�سافًة �إلى ما ُذكر �أعله، توجد لدى عدة دول—بما فيها دول لي�ض لديها قو�عد عامة ب�ساأن �إ�سقاط 
بارتكاب  �أدينو�  �لذين  �لأ�سخا�ض  �أهلية  �إ�سقاط  �أو  �ل�سيا�سية  �لحقوق  تعليق  ب�ساأن  �لأهلية—�أحكام خا�سة 
جر�ئم ذ�ت �سلة بالف�ساد فيما يخ�ض �نتخابهم �أع�ساء يف �لبرلمان �أو مجال�ض �لمدن �أو �لمجال�ض �لبلدية �أو 
�نتخابهم �أو تعيينهم �أع�ساء يف �لحكومة �أو �لجهاز �لق�سائي لمدة معيَّنة، و�إن بدت هذه �لفترة �أحيانًا �سديدة 

�لق�سر، �أو �ُسمح للأ�سخا�ض �لمعنيين بالتر�سح متى �أتّمو� �لمدة �لمحكوم بها عليهم.
ا �أو جزئيًّا للدولة،  وقد قاد �إ�سقاط �أهلية مرتكبي جر�ئم �لف�ساد لتولي من�سب يف من�ساأة مملوكة كليًّ
كما ُيَحثُّ عليه بموجب �لفقرة �لفرعية 7 )ب( من �لمادة 30، بع�ض �لبلد�ن �إلى تقديم مقتطفات من قو�نين 
�ل�سركات لديها �لتي تنظم عدم �أهلية �لأ�سخا�ض �لمد�نين للتعيين يف منا�سب د�خل �لموؤ�س�سات �لمملوكة 
للدولة، بما يكفل �لتنفيذ �لجزئي على �لأقل. وتجمع بلد�ن �أخرى �لموظفين و�لمديرين يف �ل�سركات �لمملوكة 
�إذ� كانت ح�سة  "�لموظف �لعمومي"، بغ�ض �لنظر عما  �أو �ل�سركات �سبه �لعامة �سمن �إطار مفهوم  للدولة 
�لأهلية  �إ�سقاط  باأحكام  م�سمولة  �ل�سلة  ذ�ت  �لوظائف  فاإنَّ  ذلك،  على  وبناء  �أقلية.  �أم  �أغلبية  تمثل  �لدولة 
)هي  �لدول  من  ثالثة  مجموعة  ويف  �لعام.  �لقطاع  يف  �لأخرى  �لوظائف  غر�ر  على  �لعامة  �لوظائف  ل�سغل 
�إ�سقاط �لأهلية ل�سغل  قة على جر�ئم �لف�ساد  �أو �لإد�رية �لمطبَّ �أكبر مجموعة( ل ت�سمل �لعقوبات �لجنائية 
�لوظائف �لعامة فح�سب، و�إنما �أي�سًا �لحرمان من �لحق يف �سغل منا�سب يف �لهيئات �لحكومية �أو �ل�سركات 
�أن�سطة مهنية محددة  �أو  �أو �لقيام باأعمال تجارية  نة  �أو ممار�سة مهنة معيَّ و�لموؤ�س�سات �لمنت�سبة للحكومة، 
�أو غيرها من �لأن�سطة، مما ي�سمل جميع �أنو�ع �لموظفين و�لوظائف يف �لقطاعين �لعام و�لخا�ض. ويف هذ� 

ا �أو جزئيًّا للدولة" قد يكون مفيدً�. �ل�سياق، لوحظ �أنَّ تحديد مفهوم "من�ساأة مملوكة كليًّ

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة
نة �أو �لم�ساركة في �أن�سطة معيَّنة كعقوبة جنائية �إلز�مية  ُيفر�ض �لحرمان من حق تولي منا�سب معيَّ
في  منا�سب  تولي  على  �لحياة  مدى  حظر  عليه  ويترتب  �لدول،  �إحدى  في  �لف�ساد  جر�ئم  ب�سبب 
�لخدمة �لعمومية �أو �لهيئات �لحكومية �لمحلية �أو موؤ�س�سات �لدولة، وكذلك �لموؤ�س�سات �لتي تملك 
�ل�سركات و�ل�سركات  �لموؤ�س�سات  �أكثر من 50 في �لمائة من ر�أ�ض �لمال. وت�سمل تلك  فيها �لدولة 
�لقاب�سة �لوطنية وموؤ�س�سات �لتنمية �لوطنية �لتي تكون �لدولة من م�ساهميها، وفروعها �لتي تملك 
فيها �أكثر من 50 في �لمائة من ح�س�ض �لأ�سو�ت، وكذلك �ل�سخ�سيات �لعتبارية �لتي تملك فيها 

�لكيانات �لمذكورة �أعله �أكثر من 50 في �لمائة من ح�س�ض �لأ�سو�ت.



وبالرغم من هذه �لتد�بير، فاإنَّ معدل تنفيذ �لفقرة �لفرعية 7 )ب( من �لمادة 30 �أدنى �إلى حد ما 
بالمقارنة بالفقرة �لفرعية 7 )�أ(. وهناك �لعديد من �لبلد�ن �لتي يبدو �أنها لم تتخذ �أيَّ تد�بير ذ�ت �سلة 
�لتجارية  �لموؤ�س�سات  ت�سمل جميع  ل  �أو  �لخا�ض،  �لقطاع  للعاملين يف  �لمعتادة  �لفرز  �إجر�ء�ت  تطبيق  عد� 
ا �أو جزئيًّا للدولة، بينما �أُو�سح يف بلد و�حد �أنه ل يمكن ف�سل �لأ�سخا�ض �لذين ي�سغلون منا�سب  �لمملوكة كليًّ
لو�ئح تحظر �نخر�ط  بالإد�نة، وذلك على �لرغم من وجود  للدولة بمقت�سى حكم  �لموؤ�س�سات �لمملوكة  يف 
�لأعمال  �أو غير مبا�سر يف  �نخر�طًا مبا�سرً�  باأن�سطة تجارية  بارتكاب جر�ئم مت�سلة  �لذي يد�ن  �ل�سخ�ض 
�لتجارية لمدة معيَّنة من �ل�سنو�ت. وبناء على ذلك، ُقدمت تو�سيات بالنظر يف و�سع �إجر�ء�ت �إ�سقاط �لأهلية 
�لمبادئ  مع  يتفق  �لذي  بالقدر  للتفاقية،  وفقًا  مة  مجرَّ �أفعال  بارتكاب  �لإد�نة  عند  �لأ�سخا�ض  �أولئك  عن 

�لأ�سا�سية للنظام �لقانوني �لوطني.

�إلى �أحكام �أخرى من  �أنَّ �لتنفيذ ل يتحقق، كما هي �لحال بالن�سبة  و�أخيرً�، ينبغي �أن يكون و��سحًا 
�لتفاقية، �إذ� لم يثبت �أنَّ �لتد�بير �لمتخذة فعالة وملِزمة قانونًا. ول يبدو �أن تلك هي �لحال مثًل يف �إحدى 
�لدول �لأطر�ف حيث ُقدمت معلومات متناق�سة ب�ساأن وجود �لتد�بير �لمنا�سبة، وُذكر �أنَّ من �ل�سائع �أن ي�سغل 
تنحيته  فترة وجيزة من  بعد  �أخرى  موؤ�س�سة  �أخرى يف  بارتكاب جريمة وظيفة عمومية مرة  �سخ�ض متهم 
عن �لوظيفة. و�أُثيرت �سو�غل يف دولة طرف �أخرى مرّدها �أن 63 يف �لمائة فقط من �لأ�سخا�ض �لمد�نين 
بارتكاب جر�ئم ف�ساد عوقبو� �أي�سًا بالف�سل و�لحرمان من �لحق يف �سغل بع�ض �لوظائف، وذلك رغم �أن هذه 
�أهلية  ُت�سِقط  �لقانون. و�أخيرً�، رغم �لإمكانية �لنظرية لتطبيق عقوبات تكميلية  �إلز�مية بمقت�سى  �لعقوبة 
�لأ�سخا�ض ل�سغل وظائف عامة يف بلد ثالث، فاإن تطبيق تلك �لعقوبات كان �سبه منعدم يف �لممار�سة �لعملية 
)على �لأقل، كما يبدو، ب�ساأن �لم�سوؤولين �لمنتَخبين(. وُذكر مثال عمدة �أعيَد �نتخابه بعد �إد�نته بالر�سوة 
�أثناء ممار�سة مهامه عمدة يف �لبلدية �لتي عا�ض فيها بعد �إطلق �سر�حه من �ل�سجن. ولذلك �قُترح �أن تعلن 
�لدولة �لمعنية �ل�سخ�ض �لمنتَخب لمن�سب عمومي غير موؤهل لأن يعاد �نتخابه بعد �رتكاب جريمة ف�ساد، 
تتوقف مدة عدم  �أن  وينبغي  �لم�سروعة.  �لممار�سات غير  �لنوع من  ب�ساأن جّدية هذ�  �إ�سارة  هًة بذلك  موجِّ

�لأهلية على خطورة �لجريمة.

�إعادة �لإدماج
�لمد�نين  �لأ�سخا�ض  �إدماج  �إعادة  تعزيز  على   ،30 �لمادة  من   10 �لفقرة  بموجب  �لأطر�ف،  �لدول  ع  ُت�سجَّ
�إعادة �لإدماج هدف مهم من �أهد�ف  مة وفقًا للتفاقية يف �لمجتمع، مع �لت�سليم باأنَّ  �أفعال مجرَّ بارتكاب 
نظم �لعد�لة �لجنائية.)58( وبالفعل، فقد �أ�سارت �لعديد من �لدول �لأطر�ف �إلى �لإ�سلح و�لتهذيب و�إعادة 
هذ�  يف  �لتد�بير  من  �لنطاق  و��سعة  طائفة  وذكرت  لديها،  �لجنائية  �لعد�لة  لنظم  مهمة  كاأهد�ف  �لإدماج 
�ل�ساأن. و�سملت تلك �لتد�بير �لقيام �إلى �أق�سى حد ممكن باإ�سد�ر �أحكام ح�سب كل حالة على حدة، وتعليق 
�لحرية،  من  �لحرمان  عن  كبديل  �لنف�سية  بالرعاية  مقترنًا  �لمر�قبة  تحت  و�لو�سع  �لحتجازية،  �لعقوبات 
وتوظيف عدد كاف من �لموظفين ذوي �لمهار�ت �لتقنية و�لعلمية �للزمة لدعم عملية �إعادة �إدماج �ل�سجناء، 
و�عتماد �أن�سطة �جتماعية وبر�مج تثقيفية وتاأهيلية وبر�مج �إعادة �لتاأهيل، ونظم �لعمل، و�لأن�سطة �لثقافية 
و�لريا�سية وتقديم �لدعم �لديني للمد�نين، وتو�سيع نطاق حقوق �لزيارة، ومنح ت�ساريح �لخروج من �ل�سجن، 
و�لرعاية  عمل،  �إيجاد  على  و�لم�ساعدة  �لمحلي،  �لمجتمع  وخدمة  �لمر�َقب،  و�لإفر�ج  �لم�سروط،  و�لإفر�ج 
�ل�سحية وغيرها من �أ�سكال �لم�ساعدة �لجتماعية بعد �لإفر�ج، و�إعادة �لتاأهيل �لقانوني و�لق�سائي، ووقف 

�لآثار �لقانونية �لنا�سئة عن �لإد�نات.

 )58(�لدليل �لت�سريعي لتنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لفقرة 395.
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اأمثلة على التنفيذ
يف �إحدى �لدول �لأطر�ف، ُتكفل للمد�نني �ملفَرج عنهم �أنو�ع معيَّنة من �ملز�يا و�حلقوق ملنع عودتهم 
�لعدل  لوز�رة  �لتابعة  �ملنا�سبة  �لإ�سلحية  �ملوؤ�س�سَة  �ملعني  �ل�سجن  ويبلِّغ  �لإجر�مية.  �لأن�سطة  �إىل 
�لأخرية  �ل�سلطة  هذه  تقوم  كي  �ل�سجني  عن  �لو�سيك  �لإفر�ج  ب�ساأن  �ملحلية  �لتنفيذية  و�ل�سلطة 
و�ل�سلطة  �لعدل  ووز�رة  �ملعني  �ل�سجن  د  يزوِّ مت�سافرة،  جهود  خلل  ومن  �للزمة.  بالتح�سري�ت 
�لتنفيذية �لمحلية �ل�سجين �ل�سابق بالغذ�ء و�لملب�ض و�لمال لتغطية تكاليف �لنقل �للزمة للو�سول 
ر لل�سخ�ض مكان للعي�ض فيه، �إذ� كان متاحًا، �أو ُيعطى دفعة من �لمال لمرة  �إلى مكان �إقامته. وُيوفَّ
و�حدة. و�إ�سافًة �إلى ذلك، ت�سعى �ل�سلطة �لتنفيذية �لمحلية �إلى توفير فر�سة عمل لل�سجين �ل�سابق 

من خلل مركز توظيف محلي.
�ل�سريط �لأ�سفر"، وهو عبارة عن مبادرة  "م�سروع  �ل�سجون  �إد�رة  �أطلقت  �أخرى،  وفي دولة 
�إعطاء فر�سة ثانية لل�سجناء  �إلى  �أهد�ف �لم�سروع في توعية �لمجتمع بالحاجة  مجتمعية. وتتمثل 
�ل�سابقين، وتاأمين قبول �لمجتمع لهم ولأ�سرهم، وحفز �لعمل �لمجتمعي من �أجل دعم �إعادة تاأهيل 

�لمجرمين �ل�سابقين و�إعادة �إدماجهم.
�لمحلي  �لمجتمع  في  �لمد�نين  �ل�سجناء  �إدماج  لإعادة  �ساملة  ثالثة خطة  دولة طرف  ذ  وتنفِّ
من خلل مجموعة و��سعة من �لأن�سطة �لتعليمية و�لمهنية و�لثقافية و�لريا�سية و�لجتماعية �أثناء 
وجودهم د�خل �لموؤ�س�سة �لإ�سلحية. وعلوة على ذلك، يجري �لعمل على تعديل �لت�سريعات �لتي 
تحكم عمل مر�كز �لإ�سلح و�إعادة �لتاأهيل، و�عتماد عقوبات بديلة، وتو�سيع نطاق توظيف �ل�سجناء، 
وو�سع م�ساريع �إنتاجية جديدة، و�إقامة �سر�كات مع �لقطاع �لخا�ض، و�إن�ساء مركز متخ�س�ض م�ستقل 

لمتابعة رعاية �لمد�نين �ل�سابقين.

�لكيفية  ب�ساأن  �لأطر�ف  للدول  �لمتاحة  �لخيار�ت  د  وتعدُّ �لمعني  �لحكم  محتوى  �ت�ساع  �إلى  وبالنظر 
�لتي ينبغي لها تنفيذه بها، �أعرب �لمر�ِجعون يف معظم �لأحيان عن �رتياحهم �إز�ء �لمعلومات �لتي ُقدمت، 
�إي�ساحية، تتما�سى مع روح  �أو  �لت�سريعية �لمذكورة، حتى ولو كانت محدودة  �أنَّ �لجهود و�لتد�بير  و�عتبرو� 
�إلى مجموعة �لدول �لأفريقية ومجموعة  �أن نحو ُخم�ض �لدول �لأطر�ف، يكاد ينتمي ح�سرً�  �لتفاقية. بيد 
دول �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ، �أ�سار �إلى �أنه لي�ض لديه �أحكام قانونية لتعزيز �إعادة �لإدماج �أو و�سف �سيا�ساته 
دة �أو �سعيفة، وخ�سو�سًا فيما يتعلق باآليات تنفيذها وم�سوؤوليات �لوكالت  �لقائمة باأنها غام�سة �أو غير محدَّ
و�لموؤ�س�سات �لمعنية و�لأفر�د �لمعنيين. وبالمثل، ُو�سفت �لبيئة �لقانونية لإعادة �إدماج �لمد�نين �ل�سابقين 
يف �لمجتمع يف بع�ض �لدول باأنها غير كافية، مما ي�سفر عن �سعوبات هائلة يو�جهها �لمفَرج عنهم، ول �سيما 

يف �إيجاد فر�ض عمل.
"�لبديلة"  �لم�ساهمة  �إلى  �أ�سارت  �أعله  �لمذكورة  �لبلد�ن  �أحد  يف  �ل�سلطات  �أنَّ  بالذكر  �لجدير  ومن 
مرة  �لندماج  على  �ل�سابقين  �لمد�نين  م�ساعدة  محاولة  �لدينية يف  و�لمنظمات  �لحكومية  غير  للمنظمات 
�لخا�ض  �لقطاع  يف  �لفاعلة  �لجهات  بجهود  علمًا  �لو�جبة  �لإحاطة  من  �لرغم  وعلى  �لمجتمع.  يف  �أخرى 
و�لمجتمع �لمدني يف هذ� �لميد�ن، �أُو�سي باأن تحاول �لدولة نف�سها ت�سجيع �إعادة �إدماج �لأ�سخا�ض �لمد�نين 
�لحال  بطبيعة  ي�ستبعد هذ�  ول  �لتفاقية.  �لمطلوب يف  �لنحو  على  للتفاقية،  وفقًا  مة  �أفعال مجرَّ بارتكاب 
�لبر�مج �لم�ستركة بين �لقطاعين �لعام و�لخا�ض و�ل�سر�كات مع قادة �لمجتمعات �لمحلية و�لمتطوعين كما 

يت�سح من مثال بلد�ن �أخرى.
ويتمثل تحدٍّ �آخر بالن�سبة �إلى �ل�سلطات �لوطنية يف �كتظاظ �ل�سجون وتدهور نظم �ل�سجون، وهو ما قد 
يعيق تطبيق �لآليات �لر�مية �إلى �إعادة �لإدماج �لجتماعي، حتى و�إن توفر ما يكفي من �لت�سريعات �ل�سارية. 



بن�سبة 650 يف  �ل�سجون  ��ستيعاب نظام  �ل�سجناء طاقة  وكان ذلك و��سحًا يف دولة طرف تجاوز فيها عدد 
�لمائة، نتيجة تدني هذ� �لقطاع ل�سنو�ت عديدة يف ترتيب �لأولويات.

من  و�لم�ستفيدين  �لمد�نين  على  عادة  �لإدماج  �إعادة  تد�بير  تطبيق  هي  �أخيرة  ملحظة  وهناك 
�أدينو�  �لذين  �لأ�سخا�ض  �إلى  محددة  �إ�سارة  �أيَّ  تت�سمن  ل  بحيث  �لعام،  بالمعنى  لحقًا  �لم�سروط  �لإفر�ج 
�لتي  �لم�ساعدة  �أ�سكال محددة من  تقديم  �إمكانية  تدر�ض  �أن  �لأطر�ف  �لدول  تختار  وقد  ف�ساد.  يف جر�ئم 
م  قد تكون �سرورية لإعادة �إدماج هوؤلء �لأ�سخا�ض ب�سبب �لو�سم �لمرتبط بالإد�نة نتيجة �رتكاب فعل مجرَّ
وفقًا للتفاقية. فقد �أ�سدرت �لمحكمة �لعليا يف �أحد �لبلد�ن على �سبيل �لمثال لو�ئح ترمي �إلى ر�سد تنفيذ 
�لعقوبات على �لأ�سخا�ض �لمد�نين بارتكاب جر�ئم �قت�سادية �أو جر�ئم مت�سلة بالف�ساد. وو�سعت �لمحاكم 
على �ختلف درجاتها نظمًا للمر�قبة تهدف �إلى �لتنفيذ �لممنهج و�لفردي لأحكام �إعادة �لإدماج �لجتماعي، 
ن بها �لمعلومات �للزمة لر�سد معالجة وت�سوية �لم�سائل �لمتعلقة بمرتكبي  وهي تحتفظ ب�سجلت خا�سة ُتدوَّ
�لجر�ئم من هذ� �لنوع. و��ستنادً� �إلى م�ستعِر�سي دولة �أخرى، قد يكون خيار �لف�سل �لموؤقت، بدًل من �لد�ئم، 
 للموظفين �لعموميين �لمد�نين بارتكاب ممار�سات فا�سدة تدبيرً� يمكن �أن يعزز �أي�سًا �إعادة �ندماجهم يف هذ� 
�لمجال —رهنًا بخطورة �لحالة و�ل�سرر �لحا�سل و�لم�سالح �لعامة �لمعنية. ومع ذلك، ل بد، كما ُذكر �أعله 
يف �لفقر�ت ب�ساأن �لعقوبات، من تقييم تو�سية من هذ� �لنوع مقابل �لأ�سو�ت �لد�عية �إلى فر�ض عقوبات �أ�سد 
�لفردية  و�لحتياجات  �لقانونية  �لثقافة  �سوء  يف  فيها  �لنظر  ومن  �لف�ساد،  جر�ئم  يف  �لجناة  �سد  �سر�مة 

لنظام �لعد�لة �لجنائية يف كل بلد.

�لتحديات
وغيرها  �لمالية  �لعقوبات  )�أ( م�ستويات  يلي:  ما   30 �لمادة  بتنفيذ  يتعلق  فيما  �سيوعًا  �لتحديات  �أكثر  من 
من �لعقوبات، ل فيما يتعلق بكفاءتها وتنا�سبها و�أثرها �لر�دع فح�سب و�إنما �أي�سًا ب�سمان �لت�ساق و�لتر�بط 
�لمتياز�ت  بين  و)ب( �لتو�زن  بالف�ساد؛  �لمرتبطة  �لجر�ئم  على  تعاقب  �لتي  �لوطنية  للنظم  �لد�خليين 
بالتفاقية  �لم�سمولة  �لجر�ئم  ي  تحرِّ و�إمكانية  �لعموميين  للموظفين  �لممنوحة  �لق�سائية  و�لح�سانات 
ع �لدول �لأطر�ف ب�سفة خا�سة على �إعادة �لنظر يف  وملحقة مرتكبيها ومقا�ساتهم على نحو فعال )ُت�سجَّ
�إجر�ء�ت رفع �لح�سانات لتجنب �لتاأخير�ت �لمحتملة و�سياع �لأدلة و�أيِّ عقبات تمنع �تخاذ خطو�ت �لتحقيق 
قبل رفع �لح�سانات(؛ و)ج( �عتماد تد�بير لإ�سقاط �أهلية �لمد�نين ل�سغل وظائف عمومية، بما يف ذلك يف 
�لعامة؛  للنيابة  �لتقديرية  لل�سلحيات  �ل�سليمة  و)د( �لممار�سة  للدولة؛  جزئيًّا  �أو  ا  كليًّ �لمملوكة  �ل�سركات 

و)ه ( �عتماد �إجر�ء�ت و��سحة من �أجل تنحية �لمتهمين �أو وقفهم عن �لعمل �أو نقلهم.

باء- التجميد والحجز والم�سادرة )المادة ٣1(

تت�سمن �لمادة 31 من �لتفاقية �أحكامًا مهمة )�أُعدت بالقتر�ن بالمادتين 23 و٤0 و�لف�سل �لخام�ض( لمنع 
�لمجرمين من �ل�ستفادة من جر�ئمهم و�إز�لة �لحافز للممار�سات �لفا�سدة. ويف حين لوحظ خلل عمليات 
من  درجة  لتحقيق  �لجهود  من  �لمزيد  بذل  و�سرورة  �ل�سائعة  �لتنفيذ  م�ساكل  من  عدد  وجود  �ل�ستعر��ض 
�لت�ساق معاِدلة لدرجة �لت�ساق �لمتعلقة بالت�سريعات �لوطنية لمكافحة غ�سل �لأمو�ل، ثمة �تجاه و��سح نحو 
�لتقارب �لت�سريعي وتعزيز �لتد�بير �لمنطبقة وفقًا لمعايير �لتفاقية. ويف هذ� �ل�سياق، ��ستفاد �لعديد من 
�لبلد�ن من �لر�سد �لمتو��سل لآليات �لتقييم �لدولي، من قبيل �لآليات �لتي يديرها �لتحاد �لأوروبي ومنظمة 
�لتعاون و�لتنمية يف �لميد�ن �لقت�سادي ومجل�ض �أوروبا وفرقة �لعمل �لمعنية بالإجر�ء�ت �لمالية، بما فيها 

�جلزء �لأول- �لف�سل �لثاين- تد�بري تعزيز �لعد�لة �جلنائية 125
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�إلى  �أنَّ تحديد �سكل �لمتثال �لت�سريعي للتفاقية م�ساألة تعود  �لهيئات �لإقليمية �لمماثلة. وعلى �لرغم من 
 10 �لفقرة  �أكدت  كما  ذ�ته،  حد  يف  �عتر��ض  مو�سع  لي�ض  عّدة  قو�نين  �إلى  ��ستنادها  و�أنَّ  �لأطر�ف  �لدول 
و�أدو�ت  �أطر ت�سريعية و��سحة ومت�سقة ب�ساأن م�سادرة عائد�ت  �إلى  �إلى �لحاجة  �أ�سير  �لمادة 31، فقد  من 
�أة )كالتي ت�سم مثًل �أحكامًا مختلفة  �لجريمة وحجزها وتجميدها. وقد تعرقل �لت�سريعات �لمعقدة و�لمجزَّ
تنظم �لم�سادرة رهنًا بالجريمة �لتي تتاأتى منها �لعائد�ت، �أو تعاريف مختلفة للممتلكات يف �أماكن متفرقة 

من �لقو�نين ذ�ت �ل�سلة( �لتنفيذ �لفعال للتد�بير �لد�خلية لمكافحة �لف�ساد.

م�سادرة عائد�ت �لجريمة
�لعائد�ت  )�أو  �لعائد�ت  م�سادرة  على  تقريبًا  �لأطر�ف  �لدول  جميع  يف  �لمبد�أ  حيث  من  �لقانون  ين�ض 
"�لم�سادرة"  �أنَّ م�سطلح  ُيفهم  للتفاقية، حيث  وفقًا  مة  �لمجرَّ �لأفعال  �لمتاأتية من  �لإجر�مية  �لتقديرية( 
�أو  �سادر عن محكمة  باأمر  �لممتلكات  من  �لد�ئم  �لحرمان   ،2 �لمادة  من  )ز(  �لفرعية  للفقرة  وفقًا  يعني، 
�سلطة مخت�سة �أخرى. وهناك �سبع وليات ق�سائية على �لأقل تبتعد بدرجة كبيرة عن هذه �لقاعدة، بما ي�سير 
�إلى �لحاجة �إلى �إجر�ء تنقيح كامل للإطار �لت�سريعي ذي �ل�سلة. ففي �لحالت �ل�ست �لأولى، ل ُين�ض، فيما 
على  ُين�ض  ل  �أو  نف�سها(،  �لر�سوة  )مثل  �لأدو�ت  على م�سادرة  �سوى  �لأمو�ل،  بغ�سل  �لمتعلقة  �لجر�ئم  عد� 
�لم�سادرة �سوى يف ما يتعلق بعائد�ت و�أدو�ت عدد محدود من �لجر�ئم )مثل �لر�سوة �أو �لإثر�ء غير �لم�سروع 
بالكامل  مدرجة  غير  �لف�ساد  جر�ئم  �أنَّ  وهو  �أحيانًا  �إ�سايف  قيد  مع  �لأمو�ل(،  غ�سل  �لأحيان،  �أغلب  يف  �أو، 
�أي�سًا، ل تتعلق �لم�سادرة مبا�سرة  �ل�سابعة، فيما عد� غ�سل �لأمو�ل  يف عد�د �لجر�ئم �لأ�سلية. ويف �لحالة 
ا �أو جزئيًّا، �لممتلكات �لتي ت�سكل موجود�ت �ل�سخ�ض  بالعائد�ت بل �لغر�ض منها �أن تكون عقوبة ت�سمل، كليًّ
�لمد�ن، بعد ��ستيفاء �أيِّ حقوق محتملة لزوجه �أو �سركائه يف �لملكية �أو ورثته. وبعبارة �أخرى، يبدو �أنَّ �لدولة 
�لطرف �لمعنية تطبق عقوبة "�لم�سادرة �لكاملة" لممتلكات �ل�سخ�ض �لمد�ن من دون ��ستر�ط وجود �سلة بين 
�أ�سفرت عن م�ساكل تتعلق بالتو�فق مع �لمبادئ �لقانونية  �لموجود�ت �لم�سادرة و�لجريمة—وهي ممار�سة 

�لأ�سا�سية )ب�ساأن دقة �لأحكام �لجنائية وقابلية �لتنبوؤ بها( يف �لبلد�ن �لأخرى �لتي ُطبقت فيها.

وبا�ستثناء هذه �لبلد�ن �ل�سبعة، و�سعت �لدول �لأطر�ف عادة �أحكام م�سادرة عامة )على �سبيل �لمثال 
�لت�سريعات  �لجر�ئم يف  �لد�ستور ذ�ته( تنطبق على معظم  �لأحيان حتى يف  �لجنائي ويف بع�ض  �لقانون  يف 
يتعلق  فيما  �لر�سوة،  يتعلق بجر�ئم معيَّنة )مثل  فيما  �أي�سًا،  �أحكامًا خا�سة  �لأحيان  �لمحلية، ويف كثير من 
بالمزية غير �لم�ستحقة �أو قيمتها، �أو غ�سل �لأمو�ل(. ويف حين يوؤمر بالم�سادرة، كقاعدة عامة، باعتبارها 
عقوبة جنائية �إ�سافية—�أو كتدبير �أمني—يف �سياق �لإجر�ء�ت �لجنائية، �ختار عدد من �لدول نظامًا مدنيًّا 
�إطار محاكمة جنائية(، مع �ل�ستفادة من تدّني معايير �لإثبات �للزمة يف تلك  يف �لمقام �لأول )حتى يف 
�لحالت. وقد �عتر�ض �لم�ستعِر�سون يف حالتين على �إر�ساء �لم�سادرة كعقوبة تقديرية يف �لقانون �لجنائي 
للدول �لمعنية، و�أو�سو� باإز�لة �لعن�سر �لجو�زي من �لأحكام ذ�ت �ل�سلة. و�عتر�ض �لم�ستعِر�سون يف حالتين 
�لعن�سر  باإ�سقاط  و�أو�سو�  �لمعنيتين،  للدولتين  �لجنائي  �لقانون  �لم�سادرة كعقوبة تقديرية يف  �إر�ساء  على 
�لجو�زي من �لأحكام ذ�ت �ل�سلة. بيد �أن �لم�ستعِر�سين لم يعتر�سو�، يف ��ستعر��سات �أخرى، على �حتفاظ 
ل  ذ�تها  �لتفاقية  �إن  حيث  �لعقوبة،  هذه  بتطبيق  يتعلق  فيما  �لتقدير  من  معيَّن  بهام�ض  �لوطنية  �لمحاكم 
�لد�خلية، ما قد  �لقانونية  �أق�سى حد ممكن يف حدود نظمها  �إلى  �لأطر�ف،  �لدول  �أن تتخذ  ت�سترط �سوى 
يلزم من تد�بير لتمكين �ل�سلطات �لمخت�سة من �لم�سادرة. ويجب �أي�سًا يف هذ� �ل�سياق مر�عاة مبد�أ غلبة 

�لقو�نين �لوطنية �لو�رد يف �لفقرة 10 من �لمادة 31.

باأحكام  م�سمولة  للتفاقية  وفقًا  مة  �لمجرَّ �لأفعال  جميع  تكون  �أن  �لأطر�ف  �لدول  تكفل  �أن  وينبغي 
وطنية. وهكذ� �لحال عادة، بما يف ذلك عندما تكون لدى �لبلد�ن لو�ئح عامة ت�سير �إلى جر�ئم خطيرة �أو 



خا�سعة للملحقة. ويف �لمقابل، هناك بع�ض �لجر�ئم �لمت�سلة بالف�ساد يف نحو �ثنتْي ع�سرة ولية ق�سائية، 
مثل �لر�سوة يف �لقطاع �لخا�ض �أو بع�ض �لجر�ئم �لب�سيطة �أو �لجر�ئم ذ�ت �لخطورة �لمتو�سطة �لتي يعاَقب 
عليها بعقوبات �أدنى من حدٍّ معيَّن، �لتي ل تدخل يف نطاق قو�نين �لم�سادرة، و�إن كان يجري �إعد�د ت�سريعات 
يف بع�ض تلك �لحالت من �أجل تنفيذ �لمادة 31 تنفيذً� و�فيًا. ويف ثلث حالت �أخرى على �لأقل، �أُعرب عن 
ولكنها  �إجر�مية  بو�سائل  �كُت�سبت  �لتي  �لممتلكات  يبدو  ما  ي�ستبعد على  �لذي  �لقانون،  ب�ساأن �سياغة  �لقلق 
ُحولت �إلى �أطر�ف ثالثة، مما �أدى �إلى �إبد�ء ملحظة ب�سرورة تطبيق تد�بير �لم�سادرة على نحو �أكثر �ت�ساقًا 
يف �لق�سايا �لجنائية، بغ�ض �لنظر عن ملكية �لممتلكات �لمعنية. و�أخيرً�، لوحظ مع �لقلق يف �إحدى �لدول �أن 
ا �إجر�ء �أيِّ تحقيقات  �عتر�ف �لجاني بالذنب يوؤدي �إلى ��سترد�د جميع �لممتلكات �لتي حجزها، بما يمنع فعليًّ

�إ�سافية يف �لق�سية، بما يف ذلك م�سادرة عائد�ت �لجريمة �لمرتكبة.

�لم�سادرة على �أ�سا�ض �لقيمة
�لملكية و�لآخر قائم على  �أحدهما قائم على  �أ�سا�سيان م�ستخدمان لتغطية عائد�ت �لجريمة،  هناك نظامان 
�لقيمة.)59( ففي معظم �لدول ين�ض �لقانون على نهج قائم على �لقيمة �أو مختلط، مما ي�سمح بم�سادرة �لممتلكات 
ذ�ت �لقيمة �لمعادلة لقيمة عائد�ت �لجريمة، وكثيرً� ما يكون ذلك يف �سكل �أو�مر �أو غر�مات مالية تفر�سها 
�لم�سادرة  تطبيق  يندرج  ما  وعادة  �لإجر�مية.  لأرباحه  م�ساويًا  مبلغًا  �ل�سخ�ض  ي�سدد  �أن  وتقت�سي  �لمحكمة 
�لقائمة على �لملكية �أو �لقائمة على �لقيمة �سمن �ل�سلطة �لتقديرية للمحكمة، حيث عادة ما تكون �لم�سادرة 
�لقائمة على �لملكية هي �لخيار �لرئي�سي �لموجود تحت ت�سرفها. ويف �لعديد من �لحالت، يق�سي �لقانون بعدم 
تطبيق �لم�سادرة على �أ�سا�ض �لقيمة �إلَّ �إذ� كانت م�سادرة �لعائد�ت �لفعلية للجريمة ل�سالح �لدولة م�ستحيلة 
�أو غير معقولة ل�سبب وجيه وقت �تخاذ �لقر�ر، على �سبيل �لمثال عندما تكون �لر�سوة قد ��سُتخدمت �أو �أُخرجت 
من �لبلد �أو عندما ُتفقد �لممتلكات �أو ُت�ساَدر. بيد �أن هناك �أي�سًا وليات ق�سائية تولي فيها �لمنظومة �لوطنية 

�أهمية �أكبر منذ �لبد�ية للحرمان �لقائم على قيمة �لإثر�ء �لمتاأتى عن طريق �أفعال غير قانونية.

مثال على التنفيذ
ين�ض قانون �إحدى �لدول �لأطر�ف على �أنَّ �لم�سادرة على �أ�سا�ض �لقيمة ممكنة فيما يتعلق باأد�ة 
�أو �لممتلكات  و�إذ� كانت تلك �لأد�ة  �لمنَتجة خلل �لجريمة على حد �سو�ء.  �لجريمة و�لممتلكات 
ر �لو�سول �إليها بطريقة �أخرى، يجوز �أن يوؤمر بم�سادرة كلية �أو جزئية للقيمة من  قد �أُخفيت �أو تعذَّ
�إلى ذلك،  �أو بمو�فقته. و�إ�سافًة  �أو �ل�سخ�ض �لذي �رُتكبت �لجريمة نيابة عنه  �أو �ل�سريك  �لجاني 
يجوز �أن يوؤمر بالم�سادرة �لقائمة على �لقيمة من �ل�سخ�ض �لذي ُنقلت �إليه �لأد�ة �أو �لممتلكات. 
على �أنه ل تجوز �لم�سادرة �لقائمة على �لقيمة �إذ� �أُثبت �أنَّ �لأد�ة �أو �لممتلكات قد �أُتلفت �أو ��سُتهلكت 

في �لغالب.

د �لمبلغ �لمر�د م�سادرته �أو دفعه من جانب �ل�سخ�ض �لمعني عادًة يف �لدعاوى �لمرفوعة على  وُيحدَّ
�أ�سا�ض �لقو�عد �لإثباتية �لعامة. وعند تحديد قيمة �لعائد�ت �لمتاأتية من �أفعال �إجر�مية �رتكبها �سخ�سان �أو 
ا، �أو عن  �أكثر، يجوز للمحكمة �أن تاأمر باأن يكون هوؤلء �لأ�سخا�ض م�سوؤولين عن �لتز�م �لدفع جماعيًّا وفرديًّ

]…[ �أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك �لعائد�ت"(؛ و�لدليل �لت�سريعي   )59(�نظر �لفقرة 1 )�أ( من �ملادة 31 )"�لعائد�ت �لإجر�مية 

لتنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لفقرتني 398 و399؛ و�لدليل �لتقني لتفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لف�سل �لثالث، �ملادة 
31، �لق�سم �لثالث.
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جزء تحدده �لمحكمة. ويقا�ض مدى �لمكا�سب �لم�سادرة يف دولة و�حدة على �لأقل بما ي�سمى "مبد�أ �لربح 
�ل�سافي"، وهو ما يعني �أن �لمبالغ �لمنفقة من �أجل �لح�سول على �لعائد�ت ُتخ�سم من �لقيمة. ومع ذلك، 
فقد �عتبر �لم�ستعِر�سون �أن هذ� ل يتما�سى تمامًا مع �لتفاقية، و�أو�سو� باأن تنتقل �لدولة �إلى نظام من �ساأنه 

عدم �ل�سماح بتلك �ل�ستقطاعات.

ويف عدد كبير من �لبلد�ن، ل يبدو �أن م�سادرة �لممتلكات بقيمة تعادل قيمة عائد�ت �لجريمة �لمت�سلة 
بالف�ساد م�سمولة، �أو ل تكون م�سمولة �سوى فيما يتعلق بجر�ئم محددة )وخ�سو�سًا غ�سل �لأمو�ل(. ويف بع�ض 
تلك �لحالت، تكون �لقو�نين �لوطنية قائمة على مبد�أ �لم�سادرة �لمادية، ول تعترف بالم�سادرة �لقائمة على 
�لقيمة. ونتيجة لذلك، ل يوجد �سبيل فوري متاح للنت�ساف �إذ� كانت �لممتلكات بعينها قد �أُنفقت �أو ل يمكن 
بها. ويف �لوقت نف�سه، وكما هو مبين �أدناه، تن�ساأ �سعوبات فيما يتعلق بالعائد�ت غير �لمبا�سرة و�لعائد�ت  تعقُّ
�لتي �ختلطت بموجود�ت قانونية �أو ُنقلت �إلى �أطر�ف ثالثة ح�سنة �لنية. وبناء على ذلك، ُقدمت تو�سيات لمعالجة 
هذه �لم�ساألة. ويف بع�ض تلك �لحالت، كانت هناك مر�جعة للموقف وم�ساريع قو�نين قيد �ل�سياغة تتيح خيار 
تجميد ممتلكات ذ�ت قيمة معادلة لقيمة عائد�ت �لجريمة وحجزها وم�سادرتها. ويف حالة �أخرى، �أ�سير �إلى 
�لإجر�مية  �لعائد�ت  قيمة  قيمتها  تعادل  �لتي  �لموجود�ت  �لت�سريعات �سلحية م�سادرة  تتناول  ل  بينما  �أنه، 
با�ستثناء ما يتعلق بق�سايا �لر�سوة، فاإنَّ هذ� لم ُيِثر �إ�سكاليات من �لناحية �لعملية؛ ومع ذلك، فقد �أُو�سي بالنظر 

فيه، بما يف ذلك من حيث �لم�سادرة �لقائمة على �لقيمة، يف �سياق �لتعديلت �لت�سريعية �لجارية.

م�سادرة �أدو�ت �لجريمة
ع نطاق �للتز�م بالم�سادرة يف �لفقرة �لفرعية 1 )ب( من �لمادة 31 بحيث ي�سمل �لممتلكات �أو �لمعد�ت  يو�سَّ
مة وفقًا للتفاقية. وهي تهدف  �أو �أيَّ �أدو�ت �أخرى ��سُتخدمت �أو كانت معدة لل�ستخد�م يف �رتكاب �أفعال مجرَّ
�إلى حرمان �لجناة من �لممتلكات �لم�ستخدمة يف تنفيذ عمل فا�سد، ولكن �أي�سًا �إلى منع �لأ�سياء �أو �لو�سائل 
ذ�ت �لطبيعة �لخطرة )مثل �لبرمجيات �لم�ستخدمة لت�سريب �لأمو�ل، �أو �لأ�سلحة �لم�ستخدمة لإعاقة �سير 
�لتحقيقات، �أو �لخطط �لموؤ�س�سية �لمو�سوعة لتحويل مز�يا غير م�سروعة( �لتي ُت�ستخدم لأغر��ض فا�سدة، 

بما يجعلها ذ�ت طابع عقابي ووقائي يف �آن و�حد.)60(

ن من م�سادرة �لأدو�ت �لم�ستخدمة يف جر�ئم �لف�ساد؛  وتوجد لدى غالبية �لدول �لأطر�ف تد�بير ُتمكِّ
غير �أنَّ هناك بع�ض �لدول �لتي ل تتيح هذه �لإمكانية �أو تف�سح �لمجال لل�سك يف هذ� �ل�سدد، مما �أدى �إلى 
ل فيها خطرً�  تقديم تو�سيات مقابلة. و�عُتبر �أن م�سادرة �لأدو�ت وحدها كتدبير وقائي، يف �لحالت �لتي ت�سكِّ
ي�ستوفيان  ل  �لقانوني،  �لمن�ساأ  ذ�ت  �لأدو�ت  و��ستثناء  �لعام  �لنظام  �أو  �لأخلق  �أو  �لأ�سخا�ض  �سلمة  على 
�أكثر من 20 دولة �سوى �لأدو�ت و�لو�سائل �لتي  �لقانون يف  متطلبات �لتفاقية. وعلوة على ذلك، ل ي�سمل 
�لف�ساد  لل�ستخد�م يف جر�ئم  �لمعدة  �لأدو�ت  ل  �رتكاب جريمة جنائية،  �لمد�ن يف  �ل�سخ�ض  ي�ستخدمها 
�أنَّ �لت�سريعات �لحالية ل تحظر  �أو �لأدو�ت عد� �لمبالغ �لنقدية. ويف �إحدى تلك �لحالت، على �لرغم من 
�لظرف  هذ�  يف  تطبيقها  ي�سبق  فلم  �لف�ساد،  جر�ئم  �رتكاب  يف  لل�ستخد�م  ة  �لمعدَّ �لأدو�ت  على  �لتطبيق 
ر �ل�سلطة �لق�سائية �لقانون وفقًا  �أُو�سي باأن ُينظر يف �إ�سد�ر �إي�ساح ت�سريعي �إذ� لم تف�سِّ �لخا�ض. ولذلك، 

لذلك يف �لحالت �لمقبلة.

تو�سيع نطاق �لم�سادرة
�إد�نة �سخ�ض بارتكاب جريمة وت�ستهدف  يتمثل �لنموذج �لتقليدي للم�سادرة يف عقوبة جنائية مفرو�سة بعد 
ل عليها ب�سورة مبا�سرة �أو غير مبا�سرة من تلك �لجريمة. وعلى �لرغم من �أنَّ هذ� �لنموذج  �لممتلكات �لمتح�سَّ

 )60(�نظر �لدليل �لتقني لتفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لف�سل �لثالث، �ملادة 31، �لق�سم �لثاين.



ما ز�ل �إلى حد كبير �ل�سيغة �لقانونية �لمهيمنة �لموؤدية �إلى �لم�سادرة، تمنح بع�ض �لدول، ل �سيما من مجموعة 
 دول �أوروبا �ل�سرقية، �لمحاكم �لجنائية، كما �سبقت �لإ�سارة �أعله يف �لف�سل �لأول، �لق�سم باء، �لق�سم �لفرعي ٤،

ا �أو جزئيًّا، �لثروة �لعائدة �إلى �لجاني وقت �إ�سد�ر �لحكم �لتي ُيفتر�ض  �ل�سلحية �لإ�سافية كي ت�سادر، كليًّ
لأ�سباب وجيهة �أنها متاأتية من ن�ساطه �لإجر�مي، ما لم ُيعتبر �أنها غير ذ�ت قيمة تذكر. وبعبارة �أخرى، يظل 
من �ل�سروري �أن تكون �لمحكمة مقتنعة، على �أ�سا�ض ملب�سات �لق�سية و�لأدلة �لمتاحة، باأنَّ �لموجود�ت عبارة 
عن عائد�ت �إجر�مية، ولكن من دون �لحاجة �إلى �إثبات كون تلك �لعائد�ت تخ�ض �لجريمة �لمحددة �لتي �أدين 

�لمتهم ب�سببها. ويف تلك �لحالت، يلَزم �لجاني �أن يثبت م�سروعية حيازة �لممتلكات.

�لتي تم  �لتي تنطبق ب�سفة خا�سة على �لموجود�ت  عة،  �لمو�سَّ �إ�سد�ر �لأمر بالم�سادرة  �أي�سًا  ويجوز 
�ل�سابقة  �لخم�ض  �ل�سنو�ت  خلل  �لمثال  �سبيل  )على  �لإجر�مي  �لفعل  من  قريب  زمن  يف  عليها  �لح�سول 
بين، �أو و�سي، �أو حار�ض ق�سائي ب�سبب  لرتكاب �لجريمة(، �سد �أحد �أفر�د �لأ�سرة، �أو �أحد �لأقارب �لمقرَّ
�إفل�ض �لجاني، �أو �أيِّ �سخ�ض طبيعي �أو �عتباري �آخر مرتبط بالجاني، �إذ� كان هناك �سبب للعتقاد باأنَّ 
�لممتلكات قد ُنقلت �إلى ذلك �ل�سخ�ض لتفادي �لم�سادرة �أو �لم�سوؤولية. ويف بع�ض �لدول �لأطر�ف، وكما هي 
�لحال بالن�سبة �إلى تد�بير �لم�سادرة عمومًا، تماَر�ض �ل�سلطة ذ�ت �ل�سلة يف �إطار �إجر�ء�ت مدنية، ُت�ستهل 
للم�سادرة،  �لو��سعة  �ل�سلحيات  هذه  ��ستخد�م  وُيعتبر  دعوى.  يرفع  �أو  طلبًا  �لعام  �لمدعي  يقدم  �أن  بعد 
ب�سرف �لنظر عما �إذ� كانت تماَر�ض يف �سياق �إجر�ء�ت جنائية �أو مدنية، من �لممار�سات �لجيدة. وبالتالي، 
�أُو�سَي، يف �لحالت �لتي يكون فيها نطاق �لأحكام ذ�ت �ل�سلة محدودً� )يف غ�سل �لأمو�ل و�لجريمة �لمنظمة 

مثًل(، ببحث �إمكانية تو�سيع نطاقها لت�سمل جميع �لجر�ئم �لمت�سلة بالف�ساد.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

يمكن للمحكمة في �إحدى �لدول، �إذ� �أد�نت �سخ�سًا بتهمة جنائية وحكمت عليه بال�سجن لمدة تزيد 
ع نطاق �لم�سادرة بحيث ي�سمل جميع �لموجود�ت �لمملوكة للجاني �لتي  على ثلث �سنو�ت، �أن تو�سِّ

يكون م�سدرها غير معروف، �إلَّ �إذ� �أثبت هذ� �لأخير �لم�سدر �لقانوني للممتلكات.
وهناك ولية ق�سائية �أخرى و�سعت �آليات �ساملة للم�سادرة، بما في ذلك �إمكانية �لحتجاج، 
بناء على تقدير �لمدعي �لعام، بقرينة قانونية �سد محترفي �لإجر�م �لذين يحوزون ثروة م�سدرها 
غير معروف، حيث يتعذر �إثبات جميع �لجر�ئم �لتي �رتكبوها على مّر �ل�سنين. ووفقًا لهذه �لقرينة، 
ولدى �لإد�نة بارتكاب جريمة بالغة �لخطورة، ُتعتبر جميع �لموجود�ت و�لممتلكات �لمكت�سبة خلل 
�ل�سنو�ت �ل�سبع �ل�سابقة عائد�ت �إجر�مية وعر�سة للم�سادرة )�لمدنية( ما لم يتمكن �لمدعى عليه 

من �إثبات م�سدرها �لم�سروع.

�لم�سادرة دون �إد�نة
تجيز دول �أطر�ف كثيرة، بالتو�زي مع ما �سبق، عمليات م�سادرة دون �إد�نة، �سريطة �أن تقتنع �لمحكمة باأنَّ 
وقد  �لجريمة.  لتلك  �أدو�ت  �أو  عائد�ت  �لمعنية هي  �لممتلكات  و�أنَّ  �لما�سي  �رُتكبت يف  قد  جريمة خطيرة 
نوق�ست هذه �لم�ساألة بالفعل باإيجاز �أعله يف �لف�سل �لأول، �لق�سم باء، �لق�سم �لفرعي ٤، حيث لوحظ يف 
بلد�ن من جميع �لمناطق �لظهور �لمتز�يد لنظم �لم�سادرة بدون �إد�نة )ُت�سمى �أي�سًا "�لم�سادرة �لعينية"، 
�لتي  �لأحكام  �إلى  خا�سة  ب�سفة  �لإ�سارة  مع  �إد�نة(،  �إلى  �لم�ستندة  �ل�سخ�سية"  "�لم�سادرة  عك�ض  على 
من  �لمعنية  �لبلد�ن  ن  وتمكِّ لموجود�تهم  �لقانوني  �لم�سدر  �إثبات  على  �لقادرين  غير  �لأ�سخا�ض  ت�ستهدف 
تحقيق نف�ض �لأثر �لمتوخى من تجريم �لإثر�ء غير �لم�سروع، ب�سرف �لنظر عن �لملحقة �لق�سائية. بيد �أنه 
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من �لمهم �أكثر ب�سرف �لنظر عن ذلك، �أنَّ لأ�ساليب �لم�سادرة بدون �إد�نة يف �لعديد من �لوليات �لق�سائية 
دورً� حا�سمًا يف م�سادرة �لعائد�ت �لمتاأتية من �لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة بالف�ساد، بغ�ّض �لنظر عن ��ستخد�مها 

يف �لت�سدي للثرو�ت �لمجهولة �لم�سدر.
�إد�نة  بدون  �لم�سادرة  على  �ل�سوء  �سلِّط  �لم�سادرة،  مجال  يف  عة  �لمو�سَّ �ل�سلحيات  غر�ر  وعلى 
تاأخذ  �لتي  �لق�سائية  �لوليات  ُنُظمًا مقاِبلة، بما يف ذلك  رت  �لتي �عتمدت وطوَّ �لبلد�ن  كممار�سة جيِّدة يف 
بالقانون �لمدني. ومن �لمهم ما �أفيد به من وجود ت�سريعات على و�سك �ل�سدور �أو قيد �لنظر يف �أربع دول 
�أخرى على �لأقل ب�ساأن �لثروة �لمجهولة �لم�سدر �أو �لأخذ بالم�سادرة بدون �إد�نة، مما يبرهن على ما تتمتع 
�لآلية مفيدة فائدة كبيرة يف  ُتَعدُّ هذه  �لطريقة من دينامية كبيرة كنهج ت�سريعي مبتكر. وبالفعل،  به هذه 
تكون  وحيث  �إد�نة،  قر�ر  ل�ست�سد�ر  كافية  �أدلة  جمع  �ل�سعب  من  يكون  ما  كثيرً�  �إنه  حيث  �لف�ساد  حالت 
�لتي  �لأنغلو�سك�سوني،  �لقانون  �إلى نظام  �لمنتمية يف معظمها  �لبلد�ن،  للغاية يف  �ل�ستدللية مهمة  �لفو�ئد 
نظم  �أنَّ  بالذكر  �لجدير  من  ذلك،  ومع  و�لمدنية.  �لجنائية  �لم�سائل  �إثبات مختلفة يف  معايير  لديها  توجد 
�لجنائية،  للملحقة  �أب�سط  بديًل  مز�ياها،  جميع  على  بال�سرورة،  لي�ست  �إد�نة  دون  �لموجود�ت  م�سادرة 
و�أنَّ �لقيام بعمليات �لتحقيق و�لمقا�ساة دون �إد�نة يتطلب قدرً� كبيرً� من �ل�ستثمار يف �لقدر�ت من �لمو�رد 

وكذلك �لتدريب على �لمهار�ت �لجديدة بالن�سبة �إلى �لمحققين و�لمحامين و�لق�ساة.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة
في �إحدى �لدول �لأطر�ف، �أ�سدر �لبرلمان موؤخرً� ت�سريعًا يت�سمن �أحكامًا ب�ساأن �لثروة �لمجهولة 
وبموجب  قانونية.  �كت�سبها ب�سورة  �أنه  يثبت  �أن  لل�سخ�ض  يمكن  ل  �لتي  �لثروة  ت�ستهدف  �لم�سدر 
هذه �لأحكام، يمكن للمحكمة، �إذ� �قتنعت باأنَّ لدى �لموظف �لماأذون �أ�سبابًا معقولة لل�ستباه في 
�أنَّ �إجمالي ثروة �سخ�ض ما يتجاوز قيمة �لثروة �لتي ح�سل عليها ب�سورة قانونية، �أن تجبر ذلك 
�ل�سخ�ض على �أن يمثل �أمامها و�أن يثبت، على �أ�سا�ض �لحتمال �لأرجح، �أنَّ ثروته لم تتاأتَّ من �رتكاب 
�أن تاأمره بدفع �لفرق بين  �إثبات ذلك، جاز للمحكمة  نة. و�إذ� لم يتمكن �ل�سخ�ض من  جر�ئم معيَّ

ثروته �لإجمالية وثروته "�لم�سروعة".

يمكن  ل  �إد�نة، عندما  بدون  �لم�سادرة  من  �أكثر  لكنه محدود  مماثل  �إجر�ء  بالم�سادرة، يف  وُي�سمح 
�لم�سي يف �لإجر�ء�ت �لجنائية )�أو تكون قد ��سُتهلت ولكنها ُعلِّقت( لعدد من �لأ�سباب �لمحددة يف �لقانون، 
لأنَّ �لجاني ل يتحمل �لم�سوؤولية �لجنائية �أو يعفى منها مثًل؛ �أو لأنه مات �أو فرَّ �أو �ألمَّ به ��سطر�ب عقلي طويل 
�لأمد �أو يعاني من مر�ض خطير �آخر؛ �أو ل�سدور عفو؛ �أو لوقف �لإجر�ء�ت �لجنائية ب�سبب �لتقادم. وبالمثل، 
قد تخ�سع �سركة لأمر م�سادرة حتى �إذ� تعذر �لتعرف على �ل�سخ�ض �لذي �رتكب �لجريمة �أو تعذرت �إد�نته 
ل�سبب �آخر. ويف �لحالت �لمذكورة �أعله، يجوز لمحكمة جنائية �أو مجل�ض ق�سائي كان م�ساركًا يف �لتحقيقات 
�لجنائية يف �لوقت �لذي �ت�سح فيه �سبب تعليق �لإجر�ء�ت فر�ُض �لم�سادرة بدون �إد�نة. ومع ذلك، تعامل 
بع�ض �لدول جميع �لحتمالت �لمذكورة �أعله يف �إطار نف�ض نظام �لم�سادرة دون �إد�نة، يف �سياق �لإجر�ء�ت 
باعتبارهما من  �أي�سًا  �أحيانًا  �لم�ستعِر�سون  �أثنى عليهما  و�للتان  كلتاهما،  �لطريقتان  وتفي هاتان  �لمدنية. 
�لممار�سات �لجيدة، بمتطلبات �لتفاقية �لتي تدعو �لدول �لأطر�ف �إلى �لنظر، يف �سياق �لم�ساعدة �لقانونية 
�لمتبادلة، يف خيار م�سادرة �لممتلكات دون �إد�نة جنائية يف �لحالت �لتي يتعذر فيها ملحقة �لجاني ق�سائيًّا 

ب�سبب �لوفاة �أو �لفر�ر �أو �لغياب �أو يف حالت منا�سبة �أخرى )�لفقرة �لفرعية 1 )ج( من �لمادة 5٤(.)61(
لع على �ملزيد من �ملعلومات ب�ساأن تنفيذ هذ� �حلكم وكذلك معلومات �أعمَّ ب�ساأن م�ساألة ��سرت�ع وتنفيذ نظام م�سادرة �ملوجود�ت   )61(للطِّ

 Theodore S. Greenberg and others, A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Stolen :دون �إد�نة، �نظر
.Asset Recovery (StAR) series (Washington, D.C., World Bank, 2009)



�لك�سف و�لتعقُّب و�لتجميد و�لحجز
تق�سي �لمادة 31 باأن تن�سئ �لدول �لأطر�ف نظامًا قويًّا للم�سادرة ي�سمل، كما هو محدد يف �لفقرة 2، ما قد 
بها �أو تجميدها �أو حجزها بغر�ض م�سادرتها يف  يلزم من تد�بير للتمكين من ك�سف �لعائد�ت و�لأدو�ت �أو تعقُّ

نهاية �لمطاف.
قو�عد  ل توجد  �أنه  �لأطر�ف  �لدول  بع�ض  بها، ذكرت  وتعقُّ �لممتلكات  ك�سف  بتد�بير  يتعلق  وفيما  �أوًل، 
م �أيَّ معلومات ذ�ت �سلة، يف حين �أ�سار �لبع�ض �لآخر �إلى مجموعة و��سعة من �أدو�ت جمع  لة �أو لم تقدِّ مف�سَّ
�لمتاأتية من  ب �لأرباح  �أجل تعقُّ �لمعلومات، بما يف ذلك، يف بع�ض �لحالت، �سلحيات خا�سة للتحقيق من 
يت�سمن  ر�سميًّا  �إقر�رً�  �سخ�ض  �أيُّ  يقدم  باأن  تق�سي  �لتي  )�أ( �لأو�مر  �لأدو�ت:  وت�سمل هذه  �لف�ساد.  جر�ئم 
�أ�سرته؛ و)ب( �لأو�مر �لتي تق�سي  �أو  �أو يحوزها هو  �أو غير �لمنقولة �لتي يملكها  جميع �لممتلكات �لمنقولة 
باأن يح�سر �أيُّ �سخ�ض فح�سًا ويجيب عن �أ�سئلة ب�ساأن طبيعة وموقع ممتلكات معيَّنة، و�أيِّ �أن�سطة قد تثبت �أنه 
م �أيُّ �سخ�ض �أو �سركة  )�أو �أنَّ �سخ�سا �آخر( �سارك يف ن�ساط غير م�سروع؛ و)ج( �لأو�مر �لتي تق�سي باأن يقدِّ
نة �أو تحديد مكانها �أو حجمها �أو �سرورية  �أو موؤ�س�سة وثائق من �أيِّ نوع تكون ذ�ت �سلة بك�سف ممتلكات معيَّ
تلك  توؤكد  باأن  �لتي تق�سي  �لمالية  �لموؤ�س�سات  �إلى  هة  �لموجَّ �لإ�سعار�ت  �لممتلكات؛ و)د(  تلك  نقل  �أجل  من 
عين،  �لموؤ�س�سات وجود ح�ساب من �أيِّ نوع، �أو بطاقة قيمة مخزنة، �أو �سندوق للإيد�ع �لآمن، و�لر�سيد، و�لموقِّ
م �لموؤ�س�سة �لمالية معلومات عن �لمعاملت  و�أيِّ معاملت حديثة؛ و)ه ( �أو�مر �لر�سد �لتي تق�سي باأن تقدِّ
�لتي �أجريت خلل فترة زمنية محددة من خلل ح�ساب يملكه �سخ�ض معيَّن لدى �لموؤ�س�سة �أو ُنفذت با�ستخد�م 
بطاقة للقيمة �لمختزنة �أ�سدرتها موؤ�س�سة مالية ل�سخ�ض معيَّن؛ و)و( �أو�مر تفتي�ض �لمباني �أو �لمركبات وحجز 
�لممتلكات �لم�سبوهة؛ و)ز( �أ�ساليب �لتحقيق "�لتقليدية" �لأخرى، مثل �أ�ساليب �لمر�قبة �ل�سرية. وقد �ُسجعت 
�لدول �لأطر�ف عمومًا على تعزيز �لتد�بير �لمتاحة و�لنظر يف �إن�ساء قو�عد بيانات تحتوي على معلومات ذ�ت 
�سلة بتحديد حقوق �لملكية �لخا�سعة للتجميد و�لم�سادرة )مثل �سجلت �لأر��سي و�سكوك �لملكية و�سجلت 

�ل�سركات( ويف منح �ل�سلطات �لمخت�سة باإنفاذ �لقو�نين �إمكانية �لطلع عليها.)62(

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة
�إمكانية �إجر�ء تحقيقات مالية خا�سة للتحقق من م�سروعية  ��ستحدثت دولتان متجاورتان موؤخرً� 
م�سدر ممتلكات �لأ�سخا�ض �ل�سالعين في جر�ئم جنائية، عندما توجد �أ�سباب معقولة لل�ستباه في 
�أنَّ لديهم موجود�ت كبيرة متاأتية منها. ويكون �لمدعي �لعام م�سوؤوًل عن �إجر�ء �لتحقيقات �لمالية، 
ويجمع �لأدلة عن دخل وممتلكات �لمدعى عليه وُخلفائه �لقانونيين و�أيِّ �سخ�ض يكون �لمدعى عليه 

قد نقل ممتلكاته �إليه.
وبالمثل، يجوز في دولة �أخرى، �إ�سافًة �إلى �لتد�بير �لعادية �لتي يمكن �تخاذها �أثناء �لتحقيق 
�لجنائي، ��ستهلل تحقيق جنائي مالي خا�ض عندما يت�سح من �لتحقيق �لأولي في جريمة �حتمال 
نًا. ويتاألف �لإطار ذو  � معيَّ وجود �أرباح �أو مز�يا تم �لح�سول عليها ب�سورة غير قانونية وتتجاوز حدًّ
عة للح�سول على وثائق ومعلومات �أخرى �أو حجز ب�سائع �أو موجود�ت،  �ل�سلة من �سلحيات مو�سَّ
�نتهاء  بعد  �لإجر�مية  �لأفعال  من  �لمالية  �لجو�نب  في  �لتحقيقات  لمو��سلة  �لأ�سا�ض  يوفر  وهو 
�لتحقيقات في �لجر�ئم �لجنائية �لأ�سا�سية. و�لأهم من كل ذلك �أنَّ �لم�سادرة في �لدولة �لمعنية 
�أ�سا�ض �لقيمة في دعوى منف�سلة قد تجرى في غ�سون �سنتين بعد �لإد�نة، وهو ما يتيح  تتم على 

�لوقت لإجر�ء تحقيق �سامل يتعلق بالعائد�ت و�لمبالغ و�لم�سادر �لإجر�مية.

 )62(�نظر �لدليل �لتقني لتفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لف�سل �لثالث، �ملادة 31، �لق�سم �خلام�ض.
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�لمالية  �لح�سابات  على  �لطلع  ب�سلطة  �أي�سًا  �لوطنية  �لمالية  �ل�ستخبار�ت  وحد�ت  تتمتع  ما  وعادة 
و�ل�سجلت �لم�سرفية بموجب ت�سريعات و�إطار مكافحة غ�سل �لأمو�ل وتمويل �لإرهاب. وعلوة على ذلك، فاإنَّ 
�لإمكانيات �لمذكورة �أعله ل تتحقق �أحيانًا عبر قناتي �لملحقة �لق�سائية و�إنفاذ �لقانون �لمعتادتين فح�سب، 
ولكن �أي�سًا من خلل �ل�سلطات �لمتخ�س�سة )مثل مكاتب ��سترد�د �لموجود�ت(، مما يعزز كثيرً� فعاليتها �لعملية.

مثال على التنفيذ
و�للجنة  �إجر�مي.  ن�ساط  من  �لمتاأتية  �لممتلكات  لك�سف  لجنة  �ُسكلت  �لأطر�ف،  �لدول  �إحدى  في 
عبارة عن �سلطة حكومية متخ�س�سة م�سوؤولة عن تفتي�ض �لممتلكات �لعالية �لقيمة لدى �لأ�سخا�ض 
من  �لمعلومات  ي  تلقِّ ولدى  معيَّنة.  جنائية  بجر�ئم  يتعلق  فيما  �لجنائية  للملحقة  �لخا�سعين 
�لتابعة  �لإقليمية  �لهيئات  تت�سل  و�لمحاكم،  �لمحاكمة  قبل  ما  �إجر�ء�ت  عن  �لم�سوؤولة  �ل�سلطات 
�لقانونية  �لإجر�ء�ت  كانت  �إذ�  ما  ب�ساأن  مة،  �لمقدَّ بالأدلة  رهنًا  قر�ر،  وُيتخذ  باأع�سائها،  للجنة 

�سُت�ستهل لتحديد ما �إذ� كانت هناك ممتلكات ذ�ت قيمة كبيرة �كُت�سبت من �أن�سطة �إجر�مية.
وتنطبق قو�عد �للجنة بهدف ك�سف موجود�ت متاأتية من جر�ئم �سو�ء د�خل �لبلد نف�سه �أو في 
�لخارج. و�إذ� تو�فر ما يكفي من �لأدلة، تتقدم �للجنة �إلى �لمحكمة بطلب لفر�ض �أو�مر زجرية. وبعد 
ر �للجنة �أن تتقدم بطلب م�سبَّب �إلى  بدء نفاذ لئحة �لتهام و��ستنادً� �إلى �لأدلة �لتي ُجمعت، قد ُتقرِّ
�لمحكمة من �أجل �أن ت�ساَدر ل�سالح �لدولة �لممتلكات �لمكت�سبة من �لن�ساط �لإجر�مي. وُي�سطلع 
باإجر�ء�ت �لأو�مر �لزجرية وم�سادرة عائد�ت �لجريمة بموجب �أحكام قانون �لإجر�ء�ت �لمدنية. 
و�سدرت تعليمات محددة تبين ترتيب وطريقة �لتعاون من �أجل �لتطبيق �ل�سحيح للقانون وتحقيق 
�أعلى م�ستوى ممكن من �لتعاون بين �للجنة وغيرها من �ل�سلطات �لمخت�سة )مكتب �لمدعي �لعام 

ووز�رتي �لد�خلية و�لمالية(.

�سة للم�سادرة  وهناك �لعديد من �لدول �لأخرى �لتي �أبلغت عن وجود �آليات لتجميد �لممتلكات �لمعرَّ
�إلى قيام �سباط  ي�سير ذلك  �أمر نهائي. ويف معظم �لحالت،  وتقييدها وحجزها ب�سكل موؤقت، قبل �سدور 
�لتحقيق مبا�سرة بحجز �أ�سياء قد تخ�سع للم�سادرة �أو يمكن �أن تكون �أدلة لإد�نة �ل�سخ�ض �لخا�سع للتحقيق 
�أو تبرئته. وهو ي�سير �أي�سًا �إلى �أو�مر �لتجميد و�لتقييد �لموؤقتين، �أو �أو�مر �لحجز �لتحفظي للممتلكات، �لتي 
لي بناًء  ت�سدرها دون معرفة م�سبقة بالطرف �لمت�سرر محكمٌة تمار�ض �لرقابة �لق�سائية على �لتحقيق �لأوَّ
على طلب �سلطة �لتحقيق )بما يف ذلك وحدة �ل�ستخبار�ت �لمالية(، و�لتي تمنع، وفقًا للتعريف �لو�رد يف 
�لفقرة �لفرعية )و( من �لمادة 2، �لت�سرف يف �لممتلكات �أو �لتعامل معها )�إلَّ بطريقة محددة �أو يف ظرف 
محدد(، قبل �سدور �أمر �لم�سادرة. ويجوز للمحكمة �أن تاأمر، يف جملة �أمور، بحظر على تنفيذ بع�ض �لأعمال 
و�لعقود وت�سجيلها يف مختلف �ل�سجلت، �أو بحجز �لود�ئع من �أيِّ نوع يف �لم�سارف �أو �لموؤ�س�سات �لمالية، �أو 
نة بناء على طلب  بمنع �لمعاملت يف �لأ�سهم و�ل�سند�ت. ويف �لعادة، يمكن �إلغاء هذه �لتد�بير يف ظروف معيَّ

�لمدعي �لعام �أو �لأ�سخا�ض �لمت�سررين قبل ��ستكمال �لإجر�ء�ت �لجنائية.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

وفقًا للقانون �لخا�ض لمكافحة �لف�ساد في �أحد �لبلد�ن، و�لذي �أ�ساد به �لم�ستعِر�سون، يمكن للقا�سي 
�لمخت�ض بمر�قبة �لتقيُّد بال�سمانات في �أحد �لتحقيقات، بناء على طلب �لنيابة �لعامة، �أن ياأمر 

رة لل�سرر �لناجم. بتعوي�ض عن �لممتلكات يبلغ حتى �سعف �لقيمة �لمقدَّ



لأغر��ض  �لجريمة  �أدو�ت  �أو  عائد�ت  حجز  �أو  تجميد  تتيح  �لتي  �لتد�بير  كانت  بلدً�،   12 نحو  ويف 
�لتد�بير حجز  تتيح  ل  �لمثال،  �سبيل  موجودة )على  غير  ا  �إمَّ �أهميتها،  على  �لمطاف،  نهاية  م�سادرتها يف 
�لعائد�ت �لإجر�مية بجميع �أ�سكالها، مثل �لدخل �لذي تمثله �لحقوق �أو �لموجود�ت �لملمو�سة(، �أو ل ت�سمل 
فيما يبدو ناتج �لفعل �لإجر�مي يف جميع �لجر�ئم �لمت�سلة بالف�ساد. ويف حالة �أخرى، �أعرب �لم�ستعِر�سون 
غ�سل  )با�ستثناء  وتجميدها  �لممتلكات  حجز  لعمليات  �لرقابي  �لتنظيم  �إمكانية  عدم  على  تحفظاتهم  عن 
و�أو�سو� بمعالجة هذه �لم�ساألة بطريقة موحدة من  �إلى قانون �لإجر�ء�ت �لمدنية،  �لأمو�ل( �سوى بالرجوع 

وؤها بين مجالت ت�سريعية مختلفة و�لحد من �إمكانيات �لت�ساوؤل حول �لتف�سير. �أجل تجنب تجزُّ

وعلوة على ذلك، ُتولى �أهمية خا�سة لفعالية و�سرعة �لإجر�ء�ت �لمنطبقة. فعلى �سبيل �لمثال، �أُو�سَي 
يف �إحدى �لحالت، يف �سوء ما قد يحدث من تاأخير يف �لح�سول على �أو�مر من �لمحاكم، باأن تنظر �لدولة 
�إذن بتجميد �لح�سابات �لمالية يف  �لطرف قيد �ل�ستعر��ض يف تخفيف �لمتطلبات �لر�سمية للح�سول على 
�سياق �لتحقيقات �لد�خلية يف ق�سايا �لف�ساد، مع مر�عاة �لنهج �لعام للت�سريعات �لوطنية فيما يتعلق بال�سلطة 
�لمخت�سة بتقديم �لإذن. ويف ولية ق�سائية �أخرى، �أفيد باأنَّ حجز �أيِّ ممتلكات غير �لح�سابات �لم�سرفية 
�سعب من �لناحية �لعملية ب�سبب �رتفاع معيار �لإثبات �لمطلوب )حيث ي�سبه تقديم دعوى ظاهرة �لوجاهة، 
�لحدود  بتمديد  �لدول  �إحدى  �أُو�سي يف  و�أخيرً�،  �لتحقيق(.  �أولى مر�حل  �إليه يف  �لو�سول  ي�سعب  �أمر  وهو 
�لزمنية �ل�سارمة �لتي تحكم �أو�مر �لحجز و�لتجميد، من ثلثة �أ�سهر يف �سياق �لإجر�ء�ت �ل�سابقة للمحاكمة 
و�ستة �أ�سهر يف �سياق �لمحاكمة )مع �إمكانية تمديدها( �إلى �سنة و�حدة و�ثنتين، على �لتو�لي، باعتبار تعقيد 

�إجر�ء�ت �لق�سايا �لمت�سلة بالف�ساد. 

و�إلى جانب �إجر�ء�ت �لتجميد �أو �لتقييد "�لعادية" هذه، يمكن �تخاذ �لمزيد من �لتد�بير �لوقائية يف 
عدة حالت. ويمكن �أن َتتخذ تلك �لتد�بير �سكل �أو�مر تجميد عاجلة وق�سيرة �لأجل، �سادرة بناء على طلب 
طرف و�حد من دون �أمر من �لمحكمة، بما يمنع �لموؤ�س�سة �لمالية من معالجة عمليات �ل�سحب من ح�ساب 
د نقل �لممتلكات �لأخرى �لتي ت�سكل مو�سوع معاملة م�سبوهة �أو �لت�سرف فيها لمدة معيَّنة )من  معيَّن �أو يقيِّ
2٤ �ساعة حتى 60 يومًا يف ظروف معيَّنة( من �أجل تفادي قيام �لمجرمين بتبديد �لأمو�ل. ويمكن �إ�سد�ر 
مة  مقدَّ طلبات  على  بناء  �لق�ساة  فر�دى  �أو  �لعام  �لمدعي  جانب  من  هذه  �لأجل  �لق�سيرة  �لتجميد  �أو�مر 
تبلَّغ بمعاملت  �لتي  �لوطنية  �لمالية  �أو وحدة �ل�ستخبار�ت  �لقو�نين،  باإنفاذ  من موظفين معيَّنين مكلَّفين 
�ل�سلحيات  تلك  فائدة  على  عام  بوجه  و�تُّفق  �لإد�ري(.  �لتجميد  )�أو�مر  �أمو�ل  غ�سل  م�سبوهة يف حالت 
من  �لمنا�سبة  �لتد�بير  �تخاذ  �أنَّ  وعلى  م�سبوهة  معاملت  �إلى  ��ستنادً�  موؤقتًا  �لمعاملت  لتجميد  �لإد�رية 
بالف�ساد.)63(  �لمت�سلة  للجر�ئم  �سمولها  ت�سجيعها يف حالت  وينبغي  ترحيب  مو�سع  �لأطر�ف  �لدول  جانب 
ويف �إحدى �لحالت، ي�ستطيع �لم�سرف �لمركزي تجميد �لح�سابات لمدة 30 يومًا من دون �سابق �إنذ�ر، يمكن 
�لمالية  للموؤ�س�سات  و�أخيرً�، ينبغي  باأمر من �لمحكمة.  �أخرى رهنًا  �أخرى ثم لمدد  تمديدها لمدة 30 يومًا 
�لمحلية �لتي تك�سف معاملة م�سبوهة وتبلِّغها �إلى وحدة �ل�ستخبار�ت �لمالية يف �إحدى �لدول �أن تبادر �إلى 
وحدة  ل  �لجنائية،  �ل�سلطات  وتبّت  �أق�سى.  �أيام كحد  لمدة خم�سة  �لمعاملة  بتلك  �لمتعلقة  �لأمو�ل  تجميد 

�ل�ستخبار�ت �لمالية، يف تمديد �لتجميد.

�إد�رة �لممتلكات
دة و�لمحجوزة و�لم�سادرة. ففي  و�جه عدد كبير من �لدول �لأطر�ف م�سائل تتعلق باإد�رة �لممتلكات �لمجمَّ
م عدد  عدد محدود من �لحالت، لم ُتبذل �أيُّ جهود على �لإطلق لتنفيذ �لفقرة 3 من �لمادة 31، ولم يقدِّ
من �لدول �لأطر�ف �أيَّ معلومات عن �لمو�سوع محل �ل�ستعر��ض. وبا�ستثناء تلك �لحالت، �تُّبعت مجموعة 

لع على �ملزيد من �ملعلومات عن نظم �لتجميد �لإد�ري و�لتلقائي، �نظر �ملرجع �ل�سابق.  )63(للطِّ
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متنوعة من �ل�سيا�سات �لعامة، تر�وحت بين �ل�سيا�سات �لأ�سا�سية )مثل �للو�ئح ب�ساأن �إيد�ع �لأمو�ل �أو �لأور�ق 
يف  �لعقار�ت  م�سادرة  ب�ساأن  �إ�سعار�ت  تدوين  �أو  م�سريف  كيان  يف  �لكريمة  �لأحجار  �أو  �لذهب  �أو  �لمالية 
�سة  �لمعرَّ �أو  للتلف  �لقابلة  �أو  �لخطرة  �لمو�د  �لمحجوزة من  �لأ�سياء  بيع  �أو  �ل�سلة  �لأر��سي ذ�ت  �سجلت 
�ل�سرطة يف معظم  �ل�سيانة، من جانب �سباط  تتطلب درجة عالية من  �لتي  �أو  �ل�سريع يف قيمتها  للتر�جع 
لطبيعة  تبعًا  و�لمكيَّفة  خ�سي�سًا  مة  �لم�سمَّ و�لحلول  فيها(،  �لت�سرف  �أو  �لأ�سياء  بتلك  �لتبرع  �أو  �لأحيان، 

�لممتلكات �لمعنية.)6٤(

مثال على التنفيذ
�أو�مر  لإ�سد�ر  �لتقديرية  �ل�سلطة  �لمخت�ض  �لقا�سي  �لقانون  يمنح  �لأطر�ف،  �لدول  �إحدى  في 
فيما يتعلق باإد�رة �لممتلكات �لمحجوزة. وي�سمل ذلك توفير �لمبالغ �لتي قد تكون لزمة في حدود 
�لمعقول من �لممتلكات �لمحجوزة للإنفاق على �لمالك و�أ�سرته، ولتغطية �لنفقات �لمرتبطة بالدفاع 
م �لطلب في �لحالت �لتي تكون فيها دعاوى جنائية قد �أقيمت؛ وحماية م�سالح �أيِّ من�ساأة  عن مقدِّ
تجارية مت�سررة من �لحجز، بالقدر �لممكن عمليًّا، وخ�سو�سًا م�سالح �أيِّ �سركاء في تلك �لمن�ساأة؛ 
ذلك،  على  وعلوة  �لمخت�ض.  �لقا�سي  لتعليمات  وفقًا  ممتلكات  �أيِّ  لإد�رة  ق�سائي  وتعيين حار�ض 
يمنح قانوُن مكافحة غ�سل �لأمو�ل �لمحكمَة �سلطة تعيين �أيِّ وكالة من وكالت �إنفاذ �لقانون كمدير 

دة �أو �لمحجوزة �أو �لم�ساَدرة. �أو ر�ٍع للممتلكات �لمجمَّ

دة و�لمحجوزة، وهو ما يطرح تحديات كبيرة  وتركز معظم �ل�ستعر��سات على �إد�رة �لموجود�ت �لمجمَّ
ذة. وُتعطى �أهمية خا�سة لو�سع قو�عد و��سحة و�ساملة ل�سمان �سلمة �لممتلكات  �أمام �لدول �لأطر�ف �لمنفِّ
�لمعنية وحفظها على نحو فعال من حيث �لتكلفة ومعالجة جميع �أنو�ع �لحالت و�إد�رة جميع �أنو�ع �لموجود�ت، 
مهما كانت معقدة �أو كبيرة. ويف هذ� �ل�سياق، ترمي �لعديد من �لتو�سيات �إلى تح�سين �لقدر�ت �لإد�رية للدول 
�إحدى �لدول �لأطر�ف ببناء قدر�ت مختلف  �لمثال، ُقدمت تو�سية يف حالة  �لمعنية. فعلى �سبيل  �لأطر�ف 
تد�بير  تتطلب  �لتي  �لمعقدة  �لموجود�ت  و�إد�رة  �لمحجوزة،  �لممتلكات  بتلقي  �لمكلَّفة  �لعامة  �لموؤ�س�سات 
�إد�رية و��سعة �لنطاق، مثل �لمن�ساآت �لتجارية، بعد حجز ذلك �لنوع من �لموجود�ت. وبالمثل، �أفيد يف دولة 
�أخرى باأنَّ من �ساأن حجز �أيِّ موجود�ت كبيرة، من قبيل منزل، �أن ي�سع تحديات ج�سيمة �أمام �لقدرة �لإد�رية 
من  كبير  عدد  ويف  �لحجم.  كبيرة  حجز  بعمليات  ما ُي�سطلع  نادرً�  لذلك،  ونتيجة  �لقانون؛  �إنفاذ  ل�سلطات 
دة و�لمحجوزة و�لم�سادرة  �ل�ستعر��سات، ُقدمت تو�سيات بالنظر يف تعزيز تد�بير �إد�رة �لممتلكات �لمجمَّ
�أكثر دقة  ا  رقابيًّ تنظيمًا  �لعملية  تنظيم هذه  �أجل  �لم�سوؤولين( من  للموظفين  �لتدريب  توفير  )بما يف ذلك 
�لممتلكات عر�سة  فيها  تكون  �لتي  �لحالت  �أو  �لمحجوزة  �لأ�سياء  على  �لمثال،  �سبيل  على  رها،  ق�سْ وعدم 
للتلف �أو تكون قيمتها قابلة للتر�جع �ل�سريع. وتجدر �لإ�سارة يف هذ� �ل�سياق �إلى �أن �لقر�ر�ت �لمتعلقة باإد�رة 
�لأنغلو�سك�سوني  �لقانون  نظامي  كل  �إلى  �لمنتمية  �لبلد�ن  من  كبير  عدد  يف  ُتتخذ،  �لمحجوزة  �لموجود�ت 

و�لقانون �لمدني، بناء على �أو�مر ق�سائية على �أ�سا�ض كل حالة على حدة.

و�ت�سمت �ل�ستعر��سات �لُقطرية بالإيجابية عمومًا فيما يخ�ض �لنظم �لتي تتيح �إمكانية �إيكال �لممتلكات 
على �أ�سا�ض كل حالة على حدة، على �سبيل �لمثال، عندما يكون هناك خطر تر�جع �لقيمة �أو �لتدهور، لخبير 
م �أو �لو�سي �أو �لحار�ض �لق�سائي �أو مدير �لموجود�ت �أو �لمدير( �أو وكالة )مثل م�سلحة �ل�سر�ئب  )مثل �لقيِّ
بها  و�لعناية  �لممتلكات  قيمة  بتقدير  لة  مخوَّ �لمالية(  وز�رة  مكاتب  �أحد  �أو  �لعامة  �لنيابة  مكاتب  �أحد  �أو 

و�مل�سادرة  �مل�سبوطة  �ملوجود�ت  �إد�رة  كيفية  عن  �لدويل  �خلرب�ء  فريق  �جتماع  تقرير  �نظر  �ملعلومات،  من  �ملزيد  على  لع   )6٤(للطِّ

.)CAC/COSP/2015/CRP.6( 2015 و�لت�سرف فيها على نحو فعال، �ملعقود يف فيينا من 7 �إىل 9 �أيلول/�سبتمرب



و�إد�رتها و�إجر�ء ما يلزم لذلك �لغر�ض. وقد ينطوي هذ� �لحل على تعهيد بع�ض �لمهام �لإد�رية �إلى موؤ�س�سات 
خا�سة، �إذ� كان هذ� يتما�سى ب�سكل �أف�سل مع نظام �لبلد �لمعني. وبالمثل، ينبغي عدم ��ستبعاد �أمر �آخر هو 
ترك �لممتلكات �لخا�سعة للحجز �لتحفظي لدى مالكها �أو م�ستخدمها، �أو �أفر�د �أ�سرته، �أو �لموؤ�س�سات �لمالية 

�لتي ُيحتفظ فيها فعًل بتلك �لممتلكات، �إذ� كان ذلك مفيدً� �أكثر يف �لحفاظ على �لموجود�ت �لمعنية.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة
�عُتبر من �لممار�سات �لجيدة في �إحدى �لدول �لأطر�ف تمكين �لم�ستبه فيه من ��سترد�د �لموجود�ت 
في مقابل �سد�د مبلغ نقدي. ويرفع هذ� �لنهج عبء �إد�رة و�سيانة �لممتلكات �لم�سبوطة عن عاتق 

�ل�سلطات �لوطنية.

وفيما عد� ذلك، �ت�سمت �ل�ستعر��سات بالإيجابية يف �أحيان كثيرة ب�ساأن �لخدمات �لمركزية )مكاتب 
�إد�رة �لموجود�ت(، �لقادرة على معالجة جميع �لحالت ذ�ت �ل�سلة. ويف بع�ض �لبلد�ن، �لتي كان ُينظر فيها 
�ل�سلطات  �لمحجوزة عو�سًا عن  �لموجود�ت  لإد�رة  وكالت مركزية  �إن�ساء  �أمر  �ل�ستعر��ض يف  �إجر�ء  وقت 
�لمحلية �أو �لعديد من �لوكالت �لمختلفة �لمكلَّفة بهذه �لم�سوؤولية، كان هذ� �لتطور مو�سع ترحيب. وبالمثل، 
�ُسجعت دول �أطر�ف م�ستعَر�سة �أخرى عمومًا على مو��سلة �ل�سعي �إلى �إن�ساء مثل تلك �لهيئات �لمتخ�س�سة 
وتوحيد �إد�رة �لموجود�ت �لمحجوزة. ويف بع�ض �لدول، �أعربت �ل�سلطات نف�سها عن �هتمامها بالطلع على 
تجارب �لبلد�ن �لأخرى ب�ساأن هذه �لم�ساألة. وبالفعل، ثبت �أن �ل�سلطات �لمحلية، مثل �إد�ر�ت �ل�سرطة، قد 
تو�جه �سعوبات يف �سعيها �إلى تحديد �لتد�بير �أو �ل�سروط �لمنا�سبة للمحافظة على �لموجود�ت �لم�سبوطة 
و�إد�رتها. ومع ذلك، توجد حاجة، يف �لحالت �لتي تثار فيها تلك �ل�سو�غل، �إلى �لنظر يف �إيجاد حلول �سليمة 
من �لناحية �لمالية، بالنظر �إلى �أنَّ �إد�رة �لموجود�ت �لمجمدة )يف �لنظم �للمركزية و�لمركزية على حد 
نهاية  يف  �لموجود�ت  تلك  م�سادرة  من  فائدة  �أيَّ  �أنَّ  و�إلى  ذ�تها،  حد  يف  �لتكلفة  باهظة  تكون  قد  �سو�ء( 
�لمطاف قد تنتفي ب�سبب ت�سغيل نظام غير فعال.)65( ولذلك، ينبغي �أن يكون و��سحًا �أن ت�سغيل مكاتب لإد�رة 
�لموجود�ت يتطلب �سمان �لدعم �للزم يف �لميز�نية حتى تتمكن من �ل�سطلع بمهامها على �لوجه �لكامل. 

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة
في �إحدى �لدول �لأطر�ف، �أُن�سئت موؤخرً� موؤ�س�سة منف�سلة لإد�رة �لموجود�ت �لمحجوزة و�لم�سادرة 
دة �لتي ت�ستلزم �إد�رة فعالة )�ل�سركات، �لمن�ساآت �لتجارية،  على �ل�سو�ء، ول �سيما �لموجود�ت �لمعقَّ
بتمويل ذ�تي من  �أنَّ عملياتها تد�ر  بالملحظة  �لجدير  �إلخ(. ومن  �لحيو�نات،  �لمباني،  �لزو�رق، 
خلل بيع �لممتلكات �لم�سادرة. و�عُتبر �إن�ساء هذه �لموؤ�س�سة خطوة �أ�سا�سية في �لجهود �لتي تبذلها 
�لدولة �لمعنية لم�سادرة �لممتلكات �لمتاأتية من �أيِّ فعل من �أفعال �لف�ساد، ولوحظت �سرورة �إبلغ 
�لدول �لأطر�ف �لتي تعتزم تعديل ت�سريعاتها من �أجل �سمان �أو تعزيز �لت�ساق و�لكفاءة في �إد�رة 

�لموجود�ت بطريقة عمل �لموؤ�س�سة، وكذلك باأيِّ تد�بير مبتكرة يمكن �أن تعتمدها في �لم�ستقبل.

 ويف نموذج �آخر جدير بالذكر تتاح �إمكانية ��ستثمار �لموجود�ت �لمحجوزة بحيث يكون �ل�ستثمار �آمنًا
ول تنخف�ض قيمته ويدّر عائدً�. ولم َتَر �ل�سلطات يف �لبلد �لمعني �سرورة لإن�ساء وكالة خا�سة لإد�رة �لموجود�ت 
�لمحجوزة. وتقع �لم�سوؤولية على عاتق �لنيابة �لعامة، �لتي ت�سمح للم�سرف �لذي ُيحتفظ فيه بالموجود�ت 

 )65(�نظر �لدليل �لتقني لتفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لف�سل �لثالث، �ملادة 31، �لق�سم �خلام�ض.
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بتنفيذ �سيا�سته �ل�ستثمارية، بالتفاق مع �ساحب �لح�ساب، �سريطة �أن يكون �لنهج �لمتَّبع محافظًا، و�أن يدّر 
عائدً� متى كان ذلك ممكنًا. ويجب حجز �لفائدة �لتي تدّرها �لمبالغ �لمحجوزة �أي�سًا، ويف هذه �لحالة، ت�سكل 

عائد�ت �لموجود�ت �لمحجوزة �لتي هي عائد�ت �لجريمة جزءً� من �لمبالغ �لم�ساَدرة.

حيث  �لم�سادرة  �لموجود�ت  با�ستخد�م  يتعلق  ما  يف  �لتجزوؤ  من  حالة  هناك  �أنَّ  يبدو  �أخرى،  ومرة 
ح�ساب  يف  �لم�سادرة  �لقيم  ُتودع  ما  وكثيرً�  مختلفة.  و�أولويات  �أهد�ف  تحقيق  �إلى  �لأطر�ف  �لدول  ت�سعى 
حكومي، وتباع �لممتلكات �لم�سادرة )عد� �لممتلكات �لتي يلزم �إتلفها بحكم �لقانون( بالمز�د �لعلني �أو 
بو�سائل �أخرى مربحة تجاريًّا، ثم تودع عائد�ت �لبيع يف خز�نة �لدولة. ويف هذ� �ل�سياق، �ُسجعت �إحدى �لدول 
�لأطر�ف على �لم�سي قدمًا يف �إن�ساء �سندوق ��ستئماني خا�ض للموجود�ت �لم�سادرة ُتودع فيه جميع �لأمو�ل 

�لم�ساَدرة وجميع �لأرباح �لمتاأتية من �ل�ستثمار�ت و�لمبيعات فيما يتعلق بالممتلكات �لم�سادرة.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

في �إحدى �لدول �لأطر�ف، �سلط �لم�ستعر�سون �ل�سوء على ممار�سة �عتبروها جيدة وهي ��ستخد�م 
نظام لل�ستر�ء �لإلكتروني يتيح للمو�طنين تقديم عطاء�ت ب�ساأن �لممتلكات �لم�سادرة و�سر�ءها، 

مما يكفل تحقيق �ل�سفافية وي�ساعد على كبح �لممار�سات �لفا�سدة.

ول توجد عمومًا �سيا�سات و��سحة ب�ساأن �إعادة ��ستخد�م �لموجود�ت �لم�سادرة. ومع ذلك، توجد لدى 
�لدول �لأطر�ف يف بع�ض �لحالت وكالت خا�سة لإد�رة �لممتلكات �لم�سادرة—وهي �أحيانًا نف�ض �لوكالت 
�لتي تدير �لممتلكات �لمحجوزة و�لمجمدة—وتحقيق �أهد�ف محددة تركز على زيادة تعزيز قدر�ت �أجهزة 
�إنفاذ �لقانون لديها �أو �لحد من �لنتائج �ل�سلبية للجر�ئم. وعلوة على ذلك، ينظر عدد من �لدول �لأطر�ف يف 
ة يف تمويل �لعمليات �لتي ت�سطلع بها �أجهزة  �إمكانية �إن�ساء �إطار يتيح ��ستخد�م �لعائد�ت �لإجر�مية �لم�ستردَّ
�إنفاذ �لقانون ذ�ت �ل�سلة، ��ستنادً� �إلى توزيع �لعائد�ت على �لموؤ�س�سات بطريقة من�سفة. ولذ� فاإنَّ �لملحظة 
�لتي �أبدتها �ل�سلطات يف �إحدى �لدول �لأطر�ف باأنَّ م�ساألة �إد�رة �لموجود�ت ل تعود مطروحة بعد م�سادرتها، 
ل  حيث ت�سبح من ممتلكات �لدولة، ملحظة غير دقيقة تمامًا. فعلى �سبيل �لمثال، ُتدفع �لأمو�ل �لمتح�سَّ
عليها من بيع �لموجود�ت �لم�سادرة يف �أحد �لبلد�ن، بعد خ�سم تكاليف تقدير قيمة �لممتلكات �لمحجوزة 
وتخزينها وحفظها وبيعها، �إلى ميز�نية �لدولة وُت�ستخدم لتمويل �لم�ساريع �لر�مية �إلى تعزيز قدر�ت �أجهزة 
م عائد�ت �لمز�د�ت  �لق�ساء و�لنيابة �لعامة و�ل�سلطات �لم�سوؤولة عن �ل�سوؤون �لد�خلية. ويف دولة �أخرى، ُتقدَّ
�لعلنية ب�ساأن �لموجود�ت �لم�سادرة �إلى �ل�سحايا )بما يف ذلك �لهيئات �أو �لوكالت �لحكومية �لمت�سررة( 
على �سبيل جبر �ل�سرر. ويف حالة عدم ��ستبانة �أيِّ �سحايا، ين�ض �لقانون على �أن ت�سبح �لب�سائع �لمحجوزة 
�لق�سائية  �لإجر�ء�ت  من  متاأتية  �أخرى  �إير�د�ت  و�أيِّ  �لم�سادرة  و�لممتلكات  �لجنائية  �لإجر�ء�ت  �إطار  يف 
�ض  يف ملكية �ل�سلطة �لق�سائية. ويف عدد من �لحالت يف مجموعة دول �أمريكا �للتينية و�لكاريبي، ُتخ�سَّ
�لعائد�ت �لمتاأتية من �لت�سرف يف �لممتلكات و�لأور�ق �لمالية، وكذلك �لأمو�ل �لم�سادرة، ل�سناديق خا�سة 
مة �أو يف بر�مج �لوقاية من  )تحت رعاية وز�رة �لد�خلية( من �أجل ��ستخد�مها يف مكافحة �لجريمة �لمنظَّ
ر�ت و�إعادة تاأهيلهم. وينبغي للدول �لأطر�ف �أن تكفل توفير �لقدر �لكايف  ر�ت ومعالجة مدمني �لمخدِّ �لمخدِّ
من �ل�سفافية عند تطبيق تلك �ل�سيا�سات، و�أن تقدم للجمهور معلومات مف�سلة عن طريقة �إد�رة �لموجود�ت 
وتوزيعها. ومن �لمفهوم �أن هذه �ل�سيا�سات ل تم�ض �أي�سًا بالتز�مات �لدول �لأطر�ف بموجب �لف�سل �لخام�ض، 

ول �سيما �لمادة 57.



التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة
�لحو�فز  كاأحد  �لم�سادرة  �لممتلكات  �لت�سرف في  بتوظيف  �لدول  �إحدى  �لم�ستعِر�سون في  �أ�ساد 
ع جميع  بالن�سبة �إلى �سلطات �إنفاذ �لقانون بو�سفه من �لممار�سات �لجيدة. ففي �لبلد �لمعني، ُتوزَّ
�لممتلكات �لم�سادرة، وعائد�ت �لبيع �لمتاأتية منها، على �لنحو �لتالي: )�أ( 50 في �لمائة للوحد�ت 
�لحكومية �لتي يجري م�سوؤولوها �أو موظفوها �لتحقيق وي�سفر عملها عن �إلقاء �لقب�ض على �ل�سخ�ض 
�ساحب �لممتلكات �لم�سادرة؛ و)ب( 25 في �لمائة �إلى مكتب �لدعاء �لذي يرفع �لدعوى �لمف�سية 

�إلى �لم�سادرة؛ و)ج( و25 في �لمائة �إلى �ل�سندوق �لخا�ض للممتلكات �لم�سادرة.

نطاق �لممتلكات �لخا�سعة للتجميد و�لحجز و�لم�سادرة
�لتعريف  مع  يتما�سى  لديها  �لمعتمد  �لإجر�مية"  "�لعائد�ت  �أنَّ مفهوم  تتاأكد من  �أن  �لأطر�ف  للدول  ينبغي 
ل عليها،  �أو متح�سَّ �أيَّ ممتلكات متاأتية  وي�سمل  �لمادة 2 من �لتفاقية،  �لفرعية )ه ( من  �لفقرة  �لو�رد يف 
ب�سكل مبا�سر �أو غير مبا�سر، من �رتكاب جرم. وعلوة على ذلك، يجب �أن ت�سمن �سمول �لتد�بير �لمحلية 
�أي�سًا للحالت �لتي قد ل يكون فيها م�سدر �لعائد�ت و��سحًا على  �لمتعلقة بالتجميد و�لحجز و�لم�سادرة 
لت �إلى ممتلكات �أخرى )�لفقرة ٤ من �لمادة 31(، �أو ُخلطت  لت �أو ُبدِّ �لفور، �أْي عائد�ت �لجريمة �لتي ُحوِّ
�لمنافع  �أو  �لإير�د�ت  وكذلك   ،)31 �لمادة  من   5 )�لفقرة  م�سروعة  م�سادر  من  �كُت�سبت  �أخرى  بممتلكات 
�لأخرى �لمتاأتية من �لعائد�ت �لإجر�مية )�لعائد�ت �لثانوية(، على نف�ض �لنحو وبنف�ض �لقدر �ل�ساريين على 

�لعائد�ت �لإجر�مية )�لفقرة 6 من �لمادة 31(.

ويف �لو�قع، �تخذت معظم �لوليات �لق�سائية تد�بير يف هذ� �لتجاه، على �لأقل فيما يتعلق بالم�سادرة، 
ا من خلل ��ستخد�م �لتعاريف �لقانونية �لمنا�سبة ب�ساأن "�لعائد�ت"، �أو من خلل �لجتهاد�ت �لق�سائية  �إمَّ
�لتي تطبق تف�سير�ت ف�سفا�سة، �أو �تباع �لنهج �لقائم على �لقيمة، وفقًا للأ�س�ض �لمو�سوعية لكل حالة. ولذ�، 
عادة ما تكون �سلطات �لتحقيق و�لملحقة �لق�سائية يف نظام م�سادرة قائم على �لقيمة، يف �لحالت �لتي 
تكون فيها �لعائد�ت �لإجر�مية قد �ختلطت بممتلكات متاأتية من م�سادر م�سروعة على �سبيل �لمثال، قادرًة 
�لتي  �لح�سة  بيع  على  �أو  �لمختلطة  �لموجود�ت  من  �لم�سروعة  غير  للن�سبة  رة  �لمقدَّ �لقيمة  م�سادرة  على 
تمثِّل �لعائد�ت �لإجر�مية بالمز�د، مع �إعادة �لممتلكات �لم�سروعة لمالكها �ل�سرعي. وبالمثل، عادة ما تكون 

�لإير�د�ت �أو �لمنافع �لأخرى �لمتاأتية من ��ستثمار عائد�ت �لجريمة خا�سعة هي �أي�سًا للم�سادرة.

مثال على التنفيذ
ت�ستخدم دولة طرف �لتعريف �لتالي للعائد�ت:

1-  تكون �لممتلكات عائد�ت �إجر�مية �إذ� كانت: )�أ( متاأتية �أو متحققة كليًّا، �سو�ء ب�سورة 
مبا�سرة �أو غير مبا�سرة، من �رتكاب �لجريمة؛ �أو )ب( متاأتية �أو متحققة جزئيًّا، �سو�ء 
�أكانت �لممتلكات و�قعة  �أو غير مبا�سرة، من �رتكاب �لجريمة؛ و�سو�ء  ب�سورة مبا�سرة 

د�خل �لبلد �أم خارجه؛
ا �أو جزئيًّا من  2-  ت�سبح �لممتلكات عائد�ت �إجر�مية �إذ� كانت: )�أ( متاأتية �أو متحققة كليًّ
ت�سرف في عائد�ت �لجريمة �أو من �سكل �آخر من �أ�سكال �لتعامل معها؛ �أو )ب( مكت�َسبة 

ا �أو جزئيًّا با�ستخد�م عائد�ت �لجريمة. كليًّ
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وُوجدت ثغر�ت يف ت�سريعات عدد كبير من �لبلد�ن، وخ�سو�سًا يف مجموعة �لدول �لأفريقية ومجموعة 
دول �أمريكا �للتينية و�لكاريبي، بالن�سبة �إلى و�حد �أو �أكثر من �أنو�ع �لممتلكات �لمذكورة �أعله، ول �سيما 
�أ�سا�ض �لقيمة. وُقدمت تو�سيات عديدة ب�ساأن �لم�سي يف  يف �لبلد�ن �لتي ل توجد فيها نظم م�سادرة على 
�لأولوية  �إعطاء  �إمكانية  و�سمان  �لم�سادرة،  �إجر�ء�ت  مو��سيع  كاأحد  �لممتلكات  لمفهوم  �لو��سح  �لتحديد 
لة �إلى  لخ�سوع عائد�ت جميع جر�ئم �لف�ساد )ل غ�سل �لأمو�ل فقط كما هو حا�سل يف بع�ض �لحالت( �لمحوَّ
ممتلكات �أخرى و�لعائد�ت �لمخلوطة و�لإير�د�ت �أو �لمنافع �لأخرى �لمتاأتية من تلك �لعائد�ت )�أْي �لأرباح 

�لثانوية( للتد�بير �لم�سار �إليها يف �لفقرة 1 من �لمادة 31.

لة  �لمحوَّ �لممتلكات  تجميد  �أو  بحجز  �لمتعلقة  �لحالت  من  �لعديد  يف  �لو�سوح  غياب  �أي�سًا  ولوحظ 
لة و�لأهم من ذلك �لمخلوطة، وكذلك �لإير�د�ت و�لمنافع �لمتاأتية منها، وهو �أمر يتطلب و�سع قو�عد  و�لمبدَّ
و��سحة و�ساملة. فاإلى جانب كون بع�ض �لدول قدمت معلومات غير كافية يف عملية �ل�ستعر��ض، �عُتبر من 
لة و�لمخلوطة  لة و�لمبدَّ �ل�سروري يف بع�ض �لحالت تقديم تو�سيات للتاأكيد على �أنَّ حجز �لممتلكات �لمحوَّ
�أمر ممكن ولكن �أي�سًا، على نحو ��ستثنائي، للإ�سارة بدقة �أي�سًا �إلى �لتد�بير �لمتخذة من �أجل تفادي تجميد 

ل عليه من م�سدر م�سروع. �أو حجز �لجزء من �لممتلكات �لمتح�سَّ

تقديم �ل�سجلت �لم�سرفية �أو �لمالية �أو �لتجارية
من  �لأخرى  �لأحكام  �إعمال  لت�سهيل  �للزمة  �لإجر�ئي  �لقانون  متطلبات   31 �لمادة  من   7 �لفقرة  د   تحدِّ
�لمادة 31 )وكذلك �أحكام �لمادة 55 ب�ساأن �لتعاون �لدولي من �أجل �لم�سادرة(. وهي ُتلِزم �لدول �لأطر�ف 
�لخدمات  �سركات  �سجلت  )ومنها  �لمالية  و�ل�سجلت  �لم�سرفية  لل�سجلت  �لإلز�مي  �لتقديم  تكفل  باأن 
�ل�سحن  �سركات  و�سجلت  �لعقارية  �لمعاملت  �سجلت  )ومنها  �لتجارية  و�ل�سجلت  �لأخرى(  �لمالية 
�أو عن طريق  �أو�مر بتقديمها  �إ�سد�ر  �لتاأمين(، وذلك مثًل عن طريق  �لبحري ومتعهدي �ل�سحن و�سركات 
�لتفتي�ض و�لحجز، �أو من خلل و�سائل مماثلة ل�سمان �إتاحتها لم�سوؤولي �إنفاذ �لقانون. وتن�ض �لفقرة نف�سها 

ع �لدول بال�سرية �لم�سرفية ك�سبب لعدم تنفيذ �أحكامها.)66( على مبد�أ عدم تذرُّ

ل محاكمها �أو �سلطاتها �لمخت�سة �لأخرى  ويف �لو�قع، يكاد يكون لدى جميع �لدول �لأطر�ف �إجر�ء�ت تخوِّ
�سلحية �لأمر بتقديم �ل�سجلت �لم�سرفية �أو �لمالية �أو �لتجارية �أو بحجزها. ويجوز للمحاكم و�لموظفين 
�لق�سائيين و�سلطات �لدعاء، وكذلك �أ�سخا�ض معيَّنين �آخرين يف بع�ض �لأحيان، �لأمر بك�سف �أو حجز �لوثائق 
)مثل �لملفات �لتي تحتوي على معلومات تتعلق بمعاملت مالية، �أو بيانات �لح�سابات �لم�سرفية، �أو �لبيانات 
�لمحو�سبة( يف �سياق �لإجر�ء�ت �لجنائية ب�ساأن جر�ئم �لف�ساد �أو كتدبير �إد�ري خلل مرحلة �لتحقيق، �سو�ء 
طة من �أجل �إ�سد�ر  �سد �لأفر�د �أو �لأ�سخا�ض �لعتباريين. بل وهناك بع�ض �لدول �لتي تعتمد �إجر�ء�ت مب�سَّ
�إبلغ  �إتاحة  �لمثال من خلل  �أو وثائق، وذلك على �سبيل  �ئتمانية بتقديم معلومات  �أيِّ موؤ�س�سة  �إلى  �لأو�مر 
بال�سرية  ع  �لتذرُّ ول يجوز  �إلكترونيًّا.  �إخطارها  �لمعنية عن طريق  �لئتمانية  �لموؤ�س�سة  �إلى  �ل�سلة  �لأمر ذي 
�لم�سرفية، ول ي�ستتبع تقديم �لمعلومات �أيَّ م�سوؤولية جنائية �أو مدنية �أو �إد�رية للموؤ�س�سات �لملَزمة �أو �لأفر�د 
�لملَزمين يف �لمعتاد بتقديم �لمعلومات �لمطلوبة. بل يمكن، على �لعك�ض من ذلك، �أن ي�سبح �أيُّ �سخ�ض لم 
يمتثل لأمر �لقا�سي متهمًا هو نف�سه بجريمة جنائية )مثل �لع�سيان �أو رف�ض �لم�ساعدة(. وعلوة على ذلك، 
تبيَّن �أي�سًا �أنَّ وحد�ت �ل�ستخبار�ت �لمالية �لوطنية تتمتع ب�سلحيات و��سعة للطلع على �لح�سابات �لمالية 
�أو  �لم�سرفية  �ل�سرية  ع بنظم  �لتذرُّ �لأمو�ل، ول يمكن  �لتحقيقات يف غ�سل  �سياق  �لم�سرفية يف  و�ل�سجلت 

غيرها من نظم �ل�سرية �لمحمية بموجب �لقانون ك�سبب لرف�ض تقديم �لمعلومات.

)66(�لدليل �لت�سريعي لتنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لفقرة ٤21.



اأمثلة على التنفيذ

وفقًا لقانون �إحدى �لدول، يحق لل�سرطة، بناء على طلب �لم�سوؤول بجهاز �ل�سرطة، �لح�سول على �أيِّ 
معلومات لزمة لمنع وقوع جريمة �أو �لتحقيق فيها، ب�سرف �لنظر عن �سرية �لجو�نب �لتجارية �أو 
�لم�سرفية �أو �لتاأمينية �لملِزمة للأع�ساء، �أو مر�جعي �لح�سابات، �أو �لمديرين �لعامين، �أو �أع�ساء 
مجل�ض �لإد�رة، �أو �لموظفين لدى �إحدى �لموؤ�س�سات. وي�سار على وجه �لخ�سو�ض �إلى �أنَّ رفع �ل�سرية 

�لم�سرفية ل يتطلب �إذنًا من �لمحكمة.
على  لع  �لطِّ لإتاحة  مطلوب  غير  ق�سائي  �أمر  ��ست�سد�ر  �أنَّ  �آخر  بلد  في  �أُو�سح  وبالمثل، 
هذه  طلب  �لتحقيق  �سلطة  �أو  �لعام  للمدعي  ويجوز  �لتجارية؛  �أو  �لمالية  �أو  �لم�سرفية  �ل�سجلت 
�ل�سجلت. وفي �لممار�سة �لعملية، يتم �لرد على �لطلب ذي �ل�سلة في غ�سون فترة تتر�وح ما بين 8 

�أيام و30 يومًا. وفي حالة �لرف�ض، يمكن فر�ض غر�مة على �لموؤ�س�سة �لمتلقية للطلب.

�إلَّ لمامًا كي  ويف �سوء ما ُذكر �أعله، �عُتبرت م�ستويات �لتنفيذ ُمر�سية عمومًا، ولم ت�سدر تو�سيات 
تنظر �لدول �لأطر�ف يف تخفيف �سر�مة �لمعايير ذ�ت �ل�سلة ومتطلبات �لإجر�ء�ت �لر�سمية، وخ�سو�سًا، 
ح �أدناه يف �لف�سل �لثالث، �لق�سم باء، �لق�سم �لفرعي 1، يف �سوء �لتاأخير�ت �لتي قد تحدث  على �لنحو �لمو�سَّ
فيما يتعلق بالح�سول على �أو�مر �لمحكمة من �أجل رفع �ل�سرية �لم�سرفية. وعلوة على ذلك، �أثيرت �سكوك 
يف نحو 12 حالة حول �لأحكام �لمنطبقة وما �إذ� كانت �لت�سريعات �لمذكورة ت�سمل جميع جر�ئم �لف�ساد )ولي�ض 
�ثنتين،  دولتين  �لوطنية يف  �ل�سلطات  و�ُسجعت  �لعملية.  �لممار�سة  تم تطبيقها يف  �أو  �لأمو�ل فح�سب(  غ�سل 
�إذ� كان �لجرم  �إلَّ  ل يمكن فيهما من حيث �لمبد�أ جمع �لمعلومات �لم�سرفية من �أجل �لتحقيقات �لمحلية 
ا ب�سنِّ ت�سريعات  مو�سع �لتحقيق يخ�سع لعقوبة ق�سوى بال�سجن لمدة ل تقل عن �أربع �سنو�ت، على �أن تم�سي �إمَّ
�لم�سرفية يف  �ل�سرية  بالن�ض على عدم �نطباق  �أو  �لر�سوة  �لمفرو�سة على  للعقوبات  �لأق�سى  لزيادة �لحد 
�أجل �سمان  ومن  و�أخيرً�،  �لمعني.  للحكم  �لتام  �لمتثال  كفالة  بغية  ف�ساد،  باأيِّ جريمة  �لخا�سة  �لتحقيقات 
�لتي  �لإجر�ء�ت  وتر�سيد  تب�سيط  ب�ساأن  تو�سيات  ُقدمت  �لتحقيقات،  من  وغيرها  �لمالية  �لتحقيقات  فعالية 
ن �سلطات �لتحقيق من �لطلع على �ل�سجلت �لحكومية �أو �لمالية �أو �لتجارية بما من �ساأنه �لتغلب على  تمكِّ
حالت �لتاأخير يف �لممار�سة �لعملية )فيما يتعلق بالح�سول على �أمر �سادر من �لمحكمة مثًل(، وب�ساأن �إر�ساء 
ومن  �لتحقيق.  لأغر��ض  كافية  زمنية  لفترة  و�ل�سجلت  �لبيانات  على  بالحفاظ  �لمالية  �لموؤ�س�سات  �لتز�م 
�لناحية �لعملية، فاإن بع�ض �لدول �لأطر�ف، عادة تلك �لتي تتبع �لقانون �لأنغلو�سك�سوني، قادرة على �لتعامل 
مع هذه �لم�ساألة �إد�ريًّا، على �سبيل �لمثال، من خلل ر�سالة من رئي�ض هيئة �لتحقيق تطلب �إبر�ز �ل�سجلت 

�لم�سرفية و�لمالية، وهو ما �عُتبر �أن من �ساأنه تب�سيط �لإجر�ء�ت ذ�ت �ل�سلة و�لتعجيل بها �إلى حد كبير.

عك�ض عبء �لإثبات
�أكثر من ثلث �لوليات �لق�سائية قيد �ل�ستعر��ض ب�سرط عك�ض عبء �لإثبات، على �لأقل فيما  لم يوؤخذ يف 
للم�سادرة  �لخا�سعة  �لممتلكات  و�سائر  �لعائد�ت  م�سدر  م�سروعية  لإثبات  �لف�ساد،  جر�ئم  من  باأي  يتعلق 
ة دول �أطر�ف للحكم ذي �ل�سلة من �لتفاقية(. وعادة ما  �لمزعوم �أنَّها تاأتَّت من �لجريمة )وفق تف�سير عدَّ
لمبد�أ  �نتهاكًا  باعتباره  �لتدبير  ذلك  �إلى  �ل�سلة  )�لختياري( ذي  للتدبير  �لر�ف�سة  �لأطر�ف  �لدول  تنظر 
�فتر��ض �لبر�ءة، �لمن�سو�ض عليه يف د�ستور �لعديد من �لبلد�ن، وباعتباره غير مت�سق مع �لنظرة �لتقييدية 
�لتي تتخذها نظم �لعد�لة �لجنائية �لوطنية �إز�ء �أيِّ تطبيق ل�سرط عك�ض عبء �لإثبات يف �لدعاوى �لجنائية. 
ولكن  للقانون،  وفقًا  �لجاني  لثبوت جرم  �ل�سابقة  بالمرحلة  بال�سرورة  ل يتعلق  �ل�سلة  ذ�  �لتدبير  �أنَّ  ورغم 
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يمكن تطبيقه يف �لمرحلة �للحقة لتحديد �لعقوبات �لمنطبقة، فقد ُقبلت تلك �لحجج عمومًا، بالنظر �إلى 
�ل�سلطة �لتقديرية �لو��سعة لدى �لدول �لأطر�ف لتقرير ما �إذ� كان يتعين تنفيذ �لحكم �لمعني. بيد �أنه �أُو�سَي 
ر مماثل، باأنَّ �لدول ربما تودُّ �أن تنظر يف �عتماد  م فيها مبرِّ يف �إحدى �لحالت، وكذلك يف بلد�ن عدة لم يقدَّ
يحظر  ل  بعينها حيث  دولة طرف  بالتنفيذ يف  تتعلق  م�ساكل  �أيُّ  ُتطرح  ولم  �للزمة.  �لت�سريعية  �لتعديلت 
�لد�ستور نف�سه م�سادرة �لموجود�ت �لمكت�سبة ب�سكل م�سروع فح�سب، بل يكر�ض �لفتر��ض باأنَّ �لثروة بكاملها 

مكت�سبة بطر�ئق م�سروعة.

