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  الدورة اخلامسة
  ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩- ٢٥مدينة بنما، 

  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ٢البند 
  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

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

      )٣٩-٣٠ملكافحة الفساد (استعراض املواد 
    تقرير مواضيعي من إعداد األمانة    

  ملخص  
حيتوي هذا التقرير املواضيعي على معلومات عن تنفيذ الفصل الثالث (التجرمي وإنفـاذ    

القانون) مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد مـن قبـل الـدول األطـراف املستعرضـة يف            
آللية استعراض تنفيذ االتفاقيـة، الـيت أنشـأها     السنوات األوىل والثانية والثالثة من الدورة األوىل

وتـرد أمثلـة    .٣/١مؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد يف قـراره         
  .٩-١للتنفيذ يف األطر 

  

───────────────── 
  *  CAC/COSP/2013/1.  
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      من االتفاقية تنفيذ أحكام التجرمي املنصوص عليها يف الفصل الثالث  -أوالً  
      يةتدابري تعزيز العدالة اجلنائ    

    املالحقة واملقاضاة واجلزاءات   - ١  
لدى استعراض تنفيذ الفصل الثالـث مـن االتفاقيـة، لـوحظ أنَّ مثـة حتـديات شـائعة فيمـا           -١

يتعلــق بتنفيــذ أحكــام املالحقــة واملقاضــاة واجلــزاءات تتصــل خبصــائص الــنظم القانونيــة الوطنيــة    
ت توصــيات بشــأن تناســب   فعلــى ســبيل املثــال صــدرت يف عــدة حــاال      .ومبحدوديــة القــدرة 
ويف حالتني اقترح أن ينظر يف التمييـز يف اجلـزاءات بـني شـاغلي الوظـائف       .اجلزاءات أو ردعيتها

العمومية وشاغلي الوظائف غري العمومية، رغم أنه رئـي أن وجـود نظـام عـام ينطبـق علـى كلتـا        
وأُثـريت   .ألعـراف القانونيـة  الفئتني من األشخاص يعترب متوافقا مع مبادئ االتفاقية ومع خمتلف ا

ــرة    ــادة   ٢أيضــاً مســائل ختــص الفق ــن امل ــدة دول    ٣٠م ــازات واحلصــانات يف ع ــة باالمتي املتعلق
ويف إحدى احلاالت، حتظـى فئـات معينـة مـن املـوظفني العمـوميني، مـن بينـهم مفوضـو           .أطراف

زم أن يرفــع الربملــان ويلــ .اهليئــات احلكوميــة، حبصــانات تــنص عليهــا القــوانني التأسيســية هليئــام 
احلصانة عن هـؤالء املـوظفني قبـل التحقيـق معهـم، غـري أنـه ال يوجـد أي إجـراء قـانوين لتسـوية            

وقـد سـبق أن علّقـت التحقيقـات مـع       .احلاالت اليت ال يرد فيهـا رد علـى طلبـات رفـع احلصـانة     
 .علـى ذلـك   نواب برملانيني بسبب قوانني احلصانة، وقـد صـدرت توصـيات يف هـذا الصـدد بنـاءً      

ويف حالتني أخريني أُوصي أيضاً بإضفاء املرونة على املعايري واإلجراءات املتصـلة برفـع احلصـانة،    
ويف  .حيث كان التحقيق مع أعضاء الربملان والقضاة يسـتوجب موافقـة الربملـان وجملـس القضـاء     

  ضـاء الربملـان   نـة مـن املـوظفني، منـهم أع    عدة واليات قضائية مينح الدستور حصـانات لفئـات معي
ويف إحــدى الواليــات القضــائية، يمــنح نــواب الربملــان حصــانات وظيفيــة    .واحلكومــة والقضــاء

ويف  .ميكن رفعها عنـد تـوافر أدلـة "ملموسـة وكافيـة" علـى تـورطهم يف جـرائم متصـلة بالفسـاد          
ن عدة دول ال يتمتع املوظفون العموميـون حبصـانات أو امتيـازات قضـائية رغـم أن نـواب الربملـا       

يف اثنــتني مــن هــذه الواليــات القضــائية حيظــون بأشــكال مــن احلصــانة (أو االمتيــازات الربملانيــة)  
 .بشأن ما يعربون عنه من آراء داخـل الربملـان أو بشـأن تصـرفام أثنـاء النظـر يف مسـألة برملانيـة        

ــا        ــازا قضــائيا وحيــاكَمون يف حمــاكم خاصــة عم ــوزراء امتي ــة قضــائية أخــرى، يمــنح ال  ويف والي
وباملثـل، يحـاكَم أعضـاء احلكومـة يف حمكمـة خاصـة        .يهم مناصبهميرتكبونه من جرائم أثناء تولّ

يهم مناصـبهم، إال أـم ال يتمتعـون حبصـانة أو امتيـازات      عما يرتكبونه من أفعال خالل فترة تولّ
وعـالوة علـى ذلـك، ففـي      .قضائية عما يرتكبونه من أفعال خارج نطاق ممارسة مهام وظـائفهم 

ني ال يتمتــع نــواب الربملــان باحلصــانة، فــإن اعتقــاهلم أو حرمــام مــن احلريــة بــأي شــكل مــن  حــ
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    ــب ــات أو حــاالت التل ــة (باســتثناء اجلناي ــة أو تأديبي س وحينمــا يصــبح  األشــكال يف مســألة جنائي
وإضـافة إىل هـذا، يتطلـب     .حكم اإلدانـة ائيـا) يتطلـب إذنـاً مـن مكتـب الـس الربملـاين املعـين         

ويف دولــتني  .أحــد نــواب الربملــان للتحقيــق استصــدار إذن مــن رئــيس اجلمعيــة الوطنيــة  إخضــاع
طرفني أخريني، مينح القـانون حصـانات لعـدد مـن كبـار املسـؤولني بيـد أنـه ال يـتعني علـى هيئـة            
مكافحــة الفســاد، خالفــا لغريهــا مــن أجهــزة إنفــاذ القــانون، أن حتصــل علــى إذن بــالتحقيق مــع  

ويــنص الدســتور يف إحــدى الواليــات القضــائية علــى عــدم وجــود   .ســؤولنينــة مــن املفئــات معي
حصــانات أو امتيــازات قضــائية، بينمــا يقصــر الدســتور احلصــانة يف واليــة قضــائية أخــرى علــى   

وتجيـز إحـدى الواليـات القضـائية للمحكمـة املشـرِفة علـى الـدعوى أن تبـت يف           .رئيس الدولـة 
ق، وطُرحـت توصـية بـأال حتـول قـرارات رفـع احلصـانة عـن         رفع احلصانة يف اية مرحلـة التحقيـ  

ــة     ــرك اخلدم ــق الحــق مــىت ت ــة طــرف أخــرى    .املوظــف املعــين دون إخضــاعه لتحقي ــق دول وتطب
ــان والقضــاة         ــواب الربمل ــة ون ــيس الدول ــة القضــائية عــن رئ ــع احلصــانة مــن املالحق إجــراءات لرف

وأُعـرب يف إحـدى احلـاالت     .حقيـق حصانة من الت عام، وال تكفل هلم التشريعات أيواحملامي ال
عن شواغل بشأن حكم دستوري فضفاض يشمل أي شخص يتصرف نيابـة عـن رئـيس الدولـة     
أو حتـت سـلطته، ويف حالـة أخـرى أُعـرب عــن شـواغل بشـأن تعـديالت تشـريعية مطروحـة قــد           

وصـدرت   .تقـوض األحكـام السـارية بشـأن مكافحـة الفسـاد واسـتقاللية هيئـة مكافحـة الفسـاد          
  .يف قضايا الفساد اإلحصاءاتة يف حالة أخرى برفع احلصانات واالمتيازات ومجع توصي
، املتعلقــة بالصــالحيات ٣٠مــن املــادة  ٣وصــودفت أيضــا مســائل شــائعة بشــأن الفقــرة   -٢

ــة     ــة املتصــلة مبالحقــة األشــخاص بســبب اجلــرائم املشــمولة باالتفاقي ــة التقديري ويف هــذا  .القانوني
وذجـا يـنظِّم الصـالحية التقديريـة للنيابـة العامـة، وهـي صـالحية حمـدودة          الصدد تتبع عدة دول من

 .يف دولة واحدة، عندما ترتكب اجلرمية من قبل موظف عمومي يف معـرض ممارسـة مهـام رمسيـة    
ويف إحدى الواليات القضائية يتعني استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لكـي يتسـىن التحقيـق    

ع على السجالت املصرفية، وال جييز القـانون للنائـب العـام أن يفـوض     يف جرائم الفساد واالطال
ويف دولــة أخــرى تخــول للنيابــة العامــة   .صــالحياته هليئــة مكافحــة الفســاد، ولــو بشــكل جزئــي 

صالحيات تقديرية يف املالحقة، ال جيوز للنيابة العامة رفض الدعوى عنـدما تكـون هويـة اجلـاين     
 يوجـد أي عـائق قـانوين حيـول دون الشـروع يف مالحقـة قضـائية، إال        وحمل إقامته معـروفين وال 

ويكفـل القـانون    .إذا كان هذا الرفض مستندا إىل "الظروف اخلاصـة املرتبطـة بارتكـاب اجلرميـة"    
نة تتيح هلم الطعـن يف قـرار رفـض    أيضاً يف بعض الواليات القضائية للشاكني وغريهم حقوقا معي

ــة القضــائية  ــة ــدف      ويف إ .املالحق ــة صــالحيتها التقديري ــة العام حــدى احلــاالت مارســت النياب
تشجيع املتهمني املتعـاونني علـى تقـدمي معلومـات ذات صـلة مـن خـالل إسـقاط الـتهم عنـهم أو           
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ومـن بـني الـدول     .ختـفيضها أو توجيه توصيات إىل القاضي أو هيئة احملكمة بشأن إصدار احلكم
يــة، مثــة دولــة طــرف يقــوم فيهــا نظــام العدالــة اجلنائيــة علــى مبــدأ   الــيت ال تطَبــق املالحقــة التقدير

املالحقة اإللزامية، وهو مبدأ ال جييـز للنيابـة العامـة أن تتخلـى عـن املالحقـة إال يف حالـة اجلـرائم         
الصغرى أو إذا كـان "مـن غـري املعقـول" توجيـه االـام للجـاين وكانـت هنـاك مبـادئ توجيهيـة            

ويف دول أخــرى، ختضــع املالحقــة ملبــدأ املشــروعية، وال يكفــل   .أنواجبــة التطبيــق يف هــذا الشــ 
ــة   ــة تقديري ــنص الدســتور يف إحــدى احلــاالت علــى ضــرورة     .التشــريع أي صــالحيات قانوني وي

استصدار إذن من السلطة التشريعية لكي يتسىن توجيه االامـات اجلنائيـة إىل أعضـائها وأعضـاء     
لقضائية ضـدهم، وتظهـر السـوابق أن العـرف الربملـاين      جملسي النواب والشيوخ وإقامة الدعاوى ا
ويف إحــدى احلــاالت، أُعــرب عــن شــواغل بشــأن    .القاضــي مبــنح هــذه األذون قاعــدةٌ راســخةٌ  

كيفيــة ممارســة النائــب العــام لصــالحيته التقديريــة يف وقــف الــدعاوى مــن أجــل محايــة املصــلحة   
تنطــوي علـــى احتمــال حصـــول   العامــة، إذ رئــي أن هـــذه الصــالحية، وإن نـــدر اســتخدامها،     

ــة املتاحــة خــارج نطــاق     .فتعســ وأُبــديت أيضــاً مالحظــات بشــأن أشــكال الصــالحية التقديري
  .وقُدمت توصيات يف عدة حاالت .اإلشراف القضائي يف إصدار األحكام

