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  الدورة اخلامسة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٩- ٢٥مدينة بنما، 

  *تقَّ من جدول األعمال املؤ٢البند 
        استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

من اتفاقية األمم املتحدة ) التجرمي وإنفاذ القانون(تنفيذ الفصل الثالث     
      )٢٩-١٥استعراض املواد (ملكافحة الفساد 

      تقرير مواضيعي من إعداد األمانة    
  ملخَّص  

 املـستعَرضة   األطـرافِ  الـدولِ تنفيـذ   حيتوي هذا التقرير املواضيعي علـى معلومـات عـن              
يف الـسنوات   ألمم املتحدة ملكافحة الفـساد      من اتفاقية ا  ) التجرمي وإنفاذ القانون  ( الثالث   الفصلَ

 الـيت أنـشأها مـؤمتر       ،آلليـة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة       األوىل والثانية والثالثـة مـن الـدورة األوىل          
  .٣/١الدول األطراف يف االتفاقية يف قراره 

  
  

                                                         
  *  CAC/COSP/2013/1. 
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    مقدِّمة، ونطاق التقرير وهيكله  -الًأو  
الـوارد يف مرفـق ذلـك       ( اإلطاَر املرجعي آلليـة االسـتعراض        ٣/١اعتمد املؤمتر يف قراره       -١

للخـــرباء احلكـــوميني واألمانـــة بـــشأن إجـــراء ، وكـــذلك مـــشروع املبـــادئ التوجيهيـــة )القـــرار
الـواردين  ( القُطريـة    اتاالستعراضات القُطرية ومشروع املخطط النموذجي لتقارير االستعراض      

، واللذين وضعهما فريق استعراض التنفيذ يف صـيغتيهما النـهائيتني           )٣/١يف تذييل مرفق القرار     
  .٢٠١٠يوليه / متوز٢يونيه إىل /نا حزير٢٨ األوىل اليت ُعقدت يف فيينا من دورتهخالل 

ــالفقرتني    -٢ ــالً ب ــارير      ٤٤ و٣٥وعم ــدَّت تق ــتعراض، أُِع ــة االس ــي آللي ــار املرجع ــن اإلط  م
 القُطرية من معلومـات عـن       اتوأنسبِ ما يرِد يف تقارير االستعراض     أعمِّ  مواضيعية من أجل مجع     

ــدةالتجــارب الناجحــة واملمارســات اجل  الحظــات، مــصنَّفة حــسب   والتحــديات املطروحــة وامليِّ
ويـرد يف  . املواضيع، لعرضها علـى فريـق اسـتعراض التنفيـذ لكـي يـستند إليهـا يف عملـه التحليلـي             

  . املساعدة التقنية ذات الصلةحتليل لالحتياجات من) CAC/COSP/2013/5(تقرير منفصل 
 فـصلَ الالـدول األطـراف املـستعَرضة        التقريـر املواضـيعي معلومـات عـن تنفيـذ            وترد يف   -٣

مـن االتفاقيـة يف الـسنوات األوىل والثانيـة والثالثـة مـن الـدورة        ) التجرمي وإنفاذ القـانون   (الثالث  
يــستند إىل املعلومــات الــواردة يف تقــارير االســتعراض اخلاصــة  هــو و. األوىل آلليــة االســتعراض

ــى           ــت أو شــارفت عل ــد اكتمل ــت ق ــيت كان ــراف، وال ــدول األط ــن ال ــة م ــني دول ــة وأربع بأربع
  )١(.مال، وقت صياغة هذه الوثيقةالكتا
 ١٥ي املـسائل املتعلقـة بـاملواد       فهذه الوثيقة تغطّ  . ويرد التقرير املواضيعي يف ثالث وثائق       -٤

 من االتفاقية، مبا يف ذلك مالحظات عامـة علـى التحـدِّيات الـيت واجهـت تنفيـذ الفـصل                     ٢٩إىل  
) CAC/COSP/2013/7(ي الوثيقـة الثانيـة      تغطّـ و. تنفيـذه  اليت اتُّبَِعت يف     يِّدةالثالث واملمارسات اجل  

وكذا تنفيذ أحكـام الفـصل الثالـث        )  من االتفاقية  ٣٥ إىل   ٣٠املواد  (تدابري تعزيز العدالة اجلنائية     
ي فتغطّــ) CAC/COSP/2013/8(أمــا الوثيقــة الثالثــة ). ٣٩ إىل ٣٦املــواد (املتعلقــة بإنفــاذ القــانون 

رد يف تــ و. املـصرفية والــسجل اجلنـائي والواليــة القـضائية   أحكـام الفـصل الثالــث املتعلقـة بالــسرية   
  . أمثلة عن تنفيذ مواد االتفاقية١١ إىل ١ األطر

    

                                                         
  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول١تند هذه البيانات إىل االستعراضات القُطرية اليت أُجريت حىت تس  )1(  
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  يف سياق تنفيذ  يِّدةيات واملمارسات اجلدِّمالحظات عامة على التح  -اًثاني  

    تفاقيةاالالفصل الثالث من 
يات واملمارســات دِّلتحــألشــيع ا الفريــق، حتلــيالً عمــالً مبــا طلبــهن هــذا التقريــر، مَّيتــض  -٥
 ٣٠فيمـا خيـص املـادة    ترد و. الفصل الثالث، مرّتبة حسب مواد االتفاقيةيف سياق تنفيذ    يِّدةاجل
، الـــيت تغطـــي طائفـــة مـــن املواضـــيع الـــيت حـــّددت تقـــارير  )املالحقـــة واملقاضـــاة واجلـــزاءات(

 ةإضــافيفاصــيل ت يف تنفيــذها، يِّــدةعــددا مــن التحــدِّيات واملمارســات اجل القطريــة االســتعراض 
  ).األول والثاينانظر الشكلني  ( هذه املادة حسب فقراتةُمرتَّب

    
  األولالشكل 

   من االتفاقيةالفصل الثالثيف سياق تنفيذ  املستبانة ياتدِّلتحا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

ات
حدِّي

 الت
عدد

 

 مادة االتفاقية
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  ١اجلدول 
       من االتفاقيةالفصل الثالثيف سياق تنفيذ  اً األكثر شيوعياتدِّالتح

 ) مواد االتفاقيةاملستبانة وحسبيات دِّبة حسب شيوع التحّتمر(التنفيذ سياق  يف اًثر شيوعات األكيدِّالتح  مادة االتفاقية

رشو املوظفني العموميني الوطنيني 
  )١٥املادة (

  .أشخاص وكياناتمن تطبيق جرائم الرشو على املنافع اليت يستفيد منها الغُري   -١
  )أ(".العطايا التيسريية"نافع غري املادية ونطاق املزية غري املستحقة، ال سيما فيما خيص امل  -٢

  .١٥مشول الرشو غري املباشر، وفقا للمادة   -٣ 
  . أعضاء الربملانمشولنطاق مشول املوظفني العموميني جبرمية الرشو، ال سيما   -٤
  .مشول الوعد مبزية غري مستحقة، باإلضافة إىل عرض مثل هذه املزية أو تبادهلا  -٥
 . نطاق املهام الرمسية للموظفني العموميني وخارجهضمننطبقة بني األفعال املرتكبة أوجه التمييز امل  -٦

  .القرار الداخلي القاضي بعدم اعتبار اإلثراء غري املشروع فعال إجراميا  -١  )٢٠املادة (اإلثراء غري املشروع 
  .القيود الدستورية، خاصة فيما يتعلق مببدأ افتراض الرباءة  -٢
  .اإلفصاح عن املوجودات والدخلتصلة بنظم املسائل امل  -٣
  .خصوصيات النظام القانوين املبلّغ عنها، ال سيما فيما يتعلق بعبء اإلثبات اجلنائي  -٤
  . ٢٠ باملادة املشمولةخصوصيات التشريع احمللي غري   -٥
كافحة ، من قبيل التشريعات الضريبية وتشريعات م)وتداخلها احملتمل(تطبيق القوانني السارية   -٦

  . غسل األموال، على قضايا اإلثراء غري املشروع
املالحقة واملقاضاة واجلزاءات 

  )٣٠املادة (
 

العقوبات على األفعال اجملرَّمة 
  )١الفقرة (التفاقية ا مبقتضى

 والنظر يف اتباع هنج ، اجلزاءات النقدية وغريها، خاصة ضد الشخصيات االعتباريةمستوياترفع   -١
والتوفيق بني العقوبات السارية على اجلرائم املتعلقة بالفساد، وال سيما الرشوة أكثر اتساقاً 

  .واالختالس، بغية ضمان فعالية تلك اجلزاءات وتناسبها وأثرها الرادع
 القضائية واالمتيازاتاحلصانات 

  )٢الفقرة (
فني العموميني ملزاولة  مزيد من التوازن بني االمتيازات واحلصانات القضائية املمنوحة للموظإقامة  -١

األفعال اجملرَّمة وظائفهم الرمسية وإمكانية التحقيق واملالحقة واملقاضاة على حنو فعال فيما خيص 
، وأيضا تقييم مسألة ما إذا كانت احلصانات تتجاوز حدود أوجه احلماية التفاقيةا مبقتضى

  .الضرورية ملزاولة املوظفني العموميني وظائفهم الرمسية
التأخري جتنيب دة النظر يف إجراءات رفع احلصانات، ألسباب منها، على وجه اخلصوص، إعا  -٢

  .احملتمل وضياع األدلة يف القضايا اجلنائية
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 ) مواد االتفاقيةاملستبانة وحسبيات دِّبة حسب شيوع التحّتمر(التنفيذ سياق  يف اًثر شيوعات األكيدِّالتح  مادة االتفاقية

  إسقاط األهلية عن املدانني 
  )٧الفقرة (

النظر يف اختاذ تدابري من أجل إسقاط األهلية عن املدانني لتويل منصب يف منشأة مملوكة كليا أو   -١
  .للدولة، عالوةً عن إسقاط األهلية لتويل منصب عموميجزئيا 

رشو املوظفني العموميني األجانب 
وموظفي املؤسسات الدولية 

  )١٦املادة (العمومية 

  .عدم وجود حكم ُيجّرم رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية  -١
املوظفني العموميني األجانب وموظفي رمي ارتشاء غري اإللزامية بشأن جتعدم كفاية األحكام   - ٢

  .املؤسسات الدولية العمومية أو قصور تلك األحكام
  .وظفي املؤسسات الدولية العموميةلموظفني العموميني األجانب وملنطاق مشول اجلرم   -٣
  .ناتكياالشخاص واألمن األطراف الثالثة ستفيد منها ت املنافع اليت حبيث يشملتطبيق اجلرم   -٤

  التجميد واحلجز واملصادرة 
  )٣١املادة (

، خاصة من أجل استبانة املوجودات لتدابري الالزمة لتسهيل املصادرةاعدم وجود أو كفاية   -١
 بشأن جتميد احلسابات التعقيدوجتميدها وحجزها، عالوة على وجود شروط شكلية مفرطة يف 

إلزامية تنص على ضرورة قيام اجلاين بإثبات شرعية املالية، والتحدِّيات اليت تواجه وضع تدابري غري 
  .املزعومة اجلرميةمصدر عائدات 

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

  .ادرةالتحدِّيات اليت تواجه إدارة املمتلكات اجملمدة أو احملجوزة أو املص  -٣
تطبيق التدابري احلالية على العائدات اإلجرامية احملّولة واملبّدلة واملتداخلة، وكذا على اإليرادات   -٤