بالقر�ئن  �ل�ستدلل  وتطبق  �لجنائية  �لم�سادرة  نظم  تعتمد  دول  على  �أمثلة  �أخرى، هناك  ومن جهة 
�لقانونية فيما يتعلق بم�سدر �لموجود�ت �لمملوكة للمدعى عليه وت�ستخدم معايير �إثبات �أدنى يف �إجر�ء�ت 
�أعله حيث  �لمذكورة  �لبلد�ن  بما يف ذلك  �لجاني،  لإد�نة  �لمطلوب  �لإثبات  بم�ستوى  بالمقارنة  �لم�سادرة 
عة للم�سادرة وُيدعى �لجاني �إلى تفنيد �ل�سكوك ب�ساأن م�سدر موجود�ته. ومع ذلك،  تنطبق �سلحيات مو�سَّ
ينبغي ملحظة �أن ذلك ل ينطبق يف عدة حالت �سوى على �لموجود�ت �لمملوكة ل�سخ�ض ��سترك يف جريمة 
رة وفقًا  منظمة �أو غ�سل �لأمو�ل �أو �لإثر�ء غير �لم�سروع )بالتو�زي مع �لقرينة غير �لقاطعة بالإد�نة �لمقرَّ
� عادة ما تدر عائد�ت �سخمة. و�عُتبر تخفي�ض متطلبات  �أدين بارتكاب جر�ئم خطيرة جدًّ �أو  للمادة 20( 

�لإثبات نجاحًا على �لعموم يف �لبلد�ن �لمعنية.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

وفقًا لقانون ��سترد�د �لعائد�ت في �إحدى �لدول �لأطر�ف، يكون معيار �لإثبات �لمنطبق في �لإجر�ء�ت 
�لمدنية هو معيار �لإثبات �لمطلوب للبتِّ في �أيِّ م�ساألة تن�ساأ في �إطار ذلك �لقانون لتحديد ما �إذ� 

ر ��سترد�ده من خلل �أمر �لم�سادرة. كان �سخ�ض قد �نتفع من �لجريمة �أو �لمبلغ �لمقرَّ

يف  �لمعتادة  �لممار�سات  من  �أي�سًا  هو  �أعله  �لمذكور  بالقر�ئن  �ل�ستدلل  ُيَعدُّ  ذلك،  �إلى  و�إ�سافًة 
�إجر�ء�ت �لم�سادرة �لمدنية، �سو�ء �لم�ستندة �إلى �إد�نة �أو بدون �إد�نة، كما هو مبين �أعله وكذلك �أعله يف 
ا  م �إقر�رً� كتابيًّ �لف�سل �لأول، �لق�سم باء، �لق�سم �لفرعي ٤. ويف �إحدى تلك �لحالت، ُيْلَزم �لمتهُم باأن يقدِّ
مه منقو�سًا، �فُتر�ض �أنَّ �لممتلكات متاأتية من  م هذ� �لإقر�ر �أو قدَّ لإثبات م�سروعية ممتلكاته، فاإذ� لم يقدِّ
�أن يتقدم بطلب  �أو �سودرت  ُقيدت ممتلكاته  �لذي  لل�سخ�ض  �أخرى  �إجر�مي. وبالمثل، يجوز يف دولة  ن�ساط 
�أنَّ �لممتلكات �كُت�سبت  �إثبات  �أو �لم�سادرة. ويتحمل مقدم �لطلب عبء  كي ُت�ستثنى �لممتلكات من �لتقييد 

بطر�ئق م�سروعة.

حقوق �لأطر�ف �لثالثة �لح�سنة �لنية
م �لم�ستعِر�سون عددً� محدودً� من  �أُثير عدد محدود من �لم�سائل فيما يتعلق بالفقرة 9 من �لمادة 31، وقدَّ
�لملحظات �أو لم يقدموها بالمرة. ويف �سياق �ل�ستعر��ض �لمتعمق، يبدو �أنَّ م�ساألة حقوق �لأطر�ف �لثالثة 
�لح�سنة �لنية كانت من �أ�سعب �أحكام �لتفاقية من حيث �لدر��سة و�لفح�ض، حيث �سعى �لخبر�ء �لخارجيون 
�إلى تحديد ما �إذ� كانت مجموعة من �لت�سريعات تنتق�ض �أو ل تنتق�ض من حقوق �لأطر�ف �لثالثة. ومن �لأمور 
�أنَّ �لمعلومات �لتي قدمتها �ل�سلطات )ب�ساأن  �أنَّ �لخبر�ء �لم�ستعِر�سين لحظو� يف حالتين  �لتي لها دللتها 
�لأحكام �لوطنية �لمتعلقة بالم�سادرة( لم ُتظِهر �أيَّ ميول �إيجابية فيما يتعلق بمبد�أ حماية حقوق �لأطر�ف 
�لثالثة �لح�سنة �لنية، و��سطرو� يف نهاية �لمطاف لل�ستدلل بال�سد للخلو�ض �إلى �أنها ل يمكن )�أو يمكن يف 



حالت ��ستثنائية فقط( �أن تخ�سع لتد�بير من قبيل م�سادرة �لموجود�ت �أو حجزها �أو تجميدها. ولم ُيعَرب 
�سوى يف 12 حالة فقط عن �سو�غل حقيقية ب�ساأن ما �إذ� كانت حقوق �لأطر�ف �لثالثة �لح�سنة �لنية تحظى 
بالف�ساد  �ل�سلة  ذ�ت  �لجر�ئم  على  تنطوي  �لتي  �لحالت  جميع  يف  �لعملية  �لممار�سة  يف  �لكافية  بالحماية 
)ولي�ض على �سبيل �لمثال فيما يتعلق بجر�ئم غ�سل �لأمو�ل فقط(. وينبغي للدول �لأطر�ف �أن تكفل على وجه 
�لخ�سو�ض عدم �ت�سام �لأطر �لزمنية للطعن يف م�سالح �لأطر�ف �لثالثة �أو تاأكيد تلك �لم�سالح يف �إجر�ء�ت 

�لم�سادرة بالتقييد �لمفرط وعدم م�سا�سها بممار�سة تلك �لحقوق.

ا فيما يتعلق بالتد�بير �لوطنية �لإيجابية �لتي ت�سير �إلى �لمتثال للحكم �لمعني، توجد حالت تت�سمن  �أمَّ
فيها �لت�سريعات �لوطنية عبار�ت عامة تن�ض على �أنَّ �أيَّ قر�ر ب�ساأن �لم�سادرة ير�عي حقوق �لأطر�ف �لثالثة 
�لح�سنة �لنية �أو ينبغي �ألَّ ينتهكها. و�إلى جانب ذلك، ي�سير ��ستعر��ض مقارن للمعلومات �لمتاحة ب�ساأن هذ� 
�لمو�سوع �إلى �لأمثلة �لتالية على �لتنفيذ، و�لتي �عتمدتها �لدول �لأطر�ف بدرجات متفاوتة: )�أ( �لن�ض يف 
�لت�سريعات ذ�ت �ل�سلة على �أنه ل تجوز م�سادرة �أد�ة �لجريمة �أو ممتلكات �أخرى �إذ� كانت عائدة �إلى طرف 
ثالث �إلَّ �إذ� كانت قد ُنقلت �إليه بعد �رتكاب �لجريمة، و�إذ� كان يعرف، �أو كان لديه �سبب وجيه للعتقاد، باأنَّ 
اها كهدية �أو بالمجان؛ و)ب( �إخطار �لأطر�ف  �ل�سيء �أو �لممتلكات مرتبطة بجريمة ما، �أو �إذ� كان قد تلقَّ
ر على حقوقهم يف �لملكية �أو �لتعريف على نطاق و��سع بهذه �لإجر�ء�ت؛  �لثالثة �لمهتمة بالإجر�ء�ت �لتي قد توؤثِّ
و)ج( �ل�سماح للأطر�ف �لثالثة بالتقدم بطلب كي ُت�ستثنى ممتلكاتهم �لمكت�سبة ب�سورة م�سروعة من �لتقييد 
�لأمر  على  للعتر��ض  مدنية  دعوى  رفع  وكذلك  �لم�سادرة،  �أو  �لتجميد  �أمر  يف  و�لطعن  �لم�سادرة،  �أو 
ل عليها ب�سورة م�سروعة، تمكين �لطرف �لمعني  بالم�سادرة؛ و)د( يف حالة م�سادرة �لممتلكات �لمتح�سَّ
�لمطالبات  و)ه ( مر�عاة  م�سروعة؛  ب�سورة  �لمكت�سبة  �لممتلكات  قيمة  �إلى  ي�سل  تعوي�ض  تقديم طلب  من 
�لمحتملة لل�سحايا �أو �لمدعين بالحق �لمدني يف تحديد مدى تد�بير �لم�سادرة و�لت�سرف يف �لموجود�ت 
�أو �لمحاكمة، من  �أو �لم�ستبه فيه قبل �نتهاء �لتحقيق  ي �لمتهم  �إذ� توفِّ �لم�سادرة؛ و)و( تمكين �لمحكمة، 

مو��سلة �لإجر�ء�ت �لمدنية ل�سمان �إعادة �لموجود�ت �إلى �لأطر�ف �لثالثة �لح�سنة �لنية.

مثال على التنفيذ

في �إحدى �لدول، ين�ض قانون ب�ساأن منع �لت�سرف في �لممتلكات �لمتح�سل عليها عن طريق بع�ض 
�لجر�ئم �أو �إخفائها على عدم �إمكانية رفع دعوى �سد طرف ثالث ح�سن �لنية �أو محاكمته �أو �تخاذ 
نية عمًل  ُيعتزم �ل�سطلع به بح�سن  �أو  به  �أيِّ عمل ��سُطلع  �أخرى �سده ب�سبب  �إجر�ء�ت قانونية 
ف  بذلك �لقانون. وُدعيت �ل�سلطات �لوطنية �إلى �لنظر في �إدر�ج حكم في �لت�سريعات �لوطنية يعرِّ

مفهوم ح�سن نية �لأطر�ف �لثالثة في �إجر�ء�ت �لم�سادرة.

�لفعالية
م عدد قليل ن�سبيًّا من �لدول معلومات و�أمثلة على ق�سايا وبيانات �إح�سائية عن �لقيمة �لتنفيذية و�لت�سغيلية  قدَّ
للت�سريعات ذ�ت �ل�سلة. ويف بلد و�حد على �لأقل، لحظ �لم�ستعِر�سون عدم وجود معلومات عن �إنفاذ �لأحكام 
ذ�ت �ل�سلة و�أنَّ مقد�ر �لممتلكات �لم�سادرة يبدو �سغيرً� بالمقارنة مع عدد �لإد�نات. ولتلك �لأ�سباب، �أُو�سي 
تتاح  باأن  �لأقل  على  �أو  �لم�سادرة،  �لموجود�ت  ب�ساأن  وموثوقة  مركزية  بيانات  قاعدة  باإن�ساء  حالت  �أربع  يف 
�لإح�ساء�ت �لمتعلقة بالم�سادرة لعامة �لجمهور و�أن يتم تحديثها بانتظام. وبالفعل، �أُبرز �إن�ساء نظام قاعدة 
بيانات وطنية من هذ� �لقبيل فيما يخ�ض �لممتلكات �لم�سادرة يف �إحدى �لدول باعتباره من �لممار�سات �لجيدة.

�جلزء �لأول- �لف�سل �لثاين- تد�بري تعزيز �لعد�لة �جلنائية 141



142 حالة تنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد

ومع ذلك، ينبغي �لتاأكيد على �أنَّ من �ل�سعب يف كثير من �لأحيان �لمعرفة �لدقيقة لإجمالي �لأمو�ل 
�لم�سادرة يف ق�سايا �لف�ساد، حيث يمكن �لمحاكمة على جر�ئم ذ�ت طبيعة مختلفة �أو �أ�سد خطورة �أو �أكثر 
قابلية للإثبات. وهذ� يعني �أنَّ �لعائد�ت �لم�سادرة يف ق�سايا �لف�ساد ل تظهر بالكامل يف �لإح�ساء�ت. وعلى 
�لأحكام  فيها  ي�سرت  ذلك حالت  بما يف  للنظر،  �للفتة  �لنجاحات  بع�ض  تحقيق  لوحظ  ذلك،  من  �لرغم 
�لمحلية م�سادرة �لموجود�ت يف �أمور متعلقة بجر�ئم �لف�ساد �لأجنبية و�إعادة تلك �لموجود�ت �إلى �لبلد�ن 
�أجل  من  �لدول  �إحدى  �أن�ساأته  �لذي  �لنظام  هو  على ذلك  �لأمثلة  و�أبرز  �لفا�سد.  �ل�سلوك  فيها  �رُتكب  �لتي 
� على  �إلى م�سادرة و��سترد�د مبالغ مالية كبيرة جدًّ �أ�سخا�ض بارزون �سيا�سيًّا، و�أف�سى  دها  �أمو�ل بدَّ حجز 
 مدى �لأعو�م �لخم�سة ع�سر �لما�سية؛ وقد �عُتبر ذلك تجربة ناجحة وكذلك ممار�سة جيِّدة يف تنفيذ �أحكام 

�لمادة 31، ولكن �أي�سًا يف مجال �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة بهدف ��سترد�د �لموجود�ت.

�لتحديات
�لمتاأتية من جميع  �لجر�ئم  يلي: )�أ( م�سادرَة عائد�ت  �لمادة 31 ما  تنفيذ  �لتحديات �سيوعًا يف  �أكثر  من 
�لعائد�ت  و)ب( نطاق  �لقيمة؛  على  �لقائمة  �لم�سادرة  فيها  بما  �لتفاقية،  يف  عليها  �لمن�سو�ض  �لجر�ئم 
لة  لة و�ل�ُمبدَّ و�لممتلكات و�لأدو�ت �لتي تخ�سع للتد�بير �لو�ردة يف �لمادة 31، وخ�سو�سًا تغطية �لعائد�ت �ل�ُمحوَّ
بت�سهيل  �لخا�سة  �لتد�بير  نق�ض  �أو  �نعد�م  و)ج(  منها؛  �لمتاأتية  و�لمنافع  �لإير�د�ت  وكذلك  و�لمخلوطة، 
بها وتجميدها، بما يف ذلك �لفتقار يف بع�ض �لحالت  �لم�سادرة، ول �سيما تد�بير ك�سف �لموجود�ت وتعقُّ
�إلى �لقدر�ت �لب�سرية و�لتقنية و�ل�سروط �ل�سكلية �لمفرطة يف �لتعقيد ب�ساأن تجميد �لح�سابات �لمالية؛ و)د( 
دة �أو �لمحجوزة �أو �لم�سادرة؛ و)ه( �ل�سو�غل يف عدد كبير من  يات �لتي تو�جه �إد�رة �لممتلكات �لمجمَّ �لتحدِّ
�لدول �لأطر�ف �إز�ء �عتماد �لتد�بير غير �لإلز�مية �لتي تن�ض على �سرورة �أن يبين �لجاني �لم�سدر �لم�سروع 
لعائد�ت �لجريمة �لمزعومة. ويف بع�ض �لحالت، يتطلب �لأمر �إجر�ء �إ�سلح كامل لتح�سين �لتد�بير و�لأطر 
بينها.  �لت�ساق  من  مزيد  و�سمان  وحجزها  وتجميدها  �لموجود�ت  بم�سادرة  �لخا�سة  �لحالية  و�لقدر�ت 
ب �لموجود�ت وحجزها وم�سادرتها، ولتغيير  و�أخيرً�، من �ل�سروري زيادة �لوعي بالإمكانيات �لمتاحة لتعقُّ
�لموقف �لمتردد لبع�ض �ل�سلطات �لق�سائية يف �ل�ستفادة �لكاملة من �أدو�ت �لم�سادرة. فعلى �سبيل �لمثال، 
تميل �لمحاكم �لوطنية يف �إحدى �لدول �لأطر�ف، ربما لعتبار�ت تتعلق بحقوق �لإن�سان—و�أحدها �إمكانية 
�نتهاك �أحكام �لتفاقية �لأوروبية لحماية حقوق �لإن�سان و�لحريات �لأ�سا�سية و�لبروتوكولت �لملحقة بها— 
�لتقييد. ومن �ساأن توخي �لحذر يف  �إلى �لحد من نطاق �لم�سادرة من منطلق �عتبارها تدبيرً� مفرطًا يف 

حدود �لمعقول يف تنفيذ �أحكام �تفاقية مكافحة �لف�ساد تفادي مثل تلك �لآثار.

جيم- حماية ال�سهود والخبراء وال�سحايا )المادة ٣2(

لوحظ تباين كبير بين �لدول �لأطر�ف فيما يتعلق بحماية �ل�سهود و�لخبر�ء و�ل�سحايا من �حتمالت �لنتقام 
�أو �لترويع. ويمكن �عتبار �لمح�سلة �لنهائية ل�ستعر��ض مقارن للت�سريعات �لوطنية �إيجابيًّا، رغم �أنه لوحظ 
عدم �تخاذ تد�بير يف عدد من �لوليات �لق�سائية من �أجل �لتنفيذ �لفعال للمادة 32. كما �أ�سار عدد من �لدول 
�أة لإقامة نظام �سامل لحماية �ل�سهود، بما يف ذلك �أحكام �سائعة �إلى حد  �لأطر�ف �إلى جهود محدودة ومجزَّ
ر�سمية  �أو خطو�ت عملية غير  �لمادة 25(،  عليه يف  �لمن�سو�ض  �لنحو  �لعد�لة )على  �سير  �إعاقة  م  تجرِّ ما 
تتخذها �ل�سرطة، �أو �أحكام تتعلق بعدم �لك�سف عن هوية �ل�سهود �أو �لمخبرين �أو مكان وجودهم �أو عن �لأمور 
�لتي قد توؤدي �إلى �كت�سافهم. وتفتقر معظم هذه �لدول �لأطر�ف �إلى �إجر�ء�ت �أكثر تطورً� من �أجل �لحماية 
�لج�سدية لل�سهود و�لخبر�ء و�أ�سرهم، ومن �أجل تزويدهم بهويات جديدة �أو نقلهم �إلى �أماكن �أخرى. وهناك 



ذ فيها حتى �لآن �لقو�نين �لقائمة �لتي توفر بع�ض �أ�سكال �لحماية �لقانونية و�لج�سدية  �أي�سًا حالت لم ُتنفَّ
� )كتلك �لتي  لل�سهود، �أو ل تنطبق على �لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة بالف�ساد، �أو ل تطبَّق �سوى يف ظروف محدودة جدًّ

تطبقها محاكم متخ�س�سة ذ�ت ولية ق�سائية �إقليمية محدودة(.

ا �أنَّ جميع �لدول �لمذكورة �أعله قد خرقت �أحكام �لتفاقية ب�سبب  ولم يعتبر �لخبر�ء �لحكوميون تلقائيًّ
غياب برنامج �سامل لديها لحماية �ل�سهود �أو نقلهم )ول ُيفتر�ض ذلك �أ�سًل(. وعلوة على ذلك، فاإن و�سع 
�أولوية لدى �ل�سلطات �لوطنية يف �لبلد�ن �لتي ل توجد فيها مثل تلك  �أنه ي�سكل  مثل ذلك �لبرنامج ل يبدو 
�إلز�مية، لكن هذ� �لطابع �لإلز�مي ينطبق  �أنَّ �ل�سروط �لو�ردة يف �لفقرة 1 من �لمادة 32  �لبر�مج. ورغم 
فقط عندما ُيعتبر منا�سبًا و�سروريًّا ومجديًا ويف حدود �إمكانيات �لدولة �لطرف �لمعنية. ويعني هذ� �سمنًا، 
كما يرد يف �لدليل �لت�سريعي لتنفيذ �تفاقية �لأمم �لمتحدة لمكافحة �لف�ساد، �أنَّ "�لتز�م توفير حماية فعالة 
�لدولة  �لو�سائل منا�سبة يف نظر  فيها هذه  تكون  دة  �أو على ظروف محدَّ نة  يقت�سر على حالت معيَّ لل�سهود 
�لمحتملة يف  �لمخاطر  �أو  �لتهديد  لتقييم  تقديرية  �لم�سوؤولون �سلحية  ُيمنح  قد  فمثًل،  ذة.  �لمنفِّ �لطرف 
كل حالة وتوفير �لحماية وفقًا لذلك" )�لفقرة ٤38(. وبالمثل، فاإنَّ �للتز�م بتوفير �لحماية ل ين�ساأ �إلَّ بقدر 
�متلك �لدولة �لطرف �لمعنية مو�رد متاحة وقدر�ت تقنية لتوفير تلك �لحماية. ويف �سوء �لمبادئ �لمذكورة 
�إلى  ُيطلب   ،32 �لمادة  بتنفيذ  يتعلق  فيما  �لأطر�ف  للدول  �لممنوحة  �لو��سعة  �لتقديرية  و�ل�سلطات  �أعله 
�ل�سلطات  ي�ساألو�  و�أن  بلد،  �لتي ي�سادفونها يف كل  �لخا�سة  �لظروف  نتائجهم مع  فو�  يكيِّ �أن  �لم�ستعِر�سين 

�لوطنية عما �إذ� كانت هناك حاجة �إلى �أيِّ م�ساعدة تقنية.

ولذ�، ر�عى فريق �ل�ستعر��ض، يف �إحدى �لدول �لتي لم يكن لديها برنامج �سامل لحماية �ل�سهود، �أنَّ 
ا، تنت�سر فيه �سفافية كبيرة وتكنولوجيا متقدمة يف جميع  �لبلد قيد �ل�ستعر��ض بلد �سغير ومتجان�ض ن�سبيًّ
�إلى  �لبلد  �أجز�ء  �أحد  �ل�سخ�ض من  �لمثال، نقل  �لبلد—مما يجعل من �ل�سعوبة بمكان، على �سبيل  �أنحاء 
�ل�سهود  نقل  لبرنامج  ملّحة  حاجة  �ل�ستعر��ض،  ان  �إبَّ �لعملية،  �لناحية  من  هناك  تكن  لم  و�أنه  �آخر،  جزء 
�أنَّ �لدولة �لمعنية تمتثل لمتطلبات �لتفاقية،  �إلى �سرورة �عتبار  �إلى �آخر. ولذ�، خل�ض �لخبر�ء  من مكان 
و�قت�سرو� على حّث �ل�سلطات على تعزيز �لتد�بير �لر�مية �إلى حماية هوية �ل�سهود بهدف تخفيف �ل�سو�غل 
ب �أ�سمائهم. وبالمثل، لحظ �لم�ستعِر�سون يف دولة جزرية �سغيرة تت�سم ب�ساآلة عدد �سكانها  ب�ساأن �إمكانية تعقُّ
�سيق �لمو�رد و�ل�سو�غل �لقائمة ب�ساأن �لقدرة على �سمان �سرية �ل�سهود بحيث �إنهم �كتفو� بالقتر�ح �أن تنظر 
�لدولة �لمعنية يف �لنخر�ط يف برنامج �إقليمي لحماية �لعد�لة بما من �ساأنه ت�سهيل �لتعاون �لدولي و�لإقليمي 
يف هذ� �ل�سدد. و�أخيرً�، يف مثال بلد ثالث، ر�عى �لم�ستعِر�سون حجمه �ل�سغير، و�كتفو� بالتو�سية بتطبيق 

�سة لل�سهود بالتعاون مع �لبلد�ن �لمجاورة. ترتيبات �لحماية �لمخ�سَّ

ومع ذلك، لم يمكن �لخلو�ض �إلى هذه �ل�ستنتاجات يف معظم �لبلد�ن �لتي تفتقر �إلى بر�مج �ساملة 
�آ�سيا و�لمحيط �لهادئ.)67( وقد  لحماية �ل�سهود، ول �سيما بلد�ن مجموعة �لدول �لأفريقية ومجموعة دول 
�أ�سارت �ل�سلطات �لوطنية مر�رً� �إلى غياب تلك �لنظم كنقطة �سعف رئي�سية يف مجال مكافحة �لف�ساد، ذلك 
�أنَّ �ل�سهود يفتقرون �إلى �ل�سمانات �ل�سرورية ل�سلمتهم و�أمنهم من �أجل �لإدلء ب�سهاد�تهم يف �لمحاكم، 
باأنَّ  �سعرو�  �إذ�  وخ�سو�سًا  �لمحاكم،  �أمام  فيها  َيمثلون  �لتي  �لحالت  يف  �لحقيقة  قول  يف  يترددون  وهم 
�لعملية، حال ذلك  �لناحية  �لنفوذ. ومن  �أ�سكال  �أو غيرهما من  �أو مالي  �لمتَهمين يتمتعون بنفوذ �سيا�سي 
دون ملحقة حالت لأنه لم يكن لدى �ل�سهود �ل�ستعد�د للإدلء ب�سهاد�تهم. كما �أنَّ هناك ترددً� لدى عامة 

 )67(�نظر �أي�سًا �لتقرير �لذي �أعدته �لأمانة بعنو�ن "تنفيذ �لف�سل �لثالث )�لتجرمي و�إنفاذ �لقانون( و�لف�سل �لر�بع )�لتعاون �لدويل( من 

�تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، على �ل�سعيد �لإقليمي" )CAC/COSP/IRG/2016/5(، �لفقر�ت ٤ �إىل 27.
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�لجمهور يف �لإبلغ عن �لحالت �لتي قد تنطوي على �أعمال �نتقام �أو ترهيب. وبناء على ذلك، �أُ�سدرت عدة 
تو�سيات ب�ساأن م�سائل منها �سّن ت�سريعات ونظم �ساملة لحماية �لخبر�ء و�ل�سهود و�ل�سحايا و�أقاربهم، متى 
تكون تلك �لت�سريعات و�لنظم غائبة، وكذلك �إيلء ق�سط كاٍف من �لهتمام لهذه �لتد�بير على �أر�ض �لو�قع، 
بو�سائل منها على �سبيل �لمثال �إذكاء �لوعي بها لدى �ل�سرطة وغيرها من وكالت �إنفاذ �لقانون �لم�سوؤولة 

عن تنفيذها.

ويقابل �لنطباَع �ل�سلبي �لنا�سئ عن هذه �لحالة حالُة عدد كبير من �لبلد�ن �لتي توجد لديها بر�مج 
�لقانونية.  �لمعايير  من  �سلبة  مجموعات  �إلى  �ل�سهود—��ستنادً�  لحماية  ومتطورة،  و��سعة  و�أحيانًا  كافية، 
م بها �لم�سائل ذ�ت �ل�سلة رقابيًّا باعتبارها من  و�سلِّط �ل�سوء يف �لعديد من �لحالت على �لطريقة �لتي ُتنظَّ
دة يف تعزيز �أهد�ف �لتفاقية، بل ويقّر �لد�ستور �أي�سًا يف دولة طرف بحق �ل�سحايا و�ل�سهود  �لممار�سات �لجيِّ
يف �لح�سول على قدر كاٍف من �لحماية خلل �لدعاوى �لجنائية. وعلوة على ذلك، �سيغت يف بع�ض �لحالت 
وم�ساهمة  و�لجريمة  ر�ت  بالمخدِّ �لمعني  �لمتحدة  �لأمم  مكتب  خبر�ء  بم�ساعدة  �ل�سلة  ذ�ت  �لت�سريعات 
�أو كانت نتيجة للجهود �لر�مية �إلى �لمتثال لل�سروط �لو�ردة يف �ل�سكوك �لإقليمية، من  �لبلد�ن �ل�سريكة، 
قبيل قر�ر مجل�ض �لتحاد �لأوروبي �لموؤرخ 23 ت�سرين �لثاني/نوفمبر 1995 ب�ساأن حماية �ل�سهود يف �سياق 
مكافحة �لجريمة �لمنظمة �لدولية، وتو�سية مجل�ض �أوروبا رقم R (97) 13 �ل�سادرة عن لجنة وزر�ء مجل�ض 
�لتحاد  لمجل�ض  �لإطاري  و�لقر�ر  �لدفاع،  وحقوق  �ل�سهود  بتخويف  يتعلق  فيما  �لأع�ساء  �لدول  �إلى  �أوروبا 
�لأوروبي JHA/2001/220 ب�ساأن و�سع �ل�سحايا يف �لإجر�ء�ت �لجنائية. و�لأهم من ذلك �أنَّ قانونًا �عُتمد يف 
دولة و�حدة على �لأقل ب�ساأن حماية �ل�سهود و�لخبر�ء و�لمخبرين عن �أعمال �لف�ساد يف �أعقاب تقييم للثغر�ت 

يف �لت�سريعات �لوطنية فيما يتعلق بالتفاقية.

و�إلى جانب �لأحكام �لعامة )يف �لقو�نين �لجنائية �لوطنية �أو قو�نين �لإجر�ء�ت �لجنائية على �سبيل 
قدموها  �لتي  �لم�ساعدة  ب�سبب  حقيقي  لخطر  عر�سة  �عُتبرو�  �لذين  لل�سهود  �لحماية  توفر  �لتي  �لمثال( 
لل�سرطة وغيرها من وكالت �إنفاذ �لقانون يف ملحقات جنائية مهمة، يوجد لدى �لعديد من �لدول بر�مج 
�لحماية  �أنو�ع  تحدد  مماثلة  ت�سريعات  �أو  وقو�نين  �ل�سهود  لحماية  وقو�نين  �ل�سهود،  لحماية  خا�سة  وطنية 
مة، و�لأ�سخا�ض �لذين يتمتعون بها، ونطاق �لحماية ومدتها، وو�جبات �لهيئات و�ل�سلطات �لمخت�سة.  �لمقدَّ
مة  وكقاعدة عامة، ت�سمل هذه �لحماية كلًّ من �ل�سهود و�لخبر�ء �لذين يدلون ب�سهاد�ت تتعلق باأفعال مجرَّ
م بغ�ض �لنظر عن جن�سية �ل�ساهد. ويجوز  وفقًا للتفاقية—مع بع�ض �ل�ستثناء�ت �لملحوظة—وهي تقدَّ
�لقت�ساء،  عند  �لحماية،  تلك  نطاق  �ل�ستثناء�ت—تو�سيع  بع�ض  مع  �أخرى  �أي�سًا—ومرة  عامة  كقاعدة 
لت�سمل �أقارب �ل�سخ�ض �لمحمي و�سائر �لأ�سخا�ض �لوثيقي �ل�سلة به، على نحو ما تن�ض عليه �لفقرة 1 من 
مون �أدلة يف �لإجر�ء�ت  �لمادة 32. وبالمثل، عادة ما ل تميز �لآليات �لوطنية لحماية �لأ�سخا�ض �لذين يقدِّ
�لق�سائية بين �ل�سهود من �ل�سحايا و�لأطر�ف �لثالثة �أو �لخبر�ء �لذين يدلون ب�سهاد�تهم �أثناء �لمحاكمات، 
وهو ما يتما�سى مع روح �لفقرة ٤ من �لمادة 32. و�أخيرً�، يبدو �أنَّ �لأحكام �لوطنية �لمنطبقة ت�سمل يف معظم 
مة وفقًا للتفاقية ثم يتعاونون  �لحالت حماية �لأ�سخا�ض �لذين ي�ساركون �أو �لذين �ساركو� يف �لأفعال �لمجرَّ
مون �لم�ساعدة لها، على �لنحو �لمطلوب بموجب �لفقرة ٤ من �لمادة 37.  �أو يقدِّ �إنفاذ �لقانون   مع �أجهزة 
حالت  يف  وكذلك،  بالحماية  بموجبها  يحظون  �لمتعاونين  �أو  �ل�سحايا  �أن  يبدو  ل  �لتي  �لأحكام  و�عُتبرت 
محدودة، تلك �لتي ل ت�سمل �سوى �ل�سهود و�لخبر�ء �لذين يكونون هم �أنف�سهم من �ل�سحايا �أو �لم�ساركين يف 
�لجريمة، مفرطة يف �لتقييد بما يحول دون �أن يت�سم برنامج حماية �ل�سهود بالفعالية. وعلى �لعموم، يجوز 
ق تد�بير  للدول �لأطر�ف �أن تنظر يف �عتماد م�سطلحْي "�ل�ساهد" و"�لخبير" بمعناهما �لو��سع، بحيث تطبِّ
� للتعاون يف مرحلة  �لحماية �لقائمة، عند �لقت�ساء، على �أيِّ �سخ�ض ي�ساهم باأدلة �أو خبر�ت �أو يبدو م�ستعدًّ



مبكرة من عملية �لتحقيق، ب�سرف �لنظر عن و�سعه �لقانوني �لر�سمي، حتى عندما يكون من غير �لموؤكد ما 
�إذ� كان �ل�سخ�ض �لمعني �سيدلي يف نهاية �لأمر ب�سهادة فعلية يف محاكمة �أو يف جل�سة ��ستماع يف محكمة.)68(

وكما هي �لحال بالن�سبة �إلى �لدول �لأطر�ف �لتي توجد لديها تد�بير ت�سريعية �أكثر تقييدً�، ينبغي تقييم 
�لم�سمون �لدقيق للبر�مج �لوطنية لحماية �ل�سهود على �أ�سا�ض �لحتياجات �لفعلية لنظام �لعد�لة �لجنائية يف 
كل بلد و�لقيود �لتي تفر�سها �لهياكل و�لمو�رد و�لقدر�ت �لقائمة. وقد تكون �لتد�بير �لرخي�سة �أو �لق�سيرة 
لة على غيرها من �لبد�ئل، ولعل �لبلد�ن تود �لتمييز بين �أنو�ع وم�ستويات �لحماية  �لأجل ن�سبيًّا كافية ومف�سَّ
 �لممنوحة، رهنًا بخطورة �لجريمة وم�ساهمة �ل�ساهد �أو �ل�سحية �لمعني، وغير ذلك من �لعو�مل �لظرفية.)69( 
�لتي  �لجر�ئم  على  �سوى  �لق�سائية  �لوليات  �إحدى  يف  �ل�سهود  حماية  قانون  ل ينطبق  �لمثال،  �سبيل  فعلى 
مة  ُيعاقب عليها بال�سجن لمدة ق�سوى قدرها 10 �سنو�ت �أو �أكثر، وي�ستبعد بالتالي مجموعة من �لأفعال �لمجرَّ
وفقًا للتفاقية. و�أو�سحت �ل�سلطات �لوطنية �أنَّ ذلك ُيعزى �إلى �سرورة �لتو�زن بين مختلف �لمو�رد يف نظام 
�لعد�لة �لجنائية �لد�خلية، ولحظت �أنها قد تنظر يف م�ساألة تغيير �لحد �لذي يبد�أ عنده تطبيق قانون حماية 
�إلى �لنطاق �لو��سع  �إ�سلح �لقانون—وهو تف�سير �عُتبر مقنعًا فيما يبدو، بالنظر  �ل�سهود عند بدء عملية 
�لم�سار �إليه �أعله من �لخيار�ت �لمتاحة للدول �لأطر�ف. ومن ناحية �أخرى، يوفر �لنظام �لقانوني يف دول 
ا �أو يتوقف على  �أطر�ف �أخرى �لحماية لل�سهود و�لخبر�ء و�ل�سحايا، ولكن �سمول جر�ئم �لف�ساد لي�ض تلقائيًّ
�آنفًا(. ويف هذه  �لمنطبقة )كما ُذكر  �أو على �لجز�ء�ت �لق�سوى  باأنها جريمة منظمة  ما �إذ� كانت تو�سف 
�لحالت �لخا�سة، �سدرت تو�سيات بتو�سيع نطاق تلك �لحماية ب�سورة مبا�سرة و�سريحة بحيث ت�سمل �سهود 

و�سحايا جميع جر�ئم �لف�ساد، مع مر�عاة �لمو�رد �لمتاحة يف �لحا�سر و�لم�ستقبل.

�ل�سهود  بر�مج حماية  �لأطر�ف  �لدول  بها  و�سعت  �لتي  �لطريقة  على  موؤ�سرً�  �لتالية  �لتد�بير  وُتعتبر 
لديها، وفقًا لما يرد يف �لفقرة 2 من �لمادة 32.)70(

�لحماية �لج�سدية
�أوًل، ت�ستخدم �لدول �لأطر�ف �لتي ُتعتبر ممتثلة للتفاقية منهجيات عمل ترمي �إلى �سمان �لحماية �لج�سدية 
بين �إليهم. وعادة ما ت�سطلع وحد�ت �ل�سرطة  لل�سهود �لمعر�سين للخطر و�أ�سرهم و�لأ�سخا�ض �لآخرين �لمقرَّ
�لعادية بالق�سط �لأكبر من هذ� �لعمل، رغم �إن�ساء �أجهزة متخ�س�سة يف بع�ض �لحالت، �سو�ء على �ل�سعيد 
�لوطني �أو �لإقليمي. وهناك مجموعة و��سعة من �لتد�بير �لم�ستخدمة، �لتي غالبًا ما ت�ستتبع تكاليف كبيرة 

وتكون م�سروطة بمو�فقة �لأ�سخا�ض �لمحميين، ويمكن �أن ت�سمل ما يلي:
�أو  للتخويف  يتعر�سون  قد  �لذين  �ل�سهود  و�أمن  ل�سلمة  �لمبا�سرة  �لج�سدية  �لحماية  تد�بير  )�أ(  
�إقامتهم  �أماكن  �ل�سخ�ض �لمحمي وم�سكنه وممتلكاته؛ وتجهيز  �أدلة، مثل حر��سة  لتقديم  �لم�سايقة نتيجة 
باأجهزة �ل�سلمة من �لحر�ئق و�أجهزة �أمنية، من قبيل نظم �لإنذ�ر؛ وتغيير �أرقام هو�تفهم و�أرقام ت�سجيل 
مركباتهم؛ وتركيب مر�فق و�إجر�ء�ت للت�سال بال�سرطة يف حالت �لطو�رئ، مثل �أرقام �لت�سال �لمبا�سر؛ 
�أيِّ  �ل�سخ�سية وتحذيره من  للحماية  �لمحمي بمعد�ت خا�سة  �ل�سخ�ض  �ل�سفر؛ وتزويد  �أثناء  �لأمن  وتوفير 
كانو�  )�إذ�  �لمحميين  �لأ�سخا�ض  ونقل  �آمن؛  موؤقتة يف مكان  ب�سورة  �لمحمي  �ل�سخ�ض  و�إيو�ء  قائم؛  خطر 
مودعين يف �سجن تحقيق �أو غيره( من �سجن تحقيق �أو غيره �إلى �آخر، �أو عزلهم عن بقية �ل�سجناء �أو �لإبقاء 

عليهم يف �لحب�ض �لنفر�دي؛

)68(�لدليل �لتقني لتفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لف�سل �لثالث، �ملادة 32، �لق�سم �لثاين، �لق�سم �لفرعي 1.

)69(�نظر �لدليل �لت�سريعي لتنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لفقرة ٤39، و�لدليل �لتقني لتفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة 

�لف�ساد، �لف�سل �لثالث، �ملادة 32، �لق�سم �لثاين، �لق�سم �لفرعي 2.
لع على �ملزيد من �لتفا�سيل ب�ساأن حمتويات بر�مج حماية �ل�سهود وهيكلها �لتنظيمي، �نظر من�سور مكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني  )70(للطِّ

 Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime :ر�ت و�جلرمية �ملعنون باملخدِّ
)فيينا، 2008(، �لف�سل �لر�بع.
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�لمادة 32،  من  )�أ(   2 �لفرعية  �لفقرة  يف  �لمقترح  �لنحو  على  و�لنقل،  �لهوية  حماية  تد�بير  )ب( 
وبياناتهم  �لمحميين  �لأ�سخا�ض  هوية  �لك�سف عن  �لمتمثل يف عدم  �لحماية  من  �لأدنى  �لحد  بين  وتتر�وح 
�ل�سخ�سية و�أماكن وجودهم وتغيير وثائق هويتهم وبياناتهم �ل�سخ�سية ومظهرهم؛ و�إيجاد فر�ض عمل �أخرى 
لهم وتغيير مكان عملهم �أو در��ستهم ونقلهم ب�سورة د�ئمة �إلى مكان �إقامة �آخر؛ ومنع جميع خدمات �لإحالة 
)مثل �سلطات ت�سجيل �ل�سكان �لمحليين و��ستف�سار�ت �لدليل وخدمات ت�سجيل جو�ز�ت �ل�سفر( من تقديم 
�أو غير ذلك من �لبيانات ب�ساأنهم. وكما �سبق ذكره، ُتعتبر  �إقامة �لأ�سخا�ض �لمحميين  معلومات عن مكان 
�إعادة �لتوطين، على وجه �لخ�سو�ض، محفوفة ب�سعوبات عملية كبيرة، وينبغي �أن تر�عي �لظروف �لمحددة 

فيما يتعلق باإقليم �لدولة �لمعنية و�سكانها؛

)ج(   �سمان �لإدماج �لآمن لل�سهود و�أفر�د �أ�سرهم �لم�ساركين يف �لبرنامج يف �لمجتمع �لمحلي؛ و�تخاذ 
تد�بير فرعية ذ�ت �سلة بالم�ساعدة �لجتماعية �أو �لطبية �أو �لنف�سية �أو �لقانونية �أو �لمالية، مثل دفع �لر�تب 
�أو �لأجر بالكامل �أثناء �ل�سطلع بدور �ل�ساهد، و�لعلج �لطبي �لمجاني، و�لعلج يف �لم�ست�سفيات و�سرف 
�لأدوية عن �أيِّ �إ�سابات �أو �أمر��ض يتعر�سون لها خلل هذه �لفترة؛ و�إتاحة �سبل �لح�سول على �لمعلومات 
و�لم�ساعدة لحل �لم�سائل �لتنظيمية؛ و�سرف �لتعوي�سات عن جميع تكاليف �لنتقال وتغيير محل �لإقامة يف 
نهاية �لمطاف، وكذلك عن �أيِّ �أ�سر�ر متكبدة ب�سبب �لإدلء باإفادة �أو �لمثول ك�ساهد؛ وحتى تكاليف �لدفن 
د�ئم  بعجز  ي�سابون  �أو  يموتون  �لذين  �ل�سهود  �إلى  بالن�سبة  �لمعالين  �لأطفال  �أو  ر  للق�سَّ �لمجاني  و�لتعليم 

ب�سبب �لم�ساركة يف برنامج لحماية �ل�سهود؛

)د(   �أ�ساليب �لحماية غير �لمبا�سرة �لتي ت�ستهدف �لتهديد نف�سه و�سبط �سلوك �لمتهمين �لذين قد ي�سكلون 
م �إعاقة �سير �لعد�لة )على �لنحو �لمن�سو�ض  خطرً� على �ل�سهود. وهذه �لتد�بير، �لتي ت�سمل �لأحكام �لتي تجرِّ

عليه يف �لفقرة �لفرعية )�أ( من �لمادة 25(، قد تكون على �لأقل بنف�ض فعالية �لحماية �لج�سدية �لمبا�سرة.

اأمثلة على التنفيذ

في �إحدى �لدول �لأطر�ف، يتاح لل�سرطة ووكالت �إنفاذ �لقانون ��ستخد�م مجموعة و��سعة �لنطاق 
في  بما  �لغر�ض،  لهذ�  مة  م�سمَّ ت�سريعات  �أحكام  بمقت�سى  و�لخبر�ء  �ل�سهود  حماية  تد�بير  من 
ذلك بر�مج لتوفير حماية كاملة لل�سهود ت�سمل �لنقل �لد�ئم لمحل �لإقامة، وتغيير �لهوية، و�تخاذ 
تد�بير ل�سمان �أمن �لأ�سخا�ض وم�ساكنهم، وتوفير درجة عالية من �ل�سرية. وُتَعدُّ ن�سخة خطية من 
�تفاقات �لحماية وُتتخذ بالت�ساور �لتام مع �ل�سهود �لذين يتلقون �لم�ساعدة من د�ئرة متخ�س�سة 
�أو  �لتفاهم  �لنوع )مثل مذكر�ت  ُتعتبر �لتفاقات �لخطية من هذ�  �لعموم،  �ل�سهود. وعلى  لحماية 
ت�ساعد على  لأنها  �لتعاون،  لتعزيز  و�سيلة  للحماية(  �لخا�سعين  و�ل�سهود  �لدولة  بين  �لبروتوكولت 

تو�سيح �لعلقة بين �لطرفين وتحقيق �ليقين فيما يتعلق بنطاق �لحماية �لمر�د منحها.
وهناك دولة طرف و�حدة )من بين دول �أخرى كثيرة( تمنح حماية �إ�سافية لل�سهود من خلل 
و�سع �سروط للإفر�ج بكفالة عن �لأ�سخا�ض �لمتهمين. ويمكن للمحكمة �أن تاأخذ في �لعتبار، لدى 
�لإفر�ج عن �سخ�ض بكفالة، �حتمال �أن يقوم هذ� �ل�سخ�ض بم�سايقة �سخ�ض �أو تعري�ض �سلمته �أو 

�أمنه للخطر، �أو �لتدخل في �لأدلة، �أو تخويف �أحد �ل�سهود، �أو �إعاقة �سير �لعد�لة.
وفي دولة �أخرى )من بين دول �أخرى كثيرة في هذه �لحالة �أي�سًا(، ين�ض �لقانون كاأحد تد�بير 
�لإكر�ه �لإجر�ئي على حظر �لقتر�ب من �ل�سحية. وُيطبَّق هذ� �لتدبير �سد �لمتهمين من ِقبل محكمة



�لدرجة �لأولى �لمخت�سة، بناء على �قتر�ح من �لمدعي �لعام وبمو�فقة �ل�سحية، �أو بناء على طلب 
ا ب�ساأن �لقتر�ح �أو �لطلب في جل�سة عامة، بعد �ل�ستماع �إلى  �ل�سحية. وت�سدر �لمحكمة قر�رً� فوريًّ
�لمدعي �لعام و�لمدعى عليه و�ل�سحية. ويكون قر�ر �لمحكمة نهائيًّا. وُيلغى �لحظر بعد �سدور حكم 
نافذ، �أو في �لحالت �لتي ُتعلَّق فيها �لإجر�ء�ت لأ�سباب �أخرى. ويمكن لل�سحية �أن يطلب في �أيِّ وقت 

من �لمحكمة �إلغاء �لحظر.

قو�عد �لإثبات
تت�سمن �لبر�مج �ل�ساملة لحماية �ل�سهود، �إ�سافًة �إلى �لحماية �لج�سدية، قو�عد �إثبات ل�سمان �أمن �ل�سهود 

و�ل�سحايا على �ل�سو�ء.

وت�سمل تلك �لتد�بير تد�بير ترمي تحديدً� �إلى �لحفاظ على �سرية هوية �ل�سهود �لم�سمولين بالحماية 
خلل �لإجر�ء�ت �لتمهيدية و�إجر�ء�ت �لمحاكمة، بما يف ذلك �ل�ستماع �إلى �ل�سهود تحت �أ�سماء م�ستعارة؛ 
و�تخاذ عنو�ن مر�فق �لمحكمة عنو�نًا لل�ساهد فيما يتعلق بال�ستدعاء�ت و�أو�مر �لح�سور؛ و�لإدلء ب�سهاد�ت 

ر وتغيير �ل�سوت؛ وحظر ن�سر �لأدلة. من ور�ء �ستار؛ و��ستخد�م �أ�ساليب �لتنكُّ

اأمثلة على التنفيذ

في  �ل�ستجو�ب  �أثناء  بالحماية  �لم�سمولين  �لأ�سخا�ض  �سهادة  ن  ُتدوَّ �لأطر�ف،  �لدول  �إحدى  في 
ن في �لمح�سر رمز تعريف �ل�ساهد فقط بدًل من بيانات هويته. ول  مح�سر ُتَعدُّ منه ن�سختان. وُيدوَّ
م �إلى �لقا�سي في مظروف مختوم.  ع �ل�ساهد �سوى على �لن�سخة �لأ�سلية من �لمح�سر �لتي تقدَّ يوقِّ
�إلى �لطرف �لمتهم ومحامي دفاعه. ويجوز للطرف  وُترفق �لن�سخة �لأخرى بملف �لق�سية وُت�سلَّم 
�لمتهم ومحاميه �أن يوجها �أ�سئلة لل�ساهد كتابة. ويجرى �ل�ستجو�ب بتغيير �سوت �ل�ساهد )و�سورته 
�إذ� ��سُتخدمت مر�فق �لتد�ول بالفيديو(. وقبل بدء �ل�ستجو�ب، يتحقق قا�ض من �لمحكمة �لبتد�ئية 

في مكان وجود �ل�ساهد من �أنَّ �ل�سخ�ض �لم�ستجَوب هو نف�ض �ل�سخ�ض �لذي �أُعطي رمز �لتعريف.

�لجريمة  بمر�عاة خطورة  يعلن،  �أن  لي،  �لأوَّ �لتحقيق  لقا�سي  يجوز  �أخرى،  دولة طرف  وفي 
�أنَّ �ل�ساهد  �أو �لظروف �ل�ستثنائية �لمت�سلة بها، وبناء على طلب مكتب �لمدعي �لعام،  �لجنائية 
وهميًّا  ��سمًا  �ل�ساهد  ُيمنح  �لقا�سي،  حكم  �أ�سا�ض  وعلى  �سلمته.  �سمان  �أجل  من  �لهوية  مجهول 
�أنه  ُي�ستخدم في �لتد�بير �لإجر�ئية. وتو�سع �لمعلومات �لمتعلقة بال�سم �لحقيقي لل�ساهد �لمعَلن 
مجهول �لهوية ورمز تعريفه �ل�سخ�سي �أو، في حال عدم وجود ذلك، تاريخ ميلده وجن�سيته ودر��سته 
ومكان �إقامته وعمله �أو موؤ�س�سته �لتعليمية في مظروف يحمل رقم �لق�سية �لجنائية وتوقيع �ل�سخ�ض 
ول  �لجنائي.  �لملف  عن  منف�سلة  ب�سورة  به  وُيحتفظ  �لمظروف  وُيختم  �لإجر�ء�ت.  ينفذ  �لذي 
يمكن �سوى لل�سخ�ض �لذي ينفذ �لإجر�ء�ت �أن يفح�ض �لمعلومات �لو�ردة في �لمظروف حيث يختم 
عه مرة �أخرى بعد فح�ض �لمعلومات. وُي�ستمع في �إطار �إجر�ء�ت ق�سائية �إلى �ل�ساهد  �لمظروف ويوقِّ
�لمجهول �لهوية عبر �لهاتف با�ستخد�م معد�ت لتغيير �ل�سوت، عند �ل�سرورة. ويمكن �أي�سًا طرح 

�أ�سئلة على �ل�ساهد كتابًة.
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اأمثلة على التنفيذ )تابع( 

وفي دولة طرف ثالثة، ل توجد �إمكانية حجب �لهوية ب�سكل كامل فح�سب )في �لحالت �لتي 
�أو ممتلكات �ساهد  �أو حرية  �أو �سحة  يوجد فيها خطر و�سيك، يرتبط بجريمة خطيرة، على حياة 
مهم �أو �سحية �أو �أفر�د �أ�سرته �أو �أقربائه �لمقربين(، و�إنما �أي�سًا حجبها ب�سكل جزئي. وبالتالي، ل 
� �سوى بجزء من بيانات �ل�ساهد �أو �ل�سحية، مثل تاريخ �لميلد �أو رقم �لتعريف  يجوز �لحتفاظ �سرًّ
�ل�سخ�سي �أو عنو�ن �لإقامة �أو �لمهنة �أو مكان �لعمل و�لدر��سة �أو �لعلقات �ل�سخ�سية، رهنًا بما 

يكفي ل�سمان حماية حقوقه وم�سالحه.

�إبلغ  ب�سهاد�تهم  �لإدلء  لدى  للخطر  �لمعر�سين  لل�سهود  �لحماية  لتوفير  �لأخرى  �لتد�بير  وت�سمل 
لل�سحايا  مخ�س�سة  �نتظار  مر�فق  وتركيب  �ل�سحية؛  �أو  �ل�ساهد  لحماية  �لخا�سة  بالمتطلبات  �لمحكمة 
و�ل�سهود؛ وعقد جل�سات مغلقة �أو �سرية من �أجل تجنب �لت�سال �لمبا�سر بالأ�سخا�ض �لذين يمكن �أن ي�سكلو� 
�ل�سهاد�ت  و��ستخد�م  �لمتهم؛  م�ساركة  دون  بالحماية  �لم�سمولين  �لأ�سخا�ض  و��ستجو�ب  لل�سهود؛  تهديدً� 
�لدو�ئر  �أو  �لفيديو  با�ستخد�م و�سلت  لل�سهود �لإدلء ب�سهاد�تهم  تتيح  �إجر�ء�ت  �لم�سجلة م�سبقًا؛ وتطبيق 
�لتلفزيونية �لمغلقة �أو �أ�سكال �أخرى من تكنولوجيا �لت�سالت، على �لنحو �لمقترح يف �لفقرة �لفرعية 2 )ب( 

من �لمادة 32؛ وتقديم �لم�ساعدة �لعملية و�لدعم �لنف�سي �أثناء �إجر�ء�ت �لمحكمة.

اأمثلة على التنفيذ

�أو  �أو خلل جل�سة �ل�ستماع لطلب  �أيِّ وقت قبل  للقا�سي في  �لدول �لأطر�ف  �إحدى  ت�سمح قو�نين 
�أو جميع  بع�ض  بمغادرة  �لأمر  )�أ(  يلي:  بما  معيَّنة،  بالقيام، في ظروف  �لمحكمة  �أمام  لإجر�ء�ت 
�أفر�د �لجمهور قاعة جل�سة �ل�ستماع لمدة �لجل�سة كاملة �أو لجزء منها؛ �أو )ب( �لأمر بعدم ن�سر 
�لأو�مر  )ج( �إ�سد�ر  �أو  ب�ساأنهما؛  �أو  منهما  معيَّن  جزء  �أو  �لإجر�ء�ت  �أو  �لطلب  كامل  عن  تقارير 
لع �أيِّ �سخ�ض، دون مو�فقة �لمحكمة )�سو�ء قبل  و�لتوجيهات �لتي ير�ها �سرورية ل�سمان عدم �طِّ
�أخرى  �أو وثيقة  �أو معلومات  �أو م�ستند  �إفادة خطية  �أيِّ  �أو بعدها( على  �أثناءها  �أو  جل�سة �ل�ستماع 

م�ستخدمة في �لطلب �أو �لإجر�ء�ت �لموجودة بالملف في �لمحكمة �أو في �سجلت �لمحكمة.
ا لمنح �لحماية وتقديم �لدعم �إلى �ل�سحايا و�ل�سهود  و�أن�ساأت دولة طرف �أخرى �سندوقًا خا�سًّ
�أجل جل�سات �لمحاكمة، مثل  �أمور، لقتناء مجموعة من �لأدو�ت �لوقائية من  ُي�ستخدم، في جملة 
�لحو�جز �لتي تمنع �لمتهم من روؤية �ل�سحية، و�لدو�ئر �لتلفزيونية �لمغلقة �لتي تتيح لل�سحية و/�أو 

�ل�ساهد �لإدلء ب�سهادته في غرفة مجاورة لقاعة �لمحكمة.

وقد تكون قو�عد �لإثبات لحماية �ل�سهود متعار�سة مع �لمبادئ �لأ�سا�سية للعدل يف �لإجر�ء�ت �لجنائية 
�لإجر�ء�ت  قانون  يف  عليها  ومن�سو�ض  �لمتهمين  حقوق  بحماية  متعلقة  مبادئ  وهي  �لأطر�ف،  �لدول  يف 
�لجنائية �أو �لد�ستور �أو حتى ن�سو�ض �لمعاهد�ت �لدولية �لتي لها �لأ�سبقية على �لأحكام �لوطنية �لمناِق�سة. 
�لمدعى  "بحقوق  �لمنفذة  �لتد�بير  م�سا�ض  تن�ض على �سرورة عدم  �لتي   32 �لمادة  �أي�سًا يف  ذلك  ويتجلى 
عليه، بما يف ذلك حقه يف محاكمة ح�سب �لأ�سول". وقد يتعار�ض عدم �لك�سف عن هوية �ل�سهود �أو ��ستخد�م 
لع على  �أو عن بعد، على �سبيل �لمثال ل �لح�سر، مع حق �لمتهم يف �لطِّ �أ�ساليب �ل�ستجو�ب على �نفر�د 



�لتهم و�لأدلة �سده، ومبد�أ تكافوؤ و�سائل �لدفاع، و�لحق يف جل�سة ��ستماع عامة، و�لطابع �ل�سفوي للإجر�ء�ت 
�لجنائية �لرئي�سية، ومبادئ �لتقييم �لمبا�سر و�ل�سخ�سي للأدلة، وحق �لمتهم يف ح�سور محاكمته و��ستجو�ب 

�سهود �لدعاء.)71(

ول بد �أن يوؤخذ هذ� �لنوع من ت�سارب �لم�سالح يف �لح�سبان، و�أن تر�عى �إمكانية �أن يكون غياب تد�بير 
نة ل�سمان �سلمة �ل�سهود و�لخبر�ء و�ل�سحايا ناتجًا عن ��ستحالة �لتوفيق بينها وبين �لحقوق �لمن�سو�ض  معيَّ
عليها للدفاع. فعلى �سبيل �لمثال، �أو�سحت �ل�سلطات يف �إحدى �لدول �أنَّ �لد�ستور ين�ض على حق �لمتهم يف �أن 
يو�َجه بال�سهود �سده، �لأمر �لذي ي�ستبعد ��ستخد�م �ل�سهادة عبر �لفيديو يف �لمحاكمة. ويف حالت ��ستثنائية 
فقط، �ُسمح لبع�ض �لأطفال �أن يدلو� ب�سهاد�تهم بو��سطة د�ئرة تلفزيونية مغلقة. ويف حالت نادرة، �ُسمح لبع�ض 
ا ب�سعر م�ستعار �أو نظار�ت، �أو محتجبين  �ل�سحايا �أو �ل�سهود بالإدلء ب�سهاد�تهم بينما كانو� متنكرين جزئيًّ
رو� وجهة  عن �أعين �لجمهور ولكن لي�ض عن هيئة �لمحلَّفين. وَقِبَل �لخبر�ء �لم�ستعِر�سون بهذ� �لتف�سير ولم يغيِّ

نظرهم باأنَّ �لدولة �لطرف قيد �ل�ستعر��ض قد �تخذت �لتد�بير �لمنا�سبة ل�ستيفاء مقت�سيات �لتفاقية.

مثال على التنفيذ

يجوز للمحكمة �أن تاأذن، في حالة وجود خطر و�سيك على �أمن �ل�سهود في ق�سية ف�ساد �أو �سلمتهم، 
عن  �لك�سف  دون  �لأ�سخا�ض  �أولئك  بمثول  �لعام،  �لمدعي  من  طلب  على  بناء  �أو  نف�سها  تلقاء  من 
د معلومات  �أ�سمائهم. ومع ذلك، ين�ض �لقانون على �أنه ل يجوز فر�ض �أيِّ عقوبة بالعتماد على مجرَّ
�ل�سخ�ض  هوية  عن  فيها  �لك�سف  يجوز  �لتي  �لحالت  من  �لعديد  ويبين  �لم�سدر،  معروفة  غير 
�لم�ستفيد من �لحماية، بما في ذلك �لحالت �لتي يكون فيها �لك�سف عن �لهوية لزمًا لحماية حقوق 
�لمتَّهم. وفي مثل تلك �لحالت، يبلَّغ �ل�سخ�ض �لخا�سع للحماية بقر�ر �لك�سف عن هويته، ويحق له 

�لطعن في �لقر�ر �أمام محكمة �ل�ستئناف.

�تفاقات تغيير �أماكن �لإقامة
لم تبرم معظم �لدول �لأطر�ف �تفاقات �أو ترتيبات مع دول �أخرى ب�ساأن تغيير �أماكن �إقامة �لأ�سخا�ض، �أو لم 
توفر معلومات ذ�ت �سلة، مما �أدى )يف بع�ض �لحالت( �إلى تقديم تو�سيات بالنظر على �لأقل يف �تخاذ �إجر�ء 
من هذ� �لقبيل. و�أبدى بع�ض �لخبر�ء �رتياحهم لإمكانية �إبر�م ترتيبات �أو �تفاقات من هذ� �لقبيل، �أو لخلو 
ت�سريعات �لدول �لأطر�ف مما يمنع �إبر�مها يف �لظروف �لمنا�سبة. ولذلك، �عُتبرت �لدول �لأطر�ف �لمعنية 
ممتثلة لروح �لتفاقية. ومع ذلك، تجدر �لإ�سارة �إلى �أنَّ �لفقرة 3 من �لمادة 32 تن�سئ �لتز�مًا عمليًّا بالنظر 
يف �إبر�م �تفاقات �أو ترتيبات ملمو�سة لتغيير �أماكن �لإقامة، ولي�ض فقط بالق�ساء على �لعقبات �لنظرية �لتي 

تعتر�ض �إبر�م تلك �لتفاقات.

وبالفعل، �أفيد باأنَّ �لعديد من �لإد�ر�ت �لوطنية لحماية �ل�سهود تبرم ترتيبات �أو مذكر�ت تفاهم ر�سمية 
�أو غير ر�سمية مع �سلطات �أجنبية يتم على �أ�سا�سها لحقًا تغيير �أماكن �إقامة �لأ�سخا�ض �لمحميين. و�أفادت 
عت �تفاقات ب�ساأن تغيير مكان �لإقامة مع 20 بلدً� مختلفًا، وبينت �أخرى �أنها تبرم ترتيبًا  �إحدى �لدول باأنها وقَّ
م�ستقلًّ لكل حالة على حدة، و�إن تعذر تقديم �أمثلة ملمو�سة لأ�سباب �أمنية. و�أفادت دول �أطر�ف �أخرى باأنها 
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ر �إطارً� �أعّم لنقل �ل�سخ�ض �لمحمي �إلى �أر��سي  �أطر�ف يف �تفاقات متعددة �لأطر�ف حول حماية �ل�سهود توفِّ
دولة طرف من نف�ض �لمنطقة �لجغر�فية �أو ذ�ت خ�سائ�ض لغوية �أو ثقافية مماثلة، مثل �لتفاق ب�ساأن حماية 
�لم�ساركين يف �لدعاوى �لجنائية بين �لدول �لأع�ساء يف ر�بطة �لدول �لم�ستقلة، و�تفاق حماية �ل�سهود �لذي 
عت عليه �لدول �لأع�ساء يف منتدى �سالزبورغ، و�تفاقية �لتعاون بين �أجهزة �ل�سرطة يف جنوب �سرق �أوروبا،  وقَّ
و�تفاق �لبلقان ب�ساأن حماية �ل�سهود، و�تفاقية �أمريكا �لو�سطى لحماية �ل�سحايا و�ل�سهود و�لخبر�ء وغيرهم 
ر�ت و�لجريمة  من �لأ�سخا�ض �لم�ساركين يف �لتحقيقات و�لملحقات �لجنائية، ول �سيما �سد �لتجار بالمخدِّ

�لمنظمة )غير نافذة بعد(.

م�ساركة �ل�سحايا
فيما يتعلق بالتز�م �لدول �لأطر�ف بمر�عاة منظور �سحايا �لف�ساد، قدمت بع�ض �لبلد�ن معلومات غير كافية 
�أو لم تتطرق بتف�سيل وبدقة لإمكانية �إ�سر�ك �ل�سحايا يف مختلف مر�حل �لإجر�ء�ت �لجنائية، فيما عد� �لحق 
يف �لحماية �لذي يتمتعون به. ول يبدو �أنَّ لدى دول �أطر�ف �أخرى، ول �سيما من مجموعة �لدول �لأفريقية 
�ل�سحايا و�سو�غلهم،  ل عر�ض ودر��سة وجهات نظر  ت�سهِّ �أحكام  �أيَّ  �لهادئ،  و�لمحيط  �آ�سيا  ومجموعة دول 
م �إلى �ل�سحايا �سيئًا فيما يبدو عد� فر�سة ب�سيطة، �إذ� تم ��ستدعاوؤهم ك�سهود على �سبيل �لمثال،  �أو ل تقدِّ
ا �أو مهنيًّا؛ و�كتفت  للتعبير عن �آر�ئهم و�سو�غلهم فيما يتعلق بالكيفية �لتي �أثَّرت بها �لق�سية عليهم �سخ�سيًّ
�ل�سلطات �أحيانًا بالقول �إنه لي�ض يف �لقانون �لد�خلي ما يمنعهم من �لقيام بذلك، و�أنَّ �لقا�سي �لذي ير�أ�ض 
�لممار�سات  هذه  �أدت  وقد  ل.  �أم  و�ل�سو�غل  �لآر�ء  هذه  �إلى  �سُيلتفت  كان  �إذ�  فيما  يبّت  �لذي  هو  �لمحكمة 
غير �ل�ُمر�سية �إلى �إ�سد�ر تو�سيات تحث �ل�سلطات �لوطنية على �إي�ساح دور �ل�سحايا يف �لمحاكمات و�إتاحة 
مزيد من �لإمكانيات لهم لكي يعر�سو� موقفهم على �لمحكمة. و�أفادت �ل�سلطات يف دولة طرف باأنَّ �لقانون 
ل يت�سمن، يف ق�سايا �لف�ساد، �أيَّ �أحكام ت�سمح لل�سحايا بالإدلء ب�سهاد�تهم لأنه ل يمكن عادة �لتعرف على 
مة وفقًا للتفاقية، كما �أنه ل يعفي  �ل�سحايا يف هذه �لحالت. بيد �أنَّ هذ� ل ي�سري على جميع �لأفعال �لمجرَّ

�لدول �لأطر�ف من �للتز�م بتمكين �ل�سحايا �لذين يمكن �لتعرف عليهم من بيان موقفهم.

وفيما يتعلق بالدول �لأطر�ف �لتي توفر هذه �لفر�سة، فاإنَّ هناك مجموعة )هي �أكبرها(، وتتاألف من 
ن �سحايا جر�ئم �لف�ساد من رفع دعاوى خا�سة �أمام �لمحاكم �لمدنية  بلد�ن تتبع نظم �لقانون �لمدني، ل تمكِّ
�أو �لإدلء ب�سهادة عندما ُيطلب منهم �ل�سطلع بدور �ل�سهود فح�سب، و�إنما �أي�سًا من تقديم �آر�ئهم كمدعين 
مدنيين �أو �أطر�ف يف ملحقة ق�سائية خا�سة يف �لمحاكمة �لجنائية، حيث يتمتعون بمجموعة متنوعة من 
�لحقوق يف جميع مر�حل �لإجر�ء�ت �لجنائية. ويف �لما�سي، كانت �ل�سلطات حتى يف تلك �لدول �أكثر �ن�سغاًل 
تح�سين  لت�سمل  يبدو  فيما  �لأخيرة  �ل�سنو�ت  تغيرت يف  �لحكومة  �سيا�سة  �أنَّ  بيد  �لجريمة،  بمعاقبة مرتكبي 
حالة �ل�سحايا بالقتر�ن بمعاقبة �لجناة. وت�سمل �لحقوق �لمذكورة �أعله �لحق يف �لطعن يف رف�ض ��ستهلل 
�أو �إنهاء �لإجر�ء�ت �لجنائية؛ و�لّطلع على طبيعة �لتهمة؛ و�لح�سول على م�ساعدة محام ومترجم فوري؛ 
و�لّطلع على ملف �لق�سية وفح�ض �لمو�د �لو�ردة فيه و��ستن�ساخها؛ و�لمو�فقة على تطبيق �لأو�مر �لزجرية 
�لموؤقتة �أو طلب تطبيق �أمر زجري؛ وتقديم �أدلة لإدر�جها يف ملف �لق�سية لفح�سها يف �لمحكمة؛ وتقديم 
لة ب�ساأن  طلبات و�سكاوى و��ستدعاء �ل�سهود؛ وفح�ض �لتقارير ب�ساأن �لتد�بير �لإجر�ئية وتقديم �إفاد�ت م�سجَّ
��ستماع  جل�سات  يف  كامل  كطرف  و�لم�ساركة  ومحا�سرها؛  ونتائجها  و�سيرها  �لإجر�ئية  �لتد�بير  �سروط 
يتعلق  فيما  ر�أي  وتقديم  �لمو�فقة؛  تلك  منح  رف�ض  �أو  �لت�سوية  �إجر�ء�ت  تطبيق  على  و�لمو�فقة  �لمحكمة؛ 
دة يف �لتهم و�لدعوى �لمدنية؛ و��ستئناف �لقر�ر. ويف �إحدى  بالتهم، بل و�لعقوبة، �إلى جانب �لأ�سر�ر �لمحدَّ
للأ�سخا�ض  �لجنائية  �لإجر�ء�ت  يف  �ل�سحية  و�سع  ُيمنح  �أن  �سمان  ب�ساأن  تو�سية  �سدرت  �لأطر�ف،  �لدول 



�لطبيعيين و�لعتباريين على �ل�سو�ء، بينما �أُو�سي يف دول �أخرى ب�سمان �أن تمتد �لحقوق ذ�ت �ل�سلة لت�سمل 
�أي�سًا �ل�سحايا �لذين لي�ض لديهم �سفة �ل�ساهد.

اأمثلة على التنفيذ

مر�حل  جميع  في  مدنية  دعوى  رفع  �إمكانية  �ل�سحية  لدى  توجد  �لأطر�ف،  �لدول  �إحدى  في 
لمن  �لممنوحة  بالحقوق  وتتمتع  �لمحاكمة،  �أو  �لإجر�ء�ت  في  طرفًا  ت�سبح  وعندئذ  �لإجر�ء�ت، 
يحمل هذه �ل�سفة. ولذ�، يحق للطرف �لمدني، بو�سفه طرفًا في �لتحقيق، �أن يح�سل، على غر�ر 
�لمتهم، على ن�سخة مجانية من �لمح�سر �لر�سمي �لذي يبين �لنتهاك و�لإفاد�ت �لخطية لل�سهود 
وتقارير �لخبر�ء. ويجوز له �أي�سًا �أن ياأخذ ن�سخة، على نفقته �لخا�سة، من جميع وثائق �لإجر�ء�ت، 
وتقديم �لتما�سات �أو طلبات �لإلغاء، و��ستدعاء �ل�سهود في �لمحاكمة، وطرح ق�سيته، وتاأكيد حقه 
�لجنائية على  �لإجر�ء�ت  قانون  موؤخرً� على  �أُدخل  تعديل  ين�ض  �لتعوي�ض. وعلوة على ذلك،  في 
تعيين قا�ض خا�ض للتدخل ل�سالح �سحايا �لجر�ئم يمكنه، بناء على طلبهم، �أن يكفل مر�عاة حقوق 

�ل�سحايا في مرحلتي �لتنفيذ و�لإنفاذ من �لدعوى )مثل ��سترد�د تعوي�ض �أو �إنفاذ حظر �ت�سال(.
نف�سية-�جتماعية  م�ساعدة  ُيمنحو�  �أن  طلبهم،  على  بناء  لل�سحايا،  يجوز  �أخرى،  دولة  وفي 
�لإجر�ئية،  د�م ذلك �سروريًّا لحماية حقوقهم  ما  �لق�سائية،  �لإجر�ء�ت  قانونية خلل  وم�ساعدة 
مع مر�عاة ما فيه م�سلحتهم �ل�سخ�سية �إلى �أق�سى حد. وت�سمل �لم�ساعدة �لنف�سية-�لجتماعية 
ل �لعبء �لنف�سي ب�سببها، �إلى جانب مر�فقة  �إعد�د �ل�سخ�ض �لمعني للإجر�ء�ت �لقانونية، ولتحمُّ
�ل�سياق،  وفي هذ�  �لرئي�سية.  و�لمحاكمة  �لتحقيق  �إجر�ء�ت  �أثناء  �ل�ستماع  �إلى جل�سات  �ل�سخ�ض 
EU/2012/29 �ل�سادر عن �لبرلمان  �إلى �لتز�ماتها بموجب �لتوجيه  �أ�سارت بع�ض �لدول �لأطر�ف 
�لأوروبي ومجل�ض �لتحاد �لأوروبي �لذي ي�سع معايير دنيا ب�ساأن حقوق �سحايا �لجريمة ودعمهم 

وحمايتهم ويحل محل �لقر�ر �لإطاري JHA/2001/220 للمجل�ض.

ويف مجموعة ثانية من �لدول �لأطر�ف، يمكن لل�سحايا �لم�ساركة م�ساركة كبيرة يف �لإجر�ء�ت �لجنائية 
وعر�ض �آر�ئهم و�سو�غلهم بدرجة كافية )على �سبيل �لمثال، يف �لم�ساهمة يف عملية �لتحقيق، و�لإدلء ب�سهادة 
ي  تلقِّ �أو  بالحكم،  �لنطق  جل�سة  ويف  للق�سية  �لمو�سوعية  �ل�ستماع  جل�سات  �أثناء  دة  �لمتكبَّ �لأ�سر�ر  ب�ساأن 
معلومات عن �لتقدم �لمحرز يف �لق�سية ونتائجها �أو �لطعن يف �لقر�ر�ت �ل�سادرة ل�سالح �لمتهم(، حتى و�إن 

بد� �أنهم ل يتمتعون بكامل حقوق �لطرف �لمدني على �لنحو �لمذكور �أعله.

و�أخيرً�، تتاح يف مجموعة ثالثة من �لدول �لأطر�ف �لتي تتبع نظام �لقانون �لأنغلو�سك�سوني �لإمكانية 
عن  �لم�سبق  �لك�سف  ل�ستبعاد  وذلك  �لمتهم،  لإد�نة  �لتالية  �لمرحلة  يف  �آر�ءه  ويعر�ض  �ل�سحية  َيْمُثَل  لأن 
باأثر  �إفاد�ت  ت�سمى  ما  �أو خطية )غالبًا  �سفوية  �إفاد�ت  ويتم ذلك من خلل  �لدفاع.  تم�ض حقوق  معلومات 
م  �لجريمة على �ل�سحايا( تزود �لمحكمة بتفا�سيل عن �ل�سرر �لذي لحق بال�سحايا نتيجة �لجريمة، وُتقدَّ
�أثناء �إ�سد�ر �لحكم )�أحيانًا �أي�سًا �أثناء �لإجر�ء�ت �لمتعلقة بالإفر�ج �أو رد �لمدعى عليه على �لتهمة �لجنائية 
�أو �لإفر�ج �لم�سروط(. ويختلف �سكل �إفادة �ل�سحية ومحتو�ها وفقًا للنظام �لت�سريعي �لمعمول به. ففي بع�ض 
�لوليات �لق�سائية، يجوز للمدعى عليه �أو محاميه ��ستدعاء �ل�سحية ل�ستجو�به ب�ساأن �لإفادة. وهناك �أي�سًا 
بر�مج لدعم �ل�سحايا تتولى �إ�سد�ء �لن�سائح وتقديم خدمات �لم�سورة عند مثولهم �أمام �لمحكمة، وينطوي 
جزء منها على تقديم �لم�ساعدة يف �إعد�د �إفادة �ل�سحية وتقديمها. و�أبدى �لخبر�ء �لم�ستعِر�سون �قتناعهم 
�ل�سحايا بعد  �لمتعلقة بم�ساركة  �لتد�بير  �إطار  �لكفاية يف  بما فيه  ذ  ُنفِّ �لحكم قيد �ل�ستعر��ض  باأنَّ  عمومًا 
�لحق  لل�سحية  لي�ض  �أنه  �ل�سلطات  �أو�سحت  حيث  ما(  حد  �إلى  )�ل�سعبة  �لدعاوى  �إحدى  يف  حتى  �لإد�نة، 
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�ل�سحية  ��ستدعاء  قر�ر  �تخاذ  �لعام �سلحية  للمدعي  يعود  و�أنه  �لمحكمة،  �لحقيقي يف مخاطبة  بالمعنى 
للإدلء باإفادة يف وقت �سدور �لحكم.

�لفعالية
على �لرغم من تقديم بع�ض �لبيانات �لإح�سائية ب�ساأن عمليات حماية �ل�سهود، �إلى جانب موؤ�سر�ت متفرقة 
�لبلد�ن  كبيرة حتى يف  م�سكلة  يمثل  يز�ل  �أمنية ل  لمخاوف  ب�سهاد�تهم  �لإدلء  �ل�سهود عن  �متناع  �أن  على 
يف  �أهد�فها  �ل�سهود  حماية  بر�مج  تحقيق  مدى  عن  �لمعلومات  فاإنَّ  قوية،  تنظيمية  �أحكام  بها  توجد  �لتي 
�لأطر  فعالية  ب�ساأن  ��ستنتاج عام  �إلى  �لتو�سل  �لم�ستحيل  ويجعل هذ� من  �لأطر�ف �سحيحة عمومًا.  �لدول 
�لتنظيمية �لقائمة يف �لق�سايا �لمتعلقة بالف�ساد. ويزد�د تقييم �لموقف �سعوبة عندما يوؤخذ يف �لعتبار �أنَّ 
ذ يف بع�ض �لبلد�ن ب�سبب نق�ض �لمو�رد وت�سارب �لأولويات، �أو ل تطبَّق يف  �لقو�نين ب�ساأن حماية �ل�سهود ل ُتنفَّ
�لحالت �لمت�سلة بالف�ساد �إلَّ نادرً�، ب�سبب عدم وجود �سلة ظاهرة بين �لف�ساد و�لجريمة �لمنظمة �أو �لتجار 
ر�ت يف �لبلد�ن �لمعنية ح�سب ما �أفيد به. ومن �لخطو�ت �لمهمة لتجاوز هذه �ل�سعاب �لنظر يف و�سع  بالمخدِّ

و��ستخد�م �أدو�ت �لمعلومات �لإح�سائية من �أجل ر�سد �سيا�سات حماية �ل�سهود.

�لتحديات
�لتام  و�لغياب  كافية،  معيارية  �أطر  وجود  عدم  يف   32 �لمادة  بتنفيذ  يتعلق  فيما  �لرئي�سي  �لتحدي  يكمن 
للتد�بير �أو �لبر�مج �ل�ساملة لحماية �ل�سهود و�لخبر�ء و�ل�سحايا، وكذلك �أقاربهم و�سركائهم، يف بع�ض �لدول 
ر ذلك بالتكاليف �لباهظة لتلك �لبر�مج، ومحدودية �لمعرفة باأحدث �لتد�بير و�لممار�سات  �لأطر�ف. ويف�سَّ
يف مجال حماية �ل�سهود و�لخبر�ء، وخ�سو�سيات �لنظم �لقانونية �لوطنية )بما يف ذلك �أحيانًا �سغر حجم 
�لبلد �أو عزلته جغر�فيًّا(، و�سعف �لتن�سيق فيما بين �لأجهزة )على �سبيل �لمثال من حيث �لمو�رد �لب�سرية 
�لممار�سة  �لقائمة يف  �لتد�بير  تطبيق  �آخر يف عدم  تحدٍّ  ويكمن  و�لموؤ�س�سية(.  �لتكنولوجية  �لتحتية  و�لبنى 
�لعملية، ب�سبب حد�ثة قو�نين و�أ�ساليب حماية �ل�سهود، و�نعد�م �لتعليمات و�للو�ئح من �أجل تنفيذها، ونق�ض 
�أماكن  لتغيير  �تفاقات  تبرم  لم  �لأطر�ف  �لدول  معظم  �أنَّ  ولوحظ  �ل�سلة.  ذ�ت  �لبر�مج  �إد�رة  يف  �لخبرة 
�لإقامة مع دول �أطر�ف �أخرى، وهو ما يعود يف بع�ض �لحالت �إلى �سدة �لتعقيد �لذي تت�سم به هذه �لعملية 
ن عر�ض ودر��سة وجهات نظر  ح�سب ما قيل. و�أخيرً�، ل توجد لدى �لعديد من �لدول �لأطر�ف �أحكام تمكِّ

�ل�سحايا و�سو�غلهم.

دال- حماية المبلِّغين )المادة ٣٣(

ل تباين كبير بين �لدول �لأطر�ف فيما يتعلق بتنفيذ  على غر�ر م�ساألة حماية �ل�سهود و�لخبر�ء و�ل�سحايا، �ُسجِّ
�لمنا�سبة  �لتد�بير  �لمحلية  �لقانونية  �لنظم  بت�سمين  يتعلق  �إلز�مي—وفيما  غير  حكم  33—وهي  �لمادة 
مة  لحماية �لمبلِّغين، �أْي �لأ�سخا�ض �لذين يبلِّغون بح�سن نية ولأ�سباب وجيهة عن �أيِّ وقائع تتعلق باأفعال مجرَّ
وفقًا للتفاقية. ولم تتخذ �أكثر من ثلثي �لدول �لأطر�ف تد�بير �ساملة لحماية �لمبلِّغين عن �لمخالفات �أو 
تبيَّن �أنها ل تمتثل �سوى جزئيًّا للحكم قيد �ل�ستعر��ض، و�إن كانت هناك ت�سريعات قيد �لنظر يف عدد كبير من 
ا من �أجل مو��سلة �عتماد تلك �لت�سريعات �أو حتى منحه  �لحالت. وبناء على ذلك، ُقدمت تو�سيات عديدة �إمَّ
مة وفقًا للتفاقية، �أو من �أجل �تخاذ �لمزيد من �لخطو�ت �لر�مية  �لأولوية، بما ي�سمل جميع �لأفعال �لمجرَّ

�إلى حماية �لمبلِّغين عن �لمخالفات، وفقًا لروح �لتفاقية.



وتجدر �لإ�سارة �إلى �أنَّ تلك �لتو�سية �عُتبرت �سرورية، حتى لدى بع�ض �لبلد�ن �لمنتمية �إلى مجموعة 
ر �أحكام يف مختلف �لقو�نين قدرً� كافيًا من �لحماية للمبلِّغين عن �لمخالفات،  دول �أوروبا �ل�سرقية حيث توفِّ
 ، ثمَّ ومن  �لر�هن.  �لوقت  يف  �لمخالفات  عن  �لمبلِّغين  حماية  ب�ساأن  �ض  مخ�سَّ ت�سريع  يوجد  ل  حيث  ولكن 
�ض يف بع�ض �لأحيان  �أة قد توؤدي �إلى تطبيقها على نحو متفرق وغير مت�سق وقد تقوِّ يبدو �أنَّ �لأحكام �لمجزَّ
ل جميع  فعالية �لحماية �لممنوحة بالنظر �إلى عدم وجود �سرط م�ستمد من �لتفاقية بهذ� �ل�ساأن ولعدم تو�سُّ
ُيعتبر �لأخذ بمفهوم خا�ض يقوم  �أن  �إلى �ل�ستنتاج ذ�ته. وعندما تكون �لحال كذلك، يمكن  �ل�ستعر��سات 
على "حماية �لمبلِّغين عن �لمخالفات" مف�سيًا �إلى تعزيز �لحماية �لقائمة و�لحد من حالت رف�ض �لمحاكم 

للطلبات ذ�ت �ل�سلة على نحو غير من�سف.

ويبدو نق�ض �لتد�بير �لكافية و��سحًا ب�سفة خا�سة يف �لدول �لأطر�ف �لتي يت�سمن فيها �لقانون و�جبًا 
يحتم على �لموظفين �لعموميين �أو غيرهم من �لمو�طنين �لإبلغ عن �ل�ستباه يف وقوع ممار�سات فا�سدة، 
ولكنه ل ين�ض على �أيِّ تد�بير مقابلة لذلك للحماية من �لمعاملة �لتي ل م�سوغ لها. ويف بع�ض �لحالت �لتي 
ب�ساأن  �لمحلية  �لأحكام  �إلى  �ل�سلطات  �أ�سارت  �لمخالفات،  �لمبلِّغين عن  لحماية  د  �إطار محدَّ فيها  يوجد  ل 
حماية �ل�سهود و�لخبر�ء. ومع ذلك، ينبغي �لتاأكيد على �أنَّ هذه �لأحكام لي�ست كافية. فاإذ� كان م�سدر �لقلق 
�لرئي�سي للمخبرين يف كثير من �لأحيان هو �سلمتهم �لبدنية وتطبيق تد�بير حماية �ل�سهود ل�سالحهم ي�سجع 
�إلى تد�بير ذ�ت طابع ونطاق مختلفين، ول  بالتاأكيد على �لإبلغ عن جر�ئم �لف�ساد، فاإنَّ �لمادة 33 ت�سير 
باأيِّ �سفة ر�سمية يف �لإجر�ء�ت �لجنائية  �أي�سًا �لأ�سخا�ض �لذين ل ي�ساركون  و�إنما  �ل�سهود فح�سب،  ت�سمل 
�لتحقيق على �سبيل  �لتي ل تتجاوز مرحلة  �لحالت  ب�سكل مبا�سر، كما يف  وقد ل ي�سبحون م�ساركين فيها 
�لمثال. وعلوة على ذلك، هناك �أفر�د قد تكون لديهم يف مرحلة مبكرة من �لق�سية معلومات غير تف�سيلية 
ا على �أفعال غير م�سروعة وعلى تنبيه  بحيث ت�سكل �أدلة بالمعنى �لقانوني للكلمة، ولكنها قد تكون موؤ�سرً� مهمًّ
�ل�سلطات �إلى �لحاجة �إلى �إجر�ء تحقيق.)72( ولذ� فاإنَّ �لتركيز ين�سب �أ�سا�سًا يف �لحكم �لمعني على تطبيق 

تد�بير �لحماية على �لموظفين يف �لقطاعين �لعام و�لخا�ض.

وعلى عك�ض �لمجموعة �لمذكورة �أعله من �لدول �لأطر�ف، ��ستحدث عدد من �لبلد�ن، ول �سيما �لبلد�ن 
�لتي تتبع نظام �لقانون �لأنغلو�سك�سوني، ت�سريعات خا�سة ب�ساأن عمليات �لك�سف من �أجل �لم�سلحة �لعامة 
دة.  وحماية �لمبلِّغين عن �لمخالفات، وهي ت�سريعات تبيَّن يف بع�ض �لحالت �أنها م�ستفي�سة وتمثِّل ممار�سة جيِّ
ت م�ساعدة يف هذ� �ل�سدد من موؤ�س�سة دولية، وهي يف هذه �لحالة  وهناك دولة طرف و�حدة على �لأقل تلقَّ
�لتي تن�ض على  �لملِزمة  �لدولية  �ل�سكوك  تنفيذ  �إلى  �أ�سير  �لحالت،  �لآ�سيوي. ويف بع�ض  �لتنمية  م�سرف 
حماية �لموظفين، مثل �تفاقية مجل�ض �أوروبا ب�ساأن �لف�ساد يف �إطار �لقانون �لمدني )�لمادة 9(. وفيما يتعلق 
بالف�ساد )�إلى جانب  �لمت�سلة  �لأن�سطة  للمبلِّغين بح�سن نية ولأ�سباب وجيهة عن  �لممنوحة  ب�سكل �لحماية 
تو�سيع نطاق �لحماية �لج�سدية �لممنوحة لل�سهود لت�سمل �أي�سًا، عند �لقت�ساء، هذه �لفئة من �لأ�سخا�ض(، 

�عُتبرت �لمجموعات �لثلث من �لتد�بير �لمبينة �أدناه ذ�ت �أهمية.

�أ�سا�سًا  �إجر�ئية  دة، طبيعٌة  �لتي و�سفها بع�ض �لم�ستعِر�سين بالممار�سات �لجيِّ �أنو�ع �لحماية،  ولبع�ض 
مة على  وتخ�ض �إمكانية قبول �لمعلومات �لم�ستمدة من �لبلغات �لمجهولة �لم�سدر و�لتحقيق فيها )�لمقدَّ
بة لهذ� �لغر�ض يف �لموؤ�س�سات �لعامة �أو با�ستخد�م �لإنترنت  �سبيل �لمثال عن طريق �سناديق بريد خا�سة مركَّ
�أو �لبريد �لإلكتروني �أو �لخطوط �لهاتفية �لمبا�سرة(، و�لأهم من ذلك، يف حالة �لمبلِّغين �لمعرويف �لهوية، 
حماية هويتهم تجاه �لأطر�ف �لثالثة )طالما لم يو�فق هوؤلء �لأفر�د على �لك�سف عن هويتهم(، وكذلك �سمان 

�لأمم  مكتب  من�سور  �أي�سًا  و�نظر  �لأول.  �لق�سم   ،33 �ملادة  �لثالث،  �لف�سل  �لف�ساد،  ملكافحة  �ملتحدة  �لأمم  لتفاقية  �لتقني   )72(�لدليل 

 (Resource Guide on Good Practices in ر�ت و�جلرمية �ملعنون �لدليل �ملرجعي للممار�سات �جليدة ب�ساأن حماية �ملبلِّغني �ملتحدة �ملعني باملخدِّ
(the Protection of Reporting Persons )فيينا، 2015(، �لذي يت�سمن �ملزيد من �لأمثلة و�ملعلومات �ملتعلقة بتنفيذ �ملادة 33. 
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ُتكَفل  �أن  وينبغي  �لإبلغ.  �إليها وقت  �لم�سار  �أو  مة  �لمقدَّ و�لوثائق  و�ل�سجلت  بالمعلومات  يتعلق  �ل�سرية فيما 
حماية هوية �لمبلِّغ، ب�سفة خا�سة، على �لأقل يف بد�ية �لتحقيقات وحتى �لمرحلة �لتي ل يمكن عندها تحقيق 

�لعد�لة بالكامل من دون �لك�سف عن هوية �لمخبر، على �سبيل �لمثال حتى ُي�ستدعى للإدلء باأقو�له ك�ساهد.

وت�سير مجموعة ثانية من �لتد�بير �إلى �لحماية من �لإجر�ء�ت �لق�سائية، �أْي �لحظر �ل�سريح للق�سايا 
�إجر�ء�ت  �أيِّ  �أو  �لباطل(،  و�لتهام  باليمين  و�لحنث  بالت�سهير  يتعلق  �سيما فيما  �لمحاكمات )ل  �أو  �لمدنية 
عن  �لمبلِّغ  قدمها  �لتي  �لوقائع  كانت  �إذ�  حتى  �لمعلومات،  عن  نية  بح�سن  بالك�سف  تتعلق  �أخرى  قانونية 
هذ�  تمنح  �لتي  �لأطر�ف  �لدول  وهناك بع�ض  �لإد�نة.  �أو  بالمحاكمة  بقر�ر  لل�سماح  كافية  غير  �لمخالفات 
�لمتياز ب�سورة خا�سة للأ�سخا�ض �لذين يبلِّغون عن معاملت م�سبوهة ت�سير �إلى �رتكاب جر�ئم غ�سل �أمو�ل. 
بيد �أنه ينبغي �أن يو�سع يف �لعتبار �أنه قد يكون من �ل�سعب يف �لعديد من �لنظم �لجنائية �لتوفيق بين هذه 
�إليهم �لدعاء�ت،)73( �أو تحديد �لمرحلة �لتي ل تعود عندها تلك  �لتد�بير وحقوق �لأ�سخا�ض �لذين ُوجهت 
�لح�سانة �لم�سبقة �سحيحة �أو مطلقة. ويف جميع �لأحو�ل، فاإنَّ نجاح �لإجر�ء �لق�سائي �لمدني �أو �لجنائي 
�سد �لمبلِّغ ربما �عتمد على �إثبات �لطبيعة �لكيدية للأفعال ذ�ت �ل�سلة، وهو �أمر ي�سكل يف حد ذ�ته �سكًل من 

�أ�سكال �ل�سمان �لوقائي وقد ُيعتبر تقليًل من فائدة �لتد�بير قيد �لمناق�سة.

وتتعلق مجموعة ثالثة )وهي �لأهم كما يبدو من �لأهمية �لمن�سوبة �إليها يف �ل�ستعر��سات( من تد�بير 
�ل�سبب، يف قو�نين  �لف�ساد بظروف عملهم، وهي كثيرً� ما توجد، لهذ�  �أو  �ل�سلوك  �لمبلِّغين عن �سوء  حماية 
�أن   ،33 للمادة  �لختياري  �لطابع  بمر�عاة  وينبغي،  �لأطر�ف.  �لدول  لدى  �لمدنية  �لخدمة  قو�نين  �أو  �لعمل 
�لتاأديبية  �لعقوبات  �أو  �لمعاملة  �لتمييز يف  منع  �إلى  �لر�مية  �لتد�بير  �لمخالفات  �لمبلِّغين عن  ت�سمل حماية 
ق فيها تلك �لتد�بير و�لعقوبات ب�سبب �نتهاكات  �سد �لمبلِّغين عن �لمخالفات، بما يف ذلك �لحالت �لتي ُتطبَّ
ر للموظف �سمانات قانونية  �لمهنيتين. وما لم توفَّ �لتقديرية  �ل�سلطة  �أو  بال�سرية  �لمتعلقة  للقو�عد  مزعومة 
لحمايته من �أعمال �لنتقام يف مكان �لعمل، فقد ل يتقدم مطلقًا للإدلء بمعلومات �إلى �ساحب عمله �أو �إلى 
�سلطات �لتنظيم �لرقابي. ويف هذ� �ل�سياق، ت�سير بع�ض عمليات �ل�ستعر��ض �إلى �أنَّ �لأحكام و�لمبادئ �لعامة 
لقانون �لعمل �لتي توفر �لحماية �سد �إنهاء عقد �لعمل بطريقة غير م�سروعة وتخول �لحق يف �إحالة �لم�ساألة �إلى 
�لق�ساء قد ل تكفي لحماية �لموظفين �لذين يبلِّغون عن ممار�سات �لف�ساد. وتوجد حاجة لتعريف و��سح لحقوق 
�لمبلِّغ عن �لمخالفات و�لتد�بير �لخا�سة �لر�مية �إلى تعزيز حمايته، بما يف ذلك �لحظر �ل�سريح للتمييز يف 
�لنقل �أو �إعادة �لنتد�ب �أو خف�ض �لرتبة �أو �لخ�سم من �لر�تب �أو �لإيقاف عن �لعمل �أو �لف�سل �أو �لتقاعد 
�لق�سري �أو �أيِّ �سكل �آخر من �أ�سكال �لت�سرر �لمهني �لذي قد يترتب عن �لإبلغ بالمخالفات؛ وحق �لنقل بناء 
على �لطلب، دون �إمكانية �لرف�ض، �إذ� كانت �لمعلومات �لمك�سوف عنها �ستوؤدي �إلى توجيه �لتهم؛ ويف نهاية 
�لمطاف نقل عبء �لإثبات يف دعاوى �لعمل ذ�ت �ل�سلة �إلى �ساحب �لعمل. وهناك �لمزيد من �لتد�بير �لتي 
يمكن �تخاذها من �أجل تعزيز �لتز�م �ل�سلطات �لمخت�سة بحماية �ل�سخ�ض �لمبلِّغ عن �لمخالفات عندما يكون 
�سحية فعًل للتحر�ض �أو �لم�سايقة �أو �لتخويف �أو �لعتد�ء من جانب �لزملء �أو تقديم تعوي�ض مالي م�سبقًا 
عن جزء من تكاليف �لدعاوى �لق�سائية �لتي يرفعها �لمبلِّغون عن �لمخالفات �لذين يطعنون يف قر�ر بف�سلهم 
�أو �نتهاك حقوقهم بطريقة �أخرى �أو حتى فر�ض عقوبات جنائية �أو عقوبات �أخرى عندما يفر�ض م�سوؤول �أيَّ 
�أفعال �لف�ساد. و�أخيرً�، قد يكون من �لمفيد، كما  �لمبلِّغين لإبلغهم عن  رة على  �أو غير مبرَّ عقوبة تع�سفية 
فعلت بع�ض �لدول �لأطر�ف، �أن تكون هناك وكالة خا�سة يمكن �أن يرفع �إليها �لأ�سخا�ض دعاو�هم �أو �سكاو�هم 
وكذلك  �لف�ساد،  لمكافحة  �لوطنية  �لهيئة  �إلى  �ل�سلة  ذ�ت  �لخت�سا�سات  تفوي�ض  �أو  �ل�سيئة  �لمعاملة  ب�ساأن 

��ستك�ساف �سبل �لتعجيل با�ستخد�م �آليات �لحماية �لقائمة و�إز�لة �لعمليات �لمعقدة.

د يف �لدليل �لتقني لتفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لف�سل �لثالث، �ملادة 33، �لق�سم �لثاين، �لق�سمان �لفرعيان 1 و5،   )73(يوؤكَّ

على �سرورة �أن تتم حماية حقوق و�سمعة �مل�ستهَدفني بالدعاء�ت، و�أن يت�سمن �لقانون �حلد �لأدنى من �لتد�بري �لر�مية �إىل رد �لعتبار �إىل من 
�ُسوهت �سمعتهم.



التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

في �إحدى �لدول �لأطر�ف، ين�ض قانون جديد لمكافحة �لف�ساد على عك�ض عبء �لإثبات بغية حماية 
�أو �لخا�ض  �سحايا �لأعمال �لنتقامية. ففي �ل�سابق، كان باإمكان �ل�سخ�ض �لمبلِّغ في �لقطاع �لعام 
�لقانون  ط  ويب�سِّ لة.  �إجر�ء�ت مطوَّ بذلك  �سكوى، م�ستهلًّ  م  يقدِّ �أن  يتعر�ض لنتقام  �أنه  يعتقد  �لذي 
�لجديد هذ� �لنظام من خلل نقل عبء �لإثبات �إلى �ساحب �لعمل، بعد �أن يثبت �لمبلِّغ �أنَّ �لنتقام 
فه. وتنطبق نظم مماثلة في عدد متز�يد من �لدول �لأطر�ف، بما في  � على ت�سرُّ �لمزعوم كان ردًّ
ذلك �لحالت �لتي ُيعتبر فيها �أيُّ تطبيق لعقوبات تاأديبية �سد موظفين عموميين مبلِّغين تع�سفيًّا، حتى 

يثبت �لعك�ض، عندما يحدث في غ�سون �سنة و�حدة من �لك�سف عن �لمعلومات.
�سخ�ض من  �أيِّ  ��ستبعاد  يجوز  ل  �أنه  على  �أخرى  دولة طرف  في  �لعمل  قانون  ين�ض  وبالمثل، 
�إجر�ء تعيين �أو �لح�سول على تدريب د�خلي �أو فترة تدريب في �سركة، ول يجوز معاقبة �أيِّ موظف �أو 
ت�سريحه �أو تعري�سه للتمييز، ب�سكل مبا�سر �أو غير مبا�سر، وخ�سو�سًا من حيث �لأجر �أو �لتدريب �أو 
�إعادة �لنتد�ب، �أو �لنتد�ب، �أو �لتاأهيل، �أو �لت�سنيف، �أو �لترقية �لمهنية، �أو �لنقل �أو تجديد �لعقد، 
ا �إلى �ساحب عمله �أو �ل�سلطات �لق�سائية �أو �لإد�رية  م بلغًا �أو �أدلى ب�سهادة، بح�سن نية، �إمَّ لكونه قدَّ
ب�ساأن �أفعال ف�ساد علم بها �أثناء ممار�سة مهامه. ويكون �أيُّ خرق لعقد �لعمل ين�ساأ عن هذ� و�أيُّ حكم 
�أو �إجر�ء مخالف لغيًا وباطًل. وفي حالة ن�سوء منازعة، عندما يثبت �لموظف �لمعني �لوقائع �لتي 
�أو �إقامة �لدليل عليه، يكون على �لمدعى عليه، في  �إليها في �لإبلغ عن �لف�ساد  �أنه ��ستند  ُيفتر�ض 
�سوء هذه �لعنا�سر، �أن يثبت �أنَّ عو�مل مو�سوعية ل �سلة لها باإفاد�ت �لموظف �أو �سهادته تبرر قر�ره.
و�أخيرً�، ين�ض �لقانون في دولة طرف ثالثة على توفير حماية �ساملة للمبلِّغين عن �لمخالفات، 
معلومات  �إف�سائه  مهني" ب�سبب  "�سرر  لأيِّ  �لموظف  تعري�ض  من  �لعمل  �ساحب  منع  ذلك  في  بما 
للقانون  �لعام  �لنطاَق  دة  �لجيِّ �لممار�سات  عد�د  في  حكوميون  خبر�ء  و�أدخل  بالحماية.  م�سمولة 
�إيقاف عن  �أو  �أو ف�سل،  تاأديبي،  �إجر�ء  �أيَّ  ي�سمل  )�لذي  �لو��سع  �لمهني" بمعناه  "�ل�سرر  وتعريف 
�أو  �لنقل  �لمنع من  �أو  �لإر�دي،  �لنقل غير  �أو  تخويف،  �أو  �أو م�سايقة،  �لرتبة،  في  �أو خف�ض  �لعمل، 
�لترقية، �أو �لتعر�ض للتهديد باأيٍّ من هذه �لإجر�ء�ت(. وتجدر �لإ�سارة �أي�سًا �إلى �أنَّ �سركات و�إد�ر�ت 
ي�سجع  �لمدني  �لمجتمع  و�أنَّ  �لمخالفات  �لإبلغ عن  لت�سجيع  تد�بير محددة  ذت  نفَّ حكومية مختلفة 
�لف�ساد،  لمكافحة  وطني  مبا�سر  �ت�سال  و�أُقيم خط  للحماية.  �آليات  و�إن�ساء  �لممار�سة  بن�ساط هذه 

ع �لإح�ساء�ت �لمتعلقة بالبلغات على �ل�سعيد �لمركزي وُتن�سر. وُتجمَّ

وتجدر �لإ�سارة �أي�سًا �إلى �أنَّ هذ� �لنوع من �لآليات �لت�سريعية �لمحددة يوجد يف بع�ض �لدول �لأطر�ف 
عدة  تقت�سر يف  �لحماية  تلك  �أنَّ  غير  و�لخا�ض،  �لعام  �لقطاعين  كل  من  �لمخالفات  عن  �لمبلِّغين  لحماية 
حالت على �لموظفين �لعموميين ول ت�سمل �لأفر�د �لعاديين؛ وعليه، فقد �سدرت تو�سيات بالنظر يف تو�سيع 
نطاق �لقو�عد �لتي توفر �لحماية من �لمعاملة �لتي ل م�سوغ لها )مثل �لف�سل �لتع�سفي( لت�سجيع �لأ�سخا�ض 
مة وفقًا للتفاقية. ول بد من �إيلء �هتمام خا�ض  من غير �لموظفين �لعموميين على �لإبلغ عن �لأفعال �لمجرَّ

لحماية �ل�سحفيين ما د�مت بلغاتهم ت�ستويف معيار �لت�سرف بح�سن نية وت�ستند �إلى �أ�سباب وجيهة.)7٤(

وهناك نقطة �أخيرة تتعلق بما قد ُيفر�ض على �لإبلغ من �لقيود، وهي قيود ربما كان لها، كما ُذكر يف 
��ستعر��ض �إحدى �لدول �لأطر�ف، تاأثير �سديد على �إمكانيات �لحماية وقنو�ت �لك�سف عن �لمعلومات �لمتاحة 
لمن يرغب يف �لإبلغ عن �لمخالفات. ويف �لقطاع �لعام، عادة ما تكون هناك طائفة من �لقو�نين �لتي تن�ض 

 )7٤(�ملرجع نف�سه، �لق�سم �لثاين، �لق�سم �لفرعي 3.
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على �سرية �أنو�ع معيَّنة من �لمعلومات، ول �سيما فيما يتعلق بال�ستخبار�ت و�ل�سوؤون �لخارجية. وبالمثل، يمكن 
للمبلِّغين عن �لمخالفات من �لقطاع �لخا�ض عقد �تفاق ب�ساأن �لخ�سو�سية و�ل�سرية مع �ساحب �لعمل �لمعني. 
�لمبلِّغ عن  لها وقد يجعل حماية  �لمعلومات  للمخبر ك�سف  �لتي يمكن  بالجهات  يتعلق  وي�سع ذلك قيودً� فيما 
�لمخالفات تتوقف على فر�ض هذه �لقيود. فعلى �سبيل �لمثال، ل يوجد ما يمنع مبا�سرة مبلِّغًا عن �لمخالفات 
من �لقطاع �لخا�ض من �لك�سف عن �أيِّ فعل من �أفعال �لف�ساد �إلى و�سائل �لإعلم �أو �إلى �سلطة يف �لدولة �لطرف 
�لمذكورة �أعله، لكنه يجوز ل�ساحب �لعمل �أن يتخذ �إجر�ء�ت يف وقت لحق �سد هذ� �ل�سخ�ض ب�سبب �سماحه 
لنف�سه بارتكاب هذ� �لت�سرف. وعلوة على ذلك، يمكن �أن ي�سكل وجود جر�ئم جنائية فيما يتعلق بانتهاكات 

�لأ�سر�ر �لتجارية �أو �نتهاكات �أ�سر�ر �لدولة عامًل �إ�سافيًّا لثني �لموظفين عن �لإبلغ عن جر�ئم �لف�ساد.
خر جهدً� من �أجل تحقيق �لتو�زن بين �لعتر�ف  ويف �سوء ما ُذكر �أعله، ينبغي للدول �لأطر�ف �ألَّ تدَّ
بالتز�مات �لموظفين �لمدنيين وموظفي �لقطاع �لخا�ض بالولء و�ل�سرية تجاه �لدولة و�أ�سحاب عملهم، على 
�لتو�لي، و�للتز�م بتوفير �لحماية للمبلِّغين من �أيِّ معاملة "ل م�سوغ لها". وينبغي �ألَّ ُي�سمح لنتهاك �ل�سرية 
باأن ي�سبح عائقًا �أمام توفير �لحماية ما د�م �لإبلغ يجري بح�سن نية. ويمكن �لقيام بذلك من خلل �إن�ساء 
تلّقي �لبلغات عن �سوء  �لم�سوؤولية عن  ل  بال�سرية لتحمُّ �أو تعيين م�ست�سارين معنيين  هيئات رقابية خا�سة 
�إتاحة مجالت مختلفة للك�سف  �أو من خلل  �ل�سلوك �لذي قد ي�سبب �أ�سر�رً� كبيرة للموؤ�س�سة ذ�ت �ل�سلة، 
عن �لمعلومات مع ما يقابلها من م�ستويات �لحماية—يكون �أولها د�خل �لموؤ�س�سة �لتي يعمل بها �لمبلِّغ عن 
�لمخالفات، و�لثاني لدى �لوكالت و�لموؤ�س�سات �لخارجية، يف �لحالت �لتي ل تكون فيها عمليات �لك�سف يف 

�لم�ستوى �لأول محتملة �أو لم ت�سفر عن نتائج ملئمة.)75(

اأمثلة على التنفيذ

يت�سح هذ� �لحل من �لمثال �لتالي: لدى دولة طرف نظام على ثلثة م�ستويات للك�سف عن �لمعلومات، 
ي �لأكثر �أمانًا لل�سو�غل �لمتعلقة بالف�ساد.  حيث يكون �ساحب عمل �لمبلِّغ عن �لمخالفات هو �لمتلقَّ
ا بالحماية �إذ� ت�سرف �لمبلِّغ عن �لمخالفات بح�سن نية وتقيَّد  ويحظى �لك�سف عن �لمعلومات د�خليًّ
محددة  لهيئات  �لك�سف  عمليات  وتحظى  �لك�سف.  لذلك  �لعمل  �ساحب  حددها  �لتي  بالإجر�ء�ت 
للتنظيم �لرقابي )�أْي مكتب �لنائب �لعام و�لمر�جع �لعام للح�سابات( بالحماية هي �أي�سًا من دون 
�لمخالفات  �لمبلِّغ عن  يقوم  �لعمل، حيث  لدى �ساحب  �أوًل  �أثير  قد  �ل�ساغل  يكون  �أن  �إلى  �لحاجة 
بالك�سف عن �لمعلومات بح�سن نية ويكون لدى �لموظف �عتقاد معقول باأنَّ هيئة �لتنظيم �لرقابي 
عادة ما تتعامل مع هذ� �لنوع من �لم�ساكل. ويمكن حماية عمليات �لك�سف �لأو�سع نطاقًا )على �سبيل 
�لمثال، لل�سرطة و�أع�ساء �لبرلمان وو�سائل �لإعلم( ما د�م �لك�سف معقوًل وبح�سن نية، و�إذ� كان 

هناك، وهذ� هو �لأهم، �سبب وجيه لتجاوز �لم�ستويين �لأولين.

بال�سرية،  �للتز�م  من  �ل�ستثناء  �أخرى  طرف  دولة  في  �لقانون  فقه  بموجب  ُيقبل  وبالمثل، 
يبلِّغ  �أن  �لموظف  على  �لحالت، يجب  تلك  وفي  عليا؛  �لمعلومات م�سلحة  �لك�سف عن  يلبي  عندما 
�لوقائع �أوًل �إلى �ساحب �لعمل، ثم �إلى �ل�سلطات، ثم يتجه �إلى و�سائل �لإعلم كملذ �أخير. ويكون 
، فاإنَّ �أيَّ  �لك�سف مبا�سرة عن �لمعلومات لل�سلطات مقبوًل هو �أي�سًا عندما يكون له ما يبرره. ومن ثمَّ
ر ويف�سح  �إجر�ء ف�سل عن �لعمل في تلك �لحالت على �أ�سا�ض �نتهاك �للتز�م بال�سرية ُيعتبر غير مبرَّ
�لمجال للمطالبة بالتعوي�ض. و�أفاد �لبلد �لمعني �أي�سًا باعتز�مه �تخاذ تد�بير لتعزيز �آلية �لحماية 

�لمعمول بها �سد �لمعاملة غير �لعادلة، وقد �ُسجع على �تخاذ �لتد�بير �لر�مية �إلى تحقيق ذلك.

 )75(�ملرجع نف�سه، �لق�سم �لثاين، �لق�سم �لفرعي ٤.



�لتحديات
�لمتعلقة بحماية  للتحديات  تكون مطابقة  �لمادة 33  بتنفيذ  باعتبارها مت�سلة  �لمبلَّغ عنها  �لتحديات  تكاد 
د على �سرورة تنفيذ بر�مج م�ساِعدة لن�سر �لوعي باأهمية �لك�سف عن �لف�ساد،  �ل�سهود. و�إ�سافًة �إلى ذلك، �أُكِّ
و�آليات �لإبلغ، و�لو�سائل �لمتاحة لحماية �لمبلِّغين عن �لمخالفات. وهذ� من �ساأنه �أن يي�سر �لتطبيق �لعملي 
للقو�نين ب�ساأن حماية �لمبلِّغين عن �لمخالفات. وت�سمل مقترحات �لتد�بير �لم�ساِعدة �لإ�سافية تقديَم حو�فز 
مالية للمبلِّغين عن �لمخالفات، وو�سع �سيا�سات موؤ�س�سية لحماية �لمبلِّغين عن �لمخالفات د�خل �ل�سركات، 
�أجل  من  �لمعلومات  �إف�ساء  ب�ساأن  �لمحلية  �ل�سيا�سات  تنفيذ  عن  تحديدً�  م�سوؤولة  م�ستقلة  هيئات  و�إن�ساء 

�لم�سلحة �لعامة وحماية �لمبلِّغين عن �لمخالفات.

هاء- عواقب اأفعال الف�ساد )المادة ٣٤(

ا على �لدول �لأطر�ف باتخاذ تد�بير تتناول عو�قب �لف�ساد، وهي تهدف على  ت�سع �لمادة 3٤ �لتز�مًا عامًّ
وجه �لتحديد �إلى عدم ��ستفادة �لأ�سخا�ض )�لطبيعيين و�لعتباريين على �ل�سو�ء( من �لعقود �أو �لمتياز�ت 
�لدول  �أنَّ هناك عددً� من  �لرغم من  ل عليها من خلل و�سائل فا�سدة. وعلى  �لمتح�سَّ �لمماثلة  �لمز�يا  �أو 
�لأطر�ف �لتي عادة ما ت�سير �إلى �لعقوبات و�لجز�ء�ت �لمفرو�سة على �لأ�سخا�ض �لطبيعيين و�لعتباريين 
�لتر�خي�ض  �سحب  �إلى  �لأهلية  و�إ�سقاط  �لمالية  و�لغر�مات  �ل�سجن  )من  ف�ساد  جر�ئم  بارتكاب  �لمد�نين 
�لمهنية و�لموؤ�س�سية و�لإدر�ج يف �لقائمة �ل�سود�ء(، فاإنَّ �لحكم قيد �لنظر ي�سعى �إلى معالجة �لم�سائل �لتي ل 
 ت�سملها �لقو�عد �لأكثر خ�سو�سية، مثل �لقو�عد �لو�ردة يف �لمادة 26 و�لفقرة 1 من �لمادة 30 و�لمادة 35،

لإد�نة  ينبغي  �أخرى،  وبعبارة  للتفاقية.  �لأ�سا�سية  �لمبادئ  لأحد  وفقًا  نفعًا  �لف�ساد  يجدي  �ألَّ  كفالة  و�إلى 
�لممار�سات �لفا�سدة �أن تتجاوز �لعقوبات �لجنائية بحيث ت�ستمل عليها جميع مجالت �لقانون ذ�ت �ل�سلة، 
�سو�ء �أكان �لقانون �لخا�ض �أو قانون �لمناف�سة �أو �لقانون �لإد�ري �أو قانون �ل�سر�ئب �أو قانون �لعقود �أو قانون 

دعاوى �لم�سوؤولية �لتق�سيرية.)76(

ويتيح هذ� �لحكم للدول �لأطر�ف مجاًل للمناورة فيما يتعلق بالإجر�ء�ت �لنت�سافية �لتي ينبغي لها �أن 
تتخذها، لكن معظم �ل�ستعر��سات تركز على �لتد�بير �لإر�سادية �لتي يت�سمنها، وهي �إلغاء �أو ف�سخ �لعقود 
و�سحب �تفاقات �لمتياز�ت �أو �سكوك مماثلة �أخرى. ويف هذه �لمرحلة، تجدر �لإ�سارة �إلى �أنَّ �لمادة 3٤ ُتلزم 
�لدول �لأطر�ف عمليًّا باتخاذ تد�بير تتناول عو�قب �لف�ساد وباإي�ساح �لطريقة �لتي تحقق بها ذلك. ول بد 
من �عتبار مجرد �لقول، كما يف �إحدى �لحالت، �إنه "ل �سيء يف �لقانون �لمحلي يمنع �عتبار �لف�ساد عامًل 
ُيعتد به يف دعاوى �إلغاء �لعقود �أو ف�سخها �أو �سحب �لمتياز�ت �أو ما �سابهها من �أدو�ت �أو �تخاذ �أيِّ �إجر�ء�ت 

�نت�سافية �أخرى"، غير كاٍف يف �ل�ستعر��سات �لُقطرية.

و�لف�ساد عامل يف �إلغاء �لعقود �أو ف�سخها �أو �سحب �لمتياز�ت �أو �لأدو�ت �لمماثلة يف �لغالبية �لعظمى 
من �لبلد�ن، و�إن بد� �أنَّ نحو ُخم�ض �لوليات �لق�سائية، وخ�سو�سًا يف مجموعة دول �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ 
ومجموعة دول �أمريكا �للتينية و�لكاريبي، ل يتيح هذه �لإمكانية �أو لم يقدم معلومات كافية. وتتمثل طريقة 
ا يف �لقانون �لأنغلو�سك�سوني �أو �لقانون  معتادة لتحقيق ذلك يف تطبيق �لمبادئ �لعامة لقانون �لتعاقد )�إمَّ
�لأقل من  و�حد على  تدلي�ض( من جانب  )�أو  نية  �سوء  ينطوي على  ف�سخ عقد  �أو  �إلغاء  تتيح  �لتي  �لمدني( 
�أن يعتر�سو� على  �لأطر�ف �لمتعاقدة. ويجوز للطرف �لمت�سرر و�لأ�سخا�ض �لذين لهم م�سلحة م�سروعة 
�لعقد ذي �ل�سلة. ومن �لجدير بالذكر �أنَّ عددً� من �لبلد�ن ملَزم يف هذ� �ل�سدد بالتفاقية ب�ساأن �لف�ساد 

)76(�ملرجع نف�سه، �ملادة 3٤، �لق�سم �لأول.
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يف  تن�ض  باأن  �لأطر�ف  منها   8 �لمادة  من   2 �لفقرة  تلِزم  �لتي  �أوروبا  لمجل�ض  �لمدني  �لقانون  �إطار  يف 
قانونها �لد�خلي على �إمكانية �أن تتقدم جميع �لأطر�ف يف عقد �لذين ُقو�ست مو�فقتهم باأيِّ فعل من �أفعال 
بتعوي�ض  �لمطالبة  �لنظر عن حقهم يف  بغ�ض  �لعقد،  ببطلن  �إعلن  لإ�سد�ر  �لمحكمة  �إلى   �لف�ساد بطلب 

عن �لأ�سر�ر.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

�لحكومية  �لعقود  في  موحدة  بنود  لإدر�ج  متز�يد  �تجاه  وجود  لوحظ  �لأطر�ف،  �لدول  �إحدى  في 
بهدف �ل�سماح للحكومة باإلغاء �لعقود و�سحب �لتر�خي�ض وو�سع تد�بير �نت�ساف مماثلة �أخرى عند 
�أحكام  ��ستخد�م  تو�سيع نطاق  �لنظر في  �أنه يمكن زيادة  �آخر. وُذكر  �أو �سلوك جنائي  وقوع ف�ساد 

�لعقود من هذ� �لنوع.
ومن �لجدير بالذكر �أنه يمكن في هذه �لدولة �لطرف على وجه �لتحديد �أن ُتعتبر �لأن�سطة 
دعوى  رفع  �إلى  �ل�سطر�ر  دون  من  حتى  �ل�سكوك،  ل�سحب  كافية  �أ�سبابًا  �أُثبتت،  �إذ�  �لحتيالية، 
ق�سائية. ومن �لأمثلة على ذلك نقل حقوق �لملكية. فاإذ� �قتنع �سجل حقوق �لملكية باأنَّ �لنقل هو 

نتيجة �حتيال، جاز له، بعد �ل�ستماع �إلى طرفْي �لطلب، �سحب �لنقل �أو �إلغاوؤه.