بشـأن   ٣٠مـن املـادة    ٦وقد اختذت عدة دول أطراف تدابري ـدف إىل تنفيـذ الفقـرة      -٣
وميني املتـهمني جبـرائم الفسـاد عـن العمـل أو تنحيتـهم أو نقلـهم لوظـائف         وقف املوظفني العمـ 

وجتيـز عــدة واليـات قضــائية وقـف املـوظفني العمــوميني عـن العمــل، ويشـمل هــذا يف        .أخـرى 
إحدى احلاالت وقفهم مبوجب لوائح تنظيمية جتيز الوقف املؤقـت عـن العمـل حلـني احملاكمـة،      

علمـاً بـأن هـذا الوقـف إلزامـي يف املسـائل اجلنائيـة يف        ويف حالة أخرى حسب تقـدير الربملـان؛   
ويف إحـدى الواليـات القضـائية، ختضـع تنحيـة املوظـف املتـهم لألوامـر املسـتدمية           .دول أخـرى 

للخدمة العمومية واللـوائح التنظيميـة السـارية الـيت جتيـز التنحيـة املشـروطة للموظـف العمـومي          
، على أن يتقاضى نصف أجـره، مـع منعـه مـن العمـل      املتهم انتظارا لنتيجة اإلجراءات القضائية

وتنص التشريعات يف واليتني قضائيتني على وقف املوظـف العمـومي املتـهم     .أو مغادرة الدولة
ويف واليـة قضـائية ثالثـة     .عن العمـل، لكنـها ال تتطـرق إىل مسـألة تنحيتـه عـن منصـبه أو نقلـه        

وظـف الـذي مل تثبـت إدانتـه حبكـم قضـائي،       ينص القانون على أحكام جتيز تنحية أو نقل امل ال
ومـن   .وجيوز جلهات التحقيق أن تطلب فقط وقف املوظفني الذين قـد يعرقلـون سـري التحقيـق    

أجــل محايــة الضــحايا والشــهود وضــمان سالســة التحقيقــات، رئــي أنَّ مــن الضــروري وضــع    
ار املسـؤولني، حلـني   قواعد إجرائية تسمح بتعليق السلطات الرمسية للمشتبه م، مبا يشـمل كبـ  

ق دول أخـرى قيـودا   وتطبـ  .صدور حكم القضاء، وتنحيتهم عن مناصبهم إذا ما ثبتت إدانتهم
  .مماثلة، حيث ال جيوز وقف املوظف عن العمل إال بعد أن يصدر ضده حكم إدانة
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ويف حني يجيز القانون احلرمان من األهلية لشغل الوظائف العمومية يف غالبيـة الـدول     -٤
طــراف، فــإن فتــرة احلرمــان تكــون يف بعــض الواليــات القضــائية قصــرية نســبيا وغــري دائمــة   األ
ويف عـدة واليــات قضـائية ال يكــون    .حتـول دون النقــل إىل وظيفـة عموميــة أخـرى الحقــاً    وال

احلرمان من األهلية إلزاميا، بيـد أن مـن املمكـن فرضـه كعقوبـة إضـافية علـى اجلـرائم اجلنائيـة،          
يف والية قضائية واحدة على احلرمان من خوض انتخابـات الربملـان أو عضـوية    كما أنه يقتصر 
ويف والية قضائية أخرى، تقضي األحكام العامة يف القانون اجلنـائي بفصـل    .احلكومة مستقبالً

املوظف العمومي الذي يعاقب بالسجن ملدة تزيد على سنتني، ما مل تر احملكمـة أنـه لـيس فاقـد     
أمــا إذا كانــت مــدة احلكــم أقــل مــن ســنتني، فيخضــع فصــل     .عموميــة األهليــة لتــويل وظيفــة 

وال جييـز   .املوظف للصالحية التقديرية إذا ما رأت احملكمة أنه غري أهـل لتـويل وظيفـة عموميـة    
القـانون عـزل نـواب الربملـان أو املسـؤولني املنتخــبني مبوجـب حكـم قضـائي، بيـد أن الدســتور          

تصدر ضدهم أحكام بالسجن بتهمة ارتكاب جـرائم عـن   ينص على عزل نواب الربملان الذين 
دموفضال عن ذلك ال جيوز فصل من يتولـون مناصـب يف منشـآت مملوكـة جزئيـا أو كليـا        .ع

ويقيـد كـل قـرار بـالوقف عـن العمـل أو الفصـل منـه يف السـجل           .للدولة مبقتضـى حكـم إدانـة   
ويف ثـالث   .يف توظيفـه يف املسـتقبل  الشخصي للموظف العمومي وتبلَّغ به السلطات اليت تنظر 

واليات قضائية ال يتضمن التشريع تعريفا ملفهوم امللكيـة العامـة للمنشـآت؛ بينمـا ال توجـد يف      
والية قضائية أخرى إجراءات حلرمـان املـدانني مـن األهليـة لشـغل وظـائف عموميـة بنـاًء علـى          

  .الصالحية التقديرية القضائية
  

  ١اإلطار 
  ٣٠ملادة أمثلة على تنفيذ ا

وممارسـاا بشــأن تســجيل   العامــةيف إحـدى الــدول األطـراف، لــوحظ أنَّ قواعــد جلنـة اخلدمــة    
اإلجـراءات التأديبيــة واألخالقيــة وإعـداد احملاضــر يف الوقــت املناسـب تعــزز الشــفافية واملســاءلة    

وات ويف الســن .واالتســاق وتــدعم ثقــة اجلمهــور يف عمليــات اللجنــة اخلاصــة باختــاذ القــرار       
األخــرية، تقلّــص متوســط مــدة بــت احملكمــة املعنيــة يف القضــايا التأديبيــة واألخالقيــة مــن عــدة   

وعـالوة علـى ذلـك، يعتمـد تـدريب املـوظفني        .سنوات إىل ما يتـراوح بـني ثالثـة وسـتة أشـهر     
املدنيني على املسائل املتصلة باألخالقيـات واالنضـباط واإلدارة الرشـيدة، يف مجلـة أمـور، علـى       

ركة طائفــة عريضــة مــن الــوزارات واإلدارات واألجهــزة احلكوميــة، بينــها هيئــة مكافحــة  مشــا
وتجري اللجنـة   .الفساد والشرطة والنيابة العامة ومكتب مراجع احلسابات العام ووزارة املالية

  .استقصاءات ودراسات دورية لتقييم أثر دوراا التدريبية
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Other (12%)

Sanctions for 
offences under 

paragraph 1 of the 
Convention (33%)

Immunities and 
jurisdictional 

privileges (para. 2) 
(22%)

Discretionary legal 
powers (para. 3) 

(9%)

Disqualification 
from holding office 
in a State-owned 

enterprise (para. 7) 
(11%)

Early release or 
parole (para. 5) 

(9%)

Removal, 
suspension or 

reassignment (para. 
6) (4%)

القضـائية ملعـايري ومبـادئ توجيهيـة حمـددة، وتقـع        ويف دولة أخرى، خيضع استهالل املالحقات
ويتيســـر رصـــد  .علـــى عـــاتق رئـــيس هيئـــة االدعـــاء ووزارة العـــدل مســـؤولية رصـــد تطبيقهـــا

املالحقــات القضــائية بفضــل نظــام إلكتــروين إلدارة الوثــائق وإشــراف مكتــب املفــتش العــام يف 
ة أن يشـكِّل انتـهاكاً ملدونـة قواعـد     ويمكن لعـدم االلتـزام ـذه املبـادئ التوجيهيـ      .وزارة العدل

  .السلوك املهنية بل وجرمية التعسف يف استعمال السلطة
ويف إحدى احلاالت، احتسبت الغرامةُ املفروضة كعقوبة على الرشوة والفسـاد التجـاري علـى    

  .أساس ضعف املبلغ الذي انطوت عليه احلالة
    

    ٣٠تحديات املتصلة باملادة ال    
ــق الت  -٥ ــذ املــادة     تتعل ــر شــيوعا يف تنفي ــتويات اجلــزاءات النقديــة    ٣٠حــديات األكث مبس

وغريها من اجلزاءات، وخباصة ضد األشـخاص االعتبـاريني، ومبواءمـة العقوبـات املنطبقـة علـى       
يف املائــة مــن احلــاالت)، والتــوازن بــني االمتيــازات واحلصــانات  ٣٣اجلــرائم املتصــلة بالفســاد (
 العموميني وإمكانية التحقيق مع مرتكيب اجلـرائم املنصـوص عليهـا    القضائية املمنوحة للموظفني

يف املائــة مــن احلــاالت)، والنظــر يف  ٢٢يف االتفاقيـة ومالحقتــهم ومقاضــام علــى حنــو فعـال (  
اعتماد تدابري حلرمان املدانني مـن أهليـة شـغل وظـائف يف الشـركات اململوكـة كليـا أو جزئيـا         

يف املائـة مـن احلـاالت)،     ٩االت)، والصالحية القانونية التقديرية (يف املائة من احل ١١للدولة (
يف املائة من احلاالت)، وفصل املتـهمني مـن وظـائفهم     ٩واإلفراج املبكر أو اإلفراج املشروط (

  .يف املائة من احلاالت) ٤أو وقفهم عن العمل أو نقلهم إىل وظائف أخرى (
    

  ١الشكل 
  (املالحقة واملقاضاة واجلزاءات) ٣٠التحديات املتصلة باملادة     

  
  
  
  
  
  

حتقيق التوازن بني 
احلصانات واالمتيازات 

 )٢القضائية (الفقرة 
)٢٢(٪ 

اجلزاءات املوقعة على اجلرائم
من االتفاقية ١مبوجب الفقرة 

)٣٣(٪ 

اإلفراج املبكر أو 
 )٥املشروط (الفقرة 

)٩(٪ 

الصالحية القانونية 
 )٣التقديرية (الفقرة 

)٩(٪ 

احلرمان من أهلية تويل 
الوظائف يف الشركات 
 )٧اململوكة للدولة (الفقرة 

)١١(٪ 

فصل املتهمني أو وقفهم
عن العمل أو نقلهم إىل 

)٦وظائف أخرى (الفقرة 
)٤(٪

 غري ذلك
)١٢(٪ 
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    التجميد واحلجز واملصادرة  - ٢  
ففـي عـدة واليـات قانونيـة      .٣١لوحظت عدة مسـائل شـائعة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ املـادة         -٦
يــنص القــانون علــى اختــاذ تــدابري تتــيح مصــادرة أدوات اجلرميــة، خالفــاً لعائــداا (وأيضــا           ال

ام" يف جــرائم فســاد)، بينمــا ال جتــوز هــذه املصــادرة يف واليــة  املمتلكــات "املخصصــة لالســتخد
ويف أربـع واليـات    .قضائية واحدة إال على األدوات املسـتخدمة يف غـري حـاالت غسـل األمـوال     

قضائية، ال توجد أيضاً تـدابري تتـيح تعقُّـب العائـدات املتأتيـة مـن اجلرميـة أو األدوات املسـتخدمة         
ــا ب  ــدها أو حجزه ــا أو جتمي ــرة    فيه ــة املطــاف (الفق ــادة   ٢غــرض مصــادرا يف اي  .)٣١مــن امل

وعالوة على ذلك، ال توجد يف إحدى هـذه الواليـات القضـائية قواعـد مفصـلة بشـأن مصـادرة        
ويف تلـك الواليـة القضـائية،     .العائدات املتأتية من اجلرمية أو األدوات املستخدمة فيهـا وحتديـدها  