  .واملنافع النامجة عنها
إىل ضبط اتساق التدابري واألطر والقدرات احلالية وتعزيزه وضمان زيادته للقيام املستبانة احلاجة   -٥

  .مبصادرة املوجودات وجتميدها وحجزها
  غسل العائدات اإلجرامية 

  )٢٣املادة (
األفعال اجملرَّمة على تطبيق النطاق اجلرائم األصلية املرتكبة داخل نطاق الوالية القضائية وخارجه و  -١

  .لالتفاقية اًوفق
  .تزويد األمم املتحدة بُِنَسخٍ من التشريعات  -٢
من املادة ‘ ١‘) ب (-) أ (١الفرعية ات الفقر(غسل األموال أفعال نة من التطبيق على أفعال معيَّ  -٣

  .جرامية أو حيازهتا أو استخدامها، ال سيما اكتساب العائدات اإل)٢٣
  .ل، مبا يف ذلك التجّمع والتآمرمشول أفعال املشاركة يف غسل األموا  -٤
  ".الغسل الذايت لألموال"عدم تناول مسألة   -٥
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 ) مواد االتفاقيةاملستبانة وحسبيات دِّبة حسب شيوع التحّتمر(التنفيذ سياق  يف اًثر شيوعات األكيدِّالتح  مادة االتفاقية

محاية الشهود واخلرباء والضحايا 
  )٣٢املادة (

 تنفيذ التدابري ذات الصلة وضع تشريع شامل بشأن محاية الشهود واخلرباء والضحايا، وضمان  - ١
  . فّعاالًاًتنفيذ

  . تكفل احلماية الكافيةإثباتيةوضع قواعد   - ٢
  .النظر يف ترتيبات التعاون مع السلطات األجنبية  - ٣

   السلطات املتخصصة
  )٣٦املادة (

ال سيما تفويضها مبهمة إجراء التحقيقات دون ولنيابة العامة، تعزيز هيئات إنفاذ القانون وا  - ١
موافقة خارجية مسبقة، وزيادة فعالية املوظفني ودرايتهم وقدراهتم، وضمان وجود قدرة 

  . لالتفاقيةاًاألفعال اجملرَّمة وفقبمتخصصة على إنفاذ القانون فيما يتعلق 
  .النيابة العامة إنفاذ القانون وتعزيز استقاللية وموارد هيئات  - ٢
زيادة التنسيق الداخلي فيما بني املؤسسات املختصة، والنظر يف إعادة تشكيل وظائفها وتقييم   - ٣

  .طريقة زيادة فعالية النظم والعمليات احلالية
  

         .غري وارد يف االتفاقية وهي ال تعترف باملفهوم الذي يدل عليه" العطية التيسريية"مصطلح   )أ(      
  ينالثاالشكل 

     من االتفاقيةالفصل الثالثيف سياق تنفيذ  املستبانة يِّدةاملمارسات اجل
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 مادة االتفاقية  
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  ٢اجلدول 
    الفصل الثالث من االتفاقيةيف سياق تنفيذ  األكثر شيوعاً يِّدةاملمارسات اجل

  مادة االتفاقية
 املستبانة يِّدةبة حسب شيوع املمارسات اجلّتمر(تنفيذ ال  سياق يفاً األكثر شيوعيِّدةاملمارسات اجل

  )مواد االتفاقيةوحسب 
  السلطات املتخصصة 

  )٣٦املادة (
  .دةَتَخصُُّص السلطات ذات الصلة وموظفيها، وكذلك فيما خيص القضايا املعقَّ  -١
دة، وآليات الرقابة، والتدابري التنفيذية، مبا يف ذلك استخدام الوثائق االستراتيجية الوالية احملدَّ  -٢

  .واملؤشرات اإلحصائية
  .تدابري ضمان االستقاللية  -٣
  .القدرات الكافية والنتائج اإلجيابية  -٤
  .صة يف مكافحة الفسادوجود حماكم متخصِّ  -٥

املالحقة واملقاضاة واجلزاءات 
  )٣٠املادة (

  

الصالحيات القانونية 
  )٣الفقرة (التقديرية 

املناسبة للمؤسسات يف إطار السلطة  إنفاذ قوانني مكافحة الفساد والرقابة التنفيذية يفالفعالية   -١
  .التقديرية للنيابة العامة

العقوبات على األفعال اجملرَّمة 
  )١الفقرة ( لالتفاقية اًوفق

حتديد العقوبات مع مراعاة جسامة اجلرائم واختاذ تدابري ملواصلة تنقيح القانون اجلنائي متشيا   -١
  .مع االتفاقية

احلصانات واالمتيازات 
  )٢ الفقرة(القضائية 

الة لرفع احلصانات عدم منح حصانات للموظفني العموميني وللربملانيني واختاذ إجراءات فّع  -١
  . األشخاص حيثما وجدتهلؤالءاملمنوحة 

تنحية املوظفني العموميني 
   أو وقفهم املتهمني

  عن العمل أو نقلهم 
  )٦الفقرة (

اد عواقب شديدة، مبا يف ذلك إمكانية حتمُّل املوظفني العموميني الذين ينخرطون يف الفس  -١
  . أو تنحيتهم أو نقلهمالعملوقفهم عن 

  التجميد واحلجز واملصادرة 
  )٣١املادة (

  .تناول املصادرة املستندة إىل اإلدانة واملصادرة غري املستندة إىل اإلدانةلشاملة الليات اآل  -١
  .صرفيةع السرية امل لتيسري املصادرة ورفاإلثباتيةعايَري امل  -٢
اجملمدة أو املوجودات تفضي إىل الفعالية يف املصادرة ويف إدارة اليت ؤسسية امل ترتيباتال  -٣

  .احملجوزة أو املصادرة
التعاون بني السلطات الوطنية 

  )٣٨املادة (
ال فيما بني الوكاالت، مبا يف ذلك شراكات احلكومات، دة عن التنسيق الفّعدَّاحملمثلة األ  -١

  . التنفيذ، وتدريب املوظفني وإعارهتموالتآزر يف 
  . مركزية لتيسري التنسيقوكالةإنشاء   -٢
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  مادة االتفاقية
 املستبانة يِّدةبة حسب شيوع املمارسات اجلّتمر(تنفيذ ال  سياق يفاً األكثر شيوعيِّدةاملمارسات اجل

  )مواد االتفاقيةوحسب 
  .االتفاقات والترتيبات املشتركة بني الوكاالت  -٣

  غسل العائدات اإلجرامية 
  )٢٣املادة (

  .٢٣جتاوز النّية اجلرمية من اجلرم املعايري الدنيا الواردة يف املادة   -١
  ".جلميع اجلرائمالشامل نهج ال"شامل والقانوين الطار اإل  -٢
  . ملكافحة غسل األموال وإنفاذهاحمدَّدةوضع أنظمة   -٣

مسؤولية الشخصيات االعتبارية 
  )٢٦املادة (

 تصلة بالفساد، حىت وإن أُْخِلَيعن اجلرائم امل اجلنائية املسؤولية الشخصيات االعتبارية حتميل  -١
  .ية الشخصيات الطبيعية من املسؤولية اجلنائطرف

  . رادعة على الشخصيات االعتبارية املشاركة يف الفسادعقوباتفرض   -٢
  .عن عدم منع الفساد يف الكيانات ذات الصلةفعلية للجهات املعنية  مسؤوليةحتميل   -٣

التعاون بني السلطات الوطنية 
  )٣٩املادة (والقطاع اخلاص 

  .طاع اخلاص التعاون الشامل بني السلطات العمومية والقونوعيةمدى   -١
لجمع بني احلكومة والقطاع ل) ستقلةاملنظمات املعمل أو المثالً، أفرقة (ؤسسية امل ترتيباتال  -٢

  .اخلاص
لوائح تنظيمية ان مع وضع  تنفيذية، مبا يف ذلك الدعوة والتوعية والرقابة، باالقترتدابرياختاذ   -٣

  .مواتية ومناسبة
  .ونشاطهما اجملتمع املدين والقطاع اخلاص مشاركة  -٤

      
   من االتفاقيةتنفيذ األحكام التجرميية املنصوص عليها يف الفصل الثالث   -ثالثاً  
   مالحظات عامة  - ألف  

   "املوظف العمومي"تعريف     
ل يف النطـاق     هنـاك مـسألة عامـة تتمثَّـ        نَّلوحظ خالل استعراض تنفيذ الفصل الثالـث أ         -٦

 أعـضاء الربملـان يف إحـدى الـدول           ذلـك أنَّ   مثـال و". املوظف العمـومي  "الذي يشمله مصطلح    
 أحكـام متعلقـة جبـرائم الفـساد         عـدة األطراف ال ُيعتربون موظفني عموميني، مما حيّد من تطبيق          

ــوطنيني واألجانــب وإســاءة اســتغالل الوظــائف     ــيهم، مبــا يف ذلــك رشــو املــوظفني ال وقــد . عل
ت الـصلة والـنص علـى عقوبـات     أوصت الدولُ األطراُف املستعرِضةُ بتوسـيع نطـاق اجلـرائم ذا       

ويف تلــك الدولــة الطــرف ذاهتــا، ال يــشمل تعريــف  . ن يرتكبــها مــن الربملــانينيزل مبــ تــنمناســبة 
ويف . صراحةً األشخاص الذين ميارسون وظائف عمومية يف منشأة عموميـة         " املوظف األجنيب "

اص املـذكورين  أربع واليات قضائية، ال تـشمل القـوانني ذات الـصلة الفئـات الرئيـسية لألشـخ             
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 دول ثـالث ويف . يف االتفاقية، أو تستخدم مصطلحات متباينة لتعريف فئة املوظفني املـشمولني         
 األشخاص الذين يعملون دون مقابل يف وظيفة عموميـة أو           اًأطراف، ال يشمل التعريُف حتديد    

  أخـرى، ال يتـضمن تـشريع مكافحـة الفـساد تعريفـاً             طـرف ويف دولـة    . يقدِّمون خدمة عمومية  
اإلشـارة  سـياق   ، إذ إنه مل ُيعرَّف إالَّ بشكل غـري مباشـر يف             "املوظف العمومي "صرحياً ملصطلح   

، لكنـه    واسـعاً  تعريفاً" املوظف العمومي "رِّف مصطلح   ويف حالة واحدة، عُ   . مفاهيم أخرى إىل  
عني العــامني، الــذين مشلــهم اســتثىن علــى وجــه التحديــد املــشرعني واملــوظفني القــضائيني واملــدَّ  

 دول أطـراف بـأن تنظـر يف اعتمـاد           ةوصدرت توصيات لعد  . قانون مكافحة الفساد على حدة    
  .اًتبسيطأو أكثر توحيداً مصطلحات 

  
   جرائم الرشوة  - باء  

   جرائم رشو املوظفني العموميني الوطنيني واألجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية    
ــدول األطــراف     -٧ ــة اختــذت ال ــدابري لتجــرمي  كاف ــوطنيني   ت ــوميني ال ــوظفني العم رشــو امل

صـوب جتـرمي رشـو املـوظفني        خطـوات   يـضاف إىل ذلـك أنَّ كـثريا منـها خطـت             و. وارتشائهم
غـري أنـه لـوحظ وجـود عـدد مـن       . العموميني األجانب ومـوظفي املؤسـسات الدوليـة العموميـة     