وبينما ت�سير �لمبادئ �لمذكورة �أعله عادة �إلى �لعقود �لتي يكون م�سمونها قانونيًّا لكن تنفيذها يكون 
�إمكانية  �إلى  �أي�سًا  تاأثير �لف�ساد بما يجعلها قابلة للإبطال، ي�سير عدد كبير من عمليات �ل�ستعر��ض  تحت 
�عتبار �لعقد باطًل من �لأ�سا�ض على �لعموم عندما يكون مو�سوعه غير قانوني �أو يتعار�ض مع �لنظام �لعام 
ر بعد �أيِّ فعل من �أفعال �لف�ساد باطًل  �أو �لأخلق �لحميدة. وبموجب �لأحكام ذ�ت �ل�سلة، يكون �لعقد �لمحرَّ
�إذ� كان للفعل �لفا�سد تاأثير كبير على م�سمون �لعقد، �أو �إذ� كان مو�سوع �لعقد هو �لمعاملة �لفا�سدة نف�سها، 
مثل �لتفاق على ر�سوم محددة لقاء خدمات و�سيط َعَر�ض �أن يمار�ض تاأثيرً� غير قانوني على م�سوؤول عمومي. 
و�أ�سارت بع�ض �لبلد�ن مرة �أخرى يف هذ� �ل�سدد �إلى تطبيق �لتفاقية ب�ساأن �لف�ساد يف �إطار �لقانون �لمدني 
لمجل�ض �أوروبا �لتي تن�ض �لفقرة 1 من �لمادة 8 منها على قيام �لأطر�ف بالن�ض يف قانونها �لد�خلي على 
�أنَّ هذ�  �أن يكون و��سحًا  �أو بند يف عقد ين�ض على �لف�ساد لغيًا وباطًل. ومع ذلك، ينبغي  �أيِّ عقد  �عتبار 
�لبطلن وحده ل يفي بمتطلبات �تفاقية مكافحة �لف�ساد، �إذ �إنَّ هدف �لمادة 3٤ لي�ض حماية م�سالح طرف 

يكون �سالعًا هو نف�سه يف معاملة فا�سدة.

�أعله  �لمذكورة  �لعنا�سر  على  �لمعتمدة  �لمجموعة  عن  )تختلف  �لبلد�ن  من  ثانية  مجموعة  ويف 
لقانون �لتعاقد �لأ�سا�سي(، تخ�سع �لم�ساألة )لي�ض على وجه �لح�سر يف �لكثير من �لأحيان ولكن على �سبيل 
�لإ�سافة( لأحكام خا�سة لمر��سيم �إد�رية مختلفة �أو قو�نين مكافحة �لف�ساد �أو قو�نين �لم�ستريات �لعامة 
�أو قو�نين �لمتياز، �لتي تن�ض مبا�سرة �أو �سمنًا على بطلن �لعقود و�تفاقات �لمتياز �لتي ُتبرم با�ستخد�م 
و�سائل فا�سدة. و�ُسجعت �لدول �لأطر�ف عمومًا على �إدر�ج �أحكام �أكثر تف�سيًل يف �للو�ئح �لخا�سة بجعل 
�لمنطبقة تحديدً�  �لمعايير  �متياز، وعلى تحديد  �أو �سحب  �أو ف�سخه  �إلغاء عقد  به يف  ُيعتد  �لف�ساد عامًل 
ولكن عدم  �لعمومية  �لم�ستريات  قانون  �إطار  �لعقود يف  ف�سخ  �إمكانية  َتبينت  �لحالت،  بع�ض  و��سحًا. ويف 
وجود لئحة تنظيمية ب�ساأن �لمتياز�ت �أو غيرها من �لتد�بير �لنت�سافية؛ وبناء على ذلك، ُقدمت تو�سيات 
ب�سرورة �عتماد �لأحكام ذ�ت �ل�سلة. وتناول ��ستعر��ض �آخر م�ساألة مهمة وهي �أن �لأحكام �لوطنية ذ�ت 
مي �لعطاء�ت و�لمتعاقدين  �ل�سلة ل ت�سير عادة �إلى �سحب �لتر�خي�ض و�لعقود �سوى عندما يتعلق �لأمر بمقدِّ



للأ�سغال �لعامة، مو�سحًا �أن على �لدول �لمعنية �أن تنظر �أي�سًا يف �عتماد تد�بير لمعالجة عو�قب �لف�ساد يف 
�لقطاع �لخا�ض. 

اأمثلة على التنفيذ

�إ�سافًة �إلى �لبنود �لتعاقدية �لعامة �لتي تن�ض على عو�قب �لف�ساد، يق�سي كل من قانون �لم�ستريات 
�أو  �لعمومية  للم�ستريات  عقد  �أيِّ  �إبر�م  بعدم  �لأطر�ف  �لدول  �إحدى  في  �لمتياز  وقانون  �لعامة 
حين بال�سروط )ب�سبب �إد�نة  �لمتياز، وُيعتبر، �إذ� �أُبرم، لغيًا �أو باطًل في حالة عدم وفاء �لمر�سَّ
حالت  في  ول �سيما  �لإجر�ء�ت،  �نتهاكات  على  نف�سه  �لأمر  وينطبق  ف�ساد(.  جر�ئم  عن  �سابقة 

�لر�سوة بغر�ض �لفوز بعطاء.

وفي دولة طرف �أخرى، تن�ض �لقو�نين �لإد�رية على �إمكانية �إبطال �أيِّ �إجر�ء �إد�ري، بما في 
ذلك �لعقود و�لتفاقات. ويتولى �لمر�قب �لمالي �لعام للدولة، عند �ل�سطلع بالمر�قبة �لقانونية 
�لوقائية �لتي تخ�سع لها �لإجر�ء�ت �لإد�رية، �لتحقق مما �إذ� كانت هذه �لإجر�ء�ت تمتثل للقانون 
و�لتقيد  �لعرو�ض  مقدمي  بين  �لحرة  و�لمناف�سة  و�لم�ساو�ة  و�لنفتاح  و�ل�سفافية  �لنز�هة  ومبادئ 
�ل�سارم بال�سروط �لتي تحكم �لم�سابقة �أو �لعطاء و�ل�سروط �لر�مية �إلى منع �أفعال �لف�ساد. و�إذ� 
تبيَّن �أنَّ هذه �لأحكام �أو �لمبادئ قد �نُتهكت، يمتنع �لمر�قب �لمالي �لعام عن معالجة تلك �لإجر�ء�ت 

ويقوم باإبلغ �لهيئة �لعامة �لمعنية �لتي تعمد عندئذ �إلى �إبطالها.

ويف بع�ض �لدول �لأطر�ف، يبدو �أن �لأمر يعاَلج �أي�سًا يف �أحكام �لقانون �لجنائي )يف قانون �لعقوبات 
�أو قانون �لإجر�ء�ت �لجنائية( �لتي تن�ض على �إمكانية �ل�سترد�د، �أو �إعادة �لأمور �إلى حالتها �ل�سابقة، �أو 
��ستعادة حق �سابق، �أو �إبطال معاملت معيَّنة، �أو جبر �لعو�قب و�لأ�سر�ر �لمدنية للف�ساد، وعادًة ما يكون ذلك 
��ستنادً� �إلى �أمر و�رد يف �لحكم �ل�سادر بعد �لإد�نة �لجنائية. وُيعتبر ف�سخ �لعقد �أو �لمتياز �أو �أيِّ �سك قانوني 

�آخر جزءً� من هذ� �لجبر للأ�سر�ر.

�ل�سود�ء،  �لقائمة  �لإدر�ج يف  مثل  �لت�سحيحية،  �لإجر�ء�ت  من  �أخرى  �أنو�ع  �إلى  �أي�سًا  ي�سار  و�أخيرً�، 
�إطار  �لجاني يف  �لتي يقدمها  �ل�سمانات  �أو م�سادرة  �لأذون،  �أو  �لإد�رية  �لتر�خي�ض  �أو  �لإعانات  �أو �سحب 
�أو ��سترجاع ��ستر�كات �ساحب �لعمل يف �لمعا�سات �لتقاعدية يف �لحالت �لتي  �إجر�ء�ت طلبات �لعرو�ض، 
فكرة  �إلى  �لتقاعدية  �لمعا�سات  �أمو�ل  ��سترد�د  وي�ستند  ف�ساد.  جر�ئم  يف  �لعام  �لقطاع  موظفو  فيها  يد�ن 

مفادها �أنَّ �لموظف �لمد�ن بجريمة ف�ساد لم يف بو�جباته �لتعاقدية.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

دة )في �سياق �لمادة 3٤( �أن تلتزم موؤ�س�سات  في �إحدى �لدول �لأطر�ف، �عُتبر �أنَّ من �لممار�سات �لجيِّ
�لدولة �لمت�سررة من �رتكاب جريمة من �لجر�ئم بتقديم �سكوى وت�سبح �لطرف �لمدعي من �أجل 

حماية م�سالح �لموؤ�س�سة، ب�سرف �لنظر عن �لإجر�ء�ت �لجنائية �لتي تقيمها �لنيابة �لعامة.
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واو-  التعوي�س عن ال�سرر )المادة ٣5(

يبدو �أنَّ �لمادة 35، ب�ساأن �لتعوي�ض عن �ل�سرر، �أحد �لأحكام �لتي تثير �أقل قدر من �لإ�سكاليات يف �لتفاقية 
ككل من حيث �لمتثال، وقد �عتمدت جميع �لدول �لأطر�ف �لم�ستعَر�سة، با�ستثناء عدد قليل منها، تد�بير 
�لقانون  يمنح  كافية،  �أحكامًا غير  لديها  �أنَّ  تبيَّن  �لتي  �لدول  �أو جزئيًّا. ويف معظم  ا  كليًّ �لمادة  لتنفيذ هذه 
�لوطني �لمحكمة �لجنائية، عند �لنظر يف �لعقوبة �لتي �سُتفر�ض على �لجاني، خيار �لأمر بتعوي�ض �ل�سحية �أو 
�إعادة �لخ�سائر �لمعقولة و�ل�ُمْثَبتة، عادة بمر�عاة طبيعة �لجرم وخطورته، ودرجة وطبيعة �أيِّ �إ�سابة ل�سخ�ض 
يف ج�سمه �أو �أ�سر�ر تلحق بممتلكاته نتيجة لرتكاب �لجريمة، و�أيِّ عو�مل يجوز و�سعها يف �لعتبار لتخفيف 
ا  �لعقوبة �أو ت�سديدها. و"�أمر �لتعوي�ض" هذ� هو �سكل من �أ�سكال �لعقوبة �ل�سادرة وفقًا لتقدير �لمحكمة، �إمَّ
بمبادرة منها �أو بناء على طلب من �لمدعي �لعام. بيد �أنه ل يمنح بال�سرورة �لأ�سخا�ض �لذين �أ�سابهم �سرر 
�أنَّ  كما  �ل�ستعر��ض؛  قيد  �لحكم  عليه يف  �لمن�سو�ض  �لنحو  على  �لم�سوؤولين،  بالتعوي�ض من  �لمطالبة  حق 
�ل�سلطات �لوطنية يف �لدول �لمعنية لم ت�سر �إلى �أنَّ من �ساأن �لأحكام ذ�ت �ل�سلة �أن تتيح لل�سحية رفع دعوى 
للتعوي�ض، كما هي �لحال يف �لبلد�ن �لتي لديها ت�سريعات مماثلة. ولذلك، لزم �عتبار هذ� �لحل غير م�ستوٍف 
لمتطلبات �لتفاقية. وعلوة على ذلك، ل ي�سير �لقانون �لوطني لمكافحة �لف�ساد �لذي يتناول هذه �لم�ساألة، 
يف �إحدى �لق�سايا قيد �لمناق�سة، �سوى �إلى �لتعوي�ض عن �لأ�سر�ر �لتي تلحق على وجه �لتحديد بالأ�سيل )�أو 
ل( �لذي �أُدين وكيله بارتكاب جريمة ف�ساد، ول يت�سمن �أحكامًا تن�ض على �لقو�عد و�لإجر�ء�ت �لتي  �لموكِّ

يتعين على �لمحكمة �تباعها للأمر بتعوي�ض �ل�سحية.

نوع من  بهم  �لقانونية لمن لحق  �لأ�س�ض  توفير  �لأطر�ف على  �لدول  �لمادة 35 هو حث  و�لغر�ض من 
�ل�سرر نتيجة لأفعال ف�ساد للمطالبة بتعوي�سات من مرتكبي مثل هذه �لأفعال. وبالفعل، تتيح �لنظم �لقانونية 
�لوطنية كقاعدة عامة �إجر�ء�ت ت�سمح للأ�سخا�ض �أو �لكيانات بالتما�ض �لتعوي�ض عن �لأ�سر�ر )�لمادية �أو 
�إلى  �أفعال �لف�ساد. وت�سير ملحوظة تف�سيرية للتفاقية  �أيِّ نتيجة �سارة تم تكبدها جر�ء  �أو  غير �لمادية(، 
�سرورة �أن يكون لدى �أيِّ كيانات ت�سررت �أو �أ�سخا�ض ت�سررو� من �أفعال فا�سدة �لحق يف �لمطالبة بالتعوي�ض. 
وتعبير "�لكيانات �أو �لأ�سخا�ض" يعتبر �سامًل للدول، وكذلك �ل�سخ�سيات �لعتبارية و�لطبيعية.)77( ويبدو �أنَّ 
معظم �لبلد�ن تاأخذ بهذ� �لتف�سير. و�إ�سافًة �إلى ذلك، يبدو �أن �لعديد من �لدول �لأطر�ف تعتمد نهجًا مت�سقًا 
من �أجل �لجبر �لقت�سادي للأ�سر�ر �لتي لحقت بالدولة و�لتعوي�ض عن تلك �لأ�سر�ر. فعلى �سبيل �لمثال، 
يلتزم �لنائب �لعام بموجب �لقانون يف �إحدى �لحالت با�ستهلل �إجر�ء�ت �لدعوى �لمدنية يف حالة �لجر�ئم 

�لتي تم�ض موجود�ت �لدولة.

بالمطالبة  ت�سمح  �لتي  تتاح �سبل �لنت�ساف  �أن  تت�سح م�سوؤوليتها، يجب  �لتي قد  �لجهة  وفيما يخ�ض 
بالتعوي�ض عن �لأ�سر�ر حتى عندما ُيزعم �أنَّ �سلطة عمومية تو�طاأت يف �أعمال ف�ساد. وقد ُتَعدُّ �لإد�رة م�سوؤولة 
�إلى جنب مع �لمجرم. ول بد  م�سوؤولية فردية عن �لأ�سر�ر نتيجة لفعل ف�ساد �رتكبه موظف عمومي، جنبا 
من �إثبات عنا�سر �لم�سوؤولية، من قبيل �لعلقة �ل�سببية ومدى �لأ�سر�ر �لتي لحقت بالمدعي ب�سبب )"�سرر 
نتيجة ل�"( فعل ف�ساد وفقًا لمبادئ �لقانون �لد�خلي، لكل دولة، �لتي تحكم �لعلقة �ل�سببية ومدى �لتعوي�ض 
بين  �ل�سخ�سي  �لتفاعل  �أنَّ غياب  �إلى  �أ�سيَر  �لتفاقية،  �أحكام  مع  وتم�سيًا  بالق�سد،  وفيما يتعلق  �لم�ستحق. 
ٍع  مدَّ بم�سالح  لحق  �لذي  د  �لمحدَّ لل�سرر  �لجاني  �إدر�ك  �أو عدم  )�لمدعين(،  و�لمدعي  )�لجناة(  �لجاني 
بالتعوي�ض.  �لمطالبة  �إلى  وي�سعون  ت�سررو�  من  �أمام  قانونية  كعقبة  ول  كدفاع  َي�سلحا  �أن  يجب  ل  د،  محدَّ
وبعبارة �أخرى، ل بد �أن تكون و�سائل �لتما�ض �لتعوي�ض متاحة ما د�م مرتكبو �لمعاملة �لفا�سدة كانو� يق�سدون 

�أو يعلمون باأنَّ �سررً� �سيلحق بمجموعة معيَّنة من �لأ�سخا�ض.

 )77(�لأعمال �لتح�سريية للمفاو�سات �لر�مية �إىل و�سع �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �جلزء �لأول، �لف�سل �لثالث، �ملادة 35، 

�لق�سم جيم )�ل�سفحة 325(.



وعادة ما ل تكون هناك �أيُّ �أحكام قانونية خا�سة تتيح �سببًا لإقامة �لدعوى على �أ�سا�ض �أ�سر�ر ب�سبب �أن�سطة 
فا�سدة؛ ويتم �لتعامل مع هذه �لحالت يف �إطار �لمبادئ �لعامة للقانون �لمدني )قانون �لعقود �أو قانون دعاوى 
�لم�سوؤولية �لمحددة للأ�سخا�ض  �أر�سى  بلد  ��ستثناء�ت كما يف حالة  �لتق�سيرية(. ومع ذلك، هناك  �لم�سوؤولية 
�أو نتيجة لعدم  �أو �لإذن به،  �لف�ساد  �أفعال  �أحد  �آخر نتيجة لرتكاب  �إلحاق �ل�سرر ب�سخ�ض  �لذين يت�سببون يف 
�تخاذ خطو�ت معقولة لمنع ذلك �لفعل. وت�سمل هذه �لم�سوؤولية ��ستعادة �ل�سرر و�لخ�سائر يف �لأرباح و�لخ�سائر 

غير �لمالية، وذلك تطبيقًا للمادتين 3 و5 من �تفاقية �لقانون �لمدني ب�ساأن �لف�ساد لمجل�ض �أوروبا.

ويكون �لم�سار �لعادي للح�سول على �لتعوي�ض رفع دعوى مدنية �أمام محكمة مدنية �سد مرتكب �لجريمة 
)و/�أو �لأ�سخا�ض �لذين يتحملون �لم�سوؤولية �لمدنية عن ت�سرفاته(. ول تمثل �لإد�نة �لجنائية �سرطًا ل بد من 
عون �أنه �ألحق بهم �أذى،  ��ستيفائه قبل �أن يت�سنى لل�سحايا، �لذين ي�سعون �إلى �لح�سول على تعوي�سات ممن يدَّ
��ستهلُل تلك �لدعوى، كما �أن �لحكم بتعوي�سات عن �لأ�سر�ر �لمدنية ل يحول دون تطبيق �لعقوبات �لجنائية. 
بيد �أنه يمكن ل�سحايا جريمة �لف�ساد يف �لعديد من �لحالت �أن يلتم�سو� �لجبر من خلل هذه �لقناة �لعادية 
وكذلك )على �لنحو �لمذكور �أعله يف �لق�سم جيم من �لف�سل �لثاني( من خلل رفع دعوى مدنية يف �سياق 
ُو�سفت  �لتي  �لممار�سات  للجريمة. ومن  وفورية  و�سخ�سية  مبا�سرة  نتيجة  �ل�سرر  كان  �إذ�  �إجر�ء�ت جنائية 
باأنها جيِّدة هذه �لآليات، �لتي ت�سمح للأ�سخا�ض �أو �لكيانات برفع دعوى مدنية من خلل تقديم �سكوى �أمام 
�لمحكمة �لجنائية �لتي تف�سل يف �لق�سية �لجنائية، بغ�ض �لنظر عما �إذ� كانت �ل�سحية طرفًا يف �لإجر�ء�ت 
�ل�سحايا  حقوق  ��سترد�د  تكفل  �ساملة  �إجر�ئية  �أحكام  �إلى  وت�ستند  وناجعة  نافذة  د�مت  ما  �لبد�ية،  منذ 
وتعوي�سهم عن �لأ�سر�ر �لتي لحقت بهم نتيجة للأفعال �لإجر�مية �لمت�سلة بالف�ساد. ويف �لحالت �لتي تكون 
فيها �لدولة ب�سفة خا�سة هي �لطرف �لذي يطرح �دعاء�ت بو�سفه �لطرف �لمت�سرر، ينبغي للدول �لأطر�ف 

�أن تكفل �أن ت�سعى �ل�سلطات �لوطنية �لتي تمثل �لدولة، منذ بد�ية �لدعوى، �إلى �لح�سول على �لتعوي�ض.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

�لموؤ�س�سات  �إحدى  تكون  �أن  �لمقبول  من  باأنَّ  �سر�حًة  طرف  دولة  لدى  �لنق�ض  محكمة  �عترفت 
يد  على  عمومي  موظف  ف�ساد  ب�سبب  عطاء�تها  ُترف�ض  عندما  جنائية  �إجر�ء�ت  في  مدنيًّا  طرفًا 
�أحد مناف�سيها. وبالمثل، �أقرت �لمحكمة باإمكانية �حتجاج طرف ثالث، خارج نطاق �تفاق �لف�ساد، 
بالأ�سر�ر �لمادية و�لمعنوية �لتي تكبدها جر�ء هذ� �لعقد �لإجر�مي. ولذ�، �ُسمح لمكتب عمومي تابع 
لإد�رة �لم�ساكن �لجتماعية برفع دعوى مدنية خلل ملحقة ق�سائية ب�ساأن �رت�ساء مديره و�أمين 
ه ب�سبب �ل�سرر �لذي لحق ب�سمعته نتيجة لأفعال موظفيه. وفي �لدولة نف�سها، وكذلك في دول  �سرِّ
�أخرى، ُي�سمح للمنظمات غير �لحكومية و�لهيئات و�لر�بطات �لأخرى �لعاملة في مجال منع �لف�ساد 
برفع دعوى مدنية في �سياق �إجر�ء�ت جنائية ذ�ت �سلة بجريمة ف�ساد. و�أكد �لم�ستعِر�سون على �أنهم 
دة بالن�سبة �إلى �لدول �لأطر�ف �لأخرى �لتي تعتزم تعزيز دور  يعتبرون ذلك من �لممار�سات �لجيِّ

وم�ساركة �لمجتمع �لمدني في عملياتها �لقانونية �لمحلية.
ٍع برفع دعوى مدنية للح�سول على تعوي�ض عن �أ�سر�ر ترتبت على  و�إ�سافًة �إلى �إمكانية قيام مدَّ
جريمة مت�سلة بالف�ساد في �إطار �لإجر�ء�ت �لجنائية، ين�ض قانون دولة �أخرى على جو�ز رفع ق�سية 
مدنية من جانب مكتب �لم�ست�سار �لعام للبلد للتعوي�ض عن "�لأ�سر�ر �لجتماعية" في حالة �لجر�ئم 
�لتي توؤثر في �لم�سالح �لجماعية. و�ُسلِّط �ل�سوء على هذه �لإمكانية للح�سول على تعوي�ض مدني 
عن �ل�سرر �لجتماعي �لناجم عن جر�ئم �لف�ساد باعتبارها من �لممار�سات �لجيدة. و�أخيرً�، �أ�سيد 
�أي�سًا بالأحكام �لت�سريعية �لتي تن�ض على �إعادة �لممتلكات �لم�سادرة من مرتكب جريمة �لف�ساد
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التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة )تابع(

دة في �سياق �لمادة 35. وهناك دولة و�حدة  �إلى �ل�سحية دون تاأخير باعتبارها من �لممار�سات �لجيِّ
على وجه �لخ�سو�ض �أن�ساأت �سندوق تعوي�سات د�خل وز�رة �لعدل يكون م�سوؤوًل عن �إنفاذ قر�ر�ت 
�لمحاكم �لجنائية فيما يتعلق بالم�سوؤولية �لمدنية و�لتعوي�ض عن �ل�سرر. وُتتخذ �لتد�بير �ل�سرورية 
عن طريق �ل�سندوق من �أجل تح�سيل �لمبالغ �لم�ستحقة على �لأ�سخا�ض �لملَزمين )بطر�ئق منها 
�إلى �ل�سحايا. ومن خلل �ل�سندوق، ُي�سمن  حجز �لمرتبات و�لأجور و�لإير�د�ت �لأخرى( ونقلها 
�لتعوي�ض من م�سادر  وُي�سحب هذ�  بم�سوؤولياتهم.  �لجناة  فيها  يفي  �لتي ل  �لحالت  �لتعوي�ض في 
�لتي  �لمحجوزة  و�لأمو�ل  عملهم،  عن  �ل�سجناء  يتلقاها  �لتي  �لأجور  من  �لخ�سومات  مثل  �أخرى، 
�لم�سادرة،  �لموجود�ت  وقيمة  �لنهائي،  �لحكم  �سدور  و�حدة من  �سنة  في غ�سون  بها  يطاَلب  لم 
ومبالغ �لتعوي�ض من �لق�سايا �ل�سابقة �لتي لم يطاَلب بها خلل �لمدة �لقانونية، و�لر�سوم �لإ�سافية 

�لمفرو�سة في حالت �لمدفوعات �لمتاأخرة.

ل تكفي  قد  �لجنائية  بالإجر�ء�ت  �لمرتبطة  �لمدنية  �لدعاوى  �آلية  �أنَّ  �إلى  �لإ�سارة  تجدر  ذلك،  ومع 
وحدها ل�سمان �لمتثال للتفاقية حيث ل تت�سمن �لمادة 35، ب�سورة مبا�سرة على �لأقل، حكمًا تقييديًّا بهذ� 
�ل�سكل. ويف �إحدى �لحالت �لتي بد� فيها عدم وجود �أيِّ �أحكام ت�سمن للأ�سخا�ض �لموؤهلين �لحق يف ��ستهلل 

�إجر�ء�ت قانونية يف غياب دعوى جنائية م�سبقة، �سدرت تو�سية لل�سلطات باأن تعالج هذه �لم�ساألة.
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الف�سل الثالث- اإنفاذ القانون

�سية األف- الأحكام الموؤ�سَّ

1- ال�سلطات المتخ�س�سة )المادة ٣6(

�أ�سخا�ض متخ�س�سين يف  �أو  �أو هيئات متخ�س�سة  �إلى �سمان وجود هيئة  تدعو �لمادة 36 �لدول �لأطر�ف 
مكافحة �لف�ساد من خلل �إنفاذ �لقانون. وقد �أن�ساأت جميع �لدول �لأطر�ف، با�ستثناء عدد قليل منها، هيئة 
�إن�ساء هيئة من هذ�  �أكثر لهذ� �لغر�ض. وكثيرً� ما تعود �لأ�سباب �لكامنة ور�ء عدم  �أو  �إد�رة متخ�س�سة  �أو 
�لقبيل فيما يبدو �إلى �سغر حجم �لدول �لمعنية وقلة عدد �سكانها )�لدول �لجزرية �ل�سغيرة مثًل(. ورغم 
�أنه من �لم�سلَّم به �أنَّ �للتز�مات �لقانونية �لتي تقع على عاتق هذه �لدول ل تختلف عن تلك �لتي تقع على 
�لإد�رية ومو�ردها عمومًا مقارنة  بالرغم من محدودية قدر�تها  �لتفاقية،  �لأطر�ف يف  �لدول  عاتق جميع 
بالدول �لأخرى،)78( ي�سلِّم �لم�ستعِر�سون يف �لغالب بهذه �لقيود ويركزون على �لحاجة �إلى تعزيز ��ستقللية 
ووحد�ت  �لق�سائي  و�لجهاز  �ل�سرطة  وخ�سو�سًا  �لجنائية،  بالعد�لة  �لمعنية  �لنظامية  �لموؤ�س�سات  وقدر�ت 

�ل�ستخبار�ت �لمالية و�سائر �لأجهزة �لمخ�س�سة للتحقيقات �لمالية.

ويف حالة و�حدة على �لأقل، �عتبر �لم�ستعِر�سون �أن وجود وحدة متخ�س�سة د�خل د�ئرة �لنيابة �لعامة 
فيما يتعلق بحالت "�لجر�ئم �لقت�سادية �لخطيرة"، بما فيها �لف�ساد، غير كاف، و�إن رئي �أنه يمثل تطورً� 
�إيجابيًّا بالنظر �إلى عدم وجود ق�سم د�ئم للتعامل تحديدً� مع �لم�سائل �لمتعلقة بالف�ساد. ولذ� �أُو�سي بالنظر 
يف �إن�ساء هيكل د�ئم يف �إطار �ل�سلطات �لوطنية للقيام بدور �لموؤ�س�سة �لر�ئدة يف مجال مكافحة �لف�ساد. ومع 
ذلك، ففي �لعديد من �لحالت �لأخرى، حيث �أُن�سئت، على �سبيل �لمثال، مكاتب �لمدعي �لخا�ض للجر�ئم 
�لمرتكبة �سد �لإد�رة �لعامة �أو لجان �لتحقيق يف �إ�ساءة ��ستعمال �ل�سلطة، �أعرب �لم�ستعِر�سون عن ر�ساهم 
لقيام �لهيئات �لمتخ�س�سة باإدر�ج �لف�ساد �سمن �لفئات �لإجر�مية �لمماثلة �أو �لأكثر عمومية، مما يدل على 
�أن �لأهمية ل تكمن يف �ل�سم �أو تو�سيع نطاق �لخت�سا�ض و�إنما يف تخ�س�ض هيئة �إنفاذ �لقانون و�أع�سائها. 
على  �أُثني  �لتي  �لدول  �إحدى  مثال  يت�سح من  كما  �لأ�سغر حجمًا،  �لبلد�ن  على  ب�سفة خا�سة  وينطبق هذ� 
قيامها، رغم �سغر حجمها، با�ستحد�ث وحدة متخ�س�سة يف �لجر�ئم �لمالية د�خل جهاز �ل�سرطة �لجنائية. 
�أيِّ هيئة من هذ� �لنوع جميع  �أن ت�سمل ولية  ومن ناحية �أخرى، ينبغي للدول �لأطر�ف �أن تنظر يف �سمان 

�ل�سلوكيات �لمت�سلة بالف�ساد، بما يف ذلك �لف�ساد يف �لقطاع �لخا�ض، عند �لقت�ساء.

وقد �ختارت معظم �لبلد�ن �إن�ساء جهة وحيدة �أو مركزية متخ�س�سة لمكافحة �لف�ساد يف �سكل وكالة �أو 
هيئة �أو د�ئرة �أو مديرية �أو �إد�رة �أو مكتب �أو فرقة عمل تعمل )�أو على و�سك بدء عملها( كهيكل م�ستقل �أو �سمن 
�لإطار �لموؤ�س�سي لوز�رة �لعدل �أو مكتب �لمدعي �لعام �أو جهاز �ل�سرطة على �لم�ستوى �لوطني. بيد �أنه يف �لدول 
ن هذه �لكيانات  نة للتحاد. وُتمكَّ �لتحادية، قد تكون هناك �سلطات مركزية يف كل و�حدة من �لوليات �لمكوِّ
مرتكبيها،  ملحقة  و/�أو  بالف�ساد  �ل�سلة  ذ�ت  �لجر�ئم  يف  �لتحقيق  من  مختلفة  بدرجات  �لف�ساد  لمكافحة 
وتن�سيق �لعمليات على �لم�ستوى �لوطني، و�لعمل على ��سترد�د �لأمو�ل و�لعائد�ت �لناتجة من �لف�ساد، وتجميع 

�لمعلومات �لمتعلقة بالأ�ساليب و�لطر�ئق �لعملية �لم�ستخدمة لرتكاب �لجر�ئم �لمت�سلة بالف�ساد.

)78(�نظر �أي�سًا قر�ر موؤمتر �لدول �لأطر�ف 9/6 �ملعنون "تعزيز تنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد يف �لدول �جلزرية �ل�سغرية 

.)CAC/COSP/2015/10 لنامية" )�لو�رد يف �لوثيقة�
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يات ترمي �إلى �لك�سف عن حالت  وبع�ض هذه �لهيئات تملك �خت�سا�سات عملياتية ح�سرية لإجر�ء تحرِّ
�لف�ساد ول�ستخد�م و�سائل وتقنيات خا�سة يف �لتحقيقات �لجنائية. وينطبق ذلك، على �سبيل �لمثال، على بلد 
�أن�ساأ �إد�رة لمكافحة �لف�ساد د�خل جهاز �لنيابة �لعامة عقب تنفيذ تو�سيات �سبكة مكافحة �لف�ساد يف منطقتي 
�أوروبا �ل�سرقية و�آ�سيا �لو�سطى. وتكتفي جهات �أخرى بال�سطلع بمهام �لتحقيقات �لأولية �لهادفة �إلى ك�سف 
جر�ئم �لف�ساد �أو تتقا�سم قدر�ت �إنفاذ �لقانون يف م�سائل �لف�ساد مع �ل�سلطات �لق�سائية و�ل�سرطة "�لعادية" 
ودو�ئر �لنيابة �لعامة �لتي قد توجد �سمنها هي نف�سها درجات من �لتخ�س�ض. ويف كثير من �لأحيان، ين�سب 
تركيز �لوكالت �لمتخ�س�سة من هذ� �لنوع على ق�سايا �لف�ساد �لأكثر خطورة وتعقيدً�، �أو ق�سايا ف�ساد كبار 
�لقانون.  باإنفاذ  �لمعنية  �لعادية  للهيئات  �لأدنى م�ستوى  �لف�ساد  ُتترك ق�سايا  �لعموميين، بحيث  �لموظفين 
و�إنفاذ  �لتحقيق  تتمتع ب�سلحيات يف مجالْي  �لتي  �لف�ساد  بع�ض هيئات مكافحة  وعلوة على ذلك، هناك 
�لقانون وت�سطلع �أي�سًا بمهام وقائية مثل �لتثقيف و�إذكاء �لوعي و�لتن�سيق. كما يجوز �أن تتولى �إعد�د در��سات 
�إعد�د  لها  ويحق  �لف�ساد،  لمكافحة  �لر�مية  �لجنائي  �لقانون  �أحكام  تنفيذ  ب�ساأن  �لإجر�م  علم  يف  تحليلية 
و�قتر�ح م�ساريع تعديلت على �لت�سريعات �لقائمة. وتتما�سى هذه �لممار�سة مع ملحوظة تف�سيرية للتفاقية 
تن�ض على �إمكانية �أن تكون �لهيئة �أو �لهيئات �لم�سار �إليها يف �لمادة 36 هي نف�ض �لهيئة �أو �لهيئات �لم�سار 
�إليها يف �لمادة 6.)79( ولل�سلطات �لوطنية �أن تقرر ما �إذ� كان �إنفاذ �لقانون و�لوقاية �سيندرجان كلهما �سمن 

ولية هيئة و�حدة �أو ما �إذ� كانت �لمهام �لوقائية �سُتوكل �إلى كيان منف�سل �أو �أكثر.

اأمثلة على التنفيذ

عن  م�سوؤول  �لأول  ق�سمين:  �إلى  مة  مق�سَّ �لأطر�ف  �لدول  �إحدى  في  �لف�ساد  مكافحة  وكالة  كانت 
�لتحقيق في جر�ئم �لف�ساد، و�لثاني م�سوؤول عن �لوقاية و�إعد�د �لبر�مج و�ل�سيا�سات �لعامة �لر�مية 

�إلى منع �لف�ساد ومكافحته.
وفي دولة طرف �أخرى، يعمل مكتب مكافحة �لف�ساد، بالإ�سافة �إلى مهامه في مجال �لتحقيق، 
على �إذكاء �لوعي ومكافحة �لف�ساد من خلل بر�مج �لمحا�سر�ت و�لمعار�ض و�لدعاية عبر و�سائل 

�لإعلم و�لترويج لت�سجيع �لجمهور على �لإبلغ عن �لف�ساد.
وت�سمل ولية هيئة مكافحة �لف�ساد في دولة طرف ثالثة توعية �لجمهور وتثقيفه ب�ساأن مكافحة 
يات وتحقيقات للك�سف عن  �لف�ساد، و�ل�سطلع باأن�سطة منع �لف�ساد، و�لقيام بعمليات �سرية وتحرِّ
�لعموميين.  �لموظفين  بكبار  �لخا�سة  و�لدخل  �لموجود�ت  �إقر�ر�ت  وفح�ض  و��ستعر��ض  �لف�ساد، 
�لرئي�سية  �ل�ستر�تيجيات  ي�سمل  لأنه  �لف�ساد  مكافحة  على  ي�ساعد  �لنهج  هذ�  �أنَّ  �لخبر�ء  ولحظ 
�لثلث �لمتمثلة في �لتوعية و�لوقاية و�لإنفاذ. وعلوة على ذلك، لوحظ �أنَّ قو�نين مكافحة �لف�ساد 
تت�سمن حكمًا فريدً� من نوعه ُيحظر بموجبه تقلي�ض ميز�نية هيئة مكافحة �لف�ساد مقارنة بما كانت 
عليه في �لعام �ل�سابق، ويق�سي بتنفيذ ما توجهه �لهيئة من تو�سيات متعلقة بالف�ساد �إلى موؤ�س�سات 
�لقطاع �لعام. و�أُبرم �تفاق ثلثي �لأطر�ف بين �لهيئة و�لحكومة و�لمجتمع �لمدني لتعزيز �لتعاون 
في مجال مكافحة �لف�ساد، كما ي�سغل ممثلو �لمجتمع �لمدني مقعدً� في �لمجل�ض �ل�ست�ساري للهيئة.

ويف مجموعة �أخرى، ل توجد لدى �لدول �لأطر�ف وكالة متخ�س�سة وم�ستقلة لمكافحة �لف�ساد ت�سطلع 
بدور و��سح �لمعالم �سمن موؤ�س�ساتها �لوطنية، و�إنما تعتمد، كبديل لذلك، نهجًا يت�سم بمزيد من �للمركزية 

 )79(�لأعمال �لتح�سريية للمفاو�سات �لر�مية �إىل و�سع �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �جلزء �لأول، �لف�سل �لثالث، �ملادة 36، 

�لق�سم جيم )�ل�سفحة 329(.



�أو �لتعامل مع كل حالة على حدة. وقد �أن�ساأت هذه �لبلد�ن �إد�ر�ت خا�سة �سمن �أجهزة �لنيابة �لعامة �لوطنية، 
لت وحد�ت  �أو عيَّنت مدعين عامين متخ�س�سين يف �أقاليم �لبلد للتحقيق يف �لق�سايا �لمتعلقة بالف�ساد، �أو �سكَّ
للتحقيق يف �لجر�ئم �لقت�سادية على  �أن�ساأت هياكل  �أو  قين متخ�س�سين  �سرطة متخ�س�سة و�نتدبت محقِّ
�لدول  تلك  �إحدى  ويف  �لف�ساد.  ق�سايا  يف  للنظر  متخ�س�سة  ق�سائية  دو�ئر  �أن�ساأت  �أو  �لإقليمي،  �ل�سعيد 
�لأطر�ف، يجوز للمدعين �لعامين �أن ي�سعو� �إلى �لح�سول على دعم وم�ساعدة وحدة متخ�س�سة لمكافحة 
م �لدعم �لقانوني خلل �لتحقيقات وت�ستخدم محللين لل�سوؤون �لمالية و�لح�سابات يتولون تقييم  �لف�ساد تقدِّ
�لمعلومات �لتي ُتجمع يف �لق�سايا �لمت�سلة بالجريمة �لقت�سادية. وبالمثل، ي�سكل عدد من �لمّدعين �لعامين 
مع  وثيق  تعاون  يعملون يف  و�لف�ساد، حيث  �لقت�سادية  �لجريمة  ب�ساأن  "مركز خبرة"  �أخرى  دولة طرف  يف 
وبع�ض  تعقيدً�،  و�أكثرها  �لجر�ئم  �أخطر  بع�ض  تحال  ما  عادة  و�أخيرً�،  �لماليين.  و�لمحللين  �لمحا�سبين 
قون يف جملة  �لجر�ئم �لتي تتخذ طابعًا دوليًّا، �إلى هيئة �ل�سرطة �لخا�سة يف بلد ثالث حيث يتخ�س�ض �لمحقِّ

�أمور، منها �لجر�ئم �لمالية و�لقت�سادية، بما يف ذلك �لف�ساد.

وتتبع مجموعة ثالثة من �لدول �لأطر�ف نهجًا متعدد �لوكالت ي�سند �لم�سوؤولية عن مكافحة �لف�ساد 
�إلى �لعديد من �لوكالت �لم�ستقلة �أو �ُسَعب �إنفاذ �لقانون �لمنت�سرة د�خل مختلف �ل�سلطات �أو �لوز�ر�ت )مثل 
وز�رة �لعدل ووز�رة �لد�خلية(، بما يف ذلك، يف بع�ض �لحالت، وكالت تكافح غ�سل �لأمو�ل وتتمتع ب�سلحيات 
��ستخبار�ت مالية ب�سيطة. ويرتكز ذلك  تتمتع بها وحدة  �لتي  �لقانون تتجاوز �ل�سلحيات  �إنفاذ  يف مجال 
على �لفكرة �لد�عية �إلى �ألَّ تكون هناك هيئة و�حدة م�سوؤولة بمفردها عن مكافحة �لف�ساد. وبدًل من ذلك، 
و�ل�سفافية. و�عُتبرت  �لم�ساءلة  �إلى تعزيز  �لر�مية  �لهيئات و�لمبادر�ت �لحكومية  توجد طائفة من مختلف 
�أنَّ  �إحدى �لحالت  �أنه لوحظ يف  ذة بالكامل. بيد  �لنهج ُمر�سية، و�عُتبرت �لمادة 36 منفَّ �لأمثلة على هذ� 
تركيز �لوحد�ت �لمتخ�س�سة ين�سب �أ�سا�سًا على �لحتيال و�لر�سوة خارج �لبلد ل على �لف�ساد على �ل�سعيد 
ة مقارنة ببلد�ن �أخرى، فقد  �لمحلي. وعلى �لرغم من �عتبار ذلك �أمرً� جديرً� بالثناء وفريدً� من نو�ح عدَّ
ُحثت �ل�سلطات �لوطنية على �لنظر يف تركيز مو�رد �إ�سافية على �ل�سعيد �لد�خلي وو�سع ��ستر�تيجية وطنية 

لمكافحة �لف�ساد.

ويف حين تبيَّن �أنَّ جميع �لنظم �لأ�سا�سية �لثلثة �لمذكورة �أعله، وكذلك تنويعات مختلفة منها، تفي 
بمقت�سيات �لتفاقية، بالنظر �إلى ما لدى �لدول �لأطر�ف من �سلطة تقديرية و��سعة لختيار �لنموذج �لأن�سب 
�أو �لنماذج �لمتكاملة  لحاجاتها وهياكلها �لخا�سة،)80( يف�سل �لخبر�ء �لم�ستعِر�سون عادة �لنُّهج �لمركزية 
�لتي تقلِّ�ض �إلى �لحد �لأدنى من خطر �لحتكاك وتد�خل �لمهام. فقد �أعربو� يف �إحدى �لدول، على �سبيل 
�لمثال، عن دعمهم لخطة لتعزيز د�ئرة �لدعاء �لعام من خلل �إن�ساء مكتب �دعاء فوق �إقليمي يتولى �لتحقيق 
يف �لق�سايا �لبالغة �لتعقيد. وبالمثل، فقد حثو� �ل�سلطات يف دولتين تعتمد�ن �لنهج �لقائم على هيئات متعددة 
على �لم�سي قدمًا يف �إن�ساء هيئة نز�هة �أو هيئة وطنية م�سابهة لمكافحة �لف�ساد، �أو على �لتغلب على تحديات 
�لتن�سيق فيما بين مختلف �لهيئات من خلل منح �سلطة مخت�سة لمكافحة �لف�ساد �سلحيات �إنفاذ �لقانون 
بمهامها  ت�سطلع  كي  و��سحة  ت�سريعية  وولية  وتدريب،  مو�رد  من  وما يلزم  �للزمة،  �لق�سائية  و�لملحقة 
يف  متخ�س�سة  هيئات  وت�سغيل  �إن�ساء  على  �لحالت  �إحدى  يف  �أثنو�  و�أخيرً�،  �لبلد.  �أنحاء  جميع  يف  بفعالية 
ومكتب  �لتحقيق،  لأغر��ض  �لف�ساد  مكافحة  �سرطة  وحدة  )�أْي  �لقانون  �إنفاذ  كل مرحلة من مر�حل عملية 
�دعاء خا�ض م�سوؤول عن ملحقة مرتكبي �لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة بالف�ساد، ومحكمة جنائية متخ�س�سة ذ�ت 
�خت�سا�ض ق�سائي ح�سري فيما يتعلق بجر�ئم �لف�ساد �لرئي�سية وغيرها من �لجر�ئم �لقت�سادية �لخطيرة(. 
ولحظ �لخبر�ء �لم�ستعِر�سون �أن �أع�ساء تلك �لهيئات يتحلون بالحما�ض �ل�سديد، كما يت�سح من �لإح�ساء�ت 

ز �لعمل يف �إطار  لع على �ملعايري �لو�جب مر�عاتها من �أجل �ختيار �لنموذج �ملنا�سب و�حلجج �ملوؤيدة و�ملعار�سة لرتكُّ  )80(من �أجل �لطِّ

مكافحة �لف�ساد د�خل �سلطة و�حدة، �نظر �لدليل �لتقني لتنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لف�سل �لثالث، �ملادة 36، �لق�سم �لثاين، 
�لق�سم �لفرعي 1.
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�لتي �أظهرت �أنَّ زيادة كبيرة قد طر�أت على عدد ق�سايا �لف�ساد �لمعرو�سة على �لمحاكم يف �أعقاب �لأخذ 
بهذ� �لهيكل.

جر�ئم  مع  �لتعامل  يف  متخ�س�سين  ق�ساة  تعيين  هو  �لم�ستعِر�سون  ذه  حبَّ �لذي  �لآخر  �لتدبير  وكان 
�لف�ساد و�لجر�ئم �لمالية و�لقت�سادية و�إن�ساء محاكم خا�سة لمكافحة �لف�ساد. فعلى �سبيل �لمثال، �أُو�سي يف 
�إحدى �لدول �لتي توجد بها محكمة متخ�س�سة تنح�سر وليتها �لق�سائية يف نوع بعينه من �لجر�ئم �لمتعلقة 
مة وفقًا  بالف�ساد )�لإثر�ء غير �لم�سروع( باأن يتم تو�سيع نطاق �خت�سا�سها لكي ي�سمل جميع �لأفعال �لمجرَّ
دة  للتفاقية. وبالفعل، يمكن �أن تكون تلك �لمحاكم بمثابة و�سيلة للحد من تر�كم �لق�سايا و�إتاحة فر�سة جيِّ
للموظفين �لق�سائيين للطلع على �لتفا�سيل �لتقنية لق�سايا �لف�ساد و�لتعامل مع تعقيد�تها ب�سرعة وفعالية 

وكفاءة.)81(

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

في �إحدى �لدول �لأطر�ف، لوحظ �أنَّ �إن�ساء هيئة متخ�س�سة و�إد�رتها هما تحديدً� �ل�سبب �لرئي�سي 
للنجاح في �لت�سدي للف�ساد في �لبلد. وقد �أقامت �لهيئة دعاوى ق�سائية �سد وزر�ء �سابقين ونو�ب 
برلمانيين وم�سوؤولين كبار وروؤ�ساء بلديات ومديري �سركات، بل و�سد �أحد موظفي �لهيئة نف�سها. 
يلزم من  �لوكالة ما  �أنَّ لدى  ويبدو  �لف�ساد تح�سنًا كبيرً�.  �أد�ء نظام مكافحة  ونتيجة لذلك، �سهد 
من  كبيرين  وثقة  باحتر�م  تحظى  �أنها  كما  �لتحقيقات.  لإجر�ء  كبيرة  و�سلحيات  �ل�ستقللية 
�لجمهور، وتجتذب �هتمامًا �إيجابيًّا على �ل�سعيد �لدولي، ويبدو �أنها تجربة ناجحة وكذلك م�سدر 

لدرو�ض قد تكون مفيدة للبلد�ن �لأخرى.
�أثبتت  �لف�ساد،  بمكافحة  معنية  م�ستقلة  �إن�ساء محكمة  �إلى  �أ�سيَر  �لطرف،  �لدولة  نف�ض  وفي 
�أنها �سريك فعال للوكالة، �إلى جانب وجود ق�ساة متخ�س�سين في �لمحكمة �لعليا، كاأحد �لتد�بير 
�لإيجابية �لأخرى. وتوجد خطط قيد �لإعد�د لإن�ساء محاكم �إ�سافية تخ�س�ض كل و�حدة منها لكل 

منطقة من مناطق �لبلد.

�ل�ستقللية
للمبادئ  وفقًا  �أ�سخا�ض،  �أو  هيئات  �أو  هيئة  من   36 �لمادة  عليه  تن�ض  لما  �للزمة  �ل�ستقللية  منح  يجب 
�لأ�سا�سية للنظام �لقانوني يف كل دولة طرف، لكي يت�سنى لها �أو لهم �ل�سطلع بوظائفها �أو بوظائفهم بفعالية 
ومن دون �لتعر�ض لأيِّ تدخل �سيا�سي �أو تاأثير غير لئق. ويف هذ� �ل�سياق، جاء �إن�ساء �لوكالة �لحالية �لمعنية 
بمكافحة �لف�ساد يف �أحد �لبلد�ن نتيجة لحكم �سادر عن �لمحكمة �لد�ستورية �لد�خلية، �لتي خل�ست �أوًل �إلى 
�أنَّ �لد�ستور وعددً� من �تفاقات �لقانون �لدولي �لملِزمة تفِر�ض على �لدولة �لتز�مًا باإن�ساء و�إد�رة هيئة فعالة 
وم�ستقلة لمكافحة �لف�ساد؛ كما خل�ست �إلى �أنَّ �لقانون �لذي ينظم عمل مديرية �ل�سرطة، �لتي كانت م�سوؤولة 

عن ق�سايا �لف�ساد حتى ذلك �لحين، يتعار�ض مع �لد�ستور وباطل لأنه ل يكفل درجة كافية من �ل�ستقللية.

و�ل�ستقللية  و�لميز�نية  �لمو�رد  للمادة 36  �لمتثال  تقييمها من حيث  �لتي جرى  �لعنا�سر  بين  ومن 
وقادتها  �أع�سائها  وتنحية  تعيين  وطريقة  ل�ستقللها،  د�ستورية  �سمانات  ووجود  �لمعنية،  للهيئات  �لمالية 
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)كاأن يكون ذلك بقر�ر برلماني بعد �إجر�ء�ت ��ست�سارية مفتوحة(. وت�سمل �لعنا�سر �لمقيَّمة يف هذ� �ل�سياق 
يتمتعون  ح�سانات  و�أي  �لوظيفي  و�لأمن  و�لمز�يا  و�لمرتبات  �لمهني؛  وتطورهم  وتدريبهم  خدمتهم؛  مدة 
بها )�سد �لدعاوى �لمدنية مثًل �أو من �لملحقة �لق�سائية فيما يتعلق بالأفعال �لمرتكبة بح�سن نية خلل 
�لت�سالت(  �عتر��ض  )مثل  �لخا�سة  ي  �لتحرِّ باأ�ساليب  �لإذن  يمكنهم  مدى  �أيِّ  و�إلى  لو�جباتهم(؛  �أد�ئهم 
�إ�سر�ف خارجي؛ و�لتز�مات  �أيِّ  �أو ��ستهلل �لإجر�ء�ت �لق�سائية دون  �أو ترتيب �لتحقيقات ح�سب �لأولوية 
�لإبلغ و�لم�ساءلة �لتي يخ�سعون لها )مثل �للتز�م بتقديم تقرير �سنوي عن �أن�سطتهم(؛ وتقييم �أد�ئهم وما 
و�لمو�زين"  "لل�سو�بط  ونظم  للر�سد  �آليات  ووجود  كافية؛  مر�عاة  �لق�سايا  وتعقيد  طبيعة  ير�عي  كان  �إذ� 
ب�ساأن  لو�ئح  ووجود  و�لعادل؛  �لفعال  لعملهم  ك�سمان  �لحكومية(  غير  �لمنظمات  م�ساركة  منها   )بطر�ئق 

ت�سارب �لم�سالح.

اأمثلة على التنفيذ

لي�ست جزءً�  �أنها  بيد  �لعام  �لمدعي  �لأطر�ف مكتَب  �لدول  �إحدى  �لف�ساد في  �إد�رة مكافحة  تتبع 
تتدخل في  �أن  �لعام ل يمكن  �لمدعي  �لتابعة لمكتب  �لأخرى  �لإد�ر�ت  �أنَّ  ويعني هذ�  منه ر�سميًّا. 
�أن�سطتها. ويتمتع مدير �لإد�رة بال�ستقللية من �لناحية �لإجر�ئية، ومن حقه �أن يعتمد لو�ئح �لتهام 
د رئي�ض �لدولة مرتبات موظفي �لإد�رة ب�سورة  �لمطلوبة من �أجل �إحالة �لدعاوى �إلى �لمحاكم. ويحدِّ
منف�سلة. كما يعتمد ت�سمية �لمر�سح لمن�سب مدير �لإد�رة. وتتمتع �لإد�رة ب�سلحيات جهاز �لنيابة 

�لعامة، وهو، وفقًا للد�ستور، هيئة مندرجة �سمن �ل�سلطة �لق�سائية.

�لمجاورة  �لبلد�ن  في  نظر�ءها  �لبلد�ن  �أحد  في  �لف�ساد  لمكافحة  �لمركزية  �ل�سلطة  ودعت 
�لمعني  �لمتحدة  �لأمم  مكتب  من  بدعم  كموؤ�س�سة،  و�سلطاتها  لهيكلها  �أقر�ن  ��ستعر��ض  لإجر�ء 
�لناتجة  و�لمناق�سات  �لتقييمات  رت  وي�سَّ �لإنمائي.  �لمتحدة  �لأمم  وبرنامج  و�لجريمة  ر�ت  بالمخدِّ
منح �ل�سفة �لد�ستورية لل�سلطة و�إ�سد�ر قانون �أ�سا�سي جديد تحظى بموجبه بال�ستقللية �لإد�رية 

و�لتنظيم �ل�سليم و�لمزيد من �لمو�رد لمكافحة �لف�ساد.

بمكافحة  �لمعنية  �لوطنية  للهيئات  �لعملياتية  �ل�ستقللية  ب�ساأن  ملحظات  �أُبديت  حالت،  عدة  ويف 
�لف�ساد. فعلى �سبيل �لمثال، �أُعرب عن �لقلق يف �إحدى �لحالت من عدم �لن�ض على ��ستقللية وكالة مكافحة 
�لف�ساد يف قانون يخولها �سلحيات جديدة، ومن �إمكانية تنحية رئي�ض �لوكالة من من�سبه بمجرد قر�ر من 
رئي�ض �لبلد للم�سلحة �لعامة �أو لم�سلحة �لهيئة. ويف بلد �آخر، تتطلَّب �لتحقيقات يف �لف�ساد �أو �لإجر�ء�ت 
ذ�ت �ل�سلة �لتي ُتتَّخذ ب�ساأن �لموظفين �لعموميين �إذنًا م�سبقًا من �لنيابة �لعامة. ولوحظ �أنَّ قانون مكافحة 
�لف�ساد يحظر ممار�سة �أيِّ تاأثير على عمل �لهيئة �أو �لتدخل فيه، لكن تو�سية �أُ�سدرت مع ذلك بالنظر يف و�سع 
للهيئة بحيث  �لم�سندة  �لولية  د�ئرة  تو�سيع  بذلك )وكذلك  يقومون  �لذين  �لأ�سخا�ض  عقوبات جنائية �سد 
قيد  ت�سريعي  مقترح  هناك  كان  و�أخيرً�،  للتفاقية(.  وفقًا  مة  �لمجرَّ �لأفعال  جميع  يف  �لتحقيق  لها  ى  يت�سنَّ
�لإعد�د يف دولة طرف ثالثة �سيمنح �لحكومة �سلحيات تفوي�سية مماثلة �إلى جانب �لخت�سا�ض بتعيين �أحد 
كبار �لم�سوؤولين يف �لوكالة. و�أُبديت �سو�غل �إ�سافية فيما يتعلق با�ستقللية �لمتعاقدين وموظفي �لوكالة �لذين 
ُي�سمح لهم ب�سغل منا�سب خارجها )بما يف ذلك �لإعارة �إلى موؤ�س�سات ووز�ر�ت �أخرى( دون �أن يخ�سعو� لأيِّ 
قانون ب�ساأن ت�سارب �لم�سالح. وُحث �لبلد �لمعني على كفالة �أن يتمتع �لموظفون د�خل �لهيئة بال�ستقللية 
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من  يكفي  ما  �لموظفين  لهوؤلء  ر  ُيوفَّ و�أن  لها،  ر  مبرِّ ل  �سغوط  وبدون  بفعالية  بو�جباتهم  للقيام  تدريب ومو�رد. �للزمة 

�لتدريب و�لمو�رد
�إلى جانب ��ستقللية �ل�سلطات �لمتخ�س�سة، يجب �أن تكفل �لدول �لأطر�ف توفير ما يلزم من تدريب ومو�رد 
للأ�سخا�ض �لمعنيين لأد�ء مهامهم �لتي كثيرً� ما تنطوي على تحديات كبيرة. ومن �أجل تحقيق ذلك، على 
من  و�إقليمية  دولية  منظمات  مع  تفاهم  مذكر�ت  �لأطر�ف  �لدول  بع�ض  عت  وقَّ بالتدريب،  يتعلق  فيما  �لأقل 
م  نظَّ كما  �للزمة.  �لتخ�س�سات  لديها يف جميع  �لح�سابات  ومر�جعة  �لرقابة  وكالت  موظفي  تدريب  �أجل 
ر�ت و�لجريمة دور�ت تدريبية وحلقات عمل من هذ� �لنوع. و�أُ�سير �إلى  مكتب �لأمم �لمتحدة �لمعني بالمخدِّ
ت�سميم نميطة تدريبية ب�ساأن جر�ئم �لف�ساد لفائدة �لق�ساة و�لمدعين �لعامين تحديدً�، تتناول مو��سيع منها 
�إنفاذ  �سلطات  قدر�ت  بناء  �لفعالية يف  �إلى  �لمف�سية  �لجيدة  �لممار�سة  باعتبارها من  �لتفاقية،  متطلبات 

�لقانون �لمكلَّفة بمكافحة �لف�ساد.

مثال على التنفيذ

�لقانون  �إنفاذ  مجال  في  �سلحيات  �لأطر�ف  �لدول  �إحدى  في  �لف�ساد  مكافحة  لإد�رة  �أُ�سندت 
قين و�لمخبرين  و�لملحقة �لق�سائية، ويبلغ عدد موظفيها 1٤5 من �أع�ساء �لنيابة �لعامة و�لمحقِّ
بوظائفهم  للقيام  كاٍف  �لموظفين  من  �لعدد  هذ�  �أنَّ  �لوطنية  �ل�سلطات  و�أكدت  و�لمخت�سين. 
�لق�سايا  ذلك  في  بما  �لتحقيقات،  د  وتعقُّ �لحالي،  �لق�سايا  عدد  �إلى  بالنظر  بفعالية،  ومهامهم 
�لمالية. و�أ�سارت �لدولة �لطرف �إلى �أنَّ �لموظفين يعيَّنون باأمر من �لمدعي �لعام من بين �لعاملين 
في مكتب �لمدعي �لعام وغيره من وكالت �إنفاذ �لقانون ومر�جعة �لح�سابات ��ستنادً� �إلى موؤهلتهم 
تتطلب  تناف�ض  عملية  خلل  من  �لعام  �لمدعي  مكتب  موظفي  �ختيار  ويجري  �لمهنية.  وخبر�تهم 
�جتياز �متحانات من ثلث مر�حل تتاألف من �ختبار كتابي وكتابة مقال ومقابلة. وفي كل عام، يعتمد 
مدير �لإد�رة برنامج �لتدريب �لذي ُيتَّبع طو�ل �لعام. وُتجرى تدريبات موظفي �لإد�رة كل �أ�سبوع من 
م  خلل حلقات در��سية ودور�ت تدريبية د�خلية، وكذلك من خلل حلقات در��سية وموؤتمر�ت تنظَّ
�لإد�رة  فتحتها  �لتي  �لجنائية  �لق�سايا  عدد  �رتفع  وقد  �لدولية.  �لمنظمات  من  عدد  مع  بالتعاون 

وحققت فيها �سنويًّا منذ �إن�سائها، وهي ت�سمل ق�سايا �رت�ساء.

�لتحديات
يرتبط �أحد �لتحديات �ل�سائعة بتعزيز �ل�ستقللية �لعملياتية للهيئات �لمتخ�س�سة يف مجالْي �إنفاذ �لقانون 
و�لملحقة �لق�سائية. و�إ�سافًة �إلى ذلك، كثيًر� ما تو�جه �سلطات مكافحة �لف�ساد �لوطنية، كهيئات من�ساأة 
كبير  عدد  يف  تو�سيات  �سدرت  وقد  للتنفيذ.  �للزمة  و�لمو�رد  �لقدر�ت  بمحدودية  تتعلق  تحديات  حديثًا، 
�لتوظيف عن طريق  �لمثال، من خلل  �سبيل  �لموظفين )على  تعيين  �إجر�ء�ت  ب�ساأن تح�سين  �لحالت  من 
�لم�سابقات �لعامة و��ستنادً� �إلى �لجد�رة و�لخبرة ولي�ض �إلى �ختيار �لزملء(؛ و�سمان �لقوى �لعاملة و�لمو�رد 
�لمعنية؛  �لهيئات  �أو  �لوكالت  بناء قدر�ت  و�لتمكين من  زيادتها  �أو  عليها  �لحفاظ  �أو  للتدريب  �سة  �لمخ�سَّ
وتعزيز وجود تلك �لهيئات يف مختلف �لمناطق و�لمقاطعات؛ وتو�سيع نطاق وليتها يف �إنفاذ �لقانون؛ و�لنظر 
يف �ل�سبل و�لو�سائل �لكفيلة بتح�سين ��ستخد�م �لمو�رد �لمتاحة، بما يف ذلك �إقامة علقات تاآزر بين �سلطات 



�ل�سيا�سي؛  �لدعم  وزيادة  و�لفعالية؛  �لكفاءة  من  بمزيد  �لق�سايا  �إد�رة  وكفالة  �لعامة؛  و�لنيابة  �لتحقيقات 
ومو��سلة �لجهود �لر�مية �إلى مكافحة �لف�ساد من خلل هيئات م�ستقلة لإنفاذ �لقو�نين تركز بالأخ�ض على 

�لتغلب على تحديات �لتنفيذ يف هذ� �لميد�ن.

�إي�ساح م�سوؤوليات  �لنظر يف  ب�ساأن  �لحالت  تو�سيات يف عدد من  ُقدمت  �أعله،  ُذكر  ما  �إلى  و�إ�سافًة 
�لجهود  رغم  وبالفعل،  منها.  كل  مهام  بين  �لتد�خل  من  �سيء  يوجد  حيث  �لقانون،  �إنفاذ  �سلطات  مختلف 
�أن م�سكلة خطيرة تتمثل يف  �لقانونية و�لموؤ�س�سية لمكافحة �لإرهاب، يبدو  �لكبيرة �لمبذولة يف بناء �لأطر 
�نعد�م �لروؤية �لإ�سلحية �ل�ساملة لمكافحة �لف�ساد، وهو �لأمر �لذي يوؤدي �إلى �زدو�جية �لجهود. ويوؤدي هذ� 
�لت�سرذم �لموؤ�س�سي �إلى تقلي�ض �لكفاءة يف مكافحة �لف�ساد يف �لممار�سة �لعملية. ويف �ل�سياق نف�سه، لحظ 
�إلى �لتن�سيق �لفعال بين �لوكالت �إلى جانب  �لخبر�ء �لم�ستعِر�سون يف عدة وليات ق�سائية �أخرى �لحاجة 
�لحاجة �إلى ��ستحد�ث موؤ�سر�ت �إح�سائية من �أجل و�سع معايير و��ستر�تيجيات وقيا�ض �لتقدم �لذي تحرزه 

هيئات مكافحة �لف�ساد �لمعنية.

2- التعاون مع �سلطات اإنفاذ القانون )المادة ٣7(

تق�سي �لمادة 37 من �لتفاقية باأن تتخذ �لدول �لأطر�ف تد�بير لت�سجيع �لأ�سخا�ض �لذين )قد( يخ�سعون 
هم �أنف�سهم )على عك�ض �لمبلِّغين عن �لمخالفات �أو �ل�سهود �لعاديين( للملحقة �لق�سائية ب�سبب م�ساركتهم 
"�لمتعاونين مع �لعد�لة"( على �لتعاون مع  ون  ب�سورة مبا�سرة �أو غير مبا�سرة يف جر�ئم �لف�ساد )من ي�سمَّ
�سلطات �إنفاذ �لقانون. وينبغي يف �لمقام �لأول، وفقًا للفقرة ٤ من �لحكم �لمعني، �أن تكفل �لدول �لأطر�ف 
�أو  �نتقام  �أيِّ  من  بالحماية  �لحال،  �ختلف  يقت�سيه  ما  مر�عاة  مع  �ل�سهود،  من  �لخا�سة  �لفئة  هذه  تمتع 
ترهيب محتمل على �لنحو �لمن�سو�ض عليه يف �لمادة 32. وينطبق ذلك عمومًا على �لدول �لأطر�ف، ما د�م 
�لقانون �لوطني يت�سمن ما يكفي من بر�مج حماية �ل�سهود، حيث تن�ساأ �لم�ساكل يف �لحالت �لتي ل ترقى فيها 
�لأحكام �لوطنية �إلى معايير �لمادة 32 ول تدعمها. ويف بع�ض عمليات �ل�ستعر��ض، �أُبديت �سو�غل �إ�سافية 
ب�ساأن عدم وجود تد�بير محددة لحماية �لجناة �لمتعاونين )مثل حماية �سرية �لهوية( �أو بيانات محددة عن 
حالت ملمو�سة تكون هذه �لتد�بير قد ُطبقت فيها. ول تحتفظ �لدول �لأطر�ف عادًة ب�سجل لتد�بير �لحماية 

قة ب�سورة منف�سلة على �لمتعاونين مع �لعد�لة. �لمطبَّ

�إلى تقديم حو�فز و�إغر�ء�ت ملمو�سة �إلى �لمجرمين لكي يتعاونو� معها  وُتدعى �لدول �لأطر�ف �أي�ساً 
بتقديم معلومات قد تكون مفيدة يف �لتحقيق و�لإثبات، وحرمان �لجناة من عائد�ت �لجريمة، و��سترد�د تلك 
�لعائد�ت. وُيترك م�سمون تلك �لحو�فز و�لإغر�ء�ت و�لخطو�ت �لممكن �تخاذها من �أجل ��ستحد�ثها لتقدير 
كل بلد. وُتحث �لدول �لأطر�ف ب�سفة خا�سة على �إتاحة �إمكانية �لتخفيف من عقوبة �لأ�سخا�ض �لمتهمين 
�لذين يقدمون عونًا كبيرً� يف عمليات �لتحقيق �أو �لملحقة ب�ساأن جريمة ف�ساد )�لفقرة 2 من �لمادة 37(، �أو 
منح �لح�سانة من �لملحقة �لق�سائية لنف�ض �لأ�سخا�ض )�لفقرة 3 من �لمادة 37(، باعتبارها من �لتد�بير 

�لم�ساعدة على تحقيق �أهد�ف �لتفاقية.

وتبيَّن �أن هناك عددً� كبيرً� من �لدول �لأطر�ف �لتي لي�ض لديها �أيُّ �سيا�سات �سريحة �أو �أحكام قانونية 
كافية، رغم وجود ت�سريعات قيد �لإعد�د يف بع�ض �لحالت لمعالجة �لم�ساألة �أو تح�سين �لو�سع. ويف كثير من 
هذه �لحالت، �سدرت تو�سيات للنظر يف تخفيف �لعقوبة عن �لأ�سخا�ض �لذين �ساركو� يف �رتكاب جر�ئم 
ف�ساد، �أو تو�سيع نطاق �لأحكام �لقائمة، �أو �تخاذ تد�بير �أخرى لت�سجيع �لتعاون �لفعلي و�لكبير مع �سلطات 

�إنفاذ �لقانون.
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170 حالة تنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد

تخفيف �لعقوبة 

ذت معظم �لدول �لأطر�ف تد�بير وفقًا لروح �لفقرة 1 من �لمادة 37. وهناك بع�ض �لبلد�ن �لتي تن�ض فيها  نفَّ
رون  �أحكام خا�سة على تخفيف �لعقوبات عن مرتكبي جر�ئم �لف�ساد �لذين يتعاونون خلل �لإجر�ء�ت ويي�سِّ
�لقب�ض على و�حد �أو �أكثر من �لجناة �ل�سالعين يف �لجريمة، لكن �لأحكام �لقائمة يف غالبية �لدول �لأطر�ف 
للم�سوؤولية  فًا  مخفِّ ظرفًا  �لتعاون  ُيعتبر  باأن  وت�سمح  �لجنائي(،  �لقانون  يف  عادة  )وتوجد  عام  طابع  ذ�ت 
�لجنائية و�أن تر�عيه �لمحكمة عند �إ�سد�ر �لحكم، �أْي يف مرحلة تحديد �لعقوبة �لفردية للجاني. ولم يكن 
�لقانون ين�ض �سر�حة يف بع�ض �لبلد�ن على هذه �لإمكانية، ولكن �ُسلِّم مع ذلك بكونها ممار�سة معتادة يف 

�لمحاكم �لمحلية.

�لمحكمة،  �أثناء مد�ولت  �سوى  �آثار ملمو�سة  �أعله  �لمذكور  بالمعنى  �لمتهم  تعاون  لمر�عاة  يكون  ول 
م �سمانات م�سبقة للطرف �لمعني. وعادة ما ت�سمل �أ�سكال �لتعاون �لتي قد توؤدي �إلى تخفيف �لعقوبة  ول ُتقدَّ
�أو �ل�ستعا�سة عن عقوبة، مثل �ل�سجن، بعقوبة  )مثل فر�ض عقوبة �أخف من �لحد �لأدنى �لمن�سو�ض عليه 
�لخطو�ت  �لقانون(  يف  عليها  من�سو�ض  �إلز�مية  �إ�سافية  عقوبة  فر�ض  عدم  �أو  �لمالية  �لغر�مة  مثل  �أخف، 
�لفعلية �لتي ربما �أدت �إلى ك�سف جريمة، كاأن ي�سلِّم �أحد �لأ�سخا�ض نف�سه ويعترف بارتكاب جريمة، و�لك�سف 
عن �سركاء �آخرين، و�لتعاون يف جمع �لأدلة، وكذلك تقديم �لم�ساعدة يف �لتحقيق يف �لعائد�ت �لإجر�مية 
وك�سفها، ك�سكل من �أ�سكال جبر �ل�سرر �لذي ت�سبَّب فيه �أو منع �لمزيد من �لعو�قب �ل�سارة للجريمة. وعادة 
ما يعتمد فر�ض عقوبة �أخف على م�ستوى �لتعاون �لذي يبديه مدعى عليه معيَّن وما يكون له من �أثر يف �لحد 
من �ل�سرر �لناجم عن �لجريمة، وهو �أمر ُيترك لتقدير �لمحكمة. وبما �أنَّ هذ� �أحد �لمبادئ �لعامة لإ�سد�ر 
حالة  كل  مع  �لتعامل  ويتم  �ل�سدد  هذ�  يف  �أخرى  معايير  �أو  توجيهية  مبادئ  �أيُّ  عادة  توجد  فل   �لأحكام، 

على حدة. 

وينبغي �لإ�سارة �إلى �أنَّ هذ� �لنوع من �لأحكام �لعامة ل ُيعتبر د�ئمًا و�فيًا بمتطلبات �لتفاقية. ففي عدد 
�لعقاب  ب�ساأن تخفيف  �لوطني  �لت�سريع  بتو�سيع نطاق  �أُو�سي  �لمثال،  �لأطر�ف على �سبيل  �لدول  �سئيل من 
�لقو�نين  �أنَّ  �لرغم من  تلقائيًّا، على  �لتعاون  �إلى  يبادرون  �لذين  �لجناة  �إمكانية عدم معاقبة  و�لن�ض على 
�لجنائية يف �لبلد�ن قيد �لنظر تعترف بالفعل باأنَّ �أيَّ محاولة من جانب �لجاني لمنع ترتُّب �آثار على �لجرم �أو 
فة". وبالمثل، ُقدمت تو�سيات م�ستفي�سة  �إز�لتها تكون من دو�عي تقلي�ض �لعقوبة �أو تعتبر من "�لظروف �لمخفِّ
�إلى �سلطات دولة طرف ذ�ت �أحكام محدودة �أكثر يكون بموجبها "�لعتر�ف �لتلقائي بالجريمة"، وهو مفهوم 
ر لتخفيف �لعقوبة. وقد نوق�ض  كثيرً� ما ينظر �إليه �لخبر�ء �لحكوميون بعين ناقدة، هو �لظرف �لوحيد �لمبرِّ

هذ� �لأمر �أي�سًا يف �لق�سم �لفرعي 1 من �لق�سم �ألف من �لف�سل �لأول �أعله.

�لمتاأتية من جر�ئم  �لعائد�ت  ��سترد�د  لتوفير حو�فز خا�سة بهدف  �أحكام  توجد  �لبلد�ن،  بع�ض  ويف 
�لممتلكات  عودة  تعني  �أن  يمكن  �لحالت،  ويف هذه  �أو خا�سة.  عامة  �أمو�ل  �ختل�ض  حالة  كما يف  محددة، 
�لمختل�سة �أو �لتعوي�ض �لكامل للطرف �لمت�سرر قبل بلوغ �لإجر�ء�ت �لجنائية مرحلة معيَّنة )�أْي قبل توجيه 
ع على �عتماد هذ� �لنهج عمومًا باعتباره متما�سيًا مع  �لتهام �إلى �لمتهم( فر�ض عقوبة �أخف بكثير. وقد �ُسجِّ
�لفقرة 1 من �لمادة 37. وهو م�ست�سوب من جو�نب كثيرة من منظور �ل�سحايا لأنه يعني �أنَّ باإمكانهم تلقي 

�لتعوي�ض على �لفور بدًل من �لنتظار �إلى حين �نتهاء �لمحاكمة، وهو �لأمر �لذي قد ي�ستغرق �سنو�ت.



اأمثلة على التنفيذ
�إذ�  �لن�سف  بمقد�ر  و�لتبديد  �لختل�ض  مرتكبي جر�ئم  �لعقوبات عن  �ض  ُتخفَّ �لدول،  �إحدى  في 
�سدد  �إذ�  �أو  للغاية  �سئيلة  �كت�سبها  �لتي  �لمنفعة  �أو  �لجاني  فيه  ت�سبب  �لذي  �ل�سرر  قيمة  كانت 
لل�سحية �لقيمة �لكاملة عن �ل�سرر �لو�قع قبل �أن تحال �لق�سية �إلى �لمحكمة. و�إذ� تم �ل�سد�د �أثناء 

�ض �لعقوبة بمقد�ر �لربع. �لمحاكمة وقبل �إ�سد�ر �لحكم، ُتخفَّ
�لم�سادرة  خيار  �لبارزة  �لف�ساد  ق�سايا  بع�ض  في  عليهم  للمدعى  يتاح  �أخرى،  دولة  وفي 
�إ�سد�ر �لأحكام.  �لطوعية للموجود�ت قبل �لمحاكمة، وهو ما يمكن �أخذه في �لعتبار لحقًا لدى 
�إجر�ء ر�سمي، باعتبارها ت�ساعد على  و�إن لم تكن جزءً� من  �لإمكانية،  �إتاحة هذه  �أُثني على  وقد 

تحقيق مقا�سد �لتفاقية وحماية م�سالح �ل�سحايا.

و�إ�سافًة �إلى ذلك، توجد يف �أكثر من ثلث �لدول �لأطر�ف قو�نين �سارية �أو قيد �لإعد�د للأخذ بمختلف 
�أ�سكال �لتفاو�ض لتخفيف �لعقوبة و�تفاقات �لتعاون قبل �لمحاكمة و�لمحاكمة باإجر�ء�ت موجزة. وبموجب 
�لترتيبات ذ�ت �ل�سلة، قد يلزم �أن يعترف �لمدعى عليه بالم�سوؤولية �لكاملة �أو �لجزئية عن �لجرم، و�أن يقبل 
�لأ�سياء �لمحجوزة و�لخا�سعة  �أو ت�سليم  �لتنازل عن حق ملكية  �لمطالبات �لمدنية �لمحتملة )بما يف ذلك 
رة، و�لتعوي�ض  للتجريد و�لم�سادرة، ودفع �لعائد�ت �لتقديرية �لمكت�سبة من �لجريمة �لجنائية �أو قيمتها �لمقرَّ
�أ�سر�ر ناجمة( وعدم �لت�سكيك يف ملب�سات �لجريمة �لو�ردة يف لئحة �لتهام، يف مقابل تخفيف  �أيِّ  عن 
�لتهمة �أو �لعقوبة. ويف هذه �لحالت، ل تعقد �لمحكمة جل�سة عادية، بل تعلن �لحكم، بدًل من ذلك، ��ستنادً� 
عة يف �لإجر�ء�ت �ل�سابقة للمحاكمة، موؤكدة فعليًّا �لتفاق �لمبرم بين �لمدعي �لعام ومحامي  �إلى �لأدلة �لمجمَّ
�لدفاع عن �ل�سخ�ض �لمتعاون. ويبدو �أنَّ نظامًا مماثًل ينطبق يف بع�ض �لدول �لأطر�ف، فيما يتعلق بجر�ئم 
�ض �لتهم على  �لف�ساد على وجه �لتحديد؛ ويف تلك �لحالت، يمكن للهيئة �لوطنية لمكافحة �لف�ساد �أن تخفِّ
طة  لها فيما عد� ذلك يف حالت �لتعاون �لمنا�سبة. وُتعتبر �لإجر�ء�ت �لمب�سَّ �أ�سا�ض كل حالة على حدة �أو تعدِّ
ا للمجرمين �لذين قد يكونون حري�سين على تجنُّب �لآثار �ل�سلبية للمحاكمة �لجنائية  من هذ� �لنوع حافزً� مهمًّ
هة �إليهم. ومع ذلك، فاإنَّ  على �سمعتهم، وبالتالي يكونون على ��ستعد�د للتعاون مع �ل�سلطات بقبول �لتهم �لموجَّ
�إمكانية تخفيف �لعقوبة قد ل تكون مرتبطة بالتعاون فح�سب، بل �أي�سا بخطورة �لجريمة وم�سوؤولية �ل�سخ�ض 
�لمتهم �لجنائية، مع مر�عاة مبد�أ �لتنا�سب. وبالتالي، يمكن ��ستبعاد تخفيف �لعقوبة يف حالة جر�ئم �لف�ساد 

�لكبرى �أو عندما تكون هناك ظروف ت�سديد بالغة ل�سلوك �ل�سخ�ض �لمتعاون.)82(

ويف حالت �لتفاو�ض لتخفيف �لعقوبة، عادة ما تحتفظ �لمحكمة بدرجة من �ل�سلطة �لتقديرية و�ل�سيطرة 
و�أنه يفهم �لحق يف  �أنَّ �لمتهم قد حظي بم�ساعدة محام،  �لتاأكد من  �أجل  يتعلق بالإذن بالتفاق، من  فيما 
و�أنه  �لعقوبة طوعًا،  بالذنب مقابل تخفيف  �لإقر�ر  بالتما�ض  و�أنه يتقدم  تاأكيد بر�ءته و�لمطالبة بمحاكمة، 
يفهم �أحكام �أيِّ �تفاق و�لنتائج �لمترتبة على �إقر�ره بالذنب، ول �سيما �لتنازل عن �لحق يف �لطعن يف �لحكم 
�ل�سادر على �أ�سا�ض �لتفاق، و�أنه لم يخ�سع للإكر�ه �أو وعود غير لئقة من جانب �لمدعي �لعام. وبالفعل، 
ينبغي، كما يرد يف �لدليل �لت�سريعي لتنفيذ �تفاقية �لأمم �لمتحدة لمكافحة �لف�ساد )�لفقرة ٤75 )�أ((، توخي 
�لحذر �إز�ء �إمكانية مطالبة �لق�ساة بتخفيف �لعقوبات �لمفرو�سة وعدم منحهم قدرً� من �ل�سلطة �لتقديرية 
يف هذ� �ل�سدد، �إذ �إنها قد تثير مخاوف حيال ��ستقللية �لق�ساء، وتف�سح �لمجال لإ�ساءة �ل�ستعمال، وتن�ساأ 

 )82(�لدليل �لتقني لتفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لف�سل �لثالث، �ملادة 37، �لق�سم �لثاين،  �لق�سم �لفرعي 2.
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عنها �حتمالت �إف�ساد �لمدعين �لعامين �لمعنيين. وتاأكدت �لحاجة �إلى �لحذر يف �إحدى �لدول حيث ُيكلَّف 
�لقا�سي بالتحقق من �سحة �لت�سويات �لمبرمة خارج �إطار �لمحكمة بين �لمتهم و�لنائب �لعام لكن ل يمكنه 
تعديل محتو�ها. و�عَتبرت �لمحكمة �لد�ستورية �لوطنية يف تلك �لدولة �أنَّ محدودية �لم�ساركة �لق�سائية ودور 
�لق�ساة يف �لإجر�ء�ت قيد �لنظر غير د�ستورية، وُتتخذ خطو�ت لتعديل �لقانون ذي �ل�سلة. كما �ُسلط �ل�سوء 

لدى تقييم �لت�سويات �لمبرمة خارج �إطار �لمحكمة على �لحاجة �إلى �ل�سفافية و�لقدرة على �لتنبوؤ. 

�لح�سانة من �لملحقة �لق�سائية
يقل عدد �لدول �لأطر�ف �لتي يجوز منح �لمتعاونين �لمتهمين فيها ح�سانة من �لملحقة �لق�سائية عمومًا 
ف �لعقوبة فيها عن �أولئك �لمتعاونين. ومن �لجدير بالهتمام  عن عدد �لدول �لأطر�ف �لتي ُيحتمل �أن ُتخفَّ
�أنه ل يوجد مجال يف بع�ض �لبلد�ن على ما يبدو لو�سع قانون ين�ض على �لح�سانة، �أو على تد�بير معادلة، 
مبد�أْ  )مثل  �لق�سائية  �لملحقة  �أثناء  �لح�سانة  منح  تحظر  �لد�خلي  �لقانون  يف  �أ�سا�سية  مبادئ  ب�سبب 
�لم�سروعية و��ستر�ط �لم�ساو�ة يف �لمعاملة(. وبالمثل، ر�أت �ل�سلطات �أي�سًا يف دول �أطر�ف �أخرى �أنَّ تلك 
تتبع نظام  �لأطر�ف  �لدول  �أن جميع هذه  �لرغم من  �لقانوني. وعلى  تتعار�ض مع نظامها  �لممار�سة �سوف 
�لقانون �لمدني، تجدر �لإ�سارة �إلى �أنَّ �لبلد�ن ذ�ت �لنظم �لقانونية �لمت�سابهة لي�ض لديها فيما يبدو نف�ض 
�لق�سم  �لأول،  �لف�سل  �أعله يف  ُذكر  وكما  �أية حال،  وعلى  نف�سها.  بالدرجة  لي�ض  �لأقل  �أو على  �لتحفظات، 
�ألف، �لق�سم �لفرعي 1، ي�سير �لحكم �لو�رد يف �لفقرة 3 من �لمادة 37 �إلى �إمكانية �أن يتاح ل�سلطات �لدعاء 

�لوطنية �لمخت�سة خيار منح ذلك �لحافز �لقوي لل�سخ�ض �لمتعاون �إذ� �عُتبر ذلك منا�سبًا.

و�أ�سارت دول كثيرة )ل �سيما �لتي تتبع نظام �لقانون �لأنغلو�سك�سوني( من بين �لدول �لأطر�ف �لتي توفر 
�سكًل من �أ�سكال �لح�سانة )�إن لم يكن من �لملحقة �لق�سائية نف�سها فمن فر�ض �لعقوبة( �إلى �ل�سلطات 
�لتقديرية �لو��سعة للمدعين �لعامين، �لتي ت�سمح لهم، يف ظروف معيَّنة وتم�سيًا مع �لفقرة 3 من �لمادة 31، 
�لمحكمة( يف مقابل  �إلى  تقديم طلب ذي �سلة  )�أو  �أو وقفها  تعليقها  �أو  �لجنائية  �لملحقة  ��ستهلل  بعدم 
ذلك،  �إلى  و�إ�سافًة  �لقانون.  �إنفاذ  هيئة  �إلى  �لإجر�مية  �لأن�سطة  �لم�ساركين يف  �أحد  من  كبير  عون  تقديم 
ذكرت دول �أطر�ف �أخرى �أحكامًا قانونية خا�سة تنظم �لمعاملة �لتف�سيلية للأ�سخا�ض �لمتعاونين، �سو�ء فيما 
يتعلق بجميع �لجر�ئم على �لعموم �أو فيما يخ�ض �لجر�ئم �لقت�سادية �أو �لتهم �لمت�سلة بالف�ساد على وجه 
ع �لتعاون مع �سلطات �إنفاذ  ر كثيرً� �لك�سف عن جر�ئم �لف�ساد وت�سجِّ �لتحديد. وقد ُوجد �أن تلك �لآليات تي�سِّ
م �ل�سخ�ض �لمعني �أدلة حا�سمة  �لقانون. وعادة ما َتفتر�ض �لح�سانة �لكاملة بموجب هذه �لأحكام �أن يقدِّ
�سرورية لإد�نة موظف عمومي �أو فاعل �أ�سلي �أو �سريك يف �رتكاب �لجريمة �لمعنية. ويف حالت فردية، يجوز 
منح �لح�سانة يف حال �إبر�م �تفاق ب�ساأن �لتعوي�ض عن �ل�سرر. ويكون من �لم�ست�سوب يف تلك �لحالت �لنظر 

ذ �لتفاق فعليًّا. يف تعليق فترة �لتقادم حتى ُينفَّ

اأمثلة على التنفيذ

ل حكم خا�ض في �لقانون �لجنائي لمكتب �لمدعي �لعام �سلحية  في �إحدى �لدول �لأطر�ف، يخوِّ
ر �لم�ستَبه به �أو  �إنهاء �لإجر�ء�ت �لجنائية �سد �ل�سخ�ض �لم�ستَبه به �أو �لمتهم، بمو�فقته، �إذ� ي�سَّ
�أهمية من  �إثبات جريمة جنائية ذ�ت  ق من �لوقائع �لمت�سلة بمو�سوع  �لمتهم بدرجة كبيرة �لتحقُّ
وجهة نظر �لم�سلحة �لعامة في �لإجر�ء�ت؛ و�إذ� كان �لك�سف عن �لجريمة �لجنائية وجمع �لأدلة



م�ستبَعدً� �أو معقدً� تعقيدً� كبيرً� بدون هذه �لم�ساعدة. ويجوز للنيابة �لعامة، باأمر منها، �أن ت�ستاأنف 
�لإجر�ء�ت �إذ� توقف �لم�ستبه به �أو �لمتهم عن تقديم �لم�ساعدة، �أو �إذ� �رتكب عمدً� جريمة جنائية 

جديدة خلل ثلث �سنو�ت بعد �إنهاء �لإجر�ء�ت.
وفي دولة طرف �أخرى، يمكن لل�سريك في �لجريمة �أو �لمتو�طئ عليها �أن ي�سبح �أحد �سهود 
�لدعاء، رهنًا بالإعفاء من �لملحقة �لق�سائية. وبموجب �أحكام �لقانون ذي �ل�سلة، يجوز للمدعي 
�لعام �إخطار �لمحكمة باأنه �سُيطلب �إلى �ل�سخ�ض �لمدعو ك�ساهد ل�سالح �لنيابة �لعامة �لإجابة عن 
باأنه ملَزم، في  �ل�ساهد  تبلِّغ �لمحكمة ذلك  مه فيما يت�سل بجريمة ما. وبعد ذلك،  �أ�سئلة قد تجرِّ
�أجاب على جميع �لأ�سئلة  �إذ�  و�أنه  �أيِّ �سوؤ�ل ُيطرح عليه؛  �أمور، بتقديم �لأدلة و�لإجابة على  جملة 
ب�سر�حة و�سدق، ف�سوف ُيعفى من �لملحقة �لق�سائية فيما يتعلق بالجريمة �لمذكورة وفيما يتعلق 

باأيِّ جريمة يكون �لحكم بالإد�نة ب�ساأنها مبنيًّا على تهمة تت�سل بالجريمة �لمذكورة.
من  �ل�ساملة  �لح�سانة  وهما:  �لح�سانة،  من  بنوعين  ثالثة  ق�سائية  ولية  تعترف  و�أخيرً�، 
من  �ل�ساملة  �لح�سانة  ا  �أمَّ �للحقة.  �لملحقة  من  �لمحدودة  و�لح�سانة  �للحقة  �لملحقة 
�لملحقة �للحقة فهي تعفي �لمدعى عليه من �لملحقة �لق�سائية فيما يخ�ض جميع �لجر�ئم �لتي 
يدلي ب�سهادته �أو يتعاون ب�سددها. وعلى �لرغم من �أنَّ هذ� �لنوع من �لح�سانة نادرً� ما ُيمنح، فهو 
ُي�ستخدم عادة فيما يخ�ض �سغار �لمجرمين �لذين يمكنهم �لإدلء ب�سهاد�ت مهمة �سد مدعى عليهم 
�لثاني و�لأ�سيق نطاقًا من �لح�سانة، وهو �لح�سانة  �لنوع  ا  �أمَّ �أكبر منهم م�سوؤولية عن �لجريمة. 
�لمحدودة من �لملحقة �للحقة، فهو يهدف �إلى رف�ض تاأكيد �ل�ساهد على حقه في عدم تجريم 
� على �سوؤ�ل معيَّن. وفي هذه �لحالت، ل تنطبق �لح�سانة �سوى على �لرد  �لذ�ت لدى �لحتجاج به ردًّ
على �سوؤ�ل محدد، وتظل هناك �إمكانية لملحقة �لفرد �لذي ُمنح �لح�سانة �إذ� لم ُت�ستخدم في تلك 

مة �أثناء �لإدلء بال�سهادة �لم�سمولة بالح�سانة. �لملحقة �لأدلة �لمقدَّ

و�إلى جانب �لإمكانيات �لمذكورة �أعله، يمكن يف عدد كبير من �لبلد�ن )وخ�سو�سًا يف مجموعة دول 
�أوروبا �ل�سرقية(، كما لوحظ �أعله بالفعل يف �لف�سل �لأول، �لق�سم  �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ ومجموعة دول 
�ألف، �لق�سم �لفرعي 1، منح �لح�سانة يف ظروف معيَّنة يف حالت �لر�سو، و�أقل من ذلك يف حالت �لرت�ساء 
د ك�سخ�ض م�ستبه به، �أو يف غ�سون  �أو �لمتاجرة بالنفوذ، حيث يقوم �لجاني طو�عية ودون �إبطاء، قبل �أن ُيحدَّ
فترة ق�سيرة من �لزمن )�سهر �أو �سهر�ن على �أق�سى تقدير(، باإبلغ �ل�سلطات �لمعنية بتقديم �لر�سوة ومن 
ثمَّ جعل �لجريمة معروفة قبل بدء �لتحقيق. وهناك نهج مماثل، هو �أقرب �إلى منح �لح�سانة منه �إلى تخفيف 
�لعقوبة و�أحيانًا ياأخذ �سكل تخفيف �لعقوبة �أو �إ�سقاطها، متَّبع يف بع�ض �لحالت فيما يتعلق بغ�سل �لأمو�ل، 
�، قبل �كتمال �لجريمة، لم�ساركته و/�أو �أخطر �ل�سلطات بها  ل يخ�سع �لجاني بموجبه للعقوبة �إذ� و�سع حدًّ

قبل �أن يك�سفها م�سدر �آخر.

ومن �لمثير للهتمام �أنَّ �إحدى �لدول �لتي تطبق �لمبد�أ �لمذكور �أعله على �لأ�سخا�ض �لذين يبلِّغون 
عن م�ساركتهم يف جر�ئم �لر�سو و�لمتاجرة بالنفوذ �أبلغت عن نتائج تحليل وطني �أُجري يف عام 2012 وتبيَّنت 
يف �إطاره �أمور يف جملتها ما يلي: )�أ( �أنَّ �سرط �لح�سانة بالن�سبة �إلى �لجناة �لمبلِّغين �أد�ة تبيَّنت فائدتها يف 
ك�سف جر�ئم �لف�ساد و�لتحقيق فيها، يف غياب �سك �آخر بنف�ض �لقدر من �لكفاءة من �ل�سكوك �لتي تتيحها 
�لإجر�ء�ت �لجنائية �لوطنية؛ و)ب( لو لم تكن �لأحكام �لقانونية ذ�ت �ل�سلة موجودة، لقلَّ بمقد�ر �لثلثين 
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عدد �لحالت �لتي �أجرت فيها �ل�سلطة �لوطنية لمكافحة �لف�ساد تحقيقات ت�سمل جريمتْي �لرت�ساء و�لمتاجرة 
بالنفوذ و�لتي تم فيها �لتو�سل �إلى �أحكام نهائية بالإد�نة؛ و)ج( لو لم يكن هذ� �لحكم �لقانوني موجودً�، لكان 
�أُ�سيء فيها  مة لرتكاب جر�ئم �لف�ساد �أ�سعب بكثير؛ و)د( لم يبلَّغ عن حالت  �لتعرف على �لأ�سكال �لمنظَّ

تطبيق هذ� �لحكم.

لتلك  �رتياحها  �ل�ستعر��ض  �أفرقة  معظم  �أبدت  �أعله،  �إليه  �لم�سار  �لنوع  من  �لعتبار�ت  وبمر�عاة 
نطاق  تو�سيع  يف  �لنظر  على  �لحالت  بع�ض  يف  �لوطنية  �ل�سلطات  و�سجعت   ،37 �لمادة  �سياق  يف  �لأحكام 
مة يف �لتفاقية،  �لت�سريعات ذ�ت �ل�سلة بحيث ت�سمل �أمثلة محددة على طائفة �أو�سع نطاقًا من �لأفعال �لمجرَّ

بدًل من �لقت�سار على ما يتعلق منها بالر�سو �أو غ�سل �لأمو�ل.

بيد �أنَّ بع�ض �لم�ستعِر�سين �أبدو�، كما هي �لحال بالن�سبة �إلى �لمادة 15، تحفظات ب�ساأن �متثال �أحكام 
�لح�سانة �لتلقائية مع �لمادة 37 من �لتفاقية، وخ�سو�سًا يف حالة ر�سو �لأجانب وفيما يتعلق بالأحكام �لتي 
تكون بمثابة �إعفاء�ت جامعة يف حالة �لعتر�فات �لتلقائية. وتجلَّت تلك �لتحفظات لدى تقييم و�حد بعينه 
يومًا   30 خلل  ر�سوة  على  �لح�سول  عن  يبلِّغ  �لذي  للموظف  �لح�سانة  تمنح  �لتي  �لوطنية  �لت�سريعات  من 
 من �لح�سول عليها. و�نتقد فريق �ل�ستعر��ض هذ� �لحكم، حيث ر�أى من حيث �لمبد�أ ما يلي: )�أ( ل تن�ض

�لمادة 37 على �لح�سانة �سوى باعتبارها �إمكانية بالن�سبة �إلى �لأ�سخا�ض غير �لم�ساركين يف �لجريمة—وهو 
تف�سير غير �سحيح، على �لنحو �لمبين �أدناه؛ و)ب( يبالغ �لحكم �لوطني ب�سماحه للموظف بالح�سول فعليًّا 
نوع من  يقوم على  يمثِّل ذلك حكمًا  �لك�سف عن جريمته؛ و)ج(  لتدبر مخاطر  يومًا  وبثلثين  �لر�سوة  على 
"�لندم �لفعلي" يمكن �أن يكون عر�سة لإ�ساءة �ل�ستخد�م حيث ل تملك �سلطات �إنفاذ �لقانون �أيَّ �سلحية 
�لمعني. ومع  �لنظر عن خطورة �لجرم و�لمبلغ  �لعمومي، ب�سرف  تقديرية، ول بد من قبول بلغ �لموظف 
ذلك، فاإنَّ هذ� �لرف�ض �لقاطع لحكم �لح�سانة قيد �لنظر ي�ستند جزئيًّا �إلى فر�سيات خاطئة. �إذ ينبغي �أن 
يكون و��سحًا �أنَّ �لمادة 37 ل ت�سير �إلى عدم �إمكانية منح �لح�سانة �سوى للأ�سخا�ض �لذين لم ي�ستركو� يف 
�لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة بالف�ساد قيد �لتحقيق، بل لأولئك �لذين �ساركو� فيها �أوًل وقبل كل �سيء. وعلوة على 
ذلك، وعلى �لرغم من �أنَّ هذ� �لنوع من �أحكام �لندم �لفعلي فيما يخ�ض مرتكبي جريمة �لرت�ساء غير معتاد 
يف �لدول �لأطر�ف، فاإنَّ �لن�ض عليه يمكن �أن ُيعتبر �سمن �سلحياتها �لتقديرية، حتى و�إن �عُتبرت �لتد�بير 

�لوطنية �لأو�سع نطاقًا �أكثر فعالية يف �لتنفيذ �لكامل للتفاقية.

ا ما �إذ� كان ينبغي ل�سلطات �إنفاذ �لقانون �أن تتمتع بال�سلطة �لتقديرية فيما يخ�ض �أيَّ قر�ر بمنح  �أمَّ
�إذ �عتبر  �لم�ساألة مو�سوع جد�ل بالفعل.  �لمعني ومدى ذلك فتلك م�ساألة مختلفة. وهذه  للمتهم  �لح�سانة 
�أخرى ل يخدم  �أطر�ف  �آنفًا ويف دول  �أنَّ غياب �ل�سلطة �لتقديرية يف �لحالة �لمذكورة  بع�ض �لم�ستعِر�سين 
�أهد�ف �لتفاقية ويحول دون �إجر�ء تقييم كاف لذنب �لمجرم، يف حين �عتبر م�ستعِر�سون �آخرون �أنَّ �متلك 
�لق�سائية يف حالت �لإبلغ عن  تلقائية من �لملحقة  �ل�سلطات �سلحيات تقديرية وعدم منحها ح�سانة 
�لنف�ض �أحد �لعو�مل �لتي تثني �لأ�سخا�ض �لذين �ساركو� يف �رتكاب جريمة من �لجر�ئم عن �لتعاون. فعلى 
ل فيها �لقانون لقا�سي �لتحقيق �أو �لمحكمة، يف �أيِّ مرحلة  �سبيل �لمثال، يف �إحدى �لدول �لأطر�ف �لتي يخوِّ
من مر�حل �لإجر�ء�ت، �سلحية �لعفو عن �سخ�ض ما ب�سرط �أن يك�سف ب�سكل كامل وحقيقي عما يعرفه من 
ظروف فيما يتعلق بالجريمة وبكل �سخ�ض �آخر �سارك يف �رتكابها، ر�أت �ل�سلطات �لوطنية )وهو ر�أي حظي 
بقبول فريق �ل�ستعر��ض على ما يبدو( �أنَّ هذ� �لترتيب ل يكفل �لقدر �لكايف من �لتعاون لأ�سباب منها �أنه ل 
يتيح لل�سريك خيار �لتعاون بمح�ض �إر�دته للمطالبة باأيِّ ح�سانة �أو �إعفاء. ويبدو �أنَّ �لم�سكلة يف هذه �لحالة 

تنح�سر يف �لطابع �لتقديري للقر�ر ب�ساأن منح �لعفو.



وُي�ست�سف من تلك �لآر�ء �لمت�ساربة �أنَّ �لأف�سل هو �أن ُتترك �سلحية تقرير �لحل �لمنا�سب من �أجل 
�لتنفيذ �لإجر�ئي لمختلف �أ�سكال �لح�سانة للدول �لأطر�ف نف�سها. ومع ذلك، تجدر �لإ�سارة �إلى �أن �إتاحة 
�لأقل  على  �لحالت،  يبدو يف معظم  ما  على  منه  منا�ض  ول  بل  �أمر ملئم،  �لتقديرية  �ل�سلحية  قدر من 
�إلى �ل�سلطات، ومدى  بخ�سو�ض تقييم م�ستوى �لتعاون، ودو�فع �ل�سخ�ض �لمبلِّغ عن �ل�سلوك غير �لم�سروع 
�سحة �لمعلومات �لتي ُيك�سف عنها وقيمتها. ويمكن، على �أ�سا�ض تلك �ل�سلطة �لتقديرية، تطبيق �لأحكام ذ�ت 
�ل�سلة بمزيد من �لمرونة، بما يتيح للمدعي �لعام �أن "يزن" درجة تعاون مرتكب �لجريمة و�لمز�يا �لمتوخى 
��ستخل�سها من ذلك على �أ�سا�ض كل حالة على حدة. وربما كان ذلك هو �ل�سبب يف �أنَّ �لتد�بير �لخالية تمامًا 
من عن�سر �لتقدير لي�ست �سائعة، كما يت�سح من غالبية �ل�ستعر��سات. وعادة ما ي�سمح �لمدعون �لعامون 
�لم�ساعدة  بمدى  �لتقديرية، رهنًا  �ل�سلطة  بناء على  �لعقوبة  �لإعفاء من  �أو  �لم�سوؤولية  باإخلء  �لمحاكم  �أو 

مة �إلى �لتحقيق. �لمقدَّ

ومن �لمهم، حيثما ينطبق ذلك، بذل �لجهد للحيلولة دون �إثارة �ل�سكوك و�لتحفظات ب�ساأن �لطريقة 
من  �لمثال،  �سبيل  فعلى  تجاوز�ت.  من  يقع  قد  مما  للحد  �للزمة  �لحتياطات  جميع  باتخاذ  �لم�ستخدمة 
�لإبلغ عن  ينبغي  �لتي  �لزمنية  �لفترة  ب�ساأن  �لو��سحة  �لمو��سفات  بع�ض  �لقانون  يت�سمن  �أن  �لم�ست�سوب 
�إلى  �إ�سارة  �ل�سلة(، وكذلك  �لإجر�مي ذي  بال�سلوك  �ل�سلطات  يكون ذلك قبل علم  �لجريمة خللها )كاأن 
�أو  �لتحقيقات  يف  �لتعاون  مثل  �لح�سانة،  لمنح  �سببًا  �لجاني  �سلوك  فيها  ي�سكل  �لتي  �لإ�سافية  �لظروف 
�لتحقق من  �إلى  ت�سعى  �أن  �لقانون  �إنفاذ  لوكالت  يمكن  �إلى ذلك،  و�إ�سافًة  �للحقة.  �لقانونية  �لملحقات 
مة قبل منح �لح�سانة للمتعاون. و�إذ� �تخذت �سلطات �لنيابة �لعامة �لقر�ر، قد يلزم �لن�ض  �لمعلومات �لمقدَّ
وجعل  ر�سمية  غير  ترتيبات  �أيِّ  �أحكام  على  �لت�سديق  �أجل  من  �لق�سائية  �لمر�جعة  �أ�سكال  من  �سكل  على 
�لقر�ر ملِزمًا لجميع �لأطر�ف.)83( ويمكن �لن�ض يف �لقو�نين �لوطنية على �إمكانية �سحب �لح�سانة يف حال 
�أن ت�سدر مبادئ توجيهية  �لطرف  للدولة  �لقانون. كما يمكن  �إنفاذ  �لمعني ت�سليل هيئة  �ل�سخ�ض  محاولة 
تحدد بالتف�سيل مبادئ ممار�سة �ل�سلحية �لتقديرية �لمتاحة، وهو ما يمكن �أن ي�ساعد �ل�سلطات �لمخت�سة 

على �لبّت فيما �إذ� كان منح �لح�سانة من �لملحقة �لق�سائية يف خدمة �لعد�لة.)8٤(

مع  يتعاون  كي  جريمة  �رتكاب  يف  متورط  �سخ�ض  لأيِّ  قويًّا  حافزً�  �لح�سانة  تكون  �أن  يمكن  و�أخيرً�، 
لول  �ستبقى  كانت  ق�سايا  وهي  �لمحكمة،  �إلى  كبرى  ف�ساد  ق�سايا  �إحالة  على  ت�ساعد  �أن  ويمكن  �ل�سلطات، 
�لأمم  �لتقني لتفاقية  �لدليل  �إليه يف  �لم�سار  �لنحو  �أن يو�سع يف �لعتبار، على  ينبغي  لكنه  ذلك دون حل، 
�ض �سلحية قو�عد مكافحة �لف�ساد  �لمتحدة لمكافحة �لف�ساد، �أنَّ �لإعفاء �لتام للجاني من �لعقوبة قد يقوِّ
عندما يطبَّق ب�سفة مطلقة �أو �أكثر من �للزم �أو عندما يقع ما هو �أ�سو�أ من ذلك، وهو �أن يتولد �لنطباع لدى 
�لجمهور باأنَّ �لح�سانة ُتمنح للأ�سخا�ض ذوي �لتاأثير �ل�سيا�سي �أو �لمالي. ولذ�، من �ل�سروري تحقيق �لتو�زن 

بين �لمز�يا �لموؤكدة لمنح �لح�سانة يف حالت محددة و�سرورة �سمان ثقة �لجمهور يف �إقامة �لعدل.)85(

تد�بير �لت�سجيع �لأخرى
�إلى جانب �لتد�بير �لأ�سا�سية لتخفيف �لعقوبة ومنح �لح�سانة من �لملحقة �لق�سائية، يوجد عدد من و�سائل 
على  �لف�ساد  جر�ئم  مرتكبي  ت�سجيع  �أجل  من  ُت�ستخدم  �أن  يمكن  �لتي  �لأخرى  �لمهمة  و�لحو�فز  �لت�سجيع 
�لتعاون مع �ل�سلطات. وت�سمل �لتد�بير �لممكنة ما يلي: )�أ( مو�فقة �لنيابة �لعامة على طلب �لمتهم تعليق 
�لحب�ض �لحتياطي �أو �متناعها عن �لعتر��ض عليه؛ و)ب( �لتعجيل باإعادة �لأ�سياء �لمحجوزة �لعائدة �إلى 

 )83(�لدليل �لت�سريعي لتنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لفقرة ٤75 )ب(.

 )8٤(�نظر �أي�سا �لدليل �لتقني لتفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لف�سل �لثالث، �ملادة 37، �لق�سم �لثاين، �لق�سم �لفرعي 3.

 )85(�ملرجع نف�سه.
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�لجاني، ما د�م هذ� ل يتعار�ض مع م�سالح �لدعاء؛ و)ج( �سمان �ل�سلطات ظروف �سجن �أخف بالن�سبة �إلى 
�لجاني �لمتعاون بعد �لإد�نة؛ و)د( �إنفاذ �لحب�ض �لحتياطي للم�ستبه به �أو �لمتهم يف مركز �حتجاز �أقرب 
�إلى محل �إقامته؛ و)ه ( ت�سجيع �ل�سلطات على مو��سلة �إنفاذ �لعقوبة �لمفرو�سة يف �لخارج يف �سجون محلية؛ 
و)و( �أد�ء �لمدعي �لعام دور و�سيط بين �لجاني و�لهيئات �لإد�رية �لقائمة على �لم�سائل �لتي تتعلق به، مثل 
َوكالتْي �سوؤون �لهجرة و�لتجنُّ�ض و�إد�رة �ل�سر�ئب و�لجمارك �أو حتى �ل�سلطات �لأجنبية. ويف تلك �لحالت، 
�للتز�م  ل  �لعام تحمُّ للمدعي  �لحافز، يجوز  لمنح  تعاونها مطلوبْين  �أو  �لثالثة  �لأطر�ف  حيث تكون مو�فقة 

بتنفيذ مهمة �لو�ساطة على �أح�سن وجه ممكن، حتى و�إن تعذر تقديم �أيِّ �سمانات ب�ساأن �لنتيجة �لمتوخاة.

�لترتيبات �لدولية
تحث �لفقرة 5 من �لمادة 37 �لدول �لأطر�ف على �أن تنظر يف �إبر�م �تفاقات �أو ترتيبات بع�سها مع بع�ض 
ب�ساأن �إمكانية �أن تمنح �ل�سلطات �لمخت�سة يف �إحدى �لدول �لأطر�ف معاملة تف�سيلية لل�سخ�ض �لمتعاون معها 
�لذي يوجد يف بلد �آخر. وعلى �لرغم من �أهمية هذ� �لحكم وما يمكن �أن يجده من حلول للم�ساكل �لنا�سئة عن 
ذة يف �لوقت نف�سه يف �أكثر من دولة و�حدة على �أ�سا�ض �لوقائع ذ�تها )مثًل  زيادة �لإجر�ء�ت �لجنائية �لمنفَّ
�لمحليين  �لعموميين  �لموظفين  و�رت�ساء  �لدول  �إحدى  يف  �لأجانب  �لعموميين  �لموظفين  بر�سو  يتعلق  فيما 
يف بلد �آخر(، فاإنَّ �لغالبية �لعظمى من �لدول �لأطر�ف لم تبرم �أيَّ ترتيبات من هذ� �لقبيل، ولم تعِط �أيَّ 
�إ�سارة على �أنها نظرت يف �لقيام بذلك، مما �أدى يف حالت كثيرة �إلى تو�سيات ذ�ت �سلة. وهناك بع�ض �لدول 
�لأطر�ف �لتي �أعربت عن رغبتها يف �تخاذ تد�بير للمتثال بينما �كتفت دول �أطر�ف �أخرى بالإ�سارة �إلى خلّو 
�سة عندما تكون هناك حاجة لذلك، على �لنحو �لمن�سو�ض  ت�سريعاتها من �أيِّ عائق لإبر�م ترتيبات مخ�سَّ
عليه يف �لحكم قيد �ل�ستعر��ض. و�أعربت �ل�سلطات �لوطنية يف بع�ض �لحالت عن �هتمامها بمعرفة تجارب 

�لبلد�ن �لأخرى ب�ساأن هذه �لم�ساألة، وبتلّقي �تفاقات �أو ترتيبات نموذجية.

٣- التعاون بين ال�سلطات الوطنية )المادة ٣8(

ُيَعدُّ تعاون �ل�سلطات �لعمومية و�لموظفين �لعموميين مع �لوكالت و�ل�سلطات �لم�سوؤولة عن �لتحقيق يف �لأفعال 
ا بالن�سبة �إلى �لجهود �ل�ساملة لمكافحة �لف�ساد، وقد �تخذت معظم  �لإجر�مية وملحقة مرتكبيها �أمرً� �سروريًّ
�لدول �لأطر�ف تد�بير ترمي �إلى ت�سجيع هذ� �لتعاون وتعزيزه. وتحث �لمادة 38 �لدول �لأطر�ف على �أن تكفل 
على وجه �لخ�سو�ض مبادرة �لموظفين �لعموميين و�لموؤ�س�سات �لعمومية باإبلغ �سلطات �إنفاذ �لقانون حيثما 
�لر�سوة يف  �أو  �لوطنيين  �لعموميين  �لموظفين  �إحدى جر�ئم ر�سو  باأنَّ  �أ�سباب وجيهة للعتقاد  تكون هناك 
�لقطاع �لخا�ض �أو غ�سل �لأمو�ل قد �رُتكبت؛ وكذلك على تقديم جميع �لمعلومات �للزمة للتحقيق يف مثل 

هذه �لجر�ئم �إلى �سلطات �إنفاذ �لقانون.

بها  �لم�ستبه  �لجر�ئم  �إحالة  و�إجر�ء�ت  �لأطر�ف ل تنظم �سوى طريقة  �لدول  �أنَّ بع�ض  بالفعل  ويبدو 
ل )يف قانون  �إلى �أجهزة �لنيابة �لعامة �لوطنية، يف حين �أنَّ بلد�نًا �أخرى كثيرة )نحو ُخم�سْي �لمجموع( تحمِّ
�لإجر�ء�ت �لجنائية لديها مثًل( �لموظفين �لعموميين، �إ�سافًة �إلى ذلك، و�جًبا مبا�سرً� ومحددً� هو �إبلغ 
�سلطات �إنفاذ �لقانون، بمبادرة منهم، باأيِّ جر�ئم ومخالفات ت�سل �إلى علمهم �أثناء �أد�ئهم لمهامهم، بما يف 
ذلك حالت �لف�ساد. وتوجد يف بع�ض �لدول �أي�سًا �أحكام و�أنظمة خا�سة ت�سير �سر�حًة �إلى و�جب �لإبلغ عن 
�لجر�ئم �لمتعلقة بالف�ساد �أو �لنتهاكات �أو �لتجاوز�ت �لمالية �أو �لإد�رية �لمت�سلة بالأمو�ل �لعامة. و�ُسجعت 



�لدول �لأطر�ف عمومًا على �لنظر يف �لأخذ بتلك �للتز�مات �أو �لم�سي باعتماد هذ� �لإجر�ء �إذ� كانت تفكر 
فعًل يف �لأخذ بها.

اأمثلة على التنفيذ

�ّتباعها  �لعموميني  �ملوظفني  على  يتعني  �لتي  �لإجر�ء�ت  �لأطر�ف  �لدول  �إحدى  ت�سريعات  حتدد 
للإبلغ عن معلومات عن �أيِّ �أ�سباب معقولة قد توجد لديهم للعتقاد باأنَّ جرمية ف�ساد قد وقعت. 
وينبغي �أن حتال �ملعلومات �لتي يتلقاها �ملوظف �لعمومي �أو �ملوؤ�س�سة �لعمومية من مو�طنني ب�ساأن 
�لتحقيقات  وحدة  وجُتري  �ملوؤ�س�سة.  لتلك  �لد�خلية  �لتحقيقات  وحدة  �إىل  مزعومة  ف�ساد  جرمية 
�أركان  �أ�سباب كافية للعتقاد بك�سف  �أن تو�سي، يف حال وجود  �أوليًّا، وميكن  ��ستعر��سًا  �لد�خلية 
�إنفاذ �لقانون )�أْي مكتب �ملدعي  جرمية ف�ساد، باأن يحيل رئي�ض تلك �ملوؤ�س�سة �مل�ساألة �إىل وكالت 

�لعام، وفقًا لقانون �لإجر�ء�ت �جلنائية(.
وبالمثل، ُيَعدُّ �لإبلغ عن �لأخطاء و�لنتهاكات �لإد�رية �لتي تهيئ �لظروف للف�ساد �أو �لحتيال 
�أو �لمخالفات �لتز�مًا مبا�سرً� لكل موظف عمومي في دولة طرف �أخرى، كما يرد في مدونات �ل�سلوك 
�لأخلقي �لقائمة وقانون موظفي �لخدمة �لمدنية. و�إ�سافًة �إلى ذلك، توجد في كل هيئة حكومية 
مركزية مفت�سيات متخ�س�سة م�سوؤولة عن جمع وتحليل وفح�ض دلئل �لف�ساد و�إبلغ �سلطات �لنيابة 
�لعامة بالأدلة على �لقيام باأن�سطة جنائية. وتتولى �لمفت�سية �لرئي�سية �لتابعة لمجل�ض �لوزر�ء تن�سيق 

ودعم �أن�سطة كل و�حدة من �لمفت�سيات.
�لإير�د�ت  د�ئرة  وموظفي  �ل�سر�ئب  مفت�سي  لفائدة  توجيهية  مبادئ  ثالثة  دولة  وو�سعت 
�لد�خلية تحديدً� بخ�سو�ض �لتز�مهم باإبلغ �سلطات �إنفاذ �لقانون عن حالت �ل�ستباه في �لر�سوة 
م �لبلغ  م �إر�ساد�ت ب�ساأن توقيت �لإبلغ عن �لحالت و�لجهة �لتي �سيقدَّ �لمحلية و�لأجنبية. وُتقدَّ

�إليها ومو�سوع �لبلغ.