ــة العمليــة، إذ أن ذلــك   يــثري حجــز أي ممتلكــات غــري احلســاب  ات املصــرفية صــعوبات مــن الناحي
ويف واليـة قضـائية خامسـة،     .يتطلب استيفاء معيار إثبايت عال مياثل رفع دعوى ظاهرة الوجاهـة 

ــدها       ــات حجــز املمتلكــات وجتمي ــة تنظــيم عملي أعــرب املستعرِضــون عــن حتفظــام إزاء إمكاني
بـالنظر يف التصـدي هلـذه املسـألة بطريقـة موحـدة        استناداً إىل قانون اإلجـراءات املدنيـة، وأوصـوا   

مــن أجــل جتنــب جتزئتــها إىل فــروع تشــريعية خمتلفــة واحلــد مــن احتمــاالت إثــارة أســئلة بشــأن     
وباملثل، ففي حالة أخـرى، أُعـرب عـن االنشـغال بشـأن العبـارات اجلوازيـة املسـتخدمة          .التفسري

ة تقديريــة بشــأن مصــادرة املمتلكــات، يف صــياغة القــانون الــذي يبــدو أنــه ميــنح احملــاكم صــالحي 
وأُشري أيضاً إىل احلاجـة إىل تطبيـق تـدابري مصـادرة متسـمة بقـدر أكـرب مـن االتسـاق يف القضـايا           

ويف املقابل، تطبق املصادرة يف دولة أخرى كعقوبة إضافية يف حـاالت منصـوص عليهـا     .اجلنائية
نايـات واجلُـنح الـيت يعاقَـب عليهـا بالسـجن ملـدة        يف القانون أو اللوائح، كما تطبـق تلقائيـاً يف اجل  

ويقتصــر تطبيــق القــانون بشــأن مصــادرة العائــدات    .تتجــاوز ســنة، فيمــا عــدا جــرائم الصــحافة  
اإلجراميــة يف إحــدى الــدول األطــراف علــى "اجلــرائم اخلطــرية"، ممــا يســتبعد معظــم اجلــرائم          

ة قضــائية أخــرى جــرائم غســل  املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة، يف حــني يشــمل التطبيــق يف واليــ  
ويف واليـة قضـائية ثالثـة، تنـدرج      .كعقوبة من خالل فرض غرامات املصادرة وتتماألموال فقط 

معظــم اجلــرائم املتصــلة بالفســاد ضــمن قــانون املصــادرة، باســتثناء الرشــوة يف القطــاع اخلــاص،    
واليـات قضـائية،   ويف عـدة   .وجيري إعداد تشريعات من أجـل تنفيـذ هـذه املـادة علـى حنـو أوىف      

 ٧يمكن لوحـدة االسـتخبارات املاليـة تنفيـذ احلجـز اإلداري علـى املوجـودات ملـدة تتـراوح بـني           
وتشجع إحدى الدول األطراف علـى اسـتخدام أسـاليب التحـري اخلاصـة يف       .أيام وثالثني يوما

 تقضـي  يف كوـا مكتسـبة مـن عائـدات اجلرميـة وتعقّبـها، يف حـني       ـا  كشف املمتلكات املشتبه 
ويف دولــة  .دولــة أخــرى بضــرورة وجــود ضــابط شــرطة إلجــراء أي حبــث أو دخــول أو حجــز  
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طرف، أُدخلت مؤخرا تعديالت علـى قـانون العقوبـات مـن أجـل إضـفاء الطـابع اإللزامـي علـى          
ــور         ــة اجلمه ــة باملصــادرة لعام ــع اجلــرائم، وأُوصــي بإتاحــة اإلحصــاءات املتعلق املصــادرة يف مجي

  .وحتديثها بانتظام
ومتتد املصادرة أيضا، يف معظم الواليات القضائية، إىل عائدات اجلرميـة الـيت حولـت إىل      -٧

) أو خلطـت مبمتلكـات اكتسـبت مـن مصـادر مشـروعة       ٤ممتلكات أخرى أو بدلت ا (الفقرة 
 ويف .)٦) وكذلك اإليـرادات أو املنـافع األخـرى الـيت ولّـدا هـذه العائـدات (الفقـرة         ٥(الفقرة 

تســع واليــات قضــائية، جيــوز حجــز ومصــادرة املمتلكــات احملولــة واملبدلــة واملخلوطــة جزئيــاً أو   
جيــوز علــى اإلطــالق، وأُوصــي بتعــديل القــانون مــن أجــل إرســاء قاعــدة قانونيــة متينــة هلــذه      ال

ويف ســبع واليــات قضــائية، ال يغطــي التشــريع مصــادرة ممتلكــات بقيمــة تعــادل قيمــة     .التــدابري
ت اجلرميــة أو ال يغطــي ســوى مصــادرا بقيمــة حمــدودة، وذلــك يف إحــدى احلــاالت ألن  عائــدا

ــنص علــى        ــرغم مــن أن القــانون ي ــدأ مصــادرة الشــيء ال القيمــة، علــى ال القــانون يســتند إىل مب
ــن جــرائم الفســاد     ــة م ــدات املتأتي ــذه      .مصــادرة العائ ــك، يوجــد يف إحــدى ه ــى ذل وعــالوة عل

ملكافحة غسل األموال يتيح خيـار جتميـد ممتلكـات ذات قيمـة      الواليات القضائية مشروع قانون
ويف واليــتني قضــائيتني، كــان هنــاك بعــض اللــبس بشــأن تغطيــة    .مكافئــة وحجزهــا ومصــادرا

التشريعات حلاالت املمتلكات املخلوطة، يف حـني مل يكـن يف إحـدى الواليـات القضـائية حكـم       
ويف مخــس  .تأتيــة مــن املوجــودات غــري املشــروعة جييــز مصــادرة الفوائــد املصــرفية واإليــرادات امل 

واليات قضائية، قُدمت توصيات بإخضاع املمتلكات املخلوطـة للمصـادرة مبـا يصـل إىل القيمـة      
) وإخضاع اإليـرادات أو املنـافع األخـرى املتأتيـة مـن تلـك       ٥املقدرة للعائدات املخلوطة (الفقرة 

  .)٦(الفقرة  ٣١العائدات للتدابري املشار إليها يف املادة 
وتواجـــه عـــدة دول أطـــراف مشـــاكل تتعلـــق بـــإدارة املمتلكـــات امـــدة واحملجـــوزة    -٨

ففـــي حـــالتني مـــثال، أُوصـــي بـــالنظر يف تعزيـــز تـــدابري إدارة املمتلكـــات امـــدة    .واملصـــادرة
وقــد أكــد اخلــرباء  .واحملجــوزة واملصــادرة مــن أجــل تنظــيم هــذه العمليــة تنظيمــا أكثــر منهجيــة

ويف واليــتني  .ستعرِضــون جمــدداً أمهيــة وجــود آليــات مناســبة لتنظــيم إدارة هــذه املمتلكــات   امل
ويف  .قضائيتني، جيري النظـر يف إنشـاء وكالـة مركزيـة إلدارة املوجـودات احملجـوزة واملصـادرة       

والية قضائية أخرى مل يكن واضحا مدى توافر القـدرات الالزمـة إلدارة املوجـودات املعقَّـدة،     
نشــآت التجاريــة، بعــد حجزهــا، حيــث إن إدارة مثــل تلــك املوجــودات تســتلزم تــدابري  مثــل امل

  .إدارية واسعة النطاق
وال يأخذ أكثر قليالً من نصف الواليات القضائية بشرط عكس عـبء اإلثبـات وهـو      -٩

الشرط الذي يلزم املتهم بـأن يثبـت مشـروعية منشـأ العائـدات وسـائر املمتلكـات املزعـوم أـا          
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ئـي    .ت من اجلرمية (وفق تفسري عدة دول أطـراف للحكـم ذي الصـلة مـن االتفاقيـة)     تأتفقـد ر
أن هذا الشرط يمثّل انتهاكا ملبدأ افتراض أن املتـهم بـريء حـىت تثبـت إدانتـه أو أنـه يتنـاىف مـع         
وجهة النظر التقييدية املأخوذ ا يف نظام العدالـة اجلنائيـة إزاء أي تطبيـق لشـرط عكـس عـبء       

وتتصل التحديات الشـائعة مبحدوديـة القـدرات وقصـور التـدابري       .ات يف الدعاوى اجلنائيةاإلثب
ويف إحـدى احلـاالت الـيت يـنص فيهـا       .املعيارية املوجودة وخصوصيات النظم القانونية الوطنية

القانون على شرط عكـس عـبء اإلثبـات يلْـزم املتـهم بـأن يقـدم إقـراراً كتابيـاً إلثبـات الطـابع            
روع ملمتلكاته، فإذا مل يقـدم هـذا اإلقـرار أو قدمـه منقوصـاً، افتـرض أنَّ املمتلكـات متأتيـة         املش

االت الـيت طُبـق فيهـا شـرط عكـس عـبء اإلثبـات، كـان         احلـ ويف إحـدى   .من نشاط إجرامـي 
هنــاك شــك بشــأن إمكانيــة تطبيــق تلــك األحكــام فيمــا يتعلــق مبمتلكــات بــددت أو بيعــت أو   

يف حالـة أخـرى، ال ينطبـق القـانون إال علـى املوجـودات اململوكـة لشـخص         و .نقلت ملكيتـها 
ويف إحدى الدول يتضمن القانون حكما جوازيـا يف هـذه    .اشترك مع تنظيم إجرامي أو دعمه

  .ويف إحدى الواليات القضائية، جيري النظر يف تشريع بشأن الثروة غري املربرة .احلالة
  

  ٢اإلطار 
  ٣١ادة أمثلة على تنفيذ امل

  اإلدانة
ــدات اجلرميــة يف أي دعــوى       ــأمر مبصــادرة عائ ــز التشــريع للمحكمــة أن ت ــة طــرف، جيي يف دول

وتسـري هـذه اإلمكانيـة     .جنائية حىت يف حالة عدم إدانة اجلاين أو إعفائه من املسؤولية اجلنائية
و احلكــم أيضــاً علــى األشــخاص االعتبــاريني حــىت إذا مل يتســن حتديــد هويــة مرتكــب اجلرميــة أ 

وجيوز أيضا احلكـم مبصـادرة العائـدات ضـد أي شـخص ترتكـب اجلرميـة نيابـة عنـه أو           .بإدانته
  .ملصلحته، كما يتعين مصادرة أدوات اجلرمية

ويف دولــة طــرف أخــرى، لــوحظ وجــود تــدابري متنوعــة للحجــز علــى عائــدات اجلرميــة وأدواــا  
مبعــزل عــن املالحقــة القضــائية بنــاًء علــى    ومصــادرا، وتشــمل تلــك التــدابري إمكانيــة املصــادرة 

إجراء ال يستند إىل حكم إدانة؛ وأوامر العقوبات املالية الـيت تلـزم الشـخص بسـداد مبلـغ يعـادل       
قيمة األرباح املتأتية من اجلرمية؛ وأوامر الثـروة غـري املـربرة، الـيت تلـزم الشـخص بـدفع نسـبة مـن          

وجييـز التشـريع    .ك الثروة اكتسبت من مصـدر مشـروع  ثروته إذا عجز عن إقناع احملكمة بأن تل
  .أيضا يف واليات قضائية أخرى إجراء املصادرة العينية دون االستناد إىل حكم باإلدانة
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ويف دولة طـرف، تسـتند املصـادرة إىل صـدور حكـم باإلدانـة وتعتـرب عقوبـة تبعيـة تضـاف إىل           
املصـادرة دون إدانـة جنائيـة يف حالـة تعـذُّر       العقوبة األصلية علـى اجلرميـة، غـري أنـه جيـوز تأييـد      