 مبزيـة   "وعـد ال"ففي عدة دول أطراف مل يكـن        . املسائل الشائعة فيما خيص معاجلة تلك اجلرائم      
غــري مــستحقة مــشموالً صــراحةً أو كــان مــشموالً بــشكل غــري مباشــر يف نطــاق املفــاهيم ذات  

، الـذي ال جيـّرم سـوى       "العـربة بالفعـل   "واعتمدت عـدة دول، عـالوةً علـى ذلـك، هنـج             . الصلة
ة  ميكـن يف بعـض احلـاالت مالحقـ         ه، مـع أنَّـ     عـرض الرشـوة     وال يشمل صـراحة    التبادل الفعلي، 

كمـا أنَّ  .  شروعاً يف ارتكاب جرمية أو جرميةً غري مكتملـة   العرض  باعتبار  قضائياً رضم الع مقدِّ
 االرتـشاء غـري   أنَّ عـن الفعـل غـري جمـرَّم يف إحـدى تلـك الـدول األطـراف، يف حـني                    "االمتناع"

وقـد صـدرت توصـيات عـن الـدول األطـراف            . األطـراف جمّرم إال جزئياً يف اثنـتني مـن الـدول           
. رصـد عقوبـة عـرض الرشـوة       بوالية قضائية واحدة    ل على ذلك، مبا فيها توصية       املستعرِِضة بناءً 

، ويف عـدة واليـات قـضائية كانـت        "الواجب الرمسي "، أُثريت مسائل بشأن مفهوم      حالتنيويف  
هنـاك ثغـرات فيمـا يتعلـق بـاألطراف الثالثـة، مـن قبيـل نطـاق مشـول الرشـوة غـري املباشـرة الـيت               

ــورط فيهــا وســطاء أو حتقيــ   ــة يت ــافع ألطــراف ثالث ــداً يف إ . ق من ــوحظ حتدي ــات  ول حــدى الوالي
دف محل املرتشي علـى أداء أفعـال ال تتنـاقض مـع             مة هب ، املقدَّ  الرشوة مي أحكام جترِّ  نَّالقضائية أ 

 ال تشمل مجيع حاالت املزايا غري املـستحقة الـيت جتنيهـا             ،واجبات املوظفني العموميني الوطنيني   
ليلــة تتــضمَّن التــشريعات إعفــاءات أو قيــودا معّينــة، تتــصل مــثال   ويف حــاالت ق. أطــراف ثالثــة

ــغ حمــدَّ    ــة مبل ــيت ال تتجــاوز عتب ــذر املعقــول "د، أو حجــة بالرشــوة ال ــضّمن يف عــدة  "الع ، أو تت
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ومـن ذلـك يف إحـدى       (حاالت حصانة األشخاص الذين يبلِّغون عن فعل الرشـو مـن املالحقـة              
ويف ). ت احملجـوزة أو املـصادرة أو إعـادة جـزء منـها     تلك احلاالت إمكانية إعادة مجيع املمتلكا     

إحدى احلاالت اشترط احلكم املتصل برشـو احمللـيني ضـلوع شخـصني علـى األقـل يف الـسلوك                  
علـى أنـه يـشمل املنـافع املاليـة      ذلـك  فُـسِّر  و،  "املنفعـة االقتـصادية   "اجلنائي وكذلك تـوافر ركـن       

.  بتوسيع نطـاق القـانون تبعـاً لـذلك    وصدرت توصية. وحدها ال أي مزية أخرى غري مستحقة 
ــستحقة        ــري امل ــة غ ــق باملزي ــة تتعل ــسألة مماثل ــراف م ــالث  ف :ولوحظــت يف مخــس دول أط ــي ث ف

الذي ال ُيعاقََََب مبوجبه على الرشوة إالَّ عندما تنطـوي علـى            " العربة بالقيمة " اتُّبع هنج    ،حاالت
" أّي شـيء قـّيم  " كان مصطلحا مزايا مادية، ويف حالتني أخريني، كانت هناك شكوك فيما إذا   

ــشروعة  "و ــري م ــة غ ــوطين   " منفع ــانون ال ــواردان يف الق ــال ــري    ي ــا غ ــو واف املزاي ــى حن شمالن عل
الـيت تعطـى مـن أجـل التعجيـل بـإجراء            (ويف ثالث دول أطراف ُميِّـز بـني اإلكراميـة           . املستحقة

خـرية أشـد   والرشوة، حيث يكـون العقـاب علـى قبـول هـذه األ         ) إداري هو أصال إجراء قانوين    
وباملثـل، يف حالـة أخـرى طـال فيهـا القـانون أيـضا              . عندما يتصرف املوظف يف إخـالل لواجبـه       

أفعال الرشوة املراد هبا دفع املوظفني إىل أداء أفعال خترج عن نطـاق واجبـاهتم الرمسيـة، لـوحظ                   
 رشـــو فاطـــراألوتـــضّمنت تـــشريعات إحـــدى الـــدول . وجـــود تبـــاينٍ يف العقوبـــات املطبقـــة

املوظفني العموميني والربملانيني والقـضاة وأي شـخص يعمـل يف           على أهنم يشملون    ،  "ءالوكال"
وصـدرت توصـية    ". املتصلة بشؤون املوكِّـل   "األفعال  يف  نطاق اجلرم   حيصر  القطاع اخلاص، مما    

بتوحيد قوانني مكافحـة الفـساد يف واليـتني قـضائيتني لتوضـيح مـا إذا كـان اجلـرم قـد ارُتِكـب                        
وصــيغت تــشريعات أو ُبــِدَء .  الرشــوة ونتــائج الوعــد هبــا أو عرضــها أو تلقِّيهــابــدافع مــن قيمــة

العمل هبا يف عدة دول أطراف لكي ُتنفَّذ على وجه أكمل أحكام الرشـوة املنـصوص عليهـا يف     
  .الذي لوحظ أحيانا يف ذلكالبطيء م دُّاالتفاقية، رغم التق

        
  ١اإلطار 

  ١٥مثال على تنفيذ املادة 

ــوم        يف إحــدى  ــا واســعا جــدا ملفه ــضمَّن قــانون الرشــوة تعريف املزّيــة غــري  "الــدول األطــراف ت
مبـا يعـين أهنـا تـشمل النقـود وأي شـيء         " هدية أو مكسب آخـر    "اليت تعرَّف على أهنا     " املستحقة

 تعـويض آخـر، ولَّـدت     ُتقـدَّم دون مقابـل أو أيَّ   أو خدمـةً اآخر بصرف النظر عن قيمتـه، وحقًّـ    
ولوحظ أنه حىت أصـغر املبـالغ       .  بااللتزام جتاه املقدِّم   اً شعور ،كن أن تولِّد لديه   لدى املتلقّي، أو مي   

  . للجرماًالنقدية أو األشياء األخرى ميكن أن ُتعترب هدايا وُتَعّد كافية العتبارها أركان
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 إكراميـة ينطـوي     وينص قانون إحدى الدول األطراف على افتراض قابل للدحض بأن تلقّي أيِّ           
ــلُ األدلــة الراميــة إىل إثبــات أن  . مل ُيثَبــت العكــسعلــى فــساد، مــا    وعــالوة علــى ذلــك، ال ُتقَب

        . مناسبة اجتماعية أو يف أي سياق مماثل مهنة من املهن أو أيِّاإلكراميات عرٌف ُمتََّبٌع يف أيِّ
   ١٥يات املتعلقة باملادة دِّالتح    

 الرشـو علـى املنـافع الـيت         ق جـرم   بتطبي ١٥املادة  يف سياق تنفيذ    يات  دِّ التح شيعأتتعلق    -٨
، ونطـاق املزيـة   ) يف املائـة مـن احلـاالت   ٣٠(ستفيد منها أطراف ثالثة من أشـخاص وكيانـات       ي

 يف املائـة مـن      ٢٣" (العطايـا التيـسريية   "غري املستحقة، ال سيما فيمـا خيـص املنـافع غـري املاديـة و              
ق ، ونطـا  )املائـة مـن احلـاالت      يف   ١٧ (١٥ للمـادة    اًغـري املباشـر وفقـ      ، ومشول الرشـو   )احلاالت

 يف املائـة مـن     ١٥(سيما التطبيق على أعضاء الربملـان         الرشو، ال  مشول املوظفني العموميني جبرم   
 يف املائــة مــن ٩(، ومشــول الوعــد مبزيــة غــري مــستحقة إضــافة إىل عرضــها أو تبادهلــا   )احلــاالت
 الرمسيـة للمـوظفني العمـوميني        نطاق املهام  ضمن، وأوجه التمييز بني األفعال املرتكبة       )احلاالت

  ).الثالثانظر الشكل  () يف املائة من احلاالت٦(وخارجه 
    

  الثالثالشكل 
  )رشو املوظفني العموميني الوطنيني( ١٥يات املتعلقة باملادة دِّالتح

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

Scope of undue 
advantage, in 
particular non-

material benefits 
and faciliation of 

payments
(23%)

Benefits extended 
to third persons 

and entities
(30%)Scope of public 

off icials covered, 
in particular 

Parliamentarians

Coverage of 
promise of undue 

advantage (in 
addition to offer or 

exchange)
(9%)

Distinction of acts 
w ithin and outside 

the scope of 
off icial public 

duties 
(6%)

Coverage of 
indirect bribery

(17%)

  مشول الرشو 
  غري املباشر 

)١٧٪( 
األفعال  التمييز بني

املرتكبة ضمن نطاق املهام
الرمسية العمومية وخارجه

)٦٪( 

  الوعد مبزية مشول 
إضافة إىل (غري مستحقة 

  ) عرضها أو تبادهلا
)٩٪( 

نطاق املوظفني العموميني 
 )ال سيما الربملانيون(املشمولني 

)١٥٪( 

منافع تستفيد منها أطراف 
ثالثة من أشخاص وكيانات

)٣٠٪( 

نطاق املزية غري املستحقة
 املنافع غري ال سيما(

)املادية والعطايا التيسريية
)٢٣٪( 
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ــشاء       و  -٩ ــدابري حمــددة لتجــرمي كــل مــن رشــو وارت ــاك عــدة دول أطــراف مل تعتمــد ت هن
وعلـى اخلـصوص مل جتـرَّم       .  العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية      املوظفني

ــصلة يف   ــال ذات ال ــة، ١٤األفع ــشريع يف لكــنَّ حال ــر، و   ٧ الت ــد النظ ــزال قي ــها ال ي ــصر من  اقت
ــى الرشــو يف   ــدول الحقــت مــوظفني    .  حــاالت أخــرى ٦التجــرمي عل غــري أنَّ إحــدى تلــك ال

. ل الفساد اجلرمية األصلية مبوجـب القـوانني ذات الـصلة          أجانب بتهم غسل األموال حيث شكّ     
وقـد صـدرت توصـيات،    .  ومبحدوديـة القـدرات  ايرياملعوترتبط التحديات الشائعة بعدم كفاية  

حسب االقتضاء، باختاذ تدابري حمـددة تـشمل صـراحةً املـوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي              
ــة املؤســس ــة العمومي ــالتني. ات الدولي ــا     ، ورد يفويف ح ــتثناء العطاي ــب اس ــانون رشــو األجان  ق

التيسريية املقدمة بقصد التعجيل يف إجراء حكومي روتيين أو بقصد تأمني إجناز ذلـك اإلجـراء                
مــن قبــل مــوظفني أجانــب أو أحــزاب سياســية أجنبيــة أو مــوظفي أحــزاب أجنبيــة، وصــدرت   