�إجر�ء�ت  �إلى  �لإجر�مي  �لن�ساط  ب�ساأن  �لظاهرية  �لقر�ئن  �أو  �ل�سو�غل  عن  �لإبلغ  عدم  يوؤدي  وقد 
�لبلد�ن، ل  �ل�سبهات يف بع�ض  �لإبلغ عن  ي�سكل عدم  �لمعني. وعلوة على ذلك،  �لموظف  تاأديبية يف حق 
�، بما يف ذلك  �أو �لخطيرة جدًّ �أوروبا �ل�سرقية، وخ�سو�سًا ب�ساأن �لجر�ئم �لخطيرة  �سيما يف مجموعة دول 
مة بموجب �لتفاقية )مثل غ�سل �لأمو�ل و�لر�سوة(، عمًل �إجر�ميًّا ويعاَقب عليه بالغر�مة  بع�ض �لأفعال �لمجرَّ
�ض �لموظف  ا عندما يعرِّ �أو �ل�سجن لمدة ت�سل �إلى خم�ض �سنو�ت يف بع�ض �لحالت. وقد ل يكون �لإبلغ �إلز�ميٍّ

�أو �أفر�د �أ�سرته �إلى حد ما لخطر �لملحقة �لجنائية.

كما و�سعت �لدول �لأطر�ف مختلف �لتد�بير لت�سجيع �لتعاون وتبادل �لمعلومات بين �ل�سلطات �لوطنية، 
�ض يف �لقانون، �لمتمثل يف �لتعاون وتقديم جميع �لمعلومات �ل�سرورية �إلى �لنيابة  بما يف ذلك �لو�جب، �لمكرَّ
�لعامة �أو �لوكالت �لوطنية لمكافحة �لف�ساد. ويف �لحالت �لتي ل توجد فيها مثل تلك �لو�جبات، �ُسجعت �لدول 
�لأطر�ف على �أن ت�سمن ��ستر�ط ت�سريعاتها �سر�حًة ��ستجابة �ل�سلطات �لعمومية للطلبات ذ�ت �ل�سلة و�إبد�ء 
�لتعاون. كما توجد قو�نين تمنح �أع�ساء �أجهزة �لدعاء �لعام �أو هيئات مكافحة �لف�ساد �ل�سلحية و�ل�سلطة 
�لدعم  وطلب  ومحلية؛  و�إقليمية  وطنية  موؤ�س�سات  من  محددة  وبلغات  ��ستخبارية  معلومات  وجمع  لطلب 
للإدلء  �أ�سخا�ض  و��ستدعاء  �لإجر�ء�ت  بدء  �أجل  �لمثال، من  �سبيل  وذلك، على  �لأمن،  وقو�ت  �ل�سرطة  من 
�أ�سيَر يف �لعديد  مة من �ل�سلطات �لعمومية �لأخرى. ويف هذ� �ل�سياق،  ب�سهاد�تهم؛ وتحليل �لمعلومات �لمقدَّ
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من �ل�ستعر��سات على وجه �لتحديد �إلى وظائف وحد�ت �ل�ستخبار�ت �لمالية �لوطنية يف تلّقي وتحليل ور�سد 
�لبلغات عن �لمعاملت �لم�سبوهة �لتي تعدها �لكيانات �لمبلِّغة، وتعميم �لأدلة على �لف�ساد �أو غ�سل �لأمو�ل 
على �ل�سلطات �لحكومية �لمعنية لتخاذ �لمزيد من �لإجر�ء�ت و�إجر�ء �لمزيد من �لتحقيقات. و�أبرمت عدة 
وكالت يف كثير من �لحالت �تفاقات ومذكر�ت تفاهم، وو�سعت تعليمات �أو �سبكات م�ستركة للتعاون و�لتفاعل. 
�لف�ساد  لمكافحة  �لوطنية  �ل�سلطة  �أو  �لعامة  �لنيابة  بين  �لتفاقات  �أ�سكال  على ذلك مختلف  �لأمثلة  وت�سمل 
�أو بين وحدة �ل�ستخبار�ت �لمالية وغيرها من �لجهات �لمعنية يف مجال مكافحة غ�سل  ومختلف �لوز�ر�ت، 
ب�ساأن  �ل�ستخبار�ت  تبادل  �إلى  تهدف  وجميعها  نف�سها،  �لقانون  �إنفاذ  �أجهزة  مختلف  بين  فيما  �أو  �لأمو�ل، 

مكافحة �لجريمة و�لف�ساد، و�لتعاون باأ�سكال �أخرى. و�أُثني ب�سفة خا�سة على �لتبادل �ل�ستباقي للمعلومات.

اأمثلة على التنفيذ

يق�سي حكم د�ستوري في دولة طرف بتعاون جميع فروع �لحكومة بع�سها مع بع�ض في �إطار 
بع�سًا  ية وم�ساعدة ودعم بع�سها  �لودِّ �لعلقات  تعزيز  �لنية من خلل  �لمتبادلة وح�سن  �لثقة  من 
وتقت�سي  عليها.  �لمتفق  بالإجر�ء�ت  و�لتقيُّد  �لم�سترك  �لهتمام  ذ�ت  �لم�سائل  ب�ساأن  و�لت�ساور 
�لأخرى،  �لعامة  و�ل�سلطات  �لتحقيق  ووكالت  �لعامة  �لنيابة  بين  �لفعال  �لتعاون  �لمتَّبعة  �ل�سيا�سة 

ويمكن �أن يوؤدي عدم �لمتثال �إلى �إجر�ء�ت تاأديبية.

لتبادل  نظمًا  �أر�ست  �أو  �لوكالت  بين  م�ستركة  ر�سمية  تنفيذية  لجانًا  �أخرى  بلد�ن  و�أن�ساأت 
�لمعلومات )ُت�سمى �أحيانًا "منتديات مكافحة �لف�ساد" �أو "منتديات �لنز�هة"( بين مختلف �لوكالت؛ 
�أحدث  مو�كبة  �إلى  �لمبادر�ت  تلك  وتهدف  منتظمة.  تن�سيقية  �جتماعات  �أخرى  بلد�ن  تعقد  بينما 
مكافحة  في  �لم�ساركة  �لفاعلة  �لجهات  جميع  بين  �لمعلومات  وتبادل  �لتن�سيق  و�سمان  �لتطور�ت 

�لر�سوة و�لف�ساد، و�عتبرها معظم �لم�ستعِر�سين من �لتطور�ت �لإيجابية، بل و�لممار�سات �لجيدة.

و�أُوليت �أهمية خا�سة لوجود �سجلت )�ل�سجلت �لإلكترونية ب�سفة خا�سة( وقو�عد بيانات ونظم تحديث 
�آلية وو�سائل �أخرى يمكن من خللها تبادل �لمعلومات من �أجل تعزيز �لتعاون بين �ل�سلطات �لمخت�سة. ويف 
�إحدى �لحالت، �ُسجعت �ل�سلطات �لوطنية على �لم�سي قدمًا يف و�سع خطط لتمكين �لهيئة �لوطنية لمكافحة 
من  �لعديد  �أنَّ  ذلك  من  و�لأهم  �لدولة.  موؤ�س�سات  بجميع  �لخا�سة  �لبيانات  قو�عد  ��ستخد�م  من  �لف�ساد 
�لخبر�ء �لحكوميين �أبرزو� �أهمية �إن�ساء قاعدة بيانات مركزية و�حدة �أو نظام معلومات على �ل�سعيد �لوطني 
يي�سر  �أن  �لمثال( لأنَّ ذلك يمكن  �لف�ساد على �سبيل  �لوطنية لمكافحة  �لهيئة  �لف�ساد )د�خل  ب�ساأن جر�ئم 
قيام �لأجهزة �لحكومية بتبادل �لمعلومات مع �سلطات �لتحقيق و�لملحقة �لق�سائية وباإبلغها بها وكذلك 
ب �لق�سايا من بد�ية �لتحقيق وحتى �نتهاء �لإجر�ء�ت �لجنائية. ومع ذلك، فقد ل  �لم�ساعدة على تح�سين تعقُّ
تفي قو�عد �لبيانات �لم�ستركة د�ئمًا باحتياجات نظام �لعد�لة �لجنائية، بل قد تتعار�ض مع �عتبار�ت �أخرى، 
ول �سيما متطلبات �ل�سرية وحماية �لبيانات. ويت�سح ذلك من �إفادة �ل�سرطة يف �إحدى �لدول �لأطر�ف باأنَّ 
�لف�سل بين قو�عد �لبيانات �سروري ب�سبب �ختلف �لوليات. ور�أت �ل�سرطة �أنَّ تبادل �لمعلومات �لحيوية 
وذ�ت �ل�سلة �سيتحقق ما د�م �لمدعون �لعامون و�لموظفون �لمكلَّفون باإنفاذ �لقانون يعملون معًا ب�سكل وثيق.

وبنيتها  �لف�ساد  لحالة  �سامل  تحليل  �إجر�ء  �لتعاون من خلل  تعزيز  يمكن عمومًا  �أنه  لوحظ  و�أخيرً�، 
و�تجاهاتها ودينامياتها، وكذلك تحليل �أن�سطة ك�سف �لجريمة ومنعها لأنَّ ذلك �سيتيح تحديد �أهم �تجاهات 
جمع  �لنتيجة  تلك  تحقيق  على  �لم�ساعدة  �إلى  �لر�مية  �لتد�بير  وت�سمل  �لم�ستقبل.  يف  �لف�ساد  مكافحة 



د عن حالت �لف�ساد، وتجميع هيئة و�حدة للبلغات؛  �لإح�ساء�ت على �ل�سعيد �لمركزي، و�لإبلغ ب�سكل موحَّ
ويبدو �إن�ساء قو�عد بيانات مركزية مفيدً� يف هذ� �ل�سياق �أي�سًا، وكذلك �لنعقاد �لمنتظم لمجال�ض �لتن�سيق 

بين �أجهزة �إنفاذ �لقانون و�لهيئات �لإ�سر�فية.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

�عُتبر �أنَّ من �ساأن �إعارة موظفين فيما بين مختلف �لهيئات �لحكومية ووكالت �إنفاذ �لقانون �لتي 
لها ولية في مجال مكافحة �لف�ساد، بما فيها �لوحدة �لوطنية لل�ستخبار�ت �لمالية، وكذلك تعيين 
مفت�سين من هيئة مكافحة �لف�ساد في كل وز�رة وعلى �ل�سعيد �لإقليمي، تعزيز �لتعاون و�لتن�سيق بين 

�لوكالت و�لم�ساهمة في كفاءة عمل �لوكالت �لمعنية.
َد ��ستخد�م �لتكنولوجيا �لحديثة لتوفير ر�بط �إلكتروني بين �لنيابة �لعامة و�أق�سام �ل�سرطة  وُحدِّ
باعتباره عامًل من �ساأنه تعجيل �إجر�ء�ت �لتحقيق و�لإحالة وت�سهيل عملية متابعة �لق�سايا و��ستخل�ض 
�لإح�ساء�ت. وبالمثل، �أُثني على �إحدى �لدول �لأطر�ف ل�ستحد�ثها عملية حا�سوبية فريدة من نوعها 

لتبادل �لمعلومات بين �ل�سرطة و�سلطات �ل�سر�ئب و�لأور�ق �لمالية ب�سرعة وكفاءة و�أمان.

�لتحديات
ترتبط �أكثر �لتحديات �سيوعًا يف هذ� �لمجال ب�سمان �لتن�سيق �لفعال بين �لوكالت وزيادة �لكفاءة يف �إد�رة 
خطر  من  وبالحد  �لف�ساد؛  مكافحة  مجال  يف  ولية  لها  �لتي  �لوكالت  بين  فيما  �سيما  ول  �لف�ساد،  حالت 
�لتحقيقات �لمتو�زية من جانب �لموظفين �أو �لمدعين �لعامين ذوي �لوليات �لق�سائية �لمادية �أو �لإقليمية 
فيما  �سيما  ول  �لتنفيذ،  على  �لقانون  �إنفاذ  ووكالت  �لف�ساد  مكافحة  هيئات  قدر�ت  وبتعزيز  �لمتز�منة؛ 
يتعلق بالت�سال وتبادل �لبيانات؛ وبالنظر يف �ل�سبل و�لو�سائل �لكفيلة بتح�سين ��ستخد�م �لمو�رد �لمتاحة، 
�لعديد  و�أُبدي  �لف�ساد.  مكافحة  عن  �ساملة  �إح�ساء�ت  و�سع  �أجل  من  تاآزر  علقات  �إقامة  خلل  من  مثًل 
�آ�سيا و�لمحيط  من �لملحظات و�لتو�سيات فيما يتعلق بهذه �لمجالت، وخ�سو�سًا يف بلد�ن مجموعة دول 
لتح�سين  يمكن  �ل�سو�ء،  على  و38  �لمادتين 36  �سياق  يف  لوحظ  وكما  �لأفريقية.  �لدول  ومجموعة  �لهادئ 
ومو�زين"  "�سو�بط  نظام  وجود  وي�سمنا  �لجهود  ت�ستت  يمنعا  �أن  �لوكالت  بين  �لم�سترك  �لتن�سيق  وتعزيز 

يت�سم بالكفاءة للت�سدي للف�ساد بفعالية.

م، �أفيَد يف بع�ض �لحالت باأنَّ موظفين عموميين �أحجمو� عن �لمبادرة باإبلغ هيئات  و�إ�سافة �إلى ما تقدَّ
وكانو�  �لهوية،  �لك�سف عن  دون  �لإبلغ  فيها  يتاح  ل  �لتي  �لحالت  بمعلومات، وخ�سو�سًا يف  �لقانون  �إنفاذ 
يبلِّغون  �لذين  �لأ�سخا�ض  طماأنة  �لمهم  من  ولذلك،  �سدهم.  �نتقامية  �أعمال  �رتكاب  �إمكانية  من  خائفين 
بمعلومات بح�سن نية وي�ستجيبون لطلبات �لح�سول على معلومات باأنهم لن يو�جهو� �آثارً� �سلبية �إذ� لم توؤدِّ 
�لموظفين  �إدلء  تكاليف  لتغطية  �لتمويل  نق�ض  باأنَّ  �أفيد  كما  ملمو�سة.)86(  نتائج  �إلى  مة  �لمقدَّ �لم�ساعدة 
ب�سهاد�تهم يف ق�سايا �لف�ساد وغياب �لحو�فز �لمالية للموظفين �لعموميين �لمتقاعدين كي يدلو� ب�سهاد�تهم 
هما �أي�سًا من �لتحديات �أمام �لتنفيذ �لكامل للمادة قيد �ل�ستعر��ض. وعلوة على ذلك، ل تبلِّغ �لموؤ�س�سات 
يها بدًل من ذلك باتخاذ تد�بير �إد�رية  �لعامة بانتظام عن حالت �لف�ساد يف �إحدى �لدول �لأطر�ف و�إنما ت�سوِّ

خا�سة بها؛ وقد �عُتبر ذلك تقوي�سًا لجهود مكافحة �لف�ساد.

 )86(�ملرجع نف�سه، �ملادة 38، �لق�سم �لثاين.
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 ٤- التعاون بين ال�سلطات الوطنية 
والقطاع الخا�س )المادة ٣9(

بالتحقيق و�لملحقة  �لمعنية  �لدول �لأطر�ف قيام علقة تعاون بين �سلطاتها  باأن تكفل  �لمادة 39  تق�سي 
و�لقطاع �لخا�ض يف �لم�سائل �لمتعلقة بجر�ئم �لف�ساد، �إقر�رً� باأنَّ وجود علقة �لتعاون تلك �أمر محوري يف 
�لك�سف عن �لأفعال �لفا�سدة و�لفعالية يف �لتحقيق فيها.)87( وقد �أبلغت �لعديد من �لدول �لأطر�ف بالفعل عن 
�أطر فردية وم�ستركة للتنظيم �لرقابي تحكم �لعلقة بين �لقطاع �لخا�ض و�سلطات �إنفاذ �لقانون، مع �تخاذ 
تد�بير مختلفة ت�سجع �لتعاون وتعزز �ل�سو�بط �لد�خلية، وت�سمل مبادئ وتو�سيات يف مجال �لإد�رة �لموؤ�س�سية 
ومدونات قو�عد �ل�سلوك ومذكر�ت �لتفاهم ومو�ثيق �لنز�هة و�لتعهد�ت بالنز�هة �لموؤ�س�سية وغير ذلك من 
�ل�سر�كات �لر�سمية وغير �لر�سمية مع �أ�سحاب �لم�سلحة و�لم�سوؤولين عن �لتنظيم �لرقابي و�لممار�سين من 
ن �أع�ساء مكاتب �لدعاء �لعام �أو �لهيئة  �لقطاع �لخا�ض. وهناك �أطر �أخرى ت�سمل �لأحكام �لقانونية �لتي تمكِّ
�لوطنية لمكافحة �لف�ساد من طلب بلغات و�أدلة من �لكيانات و�لأفر�د يف �لقطاع �لخا�ض، كما يرد بيانه 

جزئيًّا يف �لفقرة 7 من �لمادة 31، وتن�ض على عقوبات يف حالة عدم �لمتثال.

اأمثلة على التنفيذ
عت  في �إحدى �لدول �لأطر�ف، تتعاون وكالة مكافحة �لف�ساد بن�ساط مع �لمجتمع �لمدني، وقد وقَّ
�لوكالة  وي�سارك موظفو  �لف�ساد.  لمكافحة  �لحكومية  �لمنظمات غير  �سبكة من  تفاهم مع  مذكرة 
مون �أن�سطة لإذكاء وعي �لجمهور  بانتظام في �لأن�سطة �لتي تنظمها �لمنظمات غير �لحكومية، وينظِّ
في مجال مكافحة �لف�ساد، وي�ساركون في بر�مج تلفزيونية و�إذ�عية وفي �جتماعات مو�ئد م�ستديرة 
ومناق�سات عامة �أخرى. وفي �لوقت نف�سه، ي�ساهم ممثلو �لمجتمع �لمدني في تدريب موظفي �لوكالة، 

د �لمنظمات غير �لحكومية �لوكالة بمعلومات عن �دعاء�ت �لف�ساد. في حين تزوِّ
وفي ولية ق�سائية �أخرى، �أن�ساأت وز�رة �لعدل �سبكة للتعاون على مكافحة �لف�ساد تجمع بين 
و�لمجتمع  �لخا�ض  �لقطاع  تمثل  �لتي  �لمعنية  �لجهات  جانب  �إلى  �لرئي�سية  �لحكومية  �ل�سلطات 
ت�سبح  �أن  ويوؤمل  و�لتوعية.  �لموؤ�س�سات  بين  �لتن�سيق  �سمان  �أجل  من  �لباحثين،  و�أو�ساط  �لمدني 
هذه �ل�سبكة �لقوة �لد�فعة لما ُيبذل من جهود في �لم�ستقبل لتح�سين �لآليات �لقانونية و�لموؤ�س�سية 

لمكافحة �لف�ساد في �لبلد.

�لمجالت  �أحد  �لمالية—وهي  بالموؤ�س�سات  �لأطر�ف  �لدول  تذكرها  �لتي  �لتد�بير  ترتبط  ما  وغالبًا 
�لرئي�سية �لم�ستهدفة يف �لفقرة 1 من �لمادة 39—وكثيرً� ما تركز على غ�سل �لأمو�ل. وهي ترتبط �إلى حد 
�لخا�ض  �لقطاع  كيانات  من  �لتز�م مجموعة  وخا�سة  �لوطنية،  �لمالية  �ل�ستخبار�ت  وحد�ت  باأن�سطة  كبير 
و�سركات  �لئتمانية  و�لموؤ�س�سات  )مثل �لم�سارف  �لأمو�ل  غ�سل  مكافحة  ت�سريعات  يف  �لمحددة  �لمبلِّغة، 
قي  �لتمويل ووكلء �لأ�سهم و�سما�سرة �لعقود �لآجلة وعقود �لخيار�ت ومكاتب �ل�سر�فة و�سركات �لتاأمين وموثِّ
�لعقود و�لمحامين ومر�جعي �لح�سابات( باتخاذ تد�بير �لحر�ض �لو�جب، و�إبلغ وحدة �ل�ستخبار�ت �لمالية 
�لمعنية )�أو �لمدعي �لعام يف بع�ض �لحالت( باأيِّ و�قعة �أو معاملة مريبة للك�سف عن �لجر�ئم �لجنائية، وتوفير 
�لمعلومات و�لوثائق للموظفين �لمفو�سين، عند �لطلب. ويف �لعادة، ل يجوز للأفر�د �لمعنيين، خلل �لتحقيق 
يف بلغ عن معاملت م�سبوهة، �لتذرع بال�سرية �لم�سرفية �أو �سرية معاملت �لأ�سهم �أو �ل�سرية �لمهنية �سد 
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وحدة �ل�ستخبار�ت �لمالية، وكذ� �أيِّ �لتز�مات قانونية �أو تعاقدية تتعلق بال�سرية. وت�سمل �لتد�بير ذ�ت �ل�سلة 
�إليها باعتبارها من �لممار�سات �لجيدة يف بع�ض �لدول، تنظيم دور�ت  �أُ�سير  يف مجال غ�سل �لأمو�ل، �لتي 
تدريبية وحلقات عمل للو�سطاء �لماليين ومر�جعي �لح�سابات، وكذلك �لمبادر�ت �لر�مية �إلى �إذكاء �لوعي 

لدى �ل�سلطات �لوطنية �لمخت�سة و�لقطاع �لخا�ض.

ويف عدد من �لحالت، �سدرت تو�سيات بتو�سيع نطاق �لتعاون بين هيئات �إنفاذ �لقانون �لوطنية وكيانات 
�سيا�سات  تكون هناك  ول �سيما عندما ل  �لجمهور،  لدى  �لف�ساد  بمكافحة  �لتوعية  وتعزيز  �لخا�ض،  �لقطاع 
تعاون ممنهجة، �أو عندما ل تكون هناك تد�بير متخذة �سوى فيما يتعلق بم�ساركة �لمجتمع �لمدني، �أو عندما 
ل تبلِّغ �لدول �لأطر�ف �سوى عن �ل�سر�كات مع �لموؤ�س�سات �لمالية فيما يتعلق بغ�سل �لأمو�ل. ولوحظ �أنَّ من 
�ل�سو�غل �لقائمة وجود قيود على �لح�سول على �لمعلومات و�ل�سجلت من موؤ�س�سات �لقطاع �لخا�ض ب�سبب 
�ل�سرية �لم�سرفية وقيود �ل�سرية خارج �سياق �لبلغات عن �لمعاملت �لم�سبوهة، و�أُو�سي يف �إحدى �لحالت 

بخف�ض �لحد �لأدنى للمعاملت �لنقدية �لتي ت�ستتبع �لتز�مًا بتقديم تقرير عن معاملة م�سبوهة.

ت�سجيع �لإبلغ عن جر�ئم �لف�ساد
َتحثُّ �لفقرة 2 من �لمادة 39—وهي حكم غير �إلز�مي—�لدول �لأطر�ف على ت�سجيع رعاياها و�لأ�سخا�ض 
�رتكاب جريمة ف�ساد  �لقانون عن  �إنفاذ  �إبلغ �سلطات  �إقليمها على  �لمعتاد يف  �إقامتهم  �لذين يوجد مكان 
عام  �لتز�م  على  �لأطر�ف  �لدول  من  عدد  يف  بالفعل  �لقانون  وين�ض  �لعموميين.  �لموظفين  طريقة  بنف�ض 
بالإبلغ عن حو�دث �لف�ساد، وهو �لتز�م ي�سري على جميع �لمو�طنين �أو ي�سمل فئات محددة من �لمهنيين يف 
�لقطاع �لخا�ض. وعلوة على ذلك، وكما هي �لحال بالن�سبة �إلى �لموظفين �لعموميين، قد ي�سكل عدم ك�سف 
�لمو�طنين عن جر�ئم جريمًة يف حد ذ�ته يف بع�ض �لأحيان. ومع ذلك، فاإنَّ عدد �لدول �لأطر�ف �لتي توجد 
�لعموميين.  بالإبلغ على موظفيها  �لتز�مًا  تفر�ض  �لتي  �لدول  بكثير من  �أقل  �لقبيل  �أحكام من هذ�  لديها 
�لقانون بحالت تنطوي  �إنفاذ  �إبلغ وكالت  وعادة ما تكون لدى �لقطاع �لخا�ض �سلطة تقديرية بخ�سو�ض 
مة وفقًا للتفاقية. وقد لقى ذلك قبوًل عمومًا لدى �لخبر�ء �لم�ستعِر�سين، رغم �أنَّ تو�سيات  على �أفعال مجرَّ
�سدرت يف بع�ض �لحالت ب�ساأن �عتماد تد�بير معاِدلة، وخ�سو�سًا بالقدر �لذي �أدرجت به �لبلد�ن �لمعنية 

جريمة �لف�ساد يف �لقطاع �لخا�ض �سمن �إطارها �لقانوني �أو كانت تعتزم ذلك.

كما �أ�سيَر يف بع�ض عمليات �ل�ستعر��ض �إلى �لمزيد من �لتد�بير �لتي ت�سجع �لأ�سخا�ض �لعاديين على 
�لإبلغ عن جر�ئم �لف�ساد، بما يف ذلك �لإجر�ء�ت �لعملية لت�سهيل �لإبلغ عن �لف�ساد، وفتح خطوط �ت�سال 
بوجه  �لف�ساد  وجر�ئم  عام  ب�سكل  �لجر�ئم  عن  للإبلغ  �لإلكترونية  و�لأدو�ت  �لإنترنت  وخدمات  مبا�سرة 
خا�ض، و�إذكاء �لوعي �لجتماعي بهذه �لإمكانيات )من خلل �لمحا�سر�ت و�لمعار�ض و�لدعاية �لإعلمية 
بم�ساركة  ومنعها،  �لجريمة  مكافحة  على  للتعاون  بر�مج  وتنفيذ  �لمثال(،  �سبيل  على  �لترويجية  و�لحملت 
�لمحلي(.  و�لمجتمع  �لإعلم  وو�سائل  و�ل�سرطة  �لحكومة  )�أع�ساء  �ل�سلة  ذوي  �لم�سلحة  �أ�سحاب  جميع 
باعتبارهما  �لف�ساد  مكافحة  �ل�سباب يف  لإ�سر�ك  مبتكرة  �سبل  و��ستحد�ث  لل�سباب  مع�سكر�ت  �إن�ساء  و�أُبرز 
خطوط  بفتح  �لدول  بع�ض  يف  �لف�ساد  بمكافحة  �لمخت�سة  �ل�سلطات  قيام  و�عُتبر  �لجيدة.  �لممار�سات  من 
ه يف حالت  ا و�إيجابيًّا على تنفيذ �لفقرة 2 من �لمادة 39. وُنوِّ �ت�سال مبا�سرة مجانية ب�ساأن �لف�ساد مثاًل مهمًّ
�سحة  من  و�لتحقق  للمعلومات  "مكتب  �أو  و�لبلغات  �ل�سكاوى  لفح�ض  وطنية  بو�بة  وت�سغيل  باإن�ساء  �أخرى 
�لبلغات" من �أجل تقديم �ل�سكاوى. وينبغي للدول �لأطر�ف عمومًا �ل�سعي �إلى عدم ق�سر تلك �لإمكانيات 
ويف  �إليها.  �لو�سول  وتي�سير  �لإبلغ  مر�كز  بروز  وتعزيز  �لعمومية(  �لم�ستريات  )مثل  بعينها  قطاعات  على 
د على �أنَّ تنفيذ �لحكم ب�سورة �أف�سل و�أكثر فعالية على �ل�سعيد �لمحلي يمكن �أن يتحقق  �ل�سياق نف�سه، �سدِّ
عة من خطوط �لت�سال �لمبا�سرة ب�ساأن �لف�ساد  من خلل بناء �لقدرة على جمع وتنظيم �لمعلومات �لمجمَّ
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)مثل عدد �لبلغات �لو�ردة، وعدد �لبلغات �لتي �ساهمت يف عمليات �لتحقيق �أو �لملحقة ب�ساأن جر�ئم 
�لمبينة  �لتد�بير  مع  تتطابق  �لتد�بير  بع�ض هذه  �أنَّ  �إلى  �لإ�سارة  وتجدر  �لبلغات(.  ومتابعة هذه  �لف�ساد، 
�أعله يف �لف�سل �لثاني، �لق�سمان جيم ود�ل، وتثير �لكثير من �لم�سائل �لتي نوق�ست فيهما، على �سبيل �لمثال 
فيما يتعلق بكفالة �ل�سلمة �لبدنية و�لأمن �لوظيفي للمبلِّغين، و�لحفاظ على �سرية هوية �لأ�سخا�ض �لمبلِّغين 

و�إتاحة �إمكانية تقديم بلغات دون �لك�سف عن �لهوية.

مثال على التنفيذ
من �أجل تي�سير قيام �أيِّ �سخ�ض باإبلغ �سلطات �لملحقة �لق�سائية عن �لف�ساد، ��ستحدث مكتب 
�لمدعي �لعام في �أحد �لبلد�ن �أد�ة �إلكترونية يتوجب من خللها على �ل�سخ�ض �لمبلِّغ عن �لجريمة 
�لمزعومة و�سف وقائع �لجريمة، وتدوين �لتو�ريخ، وتحديد هوية �لم�ستبه به و�لكيانات �لمتورطة، 
�سر  كلمة  �لجريمة  عن  �لمبلِّغ  �ل�سخ�ض  لدى  وتكون  �لمعلومات.  تلك  على  �ّطلعه  كيفية  و�سرح 
�لمبلِّغ  �ل�سخ�ض  هوية  وتحظى  �لتحقيقات.  على  �لطلع  �إمكانية  له  وتتاح  بلغه  على  للطلع 

بالحماية. وتكون �لبلغات �سرية وقد توؤدي �أو ل توؤدي �إلى فتح �إجر�ء�ت جنائية.

�رتكاب  عن  �لإبلغ  على  �لنا�ض  ت�سجيع  �إلى  �أي�سًا  يهدف  ولكنه  مختلف،  طابع  ذو  تدبير  وهناك 
�لأطر�ف، وخ�سو�سًا يف مجموعة  �لدول  �لعديد من  �أو غير مادية. ويف  توفير حو�فز مادية  �لجر�ئم، وهو 
مون معلومات توؤدي �إلى  دول �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ ويف بع�ض �لدول �لأفريقية، يجوز للأ�سخا�ض �لذين يقدِّ
��سترجاع موجود�ت مملوكة للدولة، �أو �لك�سف عن جميع �لجر�ئم �أو عن جر�ئم محددة )بما يف ذلك �لر�سوة 
�لدولة ذ�تها )مبلغ  �سو�ء من  �أن يطالبو� بمكافاأة مالية،  �لجناة عمومًا،  �أحد  �عتقال  �إلى  �أو  و�لختل�ض(، 
يعادل ُع�سر قيمة �لموجود�ت �لم�سادرة من �لجاني على �سبيل �لمثال( �أو، يف حالت �أكثر ندرة، من �لأمو�ل 
�لخا�سة �لتي ُجمعت يف �سياق برنامج تعاون على مكافحة �لجريمة. ويف عدد محدود من تلك �لحالت، لوحظ 
�أنَّ �لحكم ذ� �ل�سلة من �لممار�سات �لجيِّدة، حتى يف �لحالت �لتي لم يكن تطبيقه قد بد�أ فيها بعد. ويف بع�ض 
�لذين  �لعموميين  �لموظفين  �أو  �لجمهور  لأفر�د  �إمكانية منح مكافاآت  �لقانون على  ين�ض  �لأطر�ف،  �لدول 

قدمو� م�ساعدة يف �إطار �لجهود �لر�مية �إلى منع �أفعال �لف�ساد و�لق�ساء عليها.

�لتحديات
�إلى ر�بطات  �أكثر رغبة يف �للجوء  �أنَّ كيانات �لقطاع �لخا�ض تكون �أحيانًا  �أفيد به من  من بو�عث �لقلق ما 
بالف�ساد  لمنازعة مت�سلة  ت�سوية  �إلى  �لتو�سل  للم�ساعدة بهدف  لها طلبًا  تابعة  �لتي تكون  �لتجارية  �لأعمال 
عن طريق �إجر�ء�ت مدنية بدًل من �لخ�سوع لإجر�ء�ت جنائية ر�سمية. وحتى عندما تتو��سل تلك �لكيانات 
بالفعل مع �ل�سلطات، فاإن �لتقارير �لتي تقدمها كثيرً� ما تكون غير مكتملة �أو تفتقر �إلى �لإحكام. ويف �سياق 
�لمادة 39  2 من  �لفقرة  ت�سملها  �لتي  �لف�ساد  �سيا�سة مكافحة  ��ستعر��سات يف جو�نب  مماثل، نظرت عدة 
بدعم  �لمعني  �لموؤ�س�سي  �لإطار  يف  �لجمهور  ثقة  لتر�سيخ  �لحا�سمة  �لأهمية  �إلى  منبهة  �أو�سع،  منظور  من 
�سيادة �لقانون ك�سرط م�سبق �أ�سا�سي لإقناع �لمو�طنين، وكذلك كيانات �لقطاع �لخا�ض، بالإبلغ عن جر�ئم 
�لف�ساد. ويتطلب ذلك �لت�سديد على �أهمية �لرقابة �لتي يقوم بها �لمو�طنون )عن طريق �لحق يف �لح�سول 
على �لمعلومات مثًل(، و�لأهم من ذلك �سمان �ل�سفافية و�لم�ساءلة و�لت�ساق يف �لنظام �لق�سائي، بما يف 
قامت،  �لمعنية  �لدول  �إحدى  �أنَّ  �لتقدير  مع  ولوحظ  �لمنا�سب.  �لوقت  �لجنائية يف  �لملحقات  ذلك ح�سم 
�سعيًا �إلى تحقيق هذه �لأهد�ف، بجملة �أمور منها �إقر�ر حدود �لتنظيم �لرقابي �لذ�تي فيما يتعلق بالإ�سر�ف 
على مهنة �لقانون؛ وحظرت �لإجر�ء�ت �لق�سائية �لمعقودة يف جل�سات �سرية وبناء على طلب طرف و�حد؛ 



�إ�سلحات  و�سرعت يف  �لق�ساة؛  �سلوك  �سوء  باإمكانية  يتعلق  فيما  �لتاأديبي  �لنظام  على  تح�سينات  و�أدخلت 
�إد�رة �لق�سايا باإز�لة �إمكانية �ختيار �لق�ساة، وكذلك تح�سين عملية معالجة �لق�سايا.

باء- الأحكام الأخرى

1- ال�سرية الم�سرفية )المادة ٤0(

معظم  يف  ُتذكر  م�ساكل  تثير  �لم�سرفية  �ل�سرية  �أنَّ  باء،  �لق�سم  �لثاني،  �لف�سل  يف  �آنفًا  ُذكر  كما  يبدو،  ل 
�لوليات �لق�سائية. ويمكن بالفعل �عتبار تنفيذ �أحكام �لتفاقية من �أجل �لإبلغ عن �لمعاملت �لم�سبوهة 
�إز�لة �لعقبات �لتي تعتر�ض  �أ�سا�سية �سوب  و�إن�ساء وحدة لل�ستخبار�ت �لمالية )�لمادتان 1٤ و58( خطوة 
�لأحكام من خلل  هذه   ٤0 �لمادة  ل  وتكمِّ �لم�سرفية.  �ل�سرية  تطبيق  ب�سبب  �لمحلية  �لجنائية  �لتحقيقات 
بغر�ض  �لم�سرفية  �لمعلومات  تحمي  �لتي  و�للو�ئح  �لقو�نين  تعديل  ل�سمان  نطاقًا  �أو�سع  �لتز�م  ��ستحد�ث 

تنفيذ تد�بير مكافحة �لف�ساد تنفيذ� فعاًل.

وبالفعل، �أفادت دول �أطر�ف، حتى يف حالت وجود قو�عد �سارمة لل�سرية �لم�سرفية، باأنَّ لديها �آليات 
مة وفقًا للتفاقية،  منا�سبة متاحة للتغلب على �لعقبات �لناجمة عن تلك �لقو�عد لدى �لتحقيق يف �لأفعال �لمجرَّ
ولإلز�م �لم�سارف و�لموؤ�س�سات �لمالية بالك�سف عن �لمعلومات �لتي توجد بحوزتها عن عملئها، �أو عن �أيِّ 
عملية �أو �أعمال تقوم بها معهم، بناء على طلب �أحد �لق�ساة �أو �لمدعي �لعام �أو �سلطة مخت�سة �أخرى )بما يف 
ذلك، يف معظم �لحالت، وحدة �ل�ستخبار�ت �لمالية �لوطنية(، وذلك، يف �لعادة، رهنًا بالمرحلة �لتي بلغتها 
مون بلغات �أو معلومات �إلى �ل�سلطات �لمخت�سة  �لإجر�ء�ت.)88( ويعني هذ� �أي�سًا �أنَّ �لأ�سخا�ض �لذين يقدِّ
م�سمولون بالح�سانة من �لجز�ء�ت �لمدنية �أو �لجنائية �أو �لإد�رية وبالإعفاء من �لم�سوؤولية �لمترتبة على عدم 
�إلى  و�أ�سير بوجه خا�ض  �لك�سف عنها.  �لتي هم ملَزمون بعدم  �لمعلومات  �لك�سف عن  �أْي  بال�سرية،  �للتز�م 
�لممار�سة �لمتمثلة يف �ل�سرعة و�لفعالية يف �إتاحة �طلع �أجهزة �إنفاذ �لقانون على �لمعلومات �لمالية. و�أُثني 
على �لأحكام �لت�سريعية �لتي تحد من �ل�سروط �لإثباتية �أو �لإجر�ئية لأو�مر رفع �ل�سرية �لم�سرفية يف �سياق 
�لأولية  �لتحقيقات  �لم�سوؤولين عن  �لأ�سخا�ض  وغيرهم من  �لعامين  للمدعين  و�ل�سماح  �لجنائية  �لتحقيقات 

بمنع �لموؤ�س�سات �لمالية من �إبلغ �لزبائن و�لأطر�ف �لخارجية باإجر�ء بع�ض عمليات �لتدقيق.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة
دو�ئر  عمل  لتي�سير  �لم�سرفية  للح�سابات  وطني  �سجل  ��سُتحدث  �لأطر�ف،  �لدول  �إحدى  في 
للتعرف على جميع  ُي�ستخدم  وهو  �لعامة،  للمالية  �لعامة  �لمديرية  �ل�سجل  وت�سرف على  �لتحقيق. 
�أنو�ع �لح�سابات )�لح�سابات �لم�سرفية و�لبريدية وح�سابات �لمدخر�ت، �إلخ( ومو�فاة �لأ�سخا�ض 
�لتحقيق  على  �لقائمون  �لق�سائية  �ل�سرطة  و�سباط  �لق�سائية  �ل�سلطة  ذلك  في  )بما  �لمفو�سين 
�أخرى  بلد�ن  �أو �سركات. وتوجد في  �أفر�د  �لجنائية( بمعلومات عن ح�سابات يملكها  �لجر�ئم  في 
�لم�سارف  �أو  �ل�سريبية  �ل�سلطات  عليها  ت�سرف  �لم�سرفية  للح�سابات  مماثلة  مركزية  �سجلت 
�لممار�سون  عليها  �أثنى  وقد  �ل�سلة.  ذ�ت  �ل�سلطات  �أو  �لمالية  �ل�ستخبار�ت  وحد�ت  �أو  �لمركزية 
طالما  �ل�سلة  ذ�ت  �لإجر�ء�ت  فعالية  وزيادة  �لوقت  لتوفير  كفوؤة  كو�سيلة  �لم�ستعِر�سون  و�لخبر�ء 

جرى تحديثها بانتظام و�أُتيح لموظفي �إنفاذ �لقانون �لطلع بالقدر �لكافي على محتو�ها.

 )88(فيما يخ�ض م�ساألة �جلهة �لتي يجب تخويلها �سلطة جتاوز �ل�سرية �مل�سرفية ويف ظل �أيِّ ظروف ولأيِّ �أغر��ض، �نظر �ملرجع نف�سه، 

�ملادة ٤0، �لق�سم �لثاين، �لق�سم �لفرعي 1.
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وقد  �لأوليين،  �لدولتين  ففي  دولة.   12 نحو  قو�نين  �سديدة يف  قيود  وجود  ��ستثنائية،  ب�سورة  وتبيَّن، 
�سبق ذكرهما �أعله يف �إطار �لف�سل �لثاني، �لق�سم باء، ل يمكن جمع وتقديم �لمعلومات �لم�سرفية بالن�سبة 
�إلى �لجر�ئم �لتي تخ�سع لعقوبة ق�سوى بال�سجن لمدة تقل عن �أربع �سنو�ت، بما يف ذلك عدد من �لأفعال 
مة وفقًا للتفاقية—و�إن كان هناك يف �إحدى �لحالت م�سروع قانون قيد �لنظر لمعالجة هذه �لم�ساألة.  �لمجرَّ
ويبدو، يف ما ل يقل عن ت�سع دول �أخرى، من مجموعة �لدول �لأفريقية ومجموعة دول �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ، 
بالتحقيقات  �سوى  تتعلق  �لم�سرفية ل  �ل�سرية  قو�نين  �لنا�سئة عن  �لعو�ئق  للتغلب على  �لقانونية  �ل�سبل  �أنَّ 

�لمحلية يف ق�سايا غ�سل �لأمو�ل ول ت�سمل �لجر�ئم �لأخرى ذ�ت �ل�سلة بالف�ساد.

�ل�سرية  رفع  فيها  كان  �لتي  �لمعدودة  �لق�سائية  �لوليات  يف  لوحظ  �ل�ستثناء�ت،  هذه  جانب  و�إلى 
تاأخير�ت خلل  بما قد يح�سل من  يتعلق  �لعقبات  �أنَّ معظم  �لقلق  �لباعثة على  �لمجالت  �أحد  �لم�سرفية 
علم  جملتها  يف  �أمور  �إلى  �لتاأخير�ت  هذ�  توؤدي  وقد  �لغر�ض.  لهذ�  ق�سائي  �إذن  على  �لح�سول  �إجر�ء�ت 
�لدول  �لتو�سيات كي تنظر  وبناء على ذلك، �سدر عدد من  �لجارية.  بالتحقيقات  �لأو�ن  �لم�ستبه بهم قبل 
يف �إ�سفاء �لمرونة على �لمعايير و�لإجر�ء�ت ذ�ت �ل�سلة يف �سياق �لتحقيقات �لد�خلية يف ق�سايا �لف�ساد، 
بمر�عاة �لنهج �لعام �لمتبع يف �لت�سريعات �لوطنية فيما يخ�ض �ل�سلطة �لقادرة على منح �لإذن �للزم. فعلى 
�س�بيل �لمث�ال، �أُو�سي يف �إحدى �لحالت �لتي ُترفع فيها �ل�سرية �لم�سرفية باإذن من �لمحكمة، بناء على طلب 
�لمدعي �لعام عندما يكون هناك دليل على �رتكاب جريمة جنائية، بتخفيف �لمتطلبات �لر�سمية للح�سول 
ط معمول به فعًل يف �لدولة �لطرف �لمعنية فيما يتعلق بغ�سل �لأمو�ل،  على �إذن، ربما با�ستخد�م �إجر�ء مب�سَّ
ي�ستطيع �لمدعي �لعام بموجبه �أن يطلب �إلى �لم�سارف تقديم �لبيانات ذ�ت �ل�سلة. وُقدمت تو�سيات مماثلة 
يف دولة قد يخ�سع فيها �لإجر�ء �لمتعلق بتقديم طلب للطلع على �ل�سجلت �لم�سرفية، و�إن ��سُطلع به من 
طرف و�حد، لتحديات قانونية م�ستهِلكة للوقت بما تترتب عليه حالت تاأخير غير �سرورية قد تعرقل تقدم 
َيلزم فيها  �أخرى  �لم�سرفية يف دولة  للح�سابات  باإن�ساء �سجل مركزي  تو�سية  وُقدمت  �لجارية.  �لتحقيقات 
��ستيفاء �سرط �إر�سال �أمر �لمحكمة بالك�سف عن �لمعلومات �إلى �لر�بطات �لم�سرفية �أوًل قبل �إحالته �إلى 
�إلى عدة مئات(، ويمكن للر�بطات و�لم�سارف �لمعنية على  �لم�سارف �لأع�ساء فيها )�لتي ي�سل عددها 

�ل�سو�ء �أن تطعن يف �أمر �لمحكمة يف �إطار �إجر�ء�ت يمكن �أن ت�ستغرق عدة �أ�سابيع.

قون يف  ومن �لأهمية بمكان �لإ�سارة، بخ�سو�ض حالة �أخرى، �إلى ما لوحظ من �سعوبات يو�جهها �لمحقِّ
ر �لق�ساة يف �لرد على طلبات رفع �ل�سرية  �لح�سول على �لأمر برفع �ل�سرية �لم�سرفية، لي�ض فقط ب�سبب تاأخُّ
�لبالغة  �ل�سعوبة  ب�سبب  �أي�سًا  ولكن  ذلك،  بعد  �لمعلومات  تقديم  يف  �لمعنية  �لم�سارف  ر  وتاأخُّ �لم�سرفية 
لمعايير �لإثبات �لتي يتطلبها منح �إذن من �لقا�سي �لم�سرف على �لق�سية. وقد �أُ�سدرت تو�سية ب�ساأن �عتماد 

تد�بير منا�سبة لتي�سير �لتنفيذ �لعملي لمعايير رفع �ل�سرية �لم�سرفية.

و�أخيرً�، يمكن لأجهزة �إنفاذ �لقانون و�لق�ساة، من �لناحية �لعملية، �لح�سول من �لم�سارف �أو غيرها 
من �لموؤ�س�سات �لمالية يف �إحدى �لدول �لأطر�ف على �ل�سجلت �لم�سرفية �أو �لتجارية �أو �لمالية �أو حجزها 
منها، غير �أنَّ ذلك م�سروط فيما يبدو بالح�سول على �إذن خطي من رئي�ض �لم�سرف �لمركزي. وقد ُقدمت 

تو�سية باإلغاء هذ� �ل�سرط.

2- ال�سجل اجلنائي )املادة ٤1(

�أن  �إذ� كان من �لملئم  م �لدول �لأطر�ف ما  �أن تقيِّ تن�ض �لمادة ٤1—وهي حكم �ختياري—على 
تلك  ��ستخد�م  بغية  �أخرى،  دولة  �لمزعوم يف  �لجاني  بحق  �أن �سدر  �سبق  �إد�نة  �أيَّ حكم  �لعتبار  تاأخذ يف 



مة وفقًا للتفاقية. ووفقًا لما يرد يف ملحوظة  �لمعلومات يف �لإجر�ء�ت �لجنائية �لمتعلقة باأحد �لأفعال �لمجرَّ
تف�سيرية، ينبغي �أن ُيفهم م�سطلح "�إد�نة" على �أنه ي�سير �إلى �إد�نة لم تعد قابلة لل�ستئناف.)89(

بع�ض  ففي  ثلثها(.  من  )�أكثر  �لق�سائية  �لوليات  من  كبير  عدد  يف  �لآن  حتى  �لمادة  هذه  ذ  ُتنفَّ ولم 
�لحالت، ل يبدو �أنَّ ثمة قو�نين �أو ممار�سات فيما يتعلق با�ستخد�م �ل�سجلت �لجنائية �لأجنبية، و�إن �حتجت 
�ل�سلطات �لوطنية يف بع�ض �لأحيان باأن ذلك قد يكون ممكنًا من �لناحية �لنظرية، ��ستنادً� �إلى غياب �لأحكام 
�لتي تمنع مثل ذلك �ل�ستخد�م �أو �إلى وجود �إمكانية عامة بقبول وثائق �سادرة يف وليات ق�سائية �أجنبية يف 
�لإجر�ء�ت. ومن �لو��سح يف دول �أطر�ف �أخرى �أنه ل يمكن �أخذ �لإد�نات �ل�سابقة يف دولة طرف �أخرى بعين 
�أخذها يف �لعتبار بقدر محدود )على �سبيل �لمثال، عندما  �أو يمكن  �لعتبار فيما يتعلق بجر�ئم �لف�ساد، 
تكون متعلقة بغ�سل �لأمو�ل �أو تكون �سادرة عن دولة ع�سو يف منظمة �إقليمية(. وين�ض �لقانون �لجنائي يف 
�أحد �لبلد�ن على �أنه يف حالة ما �إذ� كانت �لجريمة قد لوحقت يف ولية ق�سائية �أخرى و�أ�سفرت عن �إ�سد�ر 
ذ عند  وتنفيذ حكم بالإد�نة، تر�عي �لمحكمة �لمحلية )�لتي تنظر يف �لق�سية نف�سها( �لحكم �لأجنبي �لمنفَّ
تحديد �لعقوبة. و�عتبر �لخبر�ء �لم�ستعِر�سون ذلك متما�سيًا مع �لتفاقية. بيد �أنَّ �لأحكام من هذ� �لقبيل ل 
تعني �إيلء �لعتبار لجميع �ل�سجلت �لجنائية �لأجنبية للمجرمين )�أْي يف �سياق �لإجر�ء�ت �لجنائية فيما 

يخ�ض وقائع مختلفة(، ول ُيعتد بها يف تنفيذ �لمادة قيد �لبحث �سوى ب�سورة محدودة.

بالإد�نة  �أحكامًا  �لعتبار  تاأخذ يف  �أن  �لحالت  �لوطنية يف غالبية  للمحاكم  يمكن  �أخرى،  ناحية  ومن 
ا يف �سياق تحديد م�سوؤولية �سخ�ض متهم بجريمة ف�ساد )كاأدلة على �سوء �سمعة  �سادرة يف �أماكن �أخرى، �إمَّ
�ل�سخ�ض �أو عدم م�سد�قيته على �سبيل �لمثال(، �أو كما هي �لحال يف معظم �لأحيان يف مرحلة �لحكم على 
فة من قبيل �إتيان �سلوك ل غبار  �ل�سخ�ض �لمد�ن )عند تحديد معاودة �لإجر�م، �أو تطبيق �لظروف �لمخفِّ
تتيح  �لتي  �لدول  و�لعديد من  �لمثال(.  �سبيل  �أمني على  تدبير  �أو  تبعية  �أو تطبيق عقوبة  �لما�سي،  عليه يف 
هذه �لإمكانية ملَزمة ب�سكوك دولية مثل �لتفاقية �لأوروبية �لمتعلقة بال�سلحية �لدولية للأحكام �لجنائية 
)�لمادة 56( و�لقر�ر �لإطاري لمجل�ض �لتحاد �لأوروبي JHA/2008/675 �لموؤرخ 2٤ تموز/يوليه 2008، ب�ساأن 
مر�عاة �لإد�نات �لتي ت�سدر يف �لدول �لأع�ساء يف �لتحاد �لأوروبي يف معر�ض �لإجر�ء�ت �لجنائية �لجديدة، 
�لذي يلِزم بحد �أدنى هو �أن ُتلَحق بحكم �لإد�نة �لأجنبي بع�ض �أو جميع �لآثار �لتي يلحقها قانونها بالأحكام 

�ل�سادرة يف �إقليمها.

مثال على التنفيذ

ين�ض �لقانون �جلنائي يف �إحدى �لدول �لأطر�ف على �أن ُتعترب �لأحكام �لأجنبية بالإد�نة م�ساوية من 
حيث �ملبد�أ للأحكام �ملحلية بالإد�نة، �إذ� �أُدين �جلاين بارتكاب جرمية يعاَقب عليها �أي�سًا مبوجب 
�لقانون �ملحلي، و�إذ� �سدر �حلكم نتيجة لإجر�ء�ت تتفق مع �ملبادئ �لو�ردة يف �ملادة 6 من �لتفاقية 

�لأوروبية حلماية حقوق �لإن�سان و�حلريات �لأ�سا�سية.

ومن �لم�سائل �لتي ُتترك لتقدير �لدول �لأطر�ف �لظروف �لتي توؤخذ فيها �لإد�نة �ل�سابقة يف �لعتبار، 
و�لآثار �لتي ُتلِحقها مختلف �لقو�نين �لوطنية بوجود �إد�نات �سابقة، وما �إذ� كانت هذه �لآثار ُتعتبر يف نظر 
�لقانون �لوطني م�سائل تتعلق بالوقائع �أو م�سائل تخ�ض �لقانون �لإجر�ئي �أو �لمو�سوعي، وما �إذ� كانت تر�عى 
�أثناء  �أو  يف مرحلة ما قبل �لمحاكمة )على �سبيل �لمثال فيما يتعلق بالقو�عد �لمتعلقة بالحتجاز �لموؤقت( 

 )89(�ملرجع نف�سه.
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�لمحاكمة �أو يف وقت تنفيذ �لحكم بالإد�نة. وعلى �لرغم من �أنَّ بع�ض �لم�ستعِر�سين يعتبرون على ما يبدو �أنَّ 
�لقت�سار على ��ستخد�م �ل�سجلت �لجنائية �لأجنبية يف مرحلة �إ�سد�ر �لأحكام لي�ض كافيًا تمامًا، فاإنَّ كل 
خيار من �لخيار�ت �لمذكورة �أعله يفي بحكم �لتفاقية باأنه يجوز للدول �أن تر�عي �أحكام �لإد�نة �لأجنبية 
�ل�سابقة يف �لإجر�ء�ت �لجنائية �لتي تتعلق بجر�ئم �لف�ساد، وفقًا لل�سروط و�لأغر��ض �لتي تر�ها منا�سبة. 
�لعقوبات  فر�ض  من  �لتمكين  تحديدً�  هو  �لدول  معظم  يف  �لجنائية  �ل�سجلت  من  �لغر�ض  فاإنَّ  وبالفعل، 
ق �لآثار �لوقائية �للزمة، وبيان �أمور يف جملتها �سخ�سية  و�لتد�بير �لأمنية �لكافية و�لمتنا�سبة، و�سمان تحقُّ

�لجاني و�سلوكه �ل�سابق.)90(

ومع ذلك، فاإنَّ وجود �إمكانية نظرية فقط للأثر �لمذكور �أعله قد يكون غير كاٍف �إذ� لم ت�سل �لأحكام 
�لأجنبية بالإد�نة �إلى علم �ل�سلطات �لوطنية. ولذ�، ينبغي للدول �لأطر�ف �أن ت�سعى جاهدة �إلى جمع �لبيانات 
من �ل�سجلت �لجنائية �لأجنبية، وخ�سو�سًا فيما يتعلق بمو�طنيها، وهو غالبًا ما يتحقق بالرجوع �إلى �تفاقات 
�لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة �لثنائية �أو غيرها من �ل�سكوك �لقانونية �لدولية يف �لم�سائل �لجنائية، مثل �تفاقية 
 2009/315/JHA �لأوروبي  �لتحاد  لمجل�ض  �لإطاري  و�لقر�ر   ،)5 )�لمادة  �لق�سائي  للتعاون  �لعربية   �لريا�ض 
بتاريخ 26 �سباط/فبر�ير 2009 ب�ساأن �سكل ومحتوى �لمعلومات �لمتبادلة �لم�ستقاة من �ل�سجل �لجنائي بين 
�لدول �لأع�ساء، و�تفاقية �لم�ساعدة �لقانونية يف �لم�سائل �لجنائية بين �لدول �لأع�ساء يف مجموعة �لبلد�ن 
�لناطقة باللغة �لبرتغالية )�لمادة 17(، و�تفاقية ر�بطة �لدول �لم�ستقلة ب�ساأن �لم�ساعدة �لقانونية و�لعلقات 
�لمتبادلة  للم�ساعدة  �لأوروبية  و�لتفاقية  )�لمادة 79(،  و�لجنائية  و�لأ�سرية  �لمدنية  �لم�سائل  يف  �لقانونية 
�لأحكام  بيانات  تبادل  ب�ساأن  �أحكام  على  �ل�سكوك  هذه  وتن�ض  و22(.   13 )�لمادتان  �لجنائية  �لم�سائل  يف 
�لوطنية مع دول �أخرى وب�سورة �أكثر تحديدً� ب�ساأن �لتبادل �لمنتظم للمعلومات عن �لأحكام بالإد�نة �لجنائية 
منها.  و�حدة  كل  �إقليم  يف  �لم�ساركة  �لدول  يف  �لمقيمين  �أو  �لمو�طنين  على  �لمفرو�سة  �لأمنية  �لتد�بير  �أو 
و�إ�سافًة �إلى ذلك، يتم بانتظام تبادل �لمعلومات ب�ساأن �لأحكام �لتي تفر�سها �لبلد�ن �لأجنبية على �لمجرمين 
من خلل �ل�سكوك �لعامة ب�ساأن �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة، وقنو�ت �ل�سرطة، وكذلك من خلل �سبكات 

وحد�ت �ل�ستخبار�ت �لمالية )فيما يتعلق بالجر�ئم �لأ�سلية ب�ساأن غ�سل �لأمو�ل على �سبيل �لمثال(.

اأمثلة على التنفيذ

ن في �سجل �لعقوبات �لبيانات �لمتعلقة بالمو�طن �أو �لمقيم �لد�ئم،  في �إحدى �لدول �لأطر�ف، ُتدوَّ
ل محليًّا  �أو �لأجنبي �لحائز على �إذن بالإقامة �أو حق د�ئم في �لإقامة، �أو �ل�سخ�ض �لعتباري �لم�سجَّ
�لمد�ن من جانب محكمة �أجنبية، في �لحالت ووفقًا للإجر�ء�ت �لمن�سو�ض عليها في �لتفاقيات 

�لدولية و�تفاقات �لتعاون بين �لوكالت �لحكومية.
�لمحو�سب  �لأوروبي  �لنظام  �لأوروبي  �لتحاد  في  �لأع�ساء  �لدول  �أن�ساأت   ،2012 عام  وفي 
للمعلومات عن �ل�سجلت �لجنائية، �لذي ي�سمح بتبادل �آمن يكاد يكون �آليًّا تمامًا لمعلومات ب�ساأن 
جدوًل  وي�ستخدم  �لآلية  �لترجمة  يوفر  وهو  �لجنائية.  �ل�سجلت  من  ومقتطفات  بالإد�نة  �لأحكام 
�ض رمزً� مختلفًا لكل فئة من  بالجر�ئم و�لعقوبات �ل�سارية على جميع �لدول �لأع�ساء، و�لتي تخ�سِّ
�لجر�ئم ولكل �سكل من �أ�سكال �لعقوبة. ويتيح �لنظام للق�ساة و�لمدعين �لعامين �سهولة �لح�سول 
على معلومات �ساملة عن �لأحكام �ل�سابقة بالإد�نة لأيِّ مو�طن تابع للتحاد �لأوروبي، بغ�ض �لنظر 

عن �لدولة �لع�سو في �لتحاد �لأوروبي �لتي �أُدين فيها ذلك �ل�سخ�ض في �لما�سي.

 )90(�نظر �لدليل �لتقني لتفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لف�سل �لثالث، �ملادة ٤1، �لق�سم �لثاين.



�إن�ساء قاعدة  �أنَّ من �لمفيد  �أ�سمل  �لتي تنظر يف تطبيق �لمادة ٤1 تطبيقًا  وقد ترى �لدول �لأطر�ف 
بيانات موحدة لل�سجلت �لجنائية وتمكين بلد�ن �أخرى من �لنفاذ �لمبا�سر �إلى تلك �ل�سجلت مما من �ساأنه 
�أم �لتقنية. ففيما يتعلق �لجانب �لقانوني، يجب على  ت�سهيل تبادل �لمعلومات، �سو�ء من �لناحية �لقانونية 
م ما �إذ� كانت ت�سريعاتها ت�سمح بالنقل �لدولي للبيانات مثل �ل�سجلت �لجنائية، و�أن  �لدول �لأطر�ف �أن تقيِّ
�أن  �لأطر�ف  �لدول  �إلى  بالن�سبة  �لمفيد  يكون من  قد  �لتقني،  بالجانب  يتعلق  وفيما  �لغر�ض.  لهذ�  ثها  تحدِّ
تعيِّن �سلطة مركزية تتولى م�سوؤولية �لتبادل �لدولي للمعلومات ذ�ت �ل�سلة؛ ويمكن �أن ُت�سند هذه �لمهمة �إلى 

�ل�سلطة �لوطنية �لم�سوؤولة عن �لتعاون �لدولي يف �لم�سائل �لجنائية.)91(

٣- الولية الق�سائية )املادة ٤2(
مة وفقًا للتفاقية )�لقانون �لجنائي �لدولي بالمعنى  فيما يتعلق بالولية �لق�سائية �لوطنية على �لأفعال �لمجرَّ
�لحريف(، تق�سي �لأحكام �لإلز�مية �لو�ردة يف �لمادة ٤2 �أوًل وقبل كل �سيء باأن تعتمد �لدول مبد�أْي �لإقليمية 
و�لَعَلم، وكذلك مبد�أ "�لت�سليم �أو �لمحاكمة" وفقًا للفقرة 11 من �لمادة ٤٤، �أْي يف �لحالت �لتي ل ت�سلِّم فيها 

�ل�سخ�ض �لموجود يف �إقليمها لمجرد كونه �أحد رعاياها.

مبد�أ �لإقليمية ومبد�أ �لَعَلم
ا �أو  �أكدت جميع �لدول �لأطر�ف، ما عد� دولة طرف و�حدة، وليتها �لق�سائية على �لأفعال �لتي ُترتكب كليًّ
جزئيًّا د�خل �أر��سيها )�أو يكون لها �أثر على تلك �لأر��سي(، ب�سرف �لنظر عن جن�سية �لجاني، على �لنحو 
�لمطلوب يف �لفقرة �لفرعية 1 )�أ( من �لمادة ٤2 و�لملحوظة �لتف�سيرية ذ�ت �ل�سلة للتفاقية.)92( و�ل�ستثناء 
�سبه  جزء  على  �لف�ساد  مكافحة  ت�سريعات  من  �لرئي�سية  �لمجموعة  فيه  تنطبق  ل  بلد  هو  �لوحيد  �لرئي�سي 
ق عدد محدود من �لدول �لأخرى قيودً� فيما يتعلق بالجر�ئم �لمرتكبة على  م�ستقل من �أر��سيه، يف حين يطبِّ
متن �ل�سفن �لأجنبية يف �لمو�نئ �لوطنية �أو يف مياهها �لإقليمية، وكذلك على متن �لطائر�ت �لتي تحلق يف 
�لمجال �لجوي �لوطني. ومن �لأمور �لتي تنطوي على �لقدر نف�سه من �لإ�سكالية حالة دولة ل يبدو �أن لديها �أيَّ 

قو�عد لمعالجة م�ساألة �لولية �لق�سائية. 
ر �لإقليمية بالمعنى �لو��سع، حيث يكون وجود �سلة جوهرية بين �لجريمة و�لإقليم �لوطني  وكثيرً� ما تف�سَّ
كافيًا، وتكون حالت �ل�سروع �أو �لأفعال �لتح�سيرية م�سمولة، حتى عند �رتكابها خارج �لإقليم �لوطني، حيثما 
ا �أو جزئيًّا يف �لد�خل. وعادة ما ي�سير تاأكيد �لولية �لق�سائية  كان ُيفتر�ض �أن ُترتكب �لجريمة �لمق�سودة كليًّ
�لإقليمية �أي�سًا �إلى �لجر�ئم �لتي ُترتكب با�ستخد�م تكنولوجيا �لحا�سوب، حيث ينبغي �أن يكون هناك �تفاق 
عام على �أنَّ �لتفاقية ت�سمل ممار�سة �لولية �لق�سائية على �لجر�ئم �لتي ُترتكب با�ستخد�م �لحو��سيب، حتى 

و�إن كانت �آثار �لجرم قد حدثت خارج �إقليم �لدولة �لطرف.
كما َتب�ُسط �لغالبية �لعظمى من �لدول �لأطر�ف وليتها �لق�سائية �لإقليمية على �لجر�ئم �لتي ُترتكب 
�لمطلوب يف حكم  �لنحو  لة بمقت�سى قو�نين كل منها، على  �أو �سفن م�سجَّ �أو جزئيًّا على متن طائر�ت  ا  كليًّ
�لفقرة �لفرعية 1 )ب( من �لمادة ٤2. بل وتمتد �لولية �لق�سائية �لوطنية يف حالت معدودة لت�سمل �لطائر�ت 
�لأجنبية �إذ� هبطت يف �لإقليم �لوطني بعد �رتكاب �لجريمة. ويف �لمقابل، يبدو �أنَّ هناك نحو دولة و�حدة 
من �ست دول �أطر�ف، معظمها تعتمد نظم �لقانون �لأنغلو�سك�سوني، ل تطبق مبد�أ �لَعَلم، �أو ل تطبقه يف جميع 
�لحالت �لممكنة )ب�ساأن جميع �لجر�ئم �لمت�سلة بالف�ساد �أو خارج حدودها �لإقليمية مثًل(. وقد �سدرت يف 

معظم �لحالت �لمعنية تو�سيات منا�سبة يف هذ� �ل�سدد.

 )91(�لدليل �لتقني لتفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لف�سل �لثالث، �ملادة ٤1، �لق�سم �لثاين.

 )92(�لأعمال �لتح�سريية للمفاو�سات �لر�مية �إىل و�سع �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �جلزء �لأول، �لف�سل �لثالث، �ملادة ٤2، 

�لق�سم جيم )�ل�سفحة 363(.
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التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

وفقًا للقو�عد �لمتعلقة بالولية �لق�سائية لدى �إحدى �لدول �لأطر�ف، ُتعتبر �لجريمة �لجنائية قد 
�لفعل، جزئيًّا على �لأقل، في �لإقليم  �إذ� كان �لجاني: )�أ( قد �رتكب  �رُتكبت في �لإقليم �لوطني 
�أو كان �لق�سد منه  �أو �لتهديد للم�سلحة �لمحمية قد وقع  �لوطني، حتى �إذ� كان �لنتهاك �لفعلي 
ا �أو جزئيًّا، خارج ذلك �لإقليم؛ �أو )ب( قد �رتكب �لفعل خارج �لإقليم �لوطني، �إذ� كان  �أن يقع، كليًّ
�لق�سد �أن يقع �لنتهاك �لفعلي �أو �لتهديد للم�سلحة �لمحمية في �إقليمها، �أو كان �لق�سد �أن تتحقق 
تلك �لنتيجة، جزئيًّا على �لأقل، في �إقليمها؛ �أو )ج( قد �رتكب �لفعل خارج �لإقليم �لوطني على متن 

�سفينة تبحر ر�فعة �لَعَلم �لوطني، �أو على متن طائرة مدرجة في �ل�سجل �لوطني للطائر�ت.

�لت�سليم �أو �لمحاكمة
فيما يتعلق باعتماد مبد�أ "�لت�سليم �أو �لمحاكمة"، �لذي يتطلب قبل كل �سيء �إمكانية تاأكيد �لولية �لق�سائية 
ذت معظم �لدول �لأطر�ف )�إلى حد ما على �لأقل(  على �لجر�ئم �لتي يرتكبها مو�طنو �لبلد يف �لخارج، نفَّ
�ل�سرط ذ� �ل�سلة، و�أ�ساد �لم�ستعِر�سون يف بع�ض �لحالت بهذه �لممار�سة. وو�سعت عدة دول �أطر�ف تد�بير 
تحظر ت�سليم رعاياها �أو ل تجيز هذ� �لت�سليم �إلَّ عند تطبيق معاهد�ت دولية ووفق مبد�أ �لمعاملة بالمثل، 
كما يناَق�ض �أدناه بمزيد من �لتف�سيل يف �لجزء �لثاني، �لف�سل �لأول، �لق�سم �ألف. ومع ذلك، تجدر �لإ�سارة 
�لمطلوبين.  لرعاياه  �لبلد  ت�سليم  على  قانونية  �أو  د�ستورية  قيود  �أيُّ  �لحالت  من  عدد  يف  توجد  ل  �أنه  �إلى 
بالفعل هو عدم رف�ض  �لأنغلو�سك�سوني  �لقانون  تعتمد  �لتي  �لأطر�ف  �لدول  �لعديد من  �ل�سائد يف  فالتجاه 
ت�سليم مو�طنيها على �أ�سا�ض �لجن�سية بحيث ل تظل م�ساألة �لمحاكمة بدًل من �لت�سليم ذ�ت �سلة �إل �إذ� ُرف�ض 

�لت�سليم لأ�سباب �أخرى.

ويف �لمقابل، ل يبدو �أنَّ �لفقرة ٤ من �لمادة ٤2، �لتي تحث �لدول �لأطر�ف على �أن توؤكد �سريان وليتها 
ذ �سوى يف ظروف محدودة  ذ، �أو ل تنفَّ �لق�سائية يف جميع �لحالت �لتي ل ي�سلَّم فيها �لجاني �لمزعوم، ُتنفَّ
�أو متعددة �لأطر�ف(، يف معظم �لدول.  �أو عند �لن�ض عليها يف معاهدة ثنائية  )فيما يتعلق بغ�سل �لأمو�ل 
�لق�سائية خارج  بالولية  �ل�سماح  على  عادًة  �لمحاكمة"  �أو  "�لت�سليم  مبد�أ  تطبيق  يقت�سر  �لبلد�ن،  ويف تلك 
�لإقليم على حالت عدم ت�سليم �لمو�طنين. ومع ذلك، تجدر �لإ�سارة �إلى �أنه قد تكون هناك �أ�سباب �أخرى يف 
�أحيان كثيرة تحول دون ت�سليم �لجاني، مثل �لم�سائل �لمتعلقة باأو�ساع حقوق �لإن�سان يف �لدولة �لطالبة. وقد 
تن�ساأ هذه �لمو�قف ب�سورة خا�سة فيما يتعلق بجر�ئم �لف�ساد. ولذ�، من �لمهم �أن ل ت�سمح هذه �لقيود على 

�لت�سليم باإفلت �لجاني من �لعقاب.

اأمثلة على التنفيذ

يمكن لإحدى �لدول �لأطر�ف ت�سليم رعاياها. فاإذ� كانت هناك معاهدة دولية تن�ض على �أنَّه ل ُيعتد 
في �لت�سليم بجن�سية �ل�سخ�ض �لمطلوب، ل يكون �أمام هذ� �ل�سخ�ض خيار �لملحقة �لق�سائية �أمام 
�لمحاكم �لمحلية، و�إنما �سار ت�سليمه �أمرً� و�جبًا. وهناك �تجاه نحو قبول طلبات ت�سليم �لمو�طنين. 
فاإن لم توجد معاهدة لت�سليم �لمطلوبين، جاز �إتاحة خيار لل�سخ�ض �لمطلوب بالخ�سوع للملحقة  
�لق�سائية في بلده �أمام نف�ض �لمحكمة �لتي تملك �سلحية رف�ض �لت�سليم. وفي هذه �لحالة، ُيطلب



قد  �لمعنية  �لدولة  تكون  وبالتالي،  لديها.  موجودة  �أدلة  �أيِّ  تحويل  �لت�سليم  تطلب  �لتي  �لدولة  من 
ا �سرط محاكمة مو�طنيها عندما ُيرف�ض طلب �لت�سليم على �أ�سا�ض �لجن�سية فقط. ذت تنفيذً� تامًّ نفَّ

و�إ�سافًة �إلى ما �سبق، تنطبق �لت�سريعات �لجنائية لدولة �أخرى �أي�سًا على �أيِّ �أجنبي يرتكب في 
�لخارج، �سد �أيِّ بلد �أجنبي �أو �سخ�ض �أجنبي، جريمة جنائية يعاقب عليها قانون �لبلد �لذي �رُتكبت 
فيه بال�سجن لمدة خم�ض �سنو�ت �أو �أكثر، �إذ� تم �لقب�ض عليه في �إقليم �لدولة �لمعنية ولم ي�سلَّم �إلى 
بلد �أجنبي. وما لم ُين�ض على خلف ذلك، ل يجوز في هذه �لحالة للمحكمة �أن تفر�ض عقوبة �أ�سد 

من �لعقوبة �لمن�سو�ض عليها بموجب قانون �لبلد �لذي �رُتكبت فيه �لجريمة �لجنائية.
في  �أجنبي  مو�طن  يرتكبها  �أيِّ جريمة  على  ثالثة  ق�سائية  ولية  في  �لقانون  ينطبق  و�أخيرً�، 
�لخارج، �إذ� كانت ُتعتبر جريمة وفقًا للقانون �لوطني ويعاَقب عليها �أي�سًا وفقًا لقانون �لبلد �لذي 
�رُتكبت فيه. ول يتوفر �أ�سا�ض �لولية �لق�سائية عندما ُيرف�ض �لت�سليم ب�سبب �لجن�سية فح�سب ولكن 

�أي�سًا عندما ُيرف�ض �لت�سليم لأ�سباب �أخرى ل �سلة لها بطبيعة �لجر�ئم.

من   2 �لفقرة  )يف  �أي�سًا  �لأطر�ف  �لدول  ع  ُت�سجَّ �أعله،  �لمذكورة  �لأ�سا�سية  �لمبادئ  جانب   و�إلى 
�لمادة ٤2( على تو�سيع نطاق وليتها �لق�سائية خارج �لإقليم بحيث ت�سمل �لحالت �لتي يكون فيها رعاياها 
�سحايا )مبد�أ �لخت�سا�ض بالمجني عليه(، �أو يرتكب �لجرم �أحد مو�طنيها �أو �سخ�ض عديم �لجن�سية يقيم 
يف �إقليمها )مبد�أ �لخت�سا�ض بالجاني(، �أو عندما يكون �لجرم مرتبطًا بجر�ئم غ�سل �أمو�ل ُيعتزم �رتكابها 
بتو�سيع  فعًل  �لبلد�ن  قامت معظم  وقد  �لدولة(.  �لدولة )حماية  �لجرم �سد  ُيرتكب  �أو عندما  �إقليمها،  يف 
�أعله، بينما يو��سل  �أكثر من �ل�سلت �لق�سائية �لمذكورة  �أو  نطاق وليتها �لق�سائية بحيث ت�سمل و�حدة 
� من �لبلد�ن �لتقيد بنظام �لولية �لق�سائية �لإقليمية �أ�سا�سًا، وهو نظام ل يتيح �أيَّ �سكل من  عدد محدود جدًّ

�أ�سكال �لولية �لق�سائية خارج �لإقليم يف م�سائل �لف�ساد.

مبد�أ �لخت�سا�ض بالجاني
�لأ�س�ض  بين  �لأهمية من  قدر من  �أكبر  �إيلوؤه  ينبغي  �لذي  �لأ�سا�ض  بالجاني هو  �لخت�سا�ض  مبد�أ  �أنَّ  يبدو 
�لبديلة يف �إطار �لولية �لق�سائية خارج �لإقليم، بالنظر �أي�سًا �إلى �سرورة �سمول جر�ئم مثل �لر�سوة �لدولية، 
�لتي عادة ما يرتكبها مو�طنو دولة ما يف �لخارج.)93( وبالفعل، فاإن تنفيذ �لفقرة 1 من �لمادة 16 يتطلب �إعمال 
مبد�أ �لخت�سا�ض بالجاني. وقد �أخذت معظم �لدول �لأطر�ف بهذ� �لمبد�أ، على �لأقل بالن�سبة �إلى جريمتي 
�لر�سوة و/�أو غ�سل �لأمو�ل يف �لخارج، وتطبق �أحيانًا �لأحكام ذ�ت �ل�سلة حتى عندما يح�سل �لجاني على 
�لجن�سية بعد �رتكاب �لجريمة. وعلَّق �لخبر�ء �لم�ستعِر�سون على �لأحكام �لو��سعة �لنطاق من هذ� �لقبيل 
و�لمقيمين  �لمو�طنين  �سلوك  على  وكذلك  �لبلد  د�خل  �ل�سلوك  على  تنطبق  و�لتي  �لق�سائية،  �لولية  ب�ساأن 
�لممار�سات  من  بالجاني  �لخت�سا�ض  لمبد�أ  �لنطاق  �لو��سعة  �لتطبيقات  و�عتبرو�  �لخارج،  يف  و�ل�سركات 
�ل�سلك  و�أع�ساء  وطنيون  �لخارج موظفون عموميون  يرتكبها يف  �لتي  �لجر�ئم  ت�سمل جميع  بحيث  دة،  �لجيِّ
�لدبلوما�سي لدى �أد�ء و�جباتهم �أو نتيجة لها، �أو، على وجه �لتحديد، �أعمال �لف�ساد �لتي يرتكبها يف �لخارج 
�أ�سخا�ض عاملون يف �لخدمة �لعامة لدى منظمة دولية  �أو  �أجانب يمار�سون �سلطة عمومية محلية  مو�طنون 

يوجد مقرها يف �لإقليم �لوطني.

 )93(�لدليل �لت�سريعي لتنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لفقرة 213؛ و�لدليل �لتقني لتفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، 

�لف�سل �لثالث، �ملادة ٤2، �لق�سم �لثاين، �لق�سم �لفرعي 3.
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مثال على التنفيذ

فيما يتعلق بالر�سوة، ينطبق مبد�أ �لخت�سا�ض بالجاني بمعناه �لو��سع في ولية ق�سائية و�حدة، حيث 
ي�سمل جميع �لأ�سخا�ض �لذين تربطهم "�سلة وثيقة" بالدولة �لطرف، ول يقت�سر ذلك على مو�طني 
�ست بموجب �لقانون  �لدولة فقط، بل ي�سمل �أي�سًا �لمقيمين فيها ب�سفة معتادة و�لهيئات �لتي تاأ�سَّ

�لمحلي )بما في ذلك �لفروع �لمحلية لل�سركات �لأجنبية(.

و�أ�سير �إلى م�سائل يف نحو ُخم�ض �لدول �لأطر�ف، وخ�سو�سًا يف مجموعة دول �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ 
كما  بالجاني،  �لخت�سا�ض  مبد�أ  على  �لن�ض  بعدم  يتعلق  فيما  و�لكاريبي،  �للتينية  �أمريكا  دول  ومجموعة 
ُيرتاأى يف �لتفاقية )يقت�سر مثًل على �أ�سخا�ض مثل �لموظفين �أو �لممثلين �لدبلوما�سيين �لذين يمار�سون 
وظائف ر�سمية يف �لخارج(، وكذلك يف ما ل يقل عن ربع �لدول �لأطر�ف حيث لم تكن �لأحكام ذ�ت �ل�سلة 
و�إلى جانب هذه  �لدولة.  تلك  �إقليم  �عتيادية يف  ب�سفة  يقيمون  �لذين  �لجن�سية  �لعديمي  �لأ�سخا�ض  ت�سمل 
�لحالت، يطبَّق، يف �لعديد من �لدول �لأطر�ف، �سرط �لتجريم �لمزدوج )�أو غياب �أيِّ �سلطة للدولة تمار�ض 
�ل�سلطة �لجنائية يف مكان �رتكاب �لجريمة( على �لجر�ئم �لتي يرتكبها مو�طن يف �لخارج، على �لرغم من 
�أو  �أو جر�ئم �أخرى �سد �لخدمة  �أو جر�ئم �لف�ساد  �أنَّ هذ� �لمبد�أ �لعام قد ل يكون منطبقًا على �لجنايات 
على وجه �لتحديد فيما يخ�ض �لر�سو و�لرت�ساء و/�أو �لمتاجرة بالنفوذ تجاه �لموظفين �لعموميين �لوطنيين 
و�لأجانب. ويعني �سرط �لتجريم �لمزدوج عادة �سرورة �أن يقع �ل�سلوك �لمريب تحت طائلة �لعقوبة يف �لبلد 
ا �أن يكون من  �لذي �رُتكب فيه. ول ُي�سترط �أن ُيطلق نف�ض �لو�سف على �لجريمة يف كل �لبلدين، ولي�ض مهمًّ
�لممكن بالفعل ملحقة مرتكبي �لجريمة. فعلى �سبيل �لمثال، ل ُيعتد ب�سقوط �لعقوبة عن �لجر�ئم بانق�ساء 

فترة �لتقادم بموجب قانون �لبلد �لآخر.

وعلوة على ذلك، ل يمكن ملحقة �لمو�طنين يف بع�ض �لدول �لأطر�ف �سوى عن عدد من �لجر�ئم 
مة من �ل�سحية �أو خلفائها �لقانونيين �أو بناء على بلغ ر�سمي  ا بناء على �سكوى مقدَّ �لمرتكبة يف �لخارج �إمَّ
من �سلطات �لبلد �لذي �رُتكبت فيه �لجريمة. ويف عدد من هذه �لبلد�ن، �سجع �لخبر�ء �لم�ستعِر�سون �لدول 
�خت�سا�سها  تاأكيد  على  �لخارج،  يف  مو�طنوها  يرتكبها  �لتي  �لجر�ئم  يخ�ض  فيما  �لتفاقية،  يف  �لأطر�ف 
ب�سرف �لنظر عن �أيِّ �سرط، و�أو�سو� لهذ� �ل�سبب باأن تحذف �لدول �لمعنية من �لقانون �ل�سروط �لمذكورة 
يرتكبها رعاياها  �لتي  �لجر�ئم  �لوطنية  �لق�سائية  ت�سمل وليتها  تو�سيات مماثلة يف دول ل  وُقدمت  �أعله. 
يف �لخارج �سوى عندما تم�ض �لحقوق �لقانونية لمو�طن �آخر من مو�طنيها، �أو عندما ُيرف�ض طلب �لت�سليم 
�لذي تقدمت به �لدولة �لأجنبية ب�سبب جن�سية �لجاني، تم�سيًا مع مبد�أ �لت�سليم �أو �لمحاكمة. بيد �أنَّ �أحكام 
�لفقرة 2 من �لمادة ٤2 �ختيارية وتتيح للدول �لأطر�ف نطاقًا و��سعًا من �لخيار�ت فيما يتعلق بتحديد �لأ�س�ض 

�لمتعلقة بالولية �لق�سائية لقانونها �لجنائي.

مبد�أ �لخت�سا�ض بالمجني عليه
لم يكن مبد�أ �لخت�سا�ض بالمجني عليه من�سو�سًا عليه �أو كان مقيدً� �أو غير محدد بو�سوح يف ن�سف �لدول 
�لأطر�ف تقريبًا، وهو ما ��ستدعى يف بع�ض �لحالت تو�سيات من �لخبر�ء �لم�ستعِر�سين يف �لحالت �لمعنية. 
ويف كثير من �لأحيان، ل ت�سمل �لأحكام �لجر�ئَم �لأقل �ساأنًا يف حالة ن�سها على ممار�سة �لولية �لق�سائية 
على �لجر�ئم �لمرتكبة �سد رعايا دولة ما خارج �إقليمها، وعلوة على ذلك، قد يلزم �لوفاء ب�سرط �زدو�جية 
�لتجريم )�أو عدم وجود �سلطة حكومية تمار�ض �ل�سلطة �لجنائية يف مكان �رتكاب �لجريمة(، كما هي �لحال 

�أي�سًا بالن�سبة �إلى �لخت�سا�ض بالجاني.



مثال على التنفيذ

يعترف �لقانون في �إحدى �لدول �لأطر�ف بمبد�أ �لخت�سا�ض بالمجني عليه بمعناه �لو��سع، و�لذي 
تكون للمحاكم �لوطنية بموجبه �لولية �لق�سائية على �لجر�ئم �لتي ُترتكب في �لخارج �سد ُمو�طن 
�أو �سركة �أو موؤ�س�سة محلية �أو كيان قانوني محلي �آخر �أو �أجنبي مقيم ب�سفة د�ئمة في �لبلد، �إذ� 
�لتجريم  �سرط  ينطبق  ذلك،  على  وعلوة  �أ�سهر.  �ستة  من  لأكثر  بال�سجن  عليه  يعاَقب  �لفعل  كان 
�لمزدوج، بمعنى �أنَّ �لقانون �لوطني ل ينطبق، �إذ� �رُتكبت �لجريمة في �إقليم دولة �أجنبية، �إلَّ �إذ� 
كانت �لجريمة يعاَقب عليها �أي�سًا بموجب قانون �لمكان �لذي �رُتكبت فيه، وكان يمكن لمحكمة في 
تلك �لدولة �لأجنبية �أن تحكم على مرتكبيها. وفي هذه �لحالة، ل يجوز تطبيق عقوبة �أ�سد مما ين�ض 

عليه قانون �لمكان �لذي �رُتكبت فيه �لجريمة.

حماية �لدولة
�أو غير من�سو�ض عليه فيما يتعلق بالأفعال  ا محدودً�  �إمَّ كان مبد�أ حماية �لدولة يف معظم �لدول �لأطر�ف 
�لتي  �لبلد�ن  �أحيان كثيرة. وي�سمل ذلك  بناء على ذلك يف  مة وفقًا للتفاقية، وقد �سدرت تو�سيات  �لمجرَّ
�لأمن  �أو  �لقومي  �لأمن  هة �سد  �لموجَّ �لجر�ئم  �إلى  �لق�سائية �سوى  بالولية  �لمتعلقة  �لقو�عد  ت�سير فيها  ل 
هذه  �إطار  مندرجة يف  �لف�ساد  �عتبار جر�ئم  ول يمكن  للدولة،  �لد�ستوري  �لنظام  �أو  �لد�خلي  �أو  �لخارجي 
�لفئات. كما ي�سمل �لبلد�ن �لتي ت�سمل قو�نينها �لجر�ئم �لمرتكبة �سد �لموظفين �لعموميين �لمحليين �أثناء 
عملهم �أو خدمتهم �أو فيما يت�سل بهما حيث �إن بع�ض �لجر�ئم �لمت�سلة بالف�ساد )وخ�سو�سًا �لر�سو( ل تجعل 
�أنها ل ُترتكب �سده(. وت�ستحق �لم�ساألة مزيدً� من �لدر��سة حيث  من �لموظف �لعمومي نف�سه �سحية )�أي 

�أعرب بع�ض �لم�ستعِر�سين عن ر�أي مخالف يف هذ� �ل�سدد. 

هة �سد �لحقوق  وي�سار على �لعموم يف معظم �لبلد�ن �لتي تعترف بمبد�أ حماية �لدولة �إلى �لأعمال �لموجَّ
ه �سد ممار�سة �سلطة �لدولة �أو  �أو �لم�سالح �لوطنية �أو �لع�سكرية �أو �لقت�سادية للدولة، �أو �لأعمال �لتي ُتوجَّ
تعرقل هذه �لممار�سة، �أو �لجر�ئم �سد �لدولة �أو �لإد�رة �لعامة. وقد تت�سح �لأهمية �لكبيرة لعتماد هذ� �لنوع 
من �لقو�عد �لمتعلقة بالولية �لق�سائية فيما يتعلق بق�سايا �لف�ساد يف حالة ر�سو �سخ�ض �أجنبي لموظف محلي 
لأنَّ جريمة  �لأجنبي(  )�ل�سخ�ض  �لر��سي  �لدولة ملحقة  مبد�أ حماية  يتيح  �لحالت،  تلك  �لخارج. ويف  يف 

�لر�سوة ت�ستهدف م�سالح �لدولة، �أْي ح�سن �أد�ء موؤ�س�ساتها �لعامة و�إد�رتها.

مثال على التنفيذ

�لخارج  في  ُترتكب  �لتي  �لتالية  �لإجر�مية  �لأفعال  تخ�سع  �لأطر�ف،  �لدول  �إحدى  لقانون  وفقًا 
�لفعل  فيها  �رُتكب  �لتي  �لأجنبية  للدولة  �لجنائي  �لقانون  �لنظر عن  ب�سرف  �لق�سائية  للملحقة 
�لجنائي: )�أ( �لنتهاكات �لجنائية للو�جب �لر�سمي و�لف�ساد وغير ذلك من �لأفعال �لإجر�مية ذ�ت 
�سد  �لمرتكبة  �لإجر�مية  �لأفعال  و)ب(  محلي؛  عمومي  موظف  لمنفعة  �لفعل  �رُتكب  �إذ�  �ل�سلة، 

موظف عمومي محلي �أثناء ممار�سته لمهامه �لر�سمية.
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�لولية �لق�سائية على �لأفعال �لتح�سيرية لغ�سل �لأمو�ل
فيما يتعلق بالأ�سا�ض �لختياري للولية �لق�سائية �لمقترح يف �لفقرة �لفرعية 2 )ج( من �لمادة ٤2 فيما يخ�ض 
�ل�سروع و�أفعال �لم�ساركة �لمرتكبة خارج �إقليم �لدولة بغية �رتكاب جريمة غ�سل �لأمو�ل د�خل �إقليمها، لم 
َت�ستحدث �لدول �لأطر�ف يف �لعادة �أيَّ �أحكام خا�سة فيما يتعلق بالولية �لق�سائية ُيق�سد بها �أن ت�سمل ذلك 
�ل�سلوك. كما �أن �لمعلومات �لمقدمة يف هذ� �ل�سدد يف ��ستعر��سات عدة �ت�سمت بالغمو�ض �أو �لنق�سان. ومع 
ذلك، يبدو �لمبد�أ �لمقترح م�ستوفى يف معظم �لحالت من خلل �لأحكام �لعامة )مثل �لأحكام ب�ساأن �ل�سروع 
و�لم�ساركة يف �لجزء �لعام من �لقانون �لجنائي �لوطني( ب�ساأن �لمكان �لذي ُيعتبر �أنَّ �لجرم �رُتكب فيه، على 
�سبيل �لمثال بتاأكيد �لولية �لق�سائية على �أفعال �أ�سخا�ض يف �لخارج عندما يكون ق�سدهم �أن تتحقق نتائج 

�لفعل يف �لإقليم �لوطني �أو على �ل�سركاء عندما ُيرتكب �لفعل �لأ�سلي د�خل �لحدود �لوطنية.

تتعلق بم�ساألة تطبيق جر�ئم غ�سل  �لمادة ٤2 ل  �لفرعية 2 )ج( من  �لفقرة  �لحذر لأنَّ  بتوخي  وُين�سح 
�لأمو�ل �لمحلية على عائد�ت �أو �أدو�ت �لجر�ئم �لأ�سلية �لمرتكبة يف بلد �آخر، وهي م�ساألة يكون تمييزها يف بع�ض 
�لأحيان عن ممار�سة �لولية �لق�سائية على �أفعال �لم�ساركة �لمرتكبة يف �لخارج، كما �سبقت �لإ�سارة يف �لف�سل 

�لأول، �لق�سم د�ل، �لق�سم �لفرعي 1، م�سدرً� ل�سوء �لفهم لدى �ل�سلطات �لوطنية و�لخبر�ء �لم�ستعِر�سين.

تن�سيق �لإجر�ء�ت
تمتثل معظم �لبلد�ن فيما يبدو لللتز�م بال�سعي �إلى تن�سيق �إجر�ء�تها مع �لدول �لأطر�ف �لأخرى لدى �إجر�ء 
تحقيق �أو ملحقة �أو �إجر�ء ق�سائي ب�ساأن نف�ض �ل�سلوك �لفا�سد، كما تن�ض على ذلك �لفقرة 5 من �لمادة ٤2. 
وعادة ما يكون ذلك �لتن�سيق قائمًا على مبادئ ر��سخة متمثلة يف �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة ولو�ئح �لتعاون 
�لقانون  �إنفاذ  �أجهزة  بين  �لمعلومات  تبادل  وتي�سير  للتفاقية(،  �لمبا�سر  �لتطبيق  منها  )بطر�ئق  �لدولي 
و�ل�سلطات �لمركزية فيما يتعلق بعمليات ت�سليم �لمطلوبين، وتوفير �آليات �لت�ساور لت�سوية ما قد يكون هناك 
�إلى تنازل �إحدى  من تعار�ض يف تاأكيد �لولية �لق�سائية على �لفعل ذ�ته. وقد توؤدي �إجر�ء�ت �لت�ساور تلك 
�لدول �لأطر�ف عن �لتحقيق �أو �لملحقة لدولة طرف �أخرى، �أو �إلى �تفاق على ملحقة فاعلين معيَّنين �أو 
جر�ئم معيَّنة، مع ترك �أمر �لفاعلين �لآخرين �أو �ل�سلوك ذي �ل�سلة للدول �لأطر�ف �لمهتمة �لأخرى.)9٤( غير 
مت معلومات غير كافية عن طريقة وفائها بهذ� �ل�سرط. ويف عدة حالت، �سلَّط �لخبر�ء  �أنَّ بع�ض �لبلد�ن قدَّ
�لم�ستعِر�سون �ل�سوء على �لحاجة �إلى �تخاذ �إجر�ء�ت ت�سريعية �أو غير ت�سريعية من �أجل تعزيز �لم�ساور�ت 

بين �ل�سلطات �لمخت�سة و�سمان ��ستخد�م قنو�ت �لت�سال �لقائمة يف �لممار�سة �لعملية.

�أ�س�ض �أخرى للولية �لق�سائية
�لولية  بخ�سو�ض  �لمادة  هذه  يف  �لو�ردة  �لأ�س�ض  قائمة  �أنَّ  على   ٤2 �لمادة  من   6 �لفقرة  تن�ض  �أخيرً�، 
�لق�سائية لي�ست �ساملة، و�أنه يجوز للدول �لأطر�ف �أن ت�سع قو�عد للولية �لق�سائية �لجنائية تتجاوز �لقو�عد 
�لعالمية—دون  �لمن�سو�ض عليها يف �لتفاقية—و�أهم مثال على ذلك بو�سوح هو مبد�أ �لولية �لق�سائية 
�لم�سا�ض بقو�عد �لقانون �لدولي �لعام. ولم تو�سع �أ�س�ض �أخرى، كما يبدو من �ل�ستعر��سات، للولية �لق�سائية 
�لجنائية على جر�ئم �لف�ساد يف �لغالبية �لعظمى من �لدول �لأطر�ف. ومع ذلك، يبدو �أنَّ هناك بع�ض �للب�ض 
مة لي�ست د�ئما كافية. و�إ�سافًة  �أي�سًا لدى �ل�سلطات �لوطنية ب�ساأن معنى هذ� �لحكم، كما �أنَّ �لمعلومات �لمقدَّ
�إلى ذلك، رغم �أن بع�ض �لدول ذكرت �أنها تقوم، �إ�سافًة �إلى �لقو�عد �لمذكورة يف �لمادة ٤2، بتطبيق �لولية 

 )9٤(�لدليل �لت�سريعي لتنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لفقرة 512.



�لق�سائية �لعالمية �أو ب�سط وليتها �لق�سائية على جميع �لجر�ئم �لمذكورة يف �لمعاهد�ت �لدولية �لتي تكون 
طرفًا فيها، �سريطة �ألَّ يكون مرتكبو تلك �لأفعال قد عوقبو� يف دولة �أخرى، ل يبدو �أنَّ هذه �لإمكانيات تنطبق 

تحديدً� على جر�ئم �لف�ساد.

من   6 �لفقرة  بها  تنفذ  �لتي  للطريقة  �أو�سح  �سرحًا  �لبلد�ن  من  محدود  عدد  قدم  �لمقابل،   ويف 
�لمادة ٤6 )�لتي ت�سمل �لولية �لق�سائية �لعالمية(. فعلى �سبيل �لمثال، يبدو �أنَّ دولتين طرفين على �لأقل 
وليتها  تب�سط  و�حدة  دولة  هناك  �أن  ويبدو  و�لرت�ساء؛  �لر�سو  جريمتي  يخ�ض  فيما  �لمبد�أ  هذ�  �عتمدتا 
لت محاكمها �لوطنية �لولية  �لق�سائية على جر�ئم غ�سل �لأمو�ل �لتي يرتكبها �أيُّ �سخ�ض يف �لخارج �إذ� ُخوِّ
�لق�سائية بموجب �تفاقية دولية؛ ويبدو �أن هناك دولة �أخرى تاأخذ ب�سيغة �أكثر محدودية من هذ� �لمبد�أ، 
فيما يتعلق بجر�ئم غ�سل �لأمو�ل �لمرتكبة يف �إقليم منظمة �إقليمية تكون �لدولة قيد �لنظر ع�سوً� فيها. ومع 
ذلك، حتى يف تلك �لحالت ل يز�ل هناك بع�ض �لغمو�ض، و�أُو�سي عمومًا با�ستجلء �لم�سائل ذ�ت �ل�سلة فيما 
يتعلق بتف�سير �لت�سريعات �لقائمة ل�سمان �إر�ساء نظام للولية �لق�سائية �لجنائية على جر�ئم �لف�ساد يت�سم 

بال�سمولية و�لمرونة.
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الجزء الثاني- التعاون الدولي

مالحظات عامة

األف- النطاق

�لرئي�سية  �لأهد�ف  �أحد  ودعمه  �لتعاون  ذلك  وتي�سير  �لف�ساد  مكافحة  على  �لدولي  �لتعاون  تعزيز  ي�سكل 
ي�سمل  قانونيًّا  �إطارً�  �لر�بع  �لف�سل  ويطرح   .1 �لمادة  من  )ب(  �لفرعية  �لفقرة  يف  ورد  كما  للتفاقية، 
�ست طر�ئق رئي�سية للتعاون �لدولي يف �لم�سائل �لجنائية، وهي تحديدً� ت�سليم �لمطلوبين ونقل �لأ�سخا�ض 
�لمحكوم عليهم و�لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة ونقل �لإجر�ء�ت �لجنائية و�لتعاون يف مجال �إنفاذ �لقانون 

و�لتحقيقات �لم�ستركة.

كبير من  ��ستذكار طبيعة عدد  �لتفاقية،  �لر�بع من  �لف�سل  تنفيذ  ��ستعر��ض حالة  لدى  �لمهم،  ومن 
�لنظر يف  �أو  �لر�سمية،  �لمتطلبات  ل�سل�سلة من  بالمتثال  �لأطر�ف  �لدول  تقت�سر على مطالبة  �لتي  �لأحكام 
نة، �أو �إبر�م �تفاقات يف مجالت معيَّنة. فعلى �سبيل �لمثال، تقت�سي �لتفاقية �أن تنظر �لدول  �إر�ساء هياكل معيَّ
�لأطر�ف يف �إن�ساء هيئات تحقيق م�ستركة. وبعبارة �أخرى، كثيرً� ما تقت�سي �لتفاقية �أن تجهز �لدول �أنف�سها 
كي  �لفر�سة  توفر  �لتنفيذ  ��ستعر��ض  �آلية  فاإن  ذلك،  ومع  ذلك.  يف  تنظر  �أو  نة،  معيَّ تنفيذية  و�آليات  بهياكل 
مناق�سة  �إلى  �إ�سافًة  �عتمدتها،  �لتي  �لآليات  فعالية  �لم�ستعَر�سة مدى  و�لبلد�ن  �لم�ستعِر�سة  �لبلد�ن  تناق�ض 
د تلك �لعتبار�ت، قدر �لم�ستطاع، يف �لأق�سام �لتالية. كيفية ��ستخد�م تلك �لآليات يف �لممار�سة �لعملية. وُتج�سَّ

باء- اأ�ساليب التنفيذ

يمكن، من منظور عام، تق�سيم �لدول �لأطر�ف، من حيث تنفيذ �لتز�ماتها �لنابعة من �لف�سل �لر�بع من 
�أمور  يف  )�لثنائي(  "�لمزدوج"  �لنهج  ُي�سمى  ما  �لبلد�ن  من  �لأولى  �لمجموعة  وتتبع  فئتين.  �إلى  �لتفاقية، 
�لتعاون �لدولي، وهو ما ي�ستتبع �إ�سد�ر �لت�سريعات �لوطنية من �أجل تنفيذ �لمعاهد�ت �لدولية د�خل �لدولة. 
ويف �لمقابل، تعتمد مجموعة �أخرى من �لبلد�ن �لنهج "�لأحادي"، و�لذي بموجبه ت�سبح �لمعاهد�ت �لدولية 
�لر�سمية  �لجريدة  يف  ن�سرها  )بعد  �لد�خلية  �لقانونية  �لنظم  من  يتجز�أ  ل  جزءً�  تلقائيًّا  عليها  ق  �لم�سدَّ
�أعلى من مرتبة �لقو�نين �لت�سريعية. ويمكن لل�سلطات  �لوطنية(. وعادًة ما تحظى تلك �لمعاهد�ت بمرتبة 
تطبيقًا  عليها  ق  �لم�سدَّ �لدولية  �لمعاهد�ت  يف  �لو�ردة  �لأحكام  تطبيق  "�لأحادية"  �لبلد�ن  لدى  �لمخت�سة 
مبا�سرً� من دون �لحاجة �إلى �عتماد �أيِّ ت�سريعات تمكينية، وذلك بقدر ما تكون تلك �لأحكام "ذ�تية �لتنفيذ". 
ويمكن �عتبار �أيِّ حكم و�رد يف معاهدة دولية ذ�تي �لتنفيذ �إذ� كان يت�سمن، بالن�سبة �إلى نظام قانوني معيَّن، 

�لتفا�سيل �ل�سرورية لإنفاذه على نحو مبا�سر وفوري. 
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ومع مر�عاة �لتمييز �لم�سار �إليه �أعله بين �لنظامين �لأحادي و�لثنائي،)95( من �لو��سح �أن �لت�سريعات 
�لتفاقات  �أو  �لمعاهد�ت  �أحكام  تفعيل  �أوًل،  �لدولي:  بالتعاون  يتعلق  فيما  رئي�سيين  تخدم هدفين  �لد�خلية 
على  �لن�ض  وثانيًا،  �لثنائي؛  �لنظام  تتبع  �لتي  �لبلد�ن  يف  عليها  ق  �لم�سدَّ �لثنائية  �أو  �لأطر�ف  �لمتعددة 

متطلبات جوهرية و�إجر�ئية �إ�سافية �أو تكميلية يلزم �لوفاء بها فيما يتعلق بمختلف طر�ئق �لتعاون �لدولي.

ومن منظور مختلف، تجدر �لإ�سارة �إلى �أن هناك عددً� من �لبلد�ن �لتي َتعتبر �أن بع�ض �أحكام �لتفاقية 
قة من باب �لممار�سة �لعملية فح�سب. ويرتبط تنفيذ �لتفاقية من خلل �لممار�سة �لر��سخة يف �لغالب  مطبَّ
 بالأحكام �لتي تتناول و�جبات �لت�ساور مع �لبلد�ن �لطالبة وكذلك، يف عدد من �لحالت، م�ساألتْي �ل�سرية )�لفقرة 20 
من �لمادة ٤6(، و�حتر�م "قاعدة �لتخ�سي�ض" )�لفقرة 19 من �لمادة ٤6(. وكثيرً� ما ُينظر �إلى جميع هذه 

قة من باب �حتر�م مبادئ عامة مثل ح�سن �لنية �أو �لمجاملة �لدولية. �للتز�مات �أو بع�سها باعتبارها مطبَّ

جيم- اتجاهات التنفيذ والتحديات الماثلة اأمامه

�تجاهات عامة )وتحديات مرتبطة  �لم�ستعَر�سة عن  �لبلد�ن  �لو�ردة من  للتقارير  �لمقارن  �لتحليل  يك�سف 
بها( يف مجال تنفيذ �أحكام �لف�سل �لر�بع. ويرد و�سف لهذه �لتجاهات و�لتحديات �أدناه.

وهناك عدد من �لوليات �لق�سائية �لتي تعتمد لو�ئح، �أو تخطط لعتمادها، على �لم�ستوى �لوز�ري يف 
مجال �لتعاون �لدولي يف �لأمور �لجنائية. ويوفر ��ستخد�م �ل�سكوك �لقانونية �لإد�رية لأغر��ض منها تفعيل 
�لمتبادلة وزيادة فعاليتها ب�سفة  �لقانونية  للم�ساعدة  �لد�خلية  لتب�سيط �لإجر�ء�ت  �أحكام �لتفاقية فر�سة 
خا�سة من خلل �عتماد �إجر�ء�ت معيارية �سريعة ل تنطوي على عمليات ت�سريعية متكاملة �لأركان وبطيئة يف 
�أحيان كثيرة. وغالبًا ما ترتبط �لمجالت �لتي يبدو �أن �لبلد�ن تنظمها، �أو تعتزم تنظيمها، عن طريق قو�نين 
ذ�ت طابع �إد�ري بعمل �ل�سلطات �لمركزية يف �أمور �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة و�إد�رة �لحالت فيما يخ�ض 

�لطلبات �لو�ردة للم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة.

وهناك عدة بلد�ن تبدي �تجاهًا متمايزً� نحو تنفيذ �أحكام �لف�سل �لر�بع عن طريق �سكوك ت�سريعية 
مة تحديدً� لتفعيل �لتفاقية و�إنما تتناول ��ستجابة �لعد�لة �لجنائية للجريمة �لمنظمة و/�أو عبر  غير م�سمَّ
�لوطنية بمعناها �لو��سع. وكان هذ� هو �لو�سع �لمنطبق فيما يتعلق بجملة �أمور، منها �لقو�نين �لد�خلية يف 
ي �لخا�سة. و�إ�سافًة �إلى ذلك، فاإن �لغالبية �لعظمى من �لدول �لأطر�ف يف �لتفاقية هي  مجال �أ�ساليب �لتحرِّ
مة عبر �لوطنية، ويوجد تد�خل كبير بين  �أطر�ف �أي�سًا يف �تفاقية �لأمم �لمتحدة لمكافحة �لجريمة �لمنظَّ
�لأحكام �لمتعلقة بالتعاون �لدولي يف كل �ل�سكين، �لأمر �لذي قد يكون �سجع �لدول على معالجة تنفيذ كل 
�لتفاقيتين معًا. ومن �لو��سح �أن مزّية هذ� �لنهج تكمن يف تفادي تجزوؤ ��ستجابة �لدول للجر�ئم �لمتعددة 
�لتي تكون متد�خلة يف �أحيان كثيرة )وبدرجة متز�يدة(. ويف �لوقت نف�سه، ينطوي هذ� �لنهج على �لخطر 

�لمتمثل يف عدم �إدر�ج بع�ض �لمتطلبات �لتي تخ�ض �تفاقية مكافحة �لف�ساد تحديدً�.

ويف عدد من �لحالت، لم يكن د�فع �لدول �لأطر�ف لإ�سد�ر ت�سريعات د�خلية تتما�سى مع �لتفاقية 
بال�سرورة �ل�ستجابة �لمبا�سرة للتز�ماتها �لدولية بموجب �لتفاقية. فقد كان لعو�مل د�خلية �لدور �لمهم 
نف�سه. فعلى �سبيل �لمثال، �أ�سبح �إدر�ج ف�سل جديد بالكامل حول �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة يف �لت�سريعات 

 )95(للطلع على مزيد من �ملعلومات، �نظر دليل �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة وت�سليم �ملجرمني، �ل�سادر عن مكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني 
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ا بعد �إجر�ء �إ�سلحات و��سعة على �لمبادئ �لقانونية لذلك �لبلد بهدف �لأخذ  �لإجر�ئية لأحد �لبلد�ن �سروريًّ
بنظام �لعد�لة �لجنائية �لتهامي. 

عى عدد من دول �لنظام �لأحادي �لقدرة على تطبيق �أحكام �لتفاقية دون �لحاجة �إلى �عتماد  وبينما �دَّ
�أيِّ ت�سريعات تنفيذية، لوحظ �أن عددً� من �أحكام �لف�سل �لر�بع ل يطرح �سوى �أطر قانونية عامة وغير ذ�تية 
عليهم(،  �لمحكوم  �لأ�سخا�ض  )نقل   ٤5 �لمادة  يخ�ض  فيما  �لمثال،  �سبيل  على  �لحال،  هي  وهذه  �لتنفيذ. 
و�لمادة ٤7 )نقل �لإجر�ء�ت �لجنائية(، و�لمادة ٤9 )�لتحقيقات �لم�ستركة(. ورغم �أن �ل�سلطات �لمخت�سة 
�إنفاذً� مبا�سرً�، فاإن �لقيام بذلك �سي�سكل تحديًا  قد تكون يف و�سع ي�سمح لها، نظريًّا، باإنفاذ تلك �لأحكام 

بالن�سبة لها من �لناحية �لعملية ما لم ُي�َسن �سكل من �أ�سكال �لت�سريعات �لتنفيذية على �ل�سعيد �لد�خلي.

بها  تلتزم  �لتي  و�لإقليمية  �لثنائية  �لأطر  عمومًا  �لبلد�ن  َتعتبر  �لدولي،  بالتعاون  �لمتعلقة  �لأمور  ويف 
�لجر�ئم  ب�ساأن  �لمتبادلة  �لقانونية  و�لم�ساعدة  �لمطلوبين  بت�سليم  يتعلق  فيما  �أولوية"  "ذ�ت  قانونية  �أ�س�سًا 
عي �لبلد�ن �أي�سًا �لمتثال لأحكام �لتفاقية من خلل  �لمت�سلة بالف�ساد وغيرها من �لجر�ئم. وكثيرً� ما تدَّ
�لإ�سارة �إلى �نطباق �أحكام متطابقة �أو �سبيهة ترد يف �لمعاهد�ت �لإقليمية �لقائمة. ويمكن �لقول �إن تجارب 
�لبلد�ن �لتي تطبق �لترتيبات �لإقليمية تطبيقًا مبا�سرً� يمكن �أن تقدم درو�سًا م�ستفادة وممار�سات ر��سخة قد 

تكون مفيدة يف �لتطبيق �لمبا�سر للأحكام �لم�سابهة �أو �لمطابقة �لو�ردة يف �لتفاقية.
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الف�سل الأول- ت�سليم المجرمين ونقل الأ�سخا�س المحكوم عليهم

األف- ت�سليم المجرمين )المادة ٤٤(

�لمحلية، وذلك  �لقانونية  �لمجرمين )�لمطلوبين( يف نظمها  ت�سليم  �لأطر�ف عملية  �لدول  �أدرجت معظم 
�لتعاون  ب�ساأن  وقو�نين  �لمطلوبين  بت�سليم  خا�سة  قو�نين  يف  �أو  لديها  �لجنائية  �لإجر�ء�ت  قانون  يف  غالبًا 
�لدولي. وبينت �ل�ستعر��سات وجود تباينات و��سعة من حيث مدى �لتف�سيل �لذي ُتتناول به �لم�ساألة. فمن 
�لمبا�سر  �لتطبيق  �لمطلوبين ح�سرً� عن طريق  ت�سليم  وُيتناول  �ست دول،  د�خلية يف  �أحكام  توجد  جهة، ل 
�سة، با�ستثناء مو�د محدودة ذ�ت �سلة بت�سليم  للمعاهد�ت �لقائمة. ويف ثلث دول، لم ُتعتمد �أحكام مخ�سَّ
�لبلد�ن على ت�سرُّف محاكمه، عندما ت�سادف  �أحد  يعتمده  �ض  ويقوم نهج مخ�سَّ �لد�ستور.  �لمطلوبين يف 
تناول  بها  تم  �لتي  �لكيفية  �لنظر يف  �لت�سليم، على نحو عملي من خلل  ب�ساأن  �لد�خلية  �لت�سريعات  نق�ض 
�لم�ساألة نف�سها �أو م�ساألة �سبيهة يف بلد�ن �أخرى تنتمي �إلى �لنظام �لقانوني نف�سه. ويف �أحد �لبلد�ن، توجد 
ت�سريعات وطنية لكنها تقت�سر على جر�ئم غ�سل �لأمو�ل. ولعل يف �إعلن �لبلد نف�سه عن �عتماد م�سروع قانون 
�تجاه  �إلى  �إ�سارة  �لف�ساد  تقت�سر على مجال  �لمطلوبين  بت�سليم  تتعلق  �أحكامًا  ي�سم  �لف�ساد  ب�ساأن مكافحة 
�سوب �عتماد نهج ت�سنيفي �إز�ء ت�سليم �لمطلوبين. وعلى �لعموم، تبدو �لقو�نين ب�ساأن مكافحة غ�سل �لأمو�ل 
يف عدد من �لوليات �لق�سائية م�سادر "قائمة بذ�تها" للتنظيم �لرقابي ب�ساأن �أمور ت�سليم �لمطلوبين كقانون 

خا�ض �إلى جانب �لأحكام �لمتعلقة بت�سليم �لمطلوبين �لتي تنطبق عمومًا على �لأفعال �لإجر�مية.

ويف حين تعتمد بع�ض �لدول �عتمادً� كبيرً� على �لمعاهد�ت، �أ�سارت دول �أخرى �إلى �أهمية �لترتيبات 
غير �لملزمة يف ممار�ستها �لمتبعة يف مجال ت�سليم �لمطلوبين. وي�سمل ذلك �لترتيبات �لمعتَمدة على �لم�ستوى 
نف�سها  �لقانونية  �لتقاليد  تتبع  �لتي  �لبلد�ن  مجموعات  بين  تربط  ت�سريعية  نظم  �سكل  يف  �أو  �لإقليمي  دون 
)بلد�ن �لكومنولث مثًل(. وكثيرً� ما تنطوي تلك �لترتيبات على نهج يت�سم بقدر �أقل من �ل�سكلية تجاه ت�سليم 

ين مقارنًة بالمعاهد�ت �لمكتملة �لأركان. �لفارِّ

و�أبلغت غالبية �لدول عن خطط �أو نو�يا عامة لإبر�م معاهد�ت ثنائية جديدة لت�سليم �لمجرمين. و�أعلن 
�لو�قعة يف نف�ض �لمنطقة بهدف و�سع معاهدة  �لبلد�ن  �لبلد�ن عن و�سع ��ستر�تيجية ب�ساأن �لعمل مع  �أحد 
نموذجية يف مجال ت�سليم �لمجرمين. ومن �ساأن �لمعاهدة �لنموذجية، حال �لنتهاء منها، �أن توفر نموذجًا 

ومرجعًا موحدً� للبلد�ن يف �لمنطقة للتفاو�ض بع�سها مع بع�ض على معاهد�ت جديدة لت�سليم �لمجرمين.

 �لجر�ئم �لتي ت�ستوجب �لت�سليم 
يوؤدي  �لتي ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها، وهو ما  �أقلية من �لدول تعتمد ح�سرً� على قو�ئم بالجر�ئم  �أنَّ  يبدو 
�أحد  ويف  جزئيًّا.  �سوى  م�سمولة  للتفاقية  وفقًا  مة  �لمجرَّ �لأفعال  فيها  تكون  ل  حالة  �إلى  �لبلد�ن  بع�ض  يف 
تلك �لبلد�ن، ل تت�سمن �لقائمة �سوى �لر�سوة و�لختل�ض وغ�سل �لأمو�ل. ويف تلك �لحالت، �أو�سى �لخبر�ء 
�لم�ستعِر�سون بتعديل قائمة �لجر�ئم �لتي ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها لت�سمل، كحد �أدنى، �أ�سكال �ل�سلوك �لتي 

يكون فيها �لتجريم �إلز�ميًّا بموجب �لتفاقية.