  .فرض أي عقوبة
بني منـهم املكتسـبة     وأقرت دولة طرف قانوناً بشأن استعادة موجودات كبار املسـؤولني واملقـر

وجييز هذا القانون مصادرة املمتلكات الـيت يفتـرض أـا مكتسـبة مـن       .من مصدر غري مشروع
دون صدور حكـم باإلدانـة يف دعـوى جنائيـة، كمـا      مصدر غري مشروع وفق بعض الشروط و

وفضـال عـن ذلـك، يـتعني      .جتوز املصادرة دون االستناد إىل حكم باإلدانة وفق بعض الشـروط 
على املؤسسات املالية اليت تكشف معاملة مشبوهة وتبلغها إىل وحـدة االسـتخبارات املاليـة أن    

ية منها ملدة تصـل إىل مخسـة أيـام، قابلـة للتمديـد      جتمد األموال املتعلقة بتلك املعاملة مببادرة ذات
  .بناء على قرار من سلطات العدالة اجلنائية

وأنشأت إحدى الواليـة القضـائية آليـات شـاملة للمصـادرة القائمـة علـى اإلدانـة واملصـادرة غـري           
ملـدعي  القائمة على اإلدانة، مبا يف ذلك التظلمات احملتملة، وهي آليات تطبـق يف إطـار صـالحية ا   

العام التقديرية ويف حالة اإلدانة جبرمية خطرية على حنو خاص، وتتضـمن افتراضـاً لسـبع سـنوات     
  .خبضوع موجودات املدعى عليه وممتلكاته للمصادرة إال إذا أثبت مشروعية مصدرها

  
  التدابري الوقائية السابقة للدعوى القضائية

التجميد واحلجز واملصادرة قبـل رفـع الـدعوى    يف دولة طرف، يجيز قانون اإلجراءات اجلنائية 
  .القضائية حيثما استند هذا اإلجراء إىل حتقيق أو مالحقة قضائية

وباملثل، ميكن للمحقق يف دولـة طـرف أخـرى أن جيمـد موجـودات ملـدة تصـل إىل سـبعة أيـام          
دة تصـل  ومن مثّ يتعني عليه أن يطلب أمراً من احملكمة، وجيوز للمحكمة أن تستجيب لطلبه ملـ 

  .إىل أربعة أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة
  

  إدارة املوجودات
يف دولة طرف، أنشئت مؤسسة منفصلة تعىن بإدارة املوجودات احملجوزة واملصـادرة، وال سـيما   

وتجـري هـذه املؤسسـة عملياـا بتمويـل ذايت مـن        .املوجودات "املعقَّدة" اليت تستلزم إدارة فعالة
  .املمتلكات املصادرةخالل بيع 
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    ٣١التحديات املتصلة باملادة     
بغياب أو نقص التـدابري الراميـة إىل    ٣١تتعلق التحديات األكثر شيوعا يف تنفيذ املادة   -١٠

تيسري املصادرة، وال سيما تدابري حتديد املوجودات وجتميدها وحجزها، فضـال عـن املتطلبـات    
سابات املالية والتحـديات الـيت ينطـوي عليهـا وضـع تـدابري       الشكلية املرهقة الالزمة لتجميد احل

يف املائـة   ٢٩غري إلزامية تقضي بأن يثبت اجلـاين املصـدر املشـروع لعائـدات اجلرميـة املزعومـة (      
من احلاالت)، وتعريف العائدات واملمتلكات واألدوات اإلجرامية اليت ختضـع للتـدابري الـواردة    

احلـاالت)، وإدارة املمتلكـات امـدة أو احملجـوزة أو املصـادرة      يف املائة من  ١٦( ٣١يف املادة 
يف املائة من احلاالت)، وتغطيـة عائـدات اجلرميـة املُحولـة واملُبدلـة واملخلوطـة، فضـال عـن          ١٦(

إصــالح إىل يف املائــة مــن احلــاالت)، واحلاجــة املنظــورة   ١٣اإليــرادات واملنــافع املتأتيــة منــها ( 
طر والقدرات احلالية املتعلقة مبصادرة وجتميـد وحجـز املوجـودات وضـمان     وتعزيز التدابري واأل

  .يف املائة من احلاالت) ١٠قدر من االتساق بينها (
    

  ٢الشكل     
  (التجميد واحلجز واملصادرة) ٣١التحديات املتصلة باملادة     

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

Absent or 
inadequate 

measures to 
facilitate confiscation 

and overly 
burdensome formal 

requirements 
(freezing and seizing 

assets)
(29%)

Definition of criminal 
proceeds, property 
and, in particular, 

instrumentalities that 
are subject to the 

measures contained 
in article 31

(16%)

Challenges in the 
administration of 
frozen, seized or 

confiscated property
(16%)

Coverage of 
transformed, 

converted and 
intermingled criminal 
proceeds, as well as 
income and benefits 
derived therefrom

(13%)

Need to overhaul, 
enhance and ensure 
greater coherence of 

existing measures 
and capacity to 
conduct asset 
confiscation, 

freezing and seizure
(10%)

Other
(16%)

 

تعريف املمتلكات والعائدات
واألدوات اإلجرامية اليت 
  ختضع للتدابري الواردة 

   ٣١يف املادة 
)١٦(٪ 

التحديات اليت تعترض
إدارة املمتلكات 

 أو احملجوزة  امدة
  أو املصادرة 

)١٦(٪ 

تغطية عائدات اجلرمية 
املتحولة واملبدلة 

واملخلوطة، واإليرادات
واملنافع املتحصلة منها 

)١٣(٪ 

 

   
احلاجة إىل إصالح 

التدابري واألطر 
والقدرات املتعلقة 

مبصادرة املوجودات 
وجتميدها وحجزها 

)١٠(٪ 

  غري ذلك
غياب/نقص التدابري الرامية ٪)١٦(

إىل تيسري املصادرة 
واملتطلبات الشكلية اليت 
يستلزمها جتميد احلسابات
ومسائل متعلقة بعبء 
اإلثبات (جتميد املوجودات

   وضبطها)
)٢٩(٪ 
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    محاية الشهود واخلرباء والضحايا  - ٣  
 .الدول األطراف فيما يتعلق حبماية الشـهود واخلـرباء والضـحايا    يوجد تباين كبري بني  -١١

ففي إحدى الدول على وجه اخلصوص يقر الدستور حق الضحايا والشهود يف احلصـول علـى   
وقـد   .احلماية الكافية خالل سـري اإلجـراءات اجلنائيـة ويكفـل هلـم ضـروبا واسـعة مـن احلمايـة         

ليـة أخــرى لتــوفري حــد أدىن مــن احلمايــة  سـنت بعــض الــدول تشــريعات أو وضــعت تــدابري عم 
إلخفاء هويـة أو مكـان وجـود الشـهود وغريهـم مـن األشـخاص الـذين يسـتمع إىل أقـواهلم يف           

ــة      ــام احملكم ــة أو أم ــى احملاكم ــات الســابقة عل ــن     .مراحــل التحقيق ــد م ــة يف العدي ــد احلماي ومتت
ويف  .احلمايـة اجلسـدية  الواليات القضائية إىل أبعد من ذلك حيث تشمل أيضـاً تـدابري لضـمان    

ــة للشــهود       ــة الفعال ــدابري لتــوفري احلماي الوقــت نفســه، مل تتخــذ يف عــدة واليــات قضــائية أي ت
ــة        .واخلــرباء ــار إىل نظــم محاي ــات قضــائية أن االفتق ــا الحظــت الســلطات يف عــدة والي ولطامل

حــديات الشــهود يمثِّــل نقطــة ضــعف رئيســية يف جمــال مكافحــة الفســاد، كمــا الحظــت أن الت 
امللموسة يف هذا الصدد تتمثـل يف فداحـة تكلفـة هـذه الـنظم وقصـور التـدابري املعياريـة القائمـة          

أيضــا إىل  األطــرافوأشــارت بعــض الــدول  .وخصوصــيات النظــام القــانوين وحمدوديــة القــدرة
وقـد صـدرت عـدة توصـيات، مـن بينـها توصـية         .وجود تشـريعات قيـد النظـر يف هـذا الصـدد     

 ــدم وجــود        بوضــع تشــريعات ون ــة اخلــرباء والشــهود والضــحايا يف حــال ع ــاملة حلماي ظــم ش
تشريعات أو نظم من هذا القبيل، وإيالء قسط كاف مـن االهتمـام لتفعيـل تلـك التـدابري علـى       
أرض الواقع، وذلـك مـثالً بتوعيـة الشـرطة وغريهـا مـن أجهـزة إنفـاذ القـانون، وتعزيـز التـدابري            

ويف  .اجلرائم من أجل تاليف خطر الكشـف عـن أمسـاء الشـهود     الرامية حلماية هوية املبلّغني عن
عدد من الدول األطراف، ال توجد برامج شاملة حلماية الشهود أو إعادة تسكينهم يف منـاطق  
جديدة، ولكن تتخذ تـدابري عمليـة مثـل ختصـيص قاعـات حماكمـة منفصـلة حسـب كـل حالـة           

ات القضــائية، ال تــدرج جــرائم ويف إحــدى الواليــ .علــى حــدة لفئــات خاصــة مــن األشــخاص
الفساد تلقائياً يف نظام محاية الشهود، وقد أوصي بتوسيع نطاق تلـك احلمايـة بصـورة مباشـرة     

وباملثـل، تقتصـر تـدابري احلمايـة يف إحـدى       .وصرحية لتشمل ضـحايا جـرائم الفسـاد وشـهودها    
ن يـدلون بشـهادام   الواليات القضائية علـى تـوفري احلمايـة خـارج احملكمـة فقـط للشـهود الـذي        

بشــأن جــرائم جنائيــة حمــددة، وهــو مــا يــؤدي إىل اســتبعاد معظــم اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف   
  .وتوجد يف بعض الواليات القضائية اتفاقات إقليمية بشأن محاية الشهود .االتفاقية

وفيمــا يتعلــق بضــحايا الفســاد، ال يــنظِّم القــانون يف مخــس واليــات قضــائية محايــة           -١٢
ا أو ختصــيص أمــوال حلمايتــهم، يف حــني يشــارك ضــحايا اجلــرائم يف واليــات قانونيــة   الضــحاي

وعلـى وجـه التحديـد، يف     .أخرى مشاركة كاملة يف احملاكمات عندما تكون هويتـهم معروفـة  
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إحدى هـذه الواليـات القضـائية، يسـمح الدسـتور وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة باالسـتماع إىل          
ــة  ــوال الضــحايا يف أي مرحل ــدعوى  أق ــق    .مــن مراحــل ال طَبــات قضــائية، ال ت ويف مخــس والي

      م شـهوداً؛ ويف واليـتني قضـائيتني أخـريني، أوصـيأحكام احلماية على الضحايا إال بقدر كو
ويف  .بتوضيح دور الضـحايا يف احملاكمـة فيمـا يتعلـق بوضـعهم كمـدعني أو ضـحايا أو شـهود        

ون اإلجراءات اجلنائية على تعيني قاض خـاص  دولة طرف، ينص تعديل أُدخل مؤخراً على قان
  ل إال بطلــب مــن الضـحايا لضــمان مراعــاة حقــوقهم يف  لضـحايا اجلرميــة، ال جيــوز لـه أن يتــدخ
وتقبل عدة دول أطراف بيانات الضحايا عن اآلثـار الـيت    .مرحليت التنفيذ واإلنفاذ من الدعوى

ويف إحـدى احلـاالت،    .أصـام حلقت م كـدليل يـوفر للمحـاكم تفاصـيل عـن الضـرر الـذي        
قُـــدمت توصـــية بتوســـيع نطـــاق وضـــع الضـــحية يف اإلجـــراءات اجلنائيـــة حبيـــث يمـــنح أيضـــاً  