. رماملـشمولني بـاجل    ثغـرات تتعلـق بنطـاق املـوظفني           أيـضاً  واسـتبينت . توصيات بناء علـى ذلـك     
 اقتصر التعريف على املوظفني األجانـب واملنظمـات أو اجلمعيـات الدوليـة          إحدى احلاالت ويف  

 التـشريع قيـد   يـشمل اليت تكون الدولة الطـرف عـضوا فيهـا، بينمـا يف واليـة قـضائية أخـرى ال            
راف ويف إحــدى الــدول األطــ. النظــر ســوى املــوظفني غــري املتمــتعني باحلــصانات الدبلوماســية 

لمــوظفني العمــوميني األجانــب عــن لجيــرِّم التــشريع صــراحةً املزايــا غــري املــستحقة املمنوحــة   ال
ويف دولـــة واحـــدة، ال يـــشمل التـــشريع مـــوظفي .  ال يتنـــاقض مـــع واجبـــاهتمالـــذيالـــسلوك 

املؤسسات الدولية العمومية، كما ال يشمل، يف أربع من الواليات القـضائية، املنـافع املمنوحـة                
 قلّة عدد احلـاالت املبلَّـغ عنـها يف الـدول الـيت لـديها تـشريعات                  اًولوحظت أيض .  ثالثة لكيانات
  .ذات صلة

    
  ٢اإلطار 

  ١٦أمثلة على تنفيذ املادة 

 االتفاقيــة فــشمل أيــضا حــاالت  متطلبــات دول أطــراف جتــاوز قــانون رشــو األجانــب  ســتيف 
 أيِّ مزيـة غـري مـستحقة أخـرى          احلصول على منفعة جتارية أو    "ال يكون فيها القصد من الرشوة       

ويف إحـدى احلـاالت، ُوسِّـع       ". أو االحتفاظ هبا فيما يتعلق بتـصريف األعمـال التجاريـة الدوليـة            
 ُعـرف ليـشمل املـوظفني املعيَّـنني مبوجـب قـانون أو            " املوظـف العمـومي األجـنيب     "نطاق تعريـف    

عـراُف أو اتفاقيـات بلـٍد     اسـتحدثته أ أجنيب، وخصوصا أي فرد شغل موقعاً أو وظيفـة أو منـصباً      
        .أجنيب أو جزٍء من بلد أجنيب أو أدى املهام املرتبطة بذلك املوقع أو الوظيفة أو املنصب
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    ١٦يات املتعلقة باملادة دِّالتح    
 بعدم وجود حكم جيرِّم رشـو املـوظفني         ١٦املادة  يف سياق تنفيذ     التحديات   أشيعتتعلق    -١٠

، وعـدم   ) يف املائـة مـن احلـاالت       ٤٠( ات الدوليـة العموميـة    العموميني األجانب وموظفي املؤسس   
املـوظفني العمـوميني   ارتشاء  واملتمثل يف    جترميه إلزاميا كفاية األحكام املتعلقة بالفعل الذي ال ُيَعدُّ        

ــة أو قــصور تلــك األحكــام     ــة العمومي ــة مــن ٣٠(األجانــب ومــوظفي املؤســسات الدولي  يف املائ
 ١٢(املنافع اليت تستفيد منها أطراف ثالثة من أشخاص وكيانـات           ، وتطبيق اجلرم على     )احلاالت

، ونطاق مشول اجلرم للموظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي املؤسـسات      )يف املائة من احلاالت   
  ).الرابعانظر الشكل  () احلاالت يف املائة من١٢(الدولية العمومية 

    
  الرابعالشكل 
املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات رشو  (١٦يات املتعلقة باملادة التحدِّ

    )الدولية العمومية
  
  

  
  
  
  
  
  
  

      
   إساءة استغالل السلطة أو الوظيفة والسلوك ذو الصلة  -جيم  

   االختالس، واملتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغالل الوظيفة، واإلثراء غري املشروع    
لكــن خــتالس األمــوال العموميــة،   وضــعت مجيــع الــدول األطــراف تــدابري لتجــرمي ا       -١١

ــة    صــودفت حتــديات   ــق بنطــاق املمتلكــات موضــوع اجلرمي ــالث حــاالت   . شــائعة تتعل ــي ث فف

A criminal offence is 
not established 

(40%)

Non-criminalization of 
passive bribery

(30%)

Scope of the off icials 
covered by the 

offence
(12%)

Other 
(6%)

Benefits to third 
persons and entities

(12%)

 عدم وجود حكم 
  جيرِّم الرشو 

)٤٠٪( 

  املنافع اليت تستفيد منها 
أطراف ثالثة من أشخاص 

   وكيانات
)١٢٪( 

  غري ذلك
)٦٪( 

نطاق مشول اجلرم 
   للموظفني

)١٢٪( 

  عدم جترمي االرتشاء
)٣٠٪( 
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 غـري املنقولـة مـن نطـاق اجلرميـة، باعتبـار أنَّ املـرء ال يـستطيع أن خيـتلس                      املوجـودات اسُتبعدت  
ــه  ــات إالَّ إذا كانـــت يف حوزتـ ــرى   . ممتلكـ ــة أخـ ــوطين يف حالـ ــشريع الـ ــوى وال يـــشمل التـ سـ

املمتلكات أو األموال أو األوراق املالية اليت ختص الدولة أو هيئة مـستقلة أو أحـد األفـراد، ممـا                    
وقـد  . يقصر نطاق مشوله على األموال اخلاصة املودعة لدى موظـف عمـومي ال لـدى مؤسـسة                

ويف تسع حاالت كانت هنـاك قيـود        . أُوصي بتوسيع نطاق القانون حبيث يشمل هذه احلاالت       
كمـا اقتـصر التـشريع يف واحـدة مـن تلـك             . فات بشأن املنافع اليت جتنيها أطراف ثالثـة       أو اختال 

ويف إحـــدى . الواليـــات القـــضائية علـــى جتـــرمي التبديـــد والتبـــديل، ال االخـــتالس والتـــسريب  
  االخـتالس نتـائج  ستتبع جـرم يـ رشـوة، ال بـدَّ مـن أن    احلاالت، وعلى غرار األحكام املتعلقـة بال      

ويف عـدة   . ركانه فيما خيـص املمتلكـات الـيت تقـلّ قيمتـها عـن حـدٍّ معـّين                 خطرية حىت تكتمل أ   
واليات قضائية، ال تنطبق التشريعات ذات الصلة على املوظفني العموميني فحسب وإمنا أيـضا              
علــى مجيــع األشــخاص الـــذين توضــع يف عهــدهتم ممتلكــات، مبـــن فــيهم مــديرو الـــشركات         

إىل قد يفـضي يف بعـض احلـاالت          عموميةالموال  األولئن كان اختالس    . وأعضاؤها وموظفوها 
دى ويف إحــ. ، فــإن التــشريع ال ينطبــق دائمــاً علــى مجيــع املــوظفني العمــوميني  تــشديد العقوبــة

، فتــصل عقوبتــه إىل  إمــا نتيجــة لإلمهــال أو لإلمهــال الفــادح رتكــب اجلــرمياحلــاالت ميكــن أن 
  .السجن املؤبد

زامـي، فقـد ُجرِّمـت يف معظـم الـدول األطــراف،      أمـا املتـاجرة بـالنفوذ، وحكمهـا غـري إل       -١٢
ــضائية        ــات الق ــالنفوذ يف بعــض الوالي ــاجرة ب ــشريعات لتجــرمي املت ــا صــيغت أو اســتحدثت ت كم

ر يف اعتماد تشريع تنفيذي، ولكن ارُتئـي يف النهايـة أنَّ مفهـوم              ِظويف إحدى احلاالت نُ   . األخرى
وضوح والقابلية للتنبـؤ املطلـوب يف القـانون    املتاجرة بالنفوذ غامض للغاية وال يتفق مع مستوى ال   

وحيثمـا وجـدت تـشريعات    .  تـشريع مناسـب  وضعوقُدِّمت توصيات بالنظر يف إمكانية   . اجلنائي
 فعلـى سـبيل املثـال، يـشترط التـشريع        . ذات صلة اتضح أهنا حتيد بعض الشيء عن نطاق االتفاقية         

 منفعـة اقتـصادية وأن       احلـصول علـى    حاالت أن يكون السلوك اجلنائي قد ارُتِكب بقصد       عدة  يف  
 حـاالت ويف ثـالث    . ض للتـأثري  ي املزية غري املستحقة أو الـشخص املتعـرّ        قّا بشأن متل  يتضّمن قيود 

 للجـرم فقـط، مـن ضـمنها حالـة واحـدة            الـسالب اقتصر التجرمي الكامل أو اجلزئـي علـى اجلانـب           
ويبـدو يف بعـض     . رم قيـد النظـر    التـشريع املتعلـق بالتنفيـذ الكامـل ألحكـام ذلـك اجلـ             فيهـا   يزال   ال

ــوذ    ــرض"احلــاالت أنَّ اســتغالل النف ــشريع  "املفت ــشمول بالت ــري م ــشمل   .  غ ــدول ي ويف إحــدى ال
انـب، رغـم عـدم       املتـاجرة بـالنفوذ فيمـا يتعلـق بـاملوظفني العمـوميني األج             القانون ذو الصلة أيـضاً    
اجلـرم، يف حالـة أخـرى،    نطبـق  يإىل أطـراف ثالثـة مـستفيدة، يف حـني ال     اً وجـود مـا يـشري حتديـد    

ــضاء        ــب أو أع ــوميني األجان ــوظفني العم ــب امل ــن جان ــرار م ــى اختــاذ الق ــاتعل ــة اجلمعي  العمومي
ــالنفوذ الستــصدار قــرار     . األجنبيــة وفرضــت إحــدى الــدول األطــراف عقوبــات علــى املتــاجرة ب
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دول ويف بعــض الــ. قــانوين أشــد ّممــا فرضــته علــى املتــاجرة بــالنفوذ الستــصدار قــرار غــري قــانوين  
  .اً عن طريق أحكام مكافحة الرشوة اجلرم جزئيعوجلاألطراف 

  
  ٣اإلطار 

  ١٨مثال على تنفيذ املادة 
 مجيع األركـان املاديـة   إحدى الدول األطراف  يشمل التشريع الساري على املتاجرة بالنفوذ يف        

الــشخص ، أو نفــوذال علــى الــشخص املــساوم، عــالوةً علــى أنــه ال يــشترط أن يكــون  لجــرمل
 أو يكـون،  اًومـن املفهـوم أنَّ النفـوذ ميكـن أن يكـون حقيقيـ      .  نفـوذه، موظفـا عموميـا     مللتمسا

 أو شــخص ، وأنَّ املزيــة غــري املــستحقة ميكــن أن تكــون لــصاحل اجلــاين اًبكــل بــساطة، مفترضــ
 ألجلـها أم مل تتحقـق،       سـواء حتققـت النتيجـة الـيت ارُتِكـب          يعّد مكتمال  ويبدو أنَّ اجلرم  . آخر

ذي ُيلـَتَمُس نفـوذه قـد أّدى        هناك جرمية منفصلة مرتكبـة إذا مـا كـان الـشخص الـ             كما تكون   
ويف حـني أنـه ال توجـد سـوابق للمتـاجرة            .  العمل املطلوب منه نتيجة لتأثري غـري مـشروع         فعال