ويبدو �أن �أحدث �لقو�نين و�لمعاهد�ت يف مجال ت�سليم �لمطلوبين �لمعتمدة على �ل�سعيد �لوطني تحدد 
�لجر�ئم �لتي ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها على �أ�سا�ض �سرط �لحد �لأدنى للعقوبة ولي�ض ��ستنادً� �إلى قائمة بتلك 
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�لجر�ئم، بما يعني �تباع نهج �لمعاهدة �لنموذجية لت�سليم �لمجرمين )�لفقرة 1 من �لمادة 2(.)96( وعادة ما 
ترتئي هذه �لقو�نين و�لمعاهد�ت حدودً� دنيا مختلفة رهنًا بما �إذ� كان �لت�سليم مطلوبًا لأغر��ض �لملحقة 

�لجنائية �أو �إنفاذ حكم �أجنبي.
وفيما يخ�ض �لت�سليم من �أجل �لملحقة �لجنائية، ين�ض �لقانون يف �أحد �لبلد�ن على �أن تكون �لعقوبة 
�لدنيا على �رتكاب �لجريمة �لمعنية ل تقل عن �ل�سجن لمدة �أربعة �أعو�م، يف حين ل توجد لدى بع�ض �لأطر�ف 
متطلبات دنيا للعقوبة. ومع ذلك، فقد حددت غالبية �لدول �لأطر�ف �لحد �لأدنى على �أ�سا�ض �لحرمان من 
�لحرية لمدة �سنة و�حدة �أو عقوبة �أ�سد، ما لم ين�ض ترتيب خا�ض على خلف ذلك. ويف حالت �أقل �سيوعًا، 
تن�ض �لقو�نين �لوطنية �أو �لمعاهد�ت �لثنائية على فترة حرمان من �لحرية بو�قع �سنتين على �لأقل، ولمدة 

�ستة �أ�سهر على �لأقل يف دولتين.
ويتبع �أحد �لبلد�ن نهجًا فريدً� يقوم على و�سع حد �أدنى قو�مه ثلث �سنو�ت با�ستثناء جملة جر�ئم، منها 
�لجر�ئم �ل�سريبية و�لقت�سادية و�لمالية. وَيعتبر ذلك �لبلد جر�ئم �لف�ساد من �لجر�ئم �لقت�سادية، ومن ثم 

يجب ت�سليم مرتكبيها حتى و�إن لم ت�ستوف �لجر�ئم �لتي �رتكبوها �لحد �لأدنى للعقوبة �لمذكور �أعله.
ويكون �لحد �لأدنى �أقل بكثير فيما يتعلق بت�سليم �لمطلوبين لإنفاذ حكم �أجنبي، حيث ُي�سمح بت�سليم 
�لجناة �إذ� ُحكم عليهم بال�سجن لمدة تتر�وح بين �سهرين وثمانية �أ�سهر )�أربعة �أ�سهر عادًة( �أو بعقوبة �أ�سد، 

�أو �إذ� كانت �لمدة �لمتبقية من �لحكم �سمن نف�ض �لنطاق �لزمني.
تطبيق  �إلى  �سارمة  قو�ئم  ��ستخد�م  من  �لتحول  فاإنَّ  �لُقطرية،  �ل�ستعر��سات  بع�ض  يف  لوحظ  وكما 
ا  �سرط �لحد �لأدنى للعقوبة يف عملية �لتفاو�ض ب�ساأن �لمعاهد�ت �لدولية �لجديدة ي�سفي عن�سَر مرونٍة مهمًّ
على ممار�سات ت�سليم �لمطلوبين. ومع ذلك، فاإنَّ وجود تلك �لحدود �لدنيا قد يجعل من غير �لممكن ت�سليم 
مة يف �لتفاقية �أقل من �لحد �لأدنى  �لمطلوبين لمقا�ساتهم يف �لحالت �لتي تكون فيها عقوبة �لأفعال �لمجرَّ
بالف�ساد  متعلقة  على جر�ئم  �لُقطرية  �ل�ستعر��سات  من  �ل�سوء يف عدد  �ُسلِّط  �ل�سدد،  هذ�  ويف  �لمحدد. 
يعاَقب عليها بعقوبات جنائية �أقل من �لعتبة �لدنيا �لمطلوبة للت�سليم. وعلى �سبيل �لمثال، ُتعتبر �لجنايات 
مة  فقط من �لجر�ئم �لتي ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها بحيث ي�ستحيل ت�سليم مرتكبي عدد من �لأفعال �لمجرَّ
وفقًا للتفاقية، مثل �لر�سوة يف �لقطاع �لخا�ض. ولل�سبب نف�سه، تظل جريمتا �إ�ساءة ��ستغلل �لوظائف و�إعاقة 

�سير �لعد�لة يف بلد �آخر من �لجر�ئم �لتي ل يمكن ت�سليم مرتكبيها.
ومن �لممكن معالجة �لق�سور �لم�سار �إليه �أعله �إما بخف�ض �لحد �لأدنى للعقوبة فيما يخ�ض ت�سليم 
�لمطلوبين بموجب �لقو�نين و�لمعاهد�ت �لوطنية �لمنطبقة، �أو ت�سديد �لعقوبات �لمنطبقة على �لجر�ئم �لتي 
تقل عن �لحد �لأدنى. ومن �ساأن كل �لنهجين �سمان �أن ي�سبح بالإمكان ت�سليم مرتكبي جميع �أ�سكال �ل�سلوك 

م وفقًا للتفاقية. �لمجرَّ

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة
ل ي�سع �أحد �لأطر�ف �سرطًا يتعلق بمدة �لحب�ض �لدنيا �لمطلوبة للت�سليم ب�ساأن جر�ئم غ�سل �لأمو�ل.

وتما�سيًا مع روح �لفقرة 3 من �لمادة ٤٤ من �لتفاقية، تجيز غالبية �لدول �لأطر�ف ت�سليم �لمطلوبين 
يف �لجر�ئم �لفرعية �إذ� كانت �لجريمة �لرئي�سية تفي ب�سرط �لحد �لأدنى للعقوبة. وتفتقر بع�ض تلك �لدول 
�أنها قادرة على ت�سليم مرتكبي �لجر�ئم �لفرعية على  عي  �إلى ت�سريعات د�خلية يف هذ� �ل�سدد، ولكنها تدَّ

 )96(مرفق قر�ر �جلمعية �لعامة 116/٤5، ومرفق قر�ر �جلمعية �لعامة 88/52.
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�أ�سا�ض �لممار�سات �لر��سخة �أو �لتطبيق �لمبا�سر للتفاقية. وقد �كُت�سفت تباينات طفيفة يف حالتين. ففي 
ب�سبب  ت�سليمهم  �أجل  من  �لمطلوبين  للأ�سخا�ض  �ل�سريحة  �لمو�فقة  على  �لح�سول  يتعين  �لدول،  �إحدى 
�رتكاب جر�ئم فرعية ل ُتَعدُّ جر�ئم ت�ستوجب �لت�سليم يف حد نف�سها )�أْي جر�ئم يعاَقب عليها بال�سجن لمدة 
تقل عن 12 �سهرً�(. ويف �لحالة �لأخرى، ل ُيعتبر ت�سليم �لمطلوبين يف جر�ئم فرعية جائزً� �إلَّ �إذ� كان �لحد 
 �لأق�سى للعقوبة �لمفرو�سة على كل تلك �لجر�ئم مجتمعًة ي�سل �إلى �ل�سجن لمدة �سنتين. و�أكد ما ل يقل 
عن ٤٤ دولة طرفًا �أنها ل تقبل، كقاعدة عامة، ت�سليم مرتكبي �لجر�ئم �لفرعية. و�أدى ذلك يف بع�ض �لحالت، 
�أنَّ �لفقرة 3 من  �أن يو�سع يف �لعتبار  �إلى تو�سيات قدمها بع�ض �لخبر�ء �لم�ستعِر�سين. ومع ذلك، ينبغي 

ا. �لمادة ٤٤ تت�سمن حكمًا �ختياريًّ

 �زدو�جية �لتجريم
تن�ض �لت�سريعات �لد�خلية لغالبية �لدول �لأطر�ف �سر�حًة على مبد�أ �زدو�جية �لتجريم؛ ومع ذلك، فقد �أكد 
�أن هناك دولتين فقط ل تعتبر�ن غياب  �أن ذلك �لمبد�أ ُيكتفى بتطبيقه يف �لممار�سة �لعملية. ويبدو  َبَلد�ن 
مبد�أ �زدو�جية �لتجريم �سببًا لرف�ض طلب �لت�سليم، يف حين تعتبره دولة �أخرى �سببًا �ختياريًّا، ل �إلز�ميًّا، 
للرف�ض. و�أكد َبَلد�ن �أنَّ باإمكانهما ت�سليم مرتكب �أفعال ل ُتعتبر جر�ئم يف ت�سريعاتها �لجنائية ��ستنادً� �إلى 
�زدو�جية  ُتعتبر  �آخر، ل  ت�سريعات طرف  �لمبا�سر للتفاقية. وبموجب  �لتطبيق  بالمثل و/�أو  �لمعاملة  مبد�أ 
�لتجريم مطلوبة كقاعدة عامة �سوى لت�سليم مو�طنيه، يف حين يمكن �لمو�فقة على طلب ت�سليم غير �لمو�طن 
حتى يف غياب �زدو�جية �لتجريم. وعلوة على ذلك، �أعربت دولتان طرفان عن �هتمامهما بو�سع م�ساريع 
�أحكام، �أو قامتا بذلك فعًل، لتعديل ت�سريعاتهما بهدف �إلغاء �سرط �زدو�جية �لتجريم فيما يخ�ض بع�ض �أو 
جميع �لجر�ئم �لمن�سو�ض عليها يف قو�نينهما �لجنائية، مما ي�سير �إلى عزمهما على تنفيذ �لحكم �لختياري 

�لو�رد يف �لفقرة 2 من �لمادة ٤٤ من �لتفاقية.

توجد  �لد�خلية،  �لقو�نين  بموجب  �لت�سليم  لقبول  �عتيادي  �سرط  �لتجريم  �زدو�جية  �أنَّ  يبدو  وبينما 
�ل�سكوك  بع�ض  تن�ض  وبالمثل،  �لمجرمين.  لت�سليم  محددة  ثنائية  معاهد�ت  يف  ��ستثنائية  حالت  �أحيانًا 
�لدولية على تخفيف قاعدة �زدو�جية �لتجريم فيما بين �لدول �لم�ساركة. وُيَعدُّ �أمر �لتوقيف �لأوروبي �لأكثر 
لفتًا للنظر حيث َتلغي بموجبه �لدول �لأع�ساء يف �لتحاد �لأوروبي هذ� �ل�سرط بع�سها تجاه بع�ض فيما يخ�ض 
مجموعة و��سعة من �لجر�ئم، بما يف ذلك �لف�ساد وغ�سل �لأمو�ل، طالما خ�سعت �لجر�ئم للعقاب يف �لبلد 
�لتفاقية  �إلى  �أخرى  دول  و�أ�سارت  �سنو�ت.  ثلث  عن  ل تقل  لمدة  �لحرية  من  بالحرمان  للحكم  در  �ل�ُم�سْ
ب�ساأن �أو�مر �ل�سبط و�لإح�سار �ل�سادرة عن بلد�ن �ل�سمال �لأوروبية و�لتفاق بين �لتحاد �لأوروبي و�آي�سلند� 
و�لنرويج حول �إجر�ء�ت �لت�سليم بين �لدول �لأع�ساء يف �لتحاد �لأوروبي و�أي�سلند� و�لنرويج )لم يبد�أ �سريانه 
ط. وبموجب هذ� �لتفاق �لأخير، ُيعتبر �سرط  ع موؤخرً� ب�ساأن �لت�سليم �لمب�سَّ بعد(، وكذلك �إلى �تفاق رباعي ُوقِّ
�زدو�جية �لتجريم م�ستوفى عندما ي�ُطلب �لت�سليم ب�سبب �أفعال تعتبرها �لدولتان )�لطالبة و�لمتلقية للطلب( 

جر�ئم وفقًا لتفاقات دولية ُتلِزمهما بذلك.

وتما�سيًا مع �لفقرة 2 من �لمادة ٤3 من �لتفاقية، ُيعتبر مبد�أ �زدو�جية �لتجريم متحققًا على نحو يكاد 
يكون مت�سقًا بغ�ض �لنظر عن �لم�سطلحات �لم�ستخدمة يف و�سف �لجريمة �لمعنية �أو فئة �لجر�ئم �لتي ُيعتبر 
�أنَّ �ل�سلوك �لمعادل  �إلَّ لأن تثبت  �أنَّ تلك �لجريمة تندرج �سمنها. وبذلك، ل تحتاج �لدولة �لمتلقية للطلب 
م يف قانونها �لد�خلي. وقد �أر�سى �أحد �لبلد�ن �لمفهوم "�لقائم على �ل�سلوك"  �لذي ُيلتم�ض ب�ساأنه �لت�سليم مجرَّ

�سر�حًة من خلل �لإ�سارة يف ت�سريعاته �لمحلية �إلى مفهوم �زدو�جية �لعقوبة بدًل من �زدو�جية �لتجريم.

ويف حين لم تو�جه بع�ض �لدول �أيَّ عقبات يف �إبد�ء �لتعاون مع دول �أخرى �أو �ل�ستفادة من تعاون هذه 
�لدول معها فيما يتعلق باإعمال مبد�أ �زدو�جية �لتجريم ب�ساأن �لجر�ئم ذ�ت �ل�سلة بالف�ساد، فقد و�جهت دول 
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م �لأفعال �لم�سمولة باأحكام غير  �أخرى تحديات ترتبط بالحقيقة �لتي مفادها �أن هناك بلد�نًا �أخرى ل تجرِّ
�إلز�مية من �لتفاقية، مثل �رت�ساء �لموظفين �لعموميين �لأجانب، و�لر�سوة يف �لقطاع �لخا�ض، و�لإثر�ء غير 
�لم�سروع. فعلى �سبيل �لمثال، �سلطت �إحدى �لدول �ل�سوء على �أنَّ عدم �إدر�ج �لموظفين �لعموميين �لأجانب 
وموظفي �لموؤ�س�سات �لدولية �لعمومية يف تعريف �لموظفين �لعموميين �لو�رد يف ت�سريعاتها �لوطنية، مقرونًا 
بتف�سير �سيق لمبد�أ �زدو�جية �لتجريم، يعني �نعد�م �إمكانية ت�سليم �لمطلوبين يف �لجر�ئم �لمن�سو�ض عليها 
يف �لمادة 16 من �لتفاقية. وبناء على ذلك، ُحثت �لدول �لأطر�ف يف �أحيان كثيرة على �لنظر يف تخفيف 
�سرط �زدو�جية �لتجريم، و�لمو�فقة على ت�سليم �لمطلوب لرتكابه جريمة ل يعاَقب عليها بموجب قو�نينها 
�لد�خلية. و�لأهم من ذلك، �أُو�سي بالتجريم �لكامل لجميع �لجر�ئم �لم�سمولة بالتفاقية كو�سيلة ل�سمان �ألَّ 

ي�سكل عدم وجود �سرط �زدو�جية �لتجريم عقبة �أمام ت�سليم �لمجرمين �لم�ستبه فيهم.

 �لأ�س�ض �لقانونية لت�سليم �لمطلوبين
ا فيما يتعلق بالأ�سا�ض �لقانوني لتلقي طلبات �لت�سليم �أو �إر�سالها يف �أغلبية �لدول.  ل ُيَعدُّ وجود معاهدة �سروريًّ
�لعديد  �سجعها  فقد  ومع ذلك،  �لدول؛  تلك  �لدقيق على  بالمعنى  �لمادة ٤٤  و6 من   5 �لفقرتان  تنطبق  ول 
��ستعد�دها(  عدم  )�أو  ��ستعد�دها  ب�ساأن  �لمتحدة  للأمم  �لعام  �لأمين  �إبلغ  على  �لحكوميين  �لخبر�ء  من 

ا للت�سليم، و�إن لم تكن ملَزمة �أ�سا�سًا بتقديم مثل ذلك �لإ�سعار. ل�ستخد�م �لتفاقية �أ�سا�سًا قانونيًّ
ومن �لأمور �لتي لها �أهميتها �لحا�سمة �أن عدم �لعتماد على �لمعاهد�ت �لر�سمية—�لذي �عتبره عدد 
من �لخبر�ء �لحكوميين من �لممار�سات �لجيدة—لي�ض من حقوق �لبلد�ن �لتي تاأخذ بنظام �لقانون �لمدني 
وحدها. ذلك �أنه رغم �أن غالبية �لبلد�ن �لتي تتبع نظام �لقانون �لأنغلو�سك�سوني ت�سترط وجود معاهدة �أو ل 
ت�سمح بالت�سليم على �أ�سا�ض غير تعاهدي �سوى فيما يتعلق باأع�ساء محددين يف �لكومنولث، فقد �ُسجلت بع�ض 
ن ت�سع على �لأقل من دول �لقانون �لأنغلو�سك�سوني  �ل�ستثناء�ت �لجديرة بالملحظة. و�إ�سافًة �إلى ذلك، تمكِّ
ا بلد�ن ت�سليم �أو بلد�ن مجاملة  �سلطاتها �لمخت�سة من �إ�سد�ر �إعلن مخ�س�ض لغر�ض �عتبار بلد�ن �أخرى �إمَّ

ق�سائية يف حالة عدم وجود معاهدة.
ُي�سمح فيها بالت�سليم ب�سرف �لنظر عن وجود معاهدة، يوجد �سرط خا�ض  ويف معظم �لحالت �لتي 
بالمثل،  بالمعاملة  يتعلق  فيما  محددة  خطية  �لتز�مات  وجود  ي�سترط  بلدً�  هناك  �إن  بل  بالمثل،  بالمعاملة 
وبلدً� �آخر ي�سع ت�سليم �لمطلوبين يف مرتبة تالية بعد م�سالحه �لخا�سة ووجود علقات جيدة تربطه بالبلد 
�لطالب. ويف بع�ض �لحالت، �أُبلغ عن وجود م�ساكل كبيرة بخ�سو�ض فر�ر جناة �إلى بلد يف �لمنطقة ل تربطه 

بالبلد �لمعني معاهدة لت�سليم �لمطلوبين.
ومن �للفت للنظر �أن بع�ض �لبلد�ن تجعل �لت�سليم مرهونًا بوجود معاهدة فيما يتعلق بفئات معيَّنة من 
�لبلد�ن دون غيرها. كما يرتبط �ل�سرط �لقائم على وجود معاهدة باعتبار�ت �أخرى. فعلى �سبيل �لمثال، ل 
ي�سترط �أحد �لبلد�ن وجود معاهدة �سوى يف حالة �لطلبات �لتي تخ�ض مو�طنيه. ومن حيث �لمعايير �لقانونية، 
لأغر��ض  �لطالبة  �لبلد�ن  بين  �أولوية  �أو  ا  هرميًّ تر�تبًا  ت�ستحدث  �لتي  �لد�خلية  �لت�سريعات  تج�سد  ما  عادة 
نة �أو بلد�ن تنتمي �إلى مجموعات �إقليمية محددة، و�إن  ت�سليم �لمطلوبين معاملة تف�سيلية ممنوحة لبلد�ن معيَّ

�أمكن �أن يكون ذلك نابعًا من �أ�سباب �أخرى �أي�سًا.
�لمطلوبين،  لت�سليم  كاأ�سا�ض  معاهدة  وجود  ت�سترط  ل  �لأطر�ف  �لدول  غالبية  �أنَّ  من  �لرغم  وعلى 
مما  �لعملية،  �لممار�سة  يف  كبير  حد  �إلى  �لمعاهد�ت  على  قائمة  �إجر�ء�ت  ت�ستخدم  �لدول  تلك  �أغلب  فاإنَّ 
ي�سكل �إقر�رً� �سمنيًّا منها بالطابع �لر�سمي لإجر�ء�ت �لت�سليم. ويف هذ� �ل�سياق، �أُبلغ عن طائفة و��سعة من 
بنودً�  تت�سمن  متخ�س�سة  و�تفاقيات  ثنائية  معاهد�ت  بين  تتر�وح  �لمطلوبين،  لت�سليم  �لترتيبات  مختلف 
�أخرى لمكافحة �لف�ساد، مثل �تفاقية مكافحة ر�سوة �لموظفين  ب�ساأن �لتعاون �لدولي )بما يف ذلك �سكوك 



و��سعة  �إقليمية  و�سكوك  �لأطر�ف  متعددة  وترتيبات  �لدولية(  �لتجارية  �لمعاملت  يف  �لأجانب  �لعموميين 
�لنطاق، مثل �تفاقية �لبلد�ن �لأمريكية و�لتفاقية �لأوروبية و�تفاقية �لجماعة �لقت�سادية لدول غرب �أفريقيا 
باأنه عقد،  بلد  و�أفاد  �لكومنولث.  بين دول  �لمطلوبين فيما  لت�سليم  لندن  وبرنامج  �لمطلوبين،  ت�سليم  ب�ساأن 
رغم ��ستر�طه وجود معاهدة للت�سليم، معاهد�ت ت�سليم ثنائية مع ما ل يقل عن 133 دولة ومنظمة متعددة 
�لأطر�ف مثل �لتحاد �لأوروبي، و�أنَّ 30 معاهدة عامة جديدة لت�سليم �لمطلوبين دخلت حيز �لنفاذ منذ بدء 
�سريان �لتفاقية. ويف دولة �أخرى، ُتعتبر �لمعاهد�ت �لثنائية �سحيحة ومنطبقة بالرغم من �أنَّ �لدولة �لتي 
كانت تخ�سع ل�ستعمارها �سابقًا هي �لتي �أبرمتها. وعادًة ما تتخذ �لمعاهد�ت �لإقليمية �سكل معاهد�ت ت�سليم 
مكتملة �لأركان، �أو معاهد�ت عامة للم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة تت�سمن �أحكامًا ب�ساأن ت�سليم �لمطلوبين. 
وبوجه عام، ُتبَرم �لمعاهد�ت �لثنائية يف �لغالب مع بلد�ن منتمية �إلى �لمنطقة نف�سها �أو ناطقة باللغة نف�سها 

�أو بلد�ن تربطها ببع�سها رو�بط تاريخية �أو �قت�سادية.

�إمكانيات  ��ستعد�دها ل�ستك�ساف  �لأطر�ف  �لدول  �أظهرت غالبية  �لقائمة،  �لت�سليم  ترتيبات  وعلوة على 
�لن�سمام �إلى معاهد�ت جديدة �أو �إبر�مها بغية تنفيذ عمليات �لت�سليم �أو تعزيز فعاليتها، �أو �أ�سارت �إلى �أنها ت�سعى 
بجد �إلى تعزيز تلك �ل�سيا�سة، وهو ما ت�سجع عليه �لفقرة 18 من �لمادة ٤٤. وعر�ض عدد من �لدول �أ�سماء �لبلد�ن 
�إحدى  و�سلطت  �ل�سروع فيه،  �أو كانت على و�سك  �إبر�م معاهد�ت  ب�ساأن  �إجر�ء مفاو�سات معها  �لتي �سرعت يف 
�لدول �ل�سوء على �سيا�ستها �لعامة �لر�هنة �لمتمثلة يف �إيلء �لأولوية للمفاو�سات �لتي تجريها مع �لبلد�ن �لتي 
يوجد فيها عدد كبير من مو�طنيها. وقد �ُسجعت تلك �لجهود عمومًا بو�سفها و�سائل كفيلة بتحقيق �لتنفيذ �لكامل 

للف�سل �لر�بع، ول �سيما فيما يتعلق بالبلد�ن �لتي لي�ض لها مع دول �أخرى �إلَّ ترتيبات ت�سليم ر�سمية محدودة.

بدور  ت�سطلع  بحيث  مة  �لتفاقية م�سمَّ فاإن  �أعله،  �لمو�سوفة  �لمعقدة  �لت�سليم  �سبكات  �إلى  وبالنظر 
د�عم مهم يكون من �ساأنه تكملة �لأحكام �لموجودة �أ�سًل �أو دعمها.)97( ذلك �أن معظم �لدول �لأطر�ف َتعتبر 
�أيِّ معاهدة  �أْي �عتبار جر�ئم �لف�ساد �لمدرجة يف  �أن �ل�سرط �لرئي�سي �لو�رد يف �لفقرة ٤ من �لمادة ٤٤، 
ذً�—على �لأقل حين تكون �لجر�ئم  ت�سليم قائمة بين �لدول �لأطر�ف جر�ئم خا�سعة للت�سليم، �سرطًا منفَّ
�لمعنية قد �أُدرجت يف �لقانون �لد�خلي للدولة �لمتلقية للطلب، وتكون �لعقوبات �لمن�سو�ض عليها مندرجة يف 
�إطار �لمو��سفات �لمن�سو�ض عليها يف معاهد�ت �لت�سليم �لقائمة. وبالمثل، يف �لحالة �لأقل حدوثًا �لمتمثلة 
يف وجود قو�ئم بالجر�ئم مدرجة يف معاهد�ت ثنائية، حتى �إذ� لم ترد جريمة �لف�ساد ذ�ت �ل�سلة يف قائمة 
�لمعاهدة، يجوز لبلد ما مع ذلك �أن ينظر يف طلب ت�سليم مقدم من �سريكه، �سو�ء كان ذلك يف �إطار ممار�سة 
�سلطته �لتقديرية يف �إطار �لمعاهدة �لثنائية �لمنطبقة �أم يف �إطار �لتطبيق �لمبا�سر لتفاقية مكافحة �لف�ساد. 
ومن ثم، فاإنَّ بلدين من �لبلد�ن �لتي تبيَّن �أنها ممتثلة للفقرة ٤ من �لمادة ٤٤ ذكر� �أنه على �لرغم من �أنَّ 
�لتفاقية بحد ذ�تها ل يمكن �أن ت�سكل �أ�سا�سًا قانونيًّا، فاإنها يمكن �أن ُت�ستخدم يف تو�سيع نطاق معاهدة ثنائية 
باإدر�ج جر�ئم  �أنَّ معظم �لدول تدرك �للتز�م  �لتي ت�ستوجب ت�سليم �لمطلوبين. ويبدو  من ناحية �لجر�ئم 

�لف�ساد يف قائمة �لجر�ئم �لتي ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها يف �أيِّ معاهدة قد تبرمها يف �لم�ستقبل.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة
ى ب�"مبد�أ �لمعاملة �لتف�سيلية". وكان ذلك �لمبد�أ قد ُو�سع في �لأ�سل  ق دولة طرف و�حدة ما ُي�سمَّ تطبِّ
نطاقه  ع  و�سَّ �لطرف  �لدولة  تلك  �لق�سائي في  �لجتهاد  �أنَّ  �إلَّ  �لإن�سان،  �لعمل وحقوق  قانون  ب�ساأن 
ر �أحكام �لمعاهد�ت �لدولية، كالتفاقية مثًل، بالطريقة  ُتف�سَّ لي�سمل �لتعاون �لدولي. ووفقًا لذلك، 
دة ومثاًل  �لموؤ�تية لإبد�ء �لتعاون �لدولي في �لم�سائل �لق�سائية. وقد �عُتبر ذلك من �لممار�سات �لجيِّ

على �لطريقة �لتي يمكن بها لل�سيا�سة �لعامة و�لجتهاد �لق�سائي تعزيز �لتعاون �لدولي.

 )97(�نظر �أي�سًا �لدليل �لت�سريعي لتنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لفقرة 5٤1.
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�أن  ذلك  �لمطلوبين.  لت�سليم  ا  قانونيًّ �أ�سا�سًا  نف�سها  �لتفاقية  ُتتخذ  �أن  يجوز  ذلك،  على   وعلوة 
��ستخد�م  على  �لت�سليم  على  للمو�فقة  معاهدة  وجود  ت�سترط  �لتي  �لدول  ت�سجع   ٤٤ �لمادة  من   5 �لفقرة 
�لتفاقية بهذ� �لمعنى. وي�سعى هذ� �لحكم �إلى تعزيز دور �لتفاقية باعتبارها "ج�سرً�" عالميًّا بين �لبلد�ن يف 
م�سائل ت�سليم �لمطلوبين من �أجل �لتعوي�ض عن �لنطاق �لجغر�يف �لمحدود لل�سبكات �لقائمة من �لتفاقات 
لة  �لثنائية و�لمتعددة �لأطر�ف. كما �أنها تهدف ب�سورة غير مبا�سرة �إلى �لحد من �لحاجة �إلى �إجر�ء�ت مطوَّ

وم�ستهلكة للوقت يف �أحيان كثيرة للتفاو�ض ب�ساأن �تفاقات جديدة لت�سليم �لمجرمين.

وقد �أكدت غالبية �لدول �لأطر�ف ��ستعد�دها لتخاذ �لتفاقية �أ�سا�سًا قانونيًّا—و�أبلغ بع�سها �لأمين 
�لعام بذلك. و�أدرجت �إحد�ها تو�سيحًا مفيدً�، �إذ �أفادت باأنه لأغر��ض ت�سليم �لمطلوبين، ُتعتبر �أيُّ معاهدة 
متعددة �لأطر�ف تكون هذه �لدولة طرفًا فيها وتت�سمن حكمًا ب�ساأن ت�سليم �لمطلوبين معاهدة ت�سليم. وهناك 
ا �إل ب�سورة غير مبا�سرة. و�أ�سار  بلد و�حد فقط �عتمد نهجًا "هجينًا" حيث ل َيعتبر �لتفاقية �أ�سا�سًا قانونيًّ
هذ� �لبلد �إلى �أنه ينظر بالجدية �لو�جبة يف كل طلب للت�سليم يرد من دولة طرف ل تربطها به معاهدة ت�سليم، 

ذ هذ� �لطلب وفقًا لتفاق خا�ض محدد �لغر�ض على �أ�سا�ض مبد�أ �لمعاملة بالمثل. وُينفَّ

و�أُو�سَي تحديدً� يف �ست حالت باأن تنظر �لدول �لأطر�ف �لم�ستعَر�سة يف ��ستكمال عملية �إدر�ج �أحكام 
�لتفاقية يف ت�سريعاتها �لوطنية، �أو �إلغاء تحفظاتها �لقائمة، �أو �سن �لت�سريعات �ل�سرورية للتمكين من �تخاذ 
� من �لمعاهد�ت �لثنائية  ا لت�سليم �لمطلوبين من �أجل �لتعوي�ض عن �لعدد �لمحدود جدًّ �لتفاقية �أ�سا�سًا قانونيًّ
بال�سرورة بوجود معاهدة،  �لت�سليم م�سروطًا  �لتي ل تجعل  �لدول  بين  �لقائمة. ومن  �لأطر�ف  �لمتعددة  �أو 
�تخذت بع�ض �لدول �لمزيد من �لتد�بير ل�سمان �إمكانية �لت�سليم فيما يتعلق بالجر�ئم �لم�سمولة بالتفاقية 

يف علقاتها مع �لدول �لأطر�ف �لأخرى.

اأمثلة على التنفيذ

ي طلبات ت�سليم �لمطلوبين حتى في حالة عدم وجود معاهدة ثنائية للت�سليم،  يمكن لإحدى �لدول تلقِّ
عت تلك �لدولة  �سريطة �عتبار �لبلد �لطالب بلد ت�سليم في لو�ئحها �لتنظيمية �لد�خلية. وبعد �أن وقَّ
على �لتفاقية، �عتمدت لو�ئح تنظيمية تنفذ على وجه �لتحديد �أحكام �لتفاقية �لمتعلقة بالت�سليم 
وتن�ض على �أمور منها �أنَّ �أيَّ بلد طرف في �لتفاقية في �أيِّ وقت من �لأوقات ُيَعدُّ بلد ت�سليم. وهذ� 
يكفل للدولة �لطرف �لمعنية �لقدرة على �لوفاء بالتز�ماتها �لدولية بموجب �لتفاقية دون �لحاجة 

�إلى تعديل لو�ئحها �لتنظيمية في كل مرة ت�سبح فيها دولة جديدة طرفًا في �لتفاقية.

وعلى �لرغم من �أنَّ معظم �لدول �لأطر�ف ت�ستطيع، من حيث �لمبد�أ، �أن تتخذ �لتفاقية �أ�سا�سًا لت�سليم 
� منها يعتمد عليها يف �لممار�سة �لعملية. وقد ظهر عدد  �لمطلوبين كما ُذكر �أعله، يبدو �أن عددً� محدودً� جدًّ

من �لأ�سباب لذلك �أثناء �إجر�ء �ل�ستعر��سات �لُقطرية، كما ُيبيَّن �أدناه.

ويف  قانونيًّا.  �أ�سا�سًا  �لتفاقية  �تخاذ  �إمكانية  ب�ساأن  �لممار�سين  �أو�ساط  يف  �لمعرفة  يف  نق�ض  ويوجد 
حين �أكدت �إحدى �لدول �لأطر�ف ذلك �سر�حًة، فقد كان �لنطباع �لعام �أن م�ساألة ما �إذ� كان يمكن �تخاذ 
ا لت�سليم �لمطلوبين و/�أو ما �إذ� كان ينبغي لها ذلك لم تخ�سع يف عدد من �لبلد�ن  �لتفاقية �أ�سا�سًا قانونيًّ

لتحليل و�ف من جانب �ل�سلطات �لحكومية و�لق�سائية ذ�ت �ل�سلة.



ويف بع�ض �لبلد�ن، ل توجد حاجة عملية، �أو يوجد قدر �سئيل منها، لتخاذ �لتفاقية �أ�سا�سًا قانونيًّا حيث 
�إن جميع طلبات �لت�سليم �ل�سادرة و�لو�ردة، �أو �أغلبها، تخ�ض �إما بلد�نًا توجد معها معاهد�ت ت�سليم ثنائية 

�أو بلد�نًا مجاورة م�سمولة على نحو كاف بترتيبات �لت�سليم �لإقليمية.

لتخاذ  ��ستعد�ده  �لبلد�ن  �أحد  و�أكد  �لإقليمية.  �أو  �لثنائية  �لت�سليم  معاهد�ت  �لدول  بع�ض  ل  وتف�سِّ
�آخر  بلد  و�أفاد  �أمكن.  متى  �لثنائية  �لترتيبات  �إلى  للجوء  ميله  عن  �أعرب  لكنه  لطلباته،  �أ�سا�سًا  �لتفاقية 
�عتبار  �لأطر�ف على  �لمتعددة  �لمعاهد�ت  بدًل من  �لإقليمية  �أو  �لثنائية  �لمعاهد�ت  ��ستخد�م  باأنه يف�سل 
فهم  ظل  ويف  �لمحددة  �لد�خلية  �لقانونية  �لمتطلبات  مع  بالتما�سي  تو�سع  �أن  �أكبر  بقدر  ح  ُيرجَّ �لأولى  �أن 
�لنهج  هذ�  يحدُّ  �لبلد،  ذلك  به  �أفاد  لما  ووفقًا  �لمعنية.  �لأطر�ف  من  كل  لدى  �لقانونية  للإجر�ء�ت  كامل 
�أخرى عن موقف مماثل حيث  و�أعربت دولة  �لت�سليم.  �ليقين، ويزيد من فر�ض نجاح طلب  �أوجه عدم  من 
�لمطلوبين  ت�سليم  ل�سوؤون  وتف�سيًل  �سمولية  �أكثر  تنظيمًا  توفر  ما  كثيرً�  �لثنائية  �لمعاهد�ت  باأن   �حتجت 

مقارنًة بالتفاقية.

 �إد�رة �لوقت و�إجر�ء�ت �لت�سليم �لمب�سطة
باإجر�ء�ت  �لتعجيل  �إلى  �لأطر�ف  �لدول  ت�سعى  باأن  �لقا�سي  و�ل�سرط  �لمادة ٤٤  9 من  بالفقرة  يتعلق  فيما 
حتى  �سهر  بين  تتر�وح  �لتي  �ل�سلة،  ذ�ت  �لإجر�ء�ت  مدة  متو�سط  ب�ساأن  كبيرة  �ختلفات  برزت  �لت�سليم، 
�سهرين و12  �سهرً� حتى 18 �سهرً�. و�أفاد �أحد �لبلد�ن باأنَّ نحو 50 يف �لمائة من طلبات �لت�سليم، وخ�سو�سًا 
تلك �لتي تخ�ض بلد�نًا مجاورة، ُت�ستكمل يف غ�سون 18 يومًا. و�أبلغ بلد عن �أطول فتر�ت ل�ستكمال �إجر�ء�ت 

�لت�سليم حيث �أفاد باأن تلك �لإجر�ء�ت قد ت�سل �إلى عامين يف بع�ض �لأحيان.

تتوقف  ما  كثيرً�  �لت�سليم  �إجر�ء�ت  ل�ستكمال  �لمطلوب  �لوقت  يف  �لفروق  باأن  منفردة  بلد�ن  و�أفادت 
�لمثال،  �سبيل  �لأوروبي، على  �لتحاد  دول  �إحدى  �أ�سارت  فقد  �لت�سليم.  فيها طلب  ُقدم  �لتي  �لظروف  على 
ين �إلى �لدول غير �لأع�ساء عادة ما ي�ستغرق وقتًا �أطول )حو�لى �سنة(. وترتبط �لأ�سباب  �إلى �أنَّ ت�سليم فارِّ
�ل�سائعة للتاأخير بالطابع �لمعقد للق�سية، و�لحتياجات من �لترجمة �لتحريرية، ومدة �إجر�ء�ت �ل�ستئناف، 
و�إجر�ء�ت �للجوء �لمو�زية، وما يلزم من �ت�سالت يف �لتجاهين ب�سبب غمو�ض طلب �لت�سليم. وُيعزى بطء 
�إجر�ء�ت �لت�سليم يف �أحد �لبلد�ن �إلى جملة �أمور منها �أن �لقر�ر �لأخير يتخذه مجل�ض �لوزر�ء بكامل ن�سابه. 
مت �لوثائق  ويف بلد �آخر، قد ُتخت�سر �لإجر�ء�ت �لتي ت�ستغرق عادة �ثني ع�سر �سهرً� �إلى �أربعة �أ�سهر �إذ� ُقدِّ
ة عقبات يف �لح�سول على تعاون من دول �أخرى،  �لد�عمة لطلب �لت�سليم على نحو �سليم. وو�جه بلٌد �آخر عدَّ

ي �لم�ساعدة ب�سبب �رتفاع تكاليف �لإجر�ء�ت وتعقدها. منها حالت تاأخر يف تلقِّ

و�أر�سى �لمدعي �لعام يف �أحد �لبلد�ن �إجر�ء�ت تقت�سي �لنظر يف طلبات ت�سليم �لمجرمين يف حينها، 
م معلومات حول  بينما تعتمد خم�ض دول على �لأقل ت�سريعات تفر�ض �أطرً� زمنية محددة. ومع ذلك، لم ُتقدَّ
�لمحكمة  �أ�سدرته  بالهتمام  قر�ر جدير  �أُبلغ عن  �ل�سدد،  ويف هذ�  �لمرتاآة.  �لنهائية  �لآجال  تجاوز  نتائج 
�لعليا يف �أحد �لبلد�ن �عُتبر بمقت�ساه �أن عدم معالجة �لطلب يف غ�سون فترة زمنية معقولة يمكن �أن ي�سكل 
�نتهاكًا لحقوق �ل�سخ�ض �لمطلوب ويوؤدي �إلى رف�ض �لطلب ��ستنادً� �إلى �لأحكام �لخا�سة بالنظام �لعام يف 
قانون ت�سليم �لمطلوبين. ويف حين لم ُيرف�ض �أيُّ طلب للت�سليم على هذ� �لأ�سا�ض، فاإن هذ� �لمبد�أ �لم�ستند 
ا للنظر حتى يف طلبات �لت�سليم �لمعقدة يف  �إلى م�سدر يف �ل�سو�بق �لق�سائية من �ساأنه �أن يوفر حافزً� قويًّ

�لوقت �لمنا�سب.
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و�لمر�سلة، مما  �لمتلقاة  �لت�سليم  �إلكترونية في تعقب طلبات  بيانات  �لدول قاعدة  �إحدى  ت�ستخدم 
�إجر�ء�ت  وتحديد  �لطلبات  ب�ساأن  �لمحرز  �لتقدم  ر�سد  �لق�سايا  عن  �لم�سوؤولين  لموظفيها  يتيح 
�لمتابعة �لمنا�سبة. و�أ�سدرت دولة �أخرى تعليمات و�تخذت �إجر�ء�ت عملية و��سحة )وهي تحديدً� 
��ستخد�م دليل ت�سليم ومخطط ت�سل�سل �سير �لعمل وقائمة مرجعية للت�سليم(، مما يتيح درجة من 

�ليقين �لإد�ري و�لقانوني لتقديم طلبات �لت�سليم و�لبت فيها.

ويرتئي نحو ن�سف �لدول �لأطر�ف �لم�ستعَر�سة �إجر�ء�ت مب�سطة يف قو�نينها �لد�خلية، عادًة ما ت�ستند 
�إلى �لح�سول على مو�فقة �ل�سخ�ض �لمطلوب على ت�سليمه، �أو �تخذ تد�بير ملمو�سة لتب�سيط عملية �لت�سليم 
تقديم طلب  قبل  ا  �إمَّ �لأجنبية،  �ل�سلطات  مع  �آنيًّا  �لمعلومات  تبادل  بغية  فعالية  �أكثر  تعاون  �سبكات  و�إقامة 
�لت�سليم �لر�سمي �أو �أثناء تقديمه. ويف �إحدى �لدول، ل تكون �إجر�ء�ت �لت�سليم �لمب�سطة متاحة �سوى لغير 
�لمو�طنين، ويف دولتين �أخريين، ل ُين�ض عليها �سوى يف قو�نين �لدول �لمعنية ب�ساأن مكافحة غ�سل �لأمو�ل. 
ووفقًا لدولة طرف �أخرى، ُت�ستخدم تلك �لإجر�ء�ت يف نحو ن�سف �لحالت، وقد توؤدي �إلى �ل�سماح بالت�سليم 
ر بلد ثالث �أن �إجر�ء�ت �لت�سليم �لمب�سطة  يف غ�سون ب�سعة �أيام، و�أحيانًا ب�سع �ساعات. ومن نف�ض �لمنطلق، قدَّ

يمكن �أن ُت�ستكمل يف غ�سون 2٤ �ساعة �إذ� لم تكن هناك وثائق مطلوب ترجمتها.

كما تن�ض ترتيبات متعددة �لأطر�ف �أو ترتيبات �إقليمية على �إجر�ء�ت مب�سطة و�أطر زمنية �أق�سر، مثًل 
يف �سياق برنامج لندن لت�سليم �لمطلوبين، و�أمر �لتوقيف �لأوروبي، و�تفاقية �لبلد�ن �لأمريكية ب�ساأن ت�سليم 
�لمجرمين، و�لبروتوكول �لإ�سايف �لثالث للتفاقية �لأوروبية �لمتعلقة بت�سليم �لمطلوبين، وخطة منتدى جزر 

�لمحيط �لهادئ، و�لتفاق بين بلد�ن �ل�سمال �لأوروبي ب�ساأن ت�سليم �لمطلوبين.

و�ُسجعت �لدول �لأطر�ف �لتي لم تتخذ تد�بير للتعجيل بالإجر�ء�ت، مثل و�سع حد زمني للتو�سل �إلى 
قر�ر �لت�سليم، وو�سع مبادئ توجيهية لل�ستعمال �لد�خلي من ِقبل �ل�سلطات �لمخت�سة، وفتح قنو�ت �ت�سال 
مع �لنظر�ء �لأجانب، على �لمبادرة �إلى ذلك. وعلوة على ذلك، �أ�سار �لعديد من �لم�ستعِر�سين �إلى �أهمية 
�تخاذ خطو�ت ��ستباقية لتوعية جميع �أ�سحاب �لم�سلحة بالقو�نين و�لإجر�ء�ت �لمنطبقة و�لأطر �لزمنية 
�لو�جب �للتز�م بها، وكذلك �أهمية تمكين ر�سد حالت �لت�سليم وجمع �لبيانات �لمتعلقة بالمدة �لدقيقة �لتي 
بهذه  يتعلق  فيما  �أنه  بيد  �لق�سايا.  لإد�رة  نظم  باإر�ساء  با�ستمر�ر  �أو�سو�  كما  �لت�سليم.  �إجر�ء�ت  ت�ستغرقها 
و�إد�رة  باإن�ساء  يتعلق  فيما  �لمعلومات  تكنولوجيا  �لخبرة يف مجال  نق�ض  �أن  �لو��سح  �لأخيرة، من  �لم�ساألة 

قو�عد �لبيانات �لإلكترونية ي�سكل تحديًا لدى عدد من �لبلد�ن.

اأمثلة على التنفيذ

�أن�ساأت �إحدى �لدول لجنة لت�سليم �لمطلوبين تتاألف من ممثلين من �ل�سلطة �لمركزية �لمعنية بم�سائل 
)�لإنتربول(،  �لجنائية  لل�سرطة  �لدولية  و�لمنظمة  �لوطنية،  و�ل�سرطة  �لدعاء،  ود�ئرة  �لت�سليم، 
و�آخرين، وذلك بغية تعزيز �إجر�ء�ت ت�سليم �لمطلوبين وتب�سيطها ومناق�سة �لم�سائل �لرئي�سية �لتي 

تعتر�ض هذه �لعملية وحلها.
طلبات  بمعالجة  �لإ�سر�ع  �إلى  �آخر  بلد  لدى  �لمجرمين  ت�سليم  قانون  في  و�رد  حكم  ويهدف 

ت�سليم �لمجرمين في �لحالت �لم�ستعجلة عن طريق �لهاتف �أو �لفاك�ض �أو �لتلك�ض.



ويتيح �لإطار �لد�خلي لأحد �لأطر�ف �لإد�رة �لق�سائية لق�سايا �لف�ساد على نحو �أكثر �سرعة 
�لإجر�ء�ت  تلك  نطاق  تو�سيع  يمكن  �لوطنية،  لل�سلطات  ووفقًا  �لأخرى.  بالجر�ئم  مقارنة  وفعالية 

بحيث ت�سمل �إجر�ء�ت ت�سليم �لمطلوبين. 
�لأوروبي  �لتحاد  في  �لأع�ساء  �لدول  جميع  تطبقها  �لتي  �لأوروبية،  �لتوقيف  �أو�مر  �إلى  و�أ�سير 
� في �إنفاذ �لقانون،  ��ستنادً� �إلى مبد�أ �لعتر�ف �لمتبادل بالقر�ر�ت �لق�سائية، باعتبارها �أد�ة فعالة جدًّ
�ل�سلطات  وتتولى  �لأوروبي.  �لتحاد  �إطار  في  �لعدل  �إقامة  عملية  من  كبير  حد  �إلى  نت  ح�سَّ �أنها  كما 
�أُلغي دور �ل�سلطة  �إ�سد�ر هذه �لأو�مر وتنفيذها مبا�سرة—بحيث  �لق�سائية، من بين جهات �أخرى، 
بال�سكل  �لأو�مر  وت�سدر  �لأو�مر.  تلك  �إي�سال  تي�سير  في  �خُتزل  �أو  وغيرها(  )�لوز�ر�ت  �لتنفيذية 
�لمب�سط ذ�ته في جميع �لدول �لأع�ساء، مما ي�سهل ��ستخد�مها وترجمتها؛ و�أ�سباب �لرف�ض محدودة؛ 
و�لمدة �لزمنية �لمحددة لتخاذ قر�ر ب�ساأن �أمر �إلقاء �لقب�ض وتنفيذه و��سحة، مما يجعل �إجر�ء�ت 
ر موؤقتًا �أنَّ متو�سط �لفترة �لزمنية لتنفيذ �أمر  �لت�سليم �أ�سرع بكثير من �إجر�ء�ت �لت�سليم �ل�سابقة. وُقدِّ
�لتوقيف قد �نخف�ض من �أكثر من ت�سعة �أ�سهر �إلى ٤3 يومًا. ول ي�سمل ذلك �لحالت �لتي يو�فق فيها 
�ل�سخ�ض على ت�سليمه، فمتو�سط �لفترة �لزمنية في تلك �لحالت ح�سب �لتقدير�ت هو 13 يومًا فقط.)�أ(

)�أ( �لدليل �لتقني لتفاقية �لأمم �لمتحدة لمكافحة �لف�ساد، �ل�سفحة 15٤.

�لمتطلبات �لإثباتية يف �إجر�ء�ت ت�سليم �لمجرمين
لوحظ �نعد�م �لت�ساق ب�ساأن متطلبات �لإثبات �لدنيا �لتي تن�ض عليها �لقو�نين �لوطنية لل�سماح بالت�سليم. 
�لطلب  فح�ض  وتق�سر  �لجريمة،  �رتكاب  على  دليل  �أيَّ  �لطالبة  �لدولة  تقدم  �أن  �لبلد�ن  بع�ض  ت�سترط  ول 
ي�سح  ما  �أكثر  ذلك  وي�سح  للت�سليم.  �لأ�سا�سية  و�لقانونية  �ل�سكلية  �ل�سروط  ��ستيفاء  من  �لتحقق  على 
�لبلد مقدم �لطلب عادًة بتوفير �لم�ستند�ت  �أ�سا�ض معاهدة قائمة. ويكتفي  �لت�سليم على  ُيقبل طلب  عندما 
�لموثَّقة ذ�ت �ل�سلة، مثل بيان بالجريمة �لتي ُيطلب �لت�سليم ب�ساأنها يت�سمن وقت �رتكاب �لجريمة ومكانه، 
�ل�سادر،  �لحكم  �أو  �إد�نة  �أدلة  �أو  �لقب�ض  باإلقاء  و�أمر  �لمنطبقة،  �لقانونية  و�لعقوبات  �لأحكام  عن  ونبذة 
�لمطلوب  �ل�سخ�ض  هوية  تحديد  يف  ت�ساعد  �أخرى  معلومات  �أيِّ  جانب  �إلى  �لمطلوب  لل�سخ�ض  وو�سف 
عر�ض  تقديم  �سروريًّا  ولي�ض  �لمعنية.  �لجريمة  ي�سكل  �لذي  �لمزعوم  �ل�سلوك  يحدد  وبيان   وجن�سيته، 

كامل للأدلة.

مفهوم  يف  �لمعايير  تلك  وتتجلى  �لمو�سوعية.  �لمعايير  من  عددً�  �لمقابل،  يف  �أخرى،  دول  د  وتحدِّ
"�ل�سبب �لكايف" �أو "�لدعوى �لظاهرة �لوجاهة" يف نظام �لقانون �لأنغلو�سك�سوني، �أْي �أن تكون هناك �أدلة 
كافية لتقديم �ل�سخ�ض �إلى �لمحاكمة، �أو على �لأقل لإ�سد�ر �أمر باإلقاء �لقب�ض عليه �إذ� كانت �لجريمة �لتي 
ُيطلب �لت�سليم ب�ساأنها قد �رُتكبت محليًّا. كما �أنه ل يمكن تنفيذ �لت�سليم �لذي يتم من �أجل تنفيذ عقوبة يف 
بع�ض �لبلد�ن �إذ� كانت هناك �أ�سباب محددة تدعو �إلى �لعتقاد باأنَّ �لحكم لم ي�سدر بناء على تقييم �سحيح 
�أعلى  �إثبات  تفر�ض عادًة معايير  �لأنغلو�سك�سوني  �لقانون  تتبع نظام  �لتي  �لبلد�ن  �أن  �لمتهم. ورغم  لذنب 
مقارنًة بالبلد�ن �لتي تتبع نظام �لقانون �لمدني، فقد لوحظ ميل �لمجموعة �لأولى �إلى تخفيف عبء �لإثبات 
�لذي تتحمله �لبلد�ن �لطالبة بما يوؤكد عملية جارية )و�إن كانت بطيئة( للتقارب بين �لنظامين �لقانونيين 

يف هذ� �ل�سدد.
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�تخذت ثلثة بلد�ن تنتمي �إلى مجموعة �لقانون �لأنغلو�سك�سوني خطو�ت مهمة لتخفيف عبء �لإثبات 
بالن�سبة �إلى �لدول �لطالبة �أثناء �إجر�ء�ت �لت�سليم.

ففي �لبلد �لأول، �نطوت تعديلت �أُدخلت على قانون ت�سليم �لمطلوبين على �إجر�ء�ت مب�سطة  
هذه  �أعقاب  وفي  �لمطلوبين.  بت�سليم  �لخا�سة  �ل�ستماع  جل�سات  �أثناء  �لأدلة  بتوفير  يتعلق  فيما 
�لتعديلت، ُي�سمح للبلد �لطالب بتقديم �سجل خا�ض بالق�سية بعد �أن ت�سدق عليه �سلطات �لق�ساء 
�أو �لنيابة �لعامة. ويت�سمن �سجل �لق�سية موجزً� للأدلة �لمتاحة لل�سريك في �لت�سليم ل�ستخد�مها 
في �لملحقة �لق�سائية، بما يتيح للمحكمة �إجر�ء تحليل �أ�سرع للق�سية. ومن خلل �لأخذ بمتطلبات 
ف بدرجة  و�إجر�ء�ت �إثباتية مب�سطة في �سكل ��ستخد�م هذه �ل�سجلت في �إجر�ء�ت �لت�سليم، ُيخفَّ

كبيرة �لعبء �لذي تتحمله �ل�سلطات و�لهيئات �لق�سائية �لمعنية بالت�سليم. 
وفي �لبلد �لثاني، ت�سمنت �لتعديلت �ل�ُمدخلة على قانون ت�سليم �لمطلوبين لعام 2012 في 
�لبلد �إلغاء �أحكام تقت�سي تقديم �لأدلة في �إجر�ء�ت �لت�سليم على هيئة �إقر�ر م�سفوع بَق�َسٍم و�ل�سماح، 
م�ستن�سخًة.  ت�سريعاٍت  باعتبارها  �لم�ساحبُة  �لطالبِة  �لدولِة  ت�سريعاُت  ُتعَر�ض  باأن  ذلك،  من  بدًل 
لت مو��سفات �لو�سيلة �لتي ُتر�َسل بها طلبات �لتوقيف �لموؤقت بحيث ت�سمل �أيَّ و�سيلة قادرة على  وُعدِّ
�إعد�د �سجل مكتوب رهنًا بالتحقق من �سحته. و�إ�سافًة �إلى ذلك، ُي�سمح للدولة �لطالبة باإر�سال �سور 
�أو ب�سمات �أ�سابع �أو ب�سمات كفوف لت�سهيل �لتعرف على �ل�سخ�ض �لمطلوب، ويمكن للمحاكم �أن 
تاأمر بت�سليم �أيِّ �سخ�ض حتى �إن ُوجدت �أخطاء ب�سيطة �أو تقنية في �لطلب. و�إ�سافًة �إلى ذلك، تم 

تبديل �سروط قبول �لوثائق �سمن �لأدلة بعد �أن كانت �سارمة ن�سبيًّا.
م طرف ثالث معلومات ب�ساأن ترتيبات �لت�سليم �لمعمول بها لديه مع بلد�ن تنتمي هي �أي�سًا  وقدَّ
�إلى منتدى جزر �لمحيط �لهادئ، و�أكد �أنه ل توجد متطلبات �إثباتية. وُي�سمح، بدًل من ذلك، بت�سليم 
�إليه في  �أ�سير  �لتوقيف، وهو ما  باأو�مر  �لمتبادل  �لمطلوبين عن طريق نظام يقوم على �لعتر�ف 

ين على نحو �سريع وفعال. ل بدرجة كبيرة ت�سليم �لفارِّ �لتقرير �لُقطري باعتباره ي�سهِّ

وكثيرً� ما تطبق �لبلد�ن حدودً� دنيا �إثباتية مختلفة على بلد�ن مختلفة. وعادًة ما يعتمد �لتباين على ما 
�إذ� كان �لطلب نابعًا من معاهدة تقت�سي حدودً� دنيا �أو ي�ستند �إلى مبد�أ �لمعاملة بالمثل؛ وما �إذ� كانت �لدولة 

�لطالبة تنتمي �إلى مجموعات معيَّنة من �لبلد�ن �لتي تحظى بمعاملة تف�سيلية.

ت�سليم  �إجر�ء�ت  يف  �أدنى  �إثبات  بمعايير  �لأخذ  ب�ساأن  تو�سيات  �لُقطرية  �لتقارير  من  عدد  ن  وت�سمَّ
�لت�سليم بطريقة تزيد من فر�ض قبوله. وقد  �لدول �لطالبة ب�سياغة طلب  لت�سهيل قيام  �لمطلوبين، وذلك 
فيها  َرف�ض  �لتي  �لنادرة  �لحالت  �ل�سبب يف  باأن  �أفاد  بلد  �لمثال، يف حالة  �سبيل  �عُتبر هذ� �سروريًّا، على 
طلبات �لت�سليم كان عدم كفاية �لأدلة �لتي ت�سير �إلى �حتمال �أن يكون �ل�سخ�ض �لمطلوب قد �رتكب �لجريمة. 
�إعد�د �لمو�د  و�أَقرت �إحدى �لدول �سر�حًة باأن �لعامل �لأكثر ��ستهلكًا للوقت يف �سياغة طلب �لت�سليم هو 
�أيِّ �سك معقول"(  �أن عبء �لإثبات �سديد �ل�سر�مة )"دون  �آخر، �عُتبر  �لمتعلقة بالأدلة �لظاهرة. ويف بلد 
لتخفيف  �لمطلوبين  ت�سليم  قانون  على  تعديلت  �إدخال  يف  وُينظر  �لو�ردة.  �لطلبات  تنفيذ  عمليًّا  بما يعيق 

�لمتطلبات �لإثباتية.



�أو  �لكايف"  "�ل�سبب  باحتر�م  تلتزم  �لتي  �لبلد�ن  يف  حتى  �أنه  �إلى  �لإ�سارة  تجدر  �أخرى،  ناحية  ومن 
�أحيان كثيرة بدور رئي�سي يف تخفيف �لتجاوز�ت  ما يقابله من �لمعايير �لقانونية، قد ت�سطلع �لمحاكم يف 
نف�سه،  �لوقت  ويف  �أدلة ظاهرة،  بتقديم  يطالبان  َبَلد�ن  ذلك  �أكد  وقد  للقانون.  �ل�سارم  للتطبيق  �لمحتملة 
يكفلن �عتماد تف�سير مرن لهذ� �ل�سرط. و�أبرزت �ل�سلطات يف دولة �أخرى �لكيفية �لتي يمكن بها �لتعوي�ض 
عن معيار �لإثبات �ل�سارم من خلل نظام وطني للت�سليم تتحكم فيه �ل�سلطة �لق�سائية ح�سريًّا. فاإذ� �أذنت 
�لمحكمة �لعليا يف هذ� �لبلد بالت�سليم، ل تكون لدى �ل�سلطة �لتنفيذية �ل�سلطة �لتقديرية للبت فيما �إذ� كان 

�ل�سخ�ض �سُي�سلَّم �أم ل.

اأمثلة على التنفيذ
�عتمد َبَلد�ن يرتبطان بمعاهدة قديمة لت�سليم �لمطلوبين ترتئي معايير �إثباتية �سارمة في �إجر�ء�ت 
تتحمله  �لذي  �لعبء  �لجديدة  �ل�سيغة  ف  وتخفِّ �لأ�سلية.  �لمعاهدة  ن�ض  ل  يعدِّ بروتوكوًل  �لت�سليم 
�لدولة �لطالبة فيما يتعلق بتقديم معلومات تتيح للدولة �لمتلقية للطلب �أن تتثبت من هوية �ل�سخ�ض 

�لمطلوب وجن�سيته وموقعه �لمادي.
وين�ض قانون دولة �أخرى، من �أجل تي�سير �إجر�ء�ت �لت�سليم مع بلد�ن �لقانون �لمدني وت�سريع 
�لدليل  �سبيل  على  �لت�سليم  ب�ساأن  �لتحقيق  على  �لم�سرف  �لقا�سي  يقبل  �أن  �سرورة  على  �لعملية، 
�لقاطع �أيَّ �سهادة ت�سدرها �سلطة منا�سبة م�سوؤولة عن �لملحقة �لق�سائية في �لدولة �لأجنبية تفيد 

باأن لديها �لأدلة �لكافية �لتي ت�سوغ محاكمة �ل�سخ�ض �لمعني.
و�أفادت دولة مختلفة باأنه رغم �أن �لقانون �لوطني ي�سترط �نطباق �لمعيار �لظاهر على حالت 
ب�ساأن  ملِزم  ترتيب  في  م�سابه  حكم  هناك  كان  �إذ�  عنه  �لتخلي  يمكن  �ل�سرط  هذ�  فاإن  �لت�سليم، 
�لت�سليم مع بلد �آخر. وبموجب معاهد�ت �لت�سليم �لثنائية �لتي تكون �لدولة قيد �لنظر طرفًا فيها، 

ي�سمل �لتنازل عن �ل�ستر�ط �لظاهر جميع �لجر�ئم �لخا�سعة للت�سليم.

 �إلقاء �لقب�ض على �لمطلوبين
�لت�سليم.  �إجر�ء�ت  �سياق  يف  �لمطلوب  �ل�سخ�ض  ح�سور  تكفل  تد�بير  تقريبًا  �لأطر�ف  �لدول  جميع  لدى 
ويمكن يف جميع �لحالت �لأمر باحتجاز �ل�سخ�ض عند �لطلب، و��ستنادً� �إلى �لت�سريعات �لوطنية، ويف كثير 
�لحالت  �إحدى  يف  �لمحلية  للمحاكم  ويحق  �لمنطبقة.  �لت�سليم  معاهد�ت  �أحكام  �إلى  ��ستنادً�  �لأحيان  من 
�لمحاكمة.  قبل  م�سروعيته  يف  نظرها  غر�ر  على  �لت�سليم  �إجر�ء�ت  خلل  �لحتجاز  م�سروعية  يف  �لنظر 
 و�أفاد بلد �آخر بجو�ز خ�سوع قر�ر �لقا�سي باحتجاز �ل�سخ�ض �لمطلوب للطعن خلل 2٤ �ساعة من �سدور 

ذلك �لقر�ر.

وقدمت بع�ض �لبلد�ن تفا�سيل حول مدد �لحتجاز �لق�سوى فيما يتعلق باإجر�ء�ت �لت�سليم. وتتفاوت 
�لمتعلقة  �أفريقيا  غرب  لدول  �لقت�سادية  �لجماعة  �تفاقية  بموجب  يومًا   20 بين  كبيرً�  تفاوتًا  �لمدد  هذه 

بت�سليم �لمطلوبين و�ستة �أ�سهر يف �لت�سريعات �لد�خلية لأحد �لبلد�ن.

وبينما يظل �لتوقيف �أثناء �إجر�ء�ت �لت�سليم هو �لقاعدة يف بع�ض �لحالت، يمكن �لأمر بالإفر�ج عن 
�ل�سخ�ض �لمطلوب بكفالة �أو منعه من مغادرة �لبلد �أو �تخاذ تد�بير �أخرى بديلة يف �لظروف �لتي تبرر �تخاذ 
تد�بير ق�سرية �أخف، �أهمها حين ل ُيخ�سى فر�ر �لمطلوب ت�سليمه �أو حين تكون فر�ض �ل�سماح بت�سليمه �سئيلة 

�جلزء �لثاين- �لف�سل �لأول- ت�سليم �ملجرمني ونقل �لأ�سخا�ض �ملحكوم عليهم 209
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�لمطلوب يف  �ل�سخ�ض  تاأمين ح�سور  �إمكانية  �إلى  �لبلد�ن  �أحد  و�أ�سار  �لت�سليم.  تمنع  قد  لأ�سباب �سحية  �أو 
رطية. �إجر�ء�ت �لت�سليم من خلل حجز جو�ز �سفره �أو �ل�سطلع باأن�سطة �لمر�قبة �ل�سُّ

�لخا�ض  �لحمر�ء  �لن�سرة  نظام  دور  على  �سو�ء  حد  على  و�لم�ستعِر�سون  �لوطنية  �ل�سلطات  و�سددت 
للهاربين من  �لموؤقت  �لعتقال  �أو�مر  لتنفيذ  �لجنائية )�لإنتربول( كقناة مهمة  لل�سرطة  �لدولية  بالمنظمة 
د يف �لعادة ما �إذ� كانت تعتبر �لن�سرة �لحمر�ء  �لعد�لة رهنًا بورود طلب ت�سليم ر�سمي. بيد �أن �لبلد�ن لم تحدِّ
�ل�سادر عن �لإنتربول طلبًا �سحيحًا وقابًل للإنفاذ �لمبا�سر من �أجل �لعتقال �لموؤقت. ولم يوؤكد �سوى بلد 
و�حد �سر�حًة �أن �لن�سر�ت �لحمر�ء �أ�س�ض كافية لتنفيذ �لعتقالت �لموؤقتة، يف حين �أو�سح بلد �آخر �أن هذه 
�لن�سر�ت ل يمكن ��ستعمالها �سوى على �سبيل "�لإنذ�ر�ت"، بحيث توعز فقط �إلى �ل�سلطات بالت�سال بالبلد 

�لمعني لت�سجيعه على �لتقدم بطلب ت�سليم ر�سمي.

و�إ�سافًة �إلى ذلك، �قُترحت يف بع�ض �لدول تد�بير لجعل �لعملية ذ�ت �ل�سلة �أكثر فعالية، مثل تخفيف 
�ل�ستر�طات �لر�سمية من �أجل �إلقاء �لقب�ض على �ل�سخ�ض �لمطلوب يف �لحالت �لم�ستعجلة، �أو تو�سيح �أنَّ 

�إمكانية �إلقاء �لقب�ض على �لهاربين ت�سمل تنفيذ �أو�مر �إلقاء �لقب�ض �ل�سادرة من دول غير مجاورة.

ا �لمحاكمة ا �لت�سليم و�إمَّ  �إمَّ
ا �لمحاكمة"( يف �إطار  ا �لت�سليم و�إمَّ ل ينطبق �للتز�م باإحالة ق�سية للملحقة د�خليًّا بدًل من �لت�سليم )"�إمَّ
هذه  وت�سكل  �لمزعوم.  �لجاني  جن�سية  �إلى  ��ستنادً�  �لت�سليم  طلبات  ترف�ض  �لتي  �لبلد�ن  على  �إل  �لتفاقية 
�لبلد�ن، �لتي تتبع �أ�سا�سًا نظام �لقانون �لمدني �لو��سع، نحو ن�سف �لأطر�ف يف �لتفاقية، وكثيرً� ما تن�ض 

د�ساتيرها على حظر ت�سليم مو�طنيها ب�سورة مبا�سرة.

بيد �أن هذ� �لحظر لي�ض مطلقًا د�ئمًا. فعلى �سبيل �لمثال، �أفاد �أحد �لبلد�ن باأنه ل ي�سلِّم مو�طنيه من 
حيث �لمبد�أ �إل يف �لحالت �ل�ستثنائية ووفقًا لتقدير �ل�سلطة �لتنفيذية. وح�سبما �أفاد به �لبلد نف�سه، تطورت 
�لممار�سات بحيث �أ�سبح ت�سليم �لرعايا م�ساألة روتينية. ويف حالت �أخرى، ُتَعدُّ �لجن�سية �سببًا للرف�ض بموجب 

بع�ض �لمعاهد�ت �لمنطبقة، ولكن لي�ض عمومًا على �أ�سا�ض �لقانون �لد�خلي.

جن�سيته  �لمزعوم  �لجاني  فيه  �كت�سب  �لذي  للوقت  تبعًا  �لبلد�ن  من  عدد  يف  �أي�سًا  تمييز  وهناك 
وطر�ئق �كت�سابها. فعلى �سبيل �لمثال، ل ي�سلِّم َبَلد�ن مو�طنيهما كقاعدة عامة، لكنهما ي�ستثنيان �لمو�طنين 
�لمتجن�سين �أو من يكونون قد �كت�سبو� جن�سيتهم بعد �رتكاب �لجريمة. وهناك بلد �آخر، وهو ع�سو يف �لتحاد 
�لأوروبي، يرتئي ت�سليم رعاياه لملحقتهم ق�سائيًّا خارج �لتحاد �لأوروبي ب�سرط �أن يكون �ل�سخ�ض �لمطلوب 
مقيمًا يف �لدولة �لطالبة لفترة ل تقل عن �سنتين قبل �رتكاب �لجريمة، و�أن تتجاوز �لعقوبة �لمنطبقة على 

نًا. � معيَّ �لفعل �لمعني حدًّ

و�أبرز �أحد �لبلد�ن م�سكلة محددة خا�سة بالمو�طنين من �أ�سحاب �لجن�سية �لمزدوجة. ول ُي�سلَّم هوؤلء 
�لأفر�د عمومًا. ولم تو�سح �ل�سلطة �لق�سائية بعد ما �إذ� كان بالإمكان ت�سليمهم يف �لحالت �لتي يطلب فيها 
بلد جن�سيتهم �لثانية ت�سليمهم، وهناك �لعديد من �لحلول �لممكنة قيد �لمناق�سة، بما يف ذلك نقل �لإجر�ء�ت 

�لجنائية �أو ��ستهلل �إجر�ء�ت جديدة يف �لبلد �لمتلقي للطلب. 

ا �لمحاكمة" �نطلقًا من رف�سها ت�سليم  ا �لت�سليم و�إمَّ وعر�ست �لدول �لأطر�ف �لتي تخ�سع لمبد�أ "�إمَّ
مو�طنيها، تف�سير�ت مختلفة لهذ� �لمطلب يف تقاريرها، وقدمت و�سفًا لطر�ئق مختلفة لتنفيذه. فعلى �سبيل 
"جن�سية �لجاني"  �لتز�مها بملحقة مو�طنيها بدًل من ت�سليمهم ومبد�أ  �لمثال، يربط بع�سها �سر�حًة بين 



�إنفاذ مبد�أ  لها  تتيح  �لتي  �لقانونية  �لآلية  باعتباره  �لمادة ٤2 من �لتفاقية(  �لفرعية 2 )ب( من  )�لفقرة 
ا �لمحاكمة". ا �لت�سليم و�إمَّ "�إمَّ

�لق�سائية  �لملحقة  �لأطر�ف  �لدول  ت�ستهل  �أن  ترتئي  ل  �لتفاقية  �أن  �إلى  �لبد�ية  �لإ�سارة يف  وتجدر 
من  �لعديد  و�ردة يف  �سيغة  ت�ستن�سخ  �لتي   ،٤٤ �لمادة  من   11 �لفقرة  �أن  ذلك  �لت�سليم.  عن  عو�سًا  تلقائيًّا 
ر  مبرَّ غير  تاأخير  دون  �لق�سية  باإحالة  �أ�سا�سًا  �لأطر�ف  �لدول  ُتلِزم  �لأخرى،  �لأطر�ف  �لمتعددة  �ل�سكوك 
�لق�سائية  �لملحقة  نظام  تتبع  �لتي  �لبلد�ن  ت�ستهل  حين  ويف  �لمحاكمة.  بق�سد  �لمخت�سة  �سلطاتها  �إلى 
�لإلز�مية يف �لعادة �لإجر�ء�ت �لجنائية �لد�خلية بحق �لمو�طنين �لذين ُيرف�ض ت�سليمهم، ل ينطبق �لأمر 
نف�سه بال�سرورة على �لبلد�ن �لتي تطبق نظامًا يقوم على �لملحقة �لتقديرية. ففي هذه �لبلد�ن �لأخيرة، 
يتاح ل�سلطات �لملحقة �لق�سائية مجال و��سع للبت يف ما �إذ� كانت �ستم�سي يف �إجر�ء�ت �لملحقة �أم ل، 
�أو مدير  �لعام  �لمدعي  �لتي ي�سعها  �لق�سائية  �لملحقة  و�أولويات  �لعامة  �لم�سلحة  وير�عى يف ذلك عادًة 

�لنيابات �لعامة.

ي طلب  وترهن �لفقرة 11 من �لمادة ٤٤ �لتز�م �لدول �لأطر�ف بالمحاكمة )عو�سًا عن �لت�سليم( بتلقِّ
محدد بهذ� �لمعنى من �لدولة �لطرف �لتي ُيرف�ض طلبها بالت�سليم. ويف هذ� �ل�سدد، يتجاوز عدد من �لبلد�ن 
ن�ض �لتفاقية فيما يبدو باإحالة �لق�سية �إلى �سلطاتها �لمعنية بالملحقة �لق�سائية تلقائيًّا دون �لحاجة �إلى 
طلب محدد من �لبلد �لأجنبي. فقد �أ�سار َبَلد�ن �إلى �إخطار �لدولة �لطرف �لطالبة بذلك ودعوتها يف �لوقت 
�لملحقة  ��ستهلل  بغر�ض  �لق�سية(  )ملف  لل�ستخد�م  �لقابلة  و�لأدلة  �لم�ستند�ت  كافة  نقل  �إلى  نف�سه 
�لق�سائية  �لملحقة  �سلطات  �إ�سر�ك  �أخرى على عدم قدرتها على  �أطر�ف  �أكدت  �لمقابل،  �لق�سائية. ويف 

لديها �إل �إذ� جاء ذلك بناء على طلب من �لبلد �لطالب و/�أو �ل�سحية.

�لت�سليم �سوى عدد �سئيل من �لبلد�ن،  �أو  �آلية د�خلية لتنفيذ �للتز�م بالمحاكمة  ولم يبلِّغ عن غياب 
يف حين �أكد َبَلد�ن �آخر�ن �أنها موجودة فقط لأغر��ض جر�ئم غ�سل �لأمو�ل �أو �لجر�ئم �لتي تتجاوز عقوبتها 
م يف حالتين يف معاهد�ت منطبقة(،  �ل�سجن لمدة عامين. ويف خم�سة �أطر�ف �أخرى، ُيعترف بالمبد�أ )وُينظَّ

لكنه غير مقنَّن يف �لقانون �لد�خلي.

و�أُبلغ عن بع�ض �لتحديات �لعملية يف �لتنفيذ �لملمو�ض، بما يف ذلك �لفتر�ت �لزمنية �لطويلة على نحو 
�إلى �ل�سنتين( �لمطلوبة لإر�ساء �لولية �لق�سائية لبلد �لجن�سية، مما يوؤثر على كفاءة  غير متنا�سب )ت�سل 
للوقت.  م�ستهلكًا  �لق�سائية  �لملحقات  من  �لنوع  هذ�  يكون  ما  كثيرً�  وبالفعل،  �لجنائية.  �لمقا�ساة  عملية 
و�إ�سافًة �إلى ذلك، فاإنه يحتاج، كي ُيكلَّل بالنجاح، �أن تتعاون �لدولة �لتي ُيرف�ض طلبها �لخا�ض بالت�سليم من 
�لمو�رد  يكفي من  �إلى جانب تخ�سي�ض ما  �لمتبادلة،  �لقانونية  �لم�ساعدة  �لأدلة عبر قنو�ت  �إر�سال  خلل 

�لب�سرية ومو�رد �لميز�نية.)98(

مثال على التنفيذ
تخير �إحدى �لدول �لأطر�ف مو�طنيها بين �أن ي�سلَّمو� �أو �أن يحاكمو� محليًّا، �إلَّ �إذ� �نطبقت معاهدة 
على ق�سيتهم تلزم �لدولة بت�سليم مو�طنيها. فاإذ� �ختارو� �لمحاكمة د�خليًّا، ُرف�ض �لت�سليم وحوكمو� 
محليًّا بعد �لت�ساور مع �لدولة �لطالبة ب�سرط تخلي هذه �لأخيرة عن وليتها �لق�سائية في هذ� �ل�ساأن 

ونقلها لجميع �لأدلة �لمتاحة.

 )98(�نظر �أي�سًا �لدليل �لت�سريعي لتنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لفقر�ت 568-566.
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 ت�سليم �لمطلوبين �لم�سروط وتنفيذ �لأحكام �لق�سائية 
لم يكن لدى غالبية �لدول �لأطر�ف �أيُّ معلومات متاحة عن تطبيق �لفقرة 12 من �لمادة ٤٤، �أو ذكرت �أنَّ 
قو�نينها ل تن�ض على �ل�سماح بت�سليم مو�طنيها على نحو موؤقت ب�سرط �إعادتهم بعد �لمحاكمة لق�ساء �لعقوبة 
�ل�ستثناء�ت  بع�ض  وتوجد  بذلك.  ل ت�سمح  �لحكومية  �سيا�ستها  �أنَّ  �أو  �لطالبة،  �لدولة  عليهم  تفر�سها  �لتي 
بلد�ن  يف  �لتوقيف  �أو�مر  �أو  �لأوروبية  �لتوقيف  لأو�مر  تنفيذً�  �لت�سليم  �إجر�ء�ت  ذلك  يف  بما  �لمحدودة، 
�ل�سمال �لأوروبي، �إلى جانب بع�ض �لمعاهد�ت �لثنائية �أو �لترتيبات غير �لر�سمية من هذ� �لنوع بين �لبلد�ن 
�لمتجاورة. وذكر �أحد �لأطر�ف �أنه �إذ� كان �ل�سخ�ض �لمطلوب �أحد مو�طنيها ومقيمًا يف �إقليمها يف وقت وقوع 
�لجريمة �لتي ُيزعم �أنه �رتكبها، فل ُي�سلَّم �إلَّ ب�سرط تخييره باأن يق�سي يف �إقليمها �أيَّ عقوبة �سجن ت�سدر 
بحقه يف �لخارج. و�إ�سافًة �إلى ذلك، ينبغي للدولة �لطالبة �أن تتعهد م�سبقًا باإعادة �ل�سخ�ض �لمطلوب يف حال 

�إد�نته بعقوبة تت�سمن �ل�سجن.

وتناولت دولة �أخرى م�ساألة �لت�سليم �لم�سروط للأ�سخا�ض باأبعادها �لأو�سع بغ�ض �لنظر عن جن�سيتهم. 
فح�سب قانون هذ� �لبلد، �إذ� تاأخر ت�سليم �ل�سخ�ض �لمطلوب بما من �ساأنه تهديد نجاح �لمحاكمة يف �لبلد 
�لطالب ب�سبب �نق�ساء فترة �لتقادم، �أو كانت هناك �سعوبات جمة يف �إثبات �لوقائع، فيجوز ت�سليم �ل�سخ�ض 

�لمطلوب موؤقتًا، بمقت�سى �سروط متفق عليها مع �لدولة �لطالبة.

مثال على التنفيذ

في  جنائية  لإجر�ء�ت  للخ�سوع  مو�طنيها  ت�سليم  جو�ز  على  طرف  لدولة  �لد�خلي  �لقانون  ين�ض 
بع�ض �لظروف، �إذ� كان �لنظام �لقانوني للدولة �لطالبة يقدم �سمانات بمحاكمة عادلة. وفي تلك 
�لحالت، ل يمكن �إجر�ء �لت�سليم �إلَّ �إذ� قدمت �لدولة �لطالبة �سمانات باإعادة �ل�سخ�ض �لم�سلَّم 
لها ليق�سي �لعقوبة �أو �لتدبير �لذي قد ُيفر�ض عليه، وذلك بعد مر�جعة �لحكم عليه وتاأييده وفقًا 

للقانون �لوطني، ما لم يرف�ض �ل�سخ�ض �لم�سلَّم �إعادته �سر�حًة.

وفيما يتعلق بالفقرة 13 من �لمادة ٤٤ من �لتفاقية، يبدو �أنَّ بلد�نًا قليلة تنظر عمليًّا يف تنفيذ حكم 
مًا لغر�ض تنفيذ حكم �سادر( لأ�سباب تتعلق بالجن�سية. ويف �لدول  �أجنبي عندما ترف�ض طلب ت�سليم )مقدَّ
بلد  يف  عادًة  �لمطلوب  �ل�سخ�ض  ويحاَكم  كاأمثلة.  �سلة  ذ�ت  حالت  م  ُتقدَّ لم  ممكنًا،  ذلك  فيها  يكون  �لتي 

جن�سيته ��ستنادً� �إلى �لوقائع نف�سها.

�إنفاذ  باأنها قادرة نظريًّا على  بلد�ن عدة  �أفادت  �لتي ترتئيها �لتفاقية،  �لحالة �لمحددة  و�إلى جانب 
�إنفاذ  �أن  بلد  و�أو�سح  �ل�سلة.)99(  �لدولية ذ�ت  �ل�سكوك  �أو  �لد�خلي  �لقانون  �أ�سا�ض  �لأجنبية على  �لأحكام 
�لحكم �لأجنبي �سي�ستتبع فر�ض حكم جديد بموجب �لقانون �لد�خلي من خلل �إجر�ء�ت �لتنفيذ. ويتطلب 
هذ� �لإجر�ء مو�فقة �ل�سخ�ض �لمحكوم عليه، �إل �إذ� حاول �لهروب من �لعد�لة، وهو �لحا�سل عادًة �إذ� كان 
�ل�سخ�ض مطلوبًا للت�سليم. ويجوز لبلد �آخر �أن ُيْنِفَذ حكمًا �أجنبيًّا �سريطة ��ستيفاء �سرط �زدو�جية �لتجريم 

و�كت�ساب �لحكم �لجنائي �لأجنبي �سفة �لحكم �لنهائي �لو�جب �لإنفاذ وعدم �سدوره غيابيًّا.

 )99(مثل �لتفاقية �لأوروبية �ملتعلقة بال�سلحية �لدولية للأحكام �جلنائية، �أو �تفاقية �لريا�ض �لعربية ب�ساأن �لتعاون �لق�سائي، �أو �لتفاقية 

�ملربمة بني �لدول �لأع�ساء يف �جلماعات �لأوروبية ب�ساأن �إنفاذ �لأحكام �جلنائية �لأجنبية، �أو �لربوتوكول �لإ�سافي للتفاقية �لأوروبية �ملتعلقة 
بنقل �ملحكوم عليهم، �أو ��ستنادً� �إىل معاهدة ثنائية تت�سمن �أحكامًا معادلة.



التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

�لمحلية  �لمحاكم  تدر�ض  �أن  ين�ض على  دولة طرف حكمًا  في  �لجنائية  �لإجر�ء�ت  قانون  يت�سمن 
م�ساألة تنفيذ �لأحكام �أو �لقر�ر�ت �لنهائية �لأخرى �ل�سادرة عن محاكم دول �أجنبية، وفقًا للأحكام 
�لوطنية و�لتفاقات �لدولية. وبالفعل، تن�ض بع�ض �لمعاهد�ت �لإقليمية، �لتي ُتَعدُّ تلك �لدولة طرفًا 
فيها، على تنفيذ �لأحكام �ل�سادرة في بلد�ن �أجنبية. و�إ�سافًة �إلى ذلك، ذكرت �ل�سلطات �لوطنية 
لة للقانون  في تلك �لدولة �أنه يمكن تطبيق �تفاقية مكافحة �لف�ساد تطبيقًا مبا�سرً�، باعتبارها مكمِّ
�لوطني، بالنظر �إلى �أنَّ �لحكم يتعلق بالقو�عد �لإجر�ئية. و�عُتبر �أنَّ �لفقرة 13 من �لمادة ٤٤ قد 
ذت جزئيًّا، وُحثَّت �لدولة �لطرف على ر�سد �لتنفيذ �لفعلي للأحكام �لو�ردة �أعله من �أجل كفالة  ُنفِّ

تطبيق معاهد�تها �لإقليمية �أو �تفاقية مكافحة �لف�ساد فيما يتعلق بتنفيذ �أيِّ حكم �أو ما تبقى منه.

وقدمت �لأطر�ف غير �لقادرة على �إنفاذ �لأحكام �لأجنبية مجموعة متنوعة من �لإي�ساحات ووجهات 
�لنظر. فقد ذكرت �إحدى �لدول، على وجه �لخ�سو�ض، �أنه لي�ض باإمكان �سلطاتها �لمخت�سة، �إذ� كان �ل�سخ�ض 
�لمحكوم عليه ب�سرف �لنظر عن جن�سيته موجودً� على �أر��سيها، �إلَّ �أن تبد�أ �إجر�ء�ت جنائية ب�ساأن �لوقائع 
ذ�تها. ووفقًا لما ذكرته دولة �أخرى، ل يمكن �لنظر يف �لأحكام �لأجنبية �إلَّ باعتبارها دليًل على �لعودة �إلى 
ر طرف �آخر  �لجريمة، �سريطة �أن يكون �ل�سخ�ض �لمطلوب قد �رتكب �لجريمة بعد رف�ض طلب �لت�سليم. وبرَّ
عدم �سماحه باإنفاذ �لأحكام �لأجنبية باأن �سجونه غير مخولة باحتجاز �سوى من تاأمر بحب�سه محكمة محلية 

�أو م�سوؤول محلي.

 �لمعاملة �لمن�سفة
يتمتعون  ت�سليمهم  �لمطلوب  �لمزعومين  �لجناة  فاإنَّ  �لأطر�ف،  �لدول  من  �لعظمى  �لغالبية  ذكرته  لما  وفقًا 
بجميع �لحقوق و�ل�سمانات �لمكفولة بموجب �لمحاكمات وفق �لأ�سول �لقانونية �لمن�سو�ض عليها يف د�ساتيرها 
وقو�نينها، وفقًا للفقرة 1٤ من �لمادة ٤٤. وذكر عدد قليل من �لدول �لأطر�ف �سر�حًة �نطباق معاهد�ت حقوق 
�لأوروبية  و�لتفاقية  و�ل�سيا�سية  �لمدنية  بالحقوق  �لخا�ض  �لدولي  �لعهد  ذلك  يف  بما  �ل�سلة،  ذ�ت  �لإن�سان 
يف  فقط  متاحة  �ل�سلة  ذ�ت  �لحماية  �أنَّ  فقط  دولتان  وذكرت  �لأ�سا�سية.  و�لحريات  �لإن�سان  حقوق  لحماية 
�لأنغلو�سك�سوني. وفيما يتعلق باإحدى هاتين �لدولتين، �سدد �لخبر�ء  �أو �لقانون  �إطار مبادئ �لقانون �لعريف 
�لم�ستعِر�سون على �لأهمية �لحا�سمة ل�سمان �لمعاملة �لمن�سفة يف ق�سايا ت�سليم �لمطلوبين، و�أكدو� من جديد 
�أهمية �لتد�بير �لمتخذة لمعالجة �لحالت �لتي ُترفع فيها ق�سايا �لت�سليم لأغر��ض �لتمييز. ويف �أحد �لبلد�ن، 
لم يكن من �لو��سح ما �إذ� كانت عملية �لت�سليم تر�عي �ل�سمانات �لد�ستورية وغيرها من �سمانات �لمعاملة 
�أن  �أكدت  �لتمييز حيث  ز�وية عدم  من  �لمن�سفة  بالمعاملة  �لخا�ض  �لحكم  قليلة  �أطر�ف  وعالجت  �لعادلة. 

�لأ�سخا�ض �لذين قد يخ�سعون للت�سليم يحظون بال�سمانات �لق�سائية نف�سها �لممنوحة للمو�طنين. 

م عدد من �لبلد�ن قائمة بالحقوق و�ل�سمانات �لمحددة �لمنطبقة يف نظمها �لقانونية �لوطنية، وهي  وقدَّ
ت�سمل حق �ل�سخ�ض يف �لمثول �أمام محكمة يف غ�سون فترة محددة بعد �لقب�ض عليه؛ و�لحق يف �ل�ستعانة 
بمحام؛ و�لحق يف �ل�ستعانة بمترجم �سفوي؛ و�لحق يف �لتما�ض مر�جعة ق�سائية لكل قر�ر �تُّخذ يف �إطار عملية 
�لذي  �لمحكمة  �أمر  و��ستئناف  ا  �أوليًّ �حتجازً�  يفر�ض  �لذي  �لمحكمة  ��ستئناف حكم  �لحق يف  �أْي  �لت�سليم، 
ياأذن بالت�سليم؛ و�لح�سول على فر�سة لتقديم �لمعلومات ب�ساأن �لت�سليم قبل �سدور قر�ر �لت�سليم �لنهائي عن 
وزير �لعدل؛ و�سمان عدم خ�سوع �ل�سخ�ض لعقوبة �لإعد�م وعدم تعري�سه للتعذيب �أو لظروف ل�إن�سانية يف 
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م �أيُّ �إي�ساح ب�ساأن �لكيفية �لتي  �ل�سجن. وذكرت بع�ض �لبلد�ن �فتر��ض �لبر�ءة على وجه �لتحديد، و�إن لم ُيقدَّ
مة بطبيعتها لإثبات �لذنب �أو �لبر�ءة. �سيكون بها ذلك �لمبد�أ ذ� �سلة يف �سياق �إجر�ء�ت غير م�سمَّ

�أنها  �إلَّ  �أنَّ هذه �لحقوق تنطبق يف معظم �لبلد�ن على ت�سيير �لإجر�ء�ت �لجنائية،  �أنه يبدو  و�سحيح 
عادة ما ُتعتبر قابلة لأن تن�سحب على �لإجر�ء�ت �لق�سائية �لأخرى، بما فيها �لت�سليم. ويف �أحد �لبلد�ن، بد� 
ح فيها باأنَّ  رِّ �أنَّ ذلك تاأتى نتيجة ل�سل�سلة من �لأحكام �لتي �أ�سدرتها �لمحكمة �لعليا على مر �ل�سنين، و�لتي �سُ
بع�ض �لحقوق �لمرتبطة بالإجر�ء�ت �لجنائية و�لمكفولة يف �لد�ستور تنطبق على �إجر�ء�ت ت�سليم �لمطلوبين.

 �أ�سباب �لرف�ض
�لتي ين�ض عليها  لل�سروط  �أ�سباب رف�سه، يخ�سع  �لت�سليم، بما يف ذلك  �أنَّ  �لمادة ٤٤  �لفقرة 8 من  تو�سح 
على  �لفقرة  لهذه  ُيمتثل  ُقطري،  تقرير  يف  لوحظ  وكما  للطلب.  �لمتلقية  �لطرف  للدولة  �لد�خلي  �لقانون 
�إبقاء �لقيود �لمفرو�سة على ت�سليم �لمطلوبين يف حدود  �إلى  �أن ت�سعى  �لدو�م. لكن ينبغي للدول �لأطر�ف 
�لقيود �لتقليدية و/�أو �لمعقولة �لتي ل توؤدي �إلى تحييد �لت�سليم كاأد�ة فعالة للتعاون �لدولي يف ق�سايا �لف�ساد.

وتت�سمن ت�سريعات معظم �لدول �لأطر�ف �أو معاهد�تها �لمنطبقة قو�ئم �ساملة باأ�سباب رف�ض �لت�سليم، 
�لبلد�ن  تلك  �لرف�ض يف  �أ�سباب  كانت  ��ستثناء�ت، حيث  �ستة  وتوجد  تقديري.  �أو  �إلز�مي  �أ�سا�ض  �سو�ء على 
�لأ�سا�سي،  �لإن�ساف  �لقانونية ومبد�أ  �لأ�سول  و�لمحاكمة وفق  �لدولي  للقانون  �لعامة  �لمبادئ  م�ستمدة من 
�إذ� لم تكن قد �أبرمت معاهدة منطبقة. ومن �لمثير للهتمام �أنَّ �إحدى �لدول قد �أدرجت �أ�سباب �لرف�ض يف 
د�ستورها مبا�سرة. ومن �لأ�سباب �ل�سائعة �لأخرى لعدم قبول �لت�سليم مبد�أ عدم �لمحاكمة على ذ�ت �لجرم 
مرتين؛ وتقادم �لجريمة؛ و�نتظار �إتمام �لإجر�ء�ت �لجنائية �لد�خلية �أو �سدور �أحكام د�خلية؛ ورف�ض �لدولة 
�أو  �أو رف�سها �لتعهد باأنها لن تفر�ض على �لمطلوب عقوبة �لإعد�م  د ب�ساأن �لتخ�س�ض،  �لطالبة تقديم تعهُّ
تنفذ تلك �لعقوبة يف حال �إد�نته؛ وكذلك )يف حالت �أكثر ندرة( �إمكانية �أن يعاني �ل�سخ�ض �لمطلوب من 
م�سقة �سديدة ب�سبب �سيخوخته �أو �سوء حالته �ل�سحية. و�أ�ساف َبَلد�ن �ل�سبب �لمتمثل يف �إ�سد�ر حكم �لإد�نة 
�أن هذ�  �أحدهما  �لمدعى عليه، حيث ذكر  �لأحكام( يف غياب  �أحد  �إنفاذ  لغر�ض  م  �لمقدَّ �لطلب  )يف حالة 

�ل�سبب من �أ�سباب �لرف�ض ينطوي على تحديات يف �لممار�سة �لعملية.

ويختلف �لنهج �لذي تتبعه دولتان طرفان �ختلفًا كبيرً� عن جميع �لنُُّهج �لأخرى: ففي �إحدى �لحالت، 
يجوز رف�ض �لت�سليم �إذ� ُوجدت دلئل على �أنَّ من �ساأن محاكمة �ل�سخ�ض �لمطلوب �أو تنفيذ �لحكم �لجنائي 
�لأجنبي د�خليًّا ت�سهيل �إعادة تاأهيله �جتماعيًّا؛ ويف �لحالة �لأخرى، يجوز رف�ض �لت�سليم �إذ� كان �ل�سخ�ض 
�لمطلوب ت�سليمه �أجنبيًّا ولكنه يقيم �إقامة د�ئمة يف �لدولة �لمتلقية للطلب و�عُتبر �لت�سليم غير منا�سب نظرً� 
لندماج �ل�سخ�ض �لمطلوب يف �لمجتمع �لمحلي �أو بحكم �لعلقات �لتي ن�سجها �سمن مجتمعه يف ذلك �لبلد.

 �سرط عدم �لتمييز
بالإ�سارة �إلى �لفقرة 15 من �لمادة ٤٤ من �لتفاقية، فاإن غالبية �لأطر�ف َتعتبر �سرط عدم �لتمييز �سببًا 
�سيغ  قد  �لطلب  باأنَّ  للعتقاد  تدعو  وجيهة  �أ�سباب  تتو�فر  �لت�سليم حينما  لرف�ض طلب  �إلز�ميًّا  �أو  ا  تقديريًّ
بغر�ض ��سطهاد �ل�سخ�ض �لمطلوب �أو معاقبته ب�سبب نوع جن�سه �أو �أ�سله �لعرقي �أو دينه �أو جن�سيته �أو �أ�سله 
�لإثني �أو �آر�ئه �ل�سيا�سية، �أو �أنَّ تلبية ذلك �لطلب �ستت�سبَّب يف �لإ�سر�ر بو�سع ذلك �ل�سخ�ض لأيٍّ من �لأ�سباب 

�لمذكورة �أعله.



�أنه  بيد  �لعرقي.  �لأ�سل  و/�أو  �لعرق  و/�أو  �لجن�ض  نوع  �إلى  �إ�سارة  �إلى  �لبلد�ن  بع�ض  ت�سريعات  وتفتقر 
يف بلدْين على �لأقل، ل يبدو �أن هذه �لإغفالت تف�سي �إلى �أيِّ ثغر�ت قانونية جوهرية. ويف حين يجوز رف�ض 
�إلى �لحظر  �لت�سليم يف �أحد �لبلد�ن ب�سبب جميع �لأ�سباب �لمرتبطة بالتمييز �لو�ردة يف �لتفاقية ��ستنادً� 
لحماي�ة  �لأوروبية  للتفاقية  وفقًا  ت�سريع  �أيِّ  بتف�سير  �آخر  بلد  يف  �لمحاكم  تلتزم  للتمييز،  �لعام  �لد�ستوري 

حقوق �لإن�سان و�لحريات �لأ�سا�سية �لتي تت�سمن حظرً� �سامًل على �لتمييز.

ويف خم�ض ع�سرة دولة على �لأقل، ل ُيوؤَخذ �حتمال �لتمييز على �أ�سا�ض نوع �لجن�ض يف �لعتبار بما فيه 
�لكفاية، و�إن �أعلنت دولتان من تلك �لدول �أنَّ �لقانون �لجديد �لمتعلق بت�سليم �لمطلوبين لدى كل منهما �سوف 
يتناول هذ� �لنوع من �لتمييز تحديدً�. ولوحظ يف بع�ض �لبلد�ن �أنَّه يف حالت منع �لد�ستور �لوطني �لتمييز 

على �أ�سا�ض نوع �لجن�ض، يجب تف�سير قو�نين ت�سليم �لمطلوبين يف �سوء هذ� �لحكم.

ول يجوز �لتذرع ب�سرط عدم �لتمييز يف �أحد �لبلد�ن �إل �إذ� كان �ل�سخ�ض �لمعني قد ُمنح �سفة �للجئ. 
ت�سليم  رف�ض  �إمكانية  َتعتبر  ل  �لتفاقية  �أن  مفادها  �لتي  �لحقيقة  �لُقطري  �لتقرير  �أبرز  �ل�سدد،  هذ�  ويف 

�ل�سخ�ض �لمطلوب ب�سبب �لتمييز �أدنى مرتبًة من ح�سوله على �للجوء.

و�إ�سافًة �إلى ذلك، ل يبدو �أن �لت�سريعات �لد�خلية لدى 1٤ بلدً� على �لأقل تت�سمن �أيَّ �إ�سارة �إلى �سرط 
عدم �لتمييز يف �سياق �لت�سليم. ومع ذلك، فقد �أكدت بع�ض هذه �لبلد�ن �أنها �ستطبق ن�ض �لتفاقية تطبيقًا 
مبا�سرً�. و�إ�سافًة �إلى ذلك، وكما �أ�سير �إليه يف �أحد �ل�ستعر��سات، حتى يف �لحالت �لتي ل توجد فيها �أيُّ 
تن�سئ  ل  �لتفاقية  �إنَّ  �لفنية، حيث  �لناحية  قة من  ٤٤ مطبَّ �لمادة  15 من  �لفقرة  �عتبار  يمكن  ت�سريعات، 
�لتز�مًا مبا�سرً� على �لدول �لأطر�ف بتوفير �سمانات �سريحة باأن ترف�ض طلب �لت�سليم للأ�سباب �لمذكورة 
نها من �لقيام بذلك.)100( ومن هذ� �لمنظور، تجدر �لإ�سارة �إلى �أن �ل�ستعر��ض لم ينظر يف  �أعله و�إنما تمكِّ
م�سائل �لمتثال لأي �سكوك دولية محددة يف مجال حقوق �لإن�سان قد تن�ض على معايير ومتطلبات قانونية 

فيما يتعلق بعدم �لتمييز وم�سائل �أخرى عد� تلك �لمن�سو�ض عليها يف �لتفاقية.

�لجر�ئم �لمرتبطة بالأمور �لمالية
رف�ض طلب  �لتفاقية،  �لمادة ٤٤ من  للفقرة 16 من  وفقًا  �لأطر�ف،  �لدول  �لعظمى من  للأغلبية  يمكن  ل 

ت�سليم لمجرد �أنَّ �لجرم يتعلق باأمور مالية.

�إلى خلو �لت�سريعات  �أكدت �لدول �لمتثال لهذ� �لحكم بطرح حجة معاِك�سة ت�ستند  ومن منظور عام، 
�لد�خلية من �أحكام تاأذن برف�ض طلب �لت�سليم لهذ� �ل�سبب. ول توجد �سوى ثلثة بلد�ن ين�ض فيها �لقانون 
�سر�حًة على �أن �لأمور �لمالية لي�ست �سببًا لرف�ض �لت�سليم. و�أكدت �إحدى �لدول �لأطر�ف �لمتثال من خلل 
�لتطبيق �لمبا�سر للتفاقية، بينما �حتجت �أخرى باأن �لجر�ئم �ل�سريبية ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها ب�سبب 

طبيعتها كجر�ئم تخ�سع للقانون �لأنغلو�سك�سوني.

م َبَلد�ن �سرحًا �أكثر تف�سيًل لقدرتهما على ت�سليم �لمطلوبين يف �لحالت �لم�سمولة بالفقرة 16 من  وقدَّ
�لمادة ٤٤. فوفقًا لما ذكره �أحدهما، �إذ� كان �لطلب ي�سمل عدة جر�ئم—مالية وغير مالية على �ل�سو�ء— 
ُي�سمح بالت�سليم عن �لجر�ئم غير �لمالية. ول ُي�سمح للدولة �لطالبة بملحقة �ل�سخ�ض �لم�سلَّم فيما يتعلق 
بجر�ئم مالية؛ وُيلَفت �نتباه �لدولة �لطالبة �إلى هذ� �ل�سرط. وبالمثل، ل ترف�ض دولة �أخرى ت�سليم �لمطلوبين 
�أنَّ قانونها  للت�سليم. ومع  �أخرى خا�سعة  �إذ� كانت تلك �لجر�ئم مرتبطة بجر�ئم  ب�ساأن �لجر�ئم �ل�سريبية 
�لخا�ض بت�سليم �لمجرمين ين�ض على عدم جو�ز �لت�سليم ب�ساأن جر�ئم تخ�ضُّ �لق�سايا �ل�سريبية �أو �لجبائية 

 )100(�نظر �أي�سًا �لدليل �لت�سريعي لتنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لفقرة 583.
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ا بالجر�ئم  �أو �لجمركية �أو ق�سايا �سرف �لعملت �لأجنبية، فاإنَّ �لت�سليم ل ُيرَف�ض �إلَّ �إذ� كان �لطلب خا�سًّ
�ل�سريبية ح�سرً�.

ويف 13 دولة، �أدى عدم وجود ت�سريعات �أو ممار�سات و��سحة �إلى �سيء من عدم �ليقين ب�ساأن �إمكانية 
بع�ض  ت�ستوجب  �لأطر�ف، ل  �لدول  �إحدى  قانون  وبموجب  �لأ�سباب.  �إلى هذه  ��ستنادً�  �لت�سليم  رف�ض طلب 
�أنَّ  �أكدت  �لطرف  �لدولة  تلك  �سلطات  �أنَّ  �إلَّ  �لمالي.  ب�سبب طابعها  فيها  �لمطلوبين  ت�سليم  �لجر�ئم  فئات 

�لت�سليم ل ُيرف�ض �إذ� كانت �أركان جريمة معيَّنة ت�سكل فعًل من �أفعال �لف�ساد بموجب �لتفاقية.

 �لجر�ئم �ل�سيا�سية
�أدرجت جميع �لدول �لأطر�ف �لطابَع �ل�سيا�سي للجريمة �لمرتكبة �سمن �أ�سباب رف�ض طلب �لت�سليم. وبناء 
على تجربة �إحدى �لدول �لأطر�ف، فاإنَّ هذ� �ل�سبب يعد �أكثر �أ�سباب رف�ض طلبات �لت�سليم �لمتلقاة �سيوعًا 
�لقاعدة  فاإن  �لتقادم(. ومع ذلك،  ب�سبب  �لجريمة  فيها ملحقة مرتكب  تتعذر  �لتي  �لحالت  �إلى  )�إ�سافة 
�ل�سائدة لدى �لدول �لأطر�ف هي عدم تعريف مفهوم "�لجرم �ل�سيا�سي" يف ن�ض ت�سريعي، �أو تعريفه ب�سيغة 
�سلبية فقط )على �سبيل �لمثال، با�ستثناء محاولت تهديد حياة �أو حرية رئي�ض دولة �أو �أحد �أع�ساء �لأ�سرة 
على  �سيا�سية  لأ�سباب  رف�سها  �أو  �لت�سليم  طلبات  قبول  قر�ر�ت  ُتتخذ  لذلك،  ونتيجة  �لبلد(.  يف  �لحاكمة 
�لق�سائية.  �لجتهاد�ت  يف  �لمبينة  �لمعايير  على  �تخاذها  يف  ُيعتمد  ما  وكثيرً�  حدة،  على  حالة  كل  �أ�سا�ض 
ففي �إحدى �لدول، على �سبيل �لمثال، ُتعتبر �لجريمة �سيا�سيًة �إذ� َتبيَّن، بعد تقدير دو�فع �لجاني و�لأ�ساليب 
ة ركنه  ة �لُبعد �ل�سيا�سي للفعل �أرجح من كفَّ �لم�ستخدمة يف �رتكاب �لجريمة وما عد�ها من �لملب�سات، �أنَّ كفَّ
�لجنائي. وين�ض د�ستور �إحدى �لدول �لأطر�ف على �أنه ل يجوز �لت�سليم "لأ�سباب �سيا�سية"، وهو تعبير ر�أى 

�لم�ستعِر�سون �أنه غام�ض من حيث نطاق تطبيقه.

ويف هذ� �لإطار، �أكدت �لغالبية �لعظمى من �لدول �لأطر�ف �أنها ل يمكن، تحت �أيِّ ظرف من �لظروف، 
�أن تعامل جريمة م�سمولة بالتفاقية على �أنها جريمة �سيا�سية، وفقًا للفقرة ٤ من �لمادة ٤٤. ويف �لوقت نف�سه، 
لم يو�سح �سوى عدد محدود من �لبلد�ن ما �إذ� كان �لمتثال للتفاقية �سيتحقق من خلل تف�سير �لجتهاد�ت 
�سيق جدً�  بتف�سير  تاأخذ  �أن محاكمه  �لأطر�ف  �أحد  �أو�سح  �ل�سدد،  هذ�  ويف  �أخرى.  بو�سائل  �أو  �لق�سائية 
مة وفقًا للتفاقية  "للجريمة �ل�سيا�سية" بحيث ي�سبح من غير �لمرجح �أن ُينظر �إلى �أيٍّ من �لأفعال �لمجرَّ

على �أنها جر�ئم �سيا�سية.

�لأفعال  �سر�حًة  بموجبها  ُت�ستبعد  �سة  مخ�سَّ ت�سريعات  �إلى  �لبلد�ن  من  محدود  عدد  �سوى  ُي�ِسر  ولم 
مة وفقًا للتفاقية من نطاق تطبيق �لجر�ئم �ل�سيا�سية. و�عتمد بلد و�حد على وجه �لخ�سو�ض قانونًا  �لمجرَّ
ا ياأذن بالت�سليم عن جر�ئم مرتكبة �سد �لإد�رة �لعامة، حتى عندما ُيعتزم ��ستخد�م �لعائد�ت �لمتاأتية  ت�سريعيًّ
من �لجر�ئم لأغر��ض �سيا�سية. بيد �أنه يف جميع �لبلد�ن �لأخرى، كانت �لت�سريعات �لمخ�س�سة �لمذكورة 

مة بموجب �لتفاقية. تت�سل بغ�سل �لأمو�ل بحيث �إنها ل ت�سمل �سوى نوع و�حد من �أنو�ع �ل�سلوك �لمجرَّ

و��ستبعدت 11 دولة طرفًا على �لأقل �إمكانية �لتذرع بالطبيعة �ل�سيا�سية لأيِّ جرم حيثما ُوجد �لتز�م 
دولي بت�سليم �لمطلوبين �أو محاكمتهم، ل �سيما عندما تكون كلتا �لدولتين �لطالبة و�لمتلقية للطلب طرفين 
يف معاهدة متعددة �لأطر�ف مثل �تفاقية مكافحة �لف�ساد. وهذ� يج�سد �تجاهًا نحو ت�سييق نطاق ��ستثناء 
�لمتحدة  �لأمم  معاهدة  3 من  �لمادة  من  )�أ(  �لفرعية  للفقرة  �لمنقحة  لل�سيغة  وفقًا  �ل�سيا�سية،  �لجريمة 
�لنموذجية لت�سليم �لمجرمين. وقد �ُسجعت �لدول �لأطر�ف عمومًا على مو��سلة �سمان عدم �عتبار �أيِّ فعل 
يف  خا�سة  �لت�سليم،  دون  يحول  ربما  �سيا�سيًّا  جرمًا  �لف�ساد  لمكافحة  �لمتحدة  �لأمم  لتفاقية  وفقًا  م  مجرَّ
ط فيها �أ�سخا�ض كلِّفو� باأد�ء وظائف عمومية بارزة، حيث يمكن �لدعاء بالطبيعة �ل�سيا�سية  �لحالت �لتي يتورَّ

للجرم �أو �ل�سطهاد �ل�سيا�سي للجاني يف �لدولة �لمقدمة للطلب.



 �إجر�ء�ت �لت�ساور
يبدو �أنه ل يوجد �ت�ساق يف تف�سير �أو تطبيق �سرط �إجر�ء م�ساور�ت مع �لدولة �لطالبة قبل رف�ض �لت�سليم، 
على �لرغم من �أنَّ تلك �لم�ساور�ت ت�سكل ممار�سة متبعة يف �لعديد من �لحالت. ومع �أنَّ قو�نين بلدْين َتبلغ 
حد �لن�ض على �إمكانية �أن ت�سارك �لدولة �لطالبة يف �إجر�ء�ت �لت�سليم بو�سفها طرفًا و�سيطًا، �إلَّ �أنَّ �لأغلبية 
يندرج  �لت�ساور  و�جب  �أنَّ  تعتبر  لأنها  ا  �إمَّ تنفيذية،  ت�سريعات  لوجود  �سرورة  ترى  ل  �لأطر�ف  من  �لعظمى 
�سمن قو�عد �لمجاملت �أو �لممار�سات �لدولية �أو لأنها تعتبر �لفقرة 17 من �لمادة ٤٤ من �لتفاقية منطبقة 
مبا�سرة ونافذة تلقائيًّا يف نظمها �لقانونية. ومن �لمنطلق نف�سه، دفعت �إحدى �لدول �لأطر�ف باأنَّ �لمدعين 
�لعامين، ب�سفتهم ممثلين للدولة �لطالبة �أمام �سلطات �لت�سليم، ملزمون �سمنيًّا باإطلع �لدولة �لطالبة على 

جميع �لتد�بير �لتي يتخذونها.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

يقبل �أحد �لبلد�ن م�ساريع طلبات �لت�سليم من �أجل �سمان �ت�ساقها مع متطلباته �لد�خلية. ثم تتولى 
وز�رة �لعدل فح�ض تلك �لم�ساريع، وي�سهم في �لعملية �أ�سحاب �لم�سلحة �لآخرون ذوو �ل�سلة.

وذكرت دولة طرف �أخرى �أن لي�ض للقا�سي �أْن يت�سل مبا�سرة بال�سلطات �لأجنبية، ولكن يمكن �إجر�ء 
م�ساور�ت عبر �لقنو�ت �لدبلوما�سية وتقديم نتائجها �إلى �لقا�سي �أثناء جل�سة �ل�ستماع �لخا�سة بالت�سليم. 
و�أدى �نعد�م �لقو�نين و�لممار�سات يف �سبع حالت �إلى عدم تنفيذ �ل�سرط، وُقدمت تو�سيات للدول �لأطر�ف 

�لمعنية بالت�ساور مع �لطرف �لطالب قبل رف�ض �لت�سليم.

و�لإجر�ء�ت  �لمتبعة  �لممار�سة  خلل  من  ذً�  منفَّ �لحكم  هذ�  �عتبار  يجوز  بينما  عام،  منظور  ومن 
�لإد�رية دون �لحاجة لوجود ت�سريعات محددة، طالما خل �لد�ستور و/�أو �لت�سريعات من �أيِّ �أحكام مخالفة 
له، فقد لحظ �لم�ستعِر�سون �أن هذ� �لحكم من �لمتطلبات �لإلز�مية. ولذ� فهم يرون �سرورة �أن ُيثبت بدرجة 
ق ب�سكل  عالية من �ليقين �أنَّ �لممار�سات ذ�ت �ل�سلة تكت�سب قوة �لقانون من خلل طول ��ستعمالها و�أنها تطبَّ
موحد. ومن ناحية �أخرى، لعلَّ �لدول �لأطر�ف تودُّ �أن تنظر يف تناول �لم�ساألة مبا�سرة يف قو�نينها �لخا�سة 

بالت�سليم و�إعادة �لنظر يف معاهد�تها ل�سمان �متثالها للتفاقية.

اأمثلة على التنفيذ

�أفادت �إحدى �لدول �لأطر�ف باأنَّ �سلطتها �لمركزية �لمخت�سة بالتعامل مع طلبات �لت�سليم �لو�ردة 
ي�ستوفي  ل  مقدمًا  طلبًا  �أنَّ  َبَد�  �إذ�  �لطالب  �لطرف  مع  للت�ساور  �لجهد  ق�سارى  تبذل  و�ل�سادرة 
�أو  باأدلة  �لطلب  ل�ستكمال  �لطالب  �لبلد  �أمام  �لفر�سة  �إف�ساح  ذلك  وي�سمل  �لتفاقية.  متطلبات 
�لمعاهد�ت  في  ب�سركائها  بالت�سال  �عتيادي  ب�سكل  �لمركزية  �ل�سلطة  وتقوم  �إ�سافية.  تف�سير�ت 
�لتما�سًا لوجهات نظرهم وت�سجيعًا لهم على توفير معلومات �إ�سافية �إذ� بد� �أنَّ من �لمرجح رف�ض 

طلب �لت�سليم.
وذكرت �سلطات بلد �آخر �أنها ت�ستعين كثيرً� بوحدة �لتعاون �لق�سائي �لتابعة للتحاد �لأوروبي 
�لأيبيرية- �ل�سبكة  مثل  ر�سمية  غير  �سبكات  وكذلك  �لأوروبية،  �لق�سائية  و�ل�سبكة  "يوروَج�ْست"، 
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اأمثلة على التنفيذ )تابع(

�لأمريكية للتعاون �لق�سائي �لدولي. ومن �لممار�سات �ل�سائعة �أن يطلب �لق�ساة معلومات �إ�سافية من 
�أجل تفادي رف�ض طلب �لت�سليم. ويمكن للمعلومات �لإ�سافية �أن ت�سمل تفا�سيل متعلقة بو�سف وقائع 
بال�سمانات )مثل �لمعلومات  بالتقادم، ومعلومات متعلقة  �لمتعلقة  �لوطنية  و�لت�سريعات  �لجريمة، 

�لمتعلقة بعقوبة �لإعد�م، و�لجز�ء�ت �لد�ئمة، وقر�ر�ت �لعفو(.

و�أخيرً�، هناك طرف يتعدى بكثير �ل�سرط �لفني �لمتمثل في ��ست�سارة �لدولة �لطالبة. وعندما 
يكون في و�سع ل ي�سمح له بتنفيذ �لطلب ب�سبب غياب �لأ�سا�ض �لتعاهدي �لمنا�سب �أو �أ�سباب �أخرى، 
تحركات  عن  �لمعلومات  تقديم  فيها  بما  �لم�ساعدة،  من  �أخرى  �أ�سكال  لتقديم  جهوده  يبذل  فاإنه 

�لهارب في �لحالت �لمنا�سبة لت�سهيل قيام �لبلد �لطالب بالتما�ض �لت�سليم من بلد�ن �أخرى.

�لفعالية
�أبلغت دول كثيرة عن �سح �لخبر�ت �أو �نعد�مها تمامًا يف مجال �لتعامل مع طلبات ت�سليم �لمطلوبين، �سو�ء 
ب�سكل عام �أو فيما يتعلق بجر�ئم مرتبطة بالف�ساد. ولم يكن لدى �إحدى �لدول �أيُّ خبرة، �أو كان لديها �لقليل 
من �لخبرة، ب�ساأن �لتعامل مع �لت�سليم، �لذي يعاَلج �أ�سا�سًا عن طريق بع�ض �لمعاهد�ت �لثنائية ويت�سم بكونه 
عملية مطولة. وتغير �لو�سع بعد �إقر�ر قانون ب�ساأن ت�سليم �لمطلوبين يف عام 2015. و�أعلنت دولة �أخرى �أنها 
نجحت يف �لح�سول على مو�فقة بلد�ن مجاورة على ت�سليم هاربين لكنها لم ت�ستكمل مطلقًا �إجر�ء�ت �لت�سليم 

كبلد متلقٍّ للطلب.

بلد  و�أفاد  بالتفاقية،  فيها  �عُتد  و�ردة  �أو  مر�سلة  بطلبات  متعلقة  ق�سايا  بوجود  دول  �سبع  و�أفادت 
م بلد و�حد عدة  ذ طلبًا و�ردً� و�حدً� على �أ�سا�ض �لتفاقية ومعاهدة ثنائية على حد �سو�ء. وقدَّ و�حد باأنه نفَّ
 طلبات ت�سليم تتعلق بجر�ئم ف�ساد لم ُيقبل �أيٌّ منها ب�سبب �لتباينات بين نظامه �لقانوني و�لنظم �لقانونية 

للبلد�ن �لمعنية.

�لقيود  �لمادة ٤٤ يحدد  ْي ت�سديقهما على �لتفاقية، تحفظًا على  �إيد�عهما �سكَّ و�أبدت دولتان، لدى 
�لوطنية على تطبيق هذه �لمادة. بيد �أن �إحد�هما ذكرت �أن �لت�سريعات �ل�سادرة لحقًا خلت من مثل ذلك 

�لتحفظ، ولذ� فاإن �لبلد ينظر يف �سحب �لتحفظ.

ويف �لمح�سلة، كانت �لبيانات �لمقدمة محدودة �أو مجز�أة ولم ُتِتح تكوين فكرة �ساملة عن حجم طلبات 
�لت�سليم �لو�ردة و�ل�سادرة �لمتعلقة بجر�ئم ف�ساد ول عن مدى قبول تلك �لطلبات. ويف هذ� �ل�سدد، تقدم 
�آلية ��ستعر��ض �لتنفيذ فر�سة للبلد�ن لمناق�سة �لحاجة �إلى تب�سيط �لمعلومات عن ق�سايا �لت�سليم على نحو 
�أف�سل وجمع �لبيانات �لإح�سائية ذ�ت �ل�سلة من خلل ��ستخد�م �لنظم �لإلكترونية، وذلك بغية تي�سير ر�سد 

تلك �لق�سايا وتقييم تنفيذ �أحكام �لتفاقية على نحو �أكثر فعالية.