  .لألشخاص االعتباريني ال لألشخاص الطبيعيني وحدهم
  

  ٣اإلطار 
  ٣٢أمثلة على تنفيذ املادة 

مـن احلمايـة   يف دولة طرف، يقر الدستور حبق الضحايا والشهود يف احلصول علـى قـدر كـاف    
وعــالوة علــى ذلــك،  .خــالل الــدعاوى اجلنائيــة، ويــنظَّم هــذا احلــق يف مصــادر معياريــة خمتلفــة

ــة الشــهود، وإن كــان مل يطبــق إال يف حــاالت اســتثنائية    ــانون حلماي ــدابري   .يوجــد ق وتشــمل ت
 احلماية والـدعم أفـراد األسـرة، وجيـري حاليـا النظـر يف تشـريع مـن أجـل توسـيع نطـاق تـدابري            

  .احلماية لتشمل احلاالت اليت تنطوي على خماطر كبرية
ويف دولة طرف أخرى، تتخذ تدابري حلماية الشهود من قبـل عضـو النيابـة العامـة أو القاضـي أو      
احملكمة مىت توافرت أسباب تدعو للظن بوجود خطر حقيقي يهـدد حيـاة الشـهود أو ذويهـم أو     

وتشمل هذه التدابري قيام هيئات حكومية بتـوفري حراسـة    .املقربني منهم أو صحتهم أو ممتلكام
وهنــاك أيضــاً برنــامج حلمايــة األشــخاص    .جســدية شخصــية هلــم كمــا تشــمل إخفــاَء هويــام  

دين، وهو يتضـمن محايـة السـالمة اجلسـدية الشخصـية وحراسـة املمتلكـات وتـوفري اإلقامـة          املُهد
ترتيـب  ووضـع   .أو العمل أو الدراسة، وتغيري اهلويـة املؤقتة يف أماكن مأمونة، وتغيري حمل اإلقامة 

 .حمدد لكفالـة السـرية لـدى اسـتجواب الشـهود مـن قبـل سـلطات مـا قبـل احملاكمـة ويف احملـاكم            
وميكن للمدعى عليه أن يوجه أسـئلة للشـاهد كتابـةً، وجييـب الشـاهد عليهـا باسـتخدام وسـائط         

  .االتصال املرئي مع تغيري صورته ونربات صوته، على أن يتحقق القاضي من صحة ذلك
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طـرف، جيـوز توسـيع نطـاق احلمايـة ليشـمل أفـراد أسـر الضـحايا والشـهود واخلـرباء            ويف دولة 
وجيـوز كـذلك للمحكمـة أن تعقـد جلسـات اسـتماع عـن بعـد          .مبقتضى قانون محاية الشـهود 

ــه       ــة العامــة أن ضــمانا حلمايــة الشــهود والضــحايا أو أي شــخص مشــمول باحلمايــة تعلــن النياب
  .مربمة مع البلدان ااورة بشأن إعادة توطني الشهودوهناك عدة اتفاقات  ."مغفل اهلوية"

وينص القـانون يف دولـة طـرف علـى إنشـاء مكتـب معـين حلمايـة الشـهود؛ وعلـى مهـام مـدير             
محاية الشهود وصـالحياته وواجباتـه، وعلـى تـوفري محايـة مؤقتـة للشـهود حلـني وضـعهم حتـت           

احلماية، وعلى اخلـدمات ذات الصـلة    محاية املكتب، وعلى وضع الشهود واملقربني منهم حتت
وال يحــد القــانونُ مــن  .حبمايــة الشــهود واملقــربني منــهم، وعلــى خــدمات الشــهود يف احملــاكم 

أنواع اجلرائم اليت يمكن أن تربر محاية الشهود، وأُفيد بـأن ثالثـة عشـر مـن الشـهود واملقـربني       
  .وقت االستعراض منهم كانوا يتمتعون باحلماية يف قضايا متعلقة بالفساد

ويف دولة طرف، يتاح للشـرطة ووكـاالت إنفـاذ القـانون اسـتخدام جمموعـة شـاملة مـن تـدابري          
محايـة الشـهود واخلــرباء مبقتضـى أحكـام تشــريعات خمصصـة هلـذا الغــرض، مبـا يف ذلـك بــرامج         

ابري للشــهود تشــمل النقــل الــدائم حملــل اإلقامــة، وتغــيري اهلويــة، وتنفيــذ تــد  كاملــة لتــوفري محايــة
لتــأمني األشــخاص ومنــازهلم، واإلدالء بالشــهادة عــن طريــق تكنولوجيــا االتصــاالت، وتــوفري    

ل ترتيبات احلماية كتابةً وتتخذ بالتشاور الكامـل مـع الضـحايا     .يةدرجة عالية من السرسجوت
  .حلماية الشهود متخصصة الذين يتلقون املساعدة من خدمة

    
    محاية املبلِّغني  - ٤  

هو احلال بالنسبة ملسألة محاية الشهود واخلرباء والضحايا، يوجد تباين كـبري بـني    كما  -١٣
فهنـاك دول أطـراف مل    .، وهي حكم غـري إلزامـي  ٣٣الدول األطراف فيما يتعلق بتنفيذ املادة 

تضع تـدابري محايـة شـاملة للمـبلِّغني، وإن كانـت هنـاك تشـريعات قيـد النظـر يف عـدة واليـات            
ــائعة يف هــذا الصــدد خبصوصــيات الــنظم القانونيــة الوطنيــة       وتتعلــق ا .قضــائية لتحــديات الش

وحمدودية القدرات وعدم وجود لوائح أو نظـم حمـددة حلمايـة املـبلّغني، وهـي مسـائل اعتـربت        
ويف بعـض الواليـات القضـائية، توجـد تـدابري ذات صـلة يف        .مثرية لالنشـغال يف عـدة حـاالت   
ويف إحدى الواليات القضائية، يـنظِّم قـانون مكافحـة     .املدنية قانون العمل أو يف قانون اخلدمة

الفساد هذه املسألة بصورة جزئية كما طُرح مشروع قانون يف هذا الشـأن؛ بيـد أنـه ال يوجـد     
تشريع شامل حلماية املبلّغني، وال توفَّر للمبلغني احلماية املكفولة للضـحايا والشـهود، رغـم أنَّ    

ويف عــدة مــن الواليــات القضــائية،  .ون بــاإلبالغ عــن حــاالت الفســاداملــوظفني املــدنيني ملزمــ
صدرت توصيات بسن تشريعات مناسـبة، مبـا يف ذلـك حبـث إمكانيـة متكـني كـل مـواطن مـن          
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ويف بعـض احلـاالت الـيت ال توجـد فيهـا       .اإلبالغ عن شبهات الفساد دون الكشف عن هويتـه 
ايـة الشـهود، علـى الـرغم مـن تقـدمي توصـيات        نظم حمددة حلماية املبلغني، يرجع إىل أحكام مح

ببحث إمكانية وضع تدابري محاية شاملة، وهو ما كانت السـلطات الوطنيـة تنظـر فيـه فعـالً يف      
ويف إحدى احلاالت، من واجب مجيع املواطنني إبـالغ السـلطات املختصـة     .كثري من احلاالت

ك، وإن كـان يـتعني علـى    بأي جرائم، وقد أُنشئت خطـوط هاتفيـة سـاخنة للتشـجيع علـى ذلـ      
وقــد طُرحــت توصــية بــإدراج  .املبلّـغ عــن أي عمــل إجرامــي أن يؤكــد بالغــه رمسيـا فيمــا بعــد  

ولـوحظ وجـود إلـزام مماثـل      .قواعد حمددة يف قوانني العمـل والقـوانني اإلداريـة حلمايـة املـبلغني     
يهــا مــؤخراً ويف إحــدى احلــاالت، الــيت ســن ف  .بتأكيــد الــبالغ أيضــا يف واليــة قضــائية أخــرى 

تشريع شامل حلماية املبلّغني، ينطبق القانون على كـل مـن يكشـف عـن معلومـات، وقـد أدى       
بالفعل إىل احلصـول علـى معلومـات "مفيـدة"، مبـا فيهـا بالغـات جمهولـة املصـدر أسـفرت عـن            

ه لــوحظ أن احلــوافز قــد تكــون غــري كافيــة   بيــد أنــ .ضــايا مــا زالــت قيــد النظــر حتريــك عــدة ق
وصدرت عدة توصيات بوضـع لـوائح تنظيميـة بشـأن سـداد األجـور املتـأخرة وغـري          للمبلّغني،

ــه املبلّغــون، وتوعيــة أربــاب العمــل       ــة آثــار األذى الــذي يتعــرض ل ذلــك مــن اإلجــراءات إلزال
ويف عــدة حــاالت، تقتصــر احلمايــة علــى املــبلّغني عــن اجلــرائم مــن   .واجلمهــور يف هــذا الشــأن

ألفــراد العــاديني؛ وقــد صــدرت توصــيات بــالنظر يف توســيع   املــوظفني العمــوميني وال تشــمل ا 
نطــاق احلمايــة لتشــجيع األشــخاص مــن غــري املــوظفني العمــوميني علــى اإلبــالغ عــن اجلــرائم     

ويف إحدى الواليات القضائية الـيت ال تطبـق سـوى تـدابري أساسـية حلمايـة        .املشمولة باالتفاقية
ــاإلبالغ دون الكشــف عــ     ــة املخــربين والســماح ب ــة   هوي ــوحظ أن العواقــب احملتمل ــة، لُ ن اهلوي

لإلبالغ عن سوء السلوك متثل شاغال حقيقيا، وأوصي بالنظر يف وضـع تـدابري مناسـبة يف هـذا     
ويف والية قضائية أخرى، ال تدرج جرائم الفساد يف نظام محاية املـبلِّغني تلقائيـاً، ومـن     .الشأن

  .مثَّ قُدمت توصية لتاليف ذلك
  

  ٤اإلطار 
  ٣٣ة على تنفيذ املادة أمثل

وضعت بعض الدول األطراف تدابري تـوفِّر محايـة للمـبلِّغني مـن القطـاعني العـام واخلـاص علـى         
  .حد سواء وأتاحت للجمهور االطالع على تفاصيل البالغات

    ــر ــذي أُقـ ــاد، الـ ــة الفسـ ــانون مكافحـ ــروع قـ ــنص مشـ ــاالت، يـ ــدى احلـ ــام   ويف إحـ ــد اختتـ عنـ
  .ثبات بغية محاية الضحايا من األعمال االنتقاميةاالستعراض، على عكس عبء اإل
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ويكفل قانون إحدى الدولة األطراف محاية املبلغني يف القطـاعني العـام واخلـاص علـى السـواء،      
 .ويضع إجراءات ميكن للموظفني مـن خالهلـا اإلبـالغ عـن السـلوك غـري القـانوين أو املنحـرف        

      عـرصـاحب عمـل أن ي ض موظفـاً "لضـرر مهـين" بسـبب إفشـائه      وحيظر هـذا القـانون علـى أي
ي مثل اإلقالـة أو الوقـف    معلومات مشمولة باحلماية؛ ويشمل ذلك احلظر اختاذَ أي إجراء تأديب

عن العمل أو خفض الرتبة أو التعسـف أو التخويـف أو نقـل املوظـف دون رغبتـه أو االمتنـاع       
وقد اقترحت تعـديالت علـى هـذا     .عن نقله أو عن ترقيته أو التهديد بأي من هذه اإلجراءات

ونفـذت شـركات    .القانون من شـأا توسـيع نطـاق احلمايـة حبيـث يشـمل املقـاولني املسـتقلني        
ــا يف ذلــك مــن خــالل اخلطــوط       ــدابري حمــددة لتشــجيع املــبلغني، مب ــة خمتلفــة ت وإدارات حكومي