       .جت إجراءات ذات صلة يف نطاق قانون مكافحة الفساددرِبالنفوذ، أُ
ــدابري  و  -١٣  لتجــرمي إســاءة اســتغالل املــوظفني العمــوميني   اعتمــدت معظــم الــدول األطــراف ت

 علــى حــدةاجلــرم صــراحة هبــذا  واًلوظــائفهم، وحكمهــا غــري إلزامــي، رغــم عــدم االعتــراف دائمــ  
ففـي إحـدى احلـاالت اقتـصر التجـرمي علـى إسـاءة              . االخـتالف عـن االتفاقيـة     ووجود بعـض أوجـه      

ويف حالـة   . لـك اجلـرم بـصورة أوىف      استغالل السلطة، وكان هناك تشريع قيد النظر لتنفيذ أحكام ذ         
ارتكـاب الفعـل غـري املـشروع، رهنـاً ببلـوغ عتبـة ماليـة                جترمي   الصلة على    والتشريع ذ قتصر  اأخرى  

 وظائفــه، رغــم وجــود جــرائم يف هــذا الــسياق وصــياغة أداءدنيــا، دون جتــرمي املوظــف لتقــصريه يف 
تـهاكات الـيت تتـسبب يف خـسائر         ، اقتـصر التـشريع علـى االن       ويف حـالتني  . شريعات يف هذا الـشأن    ت

للدولة، ويبدو أنه مل يشمل املنافع غري املادية، بينما ال بدَّ، يف ثالث حاالت أخرى، مـن أن تلحـق                    
ويف . حبقــوق الــشخص أو الدولــة أو مبــصاحلهما القانونيــة أضــرار بدرجــة معينــة لكــي جيــرَّم الفعــل  

ــة  إحــدى الواليــات القــضائية ُحِظــَرت إســاءة اســتغالل الوظــائ    ــوائح اخلدمــة العمومي ف يف إطــار ل
املوظـف  "وكمـا أُشـَري إليـه أعـاله بـشأن تعريـف       . وكانت العقوبات التأديبيـة هـي الوحيـدة املتاحـة     

اعُتـرب أن   حـالتني   ويف  .  يف واليـة قـضائية أخـرى        احلكـم  فقد اسُتثين الربملانيون من نطاق    ،  "العمومي
ويف إحـدى  . شكل غـري مباشـر أو غـري صـريح      مسألة حتقيق منافع ألطراف ثالثـة مل تعـالَج سـوى بـ            

شــترط التــشريع ضــلوع شخــصني علــى األقــل يف االــدول األطــراف، وعلــى غــرار جرميــة الرشــوة، 
  بكامل شروط االتفاقية، ومن ثَـمَّ فقـد صـدرت توصـية يف             وافياًالتشريع   ومل يكن السلوك اجلنائي،   

ويف إحدى الدول األطراف قُدِّمت توصية بالنظر يف سن تشريعات أكثر حتديداً تعـاجل              . هذا الشأن 
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 سـلوكاً  إالّ القـانون العـام ال حيظـر         نَّمسألة إساءة استغالل املـوظفني العمـوميني لوظـائفهم، ذلـك أ           
بـدأ  أو  املـادة  تشريعات لتنفيذ هـذه ويف ثالث حاالت، صيغت     .  يتعلق بالتخويف أو االعتداء    معيناً
  . هباالعمل

  
  ٤اإلطار 

  ١٩مثال على تنفيذ املادة 

 تـصرف   منـها ، حيظر القانون اجلنـائي طائفـة واسـعة مـن األنـشطة،              إحدى الدول األطراف  يف  
املوظــف بطريقــة غــري مــشروعة بقــصد احلــصول علــى منفعــة بــصورة غــري شــريفة لنفــسه أو      

  . بشخص آخرلشخص آخر أو يتسّبب بصورة غري شريفة يف اإلضرار
ولوحظ اتـساع نطـاق احلكـم الـداخلي يف إحـدى الـدول األطـراف حيـث ال ُيـشترط وجـود                     

  .كأحد أركان اجلرم" ة غري مستحقةمزّي"
ويف حالة أخـرى يتـسع نطـاق إسـاءة اسـتغالل املـوظفني العمـوميني للـسلطة الرمسيـة مبـا يـضّر                        

      .ر التعّمد واالستهتار واإلمهالباملصلحة العامة ليشمل أيضاً السلوك الذي تتوافر فيه عناص
 م اإلثراء غري املشروع، وحكمه غري إلزامي، يف معظم الـدول األطـراف، إال أنَّ   مل ُيجرَّ و  -١٤

وقـد واجـه سـن هـذه التـشريعات      .  واليات قضائيةدةعهناك تشريعات قيد النظر هبذا الشأن يف  
 جيـرَّم اإلثـراء غـري املـشروع،         ملثمـا   وحي. وفقاً للدستور صحتها  كانت عموماً تتعلق ب   اعتراضات  

 ٦كما هو مبني يف اإلطـار      ،  يفضي إىل نتيجة مماثلة   مما   اإلفصاح عن املوجودات والدخل   رط  اشُت
أحكــام يف القــانون خــالل ويف إحــدى الــدول األطــراف، ُيتــوخى بلــوغ اهلــدف ذاتــه مــن . أدنــاه

بيـد أنـه يف واليـة       . ن الـضرائب  اجلنائي بشأن إخفاء املوارد وعدم تربيـر مـصادرها وكـذلك قـانو            
قضائية أخرى، حيث تنص القوانني على مفهوم الثـراء غـري املـربَّر وتتـضمن عقوبـات علـى عـدم                     

 وهــو إمكانيــة إجبــار املوظــف  اً ضــرورياً، ال تتــضمن القــوانني عنــصراإلفــصاح عــن املوجــودات
الثروة غـري املـربَّرة      حجزويف دولة طرف أخرى ميكن      . موجوداتهالعمومي على تعليل الزيادة يف      

ومصادرهتا خارج نطاق نظام العدالة اجلنائية مبوجب قوانني عائدات اجلرميـة، وميكـن للمحكمـة             
أن ترغم الشخص على إثبات أنَّ ثروته غري نامجة عن جـرم جنـائي عنـدما تكـون هنـاك أسـباب                      

صول عليـه بـصفة    معقولة لالشتباه يف أنَّ إمجايل ثروة ذلك الـشخص يتجـاوز قيمـة مـا ميكنـه احلـ                  
يف دولتني ليـست لـديهما قـوانني بـشأن اإلثـراء غـري املـشروع، يف ظـروف                  ميكن  وباملثل  . قانونية

 وهــذا ممكــن يف حالــة واحــدة عقــب ، غــري القانونيــة أو غــري املــربَّرةاملوجــوداتمعّينــة، مــصادرة 
سبق يف  ويشترط بعـض البلـدان إجـراء حتقيـق مـ          . صدور حكم إدانة لفترة تتجاوز ثالث سنوات      

  .دخلالعدم تناسب الثروة مع مصادر جرم آخر ذي صلة قبل الشروع يف ّتقصي 
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  ٥اإلطار 
  ٢٠أمثلة على تنفيذ املادة 

 شامل بشأن اإلثـراء غـري املـشروع، وهنـاك قـضيتان قيـد               حكم، ُسنَّ   إحدى الدول األطراف  يف  
ــة  ــر يف احملكم ــتراطات حمــدود     .النظ ــديها إالّ اش ــيس ل ــة طــرف أخــرى ل ــق   ويف دول ــا يتعل ة فيم

  .باإلفصاح عن املوجودات واملصاحل، مت جترمي اإلثراء غري املشروع
 بـالتحقيق اسـتناداً     اًويف إحدى الدول األطراف ميكن ملدير النيابة العامة أن يطلب من القاضي إذنـ             

يفوق ما يتناسب مع مصادر دخله أو موجوداته الشخص منط حياة أنَّ ) أ (:ما يلي إىل أدلة تثبت    
يتحكّم يف موارد نقدية أو ممتلكات غري متناسبة مـع  أنَّ الشخص  ) ب(عروفة احلالية أو املاضية،     امل

ــسابقة، أو مي    ــة أو ال ــة احلالي ــه املعروف ــه أو موجودات ــصادر دخل ــوارد واملمتلكــات  م  ،تلــك تلــك امل
نَّـه  أ) د (، غـري مـشروعة    أفعـال  فـساد أو     بأفعـال  هقيامـ الشخص املعين يتأتى عن     منط حياة   أن   )ج(

وميكـن للمـدير   . غري مـشروعة أفعال التحقيق عن معلومات ذات صلة عن أن يكشف من املَُرجَّح   
بعد ذلك استدعاء املشتبه فيـه، أو أّي شـخص آخـر ُيحـدَّد يف التحقيـق، لإلجابـة عـن األسـئلة أو                        

 وميكـن اسـتخدام تلـك املعلومـات مـن أجـل حجـز املمتلكـات               . تقدمي أدلة أو هلذين الغرضني معـاً      
وهنـاك مبـادئ توجيهيـة قيـد اإلعـداد          . ومصادرهتا أو ميكن أن تؤدي إىل حتقيقـات جنائيـة أخـرى           

       .اًمناسبتطبيقاً تيسري تطبيق تلك التدابري ل
  ٦اإلطار 

  إلثراء غري املشروعا أحكام  عنبديالً اإلفصاح عن املوجودات والدخلاستخدام 
 التوصـل إىل نتيجـة   أمكـن اإلثـراء غـري املـشروع،       هـا   في مل جيـرَّم     الـيت يف إحدى الواليـات القـضائية       

 مـع إمكانيـة     باإلفـصاح عـن موجـوداهتم ودخلـهم       مماثلة بإلزام مجيـع املـوظفني العمـوميني، قانونـاً،           
ولــوحظ أنَّ نــسبة اإلبــالغ بلغــت . مطالبتــهم بتعليــل أيِّ زيــادة يف املوجــودات املبّينــة يف إقــراراهتم

 اإلقـرار، مـن قبيـل مـصادرة      اشـتراطات وبات أشـد صـرامة يف    يف املائة، وأُوصي بفرض عق     ٩٩,٥
  .املمتلكات غري املعلنة

تبارهـا قـرائن    تزويـد احملكمـة بأدلـة علـى أنَّ الثـروة غـري مـربَّرة، باع               باملثـل   ميكـن    ،ويف حالة أخرى  
 كمــا ُيلــَزم املوظفــون الكبــار بتقــدمي إقــرارات ماليــة صــحيحة، وإالّ خــضعوا   ،تــدعم ُتَهــَم الفــساد

  .وبات جنائيةلعق
وتطّبق إحدى الدول األطراف، على سبيل التجربة، نظاما لتقدمي تلك اإلقرارات قبـل أن جتعلـه                

ويف هذه احلالة ذاهتا، توجد مسائل متعلقة باملمتلكات اليت تتناوهلا قـوانني اإلثـراء       .  قانونياً اًشرط
     .ات والدخل اإلفصاح عن املوجودغري املشروع، وأُوصي بالنظر يف تبسيط إجراءات
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Non-criminalization 
at national level

(35%)

Constitutional 
limitations, in 

particular 
presumption of 

innocence (20%)

Legal specif icities, 
in particular burden 

of proof (15%)

Issues related to 
asset and income 

disclosure
(12%)

Conflict and 
overlap w ith 
existing law s

(9%)

Particularities of 
domestic legislation

(9%)

    ٢٠التحديات املتعلقة باملادة     
بعدم جترمي اإلثراء غري املـشروع علـى         ٢٠ املادةيف سياق تنفيذ      التحدِّيات أشيعتتعلق    -١٥