باء- نقل الأ�سخا�س المحكوم عليهم )المادة ٤5(
بلد�نهم  �إلى  �لف�ساد(  �لمحكوم عليهم )بمن فيهم مرتكبو جر�ئم  �لأ�سخا�ض  �لكامن ور�ء نقل  �لمنطق  �إن 
�لأ�سلية لق�ساء مدد عقوبتهم فيها، هو �إن�ساني يف �لأ�سا�ض. ويقوم ذلك �لنقل عادة على �لمو�فقة. ومع ذلك، 
قد تكون هناك ظروف ت�سمح بنقل �ل�سخ�ض �لمحكوم عليه �إلى بلده �لأ�سلي بغ�ض �لنظر عن مو�فقته، على 
درة للحكم بعد  �سبيل �لمثال، يف �لحالت �لتي يوؤمر فيها بترحيل �ل�سخ�ض �لمعني من �لدولة �لطرف �ل�ُم�سْ



ق�ساء عقوبته. وُيق�سد باإمكانية �لنقل �لحالت �لتي ُيحكم فيها على �سخ�ض بعقوبة �لحب�ض �أو بعقوبة �أخرى 
تقت�سي حرمانه من �لحرية ويبقى عليه ق�ساء جزء كاف من تلك �لعقوبة )عادة ما ل يقل عن �ستة �أ�سهر(. 
ومن �لممكن يف بع�ض �لأحيان نقل �لجاني �لمختل عقليًّا، عندما يكون مجبرً�، يف �إطار �إجر�ء �أمني، على 

�لح�سول على �لرعاية و�لعلج �لنف�سيين يف موؤ�س�سة طبية.

ولدى معظم �لدول �لأطر�ف �لإطار �لقانوني �للزم للقيام بعمليات �لنقل هذه يف ظل ظروف معيَّنة، 
وفقًا للحكم �لو�رد يف �لمادة ٤5 من �لتفاقية )�ختياري(. ومن �لناحية �لنظرية، يمكن، يف بع�ض �لبلد�ن، 
ا يف �لممار�سة �لعملية، فاإنَّ جميع �لدول تقريبًا تعتمد على  نقل �ل�سجناء �أي�سًا على �أ�سا�ض �لمعاملة بالمثل؛ �أمَّ
�أحكام �لمعاهد�ت �لدولية. ويبدو �أنَّ ثلث دول �أطر�ف فقط تعتمد ح�سريًّا على �أحكامها �لوطنية، يف حين 
�أ�سارت دولة و�حدة �إلى �أنها ��ستخدمت �لقنو�ت �لدبلوما�سية مرتين يف تنفيذ نقل �أ�سخا�ض محكوم عليهم يف 

بلد�ن �أخرى �إلى �أر��سيها.

اأمثلة على التنفيذ

ا  �أبرمت �إحدى �لدول عدة �تفاقات ثنائية لنقل �لأ�سخا�ض �لمحكوم عليهم؛ كما و�سعت �تفاقًا نموذجيًّ
ل�ستخد�مه مع بلد�ن �أخرى، و�أ�سارت �إلى ��ستعد�دها لإبر�م �تفاقات جديدة على ذلك �لأ�سا�ض.

وُتَعدُّ �تفاقية مجل�ض �أوروبا ب�ساأن نقل �لأ�سخا�ض �لمحكوم عليهم مثاًل جديرً� بالهتمام على 
ق عليها 65 طرفًا،  معاهدة �إقليمية مفتوحة للت�سديق عليها من بلد�ن من خارج �لإقليم. وقد �سدَّ
�إلى  �لأع�ساء  غير  �لدول  دعوة  للمجل�ض  �لتابعة  �لوزر�ء  للجنة  ويمكن  ع�سو.  غير  دولة   19 منهم 
�لن�سمام �أو يمكن �أن يوؤذن لتلك �لدول باأن ت�سبح �أطر�فًا بناء على طلبها. ويتيح هذ� �لنهج للبلد�ن 
�لكائنة خارج �لنطاق �لجغر�في �لأ�سلي لمعاهدة ما �إمكانية �لن�سمام �إلى �إطار قائم وعامل من 
�لمحكوم عليهم،  �لأ�سخا�ض  نقل  ب�ساأن  �لتفاقية  وقد ت�سبح  �لأطر�ف.  �لمتعددة  �لقانونية  �لأطر 
ا عبر �إقليمي بحكم �لو�قع بما يعفي  ق عليها �لمزيد من �لبلد�ن في �ل�سنو�ت �لقادمة، �سكًّ �إذ� �سدَّ

�لبلد�ن من �سرورة �لتفاو�ض على �إطار قانوني جديد وقابل للتطبيق عالميًّا.

ويتفاوت عدد �لمعاهد�ت �لتي �أبرمتها �لدول �لأطر�ف يف هذ� �ل�ساأن تفاوتًا كبيرً�. ففي حين �أبرمت 
�إحدى �لدول 28 �تفاقًا ثنائيًّا ب�ساأن نقل �لأ�سخا�ض �لمحكوم عليهم، �أفادت دولة �أخرى باإبر�م �تفاق و�حد 
�إبر�م مزيد من �لتفاقات. وعلى غر�ر ما لوحظ فيما  �إمكانية  باأنها تنظر يف  و�أفادت بع�ض �لبلد�ن  فقط. 
يتعلق بت�سليم �لمطلوبين، لوحظ وجود �تجاه �إلى �إبر�م �تفاقات يف هذ� �ل�ساأن مع دول مجاورة �أو دول ناطقة 

بنف�ض �للغة.

نقل  ب�ساأن  �لتفاقية  وت�سطلع  و��سع.  نطاق  على  ُت�ستخدم  �لأطر�ف  �لمتعددة  �لمبادر�ت  �أنَّ  ويبدو 
�لأ�سخا�ض �لمحكوم عليهم بدور بارز. وت�سمل �لترتيبات �لأخرى �لجديرة بالملحظة برنامج نقل �لمجرمين 
�لمد�نين فيما بين دول �لكومنولث، و�تفاقية �لبلد�ن �لأمريكية �لمتعلقة بق�ساء عقوبات �ل�سجن �لجنائية يف 
�لخارج، و�تفاقية ر�بطة �لدول �لم�ستقلة ب�ساأن نقل �لأ�سخا�ض �لمحكوم عليهم بالحرمان من �لحرية لق�ساء 
ما تبقى من مدد عقوبتهم، و�تفاقية نقل �لأ�سخا�ض �لمحكوم عليهم بين �لدول �لأع�ساء يف مجموعة �لبلد�ن 

�لناطقة باللغة �لبرتغالية، و�تفاقية �لريا�ض �لعربية للتعاون �لق�سائي.

ول يوجد �أيُّ �تفاق ب�ساأن نقل �لأ�سخا�ض �لمحكوم عليهم يف 17 دولة؛ و�حتجت دولة طرف و�حدة باأنَّ 
ت�سريعاتها �لوطنية تمنع هذ� �لنوع من عمليات �لنقل عندما يكون �ل�سخ�ض �لمعني يق�سي عقوبة بال�سجن 
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بموجب �أيِّ حكم �إد�نة د�خل �أر��سيها �إلى �أن ُيخلى �سبيله. ومع ذلك، فقد �أعربت �لدولة �لطرف نف�سها عن 
عزمها تعديل ت�سريعاتها �لوطنية من �أجل �سمان �لمتثال للتفاقية. وذكرت دولة �أخرى �أنها رف�ست طلب 
نقل من ذلك �لنوع ب�سبب عدم وجود �إطار قانوني. ولحظ �لم�ستعِر�سون �إمكانية ��ستخد�م �لتفاق �لنموذجي 

ب�ساأن نقل �ل�سجناء �لأجانب)101( كدليل ب�ساأن كيفية �سد هذه �لثغر�ت.

ولم تكن هناك �أرقام دقيقة عن عدد �ل�سجناء �لذين ��ستلمتهم كل دولة من �لدول �لأطر�ف من �لخارج 
�أو نقلتهم �إلى �لخارج، وكان هذ� �لنق�ض �أكثر بروزً� بالن�سبة �إلى عدد عمليات �لنقل �لتي ُنفذت على وجه 
�إحدى �لدول، فاإن ما ن�سبته 99  �أفادت به  مة وفقًا للتفاقية. وح�سبما  �لتحديد فيما يتعلق بالأفعال �لمجرَّ
�إلى  و�حدة  دولة طرف  و�أ�سارت  ر�ت.  بالمخدِّ تتعلق  يخ�ض جر�ئم  كان  �لنقل  عمليات  �لمائة من جميع  يف 
�أنها قامت، منذ عام 1977، بنقل �آلف �ل�سجناء من و�إلى �أر��سيها، وفقًا للمعاهد�ت ذ�ت �ل�سلة. ويبدو �أن 
�أو م�ستو�ها �لتنموي. فعلى  �إليه على نحو متو�تر، بغ�ض �لنظر عن حجم �لدول �لمعنية  ُيلجاأ  نقل �ل�سجناء 
�سبيل �لمثال، �أبلغت دولة جزرية �سغيرة عن ممار�سات و��سعة �لنطاق يف هذ� �لمجال، حيث كانت ل تز�ل 
هناك نحو 30 حالة يف �نتظار �لف�سل فيها وقت �لزيارة �لُقطرية. و�أكد بلد و�قع جنوب �ل�سحر�ء �لكبرى 
 �أن نقل �لأ�سخا�ض �لمحكوم عليهم من �لإجر�ء�ت �ل�سائعة، حيث بلغ عدد عمليات �لنقل من بلد مجاور ما

مجموعه 82 عملية يف عام 2011 وحده.

ها،  �لنقل، مردُّ �لعملي لتفاقات  بالتنفيذ  يتعلق  فيما  �ل�سعوبات  �أُبلغ عن عدد من  نف�سه،  �لوقت  ويف 
على �سبيل �لمثال، �أنَّ لو�ئح تنظيم �لإجر�ء�ت �لإد�رية �لخا�سة بتنفيذ �لتد�بير ذ�ت �ل�سلة لي�ست مف�سلة 
بما فيه �لكفاية يف بع�ض �لدول. ويف نف�ض �ل�سياق، برزت م�ساكل ب�ساأن نقل �ل�سجناء �إلى بلد�ن تتباين فيها 
نظم �لجز�ء�ت تباينًا كبيرً�، و�سمان تنفيذ طلبات �لنقل يف موعدها، وحل م�ساألة تحديد �لطرف �لذي ينبغي 
�أن يتحمل تكاليف �لنقل، وتجنب تفكك �لأ�سرة، �إذ� كانت �أ�سرة �ل�سجين تعي�ض يف �لخارج، ولكنه يرغب يف 
�إلى  �أحد �لأطر�ف �لتحديات �لتي �سادفته بالإ�سارة  �ض  �أجل تنفيذ �لحكم. ولخَّ �إلى بلده �لأ�سلي من  نقله 
�لكم �لكبير من �لمو�رد �للزمة لل�سطلع بعمليات �لنقل �إلى �لبلد�ن �لع�سرة �لمجاورة له ومنها. وح�سب 

تقدير�ت ذلك �لطرف نف�سه، فاإن مدة �إجر�ء �لنقل تبلغ يف �لمتو�سط ثمانية �أ�سهر.
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 الف�سل الثاني- الم�ساعدة القانونية المتبادلة 
ونقل الإجراءات الجنائية

األف- الم�ساعدة القانونية المتبادلة )المادة ٤6(

تن�ض �لفقرة 1 من �لمادة ٤6 على �أن تقدم �لدول �لأطر�ف بع�سها �إلى بع�ض �أكبر قدر ممكن من �لم�ساعدة 
مة وفقًا لهذه  �لقانونية �لمتبادلة يف �لتحقيقات و�لملحقات و�لإجر�ء�ت �لق�سائية �لمت�سلة بالأفعال �لمجرَّ
�لتفاقية. ولهذ� يجب على كل دولة طرف كفالة �أن تكون قو�نينها ومعاهد�تها �لمتعلقة بالم�ساعدة �لقانونية 
�لمتبادلة و��سعة �لنطاق بما يكفي للوفاء بهذ� �للتز�م. وعلى وجه �لخ�سو�ض، تن�ض �لفقرة 7 من �لمادة ٤6 
على �نطباق �لفقر�ت من 9 �إلى 29 من �لمادة ٤6 على �لطلبات �لمقدمة عمًل بالمادة ٤6 �إذ� كانت �لدول 
�لأطر�ف �لمعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل �لم�ساعدة �لقانونية. فاإذ� كانت تلك �لدول مرتبطة بمعاهدة 
من هذ� �لقبيل، تنطبق �لأحكام �لمقابلة يف تلك �لمعاهدة، ما لم تتفق �لدول على تطبيق �لفقر�ت 9 �إلى 29 

ع �لدول �لأطر�ف ب�سدة على تطبيق تلك �لفقر�ت �إذ� كانت ت�سهل �لتعاون. من �لمادة ٤6 بدًل منها. وت�سجَّ

�لدول  بين  فيما  وم�سادرها  ونطاقها  �لمتبادلة  �لقانونية  �لم�ساعدة  مدى  يف  �سديد  تفاوت  وهناك 
�لأطر�ف. وب�سفة عامة، هناك درجة كبيرة من �لمرونة يف تنفيذ �لمادة ٤6 من �لتفاقية، حيث ل تتخلف 

�سوى �أربعة بلد�ن عن �لوفاء بمتطلباتها من منظور عام.

�أو  �لم�ساعدة  لتقديم  �لعام  �لإطار  د  تحدِّ د�خلية  ت�سريعات  �لم�ستعَر�سة  �لبلد�ن  �عتمدت غالبية  وقد 
�أو قو�نين  �لجنائية(  �لم�سائل  �لمتبادلة يف  �لم�ساعدة  �سة )مثل قو�نين  ا يف �سكل قو�نين مخ�سَّ �إمَّ طلبها، 
لة للقانون  ت�سريعية ت�سمل �لتعاون �لدولي يف �لم�سائل �لجنائية عمومًا �أو )�أحيانًا بالتو�زي( يف �سكل �أجز�ء مكمِّ
�لجنائي �أو قانون �لإجر�ء�ت �لجنائية. ويف بع�ض �لحالت، تولت �أفرقة عاملة خا�سة �سياغة �لتعديلت على 
�لت�سريعات �لوطنية �لمتعلقة بالم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة يف �لم�سائل �لجنائية، وذلك بغية �لتطبيق �لعملي 

للمتطلبات �لمن�سو�ض عليها يف �لتفاقية.

تحديدً� على جر�ئم غ�سل  �لمنطبق  �لمتبادلة  �لقانونية  �لم�ساعدة  نظام  �أن  يبدو  �لبلد�ن،  بع�ض  ويف 
�أكثر فعالية( عن �لنظام �لعام �لذي  �أن يكون  �أكثر تطورً� وُيحتمل  �لأمو�ل يختلف جوهريًّا )عادة ما يكون 
من  بدعم  �لبلد�ن،  بع�ض  تبذلها  �لتي  �لكبيرة  �لجهود  عن  �لموقف  هذ�  وينتج  �لأخرى.  �لجر�ئم  ي�سمل 
للمعايير  �لمتثال  بغية تح�سين  �لقانونية  �أطرها  �أجل تحديث  �لأحيان، من  كثير من  �لدولية يف  �لمنظمات 
�إيجابي من  تاأثير  لذلك  كان  وقد  �لدولي.  �لتعاون  �أي�سًا  �لجهود  وت�سمل هذه  �لأمو�ل.  ب�ساأن مكافحة غ�سل 
�لدول  مع  للتعاون  فعاًل  ��ستخد�مًا  ثة  �لمحدَّ �لقانونية  �لأطر  ��ستخد�م  يجوز  حيث  �لتفاقية  تنفيذ  منظور 
�لأجنبية فيما يتعلق بغ�سل عائد�ت جر�ئم �لف�ساد. �أما �لعيب �لمحتمل فيكمن يف �أن �آليات و�سكوك �لم�ساعدة 
ثة بال�سرورة، بما ُيحتمل �أن يت�سبب يف ن�سوء نظام  �لقانونية �لمتبادلة �لتي تعالج �لجر�ئم �لأخرى غير محدَّ

من م�ستويين فيما يتعلق بنظم �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة �لمنطبقة على �لجر�ئم �لم�سمولة بالتفاقية.

و�أفاد عدد محدود فقط من �لبلد�ن بعدم وجود �أيِّ ت�سريعات د�خلية لديها ب�ساأن �لم�ساعدة �لقانونية 
�لمتبادلة وباأنها تعتمد ح�سرً� على �أحكام �لمعاهد�ت و/�أو مبد�أ �لمعاملة بالمثل. ومع ذلك، �أبلغ عدد كبير 
من تلك �لبلد�ن �أي�سًا عن �أعمال جارية ل�سياغة �أطر قانونية مخ�س�سة ب�ساأن �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة. 
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�لمتبادلة  �لقانونية  �لم�ساعدة  ب�ساأن  �لد�خلية  �لت�سريعات  نق�ض  �ض  يعوِّ فريدً�  نهجًا  �لأطر�ف  �أحد  و�أبرز 
لديه، وذلك بتطبيق قو�نينه �لد�خلية على �سبيل �لقيا�ض و��ستخد�م �لتفاقية �لأوروبية للم�ساعدة �لمتبادلة 
�لقو�نين  تطبيق  �إلى  ��ستنادً�  ن�سبيًّا،  نهج مماثل  وُيعتمد  �لتوجيهي.  �لمبد�أ  باعتبارها  �لجنائية  �لم�سائل  يف 
مع  �لق�سائية  للم�ساعدة  مة  �لمنظِّ �لأحكام  تطبيق  فيها  يمكن  �أخرى  دولة  يف  �لقيا�ض،  �سبيل  على  �لوطنية 

�لمحكمة �لجنائية �لدولية على طلبات �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة �لمتلقاة يف �سياق �لتفاقية.

ول تميز معظم �لأطر�ف فيما يبدو بين �لجر�ئم �لجنائية، وتقدم �لم�ساعدة، من حيث �لمبد�أ، بغ�ض 
�لنظر عن خطورة �لجريمة. �إلَّ �أنه ُذكر يف ما ل يقل عن ع�سرة بلد�ن �أنه ل يمكن تقديم تلك �لم�ساعدة، 
بوقوع  يتعلق  فيما  �إلَّ  وم�سادرتها(،  وحجزها  �لموجود�ت  عن  �لتفتي�ض  )مثل  �لأقل  على  �أ�سكالها  بع�ض  يف 
جريمة خطيرة )مثل �لجر�ئم �لتي ُيحتمل �أن يعاَقب عليها بالحب�ض لأكثر من 12 �سهرً�(. ومن �لممكن لذلك 
�لم�سمولة  �لجر�ئم  بعدد من  يتعلق  فيما  �لمتبادلة  �لقانونية  �لم�ساعدة  تقديم  �حتمال عدم  �إلى  يف�سي  �أن 
بالتفاقية. ويف �لمقابل، �أ�سار بلد و�حد تحديدً� �إلى �إمكانية تقديم �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة فيما يتعلق 
�لأولوية  للطلب  �لمتلقية  �لدول  يف  �ل�سلطات  تعطي  �أن  عمومًا  �لمرجح  غير  من  �أنه  بيد  �لب�سيطة.  بالجنح 
للطلبات �لمتعلقة بالجر�ئم �لب�سيطة �أو �لتافهة. فالأولوية ُتعطى عادًة للطلبات �لتي تخ�ض جر�ئم جنائية 
�أو �لإتلف، وللجر�ئم �لجارية، و�لحالت  خطيرة، و�لحالت �لتي تكون فيها �لأدلة معر�سة لخطر �لإخفاء 

�لتي تكون فيها �سلمة �ل�سهود �أو �لعموم معر�سة للخطر، وللق�سايا �لتي يكون تاريخ �لمحاكمة فيها و�سيكًا.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

ُتمنح �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة في دولتين طرفين في �لدعاوى �لمرفوعة �أمام �سلطات �إد�رية 
�أو �لمتلقية للطلب في �لحالت  فيما يخ�ض جر�ئم يعاَقب عليها بموجب ت�سريعات �لدولة �لطالبة 

�لتي يجوز فيها �أن يكون قر�ر �سادر عن �سلطة �إد�رية �أ�سا�سًا لرفع دعوى جنائية.

وتلتزم معظم �لدول �لأطر�ف بمعاهد�ت �أو ترتيبات ثنائية )كثيرً� ما ُتعتمد على �لم�ستوى �لإقليمي(، �أو 
باتفاقيات �إقليمية. وتهدف هذه �ل�سكوك �إلى تعزيز �لتعاون وتح�سين تبادل �لمعلومات، و�لتغلب على �لعقبات 
�لقانونية و�لتنفيذية �لتي تعوق تقديم �لم�ساعدة، خا�سة يف �لحالت �لتي تخ�ض �لدول ذ�ت �لنظم و�لتقاليد 

�لقانونية �لمختلفة. فعلى �سبيل �لمثال، �أبرم �أحد �لبلد�ن ٤2 معاهدة ثنائية مع بلد�ن من جميع �لقار�ت.

�لم�سائل  يف  �لمتبادلة  للم�ساعدة  �لأوروبية  �لتفاقية  �لمذكورة  �لأطر�ف  �لمتعددة  �ل�سكوك  ومن 
�لم�سائل  يف  �لمتبادلة  بالم�ساعدة  �لخا�سة  �لأمريكية  �لبلد�ن  و�تفاقية  �لإ�سافيان،  وبروتوكولها  �لجنائية 
�لجنائية، ومعاهدة تبادل �لم�ساعدة �لقانونية يف �لم�سائل �لجنائية �لمبرمة بين جمهوريات بنما و�ل�سلفادور 
و�تفاقية  �لق�سائي،  للتعاون  �لعربية  �لريا�ض  و�تفاقية  وهندور��ض،  ونيكار�غو�  وكو�ستاريكا  وغو�تيمال 
�لجماعة �لقت�سادية لدول غرب �أفريقيا ب�ساأن تبادل �لم�ساعدة يف �لم�سائل �لجنائية، ومعاهدة ر�بطة �أمم 
جنوب �سرق �آ�سيا �لمتعلقة بالم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة يف �لم�سائل �لجنائية، و�تفاقية �لتعاون �لق�سائي 
بين  �لجنائية  �لم�سائل  يف  �لمتبادلة  �لم�ساعدة  و�تفاقية  �أفريقيا،  لو�سط  و�لنقدية  �لقت�سادية  للجماعة 
�لدول �لأع�ساء يف �لتحاد �لأوروبي، و�تفاقية ر�بطة �لدول �لم�ستقلة ب�ساأن �لم�ساعدة �لقانونية و�لعلقات 
�لم�سائل  يف  �لمتبادلة  للم�ساعدة  �لكومنولث  وبرنامج  و�لجنائية،  و�لأ�سرية  �لمدنية  �لم�سائل  يف  �لقانونية 
�لدول  بين  �لجنائية فيما  �لم�سائل  �لمتبادلة يف  �لقانونية  �لم�ساعدة  و�تفاقية  �لجنائية )مخطط هر�ري(، 
�أطر�ف يف  �لبلد�ن  �لعديد من  فاإنَّ  بالبرتغالية. وعلوة على ذلك،  �لناطقة  �لبلد�ن  �لأع�ساء يف مجموعة 
�لأمو�ل، مثل  �لف�ساد وغ�سل  يتعلق بجر�ئم  �لمتبادلة، وتحديدً� فيما  �لقانونية  �لم�ساعدة  لتقديم  معاهد�ت 



�تفاقية �لقانون �لجنائي ب�ساأن �لف�ساد و�لتفاقية �لخا�سة بغ�سل �لعائد�ت �لمتاأتية من �لجريمة و�لبحث عنها 
و�سبطها وم�سادرتها يف �إطار مجل�ض �أوروبا، و�تفاقية �لبلد�ن �لأمريكية لمكافحة �لف�ساد، و�تفاقية �لتحاد 
�لمعاملت  يف  �لأجانب  �لعموميين  �لموظفين  ر�سوة  مكافحة  و�تفاقية  ومكافحته،  �لف�ساد  لمنع  �لأفريقي 

�لتجارية �لدولية.

�أبرمت  �لمعاهد�ت. ففي حين  تتعلق بتطبيق تلك  �أطر�ف بما لديها من تجارب متنوعة  و�أفادت دول 
� من �ل�سكوك، بد� �أنَّ دوًل �أخرى تعتمد عليها بدرجة كبيرة، وخ�سو�سًا عندما  بع�ض �لدول عددً� قليًل جدًّ
تكون لديها ت�سريعات د�خلية محدودة ب�ساأن �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة. ويف �لوقت نف�سه، ل يبدو يف جميع 
�لقانونية  �لم�ساعدة  تقديم  �إمكانية  �أمام  �لمبد�أ،  حيث  من  عقبة،  ي�سكل  معاهدة  غياب  �أن  تقريبًا  �لبلد�ن 
� من �لبلد�ن �أن قيامها بتقديم �لم�ساعدة يرتبط بوجود معاهدة. و�إ�سافًة  �لمتبادلة. وذكر عدد محدود جدًّ
�إلى  �لم�ساعدة  لتقديم  كافيًا  �أ�سا�سًا  باعتباره  بالمثل  �لمعاملة  مبد�أ  �إلى  متو�تر  نحو  على  �أُ�سير  ذلك،  �إلى 

�لوليات �لق�سائية �لأجنبية، وي�سترط �أحد �لبلد�ن تقديم �سمانات محددة لتنفيذ �لطلبات �لو�ردة.

للم�ساعدة  قانوني  كاأ�سا�ض  نف�سها  �لتفاقية  على  �لعتماد  �إمكانية  على  �أكدت  �لتي  �لدول  عدد  وكان 
�لأولوية  �أنَّ  ُيعتبر  ما  فعادة  ذلك،  ومع  �لمجرمين.  ت�سليم  �إلى  بالن�سبة  مثيله  من  �أكبر  �لمتبادلة  �لقانونية 
�إذ�  �لتفاقية(  مع  بالتز�من  �لأقل  )�أو على  �أوًل  بها  ُيحتج  �أن  وُيتوقع  �لم�ساعدة،  ب�ساأن  �لثنائية  للمعاهد�ت 
كانت منطبقة على طلب متعلق بالف�ساد. وكما �أ�سير �إليه �أعله، فاإنه وفقًا للفقرة 7 من �لمادة ٤6، تنطبق 
�لفقر�ت 9 �إلى 29 على جميع طلبات �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة عمًل بالمادة ٤6 �إذ� كانت �لدول �لأطر�ف 
لتبادل  بمعاهدة  مرتبطة  �لأطر�ف  �لدول  كانت  و�إذ�  �لقانونية.  �لم�ساعدة  لتبادل  بمعاهدة  مرتبطة  غير 
 �لم�ساعدة �لقانونية، وجب تطبيق �لأحكام �لمقابلة يف تلك �لمعاهدة، ما لم تتفق �لدول �لأطر�ف على تطبيق 
�أو  �لتفاقية  �أحكام  �ست�ستخدم  كانت  �إذ�  ما  تقرير  �أمر  �لمخت�سة  لل�سلطات  وُيترك  منها.  بدًل   ٤6 �لمادة 
�لتفاقات �لثنائية، مع مر�عاة خ�سو�سيات كل حالة على حدة، وبالنظر �أي�سًا )كما ي�سار يف �لفقرة 6 من 
�لأطر�ف عمًل  بين  �لقائمة  باللتز�مات  �لتفاقية  �ل�سلة من  �لأحكام ذ�ت  �إلى عدم م�سا�ض  �لمادة ٤6(، 
بمعاهد�ت �أو ترتيبات �أخرى، ول منعها �لأطر�ف من تقديم �لم�ساعدة بع�سها �إلى بع�ض عمًل بمعاهد�ت �أو 
ع �لدول �لأطر�ف �أي�سًا، كما يرد يف �لفقرة 30 من �لمادة ٤6، على ��ستك�ساف �إمكانية  ترتيبات جديدة. وُت�سجَّ
عقد �تفاقات �إ�سافية تتعلق بالم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة كو�سيلة لو�سع �أحكام هذه �لتفاقية مو�سع �لنفاذ 

عمليًّا، �أو تعزيزها يف هذ� �لمجال.

اأمثلة على التنفيذ

ل قانونها �لمتعلق بالم�ساعدة �لقانونية  �أفادت �إحدى �لدول �لأطر�ف باأنَّ لو�ئح تنظيمية خا�سة تكمِّ
ل تقديم طلبات �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة �إلى �لدول �لأطر�ف في �لتفاقية  �لمتبادلة، وهي ت�سهِّ

مة وفقًا للتفاقية. وتلّقي تلك �لطلبات من تلك �لدول فيما يتعلق ب�سفة خا�سة بالأفعال �لمجرَّ
ويجوز للبلد�ن �لطالبة �لت�سال بال�سلطة �لمركزية لدى طرف �آخر، وتكون تلك �ل�سلطة متاحة 

كي تقترح، عند �للزوم، �لأ�سا�ض �لقانوني �لأن�سب لتنفيذ �لطلب باأكبر قدر من �لكفاءة.

�أعله  �لمذكورة  بالمتطلبات  �لوفاء  على  �لأطر�ف  �لدول  قدرة  على  �لُقطرية  �لتقارير  يف  ز  ُركِّ وقد 
بالف�ساد. ومن  �لم�ساعدة فيما يخ�ض �لجر�ئم �لمتعلقة  �أن تتاح يف نظامها �سمانات كافية بتقديم  وكفالة 
ثم، �أثنى بع�ض �لم�ستعِر�سين على �إعد�د �لدول �لأطر�ف �أو �عتمادها لإطار قانوني د�خلي ب�ساأن �لم�ساعدة 
�أبرز  وبالمثل،  ومت�سقة.  �ساملة  بطريقة  �لم�ساألة  هذه  بتنظيم  �لتز�مها  على  كتاأكيد  �لمتبادلة،  �لقانونية 
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�لخبر�ء �لم�ستعِر�سون على نحو مت�سق من بين �لتجارب �لناجحة كون �أحد �لبلد�ن طرفًا يف �سكوك �إقليمية 
حول �أ�سكال مختلفة من �لتعاون �لدولي، وكذلك يف مجموعة متنوعة من �ل�سكوك �لمتعددة �لأطر�ف ب�ساأن 

�لف�ساد وغ�سل �لأمو�ل و�لجريمة �لمنظمة تت�سمن �أحكامًا عن �لتعاون �لدولي يف �لم�سائل �لجنائية.

ويف �لمقابل، �ُسجعت �لبلد�ن، يف �لحالت �لتي ل تت�سمن فيها �لت�سريعات �لوطنية �سوى لو�ئح محدودة 
عليها  تنطبق  ل  �لتي  �لقليلة  �لحالت  )ويف  �لجنائية  �لم�سائل  يف  �لمتبادلة  �لقانونية  �لم�ساعدة  لتنظيم 
�لتفاقية مبا�سرة(، على �لنظر يف و�سع ت�سريعات د�خلية �أكثر تحديدً� لتي�سير �لتطبيق �لعملي للمعاهد�ت 
�لقائمة وتعزيز �سفافية �لإجر�ء�ت وقابلية �لتنبوؤ بها لفائدة �لدول �لطالبة. و�أُو�سي �أي�سًا بو�سع ت�سريعات 
�أكثر تحديدً� يف دولة تتما�سى فيها �لكثير من �لممار�سات و�لإجر�ء�ت �لمتعلقة بالم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة 
�لم�سطلع بها مع �لممار�سات �لمعتادة �أو �لمبادئ �لتوجيهية غير �لر�سمية، على �لرغم من �إقر�ر �لخبر�ء 
�لم�ستعِر�سين باأن تنظيم و�أد�ء �لتعامل مع �لطلبات �لدولية يف مجالْي �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة و�لتعاون 
يف تلك �لدولة فعالن ب�سكل عام. وقد تكون ثقافة �لكفاءة و�لأد�ء �لجيد، كما �أ�سير يف �ل�ستعر��ض �لمعني، 
�أكثر �أهمية بكثير من �سن ت�سريعات محددة ل�سمان �لمتثال �لحقيقي للتفاقية. غير �أنَّ هذ� �لو�سع يتطلب 
من �ل�سلطات �لوطنية توخي �لعناية و�لحذر فيما يتعلق باأ�ساليب عمل و�أد�ء �لوكالت �لتابعة لها يف مجال 

�لتعاون �لدولي.

ولوحظ غياب ت�سريع يكفل �لتنفيذ �لتام لأحكام �لمادة ٤6 يف ثلثة بلد�ن، و�سدرت تو�سيات للدول 
�أو  �لثنائية  �لتعاون  �أو ترتيبات  �تفاقات  من(  )�لمزيد  �إبر�م  يف  بالنظر  �لحالت  من  �لعديد  يف  �لأطر�ف 
�لمتعددة �لأطر�ف، بما يف ذلك مع بلد�ن من مناطق جغر�فية مختلفة عن مناطقها، وذلك برغم �لفعالية 
�لظاهرة ل�سبكات �لتعاون �لقائمة، �لر�سمية منها وغير �لر�سمية. و�ُسجعت �لدول �لأطر�ف عمومًا على منح 
للم�ساعدة  �أ�سا�سًا  �لتفاقية  �تخاذ  �إمكانية  ��ستغلل  �لف�ساد وعلى  �سياق جر�ئم  �لدولي يف  للتعاون  �لأولوية 
�آليات  ب�سير عمل  يتعلق  �إلى �لخبرة فيما  �ل�سديد  و�أخيرً�، لوحظ �لفتقار  �أكبر.  �لمتبادلة بدرجة  �لقانونية 
لدى  �لتفاقية  فهم  لزيادة  تد�بير  ُتتخذ  �أن  �قُترح  ولذلك  بلد�ن؛  �أربعة  يف  �لمتبادلة  �لقانونية  �لم�ساعدة 
�لموؤ�س�سات و�لهيئات �لوطنية يف هذ� �لمجال و�إن�ساء �سبكات غير ر�سمية ُيعتمد عليها كاأ�سا�ض �أولي يف طلبات 

�لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة.

اأمثلة على التنفيذ
ذ �أحد �لأطر�ف طلبًا ر�سميًّا للم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة و�ردً� من بلد �آخر �حتج بالتفاقية.  نفَّ
م �لطرف متلقي �لطلب �سجلت م�سرفية معتمدة �إلى �لبلد �لطالب لم�ساعدته في �لتحقيقات  وقدَّ
وو��سعة  معقدة  �حتيالية  مخططات  في  بالم�ساركة  متهم  عمومي  موظف  ب�ساأن  يجريها  كان  �لتي 
�لنطاق، وكان ُيعتقد �أنه �أر�سل بع�سًا من �لعائد�ت غير �لم�سروعة عن طريق م�سارف موجودة في 
�أر��سي �لبلد �لمتلقي للطلب. وكانت �لتفاقية هي �لأ�سا�ض �لتعاهدي �لوحيد للطلب حيث ل توجد 

معاهدة ثنائية للم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة بين �لبلدين.
وُطلب من دولة طرف �أخرى، بناء على �لتفاقية، مر�قبة ور�سد م�ستبه فيه، وتقديم معلومات 
فيما يتعلق بتاريخ دخوله �لبلد، وتعقُّب ممتلكاته وموجود�ته �لمالية، وتفتي�ض م�سكنه بغر�ض تجميد 
�أحد رعايا �لدولة �لطالبة �لذي  ممتلكاته �لمالية وم�سادرتها. وكان مو�سوع �لتحقيقات �لجنائية 
��سُتبه في قيامه بالختل�ض �أثناء ت�سرفه ب�سفته �لر�سمية. وكان �لم�ستبه فيه يعي�ض وقت تقديم 
�لطلب في �لدولة �لمتلقية للطلب بعد فر�ره من بلده. وقد ُقدمت كل �لم�ساعدة �لمطلوبة �إلى �لبلد 

�لطالب و�ُسلمت �إليه �لمعلومات و�لب�سائع �لمحجوزة.



ومن منظور مختلف، ذكر �أحد �لبلد�ن �أنه عالج حالة بارزة من حالت �لجريمة �لمنظمة عبر 
�لق�سية  �أن  ورغم  �لمتبادلة.  �لقانونية  �لم�ساعدة  با�ستخد�م  �لورد  بخ�سب  �لتجار  ب�ساأن  �لوطنية 
لم تت�سمن �أيَّ طلبات للم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة فيما يتعلق بجر�ئم مت�سلة بالف�ساد، فقد قيل 
هذ�  ي�سير  �أن  ويمكن  �لأ�سا�سي.  �لإجر�مي  �لمخطط  عنا�سر  من  ا  مهمًّ عن�سرً�  ي�سكل  �لف�ساد  �إن 
مكمًل  �لحالت، جزءً�  من  في عدد  ت�سكل،  قد  للتفاقية  وفقًا  مة  �لمجرَّ �لأفعال  �أن  �إلى  �لنموذج 
للعمليات �لإجر�مية �لأكبر؛ بيد �أن طلب �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة �سيركز على �لأنو�ع �لأخرى 

من �لن�ساط �لإجر�مي ذي �ل�سلة.

 �لجر�ئم �لمتعلقة بال�سخ�سيات �لعتبارية
فيما يتعلق بالفقرة 2 من �لمادة ٤6، �أكدت غالبية �لدول �لأطر�ف �أن باإمكانها منح �لم�ساعدة فيما يتعلق 
بالجر�ئم �لتي يمكن فيها تحميل �لم�سوؤولية لل�سخ�سيات �لعتبارية. بيد �أنَّ ن�سبة مئوية �سئيلة فقط من هذه 
�لدول هي �لتي قدمت �أمثلة على حالت حقيقية يف �سياق �لف�ساد، ولم تقدم �ستة بلد�ن على �لأقل معلومات 

كافية عن هذ� �لمو�سوع.
ويف �لعادة، ل تت�سمن �لقو�نين �لد�خلية �أو �لمعاهد�ت �لثنائية و�لمتعددة �لأطر�ف ب�ساأن �لم�ساعدة 
بين  ومن  �أطر�فها.  من  �عتبارية  �سخ�سيات  تكون  �لتي  �لق�سايا  معالجة  ب�ساأن  �أحكامًا  �لمتبادلة  �لقانونية 
بلد�ن  خم�سة  �أ�سارت  �لجنائية،  �لم�سوؤولية  �لعتبارية  �ل�سخ�سيات  فيه  تتحمل  نظامًا  تعتمد  �لتي  �لبلد�ن 
على �لأقل �إلى عدم وجود حاجة �إلى �إ�سد�ر ت�سريعات محددة لأن منح �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة فيما 
�إن  يتعلق بالجر�ئم �لتي تتورط فيها �سخ�سيات �عتبارية ممكن من خلل تف�سير قو�نينها �لد�خلية، حيث 
و�لعتبارية  �لطبيعية  �ل�سخ�سيات  ي�سمل  �أنه  على  بذلك  ُيفهم  وهو  تعريف،  دون  ُترك  "�ل�سخ�سية"  مفهوم 
على �ل�سو�ء. و�أبلغ بلد و�حد عن �عتز�مه �عتماد ت�سريع ينظم �سر�حًة هذ� �لأمر، و�أو�سح �أنَّ �أ�سيع �لطلبات 
�لو�ردة للم�ساعدة تتعلق بح�سول �ل�سخ�سيات �لعتبارية �لمتورطة على ح�سابات م�سرفية و�سجلت مالية 
وتحققها من بيانات و�ردة يف �سجل �ل�سركات. ووفقًا لطرف �آخر، فاإن غالبية �لطلبات �لو�ردة تتعلق بجر�ئم 

�رتكبتها �سخ�سيات �عتبارية.
على  �لد�خلية  قو�نينها  تن�ض  ل  �لتي  �لبلد�ن  يف  يقينًا  �أقل   ٤6 �لمادة  من   2 �لفقرة  تنفيذ  حالة  وتبدو 
غ�سل  )مثل  محددة  بجر�ئم  يتعلق  فيما  فقط  عليها  تن�ض  �أو  �لعتبارية،  لل�سخ�سيات  �لجنائية  �لم�سوؤولية 
�زدو�جية  بقاعدة  �أحيانًا  مقترنًا  �لأمر،  هذ�  �أنَّ  و�لم�ستعِر�سين  �لوطنية  �ل�سلطات  بع�ض  و�عَتبرت  �لأمو�ل(. 
بالجر�ئم  يتعلق  فيما  �إل  ممكن  غير  �أو  م�ستحيًل  �لقانونية  �لم�ساعدة  تبادل  يجعل  �أن  �ساأنه  من  �لتجريم، 
ُت�سترط  �لتي ل  �أو يف �لحالت  �لجنائية،  �لم�سوؤولية  �ل�سخ�سيات �لعتبارية  �لتي يمكن فيها تحميل  �لمحددة 
فيها �زدو�جية �لتجريم. ومع ذلك، ل يبدو هذ� �لر�أي �سائدً�. وكما لوحظ يف �أحد �ل�ستعر��سات، فاإنه حتى 
فيما يخ�ض �لدول �لأطر�ف �لتي ل ين�ض قانونها على �لم�سوؤولية �لجنائية لل�سخ�سيات �لعتبارية وتطبق قاعدة 
ُتعتبر من  ل  �لتجريم  �زدو�جية  �أنَّ  بما  �لمتبادلة ممكنًا  �لقانونية  �لم�ساعدة  تقديم  �لتجريم، يظل  �زدو�جية 
�لمتطلبات من �أجل ملحقة �لمو�سوع �لمحدد �لذي يجري �لتحقيق فيه، و�إنما كمتطلب يتيح �عتبار �لفعل �لذي 
�أخرى، ل ُيعتد على ما يبدو يف قبول طلب  �لد�خلي. وبعبارة  �لم�ساعدة جريمًة على �ل�سعيد  �إلى طلب  يوؤدي 
ذلك  يف  بما  مقا�ساتها،  �أو  �لعتبارية  �ل�سخ�سيات  ب�ساأن  للتحقيقات  �لمحتملة  بالنتائج  �لقانونية  �لم�ساعدة 
�إمكانية �لتهام �أو �لإد�نة. وعلوة على ذلك، فاإن �لمعاهد�ت ب�ساأن �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة ُتبَرم بغر�ض 
تقديم �لم�ساعدة �إلى �لأطر�ف �لمتعاقدة فيما يتعلق بمنع �لجر�ئم �لجنائية و�لتحقيق فيها وملحقة مرتكبيها، 
�إذ� كانت �لجريمة �لتي يجري �لتحقيق  �أيِّ تمييز ب�ساأن ما  ويف �لإجر�ء�ت �لمتعلقة بالم�سائل �لجنائية، دون 
ل  �لتي  �لبلد�ن  �أكد عدد من  �لمنطق،  ومن هذ�  وبالفعل،  �عتباريون.  �أو  �أ�سخا�ض طبيعيون  �رتكبها  قد  فيها 
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يمكنها تحميل �ل�سخ�سيات �لعتبارية �لم�سوؤولية �لجنائية �أن باإمكانها منح �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة ب�ساأن 
�لجر�ئم �لتي يتورط فيها �أ�سخا�ض �عتباريون، عادًة على �أ�سا�ض �لتطبيق �لمبا�سر للتفاقية �أو معاهدة �أخرى.

�سه لم�ساكل فيما يتعلق بتنفيذ طلبات �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة  وعلى �أية حال، لم يفد �أيُّ بلد بتعرُّ
يف �سياق ��ستر�ط �زدو�جية �لتجريم �أو عند طلب �لم�ساعدة من �ل�سلطات �لأجنبية فيما يخ�ض �لإجر�ء�ت 

�لجنائية �لمقامة �سد �ل�سخ�سيات �لعتبارية.

 �أ�سكال �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة و�أغر��سها 
لأجلها،  �لمتبادلة  �لقانونية  �لم�ساعدة  طلب  يجوز  �لتي  �لأغر��ض  كبير  حد  �إلى  �لد�خلية  �لقو�نين  ت�سمل 
وهي تت�سق عمومًا مع متطلبات �لفقرة 3 من �لمادة ٤6. و�إ�سافًة �إلى ذلك، �أ�سارت �أطر�ف عديدة �إلى �أنَّ 
د  �لأغر��ض �لتي يجوز طلب �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة من �أجلها و�لمدرجة يف �لت�سريعات �لد�خلية ُتحدَّ
�أو ُت�ستكمل عن طريق �لمعاهد�ت �لثنائية �أو �لمتعددة �لأطر�ف �لمنطبقة، بما يف ذلك �لتفاقية ذ�تها. ويف 
�لمتبادلة.  �لقانونية  �لم�ساعدة  �أيَّ غر�ض يمكن لأجله تقديم  �لد�خلي �سر�حًة  �لقانون  حالتين، ل يت�سمن 
وت�سمن عدة بلد�ن، حتى لو لم ُتدَرج يف ت�سريعاتها �لد�خلية جميع �لأغر��ض �لمحددة �لو�ردة يف �لتفاقية، 
�لتنفيذ �لجوهري للفقرة �لمعنية بالإ�سارة �إلى �أنه يجوز �أي�سًا بناًء على طلب بلد �أجنبي �تخاذ �أيِّ تدبير يتعلق 
بالتحقيقات يكون متاحًا على �ل�سعيد �لد�خلي. وهناك فقرة "جامعة" �أخرى تاأذن بتقديم �أيِّ معلومات �أخرى 

قد ت�ساعد على �إنفاذ �لطلب.
وت�سمل �أكثر �أ�سكال �لم�ساعدة �لمطلوبة تبليغ �لم�ستند�ت �لق�سائية، و�لح�سول على �أدلة من �ل�سهود، 
و�لح�سول على م�ستند�ت ر�سمية من �لأجهزة �لعمومية، وتنفيذ عمليات �لتفتي�ض و�لحجز �لمتعلقة ب�سجلت 
يتعلق  فيما  قيود  وجود  �إلى  �لبلد�ن  بع�ض  و�أ�سارت  �لإنترنت.  و�سجلت  و�لم�سارف  �لتجارية  �لمن�ساآت 
�لحم�ض  وم�سح  للت�سالت،  �لآني  بالعتر��ض  يتعلق  ما  �لمثال  �سبيل  على  منها  �لم�ساعدة،  �أ�سكال  ببع�ض 
ه �إليهم �أيُّ تهم على  �لخلوي �ل�سبغي، وتقديم معلومات �سخ�سية متعلقة بال�سر�ئب، و�إرغام �أفر�د لم توجَّ

�لإدلء بال�سهادة.
�تفاقية �لجريمة  �لدولية �لأخرى، بما يف ذلك  بالمقارنة بال�سكوك  �لفريدة للتفاقية  �ل�سمات  ومن 
�لمنظمة، �أنه، وفقًا للفقرتين �لفرعيتين 3 )ي( و)ك( من �لمادة ٤6، ُتمنح �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة 
�أ�سحابها  �إلى  �إعادتها  بغر�ض  و��سترد�دها  وتجميدها  �أثرها  و�قتفاء  �لجريمة  عائد�ت  ��ستبانة  �أجل  من 
�لعديد  يف  �لت�سريعات  وتت�سمن  �لموجود�ت(.  )��سترد�د  �لتفاقية  من  �لخام�ض  للف�سل  وفقًا  �ل�سرعيين، 
�إلى ت�سهيل �لم�ساعدة فيما يتعلق با�ستبانة عائد�ت �لجريمة وتجميدها  من �لبلد�ن �أحكامًا مف�سلة تهدف 
قو�عد  لديها  �أطر�ف  دول  على  �أمثلة  �أي�سًا  وهناك  �لموجود�ت،  ��سترد�د  من  �لتمكين  بغية  وم�سادرتها 

ة �إلى �لدولة �لطالبة. للم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة تتعلق باإعادة �لموجود�ت �لم�ستردَّ

مثال على التنفيذ

تعقب  في  �أخرى  بلد�ن  �إلى  تقديمها  �لأطر�ف  �لدول  لإحدى  يجوز  �لتي  �لم�ساعدة  �أنو�ع  تت�سمن 
"م�ستند�ت تعقب �لممتلكات"، وهي م�ستند�ت  باإبر�ز  �أو�مر  �إ�سد�ر  عائد�ت �لجريمة و��سترد�دها 
جريمة،  بارتكاب  �تُّهم  �أو  �أُدين  �سخ�ض  �أيِّ  ممتلكات  موقع  تحديد  �أو  ل�ستبانة  ��ستخد�مها  يجوز 
�أو ُي�ستبه بارتكابه جريمة خطيرة، وم�ستند�ت يجوز ��ستخد�مها ل�ستبانة �أو تحديد موقع عائد�ت 
ه هذه �لأو�مر �إلى �لم�سارف و�لوكلء �لعقاريين و�لمحامين و�أقارب  �أو �أدو�ت �لجريمة. وقد توجَّ
)�أ( �أو�مر يلي:  ما  �أي�سًا  �لطرف  �لدولة  م  تقدِّ وقد  �أخرى.  جهات  �سمن  و�سركائه،  فيه  �لم�ستبه 



تفتي�ض بغر�ض حجز عائد�ت �أو �أدو�ت جريمة خطيرة مرتكبة في �لخارج، �أو �لبحث عن م�ستند�ت 
�أو�مر ر�سد  �لخارج؛ )ب(  باأيِّ جريمة خطيرة مرتكبة في  يتعلق  فيما  �لممتلكات وحجزها  ب  تعقُّ
معقولة  �أ�س�ض  توجد  د�خلية  مالية  موؤ�س�سة  مع  ح�ساب  في  معاملت  عن  معلومات  على  للح�سول 
�أجنبي؛ )ج( ت�سجيل وتنفيذ �لأو�مر �لزجرية  �إجر�ء ق�سائي  �أو  �أنَّ لها �سلة بتحقيق  لل�ستباه في 
�أجنبي،  بلد  �إلى  �لم�سادرة  �لموجود�ت  باإعادة  �لمعني  �لبلد  وي�سمح  �لأجنبية.  �لم�سادرة  و�أو�مر 

ويوؤيد تقا�سم �لموجود�ت �لم�سادرة مع بلد�ن �أخرى.

بيد �أنه يف بع�ض �لدول �لأطر�ف، ل ُيدَرج ��سترد�د �لموجود�ت �سر�حًة �سمن �لأغر��ض �لتي يمكن �أن 
ُي�سمح بالم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة من �أجلها. وعلى �لعموم، ن�سح �لخبر�ء �لم�ستعِر�سون باأن تنظر �ل�سلطات 
يف  وتعقبها،  وتجميدها  �لجريمة  عائد�ت  ��ستبانة  �أجل  من  كاٍف  د�خلي  �أ�سا�ض  �إر�ساء  �إلى  �إ�سافًة  �لوطنية، 

�لجو�نب �لدولية للم�سادرة عند ��ستعر��ض �لت�سريعات �لقائمة بهدف �سمان �إدخال �لمزيد من �لتح�سينات.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

�لفرعيتين 3 )ي(  �لفقرتين  لتنفيذ  �أدناه و�سائل موؤ�س�سية وعملية ناجحة  �لأمثلة �لمبينة  �عُتبرت 
و)ك( من �لمادة ٤6.

ين�ض قانون �إحدى �لدول على قو�عد محددة ب�ساأن ت�سليم �لموجود�ت �إلى �ل�سلطات �لأجنبية 
بغر�ض م�سادرتها �أو �إعادتها �إلى �ساحبها �ل�سرعي. وبينت �ل�سلطات �لوطنية على وجه �لخ�سو�ض 
�لمملوكة  �لموجود�ت  يخ�ض  فيما  �لإثبات  لعبء  �لجزئي  �لعك�ض  على  تن�ض  د�خلية  �أحكام  وجود 
ل�سخ�ض �سارك في منظمة �إجر�مية �أو دعمها، وكذلك �لموجود�ت �لمتاأتية من م�سدر غير م�سروع 
لكبار �لم�سوؤولين و�لمقربين منهم. ومن خلل تطبيق هذه �لأحكام في �سياق �لم�ساعدة �لقانونية 
�لمتبادلة فيما يتعلق بطلبات �إعادة �لموجود�ت، �أعادت �ل�سلطات مبالغ كبيرة )مئات �لمليين من 

دولر�ت �لوليات �لمتحدة( �إلى بلد�ن �لم�سدر.
وُي�سمح لأحد �لأطر�ف باإنفاذ �أو�مر �لم�سادرة �لأجنبية غير �لم�ستندة �إلى �إد�نة رغم كون 

نظام �لم�سادرة �لد�خلية لديه قائمًا على �لإد�نة.

 �لإر�سال �لتلقائي للمعلومات 
بمعلومات  �ل�سلطات  تلك  �لأجنبية هو مو�فاة  �ل�سلطات  �إلى  ا  تلقائيًّ �لمعلومات  �إر�سال  �لرئي�سي من  �لهدف 
�أو دعم  �أو ��ستهلل �إجر�ء�ت جنائية جديدة  �إلى فتح م�سار�ت جديدة يف �لتحقيقات،  مفتاحية قد تدفعها 
�إلى تقديم  يات �لجارية وتو�سيع نطاقها يف �تجاهات جديدة. وقد يوؤدي �لإر�سال �لتلقائي للمعلومات  �لتحرِّ
عيَّن  بلدً�  �أن هناك  بالملحظة  �لجدير  ومن  �لمتبادلة يف مرحلة لحقة.  �لقانونية  للم�ساعدة  ر�سمي  طلب 

لة باإر�سال �لمعلومات دون طلب م�سبق. �سلطة محددة تكون مخوَّ

م معظم �لأطر�ف هذه �لإمكانية �سمن �أطر قانونية. ومع ذلك، فهي ُترتاأى يف مختلف �لمعاهد�ت  ول تنظِّ
�لمتعددة �لأطر�ف مثل �لبروتوكول �لإ�سافي �لثاني �لملحق بالتفاقية �لأوروبية ب�ساأن �لم�ساعدة �لمتبادلة يف 
�لم�سائل �لجنائية، و�لتفاقية �لمتعلقة بغ�سل عائد�ت �لجريمة و�لبحث عنها و�سبطها وم�سادرتها، و�لتفاق 
بين حكومات دول �تحاد بنيلوك�ض �لقت�سادي وجمهورية �ألمانيا �لتحادية و�لجمهورية �لفرن�سية ب�ساأن �لإلغاء 

�لتدريجي لإجر�ء�ت �لتفتي�ض على حدودها �لم�ستركة، و�تفاقية �لجريمة �لمنظمة.

�جلزء �لثاين- �لف�سل �لثاين- ت�سليم �ملجرمني ونقل �لأ�سخا�ض �ملحكوم عليهم 227
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و�أفادت دول �أطر�ف عدة باأنَّ �لإر�سال �لتلقائي للمعلومات جائز ما د�م غير محظور �سر�حة حتى و�إن 
لم ين�ض عليه �لقانون. و�أ�سار عدد كبير �أي�سًا �إلى �أنَّ هذ� �لإر�سال يحدث يف كثير من �لأحيان )وبخا�سة 
ا مبا�سرة من خلل ترتيبات مخ�س�سة، �أو عن طريق �لموؤ�س�سات وقنو�ت  �إلى بلد�ن من نف�ض �لمنطقة(، �إمَّ
�لتعاون بين �أجهزة �ل�سرطة و�سبكات �ل�سلطات �لمركزية �لمعنية بالم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة �لم�سوؤولة 
عن �لم�سائل �لمتعلقة بالتعاون �لجنائي )مثل �سبكة �لتعاون بين �لبلد�ن �لأمريكية، ووحدة �لتعاون �لق�سائي 
�لتابعة للتحاد �لأوروبي )يوروج�ست(، و�ل�سبكة �لأيبيرية-�لأمريكية للتعاون �لق�سائي �لدولي، و�لإنتربول، 
ور�بطة روؤ�ساء �ل�سرطة �لتابعة لر�بطة �أمم جنوب �سرق �آ�سيا، ومنظمة �لتعاون �لإقليمي بين روؤ�ساء �ل�سرطة 
�لقانون )مثل  �إنفاذ  ل�سلطات  ر�سمية متاحة  �ت�سال غير  قنو�ت  �أو حتى من خلل  �لأفريقي(،  �لجنوب  يف 
�لحالت  بع�ض  �لوطنية يف  �ل�سلطات  و�أ�سارت  �ت�سال(.  وتعيين �سباط  بعثات خارجية  م�سوؤولين يف  تعيين 

ب�سكل خا�ض �إلى �لتعاون وتبادل �لمعلومات بين وحد�ت �ل�ستخبار�ت �لمالية �لوطنية.
�ل�سلطات  بين  للمعلومات  �لتلقائي  �لتبادل  �أطر�ف �سر�حة على  لت�سع دول  �لد�خلية  �لقو�نين  وتن�ض 
�لق�سائية. وذكر بلد �آخر ترتيبًا مع طرف �آخر، تّم تفعيله ح�سبما �أُبلغ يف عدة منا�سبات، مما �أدى �إلى �لإر�سال 
�لتلقائي للمعلومات يف �سياق �إجر�ء�ت دعاوى جنائية قيد �لنظر. و�أ�سار َبَلد�ن �أي�سًا �إلى منبر �لتعاون �لق�سائي 
�لجنائي لبلد�ن �ل�ساحل، وهو �إطار �إقليمي للتعاون يتمثل �أحد �لأهد�ف �لو�ردة يف ميثاقه يف تبادل �لخبر�ت 
�لمعلومات من  ُتر�َسل  �لجنائية، كقناة  �لم�سائل  �لمتبادلة يف  �لقانونية  و�لم�ساعدة  �لمطلوبين  ت�سليم  ب�ساأن 

خللها تلقائيًّا بين �ل�سلطات �لق�سائية.
�لمعلومات  �سرية  على  بالحفاظ  �أجنبية  دولة  من  لطلب  تمتثل  ما  عادة  �أنها  �لبلد�ن  معظم  وذكرت 
ا �أم بناء على طلب للم�ساعدة( �أو بو�سع قيود على ��ستخد�مها، و�أنها تت�ساور مع �لدولة  �لو�ردة )�سو�ء تلقائيًّ
ل  باأنها  فقط  بلد�ن  ثلثة  و�أفادت  �لد�خلي.  �لقانون  مع  ذلك  يتعار�ض  �أن  �لمحتمل  من  كان  �إذ�  �لأجنبية 
ت�سمح بالتبادل �لتلقائي للمعلومات. بيد �أن �أحدها �أكد �أن �لم�ساألة روعيت بالكامل يف م�سروع قانونه ب�ساأن 

�لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة يف �لم�سائل �لجنائية.
و�أعرب �لخبر�ء �لم�ستعِر�سون عن ر�ساهم عمومًا عن تلك �لنظم غير �لر�سمية و�إن ظل �لو�سع غير 
و��سح يف بع�ض �لبلد�ن. ويف ما ل يقل عن �سبع حالت، �أ�سارو� �إلى �أن �إدخال تعديلت ت�سريعية ت�سمح �سر�حة 
تطبيق  يعزز  �أن  يمكن  �ل�سرية  على  �لحفاظ  لطلبات  �لمتثال  تكفل  �أو  م�سبق  دون طلب  �لمعلومات  بتقديم 
�لتلقائي  �لإر�سال  �لتو�سع يف ممار�سة  �أي�سًا على  �لأطر�ف  �لدول  كما حثو�  �لمادة ٤6.  و5 من   ٤ �لفقرتين 

للمعلومات لت�سمل �لبلد�ن �لتي ل تنتمي �إلى نف�ض �لمنطقة �لجغر�فية.

 �ل�سرية �لم�سرفية 
�لقانونية �لمتبادلة. وي�سمن  �لم�ساعدة  بال�سرية �لم�سرفية لرف�ض تقديم  �لتذرع  ل يجوز بموجب �لتفاقية 
�لعديد من �لأطر�ف �لمتثال لهذ� �لحكم بطرح حجة مناق�سة تقوم على خلو �لت�سريعات �لد�خلية من �أحكام 
يكون من �ساأنها عرقلة �إر�سال �لمعلومات �لم�سرفية �إلى �لأطر�ف �لطالبة. و�عتبرت �أطر�ف عدة �أي�سًا �أن 
�إلى وجود ت�سريعات  ُي�ِسر �سوى بلد و�حد  ذ نظرً� لنطباقه �لمبا�سر وطابعه �لتلقائي �لنفاذ. ولم  �لحكم منفَّ
تحظر �سر�حًة رف�ض طلبات �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة على �أ�سا�ض �ل�سرية �لم�سرفية. ويف بلد �آخر، ل 
يجوز رفع �ل�سرية �لم�سرفية �سوى فيما يتعلق بالجنايات، بما من �ساأنه �أن ي�سمل �أخطر �لجر�ئم �لمن�سو�ض 
عليها يف �لتفاقية ولكن لي�ض جميعها. وفيما يخ�ض ثمانية بلد�ن على �لأقل، لم يمكن من خلل �ل�ستعر��سات 
�لتاأكد مما �إذ� كان بالإمكان رفع �ل�سرية �لم�سرفية لأغر��ض �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة. ويف بلدْين منهما، 
على وجه �لخ�سو�ض، ل ت�سكل �ل�سرية �لم�سرفية عقبة يف �سياق �لتحقيقات و�لملحقات �لد�خلية، لكن لم 
يكن من �لو��سح ما �إذ� كان ذلك ينطبق �أي�سًا يف �سياق �لتعاون �لدولي. ويف بلد �آخر، ل توجد �أحكام ت�سريعية 
ب�ساأن �لآليات و�لإجر�ء�ت �لخا�سة بالك�سف عن �ل�سجلت �لم�سرفية يف �سياق �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة.



من  عليها  �لمتح�سل  بالمعلومات  منتظم،  نحو  على  �لطالبة،  �لدول  زودت  باأنها  بلد�ن  عدة  و�أفادت 
�لموؤ�س�سات �لمالية. ويف كثير من �لأحيان، يتطلب �لطلع على �ل�سجلت �لم�سرفية �إذنًا ر�سميًّا من �ل�سلطات 
�لق�سائية �أو �سلطات مخت�سة �أخرى يف �لدولة �لمتلقية للطلب. وينبغي �أن تكفل �لدول �لأطر�ف �ألَّ يكون هذ� 
�ل�سرط، وكذلك �ل�سعوبات �لعملية و�لحدود �لدنيا و�لإجر�ء�ت �ل�ُمرِهقة من �لنوع �لمذكور �أعله فيما يتعلق 
�لمثال،  �أو�سي، على �سبيل  �لمادة ٤6. ومن ثم، فقد  �لفقرة 8 من  �أمام تطبيق  بالمادة ٤0، عقبة محتملة 
يف دولتين يتطلب �إر�سال �لمعلومات �لم�سرفية فيهما )حتى �إلى �ل�سلطات �لمحلية( �لح�سول على مو�فقة 
م�سبقة من �لم�سرف �لمركزي يف �لبلد، ب�سن �لت�سريعات �للزمة ل�سمان رفع �ل�سرية �لم�سرفية بناء على 
�لمعاملة  لمبد�أ  �لم�سرفية خا�سعًا  �ل�سرية  رفع  تجعل  باألَّ  �أخرى  دول  �أُو�سيت  وبالمثل،  �أجنبية.  دولة  طلب 
باإبر�ز  �لمتعلقة  �لق�سائية  للأو�مر  دومًا  تمتثل  م�سارفه  �أن  �لأطر�ف  �أحد  �أكد  نف�سه،  �لوقت  ويف  بالمثل. 
�لم�ستند�ت، لكنها �أبدت �سيئًا من �ل�سخط �إز�ء ما ي�سمى "حملت �لت�سيُّد" )�أي تقديم طلبات عامة و�ساملة 

مة(، و�أ�سار على �لبلد�ن �لأجنبية باأن تكون طلباتها محددة قدر �لإمكان. على �أمل �لك�سف عن �أدلة مجرِّ

مثال على التنفيذ

�لقانونية  للم�ساعدة  طلب  تلبية  لرف�ض  �لمهنية  بال�سرية  �لتذرع  �إمكانية  عدم  �لأطر�ف  �أحد  �أكد 
�لمتبادلة، بما ي�سير �إلى �أنه، فيما عد� �ل�سرية �لم�سرفية، ل يجوز �لتذرع باأي من �متياز�ت �ل�سرية 

�لأخرى �لتي تربط مهنًا معيَّنة بالزبائن �لمتعامل معهم لمنع منح �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة.

 �زدو�جية �لتجريم
قد ترف�ض �لدول �لأطر�ف تقديم �لم�ساعدة يف غياب �زدو�جية �لتجريم، غير �أنَّ �لفقرة �لفرعية 9 )ب( من 
�لمادة ٤6 تن�ض على �أنه يتعين عليها، حتى يف هذه �لحالة، تقديم �لم�ساعدة �لتي ل تنطوي على �إجر�ء�ت 
ق�سرية، ب�سرط �أن تتو�فق مع �لمفاهيم �لأ�سا�سية لنظامها �لقانوني، و�ألَّ تكون جريمة تافهة. وعادة ما ت�سمل 
�ل�سهود  �إفاد�ت  على  و�لح�سول  �لق�سائية،  �لم�ستند�ت  تبليغ  ق�سرية  تد�بير  على  تنطوي  ل  �لتي  �لم�ساعدة 
طوعًا، وتبادل �لمعلومات �ل�ستخبارية، وتحليل م�سرح �لجريمة، و�لح�سول على �سجلت جنائية �أو غيرها 
من �لمو�د �لمتاحة للعموم، مثل �لمعلومات �لمتعلقة بالهوية �أو وثائق ت�سجيل �ل�سركات. ومن هذ� �لمنظور، 
�أيَّ حكم  �لأخيرة  تت�سمن هذه  ل  بكثير، حيث  �لمجال  �لمنظمة يف هذ�  �لجريمة  �تفاقية  �لتفاقية  تتجاوز 
ع �لدول �لأطر�ف، على  خا�ض ب�ساأن �لم�ساعدة �لتي ل تنطوي على تد�بير غير ق�سرية. وعلوة على ذلك، ُت�سجَّ
�لنحو �لمبين يف �لمادة 1، على توفير �لم�ساعدة على �أو�سع نطاق ممكن �سعيًا �إلى تحقيق �لأهد�ف �لرئي�سية 

للتفاقية، حتى يف غياب �زدو�جية �لتجريم.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة
ُت�سترط  ول  معانيها".  "باأو�سع  �لمتبادلة  �لقانونية  �لم�ساعدة  ُتمنح  �لق�سائية،  �لوليات  �إحدى  في 
م �لم�ساعدة فيما  �زدو�جية �لتجريم بموجب �لقانون �لمعني �لذي ين�ض، بدًل من ذلك، على �أن تقدَّ
يتعلق باأفعال �إجر�مية يكون �لعقاب عليها �سمن نطاق �لولية �لق�سائية للدولة �لطالبة وقت تقديم 
طلب �لم�ساعدة. وفي �لممار�سة �لعملية، لدى �لدولة �لمعنية تقليد متبع يتمثل في تقديم �لم�ساعدة 

�لقانونية �لمتبادلة حتى في غياب �زدو�جية �لتجريم.

�جلزء �لثاين- �لف�سل �لثاين- ت�سليم �ملجرمني ونقل �لأ�سخا�ض �ملحكوم عليهم 229
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وتتبنى �لأغلبية �لعظمى من �لدول �لأطر�ف، على نقي�ض نهجها ب�ساأن ت�سليم �لمطلوبين، موقفًا �أكثر 
�أن  مرونة ب�ساأن �سرط �زدو�جية �لتجريم عندما يتعلق �لأمر بالم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة. ومن �لو��سح 
بالم�ساعدة  بالت�سليم مقارنة  يتعلق  �أكثر �سر�مة فيما  للمعاملة �لمختلفة وتطبيق معايير  �لمنطقي  �لأ�سا�ض 
�لقانونية �لمتبادلة يكمن يف �إمكانية �أن يكون للت�سليم �أثر �سديد ومبا�سر بدرجة �أكبر على �لحقوق �لأ�سا�سية 
لل�سخ�ض �لمطلوب. وبناء عليه، فاإن �زدو�جية �لتجريم ل ت�سكل �سرطًا لمنح �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة 
لدى عدد كبير من �لبلد�ن، وهو ما �أثنى عليه عدد من �لم�ستعِر�سين. بيد �أنه يف �لعديد من �لحالت، يظل 
�سخ�ض  و�سع  )مثل  �تخاذها  �لأجنبية  �ل�سلطات  تطلب  �لتي  �لق�سرية  بالتد�بير  يتعلق  فيما  قائمًا  �ل�سرط 
قيد �لحتجاز، �أو �لقيام بعمليات �لمر�قبة �لإلكترونية، �أو تفتي�ض �لم�ساكن، �أو حجز �لأغر��ض �أو م�سادرة 
عبئًا  ت�سع  �أن  ُيحتمل  �لتي  �لتد�بير  باعتباره  �لق�سرية“  "�لتد�بير  "مفهوم  �لبلد�ن  �أحد  ف  وعرَّ موجود�ت(. 

ل يمكن تد�ركه على حقوق �لمت�سررين وحرياتهم.

�زدو�جية  يكون غياب  �لأنغلو�سك�سوني،  �لقانون  يعتمد معظمها نظام  �لتي  �لأطر�ف،  �لدول  بع�ض  ويف 
ا لرف�ض �لم�ساعدة. ويجوز لل�سلطة �لمخت�سة �أن تاأخذ يف �لعتبار ملب�سات �لق�سية  �لتجريم �سببًا �ختياريًّ
�لمعني.  �لطلب  على  �لمو�فقة  عدم  �أو  بالمو�فقة  قر�ر  �تخاذ  عند  �لتفاقية،  �أهد�ف  ذلك  يف  بما  �لمعنية، 
ففي �أحد �لبلد�ن، على �سبيل �لمثال، يت�سمن �لقانون ب�ساأن �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة �إجر�ًء لتجاوز هذ� 
� �أن ي�سهم �حتو�ء  �ل�سرط ينطوي على مو�فقة �لوزير �لمخت�ض. وكما لوحظ يف ��ستعر��ض �آخر، من �لجائز جدًّ
�لت�سريعات �لد�خلية على هذ� �ل�سرط �لختياري يف تحقيق �لغر�ض �لمتمثل يف �لتنفيذ �لفعال للمادة ٤6؛ و�إن 
على  �لتجريم  �زدو�جية  ت�سترط  �لتي  �لتقديرية  �ل�سلطة  �قت�سار  هي  و�حدة  حالة  يف  �سوى  ذلك  يتحقق  لم 
�لم�ساعدة �لتي تقت�سي �تخاذ تد�بير ق�سرية. ومن ثم، قد يكون من �لم�ست�سوب �أن ُتعتمد قو�عد و/�أو مبادئ 
توجيهية د�خلية فيما يتعلق بممار�سة �ل�سلحيات �لتقديرية، تو�سح �لأوقات و�لظروف �لمنا�سبة �لتي ينبغي 

فيها لل�سلطة �لمخت�سة )مثل �أحد �لوزر�ء( �أن تتخذ قر�ر�ت ب�ساأن طلبات �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة.

�لنهج  ولوحظ  �لم�ساألة.  ب�ساأن هذه  و��سحة  �إجابة  بلد�ن  �أربعة  تقدم  لم  �أعله،  ُذكر  ما  �إلى  و�إ�سافًة 
�لفريد �لذي يتبعه �أحد �لأطر�ف، حيث ل ت�سكل �زدو�جية �لتجريم �سرطًا بموجب قانونه �لد�خلي �سوى فيما 

يتعلق بالمر�حل �لمبكرة من �لتحقيق يف �لجر�ئم ذ�ت �لطبيعة �لمالية.

وعلى �لعموم، �أ�سار 2٤ طرفًا �إلى �أنهم ي�سترطون �زدو�جية �لتجريم لتقديم �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة، 
بينما ل ي�ستثنون �لم�ساعدة �لتي ل تنطوي على تد�بير ق�سرية. وعلى �لرغم من �أنَّ �ل�سلطات �لوطنية يف ثلث من 
هذه �لدول �أفادت باأنه يمكن يف �لممار�سة �لعملية تقديم �لم�ساعدة �لقانونية حتى يف غياب �زدو�جية �لتجريم 
عند فتح تحقيق جنائي ر�سمي يف �لبلد �لطالب، �أ�سار �لخبر�ء �لم�ستعِر�سون �إلى �أنَّ من �ساأن تو�سيح �لت�سريعات 
�أن ي�سهم يف تعزيز تطبيق �لفقرة 9 من �لمادة ٤6. وبالمثل، فقد �أبرزو� �لحاجة �إلى �لتدخل �لت�سريعي من �أجل 
�لف�سل �ل�سريح بين مبد�أ �زدو�جية �لتجريم و�لتد�بير ب�ساأن �لم�ساعدة �لتي ل تنطوي على تد�بير ق�سرية، 
�إلى  ا  وت�سعى عمليًّ �لطلبات،  �لنظر يف  و��سعًا عند  نهجًا  �لوطنية  �ل�سلطات  فيها  تعتمد  �لتي  �لحالت  حتى يف 

�لت�ساور مع �لدولة �لطالبة لتوجيه تهم بديلة بغر�ض �لوفاء ب�سرط �زدو�جية �لتجريم.

مثال على التنفيذ
يتبع ثلثة �أطر�ف �لممار�سة �لدولية بالتمييز بين طلبات �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة �لتي تنطوي 
على �تخاذ تد�بير ق�سرية وتلك �لتي ل تتطلب مثل تلك �لتد�بير. �إذ يجوز تنفيذ �لطلبات من �لفئة 
غياب  حال  في  حتى  يجوز،  �أنه  غير  �لتجريم.  �زدو�جية  تو�فر  �سريطة  �لمبد�أ،  حيث  من  �لأولى، 
�زدو�جية �لتجريم، توفير �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة �لتي تتطلب �تخاذ تد�بير ق�سرية �إذ� كان 

�لطلب يرمي �إلى تحقيق �إبر�ء �سخ�ض ما من �لم�سوؤولية �لجنائية )في جملة �أهد�ف �أخرى(.



 نقل �لمحتجزين 

فيما يتعلق بنقل �لمحتجزين من دولة طرف �إلى �أخرى بغر�ض تقديم �لم�ساعدة يف �لح�سول على �أدلة يف �سياق 
�لتحقيقات �أو �لملحقات �أو �لإجر�ء�ت �لق�سائية �لمتعلقة بالف�ساد، �أكدت معظم �لدول �متثالها للإجر�ء�ت 
دولة طرفًا(،   18( مبا�سرة  �لأحكام  هذه  بتطبيق  �إما   ،٤6 �لمادة  من   12 �إلى   10 من  �لفقر�ت  �لمبينة يف 
�أو با�ستخد�م معاهد�ت ثنائية محددة ومعاهد�ت �أخرى متعددة �لأطر�ف )مثل �لتفاقية �لأوروبية لتبادل 
�لق�سائي،  للتعاون  �أفريقيا  لو�سط  و�لنقدية  �لقت�سادية  �لجماعة  و�تفاق  �لجنائية،  �لم�سائل  �لم�ساعدة يف 
و�لتفاق �لمتعلق بالم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة يف �لم�سائل �لجنائية �لمبرم بين �لدول �لأطر�ف يف �ل�سوق 
�لجنوبية �لم�ستركة وبوليفيا )دولة – �لمتعددة �لقوميات( و�سيلي(. كما �عتمدت مجموعة �أخرى من �لبلد�ن 
�ل�سلة.  �لمعاهد�ت ذ�ت  �لو�ردة يف  لتلك  لة  كاأحكام مكمِّ �أو  بذ�تها  قائمة  قانونية  كاأطر  �إما  لو�ئح د�خلية، 
وبينما بدت هذه �للو�ئح متما�سية مع متطلبات �لتفاقية )فيما يتعلق مثًل بالإبقاء على �ل�سخ�ض يف �لحجز، 
و�لح�سانة، وعدم �لتعر�ض، و�لإعادة، و�لح�سول على مو�فقة �ل�سخ�ض �لمحتجز من �أجل تنفيذ �لنقل(، فاإن 
تلك �ل�سمانات و�ل�سروط غير م�سمولة د�ئمًا يف �لت�سريعات �لد�خلية. فعلى �سبيل �لمثال، هناك بلد ل ي�سترط 
قانونه مو�فقة �ل�سخ�ض �لمحتجز على نقله، كما ل ين�ض هذ� �لقانون على عدم جو�ز ملحقة �ل�سخ�ض �أو 
�حتجازه �أو معاقبته �أو فر�ض �أيِّ قيود �أخرى على حريته �ل�سخ�سية ب�سبب فعل �أو �إغفال �أو حكم �إد�نة �سابق 
لمغادرته �لدولة �لمنقول منها. ويف طرف �آخر، �إ�سافة �إلى عدم �سرورة مو�فقة �ل�سخ�ض، ل ُيتناول �لخ�سم 

من مدة �لحكم وعدم �لتعر�ض. 

و�أفادت ع�سر دول على �لأقل باأنها لم تنفذ �لأحكام �لمعنية، على �لرغم من �أنه يمكن لمعظمها نظريًّا 
ا  تطبيق �أحكام �لتفاقية ب�سكل مبا�سر دون �عتماد �لمزيد من �لت�سريعات. وذكر طرف �أن لديه �إطارً� قانونيًّ

ل�ستقبال �لمحتَجزين يف �لخارج، لكن لي�ض لديه �إطار مقابل ينظم نقل �ل�سخ�ض �لمحتجز �إلى بلد �أجنبي.

وعلى �ل�سعيد �لعملي، كان قدر قليل من �لمعلومات متاحًا حول �لتو�تر �لذي تلجاأ به �لأطر�ف �إلى هذه 
�أيِّ عمليات  �إلى عدم وقوع  بلد�ن معدودة  �أ�سارت  �لمتبادلة. ويف حين  �لقانونية  �لم�ساعدة  �سياق  �لقناة يف 
نقل مطلقًا لأغر��ض �لإدلء ب�سهادة �أو تقديم �أدلة، �سدد بلد و�حد على �متناعه عن تفعيل �لإجر�ء�ت ذ�ت 
�لمخاطر،  من  عدد  عليها  يترتب  حيث  �لتفاقية،  من   ٤6 �لمادة  من   12 �إلى   10 �لفقر�ت  بموجب  �ل�سلة 
وخ�سو�سًا �إمكانية فر�ر �ل�سخ�ض �لمنقول. و�أعرب �لطرف نف�سه عن تف�سيله �لأ�ساليب �لبديلة للتاأكد من 
�أن �لبلد �لطالب ح�سل على �سهادة �لأفر�د �لمحتجزين يف �إقليمه، على �سبيل �لمثال من خلل قيام �سلطاته 
�لق�سائية بجمع �لبيانات من �ل�سخ�ض �لمعني بح�سور ممثلين من �ل�سلطات �لأجنبية )�لطالبة(. وبالمثل، 
ي�ساعد  �أن  يمكنه  ولكن  �لتفاقية،  يف  �لمتوخى  للغر�ض  �لخارج  �إلى  �لمحتجزين  نقل  �آخر  لطرف  يمكن  ل 
�لبلد�ن �لطالبة يف �لح�سول على �إفاد�ت طوعية من �ل�سجناء، �أو �أخذ �أدلة �أمام قا�ض محلي �أو، يف �لظروف 

�لملئمة، تي�سير تبادل �لأدلة عن طريق و�سلة �لفيديو.

 �ل�سلطات �لمركزية وقنو�ت �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة 
قامت �لدول �لأطر�ف، با�ستثناء ثماني دول، بت�سمية �سلطات مركزية لكي تتلقى طلبات �لم�ساعدة �لقانونية 
ا تنفيذها مبا�سرة �أو �إحالتها �إلى �سلطة مخت�سة لتنفيذها، على �لنحو �لمن�سو�ض عليه  �لمتبادلة ومن ثم �إمَّ
يف �لفقرة 13 من �لمادة ٤6. ومع ذلك، لم يبلَّغ �لأمين �لعام للأمم �لمتحدة بال�سلطة �لمركزية �لم�سماة 
يف 39 حالة. ويف معظم �لبلد�ن، تكون �ل�سلطة �لمركزية هي وز�رة �لعدل. وتم تعيين مكتب �لمدعي �لعام 
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�أو مديرية �لنيابات �لعامة يف عدة دول، ووز�رة �لخارجية يف خم�ض دول، ووز�رة �لد�خلية يف دولة و�حدة، 
�آخر، ُقدمت تو�سيات بالنظر يف تعيين �لهيئة  و�لهيئة �لوطنية لمكافحة �لف�ساد يف دولتْين. ويف ��ستعر��ض 
�لوطنية لمكافحة �لف�ساد باعتبارها �ل�سلطة �لمركزية �لم�سوؤولة عن جميع ق�سايا �لف�ساد بالنظر �إلى تمتعها 

بثقة �سركائها �لدوليين، ولكون معظم ق�سايا �لف�ساد �لدولية تدخل يف نطاق �خت�سا�سها.

وكان لدى بلدْين �ختيار�ت فريدة من خلل تعيين مكتب محامي �لتاج، وهو �لكيان �لم�سوؤول عن تقديم 
�لتمثيل للحكومة ومحكمة �لعدل �لوطنية. ويف بلد ثالث، فاإن �ل�سلطة  م�سورة قانونية متخ�س�سة وخدمات 

�لمركزية هي لجنة تت�سكل من 11 موظفًا حكوميًّا ذوي منا�سب رفيعة، ويتر�أ�سها وزير �لد�خلية.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

�لدولية  �لقانونية  لل�سوؤون  وحدة  �لأطر�ف  �أحد  لدى  �لخارجية  وز�رة  �أن�ساأت   ،2013 عام  في 
�أ�سا�ض  على  محامين،  �ستة  من  �لموؤلفة  �لوحدة،  وت�ستعر�ض  �لمركزية.  �سلطتها  بدور  لل�سطلع 
تمهيدي، �لمتطلبات �لدنيا لتقديم وتلقي �لم�ساعدة �لقانونية، وتن�سق مع جميع �لموؤ�س�سات �لوطنية 
تتابع على نحو  دينامية  نف�سها كهيئة  لترويج  �لوحدة جهودً�  وتبذل  �لطلبات.  تنفيذ  �لم�سوؤولة عن 
��ستباقي تنفيذ �لطلبات �لو�ردة و�ل�سادرة. وبينما ظلت �لقناة �لدبلوما�سية هي �لقاعدة �لمتبعة 
فتح  �لمركزية  �ل�سلطة  �سجعت   ،2013 عام  حتى  �لمتبادلة  �لقانونية  �لم�ساعدة  طلبات  لمعالجة 
قنو�ت �ت�سال مبا�سرة مع �سلطات مركزية �أخرى، وكانت لها تجارب �إيجابية في هذ� �ل�سدد مع 
جميع �لبلد�ن �لمجاورة. ويتمثل �أحد �لإنجاز�ت �لملمو�سة للنهج �لجديد في �خت�سار مدة �إجر�ء�ت 

�لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة من عام �أو عامين �إلى �سهر و�حد في �لحالت �لب�سيطة.
وعيَّن بلد �آخر، وهو �أحد �لأع�ساء في �لتحاد �لأوروبي، وحدة للتعامل مع �لم�ساعدة �لقانونية 
ويتر�أ�ض  �لأوروبي.  �لتوقيف  �أمر  نظام  بموجب  �لمقدمة  و�لطلبات  �لمطلوبين  وت�سليم  �لمتبادلة 
�لوحدة نائب �لمدعي �لعام، ويوجد نائبان عامان يبا�سر�ن �لق�سايا وكذلك، وهو من �لأمور �لمهمة، 
ُيعيَّن �سابط �سرطة كموظف �ت�سال لتنفيذ �لطلبات �لتي تنطوي على تدخل �ل�سرطة )مثل �لتفتي�ض 

و�ل�سبط وتوزيع طلبات �لح�سور و�لتوقيف لأغر��ض �ل�ستجو�ب(.

وت�سمي عدة بلد�ن �إد�رة بعينها، �أو حتى موظفًا بعينه، د�خل �ل�سلطة �لمركزية �لم�سماة. و�إ�سافًة �إلى 
�لدولية  �لمعاهد�ت  مع جميع  للتعامل  نف�سها  �لحكومية  �لإد�رة  ك�سلطة مركزية  �لدول  غالبية  ت�سمي  ذلك، 
ذلك  ويتيح  �لف�ساد.  بمكافحة  �لمتعلقة  �لمعاهد�ت  ذلك  يف  بما  �لجنائية،  �لم�سائل  يف  بالتعاون  �لمتعلقة 
تب�سيط �لعملية و�لوقوف على نقاط �سعف �لنظام يف �لوقت �لمنا�سب. ويف �لمقابل، قد توؤدي ت�سمية �سلطات 
�لوقت  �لم�ساعدة يف  تقديم  تاأخر يف  �إلى  مختلفة  معاهد�ت  بموجب  �لمقدمة  �لطلبات  مع  للتعامل  مختلفة 
�لمنا�سب. ويف �أحد �لبلد�ن، قد توؤدي ت�سمية �أربع �سلطات مركزية يف �لأمور �لمتعلقة بالف�ساد )مكتب �لنائب 
�لطلبات خلل  و�إر�سال  �لجنائية  �لم�سائل  �لمتبادلة يف  �لقانونية  �لم�ساعدة  بتلقي طلبات  يتعلق  �لعام فيما 
مرحلة �لتحقيقات؛ ووز�رة �لعدل فيما يتعلق باإر�سال �لطلبات �أثناء مرحلة �لمحاكمة؛ و�لمحامي �لعام لتلقي 
ب�ساأن  �لطلبات  و�إر�سال  بتلقي  يتعلق  فيما  �لعام  �لمالي  و�لمر�قب  �لتاأديبية؛  �لأمور  ب�ساأن  �لطلبات  و�إر�سال 

�لأمور �ل�سريبية و�أمور �ل�سترد�د( �إلى تد�خل �لم�سوؤوليات وغياب �لو�سوح.



�لقانونية  و�لم�ساعدة  �لمطلوبين  ت�سليم  لمعالجة  و�حدة  متخ�س�سة  وحدة  �إن�ساء  �عُتبر  �أعم،  وبوجه 
�لفعالة لهذه �لحالت يف  �لم�سائل �لجنائية عامًل م�ساعدً� على �لإد�رة  �لدولي يف  �لتعاون  �لمتبادلة ب�ساأن 

�لوقت �لمنا�سب.)102( 
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لدى مكتب �لمدعي �لعام، وهو �ل�سلطة �لمركزية في �إحدى �لدول، وحدة متخ�س�سة ب�ساأن �لتعاون 
�لدولي ومجهزة تجهيزً� جيدً� من حيث �لموظفين، حيث ت�سم نحو 70 موظفًا يتمتعون بالخبر�ت 
هذه  تعمل  �لطلبات،  بتنفيذ  يتعلق  وفيما  و�لمر�فق.  �لمو�رد  حيث  من  و�أي�سًا  �لمهنية،  و�لمهار�ت 
�لإد�رة ب�سورة وثيقة مع �لمحققين من مختلف �أجهزة �إنفاذ �لقانون في �إعد�د طلبات �لم�ساعدة 
�لقانونية �لمتبادلة و�ل�ستجابة لها، وت�سجع على تنفيذها تنفيذً� ناجعًا و�سليمًا. فعلى �سبيل �لمثال، 
لطلبات  ��ستجابة  ومالية  �سجلت م�سرفية  بانتظام  �لمالية  لل�ستخبار�ت  �لوطنية  �لوحدة  تقدم 
باأي  لإنذ�رها  �لمبلِّغة  �لموؤ�س�سات  �إلى  �إ�سعار�ت  بتقديم  وت�سرع  بل  �لمتبادلة،  �لقانونية  �لم�ساعدة 

طلب منتَظر لترد عليه هذه �لموؤ�س�سات في �لوقت �لمنا�سب.

و�أكد عدد من �لبلد�ن �سر�حًة �أن باإمكان �سلطاتها �لمركزية �لتو��سل مبا�سرة مع �ل�سلطات �لمركزية 
م طلبات �لم�ساعدة  لدول �أطر�ف �أخرى، غير �أنَّ عددً� كبيرً� من �لبلد�ن �لأخرى ي�سترط من حيث �لمبد�أ �أن تقدَّ
�لقانونية �لمتبادلة من خلل �لقنو�ت �لدبلوما�سية، �أو على �لأقل �أن ُتعطى �لطلبات �لطابع �لر�سمي من خلل 
تلك �لقنو�ت. و�سجلت �ل�ستعر��سات �أي�سًا بع�ض �لمو�قف �لتي تخ�سع فيها قنو�ت �لت�سال �لمبا�سر ل�سروط 
باإر�سال  �لأجنبية  لل�سلطات  ُي�سمح  �لمثال،  �سبيل  على  �لدول،  �إحدى  لدى  �لقانوني  �لإطار  فبموجب  وقيود. 
�لر�سمي  �لطلب  و�سول  قبل  �لإجر�ء  بنتيجة  �إبلغها  يمكن  ل  لكن  �لمبا�سر،  �لت�سال  طريق  عن  �لطلبات 
�لمقدمة  �لطلبات  على  �لدبلوما�سية  �لقنو�ت  ��ستخد�م  �آخر  طرف  ويق�سر  �لدبلوما�سية.  �لقنو�ت  عبر 
وي�سمح  �ل�ستخد�م.  ذلك  على  معاهدة  فيها  تن�ض  �لتي  �لحالت  �أو  �سارية  معاهدة  معها  له  لي�ض  دول  من 
يف  �لدبلوما�سية  �لقناة  ل  ُتف�سَّ لكن  مبا�سرة،  بالتو��سل  �لمركزية  لل�سلطات  �لمبد�أ،  حيث  من  ثالث،   طرف 

�لممار�سة �لعملية.

مثال على التنفيذ

�أر�سى �أحد �لأطر�ف مبد�أً مفاده �أن تتلقى �سلطته �لمركزية )وز�رة �لعدل( مبا�سرًة طلبات �لم�ساعدة 
�لقانونية �لمتبادلة كقاعدة عامة، وبذلك فقد نظم �لقناة �لدبلوما�سية باعتبارها �لخيار �لثاني بحيث 
ل ُت�ستخدم �إل بناًء على طلب �لدولة �لأجنبية. كما يرتئي �لقانون ب�ساأن �لتعاون �لدولي في �لبلد نف�سه 

�إمكانية تنفيذ ترتيبات مع دولة �أجنبية بحيث تتولى �سلطة عد� وز�رة �لعدل �لتعامل مع �لق�سية.

ويف ما ل يقل عن 1٤ حالة، يجوز توجيه �لطلبات �لعاجلة مبا�سرة �إلى �ل�سلطة �لمخت�سة �لتي ُتطلب 
منها �لم�ساعدة، مما يج�سد �تجاهًا متز�يدً� نحو ��ستخد�م �أكثر �لأ�ساليب �لمتاحة مبا�سرة. ويجوز يف �أحد 
و�أفادت  �لمالية.  �ل�ستخبار�ت  وحد�ت  مبا�سرة عن طريق  �لأمو�ل  بغ�سل  �لمتعلقة  �لطلبات  �إر�سال  �لبلد�ن 
معظم �لدول �لأطر�ف باأنها تقبل، يف �لحالت �لم�ستعجلة، �لطلبات �لموجهة من خلل �لإنتربول، و�إن كان 

يلزم يف بع�ض �لحالت تقديم �لطلب لحقًا عبر �لقنو�ت �لر�سمية.

 )102(�نظر �أي�سًا �لدليل �لتقني لتفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �ل�سفحة 165.
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التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة
لة حول �لكيفية �لتي  في بع�ض �لبلد�ن، تقدم �لمو�قع �ل�سبكية لل�سلطات �لمركزية معلومات مف�سَّ
يمكن لل�سلطة �تباعها في م�ساعدة �لبلد�ن �لأجنبية في تقديم �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة، كما 
توفر رو�بط بالت�سريعات �لد�خلية ومعلومات حول �لتفاقات �لثنائية و�لمتعددة �لأطر�ف �لمنطبقة. 

وفي طرفين على �لأقل، �عُتبر ذلك من �لممار�سات �لجيدة.

 �سكل طلبات �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة ولغتها وم�سمونها 
ت�سترط غالبية �لدول �لأطر�ف �أن ُتر�سل �لطلبات كتابًة، يف ظروف تتيح �لتحقق من �سحتها، وفقًا لما تن�ض 
�لعاجلة قبول  �لحالت  �أنه يمكن يف  �أطر�ف عدة  �أكدت  نف�سه،  �لوقت  �لمادة ٤6. ويف  �لفقرة 1٤ من  عليه 
�لطلبات �لمقدمة عن طريق �لفاك�ض �أو �لبريد �لإلكتروني؛ و�أبدى عدد كبير منها ��ستعد�ده لقبول �لطلبات 
�ل�سفوية. بيد �أنه ل توجد معلومات، �أو يوجد �لقليل منها، ب�ساأن ما �إذ� كانت �لطلبات �ل�سفوية �أو �لطلبات عن 
طريق �لبريد �لإلكتروني �أو �لفاك�ض ُتر�سل يف �لممار�سة �لعملية. ويف معظم �لحالت، ُتعتبر و�سائل �لت�سال 
تلك مقبولة يف �سياق �لتد�بير �لتح�سيرية لتي�سير تبادل �لبيانات قبل تقديم �لطلب و�أثناء تنفيذه؛ وعادة ما 

ُي�سترط تقديم طلب ر�سمي مكتوب لحقًا.)103(

اأمثلة على التنفيذ

وفقًا لإحدى �لدول �لأطر�ف، تحيل وز�رة �لعدل �لطلبات، حين تقدم �سلطات �أجنبية �إنابات ق�سائية 
�لمحلية  �ل�سلطات  �إلى  �ل�سريع،  �لت�سال  و�سائل  من  غيرهما  �أو  �لإلكتروني  �لبريد  �أو  �لفاك�ض  عبر 
�أنَّ محاكم تلك �لدولة �لطرف ل ت�سترط، عند  لتنفيذها قبل تلّقي �لن�سخة �لأ�سلية من �لطلب. كما 
�لنظر في �إمكانية تنفيذ تد�بير ق�سرية، وجود �لن�سخة �لأ�سلية للطلب ك�سرط م�سبق لتخاذ قر�ر ب�ساأنه.

وتربط �ل�سبكة �لقارية لتبادل �لمعلومات لأغر��ض �لم�ساعدة �لمتبادلة في �لم�سائل �لجنائية 
يتيح  برنامج  خلل  من  �لإقليمية  �ل�سلطات  �لأمريكية  �لدول  لمنظمة  �لتابعة  �لمطلوبين  وت�سليم 
�إجر�ء �لت�سالت �لآمنة في �لوقت �لحقيقي بين �ل�سلطات �لمعتمدة ح�سب �لأ�سول، وتوفر منبرً� 

للجتماعات �لفتر��سية وتبادل �لم�ستند�ت. وقد لوحظت كاأد�ة مفيدة.

و�أبلغ �أقل من ن�سف �لأطر�ف فيما يبدو �لأمين �لعام باللغات �لمقبولة للطلبات �لو�ردة، يف حين لم 
يحدد �أحد �لبلد�ن �للغة �أو �للغات �لتي �ستكون مقبولة من �لأ�سل. ويف عدد من �لحالت، تكون �للغة �أو �للغات 
�لر�سمية للدولة �لمتلقية للطلب هي �للغة �أو �للغات �لوحيدة �لمقبولة، وينبغي �أن تكون �لطلبات و�لم�ستند�ت 
�لد�عمة م�سفوعة بترجمة لها. ومع ذلك، �أكد ما ل يقل عن 35 بلدً� من �لبلد�ن غير �لناطقة بالإنكليزية �أنَّ 
طلبات �لم�ساعدة �لقانونية ُتقبل �إذ� ُقدمت باللغة �لإنكليزية )من �سمن لغات �أخرى(. و�أ�سارت دولة طرف 
و�حدة �إلى �أنها تقبل �لطلبات �لمترجمة �إلى �أيٍّ من �للغات �لر�سمية للأمم �لمتحدة، يف حين �أ�سارت دول 

 )103(يف هذ� �ل�سياق، جتدر ملحظة �قرت�ح مقدم �أثناء �سياغة �لتفاقية )ومدرج يف ملحوظاتها �لتف�سريية( ي�سري �إىل �أن �لدول �لأطر�ف 

قد تود �لنظر يف ما قد يكون هناك من مز�يا ل�ستخد�م �لت�سالت �لإلكرتونية يف �ملبادلت مبوجب �ملادة ٤6 و��ستخد�م مثل هذه �لو�سائل، كلما 
�أمكن ذلك، من �أجل �لتعجيل بتقدمي �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة. �إلَّ �أنَّ �ملقرتح �أ�سار �أي�سًا �إىل �أنَّ هذ� �ل�ستخد�م قد يثري بع�ض �لأخطار، منها 
�عرت��ض طرف ثالث للر�سائل. �نظر �لأعمال �لتح�سريية للمفاو�سات �لر�مية �إىل و�سع �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �جلزء �لأول، 

�لف�سل �لر�بع، �ملادة ٤8، �لق�سم جيم، �لفقرة �لفرعية )ج( )�ل�سفحة ٤60(.



جانب �إلى  ككل،  �لجغر�فية  منطقتها  من  لغات  وخم�ض  ثلث  بين  ما  ��ستعمال  �إمكانية  �إلى  �أخرى   �أطر�ف 
لغاتها �لر�سمية.

يتعلق  فيما   ٤6 �لمادة  من   15 �لفقرة  �أحكام  عام  ب�سكل  �لأطر�ف  �لدول  غالبية  ت�سريعات  وتت�سمن 
من  ُيتوقع  �لنفاذ،  تلقائية  �لأحكام  هذه  �أنَّ  �إلى  وبالنظر  �لمتبادلة.  �لقانونية  �لم�ساعدة  طلبات  بم�سمون 

�ل�سلطات �لوطنية �لمخت�سة �سياغة �لطلب وفقًا لمتطلباتها متى كان م�ستندً� �إلى �لتفاقية.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

وهي  �لمتبادلة،  �لقانونية  للم�ساعدة  نموذجيًّا  طلبًا  �لأطر�ف  �أحد  لدى  �لمركزية  �ل�سلطة  و�سعت 
لتخاذ  كافية  �لأولي  �لطلب  في  مة  �لمقدَّ �لمعلومات  تكون  �أن  ل�سمان  عليه  �لطالبة  �لبلد�ن  ُتطِلع 
�إجر�ء. وتتناول �لمعلومات �لمطلوبة في هذه �ل�ستمارة �لنموذجية جميع فئات �لمعلومات �لم�سمولة 

بالفقرة 15 من �لمادة ٤6 من �لتفاقية.
لت �ل�سلطة �لمركزية لدى دولة طرف �أخرى عددً� من ��ستمار�ت �لطلب �لنموذجية  وبالمثل، حمَّ
في موقعها �ل�سبكي. وتدعو هذه �ل�ستمار�ت تحديدً� �لبلد�ن �لطالبة �إلى ذكر �لإجر�ء�ت �لتي ترغب 
في �تباعها. و��ستنادً� �إلى هذه �ل�ستمار�ت، تبذل �ل�سلطة �لمركزية ق�سارى جهدها لتنفيذ �لطلب 
من  كبيرً�  قدرً�  يخ�س�ض  �لمعني  �لبلد  �أن  على  كموؤ�سر  �لنهج  هذ�  و�أُبرز  �لإجر�ء�ت.  لتلك  وفقًا 

�لمو�رد و�لجهود لتنفيذ �لطلبات وفقًا للنماذج �لتي يلتم�سها �لبلد �لطالب.

تنفيذ �لطلب 
�أكدت معظم �لدول �لأطر�ف �أنَّ ت�سريعاتها ل تحول دون �إمكانية طلب �لح�سول على معلومات �إ�سافية عقب 
تلقي �لطلب �لأ�سلي، ول تن�ض �سر�حة على ذلك، على �لنحو �لمن�سو�ض عليه يف �لفقرة 16 من �لمادة ٤6، 
عندما تكون هذه �لمعلومات �سرورية �أو مفيدة من �أجل تنفيذ �لطلب. وقد ت�سمل تلك �لمعلومات �لبيانات 
�ل�سخ�سية �للزمة لتحديد مكان �ل�سهود، و�لمعلومات �للزمة لتحديد ما �إذ� كانت �لإجر�ء�ت قد بد�أت يف 

�لبلد �لطالب، �أو بيانات �إ�سافية مطلوبة لتمكين تقييم �زدو�جية �لتجريم.

�لأجنبية  �لمركزية  بال�سلطة  �لطلب  مقدم  �لبلد  يف  �لمركزية  �ل�سلطة  تت�سل  �لحالت،  معظم  ويف 
�لمعنية �ت�ساًل مبا�سرً� لطلب �لمعلومات، �أو تطلبها من خلل �لقنو�ت �لدبلوما�سية، مع �لإ�سارة �إلى �أنَّ تلك 

�لمعلومات لزمة من �أجل مو��سلة فح�ض طلب �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة وتنفيذه.

من   17 للفقرة  �لمبا�سر  �لتطبيق  خلل  من  �لأطر�ف—�أحيانًا  من  �لعظمى  �لغالبية  ت�سعى   كما 
ما يتعلق  وبخا�سة  �لطالبة،  �لدول  ت�سترطها  �إجر�ء�ت  �تباع  �أو  خا�سة  ب�سروط  �لوفاء  ٤6—�إلى  �لمادة 
�لقانونية  �لم�ساعدة  لأمور  �لتفاقية  تنظيم  �إطار  رئي�سيًّا يف  ويبدو هذ� حكمًا  �لإثبات.  لمتطلبات  بالمتثال 
�إذ� كانت  �أحيان كثيرة ما  �لأدلة يف  �لق�سائية جمع  �لوليات  تتولى بها  �لتي  �لآليات  �لمتبادلة، حيث تحدد 
محاكم �لطرف �لمتلقي للطلب �ستكون قادرة على ��ستخد�م تلك �لأدلة يف �لمحكمة. وتبين �لدول �لأطر�ف 
د�ئمًا متى يمكنها �تباع �لخطو�ت �لإجر�ئية �لمحددة �لتي ت�سترطها �لدولة �لطالبة ما د�مت ل تتعار�ض مع 
�لت�سريعات �لد�خلية �أو �لمبادئ �لد�ستورية. ومن �لأمثلة على �لت�ساربات �لمحتملة �سعي �لدولة �لطالبة لإجبار 
مدعى عليه له �لحق وفقًا للد�ستور �لوطني يف عدم تجريم نف�سه على �لإدلء ب�سهادة. وطرح �أحد �لأطر�ف 

�جلزء �لثاين- �لف�سل �لثاين- ت�سليم �ملجرمني ونقل �لأ�سخا�ض �ملحكوم عليهم 235
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مثاًل �آخر �عُتبر بموجبه طلب ��ستعمال جهاز لك�سف �لكذب عند �لح�سول على �أقو�ل �أحد �لأ�سخا�ض مناق�سًا 
للنظام �لقانوني للدولة.

مثال على التنفيذ

ُتولي �ل�سلطة �لمركزية لأحد �لأطر�ف �أهمية كبيرة لطلبات �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة بموجب 
قانونها  تفا�سيل  لتو�سيح  �لطالبة  �لدول  في  بالنظر�ء  للجتماع  موظفين  و�أر�سلت  �لتفاقية، 
وقد  محددة،  طلبات  �سياغة  في  �لطالبة  �لدول  �إلى  عملية  م�ساعدة  نف�سه  �لبلد  م  ويقدِّ �لد�خلي. 
و�سع نموذجًا ل�ستخد�م �لبلد�ن �لأجنبية بغية تي�سير تقديم طلبات �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة 
بال�سيغة �ل�سليمة ومع ��ستيفاء جميع �لعنا�سر �لمطلوبة لزيادة فر�ض تنفيذ �لطلب ب�سرعة وفعالية.

 �لتد�ول بالفيديو
ُيعترف ب�سماع �إفاد�ت �ل�سهود و�لخبر�ء عن طريق �لتد�ول بالفيديو، على �لنحو �لمرتاأى يف �لفقرة 18 من 
يف  �لمتبادلة  �لقانونية  �لم�ساعدة  �سياق  يف  و�لتكاليف  �لوقت  توفر  مفيدة  �أد�ًة  بو�سفه  عمومًا   ،٤6 �لمادة 
�لم�سائل �لجنائية، وكذلك يف �لتغلب على �ل�سعوبات �لعملية، مثًل عندما يكون �ل�سخ�ض �لذي ُتلتم�ض �لأدلة 
منه غير قادر على �ل�سفر �إلى �لبلد �لأجنبي لتقديم �لأدلة، �أو غير ر�غب يف ذلك. وُي�سمح بالتد�ول بالفيديو 
بموجب �لقانون �لد�خلي يف غالبية �لدول �لأطر�ف، وُينتظر يف ثلث دول �أطر�ف �سدور ت�سريعات ت�سمح 
�إلَّ بقدر ما يكون  بذلك. ويف بع�ض �لحالت، ل ُيعتبر �لح�سول على �سهاد�ت عن طريق هذه �لقناة مقبوًل 
غير محظور �سر�حًة، و��ستنادً� �إلى �لتطبيق �لمبا�سر للتفاقية. وت�سمح به �أطر�ف �أخرى ��ستنادً� �إلى مبد�أ 

حرية �لإثبات.

و�أكد ما ل يقل عن 22 دولة طرفًا �لتعامل مع طلبات �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة �لتي ت�سمل عقد جل�سة 
��ستماع عن طريق �لتد�ول بالفيديو. وتقوم بع�ض تلك �لدول ب�سكل �عتيادي �أو منتظم بالتما�ض �لم�ساعدة من 

�لبلد�ن �لأجنبية، وبتقديمها �إليها، يف �سكل �لح�سول على �سهاد�ت عبر و�سلة فيديو.

ولم يو�سح �سوى عدد قليل من �لأطر�ف �أن �لتد�ول بالفيديو لأغر��ض �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة 
�لتعرف على  لأغر��ض  بالفيديو  بالتد�ول  ُي�سمح  �لحالت،  �إحدى  �لقانونية. ويف  �أنظمتها  به يف  ماأذون  غير 

�ل�سهود فقط؛ ومن ثم، ل ُيقَبل �إجر�ء جل�سات ��ستماع عن طريق �لتد�ول بالفيديو مع �ل�سهود.

مثال على التنفيذ

�لتد�ول  با�ستخد�م  �لخا�سة  �لأيبيرية-�لأمريكية  �لتفاقية  في  طرف  باأنها  طرف  دولة  �أفادت 
بالفيديو في �لتعاون �لدولي بين �لنظم �لق�سائية، وهي �تفاق �إقليمي ينظم جميع جو�نب ��ستخد�م 
تت�سمن  ثنائية  معاهد�ت  عت  وقَّ كما  �لق�سائية.  �لم�سائل  في  �لدولي  �لتعاون  في  بالفيديو  �لتد�ول 
من  طلب  على  بناء  بالفيديو  �لتد�ول  بالفعل  تم  وقد  �لأد�ة.  هذه  ��ستخد�م  ب�ساأن  دة  محدَّ �أحكامًا 
ع كثيرً� نطاق ��ستخد�مه، وبخا�سة في �سياق �لتحقيقات �لجنائية و�لم�ساعدة في  دول �أخرى، وُو�سِّ

�لم�سائل �لجنائية.



�لم�ساعدة  وتقديم  بالفيديو  �لتد�ول  جل�سات  من  �لم�ستمدة  �لأدلة  ��ستعمال  بين  طرفان  ق  وُيفرِّ
�لقانونية �لمتبادلة عن طريق �لتكنولوجيا نف�سها. ويف كل �لبلدين، ل ُيعتبر �سوى �لأ�سلوب �لأخير مقبوًل. 
ا  ول تذكر �لت�سريعات لدى طرف �آخر �سوى �إمكانية �سماع �ل�سهود عبر �لتد�ول بالفيديو، و�إن �أمكن عمليًّ

�سماع �لخبر�ء �أي�سًا.
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�إن قانونيهما �لد�خليين ل ين�سان على جل�سات �ل�ستماع  يتجاوز طرفان ن�ض �لتفاقية من حيث 
بالتد�ول بالفيديو فح�سب و�إنما �أي�سًا، في بع�ض �لحالت، على جل�سات �ل�ستماع بالهاتف.

ورغم قبول بع�ض �لأطر�ف بالتد�ول بالفيديو وتنامي ��ستخد�مه كاأد�ة لتعزيز فعالية تقديم �لم�ساعدة 
�لقانونية �لمتبادلة، �أبلغت بع�ض �لبلد�ن عن عدم قدرتها على �ل�ستفادة من هذه �لآلية يف �لممار�سة �لعملية. 
و�لجدير  �للزمة.  �لمعد�ت  تو�فر  وعدم  �لمو�رد  �أو  �لتحتية  �لبنية  نق�ض  بين  �لمقدمة  �لأ�سباب  وتر�وحت 
بالذكر �أي�سًا �أنَّ دولة طرفًا و�حدة �أفادت بوجود �سعوبات يف �لتد�ول بالفيديو ب�سكل عام، ويرجع ذلك �أ�سا�سًا 

�إلى �لفو�رق �لتكنولوجية مع �لدول �لطالبة.

�لم�سمولة  �لجر�ئم  �سياق  يف  بالفيديو  �لتد�ول  ��ستعمال  تو�تر  ب�ساأن  متاحة  بيانات  هناك  تكن   ولم 
بالتفاقية.

 �لقيود �لمتعلقة با�ستخد�م �لأدلة و�ل�سرية
تحددها  كما  �لأدلة،  �أو  �لمعلومات  با�ستخد�م  �لمتعلقة  �لقيود  �لحالت  معظم  يف  �لأطر�ف  �لدول  تحترم 
�لفقرة 19 من �لمادة ٤6 من �لتفاقية. وتجدر �لإ�سارة يف هذ� �ل�سياق �إلى �أنه على �لدولة �لطرف �لطالبة، 
�إطار  يف  محمية  معلومات  من  ما تتلقاه  ��ستعمال  بعدم  خا�ض  �لتز�م  �لتف�سيرية،  �لملحوظات  لإحدى  وفقًا 
�ل�سرية �لم�سرفية لأيِّ غر�ض غير �لإجر�ء�ت �لتي ُطلبت �لمعلومات من �أجلها، ما لم تاأذن لها �لدولة �لطرف 
�لمتلقية للطلب بذلك.)10٤( وُيمتثل لهذ� �للتز�م �إما بالتطبيق �لمبا�سر للتفاقية �أو بوجود قو�نين د�خلية �أو 
معاهد�ت ثنائية ب�ساأن �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة تحظر ��ستخد�م �لأدلة لأغر��ض غير تلك �لتي ُقدمت 
تدرج يف  لم  �أنها  قليلة  �أطر�ف  �سوى  تذكر  ولم  �لطلب.  متلقي  �لطرف  ودون مو�فقة م�سبقة من  �أجلها  من 
ل عليها يف �إطار �إجر�ء�ت �لم�ساعدة  قو�نينها �أيَّ نوع من �لقيود على ��ستعمال �لمعلومات �أو �لأدلة �لمتح�سَّ
هذ�  ب�ساأن  ت�سريعات  �إلى  تفتقر  �لتي  �لأطر�ف  تمتثل  �أن   � جدًّ �لممكن  من  ذلك،  ومع  �لمتبادلة.  �لقانونية 
�لمعلومات يف  ��ستعمال  تقييد  للطلب بهدف  �لمتلقية  �لبلد�ن  ل�سروط محددة تفر�سها  �أي�سًا  �لمو�سوع هي 

حالة معيَّنة.

�ساأن  يكون من  �لأدلة عندما  ��ستعمال  ب�ساأن  �لقائمة  �لقيود  ��ستثناء من  ُيرتاأى  �لفقرة 19،  وبموجب 
�لمعلومات �أو �لأدلة �لمتلقاة تبرئة �سخ�ض متهم. ويف هذه �لحالت، ُيعفى �لبلد �لطالب من �سرورة �لح�سول 
ُيتوقع من  ل  وبدًل من ذلك،  �لأدلة.  �أو  �لمعلومات  �لك�سف عن  قبل  للطلب  �لمتلقية  �ل�سلطات  مو�فقة  على 
�لبلد �لطالب �سوى تقديم �إ�سعار م�سبق بنيته ك�سف �لمعلومات �أو، �إذ� تعذر ذلك، �إبلغ �ل�سلطات �لأجنبية 

�لفقرة جيم،  �لق�سم   ،٤6 �ملادة  �لف�ساد،  ملكافحة  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  و�سع  �إىل  �لر�مية  للمفاو�سات  �لتح�سريية    )10٤(�لأعمال 

�لفرعية )ب( )�ل�سفحة ٤٤5(.
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�إلى �لبر�ءة يف  م عدد محدود من �لأطر�ف معلومات محددة عن تناولها معلومات تف�سي  دون تاأخير. وقدَّ
ق عدد كبير من �لأطر�ف ن�ض �لتفاقية تطبيقًا مبا�سرً�، �أكد بع�سها �أنها ل تتيح  هذ� �ل�سدد. ويف حين يطبِّ

�إمكانية �لك�سف عن معلومات من �ساأنها تبرئة �لمتهم.

ولدى �إحدى �لدول ت�سريعات حول هذه �لم�ساألة، ولكن يبدو �أنها ل تفي بال�سروط �لتي ت�سعها �لتفاقية 
 حيث �إنها ت�سمح با�ستخد�م �لمعلومات �أو �لأدلة على نطاق �أو�سع من �أغر��ض �لتبرئة �لم�سار �إليها يف �لفقرة 19. 
وعلى وجه �لخ�سو�ض، يمكن �أي�سًا ��ستخد�م �لمعلومات �أو �لأدلة لتلبية �حتياجات �لمحاكم �أو �لدعاوى �لإد�رية 
�لأخرى على نحو مبا�سر فيما يتعلق بالإجر�ء�ت �لجنائية �لمعنية وكذلك لمنع �أيِّ تهديد خطير ومبا�سر على 
�ل�سلمة �لعامة. وبالمثل، ذكرت غالبية �لدول �لأطر�ف �أنها تمتثل لأحكام �لفقرة 20 من �لمادة ٤6، وذلك 
بكفالة �سرية وقائع �لطلب ومحتو�ه �إذ� ��سترطت �لدولة �لطالبة ذلك، وذلك وفقًا للقانون �لوطني قدر �لإمكان.

وعلى �لعموم، تتبع �لأطر�ف نهجْين عري�سين تجاه تنفيذ هذ� �لحكم: ففي حين ل يمكن لمجموعة �أكبر 
�أن ت�سمن �ل�سرية �سوى ��ستنادً� �إلى طلب محدد من جانب �لبلد �لطالب )�ل�سيناريو �لذي ترتئيه �لتفاقية(، 
تناول �لطلب بطريقة  �لفقرة 20 من خلل  �لمن�سو�ض عليها يف  �لدنيا  �لمتطلبات  �أ�سغر  تتجاوز مجموعة 
م عمليات �لإف�ساء �لتي  �سرية لدى تلّقيه. ويقوم طرف و�حد يف �لمجموعة �لثانية بما هو �أكثر من ذلك �إذ يجرِّ

م طلب ب�ساأنها. ُيحتمل �أن تلحق �ل�سرر بتحقيقات ُقدِّ

 �أ�سباب �لرف�ض 
تعترف �لتفاقية بتنوع �لنظم �لقانونية، وت�سمح للدول �لأطر�ف برف�ض تقديم �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة يف 
ظروف معيَّنة، وهي مبينة يف �لفقرة 21 من �لمادة ٤6. ويبين هذ� �لحكم حدود �ل�سلطة �لتقديرية لأي بلد فيما 
يتعلق بالأ�سباب �لمنطبقة )"يجوز رف�ض تقديم �لم�ساعدة"(، وهو ل ُيَعدُّ �لتز�مًا باأن تتفق ت�سريعاته بال�سبط 
مع �لأ�سباب �لمذكورة، ول �لتز�مًا بالأخذ بهذه �لأ�سباب يف كل حالة من حالت �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة. 