مـع املـدين يف   الساخنة الداخلية، خضع العديد منها للرصد مـن قبـل أطـراف ثالثـة، ونشـط ات     
وأُنشـئ خـط سـاخن وطـين      .تشجيع اإلبالغ عـن املخالفـات وتشـجيع إنشـاء آليـات للحمايـة      

  .ملكافحة الفساد وجرى جتميع إحصاءات البالغات ونشرها بشكل مركزي
ويف دولة طرف، يكفل القانون محاية خاصة ضد الفصل من اخلدمـة وغـري ذلـك مـن ضـروب      

ووفقـا   .هلا العمال الذين يفشون معلومات معينة للصاحل العـام  املعاملة املُجحفة اليت قد يتعرض
ألحكام ذلك القـانون، ال جيـوز أن يتعـرض العامـل الـذي يفشـي معلومـات مشـمولة باحلمايـة          
ألي ضرر على يد صاحب العمل بسبب هذا اإلفشاء، سواء كان الضرر نامجاً عن فعـل يقـوم   

وميكـن لألفـراد الـذين يعتقـدون أـم قـد        .بـه  به صاحب العمـل أو يتعمـد االمتنـاع عـن القيـام     
     موا بشـكوى إىل حمكمـة العمـل، علمـاً     عوملوا معاملة جمحفـة إلبالغهـم عـن خمالفـات أن يتقـد

ويشـمل القـانون أيضـاً     .بأن الفصل من العمـل عقابـا علـى هـذا اإلبـالغ يعتـرب تلقائيـاً مجحفـاً        
  .رص التدريب أو الترقّيأشكاالً أخرى من الضرر، مبا فيها حرمان املوظف من ف

    
    عواقب أفعال الفساد  - ٥  

ففـي إحـدى الواليـات     .٣٤هناك تباين كـبري بـني الـدول األطـراف بشـأن تنفيـذ املـادة          -١٤
القضــائية، ال توجــد أحكــام حمــددة لتنظــيم املســألة، وإن كانــت املبــادئ العامــة لقــانون العقــود     

إىل عدم توافر حسن النية من جانب أحـد األطـراف    تطبق، وهي مبادئ تجيز إلغاء عقد استناداً
وباملثــل، تطبــق املبــادئ العامــة لقــانون العقــود يف  .علــى األقــل، إذا كــان العقــد ناجتــاً عــن فســاد 

واليــات قضــائية أخــرى إلبطــال العقــود املخالفــة للقــانون أو املتحايلــة عليــه، وكــذا يف حــاالت   
الدول ينص القانون على أن يستبعد مـن املشـاركة   ويف بعض  .حمددة منصوص عليها يف القانون

ويف املقابــل، يتضــمن القــانون  .يف االشــتراء العمــومي كــل مــن أديــن بالرشــوة أو عوقــب إداريــاً 
ــو أن       ــة شــاملة بشــأن إبطــال املعــامالت، ول ــوائح تنظيمي املــدين يف إحــدى الواليــات القضــائية ل
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ويف واليـة قضـائية أخـرى،     .تيجة ألفعال الفسادالقوانني الوطنية ال تتطرق ملفهوم فسخ العقود ن
ــة واملــوظفني العمــوميني    ــة للدول ــنص علــى املســؤولية املدني ــوان    .ي ــدول، ينظــر دي ويف إحــدى ال

احملاسبة يف األمر، علما بأن هذا الديوان ليس له صفة إدارية ختـول لـه التـدخل يف أي قضـية مـن      
فحص خمالفات الفساد وسائر املسائل اليت تعـرض  القضايا، وإمنا يقتصر دوره على استعراض أو 

ــة عليهــا     ــة وجنائي ــة ومالي ــات تأديبي ــع عقوب ــه أن يوقِّ ــه، وحيــق ل ــأن تعقُــب هــذه    .علي وأُوصــي ب
ومالحقات ـنظَّم األمـر بواسـطة         .قضـائية  اإلجراءات حتقيقاتويف عـدد مـن الـدول األطـراف، ي

نني االشتراء العمومي، وإن كان تطبيقها غـري واضـح يف   قوانني العقود أو القوانني اإلدارية أو قوا
ورغم جـواز فسـخ العقـود مبوجـب قـانون االشـتراء، فقـد لـوحظ عـدم وجـود            .إحدى احلاالت

ويف إحــدى الواليــات القضــائية ميكــن إلغــاء القــوانني أو القــرارات   .الئحــة تنظيميــة لالمتيــازات
ة أخرى، يفرض القانون اجلنـائي عـدة ضـروب    ويف حال .التنظيمية الصادرة نتيجة جلرائم الفساد

من املنع على نشاط األشخاص االعتباريني وعلى استبعادهم مـن املشـاركة يف املناقصـات العامـة     
بصفة دائمـة أو ملـدة تصـل إىل مخـس سـنوات، مـع مـا يتصـل بـذلك مـن عقوبـات إضـافية علـى              

لـــى ســـلطة ســـحب رخـــص وال يـــنص دائمـــاً ع .األشـــخاص املـــدانني يف جـــرائم فســـاد حمـــددة
  .الشركات وإدراجها يف قائمة سوداء، وإن اعترب وجود مثل هذه السلطة تدبرياً مفيداً

  
  ٥اإلطار 

  ٣٤أمثلة على تنفيذ املادة 
يف دولة طرف، لوحظ أن مصادرة مسامهة القطاع العام يف صندوق املعاش التقاعدي للموظـف  

  .للموظفني العموميني الضالعني يف الفساد املدان تشكِّل إحدى العواقب املمكنة بالنسبة
   ن على أي مؤسسـة عموميـة تتضـرر مـن جرميـة فسـاد أن تشـارك     ويف دولة طرف أخرى، يتعي
  .يف اإلجراءات اجلنائية بصفتها مدعية دفاعا عن مصاحلها العليا

تراء وأشري يف إحـدى الواليـات القضـائية إىل زيـادة اسـتخدام الشـروط النمطيـة يف عقـود االشـ         
اهلادفة إىل السماح للحكومة بفسخ العقود وسحب الرخص واختاذ تدابري انتصاف مماثلـة عنـد   

  .وقوع فساد أو سلوك جنائي باعتباره من املمارسات اجليدة
ويف دولة طرف أخرى، ينص قانون العقوبات على ضـرورة "جـرب" عواقـب الفسـاد وأضـراره      

ز أو أي جنائيـة، واعتــرب فسـخ العقـد أو االمتيــا   املدنيـة مبجـرد صـدور حكــم اإلدانـة يف دعـوى      
  .من جرب هذه األضرار صكوك قانونية أخرى جزءا
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    التعويض عن الضرر  - ٦  
ــة   ٣٥وضــعت مجيــع الــدول تــدابري لتنفيــذ املــادة     -١٥ تنفيــذا كليــا أو جزئيــا باســتثناء دول

رفـع دعـاوى   واحدة، وإن مل توجد يف عدة حاالت أي إجراءات أو ممارسـات راسـخة بشـأن    
وتنفَّـذ هــذه التـدابري مـن خــالل القـانون املــدين أو اجلنـائي أو اإلجرائــي، ويف       .مـن هـذا القبيــل  

إحــدى احلــاالت جــرى التصــدي للمســألة يف قــانون مكافحــة الفســاد، الــذي ال يغطــي ســوى  
ويبـدو يف إحـدى احلـاالت أنـه ال توجـد أي       .جزٍء من احلـاالت الـيت تتطـرق إليهـا هـذه املـادة      

كام حمـددة تكفـل لألشـخاص املـؤهلني حـق بـدء اإلجـراءات قانونيـة يف حالـة عـدم وجـود            أح
  .دعوى جنائية مسبقة، وقد صدرت توصية يف هذا الشأن بناء على ذلك

  
  ٦اإلطار 

  ٣٥أمثلة على تنفيذ املادة 
يف دولة طرف، أَصدرت حمكمة قراراً صرح ملنظمة غري حكوميـة نشـطة يف جمـال منـع الفسـاد      

  .رفع دعوى مدنية بشأن جرائم فساد يف سياق اإلجراءات اجلنائيةب
ويســمح القــانون يف دولــة طــرف لألفــراد الــذين تعرضــوا ألضــرار ماليــة نتيجــة ألفعــال فســاد     
باملطالبــة بتعويضــات مــن مــرتكيب مثــل هــذه األفعــال عنــدما يكــون مرتكبــو هــذه األفعــال قــد   

بــأن الضــرر ســوف يقــع، حــىت وإن كانــت ســلطة  تعمــدوا إيقــاع الضــرر أو كــانوا علــى علــم 
  .عمومية متواطئة يف العملية املشوبة بالفساد

      
    تنفيذ أحكام إنفاذ القانون املنصوص عليها يف الفصل الثالث  -ثانياً  

    األحكام املؤسسية    
    السلطات املتخصصة  - ١  

إدارة متخصصـة  يف حني أنشأت مجيع الدول األطراف باستثناء دولـة واحـدة هيئـة أو      -١٦
واحدة أو أكثر ملكافحة الفساد من خالل إنفـاذ القـانون، فـإن هـذه األجهـزة كـثرياً مـا تكـون         
حديثة النشأة وتواجه حتديات شـائعة تتصـل مبحدوديـة القـدرات وقلـة املـوارد الالزمـة للتنفيـذ         

ففـي إحـدى الـدول األطـراف الـيت مل تنشـئ وكالـة متخصصـة،          .وكذلك تضارب األولويات
ىل وزارة العدل تنسيق سياسة مكافحة الفساد، بينما تتوىل النيابة العامة إنفـاذ التـدابري ذات   تتو

وصــدرت توصــيات يف عــدد مــن احلــاالت بزيــادة القــوى العاملــة واملــوارد املخصصــة    .الصــلة
للتدريب وبناء القـدرات يف تلـك األجهـزة، وتعزيـز وجودهـا يف خمتلـف املنـاطق واملقاطعـات،         
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دعم السياسي هلا، ومواصلة العمل على مكافحـة الفسـاد مـن خـالل هيئـات مسـتقلة       وزيادة ال
وقـد أُوصــي يف   .إلنفـاذ القــانون تركِّـز بــاألخص علـى معاجلــة حتـديات التنفيــذ يف هـذا امليــدان     

إحدى احلاالت بالنظر يف تركيز مسؤوليات خمتلـف هيئـات إنفـاذ القـانون وموظفيهـا وبـرامج       
ولوحظت أيضاً احلاجة إىل ضمان تنسـيق فعـال    .التداخل يف الوظائفتدريبهم من أجل تاليف 

ويف عـدة حـاالت، قُـدمت مالحظـات      .بني الوكاالت يف عدد من الواليات القضائية األخرى
ففي حالتني مثالً، تتطلَّب التحقيقـات يف الفسـاد أو اإلجـراءات     .بشأن استقاللية تلك اهليئات
 .املوظفني العموميني إذناً مسبقا من احلكومة أو مـن النيابـة العامـة    ذات الصلة اليت تتخذ بشأن

ويف إحدى هاتني احلالتني، أثريت شواغل إضافية بشأن تعيني احلكومـة موظفـاً رفيـع املسـتوى     
ويف احلالة نفسها، أثـريت شـكوك بشـأن اسـتقاللية املتعاقـدين ومـوظفي اهليئـة الـذين          .يف اهليئة

ويف  .ارجها دون أن خيضعوا ألي قانون خاص بتضـارب املصـاحل  يسمح هلم بشغل مناصب خ
احلالــة الثانيــة، لــوحظ أن قــانون مكافحــة الفســاد حيظــر ممارســة أي تــأثري علــى عمــل اهليئــة أو  
التــدخل فيــه، ومــع ذلــك أوصــي بــالنظر يف وضــع عقوبــات جنائيــة ذات صــلة وتوســيع دائــرة   