؛ والتقييــدات الدســتورية املــستبانة، خاصــة فيمــا  )مــن احلــاالت  يف املائــة٣٥(الــصعيد الــوطين 
؛ وخـصوصيات النظـام القـانوين املبلّـغ         )االت يف املائـة مـن احلـ       ٢٠(الـرباءة    يتصل مببدأ افتراض  

ــائي      ــات اجلن ــق بعــبء اإلثب ــا يتعل ــها، الســيما فيم ــة مــن احلــاالت ١٥(عن ــسائل) يف املائ  ؛ وامل
؛ ) يف املائـــة مــن احلـــاالت ١٢ (اإلفــصاح عـــن املوجــودات والــدخل   املــستبانة املتعلقــة بـــنظم   

ــادة     ــيت ال تــشري إليهــا امل ــة ال ــشريعات احمللي ــة مــن احلــاالت ٩( ٢٠وخــصوصيات الت ؛ ) يف املائ
غـسل األمـوال،    مكافحـة   القوانني السارية، من قبيل التشريعات اليت تتناول الضرائب و         وتطبيق

)  يف املائـة مـن احلـاالت       ٩(غري املـشروع واحتمـال تـداخل تلـك القـوانني             على حاالت اإلثراء  
  .)اخلامسانظر الشكل (
    

  اخلامسالشكل 
  )اإلثراء غري املشروع (٢٠يات املتعلقة باملادة دِّلتحا

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
      

   جرائم القطاع اخلاص  - دال  
   الرشوة واالختالس يف القطاع اخلاص    

اّتخذَ أقل من نصف الدول األطراف تدابري لتجرمي الرشوة يف القطاع اخلاص جترميا كامال   -١٦
ويف إحدى . ت صلةواستحدثت تلك الدول، يف مثاين حاالت، تشريعات ذا) حكم غري إلزامي(

  لتقييدات الدستورية، ا
 ال سيما مبدأ افتراض الرباءة

)٢٠٪( 

  عدم التجرمي 
  على الصعيد الوطين

)٣٤٪( 

خصوصيات 
 التشريعات احمللية

)٩٪( 
التعارض والتداخل 
 مع القوانني القائمة

)٩٪( 

املسائل املتعلقة باإلفصاح 
 عن اإليرادات والدخل

)١٢٪( 

خصوصيات التشريعات احمللية 
   عبء اإلثباتوال سيما
)١٥٪( 
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يف شراء السلع أو "احلاالت حيصر القانون الرشوة يف القطاع اخلاص يف حالة اإلخالل بالواجب 
، وإن لوحظ أنَّ حاالت أخرى للرشوة يف القطاع اخلاص "بيعها أو التعاقد على خدمات مهنية

صلة حىت وإن ويف حالة أخرى جيرَّم السلوك ذو ال. مشمولة بأحكام أخرى يف قانون العقوبات
انعدمت الصلة بني الفعل املرتكب أو اخلدمة املقدمة أو األضرار املتكبدة وأعمال صاحب العمل أو 

ويف حالة ثالثة ال تشمل األحكام ذات الصلة ارتكاب اجلرم بشكل غري مباشر، رغم مشول . شؤونه
".  مالية أو جتاريةأنشطة اقتصادية أو"املنظمات واملؤسسات غري احلكومية ما دامت منخرطة يف 

ه أنَّوتشمل األحكام، يف إحدى الدول األطراف، ارتكاب اجلرم بشكل غري مباشر، بينما لوحظ 
ويف .  يف أحكام مقابلة تتعلق جبرم الرشوة الذي يتورط فيه موظفون عموميوناًمتامغري مشمول 

اص، رغم وجود ثالث من الدول األطراف أُثريت مسائل تتعلق مبدى مشول موظفي القطاع اخل
تشريعات قيد النظر ملعاجلة األمر، ويف حالة أخرى ال يكون مثة جرم إالّ إذا لَِحَق بالكيان املمثَّل 

ويف إحدى الدول األطراف، ورغم عدم وجود . مع أحكام االتفاقيةعلى حنو يتباين ضرر أو أذى، 
مة فعالة مبوجب القوانني ذات قانون احتادي للرشوة التجارية، حوكم مرتكبو الرشوة التجارية حماك

ويف حالة أخرى لوحق هذا السلوك مبوجب . الصلة، مث جرِّمت هذه الرشوة على مستوى الواليات
ويف إحدى الدول األطراف، حيث يرد اجلرم . أحكام االحتيال املنصوص عليها يف قانون العقوبات

ى املنافسني أو سلطات الدولة رفع ضمن قانون مكافحة املنافسة غري املُُنِصفة، ُيشترط أّوالً عل
ولوحظ وجود حاجة ماسة . شكوى من أجل استهالل اإلجراءات، مع أن هذا العنصر قيد النظر

  .يف إحدى الدول لسّن تشريع ذي صلة لتجرمي الرشوة يف القطاع اخلاص
 هذا واتَّخذ مجيع الدول األطراف تدابري لتجرمي االختالس يف القطاع اخلاص، علما بأنَّ  -١٧

بيد أنَّ هذا احلكم ال يغطي يف أربع حاالت خمتلف أركان هذا السلوك . احلكم غري إلزامي
اجلنائي أو فئات معّينة من األشخاص إالَّ تغطية غري مباشرة؛ لذا صدرت توصيات تدعو إىل 

 ويف أربع حاالت اسُتبعدت املوجودات غري املنقولة من. إدراج اجلرم بتفصيل أدق يف االتفاقية
نطاق القانون الوطين، وصدرت توصيات مناسبة يف هذا الشأن، بينما، مل ُتشَمل، يف حالة 

ويف . أخرى، سوى املمتلكات احملتازة عن طريق اإلقراض أو االقتراض أو االستئجار أو التعاقد
ويف حالة أخرى، كانت التدابري .  عقوبات خفيفة جداًوجودإحدى الدول األطراف لوحظ 

  . تنفيذ هذه املادة بصورة أوىف ال تزال ُتناقش وقت إجراء االستعراض القُطريالرامية إىل
    

  ٧اإلطار 
  ٢٢ و٢١أمثلة على تنفيذ املادتني 

يف إحدى الواليات القضائية، تسري أحكام جرم الرشوة على أي شخص يدير كيانا تابعا 
تكن لوظيفة ذلك للقطاع اخلاص أو يعمل لدى هذا الكيان، بأي صفة كانت، حىت ولو مل 

  . أو كان أداء الوظيفة أو النشاط يتم خارج البلد بالبلد،الشخص أو نشاطه صلة



 

20 V.13-86473 

 

CAC/COSP/2013/6  

ويف إحدى الدول األطراف ذهب القانون ذو الصلة أبعد من االتفاقية حيث مل يشترط 
  .اإلخالل بالواجب إلثبات وقوع الرشوة يف القطاع اخلاص

هو تالس يف القطاع اخلاص أوسع نطاقاً مما  جرم االخ، كانويف دولتني من الدول األطراف
  ".أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو جتارية"يف االتفاقية، حيث ال ُيشترط أن ُيرَتكَب 

ويف دولة طرف أخرى ُتشدد العقوبة على جرم االختالس يف القطاع اخلاص تبعا لقيمة 
تلقَّى املال كوديعة حبكم القانون بسبب "ين ، وُتغلَّظ العقوبة إذا كان اجلاة املختلَساملوجودات

      ".وظيفته أو عمله أو مهنته أو باعتباره قّيما أو وصيا أو حارسا قضائيا عليها
   جرائم أخرى  - هاء  

   غسل األموال واإلخفاء وإعاقة سري العدالة    
حـني  ففـي   . هناك بعض التفاوت بني الدول األطـراف فيمـا يتعلـق بتجـرمي غـسل األمـوال                  -١٨

 جتـرمي غـسل األمـوال، إال أنـه توجـد يف عـدة حـاالت              ن أجل ماّتخذ معظم الدول األطراف تدابري      
ثغرات عريـضة يف قـانون التنفيـذ الـذي ال يغطـي سـوى جـزء مـن الـسلوك املوصـوف يف الفقـرتني                          

) أ( ‘٢‘الفرعيـة    وأجزاء بسيطة فقـط مـن الفقـرات          ٢٣من املادة   ‘ ١‘) ب(و‘ ٢‘) أ (١الفرعيتني  
ولــذا، صــدرت توصــية عاجلــة بــسن تــشريع مناســب يف هــذا الــشأن، رغــم أنــه لــوحظ   ). ج( إىل

ويف دولـة طـرف أخـرى كانـت هنـاك مـسائل مماثلـة               . استحداثُ تشريع لتنفيذ املادة تنفيـذا كـامال       
، حيث مل ُيجرَّم أيضا سلوك تبعـي مـن          ٢٣من املادة   ‘٢‘) أ( ١الفرعية   بشأن التنفيذ اجلزئي للفقرة   

اء املشورة بغرض غسل األموال ومساعدة شخص ضالع يف ارتكاب اجلرم األصـلي علـى               قبيل إسد 
وقــد صــدرت، يف هــذه احلالــة أيــضا، توصــية بتوســيع قائمــة اجلــرائم . اإلفــالت مــن عواقــب أفعالــه

ويف حالـة أخـرى ال يـنص القـانون علـى معاقبـة              . األصلية حىت تشمل االختالس يف القطاع اخلاص      
وباملثـل مل جتـرَّم   . تعديل منتظر للقانون سيتدارك يف   ال، وإن كان هذا األمر      الشروع يف غسل األمو   

يف مخس واليات قضائية أخرى املـشاركة يف أفعـال غـسل األمـوال جترميـاً كـامالً علـى حنـو يغطـي                        
 يف حالة واحدة ألن التآمر على ارتكاب غـسل األمـوال ُيعَتـرب              اًالتآمر واملساعدة والشروع، وحتديد   

وصـودفت أيـضاً مـسائل تتعلـق مبواضـيع غـسل            . ق مع املفاهيم األساسـية للنظـام القـانوين        غري متواف 
ففــي إحــدى الــدول األطــراف بــدا أنَّ القــانون يقتــصر علــى أشــكال حمــددة مــن غــسل     : األمــوال

ويف حالـة أخـرى مل يتـضمن القـانون          . األموال، رغم توضـيح أنَّ مجيـع أنـواع املمتلكـات مـشمولة            
وتوجـد ثغـرات    . ممتلكـات، رغـم وجـود تـشريع قيـد النظـر ملعاجلـة هـذه املـسألة                 اجلنائي تعريفـا لل   

ــال، ال يوجــد يف ســت دول أطــراف أّي حكــم    .التنفيــذ يف دول أطــراف أخــرى   فعلــى ســبيل املث
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 األصـلية   اجلـرائم لة أخرى يقتصر جرم غسل األموال علـى         دو، ويف   "ألموالل الغسل الذايت "لتجرمي  
ويف إحدى الدول األطراف يقتـصر نطـاق    . ب من الضرائب  رُّبيل الته شمل سلوكا معينا من ق    يوال  

جرم غسل األموال، إىل حني صدور تعديل تشريعي، على العمليات املـصرفية واملاليـة وغريهـا مـن                  
، أهنــا ال تــشمل مجيــع اجملــاالت  اًالعمليــات االقتــصادية الــيت لــوحظ، رغــم تفــسريها تفــسرياً موّســع 