ولدى غالبية �لدول �لأطر�ف ت�سريعات تن�ض على �أ�سباب رف�ٍض �سبيهة بالأ�سباب �لو�ردة يف �لتفاقية. 
وتجدر �لإ�سارة يف هذ� �ل�سياق �إلى �أنَّ �لفقرة 21 تتيح للدول �لمتلقية للطلب �سلطة تقدير و��سعة فيما يتعلق 
بالأ�سباب �لتي ُي�سمح لها بالأخذ بها. ورغم �أن بع�ض �أ�سباب �لرف�ض �لتي يتو�تر �لتذرع بها غير مذكورة على 
وجه �لتحديد )مثل �لطبيعة �لتافهة للجريمة، �أو �لم�سا�ض بتحقيق جار، �أو تقادم �لجريمة �إن كانت قد �رُتكبت 
�لمتمثل يف �حتمال  �لعري�ض  نة يف �لمفهوم  �إلى حد كبير، مت�سمَّ �لبلد متلقي �لطلب(، يجوز �عتبارها،  يف 

�لم�سا�ض بم�سالح �لبلد �لأ�سا�سية �أو نظامه �لعام باأن تكون متعار�سة مع نظامه �لقانوني.

ن بلدً� من رف�ض تقديم �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة ب�سبب ما قد  وُي�ستثنى من ذلك حكم د�خلي ُيمكِّ
�أن  �أ�سباب �لرف�ض من خلل �لن�ض على  �ل�سبب من  و�أُو�سي بحذف هذ�  �لدولة من تكاليف باهظة.  تتحمله 
رفع  �إلى عدم  �لإ�سارة  �أنه تجدر  بيد  ُيتفق على خلف ذلك.  لم  ما  �لتكاليف،  للطلب  �لمتلقية  �لدولة  تتحمل 
تو�سية مماثلة يف ما ل يقل عن �ست دول. وبد� �أن بع�ض �لخبر�ء �لم�ستعِر�سين ل يقبلون �عتبار�ت �لم�سلحة 
�لقت�سادية �سببًا لرف�ض �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة يف �إحدى حالت �لر�سوة �لدولية، وذلك رغم �أن �لأ�سباب 

�لقانونية �لتي �ساقها �لبلد �لمعني تتطابق مع تلك �لمذكورة يف �لفقرة �لفرعية 21 )ب( من �لمادة ٤6.

ا �أ�سباب عدم تنفيذ طلب �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة �لمتعلق  وذكرت معظم �لدول �أنها تبيِّن عمليًّ
بالف�ساد، وذلك يف �إطار روح �لتعاون و�لمجاملة �لدوليين وتم�سيًا مع �للتز�م �ل�سريح �لو�رد يف �لفقرة 23 

من �لمادة ٤6 من �لتفاقية، وكذلك يف �لمعاهد�ت �لثنائية �أو �لمتعددة �لأطر�ف �لأخرى.



�إحدى  و�قُترح يف  للحكم قيد �ل�ستعر��ض،  تمتثل  بلد�ن ل  �لوطنية يف ثلثة  �لت�سريعات  �أنَّ  تبيَّن  وقد 
ع �لدولة �لطرف نطاق �أحكامها �لد�خلية ب�ساأن �أ�سباب رف�ض طلبات ت�سليم �لمطلوبين لت�سمل  �لحالت �أن تو�سِّ

�أي�سًا طلبات �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة.

�لجر�ئم �لمالية
ذكرت �لغالبية �لعظمى من �لدول �لأطر�ف �أنها ل ترف�ض طلب �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة �لمتعلق بجريمة 
م�سمولة بالتفاقية لمجرد �أنَّ �لجريمة تتعلق �أي�سًا باأمور مالية. ويف معظم �لحالت، تم �لتاأكيد على �لمتثال 
على �أ�سا�ض خلو �لت�سريعات �لد�خلية و/�أو �لمعاهد�ت �لمنطبقة من �سبب �سريح للرف�ض يذكر �لأمور �لمالية 
�لم�ساعدة  برف�ض  ت�سمح  �لتي  �لمعاهد�ت  ببع�ض  ملتزم  �أنه  �لأطر�ف  �أحد  وذكر  للجرم.  �لمالي  �لطابع  �أو 

�لقانونية �لمتبادلة فيما يتعلق بالجر�ئم �لمالية، لكنه ل ي�ستفيد عمليًّا من تلك �لإمكانية.

�لمبد�أ،  �أحدهما، من حيث  م  يقدِّ ل  وقد  �لمالية.  �لجر�ئم  م�ساألة  تجاه  نهجًا محددً�  ويعتمد طرفان 
�نتهاك  من  ح�سريًّا  "نا�سئة  �لد�خلي،  �لقانون  بموجب  ُتعتبر،  �لتي  بالأفعال  يتعلق  فيما  قانونية  م�ساعدة 
�لأحكام �لمتعلقة بال�سر�ئب �أو �لحتكار�ت �أو �لجمارك �أو �لعملت �لأجنبية �أو �لأحكام �لمتعلقة بالحركة 
�لمر�َقبة لل�سلع �أو بالتجارة �لخارجية". بيد �أنه �إذ� كانت �لأفعال �لتي يعاَقب عليها ل تقت�سر على �أمور مالية 
و�إنما ت�سمل �أي�سًا �لجر�ئم "�لعادية"، عندئذ يجوز منح �لم�ساعدة فيما يتعلق بهذه �لجر�ئم �لأخيرة. وفيما 
�إليها  �ألَّ ت�ستعمل �لأدلة �لمر�َسلة  �إلى �لدولة �لطالبة �سر�حًة قبل تنفيذ �لطلب  يتعلق بهذه �لحالت، ُيطلب 

لأغر��ض تتعلق بالجزء �لخا�ض بالجريمة �لمالية من �لطلب.

�لم�ساعدة  طلب  ُيرَف�ض  �لتفاقيات،  باأحكام  "رهنًا  �أنه  على  تن�ض  ت�سريعات  �لثاني  �لطرف  ولدى 
�سرف  �أو  �لجمركية  �لر�سوم  �أو  بال�سر�ئب  �لمتعلقة  بالجر�ئم  ح�سرً�  يتعلق  كان  �إذ�  �لمتبادلة  �لقانونية 
�لعملت". و�أو�سح هذ� �لبلد �أنه، من �لناحية �لعملية، طالما كان �لجانب �لمالي تابعًا فقط لجريمة ف�ساد، 
ذ طلب �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة. ويف كلتا �لحالتين، �عَتبر  فاإن �لحالة ُتعاَمل كحالة متعلقة بالف�ساد، وُينفَّ

ذة على نحو كاف. �لم�ستعِر�سون �أن �لتفاقية منفَّ

نظامها  على  �لو�سوح  �إ�سفاء  على  �لبلد�ن  �لم�ستعِر�سون  فيها  �سجع  فقط  قليلة  هناك حالت  وكانت 
�لقانوني فيما يتعلق بالجر�ئم �لمالية. ويف �إحدى �لحالت، �أو�سو� بتعديل �لت�سريعات �لد�خلية لتن�ض �سر�حًة 
على ��ستبعاد �لجر�ئم �لمالية من �أ�سباب رف�ض طلبات �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة، بدًل من �لعتماد على 

�ل�سلطات �لتقديرية للنائب �لعام يف �لقيام بذلك على �أ�سا�ض كل حالة على حدة.

 �لإطار �لزمني و�إجر�ء�ت �لت�ساور 
�أقرب وقت ممكن،  �لطلبات يف  بتنفيذ  �لأطر�ف  �لدول  ُتلَزم  �لمادة ٤6 من �لتفاقية،  للفقرة 2٤ من  وفقًا 
�أق�سى مدى ممكن ما تقترحه �لدولة �لطرف �لطالبة من �آجال. و�أكدت �لغالبية �لعظمى من  �إلى  وتر�عي 
�لبلد�ن �لمتثال لهذ� �لحكم يف �لممار�سة �لعملية �أو من خلل �لتطبيق �لمبا�سر للتفاقية؛ ويوجد لدى عدد 
محدود فقط �أحكام ت�سريعية �أو رقابية محددة ت�سمل هذه �لم�ساألة. وعندما تكون هناك �أحكام محددة، عادًة 
د نوعان من �لأطر �لزمنية: �أحدهما يت�سمن مو�عيد نهائية كي تقرر �ل�سلطة �لمركزية ما �إذ� كان  ما ُيحدَّ

ذ �أم ل؛ و�لآخر يحدد �لمو�عيد �لنهائية لتنفيذ �لطلب نف�سه. �لطلب �سُينفَّ
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ويتر�وح متو�سط �لفترة �لزمنية �للزمة لل�ستجابة لطلب �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة عمومًا ما بين 
�سهر و�ستة �أ�سهر. ويف بع�ض �لحالت، قد ت�ستغرق معالجة �لطلب ما يزيد على �سنة. وتت�سم �لم�ساعدة �لقانونية 
دولة  �لمركزية يف  �ل�سلطة  �إلى  �لطلب  ير�َسل  �إذ  �لعادة،  �لبيروقر�طية يف  على  بكثرة  تعتمد  باأنها  �لمتبادلة 
�إلى �لهيئة �لد�خلية �لمخت�سة  �أو �لجوهرية قبل �إحالته  �أجنبية، �لتي تقيِّم مدى �متثاله للمتطلبات �ل�سكلية 
من �أجل تنفيذه. وبمجرد �تخاذ �لإجر�ء �لمطلوب، تتبع �لعملية نف�ض �لخطو�ت يف �لتجاه �لعك�سي حتى ت�سل 
�لمعلومات �لمطلوبة �إلى �ل�سلطة �لتي �ساغت �لطلب يف �لبد�ية. ويف حين قد تكون �لعملية �ساقة وم�ستهلكة 
للوقت، فاإنها تندرج �سمن مبرر�ت تقديم �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة، �أْي �أن يكون لدى جميع �لأطر�ف قدر 
من �لطمئنان باأنه تم �لح�سول على �لمعلومات باتباع �إجر�ء�ت معيَّنة، و�أنَّ ت�سل�سل �لعهدة لم ينقطع. كما 
�أنها تكفل قدرً� �أكبر من �لحماية للمعلومات �لح�سا�سة، وت�ساعد على تجنب �لم�ساكل �لمتعلقة بمقبولية �لأدلة.

بيد �أنه يف ظل ظروف معيَّنة، من �لممكن �خت�سار مدة �لإجر�ء�ت بدرجة كبيرة. ويف هذ� �ل�سدد، 
�أفادت بع�ض �لدول �لأطر�ف باأنَّ بالإمكان �ل�ستجابة للطلبات يف غ�سون عدة �أيام �أي�سًا يف �لحالت �لعاجلة. 
و�أبلغت ثلث دول �أنها عادة ما ت�ستجيب لجميع �لطلبات خلل �أ�سبوع �أو �أ�سبوعين، وهو ما �عُتبر ممار�سة 
بتنفيذ  لديها  �لمخت�سة  �لقانون  و�إنفاذ  �لق�سائية  �لملحقة  �سلطات  ُتلِزم  �أخرى  دولة  وهناك  نموذجية. 
دت ثلث دول  و�أكَّ تاأخير غير �سروري.  �أيِّ  �لم�سوؤولية عن  لها  وتحمِّ �أيام،  �لمطلوبة يف غ�سون 10  �لتد�بير 
بل خلل  ق�سيرة،  فترة  �لم�سرفية خلل  �لح�سابات  تجميد  مثل  معيَّنة،  تد�بير  تنفيذ  على  قدرتها  �أخرى 

�ساعات يف كثير من �لأحيان.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

لدى �أحد �لأطر�ف نظام مبتكر لمعالجة طلبات �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة يكفل �لدقة و�لكفاءة 
ر �لتعاون �لدولي. فقد طورت �ل�سلطة �لمركزية في هذ� �لبلد قاعدة بيانات �إلكترونية،  و�ل�سرعة، ويي�سِّ
ونظامًا لإد�رة �لمعلومات، وكذلك قاعدة بيانات لتعقب �لق�سايا، بل وفر�ست �لح�سول على �سهادة من 
�لمنظمة �لدولية للتوحيد �لقيا�سي كعملية لإد�رة �لجودة. وعند ��ستخد�م قاعدة �لبيانات هذه، يجب 
�لمطلوبين  وت�سليم  �لمتبادلة  �لقانونية  �لم�ساعدة  مع طلبات  للتعامل  زمنية محددة  بجد�ول  �لوفاء 
وتنفيذها، وتنظيم �سير �لعمل. وُتر�َسل �إ�سعار�ت �إلى �لموظف �لم�سرف �إذ� لم يتم تحديث ملف ما كل 
يومين. ويجري تتبع �لطلبات �لو�ردة في قاعدة �لبيانات �بتد�ًء من يوم ت�سجيل �لطلب. وي�سمح هذ� 
�لنظام لل�سلطة �لمركزية ب�سرعة �ل�ستجابة لطلبات �لإفادة باآخر �لم�ستجد�ت، ويجري �تخاذ خطو�ت 
لتمكين �لبعثات �لأجنبية من �لطلع مبا�سرة على قاعدة �لبيانات للح�سول على �آخر �لم�ستجد�ت 
ب�ساأن معالجة طلباتهم. و�ستكون هذه �لخدمة متاحة على �لموقع �ل�سبكي لل�سلطة �لمركزية. وقد �أثني 
دة، و�سجعوها على �لنظر في  �لم�ستعِر�سون على �بتكار �لدولة �لمعنية هذ�، �لذي �عُتبر ممار�سة جيِّ
�إطلع بلد�ن �أخرى عليه، بو�سائل منها �لمنتديات و�لموؤتمر�ت و�لأفرقة �لعاملة على �ل�سعيد �لدولي.

و�أن�ساأ طرف �آخر مخططات �ن�سيابية ل�سير �لعمل و�إجر�ء�ت لر�سد معالجة �لطلبات. وُيَردُّ على 
جميع �لطلبات باإر�سال �إ�سعار بال�ستلم في غ�سون �أيام من و�سولها، ويمكن توفير �إر�ساد�ت للبلد�ن 
�ل�سمات  �إحدى  وتتمثَّل  للطلبات(.  �لأولية  �لن�سخ  ��ستعر��ض  ذلك  في  )بما  �لإنترنت  على  �لطالبة 
�ل�سلطة  ن  يمكِّ �لدولي، مما  �لتعاون  لأغر��ض  �لق�سايا  لإد�رة  �سة  بيانات مخ�سَّ قاعدة  �لفريدة في 
بها،  ثة عن �لق�سايا ب�سورة �سريعة وي�سمن تنفيذ �لطلبات وتعقُّ �لمركزية من تقديم معلومات محدَّ
بما في ذلك عن بعد، في �لوقت �لمنا�سب وبدقة وكفاءة. وتتيح قاعدة �لبيانات �أي�سًا تجميع بيانات 

لة عن �لتعاون �لدولي على �أ�سا�ض �لجريمة �لأ�سلية. مف�سَّ



و�لعامل �لأ�سا�سي يف �لوقت �للزم للتنفيذ، كما �أكدت �لعديد من �لدول، هو مدى تعقيد �لم�ساألة، بما 
يف ذلك ما �إذ� كان ينبغي �تخاذ تد�بير، �سو�ء �أكانت ق�سرية �أم غير ق�سرية، مثل �لتفتي�ض و�لحجز، و�إبر�ز 
�لم�ستند�ت، وتعقب عائد�ت �لجريمة �أو حجزها �أو م�سادرتها. وعادة ما تتطلب تلك �ل�سلحيات �لمزيد 
من �لوقت وتخويًل من م�ستوى �أعلى. وتتمثل �لعو�مل �لأخرى يف نوعية �لطلب )بما يف ذلك نوعية �لترجمة(، 
ومتطلبات �لترجمة �لإ�سافية، وما �إذ� تم تقديم �لتفا�سيل �لكافية، ومكان تنفيذ �لإجر�ء �لمطلوب، و�لمحكمة 
يف  �لمتبادلة  �لم�ساعدة  و�إجر�ء�ت  وقو�نين  �لطالبة،  �ل�سلطة  تقدمها  �لتي  �ل�ستعجال  و�أ�سباب  �لمخت�سة، 
من  �لمقدمة  �لطلبات  �لبت يف  �أنَّ  عمومًا  �لمقبول  ومن  �لمنطبق.  �لقانوني  و�ل�سك  للطلب،  �لمتلقي  �لبلد 
�لبلد�ن �لمجاورة �أو �لدول �لتي ت�سترك مع �لدولة �لمتلقية للطلب يف نف�ض �لخلفية �لقانونية �أو �ل�سيا�سية �أو 
مة  �لثقافية �أ�سهل، و�أن �ل�ستجابة لها �أ�سرع. و�أفاد بلد �آخر باأن معظم طلباته �لمقدمة فيما يتعلق باأفعال مجرَّ

وفقًا للتفاقية ي�ستجاب لها يف غ�سون �إطار زمني يتر�وح بين �سهر و�حد وخم�سة �أ�سهر.

�لد�خلي  �لتن�سيق  توؤدي م�سائل  �لبلد�ن حيث  و�أبرزت بع�ض �ل�ستعر��سات تحديات محددة يف بع�ض 
�إبطاء �لعملية بدرجة كبيرة. ولتقلي�ض مدة  �إلى  �أو م�ساركة �سلطات متعددة يف مختلف مر�حل �لإجر�ء�ت 
�لإد�ر�ت  جميع  �إلى  هًا  موجَّ تعميمًا  �لأطر�ف  �أحد  لدى  �لعليا  �لمحكمة  يف  �لعام  �لمدعي  �أ�سدر  �لتاأخير، 

�لمخت�سة يوؤكد على �لحاجة �إلى تلبية طلبات �لإنابة �لق�سائية �سمن �لإطار �لزمني �لمحدد. 

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

يعقد �أحد �لأطر�ف �جتماعات غير ر�سمية للتن�سيق في �لق�سايا من �أجل �إعد�د طلبات �لم�ساعدة 
محتمل  بتنازع  �أو  متعددة  ق�سائية  بوليات  تتعلق  �لتي  �لحالت  في  ل �سيما  �لمتبادلة،  �لقانونية 

في �لخت�سا�سات.
وتعقد �ل�سلطة �لمركزية لدى دولة �أخرى با�ستمر�ر م�ساور�ت غير ر�سمية قبل تلقي �لطلبات 
�لر�سمية للم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة، ومن �لمعتاد قبول و��ستعر��ض م�ساريع �لطلبات قبل تقديم 

طلب ر�سمي. 
وي�سعى �أحد �لأطر�ف �إلى �أن تت�سم �إجر�ء�ت �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة بمزيد من �لكفاءة، 
وذلك بو�سائل منها �إقامة �ت�سالت وثيقة مع �سلطات �لدولة �لطالبة عن طريق �لبريد �لإلكتروني، 
وكذلك �لهاتف �إن �أمكن. كما �أنه يبذل جهودً� للتن�سيق مع �لبلد�ن �لأجنبية عن طريق �إن�ساء ح�ساب 
يها، وذلك بغية �إحكام �ل�سيطرة على �لحالت �لعالقة  �إلكتروني وحيد من �أجل �إر�سال �لطلبات وتلقِّ

وتفادي ت�ستت �لطلبات.

�لأف�سل  و�ل�ستعمال  �لبيانات،  �لو�جب لجمع  �لعتبار  �إيلء  �أهمية  �ُسدد على  ��ستعر��سات عدة،  ويف 
�إجر�ء�ت ل�سير �لعمل ونظم لإد�رة �لق�سايا �سمن �ل�سلطة �لمركزية �لمعنية بطلبات  للإح�ساء�ت، وو�سع 
�لخا�سة  �لإجر�ء�ت  �لمنتظمة لطول مدة  �لمر�قبة  �أمور منها  تي�سير  �لمتبادلة بغر�ض  �لقانونية  �لم�ساعدة 
و�سع  على  َع  �ُسجِّ �ل�ستعر��سات،  بع�ض  ويف  �لمعتادة.  �لممار�سات  وتح�سين  �لمتبادلة  �لقانونية  بالم�ساعدة 
مبادئ توجيهية د�خلية �أو �أدلة �إجر�ئية �أو �إجر�ء�ت عمل موحدة مكتوبة �أو ورقات ب�ساأن �لممار�سات �لمتبعة. 
ويمكن لتلك �لوثائق �أن تحدد جد�ول زمنية لتنفيذ �لطلبات و�أن تحتوي على توجيهات ب�ساأن كيفية �لتعامل مع 

�أيِّ م�ساكل قد تن�ساأ، بما يف ذلك �آليات �إجر�ء�ت �لمتابعة مع �لدولة �لطالبة.

�جلزء �لثاين- �لف�سل �لثاين- ت�سليم �ملجرمني ونقل �لأ�سخا�ض �ملحكوم عليهم 241
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اأمثلة على التنفيذ

�أفادت �إحدى �لدول �لأطر�ف باأنَّ �لعاملين في �سلطتها �لمركزية يجرون �ت�سالت م�ستمرة، تكاد 
تكون يومية، بنظر�ئهم في �لبلد�ن �لتي تقدم عددً� كبيرً� من طلبات �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة. 
كما ت�سعى �ل�سلطة �لمركزية �إلى �إجر�ء م�ساور�ت �سنوية منتظمة مع �سركائها �لرئي�سيين في مجالي 

ت�سليم �لمطلوبين و�لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة.
وتتابع دولة طرف �أخرى تنفيذ طلبات �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة با�ستخد�م قاعدة بيانات 
م�سممة خ�سي�سًا لهذ� �لغر�ض، من وظائفها تمكين �لموظفين �لمعنيين بالق�سايا من �أن يتعقبو� 
كل �إجر�ء ُيتخذ ب�ساأن �إحدى �لم�سائل، ويبرمجو� ر�سائل تذكير بتو�ريخ �لإجر�ء�ت �لمقبلة �للزم 
�لم�ستعِر�سون ذلك  �لخبر�ء  �عتبر  وقد  �لطلب.  تنفيذ  في  ر  تاأخُّ يحدث من  ما  ويتبينو�  �تخاذها، 
دة. وير�عي �لبلد �لمعني د�ئمًا، عند تقديم �لم�ساعدة �لمطلوبة، �لأطر �لزمنية �لتي  ممار�سة جيِّ
م�ستجد�ت  �آخر  بانتظام  ويقدم  �لمحاكمات(،  تو�ريخ  �لمثال،  �سبيل  )على  �لأجنبي  �لبلد  طلبها 
 حالة �لتنفيذ و�لتقدم �لمحرز فيما يتعلق بالطلب �لمقدم �إلى �ل�سلطات �لمركزية لدى �لنظر�ء في 

بلد�ن �أخرى.

جنائية  بتحقيقات  م�سا�سه  ب�سبب  �لطلبات  تنفيذ  فيها  ل  تاأجَّ ملمو�سة  حالت  عن  �لإبلغ  عدم  ورغم 
جارية—�أ�سارت �إحدى �لدول �إلى �أن هذ� �لأمر نادر �لحدوث للغاية—دفعت عدة دول باأنَّ ذلك �لتاأجيل قد 
يحدث وفقًا للت�سريعات �لد�خلية �أو عبر �لتطبيق �لمبا�سر للتفاقية �أو �سك دولي �آخر. و�أُو�سي يف �لحالت 
�لتي ل توجد فيها ت�سريعات وطنية ب�ساأن هذه �لم�ساألة بالنظر يف و�سع �أحكام �أكثر تحديدً� ب�ساأن �لجد�ول 
�لزمنية لتقديم �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة، و�لظروف �لتي يمكن فيها تاأجيل تقديم هذه �لم�ساعدة، حيث 
عدد  يف  �أُو�سي،  كما  �لطالبة.  �لدول  ل�سالح  �لتنبوؤ  و�إمكانية  �ل�سفافية  تعزز  �أن  �لأحكام  تلك  �ساأن  من  �إن 
محدود من �لدول �لتي يكون فيها �لم�سا�ض بالتحقيقات �لجارية �سببًا لرف�ض �لطلب، باإدر�ج �إمكانية تاأجيل 
�لتنفيذ يف �لقو�نين �لمنطبقة. ومع ذلك، هناك �أي�سًا ُبلد�ن لديها ت�سريعات مماثلة ُيعتبر فيها �أن �لأحكام 
�أحد  و�قترح  �لمتبادلة.  �لقانونية  �لم�ساعدة  بتاأجيل  فيها،  �لمتبعة  �لممار�سة  ت�سمح، من حيث  �ل�سلة  ذ�ت 
�لأطر�ف �عتماد نهج عملي: فرغم �أنه من �لممكن تاأجيل �لم�ساعدة ب�سبب م�سا�سها بالتحقيقات �لجارية، 
د�خلية  ق�سية  �أيِّ  مع  �لتد�خل  يتفادى  نحو  على  �لأدلة  نقل  �أو  �لطلب  تنفيذ  تجزئة  يف  بديل  م�سار   يتمثل 

قيد �لنظر.

اأمثلة على التنفيذ

تتو��سل �ل�سلطة �لمركزية في �إحدى �لدول مع �أجهزة �إنفاذ �لقانون �لمحلية عند �لنظر في طلبات 
�لمقدمة  �لم�ساعدة  م�سا�ض  من  يخ�سى  �لأجهزة  �أحد  كان  فاإذ�  �لمتبادلة.  �لقانونية  �لم�ساعدة 
بتحقيقات �أو �إجر�ء�ت جنائية د�خلية، فاإنه يبلِّغ �ل�سلطة �لمركزية على �لفور، �لتي تقوم باإخطار 
نظيرتها �لأجنبية. وتو��سل �ل�سلطة �لمركزية �لتو��سل مع �لأجهزة ذ�ت �ل�سلة ب�ساأن �لتحقيقات 
�أو  بالتحقيقات  �لمطلوبة  �لم�ساعدة  تقديم  فيها  يم�ض  ل  مرحلة  بلوغ  لحقًا  تم  و�إذ�  �لد�خلية، 

�لإجر�ء�ت �لجنائية، يبلَّغ �لبلد �لأجنبي وتو��سل �ل�سلطة �لمركزية معالجة �لطلب.



وتعمد �ل�سلطات �لمركزية لدى دولتين طرفين، على �سبيل �لممار�سة �لمعتادة، عند تلقي طلب 
م�ساعدة قانونية متبادلة ل يحتوي على �لعنا�سر �لمطلوبة، �إلى �لت�سال مبا�سرة بال�سلطة �لمركزية 
�لأجنبية ذ�ت �ل�سلة لطلب �لمعلومات، �أو تطلب �لمعلومات من خلل �لقنو�ت �لدبلوما�سية، م�سيرة 

�إلى �أنَّ تلك �لمعلومات لزمة للم�سي قدمًا وتنفيذ �لطلب.

و�أفادت معظم �لبلد�ن باأنها تقوم بم�ساور�ت مع �لدول �لطالبة قبل رف�ض طلب �أو تاأجيله، و�أ�سار بع�سها 
م �سوى عدد محدود من �لأمثلة على �لكيفية  �إلى معاهد�ت ثنائية تنظم هذه �لم�ساألة �سر�حًة. بيد �أنها لم تقدِّ

�لملمو�سة لإجر�ء �لم�ساور�ت.

 عدم �لتعر�ض
تناولت غالبية �لدول م�ساألة عدم �لتعر�ض لل�سهود �أو غيرهم من �لأ�سخا�ض �لذين يو�فقون على �ل�سفر �إلى 
بلد �أجنبي لتقديم �أدلة �أو �لم�ساعدة يف تحقيقات و�إجر�ء�ت، �سو�ء يف معاهد�ت ثنائية �أم متعددة �لأطر�ف 
�لم�سا�ض دون  من  وذلك  )�أي�سًا(،  �لد�خلية  �لت�سريعات  يف  �أو  نف�سها(  �لتفاقية  تطبيق  منها   )بو�سائل 

�لتعر�ض  عدم  فترة  فيهما  كانت  حالتين  ويف  �لمحتجزين.  نقل  �إلى  ت�سير  �لتي   ٤6 �لمادة  من   12 بالفقرة 
بموجب �لقانون �لوطني �أق�سر من تلك �لمتوخاة يف �لتفاقية )من 8 �إلى10 �أيام بدًل من 15 يومًا(، �ُسجعت 
�لبلد�ن قيد �ل�ستعر��ض على تعديل ت�سريعاتها. وقد �أُ�سدرت هذه �لتو�سية رغم �أن �لتفاقية تحدد فيما يبدو 

فترة قو�مها 15 يومًا كقاعدة فرعية فح�سب يف حال عدم �تفاق �لأطر�ف على جدول زمني مختلف.

�لتكاليف 
 تتحمل �لدولة �لمتلقية للطلب عادًة �لتكاليف "�لعادية" و"�لمعقولة" لطلبات �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة —مثل

ب �لممتلكات وتحديدها  �لتكاليف �لمتعلقة بالح�سول على �سهادة �ل�سهود وجمع �لم�ستند�ت وحجزها، وتعقُّ
للتعاون  �سروط  �أو  ترتيبات مخ�س�سة  �أو  �لأطر�ف  متعددة  �أو  ثنائية  �تفاقات  باأيِّ  رهنًا  وحجزها—وذلك 
�لمتبادل. ويف حين �أن �لفقرة 28 من �لمادة ٤6 تج�سد هذ� �لمبد�أ �لعام، ت�سير ملحوظة تف�سيرية لهذ� �لحكم 
�إلى �أنَّ �لبلد�ن �لنامية قد تو�جه �سعوبات يف تغطية حتى �لتكاليف �لأ�سا�سية و�أنه ينبغي تزويدها بالم�ساعدة 

�للزمة لتمكينها من �لوفاء بمتطلبات �لتفاقية.)105(

وتن�ض �لت�سريعات لدى عدة �أطر�ف على �أن �لدولة �لطالبة تتحمل، من حيث �لمبد�أ، "�لتكاليف غير 
�لمترتبة على  و�لتكاليف  و�ل�سحن،  �لإيد�ع  نفقات  �أنها  �لعادية" عادًة على  "�لتكاليف غير  وُتفهم  �لعادية". 
 �سهادة خبير �أو نقل �لمحتجزين �إلى بلد�ن �أجنبية لتقديم �أدلة يف دعاوى �أو للم�ساعدة يف تحقيق )�لفقرة 10 
 من �لمادة ٤6(، ونفقات تنظيم جل�سة ��ستماع عن طريق �لهاتف �أو �لتد�ول بالفيديو )�لفقرة 18 من �لمادة ٤6(، 
ح�سب  و�ل�سفوية،  �لتحريرية  وبالترجمة  �إليهم  �ل�ستماع  �لمطلوب  �لأ�سخا�ض  بح�سور  �لمتعلقة  و�لنفقات 
�لطلب،  تنفيذ  تكاليف  �لطلب  متلقي  يتحمل  �أن  على  �لثنائية  �لمعاهد�ت  بع�ض  تن�ض  وبالمثل،  �لقت�ساء. 
با�ستثناء نفقات محددة، مثل �لتكاليف �لمرتبطة بالترجمة، و�أتعاب �لخبر�ء، ونفقات نقل �لأ�سخا�ض لتقديم 
�لأدلة �أو "�لنفقات �ل�ستثنائية" �لمترتبة على تنفيذ �لطلب. ويف جميع هذه �لحالت، وتما�سيًا مع �لفقرة 28 
ذ �لطلب بمقت�ساها، وكذلك  من �لمادة ٤6، ينبغي للأطر�ف �أن تكفل �أن تكون �ل�سروط و�لأحكام �لتي ينفَّ
خم�سة  �أفاد  �لمنطلق،  هذ�  ومن  �لطالبة.  �لدولة  مع  م�سبق  لت�ساور  نتيجة  هي  �لتكاليف،  تلك  تحمل  كيفية 

 )105(�ملرجع نف�سه.
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بترتيب  �لعادية عمًل  �لنفقات غير  �لطالبة جزئيًّا  �لدولة  فيها  تحملت  بحالت محددة  �لأقل  �أطر�ف على 
مخ�س�ض �لغر�ض.

اأمثلة على التنفيذ

�أفادت �إحدى �لدول �لأطر�ف باأنها و�سعت ترتيبات مع �سلطات مركزية �أخرى فيما يتعلق بتكاليف 
ذ�ت طابع غير عادي فيما يتعلق بالم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة. وي�سمل ذلك تكاليف معالجة كميات 
�إحدى  �إلى  �لأدلة  �لبريد �للزمة لإر�سال  تفتي�ض، ور�سوم  باأمر  �لحا�سوبية عمًل  �لمو�د  كبيرة من 

�لدول، و�أتعاب �لمحامين فيما يتعلق بالطلبات �لمقدمة �إلى �لمحاكم نيابة عن �لدولة �لطالبة.
�لأخيرة  هذه  ُتعتبر  عندما  حتى  �لعادية،  وغير  �لعادية  �لتكاليف  بين  طرفان  يميز  ول 
�لم�ساعدة  لنيل  �سلطاتهما  تقدمه  طلب  بتنفيذ  �لمرتبطة  �لنفقات  روتينيًّا  يغطي  بما   مرتفعة، 

�لقانونية �لمتبادلة.

وفيما يتعلق بالطلبات �لتي تنطوي على تكاليف غير عادية، ذكر �أحد �لأطر�ف �أنه، بموجب ت�سريعاته، 
ُيتوقع من �لدولة �لطالبة �أن توفر �لمو�رد �لمالية �ل�سرورية كوديعة قبل تنفيذ �لطلب. ويف 11 حالة، تن�ض 
�لقو�نين �لمنطبقة �أو �لمعاهدة �لمتعددة �لأطر�ف �لتي يكون �لبلد �لمعني طرفًا فيها على �أن تتحمل �لدولة 
�أنَّ  يبدو  �لمعنية على خلف ذلك، يف حين  �لدول  تتفق  لم  �لتكاليف، ما  �لمبد�أ، جميع  �لطالبة، من حيث 
بلدين �آخرين يحتفظان لنف�سيهما بحق تحميل �لدولة �لطالبة جميَع �لتكاليف �أو جزءً� منها. وتتعار�ض تلك 
�لممار�سات مع �لمبد�أ �لمن�سو�ض عليه يف �لفقرة 28 من �لمادة ٤6. ومن ثم، وكما �أو�سى به معظم �لخبر�ء 
�لم�ساركين يف ��ستعر��ض �لدول ذ�ت �ل�سلة، ينبغي �لمو�ءمة بين �لقو�نين ذ�ت �ل�سلة و�لتفاقات �لقائمة 
من جهة و�لتفاقية من جهة �أخرى بالن�ض، من حيث �لمبد�أ، على تحميل �لدولة �لمتلقية للطلب �لتكاليَف 

�لعادية على �أن ُتغطى �لتكاليف غير �لعادية ح�سبما يتحدد من خلل �لم�ساور�ت �لم�سبقة.

�لمتبادلة، بغ�ض  �لقانونية  �لم�ساعدة  ��ستيعاب تكاليف طلبات  وبد� طرف و�حد فقط غير قادر على 
�لنظر عن طابعها �لعادي �أو غير �لعادي.

 تقديم �لم�ستند�ت 
�لمعلومات  �أو  �لم�ستند�ت  �أو  �ل�سجلت  �لطالبة  �لدولة  �إلى  تقدم  �أنها  �إلى  �لأطر�ف  �لدول  معظم  �أ�سارت 
�لمتاحة لعامة �لنا�ض—مثل �لمو�د �لمحفوظة يف �سجلت �ل�سركات، و�سهاد�ت �لميلد �أو �لزو�ج �أو �لوفاة، 
د قدر �لإمكان �لممار�سات  �أن تحدِّ �لبلد�ن عمومًا على  �لو�ردة يف �سجلت �لأر��سي. و�ُسجعت  و�لمعلومات 

ذ�ت �ل�سلة يف ت�سريعاتها، و�أن تكون منفتحة على مثل تلك �لممار�سات �لخا�سة بتبادل �لمعلومات.

من  فقط  محدود  عدد  �أ�سار  �لنا�ض،  لعامة  �لمتاحة  غير  �لحكومية  �ل�سجلت  بم�ساألة  يتعلق  وفيما 
�لأطر�ف �إلى �أن با�ستطاعتهم تبادل �أيِّ نوع من �لوثائق من دون �أيِّ �سروط �أو قيود خا�سة مرتبطة بذلك. 
بالق�سية.  �سلتها  �إلى  ��ستنادً�  �لوثائق  تلك  جميع  تقديم  باإمكانه  �أن  �لبلد�ن  �أحد  �أكد  �لمثال،  �سبيل  فعلى 
�لتي  للطلب  �لمتلقية  للدولة  �لد�خلية  بالت�سريعات  رهنًا  �لطلبات  تلبية  تجوز  �لأخرى،  �لحالت  جميع  ويف 
تنظم �لك�سف عن �لمعلومات ذ�ت �ل�سلة. ففي حالتين، تن�ض تلك �لقو�نين على جو�ز �أن ُتطلب �ل�سجلت 
تقديمها  ويعتمد  �أ�سدرتها،  �لتي  �لوطنية  �لإد�رية  �ل�سلطة  من  مبا�سرًة  �لعمومية  وغير  �لعمومية  �لحكومية 
على �لقو�عد �لد�خلية لتلك �ل�سلطة. وين�ض قانون �أحد �لبلد�ن على �أنه ل يجوز تقديم �سجلت �ل�سر�ئب �أو 



�ل�سمان �لجتماعي �إلى بلد�ن �أجنبية ��ستجابًة لطلبات �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة. وت�سترط دولة �أخرى 
�أو م�ستعدون �أن يوفرو�  �أنهم يوفرون للدول �لطالبة،  وجود �إذن محدد من قا�سي �لتحقيق. و�أكد 25 طرفًا 
لها، بع�ض �أنو�ع �لمعلومات غير �لمتاحة لعامة �لنا�ض، بما يف ذلك تقارير �ل�سرطة و�أجهزة �إنفاذ �لقانون، 
ومعلومات ب�ساأن �لرقابة �لم�سرفية و�ل�سجلت �لجنائية، وحتى �لمو�د �ل�سرية يف ظروف معيَّنة. ولدى ما ل 
يقل عن �سبعة �آخرين �لقدرة على تلبية طلبات بهذ� �ل�ساأن، �سريطة تزويد �سلطة د�خلية مماثلة بما تطلبه من 
م�ستند�ت �أو معلومات. كما �أدرج �أحدهم قائمة ببع�ض �لعو�مل �لتي ينظر فيها عند �تخاذ قر�ر، وهي تحديدً� 

�سرورة �لمعلومات �لمطلوبة و�أ�سباب طلب �لمعلومات.

نة. وتتر�وح هذه  و�أ�سار عدد من �لبلد�ن �إلى �أن �إر�سال �لوثائق �لحكومية �ل�سرية يخ�سع ل�سروط معيَّ
�ل�سروط بين �لحاجة �إلى �إعلن �لدولة �لطالبة م�سلحتها �لقانونية �لخا�سة يف وثيقة معيَّنة وتقديم �سمانات 

باحتر�م �ل�سرية.

�لنا�ض:  لعامة  �لمتاحة  غير  �لمعلومات  �أنو�ع  مختلف  بين  �لأطر�ف  �لدول  �إحدى  ز  تميِّ و�أخيرً�، 
"�لمعلومات �لمحجورة"، �لتي يمكن توفيرها للدولة �لطالبة؛ و"�لمعلومات �ل�سرية" �لتي يمكن توفيرها تبعا 

للحالة؛ و"�لمعلومات ذ�ت �ل�سرية �لمطلقة"، �لتي ل يمكن �لك�سف عنها مطلقًا.

مثال على التنفيذ

وفقًا للقانون و�لمبادئ �لد�ستورية لدى �أحد �لبلد�ن، تكون جميع �لم�ستند�ت �لتي في حوزة �ل�سلطات 
متاحة لعامة �لنا�ض، ما لم ين�ض قانون ي�سنه �لبرلمان �سر�حًة على ��ستثناء من ذلك. فاإذ� طلبت 
هذه  م  ُتقدَّ �لد�خلية،  �ل�سلطات  حوزة  في  معلومات  �أو  م�ستند�ت  �أو  �سجلت  �أخرى  طرف  دولة 
م بها  �ل�سجلت �أو �لم�ستند�ت �أو �لمعلومات بنف�ض �لطريقة و��ستنادً� �إلى نف�ض �لأ�سباب �لتي ُتقدَّ

�إلى �أيِّ فرد.

�لفعالية 
�لمتبادلة  �لقانونية  بالم�ساعدة  �لمتعلقة  �لطلبات  �أدق عن  �إح�سائية  بيانات  �لأطر�ف عمومًا  �لدول  قدمت 
�لمتعلقة  �لمتبادلة  �لقانونية  �لم�ساعدة  ومن حيث حجم طلبات  �لمطلوبين.  بت�سليم  �لمتعلقة  بتلك  مقارنًة 
ناحية،  فمن  �لبلد�ن.  نطاق  على  ُيذكر  �ت�ساق  وجود  �ل�ستعر��سات عدم  �أظهرت  تحديدً�،  �لف�ساد  بجر�ئم 
�لبلد�ن 211 طلبًا يت�سل  �أحد  تلّقى  �لمثال،  �لطلبات. فعلى �سبيل  �لبلد�ن عن حجم كبير من  �أبلغت بع�ض 
ذ 57  بالجر�ئم �لم�سمولة بالتفاقية ما بين عام 2012 وت�سرين �لثاني/نوفمبر 201٤. و�أكد بلد �آخر �أنه نفَّ
طلبًا للم�ساعدة �لتي ل تنطوي على تد�بير ق�سرية، و79 طلبًا للم�ساعدة �لتي تنطوي على تلك �لتد�بير، ما بين 
� مع تلك �لموجودة  كانون �لثاني/يناير 2009 و16 تموز/يوليه 2013. وتتناق�ض هذه �لبيانات تناق�سًا حادًّ
لدى بلد�ن �أخرى �أفادت باأنها لم تتلق �أيَّ طلبات ب�ساأن �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة فيما يتعلق بالجر�ئم 
�لمت�سلة بالف�ساد، �أو تلقت قدرً� �سديد �ل�ساآلة من تلك �لطلبات. وقد تتعدد �لأ�سباب �لكامنة ور�ء محدودية، 
بل و�نعد�م، �لحالت �لمت�سلة بالف�ساد �لمعاَلجة عن طريق �آليات �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة يف عدد من 
�لبلد�ن. وبينما لم تركز �ل�ستعر��سات على هذه �لم�ساألة، ينبغي �أن يلَحظ �أن بالإمكان �أي�سًا �لح�سول على 
�أنو�ع من �لم�ساعدة )خ�سو�سًا فيما يتعلق بالم�ساعدة �لتي ل تنطوي على تد�بير ق�سرية( عن طريق  عدة 
�آليات ذ�ت طابع ر�سمي �أخف مقارنًة بالطلبات �لر�سمية للم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة، مثل �لت�سالت بين 
�أجهزة �ل�سرطة �أو عن طريق �لإنتربول. ويف هذه �لحالت، فاإن ��ستخد�م بع�ض �لبلد�ن غير �لمتو�تر لقنو�ت 
�لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة ل يج�سد بال�سرورة محدودية �أو �نعد�م �لحاجة للتبادلت عبر �لوطنية للأدلة 
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يف �لأمور �لمت�سلة بالف�ساد، و�إنما يج�سد بالأحرى �لرغبة، �لأكثر بروزً� لدى بع�ض �لبلد�ن مقارنة ببلد�ن 
�أخرى، ل�ستعمال �آليات �أكثر مرونة لإر�سال �لأدلة. وت�سير �ل�ستعر��سات �لتي �أُجريت فيما يتعلق بالمادة ٤8 
من �لتفاقية )�لتعاون يف مجال �إنفاذ �لقانون( فيما يبدو �إلى �إمكانية تلبية �لمتطلبات �لإثباتية للتحقيقات 

و�لملحقات �لد�خلية، على �لأقل �إلى حد معيَّن، با�ستخد�م �سبكات �لتعاون غير �لر�سمية.

وقد �حُتج بالمادة ٤6 نف�سها، و�تُّخذت �أ�سا�سًا قانونيًّا لتقديم �لم�ساعدة يف منا�سبات عديدة. و�أبلغت 
�سبيل  فعلى  قانونيًّا.  �أ�سا�سًا  �لتفاقية  باتخاذ  يه  تلقِّ و/�أو  �لأقل  على  و�حد  طلب  تقديم  عن  طرفًا  دولة   21
ى �أحد �لبلد�ن ٤27 طلبًا يف �لفترة 2010-2011، منها 18 طلبًا متعلقًا بجر�ئم ف�ساد؛ وُقدم 11  �لمثال، تلقِّ

طلبًا منها ��ستنادً� �إلى �لتفاقية �أو بالإ�سارة �إليها على وجه �لتحديد. 

باء- نقل الإجراءات الجنائية )المادة ٤7(

�لتز�مًا  �لف�ساد،  للعديد من ق�سايا  �لعابر للحدود �لوطنية  �لبعد  �لمادة ٤7 من �لتفاقية، بمر�عاة  تفر�ض 
ما ُي�ستخدم هذ�  وعادًة  �لق�سائية.  �لوليات  �لجنائية عبر  �لإجر�ء�ت  نقل  بالنظر يف  �لأطر�ف  �لدول  على 
�لحالت  يف  ذلك  يكون  كاأن  و�حد،  بلد  يف  �لق�سائية  �لملحقة  لتركيز  �لدولي  �لتعاون  �أ�سكال  من  �ل�سكل 
نة �أقدر على جمع �لأدلة ولديها رو�بط �أوثق بالق�سية و�لمدعى عليه. ويتمثل هدف  �لتي تكون فيها دولة معيَّ
�آخر يف تفادي �ل�سعوبات �لمترتبة على ت�سارب �لخت�سا�سات. ويكمن �لأ�سا�ض �لمنطقي لنقل �لإجر�ء�ت 
�لجنائية يف فكرة �أن �إقامة �لمحاكمة يف �لبلد �لمنقول �إليه ت�سب يف م�سلحة �لعد�لة. ومن ثم، فهو يختلف 
ا �لمحاكمة"، �لذي ي�ستند، بدًل من ذلك، �إلى �سرورة تفادي  ا �لت�سليم و�إمَّ عن �لأ�سا�ض �لمنطقي لمبد�أ "�إمَّ
�لمو�قف �لتي يمكن من خللها لل�سخ�ض �لمطلوب �لهروب من �لعد�لة من خلل ��ستغلل �لثغر�ت �لمترتبة 

على غياب �أ�س�ض �لولية �لق�سائية.

متعددة  �أو  ثنائية  معاهد�ت  يف  �أو  �لد�خلية  ت�سريعاتها  يف  �لإجر�ء�ت  نقل  �إمكانية  عدة  دول  وترتئي 
�لأطر�ف هي طرف فيها )وخ�سو�سًا �لتفاقية �لأوروبية �لمتعلقة بنقل �لدعاوى �لجنائية، �لتي ت�سكل �ل�سك 
�لدولي �لرئي�سي يف هذ� �لمجال(. وتن�ض �لت�سريعات �لد�خلية لأربع دول �أخرى على تلك �لإمكانية يف �إطار 
منظمة دولية �إقليمية فيما يتعلق بجر�ئم غ�سل �لأمو�ل. وعلى �لرغم من �أنَّ معظم هذه �لبلد�ن لم تقدم �أيَّ 
للتحقيق  محكمٍة  دولة  �أن�سب  تحديد  يف  �لم�ستخدمة  �لمعايير  عن  ول معلومات  �لتنفيذ  على  ملمو�سة  �أمثلة 
و�لمقا�ساة، �أفيد يف حالتين باأنَّ نقل �لإجر�ء�ت �لجنائية ممار�سة معتادة، وقدمت دولتان معلومات عن نقل 
�لإجر�ء�ت �لتي ت�سمل �لمحاكمة على جر�ئم �لر�سوة. وقد تبيَّن �أنَّ طرفين ي�ستخدمان كثيرً� هذ� �ل�سكل من 
�لتعاون �لدولي، خا�سة مع �لبلد�ن �لمجاورة، حيث �أبلغ �أحدهما عن طلبات �إجماليها 59 طلبًا و�ردً� و٤7 طلبًا 

�سادرً� يف �لفترة ما بين 2009 و2011. 

وعلى �لرغم مما تقدم، ل يبدو �أن هذ� �ل�سكل من �أ�سكال �لتعاون �لدولي ُيلجاأ �إليه عمومًا لدى غالبية 
�لأطر�ف �لتي لي�ض لديها ت�سريعات د�خلية، وهي غير ملزمة باأيِّ �سكوك دولية تنظمه. غير �أنَّ بع�ض �لبلد�ن 
ذكرت �أن �لنقل يمكن تحقيقه من خلل ترتيبات غير ر�سمية، وقدمت �أربعة بلد�ن معلومات عن حالت فعلية 
�إلى دولة �أخرى �سوى يف حالة رف�ض ت�سليم  لعمليات �لنقل تلك. ويف �أحد �لبلد�ن، ل يمكن نقل �لإجر�ء�ت 
�لجناة �إلى تلك �لدولة. ومع ذلك، ل ُيرتاأى �لنقل لتحقيق �أهد�ف �أخرى، مثل �إقامة �لعدل على �لوجه �ل�سليم 

عي بلد�ن عدة �لولية �لق�سائية على �لق�سية نف�سها. عندما تدَّ

و�أ�سارت بع�ض �لأطر�ف �لتي ل توجد لديها ممار�سة تتمثل يف نقل �لإجر�ء�ت �لجنائية �إلى �أن باإمكانها 
��ستخد�م �لتفاقية �أ�سا�سًا قانونيًّا. وحتى يف غياب �إطار تنظيمي مخ�س�ض، �أ�سارت بع�ض �لبلد�ن �إلى قدرتها 



تطبيق  �أهد�فه من خلل  تحقيق  �لأقل  �أو على  �ل�سرورة،  �لتعاون، عند  �أ�سكال  �ل�سكل من  �إقامة هذ�  على 
مبادئ �لتعاون �لو��سع �لنطاق مع �ل�سلطات �لأجنبية �أو ��ستنادً� �إلى درجة و��سعة من �ل�سلطة �لتقديرية لدى 
لتنفيذ  قانون محدد  �إلى  توجد حاجة  �ل�ستعر��سات، ل  �أحد  لوحظ يف  وكما  �لعامة.  �لنيابة  و/�أو  �ل�سرطة 
�إمكانية نقل �لإجر�ء�ت  �أو ترتيبات ت�سهد على  �أو �سيا�سات عامة  �لمعني ما د�مت هناك ممار�سات  �لحكم 
�لملحقة  فعالية  �سمان  بهدف  �لإمكانية  هذه  من  �ل�ستفادة  يف  بالفعل  �لأطر�ف  �لدول  وتنظر  �لجنائية، 

�لق�سائية للجر�ئم �لم�سمولة بالتفاقية.

ولم ُي�ِسر �سوى عدد محدود من �لأطر�ف �إلى عدم قدرتها على نقل �لإجر�ء�ت �لجنائية، لي�ض ��ستنادً� 
نة، و�إنما لأ�سباب مو�سوعية محددة. فقد �أبدى �أحد �لبلد�ن  �إلى نق�ض �لأ�سباب �لقانونية �أو �لت�سريعات �لمَمكِّ
�سو�غل ب�سبب �لت�سور باأنَّ نقل �لإجر�ء�ت من دون وجود ت�سريع خا�ض بذلك يمكن �أن ُيبِعد �ل�سخ�ض �لمنقول 
عن �لولية �لق�سائية �لمخت�سة قانونًا بمحاكمته �أو ينتهك �لحق �ل�سيادي لذلك �لبلد يف ممار�سة �لإجر�ء�ت 
�إلى  �لإجر�ء�ت  لنقل  �لتقديرية  �سلحيتهم  ��ستخد�م  �لعامين  للمدعين  يجوز  ل  �آخر،  بلد  ويف  �لجنائية. 
�ل�سلة عدم  �لق�سائية ذ�ت  �لهيئات  �أعلنت  �إذ�  �إلَّ  �لق�سائية ممكنًا  �لولية  �لتنازل عن  يكون  �آخر. ول  بلد 

�خت�سا�سها بالتحقيق يف �لجريمة �لمعنية.

ومن �ساأن �إبر�م �لمزيد من �لتفاقات �لر�سمية �أن ي�ساعد على تر�سيخ هذه �لممار�سة وتحديد �لآثار 
و�سع  ت�ستفيد من  �أن  �لأطر�ف  للدول  يمكن  �ل�سياق،  �لمعنية؛ ويف هذ�  للدول  بالن�سبة  �لنقل  �لمترتبة على 

�لمعاهدة �لنموذجية ب�ساأن نقل �لإجر�ء�ت يف �لم�سائل �لجنائية مو�سع �لعتبار.)106(

 )106(مرفق قر�ر �جلمعية �لعامة ٤5/118.
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األف- التعاون يف مجال اإنفاذ القانون )المادة ٤8(

تق�سي �لمادة ٤8 باأن تتعاون �لدول �لأطر�ف فيما بينها تعاونًا وثيقًا يف �أن�سطتها �لمتعلقة باإنفاذ �لقانون، �سعيًا 
لتحقيق �لهدف �لم�سترك �لمتمثل يف مكافحة �لجر�ئم �لمت�سلة بالف�ساد على نحو فعال. وت�سمل �لتد�بير ذ�ت 
يات، وتبادل �لمعلومات ب�ساأن  �ل�سلة �إن�ساء �أو تعزيز �لقنو�ت �لملئمة للت�سال، و�لتعاون يف �إجر�ء �لتحرِّ
�لو�سائل و�لأ�ساليب �لتي ي�ستخدمها �لمجرمون، وتي�سير �لتن�سيق �لفعال، و�إبر�م �تفاقات �أو ترتيبات للتعاون 
�لمبا�سر بين هيئات �إنفاذ �لقانون. وقد �تخذت معظم �لبلد�ن خطو�ت لتنفيذ تلك �لتد�بير، ويبدو �أنَّ هناك 

ثلث دول �أطر�ف فقط تخلفت كثيرً� عن �لوفاء بالمتطلبات ذ�ت �ل�سلة للتفاقية.

 قنو�ت �لت�سال
�لثنائي  �ل�سعيدين  على  ُت�ستخدم  ما  كثيرً�  �لقانون  باإنفاذ  �لمعنية  �لدو�ئر  بين  �لت�سال  قنو�ت  باأنَّ  �أفيد 
و�لإقليمي يف �لإطار �لتنظيمي للمنظمات �لدولية �أو عبر �لوطنية )بما فيها �لتحاد �لأوروبي ومنظمة �لدول 
�لأمريكية(، �أو يف �إطار �سبكات �لعمليات و�لتن�سيق �لإقليمية، مثل مركز �إنفاذ �لقانون لجنوب �سرق �أوروبا، 
ور�بطة روؤ�ساء �أجهزة �ل�سرطة �لتابعة لر�بطة �أمم جنوب �سرق �آ�سيا، ومكتب �ل�سرطة �لأوروبي )يوروبول(، 
عبر  بالجريمة  �لمعني  �لتن�سيق  ومركز  )يوروج�ست(،  �لأوروبي  للتحاد  �لتابعة  �لق�سائي  �لتعاون  ووحدة 
�لأفريقي،  �لجنوب  �ل�سرطة يف  روؤ�ساء  بين  �لإقليمي  �لتعاون  ومنظمة  �لهادئ،  �لمحيط  �لوطنية يف منطقة 
�لعد�لة  ومن�سة  �لكاريبيين،  �ل�سرطة  مفو�سي  ور�بطة  �أفريقيا،  �سرق  يف  �ل�سرطة  روؤ�ساء  تعاون  ومنظمة 
�إقليمية  �إن�ساء �سبكة  �لدول �لأطر�ف  �إحدى  �لهندي. و�قترحت  �لمحيط  �لأع�ساء يف لجنة  للدول  �لإقليمية 
تلك  عمل  �سير  حيث  ومن  �لقت�سادي.  �لتعاون  منظمة  برعاية  �لقانون  �إنفاذ  جهات  بين  للتعاون  �أخرى 
�، كما ��سُتحدثت �أدو�ت  �ل�سبكات �ليومي، تبيَّن �أنَّ ��ستخد�م �لبريد �لإلكتروني للت�سال �ل�سريع مفيد جدًّ

من قبيل قو�عد �لبيانات �لماأمونة لتبادل �لمعلومات بين �سلطات �إنفاذ �لقانون.

�أجل  من  ا  مهمًّ �سرطًا  عمومًا  )�لإنتربول(  �لجنائية  لل�سرطة  �لدولية  �لمنظمة  يف  �لع�سوية  و�عُتبرت 
فعالية �لتعاون عبر �لحدود يف مجال �إنفاذ �لقانون حيث ت�سهم، على �سبيل �لمثال، يف �لك�سف عن �لم�ستبه 
فيهم يف جر�ئم �لف�ساد. و�أُ�سير �إلى منظومة �لت�سالت �ل�سرطية �لعالمية I-24/7 �لتابعة للإنتربول كو�سيلة 
�لوقت  يف  �لعالم  �أنحاء  جميع  يف  �لإجر�مية  و�لأن�سطة  �لمجرمين  عن  �لأهمية  �لبالغة  �لمعلومات  لتبادل 
�لمنا�سب وعلى نحو ماأمون.)107( كما �أبرز طرفان على �لأقل دور ن�سر�ت �لإنتربول �لبنف�سجية كو�سيلة لتبادل 
�لمعلومات حول طر�ئق �لعمل و�لأ�سياء و�لأجهزة و�أ�ساليب �لإخفاء �لتي ي�ستخدمها �لمجرمون. ويف �لوقت 
نف�سه، لوحظ �أن من غير �لممكن �أن ي�ستعا�ض بالإنتربول عن قنو�ت �لت�سال �لمبا�سر مع �ل�سلطات و�لوكالت 
من  �لإقليمي  �ل�سياق  خارج  �لقنو�ت  تلك  ندرة  وُتعتبر  �لأخرى.  �لدول  يف  �لقانون  باإنفاذ  �لمعنية  و�لدو�ئر 

�لمعالم �ل�سائعة بين �لدول �لأطر�ف.

و�أ�سارت  �لمالية،  �ل�ستخبار�ت  وحد�ت  بين  فيما  و��سع  نطاق  على  منت�سر  �لمعلومات  تبادل  �أنَّ  وبد� 
�أكثر من ن�سف �لدول �لأطر�ف �إلى �أنَّ وحد�تها تقيم �ت�سالت بالوحد�ت �لأجنبية �أو هي يف طور �إقامة تلك 

 )107(�نظر دليل �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة وت�سليم �ملجرمني، �ل�سفحات 31-32 و67.



250 حالة تنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد

�لت�سالت، بطر�ئق منها �أ�سا�سًا �إبر�م مذكر�ت تفاهم ب�ساأن �لتعاون يف �لتحقيقات عبر �لوطنية و�لملحقات 
�لخا�سة بالأ�سخا�ض �لمتورطين يف �أن�سطة غ�سل �لأمو�ل، �أو من خلل �لع�سوية يف مجموعة �إيغمونت لوحد�ت 
�ل�ستخبار�ت �لمالية، وهي محفل دولي يركز على حفز �لتعاون يف مجالت تبادل �لمعلومات و�لتدريب وتبادل 
�لخبر�ت يف مجال مكافحة غ�سل �لأمو�ل. و�أبلغ عدد من �لبلد�ن �لم�ستعِر�سين باأنها �تخذت خطو�ت للن�سمام 
�إلى مجموعة �إيغمونت. و�عُتبر �لتقدم بطلب لنيل ع�سوية هذه �لمجموعة و�إبر�م عدد كبير من �لتفاقات بين 
وحدة �ل�ستخبار�ت �لمالية �لوطنية وغيرها من �لوليات �لق�سائية يف �لخارج من �لممار�سات �لجيِّدة يف بع�ض 
تعاونية من  م�ساركتها يف مبادر�ت  �إلى  �لبلد�ن  بع�ض  �لجمركية يف  �لهيئات  �أ�سارت  وبالمثل،  �ل�ستعر��سات. 
غير  �أو  للجمارك  �لعالمية  للمنظمة  �لتابعة  �لجمركية  لل�ستخبار�ت  �لإقليمية  �لت�سال  مكاتب  �سبكة  خلل 
ذلك من �لترتيبات. و�أقامت بع�ض �أجهزة �ل�سرطة و�لملحقة �لق�سائية �لوطنية �لمزيد من علقات �لتعاون 
�سمن �ل�سبكة �لعالمية لجهات �لتن�سيق �لمعنية با�سترد�د �لموجود�ت، �أو �سبكة كامدن �لم�ستركة بين �لوكالت 
�ل�سبكة  �أو  �لموجود�ت،  ل�سترد�د  �لوكالت  بين  �لم�ستركة  �لأفريقي  �لجنوب  �سبكة  �أو  �لموجود�ت،  ل�سترد�د 
�أمريكا  يف  �لمالية  بالإجر�ء�ت  �لمعنية  �لعمل  لفرقة  �لتابعة  �لموجود�ت  ل�سترد�د  �لوكالت  بين  �لم�ستركة 
�لجنوبية لمكافحة غ�سل �لأمو�ل، �أو �سبكة �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ �لم�ستركة بين �لوكالت ل�سترد�د �لموجود�ت، 
�سة لتح�سين �لتعاون وزيادة فعالية �لجهود �لتي يبذلها �لأع�ساء يف  �أْي �سبكات �لت�سال غير �لر�سمية �لمخ�سَّ

حرمان �لمجرمين من عائد�تهم غير �لم�سروعة من خلل تن�سيق �لتعاون وتبادل �لمعلومات بين �لوكالت.

مثال على التنفيذ

تتولى وحدة �ل�ستخبار�ت �لمالية لدى �أحد �لبلد�ن ت�سجيل جميع �لمعلومات �لتي تتلقاها ومعالجتها 
هة �إلى �لموؤ�س�سات �لوطنية مثل  و�لتحقيق فيها بنف�سها ب�سفة �أولية، عن طريق �لمر��سلت �لموجَّ
�لأجنبية.  �ل�سلطات  وكذلك  �لقانون،  و�إنفاذ  و�لتجارة  و�لجمارك  �ل�سر�ئب  عن  �لم�سوؤولة  تلك 
وُتحفظ �لملفات لدى عدم �لإحالة �إلى �ل�سلطات �لق�سائية، وذلك عندما ل تتاأكد �ل�سبهات �لأ�سلية 
من خلل معالجة �لمعلومات. وُيحتفظ بالمعلومات �لو�ردة في �لملفات في قاعدة �لبيانات �لتابعة 
للوحدة بالنظر لحتمال ��ستخد�مها في �لم�ستقبل �أو في �سياق طلب للم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة.

و�أخيرً�، �أُبلغ عن ت�سغيل قنو�ت �ت�سال بين �ل�سلطات �لمتخ�س�سة يف مكافحة �لف�ساد، مثل �آلية �سبكة 
�لأطر�ف لمكافحة �لف�ساد يف جنوب �سرق �آ�سيا، ومحفل �لجنوب �لأفريقي لمكافحة �لف�ساد، ومنظمة "�سركاء 
�أوروبيون من �أجل مكافحة �لف�ساد"، و�سبكة نقاط �لت�سال �لأوروبية من �أجل مكافحة �لف�ساد، ور�بطة �أجهزة 
مكافحة �لف�ساد يف �سرق �أفريقيا، و�لر�بطة �لدولية لأجهزة مكافحة �لف�ساد، ور�بطة �أجهزة مكافحة �لف�ساد 
يف �أفريقيا، و�سبكة �لموؤ�س�سات �لوطنية لمكافحة �لف�ساد يف غرب �أفريقيا. و�أبلغ �أحد �لبلد�ن عن �لأن�سطة 
�لو��سعة للربط �ل�سبكي �لتي ت�سطلع بها وكالته �لمعنية بمكافحة �لف�ساد، �لتي �أقامت �سر�كات ر�سمية )من 
خلل مذكر�ت تفاهم( مع ما ل يقل عن 20 من �لموؤ�س�سات �لأجنبية �لم�سطلعة بولية مماثلة يف 15 بلدً� يف 

جميع �أنحاء �لعالم.

 �لتعاون يف مجال �إجر�ء �لتحقيقات وتبادل �لمعلومات و�لتن�سيق
مت معظم �لدول �لأطر�ف، فيما يتعلق بتبادل �لمعلومات وتد�بير �لتعاون لأغر��ض �لإ�سر�ع بالك�سف عن  قدَّ
مة وفقًا للتفاقية و�لتحقيق فيها، لمحة عامة عن �لأطر �لقانونية و�لعملية �لعامة �لتي يمكن  �لأفعال �لمجرَّ
يات �لتي �أُجريت على نحو فعال  مت 15 دولة طرفًا معلومات عن �لتحرِّ من خللها �تخاذ تلك �لتد�بير. وقدَّ
�لبحث  نتائج  ب�ساأن  �لمعلومات  تبادل  �إلى  �لدول  من  محدود  عدد  و�أ�سار  �أخرى.  �أطر�ف  دول  مع  بالتعاون 



الجرائم  ارتكاب  يف  الم�ستخدمة  الطرائق  اأو  بالو�سائل  يتعلق  فيما  الجنائي  اال�ستدالل  مجال  يف  والخبرة 
م عدد محدود من الدول معلومات حول  الم�سمولة باالتفاقية )مثل �سرقة الهوية وتزوير الوثائق(، وبالمثل قدَّ
للفقرتين  ما  نوعًا  المحدود  التطبيق  اإلى  ي�سير  لتحليلها، مما  مواد  اأو  باأ�سياء  بالتزويد  تتعلق  نة  معيَّ تدابير 
الفرعيتين 1 )ج( و1 )د( من المادة 48 يف الممار�سة العملية، اأو على االأقل اإلى محدودية اأهمية التدابير 

ذات ال�سلة فيما يتعلق بجرائم الف�ساد.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة
ي الطلبات من البلدان االأخرى في اإطار التعاون على  و�سفت اإحدى الدول نظامًا من م�ستويين لتلقِّ
لتعزيز  وذلك  �سواء،  حد  على  المركزي  واآخر  مركزي  م�ستوى  على  النظام  ويعمل  القانون.  اإنفاذ 

الكفاءة وزيادة �سرعة اال�ستجابة.
دة قبول ق�ساة زائرين من دول  وفيما يتعلق بطرف اآخر، اعتبر اال�ستعرا�ض من الممار�سات الجيِّ
اأخرى للف�سل في ق�سايا داخلية، وذلك على اأ�سا�ض اتفاقات اأو ترتيبات ثنائية. واعُتبرت هذه الممار�سة، 
واإن لم تكن مرتبطة ارتباطًا مبا�سرًا بالتعاون في مجال اإنفاذ القانون، دلياًل على االإلمام بتقليد يقوم 
على اال�ستفادة من الخبرات الدولية، ومن ثم على ا�ستعداد البلد المعني الإبرام اتفاقات ترمي اإلى قبول 

موظفي االت�سال الأغرا�ض تعزيز التن�سيق بين ال�سلطات المخت�سة في مجال اإنفاذ القانون.

وفيما يتعلق بالتن�سيق عن طريق تبادل الموظفين اأو الخبراء، اأكدت 47 دولة طرفًا تعيين �سباط ات�سال 
عين عاّمين يف بلدان اأخرى اأو منظمات دولية )عادة يف ال�سفارات اأو  من ال�سرطة اأو )يف حاالت اأندر( مدَّ
ا اأو اأكثر، واإن  البعثات الدبلوما�سية(، واأبلغت �ست دول اأطراف عن اإيفاد �سباط ات�سال اإلى 20 بلدًا اأجنبيًّ
الف�ساد.  مكافحة  على  عادة  يقت�سر  ال  المذكورين  االت�سال  اأن�سطة �سباط  نطاق  اأنَّ  تجدر مالحظة  كانت 
ففي كثير من االأحيان، ي�سارك موظفون من وكاالت اإنفاذ القانون يف اأن�سطة تدريبية م�ستركة مع نظرائهم 
على  اأنه  فذكرتا  الخارج،  ب�سفاراتهما يف  االأمنيين  الملحقين  مهام  دولتان طرفان  اأو�سحت  كما  الدوليين. 
الرغم من و�سعهم كدبلوما�سيين وتبعيتهم لل�سفير يف الم�سائل المتعلقة بالقانون الدولي وال�سوؤون الخارجية 

والبروتوكول، فاإنهم ي�سطلعون باأن�سطتهم العملياتية بتوجيهات من روؤ�سائهم يف جهاز ال�سرطة.

اأمثلة على التنفيذ

االأطراف،  الدول  اإحدى  اأن�ساأت  واالأجهزة،  والهيئات  ال�سلطات  بين  الفعال  بالتن�سيق  يتعلق  فيما 
بالتعاون مع بلدان اأخرى من المنطقة دون االإقليمية ذاتها، �سبكة م�ستركة من �سباط االت�سال حول 
العالم، بما يتيح ل�سباط ال�سرطة في اأيٍّ من تلك الدول اأن يت�سرفوا بالنيابة عن ال�سرطة التابعة 

الأيٍّ من الدول االأخرى.

واأبلغت قوة ال�سرطة لدى دولة اأخرى عن اإقامة �سبكة دولية ل�سباط االت�سال لديها مكاتب في 
29 بلدًا ويتمثل دورها في تهيئة التعاون مع الوكاالت الدولية الإنفاذ القانون ودعم التعاون الثنائي اأو 
المتعدد االأطراف. وي�سطلع �سباط االت�سال المعنيون بدور ممثلي اأجهزة اإنفاذ القانون للدولة في 
الخارج، ويقيمون قنوات ات�سال وطيدة مع الوكاالت المحلية المعنية باإنفاذ القانون، وهي قنوات 
ر ال�سبكة العديد من الزيارات  يجري تطويرها وتعزيزها ب�سفة م�ستمرة. وعالوة على ذلك، تي�سِّ
التي تقوم بها وفود الهيئات الوطنية واالأجنبية المعنية باإنفاذ القانون كل عام. وُيَعدُّ التوا�سل مع
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اأمثلة على التنفيذ )تابع(

هذه �لوفود عن�سرً� رئي�سيًّا في توطيد �لعلقات بين �ل�سرطة �لوطنية و�لوكالت �لدولية �ل�سريكة 
لها، وهو يوؤدي في �أحيان كثيرة �إلى ��ستبانة فر�ض بناء �لقدر�ت وما يترتب على ذلك من تحقيق 

نتائج على �سعيد تنفيذ �لعمليات.
و�أفاد طرف �آخر باأنَّ قو�ت �ل�سرطة �لتابعة له قامت بعدة �أن�سطة م�ستركة مع دول من نف�ض 
�لمنطقة في مجالت بناء �لقدر�ت و�لتن�سيق و�لتعاون في مكافحة �لجريمة �لعابرة للحدود �لوطنية، 
بما فيها �لجر�ئم �لمت�سلة بالف�ساد. وقد ��سُطلع بهذه �لأن�سطة من خلل �سبكة �إقليمية للت�سدي 
�لوحد�ت  من  مجموعة  ��ستحدثت  �لتي  �لطرف،  �لدولة  تمولها  �لوطنية  للحدود  �لعابرة  للجريمة 
�لعابرة  �لجريمة  لمكافحة  �لهجرة(  و�سوؤون  و�لجمارك  �لقانون  )�إنفاذ  �لوكالت  بين  �لم�ستركة 

للحدود �لوطنية، �لعاملة في عدة بلد�ن في �لمنطقة.
وهناك مثال على �لت�سالت غير �لر�سمية �لتي تف�سي �إلى �لتعاون في حالت محددة قدمته 
لجنة مكافحة �لف�ساد في �أحد �لبلد�ن حيث ��ستخدمت �لت�سالت �لمبا�سرة في بلد مجاور للح�سول 
�لتبادل،  لهذ�  ونتيجة  مزورة.  �سفر  جو�ز�ت  ب�ساأن  بادعاء�ت  تتعلق  تحقيقات  في  �لمعلومات  على 
ب �لم�ستبه فيه، و�أف�ست �لم�ساألة لحقًا �إلى تلّقي طلب  تمكنت �ل�سلطات في �لبلد �لمجاور من تعقُّ

ر�سمي للتعاون في ق�سية مت�سلة بالف�ساد.

 �لأ�س�ض �لقانونية للتعاون يف مجال �إنفاذ �لقانون
�إنفاذ  �أجهزة  بين  �لمبا�سر  �لتعاون  ب�ساأن  �لأطر�ف  متعددة  �أو  ثنائية  ترتيبات  �أو  �تفاقات  �إبر�م  �أن  يبدو 
�لقانون، وهو ما ت�سجع عليه �لفقرة 2 من �لمادة ٤8، هو �لممار�سة �لمتبعة لدى �لغالبية �لعظمى من �لدول 
ا للتعاون يف مجال �إنفاذ �لقانون. و�أفادت معظم  �لأطر�ف، حتى و�إن لم ُيعتبر ذلك بال�سرورة �سرطًا �أ�سا�سيًّ
�لبلد�ن باأنها �أبرمت مثل هذه �لتفاقات �أو تنظر يف �إبر�مها )بما يف ذلك مذكر�ت �لتفاهم وتبادل �لر�سائل 
و�إعلنات �لنو�يا و�لتفاقات ب�ساأن ت�سكيل لجان ��ست�سارية د�ئمة م�ستركة(، ل �سيما مع �لبلد�ن �لتي تنتمي 
�أكثر من 90 من  �لبلد�ن  تلك  بين  و�حد من  ذ  نفَّ وقد  ذ�تها.  �للغوية  �لمجموعة  �إلى  �أو  ذ�تها  �لمنطقة  �إلى 
مكافحة  مجال  يف  �لإد�ر�ت  بين  �لم�ستركة  �لدولية  �لقانونية  �لوثائق  من  وغيرها  و�لمذكر�ت  �لتفاقات 
بتبادل  �لأطر�ف  وُتلِزم  �لتعاون؛  �لم�سوؤولة عن  �ل�سلطات  �أمور،  �لتفاقات، يف جملة  د هذه  وتحدِّ �لجريمة. 
جهات �لت�سال �لتابعة لهذه �ل�سلطات �لمخت�سة بغية �سمان �سرعة �لت�سال وفعاليته؛ وتن�ض على �أ�سكال 
و�سبل وو�سائل �لتعاون، مثل تبادل �لبيانات �لمتعلقة بالجر�ئم �لتي يجري �لتخطيط لها �أو �لتي �رُتكبت؛ وعلى 
�إمكانية �إجر�ء م�ساور�ت غير ر�سمية قبل تقديم طلبات ت�سليم �لمطلوبين �أو �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة 
فيما يتعلق بجر�ئم �لف�ساد؛ وكذلك على �لتعاون يف �إد�رة �سوؤون �لموظفين و�لتدريب. كما تت�سمن يف بع�ض 

�لأحيان �أحكامًا تركز ب�سفة خا�سة على �لف�ساد.

مثال على التنفيذ
و�سع �أحد �لأطر�ف، كدليل على �لتز�مه بالتعاون في مجال �إنفاذ �لقانون، مذكرة تفاهم نموذجية 
لديه  �لوطني  �ل�سرطة  جهاز  بين  �لتعاون  وتنمية  �لوطنية  للحدود  �لعابرة  �لجريمة  مكافحة  حول 

و�أجهزة �ل�سرطة �لأجنبية.



ويف حين �أكدت 81 دولة طرفًا �أنَّ باإمكانها �تخاذ �لتفاقية �أ�سا�سًا للتعاون يف مجال �إنفاذ �لقانون فيما 
تبلِّغ  ولم  �لبلد�ن.  �لغالب لدى معظم  �لإمكانية نظرية يف  �أن هذه  يبدو  بالف�ساد،  �لمت�سلة  بالجر�ئم  يتعلق 
�سوى ثلث دول عن حالت ��سُتخدمت فيها �لتفاقية لهذه �لأغر��ض؛ ومع ذلك، ��ستبعدت خم�ض دول �أطر�ف 
�سر�حًة هذه �لإمكانية، م�ستندة بدًل من ذلك �إلى �تفاقات وترتيبات �أخرى. ولم تتمكن �ل�ستعر��سات من �أن 
تثبت بما يكفي من �ليقين ما �إذ� كان �ل�ستعمال �لمحدود للتفاقية كاأ�سا�ض قانوني للتعاون يف مجال �إنفاذ 
�لقانون نابعًا من وجود �سبكة كافية من قنو�ت �لتعاون �لبديلة �أو نق�ض يف �لمعرفة ب�ساأن �لدور �لذي يمكن 
للتفاقية �أن ت�سطلع به يف هذ� �لمجال. وعلى �أية حال، �ُسجعت �لأطر�ف عمومًا على مو��سلة �لتحاور على 
�لمعلومات  تبادل  لتي�سير  �تفاقات  على  �لقت�ساء،  ح�سب  �لتوقيع،  خلل  من  و�لثنائي  �لإقليمي  �ل�سعيدين 

بغر�ض �إنفاذ �لقانون، وعلى �لنظر يف �تخاذ �لتفاقية �أ�سا�سًا قانونيًّا يف حال غياب مثل تلك �لترتيبات.

 تحديات �لتكنولوجيا �لحديثة
م غالبية �لأطر�ف معلومات محددة عن طر�ئق �لتعاون �لدولي للت�سدي للجر�ئم �لمرتكبة با�ستخد�م  لم تقدِّ
بين  عادة  تميز  ل  �لقانون  �إنفاذ  مجال  يف  �لدولي  �لتعاون  ترتيبات  �أنَّ  �عتبار  على  �لحديثة،  �لتكنولوجيا 
كمثال  �لدول  �إحدى  وذكرت  �لمجرمون.  ي�ستخدمها  �لتي  �لتكنولوجيا  وم�ستوى  نوع  �أ�سا�ض  على  �لجر�ئم 
على و�سائل �لتعاون �إن�ساء جهة �ت�سال متاحة د�ئمًا يف �إطار معاهدة �إقليمية تتناول جميع �أ�سكال �لجريمة 
�ل�سيبر�نية، يف حين �أ�سارت دولة �أخرى �إلى جملة �أمور، منها �لتعاون �لن�سط مع �لمنظمات �لدولية و�لبلد�ن 
�ل�سريكة و�لملحقين �لأمنيين للت�سدي للجر�ئم �لمرتكبة با�ستخد�م �لتكنولوجيا �لحديثة، من خلل تبادل 
ي �لحديثة، وتبادل �أف�سل �لممار�سات من خلل �ل�ستر�ك يف عقد  �لمعلومات و�لخبر�ت ب�ساأن �أ�ساليب �لتحرِّ
�لحلقات �لدر��سية و�لموؤتمر�ت و�لدور�ت �لتدريبية �لمحددة و�إجر�ء �لزيار�ت �لدر��سية، و�إدر�ج �لأ�ساليب 
و�لتكنولوجيا �لم�ستخدمة يف �رتكاب �لجر�ئم �لم�سمولة بالتفاقية كمو��سيع رئي�سية يف نماذج تدريب �ل�سرطة 

يف مجال �لت�سدي للف�ساد. 

اأمثلة على التنفيذ

�لأطر�ف  �أحد  لدى  �لإقليمية  �لحا�سوب  ووحدة جر�ئم  �لتحادية  �لحا�سوب  وحدة جر�ئم  ت�ساعد 
�ل�سلطات �لوطنية على �كت�ساف وملحقة �لجر�ئم �لمرتكبة با�ستخد�م �لتكنولوجيا �لحديثة.

ولدى بلد �آخر قانون خا�ض يتناول جر�ئم تكنولوجيا �لمعلومات يتيح معاقبة كل من يرتكب 
جريمة من�سو�سًا عليها في �أيِّ قانون �آخر بو��سطة �أيِّ نظام من نظم تكنولوجيا �لمعلومات �أو �أية 
للإد�رة  تتبع  �لإلكترونية،  �لجر�ئم  بمكافحة  خا�سة  �إد�رة  نف�سه  �لبلد  و�أن�ساأ  و�سائلها.  من  و�سيلة 

�لعامة لمكافحة �لف�ساد و�لأمن �لقت�سادي و�لإلكتروني.

�لفعالية
على �لرغم من �أن باإمكان �لعديد من �لبلد�ن �لعتماد على طائفة و��سعة من �لأدو�ت �لمعيارية ومن كونها 
�أع�ساء يف �لعديد من �ل�سبكات و�لمن�سات للتعاون يف مجال �إنفاذ �لقانون، ما ز�لت هناك تحديات كبيرة من 
حيث �لتنفيذ �لجوهري للمادة ٤8. وبالمثل، فاإن �إبر�م �تفاقات �أو ترتيبات تعاون ثنائية �أو متعددة �لأطر�ف ل 
ي�سمن تطبيقها يف �لممار�سة �لعملية. وينطبق ذلك ب�سفة خا�سة يف �لبلد�ن ذ�ت �لأطر �لموؤ�س�سية �ل�سعيفة 
و�لتي تكون قدرتها على �لتعاون مع �لبلد�ن �لأجنبية يف مجال �إنفاذ �لقانون مقيدة بم�سائل تتعلق بالتن�سيق 
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�أحد  يف  َد  و�ُسدِّ و�لموؤ�س�سية.  �لتكنولوجية  �لقدر�ت  كفاية  وعدم  �لب�سرية  �لمو�رد  ومحدودية  �لوكالت  بين 
�ل�ستعر��سات، على �سبيل �لمثال، على �لحاجة �إلى تعميم �لتفاقات �لقائمة على �ل�سلطات �لمخت�سة لدى 

جميع �لأطر�ف و�لتاأكيد على �أهميتها، وذلك من �أجل تنفيذها �لعملي على نحو تدريجي.

باء- التحقيقات الم�ستركة )المادة ٤9(

ت�سجع �لمادة ٤9 من �لتفاقية �لدول �لأطر�ف على �إبر�م �تفاقات �أو ترتيبات ت�سمح باإن�ساء هيئات تحقيق 
وفقًا  ُتجرى  ق�سائية  �إجر�ء�ت  �أو  ملحقات  �أو  تحقيقات  مو�سع  هي  �لتي  بالم�سائل  يتعلق  فيما  م�ستركة 
ع �لدول �لأطر�ف على �لنظر يف �إجر�ء تحقيقات م�ستركة على �أ�سا�ض كل حالة على حدة،  للتفاقية. كما ُت�سجَّ
�إ�سهامًا كبيرً� يف تي�سير �لتحقيقات  �أن ت�سهم هذه �لممار�سة  حتى يف غياب �تفاقات م�سبقة. ومن �لممكن 
وتبادل �لمعلومات لأنها توؤدي �إلى �نتفاء �لحاجة �إلى �إر�سال طلبات منفردة للم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة بين 

�أع�ساء �لأفرقة.

و�أفادت 38 دولة طرفًا باأنها �أطر�ف يف �تفاقات �أو ترتيبات تتيح �إن�ساء هيئات تحقيق م�ستركة. ومن 
�لأع�ساء يف  �لدول  بين  �لجنائية  �لم�سائل  �لمتبادلة يف  �لم�ساعدة  ب�ساأن  �لتفاقية  �لمذكورة  �لتفاقات  بين 
يف  �لمتبادلة  �لم�ساعدة  ب�ساأن  �لأوروبية  بالتفاقية  �لملحق  �لثاني  �لإ�سايف  و�لبروتوكول  �لأوروبي،  �لتحاد 
�لم�سائل �لجنائية، و�لموؤتمر �لدولي حول بروتوكول منطقة �لبحير�ت �لعظمى ب�ساأن �لتعاون �لق�سائي. ومن 
�ل�سكوك �لأخرى ذ�ت �ل�سلة �لقر�ر �لإطاري لمجل�ض �لتحاد �لأوروبي JHA/2002/465 ب�ساأن �أفرقة �لتحقيق 
و�لدول  �لم�ستركة  �لجنوبية  �ل�سوق  يف  �لأطر�ف  �لدول  بين  �لتعاون  �أجل  من  �لإطاري  و�لتفاق  �لم�ستركة، 
�لمنت�سبة �إليها ب�ساأن �إن�ساء �أفرقة تحقيق م�ستركة، �لذي ي�سير �سر�حة �إلى �لتفاقية، و�إلى �لف�ساد بوجه عام 

باعتباره من �لجر�ئم �لتي تتطلب مكافحتها ��ستخد�م �أدو�ت تحقيق متطورة.

ذ  �أنها ل تنفِّ �إجر�ء تحقيقات م�ستركة، كما  باأي �تفاقات بغية  ول يتقيد ما ل يقل عن 27 دولة طرفًا 
�أنَّ  �إلى  �لأطر�ف  �ثنان من هذه  �أ�سار  �لغر�ض؛ ومع ذلك، فقد  �ض  �أ�سا�ض مخ�سَّ �لتحقيقات على  مثل تلك 
لديهما م�سروع قانون كان قيد �لدر��سة وقت �إجر�ء �ل�ستعر��ض. وذكر �أكثر من ن�سف �لدول �أنَّ ت�سريعاتها 
نها من �إجر�ء تحقيقات م�ستركة تبعًا  وممار�ساتها �لد�خلية )بما يف ذلك �لتطبيق �لمبا�سر للتفاقية( تمكِّ
للحالة، و�أكد عدد كبير منها �أنها قد قامت بذلك فعًل عدة مر�ت. و�أبلغ �أحد �لبلد�ن �لأكثر خبرة يف ��ستخد�م 
هيئات �لتحقيق �لم�ستركة عن �إجر�ء ما مجموعه 29 من تلك �لتحقيقات، بما يف ذلك بع�ض �لتحقيقات ب�ساأن 
م وفقًا  ق�سايا �لف�ساد �لدولي. ومع ذلك، لم ُي�ِسر �سوى �ستة ع�سر بلدً� �إلى �إن�ساء هيئة فيما يتعلق بفعل مجرَّ
للتفاقية. بيد �أنه كانت هناك �أدلة غير كافية ت�سير �إلى �أن �لبلد�ن �ست�ستفيد من هيئات �لتحقيق �لم�ستركة 
فيما يتعلق بجر�ئم �لف�ساد يف عدد �أقل من �لحالت لأنها تعتبر �أن هذ� �لأ�سلوب من �أ�ساليب �لتحقيق �أقل 
ملءمة لهذه �لفئة من �لجر�ئم مقارنًة بالفئات �لأخرى. وبالفعل، يف حين �أ�سارت بلد�ن قليلة �إلى عدد من 
فعلى  �لجر�ئم.  معيَّنة من  فئة  يبدو على  فيما  �لتحديات مقت�سرة  تلك  تكن  لم  �لتي �سادفتها،  �ل�سعوبات 
�سبيل �لمثال، �أبرزت بع�ض �لأطر�ف �لعقبات �لتي و�جهتها لدى تبادل �لأدلة بين �لوليات �لق�سائية �لتي تتبع 
�لقانون �لأنغلو�سك�سوني وتلك �لتي تتبع �لقانون �لمدني. ولتفادي تلك �ل�سعوبات، كثيرً� ما ��سُطلع بتحقيقات 
مو�زية، وتم تبادل �لأدلة �لمتح�سل عليها عن طريق تلك �لتحقيقات من خلل �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة. 
وبالمثل، �أ�سار بلد �آخر �إلى �لم�سائل �لمتعلقة باللغة وتنوع �لنظم �لقانونية باعتبارها من �لم�ساكل �لمتكررة 
�لتي توؤثر يف �إن�ساء هيئات �لتحقيق �لم�ستركة ويف عملها. وعلى �لعموم، �سجع �لخبر�ء �لحكوميون �لقائمون 
على �ل�ستعر��سات �لدول �لأطر�ف على �إ�سفاء �لطابع �لمنهجي على �لمعلومات ب�ساأن �لتحقيقات �لم�ستركة 



قة يف  وعلى �ل�ستفادة منها على نحو �أف�سل، بما يف ذلك �لمعلومات عن �لو�سائل �لم�ستخدمة و�لمعايير �لمطبَّ
�سياغة هيئات �لتحقيق �لم�ستركة.

التجارب الناجحة والممار�سات الجيِّدة

ا للتمكين  ل فريقًا عامًل تنفيذيًّ �أبرم بلد�ن جار�ن �تفاقًا ثنائيًّا على �إجر�ء تحقيقات م�ستركة، و�سكَّ
من �إن�ساء هيئات تحقيق م�ستركة. وي�سم هذ� �لفريق موظفين من �سعبتي �لتحقيق و�ل�ستخبار�ت 
لدى �سلطات مكافحة �لف�ساد �لوطنية، ويجتمع �سنويًّا ل�ستعر��ض �لحاجة �إلى �إن�ساء هيئات تحقيق 
م�ستركة في ق�سايا ف�ساد محددة. وفي �لفترة ما بين عامْي 200٤ و2012، �أُن�سئت ت�سعة �أفرقة من 

هذ� �لقبيل، وهو ما �عُتبر ممار�سة جيدة في مكافحة �لف�ساد على �ل�سعيد �لدولي.

ي الخا�سة )المادة 50( جيم- اأ�ساليب التحرِّ

ي �لخا�سة يف مكافحة �لف�ساد على �ل�سعيدين �لوطني  توؤيد �لمادة 50 من �لتفاقية ��ستخد�م �أ�ساليب �لتحرِّ
�لمر�قبة  �أ�سكال  من  غيرها  �أو  �لإلكترونية  و�لمر�قبة  �لمر�َقب  �لت�سليم  �لأ�ساليب  تلك  وت�سمل  و�لدولي. 
ف �سوى �لت�سليم �لمر�َقب  ُيعرَّ �إليها يف �لتفاقية، ل  و�لعمليات �ل�سرية. ومن بين مختلف �لأ�ساليب �لم�سار 
�أو  )يف �لفقرة �لفرعية )ط( من �لمادة 2( باعتباره �لأ�سلوب �لقائم على �ل�سماح ل�سحنات غير م�سروعة 
م�سبوهة بالخروج من �إقليم دولة �أو �أكثر �أو �لمرور عبره �أو دخوله بعلم من �سلطاتها �لمعنية وتحت مر�قبتها، 
ح  تو�سِّ �لدولي،  �لم�ستوى  وعلى  �رتكابه.  يف  �ل�سالعين  �لأ�سخا�ض  هوية  وك�سف  ما  جرم  عن  ي  �لتحرِّ  بغية 
�لفقرة ٤ من �لمادة 50 �أنَّ �لت�سليم �لمر�َقب يجوز �أن ي�سمل �أ�ساليب مثل �عتر��ض �سبيل �لب�سائع �أو �لأمو�ل 

ا �أو جزئيًّا. و�ل�سماح لها بمو��سلة �ل�سير �سالمًة �أو �إز�لتها �أو �إبد�لها كليًّ

�لأدلة  جمع  يف  خللها  من  �لقانون  �إنفاذ  �سلطات  تنجح  �لتي  �لوحيدة  هي  �لأ�ساليب  هذه  تكون  وقد 
�لمطلوبة لإثبات �ل�سلوك �لفا�سد. بيد �أن �لتفاقية ل تتطرق �إلى م�ساألة �لقيمة �لقانونية للمعلومات �لم�ستمدة 
من تلك �لأ�ساليب. وبذلك، ُتترك �لقر�ر�ت ب�ساأن ��ستخد�م تلك �لمعلومات كاأدلة مقبولة يف �لمحاكم لتقدير 
�لمن�سو�ض  و�لتوثيق  �لت�سديق  و�أ�ساليب  �لقانوني  لنظامها  �لأ�سا�سية  �لمبادئ  بمر�عاة  �لمعنية،  �لدولة 
عليها يف قانونها. ويف هذ� �ل�سدد، َت�ستبعد �أطر�ف قليلة �سر�حًة �إمكانية قبول �لمعلومات �لمتح�سل عليها 
�لتي  �لمعلومات  �لبيانات على  تلك  �لمحاكم، مما يق�سر قيمة  كاأدلة يف  �لخا�سة وحدها  ي  �لتحرِّ باأ�ساليب 

تتطلب �لإثبات با�ستخد�م �لو�سائل �لأخرى.

ي �لخا�سة كثيرً� ما يثير ح�سا�سيات  و�إ�سافًة �إلى ذلك، تجدر �لإ�سارة �إلى �أنَّ ��ستخد�م �أ�ساليب �لتحرِّ
�لمر�قبة  كفالة  �أجل  من  خا�سة  ب�سفة  �لحذر  توخي  ويتطلب  �لإن�سان،  بحقوق  تتعلق  وم�سائل  د�ستورية 
�لملئمة و�لم�ساءلة و�حتر�م �لمبادئ �لر��سخة للقانون �لدولي، مثل �فتر��ض �لبر�ءة و�لحق يف عدم تجريم 
�لدولية يف مجال  �ل�سكوك  �لعديد من  �لتنا�سب. وتو�سح  �لخا�سة ومبد�أ  �لحياة  �لذ�ت و�لحق يف �حتر�م 
�أن  ُي�سمح للأطر�ف �سمنها  حقوق �لإن�سان و�لجتهاد�ت �لتي و�سعتها �لمحاكم ذ�ت �ل�سلة �لحدود �لتي 
�إلى  تدعو  وجيهة  �أ�سباب  توجد  �إلَّ عندما  ��ستخد�مها  عادًة  ول يمكن  �لخا�سة.  ي  �لتحرِّ �أ�ساليب  ت�ستخدم 
�لعتقاد باأن جريمة خطيرة قد �رُتكبت. وكثيرً� ما ُي�سترط �إعمال معيار �لتنا�سب. و�إ�سافًة �إلى ذلك، ينبغي 
تنظر  �أن  ذلك  ومدة  �لخا�سة  ي  �لتحرِّ �أ�ساليب  ��ستخد�م  ب�ساأن  �لقر�ر  �تخاذ  لدى  �لمخت�سة،   لل�سلطات 

�جلزء �لثاين- �لف�سل �لثالث- �لتعاون يف جمال �إنفاذ �لقانون 255
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يف ما �إذ� كان بالإمكان �لح�سول على �لنتيجة نف�سها على نحو �أقل تقييدً� لحقوق �لإن�سان. وقد �أبرز �أحد 
�لبلد�ن �لم�ساكل �لمحتملة �لمرتبطة بهذه �لم�سائل حيث يوؤدي نق�ض �لت�سريعات �ل�سليمة �إلى زيادة عدد 

�لق�سايا و�لتحديات �لقانونية.

مثال على التنفيذ

ي  �لتحرِّ �أ�ساليب  من  منوعة  مجموعة  ��ستخد�م  �لأطر�ف  �أحد  لدى  �لف�ساد  مكافحة  لهيئة  يجوز 
وز�رة  في  موظف  �عُتقل  �لحالت،  �إحدى  وفي  �لبلد.  في  �لف�ساد  مكافحة  قانون  بموجب  �لخا�سة 
�لأ�سغال بعد �لمر�قبة و�ل�سطلع باأن�سطة �سرية ب�سبب قبوله مبلغًا ماليًّا فيما يتعلق بمنح عقد �إلى 
يه مبالغ لقاء تغيير �أقو�له بعد �أن�سطة �سرية وعمليات  �إحدى �ل�سركات. كما �عُتقل �سابط �سرطة لتلقِّ
�لموظفون  �لأمو�ل، �تخذ  مر�قبة. وفي ق�سية ر�سوة تنطوي على تهرب �سريبي و��ستباه في غ�سل 
تد�بير مر�قبة �أدت �إلى �عتقال مالك �إحدى �ل�سركات �لخا�سة وموظف في �إد�رة �لإير�د�ت. وتتيح 

حالت �لت�سليم �لمر�َقب عبور �لب�سائع و�لأمو�ل عبر �لبلد مع بقائها �سالمة.

ي �لخا�سة، وكذلك �ل�سروط  �أ�ساليب �لتحرِّ م �لغالبية �لعظمى من �لأطر�ف �لم�ستعَر�سة نطاق  وتنظِّ
و�لإجر�ء�ت �لمتعلقة با�ستخد�مها، من خلل �لت�سريعات �أو �لممار�سات �لم�ستقرة. ويبدو �أنَّ هناك ع�سرين 
ين�ض  قانوني  �إطار  لديهم  يوجد  ل  �أو  �لخا�سة  ي  �لتحرِّ �أ�ساليب  ي�ستخدمون  ل  �لخ�سو�ض  وجه  على  طرفًا 
بو�سوح على ��ستخد�مها، ولكن ذكر ثلثة منهم �أنَّ تلك �لأ�ساليب �سوف ُي�سمح بها بمقت�سى م�سروع �أحكام 

ت�سريعية كان مو�سوع مناق�سة وقت �إجر�ء �ل�ستعر��ض.

ي  وعلى �لعموم، ك�سف �لتحليل �لمقارن عن م�سهد متنوع ن�سبيًّا من حيث �إمكانية تطبيق �أ�ساليب �لتحرِّ
مة بموجب �لتفاقية. ففي عدد من �لبلد�ن، ل يوؤَذن با�ستخد�مها �سوى فيما يتعلق  �لخا�سة على �لأفعال �لمجرَّ
ر�ت.  بالمخدِّ �لتجار  و/�أو حالت  �لمنظمة  �لجريمة  �إطار  �لغالب يف  بالف�ساد، يف  �لمت�سلة  غير  بالجر�ئم 
ي �لخا�سة يف �إطار تحقيق يف جر�ئم ف�ساد �سوى عندما  ويف �أحد �لبلد�ن، ل يمكن ��ستخد�م �أ�ساليب �لتحرِّ
يكون �لجناة عبارة عن منظمات �إجر�مية وتكون �لجر�ئم ذ�ت طابع عبر وطني. وقد ت�ستخدم �أطر�ف �أخرى 
لي�ض  �لأمو�ل( ولكن  بالتفاقية )مثل غ�سل  �لم�سمولة  �لجر�ئم  يتعلق ببع�ض  ي �لخا�سة فيما  �لتحرِّ �أ�ساليب 
جميعها، بينما تن�ض �لت�سريعات �لوطنية يف حالتين على حدٍّ قو�مه �ل�سجن لمدة ثلث �سنو�ت �أو �سرط باأن 

ت�سكل حالة �لف�ساد �لمعنية تهديدً� حقيقيًّا للمجتمع.

مثال على التنفيذ

�لمكالمات  على  �لتن�ست  مثل  �لخا�سة،  ي  �لتحرِّ �أ�ساليب  بع�ض  �لبلد�ن  �أحد  في  بالفعل  ُت�ستخدم 
با�ستخد�م  و�لتعقب  �لحا�سوبية  و�لمر�قبة  بالفيديو  �لمر�قبة  )�أي  �لإلكترونية  و�لمر�قبة  �لهاتفية 
يجوز  ل  ذلك،  ومع  �لف�ساد.  بق�سايا  �لمتعلقة  �لتحقيقات  في  �لمو�قع(  لتحديد  �لعالمي  �لنظام 
��ستخد�م �أ�ساليب �أخرى �سوى ب�ساأن �أ�سد �لجر�ئم خطورة، وهو ما ل ي�سمل معظم �لجر�ئم �لمت�سلة 
بالف�ساد، با�ستثناء غ�سل �لأمو�ل. بيد �أن �لبلد نف�سه ينظر في �إتاحة هذه �لأ�ساليب من �أجل �لتحقيق 
وقت  وفي  �لمنظمة.  �لجريمة  مكافحة  �إجر�ء�ت  في  �لمتبعة  نف�سها  بالطريقة  �لف�ساد،  ق�سايا  في 
بهذ�  قانون  م�سروع  وكان  �لم�ساألة،  تلك  ب�ساأن  يز�ل جاريًا  ل  �ل�سيا�سي  �لنقا�ض  كان  �ل�ستعر��ض، 

�ل�ساأن تجري �سياغته كي ينظر �لبرلمان فيه.



وت�سمل �لأ�ساليب �لأكثر �سيوعًا �لت�سليم �لمر�َقب، و�عتر��ض �لت�سالت )بما يف ذلك ��ستخد�م �أجهزة 
مر�قبة �لبيانات مثل �أجهزة ر�سد لوحة �لمفاتيح �أو غيرها من �أجهزة �لمر�قبة �لحا�سوبية و�أجهزة �لتن�ست 
باأمر من  با�ستخد�مها  �لإذن  ويلزم عادة  �ل�سرية،  و�لعمليات  �لتعقب(  و�أجهزة  �لب�سرية  �لمر�قبة  و�أجهزة 
لمكافحة  خ�سي�سًا  �لم�سممة  �لخا�سة  ي  �لتحرِّ �أ�ساليب  �أحد  ��ستخد�م  باإمكانه  �أن  بلد  وذكر  �لمحكمة. 

�لجر�ئم �لمت�سلة بالف�ساد، وهو تحديدً� محاكاة عر�ض �لر�ساوى وتلّقيها.

اأمثلة على التنفيذ

�أ�ساليب  تنفيذها  عدم  رغم   ،2001 عام  منذ  �لأطر�ف،  �أحد  لدى  �لعمومية  �لخدمة  �أمانة  تقوم 
ي �لخا�سة ب�ساأن جر�ئم �لف�ساد، بتنفيذ ��ستر�تيجية ُت�سمى "�لم�ستخدم �ل�ُمحاَكى". وتهدف  �لتحرِّ
هذه �ل�ستر�تيجية �إلى �لإم�ساك بالموظفين �لعموميين على جميع �لم�ستويات �لحكومية متلب�سين 
عموميون  موظفون  فيها  ي�سارك  �لتي  �ل�سرية  �لعمليات  �سكل  تاأخذ  وهي  �لجر�ئم.  �أحد  بارتكاب 
�آخرون �أو مقدمو خدمات �أو �أفر�د �لجمهور. ثم يخ�سع �لموظفون �لعموميون �ل�ُمم�َسك بهم لعقوبات 

جنائية و�إد�رية على حد �سو�ء.
ومن موجبات �ل�سطلع بعمليات "�لم�ستخدم �ل�ُمحاَكى" �أيُّ �سكوى ُترفع �سد موظف عمومي 
�لعادة في  �لعمليات في  ذ  وُتنفَّ �أو منفعة معيَّنة.  يطلب ت�سليم مزّية غير م�ستحقة لقاء منح خدمة 
غ�سون يومين بحد �أق�سى من تقديم �ل�سكوى، رهنًا بمكان تنفيذها ومدى �إمكانية ح�سور �لم�ستكي. 
وما بين �أيلول/�سبتمبر 2008 وت�سرين �لثاني/نوفمبر 2012، ن�سقت �أمانة �لخدمة �لعمومية 
ما مجموعه 90 من عمليات "�لم�ستخدم �ل�ُمحاَكى" في 35 موؤ�س�سة �تحادية على نطاق �لبلد. ومن 
�لقت�سادي  �لأثر  َر  وُقدِّ تلب�ض.  ُقب�ض على 110 موظفين عموميين في حالة  �لعمليات،  خلل هذه 

�ل�سامل لتلك �لعمليات بنحو 000 350 دولر.

و�أَبلغ ما ل يقل عن 29 طرفًا عن �إبر�م �تفاقات �أو ترتيبات دولية، على �لنحو �لمذكور يف �لفقرة 2 من 
�لمادة 50 من �لتفاقية، لأغر��ض منها �لتحقيق يف �لجر�ئم �لمت�سلة بالف�ساد، وعادة ما يتم ذلك بم�ساركة 
دولة  و�أفادت  �سينغن(.  �تفاقات  �سياق  ذ�تها )كما يف  �لإقليمية  �لمنظمة  �أع�ساء يف  �أو  �لمنطقة  نظر�ء يف 
ي �لخا�سة �إذ�  و�حدة من بين �لدول �لتي لم تبرم �تفاقات من هذ� �لنوع باأنه يمكن ��ستخد�م �أ�ساليب �لتحرِّ

طلبت ذلك دول �أُبرمت معها معاهدة عامة ب�ساأن �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة.

اأمثلة على التنفيذ

با�ستخد�م  �لأمن  ل�سبط  ا  �سريًّ برنامجًا  �لأطر�ف  �لدول  �إحدى  في  �لقانون  �إنفاذ  �سلطات  ق  تطبِّ
لجمع  �لم�ستوى  عالية  معايير  يطبقون  �لمتفرغين  وغير  �لمتفرغين  يين  �ل�سرِّ �لأفر�د  من  فريق 
�لأدلة و�لمعلومات �ل�ستخبارية. ويتم ذلك من خلل مجموعة و��سعة من مهام �لتحقيق �لتي ت�سمل 
�لمتقدمة  �لتكنولوجيا  با�ستخد�م  �لمرتكبة  �لجريمة  ذلك  في  بما  �لجريمة،  �أنو�ع  من  مجموعة 
و�لف�ساد.  �لأ�سخا�ض  ر�ت و�لإرهاب وتهريب  بالمخدِّ �لأمو�ل و�لتجار  و�لجريمة �لقت�سادية وغ�سل 
ويعمل �لبرنامج على �ل�سعيدين �لوطني و�لدولي، بما ي�سمح بتنفيذ عمليات في بلد�ن �أخرى بمو�فقة 
�لبلد �لمعني وتما�سيا مع قو�نينه ولو�ئحه )و�لعك�ض بالعك�ض(. وُيعتبر جهاز �ل�سرطة في �لبلد �لمعني

�جلزء �لثاين- �لف�سل �لثالث- �لتعاون يف جمال �إنفاذ �لقانون 257
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اأمثلة على التنفيذ )تابع(

�إنفاذ  �أجهزة  من   25 من  �أكثر  ا  حاليًّ ي�سم  �ل�سرية  بالعمليات  معني  دولي  عامل  فريق  في  ع�سوً� 
�لقانون، ويوؤكد �أهمية �لعلقات لإقامة وتعزيز �لقدر�ت �لدولية على تنفيذ �لعمليات �ل�سرية.

ي  �لتحرِّ �أ�ساليب  من  جديدً�  �أ�سلوبًا  �لأخيرة  �لآونة  في  ��ستحدثت  �أنها  �أخرى  دولة  وذكرت 
�لإنترنت.  ��ستخد�م  ر�سد  تحديدً�  وهو  �أجنبي،  بلد  طلب  على  بناء  تطبيقه  �أي�سًا  يجوز  �لخا�سة 
وت�سمل هذه �لتقنية مر�قبة �أن�سطة ��ستخد�م �لإنترنت �ل�سرية و�لعلنية و�لم�ساركة فيها وكذلك تهيئة 
�لظروف من �أجل �لح�سول على بيانات حا�سوبية غير قانونية للك�سف عن مجرمين. ويهدف هذ� 
ي ح�سرً� �إلى تي�سير منع ومكافحة �لجر�ئم �ل�سيبر�نية بمر�عاة زيادة  �لأ�سلوب من �أ�ساليب �لتحرِّ
نطاق �لجر�ئم على �ل�سعيد �لعالمي، بما في ذلك �أن�سطة �لف�ساد، �لتي ُترتكب با�ستخد�م �لإنترنت.

و�أخيرً�، تقت�سي �لفقرة 3 من �لمادة 50 من �لتفاقية باأن تكون لدى �لبلد�ن �لتي لم تن�سم بعد �إلى �أيِّ 
ي �لخا�سة على �لأقل �لقدرة على �لتعاون مع بلد �آخر على  �تفاق �أو ترتيب دولي ب�ساأن ��ستخد�م �أ�ساليب �لتحرِّ
�أ�سا�ض كل حالة على حدة. ويتعلق هذ� يف �لمقام �لأول با�ستخد�م �لت�سليم �لمر�َقب �لذي ُيَعدُّ �إقر�ره �إلز�ميًّا 
�لمعنية.)108(  بالدولة  �لخا�ض  �لقانوني  للنظام  �لأ�سا�سية  للمبادئ  يكن ذلك مخالفًا  لم  ما   ،1 للفقرة  وفقًا 
ي �لخا�سة على �ل�سعيد �لدولي، حتى يف  مة �إلى �أنه يمكن ��ستخد�م �أ�ساليب �لتحرِّ وت�سير �لمعلومات �لمقدَّ
غياب �لتفاقات �لدولية ذ�ت �ل�سلة وعلى �أ�سا�ض كل حالة على حدة يف ما ل يقل عن ٤7 طرفًا. ول ت�ستخدم 

خم�ٌض من هذه �لدول تلك �لأ�ساليب �سوى ب�سرط �لمعاملة بالمثل.

�لفعالية
�لف�ساد،  بجر�ئم  يتعلق  فيما  �لنطاق  و��سعة  ممار�سة  ي�سكل  �لخا�سة  ي  �لتحرِّ �أ�ساليب  ��ستخد�م  �أنَّ  يبدو  ل 
�سو�ء فيما يت�سل بالتحقيقات �لد�خلية �أو لدى تنفيذ �لطلبات �لأجنبية. ومن بين �ل�سعوبات �لتي تو�جهها 
�لدول �لأطر�ف �لقيود �لقانونية )مثل حظر �لتن�ست على �لمكالمات �لهاتفية يف ق�سايا �لف�ساد و�لتحديات 
من حيث مقبولية �لأدلة ذ�ت �ل�سلة يف �لمحاكم(، وعدم �لتن�سيق �لم�سترك بين �لوكالت، و�إجر�ء�ت �إنفاذ 
�لقانون �لتي تحول دون �لتنفيذ �ل�سريع للتد�بير �لتي ت�سمل تلك �لأ�ساليب. و�أ�سار عدد �أكبر بكثير من �لدول 
�لمر�قبة، وعدم كفاية  �لمعقدة يف مجال  �لتكنولوجيا  �لموؤهلين ل�ستخد�م  �لموظفين  �إلى نق�ض  �لأطر�ف 
�لمعرفة  ومحدودية  �لف�ساد،  ق�سايا  يف  �لإلكترونية  �لأدلة  لجمع  و�لمو�رد  �لمعد�ت  ومحدودية  �لتدريب، 

ي �لخا�سة. باأحدث �أ�ساليب �لتحرِّ

 )108(�لدليل �لت�سريعي لتنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد، �لفقرة 650.
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الجزء الثالث- التجاهات الإقليمية

من  و�لر�بع  �لثالث  �لف�سلين  تنفيذ  يف  �لرئي�سية  و�لتجاهات  �لملمح  على  �لجزء  هذ�  يف  �ل�سوء  ُي�سلَّط 
�لتفاقية من جانب �لبلد�ن �لمنتمية �إلى �لمجموعات �لإقليمية �لر�سمية �لخم�ض للأمم �لمتحدة.

�إن كل و�حدة من تلك �لمجموعات كثيرً� ما ت�سمل بلد�نًا ذ�ت نظم قانونية وخلفيات تاريخية  وحيث 
وتقاليد على درجة كبيرة من �لتنوع، فقد �أُجريت محاولة لف�سل عدد من �لمجموعات �لفرعية غير �لر�سمية 
على �أ�سا�ض معايير مثل �لقرب �لجغر�يف و�لرو�بط �للغوية، وكذلك �لنظم �لقانونية و�لمعاهد�ت �لإقليمية، 
عن  للتعبير  هي  �لجزء  هذ�  يف  �لو�ردة  و�لملحظات  �لن�سبي.  �لتجان�ض  مجالت  �كت�ساف  بغر�ض  وذلك 

�تجاهات عامة فح�سب؛ كما �أن �لأمثلة �لو�ردة فيه غير �ساملة.

مجموعة الدول الأفريقية

يف  ول �سيما  �لأفريقية،  �لدول  مجموعة  �إلى  �لمنتمية  �لدول  جميع  بين  �لم�ستركة  �ل�سمات  من  عدد  هناك 
مجالْي �لتجريم و�إنفاذ �لقانون. فعلى �سبيل �لمثال، يبدو �أن تجريم فعل �لإثر�ء غير �لم�سروع منت�سر على 
نطاق و��سع ب�سفة خا�سة بين بلد�ن هذه �لمجموعة، وهو ما ينطبق �أي�سًا على �سن قو�نين خا�سة لمكافحة 
غ�سل �لأمو�ل، بما يف ذلك �عتباره جريمة جنائية. ويف �لمقابل، من �لمرجح �ألَّ تكون بلد�ن �لمجموعة قد 
مت فعل ر�سوة �لموظفين �لعموميين �لأجانب وموظفي �لمنظمات �لدولية �لعمومية، وهو ما يرجع جزئيًّا  جرَّ
ربما �إلى �لحقيقة �لتي مفادها �أن �آلية متابعة �تفاقية �لتحاد �لأفريقي لمنع �لف�ساد ومكافحته ل تنطوي على 
ر�سد �لتقييمات. كما يزد�د �لحتمال باأن تحدد بلد�ن هذه �لمجموعة عرقلة �سير �لعد�لة باعتبارها تحديًا 

خطيرً� مقارنًة ببلد�ن �لمجموعات �لأخرى.

�لمجموعة  بلد�ن  تو�جه  �لقانون،  و�إنفاذ  �لجنائية  �لعد�لة  تعزيز  �إلى  �لر�مية  بالتد�بير  يتعلق  وفيما 
عددً� من �لتحديات �لم�ستركة، بما يف ذلك �لفتقار، يف عدد كبير من �لبلد�ن، للأحكام �لقانونية �أو �لآليات 
�لملئمة لتعزيز �إعادة �إدماج �لمد�نين بجر�ئم �لف�ساد. وتفتقر بلد�ن كثيرة �إلى بر�مج �ساملة لحماية �ل�سهود 
�أو ل تتخذ �إلَّ تد�بير محدودة ومجز�أة فيما يتعلق بحماية �ل�سهود و�لخبر�ء و�ل�سحايا وتغيير �أماكن �إقامتهم. 
ب�ساأن  �ل�سو�غل  �أكبر عدد من  �أثناءها  �أُثير  �لتي  �لمجموعة هي  ببلد�ن هذه  �لخا�سة  �ل�ستعر��سات  وكانت 
�ل�ستقللية �لعملياتية لهيئات مكافحة �لف�ساد، وكذلك محدودية قدر�تها وم�ستوياتها �لتوظيفية ومو�ردها. 

كما ُحددت �سعوبات يف كفالة �لتن�سيق �لفعال فيما بين �لوكالت و�لإد�رة �لناجعة لحالت �لف�ساد.

وعلى �لرغم من �ل�سمات �لم�ستركة �لمذكورة �أعله، يبدو �أن هناك مجموعة متنوعة من �لنُّهج �لقانونية 
�لتي تتبعها بلد�ن هذه �لمجموعة يف م�سائل �لتجريم و�إنفاذ �لقانون و�لتعاون �لدولي، وهو ما نتج عمومًا عن 

�لختلفات يف �لنظم و�لتقاليد �للغوية و�لقانونية للبلد�ن �لمعنية.