ويف  .قيــق يف مجيــع اجلــرائم املشــمولة باالتفاقيــة الواليــة املســندة للهيئــة حبيــث يتســنى هلــا التح  
إحدى احلاالت، أثريت شواغل بشـأن انتقائيـة اهليئـة يف تقريرهـا للـدعاوى الـيت تقيمهـا، كمـا         

 .أثريت يف حالة أخرى شواغل بشأن قلة عدد دعاوى الفساد املُقامة مقارنـةً بعـدد االدعـاءات   
ن أجــل حتديــد معــايري واســتحداث  ولوحظــت أيضــاً احلاجــة إىل وضــع مؤشــرات إحصــائية مــ  

ويف حالـة أخـرى، أوصـي بتعزيـز      .نفـاذ القـانون  إاستراتيجيات وقياس التقدم املُحرز مـن هيئـة   
مساءلة اجلهاز القضائي من خـالل التطبيـق املتسـق والصـارم جلميـع السـبل القانونيـة والتأديبيـة         

ري وضـعها ـدف تعزيـز    ويف بعض احلاالت، صدرت تشـريعات أو جيـ   .للمعاقبة على الفساد
هيئـة إنفـاذ القـانون أو إعــادة تنظـيم مهامهـا وصـالحياا، يف حــني تتخـذ خطـوات يف إحــدى         
احلاالت من أجل إرساء دعامة دستورية للهيئة ويف حالـة أخـرى مـن أجـل إنشـاء هيئـة وطنيـة        

  .مركزية معنية باجلرمية تشمل واليتها مسائل مكافحة الفساد
  

  ٧اإلطار 
  ٣٦ى تنفيذ املادة أمثلة عل

ــة        ــة هيئ ــدا حيظــر تقلــيص ميزاني ــانون مكافحــة الفســاد حكمــا فري ــة طــرف، يتضــمن ق يف دول
مكافحة الفساد عما كانـت عليـه يف العـام السـابق ويقضـي أيضـا بتنفيـذ مـا توجهـه اهليئـة مـن            

يئـة  وأُبرم اتفـاق ثالثـي األطـراف بـني اهل     .توصيات متعلقة بالفساد إىل مؤسسات القطاع العام
واحلكومة واتمع املدين من أجـل تضـافر اجلهـود علـى مكافحـة الفسـاد، كمـا يشـغل اتمـع          

  .املدين مقعدا يف الس االستشاري للهيئة
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ويف إحدى احلاالت، لوحظ أن إنشاء هيئة متخصصة وتشغيلها هو حتديدا السـبب الرئيسـي للنجـاح    
دعـــاوى قضـــائية ضـــد وزراء ونـــواب برملـــانيني وقـــد أقامـــت اهليئـــة  .يف التصـــدي للفســـاد يف البلـــد

 .ومسؤولني كبار ورؤساء بلديات ومديري شركات سابقني، بـل وضـد أحـد مـوظفي اهليئـة نفسـها      
وأُشــري إىل إنشــاء حمكمــة منفصــلة معنيــة مبكافحــة الفســاد، إىل جانــب وجــود قضــاة متخصصــني يف   

  .التنفيذ إلنشاء حماكم إضافية احملكمة العليا، كأحد التدابري اإلجيابية، مع وجود خطط قيد
وكانــت هيئــة مكافحــة الفســاد يف دولــة طــرف خاضــعة آلليــات إشــرافيه متنوعــة، منــها فريــق  

حولت إىل النيابـة العامـة    اليتالستعراض العمليات يتوىل استعراض القضايا املتأخرة أو القضايا 
بيـد أنـه ال يتمتـع بصـالحيات     وجيـوز للفريـق أن يقـدم توصـيات،      .ولكنها مل تسـفر عـن اـام   

  .التدخل يف السلطة التقديرية للنيابة العامة
وتقضـي التعليمـات    .٢٠١١حمكمة متخصصة ملكافحة الفساد منذ عـام   ١٤وأنشأت دولة طرف 

املوجهة للقضـاة بـأن ينظـروا يف القضـايا يف غضـون عـام واحـد، وميكـن أن يتعرضـوا للمسـاءلة يف           
ومن بـني املبـادرات األخـرى الـيت سـاعدت علـى تقليـل تـراكم القضـايا           .حالة عدم التزامهم بذلك

  .املتأخرة استحداثُ نظام االجتماعات السابقة على احملاكمة واملساومةُ على االعتراف
ويف دولــة طــرف، أدرجــت قــوات الشــرطة بالغــات إحصــائية شــاملة يف عملياــا اليوميــة مــن  

تصــل بعضــها بتخفيضــات مســتهدفة يف عــدد  خــالل سلســلة مــن مؤشــرات األداء الرئيســية، ي 
وتتعقَّب الشرطة أنشـطة مهمـة يف عـدد مـن اـاالت علـى        .القضايا التأديبية يف قوات الشرطة

أساس ربع سنوي أو سنوي وتبلغها إىل وزارة الدفاع علـى أسـاس ربـع سـنوي، باإلضـافة إىل      
  .إطالع اجلمهور على ذلك سنوياً
ــة مكافحــة الفســاد   ــدول األطــراف بوجــود مشــاكل خاصــة متعلقــة     وأقــرت هيئ يف إحــدى ال

بالفساد يف إنفاذ قوانني املرور، وارتأت بعـد حتليـل الوضـع أنَّ خفـض الغرامـات عـن خمالفـات        
املرور سيسهم يف ردع تلك املخالفات ردعا كافيا وسيحد يف الوقت نفسه مـن حـافز الفسـاد    

نَّ أفـراد اجلمهـور يكونـون أقـلَّ مـيال إىل      وقد تبينـت صـحة ذلـك، ال سـيما أل     .وفُرص حدوثه
  .املشاركة يف الفساد مع القائمني على إنفاذ قوانني املرور عندما تكون املبالغ املعنية ضئيلة

وباستخدام األموال املخصصة ألهداف التنمية األجنبية، أنشأت دولة طرف وكاالت ووحدات 
مثل التدفقات غري املشروعة والرشـوة، وذلـك   متخصصة ملتابعة قضايا الفساد فيما وراء البحار، 

من أجل دعـم البلـدان الناميـة يف إجـراء التحقيقـات يف جـرائم الفسـاد ومالحقـة املتـورطني فيهـا           
والتعامل مع اجلرائم ذات الطبيعة اخلطرية واملعقدة بشكل خاص، مبا يف ذلـك اجلـرائم املنصـوص    

ختصيص املوارد واالهتمام بـاجلرائم املعقـدة   وعلى وجه اخلصوص، لوحظ أن  .عليها يف االتفاقية
    .والفساد فيما وراء البحار هو ج فعال ملكافحة الفساد من خالل إنفاذ القانون



 

V.13-86485 21 
 

CAC/COSP/2013/7 

Need to strengthen 
law enforcement and 
prosecutorial bodies 

(mandate and special 
investigative 
capacities)

(52%)

Strengthening the 
independence of law 

enforcement and 
prosecutorial bodies

(21%)

Increasing inter-
agency collaboration

(10%)

Other 
(17%)

 

  
    ٣٦التحديات املتصلة باملادة     

بتعزيز إنفاذ القانون وهيئات االدعـاء   ٣٦يتعلق أكثر التحديات شيوعا يف تنفيذ املادة   -١٧
يتــها يف إجــراء التحقيقــات دون حاجــة للحصــول علــى موافقــة خارجيــة   العــام، وال ســيما وال

مسبقة، وتعزيـز كفـاءة املـوظفني وخـربام وقـدرام، وضـمان تـوافر القـدرات املتخصصـة يف          
يف املائـة مـن احلـاالت)؛     ٥٢جمال إنفـاذ القـانون بشـأن اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـة (       

يف املائــة مــن احلــاالت)؛  ٢١ون وهيئــات االدعــاء العــام (وتعزيــز اســتقالل أجهــزة إنفــاذ القــان 
وزيادة التنسيق فيما بني املؤسسـات املعنيـة، مبـا يف ذلـك إعـادة حتديـد وظائفهـا وتقيـيم كيفيـة          

  .يف املائة من احلاالت) ١٠زيادة فعالية النظم والعمليات القائمة (
    

  ٣الشكل     
  تخصصة)(السلطات امل ٣٦التحديات املتصلة باملادة     

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    التعاون مع سلطات إنفاذ القانون  - ٢  
اختذ عدد من الدول األطراف تدابري لتشـجيع األشـخاص الـذين شـاركوا يف ارتكـاب        -١٨

ورغــم أن تــدابري محايــة  .جــرائم فســاد علــى التعــاون مــع هيئــات إنفــاذ القــانون يف التحقيقــات
ملتعـاونني، فقـد وضـعت يف كـثري مـن احلـاالت       املبلِّغني ال تسري يف كل األحوال علـى اجلنـاة ا  

تــدابري جتيــز اعتبــار التعــاون ظرفــا خمفِّفــا للمســؤولية اجلنائيــة ومراعاتــه عنــد حتديــد العقوبــة أو    

احلاجة إىل تعزيز هيئات إنفاذ
القانون واالدعاء العام (الوالية 

وقدرات التحري اخلاصة) 
)٥٢(٪ 

  غري ذلك 
)١٧(٪ 

زيادة التنسيق فيما بني 
  املؤسسات املعنية 

)١٠(٪ 

تعزيز استقالل أجهزة إنفاذ 
القانون وهيئات االدعاء العام 

)٢١(٪ 
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وقــد  .اعتبــاره ســبباً لتقلــيص العقوبــة مــىت حــاول اجلــاين منــع ارتكــاب اجلرميــة أو إزالــة آثارهــا 
لى جواز عدم معاقبة مـرتكيب جـرائم الفسـاد الـذين     أوصي يف احلالة األخرية بالنظر يف النص ع

يتعاونون تعاوناً تلقائياً وإجيابياً مع هيئات إنفاذ القوانني والنظر أيضا يف توسيع نطـاق التشـريع   
الوطين بشأن ختفيف العقاب عن اجلناة الـذين يسـاعدون هيئـات إنفـاذ القـانون يف التحقيـق يف       

ويف عـدة حـاالت،    .رون متورطون يف القضـية نفسـها  جرائم الفساد اليت ارتكبها أشخاص آخ
ال توجــد أي سياســات أو أحكــام قانونيــة صــرحية حلمايــة األشــخاص املشــاركني يف ارتكــاب   
جــرائم الفســاد الــذين يتعــاونون مــع الســلطات أو لتشــجيعهم علــى هــذا التعــاون أو لتخفيــف   

بشـأن ختفيـف عقوبـة املتـهمني     العقوبة عنهم، ولو أن هناك يف بعض احلاالت قانوناً قيد النظـر  
ــها   ــائهم من ــاونني أو إعف ــة       .املتع ــة البدني ــدة حــاالت بضــمان احلماي وصــدرت توصــيات يف ع

للمتعاونني مع نظام العدالة والنص على ختفيف العقوبـة أو غـري ذلـك مـن التـدابري الـيت تشـجع        
"االعترافـات   وتتعلـق مسـألة ذات صـلة ـذا الشـأن مبفهـوم       .التعاون مع هيئـات إنفـاذ القـانون   

التلقائية" املعمول ا يف عدة واليات قضائية باعتبارها ظرفا يسوغ ختفيف العقوبـة أو اإلعفـاء   
منها أو تـوفري احلصـانة مـن املالحقـة القضـائية، وذلـك فيمـا يتعلـق يف أغلـب احلـاالت جبـرمييت            