واعتمـد  . يف هـذا الـصدد أصـدر اخلـرباء املـستعرِضون توصـيات مناسـبة       و. احملتملة لغـسل العائـدات    
، ال يقـصر تطبيـق جـرم غـسل األمـوال علـى              "هنجا شامال لكـل اجلـرائم     "عدٌد من الدول األطراف     

جرائم أصلية حمددة أو فئات من اجلرائم األصلية، بينمـا طبقـت دول أطـراف أخـرى القـانون علـى                  
ولوحظت، يف عدة حـاالت، حمدوديـة نطـاق جـرم        . ْت عتبات التطبيق  ، وإن تباَينَ  "اجلرائم اخلطرية "

كمـا  .  أو مل ُتعَترب جرائم أصلية     ُتجرَّم مل    لالتفاقية اًاألفعال اجملرَّمة وفق  غسل األموال حيث إن مجيع      
صودفت، يف عـدة حـاالت، مـسائل متعلقـة بتغطيـة اجلـرائم األصـلية املرتكبـة خـارج إقلـيم الدولـة                        

؛ ويف اً ضـمنيّ علـى هـذه اجلـرائم    احلاالت، مثالً، كـان متديـد الواليـة القـضائية          ففي إحدى . الطرف
ثالث حاالت مل ُتعترب اجلرائم املرتكبة خارج إقليم الدولة جـرائم أصـلية أو مل ُتعتـرب كـذلك إالّ يف                     
 حاالت معّينة؛ ويف عدة حاالت اشُترطت ازدواجية التجرمي للمالحقة يف اجلرائم األصـلية املرتكبـة              

وتوجــد، يف بعــض احلــاالت، تــشريعات قيــد النظــر لتعزيــز تــشريعات مكافحــة غــسل  . يف اخلــارج
  . ولوحظ أيضا نقص اإلحصاءات ذات الصلة. األموال يف بعض الدول

      
  ٨اإلطار 

  ٢٣مثال على تنفيذ املادة 

شكل " غسل األموال مبفهومه الواسع حبيث يشمل إضفاء ُيعرَّفيف إحدى الدول األطراف 
. على ممتلكات غري قانونية أو غري موثَّقة إلخفاء مصدرها غري القانوين أو غري املوثَّق" نوينقا

توسيع نطاق املسؤولية ليشمل املمتلكات اليت " املمتلكات غري املوثَّقة"ومن شأن إدراج 
  .ُيشتبه يف كوهنا متأتية من نشاط إجرامي

  
كان املعنوية املتمثلة يف النّية واالستهتار  جرائم غسل األموال األرتتضمَّنويف حالة أخرى 

.  من االتفاقية٢٣واإلمهال، وهو ما يتجاوز الشروط الدنيا املنصوص عليها يف املادة 
وقُدِّمت إحصاءات وسوابق، مبا يف ذلك حالة واحدة لعصابة غسلت مبالغ نقدية متأتية من 

  فقد.رفية ألطراف ثالثة بريئةاالّتجار باملخدرات عن طريق إيداع األموال يف حسابات مص
لون مالّيون يف اخلارج ما يعادهلا من أموال مشروعة أمكن بعدئٍذ إرساهلا كثمن دفع حمّو

وُحكم على املتهم، الذي يشغل مركزا يتراوح بني املتدين واملتوسط يف . للمخدِّرات
فراج  سنوات منها أربع سنوات ونصف السنة ال ختضع لإلسبعالعصابة، بالسجن ملدة 
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. ر يف عائدات إجرامية تعادل قيمتها مليون دوالر أو أكثراملشروط بسبب التصرف املتهّو
 سنوات مثاينوأفاد القاضي بأنه لو مل يقّر املدعى عليه بذنبه لصدر عليه حكم بالسجن ملدة 

       .منها مخس سنوات ونصف السنة ال ختضع لإلفراج املشروط
، أُثــريت مــسائل )وهــو حكــم غــري إلزامــي ( اإلخفــاء جرَّمــتويف عــدة دول أطــراف   -١٩

وقد صيغت أو اسُتحدثت تشريعات يف بعـض الواليـات        . تتعلق مبواصلة االحتفاظ باملمتلكات   
ــَرف هبــذا اجلــرم إالّ يف بعــض الــدول   . القــضائية لتنفيــذ هــذه املــادة علــى أكمــل وجــه    ومل ُيعَت

فيمـا بـني املـشاركني يف األفعـال         " ثيقة الو العالقات " يف منحصراً أخرى   ةاألطراف وجعلته دول  
 كما أنَّ قـانون إحـدى الـدول األطـراف يـشمل أيـضا جمـرد االشـتباه يف أن املمتلكـات             .اجملرَّمة

  . اجلنائيتشكِّل أو متثّل استفادة شخصٍ ما من السلوك 
وأُثـريت يف ثـالث حـاالت       . وأما إعاقة سري العدالة فقـد ُجـرِّم يف معظـم الـدول األطـراف                -٢٠

 التالعـب يف صـحة أقـوال الـشهود     ال بغرضمسائل متعلقة مبدى مشول السلوك الرامي إىل التدخل       
وعـالوةً علـى ذلـك لـوحظ        .  األدلة غري الشفوية يف الدعوى ذات الصلة       تقدميبل أيضاً يف    فحسب  

يف إحدى هذه احلاالت أن القانون ذا الصلة ال يـشمل سـوى التـدخل للتالعـب يف صـحة إفـادات                      
مثـل اسـتخدام   ( حالـة، مل ُتـشَمل بالكامـل الوسـائلُ احملـددة       ١١ويف  . دون إفـادات اخلـرباء    الشهود  

الــيت تــستخدم يف ) التهديــد أو التخويــف وعــرض مزيــة غــري مــستحقة أو منحهــا   وأالقــوة البدنيــة 
ويف إحـدى احلـاالت اقتـصر التـدخل     .  األدلـة تقدميالتحريض على اإلدالء بشهادة الزور أو يف منع        

قــضائي أو معــين بإنفــاذ القــانون مهامــه الرمسيــة علــى األفعــال الــيت يرتكبــها   رســة أي موظــفيف مما
املوظفـــون العموميـــون دون غريهـــم، يف حـــني اقتـــصر اجلـــرم يف حالـــة أخـــرى علـــى التـــدخل يف   

  .قوباتوأُثريت يف بعض احلاالت مسائل تتعلق بالع. التحقيقات دون الدعوى القضائية
      

  ٩اإلطار 
  ٢٥نفيذ املادة مثال على ت

متتد األحكام القانونية يف إحدى الدول األطراف، اليت حتظر استخدام القوة البدنية أو التهديد 
أو التخويف من أجل التدخل يف الواجبات الرمسية للموظفني القضائيني وموظفي إنفاذ القانون، 

إذا ارتكب اجلرَم وتطبق عقوبات ُمشدَّدة . لتشمل صراحةً أيضا احمللَّفني وحمامي الدفاع
وعالوة على ذلك ميكن حتميل األشخاص . موظفون عموميون أثناء ممارستهم واجباهتم الرمسية

االعتباريني املسؤوليةَ اجلنائية عن جرم التأثري على الشهود أو إكراههم يف الدعاوى اجلنائية، 
  .عمالحيث تشمل العقوبات وقف التراخيص أو فرض الغرامات املالية أو تصفية األ
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 السلبية إلعاقة سري العدالة، مبعاقبة أي األشكال وجّرمت إحدى الدول األطراف أيضاً
شخص يطلب أو يقبل مزية غري مشروعة أو وعد بذلك مقابل االمتناع عن ممارسة حقوقه 

      .املشروعة، أو إمهال الواجبات الرمسية يف إجراءات احملكمة
   ؤيدة للتجرميفنية واإلجرائية املاألحكام ال  - واو  

  املشاركة والشروع؛ والعلم والنية ومسؤولية الشخصيات االعتبارية؛     
   والغرض؛ والتقادم

تـدابري لتحميـل الشخـصيات االعتباريـة        منـها،    باسـتثناء ثـالث      ،اعتمدت الدول األطـراف     -٢١
شأن ، رغــم وجـود حــاالت خلــت مــن حكــم عــام بــ  لالتفاقيــةاًاألفعــال اجملرَّمــة وفقــاملـسؤولية عــن  

وتتعلق التحدِّيات الـشائعة يف هـذا       .  نوع تلك املسؤولية ونطاقها    يفاملسؤولية مع وجود تباين كبري      
ومــن مث حــددت  .  القائمــة وخبــصوصيات الــنظم القانونيــة الوطنيــة    املعــايريالــصدد بعــدم كفايــة   

التـــشريعات يف أكثـــر مـــن نـــصف الـــدول األطـــراف شـــكال مـــا مـــن أشـــكال املـــسؤولية اجلنائيـــة  
ــ ــة يف بعــض         للشخ ــاءات أو قيــود معّين ــرض إعف ــساد، مــع ف ــرائم الف ــة بالنــسبة جل صيات االعتباري
 املـسؤولية اجلنائيـة     قومن األمثلـة علـى ذلـك أن إحـدى الواليـات القـضائية َضـيَّقت نطـا                 . احلاالت

بإعفاء كيانات عمومية، مبا فيها الشركات اململوكة للقطاع العام، يف حني حصرت واليـة قـضائية            
ويف مخس حـاالت ُحـصرت املـسؤولية        . ملسؤولية اجلنائية يف مسؤولية الشخصيات الطبيعية     أخرى ا 

وغـسل األمـوال والرشـوة    ) يف ثالث حاالت(يف جرائم أو تصرفات معّينة، من قبيل غسل األموال   
، مع فرض قيد آخر يوجب أن تكون اجلرائم املعنّية قد ارتكبت ملـصلحة الكيـان                )يف احلالة الرابعة  (

ــة االع ــاري املباشــرة واحلالي ــسة فلــ  . تب ــة اخلام ــا يف احلال ــشمول  أم ــد أو االخــتالس م  نيم يكــن التبدي
ــسؤولية ــل       . بامل ــسؤولية، مــن قبي ــة طــرف أخــرى اســتبعدت بعــض اجلــرائم مــن نطــاق امل ويف دول

ومل يكن مـن  . االختالس يف القطاعني العام واخلاص، وإساءة استغالل الوظائف وإعاقة سري العدالة   
، حيـث    الشخصيات االعتبارية مشمولة بنطاق القـانون ذي الـصلة         تيف حالتني ما إذا كان    الواضح  

 ويف حالـة ثالثـة مل   .ذلك، وقد أوصي يف هذا الشأن بتوضـيح تلـك املـسألة      ل مل تقدِّم احملاكم تفسرياً   
بـصورة  تكن حدود املسؤولية واضحة، ولوحظت احلاجـة إىل ضـمان إمكانيـة مالحقـة الـشركات                 

ــستقلة ــنم ــة  ع ــدول  .  شخــصياهتا الطبيعي ــراف ويف إحــدى ال ــل    األط ــائي حتمي ــانون اجلن ــر الق حيظ
ويوجـد حظـر مماثـل يف واليـة قـضائية أخـرى ال ُتحمَّـل              . الشخصيات االعتبارية املـسؤولية اجلنائيـة     

 حيـث توجـد تـدابري مدنيـة وإداريـة، هنـاك تـشريع قيـد                 ،ويف حالة ثالثة  . فيها إال املسؤولية اإلدارية   
وتتفـاوت العقوبـات عمومـاً، فهـي تتـراوح         . حمِّل الشخصيات االعتبارية املـسؤولية اجلنائيـة      النظر يُ 