وتلتزم �لبلد�ن �لناطقة بالإنكليزية يف �لمجموعة بنظام �لقانون �لأنغلو�سك�سوني، ويف بع�ض �لأحيان، 
ت�ستخدم يف م�سائل �لتجريم �لتمييز �لتقليدي بين "�لوكيل" و"�لأ�سيل" كطرفين متورطين يف �لجانب "�ل�سلبي" 
من �لمعاملة �لفا�سدة، وبذلك فهي ل تميز بين �لموظفين �لعموميين وموظفي �لقطاع �لخا�ض. كما �أنها تعترف 
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يف �لغالب بجريمة "�لموؤ�مرة" ك�سكل خا�ض من �أ�سكال �ل�سلوك �لتح�سيري، وعادة ما تنطوي على �سخ�ض 
�آخر من تقاليد  يدخل يف �تفاق لرتكاب جريمة خطيرة تتعلق بالف�ساد. وكثيرً� ما تتبع تلك �لبلد�ن تقليدً� 
�أن  �لر�سوة  �ل�ستر�ط يف و�سف جر�ئم  �لأنغلو�سك�سوني، وهو تحديدً�  �لقانون  تتبع  �لتي  �لق�سائية  �لوليات 
يت�سرف مرتكب �لجريمة "على نحو فا�سد"، بو�سفه نوعًا من �لعنا�سر �لذ�تية للفعل غير �لم�سروع )"�لق�سد 
�لفا�سد"(. ومن �لمرجح �أي�سًا �أن تكون هذه �لبلد�ن قد و�سعت �فتر��سات قابلة للدح�ض لت�سهيل ملحقة 
�لف�ساد،  �أفعال  �أو عر�سها كدليل على حدوث فعل من  بقبول مزّية  يتعلق  �لمثال، فيما  �سبيل  �لف�ساد )على 
�لأمو�ل(، وكذلك  �أو على غ�سل  �لعام  �لقطاع  �لر�سوة يف  رة كدليل على  يتعلق بوجود ثروة غير مبرَّ �أو فيما 
�فتر��سات قابلة للدح�ض ب�ساأن وجود نية غير �سريفة )على �سبيل �لمثال، فيما يتعلق باإعطاء �إكر�مية كدليل 
على وقوعه "على نحو فا�سد"(. و�إ�سافًة �إلى ذلك، تر�سي �لبلد�ن �لناطقة بالإنكليزية يف �لغالب �لم�سوؤولية 
�لطبيعيين  �لأ�سخا�ض  �إلى  ت�سير  �لمنطبقة  �لجر�ئم  جميع  �أن  معتبرًة  �لعتبارية،  لل�سخ�سيات  �لجنائية 
�أيُّ  بموجبها  ُيعزى  قو�نين  �أي�سًا  بع�سها  لدى  �أن  ويبدو  نف�سها.  بالطريقة  وتطبقها  �ل�سو�ء،  على  و�لكيانات 
�سلوك تخ�سع هيئة ب�سببه للملحقة �إلى �لأ�سخا�ض �لذين يديرون تلك �لهيئة �أو يعملون بها. ول توجد لدى 
�متياز�ت ق�سائية  �أو  بالف�ساد ول ح�سانات  �لمت�سلة  بالجر�ئم  تتعلق  �لغالب فترة تقادم  �لمعنية يف  �لدول 
للموظفين �لعموميين، مع ��ستثناء�ت محدودة. وهي تتبع عادًة نموذجًا تقديريًّا يف �لملحقة �لق�سائية، ويف 
ى �لعديد منها تو�سيات باإ�سد�ر مبادئ توجيهية لكي تكون �لأطر�ف �لمعنية مدركة للمعايير  ذلك �ل�سياق، تلقَّ
�لتي تحكم �لقر�ر�ت ذ�ت �ل�سلة. و�أخيرً�، فيما يتعلق بنطاق �خت�سا�سها، فاإنها، وكذلك بلد�ن �أخرى تتبع 
�أنها  كما  �لممكنة،  �لحالت  ل تطبقه يف جميع  �أو  �لعلم  مبد�أ  د�ئمًا  تطبق  ل  �لأنغلو�سك�سوني،  �لقانون   نظم 

ل توؤيد يف �لغالب مبد�أ �لخت�سا�ض بالجاني �أو مبد�أ �لخت�سا�ض بالمجني عليه �أو مبد�أ حماية �لدولة.

وفيما يتعلق بالتعاون �لدولي، تعتمد �لبلد�ن �لناطقة بالإنكليزية يف مجموعة �لدول �لأفريقية عمومًا 
على قو�نين ت�سليم قديمة �إلى حد ما، ول يمكن �أن ت�سلِّم �لمجرمين �إل على �أ�سا�ض معاهدة، ولي�ض لديها خبرة 
يف ��ستخد�م �لتفاقية كاأ�سا�ض قانوني. ولذلك فاإن هذه �لبلد�ن تعتمد على �إبر�م عدد كبير من �لمعاهد�ت 
�لثنائية لت�سليم �لمجرمين. وهذه هي �لحال بوجه خا�ض عندما يتعلق �لأمر ببلد�ن لي�ست جزءً� من �لكومنولث 
حيث ل تنطبق ترتيبات مب�سطة مثل برنامج لندن لت�سليم �لمطلوبين ومخطط هر�ري �لمتعلق بالم�ساعدة 
�لقانونية �لمتبادلة يف �لم�سائل �لجنائية د�خل �لكومنولث، �أو �أحكام د�خلية محددة مر�عية للكومنولث. بيد 
�لمعاملة  �أ�سا�ض  �لدولي يف غياب معاهدة على  �لتعاون  �أن تتعاون يف م�سائل  �لبلد�ن عمومًا  �أنه يمكن لهذه 
بالمثل. غير �أنه على عك�ض �أع�ساء �لمجموعة �لناطقين بالفرن�سية، فاإن �لجن�سية لي�ست �أ�سا�سًا عمومًا لرف�ض 
عمومًا  �لمتبادلة  �لقانونية  �لم�ساعدة  م  ُتنظَّ لديهم،  �لمجرمين  لت�سليم  �لقانونية  للأطر  وخلفًا  �لت�سليم. 
�لقانونية  �لم�ساعدة  �إمكانية تقديم  �أمور،  �أحدث عهدً� بكثير. وي�سمن ذلك، يف جملة  من خلل ت�سريعات 
�لمتبادلة فيما يتعلق بطائفة و��سعة من �لأفعال �لتي تجرمها �لتفاقية، و�إمكانية �لتنظيم �لمبا�سر لعدد من 

�لم�سائل مثل �لقيود �لمفرو�سة على ��ستخد�م �لأدلة وقو�عد �ل�سرية.

ومن �ل�سمات �لم�ستركة بين �لبلد�ن �لناطقة بالفرن�سية يف مجموعة �لدول �لأفريقية )�لتي تتبع تقاليد 
�لقانون �لمدني( �لميل �إلى تنظيم �لتعاون �لدولي من خلل �أحكام متفرقة يف قو�نين �لإجر�ء�ت �لجنائية 
�لقت�سادية  �لجماعة  رعاية  تحت  )�لمبرمة  �لإقليمية  �لمعاهد�ت  على  كبير  ب�سكل  و�لعتماد  و�لد�ساتير، 
�أخرى  �أفريقيا، وغيرها(. وثمة �سمة م�ستركة  �لقت�سادية لدول غرب  و�لجماعة  �أفريقيا،  لو�سط  و�لنقدية 
هي �عتماد �لنهج "�لأحادي" يف م�سائل �لتعاون �لدولي. ففيما يتعلق بمعظم �أحكام �لتفاقية �لتي ل ت�سملها 
�لقو�نين �أو �للو�ئح �لوطنية )كاأن يكون ذلك مثًل لأ�سباب تتعلق برف�ض طلبات �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة، 
�لناطقة  �لبلد�ن  معظم  فاإن  لل�سهود(،  �لتعر�ض  وعدم  �لمالية،  و�لجر�ئم  �لم�سرفية،  و�ل�سرية  و�لت�ساور، 
ما  كثيرً�  وهي  مبا�سرً�.  تطبيقًا  �لتفاقية  تطبيق  �إمكانية  خلل  من  يتحقق  �لمتثال  باأن  تحتج  بالفرن�سية 
ت�سير �إلى ت�سريعاتها �لمتعلقة بمكافحة غ�سل �لأمو�ل بو�سفها م�سادر لتنظيم ت�سليم �لمجرمين و�لم�ساعدة 



�إلى تركيز �لمجتمع �لدولي )بما يف ذلك �لهيئات  �لقانونية �لمتبادلة. وقد يعود هذ� �لتطور بدرجة كبيرة 
�لإقليمية على غر�ر فرقة �لعمل �لمعنية بالإجر�ء�ت �لمالية( على مدى �لعقود �لقليلة �لما�سية على �إن�ساء 
�لجريمة  عائد�ت  عن  �لك�سف  بهدف  �لمالية(  �ل�ستخبار�ت  وحد�ت  )مثل  قوية  قانونية  وموؤ�س�سات  �أطر 
و�سبطها وم�سادرتها، بما يف ذلك على �ل�سعيد �لدولي. وقد �أدت هذه �لجهود �إلى حالة يمكن فيها ��ستخد�م 
ثة ��ستخد�مًا فعاًل للتعاون مع �لدول �لأخرى فيما يتعلق بالجر�ئم �لرئي�سية �لمقررة  �لأطر �لقانونية �لمحدَّ
�أحد  يتمثل  نف�سه،  �لوقت  ويف  بالف�ساد.  �لمت�سلة  �لجر�ئم  عائد�ت  غ�سل  تحديدً�  وهي  �لتفاقية،  بموجب 
�لجو�نب �ل�سلبية �لمحتملة �لتي حددها �لم�ستعِر�سون يف عدم تحديث �لآليات و�لأدو�ت �لمعيارية �لتي تتناول 
جر�ئم �أخرى يف كثير من �لأحيان، مما قد يوؤدي �إلى �إن�ساء نظام "ذي �سرعتين". غير �أنه وقت �ل�ستعر��ض، 
كان عدد من �لبلد�ن عاكفًا على �سياغة م�ساريع قو�نين تتناول �لتعاون �لدولي يف �لم�سائل �لجنائية، يمكن 
�أن توفر مجموعة من �لقو�عد �لتي ت�سمل جميع �لجر�ئم �لمقررة بموجب �لتفاقية و�لجر�ئم �لأخرى ذ�ت 

�ل�سلة بطريقة متجان�سة.

وثمة �تجاه �آخر لدى �لبلد�ن �لناطقة بالفرن�سية �سمن مجموعة �لدول �لأفريقية، وهو �أن �سرط �لحد 
�لأدنى للعقوبة لأغر��ض ت�سليم �لمجرمين هو �ل�سجن لمدة �سنتين، وهو �أعلى من �لحد �لأدنى �لذي و�سعته 
بلد�ن �أخرى بو�قع �سنة و�حدة. وهذ� يزيد من �حتمال عدم �عتبار بع�ض �لجر�ئم �لمقررة بموجب �لتفاقية 
قابلة لت�سليم مرتكبيها. غير �أنه لوحظ وجود عن�سر من عنا�سر �لمرونة يف مجال ت�سليم �لمجرمين، وهو 
عدم ��ستر�ط �أيٍّ من �لبلد�ن �لناطقة بالفرن�سية �أو �لناطقة بالبرتغالية يف مجموعة �لدول �لأفريقية وجود 
معاهدة لأغر��ض ت�سليم �لمجرمين. ومن �ل�سمات �لم�ستركة �لأخرى لتلك �لبلد�ن �أن �لجن�سية �سبب لرف�ض 

طلبات �لت�سليم.

فاإن  �لأفريقية،  �لدول  بلد�ن مجموعة  �لقانونية يف  �لنظم  �للغوية وتنوع  �لرغم من �لختلفات  وعلى 
�لدولي  و�لتعاون  �لف�ساد  تتناول  �لتي  �لإقليمية  دون  �أو  �لجامعة  �لأفريقية  و�لتفاقيات  �لمنظمات  عددً� من 
ر حافزً� لتعزيز �لحو�ر و�لتبادلت. وت�سمل تلك  �إلى حد ما، وتوفِّ د  يف �لم�سائل �لجنائية ت�سطلع بدور موحِّ
�لإنمائية  �لجماعة  وبروتوكول  ومكافحته،  �لف�ساد  لمنع  �لأفريقي  �لتحاد  �تفاقية  و�لمنظمات  �لتفاقات 
للجنوب �لأفريقي لمكافحة �لف�ساد، وبروتوكول �لجماعة �لقت�سادية لدول غرب �أفريقيا �لخا�ض بمكافحة 
�لف�ساد، ومنظمة �لتعاون �لإقليمي بين روؤ�ساء �ل�سرطة يف �لجنوب �لأفريقي. وتجمع بع�ض هذه �لمبادر�ت 

بلد�نًا ناطقة بالإنكليزية و�لفرن�سية و�لبرتغالية.

مجموعة دول اآ�سيا والمحيط الهادئ

لدى  لأن  �أ�سا�سًا  وذلك  �لهادئ ككل،  و�لمحيط  �آ�سيا  دول  لمجموعة  بالن�سبة  �لتجاهات  تحديد  �ل�سعب  من 
بلد�ن �لمجموعة تقاليد قانونية وخلفيات تاريخية متنوعة، ولكونها �أطر�فًا يف ترتيبات �إقليمية متعددة. وكما 
هي �لحال يف مجموعة �لدول �لأفريقية، فاإن من �ل�سمات �لم�ستركة يف م�سائل �لتجريم عدم �إر�ساء جريمة 
ر�سوة �لموظفين �لعموميين �لأجانب وموظفي �لمنظمات �لدولية �لعمومية، وذلك على ما يبدو نتيجة لعدم 
وجود �سك متعدد �لأطر�ف لمكافحة ر�سوة �لأجانب على �ل�سعيد �لإقليمي. و�إ�سافًة �إلى ذلك، من �لمرجح 
�أن تو�جه �لبلد�ن يف مجموعة دول �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ م�ساكل فيما يتعلق بتجريم �ختل�ض �لأمو�ل �لعامة 
وتبديدها، وكذلك �لر�سوة يف �لقطاع �لخا�ض. وهي تو�جه �أي�سًا تحديات تتعلق باإعادة �إدماج �لمد�نين بجر�ئم 
وهيئات  �لف�ساد  مكافحة  لأجهزة  �لتنفيذية  �لقدر�ت  وتعزيز  �لوكالت،  بين  �لفعال  �لتن�سيق  وكفالة  �لف�ساد، 
�إنفاذ �لقانون. ومن ناحية �أخرى، فاإن قو�نينها تن�ض يف �لغالب على جز�ء�ت �أ�سد، حيث تطبق بع�ض �لدول 
عقوبة �ل�سجن مدى �لحياة �أو حتى عقوبة �لإعد�م على �أخطر حالت �لر�سوة �أو �لختل�ض �أو "�لف�ساد �لكبير". 
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�عتمادً�  �سرقها  �آ�سيا وجنوب  بلد�ن جنوب  �لت�سليم يف عدد من  يعتمد  �لدولي،  بالتعاون  يتعلق  وفيما 
ول  فقط(،  �لكومنولث  بلد�ن  بين  فيما  خا�سة  ترتيبات  وجود  )مع  معاهدة  وجود  على  يبدو  فيما  �سارمًا 
�لقو�نين  �ل�سمات �لم�ستركة �لأخرى غياب  ُيعترف على وجه �لتحديد بدور �لتفاقية كاأ�سا�ض قانوني. ومن 
�أو �لممار�سات فيما يتعلق بنقل �لإجر�ء�ت �لجنائية وكذلك، يف حالت عدة، �لموقف �ل�سارم ن�سبيًّا �لمتَخذ 
ب�ساأن �زدو�جية �لتجريم يف م�سائل �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة. وعادًة ما يكون �لوفاء بهذ� �لمبد�أ مطلوبًا 
بغ�ض �لنظر عما �إذ� كان �لتدبير �لمطلوب ذ� طابع ق�سري �أو غير ق�سري. ويف �لمقابل، ل يبدو �أن �ل�سرية 
�لم�سرفية ت�سكل عقبة �أمام تنفيذ طلب �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة، بل �إن هناك بلدْين يوؤكد�ن �أن من 

�لممكن تقديم �سجلت م�سرفية دون �لحاجة �إلى �لح�سول على �أمر ق�سائي.
هو  ربط  عامل  �أقوى  �أن  ويبدو  �لمجموعة.  د�خل  �لتنا�سق  من  معيَّنة  درجات  ��ستبانة  يمكن  �أنه  غير 
و�لمحيط  �آ�سيا  �سيما يف منطقة جنوب �سرق  �لأنغلو�سك�سوني، ول  �لقانون  لنظام  �لدول  �لعديد من  �عتماد 
�لهادئ. فبع�ض هذه �لوليات �لق�سائية �لعاملة بالقانون �لأنغلو�سك�سوني لديها جر�ئم متطابقة تتعلق ببع�ض 
�أ�سكال �ل�سلوك �لمت�سل بالف�ساد )مثل عرقلة �سير �لعد�لة(، وتطبق، من �أجل تي�سير �لملحقات �لق�سائية، 
فر�سيات قابلة للدح�ض مماثلة لتلك �لتي لوحظت يف بلد�ن مجموعة �لدول �لأفريقية �لتي تتبع نظام �لقانون 
�لمذكور  "�لوكيل"  �لأحيان على مفهوم  بع�ض  �لأنغلو�سك�سوني يف  �لقانون  بلد�ن  تعتمد  �لأنغلو�سك�سوني. كما 
�أعله، �لذي ي�سمل �لموظفين �لعموميين وموظفي �لقطاع �لخا�ض على �ل�سو�ء، وكثيرً� ما ل يكون لديها فترة 

تقادم فيما يتعلق بجر�ئم �لف�ساد.
وهناك مجموعة فرعية متجان�سة ب�سكل خا�ض، وهي بلد�ن جزر �لمحيط �لهادئ �لتي تنبع ت�سريعاتها 
�لوليات  لدى  �لقانونية  �لمبادئ  وغ على غر�ر  َم�سُ �لأنغلو�سك�سوني،  �لقانون  قائم على  نظام  ��ستخد�م  من 
 � �لمتحدة �لأمريكية )بو�سفها من �لأقاليم �لخا�سعة �سابقًا لو�ساية �لأمم �لمتحدة و�لمرتبطة �رتباطًا حرًّ
بالوليات �لمتحدة( �أو �لمملكة �لمتحدة لبريطانيا �لعظمى و�آيرلند� �ل�سمالية. وت�سترط بع�ض هذه �لدول، 
"على نحو فا�سد"، كما تدرج يف ت�سريعاتها عادًة  يف و�سفها لجر�ئم �لر�سوة، �أن يت�سرف مرتكب �لجريمة 
�رتكاب جريمة،  �أكثر على  �أو  �آخر  �تفاق �سخ�ض مع �سخ�ض  ينطوي على  �لذي  �لتاآمر  جريمة خا�سة وهي 
غالبًا ما تكون خطيرة، ما د�م هناك فعل علني و�حد على �لأقل قد حدث. و�إ�سافًة �إلى ذلك، وكما لوحظ 
�أي�سًا يف بلد�ن �لقانون �لأنغلو�سك�سوني يف مجموعة �لدول �لأفريقية، فاإن معظمها ير�سي �لم�سوؤولية �لجنائية 
لل�سخ�سيات �لعتبارية من خلل �عتبار �أن جميع �لجر�ئم تنطبق على �لكيانات بنف�ض طريقة �نطباقها على 
ا  �لأفر�د، مع �إجر�ء �لتعديلت �ل�سرورية فح�سب. وعادًة ما تتبع بلد�ن جزر �لمحيط �لهادئ نموذجًا تقديريًّ
�لق�سائية  �لملحقة  من  �لكاملة  و�لح�سانة  بل  �لعقوبة،  تخفيف  �إلى  يوؤدي  قد  مما  �لق�سائية،  للملحقة 
بالن�سبة �إلى �لجناة �لمتعاونين. ومع ذلك، فقد رئي �أن �لجز�ء�ت �لمنطبقة يف هذه �لبلد�ن منخف�سة عمومًا، 
يتجاوز  بما  �لمتاحة  �لجز�ء�ت  �أنو�ع  نطاق  تو�سيع  �أو  �لغر�مات  م�ستوى  رفع  يف  للنظر  تو�سيات  و�أُ�سدرت 
�لعقوبات �لمالية. وتتعلق �لتحديات �لأخرى بالتد�بير �لمحدودة �أو غير �لر�سمية �لمتاحة لحماية �ل�سهود، 
وبكون �لبلد�ن �لمعنية لم تن�سئ يف �أحيان كثيرة هيئات �أو �إد�ر�ت متخ�س�سة لغر�ض مكافحة �لف�ساد، وذلك 
على ما يبدو ب�سبب �لقيود �لتي يفر�سها �سغر حجمها وقلة عدد �سكانها. و�أخيرً�، تلتزم هذه �لبلد�ن بمبد�أ 

�لإقليمية على نحو �سارم، بما ينحرف عن �لإمكانيات �لمتوخاة يف �لتفاقية.
يف  �لمتبادلة  �لقانونية  و�لم�ساعدة  �لمجرمين  لت�سليم  �لقانونية  �لأطر  ت�ستند  �لحالت،  معظم  ويف 
�لم�سائل �لرئي�سية فيما يبدو  �إحدى  �لعهد. وتكمن  �إلى قو�نين حديثة  �لبلد�ن �لجزرية يف �لمحيط �لهادئ 
�إلى �لخبرة �لعملية يف معالجة طلبات �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة وت�سليم �لمجرمين.  يف �لفتقار �لعام 
�أو  �أم ل(،  بالف�ساد  كانت مت�سلة  �أيِّ حالت )�سو�ء  تناول  يتم  لم  �لهادئ،  �لمحيط  بلد�ن جزر  ويف معظم 
و�لم�ساعدة  �لمجرمين  ت�سليم  ترتيبات  وت�سري  �لما�سية.  �لخم�ض  �ل�سنو�ت  خلل  منها،  �لقليل  تناول  تم 
يبدو  ل  ولكن  �لمبد�أ،  حيث  من  وهر�ري(  لندن  مخططْي  )مثل  �لكومنولث  يف  �لقائمة  �لمتبادلة  �لقانونية 



�إلى �لممار�سة يف م�سائل �لم�ساعدة �لقانونية  �أن يكون �لفتقار  ُت�ستخدم يف �لممار�سة �لعملية. ويمكن  �أنها 
�لمتبادلة ناتجًا عن �سغر حجم هذه �لبلد�ن و�ساآلة �قت�ساد�تها ن�سبيًّا. ومن �لممكن �أي�سًا، �إلى حد ما على 
�لأقل، �أن تكون قنو�ت �إنفاذ �لقانون غير �لر�سمية مف�سلة على �آليات �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة �لر�سمية 
�لجنائية.  بالإجر�ء�ت  �ل�سلة  ذ�ت  و�لأدلة  �لمعلومات  بتبادل  �لأمر  يتعلق  عندما  للوقت  ��ستهلكًا  و�لأكثر 
ومما يدعم هذه �لإمكانية �أن هذه �لبلد�ن مربوطة ب�سبكة من �آليات �إنفاذ �لقانون دون �لإقليمية �لتي ت�سمل 
�سبكة مكافحة �لجريمة عبر �لوطنية يف منطقة �لمحيط �لهادئ، ومنظمة �لجمارك يف �أوقيانو�سيا، وبرنامج 

�لدوريات بالزو�رق يف �لمحيط �لهادئ، وروؤ�ساء �ل�سرطة يف جزر �لمحيط �لهادئ.
�آ�سيا و�لمحيط �لهادئ مجموعة فرعية ثانية ذ�ت  وت�سكل �لبلد�ن �لناطقة بالعربية يف مجموعة دول 
م �أفعال  �سمات مميزة )ت�سترك فيها �أحيانًا مع �لبلد�ن �لناطقة بالعربية يف �لمجموعة �لأفريقية(. ول ُتجرَّ
بالموظفين  يتعلق  فيما  �إلَّ  �لفرعية  �لمجموعة  هذه  �إلى  تنتمي  �لتي  �لبلد�ن  يف  �لغالب  يف  بالنفوذ  �لتجار 
م �لإثر�ء غير �لم�سروع يف �لعادة. و�إ�سافًة �إلى ذلك، غالبًا ما ل ت�سمل �لت�سريعات يف  �لحكوميين، ول ُيجرَّ
هذه �لبلد�ن �ل�سروع يف �رتكاب بع�ض جر�ئم �لف�ساد )مثل عرقلة �سير �لعد�لة و�لتجار بالنفوذ(، �أو �لإعد�د 
خلل  من  �لأمو�ل  غ�سل  لمكافحة  تد�بير  �لبلد�ن  �تخذت  �أخرى،  ناحية  ومن  بالف�ساد.  �لمت�سلة  للجر�ئم 
�لف�ساد؛  لل�سخ�سيات �لعتبارية عن جر�ئم  �لم�سوؤولية �لجنائية  و�أر�ست، كقاعدة عامة،  ت�سريعات خا�سة؛ 
كما تن�ض قو�نينها على �إمكانية منح �لح�سانة من �لملحقة �لق�سائية لمرتكبي �لجر�ئم �لذين يتعاونون مع 
�ل�سلطات. وفيما يتعلق بنموذج �لملحقة �لق�سائية لديها، فهي غالبًا ما تطبق مبد�أ �ل�سرعية. بيد �أن نظمها 
�لخا�سة بمكافحة �لف�ساد يعوقها �لفتقار �إلى تد�بير للتنفيذ �لفعال للمادة 32، ب�ساأن حماية �ل�سهود، و�إلى 

�لأحكام �لتي تي�سر بدرجة كبيرة عر�ض �آر�ء �ل�سحايا و�سو�غلهم �أثناء �لإجر�ء�ت �لجنائية و�لنظر فيها.
بالعربية يف هذه  �لناطقة  �لبلد�ن  لمعظم  �لرئي�سية  �ل�سمات  �إحدى  تتمثل  �لدولي،  بالتعاون  يتعلق  وفيما 
يف  �لأفريقية(  �لدول  مجموعة  يف  بالعربية  �لناطقة  �لبلد�ن  بع�ض  مع  �أي�سًا  فيه  ت�سترك  ما  )وهو  �لمجموعة 
غياب �لقو�نين �لقائمة بذ�تها ب�ساأن ت�سليم �لمطلوبين و�لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة. ويف حين �أن هناك نهجًا 
مت�سقًا يقوم على عدم ��ستر�ط وجود معاهدة كاأ�سا�ض قانوني لت�سليم �لمطلوبين )حيث يمكن �أن ُيمنح �أي�سًا على 
�أ�سا�ض �لمجاملة و�لمعاملة بالمثل(، هناك عدد قليل فيما يبدو من �لأحكام �لمحلية )�لو�ردة �أ�سا�سًا يف قو�نين 
�لتعاون �لق�سائي �لدولي. وبدًل من ذلك، تعتمد غالبية  �أو قو�نين �لإجر�ء�ت �لجنائية( �لتي تنظم  �لعقوبات 
�لبلد�ن يف هذه �لمجموعة �لفرعية �عتمادً� كبيرً� على �لمعاهد�ت �لثنائية و�لإقليمية؛ وكثيرً� ما ُذكرت �تفاقية 
�لريا�ض �لعربية للتعاون �لق�سائي لعام 1983 �لمبرمة يف �إطار جامعة �لدول �لعربية. ولذلك، فاإن هناك عددً� 
من �لأحكام �لقائمة على �لتفاقية، من قبيل �لم�ساور�ت وقو�عد �لتقييد �لمتعلقة با�ستخد�م �لأدلة، و�ل�سرية، 
بالرجوع  �لمتثال  تاأكيد  يتم  ما  وعادة  �لمحلية،  �لقو�نين  يف  �سر�حًة  مة  �لمنظَّ غير  لل�سهود،  �لتعر�ض  وعدم 
�أو �لإقليمية �لمنطبقة. و�أبرز تحليل  �إلى �لأحكام ذ�ت �ل�سلة �لو�ردة يف �لمعاهد�ت �لثنائية  �أو  �إلى �لممار�سة 
ا �إلى عدم ت�سليم �لمو�طنين و�إلى �لعتر�ف بمبد�أ  مقارن لل�ستعر��سات �لُقطرية ذ�ت �ل�سلة �أي�سًا �تجاهًا عامًّ
"�لت�سليم �أو �لمحاكمة" باعتباره من �لممار�سات �لعملية، وذلك بالنظر �إلى وروده �سر�حًة يف �لقو�نين �لد�خلية.
وتتاألف مجموعة فرعية �أخيرة �سمن مجموعة دول �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ من �سل�سلة من �لبلد�ن يف 
و�سط و�سرق �آ�سيا تتبع �أنماطًا مماثلة لتلك �لتي تتبعها �لدول يف مجموعة دول �أوروبا �ل�سرقية �لتي ت�سترك 
معها يف �لتاريخ و�لتقاليد )�نظر �أدناه(. وتت�سل هذه �لأنماط، على �سبيل �لمثال، بالقيود يف تغطية �لعنا�سر 
�أو �لتما�سها و�إدر�ج �لمز�يا غير �لمادية(؛ ومنح �لح�سانة  �لأ�سا�سية لجريمة �لر�سوة )مثل تقديم �لر�سوة 
�لر�سوة  تقديم  يبلِّغون طوعًا عن  ممن  فا�سدة  �أعماًل  يمار�سون  �لذين  للأ�سخا�ض  �لق�سائية  �لملحقة  من 
بالإجر�ء�ت  �لخا�سة  قو�نينها  يف  و�لن�ض  �لبتز�ز؛  �سحية  يقعون  �لذين  للأ�سخا�ض  وكذلك  لل�سلطات، 
�لجنائية على �لإيقاف �لموؤقت للموظفين �لعموميين �لمتهمين بالف�ساد كنوع من �لتد�بير �لق�سرية �لمتاحة 

ل�سلطات �إنفاذ �لقانون �أثناء �لتحقيق �لجنائي.
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264 حالة تنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد

مجموعة دول اأوروبا ال�سرقية

ينق�سم �أع�ساء مجموعة دول �أوروبا �ل�سرقية �إلى دول �أع�ساء يف �لتحاد �لأوروبي و�أخرى غير �أع�ساء فيه. 
وتنطبق �لملحظات و�لتجاهات �لتي �أُبرزت بالن�سبة لبلد�ن مجموعة دول �أوروبا �لغربية ودول �أخرى �إلى 
حد كبير على تلك �لمبد�ة بالن�سبة لبلد�ن مجموعة دول �أوروبا �ل�سرقية �لأع�ساء �أي�سًا يف �لتحاد �لأوروبي 
)�نظر �أدناه(. وكما ُذكر �أعله، توجد لدى �لعديد من �أع�ساء مجموعة دول �أوروبا �ل�سرقية ت�سريعات مماثلة 
لتلك �لموجودة لدى عدد من �لبلد�ن �لمجاورة من مجموعة �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ. وفيما يتعلق بالتجريم، 
وموظفي  �لأجانب  �لعموميين  �لموظفين  ر�سوة  م  تجرِّ �ل�سرقية  �أوروبا  دول  مجموعة  بلد�ن  �أن  �لمرجح  من 
�لمنظمات �لدولية �لعمومية، بل وتميل �إلى تجاوز �لحد �لأدنى من متطلبات �لتفاقية، فيما يتعلق على �سبيل 
�لمثال ب�سمول �لر�ساوى �لتي ل ُتمنح فيما يتعلق بت�سيير �لأعمال �لتجارية �لدولية، �أو �لتجار بالنفوذ فيما 
تكون  �أن  �أي�سًا  �لمرجح  ومن  �لعمومية.  �لدولية  �لمنظمات  و�أع�ساء  �لأجانب  �لعموميين  بالموظفين  يتعلق 
�لدول �لمعنية قد �أر�ست جريمة �لر�سوة يف �لقطاع �لخا�ض، وهو ما يرجع �أ�سا�سًا �إلى تنفيذها لتفاقية مجل�ض 
�أوروبا للقانون �لجنائي ب�ساأن مكافحة �لف�ساد و�لقر�ر �لإطاري JHA/2003/568 �ل�سادر عن مجل�ض �لتحاد 

�لأوروبي ب�ساأن مكافحة �لف�ساد يف �لقطاع �لخا�ض.

�لعام  �لقطاع  يف  �لمرتكبة  �لختل�ض  �أفعال  بين  �لتمييز  عدم  �إلى  �لمجموعة  هذه  يف  �لدول  وتميل 
وتلك �لتي ُترتكب يف �لقطاع �لخا�ض، و�إن �نطوت �لأفعال ذ�ت �ل�سلة على عقوبات �أ�سد �أو ��ستتبعت تطبيق 
م �لإثر�ء غير �لم�سروع �سوى يف  جر�ئم �إ�سافية يف �أحيان كثيرة عندما يرتكبها موظفون عموميون. ول ُيجرَّ
ثلث دول �سمن �لمجموعة، و�إن مالت دول كثيرة �إلى ��ستخد�م �سلطات مو�سعة للم�سادرة كبديل. و�إ�سافًة 
عادًة،  �لجنائية  قو�نينها  يف  �لأمو�ل،  غ�سل  لتجريم  تد�بير  تقريبًا  �لبلد�ن  هذه  جميع  �تخذت  ذلك،  �إلى 
�ل�سيء نف�سه على عرقلة �سير  �ل�سلة متفقة مع �لتفاقية. وينطبق  �لت�سريعات ذ�ت  �أن تكون  �لمرجح  ومن 
�لم�ستخدمة  بالو�سائل �لمختلفة  �لمثال،  و�إن كانت هناك يف بلد�ن قليلة م�سائل تتعلق، على �سبيل  �لعد�لة، 
ب�ساأن  خا�سة  جر�ئم  �إر�ساء  يف  �أي�سًا  �ل�سائد  �لتجاه  ويتمثل  �لأدلة.  تقديم  �أو  بال�سهادة  �لإدلء  يف  للتدخل 
��ستخد�م �لو�سائل �لق�سرية �سد موظفي �لعد�لة و�لموظفين �لمكلفين باإنفاذ �لقو�نين. وعلى �لعموم، يبدو 
�أن بلد�ن هذه �لمجموعة لديها نظم تجريم قوية و�ساملة ن�سبيًّا، حتى لو كانت هناك بع�ض �ل�ستثناء�ت �لتي 
لوحظت فيما يتعلق مثًل بتغطية �لنفوذ "�لمفتر�ض"، �أو ��ستر�ط �أن يلحق قدر من �لأذى �أو �ل�سرر بم�سالح 
�ل�سخ�ض �أو �لدولة لكي ُتعتبر �إ�ساءة ��ستعمال �لوظائف جريمة جنائية. وُتَعدُّ �لم�سوؤولية �لجنائية لل�سخ�سيات 
�لعتبارية �سمة م�ستركة يف هذه �لمجموعة، ويبدو �أن �لدول �لأطر�ف ت�سترك �أحيانًا يف بع�ض �لتعاريف، مثل 
و� للجريمة �أو �أ�سرفو� على �رتكابها، وكذلك �لأ�سخا�ض �لذين �أن�ساأو�  "�لمنظمون" )�أي �لأ�سخا�ض �لذين �أعدُّ
�ل�سلوك  �أ�سكال  من  ك�سكل  �لجريمة  �إعد�د  ومفهوم  عليه(،  �أ�سرفو�  �أو  ا  �إجر�ميًّ ت�سكيًل  �أو  منظمة  جماعة 
�لإجر�مي. و�لمقا�ساة يف دول هذه �لمجموعة �إلز�مية من حيث �لمبد�أ. وتتعلق �سمة �إيجابية �أخيرة باإنفاذ 
�لقانون وبكون �لبلد�ن �لمعنية لديها بر�مج كافية، و�أحيانًا �ساملة وجريئة، لحماية �ل�سهود، غالبًا ما تكون يف 

ت�سريعات منف�سلة، وذلك نتيجة للجهود �لر�مية �إلى �لمتثال لمتطلبات �سكوك �إقليمية.)109(

ومن منظور �لتعاون �لدولي يف �لم�سائل �لجنائية، يكمن عامل ربط مهم بين دول هذه �لمجموعة �لأع�ساء 
وغير �لأع�ساء يف �لتحاد �لأوروبي يف كونها جميعًا �أع�ساء يف مجل�ض �أوروبا. ويوفر �لتنفيذ �لت�سريعي للعديد 
�ل�سنين قدرً�  �لمتبادلة على مر  �لقانونية  و�لم�ساعدة  �لمجرمين  ت�سليم  ب�ساأن  �أوروبا  من معاهد�ت مجل�ض 

 )109(ت�سمل تلك �ل�سكوك �لإقليمية ما يلي: )�أ( قر�ر جمل�ض �لحتاد �لأوروبي �ملوؤرخ 23 ت�سرين �لثاين/نوفمرب 1995، ب�ساأن حماية �ل�سهود 

هة �إىل �لدول �لأع�ساء، ب�ساأن تخويف  مة �لدولية؛ و)ب( �لتو�سية R (97) 13 للجنة وزر�ء جمل�ض �أوروبا �ملوجَّ يف �سياق مكافحة �جلرمية �ملنظَّ
�ل�سهود وحقوق �لدفاع؛ و)ج( �لقر�ر �لإطاري JHA/2001/220 ملجل�ض �لحتاد �لأوروبي، ب�ساأن و�سع �ل�سحايا يف �لإجر�ء�ت �جلنائية.



كبيرً� من �لتجان�ض. و�إ�سافًة �إلى ذلك، �ساعد تنفيذ مجموعة ت�سريعات مجل�ض �أوروبا يف هذ� �لمجال �إلى حد 
كبير �لبلد�ن على تنفيذ متطلبات �تفاقية مكافحة �لف�ساد. ويمكن �أن يقال �ل�سيء نف�سه عن نقل �لأ�سخا�ض 
�لمحكوم عليهم ونقل �لإجر�ء�ت �لجنائية، �للذين كانا مو�سوع �تفاقين محددين من �تفاقات مجل�ض �أوروبا.

ومما له �أهمية بالغة �أن عددً� كبيرً� من �لبلد�ن �لمنتمية �إلى هذه �لمجموعة لديه قو�نين حديثة �لعهد 
�لر�بع من  �لف�سل  لتنفيذ  �للزمة  �لأ�س�ض  توفر  �لتي  �لقو�نين،  ومعظم هذه  �لدولي.  �لتعاون  تتناول  ن�سبيًّا 
�لتفاقية، تت�سمن �أحكامًا �ساملة تغيب عادة عن �لقو�نين �لقديمة، مثل �لأحكام ب�ساأن و�جبات �لت�ساور مع 
�لبلد�ن �لطالبة. ويف عدد من �لحالت، تحدد هذه �لقو�نين �لجديدة �أن طلبات ت�سليم �لمجرمين و�لم�ساعدة 
�لقانونية �لمتبادلة ل يمكن رف�سها لأ�سباب مالية. ويتناق�ض هذ� �لنهج مع �لنهج �لأكثر "تقليدية" �لذي تتبعه 
بلد�ن �أخرى ل توؤكد �لمتثال للتفاقية �سوى على نحو غير مبا�سر، بحجة �أن �لأ�سباب �لمالية غير مذكورة 
�آخر ي�ستحق  �تجاه  �لدولي. وثمة  �لتعاون  �لد�خلية، ومن ثم ل يمكن �عتبارها عقبات تعتر�ض  �لقو�نين  يف 
ت�سليط �ل�سوء عليه، وهو �أن �لإر�سال �لتلقائي للمعلومات يكون يف �لغالب مو�سوع �أحكام ت�سريعية محددة. 
وهذ� يميز بو�سوح بين عدد من �لبلد�ن �لمنتمية �إلى هذه �لمجموعة و�لغالبية �لعظمى من �لبلد�ن �لأخرى 
قيد �ل�ستعر��ض �لتي توؤكد عادة �لمتثال للفقرة ٤ من �لمادة ٤6 من �لتفاقية من خلل �لممار�سة. وتحدد 
معظم �لبلد�ن يف هذه �لمجموعة �أي�سًا يف �إطار �لجر�ئم �لتي ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها �لجر�ئم �لتي يعاَقب 
عليها بال�سجن لمدة �سنة و�حدة على �لأقل، وهو حد �أدنى مقارنًة بالحد �لذي تحدده �لبلد�ن �لمنتمية �إلى 
مجموعات �إقليمية �أخرى. وهي تعتمد، من �أجل تنفيذ حكم �لتفاقية ب�ساأن "�لمعاملة �لعادلة" )�لفقرة 1٤ 
من �لمادة ٤٤(، يف جملة �أمور، على �لتفاقية �لأوروبية لحقوق �لإن�سان ومجموعة �ل�سو�بق �لق�سائية �لتي 
للت�سليم،  �لعادة �سرطًا م�سبقًا  لي�ض يف  �أن وجود معاهدة  �لإن�سان. ذلك  �لأوروبية لحقوق  �لمحكمة  �أر�ستها 
ا لت�سليم �لمجرمين. وفيما يتعلق بهيئات �لتحقيق �لم�ستركة، توجد لدى  ويمكن �تخاذ �لتفاقية �أ�سا�سًا قانونيًّ
�لبلد�ن �أطر قانونية ذ�ت �سلة، وقد د�أبت على �ل�ستفادة منها يف �لممار�سة �لعملية، و�إن لم يكن ذلك فيما 

يتعلق بالجر�ئم �لمت�سلة بالف�ساد يف معظم �لحالت.

مجموعة دول اأمريكا الالتينية والكاريبي

و�لكاريبي نظامًا  �للتينية  �أمريكا  �إلى مجموعة دول  �لمنتمية  �لبلد�ن  �لعظمى من  �لغالبية  تعتمد  يف حين 
�لقانون  على  قائمًا  نهجًا  تتبع  �لكاريبي،  منطقة  يف  �سيما  ول  منها،  �أقلية  فاإن  �لمدني،  �لقانون  على  قائمًا 
�لأنغلو�سك�سوني. ومن �لخ�سائ�ض �لمميزة �لتي لوحظت خلل �ل�ستعر��سات �أن يف بع�ض بلد�ن �لمجموعة، 
ُي�ستخدم �لفعل نف�سه )ofrecer( بمعنى "َيْعِر�ُض" و"َيِعُد ب�" )�لر�سوة( على حد �سو�ء. ورغم �أن معظم �لدول يف 
م ر�سوة �لموظفين �لعموميين �لأجانب وموظفي �لمنظمات �لدولية �لعمومية،  �أمريكا �للتينية و�لكاريبي تجرِّ
فاإن �لتجاه �لغالب �أنها ل تقوم بذلك �سوى فيما يتعلق بالجانب �لن�سط من �لجريمة. كما يقل �لحتمال باأن 
مت �لتجار بالنفوذ و�لر�سوة يف �لقطاع �لخا�ض، وهي ل ت�سمل يف  تكون �لبلد�ن يف هذه �لمجموعة قد جرَّ
�لمجموعة هي  بلد�ن  �أن  يبدو  �أخرى،  ناحية  ومن  بالف�ساد.  �لمت�سلة  للجر�ئم  �لتح�سيرية  �لأعمال  �لغالب 
�لأكثر ��ستعد�دً� لعتماد ت�سريعات ت�سمل جريمة �لإثر�ء غير �لم�سروع، ربما نتيجة لتنفيذ �تفاقية �لبلد�ن 
�إلى  �لتقادم  فترة  نطاق  بتو�سيع  تتعلق  ن�سو�ض  ��ستر�ع  �إلى  �أي�سًا  تميل  وهي  �لف�ساد.  لمكافحة  �لأمريكية 
م�ستويات ُمر�سية، حيث �إن �لعديد منها يعتمد، على �سبيل �لمثال، ت�سريعات مبتكرة مت�سابهة ب�ساأن تعليق 
�لفترة ذ�ت �ل�سلة �أثناء تولي �لموظف �لعمومي �لمتورط من�سبه. وفيما يتعلق بالملحقة �لق�سائية، تميل 
دول �لمجموعة �إلى تطبيق مبد�أ �ل�سرعية، �سو�ء ب�سفة عامة �أو فيما يتعلق بالجر�ئم �لمت�سلة بالف�ساد على 
وجه �لتحديد. ورغم �أن هذه �لدول كثيرً� ما تو�جه ثغر�ت فيما يتعلق بنطاق �لممتلكات �لخا�سعة للتجميد 
و�ل�سبط و�لم�سادرة، يتم �لت�سرف يف عائد�ت �لجريمة، بمجرد م�سادرتها، يف عدد من �لبلد�ن، وذلك 
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بتخ�سي�سها ل�سناديق خا�سة، لكي ُت�ستخدم من �أجل مكافحة �لجريمة �لمنظمة، �أو يف بر�مج �لوقاية من 
ر�ت وعلج �لمتعاطين و�إعادة تاأهيلهم. ويف �ل�سياق نف�سه، ونظرً� للتجارب �لمكت�سبة يف كثير  تعاطي �لمخدِّ
من �لبلد�ن من مكافحة �لجريمة �لمنظمة، فاإنها غالبًا ما تتخذ تد�بير كافية لحماية �ل�سهود ونقلهم. ومع 

�ض بلد�ن عديدة بعد مبد�أ �لإقليمية �لن�سطة. ذلك، فمن وجهة نظر ق�سائية، لم تكرِّ

�لخ�سو�ض،  �لمدني، على وجه  �لقانون  بلد�ن  تنظم مجموعة  �لدولي، غالبًا ما  بالتعاون  يتعلق  وفيما 
�أحكام متفرقة يف د�ساتيرها وقو�نينها  �لمتبادلة من خلل  �لقانونية  و�لم�ساعدة  �لمجرمين  ت�سليم  م�سائل 
من  عددً�  �لوطنية  �لت�سريعات  تتناول  ل  عام،  وبوجه  �لجنائية.  بالإجر�ء�ت  �لمتعلقة  وقو�نينها  �لجنائية 
�لم�سائل �لتي ت�سملها �لتفاقية، بما يف ذلك �أ�سباب رف�ض طلبات �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة، و�لقاعدة 
رف�ض  قبل  و�لم�ساور�ت  �لمتبادلة،  �لقانونية  �لم�ساعدة  �إجر�ء�ت  يف  �لأدلة  ��ستخد�م  من  بالحد  �لمتعلقة 
�لطلبات، و�سرط عدم �لتمييز وعدم �لتعر�ض لل�سهود. غير �أن �لقدرة �لموؤكدة على تطبيق �أحكام �لتفاقية، 
�ض على نحو مبا�سر فيما يبدو عن نق�ض �لت�سريعات  و�لرغبة �لموؤكدة يف ذلك لدى �لعديد من �لبلد�ن تعوِّ
�لد�خلية. ويف �لوقت نف�سه، كثيرً� ما يظل ذلك �لتطبيق �لمبا�سر نظريًّا، ول يتحقق يف �لممار�سة �لعملية. 
ولدى �لأغلبية �ل�ساحقة من بلد�ن هذه �لمجموعة �أطر قانونية، �سو�ء من خلل �لتفاقيات �لثنائية �أو �لأطر 
ق �لعديد منها على �تفاقية مجل�ض  �لقانونية �لإقليمية، ب�ساأن تنظيم نقل �لأ�سخا�ض �لمحكوم عليهم؛ وقد �سدَّ
�أوروبا ب�ساأن نقل �لأ�سخا�ض �لمحكوم عليهم. ومعظمها ل ي�سترط وجود معاهدة لأغر��ض ت�سليم �لمجرمين. 
وعلى �لعموم، يعتمد عدد كبير من �لبلد�ن نهجًا مرنًا يف عدد من �لجو�نب. ويتمثل �أحد �لمجالت يف قدرتها 
�أن  من  �لرغم  على  وذلك  �لعتبارية،  بال�سخ�سيات  يتعلق  فيما  �لمتبادلة  �لقانونية  �لم�ساعدة  تقديم  على 
بلد�ن  جميع  و�أكدت  �لد�خلية.  للأغر��ض  �لعتبارية  لل�سخ�سيات  �لجنائية  بالم�سوؤولية  ل يعترف  بع�سها 
�لمجموعة تقريبًا �أن باإمكانها قبول طلبات �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة عن طريق و�سائل غير ر�سمية )بما 
يف ذلك �سفويًّا وعن طريق �لمنظمة �لدولية لل�سرطة �لجنائية )�لإنتربول((. ومن �لجدير بالملحظة �أي�سًا 
ع تلك �لطلبات لمعيار  �أن هناك ثلثة بلد�ن منتمية �إلى �لمجموعة تتجاوز متطلبات �لتفاقية لأنها ل ُتخ�سِ

�زدو�جية �لتجريم، ب�سرف �لنظر عن �لتمييز بين �لتد�بير �لق�سرية وغير �لق�سرية.

�لو�سطى بوجود قيد ب�ساأن  �أمريكا  �لتي لوحظت فيما يتعلق بمعظم �لدول يف  �ل�سمات  �إحدى  وترتبط 
ي �لخا�سة يف �لتحقيقات �لمتعلقة بالجريمة �لمنظمة و/�أو جر�ئم غ�سل �لأمو�ل.  �أ�ساليب �لتحرِّ ��ستخد�م 
ويعني هذ� �لقيد �أن تلك �لأ�ساليب ل يجوز ��ستخد�مها �إل للتحقيق يف جر�ئم �لف�ساد عندما ُترتكب �لجر�ئم 

من جانب جماعات �إجر�مية منظمة �أو عندما ُتعتبر جر�ئم �أ�سلية لغ�سل �لأمو�ل.

وتتاح لمعظم �لبلد�ن �لجزرية يف �لمجموعة �لتي تتبع نظام �لقانون �لأنغلو�سك�سوني �إمكانية ��ستخد�م 
�سكوك �لكومنولث )مثل مخططات لندن وهر�ري( �لتي توفر لها رو�بط مبا�سرة مع بلد�ن �لكومنولث خارج 
و�تفاقية  �لف�ساد  لمكافحة  �لأمريكية  �لبلد�ن  �تفاقية  مثل  �لإقليمية،  بال�سكوك  �لتز�مها  �أن  كما  �لمنطقة. 
�لبلد�ن �لأمريكية ب�ساأن �لم�ساعدة �لمتبادلة يف �لم�سائل �لجنائية، يتيح لها �أي�سًا �لتعاون مع بلد�ن تنتمي �إلى 

نف�ض �لمنطقة ولديها نظم ونهج قانونية مختلفة.

مجموعة دول اأوروبا الغربية ودول اأخرى
تتاألف مجموعة دول �أوروبا �لغربية ودول �أخرى من �أو�سع ت�سكيلة من �لتقاليد �لقانونية، مما يجعل من �ل�سعب 
�أوروبا  بع�سوية مجل�ض  قويًّا  تاأثرً�  تتاأثر  �لتفاقية  تنفيذ  نطاق وطر�ئق  �أن  �لم�ستركة. غير  �لقو��سم  تحديد 
و�لتحاد �لأوروبي، كما هي �لحال لدى مجموعة دول �أوروبا �ل�سرقية. ذلك �أن �لدول �لأطر�ف يف �لمجموعة 
�لتي هي �أي�سًا �أع�ساء يف �لتحاد �لأوروبي لديها ت�سريعات متكاملة لمكافحة �لف�ساد يف بع�ض �لمجالت، منها 



على �سبيل �لمثال قو�عد ومبادئ توجيهية و��سحة ب�ساأن �لعو�مل �لتي ينبغي �أخذها يف �لعتبار عند تحديد 
ما �إذ� كان ينبغي �عتبار مزّية ما "غير م�ستحقة".

م ر�سو �لموظفين �لعموميين  ومن �لمرجح �أي�سًا �أن بلد�ن مجموعة دول �أوروبا �لغربية ودول �أخرى تجرِّ
�لأجانب وموظفي �لمنظمات �لدولية �لعمومية، كما يبدو �أنها ُتْنِفُذ �لت�سريعات بفعالية، حيث يوجد لديها �أكبر 
عدد من �لتحقيقات و�لملحقات و�لإد�نات على م�ستوى �لمجموعات كافة. كما يزد�د �لحتمال باأن تكون قد 
لمجل�ض  �ل�سلة  �ل�سكوك ذ�ت  لتنفيذها  نتيجة  وذلك  �لخا�ض،  �لقطاع  �لر�سوة يف  �أكثر من غيرها  مت  جرَّ
فاإن جميع  �إلى ذلك،  و�إ�سافًة  �ل�سرقية(.  �أوروبا  دول  بلد�ن مجموعة  �لأوروبي )على غر�ر  و�لتحاد  �أوروبا 
�لدول تقريبًا يف �لمجموعة تقرُّ �لم�سوؤولية �لجنائية لل�سخ�سيات �لعتبارية، وقد �تخذت تد�بير لتجريم غ�سل 
�لأمو�ل، عادة يف قو�نينها �لجنائية. ومع ذلك، يزد�د �لحتمال باأن تكون لديها مخاوف ب�ساأن جريمة �لإثر�ء 
�ل�سلة، وذلك يف كثير  �أيٍّ من بلد�ن �لمجموعة بالمفهوم ذي  �لم�سروع، كما يت�سح من عدم �عتر�ف  غير 
من �لأحيان ب�سبب �لقيود �لد�ستورية و�لخرق �لمت�سور لفتر��ض �لبر�ءة. وتميل بلد�ن كثيرة �إلى ��ستخد�م 
بد�ئل، مثل �ل�سلحيات �لمو�سعة يف مجال �لم�سادرة �أو �آليات �لم�سادرة غير �لقائمة على �لإد�نة. و�أخيرً�، 
وكما هي �لحال لدى �أع�ساء مجموعة دول �أوروبا �ل�سرقية، فاإن بلد�ن مجموعة دول �أوروبا �لغربية ودول �أخرى 
لديها عادة بر�مج متقدمة لحماية �ل�سهود ونقلهم، كما �أن لديها يف �لغالب ت�سريعات ب�ساأن حماية �لمبلِّغين 
عن �لمخالفات. غير �أنه ل يمكن �عتبار �أن �أيَّ مجموعة من �لدول لديها �آليات ُمر�سية تمامًا من �أجل تنفيذ 

�لمادة 33 من �لتفاقية )حماية �لأ�سخا�ض �لمبلِّغين(.

�لتوقيف  �أمر  ب�ساأن   2002/584/JHA �لإطاري  قر�ره  بموجب  �لأوروبي  �لتحاد  مجل�ض  ��ستحدث  وقد 
�لأوروبي، عامًل مهمًا من عو�مل �لتما�سك ودفعًة نحو درجة �أعلى من �لتجان�ض يف م�سائل �لتعاون �لدولي يف 
�لم�سائل �لجنائية. ويحل هذ� �ل�سك بفعالية محل �إجر�ء�ت ت�سليم �لمجرمين بين �لدول �لأع�ساء يف �لتحاد 
�لأوروبي عن طريق �لإلغاء �لفعلي لل�سيطرة �ل�سيا�سية على �إجر�ء�ت �لت�سليم بالن�سبة لعدد كبير من �لجر�ئم، 
�لأوروبي،  �لتوقيف  �لقانوني لأمر  �إلى ذلك، فبموجب �لإطار  و�إ�سافًة  بالف�ساد.  �لمت�سلة  بما فيها �لجر�ئم 
�أزيل مبد�أ �زدو�جية �لتجريم فيما يتعلق بقائمة ت�سم 32 جريمة، بما يف ذلك �لجر�ئم �لمت�سلة بالف�ساد �لتي 
ِدرة للحكم بال�سجن لمدة �أق�ساها ثلث �سنو�ت على �لأقل، كما يحددها  يعاَقب عليها يف �لدولة �لع�سو �ل�ُم�سْ

ِدرة للحكم. قانون �لدولة �لع�سو �ل�ُم�سْ

وتتميز �لمجموعة عمومًا بوجود طبقات متعددة من �لتعاون. ولديها عدة �أطر موؤ�س�سية للتعاون يف مجال 
�إنفاذ �لقانون، منها مكتب �ل�سرطة �لأوروبي )يوروبول( و�لمكتب �لأوروبي لمكافحة �لحتيال �لتابع للمفو�سية 
�لأوروبي  �ل�سمال  بلد�ن  من  فرعية  مجموعة  ترتبط  �لجغر�فية،  �لناحية  ومن  �سينغن.  و�تفاقية  �لأوروبية 
بترتيبات تعاونية وثيقة، بما يف ذلك �أمر �لتوقيف يف بلد�ن �ل�سمال �لأوروبي ومنتدى �لتعاون بين �أجهزة �ل�سرطة 
�أوروبا  دول  �إلى مجموعة  �لمنتمية  �لبلد�ن  �أغلبية  �أن  �أي�سًا  ويلَحظ  �لأوروبي.  �ل�سمال  بلد�ن  و�لجمارك يف 
�لغربية ودول �أخرى تلجاأ �إلى ��ستخد�م �لتد�ول بالفيديو كممار�سة معيارية يف �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة 
)�لفقرة 18 من �لمادة ٤6(، وتعتمد عدة قو�عد قانونية و�أطرً� ت�سغيلية لإن�ساء هيئات تحقيق م�ستركة، بما يف 
ذلك �لتفاقية �لأوروبية للم�ساعدة �لمتبادلة يف �لم�سائل �لجنائية و�لبروتوكول �لإ�سافي �لثاني �لملحق بها. 
وت�ستخدم �لبلد�ن �لمنتمية �إلى مجموعة دول �أوروبا �لغربية ودول �أخرى هيئات �لتحقيق �لم�ستركة يف �لجر�ئم 

�لمت�سلة بالف�ساد على نطاق �أو�سع قليًل فيما يبدو مقارنًة بالبلد�ن يف �لمجموعات �لأخرى.
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الخال�سة

ما فتئت تخ�سع  �لأطر�ف  �لدول  �لف�ساد يف غالبية  لمكافحة  �لقانونية  �لأطر  �أنَّ  �إلى  �لدر��سة  تو�سلت هذه 
م ملحوظ يف �لتجاه �لذي تن�ض  ل�سيرورة تغيُّر قانوني على مد�ر �ل�سنو�ت �لأخيرة، مما �أدى �إلى �إحر�ز تقدُّ
عليه �لمادة 1 من �لتفاقية، على �لأقل فيما يتعلق بتجريم �لف�ساد و�إنفاذ �لقانون و�لتعاون �لدولي. وُت�سنَّف 
مكافحة �لف�ساد، كما لوحظ �أثناء عمليات ��ستعر��ض �لتنفيذ، �سمن �أهم �لأولويات �لحكومية يف �لعديد من 
�ض مو�رد كبيرة تحقيقًا لهذه �لغاية. وقد �قترنت �لتعديلت �لقانونية بالتغيير�ت  �لدول �لأطر�ف، وُتخ�سَّ
�لهيكلية يف عدد كبير من �لبلد�ن، مما �أ�سفر عن نظم تجريم مت�سقة ومتناغمة �إلى حد كبير؛ ونتائج ملمو�سة 
من حيث تد�بير �لإنفاذ �لت�سريعية و�لتنظيمية ولو�ئح �لتهام و�أحكام �لإد�نة، حتى يف �لحالت �لتي ُيرتكب 
فيها �لف�ساد على �أعلى �لم�ستويات؛ و�سبكات �لتعاون �لقوية من �أجل ت�سليم �لمطلوبين و�لم�ساعدة �لقانونية 
�لمتبادلة و�إنفاذ �لقانون عبر �لحدود �لوطنية. و�أفاد ممثلون عن �لقطاع �لخا�ض ومنظمات �لمجتمع �لمدني 
ب�سفة خا�سة باأنَّ �لملحقة �لق�سائية لجر�ئم �لف�ساد ز�دت يف �ل�سنو�ت �لقليلة �لأخيرة يف �لبلد�ن �لمعنية، 
على �لرغم من �إمكانية بذل �لمزيد من �لجهود ل�سمان �ت�ساق �لتنفيذ وفعاليته. ويف ذلك �ل�سياق، �ت�سح �أن 
�أ�سا�سًا لإن�ساء نظم فعالة  ُتتخذ  �لتفاقية ��سطلعت بدور مهم بالفعل يف تحفيز جهود �لإ�سلح، وما ز�لت 

لمكافحة �لف�ساد.

�إيجابي  �أثر  لهما  كان  �لتنفيذ  ��ستعر��ض  فريق  وعمل  �لتنفيذ  ��ستعر��ض  �آلية  �أنَّ  �إلى  �لإ�سارة  وتجدر 
�إحد�ث تحول يف �لو�سع �ل�سائد على �ل�سعيد �لعالمي فيما يتعلق بمكافحة �لف�ساد.  �إ�سايف فيما يبدو على 
�إليها، وَثُبَتت من  �أو �لن�سمام  �إلى �لت�سديق على �لتفاقية  فقد �أحدثا من ناحية زخمًا جديدً� �أدى بالدول 
ناحية �أخرى فائدتهما يف بذل جهود من �أجل تعزيز تنفيذ �لتفاقية على �لم�ستوى �لوطني من خلل �إطلق 
�أو تي�سير م�ساور�ت و��سعة �لنطاق بين �لوكالت ب�ساأن �لإ�سلحات �لت�سريعية و�لموؤ�س�سية �ل�سرورية، �سو�ء 
قبل �ل�ستعر��سات �لُقطرية �أو ��ستجابًة لنتائجها.)110( وقد رحبت �لدول �لأطر�ف بال�ستعر��سات كفر�سة 
لإر�ساء وتعزيز جهود �لتن�سيق �لد�خلية، و�أفادت بذلك كاإحدى �لنتائج �لرئي�سية لم�ساركتها يف �لآلية. وحددت 
�لدول �لأطر�ف جهود �لتن�سيق تلك بو�سفها عامًل حا�سم �لأهمية من �أجل تنفيذ نتائج وملحظات تقارير 
�لوطني،  �ل�سعيد  على  �لإ�سلح  تد�بير  �سياغة  لدى  �لأطر�ف،  �لدول  من  عدد  و��ستر�سد  �ل�ستعر��ض. 
�إلى  تحديدً�  و��ستندت  �ل�ستعر��سات،  خلل  من  ��سُتبينت  كما  �أخرى،  بلد�ن  يف  �لم�ستفادة  بالدرو�ض 
�لخل�سات �لو�فية وكذلك تقارير �ل�ستعر��ض �لُقطرية �لمتاحة للطلع �لعام.)111( كما توجد �أدلة على �أنَّ 
�أتاح لهم �لتب�سر  �أثناء �ل�ستعر��سات  تبادل �لأفكار و�لمعلومات على نطاق و��سع بين �لخبر�ء �لحكوميين 
على نحو فريد يف �لممار�سات �لجيدة �لتي تعتمدها �لدول �لأخرى و�لكف عن �لتعامل بح�سا�سية مع م�ساألة 

�لف�ساد" ملكافحة  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  تنفيذ  ��ستعر��ض  �آلية  �أد�ء  "تقييم  بعنو�ن  �لأمانة  مذكرة  �ملثال  �سبيل  على    )110(�نظر 

�ل�ساد�سة دورته  عن  �لف�ساد  ملكافحة  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  يف  �لأطر�ف  �لدول  موؤمتر  وتقرير  9-17؛  �لفقر�ت   ،(CAC/COSP/2015/6) 
 ،(CAC/COSP/IRG/2016/9) لفقر�ت 3٤ و35 و53 و5٤؛ وتقرير فريق ��ستعر��ض �لتنفيذ عن �أعمال دورته �ل�سابعة� ،(CAC/COSP/2015/10
ومذكرة  و37-٤7؛   35 �لفقر�ت   ،(CAC/COSP/IRG/2016/9/Add.1) �مل�ستاأنفة  �ل�سابعة  دورته  �أعمال  عن  �لفريق  وتقرير  6٤-68؛  �لفقر�ت 
دة للدول �لأطر�ف وخرب�تها و�لتد�بري ذ�ت �ل�سلة �لتي �تخذتها بعد �إجناز �ل�ستعر��سات �لُقطرية، مبا يف ذلك  �لأمانة بعنو�ن "�ملمار�سات �جليِّ

.(CAC/COSP/IRG/2016/12) "ملعلومات �ملتعلقة بامل�ساعدة �لتقنية�
 )111(�نظر تقرير فريق ��ستعر��ض �لتنفيذ عن �أعمال دورته �ل�ساد�سة �مل�ستاأنفة (CAC/COSP/IRG/2015/5/Add.1)، �لفقرة 12.
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�لف�ساد وتجريدها من �سبغتها �ل�سيا�سية)112( وكذلك يف تبديد بع�ض �ل�سكوك ب�ساأن كيفية �لتعامل مع عدد 
خلل  من  �لتعاونية  �لعملية  هذه  تي�سير  ويجري  للتفاقية.  �لمو�سوعية  بالمتطلبات  �لمتعلقة  �لم�سائل  من 
بين  �لربط  �لأطر�ف على  �لدول  ي�ساعد  �لذي  و�لجريمة  ر�ت  بالمخدِّ �لمعني  �لمتحدة  �لأمم  �أن�سطة مكتب 
�أو خطط عمل على �سبيل �لمتابعة يف  �لتنفيذ وو�سع ��ستر�تيجيات  تو�سيات �لدورة �لأولى لآلية ��ستعر��ض 

مجال مكافحة �لف�ساد لمعالجة �لتو�سيات �لمنبثقة عن �ل�ستعر��سات.)113(

ومع ذلك، ل تز�ل هناك تحديات كبيرة، تتر�وح بين �أقل �لم�ساكل تعقيدً�، مثل وجود �أخطاء و��سحة 
يف ترجمات �لتفاقية �إلى لغات غير �للغات �لر�سمية للأمم �لمتحدة و�لعقبات �لعملية ب�سبب نق�ض �لخبرة 
و�لمو�رد و�لتدريب، و�لم�سائل �لتقنية �لمعقدة فيما يتعلق ب�سياغة �أحكام �لتجريم �أو �إدر�ج عنا�سر معيَّنة يف 

هياكل �إجر�ئية معقدة.

وكانت �لثغر�ت و�لختلفات �أكثر و�سوحًا فيما يتعلق بتنفيذ �لف�سل �لثالث من �لتفاقية. وكما ُو�سف 
بمزيد من �لتف�سيل يف �لملحظات �لعامة يف �لجزء �لأول من هذه �لدر��سة، فقد كان للتفاقية �آثار تنفيذية 
�لقانون.  �إنفاذ  حيث  من  �أو  �لتجريم  حيث  من  �سو�ء  مهمة،  نتائج  من  ذلك  �ساحب  ما  مع  �لنطاق  و��سعة 
�أنَّ �لتفاقية تتطلب من �لدول �لأطر�ف طائفة و��سعة ومتعددة �لأوجه من �لتد�بير يف  �إلى  �أنه بالنظر  بيد 
تلك �لمجالت، فقد �كُت�سفت م�ساكل بدرجات متفاوتة يف جميع �لأحكام ذ�ت �ل�سلة. وترد �أهم �لتحديات 

�لم�ستبانة فيما يلي.)11٤(

فيما يتعلق باأحكام �لتجريم، تتعلق �أبرز �لم�سائل بالتطبيق غير �لكايف للتد�بير �لإلز�مية وفقًا للتفاقية. 
�لعمومي"،  "�لموظف  ي�سمله م�سطلح  �لذي  �لنطاق  �لقيود على  ت�سمل  �لتد�بير  تلك  �أنَّ  �إلى  بالأخ�ض  وي�سار 
�لعموميين  �لموظفين  ر�سو  تجريم  يف  و�لثغر�ت  �لوطنية؛  �لبرلمانية  �لجمعيات  باأع�ساء  يتعلق  فيما  خا�سة 
و�لأفعال  �لثالثة  �لأطر�ف  من  و�لم�ستفيدين  �لمادية  غير  بالمز�يا  يتعلق  فيما  �لمثال  �سبيل  على  �لوطنيين، 
غير �لمبا�سرة )�لمادة 15(؛ وعدم تجريم ر�سو �لموظفين �لعموميين �لأجانب وموظفي �لمنظمات �لدولية 
�لعمومية وعدم فعالية �لت�سريعات �لقائمة فيما يبدو )�لفقرة 1 من �لمادة 16(؛ و�لثغر�ت و�لعيوب �لفنية يف 
�لقو�نين �لتي ت�ستهدف �لت�سدي �إلى غ�سل عائد�ت �لجريمة، وعدم كفاية �لقدر�ت �لعملية لل�سلطات �لمخت�سة 
فيما يتعلق باإنفاذ �لأحكام ذ�ت �ل�سلة )�لمادة 23(؛ و�لقيود �لعديدة �لمفرو�سة على �ل�سعيد �لوطني فيما 
يتعلق بتجريم �إعاقة �سير �لعد�لة، بما يف ذلك �لتجزوؤ �لمفرط للت�سريعات �لمنطبقة )�لمادة 25(؛ ومحدودية 

�لتطبيق �لعملي لتد�بير تحديد �لم�سوؤولية �لجنائية �أو غير �لجنائية لل�سخ�سيات �لعتبارية )�لمادة 26(.

ا �لتحديات �لمتعلقة بتنفيذ �أحكام �لتجريم غير �لإلز�مية فهي �أقل بروزً� و�إن كانت و��سعة �لنت�سار  �أمَّ
مت �رت�ساء �لموظفين  بالقدر نف�سه. ومن بين �أكبر تلك �لتحديات �نخفا�ض عدد �لوليات �لق�سائية �لتي جرَّ
�لتقنية  �لمادة 16(؛ و�ل�سعوبات  �لعمومية )�لفقرة 2 من  �لدولية  �لمنظمات  �لأجانب وموظفي  �لعموميين 
�لمتاجرة بالنفوذ، وهي جريمة معقدة، يف ت�سريعاتها  �لتي تو�جهها �لدول �لأطر�ف يف تجريم  و�لمنهجية 
�لوطنية )�لمادة 18(؛ وعدم تجريم �لإثر�ء غير �لم�سروع )�لمادة 20(، وهو ما ُيعزى كثيرً�، مع ذلك، �إلى 

CAC/ ،"112(مذكرة من �إعد�د �لأمانة بعنو�ن "ترجمة �للتز�م �إىل نتائج: �أثر �آلية ��ستعر��ض تنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد( 

COSP/2013/14، �لفقرة 3. �نظر �أي�سًا �لفقر�ت 2 و٤ و19 و2٤-26 من تلك �لوثيقة.

�ك�ض   )113(�نظر على �سبيل �ملثال ورقة �ملعلومات �لأ�سا�سية �لتي �أعدتها �لأمانة ب�ساأن حالة تنفيذ قر�ر �ملوؤمتر ٤/5 حول متابعة �إعلن مرَّ

ب�ساأن منع �لف�ساد (CAC/COSP/2015/8)، �لفقرة 1٤.
 )11٤(�نظر �أي�سًا ورقة �ملناق�سة �لتي �أعدتها �لأمانة ب�ساأن و�سع جمموعة من �لتو�سيات و�ل�ستنتاجات غري �مللزمة �لقائمة على �لدرو�ض 

�مل�ستفادة ب�ساأن تنفيذ �لف�سلني �لثالث و�لر�بع من �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد (CAC/COSP/IRG/2017/3)؛ و�لتقرير �ملو��سيعي �لذي 
.(CAC/COSP/IRG/2016/6) أعدته �لأمانة ب�ساأن تنفيذ �لف�سل �لثالث من �لتفاقية�



�سمانات د�ستورية وقيود قانونية؛ و�لم�سائل �لتي تعيق تجريم �لر�سوة يف �لقطاع �لخا�ض )�لمادة 21(، بما 
فيها �ن�سغال �ل�سلطات �لوطنية فيما يبدو بحماية �لقطاع �لخا�ض.

بفر�ض  �لإلز�مية  �ل�سروط  يف  �لجنائية  �لعد�لة  تعزيز  بتد�بير  يتعلق  فيما  �لكبرى  �لم�ساكل  وتكمن 
تو�زن  و�إقامة  30(؛  �لمادة  من   1 )�لفقرة  بالف�ساد  �لمتعلقة  �لجر�ئم  يخ�ض  فيما  ومت�سقة  كافية  عقوبات 
�لتو�زن  و�لحفاظ على ذلك  �لعموميين  للموظفين  �متياز�ت ق�سائية ممنوحة  �أو  �أيِّ ح�سانات  بين  منا�سب 
مة وفقًا  من جهة، و�إمكانية �إجر�ء �لتحقيق و�لملحقة و�لمقا�ساة على نحو فعال فيما يتعلق بالأفعال �لمجرَّ
للتمكين من م�سادرة  �لمادة 30(؛ و�تخاذ تد�بير  �أخرى )�لفقرة 2 من  للتفاقية عند �ل�سرورة من جهة 
جميع �أنو�ع �لعائد�ت �لمتاأتية من �لجر�ئم �لم�سمولة بالتفاقية، وكذلك ك�سف �لموجود�ت �أو �قتفاء �أثرها �أو 
تجميدها �أو حجزها )�لفقرتان 1 و2 من �لمادة 31(؛ و�عتماد تد�بير لتنظيم �إد�رة �لممتلكات �لمجمدة �أو 
�لمحجوزة �أو �لم�سادرة تنظيمًا فعاًل )�لفقرة 3 من �لمادة 31(؛ وو�سع �أطر معيارية منا�سبة من �أجل حماية 

�ل�سهود و�لخبر�ء و�ل�سحايا )�لمادة 32(.

وفيما يتعلق بالأحكام غير �لإلز�مية للتفاقية، تتمثل �أكبر �لتحديات يف نق�ض �لتد�بير �لمتخذة لإ�سقاط 
من )�لفقرة 7  �لمد�نين  عن  للدولة  �أو جزئيًّا  ا  كليًّ مملوكة  من�ساأة  ومن�سب يف  عمومي  من�سب  تولي   �أهلية 

�لخا�سعة  للممتلكات  �لم�سروع  �لم�سدر  �إثبات  �أجل  من  �لإثبات  عبء  عك�ض  �سرط  وغياب  30(؛  �لمادة 
كفاية  وعدم  �لمادة 31(؛  من   8 )�لفقرة  قانونية  قيود  �أو  د�ستورية  �سمانات  ب�سبب  للم�سادرة، وخ�سو�سًا 

�لأطر �لمعيارية ب�ساأن حماية �لمبلِّغين )�لمادة 33(.

�لمتخ�س�سة  �ل�سلطات  كفاءة  محدودية  ب�سبب  تحديات  تطر�أ  ما  كثيرً�  �لقانون،  باإنفاذ  يتعلق  وفيما 
وخبرتها وقدر�تها و��ستقلليتها )�لمادة 36(؛ وعدم كفاية �لحو�فز على �لتعاون مع �سلطات �إنفاذ �لقانون 
)�لمادة 37(؛ ونق�ض �لتن�سيق وتبادل �لمعلومات بفعالية بين �لوكالت، ل �سيما فيما بين �لوكالت �لتي لها 

ولية يف مجال مكافحة �لف�ساد )�لمادة 38(.

كما  �لم�ستبانة،  �لفجو�ت  ل�سد  �لقتر�حات  بع�ض  على  �لدر��سة  هذه  من  جزء  كل  يف  �ل�سوء  وي�سلَّط 
�أمثلة  �إلى جانب ملحوظات تو�سيحية وتعليقات تف�سيرية، وكذلك  �أ�سير خلل عملية �ل�ستعر��ض �لُقطري، 
دة و�لتنفيذ، يف حال وجودها. ويف كثير من �لحالت، يو�سى باعتماد �أحكام وقو�نين  على �لممار�سات �لجيِّ
و�عتماد  �لموجودة  �لت�سريعات  تدعيم  يف  �لجارية،  �لقانونية  �لإ�سلحات  �سياق  يف  �لنظر،  وكذلك  جديدة 
�أطر ت�سريعية قائمة بذ�تها ب�ساأن �لف�ساد �أو تد�بير مرفقة بها لمكافحة �لف�ساد، من قبيل �لتد�بير �لمتعلقة 
ع �لدول �لأطر�ف على مو��سلة هذه �لإ�سلحات على نحو يتجنب �لتد�خل  بحماية �ل�سهود و�لمبلِّغين. وُت�سجَّ
و�لتناق�ض، ويكفل �لت�ساق يف تطبيقها �لعملي ويف تف�سيرها. ومن ناحية �أخرى، ل بد من �لإقر�ر باأنَّ هناك 
بع�ض �ل�ستعر��سات �لتي تقر يف كثير من �لأحيان، وخ�سو�سًا لدى تناول �لأحكام غير �لإلز�مية للتفاقية 
)مثل �لمادة 20 و�لفقرة 8 من �لمادة 31(، �ختيار �لدول �لأع�ساء عدم �عتماد �لأحكام ذ�ت �ل�سلة بعد 
�أيِّ  تقديم  دون  �لقانون من  و�سف حالة  على  تقت�سر  �لُقطرية  �ل�ستعر��سات  فاإنَّ  ولذ�،  �لو�جبة؛  �لدر��سة 

�قتر�حات ب�ساأن �لكيفية �لتي يمكن �أو يلزم بها تعديله.)115( 

�ل�ستعر��ض  باآليات  مقارنًة  �لأقل  )على  �ل�ستعر��ض  عملية  نطاق  �ت�ساع  �أنَّ  �إلى  �لإ�سارة  تجدر  كما 
تقييم  لإجر�ء  عملية،  لأ�سباب  د�ئمًا،  �لمجال  يف�سحا  لم  خللها  �لمثارة  �لم�سائل  د  وتعدُّ �لأخرى(  �لدولية 
م فر�دى �لبلد�ن �لمعلومات  ق لجميع �لأحكام �لو�ردة يف �لف�سل �لثالث. ففي كثير من �لأحيان، لم تقدِّ معمَّ
كافية  �إ�سارة  �إليها  ي�سر  لم  �لتي  �لأحكام  بع�ض  هناك  ولذ�،  �لأولى.  �ل�ستعر��سات  يف  وخ�سو�سًا  �لكاملة، 

 ،(CAC/COSP/IRG/2014/10) 115(�نظر �أي�سًا �للمحة �ملو��سيعية �لعامة عن �لتو�سيات ب�ساأن تنفيذ �لف�سلني �لثالث و�لر�بع من �لتفاقية( 

�لفقرة ٤.
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ن�سبيًّا، من قبيل �لأحكام �لو�ردة يف �لفقر�ت ٤ و5 و10 من �لمادة 30، و�لفقرة 5 من �لمادة 32، و�لمادة ٤2، 
وكذلك �لأحكام �لتي لي�ض لها طابع جنائي �أ�سا�سًا و�لو�ردة يف �لمادتين 3٤ و35، ول يبدو �أنها حظيت بنف�ض 
�أن  ملحظة  من  بد  ل  �أخرى،  ناحية  ومن  �أهمية.  �أكثر  ُتعتبر  �لتي  بالأحكام  مقارنًة  �لهتمام  من  �لدرجة 
ا تو�سيع نطاقها بحيث ت�سمل  �لتح�سن �لم�ستمر يف جودة تقارير �ل�ستعر��سات �لُقطرية، �لتي يجري تدريجيًّ
�لمزيد من �لم�سائل �لجانبية ومجالت �لهتمام، بما يف ذلك �لتنفيذ �لعملي للأحكام �لوطنية، ي�سهد على 

زيادة م�سد�قية �آلية ��ستعر��ض �لتنفيذ وفعاليتها.

�لمو�رد  ب�ساأن تخ�سي�ض  �لمو�د 23 و32 و36 و38،  �سياق  تو�سيات، وخ�سو�سًا يف  وكثيرً� ما ُطرحت 
بالف�ساد  �لمتعلقة  �لتحقيقات  وتت�سم  �لف�ساد.  بمكافحة  �لمعنية  و�لموؤ�س�سات  للأجهزة  �لعملية  و�لقدر�ت 
بكونها محفوفة بتحديات م�ستع�سية، لي�ض ب�سبب �لطبيعة �ل�سرية للجريمة و�ل�سعوبات �لمرتبطة بالح�سول 
على �لأدلة من �لأطر�ف �لمعنية فح�سب، بل �أي�سًا ب�سبب �لطبيعة �لمعقدة و�لجو�نب �لمالية �لمحتملة للعديد 
من �لأن�سطة ذ�ت �ل�سلة. ولذلك، فمن �لمهم معالجة �لقيود �لمتعلقة بالقدر�ت وتوفير ما يكفي من �لمو�رد 
�لمالية و�لب�سرية لل�سلطات �لمعنية بمكافحة �لف�ساد، و�سمان ��ستقلليتها وكفاءتها على �ل�سعيد �لعملياتي، 
�إنفاذ  �لوكالت.)116( ويتطلب تح�سين م�ستويات  �لقانون و�لتن�سيق فيما بين  �إنفاذ  �لتعاون يف مجال  وتعزيز 
�لأحكام ذ�ت �ل�سلة �أي�سًا منح �لأولوية للتحقيق يف �لف�ساد وملحقة مرتكبيه فيما يتعلق بالأ�سكال �لأخرى 

من �ل�سلوك �لإجر�مي.

ويبدو �أنَّ من بين �لم�ساكل �ل�ساملة �لأخرى فيما يتعلق بتنفيذ �لف�سل �لثالث عدم وجود ما يكفي من 
�لف�ساد  جر�ئم  يف  بالتحقيق  �لمتعلقة  �لق�سائية  لل�سو�بق  �لنموذجية  �لت�سنيفات  �أو  �لإح�سائية  �لبيانات 
وملحقة مرتكبيها يف �لعديد من �لبلد�ن، بما يف ذلك �لأحكام �لق�سائية �لمفرو�سة و�لموجود�ت �لمحجوزة 
نة �أو فيما يخ�ض جر�ئم  �أو �لم�سادرة. وعلى �لرغم من �إمكانية توفير بع�ض �لبيانات من جانب �سلطة معيَّ
معيَّنة، فاإنَّ �لمنهجية �لمتَّبعة يف مختلف �لموؤ�س�سات ونوع �لبيانات �لم�ستقاة منها غير مت�سقة، ول ُت�سنَّف 
تلك  على  �لح�سول  خللها  من  يمكن  مركزية  �آليات  ول توجد  �لجريمة،  نوع  ح�سب  �لمتو�فرة  �لمعلومات 
دت عدة ��ستعر��سات، وجود معلومات ملمو�سة عن ممار�سات �لإنفاذ لتقييم  �أكَّ �لبيانات. ومن �لمهم، كما 
فعالية �لتد�بير �لقائمة، و�لتن�سيق بين موؤ�س�سات مكافحة �لف�ساد على �ل�سعيد �لعملياتي، وو�سع ��ستر�تيجيات 
قة للم�ساعدة على تحقيق �أهد�ف  �سة يف مجال منع �لجريمة و�لعد�لة �لجنائية، و�تخاذ �إجر�ء�ت من�سَّ مخ�سَّ
�لتفاقية. ولذلك، ينبغي للدول �لأطر�ف �أن ت�سعى �إلى تعزيز عملية توحيد �لبيانات �لإح�سائية )على �سبيل 
بالق�سايا  �لخا�سة  للأرقام  �لمبا�سر  بالت�سجيل  �لقانون  �إنفاذ  و�سلطات  �لمحاكم  قيام  خلل  من  �لمثال 
�لجنائية يف قاعدة بيانات �إلكترونية تتعهدها �إد�رة �لإح�ساء �لتابعة لوز�رة �لعدل( و�إمكانية �لح�سول عليها 
تقييم  و�إجر�ء  بالإنفاذ  �لمتعلقة  �لعملية  �لم�سائل  على  �لتركيز  زيادة  �سيتيح  مما  علمية،  بطريقة  وتحليلها 
�أف�سل للتنفيذ. ومن �لجدير بالنتباه �أن من �لمنتجات �لثانوية �لإيجابية لإجر�ء عملية ��ستعر��ض ُقطري فيما 

يبدو �إن�ساء �أو تعزيز �لأنظمة �لوطنية لجمع �لبيانات و�لإح�ساء يف عدة دول.)117(

و�أخيرً�، ينبغي للدول �لأطر�ف �لتي لم ت�ستحدث بعد نظامًا لإتاحة �لأحكام �لق�سائية �لمتعلقة بتنفيذ 
�أحكام �لتفاقية للجمهور يف �لوقت �لمنا�سب �أن تنظر يف ذلك لأنَّ من �ساأنه زيادة فهم �لأ�سباب �لكامنة ور�ء 
نجاح ق�سايا مكافحة �لف�ساد �أو ف�سلها. وينبغي لها �أن ت�سع �أي�سًا مجموعة من �ل�سو�بق �لق�سائية �لتي يمكن 
للجهاز �لق�سائي و�لممار�سين �لقانونيين �ل�ستعانة بها يف ق�سايا �لف�ساد �لمقبلة. ومن �ساأن ذلك تح�سين 
�لم�سائل.  لهذه  �لق�سائية  �لمعالجة  يف  �لت�ساق  وزيادة  �لق�سائية  �لملحقة  �سعيد  على  قة  �لمحقَّ �لنتائج 

 )116(�ملرجع نف�سه، �لفقرتان 1٤ و15.

 )117(�لوثيقة CAC/COSP/2015/6، �لفقرتان 9 و1٤.



�إيجابي  تاأثير  له  يكون  �أن  يمكن  ما  وهو  �لق�سائية،  �لإجر�ء�ت  �ل�سفافية على  �لمزيد من  �سي�سفي  �أنه  كما 
�لقانون.)118( وعلوة على ذلك، لعل  �إنفاذ  �ل�سلطة �لق�سائية وهيئات  �لف�ساد �لملَحظ د�خل  على م�ستوى 
�إجر�ء فح�ض �سامل  �لدول �لأطر�ف تود �لحتذ�ء ببع�ض �لبلد�ن فيما يتعلق باإجر�ء عمليات ت�ساور ت�سمل 
للكيفية �لتي يمكن بها لنظم مكافحة �لف�ساد �أن ت�سبح �أكثر فعالية من �أجل و�سع خطة عمل وطنية �ساملة 
لمكافحة �لف�ساد. ويمكن لتلك �لخطة �أن ت�سمل �سمن عنا�سرها �لرئي�سية تحديد �سبل وو�سائل وقف �لتاأخر 

يف �لتحقيقات و�لإجر�ء�ت �لق�سائية �لذي قد يحبط �لجهود �لر�مية �إلى �لحد من جر�ئم �لف�ساد بكفاءة.

ا �ل�ستنتاج فيما يتعلق بالف�سل �لر�بع من �لتفاقية فيختلف بع�ض �ل�سيء. فبالن�سبة �إلى عدد كبير  �أمَّ
من �لدول �لأطر�ف، كان مما ي�سر تنفيذ �لأحكام �لو�ردة يف �لف�سل �لر�بع �لطابع �لقائم على تلقائية �لنفاذ 
للأحكام �لرئي�سية و�إمكانية تطبيقها تطبيقًا مبا�سرً� من جانب �ل�سلطات �لمخت�سة يف �لدول. ومما ل �سك 
�إلى �لخو�ض يف عمليات  �أن ذلك منح �لدول �لأطر�ف �لمزّية �لمو�سوعية �لمتمثلة يف �ختز�ل �لحاجة  فيه 
�أحكام  تنفيذ  مهمة  �إحالة  خلل  من  �ليقين  بعدم  وتت�سم  للوقت  م�ستهلكة  تكون  ما  كثيرً�  د�خلية  معيارية 
�لتفاقية بدرجة كبيرة �إلى �ل�سلطتين �لتنفيذية و�لق�سائية. بيد �أن هذ� �لنهج �لأحادي له عيوبه �لتي ت�سمل 
�لحاجة �إلى �لتغلب على ما يمكن �أن يو��سل عدد من �لممار�سين �عتباره فجوة معرفية. فعلى �سبيل �لمثال، لم 
ي�سمن �إبر�م �تفاقات �أو ترتيبات تعاون ثنائية �أو متعددة �لأطر�ف تطبيقها عمليًّا يف كثير من �لأحيان. ومن 
َد يف �أحد �لتقارير �لُقطرية على �سرورة تعميم �لتفاقات �لقائمة على �ل�سلطات �لمخت�سة  هذ� �لمنطلق، �ُسدِّ
لدى جميع �لأطر�ف وتاأكيد �أهميتها من �أجل تفعيلها ب�سورة تدريجية يف �لممار�سة �لعملية. وبهذ� �لمعنى، 
من �لأهمية بمكان كفالة �أن يتولى جميع من ي�سطلع بدور موؤ�س�سي على مختلف م�ستويات ومر�حل �إجر�ء�ت 
�لعد�لة �لجنائية )وكالت �إنفاذ �لقانون و�لمدعون �لعامون و�لق�ساة، وما �إلى ذلك( تطبيق �لتفاقية تطبيقًا 
مبا�سرً� كممار�سة عامة. وحيث �إن �لتحدي ل يقت�سر على �تفاقية مكافحة �لف�ساد و�إنما يلَحظ �أي�سًا فيما 
مة، فاإن �لم�ساألة يمكن معالجتها على  يتعلق بتنفيذ �تفاقيات �أخرى ذ�ت �سلة، مثل �تفاقية �لجريمة �لمنظَّ
نطاق �لقطاعات �لمختلفة، على �سبيل �لمثال من خلل ��ستغلل �لمو�رد �لخا�سة ببناء �لقدر�ت لدى هيئات 
�لم�ساعدة �لتقنية �لوطنية و�لدولية على نحو تاآزري �أكثر. ولذ�، يمكن �أن يتمثل �أحد �لأهد�ف �لمهمة لل�سنو�ت 
�لمقبلة يف مو��سلة تعريف موظفي �لعد�لة �لجنائية بالآليات �لم�ستندة �إلى �لتفاقية و�لنهو�ض بثقافة تقوم 
على �عتبار تلك �لآليات مرجعًا معياريًّا يف �لمعالجة �ليومية للق�سايا عبر �لوطنية �لمتعلقة بالف�ساد. ومن 
�لعلمات �لم�سجعة �إبلغ 21 دولة طرفًا عن �إر�سالها و/�أو تلّقيها طلبًا و�حدً� على �لأقل للم�ساعدة �لقانونية 

�لمتبادلة باتخاذ �لتفاقية �أ�سا�سًا قانونيًّا.

�سبيل  فعلى  �ل�ستخد�م.  قليلة  �لتفاقية  يف  �لمرتاآة  �لقانونية  �لأطر  بع�ض  تز�ل  ل  عام،  منظور  ومن 
�لمثال، يكاد ل يوجد بلد ��ستفاد من �إمكانية ت�سليم مو�طنيه ب�سرط عودة �ل�سخ�ض �لمطلوب لق�ساء �لحكم 
�إنفاذ  �أو �لممار�سات محدودة ب�ساأن  يف بلد جن�سيته )�لفقرة 12 من �لمادة ٤٤(. وبالمثل، كانت �لمعارف 
�لحكم �لأجنبي عندما ُيرف�ض ت�سليم �ل�سخ�ض �لمطلوب ب�سبب جن�سيته )�لفقرة 13 من �لمادة ٤٤(. ويبدو 
بالف�ساد.  �لمت�سلة  بالجر�ئم  يتعلق  فيما  لي�ض  لكن  �أكبر،  بتو�تر  ��سُتخدمت  �أخرى  قانونية  �آليات  هناك  �أن 
ي �لخا�سة ويمكنها �للجوء �إلى تلك �لأ�ساليب، و�إن  وعلى �لعموم، لدى �لبلد�ن ت�سريعات ب�ساأن �أ�ساليب �لتحرِّ
ر�ت، ونادرً� يف �لتحقيق يف  مة و�لتجار بالمخدِّ �ساع ��ستخد�مها �أكثر يف �لتحقيقات �لمتعلقة بالجريمة �لمنظَّ
جر�ئم �لف�ساد. وكانت �لتفاقات ب�ساأن ��ستخد�م تلك �لأ�ساليب بناًء على طلب �لبلد�ن �لأجنبية �أكثر ندرة. 
�لقتحامية  �لطبيعة  �إلى  �لخا�سة  ي  �لتحرِّ �أ�ساليب  ��ستعمال  ُتعزى محدودية  �أن  بعيد  �إلى حد  �لممكن  ومن 
ب�سفة خا�سة لبع�سها بحيث تميل �لبلد�ن عمومًا �إلى ق�سرها على ما ُيعتبر �أ�سد �لجر�ئم خطورة. ويف �لوقت 

لع �جلمهور على �لأحكام �لق�سائية وغريها من �ملعلومات ذ�ت �ل�سلة باملحاكم،  )118(ملزيد من �ملعلومات ب�ساأن �ملو�سوع �لعام �ملتعلق باطِّ

.UNODC, Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity (Vienna, 2011), chap. V, sect. 3 نظر�
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ل جمع �لأدلة ب�ساأن عنا�سر جر�ئم �لف�ساد �لتي ي�سعب �إثباتها.  نف�سه، يمكن ل�ستعمال تلك �لأ�ساليب �أن ي�سهِّ
ر�ت و�لجر�ئم �لمت�سلة  وبالمثل، يبدو �أن غالبية �أفرقة �لتحقيق �لم�ستركة �أُن�سئت فيما يتعلق بالتجار بالمخدِّ
ا �إلى �أن هذه �لأفرقة ُن�ض عليها يف �تفاقية مكافحة �لتجار غير  بالجريمة �لمنظمة. وربما يرجع هذ� جزئيًّ
ر�ت �لعقلية ل�سنة 1988، �لتي �سبقت بدء نفاذ �تفاقية �لأمم �لمتحدة لمكافحة  ر�ت و�لموؤثِّ �لم�سروع يف �لمخدِّ
�لف�ساد بخم�سة ع�سر عامًا، وبالتالي كان من �لطبيعي �أن تتمكن �لبلد�ن من �ل�ستناد �إلى مزيد من �لخبرة 
ر�ت مقارنًة بالجر�ئم �لمت�سلة بالف�ساد. يف ��ستخد�م �أفرقة �لتحقيق �لم�ستركة فيما يتعلق بالتجار بالمخدِّ

يف  متاأ�سل  �لتفاقية  يف  عليها  �لمن�سو�ض  �لدولي  �لتعاون  مبادئ  من  عددً�  �أن  يبدو  نف�سه،  �لوقت  ويف 
لتف�سير  �لتجريم  �زدو�جية  مبد�أ  ع  ُيخ�سِ �لبلد�ن  من  عدد  ظل  حين  يف  �لمثال،  �سبيل  فعلى  �لدول.  ممار�سات 
قًا �إذ�  �سكلي �أ�سا�سًا حتى عقد م�سى، يوجد قبول عام على مدى �ل�سنو�ت �لع�سر �لأخيرة ب�سرورة �عتباره مطبَّ
مًا يف قو�نين �لبلدْين �لطالب ومتلقي �لطلب على �ل�سو�ء. ولذلك، تعتمد �لبلد�ن نهجًا  كان �ل�سلوك �لأ�سلي مجرَّ
مو�سوعيًّا بدًل من نهج ي�ستند �إلى �لتو�سيف �أو �لت�سنيف �لر�سميين للجرم �لمعني. وبالمثل، فاإن �لغالبية �لعظمى 
�ل�ستعر��سات  �أثناء  يمكن  لم  ذلك،  ومع  �لمحاكمة".  �أو  "�لت�سليم  مبد�أ  ووظائف  مفهوم  ذت  نفَّ �لأطر�ف  من 

تو�سيح �لمدى �لذي تذهب �إليه �لأطر�ف يف �لتنفيذ �لفعلي للملحقات �لق�سائية عو�سًا عن �لت�سليم.

لة ب�ساأن �لتعاون �لدولي، و�إبر�م  ولوحظ يف �لعديد من �ل�ستعر��سات وجود �أطر قانونية ُمْحَكمة ومف�سَّ
مجموعة معتبرة من �لمعاهد�ت �لثنائية و�لمتعددة �لأطر�ف ب�ساأن ت�سليم �لمطلوبين و�لم�ساعدة �لقانونية 
�لمتبادلة، و�إقامة �سبكات و��سعة ترمي �إلى تي�سير تد�بير �إنفاذ �لقانون بين �لدول لمكافحة �لجر�ئم �لمت�سلة 
بالف�ساد. وقد �عُتمد بع�ض تلك �لأطر �لقانونية موؤخرً�، وخ�سو�سًا )ولكن لي�ض ح�سرً�( يف مجال �لم�ساعدة 
�لقانونية �لمتبادلة. ويف �لحالت �لتي كان فيها �لو�سع كذلك، كانت �لقو�نين و�للو�ئح تج�سد على نحو �أدق 
ت�سريعية  �لحال يف �سكوك  عليه  لما  �لمثال، خلفًا  �سبيل  فعلى  �أقدم.  ب�سكوك  �لتفاقية مقارنة  متطلبات 
لرف�ض طلب  �لم�سرفية  �ل�سرية  بقو�نين  �لتذرع  �إمكانية  �إلى عدم  �لأحيان  بع�ض  �أُ�سير �سر�حة يف  �سابقة، 
ت�سليم �لمجرمين �أو تبادل �لم�ساعدة �لقانونية. كما ت�سمنت �لت�سريعات �لتنفيذية �لمعتمدة حديثًا يف كثير 
على  باإطلعها  ا  عامًّ و�لتز�مًا  �لأجنبية  �ل�سلطات  مع  �لت�ساور  و�جبات  تتناول  �سريحة  �أحكامًا  �لأحيان  من 

�لتقدم �لمحرز يف تنفيذ �لطلبات �لو�ردة.

�للغات  �أو  �لقانونية  �لتقاليد  �لبلد�ن ذ�ت  �لتقارب بين  �تجاهًا نحو  بينت �ل�ستعر��سات  وبوجه عام، 
�لمختلفة �أو �لتي تنتمي �إلى مناطق جغر�فية مختلفة. ومما له �أهمية حا�سمة �أن عددً� من �لوليات �لق�سائية 
�لتي تتبع �لقانون �لأنغلو�سك�سوني قد خففت معاييرها �لإثباتية يف �إجر�ء�ت ت�سليم �لمطلوبين، وذلك �إقر�رً� 
منها باأن عبء �لإثبات كان مفرطًا على �لبلد�ن �لطالبة. ولوحظ يف �أحد �ل�ستعر��سات �أن "�لعامل �لأكثر 
�إثباتها". كما �سوهد تز�يد  ��ستهلكًا للوقت هو �إعد�د �لمو�د �لمتعلقة بالأدلة �لظاهرة �لوجاهة �لتي يجب 
رغبة �لأطر�ف يف تي�سير �لحو�ر فيما بين �لدول و��ستعد�دها لذلك من خلل قبول ما ل يقل عن 3٤ بلدً� غير 
بين  �لإنكليزية )من  باللغة  �لمقدمة  �لمتبادلة  �لقانونية  �لم�ساعدة  ر�سمية طلبات  ب�سفة  بالإنكليزية  ناطق 
لغات �أخرى(. و�إ�سافًة �إلى ذلك، ين�سم عدد كبير من �لدول غير �لمنتمية �إلى مجموعات �إقليمية محددة �إلى 
�لمعاهد�ت �لتي ترتئيها تلك �لمجموعات. وُتَعدُّ �تفاقية مجل�ض �أوروبا ب�ساأن نقل �لأ�سخا�ض �لمحكوم عليهم 

مثاًل جيدً� على ذلك، حيث �إن 19 من �لأطر�ف فيها لي�سو� من �لدول �لأع�ساء يف �لمجل�ض.

�لأطر�ف من  تباين  �أ�سا�سًا عن  ناتجًا  يبدو  �أعله، ل تز�ل هناك فروق مهمة، وهو ما  ُذكر  ورغم ما 
حيث �لتقدم �لتكنولوجي و�لمو�رد �لمتاحة. وهناك عدد من �ل�سعوبات �لتي يبدو �أنها ذ�ت طبيعة تنفيذية. 
لتلبية متطلبات  و�لعملية  �لمعيارية  �لأدو�ت  و��سعة من  يبدو طائفة  فيما  �لبلد�ن  �لعديد من  لدى  �أن  ورغم 
�لتفاقية فيما يخ�ض �لتعاون يف مجال �إنفاذ �لقانون، �إلى جانب تجربة و��سعة يف ��ستخد�م تلك �لأدو�ت، 



ما ز�لت �لأطر�ف �لتي لديها �أجهزة �سرطة وطنية �سعيفة تو�جه تحديات كبيرة. وتتقيد قدرة بع�ض �لبلد�ن 
�إلى جانب محدودية �لمو�رد �لب�سرية وعدم  على �لتعاون دوليًّا ب�سعوبات يف مجال �لتن�سيق بين �لوكالت، 
كفاية �لقدر�ت �لتكنولوجية و�لموؤ�س�سية. وُيَعدُّ �لتد�ول بالفيديو مثاًل نمطيًّا على �أد�ة تحظى بالعتر�ف على 
بعمليات  �لمرتبط  �لعبء  تخفف  لأنها  �لقانونية،  �لم�ساعدة  تبادل  ت�سهيل  يف  �أ�سا�سي  كعن�سر  و��سع  نطاق 
�لنقل �لمادي لل�سهود، لكن ل يز�ل هناك �لعديد من �لبلد�ن �لتي ل ت�ستخدمها ب�سبب �لفتقار �إلى �لمعد�ت 
�لموؤهلين  �لموظفين  نق�ض  �إلى  �لأطر�ف  بع�ض  �أ�سارت  �لمنو�ل،  نف�ض  وعلى  �لفنية.  و�لدر�ية  �لتكنولوجية 
ي �لخا�سة، ول �سيما تلك �لتي تنطوي على تكنولوجيا معقدة يف مجال �لمر�قبة،  �أ�ساليب �لتحرِّ ل�ستخد�م 
و�إلى محدودية �لمعد�ت و�لمو�رد من �أجل جمع �لأدلة �لإلكترونية يف ق�سايا �لف�ساد، و�إلى محدودية �لمعرفة 
بالتقنيات �لحديثة. وبالمثل، فاإن �لنظم �لحا�سوبية �لحديثة لإد�رة �لق�سايا، �لتي ت�ساعد يف بع�ض �لبلد�ن 
تنفيذ  ُمدد  يخت�سر  بما  �لقانونية،  �لم�ساعدة  تبادل  و/�أو  �لمجرمين  ت�سليم  عمليات  معالجة  تب�سيط  على 

طلبات �لت�سليم بدرجة كبيرة، لم تكن متاحة يف �لعديد من �لوليات �لق�سائية �لأخرى.

�ل�ستعر��سات،  من  �لعديد  يف  �ل�ساملة  �لم�سائل  كاإحدى  و�لإح�ساء�ت  �لبيانات  جمع  �إلى  �أ�سير  كما 
ومعالجة  تنظيم  على  �لأطر�ف  �لدول  و�ُسجعت  �لتفاقية.  �أهد�ف  تحقيق  �أجل  من  �لمهمة  �لعو�مل  وكاأحد 
�لقانونية  و�لم�ساعدة  �لمجرمين  ت�سليم  طلبات  ي  تلقِّ بين  �لفا�سلة  �لمدة  تبين  )�لتي  �لإح�ساء�ت  وتعميم 
�لمتبادلة وتنفيذها، و�أ�سباب �لتاأجيل �أو �لرف�ض، وما �إلى ذلك(، بهدف تقييم فعالية �لإجر�ء�ت �لمت�سلة 
بالتعاون �لدولي، وكذلك توفير �أ�س�ض �أكثر �سلبة كي ي�ستر�سد بها �سناع �لقر�ر فيما يتخذونه من تد�بير. 

وكثيرً� ما �أُ�سير يف هذ� �ل�سدد �أي�سًا �إلى نق�ض �لمو�رد �لكافية كاأحد �أ�سباب رد�ءة �ل�سجلت �لإح�سائية.

�آلية ��ستعر��ض �لتنفيذ نف�سها ت�سطلع بدور دينامي من خلل حفز  �أن  و�أخيرً�، هناك موؤ�سر�ت على 
�أنماط �لإ�سلح �لد�خلي، وتحديدً� فيما يتعلق بالف�سل �لر�بع من �لتفاقية، وت�سجيع زيادة وتيرة �لتبادلت يف 
�لم�سائل �لمتعلقة بت�سليم �لمجرمين و�لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة. فعلى �سبيل �لمثال، �أو�سحت �ل�سلطات 
يف �أحد �لبلد�ن قيد �ل�ستعر��ض �أن �لتعاون على �ل�سعيدين �لوطني و�لدولي، من حيث �إر�سال �لتقارير عن 
�لبلد�ن �لأخرى،  �لبعثات �لم�ستركة و�لح�سول على �لم�ساعدة من �سلطات  يات و�لتحقيقات وتنظيم  �لتحرِّ

�زد�د كثافة عقب ��ستعر��ض تنفيذ �لتفاقية.)119(

 )119(للطلع على مزيد من �لأمثلة، �نظر �لوثيقة CAC/COSP/2015/6، �لفقرتني 15 و16.
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.IRG/2015/2

 Progress report on the implementation of the mandates of the Implementation Review 
Group. 28 October 2015. AC/COSP/IRG/2015/CRP.15.

CAC/COSP/ ني�سان/�أبريل 2016.   7 �لتنفيذ.  ��ستعر��ض  فريق  مهام  تنفيذ  تقرير مرحلي عن   
.IRG/2016/2

CAC/COSP/ ني�سان/�أبريل 2017.   5 �لتنفيذ.  ��ستعر��ض  فريق  مهام  تنفيذ  تقرير مرحلي عن   
.IRG/2017/2

 تو�سيات �لفريق �لعامل �لحكومي �لدولي �لمفتوح �لع�سوية �لمعني با�ستعر��ض تنفيذ �تفاقية �لأمم 
.CAC/COSP/2009/6 .2009 لمتحدة لمكافحة �لف�ساد. 15 �أيلول/�سبتمبر�

�تفاقية  من  �لدولي(  )�لتعاون  �لر�بع  و�لف�سل  �لقانون(  و�إنفاذ  )�لتجريم  �لثالث  �لف�سل  تنفيذ   
.CAC/COSP/IRG/2016/5 .2016 لأمم �لمتحدة لمكافحة �لف�ساد، على �ل�سعيد �لإقليمي. 26 ني�سان/�أبريل�

�لخام�سة  دورته  عن  �لف�ساد  لمكافحة  �لمتحدة  �لأمم  �تفاقية  يف  �لأطر�ف  �لدول  موؤتمر  تقرير   
.201٤ �لثاني/يناير  كانون   29  .2013 �لثاني/نوفمبر  ت�سرين   29 �إلى   25 من  بنما  مدينة  يف   �لمعقودة 

.CAC/COSP/2013/18

�لأولى  دورته  عن  �لف�ساد  لمكافحة  �لمتحدة  �لأمم  �تفاقية  يف  �لأطر�ف  �لدول  موؤتمر  تقرير   
.2006 �لأول/دي�سمبر  27 كانون   .2006 �لأول/دي�سمبر  كانون   1٤ �إلى   10 من  �لفترة  يف  ان  عمَّ يف   �لمعقودة 

.CAC/COSP/2006/12

�لر�بعة  دورته  عن  �لف�ساد  لمكافحة  �لمتحدة  �لأمم  �تفاقية  يف  �لأطر�ف  �لدول  موؤتمر  تقرير   
�لمعقودة يف مر�ك�ض، �لمغرب، من 2٤ �إلى 28 ت�سرين �لأول/�أكتوبر 2011. 11 ت�سرين �لثاني/نوفمبر 2011. 

.CAC/COSP/2011/14

 تقرير موؤتمر �لدول �لأطر�ف يف �تفاقية �لأمم �لمتحدة لمكافحة �لف�ساد عن دورته �لثانية �لمعقودة 
يف نو�سا دو�، �إندوني�سيا، يف �لفترة من 28 كانون �لثاني/يناير �إلى 1 �سباط/فبر�ير 2008. 27 �سباط/فبر�ير 

.CAC/COSP/2008/15 .2008
�ل�ساد�سة  دورته  عن  �لف�ساد  لمكافحة  �لمتحدة  �لأمم  �تفاقية  يف  �لأطر�ف  �لدول  موؤتمر  تقرير    
�لأول/ كانون   3  .2015 �لثاني/نوفمبر  ت�سرين   6 �إلى   2 من  �لرو�سي،  �لتحاد  بطر�سبرغ،  �سانت  يف  �لمعقودة 

.CAC/COSP/2015/10 .2015 دي�سمبر



�لثالثة  دورته  عن  �لف�ساد  لمكافحة  �لمتحدة  �لأمم  �تفاقية  يف  �لأطر�ف  �لدول  موؤتمر  تقرير   
 .2009 �لأول/دي�سمبر  كانون   1  .2009 �لثاني/نوفمبر  ت�سرين   13 �إلى   9 من  �لفترة  �لدوحة، يف  �لمعقودة يف 

.CAC/COSP/2009/15

 تقرير فريق ��ستعر��ض �لتنفيذ عن �أعمال دورته �لأولى �لمعقودة يف فيينا من 28 حزير�ن/يونيه 
.CAC/COSP/IRG/2010/7 .2010 إلى 2 تموز/يوليه 2010. 22 تموز/يوليه�

 تقرير فريق ��ستعر��ض �لتنفيذ عن �أعمال دورته �لر�بعة، �لمعقودة يف فيينا من 27 �إلى 31 �أيار/
.CAC/COSP/IRG/2013/12 .2013 مايو 2013. 3 حزير�ن/يونيه

 تقرير فريق ��ستعر��ض �لتنفيذ عن �أعمال دورته �لخام�سة �لم�ستاأنفة، �لمعقودة يف فيينا يف �لفترة 
.CAC/COSP/IRG/2014/11/Add.1 .201من 13 �إلى 15 ت�سرين �لأول/�أكتوبر 201٤. 16 ت�سرين �لأول/�أكتوبر ٤

 تقرير فريق ��ستعر��ض �لتنفيذ عن �أعمال دورته �ل�سابعة �لمعقودة يف فيينا يف �لفترة من 20 �إلى 
.CAC/COSP/IRG/2016/9 .2016 2٤ حزير�ن/يونيه 2016. 12 تموز/يوليه

 تقرير فريق ��ستعر��ض �لتنفيذ عن �أعمال دورته �ل�سابعة �لم�ستاأنفة، �لمعقودة يف فيينا يف �لفترة 
.CAC/COSP/IRG/2016/9/Add.1 .2016 من 1٤ �إلى 16 ت�سرين �لثاني/نوفمبر 2016. 28 ت�سرين �لثاني/نوفمبر

�سانت  يف  �لمعقودة  �لم�ستاأنفة،  �ل�ساد�سة  دورته  �أعمال  عن  �لتنفيذ  ��ستعر��ض  فريق  تقرير   
.2015 �لثاني/نوفمبر  ت�سرين   16  .2015 �لثاني/نوفمبر  ت�سرين  و٤   3 يومي  �لرو�سي،  �لتحاد   بطر�سبرغ، 

.CAC/COSP/IRG/2015/5/Add.1

 تقرير فريق ��ستعر��ض �لتنفيذ عن دورته �لثالثة �لم�ستاأنفة �لمعقودة يف فيينا من 1٤ �إلى 16 ت�سرين 
.CAC/COSP/IRG/2012/6/Add.1 .2012 لثاني/نوفمبر 2012. 10 كانون �لأول/دي�سمبر�

 Report of the international expert group meeting on effective management and disposal of 

seized or frozen and confiscated assets held in Vienna from 7 to 9 September 2015. 30 October 2015. CAC/

COSP/2015/CRP.6.
�لدولي  �لتعاون  لتعزيز  �لم�ساركة  �لمفتوح  �لثالث  �لدولي  �لحكومي  �لخبر�ء  �جتماع  تقرير   
بموجب �تفاقية �لأمم �لمتحدة لمكافحة �لف�ساد، �لمعقود يف فيينا يومي 9 و10 ت�سرين �لأول/�أكتوبر 201٤. 13 

.CAC/COSP/EG.1/2014/3 .201ت�سرين �لأول/�أكتوبر ٤
�لمتحدة  �لأمم  �تفاقية  بموجب  �لدولي  �لتعاون  بتعزيز  �لمعنيين  �لخبر�ء  �جتماع  عن  تقرير   
 لمكافحة �لف�ساد، �لمعقود يف فيينا من 22 �إلى 23 ت�سرين �لأول/�أكتوبر 2012. 2٤ ت�سرين �لأول/�أكتوبر 2012.

.CAC/COSP/EG.1/2012/2

 تقرير �جتماع �لفريق �لعامل �لحكومي �لدولي �لمفتوح �لع�سوية �لمعني با�ستعر��ض تنفيذ �تفاقية 
�أيلول/�سبتمبر   12  .2007 �آب/�أغ�سط�ض   31 �إلى   29 من  فيينا،  يف  �لمعقود  �لف�ساد،  لمكافحة  �لمتحدة  �لأمم 

.CAC/COSP/2008/3 .2007
 Results of the informal consultations on the implementation of the United Nations Convention 

against Corruption held in Lisbon from 22 to 24 March 2006 and in Buenos Aires from 30 October to 1 
November 2006. 16 November 2006. CAC/COSP/2006/CRP.2.

مة على مدى �سنتين دعمًا لتنفيذ �تفاقية �لأمم �لمتحدة   جو�نب بارزة من �لم�ساعدة �لتقنية �لمقدَّ
.CAC/COSP/2013/4 .2013 لمكافحة �لف�ساد. 26 �أيلول/�سبتمبر

 South-South cooperation in the fight against corruption. 28 October 2009. CAC/COSP/2009/
CRP.6.

 South-South cooperation in the fight against corruption. 17 October 2011. CAC/COSP/2011/
CRP.2.

�آب/  18 �لف�ساد".  منع  ب�ساأن  �ك�ض  مرَّ �إعلن  "متابعة  �لمعنون   ٤/5 �لموؤتمر  قر�ر  تنفيذ  حالة   
.CAC/COSP/2015/8 .2015 أغ�سط�ض�

مة دعمًا لتنفيذ �تفاقية �لأمم �لمتحدة لمكافحة �لف�ساد. 17 �آب/�أغ�سط�ض   �لم�ساعدة �لتقنية �لمقدَّ
.Corr.1و CAC/COSP/2011/10 .2011
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 Technical assistance in support of the implementation of the United Nations Convention against 
Corruption. 31 August 2011. CAC/COSP/IRG/2011/CRP.7.

مة دعمًا لتنفيذ �تفاقية �لأمم �لمتحدة لمكافحة �لف�ساد. 13 ني�سان/�أبريل   �لم�ساعدة �لتقنية �لمقدَّ
.CAC/COSP/IRG/2012/3 .2012

�آذ�ر/مار�ض 2013.   �لم�ساعدة �لتقنية لدعم تنفيذ �تفاقية �لأمم �لمتحدة لمكافحة �لف�ساد. 21 
.Corr.1و CAC/COSP/IRG/2013/2

مة دعمًا لتنفيذ �تفاقية �لأمم �لمتحدة لمكافحة �لف�ساد. 10 ني�سان/�أبريل   �لم�ساعدة �لتقنية �لمقدَّ
.CAC/COSP/IRG/2014/2 .201٤

مة دعمًا لتنفيذ �تفاقية �لأمم �لمتحدة لمكافحة �لف�ساد. 25 �آب/�أغ�سط�ض   �لم�ساعدة �لتقنية �لمقدَّ
.CAC/COSP/2015/2 .2015

�سبتمبر/ �لف�ساد. 22  لمكافحة  �لمتحدة  �لأمم  �تفاقية  لتنفيذ  مة دعمًا  �لمقدَّ �لتقنية  �لم�ساعدة   
.CAC/COSP/IRG/2016/11 .2016 أيلول�

�لف�ساد.  لمكافحة  �لمتحدة  �لأمم  �تفاقية  تنفيذ  ��ستعر��ض  �آلية  �أثر  نتائج:  �إلى  �للتز�م  ترجمة   
.CAC/COSP/2013/14 .2013 3 ت�سرين �لأول/�أكتوبر

 �أعمال �لفريق �لعامل �لحكومي �لدولي �لمفتوح �لع�سوية �لمعني با�ستعر��ض تنفيذ �تفاقية �لأمم 
.CAC/COSP/2009/2 .2009 لمتحدة لمكافحة �لف�ساد. 22 �أيلول/�سبتمبر�

 United Nations Office on Drugs and Crime. An Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business:
.a Practical Guide. Vienna, 2013

 Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized 
Crime. Vienna, 2008.

 Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons. Criminal Justice Handbook 
Series. Vienna, 2012.

�لمنقحة،  �لثانية  �لطبعة  �لف�ساد،  لمكافحة  �لمتحدة  �لأمم  �تفاقية  لتنفيذ  �لت�سريعي  �لدليل   
فيينا 2012.

 Manual on International Cooperation for the Purposes of Confiscation of Proceeds of Crime. 
Vienna, 2012.

 دليل �لم�ساعدة �لقانونية �لمتبادلة وت�سليم �لمجرمين. فيينا، 2012. 
 Mechanism for the Review of Implementation of the United Nations Convention against 

Corruption: Basic Documents. Vienna, 2011.
 Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons. New York, 2015.

 دليل مرجعي ب�ساأن تدعيم نز�هة �لق�ساء وقدرته. فيينا، 2011.
 Thematic programme: action against corruption, economic fraud and identity-related crime 

(2012-2015(. Vienna, 2012.
 The United Nations Convention against Corruption: a Resource Guide on State Measures 

for Strengthening Corporate Integrity. Vienna, 2013.
و�لعد�لة.  �لجريمة  لأبحاث  �لأقاليمي  �لمتحدة  �لأمم  ومعهد  و�لجريمة  ر�ت  بالمخدِّ �لمعني  �لمتحدة  �لأمم  مكتب 

�لدليل �لتقني لتفاقية �لأمم �لمتحدة لمكافحة �لف�ساد. فيينا، 2009. 
 World Bank and United Nations Office on Drugs and Crime. Public Office, Private Interests:
 Accountability through Income and Asset Disclosure. Stolen Asset Recovery (StAR( series. Washington

.D.C.: World Bank, 2012
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