دائمــاً أــا تنفِّــذ الرشــوة واملتــاجرة بــالنفوذ، وإن كانــت الــدول األطــراف املستعرِضــة مل تعتــرب  
  .اشتراطات االتفاقية تنفيذاً كامالً

وفيما يتعلق جبـواز مـنح املتـهمني املتعـاونني حصـانة مـن املالحقـة، مل يتخـذ عـدد مـن             -١٩
الدول األطراف تدابري يف هذا الشأن، وإن كان جيوز يف إحدى احلـاالت مـنح حصـانة جزئيـة     

هــذه احلصــانة بنــاء علــى تقــدير االدعــاء أو  يف قضــايا الرشــوة وجيــوز يف حــاالت أخــرى مــنح  
ويف إحدى الدول األطراف اليت مل تتخذ تدابري بشـأن احلصـانة مـن املالحقـة، ينـدرج       .احملاكم

اجلناة املتعاونون ضـمن تعريـف الشـهود وميكـن أن خيضـعوا لتـدابري محايـة الشـهود الـيت تكفـل           
رى مـنح حصـانة لألشـخاص الـذين     وجييز القانون يف حالة أخـ  .للمخربين حصانة من املالحقة

شـــرعوا يف ارتكـــاب اجلرميـــة مث تعـــاونوا مـــع اهليئـــات املختصـــة تعاونـــا فعـــاال، لكـــن ال حيـــق  
ــة        ــة ســوى خفــض عقوب ــذين مضــوا يف ارتكــاب اجلرميــة حــىت النهاي ــاة ال للمتعــاونني مــن اجلن

مكانيـة مـنح   وكان هناك استثناء من إ .االحتجاز الصادرة يف حقهم دون إعفائهم من املالحقة
احلصــانة يف قــانون دولــة واحــدة عنــدما تتجــاوز العقوبــة القصــوى احلــبس ملــدة ســنتني أو إذا     

ويف عدة دول، توجد قوانني سـارية أو قيـد اإلعـداد     .ارتكبت اجلرمية من قبل موظف عمومي
  .بشأن التفاوض على االعتراف مقابل ختفيف العقوبة
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  ٨اإلطار 

  ٣٧أمثلة على تنفيذ املادة 
يف إحدى احلاالت، تنص اإلجراءات اليت جتيز إعفاء املدعى عليه من املسؤولية أو مـن العقوبـة   
وإعادة النظـر يف عقوبـة السـجني املـدان نتيجـةً لتعاونـه مـع هيئـات التحقيـق علـى أنـه ال جيـوز             

ها وجيـب التحقيـق يف االدعـاءات وتأكيـد     .إعفاء اجلاين من املسؤولية رد إبالغـه عـن اجلرميـة   
وجيـوز اإلعفـاء    .وجيب أيضا أن يديل الشخص بشهادته يف احملكمـة قبـل إعفائـه مـن املسـؤولية     

  .من املسؤولية أو العقوبة وإعادة النظر يف العقوبة بناء على أمر من احملكمة
ويف إحــدى الواليــات القضــائية، يــنص قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة علــى عقــد اتفاقــات تعــاون   

املشتبه فيهم أو املتـهمني، وهـي اتفاقـات حتـدد ظـروف مسـؤوليتهم تبعـا        سابقة للمحاكمة مع 
وعقـد أيضـاً اتفـاق مـع بلـد       .لتصرفام بعد بدء الدعوى اجلنائيـة أو بعـد تقـدمي الئحـة االـام     

آخر بشأن املسائل املتصـلة بتعـاون األشـخاص الـذين شـاركوا يف جـرائم جنائيـة مـع سـلطات          
  .إنفاذ القانون

    
    ن بني السلطات الوطنية والقطاع اخلاصالتعاو  - ٣  

ــاإلبالغ عــن حــوادث الفســاد، كمــا        -٢٠ ــزِم عــدة دول أطــراف املــوظفني العمــوميني ب تل
تفـــرض يف بعـــض احلـــاالت هـــذا االلتـــزام علـــى املـــواطنني أو فئـــات حمـــددة مـــن األشـــخاص   

لــيس ممكنــاً االعتبــاريني يف القطــاع اخلــاص، ولــو أن اإلبــالغ دون الكشــف عــن هويــة املبلِّــغ    
ويف إحــدى احلــاالت، يعاقَــب علــى عــدم اإلبــالغ عــن املشــتبه بــه مــن جــرائم الدرجــة    .دائمــاً

ــدة تصــل إىل مخــس ســنوات   ــواطنني و/أو    .األوىل بالســجن مل ــزام امل ــاك اســتثناءات مــن إل وهن
املوظفني العموميني باإلبالغ عن هذه احلوادث، وقد صدرت توصيات مناسبة باعتمـاد تـدابري   

وإىل جانـب اإللـزام    .هؤالء األشخاص على اإلبـالغ عـن اجلـرائم املشـمولة باالتفاقيـة      لتشجيع
باإلبالغ، وضعت الدول األطراف تدابري خمتلفة لتشجيع التعـاون بـني السـلطات الوطنيـة ومـع      
القطاع اخلاص، منها يف عدة حاالت النص يف القانون على واجب التعـاون أو تشـغيل أجهـزة    

ــة عموميــة مركزيــة الســتبانة عالمــات الفســاد    إداريــة متخصصــة (دو ائــر تفتــيش) يف كــل هيئ
وغالبــا مــا تتصــل تلــك التــدابري      .وإبــالغ النيابــة العامــة باألدلــة املتعلقــة باألنشــطة اجلنائيــة      

باملؤسسات املالية، وقد أُوصي يف عدة حاالت ببحـث جـدوى توسـيع نطـاق التعـاون وزيـادة       
نفـاذ القـوانني الوطنيـة وكيانـات القطـاع اخلـاص، خاصـة        الوعي مبكافحة الفساد بـني هيئـات إ  

وال يوجـد يف حـالتني إلـزام مـن جانـب وحـدة االسـتخبارات املاليـة أو          .املؤسسات غري املاليـة 
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وحدة مراجعة احلسابات بإبالغ هيئة مكافحة الفساد باملعـامالت املشـبوهة الـيت تنطـوي علـى      
الت إلــزام مــن جانــب املصــارف وهيئــات الفســاد، وال يوجــد أيضــا يف واحــدة مــن تلــك احلــا

الضــرائب بــإبالغ املعلومــات عــن شــبهات الفســاد تلقائيــا، ولــو أن مــن حــق النيابــة العامــة أن   
مثـة انشـغال يف واليـات     وباملثـل، لـوحظ أن   .سسات املاليـة تطلب املساعدة من املصارف واملؤ

 احلصول علـى معلومـات   قضائية أخرى إزاء حمدوديةَ صالحيات وحدة االستخبارات املالية يف
وسجالت من مؤسسات القطاع العام والقطاع اخلاص بسبب السرية املصـرفية وقيـود السـرية    

ــيت حتــول دون صــدور إذن قضــائي يف احلــاالت ذات الصــلة     ويف حــاالت كــثرية، وقِّعــت    .ال
ونفِّـذت أيضـاً    .مذكرات تفاهم مشتركة بني عدة هيئات أو أقيمـت شـبكات أخـرى للتعـاون    

وتتعلـق التحـديات    .درات للتوعية بالفساد يف القطاع اخلاص يف عدد مـن الـدول األطـراف   مبا
 .األكثــر شــيوعاً يف هــذا اــال بالتنســيق فيمــا بــني الوكــاالت، وحمدوديــة القــدرة علــى التنفيــذ 

   ولوحظ يف بعض احلاالت وجود تقاعس من جانب املوظفني العموميني عن اإلبـالغ وخـوف
  .يف حالة عدم إمكانية اإلبالغ دون كشف اهلوية من االنتقام، خاصة

  
  ٩اإلطار 

  ٣٩و ٣٨املادتني أمثلة على تنفيذ 
ارتئي أنَّ إعارة املوظفني فيما بني خمتلف وكـاالت احلكومـة وإنفـاذ القـانون الـيت هلـا واليـة يف        

الوكـاالت  مكافحة الفساد تعزز التعاون والتنسيق بني الوكاالت وتسهِم يف كفاءة عمـل هـذه   
  .يف عدة واليات قضائية

ويف إحــدى الواليــات القضــائية، نوهــت الــدول األطــراف املستعرِضــة بتواصــل جلنــة مكافحــة   
ومشلـت احملاضـرات    .الفساد مع املوظفني املدنيني والقطاع اخلاص وبإشراف اجلهات القانونيـة 
ذه احملاضـرات أيضـا   املخصصة للقطاع اخلاص حنو نصف إمجايل حلقات العمل، وقد قُدمت ه

ــأنَّ حلقــات العمــل شــكَّلت ضــمانة مهمــة      .باالشــتراك مــع اتمــع املــدين   ــاد املوظفــون ب وأف
  .وعززت اإلبالغ عن الفساد

 بنيـة  ويف دولة طرف، يقضي حكم دستوري بتعاون مجيـع دوائـر احلكومـة بعضـاها مـع بعـض      
لـبعض والتشـاور بشـأن    حسنة مـن خـالل تعزيـز العالقـات التعاونيـة ومسـاعدة ودعـم بعضـها         

وقـد بلغـت اجلهـود املبذولـة      .املسائل ذات االهتمام املشترك والتقيد بـاإلجراءات املتفـق عليهـا   
يف سبيل تطوير نظام رقمي لتتبع مسار القضـايا اعتبـاراً مـن الشـكوى األوليـة وحـىت التصـرف        

  .النهائي فيها مرحلة متقدمة
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افحـة غسـل األمـوال تتـوىل تنسـيق وضـع سياسـة        وأنشأت دولة طـرف جلنـة تنسـيق وطنيـة ملك    
مؤسسة كـل ثالثـة    ١٦نون يف وجيتمع مسؤولو اتصال معي .وإجراءات ملكافحة غسل األموال

  .أشهر يف هذا السياق من أجل متابعة التطورات يف جمال مكافحة غسل األموال
نشـطة بـني احلكومـة    وعينت دولة طرف "نصريا ملكافحة الفساد الدويل" وأناطت به تنسيق األ

وسلطات إنفاذ القـانون وسـلطات االدعـاء والوكـاالت الرقابيـة لضـمان أـا مجيعـا تتبـع جـا           
الوكــاالت تتعـاون  وعـالوةً علـى ذلـك،     .متسـقا ومترابطـا يف مكافحـة الفسـاد احمللـي والــدويل     

ثيقـاً مـع اهليئـات    والوحدات املتخصصة املمولة من امليزانية احلكوميـة للتنميـة األجنبيـة تعاونـاً و    
الرقابيـة واجلهـات املعنيـة يف القطـاع اخلـاص واملمارسـني علـى خمتلـف املسـتويات بغيـة إحبــاط           
ــانون األجانــب       ــة وخارجهــا بالتعــاون مــع شــركاء إنفــاذ الق ــة داخــل الدول األنشــطة اإلجرامي

  .وشبكة اتصال إلنفاذ قانون فيما وراء البحار
ت متنوعـة بشـأن منـع الفسـاد مـع القطـاع اخلـاص، مثـل         ويف أحد البلدان، جيري تنفيذ مبـادرا 

وتســتعني الشــركات  .اهــةز نالــاهــة وجلــان رصــد املشــروعات الكــربى وتعهــدات   ز نمواثيــق الــ
ر جلنــة وتــوفّ .زاهــة وتطبــق سياســة منــع اهلــدايا ني بــالنيالوطنيــة الكــربى بانتظــام مبســؤولني معنــ

  .سؤولني للشركات الكربىمكافحة الفساد التدريب للقطاع اخلاص كما أعارت م
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