) يف إحـدى احلـاالت  (بني عقوبات إدارية تشمل اإلدراج يف قائمة سوداء بالنـسبة ملخالفـات معينـة     
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يف حـالتني    (حـل الـشركة   ، وجمموعة عقوبـات تـشمل املـصادرة و        )يف حالة أخرى  (وعقوبات مالية   
 مـن نظريهتـا املفروضـة       اًوالعقوبات املفروضـة علـى الشخـصيات االعتباريـة أقـسى عمومـ            ). أخريني
صدرت توصيات حمـددة تـدعو إىل النظـر يف تـشديد            ،   حاالت ١٠ويف  . الشخصيات الطبيعية على  

اجلزاءات وتوضيحها أو إضـافة جـزاءات غـري ماليـة إىل قائمـة العقوبـات املمكنـة، كمـا يوجـد، يف                       
وجييز التشريع يف عدة واليـات قـضائية أشـكاال          . ريع قيد النظر ملعاجلة هذه املسألة     حالة أخرى، تش  

ــة، يف انتظــار إدخــال    . متعــددة مــن املــسؤولية  ــل إال املــسؤولية املدني ويف إحــدى احلــاالت ال ُتحمَّ
تعــديالت علــى القــانون اجلنــائي مــن شــأهنا، إن اعُتمــدت، أن تعــاجل املــسؤوليةَ اجلنائيــة لكــل مــن     

  .يات االعتبارية والطبيعية على حد سواءالشخص
    

  ١٠اإلطار 
  ٢٦مثال على تنفيذ املادة 

  
للشخصيات االعتبارية يف عدد عن جرائم الفساد ُحدَِّد شكل من أشكال املسؤولية اجلنائية 

 مسؤولة االعتباريةففي إحدى احلاالت، ميكن اعتبار الشخصيات . من الدول األطراف
ويف حالة . معاقبته لذلك، اًحتديد هوية اجلاين أو تعذّرت، خالفوإن تعذَّر حىت جنائيا 

 فيما خيص جرائم خطرية معينة، مبا فيها الرئيسيةأخرى ُتحمَّل الشركاُت املسؤوليةَ اجلنائية 
الرشوة وغسل األموال، مهما كانت املسؤولية اجلنائية للشخصيات الطبيعية، إذا مل تتخذ 

وفضالً عن ذلك . ممية املعقولة والضرورية ملنع وقوع اجلرالشركة مجيع التدابري التنظي
اجلنح عندما ال يتسىن عزو ُتحّمل الشركاُت املسؤوليةَ اجلنائية التبعية عن مجيع اجلنايات و

  . إىل فرد بذاته نظرا لعدم وجود هيكل تنظيمي للمشروع التجارياجلرم
ليةَ احلصريةَ إذا ما أخفقت يف وحتمِّل إحدى الدول األطراف املؤسسات التجارية املسؤو

منع أشخاص منتسبني هلا من الضلوع يف الرشوة بغية احلصول على مزية جتارية أو 
وتشمل املؤسساُت املشمولة الكيانات احمللية واألجنبية اليت متارس أعماال . االحتفاظ هبا

ن، يف إلزامه تلك واعُترب القانو. جتارية على الصعيد احمللي، مبا يف ذلك أي جتارة أو مهنة
الكيانات مبنع الرشوة، رادعا فعاال أفضى بالكثري من الشركات إىل اختاذ تدابري وقائية 

ونظرا هلذه النتيجة، وللتجاوب العام من جانب سلطات االدعاء وقطاع األعمال . شاملة
ظام  ميكن تطبيقها أيضا يف دول ال تتَّبع نجيِّدةالتجارية، اعُترب ذلك اإلجراء ممارسة 

          .املسؤولية اجلنائية
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األفعــال  وقــد اعتمــدت مجيــع الــدول األطــراف تــدابري لتجــرمي املــشاركة يف ارتكــاب     -٢٢
 والـــشروع يف ارتكاهبـــا، وإن تفاوتـــت األحكـــام مـــن حيـــث النطـــاق  لالتفاقيـــةاًاجملرَّمـــة وفقـــ
، اًرَّم حتديـد   دولة طرف مل ُيجـ     ١٣ويف  . طُِلَب يف حالة واحدة مزيد من التفاصيل      ووالشمول،  

أو اقتــصر هــذا ) ٢٧ مــن املــادة ٣الفقــرة (يف بعــض احلــاالت، اإلعــداد الرتكــاب فعــل جمــرَّم   
 ألنَّ ذلـك  ،) لالتفاقيـة اًاألفعـال اجملرَّمـة وفقـ   وهي ال تشمل مجيع   (التجرمي على اجلرائم اخلطرية     

أخـرى، ال يعاقــب  وباملثـل، ويف حالـة   . ال يتفـق مـع املبـادئ األساسـية للنظـام القــانوين الـوطين      
، ) ارتكاهبـا   أو اقتـراح   على ارتكاهبـا  أو التحريض    التآمر (جرميةون على اإلعداد الرتكاب     القان

ــساد     ــسبة للف ــيس بالن ــوال، ول ــسبة جلــرائم غــسل األم ــدول   . إالَّ بالن كمــا اشــترطت إحــدى ال
دة ويف عـ  .  أفعال شروع أو إعـداد     لكي يكون هناك  األطراف وجود عنصر الضرر االجتماعي      

  .أو صيغت فعالً، تنفيذ أحكام املادة على حنو أوىف تشريعات لدول أطراف تصاغ
ويوجد َبونٌ شاسٌع فيما بني الدول األطراف بشأن طول وتطبيق فترة تقادم األفعال   - ٢٣

دت إحدى الدول األطراف فترة تقادم بالنسبة لألفعال اجملرَّمة فقد حدَّ.  لالتفاقيةاًاجملرَّمة وفق
 ،) سنوات٣للجرائم املعاقَب عليها بالسَّجن ألكثر من ( سنوات ١٠تفاقية مدهتا الا مبقتضى

وباملثل، . ) سنوات٣وللجرائم املعاقب عليها بالسَّجن ما بني سنة واحدة ( سنوات ٥و
 ٥  دت إحدى الواليات القضائية فترة التقادم بالنسبة إىل تلك اجلرائم مبا ال يقل عنحدَّ

وارتأى اخلرباء املستعرِضون .  سنوات١٠ بعض احلاالت إىل سنوات، ميكن متديدها يف
 سنوات فترة طويلة كافية، لكن احلكم على مدى مالءمة حتديد فترة التقادم خبمس ١٠  أنَّ

ولوحظ . سنوات يتوقف على مدى إمكانية متديدها أو تعليقها وعلى كيفية تطبيقها عمليا
. نص على تعليق فترة التقادم أو وقف العمل هباهبذا الشأن أنَّ قوانني عدة دول أطراف ال ت

وأُبطلت، يف إحدى الدول األعضاء، قواعد الوقف أو التعليق، ألسباب منها التهرب من 
 سنوات، ٧ سنة و١٥العدالة، ألهنا اعُتربت شديدة التعقيد، يف حني ُمدَِّدت فترة التقادم إىل 

ووضعت دولة طرف أخرى قانونا عاما . قادمصِّ على تعليق العمل بالتنوأُوِصَي بالنظر يف ال
للتقادم حيدد فترة التقادم خبمس سنوات، تبطل إذا ما ارتكب املتهم جرما جديدا، وتعلّق 

وُتمدَّد . فترة تصل إىل السنتنيعادة الذي يستغرق األمر عندما يتخذ التحقيق صفة رمسية، 
ذا ال ينطبق إذا ما هترَّب من العدالة فترة التقادم أيضا عندما يفّر اجلاين من البلد، ولكن ه

وأُوصي بالنص على فترة تقادم أطول تغطي كل حالة هروبٍ من . داخل احلدود الوطنية
كما صدرت أيضا توصيات بتمديد فترات . العدالة، سواًء كان اجلاين داخل البلد أم خارجه

النظر يف متديد بة، يف إحدى الواليات القضائيأوصَي، : التقادم يف حاالت أخرى، كاآليت
ُتضاف إليها اعتيادياً مدة تصل إىل ثالث سنوات، بناًء على (فترة التقادم إىل مخس سنوات 

النظر يف متديد فترة ب ،يف حالة ثانيةكما أوصَي، ؛ )املعنيةطلب النيابة العامة وقرار احملكمة 
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 لفترة تزيد عن ثالث الثالث سنوات إىل سبع سنوات بالنسبة للجرائم املعاقب عليها بالسجن
لجرائم املعاقب عليها بالسجن لفترة تقل عن ثالث وات، وإىل مخس سنوات بالنسبة لسن

بالنسبة  ثالث سنواتتقادم مدهتا  ةيف فتربالنظر  يف دولة طرف أخرى، ، وأوصَي،سنوات
  سنتانتقادم مدهتابالنظر يف فترة للجرائم املعاقب عليها بالسجن لفترة تزيد عن سنة واحدة و

غرامة، إىل حني بدفع بالسجن ملدة تصل إىل سنة واحدة أو لجرائم املعاقب عليها لبالنسبة 
 أربع سنوات غري كافية بالنسبة مدهتاواعُتربت فترة تقادم . اعتماد تعديل تشريعي هبذا الشأن

يما  ويف دولة طرف أخرى كان هناك حالة من عدم اليقني ف، لالتفاقيةاًألفعال جمرَّمة وفق
ويف إحدى احلاالت اليت ُحدِّدت فيها .  التطبيق على جرائم الفسادة الواجبفترة التقادميتعلق ب

لجرائم املعاقب عليها بغرامة أو احتجاز أو سجن ملدة لفترة تقادم مدهتا سّت سنوات بالنسبة 
وقت ن مرم ال ال تزيد عن ثالث سنوات، اقُترَِح أن تبدأ فترة التقادم من وقت اكتشاف اجل

وتبلغ هذه  ، سنة٢٠ سنوات و١٠ويف حالتني، ُحددت فترة تقادم تتراوح بني . ارتكابه
  . سنة٢٠الفترة يف واليتني قضائيتني أخريني 

    
  ١١اإلطار 

  ٢٩مثال على تنفيذ املادة 
  

عندما أُقيمت دعوى جنائية ضد موظف مدين يف إحدى الدول األطراف انطبق وقف فترة 
  .ألشخاص املشاركني يف ارتكاب الفعل اإلجرامي، ال على اجلاين وحدهالتقادم على مجيع ا

بعض أشيع جرائم الفساد اليت يرتكبها لويف إحدى الدول األطراف ُتمدَّد فترة التقادم بالنسبة 
جتاوز حدود الواجب وإساءة استخدامه، والرشو واالرتشاء، واملتاجرة (موظفون عموميون 
 ١٠ سنة بدالً من ١٥( الطابع  خطري، إذا كان اجلرم)وعة غري املشربالنفوذ، واهلبات

  . سنة٢٥ اجلرم شديد اخلطورة فُتطَبَُّق فترة تقادم عامة مدهتا ؛ أما إذا كان)سنوات
وينص تشريع إحدى الدول األطراف على مضاعفة فترة التقادم عن اجلرائم اليت يرتكبها 

ة؛ وهذا ما يتقرَّر على أساس كل موظفون عموميون حيثما يلحق الضرر مبمتلكات الدول
  .حالة على حدة

القانون  وال يوجد لدى تسع من الدول األطراف قانون للتقادم بشأن جرائم الفساد، إما ألنَّ
     .عام بشأن التقادم املعمول به يف هذا الشأن ال يسري على القضايا اجلنائية أو ألنه ال يوجد قانون

  


